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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 ηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα πξαγκαηνπνηνχληαη 

θνζκντζηνξηθέο αλαθαιχςεηο ζηελ Κξήηε θαη ηελ Πεινπφλλεζν, νη νπνίεο 

μαλαθέξλνπλ ζην θσο πνιηηηζκνχο πνπ άθκαζαλ ηε 2
ε
 ρηιηεηία π.Υ. ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν, αιιά παξέκελαλ φκσο ρακέλνη ζηε ζθαίξα ηνπ κχζνπ θαη ησλ αθεγήζεσλ ηνπ 

Οκήξνπ, ηνπ Ζξνδφηνπ θαη ησλ άιισλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. ην πιήζνο ησλ 

επξεκάησλ απηψλ εγγξάθνληαη θαη ηα πξψηα κεηαιιηθά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνζεγγίδεη απηφ ην ελδηαθέξνλ φζν θαη 

πνιχπινθν απηφ θεθάιαην ηεο Πξντζηνξηθήο Αηγαηαθήο Αξραηνινγίαο, γηα ην νπνίν 

έρεη ρπζεί πνιχ κειάλη απφ ζεκαληηθνχο εξεπλεηέο κέρξη ζήκεξα. Ζ εξγαζία ζα 

επηρεηξήζεη λα δηαθσηίζεη, φζνλ είλαη δπλαηφλ, πηπρέο ησλ ηερλέξγσλ θαη ηδίσο ησλ 

δξάζεσλ πνπ απεηθνλίδνπλ, αιιά θαη ηεο θνηλσληθή ηαπηφηεηαο ησλ θαηφρσλ ηνπο. 

Κάπνηα απφ ηα αξρηθά εξσηήκαηα, πνπ ηίζεληαη αλαθέξνληαη ζην εάλ πξάγκαηη ζηηο 

ζθξαγηζηηθέο ηνπο επηθάλεηεο απεηθνλίδνληαη πξάμεηο κε ηειεηνπξγηθφ πεξηερφκελν 

πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζην Αηγαίν θαηά ηε 2ε ρηιηεηία π.Υ. θαη, ελδερνκέλσο ηη είδνπο 

ηειεηέο ήηαλ απηέο, ζε πνηνπο ρψξνπο πξαγκαηνπνηνχληαλ, πνηα άηνκα ζπκκεηείραλ, 

αιιά θαη πνηα ήηαλ ε ελ γέλεη θνηλσληθή ζεκαζία ησλ ππφ κειέηε δαρηπιηδηψλ. 

 ην εηζαγσγηθφ κέξνο ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο 

ηειεηήο ζε αξραηνινγηθά ζπκθξαδφκελα  θαη δε ζηνλ ζξεζθεπηηθφ ρψξν.  

Θα παξνπζηαζηεί θαηφπηλ ε ηζηνξία ηεο έξεπλαο γηα ηα δαρηπιίδηα κε εηδηθή αλαθνξά 

ζην πνιχηηκν Corpus der minoischen und mykenischen Siegel (CMS).  

Θα δνζνχλ, επίζεο, θάπνηεο βαζηθέο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ 

ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ, π.ρ. σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπο, ηηο ηερληθέο θαη ηηο πξψηεο 

χιεο ηεο  θαηαζθεπήο ηνπο, ηα ζέκαηα ησλ παξαζηάζεσλ πνπ έθεξαλ, ηε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θ.ιπ. Θα αλαθεξζνχλ, ηέινο, νη δπζθνιίεο θαη νη 

πξνβιεκαηηζκνί, σο πξνο  ηηο  αλαγλψζεηο, ησλ ζθξαγηζηηθψλ παξαζηάζεσλ.  

ην πξψην θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ κεξηθέο απφ ηηο πην 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο δαρηπιηδηψλ απφ ηελ Κξήηε θαη ηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα αληίζηνηρα πνπ αλαδεηθλχνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο 

ζεκαηηθέο θαη, επηπιένλ, πξνέξρνληαη απφ ζρεηηθά αζθαιή αξραηνινγηθά 

ζπκθξαδφκελα. Δηδηθφηεξα, δίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην εθάζηνηε 

δαρηπιίδη (πξνέιεπζε, δηαζηάζεηο, πιηθφ, αλαζθαθηθέο ζπλάθεηεο, ζθξαγηζηηθή 

παξάζηαζε, εξκελεπηηθέο πξνηάζεηο, ρξνλνιφγεζε).  



8 
 

ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη  πξνζπάζεηα αλάιπζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

εηθνληδφκελσλ δξάζεσλ κε βάζε ηηο πξνηεηλφκελεο εξκελείεο θαη δίλνληαη 

εηθνλνγξαθηθά παξάιιεια, φηαλ ππάξρνπλ. πδεηείηαη, επίζεο, ην δήηεκα ησλ 

θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ ησλ θαηφρσλ ρξεζηψλ ησλ ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ. 

Παξνπζηάδνληαη, ηέινο, ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο. 

 Καηά ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο κε αγγιηθήο μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο, αιιά θαη 

δπζθνιίεο  πξφζβαζεο ζην δεκνζηεπκέλν πιηθφ. Δμάιινπ, φπσο είλαη γλσζηφ, θάζε 

πξνζπάζεηα αλαζχλζεζεο ρακέλσλ πεξαζκέλσλ αλζξψπηλσλ δξάζεσλ, θαη κάιηζηα 

ηειεηνπξγηθψλ, είλαη πάληα παξαθηλδπλεπκέλε θαη ζα πξέπεη λα νδεγείηαη απφ βαζηά 

θξηηηθή ζθέςε θαη επηρεηξεκαηνινγία. 

Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ 

Αξραίνο Μεζνγεηαθφο Κφζκνο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο. 

Σελ ηξηκειή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο εξγαζίαο πνπ απνηειείηαη απφ ηηο 

θαζεγήηξηεο Καηεξίλα Κφπαθα, Νέλα Γαιαλίδνπ θαη Ίξηδα Σδαρίιε, επραξηζηψ απφ 

θαξδηάο γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζαλ ζηελ αμηνιφγεζή ηεο. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηελ 

επηβιέπνπζα θ. Κφπαθα, ηεο νπνίαο ε βνήζεηα ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο.   
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Ζ έννοια ηης ηελεηής ζε αρταιολογικές ζσνάθειες 

 

 Πνιινί κειεηεηέο ηνπ ρψξνπ ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, αλζξσπνιφγνη, 

γισζζνιφγνη, ηζηνξηθνί, αξραηνιφγνη, θνηλσληνιφγνη θ.ά., έρνπλ αζρνιεζεί ζε 

πνηθίινπο βαζκνχο κε ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ ηεο έλλνηαο ηεο ηειεηήο. Σειεηέο 

δηαθφξσλ εηδψλ θπξηαξρνχλ δηαρξνληθά ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο. Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο είλαη νη δηαβαηήξηεο ηειεηέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάβαζε ελφο 

αηφκνπ απφ έλα ζηάδην ηεο δσήο ηνπ ζε έλα άιιν, φπσο νη ηειεηέο ηεο ελειηθίσζεο νη 

γακήιηεο ηειεηέο, λεθξηθέο ηειεηέο. Τπάξρνπλ αθφκε, πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

δεκφζηεο, θαη πιήζνο άιιεο ηειεηέο.   

Ο Δ. Κπξηαθίδεο, γηα παξάδεηγκα, ζεσξεί πσο ηειεηή είλαη έλα ζχλνιν 

επαλαιακβαλφκελσλ πξάμεσλ κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ζην πιαίζην κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο αλζξψπσλ, θαη κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηηο 

αξραηνινγηθέο ζπλάθεηεο εμαηηίαο αθξηβψο απηήο ηεο επαλάιεςήο ηνπο
1
. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ, ν C. Renfrew επηθεληξψλεηαη ζηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνκέα, φπνπ δηαθξίλεη 

κηα επαλάιεςε πξάμεσλ θαη ιέμεσλ κε έλα ζρεκαηνπνηεκέλν ηξφπν
2
. ην ίδην 

πεξίπνπ κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ν P. Warren, ν νπνίνο επεξεάδεηαη απφ ηα 

κεηαγελέζηεξα Διεπζίληα Μπζηήξηα θαη πξνηείλεη πσο νη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο είλαη 

κηα ζεηξά απφ πξάμεηο (δρώμενα, λεγόμενα, δεικνύμενα) πνπ έρνπλ ζθνπφ, κε ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο, νη ιαηξεπηέο λα θαηαθέξνπλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην ζείν
3
. 

 Οη ηειεηνπξγηθέο παξαζηάζεηο ζηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, ζπλδένληαη θαηά 

θαλφλα ζηε βηβιηνγξαθία κε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, δειαδή κε πξάμεηο ζπκβνιηθνχ 

ραξαθηήξα, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επηθνηλσλία κε ππεξθπζηθέο νληφηεηεο θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ άηνκα κε θνηλφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Παξάκεηξνη ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ είλαη ν ρψξνο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, νη ζπκκεηέρνληεο, ν 

εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, νη πξάμεηο ηνπ ηειεηνπξγηθνχ, ν ζθνπφο ηεο 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο θ.ιπ.
4
. Αξθεηέο απφ ηηο παξακέηξνπο απηέο απνηππψλνληαη 

θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα αξραηνινγηθά πιηθά θαηάινηπα θαη ζε γξαπηέο καξηπξίεο, 

πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαζχλζεζε κέξνπο ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθάζηνηε 

                                                           
1
 Kyriakidis 2007α, 10. Kyriakidis 2007β, 292-4. 

2
 Renfrew 2007, 109. 

3
 Warren 1988,13. 

4
 Marcus 2007, 48. Renfrew and Bahn 2001, 426-8. 
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θνηλσληψλ θαη ζηελ εμαγσγή θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή 

θαη ηδενινγηθή δνκή ηνπο. 

 

Ηζηορία ηης έρεσνας 

 

Οη αλαζθαθέο ηνπ Heinrich Schliemann ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

ζηηο Μπθήλεο (1876) θαη ζηελ Σίξπλζα (1876, 1884-1885) έθεξαλ ζην θσο ηηο 

πεξίθεκεο αθξνπφιεηο κε ηα θπθιψπεηα ηείρε ηνπο θαη πιήζνο επξεκάησλ, πνπ 

απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα λα θαζηεξσζεί ν ιεγφκελνο Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο
5
.  Σελ 

ίδηα πεξίπνπ  πεξίνδν (1878),  ν Ζξαθιεηψηεο έκπνξνο θαη αξραηφθηινο Μίλσο 

Καινθαηξηλφο αλέζθαςε  ζηνλ ιφθν ηεο Κεθάιαο  ηνπ Σζειεκπή ζηελ Κξήηε, 

θέξλνληαο ζην θσο έλα κεγάιν ηκήκα ηεο Γπηηθήο θαη ηεο Νφηηαο πηέξπγαο ηνπ 

αλαθηφξνπ ηεο Κλσζνχ
6
. Ο Άγγινο πξσηεξγάηεο Arthur J. Evans ζπλέρηζε θαη 

νινθιήξσζε ηελ αλαζθαθή ηνπ αλαθηφξνπ ζε έλα δηάζηεκα δψδεθα ζπλνιηθά 

ρξφλσλ (1901-1906 θαη 1925-1931) θαη δηεξεχλεζε ηα κηλσηθά λεθξνηαθεία ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κλσζνχ
 7
. 

  Μηα θαηεγνξία επξεκάησλ πνπ απαζρφιεζε, απαζρνιεί θαη ζα ζπλερίζεη λα 

απαζρνιεί ηελ αηγαηαθή αξραηνινγηθή θνηλφηεηα είλαη απηή ηεο ζθξαγηδνγιπθίαο κε 

θαηαγεγξακκέλα πεξηζζφηεξα 11.000 ζρεηηθά ηέρλεξγα: ζθξαγίδεο, ζθξαγηζηηθά 

δαρηπιίδηα θαη ζθξαγίζκαηα
8
. Σα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν 

πξντφλ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο ζθξαγηδνγιπθίαο θαη ηεο θνζκεκαηνηερλίαο, πνπ 

παξάγεηαη πνιχ πεξηνξηζκέλα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ζθξαγίδεο.  

Ζ εκθάληζε ησλ ζθξαγίδσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ηνπνζεηείηαη ζηελ Κξήηε 

θαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαηά ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. Δίλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνηθίια πιηθά, ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη κε δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο
9
. Ζ ρξήζε ηνπο έγηλε πην εληαηηθή θαηά ηηο αλαθηνξηθέο πεξηφδνπο ζηελ 

Κξήηε, θαζψο ε κηλσηθή δηνίθεζε θαη ε γξαθεηνθξαηία απαηηνχζαλ νξγάλσζε, 

θηάλνληαο ζηαδηαθά ζε έλα αξθεηά πςειφ επίπεδν θαη επεξεάδνληαο ηνλ λεζησηηθφ 

αηγαηαθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ επεηξσηηθφ κπθελατθφ ρψξν. 

                                                           
5
 Schliemann 1878. 

6
 Κφπαθα 1995,  507-9. 

7
Evans 1921-1931. 

8
 Krzyszkowska 2005, 1-3. McGowan 2011, 4. 

9
 Krzyszkowska 2005, 1,12-15,37. 
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 Ο ηνκέαο ηεο αηγαηαθήο ζθξαγηδνγιπθίαο απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο ήδε 

απφ ηνλ φςηκν 19ν αηψλα. Κξίζηκν νξφζεκν ζηελ έξεπλα απηή ππήξμε ε πξφηαζε 

ηνπ Γεξκαλνχ αξραηνιφγνπ Friedrich Matz γηα ηελ ζπζηεκαηηθή δεκνζίεπζε φισλ 

ησλ ζθξαγίδσλ, ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ θαη ζθξαγηζκάησλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ε 

πινπνίεζή ηεο ζε ζπλεξγαζία κε πνιινχο αξραηνιφγνπο απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950. Γεκνζηεχηεθε έηζη ν πξψηνο ηφκνο ηνπ πεξίθεκνπ Corpus der minoischen 

und mykenischen Siegel (CMS) ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 απφ ηελ Αγλή 

Ξελάθε αθειιαξίνπ, κε ην πιηθφ απφ ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν (Δικ.1) 
10

. 

Σν έξγν ηνπ Matz ζπλέρηζαλ θαη δηεχξπλαλ ππνδεηγκαηηθά απφ ην 1975 νη 

αξραηνιφγνη Ingo Pini (1975-2002) ζε ζπλεξγαζία κε ην Walter Müller (2003-2011). 

Ζ έδξα ηνπ πξνγξάκκαηνο βξηζθφηαλ έσο θαη ην 2011 ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Marburg θαη θηινμελείηαη έθηνηε ζην Ηλζηηηνχην Κιαζηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Υατδειβέξγεο ππφ ηελ επνπηεία ησλ αξραηνιφγσλ Γηακαληή 

Παλαγησηφπνπινπ θαη Μαξίαο Αλαζηαζηάδνπ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εθδνζεί 25 

θχξηνη ηφκνη κε ζθξαγίδεο, ζθξαγίζκαηα θαη ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα πνπ βξίζθνληαη 

ζε κνπζεία θαη ζπιινγέο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ελλέα 

ζπκπιεξσκαηηθνί ηφκνη
11

.  

 

Δηθφλα 1: Δμψθπιιν ηνπ CMS I, (Sakellariou 1964). 

 

                                                           
10

 CMS I (Sakellariou, 1964). 
11

 http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zaw/cms/ 

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zaw/cms/
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ηηο πξψηεο σζηφζν δεκνζηεχζεηο ηνπ CMS δηαπηζηψλνληαη θάπνηεο αδπλακίεο π.ρ. 

σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ησλ ζρεδίσλ, αιιά θαη ζε πην 

επηζηεκνληθά ζέκαηα φπσο ηηο ρξνλνινγήζεηο, πνπ είλαη  ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

πξνβιεκαηηθέο θαη ιαλζαζκέλεο
12

. Αθφκα, ηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα απφ ηηο 

Αξράλεο, απφ ην ειιφπνπιν θαη ην «δαρηπιίδη ηνπ Μίλσα», απνπζηάδνπλ απφ ην 

CMS. Αξλεηηθέο θξηηηθέο έρνπλ δερζεί ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνπο θαηαιφγνπο πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ V. Kenna, φπνπ ε ρξνλνιφγεζε είλαη, 

επίζεο, ελίνηε αδχλακε
13

.  

 Με ην ζέκα ησλ ηειεηνπξγηθψλ παξαζηάζεσλ ζηα αηγαηαθά ζθξαγηζηηθά 

δαρηπιίδηα έρνπλ αζρνιεζεί πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο φπσο ζα θαλεί θαιχηεξα ζηε 

ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Σηο πξψηεο ζρεηηθέο αλαθνξέο θάλεη ν Evans ζηε δεκνζίεπζή 

ηνπ “ Mycenaean Tree and Pillar Cult and its Mediterranean Relations”, ζηηο αξρέο 

ηνπ 20νχ αηψλα
14

. Δπεξεαζκέλνο απφ ηα έξγα ησλ δηάζεκσλ Βξεηαλψλ 

αλζξσπνιφγσλ  Sir Δdward Β. Tylor, πνπ εηζήγε ηε έλλνηα ηνπ αληκηζκνχ, θαη Sir 

James G., Frazer
15

, ν ίδηνο αλαδήηεζε ζηηο εηθνλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο ζε ζθξαγίδεο 

θαη ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα εξκελεπηηθέο ππνζέζεηο γηα ηε ζξεζθεία θαη ηηο ηειεηέο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο κηλσηθήο Κξήηεο, θαηά αλαινγία κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ πνιηηηζκψλ ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. Δπεξεάζηεθε απφ ηε ζεσξία 

ηνπ αληκηζκνχ θαη απέδσζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηα δέληξα, ζηνπο θίνλεο θαη ζηνπο 

ηεξνχο ιίζνπο/βαηηχινπο, σο ελδηαηηήκαηα  ζενηήησλ, κε ζπλέπεηα ηε ιαηξεία ηνπο 

θαη, επνκέλσο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηεμαγσγή ηειεηψλ (“δελδξνιαηξείαο”, 

“βαηηπινιαηξείαο”) .  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ν ζξεζθεηνιφγνο Martin Nilsson ζπλέζεζε 

ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα απφ ηελ Κξήηε θαη ηνλ επεηξσηηθφ ειιαδηθφ ρψξν ζε κηα 

πξψηε νινθιεξσκέλε κειέηε γηα ηε ζξεζθεία, ηα ζχκβνια θαη ηηο ηειεηέο ηεο ζηνλ 

θξεην-κπθελατθφ θφζκν, ηα νπνία επεξέαζαλ, φπσο ππνζηήξημε, ηε κεηέπεηηα 

ειιεληθή ιαηξεία ηνπ Γσδεθάζενπ. Σε ζεκαληηθφηαηε κνλνγξαθία ηνπ The Minoan-

Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion εκπινχηηζε θαη εμέδσζε γηα 

δεχηεξε θνξά ην 1968
16

. Ηδηαίηεξε κλεία θάλεη ν ίδηνο ζηε “δελδξνιαηξεία”, 

επηθεληξψλεηαη σζηφζν ζηελ Δπηθάλεηα, ηελ εκθάληζε, δειαδή, ηεο  ζεφηεηαο, κε 

                                                           
12

 Krzyszkowska 2005, 342-4. 
13

 McGowan 2011, 13. 
14

 Evans 1901, 99-204. 
15

 Frazer 1890. Tylor 1871. 
16

 Nilsson 1968. 
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αλζξψπηλε κνξθή ή κε  κνξθή δψσλ, θαη θπξίσο πηελψλ, ζηνπο πηζηνχο σο 

απάληεζε ζηηο ηειεηνπξγηθέο επηθιήζεηο ηνπο ζην ζείν. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 παξαηεξείηαη κηα ηάζε γηα κεγαιχηεξε εξεπλεηηθή 

εμεηδίθεπζε ηεο κηλσηθήο θαη ηεο κπθελατθήο ζξεζθείαο ζε δεηήκαηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε ακηγψο κε ηνλ ελ κέξεη ηειεηνπξγηθφ ραξαθηήξα ηεο απφ ηε λέα γεληά 

αξραηνιφγσλ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αλάδπζε ην 1960 θαη ην 1970 ηνπ 

ζηξνπθηνπξαιηζκνχ, ε νπνία φπσο ζα δνχκε παξαθάησ επεξέαζε αξθεηά ηνλ θιάδν 

ηεο αξραηνινγίαο. Ο πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε θαζαξά κε ην ηειεηνπξγηθφ θνκκάηη 

ηεο κηλσηθήο ζξεζθείαο, ππήξμε ν Peter Warren, π.ρ. ζην άξζξν ηνπ γηα ηε κηλσηθή 

“βαηηπινιαηξία”, αιιά θαη ζηελ πξψηε βξαρεία κνλνγξαθία γηα ηε ζξεζθεία σο 

ηειεηνπξγηθή πξάμε
17

. Οη πξνηάζεηο ηνπ βαζίδνληαη ζηελ εηθνλνγξαθία, φρη κφλν ησλ 

ζθξαγίδσλ θαη ησλ ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ, αιιά θαη ζηε δσγξαθηθή ζε 

ηνηρνγξαθίεο θαη αγγεία. Οη παξαζηάζεηο ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα έρνπλ εμέρνληα 

ξφιν θαη ζην έξγν ησλ Robin Hagg θαη Wolf-Dietrich Niemeier, ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ Δπηθάλεηα σο κηα πηζαλή ηειεηνπξγηθή 

πξάμε. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε Ναλλψ Μαξηλάηνπ έρεη δεκνζηεχζεη αξθεηά 

άξζξα θαη κνλνγξαθίεο γηα ηε κηλσηθή ζξεζθεία θαη ηηο ζετθέο εθθάλζεηο, κε βάζε 

θαη παξαζηάζεηο ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. Δπεξεαζκέλε απφ ηνλ  

ζηξνπθηνπξαιηζκφ, ηε ζεκεησηηθή, ηε ζξεζθεηνινγία, ηελ πνιηηηζκηθή 

αλζξσπνινγία θαη απφ ηηο απφςεηο ηνπ θηιφινγνπ Walter Burkert, νδήγεζε ζε λέεο 

θαηεπζχλζεηο ηελ έξεπλα, αλαδεηψληαο αξραηνινγηθά παξάιιεια θαη ζπλάθεηεο απφ 

ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ηελ Αίγππην θαη ηελ Δγγχο Αλαηνιή
18

. 

 Μηα άιιε απνθξππηνγξάθεζε ησλ κηλσηθψλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ θαη 

εηδηθφηεξα ζην ζέκα ηεο Δπηθάλεηαο επηρεηξνχλ νη αξραηνιφγνη Νφηα Γεκνπνχινπ 

θαη Γηψξγνο Ρεζεκησηάθεο, πνπ βαζίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηα θξεηηθά 

ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα απνθιεηζηηθά ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο
19

. 

Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνθχπηνπλ δχν ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο. 

Πξψηνλ, φηη ε κηλσηθή Κξήηε θαη ε κπθελατθή Διιάδα ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο 

παιαηφηεξνπο κειεηεηέο σο έλαο εληαίνο πνιηηηζκφο πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε 

                                                           
17

 Warren 1988. 
18

 Marinatos 1993, 11-12. 
19

 Γεκνπνχινπ θαη Ρεζεκησηάθεο 2004. Σν βηβιίν απηφ δελ ππήξρε ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο  
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δηάξθεηα ηεο 2εο ρηιηεηίαο ζην Αηγαίν, κε ζπλέπεηα ν ηνκέαο ηεο ζξεζθείαο θαη νη 

ηειεηνπξγηθέο πξάμεηο λα εθιακβάλνληαη σο πεξίπνπ νκνεηδείο θαη ζηηο δπν πεξηνρέο. 

Απηφ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, δελ είλαη νξζφ. Αξραηνινγηθέο αλαθαιχςεηο έδεημαλ 

πσο πξφθεηηαη γηα δχν μερσξηζηνχο πνιηηηζκνχο, κε ηνλ Μηλσηθφ λα επεξεάδεη ζε 

αξθεηνχο ηνκείο ηνλ Μπθελατθφ. Αξθεηέο δηαθνξέο ππήξραλ θαη ζην ζξεζθεπηηθφ 

ηειεηνπξγηθφ πνπ δελ είλαη φκσο εχθνιν λα εληνπηζηνχλ ιφγσ ησλ δαλείσλ ησλ 

Μπθελαίσλ απφ ηνπο Μηλσίηεο ζην επίπεδν ηεο εηθνλνγξαθίαο θαη ησλ ιαηξεπηηθψλ 

ζθεπψλ. Δπηπιένλ, ελψ κε ηε κηλσηθή ζξεζθεία, αζρνιήζεθε κεγάινο αξηζκφο θαη νη 

ζρεηηθέο αλαθνξέο είλαη άθζνλεο, δελ ζπλέβε ην ίδην κε ην αληίζηνηρν κπθελατθφ 

πεδίν, κε απνηέιεζκα ην πεξηζζφηεξν πιηθφ – θαη ζηελ εξγαζία απηή - λα πξνέξρεηαη 

απφ ηελ Κξήηε. 

Άμηα αλαθνξάο είλαη ε πξφζθαηε αλαθάιπςε (ην 2015) απφ ηελ Ακεξηθάληθε 

ρνιή Αζελψλ ηεζζάξσλ ρξπζψλ ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ ζε ιαθθνεηδή ηάθν 

ζηνλ Άλσ Δγθιηαλφ ηεο Πχινπ – πνπ ζπλέπεζε κε ηελ πεξίνδν ζπγγξαθήο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ο ηάθνο αλήθε ζε άλδξα ειηθίαο 30-35 εηψλ θαη 

ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 1500 π.Υ.. Πεξηείρε πιήζνο θηεξηζκάησλ (πεξίπνπ 1.400 

αληηθείκελα), απφ ηα νπνία μερσξίδνπλ ράιθηλα, αζεκέληα θαη ρξπζά αγγεία, έλα 

ράιθηλν θάηνπηξν κε ειεθάληηλε ιαβή, ρηέλεο απφ ειεθαληφδνλην, έλα ράιθηλν μίθνο 

κε επηρξπζσκέλε ειεθαληνζηέηλε ιαβή, κηα ρνλδξή ρξπζή αιπζίδα, ζθξαγίδεο θαη 

ςήθνπο πεξηδεξαίσλ απφ πνιχηηκα πιηθά
20

. Σελ ηαθή ζπλφδεπαλ θαη ηέζζεξα ρξπζά 

ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο κε πνηθίιεο παξαζηάζεηο. Ξερσξίδεη 

εθείλε ζε έλα πνιχ κεγάιν δαρηπιίδη πνπ απεηθφληδε ζην θέληξν έλα βσκφ πάλσ ζε 

βξάρηα θαη πέληε πινχζηα ελδεδπκέλεο γπλαηθείεο κνξθέο (ηξεηο αξηζηεξά θαη δχν 

δεμηά) λα πξνρσξνχλ κε ρνξεπηηθέο θηλήζεηο πξνο απηφλ. Σν θάησ κέξνο ηεο 

ζθελδφλεο θαηαιακβάλεη ην ζπαληφηαην κνηίβν ηεο ζάιαζζαο απνδνζκέλν κε 

δηθηπσηφ πιέγκα.  

 

 

                                                           
20

 Ο Άξρνληαο ησλ Γαρηπιηδηψλ ηεο αξραίαο Πχινπ http://anaskafi.blogspot.gr/2016/10/blog-

post_7.html  
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 Σα ζθραγιζηικά δατησλίδια 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε 

θαηεγνξία ζην ζψκα ηεο ζθξαγηδνγιπθίαο ζην Αηγαίν ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε απηά ζην ηερλνινγηθφ, ην αηζζεηηθφ θαη ην 

εξκελεπηηθφ επίπεδν. 

 Έλα ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ 

θνζκεκαηνηερλίαο θαη ζθξαγηδνγιπθίαο, αθνχ ζηε ζθελδφλε ηνπ θέξεη κηα 

ζθξαγηζηηθή παξάζηαζε. Σν ζχλνιν ησλ γλσζηψλ ηέηνησλ δαρηπιηδηψλ απφ ηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, αλέξρεηαη θαηά πξνζέγγηζε ζηα 80: ηα 25-30 απφ απηά πξνέξρνληαη 

απφ ηελ Κξήηε θαη ηα ππφινηπα 50 απφ ηελ επεηξσηηθή Διιάδα
21

. ε απηά πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ θαη ηα ηέζζεξα εθείλα, πνπ ήξζαλ πξφζθαηα ζην θσο (2015) απφ ηελ 

πινπζηφηαηε αλδξηθή ηαθή ζε ιαθθνεηδή ηάθν ζηνλ Άλσ Δγθιηαλφ ηεο Πχινπ πνπ 

δελ έρνπλ αθφκε δεκνζηεπηεί (βι. παξαπάλσ)
22

. Μαδί κε ηηο παξαζηάζεηο απφ 

ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα πνπ ζψδνληαη ζε πήιηλα ζθξαγίζκαηα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα δηαθφζηα δείγκαηα.  

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ δαρηπιηδηψλ πξνέξρεηαη απφ ηαθηθφ 

πεξηβάιινλ, αξθεηά άιια έρνπλ άγλσζηε πξνέιεπζε, ελψ πνιιά βξέζεθαλ ζε 

αδηεπθξίληζηεο ζπλζήθεο. εκαληηθή εμαίξεζε απνηειεί ε ζθελδφλε δαρηπιηδηνχ απφ 

ηελ νηθία Γα ζηα Μάιηα, θαζψο θαη εθείλν απφ ην κηλσηθφ ηεξφ ηεο Κάησ χκεο πνπ 

είλαη κέρξη ζηηγκήο ηα κνλαδηθά παξαδείγκαηα κε γλσζηή πξνέιεπζε εθηφο ηαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο
23

. 

 Ζ εκθάληζε ησλ δαρηπιηδηψλ ηνπνζεηείηαη ζηελ Κξήηε κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηεο 

Παιαηναλαθηνξηθήο θαη ησλ αξρψλ ηεο Νεναλαθηνξηθήο πεξίνδνπ (ΜΜ ΗΗΒ-ΜΜ 

ΗΗΗΑ) θαη ζηνλ επεηξσηηθφ ειιαδηθφ ρψξν ζηελ ΤΔ Η πεξίνδν. Σα πξσηκφηεξα γλσζηά 

απφ ηνλ επεηξσηηθφ ειιαδηθφ ρψξν είλαη απηά απφ ηνπο θάζεηνπο ιαθθνεηδείο ηάθνπο 

ηνπ Σαθηθνχ Κχθινπ Α ησλ Μπθελψλ. Ζ θαηαζθεπή θαη ε ρξήζε ηνπο ζηακαηά 

ζηαδηαθά ζηα ηέιε ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ
24

. Σα παιαηφηεξα επνκέλσο 

                                                           
21

Βαζηιηθνχ 1997, 12. Krzyszkowska 2005, 126. McGowan 2011, 4. 
22

  http://www.archaiologia.gr/blog/2015/10/27/%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%A

C-%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8D/  
23

 Kopaka 1983, 3-12. Lebessi θ.ά. 2004. 
24

 Βαζηιηθνχ 1997, 11. Krzyszkowska 2005, 126. 

http://www.archaiologia.gr/blog/2015/10/27/%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8D/
http://www.archaiologia.gr/blog/2015/10/27/%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8D/
http://www.archaiologia.gr/blog/2015/10/27/%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8D/
http://www.archaiologia.gr/blog/2015/10/27/%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8D/
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ζηξσκαηνγξαθεκέλα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα είλαη θξεηηθά θαη πξνήιζαλ απφ ηηο 

ηαθέο ηνπ Αγίνπ Υαξάιακπνπ ζην  Γεξνληνκνχξη Λαζηζίνπ, ην Μαπξνζπειηφ 

Κλσζνχ θαη ην λεθξνηαθείν θνπγγαξά ζηα Γνπξληά
25

. Ο Ingo Pini θαηέιεμε φηη ηα 

ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα φπσο θαη άιια ηαθηθά αληηθείκελα δελ πξέπεη λα 

ρξνλνινγνχληαη πάληα κε βάζε ηελ θεξακηθή ζηε ζπλάθεηά ηνπο, θαζψο είλαη πνιχ 

πηζαλφλ λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ελσξίηεξα. Μειεηψληαο ηελ εηθνλνγξαθία θάπνησλ 

δαρηπιηδηψλ θπξίσο απφ ηελ Κξήηε, ν ίδηνο ζπκπέξαλε φηη είραλ θαηαζθεπαζηεί, 

πηζαλφηαηα, ζηηο αξρέο ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, κε εθείλα ηεο επεηξσηηθήο 

Διιάδαο λα είλαη ειάρηζηα κεηαγελέζηεξα
26

.  

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, εθείλν πνπ θάλεη κνλαδηθά ηα ππφ κειέηε δαρηπιίδηα 

είλαη ε παξάζηαζε πνπ θνζκεί ηελ άλσ επηθάλεηα ηεο ζθελδφλεο. Απηέο εηθνλίδνπλ 

α)θνζκηθέο ζθελέο κε πηζαλφηαηα ζλεηέο κνξθέο, φπσο ζθελέο κάρεο (Δικ.2), 

θπλεγηνχ (Δικ.3), αξκαηνδξνκίαο, ηαπξνθαζαςίσλ (Δικ.4) θ.ά., β) νη ζθελέο κε δψα, 

πξαγκαηηθά (αίγαγξνη, ηαχξνη θ.ά.) ή θαληαζηηθά (γξχπεο, ζθίγγεο θ.ά) άιινηε κφλα 

ηνπο θαη άιινηε ζε αληηζεηηθή ζχλζεζε (Δικ.5), γ) ζθελέο κε ζξεζθεπηηθφ 

πεξηερφκελν ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ θαη δ) ζθελέο πνπ είλαη δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηνχλ σο θνζκηθέο ή ζξεζθεπηηθέο. Απηέο κπνξεί λα έρνπλ κπζηθφ 

πεξηερφκελν θαηά ηε Βαζηιηθνχ (Δικ.6)
27

. Ξερσξηζηή πεξίπησζε απνηειεί ην 

ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη απφ ην Μαπξνζπήιην Κλσζνχ πνπ θέξεη επηγξαθή ζηε 

Γξακκηθή Α (Δικ.7)
28

.  

Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ε αλάγλσζε ηεο παξάζηαζεο γίλεηαη 

κε βάζε ην ζθξάγηζκα θαη φρη ηελ ίδηα ηε ζθξαγίδα ζηε ζθελδφλε, άπνςε πνπ 

αθνινπζείηαη θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ππήξμε ε άπνςε 

ηνπ Pini πνπ ζεσξεί φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο Μηλσηθήο επνρήο ήηαλ, 

φπσο θαη ζηελ επνρή καο, δεμηφρεηξεο θαη, επνκέλσο, θξαηνχζαλ θαη ηα επηζεηηθά 

φπια ηνπο κε ην δεμί ρέξη. Ωζηφζν, νη ζρεηηθέο ζπλζέζεηο ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα 

θαη θαθνεηδείο ζθξαγηδφιηζνπο απεηθνλίδνπλ θαηά θαλφλα πνιεκηζηέο κε ηα φπιν ζην 

αξηζηεξφ ρέξη
29

. πκπεξαίλεη έηζη, φηη νη παξαζηάζεηο δηαβάδνληαλ απφ ην ζθξάγηζκά 

ηνπο. χκθσλα κε κηα άιιε πξφηαζε, ε παξάζηαζε θάζε ζθξαγηζηηθνχ δαρηπιηδηνχ 

ζα πξέπεη λα δηαβάδεηαη μερσξηζηά θαη δελ ππάξρεη κφλν έλαο ζσζηφο ηξφπνο 

                                                           
25

 CMS II.3, no.38, no.239. CMS V,  no.45-46. 
26

 Pini1983, 39,44.  
27

 Βαζηιηθνχ 1997, 23-26. 
28

 CMS II.3, no.38. 
29

 Pini 1989, 201-217. 
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αλάγλσζεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε παξάζηαζε ζα πξέπεη λα δηαβάδεηαη απφ ηελ 

ίδηα ηε ζθξαγηζηηθή επηθάλεηα, θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ Κπξηαθίδε, νη απεηθνλίζεηο 

κηθξνχ κεγέζνπο είλαη επθξηλέζηεξεο θαη απνδίδνληαη κε  κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ζηε 

ζθελδφλε παξά ζην ζθξάγηζκα, ηνπ νπνίνπ ζπρλά ε πνηφηεηα δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή
30

. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο πνπ θπξηαξρεί ζηελ θαηαζθεπή ησλ δαρηπιηδηψλ είλαη ν 

ρξπζφο, ππάξρνπλ φκσο θαη παξαδείγκαηα απφ ραιθφ, άξγπξν, κφιπβδν, ιίζν αθφκε 

θαη απφ ήιεθηξν λα είλαη γλσζηά (ην κέηαιιν) πξφθεηηαη γηα έλα πνιχηηκν πιηθφ, κε 

εληππσζηαθφ νπηηθφ απνηέιεζκα θαη καιαθφ γηα ηελ ιεπηνκεξή απφδνζε ησλ 

παξαζηάζεσλ. Ζ Ξελάθε-αθειιαξίνπ κειέηεζε ην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αζελψλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ηερλίηε ηνπ ίδηνπ Μνπζείνπ Υξήζην Υαηδειηνχ
31

. Ζ θαηλνηφκνο 

απηή κειέηε ηεο θαηέιεμε πσο νη θαηαζθεπαζηέο ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηερληθή 

ηεο ρχηεπζεο ή ηεο ζθπξειάηεζεο θαη δηέθξηλε επηά δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο (Η-VII). 

Οη πην δηαδεδνκέλνη είλαη θαηά ζεηξά νη ηχπνη IV, I θαη VI, ζε αληίζεζε κε ηνπο ΗΗΗ 

θαη VII απφ ηνπο νπνίνπο ζψδνληαη ειάρηζηα παξαδείγκαηα. ηελ παξνχζα εξγαζία 

πηνζεηείηαη ε  ηππνινγία ηεο αθειιαξίνπ. Με ην ίδην δήηεκα έρνπλ αζρνιεζεί νη J. 

G. Younger θαη Walter Muller. Ο πξψηνο αλαγλσξίδεη επηά θαη ν δεχηεξνο έμη ηχπνπο 

δαρηπιηδηψλ, αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο θαη ηε κνξθή ηνπο
32

.  

Ζ εηθνλνγξάθεζε ζηελ άλσ επηθάλεηά ηεο, ζπλήζσο ειιεηπηηθήο θαη ζπάληα 

θπθιηθήο ζθελδφλεο, γηλφηαλ κε ηξεηο ηξφπνπο. ηε Μηλσηθή Κξήηε επηθξαηέζηεξε 

ηερληθή ήηαλ ε γιπθή κε ρεηξνθάιεκν, θαηά ηελ νπνία αθαηξνχληαλ νη αλαγθαίεο 

πνζφηεηεο κεηάιινπ απφ ηε ζθελδφλε, δίλνληαο παξαζηάζεηο πην δσγξαθηθέο, αιιά 

ρσξίο κεγάιε ιεπηνκέξεηα. ηνλ επεηξσηηθφ ρψξν πην δηαδεδνκέλε  ήηαλ ε γιπθή κε 

ην ζθπξνθάιεκν, θαηά ηελ νπνία ηκήκαηα κεηάιινπ κεηαηνπίδνληαλ απφ ηελ 

επηθάλεηα, δίλνληαο θαζαξφηεξα ζρήκαηα θαη πεξηγξάκκαηα
33

. Πνιχ ιηγφηεξε 

δηαδεδνκέλε ήηαλ θαη ε ηερληθή ηεο ρχηεπζεο, φπνπ ε ζθελδφλε θαη ε παξάζηαζε ηεο 

θαη θαηαζθεπαδφηαλ ζε κήηξα, πνπ δελ κπνξνχζε φκσο λα απνδψζεη ιεπηνκέξεηεο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη θαηαζθεπαζηέο ησλ δαρηπιηδηψλ 

ζπλδχαδαλ ηηο δχν πξψηεο ηερληθέο, ψζηε λα επηηχρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ο 

                                                           
30

 Kyriakidis 2012, 382-85. 
31

 Xenaki-Sakellariou 1989, 323-338. 
32

 Younger 1984, 83-90. Muller 2003, 475-482. 
33

 Xenaki-Sakellariou 1989, 330. 
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θξίθνο ήηαλ άιινηε δηαθνζκεκέλνο ιηηά, ζπλήζσο κε παξάιιειεο εγραξάμεηο θαη 

άιινηε έθεξε δηαθφζκεζε κε πεξίθιεηζηε ηερληθή ή κε θνθθίδσζε. Σν κφλν ζίγνπξν 

είλαη πσο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη γηα ηε δηαθφζκεζε ελφο ζθξαγηζηηθνχ δαρηπιηδηνχ 

ρξεηαδφηαλ έλαο ζπλδπαζκφο πςειήο ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη ζθιεξήο δνπιεηάο. 

 

Δικόνα 2: Γαρηπιίδη κε ζθελή κάρεο, Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Α, Σάθνο IV, β κηζφ 16νο αη. π.Υ., 

(Μπισλάο 1983, Δηθ.29). 

 

 
Δικόνα 3: Γαρηπιίδη κε ζθελή θπλεγηνχ, Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Α, Σάθνο IV, 15νο αη. π.Υ., 

(Μπισλάο 1983, Δηθ.30). 

 

 
Δικόνα 4: θξαγηζηηθφ δαρηπιίδη κε ζθελή ηαπξνθαζαςίσλ, Άλζεηα Μεζζήλε, ΤΔ ΗΗ-ΗΗΗΑ1(CMS V 

Suppl. 1B, no.135) 
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Δικόνα 5: Γαρηπιίδη κε αληηζεηηθέο ζθίγγεο, ζαιακνεηδήο ηάθνο 55, Μπθήλεο, ΤΔ ΗΗΗΑ1. (Μπισλάο 

1983, Δηθ.151). 

 

 
Δικόνα 6: Γαρηπιίδη κε πηζαλή κπζνινγηθή ζθελή,  ζεζαπξφο ηεο Σίξπλζαο, ΤΔ ΗΗΗΑ1. (CMS I, 

no.180) 

 

 

 
Δικόνα 7: Γαρηπιίδη κε επηγξαθή ζηε Γξακκηθήο Α,  λεθξφπνιε Μαπξνζπειηνχ, 1600-1500 π. Υ., 

(Γεκνπνχινπ-Ρεζεκησηάθε 2005, 219). 
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Oι δσζκολίες ζηις αναγνώζεις ηης ζθραγιζηικής εικονογραθίας 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη παξαζηάζεηο ησλ ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ 

ζεσξνχληαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο φηη απεηθνλίδνπλ ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη 

απνηεινχλ έηζη ζεκαληηθέο καξηπξίεο ηφζν γηα ηηο ηειεηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ φζν θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

κηλσηθήο θαη ηεο κπθελατθήο ζξεζθείαο. Μπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζηελ νπζία κέξνο 

ελφο πεξίπινθνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ πεξηιάκβαλε πηζαλφηαηα θαη πιήζνο 

άιισλ ηειεηνπξγηθψλ πξάμεσλ. Έλα ηέηνην ζχλζεην δήηεκα είλαη θπζηθφ λα ελέρεη 

αξθεηέο δπζθνιίεο. 

 Έλα απφ ηα βαζηθά ζρεηηθά πξνβιήκαηα είλαη ε απνπζία ηθαλνπνηεηηθψλ 

γξαπηψλ καξηπξηψλ ζε αληίζεζε κε ηνπο κεγάινπο ζχγρξνλνπο ησλ αηγαηαθψλ 

πνιηηηζκψλ ζηελ Αλαηνιή θαη ην Νφην. Πξάγκαηη, θείκελα ησλ Αηγππηίσλ θαη ησλ 

Υεηηαίσλ δίλνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζξεζθεία θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο. 

Όπσο ζσζηά παξαηήξεζε ν Martin  Nilsson, ε “θξεην-κπθελατθή ζξεζθεία είλαη έλα 

εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ρσξίο θείκελν”
34

, ην νπνίν γίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα 

δηαβαζηεί ζρεδφλ κφλν κε ηε βνήζεηα ησλ αξραηνινγηθψλ πιηθψλ θαηαινίπσλ. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή θαη ίζσο κεγαιχηεξε δπζθνιία απνηεινχλ νη δηαθνξεηηθέο 

εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπλζέζεσλ πνπ θνζκνχλ ηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. 

Γηα παξάδεηγκα δελ πξέπεη λα απνθιεηζηεί φηη απεηθνλίδνπλ θαζεκεξηλά ή 

θαληαζηηθά ή θαη κπζηθά ηειεηνπξγηθά θαη φρη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο. Δπίζεο, ν 

ζχγρξνλνο δπηηθφο ηξφπνο ζθέςεο επεξεάδεη εμ νξηζκνχ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

εξεπλεηψλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα επαλαζπζηήζνπλ έλα ζχζηεκα ζξεζθεπηηθψλ 

αμηψλ, πνπ απέρεη θαηά πνιχ απφ ηηο ζεκεξηλέο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο.  

Οη ππφ κειέηε ζπλζέζεηο απεηθνλίδνπλ αθεγήζεηο κέζα απφ έλα ζχλνιν 

εηθφλσλ θαηά θαλφλα αξθεηά αζαθείο. χκθσλα κε ηε ζεκεησηηθή, κηα εηθφλα, κηα 

κνξθή, αθφκα θαη έλαο ήρνο έρνπλ ζεκαζία κφλν αλ δνζεί ζε απηά θάπνην λφεκα. Σν 

ζεκαίλνλ, δειαδή, ζπλαξηάηαη κε ην ζεκαηλφκελν, ην νπνίν παξαπέκπεη ζηε ζπλαθή 

έλλνηα πνπ θαηαζθεπάδεηαη λνεηηθά
35

. Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζχλζεησλ 

ζθξαγηζηηθψλ απεηθνλίζεσλ θαη ησλ αθεγήζεψλ ηνπο ρξεηάδεηαη κηα αλχπαξθηε 

εηδηθφηεξε γλψζε κειεηεηψλ, θπξίσο ησλ θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ζπκβάζεσλ ηεο επνρήο ηνπο. Όπσο παξαηεξεί ν C. Cain, αλ θάπνηνο παξαηεξήζεη 

                                                           
34

 Nilsson 1968, 7. 
35

 Σνκπαΐδεο 1995, 28. 
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εηθφλεο γεγνλφησλ απφ ηε Βίβιν ή ηε ρξηζηηαληθή δσή, ρσξίο λα είλαη εμνηθεησκέλνο 

κε απηά, πνιχ δχζθνια ζα θαηαλνήζεη ην λφεκά ηνπο
36

.   

Μηα άιιε παξάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ηηο ζθξαγηζηηθέο παξαζηάζεηο απφ ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζθεπηηθηζκφ, αθνχ ε κηλσηθή θαη 

ε κπθελατθή ζξεζθεία έρνπλ κελ αξθεηά θνηλά ζεκεία, αιιά πξέπεη λα 

εθιακβάλνληαη σο δχν δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά ζπζηήκαηα. Οη κηλσηθέο επηξξνέο 

είλαη θαλεξέο ζε πνηθίινπο ηνκείο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ην ίδην ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβαίλεη θαη κε ηελ εηθνλνγξαθία ησλ δαρηπιηδηψλ. Απηή κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε 

κηλσηθέο αληηιήςεηο θαη ηειεηέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνπο Μπθελαίνπο ή θαη λα 

κελ είραλ ζξεζθεπηηθή αιιά απιψο θαιιηηερληθή αηζζεηηθή αμία
37

. 

                                                           
36

 Cain 2001, 33. 
37

 Hagg 1981, 37. 
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Η.  ΦΡΑΓΗΣΗΚΑ ΓΑΥΣΤΛΗΓΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ 

 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο (εικ.8) έρνπλ εληνπηζηεί 

ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα ζε ηάθνπο ζηα Ηζφπαηα ηεο Κλσζνχ, ζην ειφπνπιν, ζηα 

Καιχβηα ηεο Φαηζηνχ, ζην Φνπξλί Αξραλψλ, ζηε Μφριν, θαζψο θαη ζηε Οηθία Γα 

ζηα Μάιηα θαη ζε ηεξφ ζηελ Κάησ χκε. Αθφκε, πνιιά άιια ζεσξνχληαη φηη 

πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαπάλσ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε βάζε ηα ηερλνηξνπηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, παξά ηηο άγλσζηεο ζπλζήθεο εχξεζήο ηνπο.  

ε απηφ ην θεθάιαην, ζα παξνπζηαζηνχλ κεξηθά απφ ηα γλσζηφηεξα θξεηηθά 

ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα θαη νη παξαζηάζεηο ηνπο πνπ εληνπίζηεθαλ. Να ζεκεησζεί  

πσο ζηελ εηθνλνγξαθηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκβαηηθά νη φξνη 

“δελδξνιαηξεία” θαη “βαηηπινιαηξεία”, πνπ είλαη δηαδνκέλεο ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία.. 

 

 

 

 

Δικόνα 8: Υάξηεο ηεο Κξήηεο. ε θφθθηλν θχθιν νη ζέζεηο εχξεζεο ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ.  

(D‟ Agata and Van de Moortel 2009, pl.1). 
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ΑΑ1. Σο δατησλίδι ηων Ηζοπάηων ηης Κνωζού 

 

 Σν ρξπζφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη απφ ηνλ ηάθν ησλ Ηζνπάησλ (ΑΑ1)εθηίζεηαη 

ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ
38

. Δίλαη έλα απφ ηα πξψηα πνπ βξέζεθαλ 

ζηελ Κξήηε θαη πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο. 

 Σν δαρηπιίδη βξέζεθε ην 1909-1910 ζηνλ νκψλπκν ηάθν απφ ηνλ Duncan 

Mackenzie θαη δεκνζηεχηεθε ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα απφ ηνλ Arthur Evans
39

.  

Οη αλαζθαθέο πνπ μεθίλεζαλ ζηελ πεξηνρή κεηά απφ κηα ηπραία εχξεζε αληηθεηκέλσλ 

απφ έλαλ ρσξηθφ απνθάιπςαλ κηα νκάδα απφ νρηψ ζαιακνεηδείο  ηάθνπο κε δξφκν, 

αλάκεζά ηνπο θαη ν Σάθνο ησλ Γηπιψλ Πειέθεσλ, νη νπνίνη πεξηείραλ πινχζηα θαη 

ζεκαληηθά θηεξίζκαηα, φπσο ρξπζά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, ζθξαγίδεο, ρξπζέο  

ςήθνπο, ρξπζφ πεξηδέξαην, ξπηά θ.ά. ήκεξα νη ηάθνη απηνί δελ είλαη νξαηνί θαη δελ 

ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο
40

.  

 Σν δαρηπιίδη πξνήιζε απφ ηνλ Σάθν 1 (Δικ.9) ην1909, πνπ είρε ζπιεζεί ζε 

πξσηκφηεξε πεξίνδν. Γελ πεξηείρε ζθειεηηθά θαηάινηπα, αιιά ζην  λνηηναλαηνιηθφ 

ηνπ ηκήκα ζε έλα είδνο θξχπηεο ζρήκαηνο Γ, βξέζεθαλ ρξπζέο ςήθνη ζε ζρήκα 

ξνδέηαο θαη κηα ρξπζφδεηε ζθξαγίδα απφ θχαλν κε απεηθφληζε κεγάινπ ιηνληαξηνχ  

κε ζπλνδεία δχν αλδξηθψλ κνξθψλ
41

. Ο ηάθνο πεξηείρε ζξαχζκαηα  θεξακηθήο ηνπ 

αλαθηνξηθνχ ξπζκνχ θαη δχν ιχρλνπο. Σν ρξπζφ δαρηπιίδη βξέζεθε δπηηθά ηεο 

θξχπηεο ζην δάπεδν, καδί κε ρξπζέο ζπεηξνεηδείο ςήθνπο
42

. 

 Ζ ζθελδφλε ηνπ δαρηπιηδηνχ είλαη ειιεηπηηθή κε δηαζηάζεηο 2.25x1.6εθ. θαη ν 

θξίθνο έρεη δηάκεηξν 1.35εθ. (Δικ.10-11). Σερληθά ην δαρηπιίδη αλήθεη ζηνλ ιεγφκελν 

ηχπν IV ηεο αθειιαξίνπ θαη κε ηελ παξάζηαζή ηνπ λα έρεη θαηαζθεπαζηεί κε 

ρεηξνθάιεκν
43

. Φέξεη παξάζηαζε, πνπ ζεσξείηαη φηη απεηθνλίδεη ηελ Δπηθάλεηα κηαο 

ζεφηεηαο ζην χπαηζξν θαη κηα νκάδα απφ γπλαηθείεο κνξθέο λα εθηεινχλ έληνλεο 

κάιινλ θηλήζεηο
44

.  

Δκθαλίδνληαη, εηδηθφηεξα, ηέζζεξηο γπλαίθεο, κηα θεληξηθή πςειφηεξα θαη 

ηξεηο ρακειφηεξα. ηελ θνξπθή απνδίδεηαη κηα πέκπηε πνιχ κηθξφηεξε. Έρνπλ 
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θεθάιηα επηκήθε κε καθξηά καιιηά, αιιά ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ θαη 

θέξνπλ καθξχ έλδπκα αλνηρηφ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο. Ζ θεληξηθή κνξθή είλαη 

ιίγν κεγαιχηεξε απφ ηηο ππφινηπεο ηξεηο. ηξέθεηαη πξνο ηελ αξηζηεξή κνξθή θαη ην 

θεθάιη ηεο γέξλεη πξνο απηήλ. Σν αξηζηεξφ ηεο ρέξη είλαη δίπια ζην ζψκα ηεο, ελψ ην 

δεμί είλαη πςσκέλν ζην χςνο ηνπ θεθαιηνχ κε ιπγηζκέλν ηνλ αγθψλα. Σα καιιηά 

πέθηνπλ ζε πινθάκνπο ζηνλ αξηζηεξφ ηεο ψκν θαη έρνπλ απνδνζεί κε κηα ζεηξά απφ 

ζηηγκέο. Πηζαλφλ λα θέξεη έλδπκα κε ζηελφ πεξηθφξκην θαη θνληά καλίθηα θαη κηα 

πεξίηερλε καθξηά θαξδηά θνχζηα κε θξακπαιάδεο
45

.  

ην δεμί ηκήκα ηεο ζχλζεζεο βξίζθνληαη άιιεο δχν γπλαηθείεο κνξθέο, ίδηνπ 

δηακεηξήκαηνο, ε κηα δίπια ζηελ άιιε. Έρνπλ πςσκέλα θαη ηα δπν ηνπο ρέξηα πξνο 

ηα πάλσ, πξνο ηελ θεληξηθή γπλαίθα ζε κηα θίλεζε πνπ ζπκίδεη ηηο αληίζηνηρεο ησλ 

γπλαηθψλ ζηε ηνηρνγξαθία ηνπ Ηεξνχ Άιζνπο θαη Υνξνχ απφ ην αλάθηνξν ηεο 

Κλσζνχ
46

. Σα καιιηά ηνπο θαίλεηαη λα πέθηνπλ ηελ πιάηε ηνπο θνπθίδεο, ελψ ε 

ελδπκαζία ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή: ε κηα θέξεη κφλν καθξηά θνχζηα ρσξίο ηελ πνδηά, 

πνπ ππάξρεη ζηηο άιιεο ηξεηο κεγάιεο γπλαηθείεο κνξθέο. ηα κπξάηζα έρεη απνδνζεί 

ην πεξίγξακκα θνληψλ ησλ καληθηψλ ή ςέιιηα
47

.  

ην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο βξίζθεηαη άιιε κηα γπλαηθεία κνξθή. Σν 

ζψκα ηεο είλαη ζηξακκέλν κεησπηθά πξνο ην ζεαηή. Ζ ίδηα έρεη πςσκέλα θαη ηα δχν 

ηεο ρέξηα ζην χςνο ηνπ θεθαιηνχ κε ιπγηζκέλνπο ηνπο αγθψλεο, κε ηα καιιηά ηεο 

πηαζκέλα, ελψ ε ελδπκαζία ηεο απνηειείηαη απφ κηα καθξηά θαξδηά θνχζηα θαη έλα 

είδνο πνδηάο πάλσ απφ απηή.  

Σέινο, ζην πάλσ δεμηά κέξνο ηεο ζχλζεζεο έρεη θηινηερλεζεί κηα πνιχ 

κηθξφηεξε κνξθή κε γπλαηθεία ελδπκαζία, δειαδή θέξεη κηα θνχζηα πνπ έρεη 

απνδνζεί κε ηέζζεξηο νξηδφληηεο γξακκέο. Σν δεμί ηεο ρέξη εθηείλεηαη νξηδφληηα ζην 

χςνο ηνπ ψκνπ, πηζαλφηαηα πξνο ηελ θεληξηθή κνξθή θαη ηα καιιηά ηεο απνδίδνληαη 

θαη πάιη κε ηειείεο ζαλ λα αλεκίδνπλ, δίλνληαο ηελ εληχπσζε κηαο έληνλεο θίλεζεο. 

Όπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ε ελ ιφγσ κνξθή θαίλεηαη λα αησξείηαη θαη 

έρεη έηζη ζεσξεζεί σο εκθάληζε ηεο ζεφηεηαο (Δπηθάλεηα) ζηηο άιιεο γπλαίθεο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο επνκέλσο παξάζηαζεο.  

πλνιηθά νη ηέζζεξηο κνξθέο θέξνπλ ζρεδφλ φκνηα ελδχκαηα, έρνπλ απνδνζεί 

φιεο κε έληνλεο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη θπξίσο ησλ ρεξηψλ. Ζιηθηαθά, νη ηέζζεξηο 
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κνηάδνπλ λα έρνπλ πεξάζεη ζηελ ελειηθίσζε κε βάζε ηα αλεπηπγκέλα ζηήζε θαη ηελ 

θφκκσζε ηνπο, ελψ ε κηθξφηεξε αησξνχκελε κνξθή είλαη απξνζδηφξηζηεο ειηθίαο.  

Ζ ζθελή δελ δηαδξακαηίδεηαη ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, αιιά ζηελ χπαηζξν, 

φπσο δείρλνπλ ηέζζεξα θπηά, κάιινλ αλζηζκέλα θξίλα ζην θέληξν θαη ζηελ αξηζηεξή 

πιεπξά ηεο ζχλζεζεο
48

. Γίπια ζηε θνχζηα ηεο θεληξηθήο κνξθήο απεηθνλίδεηαη έλα 

αληηθείκελν, πνπ κνηάδεη κε αλζξψπηλν κάηη
49

, ελψ πάλσ απνδίδνληαη δπν ιεπηέο 

θπκαηνεηδείο ηαηλίεο, πνπ είλαη ίζσο ην φξην αλάκεζα ζηνλ νπξαλφ θαη ηε γε
50

 ή 

κηλσηθέο απεηθνλίζεηο θηδηψλ θαη ελδερνκέλσο ζξεζθεπηηθά ζχκβνια θάπνηαο 

ζεφηεηαο
51

, ή αθφκε θνξπθέο βνπλψλ πνπ βξίζθνληαλ πίζσ απφ ηηο κνξθέο θαη 

ζπλδπάδνληαη κε ηα θξίλα γηα λα πξνζδψζνπλ έλα ππαίζξην ραξαθηήξα ζηε ζθελή
52

. 

Πάλσ αξηζηεξά, πάλσ απφ ηελ θπκαηνεηδή γξακκή θαη αξηζηεξά ηεο θεληξηθήο 

κνξθήο βξίζθεηαη δηαγψληα έλα καθξφζηελν αληηθείκελν κε ράληξεο, πηζαλφλ θάπνην 

θιαδί δέληξνπ
53

 ή έλα νπξάλην ζψκα. Σέινο, ην κηθξφ ζηξνγγπιφ ζχκβνιν πάλσ απφ 

ηελ αξηζηεξή γπλαηθεία κνξθή έρεη ζεσξεζεί θάπνην ζθεχνο ή ρξπζαιίδα ή αθφκε 

“θαξδηά”
54

.  

Όζνλ αθνξά ηηο εξκελεπηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ παξάζηαζε πξψηνη ν Evans 

θαη ν Nilsson ζεψξεζαλ φηη απεηθνλίδεη ηελ εκθάληζε κηαο ζεφηεηαο (ηεο κηθξήο ζε 

κέγεζνο κνξθήο), πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο επίθιεζεο απφ ηηο κεγάιεο ζε κέγεζνο 

γπλαίθεο κέζσ ελφο ηεξνχ εθζηαηηθνχ ρνξνχ
55

 κε ηελ άπνςε απηή λα βξίζθεη κεγάιε 

αληαπφθξηζε
56

.  

Μηα άιιε ππφζεζε πξνζδίδεη ζετθή ππφζηαζε ζηελ θεληξηθή θαη ζηε 

κηθξφηεξε κνξθή, ηηο νπνίεο επηθαινχληαη νη άιιεο ηξεηο γπλαίθεο. Ζ θεληξηθή κνξθή 

ζεσξείηαη ζεά, δηφηη είλαη πνιχ θνληά ζε εθείλε πνπ θαηεβαίλεη απφ ηνλ νπξαλφ, 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο ζχλζεζεο θαη πην ςειά απφ ηηο άιιεο κεγάιεο γπλαηθείεο 

κνξθέο, ελψ πεξηβάιιεηαη απφ ζχκβνια, θπξίσο ηα θίδηα θαη ην κάηη. ηελ 

πεξίπησζε απηή, νη θηλήζεηο, θπξίσο ησλ δχν δεμηψλ κνξθψλ απεπζχλνληαη πξνο ηελ 

θεληξηθή ζεφηεηα θαη έρνπλ επνκέλσο ιαηξεπηηθφ θαη φρη ρνξεπηηθφ ραξαθηήξα.  
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Ο W. D.  Neimeier, ππνζέηεη φηη ε θεληξηθή θαη ε κηθξφηεξε γπλαίθα δελ απνδίδνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζεφηεηεο αιιά ηελ ίδηα ζετθή κνξθή ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζηάδηα
57

: 

Αξρηθά σο κηθξφηεξε θαη αησξνχκελε πνπ εηζέξρεηαη ζηελ παξάζηαζε απφ καθξηά, 

θαη θαηφπηλ σο κεγαιχηεξε λα εκθαλίδεηαη ζηηο ιάηξεηο ηεο.  

Ζ Sourvinou-Inwood ππνζηήξημε πσο απφ ηηο ηέζζεξηο κεγάιεο κνξθέο απηή 

πνπ έρεη ζετθή πξνέιεπζε είλαη εθείλε ζηα αξηζηεξά
58

, εμαηηίαο ηεο νκνηφηεηαο ζηελ 

θίλεζε ησλ ρεξηψλ ηεο κε απηή ζηα πζηεξνκηλσηθά εηδψιηα ηεο “Θεάο κεζ‟ 

πςσκέλσλ ρεηξψλ”. Ζ ίδηα ππνζηεξίδεη, κάιηζηα, φηη ε θεληξηθή γπλαίθα είλαη ηέξεηα 

πνπ αληηθαζηζηά ηε ζεά ζην πιαίζην κηαο “Δλζαξθσκέλεο” Δπηθάλεηαο. 

 Δληειψο πξσηφηππε είλαη θαη ε άπνςε ηνπ P. Rehak, πνπ δελ βιέπεη ζεφηεηεο 

αιιά λεαξέο γπλαίθεο ζε έλα είδνο ηειεηήο κάιινλ δηαβαηήξηαο, παξαιιειίδνληάο ηηο 

κε εθείλεο ζηηο ηνηρνγξαθίεο ησλ Κξνθνζπιιεθηξηψλ ηεο Ξεζηήο 3 θαη ηεο Οηθίαο 

ησλ Γπλαηθψλ ζην Αθξσηήξη
59

. Ο ίδηνο δηαθξίλεη ηηο επκεγέζεηο γπλαηθείεο κνξθέο ζε 

δπν ειηθηαθέο θαηεγνξίεο: απηέο ζηα δεμηά θαη ζην θέληξν σο λεαξέο κε βάζε ηελ 

θνηλή θφκκσζή ηνπο, ελψ εθείλε ζηα αξηζηεξά, σο σξηκφηεξεο, εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ 

πνπ είλαη πηαζκέλα ηα καιιηά ηεο
60

. Ζ ηειεπηαία ζα πξέπεη λα ήηαλ ε επηθεθαιήο ηεο 

ηειεηήο, ελψ ε κηθξφηεξε κνξθή ζεσξείηαη λεαξφηεξν θνξίηζη πνπ βξηζθφηαλ ζην 

πίζσ κέξνο ηεο ζχλζεζεο, αθνχ ε ειηθία ηεο δελ ηεο επέηξεπε λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

ηειεηή. Ζ άπνςε απηή ηνπ Rehak είλαη θαηλνηφκα, αιιά δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα 

ζχκβνια πνπ εηθνλίδνληαη ζηελ παξάζηαζε, αλάινγα θαη ζε άιιεο ζθελέο ζε 

ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα κε ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. 

Σα κφλα αζθαιή ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα είλαη αθελφο φηη ε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ απεηθνλίδεηαη ζην δαρηπιίδη ησλ Ηζνπάησλ εκπιέθεη απνθιεηζηηθά ην γπλαηθείν 

θχιν θαη αθεηέξνπ φηη ιακβάλεη ρψξα ζην χπαηζξν, πηζαλφηαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

άλνημεο, φηαλ ηα θξίλα είλαη αλζηζκέλα. Οη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη νη ρεηξνλνκίεο 

ησλ κνξθψλ δχζθνια κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ κε ζαθήλεηα ψζηε λα ζεσξεζνχλ 

ιαηξεπηηθέο ή ρνξεπηηθέο. Ζ κνξθή πνπ είλαη πην πηζαλφλ λα εθηειεί ρνξεπηηθή 

θίλεζε είλαη ε αξηζηεξή. Γχζθνιε είλαη θαη ε πξνζέγγηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

γπλαηθψλ. Ζ κάιινλ επίζεκε ελδπκαζία ηνπο, ε πεξίηερλε θφκκσζε ηνπο δείρλεη 

ίζσο κηα πςειή θνηλσληθή ηνπο ζέζε. Θεσξψ, πάλησο, φηη κε ηηο ρνξεπηηθέο ή 
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ιαηξεπηηθέο θηλήζεηο ηνπο νη γπλαίθεο επηθαινχληαη θαη επηηπγράλνπλ ηελ Δπηθάλεηα 

ηεο ζεφηεηαο, δειαδή ηεο αησξνχκελεο κηθξήο κνξθήο, πνπ θαίλεηαη λα θαηεβαίλεη 

απφ ηνλ νπξαλφ.  

Οχηε είλαη ζαθέο, εμάιινπ, εάλ ε εκθάληζε ηεο ζεάο είλαη αληηιεπηή ζε φιεο 

ή ζε νξηζκέλεο απφ ηηο γπλαηθείεο κνξθέο. Όζνλ αθνξά ηα εηθνληδφκελα ζχκβνια, ν 

Cain ζεσξεί φηη ίζσο απνηεινχζαλ θάπνην είδνο πιεξνθνξίαο γηα ηνλ ζεαηή σο πξνο 

ηελ ηαπηφηεηα ηεο ζεάο θαη ηελ πξάμε πνπ απεηθνληδφηαλ
61

. Με βάζε ηα 

ηερλνηξνπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ην δαρηπιίδη ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΜ Η (1550-

1450 π.Υ.) παξφιν πνπ ηα φζηξαθα αγγείσλ πνπ βξέζεθαλ ζηνλ ηάθν αλήθνπλ ζηελ 

ΤΜ ΗΗΗΑ (1400-1300 π.Υ.)
62

. Ζ ρξνλνινγηθή απηή δηαθνξά έρεη παξαηεξεζεί θαη ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο δαρηπιηδηψλ απφ ηαθέο, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ θαη 

εξκελεχνληαη κε ηελ αμία ηνπο σο νηθνγελεηαθά θεηκήιηα. 
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Δικόνα 9: Κάηνςε ηνπ ζαιακνεηδνχο Σάθνπ 1 ζην Νεθξνηαθείν ησλ Ηζνπάησλ ζηελ Κλσζφ. (Evans 

1914, pl.1a). 

 

 

 
 

Δικόνα 10:Γαρηπιίδη απφ ηνλ ζαιακνεηδή Σάθν 1, Ηζφπαηα, 16νο αηψλαο π.Υ.. (Γεκνπνχινπ-

Ρεζεκησηάθε 2005, 126). 

 

 

 
Δικόνα 11: ρέδην ηεο ζθξαγηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαρηπιηδηνχ απφ ην ζαιακνεηδή Σάθν 1, Ηζφπαηα. 

(CMS II.3, no.51.)   
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ΑΑ2- ΑΑ3. Σα δατησλίδια από ηο ελλόποσλο και ηα Καλύβια 

 

Σν ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη (ΑΑ2) απφ ην ηάθν ζην ειιφπνπιν, πνπ 

βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ θαη γεηηνλεχεη κε ην πζηεξνκηλσηθφ 

λεθξνηαθείν ζηε Εαθέξ Παπνχξα, βξέζεθε ζηελ εθεί αλαζθαθή ηεο Βξεηαληθήο 

ρνιήο θαη ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ, απνδίδνληαο πνιιά επξήκαηα. 

Απνθαιχθζεθαλ, εηδηθφηεξα,  δχν ζαιακσηνί ηάθνη, ν Σάθνο 3 θαη ν Σάθνο 4, κε ηνλ 

πξψην λα έρεη ζπιιεζεί ζηελ αξραηφηεηα θαη λα πεξηέρεη ειάρηζηα επξήκαηα ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ δεχηεξν πνπ βξέζεθα αζχιεηνο (Δικ.12).  

Ο Σάθνο 4 έρεη ζάιακν αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο, κηθξφ δξφκν θαη πεξηείρε 

ηξεηο ηαθέο. Σν ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη ζπλφδεπε ηελ ηαθή Η καδί κε άιια πινχζηα 

θηεξίζκαηα. Αλήθε κάιινλ ζε άλδξα πνιεκηζηή, φπσο δείρλνπλ ηα φπια ηνπ, έλα 

μίθνο θαη δχν αηρκέο θαη πνιιά ράιθηλα αγγεία πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

ζπλήζεηο κηλσηθέο ηαθηθέο πξαθηηθέο θαη ζπκίδνπλ πεξηζζφηεξα ηηο κπθελατθέο
63

.   

Απφ ηα επξήκαηα μερσξίδνπλ πεξίηερλα θνζκήκαηα, αξθεηά ράιθηλα 

αληηθείκελα (ηξεηο ηξηπνδηθνί ιέβεηεο,  πξφρνπο κε πξνηνκή πηελνχ θαη ράιθηλν 

θάηνπηξν) θαη θεξακηθή (θχιηθεο, πξφρνπο θαη θσληθφ θχπειιν)
64

. Πεξί ην θεθάιη 

θαη ηνλ ιαηκφ ηνπ λεθξνχ απνθαιχθζεθαλ έλα ρξπζφ πεξίαπην, ηξηάληα ηξεηο ρξπζέο 

αλάγιπθεο ςήθνη, θαζψο θαη άιιεο ςήθνη δηαθφξσλ ζρεκάησλ
65

. Δλψ, θνληά ζηνλ 

θαξπφ ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ εληνπίζηεθαλ ρξπζέο ςήθνη ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο θαη 

κηα ρξπζφδεηε ζθξαγίδα απφ ζάξδην, ίζσο ηα θαηάινηπα ελφο ςειιίνπ. Ζ ζθξαγίδα 

έθεξε ηελ παξάζηαζε ηξαπκαηηζκέλνπ ηαχξνπ πνπ πξνζπαζεί κε ην πίζσ πφδη λα 

βγάιεη απφ ηελ πιάηε ηνπ έλα αληηθείκελν πνπ κνηάδεη κε βέινο
66

. Κνληά ζηα 

δάρηπια ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ βξέζεθαλ ηξία ρξπζά δαρηπιίδηα (Δικ.13) εμαηξεηηθήο 

θαιιηηερληθήο πνηφηεηαο, ηα δχν ζθξαγηζηηθά
67

. Σέινο, θάησ θαη γχξσ απφ ηνλ λεθξφ 

ζπιιέρζεθαλ ρξπζά ειάζκαηα ζε ζρήκα αλζεκίνπ, πνπ πηζαλφλ ζηφιηδαλ ην ηαθηθφ 

έλδπκά ηνπ.  

