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Πρόλογος 
 

Η επιλογή του θέµατος «Θεοί, δαίµονες και θνητοί σε χάλκινα τορεύµατα από 

το Ιδαίο Άντρο. Εικονογραφική προσέγγιση» υπήρξε το αποτέλεσµα δύο 

παραµέτρων: αφενός της συµµετοχής µου στην ανασκαφή του σπηλαίου του Ιδαίου 

Άντρου υπό την εποπτεία του καθηγητή κ. Γιάννη Σακελλαράκη, από το ξεκίνηµα της 

το 1982 έως το 1986 και αφετέρου µιας ιδιαίτερης, προσωπικής µου προτίµησης στην 

εικονογραφία και την πλαστική του 8ου �6ου αι. π.Χ. 

Το συγκεκριµένο θέµα εγκρίθηκε το 1986 από το Τµήµα Ιστορίας- 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Μέλη της τριµελούς, εισηγητικής 

επιτροπής παρακολούθησης ορίστηκαν οι καθηγητές κ.κ. Αθανάσιος Καλπαξής, 

Νικόλαος Σταµπολίδης και Πέτρος Θέµελης. 

Η διδακτορική διατριβή κατατέθηκε το 2001. Συγκροτήθηκε επταµελής, 

εξεταστική επιτροπή από τους τρεις προαναφερθέντες ακαδηµαϊκούς δασκάλους και 

επιπλέον τους καθηγητές κ.κ. Νικόλαο Φαράκλα (Πανεπιστήµιο Κρήτης), Νότα 

Κούρου (Πανεπιστήµιο Αθηνών), Αλέξανδρο Μαζαράκη- Αινιάνα (Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας) και Άγγελο Χανιώτη (Πανεπιστήµιο Χαϊλδεβέργης). 

Ευχαριστώ θερµά, από τη θέση αυτή, τα µέλη της τριµελούς και της 

επταµελούς επιτροπής, για την πολύτιµη βοήθειά τους σε θέµατα µεθοδολογίας, 

καθώς και στην αντιµετώπιση των ποικίλων, θεωρητικών προβληµάτων που 

προέκυψαν κατά την εκπόνηση της µελέτης. 

Θερµές ευχαριστίες οφείλω επίσης σε περισσότερους συναδέλφους και 

φίλους. 

Τον κ. Γιάννη Σακελλαράκη ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε 

αναθέτοντας µου τη µελέτη του σηµαντικού αυτού υλικού. Ο ίδιος υπήρξε δάσκαλός 

µου και µε στήριξε πολύπλευρα σε όλα τα στάδια της εργασίας µου. 

Την κ. Έφη Σαπουνά �Σακελλαράκη ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τη 

βοήθεια, στην τελική ιδιαίτερα φάση της συγγραφής του κειµένου. 

Η κ. Νότα Κούρου συνέβαλε όλα αυτά τα χρόνια, µε διακριτικό τρόπο, στην 

εκπόνηση της διατριβής. 

Οι κ.κ. Άγγελος Χανιώτης και Hartmut Matthäus, µεταξύ πολλών άλλων, µου 

υπέδειξαν τις πρόσφατες σχετικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στη Γερµανία. 
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Ο καθηγητής κ. Nicholas Goldstream αντιµετώπιζε πάντα µε πολύ ενδιαφέρον 

τις απορίες µου, προσφέροντας µου γενναιόδωρα τις συµβουλές του. 

Η κ. Αγγελική Λεµπέση συζήτησε µαζί µου για διαφορετικά ζητήµατα, και η 

κ. Πολύµνια Muhly µε βοήθησε να προσδιορίσω τον τίτλο της διατριβής. 

Ο κ. Γιώργος Παπασάββας ανάλωσε πολλή υποµονή κατά τις µακρές 

συνοµιλίες µας και η κ. Κατερίνα Κόπακα απάντησε σε επιµέρους ερωτήµατά µου, µε 

τις λεπτές παρατηρήσεις της. 

Ο κ. Χαράλαµπος Κριτζάς µου προσέφερε πολύτιµη βοήθεια σε ζητήµατα 

επιγραφικής, τόσο από τη θέση του ως προϊσταµένου µου στην ΚΓ΄ ΕΠΚΑ, όσο και 

αργότερα. 

Το ίδιο έκανε και ο συνάδελφος κ. Μανόλης Μικράκης, σε θέµατα της 

ειδικότητάς του. 

Οι κ.κ. Ελένη Γεροντάκου και Katja Sporn βοήθησαν κατά τη συλλογή του 

βιβλιογραφικού υλικού στις αντίστοιχες βιβλιοθήκες της Γαλλικής Αρχαιολογικής 

Σχολής και του Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Με ανάλογο τρόπο 

συνέβαλε και η επιµελήτρια της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Κνωσό, κ. 

Ελένη Χατζάκη. 

Τους συναδέλφους µου στην ΚΓ� ΕΠΚΑ κ.κ. Αντώνη Βασιλάκη και Στέλλα 

Μανδαλάκη ευχαριστώ για τις πολύωρες γόνιµες συζητήσεις µας και την κ. Εύα 

Γραµµατικάκη για την παραχώρηση της χέρνιβας µε τον αριθµό καταλόγου Γ13. 

Την ευγνωµοσύνη µου εκφράζω στη φίλη, σχεδιάστρια της ΚΓ΄ ΕΠΚΑ κ. 

Πηνελόπη Στεφανάκη, για τη συµβολή της στη σχεδιαστική συµπλήρωση και 

απόδοση τµήµατος του αρχαιολογικού υλικού, καθώς και στην κ. Καίτη Αστρινάκη, η 

οποία αποτύπωσε σχεδιαστικά τη χέρνιβα µε τον αριθµό καταλόγου Γ13. 

Ευχαριστώ επίσης το εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειµένων της 

ΚΓ΄ ΕΠΚΑ καθώς και τον µεταλλοπλάστη κ. Κώστα Νικηφοράκη και τον γλύπτη κ. 

Μανόλη Τζοµπανάκη για τη συµβολή τους στο κεφάλαιο της Τεχνικής. 

Την ηλεκτρονική επεξεργασία του κειµένου πραγµατοποίησαν οι συνάδελφοι 

αρχαιολόγοι κ.κ. Μαρία Κλάδου, Μαρίνα Βελεγράκη, Ειρήνη Χαριτάκη, Μανόλης 

Μικράκης και ∆ευκαλίωνας Μανιδάκης και οι κ.κ. Νίκος Τσαγιαράκης και Έφη 

Κυπριωτάκη. Την ηλεκτρονική επεξεργασία του εικονογραφικού υλικού ανέλαβε ο κ. 

Νίκος Κριτσωτάκης. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους πολύ. Το ίδιο και την κ. 

Χαρά Σπίρτση για τις φιλολογικές υποδείξεις της στο κείµενο. 
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Ευγνωµονώ, τέλος τους γονείς, τον αδερφό µου, Γιάννη και τα παιδιά µου, τον 

Μανόλη και την Μαρία- Αγγελική για την µεγάλη τους υποµονή και τη διαρκή 

στήριξη. 

Ο σύζυγος µου, ο Γιάννης Παπαδάκης- Πλουµίδης, στάθηκε µε τον 

ουσιαστικότερο δυνατό τρόπο στο πλευρό µου, σε όλη τη διάρκεια της πολυετούς 

αυτής εµπειρίας. Σε εκείνον οφείλω επίσης τις φωτογραφίες των αντικειµένων της 

διατριβής µου. 
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Εισαγωγή 

 

Στη µελέτη αυτή εξετάζονται οι ανθρωποµορφικές παραστάσεις όπως 

εικονίζονται στις χάλκινες σφυρήλατες ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες από τις 

παλαιότερες αλλά και τις νεότερες ανασκαφές στο Ιδαίο Άντρο, την Ελεύθερνα, τους 

Αρκάδες, τη Σύµη, τη Φαιστό και το Παλαίκαστρου εντός Κρήτης, στους ∆ελφούς 

και τη ∆ωδώνη εκτός Κρήτης1. Μέσα από την εικονογραφική προσέγγιση των 

θεµάτων τους ερευνάται η εξελικτική πορεία των εργαστηρίων µεταλλοτεχνίας κατά 

τον 8ο-7ο αι. στην Κρήτη. 

Η πρώτη δηµοσίευση των χάλκινων αντικειµένων παράλληλα µε τα υπόλοιπα 

συνευρήµατα από άλλες ύλες που προήλθαν από την ανασκαφή του 1885 στο Ιδαίο 

Άντρο έγινε από τους Halbherr και Orsi2 στο σηµαντικό ως τις µέρες µας έργο τους.  

Η πρώτη όµως εξειδικευµένη και διεξοδική µελέτη τους έγινε από τον Kunze3. 

Περιλάµβανε όλα τα γνωστά µέχρι τότε κρητικά χάλκινα, τα οποία απέδιδε σε 

κρητικό εργαστήριο που ήκµασε από το τέλος του 9ου έως τις αρχές του 7ου αι. 

Παρά τα ελλιπή ανασκαφικά δεδοµένα της εποχής του, τόσο στην Κρήτη όσο και 

στην υπόλοιπη Ελλάδα, Κύπρο και Ανατολή επέτυχε να προσεγγίσει τόσο άµεσα και 

επίκαιρα το υλικό αυτό, ώστε να αποτελεί χρήσιµο εγχειρίδιο ως τις µέρες µας για τη 

µελέτη των χάλκινων αντικειµένων που προήλθαν από τις νεότερες ανασκαφές στο 

Ιδαίο Άντρο, την Ελεύθερνα και τη Σύµη. 

 Η υψηλή χρονολόγηση η οποία προτάθηκε από τον Kunze4 έγινε αφορµή για 

την επιστηµονική αντιπαράθεση εφόσον, λόγω της απουσίας αδιατάρακτων 

στρωµάτων στους χώρους εύρεσής τους, η χρονολόγηση των χάλκινων τέχνεργων 

στηριζόταν έως πρόσφατα σε καθαρά τεχνοτροπικά κριτήρια, µε εξαίρεση τον 

                                                           
1 Fabricius 1885, 200-201· Halbherr 1888, 689-766· Halbherr & Orsi 1888· Kunze 1931·  Η συµβολή 
της ανασκαφής Γ. Σακελλαράκη στο Ιδαίο Άντρο (1982-1986) είναι καθοριστική για την επιστηµονική 
έρευνα, εφόσον απέδωσε εκτός των άλλων, ένα µεγάλο αριθµό χάλκινων και ελεφάντινων 
αντικειµένων του 8ου - 7ου αι· Σακελλαράκης 1983, 415-500· idem 1983α, 92-96· idem 1984, 507-
599· idem 1984α, 106-111· Sakellarakis 1985, 19-48· Σακελλαράκης 1985, 14-22· idem 1985α, 78-83· 
idem 1986, 141-149· idem 1986-1987, 9-20· idem 1987, 239-263· idem 1987α, 37-70· idem 1987β, 
133-134· Sakellarakis 1988, 173-193· idem 1988α, 207-214· Σακελλαράκης 1989, 153· Sakellarakis 
1992, 113-140· idem 1993, 345-366· Σακελλαράκης 1998, 25, 34, 51, 54, 64-65, 72, 76-88, 92, 94, 99, 
101-129, 132-133, 138-139, 147-156, 162-165· Amandry 1944-1945, 45-46, εικ. 8-9, πίν. 3.1· Lerat 
1980, 104-108, πίν. 14-17· Rizzo 1984· Stampolidis 1998, 175-185· Kanta & Karetsou 1998, 159-173· 
Matthäus 2000, 517-547· idem 2000α, 267-280· idem 2001, 93-106· Παπασάββας υπό δηµοσίευση. 
2Halbherr & Orsi 1888, 9-61, 81-207. 
3Kunze 1931. 
4Kunze 1931, 236-264. 



 

 8

αδιατάρακτο αποθέτη των ∆ελφών στον οποίο βρέθηκε η αρ. Γ165 ασπίδα του β΄ 

µισού του 8ου αι. 

 Η κυρίαρχη τάση των τελευταίων ετών είναι η χρονολόγηση των χάλκινων 

στον 8ο αι. µε διαβαθµίσεις. Η άποψη αυτή διαµορφώθηκε µετά τη χρονολογική 

κατάταξη των ευρηµάτων αφενός µεν της αγγειογραφίας από την περιοχή της 

Κνωσού (Τεκκές), αφετέρου δε της χαλκουργίας από την Φορτέτσα (Τάφος Ρ) και το 

Καβούσι6. 

 Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της χρονολόγησης θα παίξει η επικείµενη 

δηµοσίευση των µεγάλων οµάδων ελεφάντινων αντικειµένων και χάλκινων αγγείων 

από το Ιδαίο Άντρο και του υλικού από το Γ νεκροταφείο της Ορθής Πέτρας στην 

Ελεύθερνα. 

 Σοβαρός όµως προβληµατισµός υπάρχει για την προέλευση και τα εργαστήρια 

κατασκευής των ασπίδων, φιαλών και χερνίβων. Οι µελέτες του Boardman, 

Coldstream7 και άλλων υποστηρίζουν την κρητική προέλευση έργων τόσο της 

αγγειογραφίας, όσο και της µεταλλουργίας αποδίδοντάς τα σε εργαστήρια 

επανδρωµένα από Ανατολίτες και Κρήτες τεχνίτες µε έδρα την Κνωσό. 

 Η Λεµπέση και ο Muhly8 αντίθετα θεωρούν ότι η κρητική τέχνη του 8ου αι. 

κατόρθωσε να αφοµοιώσει τις ανατολικές επιδράσεις µε έναν ιδιαίτερο τρόπο, ώστε 

χωρίς να αποκλείεται η παρουσία ξένων περιοδευόντων ή µόνιµων τεχνιτών να µην 

είναι καθοριστική για τη δηµιουργία του κνωσιακού εργαστηρίου. 

 Εκτός όµως από το εργαστήριο αυτό που συσπειρώνει µια µεγάλη οµάδα 

πήλινων, µεταλλικών και λίθινων έργων του 8ου-7ου αι. µε κοινά εικονογραφικά και 

τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά προτείνεται η ύπαρξη και ενός άλλου µεγάλου 

εργαστηρίου της ενδοχώρας µε έδρα πιθανότατα στην περιοχή της Αξού9. 

 Όλος αυτός ο προβληµατισµός για τον συσχετισµό των λαών της ανατολικής 

Μεσογείου10 (Ανατολή - Κύπρος - ∆ωδεκάνησα - Κρήτη - Κάτω Ιταλία), των 

θαλάσσιων δρόµων για τις µετακινήσεις των πληθυσµών ή και των οµάδων τους 
                                                           
5 Coldstream 1974α, 164. 
6 Boyd 1901, 125-157 (Καβούσι)· Brock 1957, 197-199, αρ. κατ. 1568-1569, πίν. 116, 168-169 
(Φορτέτσα)· Sackett 1976, 117-129 (Κνωσός - Τεκκές)· Coldstream 1981, 67-73 (Κνωσός - Τεκκές). 
7Dunbabin 1957, 40-43. O Dunbabin πρώτος υποστήριξε την προσέλευση ανατολιτών τεχνιτών στην 
Κρήτη του 8ου αι.· Boardman 1967, 57-75· Kurtz & Boardman 1971, 174· Carter 1972, 1-58· Sackett 
1976, 117-129· Coldstream 1974α, 161-164· idem 1981, 67-73· idem 1993, 89-107 και ιδιαιτέρως  99-
100. 
8 Lembessi 1975, 173-174· Λεµπέση 1976, 4, υπ. 32· Muhly 1985, 177-191. 
9 Λεµπέση 1985, 205. 
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(περιοδεύοντες τεχνίτες)11 και κυρίως το υλικό των νέων ανασκαφών δίδει σηµαντικά 

στοιχεία στην έρευνα για τον εικονογραφικό, εργαστηριακό και χρονολογικό 

επαναπροσδιορισµό των αντικειµένων αυτών. 

 Η µελέτη αυτή διαρθρώνεται σε δέκα ενότητες µε κεντρικό άξονα τη 

διερεύνηση των ανατολικών προτύπων των µορφών, την τοπική παράδοση και την 

διαµόρφωση τελικά ενός κρητικού κράµατος από ανατολικά και τοπικά κρητικά 

στοιχεία. 

 A. Ανδρικές θεϊκές και δαιµονικές µορφές - Πόσις Θηρών. 

 Εξετάζεται η τριαδική σύνθεση Πόσιος Θηρών µε ένα φτερωτό 

ανθρωπόµορφο δαίµονα στην κάθε πλευρά του, σε σύγκριση µε αντίστοιχες µορφές 

σε αντικείµενα από την Ανατολή, Κύπρο, Κυρίως Ελλάδα και Κάτω Ιταλία. 

 B. Γυναικείες θεϊκές µορφές µε ζώα, πουλιά και σφίγγες - Πότνια Θηρών. 

 Εξετάζονται οι όρθιες, γυµνές, µετωπικές, γυναικείες µορφές στο σχήµα της 

Πότνιας Θηρών µε συνοδούς ζώα, πουλιά και σφίγγες, σε ένα κράµα βορειοσυριακών 

στοιχείων και της προϋπάρχουσας σχετικής κρητοµυκηναϊκής  παράδοσης 

 Γ. Μιξογενή όντα � Σφίγγες. 

 Εξετάζεται το θέµα της σφίγγας σε συνθέσεις µε ανθρώπινες ή ζωικές µορφές 

ή και µεµονωµένο. Οι επιδράσεις από την Ανατολή τον 8ο αι. ως τον πλήρη 

εξελληνισµό της τον 7ο αι.  

 ∆. Ανδρικές µορφές. 

1. Πολεµιστής /2. πολεµιστής-κυνηγός /3. πεζός τοξότης-κυνηγός /4. έφιππος 

τοξότης-κυνηγός /5. όρθιος τοξότης-κυνηγός(;) σε άρµα 

 Εξετάζονται οι µορφές των πολεµιστών, απλών ή κυνηγών σε πέντε 

διαφορετικούς τύπους και ανιχνεύονται τα βορειοσυριακά ή ελληνικά πρότυπά τους. 

 Ε. Γυναικείες µορφές. 

1. Όρθιες ενδεδυµένες γυναικείες χειροκρατούµενες µορφές . 

2. Όρθιες ενδεδυµένες γυναικείες µορφές µε προσφορές. 

3. Μουσική ποµπή όρθιων γυναικείων ενδεδυµένων µορφών. 

4. Όρθιες ενδεδυµένες γυναικείες παρά τη θεότητα µορφές. 

5.  α. Ένθρονη γυναικεία θεότητα. 

     β. Αναπαυόµενη σε ανάκλιντρο γυναικεία θεότητα ή ζεύγος θεοτήτων. 

                                                                                                                                                                      
10 Morris 1992, 100-149. 
11 Σταµπολίδης 1998, 102-134. 
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6. Varia. 

7. Τελετουργικά δρώµενα προς τιµήν ένθρονης ή αναπαυόµενης σε ανάκλιντρο 

γυναικείας θεότητας και ζεύγους γονιµικών θεοτήτων. 

 Εξετάζεται η κρητική εκδοχή τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, 

γυναικείας θεότητας ή πιθανόν και ζεύγους γονιµικών θεοτήτων, όπως απεικονίζονται 

στην οµάδα φιαλών και χερνίβων από την Κρήτη, Κυρίως Ελλάδα, Κύπρο και 

Ανατολή ως κράµα ανατολικών, κυπριακών και κρητοµυκηναϊκών στοιχείων. 

 ΣΤ. Τυπολογία ασπίδων, φιαλών και χερνίβων- Αρχές σύνταξης των µορφών. 

 Οι ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες κατατάσσονται σε τύπους βασισµένους στην 

αρχική ταξινόµηση του Kunze µε µικρές διαφοροποιήσεις. Εξετάζονται επίσης οι 

αρχές σύνταξης των µορφών στις ζώνες των ασπίδων, των φιαλών και χερνίβων. 

 Ζ. Τεχνική. 

 Περιγράφονται τα στάδια επεξεργασίας των κρητικών ασπίδων, φιαλών και 

χερνίβων. Αναλύεται η τεχνική του σφυρήλατου µε ελεύθερο χέρι ανάγλυφου. 

 Η. Εργαστήρια. 

 Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη τουλάχιστον δύο εργαστηρίων της Κεντρικής 

Κρήτης µε έδρα το ένα στην Κνωσό και το άλλο πιθανόν στην Αξό µε δράση από τις 

αρχές του 8ου αι. ως τον µέσο 7ο αι. 

 Θ. Χρονολόγηση. 

 Επιχειρείται η χρονολόγηση των ασπίδων και φιαλών µε διαβαθµίσεις από τις 

αρχές του 8ου αι.ως το πρώτο τέταρτο του 7ου αι. 

 Ι. Κατάλογος αντικειµένων. Οι ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες περιγράφονται 

σύµφωνα µε τη σειρά των κεφαλαίων Α-Ε. 
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Α.  Ανδρικές θεϊκές και δαιµονικές µορφές - Πόσις Θηρών12 
 

1. Όρθια, ενδεδυµένη ανδρική µορφή 

 

Η όρθια ενδεδυµένη ανδρική µορφή όπως απεικονίζεται στο λεγόµενο αρ. Α1 

«τύµπανο»13 (πίν. 1) αποτελεί µια µοναδικότητα στην κρητική και ευρύτερη αιγαιακή 

τέχνη, τόσο ως µεµονωµένη µορφή όσο και σε συσχετισµό, αφενός µε τα ζώα στα 

οποία κυριαρχεί και αφετέρου µε τους ανθρωπόµορφους δαίµονες που την 

πλαισιώνουν. Απηχεί µια ασσυριακή � βορειοσυριακή παράδοση απεικόνισης 

ανδρικών θεοτήτων του 8ου � 7ου αι., σε µια ιδιότυπη σύνθεση. Χαρακτηρίζεται από 

τα παρακάτω στοιχεία: α. τη µετωπική στάση της κεφαλής και του άνω κορµού, β. τη 

σε κατατοµή στάση του κάτω κορµού και των ποδιών, γ. το ένδυµα, την κόµη και τη 

γενειάδα ασσυριακού τύπου, την έντονη δήλωση του µυϊκού συστήµατος και δ. το 

γεγονός ότι αναπαύει το δεξί σε κάµψη πόδι της στην κεφαλή δεξιόστροφου ταύρου 

σε διασκελισµό, ενώ παράλληλα κραδαίνει πάνω από την κεφαλή της λιοντάρι. 

α. Η απόδοση του ανθρώπινου σώµατος κατά το τέλος του 8ου αι. στην 

ανατολική, αλλά και στην ελληνική ΠΑ τέχνη χαρακτηρίζεται από τη στάση του 

προσώπου και του κάτω κορµού σε κατατοµή, ενώ ο άνω κορµός παραµένει κατ� 

ενώπιον. Η στάση αυτή απαντάται σε µορφές ανάγλυφων έργων κάθε υλικού, στην 

αγγειογραφία, στις τοιχογραφίες, εκτός από την ολόγλυφη πλαστική, όπου δηλαδή 

ισχύει η διάταξη των µορφών σε ζώνες, ο αφηγηµατικός χαρακτήρας του 

θεµατολογίου και η αδυναµία µεγαλύτερης προσέγγισης της προοπτικής. 

Η απόδοση του προσώπου και του άνω κορµού κατ� ενώπιον και του κάτω 

κορµού και των ποδιών σε κατατοµή είναι ασυνήθης τόσο στην ανατολική όσο και 

στην ελληνική τέχνη14. Στην Ανατολή απαντάται από την εποχή της Πρώιµης 

∆υναστικής ΙΙΙ περιόδου (± 3000-2500). Χαρακτηρίζει ορισµένου τύπου ανθρώπινες 

µορφές κυρίως ανδρικές αλλά και γυναικείες (ανατολικός τύπος «γυµνού ήρωα», 

ανθρώπου-ταύρου, ασσυριακός τύπος φτερωτού θεού / γυναικείες, υπηρετικές προς 

γυναικεία θεότητα µορφές), όπως αυτές απεικονίζονται σε σφραγιδοκύλινδρους (± 

                                                           
12 Chittenden 1947, 89-114- Λεµπέση 1985, 179, υπ. 552, 180, υπ. 553, 181-Kopaka 2001, 16, υπ. 9-
10, 17, υπ. 14-15, 18, υπ. 20, 19, υπ. 21. 
13 Kunze 1931, 32, αρ. κατ. 74, πίν. 49· Brown-Holzinger & Matthäus 2000, 298, υπ. 78, πίν. 
XXXVIII:1. 
14 Morgan 1995, 135-149. 
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3000-500), σε ορισµένα λίθινα ανάγλυφα της τελευταίας ασσυριακής περιόδου 

(1100-600) και σε ελεφάντινα έργα του 1450 κ. ε.15. 

Η µετωπική στάση του προσώπου και του άνω κορµού απαντάται στην 

ελληνική και σπανιότερα στην κρητική ανατολίζουσα τέχνη τόσο στην απεικόνιση 

ανθρώπινων µορφών, ζώων αλλά και µιξογενών όντων16, αρχικά ως δάνειο από τα 

αντίστοιχα ανατολικά εικονογραφικά θέµατα. Στη συνέχεια όµως η ελληνική τέχνη 

αφοµοιώνει τα ανατολικά αυτά στοιχεία και παγιώνει τη στάση αυτή τον 7ο αλλά και 

τον 6ο αι. σε σταθερά επαναλαµβανόµενα εικονογραφικά σχήµατα όπως π.χ. στις 

απεικονίσεις της Μέδουσας ή της Γοργούς σε εραλδικές ή αφηγηµατικές συνθέσεις17 

ή στον τύπο του Πόσιος Θηρών18. 

β. Η στάση των ποδιών της κεντρικής, ανδρικής µορφής αποτελεί µια εκδοχή 

του τυπικού ανατολικού εν γούνασι δρόµου σχήµατος19: το δεξί πόδι του βάθους σε 

κάµψη πατεί στην κεφαλή µικρογραφικού ταύρου, ενώ το αριστερό ευθύ στηρίζεται 

στη νοητή γραµµή εδάφους. 

Το τυπικό εν γούνασι δρόµου σχήµα, µακράς παράδοσης στην Ανατολή, 

συνδέεται µε την απεικόνιση των γυµνών ηρώων ή ανθρώπων-ταύρων στον τύπο του 

Πόσιος Θηρών, σε σκηνές συµπλοκής µε ζώα ή καθυπόταξής τους σε 
                                                           
15 Το θέµα εντοπίζεται σε σφραγιδοκύλινδρους της Πρώιµης ∆υναστικής περιόδου ΙΙ και ΙΙΙ (±3000-
2500), της βασιλείας του Σαργών (2370-2315), της ∆υναστείας Ακκάδ (2460-2290), της πρώτης 
Βαβυλωνιακής ∆υναστείας (2100-1750), των περιφερειακών Βασιλείων (2800-1800), της Ασσυρίας 
του 13ου-10ου αι., της λεγόµενης από τον Frankfort ∆εύτερης και Τρίτης Συριακής Οµάδας (1600-
1100) και των νεοβαβυλωνιακών χρόνων (600-500)· Frankfort 1939, 53, εικ. 20-23/ 88, εικ. 29/ 144, 
εικ. 39/ 184, εικ. 52-54/ 233, εικ. 73-76/ 309, εικ. 109/ πίν. Xg, i / XI s,d,m/ XII a,b/ XIII a,f,h/ πίν. 
XIV b,d/ XVI a,d,f/ XVII a,b,c,d,f,g,h,i / XXg, h/ XXI g,h/ XXII b/ XXV f,g/ XXVIII k/ XXXII f/ 
XXXIII e/ XXXXVI h/ XXX IX i,r/ XL g,h,n/ XL II i,k/ XLIV j,m/ XLV j· Strommenger 1964, 403, 
πίν. 113, ε,στ/ 419, πίν. 157(α)/ 428-429, πίν. 179 β,δ/ 433, πίν. 180/ 436, πίν. 186 β/ 448, πίν. 222· 
Barnett 19752, 83, εικ. 28· Loyd 1978, 125, εικ. 78, 146, εικ. 98-99· Furtwängler 1985, I, εικ. 1,2/ II, 
εικ. 1-2· Παριστάνεται στον τύπο του γυµνού, γενειοφόρου ήρωα και του ανθρώπου-ταύρου (Frankfort 
1939, 60-61, 65, 66, 171) ή και σπανιότερα στον τύπο του ασσυριακού φτερωτού θεού (idem 1939, 
309, εικ. 109). Ο τύπος του γυµνού ήρωα απαντάται ακόµη σε λίθινα αγγεία της Jemdet Nasr περιόδου 
(προ του 3000), καθώς και σε πήλινα ενεπίγραφα πλακίδια (3000-2500), χωρίς όµως να εκπροσωπεί 
πάντα την ίδια δαιµονική µορφή (idem 1939, 60, υπ. 1-4). Στο λίθινο ανάγλυφο της πύλης της 
Ακρόπολης του Khorsabad, τώρα στο Μουσείο της Βαγδάτης, εικονίζεται φτερωτός δαίµονας σε όµοια 
στάση. Σε ελεφάντινη τέλος συριακή πυξίδα από το Ν∆ ανάκτορο στη Nimrud (Strommenger 1964, 
455, πίν. 266· Barnett 19752, 191, πίν. XVI (S3)/ XVII) εικονίζονται δύο ενδεδυµένες γυναικείες 
µορφές όµοιας στάσης σε ποµπή προς τιµή καθιστής, γυναικείας θεότητας· Morgan 1995, 135-136, υπ. 
1-6. 
16 Λεµπέση 1969, 104-105, πίν. Ε΄, ΣΤ΄, Η΄· Hoffmann 1972, 38, πίν. 30,32,36,42.1· Hermann & 
Mallwitz 1980, 97, πίν. 59/ 103, πίν. 64/ 132, πίν. 92· Blome 1982, πίν. 8(1-2)/ 16(4)/ 17(1-2)/ 24(2). 
17 Kantor 1962, 110. 
18 Στον αποσπασµατικά σωζόµενο ανάγλυφο αµφορέα, τώρα στην Κοπεγχάγη, του τρίτου τέταρτου του 
7ου αι. απεικονίζεται µετωπικός, φτερωτός Πόσις Θηρών µε δύο µετωπικά επίσης άλογα µε ισχυρές 
οµοιότητες προς την κεντρική ανδρική µορφή στο αρ. Α1 τύµπανο εκτός από την µετωπικότητα, ως 
προς το ένδυµα του άνω κορµού και πιθανόν τη στάση των ποδιών (Blome 1982, 69, πίν. 17,2). 
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σφραγιδοκύλινδρους από την περίοδο των Σουµερίων (± 3500-3000) και εξής20, 

εξυπηρετώντας µε τη στάση αυτή µόνο τις ανάγκες της σύνθεσης. Οι δύο 

πρωιµότερες, γνωστές παραλλαγές αυτού του τύπου στάσης όπου το γόνατο του ενός 

ποδιού ακουµπά στο έδαφος και το άλλο σε ορθή γωνία απεικονίζονται σε δύο 

σφραγιδοκύλινδρους της Πρώιµης ∆υναστικής ΙΙ περιόδου (± 2800-2600)21. Και κατά 

την Πρώιµη ∆υναστική περίοδο ΙΙ (± 2500-2300) υπάρχουν διάφορα παραδείγµατα 

Πόσιος Θηρών σ� αυτή τη στάση22 και άλλα τρία κατά την Ακκαδική περίοδο (2460-

2290)23, εξυπηρετώντας απλά τις ανάγκες δόµησης των συνθέσεών τους. Το 

εικονογραφικό αυτό θέµα εξαφανίζεται κατά την Τρίτη ∆υναστεία της Ur (2300-

2200), ενώ είναι συχνότατο κατά την Παλαιοβαβυλωνιακή περίοδο (± 2000)24. 

Καθόλη την περίοδο της ασσυριακής αυτοκρατορίας της 1ης χιλιετίας 

χρησιµοποιείται µε µεγαλύτερη συχνότητα. Στη συνέχεια η Βόρεια Συρία δανείζεται 

το θέµα από την Ύστερη Ασσυριακή παράδοση25. 

Εκτός όµως από τη σφραγιδογλυφία26 το τυπικό εν γούνασι δρόµου σχήµα 

απαντάται σε λίθινα ανάγλυφα27 του τέλους της 3ης χιλιετίας και εξής, έως τον 

ύστερο 8ο αι. ή σε χάλκινα τέχνεργα του ύστερου 9ου αι.28, καθώς και σε ελάχιστα 

ελεφάντινα έργα29. 

Στην Κύπρο το σχήµα αυτό επιλέγεται κυρίως στην απεικόνιση ανδρικών 

µορφών σε σφραγιδοκύλινδρους της ΥΕΧ και σπανιότερα τοξοτών σε χάλκινα αγγεία 

του 7ου αι.30. Σε τρεις ασηµένιες φιάλες από την Κύπρο31, απαντάται µια συναφής 

διαφοροποίηση του τυπικού σχήµατος σε παραστάσεις ασσυριακού τύπου νεαρών 

ηρώων ή φτερωτών δαιµόνων σε συµπλοκή µε γρύπα, εξαιτίας βορειοσυριακών 

επιδράσεων. Σε µια από τις φιάλες αυτές που βρίσκεται τώρα στο Μητροπολιτικό 

                                                                                                                                                                      
19 Kantor 1962, 101-111, εικ. 8-12, 15-20, πίν. XI-XIII· de Shauensee 1988, 42-62, πίν. 24-25, 41α, 56. 
20 Kantor 1962, 104. 
21 Kantor 1962, 104 εικ. 9 B,C. 
22 Kantor 1962, 104 εικ. 9 D,E. 
23 Kantor 1962, 104 εικ. 9 F,G. 
24 Kantor 1962, 104. 
25 Kantor 1962, 105. 
26 Frankfort 1939, 184, εικ. 53-54/ 219, εικ. 67/ 309, εικ. 109, πίν. XVII a,c/ XX g/ XXII b,g/ XXIII 
a,b/ XXV j/ XXVII j/ XXVIII c,d,k/ XXIX e,j/ XL n,o/ XLI a,b,h,k/ XLIV k,t· Strommenger 1964, 157 
a,b,c,d, πίν. 186(β), 190, 192· Barnett 19752, 36, εικ. 3,5· Baring & Caschford 1991, 219, εικ. 31. 
27 Strommenger 1964, πίν. 138-139, 146, XXX, 217-237· Baring & Caschford 1991, 203, εικ. 20. 
28 Strommenger 1964, πίν. 214. 
29 Barnett 19752, 236, πίν. CXXXVII. 
30 d� Albiac 1992, 106, εικ. 2f· Matthäus  1985, πίν. 45 (442). 
31 Markoe 1985, 169-170, 242-243 (Cy 3-Ιδάλιο)/ 177-179, 256-259 (Cy 8, Κούριο)/ 184, 266 (Cy 17- 
άγνωστης προέλευσης). 
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Μουσείο της Νέας Υόρκης, ο φτερωτός δαίµονας αναπαύει το δεξί του πόδι πάνω 

στην κεφαλή λιονταριού µε τρόπο όµοιο µε αυτόν της κεντρικής ανδρικής µορφής 

στο κρητικό παράδειγµα. Στην κρητική τέχνη του 8ου - 7ου αι. δεν απαντάται συχνά, 

συνδέεται µεν σπάνια µε το θέµα του Πόσιος Θηρών32, συχνότερα δε µε την 

απεικόνιση θεϊκών33, αλλά και απλών ανθρώπινων µορφών. Η παραλλαγή στην οποία 

απεικονίζεται και πάλι έχει τις ρίζες της στο ανατολικό θεµατολόγιο κυρίως σε 

σφραγιδοκύλινδρους34 από το 2500-1200, σε ελάχιστα ελεφάντινα έργα και 

ανακτορικές τοιχογραφίες35. 

 Οι Κρήτες εποµένως και στη συνέχεια οι Έλληνες δανείστηκαν τη στάση αυτή 

από την Ασσυρία µέσω βορειοσυριακών επιδράσεων, την αφοµοίωσαν µε έναν 

ιδιαίτερο τρόπο και την χρησιµοποίησαν από τον 7ο και 6ο κυρίως αιώνα στην 

απεικόνιση µυθολογικών θεµάτων (Μέδουσα, Γοργώ, Κίρκη κ.α.) ή δροµέων στην 

αττική αγγειογραφία και πλαστική36. 

 Συµπεραίνεται από τα παραπάνω ότι η γένεση του τυπικού εν γούνασι δρόµου 

σχήµατος αλλά και της παραλλαγής του έχει τις ρίζες του στην Ανατολή όπου 

συνδέεται µε τις απεικονίσεις γυµνών ηρώων, βασιλέων ή θεών σε συνθέσεις κυρίως 

µε ζώα στον τύπο του Πόσιος Θηρών. Από την Ανατολή το θέµα 

µεταφέρεται µέσω βορειοσυριακών επιδράσεων στην Κύπρο και στην Κρήτη του 8ου 

                                                           
32 Kantor 1962, 109· Λεµπέση 1985, 25, 27-30, 32-33, 59, υπ. 37, 105, 114, 15-157, πίν. 8, 55, 65, 
(Α14),13 (Α18),34 (Α8, 20, 28),50 (Α19). 
33 Brendel 1943, 204, εικ. 3· Kantor 1962, 110· Payne 1971, 95· Hoffmann 1972, 35-36· Γιαλούρης 
1994, 75, 232, αρ. κατ. 33· Κεφαλίδου 1996, πίν. 5,10,11,57,58,61· Τιβέριος 1996, 64, 67-68, 248-249, 
250-251, αρ. κατ. 19-20, 22-23. 
34 Ο ευρύς διασκελισµός ανδρικής µορφής σε κατατοµή µε το ένα πόδι σε κάµψη πάνω σε διάφορου 
είδους ζώα, πτηνά ή βραχώδη εξάρµατα µε το σταθερό πόδι ευθύ επιλέγεται σε διάφορους ανατολικούς 
σφραγιδοκύλινδρους της περιόδου των Σαργονιδών (2500-2400) (Frankfort 1939, 88, εικ. 29/ 99, εικ. 
31) στην απεικόνιση γυµνών ηρώων, θεών ή βασιλέων, της περιόδου της Ακκαδικής ∆υναστείας 
(2460-2290) γυµνών ηρώων, θεών ήλιου και γονιµότητας (idem 1939, πίν. XVII b,g/ XVIII a,c,h,k 
XIX a,e/ XX g,i,j/ XXI h/ XXIII a), της Τρίτης ∆υναστείας της Ur (2300-2200), στην απεικόνιση 
γυµνών επίσης ηρώων (idem 1939, πίν. XXV g), της Πρώτης Βαβυλωνιακής ∆υναστείας (2100-1800) 
στην απεικόνιση των θεών Shamash και Adad (idem 1939, πίν. XXVII c,k/ XXVIII a,f,e) της 
δυναστείας των Κασσιτών (1700-1100) και τέλος στην απεικόνιση ήρωα στον τύπο του ελληνικού 
Ηρακλή στην ασσυριακή επικράτεια του 9ου-8ου αι. (idem 1939, 198, πίν. XXXIV c). Η στάση του 
ήρωα αυτού παραπέµπει στο αρ. Α1 «τύµπανο», όπως και η παράσταση γυµνού ήρωα µε το πόδι του 
πάνω σε κεφαλή ανεστραµµένου ταύρου σε ένα σφραγιδοκύλινδρο της λεγόµενης από τον Frankfort 
∆εύτερης Συριακής Οµάδας (1700-1350), σε ένα των Μιττανίων (1500-1200) (idem 1939, πίν. XLII 
a,i/ XLIII i/ 184, εικ. 530), θεών και ηρώων (idem 1939, πίν. XXXVI f,g,h,i) σε τέσσερις 
νεοβαβυλωνιακούς σφραγιδοκύλινδρους (600-400) και σε ένα περσικό σφραγιδοκύλινδρο, τώρα στο 
Βρετανικό Μουσείο (Furtwängler 1985, Ι, πίν. 114, ΙΙ πίν. 5). Παραπέµπει τέλος σε απεικονίσεις θεών 
και ηρώων (Frankfort 1939, 243, εικ. 72-73, 75) σε τρία σφραγίσµατα από την Καπποδοκία (2000-
1700). 
35Strommenger 1964, 421, πίν. 165· Barnett 19752, 172, πίν. III. 
36 Kantor 1962, 110-111. 
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αι. για να αφοµοιωθεί και να υιοθετηθεί από την ελληνική τέχνη του 7ου και κυρίως 

του 6ου αι. στις απεικονίσεις µυθικών µορφών ή δροµέων. 

γ. Το ένδυµα που φορεί η κεντρική, ανδρική µορφή στο «τύµπανο» είναι ένας 

τύπος υποκάµισου µε κοντές χειρίδες και περισκελίδα στο ύψος των γονάτων µε 

πλατιά ζώνη στη µέση από λεπτές, οριζόντιες, παράλληλες λωρίδες. Το περίγραµµα 

του ενδύµατος άνω και κάτω ορίζεται µε στίξη, ενώ σε όλη την επιφάνειά του 

υπάρχουν διάσπαρτοι, περίστικτοι ρόδακες και µικρά ροµβοειδή στικτά επίσης 

κοσµήµατα. 

Στην ανατολική τέχνη αυτός ο τύπος περισκελίδας απαντάται από την 3η 

χιλιετία έως τον 7ο αι. Στο ελεφάντινο φοινικικό πλακίδιο από το βορειοδυτικό 

ανάκτορο στη Nimrud, του τελευταίου τετάρτου του 8ου αι. εικονίζεται µελαψός νέος 

µε περισκελίδα, γυµνός στον άνω κορµό, να σπαράσσεται από θηλυκό λιοντάρι37. Σε 

ένα λίθινο ανάγλυφο της Νεοασσυριακής περιόδου στο νοτιοδυτικό ανάκτορο του 

βασιλέως Sennacherib (704-681) στη Nineveh εικονίζεται έφιππη, ανδρική µορφή σε 

κατατοµή µε συναφή περισκελίδα και πλατιά ζώνη στη µέση38. 

Στην Κύπρο τέτοιου είδους περισκελίδες µε µικρές διαφορές σε σχέση µε το 

κρητικό παράδειγµα φορούν οι νεαροί ήρωες σε σκηνές συµπλοκής µε γρύπα ή 

λιοντάρι ή σε συνθέσεις µε το «δέντρο της ζωής» σε ένα σφραγιδοκύλινδρο 39της 

ΥΚΙΙ περιόδου από την Έγκωµη, σε τρεις ασηµένιες φιάλες του τέλους του 8ου ως το 

πρώτο τέταρτο του 7ου αι., και τέλος σε µία χάλκινη40 του δεύτερου τέταρτου του 7ου 

αι. 

 Από την κρητική τέχνη του 8ου-7ου αι. δεν σώζεται άλλο παράδειγµα µορφής 

που να φορεί περισκελίδα εκτός από τους πολεµιστές στο αρ. ∆36 θραύσµα ασπίδας. 

Περισκελίδα επίσης φορεί το πήλινο, ανθρώπινο σκέλος 0,45µ. περίπου, Α χρόνων 

από το Παλαίκαστρο41, πιθανότατα απότµηµα αρχιτεκτονικού µέλους. Εκτός Κρήτης 

περισκελίδες αυτού του τύπου φαίνεται να φορεί ο Ηρακλής σε ένα χάλκινο έλασµα 

                                                           
37 Strommenger 1964, 398, πίν. XIII. 
38 Strommenger 1964, 451, πίν. 234. 
39 D� Albiac 1992, 106, εικ. 2f/ 107, εικ. 3a-b. 
40 Markoe 1985, 169-170, 242-243 (Cy 1 Ιδάλιο)/ 170-171, 244-245 (Cy 2, Ιδάλιο)/ 177-179, 256-259 
(Cy 8, Κούριο)/ 188-189, 272-273 (Cy 22, Αρµού)· 
41 Μαρινάτος 1927-1928, 7-8, εικ. 1· Kunze 1931, 198, υπ. 86-87. 
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από τη Ολυµπία42, ο Περσέας στη µετόπη του Θέρµου και ο Αµφιάραος σε ένα πώµα 

από την Ακρόπολη Αθηνών43. 

Γίνεται εµφανές ότι ο τύπος αυτός ενδύµατος, ανατολικός στη ρίζα του, 

χρησιµοποιήθηκε εκτός από την Ανατολή, στην Κύπρο, την Κρήτη και την Κυρίως 

Ελλάδα του τέλους του 8ου - 7ου αι. στην απεικόνιση ανδρικών µορφών σε σκηνές 

µε έντονη δράση, όπου ήταν αναγκαίος ο τονισµός του διασκελισµού των ποδιών των 

µορφών44. 

Η πλατιά ζώνη στη µέση είναι αναµφίβολα ανατολικό στοιχείο45. 

Χαρακτηρίζει όχι µόνο το ένδυµα της κεντρικής, ανδρικής µορφής στο αρ. Α1 

«τύµπανο» αλλά γενικά το ασσυριακού τύπου µακρύ ένδυµα όπως αυτό των 

φτερωτών δαιµόνων στο ίδιο αντικείµενο, του δεξιού πολεµιστή στην αρ. ∆35 ασπίδα 

και του τοξότη-κυνηγού στο αρ. ∆43 θραύσµα ασπίδας. 

Στην ανατολική εικονογραφία η πλατιά ζώνη χαρακτηρίζει τους γυµνούς 

ήρωες και τους συνοδούς τους Ανθρώπους-Ταύρους από την εποχή της Πρώιµης 

∆υναστικής ΙΙ περιόδου (± 2880-2600) όπως εικονίζονται κυρίως σε 

σφραγιδοκύλινδρους στον τυπικό εν γούνασι δρόµου σχήµα και στην παραλλαγή 

του46. Παρόµοιες πλατιές ζώνες, συχνά µε λιγότερες λωρίδες και χωρίς απολήξεις στο 

σηµείο του κόµβου φέρουν ανθρώπινες µορφές, µιξογενή όντα ή φτερωτοί δαίµονες 

συνήθως µε κεφαλή γρύπα σε ανατολικούς επίσης σφραγιδοκύλινδρους, λίθινα 

ανάγλυφα ή ελεφάντινα πλακίδια από το 1750 έως και τις αρχές του 7ου αι.47 

Στην Κύπρο η ίδια ζώνη απαντάται σε ανδρικές µορφές νεαρών ηρώων σε 

σφραγιδοκύλινδρους48, ενώ στις κυπροφοινικικές φιάλες µε παραστάσεις ηρώων, σε 

συµπλοκή µε λιοντάρια ή κυνηγών, γυµνών κυρίως στον άνω κορµό η ζώνη είναι 

λεπτή και δεν τονίζεται49. 
                                                           
42 Kunze & Schleif 1944, 119-120, πίν. 38-39. 
43 Kunze 1931, 198, υπ. 86-87. 
44 Ο τύπος αυτός της περισκελίδας έχει ως προποµπό τη µινωική αντίστοιχη που χρησιµοποιείται από 
την ΠΜ ΙΙΙ (Xanthoudides 1924, 83, αρ. κατ. 821, πίν. VIII κάτω µισό) ως την ΥΕ ΙΙ περίοδο, ως 
ένδυµα κατάλληλο για τοξότες, κυνηγούς, πολεµιστές, ακροβάτες, ταυροκαθάπτες, λατρευτές και 
δαίµονες (Σαπουνά-Σακελλαράκη 1971, 71, 77, 120-122, 199, 212, εικ. 13 (αρ. κατ. 169), εικ. 14 (αρ. 
κατ. 170-171, 173-174). 
45 Kunze 1931, 224, υπ. 93. 
46 Frankfort 1939, 88, εικ. 29, πίν. X g,i/ XI b,c,m/ XII b/ XVI a,d,f,g/ XVII a-j/ XX g,i/ XXI g,h/ XXV 
f,g/ XXVII k· Loyd 1978, 185, εικ. 131, 133. 
47 Frankfort 1939, πίν. XXX m, XXXII b,d,g,i/ XXXIII a (ιδιαιτέρως) b,c,e/ XXXIV a,b,c,g,h/ XXXV 
a,d,g,i,k· Strommenger 1964, πίν. 42 (α,β,δ,ε)/ 113 (ε,στ)/ 157 α/ 186(β)/ 187 (β,γ)/ 190(γ)/ 234, 246-
247, 256·  Loyd 1978, 185, εικ. 131, 133, 210-211, εικ. 154/ 221, εικ. 166. 
48 d� Albiac 1992, 106, εικ. 2 f. 
49 Markoe 1985, 169-170, 242-243 (Cy1), 170-171, 244-245 (Cy2), 177-178, 256-259 (Cy8). 
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 Η πλατιά ζώνη στη µέση χαρακτήρισε επίσης το µινωικό ένδυµα, περίζωµα ή 

περισκελίδα, λόγω και πάλι ισχυρών ανατολικών επιδράσεων50. 

Στην ΠΑ ελληνική τέχνη συναφείς ζώνες µε ανατολική επίδραση 

χαρακτηρίζουν γυµνά, κατά τα άλλα, χάλκινα ειδώλια των αρχών του 7ου αι.51. Στην 

κρητική τέχνη του 8ου-7ου αι. στενή, ταινιωτή ζώνη φέρουν όλες οι ανδρικές µορφές 

µε χιτωνίσκο, χωρίς να παραπέµπουν ακριβώς στο αρ. Α1 «τύµπανο», εκτός ίσως του 

Πόσιος Θηρών στον ανάγλυφο αµφορέα της Κοπεγχάγης52. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη διακόσµηση του ενδύµατος της κεντρικής, 

ανδρικής µορφής στο αρ. Α1 «τύµπανο» αποτελεί η στικτή διακόσµηση δύο 

διαφορετικού µεγέθους έντυπων στιγµών σε απλή σειρά ή σε διάταξη ροδάκων ή 

ροµβοειδών για τον ορισµό του περιγράµµατος των µορφών, την απόδοση των 

λεπτοµερειών της κόµης και της γενειάδας καθώς και για τη δήλωση του σχεδίου του 

ενδύµατος των παρακείµενων φτερωτών, ανδρικών µορφών. 

Η ίδια απλή κατά σειρά στίξη χρησιµοποιείται στο αρ. Α1 «τύµπανο» για τη 

δήλωση των ανατοµικών λεπτοµερειών των ζώων, ενός ταύρου και ενός λιονταριού 

καθώς επίσης και των φυτικών, λωτόσχηµων θεµάτων στην περιφέρειά του. 

Η στίξη που χαρακτηρίζει τη µεταλλουργία δεν χρησιµοποιείται τόσο συχνά 

όσο στην αγγειογραφία της ΠΑν περιόδου, της οποίας τα πρότυπα ακολουθεί. 

Στην κρητική χαλκουργία δεν υπάρχουν πολλά παραδείγµατα µε στικτή 

διακόσµηση. Συχνά µόνο αποδίδονται οι χαίτες των λιονταριών ή πανθήρων µε 

έκτυπη όµως στίξη ή πολύ µικρούς κύκλους. ∆ιάστικτα κοσµήµατα ή λεπτοµέρειες 

του σώµατος ή του ενδύµατος απαντώνται στην αρ. κατ. 27 ασπίδα53, στα τέσσερα 

αρ. κατ. 42, 83, 85-86 θραύσµατα ασπίδων54, σε ένα χρυσό περίτµητο έλασµα55, όλα 

του 8ου-7ου αι. από το Ιδαίο Άντρο, σε µία χάλκινη µίτρα από το Αφρατί56, τώρα στο 

Μουσείο Ηρακλείου, καθώς επίσης και σε χάλκινα τορεύµατα57 από τη Σύµη του 7ου 

αι. 

                                                           
50 Σαπουνά-Σακελλαράκη 1971, 130-139, 218-228. 
51 Herrmann & Mallwitz 1980, 121, πίν. 84. 
52 Brock 1957, 135-136, πίν. 116, 169· Blome 1982, 69, πίν. 172· Coldstream 1998, 256, 266, αρ. κατ. 
321, 334· Μπρεδάκη & Σταµπολίδης 1998, 207, αρ. κατ. 230. 
53 Kunze 1931, 18, αρ. κατ. 27, πίν. 34. 
54 Kunze 1931, 23, αρ. κατ. 42, πίν. 40/ 34, αρ. κατ. 83, πίν. 50/ 34-35, αρ. κατ. 85, πίν. 50/ 35, αρ. κατ. 
86, πίν. 50. 
55 Λεµπέση 1985, 55, πίν. 16 (Γ9). 
56 Λεµπέση 1985, πίν. 65. 
57 Λεµπέση 1985, 22, 24, 29, 37, 39-40, πίν. 1, 53(Α1)/ 4, 43(Α6)/ 12, 36(Α18)/ 23, 38(Α38)/ 27, 
41(Α44). 
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Εκτός όµως από την κρητική χαλκουργία, στίξη απαντάται και σε µία λίθινη 

στήλη από τον Πρινιά, όπου το ανώτερο τµήµα και η κατώτερη παρυφή του 

ενδύµατος της γυναίκας που κλώθει είναι γεµάτο στιγµές58. Η προτίµηση για την 

πλήρωση των κενών µε στιγµές χαρακτήρισε όλη την ανατολίζουσα ελληνική τέχνη, 

έπαψε όµως να ισχύει µε την επικράτηση του µελανόµορφου ρυθµού. 

Εκτός Κρήτης στίξη παρατηρείται στο ένδυµα ανθρώπινης µορφής και στο 

σώµα πάνθηρα σε χάλκινο έλασµα από την Ακρόπολη Αθηνών59. Από την Ολυµπία 

υπάρχουν επίσης παραδείγµατα στίξης σε χάλκινους λέβητες (βάσεις, ζωόµορφα ή 

ανθρωπόµορφα εξαρτήµατα λαβών) καθώς και σε χάλκινες επίσης µίτρες60. 

Στην ελληνική αγγειογραφία τέλος απαντάται η στίξη σε ΠρΑττ αγγεία για 

την απόδοση λεπτοµερειών σε ζώα και φυτά κυρίως, αλλά και στα ενδύµατα 

ανθρώπινων µορφών61, σε ανάγλυφους πίθους µε ανάγλυφες σειρές στιγµών και 

κυκλίσκων62 και σε ανάγλυφους επίσης αµφορείς από τη Βοιωτία του 7ου αι.63. 

Όµοια ακριβώς στίξη µε αυτήν στο αρ. Α1 «τύµπανο» χρησιµοποιείται στο 

λιοντάρι στη χάλκινη φιάλη από την Capena της Κάτω Ιταλίας64, καθώς και στις 

σφίγγες στην επίσης χάλκινη βάση λέβητα από τον τάφο Barberini στην Praeneste της 

Κάτω Ιταλίας, και τα δύο του δεύτερου µισού του 8ου αι.65 

Η απεικόνιση περίστικτων ροδάκων και ροµβοειδών που κοσµούν το ένδυµα 

της κεντρικής, ανδρικής µορφής στο αρ. Α1 «τύµπανο», παραπέµπουν µε 

σχηµατοποιηµένο τρόπο στα µεταλλικά κοσµήµατα (χρυσός, ασήµι) σχήµατος 

ρόδακα ή τετραγώνου που κοσµούσαν τα διαδήµατα, καλύµµατα κεφαλών, ψέλια και 

ενδύµατα βασιλικών προσώπων, αξιωµατούχων, ανδρικών και γυναικείων θεοτήτων 

της Ανατολής66 από το 13ο αι. ως τον ύστερο 7ο, όπως µας παραδίδεται από ορισµένα 

λίθινα γλυπτά και ανάγλυφα, ασβεστολιθικές στήλες κ.ά. Η ιερότητα του συµβόλου 
                                                           
58 Kunze 1931, 106, υπ. 87-89. 
59 Kunze 1931, 106. 
60 Herrmann 1966, πίν. 7 (Α1, αρ. ΕΑΜ 6122). Συναφείς περίστικτοι ρόδακες κοσµούν το ένδυµα του 
χάλκινου, ανθρωπόµορφου εξαρτήµατος λαβής λέβητα από την Ολυµπία. Στη βάση χάλκινου λέβητα 
(U3) και σε ελάσµατα επίσης από την Ολυµπία, χρησιµοποιείται συναφής προς το κρητικό παράδειγµα 
στίξη για την απόδοση των λεπτοµερειών ζώων και φυτικών θεµάτων· idem 1966, πίν. 69 (U3)· 
Herrmann & Mallwitz 1980, 57, εικ. 8/ 73, εικ. 9/ 76, 81, εικ. 10, πίν. 46/ 99, εικ. 1· Borell & Rittig 
1998, πίν. 7 (2, 10, 32). 
61 Cook 1934-1935, πίν. 41, 42, 46γ, 5154, 55. 
62 Kunze 1931, 106, υπ. 84-85. 
63de Ridder 1898, 439-471, 497-519, εικ. 9, 10, πίν. IV - VIβ. 
64 Poulsen 1912, εικ. 126, Kunze 1931, παράρτ. 4. 
65 Poulsen 1912, 128-129, εικ. 141-2, Kunze 1931, 236-237, παράρτ. 7. 
66 Oppenheim 1949, 172-193· Strommenger 1964, 251, 253-254, 258, 260-261, 456-457, πίν. 270-271· 
Maxwell-Hyslop 1971, 251-260, εικ. 152-155, 158, 162-164. 
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του ρόδακα και η αποτροπαϊκή του ιδιότητα ήταν ήδη δεδοµένη στην Ανατολή, 

συνδεδεµένη µε τη λατρεία της Ιστάρ, ως προστάτιδας του ουρανού και του 

αρσενικού παρέδρού της. 

Από τον ελλαδικό χώρο και συγκεκριµένα από την Ολυµπία προέρχονται 

χάλκινα ελάσµατα µε ποµπή δεξιόστροφων ζευγών ανδρών µε ταύρους και 

αριστερόστροφων ιππέων αντίστοιχα, ασσυριακού τύπου, του 8ου αι. Από τον ίδιο 

χώρο προέρχονται δύο επίσης χάλκινα ελάσµατα του τρίτου τέταρτου του 7ου αι. και 

της πρώτης δεκαετίας του 6ου αι. αντίστοιχα, µε παράσταση µυθολογικών σκηνών 

του φόνου του Καινέα και της τύφλωσης του Πολύφηµου αντίστοιχα. Στα ελάσµατα 

αυτά εικονίζονται περίστικτοι ρόδακες όµοιοι µε του κρητικού παραδείγµατος ως 

διακοσµητικό µοτίβο των χιτώνων των ανδρικών µορφών, παρά τη χρονολογική 

διαφορά των έργων67. 

Το θέµα όµως των περίστικτων ροδάκων ή απλών, στικτών ροµβοειδών ως 

απόηχος της µακρινής πλέον ανατολικής επίδρασης κοσµούν συχνά τα ενδύµατα 

ανδρών και γυναικών της ελληνικής αγγειογραφίας του ώριµου έως και του ύστερου 

6ου αι. κυρίως του αττικού µελανόµορφου και ερυθρόµορφου ρυθµού68, αλλά και 

άλλων επαρχιακών εργαστηρίων. 

 Περίστικτοι ρόδακες και ροµβοειδή µε την τεχνική όµως της κοκκίδωσης 

χρησιµοποιούνται στην κόσµηση ενδύµατος σειράς Πότνιας Θηρών σε χρυσά 

πλακίδια από την Κάµιρο της Ρόδου του δεύτερου µισού του 7ου αι.69. 

Συµπεραίνεται εποµένως ότι το ένδυµα της κεντρικής, ανδρικής µορφής 

συγκεντρώνει τόσο στον τύπο όσο και τη διακόσµηση στοιχεία που προκύπτουν από  

την επίδραση κυρίως των ανατολικών προτύπων, αλλά και των προγενέστερων 

κρητοµηκυναϊκών, υπογραµµίζοντας έτσι τη διαχρονική κρητική µεταχείριση των 

ανατολικών αυτών θεµάτων. 

Η κεφαλή της µορφής χαρακτηρίζεται από µακριά κόµη στο ύψος των ώµων 

µε αποστρογγυλευµένα άκρα, γενειάδα µε τετραγωνισµένη απόληξη και έντονα 

δηλωµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσώπου όπως µεγάλα, κοίλα µάτια, ισχυρή 

                                                           
67 Γιαλούρης 1972α, 127, 130, υπ. 3,4, πίν. 58, 60. Όµοιοι περίστικτοι ρόδακες εικονίζονται σε 
όστρακο αγγείου από τη Χίο µε παράσταση Ηρακλή και σε ένα πήλινο ανδρικό ειδώλιο. 
68 Τιβέριος 1996: α. περίστικτοι ρόδακες: 54-55, 242, αρ. κατ. 6-7/ 58-59, 244-245, αρ. κατ. 12-13/ 58-
59, 245, αρ. κατ. 13, 61/ 246, αρ. κατ. 15/ 64-65, 248-249, αρ. κατ. 19-20/ 74-75, 256-257, αρ. κατ. 32-
33/ 74, 256, αρ. κατ. 32/ 75, 257, αρ. κατ. 33/ 89, 266-267, αρ. κατ. 52/ 199, 333-334, αρ. κατ. 181-182 
β. περίστικτα ροµβοειδή: 104, 279, αρ. κατ. 70-71/ 105, 280-281, αρ. κατ. 72. 
69 ∆εσποίνη 1996, 146-147, 247, αρ. κατ. 133. 
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γραµµή µύτης, εύσαρκα χείλη και τονισµένα ζυγωµατικά που παραπέµπουν σε 

αντίστοιχου τύπου ανδρικές µορφές της ανατολικής κυρίως τέχνης όπως εικονίζονται 

σε σφραγιδοκύλινδρους, λίθινα ανάγλυφα ή γλυπτά, χάλκινα ή ελεφάντινα ανάγλυφα 

τέχνεργα. 

 Η κόµη της µορφής παραπέµπει επίσης στον τύπο της κόµης των ανατολικών 

ηρώων που δαµάζουν λιοντάρια, της νεοασσυριακής περιόδου και εξής, που φορούν 

µακριά φούστα ή περισκελίδα όµοια µε της κεντρικής ανδρικής µορφής στο αρ. Α1 

«τύµπανο». Ο τύπος αυτός αποτελεί µετεξέλιξη της κόµης µε τους έξι βοστρύχους, 

αποτροπαϊκού χαρακτήρα, συνήθης στους δαµαστές λιονταριών από την Πρώιµη 

∆υναστική περίοδο έως το τέλος της 1ης χιλιετίας70. 

Οι γενειοφόρες κεφαλές των γυµνών ηρώων και των συνοδών τους 

ανθρώπων-ταύρων µε τα εύσαρκα χαρακτηριστικά και την τετραγωνισµένης 

απόληξης γενειάδα αποτελούν τον απώτερο χρονολογικό πρόγονο της κεντρικής 

µορφής από την Πρώιµη ∆υναστική ΙΙΙ περίοδο (± 2700-2600). Τα έντονα, µεγάλα, 

κοίλα µάτια συχνά µε οπές ένθεσης άλλου υλικού όπως υαλόµαζα, τα καµπύλα 

φρύδια που ενώνονται πάνω από τη µύτη απαντώνται σε πολύ πρώιµα λίθινα 

ολόγλυφα ή ανάγλυφα έργα της Πρώιµης Σουµεριακής περιόδου (± 3025), έως και 

την Ύστερη εποχή της Νεοασσυριακής περιόδου (668-627)71. 

Ο Dumbabin συσχετίζει το πρόσωπο της κεντρικής, ανδρικής µορφής του αρ. 

Α1 «τύµπανου» µε το πρόσωπο του ασβεστολιθικού αγάλµατος του βασιλέως 

Ashurnasirpal ΙΙ (883-859) από τη Nimrud βασιζόµενος κυρίως στην απόδοση των 

χαρακτηριστικών του προσώπου, την ασσυριακού τύπου κόµη και την 

τετραγωνισµένης απόληξης γενειάδα. Η απουσία παντελούς κίνησης, εκτός από την 

ελαφρά κίνηση των χεριών του αγάλµατος, δεν επιτρέπουν περαιτέρω εικονογραφική 

σύγκριση µε την κινηµένη, ζωηρή, κεντρική, ανδρική µορφή στο αρ. Α1 «τύµπανο»72. 

Σχετικές οµοιότητες, παρά την χρονολογική απόσταση ορισµένων από αυτά, 

παρατηρούνται σε γλυπτά έργα της Νεοασσυριακής περιόδου (858-627), όπως στην 

κεφαλή αγάλµατος από βασάλτη του βασιλιά Salmanaser III ( 858-824)73, στην 

                                                           
70 Brown-Holzinger & Matthäus 2000, 300, υπ. 89-90. 
71 Strommenger 1964, 385, 394, 400, αρ. κατ. 25, 50-53, XX, 400-401, 405, αρ. κατ. 89-91, 96, 99, 
102-103, XXII, 440-441, 443, 448, 454, αρ. κατ. 196-199, 207, 215, 220-222, 262. 
72 Dunbabin 1957, 41, πίν. X1-2, υπ. 2-3· Strommenger 1964, 440, πίν. 196-197. 
73 Strommenger 1964, 441, πίν. 207. 
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κεφαλή αγάλµατος ανδρικής θεότητας από τη Nimrud ανάλογης περιόδου74, στον από 

αλάβαστρο ανάγλυφο ήρωα µε λιοντάρι από το ανάκτορο του Σαργών ΙΙ (721-705) 

από το Khorsabad και τέλος στην κεφαλή ανδρικής µορφής σε αναµνηστική στήλη 

προς τιµήν του βασιλέως Ashurbanipal (668-627)75. Το τελευταίο αυτό παράδειγµα 

είναι σχετικά πλησιέστερο εικονογραφικά καθώς συνδυάζει παράλληλα µε την 

οµοιότητα των χαρακτηριστικών του προσώπου και την κίνηση των χεριών της 

ανδρικής µορφής, που ανασηκώνει καλάθι στη θέση του λιονταριού του κρητικού 

παραδείγµατος. 

Από τον ελλαδικό χώρο και συγκεκριµένα από τους ∆ελφούς και την Ολυµπία 

προέρχονται τα χάλκινα ανθρωπόµορφα εξαρτήµατα λαβών, οι βάσεις χάλκινων 

λεβήτων και τα ανατολικής προέλευσης χάλκινα ελάσµατα του 8ου αι. που 

παρουσιάζουν οµοιότητες µε το πρόσωπο της κεντρικής, ανδρικής µορφής στο αρ. Α1 

«τύµπανο», λόγω κυρίως κοινών ανατολικών προτύπων76. 

Το ίδιο ισχύει και για τα ανθρωπόµορφα εξαρτήµατα χάλκινων λεβήτων από 

το λεγόµενο τάφο των Λεβήτων στη Vetulonia, τώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Φλωρεντίας, των αρχών του 7ου αι.77 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η κεφαλή, η κόµη, η γενειάδα και τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται βάσει ανατολικών προτύπων που 

χρονολογούνται από την Πρώιµη ∆υναστική ΙΙΙ περίοδο (± 2700-2600) έως και τον 

7ο αι. 

Η απόδοση τέλος του µυϊκού συστήµατος των άκρων της κεντρικής, ανδρικής 

µορφής αποδίδεται µε ευθείες και καµπύλες γραµµές για τον τονισµό των ανατοµικών 

λεπτοµερειών τους, οµοίως µε τους δύο παρακείµενους, φτερωτούς δαίµονες. 

Στην κρητική τέχνη του 7ου αι. εγχάρακτα δηλώνεται το µυϊκό σύστηµα των 

µορφών στο χάλκινο ασπίδιο από Ιδαίο Άντρο µε παράσταση Ερµή στο εν γούνασι 

δρόµου σχήµα78, στο χρυσό περίτµητο πλακίδιο επίσης από το Ιδαίο Άντρο µε την 

                                                           
74 Strommenger 1964, 443, πίν. 215. 
75 Strommenger 1964, 454, πίν. 262. 
76 Kunze 1931, 237-238, παραρτ. 6, 268, 275 (αρ. κατ. 22), 285· Maxwell-Hylsop 1956, 150, 159-161· 
Herrmann 1966, 164, 174-177, πίν. 72-73· Muscarella 1992, 17-45, πίν. Ια-ΙΙβ· Borell & De Rittig, 
1998, πίν. 1-3, 5-9, 14-15, 23, 32, 44-45, 54-56, 67, 68-70. Οµοιότητες στην απόδοση των κοίλων 
οφθαλµών για την ένθεση άλλης ύλης παρουσιάζει ο ελεφάντινος Πόσις Θηρών από τους ∆ελφούς, 
λόγω των κοινών ανατολικών προτύπων (Schefold 1970, 579, 582, πίν. 1). 
77 Akurgal 1961, 43-51, εικ. 25-26, 28. 
78 Λεµπέση 1985, 59, υπ. 37, 114, υπ. 264, πίν. 55. 
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τριαδική παράσταση µορφών, δύο ανδρικών και µιας γυναικείας79, στα χάλκινα 

τορεύµατα µε παραστάσεις ανδρικών µορφών από το ιερό του Ερµή και της 

Αφροδίτης στη Σύµη80, καθώς και στις ανδρικές µορφές κυρίως πολεµιστών στις 

επιτύµβιες στήλες από τον Πρινιά81. 

Συναφούς είδους εγχαράξεις χρησιµοποιούνται για τη δήλωση του µυϊκού 

συστήµατος σκέλους στο αρχιτεκτονικό, πήλινο ανάγλυφο από το Παλαίκαστρο, Α 

χρόνων και εκτός Κρήτης σε µια Α επίσης αττική, επιτύµβια στήλη µε παράσταση 

Γοργούς από το Θεµιστόκλειο Τείχος82, και στη χάλκινη βάση λέβητα από την 

Ολυµπία83. 

∆ιαφαίνεται εποµένως ότι η απόδοση µυϊκού συστήµατος των µορφών στο αρ. 

Α1 «τύµπανο» επηρεάστηκε από τις αντίστοιχες µορφές των ασσυριακών 

ανακτορικών ανάγλυφων του 9ου - 8ου αι. επηρεάζοντας στη συνέχεια την απόδοση 

των µορφών της κρητικής και ελλαδικής µεταλλουργίας και πλαστικής του 7ου αι. 

δ. Ο τύπος του θεού που στέκεται ήρεµα στη ράχη ταύρου σχετίζεται, όπου 

αυτός απαντάται, µε µία τοπική λατρεία δηλώνοντας έτσι την αρχέγονη ιερότητά 

του84, εφόσον αποτελεί ενσάρκωση της ζωοδότριας δύναµης και των γονιµοποιών 

δυνάµεων του ήλιου και της καταιγίδας85. Ιδιαίτερα ο τύπος αυτός εµφανίζεται σε 

περιοχές όπως η Αίγυπτος, η Συρία, η Μικρά Ασία και η Κρήτη, πάντοτε σε σχέση µε 

τον κορυφαίο θεό κάθε περιοχής και στη συνέχεια µε τον ελληνικό ∆ία ή το ρωµαϊκό 

Jupiter86. 

Στην Ασσυρία87 ο ταύρος προσάπτεται στο θεό της καταιγίδας Endid, Adad88, 

Ramman89, πάρεδρος της θεάς Αταργάτιδος, πριν το σχήµα γίνει ακόµη γνωστό στον 

                                                           
79 Λεµπέση 1985, 55, αρ. κατ. Γ9, πίν. 16. 
80 Λεµπέση 1985, πίν. 2 (Α2, 3), 3 (Α7, 9), 4 (Α8), 13 (Α17), 14 (Α20), 16 (Α24-25), 17 (Α26), 18 
(Α29), 19 (Α32), 22 (Α37), 24 (Α39-40), 25 (Α42), 26 (Α43), 28 (Α45), 29 (Α47), 30 (Α50-51), 32 
(Α56, 58), 34 (Α8, 20, 58), 36 (Α40), 38 (Α38), 39 (Α3, 17, 42), 41 (Γ5), 42 (Α35), 44 (Α39, 54), 45 
(Α32), 46 (Α7), 47 (Α49, 56), 48 (Α10, 37, 47), 49 (Α24, 50), 50 (Α9, 19, 29), 51 (Α23, 51, 45), 52, 
(Α2). 
81 Λεµπέση 1976, 80, πίν. 6-9, 14-17, 20-22, 24-27. 
82 Μαρινάτος 1927-1928, 8, υπ. 2, εικ. 2. 
83 Herrmann 1966, 162-163, πίν. 65(2), 67. 
84 Willetts 1962, 43. 
85 Jastrow 1898, 485-486. 
86 Cook 1965, 633· Canciani 1970, 90· Arafat 1990. 
87 Cook 1965, 633-634. 
88 Cook 1965, 576-593. 
89Cook 1965, 577, 591, εικ. 446, υπ. 4,5. Ο Ramman της ασσυριακής, βαβυλωνιακής θρησκείας 
απεικονίζεται σε σφραγιδοκύλινδρους όρθιος ή µε το ένα πόδι σε ανάπαυση πάνω σε ταύρο ως θεός του 
ουρανού, του ήλιου και της καταιγίδας συσχετισµένος µε την αστρολογική τριάδα Sis, Samas και Ιστάρ 
(idem 1965, 577, 606, εικ. 477, υπ. 3)· Frankfort 1939, 163, πίν. XXVII j/ 179, πίν. XXXIX k (της 
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ελληνικό και ρωµαϊκό κόσµο. Λατρεύεται κατεξοχήν ως Zeus Adados ή Jupiter 

Heliopolitanus90. Στο Boghaz-köy και στη Μαλατία εµφανίζεται ως συνοδός του 

χεττιτικού πατέρα-θεού91. Τέλος στην Κρήτη ο ταύρος ταυτίζεται µε το θεό Ήλιο και 

αργότερα αντικαθίσταται ή συγχωνεύεται µε τον ελληνικό ∆ία92. 

Το εικονογραφικό αυτό θέµα του όρθιου, ανδρικού, ενδεδυµένου θεού πάνω 

σε ταύρο ανήκει στον ευρύτερο κύκλο απεικόνισης της ανατολικής, όρθιας, ανδρικής 

(Adad) αλλά και γυναικείας θεότητας (Ιστάρ) πάνω σε ζώο ή σπανιότερα σε πουλί93. 

Συχνά εικονίζεται σε εραλδικές συνθέσεις ανδρικών ή γυναικείων µορφών πάνω σε 

ζώα ταυτόχρονα µε άλλα ζώα στις δύο πλευρές τους. Απαντάται συχνά σε 

σφραγιδοκύλινδρους (13ου-7ου αι.), σφραγίδες (10ου-8ου αι.), σε λίθινα ανάγλυφα 

και επιτύµβιες στήλες από την Ανατολή, χωρίς να ριζώσει στην ελληνική τέχνη και να 

αποκτήσει µυθολογικό περιεχόµενο ως σύνθεση94. 

Αντίθετα η όρθια ανδρική θεότητα πάνω σε ταύρο κάνει θριαµβευτική πορεία 

µέσω Συρίας στην Ευρώπη των ελληνορωµαϊκών χρόνων µε την επίκληση Ζευς 

∆ολιχινός95, έλκοντας το όνοµά του από την πόλη ∆ολίχη της Κοµµαγηνής. Στην 

Κύπρο το ανατολικής προέλευσης εικονογραφικό αυτό θέµα απεικονίζεται σε µια 

ασηµένια φιάλη του τέλους του 8ου αι. µε παράσταση δεξιόστροφου πτερωτού 

δαίµονα µε το πόδι του βάθος να αναπαύεται σε κεφαλή λιονταριού96. Ανάλογο θέµα 

όρθιας, ανδρικής µορφής σε ταύρο δεν απαντάται στην κρητική ΠΑ τέχνη97. 

Αλλά και από την Κυρίως Ελλάδα τα παραδείγµατα όρθιας θεότητας σε ζώο, 

ιδιαίτερα λιοντάρι είναι µεµονωµένα (Ολυµπία, Τεγέα). Απεικονίζουν µόνο γυναικείες 

θεότητες και χρονολογούνται στο πρώτο και δεύτερο µισό του 8ου αι. αντίστοιχα98. 

                                                                                                                                                                      
Πρώτης Βαβυλωνιακής ∆υναστείας 2100-1750)/ 201, πίν. XXXIII c,f (Ασσυρίας 13ου-10ου αι.)/ 190, 
πίν. XXXIII c,f (Ασσυρίας 9ου αι.) και 191, πίν. XXXV f (750-650). Σχολιάζεται η συνοδεία του θεού 
Ramman από φτερωτούς συνήθως δαίµονες, άλλοτε ανθρωπόµορφους και άλλοτε µε πτηνόµορφα 
χαρακτηριστικά συνήθως γρύπα, µε χώρο δράσης την ατµόσφαιρα ως ζεύγµα ουσιαστικά γονιµοποιών 
δυνάµεων (idem 1939, 201, πίν. XXXII g · Cook 1965, 579).  
90 Cook 1965, 549-576, 634, υπ. 2. 
91 Cook 1965, 634, υπ. 3-4. 
92 Cook 1965, 533, υπ. 7-10. 
93 Carter 1972, 50, υπ. 148. 
94 Carter 1972, 50. 
95 Cook 1965, 604-605, υπ. 6-10, εικ. 476/ 607, εικ. 478/ 612, εικ. 480/ 612, εικ. 480-481/ 614, εικ. 
484/ 616, εικ. 487-488/ 618, εικ. 489/ 619, πίν. XXXIV/ 629, εικ. 494. 
96 Markoe 1985, 266(Cy17). 
97Για την ιερότητα του ταύρου µεµονωµένα στην µινωική τέχνη και εξής βλ. Nilsson 19502, 229-233· 
Pilali-Papasteriou 1985, 124, 156, 158· Marinatos 1993, 116, 218· Schürmann 1996, 220-221· 
Zeimbekis 1998. 
98 Christou 1968, 113, αρ. κατ. 2. Το ανατολικό αυτό θέµα εικονίζεται σε χάλκινο, χυτό πόδι τριποδικού 
λέβητα από την Ολυµπία, πιθανότατα του τρίτου τετάρτου του 8ου αι. (Carter 1972, 50, υπ. 147, πίν.12 α) 
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Γίνεται φανερό εποµένως ότι ο εικονογραφικός τύπος του όρθιου θεού πάνω 

σε ταύρο προέρχεται κυρίως από τη Συρία, αναπτύσσεται την περίοδο της Πρώτης 

Βαβυλωνιακής ∆υναστείας (2100-1750), στην ασσυριακή τέχνη του 13ου έως τον 

πρώιµο 7ο αι. Το ίδιο θέµα µε την µορφή του ∆ιός ∆ολιχινού επιβιώνει ως την ύστερη 

αυτοκρατορική εποχή. 

Η στάση εποµένως της κεντρικής, ανδρικής µορφής στο αρ. Α1 «τύµπανο» µε 

το ένα πόδι πάνω στην κεφαλή ταύρου99 αποτελεί µία παραλλαγή του κλασικού 

ανατολικού εικονογραφικού τύπου και µε το ίδιο ιδεολογικό περιεχόµενο 

προσδίδοντάς στη µορφή θεϊκές ιδιότητες ανάλογες µε αυτές των ανατολικών 

θεοτήτων, όπως την κυριαρχία στον ουρανό, στον ήλιο, στην καταιγίδα και στα ζώα. 

Το εικονογραφικό θέµα της ανδρικής µορφής, ηρωικής ή σπανιότερα θεϊκής, 

ενδεδυµένης ή και γυµνής, που κραδαίνει πάνω από την κεφαλή του λιοντάρι, και µε 

τον κάτω κορµό σε µια άλλη εκδοχή του εν γούνασι δρόµου σχήµατος προς τα δεξιά 

δεν απαντάται συχνά στη µεσοποταµιακή τέχνη, ενώ δεν απεικονίζεται καθόλου στην 

κρητική και ελλαδική τέχνη. 

Απώτερο χρονολογικό προποµπό του θέµατος αυτού αποτελούν οι σκηνές 

συµπλοκής γυµνών ηρώων µε λιοντάρια ή ταύρους ή καθυπόταξής τους σε απλή 

παρατακτική διάταξη από την Πρώιµη ∆υναστική ΙΙ και ΙΙΙ περίοδο (± 3000-2800)100, 

την εποχή της βασιλείας του Σαργών (2500)101, την Τρίτη Ακκαδική ∆υναστεία (2460-

2290)102, την Τρίτη ∆υναστεία της Ur (2300-2200)103 και τη Νεοβαβυλωνιακή 

περίοδο (800-600)104. 

Ένας σφραγιδοκύλινδρος της Πρώτης Βαβυλωνιακής ∆υναστείας105(2100-

1700) απεικονίζει σύνθεση γενειοφόρου, δεξιόστροφου, γυµνού µετωπικού ήρωα ή 

                                                                                                                                                                      
και σε µία χάλκινη βάση λέβητα µε σφυρήλατη παράσταση τριών ενάλληλων, ανδρικών µορφών σε 
λιοντάρια [Herrmann 1966, 164, (U6), πίν. 72-73]. Σε ένα ΥπΓ χάλκινο επίσης δίσκο από την Τεγέα 
εικονίζεται γυµνή, γυναικεία θεότητα σε ζώο, από το οποίο σώζονται µόνο τα οπίσθια πόδια (Carter 1972, 
50, υπ. 151). Το θέµα αυτό τέλος απαντάται ξανά στην ελληνική τέχνη του δεύτερου µισού του 6ου αι. σε 
ένα σύνολο µολύβδινων δίσκων µε οπή αναρτήσεως για τη χρήση τους ως περιάπτων, µε παράσταση 
λατρευτού µπροστά από όρθια, γυναικεία θεότητα µε πόλο, πάνω σε λιοντάρι (idem 1972, 50, υπ. 152). 
99 Για την απόδοση του ταύρου σύµφωνα µε βορειοσυριακά και κυρίως ασσυριακά πρότυπα απεικόνισης 
βλ. Brown-Holzinger & Matthäus 2000, 300-302, υπ. 91-100. Το στικτό επίσης περίγραµµα του σώµατος 
του λιονταριού παραπέµπει σε βορειοσυριακά πρότυπα. 
100 Frankfort 1939, 165-166, πίν. XI/ XII/ XXVIII k/ XLI a· Strommenger 1964, 436, πίν. 186β. 
101 Frankfort 1939, πίν. XVI. 
102 Frankfort 1939, πίν. XVII. 
103 Frankfort 1939, πίν. XXV g. 
104 Frankfort 1939, πίν. XXXVI a,b,g,h· Brown-Holzinger & Matthäus 2000, 300-301, υπ. 85-88, 90-
92. 
105 Frankfort 1939, 165-166, πίν. XXVIII k. 
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θεού στο εν γούνασι δρόµου σχήµα, στη ράχη µικρογραφικού ζώου, που ταυτόχρονα 

κρατεί άλλο µεγαλύτερης κλίµακας ζώο πάνω από την κεφαλή του. Οι διαφορές του 

µε την κεντρική, ανδρική µορφή στο αρ. Α1 «τύµπανο» εκτός από την χρονολογική 

απόσταση των δύο αντικειµένων, είναι ότι στο σφραγιδοκύλινδρο ο ήρωας 

απεικονίζεται γυµνός. Όµοια σκηνή ήρωα που κραδαίνει λιοντάρι πάνω από την 

κεφαλή του απεικονίζεται σε δύο σφραγίδες της Μέσης Ασσυριακής περιόδου (1385-

1045) και της Νεοβαβυλωνιακής αντίστοιχα (800-600). 

Στο αρ. Α1 «τύµπανο» η µικρογραφική κλίµακα των ζώων και η µεγαλύτερη 

της ανθρώπινης µορφής υπερτονίζει την αίσθηση της εξουσίας που ασκείται στα ζώα, 

ενώ στο σφραγιδοκύλινδρο η αναλογία µεγέθους των µορφών λόγω του µικρού 

διαθέσιµου χώρου δεν είναι αισθητή. Η συγκρατηµένη κίνηση τέλος των µορφών στο 

αρ. Α1 «τύµπανο» έρχεται σε αντίθεση µε την στιγµιαία ακινητοποίηση του 

ανατολικού γυµνού ήρωα και των ζώων που τον συνοδεύουν· οµοιάζουν όµως στην 

κοινή εκδοχή του εν γούνασι δρόµου σχήµατος. 

Σε ένα σφραγιδόλιθο της Μέσης Ασσυριακής περιόδου (1400) και σύµφωνα 

µε άλλους µελετητές της Νεοασσυριακής (883-859) απεικονίζεται ήρωας στο εν 

γούνασι δρόµου σχήµα να κραδαίνει λιοντάρι πάνω από την κεφαλή του106. 

Από την Κύπρο107, άγνωστης λοιπής προέλευσης, τώρα στο Μητροπολιτικό 

Μουσείο Νέας Υόρκης, προέρχεται ασηµένια φιάλη του 8ου αι. µε παράσταση 

φτερωτού δαίµονα που κραδαίνει επίσης ανεστραµµένο λιοντάρι από την ουρά. Το 

δεξί του πόδι σε όµοια στάση µε αυτήν την κεντρικής, ανδρικής µορφής στο αρ. Α1 

«τύµπανο» αναπαύεται στην κεφαλή λιονταριού σε ήρεµο διασκελισµό. 

Στην ελληνική και κρητική τέχνη του 9ου-8ου αι. εκτός από το αρ. Α1 

«τύµπανο» το εικονογραφικό αυτό θέµα δεν απαντάται καθόλου. Το θέµα όµως της 

συµπλοκής ή της καθυπόταξης λιονταριών σε παρατακτική διάταξη είναι συχνό 

κυρίως σε συνθέσεις του Πόσιος Θηρών, «ήρωα σε συµπλοκή µε λιοντάρια» ή 

σπανιότερα σε σκηνές κυνηγιού108. 

                                                           
106 Kunze 1931, 196, υπ. 78· Frankfort 1939, 198, υπ. 1· Strommenger 1964, 436, αρ. κατ. 186 
(δεύτερη σειρά)· Canciani 1970, 82. Με την ίδια στάση χεριών απεικονίζεται ο Πόσις Θηρών που 
κρατεί από ένα ανεστραµµένο λιοντάρι στο κάθε χέρι στις δύο δεξιές παρωπίδες βορειοσυριακής 
προέλευσης από το Ιερό του ∆αφνηφόρου Απόλλωνα στην Ερέτρια (Κούρου 1990-1991, 248, σχ. 1, 
πίν. 1). 
107 Markoe 1985, 184, 266 b (Cy 17). 

108 Μπρεδάκη, Σταµπολίδης 1998, 207, αρ. κατ. 203, 251, αρ. κατ. 313, 256, αρ.κατ. 321. 
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Στο αρ. Α1 «τύµπανο» εποµένως απεικονίζεται µία όρθια, µετωπική ανδρική 

µορφή σε µία άλλη εκδοχή του τυπικού ανατολικού εν γούνασι δρόµου σχήµατος, µε 

το πόδι του βάθους να στηρίζεται στην κεφαλή µικρογραφικού ταύρου 

παραπέµποντας στους ανατολίτες θεούς του ουρανού, του ήλιου και της καταιγίδας, 

που στέκονται πάνω σε ζώα, ενώ κρατούν ενίοτε και ζώα δίπλα ή πάνω από αυτούς, 

όπως στο κρητικό παράδειγµα. Παρά τα αναµφισβήτητα ανατολικά πρότυπα, γίνεται 

σαφές κατά τα άλλα ότι αυτό που δηµιουργεί τη διαφορά είναι ο τρόπος της 

απόδοσης του ανατολικού θέµατος κατά την ΥΓ περίοδο στην Κρήτη. 

 

2.  Φτερωτοί, ανθρωπόµορφοι δαίµονες 

 

Το αντιθετικό ζεύγος των ανθρωπόµορφων δαιµόνων σε µια ιδιότυπη σύνταξη µε 

την όρθια, ανδρική, ενδεδυµένη µορφή στο λεγόµενο αρ. Α1. «τύµπανο» είναι επίσης 

µοναδικό στην κρητική εικονογραφία µε αντιστοιχίες στην τέχνη της Κυρίως Ελλάδας 

και της Κάτω Ιταλίας. Απηχεί µια ισχυρή ασσυριακή � βορειοσυριακή παράδοση 

απεικόνισης αντίστοιχων µορφών τόσο στην κυπριακή όσο και στην ανατολική 

εικονογραφία από τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας ως τον 8ο - 7ο αι. Χαρακτηρίζεται 

από τα εξής στοιχεία: α. Ο άνω κορµός τους παριστάνεται κατ� ενώπιον, ενώ ο κάτω και 

η κεφαλή σε κατατοµή. Τα χέρια κινούνται για να κρούσουν από ένα ζεύγος τυµπάνων. 

β. Η κόµη στο ύψος των ώµων, η γενειάδα µε την τετραγωνισµένη απόληξη και τα 

ασσυριακού τύπου χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται έντονα. γ. Ένα ζεύγος 

φτερών φύεται στην πλάτη τους. δ. Φορούν ποδήρες ένδυµα. ε. Το µυϊκό τους σύστηµα 

δηλώνεται γραµµικά. 

α. Η στάση του σώµατος µε την κεφαλή και τον κάτω κορµό σε κατατοµή και 

τον άνω κορµό κατ� ενώπιον παραπέµπει σε αντίστοιχα ανατολικά και κυπριακά 

παραδείγµατα φτερωτών δαιµόνων, ασσυριακού τύπου109. Η κίνηση των χεριών µε το 

χέρι του βάθους σε κίνηση προς τα πάνω και του εξωτερικού χεριού σε γωνίωση να 

τέµνει σχεδόν οριζόντια το σώµα είναι ταυτόσηµη µε την αντίστοιχη των ανατολικών 

δαιµόνων 1. του ασσυριακού τύπου της 2ης χιλιετίας, σε λατρευτική στάση ή στάση 

καθαρµού, που κρατούν τον κάδο και την «αγιαστούρα» και 2. της 1ης χιλιετίας µε τον 

                                                           
109 Frankfort 1939, πίν. XXXIII d,e,g, XXXIII a,b· Strommenger 1964, 439, αρ. κατ. 191· Brown-
Holzinger & 2000, 291-299, εικ. 2, υπ. 79-84. 
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κάδο, τον κώνο πεύκου ή τους φυτικούς έλικες110. Παραπέµπουν επίσης στη στάση των 

χεριών, όµοιας προέλευσης δαιµόνων που πλαισιώνουν το σύµβολο του φτερωτού ήλιου 

ή (σπανιότερα) θεό πάνω σε ταύρο. Ταυτόσηµη επίσης χειρονοµία απαντάται στους 

φτερωτούς δαίµονες ασσυριακού τύπου των κυπριακών, χάλκινων επιστήθιων που 

κρατούν επίσης κάδο και κώνο πεύκου111. Πουθενά όµως σε όλη την ανατολική ή 

κυπριακή εικονογραφία δεν εικονίζονται δαίµονες να κτυπούν τύµπανα, παρά την όµοια 

στάση των χεριών. 

β. Η κόµη των φτερωτών δαιµόνων απολήγει στο ύψος των ώµων και η γενειάδα 

τετραγωνισµένης απόληξης ασσυριακού τύπου είναι όµοια µε την αντίστοιχη της 

κεντρικής ανδρικής µορφής στο αρ. Α1 «τύµπανο». 

γ. Ένα ζεύγος φτερών µε καµπύλες απολήξεις προς τα άνω φύεται στο µέσο της 

ράχης καθενός δαίµονα µε εικονογραφικά παράλληλα στην Ανατολή, Κύπρο, Κυρίως 

Ελλάδα και Κάτω Ιταλία, όπως θα αναφερθεί κατά τόπους στο κεφάλαιο αυτό. 

δ. Το ένδυµα των κρητικών φτερωτών δαιµόνων αποτελείται από τρία µέρη: ένα 

χειριδωτό υποκάµισο, µια µακριά ως τους αστραγάλους φούστα εξωτερικά και µια 

κοντή στο ύψος των γονάτων µε µια πλατιά ζώνη στη µέση. Ο τύπος αυτός ενδύµατος 

ταυτίζεται µε το ένδυµα των φτερωτών δαιµόνων της Ανατολής µε τη διαφορά ότι το 

ανατολικό ένδυµα είναι ενιαίο, όπως στο παράδειγµα του ενδύµατος του φτερωτού 

δαίµονα από την Tell Agaga και στην περιοχή Habur112 που διακοσµείται µε ρόδακες και 

τονισµένο στικτό περίγραµµα οµοίως µε το ένδυµα των µορφών στο αρ. Α1 «τύµπανο». 

Η διακόσµηση του ενδύµατος των δαιµόνων µε ρόδακες και στίξη είναι όµοια ακριβώς 

µε της κεντρικής ανδρικής µορφής στο αρ. Α1 «τύµπανο»113. 

ε. Το µυϊκό σύστηµα των δαιµόνων εµφανές κυρίως στον φαινόµενο µηρό τους 

αποδίδεται οµοίως µε το αντίστοιχο της κεντρικής, ανδρικής µορφής στο αρ. Α1 

«τύµπανο». 

Παράλληλες µορφές ανθρωπόµορφων δαιµόνων απαντώνται στην Ανατολή, την 

Κύπρο, την Κρήτη και σε ορισµένες περιοχές της Κάτω Ιταλίας από τον 13ο αι. έως τον 

6ο αι. 

Στην ανατολική τέχνη (βορειοσυριακή-ασσυριακή) το θέµα των φτερωτών, 

ανδρικών, δαιµονικών ή θεϊκών µορφών απεικονίζεται: 1. στη σφραγιδογλυφία του 13ου 

                                                           
110 Brown-Holzinger & Matthäus 2000, 293, 299, υπ. 81-84. 
111 Brown-Holzinger & Matthäus 2000, 292-298, εικ. 2. 
112 Brown-Holzinger & Matthäus 2000, 299, υπ. 80. 
113 Βλ. κεφ. Α, σελ. 17-19, υπ. 53-69. 
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έως και 6ου αι., 2. στα λίθινα ανάγλυφα και τοιχογραφίες του πρώιµου 10ου έως τον 

ύστερο 7ο αι., 3. σε ελεφάντινα έργα του 8ου αι., 4. σε χάλκινα έργα του 8ου αι. και 5. 

σε έργα υφαντουργίας του 8ου αι. 

1. Οι φτερωτές, ανδρικές, δαιµονικές ή θεϊκές µορφές απεικονίζονται σε 

ασσυριακούς κυρίως σφραγιδοκύλινδρους από τον 13ο έως τα µέσα του 7ου αι., της 

λεγόµενης από τον Frankfort Πρώτης και ∆εύτερης Συριακής Οµάδας (18ος-14ος αι.), 

την Νεοβαβυλωνιακής περιόδου (6ος-5ος αι.) και τέλος της περιόδου των Αχαιµενιδών 

(± 5ος αι.)114. 

Σε ένα πρώιµο ασσυριακό σφραγιδοκύλινδρο του 12ου -10ου αι.115 

εικονίζεται αριστερόστροφος θεός ή δαίµονας σε σκηνή κυνηγιού στρουθοκαµήλου που 

βρίσκει αντιστοιχίες στους δαίµονες στο αρ. Α1 «τύµπανο» ως προς την απόδοση του 

σώµατος, του µυϊκού συστήµατος και του ενδύµατος, παρά τις έντονες διαφορές στην 

απόδοση των λεπτοµερειών. Το σε κατατοµή πρόσωπο του θεού ή δαίµονα ελάχιστα 

παραπέµπει στο κρητικό αντίστοιχο λόγω της πρωιµότητας του σφραγιδοκύλινδρου και 

της διαφοράς υλικού και µεγέθους, εκτός ίσως από τα µεγάλα µάτια και την γενειάδα µε 

τετραγωνισµένη απόληξη. 

Στη µεταβατική περίοδο από τη Μέση στην Ύστερη Ασσυριακή (9ος αι.) 

ανήκει ένας σφραγιδοκύλινδρος µε παράσταση δύο αντιθετικών ζευγών βασιλέων και 

πτηνόµορφων, φτερωτών, δαιµονικών µορφών δίπλα από «δέντρο ζωής» µε το επίσης 

φτερωτό σύµβολο του θεού Ashur υπεράνω116. Τα φτερά των δαιµόνων είναι όµοιας 

διάταξης µε τα αντίστοιχα των κρητικών σε διάνοιξη αµβλείας γωνίας και απολήξεις που 

τείνουν ελαφρά προς τα άνω. Έχουν επίσης ταυτόσηµη στάση σώµατος, εγχάρακτη 

δήλωση των ανατοµικών λεπτοµερειών των φαινοµένων µελών τους και κοινή 

αντιθετική διάταξη. Η σχηµατοποιηµένη όµως απόδοση των λεπτοµερειών του 

ενδύµατος των κρητικών δαιµονικών µορφών δεν έχει σχέση µε τον λεπτοµερέστατο 

τρόπο απόδοσής τους στον ασσυριακό σφραγιδοκύλινδρο. 

                                                           
114 Frankfort 1939, 187, 219, εικ. 58, 66, πίν. XLI a,b,c,h,i,l (Πρώτης και ∆εύτερης Οµάδας, 18ου-14ου 
αι.)/ XXXII d,e,g (Ασσυριακής περιόδου 13ου-10ου αι.)/ XXXIII a,b,c,e,f,i,j,k (Ασσυριακής περιόδου 
9ου-8ου αι.)/ XXXV a,b,e,f,i,j,k (Ασσυριακής περιόδου 750-650)/ XXXVI d,e,f,i (Νεοβαβυλωνιακής 
περιόδου 6ος-5ος αι.)/ XXXVIII a,h (περιόδου Αχαιµενιδών 5ου αι.)· Strommenger 1964, 437, πίν. 187 β,γ 
(12ου αι.), 439, πίν. 190 α-δ (10ου-7ου αι.)· Loyd 1978, 185, εικ. 131 (12ου-11ου αι.), 133 (9ου αι.). 
115 Loyd 1978, 185, εικ. 131. 
116 Frankfort 1939, 193, πίν. XXXIII a· Strommenger 1964, 439, πίν. 190· Loyd 1978, 185, εικ. 133. 
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Τέλος σε ένα σφραγιδοκύλινδρο της Νεοβαβυλωνιακής περιόδου (600-500)117 

απεικονίζονται δύο φτερωτές, δαιµονικές µορφές µε µεγάλη οµοιότητα προς τις 

κρητικές, όχι µόνο ως προς τη διάταξη των φτερών, αλλά και ως προς τη στάση του 

σώµατος ιδιαιτέρως του άνω κορµού, των κινηµένων χεριών µε τους εµφανείς ώµους 

και του γενειοφόρου προσώπου σε κατατοµή, παρά τις διαφορές στην απόδοση των 

λεπτοµερειών και τη χρονολόγηση. 

Ο δαίµονας ασσυριακού τύπου καθιερώνεται εποµένως στην ανατολική 

σφραγιδογλυφία (13ος � 6ος αι.), άλλοτε δίπτερος ή τετράπτερος µε ανθρωπόµορφη ή 

ζωόµορφη κεφαλή. Έχει κοινά χαρακτηριστικά µε τις άπτερες, ανδρικές µορφές 

βασιλέων ή θεών σε κατατοµή και παρουσιάζει µια εµφανή τάση σύζευξης όλων των 

δυνάµεων των διαφορετικών στοιχείων προκειµένου τα µιξογενή αυτά όντα να γίνουν 

ισχυρότερα και να υπερασπιστούν αρτιότερα τους χώρους που καλούνται να φυλάξουν. 

Ο διαµορφωµένος πλέον εικονογραφικός τύπος δαίµονα της Ανατολής επηρεάζει στο 

τέλος του 8ου αι. τον κρητικό, όπως αυτός εικονίζεται στο αρ. Α1 «τύµπανο», µε έντονες 

όµως διαφορές στην απόδοση των λεπτοµερειών του. 

2. Το θεµατολόγιο των ελάχιστων λίθινων ανάγλυφων της τελευταίας 

ασσυριακής περιόδου (πρώιµος 10ος - ύστερος 7ος αι.) δεν έχει συχνά σχέση µε κάποιο 

θρησκευτικό συµβολισµό, αλλά έχει περισσότερο αφηγηµατικό, ηρωικό ή επεισοδιακό 

χαρακτήρα. Απεικονίζει κυρίως νικηφόρες, βασιλικές εκστρατείες εναντίον στρατών ή 

πόλεων, σκηνές κυνηγιού και τέλος αντιθετικά ζεύγη βασιλέων ή αγαθοποιών δαιµόνων, 

ως υπηρετικών προς τον βασιλέα µορφών δίπλα από το «δέντρο ζωής»118. 

Σε ένα περίτεχνο, λίθινο ανάγλυφο του Βορειοδυτικού ανακτόρου του 

Ashurnasirpal II (883-859) στη Nimrud119 απεικονίζεται αντιθετικό ζεύγος δαιµόνων 

δίπλα από «δέντρο ζωής». Στο ένα χέρι κρατούν κώνο και στο άλλο ένα µικρό 

καδόσχηµο, χάλκινο αγγείο. Εκτός όµως από τη συναφή κίνηση των χεριών τους οι 

κρητικοί δαίµονες οµοιάζουν µε αυτούς στην απόδοση του προσώπου σε κατατοµή και 

στην γενειάδα τετραγωνισµένης απόληξης. Οι ασσυριακοί δαίµονες φορούν επίσης το 

ίδιο ένδυµα εκτός από την πλατιά ζώνη στη µέση. 

Συναφείς οµοιότητες όµως υπάρχουν σε ένα άλλο λίθινο ανάγλυφο του ίδιου 

ανακτόρου µε παράσταση βασιλέα και συνοδού γρυπόµορφου, φτερωτού δαίµονα, 

                                                           
117 Frankfort 1939, 219, εικ. 66. 
118 Loyd 1978, 204-206, 208. 
119 Strommenger 1964, 439, πίν. 191α· Loyd 1978, 206-207, εικ. 148. 
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φτερωτού θεού στο εν γούνασι δρόµου σχήµα µπροστά από  περίτεχνο «δέντρο ζωής», 

καθώς και φτερωτού δαίµονα µε κεφαλή γρύπα επίσης µπροστά από «δέντρο ζωής»120. 

Από το ανάκτορο του Σαργών ΙΙ, στο Khorsabad (725-705)121 προέρχεται ένα 

αρχιτεκτονικό ανάγλυφο µε παράσταση αριστερόστροφου φτερωτού θεού και δύο 

δεξιόστροφων λατρευτών του µε προσφορές. Ο θεός φέρει δύο φτερά όµοιας διάταξης 

προς τα αντίστοιχα των κρητικών δαιµόνων, µεγαλύτερης όµως κλίµακας και αναλογίας 

προς το σώµα τους. Επιπλέον παρατηρούνται αντιστοιχίες στη στάση του σώµατος και 

του προσώπου, στην απόδοση του µυϊκού συστήµατος, ιδιαίτερα των κάτω άκρων και 

του ενδύµατος εκτός από την πλατιά ζώνη στη µέση που απουσιάζει από το ένδυµα της 

θεϊκής µορφής στο ασσυριακό ανάγλυφο. 

Στο δωµάτιο του θρόνου του βορειοδυτικού ανακτόρου της Nimrud, σε ενιαία 

µονολιθική ζώνη πίσω από το θρόνο απεικονίζονται συναφείς προς τους κρητικούς 

δαίµονες, όµοιας αντιθετικής διάταξης122. 

Σε λίθινα ανάγλυφο από τη νοτιοδυτική πύλη της Ακρόπολης του Khorsabad123, 

τώρα στην είσοδο του Μουσείου του Ιράκ στη Βαγδάτη, απεικονίζεται αριστερόστροφος  

φτερωτός, ανθρωπόµορφος δαίµονας µε την κεφαλή κατ� ενώπιον πίσω από µιξογενές, 

φτερωτό ον µε σώµα ταύρου και κεφαλή γενειοφόρου ανδρός. 

Η στάση του σώµατος εκτός της κεφαλής, η απόδοση του µυϊκού συστήµατος και 

το ένδυµα του ασσυριακού δαίµονα αντιστοιχούν µε τους κρητικούς δαίµονες, 

δεδοµένης της διαφοράς στην απόδοση των λεπτοµερειών. 

Οµοιότητες τέλος στην απόδοση του προσώπου και της γενειάδας απαντώνται σε 

πολλά από τα σωζόµενα λίθινα ανάγλυφα εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν πριν, από 

την εποχή του νεοασσυριακού βασιλέως Ashurnasirpal (883-859) (Nimrud), έως την 

εποχή του νεοασσυριακού επίσης βασιλέως Assurbanibal (668-627) (Nineveh) µε µικρές 

διαφοροποιήσεις στην απόδοση των λεπτοµερειών λόγω της διαφοράς του υλικού και 

της χρονικής απόστασης µεταξύ των έργων124. 

                                                           
120 Loyd 1978, 439-440, πίν. 192-193. 
121 Loyd 1978, 210, 448, εικ. 153, πίν. 226-227. 
122 Loyd 1978, 206, υπ. 259-260. 
123 Loyd 1978, 204, εικ. 145. 
124 Kunze 1931, 197, υπ. 85· Dunbabin 1957, 47, πίν. XIV,2· Strommenger 1964, πίν. 194-195, 202-203, 
205-206, 208, 213-214, 216-217, 224, 231, 232, 246-247, 251, 253-254, 256, 258, 260, 274· Loyd 1978, 
155, εικ. 212/ 156, εικ. 213/ 206, εικ. 147/ 207, εικ. 149/ 211, εικ. 153/ 218, εικ. 162. 
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Εκτός όµως από τις ανδρικές µορφές, οµοιότητες παρουσιάζουν και γυναικείες 

µορφές σε λίθινα ανάγλυφα, όπως η θεά Ιστάρ, όρθια πάνω σε λιοντάρι στο ασσυριακό 

ανάγλυφο του 8ου αι. από την Tell Asmar, µε όµοιο ένδυµα και πλατιά ζώνη στη µέση. 

Μετά την νέα ασσυριακή επάνοδο κατά το µέσο 8ο αι. στο ανάκτορο του 

Tiglathpilaser III (744-727) στο Til-Bersip, στον Ευφράτη της Βόρειας Συρίας, τα λίθινα 

ανάγλυφα αντικαταστάθηκαν από τοιχογραφίες όµοιων θεµάτων που χρησιµοποιήθηκαν 

ως ανάγλυφα εισόδου των ανακτόρων και τώρα βρίσκονται στο Μουσείο του 

Λούβρου125. 

3. Στην ανατολική ελεφαντουργία του 9ου-8ου αι., κυρίως σε πλακίδια126, 

πιθανότατα τµήµατα κιβωτίων ή φαρέτρας ή µέτωπο κλίνης127 από τις περιοχές της 

Nimrud και του Kujunjic, εικονίζονται ανδρικές, ενδεδυµένες, γενειοφόρες µορφές σε 

κατατοµή. Πρόκειται για βασιλείς ή για θεούς, φτερωτούς ή µη, µε αντιστοιχίες προς 

τους αντίστοιχους κρητικούς δαίµονες ως προς την κεφαλή128, το ένδυµα129, τα φτερά130 

και τέλος τη στάση και την κίνηση του σώµατος131. 

4. Η παρουσία φτερωτών ή µη δαιµόνων µε κοινά χαρακτηριστικά προς τους 

κρητικούς είναι σπανιότερη στην ανατολική χαλκουργία. Σε µία χάλκινη, ενεπίγραφη 

φαρέτρα από το Sarduri  απεικονίζεται ζώνη αρµάτων και έφιππων ανδρών, τα πρόσωπα 

των οποίων οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των κρητικών, φτερωτών δαιµόνων. Όµοια 

πρόσωπα και φτερά έχουν οι φτερωτοί δαίµονες του χάλκινου, ενεπίγραφου κράνους, 

επίσης από το Sarduri, µε δύο εικονιστικές ζώνες εραλδικών σχηµάτων δαιµόνων από 

την κάθε πλευρά του κεντρικού θέµατος132. 

5. Στην ανατολική υφαντουργία, τέλος, του 8ου αι. απαντάται, αν και σπανίως, το 

εικονογραφικό θέµα των φτερωτών δαιµόνων όπως στο σχέδιο του ενδύµατος του 

                                                           
125 Loyd 1978, 207-208, εικ. 152. 
126 Barnett 19752, 186-188, 225, 227-228, 231-232, πίν. CXII 12 c,f,i/ CXIV 12 a d,h/ CXX N2(Nimrud)/ 
CXV I 1(T22)/ CXVI (T26) και CXVII (T26) (Kujunjic)/ CXVIII V9, CLXIV suppl. 15/ CLXV suppl. 16/ 
CLXVI suppl. 17, CLXVII suppl. 1-4 (άγνωστης προέλευσης). 
127 Barnett 19752, 232, πίν. CXLIV suppl. 15· Loyd 1978, 221, εικ. 266. 
128 Barnett 19752, 93-94, 96, εικ. 33/ 186-188, 190, πίν. CXIII i,f/ CXVI 1/ CXIV 12 a-d, CXIV 12h, CXX 
(N2) (Nimrud)/ 225, πίν. CXV (T22), CXVI (T26), CXVII (T26) (Kujunjic)/ 227-228, πίν. CXXI, CXVIII 
V9, CLXVI suppl. 17/ 231, πίν. CXLVII suppl. 1-4/ 232, πίν. CXLV suppl. 16 (άγνωστης προέλευσης). 
129 Barnett 19752, πίν. Ι.Α1/ 187-188, πίν. CXIII 12i/ CXIV 12 a και d (Nimrud)/ 227, πίν. CXXI V5 
(άγνωστης προέλευσης)/ 229, πίν. CXXX 1 W14/ 232, πίν. CXLIV suppl. 15· Loyd 1978, 221, εικ. 166. 
130 Barnett 19752, 187-188, πίν CXIII 12i/ CXIV 12 a και d (Nimrud)/ 227, πίν. CXXI V5 (άγνωστης 
προέλευσης). 
131 Barnett 19752, 98β, πίν. CXIII 12f/ CXIV 12h (Nimrud)/ 225, πίν. CXVI (T26), CXVII (T26) 
(Kujunjic)/ 228, πίν. CXVIII V9/ 232, πίν. CLXIV suppl. 15, CLXVI suppl. 17(άγνωστης προέλευσης)· 
Loyd 1978, 221, εικ. 166. 
132 Maxwell-Hyslop 1956, 129, πίν. XXXII 1 και 2. 



 

 32

βασιλέως Ashurnasirpal (668-627) µε παράσταση ζεύγους αντιθετικών δαιµόνων σε 

κατατοµή από την κάθε πλευρά κεντρικού «δέντρου ζωής»133. 

Από τα χαρακτηριστικά αυτά ανατολικά παραδείγµατα παρατηρείται ότι οι 

φτερωτές, δαιµονικές ή θεϊκές µορφές ασσυριακού τύπου απεικονίζονται µε έναν τυπικό 

τρόπο ως προς τη στάση του σώµατος, την κίνηση ποδιών και χεριών, φορούν 

ασσυριακού τύπου ποδήρες, χειριδωτό ένδυµα, όχι πάντοτε µε πλατιά ζώνη στη µέση, 

έχουν πρόσωπο µε εύσαρκα, έντονα δηλωµένα χαρακτηριστικά, κόµη στο ύψος του 

αυχένα, γενειάδα τετραγωνισµένης απόληξης και εγχάρακτη δήλωση των ανατοµικών 

λεπτοµερειών τους. Γίνεται εµφανές εποµένως ότι ο τύπος αυτός αποτέλεσε το πρότυπο 

του κρητικού καλλιτέχνη. Ταυτόχρονα όµως είναι εµφανής ο ιδιαίτερος τρόπος 

προσέγγισης των λεπτοµερειών του εικονογραφικού αυτού θέµατος, ο οποίος κάνει και 

τη διαφορά. Το σηµαντικότερο, τέλος, είναι ότι πουθενά σε όλη την ανατολική 

εικονογραφία δεν απεικονίζονται φτερωτές, δαιµονικές ή θεϊκές µορφές να κρατούν ή να 

κρούουν τύµπανα ή να είναι µέλη συναφούς συνθέσεως, παρόλο που η κίνηση των 

χεριών είναι συχνά ταυτόσηµη. 

Από την Κύπρο και συγκεκριµένα από το Ιδάλιο, το Κούριο και την Αµαθούντα 

προέρχονται τρεις ασηµένιες φιάλες αντίστοιχα του 8ου αι. µε το συγγενές θέµα του 

φτερωτού, ανθρωπόµορφου δαίµονα, ασσυριακού τύπου, σε σκηνές πάλης και φόνου 

λιονταριού ή γρύπα134. 

Στη φιάλη από το Ιδάλιο οι τετράπτεροι, κατά τα άλλα, δαίµονες σε κατατοµή 

φορούν ένδυµα ασσυριακού τύπου, όµοιο σε γενικές γραµµές µε το αντίστοιχο στο 

κρητικό παράδειγµα. Στην ίδια εικονιστική ζώνη οι δαίµονες συνυπάρχουν µε νεαρούς 

ήρωες που φονεύουν γρύπες σε µια παραλλαγή του εν γούνασι δρόµου σχήµατος, όπως 

και η κεντρική, ανδρική µορφή στο αρ. Α1 «τύµπανο» σε εναλλαγή µε «δέντρα ζωής». 

Στη φιάλη από το Κούριο εικονίζονται δύο γενειοφόρες, ανδρικές µορφές σε 

κατατοµή µε ένδυµα αντίστοιχο των κρητικών δαιµόνων, σε εραλδική σύνθεση από την 

κάθε πλευρά «δέντρου ζωής». 

Στη φιάλη από την Αµαθούντα απεικονίζεται τετράπτερος δαίµονας σε σκηνή 

φόνου λιονταριού ή γρύπα. Οµοιάζει µε τους κρητικούς στο ένδυµα, στην κίνηση των 

χεριών, στη στάση του σώµατος (σε κατατοµή) και στην απόδοση του µυϊκού 

                                                           
133 Frankfort 1939, 309, εικ. 109· Loyd 1978, 206, υπ. 260. 
134 Markoe 1985, 169-170, 242-243 (Ιδάλιο, Cy1)/ 172-174, 248-249 (Κούριο, Cy4)/ 177-179, 256-257 
(Αµαθούντα, Cy8). 
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συστήµατος. Τετράπτεροι επίσης δαίµονες εικονίζονται στα κυπριακά, χάλκινα 

επιστήθια φοινικικής τεχνοτροπίας, σε κατατοµή µε πανοµοιότυπη κίνηση χεριών135. 

Η στάση του σώµατος, η κίνηση των χεριών, τα φτερά και το ένδυµα των 

φτερωτών δαιµόνων στις τρεις αυτές κυπριακές φιάλες ακολουθεί πλήρως την 

ασσυριακή παράδοση. 

Οι κρητικοί, φτερωτοί δαίµονες διαφέρουν από τους κυπριακούς στα εξής: 

Φέρουν ένα µόνο ζεύγος φτερών στο κέντρο της πλάτης τους, ενώ γίνεται µία αδέξια 

προσπάθεια να τονισθεί ο ώµος του εξωτερικού βραχίονα κάθε µορφής σε κατατοµή. 

Στους κυπριακούς δαίµονες ασσυριακού τύπου το χέρι που κινείται είναι το εξωτερικό, 

ενώ στο αρ. Α1 «τύµπανο» είναι το εσωτερικό µε µεγάλη αναντιστοιχία µεταξύ των δύο 

αντιθετικών µορφών. Για παράδειγµα στον αριστερό κρητικό δαίµονα το αριστερό χέρι 

είναι κατά πολύ βραχύτερο του αντίστοιχου αριστερού της δεξιάς µορφής, ενώ 

παραλείπεται εντελώς το πλήκτρο κρούσης των τυµπάνων της αριστερής µορφής. 

Γίνεται σαφές από τα παραπάνω παραδείγµατα ότι οι κυπριακοί και οι 

κρητικοί δαίµονες έχουν κοινό ασσυριακό πρότυπο, µε διαφορές στον τρόπο απόδοσης 

των λεπτοµερειών τους. Αφενός οι κυπριακοί δαίµονες είναι ισχυρότερα προσδεδεµένοι 

στο ανατολικό πρότυπο σε σχέση µε τους κρητικούς και αφετέρου πουθενά στην 

κυπριακή εικονογραφία, όπως άλλωστε και στην ανατολική, δεν απαντάται φτερωτός 

δαίµονας να κρατεί ή να κρούει τύµπανα. 

Οι µόνοι φτερωτοί, δαίµονες που απεικονίζονται κατά την ΠΑ περίοδο στην 

Κρήτη είναι αυτοί στο αρ. Α1 «τύµπανο». Η µοναδική αυτή απεικόνιση παραπέµπει, αν 

και χωρίς ενδιάµεσους κρίκους στους κρητοµυκηναϊκούς αγαθοποιούς δαίµονες που 

συχνά εµφανίζονται, συνήθως ως υπηρετικές προς τη θεότητα µορφές και άλλοτε αντ� 

αυτής µε θεϊκές ιδιότητες, κάτω και πάλι από ανατολική επίδραση136. 

Οι φτερωτοί δαίµονες στο αρ. Α1 «τύµπανο» είναι δυνατόν να συγκριθούν 

εντός Κρήτης µόνο µε την κεντρική, ανδρική µορφή στο ίδιο αντικείµενο, στον όµοιο 

τρόπο απόδοσης της κεφαλής, στοιχείων του ενδύµατος (ζώνη, στικτή διακόσµηση) και 

των εγχάρακτων, ανατοµικών λεπτοµερειών των φαινόµενων µελών του σώµατός τους. 

Η σκληρότητα απόδοσης του ενδύµατος των δύο φτερωτών, κρητικών δαιµόνων, 

συχνά δύο φορές χαραγµένου, παραπέµπει στις αρ. ∆34 και 43 ασπίδες µε παραστάσεις 

                                                           
135 Brown-Holzinger & Matthäus 2000, 285, εικ. 1. 
136 Nilsson 19502, 376-382. 



 

 34

πολεµιστών ή κυνηγών που φορούν ασσυριακού τύπου ένδυµα137.  Από τον ελλαδικό 

χώρο προέρχονται οι µοναδικές παράλληλες προς τους κρητικούς δαίµονες µορφές, 

όπως αυτές εικονίζονται σε τέσσερις βάσεις χάλκινων λεβήτων138 και σε τρία χάλκινα 

ελάσµατα139 από την Ολυµπία του 8ου αι. 

Στην πρώτη βάση χάλκινου λέβητα (U2) απεικονίζεται ποµπή τεσσάρων 

δεξιόστροφων, όρθιων, φτερωτών δαιµόνων, οι οποίοι οµοιάζουν µε τους κρητικούς 

στην κόµη, τη γενειάδα, την σε κατατοµή απόδοση του σώµατος, την κίνηση των χεριών 

και των ποδιών τους, καθώς και στην εγχάρακτη δήλωση του µυϊκού τους συστήµατος. 

Στο περιχείλωµα του ίδιου λέβητα σώζονται ανθρωπόµορφα εξαρτήµατα λαβών που 

οµοιάζουν επίσης στην κόµη και στη γενειάδα µε τους κρητικούς δαίµονες. 

Στη δεύτερη µικρότερης κλίµακας βάση χάλκινου λέβητα (U4) απεικονίζονται 

τρεις δεξιόστροφες, καθιστές σφίγγες, το φτέρωµα των οποίων αποδίδεται µε την ίδια 

ιχθυάκανθα και στίξη, όπως και οι κρητικοί δαίµονες. 

Στην τρίτη βάση χάλκινου λέβητα (U5) εικονίζεται σειρά τεσσάρων µετωπικών 

«Σειρήνων» σε εναλλαγή µε «δέντρο ζωής». Τα φτερά τους µε τη διµερή διαίρεση, 

οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των κρητικών δαιµόνων. 

Στην τελευταία βάση χάλκινου λέβητα (U6) εικονίζονται τρεις µετωπικές, 

γενειοφόρες, ανδρικές µορφές όρθιες πάνω σε λιοντάρια. Παρατηρούνται οµοιότητες 

στην κόµη, στη γενειάδα και στα χαρακτηριστικά του προσώπου των µορφών µε τα 

αντίστοιχα των µορφών στο κρητικό παράδειγµα. 

Από το βόρειο τοίχο του Σταδίου της Ολυµπίας προέρχονται τρία χάλκινα 

ελάσµατα του 8ου αι. µε τέσσερις παράλληλες ζώνες διαφορετικών θεµατικών 

ενοτήτων, αποσπασµατικής διατήρησης. Στην πρώτη ζώνη απεικονίζεται σκηνή 

συµπλοκής ζώων από την κάθε πλευρά «δέντρου ζωής», στη δεύτερη αντιθετικό ζεύγος 

φτερωτών δαιµόνων από την κάθε πλευρά ασσυριακού, φτερωτού δίσκου ηλίου, στην 

τρίτη αντιθετικό ζεύγος ταύρων από την κάθε πλευρά «δέντρου ζωής» και στην τέταρτη 

ποµπή τριών ζευγών, δεξιόστροφων, ανδρικών, γενειοφόρων ανδρών µε ταύρους140. 

Οι φτερωτοί δαίµονες στη δεύτερη ζώνη απεικονίζονται σύµφωνα µε το 

ασσυριακό-υστεροχεττιτικό πρότυπο. Το απλουστευµένο ένδυµα της δεξιόστροφης, 
                                                           

137 Kunze 1931, 6-7, 20, αρ. κατ. 3, 31, πίν. 4-5, 36. 
138 Herrmann 1966, 162-164, πίν. 65(2), 66(1-2), 67(U2), 68(1-2), 69(1)(U3), 70-73(1)(U5-6)· Coldstream 
1977, 289-290· Herrmann & Mallwitz 1980, 54, πίν. 24. 
139 Herrmann & Mallwitz 1980, 54, πίν. 24· Borell & Rittig 1998, πίν. 3, 14, 45, 56, 69· Brown-Holzinger 
& Matthäus 2000, 304, υπ. 104-106. 
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αριστερής µορφής που σώζεται, οµοιάζει σε γενικές γραµµές µε το ένδυµα των 

κρητικών δαιµόνων ως προς την κοινή απόδοση των φτερών, τη σε κατατοµή στάση του 

σώµατος και την εγχάρακτη δήλωση του µυϊκού τους συστήµατος. 

Οµοιότητες παρουσιάζουν επιπλέον οι κρητικοί δαίµονες µε τα πρόσωπα στην 

τέταρτη θεµατική ζώνη του ελάσµατος ως προς την απόδοση του προσώπου σε 

κατατοµή, τα χαρακτηριστικά του, την κόµη και την τετραγωνισµένης απόληξης 

γενειάδα. 

Στην ανώτερη ζώνη του δεύτερου αποσπασµατικά σωζόµενου χάλκινου 

ελάσµατος141 απεικονίζεται ποµπή αριστερόστροφων, ανδρικών µορφών, στη δεύτερη 

δύο αντίνωτες, τριαδικές συνθέσεις ανδρικών µορφών, στην τρίτη δύο αντίνωτα επίσης 

ζεύγη ηρώων σε συµπλοκή µε λιοντάρι και στην τέταρτη ποµπή τεσσάρων 

αριστερόστροφων ιππέων. Οι µορφές αυτές οµοιάζουν σχετικά µε τους κρητικούς 

δαίµονες στην απόδοση της κόµης, της γενειάδας, στα χαρακτηριστικά του προσώπου, 

αλλά κυρίως στην τυπική κίνηση των χεριών των µελών της δεύτερης και τρίτης ζώνης 

του ελάσµατος. Στην ανώτερη πρώτη ζώνη του τρίτου αποσπασµατικά σωζόµενου 

χάλκινου ελάσµατος142 απεικονίζεται αριστερόστροφη ποµπή τεσσάρων γενειοφόρων, 

ανδρικών µορφών και στη δεύτερη δύο αντίνωτα ζεύγη σφιγγών από την κάθε πλευρά 

«δέντρου ζωής». Οι ανδρικές µορφές της πρώτης ζώνης οµοιάζουν 

σχετικά µε τις µορφές στο αρ. Α1 «τύµπανο» στην κόµη, τη γενειάδα και τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου. Χαρακτηριστική είναι επίσης η οµοιότητα των φτερών 

των σφιγγών στη δεύτερη ζώνη και της στίξης γενικότερα µε τα φτερά των κρητικών 

δαιµόνων στο αρ. Α1 «τύµπανο» και της σφίγγας στο χάλκινο υποστάτη από την 

Praeneste της Κάτω Ιταλίας. 

Από τα παραπάνω συγκριτικά στοιχεία γίνεται σαφής η εικονογραφική 

προσέγγιση των χάλκινων ευρηµάτων από την Ολυµπία µε το αρ. Α1 «τύµπανο» στην 

απόδοση των χαρακτηριστικών της κεφαλής και του σώµατος (στάση, κίνηση, µυϊκό 

σύστηµα, φτερά), καθώς και στη χρήση της στίξης για τον ορισµό των λεπτοµερειών σε 

µιξογενή όντα, ζώα και φυτικά θέµατα. Παρά τις έντονες εικονογραφικές οµοιότητες, οι 

διαφορές είναι ευδιάκριτες και οφείλονται στην εντονότερη προσκόλληση των 

                                                                                                                                                                      
140Borell & De Rittig 1998, πίν. 3. 
141 Borell & De Rittig 1998, πίν. 1. 
142 Herrmann 1966, πίν. 74· Borell & De Rittig 1998, πίν. 2. 
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ευρηµάτων της Ολυµπίας, στο υστεροχεττιτικό πρότυπο και σύµφωνα µε τους 

Herrmann, Borell και De Rittig προέρχονται από την Ανατολή. 

Το κρητικό παράδειγµα αντίθετα δεν µπορεί να ταυτισθεί µε ένα µόνο ανατολικό 

πρότυπο, παρά τη σχετική οµοιότητα του µε τα χάλκινα έργα από την Ολυµπία. Εφόσον 

ο καλλιτέχνης έχει χειρισθεί µε ελευθερία διάφορα στοιχεία ασσυριακής και 

βορειοσυριακής προέλευσης παραλλάσσοντάς τα σύµφωνα µε τις ανάγκες του. 

Εκτός όµως από τα παραπάνω ιδιαίτερη εικονογραφική συνάφεια προς το 

κρητικό παράδειγµα παρουσιάζουν τα χάλκινα ταφικά ευρήµατα από την Capena και την 

Praeneste Κάτω Ιταλίας143. 

Στη χάλκινη φιάλη από την Capena εικονίζεται σειρά ανάγλυφων, φτερωτών, 

αριστερόστροφων λιονταριών, τα φτερά των οποίων οµοιάζουν εξαιρετικά µε τα 

αντίστοιχα των κρητικών δαιµόνων τόσο στη φορά τους προς τα άνω, τη γωνία κλίσης 

προς το σώµα, την ελαφρά καµπύλη απόληξή τους, την αναλογία µεγέθους φτερού προς 

το σώµα της φέρουσας µορφής και στη διµερή διαίρεσή τους µε δήλωση του 

φτερώµατος µε την ιχθυάκανθα στο ένα τµήµα. Όµοια ιχθυάκανθα κοσµεί εκτός από 

φτερά και τις τοξοειδείς απολήξεις του ποδήρους χιτώνα των κρητικών δαιµόνων. 

Στη βάση του χάλκινου λέβητα από τον τάφο Barberini στην Praeneste ισχύει 

οµοίως η κοινή απόδοση των φτερών στη διαίρεσή τους σε δύο άνισα µέρη, οµοίως 

διακοσµηµένα µε ιχθυάκανθα στο ένα τµήµα και στιγµές στο άλλο. 

Παρά τις οµοιότητες όµως,  τα πρόσωπα των σφιγγών συνδέονται στενά µε το  

υστεροχεττιτικό πρότυπο, αποδίδονται µε τραχύτητα και παραπέµπουν ελάχιστα στα 

πρόσωπα των κρητικών δαιµόνων144. 

Ο Boardman145 µας δίδει στοιχεία για συναφή ευρήµατα από ένα πλούσιο 

ετρουσκικό τάφο στο Capodimonte κοντά στο Vicentium, σε ένα στρώµα που 

πιθανότατα χρονολογείται στον 8ο αι.146 Εµφανή θεωρεί επίσης, λόγω επιδράσεως της 

χαλκουργίας, την οµοιότητα ανθρώπινων µορφών που απεικονίζονται στις τοιχογραφίες 

                                                           
143 Poulsen 1912, 120, 127-129, εικ. 126, 141-142· Kunze 1931, 198, 236, παραρτ. 4α, 7· Dunbabin 1957, 
41, υπ. 4 (Capena)· Maxwell-Hylsop 1956, 150-161· Herrmann 1966, 161, αρ. κατ. 1· Brown-Holzinger & 
Matthäus 2000, 303-304, υπ. 101-106. 
144 Για την ακριβή προέλευση των ευρηµάτων της Κάτω Ιταλίας υπάρχει διάσταση απόψεων µεταξύ των 
µελετητών. Άλλοι τα θεωρούν προϊόντα τοπικού εργαστηρίου (Poulsen 1912, 128· Dunbabin 1957, 41) και 
άλλοι εισαγωγές από την Ανατολή (Maxwell -Hylsop 1956, 150-161· Akurgal 1961, 56, 59, υπ. 105, εικ. 
35-38, υπ. 107-111· Herrmann 1966, 174-177). 
145 Boardman 1961, 158, υπ. 3. 
146 Curtis 1988, 83-96. 
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στον τάφο Campana στο Vei της Κάτω Ιταλίας µε το πρόσωπο της σφίγγας στη βάση 

του χάλκινου λέβητα από την Praeneste. 

Αναµφισβήτητος πάντως είναι ο συσχετισµός των ευρηµάτων και από τις τρεις 

περιοχές [Κρήτη (Ιδαίο Άντρο), Πελοπόννησος (Ολυµπία), Κάτω Ιταλία (Capena, 

Praeneste)], η τοπογραφική επαλληλία των οποίων υπαγορεύει εκτός των άλλων 

ταυτόχρονες ανατολικές επιρροές στο τέλος του 8ου αι., σε δύο κορυφαία, πανελλήνια 

ιερά, του ∆ιός στην Κρήτη (Ιδαίο Άντρο) και στην Κυρίως Ελλάδα (Ολυµπία) αφενός 

και αφετέρου σε τάφους στην Κάτω Ιταλία, µε συγκεκριµένες τελετουργίες και 

ιδεολογικό περιεχόµενο. ∆ηλώνεται έτσι µια γραµµή επικοινωνίας στο Αιγαίο που έχει 

αφετηρία την Ανατολή και δια µέσω Κύπρου, Κρήτης και Πελοποννησιακών ακτών 

καταλήγει στην Κάτω Ιταλία. 

 

3. Σύνθεση  

  

 Στο αρ. Α1 «τύµπανο» απεικονίζεται εποµένως µια τριαδική σύνθεση δύο 

φτερωτών ενδεδυµένων, ανθρωπόµορφων δαιµόνων σε κατατοµή, από την κάθε πλευρά 

ανδρικής, ενδεδυµένης µορφής σε µια άλλη εκδοχή του ανατολικού εν γούνασι δρόµου 

σχήµατος. Η τελευταία µορφή επιβάλλει την εξουσία της σε δύο µικρογραφικής 

απόδοσης ζώα, ένα λιοντάρι πάνω και έναν ταύρο κάτω. 

Τα µεµονωµένα πρότυπα των τριών αυτών µορφών147 στην Ανατολή, Κύπρο, 

Κρήτη, Κυρίως Ελλάδα, και Κάτω Ιταλία κατά την περίοδο από τον 13ο έως τον 6ο αι., 

έχουν ήδη ανιχνευθεί χωρίς να διαπιστωθεί µια συναφής εικονογραφική σύνθεση σε 

καµία από τις περιοχές αυτές.  

Μόνο ένας ασσυριακός σφραγιδοκύλινδρος του 13ου-10ου αι.148 προσεγγίζει 

ελάχιστα την παραπάνω σύνθεση κυρίως ως προς το αντιθετικό σχήµα διάταξης των 

όρθιων, φτερωτών, γρυπόµορφων, δαιµονικών µορφών δίπλα σε κεντρική, θεϊκή µορφή, 

όρθια πάνω σε ταύρο. Παρεµφερείς σε διάταξη είναι οι επίσης όρθιες, φτερωτές, 

γρυπόµορφες, δαιµονικές µορφές, ως συνοδοί θεών από την κάθε πλευρά «δέντρου 

ζωής»149. 

                                                           
147 Canciani 1970, 114-117, 160-161. 
148 Frankfort 1939, 201, πίν.XXXII g. 
149 Frankfort 1939, 201, πίν. XXXIII a. 
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Στο κρητικό παράδειγµα το τυποποιηµένο φυτικό κόσµηµα υποκαθιστά την 

παρουσία του «δέντρου ζωής», θέµα δηµοφιλές στις ανατολικές συνθέσεις. Η απόδοση 

των λεπτοµερειών του φυλλώµατος µε τη στίξη απαντάται σε ελάχιστα ανατολικά 

έργα150, επαρχιακής, ασσυριακής τέχνης, καθώς και σε µεµονωµένα έργα από την 

Κρήτη151, την Κυρίως Ελλάδα152 και την Κάτω Ιταλία153, όλα του 8ου αι. 

Η σύνθεση στηρίζεται στην αρχή της διάταξης των αντιθετικών συνόλων, 

όπως άλλωστε και οι συνθέσεις της Πότνιας Θηρών µε σφίγγες ή λιοντάρια στις δύο 

πλευρές της. 

Η συµµετρική, εραλδική συγκέντρωση στοιχείων από την κάθε πλευρά 

κεντρικής µορφής έχει καθαρά ανατολικές ρίζες τόσο στην κρητοµυκηναϊκή περίοδο, 

παρά τους ελάχιστους µινωικούς νεωτερισµούς154, όσο και κατά την περίοδο του 9ου-

8ου αι. Λόγω και πάλι ισχυρής ασσυριακής, συριακής και υστεροχεττιτικής επίδρασης 

επανεµφανίζεται στις δηµοφιλείς εικονογραφικές συνθέσεις των φτερωτών δαιµόνων 

δίπλα σε «δέντρο ζωής», του Πόσιος, της Πότνιας Θηρών κ.ά. 

Στην επανεµφάνιση εποµένως του θέµατος στην Κρήτη κατά τον 8ο αι. έπαιξε 

σοβαρό ρόλο η κρητοµυκηναϊκή σχετική παράδοση, παρά τις διαφορές που έχουν ήδη 

αναφερθεί στον τρόπο άσκησης της εξουσίας στα ζώα. Συχνό θέµα στις µινωικές 

συνθέσεις της σφραγιδογλυφίας αποτελεί κυρίως ο Πόσις ή η Πότνια Θηρών στο κέντρο 

µε δύο ζώα σε εραλδικό σχηµατισµό155. 

Οι δαίµονες της µινωικής τέχνης εµφανίζονται µε τις ίδιες ιδιότητες όπως τα 

λιοντάρια και άλλα ζώα ή µιξογενή όντα, κυρίως ως συνοδοί φύλακες και ενίοτε ως 

υπηρέτες των θεών156, των ιερών αντικειµένων και τόπων. Συνδέονται µε τα 

τελετουργικά δρώµενα της λατρείας157 και συχνά απεικονίζονται µε κεφαλές ποικίλων 

ζώων158. Η θρησκευτική σχέση µεταξύ του Πόσιος Θηρών και των δαιµόνων εικονίζεται 

σε δύο µινωικούς σφραγιδόλιθους από την Κυδωνία, της Συλλογής Castellani159, στο 

                                                           
150 Kunze 1931, 148, εικ. 23. 
151 Kunze 1931. 
152 Kunze 1931, παράρτ. 6 (εξάρτηµα χάλκινου λέβητα από ∆ελφούς)· Herrmann & Mallwitz 1980, 56, εικ. 
8 (βάση λέβητα από το βόρειο τοίχο του Σταδίου της Ολυµπίας)· Borell & De Rittig 1998, πίν. 62.4, 65, 
68· Brown-Holzinger & Matthäus 2000, 304, υπ. 105, πίν. XXXIX:3. 
153 Kunze 1931, παράρτ. 7 (χάλκινη βάση λέβητα από τον τάφο Barberini στην Praeneste Κάτω Ιταλίας). 
154 Nilsson 19502, 255, 383, υπ. 53-58/ 384, υπ. 60/ 385· Rehak 1995α, 227-229. 
155 Chittenden 1947, 109, υπ. 121, 123, 124· Nilsson 19502, 359-360, 368-383. 
156 Nilsson 19502, 377, 381-382, υπ. 25-26. 
157 Chittenden 1947, 109· Nilsson 19502, 368-370, 379, 381-382, υπ. 50. 
158 Nilsson 19502, 374. 
159 Chittenden 1947, 109, υπ. 121, πίν. XVI b, d. 
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κέντρο των οποίων απεικονίζεται µια θεϊκή µορφή που κρατεί στο κάθε χέρι ένα δαίµονα 

από την κεφαλή. Οι δαίµονες κρατούν αγγεία υγρών προσφορών, ενώ πίσω τους 

εικονίζεται κλάδος δέντρου. Συναφές θέµα απαντάται επίσης σε ένα σφραγιδοκύλινδρο 

ορείας κρυστάλλου από τη Φιγάλεια160. 

Συχνά ο µινωικός δαίµονας, λόγω της ηµιθεϊκής του φύσης161, διαχωρίζεται 

από τους υπόλοιπους που παραµένουν σε χαµηλότερο επίπεδο του ακόλουθου ή του 

υπηρέτη του θεού, εµφανίζεται στη θέση του θεού στο κέντρο, και ασκεί αντ� αυτού την 

εξουσία του σε ζεύγος λιονταριών ή αντρών. Ενώ όµως ο κεντρικός θεοποιηµένος 

δαίµονας απεικονίζεται σε ανθρώπινη υπόσταση, οι υπόλοιποι δαίµονες διατηρούν σε 

κάθε περίσταση τα θηριοµορφικά στοιχεία της αρχικής τους προέλευσης.  

Θεωρείται εποµένως ότι η διάταξη των µορφών στο αρ. Α1 «τύµπανο» 

ακολούθησε το πρότυπο των ανατολικών αντιθετικών σχηµάτων έχοντας όµως ως 

σηµαντικό υπόβαθρο τις αντίστοιχες µινωικές συνθέσεις, ανατολικής επίσης σύλληψης, 

συχνές κυρίως στη σφραγιδογλυφία162. Πρόκειται εποµένως για ένα γενικό 

εικονογραφικό τύπο που συγχωνεύει στην συγκεκριµένη χρονική περίοδο του 8ου αι. 

στο χώρο του σπηλαίου του Ιδαίου Άντρου χωριστές ιδιότητες µε την προσθήκη 

στοιχείων σχετικών µε την τοπική λατρεία163. 

Ούτως ή άλλως η δοµή της παράστασης εµπεριέχει την πολλαπλότητα 

ιδιοτήτων των επιµέρους µορφών µέσω της οποίας προέρχεται η ενότητα του κεντρικού, 

ανθρωποµορφικού θεού ή και των δευτερευόντων, τοπικών θεών ή δαιµόνων164. 

4. Ερµηνεία 

  

Από την ανάλυση των στοιχείων που δοµούν την κεντρική, ανδρική 

ενδεδυµένη, θεϊκή µορφή στο αρ. Α1 «τύµπανο» προκύπτει ότι παρά τις έντονες 

αναφορές της στον τύπο του Παλαιοβαβυλωνιακού ήρωα Γιλγαµές165 και το συσχετισµό 

της µε τις συριακές, ανδρικές θεότητες σε ταύρο παραµένει µία κρητική, θεϊκή µορφή. 

Απεικονίζεται σε νεανική ηλικία ρώµης µε γενειάδα ασσυριακού τύπου, στοιχείο που 

απουσιάζει εντελώς από την µινωική παράδοση και προστίθεται στην εικονογραφία 
                                                           

160 Chittenden 1947, 109, υπ. 120, πίν. XVId. 
161 Nilsson 19502, 111. 
162 Nilsson 19502, 379, υπ. 37-38, εικ. 187. 
163 Nilsson 19492, 129-130, υπ. 10· Hoffmann 1972, 35 (Ο Hoffmann υποστηρίζει ότι οι κρήτες θεοί παρά 
τον εξελληνισµό τους δεν χάνουν την ανατολική τους ρίζα, ένα χαρακτηριστικό της οποίας είναι η 
διατήρηση των πολλαπλών ιδιοτήτων). 
164 Nilsson 19492, 123. 
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λόγω µυκηναϊκών επιδράσεων. Ανήκει στον κύκλο των προελληνικών, βλαστικών 

θεοτήτων όπως ο σηµιτικός Άδωνις και ο αιγυπτιακός Όσιρις166. 

Αποτελεί συνέχεια του µινωικού, νεαρού θεού της ευφορίας ο οποίος θνήσκει 

και αναγεννάται κάθε έτος, διαφορετικός σε ουσιώδη σηµεία από τον ινδοευρωπαϊκό και 

ελληνικό ∆ία167, µε τον οποίο ταυτίζεται πολύ πριν τον Ησίοδο, διατηρώντας όµως τις 

ιδιαιτερότητές του. 

Στην Κρήτη ο τύπος αυτός του ελληνικού ∆ία ονοµάζεται Κρηταγενής168. Ο 

κρητικός αυτός θεός γεννάται169 και ανατρέφεται χωρίς τη µητέρα του170. Ο Willetts171 

θεωρεί τα στοιχεία της θηριοτροφίας του (Μέλισσες, Αµάλθεια κλπ.) ως τοτεµιστικές 

επιβιώσεις στον κύκλο της γονιµότητας, της πτώσης και της αναγέννησης που 

αντικατέστησαν τον απλό, τοτεµιστικό κύκλο. 

Στα φαιστιακά νοµίσµατα του 4ου αι. ο ίδιος θεός απεικονίζεται ως γυµνός 

έφηβος που κάθεται στα κλαδιά δέντρου172, ενώ σε αγάλµατα στηµένα στο όρος ∆ίκτη 

της ανατολικής Κρήτης αφενός και στο Αίγιο αφετέρου εικονίζεται ως νέος, αγένειος 

θεός. Στη συνέχεια ενηλικιώνεται, τελεί τον Ιερό Γάµο, θνήσκει και αναγεννάται κάθε 

έτος σε αντιστοιχία µε τον νεαρό θεό της µινωικής θρησκείας, χαρακτηρίζεται έτσι ως 

βλαστική θεότητα ή Ενιαύσιος δαίµων, άποψη που ισχύει παρά τις αµφισβητήσεις 

ορισµένων µελετητών173. 

Οι Κρήτες της 1ης χιλιετίας πίστευαν στον περιοδικό θάνατο του πατέρα των 

θεών, αφού κατά την παράδοση υποδείκνυαν το χώρο ταφής του174, δηµιουργώντας  

ερωτηµατικά στους µη Κρήτες. 

Η πρωιµότερη παράσταση ∆ιός πιθανότατα θεωρείται αυτή που απεικονίζεται 

σε πώµα αγγείου Γ περιόδου175 από τον τάφο Ρ νεκροταφείου περιοχής Φορτέτσας, ως 

µια διπλή επιφάνεια, αφενός του µιας ανδρικής θεότητας η οποία από ορισµένους 

                                                                                                                                                                      
165 Verbruggen 1981, 121. 
166 Willetts 1962, 80· Cook 1965(I), 645-653· Baring & Cashfold 1991, 228-244· Frazer 1992, 11-93· 
Guthrie 1993, 89. 
167 Verbruggen 1979· Χανιώτης 1986, 230-307· Chaniotis 1992, 88-103 και ιδιαιτέρως 88, υπ. 269 και 93, 
υπ. 305-310. 
168 West 1965, 154-155. 
169 Χανιώτης 1986, 291· Chaniotis 1992, 51-127 και ιδιαιτέρως 93-96. 
170 Nilsson 19502, 534-540· Willetts 1962, 43· Faure 1964, 120. 
171 Willetts 1962, 43, 80. 
172 Nilsson 19502, 550· Capdeville 1996· Καραγιώργης 1999, 18 (για τη λατρεία του ∆ιός Βελχανού στην 
Κύπρο). 
173 Χανιώτης 1986, 291. 
174 Λεµπέση 1987, 150· Σακελλαράκης & Σακελλαράκη 1997α, 49-53. 
175 Σταµπολίδης 1998, 205, αρ. κατ. 227. 
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µελετητές ερµηνεύεται ως παράσταση του ∆ιός176 και αφετέρου της προτοµής της 

παλαιάς κρητικής, γυναικείας θεότητας σε εραλδική σύνθεση µε πουλιά, µινωικής 

σύλληψης. Η παρουσία του τριποδικού λέβητα δηλώνει το τελετουργικό αναγέννησης, 

αθανασίας και αποθέωσης του βρέφους ∆ιονύσου-Ζαγρέα, τόσο συγγενούς µε τον 

κρητικό ∆ία, το οποίο φονεύεται, τα µέλη του µαγειρεύονται στους λέβητες και στη 

συνέχεια επανέρχεται στη ζωή. 

Στους λέβητες177 ο θάνατος και η ηλικία σβήνουν και η νεότητα 

επιτυγχάνεται. Η αναγέννηση έπεται του θανάτου. Ο κεραυνός και ο τρίποδας αποτελούν 

στοιχεία µυήσεων και ο Κρηταγενής ∆ίας θεός των µυήσεων. Στο πώµα από τη 

Φορτέτσα δηλώνεται η διπλή επιφάνεια της θεότητας, η σύζευξη δηλαδή του δωρικού µε 

το τοπικό, µινωικό στοιχείο. 

Η οµοιότητα του Κρηταγενούς ∆ιός µε το ∆ιόνυσο178 συρρικνώνει τη λατρεία 

του δεύτερου στην Κρήτη, χωρίς όµως να την εξαφανίζει179. Ο παλαιός κρητικός 

∆ιόνυσος ταυτίζεται µε το ∆ιόνυσο- Ζαγρέα180. Η λατρεία του αφενός συσχετίζεται µε 

οργιαστικές τελετουργίες ωµοφαγίας ταύρου, σύµφωνα µε την άποψη των περισσότερων 

µελετητών181, αφετέρου δε µε µυητικές τελετές από θιάσους λατρευτών, σύµφωνα µε 

τους Ορφικούς, στοιχεία που ενυπάρχουν και στην λατρεία του Κρηταγενούς ∆ιός στο 

Ιδαίο Άντρο182. 

Σηµαντική µαρτυρία για το τελετουργικό τυπικό της λατρείας του 

Κρηταγενούς ∆ιός αποτελεί η οπισθόγραφη στήλη, ελληνιστικών χρόνων (3ος-2ος αι.) 

που βρέθηκε στο Παλαίκαστρο ανατολικής Κρήτης, στο ιερό του ∆ικταίου ∆ιός183. 

Πρόκειται για ένα τριµερή, επικλητικό ύµνο νεαρού θεού, ο οποίος εξαιτίας των 

ιδιοτήτων του καλείται να ηγηθεί των ∆αιµόνων και να επανέλθει στη ∆ίκτη εν µέσω 

τελετουργικού χορού κούρων και µουσικής, καθ� οµοίωσιν των Κουρητών, σε µία 

προβολή του µύθου της ανατροφής του Νεαρού Θεού, υποδηλώνοντας έτσι τη 

                                                           
176 Willetts 1962, 315, υπ. 31-33. 
177 Μεγάλος αριθµός χάλκινων λεβήτων που προέρχεται από το Ιδαίο Άντρο πρόκειται να δηµοσιευτούν 
από τον Matthäus. 
178 Guthrie 1950, 156· idem 1993, 108. 
179 Willetts 1962, 220-221. 
180 Harrison 1912, 313-314, 337· Nilsson 19502, 579· Fauth 1967, 2221-2246· Verbruggen 1981, 121· 
Guthrie 1993, 113. 
181 Ευριπίδου Κρήτες, 472α· Χανιώτης 1986, 295. 
182 Harrison 1912, 315-316· Guthrie 1950, 157· Faure 1964, 114· Gallistl 1981, 235-247· Guthrie 1993, 11· 
Gavrilaki & Tzifopoulos 1998, 343-355 και ιδιαιτέρως 354-355, υπ. 54-55. 
183 Bosanquet 1908-1909, 339-356· Harrison 1908-1909, 308-338· Murray 1908-1909, 357-365· Harrison 
1912, 2-10, 25, 45, 149-159· Nilsson 19502, 547· Verbruggen 1981, 101-111· Λεµπέση 1987, 150· 
Sapouna 1998, 137-138, 205, πίν. 49, 87 (για τη συνέχεια της λατρείας του ∆ία µέχρι τον 4ο αι.). 



 

 42

διαδικασία µύησης και ενήβωσης των παίδων. Ο θεός καλείται να ξαναγεννηθεί µέσω 

των επιτακτικών προσταγµάτων για να επιτευχθεί η γονιµότητα184, όχι σε ένα 

συγκεκριµένο σηµείο, αλλά σε όλο το χώρο, στα φυτά, στα ζώα, στους ανθρώπους, στα 

πλοία, στην πολιτεία, στη δικαιοσύνη, στην παγκόσµια τάξη και οµαλότητα. 

Υποδεικνύεται εποµένως µέσω του ύµνου η ύπαρξη ενός λατρευτικού θιάσου εφήβων 

προς τιµήν του πατρός των θεών στην ηλικία της νεότητάς του ως Κούρος µε εµφανείς 

µυητικές ιδιότητες185. 

Ο ύµνος του Παλαίκαστρου εντάσσεται στα πλαίσια τελετών γονιµότητας από 

θίασο προπόλων, προς τιµήν βλαστικού, νεαρού θεού, µε στοιχεία ορχήσεως µινωικού, 

ανδρικού χορού, χωρίς κρούση όµως όπλων. 

Η παρουσία εποµένως των φτερωτών δαιµόνων  που κρούουν από ένα ζεύγος 

«τυµπάνων» από την κάθε πλευρά της κεντρικής, ανδρικής µορφής δικαιολογεί την 

ταύτισή τους από πολλούς µελετητές µε τους Κουρήτες ως προπόλους, µέλη του θιάσου 

του Κρηταγενούς ∆ιός και του ∆ιονύσου - Ζαγρέως186. Ο σχετικός µύθος των Κουρητών 

έχει κρητική καταγωγή και απηχεί ίσως την ανάµνηση προελληνικού ιερατείου 

εγκατεστηµένου στον ιερό χώρο του σπηλαίου του Ιδαίου Άντρου, καθώς και  

λατρευτικών θιάσων, όµοιων µε αυτούς που επιβίωσαν ως τα ιστορικά χρόνια στην 

Κρήτη. ∆εν είναι εξάλλου τυχαίο ότι και στην όψιµη αρχαιότητα πραγµατοποιούνται 

τελετές µύησης στο Ιδαίο Άντρο, όπως µαρτυρείται από πλήθος πηγών187. 

 Εκτός όµως από το ίδιο το αρ. Α1 «τύµπανο» και άλλα χάλκινα αντικείµενα 

που προέρχονται από παλαιές και νέες ανασκαφές στο σπήλαιο, όπως τα χάλκινα 

κύµβαλα και ο µεγάλος αριθµός λεβήτων και υποστατών, ρεαλιστικής ή µικρογραφικής 

κλίµακας υποδηλώνουν την πραγµατοποίηση οργιαστικών τελετών µέσα στο σπήλαιο188. 

                                                           
184 Harrison 1912, 9-10. 
185 Harrison 1908-1909, 308-338· Thiersch 1913, 47-53· ∆αβάρας 1960, 457-465, αρ. κατ. 2.2(;), πίν. 7,2: 
ICI XXV3 (3/2ης χιλιετίας)/ ICI XXXI 7(2/1ης χιλιετίας)/ ICI XXXI 8 (2/1ης χιλιετίας) · Λεµπέση 1987α, 
133-134. 
186 Coldstream 1974, 244· Verbruggen 1981, 46-48· Guthrie 1993, 89, 160· Brown-Holzinger & Matthäus 
2000, 307, υπ. 116-120. Φιλολογικές µαρτυρίες για το ρόλο των Κουρητών στη λατρεία του ∆ιός στο 
Ιδαίο Άντρο βλ. Στράβων 10, 472, 466,7, 10, 468, 11, 469, 470· Καλλίµαχος, Ύµνος  ∆ιός, 50-52· 
Λουκιανός (de saltatione VIII)· Λουκρήτιος [de rerum natura (2, 637)]. 
187 Πυθαγόρας (∆ιογένης Λαέρτιος 8,1,3) · Πορφύριος (Πυθαγόρου Βίος 17) · Ιάµβλιχος (Πυθαγόρου Βίος 
5,25 κ.ε.) · των συνοµιλητών των πλατωνικών νόµων (1, 625 Β) · Απολλώνιος ο Τυανέας (Φιλόστρατος, 
Απολλώνιος 4,34) · Ευριπίδης (Κρήτες 475, 9-19) · Στράβων, Γεωγραφικά Χ, 3-5· ∆ιογένης ο Λαέρτιος, 
Βίοι και γνώµαι των εν φιλοσοφία ενδοκιµήσαντων. �των εις δέκα-, Βιβλ. VIII, 1, 3· Verbruggen 1981, 
71-99· Χανιώτης 1986, 292-293· Χανιώτης 1990, 395, 398, υπ. 29-30, 399.  
188 Sakellarakis 1988, 174-175, 177, εικ. 1-3· Ronchi 1997. 



 

 43

Ο µυητικός χαρακτήρας των θιάσων φαίνεται έντονα από τη σχετική 

µυθολογία των Κουρητών που αναλαµβάνουν την ανατροφή του ∆ιός και του ∆ιονύσου-

Ζαγρέως που θνήσκει και αναγεννάται. Στην ουσία οι Κουρήτες δεν είναι παρά µία 

προβολή της αγέλης των εφήβων που βρίσκονται στη διαδικασία µύησης189. 

Η παράδοση για την παρουσία όµως του Επιµενίδου του Κρητός, του 

Πυθαγόρα και άλλων στο Ιδαίο Άντρο190 υποβάλλει την ιδέα οµαδικών µυήσεων όχι 

µόνο εφήβων191, αλλά και πρεσβυτέρων ατόµων σε λατρευτικές αντιλήψεις που οι 

αρχαίες πηγές συνδέουν µε τα Ελευσίνια µυστήρια, τις Πυθαγόρειες αντιλήψεις, τη 

∆ιονυσιακή λατρεία και τους Ορφικούς192. 

Παράλληλα µε τον συσχετισµό της κεντρικής, ανδρικής µορφής µε τον 

Κρηταγενή ∆ία και τον ∆ιόνυσο-Ζαγρέα, ενυπάρχει και η υπόσταση του εξηµερωτή 

ζώων και µιξογενών όντων, ως εξέλιξη του παλαιού µεσογειακού και ανατολικού τύπου 

Πόσιος Θηρών193, µε επιµέρους συσχετισµούς µε τους ανατολικούς θεούς της 

καταιγίδας194, ως πάρεδρος της αντίστοιχης γονιµικής, γυναικείας θεότητας µε διττή 

υπόσταση σε ένα χώρο µε αποδεδειγµένη συνεχή χρήση και λατρεία από την µινωική 

εποχή ως τον 4ο αι. µ.Χ.195. Εκτός όµως από την παράσταση του Πόσιος Θηρών στο αρ. 

Α1 «τύµπανο»  υπάρχουν και άλλες σχετικές παραστάσεις από το πρώτο µισό του 8ου 

                                                           
189 Jeanmarie 1939· Λεµπέση 1981, 13. 
190 Harrison 1908-1909, 322-328. 
191 Leitao 1995, 130-163. 
192 Faure 1964, 127-128· Χανιώτης 1986, 303· Gavrilaki & Tzifopoulos 1998, 343-355 και ιδιαιτέρως 354-
355, υπ. 54-55. 
193 Nilsson 19772, 27-28. 
194 Spartz 1962, 99-131. 
195 Sakellarakis 1985, 19-48· Σακελλαράκης 1987, 239-263. 
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αι., που αποτελούν τις πρωιµότερες απεικονίσεις δαµαστών λιονταριών της ΠΑ 

ελληνικής τέχνης στην Κρήτη µε ισχυρές ανατολικές επιδράσεις, χωρίς να υποτιµάται ο 

ρόλος της κρητοµυκηναϊκής παράδοσης196. Οι υπόλοιπες παραστάσεις κρητικού Πόσιος 

Θηρών χρονολογούνται στον 7ο αι.197. 

 

                                                           
196 Στις χρυσές ταινίες από τον Τεκκέ και τη Συλλογή Nelidow (Blome 1982, 68, υπ. 30), στο χάλκινο 
έλασµα από το Καβούσι (Blome 1982, 11, εικ. 3). 
197 Κρήτη 7ος αι.: Levi 1927-1929, 101-102, πίν. 76 α-c· Demargne 1929, 422, εικ. 35, πίν. 30,1.3· Levi 
1945, πίν. 10.1-2· Spartz 1962, 111, αρ. κατ. 65· idem 1962, 11, αρ. κατ. 69 (Λατώ)· Blome 1982, 68, υπ. 
37 (Αρκάδες)· idem 1982, 68, υπ. 35-36, πίν. 16.1 (Γόρτυνα) πιθανόν ως ∆ιόνυσος-Ζαγρέας µε δαίµονες· 
idem 1982, 68, υπ. 38· idem 1982, 69-70, εικ. 11, πίν. 17,2, 24,1 (Κρήτη;, τώρα στην Κοπεγχάγη)· Κυρίως 
Ελλάδα 8ος-7ος αι.: Nilsson 19502, 514 (Σπάρτη)· idem 19502, 514· Spartz 1962, 108, αρ. κατ. 49 
(Ερέτρια)· idem 1962, 115, 121, αρ. κατ. 92, 125-126 (Κόρινθος) · idem 1962, 122-123, αρ. κατ. 132, 136 
(Ολυµπία) · idem 1962, 112, αρ. κατ. 73 (Τεγέα)· idem 1962, 113-114, αρ. κατ. 80, 83· idem 1962, 124, 
αρ. κατ. 143· Blome 1982, 68, πίν. 22.3. 
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Β. Γυναικείες θεϊκές µορφές µε ζώα, πουλιά και σφίγγες -Πότνια Θηρών198 

 

1. Όρθια, γυµνή, γυναικεία, µετωπική µορφή. 

 

Η µακράς παράδοσης απεικόνιση της όρθιας, γυµνής, γυναικείας, µετωπικής 

µορφής χρονολογείται από την νεολιθική εποχή έως και τον 6o αι. µε σηµαντικά 

παραδείγµατα από την Ανατολή, κύρια πηγή έµπνευσης του θέµατος, την Κύπρο, την 

Κρήτη και την Κυρίως Ελλάδα199. 

Το εικονογραφικό αυτό θέµα, όπως απαντάται στις αρ. Β2-5 και 11200 ασπίδες 

(πίν. 2α-γ, 3α-γ, 4α-γ, 5, 10, σχ. 1, 2α) χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία: 1. 

Μετωπικότητα. 2. Στάση και χαρακτηριστικά σώµατος (πόδια, χέρια, στήθος, βουβωνική 

χώρα, εφηβαίο, κοσµήµατα). 3. Απόδοση προσώπου και κόµης. 4. Μεµονωµένη µορφή 

ή µέλος σύνθεσης. 

 

1. Μετωπικότητα201. 

Τα σωζόµενα παραδείγµατα των όρθιων, γυναικείων µορφών της ΥΜ Ι, ΥΕ Ι - 

ΥΜ ΙΙΙΑ, ΥΕ ΙΙΙΑ περιόδου δεν απεικονίζονται ποτέ µε την κεφαλή κατά µέτωπο. Στη 

σφραγιδογλυφία και σε χρυσά τέχνεργα απεικονίζονται οι κεφαλές και τα πόδια σε 

κατατοµή, ενώ ο άνω κορµός παραµένει κατ� ενώπιον δηλώνοντας είτε µία αµηχανία 

απόδοσης κατά µέτωπο των επίπεδων ή χαµηλού ανάγλυφου µορφών ή µία διάθεση των 

καλλιτεχνών της εποχής για τον τονισµό του οριζόντιου άξονα τους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η σύνθεση της όρθιας, γυµνής γυναικείας µορφής από τις Μυκήνες 

ανάµεσα σε τρία πουλιά202. 

                                                           
198 Kopaka 2001, 15-26. 
199 Poulsen 1912, 5, 24, 38-39, 43, 64, 81, 103, 144, 146· Dawkins 1929, 146, 152, πίν. XXXVI· Kunze 
1931, 191-195· Demargne 1947, 286-294· Nilsson 19502, 341-366· Αλεξίου 1958, 279-299· Spartz 1962, 
54-62· Rizza 1967-1968, 214-216, 222, 226, 228-229, 238-240, εικ. 2-3, 7, 13· Christou 1968, 102-103· 
Rizza & Scrinari 1968, 161-188, 246-249· Hampe 1969, 33-35, υπ. 91-96· Canciani 1970, 156-160· 
Marinatos & Hirmer 19732, πίν. 10-11· Barnett 19752, 103-106· Karageorghis 1977· Blome 1982, 70-76· 
Winter 1983, 139-200· Böhm 1990, 59-65· Horst 1996· Lambropoulou 1999, 515-521· Λαγογιάννη 2000, 
117-135.  
200 Kunze 1931, 6, αρ. κατ. 2, πίν. 3,5/7, αρ. κατ. 5, πίν. 7-9/12, αρ. κατ. 7, πίν. 24/13, αρ. κατ. 9, πίν. 24-
25 (Γρηγοριανό Μουσείο Ρώµης). Για την όρθια γυµνή γυνακεία µορφή από τη Φαιστό που δεν 
απεικονίζεται στον Kunze βλ. Pernier 1910, 248, εικ. 4· Böhm 1990, 59-60, αρ. κατ. 20, εικ. 10α. Στην 
οµάδα αυτή περιλαµβάνεται και η αρ. Β11 χάλκινη «ασπίδα» από την Ελεύθερνα (Σταµπολίδης 1998, 255, 
αρ. κατ. 319· Stampolidis 1998, 181-182, εικ. 16). 
201 Για το θέµα της µετωπικότητας βλ. κεφ. A, σελ. 11-12, υπ.14-18. 
202 Böhm 1990, 146, αρ. κατ. Μ1-2, πίν. 1α-β 
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Αντίθετα, σε µετωπική στάση αποδίδονται οι πήλινες, ανάγλυφες, γυµνές, 

καθιστές, γυναικείες µορφές από την Κρήτη (Κνωσός, Αγία Τριάδα, Φαιστός) και την 

Κυρίως Ελλάδα (∆ελφοί) της ΥΜ ΙΙΙ Α-Β και ΥΕ ΙΙΙ Α περιόδου203. 

Η ίδια µετωπική στάση χαρακτηρίζει και κατά τον 8ο και 7ο αι. όλα τα 

παραδείγµατα µεµονωµένων ή σε συµπλέγµατα γυµνών, γυναικείων µορφών της 

µικροπλαστικής ή των χειροποίητων, αλλά και των πήλινων ειδωλίων του 7ου αι. που 

έχουν παραχθεί από µήτρα και προέρχονται από την Κρήτη (Αξός, Γόρτυνα, Ίνατος, 

Ηράκλειο, Αρκάδες, Κρουσώνας, Κάτω Σύµη, Λατώ, Ανάβλοχος, Άγιος Νικόλαος, 

Ιεράπετρα, Καβούσι, Πραισός, Σητεία, Ρούσα Εκκλησιά, Λαρσανάκι, Χαµαίζι, Ζάκρος), 

την Κυρίως Ελλάδα (Ολυµπία, Σπάρτη, Κόρινθος, Περαχώρα, Μερέντα, Ερέτρια), τα 

νησιά του Αιγαίου και τα µικρασιατικά παράλια (Σάµος, Θήρα, Κάµιρος, Κεχράκι, 

Ρόδος, Έφεσος, Σάρδεις). Επίσης, χαρακτηρίζει τις µορφές στα χάλκινα αντικείµενα 

(ασπίδες, ειδώλια, περίαπτα) από την Κρήτη (Ιδαίο Άντρο, Φορτέτσα, Ψυχρό, Κάτω 

Σύµη, Φαιστό, Αγία Τριάδα, Καβούσι), τα νησιά του Αιγαίου και τα µικρασιατικά 

παράλια (Σάµος, Κάµιρος, Ερυθρές, Μίλητος), στα ελεφάντινα αντικείµενα από την 

Κρήτη (Κνωσός, Ιδαίο Άντρο, Ίνατος), την Κυρίως Ελλάδα [Αθήνα (Κεραµεικός), 

Περαχώρα], τα νησιά του Αιγαίου και τα µικρασιατικά παράλια (Κάµιρος, Λίνδος, 

Σάµος, Έφεσος). Χαρακτηρίζει τέλος µορφές σε αντικείµενα άλλων υλών, όπως άργυρο 

(Λίνδος), ήλεκτρο (Κάµιρος), οστό (Κάµιρος), ξύλο (Σάµος), και ασβεστόλιθο 

(Γόρτυνα), όλα του 8ου και 7ου αι.204 

Στα σωζόµενα παραδείγµατα µεµονωµένων όρθιων, γυµνών, ανάγλυφων, 

ανατολικών µορφών σε πήλινα, ελεφάντινα ή µεταλλικά πλακίδια, ελεφάντινες λαβές 

κατόπτρων, χρυσά περίαπτα, πήλινα ή χάλκινα ειδώλια, χάλκινα αντικείµενα και τέλος 

λίθινες στήλες κ.ά. παρατηρείται κατά κανόνα η απόλυτα µετωπική στάση από το 

δεύτερο µισό της 2ης χιλιετίας έως τον 8ο αι.205, ενώ στη σφραγιδογλυφία 

(σφραγιδοκύλινδρους - σκαραβαίους) της παλαιοβαβυλωνιακής κυρίως περιόδου (1850-

                                                           
203 Böhm 1990, 146-147, αρ. κατ. Μ5-10, πίν. 2α-β 
204 Böhm 1990, 148-176, πίν. 3-38· Sakellarakis 1993, 349, 353, εικ. 11-14· Coldstream & Catling 1996, 
εικ. 189-190 (f 27, 35)· Η οµάδα των ελεφάντινων, όρθιων, γυµνών, µετωπικών, γυναικείων µορφών και 
τα έξι µικρά χάλκινα γυναικεία όρθια, γυµνά, µετωπικά, γυναικεία ειδώλια από το Ιδαίο Άντρο, όλα του 
8ου αι., (Λαγογιάννη 2000, 117-135) συσχετίζονται εικονογραφικά µε τις αντίστοιχες µορφές από τις 
προαναφερθείσες ασπίδες εκτός από τη χειρονοµία των χεριών. Για άλλα παράλληλα εντός Κρήτης βλ. 
Horst 1996· Κλάδου 1998, 221, αρ. κατ. 257· Μαρινάτου 1998, 271-272, αρ. κατ. 342. 
205 Kunze 1931, 191, πίν. 63, 65, 66· Winter 1983, εικ. 11-37, 40-69, 79-86, 160-163, 325, 327, 362, 510· 
Böhm 1990, 61· Burkert 1992, 16, 18, εικ. 2· Marinatos 2000, 1-31 (τονίζεται ο αποτροπαϊκός, µαγικός 
χαρακτήρας των περιάπτων).  
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1750) χρησιµοποιείται εξίσου η σε κατατοµή απόδοση του προσώπου των µορφών όπως 

και η κατά µέτωπο206. 

 Στην Κύπρο το εικονογραφικό αυτό θέµα απαντάται από τη νεολιθική περίοδο 

έως τον 4ο αι. κυρίως στην πηλοπλαστική ενδεδυµένων ή γυµνών γυναικείων ειδωλίων 

από µήτρα. Σπανιότερα απαντάται στην αγγειογραφία, και σπανιότατα σε ορισµένα 

λίθινα ανάγλυφα, µε εντονότατο το ισχυρό ανατολικό πρότυπο απεικόνισης της γυµνής, 

µετωπικής γυναικείας θεότητας207 που συνδέεται µε τη λατρεία της Αφροδίτης-

Αστάρτης. 

Συµπεραίνεται εποµένως ότι η µετωπική στάση απεικόνισης των όρθιων, 

γυµνών, γυναικείων µορφών είναι προσφιλής στην Κρήτη και χρησιµοποιείται κατά 

κύριο λόγο στα πήλινα πλακίδια αλλά και στα χαλκά έργα ενγένει από το µέσον της 2ης 

χιλιετίας έως τον 8ο-7ο αι. όπως επίσης συµβαίνει λόγω ανατολικής επίδρασης και στον 

ελλαδικό, νησιωτικό και µικρασιατικών παραλίων χώρο. 

 

2. Στάση-χαρακτηριστικά σώµατος (πόδια, χέρια, βουβωνική χώρα, εφηβαίο, 

κοσµήµατα). 

Οι όρθιες, γυµνές γυναικείες µορφές στις ασπίδες που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως στέκονται κατ� ενώπιον: α. Με ενωµένους τους µηρούς ως την έκφυση 

των µη σωζόµενων πελµάτων τους, εκτός από την αρ. Β11 «ασπίδα» από την Ελεύθερνα 

όπου η µορφή σώζει και τα δύο πέλµατά της. β. Με ανασηκωµένους τους βραχίονες (αρ. 

Β11), σχεδόν κάθετα προς το σώµα κρατεί τα αυτιά των αντιθετικών προς αυτήν 

τοποθετηµένων λιονταριών (αρ. Β2). Άλλοτε µε τους βραχίονες σε γωνίωση κρατεί από 

ένα φυτικό στύλο µε µια λωτόσχηµη απόληξη (αρ. Β3-4). γ. Με τονισµένο το στήθος, 

όπου σώζεται (αρ. Β3-5). δ. Με δήλωση της βουβωνικής χώρας χωρίς αναδιπλώσεις και 

µε απουσία δήλωσης του οµφαλού. ε. Με τονισµένο το εφηβαίο (αρ. Β2-5). στ. Με 

κοσµήµατα γραµµικής απόδοσης στους καρπούς, στους βραχίονες και στα σφυρά. 

α. Το κύριο στοιχείο που χαρακτηρίζει τη στάση του κάτω κορµού των 

όρθιων, γυµνών, γυναικείων µορφών στις παραπάνω ασπίδες είναι η παντελής απουσία 

οποιασδήποτε κίνησής του, χαρακτηριστικό, όµως, όλων των όµοιων γυναικείων 
                                                           

206 Barnett 19752, 83, εικ. 28-29, 70-78, 82-84, 96, 103, 108-109, 112, 114, 118-125, 127, 131-135, 138-
148, 150, 152, 154, 166, 172-174, 178, 180-181, 229-238, 271-277, 280-283, 286-289, 292-295, κατ� 
ενώπιον: εικ. 8, 87-89, 90-95, 97, 99, 101-102, 104-107, 113, 115-117, 151, 153, 155, 164-165, 179, 290-
291. 
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µορφών του 8ου αι. κ.ε. στην Ανατολή, Κύπρο, Κρήτη, Κυρίως Ελλάδα και 

µικρασιατικά παράλια, µεµονωµένων ή µελών συµπλεγµάτων, ως αποτέλεσµα επίσης 

ανατολικής επίδρασης και σε συνδυασµό µε την κατά τόπους παράδοση της όρθιας, 

γυµνής µετωπικής γυναικείας µορφής. Ο υπερτονισµός των γλουτών σε βάρος των 

αξόνων δόµησης του σώµατος ιδιαίτερα στην περίπτωση των αρ. Β2 και 11 ασπίδων 

αποτελεί καθαυτό έντονο ανατολικό στοιχείο επιρροής κυρίως από τις ελεφάντινες, 

όρθιες, γυµνές, γυναικείες µορφές βορειοσυριακής προέλευσης αλλά και από τις 

σύγχρονες προς την ασπίδα ανάγλυφες γυναικείες µορφές όπως εικονίζονται στο χρυσό 

οµοίωµα πόλου, τώρα στη Βαλτιµόρη208. 

β. Οι κινηµένοι, σε έκταση προς τα πλάγια, βραχίονες των µορφών άλλοτε 

κάθετα σχεδόν προς το υπόλοιπο ακίνητο σώµα (αρ. Β2, 11), (πίν. 2α-γ, 10) άλλοτε σε 

γωνίωση στους αγκώνες (αρ. Β3-4), (πίν. 3α-γ � 4α-γ, σχ. 1) έχουν τις ρίζες τους σε 

ορισµένους τύπους προϊστορικών ειδωλίων αφενός209 και στην ισχυρή κρητοµυκηναϊκή 

παράδοση των γυναικείων θεοτήτων µε υψωµένα τα χέρια αφετέρου. Σύµφωνα µε τον 

Ρεθεµιωτάκη210 η χειρονοµία αυτή πηγάζει από την Νεοανακτορική και πιθανόν 

πρωιµότερη παράδοση, παρά από την Ανατολή. Η αρχή πάντως της εικονογραφικής 

αυτής παράδοσης βρίσκεται αδιάσπαστα από την πρώτη χιλιετία στην Αίγυπτο, όπου ο 

τύπος αυτός είναι ήδη καθορισµένος211.  

Σηµαντική για τη διάδοση του τύπου αυτού φαίνεται να είναι η σύµπτωση της 

εκδίωξης των Υκσώς και της εξάπλωσης του θέµατος στις περιοχές της Παλαιστίνης που 

είχαν καταληφθεί από τους τελευταίους µετά τα µέσα της 2ης χιλιετίας, ταυτόχρονα ή 

                                                                                                                                                                      
207 Demargne 1947, 276, εικ. 47· Karageorghis 1977· Böhm 1990, 107-117, πίν. 38 d-e/39 a-c/ 40 a-g/ 41 
a-f/ 42 a-d. 
208 Hampe 1969, 35, υπ. 96, πίν. 16.1· Barnett 19752, 103-106· Sakellarakis 1993, 349-353, εικ. 12, 14-15. 
209 Zervos 1957, εικ. 46-51, 112-115, 162-165, 245-252, 293-297· Αλεξίου 1958, 179-299· Rizza 1967-
1968, 337-338. 
210 Ρεθεµιωτάκης 1998α, 92-93, 127-128, αρ. κατ. 68 (για ειδώλιο θεάς µε υψωµένα τα χέρια), πίν. 24-27, 
30-31, 37-53, 59-63, 66-68. Από την ανασκαφή του Πλάτωνος στο Ροτάσι Μονοφατσίου προέρχονται δύο 
ειδώλια γυναικείων θεοτήτων µε τη συναφή χειρονοµία των υψωµένων χειρών, ΠρΓ περιόδου (Πλάτων 
1958, 468). Goldstream 1984, πιν. 9· Κούρου 2001, 43-46, εικ. 9. 
Εξαιτίας κρητικής επιρροής εµφανίζεται στην Κύπρο στις αρχές του 11ου αι. έως και την Α περίοδο 
όµοιος τύπος θεάς µε υψωµένα τα χέρια, εξαιτίας των µετακινήσεων πληθυσµού από την Κρήτη στην 
Κύπρο µετά τη ∆ωρική κάθοδο. Karageorghis 1968, 180-185· idem 1977-19782, 9-11· Nicolaou 1979, 
249-256· Yon 1979, 241-248· Kourou 1997, 99· Κούρου 1997, 219· Κάντα 1998, 52· Ρεθεµιωτάκης 1998, 
104· Φλουρέντζος 1998, 93, αρ. κατ. 68· Καραγιώργης 1999, 17. Από την Κύπρο επίσης προέρχονται 
ταφικά χρυσά πλακίδια µε οπές αναρτήσεως (Λάπιθος, Αµαθούντα, Άγιο Τυχώνα) µε παράσταση γυµνών 
γυναικείων µορφών µε υψωµένα τα χέρια, ΚΓ Ι-ΙΙΙ περιόδου, µε σαφείς οµοιότητες προς τις  αντίστοιχες 
ενδεδυµένες πιθανόν γυναικείες µορφές στα δύο χρυσά ελάσµατα από την Ελεύθερνα (Καλογεράκη 1998, 
265-266, αρ. κατ. 332-333) και στα χρυσά πλακίδια από τη Νάξο (Karageorghis 1998, 121-126, εικ. 1(a-d) 
-6). 
211 Petrie & Flinders 1900, πίν. XX. 
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λίγο πριν την εµφάνιση µιας σειράς σκαραβαίων της περιόδου των Υκσώς (1650-1540) 

µε την ίδια παράσταση212. 

Η ισχυρή επίδραση εποµένως του αιγυπτιακού πολιτισµού σε αυτές τις 

περιοχές επεξηγεί την εισαγωγή και εξάπλωση του τύπου αυτού της όρθιας γυµνής, 

γυναικείας µορφής µε τα χέρια σε έκταση ή σε γωνίωση, όπως απαντάται σε αυτήν την 

περίοδο στο Bethshan, στη Γάζα, στο Tell Abu Hawan, στο Tell Beit Mirsim. Στη 

συνέχεια εµφανίζεται αδιάσπαστα στο Gerar, Gezer και Megiddo από όπου προέρχονται 

πολλά παραδείγµατα του 9ου και 8ου αι.213 αποτελώντας πιθανότατα τον προποµπό των 

όρθιων γυµνών, γυναικείων, πήλινων κρητικών ειδωλίων214 και άλλων ανάγλυφων 

µορφών του 7ου κυρίως αιώνα. 

Από τα παραπάνω ανατολικά παραδείγµατα συµπεραίνεται ότι ο τύπος αυτός 

µορφής µε απλωµένους προς τα πλάγια τους βραχίονες ισχύει είτε σε περιπτώσεις που η 

µορφή κρατεί από ένα φυτικό στύλο, ακουµπά ή κρατεί στα χέρια της από ένα ζώο. Σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απεικόνισης µεµονωµένης γυναικείας µορφής του 8ου αι. 

(στην Ανατολή και αλλού) τα χέρια είναι είτε κινηµένα προς το στήθος ή το εφηβαίο, 

είτε ακίνητα, παράλληλα σε συνάφεια µε το σώµα της. 

γ. Ο τονισµός του στήθους, γονιµικού στοιχείου του γυναικείου σώµατος (αρ. 

Β2-3, 5), (πίν. 2α-γ, 3α-γ, 5, σχ. 2α) εντονότερος στο αρ. Β5 θραύσµα ασπίδας από τη 

Φαιστό215 αποτελεί επίσης απόρροια της ανατολικής εικονογραφικής παράδοσης 

τονισµού των οργάνων δήλωσης του φύλου216. 

δ. Ο ορισµός της βουβωνικής χώρας (αρ. Β2-3, 5) (πίν. 2α-γ, 3α-γ, 5, σχ. 2α) 

σε άλλες περιπτώσεις (αρ. Β2, 5) αποδίδεται φυσιοκρατικά µε δήλωση του οµφαλού 

µόνο στο θραύσµα ασπίδας από τη Φαιστό (αρ. Β5), ενώ στην περίπτωση των αρ. Β2 και 

11 ασπίδων (πίν. 10) ο υπερτονισµός των γλουτών δρα σε βάρος των φυσικών 

αναλογιών µε αποτέλεσµα τη βράχυνση της βουβωνικής χώρας. Στα σωζόµενα 

παραδείγµατα πάντως δεν υπάρχουν εµφανή δείγµατα αναδιπλώσεων της κοιλίας όπως 

στα ανάλογα ανατολικά παραδείγµατα217. 

                                                           
212 Pritchard 1943, 1455. 
213 Böhm 1990, 60-61, 66-7, εικ. 10, 11a, 13a-b, πίν. 22a-c, 23a. 
214 Rizza 1967-1968, 215-216, 222, 224-226, 228, 238, 240, 291. 
215 Pernier 1910, 248, εικ. 4· Kunze 1931, 13, αρ. κατ. 9, πίν 24, 25 (δεν απεικονίζεται η όρθια, γυµνή, 
µετωπική, γυναικεία µορφή)· Spartz 1962, 109, αρ. κατ. 53· Böhm 1990, 60, αρ. κατ. Β20, εικ. 10a. 
216Barnett 19752, πίν. LXXIV, LXXV, LXXVI. 
217Barnett 19752, 106, πίν. LXXV, LXXVI. 
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ε. Ο τονισµός του εφηβαίου των µορφών τέλος είναι και πάλι αποτέλεσµα 

ισχυρής βορειοσυριακής επίδρασης218. Η παράδοση αυτή ισχύει στην Ανατολή από το 

πρώτο µισό της 4ης χιλιετίας (Ur) ως τον 8ο-7ο αι. (Φοινίκη-Βόρεια Συρία). 

Στις αρ. Β2-5, 11 ασπίδες (πίν. 2α-γ, 3α-γ, 4α-γ, 5, 10, σχ. 1-2α) το εφηβαίο 

αποδίδεται είτε µε το θέµα της ιχθυάκανθας (αρ. Β2), µε τέσσερις σειρές κυκλίσκων (αρ. 

Β3) ή µε απλό, γραµµικό περίγραµµα (αρ. Β4, 11). Αρκετά παραδείγµατα όρθιων, 

γυµνών, γυναικείων ειδωλίων από την Αίγυπτο του Μέσου και Νέου Βασιλείου, 

ακολουθούν την εικονογραφική παράδοση τονισµού των οργάνων του φύλου (εφηβαίου 

και στήθους), παράδοση που µεταδίδεται εις το εξής ως τον 8ο αι. σε ολόκληρη τη 

συροφοινικική επικράτεια. 

στ. Τα επάλληλα, παράλληλα γραµµίδια τέλος που κοσµούν τους καρπούς των 

χειρών των µορφών στις αρ. Β2-3 ασπίδες (πίν. 2α-γ, 3α-γ) εικονίζουν ψέλια, συρµός ο 

οποίος απαντάται οµοίως στις γυναικείες µορφές στις αρ. Ε46-81 φιάλες αλλά και στις 

ανδρικές µορφές στις αρ. ∆34, 38 ασπίδες (πίν. 22β-23, 25) και στο αρ. Α1 «τύµπανο»219 

(πίν. 1). Συναφή κοσµήµατα όχι τόσο σχηµατοποιηµένης απόδοσης απαντώνται στην 

Ανατολή σε γυναικείες µορφές που συνδέονται µε τη λατρεία της Ιστάρ αλλά κυρίως σε 

ανδρικές µορφές από την 2η χιλιετία έως τον 7ο αι.220, όπως αυτές εικονίζονται κυρίως 

στα πήλινα ανάγλυφα πλακίδια από την Χαναάν (2η χιλιετία) και στα λίθινα ανακτορικά 

ανάγλυφα του 8ου και 7ου αι. Τα ίδια ψέλια κοσµούν τους καρπούς των γυναικείων 

µορφών σε ορισµένες κυπροφοινικικές φιάλες221. 

Η γυναικεία µορφή στην αρ. Β3 ασπίδα (πίν. 3α-γ) φέρει εκτός από τα ψέλια 

στους καρπούς,  περιβραχιόνια και περισφύρια στο δεξί σωζόµενο πόδι της, που 

απαντώνται επίσης στις ανατολικές, γυναικείες µορφές που προαναφέρθηκαν. Τέλος, η 

γυναικεία µορφή στην αρ. Β11 ασπίδα (πίν. 10) από την Ελεύθερνα δεν φέρει κανένα 

κόσµηµα.  

 

3.  Απόδοση προσώπου και κόµης. 

                                                           
218 Kunze 1931, 191· Strommenger 1964, 378, πίν. 10-11· Barnett 19752, πίν. LVII, LXXV, LXXVI· 
Winter 1983, εικ. 19, 21-22, 29, 34· Böhm 1990, 60-1, εικ. 10b, 11a-c· Μαρινάτου 1998, 271-272, αρ. κατ. 
342. 
219 Kunze 1931, 6, αρ. κατ. 3, πίν. 4-5/8-12, αρ. κατ. 6, πίν. 10-20 και παράρτ. 1/32, αρ. κατ. 74, πίν. 49· 
Karageorghis 1969, 87, πίν. 49· Maxwell-Hyslop 1971, 86-87, 151-157 και ιδιαίτερα 154, εικ. 54, 56, 62a· 
Karageorghis 1977, 161, πίν. 25c. Περικάρπια έφεραν οι θεές των όφεων από τα ιερά θησαυροφυλάκια του 
ανακτόρου της Κνωσού (Evans 1964 (I), 501/εικ. 359, 502/ εικ. 360α,β/503, εικ. 361/ 504, εικ. 362α). 
220 Strommenger 1964, 452-454, αρ. κατ. 241, 248, 251, 253, 258, 260, 270-271· Böhm 1990, 61. 
221 Markoe 1985, 171-172, 246-247, (Cy 3), 175-176, 252-253 (Cy 6), 217-347 (U 6). 
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Τα χαρακτηριστικά του σωζόµενου προσώπου της όρθιας, γυµνής, γυναικείας 

µορφής στην αρ. Β2 ασπίδα (πίν. 2α-γ) αποδίδονται υπερτονισµένα, χονδροειδή, 

σύµφωνα µε το βορειοσυριακό πρότυπο. Οµοιάζουν µε τα πρόσωπα συναφών 

γυναικείων µορφών στα αρ. Β7-9 θραύσµατα ασπίδων (πίν. 7, 8α-β, σχ. 3α-γ) καθώς και 

µε το πρόσωπο, παρόλο το διαφορετικό σχήµα του,  της αντίστοιχης κεντρικής, 

γυναικείας µορφής στην αρ. Β11 «ασπίδα» (πίν. 10). 

Η σωζόµενη κόµη στις αρ. Β2-3, 11 ασπίδες (πίν. 2α-γ, 3α-γ, 10) 

συµπεριλαµβανοµένων και των επιµέρους θραυσµάτων µε παράσταση γυναικείων 

κεφαλών που προαναφέρθηκαν, είναι επηρεασµένη από τον κλασικό, αθωρικό τύπο 

κόµης222. Χρησιµοποιείται συχνότατα στις απεικονίσεις γυναικείων, γυµνών και 

ενδεδυµένων (Meggido, Nimrud), καθώς και µιξογενών µορφών (σφιγγών) όπως αυτές 

εικονίζονται στη συριακή τέχνη, σε ελεφάντινα, πήλινα και χρυσά πλακίδια, περίαπτα, 

σφραγιδοκύλινδρους, σφραγίσµατα, λίθινες στήλες καθώς και σε ένα χάλκινο πέλεκυ, 

από τις αρχές της 2ης χιλιετίας ως τον 8ο αι. Οι ρίζες του θέµατος αναζητούνται στις 

λατρευτικές παραστάσεις της Ιστάρ στη Μεσοποταµία (2000-1600) µε εικονογραφικούς 

προποµπούς από την εποχή των Σουµερίων. Στη Φοινίκη ο τύπος αυτός επιβιώνει ως 

δάνειο από την εικονογραφία της Αιγύπτιας θεάς Αθώρ, όπως αυτή παριστάνεται κατά 

την περίοδο του Μέσου Βασιλείου, στα πλαίσια ενός θρησκευτικού συγκρητισµού, ο 

οποίος χαρακτηρίζει τις λατρείες γυναικείων θεοτήτων στη Χαναάν και στην Αίγυπτο, 

πιθανότατα µέσω Βύβλου, όπως σωστά επισηµαίνεται από τον Barnett223. Η ίδια κόµη 

τέλος χαρακτηρίζει τη θεά Qedes στα αιγυπτιακά µνηµεία. Στη συνέχεια η παράδοση 

αυτή διαδίδεται µε το ίδιο θρησκευτικό και αποτροπαϊκό περιεχόµενο στην ευρύτερη 

περιοχή της ανατολικής Μεσογείου στην Κύπρο, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Ετρουρία 

και τέλος στη Βόρειο Ιταλία. Είναι εµφανής στην απόδοση γυναικείων, ανδρικών και 

µιξογενών µορφών σε ειδώλια, ανάγλυφα, χάλκινα, ή από φαγεντιανή και σε πήλινα 

αγγεία, χρυσά περίαπτα και τέλος σε ελεφάντινα πλακίδια224 κατά µέτωπο ή σε 

κατατοµή. 

                                                           
222 Demargne 1947, 268, εικ. 43· Barnett 19752, 81-82· Winter 1983, ικ. 13, 23, 28, 34, 36, 37-39, 39α, 40-
45, 68-70, 98, 101, 105-107, 113-116, 147, 290, 322, 431, 453-5, 510. 
223Σηµαντικό εύρηµα  θεωρείται µία λίθινη ανάγλυφη στήλη µε παράσταση όρθιας, γυµνής, µετωπικής, 
γυναικείας µορφής µε επιγραφή που περιλαµβάνει ταυτόχρονα και τα τρία ονόµατα ανατολικών, 
γυναικείων θεοτήτων µε κοινές ιδιότητες: Qedes, Αστάρτη, Anat (Barnett 19752, 82, υπ. 10). 
224 Poulsen 1912, 44-46· Levi 1945, 317-321, εικ. 23, 25-27· Boardman 1962, 30-31, εικ. 2· Karageorghis 
1977, 161-164, πίν. 25d, 31c· Matthäus  1985, 212, αρ. κατ. 501, πίν. 58.60. 
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Η κόµη της όρθιας, γυµνής, µετωπικής, γυναικείας µορφής στην αρ. Β2 

ασπίδα (πίν. 2α-γ) αποτελεί µία παραλλαγή της κόµης του κλασικού, ανατολικού, 

αθωρικού τύπου. Έτσι οι συµπαγείς βόστρυχοι αντί να απολήγουν στο ύψος του ώµου 

σε σπειροπλόκαµο εικονίζονται επιµηκέστεροι κατά µήκος των σε έκταση βραχιόνων µε 

αποστρογγυλευµένο άκρο, ως µία γεωµετρική παραλλαγή του ανατολικού αντίστοιχου 

τύπου κόµης225. Πρόκειται για µια διαφοροποίηση η οποία βασίζεται αφενός µεν στα 

ανατολικά πρότυπα, αφετέρου δε προσαρµόζεται στα δεδοµένα του κρητικού καλλιτέχνη 

ο οποίος διακατέχεται εµφανώς από µία τάση αποδέσµευσης, αποδίδοντας το θέµα του 

µε ένα πιο ελεύθερο τρόπο. 

Η επίπεδη άνω επιφάνεια της κεφαλής επιστέφεται από ένα επίµηκες 

φυλλόσχηµο διάδηµα, συναφές µε τα αντίστοιχα που φορούν οι όρθιες γυµνές, 

γυναικείες µορφές στα πήλινα πλακίδια από τη Μεσοποταµία226. 

Στην αρ. Β3 ασπίδα (πίν. 3α-γ) σώζεται µόνο η απόληξη του αθωρικού 

σπειροπλόκαµου στο ύψος των ώµων227, τύπου 5 (σχ. 39.5). 

Στην αρ. Β11 «ασπίδα» (πίν. 10) από την Ελεύθερνα η κόµη απολήγει επίσης 

σε αθωρικούς σπειροπλόκαµους στο ύψος των ώµων, τύπου 5 (σχ. 39.5), όπως και στην 

κεντρική µορφή στην αρ. Β3 ασπίδα. 

Στα αρ. Β7-8 θραύσµατα ασπίδων (πίν. 7-8α, σχ. 3α-β) η όµοιου τύπου κόµη 

επιστέφει δακτυλιόσχηµα την κεφαλή µε πλούσιο, γραµµικό διάκοσµο και απολήγει σε 

σπειροπλόκαµο στο ύψος των ώµων. Ο τύπος αυτός κόµης συσχετίζεται από τον Levi228 

µε τον αντίστοιχο των γυναικείων προτοµών που απεικονίζονται αφενός µεν σε ένα 

πήλινο αµφορέα και σε ένα όστρακο επίσης όµοιου αµφορέα από την Κνωσό, αφετέρου 

δε στη γνωστή χρυσή ψήφο από το Ιδαίο Άντρο. 

Τέλος, την ίδια αθωρική κόµη, τύπου 5 (σχ. 39.5) έχει η γυναικεία, µετωπική 

προτοµή ανάµεσα σε ελάφια που βόσκουν229 στην αρ. Β10 ασπίδα (πίν. 9α-β) από το 

Παλαίκαστρο. Η υστερότερη χρονολόγηση της ασπίδας αυτής επεξηγεί την πιο 

τυποποιηµένη, επιπεδική, σχεδόν γραµµική απόδοση της κόµης, πιστής όµως κατά τα 

άλλα στον αθωρικό τύπο. 

                                                           
225 Levi 1945, 321, υπ. 234. 
226 Kardara 1960, 343-350 και ιδιαιτέρως 344, πίν. 98, εικ. 5α-β, 6α-β, πίν. 100, εικ. 13-17. 
227 Kunze 1931, 191-192, εικ. 29· Canciani 1970, 112, υπ. 221-223. 
228 Levi 1945, 320-321, πίν. 23, 25-26· Canciani 1970, 112, υπ. 221. 
229 Benton 1939-1940, 51-59, πίν. 24, αρ. κατ. 13· Levi 1945, 310, εικ. 20· idem 1950, 149, 150-151· 
Canciani 1970, 112-113, υπ. 224-228· Hoffmann 1972, 37· Blome 1982, 85, εικ. 18. 
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Ο ίδιος τύπος της κόµης απαντάται επίσης σε απεικονίσεις θηλυκών και 

σπανιότατα ανδρικών σφιγγών, βορειοσυριακής προέλευσης, και σε συνθέσεις Πότνιας 

Θηρών σε ελεφάντινα230 ή χάλκινα αντικείµενα231, επίσης από το Ιδαίο Άντρο. Στο 

χάλκινο σείστρο από τη Σύµη Κρήτης232 ο ίδιος τύπος κόµης απαντάται τόσο στις 

γυναικείες προτοµές των πλάγιων όψεων όσο και στις ολόκληρες όρθιες, γυµνές 

γυναικείες µορφές στις κύριες όψεις. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι: α. Όλες οι όρθιες, γυµνές, γυναικείες 

µορφές χαρακτηρίζονται από τα επιµέρους στοιχεία (αρ. Β2, Γ12, ∆34) που 

προαναφέρθηκαν, µε µικρές διαφοροποιήσεις στον τρόπο απόδοσής τους. β. Η σύνθεση 

όλων αυτών των παραπάνω στοιχείων υλοποιήθηκε σύµφωνα µε το ισχυρό, ανατολικό, 

φοινικικό, και ιδιαιτέρως βορειοσυριακό πρότυπο της γυµνής µετωπικής γυναικείας 

θεότητας µε την ονοµατολογία κατά περιοχές Inanna, Ιστάρ, Αστάρτη, Anat, Αταργάτις 

και ενίοτε «Κυρία»233. γ. Ο τρόπος απόδοσης των χαρακτηριστικών στοιχείων των 

παραπάνω µορφών, µε διαφορές στην απόδοση των λεπτοµερειών τους δείχνει ότι  

διαφορετικοί κρητικοί καλλιτέχνες χειρίστηκαν το ίδιο εικονογραφικό θέµα σε µία κοινή 

όµως προσπάθεια αποδέσµευσής τους από το αυστηρό ανατολικό πρότυπο. 

 

2. Σύνθεση 

 

Όλες οι παραπάνω µορφές αποτελούν µέλος τριαδικής σύνθεσης µε αντιθετικό 

ζεύγος ζώων από την κάθε πλευρά τους (αρ. Β2-5, 11) (πίν. 2α-γ, 3α-γ, 4α-γ, 5, 10, σχ. 1, 

2α). Μόνο στην αρ. Β10 ασπίδα (πίν. 9α-β) από το Παλαίκαστρο απεικονίζεται 

µεµονωµένη, γυναικεία, γυµνή προτοµή µε τους βραχίονες σε γωνίωση προς τα άνω 

µεταξύ ελαφιών που βόσκουν. ∆εν κατατάσσονται τέλος στην οµάδα αυτή τα αρ. Β7-9 

θραύσµατα ασπίδων (πίν. 7, 8α-β, σχ. 3α-γ) µε πρόσωπα γυναικείων µορφών λόγω της 

αποσπασµατικής τους διατήρησης. 

Α. Όρθια γυµνή, γυναικεία µορφή µε συνοδούς λιοντάρια. Β. Όρθια, γυµνή, 

γυναικεία µορφή µε συνοδούς σφίγγες και ένα λωτόσχηµης απόληξης φυτικό στύλο στο 

κάθε χέρι. Γ. Όρθια, ανθρώπινη, πιθανόν γυναικεία µορφή µε υδρόβιο πουλί στο χέρι. 

                                                           
230 Σακελλαράκης 1984, 558-559, πίν. 246α· Sakellarakis 1993, 355-356, υπ. 85-86· Γκαλανάκη 1998, 
270-272, αρ. κατ. 341. 
231 Kunze 1931, 6, 7-8, 16, αρ. κατ. 1,5,18, πίν. 1, 2, 7-9, 27, 30. 
232 Λαµπροπούλου 1999, 515-521, εικ. 1-3. 
233 Kunze 1931, 193· Hampe 1969, 33-34. 
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Α. Η σύνθεση κεντρικής όρθιας, γυµνής, µετωπικής, γυναικείας µορφής µε 

εραλδικό ζεύγος λιονταριών σε κάθε πλευρά της εικονίζεται στις αρ. Β2, 11 και 

πιθανότατα στην αρ. Β5 ασπίδα (πίν. 2α-γ, 5, 10, σχ. 2α) από το Ιδαίο Άντρο, την 

Ελεύθερνα και τη Φαιστό αντίστοιχα (τύπος Α). 

Το εικονογραφικό θέµα του συσχετισµού ανθρώπινης µορφής κατά κύριο 

λόγο ανδρικής και κατά δεύτερο γυναικείας που κρατεί λιοντάρια είναι προσφιλές στην 

ανατολική εικονογραφία και µάλιστα της Μεσοποταµίας από την περίοδο της βασιλείας 

των Σαργονιδών (2500-2400) έως και στις υστερότερες φάσεις της µεσοποταµιακής 

τέχνης του 8ου-7ου αι.234. Συνδέεται πάντοτε µε την απεικόνιση γονιµικών θεοτήτων, οι 

οποίες συχνότερα απεικονίζονται ενδεδυµένες και σπανιότερα γυµνές ή φτερωτές. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα όρθιων, γυµνών, γυναικείων µορφών που 

κρατούν κυρίως ανεστραµµένα λιοντάρια εικονίζονται στο ελεφάντινο κόσµηµα 

ιπποσκευής από το φρούριο Σαλµανάσαρ, στις τρεις χάλκινες προµετωπίδες αλόγων από 

τη Nimrud και σε ένα επίσης χάλκινο πέλεκυ από το Zincirli, όλα του 8ου αι.235 

Το ίδιο θέµα απαντάται και στις ελεφάντινες συνθέσεις Πότνιας Θηρών, σ� 

αυτήν την περίπτωση ενδεδυµένης, από τη Nimrud του πρώιµου 8ου αι. Συσχετίζονται 

κατά τον Barnett µε τη λατρεία της Ιστάρ, οι δυνάµεις της οποίας στη γονιµότητα και 

στις δυνάµεις της φύσεως θεωρείται δεδοµένη236. 

Από τη Βόρεια Συρία επίσης προέρχεται σφραγιδοκύλινδρος της Εποχής του 

Σιδήρου µε παράσταση όρθιας, γυµνής, µετωπικής, γυναικείας µορφής που κρατεί ένα 

ανεστραµµένο λιοντάρι στο κάθε χέρι. Αυτός ο τύπος θεωρείται πολύ σηµαντικός 

εφόσον είναι αυτός ο οποίος τον 8ο αι. εισάγεται από τη Βόρεια Συρία στην Ελλάδα και 

στη Φρυγία µε µία ποικιλία παραστάσεων της κεντρικής, γυναικείας µορφής συνήθως, 

όµως, ενδεδυµένης µε λιοντάρια ανασηκωµένα στα πρόσθια πόδια τους. Ο ίδιος τύπος 

µετά τον 7ο αι. θα ταυτισθεί µε την Άρτεµη ή την Κυβέλη237. 

Από την Κύπρο και συγκεκριµένα από την νεκρόπολη της Σαλαµίνας 

προέρχονται τρία χάλκινα εξαρτήµατα ιπποσκευής, ΚΑ περιόδου238, µε αντίστοιχες 

παραστάσεις γυµνών γυναικείων µορφών, ενίοτε φτερωτών, που κρατούν λιοντάρια στα 

χέρια. 
                                                           

234 Kantor 1962, 100-101· Blome 1982, 71· Böhm 1990, 64-65. 
235 Böhm 1990, 66, εικ. 13 α. 
236 Barnett 19752, 82. 
237 Barnett 19752, 83. Το κράτηµα των ζώων από τα αυτιά ως ένδειξη εξουσίας της θεάς στηρίζεται στην 
κρητοµυκηναϊκή αντίστοιχη παράδοση. 
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Η ακριβής όµως προέλευση του θέµατος της εξάρτησης των ζώων από µία 

κεντρική, όρθια, γυµνή, γυναικεία µορφή δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί εφόσον στα 

παραδείγµατα αυτά είναι εµφανή τόσο τα βορειοσυριακά, όσο και τα φοινικικά 

πρότυπα239. 

Το θέµα όµως αυτό δεν ελλείπει και από την κρητοµυκηναϊκή τέχνη και 

συγκεκριµένα από τη σφραγιδογλυφία όπου απαντώνται συχνότατα εραλδικές συνθέσεις 

Πότνιας Θηρών µε λιοντάρια240 ή και µιξογενή όντα, γρύπες ή σπανιότερα σφίγγες 

συνήθως ενδεδυµένη, εφόσον η απεικόνιση γυµνής, γυναικείας µορφής δεν είναι συχνή 

στην µινωική τέχνη241. Σηµαντική θεωρείται η παράσταση εγχάρακτης γυµνής, 

µετωπικής, καθιστής, γυναικείας µορφής µε ανασηκωµένα τα χέρια µεταξύ κυνηγετικών 

ζώων, πρώιµων µινωικών χρόνων στα τοιχώµατα του σπηλαίου Βερνόφετου Σητείας242. 

Η ιδιαιτερότητα της απόδοσης του θέµατος στην αρ. Β2 ασπίδα δεν απαντάται 

σε κανένα γνωστό παράδειγµα. Αφενός µεν η µετωπική απεικόνιση των επίπεδων άνω 

κεφαλών των λιονταριών µεγάλου µεγέθους σε συσχετισµό µε την επίσης µετωπική 

µικρότερου αναλογικά µεγέθους γυναικεία µορφή, αφετέρου δε το κράτηµα των ζώων 

από τα αυτιά αποτελεί µία κρητική παραλλαγή του θέµατος, η οποία διαφοροποιείται από 

την ανατολική παράδοση των µικρότερων σε µέγεθος από τη θεά ανεστραµµένων κυρίως 

λιονταριών, τα οποία κρατούν οι θεές από τα οπίσθια πόδια τους243. 