Απφ ην έλα ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη δηαζψζεθε κφλν ε ζθελδφλε, πνπ θέξεη 

παξάζηαζε γξχπα. Σν δεχηεξν, πνπ ζα καο απαζρνιήζεη εδψ, θνζκεί κία ζθελή πνπ 
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απηέο κειεηνχκε θαη βξίζθεηαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ. Έρεη βάξνο 

28γξ. θαη απνηειείηαη απφ ειιεηπηηθή ζθελδφλε (1.95x1.1εθ.) θαη θπθιηθφ θξίθν 

(δηακ.1.58εθ.) (Δικ.14-15). Αλήθεη ζηνλ ηχπν IV ηεο αθειιαξίνπ θαη ε παξάζηαζε 

ηεο ζθελδφλεο έρεη γίλεη κε ρεηξνθάιεκν
68

.  

ηε ζθελδφλε απεηθνλίδεηαη κηα ζθελή απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο  απεηθνλίζεηο 

ζηα κηλσηθά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. ην κέζνλ ηεο πεξίπνπ απνδίδεηαη γνλαηηζηφο 

έλαο εκίγπκλνο άλδξαο, πνπ θαίλεηαη λα αθνπκπά κε ην δεμί ρέξη κηα κεγάιε πέηξα ή 

βαίηπιν. Σν ιεπηφ θαη θαινθηινηερλεκέλν ζψκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ζρεηηθά 

ζρεκαηηθφ θεθάιη. Έρεη καθξηά καιιηά, πνπ απνδίδνληαη κε κηα ζεηξά απφ ζηηγκέο 

θαηά κήθνο ηνπ δεμηνχ βξαρίνλα. Ζ κνξθή θέξεη κφλν έλα θνληφ δψκα. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε θίλεζε ηνπ πάλσ θνξκνχ θαη ηνπ θεθαιηνχ ηνπ, πνπ 

ζηξέθνληαη απφηνκα ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν ζψκα, ελψ 

ην αξηζηεξφ ρέξη ηεληψλεη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. 

 Οη θηλήζεηο απηέο πξνζδίδνπλ κηα έληνλε δξακαηηθφηεηα ζηελ ζθελή. Ο 

γνλαηηζηφο άλδξαο θνηηάδεη αξηζηεξά θαη θάλεη κηα θίλεζε θαιέζκαηνο ή 

ραηξεηηζκνχ ζε έλα κεγάιν αδηεπθξίληζηνπ είδνπο πηελφ, πνπ εθνξκά πξνο απηφλ. 

ην ξάκθνο ηνπ θέξεη πηζαλφλ κηα ρξπζαιίδα
69

. Ζ δξάζε ιακβάλεη ρψξα ζε έλα 

εμσηεξηθφ ρψξν, κε έλα δέληξν ζηα δεμηά ηεο κνξθήο. Απηφ θπηξψλεη ζε έλα 

βξαρψδεο ηνπίν, φπνπ κνηάδεη λα πεξηηξηγπξίδεηαη απφ άλζε. Έρεη πινχζην θχιισκα 

πνπ γέξλεη έληνλα πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο παξάζηαζεο, ψζηε ν βαίηπινο θαη ν άλδξαο 

λα βξίζθνληαη ζρεδφλ θάησ απφ ην άθξν ηνπ. ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζθελήο 

δηαθξίλεηαη έλα πνιχ θζαξκέλν ζηνηρείν, φπνπ θαηά ηνλ Popham είλαη έλα θηίξην, 

ελψ ζην πάλσ κέξνο ηεο ζχλζεζεο έλα αληηθείκελν, πνπ βξίζθεηαη πην πίζσ θαη 

ζεσξείηαη απφ ηνλ αλαζθαθέα θιαδί δέληξνπ
70

.  

χκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ππνζέζεηο, ζθνπφο ηνπ άλδξα είλαη λα έξζεη ζε 

επηθνηλσλία κε ηε ζεφηεηα. ηελ επίθιεζή ηνπ αληαπνθξίλεηαη ην κεγάιν πηελφ, πνπ 

είλαη ίζσο ε ίδηα ε ζεφηεηα ή έλαο αγγειηαθφξνο ηεο. Πξφθεηηαη πηζαλφλ γηα κηα 

βησκαηηθή εκπεηξία ή έλα είδνο νξάκαηνο ηεο κνξθήο, πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ν ίδηνο 

ν λεθξφο.  

Απφ ηελ θεξακηθή θαη ηα άιια επξήκαηα, ε ηαθή ρξνλνινγείηαη  ζηελ ΤΜ 

ΗΗΗΑ πεξίνδν. Αληίζεηα, ην δαρηπιίδη ηνπνζεηείηαη απφ κεξηθνχο ζηελ ΤΜ Η πεξίνδν 
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(15
νο

 αη. π.Υ.), ελψ απφ άιινπο ζηελ ΤΜ ΗΗΗ Α1 (1420-1380 π.Υ.)
71

. Σν δαρηπιίδη απφ 

ην ειιφπνπιν θέξεη αξθεηέο εηθνλνγξαθηθέο θαη ηερλνηξνπηθέο νκνηφηεηεο, αθελφο 

κε απηφ απφ ην λεθξνηαθείν ζηα Καιχβηα, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ αλαθηφξνπ ηεο 

Φαηζηνχ θαη αθεηέξνπ κε εθείλν απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν ηνπ Βαθεηνχ, πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα.
72

  

Σν δαρηπιίδη απφ ηα Καιχβηα (ΑΑ3), ην νπνίν βξίζθεηαη ζήκεξα ζην 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ θαη έρεη δηαζηάζεηο 1.65x1.30εθ. κε ην δαθηχιην 

λα είλαη δηαθνζκεκέλνο κε θάζεηεο εγραξάμεηο δηακέηξνπ 1.35εθ. Βξέζεθε ζηηο 

αλαζθαθέο ηεο Ηηαιηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηνλ Σάθν 

XI ηνπ νκψλπκνπ λεθξνηαθείνπ θαη απνδφζεθε ζε κηα γπλαηθεία ηαθή
73

. ηνλ ίδην 

ηάθν βξέζεθαλ κεξηθά αθφκε ρξπζά θνζκήκαηα θαη νρηψ αγγεία, δχν εθ ησλ νπνίσλ 

κε εμαηξεηηθή δηαθφζκεζε.  

Σν δαρηπιίδη αλήθεη ζηνλ επνλνκαδφκελν ηχπν IV ηεο αθειιαξίνπ, είλαη 

κηλσηθή πξνέιεπζεο, έρεη θηινηερλεζεί κε ρεηξνθάιεκν, ρξνλνινγείηαη  θαηά ηελ ΤΜ 

Η θαη ζεσξείηαη φηη απεηθνλίδεη ζθελή βαηηπινιαηξείαο θαη δελδξνιαηξείαο (Δικ.16-

17). Κεληξηθά πξφζσπα ηεο παξάζηαζεο απνηεινχλ δχν αλζξψπηλεο κνξθέο, κηα 

γπλαίθα θαη έλαο άλδξαο, πνπ πξνβαίλνπλ ζε δχν μερσξηζηέο ηειεηέο κε ζθνπφ ηελ 

επίθιεζε ηεο εκθάληζεο ηεο ζεφηεηαο. Ο άληξαο είλαη ζε γνλαηηζηή ζέζε θαη 

αγθαιηάδεη έλα σνεηδέο αληηθείκελν, κάιινλ βαίηπιν. Σν θεθάιη ηνπ είλαη θζαξκέλν 

θαη δελ θαίλεηαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε θνηηάδεη. Σν ζψκα ηνπ είλαη ιεπηφ θαη 

πηζαλφηαηα γπκλφ. Γεμηά ηνπ, ε γπλαηθεία κνξθή ηξαβά πξνο ην κέξνο ηεο έλα 

δέληξν. Έρεη αξθεηά επηκήθε ρέξηα θαη ζηξέθεηαη έληνλα πξνο ην δέληξν. Γηαθξίλεηαη 

επίζεο έλα κεγάιν πηελφ αδηεπθξίληζηνπ είδνπο, πνπ θαηεπζχλεηαη νξκεηηθά πξνο ην 

θέληξν ηεο ζχλζεζεο. Αθφκα απνδίδεηαη ην έδαθνο, ζην νπνίν γνλαηίδεη ν άλδξαο θαη 

ην δέληξν πνπ ζείεη ε γπλαίθα. Απηφ έρεη πινχζην θχιισκα θαη μεπξνβάιιεη απφ κηα 

ειαθξά θαη ζρεκαηηθή θαηαζθεπή, πνπ ίζσο είλαη έλα βσκφο. ην πάλσ αξηζηεξφ 

κέξνο ηεο ζχλζεζεο κηα ζεηξά απφ ζηηγκέο δειψλνπλ πηζαλφλ ηνλ νπξαλφ, ελψ θάησ 

αξηζηεξά βξίζθεηαη έλα πεξίπνπ σνεηδέο αληηθείκελν, πηζαλφηαηα έλαο πίζνο. Σν ελ 

ιφγσ αληηθείκελν εξκελεχεηαη απφ ηνλ Crowley σο θπςέιε, κε ηε ζεηξά ησλ ζηηγκψλ 

σο κέιηζζεο, ελψ απφ ην Ρεζεκησηάθε σο θίνλαο
74
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Δικόνα 12: Σνπνγξαθηθφ ζρέδην κε ηνπο ηάθνπο 3 θαη 4 ζην ειιφπνπινπ, (Popham 1974, fig.1). 

 

 

 

 
Δικόνα 13: ρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζθειεηνχ απφ ηε ηαθή Η ζηνλ Σχκβν 4 ζην ειιφπνπιν. 

(Popham 1974, fig.5). 
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Δικόνα 14:  Γαρηπιίδη απφ ηαθή Η ζην Σάθν 4 ζην ειιφπνπιν, 15νο αηψλαο π.Υ., (Γεκνπνχινπ-

Ρεζεκησηάθε 2005, 127). 

 

 

 

 
Δικόνα 15: ρέδην ηεο ζθξαγηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαρηπιηδηνχ απφ ηαθή Η ζην Σάθν 4, 

ειιφπνπιν, 15νο αηψλαο π.Υ., (Marinatos 2004, fig.9). 
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Δικόνα 16: Γαρηπιίδη απφ ηνλ Σάθν ΥΗ ζηα Καιχβηα Φαηζηνχ, 15νο αηψλαο π.Υ., (Γεκνπνχινπ-

Ρεζεκησηάθε 2005, 128). 

 

 

 

 
 

Δικόνα 17: ρέδην ηεο ζθξαγηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαρηπιηδηνχ απφ ηνλ Σάθν ΥΗ ζηα Καιχβηα 

Φαηζηνχ, 15νο αηψλαο π.Υ., (Marinatos 2004, fig.8)  
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ΑΑ4. Σο δατησλίδι από ηο Φοσρνί Αρτανών 

 

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα πξνήιζε απφ ηνλ Θνισηφ 

Σάθν Α ζην λεθξνηαθείν ζην Φνπξλί Αξραλψλ θαη εθηίζεηαη ζήκεξα ζην 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ
75

.  

 Σν Φνπξλί απνηειεί κηα μερσξηζηή πεξίπησζε λεθξνηαθείνπ, κε εμαηξεηηθά 

καθξά δηάξθεηαο ρξήζεο γηα πάλσ απφ κηα ρηιηεηία (ΠΜ ΗΗΑ-ΤΜ ΗΗΗΓ). Αλαζθάθεθε 

ηηο δεθαεηίεο  1960-1980 απφ ηνπο Γηάλλε αθειιαξάθε θαη Έθε απνπλά-

αθειιαξάθε καδί κε ηα ηκήκαηα ηνπ αλαθηνξηθνχ θηεξίνπ θαη ηνπ κηλσηθνχ 

νηθηζκνχ ζηηο Αξράλεο
76

. ην θσο ήξζαλ, κεηαμχ άιισλ, πέληε ζνισηνί ηάθνη φζν 

θαη ηαθηθά θηίξηα ζηα νπνία απνδίδεηαη θνζκηθφο θαη ιαηξεπηηθφο ραξαθηήξαο.  

Σν δαρηπιίδη πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζπλφδεπε ηελ πινχζηα θαη αζχιεηε 

ηαθή ζην πιεπξηθφ δσκάηην ηνπ Θνισηνχ Σάθνπ Α (Δικ.18), πνπ είλαη ην θαιχηεξα 

δηαηεξεκέλν κλεκείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο
77

. Πεξηείρε έλα ιάθθν, φπνπ 

βξέζεθαλ ηκήκαηα πήιηλεο ζαξθνθάγνπ, ρσξίο φκσο άιια επξήκαηα θαη είρε κάιινλ 

ζπιεζεί ζηελ αξραηφηεηα, ίζσο ζηα κηλσηθά ρξφληα. Νφηηα, φκσο, ηνπ ζνισηνχ 

ηάθνπ ζε άκεζε ζπλάθεηα κε απηφλ ζην ηξαπεδνεηδέο πιεπξηθφ δσκάηην (3.67κ.3), 

πνπ είρε ιαμεπηεί ζην βξάρν απνθαιχθζεθε πήιηλε ζαξθνθάγνο (Δικ.19), 

δηαθνζκεκέλε κε θνιίδεο, πάππξνπο θαη θακπχιεο ηαηλίεο, ε νπνία πεξηείρε ηα 

ζθειεηηθά θαηάινηπα ελφο λεθξνχ αδηάγλσζηνπ θχινπ, ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε θαη 

πιήζνο κηθξψλ θηεξηζκάησλ. Γηάθνξα άιια αληηθείκελα βξέζεθαλ ζην δσκάηην έμσ 

απφ ηε ζαξθνθάγν. Σν πιήζνο ησλ θνζκεκάησλ θαη ε απνπζία φπισλ νδήγεζε ηνπο 

αλαζθαθείο λα ηνπ απνδψζνπλ γπλαηθεία ηαπηφηεηα
78

. 

 Αλάκεζα ζηνπο ιίζνπο πνπ έθξαζαλ ηελ είζνδν ηνπ δσκαηίνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ απφ επίδνμνπο ζπιεηέο, εληνπίζηεθε ην θξαλίν ελφο ηαχξνπ. ην 

δάπεδν ηνπ ζνισηνχ ηάθνπ Α, θνληά ζηε ζχξα ηνπ πιεπξηθνχ δηακεξίζκαηνο, 

βξέζεθε ιάθθνο πνπ πεξηείρε νζηά αιφγνπ, πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί κε επηκέιεηα εθεί. 

Πξφθεηηαη ζχκθσλα κε ηνπο αλαζθαθείο γηα ηα θαηάινηπα ζπζηψλ, πξνο ηηκήλ ηνπ 

αηφκνπ πνπ είρε ηαθεί ζην πιεπξηθφ δσκάηην
79

.  
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ην χςνο ηνπ ζηήζνπο ηεο ηαθήο ζηελ ζαξθνθάγν εληνπίζηεθαλ πέληε 

πεξηδέξαηα κε πνηθίιεο ςήθνπο απφ ρξπζφ, αιιά θαη απφ ζάξδην, νξεία θξχζηαιιν, 

θαγεληηαλή θαη ζηεαηίηε, ελψ δχν απφ απηέο ήηαλ ζηδεξέληεο
80

. ηελ πεξηνρή ηνπ 

ζηήζνπο ηεο λεθξήο είρε ηνπνζεηεζεί κηα ζθξαγίδα απφ ζάξδην κε παξάζηαζε κε 

αίγαγξνπο, έλαο ρξπζφο ζθεθσηήξαο, κηα πεξφλε απφ παιφκαδα, έλαο ρξπζφο θξίθνο 

θαη ηξία ρξπζά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ εδψ
81

. ηε 

ζαξθνθάγν βξέζεθαλ επίζεο 67 ρξπζά επίξξαπηα ζε ζρήκα ξφδαθα θαη 

παππξνεηδψλ, πνπ θνζκνχζαλ ην καθξχ έλδπκα κε ην νπνίν είρε ηαθεί ε λεθξή. 

Δθηφο ηεο ζαξθνθάγνπ, ππήξραλ κεηαμχ άιισλ, δέθα ράιθηλα αγγεία κε πεξίηερλε 

δηαθφζκεζε (ηξηπνδηθφο ιέβεηαο, πξφρνη, θηάιεο θαη πδξία), νθηψ κηθξά πήιηλα 

αγγεία, θνκκάηηα απφ ειεθαληφδνλην, θαζψο θαη ράιθηλνο θαζξέθηεο κε ειεθάληηλε 

ιαβή
82

. Δπίζεο, ζηε λνηηνδπηηθή γσλία εληνπίζηεθαλ άθζνλεο ςήθνη απφ παιφκαδα 

πνπ αλήθαλ ζε ηξία πεξηδέξαηα, θαζψο αθφκα θαη δχν ρξπζά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα 

κε ηνπο θξίθνπο ηνπο πεξαζκέλνπο ηνλ έλα κέζα ζηνλ άιιν, πνπ έθεξαλ παξάζηαζε 

κε νθηψζρεκεο αζπίδεο θαη κάιινλ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο πεξίαπηα ζε θάπνην απφ 

ηα ηξία πεξηδέξαηα είραλ ηνπνζεηεζεί ζε μχιηλε ππμίδα έμσ απφ ηε ζαξθνθάγν
83

. 

Μπξνζηά ζηε ζαξθνθάγν βξέζεθαλ 87  ελζέκαηα απφ δφληη ηππνπφηακνπ, ζε ζρήκα 

νθηψζρεκεο αζπίδαο, θεθαιηψλ πνιεκηζηψλ κε θξάλε, ξφδαθα, θξηλνεηδψλ, δηζθίσλ 

θαη άιισλ, ηα νπνία θνζκνχζαλ έλα ππνπφδην
84

. Ζ ηαθή απηή ηνπνζεηείηαη ζηελ ΤΜ 

ΗΗΗΑ1 πεξίνδν θαη είλαη κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο ηνπ Θνισηνχ Σάθνπ Α.  

 Απφ ηα ελλέα ρξπζά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα πνπ βξέζεθαλ ζπλνιηθά ζην 

Φνπξλί, ηα πέληε πξνήιζαλ απφ ηελ αζχιεηε ηαθή ζην πιεπξηθφ δσκάηην ηνπ 

Θνισηνχ ηάθνπ Α. Έλα απφ απηά θέξεη ζξεζθεπηηθή παξάζηαζε απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ηνπ θξεηνκπθελατθνχ θφζκνπ (ΑΑ4) (Δικ.20-21). Αλήθεη ζηνλ ηχπν 

ΗV ηεο αθειιαξίνπ θαη γηα ηελ ιεπηνκεξή απφδνζε ηεο παξάζηαζεο πνπ δηαθνζκεί 

ηε ζθελδφλε, έρεη γίλεη ρξήζε ρεηξνθάιεκνπ. Σν κήθνο ηεο ζθελδφλεο είλαη ζηα 2εθ., 

ελψ ε δηάκεηξνο ηνπ θξίθνπ, πνπ θνζκείηαη απφ παξάιιειεο εγραξάμεηο, είλαη 

2.1εθ.
85

.  
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ηελ παξάζηαζε απεηθνλίδνληαη ηξεηο αλζξψπηλεο κνξθέο, δχν αλδξηθέο θαη 

κηα γπλαηθεία, ζε αιιειέλδεηεο πξάμεηο. Σν πξφζσπφ ηνπο έρεη απνδνζεί θαη πάιη 

ζρεκαηηθά, ρσξίο ηα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. Απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, απεηθνλίδεηαη 

κηα ζθελή δελδξνιαηξείαο κε ππνθείκελν κηα ιεπηνθακσκέλε αλδξηθή κνξθή, πνπ 

θέξεη κφλν έλα θνληφ πεξίδσκα θαη δψλε, ζηεξίδεηαη ζην έλα πφδη θαη ηξαβά κε 

δχλακε έλα δέληξν κε ηα δχν ηνπ ρέξηα. Έρεη πινχζηα, καθξηά θφκε, κε ηε κνξθή 

πινθάκσλ πνπ πέθηεη κπξνζηά θαη πίζσ απφ ηνλ θνξκφ ηνπ. Μνηάδεη λα έρεη εζηηάζεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζην θνχλεκα ηνπ δέληξνπ, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ηα ππφινηπα 

δξψκελα ζην ρψξν, φληαο πηζαλφηαηα ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο. Σν δέληξν πνπ ζείεη 

έρεη πινχζην θχιισκα θαη ηα θιαδηά ηνπ δψλνπλ κηα ιίζηλε θαηαζθεπή, ίζσο έλα 

ηξηκεξέο ηεξφ. Απηφ ζεκειηψλεηαη ζε κηα ηζνδνκηθή θξεπίδα κε ην δέληξν λα 

βξίζθεηαη πάλσ απφ ην θεληξηθφ θαη ςειφηεξν δηπιφ γείζσκα
86

 - ζηελ θνξπθή ή ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηίζκαηνο. 

 ην θέληξν ηεο ζχλζεζεο εηθνλίδεηαη κεησπηθά κηα φξζηα γπλαίθα, 

κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο απφ ηηο ππφινηπεο κνξθέο ηηο ζχλζεζεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θεληξηθή ηεο ζέζε, απηφ ίζσο ηεο δίλεη πξσηεχνληα ξφιν ζην δξψκελν. Φέξεη 

πινχζηα θαη πεξίηερλε ελδπκαζία, κε καθξηά θνχζηα κε θάζεηεο θαη νξηδφληηεο 

ηαηλίεο, δψλε θαη αλνηρηφ ζην ζηήζνο πεξηθφξκην, θαζψο θαη θάιπκκα θεθαιήο
87

.  

Φαίλεηαη λα θηλείηαη πξνο ηα δεμηά θαη ε ζηάζε ηεο εκθαλίδεη αλαινγίεο κε ηελ 

θεληξηθή γπλαηθεία κνξθή ζην δαρηπιίδη ησλ Ηζνπάησλ. Ο αξηζηεξφο ηεο βξαρίνλαο 

είλαη ζεθσκέλνο ζην χςνο ησλ ψκσλ κε ιπγηζκέλν ηνλ αγθψλα, ελψ ν δεμηφο είλαη 

δίπια ζην ζψκα κε ηνλ θνξκφ ηεο λα κνηάδεη λα πεξηζηξέθεηαη ζαλ ζε ρνξεπηηθή 

θίλεζε
88

. Ζ θπκαηνεηδήο γξακκή θαηά κήθνο ηνπ δεμηνχ ψκνπ έσο ην χςνο ηνπ 

αγθψλα δελ απνδίδεη θαηά ηνπο αλαζθαθείο ηελ θφκε αιιά έλα θίδη
89

.  

ην δεμηφ ηκήκα ηεο παξάζηαζεο, έλαο γνλαηηζηφο άλδξαο αθνπκπά κε ην 

αξηζηεξφ ρέξη θαη αγθαιηάδεη κε ην δεμί έλα κεγάιν σνεηδέο αληηθείκελν, κάιινλ 

βαίηπιν. Φέξεη θνληφ πεξίδσκα θαη δψλε, φπσο αθξηβψο θαη ν άλδξαο κε ην δέληξν, 

έρεη καθξείο πινθάκνπο απνδνζκέλνπο κε ζηηγκέο πνπ πέθηνπλ ζηελ πιάηε θαη 

ζηξέθεη ην θεθάιη πξνο ηα πάλσ.  

Σελ παξάζηαζε ζπκπιεξψλνπλ πέληε ζχκβνια, φια δηεπζεηεκέλα αλάκεζα 
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ζηνλ γνλαηηζηφ άλδξα θαη ηελ φξζηα γπλαίθα. Ξερσξίδνπλ δχν πεηαινχδεο πνπ 

ίπηαληαη, ε κία ζε κεησπηθή θαη ε άιιε ζε πιάγηα φςε. Πάλσ απφ απηέο βξίζθεηαη 

έλα αληηθείκελν πνπ εξκελεχεηαη σο έλα είδνο θηνλνεηδή βσκνχ
90

. Αθφκε ςειφηεξα 

απνδίδεηαη έλα αλζξψπηλν κάηη θαη δίπια απφ ηνλ γνλαηηζηφ άλδξα κηα ρξπζαιίδα.  

Σν έδαθνο, ζην νπνίν «παηνχλ» νη κνξθέο έρεη ηε κνξθή κηαο δηπιήο 

ηζνδνκηθήο βάζεο θαη ίζσο παξαπέκπεη ζε θάπνην εμσηεξηθφ ρψξν, φρη φκσο ζηελ 

χπαηζξν, θαζψο δελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία (φπσο άλζε ή βξάρνη) πνπ λα ην 

ππνδειψλνπλ. Σν δέληξν πνπ ππάξρεη ζηε ζχλζεζε ζπλδέεηαη κε έλα επηκειψο 

θαηαζθεπαζκέλα θηίζκα ηνπ ηχπνπ ηνπ ηξηκεξνχο ηεξνχ. Πξφθεηηαη ίζσο, γηα ηελ 

απιή ελφο ζπγθξνηήκαηνο, πνπ θηινμελνχζε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο ζηελ νπνία 

ππάξρεη έλαο βαίηπινο θαη έλα δέληξν κε εηδηθά δηακνξθσκέλν πεξίβνιν.  

Οη αλαζθαθείο ησλ Αξραλψλ ζεσξνχλ ηηο αλδξηθέο κνξθέο κε ζλεηή 

ππφζηαζε, ηε γπλαηθεία κνξθή σο ζεφηεηα θαη ηελ παξνπζία ηεο σο Δπηθάλεηα ζηνπο 

άλδξεο κε ηε κνξθή νξάκαηνο
91

. Μηα άιιε ππφζεζε εθιακβάλεη ηελ γπλαίθα κε ηελ 

αλζξψπηλε ππφζηαζε κηαο ηέξεηαο, πνπ εθηειεί έλα είδνο επηθιεηηθνχ ρνξνχ ληπκέλε 

κε απηήλ ηελ πινχζηα ελδπκαζία θαη καδί κε ηνπο άλδξεο ιακβάλεη κέξνο ζε έλα 

ζξεζθεπηηθφ δξψκελν ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία.  

Σα ζέκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην δεμί κέξνο ηεο ζχλζεζεο είλαη δχζθνιν λα 

εξκελεπζνχλ. Οη πεηαινχδεο θαη ε ρξπζαιίδα κπνξεί λα είλαη ζχκβνια θάπνηαο 

ζεφηεηαο θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο ζπλνδνί ηεο ή καδί κε ηα άιια αησξνχκελα 

αληηθείκελα λα απνηεινχλ ζηνηρεία θάπνηνπ νξάκαηνο ηεο αλδξηθήο κνξθήο πνπ 

αγθαιηάδεη ηνλ βαίηπιν, ή αθφκε ελδείμεηο ηεο επνρήο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ 

δηαδξακαηηδφηαλ ε ηειεηή. Σν αλζξψπηλν κάηη ζπκβνιίδεη θαηά πνιινχο ηελ άγξππλε 

παξαηήξεζε ηεο ζεφηεηαο, ελψ ν βσκφο ζα ήηαλ κηα ζεκαληηθή δνκή πξνζθνξψλ ή 

θαη ζπζηψλ. 

Σν δαρηπιίδη είλαη κάιινλ πξσηκφηεξν ρξνλνινγηθά απφ ηα άιια ηέζζεξα πνπ 

ζπλφδεπαλ ηελ ηαθή, θαζψο θαη απφ ηελ ίδηα ηελ ηαθή. Σα ηερλνηξνπηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά αλάγνληαη ζηε ΜΜ ΗΗΗΒ-ΤΜ ΗΑ πεξίνδν θαη ζα πξέπεη λα 

απνηεινχζε έλα θηέξηζκα-θεηκήιην. Σν ζχλνιν ησλ πνιχηηκσλ επξεκάησλ, νη ζπζίεο 

πνπ είραλ κάιινλ πξνεγεζεί ηνπ εληαθηαζκνχ, φζν θαη ηα ζξεζθεπηηθά 

εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα ζηηο ζθελδφλεο ησλ δαρηπιηδηψλ δείρλνπλ πσο ε λεθξή πνπ 
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είρε ηαθεί ζην πιεπξηθφ δσκάηην ηνπ Θνισηνχ Σάθνπ Α θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε 

ζηελ θνηλσλία ησλ Αξραλψλ θαη είρε ίζσο δηαηειέζεη ηέξεηα ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηεο.  

 

 

 

 

 

 
Δικόνα 18: Κάηνςε ηνπ πιεπξηθνχ δσκαηίνπ ηνπ Θνισηνχ Σάθνπ Α ζην Φνπξλί Αξραλψλ. 

(αθειιαξάθεο θαη απνπλά-αθειιαξάθε 1997, ρ.39). 

 

 

 
Δικόνα 19: Ζ πήιηλε ζαξθνθάγνο ζην πιεπξηθφ δσκάηην ηνπ Θνισηνχ Σάθνπ Α ζην Φνπξλί 

Αξραλψλ, (αθειιαξάθεο θαη απνπλά-αθειιαξάθε 1997, Δηθ.120). 
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Δικόνα 20: Γαρηπιίδη απφ ην πιεπξηθφ δσκάηην ηνπ Θνισηνχ Σάθνπ Α, Φνπξλί Αξραλψλ, 16νο-15νο 

αηψλαο π. Υ., (Γεκνπνχινπ-Ρεζεκησηάθε 2005, 127). 

 

 
 

 
Δικόνα 21: ρέδην ηεο ζθξαγηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαρηπιηδηνχ απφ ην πιεπξηθφ δσκάηην ηνπ 

Θνισηνχ Σάθνπ Α, Φνπξλί Αξραλψλ, (Marinatos 2004, fig.3). 
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ΑΑ5. Σο δατησλίδι από ηον Πόρο 

 

 Έλα απφ ηα πην πξφζθαηα επξήκαηα ρξπζψλ ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ απφ 

ηελ Κξήηε είλαη ην εμαηξεηηθήο θαιιηηερληθήο πνηφηεηαο δαρηπιίδη απφ ην 

λεναλαθηνξηθφ λεθξνηαθείν ηνπ Πφξνπ, πνπ εθηίζεηαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 

Ζξαθιείνπ
92

.  

 Ο Πφξνο βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηνπ Ζξαθιείνπ θαη είρε ηαπηηζηεί απφ ηνλ 

Evans κε ην επίλεην ηεο Κλσζνχ. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 εληνπίζηεθε εθεί 

λεθξνηαθείν ηεο Νεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ κε πιήζνο ηαθψλ απφ ηελ ΚΓ‟ Δθνξία 

Πξντζηνξηθψλ  θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ κε επηθεθαιείο ηνπο αξραηνιφγνπο Νφηα 

Γεκνπνχινπ θαη Γηψξγν Ρεζεκησηάθε
93

.  

Οη ηάθνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ λεθξνηαθείνπ έρνπλ ζπιεζεί 

ζην παξειζφλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο δέθα ηάθνπο ηνπ θεληξηθνχ ηνκέα, πνπ έδσζαλ 

πινχζηα θαη ζεκαληηθά επξήκαηα. Σν ππφ κειέηε δαρηπιίδη εληνπίζηεθε ζε έλα 

κεγάιν ππφγεην ιαμεπηφ ηάθν, πνπ πεξηείρε ηαθέο πεξηζζφηεξσλ πεξηφδσλ κε ηηο 

πξσηκφηεξεο λα ρξνλνινγνχληαη ζηελ Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν (ζηελ ΜΜ ΗΗΒ) 

αιιά θαη ζηε Νενλαθηνξηθή πεξίνδν, ζηελ νπνία αλήθε θαη ην δαρηπιίδη (ζηελ ΤΜ 

ΗΒ)
94

. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πξναλαθεξζέληνο ηάθνπ ήηαλ αξθεηά πεξίπινθε, φπσο θαη νη 

άιινη ηάθνη ηνπ θεληξηθνχ ηνκέα, θαζψο είρε δξφκν θαη εθηφο απφ ην ζάιακν, δηέζεηε 

πξνζάιακν θαη άιινπο δηαδνρηθνχο επηκέξνπο ζαιάκνπο. ην εζσηεξηθφ ηνπ 

βξέζεθαλ απνζέηεο κε ππνιείκκαηα παιαηφηεξσλ ηαθψλ
95

. Ζ θαθή θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο ηνπ ζθειεηνχ (ζψζεθαλ κφλν ηκεκαηηθά νζηά ηνπ θξαλίνπ, ηα δάρηπια, 

ην ρέξη θαη ηα πιεπξά) (Δικ.22) δελ επηηξέπεη ηελ ηαχηηζε ηνπ λεθξνχ. Ζ ζχγθξηζή 

ηνπ κε ζθειεηηθά θαηάινηπα απφ ηαθέο πνιεκηζηψλ πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ φπια ζην 

ίδην λεθξνηαθείν, νδήγεζε ηνπο αλαζθαθείο λα ην αλαγλσξίζνπλ σο άηνκν λεαξήο 

ειηθίαο ή γπλαηθείνπ θχινπ
96

. Σν λεθξφ ζψκα ήηαλ κάιινλ ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε 

θνξείν ή λεθξηθή θιίλε, θνληά ζηελ είζνδν ηνπ ηάθνπ θαη ζπλνδεπφηαλ απφ 

ζπνπδαία θηεξίζκαηα: πινχζηα θεξακηθή ηεο ΤΜ ΗΒ πεξηφδνπ (θχπειια κε 
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δηαθφζκεζε, θσληθά θχπειια θαη εζκφο) θαη θνζκήκαηα (δχν ζθξαγηζηηθά 

δαρηπιίδηα, ην έλα απφ ρξπζφ θαη ην άιιν απφ αζήκη, ςήθνη θαη έλα νιφθιεξν 

δηαζσδφκελν πεξηδέξαην απφ ρξπζέο ςήθνπο κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζεο ζε ζρήκα 

θηζζνχ
97

.  

Σν ρξπζφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη δηαηεξήζεθε ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε θαη 

θέξεη κηα αξθεηά πεξίπινθε ζξεζθεπηηθή ζθελή θαηά ηνπο αλαζθαθείο ζηελ 

ζθελδφλε ηνπ, πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα. Ζ ειιεηπηηθή ζθελδφλε 

(δηαζηάζεσλ 2.1εθ. x1.1εθ.), είλαη απνηέιεζκα ζπγθφιιεζεο δχν θχιισλ ρξπζνχ.  H  

παξάζηαζε έρεη ραξαρζεί κε ρεηξνθάιεκν θαη έρεη θνίιε θάησ επηθάλεηα γηα λα 

εθαξκφδεη θαιχηεξα ζην δάρηπιν. Ο θξίθνο δηακέηξνπ 1.4 εθ. είλαη δηαθνζκεκέλνο 

απφ παξάιιειεο εγραξάμεηο (Δικ.23-24)
98

. 