Η απόδοση της κεφαλής των λιονταριών γίνεται σύµφωνα µε την κρητική 

παράδοση244, ενώ άλλες σωµατικές λεπτοµέρειες όπως το µυϊκό σύστηµα του ζώου 

επηρεάζεται από τη βορειοσυριακή ελεφαντουργία245. Η κατακόρυφη τοποθέτηση τέλος 

της όρθιας, γυµνής, γυναικείας µορφής πάνω στην κεφαλή της λεοντόµορφης προτοµής 

και η ταυτόχρονη εραλδική διάταξη των λιονταριών στην κάθε πλευρά της υποδηλώνει 

τη διπλή ιδιότητα της µορφής ως Πότνια Θηρών σύµφωνα µε το βορειοσυριακό 

πρότυπο246.  

                                                                                                                                                                      
238 Karageorghis 1969, 87, πίν. 49· idem 1977, 161, πίν. 25d· Φλουρέντζος 1998, 257, αρ. κατ. 322. 
239 Böhm 1990, 64, υπ. 331. 
240 Nilsson 19502, 352-353, εικ. 162· Spartz 1962, αρ. κατ. 1-9, 14-15, 22-25, 36. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται 
ως σηµαντικός ο σφραγιδοκύλινδρος από αιµατίτη µε προέλευση από τους Αστρακούς· Poulsen 1912, 74· 
Evans 1964 (III), 126-127· Κάντα 1998, 39, αρ. 75. 
241 Για τη γυµνότητα γενικά στη µινωική τέχνη βλ. Σαπουνά-Σακελλαράκη 1971, 7, 9, 10, 87, 198, 203, 
217. 
242 Faure 1969, 195-213 και ιδιαιτέρως 196-199, εικ. 14-15. 
243 Christou 1968, 82. 
244 Christou 1968, 82· Hampe 1969, 21-23, πίν. 17.1· Böhm 1990, 65. Για την µετωπική απόδοση των 
λιονταριών βλ. Morgan 1995, 135-149. 
245 Barnett 19752, πίν. XVIII. 
246 Kantor 1962, 100-101, πίν. XI-XV· Burkert 1992, 16, 18, εικ.2· Φλουρένζος 1998, 257, αρ. κατ. 322. 
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Σηµαντικό συναφές κρητικό παράδειγµα αυτού του εικονογραφικού θέµατος 

θεωρείται το χάλκινο περίαπτο από την Φορτέτσα247 που χρονολογείται από τον Brock 

στα 850-750. 

Όµοιος τύπος γυναικείας µορφής αλλά ενδεδυµένος απαντάται επίσης στο 

ανάγλυφο πλακίδιο από ήλεκτρο από το Χανιαλή Τεκκέ Κνωσού248, στα πήλινα, 

ανάγλυφα πλακίδια από την Αξό και τη Γόρτυνα249, καθώς και στην τεφροδόχο κάλπη 

από τους Αρκάδες250, στον ανάγλυφο αµφορέα της Κοπεγχάγης251, ενώ στην οµάδα αυτή 

δυνατόν να συγκαταλεγεί και η χάλκινη µίτρα από την Αξό252. 

Εκτός Κρήτης το ίδιο θέµα απαντάται στην Πελοπόννησο, την Αττική και τη 

Σάµο καθώς και τα µικρασιατικά παράλια253. 

Β. Η σύνθεση κεντρικής, όρθιας, γυµνής, µετωπικής γυναικείας µορφής µε 

φυτικούς στύλους στο κάθε χέρι και αντιθετικό ζεύγος θηλυκών σφιγγών στα πλευρά 

της εικονίζεται στις αρ. Β3 και πιθανότατα αρ. Β4 ασπίδες (τύπος Β) (πίν. 3α-γ, 4α-γ, σχ 

1). 

Στις αρ. Β3-4 ασπίδες οι όρθιες, γυµνές, µετωπικές γυναικείες µορφές έχουν 

κοινά όλα τα προαναφερθέντα αρ. 1-3 χαρακτηριστικά στοιχεία, προσθέτοντας όµως ένα 

νέο: το φυτικό στύλο λωτόσχηµης απόληξης που κρατεί η γυναικεία µορφή, σε κάθε 

χέρι. 

Το µακρόβιο και αµετάβλητο εικονογραφικό αυτό θέµα συνδέεται άµεσα µε 

την παράδοση του ασιατικού λατρευτικού κύκλου γυναικείων γονιµικών θεοτήτων254 και 

χρονολογείται από το δεύτερο µισό της δεύτερης χιλιετίας στην Ανατολή255. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτού του τύπου απαντώνται στα πήλινα από µήτρα 

                                                           
247 Brock 1957, 136, 199, αρ. κατ. 150, πίν. 114· Blome 1982, 70-71, υπ. 48. 
248 Hutchinson & Boardman 1954, 216, 227, αρ. κατ. 46, πίν. 27· Boardman 1967, 60-61, 70, πίν. 11. 
249 Spartz 1962, 110, αρ. κατ. 61-62· Rizza 1967-1968, 215-216, 222, 224-226, 228, 238, 240, 291· Rizza 
& Scrinari 1968, 161-188, 246-249. 
250 Blome 1982, 74-5, πίν. 19.1. 
251 Blome 1982, 74, πίν. 17. 
252 Spartz 1962, 111, αρ. κατ. 66· Hoffmann 1972, 37· Blome 1982, 85, εικ. 18. 
253 Spartz 1962, αρ. κατ. 73 α-β (Πελοπόννησος), 85-90 (Σπάρτη), 145, 148-149 (Αττική), 172-173 
(Σάµος), 170 (Έφεσος), 175 (Bayrakli), 177 (Κλαζοµενές), 178 (Σάρδεις), 182 (Αποικίες)· Christou 1968, 
78-101· Marinatos 2000, 1-31. Για την Πότνια Θηρών στη χάλκινη ιπποσκευή του 9ου αι. από το ναό της 
Ήρας στη Σάµο βλ. Burkert 1992, 18, εικ. 2. 
254 Kantor 1962, 109, υπ. 51-52· Böhm 1990, 59-61, εικ. 10b, 11a-c. Ο ζωτικός συµβολισµός των φυτών 
στα χέρια όρθιων, γυµνών, γυναικείων µορφών απαντάται οµοίως στην αιγυπτιακή θεά Qedes, θεά της 
µαγείας και της ίασης (Marinatos 2000, 1-31). 
255 Ως απόρροια του ανατολικού αυτού θέµατος δυνατόν να θεωρηθούν δύο παραστάσεις γυναικείων 
µορφών, ενδεδυµένης και γυµνής αντίστοιχα, από τους Αρκάδες στην Κρήτη και από την Τεγέα στην 
Πελοπόννησο (Demargne 1947, 298-299· Hampe 1969, 34, πίν. 18.1· Blome 1982, 74-75, πίν. 19.1). 
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πλακίδια, της ΥΕΧ από το Tell-Beit Mirsim, Geser, Lachish, Ainshems, Tell-Qanayim 

και Megiddo, σε δύο χρυσά πλακίδια επίσης από το Lachish και Akko. 

Εκτός όµως από αυτά τα παραδείγµατα που προέρχονται από την περιοχή της 

Χαναάν, σηµαντικό ρόλο για τη διασπορά και τη διάδοση αυτού του τύπου βόρεια 

παίζουν τα όµοιας χρονολόγησης ευρήµατα, όπως τα δύο χρυσά πλακίδια ή περίαπτα 

από την Minet el Beida, ένας χάλκινος, λατρευτικός πέλεκυς από το AinJaar και ένα 

ασηµένιο πλακίδιο από το βόρειο ανάκτορο του Zincirli256. 

Από τη Nimrud και το Φρούριο του Σαλµανάσαρ προέρχονται, τέλος, 

ελεφάντινα εξαρτήµατα ιπποσκευής, φοινικικής τεχνοτροπίας του 8ου αι. που δείχνουν 

τη διαχρονικότητα του εικονογραφικού αυτού θέµατος στην Ανατολή, εφόσον διήρκεσε 

από το 2ο µισό της 2ης χιλιετίας ως τον 8ο αι.257. 

 Και οι δύο αυτές παραδόσεις, η χαναναϊκή-φοινικική αφενός και η 

βορειοσυριακή αφετέρου, παρουσιάζουν µικρές διαφορές στον τρόπο απόδοσης του 

µήκους του στύλου258. 

Ο διαµορφωµένος εποµένως αυτός τύπος της όρθιας, γυµνής, γυναικείας 

µορφής µε φυτικούς στύλους στα χέρια, κόµη αθωρικού τύπου, πρόσωπο µε 

βορειοσυριακά χαρακτηριστικά, ψέλια στους καρπούς και ενίοτε περισφύρια στα πόδια, 

µε τονισµένο στήθος και εφηβαίο απαντάται στην περιοχή της Χαναάν την περίοδο που 

βρισκόταν κάτω από αιγυπτιακή επιρροή και στη συνέχεια στη Βόρεια Συρία κατά την 

ΥΕΧ. 

Η σύζευξη όµως των όρθιων, γυµνών γυναικείων µορφών που κρατούν 

φυτικούς στύλους στα χέρια και ένα ζώο, λιοντάρι ή σφίγγα στην κάθε πλευρά τους 

αποτελεί ένα εικονογραφικό θέµα το οποίο έχει τις ρίζες του στην Ανατολή, χωρίς όµως 

να είναι συχνό. Σε ένα ελεφάντινο εξάρτηµα ιπποσκευής από το Φρούριο του 

Σαλµανάσαρ του πρώιµου 8ου αι., απεικονίζεται γυναικεία µορφή που κρατεί 

λωτόσχηµης απόληξης φυτικό στύλο µε το ένα χέρι και µε το άλλο το οπίσθιο πόδι ενός 

ανεστραµµένου λιονταριού259. 

Οι σφίγγες-συνοδοί της κεντρικής, όρθιας, γυµνής, µετωπικής γυναικείας 

µορφής, όπως εικονίζονται στις παραπάνω ασπίδες, αναλύονται τυπολογικά και 

                                                           
256 Winter 1983, εικ. 37-39, 39a-41, 54, 510· Böhm 1990, 59-60, υπ. 294, εικ. 10b, 15, υπ. 295, υπ. 300-
301. 
257 Böhm 1990, 61, υπ. 305. 
258 Böhm 1990, 62, υπ. 307-308. 
259 Blome 1982, 71, υπ. 51. 
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συγκριτικά τόσο µε τις αντίστοιχες που βρίσκονται στο κάτω µισό των ίδιων ασπίδων, 

αλλά και σε άλλες όπου απεικονίζονται µεµονωµένα αντιθετικά ζεύγη σφιγγών και 

αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ. 

Ο συσχετισµός της γυναικείας µορφής µε µιξογενή όντα, σε εραλδικό κυρίως 

σχηµατισµό και σαφέστατο θρησκευτικό περιεχόµενο, αποτελεί συχνό εικονογραφικό 

θέµα της κρητοµυκηναϊκής τέχνης260. 

Και κατά την πρώιµη ελληνική περίοδο έως και τον 7ο αι. το ίδιο 

εικονογραφικό θέµα απαντάται στην Κρήτη και στην Κυρίως Ελλάδα µε σύζευξη της 

κεντρικής, γυναικείας µορφής σπανιότερα µε σφίγγες και συχνότερα µε γρύπες ή άλλα 

µιξογενή όντα261. 

Τα ελάχιστα όµως κρητικά ή και ελληνικά σωζόµενα παραδείγµατα του 8ου-

7ου αι. υποδηλώνουν περισσότερο ανατολική και µάλιστα βορειοσυριακή επίδραση στη 

διαµόρφωση του θέµατος, ενώ υπάρχουν παράλληλα στην κρητοµυκηναϊκή παράδοση. 

Ήδη έχει διερευνηθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο η γένεση του εικονογραφικού 

θέµατος της σφίγγας µε βέβαιη την πρώιµη προέλευσή του, παρά τους 

προβληµατισµούς, από την Αίγυπτο και την Μεσοποταµία262, όπου η πλούσια 

διακοσµητική χρήση του θέµατος δεν µειώνει και το επίσης πλούσιο σηµασιολογικό 

περιεχόµενό του. 

Η σύζευξη εποµένως της κεντρικής γυναικείας µορφής µε σφίγγες στις 

ασπίδες που εξετάζονται έχει τις ρίζες της στο βορειοσυριακό θεµατολόγιο. 

Ως σηµαντικά παραδείγµατα αυτού του θέµατος θεωρούνται πρώτον ένα 

τµήµα ελεφαντόδοντου από τη Ras Shamra του 14ου αι. µε ανάγλυφη παράσταση 

όρθιας, γυµνής, µετωπικής γυναικείας µορφής µε τα χέρια στο στήθος και ζεύγος 

φτερωτών σφιγγών στα πλευρά της, και δεύτερον ένα ελεφάντινο επίσης σύµπλεγµα 

άρµατος από το Γόρδιο µε φτερωτή, γυναικεία µορφή και ζεύγος µικρού µεγέθους 

σφιγγών στις δύο πλευρές της ανασηκωµένων στα οπίσθια πόδια τους263. 

Και στα δύο παραπάνω παραδείγµατα υπάρχει µία ενδογενής σχέση των 

στοιχείων που χαρακτηρίζουν την ανατολική τέχνη στην απόδοση της γυµνής γυναικείας 

µορφής µε σφίγγες, άλλοτε τοποθετηµένες ελεύθερα δίπλα της και άλλοτε κρατηµένες 

από τα πόδια. 

                                                           
260 Nilsson 19502, 358-362· Spartz 1962, 99-106, αρ. κατ. 10-13, 16, 19· Christou 1968, 102. 
261 Nilsson 19502, 361, εικ. 173. 
262 Nilsson 19502, 255, 387· Christou 1968, 103· Barnett 19752, 84. 
263 Blome 1982, 71· Böhm 1990, 63, εικ. 12. 
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Στην ύστερη, τέλος, συριακή τέχνη υπάρχει σύζευξη των σφιγγών µε την 

Αστάρτη, ο θρόνος της οποίας κοσµείται στα πλάγια µε σφίγγες, συνδυασµός που 

απαντάται αργότερα και στη Φοινίκη, Καρχηδόνα και Tamit264. 

Συµπεραίνεται από τα παραπάνω ότι το θέµα της όρθιας, γυµνής, γυναικείας, 

µετωπικής µορφής µε σφίγγες έχει πρότυπα κατά κύριο λόγο βορειοσυριακά265. 

Η απόδοση όµως των γυναικείων µορφών µε σφίγγες στις αρ. Β3-4 ασπίδες 

αποτελεί µία κρητική µοναδικότητα, εφόσον δεν υπάρχει κανένα ακριβές παράλληλό 

τους στην Ανατολή. Καλλιεργείται έτσι µία παράδοση πιο ελεύθερης απεικόνισης των 

σφιγγών, τόσο σε αυτές τις ασπίδες, όσο και στις υπόλοιπες κρητικές µε µεµονωµένες 

παραστάσεις αντιθετικών ζευγών σφιγγών στο κάτω µισό τους, σε αντίθεση µε τον πιο 

ανατολίζοντα χαρακτήρα των κεντρικών, γυναικείων µετωπικών µορφών. 

Γίνεται σαφές τέλος ότι παρά τα κοινά εικονογραφικά χαρακτηριστικά, που 

προήλθαν από βορειοσυριακές κυρίως επιδράσεις, παρατηρούνται και έντονες 

διαφοροποιήσεις που σχετίζονται µε τον τρόπο απόδοσης του θέµατος από 

διαφορετικούς κρητικούς καλλιτέχνες. 

Γ. Ανθρώπινη πιθανόν γυναικεία µετωπική µορφή µε υδρόβιο πουλί στο 

αριστερό σωζόµενο χέρι της στο αρ. Β6 θραύσµα ασπίδας266 (πίν. 6, σχ. 2β). 

Λόγω αποσπασµατικής διατήρησης του ελάσµατος θεωρείται πιθανότατη η 

απεικόνιση αντίστοιχου υδρόβιου πουλιού δεξιά της µορφής. Οι ρίζες αυτού του 

θέµατος αναζητούνται στην ανατολική εικονογραφία όπου είναι εξαιρετικά συχνό, 

συνδεδεµένο µε τη λατρεία της Ιστάρ, σύµφωνα και µε φιλολογικές µαρτυρίες267. Το 

ίδιο θέµα απαντάται στην κρητοµυκηναϊκή τέχνη268, όχι όµως τόσο συχνά όσο στην ΠΑ 

ελληνική τέχνη269, σε συσχετισµό κυρίως µε γυναικεία αλλά και ανδρική ενίοτε 

µορφή270. Ο Χρήστου271 ορθά θεωρεί ότι τα υδρόβια πουλιά που σχετίζονται µε το υγρό 
                                                           

264 Christou 1968, 103. 
265 Spartz 1962, 55. 
266 Kunze 1931, 22, αρ. κατ. 38, πίν. 41. 
267 Canciani 1970, 158-159, υπ. 69· Winter 1983, εικ. 291-292. 
268 Nilsson 19502, 330-340· Spartz 1962, αρ. κατ. 17, 21 (ανδρική µορφή). 
269 Poulsen 1912, 113-114, εικ. 119, 121· Dawkins 1929, πίν. CXI, 1a, XCII,2· Nilsson 19502, 367, εικ. 
477 (94) παράδειγµα ανδρικής µορφής µε υδρόβια πτηνά· Spartz 1962, 106-107, αρ. κατ. 39-44/110, αρ. 
κατ. 60-63/112, αρ. κατ. 70-71/113, αρ. κατ 74-80/115, αρ. κατ. 81, 83/115, αρ. κατ. 91, 93/116, αρ. κατ. 
94-99/117, αρ. κατ. 100-105/118,αρ. κατ. 106-112/119, αρ. κατ. 113-117/120, αρ. κατ. 119, 121, 123/121, 
αρ. κατ. 124, 129, 131/123, αρ. κατ. 138-139/124, αρ. κατ. 143/129, αρ. κατ. 171· Hampe 1969, 34, πίν. 19 
(Λονδίνο)· Canciani 1970, 159, υπ. 70· Coldstream & Catling 1996, εικ. 109 (107.114). 
270 Στον κύκλο γέννησης του Απόλλωνα και της λατρείας της Λητούς και της Αρτέµιδας στη ∆ήλο 
συναντάται έντονος συσχετισµός µε τα υδρόβια πουλιά που πιθανότατα έχει τις ρίζες του σε µία πρώιµη 
παράδοση λατρείας µιας αρχαιότερης δηλιακής ή ίσως κρητικής κατά τους µύθους γυναικείας γονιµικής 
θεότητας (Bevan 1989, 163-169 και ιδιαιτέρως 165, υπ. 25-26). 
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περιβάλλον λιµνών και βάλτων εκπροσωπούν άλλο ένα χώρο εξουσίας της γυναικείας, 

γονιµικής θεάς. Σηµαντικό παράδειγµα αποτελεί η παράσταση σε µία χάλκινη βοιωτική 

πόρπη272 του συµπλέγµατος εγχάρακτων, σχεδόν γυµνών, µετωπικών γυναικείων 

µορφών που κρατούν στο κάθε χέρι από ένα υδρόβιο πουλί. 

 

3. Ερµηνεία 

 

Οι συνθέσεις της όρθιας, γυµνής, µετωπικής, άπτερης, γυναικείας µορφής µε 

ζώα, µιξογενή όντα (λιοντάρια - σφίγγες, σύνθεσης τύπου Α-Β), ή πουλιά (σύνθεση 

τύπου Γ) ερµηνεύονται ως παραστάσεις Πότνιας Θηρών µε τις ιδιαιτερότητες του 

εικονογραφικού θέµατος που προκύπτει από την κρητοµυκηναϊκή παράδοση273 αφενός 

και τις νέες ισχυρές ανατολικές επιδράσεις του 9ου-8ου αι. αφετέρου274. 

Το βασικό ερώτηµα που τίθεται σχετίζεται µε τον καθορισµό του προτύπου 

της Πότνιας Θηρών των ελληνικών ΠΑ χρόνων: υπάρχει συσχετισµός µε τον αντίστοιχο 

κρητοµυκηναϊκό τύπο ή αποτελεί απόρροια του ανατολικού προτύπου, µέσω των νέων 

ρευµάτων επίδρασης στην κρητική τέχνη του 8ου-7ου αι.; ∆ιερευνώνται τα κοινά 

στοιχεία κατά πρώτον του κρητοµυκηναϊκού και κατά δεύτερον του ελληνικού ΠΑ 

τύπου Πότνιας Θηρών : Και οι δύο τύποι απεικονίζονται µε εραλδική τοποθέτηση των 

ζώων ή των µιξογενών όντων από την κάθε πλευρά µιας όρθιας, µετωπικής, κεντρικής, 

γυναικείας µορφής. Τα ζώα ή τα µιξογενή όντα που κυρίως επιλέγονται είναι επίσης 

κοινά, όπως λιοντάρια, γρύπες και σφίγγες µε διαφοροποιήσεις στη συχνότητα χρήσης 

ορισµένων από αυτά. Και οι δύο τύποι Πότνιας Θηρών χρησιµοποιούν τον όρθιο, 

µετωπικό τύπο γυναικείας µορφής µε τη διαφορά ότι η κρητοµυκηναϊκή Πότνια είναι 

ενδεδυµένη, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη γυµνή Πότνια του 8ου αι. Ως ενδεδυµένη και 

φτερωτή συνήθως η Πότνια Θηρών απεικονίζεται από τον 7ο αι. και εξής. 

Η κύρια διαφορά των δύο τύπων είναι η σχέση τους µε τα ζώα που βρίσκονται 

στις δύο πλευρές τους. Η κρητοµυκηναϊκή Πότνια Θηρών, εκτός από ελάχιστες 

εξαιρέσεις (κυρίως Πότνιας Πτηνών), απεικονίζεται σε µία αρµονική σχέση µε τα ζώα 

                                                                                                                                                                      
271 Christou 1968, 69. 
272 Hampe 1969, 35, πίν. 19 (Λονδίνο). 
273 Demargne 1947, 286-291·Nilsson 19502, 352-364· Spartz 1962, 1-22. 
274 Kunze 1931, 200-202· Demargne 1947, 291-294· Barnett 19752, 82-83· Blome 1982, 70-76· Böhm 
1990, 59-65. 
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ως φύλακες της θεότητας, χωρίς ίχνος βίαιης καθυπόταξης275. Αντίθετα η ελληνική 

Πότνια Θηρών κρατεί συνήθως τα ανεστραµµένα ζώα από την ουρά, τα οπίσθια πόδια ή 

αυτιά σύµφωνα µε το αντίστοιχο ανατολικό πρότυπο ως υπηρετικά προς τη θεότητα 

όντα. Η κρητοµυκηναϊκή ουδέποτε πατεί πάνω σε ζώα όπως η ανατολική. Μόνο σε 

ορισµένες περιπτώσεις µεταφέρεται µε άρµα, το οποίο σύρεται από τα συνήθη είδη 

ζώων. 

Από τα παραπάνω θα ήταν δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ο τύπος της Πότνιας 

της κρητικής ΠΑ περιόδου δεν αποτελεί συνέχεια του κρητοµυκηναϊκού αντίστοιχου 

εξαιτίας πρώτον των λεπτών αυτών διαφορών και δεύτερον της απουσίας των 

ενδιάµεσων κρίκων, αν δεν λαµβανόταν υπόψη όχι πλέον η σύνθεση του τυπικού 

σχήµατος της Πότνιας Θηρών, αλλά η καταγωγή και η εξέλιξη της κεντρικής γυναικείας 

µορφής από τη γυµνή θεά µε τα υψωµένα χέρια. Αναµφισβήτητα, ο τύπος αυτός 

απαντάται στην Κρήτη από την ΜΜ ΙΒ-ΙΙ έως την ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο µε προέλευση τη 

Μεσοποταµία. Είναι αποτέλεσµα των πρώτων στενών σχέσεων Κρήτης και Ανατολής 

από τις αρχές της 2ης χιλιετίας και δεύτερον της πληρέστερης γνώσης των ανατολικών 

λατρειών και εθίµων276. 

Η χρήση συναφών µορφών στην Ανατολή όχι µεµονωµένων αλλά σε 

συνθέσεις στον τύπο της Πότνιας Θηρών γίνεται εµφανής σε ένα πλακίδιο από την Ras 

Shamra (1450-1365) µε παράσταση γυµνής θεάς σε λιοντάρι µε φίδια στη µέση και έναν 

αίγαγρο στα υψωµένα χέρια της277. Συνδυάζεται έτσι η γονιµική-αποτροπαϊκή δύναµη 

της γυµνότητας της γυναικείας µορφής, ως θεάς των φιδιών και ως Πότνιας Θηρών, σε 

διπλό σχηµατισµό. 

Στην Κρήτη όµως, εκτός από τα ΜΜ ΙΒ-ΥΜ ΙΙΙΓ παραδείγµατα, ο τύπος της 

θεάς µε τα υψωµένα χέρια επιβιώνει και κατά την ΥπΜ, ΠΓ και Γ περίοδο σε πήλινα 

πλακίδια και αγγεία, σε πήλινα και χάλκινα ειδώλια, καθώς και σε ένα χάλκινο 

υποστάτη278. Ο ίδιος τύπος επιβιώνει στην Κυρίως Ελλάδα (Αττική � Βοιωτία - 

Περαχώρα), νησιωτική (Ρόδος, Τήνος, Λήµνος) και στην Κύπρο κατά την Εποχή του 

Σιδήρου (8ος-7ος αι.)279. 

                                                           
275 Marinatos 2000, 1-31. 
276 Αλεξίου 1958, 237-275. 
277 Αλεξίου 1958, 264-265. 
278 Αλεξίου 1958, 277-282· Coldstream & Catling 1996, εικ. 109 (107.114)· Eliopoulos 1998, 307-308, 
εικ. 12-17. 
279 Αλεξίου 1958, 288-290. 
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Γίνεται εποµένως εµφανής η συνέχεια της χρήσης του εικονογραφικού 

θέµατος της θεάς µε τα υψωµένα χέρια από την Εποχή του Χαλκού ως τον 7ο αι. Ο 

τύπος αυτός υιοθετείται σπανιότατα από τον 7ο ως τον 5ο αι.280 

∆ιαφαίνεται εποµένως ότι για τη διαµόρφωση του ελληνικού τύπου Πότνιας 

Θηρών έπαιξε ρόλο λιγότερο µεν ο κρητοµυκηναϊκός αντίστοιχος τύπος, περισσότερο δε 

ο τύπος της θεάς µε τα υψωµένα χέρια, παράλληλα µε την ισχυρή ανατολική επίδραση 

κατά τον 9ο - 8ο αι. 

Ορθά ο Hampe τονίζει281 ότι η αρχική ταύτιση της όρθιας, κεντρικής, γυµνής, 

γυναικείας µορφής µε τη Γαία, Μητέρα, Ρέα δεν ευσταθεί282, εφόσον το εικονογραφικό 

αυτό θέµα παρά τις κρητοµυκηναϊκές του ρίζες εισάγεται εκ νέου από την Ανατολή όπου 

η αντίστοιχη θεότητα συνοδεύεται πάντοτε από λιοντάρια. Η ίδια θεότητα στην Ανατολή 

έχει και πολεµική-αποτροπαϊκή υπόσταση283. Αιτιολογείται εποµένως η παρουσία της 

στη σκευή των πολεµιστών, σε ταινίες αρµάτων, τµήµατα ιπποσκευής και εξαρτήµατα 

ασπίδων. Στα κρητικά παραδείγµατα µε τις εραλδικές συνθέσεις γυναικείων θεοτήτων µε 

λιοντάρια ή σφίγγες να πατούν πάνω στους λεοντόµορφους οµφαλούς σε διπλό 

σχηµατισµό σύµφωνα µε τα ανατολικά πρότυπα, διαµορφώνεται ο τύπος της Πότνιας 

Θηρών που παραπέµπει στο µετέπειτα παγιωµένο εικονογραφικό τύπο της ενδεδυµένης 

όµως Αρτέµιδας του 7ου αι. ως Πότνιας Θηρών, µε ιδιότητες που συγκέντρωνε η 

Αφροδίτη στον Οµηρικό Ύµνο προς τιµήν της. Συσπειρώνει έτσι όλες τις ιδιότητες των 

µεµονωµένων, όρθιων, γυµνών, µετωπικών, γυναικείων θεοτήτων (Qedes, Anat, 

Αστάρτη) ή των συνθέσεων τους µε λιοντάρια, παράλληλα µε τις ιδιότητες της 

διαχρονικής, κρητικής θεάς µε τα υψωµένα χέρια ταυτόχρονα γονιµική, µε πλήρη 

εξουσία πάνω στη Φύση και σε όλα τα ζωικά όντα της και τέλος πολεµική � 

αποτροπαϊκή εξαιτίας του συσχετισµού της µε τον αµυντικό οπλισµό284. 

 Η παρουσία των λιονταριών µεγάλου µεγέθους σε αντίθεση µε τη 

µικρογραφικότερη, κεντρική, γυµνή θεά που τους κρατεί από το αυτί στην αρ. Β2 

ασπίδα δηµιουργεί ένα οπτικά παράδοξο αποτέλεσµα. Αφενός είναι εµφανής η εξουσία 

που ασκείται στα ζώα από τη θεά κατά το ανατολικό πρότυπο, αφετέρου όµως δεν 

υπάρχει βίαιη επιβολή της ή αναστροφή των ζώων. Αντίθετα, το µεγάλο µέγεθος των 

                                                           
280 Αλεξίου 1958, 292. 
281 Hampe 1969, 35. 
282 Kunze 1931, 200-201. 
283 Hampe 1969, 36. 
284 Marinatos 2000, 18-24. 
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ζώων, αποτέλεσµα κυρίως του διαθέσιµου χώρου της ζωφόρου καθώς και η µετωπική 

στάση τους δηµιουργεί µία οξύµωρη σχέση µεταξύ των µορφών. 

Ο συσχετισµός της γυναικείας µορφής µε σφίγγες στις ασπίδες της σύνθεσης 

τύπου Β καθιστά τα µιξογενή αυτά όντα ως υπηρετικές προς τη θεότητα µορφές, 

δορυφόρους µε δαιµονικές ιδιότητες, τονίζοντας το χαρακτήρα της χθόνιας λατρείας και 

του θανάτου285. 

Η συχνή, µεµονωµένη ή σε συσχετισµό µε την όρθια γυµνή µετωπική 

γυναικεία µορφή, απεικόνιση των σφιγγών στις ασπίδες παράλληλα και µε τις υπόλοιπες 

σχετικές παραστάσεις τους στα χάλκινα αγγεία, σε ελεφάντινες πυξίδες και σε απλά ή 

περίτµητα ελεφάντινα επίσης πλακίδια ενισχύουν το συσχετισµό τους µε τη λατρεία µιας 

γυναικείας θεότητας στο Ιδαίο Άντρο286 και αλλού, εντός Κρήτης287. 

Οι µακρείς φυτικοί στύλοι µε τη λωτόσχηµη απόληξη στην κορυφή αποτελούν 

σύµβολο της φύσεως και κατά συνέπεια της ζωής προσθέτοντας και άλλες ιδιότητες στο 

συγκεκριµένο τύπο Πότνιας (σύνθεση Β) ως κυρίαρχο των ζώων και της φύσεως, και 

κατά συνέπεια στη ζωή και στο θάνατο. 

Η σύζευξη, τέλος, της πιθανότατα γυναικείας µορφής µε υδρόβια πουλιά στο 

αρ. Β6 θραύσµα ασπίδας σχετίζεται µε την ουράνια υπόσταση µιας κρητικής, 

γυναικείας, γονιµικής θεότητας οµοίως και µε τις  αντίστοιχες ανατολικές θεότητες. 

Από τα παραπάνω γίνεται εµφανές ότι οι συνθέσεις της Πότνιας Θηρών των 

µοναδικών αυτών κρητικών παραδειγµάτων, δίδουν στοιχεία λατρείας µιας τοπικής, 

γυναικείας θεότητας, γονιµικής στη βάση της µε πολλαπλές ιδιότητες (χθόνιες, 

αποτροπαϊκές κ.ά.) τόσο στο Ιδαίο Άντρο, την Ελεύθερνα, τη Φαιστό αλλά και στη Σύµη 

κατά τον 8ο αι.288. Η θεά αυτή συχνά ταυτίζεται µε την Αφροδίτη-Αστάρτη. Αυτό όµως 

που θεωρείται σηµαντικό δεν είναι τόσο η ονοµατολογία που ποικίλει από τόπο σε τόπο 

και χρονική περίοδο, όσο οι ιδιότητες και τα κοινά χαρακτηριστικά των γυναικείων 

αυτών θεοτήτων289. 

                                                           
285 Christou 1968, 103. 
286 Sakellarakis 1993, 353, εικ. 17, 33. 
287 Pernier 1910, 241-253, εικ. 4 (Φαιστός)· Σταµπολίδης 1998, 255, αρ. κατ. 319 (Ελεύθερνα)· 
Λαµπροπούλου 1999, 515-521· Λεµπέση 2000, 176. ∆ιευκρινίζεται η σχέση των όρθιων, γυµνών, 
γυνακείων µορφών των σείστρων της Σύµης µε τη λατρεία µιας πρώιµης µορφής Αφροδίτης. 
288 Αλεξίου 1958, 252-275· Böhm 1990, 125-126. 
289 Farnell 1977(II), 427-434, 472, 625-633, 650. 
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Τόσο τον 8ο αι. όπου η θεά εµφανίζεται γυµνή, όσο και τον 7ο αι. όπου 

αρχίζει να εµφανίζεται ενδεδυµένη290 κρατεί χαρακτηριστικά τα ζώα δυναµικά, 

συνδέοντας την παρουσία της µε την τάξη των πολεµιστών και µετατρέπεται σε 

προστάτιδα των ηρώων στο διαµορφωµένο πλέον εικονογραφικό τύπο της Αρτέµιδας 

από τον 7ο αι. κ.ε.  

                                                           
290 Λαγογιάννη 2000. 
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Γ. Μιξογενή όντα � Σφίγγες 

 

Ο όρος «σφίγγα» είχε συνδεθεί στην αρχαία ελληνική φιλολογία µε το 

φανταστικό µιξογενές ον που αποτελείται από σώµα λιονταριού, φτερά πουλιού και 

ανθρώπινη γυναικεία κεφαλή. Αντίθετα σύµφωνα µε τη σύγχρονη αντίληψη, ο ίδιος 

όρος περιλαµβάνει εκτός από τις παραλλαγές του φτερωτού αυτού όντος, και αυτές του 

άπτερου, αρσενικού, ενίοτε µε παράδοξα στοιχεία όπως ανθρώπινους βραχίονες ή 

βοόµορφα µέλη, χωρίς να αλλοιώνεται ριζικά ο χαρακτήρα του τέρατος. 

Η σφίγγα ανήκει στον κύκλο των φανταστικών όντων της ελληνικής τέχνης, 

τόσο της κρητοµυκηναϊκής, όσο και της ελληνικής ΠΑ291. Αποτελεί θέµα ιδιαίτερα 

δηµοφιλές στην Ανατολή µε διακριτική παρουσία στην κρητοµυκηναϊκή εικονογραφία 

κατά την ΥΜ ΙΙΙΑ περίοδο, οπότε και υιοθετείται ο γνωστός κρητοµυκηναϊκός τύπος 

σφίγγας292 χωρίς προγενέστερους ή µεταγενέστερους εικονογραφικούς τύπους κάτω από 

άµεση ή έµµεση ανατολική επίδραση, ο οποίος επιβιώνει ως την ΥΕΧ. Η παρακµή του 

τύπου αυτού αρχίζει ξαφνικά λίγο πριν το τέλος της ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου και γίνεται 

αισθητή, εκτός από την Κρήτη, και στην περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου.293 

 Η ξαφνική επανεµφάνιση τεράτων συµπεριλαµβανοµένης της σφίγγας και 

άλλων εικονογραφικών, ανατολικών στοιχείων, ξένων από την τοπική Γ παράδοση του 

9ου-8ου αι. οφείλεται στην ισχυρή επίδραση της ανατολικής τέχνης, που σηµατοδοτεί 

µια αλυσίδα δεσµών διάρκειας πολλών αιώνων µεταξύ Αιγαίου, Κύπρου και Ανατολής.  

 Το θέµα της σφίγγας και άλλων τεράτων επανεισάγεται στο δεύτερο από τα 

τρία στάδια διείσδυσης των θεµάτων αυτών από την Ανατολή στην Ελλάδα κατά τον 9ο 

και πρώιµο 8ο αι. στην Κρήτη, µε δύο διαφορετικές παραδόσεις: η µια καθαρά 

ανατολίζουσα, που γρήγορα αφοµοιώνεται στην κρητική τέχνη και η άλλη όχι πολύ 

ξεκάθαρη, που µας δίδει στοιχεία µιας κρητοµυκηναϊκής παράδοσης της Εποχής του 

Χαλκού294. 

                                                           
291 Kantor 1947, 90-91· Dessene 1957, 122-142, πίν. XXIV-XXVII· Canciani 1970 (για τη βιβλιογραφία 
του µέχρι το έτος 1967)· Carter 1972, 47· Bosana-Kourou 1979, 169-175 (ιδιαιτέρως για την ερµηνεία και 
τη σηµασία της)· Poursat 1977, 56-64· Μυλωνάς 1981, 352-366· Borelli & De Ritting 1998, 120-126, υπ. 
88. 
292 Bosana-Kourou 1979, 12, υπ. 59. 
293 Kourou 1991, 112. 
294 Kourou 1991, 110, 113, 123. 
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 Μαρτυρία της ΠΑν αυτής παράδοσης αποτελεί ένα χάλκινο ειδώλιο φτερωτής 

σφίγγας από την Αγία Τριάδα, προϊόν κρητικού εργαστηρίου µε έντονη βορειοσυριακή 

επίδραση295. 

 Πολύ σηµαντικό για την εξέλιξη του νέου τύπου ανατολίζουσας σφίγγας 

θεωρείται το πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο από τη θέση Καννιά, περιοχής Μητροπόλεως 

Γορτύνης, ΥΜ ΙΙΙΓ - Πρώιµης ΥπΜ περιόδου, µε παράσταση αντιθετικού ζεύγους 

σφιγγών που ανασηκώνουν τα πρόσθια πόδια τους από την κάθε πλευρά φυτικού 

θέµατος. Ο νέος αυτός τύπος ανατολίζουσας σφίγγας δεν έχει καµία σχέση µε τον 

προγενέστερο κρητοµυκηναϊκό, εκτός από την κρητική προέλευση του πλακιδίου, µε 

έντονη κατά τα άλλα την βορειοσυριακή επίδραση296. 

 Τρίτο, πολύ σηµαντικό επίσης παράδειγµα των πρώιµων αυτών ανατολικών 

επιδράσεων αποτελεί ο ΥΠρΓ κρατήρας, από το θολωτό τάφο στον Τεκκέ, περιοχής 

Κνωσού, µε µία µοναδική στην ΠΓ αγγειογραφία παράσταση ζεύγους αντωπών 

σφιγγών297. 

 Η σφίγγα απεικονίζεται κυρίως ως καθαρά διακοσµητικό θέµα αλλά και ως 

φύλακας ιερών τόπων ή αντικειµένων πολύ σπάνια αναµεµειγµένη µε ανθρώπινα 

όντα.298 

 Το σώµα των σφιγγών στην ΠΑν περίοδο απεικονίζεται ενγένει περιληπτικά 

µε έµφαση κυρίως στην απόδοση των πελµάτων και της ουράς, που δίνουν στο 

µιξογενές αυτό ον το λεοντόµορφο χαρακτήρα του. 

 Ο Έλληνας καλλιτέχνης, λόγω της απειρίας του στην ανατοµία του 

λιονταριού, συχνά µεταχειρίζεται τη σφίγγα µε τον ίδιο τρόπο, όπως το άλογο. Το 

σηµαντικότερο όµως στοιχείο στην απόδοση της πρώιµης ελληνικής σφίγγας είναι τα 

φτερά.299 Συνήθως αποδίδεται µε ένα και σπανιότερα µε δύο φτερά ακολουθώντας πιστά 

τα ανατολικά πρότυπα, µε το ένα φτερό να προβάλλεται πίσω από το άλλο.300  

Η κεφαλή της  απεικονίζεται ως η συνήθης ανθρώπινη κεφαλή, τις 

περισσότερες φορές γυναικεία και ενίοτε ανδρική σπανιότατα γενειοφόρος και 

                                                           
295 Bosana-Kourou 1979, 10, αρ. κατ. 17, πίν 5· Kourou 1991, 113, πίν XXVIII:3, υπ. 31-34 
296 Levi 1959, 237-265· Bosana-Kourou 1979, 5-7, αρ. 2, πίν. 2α, υπ. 4-28. 
297 Sackett 1976, 117-129, πίν. 15-16· Bosana-Kourou 1979, 5, 7-9, αρ. 1, πίν. 3-4, υπ. 30-43· Coldstream 
1981, 68-69, πίν. 12· Markoe 1985, 34-36 (για τη σηµασία της απεικόνισης της σφίγγας στις 
κυπροφοινικικές φιάλες)· Kourou 1991, 114, υπ. 43-46. 
298 Nilsson 19502, 255, 368-369. 
299 Bosana-Kourou 1979, 144-147. 
300 Kunze 1931, 7-8, αρ. κατ. 5, πίν. 7-9· Barnett 19752, 37, πίν I. 
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συχνότατα κρανοφόρος301. Οι κοµµώσεις τους ακολουθούν την τρέχουσα µόδα κάθε 

εργαστηρίου και το πιο σύνηθες στοιχείο είναι το κάλυµµα της κεφαλής τους. Εκτός 

όµως από τον τρόπο απόδοσης των φτερών και της κεφαλής χρησιµοποιούνται και άλλες 

ποικίλες τυποποιήσεις ανατολικής προέλευσης για την απόδοση του κρητικού, 

ανατολίζοντος τύπου σφίγγας, οι οποίες στη συνέχεια επηρεάζουν και τη διαµόρφωση 

ενός άλλου τύπου σφίγγας εκτός Κρήτης κατά τη Μέση ΠρΑττ περίοδο.302 

 Όλες οι σφίγγες  που εικονίζονται στις ασπίδες του Ιδαίου Άντρου ή Ιδαίου 

τύπου είναι φτερωτές. Χωρίζονται στις εξής οµάδες:  Οµάδα Ι1: αρσενικές, κρανοφόρες 

ή γενειοφόρες σφίγγες, ανατολίζουσας τεχνοτροπίας του 8ου αι. και Οµάδα Ι2: 

αρσενικές, κρανοφόρες σφίγγες µεταβατικής ή εξελληνισµένης τεχνοτροπίας του τέλους 

του 8ου και των αρχών του 7ου αι. Οµάδα ΙΙ1: θηλυκές σφίγγες, ανατολίζουσας 

τεχνοτροπίας του 8ου αι. Οµάδα ΙΙ2: θηλυκές σφίγγες, εξελληνισµένης τεχνοτροπίας του 

7ου αι. 

 

Οµάδα Ι 1-2 

 

 Στην Οµάδα Ι1-2 ανήκουν οι σφίγγες που εικονίζονται στην αρ. Γ12 ασπίδα, 

στην αρ. Γ13 χέρνιβα303 (πίν. 11α-β, 12α, σχ. 4) και στο αρ. Γ14 θραύσµα ασπίδας (πίν. 

12β)304. Συνεξετάζονται οι αρ. Γ15-16 ασπίδες Ιδαίου τύπου (πίν. 13-14, σχ. 5, 6α-β) από 

τους ∆ελφούς305. 

 Ο τύπος της φτερωτής, αρσενικής σφίγγας της ΠΑ ελληνικής τέχνης 

διαχωρίζεται από τον τύπο της θηλυκής, πρώτον από τα κράνη και δεύτερον από τη 

γενειάδα, εφόσον τα γεννητικά όργανα των σφιγγών δεν επιδεικνύονται ποτέ σε 

αντίθεση µε τις ανατολικού τύπου σφίγγες, όπου δηλώνονται ενίοτε.306 Απαντάται κατά 

τη Γ περίοδο σε αντικείµενα της κρητικής µεταλλουργίας, ενώ εκτός Κρήτης απαντάται 

σε µεµονωµένα παραδείγµατα από την ανατολική Κυρίως Ελλάδα307. 

                                                           
301 Bosana-Kourou 1979, 36. 
302 Winter 1976, 1-22, πίν. Ι-ΙΙ (για τις διαφορές απόδοσης µεταξύ της βορειοσυριακής και φοινικικής 
σφίγγας)· Barnett 19752, 62·Bosana-Kourou 1979, αρ. κατ. 111, πίν. 69α. 
303 Kunze 1931, 6, αρ. κατ. 1, πίν. 1, 2, 27· Bosana-Kourou 1979, 253-254, αρ. 25, πίν. 27· Σακελλαράκης 
1984, 537-540, εικ. 2, πίν. 241β, 242. 
304 Kunze 1931, 16, αρ. κατ. 18, πίν. 30· Bosana-Kourou 1979, 255, αρ. 29, πίν. 29α. 
305 Amandry 1944-1945, 45, εικ. 8-9, πίν. 3-4· Bosana-Kourou 1979, 258, αρ. 36, 37, πίν. 26β, 27· Lerat 
1980, 93-114, εικ. 14-17. 
306 Bosana-Kourou 1979, πίν. 169α. 
307 Boardman 1967, 60, αρ. 7· Bosana-Kourou 1979, 38-40, 252, αρ. 22, πίν. 34/40-42, 262, αρ. 46-48α, 
πίν. 35. 
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 Οµάδα Ι1: Ασπίδα Αρ. Γ12 (πίν. 11α-β). Στο κάτω τµήµα της ασπίδας 

εικονίζεται δεξιόστροφη σφίγγα, σε ευρύ διασκελισµό. ∆ιαχωρίζεται από τις υπόλοιπες 

σφίγγες των οµάδων Ι1-2 και ΙΙ1-2, εφόσον είναι η µόνη που εικονίζεται µεµονωµένη, 

ενώ όλες οι άλλες, σε διάταξη αντιθετικού ζεύγους, ή κατά παράταξη. 

 Στην κεφαλή φορεί ψηλό κωνικό κράνος τύπου 3α µε επίκρανο σχήµατος 

διακριτού σφαιριδίου µε µακρύ, ελικοειδές στην απόληξή του λοφίο, χωρίς κανένα 

παράλληλο στην Γ, αλλά και στην ανατολική τέχνη (σχ. 39.3α). Η πραγµατική του 

προέλευση αµφισβητείται. Παλαιότεροι µελετητές, όπως ο Kunze,308 αλλά και σχετικά 

νεότεροι, όπως ο Βερδελής309 υποστήριξαν ότι αυτό το είδος κράνους προέρχεται από τη 

λευκή αιγυπτιακή κορώνα, άποψη που δεν γίνεται δεκτή από τον Dessene,310 εφόσον 

κατά τη γνώµη του καµιά αιγυπτιακή σφίγγα δεν απεικονίζεται µε λευκή κορώνα. 

Αντίθετα το συσχετίζει µε το κάλυµµα κεφαλής των χεττιτικών σφιγγών της δεύτερης 

χιλιετίας από το Bogazköy. Την ταύτιση του κράνους µε τη λευκή αιγυπτιακή κορώνα 

δεν δέχεται ούτε ο Canciani, ο οποίος υποστηρίζει την υστεροχεττιτική, συριακή-

µεσοποταµιακή προέλευση του κράνους311. Ο Dessene, η Κούρου312 µεταγενέστερα και 

η παρούσα µελέτη, το θεωρεί µε τελετουργικό κάλυµµα κεφαλής, συχνό στη 

βορειοσυριακή τέχνη της Εποχής του Σιδήρου. Το λεγόµενο Troddelmόtze313 στερείται 

λοφίου και φέρει ζεύγος αντωπών κεράτων στη βάση του. Στην Ανατολή απαντάται σε 

λίθινα ανάγλυφα από την Κάρκεµις, σε σφίγγες, χίµαιρες, θεούς ή δαίµονες που κρατούν 

δόρατα,314 ενώ στην Γ τέχνη του 8ου αι. περιορίζεται µόνο στην απεικόνιση της σφίγγας 

στην αρ. Γ12 ασπίδα. Κατά τον 7ο αι. εµφανίζεται µεµονωµένα σε ένα εγχάρακτο 

βραχοανάγλυφο στη Θήρα315.  

 Για το λοφίο του κράνους που απολήγει σε σπείρα, υπάρχουν πολλά 

παράλληλα στη συροφοινικική τέχνη316, ενώ αντίθετα στην ελληνική εικονογραφία 

ενγένει σπάνια οι σφίγγες φέρουν κράνος µε ή χωρίς λοφίο. Μόνο στα κράνη των 

σφιγγών που εικονίζονται στην ΥΓ πήλινη βάση της Μιλήτου και στις ελεφάντινες, 

                                                           
308 Kunze 1931, 179, εικ. 28. 
309 Verdelis 1951, 3. 
310 Dessene 1957, 200-201. 
311 Canciani 1970, 102, υπ. 167-168. 
312 Bosana-Kourou 1979, 156, υπ. 215, 217-218, πίν. 129β. 
313 Bosana-Kourou  1979, πίν. 179 ε2. 
314 Dessene 1957, 200-201. 
315 Bosana-Kourou 1979, 156, υπ. 219. 
316 Canciani 1970, 102, υπ. 169-170. 
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επίσης ΥΓ σφραγίδες από τη Ρόδο υπάρχει ένα ελικοειδές λοφίο από την κορυφή προς 

τα κάτω317. Οι κρανοφόρες σφίγγες της ελληνικής τέχνης είναι πάντοτε αγένειες. 

Θεωρούνται αρσενικές εξαιτίας του κράνους. Το θέµα της αρσενικής, κρανοφόρου 

σφίγγας είναι εντελώς άγνωστο στην κρητοµυκηναϊκή τέχνη. Έχει τις ρίζες του στην 

Αίγυπτο, ενώ τον 9ο αι. απαντάται συχνά στη βορειοσυριακή τέχνη. Συχνά επίσης 

απεικονίζεται και σε αντικείµενα διασκορπισµένα στον ελλαδικό χώρο, όπως στη 

χάλκινη φιάλη από τους ∆ελφούς318, και σε µερικές εµπίεστες χρυσές αττικές ΥΓ ΙΑ 

ταινίες (750-760) στον τύπο της άπτερης σφίγγας319. Οι οµοιότητες που συχνά 

εντοπίζονται µεταξύ τους οφείλονται σε κοινά βορειοσυριακά πρότυπα. 

 Οι πιο πρώιµες κρανοφόρες σφίγγες της κρητικής τέχνης του ύστερου 9ου αι. 

φέρουν ανατολικού τύπου κράνη, όπως οι σφίγγες στο χάλκινο έλασµα από το 

Καβούσι320 και στη χάλκινη φαρέτρα από τη Φορτέτσα321. Στην κρητική τέχνη του 8ου 

αι. επιλέγονται απλούστεροι τύποι κράνους. Το θέµα της αρσενικής κρανοφόρου 

σφίγγας στη συνέχεια δανείζεται και στην αγγειογραφία, ενώ στον ώριµο 8ο αι. γίνεται 

ιδιαίτερα δηµοφιλές και χρησιµοποιείται ευρύτατα σε όλες τις µορφές τέχνης 

(µεταλλουργία, αγγειογραφία, πλαστική), παρακµάζει όµως τον 7ο αι.322. Εάν το 

κάλυµµα κεφαλής των σφιγγών του ΥΓ κρατήρα από τον Τεκκέ323 θεωρηθεί ως µια 

interpretatio graeca ενός ανατολικού προτύπου, ίσως ενός διπλού στέµµατος ή κράνους, 

τότε οι σφίγγες αυτές δυνατόν να θεωρηθούν ως η πρωιµότερη παράσταση αρσενικής 

κρανοφόρου σφίγγας σε ολόκληρη την ελληνική τέχνη. 

 Παρόλα αυτά η κρανοφόρος σφίγγα παραµένει ένα κρητικό θέµα της πρώιµης 

ελληνικής τέχνης που επιβιώνει, µέσω της αγγειογραφίας µέχρι τα µέσα του 7ου αι. Το 

τελευταίο πάντως παράδειγµα αρσενικής κρανοφόρου σφίγγας εικονίζεται σε ένα 

κορινθιακό µελανόµορφο αλάβαστρο από τη Φορτέτσα324. Στη συνέχεια το θέµα 

διαχέεται από την Κρήτη στις Κυκλάδες και η σφίγγα µε κρητικό κράνος απεικονίζεται 

σε ένα αµφορέα και σε ένα σφραγιδόλιθο από τη Μήλο325. 

                                                           
317 Bosana-Kourou 1979, πίν. 34-35. 
318 Markoe 1985, 204-205 (G4), 321-323. 
319 Verdelis 1951, 19, εικ. 12· Ohly 1953, 22-28, (A7)εικ. 7, πίν. 3 / 29-30 (Α9), εικ. 9, πίν. 5,1./30 (Α10), 
εικ. 10, πίν. 5.2/ 30-31 (A11) εικ. 11, πίν. 4.2, 8.1/ 34-36 (Α17) εικ. 18, πίν. 9, 4 και 11,1· Themelis 1991, 
37-46, και ιδιαιτέρως 41-46. 
320 Boyd 1901, 147-148, εικ. 10-11. 
321 Brock 1957, 197-199 (αρ. κατ. 1569) πίν. 169. 
322 Coldstream 1974α, 161-164, εικ. 1-2· idem 1977, 285, πίν. 92β-γ· idem 1982α, 25-32, εικ. 1-2. 
323 Kourou 1991, 115, υπ. 46. 
324 Bosana-Kourou 1979, πίν. 140β. 
325 Bosana-Kourou 1979, πίν. 139δ, 140α. 
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 Εποµένως, παρά την ανατολική προέλευση του κράνους της σφίγγας στην αρ. 

Γ12 ασπίδα (πίν. 11α-β), γίνεται εµφανές ότι οι συνθήκες στην ΠΑ κρητική τέχνη του 

µέσου 8ου αι. είναι ώριµες για να υιοθετηθεί ένας κρανοφόρος τύπος αγένειας σφίγγας. 

 Η κεφαλή της σφίγγας, ογκώδης, µε υπερτονισµένο φρύδι και µάτι, 

παραπέµπει σε συριακά και υστεροχεττιτικά αντίστοιχα έργα326. Τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του προσώπου της σε κατατοµή παραπέµπουν, µε µικρές διαφορές, στο 

πρόσωπο του επίσης κρανοφόρου, ασπιδοφόρου πολεµιστή στην αρ. ∆38 ασπίδα. Η 

κόµη απολήγει στον αυχένα σε ένα σπειροπλόκαµο, τύπου 3α (σχ. 39.3α) συναφή µε τον 

αντίστοιχο αθωρικού τύπου, σπανιότερης όµως απόδοσης327. 

 Το αποστρογγυλευµένο εξαιτίας βορειοσυριακής επίδρασης περίγραµµα του 

στήθους της καλύπτεται από πυκνές σειρές φολίδων για τη δήλωση του φτερώµατος, 

οµοίως µε την ασσυριακή, συριακή και υστεροχεττιτική τέχνη του 9ου αι.328. 

 Το µεγάλο, καµπύλο φτερό της διαιρείται σε τρία οριζόντια τµήµατα σε 

ανάµνηση του τριµερούς, αιγυπτιακού τρόπου διαίρεσης των φτερών µε ζώνες λεπτής 

διαγράµµισης για να δηλωθεί το φτέρωµα, όπως και στην κεντρική προτοµή του 

γυπαετού. Οι νευρώσεις που χωρίζουν το φτερό είναι λείες και ακόσµητες, ως µια 

τυποποίηση ανατολικής προέλευσης. 

 Όµοια τυποποίηση παρατηρείται  και στην απόδοση των φτερών του γυπαετού 

στο κέντρο της αρ. Γ12 ασπίδας, καθώς και στα φτερά των σφιγγών στην αρ. Β3 ασπίδα 

και του πουλιού στο αρ. κατ. 41 θραύσµα ασπίδας329. Ενγένει ο τύπος του φτερού και 

του φτερώµατος είναι συγγενής µε τον αντίστοιχο τύπο των βορειοσυριακών σφιγγών 

του 9ου αι. 

 Συναφούς τύπου φτερά απαντώνται στην απεικόνιση του κυπροφοινικικού 

τύπου θηλυκής σφίγγας µε τον αιγυπτιακού τύπου τριµερή χωρισµό του φτερώµατος, 

χαρακτηριστικό και των φοινικικών ελεφάντινων από τη Nimrud, του 8ου αι.330. Όµοια 

φτερά έχουν και οι θηλυκές σφίγγες σε δύο ιρανικής προέλευσης χάλκινες φιάλες, 

επίσης του 8ου αι.331. 

 Το καµπύλο φτερό εισάγεται στην ελληνική τέχνη το δεύτερο µισό του 8ου αι. 

και απαντάται, εκτός από τις ασπίδες και στις σφίγγες των ελεφάντινων πλακιδίων από 
                                                           

326 Canciani 1970, 101, υπ. 163. 
327 Canciani 1970, 101-2, υπ. 164, 170.  
328 Canciani 1970, 101, υπ. 159, 161· Barnett 19752, πίν. XIX (S13). 
329 Kunze 1931, 23, αρ. κατ. 41, πίν. 39. 
330 Markoe 1985, 35. 
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το Ιδαίο Άντρο. Εκτός Κρήτης απαντάται στην αττική και στην αργίτικη ΥΓ 

αγγειογραφία332.  

 Το σώµα της σφίγγας, ελλιπές κατά πολύ, παρουσιάζει στην απόδοσή του 

ποικίλες τυποποιήσεις, οι οποίες επιτείνουν την απευθείας καταγωγή του από τα 

βορειοσυριακά πρότυπα, όπως για παράδειγµα το φλογόσχηµο θέµα στους γλουτούς και 

η λεπτή, βραχεία ζώνη τεθλασµένης γραµµής για την υπογράµµιση της κοιλιακής 

χώρας333. 

 Το πρόσθια σωζόµενα πόδια της σφίγγας και τα εξαιρετικής πλαστικότητας 

πέλµατα µε τα συσπειρωµένα δάκτυλα απαντώνται οµοίως στα λιοντάρια στις αρ. ∆34, 

38 ασπίδες και στις σφίγγες ή τα λιοντάρια, όπου υπάρχουν, στις αρ. Β2-4, Γ17 και 19 

ασπίδες. 

 Αρ. Γ14 (πίν. 12β): Στο αρ. Γ14 θραύσµα κάτω µισού ασπίδας απεικονίζεται 

αντιθετικό ζεύγος αρσενικών, γενειοφόρων σφιγγών, από την κάθε πλευρά κατακόρυφα 

τοποθετηµένου σκορπιού. Οι σφίγγες εικονίζονται µε τα πρόσθια πόδια απλωµένα προς 

τα εµπρός και τα οπίσθια πιθανότατα σε ευρύ διασκελισµό, συνήθη στα αντιθετικά 

ζεύγη σφιγγών στο κάτω µισό των ασπίδων Ιδαίου τύπου. Το κάλυµµα κεφαλής, ένα 

είδος ψηλού πόλου, τύπου 3β (σχ. 39.3β) κοσµείται µε σειρές διάστικτων τετραγώνων 

και οµοιάζει µε τα αντίστοιχα καλύµµατα κεφαλών των σφιγγών στις αρ. Γ17, 30, 31 

ασπίδες. 

 Η απόδοση του προσώπου των σφιγγών σε κατατοµή επιτρέπει την απόληξη 

της κόµης σε αθωρικού τύπου βόστρυχο, τύπου 3β (σχ. 39.3β). Η δεξιά σφίγγα φέρει 

περιµετρικά της κεφαλής ταινία βορειοσυριακού τύπου334. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του προσώπου επίσης βορειοσυριακού τύπου, παραπέµπουν παρά τη διαφορά γένους 

στις θηλυκές σφίγγες της οµάδας ΙΙ1. 

 Παρά τις οµοιότητες των δύο σφιγγών στο αρ. Γ14 θραύσµα ασπίδας είναι 

αρκετές και οι διαφορές στην απόδοση των µεµονωµένων χαρακτηριστικών τους, όπως 

της κόµης ή της µύτης, ώστε να αποφεύγεται η τυποποίησή τους. Την όµοια έντονη 

γραµµή µύτης και οφθαλµούς έχει η αριστερόστροφη ανθρώπινη κεφαλή, όπως 

εικονίζεται στο αρ. Γ21 θραύσµα ασπίδας, επίσης από το Ιδαίο Άντρο335. Ο Lerat336 

                                                                                                                                                                      
331 Markoe 1985, 209-210 (Ir1-2). 
332 Bosana-Kourou 1979, 146. 
333 Barnett 19752, πίν XXI (S6). 
334 Barnett 19752, 84. 
335 Kunze 1931, 21-22, αρ. κατ. 37, πίν. 31. 
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συγκρίνει τη µύτη της αριστερής σφίγγας στο αρ. Γ14 θραύσµα ασπίδας µε τις µύτες των 

επίσης αρσενικών κρανοφόρων σφιγγών στην αρ. Γ15 ασπίδα. 

 Η κοντή γενειάδα των σφιγγών παρουσιάζει µια καινοτοµία στην απόδοσή 

της: αποτελείται από δύο σειρές σπειροειδών βοστρύχων, που ορίζουν το οξύ 

περίγραµµα του σαγονιού. Τόσο κοντή γενειάδα δεν απεικονίζεται πολύ συχνά στη 

βορειοσυριακή, ασσυριακή και ιδιαιτέρως στην υστεροχεττιτική τέχνη, στην οποία 

απαντώνται όµοια παραδείγµατα γενειάδας µε τις απολήξεις των βοστρύχων ως 

άγκιστρα337. Ο Kunze,338 λόγω της βραχύτητας της γενειάδας, υποστηρίζει την επίδραση 

από επαρχιακά ασσυριακά πρότυπα. Σε ένα χάλκινο έλασµα από τη Σάµο εικονίζεται 

ανδρική µορφή µε συναφή γενειάδα σπειροειδών βοστρύχων339. Το στήθος των σφιγγών 

αποστρογγυλευµένο σύµφωνα µε το βορειοσυριακό πρότυπο και µε παράλληλες σειρές 

στιγµών για τη δήλωση του φτερώµατος οµοιάζει µε αυτό των σφιγγών στις αρ. Β2 και 

Γ18 ασπίδες, παρά τις µικρές διαφορές. Η έκφυση των φτερών τέλος παραπέµπει στην 

αντίστοιχη των φτερών των σφιγγών στις αρ. Γ12 και Γ19 ασπίδες. 

 ∆εν υπάρχει εποµένως καµιά αµφιβολία για την καταγωγή του θέµατος, 

εφόσον ο τύπος της αρσενικής γενειοφόρου σφίγγας είναι εντελώς άγνωστος στην 

κρητοµυκηναϊκή εικονογραφία, ενώ είναι συχνός στην βορειοσυριακή τέχνη της ΠΕΣ. 

Εκτός από την παρουσία του τύπου αυτού στο αρ. Γ14 θραύσµα ασπίδας, δεν υπάρχει 

κανένα άλλο παράδειγµα στην ΠΑν κρητική τέχνη, παραµένοντας έτσι η πρωιµότερη 

σχετική παράσταση αρσενικής γενειοφόρου σφίγγας. Ο τύπος αυτός στη συνέχεια 

απαντάται στην ΠΑττ αγγειογραφία, παρόλο που δεν είναι πάντοτε σαφές αν πρόκειται 

για γενειάδα ή για αιχµηρό σαγόνι. 

 Η πρώτη τεκµηριωµένη απεικόνιση γενειοφόρου σφίγγας στην ΠΠρΑττ 

αγγειογραφία είναι η κρανοφόρος σφίγγα του λεγόµενου ζωγράφου του Πασά µε πιθανά 

ασσυριακά πρότυπα και εµφανείς σχέσεις µε την Κρήτη340.  

 Αρσενικές γενειοφόρες σφίγγες εικονίζονται επίσης σε όστρακο αγγείου 

ΠΠρΑττ περιόδου του ζωγράφου των Μεσογείων εµφανώς επηρεασµένες από το 

πρότυπο της αρσενικής γενειοφόρου σφίγγας της κρητικής Γ περιόδου341. 

                                                                                                                                                                      
336 Lerat 1980, 106. 
337 Canciani 1970, 191-192· Bosana-Kourou 1979, 110, υπ. 98, πίν. 29α. 
338 Kunze 1931, 179, υπ. 5. 
339 Kunze 1931, 179, υπ. 3. 
340 Bosana-Kourou 1979, 111, αρ. 70, πίν. 142β, υπ. 116-117· Kourou 1991, 120. 
341 Bosana-Kourou 1979, 111-112· Kourou 1991, 120. 
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 Η παρουσία αρσενικών γενειοφόρων σφιγγών στην οµάδα ελεφάντινων 

σφραγίδων κορινθιακής τεχνοτροπίας από τα ιερά της Ήρας στην Περαχώρα και στην 

πεδιάδα του Άργους342 κατά το δεύτερο τέταρτο του 7ου αι. οφείλεται πιθανότατα στην 

παρουσία ανατολικών τεχνιτών στη Κόρινθο, µετά την παρακµή της παραγωγής έργων 

από ελεφαντόδοντο στη Συρία και τη Φοινίκη. Αυτό το πρότυπο χρησιµοποίησαν 

αµέσως µετά ο λεγόµενος ζωγράφος του Αετού και οι µαθητές του στην ΠρΚ 

αγγειογραφία343. 

 Αρσενικές γενειοφόρες σφίγγες απαντώνται το 7ο αι. στη Βοιωτία344, στη 

ροδιακή αγγειογραφία345, σε αγγεία από φαγεντιανή επίσης από τη Ρόδο346 και σε 

λακωνικά ειδώλια κορινθιακής τεχνοτροπίας347. 

 Συµπεραίνεται εποµένως ότι οι σφίγγες στο αρ. Γ14 θραύσµα ασπίδας 

εισάγουν για πρώτη φορά στην Κρήτη του 8ου αι. το ανατολικό θέµα της αρσενικής 

γενειοφόρου σφίγγας, χωρίς άλλα κρητικά παράλληλα. Εικονογραφικά τα περισσότερα 

στοιχεία ακολουθούν το βορειοσυριακό πρότυπο µε εµφανή την ασσυριακή επιρροή 

στην απόδοση της κοντής γενειάδας. Στη συνέχεια το κρητικό αυτό ανατολίζον θέµα 

χρησιµοποιείται ως πρότυπο για τη δηµιουργία του αντίστοιχου θέµατος στην ΠΠρΑττ 

και ΠρΚ αγγειογραφία. 

 Η διασπορά του στην περιοχή της Πελοποννήσου σε αντικείµενα 

διαφορετικού είδους και υλικού τον 7ο-6ο αι. οφείλεται πιθανότατα στην παρουσία 

ανατολιτών τεχνιτών στην περιοχή, οι οποίοι µετέφεραν εκεί την ιδέα, η οποία στη 

συνέχεια αφοµοιώθηκε από τα τοπικά εργαστήρια. Τέλος, η παρουσία του θέµατος 

αυτού στη Ρόδο οφείλεται σε ανεξάρτητες από την Κρήτη παράλληλες ανατολικές 

επιδράσεις. 

 Σύνθεση: Ενώ η αντιθετική διάταξη των αρσενικών, γενειοφόρων σφιγγών 

από την κάθε πλευρά κεντρικού συχνότατα φυτικού θέµατος αποτελεί σύνηθες, 

ανατολικό εικονογραφικό θέµα348, η σύνθεση των σφιγγών από την κάθε πλευρά 

σκορπιού, στο αρ. Γ14 θραύσµα ασπίδας είναι µοναδική. 

                                                           
342 Bosana-Kourou 1979, 113, πίν. 139α-γ. 
343 Bosana-Kourou 1979, 112, 287-288, 295-296, αρ. 126-127, 130, πίν. 134-136, αρ. 143, 154-157, πίν. 
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346 Bosana-Kourou 1979, 112, 400, αρ. 536-537. 
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 Σε όλη την εικονογραφία, ανατολική και ελληνική, µόνο µια παράσταση σε 

µια συριακή σφραγίδα της δεύτερης χιλιετίας συσχετίζει το θέµα του σκορπιού µε δύο 

ανθρώπινες µορφές από την κάθε πλευρά349. 

 Εκτός όµως από τη σπανιότητα της σύνθεσης αυτής, σχετικά σπάνιο είναι και 

το µεµονωµένο σύµβολο του σκορπιού στην ελληνική τέχνη, όχι όµως και στην 

ανατολική, όπου είναι εξαιρετικά συχνό. 

 Στην τέχνη της Μεσοποταµίας άλλωστε, το θέµα του σκορπιού υπήρξε από τα 

πιο συχνά, ύψιστης θρησκευτικής σηµασίας, όχι µόνο βλαπτικής, αλλά και ευεργετικής. 

Υπήρξε σύµβολο της θεάς Ιστάρ350 και κατά συνέπεια σύµβολο της ευφορίας και της 

γονιµότητας. Παρόµοιοι συσχετισµοί υπήρξαν και στη Αίγυπτο µε το συσχετισµό του 

σκορπιού µε τη θεά Selket351 καθώς και στην Ελλάδα µε την Αρτέµιδα και τη Γη. 

Πιθανότατα σ� αυτό στηρίζεται και ο συσχετισµός του αντιθετικού συνόλου 

των σφιγγών από την κάθε πλευρά σκορπιού ως υποκατάστατο γονιµικών θεοτήτων, 

σύνθεση συναφής µε τις όχι συχνές παραστάσεις σφιγγών από την κάθε πλευρά Πότνιας 

Θηρών, εφόσον υπήρχε το µυθολογικό υπόβαθρο, αν ληφθεί υπόψη ο σχετικός µύθος 

του Μίνωα352. 

 Στη µινωική-µυκηναϊκή σφραγιδογλυφία και µικρογλυπτική, όπου ο σκορπιός 

αποτελούσε συχνό θέµα, δεν απαντάται κανένα παράδειγµα από τα µέχρι τώρα γνωστά, 

αντιθετικού συνόλου µορφών µε κεντρικό θέµα σκορπιό353. 

 Στην Α ελληνική τέχνη στην Κρήτη σκορπιός εικονίζεται σε ένα αγγείο ΥπΜ 

χρόνων από το Καρφί354 και σε δύο αγγεία, Γ χρόνων, από την Κνωσό355 και τους 

Κουνάβους αντίστοιχα. 

 Αντίθετα µε την αφηρηµένη απόδοση του σκορπιού στο πώµα Γ χρόνων από 

την Κνωσό, στο αρ. Γ14 θραύσµα ασπίδας ο σκορπιός αποδίδεται µε αξιοσηµείωτες 

λεπτοµέρειες, όπως οι ελλειπτικού σχήµατος επιµήκεις, ψαλιδόσχηµες ποδοσιαγόνες, 

που διχάζονται στα άκρα, τα έντονα µάτια και η επιφάνεια της πλάτης. Σχηµατικά 

αποδίδονται τα άφθονα πόδια του µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία της εντύπωσης 

                                                           
349 Frankfort, 1939, πίν. 4γ. 
350 Canciani 1970, 163, υπ. 90· Σακελλαράκης 1997, 454, 456, υπ. 86-90, 94. 
351 Σακελλαράκης 1997, 453, 456, υπ. 76, 93 
352 Σακελλαράκης 1997, 459, υπ. 130-135. 
353 Effinger 1996, 52, 126· Σακελλαράκης 1997, 452, υπ. 63-67, 100. 
354 Σακελλαράκης 1997, 456, υπ. 108. 
355 Kunze 1931, 189, υπ. 108· Σακελλαράκης 1997, 456, υπ. 109. 
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πολύποδου. Η χρήση ανατολικών προτύπων356 στην απεικόνισή του είναι εµφανής, 

επιρροή που χαρακτήρισε την απεικόνιση του σκορπιού από τη µινωική ήδη εποχή. 

 Στην ελληνική Γ τέχνη το θέµα του σκορπιού απαντάται µεµονωµένο σε 

λακωνικά και βοιωτικά αγγεία,357 ενώ κατά την Α εποχή απαντάται στην αγγειογραφία, 

στη σφραγιδογλυφία και ως επίσηµα ασπίδων358. Στην Α περίοδο ανήκουν δύο 

παραδείγµατα αντιθετικών συνόλων λιονταριών µε σκορπιό: το µεν πρώτο σε ανάγλυφο 

από την Ακρόπολη Αθηνών, το δε δεύτερο σε πόδι χάλκινου τρίποδα από την 

Ολυµπία359. 

Οµάδα Ι2: Αρ. Γ13 (πίν. 12α, σχ. 4): Στην κεντρική διακοσµητική ζώνη της 

ασπίδας εικονίζεται σειρά επτά σφιγγών και τεσσάρων γρυπών σε παρατακτική σύνταξη 

προς τα αριστερά. 

 Η χέρνιβα αυτή ανήκει στο σύνολο των χερνίβων µε κεντρικό, κυλινδρικό 

οµφαλό και οµόκεντρους κύκλους ζώων και υβριδίων του κνωσιακού θεµατολογίου360, 

εξελληνισµένου χαρακτήρα. 

 Οι σφίγγες που εικονίζονται στα έργα αυτά ανήκουν στο λεγόµενο κνωσιακό 

τύπο σφίγγας, που έχει κατ� αρχήν τις ρίζες του σε ανατολικά πρότυπα361. Έτσι το 

παχουλό σώµα της ανατολίζουσας σφίγγας υποχωρεί και µετατρέπεται στο βραχύ σώµα 

µε τα στενά λαγόνια, τους υπερυψωµένους γλουτούς και τα έντονα τονισµένα ισχία. Το 

αποστρογγυλευµένο στήθος της ανατολίζουσας σφίγγας παραµένει, απλώς γίνεται 

βραχύτερο. Οι βορειοσυριακές σφίγγες της ΠΕΧ έχουν το χαρακτηριστικό τύπο 

οξυκόρυφου φτερού, τον οποίο δανείζουν στη συνέχεια στην κνωσιακού τύπου σφίγγα, 

µε τη χαρακτηριστική διαίρεση σε οριζόντια τµήµατα, ενώ το δεύτερο µικρό φτερό κάτω 

από το σώµα αποδίδεται σε µια κρητική παραλλαγή. Ανατολικής τέλος προέλευσης είναι 

και η ελικοειδής, θυσανωτής απόληξης ουρά και τα καλύµµατα κεφαλής των αρσενικών, 

πάντα αγένειων κρανοφόρων σφιγγών κνωσιακού τύπου που έχουν τη ρίζα τους στα 

αντίστοιχα των βορειοσυριακών σφιγγών µε τα ποικίλα θρησκευτικά ή ενίοτε 

κερασφόρα καλύµµατα κεφαλής. Αν και ο κρανοφόρος τύπος σφίγγας είναι αρχικά 

αιγυπτιακής σύλληψης, ο κνωσιακός τύπος προέρχεται απευθείας από τη βορειοσυριακή 

τέχνη του 9ου αι. µε προποµπό τον κρατήρα ΥΓ χρόνων από τον Τεκκέ. 
                                                           

356 Σακελλαράκης 1997, 454, υπ. 82-83. 
357 Σακελλαράκης 1997, 456, υπ. 101-102. 
358 Σακελλαράκης 1997, 456, υπ. 103-105. 
359 Kunze 1931, 199, παράρτ. 5γ· Daux 1966, 813, εικ. 2· Σακελλαράκης 1997, 460, υπ. 140-141. 
360 Boardman 1967, 57-70. 
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 Τα κοινά εποµένως χαρακτηριστικά των αποστρογγυλευµένων µορφών στην 

φαρέτρα από την Φορτέτσα362, το χάλκινο ελάσµα από το Καβούσι363 και το χρυσό 

κόσµηµα από την Πραισό364 παραπέµπουν στις σφίγγες όπως αυτές εικονίζονται στις 

ασπίδες από τους ∆ελφούς365, το Παλαίκαστρο366, το Ιδαίο Άντρο367 και στη συνέχεια 

στα όστρακα αγγείων, ΥΓ χρόνων από το Βασιλικό ∆ρόµο και την «Ανεξερεύνητη 

Οικία» στην Κνωσό368. 

 Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του κνωσιακού τύπου σφίγγας συνυπάρχουν 

στην αρ. Γ13 χέρνιβα, εκτός από τη µια µη κρανοφόρο σφίγγα, η οποία όµως πιθανότατα 

να είναι επίσης αρσενική, λόγω των υπόλοιπων κοινών χαρακτηριστικών. Όλες οι 

σφίγγες, όπως και οι γρύπες, απεικονίζονται µε τα πόδια λυγισµένα κοντά στο σώµα, µε 

την κοιλιά πάνω από τη γραµµή εδάφους, κατά παρέκκλιση προς τον κνωσιακό τύπο 

σφίγγας, που πάντοτε σχεδόν απεικονίζεται να βαδίζει, εκτός από την σφίγγα που 

εικονίζεται καθιστή στην αρ. Β10 ασπίδα από το Παλαίκαστρο369. Η στάση αυτή370 

χαρακτηρίζει τον κρητοµυκηναϊκό τύπο σφίγγας και δεν απαντάται στην ελληνική τέχνη 

πριν την αρχή του 7ου αι., οφείλοντας την εµφάνισή της και πάλι σε συναφή ανατολικά 

πρότυπα371. Στην ελληνική τέχνη η στάση αυτή σφίγγας απαντάται στην ΠΠρΑττ και 

ΜΠρΑττ περίοδο372, προτιµάται δε από το ζωγράφο του Πολυφήµου373. Παράλληλα την 

ίδια εποχή εµφανίζεται στην κορινθιακή τέχνη και το µέσο 7ο αι. υιοθετείται στις 

σφίγγες των ανάγλυφων, κρητικών πίθων. 

 Οι σφίγγες στην αρ. Γ13 χέρνιβα φέρουν απλό κωνικό τύπο κράνους µε µικρή, 

κυµατοειδή προς τα πίσω απόληξη, τύπου 4β (σχ. 39.4β) χαρακτηριστικό της κρητικής 

τέχνης του ύστερου 8ου αι.374. Τα κράνη όλων των σφιγγών της ασπίδας είναι όµοια, µε 

ελάχιστες διαφοροποιήσεις, σε αντίθεση µε άλλα χάλκινα έργα, όπως στη χάλκινη 

                                                                                                                                                                      
361 Barnett 19752, 83-87, 141-142· Winter 1976, 1-22. 
362 Brock 1957, 198-199, πίν. 169· Demargne 1947, 236-237, εικ. 37-38. 
363 Boyd 1901, 147-148. 
364 Boardman 1961, 137, αρ. 4. 
365 Βλ. κεφ. Ι, αρ. Γ15 και 16. 
366 Kunze 1931, 22, αρ. κατ. 40, πίν. 38. 
367 Σακελλαράκης 1984, 537-540, εικ. 2, πίν. 241β-242. 
368 Coldstream 1974α, 161-164, εικ. 1-2· idem 1982α, 25-32, εικ. 1-2. 
369 Kunze 1931, 22, αρ. κατ. 40, πίν. 38. 
370 Bosana-Kourou 1979, 165-166, πίν. 26. 
371 Bosana-Kourou 1979, πίν. 171. 
372 Bosana-Kourou 1979, πίν. 59. 
373 Bosana-Kourou 1979, 149-150. 
374 Οι σφίγγες στην αρ. Γ13 χέρνιβα οµοιάζουν ως προς το αρσενικό γένος και το είδος του κράνους µε 
λοφίο µε τις σφίγγες που εικονίζονται στα όστρακα από το Βασιλικό ∆ρόµο Κνωσού (Coldstream 1974α, 
161-164, εικ. 1-2). 
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φαρέτρα από τη Φορτέτσα και το επίσης χάλκινο έλασµα από το Καβούσι, όπου συχνά 

εικονίζονται οι σφίγγες µε παραλλαγές  του κωνικού τύπου κράνους. Τον ίδιο τύπο 

κράνους µε λοφίο φέρουν και οι σφίγγες στα όστρακα αγγείων ΥΓ χρόνων από το 

«Βασιλικό ∆ρόµο» της Κνωσού. 

 Τα χαρακτηριστικά του προσώπου των σφιγγών στην αρ. Γ13 χέρνιβα είναι 

εξελληνισµένα και γωνιώδη. Παραπέµπουν στις σφίγγες του ΥΓ κυπέλλου από την 

Κνωσό, στις ανθρώπινες µορφές από την κάθε πλευρά της ασβεστολιθικής, ένθρονης 

θεάς επίσης από την Κνωσό της ΠΑ περιόδου375 και τέλος στις σφίγγες στην αρ. Γ32 

ασπίδα. Το αυτί σε σχήµα διπλής τυποποιηµένης έλικας είναι ανατολικής έµπνευσης. Η 

κόµη της µοναδικής µη κρανοφόρου σφίγγας στην αρ. Γ13 χέρνιβα, τύπου 4α (σχ. 

39.4α) οµοιάζει µε αυτήν των σφιγγών στην αρ. Γ32 ασπίδα από το Παλαίκαστρο. Η 

αντίστοιχη κόµη των υπολοίπων κρανοφόρων όµως σφιγγών παραπέµπει στην κόµη 

ανθρωποµορφικών ειδωλίων της κρητικής ΥΓ ειδωλοπλαστικής376, αλλά και άλλων 

ανθρώπινων µορφών, όπως αυτές εικονίζονται  στην κρητική αγγειογραφία και γλυπτική 

στις αρχές του 7ου αι.377. Το λεπτό, βραχύ σχετικά σώµα τους, µε το 

αποστρογγυλευµένο στήθος και τους χαµηλούς, επίσης αποστρογγυλευµένους γλουτούς 

χαρακτηρίζεται από την ενιαία γραµµή του στήθους και του οξυκόρυφου, ευθύγραµµου 

φτερού, που απολήγει σε άγκιστρο στο ύψος του στήθους, κάτω από την κοιλιά. 

 Τα λυγισµένα κοντά στο σώµα πόδια των σφιγγών στην αρ. Γ13 χέρνιβα 

απολήγουν σε γραµµικής απόδοσης πέλµατα, που διαφέρουν ως προς την πλαστικότητα 

των πελµάτων άλλων σφιγγών, των οµάδων Ι1 και ΙΙ1, που εικονίζονται µε τα δάκτυλα 

συσπειρωµένα και συνήθως διάστικτα κατά µήκος. Όµοιας απόδοσης είναι τα πέλµατα 

των γρυπών της ίδιας ασπίδας, των σφιγγών στην αρ. Γ32 ασπίδα από το Παλαίκαστρο, 

των λιονταριών στην αρ. κατ. 54 ασπίδα από το Ιδαίο Άντρο και των γρυπών στην αρ. 

κατ. 56 ασπίδα από τους Αρκάδες. Κατά τον ίδιο τρόπο αποδίδονται τα πέλµατα 

σφιγγών ή λιονταριών και στην κρητική αγγειογραφία του 7ου αι., όπως για παράδειγµα 

στη σφίγγα στην τεφροδόχο κάλπη, επίσης από τους Αρκάδες378. Ίδια απόδοση 

πελµάτων και διαίρεσης των οξυκόρυφων, ευθύγραµµων φτερών σε οριζόντια τµήµατα 

                                                           
375 Boardman 1961,  πίν. 42, 107· Coldstream 1982α, 25-32· Μπρεδάκη & Σταµπολίδης 1998, 277, αρ. 
κατ. 350. 
376 Blome 1982, πίν. 10:2, 19:2. Οµοιότητες µε την κόµη των σφιγγών στην αρ. Γ13 χέρνιβα 
παρουσιάζουν οι αντίστοιχες στις λαβές των χάλκινων λεβήτων από τους ∆ελφούς. Herrmann 1966, πίν. 
34-35 
377 Levi 1927-1929, 330, 338, εικ. 431, 443α· Μπρεδάκη & Σταµπολίδης 1998, 277, αρ. κατ. 350. 
378 Verdelis 1951, 6, εικ. 3. 
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εξαιτίας κρητικής επίδρασης παρατηρείται στην απεικόνιση σφιγγών και λιονταριών της 

ΠρΑττ κεραµεικής, κυρίως στα αγγεία του ζωγράφου του Αναλάτου και των 

Μεσογείων379. 

 Οµοιότητες όµως παρουσιάζονται στην απόδοση του σώµατος και των 

φτερών στις σφίγγες στην αρ. Γ13 χέρνιβα, στα λιοντάρια και τους γρύπες αντίστοιχα 

στις αρ. Β10 και αρ. κατ. 54, 56 ασπίδες εντός Κρήτης καθώς και στην αρ. Γ16 ασπίδα 

εκτός Κρήτης κυρίως στην οριζόντια διαίρεση των φτερών. Η καθιστή σφίγγα στην αρ. 

Β10 ασπίδα από το Παλαίκαστρο θεωρήθηκε από παλαιότερους µελετητές ως γρύπας ή 

πουλί και από τους νεότερους ως σφίγγα. Έχει κάθετο, οξυκόρυφο φτερό, που την 

προσάπτει στον κνωσιακό τύπο σφίγγας.380 Οι λεοντόγρυπες στην αρ. κατ. 54 ασπίδα 

από το Ιδαίο Άντρο381 του δεύτερου µισού του 8ου αι. έχουν όµοιο βραχύ σώµα, 

αποστρογγυλευµένους γλουτούς και κάθετο, οξυκόρυφο φτερό, που διαιρείται σε 

οριζόντια τµήµατα, και απολήγει στο ύψος του ενιαίου στήθους σε άγκιστρα µε 

διαγραµµισµένο περίγραµµα. Οι γρύπες στην αρ. κατ. 56 ασπίδα από τους Αρκάδες382 

των αρχών του 7ου αι. οµοιάζουν κατά πολύ, λόγω και της χρονολογικής τους 

συνάφειας, µε τους γρύπες και τις σφίγγες στην αρ. Γ13 χέρνιβα. Οι σφίγγες τέλος στην 

τεφροδόχο κάλπη από τους Αρκάδες έχουν όµοιο οξυκόρυφο φτερό µε τη 

χαρακτηριστική οριζόντια διαίρεση, όπως και οι  σφίγγες στην αρ. Γ13 χέρνιβα383. 

 Όµοιο οξυκόρυφο φτερό έχουν και οι σφίγγες στο χάλκινο υποστάτη από το 

Ιδαίο Άντρο, του δεύτερου µισού του 8ου αι.384, παραπέµποντας στην αντίστοιχη σφίγγα 

στον κυπριακό αµφορέα Hubbard, η οποία φορεί κράνος µε λοφίο και έχει ένα συναφές, 

οξυκόρυφο φτερό χωρισµένο σε οριζόντια τµήµατα385. 

 Στην κρητική ΥΓ αγγειογραφία τέλος, αυτός ο τύπος οξυκόρυφου φτερού 

απεικονίζεται σε δύο όστρακα δύο διαφορετικών πιθαµφορέων; του ίδιου ζωγράφου386, 

από τον «Βασιλικό ∆ρόµο» και την «Ανεξερεύνητη Οικία» της Κνωσού αντίστοιχα. 

Εξαιτίας του ότι το πρώτο αυτό όστρακο βρέθηκε σ� ένα αποθέτη χρονολογηµένο στο 

τρίτο τέταρτο του 8ου αι., οι σφίγγες αυτές αποτελούν την πρωιµότερη παράσταση 
                                                           

379 Cook 1934-1935, πίν. 41-46. 
380 Bosanquet 1904-1905, 306· Kunze 1931, 22, αρ. κατ. 40, εικ. 25, πίν. 38·  Benton 1939-1940, 53, πίν. 
24· Canciani 1970, 25, αρ. 40, υπ. 107· Bosana-Kourou 1979, 256-257, αρ. 34. 
381 Kunze 1931, 27, αρ. κατ. 54, πίν. 42. 
382 Kunze 1931, 28, αρ. κατ. 56, πίν. 43. 
383 Levi 1927-1929, 323, εικ. 420α-γ· 
384 Blome 1982, πίν. 11(1-2). 
385 Bosana-Kourou 1979, πίν. 37β. 
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σφίγγας στην αγγειογραφία, σε µια περίοδο κατά την οποία η απεικόνιση µορφών είναι 

σπάνια.387. Αντίθετα, τον 7ο αι. οι σφίγγες αποτελούν συχνότατο εικονογραφικό θέµα 

στους ανάγλυφους, κυρίως, πίθους και στην κεραµεική µε µορφές από τους Αρκάδες388. 

Όµοιο οξυκόρυφο φτερό έχουν και οι γρύπες στις µετόπες από την κάθε πλευρά 

ηµίγλυφης ασβεστολιθικής ένθρονης θεάς, ΠΑ περιόδου από την Κνωσό389. 

 Ο ζωγράφος των αγγείων προσπαθεί να αντιγράψει τον κνωσιακό τύπο 

σφίγγας σύµφωνα µε το πρότυπο της µεταλλοτεχνίας µε τα στενά λαγόνια, τους 

ανασηκωµένους γλουτούς, το οξυκόρυφο, ευθύγραµµο φτερό και το κωνικό κράνος µε 

λοφίο, που παραπέµπει στο κράνος των σφιγγών στην αρ. Γ13 χέρνιβα. Όµοια 

χαρακτηριστικά σώµατος και φτερού φαίνεται να έχει και ο εγχάρακτος  γρύπας σε 

όστρακο αγγείου από τα ΜΜ στρώµατα της «Ανεξερεύνητης Οικίας» και η σφίγγα στο 

ΥΓ κυπέλλο από την Κνωσό390. 

 Από την Πραισό, τέλος, προέρχεται χρυσό έλασµα του δεύτερου µισού του 

8ου αι. και πήλινα πλακίδια του δεύτερου µισού του 7ου αι. µε παραστάσεις σφιγγών 

όµοιας απόδοσης φτερού και σώµατος αντίστοιχα µε αυτά των σφιγγών στην αρ. Γ13 

χέρνιβα391. 

 Εκτός Κρήτης, στους ∆ελφούς, βρέθηκαν δύο σηµαντικές ασπίδες του 

δεύτερου µισού του 8ου αι., οι οποίες, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις, θεωρούνται 

κρητικού τύπου. Παρουσιάζουν οµοιότητες µε τις σφίγγες στην αρ. Γ13 χέρνιβα εξαιτίας 

των χαρακτηριστικών τους, που τις κατατάσσουν στον κνωσιακό τύπο σφίγγας. 

 Στο σωζόµενο τµήµα της αρ. Γ16 ασπίδας392 (πίν. 14, σχ. 6α-β) εικονίζονται 

σε παρατακτική σύνταξη τέσσερις αριστερόστροφες, αρσενικές, κρανοφόρες σφίγγες. Η 

διάταξη αυτή χαρακτηρίζει τόσο την ΠρΑττ αγγειογραφία, όσο και τη σειρά χάλκινων 

φιαλών από την Ανατολή, που βρέθηκαν στην Ελλάδα, αλλά και ορισµένα έργα της 

κρητικής χαλκουργίας, όπως τη χάλκινη φαρέτρα από τη Φορτέτσα. Η ανατολική 

επίδραση φαίνεται σε ορισµένες λεπτοµέρειες της απόδοσης των σφιγγών, ενώ τα 

                                                                                                                                                                      
386 Coldstream 1972, 88, αρ. κατ. G14-15 ·idem 1974α, 161-162, εικ. 1-4· idem 1977, 287, πίν. 92β-γ· 
Bosana-Kourou 1979, πίν. 37α-β.  
387 Levi 1927-1929· Hartley 1930-1931, 99, 101, εικ. 28· Schaefer 1957, 12-25, 34-38. 
388 Levi 1927-1929, 58-77, 101-102, 323-326, εικ. 44, 46, 47, 50, 51, 76α-γ, 420α-δ· Hartley 1930-1931, 
99, 101, 172-179, εικ. 2-9 πίν. 28, 40, 41, 43-46· Schaefer 1957, 31-34. 
389 Μπρεδάκη & Σταµπολίδης 1998, 277, αρ. κατ. 350. 
390 Coldstream 1974α, 163, εικ. 3-4· idem 1982α, 31-32, πίν.1-2. 
391 Canciani 1970, 108· Bosana-Kourou 1979, 259, αρ. 38, πίν. 26α. 
392 Amandry 1944-1945, 45-46, εικ. 8-9, πίν. 3.1· Bosana-Kourou 1979, 257, αρ. 36, πίν. 26Β. Οι σφίγγες 
στην αρ. Γ16 ασπίδα οµοιάζουν ενγένει µε τη σφίγγα σε ένα πήλινο ΥΓ κύπελλο από την Κνωσό 
(Coldstream 1982α, 25-32). 
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γωνιώδη χαρακτηριστικά του προσώπου και η κόµη τους είναι ανάλογα µε αυτά 

ορισµένων µορφών της κρητικής αγγειογραφίας και µεταλλουργίας393. 

 Παρά τη διαφορετική στάση τους σε σύγκριση µε τις σφίγγες στην αρ. Γ13 

χέρνιβα έχουν όµοια οξυκόρυφα, ευθύγραµµα φτερά, χωρισµένα σε οριζόντια τµήµατα 

και σχετικά συναφή, γωνιώδη χαρακτηριστικά προσώπου και σώµατος, όπως άλλωστε 

και οι σφίγγες στο ΥΓ κυπέλλο από την Κνωσό. Ο Amandry394 έχει ήδη επισηµάνει τη 

σχέση των σφιγγών στην αρ. Γ16 ασπίδα µε τις σφίγγες στην αρ. Γ32 ασπίδα, παρά την 

πρωιµότερη χρονολόγηση της τελευταίας, κυρίως ως προς την απόδοση των γωνιωδών 

χαρακτηριστικών του προσώπου, την απόδοση του αυτιού στο σχήµα της διπλής έλικας, 

την επίπεδη κεφαλή µε το χαµηλό µέτωπο και την ευθύγραµµη κόµη. 

 Τα φτερά των σφιγγών στην αρ. Γ16 ασπίδα είναι όµοια µε τα φτερά των 

γρυπών και λιγότερο µε των σφιγγών στην τεφροδόχο κάλπη από τον τάφο L των 

Αρκάδων395. 

 Παράλληλα, οι σφίγγες στην αρ. Γ13 χέρνιβα οµοιάζουν σε σηµεία στην 

απόδοση των φτερών τους µε το αντιθετικό ζεύγος αρσενικών κρανοφόρων σφιγγών στο 

κάτω µισό της αρ. Γ15 ασπίδας (πίν. 13, σχ. 5)396, όπου παρά την πολύ αδέξια απόδοση 

των µορφών υπάρχει µια εµφανής τάση εκγεωµετρισµού τους. 

 Αρχικά θεωρήθηκε από τον Canciani397 ιρανικής προέλευσης, αλλά ο τύπος 

της, µε προτοµή λιονταριού στο κέντρο και το θέµα της διπλής τρέχουσας σπείρας στο 

περιχείλωµα την κατατάσσουν στις ασπίδες Ιδαίου τύπου.398 Ενώ λοιπόν καταρχήν η  

ασπίδα αυτή φιλοτεχνήθηκε µε εµφανείς επιρροές από τις κρητικές χάλκινες ασπίδες 

τόσο στη διάταξη των σφιγγών σε αντιθετικό ζεύγος, όσο και στη στάση τους µε τα 

πρόσθια πόδια απλωµένα εµπρός και τα οπίσθια σε ευρύ διασκελισµό, ταυτόχρονα 

επηρεάστηκε από τις αρχές απεικόνισης του κνωσιακού τύπου σφίγγας, κυρίως στην 

απόδοση των φτερών τους. Οι σφίγγες στην αρ. Γ15 ασπίδα φέρουν στην κεφαλή 

αιχµηρό κράνος, παραλλαγή ενός µαλακού, αιχµηρού στην απόληξη του «σκούφου», 

που χαρακτηρίζει τον βορειοσυριακό αλλά και τον ασσυριακό τύπο σφιγγών. Το ίδιο 

κράνος φαίνεται να φορεί και η σφίγγα στην ανατολικής προέλευσης χάλκινη φιάλη από 

                                                           
393 Boyd 1901, 147-148, εικ. 10-11· Kunze 1931, 27, 33, αρ. κατ. 54, 76, πίν. 42, 37· Brock 1957, αρ. κατ. 
1414, πίν. 107· Boardman 1961, αρ. κατ. 511, πίν. 42. 
394 Amandry 1944-1945, 47· Canciani 1970, 108, υπ. 202. 
395 Levi 1927-1929, 323-326, εικ. 420a-d· Verdelis 1951, 5-6, εικ. 3. 
396 Lerat 1980, 104-108, πίν. 14-17. 
397 Canciani 1970, 78, υπ. 88. 
398 Bosana-Kourou 1979, 38. 
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τους ∆ελφούς399. Τα πρόσωπα επίσης των σφιγγών, παρά την αδέξια απόδοσή τους, 

καθώς και η πιθανή ευθύγραµµη κόµη τους δείχνουν στοιχεία εκγεωµετρισµού400. Το 

µεγάλο καµπύλο φτερό τους απολήγει οξυκόρυφο στο άκρο του, χωρίζεται σε οριζόντια 

τµήµατα και ορίζεται από περίγραµµα ζώνης εγγεγραµµένης ιχθυάκανθας, όπως και οι 

εσωτερικές ζώνες των φτερών, οµοίως σχετικά µε τα αντίστοιχα φτερά των σφιγγών 

στην αρ. Γ13 χέρνιβα. Κατά τα άλλα στην απόδοση των λεπτοµερειών του σώµατος, των 

ποδιών και των πελµάτων γίνεται αισθητή η προσπάθεια µίµησης των ανατολικών 

προτύπων. 

 Εποµένως οι σφίγγες στην αρ. Γ13 χέρνιβα οµοιάζουν µε τις αντίστοιχες στην 

αρ. Γ15 ασπίδα, εφόσον είναι αρσενικές, κρανοφόρες µε φτερά οξυκόρυφα, χωρισµένα 

σε οριζόντια τµήµατα µε διακοσµητικές ζώνες στο περίγραµµά τους, στα 

εκγεωµετρισµένα χαρακτηριστικά του προσώπου και πιθανότατα στην ευθύγραµµη 

απόδοση της κόµης. 

 Εκτός Κρήτης κατά την ίδια περίοδο του ύστερου 8ου αι. παρουσιάζονται 

σφίγγες µε οξυκόρυφα φτερά ή σώµα, συγγενή προς τον κνωσιακό τύπο σφίγγας σε ένα 

σύνολο ΥΓ ελεφάντινων σφραγίδων από τη Ρόδο, σε ένα αµφορέα από τη Νάξο401 και 

σε µια πήλινη βάση από τη Μίλητο402. Παρά τις στενές σχέσεις τους όµως, αφενός µε τα 

µεταλλικά πρότυπα του κρητικού εργαστηρίου αφετέρου µε τις χρυσές αττικές ταινίες 

και τις χάλκινες ασπίδες από τους ∆ελφούς, οι οµοιότητες αυτές δεν οφείλονται παρά 

µόνο σε κοινά ανατολικά πρότυπα. 

 Γίνεται σαφές εποµένως ότι κατά το δεύτερο µισό του 8ου αι. ως τις αρχές του 

7ου αι. παρουσιάζεται στην Κρήτη ένας νέος τύπος σφίγγας µε κοινά χαρακτηριστικά, ο 

λεγόµενος κνωσιακός, µε διασπορά στις περιοχές Κνωσού, Φορτέτσας, Ιδαίου Άντρου, 

Πραισού, Αρκάδων, Σύµης, Καβουσίου και Παλαικάστρου. Εκτός Κρήτης συναφής 

τύπος σφίγγας απαντάται στη Ρόδο, στη Νάξο και στη Μίλητο. Η παρουσία εκεί 

οφείλεται µόνο σε κοινά ανατολικά πρότυπα. 

  

Οµάδα ΙΙ 1-2 
 

 Οµάδα ΙΙ 1: Στην οµάδα ΙΙ1 περιλαµβάνονται παραστάσεις θηλυκών 

φτερωτών σφιγγών σε διάταξη αντιθετικού ζεύγους από την κάθε πλευρά όρθιας, 
                                                           

399 Markoe 1985, 205-206, 321 (G4). 
400 Markoe 1985, 35. 
401 Canciani 1970, 108. 
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γυµνής, γυναικείας µορφής (αρ. Β3-4)403 (πίν. 3α-γ, 4α-γ, σχ. 1), φυτικού θέµατος στο 

άνω µισό (αρ. Β2, Γ17)404 (πίν. 2α-γ, 15α-β), ή µεµονωµένο (αρ. Β3)405 (πίν. 3α-γ). 

Συνανήκουν ακόµη σωζόµενα παραδείγµατα µεµονωµένων σφιγγών που πιθανότατα 

ανήκουν σε αντιθετικά ζεύγη στο κάτω µισό ασπίδων (αρ. Γ18-19) (πίν. 16α-β, σχ. 7α). 

Συνεξετάζονται τέλος οι ανθρώπινες κεφαλές που πιθανότατα ανήκουν σε σφίγγες και 

εικονίζονται στα αρ. Β5, Γ20-27 θραύσµατα ασπίδων, αλλά και στις αρ. Γ28-29 φιάλες 

(πίν. 5, 17α-19β, σχ. 2α, 7β-10γ)406. 

 Αντιθετικά ζεύγη σφιγγών απεικονίζονται µεµονωµένα ή από την κάθε 

πλευρά407 κεντρικού θέµατος, ανθρωπόµορφου, ζωικού, ή κυρίως φυτικού στις 

ελεφάντινες πυξίδες από τη Nimrud, συριακής τεχνοτροπίας, του 8ου αι., επηρεάζοντας 

τη δηµιουργία των αντίστοιχων θεµάτων στη µεταλλουργία του 8ου-7ου αι. Το ίδιο θέµα 

απαντάται και στις ελεφάντινες πυξίδες και περίτµητα πλακίδια από το Ιδαίο Άντρο που 

προέρχονται από τις παλαιές αλλά κυρίως από τις νέες ανασκαφές408.  

 Πρώιµο κρητικό παράδειγµα αντιθετικού ζεύγους σφιγγών αποτελεί το 

πλακίδιο από τα Καννιά Μητροπόλεως ΥΜ ΙΙΙΓ και Πρώιµης ΥπΜ περιόδου. Το θέµα 

του αντιθετικού ζεύγους σφιγγών απαντάται στη µυκηναϊκή τέχνη της Κυρίως Ελλάδας, 

ενώ εµφανίζεται πιθανότατα λόγω κρητικής επίδρασης στην τέχνη της ΥΓ, ΠΑττ και 

ΠρΑττ περιόδου, καθώς και στην ΥΠρΚ και Μεταβατική περίοδο,409 κυρίως στην 

αγγειογραφία, αλλά και στη χαλκουργία του 7ου αι. και εξής. 

 Τέλος, το ίδιο θέµα απαντάται ως κρητικό δάνειο στην κυπριακή 

αγγειογραφία, στη λεγόµενη οµάδα αγγείων της λεγόµενης τεχνοτροπίας Αµαθούντος, 

του 6ου αι.410. 

 Αρ. Β3 (πίν. 3α-γ): Στο άνω µισό της αρ. Β3 ασπίδας εικονίζεται αντιθετικό 

ζεύγος καθιστών σφιγγών από την κάθε πλευρά όρθιας γυµνής, γυναικείας, µετωπικής 

µορφής. Το θέµα αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο τόσο στην ανατολική, όσο και στην 

                                                                                                                                                                      
402 Boardman 1967, 60, αρ. 7· Bosana-Kourou 1979, 38-42, αρ. 22, πίν. 34. 
403 Kunze 1931, 7-8, αρ. κατ. 5, πίν. 7-9, 12, αρ. κατ. 7, πίν. 24.  
404 Kunze 1931, 6-7, αρ. κατ. 2, πίν. 4-5, 7, αρ. κατ. 4, πίν. 6.  
405 Kunze 1931, 7-8, αρ. κατ. 5, πίν. 7-9. 
406 Kunze 1931, 13, αρ. κατ. 9, πίν. 24-25, 20, αρ. κατ. 32, πίν. 37, 21, αρ. κατ. 37, πίν. 31. 
407 Barnett 19752, 81-87, πίν XX, XXI, XXIV 
408 Σακελλαράκης 1984, 558-559, πίν 246α· Sakellarakis 1985, 28, εικ. 9· Σακελλαράκης 1987, 251-252, 
εικ. 10· Sakellarakis 1992, 114, εικ. 10α· idem 1993, 353, 355, εικ. 17, 33· Γκαλανάκη 1998, 270, αρ. κατ. 
341. 
409 Καρούζου 1963, 96, εικ. 72, υπ. 5· Bosana-Kourou 1979, πίν. 39 α, 55β, 60, 61, 62, 65, 69α-γ, 76, 77, 
85γ, 86α, 110, 112-3, 115, 117. 
410 Karageorghis 1990, 121-125. 
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πρώιµη αρχαϊκή, κρητική τέχνη και απαντάται στις αρ. Β2-5 ασπίδες από το Ιδαίο Άντρο 

και τη Φαιστό. Στο κάτω µισό εικονίζεται αντιθετικό επίσης ζεύγος σφιγγών µε τα 

πρόσθια πόδια της δεξιάς στο λαιµό της αριστερής και τα οπίσθια σε ευρύ διασκελισµό. 

 Η στάση των σφιγγών στο κάτω µισό αποτελεί µια ιδιαιτερότητα των ασπίδων 

Ιδαίου τύπου. Ο Kunze411 πολύ σωστά ερµήνευσε τη στάση αυτή ως αποτέλεσµα της 

διάταξης των µορφών στο κάτω µισό των ασπίδων αυτών412. 

 Η στάση αυτή απαντάται ευρύτερα στην κρητική αγγειογραφία του 7ου αι., 

όπως στο κορινθιακό µελανόµορφο αλάβαστρο του ζωγράφου της Φορτέτσας413. Αλλά 

και σε µια οινοχόη από τη Ρόδο απεικονίζεται σφίγγα στην ίδια χαρακτηριστική στάση 

µε σκοπό και πάλι την επαρκή κάλυψη της κύριας διακοσµητικής ζώνης414. 

 Το κάλυµµα της κεφαλής των σωζόµενων σφιγγών στο άνω και κάτω µισό 

διαφέρει. Οι σφίγγες στο άνω µισό φέρουν ένα ψηλό κάλυµµα κεφαλής, τύπου 3δ (σχ. 

39.3δ) επίπεδο στην ανώτερη παρυφή του, ευθύ σε ενιαία γραµµή µε το κατακόρυφο 

µέτωπο στην πρόσθια όψη και µε λοξή απόληξη προς τα άνω στην οπίσθια. Οι σφίγγες 

στο κάτω µισό φέρουν πόλο κανονικού µεγέθους, κυλινδρικού σχήµατος, επίπεδο άνω, 

αποστρογγυλευµένο και κοσµηµένο µε ιχθυάκανθα. Αποτελεί µια παραλλαγή του 

ανατολικού τύπου πόλου και αποτελεί ένδειξη του θηλυκού γένους της σφίγγας, 

πλησιέστερο στο αιγυπτιακό φέσι της Νεφερτίτης. Εκτός Αιγύπτου, στη Συρία, µας είναι 

γνωστό από έναν συριακό τύπο σφίγγας της ΠΕΣ415, όπως µαρτυρούν και τα αγγεία από 

φαγεντιανή από την Έγκωµη και από τη Ras Shamra416 αλλά και από το θεµατολόγιο 

των κυπροφοινικικών φιαλών417. 

 Ο πόλος των σφιγγών στο κάτω µισό θεωρείται ότι προέρχεται από την 

Ανατολή, όπου αποτελεί εξαιρετικά συχνό θέµα και παρουσιάζεται σε ποικίλους τύπους 

418. Είτε ψηλός, κατά τον 8ο αι., είτε χαµηλός, κατά τον 7ο αι. επιλέγεται συχνά τόσο 

στην Κρήτη, όσο και την Κυρίως Ελλάδα, ιδιαίτερα στην απεικόνιση των θηλυκών, 

ενίοτε δε και των αρσενικών σφιγγών. 

                                                           
411 Kunze 1931, 178-179. 
412 Verdelis 1951, 3, 28· Canciani 1970, 103, υπ. 172-174. 
413 Bosana-Kourou 1979, πίν. 92β. 
414 Verdelis 1951, 11-12, 28, εικ. 6, υπ. 5. 
415 Barnett 19752, 84, υπ. 7-8. 
416 Canciani 1970, 105, υπ. 184. 
417 Markoe 1985, 171-172, 246-247(Cy3), 317, 346-347 (U6). 
418 Poulsen 1912, 74· Levi 1945, 296, υπ. 120-126· Verdelis 1951, 33· Boardman 1967, 60, 135, πίν. 2· 
Bosana-Kourou 1979, 160, πίν. 41.  
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 Μόνο η αριστερή σφίγγα στο άνω µισό έχει διατηρήσει ακέραιη την κεφαλή 

της και η κόµη της απολήγει στη βάση του λαιµού σε ένα βαρύ σπειροπλόκαµο 

αθωρικού τύπου, τύπου 3β (σχ. 39.3β), όπως και στις σφίγγες στις αρ. Γ12, 14 

ασπίδες419. 

 Ο σπειροπλόκαµος αυτός χαρακτηρίζει τις βορειοσυριακές σφίγγες, ενώ 

αντίθετα δεν επιλέγεται για τις φοινικικές420. Εικονογραφικά παραπέµπει στις σφίγγες 

στον ορθοστάτη της Ain-Dara, Κάρκεµις και Zincirli. Χαρακτηρίζει επίσης, λόγω 

κοινών βορειοσυριακών προτύπων, τις θηλυκές σφίγγες, χάλκινες φιάλες, ιρανικής 

προέλευσης421. 

 Στην Κρήτη ο ίδιος σπειροπλόκαµος απαντάται στις θηλυκές σφίγγες των 

ελεφάντινων πλακιδίων του 8ου αι., που προέρχονται από παλαιές και νέες ανασκαφές 

στο Ιδαίο Άντρο422, και σε ένα ελεφάντινο επίσης πλακίδιο µε εγχάρακτη παράσταση 

γυναικείας προτοµής µε σπειροπλόκαµους αθωρικού τύπου από την Κνωσό του 8ου 

επίσης αι.423. 

 Τα πρόσωπα των σωζόµενων σφιγγών στα άνω και κάτω µισά των ασπίδων  

χαρακτηρίζονται από το χαµηλό µέτωπο, τη χαµηλή και προτεταµένη µύτη και τη 

γραµµή του σαγονιού καµπύλη προς τα µέσα, χαρακτηριστικά συχνά σε ανάγλυφα 

υστεροχεττιτικής περιόδου από το Maras424. 

 Η επιµήκυνση της γραµµής του αυτιού προς τους κροτάφους της αριστερής 

σωζόµενης σφίγγας στο άνω µισό είναι σχετικά σπάνια στη συριακή τέχνη, συχνή όµως 

στη φοινικική, ως δάνειο από την αιγυπτιακή425. Το αυτί σε σχήµα διπλής έλικας στις 

σφίγγες στο κάτω µισό έχει τις ρίζες του στη συριακή και υστεροχεττιτική τέχνη, 

δανείζεται δε στην ελληνική ΠΑ τέχνη της Κρήτης τον 7ο αι. 

 Οι σφίγγες στο άνω και κάτω µισό της αρ. Β3 ασπίδας οµοιάζουν στην 

απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου µε τους κυνηγούς-τοξότες στην 

εσωτερική ζώνη της αρ. ∆38 ασπίδας και µε τον πολεµιστή στην αρ. ∆34 ασπίδα παρά 

τις µικρές διαφορές. 

                                                           
419 Canciani 1970, 105, υπ. 186. 
420 Barnett 19752, 81-82. 
421 Markoe 1985, 210-212, 332-335, (Ir 3-8). 
422 Sakellarakis 1985, 28, εικ. 9· Σακελλαράκης 1987, 251-252, εικ. 10· Sakellarakis 1992, 114, εικ. 10α· 
idem 1993, 353, 355, εικ. 17. 
423 Boardman 1971,  30-31, εικ. 2. 
424 Canciani 1970, 104, υπ. 180. 
425 Canciani 1970, 103-104, υπ. 182-183. 
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 Το στήθος των σφιγγών και των δύο µισών ισχυρό, αποστρογγυλευµένο 

ακολουθεί την απόδοση του βορειοσυριακού τύπου σφίγγας των ελεφάντινων πλακιδίων 

από τη Nimrud426. Το φτέρωµα µε τις παράλληλες οριζόντιες σειρές ηµικυκλίων 

οµοιάζει µε αυτό της σφίγγας στην αρ. Γ19 ασπίδα. 

 Τα φτερά των σφιγγών στο άνω και κάτω µισό είναι όµοια µε µικρές 

διαφορές. Είναι τα µοναδικά διπλά καµπύλα φτερά σφιγγών σε όλες τις οµάδες ασπίδων 

Ιδαίου τύπου. Χωρίζονται σε τρία κάθετα µέρη κατά το αιγυπτιακό πρότυπο µε λεπτές, 

ακόσµητες ζώνες που υποβοηθούν την καθαρότερη άρθρωση του φτερώµατος: στην άνω 

καµπύλη έκφυσή του κοσµείται µε ηµικύκλια (µόνο στο άνω µισό), στο κέντρο µε 

παράλληλη διαγράµµιση και στην κάτω απόληξή του µε ζώνες λεπτής ιχθυάκανθας. 

Οµοιάζουν µε τα φτερά του αετού στην αρ. ∆38 ασπίδα και πιθανότατα της σφίγγας στο 

αρ. κατ. 89 θραύσµα ασπίδας. Τα φτερά των σφιγγών στο κάτω µισό της αρ. Β3 ασπίδας 

χαρακτηρίζονται από την επιµήκυνση του φτερού ως κάτω από την κοιλιά τους. Από τα 

παραπάνω γίνεται ευδιάκριτη η έντονη επιρροή του βορειοσυριακού τύπου σφίγγας, 

όπως αυτή εικονίζεται στα ελεφάντινα πλακίδια του 8ου αι. από την Nimrud. 

 Την κατώτερη παρυφή της κοιλιάς και την εξωτερική του φαινοµένου µηρού 

όλων των σωζόµενων σφιγγών της ασπίδας καλύπτει ταινία µε παράλληλα ή τεµνόµενα 

συστήµατα γραµµών κατά το βορειοσυριακό πρότυπο των σφιγγών στα ελεφάντινα 

πλακίδια από τη Nimrud. 

 Όµοιες τυποποιήσεις απαντώνται και στις παραστάσεις λιονταριών στην αρ. 

∆38 ασπίδα, αλλά και στα αρ. κατ. 42, 48 θραύσµατα ασπίδων. Συναφής είναι επίσης η 

τυπική για του τύπου αυτού λεοντόµορφα σώµατα καθ� ύψος υπογράµµιση του µυϊκού 

συστήµατος των σωζόµενων οπίσθιων µηρών µε παράλληλες γραµµές, ενώ οι 

σωζόµενοι πρόσθιοι φέρουν συστήµατα λεπτών γραµµών που συγκλίνουν για τη 

δήλωση των αρθρώσεων. Ακριβώς πάνω από την έκφυση της ουράς των σφιγγών πυκνή 

δέσµη γραµµιδίων οµοίως µε αντίστοιχη των λιονταριών στην εσωτερική ζώνη της αρ. 

∆38 ασπίδας, των ταύρων και των αντιλόπων στις αρ. κατ. 10 και 52 ασπίδες µε 

παράλληλα επίσης στη βορειοσυριακή τέχνη. 

 Τα πέλµατα και των δύο ζευγών σφιγγών άνω και κάτω αποδίδονται µε 

πλαστικής απόδοσης συσπειρωµένα δάκτυλα. Τα πρόσθια πόδια της δεξιάς σφίγγας του 

κάτω µισού κινούνται προς τα άνω και εµπρός, σε µια προσπάθεια προσέγγισης της 

αριστερής σφίγγας. Η στάση αυτή των ποδιών αποτελεί µια παραλλαγή της συνήθους 
                                                           

426 Barnett 19752, 192, πίν. ΧΙΧ (S13). 
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κίνησης του εσωτερικού κυρίως ποδιού των ανατολικών και κυρίως βορειοσυριακών 

σφιγγών του 8ου αι. ως µελών αντιθετικού ζεύγους από την κάθε πλευρά κεντρικού 

θέµατος µε τα δύο πρόσθια όµως πόδια σηκωµένα προς τα άνω και εµπρός. 

Χαρακτηρίζει επίσης τις σφίγγες του Νέου Βασιλείου της Αιγύπτου427. Παρόλες τις 

διαφορές, η σφίγγα στην αρ. Β3 ασπίδα φαίνεται να έχει περισσότερο ως πρότυπό της τις 

βορειοσυριακές σφίγγες του 8ου αι., παρά τις αντίστοιχες του Νέου Βασιλείου της 

Αιγύπτου, όπου απαντάται η κίνηση και των δύο πρόσθιων ποδιών τους ανασηκωµένων 

προς τα εµπρός. Το ίδιο θέµα απαντάται τον 7ο αι. σε χάλκινα ανάγλυφα ελάσµατα από 

την Ολυµπία µε παραστάσεις σφιγγών από την κάθε πλευρά κεντρικού θέµατος, ως µια 

καθαρά κρητική επίδραση428. Τέλος οι ουρές τους, ελικοειδείς προς τα κάτω απολήγουν 

σε θύσανο σύµφωνα µε το ανατολικό πρότυπο. 

 Από τα παραπάνω είναι εµφανής τόσο στην ασπίδα αυτή, όσο και στην αρ. 

Γ12 η έντονη επιρροή από τα βορειοσυριακά πρότυπα, µε µεγαλύτερη αίσθηση 

ανεξαρτησίας στην απόδοση κυρίως των σφιγγών, σε αντίθεση µε την καθαρά 

ανατολίζουσα απόδοση της όρθιας, κεντρικής, γυµνής γυναικείας µορφής.  

 Αρ. Β4 (πίν. 4α-γ, σχ. 1): Στο άνω µισό της ασπίδας εικονίζεται αντιθετικό 

ζεύγος πιθανότατα σφιγγών από την κάθε πλευρά όρθιας, γυµνής, µετωπικής, γυναικείας 

µορφής, σε όµοια διάταξη µε τις µορφές στο άνω µισό της αρ. Β3 ασπίδας. Στο κάτω 

µισό εικονίζεται τµήµα αντιθετικού ζεύγους σφιγγών σε ευρύ διασκελισµό όπως και στο 

κάτω µισό της αρ. Β3 ασπίδας. Η αριστερή σωζόµενη σφίγγα στο κάτω µισό φέρει στην 

κεφαλή κάλυµµα, πιθανόν χαµηλό πόλο, µε παράλληλες σειρές στιγµών, όπως και οι 

σφίγγες στο κάτω µισό της αρ. Γ17 ασπίδας. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου σε 

κατατοµή, ανατολίζοντα µεν, χονδροειδούς απόδοσης των λεπτοµερειών δε, όπως και σε 

ολόκληρο το σωζόµενο τµήµα της ασπίδας. Η κόµη ευθύγραµµη, στικτή στο σωζόµενο 

τµήµα της, κατά µήκος του αυχένα και µε ένα ευθύγραµµο επίσης στικτό βόστρυχο 

µπροστά από το ελικοειδές αυτί. 

 Το σωζόµενο τµήµα του φτερού της ανήκει στον κοινό τύπο φτερού που 

χαρακτηρίζει σχεδόν όλα τα αντιθετικά ζεύγη σφιγγών στο κάτω µισό ασπίδων: είναι 

δηλαδή κάθετο προς το σώµα µε οξυκόρυφη απόληξη και περίγραµµα κοσµηµένο µε 

παράλληλες οριζόντιες λεπτές ραβδώσεις κατά µήκος της επιφάνειάς του.  

                                                           
427 Dessene 1957, 272-273, 274, 275, 276, 278, 280, πίν. III (αρ. 11, 12, 17), VI (αρ. 58, 60, 64), VII (αρ. 
72, 78), X (αρ. 109, 111, 113-118), XI (119-124), XII (135-137), XIII (162), XIV (182), XV (183, 184, 
194). 
428 Bosana-Kourou 1979, πίν. 115α. 
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Το σώµα της καλύπτεται µε αραιό πλέγµα στικτών ρόµβων, όµοιο µε το 

αντίστοιχο των σφιγγών αλλά και των λιονταριών στις αρ. Β2, 5, Γ17,30, 32, ∆29, 34, 38, 

ασπίδες καθώς και στην πρωιµότερη χρονολογικά χάλκινη φαρέτρα από τη Φορτέτσα. Η 

ακόσµητη, ελικοειδής ουρά της απολήγει σε θύσανο προς τα κάτω, σύµφωνα µε το 

βορειοσυριακό πρότυπο. 

Τα πρόσθια πόδια των σωζόµενων πιθανότατα σφιγγών στο άνω µισό µε 

διάστικτο περίγραµµα και στικτό επίσης πέλµα τύπου οµοίου µε αυτό στην αρ. Β3 ασπίδα 

απαντώνται επίσης και στις αρ. Β2, Γ17 και ∆34 ασπίδες. 

Αρ. Β2 (πίν. 2α-γ): Στο άνω µισό της ασπίδας εικονίζεται αντιθετικό ζεύγος 

λιονταριών από κάθε πλευρά όρθιας, γυµνής, µετωπικής, γυναικείας µορφής και αντιθετικού 

ζεύγους σφιγγών στο κάτω, σε ευρύ διασκελισµό όπως και οι σφίγγες στις αρ. Β3 κ.ε. 

ασπίδες. 

Η κόµη των σφιγγών περιτρέχει την κεφαλή µε τα µαλλιά διαιρεµένα σε 

παράλληλους βοστρύχους στο ύψος του αυχένα σε µια παραλλαγή του τύπου 2 (σχ. 39.2). 

Πιθανότατα πρόκειται για την αιγυπτιακού τύπου φενάκη, την οποία φέρουν επίσης 

γυναικείες µορφές σε διάφορα αντικείµενα φοινικικής και βορειοσυριακής προέλευσης429. 

Η απόδοση του προσώπου σε κατατοµή παραπέµπει σε βορειοσυριακά ή υστεροχεττιτικά 

έργα, όπως σε ποικίλα ανάγλυφα από το Zeincirli και ελεφάντινα έργα από τη Nimrud430. Τα 

επιµέρους χαρακτηριστικά στικτά, οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα στις αρ. Γ17 και ∆34 

ασπίδες. 

Το αποστρογγυλευµένο στήθος ορίζεται από δύο όµοιες, µε της σφίγγας στην αρ. 

Γ18 ασπίδα, καµπύλες ζώνες 

Το φτερό και των δύο σφιγγών στο σωζόµενο τµήµα τους ανήκει στον τύπο του 

φτερού της σφίγγας στην αρ. Β4 ασπίδα. 

Το σώµα καλύπτεται επίσης ολοκληρωτικά από πλέγµα στικτών ρόµβων, οµοίως 

µε την αριστερή σφίγγα στην αρ. Β4 ασπίδα. 

Η απόδοση του µυϊκού συστήµατος των µηρών των οπισθίων ποδιών των 

σφιγγών παραπέµπει στα λιοντάρια στην αρ. ∆38 ασπίδα, σύµφωνα πάντα µε το πρότυπο 

του βορειοσυριακού τύπου σφίγγας στα ελεφάντινα πλακίδια από τη Nimrud αλλά και από 

                                                           
429 Canciani 1970, 175· Barnett 19752, πίν. IIIC1, 4, 8. 
430 Canciani 1970, 103, υπ. 176· Barnett 19752, 6, 18. 
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το Iδαίο Άντρο431. Το πέλµα τους ανήκουν στον τύπο των πελµάτων των σφιγγών ή 

λιονταριών στην αρ. Β4 ασπίδα. 

 Αρ. Γ17 (πίν. 15α-β): Στο κάτω µισό της ασπίδας παριστάνεται αντιθετικό 

ζεύγος σφιγγών από την κάθε πλευρά κεντρικού φυτικού θέµατος στη συνήθη στάση, 

όπως και οι σφίγγες στις αρ. Β2 κ.ε. ασπίδες. Το κάλυµµα κεφαλής αντίστοιχο µε της 

σφίγγας στην αρ. Β4 ασπίδα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου δηλώνονται µε 

πλαστική στιγµή οµοίως µε του πολεµιστή στην αρ. ∆34 ασπίδα. Το στήθος ελαφρά 

αποστρογγυλευµένο κατά το βορειοσυριακό πρότυπο µε διπλή σειρά στιγµών κατά 

προσέγγιση όµοιο µε το αντίστοιχο των σφιγγών στις αρ. Β2 και Γ18 ασπίδες. Το φτερό 

όµοιο µε της σφίγγας στην αρ. Β4 ασπίδα. 

 Το σώµα αποδίδεται επίσης µε πλέγµα στικτών ρόµβων κοινό και στις αρ. Β4 

κ.ε. ασπίδες. Τα πρόσθια πόδια οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των σφιγγών στην αρ. Β4 

ασπίδα. Οι οπίσθιοι µηροί καλύπτονται µε πλέγµα στικτών ρόµβων, οµοίως µε τις 

σφίγγες στην αρ. Γ30 ασπίδα (οµάδα ΙΙ2) και µόνο στο κάτω µισό τους φέρουν µικρές 

παράλληλες ραβδώσεις για τη δήλωση του µυϊκού τους συστήµατος οµοίως µε το 

λιοντάρι της εσωτερικής ζώνης στην αρ. ∆38 ασπίδα και µε ορισµένες σφίγγες στα 

ελεφάντινα πλακίδια επίσης από το Ιδαίο Άντρο. Τα πέλµατα οµοιάζουν µε αυτά των 

σφιγγών στις αρ. Β4 και ∆34 ασπίδες. 

 Η κίνηση των εσωτερικών πρόσθιων ποδιών προς τα εµπρός και άνω από την 

κάθε πλευρά κεντρικού, φυτικού θέµατος αποτελεί επίδραση από τα αντίστοιχα των 

σφιγγών βορειοσυριακού τύπου, τα πόδια των οποίων όµως δεν εφάπτονται, παρά 

σπάνια, στο κεντρικό φυτικό ή άλλο θέµα. Η ουρά της δεξιάς σφίγγας καµπύλη προς τα 

κάτω και της αριστερής προς τα άνω ελαφρά θυσανωτής απόληξης, αποδίδονται 

σύµφωνα µε το βορειοσυριακό πρότυπο. 

 Αρ. Γ18 (πίν. 16α, σχ. 7α): Στο θραύσµα κάτω µισού της αρ. Γ18 ασπίδας 

εικονίζεται δεξιά αριστερόστροφη σφίγγα, µέλος πιθανότατα αντιθετικού ζεύγους 

σφιγγών σε ευρύ διασκελισµό οµοίως µε τις σφίγγες στο κάτω µισό των αρ. Β2 κ.ε. 

ασπίδων. 

 Στην κεφαλή φέρει κάλυµµα όµοιο µε αυτό των σφιγγών στο άνω µισό της αρ. 

Β3 ασπίδας, µε τη µόνη διαφοροποίηση ότι φέρει ταινία λίγο πάνω από το µέτωπο. 

Πιθανότατα καταλήγει σε φιόγκο πίσω, όπως σε ορισµένες σφίγγες στις 

                                                           
431 Βλ. κεφ. Γ, σελ. 82, 85, υπ. 407-408, 426. 
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ελεφάντινες πυξίδες από τη Nimrud432. Όµοια ταινία στο µέτωπο φορούν και οι σφίγγες 

στις χάλκινες ιρανικές φιάλες433. 

 Η κόµη απολήγει στο µέσον του λαιµού, ασαφής λόγω κακής διατήρησης, 

όπως και τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Παρά ταύτα είναι εµφανής η οµοιότητα των 

σωζόµενων επιµέρους χαρακτηριστικών του µε τα αντίστοιχά του βορειοσυριακά 

πρότυπα όπως το αµυγδαλόσχηµο µάτι, το µικρό σαγόνι προς τα µέσα και το αυτί σε 

σχήµα διπλής έλικας434. Ο λαιµός µακρύς και ραδινός. 

 Το στήθος, αποστρογγυλευµένο κατά το βορειοσυριακό πρότυπο, 

ισχυροποιείται από τις δύο επάλληλες καµπύλες ζώνες κυκλίσκων σχετικά όµοιων µε 

των σφιγγών στις αρ. Β2 και Γ17 ασπίδες. 

 Το φτερό όµοιο µε το αντίστοιχο της σφίγγας στις αρ. Β4 κ.ε. ασπίδες έχει 

συναφείς παράλληλες λεπτές ραβδώσεις και στην επίσης διπλή καµπύλη έκφυσή του. 

 Το ελάχιστα σωζόµενο σώµα καλύπτεται επίσης µε αραιό πλέγµα στικτών 

ρόµβων όµοια µε τη σφίγγα στην αρ. Β4 ασπίδα. 

 Από τα πρόσθια ακόσµητα πόδια µε το σχοινοειδές περίγραµµα στο 

εσωτερικό τους σώζεται µόλις ένα τµήµα του ενός, σε κίνηση προς τα άνω, όµοια µε της 

σφίγγας στην αρ. Γ17, 19 ασπίδα και κατά προσέγγιση µε της σφίγγας στην αρ. Β2 

ασπίδα. 

 Αρ. Γ19 (πίν. 16β):  Στο αρ. Γ19 θραύσµα κάτω µισού ασπίδας εικονίζεται η 

κεφαλή µε πόλο, ο ανώτερος κορµός και τα πρόσθια πόδια αριστερόστροφης σφίγγας, 

δεξιό µέλος αντιθετικού ζεύγους σφιγγών. 

 Η κόµη, αποστρογγυλευµένη στο ύψος του αυχένα, φέρει όπως και ο πόλος 

στην κορυφή της κεφαλής  παράλληλες σειρές ηµικυκλίων, όπως µε τη δεξιόστροφη 

κεφαλή πιθανότατα σφίγγας στο συνανήκον αρ. Γ20 θραύσµα ασπίδας435 και κατά 

προσέγγιση µε την ανδρική µορφή στο αρ. ∆30 θραύσµα ασπίδας. Τα ηµικύκλια αυτά 

κοσµούν εκτός από την κόµη και το ένδυµα ανθρώπινων µορφών των ασπίδων ή 

χρησιµοποιούνται για την απόδοση των λεπτοµερειών του σώµατος ζώων ή φυτών436. 

Το αποστρογγυλευµένο στήθος κοσµείται µε όµοιες σειρές ηµικυκλίων για τη δήλωση 

του φτερώµατος, όπως και στις σφίγγες στην αρ. Β3 ασπίδα.  
                                                           

432 Ohnefalsch-Richter 1893, 334, εικ. 236, πίν. 82, 2· Canciani 1970, 105, υπ. 185· Barnett 19752, 13, 84, 
πίν. ΙΧ (S13). 
433 Markoe 1985, 35, 209-212, 332-333, 338 (Ir 1-5,8). 
434 Canciani 1970, 105, υπ. 183. 
435 Kunze 1931, 20, αρ. κατ. 32, πίν. 37. 
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 Η ανώτερη παρυφή της έκφυσης των φτερών στο ύψος της ωµοπλάτης 

αποδίδεται µε ζώνη οξυκόρυφων γλωσσοειδών όπως και στις σφίγγες στις αρ. Γ12, 14 

ασπίδες. 

 Το πρόσθιο πόδι και πέλµα του βάθους είναι όµοιο µε το αντίστοιχο των 

σφιγγών στις αρ. Β4, Γ17 και ∆34 ασπίδες. 

 Η κίνηση του πρόσθιου εσωτερικού ποδιού προς τα άνω παραπέµπει στις 

σφίγγες στην αρ. Γ17 ασπίδα και κατά προσέγγιση στην αρ. Β3 ασπίδα. 

Οµάδα ΙΙ 1 (Varia): Αρ. Β5 (πίν. 5, σχ. 2α): Στο αρ. Β5 θραύσµα άνω µισού 

ασπίδας µε προτοµή λιονταριού στο κέντρο σώζεται αποσπασµατικά παράσταση 

αντιθετικού ζεύγους πιθανότατα σφιγγών από την κάθε πλευρά γυµνής γυναικείας 

µορφής. Το σώµα των ζώων χαρακτηρίζεται από πολύ αραιό πλέγµα στικτών ρόµβων 

οµοίως µε της σφίγγας στην αρ. Γ18 ασπίδα. Ο σωζόµενος, ακόσµητος µηρός απολήγει 

σε πέλµα µε συσπειρωµένα πλαστικής απόδοσης δάκτυλα. 

 Αρ. Γ20 (πίν. 17α, σχ. 7β): Στο αρ. Γ20 θραύσµα ασπίδας σώζεται παράσταση 

δεξιόστροφης ανθρώπινης κεφαλής που πιθανότατα ανήκει σε θηλυκή σφίγγα. Στην 

κεφαλή το κάλυµµα πιθανότατα πόλος συναφής µε αυτό των σφιγγών στις αρ. Γ14, 19 

και 30 ασπίδες, µε όµοιες αλλά αραιότερες σειρές ηµικυκλίων. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου αποδίδονται σύµφωνα µε το βορειοσυριακό πρότυπο. Το αυτί ελικοειδές άνω, 

πιθανότατα του τύπου σφιγγών στο άνω µισό της αρ. Β3 ασπίδας.  

 Εξαιτίας των κοινών χαρακτηριστικών της µε το πρόσωπο της σφίγγας στην 

αρ. Γ19 ασπίδα θεωρείται, παρά την αποσπασµατική τους διατήρηση, ότι συναποτελούν 

αντιθετικό ζεύγος σφιγγών κάτω µισού ασπίδας.  

 Αρ. Γ21 (πίν. 17β, σχ. 7γ):  Στο αρ. Γ21 θραύσµα ασπίδας σώζεται παράσταση 

αριστερόστροφης ανθρώπινης κεφαλής που ανήκει πιθανότατα σε θηλυκή σφίγγα. Στην 

κεφαλή φέρει πόλο µε παράλληλες σειρές πυκνών ηµικυκλίων. 

 Τα χαρακτηριστικά του προσώπου ακολουθούν το βορειοσυριακό πρότυπο 

και οµοιάζουν παρά τη διαφορά κλίµακας µε το πρόσωπο της δεξιάς κυρίως σφίγγας στο 

της αρ. Γ14 θραύσµα ασπίδας. 

 Αρ. Γ22 (πίν. 17γ, σχ. 8α):  Στο αρ. Γ22 θραύσµα ασπίδας σώζεται µεγάλο 

τµήµα αριστερόστροφης πιθανότατα σφίγγας. Στην κεφαλή φέρει πόλο µε παράλληλες 

σειρές πυκνών ηµικυκλίων. Η σωζόµενη κόµη απολήγει σε αθωρικό σπειροπλόκαµο στη 

βάση του λαιµού, οµοίως µε τις υπόλοιπες θηλυκές σφίγγες της οµάδας ΙΙ1. Τα 
                                                                                                                                                                      

436 Kunze 1931, 7, 8, αρ. κατ. 5, πίν. 8, αρ. κατ. 35, 33α, 33β, πίν. 37, 20, 21. 



 

 91

χαρακτηριστικά του προσώπου ακολουθούν το βορειοσυριακό πρότυπο, όπως και όλες 

οι σφίγγες της οµάδας ΙΙ1. 

 Αρ. Γ23 (πίν. 17δ, σχ. 8β): Στο αρ. Γ23 θραύσµα ασπίδας σώζεται το 

πρόσωπο αριστερόστροφης πιθανότατα σφίγγας. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

αποδίδονται σύµφωνα µε το βορειοσυριακό πρότυπο. 

 Αρ. Γ24 (πίν. 18α, σχ. 8γ): Στο αρ. Γ24 θραύσµα ασπίδας σώζεται ολόκληρη η 

κεφαλή αριστερόστροφης πιθανότατα σφίγγας. Στην κεφαλή φέρει πόλο. Η κόµη της 

απολήγει σε αθωρικό σπειροπλόκαµο στη βάση του αυχένα. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου αποδίδονται σύµφωνα µε το βορειοσυριακό πρότυπο, οµοίως µε τις 

υπόλοιπες σφίγγες της οµάδας ΙΙ1. 

 Αρ. Γ25 (πίν. 18β, σχ. 9α): Στο αρ. Γ25 θραύσµα ασπίδας σώζεται τµήµα 

κεφαλής δεξιόστροφης πιθανότατα σφίγγας. Στην κεφαλή φέρει πόλο. Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται σύµφωνα µε το βορειοσυριακό πρότυπο, 

οµοίως µε τις πρώιµες, θηλυκές σφίγγες της οµάδας ΙΙ1. 

 Αρ. Γ26-27 (πίν. 18γ-δ, σχ. 9β-10α): Στα αρ. Γ26-27 δύο θραύσµατα ασπίδας 

που πιθανότατα συνανήκουν εικονίζονται τµήµατα προσώπου αντιθετικού ζεύγους 

πιθανότατα σφιγγών. Στην κεφαλή φέρουν πόλο. Τα σωζόµενα χαρακτηριστικά του 

προσώπου αποδίδονται σύµφωνα µε το βορειοσυριακό πρότυπο, οµοίως µε τις 

υπόλοιπες, θηλυκές σφίγγες της οµάδας ΙΙ1. 

 Αρ. Γ28 (πίν. 19α, σχ. 10β):  Η αρ. Γ28 ηµισφαιρική φιάλη σώζει τµήµα του 

χείλους, του σώµατος και ολόκληρη τη λαβή. Στο σωζόµενο τµήµα της κύριας 

εικονιστικής ζώνης σώζει σειρά τριών δεξιόστροφων πιθανότατα σφιγγών437. Η πρώτη 

από αριστερά σφίγγα φέρει πόλο όµοιο µε αυτό των σφιγγών στο άνω µισό της 

πρωιµότερης αρ. Β3 ασπίδας, των σφιγγών στην αρ. Γ28 φιάλη καθώς και των 

γυναικείων µορφών στις αρ. Ε46-81, 84-89 φιάλες και χέρνιβες (πίν. 3α-γ, 19α, 29α-ε - 

47γ, 49α-51, σχ. 10β, 14-33γ, 35-37). Η κόµη τους, η απόληξη της οποίας δεν φαίνεται 

λόγω της έκφυσης του φτερού, παραπέµπει στην κόµη τύπου 1 (σχ. 39.1) των 

γυναικείων µορφών στις αρ. Ε46-81, 84-89 φιάλες και χέρνιβες. Το στήθος των σφιγγών 

αποστρογγυλευµένο, κοσµηµένο µε πυκνές σειρές ηµικυκλίων οµοίως µε τις υπόλοιπες 

θηλυκές σφίγγες της οµάδας ΙΙ1. Το φτερό καµπύλο οµοιάζει στο σχήµα µε το φτερό των 

σφιγγών στο άνω µισό της αρ. Β3 ασπίδας, χωρισµένο σε τρία τµήµατα που κοσµούνται 

µε λεπτή άτυπη ιχθυάκανθα.  
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 Αρ. Γ29 (πίν. 19β, σχ. 10γ): Τρία τµήµατα ελαφρά έσω νεύοντος χείλους και 

σώµατος της αρ. Γ29 φιάλης µε παράσταση άνω τµήµατος κεφαλής τριών 

αριστερόστροφων γυναικείων µορφών πιθανότατα σφιγγών. Σώζεται η άνω απόληξη του 

πόλου των µορφών, ο οποίος παραπέµπει ακριβώς στον αντίστοιχο των σφιγγών στην 

αρ. Β3 ασπίδα και στα παράλληλά τους438. 

 Ως κάλυµµα κεφαλής η σφίγγα φέρει χαµηλό πόλο, σχετικά επίπεδο άνω, µε 

λεπτή ταινία στη βάση του, όµοια µε της σφίγγας στην αρ. Γ18 ασπίδα. 

 Η κόµη καταλήγει στον αυχένα σε σπειροπλόκαµο αθωρικού τύπου, συναφή 

µε τον αντίστοιχο κυρίως της σφίγγας στην αρ. Γ31 ασπίδα. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου αντίστοιχα µε των σφιγγών στις ασπίδες της οµάδας ΙΙ1. 

 Όµοιο κάλυµµα κεφαλής φέρουν οι σφίγγες στην αρ. Γ18, οι τοξότες-κυνηγοί 

στην εσωτερική ζώνη της αρ. ∆38 ασπίδας, καθώς και οι όρθιες, ενδεδυµένες, γυναικείες 

µορφές στις αρ. Ε46-81, 84-89 φιάλες και χέρνιβες από το Ιδαίο Άντρο, την Ελεύθερνα, 

τους Αρκάδες, τη Σύµη και τη Σπάρτη;439. 

 Οµάδα ΙΙ 2: Στην οµάδα ΙΙ2 περιλαµβάνονται παραστάσεις θηλυκών, 

φτερωτών σφιγγών σε διάταξη αντιθετικού ζεύγους (αρ. Γ30-32) (πίν. 20α - 21α-β, σχ. 

11α). Συνεξετάζεται µεµονωµένη σφίγγα, η οποία πιθανότατα ανήκει σε αντιθετικό 

ζεύγος (αρ. Γ33)440 (πίν. 22α). 

 Αρ. Γ30 (πίν. 20α): Στο άνω µισό της αρ. Γ30 ασπίδας εικονίζεται αντιθετικό 

ζεύγος λιονταριών και στο κάτω αντιθετικό επίσης ζεύγος σφιγγών σε ευρύ διασκελισµό, 

όµοιο µε το αντίστοιχο στο κάτω µισό των αρ. Β2 κ.ε. ασπίδων. 

 Στην κεφαλή φέρει πόλο συναφή µε τον αντίστοιχο των θηλυκών σφιγγών στις 

αρ. Γ19, 21, 31 ασπίδες και των αρσενικών σφιγγών στο αρ. Γ14 θραύσµα ασπίδας. Η 

κόµη είναι αδιευκρίνιστη λόγω κακής διατήρησης. 

 Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της σωζόµενης αριστερής αποδίδονται µε 

γωνιώδεις λεπτοµέρειες, όπως άλλωστε και σε όλες τις υπόλοιπες σφίγγες της οµάδας Β2. 

 Τα φτερά οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των σφιγγών στις αρ. Β4 κ.ε. ασπίδες της 

οµάδας ΙΙ1. 

                                                                                                                                                                      
437 Matthäus 1998, 237-238, αρ. κατ. 284· idem 1998α, 135-137, υπ. 31-34, εικ. 7-12. 
438 Βλ. κεφ. Γ, σελ. 83, υπ. 415-417. 
439 Βλ. κεφ. Ι, αρ. Ε46-89. 
440 Bosana-Kourou 1979, 256, αρ. κατ. 31, πίν. 32· Kunze 1931, 12-13, αρ. κατ. 8, πίν. 21-23. 17, αρ. κατ. 
20, πίν. 30. Το αρ. Γ33 θραύσµα ασπίδας δεν αναφέρεται από τον Kunze (1931). 
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 Το σώµα καλύπτεται εξ ολοκλήρου µε πλέγµα αραιών στικτών ρόµβων, όπως 

επίσης τα καλύµµατα των κεφαλών των σφιγγών, το σώµα των λιονταριών και των 

σφιγγών στις αρ. Β4 κ.ε. ασπίδες της οµάδας ΙΙ1. 

 Η σωζόµενη ουρά της αριστερής σφίγγας σιγµοειδής µε ελαφρά θυσανωτή 

απόληξη προς τα άνω, αποδίδεται σύµφωνα µε το βορειοσυριακό πρότυπο. 

 Το µυϊκό σύστηµα των οπισθίων µηρών αποδίδεται µε πλέγµα στικτών ρόµβων 

όπως και στις σφίγγες στην αρ. Γ17 ασπίδα. Τα πέλµατα της αριστερής σφίγγας είναι 

όµοια µε αυτά των σφιγγών στις αρ. Β4 κ.ε. ασπίδες. 

 Αρ. Γ31 (πίν. 20β, σχ. 11α): Στο θραύσµα του κάτω µισού της αρ. Γ31  ασπίδας 

εικονίζεται αντιθετικό ζεύγος σφιγγών σε ευρύ διασκελισµό οµοίως µε τις σφίγγες στο 

κάτω µισό των αρ. Β2 κ.ε. ασπίδων της οµάδας ΙΙ1. 

 Στην κεφαλή οι σφίγγες φέρουν πόλο, όµοιο µε τον αντίστοιχο που φέρουν οι 

σφίγγες στο κάτω µισό της αρ. Β3 ασπίδας. Ο πόλος της αριστερής, µικρότερος σε ύψος 

από της δεξιάς και πιο επίπεδος σε σχέση µε τον καµπύλο δεξιό παραπέµπει περισσότερο 

στον επίπεδο πόλο των σφιγγών στην αρ. Γ32 ασπίδα. Είναι εµφανής εποµένως λόγω 

αυτής της διαφοροποίησης η µετάβαση από τον ένα τύπο στον άλλο, εφόσον 

συνεπικουρούν και άλλα στοιχεία που την εντάσσουν στους µεταβατικούς τύπους σφιγγών 

από τις πιο ανατολίζουσες στις πιο εξελληνισµένες. 

 Η κόσµηση του πόλου µε παράλληλες σειρές στικτών τετραγώνων παραπέµπει 

στους αντίστοιχους πόλους των σφιγγών στις αρ. Γ30, 32 ασπίδες. 

 Η κόµη των σφιγγών παρά την απόληξή της στη βάση του λαιµού σε 

σπειροπλόκαµο αθωρικού τύπου (σχ. 39.3γ), συχνότατου στις σφίγγες της οµάδας ΙΙ1, 

παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές. Είναι γραµµικότερος, όχι ιδιαίτερα πλαστικής 

απόδοσης, µε εσωτερικές αυλακώσεις, οι οποίες εντείνουν την επιπεδικότητά του. Είναι 

εµφανές ότι ο τύπος αυτός σπειροπλόκαµου δεν επηρεάζεται πλέον τόσο πολύ από το 

βορειοσυριακό τύπο σφίγγας και συγχρόνως µαζί µε άλλα χαρακτηριστικά τείνει σε µια 

πιο εξελληνισµένη µεταβατική µορφή σφίγγας. 

 Τα χαρακτηριστικά του προσώπου στη δεξιά σωζόµενη σφίγγα είναι πιο 

γωνιώδη σε σχέση µε τα αντίστοιχα των σφιγγών της οµάδας ΙΙ1. Το µάτι µε τη στικτή 

κόρη και η οξεία µύτη µε τα στικτά ρουθούνια χαρακτηρίζει επίσης ορισµένες σφίγγες 

όλων των οµάδων (Ι1-2, ΙΙ1-2). Πλησιέστερη όµως είναι η απόδοση του σχήµατος και 

της στίξης του µατιού και του γραµµικής απόδοσης αυτιού σε σχήµα διπλής έλικας 

οµοίως µε το αντίστοιχο των σφιγγών στην αρ. Γ32 ασπίδα. 
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 Το σωζόµενο στήθος της αριστερής σφίγγας βραχύτερο, αποστρογγυλευµένο 

και ακόσµητο. Το σχοινοειδές περίγραµµά του οµοιάζει µε το αντίστοιχο των σφιγγών 

στην αρ. Γ32 ασπίδα. 

 Ο τρόπος αυτός απεικόνισης του στήθους δεν βρίσκει αντίστοιχο στην 

ανατολίζουσα τέχνη της Κυρίως Ελλάδας. Ένας συναφής τύπος στήθους απαντάται σε 

παράσταση λιονταριού και Χίµαιρας σχετικής µε το µύθο του Βελλερεφόντη σε µια 

ΠρΚ κοτύλη από την Αίγινα441. 

 Τα φτερά ανήκουν στο συνήθη τύπο των σφιγγών στις αρ. Β4 κ.ε. ασπίδες. 

 Το σώµα της αριστερής σωζόµενης σφίγγας αποδίδεται µε ένα µοναδικό για 

τις σφίγγες των οµάδων Ι1-2, ΙΙ1-2 σύστηµα επάλληλων καµπύλων ραβδώσεων, ο οποίος 

δεν απαντάται ούτε στον ελληνικό, αλλά ούτε και στον ανατολικό τύπο σφίγγας. 

 Το πρόσθιο εξωτερικό σωζόµενο πόδι της αριστερής σφίγγας, ακόσµητο, µε 

σχοινοειδές περίγραµµα όµοιο µε αυτό των σφιγγών στην αρ. Γ32 και κατά προσέγγιση 

αρ. Γ18 ασπίδα χωρίζεται από το πέλµα µε µια λεπτή, ακόσµητη ζώνη, χαρακτηριστική 

για τον βορειοσυριακό τύπο σφίγγας. Το οπίσθιο σωζόµενο πέλµα της αριστερής 

σφίγγας ανήκει επίσης στον µεταβατικό τύπο, µε συσπειρωµένα µεν δάκτυλα, σε πιο 

επίπεδη δε και γραµµική απόδοση. 

 Αρ. Γ32 (πίν. 21α-β): Στο άνω µισό της αρ. Γ32 ασπίδας εικονίζεται 

αντιθετικό ζεύγος λιονταριών, ενώ στο κάτω µισό αντιθετικό ζεύγος σφιγγών σε ευρύ 

διασκελισµό όπως και στην αρ. Β2 ασπίδα. 

 Στην κεφαλή οι σφίγγες φέρουν χαµηλό, επίπεδο πόλο, χαρακτηριστικό των 

µορφών του 7ου αι. στην Κρήτη, µε παράλληλες σειρές στικτών τετραγώνων όπως και 

οι σφίγγες στις αρ. Γ14 και 31 ασπίδες. Καµιά άλλη σφίγγα της οµάδας ΙΙ2 δεν φέρει 

τόσο χαµηλό πόλο. 

 Η κόµη κατά µήκος του λαιµού υπό µορφή ευθύγραµµου βοστρύχου πίσω από 

το αυτί, τύπου 4γ (σχ. 39.4γ) είναι σχετικά συναφής µε την κόµη των σφιγγών στην αρ. 

Γ16 ασπίδα της οµάδας ΙΙ1 και των σφιγγών στον ανάγλυφο πίθο των µέσων του 7ου αι. 

από το Καστέλλι Πεδιάδος442. Η ευθύγραµµη κόµη χαρακτηρίζει τις πιο εξελληνισµένες 

µορφές, σε αντίθεση µε τον αθωρικό σπειροπλόκαµο που χαρακτηρίζει τις πιο 

ανατολίζουσες αλλά και τις µεταβατικού τύπου σφίγγες. Συναφείς, αν και υστερότερης 

                                                           
441 Canciani 1970, 107, υπ. 196. 
442 Levi 1927-1929, 74, εικ. 51· idem 1945α, πίν. 30, 2· Canciani 1970, 105-6, υπ. 187. 
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χρονολόγησης, είναι οι σφίγγες σε δύο ανάγλυφους κυκλαδικούς πίθους από τη Μύκονο 

και τη Θήβα αντίστοιχα µε τον ίδιο επίπεδο πόλο και την ίδια ευθύγραµµη κόµη443. 

 Τα χαρακτηριστικά του προσώπου ιδιαίτερα γωνιώδη, εξελληνισµένα 

παραπέµπουν επίσης στα αντίστοιχα των σφιγγών στον ανάγλυφο πίθο από το Καστέλλι 

Πεδιάδος. Ήδη έχει επισηµανθεί η οµοιότητά τους µε τις σφίγγες στην αρ. Γ16 ασπίδα. 

 Το βραχύ, αποστρογγυλευµένο, ακόσµητο στήθος περιβάλλεται από 

σχοινοειδές περίγραµµα, συναφές κυρίως µε το αντίστοιχο της σφίγγας στην αρ. Γ31 

ασπίδα και των πρόσθιων ποδιών της σφίγγας στην αρ. Γ29 ασπίδα κατά προσέγγιση. 

 Τα φτερά των σφιγγών οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των σφιγγών στις αρ. Β4 

κ.ε. ασπίδες µε σχοινοειδές όµως περίγραµµα, όπως και στο στήθος. 

 Το επίµηκες, ραδινό, ΥΓ χαρακτήρα σώµα των σφιγγών καλύπτεται από 

πυκνό πλέγµα στικτών ρόµβων, οµοίως µε το σώµα των λιονταριών της ίδιας ασπίδας 

και µε το σώµα των σφιγγών στις αρ. Β4 κ.ε. ασπίδες, παρά τις διαφορές στην 

πυκνότητα των ρόµβων και στην αρτιότητα της εκτέλεσης του κάθε έργου. Η ουρά 

εικονίζεται ελικοειδής προς τα άνω, χωρίς θύσανο στην απόληξη, ως στοιχείο 

ανεξαρτησίας από το ανατολικό πρότυπο. 

 Οι οπίσθιοι µηροί είναι ακόσµητοι, εκτός από τη φαινόµενη εξωτερική 

επιφάνεια κάθε γλουτού σφίγγας, η οποία καλύπτεται µε πλέγµα στικτών ρόµβων, όπως 

και ολόκληρο το σώµα της. 

Η υπόλοιπη, ακόσµητη επιφάνεια των µηρών, απολήγει σε γραµµικής 

απόδοσης πέλµατα υπό µορφή παράλληλων τόξων, όµοια µε τα πέλµατα των λιονταριών 

στην ίδια ασπίδα και µε τα αντίστοιχα των σφιγγών στην αρ. Γ13 χέρνιβα της οµάδας 

ΙΙ2, αλλά και των σφιγγών σε χάλκινους θώρακες και ελάσµατα από την Ολυµπία444. Τα 

πρόσθια πόδια ανασηκωµένα προς τα εµπρός ενώνονται µεταξύ τους δηµιουργώντας την 

εντύπωση ανθρώπινων βραχιόνων. Το πέλµα χωρίζεται από το υπόλοιπο πόδι µε µία 

λεπτή διαγραµµισµένη ζώνη σε υψηλότερο σηµείο δηµιουργώντας έτσι την εντύπωση 

µανικιού. Η κίνησή τους παραπέµπει σε ανάλογες σχετικά σκηνές µεταξύ των σφιγγών 

στις αρ. Β2-3, Γ17 και Γ19 ασπίδες445. Η κίνηση αυτή εναρµονίζεται µε την τάση του 

                                                           
443 Canciani 1970, 106, υπ. 188-189. 
444 Bosana-Kourou 1979, πίν. 115α, 118-120. 
445 Kunze 1931, 12-13, αρ. κατ. 8, πίν. 21-23, 17, αρ. κατ. 20, πίν. 30. Bosana-Kourou 1979, 256, αρ. 31, 
πίν. 32 (Γ30 Νέα συγκόλληση, άγνωστο στον Kunze. Γ33 άγνωστο στον Kunze) · Bosana-Kourou 1979, 
50, πίν. 115α.  
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7ου αι. να δώσει στο µιξογενές αυτό ον ένα πιο ανθρώπινο χαρακτήρα, συχνά σε άλλες 

περιπτώσεις και µε την προσθήκη ανθρώπινων βραχιόνων.  

 Εποµένως οι σφίγγες στην αρ. Γ32 ασπίδα εισάγουν στην κρητική τέχνη του 

7ου αι. ένα εξελληνισµένο τύπο σφίγγας παρόλες τις επιφανειακές οµοιότητες τους µε 

τους αντίστοιχους περισσότερο ανατολίζοντες ή µεταβατικούς τύπους. 

 Οµάδα ΙΙ 2 (Varia): Αρ. Γ33 (πίν. 22α): Στο αρ. Γ33 θραύσµα πιθανόν κάτω 

µισού ασπίδας εικονίζεται παράσταση αριστερόστροφης πιθανόν σφίγγας και 

αδιευκρίνιστου θέµατος µε ελικοειδείς απολήξεις επίσης αριστερά. Η σφίγγα φέρει 

χαµηλό πόλο σχετικά επίπεδο άνω µε λεπτή ταινία στη βάση του, οµοίως µε τη σφίγγα 

στην αρ. Γ18 ασπίδα. Η κόµη καταλήγει στον αυχένα σε σπειροπλόκαµο αθωρικού 

τύπου, συναφής µε τον αντίστοιχο της σφίγγας στην αρ. Γ31 ασπίδα. Τα χαρακτηριστικά 

του προσώπου είναι αντίστοιχα µε αυτά των σφιγγών της οµάδας ΙΙ1. 

 

Συγκριτική µελέτη 

 

 Από τη συγκριτική µελέτη των σφιγγών των οµάδων Ι1-2, II1-2, ΙΙ1-2(Varia) 

συµπεραίνονται τα παρακάτω: Το ποσοστό απεικόνισης των αρσενικών, κρανοφόρων 

(αρ. Γ12-13, Γ15-16) και γενειοφόρων σφιγγών (αρ. Γ14) της οµάδας I1 είναι µικρότερο 

από το αντίστοιχο των θηλυκών της οµάδας II1-2 [αρ. Β2-5, Γ17-20, 22, 24-29 (οµ. II1)  

- αρ. Γ30-33 (οµ. II2)]. 

 Συνήθης είναι επίσης η διάταξη των σφιγγών σε αντιθετικά ζεύγη στο κάτω 

µισό οκτώ ασπίδων εκτός από δύο (αρ. Β3-4), στις οποίες εικονίζονται και στο πάνω 

µισό: α) από την κάθε πλευρά όρθιας, γυµνής, µετωπικής, γυναικείας µορφής (αρ. Β3-4)  

β) από την κάθε πλευρά φυτικού θέµατος (αρ. Β2, Γ17) και γ) µεµονωµένο (αρ. Β2-4, 

Γ14-15, 17-27, Γ30-32). Είναι πιθανότατο να διατάσσονται σε αντιθετικά ζεύγη και οι 

σφίγγες των κάτω µισών τεσσάρων διαφορετικών ασπίδων, οι οποίες σώζονται πολύ 

αποσπασµατικά (αρ. Β4, Γ18-19, 22, 24-27, 33). 

 Τα αντιθετικά ζεύγη σφιγγών ή και λιονταριών από την κάθε πλευρά 

γυναικείας θεότητας στην πρώτη κατηγορία µας δίδει, παρά τις ανατολικές επιδράσεις 

στη σύλληψη του θέµατος, σηµαντικά στοιχεία για τη λατρεία µιας γυναικείας γονιµικής 

θεότητας στο Ιδαίο Άντρο. 

 Στην περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας το κεντρικό φυτικό θέµα δεν 

ταυτίζεται µε το λεγόµενο «δέντρο της ζωής», όπως αυτό απαντάται στα βορειοσυριακής 
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προέλευσης ελεφαντουργήµατα. Στην περίπτωση της αρ. Γ17 ασπίδας τα τρία αυτά φυτά 

αποτελούν φοινικικές µιµήσεις του παπυρικού συµβόλου της Κάτω Αιγύπτου, ενώ το 

σωζόµενο αριστερό άνθος στην αρ. Β3 ασπίδα µε τη σειρά τριγωνικών φύλλων αποτελεί 

µια ασσυριακή παραλλαγή του λωτού446. 

 Στην τρίτη κατηγορία οι σφίγγες σε διάταξη αντιθετικού ζεύγους εικονίζονται 

µε τα πρόσθια πόδια τους σε επαφή µεταξύ τους σε διάφορες παραλλαγές λόγω 

βορειοσυριακών επιδράσεων. 

 Και στις τρεις κατηγορίες εποµένως, ενώ είναι αισθητή η κατ� αρχήν έντονη 

βορειοσυριακή επίδραση στη σύλληψη και εν µέρει στην εκτέλεση του εικονογραφικού 

θέµατος των αντιθετικών ζευγών σφιγγών, σηµασία έχει η τελική απόδοση των 

λεπτοµερειών τους βάσει των οποίων κατατάσσονται σε κρητικά εργαστήρια µε 

χρονολογική διαβάθµιση. 

 Εκτός όµως από την διάταξη σε αντιθετικά ζεύγη απαντάται και η 

παρατακτική σύνταξη αρσενικών κρανοφόρων σφιγγών σε διαφορετική στάση, στην αρ. 

Γ13 χέρνιβα από το Ιδαίο Άντρο και στην αρ. Γ16 ασπίδα από τους ∆ελφούς. Και οι δύο 

παραπέµπουν στην παρατακτική, αν και οριζόντια, σύνταξη των µορφών σε άλλα 

πρωιµότερα έργα της κρητικής χαλκουργίας, όπως η χάλκινη φαρέτρα από τη Φορτέτσα 

και το χάλκινο έλασµα από το Καβούσι, αλλά και στην σύγχρονη τους αρ. κατ. 56 

ασπίδα από τους Αρκάδες. 

 Η στάση στην οποία απεικονίζεται κάθε σφίγγα υποβοηθεί στην ταξινόµησή 

της και συχνά την απόδοσή της σε ένα συγκεκριµένο εργαστήριο. 

 Η αρσενική κρανοφόρος σφίγγα στην αρ. Γ12 ασπίδα παραµένει η µοναδική 

που απεικονίζεται να βαδίζει µεµονωµένη καταλαµβάνοντας το µεγαλύτερο τµήµα του 

κάτω µισού της ασπίδας. 

Και οι αρσενικές κρανοφόρες σφίγγες κνωσιακού τύπου στην αρ. Γ16 ασπίδα 

βαδίζουν, ενώ οι σφίγγες στην αρ. Γ15 ασπίδα απεικονίζονται µε τα πρόσθια πόδια 

απλωµένα προς τα εµπρός και τα οπίσθια σε ευρύ διασκελισµό. Η επίσης κνωσιακού 

τύπου σφίγγα στην αρ. Β10 ασπίδα από το Παλαίκαστρο απεικονίζεται κατ� εξαίρεση 

καθιστή. Στην ίδια κατηγορία κνωσιακού τύπου σφίγγας ανήκουν οι σφίγγες στην αρ. 

Γ13 χέρνιβα από το Ιδαίο Άντρο, που παριστάνονται ξαπλωµένες µε την κοιλιά πάνω 

από τη γραµµή εδάφους. Είναι σαφές εποµένως από τα παραπάνω ότι παρά τη 

                                                           
446 Kunze 1931, 140. 



 

 98

διαφορετική στάση των αρσενικών, κρανοφόρων σφιγγών της οµάδας Ι2 υπάρχουν άλλα 

κοινά χαρακτηριστικά που τις εντάσσουν στον κνωσιακό τύπο σφίγγας. 

 Εξετάζοντας την οµάδα ΙΙ1-2 θηλυκών σφιγγών παρατηρείται ότι όλες οι 

σφίγγες στα κάτω µισά των ασπίδων, εκτός του ότι συντάσσονται σε αντιθετικά ζεύγη, 

εικονίζονται µε τα πρόσθια πόδια απλωµένα προς τα εµπρός και τα οπίσθια σε ευρύ 

διασκελισµό [αρ. Β2-4, Γ17 (οµ. ΙΙ1) / Γ30-32 (οµ. ΙΙ2)]. Πιθανότατα στην ίδια στάση 

παριστάνονται και οι αποσπασµατικά σωζόµενες σφίγγες στις αρ. Γ14, 19-20 (οµάδα 

ΙΙ1) / Γ33 (οµάδα ΙΙ2) ασπίδες. 

 Στο άνω µισό µόνο της αρ. Β3 ασπίδας απεικονίζονται οι σφίγγες να κάθονται 

από την κάθε πλευρά όρθιας, γυµνής, µετωπικής, γυναικείας µορφής. 

 Συµπεραίνεται εποµένως ότι τα αντιθετικά ζεύγη των θηλυκών κυρίως 

σφιγγών στο κάτω µισό ασπίδων απεικονίστηκαν σε ευρύ διασκελισµό, στάση πολύ 

προσφιλής µόνο στις κρητικές χάλκινες ασπίδες. Η στάση αυτή που δεν απαντάται στην 

ανατολική, αλλά ούτε και στην υπόλοιπη ελληνική τέχνη, επιλέχθηκε καθόλο το 

διάστηµα της παραγωγής των συγκεκριµένων ασπίδων, εφόσον εξυπηρετούσε την αρχή 

της κάλυψης ολόκληρης της επιφάνειάς τους. 

 Εκτός από των παραπάνω, η µελέτη των επιµέρους χαρακτηριστικών των 

σφιγγών, όπως του καλύµµατος της κεφαλής, της κόµης, των χαρακτηριστικών του 

προσώπου, του στήθους, των φτερών, του σώµατος, των ποδιών και της ουράς, οδηγεί 

στα παρακάτω συµπεράσµατα: 

 Οι αρσενικές, κρανοφόρες σφίγγες της οµάδας Ι1-2 φορούν παραλλαγές 

κωνικού κράνους, ενώ µόνο στην αρ. Γ14 ασπίδα οι µοναδικές αρσενικές, γενειοφόρες 

σφίγγες, φέρουν ένα είδος ψηλού πόλου µε παράλληλες σειρές στικτών τετραγώνων, 

όµοιο µε αυτό των θηλυκών σφιγγών των οµάδων ΙΙ1-2. 

 Οι θηλυκές σφίγγες φέρουν τα παρακάτω καλύµµατα κεφαλής: 1. Ένα είδος 

φεσιού, τύπου Νεφερτίτης (αρ. Β3, Γ18, 28-29) (τύπος 3δ, σχ. 39.3δ). 2. Ένα σχετικά 

ψηλό πόλο µε διακόσµηση παράλληλων σειρών στικτών τετραγώνων (αρ. Γ17, 31-32), 

ιχθυάκανθας ή απλής διαγράµµισης (αρ. Β3) και τέλος παράλληλες σειρές ηµικυκλίων 

(αρ. Γ19-20, 22, 26-27). Στην αρ. Γ31 ασπίδα η αριστερή σφίγγα και σε µια παραλλαγή 

στην αρ. Γ21, φέρει ένα µεταβατικό τύπο πόλου όµοιας διακόσµησης µε αυτό των 

σφιγγών στις αρ. Γ17, 30-31 ασπίδες, ο οποίος δεν είναι ούτε ψηλός ούτε χαµηλός µε 

αποστρογγυλευµένα άκρα, χωρίς να είναι επίπεδος άνω (τύπος 3α-γ, σχ. 39.3α-γ). 

Χαµηλός είναι ο πόλος που φέρουν οι σφίγγες στην αρ. Γ32 ασπίδα, µε διακόσµηση 
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επίσης δύο παράλληλων σειρών στικτών τετραγώνων. Όµοιο χαµηλό πόλο µε 

διακόσµηση ιχθυάκανθας και ταινία στη βάση του µετώπου φέρει η αριστερόστροφη, 

γυναικεία κεφαλή στην αρ. Γ33 ασπίδα.  

 Το ύψος του πόλου εκτός των άλλων στοιχείων διαχωρίζει χρονολογικά, τις 

οµάδες, δηλαδή ο υψηλότερος πόλος είναι πρωιµότερος (τύπος 3α-δ, σχ. 39.3α-δ) (8ος 

αι.), ενώ ο χαµηλός και επίπεδος, υστερότερος και χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες µορφές 

της ΠΑ, ελληνικής τέχνης (τύπος 4α-γ, σχ. 39.4α-γ). Από τις ασπίδες της οµάδας ΙΙ1-2, 

όλες οι θηλυκές σφίγγες φέρουν ψηλό ή χαµηλό πόλο εκτός από τις αρ. Β3 (άνω µισό) 

και αρ. Γ29 ασπίδες. Στην οµάδα Ι1-2 µόνο οι σφίγγες στο αρ. Γ14 θραύσµα ασπίδας 

φέρουν ψηλό πόλο. 

 Τέλος, ως κάλυµµα κεφαλής δυνατόν να θεωρηθεί ένα είδος αιγυπτιακής 

περούκας, την οποία φαίνεται να φορούν οι σφίγγες στην αρ. Β2 ασπίδα, αποτέλεσµα 

καθαρά αιγυπτιακής επιρροής (τύπος 2, σχ. 39.2). 

 Προσφιλής στην απεικόνιση των σφιγγών των οµάδων Ι1-ΙΙ1 είναι ο 

σπειροπλόκαµος αθωρικού κυρίως τύπου, ως αποτέλεσµα βορειοσυριακής επίδρασης 

[αρ. Γ12, 14 της οµάδας Ι1-2 και αρ. Β3, Γ31, 33 της οµάδας ΙΙ1-2 και αρ. Γ22, 24 της 

οµάδας ΙΙ1(Varia)], ενώ µε ευθύγραµµη κόµη εικονίζονται οι σφίγγες στις αρ. Β4, Γ15-

16;, και Γ32 ασπίδες και στην αρ. Γ13 χέρνιβα µε αισθητή την αποδέσµευση των 

καλλιτεχνών από τα βορειοσυριακά πρότυπα. Και οι δύο τύποι κόµης χρησιµοποιούνται 

στην απεικόνιση τόσο των αρσενικών, όσο και των θηλυκών σφιγγών. Σε καµιά όµως 

περίπτωση δεν εικονίζεται σφίγγα κνωσιακού τύπου µε σπειροπλόκαµο, αλλά πάντοτε 

µε ευθύγραµµη κόµη, χαρακτηριστική του 7ου αι. στην Κρήτη. 

 Στην απόδοση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προσώπου των σφιγγών ο 

βασικός διαχωρισµός γίνεται µε βάση τα ανατολίζοντα ή µη χαρακτηριστικά. Αντίθετα 

όλες οι κνωσιακού τύπου σφίγγες (αρ. Γ13, 16), εκτός από τις σφίγγες στην αρ. Γ15 

ασπίδα, που είναι κακοσχεδιασµένη, έχουν εξελληνισµένα, γωνιώδη χαρακτηριστικά, 

όπως άλλωστε και τα µέλη της οµάδας ΙΙ2, στην οποία ανήκουν και οι µεταβατικοί τύποι 

(αρ. Β4, Γ30-31) ή οι εντελώς εξελληνισµένοι (αρ. Γ32). Οι σφίγγες της οµάδας Ι1 (αρ. 

Γ12, 14) και ολόκληρης της οµάδας ΙΙ1 έχουν βορειοσυριακού τύπου χαρακτηριστικά 

[αρ. Β3, Γ17-20, 22-29, ΙΙ1(Varia)]. 

 Το στήθος των σφιγγών όλων των οµάδων είναι κυρίως ισχυρό και 

αποστρογγυλευµένο µε διάφορη στικτή απόδοση του φτερώµατος ή εντελώς ακόσµητο, 

µε περίγραµµα. 
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 Οι σφίγγες που ανήκουν στο βορειοσυριακό τύπο έχουν συνήθως ισχυρό, 

αποστρογγυλευµένο στήθος, µε διακόσµηση φολίδων (αρ. Γ12), στικτών τετραγώνων 

(αρ. Γ14), διπλών καµπύλων ζωνών µε κάθετες σειρές κυκλίσκων (αρ. Β2, Γ18) στιγµών 

(αρ. Γ17) και παράλληλων σειρών ηµικυκλίων (αρ. Β3, Γ19, 28). 

 Οι σφίγγες κνωσιακού τύπου έχουν στήθος ακόσµητο, σε διάφορες 

παραλλαγές (αρ. Γ13, 16). Στην αρ. Γ13 χέρνιβα το στήθος των σφιγγών είναι µεν 

αποστρογγυλευµένο, ακόσµητο, µε περίγραµµα ζώνης τεθλασµένης γραµµής, ενιαίο µε 

το φτερό και απολήγει κάτω σε άγκιστρο, ενώ στην αρ. Γ16 ασπίδα είναι βραχύ, 

καµπύλο, ακόσµητο και χωρίς περίγραµµα. 

 Το στήθος των εξελληνισµένων σφιγγών της οµάδας ΙΙ2 είναι επίσης 

αποστρογγυλευµένο, ακόσµητο, βραχύτερο από το αντίστοιχο των σφιγγών της οµάδας 

ΙΙ1 (αρ. Γ31-32) και ορίζεται µε περίγραµµα λεπτής, σχοινοειδούς ζώνης. 

 Το φτερό, από τα σηµαντικότερα στοιχεία της τυπολογικής διάκρισης των 

σφιγγών, το φτερό, χαρακτηρίζει και τις σφίγγες των οµάδων Ι1-2, ΙΙ1-2. Έτσι οι σφίγγες 

της οµάδας Ι2, συγγενείς του κνωσιακού τύπου, παρά τις µικρές διαφοροποιήσεις έχουν 

από ένα οξυκόρυφο φτερό µε διαίρεση σε οριζόντια τµήµατα καθ� ύψος της επιφάνειάς 

του (αρ. Β10, Γ13,15-16). Ως προς το σχήµα, τα φτερά των σφιγγών στην αρ. Γ15 

ασπίδα διαφοροποιούνται: είναι καµπύλα, καλύπτουν την κοιλιά και  καταλήγουν και 

πάλι σε ένα οξυκόρυφο άκρο, µε περίγραµµα ζώνης τεθλασµένης γραµµής, όπως πιο 

τελειοποιηµένα αποδίδεται στην αρ. Γ13 χέρνιβα. Χωρίς περίγραµµα παραµένει το 

φτερό των σφιγγών στην αρ. Γ16 ασπίδα. 

 Από τις σφίγγες των οµάδων Ι1 και ΙΙ1 µε ανατολίζοντα χαρακτηριστικά, µόνο 

στην αρ. Γ12 ασπίδα και την αρ. Γ28 φιάλη υιοθετείται το µονό. Στην αρ. Β3 ασπίδα 

υιοθετούνται τα διπλά, µοναδικά καµπύλα φτερά µε συναφή απόδοση του διµερούς 

φτερώµατος, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα των σφιγγών των βορειοσυριακών 

ελεφαντουργηµάτων. Σε όλες τις άλλες ασπίδες της οµάδας ΙΙ1 (αρ. Β2, Γ17 κάτω µισό, 

Β4, Γ18, 30-32) το φτερό αποδίδεται σε επαφή κατά µήκος της ράχης, πλαγίως κάθετο 

σχεδόν προς το σώµα µε οξυκόρυφη απόληξη  στην περιφέρεια της κεντρικής προτοµής 

λιονταριού, όπου σώζεται. Το φτέρωµα αποδίδεται µε πολλαπλές παράλληλες οριζόντιες 

νευρώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις η καλύτερη φαινόµενη παρυφή ορίζεται από ακόσµητη 

λεπτή ζώνη (αρ. Β2, 4, Γ17-18, 30), µε σχοινοειδές περίγραµµα (αρ. Γ32), ή χωρίς (αρ. 

Γ31). 
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 Ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους, τα αντιθετικά ζεύγη 

σφιγγών στο κάτω µισό ασπίδων εικονίζονται µε τα πρόσθια πόδια απλωµένα προς τα 

εµπρός και τα οπίσθια σε ευρύ διασκελισµό, έχουν δε απαραίτητα οξυκόρυφο φτερό 

αρχικά ανατολικής σύλληψης. 

 Το λεοντόµορφο σώµα των σφιγγών διαφοροποιείται κατά οµάδες ως εξής: 

 Από την οµάδα Ι1, η σφίγγα στην αρ. Γ12 ασπίδα έχει τη χαρακτηριστική 

υπογράµµιση της κοιλιάς και σηµείων του σώµατος σύµφωνα µε τα βορειοσυριακά 

πρότυπα, ενώ τα µέλη της οµάδας που συγγενεύουν µε τον κνωσιακό τύπο σφίγγας 

διαφέρουν ριζικά. Το σώµα τους είναι βραχύ, ακόσµητο, µε αποστρογγυλευµένα, 

τονισµένα ψηλά ισχία (αρ. Γ13, 16), µε εξαίρεση τις σφίγγες στην αρ. Γ15 ασπίδα, που 

παρά τις σχετικές οµοιότητες των φτερών της, και τον κακό σχεδιασµό το σώµα τους 

ακολουθεί, το βορειοσυριακό πρότυπο. Αυτό που χαρακτηρίζει την οµάδα ΙΙ1-2 είναι η 

απόδοση της επιφάνειας του σώµατος των σφιγγών µε πλέγµα στικτών ρόµβων µε 

µικρές διαφοροποιήσεις µεγέθους (αρ. Β2, Γ17, 30), που χαρακτηρίζει τα λιοντάρια στη 

χάλκινη φαρέτρα από τη Φορτέτσα. Μόνο στις σφίγγες στην αρ. Β3 ασπίδα (οµάδα ΙΙ1) 

υπάρχει πάλι όπως και στη σφίγγα στην αρ. Γ12 ασπίδα η προσκόλληση στο 

βορειοσυριακό πρότυπο µε τη ζώνη υπογράµµισης της κοιλιάς και άλλων σηµείων του 

σώµατος. Τέλος, η αριστερή σωζόµενη σφίγγα στην αρ. Γ31 ασπίδα (οµάδα ΙΙ2), 

διαφοροποιείται ως προς την απόδοση του σώµατος. Η κοιλιά της αποδίδεται µε 

πλατειές ραβδώσεις, που χωρίζονται µε σχοινοειδείς νευρώσεις όµοιες µε αυτές που 

περιτρέχουν το στήθος της ίδιας σφίγγας. 

 Τα πόδια των σφιγγών και των τριών οµάδων οµοιάζουν ή διαφοροποιούνται 

στα παρακάτω: όλες οι σφίγγες των οµάδων Ι1-2, ΙΙ1-2 αποδίδουν διαφορετικά τα 

πρόσθια από τα οπίσθια πόδια. Τα πέλµατα είναι όµοια. 

 Έτσι, στην αρ. Γ12 ασπίδα τα πρόσθια πόδια αποδίδονται µε οδοντωτό προς 

τα µέσα περίγραµµα και πέλµα στον τύπο των συσπειρωµένων δακτύλων, που 

χαρακτηρίζει όλο το σύνολο των σφιγγών µε τα ανατολίζοντα χαρακτηριστικά. 

 Με στικτό περίγραµµα και όµοιου τύπου στικτά επίσης πέλµατα αποδίδονται 

τα πρόσθια πόδια των σφιγγών στις αρ. Β2, 4, Γ17, 19 ασπίδες (οµάδα ΙΙ1), ενώ 

ακόσµητα, µε όµοιου τύπου πέλµα είναι τα πόδια των σφιγγών στην αρ. Β3 ασπίδα. Με 

σχοινοειδές περίγραµµα τέλος αποδίδονται τα πρόσθια πόδια της σφίγγας στην αρ. Γ18 

ασπίδα (οµάδα ΙΙ1). 
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 Σώζονται οι οπίσθιοι µηροί των σφιγγών στις αρ. Β2 και Γ17 ασπίδες (οµάδα 

ΙΙ1). Χωρίζονται σε παράλληλες καθ� ύψος ραβδώσεις σύµφωνα µε τα βορειοσυριακά 

πρότυπα δήλωσης του µυϊκού συστήµατος των σφιγγών. 

 Στην οµάδα ΙΙ2 οι οπίσθιοι µηροί των σφιγγών στις αρ. Γ30 και 32 ασπίδες 

αποδίδονται µε παράλληλες, απαλές ραβδώσεις ψηλά, µε πέλµα στο µεταβατικό τύπο 

των συσπειρωµένων, αλλά πιο επίπεδων δακτύλων στην πρώτη και στον τύπο των 

γραµµικών τοξωτών δακτύλων στη δεύτερη. Ο ίδιος τύπος χαρακτηρίζει και τις σφίγγες 

στην αρ. Γ13 χέρνιβα και εναρµονίζεται µε την απόδοση του πέλµατος των λιονταριών 

και των σφιγγών του τέλους του 8ου και των αρχών του 7ου αι. 

 Τα πόδια τέλος των σφιγγών που είναι συγγενή µε τον κνωσιακό τύπο σφίγγας 

είναι ψηλά, λεπτά και ακόσµητα (αρ. Γ13, 15). Οι σφίγγες στην αρ. Γ13 χέρνιβα έχουν 

πέλµατα όµοια µε τις σφίγγες στην αρ. Γ32 ασπίδα, ενώ στην αρ. Γ16 έχουν πέλµατα 

όµοια µε τις όρθιες σφίγγες που βαδίζουν στη χάλκινη φαρέτρα από τη Φορτέτσα και 

στο επίσης χάλκινο έλασµα από το Καβούσι. Τα πόδια των σφιγγών στην αρ. Γ15 

ασπίδα αποδίδονται διαφορετικά, εφόσον ο µηρός χωρίζεται από το πέλµα 

βορειοσυριακού τύπου µε ζώνη που καταλήγει σε οδοντωτά δάκτυλα. 

 Τα πέλµατα των σφιγγών εποµένως στο µεν πρώιµο τύπο είναι συσπειρωµένα 

και πλαστικής απόδοσης (8ος αι.), στο δε ύστερο γραµµικά και τοξοτά (7ος αι.). 

 Η απεικόνιση της ουράς δεν φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στις 

σωζόµενες παραστάσεις των οµάδων Ι1-2, ΙΙ1-2. Συνήθως το σχήµα της ακολουθεί το 

διαθέσιµο χώρο που έχει ο καλλιτέχνης. Αξιοσηµείωτο είναι ότι σε όλες τις σφίγγες 

εξελληνισµένου τύπου η ουρά είναι καµπύλη προς τα άνω, χωρίς θυσανωτή απόληξη, 

διαφόρου όµως µεγέθους, ακόµη και σε σφίγγες της ίδιας ασπίδας, ενώ στις σφίγγες 

βορειοσυριακού τύπου είναι µακρύτερες, µε θυσανωτή κυρίως απόληξη. 

 Από τα παραπάνω στοιχεία ενισχύεται η άποψη ότι οι σφίγγες των οµάδων Ι1-

2, ΙΙ1-2, II1-2(Varia) αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο µε διαφοροποιήσεις αφενός 

εργαστηριακές, αφετέρου χρονολογικές. Είναι εµφανής η διαβάθµιση της ενότητας 

αυτής από τις πιο ανατολίζουσες µορφές του 8ου αι. [αρ. Γ12, 14 (οµάδα Ι1)/οµάδα ΙΙ1] 

στις πιο εξελληνισµένες [αρ. Γ13, 16 (οµάδα Ι2), αρ. Γ32 (οµάδα ΙΙ2)] του 7ου αι. µε 

ενδιάµεσους µεταβατικούς τύπους [αρ. Β4, Γ15, 30-31 (οµάδα ΙΙ1-2)]. 
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∆. Ένοπλες ανδρικές µορφές 

  

 Η παρουσία του εικονογραφικού θέµατος του πολεµιστή στην κρητική τέχνη 

του 8ου αι. διέπεται από µια αντίφαση: είναι αφενός µεν µικρή στην αγγειογραφία447 

λόγω της σπάνιας απεικόνισης ανθρώπινων µορφών  και της έλλειψης διηγηµατικών 

σκηνών, αφετέρου είναι συχνή στη σύγχρονη πλαστική448 και ιδιαίτερα στη 

µεταλλοτεχνία449. 

 Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζεται ο ελληνικός ή µη χαρακτήρας των τύπων του 

πολεµιστή στις ασπίδες του Ιδαίου Άντρου µε την παράλληλη ανίχνευση των 

ανατολικών και των αττικών επιδράσεων τον 9ο-8ο αι. 450, καθώς και των στοιχείων της 

σχετικής κρητοµυκηναϊκής παράδοσης451. 

 Στις ασπίδες το θέµα του πολεµιστή αποδίδεται σε πέντε τύπους: 

1. Ο πολεµιστής µε την εξάρτυσή του. 

2. Ο πολεµιστής-κυνηγός µε την εξάρτυσή του. 

3. Ο πεζός πολεµιστής, τοξότης-κυνηγός µε την εξάρτυσή του. 

4. Ο έφιππος πολεµιστής, τοξότης-κυνηγός µε την εξάρτυσή του. 

5. Ο όρθιος πολεµιστής, τοξότης-κυνηγός µε την εξάρτυσή του σε άρµα. 

 

1. Ο πολεµιστής µε την εξάρτυσή του  

 

 Ο πρώτος τύπος απαντάται στην αρ. ∆34 ασπίδα452 και στα τρία αρ. ∆35-37 

θραύσµατα ασπίδων453 από το Ιδαίο Άντρο (πίν. 22β-23, 24α-γ, σχ. 11β-γ). Το σε ύπτια 

στάση αντιθετικό ζεύγος των πολεµιστών στην αρ. Β3 ασπίδα  φέρει µόνο αµυντική 

εξάρτυση (ασπίδα και κράνος) για τη δήλωση της ιδιότητάς τους και καθόλου επιθετική. 

Το σε κατατοµή πρόσωπό του αποδίδεται σύµφωνα µε το βορειοσυριακό 

πρότυπο, οµοίως µε άλλες ανθρώπινες ή µιξογενείς µορφές των ασπίδων, δηλαδή 

                                                           
447 Sackett 1976, 117-129, εικ. 5-6, πίν. 15-16· Coldstream 1981, 67-73, πίν. 11-14. 
448 Λεµπέση 1976· Stampolidis 1990, 401-403, εικ. 28· Σταµπολίδης 1994, αρ. κατ. ΙΙ. 
449 Levi 1927-1929, πίν. 491 α-β· Kunze 1931· Λεµπέση 1976, 72, υπ. 276-277· Blome 1982, 25, εικ. 8, 
πίν. 11· Σακελλαράκης 1984, 256, πίν. 244 β· Markoe 1985, 169, 241(Cr 13)· Sakellarakis 1988, 177-182, 
εικ. 8-17. 
450Hall 1914, 97-99. υπ. 26, εικ. 93· Lorimer 1947, 76-138, εικ. 1, πίν. 19· Brock 1957, 19· Coldstream 
1968, 356-357· Λεµπέση 1976, 71-72, υπ. 274, 284-285. 
451 Brock 1957, αρ. 339, πίν. 24, 144· Benson 1970, 101· Coldstream 1981, 70. 
452 Kunze 1931, 6-7, αρ. κατ. 3, πίν. 4-5. 
453 Carapanos 1878, 34, 36, 190, 212, 231, 323, 253, 269, αρ. κατ. 8, πίν. 17· Kunze 1931, 19, 21, 284, αρ. 
κατ. 30, 35, πίν. 37, 51d. 
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χαµηλό µέτωπο, αµυγδαλόσχηµα µάτια, ελαφρά καµπύλο, επίµηκες φρύδι, εύσαρκα 

χείλη και µάγουλα και τέλος, γραµµή του σαγονιού προς τα έσω. Το αυτί σε σχήµα 

διπλής έλικας είναι στοιχείο συριακής και υστεροχεττιτικής επίδρασης454 και 

χρησιµοποιείται συχνά στην απεικόνιση ανθρώπινων µορφών και µιξογενών όντων στις 

κρητικές ασπίδες, στις χέρνιβες και στις φιάλες. Η στίξη που χρησιµοποιείται για τον 

τονισµό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προσώπου παραπέµπει αντίστοιχα στις 

σφίγγες στις αρ. Β2 και Γ17 ασπίδες. 

Η ασπίδα του σωζόµενου δεξιού πολεµιστή έχει κεντρικό οµφαλό µε 

οµόκεντρες ζώνες οµφαλίων, που χαρακτηρίζουν τον προοπλιτικό τύπο ασπίδας455. Το 

κωνικό κράνος δεν διακρίνεται καθαρά, αλλά οµοιάζει ενγένει µε το αντίστοιχο των 

πολεµιστών-κυνηγών στην αρ. ∆38 ασπίδα. Ο Canciani εκφράζει διαφορετική άποψη 

παροµοιάζοντάς το λανθασµένα µε το περσικό κάλυµµα κεφαλής456.  

Το ένδυµα, ποδήρης χιτώνας ασσυριακού τύπου αποδίδεται µε λεπτοµέρειες, 

που παραπέµπουν στο ένδυµα µορφών του τέλους του 8ου αι. στην Κρήτη457. 

Στο αρ. ∆35 θραύσµα ασπίδας (πίν. 24α, σχ. 11β) παριστάνεται πολεµιστής 

χωρίς κράνος, µε ακόντιο στο ύψος του ώµου, απότµηµα σκηνής µάχης ή κυνηγιού. 

Στην εικονογραφία της Ανατολής είναι συχνές οι σκηνές κυνηγιού µε ακόντιο ιδιαιτέρως 

στις χάλκινες και ελεφάντινες φιάλες φοινικικής και βορειοσυριακής προέλευσης 

αντίστοιχα458, όπως και στην ΠΑν ελληνική τέχνη και φιλολογία. Μέχρι πρότινος η 

παρουσία ακοντίου στις ΠΑ, κρητικές παραστάσεις υπονοούσε µόνο το πρώτο, εφόσον 

εθεωρείτο ότι για το κυνήγι στην Κρήτη459 χρησιµοποιούνταν τόξα, βέλη και ξίφη. 

Τα ευρήµατα όµως των τελευταίων ετών ανέτρεψαν τις παλαιές απόψεις, 

εφόσον στον κωδωνόσχηµο ΥπρΓ κρατήρα από τον τάφο Ε του Βόρειου Νεκροταφείου 

Τεκκέ460 εικονίζεται παράσταση κυνηγιού µε ακόντιο. Με το εύρηµα αυτό συνεχίζεται, 

παρά τα χρονολογικά κενά, η παράδοση σκηνών κυνηγιού σε αγγεία (κρατήρας-

κιβωτιόσχηµη πυξίδα) και κυρίως σε σαρκοφάγους της ΥΜ ΙΙ και ΙΙΙ περιόδου461. 

                                                           
454 Canciani 1970, 104-105. 
455 Lorimer 1950, 175, πίν. 6(4α)· Borchhardt 1977α, E 36-9 και ιδιαιτέρως 37. 
456 Canciani 1970, 126. 
457 Kunze 1931, 195. 
458 Barnett 19752, 66, 68-69, πίν. XXIII, XXVII, XXVII· Markoe 1985, 191-192, 286-287 (E3)/ 194-196, 
292-293 (E6)/ 199-200, 304-306 (E11), 355, 359-360. 
459 Markoe 1985, 212. 
460 Boardman 1962, 32, πίν. 4 α-β· Coldstream 1981, 71, εικ. 1, πίν. 13 β, 14 α-β. 
461 Ξανθουδίδης 1904-1905, 22, πίν. 3· Τζεδάκις 1971, εικ. 4· Davaras 1976, εικ. 145· Kanta 1980, 156-
158, 175, εικ. 56, 63· Rethemiotakis 1997, 305-336, 311-313, εικ. 13-14· idem 1997α, 407-421 και 
ιδιαιτέρως 413, υπ. 18· Ρεθεµιωτάκης 1998, 75. 
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Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η αποσπασµατικής διατήρησης 

παράσταση στο αρ. ∆35 θραύσµα ασπίδας έχει ίσες πιθανότητες να ανήκει σε σκηνή 

µάχης ή κυνηγιού. Η βοστρυχωτή κόµη, τύπου 2 (σχ. 39.2), όµοια µε την αντίστοιχη 

ορισµένων γυναικείων µορφών στις αρ. Ε46, 61 φιάλες462 (πίν. 29α-ε, 43α, σχ. 14, 29α), 

αλλά και στο αρ. Ε82 χάλκινο ανθρωποµορφικό αγγείο, τώρα στην Οξφόρδη, επίσης από 

το Ιδαίο Άντρο (πίν. 48α, σχ. 34α)463. Η κόµη τύπου 2 (σχ. 39.2) απαντάται συχνά στην 

αιγυπτιακή τέχνη και στη συνέχεια ως δάνειο στη φοινικική, βορειοσυριακή, κυπριακή 

και κρητική τέχνη464. 

 Το δεύτερο, αρ. ∆36 θραύσµα ασπίδας (πίν. 24β) αποτελεί απόσπασµα σκηνής 

µάχης. Και οι δύο πολεµιστές στο σωζόµενο τµήµα τους φέρουν περίζωµα, κνηµίδες ως 

αµυντική και ξίφος ως επιθετική εξάρτυση. 

Το τρίτο αρ. ∆37 θραύσµα ασπίδας465 (πίν. 24γ, σχ. 11γ) προέρχεται από τη 

∆ωδώνη. Εικονίζει ένα ακόµη απόσπασµα σκηνής µάχης. Ο πολεµιστής φέρει 

στρογγυλή ασπίδα ως αµυντική εξάρτυση, ενώ στον αριστερό του ώµο έχει πληγεί από 

το δόρυ της µη σωζόµενης παρακείµενης ανδρικής µορφής. 

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου σε κατατοµή αποδίδονται σύµφωνα µε το  

βορειοσυριακό πρότυπο οµοίως µε το πρόσωπο των σφιγγών της οµάδας Ι1 και ΙΙ1466. Η 

κόµη απολήγει στο ύψος του αυχένα σε ένα µικρό, πυκνό σπειροπλόκαµο, αθωρικού 

τύπου. Παρά τα ανατολικά του στοιχεία ο τύπος του πολεµιστή µε ασπίδα και δόρυ, 

χωρίς όµως κράνος παραπέµπουν στον αττικό αντίστοιχο τύπο των αρχών του 8ου αι. 

Στο λαιµό σώζεται ίχνος του ενδύµατος. 

Συνολικά εποµένως στα τρία αυτά θραύσµατα ασπίδων εικονίζονται δύο 

αποσπάσµατα σκηνών µάχης (αρ. ∆36-37) και ένα (αρ. ∆35), µε ίσες πιθανότητες να 

παριστά σκηνή µάχης ή κυνηγιού. 

                                                           
462 Βλ. κεφ. ∆, σελ. 133, αρ. Ε46, 61, 82-83, σχ. 39. 
463 Boardman 1961, 79-81, εικ. 35· Βλ. κεφ. Ι, αρ. Ε82. 
464 Canciani 1970, 112, υπ. 223. 
465 Kunze 1931, 284, πίν. 51d. 
466 Βλ. κεφ. Γ, σελ. 62-69, 76-84. 
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2. Ο πολεµιστής-κυνηγός µε την εξάρτυσή του 

 

Ο τύπος αυτός απαντάται στην αρ. ∆38 ασπίδα και στα αρ. ∆39 και 42 

θραύσµατα ασπίδων467 (πίν. 25-26α, δ, σχ. 12-13α). 

Εξετάζονται οι συνθέσεις: α. Πολεµιστής-κυνηγός παγιδευµένος κάτω από 

σώµα λιονταριού [εξωτερική ζώνη αρ. ∆38 (2 φορές)]. β. Ασπιδοφόρος, κρανοφόρος  

πολεµιστής µε ξίφος σε συµπλοκή µε λιοντάρι (εσωτερική ζώνη αρ. ∆38 (1 φορά)/ 

εξωτερική ζώνη αρ. ∆38 (2 φορές). 

 α. Ο τύπος της παγιδευµένης ανδρικής µορφής κάτω από το σώµα λιονταριού 

αποτελεί συχνό θέµα µε συµβολική σηµασία, καταρχήν στην Αίγυπτο και στη συνέχεια 

στη Βαβυλωνία, τη Φοινίκη, την Κύπρο και την Ιταλία468.  

 Παρουσιάζεται σε δύο παραλλαγές. 1. Στην εξωτερική ζώνη της αρ. ∆38 

ασπίδας ο πολεµιστής-κυνηγός εικονίζεται µια φορά παγιδευµένος πρηνηδόν κάτω από 

το βαρύ σώµα του λιονταριού. ∆εν φέρει κανενός είδους εξάρτυση, εκτός από τις 

κνηµίδες. 2. Στην ίδια ζώνη εικονίζεται δύο φορές ο ίδιος τύπος πολεµιστή-κυνηγού να 

σπαράζεται από λιοντάρι. Πρόκειται για διαφορετικά στάδια του ίδιου εικονογραφικού 

θέµατος. 

Το εικονογραφικό αυτό θέµα έχει τις ρίζες του στην αιγυπτιακή τέχνη των 

αρχών της 3ης χιλιετίας. Απαντάται συχνά σε συµβολικές συνθέσεις στις οποίες το θύµα 

θεωρείται εχθρός του Φαραώ. Μέσω της αιγυπτιακής οδού το θέµα δανείζεται στη 

φοινικική τέχνη, ενώ σπανίζει στη βαβυλωνιακή και στην ασσυριακή469. Στη συνέχεια 

µέσω της φοινικικής τέχνης διαδίδεται στην ετρουσκική, ενώ δεν ήταν άγνωστο στην 

ελληνική470. 

Το θέµα της παγιδευµένης ανδρικής µορφής κάτω από το σώµα ζώου 

απαντάται καταρχήν στην αιγυπτιακή τέχνη µε αντικατάσταση του λιονταριού από 

γρύπα ή σφίγγα471. Αυτούσια η σύνθεση µε λιοντάρι εικονίζεται σε ορισµένες 

                                                           
467 Kunze 1931, 8-12, αρ. κατ. 6, πίν. 10-20, παραρτ. 1/21, αρ. κατ. 34, 36, πίν. 37. 
468 Kunze 1931, 206-207. 
469 Kunze 1931, 206· Barnett 19752, 66-67. 
470 Benson 1989, 57, αρ. κατ. 3· Τιβέριος 1996, 56, 243-244, αρ. κατ. 9-10. Το εικονογραφικό θέµα 
λιονταριού που κατασπαράζει άνδρα απεικονίζεται µοναδικά σε µία ΠΜ ελεφάντινη, θηριοµορφική 
σφραγίδα από τα Καλαθιανά Μεσαράς (Evans 1964 (II), 55, εικ. 26· Ballintijn 1995, 36, υπ. 70), 
παραπέµποντας σε µία πρώιµη Σουµεριακή λεκάνη (3500-3000) και σε ένα ατελές ανάγλυφο σύνταγµα 
µορφών αµφισβητούµενης χρονολόγησης, πιθανότατα της ίδιας περιόδου. Στον πρώιµο 7ο αι. ανήκει 
σφραγίδα από στεατίτη που προέρχεται πιθανόν από τη ∆υτική Κρήτη µε συναφή παράσταση (Buchholz, 
Jöhrens & Maull 1990, 27, αρ. κατ. 141). 
471Barnett 19752, 204, πίν. LXVI (S 163 a, c, d)· Markoe 1985, 40, υπ. 33, 170-171(Cy 2), 244-245. 
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κυπροφοινικικές χάλκινες φιάλες του 8ου αι. που προέρχονται από τη Nimrud (1), την 

Κύπρο (1), την Καίρε (1), την Praeneste (2) της Κάτω Ιταλίας αντίστοιχα472, µε µικρές 

διαφοροποιήσεις στη στάση του σώµατος της ανθρώπινης µορφής. Αυτό που 

χαρακτηρίζει όλες αυτές τις συνθέσεις εκτός από τις κρητικές, είναι η στάση του 

πρόσθιου ποδιού του βάθους της σφίγγας, του γρύπα ή του λιονταριού πάνω στην 

κεφαλή του ανθρώπινου θύµατος, στάση σχετική µε το αρχικό θρησκευτικό περιεχόµενο 

αυτών των σκηνών. Αντίθετα, στις κρητικές συνθέσεις το λιοντάρι ακουµπά και τα δύο 

πρόσθια πόδια του πάνω στην ανδρική µορφή. 

Συµπεραίνεται ότι ο εικονογραφικός τύπος της παγιδευµένης κάτω από 

λιοντάρι ανδρικής µορφής στην αρ. ∆38 ασπίδα παρουσιάζει περισσότερες οµοιότητες 

µε τον αντίστοιχο τύπο στις χάλκινες φιάλες από τη Nimrud και λιγότερες µε αυτόν στις 

χάλκινες φιάλες του 8ου αι. από την Κύπρο και την Ετρουρία, ως προς τα εξής: 1. τον 

γυµνό άνω κορµό και τον ενδεδυµένο κάτω κορµό µε οξύληκτο περίζωµα και ζώνη στη 

µέση, 2. τη στάση του ζώου ή του µιξογενούς όντος µε τα δύο πρόσθια πόδια παράλληλα 

πάνω στους ώµους του θύµατος χωρίς την αιγυπτιακή στάση προβολής του ποδιού του 

βάθους πάνω στην κεφαλή του θύµατος473. 

Οι πολεµιστές-κυνηγοί στην αρ. ∆38 ασπίδα δεν φέρουν κανενός είδους 

αµυντική ή επιθετική εξάρτυση εκτός από τις κνηµίδες. Στην κεφαλή φέρουν καλύµµατα 

όµοια µε τα αντίστοιχα των πολεµιστών; τοξοτών-κυνηγών, πεζών ή έφιππων στην ίδια 

ασπίδα, των γυναικείων µορφών και σφιγγών στις αρ. Β3, Γ18, 28-29 ασπίδες φιάλες και 

στις αρ. Ε46-81, 84-89 φιάλες και χέρνιβες (σχ. 39.1, 3δ). Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου των πολεµιστών-κυνηγών αποδίδονται σύµφωνα µε το βορειοσυριακό 

πρότυπο, όπως και οι υπόλοιπες ανδρικές µορφές της ίδιας ασπίδας474. 

Ο άνω κορµός γυµνός, ενώ ο κάτω φέρει είδος οξύληκτου περιζώµατος µε 

ζώνη στη µέση, κράµα ανατολικών475 και µινωικών στοιχείων476, προσαρµοσµένο στις 

                                                           
472 Markoe 1985, 177-178, 256-259(Cy 8) / 191-192, 286(E 3) / 193-194, 290-291(E 5) / 194-196, 292-
293(E 6), 358 (Συγκρ. Φωτ. 4). 
473 Strommenger 1964, πίν. XLII· Barnett 19752, 204, πίν. LXVI (S 163 a, c, d). 
474 Ο τρόπος απόδοσης της κεφαλής όλων των πολεµιστών-κυνηγών στην αρ. ∆38 ασπίδα καθώς και 
άλλων µορφών των ασπίδων θεωρείται από τη Λεµπέση (1980, 87-95 και ιδιαιτέρως 93) ως µια άλλη 
εκδοχή των κεφαλών των ανδρικών µορφών που ορίζουν µία οµάδα χάλκινων (ειδώλιο Ψυχρού, φαρέτρα 
Φορτέτσας, τριάδα ∆ρήρου, ειδώλιο από Αφρατί), χρυσών (κριοφόρος Τεκκέ) και λίθινων έργων (πώρινη 
κεφαλή Αµνισού, ζωφόρος Χανίων) και χρονολογούνται από την αρχή του 8ου αι. έως το τελευταίο 
τέταρτό του. Παρά τις διαφορές των ανατολικών προτύπων και τον βαθµό αφοµοίωσής τους από 
διαφορετικά κρητικά εργαστήρια παρουσιάζουν κοινά στοιχεία στην απόδοση της φόρµας της κεφαλής. 
475 Barnett 19752,67-68. 
476 Σαπουνά-Σακελλαράκη 1971, 116-119, 217. 
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ανάγκες των πολεµιστών, τοξοτών και άλλων. Στους καρπούς φέρουν από ένα 

περικάρπιο477. 