 Ζ παξάζηαζε απεηθνλίδεη ηέζζεξηο αλζξψπηλεο κνξθέο, πνπ εθηεινχλ 

δηάθνξεο πξάμεηο θαη πιήζνο ελδηάκεζσλ ζπκβφισλ. ην αξηζηεξφ ηκήκα, κηα 

αλδξηθή κνξθή πηάλεη κε ηα ρέξηα ηεο έλα δέληξν, πνπ κνηάδεη λα ζείεη δπλαηά, ελψ 

έρεη ζεθψζεη ην θεθάιη ηεο πξνο δχν αληηθείκελα πνπ δελ ζψδνληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε, αιιά εξκελεχνληαη σο θάπνην είδνο θαξπνχ θαη έλα κάηη
99

.  

Σν δέληξν είλαη απνδνζκέλν θπζηθά κε ηνλ θνξκφ λα θαηαιήγεη ζε ηξία 

θιαδηά κε πινχζην θχιισκα. Φχεηαη απφ κηα θαηαζθεπή κε ηζνδνκηθή βάζε πνπ 

ζηέθεηαη κε δηπιφ γείζσκα θαη είλαη αλάινγε κε πνιιέο αληίζηνηρεο ζε άιια  

ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα απφ ηελ Κξήηε θαη ηελ επεηξσηηθή Διιάδα
100

. Σν πξφβιεκα 

ζε απηέο ηηο απεηθνλίζεηο  είλαη αλ ην δέληξν βξηζθφηαλ ζην πάλσ κέξνο ηεο 

θαηαζθεπήο ή αλ απηή παξαπέκπεη ζε θάπνην είδνο θηεξίνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

νπνίνπ βξηζθφηαλ ην δέληξν, αιιά απνδηδφηαλ κε έλα πην ζπκβαηηθφ ηξφπν απφ ηνπο 

θαιιηηέρλεο. Δπνκέλσο, πξφθεηηαη εδψ γηα κηα ζθελή δελδξνιαηξείαο, έλα 

ζπλεζηζκέλν ζέκα ηεο θξεηνκπθελατθήο κηθξνγιππηηθήο.  

Ζ δεχηεξε, πην ζεκαληηθή ζθελή ζηε ζθελδφλε ηνπ Πφξνπ παξαπέκπεη ζην 

ζέκα ηεο “ηεξήο ζπλνκηιίαο”, πνπ έρεη νλνκαηίζεη ην δαρηπιίδη. Ωο “ηεξή ζπλνκηιία”, 

πεξηγξάθεηαη ε ζχλζεζε δχν κνξθψλ, κηαο θαζηζηήο γπλαηθείαο θαη κηαο φξζηαο 

αλδξηθήο ζε θάπνην είδνο επηθνηλσλίαο. Οη θαζηζηέο γπλαίθεο έρνπλ ζεσξεζεί κε 

ζετθή ππφζηαζε, ελψ νη αλδξηθέο άιινηε ζετθέο θαη άιινηε ζλεηέο. ην θέληξν ηεο 
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ζχλζεζεο ηνπ δαρηπιηδηνχ απφ ηνλ Πφξν, ν φξζηνο άλδξαο απεπζχλεηαη ζηα δεμηά ζε 

κηα θαζηζηή γπλαίθα, ελψ απφ πάλσ ηνπο αησξείηαη κηα κηθξή γπλαηθεία κνξθή. Ο 

άλδξαο έρεη ιεπηφ κπψδεο ζψκα, πςψλεη ην αξηζηεξφ ρέξη πξνο ηελ θαζηζηή κνξθή 

ζε κηα θίλεζε πνπ πηζαλφλ δειψλεη πξνζηαγή θαη εμνπζία
101

. ην πξφζσπν ηνπ 

άλδξα έρνπλ απνδνζεί ην πεγνχλη θαη ε κχηε, πξάγκα ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη ζπρλά 

ζηα θξεηηθά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. Ο ίδηνο θέξεη κηλσηθφ δψκα θαη θσληθφ 

θάιπκκα ζην θεθάιη ηνπ, απφ ην νπνίν πέθηεη πξνο ηα θάησ έλα είδνο θηεξνχ ή 

θνξδέιαο
102

. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη δελ αθνπκπά ζην έδαθνο, αιιά 

ζηέθεηαη πάλσ ζε έλα είδνο πηφζρεκνπ βάζξνπ, ζηνηρείνπ πνπ απεηθνλίδεηαη γηα 

πξψηε θνξά ζε ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη.  

Ζ θαζηζηή γπλαίθα ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε αλδξηθή κνξθή κνηάδεη θαη 

απηή λα αησξείηαη, ρσξίο λα έρεη θηινηερλεζεί κε ηελ ίδηα επηκέιεηα, εθηφο απφ ην 

θάησ ηκήκα ηνπ ζψκαηνο πνπ θέξεη πινχζην έλδπκα θαη ηνπο βξαρίνλεο. Σν δεμί ηεο 

ρέξη είλαη ηελησκέλν πξνο ηνλ άλδξα, ελψ ζην πξφζσπφ ηεο δελ έρνπλ απνδνζεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Πάλσ απφ ηνλ ηελησκέλν βξαρίνλα ηνπ άλδξα δηαθξίλεηαη ε 

κηθξνζθνπηθή αησξνχκελε κνξθή, πνπ δελ ζψδεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Απφ ην 

έλδπκά ηεο θαίλεηαη φηη είλαη γπλαίθα. Σν πφδη ηεο είλαη θάζεην πξνο ην έδαθνο, ελψ 

ε θίλεζε ησλ ρεξηψλ ηεο είλαη δπζδηάθξηηε ιφγσ ηεο θζνξάο ηεο επηθάλεηαο. 

Αθξηβψο θάησ απφ ηελ θαζηζηή γπλαηθεία κνξθή απνδίδεηαη δεχγνο πηελψλ, 

πνπ  θηλνχληαη αληηζεηηθά. Πξφθεηηαη κάιινλ γηα αεηνχο ή γεξάθηα κε βάζε ηα θηεξά 

θαη ηα ξάκθε ηνπο
103

. Σα θεθάιηα ηνπο ζηξέθνληαη κάιινλ πξνο ηε γπλαίθα θαη ηα 

πςσκέλα θηεξά ηνπο δείρλνπλ έληνλε θίλεζε. Σν πεξηβάιινλ, ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ην δξψκελν είλαη θάπνηνο εμσηεξηθφ ρψξνο, αθνχ θάησ απφ ηα 

πνπιηά θχνληαη δχν αλζηζκέλα θπηά θξφθσλ, ελψ ζην πάλσ κέξνο ηεο παξάζηαζεο 

κηα θπκαηνεηδήο γξακκή δειψλεη ηνλ νπξαλφ. Σέινο, πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ άλδξα 

δηαθξίλεηαη έλα αληηθείκελν, πνπ απνδίδεη θαηά ηνπο αλαζθαθείο, θάπνην νπξάλην 

ζψκα, κάιινλ έλα θνκήηε
104

. 

Ζ ζχλζεζε απεηθνλίδεη ηα δξψκελα  ηεο “ηεξήο ζπλνκηιίαο” θαη ηεο 

“δελδξνιαηξείαο”, πνπ δελ γλσξίδνπκε αλ ζπλδένληαη ην έλα κε ην άιιν ή απνηεινχλ 

δχν μερσξηζηέο πξάμεηο. Ζ πξψηε πνπ ζπλδπάδεηαη θαη κε Δπηθάλεηα ηεο ζεφηεηαο, 
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είλαη αλακθίβνια ε πην ζεκαληηθή. Έρεη πξνηαζεί, φηη ε αλδξηθή κνξθή επηθαιείηαη 

ηε ζεφηεηα θαη απηή εκθαλίδεηαη ζε δχν δηαδνρηθά ζηάδηα: πξψηα σο κηθξή 

αησξνχκελε κνξθή πνπ θαηαθζάλεη απφ καθξηά θαη θαηφπηλ σο κεγαιχηεξε κνξθή 

έηνηκε λα πξνζγεησζεί ζην έδαθνο, ε νπνία επηθνηλσλεί κε ηνλ άλδξα, κε βάζε ηηο 

ρεηξνλνκίεο ηνπο. Σα πηελά θάησ απφ απηήλ ζεσξνχληαη ή ηεξά δψα πνπ ηε 

ζπλνδεχνπλ θαη κε ηελ θίλεζε ησλ θηεξψλ ηνπο ηελ θξαηνχλ ζηνλ αέξα ή σο απιά 

πνπιηά- κάξηπξεο ηεο Δπηθάλεηαο. 

 Ζ αλδξηθή κνξθή κνηάδεη λα έρεη ηδηαίηεξν θχξνο, αθνχ θαηαιακβάλεη ην 

θεληξηθφ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο, εθηειεί κηα θίλεζε πξνζηαγήο πξνο ηελ θαζηζηή 

γπλαίθα, βξίζθεηαη πάλσ ζε θξεπίδα, θέξεη θάιπκκα θεθαιήο, ελψ γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα απνδνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, κε ηνπο 

αλαζθαθείο λα αλαγλσξίδνπλ θαη ζε απηφλ ζετθή ππφζηαζε
105

. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, πηζαλφλ νη δχν ζθελέο ζην δαρηπιίδη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη ν 

άλδξαο πνπ ηξαληάδεη ην δέληξν βηψλεη έηζη ηελ Δπηθάλεηα ηεο γπλαηθείαο θαη ηεο 

αλδξηθήο ζεφηεηαο. Πάλησο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε απνθξππηνγξάθεζε ηφζν 

πνιχπινθσλ παξαζηάζεσλ, πνπ έρνπλ κάιηζηα απνδνζεί ζε ηφζν κηθξέο επηθάλεηεο 

είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. 

 

 

 
Δικόνα 22: Γαρηπιίδη in situ ζηνλ ιαμεπηφ ηάθν ηνπ Πφξνπ. (Dimopoulou and Rethemiotakis 2000, 

Fig.1b). 
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Δικόνα 23: Γαρηπιίδη απφ ην ιαμεπηφ ηάθν ηνπ Πφξνπ, 15νο αηψλαο π.Υ., (Dimopoulou and 

Rethemiotakis 2000, 128). 

 

 

 

 
 

Δικόνα 24: ρέδην ηεο ζθξαγηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαρηπιηδηνχ απφ ην ιαμεπηφ ηάθν ηνπ Πφξνπ, 

15νο αηψλαο π.Υ., (Dimopoulou and Rethemiotakis 2000, Fig.4c). 
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ΑΑ6. Σο “δατησλίδι ηοσ “Μίνωα” 

 

Σν πεξίθεκν ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη ηνπ “Μίλσα”, πνπ εθηίζεηαη απφ ην 2005 

ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ
106

 έρεη απνηειέζεη πεδίν έληνλσλ 

αληηπαξαζέζεσλ ζην πιαίζην ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θπξίσο σο πξνο ηελ 

απζεληηθφηεηά ηνπ. Οη ζπλζήθεο εχξεζήο ηνπ, ε θαηφπηλ εμαθάληζή ηνπ θαη ε 

ακθηιεγφκελε θαηά πνιινχο εηθνλνγξάθεζή ηνπ νδήγεζαλ ζηελ έληνλε 

ακθηζβήηεζή ηνπ σο κηλσηθφ, απφ εκβιεκαηηθνχο εξεπλεηέο φπσο νη Α. Persson, Μ. 

Nilsson, Ζ. Biesantz, Ν. Μαξηλάηνπ θαη άιινπο
107

. Με ηελ μαθληθή επαλεκθάληζε 

θαη παξάδνζή ηνπ ζηηο αξραηνινγηθέο αξρέο ην δαρηπιίδη εμεηάζηεθε ιεπηνκεξψο, 

ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή φζν θαη πξνο ηε ζεκαηνινγία ηνπ απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

αξραηνιφγνπο θαη κειεηεηέο, νη νπνίνη θαηέιεμαλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα απζεληηθφ 

αξηζηνχξγεκα ηεο κηλσηθήο θνζκεκαηνηερλίαο θαη ζθξαγηζηηθήο. 

Σν δαρηπιίδη πξσηνδεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Evans πνπ ην νλφκαζε «ην 

δαρηπιίδη ηνπ Μίλσα»
108

. Αλαθαιχθζεθε ηπραία ην 1928 απφ έλα αγφξη ζε έλαλ 

νηθνγελεηαθφ ακπειψλα ζηελ αλαηνιηθή πιαγηά ηνπ ιφθνπ ησλ Γπςάδσλ. ηε 

ζπλέρεηα πέξαζε ζηελ θαηνρή ηνπ ηεξέα ηεο πεξηνρήο παηέξα Νηθνιάνπ Πνιάθε, πνπ 

ην αληάιιαμε παξαρσξψληαο ζηελ νηθνγέλεηα έλα νηθφπεδν. Αθνχ πξνζπάζεζε 

αλεπηηπρψο λα ην πνπιήζεη ζηνλ Evans, ρσξίο φκσο ν ηειεπηαίνο λα δερηεί, ην 

παξέδσζε ην 1931 ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ. Ο ηφηε έθνξνο ππξίδσλ 

Μαξηλάηνο γηα λα πεηζηεί γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπ ην έζηεηιε ζηελ Αζήλα, φπνπ 

κειεηήζεθε απφ ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην, ην νπνίν θαηέιεμε φηη είλαη 

θίβδειν. Σν δαρηπιίδη επηζηξάθεθε ζηνλ Πνιάθε θαη έθηνηε ηα ίρλε ηνπ ράλνληαη. 

Μεηά απφ εβδνκήληα ρξφληα ην δαρηπιίδη βξέζεθε μαλά απφ έλαλ απφγνλν ηνπ ηεξέα 

θαη παξαδφζεθε ζηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία γηα λα πξνθχςεη ε απζεληηθφηεηά ηνπ. 

Να ζεκεησζεί φηη θνληά ζην ζεκείν επξέζεσο ηνπ δαρηπιηδηνχ ππάξρεη ν Σάθνο-Ηεξφ, 

ιαμεπηνί ηάθνη θαη έλα είδνο θξχπηεο πνπ πεξηείρε κηλσηθά θνζκήκαηα
109

.  

Σν δαρηπιίδη έρεη θηινηερλεζεί απφ ρξπζφ (AA6), έρεη πνιχ κεγάιε 

ειιεηπηηθή ζθελδφλε (δηαζη.3.55x2.35εθ.) θαη έλαλ πεξίηερλν δαθηχιην (δηακ. 

1.65εθ.), ελψ ε ζχλζεζε πνπ ηελ θνζκεί θηινηερλήζεθε κε ρεηξνθάιεκν (Δικ.25-
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27)
110

.  Ο δαθηχιηνο απνηειείηαη απφ πέληε ζηεθάληα, δηακνξθσκέλα κε θνθθίδσζε, 

κε ην θεληξηθφ λα έρεη κεγαιχηεξνπο θφθθνπο. Σν δαρηπιίδη ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε 

ηεο Νενλαλαθηνξηθήο πεξηφδνπ (1500-1400 π. Υ.), ζηελ ΤΜ ΗΒ –ΤΜ ΗΗ πεξίνδν. 

Ζ παξάζηαζε ρσξίδεηαη ζε δπν επίπεδα: ζε έλα ρακειφηεξν φπνπ θπξηαξρεί 

ην ζέκα ηεο ζάιαζζαο θαη ζε έλα πςειφηεξν ζην νπνίν εηθνλίδεηαη ε ζηεξηά κε θηίξηα 

θαη ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξσηαγσληζηνχλ πέληε αληζνκεγέζεηο αλζξψπηλεο 

κνξθέο ζε πνηθίιεο δξάζεηο κε βαζηθή απηή ηεο “δελδξνιαηξείαο”. ην ρακειφηεξν 

επίπεδν κηα φξζηα γπλαίθα επηβαίλεη ζε πινίν, πνπ θαηεπζχλεηαη ζηα αξηζηεξά. Φέξεη 

πνδήξεο έλδπκα κε νξηδφληηεο ξαθέο, δψλε, πεξηθφξκην θαη θάιπκκα θεθαιήο, ελψ 

θαηεπζχλεη ην πινίν κε έλα θνππί. Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιια δαρηπιίδηα θαη 

ζθξαγίδεο ζην πξφζσπφ ηεο δελ δηαθξίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά. Αθφκα, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί, πσο κε βάζε ηελ εηθνλνγξάθεζε δελ είλαη εχθνια αληηιεπηφ αλ ε κνξθή 

θξαηά θαη κε ηα δπν ρέξηα ην θνππί ή κε ην έλα, θαζψο κπνξεί λα ζεσξεζεί, πσο ε 

γπλαίθα θξαηά ην θνππί κε ην αξηζηεξφ ηεο ρέξη, ελψ ην δεμί είλαη πςσκέλν πξνο ην 

πξφζσπφ ηεο κε ιπγηζκέλν ηνλ αγθψλα. ην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ πινίνπ ππάξρεη κηα 

θαηαζθεπή, κάιινλ έλαο δηκεξήο βσκφο, πνπ ζηέθεηαη απφ δχν δεπγάξηα θεξάησλ 

θαζνζίσζεο. 

 Σν δεμί ηκήκα ηνπ πινίνπ είλαη ιίγν πςειφηεξα απφ ηε ζάιαζζα, κε ηελ 

απφιεμή ηνπ ζε ζρήκα ηξίθπιινπ θάιπθα, ελψ ην αξηζηεξφ ηκήκα έρεη δηακνξθσζεί 

ζε θεθάιη θαη ηκήκα ζψκαηνο ελφο ηππφθακπνπ
111

. Ζ γπλαίθα ζηέθεηαη πηζαλφηαηα 

ζηελ πξχκλε, κε βάζε ηελ εξκελεία ηεο ηνηρνγξαθίαο “Νενπνκπήο” απφ ην Γσκάηην 

5 ηεο Γπηηθήο Οηθίαο ζην Αθξσηήξη ηεο Θήξαο
112

. H ζάιαζζα έρεη απνδνζεί απφ ηνλ 

θαιιηηέρλε σο δηθηπσηφ πιέγκα θαη απνιήγεη ζε ζρήκα θακπχιεο, πάλσ απφ ηελ 

νπνία απνηππψλεηαη ε αθηή. Σν φξην αλάκεζα ζην ρακειφηεξν θαη ην αλψηεξν 

επίπεδν απνηεινχλ νρηψ κεγάινη ζηξνγγπινί βξάρνη, πνπ παξνπζηάδνπλ 

κνξθνινγηθέο νκνηφηεηεο κε εθείλνπο πνπ απνδίδνληαη ζε ζθελέο “βαηηπινιαηξίαο” 

ζηε ζθξαγηζηηθή επηθάλεηα ησλ δαρηπιηδηψλ.  

ην αλψηεξν επίπεδν ηεο ζχλζεζεο θπξηαξρεί ην δξψκελν ηεο 

“δελδξνιαηξείαο” θαη ηεο Δπηθάλεηαο ηεο ζεφηεηαο απφ ηνλ νπξαλφ. Δδψ, 

απεηθνλίδνληαη ηέζζεξηο αλζξψπηλεο κνξθέο, κηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη κηθξφηεξεο 

θιίκαθαο. Σν αξηζηεξφ ηκήκα θαηαιακβάλεη έλα δεχγνο γπλαηθψλ: κηα κεγαιχηεξε 

                                                           
110

 Warren 1987, 487. 
111

 Evans 1935, 951. Platon 1984, 68. 
112

 Marinatos 1974, 87-94. 



48 
 

θαζηζκέλε ζε ιίζηλε θαηαζθεπή πνπ ζηξέθεη ην βιέκκα πξνο κηα κηθξφηεξε 

αησξνχκελε κνξθή. Σν δεμί ηεο ρέξη αθνπκπά ζηελ θαηαζθεπή, ελψ ην αξηζηεξφ  

είλαη πςσκέλν θνληά ζηνλ ψκν κε ιπγηζκέλν ηνλ αγθψλα ηεο ζε θίλεζε ραηξεηηζκνχ. 

Σν ζψκα ηεο έρεη έληνλεο θακπχιεο θαη δείρλεη φηη είλαη ψξηκεο ειηθίαο, κε 

αλεπηπγκέλε ζειπθφηεηα. Φέξεη καθξηά θνχζηα κε πεξίηερλε δηαθφζκεζε, 

πεξηθφξκην κε καλίθηα θαη θάιπκκα θεθαιήο. ην πξφζσπφ ηεο έρνπλ θηινηερλεζεί 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην ζηφκα, ε κχηε θαη ηα κάηηα, γεγνλφο αξθεηά ζπάλην 

ζηα κηλσηθά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. Δίλαη θαζηζκέλε ζε κηα ηζνδνκηθή θαηαζθεπή, 

πνπ ζηέθεηαη κε θέξαηα θαζνζίσζεο, πηζαλφηαηα βσκφ. 

 Ζ κηθξφηεξε αησξνχκελε γπλαηθεία κνξθή κνηάδεη λα θζάλεη κε νξκή απφ 

ςειά. Σν πέικαηά ηεο ζηξέθνληαη πξνο ηα θάησ, ην αξηζηεξφ ρέξη αθνπκπά ζηε κέζε 

ηεο θαη ην δεμί ζηξέθεηαη ζηελ θαζηζηή κνξθή. Φέξεη θαη απηή πνδήξεο θφξεκα, 

δηαθνζκεκέλν κε νξηδφληηεο γξακκέο θαη θφκκσζε απνδνζκέλε κε ζηηγκέο ζε 

νξηδφληηα δηάηαμε, πνπ ηνλίδεη ηελ νξκή θαη ηελ θίλεζε ηεο κνξθήο.  

ην θέληξν ηεο παξάζηαζεο κηα ιεπηφθνξκε αλδξηθή κνξθή ηξαβά κε ην 

αξηζηεξφ ρέξη έλα θιαδί δέληξνπ ζε κηα θίλεζε κε έληνλε δξακαηηθφηεηα, 

πηζαλφηαηα ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο. Ζ πξνζνρή ηνπ είλαη ζηξακκέλε απνθιεηζηηθά 

ζην δέληξν θαη ην δεμί πφδη δελ αθνπκπά ζην έδαθνο. ην δεμί ρέξη θξαηά έλα 

αληηθείκελν, πνπ θαηά ηνλ Evans θαη ηνλ Ν. Πιάησλα ν άλδξαο θξαηά έλα θιαζθί ή 

ξπηφ, πνπ πεξηέρεη ηνλ ρπκφ απφ ηνλ θαξπφ ηνπ δέληξνπ, ελψ θαηά ηνλ Warren 

εξκελεχεηαη σο ρξπζαιίδα
113

. Ο άλδξαο ελδέρεηαη λα θέξεη έλα είδνο δψλεο ή λα 

είλαη εληειψο γπκλφο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ απνπζηάδνπλ, ελψ ηα 

καιιηά ηνπ αλαπαξίζηαληαη σο δχν πιφθακνη πνπ θηάλνπλ σο ηε κέζε ηνπ. Σν 

δέληξν μεπξνβάιιεη απφ κηα θαηαζθεπή κε ηέζζεξηο θίνλεο θαη κε ηξηγσληθή θνξπθή, 

ίζσο έλα ηεξφ κε θίνλεο.  

ηε δεμηά πιεπξά ηεο παξάζηαζεο έρεη απνηππσζεί ε δεχηεξε ζθελή 

“δελδξνιαηξείαο” κε πξσηαγσλίζηξηα κηα γπλαηθεία κνξθή πνπ εθηειεί  παξφκνηεο 

θηλήζεηο κε ηελ αλδξηθή. Έρεη αλαζεθσκέλν ην δεμί ηεο πφδη θαη ηξαβά κε ην 

αξηζηεξφ ρέξη ην θιαδί ελφο δέληξνπ κε πινχζην θχιισκα. ηξέθεη ην θεθάιη πξνο 

ηνλ άλδξα ή πξνο ηελ θαζηζηή κνξθή. Σν ζψκα ηεο έρεη έληνλεο θακπχιεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθή θίλεζε, ελψ κνηάδεη εληειψο γπκλή, γεγνλφο ζπάλην ζηε κηλσηθή 
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ηέρλε
114

. Μφλν ν Warren πξνηείλεη φηη θνξά ελφο είδνο παληεινληνχ πνπ δηαθξίλεηαη 

ζην ζεκείν ηεο γάκπαο
115

. Ο θαιιηηέρλεο έρεη απνδψζεη θαη εδψ ην ζηφκα, ηε κχηε 

θαη ηα κάηηα, φπσο θαη ζηε θαζηζηή γπλαίθα. Σν δέληξν εθθχεηαη απφ κηα δηκεξή 

ηζνδνκηθή θαηαζθεπή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ηεξφ.  

Όζνλ αθνξά ηελ πνιπζπδεηεκέλε εξκελεία ηεο ζχλζεζεο νη κνξθέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε “δελδξνιαηξεία” ζεσξνχληαη ζλεηέο. Ηδηαηηεξφηεηά ηνπο απνηειεί ε 

πξνηεηλφκελε γπκλφηεηα. Ωο πξνο ηελ θίλεζή ηνπο, νη κνξθέο απηέο ζηξέθνληαη πξνο 

ηελ θαζηζηή γπλαίθα:  ν κελ άλδξαο θαίλεηαη λα ηεο πξνζθέξεη θάπνην αληηθείκελν, ε 

δε γπλαίθα έρεη ζηξέςεη ην πξφζσπφ ηεο πξνο απηήλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξεπίδα 

ζηελ νπνία θάζεηαη θαη ηελ ελδπκαζία ηεο, πξνθχπηεη πσο εθείλε απνηειεί ην 

θεληξηθφ πξφζσπν ηεο ζχλζεζεο. Ζ επηθξαηνχζα άπνςε ηελ εθιακβάλεη σο ζεφηεηα 

θαη κάιηζηα ζε ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα, δειαδή λα παξαθνινπζεί ηηο ηειεηέο πξνο 

ηηκήλ ηεο, σο κηθξή αησξνχκελε Δπηθάλεηα ηελ νπνία αληηιακβάλνληαη νη πηζηνί σο 

φξακα, θαηφπηλ θαζηζηή ζην βσκφ ηεο θαη ζην ηέινο λα απνρσξεί κε ην ηεξφ ηεο 

πινίν.  

Μηα άιιε άπνςε ζέιεη ηελ θαζηζηή γπλαηθεία κνξθή λα είλαη θαη απηή ζλεηή, 

ζην ξφιν θάπνηαο ηέξεηαο, πνπ παίξλεη ηε ζέζε ηεο ζεάο θαη παξαθνινπζεί ην 

ηειεηνπξγηθφ ηεο “δελδξνιαηξείαο”. Βηψλεη έηζη ε ίδηα ηελ Δπηθάλεηα ηεο ζεφηεηαο, ε 

νπνία θαηεβαίλεη απφ ηνλ νπξαλφ γηα ράξε ησλ ιαηξεπηψλ ηεο. Ο ρψξνο ηέιεζεο ησλ 

δξσκέλσλ είλαη ππαίζξηνο. εκαληηθφ ηνπ ζηνηρείν είλαη ε ζάιαζζα, πνπ απνδίδεηαη 

ζπάληα ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. Ο Evans ππνζηήξημε πσο ε γπλαίθα ζην πινίν 

είλαη ε ζεφηεηα, πνπ θαηεπζχλεηαη ζην ηεξφ ηεο, φπνπ ζηε ζπλέρεηα θάζεηαη γηα λα  

παξαθνινπζήζεη κε ηνπο πηζηνχο θαη λα βηψζεη θαη ε ίδηα ηελ Δπηθάλεηά ηεο
116

. Ο 

Πιάησλ ζεσξεί πσο ε ζχλζεζε έρεη θαζαξά ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα θαη εθθξάδεη κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ πξνζηαζία ηεο κηλσηθήο ζαιαζζνθξαηίαο απφ ηε Μεγάιε 

κεηέξα-ζεά
117

. Σέινο, πην πξφζθαηα, νη Γεκνπνχινπ θαη Ρεζεκησηάθεο ζπκθσλνχλ 

κε ηνλ ζξεζθεπηηθφ ζπκβνιηζκφ ηεο παξάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ζεφηεηα 

είλαη θπξίαξρε θαη ζηα ηξία επίπεδα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ζηε ζάιαζζα, ζηε ζηεξηά 

θαη ζηνλ αέξα
118

.  
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Δικόνα 25: Σν «δαρηπιίδη ηνπ Μίλσα», Κλσζφο, Πεξηνρή θνληά ζηνλ “Σάθν-Ηεξφ”, 15νο αηψλαο π.Υ.. 

(Γεκνπνχινπ-Ρεζεκησηάθε 2005, 125). 

 

 

 
Δικόνα 26: Ζ πίζσ φςε θαη ε ζθελδφλε ηνπ «δαρηπιηδηνχ ηνπ Μίλσα», (Γεκνπνχινπ-Ρεζεκησηάθε, 

2005, 124). 

 

 

 

 
Δικόνα 27: ρέδην ηεο ζθξαγηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ «δαρηπιηδηνχ ηνπ Μίλσα»,(Marinatos 2015, 

Fig.25a). 
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ΗΗ.  ΦΡΑΓΗΣΗΚΑ ΓΑΥΣΤΛΗΓΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΠΔΗΡΩΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ κε ηειεηνπξγηθέο παξαζηάζεηο 

ηνπ επεηξσηηθνχ ειιαδηθνχ ρψξνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Πεινπφλλεζν, ηελ θνηηίδα 

ηνπ Μπθελατθνχ πνιηηηζκνχ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε Πεινπφλλεζνο είλαη ε 

θαιχηεξα δηεξεπλεκέλε πεξηνρή κε λεφηεξεο  αλαζθαθηθέο έξεπλεο λα πξνζζέηνπλ 

ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ηνλ Μπθελατθφ πνιηηηζκφ ζε άιιεο πεξηνρέο, π.ρ. ηεο 

ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Μαθεδνλίαο. 

 Σα πεξηζζφηεξα επεηξσηηθά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα πξνέξρνληαη φπσο θαη ηα 

θξεηηθά απφ ηαθέο κε κνλαδηθέο εμαηξέζεηο εθείλα απφ ηελ Σίξπλζα θαη ίζσο απηφ 

απφ ηνλ ιεγφκελν “ζεζαπξφ” ηεο Αθξφπνιεο ησλ Μπθελψλ. Απφ ηα δαρηπιίδηα ζε 

ηαθηθέο ζπλάθεηεο ζηηο Μπθήλεο, ηα Αεδφληα Κνξηλζίαο, ηα Γελδξά Αξγνιίδαο, ην 

Βαθεηφ Λαθσλίαο, ζηελ Πχιν Μεζζελίαο θαη ην Μέγα Μνλαζηήξη ζηε Λάξηζα 

(Δικ.28) ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ πέληε ραξαθηεξηζηηθέο 

πεξηπηψζεηο. 

 

 
Δικόνα 28: Υάξηεο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. ε καχξν θχθιν νη εγθαηαζηάζεηο εχξεζεο  

ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ, (Γεκαθνπνχινπ 1996, 33). 
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ΑΑ7. Σο δατησλίδι από ηο θηζασρό ηων Μσκηνών 

 

Έλα απφ ηα πξψηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα κε ηειεηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ επεηξσηηθφ ειιαδηθφ ρψξν είλαη εθείλν απφ ηνλ “ζεζαπξφ 

ηεο Αθξφπνιεο” ησλ Μπθελψλ, ην νπνίν εθηίζεηαη ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν ησλ Αζελψλ
119

.   

Σν 1877, ζηα ηέιε ησλ αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Schliemann ζηελ 

αθξφπνιε ησλ Μπθελψλ, απνθαιχθζεθε ζην εζσηεξηθφ ελφο ηξαπεδνεηδνχο ιάθθνπ 

λφηηα ηνπ Σαθηθνχ Πεξηβφινπ Α θαη πνιχ θνληά ζε απηφλ, απφ ηνλ αξραηνιφγν 

ηακαηάθε θαη ηνλ κεραληθφ Γξνζηλφ, έλα ζχλνιν απφ πνιχηηκα, ρξπζά θπξίσο, 

αληηθείκελα, πνπ νλνκάζηεθε “ζεζαπξφο ηεο Αθξφπνιεο” (Δικ.29)
120

. Πξφθεηηαη γηα 

ηέζζεξα ρξπζά θχπειια κε ςειφ πφδη θαη πεξίηερλεο ιαβέο, έλα ρξπζφ κηθξφ 

θχπειιν, εθηά ρξπζέο ζπείξεο, πέληε ρξπζά θαη έλα αζεκέλην δαρηπιίδη, 

δεθαηέζζεξηο ρξπζέο ςήθνη πεξηδεξαίνπ κε θνθθίδσζε, κηα ρξπζή βάζε κε 

ππεξθείκελν ρξπζφ μαπισκέλν ιηνληάξη θαη δχν ρξπζά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα
121

, ην 

έλα απφ ηα νπνία έθεξε ηελ ππφ κειέηε ηειεηνπξγηθή παξάζηαζε- ην άιιν, πνπ ήηαλ 

κηθξφηεξν απεηθφληδε θεθάιηα δψσλ
122

.  

Ο Schliemann, εληππσζηαζκέλνο απφ ηνλ πινχην, ππέζεζε πσο ηα αληηθείκελα 

απηά, απνηεινχζαλ θηεξίζκαηα ελφο ιαθθνεηδνχο ηάθνπ, πνπ θαηαζηξάθεθε κεηά 

ηελ θαηαζθεπή ελφο αγσγνχ ζηελ αξραηφηεηα θαη ζπιιήζεθε
123

. Πξνρσξψληαο 

αθφκε πεξηζζφηεξν, ε Thomas ζεψξεζε ην ζχλνιν πξντφλ ζχιεζεο θάπνηνπ ηάθνπ 

πνπ ζάθηεθε πξνζσξηλά ζε εθείλν ην ζεκείν απφ ηνπο ζπιεηέο, νη νπνίνη δελ 

επέζηξεςαλ λα ηα απνθηήζνπλ, ελψ ν Karo ππνζηήξημε φηη ηα αληηθείκελα 

απνηεινχζαλ κηα αληίζηνηρε πεξίπησζε κε απηήλ ηνπ ζεζαπξνχ ηε Σίξπλζαο (βι. 

ζει.73)
124

. 

Σν ρξπζφ δαρηπιίδη (ΑΑ7) είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ ηα αληίζηνηρα 

κηλσηθά δαρηπιίδηα, κε δηαζηάζεηο ζθελδφλεο 3.4x2.5 εθ. θαη δηάκεηξν δαρηπιίνπ 2 

εθ., ελψ ην βάξνο ηνπ είλαη 31 γξακκάξηα (Δικ.30-31)
125

. Ζ παξάζηαζε έρεη 
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εθηειεζηεί κε ζπλδπαζκφ ζθπξνθάιεκνπ θαη ρεηξνθάιεκνπ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε 

ηελ Α. αθειιαξίνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζχλζεζεο θηινηερλήζεθε κε 

ζθπξνθάιεκν, κε εμαίξεζε ηε θνχζηα ηεο δεχηεξεο γπλαίθαο, ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ρεηξνθάιεκκν
126

. Ο δαρηχιηνο είλαη αθφζκεηνο ελψ γεληθά ην 

δαρηπιίδη αλήθεη ζηνλ ηχπν Η, αιιά κνξθνινγηθά κηκείηαη αξθεηά ηνλ ηχπν ΗV
127

. 

Υξνλνινγείηαη ζηελ ΤΔ ΗΗ πεξίνδν (15
νο

 αη. π. Υ.), ζχκθσλα κε ηα ηερλνηξνπηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα άιια αληηθείκελα απφ ηνλ ίδην ζεζαπξφ. 