β. Ο τύπος του ασπιδοφόρου, κρανοφόρου πολεµιστή µε ξίφος σε συµπλοκή 

µε λιοντάρι εικονίζεται µια φορά στην εσωτερική εικονιστική ζώνη της αρ. ∆38 ασπίδας 

και δύο φορές στην εξωτερική ζώνη της ίδιας ασπίδας (πίν. 25, σχ. 12). 

Ο δεξιόστροφος πολεµιστής-κυνηγός της εσωτερικής εικονιστικής ζώνης µε 

την κεφαλή του παγιδευµένη στο στόµα του λιονταριού επιτίθεται µε το ξίφος στο δεξί 

του χέρι σε µια τελευταία προσπάθεια αποδέσµευσής του. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου του βορειοσυριακά όπως και στις υπόλοιπες ανθρώπινες µορφές της ίδιας 

ασπίδας. Φέρει ασπίδα στρογγυλή µε ζώνες οµόκεντρων σειρών οµφαλίων, κωνικό 

κράνος, περικνηµίδες και οξύληκτο περίζωµα. Ο άνω κορµός δεν είναι ορατός εφόσον 

επικαλύπτεται από µια ασπίδα µεγάλου µεγέθους. Στους καρπούς φέρει από ένα 

περικάρπιο. 

Στην εξωτερική ζώνη εικονίζεται µια άλλη εκδοχή του ίδιου εικονογραφικού 

θέµατος. Αριστερά ο πολεµιστής-κυνηγός παριστάνεται µε την κεφαλή του στο στόµα 

του λιονταριού όπως και ο αντίστοιχος στην εσωτερική ζώνη, ενώ αντιδιαµετρικά δεξιά 

ο πολεµιστής-κυνηγός εικονίζεται ελεύθερος τη στιγµή που προτείνει το ξίφος του προς 

το στόµα του ζώου. 

Και στις δύο αυτές εκδοχές του ίδιου εικονογραφικού θέµατος οι πολεµιστές-

κυνηγοί φέρουν από µία ασπίδα τύπου ∆ιπύλου µε αντιθετικά συστήµατα ενάλληλων 

σειρών οµφαλίων. Όλη η υπόλοιπη εξάρτυσή τους είναι κοινή µε αυτή του πολεµιστή-

κυνηγού της εσωτερικής, εικονιστικής ζώνης µε µικρές διαφοροποιήσεις, κυρίως στην 

απόδοση του ξίφους και των περικνηµίδων. 

Αυτό που παρατηρείται ενγένει σε όλες τις συνθέσεις του εικονογραφικού 

αυτού θέµατος είναι ότι ο πολεµιστής-κυνηγός είναι πάντοτε ενδεδυµένος (δεν είναι 

βέβαιος ο άνω κορµός) µε πλήρη αµυντική και επιθετική εξάρτυση. 

 Στην ανατολική εικονογραφία ο τύπος του ήρωα σε συµπλοκή µε λιοντάρι ή 

γρύπα απαντάται κυρίως στη σφραγιδογλυφία  (3000-2400), στην µεταλλουργία της 

ΥΕΧ και στην ελεφαντουργία του 8ου αι., κατά την Πρώιµη ∆υναστική περίοδο (c. 

3000-2400) στις συµµετρικές παραστάσεις του γυµνού ήρωα τύπου Γιλγαµές και του 

συνοδού του ανθρώπου-ταύρου σε συµπλοκή µε ταύρο και λιοντάρι αντίστοιχα εκτός 

                                                           
477 Maxwell-Hyslop 1971, 86-87, 246-251, εικ. 139-151. 
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από ελάχιστες παραλλαγές478, όπως στο παράδειγµα του σφραγιδοκύλινδρου της τρίτης 

πρώιµης ∆υναστικής περιόδου (c. 2600-2400), όπου γυµνός ήρωας φονεύει λιοντάρι µε 

χρήση εγχειριδίου479. Η συνήθης συµπλοκή ανθρώπων και µιξογενών όντων µε ζώα 

γίνεται χωρίς τη χρήση εγχειριδίων, χωρίς όµως να είναι διακοσµητική. Αντίθετα δίδεται 

βάρος στη µάχη που είναι θέµα ζωής ή θανάτου για τους πρωταγωνιστές480. 

Και στα πολύ πρώιµα αυτά παραδείγµατα σφραγιδοκύλινδρων η διάταξη των 

µορφών είναι παράλληλη καθ� ύψος, όπως και στα κυπριακά παραδείγµατα. 

Οι παραστάσεις του θέµατος αυτού στους ανατολικούς σφραγιδοκύλινδρους  

αποτελούν τα πρωιµότερα παραδείγµατα συµπλοκής ανθρώπων µε άγρια ζώα 

επηρεάζοντας την εµφάνισή του τόσο στον ελλαδικό-µυκηναϊκό κόσµο, όσο και στον 

κυπριακό της ΥΕΧ προετοιµάζοντας στη συνέχεια την επανεµφάνισή του στην Ανατολή, 

Κύπρο, Κρήτη και Κάτω Ιταλία κατά τον 8ο αι. 

 Κατά την ΥΕΧ η εξέλιξη του εικονογραφικού αυτού θέµατος συµπίπτει µε 

την κατασκευή επιµήκων ξιφών, µε τα οποία εξοπλίζονται στις απεικονίσεις τους οι 

ήρωες στη συµπλοκή τους µε τα λιοντάρια. Τα πρωιµότερα παραδείγµατα σκηνής αυτού 

του τύπου απεικονίζονται κατ� αρχήν στη λαβή εγχειριδίου του Φαραώ Apophis481 

συριακής ή φοινικικής τεχνοτροπίας καθώς και στη χρυσή φιάλη από τη Ras Shamra482. 

Στην ανατολική ελεφαντουργία του 8ου αι.483 η συνηθέστερη απόδοση του 

θέµατος είναι αυτή του νεαρού ήρωα σε συµπλοκή µε λιοντάρι ή γρύπα, σε µια 

εικονογραφική εκδοχή του ίδιου θέµατος, όπως αυτή εικονίζεται στη σφραγιδογλυφία 

της Μεσοποταµίας της 3ης χιλιετίας. Η διάταξη των µορφών είναι παράλληλη, όπως στα 

παραπάνω παραδείγµατα, εκτός από µια ελεφάντινη πυξίδα484, όπου ο ήρωας 

παριστάνεται γονατιστός µε την κεφαλή του παγιδευµένη στο στόµα λιονταριού. 

Ενγένει το θέµα του ξιφοφόρου ήρωα σε συµπλοκή µε λιοντάρι είναι συχνό 

στην ασσυριακή τέχνη, µε µεγάλη διασπορά. Ο ήρωας συνήθως δεν φέρει ασπίδα και 

κράνος, εκτός από την περίπτωση που κρατεί ασπίδα µε στικτό περίγραµµα και δόρυ485. 

Προκύπτει εποµένως ότι η ελληνική τέχνη του 8ου-7ου αι. επηρεάζεται κυρίως από τη 
                                                           

478 Frankfort 1939, 53, 59, 60(62-67), (82-3), 87, 90, 140, 144, 233, 243, εικ. 21-23, 71, πίν. X c, d, e, g, i / 
XI b, c, d, g, j, k, m, n / XII a-c / XIII a-d, f / XIV b, d, g / XVI a, d, f, g / XVII a-j / XXV f, g / XXXIX a, 
b, k· Demargne 1947, 70, αρ. κατ. 2, 3, πίν. 24·  Strommenger 1964, 392, αρ. κατ. 42.  
479 Frankfort 1939, πίν. XII c. 
480 Frankfort 1939, 82. 
481 Barnett 19752, 54, υπ. 6, 66, υπ. 1. 
482 Barnett 19752, 66, υπ. 3. 
483 Barnett 19752, 66-69. 
484 Barnett 19752, 66, 190, XVIII (S1). 
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φοινικική, λαµβανοµένης υπόψιν και της µυκηναϊκής επίδρασης κυρίως στο ένδυµα του 

ήρωα και τη σφαιρική απόληξη της λαβής του ξίφους του, χωρίς όµως το ελληνικό 

ζεύγµα ήρωα-λιονταριού να δανείζεται τη θρησκευτική σηµασία που έχει στην 

Ανατολή486. 

Στο τέλος της Εποχής του Χαλκού η Κύπρος διέθετε το θέµα του ήρωα σε 

συµπλοκή µε λιοντάρι ως ένα αµάγαλµα τοπικών, µυκηναϊκών και ανατολικών 

επιδράσεων. Μέσω των νέων ρευµάτων επιρροής από την Ανατολή το ίδιο θέµα 

επανεµφανίζεται κατά τον 8ο αι. στην Κύπρο (χάλκινες φιάλες), στην Κρήτη 

(αγγειογραφία, µεταλλουργία) και στην Κάτω Ιταλία (χάλκινες φιάλες). 

 Το εικονογραφικό αυτό θέµα απαντάται στην Κύπρο σε πήλινα πλακίδια και 

ελεφάντινα αντικείµενα487 της ΥΕΧ και σε ορισµένες  χάλκινες κυπροφοινικικές φιάλες 

του 8ου αι. και σε ελεφάντινα αντικείµενα του 8ου αι.488. 

Στις χάλκινες φιάλες του 8ου αι. ο ήρωας συµπλέκεται κυρίως µε γρύπα489 και 

σπανιότερα µε λιοντάρι490. Εικονίζεται σε όρθια στάση, σε παράλληλη διάταξη µε το 

επίσης ανασηκωµένο στα πρόσθια πόδια του σώµα του λιονταριού. Στην περίπτωση 

συµπλοκής µε γρύπα ο ήρωας παριστάνεται όρθιος µε το πόδι του βάθους ανασηκωµένο 

να αναπαύεται πάνω σε λιθοσωρό, ενώ ο γρύπας σε στάση µε τα πρόσθια πόδια 

απλωµένα εµπρός και τα οπίσθια ανασηκωµένα οµοίως µε τα φτερά του. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις ο ήρωας αντικαθίσταται από ένα τετράπτερο γενειοφόρο δαίµονα, 

ασσυριακού τύπου, σε συµπλοκή µε λιοντάρι, σε όµοια διάταξη µε το αρχικό ζεύγµα491. 

 Επισηµαίνεται τέλος µια τελευταία παραλλαγή του θέµατος ήρωα σε 

συµπλοκή µε λιοντάρι χωρίς όµως τη χρήση ξίφους, που παραπέµπει στο φοινικικό 

Μελικέρτη ή στο σουµεριακό ήρωα Γιλγαµές492. 

Από τη συγκριτική µελέτη προκύπτει ότι τα κοινά στοιχεία των µορφών των 

χάλκινων κυπροφοινικικών φιαλών και των µορφών στην αρ. ∆38 ασπίδα είναι ότι 

συνανήκουν στο ευρύτερο εικονογραφικό σχήµα ήρωα σε συµπλοκή µε άγρια ζώα και 

χρήση ξίφους µε λαβή σφαιρικής απόληξης493.  

                                                                                                                                                                      
485 Barnett 19752, 192, πίν. XXVII (S12 a-e). 
486 Barnett 19752, 67, εικ. 20(S20), 192, πίν. XXVI (S20), 196, πίν. XXXV (S66a). 
487 d� Albiac 1992, 105-112, εικ. 1-3. 
488 Markoe 1985, 40, υπ. 33-37. 
489 Markoe 1985, 169-171, 242-245 (Cy 1-2). 
490 d� Albiac 1992, 170-171, 244-245(Cy 2) / 194-196, 292-293 (E6) / 200-201, 307(E12). 
491 d� Albiac 1992, 169-170, 242-243 (Cy 1) / 177-179, 256-259(Cy 8). 
492 d� Albiac 1992, 177-179, 256-259(Cy 8). 
493 d� Albiac 1992, οµοίως µε υπ. 47, 51. 



 

 111

Η απόδοση των κυπριακών ηρώων είναι κοινή ως προς το ένδυµα του κάτω 

κορµού, ένα είδος περιζώµατος σχετικά όµοιου µε το αντίστοιχο των κρητικών 

πολεµιστών-κυνηγών στην αρ. ∆38 ασπίδα, χωρίς την παράλληλη εξάρτυση αµυντική 

και επιθετική, που απουσιάζει εντελώς από τα κυπριακά παραδείγµατα. 

  Ο εικονογραφικός αυτός τύπος απαντάται στην κρητική µεταλλοτεχνία, 

αγγειογραφία, σφραγιδογλυφία και πλαστική και είναι επηρεασµένος από τον αττικό 

τύπο πολεµιστή των αρχών του 8ου αι. 

Σηµαντικός προποµπός του θέµατος αυτού θεωρείται η παράσταση του 

κρανοφόρου πολεµιστή-κυνηγού που σπαράζεται από ζεύγος αντιθετικών λιονταριών 

στον ΥΓ κρατήρα από την Κνωσό494. Έχει τις ρίζες του στο γνωστό µυκηναϊκό ζεύγµα 

του ήρωα σε συµπλοκή µε λιοντάρι. Η επανεµφάνισή του όµως στην κρητική τέχνη του 

9ου-8ου αι.495 δεν δικαιολογείται, λόγω της απουσίας ενδιάµεσων συνδετικών 

εικονογραφικών κρίκων. 

 Στη συνέχεια το θέµα αυτό απαντάται στην Κρήτη τον 13ο �12ο αι. µε την 

εισαγωγή ή και τη µίµηση των τετράπλευρων χάλκινων κυπριακών υποστατών496 µε 

σχετικά θέµατα και διαµορφώνεται τελικά τον 8ο αι. κάτω από άµεση ανατολική 

επίδραση497. 

 ∆ιαφαίνεται εποµένως ότι, παρά το προϋπάρχον κρητοµυκηναϊκό υπόβαθρο, 

το θέµα αυτό αναβιώνει κατά την ΥΓ περίοδο στην Κρήτη, κάτω από την επίδραση των 

νέων ισχυρών ανατολικών ρευµάτων, είτε έµµεσα µέσω Κύπρου τον 12ο αι., είτε άµεσα 

τον 8ο αι., τόσο στο θεµατολόγιο του κνωσιακού εργαστηρίου αγγειογραφίας και 

µεταλλοτεχνίας498, όσο και του εργαστηρίου µεταλλοτεχνίας της ενδοχώρας. 

                                                           
494 Sackett 1976,117-129, εικ. 5-6, πίν. 15-16· Coldstream 1981, 67-73, πίν. 11-14. 
495 Carter 1972, 43-45· Catling 1976, 123· Coldstream 1981, 69-70· Ballintijn 1995, 32-37, εικ. 7-10 µε 
πρωιµότερα παραδείγµατα τον σφραγιδοκύλινδρο από τον Λακκοειδή Τάφο ΙΙΙ των Μυκηνών και σε µία 
φακοειδή σφραγίδα από τα Χανιά, ΥΜ Ι περιόδου. Το εικονογραφικό αυτό θέµα ενώ είναι δηµοφιλέστερο 
στην ηπειρωτική Ελλάδα, όµως τα πρωιµότερα παραδείγµατα από την Κρήτη και τις Μυκήνες είναι 
σύγχρονα υποβάλλοντας την πιθανότητα να έφθασε το θέµα στην ενδοχώρα µέσω Κρήτης. 
496 Catling 1964, 190· Coldstream 1981, 70, υπ.16.  Matthäus 1998α, 129-134 
497 Barnett 19752, 66-67. 
498 Σηµαντικά παραδείγµατα ηρώων µε ξίφος που µάχονται µε λιοντάρι στο σχήµα του Πόσιος Θηρών βλ. 
Boyd 1901, 147-148, εικ. 10-11 (Καβούσι)· Payne 1933, 290-291 (Τεκκές)· Brock 1957, 135-136, 197-
199, πίν. 116, 169 (Φορτέτσα)· Boardman 1967, πίν. 12(3) (Τεκκές)· Coldstream 1998, 256, 266, αρ. κατ. 
321, 334 (Φορτέτσα, Κνωσός)· Hoffman 1997, 229-230, 237-238· Πρβλ. για πρόσφατα συµπεράσµατα 
Μπρεδάκη & Σταµπολίδης 1998, 207, αρ. κατ. 230· Σταµπολίδης 1998, 113. 
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 Μέχρι το µέσο 8ο αι. δεν απαντάται άλλη όµοια σκηνή στην αγγειογραφία, 

εκτός από την παράσταση πολεµιστή-κυνηγού στον ΥΓ αττικό κάνθαρο της 

Κοπεγχάγης499 και στη φιάλη από την Ανάβυσσο. 

Εκτός Κρήτης, σκηνές συναφούς περιεχοµένου απεικονίζονται στις χρυσές, 

αττικές ταινίες500. Συσχετίζονται καταρχήν µε τον κάνθαρο της Κοπεγχάγης και στη 

συνέχεια µε την αρ. ∆38 ασπίδα, ιδιαιτέρως στον τρόπο απόδοσης της σκληρής 

αντιπαράθεσης πολεµιστή-κυνηγού και λιονταριού. Από την περιοχή του Σταδίου της 

Ολυµπίας προέρχονται τα δύο ανατολικής προέλευσης ελάσµατα, σύµφωνα µε την 

άποψη των Borell και De Rittig501 που απεικονίζουν στη δεύτερη σωζόµενη από κάτω 

προς τα πάνω ζώνη τους σειρά αντίνωτων ζευγών ηρώων, ασσυριακού τύπου που 

υποτάσσουν λιοντάρι. Το ίδιο θέµα απεικονίζεται στο ανατολικής προέλευσης χάλκινο 

έλασµα από την περιοχή του Σταδίου της Ολυµπίας και στη χάλκινη βοιωτική πόρπη, 

τώρα στο Βερολίνο502, όπου δύο εραλδικής σύνδεσης λιοντάρια γλείφουν την κεφαλή 

και τον κορµό ήρωα. 

 ∆ιευκρινίζεται ότι οι ήρωες σε συµπλοκή µε λιοντάρι διαφοροποιούνται από 

σχετικά ανάλογες συνθέσεις ανδρικών µορφών που υποτάσσουν ζώα χωρίς τη χρήση 

οπλισµού και έχουν καθιερωθεί ως Πόσις Θηρών. Στον καθορισµό αυτό δεν είναι 

δεσµευτικός τόσο ο αριθµός των λιονταριών ενός ή δύο, όσο η χρήση του όπλου, στη 

συγκεκριµένη περίπτωση του ξίφους, το οποίο ο ήρωας χρησιµοποιεί στη σκληρή 

αναµέτρησή του µε το ζώο503. 

Στα παραδείγµατα από την Κάτω Ιταλία504 οι οµοιότητες είναι ακόµη πιο 

ισχνές ως προς την ένταξη στο γενικό εικονογραφικό σχήµα µε όλες τις διαφορές που 

ισχύουν και στα κυπριακά αντίστοιχα παραδείγµατα. 

Το θέµα του ήρωα σε συµπλοκή µε ξίφος, ο οποίος συµπλέκεται µε γρύπα 

εµφανίζεται συνολικά σε τέσσερα γνωστά ελεφάντινα αντικείµενα της YEX: σε δύο 

                                                           
499 Sackett 1976, 124. Για συναφείς παραστάσεις συµπλοκής ανδρικής µορφής µε λιοντάρι σε πήλινα 
αγγεία, υποστάτη και σε ένα χάλκινο σύµπλεγµα του τέλους του 8ου αρχές 7ου αι. από την Κυρίως 
Ελλάδα (Κεραµεικός, Θήβα) και τα νησιά (Χίος, Σάµος) βλ. Buchholz, Jöhrens  & Maull 1990, 27, αρ. 
κατ. 136-140. 
500 Ohly 1953, 26, εικ. 14 / 62, εικ. 29 / εικ. 25(Ε3) / εικ. 9(Α9) / εικ. 10(Α10) / εικ. 11(Α11) / πίν. 
15(Α14)+ Α5, εικ. 25(Ε3) / πίν. 16(Α7-8)+(Α9-12), (Α13-14)+(Α11-12) / πίν. 18· Carter 1972, 44· 
Buchholz, Jöhrens  & Maull 1990, 27, αρ. κατ. 133. 
501 Borell & De Rittig 1998, 12, 27, πίν. 1, 4, 6, 23, 54, 67, 70, 165-187. 
502 Ohly 1953, 26, υπ. 25, εικ. 14. 
503 Coldstream 1981, 69. 
504 d� Albiac 1992, 194-196, 292-293(Ε6) / 200-201, 307(Ε12) / 201, 308-309(Ε13). 
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λαβές κατόπτρων από την Έγκωµη505 και σε δύο τµήµατα αποσπασµατικά σωζόµενων 

πυξίδων, η µια από την Έγκωµη506 και η άλλη από τα Κούκλια507. 

Τα πρώιµα αυτά παραδείγµατα αποτελούν508 τους προποµπούς του ίδιου 

εικονογραφικού θέµατος της συµπλοκής µιας ανδρικής µορφής µε άγρια ή φανταστικά 

ζώα, όπως απεικονίζεται στις χάλκινες κυπροφοινικικές φιάλες του 8ου αι. Ο D�Albiac 

αρνείται την αιγαιακή-µυκηναϊκή επίδραση ή ακόµα και την ανατολική, στη 

διαµόρφωση του εικονογραφικού αυτού θέµατος στην Κύπρο, θεωρώντας το ως ένα 

αυτόνοµο, κυπριακό προϊόν. Η άποψη όµως αυτή κρίνεται απόλυτη, εφόσον είναι σαφές 

και από άλλους µελετητές ότι στη διαµόρφωσή του υπάρχει παράλληλη επίδραση τόσο 

µυκηναϊκή509 όσο και ανατολική ως τον 8ο αι. όταν τα νέα ρεύµατα επιδράσεων από την 

Ανατολή τον επαναφέρουν διαφοροποιηµένο. 

 Οι κυπριακοί ήρωες σε συµπλοκή µε γρύπα παρουσιάζουν οµοιότητες, παρά 

τη χρονολογική τους απόσταση µε τους πολεµιστές-κυνηγούς στην αρ. ∆38 ασπίδα, 

λόγω κυρίως του κοινού κρητοµυκηναϊκού υπόβαθρού τους, ως προς το ξίφος µε τη 

σφαιρική απόληξη510, το κράνος, τη στρογγυλή ασπίδα και το ένδυµα. Παράλληλα 

παρουσιάζουν οµοιότητες και µε τους κυνηγούς-πολεµιστές που κρατούν ασπίδα και 

δόρυ στις ελεφάντινες πυξίδες του 8ου αι. από τη Nimrud511. 

Το θέµα της συµπλοκής ήρωα µε γρύπα, όπως εικονίζεται στα κυπριακά 

ελεφαντουργήµατα συµβάλλει στην εξέλιξη του γενικού εικονογραφικού τύπου  ήρωα 

σε συµπλοκή µε άγρια ή φανταστικά ζώα. Απηχεί αιγαιακές επιρροές512, οι οποίες 

παράλληλα µε τις ανατολικές επιδράσεις προετοιµάζουν το έδαφος για την 

επανεµφάνιση του στην κυπριακή τέχνη του 8ου αι. 

Από τη συγκριτική µελέτη του εικονογραφικού θέµατος της συµπλοκής ήρωα 

- λιονταριού σε όλες τις παραλλαγές του στην Ανατολή, Κύπρο, Κρήτη και Κυρίως 

Ελλάδα προκύπτει ότι: Το θέµα όπως απεικονίζεται στους ανατολικούς 

σφραγιδοκύλινδρους επηρέασε ταυτόχρονα τη διαµόρφωση του τύπου του Πόσιος 

Θηρών στην κρητοµυκηναϊκή θρησκεία δηµιουργώντας το κατάλληλο υπόβαθρο για την 
                                                           

505 d� Albiac 1992, 105, εικ. 1a-b. 
506 d� Albiac 1992, 105, εικ. 1c. 
507 d� Albiac 1992, 105. 
508 d� Albiac 1992, 106, εικ. 2 a-b, 2 c-f. Ορισµένα παραδείγµατα ΥΚ ΙΙ σφραγιδοκύλινδρων µε 
παραστάσεις Πόσιος Θηρών δεν συγχέονται µε το εικονογραφικό θέµα της συµπλοκής άνδρα µε άγρια ή 
φανταστικά ζώα µε χρήση ξίφους. 
509 Coldstream 1981, 69-70. 
510 Snodgrass 1964, 101-102, 105, εικ. 6. 
511 Barnett 19752, 67-68. 
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επανεµφάνισή του τον 8ο αι. Ταυτόχρονα προετοίµασε την παρουσία του ζεύγµατος 

ήρωα σε συµπλοκή µε γρύπα στην µυκηναϊκή και κυπριακή τέχνη, θέµα όχι τόσο 

δηµοφιλές στη µινωική Κρήτη. 

 

3. Ο πεζός πολεµιστής, τοξότης-κυνηγός µε την εξάρτυσή του 

 

Ο τύπος αυτός απεικονίζεται δύο φορές µικρογραφικά στην εξωτερική, 

δευτερεύουσα εικονιστική ζώνη του άνω µισού της αρ. ∆38 ασπίδας και µια φορά σε 

µεγαλύτερη κλίµακα στην κύρια, εσωτερική εικονιστική ζώνη της ίδιας ασπίδας (πίν. 25, 

σχ. 12). Και οι τρεις αυτοί τοξότες παριστάνονται αριστερόστροφοι στη στιγµή τόξευσης 

λιονταριού και άρκτου εναλλάξ. Τοξότες-κυνηγοί σε αποτµήµατα συνθέσεων σκηνών 

κυνηγιού παριστάνονται επίσης σε θραύσµατα πέντε διαφορετικών ασπίδων513. 

Ο τοξότης της κύριας εικονιστικής ζώνης στην αρ. ∆38 ασπίδα είναι 

κρανοφόρος. Φορά κράνος όµοιου τύπου µε αυτό του πολεµιστή-κυνηγού στην αρ. Β2 

ασπίδα. Φέρει επίσης στρογγυλή ασπίδα, συναφούς τύπου µε την αντίστοιχη του 

πολεµιστή-κυνηγού της ίδιας ζώνης, τόξο µε βέλος κατά τη στιγµή τόξευσης και 

φαρέτρα, η οποία δεν είναι µεν εµφανής αλλά υποδηλώνεται από την γραµµική 

παράθεση των βελών πίσω από την ωµοπλάτη του τοξότη. Στους καρπούς, τα ενάλληλα 

γραµµίδια δηλώνουν περικάρπια514. Φορεί, τέλος, περίζωµα στον κάτω κορµό διηρηµένο 

σε δύο τµήµατα και στον άνω ένα είδος χειριδωτού υποκάµισου και περικνηµίδες µε 

ευθύγραµµη την άνω απόληξη τους. Το σε κατατοµή πρόσωπο του τοξότη αποδίδεται 

σύµφωνα µε το βορειοσυριακό πρότυπο. Όπως και οι υπόλοιπες µορφές στην ίδια 

ασπίδα, εικονίζεται στο εν γούνασι δρόµου σχήµα515. 

Στην εξωτερική εικονιστική ζώνη τοξότες-κυνηγοί παριστάνονται στην ίδια 

στάση αλλά µε σταθερή γραµµή εδάφους. Φέρουν όµοιου τύπου τόξο και έχουν κοινή 

γραµµική απόδοση βελών χωρίς εµφανή δήλωση της φαρέτρας. Φέρουν οξύληκτο 

περίζωµα ζωσµένο στη µέση µε σχετικά πλατιά ζώνη. Ο αριστερός τοξότης εικονίζεται 

γυµνός στον άνω κορµό, ενώ ο δεξιός φέρει τον ίδιο χειριδωτό τύπο υποκαµίσου µε το 

αντίστοιχο του τοξότη-κυνηγού της εσωτερικής ζώνης της ίδιας ασπίδας. Και οι δύο 

                                                                                                                                                                      
512 Sakellariou 1964, 257, αρ. κατ. 223· d� Albiac 1992, 106. 
513 Kunze 1931, 20, αρ. κατ. 31, 33α, 37. 
514 Maxwell-Hyslop 1971, 86-87, 246-251, εικ. 139-151. 
515 Kantor 1962, 93-117. 
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φορούν επίσης ευθύγραµµης απόληξης περικνηµίδες. Η λεπτή διαγράµµιση στους 

καρπούς δηλώνει περικάρπια. 

Ο δεξιός τοξότης φέρει στρογγυλή οµφαλωτή ασπίδα όπως και ο αντίστοιχος 

στην εσωτερική ζώνη της ίδιας ασπίδας. Και οι δύο έχουν στην κεφαλή κάλυµµα, τύπου 

1, 3δ (σχ. 39.1, 3δ) όµοιο µε το αντίστοιχο ορισµένων σφιγγών της οµάδας ΙΙ1, καθώς 

και της πλειονότητας των γυναικείων µορφών του κεφ. Ε. 

 Για τους τοξότες-κυνηγούς στην αρ. ∆38 ασπίδα εποµένως χρησιµοποιήθηκε 

ένας κοινός εικονογραφικός τύπος µε µικρές διαφοροποιήσεις. Είναι αισθητά 

προσδεδεµένος στο βορειοσυριακό πρότυπο απεικόνισης ανθρώπινων µορφών, τόσο ως 

προς την απόδοση σωµατικών λεπτοµερειών, όσο και στο επίσης ανατολικής 

προέλευσης516 εν γούνασι δρόµου σχήµα, η άκαµπτη συµµετρία του οποίου µειώνεται µε 

τη φυσιοκρατική στάση των ποδιών των τοξοτών. Παρόλη όµως τη φαινοµενική αυτή 

επιµέρους εξάρτηση από το ανατολικό πρότυπο είναι σαφείς οι διαφορές, εφόσον οι 

τοξότες της Ανατολής ουδέποτε εικονίζονται µε ασπίδα, εκτός ίσως από τους τοξότες 

των ασσυριακών έργων που δεν έχουν όµως  καµία σχέση µε τους τοξότες στην αρ. ∆38 

ασπίδα. Ο τύπος εποµένως του πεζού τοξότη-κυνηγού στη συγκεκριµένη ασπίδα είναι 

ένα κράµα ανατολικών και ελληνικών στοιχείων τα οποία δανείζεται από τον τύπο του 

ελληνικού πεζού πολεµιστή τον 9ο-8ο αι. 

 Στην ανατολική τέχνη το θέµα του τοξότη κυνηγού απαντάται σε σκηνές 

κυνηγιού λιονταριών στις χάλκινες φοινικικές φιάλες, αλλά και σε λίθινα ανάγλυφα από 

την Kjuk517. Στα ελεφαντουργήµατα από τη Nimrud οι τοξότες-κυνηγοί συνοδεύουν 

συχνά τους νεαρούς ήρωες µε ξίφος σε συµπλοκή µε λιοντάρια ή γρύπες518. 

Παριστάνονται πάντοτε στο εν γούνασι δρόµου σχήµα, γυµνοί από τη µέση και πάνω, 

ενώ στον κάτω κορµό φορούν ένα είδος περιζώµατος. Κρατούν τον ίδιο τύπο απλού 

τόξου µε τους κρητικούς αντίστοιχους τοξότες, χωρίς άλλη αµυντική ή επιθετική 

εξάρτυση, εκτός από τους τοξότες-πολεµιστές των ασσυριακών έργων.  

 Σε ορισµένες κυπροφοινικικές φιάλες του 8ου αι. το ίδιο θέµα απεικονίζεται 

σε διάφορες εκδοχές αναλόγως µε την πηγή των ανατολικών επιδράσεων519. 

                                                           
516 Λεµπέση 1985, 108-109, υπ. 227. Βλ. επίσης κεφ. A, σελ. 6-8, υπ. 18-35. 
517 Kunze 1931, 207-208. 
518 Barnett 19752,  68, 190, πίν. XVIII(S1) / 191, πίν. XXIII, εικ. 20(S8 a-c), 192, πίν. XXIV(S10 a-f). 
519 Markoe 1985, 175-176, 252-253(Cy 6) / 187-88, 272-3 (Cy 22) / 212-213, 336-337 (Ir 9) / 191, 278-
279 (E 2) ·Louloupis 1989, 176-178, εικ. 21.5 για πρωιµότερη παράσταση τοξοτών- κυνηγών στην 
κυπριακή αγγειογραφία. 
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Ο συσχετισµός των κυπριακών παραδειγµάτων µε το κρητικό είναι µόνο 

εικονογραφικός λόγω των κοινών ανατολικών προτύπων επεξεργασµένων τεχνοτροπικά 

µε εντελώς διαφορετικό τρόπο, εκτός από το χαρακτηριστικό για τους τοξότες-κυνηγούς 

εν γούνασι δρόµου σχήµα. 

Στην κρητική τέχνη520 ο τύπος και η στάση αυτή απαντάται στην αρ. ∆38 

ασπίδα και σε άλλα έργα του 8ου αι.521, όπως π.χ. στη χάλκινη φιάλη από την Ελεύθερνα 

µε παράσταση τοξοτών-κυνηγών στην εξωτερική της ζώνη522 και σε ορισµένα χάλκινα 

περίτµητα ελάσµατα µε παράσταση τοξοτών-κυνηγών του 7ου αι. από τη Σύµη523. Το 

ίδιο σχήµα διατηρείται µέχρι τον 6ο αι. σε έργα µε ανάλογες σκηνές από διάφορες 

περιοχές του ελληνικού χώρου524. 

Στο αρ. ∆43 θραύσµα ασπίδας525 (πίν. 27α-γ, σχ. 13δ) εικονίζεται απότµηµα 

σκηνής µε κυνήγι λιονταριού: σώζεται πεζός πολεµιστής, τοξότης-κυνηγός γονατισµένος 

προς τα εµπρός µε πλήρη επιθετική και αµυντική εξάρτυση και οπίσθιο τµήµα σώµατος 

λιονταριού δεξιά. Ο τοξότης-κυνηγός φέρει µακρύ ένδυµα ασσυριακού τύπου µε 

ακόσµητη ζώνη στη µέση, οµοίως µε το ένδυµα των µορφών στα αρ. ∆34 και 45 

θραύσµατα ασπίδων526 (πίν. 22β-23, 28β). 

 Σε δύο όµοιες µορφές τοξοτών-κυνηγών πιθανότατα µε ασσυριακού τύπου 

ένδυµα πρέπει να ανήκουν τα αρ. ∆40 και 41 θραύσµατα ασπίδων (πίν. 26β-γ, σχ. 13β-

γ), τα οποία σώζουν τµήµα της κνήµης µε την περικνηµίδα και ίχνη του ενδύµατος των 

µορφών. 

Το αρ. ∆44 θραύσµα ασπίδας527 (πίν. 28α) επίσης αποτελεί απότµηµα σκηνής 

µε κυνήγι λιονταριού. Σώζει τµήµα του βραχίονα και του τόξου αριστερόστροφου 

τοξότη-κυνηγού που έρχεται σε βοήθεια άλλου κυνηγού εγκλωβισµένου κάτω από τα 

                                                           
520To θέµα του τοξότη-κυνηγού ή σπανιότερα πολεµιστή µε περισκελίδα, πάντοτε στο εν γούνασι δρόµου 
σχήµα, απαντάται σχετικά συχνά στην εικονογραφία της ΥΕΧ (Wachsmann 1987, 86-92). Συγκεκριµένα 
απαντάται στο αγγείο από στεατίτη µε προέλευση την Κνωσό (idem 1987, πίν. LXV, D), στο λεγόµενο 
«Ρυτό Πολιορκίας» από το Λακκοειδή τάφο IV των Μυκηνών (Evans 1964 (III), 89-100, εικ. 50-52· 
Warren 1969, 85, αρ. κατ. 473), στο γνωστό εγχειρίδιο ίδιας προέλευσης (Wachsmann 1987, πίν. LXV, F· 
Buchholz, Jöhrens  & Maull 1990, 20, αρ. κατ. 21) σε κρητοµυκηναϊκές σφραγίδες, σφράγισµα  και 
σφραγιστικό δακτυλίδι (Wachsmann 1987, πίν. LXV (A, E, G), LXVI (A-C)· Buchholz, Jöhrens  & Maull 
1990, 20, αρ. κατ. 24) και τέλος σε µια τοιχογραφία µε θέµα κυνήγι ελαφιών από το ανάκτορο της 
Τίρυνθας (idem 1990, 47-48, 51, αρ. κατ. 14). 
521 Blome 1982, 8, εικ. 2, 10, πίν. 2, 1/ 3,1-2. 
522 Σταµπολίδης 1998, 251, αρ. κατ. 313. 
523 Λεµπέση 1976, 108-112. 
524 Λεµπέση 1985, 108, υπ. 229. 
525 Kunze 1931, 20, αρ. κατ. 31, πίν. 36. 
526 Kunze 1931, 224. 
527 Kunze 1931, 20, αρ. κατ. 33α, πίν. 37. 
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πρόσθια πόδια λιονταριού αριστερά. Αυτός ο συσχετισµός τοξότη-κυνηγού µε άλλο 

κυνηγό σε συµπλοκή µε λιοντάρι παραπέµπει αµέσως εκτός από την αρ. ∆38 ασπίδα σε 

βορειοσυριακής προέλευσης ελεφαντουργήµατα528. 

 

4. Ο έφιππος πολεµιστής, τοξότης-κυνηγός µε την εξάρτυσή του 

 

Στην αρ. ∆38 ασπίδα ο ίδιος εικονογραφικός τύπος έφιππου τοξότη529 (πίν. 25, 

σχ. 12) απαντάται τέσσερις φορές. Πρόκειται για µία έφιππη ανδρική, ενδεδυµένη 

µορφή, µε χαρακτηριστικά προσώπου βορειοσυριακού τύπου, που φέρει σε τρεις 

περιπτώσεις στρογγυλή, οµφαλωτή ασπίδα και σε µία τύπου ∆ιπύλου, οµοίως µε τους 

πεζούς πολεµιστές-κυνηγούς στην ίδια ασπίδα. Φέρουν όµοιο κάλυµµα κεφαλής µε το 

αντίστοιχο των πεζών τοξοτών-κυνηγών στην ίδια ασπίδα, περικνηµίδες ευθύγραµµης 

άνω απόληξης, όµοιες αλλά γραµµικότερης απόδοσης µε αυτές των πολεµιστών ή 

τοξοτών-κυνηγών λόγω της µικρογραφικής απόδοσης. Φέρουν τέλος τόξο µε βέλος στη 

στάση της τόξευσης και µια µη εµφανή φαρέτρα µε γραµµική δήλωση των βελών πίσω 

από την ωµοπλάτη. Στους καρπούς φορούν οµοίως µε τους πολεµιστές ή πεζούς τοξότες 

κυνηγούς περικάρπια530. 

Οι δύο έφιπποι τοξότες είναι δεξιόστροφοι και αριστερόστροφοι στα δύο άκρα 

της αντιθετικής σύνθεσης, ενώ οι ενδιάµεσοι αντωποί είναι πλήρως ανεστραµµένοι προς 

την οπίσθια πλευρά του αλόγου, για να στοχεύσουν τα αντιθετικής διάταξης λιοντάρια 

που κρατούν παγιδευµένο από ένα πολεµιστή-κυνηγό. 

Στην ανατολική τέχνη ο έφιππος τοξότης-κυνηγός απαντάται κυρίως στα 

λίθινα ανάγλυφα της περιόδου Assurnasirpal ΙΙ (884-854)531 µε τις πολυπρόσωπες 

σκηνές κυνηγιού λιονταριού από άρµα, χωρίς όµως την γνωστή στροφή της κεφαλής 

προς τα πίσω. Μόνο στην φοινικικής προέλευσης φιάλη από την Ολυµπία εικονίζεται 

έφιππος τοξότης µε στροφή της κεφαλής προς τα πίσω σε µία οργανωµένη σκηνή 

κυνηγιού λιονταριού, που περιλαµβάνει πεζούς και τοξότες-κυνηγούς σε άρµα532. Τέλος, 

στην ανατολική ελεφαντουργία δεν σώζεται καµία παράσταση έφιππων τοξοτών, παρά 

µόνο πεζών ή σε άρµα. 

                                                           
528 Barnett 19752, 68. 
529 Παναγόπουλος 1981, 401-406. 
530 Kunze 1931, 208. 
531 Strommenger 1964, 453-454, αρ. κατ. 256-257. 
532 Markoe 1985, 207, 326-327(G7). 
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Το ίδιο θέµα533 απαντάται στην κυπριακή τέχνη του 8ου αι. και συγκεκριµένα 

σε ορισµένες µεταλλικές, κυπροφοινικικές φιάλες, µε προέλευση ιδιαιτέρως από την 

Κάτω Ιταλία, συνδεδεµένο κυρίως µε σκηνές κυνηγιού λιονταριού. Η κύρια διαφορά 

τους µε τους κρητικούς έφιππους τοξότες είναι η απουσία άλλου οπλισµού, επιθετικού ή 

αµυντικού, εκτός από το τόξο και τα βέλη534. Οι κρητικοί έφιπποι τοξότες επίσης είναι 

ενδεδυµένοι, ενώ οι κυπροφοινικικής προέλευσης είναι γυµνοί στον άνω κορµό. 

Ειδικότερα, το θέµα του ανεστραµµένου τοξότη κυνηγού, όπως απαντάται σε ορισµένες 

από αυτές τις φιάλες, έχει επηρεαστεί από την νέο-ασσυριακή τέχνη του 9ου αι., της 

περιόδου του Assurnasirpal535, ενώ η αρχική ρίζα του θέµατος παραµένει αδιευκρίνιστη. 

Παράλληλα µε την παρουσία του στις φιάλες, το ίδιο θέµα απαντάται τον ύστερο 8ο και 

7ο αι. στην ύστερο-ασσυριακή, φοινικική και στην τέχνη της Ουραρτού536. Ο 

εικονογραφικός αυτός τύπος επιβιώνει ως τον 1ο αι. γνωστός ως «Βολή των Πάρθων», 

από το λεγόµενο κύπελλο Moore, βορειοσυριακής προέλευης537. 

Ο τύπος του έφιππου τοξότη-κυνηγού εποµένως έλκει την καταγωγή του από 

την Ανατολή, ενώ απουσιάζει από τη γεωµετρική τέχνη και το έπος. Οι ιδιαιτερότητες 

που παρουσιάζει το κρητικό παράδειγµα, και η απουσία εξάρτυσης στους ανατολικούς 

έφιππους τοξότες, αποµακρύνει την πιθανότητα της στενότερης σχέσης µε την περιοχή 

της Φοινίκης. Αντίθετα ο τύπος αυτός του έφιππου τοξότη στην αρ. ∆38 ασπίδα 

παραπέµπει παρά τα ανατολικά του στοιχεία στον ελληνικής σύλληψης τύπο έφιππου 

πολεµιστή των αρχών του 8ου αι. Σηµαντικότατος είναι ο τρόπος της εκτέλεσης της 

αναστροφής πάνω στο άλογο εφόσον οι τοξότες ιππεύουν αντίστροφα προς αυτό, χωρίς 

να στρέφουν την κεφαλή προς τα πίσω, όπως απαντάται στα ανατολικά και κυπριακά 

παραδείγµατα. Πρόκειται εποµένως για ένα ακόµη κράµα ανατολικών και ελληνικών 

                                                           
533 Rostovtzeff 1943, 180-181· Markoe 1985, 49, 193-194, 290-291(E 5) / 194-196, 292-293(E 6). 
534 Οι τοξότες στην ανατολική εικονογραφία δεν εικονίζονται ποτέ µε ασπίδα, εκτός από τους Ασσύριους 
πολεµιστές (Kunze 1931, 209, υπ. 26· Λεµπέση 1976, 72, υπ. 280). 
535 Markoe 1985, 49. 
536 Markoe 1985, 49, υπ. 83. 
537 Rostovtzeff 1943, 174-187 και ιδιαιτέρως 180-187, πίν. XVIII-XIX. 
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στοιχείων που παραλλάχθηκε µοναδικά από τους κρητικούς τεχνίτες προετοιµάζοντας 

την εµφάνιση των κατά παράταξη ιππέων στη ζωφόρο του Πρινιά τον 7ο αι.538. 

                                                           
538 Λεµπέση 1976, 72, υπ. 279. 
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5. Ο όρθιος πολεµιστής, τοξότης-κυνηγός µε την εξάρτυσή του σε άρµα 

 

Ο τύπος του τοξότη σε άρµα εµφανίζεται µια φορά στο αρ. ∆45 θραύσµα 

ασπίδας539 (πίν. 28β) µε παράσταση δύο ανδρικών µορφών, ενός ηνίοχου και ενός 

τοξότη. Πιθανότατα πρόκειται για ένα απότµηµα σκηνής κυνηγιού λιονταριού, χωρίς να 

αποκλείεται και η περίπτωση απεικόνισης σκηνής µάχης, εφόσον τα σύµβολα του 

κυνηγιού και του πολέµου είναι αλληλένδετα στην τέχνη της ανατολικής Μεσογείου από 

την ΠΕΧ540. 

Παρά την αποσπασµατική διατήρηση της µορφής είναι εµφανής η 

προσκόλληση στο ασσυριακό πρότυπο κυρίως στην απόδοση της κεφαλής. 

Σηµαντική για τη διαµόρφωση του εικονογραφικού τύπου του θέµατος τοξότη 

σε άρµα τον 8ο αι. είναι η παράσταση της χρυσής φιάλης από τη Ras Shamra και του 

ελεφάντινου κιβωτιδίου από την Έγκωµη541. Κατά τον 8ο αι. ο τύπος αυτός απαντάται 

στα ελεφαντουργήµατα της λεγόµενης οµάδας Loftus542 µε συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά, ορισµένα από τα οποία είναι κοινά µε το κρητικό παράδειγµα αλλά και 

µε ορισµένα κρητοµυκηναϊκά543, όπως ο τετράκτινος τροχός, το διµελές πλήρωµα του 

άρµατος µε ένα ηνίοχο και έναν τοξότη που σκοπεύουν µε την κεφαλή κατ� ενώπιον, µε 

αρκετές όµως διαφορές στην απόδοση των λεπτοµερειών. Το ίδιο εικονογραφικό θέµα 

λόγω βορειοσυριακής επίδρασης εικονίζεται στη χάλκινη ζώνη από τη Φορτέτσα του 

πρώτου µισού του 8ου αι., µε συναφή απόδοση των µορφών του άρµατος544. 

 Το κυπροφοινικικό άρµα επηρεάζεται στη διαµόρφωσή του από τη 

βορειοσυριακή τέχνη του τελευταίου µισού της δεύτερης χιλιετίας και κυρίως από το 

Nuzi, την αποκαλούµενη από τον Frankfort Τρίτη Συριακή Οµάδα και τη χρυσή φιάλη 

από τη Ras Shamra. Έτσι εισάγεται για πρώτη φορά το τυπικό κιβωτιόσχηµο άρµα µε 

τους ακτινωτούς τροχούς. Τα άρµατα που απεικονίζονται στις κυπροφοινικικές φιάλες 

                                                           
539 Kunze 1931, 33, αρ. κατ. 75, πίν. 37. 
540 Ballintijn 1995, 34. 
541 Barnett 19752, 69. 
542 Barnett 19752, 69-70, υπ. 4-5 / 190, πίν. XVIII (S1) / (και πιθανότατα) 193, πίν. XXIII (S29 a-d) / 195, 
πίν. XXXIII-XXXIV (S50). 
543 Lorimer 1950, 140, 309-310, εικ. 3· Furumark 19722, 333, εικ. 56 (39)· Wachsmann 1987, πίν. LXVB, 
LXVI, D. Μοναδικό στην αιγαιακή τέχνη θεωρείται το σφράγισµα από το ανάκτορο της Πύλου µε 
παράσταση ανδρικής µορφής σε σκηνή κυνηγιού λιονταριού από άρµα, για τον εξής λόγο: το άρµα δεν 
προσάπτεται σε σκηνή µάχης, αλλά σε σκηνή κυνηγιού λιονταριού, οµοίως µε τα µεταγενέστερα 
ασσυριακά αντίστοιχα παραδείγµατα. Ballintijn 1995, 34,υπ. 56, 59, εικ. 8. 
544 Blome 1982, 10, πιν. 2.1,3 (1-2). 
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παρά την αφαιρετική τους απεικόνιση κάνουν ωστόσο εµφανή την ισχυρή επίδραση που 

δέχτηκαν από τη νεοασσυριακή τέχνη του ύστερου 8ου και του πρώιµου 7ου αι.545. 

 Ο τύπος εποµένως του τοξότη-κυνηγού ή πολεµιστή σε άρµα, όπως 

παρουσιάζεται στην κρητική και κυπριακή τέχνη κατά τον ύστερο 8ο αι., αφενός 

επηρεάζεται από τον προϋπάρχοντα µυκηναϊκό τύπο, παρά την απουσία συνδετικών 

κρίκων και αφετέρου από τη βορειοσυριακή και νεοασσυριακή τέχνη. 

 

6. Σύνθεση : Σκηνές  κυνηγιού 

 

Στην αρ. ∆38 ασπίδα εικονίζεται σκηνή µε κυνήγι λιονταριού546 και µια φορά 

άρκτου547 παράλληλα µε τις υπόλοιπες ενότητες ασπιδοφόρου-κρανοφόρου πολεµιστή-

κυνηγού µε χρήση ξίφους σε συµπλοκή µε λιοντάρι, ανδρικής µορφής παγιδευµένης 

κάτω από το σώµα λιονταριού, πεζού τοξότη κυνηγού στο εν γούνασι δρόµου σχήµα και 

έφιππου τοξότη548. Από τη διερεύνηση των µεµονωµένων αυτών εικονογραφικών 

θεµάτων γίνεται σαφές ότι πρόκειται για θέµατα η προέλευση των οποίων αναζητείται 

πρωιµότατα στην ανατολική τέχνη, ενώ παράλληλα υπάρχουν στοιχεία κυρίως από τη 

µινωική και µυκηναϊκή σφραγιδογλυφία549. 

Από την Ανατολή η παράδοση των σκηνών κυνηγιού είναι πλουσιότερη µε 

προποµπό τη χρυσή φιάλη από τη Ras Shamra550, όπου ο ήρωας µε ξίφος σε συµπλοκή 

µε λιοντάρι υποβοηθείται από άνδρα µε δόρυ. Τρεις χάλκινες φιάλες από τη Nimrud551 

εικονίζουν επίσης συνθέσεις ηρώων µε ξίφος σε συµπλοκή µε λιοντάρια, οι δύο από τις 

οποίες περιλαµβάνουν και σκηνές κυνηγιού λιονταριού από άρµα µε διπλό πλήρωµα, 

ηνίοχο και τοξότη, συνοδεία πεζού τοξότη και κυνηγού µε δόρυ552. 

Στις ελεφάντινες πυξίδες από τη Nimrud επίσης εικονίζονται µεµονωµένες 

συνθέσεις ηρώων µε ξίφος σε συµπλοκή µε λιοντάρι µαζί µε πεζό τοξότη στο εν γούνασι 

                                                           
545 Markoe 1985, 49-51. Οι πρωιµότερες παραστάσεις σκηνών κυνηγιού από δίτροχο άρµα απεικονίζονται 
σε συριακούς σφραγιδοκύλινδρους του 18ου-17ου αι. Ballintijn 1995, 34, υπ. 60. 
546 Λεµπέση 2001, 5. 
547 Για τη σπανιότητα απεικόνισης κυνηγιού άρκτου στην κρητοµυκηναϊκή και ΠΑ ελληνική τέχνη βλ. 
Buchholz, Jöhrens  & Maull 1990, 43-44. 
548 Kunze 1931, 8-12, πίν. 10-20 και προσθήκη 1· Canciani 1970, 149-154· Blome 1982, 93-97. 
549 Lorimer 1950,144, εικ. 8· Buchholz, Jöhrens  & Maull 1990, 19-21· Lurz 1994, 19-57. 
550 Markoe 1985, 355, συγκριτική φωτογραφία αρ. 1. 
551 Markoe 1985, 357-359, συγκριτικές φωτογραφίες αρ. 3-5.  
552 Barnett 19752, 68. 
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δρόµου σχήµα553, αλλά και σε σκηνές κυνηγιού λιονταριού από άρµα µε συγκεκριµένο 

θρησκευτικό περιεχόµενο. 

Κατά τον 8ο αι. οι σκηνές κυνηγιού λιονταριού κυριαρχούν στα λίθινα 

ανακτορικά ανάγλυφα554 της περιόδου του Ashurnasirpal II (883-859) και Ashurbanipal 

(668-627) µε τοξότες σε άρµα, έφιππους ή πεζούς. 

Μεµονωµένες παραστάσεις σκηνών κυνηγιού λιονταριού από άρµα 

απαντώνται επίσης στο λίθινο ορθοστάτη από Sakjegözü555. 

Στις χάλκινες κυπροφοινικικές φιάλες του 8ου αι. εικονίζονται συνθέσεις 

κυρίως µεµονωµένων εικονογραφικών θεµάτων, ήτοι συµπλοκής ήρωα ή ασσυριακού 

τύπου δαίµονα µε λιοντάρι ή γρύπα µε χρήση ή µη ξίφους, αλλά και απλές σκηνές 

κυνηγιού ελαφιών και αιγάγρων µε παράσταση τοξότη στο εν γούνασι δρόµου σχήµα556. 

Γίνεται εποµένως εµφανές ότι τόσο στις κυπροφοινικικές φιάλες όσο και στην αρ. ∆38 

ασπίδα επιλέγονται µεµονωµένες συνθέσεις σκηνών κυνηγιού σε µία διαδοχική, συχνά 

ασύνδετη παράθεσή τους. 

Η σύνθεση όλων αυτών των επί µέρους θεµάτων σε µία ολοκληρωµένη σκηνή 

κυνηγιού και η διερεύνηση της προέλευσής της µας παραπέµπει κατ� αρχήν στον 

ελλαδικό χώρο και συγκεκριµένα στη µυκηναϊκή παράδοση µε σηµαντικό παράδειγµα 

τη σκηνή κυνηγιού λιονταριού στο χάλκινο εγχειρίδιο από τον Λακκοειδή τάφο IV των 

Μυκηνών557, όπου οι κυνηγοί επιδίδονται σε κυνήγι µε πολεµική σκευή. Τα µινωικά 

παραδείγµατα δεν εικονίζουν παρά µεµονωµένες συνθέσεις558 συµπλοκής ανδρικής 

µορφής µε λιοντάρι. Στον κρατήρα από τον Τεκκέ559 της ΥπρΓ περιόδου εικονίζεται η 

γνωστή σύνθεση των δύο αντωπών λιονταριών που κατασπαράζουν ανδρική µορφή. 

Από τους Αρκάδες560 προέρχεται µία χάλκινη φιάλη του 7ου αι. µε παράσταση κυνηγιού 

λιονταριού, στο σωζόµενο τµήµα της οποίας εικονίζονται µεµονωµένες συνθέσεις 

πεσµένων ασπιδοφόρων πολεµιστών-κυνηγών σε συµπλοκή µε λιοντάρια. 

                                                           
553 Barnett19752, 66-73. 
554 Strommenger 1964, 440, 453-454, αρ. κατ. 202-203, 248-249, 250-257. 
555 Markoe 1985, 360, συγκριτική φωτογραφία αρ. 6. 
556 Markoe 1985, 169-170, 242-243(Cy 1) / 170-171, 244-245(Cy 2) / 175-176, 252-253(Cy 6) / 177-179, 
256-259(Cy 8) / 187-188, 272(Cy 22). 
557 Lorimer 1950, 139-140, εικ. 1· Ballintijn 1995, 36, υπ. 69. 
558 Carter 1972, 43-45· Ballintijn 1995, 32-37, εικ. 7-10. 
559 Sackett 1976, 123-125, εικ. 5-6, πίν. 16· Coldstream 1981, 69, πίν. 12β· Blome 1982, 90, εικ. 19-20. Η 
πρώτη αναφορά για τις σκηνές κυνηγιού λιονταριού του 8ου-7ου αι. γίνεται από τον Fittschen [1969, 60 
κ.ε. (κυνήγι)]. Το ίδιο θέµα συστηµατοποιείται από τους Buchholz, Jöhrens  & Maull 1990, 27, αρ. κατ. 
133-141. 
560 Levi 1927-1929, 376-379, εικ. 49· Markoe 1985, 169, 241(Cr 13). 
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Από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

χάλκινη φιάλη από την Ολυµπία στην οποία εικονίζεται σκηνή µε κυνήγι λιονταριού από 

άρµα µε διπλό πλήρωµα, ενός ηνιόχου και ενός τοξότη. Η σκηνή αυτή δεν παρουσιάζει 

οµοιότητες µε την αρ. ∆38 ασπίδα, παρά µόνο ίσως µε την αντίστοιχη στο αρ. ∆45 

θραύσµα ασπίδας, αν υποτεθεί ότι εικονίζει σκηνή κυνηγιού και όχι µάχης.  

Στις φιάλες όµοιου τύπου και χρονολογίας από την Κάτω Ιταλία απαντώνται 

και πάλι οι µεµονωµένες συνθέσεις ηρώων σε συµπλοκή µε λιοντάρια ή ανδρικές 

µορφές παγιδευµένες κάτω από το σώµα λιονταριού, εµπλουτισµένο και µε την 

παρουσία έφιππων τοξοτών-κυνηγών561. Η πλέον χαρακτηριστική σύνθεση απαντάται 

στη χάλκινη φιάλη από την Καίρε562 µε τις µεµονωµένες συνθέσεις ηρώων µε ξίφος σε 

συµπλοκή µε λιοντάρια, µε ταυτόχρονη ένταξη στη σύνθεση τόσο πεζών όσο και 

έφιππων τοξοτών. 

 Η συνεξέταση των κρητικών παραδειγµάτων µε τα ανατολικά µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι για τη διαµόρφωση τόσο των κρητικών συνθέσεων των µεµονωµένων 

ανδρικών µορφών σε συµπλοκή µε λιοντάρι, όσο και αναπτυγµένων σκηνών κυνηγιού 

έπαιξε ρόλο κυρίως η βορειοσυριακή και ασσυριακή αντίστοιχη εικονογραφία, 

παράλληλα µε την προϋπάρχουσα κρητοµυκηναϊκή παράδοση, παρά την απουσία 

συνδετικών κρίκων. 

 Η οµοιότητα µε τα υπόλοιπα παραδείγµατα από την Κύπρο και την Κάτω 

Ιταλία οφείλεται στα κοινά ανατολικά πρότυπα προέλευσης συναφών εικονογραφικών 

θεµάτων, µεµονωµένων ή συνθέσεων. 

 

Ένδυµα 

 

 Οι µορφές στις αρ. ∆34, 40-41, 43 και 45 ασπίδες και θραύσµατα ασπίδων 

ανήκουν στους τύπους ανδρικών µορφών αρ. 1, 3 και 5 αντίστοιχα563 (πίν. 22β-23, 26β-

γ, 27α-γ, 28β, σχ. 13β-δ). Παρά τις διαφορές των ιδιοτήτων των τύπων αυτών φορούν 

ποδήρη χιτώνα ασσυριακού τύπου µε λεπτοµέρειες που χαρακτηρίζουν τα κρητικά 

χάλκινα του 8ου αι.564. 

                                                           
561 Markoe 1985, 191, 278-283(E2) / 191-192, 286-287(E3) / 193-194, 290-291(E5) / 194-196, 292-
293(E6) / 199-200, 304-307(E11) / 201, 308-309(E13). 
562 Markoe 1985, 194-196, 292-293(E6). 
563 Kunze 1931, 6, 7, 20, 33, αρ. κατ. 3, 31, 75, πίν. 4-5, 36, 37. Βλ. κεφ. ∆, σελ. 99. 
564 Kunze 1931, 195, 224. 
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 Τα υπόλοιπα αρ. ∆35-37565 θραύσµατα ασπίδων ανήκουν στον τύπο 1 (πίν. 

24α-γ, σχ. 11β-γ).  

 Ο πολεµιστής-κυνηγός; που εικονίζεται στο αρ. ∆35 θραύσµα ασπίδας φορεί 

µοναδικό ένδυµα µε µακρύ µανίκι, κοσµηµένο µε σειρά ηµικυκλίων, αντίστοιχα µε αυτά 

της κόµης της ίδιας µορφής. 

 Στο αρ. ∆36 θραύσµα ασπίδας οι σωζόµενοι αποσπασµατικά πολεµιστές 

φορούν περισκελίδα µε διακόσµηση σειρών ηµικυκλίων, όµοιων µε τα αντίστοιχα στο 

ένδυµα γυναικείων µορφών τύπου Α (σχ. 40.Α). Συναφή περισκελίδα φορεί η κεντρική 

ανδρική µορφή στο αρ. Α1 «τύµπανο»566. 

 Οι πολεµιστές τοξότες-κυνηγοί, έφιπποι ή µη στην αρ. ∆38 ασπίδα που 

ανήκουν στους τύπους 2-4567 φορούν όµοιο ένδυµα µε µικρές διαφοροποιήσεις. 

Πρόκειται έναν τύπο περιζώµατος µε ζώνη στη µέση568. Λόγω της ασπίδας που κρατούν 

οι πολεµιστές-κυνηγοί των τύπων 2-4 δεν είναι σαφές πότε ο άνω κορµός είναι γυµνός, 

εκτός από ορισµένες περιπτώσεις που είναι εµφανές ότι φορούν έναν τύπο χειριδωτού 

υποκαµίσου. 

 Ο τύπος αυτός περιζώµατος που ενίοτε απολήγει µε σαφήνεια σε οξεία 

απόληξη στο µέσο των δύο µορφών φαίνεται να έχει δεχτεί παράλληλα δύο διαφορετικές 

επιδράσεις. Αφενός επηρεάστηκε από το αντίστοιχο οξύληκτο περίζωµα µινωικής 

έµπνευσης, που σύµφωνα µε τη Σαπουνά-Σακελλαράκη επιβιώνει στην Κρήτη από την 

ΜΜ Ι έως την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο569. Είναι το ίδιο περίζωµα µε αυτό που φορούν οι 

ανδρικές µορφές στις αιγυπτιακές, ταφικές τοιχογραφίες, τη µινωική σύλληψη των 

οποίων υποστηρίζει  πρώτα η Σαπουνά-Σακελλαράκη και στη συνέχεια ο Wachsmann 

αποκαλώντας το Αιγαιακόν570. Τον ίδιο τύπο περιζώµατος φορούν οι Σύριοι στις 

τοιχογραφίες του τάφου του Menkheperresonb571 µε µικρές διαφοροποιήσεις. Αφετέρου 

όµως κατά τον 8ο αι. το περίζωµα αυτό, όχι πάντα τόσο οξύληκτο, απαντάται στη 

βορειοσυριακή και φοινικική τέχνη, φοριέται δε συνήθως από ήρωες-κυνηγούς σε 

συµπλοκή µε ζώα, αλλά και πολεµιστές. Το ένδυµα των πολεµιστών-κυνηγών στην αρ. 
                                                           

565 Kunze 1931, 19, 21, 284, αρ. κατ. 30, 35, πίν. 37, 51d. 
566 Βλ. κεφ. Α, σελ. 9-10, υπ. 36-42.  
567 Βλ. κεφ. ∆, σελ. 99. 
568 Kunze 1931, 224-225. 
569 Σαπουνά-Σακελλαράκη 1971, 55, 71, 83, 116-120, 217, εικ. 11 (140), 13 (161, 163, 165), εικ. 15 (190). 
570 Σαπουνά-Σακελλαράκη 1971, 224-235· Wachsmann 1987, 43-44, πίν. XXXV:B/ XXXVI:B (µορφές 
αρ. 5-12)/ ΧΧΧVII:B - XXXVIII:B (µορφές αρ. 4, 6, (8, 10;)/ XXXIX (µορφή αρ. 7)/ ΧLI - XLIII: B 
(µορφές αρ. 1-16). 
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∆38 ασπίδα οµοιάζει σχετικά µε το ένδυµα των ηρώων-κυνηγών των 

ελεφαντουργηµάτων της οµάδας Loftus µε τη διαφορά ότι στο κρητικό ένδυµα, που 

παραπέµπει περισσότερο στο µινωικό οξύληκτο περίζωµα, δεν διακρίνεται µε σαφήνεια 

η επικάλυψη του ενός υφάσµατος από το άλλο, διακριτή µόνο στους τοξότες-κυνηγούς. 

Πρόκειται για ένα είδος φούστας, που αποτελείται από ένα ενιαίο ύφασµα και κλείνει 

στο ύψος των δύο µηρών, συχνά µε αποστρογγυλευµένη απόληξη στα βορειοσυριακά 

παραδείγµατα572. 

 Οι κυνηγοί όπως απεικονίζονται στις χάλκινες κυπροφοινικικές φιάλες τον 8ο 

-7ο αι. δεν φορούν ποτέ τέτοιου είδους οξύληκτο περίζωµα, ενώ αντίθετα φορούν 

ανάλογα µε την πηγή των ανατολικών επιδράσεων έναν τύπο περιζώµατος-φούστας που 

φαίνεται λόγω του συνήθους διασκελισµού τους σαν περισκελίδα,  ή ασσυριακού τύπου 

ένδυµα573. 

 Στην Κρήτη του 7ου αι. η χρήση µακρού ή κοντού περιζώµατος 

χρησιµοποιείται στην απεικόνιση των κυνηγών στα χάλκινα τορεύµατα του ιερού της 

Σύµης, ως ένδυµα που αρµόζει στις ανάγκες της ευγενούς απασχόλησης µε το κυνήγι574. 

 Το υποκάµισο που φορούν ενίοτε οι πολεµιστές-κυνηγοί είναι χειριδωτό, τόσο 

στα κρητικά όσο και στα ανατολικά παραδείγµατα.  

 Τέλος, εκτός από τις κρανοφόρες µορφές οι υπόλοιποι πολεµιστές-κυνηγοί 

φέρουν ένα χαµηλό κάλυµµα κεφαλής που οµοιάζει σχετικά µε το αντίστοιχο που 

φορούν ορισµένες γυναικείες µορφές των φιαλών575, ή σφίγγες ορισµένων ασπίδων576.  

                                                                                                                                                                      
571 Σαπουνά-Σακελλαράκη 1971, 210· Barnett 19752, 67-68, 192, 193-194, αρ. κατ. S12a-e, S33a-mm, εικ. 
20, πίν. XXVII, XXVIII. 
572 Barnett 19752, 67, εικ. 20 (S4). 
573 Canciani 1970, 169-170, 242-243 (Cy1), 170-171, 243-244 (Cy2), 174-175, 251 (Cy5), 177-178, 256-
259 (Cy8), 184, 226 (Cy17). Οι ήρωες σε συµπλοκή µε ζώα σε κυπριακά ελεφάντινα επίσης έργα της ΥΕΧ 
φορούν περίζωµα ευθύγραµµης και πάλι απόληξης. 
574 Λεµπέση 1985, 29-30, 39, 43-44, πίν. 12 (Α19), 13 (Α17), 26 (Α43), 32 (Α56), 36 (Α18). 
575 Βλ. κεφ. Ι, αρ. Ε46-81, 84-89. 
576 Βλ. κεφ. Ι, αρ. Β3, Γ28-29. 
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 Αντίστοιχα οι ήρωες-κυνηγοί των ανατολικών και κυπριακών παραδειγµάτων 

της ΥΕΧ φορούν σε ορισµένες περιπτώσεις κράνος, ενώ στις απεικονίσεις του 8ου αι. 

έχουν την κεφαλή συνήθως ακάλυπτη µε έναν απλό κεφαλόδεσµο περιµετρικά της577. 

                                                           
577 Barnett 19752, 66-70, πίν. XVIII (S1), XXII (S2,4), XXIV (S10 a-e), XXVI (S20), XXVII (S12 a-e). 
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Οπλισµός 

 

Η εξάρτυση του πολεµιστή τοξότη-κυνηγού ή µάχιµου, όπως αυτή εικονίζεται 

στις χάλκινες ασπίδες του Ιδαίου Άντρου είναι η εξής: α. αµυντική (ασπίδες, κράνη, 

κνηµίδες, θώρακες) και β. επιθετική (ξίφη, δόρατα, τόξα, βέλη, φαρέτρες). 

 

α. Αµυντική εξάρτυση 

 

1. Ασπίδες 

Οι πολεµιστές, κυνηγοί ή µη578, φέρουν δύο διαφορετικούς τύπους 

ασπίδων579. Η πλειονότητα ανήκει στο βοιωτικό τύπο της στρογγυλής ασπίδας580 µε 

στρογγυλό οµφαλό, ελληνικής καταγωγής, µε οµόκεντρους κύκλους από οµφάλια, που 

χαρακτηρίζουν τον προοπλιτικό τύπο ασπίδας581. O τύπος αυτός επιβιώνει µέχρι το 

τέλος της Γ περιόδου και στη συνέχεια δανείζει τα διακοσµητικά του στοιχεία στην 

οπλιτική ασπίδα του 7ου αι. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του προοπλιτικού αυτού τύπου 

αποτελούν τα οµφάλια που εδραιώνουν την ονοµασία του τύπου αυτού ασπίδας ως 

οµφαλόεσσας. ∆ύο µόνο πολεµιστές-κυνηγοί στην αρ. ∆38 ασπίδα φέρουν ασπίδα τύπου 

∆ιπύλου582, συγγενέστερη στον στρογγυλό τύπο ασπίδας µε οµφάλια σε παράλληλες 

σειρές, χωρίς κεντρικό οµφαλό, παρά στον τύπο της οκτώσχηµης ασπίδας µε συνεχή 

σειρά οµφαλίων583. Τα οµφάλια αυτά κατά το πλείστον τοποθετήθηκαν προκειµένου να 

καλυφθεί η σχετικά µεγάλη επιφάνεια της ασπίδας, η οποία εάν έµενε ακόσµητη θα ήταν 

αντίθετο από το πνεύµα της παράστασης στην αρ. ∆38 ασπίδα584. Τοποθετούνται σε 

ευθεία διάταξη στο µέσον της επιφάνειας της ασπίδας, οµοίως µε αντίστοιχου τύπου 

ασπίδες που εικονίζονται σε µερικά αγγεία Γ χρόνων από την Κυρίως Ελλάδα. 

Πρόκειται για καθαρά ελληνικό τύπο, η ύπαρξη του οποίου αµφισβητείται στην 

πραγµατικότητα585, δεν συναντάται ποτέ στην ανατολική τέχνη και γίνεται γνωστός 

                                                           
578 Kunze 1931, 6-7, αρ. κατ. 3, πίν. 4-5/8-12, αρ. κατ. 6, πίν. 10-20, παράρτ. 1, 284, πίν. 51(d). 
579 Lorimer 1950, 178· βλ. κεφ. ΣΤ, σελ. 167-168. 
580 Lorimer 1950, 216. 
581 Lorimer 1950, 184· Λεµπέση 1976, 77. 
582 Kunze 1931, 8-12, αρ. κατ. 6, πίν. 10-20, παράρτ. 1. 
583 Lorimer 1950, 161, υπ. 2. 
584 Pernice 1892, 215, εικ. 4. Σε ένα όστρακο αγγείου Γ χρόνων από την Αθήνα, σήµερα στο Μουσείο του 
Λούβρου εικονίζονται τρεις πολεµιστές, ο καθένας από τους οποίους κρατεί µια στρογγυλή, µια 
ορθογώνια και µια ασπίδα τύπου ∆ιπύλου αντίστοιχα. Ένα µεγάλο όστρακο πιθανόν του ίδιου αγγείου µε 
όµοια σύνθεση ασπίδων βρίσκεται στο ΕΑΜ. 
585 Snodgrass 1964, 58· idem 1980, 54-57 και ιδιαιτέρως 53-54. 
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κυρίως από τις παραστάσεις των Γ αγγείων του ∆ιπύλου, όπου οφείλει και το όνοµά 

του586. Έχει σχήµα τυποποιηµένου οκτώ που καλύπτει τον πολεµιστή ως τα γόνατα, 

εκτός από την αντίστοιχη στην αρ. ∆38 ασπίδα που καλύπτει τον πολεµιστή ως την 

έκφυση των µηρών. Στην Κρήτη υπάρχουν ελάχιστα δείγµατα απεικόνισης ασπίδων 

αυτού του τύπου, όπως σε έναν πίθο, αποσπασµατικής διατήρησης, των αρχών του 7ου 

αι. µε ανάγλυφη παράσταση πολεµιστών που φέρουν ασπίδες τύπου ∆ιπύλου587. Και σε 

ένα όστρακο κρατήρα επίσης ΥΓ περιόδου από το Βρόκαστρο πιθανόν κυκλαδικού 

εργαστηρίου εικονίζεται το ίδιο θέµα588. Από την υπόλοιπη Ελλάδα χαρακτηριστικά 

είναι τα παραδείγµατα του χάλκινου Γ ειδωλίου γυµνού πολεµιστή µε κράνος και ασπίδα 

τύπου ∆ιπύλου από την Καρδίτσα589, του αποσπασµατικά σωζόµενου Γ σκύφου µε 

παράσταση ασπίδας τύπου ∆ιπύλου, του τµήµατος χάλκινης πόρπης από τον Άγιο 

Γεώργιο Σκύρου και των χρυσών νεκρικών ελασµάτων επίσης από τη Σκύρο µε 

αντίστοιχες παραστάσεις590. 

 

2. Κράνη 

Το κράνος είναι το αµυντικό όπλο που ευνοείται περισσότερο στις 

παραστάσεις της Γ περιόδου και παρά τη γυµνή απεικόνιση των πολεµιστών πάντα 

υπάρχει κράνος που υποδηλώνεται συνήθως από την ύπαρξη λοφίου. Εκτός όµως από 

τις παραστάσεις, τα πραγµατικά κράνη που έχουν διασωθεί είναι ελάχιστα591. 

Κράνος όµοιου τύπου φέρει το αντιθετικό ζεύγος των πολεµιστών στην αρ. 

∆34 ασπίδα και οι πολεµιστές-κυνηγοί στην αρ. ∆38 ασπίδα. 

Ο δεύτερος ανήκει στον κωνικό τύπο κράνους (kamlelm) µε καθιστό, 

οδοντωτό λοφίο, γνωστός µόνο από την κρητική τέχνη του 8ου αι. χωρίς αντίστοιχα 

παραδείγµατα από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο592. Εκτός από την αρ. ∆38 ασπίδα 

όµοιος τύπος κράνους µε µικρές διαφοροποιήσεις απαντάται στο χάλκινο έλασµα από το 

Καβούσι593, στο χρυσό έλασµα από το Χανιαλή Τεκκέ, στις επίσης χρυσές ταινίες της 

                                                           
586 Schaefer 1957, πίν. I1· Boardman 1962, 32, πίν. 4α. 
587 Lorimer 1950, 161, υπ. 5· Canciani 1970, 49, υπ. 92. 
588 Borchhardt 1977α, πίν. XIII, a-b. 
589 Lorimer 1950, 162 (ασπίδες τύπου ∆ιπύλου έχουν βρεθεί και στο Ηραίο Σάµου). 
590 Μαραγκού 1996, 148-150, αρ. κατ. 229-233· Sapouna-Sakellarakis 1997, 35-42, εικ. 3-7, πίν. 1α. 
591 Snodgrass 1964, 3-35 και ιδιαιτέρως 5· Borchhardt 1977, 68-72. 
592 Kunze 1931, 216-218· Snodgrass 1964, 3-15 και ιδιαιτέρως 11· Canciani 1970, 126-131· Hoffmann 
1972, 1-2, 17· Bosana-Kourou 1979, 153-154, πίν. 179 α(1-2). 
593 Boardman 1967, 59, πίν. 12(3) · Blome 1982, 11, εικ. 3.  
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Συλλογής Nelidow594, στη χάλκινη ζώνη και φαρέτρα από τη Φορτέτσα595, στο πήλινο 

πινάκιο από τον τάφο οικοπέδου Χατζάκη (Τεκκές)596, και στο ασβεστολιθικό 

αρχιτεκτονικό ανάγλυφο από τα Χανιά597, δηλαδή σε πολεµιστές και σφίγγες του 

«κνωσιακού εργαστηρίου» από τις αρχές ως το τέλος του 8ου αι. 

Όπως προκύπτει από τις παραστάσεις αυτές αλλά και από τις αντίστοιχες 

ανατολικές598, το κράνος θα πρέπει να ήταν κατασκευασµένο από δύο τµήµατα599 στα 

σηµεία ένωσης των οποίων προσαρµοζόταν το καθιστό, οδοντωτό λοφίο, που άλλοτε 

άρχιζε αµέσως πάνω από το µέτωπο κατά µήκος όλης της τοµής της περιφέρειας της 

κεφαλής και κατέληγε πίσω στην πλάτη, ενώ άλλοτε το λοφίο ήταν βραχύτερο και 

κάλυπτε µόνο το πάνω µέρος του κρανίου600 µε µία ή περισσότερες ταινίες στο κάτω 

άκρο του λοφίου. Η κάσκα και στις δύο περιπτώσεις ήταν κωνική, αν και συχνά η 

κορυφή του κώνου εµφανίζεται αποστρογγυλευµένη. 

Η εµφανής δήλωση των αυτιών των πολεµιστών-κυνηγών στην αρ. ∆38 

ασπίδα είναι δυνατόν να ερµηνευθεί διττά: ή τα αυτιά ήταν ακάλυπτα ή υπήρχε πλαστική 

διαµόρφωσή τους στο κράνος, οµοίως στα κρητικά κράνη του 7ου αι.601. 

Τέλος, η προέλευση αυτού του τύπου κράνους αναζητείται στην χεττιτική και 

ουραρτιανή τέχνη602, µε διαφοροποιήσεις µόνο στην απόδοση των επιµέρους 

λεπτοµερειών. Εποµένως, ενώ η ανατολική προέλευση αυτού του τύπου κράνους δεν 

αµφισβητείται, διατηρούνται όµως επιφυλάξεις για το αν υπήρξε πραγµατικά αυτός ο 

τύπος κράνους ή ήταν προϊόν της κρητικής τέχνης του 8ου αι. 

 

3. Κνηµίδες 

Κνηµίδες φέρουν οι πολεµιστές στην αρ. ∆38 ασπίδα και σε τέσσερα 

θραύσµατα δύο διαφορετικών, αποσπασµατικά σωζόµενων ασπίδων603. 

Ελάχιστα ενγένει είναι τα δείγµατα των κνηµίδων Γ χρόνων που σώζονται, εξ 

αιτίας κυρίως του φθαρτού υλικού τους από ύφασµα ή δέρµα604. Κυριότερο δείγµα είναι 

                                                           
594 Blome 1982, 68, υπ. 30. 
595 Brock 1957, 197-199, αρ. κατ. 1568-1569. 
596 Μπρεδάκη & Σταµπολίδης 1998, 207, αρ. κατ. 230. 
597 Boardman 1961, 138, εικ. 53. 
598 Lorimer 1950, 236-237. 
599 Hoffmann 1972, 1, 2, 14· Borchhardt 1977, πίν. 25,2. 
600 Borchhardt 1977, πίν. 25,2. 
601 Bosana-Kourou 1979, 153. 
602 Borchhardt 1977, πίν.38,5/25,1. 
603 Βλ. κεφ. Ι, αρ. ∆36, 38, 40, 41, 43. 
604 Lorimer 1950, 250-254· Snodgrass 1964, 86-88. 
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το ζεύγος χάλκινων κνηµίδων από το Καβούσι605 του τέλους του 8ου αι. και ένα άλλο 

από την Πραισό606 συναφούς χρονολόγησης, χωρίς όµως τυπολογικά να έχουν καµία 

σχέση µε τις ταινιόσχηµες κνηµίδες των πολεµιστών-κυνηγών στην αρ. ∆38 ασπίδα. 

Αξιοπαρατήρητη τέλος είναι η παντελής απουσία απεικόνισης του είδους αυτού 

αµυντικής εξάρτυσης από την τέχνη της Ανατολής και της Κύπρου. Και τα δύο 

παραδείγµατα κνηµίδων από το Καβούσι και την Πραισό δεν παρουσιάζουν οµοιότητες 

µε τις κνηµίδες των πολεµιστών στα αρ. ∆36, 38 και 43 θραύσµατα ασπίδων. Μόνο σε 

µία στήλη από τον Πρινιά του 7ου αι.607 παρατηρείται ευθύγραµµη και όχι ηµικυκλική 

απόληξη των κνηµίδων κάτω από τα γόνατα, όπως στα παλαιότερα παραδείγµατα. 

 

4. Θώρακες 

Καµία µορφή στις ασπίδες δεν φέρει θώρακα. 

 

β.  Επιθετική εξάρτυση  

 

1. Ξίφη 

Από τα σηµαντικότερα επιθετικά όπλα είναι τα ξίφη. Η τυπολογία τους είναι 

σταθερή σε όλη τη µακρά περίοδο από το τέλος της µυκηναϊκής µέχρι τις αρχές της Αν 

περιόδου µε κυρίαρχο ένα µόνο τύπο ξίφους, γνωστό ως Naue II608. Είναι πιθανόν τα 

ξίφη µε την κεντρική νεύρωση που εικονίζονται στην αρ. ∆38 ασπίδα να είναι τύπου 

Naue II (τύπος Ι ή ΙΙΙ) µε οξεία ράχη, δηλαδή οι δύο όψεις της λεπίδας είναι παράλληλες 

και µόνο προς το τέλος συγκλίνουν για να σχηµατίσουν µία µυτερή αιχµή. Η λεπίδα 

φέρει κατά µήκος κάθε πλευράς µία κεντρική ακµή, ένα είδος χαµηλής, γωνιώδους 

νεύρωσης περισσότερο γνωστή ως οξεία ράχη. Έτσι η τοµή της λεπίδας έχει σχήµα 

ρόµβου. Η λαβή του ξίφους που φέρουν οι πολεµιστές στην αρ. ∆38 ασπίδα είναι 

εµφανής, ώστε να είναι δυνατή η ταύτιση του τύπου Naue II. Ο δεύτερος τύπος ξίφους 

που εικονίζεται στην αρ. ∆38 ασπίδα µε την αποστρογγυλευµένη λαβή χωρίς κεντρική 

νεύρωση στην λεπίδα δεν ανήκει κατά τον Snodgrass σε κανέναν από τους τύπους 

ταξινόµησης των ξιφών. 

 

                                                           
605 Boyd 1901, 145· Levi 1930-1931, 88. 
606 Benton 1939-1940, 57, 311. 
607 Λεµπέση 1976, 80. 
608 Snodgrass 1964, 115-139· Foltiny 1980, 268-271. 
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2. ∆όρατα 

Το σηµαντικότερο ίσως επιθετικό όπλο της αρχαιότητας υπήρξε το δόρυ που 

αποτελείται από ένα µακρύ, ξύλινο στύλο και µία µεταλλική ακµή στη άκρη του. Λόγω 

της φθαρτότητας του υλικού των στύλων σώζονται µόνο οι αιχµές. Στη Μυκηναϊκή 

εποχή οι αιχµές είναι χάλκινες και χυτές, ενώ από τον 11ο αι. γίνονται σιδερένιες και 

σφυρήλατες. Πρωτοεµφανίζονται στην Κύπρο και εισάγονται στην Ελλάδα. Κατά την Γ 

περίοδο τα χάλκινα δόρατα παρασκευάζονται παράλληλα µε τα σιδερένια όπως 

µαρτυρούν τα ευρήµατα609. Μετά τη Γ περίοδο τα σιδερένια δόρατα επικρατούν 

απόλυτα, ενώ τα χάλκινα είναι άγνωστα. Εποµένως η αιχµή δόρατος που εικονίζεται στο 

αρ. ∆37 θραύσµα ασπίδας από τη ∆ωδώνη610 είναι πιθανότατα χάλκινη, χωρίς όµως να 

είναι δυνατή η ταύτισή του µε κανένα τύπο δόρατος λόγω της σχηµατοποιηµένης 

απόδοσής του. 

 

3. Τόξα 

Βασικό επιθετικό όπλο που εικονίζεται στην αρ. ∆38 ασπίδα και στα αρ. ∆43-

45 θραύσµατα ασπίδων611. Ανήκουν στον ίδιο τύπο τόξου εκτός από το τόξο στο αρ. 

∆45 θραύσµα ασπίδας. Ο τύπος αυτός είναι κρητικός, γνωστός από ελάχιστες µόνο 

παραστάσεις ως σύνθετος µε µία καµπύλη612, ένας από τους τρεις τύπους τόξων της Γ 

περιόδου που επιβιώνει από την µινωική ως την ΥΓ περίοδο. 

Συγκεκριµένα παραδείγµατα κρητικού τύπου τόξου απαντώνται σε µία 

βοιωτική πόρπη που βρέθηκε στην Κρήτη και σε δύο αγγεία Γ χρόνων613. Πιο 

συγκεκριµένα ο πρώτος τύπος τόξου χαρακτηρίζεται από το  µεγάλο τέντωµα του τόξου 

µέχρι το αυτί, στοιχείο που απουσιάζει εντελώς, από την τέχνη της Ασσυρίας614. Ο 

τριγωνικός, δεύτερος τύπος τόξου615 είναι αντίθετα διαδεδοµένος στην ασσυριακή τέχνη 

και δεν απαντάται καθόλου στην ελληνική τέχνη. 

 

4. Βέλη 

                                                           
609 Benton 1953, 343-345· Snodgrass 1964, 115 κε.· Höckmann 1980, 301-319. 
610 Kunze 1931, πίν. 51(d). 
611 Kunze 1931, 20, αρ. κατ. 31, πίν. 36 / 20, αρ. κατ. 33α, πίν. 37 / 33, αρ. κατ. 75 πίν. 37. 
612 Lorimer 1950, 276-289. 
613 Hampe 1936, πίν. 14, 28· Kahane 1940, 476, υπ. 2, πίν. 23,2. 
614 Kunze 1931, 221. 
615 Kunze 1931, 221-222. 
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Τα βέλη αποτελούνται από δύο τµήµατα, πρώτο το ξύλινο στέλεχος και 

δεύτερο τη µεταλλική αιχµή που προσαρµόζεται στο άκρο του στελέχους. Σήµερα 

διασώζονται µόνο οι αιχµές βελών, λόγω του φθαρτού υλικού των στελεχών τους. 

Τα βέλη που εικονίζονται στην αρ. ∆38 ασπίδα παρά τη σχηµατοποιηµένη 

απόδοσή τους πιθανότατα να ανήκουν στον τύπο 2, σύµφωνα µε την κατάταξη του 

Snodgrass616. Πρόκειται για έναν πολύ απλό τύπο βέλους από το οποίο ελλείπει το 

κεντρικό κύρτωµα στη βάση της αιχµής που κυριαρχεί στον τύπο 1. Είναι 

κατασκευασµένο από σίδηρο και κυριαρχεί στην Κρήτη κατά τους Σκοτεινούς χρόνους 

και τη Γ περίοδο617. 

 

5. Φαρέτρες 

Φαρέτρες εικονίζονται στην αρ. ∆38 ασπίδα και στο αρ. ∆43 θραύσµα 

ασπίδας618. Ο τρόπος απεικόνισής τους είναι σχηµατικός τόσο για την φαρέτρα όσο και 

για τα βέλη που αποδίδονται µε λοξές παράλληλες γραµµές, σχηµατοποιηµένες, 

κρητικής µάλλον έµπνευσης. 

Παράλληλα δεν είναι δυνατόν να βρεθούν εύκολα εξαιτίας της σπανιότητας 

της φαρέτρας ως είδους που δεν διασώζεται λόγω του φθαρτού υλικού κατασκευής της. 

Και ενώ στην Ανατολή έχουν διασωθεί µεταλλικές φαρέτρες619, στην Ελλάδα το 

µοναδικό δείγµα θεωρείται η χάλκινη φαρέτρα της Φορτέτσας620, την οποία πρώτος 

ταύτισε ο Πλάτων621 και στη συνέχεια ο Brock622. 

                                                           
616 Snodgrass 1964, 145, εικ. 9, 148. 
617 Levi 1927-1929, πίν. 11· Pendlebury & Money-Couts 1937-1938, πίν. XXIX, 672· Brock 1957, πίν. 
171X, 574. 
618 Kunze 1931, 8-9, αρ. κατ. 6, πίν. 10-20, παράρτ. 1 / 20, αρ. κατ. 31, πίν. 36. 
619Kunze 1931, 222. 
620 Brock 1957, 197-199, αρ. κατ. 1519, πίν. 169· Canciani 1970, 52, 187, αρ. κατ. 98 (µε παλαιότερη 
βιβλιογραφία). 
621 Platon 1962, 505. 
622 Brock 1957, 118. 
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Και στην περίπτωση των αρ. ∆38 και 43 ασπίδων, όπως και σε άλλες 

παραστάσεις γνωστές από τον ελληνικό χώρο, οι φαρέτρες εικονίζονται κρεµασµένες 

στον ώµο του τοξότη µε ένα «τελαµώνα».  
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Ε. Γυναικείες µορφές 

 

 Σε ένα µεγάλο σύνολο αρ. Ε46-81, 84-89 (πίν. 29α-ε � 47γ, 49α-51, σχ. 14-

33γ, 35-37) φιαλών και χερνίβων από τις παλαιές και νέες ανασκαφές από το Ιδαίο 

Άντρο623, την Ελεύθερνα624, τους Αρκάδες625, και τη Σύµη626 απεικονίζονται όρθιες, 

ενδεδυµένες, γυναικείες µορφές σε διάφορες δραστηριότητες προς τιµήν ένθρονης ή 

αναπαυόµενης σε ανάκλιντρο γυναικείας θεότητας ή ζεύγους θεοτήτων. Ανάλογα µε τη 

δραστηριότητά τους οι γυναικείες µορφές χωρίζονται στις εξής οµάδες. 

1. Όρθιες, ενδεδυµένες, γυναικείες χειροκρατούµενες µορφές 627. 

2. Όρθιες, ενδεδυµένες, γυναικείες µορφές µε προσφορές 628. 

3. Μουσική ποµπή όρθιων, ενδεδυµένων, γυναικείων µορφών 629. 

4. Όρθιες, ενδεδυµένες, γυναικείες παρά τη θεότητα µορφές 630. 

5. α. Ένθρονη γυναικεία θεότητα.   

    β. Αναπαυόµενη σε ανάκλιντρο γυναικεία θεότητα ή ζεύγος θεοτήτων 631. 

6. Varia632. 

7. Τελετουργικά δρώµενα προς τιµήν ένθρονης ή αναπαυόµενης σε 

ανάκλιντρο γυναικείας θεότητας ή ζεύγους γονιµικών θεοτήτων. 

 Οι γυναικείες µορφές όλων των οµάδων παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά 

στην απόδοση του καλύµµατος της κεφαλής, όταν υπάρχει, στους δυο τύπους κόµης (1-

2) (σχ. 39.1-2), στα χαρακτηριστικά του προσώπου, στη στάση του σώµατος και στους 

τρεις τύπους ενδύµατος (Α-Γ) (σχ. 40.Α-Γ). 

Η απόδοση των κεφαλών των γυναικείων µορφών στις συγκεκριµένες φιάλες 

και χέρνιβες αποδίδεται σε κατατοµή. Ακολουθεί τον συνήθη κανόνα της εποχής, τόσο 

                                                           
623 Από την ανασκαφή F. Halbherr 1885 προέρχονται οκτώ θραύσµατα φιαλών (Halbherr & Orsi 1888, 9-
38, 81-95, 167-173· Kunze 1931, 31, 35, αρ. κατ. 70-71, 88, πίν. 32, 48), ενώ από την ανασκαφή Γ. 
Σακελλαράκη 1982-1986 προέρχονται συνολικά εκατόν τριάντα επτά θραύσµατα φιαλών (Σακελλαράκης 
1983, 483-485, υπ. 1· Σακελλαράκης 1984, 545, 555, 577, 580, 583· Sakellarakis 1985, 19-48, πίν. 25α). 
624 Σταµπολίδης 1998, 254, αρ. κατ. 318· Stampolidis 1998, 180-181, εικ. 14-15. 
625 Levi 1927-1929, 374-375, εικ. 490b-c· Kanta & Karetsou 1998, 167, εικ. 13. 
626 Παπασάββας υπό δηµοσίευση. 
627 Οµάδα 1: αρ. Ε46, 47, 50, 60, 87, 88, 89. 
628 Οµάδα 2: αρ. Ε46, 87. 
629 Οµάδα 3: αρ. Ε51, 84, 87. 
630 Οµάδα 4: αρ. Ε84, 85, 87, 89. 
631 Οµάδα 5α-β: αρ. Ε51, 85, 86, 87, 89. 
632 Οµάδα 6: αρ. Ε61-80. 
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στη χαλκουργία όσο και στη χρυσοχοΐα και αγγειογραφία, στην ανατολική, κυπριακή, 

κρητική, ελλαδική και στην τέχνη της Κάτω Ιταλίας633. 

Η φορά των γυναικείων µορφών προσδιορίζεται κατά δραστηριότητα σε όλες  

τις φιάλες και χέρνιβες οµοίως µε τις κυπριακές634. 

Το άνω τµήµα της κεφαλής των γυναικείων µορφών όλων των οµάδων 

καλύπτει είδος πόλου635, ο οποίος χαρακτηρίζει εκτός από τις κρητικές, γυναικείες  και 

µιξογενείς µορφές636 και τις αντίστοιχες στις χάλκινες φιάλες από τη Σπάρτη;637, τον 

Κεραµεικό638, το Λευκαντί639, το Ιδάλιο640, την Τεχεράνη641 µε σαφείς επιρροές από τη 

βορειοσυριακή τέχνη642. 

                                                           
633 Morgan 1995, 135. 
634 Coldstream 1977, 100, εικ. 32b, 281. Οι γυναικείες µορφές της οµάδας 1 είναι αριστερόστροφες όπως 
στην περίπτωση της αρ. 87 χέρνιβας από την Ελεύθερνα (Σταµπολίδης 1998, 254, αρ. κατ. 318· 
Stampolidis 1998, 181) και τη Σπάρτη; (Markoe 1985, 207-208, 328-329(G8). Στις φιάλες από το Ιδαίο 
Άντρο είναι δεξιόστροφες και αριστερόστροφες ταυτόχρονα, ενώ στη φιάλη  από τους Αρκάδες είναι όλες 
δεξιόστροφες. Οι αντίστοιχες µορφές στις χάλκινες κυπριακές φιάλες από το Ιδάλιο είναι δεξιόστροφες 
(Markoe 1985, 171-172, 246-247 (Cy3). Οι γυναικείες µορφές της οµάδας 2 είναι κατά κανόνα 
αριστερόστροφες, στις σωζόµενες, κρητικές φιάλες και χέρνιβες, συµπεριλαµβανοµένης και της φιάλης 
της Σπάρτης;, ενώ στην ασηµένια φιάλη από το Κούριο και από το Μουσείο της Τεχεράνης και το 
Λευκαντί είναι δεξιόστροφες (Markoe 1985, 175-177, 252-253 (Cy6) 217, 347 (U6)· Popham 1994, 17-21, 
εικ. 2.8). Οι γυναικείες µορφές της οµάδας 3 είναι πάντοτε δεξιόστροφες στην περίπτωση των χάλκινων 
κρητικών φιαλών και χερνίβων, συµπεριλαµβανοµένης και της λεγόµενης φιάλης της Σπάρτης; και της 
ασηµένιας φιάλης από το Κούριο σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες αριστερόστροφες µορφές στις χάλκνες 
φιάλες από το Ιδάλιο, το Μουσείο Τεχεράνης και το Λευκαντί. Οι γυναικείες µερφές της οµάδας 4 
συνήθως είναι διάφορης φοράς ανάλογα µε τη δραστηριότητά τους. Στις κρητικές φιάλες και χέρνιβες 
γυναικεία µορφή που προσεγγίζει την τράπεζα βρώσιµων προσφορών είναι αριστερόστροφη, ενώ αυτή 
που ασχολείται στη βοηθητική τράπεζα των υγρών προσφορών είναι ή αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη. 
Στη χάλκινη φιάλη από το Ιδάλιο, το Μουσείο Τεχεράνης και το Λευκαντί είναι δεξιόστροφες. 
∆ιαφαίνεται εποµένως ότι η διάταξη των γυναικείων µορφών των οµάδων 1-4 εξαρτάται βασικά από τη 
φορά του θρόνου της γυναικείας θεότητας. Στην περίπτωση των κρητικών φιαλών και χερνίβων η ένθρονη 
γυναικεία µορφή (οµάδα 5α) είναι δεξιόστροφη, συµπεριλαµβανοµένης και της λεγόµενης φιάλης της 
Σπάρτης; και της Ολυµπίας [Markoe 1985, 204-205, 316-317 (G3)], ενώ στις χάλκνες φιάλες από το 
Ιδάλιο, το Μουσείο της Τεχεράνης και το Λευκαντί είναι αριστερόστροφες. 
635 Τα κρητικά παραδείγµατα, συµπεριλαµβανοµένης και της λεγόµενης φιάλης από τη Σπάρτη;, αποδίδουν 
αφαιρετικά το κάλυµµα κεφαλής ενιαία µε την µακριά κόµη, τύπου 1 (σχ. 39.1). Είναι εµφανές ότι 
πρόκειται για κάλυµµα από την ευθύγραµµη άνω επιφάνεια της κεφαλής, ως µία κρητική παραλλαγή του 
καλύµµατος κεφαλής που φέρουν αντίστοιχες µορφές εκτός Κρήτης, όπως χαρακτηριστικά εικονίζονται 
στη φιάλη του Ιδαλίου και της Τεχεράνης. Για τις ανατολικές επιδράσεις στη χρήση του πόλου κατά τον 
8ο-7ο αι. παράλληλα µε την ισχυρή και συνεχή σχετική κρητοµυκηναϊκή παράδοση κ.ε. βλ. Levi 1945, 
296· Βλασσοπούλου-Καρύδη 1996, 85-86. 
636 Εκτός από τις µορφές στις φιάλες και χέρνιβες όµοιο κάλυµµα κεφαλής (Levi 1945, 296) φέρουν και οι 
δεξιόστροφες σφίγγες αµέσως κάτω από το χείλος στις αρ. Γ28-29 φιάλες επίσης από το Ιδαίο Άντρο τώρα 
στο Μουσείο Ηρακλείου και στο ΕΑΜ αντίστοιχα (Matthäus 1998, 237-238, αρ. κατ. 284· idem 1998α, 
135-137, εικ. 7-12). 
637 Dussaud 1936-1937, 92-95· Markoe 1985, 207-208, 328-329 (G8). 
638 Markoe 1985, 203, 312-314. 
639 Popham 1994, 17-21, εικ. 2. 8. 
640 Markoe 1985, 171-172, 246-247 (Cy3). 
641 Markoe 1985, 217, 347 (U6). 
642 Barnett 19752, 104-105. 
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Η κόµη των γυναικείων µορφών στις αρ. Ε46-81, 84-89 φιάλες και χέρνιβες 

αποδίδεται σε δύο τύπους: 1. τον επιµήκη ως το µέσον της πλάτης, 2. την στρογγυλή 

κόµη-φενάκη (σχ. 39.1-2). Ο πρώτος τύπος αποδίδεται µε  διαφορετικούς τρόπους 

απόδοσης των εσωτερικών λεπτοµερειών χωρίς όµως να παραλλάζει το περίγραµµά του. 

Η παράλληλη χάραξη της κόµης κατά µήκος της ωµοπλάτης και η σε κατατοµή απόδοση 

του προσώπου επιτρέπει την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Η κόµη 

τύπου 1 παραπέµπει ακριβώς στην κόµη των σφιγγών στις αρ. Γ28-29 φιάλες. Εκτός 

Κρήτης µόνο οι γυναικείες µορφές στη φιάλη από τη Σπάρτη; έχουν συναφή κόµη. Η 

κόµη τύπου 2 παραπέµπει ακριβώς στην αντίστοιχη κόµη των γυναικών-µουσικών στην 

ελεφάντινη πυξίδα από τη Nimrud µε ποµπή µουσικών προς τιµήν ένθρονης, γυναικείας 

θεότητας643. Πρόκειται για φενάκη αιγυπτιακού τύπου που διαδίδεται ως δάνειο στη 

φοινικική, κυπριακή και κρητική τέχνη. Πέντε θραύσµατα µε παράσταση αυτού του 

τύπου κόµης έχουν βρεθεί στο Ιδαίο Άντρο, τα δύο πρώτα (αρ. Ε82, πίν. 48α, σχ. 34α) 

από τα οποία συνανήκουν µε την κόµη του χάλκινου ανθρωποµορφικού αγγείου του 7ου 

αι. που βρίσκεται τώρα στο Μουσείο Ashmolean644. Το τρίτο (αρ. Ε83, πίν. 48β, σχ. 

34β) ανήκει σε ένα συναφές ανθρωποµορφικό αγγείο. Τα υπόλοιπα δύο ανήκουν στις 

φιάλες αρ. Ε46, 61 (πίν. 29α-ε, 43α, σχ. 14, 29α). Όµοια κόµη, τύπου 2 έχουν οι σφίγγες 

στο κάτω µισό της αρ. Β2 ασπίδας και ο πολεµιστής ή κυνηγός στο αρ. ∆35 θραύσµα 

ασπίδας. 

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου των γυναικείων αυτών µορφών 

ακολουθούν ακριβώς το βορειοσυριακό πρότυπο απόδοσης γυναικείων και ανδρικών 

µορφών, το χαµηλό µέτωπο δηλαδή, την ευθεία γραµµή µύτης µε την 

αποστρογγυλευµένη απόληξη, την προς τα έσω καµπύλη γραµµή του σαγονιού, τα 

ευθύγραµµα εύσαρκα χείλη, τα αποστρογγυλευµένα, εύσαρκα µάγουλα, τα µεγάλα 

αµυγδαλόσχηµα µάτια µε τα καµπύλα, επιµήκη φρύδια και τα αυτιά σε σχήµα διπλής 

έλικας (σχ. 39.1). Σύµφωνα µε το ίδιο πρότυπο αποδόθηκαν και όλες οι υπόλοιπες 

µορφές των πρωιµότερων χάλκινων ασπίδων και φιαλών από το Ιδαίο Άντρο (ανδρικές, 

γυναικείες, µιξογενείς µορφές) πριν από τον σταδιακό εξελληνισµό τους645. 

                                                           
643 Poulsen 1912,  46, εικ. 31· Frankfort 19704, 326-327, εικ. 390. 
644 Kunze 1931, 32, αρ. κατ. 74 bis, 47· Boardman 1961, 80-81, εικ. 35, πίν. XXVIII, XXIX (αρ. κατ. 
378)· Canciani 1970, 112, υπ. 223. Από τα πέντε θραύσµατα µε κόµη τύπου 2 είτε από ανάγλυφα είτε από 
ολόγλυφα έργα, τα δύο προέρχονται από την ανασκαφή F. Halbherr 1885 και τα υπόλοιπα τρία από την 
ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1982, 1984. 
645 Levi 1945, 289-290· idem 1950, 149-151. 
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Το ίδιο ισχύει και για τις γυναικείες µορφές που προαναφέρθηκαν από την 

Ελεύθερνα, Αρκάδες και Σύµη. Εκτός Κρήτης µόνο στη λεγόµενη φιάλη της Σπάρτης; 

απαντάται συναφής απόδοση των χαρακτηριστικών, ενώ στα υπόλοιπα παραδείγµατα 

από την Κυρίως Ελλάδα και την Κύπρο η απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου 

και της κόµης είναι διαφορετική, τραχύτερη µε έντονες τεχνοτροπικές διαφορές. Οι 

καρποί των  γυναικείων µορφών κοσµούνται µε επάλληλες σειρές ψέλιων οµοίως µε τις 

όρθιες, γυµνές, θεϊκές µορφές και παραπέµπουν σε ανατολικά και κυπριακά 

παραδείγµατα απεικόνισης γυναικείων µορφών του 8ου αι.646  

Ο µετωπικός τρόπος απόδοσης του άνω κορµού και ο σε κατατοµή του κάτω 

κορµού και των πελµάτων χαρακτηρίζει τις ενδεδυµένες, ηµίγυµνες ή γυµνές ανάγλυφες 

ή ζωγραφισµένες µορφές του 8ου αι. στην Ανατολή, Κύπρο, Κρήτη και Κυρίως Ελλάδα. 

Το ένδυµα των γυναικών των φιαλών του 8ου αι. είναι ποδήρης χιτώνας647 

τριών τύπων Α-Γ (σχ. 40.Α-Γ). Ο τύπος Α χωρίζεται σε δύο τµήµατα µε 

αποστρογγυλευµένες απολήξεις και αποδίδεται µε διαφορετικούς τρόπους δήλωσης των 

λεπτοµερειών του υφάσµατος τους. Στον άνω κορµό µικρό επίβληµα σχηµατίζει ένα 

ελάχιστα εµφανές απόπτυγµα στη µέση, δηµιουργώντας την εντύπωση ενιαίου 

ενδύµατος µε το χιτώνα. Το επίβληµα και ο χιτώνας δένονται σφιχτά στη µέση µε µια 

πλατιά ζώνη που ορίζεται από εγχαράξεις κάθετες προς τον καθ� ύψος άξονα των 

µορφών, τονίζοντας έτσι την τριγωνικότητα του άνω κορµού και τη στιβαρότητα του 

κάτω648. Επιτυγχάνεται έτσι η χαρακτηριστική µέση σφίγγας, σύµφωνα µε τα οµηρικά 

επίθετα καλλίζωνος, εύζωνος, βαθύζωνος. Η ζώνη τέτοιου τύπου χαρακτήρισε και τις 

γυναικείες αλλά και τις ανδρικές µορφές της µικρής αλλά και της µεγάλης πλαστικής της 

Γ περιόδου649. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ένδυµα της κρητικής «Κυρίας 

της Auxerre»650, σήµερα στο Μουσείο του Λούβρου. Όµοιο ακριβώς ένδυµα φέρουν οι 

γυναικείες µορφές, εκτός από τις µουσικούς και τη γυναίκα που προσφέρει ψάρια, στις 

δύο χέρνιβες από την Ελεύθερνα (αρ. Ε87), παρά την µεγαλύτερη κλίµακα των µορφών 

                                                           
646 Halbherr & Orsi 1888, 167, υπ. 3. 
647 Marinatos 1967, 41-50 και ιδιαιτέρως 46, πίν. ΑΙΙΙc-f· Davaras 1972· Σηµαντική οµοιότητα 
παρουσιάζει το ένδυµα των χειροκρατούµενων γυναικείων µορφών στην ελεφάντινη πυξίδα από την Ur, 
φοινικικής τεχνοτροπίας. Το ένδυµα των ανατολικών µορφών παραπέµπει στο ένδυµα τύπου Α, ζώνεται 
στη µέση µε ζωνάρι που απολήγει σε µία λωρίδα δεξιά στο ύψος του ισχίου. Το ίδιο ζωνάρι χαρακτηρίζει 
τις κρητικές γυναικείες µορφές της οµάδας 3, που φορούν ένδυµα τύπου Β (Wooley 19553, 238-239, πίν. 
31b).  
648 Λεµπέση 1999, 150-153. 
649 Davaras 1972, 8-11, εικ. 1-7. 
650 Poulsen 1912, 162-163, εικ. 187-188· Richter 1968, εικ. 76-79· Davaras 1972, 13, εικ. 9-10· 
Stampolidis 1990, 400, εικ. 26· Σταµπολίδης 1994, 60, πίν. 1 α. 
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και των λεπτοµερειών τους, καθώς και στη φιάλη από τους Αρκάδες (αρ. Ε88) και τη 

Σύµη (αρ. Ε89), παρά τις µικρές διαφορές. Εκτός Κρήτης µόνο στη φιάλη από τη 

Σπάρτη; υπάρχουν αντιστοιχίες, ενώ έντονες διαφορές παρατηρούνται στα κυπριακά 

αντίστοιχα παραδείγµατα φιαλών από το Ιδάλιο και το Κούριο651 του ύστερου 9ου - 

πρώιµου 8ου και 7ου αι. αντίστοιχα652. 

 Το ένδυµα τύπου Β (σχ. 40.Β) φέρεται από τις γυναικείες µορφές στις αρ. 

Ε84-85 φιάλες (πίν. 49α-β, σχ. 35-36α). Είναι ποδήρες; ενιαίο, χωρίς τη διαίρεση σε δύο 

τµήµατα µε αποστρογγυλευµένες απολήξεις. Στην περίπτωση της γυναίκας-µουσικού 

στο αρ. Ε51 θραύσµα φιάλης (πίν. 34, σχ. 19) η τυπική πλατιά ακόσµητη ζώνη στη µέση 

διαφοροποιείται και αντικαθίσταται από ένα ζωνάρι, η µακριά κοσµηµένη απόληξη του 

οποίου είναι εµφανής στη δεξιά πλευρά του ενδύµατος των µορφών, ως το ύψος του 

ισχίου. Όµοιο ακριβώς ένδυµα τύπου Β µε το χαρακτηριστικό αυτό ζωνάρι φορούν οι 

γυναίκες-µουσικοί στην αρ. Ε87 χέρνιβα από την Ελεύθερνα (πίν. 50). Το ίδιο ζωνάρι 

αλλά σε ένδυµα τύπου Α φορούν οι γυναικείες χειροκρατούµενες µορφές στην 

ελεφάντινη πυξίδα από την Ur, φοινικικής τεχνοτροπίας653. Ένδυµα τύπου Β φορούν και 

οι ενδεδυµένες γυναικείες µορφές στη χάλκινη φιάλη από την Ολυµπία654. 

 Στον τύπο Γ (σχ. 40.Γ) ανήκει το ένδυµα δύο χειροκρατούµενων γυναικείων 

µορφών, όπως εικονίζονται στα αρ. Ε60 θραύσµατα φιάλης (πίν. 43, σχ. 28), πιθανότατα 

απότµηµα του  ίδιου εικονογραφικού θέµατος. Το ποδήρες επίσης ένδυµα ανήκει στον 

τύπο του ενδύµατος των γυναικείων µορφών του 7ου αι. στην Κρήτη µε το 

χαρακτηριστικό επίβληµα, την πλατιά ζώνη στη µέση και τις διακοσµητικές κάθετες και 

οριζόντιες ζώνες στον κάτω κορµό655. 

Τα πέλµατα των γυναικείων µορφών σε όλες τις φιάλες που προαναφέρθηκαν 

απεικονίζονται πάντοτε σε κατατοµή και γυµνά, χωρίς δήλωση υποδηµάτων, 

                                                           
651 Markoe 1985, 171-172, 246-247 (Cy3) / 175-176, 252-253 (Cy6). Το βορειοσυριακό αντίστοιχο 
γυναικείο ένδυµα που φέρουν οι γυναίκες σε µουσικές ποµπές στις ελεφάντινες πυξίδες από τη Nimrud 
του 8ου αι., συναφές περισσότερο µε το ένδυµα των γυναικείων µορφών  στις φιάλες από το Ιδάλιο, την 
Τεχεράνη και το Λευκαντί οµοιάζει µε το κρητικό µόνο ως προς το µήκος, εφόσον και τα δύο είναι 
ποδήρη και την πλατιά ζώνη στη µέση [Barnett 19752, 77-78, 191, πίν. XVI - XVII (S3), XVI (S9)]. 
652 Οµοιότητες στην απόδοση της κόµης, του πόλου, της στάσης και του ποδήρους χιτώνα µε ζώνη στη 
µέση παρουσιάζουν οι γυναικείες µορφές µε προσφορές στα δύο χρυσά πλακίδια ΚΓ Ι περιόδου από την 
Παλαίπαφο - Σκάλες Κύπρου (Karageorghis 1983, 159, πίν. CXII· Φλουρέντζος 1998, 265, αρ. κατ. 330-
331). 
653 Wooley 19553, 238-239, πίν. 31b. 
654 Markoe 1985, 204-205, 316-319 (G3). 
655 Levi 1927-1929, 536· Coldstream 1977, 281-283, εικ. 91· Blome 1982, 8, 11, 47, 49, 81-82, εικ. 2, 4, 9, 
10, 14, 15, πίν. 4(1,2), 16(2-4), 19, 20(1-3)· Γκαλανάκη 1998, 272, αρ. κατ. 343· Κλάδου 1998, 267, αρ. 
κατ. 335· Λεµπέση 1999, 150-153. 
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χρησιµοποιώντας την υποκείµενη διακοσµητική, δευτερεύουσα ζώνη ως γραµµή 

εδάφους. 

 

1.  Όρθιες, ενδεδυµένες, γυναικείες χειροκρατούµενες µορφές 

 

Ο χορός, η παλαιότερη µορφή τέχνης του ανθρώπου656 έχει τις ρίζες του στη 

µινωική Κρήτη657 µε σκοπό όχι µόνο ψυχαγωγικό, αλλά κυρίως ως ζωτικό τµήµα της 

θρησκείας αφενός ή ως ένοπλος, εκστατικός, επικήδειος ή κοσµογονικός αφετέρου658. 

Παλαιότατοι θεωρούνται στην Κρήτη όπως και σε όλες τις χώρες οι απλοί, 

κυκλικοί χοροί, κλειστοί ή όχι659, µε υψηλή, µυστικιστική σηµασία, συσχετισµένοι µε 

τον κύκλο της βλάστησης. Συντελούνται γύρω από ένα βωµό, δέντρο, πεσσό ή άλλο ιερό 

αντικείµενο ή µουσικό. Σκοπός τους ο εξαγνισµός του εγκλειόµενου αντικειµένου ή το 

κράτηµά του µακριά από δαιµονικές επιδράσεις. Εκτελούνται είτε από άνδρες είτε από 

γυναίκες αλλά ποτέ ανάµικτα660. Μοναδικά είναι τα πήλινα οµοιώµατα κυκλικού χορού 

αφενός ανδρικού κλειστού στο κυκλικό «χοροστάσι» από το Καµηλάρι της πρώιµης 

Νεοανακτορικής περιόδου661, και αφετέρου γυναικείου ανοιχτού από το Παλαίκαστρο, 

ΥΜ ΙΙΙΑ περιόδου662, πιθανότατα συνδεδεµένο µε τελετές επίκλησης της θεότητας. 

                                                           
656 Lawler 1951, 23· Tölle 1964, 56· Lawler 1984, 12· Πλάτωνος Νόµοι 2, 653 D-E, 672 D, 673 D. 
657 Οµήρου Ιλιάδα Π 617, Σ 590-606· Αθήναιος XIV, 630 B· Lawler 1984, 29-41. 
658 Wegner  1968, 77-78, αρ. κατ. 78-90· Στράβων X 3,7,9,11· Ευστάθιος 771-772· Πρόκλος 246. 
659 Απόσπασµα ποιήµατος Σαπφούς, Frag 114 · Lawler 1951, 29, υπ. 18 
660 Lawler 1951, 30· Sapouna-Sakellarakis 1978, 144-145. Τελετουργικοί χοροί, επικλητικοί θεότητας 
απεικονίζονται στο δακτυλίδι των Ισοπάτων (Warren 1984, 319, υπ. 34), στη µικρογραφική τοιχογραφία 
του ιερού χορού από την Κνωσό (Evans 1964 (III), 66-67, πίν. XVIII), στον οικίσκο Αρχανών της 
Συλλογής Γιαµαλάκη (Warren 1984, 320, υπ. 37), στην πήλινη φιάλη από τη Φαιστό ΜΜ ΙΙ περιόδου 
(idem 1984, 319, υπ. 34), στο πήλινο σύνταγµα γυναικείων µορφών από την Αγία Τριάδα (La Rosa 1991-
1993, 300-301, πίν. 16 α-β), στον πήλινο κέρνο από τις Κούρτες (Warren 1984, 321, υπ. 53-54· Τασούλας 
1998, 190), σε σφραγίσµατα δακτυλιδιού ΥΜ Ι περιόδου από τα Χανιά (Warren 1984, 319, υπ. 33) εντός 
Κρήτης και στο πήλινο σύµπλεγµα γυναικείων αγαλµατιδίων από την Κέα εκτός (idem 1984, 319-320, υπ. 
35· Ρεθεµιωτάκης 1998α, 149, υπ. 522). Στις συνθέσεις αυτές δεν εικονίζεται τυπικός κυκλικός χορός, 
µερικές φορές µόνο πιθανολογείται από τους µελετητές κυκλική διάταξη των µορφών, κυρίως στη φιάλη 
από τη Φαιστό, στον κέρνο από τις Κούρτες, στο σύνταγµα από την Αγία Τριάδα και στο σύµπλεγµα από 
την Κέα. Ο τελετουργικός αυτός χορός µε την ελεύθερη κυρίως κίνηση των µορφών συσχετίζεται µε 
τελετουργίες προσφορών προς τιµήν γυναικείας, ενίοτε καθιστής θεότητας. 
661 Levi 1961-1962, 122-132· Warren 1984, 318, υπ. 28, πίν. 34d. 
662 Dawkins 1903-1904, 216-225, εικ. 6· Evans 1964 (III), 72, εικ. 41· Wegner 1968, U77, αρ. κατ. 80· 
Warren 1984, 318-319, υπ. 55, πίν. 35α. Η ταύτιση του οµηρικού χοροστασίου της Αριάδνης (Οµήρου 
Ιλιάδα Η 590-606· Fittschen 1975, 15-17· Lawler 1984, 47-49· Sapouna-Sakellarakis 1995, 110, 144) µε το 
κυκλικό αντίστοιχο που αποκαλύφθηκε στην Κνωσό προτάθηκε από τον Warren (Warren 1984, 307-323 
και ιδιαιτέρως 318, υπ. 27). Η χρονολόγησή του στην ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙΑ περίοδο σε συσχετισµό µε την 
χρονολόγηση του οµοιώµατος του Παλαικάστρου στην ΥΜ ΙΙΙΑ περίοδο επιβεβαιώνει τη συνέχεια του 
εθίµου του κυκλικού χορού και µετά την καταστροφή των ανακτόρων στην Κρήτη. Για την επιβίωση του 
θέµατος του χορού στην Κρήτη βλ. ακόµη Kritzas 1992-1993, 282-289. 
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 Το εικονογραφικό θέµα των όρθιων ενδεδυµένων, χειροκρατούµενων 

γυναικείων µορφών ως απότµηµα τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, 

γυναικείας θεότητας εµφανίζεται στην Κρήτη κατά την ΠΑ Ι περίοδο (710-680) στις αρ. 

Ε46-81, 84-86 φιάλες από το Ιδαίο Άντρο, στις δύο χέρνιβες από την Ελεύθερνα (αρ. 

Ε87) καθώς και στις αρ. Ε88-89 φιάλες από τους Αρκάδες και τη Σύµη663 µε την εξής 

ιδιαιτερότητα: ενώ η ποµπή προς τιµήν καθιστής, γυναικείας θεότητας είναι θέµα 

καθαρά ανατολικό και µάλιστα βορειοσυριακό, δεν υπάρχει πουθενά στην ανατολική 

εικονογραφία ποµπή προς τιµή γυναικείας θεότητας που να συνοδεύεται από χορό 

κυκλικό ή κατά παράταξη664, ακόµη και µετά την προσθήκη µουσικών στις σκηνές 

αυτές. 

 Ο κυκλικός χορός στην Κύπρο είναι παλαιότατος. Η απεικόνισή του ανάγεται 

από την προµυκηναϊκή περίοδο σε σφραγιδοκύλινδρους κυρίως από στεατίτη665, σε ένα 

ανάγλυφο σύµπλεγµα µεικτού χορού από τους Χυτρούς, τώρα στο Μουσείο της 

Λευκωσίας666. Το ίδιο θέµα επιβιώνει ως την ΚΚ Ι περίοδο σε πήλινα κυρίως αλλά και 

πωρολιθικά συµπλέγµατα χορευτών ανδρών ή γυναικών µε συνοδεία µουσικών667. 

Η Κύπρος όµως εκτός από τη δική της µικρή προµηκυναϊκή παράδοση 

δέχθηκε ισχυρές κρητοµυκηναϊκές επιδράσεις στη διαµόρφωση του εικονογραφικού 

θέµατος του χορού τον 14ου αι. Λόγω όµως των πολιτικοκοινωνικών συνθηκών στην 

                                                           
663 Στις χέρνιβες από την Ελεύθερνα (Ε87) εικονίζεται κυκλικός, γυναικείος χορός ως τµήµα ευρύτερης 
εικονογραφικής σύνθεσης ποµπής γυναικών µε προσφορές συνοδεία µουσικών επίσης γυναικών προς 
τιµήν ένθρονης, γυναικείας θεότητας. Στη Ε88 φιάλη από τους Αρκάδες σώζεται µόνο ο κυκλικός 
γυναικείος χορός, αλλά λόγω πολύ κακής διατήρησης είναι δυνατόν να υποθέσουµε µόνο ότι πρόκειται για 
την ίδια σύνθεση. Στην αρ. Ε89 φιάλη από τη Σύµη σώζονται µόνο µικρά αποτµήµατα δεξιόστροφων, 
χειροκρατούµενων γυναικείων µορφών, τµήµα ένθρονης γυναικείας θεότητας και µια γυναικεία µορφή µε 
ριπίδιο δίπλα σε τράπεζα βρώσιµων προσφορών (Παπασάββας υπό δηµοσίευση). 
664 Σε αγγεία της 5ης-4ης χιλιετίας από τη Samarra, ανατολικά της Μεσοποταµίας και το Iran αντίστοιχα 
απεικονίζονται γυναικείες χειροκρατούµενες, ενδεδυµένες µορφές συχνά µε πόλο στην κεφαλή σε 
κυκλικό, χορό (Parrot 1960, 46, εικ.51, 62, 69). Για το χορό στην αρχαία Αίγυπτο βλ. Brunner-Traut 1938, 
67-68. Ο Barnett (19752, 79, υπ. 4) ασκώντας κριτική στον Gjerstad σχετικά µε την προέλευση του χορού 
στις κυπριακές φιάλες, παρουσιάζει δύο παραδείγµατα µεµονωµένου, κυκλικού χορού που υπάρχουν στη 
συριακή τέχνη, σε ένα αδηµοσίευτο λίθινο ανάγλυφο από το Κάρκεµις, τώρα στο Μουσείο Ashmolean και 
σε µία ελεφάντινη πυξίδα, φοινικικής τεχνοτροπίας από την Ur αντίστοιχα. Τα παραδείγµατα αυτά κατά τη 
γνώµη του εµπνέουν τους Κύπριους καλλιτέχνες του 9ου και 8ου αι. και στη συνέχεια τους Κρήτες στο 
τέλος του 8ου αι. Η άποψη αυτή θεωρείται από τη µελέτη αυτή όχι ιδιαίτερα βάσιµη, λόγω των ελάχιστων 
µεµονωµένων µέχρι στιγµής ανατολικών παραδειγµάτων, τα οποία είναι εντελώς αποκοµµένα από τις 
ποµπικές σκηνές, πριν και µετά την προσθήκη του µουσικού σώµατος (Kourou 1985, 416, υπ. 11). 
Παρόλα αυτά όµως η παράσταση των χειροκρατούµενων, γυναικείων µορφών στην ελεφάντινη πυξίδα 
από την Ur φαίνεται ότι επηρέασε κατευθείαν τη διαµόρφωση του ενδύµατος τύπου Α-Β των γυναικείων 
µορφών των οµάδων 1-7 (Wooley 19553, 224, 238-239, πίν. 316). 
665 Ohnefalsch-Richter 1893, 439, πίν. CXXVIII 4,6· 440, πίν. CXXXII 1· Borell 1978, πίν. 14, αρ. κατ. 
62. 
666 Ohnefalsch-Richter 1893, 439, πίν. CXXVII 4-6. 
667 Ohnefalsch-Richter 1893, πίν. CXXVII 4-6· Lawler 1984, 56-57, εικ. 16· Flourentzos 1991, 41-47. 



 

 141

περιοχή668 µετά τις επιθέσεις των λαών της θάλασσας και την απουσία αντίστοιχου 

θέµατος στην Ανατολή, οι επιδράσεις αυτές παρέµειναν ισχυρές µε αποτέλεσµα την 

υιοθέτηση του θέµατος του χορού κατά πρώτον στην αγγειογραφία του πρώιµου 9ου αι. 

και κατά δεύτερον στη χαλκουργία του 8ου - 7ου αι. 

Οι σκηνές χορού και ποµπών προς τιµήν γυναικείας θεότητας ή 

αφηρωισµένων νεκρών γίνονται πολύ δηµοφιλείς στην κυπριακή τέχνη. Έχουν τις ρίζες 

τους αφενός στον αµφορέα του Hubbard, που χρονολογείται στις αρχές του 9ου αι. και 

προέρχεται από το νεκροταφείο της περιοχής Βαρτιβούνας στο Πλατάνι Αµµοχώστου 

και αφετέρου στον αµφορέα των Ορµιδίων669 του 6ου αι. Η σκηνή περιλαµβάνει µία 

καθιστή, αφηρωισµένη νεκρή ή ένθρονη, γυναικεία θεότητα, η οποία δέχεται προσφορές 

από ποµπές υπηρετικών προς αυτήν µορφών ή λατρευτών. Το θέµα συµπεριλαµβάνει 

µεικτό χορό µε συνοδεία µουσικής όπως απεικονίζεται και στον αµφορέα από το Ιδάλιο, 

τους αµφορείς από το Λούβρο, την Καλορίζικη Κύπρου, τις χάλκινες ΠΚ φιάλες670 και 

την αττική-κορινθιακή αγγειογραφία της Γ περιόδου671. 

Είναι σαφές ότι οι σκηνές, όπως εικονίζονται στην κυπριακή αγγειογραφία του 

9ου-8ου αι.672 και τις χάλκινες ΠΚ φιάλες673, έχουν δεχτεί επιδράσεις στην διαµόρφωσή 

τους καταρχήν από την ανατολική τέχνη (µε αιγυπτιακά, φοινικικά-συρο-χεττιτικά 

στοιχεία) και ιδιαιτέρως από τη σαρκοφάγο του Ahiram674, τις ελεφάντινες πυξίδες από 

τη Nimrud675, παράλληλα µε την τοπική προµυκηναϊκή παράδοση και την 

κρητοµυκηναϊκή επίδραση κατά τον 14ο αι.676. 

Ο σπουδαιότερος νεωτερισµός των κυπριακών αυτών παραδειγµάτων είναι η 

προσθήκη του κυκλικού, γυναικείου χορού677 µε σηµαντικότατα παραδείγµατα κυρίως 

από το Ιδάλιο και υστερότερα πιθανότατα από το Κούριο. Στη φιάλη από το Ιδάλιο 

εικονίζεται κυκλικός, γυναικείος χορός προς τιµήν καθιστής, γυναικείας θεότητας, 

                                                           
668 ∆ικαίος 1961-1962, 151-155· Καραγιώργης 1968, 180-185· Kourou 1985, 420, υπ. 46· idem 1997, 99· 
Κούρου 1997, 219. 
669 Dikaios 1936-1937, 56-72· Myres 1954, 39-44, αρ. κατ. 12-14. 
670 Dikaios 1936-1937, 72. 
671 Dikaios 1936-1937, 68-69. 
672 Kourou 1985, 416, υπ. 13. 
673 Kourou 1985, 416, υπ. 14-15· Markoe 1985, 171-172, 246-247 (Cy3)/ 175-176, 252-253 (Cy6). 
674 Harden 19712, 277, πίν. 15· Moscati 1988, 293· Σταµπολίδης 1998, 127. 
675 Barnett 19752, 77-79, 191, S3, S9 και πιθανόν S28 a-b, πίν. XVI-XVII. 
676 Dikaios 1936-1937, 66-68· Markoe 1985, 204-205, 316-319 (G3). 
677 Kourou 1985, 417, υπ. 20. 
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αντανακλώντας έτσι τις τοπικές θρησκευτικές συνήθειες που οδήγησαν στην προσθήκη 

του γυναικείου χορού στη σκηνή678. 

Το εικονογραφικό θέµα του κυκλικού χορού στην Κύπρο επιβιώνει και σε 

µεταγενέστερους χρόνους. Εικονίζεται στα λίθινα, ανάγλυφα πλακίδια από το σπήλαιο 

του Απόλλωνος στην Αθηένου679, µε παράσταση λατρείας ιερού δέντρου, επιφάνειας 

ανδρικής θεότητας συνοδεία κυκλικού, γυναικείου χορού και µεικτής ποµπής µε 

προσφορές. 

Στην Κυρίως Ελλάδα του 8ου αι. το θέµα του κυκλικού ανδρικού, γυναικείου 

ή µικτού χορού680, συχνά συνοδεία ενός µουσικού, είναι συχνό σε αντίθεση µε το θέµα 

της ποµπής γυναικών που προσφέρουν, το οποίο είναι άγνωστο στην ελληνική τέχνη 

πριν τον 7ο αι.681 

Απαντάται συχνά στην ΠΑττ και σπάνια στην ΠρΚ αγγειογραφία682, στη 

χαλκουργία στη φιάλη από τη Σπάρτη;683 και στα συµπλέγµατα από την Ολυµπία684 και 

Αρκαδία685, στη χρυσοχο?α στις ταινίες από το Βερολίνο686 καθώς και σε πήλινο 

πλακίδιο από την Αίγινα687. 

 Από την αγγειογραφία θεωρείται σηµαντική για την παρουσία του 

εικονογραφικού αυτού θέµατος στην Ελλάδα η χάλκινη φιάλη από τον Κεραµεικό688, ΥΓ 

ΙΙβ περιόδου µε παράσταση κυκλικού, γυναικείου χορού συνοδεία µουσικού προς τιµήν 

ένθρονης θεότητας, οριοθετώντας µία παράδοση που θα διαρκέσει ως το τέλος του 7ου 

αι. Στη φιάλη αυτή είναι σαφής η επίδραση από τις αντίστοιχες σκηνές ποµπής 

µουσικών προς τιµήν γυναικείας θεότητας της Ανατολής και στη συνέχεια της Κύπρου. 
                                                           

678 Karageorghis & Des Gagniers 1974, 10· Canciani 1979, 271, πίν. XLVIII 1· Kourou 1985, 417, υπ. 22· 
Markoe 1985, 58, υπ. 128· Matthäus 1985, 171, πίν. 132. 
679 Ohnefalsch-Richter 1893, 438, πίν. CXXVII 2, CXXVIII 3. 
680 Οµήρου Ιλιάδα Σ 593-594· Οµηρικός Ύµνος εις Απόλλωνα 196· Ηροδότου Ιστορία II, 60· Νόννου, 
∆ιονυσιακά XLV 277/ XVIII, III· Αριστοφ. Θεσµοφοριάζουσαι 955· Tölle 1964, 96· Webster 1970· 
Hofinger 1981, 125· Kourou 1985, 415, υπ.3. 
681 Kourou 1985, 415, υπ. 5. 
682 Ohnefalsch-Richter 1893, 440, πίν. CXXXII· Dikaios 1936-1937, 69, εικ. 5· Tölle 1964, 11-13, 15-18, 
10-22, 41, 43-45, 49, 51-52, 57, 97-98, αρ. κατ. 1, 3, 7, 8, 10, 13-15, 16 α, 17, 18,20-22, 24-27, 29-30, 
46c, 47, 49, 50, 52, 57, 58, 62-64, 80, 85, 92, 93, 95, 96-97, 101, 108-110a, 113, 114, 115, 117, 119, 126-
131· Wegner 1968, U50-60, U69-83, πίν. UVId, αρ. κατ. 2-5, 7, 8, 14, 22, 24, 25, 27, 30-31, 34-36, 44,52-
54, 58, 62, 67, 69-70, 102, 104-105, 113, 115, 119, 130, 133, 158· Wickert-Micknat 1982, R25, εικ. 1 α/ 
R26-28, 30· Kourou 1985, 419, υπ. 41-43, πίν. Ι 2. 
683 Markoe 1985, 207, 328-329 (G8). 
684 Θέµελης 1969, 248-256, µε αναφορά στις γραπτές µαρτυρίες για τις σχέσεις Κρήτης και Ολυµπίας· 
Lawler 1984, 58, εικ. 18. 
685 Lawler 1984, 58, εικ. 18· Λεµπέση 1989, 56-57, υπ. 7, πίν. 1ε. 
686 Wegner 1968, 52, 57, 76, αρ. κατ. 65, 67. 
687 Tölle 1964, 128, αρ. κατ. 52· Wegner 1968, 57, 58, 69, 73, 74, 76, αρ. κατ. 1, 42, 48-49, 68· Wickert-
Micknat 1982, R27. 
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 Από την ΠρΚ αγγειογραφία689 εξαίρεται η παράσταση κυκλικού, γυναικείου 

χορού µε ποµπή γυναικών που κρατούν κλάδους µυρτιάς και προσφορές προς τιµή 

καθιστής, γυναικείας θεότητας, όπως εικονίζεται σε έναν αµφορέα από τη Φιλαδέλφεια 

και σε µία οινοχόη από την Αίγινα των αρχών του πρώτου τετάρτου του 7ου αι., εποχή 

πλήρους αφοµοίωσης των ανατολικών προτύπων690. Αυτές οι σκηνές διαδεδοµένες στη 

ΜΚορ αγγειογραφία συνδέθηκαν µε τελετουργίες εορτών προς τιµήν της Αρτέµιδος, του 

Απόλλωνα και της Ήρας691. 

Στη χαλκουργία του τέλους του 8ου αι. το θέµα αυτό εµφανίζεται στη 

λεγόµενη φιάλη της Σπάρτης;, όπου εικονίζεται το πλήρες εικονογραφικό θέµα, οµοίως 

µε τα παραδείγµατα από το Ιδαίο Άντρο, την Ελεύθερνα, τους Αρκάδες και τη Σύµη. 

 Ένα τελευταίο παράδειγµα µεικτού κυκλικού χορού εικονίζεται σε ένα αγγείο 

από τον τάφο Polledrara κοντά στο Vulci της Κάτω Ιταλίας692 µε παράσταση χορού 

Γέρανου ή κυκλικού χορού προς τιµήν της Αριάδνης, του 6ου αι. 

 Συµπεραίνεται εποµένως ότι στον κυκλικό χορό συµµετείχαν κυρίως γυναίκες 

και σπάνια άντρες, σπανιότερα δε άντρες και γυναίκες µαζί. Στην περίπτωση πάντως των 

χάλκινων ευρηµάτων από την Κρήτη, Κυρίως Ελλάδα και Κύπρο γίνεται εµφανές ότι 

στο χορό συµµετείχαν µόνο γυναίκες. 

 Παρά λοιπόν την αναµφισβήτητη αιγυπτιακή-φοινικική-βορειοσυριακή 

προέλευση των µουσικών ποµπικών σκηνών προς τιµήν ένθρονης γυναικείας θεότητας 

δεν απαντάται ποτέ στην ανατολική εικονογραφία µουσική ποµπή συνοδεία κυκλικού ή 

κατά παράταξη χορού.  

 Ο κυκλικός γυναικείος χορός αποτελεί προσθήκη των Κύπριων καλλιτεχνών 

του 9ου-8ου αι. στο ανατολικής προέλευσης εικονογραφικό αυτό θέµα, η οποία 

στηρίχθηκε κατά πρώτον στην τοπική, προµυκηναϊκή παράδοση της Κύπρου και πιθανόν 

στις επιδράσεις των ελάχιστων και µεµονωµένων ανατολικών παραδειγµάτων. Κατά 

δεύτερο και σηµαντικότερο οφείλεται στην µυκηναϊκή επίδραση στην Κύπρο κατά τον 

14ο αι. σε συνδυασµό µε τις τοπικές, θρησκευτικές ανάγκες αυτής της περιόδου. 

Στη συνέχεια το διαµορφωµένο πλέον στην Κύπρο εικονογραφικό θέµα της 

ποµπής µε συνοδεία χορού προς τιµήν ένθρονης γυναικείας θεότητας επιστρέφει τον 8ο 

                                                                                                                                                                      
688 Wegner 1968, 14, αρ. κατ. 7· Schweitzer 1969, 53-55, αρ. κατ. 65· Borell 1978, αρ. κατ. 24, πίν. 20. 
689 Schweitzer 1969, 64-66, εικ. 21-22. 
690 Kourou 1985, 421, υπ. 52. 
691 Tölle 1964, 84· Wickert-Micknat 1982, R23· Kourou 1985, 421, υπ. 53. 
692 Ohnefalsch-Richter 1893, 438, πίν. CXXVII 2. 
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αι. ως αντιδάνειο στην Κρήτη και στην Κυρίως Ελλάδα όπου προϋπάρχει η πλούσια 

κρητοµυκηναϊκή παράδοση, τόσο της ποµπής όσο και του χορού. 

 

2. Όρθιες, ενδεδυµένες, γυναικείες µορφές µε προσφορές 

 

Το θέµα της ποµπής ανθρώπινων µορφών ανεξαρτήτως φύλου µε προσφορές 

προς τιµή γυναικείας θεότητας µας είναι ήδη γνωστό από τις µνηµειώδεις, ποµπικές 

τοιχογραφίες του κρητοµυκηναϊκού κύκλου693, ενώ µικρότερης κλίµακας απεικονίσεις 

του θέµατος βρέθηκαν στην Αγία Τριάδα (Κρήτη), Πύλο (Πελοπόννησος) και Αγία 

Ειρήνη (Κέα)694. 

Το παλαιότερο γνωστό δείγµα ποµπής ανθρώπινων µορφών µε προσφορές 

αποτελεί η Τοιχογραφία της Ποµπής από τον ποµπικό διάδροµο του µινωικού 

ανακτόρου της Κνωσού ΥΜ ΙΙΙ περιόδου695. Σηµαντική θεωρείται η σαρκοφάγος της 

Αγίας Τριάδας ΥΜ ΙΙΙΑ περιόδου µε παράσταση ποµπής δεξιόστροφων ανδρών µε 

προσφορές προς τιµήν ανδρικής µορφής, πιθανόν αφηρωισµένου νεκρού, συνοδεία 

άνδρα µουσικού αφενός και τελετουργικών αιµατηρών και αναίµακτων προσφορών, 

παρουσία ανδρός µουσικού και ποµπής δεξιόστροφων γυναικών αφετέρου696. Από τους 

Γυψάδες Κνωσού θεωρείται τέλος σηµαντικό το γνωστό ρυτό από οφείτη, ΥΜ Ι 

περιόδου µε παράσταση ανδρικής µορφής µε προσφορές σε αγγείο προς τιµήν 

γυναικείας θεότητας697. 

Στις κρητικές ποµπές υπήρχε ταυτόχρονη παρουσία γυναικών ως ιερειών και 

ανδρών ως βοηθητικών µόνο µελών698, ενώ στις µυκηναϊκές αντίστοιχες συµµετείχαν 

µόνο γυναίκες εκτός από µεµονωµένα παραδείγµατα699. 

Οι συνήθεις προσφορές προς τιµήν µίας γυναικείας θεότητας ήταν αναίµακτες 

και αιµατηρές. Οι αναίµακτες περιελάµβαναν αγγεία (µεταλλικά, λίθινα ή πήλινα), 

                                                           
693 Evans 1964 (II), 605 / (III), 364, 379-396· Cameron 1975, 145-146, εικ. 21, πίν. 54· Rehak 1995, 97, 
102-103, 106-108· Ρεθεµιωτάκης 1992, 53-61· idem 1998α, 61, υπ. 48. 
694 Peterson 1981, 26, 46, 49, 69, 74, 77, 170, 171. 
695  Boulotis 1987, 145-156. 
696 Long 1974. 
697 Warren 1969, 85, 175, υπ. 3 (P. 476). 
698 Peterson 1981, 92. 
699 Peterson 1981, 77, 92. 
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ειδώλια, περιδέραια, υγρά (λάδι, κρασί), βρώσιµα είδη (σιτάρι, φρούτα), άνθη, µαλλί και 

υφαντά. Οι αιµατηρές περιελάµβαναν κυρίως ζώα και πτηνά700. 

Ειδικότερα από τον κύκλο της κρητοµυκηναϊκής σφραγιδογλυφίας εξαίρεται 

το θέµα της γυναίκας µε ζώο που έχει τις ρίζες στη µνηµειώδη ζωγραφική701. Σύµφωνα 

µε τον Σακελλαράκη αποτελεί τµήµα παραστάσεων θρησκευτικών ποµπών οι οποίες 

απαρτίζονταν από γυναίκες που φέρουν τα ζώα προς θυσία στο βωµό. Η τελετουργία 

αυτή εντάσσεται στο κρητοµυκηναϊκό τυπικό των θυσιών ζώων προς τιµήν θεότητας ή 

στην εκπρόσωπο της ιέρεια702 ή εξέχοντος νεκρού, ο οποίος και εν ζωή απολάµβανε 

ιδιαίτερων τιµών703. Έχουν τις ρίζες τους στις ταφικές τοιχογραφίες της 18ης 

∆υναστείας στην Αίγυπτο (1552-1306) προς τιµήν αφηρωισµένων αξιωµατούχων µε 

διαφορετικό όµως σηµασιολογικό περιεχόµενο, όπως προαναφέρθηκε704. 

Το εικονογραφικό θέµα της ποµπής γυναικών, όπως εικονίζεται στο σύνολο 

των κρητικών φιαλών του 8ου αι. παραπέµπει σε ένα παλαιότατο θέµα της ανατολικής 

τέχνης από τη 2η χιλιετία και εξής ως τον 8ο αι., µε διαφορετικό περιεχόµενο στην 

αιγυπτιακή τέχνη, η οποία απεικονίζει σκηνές καθηµερινής ζωής, ενώ στην τέχνη της 

Μεσοποταµίας - Συρίας - Ιράν και Ανατολίας αποκτά θρησκευτικό περιεχόµενο705.  

 Στις ανατολικές αυτές παραστάσεις εικονίζονται γυναίκες που θρηνούν ή 

πολεµιστές που προσεγγίζουν µια καθιστή µορφή, αφηρωισµένο νεκρό, βασιλέα ή 

θεότητα706. Μόνο τον 8ο αι. οι Φοίνικες προσθέτουν γυναίκες-µουσικούς στην ποµπή, 

χωρίς όµως να προστίθονται ποτέ οµάδα γυναικών που χορεύουν707. Χαρακτηριστικά 

δείγµατα αποτελούν οι ελεφάντινες πυξίδες της Nimrud του 8ου αι. µε παραστάσεις 

                                                           
700 Evans 1964 (II), 767-769, εικ. 498-500· Peterson 1981, 111, 116, 118. Σε µια γραπτή ταφική στήλη από 
το θαλαµοειδή τάφο 70 των Μυκηνών παριστάνονται πολεµιστές µε δόρατα και ασπίδες σε ποµπή ενώ 
κατευθύνονται προς µια καθιστή µορφή αδιευκρίνιστου φύλου. Η σκηνή αυτή θεωρήθηκες ως ποµπή προς 
τιµήν νεκρού (Βλασσοπούλου-Καρύδη 1995, 87). 
701 Evans 1964 (III), 134-157, 313/ (IV) 563. 
702 Peterson 1981, 119, 122, 124, 130, 132, 134· Niemeyer 1989, 163-186. Για τις τελετουργικές ποµπές 
προς τιµήν καθιστής γυναικείας µορφής στο δακτυλίδι της Τίρυνθας και των Μυκηνών βλ. 
Βλασσοπούλου-Καρύδη 1995, 88-89, υπ. 44α-48. Για την εικονογραφία των θεοτήτων και των λατρευτών 
τους στις τελετουργικές σκηνές της κρητοµυκηναϊκής σφραγιδογλυφίας βλ. Niemeyer 1989, 163-186, και 
ιδιαιτέρως 173-174, εικ. 4, 1-4, 15. 
703 Sakellarakis 1992, 233, 239-241, υπ. 98-111· Βλασσοπούλου-Καρύδη 1995, 89-90, υπ. 49-50. 
704 Barnett 19752, 57, υπ. 10· Peterson 1981, 136-138, 140, 163· Wachsmann 1987, πίν. XXIII-XXVII, 
XXXIII-XXXIV, XXXVI-XXXIX, XL-XLV, LI, LII, LXII, LXVII. 
705 Delaporte 1920, πίν. 10 (1-17), 11 (1-14), 12 (1-10), 50 (5-15)· idem 1923, πίν. 69 (8a-b, g), 73 
(2,4,5,8,10,11), 75 (1-28), 76 (1-27), 94 (21-23)· Frankfort 1939, πίν. XX (d, f, h), XXI (c, e), XXIII (d, f), 
XXV (a), XXVI (a, c, k)· idem 19704, 271-272, υπ. 112· Barnett 19752, 78-79. 
706 Barnett 19752, 78· Kourou 1985, 416. 
707 Barnett 19752, 77-79, υπ. 4· Kourou 1985, 416· Markoe 1985, 57, υπ. 124. 
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µουσικής ποµπής γυναικών (η λεγόµενη «φοινικική ορχήστρα») προς τιµήν ένθρονης 

γυναικείας θεότητας708. 

Το ίδιο εικονογραφικό θέµα εικονίζεται πολύ συχνά στις ελεφάντινες πυξίδες 

από την Hasanlu709 αλλά και στην χάλκινη φιάλη άγνωστης λοιπής προέλευσης, τώρα 

στο Μουσείο της Τεχεράνης του ύστερου 9ου-πρώιµου 8ου αι.710, χωρίς τη συνοδεία 

γυναικείου χορού.  

 Λόγω ανατολικής επίδρασης το θέµα αυτό κάνει την εµφάνισή του και στην 

κυπριακή τέχνη, αφενός στην αγγειογραφία του 9ου-7ου αι.711 και αφετέρου στη 

µεταλλουργία του 8ου-7ου αι. αντίστοιχα µε την ιδιαιτερότητα ως προσθήκης του 

χορού712. 

Στην κρητική τέχνη του 8ου αι. παραστάσεις ποµπών συσχετίζονται πάντοτε 

µε κυκλικό χορό, όπως γίνεται σαφές στις φιάλες και χέρνιβες από το Ιδαίο Άντρο, την 

Ελεύθερνα, τους Αρκάδες και τη Σύµη. Η παρουσία εποµένως του θέµατος αυτού στην 

Κρήτη του 8ου αι. είναι αποτέλεσµα παράλληλων επιδράσεων, αφενός από την 

ανατολική ελεφαντουργία και την κυπροφοινικική µεταλλουργία, και αφετέρου από τη 

σχετική κρητοµυκηναϊκή παράδοση. 

Στην ΠΑ ελληνική τέχνη δεν απαντώνται θρησκευτικές σκηνές τέτοιου είδους, 

παρά µόνον απλές ποµπές πολεµιστών ή χορευτών. Σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις 

εικονίζονται και θρηνούσες µε προσφορές, αλλά διακρίνονται από το ένδυµά τους713. 

Η πρωιµότερη παράσταση ποµπής προς τιµήν γυναικείας θεότητας στην 

ελληνική τέχνη και η οποία συνδέει την πρώιµη ελληνική τέχνη µε την αντίστοιχη ΠρΚ 

παράδοση, απαντάται στο λαιµό ΠΠρΑττ υδρίας από την αγορά των Αθηνών και 

αποδίδεται στο ζωγράφο του Αναλάτου714. Σχετικές σκηνές ποµπής γυναικών µε άνθη 

στα χέρια εικονίζονται σε όστρακο ΠρΑττ κρατήρα από τον Κεραµεικό και σε ένα 

πήλινο υποστάτη από τη Βάρη του ζωγράφου του Νέσσου715. Το θέµα των ποµπών 

                                                           
708 Barnett 19752, 77-79, αρ. κατ. S3, S9 και πιθανόν S28 a-b. 
709 Muscarella 1980, 171-175. 
710 Markoe 1985, 346-347 (U6). 
711 Pottier 1907, 232-233, 243-244· Βλασσοπούλου-Καρύδη 1995, 86-87, υπ. 33. 
712 Μarkoe 1985, 171-172, 246-247 (Cy3)/ 175-176, 252-253 (Cy6)· Matthäus 1985, 315, αρ. κατ. 705, 
πίν. 100-102/ 319-320, αρ. κατ.709, πίν. 106· Παπασάββας 1997. 
713 Kourou 1985, 415, υπ. 1. 
714 Kourou 1985, 418, υπ. 29, πίν. ΙΙ1. 
715 Kourou 1985, 419, υπ. 34, πίν. ΙΙ3. 
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παραµένει δηµοφιλές µέχρι την ύστερη ΠρΑττ αγγειογραφία, ενώ στην κορινθιακή 

αγγειογραφία δεν απαντάται το θέµα πριν από τον δεύτερο Μελανόµορφο Ρυθµό716. 

Από τον Κεραµεικό και την Ολυµπία717 του 9ου και 8ου αι. αντίστοιχα 

προέρχονται δύο χάλκινες φιάλες µε το ίδιο θέµα. Στη χάλκινη φιάλη της Σπάρτης;718 

απεικονίζεται εκτός του υπόλοιπου τυπικού και ο κυκλικός, γυναικείος χορός. 

∆ιαφαίνεται εποµένως ότι οι ποµπικές σκηνές προσφορών προς τιµήν 

ένθρονης γυναικείας θεότητας, όπως αυτές απαντώνται στα χάλκινα τορεύµατα από την 

Κρήτη, και την Κυρίως Ελλάδα τον 8ο αι., έχουν τις ρίζες τους, παράλληλα µε το ισχυρό 

κρητοµυκηναϊκό υπόβαθρο, συνεχώς µέχρι την ΥΜ ΙΙΙΑ, στην τέχνη της Ανατολίας 

(ελεφαντουργία Hasanlou), Φοινίκης (σαρκοφάγος του Ahiram) και Βόρειας Συρίας 

(ελεφαντουργία Nimrud), του 8ου αι. 

 

Γυναικεία µορφή µε προσφορά ψαριών 

 

Το εικονογραφικό θέµα της γυναίκας που προσφέρει ψάρια ως µέλος 

ποµπικής σκηνής προς τιµήν ένθρονης γυναικείας θεότητας όπως εικονίζεται στην αρ. 

Ε46 φιάλη από το Ιδαίο Άντρο (πίν. 29α-ε, σχ. 14) και στην αρ. Ε87 χέρνιβα από την 

Ελεύθερνα (πίν. 50) διερευνάται σε δύο επίπεδα: αφενός της σηµασίας του ψαριού 

ενγένει ως προσφοράς719 και αφετέρου σε συσχετισµό µε την ανθρώπινη µορφή που το 

προσφέρει ως τµήµα ποµπικής σκηνής, όπως απαντάται στην ανατολική, κυπριακή, 

κρητική, κυρίως ελλαδική και νησιωτική εικονογραφία. Σε όλες αυτές τις περιοχές 

κοινός είναι ο συµβολικός, κοσµογονικός, γονιµικός, χθόνιος, αποτροπαϊκός και 

εξαγνιστικός χαρακτήρας του ψαριού720. 

                                                           
716 Kourou 1985, 419, υπ. 40. 
717 Markoe 1985, 203, 312-314 (G1)/ 207-208, 318-321 (G3). 
718 Markoe 1985, 207-208, 328-329 (G8). 
719 Κούρου 1994. 
720 Κούρου 1994, 21. Η σηµασία της απεικόνισης του ψαριού, είναι τετραπλή κυρίως αλληγορική. Πρώτον 
κοσµογονική, δεύτερον µυστικιστική ως γονιµικό σύµβολο ζωής (Gimbutas 1989, 258-263), τρίτον 
χθόνια, συνδεδεµένο µε τελετουργίες χθόνιας λατρείας και τέταρτον ως σύµβολο αναγέννησης 
συνδεδεµένο µε ταφικές τελετουργίες. Μία κατηγορία µεσοποταµιακών παραστάσεων µε ανδρικές 
µορφές, ενδεδυµένες µε δέρµα ψαριού µε µαγικές ή αποτροπαϊκές ιδιότητες, εικονίζεται σε λίθινα 
ανάγλυφα ή πλακίδια του 9ου-7ου αι. (Langdon 1989, 193, υπ. 62). Το ψάρι αποτέλεσε θέµα φιλοσοφικής 
αντιδικίας στην Ελλάδα µε δύο διαµορφωµένες απόψεις, αφενός καταδικαστική ταξινοµώντας το στην 
έσχατη τάξη των ζώων (Πλάτων-Πλούταρχος), αφετέρου ευνοϊκή µε απόδοση σεβασµού στα ψάρια στα 
πλαίσια της εσχατολογικής θεωρίας των Πυθαγορείων, εφόσον κατ� αυτούς θα αποτελούσαν το καταφύγιο 
της ανθρώπινης ψυχής. Οι απόψεις όµως των φιλοσόφων δεν άλλαξαν τη ροή της πραγµατικότητας. Έτσι 
η ανάγκη ώθησε τους Έλληνες από βοσκούς και καλλιεργητές της γης µε στραµµένα τα νώτα τους προς τη 
θάλασσα να γίνουν ναυτικοί και ψαράδες σε µία ατέλειωτη µάχη µε το υγρό στοιχείο και τον εαυτό τους. 
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 Το θέµα του ψαριού ήταν συχνότατο στην αιγυπτιακή τέχνη εφόσον 

διαφορετικά είδη ψαριών εικονίζονται σε τοιχογραφίες721, ανάγλυφα, σε σκηνές 

ψαρέµατος ή µεταφοράς ψαριών από µεµονωµένες ανθρώπινες µορφές σε ποµπή722. 

Αποτελούσε ούτως ή άλλως διατροφικό στοιχείο των κατοίκων της Αιγύπτου, το οποίο 

συχνά διδόταν είτε ως βρώσιµη προσφορά είτε ως οµοίωµά του προς τιµήν των νεκρών, 

από την εποχή της Πρώτης Μεταβατικής περιόδου, καθώς και κατά το Νέο και Ύστερο 

Βασίλειο. Τα περισσότερα βρώσιµα είδη ψαριών συσχετιζόταν µε κάποιες ανδρικές 

αλλά και γυναικείες θεότητες723. 

Στην Αίγυπτο η θεά Ίσις θεωρήθηκε και ως θεά των ψαριών724, η δε θεά Αθώρ 

έχει καθορισµένο τύπο ιερού ψαριού, εκτός από τρία κυρίως είδη ψαριών, που είχαν 

καθιερωθεί επίσης ως ιερά, και ως εκ τούτου µη βρώσιµα, δίδοντας τα ονόµατά τους σε 

αντίστοιχες πόλεις. 

Στην περιοχή της Μεσοποταµίας η αφθονία των ψαριών διαφόρων ειδών από 

θάλασσες, ποταµούς και λίµνες, κύριο διατροφικό στοιχείο των κατοίκων της, επεξηγεί 

τη σηµαντική παρουσία του ψαριού στην εικονογραφία της Aνατολής είτε ως απλό 

διακοσµητικό θέµα, είτε ως µέλος µιας σύνθεσης επιφορτισµένο µε θρησκευτικές 

ιδιότητες725. 

Απαντάται κυρίως στην αγγειογραφία, σφραγιδογλυφία (σφραγιδοκύλινδροι, 

σφραγίδες, σφραγίσµατα)726 της Jemdet Nasr περιόδου (προ του 3000) και στη 

µικρογλυπτική727 (προ του 3000-600). 

Στη µεσοποταµιακή εικονογραφία το ψάρι συσχετίζεται αφενός µε ανδρικές 

θεότητες των υδάτων και της σοφίας, κυρίως τον Enki και αφετέρου µε γυναικείες 

                                                                                                                                                                      
Η αλλαγή εποµένως στον τρόπο ζωής και οικονοµίας επέδρασε στην θρησκεία. Για να εξασφαλίσουν την 
επιτυχία τους οι άνθρωποι επικαλούνταν τις θαλάσσιες δυνάµεις που εξευµένιζαν τα στοιχεία της 
θάλασσας και στη συνέχεια υπόσχονταν να προσφέρουν τα καλύτερα ψάρια της θάλασσας ως θυσία, είτε 
ως µεµονωµένα άτοµα, είτε ως πόλεις (Bodson 1978, 46-47). 
721 Σε τοιχογραφίες του τάφου του Amenemhet της βασιλείας Tuthmosis ΙΙΙ (1490-1436) εικονίζονται 
επίσης ανδρικές µορφές µε προσφορές ψαριών και πουλιών εκτός των άλλων βρώσιµων (Porter & Moss 
1960, 289, αρ. κατ. 182). Σε τοιχογραφίες του δυτικού τοίχου του τάφου του Menkheperrsonb της 18ης 
∆υναστείας (1570-1314) παριστάνονται αριστερόστροφες ανδρικές µορφές µε ψάρια και πουλιά προς 
τιµήν του νεκρού (Davies 1923, πίν. 7). 
722 Gamer-Walter 1970, 86-119. 
723 Wilkinson & Birch 1878, 342-343· Andrews 1994, 91-92. 
724 Ohnefalsch-Richter 1893, 290· Σακελλαράκης 1992, 287-288. 
725 Van Buren 1952, 101-102· Σακελλαράκης 1992, 288, εικ. 265. 
726 Στους παλαιοβαβυλωνιακούς σφραγιδοκύλινδρους το ψάρι τοποθετείται ως συµπληρωµατικό µοτίβο 
κοντά σε θεούς ή δαίµονες που καταδιώκουν ανθρώπινες µορφές. Στους νεοασσυριακούς 
σφραγιδοκύλινδρους εικονίζονται ψάρια ως προσφορές σε τράπεζες προσφορών ή πιθανόν βωµούς (Black 
& Green 1992, 82). 
727 Van Buren 1952, 105-106. 
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γονιµικές θεότητες όπως την Ιστάρ, Ninni, Ninazu, ως κύριο χαρακτηριστικό της 

θαλάσσιας υπόστασής τους728. 

Το τυπικό εικονογραφικό σχήµα προσφοράς ψαριού προς τιµήν γυναικείας, 

γονιµικής θεότητας εικονίζεται κυρίως στη σφραγιδογλυφία του τέλους της Jemdet Nasr 

περιόδου (προ του 3000) και προϋποθέτει την ύπαρξη µιας ένθρονης, ενδεδυµένης, 

γυναικείας θεότητας σε βωµό ή τράπεζα προσφορών, λατρευτών µε προσφορές ψαριών 

και σώµατος µουσικών729, ουδέποτε όµως χορού. 

Η ιδιαιτερότητα της µεσοποταµιακής τέχνης είναι ότι τα ψάρια-προσφορές 

µεταφέρονται πάντα από άντρες κυρίως στα χέρια, µε κορδόνι και σπανιότερα σε ράβδο, 

όπως εικονίζονται στη σφραγιδογλυφία (σφραγιδοκύλινδροι, σφραγίδες, σφραγίσµατα), 

σε πήλινα και λίθινα ανάγλυφα, µωσαϊκά και τοιχογραφίες ανακτόρων730. 

 Ο χθόνιος χαρακτήρας των ψαριών συµπεραίνεται από το γεγονός ότι 

εικονίζονται σε αντικείµενα ταφικής χρήσης (σφραγίδες, σφραγίσµατα, µωσαϊκά, 

φυλακτά σχήµατος ψαριού κ.ά.). Το θέµα των νεκρόδειπνων παριστάνεται κυρίως σε 

σφραγιδοκύλινδρους της 1ης χιλιετίας731 µε κοινό το στοιχείο της ψαροθυσίας, όπως 

ακριβώς και στις τελετές προς τιµήν ένθρονης, ενδεδυµένης, γυναικείας, γονιµικής 

θεότητας732. 

Στην περιοχή της Συρίας το ψάρι συνδέεται µε τη λατρεία της γονιµικής θεάς 

Αστάρτης, η οποία εκτός από τις υπόλοιπες ιδιότητές της είναι θεά των ψαριών υπό το 

                                                           
728 Εκτός όµως από τους θεούς των υδάτων υπήρχε καθιερωµένη προσφορά των καλύτερων ψαριών στον 
πρώτο θεό της χώρας π.χ. στον Marduk κ.α. Στο Tell Asmar στο ναό του Abu, ξανακτισµένο κατά την 
Ακκαδική περίοδο (2390-2210), εντοπίστηκε στρώµα θυσιών στο σηµείο όπου κάποτε ήταν τοποθετηµένο 
το άγαλµα του θεού και περιλάµβανε οστά ψαριών και πουλιών, συνδυασµός θυσιών συνήθης κατά την 
Ύστερη Ασσυριακή περίοδο (Van Buren 1952, 111· Langdon 1989, 193, υπ. 61· Black & Green 1992, 82). 
729 Van Buren 1952, 101, 111-112. Υπάρχουν ανασκαφικές µαρτυρίες για θυσίες ψαριών σε διαφορετικές 
θεότητες, ιδιαίτερα προς τιµήν της γονιµικής θεάς Ninni-Nirgisu ή Inanna, Ιστάρ, όπως υποδεικνύει µικρό 
σύνολο πήλινων πινακίδων στις περιοχές Eridu, Uruk και Lagas. Το πρωιµότερο χρονολογικά παράδειγµα 
θυσίας ψαριού βρέθηκε σε στρώµα της Uruk IIIc περιόδου. Σε ένα τάφο στη Larsa βρέθηκε πήλινο αγγείο 
αφιερωµένο στη θεά Ιστάρ µε εγχάρακτη και ανάγλυφη διακόσµηση ζωφόρου πτηνών και ψαριών, 
χελώνας, ταύρου, και µιας γυµνής, φτερωτής θεάς µε τα χέρια σηκωµένα σε στάση ευλογίας (idem 1952, 
112, υπ. 6). Στη Μεσοποταµία είναι πλέον αποδεδειγµένο ότι υπήρχαν µεγάλοι ναοί µε ειδικό προσωπικό 
από µισθωµένους ψαράδες που τους προµήθευαν µεγάλες ποσότητες ψαριών, διαφορετικών ειδών και 
ψησίµατος. Οι προµήθειες αυτές χρησίµευαν ως καθηµερινά δείπνα των θεοτήτων αλλά και του 
προσωπικού των ναών υπό µορφήν θυσιών που πρέπει να άρχισαν πρωιµότατα (idem 1952, 102-103). 
Μικρογραφικά ειδώλια ψαριών διαφορετικού µεγέθους κατασκευάζονταν ειδικά για συγκεκριµένες θυσίες 
ως µόνιµα αφιερώµατα, αναµνηστικά θυσιών (idem 1952, 106). 
730 Van Buren 1952, 112. Σε ένα σύνολο πρώιµων βαβυλωνιακών σφραγιδοκύλινδρων εικονίζεται θεϊκή, 
ανδρική µορφή που κρατεί ψάρια περασµένα σε βρόγχο. 
731 Van Buren 1952, 116· Harden 19712, πίν. 15. Στη σαρκοφάγο του Ahiram παρίσταται νεκρόδειπνο προς 
τιµήν ένθρονου, αφηρωισµένου νεκρού. 
732 Μετά την Πρώιµη ∆υναστική ΙΙΙ περίοδο (προ του 2500) οι αναφορές σε προσφορές ψαριών στα 
κείµενα είναι πιο αραιές, αν και αναµφίβολα συνεχίστηκαν (Van Buren 1952, 111-112). 
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όνοµα Αταργάτις-∆εκέρτο και του αρσενικού αντίστοιχού της του Dagon, του 

Φιλισταίου θεού του ψαριού733, σύµφωνα µε το σχετικό µύθο που ανήκει στον κύκλο 

της µυθολογίας της Αιγύπτου, ∆υτικής Ασίας και Κύπρου. Στην παραθαλάσσια πόλη 

Ugarit της Βόρειας Συρίας, τη σηµερινή Ras Shamra, µαρτυρείται από τις πήλινες 

πινακίδες η οργάνωση τελετουργικών εορτών προς τιµήν της Αστάρτης, ως Πότνιας 

Θαλάσσης και του Reshef, µε προσφορές που συµπεριλαµβάνουν και ψάρια734. 

Είναι πάντως βέβαιο από φιλολογικές µαρτυρίες ότι τα ιερά ψάρια 

φυλάσσονταν σε ειδικά κατασκευασµένες δεξαµενές ή µικρές λίµνες κοντά σε ναούς 

θεοτήτων735. Ο Ξενοφών στην Κύρου Ανάβαση αναφέρει ότι είδε τέτοιου είδους 

δεξαµενές στο Χάλο, κοντά στο Αλέππο736, ενώ σε µία λίθινη επιγραφή τέλος που 

βρέθηκε στη Σµύρνη737 του 1ου αι. αναφέρεται η ύπαρξη «ιχθυοτροφείου» ιερών 

ψαριών προς τιµήν πιθανόν της θεάς Αταργάτιδος, σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές, ή 

της Αρτέµιδος και Εκάτης, σύµφωνα µε άλλους. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η µεγαλύτερη παράδοση προσφορών και 

θυσίας ψαριών απαντάται στη Μεσοποταµία προς τιµήν ανδρικών αλλά κυρίως 

γυναικείων θεοτήτων, π.χ. Ιστάρ και άλλων σχετικών, βάσει κυρίως των θεµάτων της 

σφραγιδογλυφίας της Jemdet Nasr περιόδου (προ του 3000) και των φιλολογικών 

µαρτυριών ως την Πρώιµη ∆υναστική ΙΙΙ περίοδο (προ του 2500). 

Στη Συρία η θεά Αστάρτη-Αταργάτις-∆εκέρτο δέχεται προσφορές και θυσίες 

ψαριών, ενώ στην Αίγυπτο θεωρείται δεδοµένη η ιερότητα του ψαριού και ο 

συσχετισµός του µε τη θεά Ίσιδα. 

                                                           
733 Ohnefalsch-Richter 1893, 289, εικ. 1-6. Σύµφωνα µε το µύθο η Αταργάτις γεννήθηκε από ένα αυγό, το 
οποίο βρήκε το ιερό ψάρι του Ευφράτη και το έσπρωξε στις όχθες του ποταµού. Η θεά των ψαριών 
Αταργάτις - ∆εκέρτο είναι µητέρα της Σεµιράµιδος, θεάς των περιστεριών. Η θεά Αταργάτις παριστανόταν 
αρχικά η ίδια ως ψάρι και αργότερα το ψάρι γίνεται το σύµβολό της [Παπαχατζής 1979, 103 (Παυσανίας 
IV, 31, 1-2)]. Η λατρεία της θεάς και του αρσενικού πάρεδρού της προσδιορίζεται από τον Παυσανία στην 
Ιεράπολη της Βόρειας Συρίας (πρώην Βαµβύκη) (Canciani 1970, 147, υπ. 12) περί το 300, στα πλαίσια της 
αναδιοργάνωσης των τοπικών λατρειών από τους Έλληνες ηγεµόνες της πόλης [Παπαχατζής 1979, 103 
(Παυσανίας IV, 31, 1-2)]. Ναός προς τιµήν της Αταργάτιδος � ∆εκέρτο υπήρχε στην Ασκαλώνα (Canciani 
1970, 147, υπ. 9, 13). Ψάρια αληθινά ή χρυσά και αργυρά οµοιώµατά τους απόθεταν οι λάτρεις στον βωµό 
της θεάς (Ohnefalsch-Richter 1893, εικ. 199, XCVII 7), ο µύθος της οποίας κατέστησε το ψάρι ιερό για 
τους Λυδούς, Χετταίους και Σύρους (Langdon 1989, 93, υπ. 60). 
734 Gibson 1978, 4· Langdon 1989, 196-197, υπ. 84, εικ. 13. Σηµαντικό για τις γενόµενες τελετουργίες 
θεωρείται το πήλινο αγγείο από την Ugarit (1400-1300) που παριστάνει καθιστή ανδρική µορφή που 
δέχεται προσφορές από ένα άνδρα µε ένα αγγείο στο χέρι του µπροστά από ένα βωµό ή τράπεζα 
προσφορών µπροστά από ένα άλογο, ένα πουλί και ένα ψάρι. 
735  Παπαχατζής 1979, 102-103 (Παυσανίας IV, 31, 1-2). 
736 Ξενοφών, Ανάβασις, 1,4, 9. 
737 Sokolowtski 1955, 17. Συχνότατο θέµα το ψάρι στην κυπριακή αγγειογραφία (Karageorghis & Des 
Gagniers 1974, 228-271). 
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 Γίνεται σαφές εποµένως ότι το ψάρι ως γονιµικό κυρίως σύµβολο έπαιξε 

σοβαρό ρόλο στη λατρεία γυναικείων θεοτήτων στην Ανατολή και τη ∆υτική Ασία, έως 

ότου µετεξελίχθηκε σε απλό διακοσµητικό θέµα. 

Η επίδραση του παλαιού αυτού ανατολικού θέµατος γίνεται άµεσα εµφανής 

και στην τέχνη της Κύπρου. Έτσι οι απεικονίσεις ανθρώπινων µορφών που κρατούν 

ψάρια απεικονίζονται είτε µεµονωµένα από τις αρχές της 2ης χιλιετίας, χωρίς να είναι 

σαφής ο χαρακτήρας του συσχετισµού αυτού, είτε αργότερα από τον 12ο ως τον 8ο αι. 

ως µέλη τελετουργίας προς τιµήν της µεγάλης, κυπριακής θεάς Αφροδίτης κάτω από την 

επίδραση της ισχυρής κρητοµυκηναϊκής σχετικής παράδοσης µετά τον 11ο αι. 

Παραστάσεις αυτών των τύπων εικονίζονται κυρίως στην αγγειογραφία 

διαφόρων εποχών738, στη µεταλλοτεχνία από τον 13ο έως τον 8ο αι.739 και στην 

πηλοπλαστική κυρίως ανθρωποµορφικών ειδωλίων740. 

Σηµαντικός θεωρείται ο µυκηναϊκός κρατήρας από το Καλόβασο Κύπρου της 

ΜΚ ΙΙΙ περιόδου (ΥΕ ΙΙΙΑ2 φάση) µε παράσταση ψαριού ως συµπληρωµατικό θέµα741, 

εφόσον παραπέµπει σε δύο άλλους µυκηναϊκούς κρατήρες από την Ugarit του 12ου 

αι.742. Στον έναν από αυτούς εικονίζεται ψάρι σε βωµό και παραπλεύρως δεξιά ανδρική, 

ενδεδυµένη µορφή µε εγχειρίδιο στο χέρι. 

Από το νεκροταφείο της Χρυσοχούς Κύπρου προέρχεται πρόχους της ΚΓ ΙΙΙ 

περιόδου (850-700)743, µε παράσταση αντίστοιχη µε αυτήν στον λεγόµενο αµφορέα του 

Hubbard, η οποία περιλαµβάνει τρεις ξεχωριστές σκηνές. Από αυτές εξαίρεται η µεσαία, 

τελετουργικού περιεχοµένου: εικονίζει µία ένθρονη, ενδεδυµένη, γυναικεία µορφή να 

πίνει υγρή προσφορά από αµφορέα µε τη βοήθεια σιφωνίου. ∆εξιά της µία άλλη 
                                                           

738 Dikaios 1936-1937, 69· Karageorghis & Des Gagniers 1974, 62-65 (I), 229-265 (II)· Karageorghis 
1977, 168, 175-176. Σε θραύσµα µυκηναϊκού αµφορέα από το Μαρώνι παριστάνεται δεξιόστροφη, 
ανδρική µορφή µε ψάρι στο δεξί της χέρι (Langdon 1989, 192-193, υπ. 56, εικ. 10). Το ίδιο θέµα 
επαναλαµβάνεται συχνά στην ΠΓ αλλά και στην ΥΓ περίοδο στην Κύπρο. Σε ένα πήλινο υποστάτη (12ος 
αι.) τώρα στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης παριστάνεται ανδρική µορφή µε ψάρι στο δεξί 
της χέρι (Buchholz, Jöhrens  & Maull 1990, 165, αρ. κατ. 2). Σε ένα ταφικό αµφορέα του 9ου αι. από το 
Πλατάνι, σήµερα στο Μουσείο του Λούβρου παριστάνεται δεξιόστροφη επίσης ανδρική µορφή µε ορµαθό 
ψαριών στο δεξί της χέρι (Dikaios 1936-1937, 69· Karageorghis & Des Gagniers 1974, 50-51· Buchholz, 
Jöhrens  & Maull 1990, 165, αρ. κατ. 1· Σακελλαράκης 1992, 288, πίν. 273). 
739 Matthäus 1985, 315, αρ. κατ. 705, πίν. 100, 102. Σε ένα ακέραιο, χάλκινο, τετράπλευρο υποστάτη 
µικρού µεγέθους από το Κούριο ΥΚ ΙΙΓ/ΙΙΙΑ (13ος-12ος αι.) µε ανδρική αριστερόστροφη µορφή που 
κρατεί πιθανότατα ψάρια στη µία πλευρά, και άλλες τρεις επίσης ανδρικές µορφές από τις οποίες οι δύο 
όρθιες φέρουν προσφορές ταλάντου και υφάσµατος, ενώ η τρίτη, καθιστή, παίζει άρπα. Πρόκειται πιθανόν 
για αφαιρετική απόδοση του εικονογραφικού θέµατος της ποµπής µορφών µε προσφορές συνοδεία 
µουσικής, προς τιµήν θεότητας, η οποία όµως δεν εικονίζεται. 
740 Σακελλαράκης 1992, 288, εικ. 271, υπ. 32. 
741 Steel 1994, 202-211, εικ. 2, 4, πίν. 38 a-c. 
742 Langdon 1989, 185-201. 



 

 152

γυναικεία  µορφή µε ένδυµα ως το γόνατο. Στο αριστερό της χέρι κρατεί άνθος, ενώ στο 

δεξί πινάκιο µε ψάρι, ως προσφορά προς την καθιστή γυναικεία θεότητα. 

Η γυναικεία µορφή που προσφέρει ψάρια στην ένθρονη, γυναικεία θεότητα 

στην πρόχου αυτή από τη Χρυσοχού, παραπέµπει άµεσα στα παραδείγµατα από το Ιδαίο 

Άντρο και την Ελεύθερνα. Ανάλογη σκηνή παριστάνεται και σε αµφορέα της ΚΑ Ι 

περιόδου (725-600)744. 

Σηµαντικότατη για την εξέλιξη του εικονογραφικού θέµατος των 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης γυναικείας θεότητας είναι η παράσταση 

στην ασηµένια φιάλη από το Κούριο του 7ου αι., εφόσον σε αυτήν εικονίζεται όλος ο 

κύκλος της τελετουργίας προς τιµήν αναπαυόµενης σε ανάκλιντρο γυναικείας θεότητας 

και του αρσενικού παρέδρου της745. 

Κάτω από την επίδραση εποµένως της ανατολικής εικονογραφίας, της 

µυκηναϊκής σχετικής παράδοσης αλλά και εξαιτίας του νησιωτικού χαρακτήρα της 

περιοχής, το ψάρι καθιερώνεται στην κυπριακή τέχνη από την αρχή της 2ης χιλιετίας έως 

τις αρχές του 7ου αι. ως εξής: έχει είτε µια απλή, καθηµερινή πιθανότατα σηµασία, 

κυρίως στις απεικονίσεις µεµονωµένων, ανθρώπινων µορφών που κρατούν ψάρια, είτε 

ισχυρό θρησκευτικό περιεχόµενο, στις σκηνές προς τιµήν της ένθρονης, γυναικείας 

θεότητας, συγκεκριµένα της Αφροδίτης, συχνές κυρίως στην αγγειογραφία746 αλλά και 

στη µεταλλουργία. 

Η απεικόνιση µιας ανθρώπινης µορφής µε ψάρια747 µεµονωµένα ή σε ορµαθό 

είναι συνήθης στην ελληνική προϊστορική τέχνη χωρίς να είναι απόλυτα διευκρινισµένος 

ο χαρακτήρας της, αν πρόκειται δηλαδή για σκηνές απλής, καθηµερινής ζωής ή 

θρησκευτικές προς τιµήν θεότητας748. 

                                                                                                                                                                      
743 Karageorghis 1977, 175-176, πίν. 27β, 35-39. 
744 Karageorghis 1977, 168. 
745 Markoe 1985, 58, υπ. 129-130. 
746 Κούρου 1994, 20-21. Στοιχεία νεκρικού περίδειπνου ψαριού δίδονται από το Βασιλικό Τάφο της 
Σαλαµίνας. 
747 Ουδέποτε απαντάται στην προϊστορική τέχνη η πράξη του ψαρέµατος. Το θέµα της ανθρώπινης µορφής 
κυρίως ανδρικής µε ψάρια παριστάνεται συχνά στη µινωική σφραγιδογλυφία της ΠΜ ΙΙ έως ΥΜ ΙΙΙ 
περιόδου, είτε σε σκηνές απλής µεταφοράς ψαριών, είτε προσφοράς σε θεότητες (Langdon 1989, 192-193, 
υπ. 55· Buchholz, Jöhrens  & Maull 1990, 138-145, αρ. κατ. 1-72, 77-133, 152-157· Σακελλαράκης 1992, 
εικ. 258-264). 
748 Στην τοιχογραφία του δωµατίου 5 στο Ακρωτήρι της Θήρας (1600) εικονίζονται προέφηβοι µε 
ορµαθούς ψαριών προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά αντίστοιχα, µε σκοπό την απόθεσή των ψαριών στο 
βωµό (Marinatos 1993, 216, εικ. 223, υπ. 52). Σε κυλινδρικό αγγείο από τη Φυλακωπή Μήλου (1700) 
εικονίζεται σειρά δεξιόστροφων ανδρών µε ένα ψάρι στο κάθε χέρι (Σαπουνά-Σακελλαράκη 1981, 503-
504· Langdon 1989, 192, υπ. 55· Σακελλαράκης 1992, 284-285, εικ. 254· Για το εικονογραφικό θέµα των 
ψαράδων στις τοιχογραφίες της Θήρας βλ. Μαστραπάς 1991, 101-104, πίν. ΙΙ4, ΧLI4). Σε δύο πήλινους 
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Για τον καθορισµό του χαρακτήρα αυτών των σκηνών σηµαντικός είναι ο 

προσδιορισµός του συµβολισµού του ψαριού από την µινωική έως την ελληνιστική 

εποχή. 

Το ψάρι χρησιµοποιήθηκε αρχικά ως απλό σύµβολο της θάλασσας τόσο στην 

τέχνη της µινωικής Κρήτης749, των νότιων Κυκλάδων750, του µυκηναϊκού κόσµου751 

(κεραµεική, σφραγιδογλυφία, τοιχογραφίες, δάπεδα ανακτόρων), στην αιγαιακή 

κεραµεική του 12ου αι., στην αττικο-γεωµετρική αγγειογραφία752 στην αργίτικη 

αγγειογραφία753, την αρχαϊκή, κορινθιακή, αττική µελανόµορφη αγγειογραφία754, στη 

µεταλλοτεχνία του 9ου-7ου αι. και τέλος στην ελεφαντουργία του 7ου αι.755. 

Κοσµογονικός χαρακτήρας δίδεται σε απεικονίσεις ψαριών στη χάλκινη 

πλάκα από το ∆ικταίο Άντρο756 της 2ης χιλιετίας και στις ΥΜ λάρνακες757. 

Οι ανθρώπινες µορφές που κρατούν ψάρια στην ελληνική προϊστορική τέχνη 

δεν  δίδουν σαφή στοιχεία προσφορών προς τιµήν θεότητας, σε αντίθεση µε την 

παρουσία του ίδιου εικονογραφικού θέµατος του 8ου αι. τόσο στην Κρήτη όσο και στην 

Κυρίως Ελλάδα. 

Γυναικείες µορφές µε ψάρια, ως απότµηµα µουσικής ποµπής και χορού µε 

συνοδεία προς τιµήν ένθρονης, γυναικείας θεότητας, εικονίζονται στην αρ. Ε46 φιάλη 

από το Ιδαίο Άντρο και την αρ. Ε87  χέρνιβα από την Ελεύθερνα. 

Από την Κυρίως Ελλάδα συναφείς σκηνές εικονίζονται σε δύο χάλκινες 

φιάλες από τη Σπάρτη; και το Λευκαντί758 αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε φιλολογικές µαρτυρίες η θυσία ψαριών ήταν πολύ γνωστή στους 

Έλληνες759. Μεµονωµένες θυσίες ψαριών προς τιµήν ανδρικών, θαλάσσιων θεών, 

                                                                                                                                                                      
πίνακες από τα Πεντεσκούφια Κορίνθου εικονίζεται από µια ανδρική, δεξιόστροφη µορφή µε ψάρι στο 
χέρι του 6ου αι., τώρα στο Μουσείο Βερολίνου και Κορίνθου αντίστοιχα (Geagen 1970, 39-40, 160, αρ. 
κατ. 12, εικ. 13 a-b, 14 a-c· Σακελλαράκης 1992, 288, εικ. 279, υπ. 40). 
749 Gill 1985, 63-81· Buchholz, Jöhrens  & Maull 1990, 146, αρ. κατ. 142-147· Μαστραπάς 1991, 150-151· 
Σακελλαράκης 1992, 286-287, εικ. 259-264, 281· Marinatos 1993, 231-235, εικ. 235-243· Powell 1996, 
66-76, 133-137, εικ. 37, 81· Panagiotaki 1999, 78-81, εικ. 16, πίν. 11α. 
750 Buchholz, Jöhrens  & Maull 1990, 138,141-142, αρ. κατ. 15-17, 73-75· Κούρου 1994, 20. 
751 Buchholz, Jöhrens  & Maull 1990, 145, 149, αρ. κατ. 134-138, 158-215· Marinatos 1993, 216, υπ. 52, 
υπ. 223· Κούρου 1994, 20, εικ. 26-27. 
752 Buchholz, Jöhrens & Maull 1990, 156, αρ. κατ. 7. Σε αττικό Γ κρατήρα του 3ου τέταρτου του 8ου αι. 
τώρα στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης εικονίζονται δύο ανδρικές αριστερόστροφες µορφές 
µε ορµαθό πέντε ψαριών στο δεξί τους χέρι (Σακελλαράκης 1992, 288, εικ. 273, υπ. 35). 
753 Langdon 1989, 185-201. 
754 Κούρου 1994, 20, 31-32, εικ. 28· Malagardis 1988, 114-115, εικ. 4-5 a,b. 
755 Σακελλαράκης 1992, 288, υπ. 37, πίν. 283. 
756 Nilsson 19502, 171, εικ. 72· Boardman 1961, 49, αρ. κατ. 217, πίν. XV· Κούρου 1994, 21, εικ. 40. 
757 Goodison 1989, 90· Marinatos 1993, 231-236, εικ. 235-243. 
758 Popham 1994, 17-19, εικ. 2.8· idem 1995, 103-107·  Popham, Lemos 1996, πιν. 134, 145 (Τ.70, 18). 
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κυρίως του Ποσειδώνα ως προστάτη του ψαρέµατος και µάλιστα τόνου σε διάφορα µέρη 

της Ελλάδας760, αλλά και στον Πρίαπο. Θυσίες ψαριών όµως προσφέρονται προς τιµήν 

γυναικείων θεοτήτων κυρίως της Αρτέµιδος761, της Αφροδίτης Πότνιας762 και της 

Εκάτης763. 

Ο Παυσανίας τέλος αναφέρει ότι µνήµες προσφοράς ψαριών διαδεδοµένης 

από την αντίστοιχη παράδοση της Ανατολής εντοπίστηκαν πρώτον στους Ρειτούς 

Ελευσίνας, συνδεδεµένη µε τη λατρεία ∆ήµητρας-Κόρης764, δεύτερον σε πηγή 

αφιερωµένη στον Ερµή στην περιοχή Φαρών Αχαΐας765 και πιθανότατα στην Πάνω 

Θουρία Λακωνίας, όπου υπήρχε ιερό προς τιµή της συριακής θεάς. Σύµφωνα και πάλι µε 

τον Παυσανία υπήρχαν δεξαµενές µε ιερά ψάρια, ως βρώσιµη προσφορά σε ειδικές, 

µυστηριακές τελετές766. 

 Θεωρείται εποµένως ότι η παράδοση της προσφοράς ψαριών προς τιµήν 

θεότητας είναι ένα εικονογραφικό θέµα µε ρίζες στην κρητοµυκηναϊκή τέχνη κυρίως της 

σφραγιδογλυφίας767 ως τον 8ο αι. στην Κρήτη, αν και χωρίς ενδιάµεσους συνδετικούς 

κρίκους και ως τον 2ο αι. στην Κυρίως Ελλάδα. 

Η βρώσιµη λοιπόν προσφορά ψαριού προς τιµήν ένθρονης, γυναικείας, 

γονιµικής θεότητας µε χθόνιες ιδιότητες ή αφηρωισµένου νεκρού, όπως απεικονίζεται 

στη αρ. Ε46 φιάλη από το Ιδαίο Άντρο και στην αρ. Ε87 χέρνιβα από την Ελεύθερνα 

αντίστοιχα είναι απόλυτα δικαιολογηµένη. Χωρίς να υποτιµάται εποµένως η επίδραση 

της ανατολικής τέχνης θεωρείται ότι η κρητοµυκηναϊκή σχετική παράδοση ήταν πολύ 

ισχυρή όχι µόνο στην Κρήτη αλλά και στην Κύπρο µετά τον 11ο αι. και στην Ανατολή 

τον 12ο αι. 

 

Γυναικεία µορφή µε προσφορά πουλιών 

                                                                                                                                                                      
759 Bodson 1978,45-57. 
760 Rousse 1902, 10, υπ. 5, 51, υπ. 12· Θρεψιάδης 1937, 833· Θέµελης 1970, 116, 120, πίν. 37β· Kritzas 
1980, 14· Vikela 1994, 26, αρ. 17, 106-107, 109, πίν. 15.1 (ανάγλυφο από τον Ιλισσό µε παράσταση 
προσφοράς ψαριού προς τιµήν θεότητας που ταυτίζεται µε τον Μελικέρτη, φοινικικής καταγωγής. Η 
παράσταση αυτή συσχετίζει τις λατρευόµενες στον Ιλισσό θεότητες µε τον Κρηταγενή ∆ία. 
761 Rousse 1902, 51, υπ. 16. 
762 Bodson 1978, 49. 
763 Rousse 1902, 46. 
764 Παπαχατζής 1974, 471-472 (Παυσανίας Ι, 38, 1-3). 
765 Παπαχατζής 1980, 132 (Παυσανίας VII, 22, 3-6). 
766 Παπαχατζής 1979, 103 (Παυσανίας IV, 31, 1-2). Στη ∆ήλο κατά τον 2ο αι. µαρτυρείται από τον 
Παυσανία λατρεία Αταργάτιδος, ως αποτέλεσµα συγκρητισµού της εποχής, η οποία αργότερα γίνεται 
γνωστή ως Σύρια θεά. ·Παπαχατζής 1993, 49. 
767 Σακελλαράκης 1992, 233-250 και ιδιαιτέρως 233, 237, 240-241. 
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Το θέµα της γυναίκας που προσφέρει πουλιά προς τιµήν θεότητας εικονίζεται 

καταρχήν στο θραύσµα της αποσπασµατικά σωζόµενης αρ. Ε46 φιάλης από το Ιδαίο 

Άντρο (πίν. 29α-ε, σχ. 14), στην αρ. Ε87 χέρνιβα από την Ελεύθερνα (πίν. 50) εντός 

Κρήτης, στη χάλκινη φιάλη από τη Σπάρτη;, στην ασηµένια φιάλη από το Κούριο και 

τέλος στη χάλκινη φιάλη άγνωστης προέλευσης, τώρα στο Μουσείο της Τεχεράνης. 

Το είδος των πουλιών που προσφέρονται δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί 

ακριβώς λόγω της σχηµατοποιηµένης απόδοσής τους. Ο τρόπος µεταφοράς τους από τις 

γυναικείες µορφές σε ποµπή βρώσιµων προσφορών προς τιµήν ένθρονης, γυναικείας 

θεότητας είναι κοινός στην αρ. Ε46 φιάλη από το Ιδαίο Άντρο, στην αρ. Ε87 χέρνιβα 

από την Ελεύθερνα και στη φιάλη από το Κούριο, εφόσον και στα τρία αυτά αντικείµενα 

τα διαφορετικού αριθµού πουλιά εικονίζονται αναρτηµένα σε επιµήκη στύλο. Στη 

λεγόµενη φιάλη της Σπάρτης; η γυναίκα κρατεί τα πουλιά σε ορµαθό χωρίς ανάρτηση σε 

στέλεχος, ενώ στη φιάλη από το Μουσείο Τεχεράνης η γυναίκα κρατεί ένα πουλί στο 

χέρι της. 

∆ιερευνάται ο συµβολισµός των πουλιών στην ανατολική, κυπριακή, κρητική, 

κυρίως ελλαδική τέχνη και ο συσχετισµός τους µε ανθρώπινες ή θεϊκές µορφές από την 

προϊστορική εποχή ως τον 8ο αι.768. 

Το πουλί σύµβολο των δυνάµεων του ουρανού, κατάλοιπο πιθανόν αρχέγονης 

ζωολατρείας769, µεµονωµένο ή σε συσχετισµό µε απλές ανθρώπινες µορφές ή ανδρικές 

και γυναικείες θεότητες ως σύµβολό τους, παριστάνεται συχνά στην ανατολική τέχνη 

και κυρίως στη µεσοποταµιακή, στη σφραγιδογλυφία, στη γλυπτική και κυρίως στη 

µικρογλυπτική ως περίαπτο αλλά και σε πήλινα πλακίδια770. 

Το θέµα τελετουργικών σκηνών που περιλαµβάνουν πουλιά πάνω σε βωµούς 

ή τράπεζες προσφορών σε συσχετισµό µε ένθρονες, γυναικείες θεότητες απαντάται από 

τη Νεοσουµεριακή (±2300) και Παλαιοβαβυλωνιακή (1950-1651) περίοδο καθώς και σε 

συροχεττιτικούς σφραγιδοκύλινδρους και σε λίθινα ανάγλυφα του 14ου-13ου αι.771. 

                                                           
768 Lenz 1995. 
769 Nilsson 19502, 332. 
770 Black & Green 1992, 42-44. Η απόδοση τέλος διάφορων µεσοποταµιακών δαιµόνων µε επιµέρους 
χαρακτηριστικά πουλιών επιτείνει τον συσχετισµό των τελευταίων µε τον θάνατο. 
771 Ohnefalsch-Richter 1893, 282-284, εικ. 195, 197· Evans 1964 (IV), 408-409, εικ. 339-340 α, β· Black 
& Green 1992, 44. Τα πουλιά υπήρξαν συνήθης προσφορά προς τιµήν αφηρωισµένων νεκρών στην 
Αίγυπτο µαζί µε άλλες βρώσιµες προσφορές, όπως προαναφέρθηκε στην υπ. 713. 
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 Η Σεµίραµις, βασίλισσα της Ασσυρίας κατά το δεύτερο µισό του 9ου αι., 

µεταµορφώνεται σύµφωνα µε το µύθο σε περιστέρι καθιερώνοντας έτσι την ιερότητα 

του πουλιού αυτού στην Ανατολή κατά τον 9ου-8ου αι., συχνά σε συσχετισµό µε 

γυναικείες, γονιµικές θεότητες772. 

Στην κυπριακή τέχνη, όπως και στην ανατολική το θέµα του πουλιού 

απαντάται επίσης µε τον ίδιο συµβολισµό στην πηλοπλαστική, σφραγιδογλυφία, 

ειδωλοπλαστική και χαλκουργία773. 

Στη νεκρόπολη Αγίας Παρασκευής Κύπρου βρέθηκαν πήλινα δακτυλιόσχηµα 

και άλλα τριποδικά αγγεία µε περιστέρια, αγγεία προσφορών µαζί µε ανδρικές και 

γυναικείες µορφές774. Πουλιά επίσης περιλαµβάνονται στις θρησκευτικές παραστάσεις 

εικονίζονται στους λεγόµενους κυπροαιγαιακούς σφραγιδοκύλινδρους του 14ου-15ου 

αι.775. Έχει ακόµη βρεθεί µεγάλος αριθµός ειδωλίων πουλιών, µεµονωµένων ή σε 

συσχετισµό µε ανθρώπινες µορφές, ανδρικές αλλά κυρίως γυναικείες, στο ιερό του 

Απόλλωνος στο Βουνί, στους Χυτρούς και στην Ταµασσό776. Συχνά επίσης απαντώνται 

πουλιά στους χάλκινους υποστάτες µε τροχούς777. Μεµονωµένες τέλος παραστάσεις 

πουλιών παριστάνονται συχνά στην κυπριακή αγγειογραφία της περιόδου Bichrome I-V 

(1050-600)778. 

Εκτός όµως από τις απεικονίσεις των πουλιών, µεµονωµένων ή σε συσχετισµό 

µε ανθρώπινες µορφές, έχουν εντοπισθεί στην Κύπρο στοιχεία θυσιών πουλιών προς 

τιµήν θεοτήτων, όπως του Reshef-Απόλλωνος στο Βουνί, της Tanit- Αρτέµιδας στην 

Άχνα779 και της Αφροδίτης-Αστάρτης στην Πάφο780. Στα άλση και στα τεµένη της 

τελευταίας θεωρείται πιθανό να υπήρχαν κοπάδια περιστεριών κοντά στο βωµό της θεάς. 

Το πουλί από την ΠΕΧ χρησιµοποιήθηκε στην τέχνη του Αιγαίου µε ισχυρό 

θρησκευτικό συµβολισµό. 

Στη µινωική θρησκεία οι γυναικείες µορφές µε πουλιά ταυτίζονται µε 

θεότητες ως τα γυναικεία ειδώλια από την Κνωσό, το Γάζι, τα Γουρνιά781. Η νεαρή όµως 

ανδρική µορφή µε το ποδήρες ένδυµα που κρατεί στα χέρια της πουλί στην 
                                                           

772 Evans 1964 (IV), 406· Λουκιανός, Περί της Σύριας Θεού, c.14 
773 Yon 1994, 189-202. 
774 Karageorghis 1985, αρ. 146· Coldstream 1989, 23, πίν. 3.2. 
775 Porada 1948, 192-193, πίν. X(42)· idem 1986, 293-294, πίν. XVIII:6, XIX:1, XIX:2. 
776 Rousse 1902, 289. 
777 Παπασάββας υπό δηµοσίευση. 
778 Karageorghis & Des Gagniers 1974, 66-79 (I), 272-495 (II). 
779 Ohnefalsch-Richter 1893, 272-274. 
780 Canciani 1970, 146, υπ. 7. 



 

 157

αµυγδαλόσχηµη σφραγίδα από ίασπι µε προέλευση την Κνωσό, ΜΜ ΙΙΙ περιόδου782, 

πιθανόν φέρει προσφορά σε θεότητα. Ο συσχετισµός αυτός είναι ήδη γνωστός και από 

άλλες παραστάσεις, όπως στη γνωστή σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας. 

Το πουλί αντιπροσωπεύει την επιφάνεια της θεότητας και την ενσάρκωσή της, 

είτε εικονίζεται µόνο του είτε σε συνθέσεις µε ανθρώπινες µορφές, ιερά κλαδιά, κέρατα 

καθοσιώσεως, διπλούς πέλεκεις, πεσσούς ή άλλα θρησκευτικά οικοδοµήµατα-

οµοιώµατα ιερών, όπως στα παραδείγµατα από την Αγία Τριάδα, τα Γουρνιά, το 

Παλαίκαστρο, το σπήλαιο Πατσού783. 

 Από τις αρχές της 2ης χιλιετίας απαντάται στη σφραγιδογλυφία, κυρίως ως 

ιερογλυφικό σύµβολο, στα σφραγιστικά δακτυλίδια (Κνωσός, Φαιστός), στην 

αγγειογραφία (Κνωσός, Κουµάσα, Επισκοπή, Παλαίκαστρο) ή στην αγγειοπλαστική 

πτηνόσχηµων αγγείων και τέλος στη µικρογλυπτική περιάπτων µε οπή αναρτήσεως784. 

Αποτέλεσµα της ιερότητας του πουλιού είναι η µινωικής σύλληψης 

πτηνόµορφη, γυναικεία θεότητα, µεµονωµένη ή σε εραλδικό σχήµα Πότνιας Θηρών, 

ενίοτε µε πουλιά από την κάθε πλευρά της785. 

 Στη µυκηναϊκή τέχνη η γυναικεία, γυµνή θεότητα συσχετίζεται συχνά µε 

πουλιά, όπως στα χρυσά, περίτµητα ελάσµατα του Λακκοειδούς τάφου ΙΙΙ των 

Μυκηνών786, ή παριστάνονται µεµονωµένα πουλιά αντί της επιφάνειας της ίδιας 

θεότητας. 

 Η απεικόνιση του θέµατος του πουλιού δεν ανακόπηκε κατά την ελληνική ΠΑ 

τέχνη787 και εξής788, όπου τα πουλιά εικονίζονται συχνά είτε µεµονωµένα είτε σε 

                                                                                                                                                                      
781 Nilsson 19502, 339. 
782 Evans 1964 (IV), 405, εικ. 336. 
783 Nilsson 19502, 330, 334-335· Marinatos 1993, 156, υπ. 42. 
784 Nilsson 19502, 330, 332, 335-336. Ο Nilsson σχολιάζει (19502, 336) την εµµονή διαφόρων µελετητών 
να ταυτίζουν τα πουλιά µε περιστέρια. 
785 Marinatos 1993, 120, εικ. 85. 
786 Ohnefalsch-Richter 1893, 277, πίν. XXXVIII. 
787 Goodison 1989, 140-144. 
788 Από τη ∆ωδώνη προέρχονται πολλά ειδώλια περιστεριών πιθανότατα σε συσχετισµό µε την Αφροδίτη, 
κόρη του ∆ωδωναίου ∆ιός και της ∆ιώνης. Από την Ακρόπολη Αθηνών, το Αργείο Ηραίο, τα Μέγαρα 
Υβλαία και το ιερό της Αρτέµιδος στην Κέρκυρα προέρχονται µεµονωµένα ειδώλια πουλιών σε 
συσχετισµό µε όρθιες, ενδεδυµένες, γυναικείες µορφές, οι οποίες ερµηνεύονται ως γυναίκες που 
προσφέρουν πουλιά προς τιµήν γυναικείας θεότητας. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι στο ιερό της Λαφρίας 
Αρτέµιδας στην Πάτρα και στο λεγόµενο «Μέγαρο των Κουρητών» στη Μεσσήνη, προσφέρονταν πουλιά 
εκτός από τα υπόλοιπα βρώσιµα και σφάγια, σύµφωνα µε τη γενική αρχή που διήπε τις θυσίες αυτές 
[Παπαχατζής 1979, 123-124, υπ. 3 (Παυσανίας IV, 31, 8-10)]. Στοιχεία όµως για παρόµοιου τύπου θυσίες 
µας δίδονται από την Ολυµπία και το ιερό των Καβείρων στη Θήβα, στα πλαίσια τελετουργιών 
δανεισµένων από την Κύπρο και την Ανατολή [Παπαχατζής 1980, 92-94 (Παυσανίας VIII, 18, 7-19)]. 
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συνθέσεις, συχνά στο σχήµα της Πότνιας Θηρών στην αγγειογραφία, στη χαλκουργία 

και στη µικρογλυπτική. 

Σε όλες εποµένως τις περιοχές το πουλί έχει ισχυρό θρησκευτικό και ταφικό 

συµβολισµό, είτε µόνο του είτε ως µέλος συνθέσεων σε συσχετισµό µε ανδρικές και 

κυρίως γυναικείες, γονιµικές θεότητες, από την ΠΕΧ έως τον 7ο αι., όπως εικονίζεται 

κυρίως στη σφραγιδογλυφία, αγγειογραφία, γλυπτική και µικρογλυπτική. Στη βάση αυτή 

ερµηνεύεται και η παρουσία των πουλιών ως προσφορά προς τιµήν ένθρονης, 

γυναικείας, γονιµικής θεότητας µε κοινά χαρακτηριστικά στις κυπροφοινικικές, κρητικές 

και ελλαδικές φιάλες. 

 

2.  Μουσική ποµπή όρθιων, γυναικείων, ενδεδυµένων µορφών 

 

 Το θέµα της µουσικής ποµπής γυναικείων µορφών προς τιµήν ένθρονης, 

γυναικείας θεότητας απαντάται στις δύο διαφορετικού µεγέθους αρ. Ε51, 85 φιάλες (πίν. 

34, 49β, σχ. 19, 36α) από το Ιδαίο Άντρο και στην αρ. Ε87 χέρνιβα από την Ελεύθερνα 

(πίν. 50), του τέλους του 8ου αι. 

 Στο αρ. Ε51 θραύσµα φιάλης789 (πίν. 34, σχ. 19), η οποία σώζεται πολύ 

αποσπασµατικά, απεικονίζεται η κεφαλή και τµήµα του κορµού δεξιόστροφης γυναίκας-

µουσικού που κρατεί σχεδόν οριζόντια επτάχορδη, ασύµµετρη «κιθάρα», πίσω ακριβώς 

από µια ένθρονη, γυναικεία µορφή. 

 Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της ακολουθούν το βορειοσυριακό 

πρότυπο, οµοίως µε τις γυναικείες µορφές στις υπόλοιπες αρ. Ε46-81, 84-89 φιάλες. 

Φέρει ποδήρες ένδυµα τύπου Β (σχ. 40.Β). 

 Στην αρ. Ε85 φιάλη (πίν. 49β, σχ. 36α) σώζεται αποσπασµατικά µουσική 

ποµπή τριών δεξιόστροφων, γυναικείων µορφών µε ασύµµετρες «κιθάρες», αριστερά 

µιας τράπεζας βρώσιµων προσφορών και δύο αντίνωτες, όρθιες, γυναικείες, 

ενδεδυµένες, υπηρετικές προς τη θεότητα µορφές. 

 Λόγω του µικρού σχετικά µεγέθους της φιάλης η όλη παράσταση αποδίδεται 

αφαιρετικά µεν ως προς τις λεπτοµέρειες, µε ακριβή όµως περιγράµµατα των µορφών. 

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου των γυναικών-µουσικών αποδίδονται σύµφωνα µε το 

βορειοσυριακό πρότυπο. Φέρουν ποδήρες ένδυµα τύπου Β (σχ. 40.Β). Είναι όµοιες, 

παρά τις διαφορές, µε τις αντίστοιχες γυναικείες µορφές στις µουσικές ποµπές στην αρ. 
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Ε51 φιάλη από το Ιδαίο Άντρο και στην αρ. Ε87 χέρνιβα από την Ελεύθερνα. Με την 

τελευταία οµοιάζουν στην κλίµακα απόδοσης των µορφών, στα βορειοσυριακά 

χαρακτηριστικά του προσώπου τους, στο ποδήρες ένδυµα τύπου Β και στον τύπο της 

ασύµµετρης κιθάρας, παρά τον διαφορετικό αριθµό των χορδών της. 