Ζ παξάζηαζε απεηθνλίδεη ηειεηή πξνζθνξάο ινπινπδηψλ απφ δχν γπλαίθεο ζε 

πνκπή ζε κηα ηξίηε θαζηζηή γπλαηθεία κνξθή. Ζ ζχλζεζε θαηαιακβάλεη φιε ζρεδφλ 

ηελ επηθάλεηα ηεο ζθελδφλεο, αθήλνληαο ειάρηζην ρψξν ειεχζεξν. Οη πέληε 

αλζξψπηλεο κνξθέο πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη γπλαηθείνπ θχινπ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθά 

κεγέζε. ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο παξάζηαζεο κηα φξζηα γπλαίθα θνηηάδεη θαη 

πξνρσξεί δεμηά θαη θξαηά ζηα ρέξηα άλζε, πξνθαλψο ίξηδεο. Φέξεη ζηελφ έλδπκα πνπ 

θηάλεη σο ηνπο αζηξαγάινπο θαη έρεη γπκλφ ηνλ άλσ θνξκφ. ην πξφζσπν 

απνδίδνληαη ην πεγνχλη, ην ζηφκα, ε κχηε θαη ην έλα κάηη ιφγσ ηεο πιάγηαο ζηάζεο 

ηεο, ελψ ε θφκε ηεο έρεη κνξθή πινθάκνπ πνπ πέθηεη ζηνλ δεμί ηεο ψκν θαη ζην 

θεθάιη θέξεη έλα είδνο θαιχκκαηνο.  

Μπξνζηά ηεο κηα δεχηεξε γπλαίθα έρεη αλάινγε κνξθή θαη θίλεζε θαη 

απιψλεη ην αξηζηεξφ ρέξη κε ηα άλζε πξνο ην κέξνο κηαο θαζηζηήο γπλαηθείαο 

κνξθήο. Ζ ελδπκαζία ηεο είλαη παξφκνηα, αιιά ιεπηνκεξέζηεξα δηαθνζκεκέλε ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε, ελψ θέξεη πεξηδέξαηα ζηνλ ιαηκφ ηεο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθέξνπλ θάπσο απφ απηά ηεο άιιεο γπλαίθαο, ελψ ε θφκκσζή 

ηεο έρεη θαη απηή κνξθή ελφο πινθάκνπ.  

Αλαιφγνπ κεγέζνπο είλαη ε γπλαίθα, πνπ θάζεηαη θάησ απφ έλα δέληξν, ζηελ 

νπνία θαηεπζχλνληαη νη δχν πξνεγνχκελεο γπλαίθεο. Σν ιπγηζκέλν αξηζηεξφ ρέξη ηεο 

αθνπκπά ζην ζψκα, ελψ κε ην δεμί δέρεηαη άλζε, πνπ ηεο πξνζθέξεη ε πξψηε γπλαίθα 

ηεο πνκπήο. Φέξεη έλα πεξίηερλα δηαθνζκεκέλν καθξχ θφξεκα, δπν πεξηδέξαηα ζηνλ 

ιαηκφ θαη θάιπκκα ζην θεθάιη. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη νη 

ηξεηο κεγάιεο γπλαίθεο είλαη ελήιηθεο, αθνχ έρνπλ απνδνζεί κε αλαπηπγκέλν ζηήζνο.   

Αξηζηεξά θαη δεμηά ηεο ζηέθνληαη δχν κηθξφηεξεο γπλαίθεο κε φκνηα 

ελδπκαζία. Ζ αξηζηεξή παηά ζε έλα είδνο θαηαζθεπήο, απνδνζκέλε κε ζρεκαηηθφ 

ηξφπν θαη ηεο πξνζθέξεη ηα άλζε πνπ θξαηά. Ζ δεμηά πξνζπαζεί λα θηάζεη ή λα 
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θαηεβάζεη έλα πίζσ θιαδί ηνπ δέληξνπ, ζην νπνίν αθνπκπά ε θαζηζηή γπλαίθα.

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε πέκπηε κνξθή πνπ είλαη ζρεκαηνπνηεκέλε, 

βξίζθεηαη ζην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζχλζεζεο θαη θαίλεηαη λα αησξείηαη θαη λα 

θαηεπζχλεηαη πξνο ην θέληξν ηεο παξάζηαζεο. Απφ απηήλ δηαθξίλνληαη κφλν ηα 

πφδηα, ην αξηζηεξφ ρέξη θαη ην θεθάιη. Φέξεη αθφληην θαη κηα νθηψζρεκε αζπίδα, πνπ 

θξχβεη ην ζψκα θαη θάλεη δπζδηάθξηην ην θχιν ηεο. Πνιιά ζπκπιεξσκαηηθά 

ζχκβνια ζπκπιεξψλνπλ ηελ παξάζηαζε. Ο ρψξνο πνπ δηαδξακαηίδεηαη ε ζθελή  

βξίζθεηαη ζηελ χπαηζξν. ην πάλσ κέξνο ηεο ζχλζεζεο απνδίδεηαη ν νπξαλφο κε ηε 

ζειήλε θαη ηνλ ήιην θαη δχν ππνθείκελεο θακπχιεο πνπ παξαπέκπνπλ κάιινλ ζην 

νπξάλην ηφμν ή ζην γαιαμία
128

. Αθφκα, ππαίζξην ρψξν δειψλνπλ νη βξάρνη θαη ην 

δέληξν πνπ θέξεη πινχζην θχιισκα θαη αξθεηνχο θαξπνχο ή θξνχηα, ην νπνίν είλαη 

ίζσο κηα θιεκαηαξηά ή πεχθν
129

.  

Σα ζχκβνια ζηελ παξάζηαζε πεξηιακβάλνπλ έλα δηπιφ πέιεθπ θαη έμη 

θεθάιηα δψνπ, κάιινλ ιένληα πνπ έρνπλ απνδνζεί ζρεκαηηθά κε επδηάθξηηα κφλν ηα 

κάηηα. Ο δηπιφο πέιεθπο θέξεη δηαθφζκεζε θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ θαζηζηή θαη 

ηελ πξψηε φξζηα γπλαίθα, ζην θέληξν ζρεδφλ ηεο ζχλζεζεο κε αλαδηπισκέλεο ηηο 

ιεπίδεο ηνπ. 

ρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ κνξθψλ θαη ηελ εξκελεία ηεο παξάζηαζεο, νη 

πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη νη δχν κεγάιεο φξζηεο γπλαίθεο ζε πνκπηθή 

δηάηαμε απνηεινχλ ζλεηέο,  πνπ θάλνπλ πξνζθνξέο πξνο ηελ θαζηζηή ζεφηεηα, κε ηηο 

κηθξφηεξεο γπλαηθείεο κνξθέο λα απνηεινχλ ηηο βνεζνχο ηεο. Ζ ζρεκαηνπνηεκέλε 

αησξνχκελε κνξθή είλαη δχζθνιν λα εξκελεπηεί σο Δπηθάλεηα, αθνχ θακία απφ ηηο 

γπλαίθεο δελ θαίλεηαη λα ηελ έρεη αληηιεθηεί, νχηε ηελ επηθαιείηαη κέζα απφ ζρεηηθέο 

δξάζεηο (“δελδξνιαηεία” ή “βαηηπινιαηξεία”). Έηζη, έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε πσο 

πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα έλα Παιιάδην. Ο Evans ζεψξεζε ηε ζπλνιηθή παξάζηαζε 

σο κηα ζθελή απφ ηα Ζιχζηα Πεδία, ελψ ν Nilsson σο κηα απεηθφληζε ηνπ Μηλσηθνχ 

Πάλζενπ
130

. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Niemeir ππνζηήξημε πσο ε παξάζηαζε πηζαλφλ λα 

δείρλεη κηα ηειεηή Δλζαξθσκέλεο Δπηθάλεηαο, φπνπ ε θαζηζηή γπλαίθα είλαη κηα 

ηέξεηα πνπ έρεη πάξεη ηε ζέζε ηεο ζεάο
131

. Σνλ δηπιφ πέιεθπ ν Evans ηνλ εμέιαβε σο 

ηελ αλεηθνληθή απφδνζε ηεο ζεφηεηαο, ελψ ν Nilsson σο ην εξγαιείν κε ην νπνίν 

                                                           
128

 Thomas 1939, 80. 
129

 Evans 1931, 15. Schliemann 1878, 355. 
130

 Evans 1931, 137. Nilsson 1968, 412. 
131

 Niemeier 1989, 173,184. 



55 
 

ζπζηάζηεθαλ ηα δψα, ησλ νπνίσλ ηα θεθάιηα θνζκνχλ ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο 

ζχλζεζεο, δίλνληάο ηνπ κηα ρξεζηηθή ζεκαζία
132

.  

 

 

 
Δικόνα 29: Υάξηεο κε ηε ζέζε ηνπ ζεζαπξνχ ηεο Αθξφπνιεο ησλ Μπθελψλ, (BSA 25, pl.1). 
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Δικόνα 30: Σν δαρηπιίδη απφ ην ζεζαπξφ ηεο Αθξφπνιεο ησλ Μπθελψλ, πεξίπνπ 1500 π. Υ.., 

(Μπισλάο 1983, Δηθ.141). 

 

 

 

 

 
Δικόνα 31: ρέδην ηεο ζθξαγηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαρηπιηδηνχ απφ ην ζεζαπξφ ηεο Αθξφπνιεο ησλ 

Μπθελψλ, (CMS I, no.180). 
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ΑΑ.8-ΑΑ.10. Σα δατησλίδια από ηα Αηδόνια Κορίνθιας 

 

Έλα απφ ηα πην πξφζθαηα θαη πινχζηα ζχλνια ρξπζψλ ζθξαγηζηηθψλ 

δαρηπιηδηψλ κε ηειεηνπξγηθέο παξαζηάζεηο απφ ηνλ επεηξσηηθφ ειιαδηθφ ρψξν 

απνθαιχθζεθε ζην κπθελατθφ λεθξνηαθείν ησλ Αεδνλίσλ ζηελ Κνξηλζία, πνπ 

ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ζηελ ΤΔ ΗΗ-ΤΔ ΗΗΗΒ πεξίνδν (1400-1200 π. Υ.). Σα ηξία ελ 

ιφγσ δαρηπιίδηα εθηίζεληαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Νεκέαο
133

. ην ίδην 

ζχλνιν αλήθνπλ άιια δχν ρξπζά δαρηπιίδηα κε παξάζηαζε άξκαηνο θαη πνκπήο δχν 

γπλαηθψλ κε άλζε αληίζηνηρα. Απνηεινχλ, καδί κε πιήζνο άιισλ πνιχηηκσλ 

αληηθεηκέλσλ, πξντφληα ιαζξαλαζθαθήο θαη σο ηέηνηα παξνπζηάζηεθαλ ζε 

δεκνπξαζία ζηε Νέα Τφξθε
134

. Μεηά απφ καθξέο θαη ζχλζεηεο δηαβνπιεχζεηο 

Ακεξηθάλσλ θαη Διιήλσλ αξραηνιφγσλ θαη πξνζθπγή ησλ δεχηεξσλ ζην 

Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο ηα αληηθείκελα επηζηξάθεθαλ ην 1996 

ζηελ Διιάδα.  

Ζ πεξηνρή ησλ Αεδνληψλ ζηελ Κνξηλζία αλαζθάθεθε ζπζηεκαηηθά κεηαμχ 

1978-1980 απφ ηελ ΛΕ‟ Δθνξία Πξντζηνξηθψλ Αξραηνηήησλ κε ππεχζπλε ηελ 

αξραηνιφγν Καιιηφπε Κξπζηάιιε-Βφηζε. ην θσο ήξζε κεγάιν λεθξνηαθείν 

(Δικ.32) απφ 17 ζαιακσηνχο ηάθνπο, έλα νξζνγψλην ιαθθνεηδή ηάθν θαη δχν 

δξφκνπο ρσξίο ζάιακν
135

.  Παξά ηελ εθηεηακέλε ζχιεζή ηνπο ζε δηάθνξεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο απηφ έδσζε ζεκαληηθφηαηα επξήκαηα.  

Ζ ηαθή θαη ηα θηεξίζκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ αλήθνπλ ζε έλαλ ιάθθν 

αλαθνκηδήο νζηψλ (1.15x0.65κ.), ν νπνίνο εληνπίζηεθε ζηε βνξεηνδπηηθή γσλία ηνπ 

Θαιακσηνχ ηάθνπ 7, πνπ πεξηείρε ηα νζηά δπν γπλαηθψλ καδί κε ηα θηεξίζκαηά ηνπο 

(Δικ.33)
136

. ηνλ ιάθθν εληνπίζηεθαλ, επίζεο, ξφδαθεο δηαθφξσλ ζρεκάησλ απφ 

ρξπζφ θαη ειεθαληφδνλην, πνπ θνζκνχζαλ πηζαλφηαηα ελδχκαηα θαη άιια 

αληηθείκελα, θνζκήκαηα απφ ρξπζφ θαη παιφκαδα ζρήκαηνο λαπηίινπ θηινηερλεκέλα 

κε ηελ πεξίθιεηζηε ηερληθή, ράληξεο απφ ρξπζφ, ήιεθηξν, παιφκαδα, ζηεαηίηε θαη 

θαγεληηαλή, πεξηδέξαηα κε ςήθνπο απφ παιφκαδα
137

, δχν ζθξαγίδεο κε παξαζηάζεηο 

δψσλ απφ ζάξδην θαη παιφκαδα, αληίζηνηρα, θαζψο θαη πέληε δαρηπιίδηα, ηα ηέζζεξα 

                                                           
133

CMS V Suppl.1B , no.113-115. Κξπζηάιιε-Βφηζε 1989 34-43. 
134

 Γεκαθνπνχινπ 1996, 17. 
135

 Κξπζηάιιε-Βφηζε 1996, 23. 
136

 Κξπζηάιιε-Βφηζε 1989, 34. 
137

 Καδά-Παπαγεσξγίνπ 1996, 52-58. 



58 
 

ήηαλ ρξπζά, ελψ ην άιιν απφ αζήκη θαη ζίδεξν
138

.  

Σξία είλαη ηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα κε παξαζηάζεηο απφ ηε ζξεζθεπηηθή 

δσή ησλ Μπθελαίσλ, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη κε βάζε ηα ηερλνηξνπηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο κε ηα ππφινηπα θηεξίζκαηα ηεο απφζεζεο γχξσ 

ζηνλ 15
ν
 αη. π.Υ.. Σν πξψην απφ απηά (ΑΑ.8) πνπ ζα κειεηεζεί αλήθεη ζηνλ ηχπν IV. 

Δίλαη έλα εμαηξεηηθφ δείγκα θνζκεκαηνηερλίαο, κε ειιεηπηηθή ζθελδφλε (δηαζη. 

2.03x1.26εθ.). Ζ παξάζηαζε έρεη θηινηερλεζεί κε ζθπξνθάιεκν θαη ρεηξνθάιεκν, 

ελψ ε πεξηθέξεηά ηεο έρεη δηαθνζκεζεί κε ηελ πεξίθιεηζηε ηερληθή (cloisonné) 

(Δικ.34-35)
139

. Ο δαθηχιηνο (δηακέηξνπ 1.7-1.8 εθ.), θνζκείηαη θαη απηφο κε ηελ 

πεξίθιεηζηε ηερληθή, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη ζπάληα ζηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. 

Απεηθνλίδεηαη πνκπή δχν γπλαηθψλ πξνο κηα θαηαζθεπή, κάιινλ θάπνην ηεξφ 

νηθνδφκεκα, ζηελ χπαηζξν. Οη δχν γπλαίθεο είλαη ψξηκεο ειηθίαο θαη θξαηνχλ άλζε, 

κάιινλ θξίλα θαη παππξνεηδή ζην αξηζηεξφ ρέξη, ελψ ην δεμί πέθηεη ζην πιάη ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο. Σα πφδηα ηνπο είλαη γπκλά, ζηα πξφζσπά ηνπο απνδίδνληαη ην πεγνχλη 

θαη ε κχηε. Ζ θφκκσζή ηνπο είλαη φκνηα, κε δέζηκν ζην πάλσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ 

θαη πινθάκνπο λα πέθηνπλ αξηζηεξά θαη δεμηά. Σα ζψκαηά ηνπο είλαη ιεπηά κε ηνπο 

βξαρίνλεο πνιχ κεγαιχηεξνπο απφ ην θαλνληθφ θαη έληνλε θίλεζε, κάιινλ σο 

απνηέιεζκα ηεξνχ ρνξνχ
140

. Ζ θπκαηνεηδήο θίλεζε ησλ βνζηξχρσλ θαη ην ιίθληζκα 

ηεο κέζεο θαη ησλ γνθψλ ηεο κηαο γπλαίθαο εληείλνπλ ηελ εληχπσζε απηή. Φνξνχλ 

πεξίηερλα δηαθνζκεκέλε θνχζηα θαη δψλε θαη έρνπλ ηνλ άλσ θνξκφ γπκλφ.  

Σν νηθνδφκεκα πξνο ην νπνίν θαηεπζχλνληαη εηθνλίδεηαη κε ιηηφ ηξφπν θαη 

απνηειείηαη απφ δχν θίνλεο θαη ηξηκεξή ζξηγθφ, πνπ ζηέθεηαη κε δχν δεχγε θεξάησλ 

θαζνζίσζεο. ην έδαθνο απνδίδεηαη κηα δηπιή ζεηξά δφκσλ, ελψ ζην ηνπίν 

δηαθξίλνληαη ηξία ςειά θπηά, δχν πάππξνη θαη έλαο θξίλνο θαη κηα ζεηξά απφ ηξεηο 

βξάρνπο, ζηνπο νπνίνπο εδξάδεηαη ην ηεξφ. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα κηα 

απνθιεηζηηθά γπλαηθεία ηειεηή, πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ χπαηζξν, κάιινλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο άλνημεο, εμαηηίαο ησλ αλζηζκέλσλ θπηψλ.   

Σν δεχηεξν ρξπζφ δαρηπιίδη (AA.9) είλαη απινχζηεξεο θαηαζθεπήο θαη δελ 

ζψδεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Όπσο θαη ην πξνεγνχκελν θαη απηφ απεηθνλίδεη πνκπή 

γπλαηθψλ κε πξνζθνξέο. Ζ ειιεηπηηθή ζθελδφλε είλαη δηαζηάζεσλ 2.48x1.46 εθ., κε 
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ηε ζχλζεζε θαηαζθεπαζκέλε κε ζθπξνθάιεκν θαη ρεηξνθάιεκν (Δικ.36-37)
141

.Ο 

δαθηχιηνο θνζκείηαη κε δηπιή ζεηξά θνθθίδσζεο θαη είλαη έληνλα παξακνξθσκέλνο. 

ηελ παξάζηαζε δηαθξίλνληαη ηξεηο γπλαίθεο, πνπ  θαηεπζχλνληαη ζε κηα 

θαηαζθεπή, θξαηψληαο θιαδηά απφ άλζε, πηζαλφηαηα ισηνχ. Μηα άιιε άπνςε ηηο 

ζέιεη λα θξαηνχλ ζθχξεο, έλα αληηθείκελν, πνπ θέξνπλ άλδξεο ζε κηλσηθέο θπξίσο 

ζθξαγίδεο
142

. ηα αξηζηεξά κηα γπλαίθα θέξεη ζην πςσκέλν αξηζηεξφ ρέξη θιαδί 

ισηνχ θαη έρεη ην δεμί πεζκέλν δίπια ζην ζψκα ηεο. Έρνπλ απνδνζεί ακπδξά ε κχηε 

θαη ην πεγνχλη ηεο, ελψ ηα καιιηά ηεο πέθηνπλ ζηελ πιάηε.Φνξά πνδήξε θνχζηα κε 

βνιάλ, δψλε ζηε κέζε θαη ίζσο ειαθξχ πεξηθφξκην, φπσο δείρλεη κηα ηαηλία ζην 

ιαηκφ.  

Ζ δεχηεξε γπλαίθα θέξεη παξφκνηα ελδπκαζία, αιιά έρεη πην έληνλε θίλεζε, 

κε ηνλ θνξκφ κάιινλ γπκλφ λα γέξλεη πξνο ηα πίζσ, ηα ρέξηα πςσκέλα πξνο ηα πάλσ 

θαη ιπγηζκέλα ζηνπο αγθψλεο θαη ην αξηζηεξφ λα θξαηά πάιη έλα αλζηζκέλν θιαδί. 

Αληίζεηα, δελ έρνπλ απνδνζεί ραξαθηεξηζηηθά ζην πξφζσπφ ηεο. 

 Ζ ηξίηε γπλαίθα έρεη δηαθνξεηηθή θίλεζε κε ην δεμί ρέξη θαηά κήθνο ηνπ 

ζψκαηνο θαη ην αξηζηεξφ ιπγηζκέλν θαη αθνπκπηζκέλν ζηε κέζε ηεο λα θξαηά έλα 

άλζνο, πηζαλφλ ζε κηα ζηάζε ηθεζίαο
143

. Ζ ελδπκαζία ηεο είλαη παξφκνηα κε απηήλ 

ησλ πξναλαθεξζέησλ γπλαηθψλ, θαζψο θέξεη καθξηά θνχζηα κε βνιάλ, δψλε θαη 

πηζαλφ πεξηθφξκην. Οη γπλαίθεο πεξπαηνχλ πάλσ ζε κηα δψλε δαπέδνπ πξνο ηα δεμηά, 

φπνπ ππάξρεη κηα θαηαζθεπή, κάιινλ βσκφο δηακνξθσκέλνο κε μχιηλν πιαίζην
144

, 

πάλσ ζε ζεηξέο ιίζσλ, πνπ ππνδειψλνπλ βξαρψδεο έδαθνο επξηζθφκελνο αλάκεζα ζε 

δπν δέληξα. Σν πξψην απφ απηά είλαη κεγαιχηεξν κε πινχζην θχιισκα θαη γέξλεη 

πξνο ηελ πιεπξά ηεο πνκπήο, κάιινλ εμαηηίαο ηνπ δπλαηνχ αέξα. Σν κηθξφηεξν 

δεχηεξν είλαη ίζσο κηα αγξηειηά ή έλα ζακλνεηδέο θπηφ
145

. Πάλσ αξηζηεξά, κηα 

ιεπηφηεξε ηεζιαζκέλε γξακκή απνηειεί κάιινλ ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ νπξαλνχ. 

Οη κνξθέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δξψκελν είλαη απνθιεηζηηθά γπλαηθείεο θαη ν ρψξνο 

νξίδεηαη σο ππαίζξηνο.  

Σν ηξίην ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη (ΑΑ.10) απφ ην ιάθθν ηνπ ζαιακσηνχ Σάθνπ 

7, έρεη ειιεηπηηθή ζθελδφλε (δηαζη. 3.1x1.9 εθ.), κε παξάζηαζε ηξηψλ κνξθψλ θαη 

δχν νηθνδνκεκάησλ, πνπ έρεη θηινηερλεζεί κε ρεηξνθάιεκν θαη ζθπξνθάιεκν θαη 
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θξίθν δηακέηξνπ 1.65εθ.
146

. Ζ πεξηθέξεηα ηεο ζθελδφλεο θαη ν δαθηχιηνο θνζκνχληαη 

κε έλζεηε παιφκαδα κε ηε ρξήζε ηεο πεξίθιεηζηεο ηερληθήο, φπσο θαη ζην πξψην 

δαρηπιίδη, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη θαη ηα δχν πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ίδην ηερλίηε. 

Ζ παξάζηαζε απεηθνλίδεη ηξεηο κνξθέο, πνπ θαηεπζχλνληαη κε έληνλε θίλεζε 

απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά (Δικ.38-39). χκθσλα κε ηελ θπξίαξρε άπνςε πξφθεηηαη 

γηα γπλαίθεο, εμαηηίαο ηεο ελδπκαζίαο ηνπο πνπ θέξνπλ θαη πηζαλφλ πξνζσπεία κε 

δσφκνξθα ραξαθηεξηζηηθά. Μηα άιιε πξφηαζε ηηο εξκελεχεη σο αληξηθέο κνξθέο κε 

θξάλε
147

. Σα ρέξηα θαη ηα πφδηα ησλ κνξθψλ είλαη ζρεκαηνπνηεκέλα κε απνπζία 

θπζηνθξαηίαο. Ζ ελδπκαζία θαη ε θφκκσζή ηνπο πεξηιακβάλνπλ θαξδηέο θνχζηεο κε 

βνιάλ θαη παλσθφξκη κε θνπζθσηά καλίθηα, ελψ ηα καιιηά είλαη ελ κέξεη πηαζκέλα 

ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ θαη ηα άιια πέθηνπλ ζηελ πιάηε
148

. Ωζηφζν, νη 

ρεηξνλνκίεο ησλ γπλαηθψλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Ζ πξψηε αξηζηεξή έρεη ιπγηζκέλα 

θαη ηα δχν ρέξηα ζην χςνο ηνπ αγθψλα θαη ζηξέθεηαη πξνο έλα νηθνδφκεκα. Ζ κεζαία 

έρεη πςσκέλν κφλν ην αξηζηεξφ  ρέξη, απεπζχλεηαη ζηε γπλαίθα ζηα δεμηά ηεο, ελψ ε 

ηξίηε έρεη πςσκέλν ην αξηζηεξφ ρέξη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο.  

ηηο δπν άθξεο ηεο παξάζηαζεο απεηθνλίδνληαη δχν θηίξηα κε δηκεξή δηάηαμε 

θαη παξφκνηα δνκή. Έρνπλ ηεηξάγσλε βάζε πνπ κνηάδεη κε θηηζηφ βάζξν. Απηή ζηα 

αξηζηεξά θνζκείηαη κε ην ζέκα ηεο εκηζειήλνπ, κε ηελ αλσδνκία λα κνηάδεη 

ειαθξφηεξε, κάιινλ μχιηλε θαη ζηέθεηαη απφ θέξαηα θαζνζίσζεο
149

. Ο ρψξνο φπνπ 

δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα δειψλεηαη απφ δχν δεπγάξηα κε ηξεηο ζρεκαηηθέο 

θακπχιεο ζηε βάζε ησλ νηθνδνκεκάησλ, πνπ παξαπέκπνπλ ζε βξαρψδεο ηνπίν ζηελ 

χπαηζξν.  

Ζ πξνηεηλφκελε εξκελεία ηεο ζθελήο ζέιεη ηηο γπλαίθεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

έλαλ ηεξφ εθζηαηηθφ ρνξφ πξνο ηηκήλ θάπνηαο ζεφηεηαο, πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην 

χπαηζξν
150

.  
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Δικόνα 32: ρέδην θάηνςεο ησλ ηαθψλ ηνπ λεθξνηαθείνπ ησλ Αεδνληψλ, (Κξπζηάιιε-Βφηζε 1996, 

22). 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 33: ρέδην ζαιακσηνχ Σάθνπ 7 ζηα Αεδφληα, (Κξπζηάιιε-Βφηζε 1996, 26). 
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Δικόνα 34: Σν πξψην δαρηπιίδη απφ ην ζαιακσηφ Σάθν 7 ζηα Αεδφληα, πεξίπνπ 1500 π.Υ., 

(Κξπζηάιιε-Βφηζε 1989, Πηλ.5γ). 

 

 

 

 
Δικόνα 35: ρέδην ηεο ζθξαγηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ πξψηνπ δαρηπιηδηνχ απφ ην ζαιακσηφ Σάθν 7 

ζηα Αεδφληα, (Κξπζηάιιε-Βφηζε 1989, πηλ.6). 
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Δικόνα 36: Σν δεχηεξν δαρηπιίδη απφ ην ζαιακσηφ Σάθν 7 ζηα Αεδφληα, πεξίπνπ 1500 π.Υ., 

(Κξπζηάιιε-Βφηζε 1989, Πηλ.5α). 

 

 

 

 

 
Δικόνα 37: ρέδην ηεο ζθξαγηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ δεχηεξνπ δαρηπιηδηνχ απφ ην ζαιακσηφ Σάθν 7, 

ζηα Αεδφληα, (Κξπζηάιιε-Βφηζε 1989, Πηλ.7). 
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Δικόνα 38: Σν ηξίην δαρηπιίδη απφ ην ζαιακσηφ Σάθν 7 ζηα Αεδφληα, πεξίπνπ 1500 π.Υ., 

(Κξπζηάιιε-Βφηζε 1989, Πηλ.5δ). 

 

 

 

 

 
Δικόνα 39: ρέδην ηεο ζθξαγηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ ηξίηνπ δαρηπιηδηνχ απφ ην ζαιακσηφ Σάθν 7, ζηα 

Αεδφληα, (Κξπζηάιιε-Βφηζε 1989, Πηλ.8). 
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ΑΑ.11 Σο δατησλίδι από ηο Βαθειό Λακωνίας 

 

Μηα απφ ηηο πξψηεο αλαθαιχςεηο ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ έιαβε ρψξα ζηα 

ηέιε ηνπ  19
νπ

 αηψλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαθεηνχ Λαθσλίαο, φπνπ έθεξε ζην θσο 

ζνισηφ ηάθν κε δξφκν, κε πνιχ πινχζηα επξήκαηα. Ο ελ ιφγσ ηάθνο ήηαλ γλσζηφο 

ζηνπο ληφπηνπο θαη αλαζθάθεθε απφ ηνλ Υξήζην Σζνχληα ην 1888, αθνχ είρε 

ππνζηεί εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο θαη ζπιήζεηο
151

. Έρεη αξθεηά κεγάιεο δηαζηάζεηο, 

κε δηάκεηξν 10.35κ. θαη δξφκν κε κήθνο 29.80κ., δελ έρεη φκσο ηφζν επηκειεκέλε 

θαηαζθεπή ζε ζρέζε κε ηνπο ζνισηνχο ηάθνπο ηεο Αξγνιίδαο. Σα αλζξψπηλα νζηά 

βξέζεθαλ δηαζθνξπηζκέλα ζην δάπεδν, ελψ είραλ δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ησλ 

αξραηνθάπεισλ κφλν ηα κηθξά θηεξίζκαηα.  

ε έλαλ ιάθθν ζηνλ ηαθηθφ ζάιακν βξέζεθαλ πινχζηα θηεξηζκέλα ζθειεηηθά 

θαηάινηπα απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο ηαθέο λεθξψλ, ησλ νπνίσλ ην θχιν δελ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί. Ο Σζνχληαο ζεψξεζε πσο αλήθαλ ζε έλαλ άλδξα, εμαηηίαο ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ φπισλ πνπ ηα ζπλφδεπαλ. ηα επξήκαηα πεξηιακβάλνληαη έλα 

κεγάιν μίθνο, ελλέα εγρεηξίδηα κε έλζεηε δηαθφζκεζε, δχν αηρκέο δνξάησλ, δχν 

ράιθηλνη πνιεκηθνί πέιεθεηο, ιχρλνη, έλα αηγππηηαθφ αιάβαζηξν, έλα ράιθηλν 

θάηνπηξν, ςήθνη απφ ήιεθηξν θαη ηα δχν πεξίθεκα ρξπζά θχπειια
152

. Ογδφληα 

ςήθνη απφ ακέζπζην, πνπ αλήθαλ ζε δηπιφ πεξηδέξαην, βξέζεθαλ ζην χςνο ηνπ 

ιαηκνχ, ελψ ζηελ πεξηνρή ησλ θαξπψλ εληνπίζηεθαλ δπν ζχλνια απφ 

ζθξαγηδφιηζνπο ελίνηε ρξπζφδεηνπο
153

. ην εζσηεξηθφ ηνπ ιάθθνπ βξέζεθε επίζεο ην 

ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη κε ηελ ηειεηνπξγηθή παξάζηαζε θαη άιια δαρηπιίδηα απφ 

ραιθφ θαη ζθπξειαηεκέλν ζίδεξν. Ζ πνηθηιία ησλ επξεκάησλ θαη ε ζπγθέληξσζε 

ησλ φπισλ ζηε κηα πιεπξά, νδήγεζαλ ζηελ ππφζεζε πσο ν ηάθνο πεξηείρε εθηφο απφ 

ηελ ηαθή ηνπ άλδξα θαη κεηαγελέζηεξε πηζαλφλ αθή γπλαίθαο
154

.  

Σν ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη (ΑΑ.11) εθηίζεηαη ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν Αζελψλ, αλήθεη ζηνλ ηχπν IV θαη ρξνλνινγείηαη ηερλνηξνπηθά ζηελ ΤΔ ΗΗ 

πεξίνδν (1500-1400 π. Υ.)
155

. Ζ ειιεηπηηθή ζθελδφλε δηαζηάζεσλ 2.15 εθ.x1.38 εθ. 

θέξεη παξάζηαζε θηινηερλεκέλε κε ρεηξνθάιεκν, ελψ ν δαρηχιηνο κε ηελ κηθξή 

δηάκεηξν ησλ 1.2εθ. είλαη δηαθνζκεκέλνο κε εγθνπέο. Ζ απφδνζε ηεο παξάζηαζεο, 
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δείρλεη πσο ην δαρηπιίδη εγγξάθεηαη ζηε κηλσηθή παξάδνζε θαη είλαη πηζαλφλ έξγν  

Μηλσίηε θαιιηηέρλε. 

Ζ ζχλζεζε εηθνλίδεη δχν ιεπηφθνξκεο αλζξψπηλεο κνξθέο κε έληνλε θίλεζε 

θαη απνπζία ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα πξφζσπα, λα πξαγκαηνπνηνχλ πνηθίιεο πξάμεηο, 

ελψ ηε ζπκπιεξψλνπλ δηάθνξα ζχκβνια (Δικ.40-41). Σν αξηζηεξφ ηκήκα 

θαηαιακβάλεη κηα αλδξηθή κνξθή ζε ζθελή “δελδξνιαηξείαο”, λα ηξαβά κε δχλακε 

ην θιαδί ελφο δέληξνπ κε ην δεμί ρέξη. Σελ έληνλε θίλεζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ 

ππνγξακκίδνπλ νη πιφθακνη ησλ καιιηψλ πνπ θηλνχληαη πξνο πεξηζζφηεξεο 

θαηεπζχλζεηο. Ο άλδξαο είλαη ζρεδφλ γπκλφο θαη θέξεη κφλν δψκα θαη δψλε. 

 ην θέληξν ηεο παξάζηαζεο κεησπηθά απνδνζκέλε κηα γπλαηθεία κνξθή έρεη 

πςσκέλα ηα ρέξηα ζε κηα θίλεζε πνπ κνηάδεη ρνξεπηηθή: ην αξηζηεξφ ρέξη απιψλεηαη 

απφ ηε κηα πιεπξά, ελψ ην δεμί ιπγίδεη πξνο ηα πάλσ ζην χςνο ηνπ αγθψλα. Φνξά 

πεξίηερλε πνδήξε θνχζηα δηαθνζκεκέλε κε θάζεηεο θαη νξηδφληηεο γξακκέο θαη 

δψλε, ελψ ν άλσ θνξκφο είλαη πηζαλφηαηα γπκλφο. Ζ θφκκσζε, πνπ απνδίδεηαη κε 

κηα ζεηξά απφ ζηηγκέο θαηά κήθνο ησλ ψκσλ, δείρλεη θαη απηή ηελ  έληνλε θίλεζε 

ηνπ ζψκαηνο.  

Ζ ζθελή ιακβάλεη ρψξα ζε ππαίζξην ρψξν.  Ο άλδξαο ζηέθεηαη ζε βξαρψδεο 

έδαθνο, ελψ ην δέληξν κε ην ζαιεξφ θχιισκα θαίλεηαη λα εθθχεηαη κέζα απφ έλα 

ακθηιεγφκελν σνεηδέο αληηθείκελν γηα ην νπνίν έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο 

εξκελείεο. Ο Σζνχληαο αλαγλσξίδεη ζε απηφ έλα κεγάιν πηζνεηδέο αγγείν, ελψ ν 

Persson ην εθιακβάλεη σο πίζν εγρπηξηζκνχ θαη ν Evans σο ιίζηλν θίνλα
156

. Σε 

ζχλζεζε ζπκπιεξψλνπλ ζχκβνια πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζην δεμί ηεο ηκήκα. 

Γηαθξίλνληαη κηα νθηψζρεκε αζπίδα ζηελ νπνία ζηεξεψλεηαη χθαζκα ή εζζήηα θαη 

έλαο ππεξθείκελνο ηδηαίηεξνο δηπιφο πέιεθπο. Ο Evans θαη ν Nilsson ππνζηήξημαλ 

πσο ην ζρήκα ηνπ έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ αηγππηηαθή ή ηε ρεηηηηθή κνξθή ηνπ ankh- 

ηνπ ζπκβφινπ ηεο δσήο- ελψ ε Βαζηιηθνχ αλαγλσξίδεη ζηνλ πέιεθπ ζηεξεσκέλν ηεξφ 

θφκβν
157

. Πάλσ ζρεδφλ απφ ηε γπλαηθεία κνξθή δηαθξίλνληαη δχν αληηθείκελα, κηα 

ρξπζαιίδα θαη έλα θιαδί, φπσο θαη ζε άιια ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα (ρξπζαιίδα- 

Αξράλεο, δαρηπιίδη Νέζηνξα)
158

.  