 Οι παραστάσεις αυτές παρά την αποσπασµατικότητά τους αποτελούν 

αποτµήµατα του γνωστού ανατολικού καταρχήν θέµατος της µουσικής ποµπής προς 

τιµήν ένθρονης, γυναικείας θεότητας ή αφηρωισµένου νεκρού790, το οποίο στη συνέχεια 

διαδίδεται σε συνδυασµό µε την τοπική παράδοση στην Κύπρο791, Κρήτη792 και Κυρίως 

Ελλάδα793. 

 Το θέµα αυτό απαντάται κυρίως στη βορειοσυριακή τέχνη στις ελεφάντινες 

πυξίδες του 8ου αι. από τη Nimrud, αλλά και στη νεοχεττιτική στους λίθινους 

ορθοστάτες794. Συνήθως απεικονίζονται τέσσερις τύποι µουσικών οργάνων (ο δίαυλος, 

το ψαλτήριο, το «τύµπανο» και η ασύµµετρη «κιθάρα»). Κατά κανόνα ο παίκτης 

ψαλτηρίου, όταν υπάρχει, οδηγεί την ποµπή. Ο συνδυασµός και των τεσσάρων αυτών 

οργάνων δεν σώζεται πουθενά πλήρης. Σε µια ελεφάντινη αποσπασµατικά σωζόµενη 

πυξίδα από τη Nimrud εικονίζεται η λεγόµενη «φοινικική ορχήστρα» µε τέσσερις 

γυναίκες-µουσικούς που κρατούν δίαυλο, «τύµπανο» και δύο ψαλτήρια. Επίσης σε ένα 

ταφικό ανάγλυφο από το Karatepe των αρχών του 7ου αι. απεικονίζεται ανδρική αυτή τη 

φορά ποµπή µε δίαυλο, συµµετρική (µε πλήκτρο), ασύµµετρη (χωρίς πλήκτρο) κιθάρα 

και «τύµπανο»795. Από το Zinjirli τέλος προέρχεται λίθινος ορθοστάτης του 8ου αι. µε 

παράσταση ποµπής µουσικών µε τύµπανα796. 

 Στην Κύπρο και στην Κυρίως Ελλάδα η µουσική ποµπή συνδυάζει τα τρία 

κυρίως όργανα (δίαυλο, «τύµπανο», ασύµµετρη ή και συµµετρική κιθάρα), όπως 

εικονίζονται στις κυπριακές φιάλες του 8ου-7ου αι. αντίστοιχα (Ιδάλιο, Κούριο και 

Αθηένου)797 και στη χάλκινη φιάλη του 8ου αι. από την Ολυµπία και το Λευκαντί 

                                                                                                                                                                      
789 Markoe 1985, 167, 239 (Cr11). 
790 Sachs 1968, 34· Canciani 1970, 147-148, υπ. 18-19· Barnett 19752, 77-78, 191, πίν. XVI, XVII, (S3), 
(S9) (Nimrud)· Markoe 1985, 57, υπ. 124-125· Flourentzos 1991, 41-47. 
791 Aign 1963, 64-65 (Ιδάλιο), 67-68 (Κούριο κ.α.), 160-161 (Αθηένου), 319, 321, εικ. 30, 33, 89-90, πίν. 
1 (εικ. 150, 151)·  Markoe 1985, 171-172, 246-247 Cy3 (Ιδάλιο), 175-177, 252-253 Cy6 (Κούριο). 
792 Markoe 1985, 167, 239 (Cr11), αρ. κατ. E85 (Ιδαίο Άντρο), αρ. κατ. E87 (Ελεύθερνα). 
793 Aign 1963, 66-67, 323-345, εικ. 31 (Σπάρτη)· Markoe 1985, 207, 328-329 (G8) (Σπάρτη)· Popham 
1994, 17-19, εικ. 2.8. 
794 Frankfort 19704, 309, υπ. 113, εικ. 360-361· Barnett 19752, 79· Markoe 1985, 57. 
795 Aign 1963, 158-160, 173-174, εικ. 89, 101· Carter 1972, 46, υπ. 122, πίν. 11a. 
796 Frankfort 19704, 304, υπ. 98. 
797 Aign 1963, 64-65, 68-69, 160-161, εικ. 30, 33, 90. 
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(δίαυλος , «τύµπανο» και συµµετρική  κιθάρα)798 ή και τα δύο (ασύµµετρη κιθάρα και 

«τύµπανο»), όπως εικονίζονται στη χάλκινη φιάλη από τη Σπάρτη; του β΄ µισού του 8ου 

αι. αντίστοιχα799. 

 Στις αρ. Ε51, 85 φιάλες (πίν. 34, 49β, σχ. 19, 36α) από το Ιδαίο Άντρο και την 

αρ. Ε87 χέρνιβα (πίν 50) από την Ελεύθερνα αντίστοιχα, οι γυναίκες � µουσικοί κρατούν 

µόνο ασύµµετρες κιθάρες, οι οποίες δεν απεικονίζονται ποτέ πριν και µετά στην κρητική 

τέχνη. Όµοιες ασύµµετρες «κιθάρες» εµφανίζονται στις φιάλες από τη Σπάρτη;, το 

Ιδάλιο και το Κούριο. 

 Η προέλευση της ασύµµετρης «κιθάρας» είναι ανατολική800 µε παραδείγµατα 

από τη µικρογλυπτική της Μεσοποταµίας στα µέσα της 3ης χιλιετίας801, την 

ελεφαντουργία του 13ου αι. από  τη Megiddo802, τα λίθινα ανάγλυφα του ανακτόρου 

Assurbanipal (668-626) στη Nineveh803, καθώς και ένα ταφικό ανάγλυφο των αρχών του 

7ου αι.804. 

 Η ασσυριακή επίδραση γίνεται εµφανής στην κυπριακή εικονογραφία του 7ου 

αι. κυρίως, παρόλο που ο τύπος της ασύµµετρης «κιθάρας», χωρίς όµως πλήκτρο, 

απεικονίζεται από τις αρχές του 8ου αι. στη φιάλη από το Ιδάλιο επηρεάζοντας 

αντίστοιχα την κρητική εικονογραφία του 8ου-7ου αι.  

 Ο αριθµός των χορδών της ασύµµετρης «κιθάρας» δεν είναι σταθερός. Στην 

περίπτωση του αρ. Ε51 θραύσµατος φιάλης η ασύµµετρη «κιθάρα» φέρει επτά χορδές, 

αριθµός ο οποίος απαντάται µόνο στην ασύµµετρη «κιθάρα» της χάλκινης φιάλης από το 

Ιδάλιο805. Το επτάχορδο αυτό ασύµµετρο όργανο πιθανόν να είναι το αποτέλεσµα της 

επίδρασης από την συµµετρική µινωική, επτάχορδη λύρα, όπως αυτή απεικονίζεται στη 

σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας και αλλού806. 

Παρά λοιπόν την ισχυρή κρητοµυκηναϊκή µουσική παράδοση ως την Α 

περίοδο807 η απεικόνιση σώµατος µουσικών µε συγκεκριµένα όργανα είναι εµφανές ότι 

αποτελεί δάνειο από την ανατολική και κυπριακή εικονογραφία του 8ου-7ου αι. Το 

                                                           
798 Aign 1963, 161-162, 166-167, εικ. 91 (Ολυµπία)· Markoe 1985, 204-205, 316-319 (G3) (Ολυµπία)· 
Popham 1994, 17-19, εικ. 2.8 (Λευκαντί). 
799 Aign 1963, 66-67, εικ. 31. 
800 Canciani  1970, 140-141. 
801 Aign 1963, 131-139, εικ. 78-85 (Μεσοποταµία). 
802 Aign 1963, 315-317, εικ. 148 (Megiddo)· Frankfort 19704, 270-271, εικ. 316. 
803 Aign 1963, 163-164, εικ. 92-93 (Nineveh). 
804 Aign 1963, 173-174, εικ. 101 (Karatepe). 
805 Aign 1963, 64-65, 218-219, εικ. 30 (Ιδάλιο). 
806 Aign 1963, 44-45, 47-48, εικ 15, 17· Μικράκης 2000, 166. 
807 Aign 1963, 35-59· Πλάτων 1966, 134-159· Λεµπέση 1989, 55-61. 
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σηµασιολογικό της περιεχόµενο προσαρµόζεται στις ανάγκες της τοπικής λατρείας είτε 

µιας καθιστής, γυναικείας, γονιµικής θεότητας, στην περίπτωση του Ιδαίου Άντρου, είτε 

προς τιµήν αφηρωισµένου νεκρού, στην περίπτωση της Ελεύθερνας. 

 

4. Όρθιες, ενδεδυµένες, γυναικείες παρά τη θεότητα µορφές 

 

 Όρθιες, γυναικείες, ενδεδυµένες, παρά την ένθρονη θεότητα µορφές, µέλη 

τελετουργικού συµποσίου προς τιµήν ένθρονης  ή αναπαυόµενης σε ανάκλιντρο 

γυναικείας θεότητας ή ζεύγος θεοτήτων, σώζονται εντός Κρήτης µόνο στις αρ. Ε84-85 

φιάλες (πίν. 49α-β, σχ. 35, 36α) από το Ιδαίο Άντρο808, στην αρ. Ε87 χέρνιβα (πίν. 50) 

από την Ελεύθερνα και στην αρ. Ε89 από τη Σύµη, µε ανατολικά809 και κυπριακά810 

παράλληλα. 

 Στην αρ. Ε84 φιάλη (πίν. 49α, σχ. 35) επίσης από το Ιδαίο Άντρο εικονίζονται 

πολύ αποσπασµατικά δύο όρθιες, αντίνωτες, γυναικείες, βοηθητικές µορφές δεξιά ενός 

ανάκλιντρου. Λόγω ελλιπούς διατήρησης δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισµός 

της δραστηριότητάς τους. Η κόµη τους ανήκει στον τύπο 1 (σχ. 39.1). Το ένδυµά τους 

ανήκει στον τύπο Β (σχ. 40.Β). 

 Στην αρ. Ε85 φιάλη (πίν. 49β, σχ. 36α) απεικονίζεται αριστερόστροφη, 

γυναικεία µορφή δεξιά της τράπεζας προσφορών µε ένα ριπίδιο811 στο προτεταµένο χέρι 

του βάθους. Το επιµέρους αυτό εικονογραφικό θέµα επαναλαµβάνεται σε αρκετές 

κρητικές και κυπροφοινικικές φιάλες ως δάνειο κυρίως από τις παραστάσεις 

τελετουργικού συµποσίου αφενός στη σαρκοφάγο του Ahiram (13ος αι.)812, στην 

ελεφάντινη πυξίδα από τη Nimrud τώρα στη Βαγδάτη του 10ου αι.813, στα λίθινα 

ανάγλυφα του βόρειου ανακτόρου στη Nineveh , της περιόδου του Ashurbanipal ΙΙ (883-

859)814, στη λίθινη ταφική στήλη από το Zincirli τον 8ο αι. και στο νεοχεττιτικό λίθινο, 

ορθοστάτη από το Karatepe. 

                                                           
808 Markoe 1985, 166, 239 (άνω), (Cr8)/ 167, 239 (κάτω)· Matthäus 1999, 256-260. 
809 Barnett 19752, 191, πίν. XVI(S3). 
810 Markoe 1985, 175-176, 252-253 (Cy6). 
811 Ένα σύνολο τετράπλευρων, κοίλων ελεφάντινων λαβών ριπιδίων (fly whisks) έχει βρεθεί στο Ιδαίο 
Άντρο (Sakellarakis 1992, 114, πίν. 5-7). Για αντίστοιχα ανατολικά ριπίδια βλ. Barnett 19752, 103-105, 
εικ. 41-42, πίν. LXXXIII, LXXXIV, LXXXV. 
812 Frankfort 19704, 271-272, υπ. 112· Moscati 1988, 127. 
813 Frankfort 19704, 309, υπ. 113, εικ. 360-361· Pinnock 1994, 23, πίν. IX a-b. 
814 Strommenger 1964, 194, 241, 440· Frankfort 19704, 160-161, εικ. 186. 
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 Ανάλογες γυναικείες, βοηθητικές µορφές µε ριπίδιο απεικονίζονται στην αρ. 

Ε89 φιάλη από τη Σύµη και πιθανότατα στην αρ. Ε87 χέρνιβα από την Ελεύθερνα εντός 

Κρήτης. Εκτός Κρήτης παράλληλες µορφές παριστάνονται σε µια µετόπη της χάλκινης 

επίσης φιάλης από την Ολυµπία και στη χάλκινη φιάλη της Σπάρτης;815, στη χάλκινη 

φιάλη του Ιδαλίου στην Κύπρο816 και στην άγνωστης προέλευσης χάλκινη φιάλη, τώρα 

στο Μουσείο της Τεχεράνης817. 

 Άλλη γυναικεία βοηθητική, δεξιόστροφη µορφή σώζεται πολύ 

αποσπασµατικά στην ίδια αρ. Ε85 φιάλη  (πίν. 49β, σχ. 36α) από το Ιδαίο Άντρο. 

Ασχολείται µε την προετοιµασία των υγρών προσφορών στη δεύτερη βοηθητική 

τράπεζα που υπάρχει συνήθως δεξιά από την κύρια. 

 Όµοιες βοηθητικές µορφές σώζονται στις φιάλες από τη Σπάρτη;, το 

Λευκαντί, το Κούριο και την Τεχεράνη818. 

 Οι βοηθητικές µορφές στην αρ. Ε85 φιάλη έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε τις 

υπόλοιπες γυναικείες µορφές καταρχήν της ίδιας φιάλης και µε τις υπόλοιπες σε άλλες 

φιάλες, παρά την αφαιρετική απόδοσή τους. 

 Η κόµη τους ανήκει στον τύπο 1 (σχ. 39.1). Το ένδυµά τους ανήκει στον τύπο 

Β (σχ. 40.Β). 

 

5. α. Ένθρονη γυναικεία θεότητα.  

    β. Αναπαυόµενη σε ανάκλιντρο γυναικεία θεότητα ή ζεύγος θεοτήτων 

 

α.  Ένθρονη, γυναικεία µορφή απεικονίζεται ως µέλος ευρύτερης σύνθεσης µε 

µουσική ποµπή γυναικείων µορφών, προσφορές και χορό προς τιµήν της στο αρ. Ε51  

θραύσµα φιάλης (πίν. 34, σχ. 19) από το σπήλαιο του Ιδαίου Άντρου, στην αρ. Ε87 

χέρνιβα (πίν. 50) από το νεκροταφείο της Ελεύθερνας και στο αρ. Ε89 θραύσµα φιάλης 

από το Ιερό του Ερµή και της Αφροδίτης στη Σύµη Βιάννου. 

 Στο αρ. Ε51 θραύσµα φιάλης (πίν. 34, σχ. 19) από το Ιδαίο Άντρο σώζεται 

τµήµα απλού θρόνου µε ερεσείνωτο και τµήµα του κάτω κορµού και του βραχίονα 

δεξιόστροφης γυναικείας µορφής. Πίσω και αριστερά από το θρόνο δεξιόστροφη 

                                                           
815 Markoe 1985, 204-205, 316-319 (G3), 207, 328-329 (G8). 
816 Markoe 1985, 171-172, 246-247 (Cy3). 
817 Markoe 1985, 217, 347 (U6). 
818 Markoe 1985, 175-176, 252-253 (Cy6), 217, 347 (U6)· Popham 1994, 17-22, εικ. 2.8. 
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γυναίκα-µουσικός µε ασύµµετρη «κιθάρα». Το σωζόµενο τµήµα του θρόνου819 είναι 

όµοιο µε το θρόνο στην αρ. Ε87 χέρνιβα (πίν. 50) από την Ελεύθερνα, τόσο στο σχήµα, 

όσο και τη διακόσµηση. 

 Η ένθρονη, γυναικεία µορφή ως µέλος σύνθεσης αποτελεί συχνό 

εικονογραφικό θέµα στην αιγυπτιακή, φοινικική, βορειοσυριακή, υστεροχεττιτική τέχνη. 

Απαντάται κυρίως στη σφραγιδογλυφία820 και την ελεφαντουργία821 και λιγότερο στη 

χαλκουργία822 και πηλοπλαστική823 µε διαφορετικό σηµασιολογικό περιεχόµενο κατά 

τόπους. 

 Η ένθρονη γυναικεία µορφή απεικονίζει θεότητα ή ιέρεια αντ� αυτής ή 

αφηρωισµένη νεκρή, συχνά µε ένα άνθος ή µια φιάλη στο χέρι της σε µια τυπική για τις 

γονιµικές, αιγυπτιακές και ανατολικές θεότητες κίνηση824. 

 Στην κυπριακή τέχνη η ένθρονη γυναικεία θεότητα  ή αφηρωισµένη νεκρή 

που δέχεται προσφορές απεικονίζεται τόσο στην αγγειογραφία, όσο και την χαλκουργία 

του 8ου αι.825. 

 Ένθρονη γυναικεία µορφή µέλος όµοιας σύνθεσης εικονίζεται στη χάλκινη 

φιάλη από το Ιδάλιο της Κύπρου, του τέλους του 9ου αι.826. 

 Στην κρητική, νεοανακτορική εικονογραφία δεν είναι σπάνιο το θέµα της 

καθιστής σε θρόνο, εδώλιο ή έξαρµα του εδάφους θεάς ως µέλος και πάλι ευρύτερης 

σύνθεσης827. 

 Συχνή είναι η απεικόνιση καθισµένων σε επιβλητικό θρόνο ή εδώλιο κάτω 

από ένα δέντρο ή ιερό γυναικείων µορφών κατά την µυκηναϊκή περίοδο τόσο στην 

Κρήτη, όσο και στην Κυρίως Ελλάδα828. 

                                                           
819 Möbius 1915-1916, 127-128· Πλάτων 1951, 385-412· Karageorghis 1968, 98-103· Kranz 1972, 1-55· 
Barnett 19752, 116-117· Βλασσοπούλου-Καρύδη 1995, 78-91 και ιδιαιτέρως 91-98, υπ. 56-58· Rehak 
1995, 97-103·  Ρεθεµιωτάκης 1995, 174-181. Ο χρυσελεφάντινος θρόνος του ∆ία από το Ιδαίο Άντρο 
πρόκειται να δηµοσιευτεί από τον Γ. Σακελλαράκη και την G. Herrmann. 
820 Delaporte 1920, πίν. 10 (1-17) / 11 (1-14) / 12 (1-10) / 50 (5-15)· idem 1923, πίν. 69 (8α-β, 9) / 73 (2, 
4, 5, 8, 10-11), 75 (1-28), 76 (1-27)· Frankfort 1939, πίν. XX (d, j, h) / XXI (c, e) / XXII (d, f) / XXV (a) / 
XXVI (a, c, k)· Barnett 19752, 78-79. 
821 Carter 1972, 46-47, πίν. 11a· Barnett 19752, 78-79, πίν. XVI-XVII· Muscarella 1980, 171-175. 
822 Markoe 1985, 217, 347 (U6). 
823 Βλασσοπούλου-Καρύδη 1995, 91, υπ. 61. 
824 Pottier 1907, 232-233, 243-244· Markoe 1985, 56. 
825 Dikaios 1936-1937, 56-72· Myres 1954, 39-44, αρ. κατ. 12-14· Markoe 1985, 171-172, 246-247 (Cy3)· 
Βλασσοπούλου-Καρύδη 1995, 86-87, υπ. 33. 
826 Markoe 1985, 171-172, 246-247 (Cy3). 
827 Evans 1964 (II), 767-769, εικ. 498-500· Cameron 1975, 145-146, εικ. 21, πίν. 54· Ρεθεµιωτάκης 1998α, 
144, υπ. 492-493. 
828 Towsend-Vermeule 1974, 16-18, εικ. 2c· Βλασσοπούλου-Καρύδη 1995, 96· Rehak 1995, 95-117, πίν. 
XXXVII a-f, XXXVIII a-e, XXXIX a-e, XL α. 
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 Κατά την ΥπΜ περίοδο τρία δείγµατα πιστοποιούν την επιβίωση του τύπου 

της καθιστής γυναικείας µορφής: οι δύο πήλινοι οικίσκοι από την Συλλογή Γιαµαλάκη829 

και την Κνωσό830 αντίστοιχα, καθώς και το πήλινο ειδώλιο θεάς µε υψωµένα τα χέρια 

από την Κεφάλα Βασιλικής831. 

 Σηµαντικό παράδειγµα ένθρονης µορφής εκτός των άλλων αποτελεί η 

ασβεστολιθική, ένθρονη, ενδεδυµένη γυναικεία µορφή από τάφο της περιοχής Τεκκέ 

Ηρακλείου, ΠΑ περιόδου832. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται και στην Πρώιµη ως την 

Ύστερη ∆αιδαλική περίοδο στις Μάλλες833, τη Γόρτυνα, το Αστρίτσι834, τα 

Γουδελιανά835, τον Πρινιά και την Ελεύθερνα836. 

 Από την Κυρίως Ελλάδα προέρχονται δύο παραδείγµατα ένθρονων 

γυναικείων µορφών, αφενός στην πιθανότατα κρητική φιάλη από τη Σπάρτη;837 και 

αφετέρου στην επίσης χάλκινη φιάλη από την Ολυµπία838. 

 ∆ιαφαίνεται εποµένως ότι παρά τις ανατολικές επιδράσεις κατά τον 9ο-8ο αι. 

το θέµα της ένθρονης, γυναικείας µορφής του τέλους του 8ου αι. αποτελεί τη συνέχεια 

µιας µακράς κρητοµυκηναϊκής σχετικής παράδοσης ως τους ΥπΜ χρόνους. 

 Η παράσταση εποµένως µιας ένθρονης, γυναικείας µορφής ως µέλος 

σύνθεσης στην αρ. Ε51 φιάλη από το Ιδαίο Άντρο συσχετίζεται προφανώς µε τη λατρεία 

µιας γυναικείας, γονιµικής θεότητας. 

 Αντίθετα µια όµοια παράσταση στην αρ. Ε87 χέρνιβα από την Ελεύθερνα 

αποκτά ένα διαφορετικό, σηµασιολογικό περιεχόµενο και σχετίζεται µε την απόδοση 

τιµών σε αφηρωισµένο νεκρό. 

 β. Στις αρ. Ε84, 86 πολύ αποσπασµατικά σωζόµενες φιάλες (πίν. 49α, γ, σχ. 

35, 36β) από το Ιδαίο Άντρο εικονίζονται αποτµήµατα σκηνών συµποσίου839. 

 Στην αρ. Ε84 φιάλη840 (πίν. 49α, σχ. 35) παριστάνεται µεγάλο τµήµα κλίνης ή 

ανάκλιντρου µε δύο αποσπασµατικές αντίνωτες, γυναικείες µορφές δεξιά. Οι µορφές 

                                                           
829 Αλεξίου 1950, 441-462· Βλασσοπούλου-Καρύδη 1995, 77-80, υπ. 37. 
830 Evans 1964 (II), 128-130. 
831 Eliopoulos 1998, 308-309, εικ. 13-17. 
832 Μπρεδάκη & Σταµπολίδης 1998, 277, αρ. κατ. 350. 
833 Adams 1978, 28-32. 
834 ∆αβάρας 1970, 87-96. 
835 Λαµπρινουδάκης 1985, 49. 
836 Adams 1978, 37-40. 
837 Markoe 1985, 207-208, 328-329, (G8) (Σπάρτη). 
838 Markoe 1985, 207, 318-319 (G7) (Ολυµπία). 
839 Matthäus 1999-2000, 41-64. 
840 Kunze 1931, 31, αρ. κατ. 71b, πίν. 44 (αρ. ΕΑΜ Χ 11764 1α-1β)· Markoe 1985, 166, 239 (άνω)· 
Matthäus 1999, 256-265 και ιδιαιτέρως 258, πίν. 23c·  idem 1999-2000, 52, 54, εικ. 17-18. 
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αυτές οµοιάζουν µε τις αντίστοιχες στις αρ. Ε46-81, 84-89 φιάλες, κυρίως στην απόδοση 

της κόµης και του προσώπου, σύµφωνα πάντα µε το βορειοσυριακό πρότυπο. Το 

ποδήρες ένδυµά τους ανήκει στον τύπο Β (σχ. 40.Β). 

 Στην αρ. Ε86 φιάλη841 (πίν. 49γ, σχ. 36β) απεικονίζεται τµήµα ενός άλλου 

ανάκλιντρου µε µία µικρή κλίµακα µεταξύ των δύο ποδιών του που παραπέµπει άµεσα 

στην αντίστοιχη παράσταση της ασηµένιας φιάλης από το Κούριο, των αρχών του 7ου 

αι., µε παράσταση τελετουργικού συµποσίου προς τιµήν ζεύγους γονιµικών θεοτήτων842.  

 Οι σκηνές τελετουργικών συµποσίων προς τιµήν βασιλέων, ηγεµόνων, 

αφηρωισµένων νεκρών ή θεοτήτων είναι ένα εικονογραφικό θέµα συχνό στη 

µεσοποταµιακή, συριακή, ασσυριακή και υστεροχεττιτική  τέχνη µε δυσδιάκριτες 

διαφορές στο σηµασιολογικό τους περιεχόµενο, έχοντας απασχολήσει κατά καιρούς 

διάφορους µελετητές843. Βάσει κυρίως των γραπτών µαρτυριών και της εικονογραφικής 

παράδοσης θεωρείται ότι τα τελετουργικά συµπόσια µε τις µορφές σε ανάκλιντρο 

απεικονίζουν ένα τυπικό φοινικικό έθιµο που υιοθετήθηκε µε κατά τόπους παραλλαγές 

στις περιοχές της Βόρειας Συρίας, της Ασσυρίας και της Κύπρου844. 

 Στην Κυρίως Ελλάδα το θέµα αυτό δεν απαντάται πριν το τέλος του 7ου αι., 

οπότε και εµφανίζεται στην ΠΚ αγγειογραφία845. 

 Αντίθετα στην κρητική τέχνη απαντάται τον 8ο αι. όταν η ελληνική, 

αριστοκρατική τάξη του νησιού υιοθετεί το φοινικικού τύπου συµπόσιο µέσω ισχυρών, 

ανατολικών ρευµάτων846. 

 Πιθανότατα εποµένως η παράσταση η οποία σώζεται στις αρ. Ε84, 86 φιάλες 

αποτελεί απότµηµα τελετουργικού συµποσίου προς τιµήν γυναικείας θεότητας που 

αναπαύεται σε ανάκλιντρο ή ζεύγους γονιµικών θεοτήτων συνοδεία και πάλι µουσικής 

ποµπής µε βρώσιµες προσφορές και χορό, οµοίως µε τα τελετουργικά δρώµενα προς 

τιµήν ένθρονης, γυναικείας θεότητας ή αφηρωισµένου νεκρού. 

 

6. Varia 

 

                                                           
841 ΜΗ α.α.· Matthäus 1999, 256-265 και ιδιαιτέρως 258, εικ. 101·  idem 1999-2000, 54-55, 58, εικ. 21. 
842 Markoe 1985, 175-176, 252-253 (Cy 6)· Για άλλες σκηνές συµποσίου στις κυπροφοινικικές φιάλες βλ. 
idem 1985, 174-175, 251 (Cy 5), 181-182, 264 (Cy 13)· Matthäus 1999-2000, 48. 
843 Pinnock 1994, 15-24· Matthäus 1999, 256·  idem 1999-2000, 46. 
844 Matthäus 1999, 256-258·  idem 1999-2000, 46-51, εικ.8-16. 
845 Matthäus 1999, 258·  idem 1999-2000, 41-42, 59. 
846 Matthäus 1999, 258·  idem 1999-2000, 41, 51-56. 
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 Στην τελευταία αυτή οµάδα ανήκουν τα αρ. Ε61-81 θραύσµατα φιαλών (πίν. 

43α-47γ, σχ. 29α-33γ) µε παραστάσεις µεµονωµένων γυναικείων µορφών, οι οποίες δεν 

συνανήκουν µε άλλες όµοιες και αναφέρονται κατά είδος και χρονολογική σειρά 

εύρεσής τους. 

 Η ένταξη τους στις οµάδες 1-7 είναι πιθανή εκτός των άλλων, ανάλογα µε τη 

φορά της κεφαλής και των πελµάτων των µορφών.  

 

7. Τελετουργικά δρώµενα προς τιµήν ένθρονης ή αναπαυόµενης σε ανάκλιντρο 

γυναικείας θεότητας ή ζεύγους γονιµικών θεοτήτων 

 

 Οι τελετουργικές γυναικείες µουσικές ποµπές προς τιµήν ένθρονης γυναικείας 

θεότητας ή σπανίως αναπαυόµενης-ων σε ανάκλιντρο θεοτήτων, όπως απεικονίζονται 

στην ανατολική, κυπριακή, κρητική και κυρίως ελλαδική τέχνη κατά τον 9ο-7ο αι., δεν 

κατατάσσονται στις µονοσκηνικές ή στις επεισοδιακού � αφηγηµατικού χαρακτήρα 

συνθέσεις εξαιτίας της γενικευµένης και µη εξειδικευµένης απόδοσης του 

εικονογραφικού θέµατος847, το σηµασιολογικό περιεχόµενο του οποίου προσαρµόζεται 

στις ανάγκες της τοπικής λατρείας συναφών γυναικείων, γονιµικών θεοτήτων. 

 Η τυπική αυτή εικονογραφική σύνθεση περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: µια 

ένθρονη ενδεδυµένη γυναικεία θεότητα ή πιθανόν ιέρεια αντ� αυτής µε τα πόδια της 

συχνά να αναπαύονται σε υποπόδιο848. Στο χέρι της κρατεί συνήθως ένα άνθος, µια 

φιάλη ή ένα ρόδι. Από δεξιά προς τα αριστερά εικονίζεται συνήθως µια τριποδική 

τράπεζα βρώσιµων προσφορών849 ή ένας βωµός850 και µια ή δύο αντίνωτες, γυναικείες 

µορφές, από τις οποίες η µία εξυπηρετεί τη θεότητα και η άλλη προετοιµάζει στην 

παρακείµενη βοηθητική τράπεζα τα αγγεία µε τις υγρές  προσφορές προς τιµήν της. 

Ακολουθεί ποµπή γυναικών µε βρώσιµες προσφορές, ποµπή χειροκρατούµενων 

γυναικών και τέλος γυναικεία επίσης µουσική ποµπή που προσεγγίζει πίσω και αριστερά 

το θρόνο της θεότητας851. Η τυπική αυτή εικονογραφική σύνθεση έχει µεν τις ρίζες της 

                                                           
847 Markoe 1985, 65. 
848 Laser 1968, 44-45· Markoe 1985, 56· Λεµπέση 1987, 129-130. 
849 Markoe 1985, 56-58. 
850 Laser 1968, 56-68. 
851 Markoe 1985, 56-57. Μόνο στις χάλκινες φιάλες από το Μουσείο της Τεχεράνης και το Λευκαντί το 
µουσικό σώµα προσεγγίζει από πίσω και δεξιά την ένθρονη θεότητα. Η ποµπή των χειροκρατούµενων  
γυναικών είναι λογικό ότι θα προσέγγιζε τη γυναικεία θεότητα κατά παράταξη και όχι σε κυκλικό σχήµα, 
όπως αναγκαστικά φαίνεται λόγω της τοποθέτησης της παράστασης σε φιάλες ή χέρνιβες. Στη συνέχεια 
όµως θεωρείται πιθανή η εκτέλεση κυκλικού χορού γύρω από τη θεά ή το βωµό. Ο συνδυασµός βωµού ή 
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στην ανατολική τέχνη, αλλά  κατά τη διασπορά του θέµατος στην Κύπρο, Κρήτη και 

Κυρίως Ελλάδα εµπλουτίζεται από την προϋπάρχουσα  τοπική λατρευτική παράδοση 

αντίστοιχων γυναικείων, γονιµικών θεοτήτων. 

 Από το συνηθισµένο αυτό τυπικό εξαιρούνται οι παραστάσεις ποµπών προς 

τιµήν ένθρονης γυναικείας θεότητας της ανατολικής τέχνης, εφόσον ουδέποτε στα 

σωζόµενα αντικείµενα εικονίζεται ποµπή χειροκρατούµενων γυναικών, εκτός από το 

µεµονωµένο παράδειγµα της ελεφάντινης πυξίδας  από την Ur που προαναφέρθηκε. 

Αντίθετα ο χορός υιοθετείται στην κυπριακή αγγειογραφία και χαλκουργία τον 9ο-7ο αι. 

αφενός λόγω της τοπικής, προµηκυναϊκής παράδοση και αφετέρου λόγω της 

κρητοµυκηναϊκή επίδρασης. 

 Η κατά τόπους διαφοροποιηµένη εφαρµογή του ανατολικής σύλληψης 

εικονογραφικού τυπικού, όπως αυτός απαντάται στις ελεφάντινες πυξίδες από τη 

Nimrud, τον 9ο-8ο αι.852 υποβοηθεί στην οµαδοποίηση των κατά τόπους φιαλών και 

χερνίβων. 

 Η πρώτη οµάδα853  περιλαµβάνει τις εξής κυπροφοινικικές φιάλες: τη χάλκινη 

φιάλη από το Ιδάλιο του ύστερου 9ου - πρώιµου 8ου αι., την ασηµένια φιάλη από το 

Κούριο του πρώιµου 7ου αι., τη χάλκινη φιάλη άγνωστης προέλευσης, τώρα στο 

Μουσείο της Τεχεράνης του ύστερου 9ου - πρώιµου 8ου αι. και τέλος τη χάλκινη φιάλη 

από το Λευκαντί του ύστερου 9ου αι. 

 Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τις κρητικές χάλκινες φιάλες από τις παλαιές 

και κυρίως τις νέες ανασκαφές στο Ιδαίο Άντρο, τις δύο χέρνιβες από την Ελεύθερνα, 

µία φιάλη από τους Αρκάδες και µία από τη Σύµη. Στη δεύτερη αυτή οµάδα ανήκει και η 

χάλκινη φιάλη της Σπάρτης; λόγω της εικονογραφικής και τεχνοτροπικής οµοιότητας. 

 Οι κρητικές αυτές φιάλες και χέρνιβες διαφοροποιούνται αφενός ως προς το 

µέγεθος, εφόσον η διάµετρός τους κυµαίνεται από 0,35-0,395µ. περίπου, σε αντίθεση µε 

τη µικρότερη διάµετρο των φιαλών της πρώτης οµάδας. Αφετέρου ανήκουν στον τύπο 

της ανοιχτής αβαθούς οµφαλωτής φιάλης, ενίοτε µε Ω-σχηµες λαβές, όπως στην αρ. Ε87 

χέρνιβα από την Ελεύθερνα, µε λεπτό, ευθύ χείλος σε αντίθεση µε το ηµισφαιρικό σχήµα 

                                                                                                                                                                      
τράπεζας προσφορών και σπονδικών σκευών υπαινίσσεται προσφορά προς τιµήν ένθρονης ή 
αναπαυόµενης σε ανάκλιντρο γυναικείας θεότητας ή ζεύγους γονιµικών θεοτήτων ή αφηρωισµένου 
νεκρού και παραπέµπει, παρά την απουσία συνδετικών κρίκων, σε συναφείς σκηνές του κρητοµυκηναϊκού 
κύκλου (Ρεθεµιωτάκης 1998α, 144, υπ. 495, εικ. 103). Η συµµετοχή µόνο γυναικών στα τελετουργικά 
δρώµενα  συσχετίζεται µε τον τρόπο λατρείας γυναικείων θεοτήτων (Markoe 1985, 59, υπ. 131). 
852 Barnett 19752, 191, πίν. XVI-II (S3), (S9a-d). 
853 Kourou 1985, 416-417. 
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των κυπροφοινικικών φιαλών µε το διαφορετικό χείλος. Μοναδικός επίσης είναι ο τύπος 

του ενδύµατος των γυναικείων µορφών, κατευθείαν επηρεασµένος από ανατολικά 

πρότυπα. ∆εν γίνεται τέλος µνεία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως απεικονίζεται στη 

φιάλη του Ιδαλίου ή σε άλλες σκηνές ανατολικών τελετουργικών συµποσίων. 

 Παρά την αποσπασµατικότητα εποµένως ορισµένων από τις φιάλες και 

χέρνιβες από  το Ιδαίο Άντρο, την Ελεύθερνα, τη Σύµη Βιάννου και τους Αρκάδες 

θεωρείται ότι τα αποτµήµατα µεµονωµένων παραστάσεων συνανήκουν και 

συναποτελούν φιάλες ή χέρνιβες µε την παραπάνω τυπική εικονογραφική σύνθεση, σε 

διαφορετική εργαστηριακή εκτέλεση. 

 Η διττή τέλος θέση εύρεσης των φιαλών ή χερνίβων σε ιερά854 ή 

νεκροταφεία855 στην Κύπρο, Κρήτη και Κυρίως Ελλάδα ενισχύει την άποψη της 

προσαρµογής του σηµασιολογικού περιεχοµένου του εικονογραφικού αυτού θέµατος, 

αφενός ως ανάθηµα προς τιµήν γυναικείας, γονιµικής θεότητας στην πρώτη περίπτωση, 

και αφετέρου προς τιµήν µιας χθόνιας γυναικείας θεότητας ή αφηρωϊσµένων νεκρών στη 

δεύτερη ως κτέρισµα. 

 
ΣΤ. Τυπολογία ασπίδων, φιαλών και χερνίβων 

 

Οι ασπίδες της Γ περιόδου κατατάσσονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: α. 

στρογγυλές, β. τύπου ∆ιπύλου και γ. ορθογώνιες856. Η πρώτη είναι η µεγαλύτερη και 

σηµαντικότερη. Περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία τύπων διαφορετικής προέλευσης και 

εξέλιξης: α. οµφαλωτές, β. µε προτοµή ζώου στο κέντρο, γ. τύπου Herzsprung και δ. µε 

αιχµηρό, κεντρικό έξαρµα857. 

Η στρογγυλή ασπίδα εµφανίζεται στην εικονογραφία στο τέλος της Γ 

περιόδου, ενώ απουσιάζει κατά την ώριµη Γ περίοδο. 

Όλες οι περιγραφόµενες ασπίδες ανήκουν στην κατηγορία της στρογγυλής 

ασπίδας. Κατατάσσονται µε ελάχιστες παρεκκλίσεις στους δύο από τους τέσσερις 

τύπους που έχει ήδη ορίσει ο Kunze858. 

                                                           
854 Κούριο (Κύπρος), Ιδαίο Άντρο - Σύµη Βιάννου (Κρήτη), Ολυµπία (Κυρίως Ελλάδα) 
855 Ιδάλιο (Κύπρος), Ελεύθερνα � Αρκάδες (Κρήτη), Λευκαντί � Κεραµεικός (Κυρίως Ελλάδα). 
856 Lippold 1909, 442-460· Borchhardt 1977α, 1-56· Snodgrass 1964, 37-68. 
857 Kunze 1931, 53-68· Hencken 1950, 295-309. 
858 Kunze 1931, 53-68. Οι οµάδες Α-Β στο κεφ. ΣΤ ακολουθούν την αρίθµηση του Kunze [1931, 53-61 
(οµάδα Α), 61-68 (οµάδα Β)]. 
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Στον τύπο Α ανήκουν οι αρ. Β10, Γ13, 16 (πίν. 9α-β, 12α, 14, σχ. 4, 6α-β) 

οµφαλωτές ασπίδες και χέρνιβες, µε ρόδακα στο κέντρο στην περίπτωση της αρ. Γ16 

ασπίδας (πίν. 14, σχ. 6α-β) ή κυλινδρικό οµφαλό στην περίπτωση της αρ. Γ13 χέρνιβας 

(πίν. 12α, σχ. 4). Στον ίδιο τύπο ανήκει και το σύνολο των αρ. Ε46-81, 84-89 φιαλών και 

χερνίβων (πίν. 29α-ε � 47γ, 49α-51, σχ. 14-33γ, 35-37) από το Ιδαίο Άντρο859, την 

Ελεύθερνα860 (πίν. 50), τους Αρκάδες861 (πίν. 51, σχ. 37) και τη Σύµη862. 

Στον τύπο Β ανήκουν οι αρ. Β2-5, 11, Γ12, 15, 17, 30, 32, ∆34, 38 ασπίδες µε 

προτοµή κεφαλής λιονταριού στο κέντρο (πίν. 2α-γ, 3α-γ, 4α-γ, 5, 10, 11α-β, 13, 15α-β, 

20α, 21α-β, 22β-23, 25, σχ. 1, 2α, 5, 12) συµπεριλαµβανοµένων και των αρ. Γ14, 18, 31 

θραυσµάτων ασπιδών (πίν. 12β, 16α, 20β, σχ. 7α, 11α). Στις αρ. Β2-4, 11, Γ15, 30, 32 

ασπίδες και στα αρ. Γ14, 18, 31 θραύσµατα ασπίδων σώζονται εκτός από την κεφαλή 

και τα πρόσθια πόδια του λιονταριού απλωµένα στο κάτω µισό των ασπίδων, ενώ 

ελλείπουν εκ κατασκευής από τις αρ. ∆34 και 38. 

 

 A. Οµφαλωτές ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες. Στον τύπο αυτό ανήκουν οι αρ. 

Β10, Γ16 ασπίδες, η αρ. Γ13 χέρνιβα και οι αρ. Ε46-81, 84-89 φιάλες και χέρνιβες (πίν. 

9α-β, 12α, 14, 29α-ε - 47γ, 49α-51, σχ. 4, 6α-β, 14-33γ, 35-37). Πρόκειται για 

στρογγυλές, επίπεδες ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες µε µια ταπεινή, κυλινδρική, κωνική, 

ηµισφαιρική προεξοχή ή ρόδακα στο κέντρο863. Ταυτίζονται µε τον τύπο της οµηρικής 

οµφαλόεσσας ασπίδας που παρουσιάζεται στην Ελλάδα στο τέλος της Γ περιόδου. 

Ανήκουν στην οµάδα ασπίδων, φιαλών και χερνίβων µε διάµετρο 0,27- 0,35µ. µε 

προέλευση κυρίως την Κρήτη και σε µια περίπτωση τους ∆ελφούς864. 

                                                           
859 Για τον ίδιο τύπο βλ. Markoe 1985, 164-165, 236 (Cr4)· Matthäus 1998, 250, αρ. κατ. 311. Συναφή 
διαµόρφωση οµφαλού σε σχήµα ρόδακα έχουν χαρακτηριστικά ορισµένες κυπροφοινικικές φιάλες 
διαφορετικής προέλευσης. Markoe 1985, 14-15, 171-172, 246-247 (Cy3), 172-174, 248-249 (Cy6), 203, 
312-314 (G1)/, 207, 326-327 (G7)/, 207-208, 328-329 (G8) και 217-347 (U6). 
860 Σταµπολίδης 1998, 251, 253-254, αρ. κατ. 313, 316-318. Ο Σταµπολίδης (1996, 69, υπ. 1· idem 1998, 
254, αρ. κατ. 318) υποστηρίζει την διαφορετική χρήση των αρ. Β11 και αρ. Ε87 χάλκινων αντικειµένων 
από την Ελεύθερνα, θεωρώντας ως χέρνιβα τόσο την αρ. Ε87, όσο και την αρ. Γ13 από το Ιδαίο Άντρο. 
Αφετέρου θεωρεί το αρ. Β11, παρά την οµοιότητά του µε τις Ιδαίου τύπου ασπίδες, ως πώµα κινητού 
λέβητα, πιθανότατα σχετικό µε τελετουργίες (Σταµπολίδης 1996, 67-69· idem 1998, 114-116, 225, αρ. 
κατ. 319· Stampolidis 1998, 181-183). 
861 Kanta & Karetsou 1998, 167, εικ. 13. Στον ίδιο τύπο και προέλευση ανήκουν και οι φιάλες, Markoe 
1985, 167-169, 240-241 (Cr13)· Γραµµατικάκη 1998, 251-252, αρ. κατ. 314.  
862 Παπασάββας  υπό δηµοσίευση. 
863 Snodgrass 1964, 52· Σταµπολίδης & Καρέτσου 1998, 241, 244-254. 
864 Kunze 1931, 53-61· Canciani 1970, 36-38. 
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 Ο τύπος µας είναι ήδη γνωστός από µικρά οµοιώµατα ή άλλα αντικείµενα, 

που φέρουν παράσταση ασπίδων και προέρχονται από το σπήλαιο του Ιδαίου Άντρου865, 

τη Σύµη (αδηµοσίευτο υλικό), το Ψυχρό866, την Πραισό867, το Παλαίκαστρο868, τη 

Σάµο869 και την Αθήνα870. 

 Όµοιος τύπος ασπίδας απαντάται επίσης σε αντικείµενα διαφορετικής 

προέλευσης και ύλης από την Κυρίως Ελλάδα και τα νησιά871. Τα παραδείγµατα όµως 

στρογγυλών ασπίδων της Γ αγγειογραφίας δεν είναι βέβαιο ότι απεικονίζουν την 

οµφαλωτή ασπίδα ή τη στρογγυλή ασπίδα των οπλιτών. 

 Η προέλευση του τύπου θεωρείται ενγένει ανατολική872, εφόσον ο τύπος µάς 

είναι ήδη γνωστός από τις απεικονίσεις της ασσυριακής τέχνης του 9ου αι., ενώ τα 

παραδείγµατα των οµφαλωτών ασπίδων του νεοχεττιτικού βασιλείου, που εικονίζονται 

στα ανάγλυφα του Tell-Halaf χρονολογούνται στον 10ο-9ο αι. Στρογγυλές ασπίδες µε 

επίπεδο, κυλινδρικό οµφαλό του 7ου αι., στον τύπο της αρ. κατ. 27 ασπίδας, της αρ. Γ13 

χέρνιβας από το Ιδαίο Άντρο, καθώς και της αρ. Γ16 ασπίδας από τους ∆ελφούς 

απαντώνται κυρίως στην Ιταλία, ετρουσκικής προέλευσης, µε ανατολικές επιδράσεις. 

Αντίθετα στο Αιγαίο ο τύπος αυτός θεωρείται σπάνιος873. 

 Πρόκειται εποµένως για ένα αρχικά χεττιτικό τύπο ασπίδας, που µέσω της 

ασσυριακής τέχνης διανύει τη Μεσόγειο και υιοθετείται στην Κρήτη τον 8ου αι. και την 

Ιταλία τον 7ο αι. 

 

 Β. Ασπίδες µε προτοµή ζώου στο κέντρο874.  Στον τύπο αυτό ανήκουν οι αρ. 

Β2-5, 11, Γ12, 15, 17, 30, 32, ∆34, 38 ασπίδες (πίν. 2α-γ, 3α-γ, 4α-γ, 5, 10, 11α-β, 13, 

15α-β, 20α, 21α-β, 22β-23, 25, σχ. 1, 2α, 5, 12) και τα αρ. Γ14, 18 και 31 θραύσµατα 

ασπίδων (πίν. 12β, 16α, 20β, σχ. 7α, 11α). Πρόκειται για στρογγυλές ασπίδες, διαµέτρου 

0,49 έως 0,68µ. Έχουν προτοµή ζώου στο κέντρο, συνήθως λιονταριού, εκτός από την 

                                                           
865 Snodgrass 1964, 53· Ronchi 1997. 
866 Hogarth 1899-1900, 109, εικ. 41. 
867 Bosanquet 1901-1902, 258. 
868 Benton 1939-1940, πίν. 29. 
869 Eilmann 1933, 121-125. 
870 Lorimer 1950, πίν. 6, 3. 
871 Dawkins 1929, πίν. 183, 8· Ζαφειρόπουλος 1961-1962, πίν. 323· Hampe 1969, πίν. 3, 4. 
872 Borchhardt 1977α, 36-39. 
873 Snodgrass 1964, 53-54, υπ. 54-55. 
874 Kunze 1931, 61-68· Canciani 1970, 45-48·  Borchhardt 1977α, 44· Snodgrass 1964, 52. 
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αρ. Γ12 ασπίδα, που έχει γυπαετό. Όλα τα γνωστά µας παραδείγµατα προέρχονται από 

την Κρήτη, εκτός από δύο ασπίδες που προέρχονται από τους ∆ελφούς875. 

 Η ανατολική προέλευση του τύπου ασπίδας είναι αναµφισβήτητη, παρά τις 

διαφορές µεγέθους και διακόσµησης µεταξύ των ασπίδων876. Ο ασσυριακός τύπος είναι 

µικρότερης διαµέτρου, έως και 0,50 µ., µε διαφορετικό σχηµατισµό χείλους, τη δε 

επιφάνεια της ασπίδας κοσµούν και άλλες αιχµηρές προεξοχές, παράλληλα µε την 

κεντρική, ανάγλυφη  προτοµή λιονταριού. 

 Είναι γνωστός στην Ασσυρία του πρώτου µισού του 9ου αι.877 επί της 

βασιλείας του Ashurnasirpal II (883-859), ενώ εγκαταλείπεται επί της εποχής του 

Shalmaneser III (859-824) και επανεµφανίζεται επί Σαργών ΙΙ (722-705). 

 Στις περιοχές του υστεροχεττιτικού βασιλείου, Φοινίκη, Συρία και Κύπρο, ο 

τύπος αυτός εµφανίζεται αργότερα, κατά το τέλος του 9ου και αρχές του 8ου αι.878 

 Τυπολογικά συναφείς τόσο µε τις προαναφερθείσες ασπίδες ή τα πήλινα 

οµοιώµατα τους879 είναι οι αναθηµατικές ασπίδες που βρέθηκαν σε ναούς της Urartu επί 

της βασιλείας του Σαργών ΙΙ (722-705). Οµοιάζουν στο κυρτό σχήµα, χωρίς τη γνωστή 

διαφοροποιήση του χείλους που χαρακτηρίζει συνήθως τις υπόλοιπες ασσυριακού τύπου 

ασπίδες, δεν διαθέτουν πρόσθετες προεξοχές στην επιφάνεια τους και χρησιµοποιήθηκαν 

και στις δύο περιπτώσεις ως αναθήµατα σε ιερά. 

 Πολυάριθµες είναι οι µαρτυρίες απεικόνισης αυτού του τύπου ασπίδας στην 

ανατολική τέχνη. Ο συχνότερος τρόπος απαντάται στα ανάγλυφα από το Zincirli και το 

Sakjegözü, πιθανόν τον 9ο αι., καθώς και στα υστερότερα πήλινα σύνολα από το Arurit 

και την Κύπρο, όπου απεικονίζονται ασπίδες αυτού του τύπου προσαρτηµένες στην 

οπίσθια όψη πολεµικών αρµάτων. Αν και σπανιότερα, υπάρχουν παραστάσεις 

πολεµιστών που φέρουν όµοιου τύπου ασπίδες880. 

 Η ύπαρξη αυτού του τύπου στην Κρήτη κατά την ΥΓ και ΠΑν περίοδο 

µαρτυρείται, εκτός από τις χάλκινες ασπίδες αυτού του τύπου και από τα δύο πήλινα 

οµοιώµατα ασπίδων µε προτοµή στο κέντρο από το Ιδαίο Άντρο και τον Πρινιά 

                                                           
875 Lerat 1980, 104, εικ. 14-17 (Γ15)/ 108, εικ. 18-20/ 112 (Γ16).  
876 Hampe 1969, 36. 
877 Kunze 1931, 64-68. Η άποψη του Kunze αµφισβητήθηκε από νεότερους, ότι δηλ. οι Ασσύριοι 
υιοθέτησαν πολύ πριν τους εχθρούς τους αυτόν τον τύπο ασπίδας· Snodgrass 1964, 52· Strommenger 
1964, 441-442, αρ. κατ. 206, 210. 
878 Kunze 1931, 66. 
879 Snodgrass 1964, 52, υπ. 47-49. 
880 Halbherr & Orsi 1888, 123-137· Strommenger 1964, 452, αρ. κατ. 242. 
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αντίστοιχα881. Ένα τρίτο παράδειγµα όµοιας ασπίδας υπάρχει σε ένα πήλινο ανάγλυφο 

πίνακα από την Πραισό882. Από τη Σύµη κυρίως αλλά και άλλες περιοχές προέρχεται 

επίσης µεγάλος αριθµός ασπίδων ή πωµάτων µε προτοµές διάφορων ζώων στο κέντρο 

(ταύρου, λιονταριού, γρύπα, κ.ά.)883. Από τη Φορτέτσα884 τέλος προέρχεται ένα ΜΓ 

πήλινο πώµα µε προτοµή λιονταριού στο κέντρο ως οµοίωµα χάλκινης ασπίδας.  

 Εκτός Κρήτης, ο τύπος αυτός ασπίδας απαντάται στους ∆ελφούς. Στην Κύπρο 

τέλος απαντάται όµοιος τύπος ασπίδας στην αγγειογραφία του 7ου αι., ενώ στη 

Σαλαµίνα έχει βρεθεί ένα πήλινο οµοίωµά της885. 

 Η αρχική εποµένως προέλευση αυτού του τύπου ασπίδας ήταν η Ασσυρία του 

9ου αι., µε διαφορές µεγέθους, διακόσµησης και χρήσης, σε σύγκριση µε τα κρητικά 

αντίστοιχα παραδείγµατα. Ως κύρια όµως πηγή έµπνευσης των κρητικών ασπίδων του 

8ου αι. θεωρούνται οι ασπίδες από την Urartu. 

 

1. Άρθρωση επιφάνειας ασπίδων, φιαλών και χερνίβων - Σύνταξη µορφών 

 

 Η διάταξη των µορφών των ασπίδων σε κυκλική τροχιά προϋποθέτει πάντοτε 

την ύπαρξη ενός κέντρου, οµφαλού ή προτοµής ζώου στην περίπτωση των ασπίδων, 

χερνίβων και φιαλών των τύπων Α-Β (αρ. Β2-5, Β10, Γ12-15, 17-18, 30-32, ∆34, 38, 43, 

Ε46-81, 84-89). 

 Οι µορφές συντάσσονται συνήθως σε µια κύρια εικονιστική ζώνη και συχνά 

και σε µια οµόκεντρη δευτερεύουσα. Οι επιρροές για τη δηµιουργία αυτών των 

σχηµάτων διάταξης αναζητούνται και πάλι στην Ανατολή886 και στην ύπαρξη 

ταυτόχρονα µιας ενιαίας τεχνοτροπίας της ΥΕΧ, κατά την οποία όλες οι καλλιτεχνικές 

παραδόσεις της ανατολικής Μεσογείου συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο σύνολο. 

 Στις ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες µε κυλινδρικό οµφαλό ή ρόδακα στο 

κέντρο, τύπου Α, µικρότερης διαµέτρου σε σχέση µε τις ασπίδες τύπου Β, 

παρατηρούνται τα εξής: α. οι µορφές συντάσσονται σε µια κύρια εικονιστική ζώνη 

αφήνοντας µια ζώνη ποικίλου πλάτους ακόσµητη γύρω από τον οµφαλό ή το ρόδακα 
                                                           

881 Snodgrass 1964, 62-64· Hampe 1969, 20-23, 36. 
882 Halbherr 1901, 390, πίν. 12, 3. 
883 Canciani 1970, 47, υπ. 74· Coldstream 1994, 105-121· Η Muhly-Μεταξά πρόκειται να δηµοσιεύσει  τα 
πήλινα πώµατα µε ζωοµορφική προτοµή στο κέντρο από το Ιερό του Ερµή και της Αφροδίτης στη Σύµη 
Βιάννου. 
884 Brock 1957, αρ. 1439, πίν. 107. 
885 Canciani 1970, 48, υπ. 86. 
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(αρ. Γ13, Ε46-81, 84-89)887, β. οι µορφές συντάσσονται σε δύο οµόκεντρες εικονιστικές 

ζώνες άλλοτε ισοµεγέθεις (αρ. Β10) και άλλοτε µε διαφορά πλάτους (αρ. Γ16) ως κύρια 

εικονιστική η εσωτερική και ως δευτερεύουσα η εξωτερική, αφήνοντας και στις δύο 

περιπτώσεις µια ακόσµητη ζώνη περί το κέντρο, όπου πιθανότατα υπήρχε ρόδακας. 

 Στις ασπίδες τύπου Β µε προτοµή ζώου στο κέντρο κατά κανόνα, οι µορφές 

συντάσσονται σε µια κύρια εσωτερική εικονιστική ζώνη αµέσως γύρω από τον οµφαλό 

(αρ. Β2-5, Γ12, 14, 15, 17-18, 30-32, ∆34, 38) και σπανιότερα σε µια οµόκεντρη, 

εξωτερική δευτερεύουσα επίσης µε µορφές (αρ. Β3, ∆38). 

 Εξαίρεση αποτελεί η αρ. ∆34 ασπίδα στην οποία οι µορφές δεν συντάσσονται 

σε ζώνη αµέσως γύρω από την προτοµή λιονταριού, ενώ µεσολαβεί µια σχετικά λεπτή, 

ακόσµητη ζώνη. 

 Όµοια διάταξη µορφών απαντάται και στις χάλκινες κυπριακές φιάλες, 

αντίστροφα όµως, εφόσον έχουν µια εξωτερική, τυπική, αφηγηµατική, κύρια ζώνη και 

µια οµόκεντρη εσωτερική, δευτερεύουσα, συνήθως µε ποµπή µικρών ζώων888. 

 Και στις χάλκινες όµως ασπίδες από την Urartu απαντάται η διάταξη των 

µορφών σε ζώνες γύρω από ένα κέντρο889, µε µια βασική διαφορά τόσο στα 

παραδείγµατα από την Κύπρο, όσο και από την Urartu, την αλλαγή της γραµµής 

εδάφους των µορφών κατά µήκος του οριζόντιου άξονα. Οι διαφορές αυτές έχουν 

τονιστεί από παλαιότερους µελετητές, όπως ο Kunze και ο Poulsen, τονίζοντας ως 

στοιχείο διαφοράς των κρητικών ασπίδων τις τονισµένες στεφάνες των διαχωριστικών 

ζωνών µε πλοχµό ή διάστικτους ρόδακες κ.ά., οι οποίες χρησιµοποιούνται και ως 

γραµµές εδάφους των µορφών. 

 Αυτό που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τις ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες και των δύο 

τύπων Α-Β είναι ο χωρισµός των κύριων ζωνών από τις δευτερεύουσες µε άλλες 

πλαστικής απόδοσης λεπτές ζώνες διάφορων δευτερευόντων διακοσµητικών θεµάτων, οι 

οποίες οργανώνονται στη συνέχεια γύρω από το κέντρο στην περίπτωση του τύπου Α ή 

και στο περιχείλωµα των ασπίδων, φιαλών και χερνίβων και των δύο τύπων Α-Β. 

 Στις εικονιστικές ζώνες παρατάσσονται ανθρώπινες µορφές ανδρικές ή 

γυναικείες, σε συσχετισµό µε ζώα ή µιξογενή όντα, ενώ υπάρχουν παραδείγµατα 

µεµονωµένων παραστάσεων κάθε οµάδας σε διάταξη α. κυρίως αντιθετικών συνόλων ή 

                                                                                                                                                                      
886 Kunze 1931, 75 κ.ε.· Markoe 1985, 15. 
887 Για παράλληλα βλ. Geiger 1994. 
888 Markoe 1985, 18. 
889 Markoe 1985, 14. 
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ζευγών890 (αρ. Β2-5, Γ12, 14-15, 17-18, Γ30-32, και ∆34) β. παρατακτικής σύνταξης 

(αρ. Β10, Γ13, 16, Ε46-81, 84-89) και γ. δράσης (αρ. ∆38, 43). 

 Εξαίρεση από τη διάταξη σε ζώνες των µορφών αποτελεί το αρ. Α1 

«τύµπανο», ολόκληρη η επιφάνεια του οποίου καλύπτεται µε την παράσταση 

αντιθετικού συνόλου µορφών σε µια ενότητα ενθυµίζοντας την ελληνική παράδοση των 

κεραµεικών πινακίων και φιαλών µε µεµονωµένες σκηνές, χωρίς την παραδοσιακή 

ύπαρξη κέντρου µε µια οριζόντια γραµµή εδάφους891. Επίσης, όµοια κόσµηση απαντάται 

σε ελληνικούς και ετρουσκικούς καθρέπτες των αρχαϊκών-κλασικών χρόνων, µε µια 

απλή σκηνή να καταλαµβάνει εξολοκλήρου την επιφάνειά τους, οµοίως µε τους 

χάλκινους δίσκους από το Picenum και το Σάµνιο της Κάτω Ιταλίας του ύστερου 7ου-

πρώιµου 6ου αι.892 και µε την πλειοψηφία των χάλκινων περονών µε δισκοειδείς 

κεφαλές από το Luristan του 8ου-7ου αι.893. 

 Άλλος κανόνας που χαρακτηρίζει τη διάταξη των µορφών των ασπίδων, 

φιαλών και χερνίβων σε ζώνες είναι η νοητή διαίρεσή τους σε άνω και κάτω µισό και η 

ύπαρξη κορυφής και βάσης, όπως και στις φιάλες φοινικικού και κυπριακού τύπου, σε 

αντίθεση µε τις αντίστοιχες αιγυπτιακού τύπου894. 

 Οι ζώνες οριοθετούνται ως προς το θεατή από την ορθή θέση καταρχήν της 

κεφαλής της κεντρικής προτοµής του λιονταριού ή του γυπαετού των ασπίδων τύπου Β. 

Σε κάθε περίπτωση όµως τα πόδια των µορφών κατευθύνονται προς τα κάτω στις 

αντίστοιχες γραµµές εδάφους βάσει των οποίων επιτυγχάνεται και η διάκριση σε άνω 

και κάτω µισό. Κατ� αυτό τον τρόπο οι µορφές είναι ορατές από όλες τις όψεις, όπως 

συµβαίνει και σε αντίστοιχα έργα ανατολικής προέλευσης895. 

 

2. Περιεχόµενο εικονιστικών ζωνών ασπίδων, φιαλών και χερνίβων 

 

 Ως προς το περιεχόµενο οι παραστάσεις των εικονιστικών ζωνών των 

ασπίδων, φιαλών και χερνίβων των τύπων Α-Β δεν ταυτίζονται σε καµία περίπτωση µε 

                                                           
890 Kunze 1931, 88. 
891 Markoe 1985, 14. 
892 Brendel 1943, 194-208. 
893 Markoe 1985, 24. 
894 Markoe 1985, 15, 18. 
895 Kunze 1931, 78. 
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την αφήγηση µιας τελετουργίας ή δράσης σε ένα συγκεκριµένο τόπο και χρόνο896, εκτός 

ίσως από το αρ. Α1 «τύµπανο». 

 Όλα τα εικονογραφικά θέµατα παρατάσσονται στην επιφάνεια των ασπίδων, 

φιαλών και χερνίβων, συσχετίζονται µε τα δρώµενα στο σπήλαιο του Ιδαίου Άντρου και 

εµπλουτίζονται µε ανάµεικτα ανατολίζοντα και ελληνικά στοιχεία. Για παράδειγµα, οι 

αρ. Ε46-81, 84-89 φιάλες και χέρνιβες, στις οποίες εικονίζεται τελετουργικός χορός και 

ποµπή γυναικών µε προσφορές ή και τελετουργικό συµπόσιο προς τιµή γυναικείας 

γονιµικής θεότητας ή πιθανότατα και ζεύγους γονιµικών θεοτήτων συσχετίζονται µε τη 

λατρεία µιας γυναικείας θεότητας στο Ιδαίο Άντρο. Αποτελεί µια επανάληψη ενός 

συχνότατου ανατολικού, εικονογραφικού θέµατος, γνωστότατου από τις φοινικικές 

χάλκινες και ελεφάντινες φιάλες καθώς και από τις κυπριακές χάλκινες αντίστοιχες. 

 Παρά τις οµοιότητες όµως των εικονογραφικών θεµάτων είναι σαφείς και οι 

διαφορές µεταξύ των κρητικών ασπίδων, φιαλών και χερνίβων και των φοινικικών και 

κυπροφοινικικών φιαλών, εφόσον οι τελευταίες επηρεάζονται από τα ασσυριακά κυρίως 

ανακτορικά ανάγλυφα897. ∆ιαφορές όµως παρουσιάζουν οι ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες 

µε την ελληνική Γ εικονογραφία της εποχής και ως προς το περιεχόµενο του 

θεµατολογίου τους, εκτός από το κοινό στοιχείο της έλλειψης καθορισµού τόπου, 

χρόνου και εξειδίκευσης γεγονότων που χαρακτηρίζει την τέχνη κυρίως της ΜΓ εποχής 

στην Ελλάδα. 

 

3. Αρχές σύνταξης µορφών 

 

 Οι βασικές αρχές δόµησης των µορφών πάνω σε µια κυκλική επιφάνεια κατά 

τη Γ περίοδο και στη συνέχεια κατά την Α έως και την Κλασική περίοδο, είναι πρώτον η 

έµφαση στη φυσική διαίρεση του κύκλου, δεύτερον η συµµετρία και τρίτον η 

καθαρότητα της σύνθεσης898.  

 Η σύνταξη των µορφών στις ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες υπηρετεί µε 

ελαφρές υποχωρήσεις και τις τρεις αυτές αρχές. Σηµαντικό δείγµα της επίδρασης της 

µεταλλουργίας στην κεραµεική αποτελεί το ΥΓ πήλινο πώµα από τη Φορτέτσα, όπου 

                                                           
896 Markoe 1985, 60-71. 
897 Markoe 1985, 60-64. Για την οργάνωση των αφηγηµατικών σκηνών στην Ανατολή βλ. Gόterbock 
1957, 61-71 
898 Webster 1939, 103-107. 
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απεικονίζεται χαρακτηριστικά η διαίρεση του κυκλικού πεδίου του και η τοποθέτηση 

των µορφών ανά τέταρτο του κύκλου. 

 Συνέπεια της πρώτης αρχής της φυσικής διαίρεσης του κύκλου αποτελεί η 

δεύτερη αρχή της συµµετρικής διάταξης µορφών από τις δύο πλευρές ενός κεντρικού, 

κατακόρυφου άξονα. Η δεύτερη αυτή αρχή χαρακτηρίζει ένα µεγάλο αριθµό των 

ασπίδων, κυρίως του τύπου Β µε ζωοµορφική προτοµή στο κέντρο, στις οποίες οι 

συγκλίνουσες κεφαλές των αντιθετικά τοποθετηµένων ανθρώπινων µορφών ή ζώων από 

την κάθε πλευρά κεντρικού θέµατος ορίζουν την κορυφή της ασπίδας, παράδοση που θα 

διατηρηθεί και κατά τον 7ο αι., έως και τρεις αιώνες αργότερα. 

 Λόγω αποσπασµατικής διατήρησης θα αναφερθούν οι ασπίδες, φιάλες και 

χέρνιβες που σώζονται επαρκέστερα (αρ. Α1, Β2-4, 10, Γ12-13, 15-17, 32, ∆34, 38, Ε46-

81, 84-89). 

 Αρ. Α1 (πίν. 1): Το αντιθετικό σύνολο των µορφών δεν είναι απόλυτα 

συµµετρικό. Ο καθ� ύψος άξονας διέρχεται από το φυτικό θέµα της κορυφής κατά µήκος 

του σώµατος κεντρικής ανδρικής µορφής, ενώ ο κατά πλάτος από τα σε διασκελισµό 

ανοιγµένα πόδια και χέρια της ίδιας µορφής την οριζόντια διάταξη των δύο ζώων άνω 

και κάτω και τα διπλά ζεύγη τύµπανων, που καλύπτουν τα µεσοδιαστήµατα. Η 

τριγωνικότητα και η τριαδικότητα της διάταξης του εικονογραφικού θέµατος απαντάται 

και στους δύο χάλκινους υποστάτες από την Ολυµπία αφενός και τον τάφο Barberini 

αφετέρου, ιδιαιτέρως µε τη χρήση ροδάκων στα µεσοδιαστήµατα µεταξύ των µορφών. Η 

ανάπτυξη όµως του εικονογραφικού θέµατος εµπλουτίζεται από τον τονισµό και των 

διαγώνιων αξόνων, που ορίζονται από τη στάση των ποδιών της κεντρικής ανδρικής 

µορφής στο εν γούνασι δρόµου σχήµα, τα σε αµβλεία γωνία ανοιγµένα χέρια της, όπως 

και τα φτερά και τα χέρια των παρακείµενων, φτερωτών, µιξογενών µορφών. 

 Η στάση της κεντρικής ανδρικής µορφής δεν είναι φυσιοκρατική, εφόσον δεν 

συµβαδίζει η µετωπικότητα του άνω κορµού και της κεφαλής µε την σε κατατοµή 

απόδοση του κάτω κορµού και την παριστανόµενη δράση της µορφής. Επίσης δεν 

θεωρείται φυσιοκρατική η κλίµακα απόδοσης των ζώων σε σύγκριση µε τις ανθρώπινες 

µορφές. 

 Η διαφορετική γραµµή εδάφους δηµιουργεί την εντύπωση του βάθους και της 

προοπτικής. 

 Σε ολόκληρη τη σύνθεση κυριαρχεί η αίσθηση της κίνησης και της δράσης. 
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 Αρ. Β2 (πίν. 2α-γ): Η αίσθηση της καµπυλότητας ενισχύεται από την απόδοση 

τόσο των λεπτοµερειών των µορφών στο άνω και κάτω µισό, όσο και των 

δευτερευόντων διακοσµητικών θεµάτων. Αυτό που τονίζεται είναι η συµµετρική, 

αντιθετική διάταξη των µορφών, σχεδόν τριγωνική στο άνω µισό, µε διαφορετική 

γραµµή εδάφους στο άνω και κάτω µισό. Η συµµετρία, παρά τις επαναλήψεις στην 

απόδοση των λεπτοµερειών, διαπνέεται από µια έντονη αίσθηση ελευθερίας. Η όρθια, 

γυµνή, µετωπική, γυναικεία µορφή ορίζει την κορυφή του αντικειµένου και ταυτόχρονα 

ενισχύει τον καθ� ύψος άξονα µε το µη φυσιοκρατικό σώµα της και τον κατά πλάτος µε 

τα σε έκταση χέρια της και τις οριζόντιες απολήξεις της κόµης. Ο καθ� ύψος άξονας 

ενισχύεται από το φυτικό θέµα στο κέντρο του κάτω µισού µε το αντιθετικό ζεύγος των 

σφιγγών στις δύο πλευρές. Ο κατά πλάτος άξονας ενισχύεται τέλος από τα σε έκταση 

πόδια των λεαινών και των σφιγγών. 

 Στο άνω µισό η γυναικεία µορφή παρόλο που είναι µικρογραφική, ακολουθεί 

τους κανόνες ανάπτυξης των όρθιων γυµνών γυναικείων µορφών του ώριµου 8ου αι. 

σύµφωνα µε το ανατολικό πρότυπο899. Το αντιθετικό ζεύγος των θηλυκών λιονταριών 

όµως εικονίζεται χωρίς αξονική συµµετρία, εξαιτίας κυρίως του υπερτονισµού των 

κεφαλών των ζώων και του µικρότερου, αναλογικά, σώµατός τους και της στάσης των 

σφιγγών του κάτω µισού, η οποία δεν επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη των θηλυκών 

λιονταριών στο άνω µισό. Εποµένως, ενώ το βασικό εικονογραφικό θέµα αναπτύσσεται 

στο άνω µισό, οι σφίγγες στο κάτω µισό εισχωρούν, λόγω της συγκεκριµένης στάσης 

στη διαθέσιµη επιφάνεια κατά τα 2/3. 

 Η µετωπικότητα που χαρακτηρίζει το αντιθετικό ζεύγος θηλυκών λιονταριών 

του άνω µισού σε αντίθεση µε την σε κατατοµή απόδοση του προσώπου των σφιγγών 

του κάτω µισού ενισχύει εκτός των άλλων, τη διαίρεση σε άνω και κάτω µισό της 

ασπίδας. 

 Η σιγµοειδής διάταξη των σωµάτων των ζώων και των µιξογενών όντων, σε 

συνδυασµό µε τα αποστρογγυλευµένα βορειοσυριακά χαρακτηριστικά ενισχύουν την 

αίσθηση του στροβιλισµού των µορφών παρά τη στιγµιαία ακινητοποίησή τους σ� αυτή 

τη µη φυσική στάση. Την αίσθηση αυτή ενισχύει η ροπή των φυτών κάτω από την κοιλιά 

των σφιγγών. 

 Η απόδοση των λεπτοµερειών των µορφών επιχειρεί την ενίσχυση του όγκου 

των, στα επιτρεπτά όρια του δυσδιάστατου ανάγλυφου. 
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 Την προσπάθεια, τέλος, για την κατάκτηση της προοπτικής ενισχύει η 

επικάλυψη τµήµατος του σώµατος των σφιγγών από τα πρόσθια πόδια της προτοµής 

λιονταριού στο κέντρο. 

 Αρ. Β3 (πίν. 3α-γ): Τα δευτερεύοντα διακοσµητικά θέµατα ενισχύουν την 

καµπυλότητα µε πλουσιότερες κυκλικές εναλλαγές. Ο χωρισµός του άνω και κάτω µισού 

ενισχύεται από την αντιθετική τοποθέτηση κατά µήκος του οριζόντιου άξονα φυτικών 

θεµάτων και από τη διαφορετική γραµµή εδάφους των µορφών άνω και κάτω. 

 Η κορυφή της ασπίδας, από όπου διέρχεται και ο κατακόρυφος άξονας 

ορίζεται από την όρθια γυµνή, µετωπική, γυναικεία µορφή. Οι διαγώνια τοποθετηµένοι 

φυτικοί στύλοι στις δύο πλευρές της υποβοηθούν την εγγραφή του θέµατος σε ένα 

ανεστραµµένο ισοσκελές τρίγωνο. Οι αποστρογγυλευµένες, καµπύλες µορφές των 

αντιθετικών ζευγών σφιγγών του άνω και κάτω µισού καταλαµβάνουν αρµονικότερα την 

επιφάνεια που τους αναλογούν. Η συµµετρία τηρείται παρά τις µικρές διαφορές, η δε 

αναλογία της κεντρικής γυναικείας µορφής σε σχέση µε τις σφίγγες στις δύο πλευρές της 

είναι πιο συµµετρική σε σχέση µε την αντίστοιχη στην αρ. Β2 ασπίδα. 

 Στο άνω µισό δηµιουργείται η αίσθηση της στατικότητας παρά την εναλλαγή 

της µετωπικότητας της θεάς και την σε κατατοµή απόδοση των σφιγγών. Αντίθετα, στο 

κάτω µισό δηµιουργείται η αίσθηση της κίνησης, παρά τη στιγµιαία ακινητοποίηση των 

µορφών. Η στάση των σφιγγών είναι φυσικότερη σε σύγκριση µε όλες τις υπόλοιπες 

ασπίδες, που φέρουν αντιθετικά ζεύγη σφιγγών στο κάτω µισό τους. 

 Οι όγκοι των σωµάτων των µορφών είναι εµφανείς, παρά την απουσία των 

διακοσµητικών λεπτοµερειών που χαρακτηρίζουν τις σφίγγες στις υπόλοιπες ασπίδες. 

Έντονη καθαρότητα και πλαστικότητα στα όρια του δισδιάστατου ανάγλυφου 

χαρακτηρίζει τις µορφές. Η απόπειρα κατάκτησης της προοπτικής οµοιάζει µε εκείνη 

στις αρ. Β2 και Γ17 ασπίδες. 

 Στην εξωτερική δευτερεύουσα εικονιστική ζωφόρο εικονίζεται ήρεµη ποµπή 

ίσων,  δεξιόστροφων ελαφιών στο άνω µισό και αριστερόστροφων στο κάτω µισό µε τη 

χαρακτηριστική για τις ασπίδες αλλαγή γραµµής εδάφους που διαχωρίζει κυρίως και το 

άνω από το κάτω τµήµα. 

 Αρ. Β4 (πίν. 4α-γ, σχ. 1): Η όρθια, γυµνή, µετωπική, γυναικεία µορφή 

τοποθετείται κατά µήκος του κατακόρυφου άξονα, ορίζοντας την κορυφή της ασπίδας. 

Λόγω αποσπασµατικής διατήρησης θεωρείται πιθανή η τριγωνική διάταξη του 
                                                                                                                                                                      

899 Böhm 1990, 59-64. 
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αντιθετικού συνόλου, όπως στο αντίστοιχο της αρ. Β3 ασπίδας. Η συµµετρική 

τοποθέτηση των σφιγγών ή λιονταριών στις δύο πλευρές της κεντρικής γυναικείας 

µορφής δεν είναι απόλυτη, κυρίως στην απόδοση των λεπτοµερειών. Η αναλογία των 

ζώων ή µιξογενών όντων προς την γυναικεία µορφή είναι 15/1. Η τελευταία εικονίζεται 

στο σωζόµενο τµήµα της µε ενωµένους τους µηρούς στα πρότυπα ανάπτυξης των ΥΓ 

γυµνών, γυναικείων µορφών, παρά την ανατολίζουσα σύλληψη του θέµατος. Ανήκει 

στην οµάδα των ασπίδων που εικονίζουν διπλά αντιθετικά ζεύγη άνω και κάτω, στο 

σχηµατισµό του λεγόµενου «ακροβατικού σχήµατος», όπως και στις αρ. Γ17, 32 

ασπίδες. 

 Η διακόσµηση ενισχύει τους όγκους των µορφών. Η προσπάθεια απόδοσης 

της προοπτικής οµοιάζει µε  εκείνη στις αρ. Β2 κ.ε. ασπίδες. 

 Αρ. Β10 (πίν. 9α-β): Η εξωτερική ενιαία ζωφόρος αριστερόστροφων ελαφιών 

που βόσκουν χαρακτηρίζεται από την ενιαία γραµµή εδάφους, χωρίς τη διαίρεση σε άνω 

και κάτω µισό στο σωζόµενο τουλάχιστο τµήµα της. 

 Εν µέσω της ήρεµης ποµπής ζώων παρεµβάλλεται µια σχηµατοποιηµένη, 

δυσανάλογη προτοµή γυναικείας µορφής, χωρίς συµµετρική παράθεση ζώων στις δύο 

πλευρές της. 

 Στην εσωτερική εικονιστική ζώνη διάφορα ζώα ποικίλου προσανατολισµού, 

ξαπλωµένα, δηµιουργούν την αίσθηση εικονογραφικού πλούτου και εναλλαγής χωρίς 

κανονικότητα ή συµµετρία στην παράθεσή τους, εκτός από την κοινή κλίµακα απόδοσης 

των σωµάτων τους. 

 Τα δευτερεύοντα διακοσµητικά θέµατα ενισχύουν την επιπεδικότητα, 

πιθανότατα για να εξαίρονται οι ήρεµοι, λεπτοί όγκοι των σωµάτων των ζώων. 

 Παρά τη γενική αίσθηση της ήρεµης παράθεσης µορφών δεν υπάρχει 

µονοτονία, λόγω κυρίως της ποικιλίας των ζώων της εσωτερικής ζώνης. 

 Αρ. Γ12 (πίν. 11α-β): Είναι η µοναδική από τις ασπίδες του Ιδαίου τύπου, η 

οποία εικονογραφικά υπερτονίζει το κάτω µισό τµήµα της. 

 Η καµπύλη διάταξη του σώµατος της αρσενικής κρανοφόρου σφίγγας 

ακολουθεί σχεδόν οµόκεντρα τις δευτερεύουσες ζώνες που την περιβάλλουν εξωτερικά. 

Η αίσθηση της καµπυλότητας ενισχύεται τόσο από την προτοµή του γυπαετού στο 

κέντρο, µε τα καµπύλα φτερά και σώµα, όσο και µε την απόδοση των επιµέρους 

λεπτοµερειών του σώµατος της σφίγγας, π.χ. του κράνους, της κόµης, του στήθους, του 

φτερού, κ.ά. 



 

 180

 Επίσης, η απόδοση των υπόλοιπων, µικρότερων κινηµένων ζώων της ασπίδας 

µας δίδει στοιχεία µορφών χωρίς γωνιώσεις, µε αποστρογγυλευµένους, ήρεµους όγκους. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των δευτερευόντων διακοσµητικών θεµάτων, 

διαφόρων ειδών και τύπων, όλα παραλλαγές κυκλικού θέµατος, µε αποτέλεσµα την 

ενίσχυση της πλαστικότητας. Εποµένως συµπεραίνεται ότι στην αρ. Γ12 ασπίδα τόσο οι 

µορφές, όσο και τα δευτερεύοντα διακοσµητικά θέµατα εγγράφονται σε κυκλικά 

σχήµατα. 

 Οι άξονες ανάπτυξης των µορφών είναι ισότιµα αναπτυγµένοι. Ο κατά πλάτος 

άξονας ενισχύεται καταρχήν λόγω των σε έκταση καµπύλων φτερών του κεντρικού 

γυπαετού και του παράλληλου προς αυτά σώµατος σφίγγας στο κάτω µισό της ασπίδας. 

Ο καθ� ύψος άξονας ενισχύεται από το σώµα και τα πρόσθια πόδια του γυπαετού, 

χωρίζοντας έτσι τον κύκλο σε τρία µέρη, σε ένα έντονο κάτω µισό και σε δύο 

τριγωνικούς τοµείς πάνω σε κάθε φτερό, διασπώντας έτσι έντονα τον κύκλο της 

ασπίδας. 

 Η συµµετρική διάταξη των µικρογραφικών, αντωπών λιονταριών από τις δύο 

πλευρές του σώµατος του γυπαετού, αντίστοιχα ανά ένας σε κάθε τριγωνικό τοµέα, αν 

και δεν ακολουθεί απόλυτους νόµους της συµµετρίας, ενισχύει τον οριζόντιο άξονα. Το 

αυτό επιτυγχάνεται και µε την τοποθέτηση του αιγάγρου κάτω από το σώµα του φιδιού, 

το οποίο τονίζει τον κατακόρυφο άξονα, χωρίς οξείες γραµµές, ακολουθώντας τη γενική 

γραµµή της καµπυλότητας. 

 Ο προσανατολισµός των µορφών του κάτω µισού είναι δεξιόστροφος, µε µια 

τάση κατάργησης του στενού πλαισίου της ασπίδας µε την έντονη κίνησή τους προς τα 

εµπρός, ενώ το αντιθετικό ζεύγος λιονταριών και των φιδιών στο άνω µισό εξισορροπεί 

τη συγκέντρωση των µορφών προς το κέντρο. 

 Γενικά δηµιουργείται η εντύπωση της στιγµιαίας ακινητοποίησης κινηµένων 

µορφών σε µια ασύνδετη παράθεση, χωρίς συγκεκριµένη δράση. Ο καλλιτέχνης φαίνεται 

να επιλέγει ζώα ή µιξογενή όντα του συρµού ανατολίζουσας τεχνοτροπίας, τα οποία 

προσαρµόζει ανάλογα µε τις ανάγκες κάλυψης της επιφάνειας της ασπίδας. 

 Η διάταξη τέλος των µορφών σε διαφορετικά επίπεδα, µε διαφορετικές νοητές 

γραµµές εδάφους, ενισχύει την προσπάθεια του καλλιτέχνη για την κατάκτηση της 

προοπτικής. 
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 Αρ. Γ13 (πίν. 12α, σχ. 4): Τα δευτερεύοντα διακοσµητικά θέµατα ενισχύουν 

την καµπυλότητα. Η ασπίδα χωρίζεται σε άνω και κάτω τµήµα µε διαφορετική γραµµή 

εδάφους των µορφών κάθε τµήµατος. 

 Το κάτω είναι µεγαλύτερο και περιέχει επτά σφίγγες, ενώ το συρρικνωµένο 

άνω τµήµα περιέχει τέσσερις µόνο γρύπες. 

 Ως κορυφή ορίζεται ένας από τους γρύπες άνω. Ο κατακόρυφος άξονας 

διέρχεται από το κέντρο του οµφαλού και ενώνει τον γρύπα της κορυφής άνω και τη 

σφίγγα στην ίδια ευθεία κάτω. 

 Ο κατά πλάτος άξονας ενισχύεται από τη στάση του σώµατος των µιξογενών 

όντων µε τα λυγισµένα προς τα εµπρός πόδια. 

 Με την αλλαγή της γραµµής εδάφους δεν εννοείται ο στροβιλισµός, αντίθετα 

δηµιουργείται µια αφύσικη εντύπωση στα σηµεία επαφής άνω και κάτω τµήµατος µε τα 

ανεστραµµένα ζώα. 

 Η αίσθηση της καµπυλότητας ενισχύεται περισσότερο από τα 

αποστρογγυλευµένα στοιχεία του σώµατος όπως το στήθος και τους γλουτούς, την ουρά, 

το κράνος, κ.λ.π. Η αντίρροπη θέση των οξυκόρυφων φτερών διασπά την καµπυλότητα 

και δηµιουργεί µια ψευδή αίσθηση αντίρροπου στροβιλισµού, εφόσον ο 

προσανατολισµός των µιξογενών όντων είναι αριστερόστροφος, αλλά λόγω της 

διαφορετικής γραµµής εδάφους δηµιουργείται η εντύπωση της αντιθετικής παράθεσης 

των δύο οµάδων των µορφών. 

 Η κλίµακα απόδοσης των µορφών είναι η ίδια και στις δύο οµάδες των 

γρυπών και σφιγγών, ώστε να προκύπτει µια ισοκέφαλη παράταξή τους, παρά τις µικρές 

διαφορές. 

 Αρ. Γ15 (πίν. 13, σχ. 5): Το δευτερεύον θέµα του πλοχµού ενισχύει την 

αίσθηση της καµπυλότητας, οµοίως µε τα φτερά του αντιθετικού ζεύγους των σφιγγών. 

 Χωρίζεται σε δύο ανισοµεγέθη τµήµατα µε υπερτονισµένο το κάτω και 

διαφορετικές γραµµές εδάφους για τις µορφές και των δύο τµηµάτων. 

 Στο άνω τµήµα επιχειρείται ανεπιτυχώς η συµµετρία στην απόδοση των 

αντιθετικών ζευγών ζώων λόγω κυρίως της σχηµατοποίησης των µορφών. 

 Στο κάτω τµήµα η συµµετρία στην απόδοση του αντιθετικού ζεύγους 

επιτυγχάνεται καλύτερα παρά τις διαφορές στις λεπτοµέρειες. 

 Ο προσανατολισµός των ζώων και µιξογενών όντων σύµφωνα µε τις αρχές 

των αντιθετικών ζευγών στρέφει τις µορφές εντός του κυκλικού πλαισίου των. 
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 Αποτελεί σύνθεση χαλαρής οργανικής ενότητας µε τη χρήση απλής 

παράταξης αντιθετικών ζώων. Η προσέγγιση της προοπτικής παραπέµπει στις αρ. Β2 κ.ε. 

ασπίδες. 

 Αρ. Γ16 (πίν. 14, σχ. 6α-β): Τα δευτερεύοντα διακοσµητικά θέµατα ενισχύουν 

την καµπυλότητα, όπως και ο ρόδακας στο κέντρο σύµφωνα µε τη σχεδιαστική 

συµπλήρωση. ∆εν υπάρχει καθορισµένη κορυφή, σύµφωνα και πάλι µε το ίδιο 

ανάπτυγµα, ούτε αλλαγή γραµµής εδάφους των µορφών και διαίρεση ως εκ τούτου της 

ασπίδας σε άνω και κάτω τµήµα. 

 Οι παρατακτικές ήρεµες ποµπές ισοκέφαλης απόδοσης σφιγγών που βαδίζουν 

και ελαφιών που βόσκουν, χωρίς τα έντονα αποστρογγυλευµένα χαρακτηριστικά των 

ασπίδων οµάδας Β900 διακρίνονται για τη λεπτή επιµήκυνση των καµπύλων σωµάτων 

τους και για τη γωνιώδη απόδοση των προσώπων, σύµφωνα µε τις αρχές δόµησης των 

µορφών του πρώιµου 7ου αι. 

 Ο προσανατολισµός ζώων και µιξογενών όντων είναι αριστερόστροφος. Όλη 

η σύνθεση χαρακτηρίζεται από µια ήρεµη κινητικότητα των µορφών. 

 Αρ. Γ17 (πίν. 15α-β): Οι δευτερεύουσες, διακοσµητικές ζώνες ενισχύουν την 

αίσθηση της καµπυλότητας. 

 Ο χωρισµός του άνω και κάτω µισού είναι ανισότιµος, εφόσον, λόγω της 

γνωστής στάσης το αντιθετικό ζεύγος των σφιγγών του κάτω µισού καταλαµβάνει τα 2/3 

σχεδόν της επιφάνειας της κύριας εικονιστικής ζώνης. 

 Ο καθ� ύψος άξονας της ασπίδας διέρχεται από το σηµείο σύµπτυξης των 

κεφαλών των λιονταριών άνω και των παπυροειδών κάτω. Ο οριζόντιος άξονας 

ενισχύεται από τη θέση των πρόσθιων ποδιών των σφιγγών στο κάτω µισό της ασπίδας. 

 Η συµµετρία όπως και στην αρ. ∆34 ασπίδα είναι ισχυρότερη, παρά τις µικρές 

διαφορές. Ο τρόπος, άλλωστε, τοποθέτησης και στήριξης του σώµατος των ζώων και 

των µιξογενών όντων αντίστοιχα δηµιουργεί την εντύπωση του λεγόµενου 

«ακροβατικού σχήµατος»901, υπηρετώντας ταυτόχρονα την αίσθηση του στροβιλισµού 

των µορφών, εξαιτίας κυρίως της στάσης των σφιγγών κάτω. ∆εν έχει ωστόσο 

επιτευχθεί η υψηλότερη απόδοσή του, όπως στις αρ. Β11 και Γ32 ασπίδες (πίν. 10, 21α-

β), όπου τα σώµατα ορίζουν τις εξωτερικές πλευρές ενός τετραγώνου, επιτυγχάνοντας 

                                                           
900 Βλ. κεφ. ΣΤ., 169-170. 
901 Markoe 1985, 14. 
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την αίσθηση της µεγαλύτερης τεκτονικότητας του έργου. Παρόλα αυτά το σχήµα αυτό 

αποδίδει µορφές πλήρεις κίνησης, που ασφυκτιούν στα στενά πλαίσια της ζώνης. 

 Η αµηχανία κατάκτησης της προοπτικής, όπως και στην αρ. Β2 ασπίδα, 

φαίνεται µε την τοποθέτηση και πάλι των πρόσθιων ποδιών της κεντρικής προτοµής 

λιονταριών πάνω από το σώµα των σφιγγών στο κάτω µισό. 

 Η απόδοση των λεπτοµερειών των µορφών ενισχύει την αίσθηση των όγκων 

τους. 

 Αρ. Γ32 (πίν. 21α-β): Τα δευτερεύοντα διακοσµητικά θέµατα ενισχύουν την 

καµπυλότητα µε εκλέπτυνση. Η κορυφή της ασπίδας ορίζεται από το κάθετο, κεντρικό, 

φυτικό θέµα, στην κάθε πλευρά του οποίου δοµείται τριγωνικά το αντιθετικό ζεύγος των 

λιονταριών. Στο κάτω µισό ο κατακόρυφος άξονας διέρχεται από το σηµείο επαφής των 

ανασηκωµένων πρόσθιων ποδιών των αντιθετικών σφιγγών. Το άνω και κάτω µισό 

διαιρείται ισότιµα µε ενιαία γραµµή εδάφους στο σηµείο στήριξης του ενός ζώου πάνω 

στο άλλου. 

 Τα αντιθετικά, οξυκόρυφα φτερά των σφιγγών που συγκλίνουν στο µέσον 

περίπου της λεοντόµορφης προτοµής στο κέντρο δηµιουργούν ένα νοητό ισοσκελές 

τρίγωνο µε το φυτό στην κορυφή ενισχύοντας την αίσθηση της συµµετρίας, η οποία 

κυριαρχεί έντονα σε όλη τη σύνθεση παρά τις λεπτές διαφορές. 

 Η συνολική διάταξη και των δύο αντιθετικών ζευγών σε σχηµατισµό πλήρους 

τετραγώνου, σύµφωνα µε το λεγόµενο «ακροβατικό σχήµα» είναι όµοια µε την 

αντίστοιχη στις αρ. Β4, Γ17 ασπίδες, αρτιότερης όµως εκτέλεσης. 

 Η διακόσµηση ενισχύει τους όγκους, χωρίς να είναι πλέον ο στόχος, όσο είναι 

η λεπτότητα, η ραδινή επιµήκυνση, η καµπυλότητα πάντοτε µέσα από γεωµετρικά 

γωνιώδη σχήµατα. 

 Η απόπειρα απόδοσης της προοπτικής παραπέµπει  στην αρ. Β2 ασπίδα. 

 Αρ. ∆34 (πίν. 22β-23): Οι δευτερεύουσες διακοσµητικές ζώνες ενισχύουν την 

αίσθηση της καµπυλότητας και την εγγραφή θεµάτων σε διαφορετικής κλίµακας 

κυκλικά σχήµατα. Αυτό ενισχύεται ακόµη περισσότερο µε την τοποθέτηση του κυκλικού 

φυτικού θέµατος στην κορυφή της ασπίδας, στις δύο πλευρές του οποίου παρατάσσεται 

το αντιθετικό ζεύγος των πολεµιστών, της στρογγυλής σωζόµενης ασπίδας του δεξιού 

πολεµιστή και του σφαιρικού φτερωτού, ηλιακού δίσκου στο κάτω µισό, στις δύο 

πλευρές του οποίου τοποθετείται το αντιθετικό ζεύγος λιονταριών. 



 

 184

 Οι γονατισµένοι προς τα εµπρός πολεµιστές ακολουθούν µε την καµπύλη, 

αφύσικη διάταξη του σώµατός τους το σχήµα της ζώνης που τους περιέχει, όπως και τα 

λιοντάρια στο κάτω µισό, παρά τις διαφορετικές γραµµές εδάφους. 

 Η διαίρεση του άνω και κάτω µισού είναι ισότιµη. Ο καθ� ύψος άξονας της 

ασπίδας ορίζεται από τα δύο κυκλικά σύµβολα στο άνω και κάτω µισό, ενώ ο κατά 

πλάτος από τα φτερά του ηλιακού δίσκου κάτω. 

 Είναι εµφανής και πάλι η αίσθηση του στροβιλισµού των µορφών, εξαιτίας 

της τέλειας ένταξής τους στο περιέχον σχήµα. Η συµµετρία, παρά τις µικρές διαφορές, 

είναι αυτό που χαρακτηρίζει το σωζόµενο τµήµα της ασπίδας, µε τη σχεδόν τριγωνική 

διάταξη των µορφών στο άνω µισό. Η απόδοση τέλος των λεπτοµερειών των µορφών 

επιχειρεί την κατάκτηση του µεγαλύτερου όγκου τους. 

 Αρ. ∆38 (πίν. 25, σχ. 12): Η αίσθηση της καµπυλότητας υποβοηθείται άµεσα 

από τα δευτερεύοντα διακοσµητικά θέµατα, τις στρογγυλές ασπίδες των πολεµιστών και 

έµµεσα από τις ασπίδες τύπου ∆ιπύλου. 

 Η βίαιη συµπλοκή πολεµιστών-κυνηγών µε ζώα τόσο στην κύρια όσο και τη 

δευτερεύουσα εικονιστική ζώνη της, θέµα σύνηθες στην εικονογραφία των φοινικικών 

φιαλών, δεν εντάσσεται στις σκηνές αφηγηµατικού χαρακτήρα, παρά την φαινοµενική 

δυνατότητά της, λόγω κυρίως της έλλειψης καθορισµού του τόπου, του χρόνου και της 

λογικής συνάρτησης των µορφών της. 

 Η επιλογή των µορφών και η θέση τους στις ζώνες ρυθµίζεται απλά από το 

χρονικό σηµείο εκτέλεσης του γεγονότος, όπως αυτό εικονίζεται σε µια τυπικά 

επαναλαµβανόµενη σύνθεση902. Η κορυφή της κύριας εικονιστικής ζώνης ορίζεται από 

τον κάθετο άξονα, που περνά από το µεσοδιάστηµα µεταξύ του σώµατος του 

γονατισµένου, αριστερόστροφου τοξότη και της άρκτου στο άνω µισό καθώς και του 

ζεύγους των αντίνωτων λιονταριών στο κάτω µισό. 

 Στην κύρια ζώνη τα δύο αντιθετικά ζεύγη πολεµιστών και λιονταριών σε βίαιη 

συµπλοκή παρατάσσονται σε δύο έκκεντρα, ανισοµεγέθη ηµικύκλια. Στην απόδοσή τους 

δεν τηρείται καµιά κλίµακα συµµετρίας, αξονικότητας και προσανατολισµού. Τα δύο 

ζεύγη πολεµιστών-λιονταριών χρησιµοποιούν διαφορετική γραµµή εδάφους: το µεν 

ζεύγος στο κάτω µισό πατεί στην περιφέρεια της κεφαλής της λεοντόµορφης προτοµής, 

το δε άλλο στο κάτω µισό µαζί µε τα συµπληρωµατικά ζώα, στη δευτερεύουσα ζώνη 

πλοχµού που περιβάλλει εξωτερικά την κύρια διακοσµητική ζώνη. Παρατηρείται έντονη 
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αντίθεση σε σχέση µε τη συµµετρική διάταξη των αντιθετικών ζευγών ζώων ή 

µιξογενών όντων των ασπίδων της οµάδας Γ903, µε το χαρακτηριστικό διάστικτο 

δικτυωτό στο σώµα τους. Όλα τα συµπληρωµατικά ζώα στο κάτω µισό είναι 

δεξιόστροφα, σε αντίθεση µε το αριστερόστροφο λιοντάρι, ενώ ο αίγαγρος µε το 

γυπαετό είναι αντωποί στο κάτω µισό. Η προσθήκη όλων αυτών των συµπληρωµατικών 

ζώων σε διασκελισµό ή καλπασµό (λιοντάρια, κυνηγετικός σκύλος, αίγαγρος) χωρίς 

εµφανή σχέση µε τα δρώµενα στην κύρια ζώνη επιδεινώνουν τη χαώδη σύνταξη των 

µορφών. Συνολικά όµως οι διαφορετικοί αυτοί προσανατολισµοί υποβάλουν την 

αίσθηση µιας έντονης κινητικότητας των µορφών, παρά τη στιγµιαία ακινητοποίησή 

τους. ∆ηµιουργείται έτσι το έντονο αίσθηµα ενός αντίρροπου στροβιλισµού, που 

ενισχύεται και µε τη φορά των φυτών της κύριας εσωτερικής ζώνης και τα σε ευρύ 

διασκελισµό σώµατα των συµπληρωµατικών ζώων της. 

 Η εξωτερική, αρτιότερα δοµηµένη, δευτερεύουσα ζώνη αποτελείται από έξι 

περίπου ενότητες, παραλλαγές του ίδιου θέµατος, χωρίς το χωρισµό τους σε µετόπες. Με 

την εναλλαγή της γραµµής εδάφους, του προσανατολισµού και της κίνησης των µορφών 

τους δηµιουργούν την αίσθηση µιας έντονης και βίαιης δραστηριότητας. Η σειρά 

σκηνών συµπλοκής ανδρών και λιονταριών περιλαµβάνει και ένα ακόµη εικονογραφικό 

σχήµα στενά συνδεδεµένο µε το φοινικικό θεµατολόγιο904, τον έφιππο τοξότη που 

στοχεύει µε το βέλος του προς ένα λιοντάρι που κρατεί εγκλωβισµένη ανδρική µορφή. 

Το σύστηµα των αντίστροφων πεδίων χρησιµοποιείται στο κάτω µισό της εξωτερικής 

ζώνης µε την παράθεση ταυτόσηµων αντίνωτων συνόλων µορφών τονίζοντας τη 

συµµετρική δόµηση των µορφών της εξωτερικής ζώνης. 

 Όµως και µέσα στην ίδια αυτή ζώνη, η σµίκρυνση των όµοιων µορφών που 

επιχειρείται στο κάτω µισό τονίζει την ανάπτυξη του άνω µισού. Παράλληλα οι 

αφύσικου µεγέθους ως προς τις υπόλοιπες µορφές πεσµένοι κρανοφόροι πολεµιστές�

κυνηγοί µε τις ασπίδες τύπου ∆ιπύλου εντείνουν τις διαφορές κλίµακας, οι οποίες 

εξισορροπούνται µόνο από την αντιθετική αντίνωτη τοποθέτησή τους. 

 Αρ. Ε46-81, 84-89 (πίν. 29α-ε - 47γ, 49α-51, σχ. 14-33γ, 35-37): Τα 

δευτερεύοντα διακοσµητικά θέµατα ενισχύουν την επιπεδικότητα και το χαµηλό 

ανάγλυφο. 

                                                                                                                                                                      
902 Kunze 1931, 81-83. 
903 Βλ. κεφ. Η, σελ. 197-202. 
904 Markoe 1985, 111, υπ. 107. 
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 Λόγω αποσπασµατικότητας του έργου δεν είναι δυνατός ο ορισµός του 

ανώτερου σηµείου (κορυφής) της φιάλης και η διαίρεση της σε άνω και κάτω µισό µε 

διαφορετική γραµµή εδάφους για τις µορφές κάθε τµήµατος. 