Ζ εξκελεία ηεο παξάζηαζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αλαγλσξίδνληαη νη κνξθέο θαη εηδηθφηεξα ε γπλαίθα. Ο άλδξαο πνπ εθηειεί ηελ πξάμε 
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ηεο “δελδξνιαηξίαο” ζεσξείηαη πηζηφο, ελψ ε γπλαίθα ζεσξείηαη, άιινηε ζεφηεηα, 

πνπ εκθαλίδεηαη σο Δπηθάλεηα ζηνλ άλδξα πνπ ηελ επηθαιείηαη θαη άιινηε ζλεηή κε 

ηελ ηδηφηεηα ηεο ηέξεηαο
159

. Τπέξ ηεο δεχηεξεο ππφζεζεο ζπκβάιινπλ νη έληνλεο 

θηλήζεηο ηεο, πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηνλ ηξφπν εηθνλνγξάθεζεο ησλ ζενηήησλ ζηελ 

θξεηνκπθελατθή ηέρλε, αιιά κάιινλ ζπλδπάδνληαη κε ηνλ ηεξφ ρνξφ πνπ δηαζθάιηδε 

ηελ επηθνηλσλία κε ην ζείν. 

 Ο ρψξνο ηεο δξάζεο είλαη εμσηεξηθφο, ρσξίο θάπνην νηθνδφκεκα. Ζ αζπίδα, 

ε εζζήηα θαη ν δηπιφο πέιεθπο έρνπλ κάιινλ ηειεηνπξγηθφ ραξαθηήξα θαη απνηεινχλ 

πηζαλφλ πξνζθνξέο ζηε ζεφηεηα, ρσξίο λα απνθιείεηαη λα απνηεινχλ απιά 

ιαηξεπηηθά ή ηειεηνπξγηθά ζχλεξγα. Μηα άιιε άπνςε ηα ζέιεη ζξεζθεπηηθά 

ζχκβνια θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεφηεηαο, φπσο κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη κε ηε 

ρξπζαιίδα.  
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Δικόνα 40: Γαρηπιίδη απφ ηνλ ιάθθν ηνπ ζνισηνχ Σάθνπ ζην Βαθεηφ, 15νο αηψλαο π.Υ., (CMS I, 

no.219). 

 

 

 

 

 
Δικόνα 41: ρέδην ηεο ζθξαγηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαρηπιηδηνχ απφ ην ιάθθν ηνπ ζνισηνχ Tάθνπ 

ζην Βαθεηφ. (Βαζηιηθνχ 1997, Δηθ.32). 
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ΑΑ12.  Σο δατησλίδι από ηον θηζασρό ηης Σίρσνθας 

 

Έλα άιιν είδνο ηειεηήο πνπ απεηθνλίδεηαη ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα είλαη νη 

πξνζθνξέο θαη νη ζπνλδέο πξνο ηηκήλ ηεο ζεφηεηαο, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ 

παξάζηαζε απφ ην δαρηπιίδη ηεο Σίξπλζαο- ην κεγαιχηεξν ζε δηαζηάζεηο 

ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη πνπ έρεη βξεζεί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη εθηίζεηαη ζην Δζληθφ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αζελψλ
160

. Παξφιν πνπ ζε απηφ ε ηειεηή πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ κηλσηθνχο δαίκνλεο, ηέηνηεο δξάζεηο αληρλεχνληαη θαη ζε ηνηρνγξαθίεο, φπσο ηελ 

Σνηρνγξαθία ηνπ Γίθξνπ απφ ηελ Κλσζφ κε πξσηαγσληζηέο αλζξψπνπο
161

.  

Σν ρεηκψλα ηνπ 1915 νη αλαζθαθέο εθηφο ηεο αθξφπνιεο ηεο Σίξπλζαο απφ 

ηνπο αξραηνιφγνπο Απφζηνιν Αξβαληηφπνπιν θαη George Karo απνθάιπςαλ έλα απφ 

ηα πην αηληγκαηηθά επξήκαηα ησλ κπθελατθψλ ρξφλσλ. πγθεθξηκέλα, ζην 

λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Κάησ Πφιεο ήξζε ζην θσο έλαο ράιθηλνο ιέβεηαο 

(Δικ.42-43), πνπ πεξηείρε πιήζνο πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ, ν ιεγφκελνο “Θεζαπξφο 

ηεο Σίξπλζαο”
162

. Σα πξσηκφηεξα απφ απηά ηα επξήκαηα ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΔ ΗΗ 

πεξίνδν θαη ηα νςηκφηεξα ζην ηέινο ηεο Μπθελατθήο πεξηφδνπ. Πξφθεηηαη γηα 

ράιθηλα αγγεία, αθαηέξγαζηα ηκήκαηα απφ ειεθαληνζηφ θαη ρξπζφ, θχπειια,  

ςήθνπο απφ ρξπζφ, ήιεθηξν θαη θαγεληηαλή, ρξπζά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, κηα 

ρεηηηηηθή θπιηλδξηθή ζθξαγίδα, κηα ρξπζή αιπζίδα, δχν δξεπάληα, ρξπζά πεξίαπηα 

θαη άιια αληηθείκελα
163

. Πάλσ απφ ην ιέβεηα είρε ηνπνζεηεζεί έλα είδνο 

θαιχκκαηνο, πηζαλφηαηα θάησ κέξνο απφ ηξίπνδα, ελψ έμσ θαη δίπια απφ ηνλ ιέβεηα 

αλαθαιχθζεθαλ άιινο έλαο ράιθηλνο ηξίπνδαο θαηαζθεπαζκέλνο ζε θππξηαθφ 

εξγαζηήξην θαζψο θαη αθαηέξγαζηνο ραιθφο
164

. Ο ζεζαπξφο απηφο ππήξμε κάιινλ 

πξντφλ ιείαο απφ ηε ζχιεζε θάπνηνπ ηάθνπ
165

 ή αλήθε ζε θάπνηνλ ζπιιέθηε ηεο 

αξραηφηεηαο ή αθφκε έλα ζχλνιν θεηκειίσλ κε ζηφρν ηελ επίδεημε θχξνπο απφ ηνλ 

θάηνρφ ηνπ θαη ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ αλψηεξε ηάμε κεηά ην ηέινο ηεο αλαθηνξηθήο 

πεξηφδνπ ζηελ Σίξπλζα
166

. 

Σν δαρηπιίδη (ΑΑ12) έρεη κεγάιε ειιεηπηηθή ζθελδφλε δηαζηάζεσλ 5.6x3.5εθ. 
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θαη βάξνο 82.95 γξακκάξηα, φληαο ην βαξχηεξν δαρηπιίδη απηήο ηεο θαηεγνξίαο
167

. Ο 

δαθηχιηνο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ εθείλνπο ζηα άιια ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα κε 

δηάκεηξν 2.9εθ.. Ζ παξάζηαζε θηινηερλήζεθε κε ζθπξνθάιεκν θαη κνξθνινγηθά 

ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηχπν IV. Ο θξίθνο ηνπ θέξεη δχν απιαθψζεηο θαη ηξεηο ηαηλίεο κε 

θνθθηδσηή δηαθφζκεζε. 

ηε ζθελδφλε απεηθνλίδεηαη έλαο ζπλδπαζκφο πνκπήο θαη ζπνλδήο απφ 

ηέζζεξηο ιεγφκελνπο κηλσηθνχο δαίκνλεο πξνο ηηκήλ κηαο θαζηζηήο γπλαηθείαο 

κνξθήο, ε νπνία έρεη εξκελεπηεί σο ζεφηεηα (Δικ.44-45). Οη δαίκνλεο ζεσξνχληαη φηη 

βξίζθνπλ παξάιιεια ζηελ αηγππηηαθή ζεφηεηα Σανχξη
168

. ηελ παξάζηαζε 

θαηεπζχλνληαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, θέξνληαο ζπνλδηθέο πξφρνπο.  

Βξίζθνληαη φινη ζε πιάγηα ζηάζε, έρνπλ θεθάιηα θαη άθξα ιεφλησλ θαη ζψκα  κε 

αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά.  

ην δεμί ηκήκα ηεο ζχλζεζεο, κηα γπλαηθεία κνξθή θάζεηαη ζε θάζηζκα κε 

εξεηζίλσην, ελψ ηα πφδηα ηεο παηνχλ ζε έλα πεξίηερλα δηαθνζκεκέλν νξζνγψλην 

ππνπφδην. Φέξεη πινχζηα δηαθνζκεκέλν καθξχ έλδπκα θαη θάιπκκα θεθαιήο. Ο 

θαιιηηέρλεο έρεη απνδψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηεο, ελψ ηα καιιηά ηεο 

είλαη καθξηά θαη θηάλνπλ σο ηε κέζε ηεο. Ζ γπλαίθα πςψλεη ην αξηζηεξφ ηεο ρέξη 

πξνο ηνπο δαίκνλεο θξαηψληαο έλα θαιπθφζρεκν θχπειιν ηνπ ηχπνπ ηεο “ηεξήο 

θνηλσλίαο”
169

.   

Αηζζεηή είλαη, επηπιένλ, ε παξνπζία ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Δπάλσ 

απεηθνλίδεηαη ν νπξαλφο κέζα ζε έλα θπκαηνεηδέο πιαίζην, κε ηα νπξάληα ζψκαηα 

ηεο ζειήλεο θαη ηνπ ήιηνπ. ην ίδην πιαίζην δηαθξίλνληαη ηέζζεξα θιαδηά δέληξνπ 

θαη ππθλέο ζηηγκέο, πνπ απνδίδνπλ πηζαλφλ ηα αζηέξηα ή ηε βξνρή. Δπίζεο, αλάκεζα 

ζηνπο δαίκνλεο, έρνπλ απνδνζεί φξζηα θιαδηά, πνπ εθθχνληαη απφ ην έδαθνο, ελψ 

πίζσ απφ ηελ θαζηζηή γπλαίθα παξαηεξείηαη έλα πηελφ κε νμχ ξάκθνο, πνπ ζηξέθεη 

ην θεθάιη ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ απηήλ ηεο δξάζεο θαη θαίλεηαη λα παηά ζε 

ηεξφ θφκβν
170

. Ο θφκβνο απεηθνλίδεηαη ζπρλά ζε παξαζηάζεηο ζξεζθεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, κεκνλσκέλνο ή σο εμάξηεκα ηεο γπλαηθείαο ελδπκαζίαο, φπσο ζηελ 

επνλνκαδφκελε “Παξηδηάλα” απφ ηελ πεξίθεκε ηνηρνγξαθία ηεο Κλσζνχ
171

.   

Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ε ζθελή ππνδειψλεηαη ζην θάησ ηκήκα 
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ηεο παξάζηαζεο κε ηε κνξθή κηαο αξρηηεθηνληθήο δσθφξνπ δηαθνζκεκέλεο κε ζεηξά 

ελαιιαζζφκελσλ εκηξνδάθσλ θαη ηξηγιχθσλ, πνπ πξνζδίδνπλ κηα επηζεκφηεηα ζηε 

ζθελή. Σέινο, έλαο κηθξφο θίνλαο, πνπ ζηέθεηαη απφ έλα αληηθείκελν, ίζσο 

ζπκηαηήξην, βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε θαζηζηή γπλαίθα θαη ηελ πξψηε δαηκνληθή 

κνξθή
172

.  

Ζ ζθελή απεηθνλίδεη κηα πνκπή δαηκφλσλ πνπ θξαηνχλ ζπνλδηθέο πξφρνπο 

θαη κνηάδνπλ έηνηκνη λα γεκίζνπλ κε ην πεξηερφκελφ ηνπο ην αγγείν ηεο γπλαηθείαο 

κνξθήο, ζην πιαίζην κάιινλ κηαο βιαζηηθήο ππαίζξηαο ηειεηήο, ηελ νπνία 

ππνδειψλνπλ θαη ηα θιαδηά δέληξσλ. Ζ γπλαηθεία κνξθή παξαπέκπεη θαηά ηνπο 

εηδηθνχο ζε θάπνηα ζεφηεηα θαη ην πηελφ ίζσο απνηειεί ην ηεξφ ηεο δψν. Ζ παξνπζία 

ηεο ζειήλεο θαη ηνπ ήιηνπ, ζπγρξφλσο, κπνξεί λα δειψλεη φηη ην ζπκβάλ ιακβάλεη 

ρψξα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επνρή ηνπ ρξφλνπ. Οη ππθλέο ζηηγκέο κπνξεί λα 

ππνδειψλνπλ ηελ βξνρή, ηελ νπνία πηζαλφλ επηθαιείηαη ε ελ ιφγσ ηειεηή ή ηνλ 

έλαζηξν νπξαλφ θαη λα ππαηλίζνληαη ηελ ηέιεζε ηεο ηειεηήο ζηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 

Μηα ηέηνηα ηειεηή δελ απνθιείεηαη λα ιάκβαλε πξαγκαηηθά ρψξα ζηε κηλσηθή θαη ηε 

κπθελατθή πεξίνδν κε πξσηαγσληζηέο θάπνηα ηέξεηα ζηε ζέζε ηεο ζεφηεηαο θαη 

πηζηνχο ή ηεξείο ζηε ζέζε ησλ δαηκφλσλ. 
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Δικόνα 42: Σν ζεκείν αλεχξεζεο ηνπ “ζεζαπξνχ” ηεο Σίξπλζαο, (Maran 2008, fig.8.3b). 

 

 

 

 

 

Δικόνα 43: ρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ “ζεζαπξνχ ηεο Σίξπλζαο”, (Maran 2008, fig. 8.1). 
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Δικόνα 44:  Γαρηπιίδη απφ ην “ζεζαπξφ ηεο Σίξπλζαο”, πεξίπνπ 1500 π. Υ., (Γεκαθνπνχινπ 1996, 

95). 

 

 

 

 

 

 
 

Δικόνα 45: ρέδην ηεο ζθξαγηζηηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαρηπιηδηνχ απφ ην “ζεζαπξφ ηεο Σίξπλζαο”, 

(CMS I no.179)  
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ΗΗΗ. ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΗ Δ ΦΡΑΓΗΣΗΚΑ ΓΑΥΣΤΛΗΓΗΑ 

 

χκθσλα κε ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ, νη παξαζηάζεηο ζηα 

ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα κπνξνχλ λα παξαπέκπνπλ ζε: α) ηειεηέο κε ρξήζε δέληξσλ, 

β) ηειεηέο κε ρξήζε ιίζσλ, γ) ηεξαηηθνχο ρνξνχο, δ) πνκπέο θαη πξνζθνξέο θαη ε) 

ηειεηέο “ελζαξθσκέλεο” Δπηθάλεηαο. Δλίνηε ζηηο ζθελέο ζπλδπάδνληαη πεξηζζφηεξεο 

ηειεηέο ζηνλ ίδην ρψξν, ζαλ απηέο λα ιάκβαλαλ ρψξα ζπγρξνληθά.  

θνπφο ησλ ηειεηνπξγηθψλ απηψλ δξάζεσλ ζεσξείηαη ε επίθιεζε θαη ε 

κπζηεξηαθή εκθάληζε ηεο ζεφηεηαο - Δπηθάλεηα - , ζπκβνιηθή ή κε ηε κνξθή 

νξάκαηνο ή σο θαληαζηαθφ δξψκελν
173

. Ζ επηθξαηνχζα άπνςε κε θχξην εθπξφζσπφ 

ηεο ηνλ Neimeier είλαη πσο νη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο κνξθέο, πνπ θαίλνληαη λα 

αησξνχληαη πςειά ζηηο ζπλζέζεηο απεηθνλίδνπλ ηε ζεφηεηα πνπ εηζαθνχεη ηηο 

επηθιήζεηο ησλ ιαηξεπηψλ θαη εκθαλίδεηαη ζε απηνχο
174

.  

Ωο έλδεημε Δπηθάλεηαο ηεο ζεφηεηαο εξκελεχεηαη θαη ε παξνπζία πηελψλ θαη 

εληφκσλ ζηηο ελ ιφγσ παξαζηάζεηο είηε σο ελζάξθσζε ηεο ζεφηεηαο είηε σο έκκεζν 

ζεκάδη ηεο παξνπζίαο ηεο
175

. Δπηθάλεηεο ζενηήησλ αλαθέξνληαη ζε αηγππηηαθά 

θείκελα ηνπ 13
νπ

 αηψλα π.Υ. θαη αξγφηεξα ζηα νκεξηθά έπε,  ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ ζπλέρεηα ησλ κηλσηθψλ πεξηπηψζεσλ
176

.  

Μηα ηδηαίηεξε θαη θαηλνηφκα ζρεηηθή ππφζεζε έρεη εθθξαζηεί απφ ηνπο 

Morris θαη Peatfield, νη νπνίνη δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε ηεο ζπκβνιηθήο 

εκθάληζεο ηεο ζεφηεηαο. ε κηα ζεηξά άξζξσλ ηνπο, ζεσξνχλ πσο ε θαιιηηερληθή 

απφδνζε ησλ κηθξψλ αησξνχκελσλ κνξθψλ, πηελψλ θαη εληφκσλ ήηαλ απφξξνηα ηεο 

εθζηαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ ιαηξεπηψλ, πνπ νθεηιφηαλ ζηε 

κεηάβαζή ηνπο ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζπλεηδεζηαθφ επίπεδν
177

. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο κεηάβαζεο, ηελ νπνία πξνθαινχζαλ ην βίαην ηξάληαγκα ησλ δέληξσλ θαη ε 

επαθή κε ηνπο βαηηχινπο, νη αηζζήζεηο ηνπ ζψκαηνο κεηαβάιινληαλ κε απνηέιεζκα 

ηελ εκθάληζε ηέηνησλ νξακάησλ. Πξνηείλνπλ κάιηζηα πσο ε απνπζία ησλ 

αλζξψπηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ην ζρήκα ησλ θεθαιηψλ ησλ κνξθψλ θαη ε 

δπζαλαινγία ησλ άθξσλ κε ηα ζψκαηα ήηαλ απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιαγήο ζηε 
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ζπλείδεζε, πνπ απεηθφληδαλ νη θαηαζθεπαζηέο ησλ δαρηπιηδηψλ
178

. Ζ ππφζεζή ηνπο 

αλαθέξεηαη φκσο απνθιεηζηηθά ζηνλ κηλσηθφ ρψξν θαη δελ επεμεγεί ηνλ ιφγν γηα ηνλ 

νπνίν ζηα κπθελατθά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα γίλεηαη, αληίζεηα, πξνζπάζεηα 

απφδνζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ. 

Δμίζνπ ελδηαθέξνλ απνηειεί θαη ε απνπζία ζπζίαο δψσλ ζηελ απεηθφληζε 

ηειεηψλ ζηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα αξραηνινγηθά 

επξήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πιήζνο νζηψλ απφ δψα ζηα κηλσηθά ηεξά θνξπθήο, ηηο 

πηλαθίδεο Γξακκηθήο Β απφ ηελ Πχιν, κε ηνπο θαηαιφγνπο δψσλ πξνο ζπζία θαη κε  

ηελ παξνπζία εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε δάπεδα ρψξσλ κε βσκνχο, πνπ έρνπλ 

ζεσξεζεί πσο ρξεζίκεπαλ γηα ηε ζπγθέληξσζε αίκαηνο. 

 

Α. Γρώμενα με δένηρα 

 

 Απφ ηηο ζπρλφηεξεο ηειεηέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε δαρηπιίδηα είλαη απηή ηεο 

“δελδξνιαηξείαο”. Σα ίδηα ηα δέληξα δελ απνηεινχζαλ πηζαλφλ θαζεαπηά αληηθείκελν 

ιαηξείαο, αθνχ ζηηο κέρξη ζηηγκήο ζσδφκελεο παξαζηάζεηο  δελ παξαηεξνχληαη 

πξνζθνξέο πξνο απηά. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ηειεηήο, αλδξηθέο ή γπλαηθείεο 

κνξθέο, νη νπνίεο εξκελεχνληαη σο “πηζηνί”, ζείνπλ ή ηξαβνχλ κε δχλακε θιαδηά 

δέληξσλ, ελψ ην ζψκα ηνπο παξηζηάλεηαη ζε έληνλε θίλεζε. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο κάιηζηα θαίλεηαη λα ρηππνχλ κε καλία ηα πφδηα ηνπο ζην έδαθνο. Οη 

κνξθέο, άιινηε είλαη ληπκέλεο, κε ηηο γπλαίθεο λα θέξνπλ ζπλήζσο πινχζηα 

δηαθνζκεκέλε πνδήξε θνχζηα θαη πεξηθφξκην, ζε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο, κε ην 

ιηηφ δψκα θαη άιινηε είλαη γπκλέο.  

Σνπιάρηζηνλ νρηψ κηλσηθά θαη κπθελατθά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα θέξνπλ 

ηέηνηεο ζθελέο, εθ ησλ νπνίσλ ηα πέληε παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 

(AA3, AA4, AA5, AA6 θαη ΑΑ11)
179

. Σα δέληξα απεηθνλίδνληαη πάληα κε πινχζην 

θχιισκα θαη θάπνηα θέξνπλ θαξπνχο. Δμαηηίαο ηεο ζρεκαηηθήο απφδνζήο ηνπο είλαη 

αξθεηά δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ή ηα είδε ηνπο. Ζ παξνπζία θπιιψκαηνο 

δείρλεη πσο ε ελ ιφγσ ηειεηή γηλφηαλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν ζην χπαηζξν.  
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Σα δέληξα θαίλεηαη λα εθθχνληαη άιινηε απφ ην έδαθνο θαη άιινηε  απφ 

νηθνδνκήκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ πνηθίια πιηθά, ηα νπνία ζεσξνχληαη φηη έρνπλ 

ηεξφ ραξαθηήξα. Τπάξρεη  έλα παξάδεηγκα κε δέληξν πνπ βξίζθεηαη ζε πιενχκελν 

κέζα ζε κηα μχιηλε θαηαζθεπή (δαρηπιίδη απφ ην Μφριν)
180

. Οη κνξθέο πνπ ζείνπλ 

ηα θιαδηά βξίζθνληαη πάληα ζηηο άθξεο ηεο παξάζηαζεο θαη πνηέ ζην θέληξν Απηφ 

πηζαλφλ δείρλεη φηη απνηεινχλ θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθή πξάμε ζε έλα επξχηεξν 

ηειεηνπξγηθφ δξψκελν. Σέινο, νη ζθελέο “δελδξνιαηξείαο” δελ απεηθνλίδνληαη παξά 

κφλν ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, κε εμαίξεζε κηα θαθφζρεκε ζθξαγίδα απφ 

ζηεαηίηε, κε γπλαηθεία κνξθή λα ηξαβά έλα δέληξν, πνπ εθθχεηαη απφ κηα μχιηλε 

θαηαζθεπή
181

.  

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηηο παξαπάλσ 

παξαζηάζεηο ήηαλ ν Sir Arthur Evans, κέζα απφ ηελ θαζνξηζηηθή επηξξνή πνπ 

δέρηεθε απφ ην έξγνπ ηνπ αλζξσπνιφγνπ Sir Edward Taylor θαη ηνπ αθαδεκατθνχ 

William R. Smith
182

. Ο Taylor παξαηήξεζε φηη “πξσηφγνλεο” θνηλσλίεο πηζηεχνπλ 

πσο πλεπκαηηθέο νληφηεηεο ππήξραλ ζηε θχζε, φρη κφλν ζε αλζξψπνπο αιιά θαη ζε 

δψα, θπηά, δέληξα θαη γεληθά ζε φιν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σα πλεχκαηα απηά 

κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνληαη θαη λα κεηαθηλνχληαη ειεχζεξα ζηνλ ρψξν θαη 

ιαηξεχνληαλ απφ ηνπο αλζξψπνπο δηακνξθψλνληαο έηζη έλα απφ ηα πξψηα είδε 

ζξεζθείαο
183

. Βάζεη απηήο ηεο ζεσξίαο ηνπ αληκηζκνχ κεκνλσκέλα δέληξα ή αθφκα 

θαη άιζε ιαηξεχνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη θνηλσλίεο ηνπ θφζκνπ, κε  

ηειεηέο λα πξαγκαηνπνηνχληαλ πξνο ηηκήλ ηνπο, θαζψο ηνπο απνδηδφηαλ ζετθή 

ππφζηαζε ή ζεσξνχληαλ θαηνηθίεο ζετθψλ νληνηήησλ- κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

ειιεληθή θαη ηε ξσκατθή κπζνινγία, φζν θαη απφ πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο
184

.  

Μειεηψληαο κηλσηθά θαη κπθελατθά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα ν Evans 

ζεψξεζε πσο ηα δέληξα ιαηξεχνληαλ σο ρψξνη ζετθήο θαηνηθίαο, κε ηνπο πηζηνχο λα 

ηα ηξαληάδνπλ ζηελ πξνζπάζεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο ζεφηεηέο ηνπο κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ εκθάληζή ηνπο
185

. Γηα λα εληζρχζεη ηελ ζέζε ηνπ, ν Evans επηθαιέζηεθε 

ηεξά δέληξα θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο πξνπαιαηζηίλεο, ζχκθσλα κε ηελ Δβξατθή Βίβιν, 
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δίλνληαο σο παξάδεηγκα ην θνίληθα θάησ απφ ηνλ νπνίν ε πξνθήηηζζα Γεββψξα 

έδηλε ηνπο ρξεζκνχ ηεο.    

Σελ ίδηα εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε αθνινχζεζε θαη ν ζξεζθεηνιφγνο Martin P. 

Nilsson, ν νπνίνο ζεψξεζε επίζεο φηη ηα δέληξα ζηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, φρη 

κφλν απνηεινχζαλ θαηνηθίεο ζενηήησλ, αιιά θαη θαζαπηά αληηθείκελα ιαηξείαο. 

Δμέθξαζε σζηφζν ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην αλ ην ίδην δέληξν ελζάξθσλε θάπνηα 

ζεφηεηα
186

. 

Ζ Μαξηλάηνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο, δηαηχπσζε δηαθνξεηηθέο απφςεηο κέζα ζην 

ρξφλν, θαηαιήγνληαο πσο ηα δέληξα ρξεζίκεπαλ σο κέζν επηθνηλσλίαο κε ην ζείν, 

ρσξίο φκσο απηά λα είλαη αληηθείκελα ιαηξείαο, ελψ ην βίαην ηξάληαγκα ηνπ δέληξνπ 

είρε ζηφρν ηελ εκθάληζε ηεο ζεφηεηαο
187

. Αξρηθά, αλέθεξε πσο ην δέληξν ζπρλά 

ιεηηνπξγνχζε σο δείθηεο ηεξφηεηαο ηνπ ρψξνπ θαη σο ζχκβνιν γνληκφηεηαο, ζε 

αλαινγία κε ηειεηέο ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν
188

, θαηά ηηο νπνίεο νη 

“πηζηνί” ιχγηδαλ ην δέληξν κε ζθνπφ λα ην θαηαζηξέςνπλ
189

. ηηο ηειεπηαίεο 

δεκνζηεχζεηο ηεο θαηαιήγεη πσο νη ζρεηηθέο πξάμεηο ζρεηίδνληαλ κε καληηθέο ηειεηέο 

θαηά ηηο νπνίεο ηα θχιια ησλ δέληξσλ πξνθαινχζαλ έλα είδνο ζνξχβνπ, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ επηηπγραλφηαλ ε επαθή κε ην ζείν. ηεξίδεηαη ζε γξαπηά θείκελα απφ ηε 

πξνπιαηζηίλε, φπσο ε Δβξατθή Βίβινο θαη θείκελα απφ ηελ Οπγθαξίη, φπνπ 

πεξηγξάθεηαη φηη κέζσ ηνπ ήρνπ ησλ θπιισκάησλ κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ 

κειινληηθά γεγνλφηα,
190

 απφ άηνκα κε πξνθεηηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ είραλ πεξηέιζεη ζε 

θαηάζηαζε έθδειεο έθζηαζεο, ε νπνία δηαθαηλφηαλ απφ ηνλ καληψδε ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ρηππνχζαλ ηα πφδηα ηνπο. 

Σέινο, ε Goodison ζεσξεί θαη απηή πσο νη ηειεηέο κε δέληξα ζηα 

ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα είραλ θάπνην κπζηηθηζηηθφ θαη καληηθφ ραξαθηήξα. 

Βαζίδεηαη ζε θείκελα ηεο ειιεληθήο γξακκαηείαο, φπσο ηεο Ηιηάδαο, ηεο Οδχζζεηαο, 

ηεο Θενγνλίαο θαη ζε χκλνπο αθηεξσκέλνπο ζε ζενχο, φπνπ ηα δέληξα ζρεηίδνληαλ κε 

ηηο έλλνηεο ηεο δσήο, ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο καληείαο, φπσο ζπλέβαηλε ζην καληείν ηεο 

Γσδψλεο
191

. Όπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ, ζηελ ίδηα θαηεγνξία έρνπλ εγγξαθεί 

εξκελεπηηθά θαη νη ηειεηέο κε βαίηπινπο, πνπ απνηππψλνληαη ζε ζθξαγηζηηθά 
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δαρηπιίδηα. Ζ εξεπλήηξηα θαηαιήγεη πσο νη ζρεηηθέο πξάμεηο ζηα δαρηπιίδηα ζα ήηαλ 

έλα είδνο πξνάγγεινπ ησλ καληηθψλ ηειεηψλ πνπ θαηείραλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

κεηέπεηηα ειιεληθφ ρψξν. 

 

Β. Γρώμενα με πίθοσς/βαιηύλοσς 

 

 Μηα άιιε πξάμε πνπ απεηθνλίδεηαη ζπρλά ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα ζην 

Αηγαίν ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ είλαη ε ιεγφκελε “βαηηπινιαηξεία”, θαηά ηελ νπνία 

αλδξηθέο θαη γπλαηθείεο κνξθέο θαίλεηαη λα γνλαηίδνπλ, λα αθνπκπνχλ θαη λα 

ζηεξίδνπλ ηα ρέξηα θαη ην ζψκα ηνπο ζε έλα σνεηδέο ή ζηξνγγπιφ αληηθείκελν, πνπ 

έρεη εξκελεπηεί σο ηεξφο ιίζνο ή βαίηπινο κε ζηφρν ηελ εκθάληζε ηεο ζεφηεηαο. 

Ο φξνο βαίηπινο, πνπ ζηε ζχγρξνλε επνρή νξίδεηαη σο ηεξφο κεηεσξηθφο 

ιίζνο, εληνπίδεηαη ζε απνζπάζκαηα αξραίσλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ κε δηαθνξεηηθέο 

έλλνηεο. Δηπκνινγηθά, πξνέξρεηαη, πηζαλφηαηα απφ ηε ζεκηηηθή ιέμε beth-el, ε νπνία 

ζεκαίλεη “νίθνο ηνπ ζενχ” θαη απαληάηαη ζε απφζπαζκα ηεο Γέλεζεο
192

. ε απηφ 

πεξηγξάθεηαη έλα φλεηξν ηνπ Ηαθψβνπ, πνπ νλνκάδεηαη beth-el ην ζεκείν φπνπ 

εκθαλίζηεθε ζε απηφλ ν Θεφο. Αλαθνξέο ζηνλ βαίηπιν θάλνπλ ηνλ 1
νπ

 αηψλα κ. Υ. ν 

Ρσκαίνο ηζηνξηθφο Πιίληνο ν Πξεζβχηεξνο θαη o Φνίληθαο ζπγγξαθέαο, Φίισλ απφ 

ηε Βχβιν. Ο Πιίληνο νξίδεη ηνπο βαίηπινπο, σο ζηξνγγπινχο ιίζνπο, πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηνλ νπξαλφ θαη ρξεζίκεπαλ σο έλα είδνο φπινπ κε θαηαζηξεπηηθή 

δχλακε
193

. Με ηε ζεηξά ηνπ ν Φίισλ παξέρεη δπν εξκελείεο γηα ηελ ελ ιφγσ ιέμε. 

χκθσλα κε ηελ πξψηε, Βαίηπινο νλνκαδφηαλ ν αδεξθφο ηνπ Κξφλνπ, ελψ θαηά ηε 

δεχηεξε, βαίηπινο νλνκάδεηαη έλα είδνο ιίζνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο φπιν απφ ηνλ 

Οπξαλφ ζηε ζχγθξνπζή ηνπ κε ηνλ Κξφλν
194

.Σέινο, ν χξηνο θηιφζνθνο Γακάζθηνο 

αλαθέξεηαη ζε έλα ζπκβάλ, πνπ βίσζε έλαο ππεξέηεο κε ην φλνκα Δπζέβηνο, θαηά ην 

νπνίν εκθαλίζηεθε ζε απηφλ κηα ζεφηεηα κε ηε κνξθή ιηνληαξηνχ καδί κε κηα 

θιεγφκελε ιίζν ζηνλ νπξαλφ, ηελ νπνία απηφο θξάηεζε θαη  ιάηξεςε
195

. 

Σειεηέο κε βαηηχινπο εηθνλίδνληαη ζε έμη ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, ηξία εθ ησλ 

νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ ηε κηλσηθή Κξήηε (ΑΑ2, ΑΑ3, ΑΑ4), έλα απφ ηηο Μπθήλεο
196
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θαη δχν άγλσζηεο πξνέιεπζεο, πνπ εθηίζεηαη ζην Μνπζείν ηνπ Βεξνιίλνπ
197

 θαη ζην 

Μνπζείν Αζκφιηαλ
198

. Μφλν ζε ηξία δαρηπιίδηα εηθνλίδεηαη κφλε ηεο ε ηειεηή απηή, 

ελψ ζηα ππφινηπα ζπλδπάδεηαη κε ζθελή «δελδξνιαηξείαο». Δπνκέλσο φπσο θαη ε 

“βαηηπινιαηξεία” πηζαλφλ λα ήηαλ ηκήκα ελφο επξχηεξνπ ηειεηνπξγηθνχ δξψκελνπ. 

ε έλα ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη απφ ηηο Μπθήλεο, ε γπλαηθεία κνξθή δελ γέξλεη ην 

ζψκα ηεο πάλσ ζε ιίζν, αιιά, κε αλάινγε θίλεζε, ζε έλα είδνο θαηαζθεπήο, πνπ  

πεξηέρεη δχν επηκήθε αληηθείκελα (Δικ.46). Απνηειεί, πηζαλφλ, κηα κπθελατθή 

παξαιιαγή ηεο κηλσηθήο ηειεηήο ηεο “βαηηπινιαηξείαο”. Οη πεξηζζφηεξεο κνξθέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη εκίγπκλεο, ελψ ζην δαρηπιίδη απφ ηα Καιχβηα (ΑΑ3)ν άλδξαο 

είλαη πηζαλφηαηα εληειψο γπκλφο. ε αληίζεζε κε ηηο ζθελέο “δελδξνιαηξείαο” νη 

κνξθέο ζηηο ηειεηέο κε βαηηχινπο δελ δηέπνληαη απφ έληνλε θηλεηηθφηεηα αιιά απφ 

κηα παζεηηθφηεηα ζηελ απφδνζε ηνπ ζψκαηνο.  

Ο Evans ππήξμε θαη πάιη ν πξψηνο πνπ δηέθξηλε ηε ζεκαζία ηνπ βαηηχινπ ζε 

ηειεηνπξγηθέο ζθελέο, πξνζζέηνληαο κάιηζηα ζε απηή ηελ θαηεγνξία εθηφο απφ ηνπο 

ζηξνγγπινχο ειιεηπηηθνχο ιίζνπο θαη ηνπο ζηαιαγκίηεο, ηνπο θίνλεο θαη ηηο ζηήιεο
199

. 

Ο ίδηνο επεξεάζηεθε απφ ηελ ζεκηηηθή  παξάδνζε, ζηελ νπνία θάπνηνη ιίζνη 

ζεσξνχληαλ ηεξνί θαη ηχγραλαλ ηδηαίηεξεο θξνληίδαο θαη ππνζηήξημε πσο ζηνλ 

αηγαηαθφ ρψξν νη βαίηπινη απνηεινχζαλ έλα είδνο πξνζσξηλήο θαηνηθίαο ησλ ζεψλ 

φπνπ νη πηζηνί επηδεηνχζαλ ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο
200

. Ο Evans ζεψξεζε, επίζεο, 

φπσο θαη αξγφηεξα ν Persson, πσο νη ιίζνη αλαπαξηζηνχζαλ ηάθνπο λεθξψλ ζεψλ, κε 

ηηο κνξθέο πνπ γέξλνπλ πάλσ ζε απηέο λα είλαη ζεφηεηεο, πνπ ζξελνχλ γηα ην ζάλαηφ 

ηνπο
201

. Ζ ελ ιφγσ ππφζεζε βαζίζηεθε ζε κχζνπο θαη ηειεηέο πεξηνρψλ ηεο Δγγχο 

Αλαηνιήο, θπξίσο ηεο πξίαο θαη ηεο Φξπγίαο, κε αθξσηεξηαζκνχο κειψλ ηνπ 

ζψκαηνο, πνπ αθηεξψλνληαλ ζηνλ λεθξφ ζεφ κε ζθνπφ ηελ αλαγέλλεζή ηνπ, ελψ 

παξάιιεια, νη πηζηνί ζξελνχζαλ γηα απηφλ
202

. Ζ άπνςε πεξί ζξήλνπ απφ ηνπο 

πηζηνχο ακθηζβεηήζεθε απφ ηνπο κεηέπεηηα κειεηεηέο, θαζψο ζπάληα ε θαηάζηαζε 

απηή απεηθνλίδνληαλ κε έλα ηφζν παζεηηθφ ηξφπν. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο 

καξηπξίεο αιιά θαη κε βάζε ηηο εηθνλνγξαθήζεηο, ηα άηνκα βίσλαλ ην ζξήλν κε πνιχ 

πην αθξαία ζπκπεξηθνξά. 
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Με ην ζέκα ησλ “βαηηχισλ” ζην κηλσηθφ ηειεηνπξγηθφ αζρνιήζεθε θπξίσο ν 

Βξεηαλφο αθαδεκατθφο θαη αξραηνιφγνο Peter Warren, ν νπνίνο κειέηεζε ζρεηηθέο 

απεηθνλίζεηο ζε ζθξαγίδεο, ζθξαγίζκαηα θαη ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. Ο ίδηνο 

ππνζηήξημε πσο νη κεηέρνληεο ζε ηέηνηεο δξάζεηο πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ιαηξεπηέο, 

πνπ κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε ηνλ ιίζν θαη αθνχ έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε 

έθζηαζεο, πξνζπαζνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε ζεφηεηα
203

. Ο βαίηπινο απνηειεί  

θαηά ηνλ Warren αλεηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζεφηεηαο, ελψ ηα πηελά, νη 

ρξπζαιίδεο θαη νη πεηαινχδεο, πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο ζπλζέζεηο  είλαη ζηνηρεία ηεο 

εκθάληζεο ηεο ζεφηεηαο. Ζ πιεηνλφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζπκθσλεί κε 

ηελ άπνςε απηή. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Μαξηλάηνπ ζεσξεί πσο ε ηειεηή ηνπο βαηηχινπο θαη κε 

δέληξα δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη μερσξηζηά, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο απνηππψλνληαη ζηελ ίδηα ζχλζεζε θαη επηπιένλ απνζθνπνχλ ζην ίδην 

απνηέιεζκα. ε έλα πξψην ζηάδην, δηαθψλεζε κε ηνλ Warren, ζεσξψληαο πσο νη ελ 

ιφγσ ιίζνη ιεηηνπξγνχζαλ σο έλδεημε ηεο ηεξφηεηαο ηνπ ρψξνπ, ζην νπνίν νη ιάηξεηο 

κπνξνχζαλ λα βηψζνπλ ηελ Δπηθάλεηα ηεο ζεφηεηαο
204

. ηε ζπλέρεηα, πξνρψξεζε 

ζηελ ηνικεξή ππφζεζε, φηη νη βαίηπινη δελ δήισλαλ κφλν ηεξέο ηνπνζεζίεο, αθνχ νη 

ιαηξεπηέο φρη κφλν ηνπο αθνπκπνχζαλ αιιά θνηκφληνπζαλ πάλσ ζε απηνχο. ηε 

δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, εκθαληδφηαλ ζε απηνχο ε ζεφηεηα, φπσο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εγθνίκεζεο ζε καληεία ηεο αξραηφηεηαο
205

. Αλάινγεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη θαηά 

ηε ίδηα θαη ζε θείκελα ηεο Δγγχο Αλαηνιήο, φπσο ζηελ αιιεινγξαθία απφ ην Μάξη 

ηεο πξίαο, ζην βηβιίν ηεο Γέλεζεο ηεο Βίβινπ, φπνπ ν Θεφο εκθαλίζηεθε ζην φλεηξν 

ηνπ  Ηαθψβνπ, πνπ είρε απνθνηκεζεί πάλσ ζε έλα ιίζν. Αθφκα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Ζξφδνην ππήξραλ ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη, ζε ηεξά ηνπ Αζθιεπηνχ θαη ηνπ Ακθηαξάνπ,  

ηα άβαηα, φπνπ ιάηξεηο θαη αζζελείο έβιεπαλ ηηο ζεφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

χπλνπ ηνπο. 

ε αληίζεζε κε ηηο ζθελέο “δελδξνιαηξείαο”, ηειεηέο κε βαίηπινπο, δελ 

απεηθνλίδνληαη κφλν ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, αιιά θαη ζε ζθξαγίδεο θαη 

ζθξαγίζκαηα. πγθεθξηκέλα, ηξεηο ζθξαγίδεο, δχν θαθφζρεκεο θαη κηα 

ακπγδαινεηδήο, θέξνπλ ηέηνηεο παξαζηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφηεξε πεξίπησζε 

απνηειεί κηα ζθξαγίδα απφ ηελ Κλσζφ, φπνπ κηα γπκλή γπλαηθεία κνξθή είλαη 
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μαπισκέλε θαη αθνπκπά ηα ρέξηα θαη ην θεθάιη ηεο ζε έλα κεγάιν ζηξνγγπιφ ιίζν 

(Δικ.47)
206

. ε κηα άιιε θαθνεηδή ζθξαγίδα, επίζεο απφ ην θλσζηαθφ αλάθηνξν, κηα 

φξζηα γπκλή κνξθή, πηζαλφηαηα γπλαηθεία, θαηεπζχλεηαη πξνο έλα ιίζν ζηελ άθξε 

ηεο ζχλζεζεο κε απισκέλν ην αξηζηεξφ ηεο ρέξη πξνο απηφλ
207

. Ζ ηξίηε ζθξαγίδα κε 

πξνέιεπζε απφ ηελ Αλαηνιηθή Κξήηε απεηθνλίδεη κφλν έλαλ σνεηδή ιίζν, 

ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε έλα θηίξην, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί ηεξφ
208

. Σέινο,  απεηθφληζε 

“βαηηπινιαηξείαο” δηαθξίλεηαη θαη ζε πήιηλν ζθξάγηζκα απφ ηελ Αγία Σξηάδα, φπνπ 

κηα γπκλή γπλαίθα αθνπκπά πάλσ ζε έλα σνεηδέο ιίζν, ζηξέθνληαο ην θεθάιη ηεο 

πξνο δπν πεηαινχδεο πνπ απεηθνλίδνληαη αληηζεηηθά
209

. 

Πξαγκαηηθνί ιίζνη κε αηληγκαηηθή ρξήζε ή βαίηπινη αληρλεχνληαη 

αξραηνινγηθά ζην πξντζηνξηθφ Αηγαίν ζε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά 

πεξηπηψζεηο
210

. Σα ζρήκαηά ηνπο πνηθίινπλ, θαζψο άιινη είλαη ζηξνγγπινί, άιινη 

σνεηδείο θαη άιινη αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ζηνλ νηθηζκφ ηεο Βαζηιηθήο 

Ηεξάπεηξαο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ζε κηθξφ θηίξην, αλνηρηφ ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ, εληνπίζηεθε έλαο κεγάινο ιίζνο πνπ πξνθπιαζζφηαλ απφ 

ηνηράξην (Δικ.48)
211

. Δληππσζηαθνί είλαη νη ζπλαθείο ιίζνη ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο πνπ 

έρνπλ βξεζεί ζην αλάθηνξν ησλ Μαιίσλ (Δικ.49), ζηνλ νηθηζκφ ησλ Γνπξληψλ 

(Δικ.50), ζην Παιαίθαζηξν (Δικ.51) θαη ζην κπθελατθφ ηεξφ ηεο Φπιαθσπήο ζηε 

Μήιν (Δικ.52). Οη ιίζνη απηνί έρνπλ νκνηφηεηεο, σο πξνο ην ζρήκα κε ηνπο 

βαηηχινπο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα.  

Ζ ζέζε ηνπο είλαη αξθεηά θεληξηθή: ζηα Μάιηα ν βαίηπινο εληνπίζηεθε ζηελ 

θεληξηθή απιή ηνπ αλαθηφξνπ, ζηα Γνπξληά αθξηβψο έμσ απφ ηελ λνηηνδπηηθή γσλία 

ηνπ αλαθηφξνπ, ζην Παιαίθαζηξν εληφο θεληξηθνχ δξφκνπ ηνπ νηθηζκνχ θαη ζηε 

Φπιαθσπή κέζα ζην ζχκπιεγκα δσκαηίσλ πνπ έρεη εξκελεπηεί σο ηεξφ
212

. Ζ 

πεξίπησζε ηεο Φπιαθσπήο είλαη αξθεηά ελδηαθέξνπζα, θαζψο δείρλεη πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν ηειεηνπξγηθφ κε ηε ρξήζε ιίζσλ ήηαλ γλσζηφ θαη ζηνλ κπθελατθφ 

θφζκν. Ο “βαίηπινο” ήξζε ζην θσο ζε έλα ρψξν κε ζξαλίν θαη πιαθφζηξσην δάπεδν, 

                                                           
206

 Warren 1990, 198. 
207

 Warren 1990, 198. 
208

 Warren 1990, 193. 
209

 CMS II.6  no.004. 
210

 Μηα πην φςηκε πεξίπησζε “βαηηχινπ” έρεη αληρλεπηεί ζηνλ αξρατθφ νηθηζκφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

Παπνχξα, φπνπ κπξνζηά απφ ηελ είζνδν κηαο νηθίαο βξέζεθε κηα ιίζνο κεγάινπ κεγέζνπο (Warren 

1990, 205). 
211

 Εψεο 1978, 300-308. 
212

Cunningham and Sackett 2009, 85. Renfrew 1985, 44-45. Warren 1990, 203. 



82 
 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απιή θαη ζπλέδεε δχν δσκάηηα ηνπ ηεξνχ. Ο John Younger 

πξνηείλεη φηη νη ηειεηέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα ζα 

κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξνπο, φπσο απηφλ ηεο Φπιαθσπήο
213

. 

Γξαπηέο καξηπξίεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηεξψλ ιίζσλ κε δηάθνξεο 

νλνκαζίεο πξνέξρνληαη θαη απφ άιινπο πνιηζηηζκνχο, φπσο απηνχο ησλ Υεηηαίσλ, 

ηεο πξίαο, ηεο Κχπξνπ φπνπ απηνί ιαηξεχνληαλ ή ππνδήισλαλ ηελ ηεξφηεηα ηνπ 

ρψξνπ ή αθφκε ρξεζίκεπαλ σο κέζν επηθνηλσλίαο κε ηηο ζεφηεηεο
214

. 

 

 

 

 
Δικόνα 46: Γαρηπιίδη απφ ην ζαιακσηφ Σάθν 91 ζηηο Μπθήλεο, ΤΔ ΗΗ –ΤΔ ΗΗΗΑ (Μπισλάο 1983, 

Δηθ.142). 
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Δικόνα 47: θξάγηζκα κε παξάζηαζε “βαηηπινιαηξίαο” απφ ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ, context 15

th
-

12
th

 B.C. (Warren 1990, fig.9). 

 

 

 

 

 
Δικόνα 48: Πηζαλφο βαίηπινο ζηε Βαζηιηθή Ηεξάπεηξαο, ΠΜΗΗΗ (Warren 1990, fig.17). 
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Δικόνα 49: Βαίηπινο ζηελ θεληξηθή απιή ηνπ αλαθηφξνπ ησλ Μαιίσλ, 1450 π.Υ.(Warren 1990, 

fig.18) 

 

 

 

 

 
Δικόνα 50: Πηζαλφο βαίηπινο ζηνλ νηθηζκφ ησλ Γνπξληψλ, 15

νο
 αη. π.Υ. (Warren 1990, fig.20). 
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Δικόνα 51: Πηζαλφο βαίηπινο ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Παιαηθάζηξνπ, ΤΜ IIA (Cunningham and Sackett 

2009, fig.8.5) 

 

 

 

 

 

Δικόνα 52: Βαίηπινο απφ ην ηεξφ ηεο Φπιαθσπήο ζηε Μήιν, ΤΔ ΗΗΗΑ2 (Younger 2009, fig.4.5). 
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Γ. Υορεσηικά Γρώμενα 

 

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηειεηνπξγηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα ζηε κηλσηθή Κξήηε θαη ζηε κπθελατθή 

επεηξσηηθή Διιάδα είλαη νη αηληγκαηηθέο θαη εμεδεηεκέλεο θηλήζεηο, γπλαηθείσλ 

κνξθψλ πνπ έρνπλ εξκελεπηεί σο ρνξεπηηθέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηειεηψλ κπνξεί λα 

εθηεινχληαλ θάπνηα είδε ρνξνχ ή ρνξψλ απφ ηνπο ιαηξεπηέο κε ζθνπφ ηελ επίθιεζε 

θαη ηελ εκθάληζε ηεο ζεφηεηαο. Μεξηθνί ζεσξνχλ ηηο θηλήζεηο απηέο φρη απιψο 

ρνξεπηηθέο, αιιά κε ιαηξεπηηθφ ή θαη επηθιεηηθφ ραξαθηήξα
215

. 

 Ο ρνξφο σο κηα εμεηδηθεπκέλε ζεηξά θηλήζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζηνλ 

ρψξν αιιά θαη ζηνλ ρξφλν κπνξεί λα εξκελεπηεί είηε σο κνξθή ηέρλεο, είηε σο 

έλδεημε αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, είηε σο ηκήκα θάπνηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αλάινγα απφ ηελ εθάζηνηε νπηηθή γσλία θαη ηελ επηζηεκνληθή καηηά 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
216

. ε νρηψ παξαζηάζεηο ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα δχν απφ ην 

λεθξνηαθείν ησλ Ηζνπάησλ ζηελ Κξήηε (ΑΑ1) θαη έμη απφ ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, 

απφ ηάθνπο ζηα Αεδφληα (ΑΑ.8-ΑΑ.10), ζην Βαθεηφ (ΑΑ.11), ζηα Γελδξά θαη ζηηο 

Μπθήλεο, γπλαηθείεο κνξθέο θαίλεηαη λα απεηθνλίδνληαη ζε ρνξεπηηθέο θηλήζεηο
217

. 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξεο είλαη νη πεξηπηψζεηο εθείλσλ απφ ην λεθξνηαθείν ησλ 

Ηζνπάησλ, φπνπ ν θαιιηηέρλεο έρεη απνηππψζεη απνθιεηζηηθά ηε ρνξεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ηα ππφινηπα έμη δαρηπιίδηα εθηεινχληαη θαη άιιεο πξάμεηο, φπσο 

“δελδξνιαηξεία”, “βαηηπινιαηξεία” ή πνκπέο κε πξνθνξέο.  

Ζ ρνξεπηηθή δξάζε ζπλδέεηαη κφλν κε ην γπλαηθείν θχιν, ηα νπνία θαίλεηαη 

θαη κάιηζηα κε άηνκα ελήιηθα, κε έληνλε δήισζε ησλ αλαηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ζηήζνπο θαη ησλ γνθψλ. Όιεο νη κνξθέο θνξνχλ αλάινγε ελδπκαζία κε πνδήξε 

θνχζηα κε πεξίηερλα ζρέδηα, ελψ ν άλσ θνξκφο είηε είλαη γπκλφο είηε θέξεη 

πεξηθφξκην- πηζαλφηεξν είλαη ην πξψην. Σα πινχζηα ξνχρα ηνπο δείρλνπλ κάιινλ φηη 

νη γπλαίθεο απηέο αλήθαλ ζε πςειά θνηλσληθά ζηξψκαηα ή ήηαλ ηέξεηεο
218

.  

Ζ θηλεζηνινγία ησλ ζσκάησλ ηνπο δχζθνια παξαπέκπεη ζην είδνο ηνπ ρνξνχ, 

πνπ εθηεινχζαλ, ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη πάλησο έλαο ραξαθηήξαο εθζηαηηθφο, ρσξίο 

λα απνθιείνληαη πην αξγέο θαη ξπζκηθέο θηλήζεηο. Ζ έληνλε θίλεζε πεξηνξίδεηαη 
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θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ησλ ρεξηψλ, ηνπ θνξκνχ θαη ησλ γνθψλ, ελψ ηα πφδηα θαίλνληαη 

πην ζηαζεξά. χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο S. German νη αθφινπζεο έμη θηλήζεηο 

κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ σο ρνξεπηηθέο ζηελ ηέρλε ηνπ Αηγαίνπ: α) κε πςσκέλν ην 

έλα ρέξη κπξνζηά θαη ην άιιν πίζσ απφ ην ζψκα, β) κε ηα δχν ρέξηα πςσκέλα 

κπξνζηά απφ ην ζψκα, γ) κε ηα δπν ρέξηα ζηεξεσκέλα ζηε κέζε, δ) κε έλα ρέξη 

ηελησκέλν πξνο ηα έμσ θαη ην άιιν πςσκέλν πξνο ηα πάλσ, ε) κε ηα δπν ρέξηα 

πςσκέλα πξνο ηα πάλσ θαη ζη) κε ηα ρέξηα πηαζκέλα κε ρέξηα άιιεο κνξθήο 

(Δικ.53)
219

. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ησλ θηλήζεσλ ησλ 

κνξθψλ ζε ζθξαγίδεο, ζθξαγίζκαηα, ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, ηνηρνγξαθίεο θαη 

εηδψιηα. 

χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ δαρηπιηδηψλ νη ρνξνί απηνί κπνξεί λα 

ιάκβαλαλ ρψξα ζε αλνηρηνχο ρψξνπο ζην χπαηζξν, κε ηελ παξνπζία θπηψλ θαη 

δέλδξσλ (ΑΑ.1 θαη ΑΑ.11), αιιά θαη ζηνπο νηθηζκνχο, π.ρ. ζε εμσηεξηθέο απιέο κε 

βάζε ηελ ηζνδνκηθή κνξθή πνπ έρεη ην έδαθνο ζε κεξηθέο απφ ηηο παξαζηάζεηο 

(ΑΑ.8-ΑΑ.10 θαη ην δαρηπιίδη απφ ηηο Μπθήλεο). Μάιηζηα, ε αλαθάιπςε ηξηψλ 

ρακειψλ θπθιηθψλ θξεπίδσλ κε επίπεδε πιαθφζηξσηε επηθάλεηα ζηελ πεξηνρή πίζσ 

απφ ην ηξσκαηνγξαθηθφ Μνπζείν ηεο Κλσζνχ, νδήγεζε ηνλ αλαζθαθέα ηνπο, P. 

Warren, λα ηηο ζεσξήζεη ρνξνζηάζηα ζε αλαινγία κε ην ζχκπιεγκα εηδσιίσλ απφ ην 

Παιαίθαζηξν (βι. παξαθάησ)
220

. Ζ αλζηζκέλε θχζε δείρλεη  πηζαλφλ ηελ επνρή 

ηέιεζεο ησλ ρνξψλ, δειαδή  ηελ άλνημε.  

Πξψηε αλαθνξά ζε ρνξεπηηθέο ηειεηέο έθαλε ν Evans. Με βάζε ην 

ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη απφ ηα Ηζφπαηα (ΑΑ1), πξφηεηλε ηελ χπαξμε νξγηαζηηθψλ θαη 

εθζηαηηθψλ ρνξψλ κε ζθνπφ ηελ Δπηθάλεηα ηεο ζεφηεηαο. Σελ ππφζεζε απηή ζηήξημε 

γξαπηή καξηπξία απφ ηελ Αίγππην, θαζψο ζεσξνχζε πσο ππήξραλ αξθεηά θνηλά 

ζηνηρεία κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Δγγχο Αλαηνιήο θαη ηεο κηλσηθήο 

Κξήηεο. ηνλ αηγππηηαθφ Πάππξν Golenischeff ΗΗ πεξηγξάθνληαη πξάγκαηη αλάινγεο 

πξαθηηθέο επίθιεζεο: ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ελφο Αηγχπηηνπ ηεξέα, ηνπ 

Wenamun, ν άξρνληαο ηεο πφιεο Γνξ, Badira, ηελ ψξα ηεο απφδνζεο πξνζθνξψλ 

πξνο ηνλ ζεφ ηνπ εθηέιεζε έλα είδνο ρνξνχ, ψζηε λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε 

απηφλ
221

. εκαληηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηεο κεηέπεηηα αλαθάιπςεο ηεο πεξίθεκεο 

Σνηρνγξαθίαο ηνπ “Ηεξνχ Άιζνπο θαη Υνξνχ” ζην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ, ζηελ νπνία 
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221

 Evans 1914, 10-3. 
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ν Evans αλαγλψξηζε αξθεηέο νκνηφηεηεο ζηηο θηλήζεηο ησλ γπλαηθείσλ κνξθψλ κε 

απηέο ζην δαρηπιίδη ησλ Ηζνπάησλ
222

. 

Αθνινπζψληαο ηνλ Evans, πνιινί κειεηεηέο ππνζηήξημαλ πσο νη ρνξνί 

απνηεινχζαλ αδηάζπαζην ηκήκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ηειεηνπξγίαο ζηε κηλσηθή Κξήηε 

θαη ηελ επεηξσηηθή κπθελατθή Διιάδα,. Ζ Lawler, πνπ αζρνιήζεθε κε ηνλ ρνξφ 

θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, πξφηεηλε ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

ρνξνχο ηεο κηλσηθήο Κξήηεο. Βαζίζηεθε ζηελ άπνςε ηνπ Evans ζρεηηθά κε ηνλ 

επηθιεηηθφ θαη εθζηαηηθφ ραξαθηήξα ησλ κηλσηθψλ ρνξψλ, πνπ είραλ σο ζθνπφ ηελ 

εκθάληζε ηεο ζεφηεηαο θαη πξφηεηλε θάπνηα ρνξεπηηθά είδε, φπσο ηνλ θπθιηθφ θαη 

ηνλ ρνξφ κε ηε κνξθή θξίλνπ
223

. Αθφκα, ππνζηήξημε, πσο νη παξαζηάζεηο κε ηηο 

πνκπέο θαη ηηο πξνζθνξέο ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα είδνο ιεηηαλίαο  πξνο ηηκήλ 

ηνπ βαζηιηά ή θάπνηαο ζεφηεηαο. Σελ ηειεηνπξγηθή ζεκαζία ησλ ρνξψλ ζην Αηγαίν 

ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ γηα ηελ επίθιεζε ηεο ζετθήο Δπηθάλεηαο ηεο ζεφηεηαο, 

ππνζηήξημαλ θαη άιινη εηδηθνί, φπσο ν M. Nilsson, ε C. Sourvinou-Inwood θαη ν P. 

Warren, πνπ επεξεάζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ Evans
224

.  

ηνλ αηψλα καο νη αηγαηαθέο ρνξεπηηθέο ηειεηέο επαλήιζαλ ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο κε ηηο έξεπλεο ηεο Senta German θαη ηεο Αγγειηθήο Ληβέξε πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Ζ German πξνζπάζεζε πξψηε λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο 

ρνξεπηηθέο θηλήζεηο κε βάζε ηηο αξραηνινγηθέο ζπλάθεηεο ησλ ζρεηηθψλ 

απεηθνλίζεσλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Τπνζηήξημε 

ξεμηθέιεπζα φηη νη ρνξνί δελ απνηεινχζαλ πξάμεηο ηειεηνπξγηθνχ ραξαθηήξα, αιιά 

πεξηζζφηεξν πνιηηηθά δξψκελα επίδεημεο ηεο δχλακεο ηεο αλαθηνξηθήο θεληξηθήο 

εμνπζίαο
225

. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Ληβέξε ζπλέρηζε ζηελ θαηεχζπλζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εξεπλεηψλ ησλ ηεξψλ ρνξψλ επίθιεζεο, ζπλδένληαο ηνπο κε ηελ 

Δπηθάλεηα ηεο ζεφηεηαο. Ζ ίδηα αλαγλσξίδεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θάζεηο: ηνλ 

ρνξφ αξρηθά σο επίθιεζε ηνπ ζείνπ, θαηφπηλ ηελ εκθάληζε ηεο ζεφηεηαο θαη ζηελ 

ηειεπηαία πξάμε σο πξνζθνξά πξνο απηήλ
226

. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη πσο νη 

εηθνληδφκελεο γπλαηθείεο κνξθέο δελ απνηεινχζαλ απιέο ιάηξηζζεο αιιά ηέξεηεο. 

 Υνξεπηηθέο παξαζηάζεηο απεηθνλίδνληαη θαη ζε ηνηρνγξαθίεο, αγγεία, εηδψιηα 

θαη ζθξαγίζκαηα. Εσγξαθηθέο ρνξεπηηθέο ζθελέο είλαη γλσζηέο απφ ην αλάθηνξν ηεο 
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223

 Lawler 1984, 33-4. 
224

 Nilsson 1968, 279-280. Sourvinou-Inwood 1990, 195. Warren 1988, 15. 
225

 German 2005, 87-8. German 2007, 34-6.  
226
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Κλσζνχ θαη ηελ νηθία ηεο Σπιίζνπ
227

. ηε κηθξνγξαθηθή ηνηρνγξαθία ηνπ “Ηεξνχ 

Άιζνπο θαη Υνξνχ” απφ ην θλσζηαθφ αλάθηνξν απεηθνλίδεηαη νκάδα γπλαηθψλ λα 

πξνρσξνχλ ξπζκηθά πηζαλφλ πξνο θάπνην ηεξφ κε ηα ρέξηα πςσκέλα ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο (Δικ.54). ην βάζνο εηθνλίδνληαη ηα ππθλά θεθάιηα ησλ ζεαηψλ, αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ, ελψ ζηα αξηζηεξά ησλ ρνξεπηξηψλ εηθνλίδνληαη δχν δέληξα, κάιινλ ειηέο. 

Ζ ζθελή εξκελεχεηαη σο ηεξφο ρνξφο. Μφλν ε Μαξηλάηνπ ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα 

θηλήζεηο γπλαηθείαο δηαβαηήξηαο ηειεηήο
228

.  

Μηα πξψηκε ρνξεπηηθή ζχλζεζε εηθνλίδεηαη ζε πήιηλε θαξπνδφρε θαη  ιεθάλε 

(Δικ.55-56), απφ παιαηναλαθηνξηθά ζηξψκαηα ηνπ αλαθηφξνπ ηεο Φαηζηνχ θαη 

ζεσξνχληαη πξφδξνκνη ησλ κεηέπεηηα ρνξεπηηθψλ παξαζηάζεσλ ηεο Νεναλαθηνξηθήο 

πεξηφδνπ ζε ηνηρνγξαθίεο θαη ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα
229

. Ζ εηθνλνγξαθία ζηα αγγεία 

είλαη αλάινγε: κηα γπλαηθεία ίζσο ζετθή κνξθή, πιαηζηψλεηαη απφ δχν άιιεο, 

πηζαλφλ ιάηξηζζεο πνπ εθηεινχλ ρνξεπηηθέο θηλήζεηο, νη νπνίεο ελδερνκέλσο 

πξνθαινχλ ηελ εκθάληζε ηεο ζεφηεηαο ή είλαη έλα είδνο πξνζθνξάο πξνο απηήλ. 

Υνξεπηηθέο ηειεηέο είλαη γλσζηέο θαη ζε πιαζηηθέο ζπλζέζεηο απφ ηελ Κξήηε. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη έλα ζχκπιεγκα εηδσιίσλ απφ ην Παιαίθαζηξν
230

 φπνπ 

απεηθνλίδνληαη ηέζζεξηο κνξθέο, ηξεηο γπλαηθείεο θαη κηα αλδξηθή, πάλσ ζε κηα 

θπθιηθή θαηαζθεπή. Οη γπλαίθεο ρνξεχνπλ θαη ν άλδξαο παίδεη κνπζηθή κε κηα ιχξα 

(Δικ.57). ε ζθξάγηζκα απφ ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα απφ ηελ Αγία Σξηάδα (Δικ.58), 

δηαθξίλνληαη ηξεηο γπλαηθείεο κνξθέο κπξνζηά απφ ιίζηλε θαηαζθεπή κε δέληξν θαη 

έρνπλ ηα ρέξηα  ζηε κέζε, ζε κηα θίλεζε ρνξεπηηθή
231

. ε ζθξάγηζκα απφ ηα Υαληά 

(Δικ.59) δπν γπλαίθεο πηάλνπλ ηα ηελησκέλα ρέξηα ηνπο θαη κάιινλ ζηξνβηιίδνληαη 

καδί, κπξνζηά απφ θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί βσκνί
232

. Ζ θίλεζε ηνπο 

κνηάδεη αξθεηά κε ηελ ρνξεπηηθή εθείλε ζε παξάζηαζε ζθξαγηζηηθνχ δαρηπιηδηνχ 

απφ ηνλ Σάθν 6 ηνπ λεθξνηαθείνπ ησλ Ηζνπάησλ
233

.  
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Δικόνα 53: Οη ρνξεπηηθέο θηλήζεηο ζηελ αηγαηαθή ηέρλε ησλ πξντζηνξηθψλ ρξφλσλ ζχκθσλα κε ηε S. 

German, (German 2007, fig.2). 

 

 

 
Δικόνα 54: Σνηρνγξαθία ηνπ “Ηεξνχ Άιζνπο θαη Υνξνχ”, Κλσζφο, ΤΜ ΗΒ (Kontorli-Papadopoulou 

1996, pl.V). 
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Δικόνα 55: Καξπνδφρε κε ρνξεπηηθή παξάζηαζε, Φαηζηφο, 1700 π.Υ.  (Immerwahr 1990, Pl. III). 

 

 

 

 

Δικόνα 56: Λεθάλε κε ρνξεπηηθή παξάζηαζε, Φαηζηφο, 1700 π.Υ. (Immerwahr 1990, Pl. II). 
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Δικόνα 57: Πιαζηηθφ ζχκπιεγκα κε γπλαίθεο ρνξεχηξηεο, Παιαίθαζηξν, 14

νο
 π.Υ.(Γεκνπνχινπ-

Ρεζεκησηάθε, 2005, 183). 

 

 

 
Δικόνα 58: θξάγηζκα κε ηξεηο γπλαηθείεο κνξθέο ζε ρνξεπηηθή ζηάζε, Αγία Σξηάδα, ΤΜ Η 

(Marrinatos,  1993, fig.194) 

 

 

 

 
Δικόνα 59: θξάγηζκα κε δπν γπλαηθείεο κνξθέο ζε ρνξεπηηθή ζηάζε, Υαληά, 1450 π.Υ. (Warren 

1988, fig.6). 
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Γ. Πομπές, ζπονδές και προζθορές  

 

 Πνκπέο πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζπλδπάδνληαη κε πξνζθνξέο αληηθεηκέλσλ 

απεηθνλίδνληαη ζπρλά ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. Ο φξνο πνκπή παξαπέκπεη ζηε 

ξπζκηθή θαη ζηνηρηζκέλε ηειεηνπξγηθή κεηαθίλεζε αλζξψπσλ απφ έλα ζεκείν ζε έλα 

άιιν. Σέηνηεο ζθελέο εκθαλίδνληαη ζε δέθα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, εθ ησλ νπνίσλ 

κφλν έλα πξνέξρεηαη απφ ηελ Κξήηε (ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη απφ ηα Μάιηα)
234

 θαη ηα 

ππφινηπα απφ ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, φπνπ πξνθαλψο νη ζπλζέζεηο απηέο ήηαλ πην 

νηθείεο (AA.7-AA.10, AA.12)
235

. 

 Οη κνξθέο ζηηο παξαζηάζεηο απηέο είλαη απνθιεηζηηθά γπλαηθείνπ θχινπ, κε 

εμαίξεζε ην δαρηπιίδη ηεο Σίξπλζαο (ΑΑ.12) κε ηελ πνκπή ησλ δαηκφλσλ. Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε πεξίηερλε ελδπκαζία. Ο αξηζκφο ηνπο πνηθίιιεη απφ δχν 

σο ηξεηο κνξθέο, ην ίδην θαη ε θαηεχζπλζή ηνπο κε θπξίαξρε ηελ θίλεζή ηνπο πξνο ην 

δεμί κέξνο ηεο ζχλζεζεο (ζε εθηά δαρηπιίδηα). Αζαθήο είλαη θαη ε θηλεζηνινγία ηνπο 

κε ρνξεπηηθέο ή ιαηξεπηηθέο θηλήζεηο.  

ε έμη πεξηπηψζεηο, νη κνξθέο πξνρσξνχλ πξνο θαηαζθεπέο δηαθφξσλ ηχπσλ, 

ηεξά ή βσκνχο, πνπ βξίζθνληαη ζηηο άθξεο ησλ ζπλζέζεσλ. Οη κνξθέο θέξνπλ θαηά 

θαλφλα άλζε σο πξνζθνξέο, ελψ νη  ρψξνη ζηνπο νπνίνπο δηαδξακαηίδνληαη νη πνκπέο 

θαη νη πξνζθνξέο δελ είλαη ζαθείο: ζε κεξηθά δελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία εθηφο απφ 

ηηο κνξθέο θαη ηα θηίζκαηα, ελψ ζε άιια ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα χπαηζξν αιιά θαη 

γηα αζηηθφ πεξηβάιινλ.  

Ζ πνκπή κε ηελ ηειεηή ηεο ζπνλδήο ζην δαρηπιίδη ηεο Σίξπλζαο είλαη 

κνλαδηθή ζηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, αιιά ζπλεζηζκέλε φρη κφλν ζην Αηγαίν, αιιά 

θαη ζηελ Αίγππην θαη ηελ Μηθξά Αζία ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη αξγφηεξα ζηνλ 

ειιεληθφ θαη ηνλ ξσκατθφ θφζκν. Ζ ζπνλδή ή ηειεηνπξγηθή έγρπζε πγξψλ 

πξνζθνξψλ, φπσο ην λεξφ, ην θξαζί, ην ιάδη, ην κέιη θαη ην αίκα ζηελ εθάζηνηε 

ζεφηεηα
236

 ηεθκεξηψλεηαη αξραηνινγηθά θπξίσο κέζα απφ ζπλαθή αγγεία, φπσο είλαη 
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 CMS VS1A, no.058. 
235

 Δθηφο απφ ηα πέληε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελ ιφγσ εξγαζία, πνκπέο 

γπλαηθψλ απεηθνλίδνληαη θαη ζε δαρηπιίδηα απφ ηα Αεδφληα (CMS VS3 no.243), ηα Γελδξά (CMS Η 

no.191), ηηο Μπθήλεο (CMS Η no.108, CMS Η no.086) 
236

 Hagg 1990, 178. 
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νη ζπνλδηθέο πξφρνη θαη ηα ξπηά, κάιινλ θαη νη ηξάπεδεο πξνζθνξψλ ζηηο νπνίεο 

απηά ηνπνζεηνχληαλ
237

.  

 Οη πνκπηθέο ζθελέο ζηε κηθξνγιππηηθή δελ έρνπλ κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά, κε 

εμαίξεζε ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Wedde
238

. Ο ίδηνο επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηελ 

ηππνινγία ησλ παξαζηάζεσλ θαη δηέθξηλε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ κνξθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ηελ παξνπζία ή κε θαηαζθεπψλ. 

Καηαιήγεη πσο ζε ζθξαγηζηηθέο παξαζηάζεηο ππάξρνπλ ζθελέο ηθεζίαο, ζθελέο 

παξνπζίαο θαη ζθελέο ιαηξείαο
239

.  

Αλδξηθέο θαη γπλαηθείεο πνκπέο θαη πξνζθνξέο ή ζπνλδέο απεηθνλίδνληαη ζπρλά ζε 

θξεηηθέο θαη κπθελατθέο ηνηρνγξαθίεο. ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ πνκπέο 

απνδίδνληαη ζε ηξεηο ηνηρνγξαθίεο: ηελ “Σνηρνγξαθία ηνπ Ηεξνχ”, ηελ “Σνηρνγξαθία 

ηεο Πνκπήο” ζηνλ δηάδξνκν απφ ηε Γπηηθή Απιή σο ην λφηην Πξφππιν (Δικ.60) θαη 

εθείλε ζην Μεγάιν Κιηκαθνζηάζην (Δικ.61) κε ηελ ηειεηή ηεο ζπνλδήο λα 

εηθνλίδεηαη ζηελ πεξίθεκε “Σνηρνγξαθία ηνπ Γίθξνπ” (Δικ.62)
240

. ηε “Σνηρνγξαθία 

ηεο Πνκπήο” ζηνλ δηάδξνκν απφ ηε Γπηηθή Απιή  θαη ζηελ “Σνηρνγξαθία ηεο 

Πνκπήο” ζην Μεγάιν Κιηκαθνζηάζην νη κνξθέο θέξνπλ αληηθείκελα σο πξνζθνξέο, 

αλάκεζα ζηα νπνία είλαη θαη άλζε, φπσο αθξηβψο θαη ζηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. 

 Πεξηζζφηεξεο είλαη νη ηνηρνγξαθίεο κε πνκπέο ζηνλ κπθελατθφ ρψξν. ην 

αλάθηνξν ηεο Πχινπ έρνπλ βξεζεί ηξεηο δσγξαθηθέο ζπλζέζεηο κε πνκπέο, ε κηα εθ 

ησλ νπνίσλ έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηηο πνκπέο ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. Απηή 

θνζκνχζε ηνπο ηνίρνπο ηνπ Γηαδξφκνπ 51 θαη απεηθνλίδεη κηα πνκπή γπλαηθψλ, κε ην 

αλάινγν πνιπηειέο έλδπκα λα πξνρσξνχλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θξαηψληαο άλζε 

θαη ζηα δχν ρέξηα (Δικ.63)
241

. Ζ θφκκσζή ηνπο κνηάδεη κε εθείλε ησλ γπλαηθψλ ζε 

αξθεηά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. Σειεπηαίν παξάδεηγκα πνπ ζα αλαθεξζεί πξνέξρεηαη 

απφ ηνηρνγξαθία ζε πνιχρσξν νηθνδφκεκα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζην Κάδκεην ηεο 

αθξνπφιεσο ηεο Θήβαο. Δηδηθφηεξα ζην Γσκάηην Ν, εληνπίζηεθε παξάζηαζε πνκπήο 

γπλαηθψλ, πνπ θέξνπλ κηλσηθή ελδπκαζία θαη θξαηνχλ αγγεία θαη άλζε- κηα πξφρνπο 

πξννξίδεηαη κάιινλ γηα ζπνλδέο (Δικ.64)
242

. Δίλαη επνκέλσο πνιχ πηζαλφλ φηη νη 
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238
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240
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ζπλζέζεηο κε πνκπέο θαη πξνζθνξέο ζηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα επεξεάζηεθαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ εθείλεο ησλ ηνηρνγξαθηψλ. 

 

 

 
Δικόνα 60: ρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηκήκαηνο ηεο Σνηρνγξαθίαο ηεο Πνκπήο, Αλάθηνξν Κλσζνχ, 

Γηάδξνκνο Δηζφδνπ απφ ηελ Γπηηθή Απιή, ΤΜ ΗΗ (Kontorli-Papadopoulou 1996, pl.23).  

 

 

 

 

 
Δικόνα 61: ρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηκήκαηνο ηεο Σνηρνγξαθίαο ηεο Πνκπήο, Αλάθηνξν Κλσζνχ, 

Μεγάιν θιηκαθνζηάζην, ΤΜ ΗΗ (Kontorli-Papadopoulou 1996, pl.45). 
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Δικόνα 62: Σνηρνγξαθία ηνπ Γίθξνπ, Αλάθηνξν Κλσζνχ, ΤΜ ΗΗΗΑ (Kontorli-Papadopoulou 1996, 

pl.29). 

 

 

 

 

Δικόνα 63: Γπλαηθείεο κνξθέο κε άλζε, Αλάθηνξν  Πχινπ, (Kontorli-Papadopoulou 1996, pl. XXIV). 

 

 

 

 

Δικόνα 64:Γπλαηθείεο κνξθέο ζε πνκπή, Κάδκεην Θήβαο, Γσκάηην Ν (Immerwahr 1990, Pl. XXI). 



97 
 

E. Σελεηές “ενζαρκωμένης” Δπιθάνειας 

 

 Έλα είδνο ηειεηήο πνπ ζεσξείηαη φηη απνηππψλεηαη ζηηο ζθελδφλεο ησλ 

πξντζηνξηθψλ ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ ηνπ Αηγαίνπ είλαη ε ιεγφκελε 

“ελζαξθψκελε” Δπηθάλεηα ηεο ζεφηεηαο, δειαδή έλα ηειεηνπξγηθφ, θαηά ην νπνίν ε 

ζεφηεηα εκθαλίδεηαη κε γπλαηθεία κνξθή ζηνπο ιάηξεηο. 

 Ζ ζετθή εκθάληζε απεηθνλίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε, ζε 

ζθελέο δελδξνιαηξείαο θαη βαηηπινιαηξείαο, ζε δέθα δαρηπιίδηα, πέληε εθ ησλ 

νπνίσλ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελ ιφγσ εξγαζία: δαρηπιίδη απφ Αξράλεο (ΑΑ.4), 

Ηζφπαηα (ΑΑ.1), ηνπ “Μίλσα” (ΑΑ.6), Μπθήλεο (ΑΑ.7) θαη Βαθεηφ (ΑΑ.11)
243

. 

Παξαηεξψληαο ηηο ελ ιφγσ κνξθέο, ε ελδπκαζία ηνπο είλαη πινχζηα θαη πεξίηερλε, 

ελψ ηαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηνχλ θηλήζεηο δηαθφξσλ εηδψλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ, νη θηλήζεηο ηεο θεληξηθήο γπλαηθείαο κνξθήο απφ ην 

ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδηα απφ ην ηάθν 91 ησλ Μπθελψλ θαη ηεο γπλαηθείαο κνξθήο 

απφ ην ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη ηνπ Βαθεηνχ, πνπ ζπρλά κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ σο 

ρνξεπηηθέο.  

Δμαηηίαο, κάιηζηα απηψλ ησλ θηλήζεσλ, ε Μαξηλάηνπ ηάρζεθε ππέξ ηεο 

ζλεηήο θχζεο απηψλ ησλ γπλαηθείσλ κνξθψλ, αθνχ εηθνλνγξαθηθά νη ζεφηεηεο ηεο 

Αηγχπηνπ θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο παξνπζηάδνληαη αθίλεηεο θαη άθακπηεο
244

. Δάλ 

έρνπλ ζλεηή ηαπηφηεηα, ε θνηλσληθή ζέζε απηψλ ησλ γπλαηθψλ κνηάδεη πςειή. Σν 

πινχζην έλδπκά ηνπο κε πνδήξε θξακπαιαδσηή θνχζηα, πεξηθφξκην θαη ελίνηε κε 

θάιπκκα θεθαιήο δείρλεη φηη αλήθαλ ζε αλψηεξεο ηάμεηο π.ρ. ζην ζψκα ησλ ηεξεηψλ ή 

ζηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα. ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν κειεηεηέο φπσο ν Evans, ν 

αθειιαξάθεο, νη Ρεζεκησηάθεο θαη Γεκνπνχινπ ππνζηήξημαλ πσο νη ελ ιφγσ 

κνξθέο έρνπλ ζετθή ππφζηαζε, ελψ άιινη φπσο ν Nilsson θαη ε Μαξηλάηνπ είλαη 

ππέξκαρνη ηεο ζλεηήο ηνπο θχζεο
245

.  

 Σελ πξφηαζε γηα κηα αλαπαξάζηαζε ηεο ζεφηεηαο απφ ζλεηέο γπλαίθεο  

ηέξεηεο έθαλε πξψηε ε Helga Reusch ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απνθξππηνγξαθήζεη ηε 

                                                           
243

 Σα ππφινηπα πέληε είλαη: δαρηπιίδη πνπ βξίζθεηαη ζην Μνπζείν ηνπ Ζξαθιείνπ άγλσζηεο 

πξνειεχζεσο (CMS ΗΗ.3 no.326), δαρηπιίδη πνπ βξίζθεηαη ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 

άγλσζηεο πξνέιεπζεο (CMS Η no.514), δαρηπιίδη πνπ βξίζθεηαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηνπ 

Βεξνιίλνπ άγλσζηεο πξνέιεπζεο (CMS ΥΗ no.029), δαρηπιίδη πνπ βξίζθεηαη ζην Αζκφιηαλ άγλσζηεο 

πξνέιεπζεο (CMS VΗ no.278) θαη δαρηπιίδη απφ ην Θαιακσηφ Σάθν 91 ησλ Μπθελψλ (CMS Η 

no.126). 
244

 Marinatos 2010, 87. 
245

 Evans 1930, 142. Dimopoulou and Rethemiotakis 2000, 55.  αθειιαξάθεο θαη απνπλά-

αθειιαξάθε 1997, 656. Nilsson 1968, 277. Marinatos 1993, 106-109. 
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ιεηηνπξγία ηεο πεξίθεκεο Αίζνπζαο ηνπ Θξφλνπ ζην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ. Ζ ίδηα 

απέξξηςε ηελ ππφζεζε ηνπ Evans, φπνπ ν ζξφλνο είρε κφλν ρξεζηηθή θαη πνιηηηθή 

ζεκαζία θαη ππνζηήξημε κηα πεξηζζφηεξν ζξεζθεπηηθή-ηειεηνπξγηθή εμήγεζε. 

Τπνζηήξημε, δειαδή, φηη ε Αίζνπζα ηνπ Θξφλνπ ιεηηνπξγνχζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

σο έλα είδνο ηεξνχ, πνπ θηινμελνχζε κηα ηειεηή θαηά ηελ νπνία κηα ηέξεηα θαζφηαλ 

σο κεηελζάξθσζε ηεο ζεφηεηαο ζηνλ αιαβάζηξηλν ζξφλν
246

. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν 

ζξφλνο πεξηβάιιεηαη απφ δχν γξχπεο,  κπζηθά φληα πνπ πιαηζηψλνπλ θαηά θαλφλα 

γπλαηθείεο κνξθέο ζε παξαζηάζεηο ζε ζθξαγίδεο θαη ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα ηεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ
247

.  

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ν F. Matz πξφηεηλε κηα ηειεηή θαηά ηελ νπνία κηα 

ηέξεηα αλαπαξηζηνχζε ηε ζεφηεηα ζηνλ γήηλν θφζκν. Ο ίδηνο ππέζεζε φηη ηα 

νκνηψκαηα ελδπκάησλ απφ θαγεληηαλή απφ ηα Ηεξά Θεζαπξνθπιάθηα ηεο Κλσζνχ 

απνηεινχζαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαπαξάζηαζε ελδπκάησλ, πνπ θνξνχζε ε ηέξεηα 

ζε εηδηθή ηειεηή θαη ηε κεηέηξεπαλ απφ ζλεηή ζε ζεά, ελψ ηα πεξίθεκα εηδψιηα ησλ 

γπλαηθψλ κε ηα θίδηα απφ θαγεληηαλή απφ ηηο ίδηεο ζπλάθεηο δελ απεηθφληδαλ 

ζεφηεηεο, αιιά ζλεηέο ηελ ψξα ηεο ελζάξθσζεο
248

. 

Οη παξαπάλσ απφςεηο επεξέαζαλ κεηέπεηηα κειεηεηέο, γηα παξάδεηγκα ηνπο 

Hägg, Niemeier θαη Μαξηλάηνπ, πνπ εκπινχηηζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηε ζπδήηεζε γηα 

ην παξαπάλσ ζέκα. Πξψηνο ν Hägg, ήηαλ πνπ πξφηεηλε ηελ δηάθξηζε ηεο Μηλσηθήο 

Δπηθάλεηαο ζε δπν θαηεγνξίεο: κηα “νξακαηηθή”, θαηά ηελ νπνία ε ζεφηεηα 

εκθαλίδεηαη σο φξακα ζηνπο ιαηξεπηέο θαη κηα “ελζαξθψκελε”, φηαλ κηα ζλεηή 

αλαιακβάλεη ηνλ ζετθφ ξφιν
249

. Δθηφο απφ ηελ Αίζνπζα ηνπ Θξφλνπ ζηελ Κλσζφ, 

ηέηνηεο ηειεηέο ιάκβαλαλ πηζαλφλ ρψξα θαη ζηελ αίζνπζα κε ην ζξφλν ζηε Βαζηιηθή 

Έπαπιε, ζηνλ βσκφ ηεο Οηθίαο ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο θαη ζηνλ ιίζηλν βψκν ηεο Οηθίαο 

ηνπ Αξρηεξέα κε βάζε ηα αξρηηεθηνληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Αθφκα ππνζηήξημε 

πσο νη ηειεηέο “ελζαξθσκέλεο” Δπηθάλεηαο ζπλνδεχνληαλ απφ ρνξνχο θαη 

πξνζθνξέο κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο 
250

.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Niemeier πξνζπάζεζε λα αλαζπλζέζεη ηε δηαδηθαζία 

θαη ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχζε ε “ζεά” θαηά ην ηειεηνπξγηθφ ηεο 

“ελζαξθσκέλεο” Δπηθάλεηαο ζηελ Αίζνπζα ηνπ Θξφλνπ ηεο Κλσζνχ. Θεσξεί φηη 
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 Reusch 1958, 353-8 
247

 Reusch 1958, 348-352. 
248

 Matz 1958, 32-5. 
249

 Hägg 1986,46. 
250

 Hägg 1986, 48-55, 61. 
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απηή εκθαληδφηαλ απφ έλα εζσηεξηθφ δσκάηην ζηα δπηηθά ηνπ ρψξνπ, φπνπ είρε 

θνξέζεη ηελ θαηάιιειε ελδπκαζία θαη εηζεξρφηαλ θαηφπηλ ζηελ αίζνπζα, φπνπ 

θαζφηαλ ζην ζξφλν. Ζ Μαξηλάηνπ ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε απηή θαη πξνηείλεη κηα 

ηέηνηα ηειεηή ζηε “Λφηδηα” ηνπ αλαθηφξνπ ησλ Μαιίσλ θαη ζην ιίζηλν βάζξν πνπ 

βξίζθεηαη εθεί
251

. 

χκθσλα κε γξαπηέο καξηπξίεο αλάινγεο ηειεηέο γίλνληαλ θαη ζηε 

Μεζνπνηακία, φπνπ νη εθεί βαζηιείο ζεσξνχληαλ πσο είραλ ζετθή ππφζηαζε. Έηζη 

ζηελ αξρή ηνπ λένπ εηήζηνπ θχθινπ έξρνληαλ ζε “ηεξφ γάκν”, δειαδή ηελ 

ηειεηνπξγηθή έλσζε ηεο θεληξηθήο γπλαηθείαο ζεφηεηαο κε ηνλ εγεκφλα. ηελ ηειεηή 

απηή ν βαζηιηάο θαη ε αλψηαηε ηέξεηα είραλ ηνλ ξφιν ησλ ζενηήησλ
252

. ε πνιχ 

κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο ηέηνηεο ηειεηέο είλαη γλσζηέο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ρσξίο 

βέβαηα απηφ λα πξνυπνζέηεη θάπνηα άκεζε ζπλέρεηα κε εθείλεο ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ
253

. 
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 Niemeier 1987, 165; Marinatos 1993, 109-110. 
252

 Frankfort 1948, 295-299; Jacobsen 1976, 125; Kramer 1969. 
253

 Burkert 2004, 14-18 (Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε ελζάξθσζε ζενηήησλ απφ αλζξψπνπο ζηα 

Μπζηήξηα ηεο Αλδαλίαο). 
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 Αηομικές και ζσλλογικές ηασηόηηηες ηων καηότων ηων ζθραγιζηικών 

δατησλιδιών 

 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ππφ κειέηε 

αληηθεηκέλσλ πξνέξρεηαη απφ ηαθηθέο ζπλάθεηεο. Αλ θαη εμαηξεηηθά επίθνβνο θαη 

κεξηθέο θνξέο παξαπιαλεηηθφο, ν ζπλήζεο ηξφπνο γηα λα εμάγνπκε θάπνηα ζρεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα απηά ηα άηνκα είλαη ε εμέηαζε ηνπ είδνπο ηνπ ηάθνπ θαη ησλ 

θηεξηζκάησλ, πνπ ζπλφδεπαλ ηνπο λεθξνχο ζε απηνχο. Πνιιά λεθξνηαθεία πνπ 

απέδσζαλ ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα βξίζθνληαη θνληά ζε κεγάια αλαθηνξηθά θέληξα. 

ηελ Κξήηε γεηηληάδνπλ κε ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ νη ηαθέο ζηα Ηζφπαηα, ζην 

ειφπνπιν, ζηνλ Πφξν θαη ηηο Αξράλεο θαη ζηε Φαηζηφ ην λεθξνηαθείν ζηα Καιχβηα. 

ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαηά πιεηνςεθία βξίζθνληαη θνληά ζην ηζρπξφηαην 

κπθελατθφ θέληξν ησλ Μπθελψλ. 

Οη ηάθνη πνπ ηα πεξηείραλ ήηαλ ζπλήζσο ζαιακνεηδείο θαη 

θαινθαηαζθεπαζκέλνη (Ηζφπαηα, ειφπνπιν, Πφξνο) ή ζνισηνί (Αξράλεο, Βαθεηφ, 

Πχινο)
254

. Σνπο λεθξνχο ζπλφδεπαλ πνιχηηκα αληηθείκελα, φπσο ςήθνη 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ απφ εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο, απφ ρξπζφ, θαγεληηαλή, ζάξδην, 

νξεία θξχζηαιιν, παιφκαδα, ήιεθηξν θαη ζηεαηίηε, ρξπζά πεξίαπηα, ζθξαγίδεο, 

κεξηθέο ρξπζφδεηεο, δαρηπιίδηα απφ ρξπζφ θαη αζήκη, αληηθείκελα απφ 

ειεθαληφδνλην, ράιθηλα αγγεία θαη θεξακηθή, ζπρλά εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. ηα 

αληηθείκελα απηά ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ φζα βξέζεθαλ ζηνλ “ζεζαπξφ ηεο 

Αθξφπνιεο ησλ Μπθελψλ”, πνπ φκσο δελ είλαη γλσζηφ αλ πξνέξρνληαλ απφ θάπνην 

ηάθν. Φαίλεηαη, επνκέλσο, φηη νη λεθξνί αλήθαλ ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ειίη 

ησλ εθάζηνηε πεξηνρψλ. Απηφ βέβαηα ελέρεη θαη θάπνηεο επηθπιάμεηο, αθνχ έλαο 

πινχζηα θηεξηζκέλνο ηάθνο δελ ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά ηαθέο πςειήο θνηλσληθήο 

ζέζεο, θαζψο απφ κφλα ηνπο ηα ηαθηθά θαηάινηπα δελ αληαλαθινχλ ηηο θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο δνκέο κηαο θνηλσλίαο, αιιά θπξίσο ηνλ ηξφπν ζθέςεο ζην πιαίζηφ 

ηεο. 

 Ζ παξνπζία εμάιινπ ησλ ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ ελδέρεηαη λα 

απνηεινχζε επίδεημε θχξνπο θαη πινχηνπ ηνπ/ηεο λεθξνχ/ήο,  αιιά ίζσο θαη κηα πην 

πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπο, φπσο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηειεηνπξγηθέο πξάμεηο, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ηδηαίηεξα ηηκεηηθφ, γηα απηνχο/έο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Σν 
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 Blegen 1973, 113. CMS I ,  no. 292. 
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γεγνλφο, κάιηζηα, πσο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ν θξίθνο ηνπο είλαη αξθεηά κηθξήο 

δηακέηξνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάδεηγκα ησλ δαρηπιηδηψλ απφ ηελ ηαθή ζην 

Φνπξλί Αξραλψλ, φπνπ νη θξίθνη ηνπο ήηαλ πεξαζκέλνη ν έλαο κέζα ζηνλ άιινλ, 

δείρλεη πσο θάπνηε απηά  ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη σο  πεξίαπηα ζε πεξηδέξαηα, 

ζηνηρεία θχξνπο γηα ηνλ/ηε θάηνρφ ηνπο. Ζ Μαξηλάηνπ εμέθξαζε ηε ξεμηθέιεπζε 

άπνςε φηη ηα δαρηπιίδηα θαη ε εηθνλνγξαθία ηνπο δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηνπο/ηηο 

θαηφρνπο ηνπο, αιιά θαηαζθεπάδνληαλ κε εληνιή ησλ αλψηαησλ αξρφλησλ θάζε 

πεξηνρήο θαη δίλνληαλ ζε αμησκαηνχρνπο, σο επίζεκν έκβιεκα, ζην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο ησλ βαζηιηθψλ νηθνγελεηψλ
255

.  

Σα κέρξη ζήκεξα νζηεναξραηνινγηθά δεδνκέλα δείρλνπλ πσο ζθξαγηζηηθά 

δαρηπιίδηα ζπλφδεπαλ γπλαηθείεο φζν θαη αλδξηθέο ηαθέο, θαηαξξίπηνληαο ηελ 

ππφζεζε φηη απηά απνηεινχζαλ κφλν γπλαηθεία πξνζσπηθά αληηθείκελα, θξίλνληαο 

απφ ηε κηθξή δηάκεηξν ησλ θξίθσλ ηνπο πνπ ζα ηαίξηαδαλ, ζχκθσλα κε πνιινχο 

εξεπλεηέο κφλν ζε ιεπηά γπλαηθεία δάρηπια
256

. Σέζζεξηο ηαθέο κε δαρηπιίδηα 

αλήθνπλ ζε λεθξνχο  γπλαηθείνπ θχινπ (ΑΑ.3, ΑΑ.4, ΑΑ.5 θαη ΑΑ.8-ΑΑ.10). ε απηά 

ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί κε βάζε κφλν ηα θηεξίζκαηά ηεο θαη ε ηαθή 91 ζην 

λεθξνηαθείν ηνπ Κάησ Φνχξλνπ ησλ Μπθελψλ
257

, ελψ ηελ ηαθή ζην ειφπνπιν 

(ΑΑ.2) απαξηίδεη ν κνλαδηθφο λεθξφο απνδεδεηγκέλα αλδξηθνχ θχινπ. Γηα ηελ ηαθή 

ζηνλ ιάθθν ηνπ ζνισηνχ ηάθνπ ηνπ Βαθεηνχ (ΑΑ.11), ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα 

είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, αζαθή.  

Γπζηπρψο, φκσο δελ κπνξεί λα εμαρζεί θάπνην αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ην 

αλ θάπνην θχιν ήηαλ πην ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηα ππφ κειέηε δαρηπιίδηα, θπξίσο 

επεηδή νη παξαπάλσ ηαθέο είλαη πνιχ ιίγεο ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ ελ ιφγσ 

αληηθεηκέλσλ. Δμάιινπ, ζπρλά ππάξρεη απνπζία ζθειεηηθψλ θαηαινίπσλ ζε ηαθέο κε 

ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα (ΑΑ.1), ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ηα νζηά βξίζθνληαη ζε 

ηφζν θαθή θαηάζηαζε πνπ δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ αλζξσπνινγηθά (ΑΑ.11), ή 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ιάθθνπο αλαθνκηδήο ή αθφκε νη ηάθνη έρνπλ 

μαλαρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα (π.ρ. ηάθνο 91 ζηηο Μπθήλεο), κε απνηέιεζκα ε 

απφδνζε ησλ θηεξηζκάησλ ζηνπο λεθξνχο λα κελ είλαη αζθαιήο. Δπηπιένλ, ζηε 

βηβιηνγξαθία δελ γίλεηαη πάληνηε ελδειερήο αλαθνξά ζην θχιν ησλ λεθξψλ, ελίνηε 
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νχηε θαη ζηνλ αξηζκφ ηνπο θαη ην είδνο ησλ νζηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ, κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξε πεξίπησζε εθείλε ησλ ζαιακσηψλ ηάθσλ ησλ Μπθελψλ. 
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 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σα κεηαιιηθά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα πνπ θέξνπλ ηειεηνπξγηθέο 

παξαζηάζεηο απφ ην Αηγαίν ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ κηα 

απφ ηηο πην γνεηεπηηθέο φζν θαη αηληγκαηηθέο θαηεγνξίεο ηερλέξγσλ. 

Ζ απνπζία ζρεηηθψλ γξαπηψλ καξηπξηψλ έρεη νδεγήζεη ζε ππνζέζεηο πνπ 

θιείλνπλ πξνο απεηθνλίζεηο ζξεζθεπηηθψλ δξσκέλσλ ηεο επνρήο ηνπο. Σηο 

εξκελεπηηθέο δπζθνιίεο εληείλεη ν ραξαθηήξαο ησλ πνιχπινθσλ αθεγεκαηηθψλ 

παξαζηάζεσλ ζε  ηφζν κηθξέο επηθάλεηεο. Γελ κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα 

απνθιεηζηεί φηη νη ζθελέο απηέο εγγξάθνληαη ζε ρακέλνπο ζήκεξα κχζνπο ησλ 

αλζξψπσλ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, θαη λα κελ ζπλδένληαη άκεζα θαη απνθιεηζηηθά 

κε ηνλ ηνκέα ηεο ζξεζθείαο. 

ηελ θαηεχζπλζε ησλ ππνζέζεσλ επηθαλψλ εηδηθψλ πνπ ζεσξνχλ ηηο ελ ιφγσ 

παξαζηάζεηο ζπλζέζεηο ηειεηνπξγηθψλ/ζξεζθεπηηθψλ δξψκελσλ, πηνζεηήζεθε ζηελ 

εξγαζία απηή ε δηαίξεζε ηνπ Warren, δειαδή ε χπαξμε πέληε ζπκβαηηθψλ ηειεηψλ 

θαη εηδηθά ηα: (i) δξψκελα κε δέληξα, ii) δξψκελα κε βαίηπινπο, iii) ρνξεπηηθά 

δξψκελα, iv) πνκπέο θαη πξνζθνξέο αληηθεηκέλσλ θαη v) ηειεηέο “ελζαξθσκέλεο” 

επηθάλεηαο. 

Σέηνηα δξψκελα ιάκβαλαλ ρψξα ζε αλνηρηνχο ρψξνπο ζηελ χπαηζξν, 

πηζαλφηαηα εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ζηε θχζε θαη ζε ηεξά εθηφο ησλ πφιεσλ αιιά θαη 

εληφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. Δηδηθφηεξα, αλαπαξίζηαληαη αθελφο θπηά θαη δέληξα, 

βξαρψδε ηνπία θαη ηεξά θηίζκαηα, πνπ ζηέθνληαη απφ θέξαηα θαζνζίσζεο θαη 

αθεηέξνπ, δάπεδα κε ηζνδνκηθή κνξθή, πνπ δείρλνπλ κάιινλ έλα δνκεκέλν αζηηθφ ή 

κε ρψξν. Παξάιιεια, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηελ ίδηα ζχλζεζε απεηθνλίδνληαη 

δηαθνξεηηθέο ηειεηέο, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα αλαζπζηαζεί ε ζεηξά ησλ δξσκέλσλ. 

Ζ χπαξμε αλζηζκέλσλ θπηψλ θαη δέληξσλ κε θαξπνχο θαη πινχζηα θπιιψκαηα ίζσο 

παξαπέκπεη θαηεμνρήλ ζηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν γηα ηα ελ ιφγσ δξψκελα. 

 Σν θχιν πνπ θπξηαξρεί ζηηο παξαζηάζεηο είλαη ην γπλαηθείν, θαζψο κφλν ζηηο 

ηειεηέο κε ρξήζε δέληξσλ θαη ιίζσλ ζπκκεηέρνπλ κεκνλσκέλεο αλδξηθέο κνξθέο. 

Γηαθνξέο ζηελ ελδπκαζία ησλ δχν θχισλ, ζέινπλ ηηο γπλαίθεο κε πνιπηειή ξνχρα, 

ελίνηε θαη θαιχκκαηα θεθαιήο θαη θνζκήκαηα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε αθάιππην 

ην ζηήζνο ηνπο, ελψ ηνπο άλδξεο λα θέξνπλ ην ειαθξφ ραξαθηεξηζηηθφ δψκα. Μφλν 
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ζην “δαρηπιίδη ηνπ Μίλσα”, ε γπλαίθα πνπ ζείεη ην δέληξν είλαη γπκλή. Ζ 

θξνληηζκέλε γπλαηθεία εκθάληζε νδεγεί ζηε ζθέςε φηη νη γπλαίθεο ζηηο ππφ κειέηε 

παξαζηάζεηο αλήθαλ ζε πςειά θνηλσληθά ζηξψκαηα ή είραλ ηνλ ξφιν ηεο ηέξεηαο ή 

θαη ηεο ίδηαο ηεο ζεφηεηαο. Καηά ηε Μαξηλάηνπ κπνξεί λα είλαη θαη βαζίιηζζεο
258

. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ παξαζηάζεσλ ζε ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα απφ ηελ Κξήηε θαη 

ηελ επεηξσηηθή Διιάδα δείρλεη αλαινγίεο αιιά θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε 

ζεκαηηθή θαη ζηελ ηερλνηξνπία. ηνλ κπθελατθφ θφζκν δελ απεηθνλίδεηαη θαηά 

θαλφλα ε κηθξή αησξνχκελε κνξθή, πνπ εξκελεχεηαη σο Δπηθάλεηα ηεο ζεφηεηαο: 

κέρξη ζήκεξα έρεη εληνπηζηεί κφλν έλα ηέηνην παξάδεηγκα απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

Πχινπ, ην νπνίν ζεσξείηαη κηλσηθήο πξνέιεπζεο
259

. Τπάξρεη, επηπιένλ, κηα ζαθήο 

πξνηίκεζε γηα πνκπηθέο ζθελέο θαη ηηο πξνζθνξέο, φπσο θαη ζε άιιεο κνξθέο ηεο 

αηγαηαθήο ηέρλεο. Αληίζεηα, νη ηειεηέο “βαηηπινιαηξείαο” θαη “ελζαξθσκέλεο” 

Δπηθάλεηαο είλαη πεξηζζφηεξν νηθείεο ζηελ Κξήηε – ην ίδην κάιινλ θαη νη ηειεηέο 

“δελδξνιαηξείαο” αλ θαη ε ακθίβνιε πξνέιεπζε αξθεηψλ δαρηπιηδηψλ κε ηέηνηεο 

παξαζηάζεηο δελ επηηξέπεη πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά σο πξνο ηελ θαιιηηερληθή απφδνζε ησλ ζπλζέζεσλ 

αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, θαζψο νη θηινηερλεκέλεο ζε εξγαζηήξηα  

ηεο Κξήηεο κνξθέο απνδίδνληαη κε ζρεκαηηθφ ην πξφζσπφ ηνπο, κε εμαηξέζεηο ηνλ 

άλδξα ζην δαρηπιίδη ηνπ Πφξνπ (ΑΑ.5) θαη ηελ θαζηζηή γπλαηθεία κνξθή ζην 

“δαρηπιίδη ηνπ Μίλσα” (AA.6). Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα αλζξψπηλα πξφζσπα 

ζηα κπθελατθά δαρηπιίδηα, φπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα δήισζεο ησλ επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη ιφγνη γηα απηή ηε δηαθνξνπνίεζε ρξήδνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο. 

ε ζρέζε κε ηα ζθειεηηθά θαηάινηπα ζηηο ηαθέο, ηα δαρηπιίδηα βξέζεθαλ 

θνληά ζηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ ησλ λεθξψλ, αιιά θαη ζην ζηήζνο, ζε άκεζε ζπλάθεηα 

κε ςήθνπο απφ πεξηδέξαηα, ησλ νπνίσλ απνηεινχζαλ κάιινλ κέξνο, πηζαλφηαηα σο 

πεξίαπηα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα απφ ηελ γπλαηθεία ηαθή ζην πιεπξηθφ 

δσκάηην ηνπ Θνισηνχ Σάθνπ Α ζην Φνπξλί Αξραλψλ (ΑΑ.4). 

Βέβαην είλαη πσο ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα είραλ ηδηαίηεξε αμία γηα ην άηνκν 

πνπ ηα είρε θαη ηα ρξεζηκνπνηνχζε ελ δσή, αθνχ θάζε γλσζηφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη 

είλαη κνλαδηθφ σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ παξάζηαζε πνπ θέξεη. Γελ ππάξρνπλ, 

δειαδή, αληηγξαθέο ησλ ζεκάησλ παξά κφλν νξηζκέλεο νκνηφηεηεο, ελψ θαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθέξνπλ ζπλήζσο. Δπηπιένλ, απηά ζπλφδεπαλ ηνπο 
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θαηφρνπο ηνπο θαη ζηνλ ζάλαηφ ηνπο, αθνχ πξνέξρνληαη θαηά θαλφλα απφ ηαθηθά 

πεξηβάιινληα, φπνπ ελίνηε απείραλ ρξνλνινγηθά απφ άιια θηεξίζκαηα, φληαο 

πηζαλφηαηα αξραηφηεξα θεηκήιηα. Σέηνην ραξαθηήξα ζα είρε κάιινλ θαη ην δαρηπιίδη 

απφ ηνλ ζεζαπξφ ηεο Σίξπλζαο (ΑΑ.12), πνπ βξέζεθε καδί κε πην φςηκα αληηθείκελα.  

Δμάιινπ, ε πεξίηερλε θαηαζθεπή ησλ δαρηπιηδηψλ θαη ην πνιχηηκν πιηθφ ηνπο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν ρξπζφο, θαζψο θαη ηα ζπλεπξήκαηά ηνπο 

ζπγθξνηνχλ κηα εηθφλα νηθνλνκηθήο επκάξεηαο ησλ θαηφρσλ ηνπο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπο ζπλαθεηψλ. Ο ζξεζθεπηηθφο ή κε ραξαθηήξαο ηνπο θαη ε εξκελεία 

ησλ παξαζηάζεψλ ηνπο παξακέλνπλ αζαθή παξά ηε κεγάιε θαη δηαρξνληθή 

επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πνπ ηα πιαηζηψλεη, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. 

Σα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα κε ηειεηνπξγηθέο παξαζηάζεηο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα ζεκαληηθφ παξάζπξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο ησλ 

κηλσηθψλ θαη ησλ κπθελατθψλ θνηλσληψλ θαη, ελδερνκέλσο, ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο 

πίζηεσλ θαη δξσκέλσλ. Διπίδνπκε φηη λέα επξήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε 

ηεο έξεπλαο ζα μεδηαιχλνπλ ην νκηριψδεο ηνπίν πνπ ηα πεξηβάιιεη αθφκε θαη 

ζήκεξα. 
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