 Οι µορφές αναπτύσσονται κατά µήκος του κάθετου άξονα σε αρµονία µε τον 

κατά πλάτος στο πρότυπο δόµησης των ενδεδυµένων γυναικείων µορφών της ΥΓ-ΠΑν 

περιόδου, χωρίς τις έντονες τµήσεις του σώµατος και την ασύνδετη παράταξη των 

τµηµάτων του, που χαρακτήριζε τις πρωιµότερες γεωµετρικές, ανθρώπινες µορφές. 

Αντίθετα υπάρχει καµπυλότητα, πλαστικότητα µε πλούσια απόδοση των λεπτοµερειών 

τείνοντας στην απόδοση της οργανικής ενότητας των σωµάτων. Παράλληλα, ενώ 

υπάρχει επιρροή στη σύλληψη του εικονογραφικού θέµατος, τόσο από την φοινικική 

όσο και την κυπριακή τέχνη, η εκτέλεσή του διαθέτει µια ραδινότητα, που δεν διέπει 

ούτε τα αντίστοιχα φοινικικά, αλλά και τα κυπριακά έργα, στα οποία οι µορφές είναι 

περισσότερο στιβαρές και πεπλατυσµένες. 

 Η συµµετρία στην κλίµακα απόδοσης των ισοκέφαλων µορφών ενυπάρχει µε 

πολύ δυσδιάκριτες διαφορές στην απόδοση των λεπτοµερειών της κόµης ή του 

ενδύµατος. 

 Ο προσανατολισµός των σωζόµενων γυναικείων µορφών που χορεύουν ή 

προσφέρουν είναι κυρίως δεξιόστροφος, χωρίς να είναι σαφές λόγω ελλιπούς 

διατήρησης, αν όλες οι µορφές οδεύουν προς µια κατεύθυνση ή αν κινούνται σύµφωνα 

µε τις αρχές της διττής κατεύθυνσης όπως στις κυπροφοινικικές φιάλες.  

 Η µετωπική στάση του άνω κορµού και η σε κατατοµή απόδοση της κεφαλής, 

του κάτω κορµού και των πελµάτων, σύµφωνα µε τις δυνατότητες κατάκτησης της 

προοπτικής κατά την περίοδο αυτή δεν εµποδίζει να διαφανεί η τελική αίσθηση της 

κίνησης των µορφών, παρά τον περιορισµό τους στα στενά όρια της ζώνης. 

 Έτσι συµπεραίνεται η εξελικτική ενότητα του συνόλου των ασπίδων, φιαλών 

και χερνίβων παρά τις µικρές ή µεγάλες χρονικές διαφορές που χωρίζουν τα έργα, 

εφόσον γίνεται εµφανής η χρήση στοιχείων και κανόνων στον τρόπο άρθρωσης των 

επιφανειών και διάταξης των µορφών: 

 Τύπος Α905: Ο τύπος Α των οµφαλωτών ασπίδων, φιαλών και χερνίβων 

χαρακτηρίζεται από τις ήρεµες παρατακτικές σειρές ή ποµπές ανθρώπινων µορφών, 

µιξογενών όντων και ζώων που είναι όρθια ή καθιστά σύµφωνα µε τον παλαιό κανόνα 

της ισοκεφαλίας και της αλλαγής γραµµής εδάφους εκτός από την αρ. Γ16 ασπίδα. 
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 Κοινό σηµείο αποτελεί ο ενιαίος προσανατολισµός των µορφών, εκτός από 

την αρ. Β10 ασπίδα και τις αρ. Ε46-81 φιάλες, όπου υπάρχουν εναλλαγές. 

 Τύπος Β906: Αυτό που κυρίως χαρακτηρίζει τις ασπίδες τύπου Β µε προτοµή 

ζώου ή πτηνού στο κέντρο είναι κυρίως η σύνταξη των µορφών χωριστά στο άνω και 

κάτω µισό τους, εκτός από την περίπτωση της αρ. ∆38 ασπίδας. ∆εν είναι σπάνιος ο 

τονισµός του εικονογραφικού θέµατος του άνω µισού ασπίδων τύπου Β (αρ. Β2-3, Γ15, 

32) εκτός από την αρ. Γ12 ασπίδα, όπου η µεγαλύτερης κλίµακας µορφή καταλαµβάνει 

το µεγαλύτερο τµήµα της επιφάνειας του κάτω µισού. 

 Η συµµετρική, συνήθως τριγωνική διάταξη των αντιθετικών ζευγών ζώων ή 

µιξογενών όντων από την κάθε πλευρά κεντρικού θέµατος δεν είναι αυστηρή, αλλά 

πάντοτε παρατηρούνται µικρές ή µεγάλες διαφοροποιήσεις στην απόδοση των 

λεπτοµερειών προσδιορίζοντας έτσι το βαθµό ελευθερίας απόδοσης των 

εικονογραφικών θεµάτων. 

 Οι ανθρώπινες µορφές δεν αποδίδονται ιδιαίτερα φυσιοκρατικά, σε αναλογίες 

ή σε στάσεις, συχνά αφύσικες (αρ. Α1, Β2, ∆38). Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα ή τα 

µιξογενή όντα (αρ. Α1, Β2, ∆38), η απόδοση των σωµάτων των οποίων υπηρετεί 

περισσότερο τις ανάγκες κάλυψης των επιφανειών, έτσι ώστε συχνά να υπάρχουν 

υπερβολικές διαφορές κλίµακας, στην απόδοση µελών του σώµατος, στάσης ή και 

ολόκληρου του ζώου. Όλες οι ασπίδες επίσης µε τη γνωστή στάση των σφιγγών στο 

κάτω µισό των αρ. Β2-5, Γ14-15, 17-18, 19;,  20;,  21;, 30-32 ασπίδων παρουσιάζουν 

αυτήν την εικόνα. 

 Σε όλες τις ασπίδες τύπου Β οι άξονες ανάπτυξης των µορφών κατά κύριο 

λόγο αναπτύσσονται ισότιµα, εκτός από την άτακτη παράθεση των µορφών χωρίς 

αξονική συµµετρία στην αρ. ∆38 ασπίδα. 

 Σε όλες τις ασπίδες τύπου Β επίσης ακολουθείται η γενική αρχή της αλλαγής 

της γραµµής εδάφους των µορφών στο άνω και κάτω µισό αντίστοιχα. 

 Σε ορισµένες ασπίδες µε διπλά αντιθετικά ζεύγη άνω και κάτω συχνά υπάρχει 

η ένταξή τους σε γεωµετρικά σχήµατα π.χ. τετραγώνου και η τοποθέτηση των ζώων 

σύµφωνα µε το λεγόµενο «ακροβατικό σχήµα», στην αρ. Γ32 ασπίδα και χαλαρότερα 

στις αρ. Β2, 4, Γ17, 30 ασπίδες. 

                                                                                                                                                                      
905 Βλ. κεφ. ΣΤ., 183-184, 186. 
906 Βλ. κεφ. ΣΤ., 184-186. 
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 Η αίσθηση του βάθους και της προοπτικής επιχειρείται αµήχανα καταρχήν µε 

την τοποθέτηση της προτοµής λιονταριού και των ποδιών της πάνω από το σώµα των 

σφιγγών του κάτω µισού. 

 Είναι εµφανές εντέλει ότι αυτό που κυρίως επικρατεί είναι ο λεγόµενος 

«φόβος του κενού», που χαρακτηρίζει έντονα την τέχνη του τέλους της Γ περιόδου και 

υπογραµµίζει την ανάγκη κάλυψης ολόκληρης σχεδόν της επιφάνειας των ασπίδων και 

φιαλών. 

 Ενγένει η απόδοση των ανθρώπινων µορφών στις ασπίδες τύπου Β δεν 

υπακούει στις αρχές ανάπτυξης των µορφών της ΥΓ περιόδου στην Ελλάδα ή στην 

Κρήτη907 αλλά ακολουθεί κυρίως τις αρχές των ανατολικών προτύπων του 8ου αι.908. 

 Αντίθετα, ορισµένες µορφές στις ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες τύπου Α, 

εξελληνισµένου χαρακτήρα οι περισσότερες, κάνουν εµφανέστερες τις οµοιότητες 

ανάπτυξης των ανθρώπινων µορφών σύµφωνα µε την τεκτονικότητα των µορφών των 

αρχών του 7ου αι. στην Κρήτη909. Γίνεται τέλος φανερή η τάση της εποχής αυτής για τις 

κυκλικές συνθέσεις όπως της τελετουργικής ποµπής του χορού γυναικών προς τιµήν 

καθιστής ένθρονης ή αναπαυόµενης σε ανάκλιντρο θεότητας ή ζεύγους θεοτήτων, όπως 

εικονίζονται στις αρ. Ε46-81, 84-89 φιάλες ή χέρνιβες. 

 Από τη συγκριτική µελέτη των ασπίδων, φιαλών και χερνίβων τύπου Α και Β 

συµπεραίνονται τα εξής:  

1. Οι ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες τύπου Α προέρχονται τόσο από το 

εργαστήριο της ενδοχώρας (οµ. Β), όσο και από το κνωσιακό (οµ. ∆)910. 

2. Οι ασπίδες τύπου Β προέρχονται αντίθετα µόνο από το εργαστήριο της 

ενδοχώρας (οµ. Β-Γ-∆)911. 

3. Οι ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες τύπου Α είναι υστερότερες χρονολογικά 

(οµ. ∆) από αυτές του τύπου Β (οµ. Β-Γ)912. 

 4. Η χρήση των ασπίδων, φιαλών και χερνίβων τύπου Α-Β δεν είναι 

ανεξάρτητη. Στον τύπο Α ανήκουν ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες, ενώ στον τύπο Β 

                                                           
907 Himmelmann-Wildschόtz 1967. 
908 Böhm 1990, 127-134 
909 Blome 1982, 104-105. 
910 Βλ. κεφ. Η, 194-197 (οµ. Β), 202-208 (οµ. ∆). 
911 Βλ. κεφ. Η, 194-208 (οµ. Β-Γ-∆). 
912 Βλ. κεφ. Θ, 214-216 (οµ. ∆), 212-216 (οµ. Β-Γ-∆). 
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ανήκουν µόνο ασπίδες, χρηστικές ή αναθηµατικές ή πώµατα κινητών λεβήτων κατά τον 

Σταµπολίδη913. 

5. Η σύνταξη των µορφών τέλος επηρεάζεται, όπως ειπώθηκε ήδη από την 

επιλογή του τύπου Α ή Β. 

                                                           
913 Σταµπολίδης 1996, 67-69, υπ. 1· idem 1998, 114-116· Stampolidis 1998, 181-183. 
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Ζ. Τεχνική 

 

Το σφυρήλατο µε ελεύθερο χέρι ανάγλυφο το οποίο διαρθρώνεται και 

ποικίλλεται από πρόσθετες σφυρήλατες και χαρακτές γραµµές914 υιοθετήθηκε για την 

κόσµηση των χάλκινων κρητικών ασπίδων, φιαλών και χερνίβων του 8ου - 7ου αι. 

Τα κρητικά εργαστήρια µεταλλοτεχνίας επαναχρησιµοποιούν915 την τεχνική 

αυτή, λόγω ανατολικής επίδρασης από τις αρχές του 8ου αι. ως το πρώτο µισό του 6ου 

αι. στα χάλκινα σύνολα από την περιοχή Κνωσού (Φορτέτσα), Καβούσι, Ιδαίο Άντρο, 

Ελεύθερνα, Σύµη916 και Αρκάδες οπότε πλέον είχε επιτευχθεί ο πλήρης εξελληνισµός. 

Τελειοποιηµένη πλήρως η τεχνική του σφυρήλατου µε ελεύθερο χέρι ανάγλυφου, 

αποδεσµεύεται πλέον στον 7ο αι. από την ανατολική επιρροή που κυριαρχούσε τον 8ο 

αι., όπως είναι εµφανές στα χάλκινα τορεύµατα  από τη Σύµη, στα σύνολα χάλκινων 

όπλων από το Αφρατί, Αξό και άλλες περιοχές917, καθώς και σε δύο χάλκινες µίτρες της 

Συλλογής Μεταξά918.  

Η παρακµή της τεχνικής αυτής που επί τρεις αιώνες χρησιµοποιήθηκε στον 

γεωγραφικό χώρο της Κρήτης δεν συνέβη τυχαία, ούτε είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως 

ένα µεµονωµένο φαινόµενο της κρητικής τέχνης919.  

Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη µελετηθεί η διαδικασία που απαιτούνταν για το 

σφυρήλατο µε ελεύθερο χέρι ανάγλυφο920, τα εργαλεία και η εφαρµογή τους σε άλλα 

κρητικά έργα921, θεωρείται σηµαντικό λόγω του νεότερου υλικού από το Ιδαίο Άντρο, 

την Ελεύθερνα και τη Σύµη να διευκρινισθούν ξανά τα στάδια επεξεργασίας του υλικού 

                                                           
914 Λεµπέση 1985, 58, υπ 30. Λόγω της λανθασµένης χρήσης των ρηµάτων χαράζω και των παραγώγων 
του για τη σφυρηλάτηση και τη χαρακτή γραµµή διευκρινίζεται ότι σφυρηλάτη είναι η γραµµή που 
προέρχεται από σφυρί και καλέµι µε µετατόπιση µετάλλου, τοµής U, ενώ η χαρακτή γραµµή είναι η 
γράµµη που προέρχεται από σφυρί και οξύ καλέµι ή χειροκάλεµο µε αφαίρεση µετάλλου, τοµής V 
[Maryon 1949, 116, εικ. 18Α (σφυρήλατη γραµµή), 19Β (χαρακτή γραµµή)·  Λεµπέση 1985, 61, εικ. 1-2].  
Σφυρηλατώ (ελλ.) = trace (αγγλ.) = treibzieselieren (γερµ.) = marteler  (γαλλ.).  
Χαράζω (ελλ.) =engrave (αγγλ.) = gravieren  (γερµ.) = ciseler  (γαλλ.).  
Οµήρου Ιλιάδα Μ 295, Ν 804. Blόmner 1875-1887· Halbherr & Orsi 1888, 151-166· Kunze 1931, 70-74· 
Hampe 1966, 444-446 (sphyrelaton)· Steinberg 1970, 103-106· Oppi 1986, 121-129. 
915 Λεµπέση 1976, 39-40. 
916 Boyd 1901, 147-148, εικ. 10-11· Kunze 1931· Brock 1957, 197-199, αρ. 1568-1569, πίν. 116, 168-169· 
Λεµπέση 1980, 93-94· Stampolidis 1998, 175-185· Παπασάββας  υπό δηµοσίευση. 
917 Levi 1930-1931, 43-146 (Aξός)· Hoffmann 1972, 1-41 (Αφρατί, Αξός κ.α.)· Λεµπέση 1985 (Σύµη). 
918 Λεµπέση 1969, 97-118. 
919 Λεµπέση 1985, 59-60 (Η Λεµπέση θεωρεί την παρακµή της τεχνικής αυτής ως αποτέλεσµα 
πολιτικοκοινωνικών δοµών της Κρήτης του 7ου αι.) 
920 Maryon 1949, 115-118, εικ. 18-21. 
921 Kunze 1931, 70-74· Λεµπέση 1969, 100-101· Hoffmann 1972, 17-20· Λεµπέση 1985, 58-68. Τα 
σύγχρονα εργαλεία δεν θα ήταν διαφορετικά από τα αρχαία, αφού η ίδια τεχνική εφαρµόζεται και σήµερα 
για την κατασκευή όπλων από πολύτιµο µέταλλο. 
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του χαλκού ως την τελική διαµόρφωση και εικονογράφηση των ασπίδων, των φιαλών 

και χερνίβων. 

Τα στάδια εργασίας είναι πέντε: 

1. Πρωτογενής µορφοποίηση: Κατά την πρώτη φάση του σταδίου αυτού ο 

χυτευµένος σχετικά άµορφος όγκος µετάλλου µετατρέπεται σε λεπτό φύλλο (λεπίδα ή 

πέταλο)922, πάχους 0,00025-0,0003µ. µε συνεχή σφυρηλάτηση µε σφυρί και άκµονα σε 

συνδυασµό µε ενδιάµεσες ανοπτήσεις από το κέντρο της αρχικής µάζας προς την 

περιφέρεια, χωρίς να προκαλούνται εσωτερικές ή ενδογενείς ρωγµές στον όγκο του 

µετάλλου. 

Στη δεύτερη φάση του πρώτου σταδίου ο τεχνίτης χρησιµοποιώντας σφυρί 

µεσαίου µεγέθους σφυρηλατεί το φύλλο χαλκού µε επάλληλα αλλά ελαφρότερα 

κτυπήµατα συγκριτικά µε την πρώτη φάση, ώστε να οµαλοποιήσει την τραχεία 

επιφάνεια του φύλλου, πάχους πλέον κατά µέσο όρο 0,0005µ. στο κέντρο και 0,0001µ. 

στο περιχείλωµα. Στην τρίτη φάση του πρώτου σταδίου χρησιµοποιώντας ένα πολύ 

µικρότερο σφυρί µε πυκνά και ελαφρότερα κτυπήµατα προσπαθεί να εξοµαλύνει όλα τα 

εξάρµατα  και τα ίχνη των σφυριών των δύο προηγούµενων φάσεων. 

Στο τέλος εποµένως του πρώτου σταδίου ο τεχνίτης έχει στη διάθεσή του ένα 

µεταλλικό φύλλο µε σχετικά οµαλοποιηµένες επιφάνειες, το οποίο περικόπτεται µε 

ψαλίδι στην ορισµένη µε διαβήτη περιφέρειά του. 

2. ∆ευτερογενής µορφοποίηση ή σχηµατοποίηση: Κατά το στάδιο αυτό 

διαµορφώνεται η «φόρµα» των ασπίδων, φιαλών και χερνίβων. Στις ασπίδες µε 

ζωοµορφική προτοµή στο κέντρο η «φόρµα» επιτυγχάνεται µε συνεχή σφυρηλάτηση από 

την οπίσθια όψη του ελάσµατος σε µαλακό υπόστρωµα πίσσας µαζί πιθανόν µε κερί, 

λίπος και γαιώδεις προσµίξεις (χώµα), λόγω της λεπτότητάς του. 

Και σ� αυτό το στάδιο χρησιµοποιούνται µεσαίου µεγέθους σφυριά και 

διάφορα είδη ζοµπάδων µε αποστρογγυλευµένες ή παραλληλόγραµµες απολήξεις µε 

αποστρογγυλευµένα άκρα. Με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων διαµορφώνεται ο 

οµφαλός µε εναλλαγές σφυρηλάτησης και διαδοχικές ανοπτήσεις (βλ. σχ. γραφικής 

παράστασης), τα διαζώµατα και το περιχείλωµα. Σε όλα τα γνωστά παραδείγµατα 

ασπίδων, φιαλών και χερνίβων από το Ιδαίο Άντρο και την Ελεύθερνα η εξέλαση του 

οµφαλού γίνεται ενιαία µε το αρχικό φύλλο χαλκού. Από τη Σύµη όµως σώζεται µεγάλο 

                                                           
922 Λεµπέση 1985, 60,  υπ. 43. 
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τµήµα ασπίδας του 8ου αι. µε οµφαλό που προσηλώνεται στη βάση του, όπως δείχνει το 

περιχείλωµα της ασπίδας µε τις οπές προσηλώσεως στο κέντρο923. 

Οι ζώνες ορίζονται µε ένα είδος διαβήτη από την οπίσθια πλευρά, αφού 

ορίζεται ένα κοινό κέντρο εξαρχής πριν αρχίσει η εξέλαση της ζωοµορφικής προτοµής. 

Οι λεπτές κυρτές νευρώσεις που χωρίζουν τις κύριες εικονιστικές ζώνες από τις 

δευτερεύουσες γινόταν µε χρήση µικρού σφυριού και ζοµπάδες παραλληλόγραµµης 

απόληξης (σχ. 41), µε συνεχή µετατόπιση του χεριού του τεχνίτη από την οπίσθια 

πλευρά, σε µαλακό υπόστρωµα πίσας924. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι νευρώσεις εκτός 

από τη σφυρηλάτηση στην οπίσθια πλευρά ενισχύονται από την πρόσθια πλευρά µε 

σφυρήλατες γραµµώσεις από την κάθε πλευρά σε σκληρό υπόστρωµα925 ή µε 

ελαφρότατους οµόκεντρους κύκλους χαρακτούς από διαβήτη. Η διαφορά πάχους 

µικρότερη στον οµφαλό και στο πεδίο και µεγαλύτερο στο περιχείλωµα ενισχύει την 

άποψη της σφυρηλάτησης. 

Στην αρ. Γ13 χέρνιβα όµως, η οποία σώζει χαµηλό, κυλινδρικό οµφαλό 

παρατηρούνται ίχνη εργαλείων εξέλασης τόσο στον οµφαλό και στο περιχείλωµα της, 

ώστε να θεωρείται βέβαιη η διαµόρφωση της φόρµας της µε την τοποθέτηση του 

αρχικού φύλλου του χαλκού πάνω σε ξύλινη µήτρα σε τροχό µε χρήση ενός είδους 

µοχλού µεταλλικής απόληξης, συναφούς σχήµατος  µε το καλέµι. 

3. Εξοµάλυνση - Λείανση επιφάνειας: Στο τρίτο στάδιο εργασίας ο στόχος 

είναι η οµαλοποίηση και η λείανση της πρόσθιας επιφανείας των ασπίδων, φιαλών και 

χερνίβων. Η εξοµάλυνση επιτυγχάνεται µε ένα εργαλείο, το λεγόµενο «στρώστη» από 

τους σύγχρονους τεχνίτες και στη συνέχεια µε τριβή της πρόσθιας επιφάνειας µε ύφασµα 

εµποτισµένο µε λάδι και σκληρές γαιώδεις προσµίξεις. Οι πολλαπλές επαναλήψεις αυτής 

της διαδικασίας προσδίδουν στην επιφάνεια µια λεία και οµαλή όψη. Στη συνέχεια ο 

τεχνίτης χρησιµοποιώντας ύφασµα και λίπος µαζί µε γαιώδεις προσµίξεις λιγότερο 

σκληρές (π.χ. τριµµένη ελαφρόπετρα) επιτυγχάνει την απαραίτητη στίλβωση. 

4. Κόσµηση επιφάνειας: Κατά το τέταρτο αυτό στάδιο, αφού έχει ήδη 

διαµορφωθεί η «φόρµα» της ασπίδας, φιάλης ή χέρνιβας σχεδιάζονται τα κύρια 

εικονογραφικά θέµατα και τα δευτερεύοντα διακοσµητικά µοτίβα. Κατά τη φάση αυτή 

χρησιµοποιούνται δύο υποστρώµατα, ένα µαλακό για τα υψηλότερα ανάγλυφα και ένα 

                                                           
923 Παπασάββας υπό δηµοσίευση. 
924 Maryon 1949, 116. 
925 Kunze 1931, 70-74. 
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σκληρό για τα χαµηλότερα. Στο σχεδιασµό αναγκαίο θεωρείται µερικές φορές το 

προσχέδιο της παράστασης, ο λεγόµενος υπογραµµός926. Το προσχέδιο στο µέταλλο 

γίνεται µε βελόνα προσαρµοσµένη σε λεπτό, κυλινδρικό στέλεχος, το σηµερινό 

σηµαδευτήρι, εργαλείο γρήγορο και συνοπτικό που αφήνει διπλές και τριπλές 

εγχαράξεις927. 

Μόνο σε δύο θραύσµατα ασπίδων, µιας από τη Φαιστό µε παράσταση 

ελαφιών και µιας από το Ιδαίο Άντρο µε παράσταση πουλιού σώζεται το προσχέδιο, το 

οποίο δεν συµπίπτει καθόλου µε το σχέδιο928. Σε όλες τις  άλλες περιπτώσεις δεν γίνεται 

πουθενά εµφανές το προσχέδιο είτε λόγω της προσεκτικής ταύτισης µε το σχέδιο, είτε 

λόγω της απάλειψης των ιχνών του προσχεδίου λόγω φθοράς, είτε γιατί δεν υπήρχε 

πάντοτε929, µε εµφανή την ανοµοιογένεια στην ελεύθερη απόδοση των όµοιου τύπου 

µορφών σε παρατακτική ή µη σύνταξη. 

Στη συνέχεια µε ή χωρίς προσχέδιο το σχέδιο γίνεται στην πρόσθια όψη, το 

σύνολο δηλαδή των έγκοιλων περιγραµµάτων της παράστασης930, µε σφυρί και αµβλύ 

καλέµι, τη σηµερινή «στράτα», σε σκληρό υπόστρωµα, µε απλή µετατόπιση του 

µετάλλου, ώστε να γίνουν εµφανή τα περιγράµµατα των µορφών στην οπίσθια όψη. 

Κατόπιν αυτού ο τεχνίτης αφού τοποθετεί σε µαλακό υπόστρωµα την ασπίδα ή την 

ευρύστοµη φιάλη από την οπίσθια όψη δηµιουργεί τους ανατοµικούς όγκους των 

µορφών931, ανθρώπινων ή ζωικών καθώς και των δευτερεύοντων διακοσµητικών 

θεµάτων µε τη χρήση σφυριών και ζοµπάδων, διαφόρων µεγεθών και σχηµάτων 

αναλόγως µε το µέγεθος των µορφών. Στη συνέχεια από την οπίσθια πλευρά ορίζονται 

µε ζοµπά λεπτής αποστρογγυλευµένης απόληξης οι λεπτοµέρειες των χαρακτηριστικών 

του προσώπου των µορφών932, της εξάρτησής τους933, ή του τριχώµατος των ζώων στις 

ασπίδες της οµάδας Γ934. 

                                                           
926 Λεµπέση 1985, 60, υπ. 46. 
927 Λεµπέση 1985, 60. 
928 Kunze 1931, 29-30, 70, αρ. κατ. 60, 64, πίν. 42, 44. 
929 Τα δευτερεύοντα διακοσµητικά µοτίβα γίνονταν µε ελεύθερο σχέδιο, εφόσον είναι εµφανής η 
οµοιόµορφη απόδοσής τους. 
930 Λεµπέση 1985, 61, υπ. 48. 
931 Μερικές φορές, όπως στην περίπτωση των αρ. Ε46-81, 84-89 φιαλών και χερνίβων, ο τεχνίτης πρώτα 
κάνει την διακόσµηση της φαινόµενης επιφάνειας σε σκληρό υπόστρωµα και στη συνέχεια δηµιουργεί 
τους ανατοµικούς όγκους στην οπίσθια επιφάνεια  λόγω του περιορισµένου χώρου και του λεπτού 
ελάσµατος της φιάλης ή χέρνιβας. 
932 Βλ. κεφ. Ι, αρ. Β2, 7, Γ17, Ε46. 
933 Βλ. κεφ. Ι, αρ. ∆38. 
934 Kunze 1931, 241-242. 
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Οι κυκλίσκοι για την απόδοση της κόµης ή ενδύµατος γυναικών ή σφιγγών, 

πτερώµατος σφιγγών ή περιγράµµατος πρόσθιων ποδιών λεοντόµορφης προτοµής ή και 

στη διαµόρφωση του κρητικού πλοχµού ή κάλυκα ανθεµίων935 γίνονται µε σφυρί και 

καλέµι ηµικυκλικού αποτυπώµατος. Οι τεχνίτες των ασπίδων, φιαλών και χερνίβων δεν 

είχαν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν καλέµι µικρού κυκλικού αποτυπώµατος, 

αδυναµία την οποία επικάλυπταν µε τη χρήση του καλεµιού, ηµικυκλικού 

αποτυπώµατος µε επάλληλες, κυκλικές, προσεκτικές κρούσεις του καλεµιού, ώστε να 

φαίνεται πλήρης κύκλος δια γυµνού οφθαλµού. 

Με το ίδιο καλέµι, ηµικυκλικού αποτυπώµατος διαφόρων µεγεθών 

αποδίδονται λεπτοµέρειες ηµικυκλικού σχήµατος, όπως το φτέρωµα του πτηνοµορφικού 

οµφαλού στην αρ. Γ12 ασπίδα, η κόµη των ανθρώπινων µορφών ή σφιγγών936, και οι 

λεπτοµέρειες των ενδυµάτων937. 

Παράλληλα όµως µε τη σφυρήλατη γραµµή γίνεται χρήση και της χαρακτής 

γραµµής µε χρήση σφυριού και αιχµηρού καλεµιού ή µε χειροκάλεµο938, πάντοτε τοµής 

V. Η διάκριση της έγκοιλης γραµµής από τη χαρακτή είναι ούτως ή άλλως δύσκολη δια 

γυµνού οφθαλµού, εφόσον η τελική λείανση της επιφάνειας των ασπίδων ή φιαλών939 

καθώς και η οξείδωση έχουν εξαλείψει τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα. Σε 

ορισµένες ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες δυνατόν να παρατηρηθούν µακροσκοπικά 

χαρακτές γραµµές εκτός τα ίχνη του διαβήτη, εξαιτίας κυρίως της φθοράς που έχει 

αµβλύνει τις διαφορές µεταξύ της χαρακτής και σφυρήλατης γραµµής. 

Τα σφαιρίδια που χαρακτηρίζουν συχνά τα περιχειλώµατα των ασπίδων940 

γίνονται µε σφυρί και ζοµπά αποστρογγυλευµένης απόληξης µε κτυπήµατα από την 

οπίσθια όψη πάνω σε µαλακό υπόστρωµα. 

5. «Φινίρισµα» επιφάνειας: Γίνεται µε ύφασµα ή µαλλί ζώου µε στάχτη και 

πιθανόν ξύδι µε απαλότερες κινήσεις από αυτές της λείανσης. 

Οι οπές στο περιχείλωµα για τη στερέωση του δερµάτινου υποστρώµατος 

γίνονται στο τέλος του τρίτου σταδίου της κόσµησης των ασπίδων, φιαλών και χερνίβων 

µε ειδικό καλέµι κυκλικού αποτυπώµατος µε υποστήριξη πιθανότατα σκληρού ξύλινου 

υποστρώµατος. 
                                                           

935 Βλ. κεφ. Ι, αρ. Β3, Γ18, ∆38, Ε46. 
936 Βλ. κεφ. Ι, αρ. Γ20, ∆35. 
937 Βλ. κεφ. Ι, αρ. ∆36. 
938 Hoffmann 1972, 18· Λεµπέση 1985, 61, εικ. 2, 66, υπ. 56 
939 Λεµπέση 1985, 66, εικ. 2 (1-3). 
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Τα στάδια εργασίας και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι κοινά για όλα 

τα κρητικά εργαστήρια, ενώ διαφέρει ο τρόπος απόδοσης των λεπτοµερειών των 

εικονογραφικών θεµάτων τόσο κατά την περίοδο της αυστηρής πρόσδεσης στα 

ανατολικά πρότυπα στις αρχές του 8ου αι., όσο και στη φάση του σταδιακού έως και 

πλήρους εξελληνισµού του τεχνοτροπικού τους ύφους, από το τέλος του 8ου αι. ως τις 

αρχές του 7ου αι. 

Η ίδια τεχνική απαντάται εκτός Κρήτης στις οµάδες χάλκινων έργων από την 

Ολυµπία941 και τη Σάµο942 καθώς και την Capena και Praeneste Κάτω Ιταλίας943 εξαιτίας 

των κοινών ανατολικών προτύπων. 

                                                                                                                                                                      
940 Βλ. κεφ. Ι, αρ. Β2-3, Γ12, 17, ∆34. 
941 Herrmann 1966, 161- 185· Γιαλούρης 1972, 113-126· Borell & De Rittig 1998, 104-111, 187-195. 
942 Köpcke 1968 , 289· Brize 1985, 59-60· Moustaka 1994, 15-16. 
943 Kunze 1931, προσθ. 4α · Herrmann 1966, πίν. 69 (1), 74-75. 
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Η.  Εργαστήρια 

 

 Οι ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες κατατάσσονται βάσει των ιδιαίτερων 

τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών τους σε τέσσερις οµάδες Α-∆944. 

 

ΟΜΑ∆Α Α 

Στην οµάδα Α945 ανήκουν το αρ. Α1 «τύµπανο» (πίν. 1), και το αρ. ∆45 

θραύσµα ασπίδας (πίν. 28β) αντίστοιχα. Το αρ. Α1 «τύµπανο» εικονογραφικά και 

τεχνοτροπικά θεωρείται µοναδικό στην Κρήτη, ενώ εκτός Κρήτης, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, βρίσκει αντιστοιχίες στα παραδείγµατα ορισµένων χάλκινων υποστατών και 

τµηµάτων σφυρήλατων αγαλµάτων από την Ολυµπία946 και εκτός Ελλάδος στην Κάτω 

Ιταλία, στη χάλκινη ηµισφαιρική φιάλη από την Capena947 και το χάλκινο υποστάτη από 

τον τάφο Barberini περιοχής Praeneste948. 

 Τα κοινά στοιχεία µεταξύ αυτών των αντικειµένων έχουν ήδη αναφερθεί στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο, ενώ στο παρόν εξετάζεται η πιθανότητα κοινής εργαστηριακής 

προέλευσής τους. 

 Τα παραδείγµατα από την Ολυµπία, µοναδικά παράλληλα από τον ελληνικό 

χώρο παρουσιάζουν έντονες τεχνοτροπικές διαφορές, ώστε να είναι εµφανές ότι αυτό 

που τα συνδέει µε το αρ. Α1 «τύµπανο» είναι µόνο η κοινή πηγή των επιδράσεων. Σε 

σύγκριση µε τα αντικείµενα από την Κάτω Ιταλία οι υποστάτες της Ολυµπίας είναι 

τραχύτερης εκτέλεσης, θεµατολογικά όµως και τεχνοτροπικά έχουν αρκετά κοινά 

στοιχεία µε την υστεροχεττιτική τέχνη. Η πατρότητα των χάλκινων υποστατών της 

Ολυµπίας δεν είναι ξεκάθαρη. Παρά τις ήδη διατυπωµένες απόψεις, ο Herrmann τους 

θεωρεί προϊόντα υστεροχεττιτικής προέλευσης949. 

 Στα δύο παραδείγµατα από την Κάτω Ιταλία είναι  εµφανής ο τραχύτερος και 

λιγότερος οργανικός τρόπος απόδοσης των µορφών και των διακοσµητικών θεµάτων, 

παρά τις φαινοµενικές λεπτοµέρειες. Για τους λόγους αυτούς, παρά την απόδοση των 

                                                           
944 Οι οµάδες Α-Γ ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες του Kunze (1931, 239-246), εκτός από την νέα οµάδα ∆. 
945 Kunze 1931, 236-239. 
946 Herrmann 1966, 162-164, πίν. 65 (2) (U2)/ πίν. 66 (1-2)/ πίν. 68-69 (U3)/ πίν. 69 (3) (U4)/ πίν. 72 
(U6)/ πίν. 73 (1) (U6)· Borell & De Rittig 1998, 9-62, πίν. 1-15, 32, 34, 54-57, 67-70. 
947 Poulsen 1912, 120, εικ. 126· Kunze 1931, 198, παραρτ. 4a. 
948 Poulsen 1912, 128-129, εικ. 141-142· Kunze 1931, 198, παράρτ. 7. 
949 Herrmann 1966, 162-177 και ιδιαιτέρως 174-177· Borell & De Rittig 1998, 165-187. 
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έργων αυτών σε κρητικούς καλλιτέχνες950 θεωρείται ότι είναι έργα ενός τοπικού 

εργαστηρίου της Κάτω Ιταλίας που διατηρεί µε σαφήνεια στοιχεία από τον κύκλο της 

υστεροχεττιτικής τέχνης951.  

 Καταλήγουµε εποµένως ότι τα αντικείµενα που προέρχονται από το Ιδαίο 

Άντρο (1), την Ολυµπία (4) και την Κάτω Ιταλία (2); έχουν κοινές θεµατολογικές κυρίως 

και λιγότερο τεχνοτροπικές επιδράσεις από τον κύκλο της ασσυριακής-συριακής, 

υστεροχεττιτικής τέχνης. Ανήκουν όµως σε χωριστά εργαστήρια, δηλαδή το αρ. Α1 

«τύµπανο» αποτελεί προϊόν κρητικού εργαστηρίου, ενώ τα χάλκινα αντικείµενα από την 

Ολυµπία θεωρούνται εισαγωγές υστεροχεττιτικής προέλευσης. Τέλος τα παραδείγµατα 

από την Κάτω Ιταλία προέρχονται από ένα τοπικό εργαστήριο, µε επιδράσεις κρητικές, 

αλλά και υστεροχεττιτικές ταυτόχρονα. 

 ∆ηλώνεται έτσι µια γραµµή επικοινωνίας στο Αιγαίο κατά τον µέσο 8ο αι. που 

ξεκινά από την Ανατολή και διαµέσου Κύπρου, Κρήτης και πελοπoννησιακών ακτών 

συνεχίζει στην Κάτω Ιταλία. 

 Το αρ. ∆45 θραύσµα ασπίδας παραµένει, όπως και το αρ. Α1 «τύµπανο», 

µοναδικό µεταξύ των άλλων κρητικών χάλκινων ασπίδων ή θραυσµάτων µε έντονα 

ασσυριακά στοιχεία. Αναγνωρίζονται επιδράσεις από περιφερειακό ασσυριακό βασίλειο 

του δεύτερου µισού του 8ου αι. κυρίως στον τύπο του άρµατος952. 

 

ΟΜΑ∆Α Β 

Στην οµάδα Β συνεξετάζονται οι αρ. Β3, 7, Γ12, 19-21, ∆35-36, ∆38, ∆42, 

Ε46-81, 84-89 ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες, µε παραστάσεις θεϊκών, ανθρώπινων και 

µιξογενών µορφών (πίν. 3α-γ, 7, 11α-β, 16β-17β, 24α-β, 25, 26δ, 29α-ε - 47γ, 49α-51, 

σχ. 3α, 7β-γ, 11β, 12, 14-33γ, 35-37) ως προϊόντα ενός κρητικού εργαστηρίου µε 

ανατολικές επιδράσεις. 

 Οι γυναικείες µορφές και οι σφίγγες που εικονίζονται στις ασπίδες, φιάλες και 

χέρνιβες έχουν απολύτως όµοια εικονογραφικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά: όµοιο 

τελετουργικό κάλυµµα κεφαλής, ταυτόσηµα χαρακτηριστικά προσώπου σύµφωνα µε το 

βορειοσυριακό πρότυπο όπως το κλειστό περίγραµµα του προσώπου σε κατατοµή, την 

                                                           
950 Kunze 1931, 236-238· Boardman 19803, 56-60· Brown-Holzinger & Matthäus 2000, 302-311. 
951 Poulsen 1912, 127· Maxwell-Hyslop 1956, 150-161· Dunbabin 1957, 41· Akurgal 1961, 59. 
952 Canciani 1970, 179, υπ. 12· idem 1979, 272, υπ. 18-21. 
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προτεταµένη µύτη, τα έντονα µάτια, το µικρό σαγόνι και την µακριά κόµη κατά µήκος 

της πλάτης (σχ. 39.1). 

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το αντιθετικό ζεύγος σφιγγών στο άνω 

µισό της αρ. Β3 ασπίδας. Το πρόσωπο της αριστερής σωζόµενης σφίγγας παραπέµπει 

ακριβώς στο αντίστοιχο των γυναικείων µορφών στις αρ. Ε46-81, 84-89 φιάλες και 

χέρνιβες. Μόνο η κόµη της διαφέρει, εφόσον απολήγει σε σπειροπλόκαµο αθωρικού 

τύπου (σχ. 39.3δ). Με την αρ. Β3 ασπίδα συσχετίζεται και άλλο ένα θραύσµα από τη 

Σύµη µε παράσταση αντιθετικού ζεύγους σφιγγών στο κάτω µισό ασπίδας µεγάλου 

µεγέθους, µε όµοιο κάλυµµα και ταινία περιµετρικά της κεφαλής, σύµφωνα µε το 

βορειοσυριακό πρότυπο, όπως άλλωστε και µε τη σφίγγα στο αρ. Γ18 θραύσµα ασπίδας. 

Παράλληλα συσχετίζεται µε την αρ. Β3 ασπίδα και η αρ. κατ. 69 φιάλη επίσης από το 

Ιδαίο Άντρο, όχι ως προς την απόδοση των γυναικείων µορφών, αλλά ως προς την 

οµοιότητα των ελαφιών που βόσκουν. Και στις δύο ασπίδες απουσιάζει ο οργανικός 

τονισµός των τµηµάτων του σώµατος των ζώων, ενώ χαρακτηριστικός είναι ο λεπτός 

λαιµός, το µικρό κεφάλι και τα µακριά, ευθεία αυτιά. Η ίδια φιάλη όµως έχει κοινά 

στοιχεία και µε τις αρ. Ε46-81, 84-89 φιάλες και χέρνιβες, εφόσον φέρει όµοια ζώνη 

λωτόσχηµων ανθεµίων, σε αντίθετη όµως διάταξη. 

 Κοινά εργαστηριακά χαρακτηριστικά, χωρίς όµως να αποτελούν έργα του 

ίδιου τεχνίτη, εντοπίζονται στην απόδοση των γυναικείων µορφών στις αρ. Ε46-81, 84-

89 φιάλες και χέρνιβες από το Ιδαίο Άντρο, την Ελεύθερνα, τους Αρκάδες και τη Σύµη 

όπου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει διαφορά στην απόδοση των λεπτοµερειών, της 

κλίµακας και του µεγέθους. Οι µορφές στις αρ. Ε46-81, 84-85 φιάλες του Ιδαίου Άντρου 

είναι µικρογραφικότερες, µε λεπτές διαφορές µεταξύ τους λόγω των διαφορετικών 

τεχνιτών του ίδιου εργαστηρίου. Οι γυναικείες µορφές στα αρ. Ε89 θραύσµατα φιαλών 

από τη Σύµη είναι περισσότερο συναφείς ως προς το µέγεθος µε τις γυναικείες µορφές 

στις δύο χέρνιβες από την Ελεύθερνα (αρ. Ε87), παρά τις λεπτές διαφορές τους λόγω της 

εκτέλεσης τους από διαφορετικό τεχνίτη. Οµοιάζουν κυρίως στην απουσία 

διακοσµητικών λεπτοµερειών στην κόµη ή στο ένδυµα καθώς και στην αναλογία των 

µερών του σώµατος των γυναικείων µορφών που στην περίπτωση της φιάλης από τη 

Σύµη έχουν βραχύ τον άνω κορµό και µακρύ τον κάτω. Συναφείς επίσης µε τις 

παραπάνω, µε µικρές διαφοροποιήσεις είναι και οι σωζόµενες γυναικείες, 

χειροκρατούµενες µορφές στην αρ. Ε88 φιάλη των Αρκάδων. 
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 Ο συσχετισµός όλων των παραπάνω φιαλών και χερνίβων µε τη λεγόµενη 

φιάλη της Σπάρτης; πρέπει εποµένως να αντιµετωπισθεί σε µια νέα βάση. Οι 

εικονογραφικές και τεχνοτροπικές της οµοιότητες είναι καθόλα περισσότερες µε τις 

κρητικές φιάλες και χέρνιβες, παρά µε τις αντίστοιχες κυπριακές από το Ιδάλιο και το 

Κούριο953, µε τις οποίες παρουσιάζει µόνο εικονογραφικές οµοιότητες. Το συσχετισµό 

αυτό υποστήριξαν στο παρελθόν οι Gjerstad954, Canciani955 και ο Kyrieleis956. Εκτός 

όµως από τις γυναικείες µορφές κοινή είναι η απόδοση των ταύρων της εσωτερικής 

ζώνης της φιάλης της Σπάρτης;957 µε τους ταύρους στην αρ. κατ. 10 ασπίδα και σε µια 

ηµισφαιρική φιάλη από το Ιδαίο Άντρο958. Θεωρείται εποµένως πιθανότερη η απόδοση 

της εν λόγω φιάλης από τη Σπάρτη; σε κρητικό εργαστήριο, παρά σε κυπριακό. Εκτός 

όµως από τα κοινά χαρακτηριστικά της οµάδας που εξετάστηκε, εντοπίζονται και άλλα 

στοιχεία που δείχνουν την εντός του ίδιου εργαστηρίου επικοινωνία µεταξύ των 

τεχνιτών. Για παράδειγµα στην ασπίδα ο τρόπος άρθρωσης των καµπύλων φτερών των 

σφιγγών στο άνω και κάτω µισό της αρ. Β3 ασπίδας απαντάται οµοίως σε τρία τµήµατα 

µε λεπτές διαφορές στην απόδοση του πουλιού µε τα ανοιγµένα καµπύλα φτερά, που 

βρίσκεται στη ράχη του αριστερού, µεγάλης κλίµακας λιονταριού της εσωτερικής ζώνης 

της αρ. ∆38 ασπίδας. 

 Κοινές είναι και άλλες τυποποιήσεις στον τρόπο απόδοσης του λεοντόµορφου 

σώµατος της σφίγγας στα όµοια σε κατατοµή πρόσωπα των τοξοτών στην αρ. ∆38 και 

των σφιγγών στην αρ. Β3 ασπίδα. Η απόδοση τέλος των πελµάτων τόσο των σφιγγών 

όσο και των λιονταριών υπό µορφή συµπαγών συσπειρωµένων δακτύλων, σχετίζεται 

περισσότερο µε τη χρονική στιγµή εκτέλεσης των έργων και όχι υποχρεωτικά µε την 

κοινότητα του εργαστηρίου. Όλοι αυτοί οι συσχετισµοί επιτείνονται από τα κοινά 

βορειοσυριακά πρότυπα στα οποία είναι προσκολληµένα και τα δύο έργα ώστε να 

θεωρείται αναµφίβολο ότι πρόκειται για έργα διαφορετικών τεχνιτών ενός κοινού 

κρητικού εργαστηρίου µε ανατολικά πρότυπα. 

 Η αρ. Γ12 ασπίδα παρουσιάζει τόσες διαφορές από τα υπόλοιπα έργα, που θα 

ήταν αναπόφευκτος ο συσχετισµός της σε άλλο εργαστήριο, αν δεν υπήρχαν κάποια 

                                                           
953 Gjerstad 1946, 1-18 και ιδιατέρως 4-8, πιν. Ι, εικ. 1α-β �4 α-β . 
954 Gjerstad 1946, 6, πιν. ΙΙ. 
955 Canciani 1970, 113, 145-146, 171-172. 
956 Kyrieleis 1972, 704-709 και ιδιαιτέρως 709· Ström 1992, 50. 
957 Markoe 1985, 207-208, 329 (G8). 
958 Σακελλαράκης 1983, 439, πίν. 261α, εικ. 1. 
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κοινά στοιχεία στην απόδοση κυρίως των λεπτοµερειών του σώµατος των ζώων ή των 

µιξογενών όντων (σφιγγών). 

 Η θηλυκή σφίγγα για παράδειγµα στο αρ. Γ19 θραύσµα ασπίδας της ίδιας 

οµάδας, όπως και οι αρσενικές στο αρ. Γ14 θραύσµα ασπίδας της οµάδας Α 

χρησιµοπιούν το ίδιο οδοντωτό κόσµηµα για την απόδοση της ωµοπλάτης. Ενώ η σφίγγα 

στο αρ. Γ19 θραύσµα ασπίδας έχει ακόµη κοινά στοιχεία µε την αρ. Β3 ασπίδα ως προς 

την κόσµηση του στήθους µε παράλληλες σειρές ηµικυκλίων. 

 Τα υπόλοιπα αρ. Β7, Γ20-21, ∆35-36, 42 θραύσµατα ασπίδων είναι δύσκολο 

να αποδοθούν σε συγκεκριµένες οµάδες λόγω της αποσπασµατικότητάς τους. O Kunze 

ορθά συσχέτισε τα αρ. ∆35, Γ19 θραύσµατα ασπίδων, λόγω κυρίως των οµοίων 

ηµικυκλίων στο κάλυµµα κεφαλής και στον τρόπο απόδοσης του αυτιού. 

 Συµπεραίνεται εποµένως ότι µε τα µέχρι τώρα στοιχεία µπορούµε µε 

βεβαιότητα να αποδώσοµε σε ένα κοινό κρητικό εργαστήριο µε ανατολικές επιδράσεις 

όλη την οµάδα φιαλών και χερνίβων που απεικονίζουν γυναικείες µορφές που χορεύουν 

ή προσφέρουν προς τιµήν ένθρονης γυναικείας θεότητας ή σφίγγες µε όµοια 

χαρακτηριστικά γυµνής, µετωπικής, γυναικείας, γονιµικής θεότητας όπως αυτές 

απεικονίζονται από την κάθε πλευρά. 

 Οι υπόλοιπες ασπίδες της οµάδας Β, χαρακτηρίζονται ως µέλη κοινού 

κρητικού εργαστηρίου στη φάση του πλήρους εξανατολισµού τους. Αντίθετα στα µέλη 

της οµάδας Γ γίνεται σαφέστερη η εξελικτική πορεία του ενιαίου αυτού εργαστηρίου σε 

πιο εξελληνισµένες µορφές. 

 

ΟΜΑ∆Α Γ 

Στην οµάδα Γ συνεξετάζονται οι αρ. Β2, 4-5, 7, 11, Γ14, 17-18, 30-32, ∆34 

ασπίδες και θραύσµατα ασπίδων (πίν. 2α-γ, 4α-γ, 5, 7, 10, 12β, 15α-β, 16α, 20α-β, 21α-

β, 22β-23, σχ. 1, 2α, 3α, 7α, 11α). 

 Η οµάδα Γ χαρακτηρίζεται από το ορθογώνιο δικτυωτό µε αποφύσεις στα 

κενά του, από όπου και η επωνυµία του σύµφωνα µε τον Kunze959. Απαντάται άλλοτε 

πυκνότερο960 ενδιάµεσου µεγέθους961, ή αραιότερο962, ανάλογα µε την εκτέλεσή του από 

                                                           
959 Kunze 1931, 241· Λεµπέση 1985, 204-205. 
960 Kunze 1931, 6-7, αρ. κατ. 2, 3, 4, πίν. 3-6. 
961 Kunze 1931, 12-13, 16-17, αρ. κατ. 8, 18, 20, πίν. 21-23, 30· Bosana-Kourou 1979, 256, αρ. κατ. 31, 
πίν. 32 (διορθωµένο). 
962 Kunze 1931, 12-13, 17, αρ. κατ. 7, 9, 19, πίν. 24, 24-25, 31. 
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διάφορους τεχνίτες ενός ενιαίου εργαστηρίου ως παραλλαγή ενός διακοσµητικού 

θέµατος που έχει µεν τις ρίζες του στην βορειοσυριακή ελεφαντουργία963, υιοθετείται δε 

στη συνέχεια από το κνωσιακό εργαστήριο. Χρησιµοποιείται στην απόδοση της 

επιφάνειας του σώµατος ζώων και µιξογενών όντων σφιγγών ή σπανιότερα γρυπών. 

Στην Κρήτη απαντάται σε ασπίδες από το Ιδαίο Άντρο964, Φαιστό965, Σύµη966 και το 

Παλαίκαστρο967. Στο πώµα από την Ελεύθερνα µόνο ο λαιµός των λιονταριών 

καλύπτεται µε ορθογώνιο δικτυωτό για την απόδοση της χαίτης τους οµοίως µε τα 

λιοντάρια της φαρέτρας από τη Φορτέτσα, και τους λεοντόγρυπες από την κάθε πλευρά 

Πότνιας Θηρών στα δύο χρυσά ελάσµατα επίσης από την Ελεύθερνα968. 

 Εκτός όµως από το ορθογώνιο δικτυωτό µε τις αποφύσεις στα κενά του  

υπάρχουν και άλλα κοινά στοιχεία στην απεικόνιση των ζώων, µιξογενών όντων και 

σπανιότερα ανθρώπινων µορφών στις ασπίδες της οµάδας Γ: Μια διπλή σειρά δισκίων 

ορίζει κατά µήκος το στήθος των σφιγγών στην αρ. Β2 ασπίδα (πίν. 2α-γ) και κατά 

προσέγγιση το στήθος των σφιγγών στις αρ. Γ17-18 ασπίδες (πίν. 15α-β, 16α, σχ. 7α). 

Από τη Σύµη προέρχεται άλλο ένα παράδειγµα συναφούς απόδοσης στήθους σφίγγας969. 

Σειρές τέλος δισκίων µε εγχάρακτο περίγραµµα κοσµούν το χιτώνα του δεξιού 

σωζόµενου πολεµιστή στο άνω µισό στην αρ. ∆34 ασπίδα (πίν. 22β-23). 

 Τα κοινά χαρακτηριστικά των αρ. Γ17 και ∆34 ασπίδων υποβοηθούν στην 

απόδοση τους στο ίδιο εργαστήριο κατά την ίδια χρονική περίοδο από διαφορετικούς 

όµως τεχνίτες, λόγω κυρίως της απόδοσης της λεοντόµορφης προτοµής στο κέντρο των 

συγκεκριµένων ασπίδων. 

 Οι αρ. Β2, Γ17, ∆34 ασπίδες όµως παρουσιάζουν κοινά στοιχεία και στην 

απόδοση του µυϊκού συστήµατος των ζώων και των λεοντόµορφων προτοµών στο 

κέντρο µε τις ασπίδες της οµάδας Β. Το ανθέµιο τέλος µεταξύ των σφιγγών στην αρ. Β2 

ασπίδα παραπέµπει στην αλυσίδα ανθεµίων στις αρ. Β3 και αρ. κατ. 67 ασπίδες και 

πιθανότατα στην αρ. ∆34 ασπίδα παρά την προσθήκη των διάστικτων ακτινών στην 

τελευταία. Η αρ. Γ12 ασπίδα οµοιάζει µε τις αρ. Β2 και ∆34 στην ζώνη  µε έκτυπα 

δισκία στην περιφέρεια. 
                                                           

963 Barnett 19572, πίν. XII(F4), XIX (S13), XX (S15), XXI (S6), XXXIV (S50), XLVII (S70). 
964 Kunze 1931, 6-7, 12, 16-17, αρ. κατ. 2, 3, 4, 7, 18, 19 (το αρ. Γ30 άγνωστο στον Kunze). Ιδαίο Άντρο 
(σύνολο 8 ασπίδες). 
965 Kunze 1931, 13-14, αρ. κατ. 9, πίν. 24-25 (Φαιστός: 1 ασπίδα). 
966 Παπασάββας υπό δηµοσίευση (2 ασπίδες). 
967 Kunze 1931, 12-13, αρ. κατ. 8, πίν. 21-23 (Παλαίκαστρο: 1 ασπίδα). 
968 Καλογεράκη 1998, 265-266, αρ. κατ. 332-333. 
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 Όλα τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις πως το εργαστήριο αυτό ήταν ενιαίο 

και υπήρχε συνεχής εσωτερική επικοινωνία µεταξύ των τεχνιτών, άποψη που ενισχύεται 

αν ληφθούν υπόψη τα κοινά εργαλεία που χρησιµοποιούσαν οι κάθε φορά τεχνίτες του 

εργαστηρίου καθόλη τη διάρκεια της ύπαρξής του. Ότι ήταν επίσης αναµφίβολα κρητικό 

ενισχύεται και από την παρουσία του ορθογώνιου δικτυωτού µε αποφύσεις στα κενά 

του, εκτός των άλλων ασπίδων και στην αρ. κατ. 29 ασπίδα. Η ασπίδα αυτή, αµιγώς 

ελληνική ενισχύει την άποψη της εξελικτικότητας ενός ενιαίου κατά τα άλλα συνόλου µε 

διαβάθµιση από τις πιο ανατολίζουσες µορφές στις πιο εξελληνισµένες. 

 Η επιβίωση µορφών που κατάγονται από το εργαστήριο αυτό970 αλλά 

επηρεάζουν τη διαµόρφωση ενός τύπου ανθρώπινης κεφαλής των εξελληνισµένων 

εργαστηρίων του 7ου αι., όπως αυτού της Πραισού και ενός άλλου εργαστηρίου 

παραγωγής χάλκινων περίτµητων ελασµάτων στο ιερό της Σύµης, γίνεται εµφανές 

ιδιαιτέρως στα ελάσµατα αρ. Α55 του δεύτερου τετάρτου του 6ου αι. και αρ. Α60 του 

5ου αι.971. 

 Στο αρ. Γ14 θραύσµα ασπίδας (πίν. 12β) απαντώνται επίσης κοινά στοιχεία 

στην απόδοση του στήθους, όπως και στην αρ. Γ12 ασπίδα και Γ19 θραύσµα ασπίδας 

(πίν. 11α-β, 16β) της οµάδας Β, γεγονός που επιτείνει το παραπάνω συµπέρασµα, χωρίς 

όµως αυτή η εικονογραφική οµοιότητα να µας οδηγεί σε άλλα συµπεράσµατα λόγω των 

τεχνοτροπικών διαφορών που υπάρχουν. 

 Το στήθος της σφίγγας στο αρ. Γ18 θραύσµα ασπίδας (πίν. 16α, σχ. 7α) που 

οµοιάζει, παρά τις διαφορές στην κλίµακα και στον τρόπο απόδοσης του διακοσµητικού 

θέµατος των κυκλίσκων, µε το αντίστοιχο των σφιγγών στις αρ. Β2, Γ17, ∆34 ασπίδες 

(πίν. 2α-γ, 15α-β, 22β-23) είναι δυνατόν να αποδοθεί στον ίδιο τεχνίτη µε αυτόν του της 

αρ. κατ. 41 θραύσµατος ασπίδας, εξαιτίας του οµοίου τύπου φτερώµατος µε τις 

παράλληλες ραβδώσεις τόσο της σφίγγας στο αρ. Γ18, όσο και του αετού στο αρ. κατ. 

41 θραύσµα ασπίδας. ∆εύτερο κοινό στοιχείο αποτελεί το είδος των σειρών ηµίγλυφων 

δισκίων µε εγχάρακτο περίγραµµα και τρίτο το αραιής διάταξης δικτυωτό πλέγµα για τη 

δήλωση της επιφανείας του σώµατος των ζώων. Παρά όµως τις οµοιότητες η απόδοση 

του θέµατος στο αρ. Γ18 θραύσµα ασπίδας είναι τραχύτερη σε σύγκριση µε την 

λεπτότερη µεταχείριση του θέµατος στο αρ. κατ. 41 θραύσµα ασπίδας. 

                                                                                                                                                                      
969 Παπασάββας υπό δηµοσίευση. 
970 Kunze 1931, 7, αρ. κατ. 4, πίν. 6. 
971 Λεµπέση 1985, 43, 45, πίν. 31 (Α55),  πίν. 33, 52 (Α60). 
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 Εικονογραφικά το κάλυµµα της κεφαλής της σφίγγας στο αρ. Γ18 θραύσµα 

ασπίδας παρουσιάζει οµοιότητες µε τα αντίστοιχα καλύµµατα κεφαλής των γυναικείων 

µορφών ή µιξογενών όντων της οµάδας Β, όπως αυτές συνεξετάζονται στα αντίστοιχα 

κεφάλαια. 

 Η ταυτότητα και πάλι των επί µέρους αυτών στοιχείων έχει περισσότερο 

σχέση µε την τεχνική απόδοσης των λεπτοµερειών, τη χρήση δηλαδή ενός κοινού 

εργαλείου χωρίς αυτό να µας επιτρέπει να αποδώσοµε τα έργα σε όµοιους τεχνίτες εκτός 

από τα αρ. Γ18 και αρ. κατ. 41 θραύσµατα ασπίδων. 

 Η αρ. Γ32 ασπίδα (πίν. 21α-β) συνεξετάζεται µε τις αρ. Γ30-31 ασπίδες (πίν. 

20α-β, σχ. 11α). Η σφίγγα της αρ. Γ31 ασπίδας έχει ήδη αναφερθεί ως µεταβατικός 

τύπος πριν τον πλήρη εξελληνισµό, όπως διαµορφώνεται στην αρ. Γ13 χέρνιβα και στην 

αρ. Γ32 ασπίδα. 

 Κοινό σηµείο µεταξύ των σφιγγών στις αρ. Γ31-32 ασπίδες είναι ο χαµηλός 

πόλος αφενός της δεξιάς σφίγγας στην αρ. Γ31 ασπίδα µε αυτόν των σφιγγών στην αρ. 

Γ32 ασπίδα. Τα εξελληνισµένα γωνιώδη χαρακτηριστικά του προσώπου τους και η 

απόδοση του αυτιού σε σχήµα διπλής έλικας χαρακτήριζαν τις επιλογές ενός κοινού 

εργαστηρίου σε µια συγκεκριµένη στιγµή σταδιακού εξελληνισµού του, παρά τη µικρή 

χρονολογική διαφορά τους. Κοινός τέλος είναι ο τρόπος απόδοσης του σχεδόν 

ακόσµητου πλέον σ� αυτή την εποχή στήθους µε τη λεπτή διαγραµµισµένη ζώνη 

περιµετρικά του στήθους και τµήµατος του πρόσθιου µηρού κυρίως των σφιγγών στις 

αρ. Γ31-32 ασπίδες. Το ίδιο περίγραµµα χαρακτηρίζει και άλλα έργα του 7ου αι., όπως 

τη χάλκινη µίτρα από το Ρέθυµνο, το χάλκινο κράνος των ∆ελφών, αλλά και µε µικρές 

διαφορές λόγω διαφορετικού εργαστηρίου τα λιοντάρια της αρ. κατ. 54 ασπίδας και τους 

γρύπες της αρ. κατ. 56 ασπίδας. 

 Και στις σφίγγες όµως του κάτω µισού της αρ. Β11 ασπίδας από την 

Ελεύθερνα απαντάται η ίδια διαγραµµισµένη ζώνη περιγράµµατος, η οποία σε 

συνδυασµό µε τον χαµηλό πόλο αποτελούν κριτήριο για την χαµηλή χρονολόγησή της. 

 Μεταβατικού χαρακτήρα είναι και η αρ. Γ30 ασπίδα (πίν. 20α) µε το 

χαρακτηριστικό πλέγµα στικτών ρόµβων για την απόδοση του σώµατος των σφιγγών και 

τα εξελληνισµένα γωνιώδη χαρακτηριστικά του προσώπου, χωρίς όµως να έχει 

καθιερώσει το χαµηλό πόλο, που χαρακτηρίζει τις µορφές του 7ου αι. 

 Παρατηρείται εποµένως ότι το εργαστήριο των ασπίδων Ιδαίου τύπου της 

οµάδας Γ τόσο στη µεταβατική του φάση, όσο και στην πιο εξελληνισµένη υιοθετεί 



 

 204

ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως η γωνιώδης απόδοση των χαρακτηριστικών του 

προσώπου και το λεπτό διαγραµµισµένο περίγραµµα του κατά τα άλλα ακόσµητου 

στήθους. Παράλληλα υιοθετεί χαρακτηριστικά των πιο ανατολίζουσων φάσεων, όπως 

π.χ. την απόδοση του αυτιού σε σχήµα διπλής έλικας, την αθωρικού τύπου κόµη κ.ά. 

 Από τα παραπάνω γίνεται σαφής η επικοινωνία µεταξύ των τεχνιτών των 

οµάδων Β και Γ. Παρά τις δυσκολίες εποµένως της απόδοσης έργων σε συγκεκριµένους 

τεχνίτες είναι σαφής η ενότητα και η εξελικτικότητα του κρητικού αυτού εργαστηρίου. 

 Η Λεµπέση µετά τον Kunze κάνει λόγο µε αναλυτικό τρόπο για την ύπαρξη 

ενός τρίτου εργαστηρίου εκτός από της Σύµης και των Αρκάδων που ανθούν κατά τον 

7ο αι. 

 Η άποψη αυτή βασίστηκε στην αξιολόγηση των µορφολογικών γνωρισµάτων 

τεσσάρων έργων του 7ου αι.972, του χάλκινου κράνους των ∆ελφών, µε την παράσταση 

Ευρώπης πάνω σε ταύρο973, της χάλκινης µίτρας του Ρεθύµνου µε το αντιθετικό ζεύγος 

νεαρών ανδρικών µορφών974, του χρυσού περίτµητου ελάσµατος από το Ιδαίο Άντρο µε 

τις δύο ανδρικές µορφές από την κάθε πλευρά κεντρικής γυναικείας µορφής975 και τέλος 

του µικρού χάλκινου πίνακα από τη Γόρτυνα µε παράσταση όρθιας ενδεδυµένης, 

αριστερόστροφης, γυναικείας µορφής976. Όλα τα παραπάνω έργα συγκροτούν µια 

ενότητα διαφορετικού ύφους από αυτό των εργαστηρίων της Σύµης και του Αφρατίου, 

µε προφανή τη δυσχέρεια εξαγωγής συµπερασµάτων λόγω της αποσπασµατικότητας 

τους. 

 Πολύ σηµαντικό όµως ρόλο παίζει η αξιολόγηση των λεπτοµερειών των 

παραπάνω έργων, όπως π.χ. το πυκνό, ορθογώνιο δικτυωτό µε αποφύσεις στα κενά του 

στο ένδυµα της κεντρικής, γυναικείας µορφής στο χρυσό έλασµα από το Ιδαίο Άντρο, 

στις διαγραµµισµένες παρυφές του ενδύµατος των νέων στη χάλκινη µίτρα του 

Ρεθύµνου στο ένδυµα αφενός της Ευρώπης στο χάλκινο κράνος των ∆ελφών και των 

γυναικείων µορφών αφετέρου στα ανάγλυφα χάλκινα πλακίδια από τη Γόρτυνα977. 

 Παρά το γεγονός ότι µεµονωµένα εικονογραφικά στοιχεία δεν επαρκούν για 

τον καθορισµό της εργαστηριακής φυσιογνωµίας κάποιου έργου είναι πιθανόν να 

τοποθετήσουµε στην ευρύτερη περιοχή της Αξού τη λειτουργία του εργαστηρίου της 
                                                           

972 Λεµπέση 1985, 204-205. 
973 Blome 1982, 75, εικ. 12. 
974 Blome 1982, 84, εικ. 16. 
975 Blome 1982, 81, εικ. 14. 
976 Λεµπέση 1985, 56 , πίν. 58, (Γ13). 
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πλειονότητας των ασπίδων και φιαλών από το Ιδαίο Άντρο λαµβανοµένων υπόψη των 

παρακάτω παραγόντων που προτείνονται και πάλι ορθότατα από τη Λεµπέση. Η 

φυσιογνωµία των εργαστηρίων διαγράφεται καθαρά µε τη βοήθεια µεγάλου αριθµού 

έργων που καλύπτουν επίσης µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό εξασφαλίζεται και από το 

σύνολο των ασπίδων του Ιδαίου Άντρου που προέρχονται από τις παλαιές και νέες 

ανασκαφές, αλλά και από το υλικό των ανασκαφών της Ελεύθερνας978. Μετά τον 

καθορισµό του φυσιογνωµικού πλαισίου ενός εργαστηρίου γίνεται δυνατή η ανίχνευση 

του ατοµικού ύφους των τεχνιτών, µε ειδικότερα γνωρίσµατα από τα γενικότερα 

εργαστηριακά979. 

 Η προσπάθεια όµως αυτή καθορισµού του ύφους των κρητικών εργαστηρίων 

δυνατόν να αποδυναµωθεί για τους παρακάτω λόγους: πρώτον, εξαιτίας του αριθµού 

των πόλεων της Κρήτης (90-100) την εποχή του Οµήρου. ∆εύτερον, των επιδράσεων 

που θα ασκούσε και θα δεχόταν το ύφος των εργαστηρίων λόγω της εύκολης 

µετακίνησης από τη µια πόλη στην άλλη και τρίτο της δεδοµένης αδυναµίας να 

ορίσουµε κατά περιοχές το βαθµό συγκερασµού του ντόπιου στοιχείου µε τους 

επήλυδες980. 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

Στην οµάδα ∆ περιλαµβάνονται οι αρ. Β10, Γ13, 15-16, V90 και αρ. κατ. 46, 

54, 56, 59-60, 62 ασπίδες και χέρνιβες (πίν. 9α-β, 12α, 13-14, 52, σχ. 4 - 6α-β, 38), οι 

οποίες συνεξετάζονται ως προϊόντα κοινού, κρητικού εργαστηρίου, του λεγόµενου 

κνωσιακού. Αποτελεί µια νέα οµάδα, µετά τον επιτυχή χωρισµό του συνόλου των 

ασπίδων από τον Kunze στις οµάδες Α-Γ981. Λόγω νεότερων στοιχείων στην οµάδα ∆ 

περιλαµβάνονται οι ασπίδες και χέρνιβες, οι οποίες αρχικά ανήκαν στην οµάδα Γ982. 

                                                                                                                                                                      
977 Λεµπέση 1985, 204, υπ. 647. 
978 Matthäus 2001, 101-102. 
979 Λεµπέση 1985, 205, υπ. 653. 
980 Λεµπέση 1985, 200, 216-219. 
981 Kunze 1931, 236-246· Blome 1982, 15. 
982 Canciani 1970, 169, υπ. 2-4. 
♦ οµ. Α: αρ. Α1, ∆45. 
♦ οµ. Β:  αρ. Β3, Γ12, 19-21, ∆35-36, 38, 42-43, Ε46-81, 84-89, αρ. κατ. 10, 13, 14, 15bis. 
♦ οµ. Γ:  αρ. B2, 4-5, 7, 11, Γ14, 18, 30-32, ∆34, αρ. κατ. 11-12, 15, 22-27+61, 29, 38, 41, 44-46, 50, 54-
56, 64, 68, 79-85, 90 . 
♦ οµ. ∆: αρ. Β10, Γ13, 15-16, V90, αρ. κατ. 46, 54, 56, 59, 60, 62. · Bosana-Kourou 1979, 256, αρ. κατ. 
31, πίν. 32 (διορθωµένο) · Σταµπολίδης 1998, 255, αρ. κατ. 319· Stampolidis 1998, 181-182, εικ. 16· 
Παπασάββας υπό δηµοσίευση (Σύµη). 
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 Ως κύριος προποµπός του εργαστηρίου983 αυτού θεωρείται ο πήλινος βαθύς 

κρατήρας ΥΠρΓ περιόδου από τον τάφο Ε του Τεκκέ, περιοχής Κνωσού, που 

ανασκάφηκε το 1975 από τον Sackett984. 

 Στη µια πλευρά του εικονίζονται δύο φτερωτά, µιξογενή κρανοφόρα όντα, 

εραλδικής τοποθέτησης, σφίγγες σύµφωνα µε τον Coldstream985 και την Κούρου986, η 

συµµετρία των οποίων διασπάται από ένα δεξιόστροφο αρπακτικό πουλί µε µακρύ 

λαιµό. Στην άλλη πλευρά παράσταση αιωρούµενου πολεµιστή, παγιδευµένου ανάµεσα 

σε δύο λιοντάρια που επιτίθενται. 

 Ο κρατήρας αυτός, προϊόν τοπικού εργαστηρίου σηµατοδοτεί τη γέννηση µιας 

νέας µορφής κρητικής τέχνης, που δηµιουργήθηκε κάτω από ισχυρή ανατολική 

επίδραση987 κατά τη διάρκεια του 9ου αι.988, όταν επικράτησε το δεύτερο από τα τρία 

ρεύµατα ανατολικών επιδράσεων στην Ελλάδα. 

 Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται µε τη δηµιουργία µιας ξεχωριστής οµάδας 

έργων χρυσοχοΐας και χαλκουργίας από την περιοχή της Κνωσού και αλλού, έναν αιώνα 

αργότερα, µέχρι το τέλος του β΄ µισού του 8ου αι.989 Αποτελεί εποµένως έναν κρίκο 

στην αλυσίδα των συνεχών σχέσεων µεταξύ Κρήτης, Κύπρου και Εγγύς Ανατολής. 

 Η τεχνοτροπία του ΠρΓ κρατήρα είναι µοναδική στην ΠρΓ κρητική τέχνη, 

εφόσον στερείται, εκτός από µεµονωµένες, γεωµετρικές συµβάσεις, την αίσθηση του 

αυστηρού, γεωµετρικού πνεύµατος και κυρίως λόγω της ισχυρής βορειοσυριακής 

επίδρασης990. Θεωρείται σηµαντικός, εκτός των άλλων, εφόσον εισάγει σε µια πολύ 

πρώιµη εποχή το νέο τύπο ανατολίζουσας σφίγγας, ο οποίος αργότερα θα καθιερωθεί ως 

σφίγγα κνωσιακού τύπου, λεγόµενου κνωσιακού εργαστηρίου. Η δράση του 

εργαστηρίου προσδιορίζεται από τον µέσο 9ο αι., µε αντιπροσωπευτικό δείγµα τον 

κρατήρα του Τεκκέ, ως τον 7ο αι., µε παράδειγµα την αρ. Γ13 χέρνιβα από το Ιδαίο 

Άντρο και η αρ. κατ. 56 ασπίδα από τον Τάφο L των Αρκάδων. 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σφιγγών του κρατήρα οριοθετούν ως 

terminus ante quem τα κοινά χαρακτηριστικά και των σφιγγών κνωσιακού τύπου του 

8ου αι. 
                                                           

983 Coldstream 1984α , 122-137· Hoffman 1977, 176-189.  
984 Sackett 1976, 117 κ.ε. και ιδιαιτέρως 123 κε., εικ. 4-6, πίν. 15-16. 
985 Coldstream 1981, 68-69, πίν. 11c, 12·  idem 1982α, 31-32. 
986 Bosana-Kourou 1979, 7-10, αρ. κατ. 1, πίν. 3-4·  Kourou 1991, 114. 
987 Kourou 1991,110, 122. 
988 Shaw 1989, 181, υπ. 61, 65. 
989 Boardman 1967, 57-75, πίν. 7-17. 
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 Οι σφίγγες απεικονίζονται πάντοτε να βαδίζουν, εκτός από τις σφίγγες στην 

αρ. Β10 ασπίδα και την αρ. Γ13 χέρνιβα µε κρανοφόρο κεφαλή και αγένειο πρόσωπο, 

εκτός από µια στην αρ. Γ13 χέρνιβα που δεν φέρει κράνος. Το στήθος παραµένει 

αποστρογγυλευµένο κατά το βορειοσυριακό πρότυπο, αλλά όχι τόσο ισχυρό και µε 

διαφοροποιήσεις στην τρόπο απόδοσής του. Έχουν ένα ευθύγραµµο, οξυκόρυφο φτερό, 

χωρισµένο σε οριζόντια δύο ή περισσότερα τµήµατα κατά το αρχικό ανατολικό πρότυπο 

και ένα δεύτερο µικρό επίσης οξυκόρυφο, κάτω από τον αγκώνα. 

 Όλες χαρακτηρίζονται από ένα βραχύ, λεοντόµορφο σώµα, µε εύσαρκους 

γλουτούς, ανασηκωµένα ισχία, στενά λαγόνια και την σηκωµένη προς τα άνω ουρά τους. 

Τέλος, τα δάκτυλα των σφιγγών ή των λιονταριών αποδίδονται στα παλαιότερα και στα 

πιο ανατολίζοντα έργα συσπειρωµένα, ενώ στα πιο εξελληνισµένα αποδίδονται ως 

λεπτά, παράλληλα τόξα, τύπος ο οποίος καθιερώνεται τον 7ο αι. 

 Τα χαρακτηριστικά αυτά διαµορφώνονται ανάλογα µε τη χρονολογική τους 

απόσταση από το αρχικό βορειοσυριακό πρότυπο991, δηλαδή από τα µέσα του 9ου αι. ως 

τον πλήρη εξελληνισµό τους στις αρχές του 7ου αι. Έτσι οι αποστρογγυλευµένες, 

εύσαρκες, βαριές µορφές του 9ου-8ου αι. εξελίσσονται σε πιο βραχύσωµες, µε  γωνιώδη 

εκγεωµετρισµένα χαρακτηριστικά. 

 Ο Boardman πρώτος ταξινόµησε δεκαπέντε χρυσά και χάλκινα ανάγλυφα 

αντικείµενα992, όµοιας τεχνοτροπίας, ως προϊόντα κοινού κνωσιακού εργαστηρίου, µε 

έδρα την Κνωσό, η πρώιµη χρονολόγηση του οποίου στηρίζεται στο ΠρΓ χρυσό διάδηµα 

από τον Τεκκέ993 και στην ΠρΓ ή ΠΓ χάλκινη ζώνη από τη Φορτέτσα994. Στην ύστερη 

φάση του εργαστηρίου αυτού φαίνεται ότι ανήκει το σύνολο των οµφαλωτών ασπίδων 

και χερνίβων διάφορης προέλευσης (Ιδαίο Άντρο, Αρκάδες, Σύµη) µε οµόκεντρες ζώνες, 

όπου εικονίζονται ζώα και υβρίδια του λεγόµενου κνωσιακού εργαστηρίου, στην 

εξελληνισµένη φάση του. Έντονος παραµένει πάντα ο προβληµατισµός για το αν τα 

ανατολικά πρότυπα εισήχθηκαν αυτούσια ή αν παραλλάχθηκαν σαν ένα είδος µιας 

interpretatio greaca, ιδιαιτέρως στην απόδοση του φτερού και του κράνους995. 

                                                                                                                                                                      
990 Bosana-Kourou 1979, 8, υπ. 36-37. 
991 Barnett 19752, 62· Winter 1976, 1-22, πίν. Ι-ΙΙ. 
992 Hood & Boardman 1961, 80, υπ. 27· Boardman 1967, 68, πίν. 12 (3)· Coldstream 1991, 287-299. 
993 Λεµπέση 1976, 93. 
994 Brock 1957, 197-199, αρ. κατ. 1568. 
995 Basana-Kourou 1979, 34-36. 
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 Από τις µίξεις των στοιχείων και τον τρόπο απόδοσης των λεπτοµερειών996, 

ειδικά στα πρώιµα χρονολογικά έργα συµπεραίνεται ότι παρά τις επιφανειακές 

οµοιότητες µε τα ανατολικά, τα έργα αυτά αποτελούν παραλλαγές ανατολικών θεµάτων, 

την κρητική προέλευση των οποίων είχε υποστηρίξει πρώτος ο Kunze997. 

Στη συνέχεια ο Canciani σ� αυτή την περίπτωση όχι λανθασµένα, αλλά 

ελλιπώς, ταξινόµησε ορισµένα οµφαλωτά ασπίδια στην επονοµαζόµενη οµάδα «των 

ελαφιών που βόσκουν»998, την οποία απέδωσε επίσης σε ένα κρητικό εργαστήριο, 

διαχωρίζοντάς τη λανθασµένα από το λεγόµενο σύνολο της Φορτέτσας999, η κρητική 

προέλευση του οποίου είχε αµφισβητηθεί από παλαιότερους µελετητές1000. 

 Η συνεξέταση των χάλκινων έργων1001 στα οποία εικονίζονται σφίγγες 

κνωσιακού τύπου, και σε µια περίπτωση ανθρώπινη µορφή, έχει αναφερθεί ήδη στο 

σχετικό κεφάλαιο Γ. 

 Οι υπόλοιπες αρ. κατ. 46, 54, 56, 59, 60, 62 ασπίδες της οµάδας ∆1002 

απεικονίζουν συναφή εικονογραφικά θέµατα µε µικρές διαφοροποιήσεις, εξαιτίας 

κυρίως της διαφορετικής προέλευσης και χρονολόγησής τους. 

 Εκτός από τις σφίγγες, και ένα άλλο µιξογενές ον, ο γρύπας, µε τα ίδια 

σωµατικά χαρακτηριστικά, εκτός από την απόδοση του προσώπου, ξαναεισάγεται στο 

κνωσιακό θεµατολόγιο1003 κατά το µέσο 8ο αι. αρχικά στα έργα της µεταλλοτεχνίας και 

αργότερα κατά τον 7ο αι. στην αγγειογραφία1004. 

 Στο κνωσιακό εργαστήριο ανήκουν σύµφωνα µε τους Kunze, Canciani, 

Coldstream, και Κούρου1005 οι οµφαλωτές ασπίδες της Οµάδας ∆ στις οποίες εικονίζεται 

το θέµα των «ελαφιών που βόσκουν». Αντίθετη άποψη είχε εκφράσει στο παρελθόν ο 

Hencken1006 υποστηρίζοντας την ανατολική προέλευση του θέµατος.  

                                                           
996 Λεµπέση 1980, 94. 
997 Kunze 1931, 241-246. 
998 Canciani 1970, 176-177. 
999 Canciani 1970, 174-175. 
1000 Spartz 1962, 57. 
1001 Αρ. Β10, Γ13, 15-16, αρ. ΜΗ 76 (Πραισός), 532 (Καβούσι), 2314 (Φορτέτσα), 3645 (Σύµη). 
1002 Αρ. κατ. 46, 54, 56, 59, 60, 62. 
1003Αρ. Γ13 (Ιδαίο Άντρο).  Αρ. κατ. 56 (Αρ. ΜΗ 2107, Αρκάδες). Αρ. ΜΗ 1570 (Καβούσι). 
1004 Coldstream 1974α, 161-164, εικ. 1-4· idem 1977, 287, εικ. 92β-γ· idem 1982α, 30· Kourou 1991, 115. 
Και σε άλλα αδηµοσίευτα όστρακα από το Βασιλικό ∆ρόµο υπάρχουν παράλληλα παραδείγµατα φτερών 
πουλιών ή σφιγγών που µιµούνται πρότυπα µεταλλοτεχνίας συναφή σχετικά µε αντίστοιχα των εικ. 1, 2 
(Coldstream 1974α, 162) σε συσχετισµό και µε το δευτερεύον διακοσµητικό θέµα ζώνης ενάλληλων 
ροµβοειδών, οµοίως µε την αρ. Γ13 χέρνιβα. 
1005 Kunze 1931, 153-157· Canciani 1970, 176-177· Coldstream 1974α, 164· Bosana-Kourou 1979, 33. 
1006 Hencken 1950, 301. 
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 Στην ίδια οµάδα ανήκουν οι αρ. κατ. 46, 59, 60, 62 ασπίδες από Ιδαίο Άντρο 

(46), Παλαίκαστρο (59), Φαιστό (60, 62) και η αρ. Γ16 ασπίδα από τους ∆ελφούς. Η 

τεχνοτροπία όλων των ασπίδων αυτών παραπέµπει στην αντίστοιχη των χάλκινων 

αντικειµένων από τη Φορτέτσα και το Καβούσι. 

 Η επίδραση πλέον αυτού του εργαστηρίου της µεταλλουργίας είναι εµφανής 

στην αγγειογραφία κατά το β΄ µισό του 8ου αι.  

Εκτός όµως από τα στοιχεία που άµεσα αφορούν αυτή τη µελέτη, όπως π.χ. η 

εξέλιξη του κνωσιακού τύπου της σφίγγας, που αποδεικνύει την κρητική προέλευση των 

έργων µέχρι τον πλήρη εξελληνισµό τους υπάρχουν και άλλα εικονογραφικά στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν το κνωσιακό εργαστήριο. Τα θέµατα αυτά απαντώνται όχι αυτούσια, 

αλλά παραλλαγµένα και σε άλλες ασπίδες από τον κρητικό χώρο και κυρίως από το 

Ιδαίο Άντρο, δηλώνοντας έτσι τις παράλληλες ανατολικές επιρροές από διαφορετικές 

πηγές. Έτσι τα τελευταία αυτά έργα δεν συσχετίζονται παρά µόνο εικονογραφικά, και σε 

καµιά περίπτωση εργαστηριακά, µε το κνωσιακό εργαστήριο. 

 Το πρώτο εικονογραφικό θέµα που υπογραµµίζει την κρητική προέλευση του 

εργαστηρίου προέλευσής του είναι η τριαδική παράσταση στο κέντρο της χάλκινης 

ζώνης από τη Φορτέτσα1007, σε αντίθεση µε τη συνήθη δυαδικότητα του ανατολικού 

προτύπου, όπως π.χ. στη συµπλοκή ήρωα µε λιοντάρι. Στην ίδια ζώνη απεικονίζεται το 

δεύτερο εικονογραφικό θέµα, η σκηνή δηλαδή τοξοτών σε άρµα µάχης, αντίστοιχη µε 

αυτήν στο ασβεστολιθικό ανάγλυφο πλακίδιο από τα Χανιά1008 και εν µέρει µε την υδρία 

από το Καβούσι1009. 

 Το τρίτο κοινό εικονογραφικό θέµα είναι το ζεύγµα του ήρωα µε τα δύο 

λιοντάρια από την κάθε πλευρά σε εραλδική σύνθεση ή δύο αντίνωτων ηρώων, που 

παλεύουν µε ξίφος δύο λιοντάρια, που απαντώνται στη χάλκινη φαρέτρα της Φορτέτσας, 

στις χρυσές ταινίες του τάφου ΙΙ του Τεκκέ και στο πήλινο πινάκιο του Γ τάφου στο οικ. 

Χατζάκη1010. 

 Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η διασπορά των έργων του λεγόµενου 

κνωσιακού εργαστηρίου συµπεριλάµβανε τους παρακάτω χώρους εντός της κεντρικής 

και ανατολικής Κρήτης: Κνωσό [τάφος ΙΙ, Τεκκέ (15), Τάφος Ρ (σύγχρονης Φορτέτσας) 

(2)], Ιδαίο Άντρο (4), Αρκάδες (1), Φαιστό (2), Σύµη (1), Πραισό (1), Καβούσι (1) και 

                                                           
1007 Brock 1957, 197-199, αρ. κατ. 1568. 
1008 Boardman 1961, 137, 138, εικ. 53, υπ. 6· Hadzisteliou-Price 1971, 52. 
1009 Boardman 1961, 138, εικ. 53. 
1010 Μπρεδάκη- Σταµπολίδης 1988, 207, αρ. κατ. 230. 
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Παλαίκαστρο (2). Η παρουσία τέλος σφιγγών συναφούς τύπου προς τον κνωσιακό σε 

αντικείµενα που προέρχονται από τις περιοχές Ρόδου, Νάξου και Μιλήτου οφείλονται σε 

κοινά βορειοσυριακά πρότυπα περισσότερο παρά σε κρητική επιρροή1011. 

 Πρώτος ο Dunbabin1012 διατύπωσε την άποψη της εγκατάστασης Ανατολιτών 

µεταλλοτεχνιτών στην Κρήτη, πιθανόν στην περιοχή της Κνωσού. Στη συνέχεια ο 

Boardman1013, µε βάση τα ευρήµατα του τάφου ΙΙ του Τεκκέ, υποστήριξε τη δηµιουργία 

ενός κνωσιακού εργαστηρίου επανδρωµένου από Ανατολίτες µεταλλοτεχνίτες, που 

εγκαταστάθηκαν στο χώρο της Κνωσού1014 στα µέσα του 9ου αι. Την άποψη αυτή 

αποδέχθηκαν και άλλοι µελετητές εκτός από την Λεµπέση και τον Muhly1015, που 

εξέφρασαν αντίθετη άποψη1016, επικεντρωµένοι στα παρακάτω: η ελληνική τέχνη γενικά 

και ειδικά η πρώιµη κρητική, επηρεάστηκε από πολλαπλές, έµµεσες πηγές. Κάθε 

περιοχή της Ελλάδας ήταν περισσότερο ή λιγότερο δεκτική στις ανατολικές επιρροές, 

επεξηγώντας έτσι την ανισοµερή, ανατολική επίδραση στα κατά τόπους εργαστήρια, 

όπως για παράδειγµα στην ΠΓ αττική και στην αντίστοιχη κρητική χρυσοχοΐα.  

 Πιο συγκεκριµένα, η Λεµπέση1017 υποστηρίζει ότι, αν η πρόταση Boardman 

ευσταθεί, θα πρέπει τα πρωιµότερα χρονολογικά έργα της πρώτης γενιάς Ανατολιτών 

τεχνιτών να ήταν καθαρά ανατολικού χαρακτήρα, µε απευθείας αναφορές στην 

Ανατολή. Σε αυτή την περίπτωση το ειδώλιο του Ψυχρού, ως παλαιότερο έργο, θα 

παρουσίαζε εντονότερες επιδράσεις από τα µεταγενέστερα χάλκινα της Φορτέτσας ή την 

πώρινη κεφαλή της Αµνισού. 

 Και στα πρωιµότερα χρονολογικά έργα υπάρχουν διαφορές στις τεχνικές 

µεθόδους µεταξύ των ελληνικών και ανατολικών έργων µε µια ευκρινή διάκριση των 

πρώτων σε τοπικά εργαστήρια. Η εφαρµογή όµως µιας τεχνικής µεθόδου δεν 

προσδιορίζει αναγκαστικά την καταγωγή του έργου, εφόσον πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει 
                                                           

1011 Levi 1927-1929, 607, εικ. 644 b-c. 
1012 Dunbabin 1957, 40-43 ·Canciani 1970, 17, Υπ. 33, 36-37 (µε αναφορές στην όµοια άποψη των 
Barnett, Spartz και Jantzen) ·Hoffman 1977, 153-165. Για την εγκατάσταση Ανατολιτών τεχνιτών 
ελεφαντόδοντου στην Κρήτη βλ. Barnett 1948, 1-25úSakellarakis 1992, 113-140úidem 1993, 345-366.  
1013 Boardman 1961, 138, 151· idem 1967, 63· idem 19803, 2, 37, 56-59. Τον πρώτο συσχετισµό των 
χάλκινων ευρηµάτων της Φορτέτσας από τον τάφο Ρ µε το χάλκινο έλασµα του Καβουσίου έκανε ο Payne 
(1933, 288) · Goldstream 1982, 272· Hoffman 1997, 163, υπ. 38-39. 
1014 Muhly 1970, 19-64· Kurtz & Boardman 1971, 174· Carter 1972, 44· Coldstream 1977, 288· idem 1982, 
263, 267· Shaw 1989, 180-181· Burkert 1992, 14-25· Coldstream 1993, 99-100· Matthäus 1993, 168-169· 
Coldstream 1994, 118, υπ. 67-69· Kourou & Grammatikaki 1998, 237-249 και ιδιαιτέρως 248-249. 
1015 Lembessi 1975, 173-174, υπ. 45· Λεµπέση 1976, 4, υπ. 32· Muhly 1985, 177-191· Hoffman 1997, 191-
245 και ιδιαιτέρως 185-189, 236-237. 
1016 Kunze 1931, 163-165, υπ. 40-41· Beyer 1976, 49-50· Blome 1982, 12· Για την άποψη Matz και Rumpf 
βλ. Canciani 1970, 14, υπ. 12-13· Hoffman 1977, 162, υπ. 32-34. 
1017 Λεµπέση 1980, 93, πίν. 29γ-δ, υπ. 25. 
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ο τρόπος εφαρµογής και η απόδοση των λεπτοµερειών, π.χ. η κοκκίδωση και οι ένθετοι 

λίθοι που χαρακτηρίζουν τα παλιότερα γνωστά κοσµήµατα των κρητικών εργαστηρίων 

διαφέρουν από τον τρόπο εφαρµογής της αντίστοιχης µεθόδου σε ανατολικά έργα. 

 ∆εχόµενοι εξάλλου τον ισχυρισµό Boardman θα πρέπει να αποδεχθούµε το 

γεγονός ότι οι πλουσιότεροι τάφοι µαζί µε τον τάφο ΙΙ του Τεκκέ και τον τάφο της 

Φορτέτσας είναι αυτοί που χρησιµοποιήθηκαν από εποίκους παρά από ντόπιους. 

 Και η παρούσα µελέτη συµφωνεί µε τα παραπάνω επιχειρήµατα, εφόσον 

διατυπώνονται εύλογα ερωτήµατα, που µόνο η εξέλιξη της έρευνας θα τεκµηριώσει 

οριστικά, χωρίς να αναιρείται η αξία της αρχικής ταξινόµησης των οµοιογενών 

αντικειµένων από τον Boardman.  

 Εποµένως οι ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες των οµάδων Α- ∆ κατατάσσονται 

σε δύο διαφορετικά εργαστήρια, ένα κοινό για τις οµάδες Α- Γ µε έδρα πιθανόν την Αξό 

και ένα δεύτερο µε έδρα πιθανόν την Κνωσό. 
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Θ. Χρονολόγηση 
 

 Η προσπάθεια απόδοσης των ασπίδων, φιαλών και χερνίβων των οµάδων Α-

∆1018 σε δύο διαφορετικά εργαστήρια προσέκρουσε ήδη στο σοβαρό πρόβληµα της 

έµµεσης ή απόλυτης χρονολόγησής τους1019. 

 

Συνθήκες εύρεσης 

 Καταρχήν διερευνώνται οι συνθήκες εύρεσης των ασπίδων, φιαλών και 

χερνίβων του Ιδαίου Άντρου που προέρχονται εντός Κρήτης, από την Κνωσό, σηµερινή 

Φορτέτσα, Ελεύθερνα, Φαιστό, Αρκάδες, Σύµη, Παλαίκαστρο, Καβούσι και εκτός 

Κρήτης από τους ∆ελφούς. 

 Εντός Κρήτης: οι ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες από το Ιδαίο Άντρο 

ανευρέθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών µεγάλων ανασκαφών στο εν λόγω σπήλαιο, µε 

µεγαλύτερο ποσοστό κατά την πρώτη και τρίτη, όλες σε διαταραγµένα αρχαιολογικά 

στρώµατα1020. Μόνο κατά τη διάρκεια της ανασκαφής Σακελλαράκη 19841021 

εντοπίστηκε εκτεταµένο στρώµα ρωµαϊκής επίχωσης, µέσα στην οποία βρέθηκε η αρ. 

Γ13 χέρνιβα του κνωσιακού εργαστηρίου, χωρίς όµως να δίδεται καµιά περαιτέρω 

δυνατότητα χρονολόγησης του µεγάλου συνόλου των ασπίδων και φιαλών ως 

αφιερωµάτων στο πανελλήνιο ιερό µε µεγάλης διάρκειας λατρεία από τη µινωική εποχή 

έως και τον 5ο αι.1022.  

 Τα ευρήµατα του θολωτού τάφου ΙΙ του Βορείου Νεκροταφείου περιοχής 

Τεκκέ Κνωσού τον χρονολογούν στην ΠρΓ Β περίοδο έως και την ΠΑν1023, το χρυσό 

περίτµητο έλασµα από τον τάφο 219 του Βορείου Νεκροταφείου Κνωσού1024 στη ΜΓ 

                                                           
1018 Βλ. κεφ. Η, 193-208. 
1019 Levi 1927-1929, 71, 74, 312, 352, 354, 355· idem 1930-1931, 43-146· Kunze 1931, 236-264· Dohan 
1932, 374-375· Matz 1933, 457-468, (ιδιαιτέρως 462-463) · Payne 1933, 288· Benton 1938-1939, 52-64· 
idem 1939-1940, 51-59· Amandry 1944-1945, 48· Demargne 1947, 229-236· Hencken 1950, 295-309· 
Levi 1950, 129-192· Verdelis 1951, 2-37· Maxwell-Hyslop 1956, 159· Brock 1957, 199· Dessene 1957, 
199· Dunbabin 1957, 40· Kunze 1957, 40, υπ. 12· Platon 1962, 505· Spartz 1962, 54· Canciani 1970, 13-
18, 181-190· Λεµπέση 2001, 7 ·Matthäus 2001, 101. 
1020 Halbherr & Orsi 1888· Μαρινάτος 1956, 223-225·  Σακελλαράκης 1983, 415-500·  idem 1984, 507-
599. 
1021 Σακελλαράκης 1984, 536-540. 
1022 Sakellarakis 1985, 19-48. 
1023 Boardman 1967, 57. 
1024 Boardman 1961, 134-135, εικ. 50·  Λεµπέση 1985, 52, 54, πίν. 57·  Coldstream & Catling 1996, 221, 
αρ. 7  91, 541, σχ. 154, πίν. 264. 
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προς ΥΓ περίοδο (750), ενώ το πινάκιο από το θαλαµοειδή τάφο 4 οικοπέδου Χατζάκη, 

περιοχής Αµπελοκήπων Κνωσού χρονολογείται στην ΥΓ-ΠΑ περίοδο1025. 

 Η χάλκινη φαρέτρα και η ζώνη από τον τάφο Ρ της νεκρόπολης περιοχής 

σύγχρονης Φορτέτσας, χρονολογούνται εξαιτίας της σύγχρονης κεραµεικής στην ΠρΓ Β 

έως και την ΠΓ1026. 

 Η «ασπίδα» και οι δύο χέρνιβες από τη νεκρόπολη Ορθής Πέτρας στην 

Ελεύθερνα προέρχονται από το Γ νεκροταφείο της πόλης και συγκεκριµένα από τάφους 

µε χρήση από την ΠρΓ Β-ΥΓ κατά πρώτον1027 και την ΠρΑ κατά δεύτερον1028. 

 Από τη Φαιστό δεν δίνονται άλλα χρονολογικά στοιχεία, εκτός του ότι οι 

ασπίδες βρέθηκαν κάτω από το λιθόστρωτο του ελληνικού ναού κατά τον Pernier1029. Τα 

ευρήµατα του τάφου L της νεκρόπολης των Αρκάδων τον χρονολογούν στην ΠρΓ 

περίοδο ως τον ύστερο 7ο αι.1030 

 Οι ασπίδες από το ιερό του Ερµή και της Αφροδίτης στη Σύµη βρέθηκαν 

διάσπαρτες σε διαταραγµένα αρχαιολογικά στρώµατα σε όλη την επιφάνεια του 

ιερού1031.  

 Οι ασπίδες επίσης που προέρχονται από τα διαταραγµένα αρχαιολογικά 

στρώµατα του µακράς χρήσης ιερού του ∆ιός στο Παλαίκαστρο (µινωική εποχή-5ος αι.) 

δεν προσφέρει άλλα στοιχεία χρονολόγησης1032. 

 Το χάλκινο έλασµα του συληµένου θολωτού τάφου στο Καβούσι βρέθηκε 

µαζί µε άλλα έργα µεταλλοτεχνίας και κεραµεική που χρονολογείται στο 750-6801033. 

 Εκτός Κρήτης, η µια από τις δύο ασπίδες (αρ. Γ16) (πίν. 14, σχ. 6α-β) µε 

παράσταση ποµπής σφιγγών προέρχεται από έναν αποθέτη κάτω από την Ιερά Οδό των 

∆ελφών σε αδιατάρακτο στρώµα που χρονολογείται λόγω της κορινθιακής ΥΓ 

                                                           
1025 Μπρεδάκη & Σταµπολίδης 1998, 207. 
1026 Brock 1957, 199·  Boardman 1961, 134-135, εικ. 50· idem 1967, 59· Coldstream 1974α, 164· Ο 
Coldstream χρονολογεί τα όστρακα από το Βασιλικό ∆ρόµο Κνωσού και την Ανεξερεύνητη Οικία στo 
700. Επίσης στην ίδια περίοδο χρονολογεί το ΥΠρΓ κύπελλο από τον Τάφο 134 του Βορείου 
Νεκροταφείου Κνωσού· Coldstream & Catling 1996, 176, αρ. 47, σχ. 118, πίν. 174, 389-390·  Coldstream 
1998, 206, 256. 
1027 Σταµπολίδης 1996, 65-69· idem 1998, 255· Stampolidis υπό έκδοση. 
1028 Σταµπολίδης 1998, 254, αρ. κατ. 318. 
1029 Pernier 1910, 248, εικ. 4. 
1030 Levi 1927-1929, 312-380· Kanta & Karetsou 1998, 159-174. 
1031 Παπασάββας υπό δηµοσίευση. 
1032 Bosanquet 1904-1905, 298-308, ιδιαιτέρως 305·  Benton 1939-1940, 51-59. 
1033 Boyd 1901, 144-148·  Kunze 1931, 218· Demargne 1947, 236 (υπ.1)· Boardman 1971, 5-8·  
Coldstream 1974α, 163-164. 
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κεραµεικής στο β΄ µισό του 8ου αι. (750-730), επηρεάζοντας έτσι τη χρονολόγηση των 

µελών του κνωσιακού εργαστηρίου της οµάδας ∆1034. 

 Συµπεραίνεται ότι οι ασπίδες, φιάλες και χέρνιβες προέρχονται από πέντε ιερά 

µε διαταραγµένα αρχαιολογικά στρώµατα (Ιδαίο Άντρο, Φαιστό, Σύµη, Παλαίκαστρο) 

και από ένα αδιατάρακτο αποθέτη εκτός Κρήτης (∆ελφοί), καθώς και από πέντε 

αδιατάρακτους τάφους  νεκροπόλεων (Βόρειο Νεκροταφείο Κνωσού, Κανιαλή Τεκκέ 

Θολωτός Τάφος ΙΙ, νεκρόπολη σύγχρονης Φορτέτσας (Τάφος Ρ), νεκρόπολη Αρκάδων 

(Τάφος L), Ελεύθερνας νεκρόπολη Ορθής Πέτρας, Θολωτός Τάφος Καβουσίου) µε 

χρήση από την ΠρΓ Β περίοδο έως και τον ύστερο 7ο αι. 

 

Τυπολογία 

 Ο τύπος των µελετούµενων ασπίδων δεν υποβοηθά στην περίπτωση αυτή τη 

χρονολόγησή τους εφόσον κυρτές ασπίδες µε προτοµή λιονταριού στο κέντρο 

απαντώνται από το α΄ µισό του 8ου αι. έως και τον ώριµο 7ο αι.1035. 

 Παρατηρείται, µε δεδοµένο το βαθµό διατήρησής τους, ότι η πλειονότητα των 

ασπίδων, φιαλών και χερνίβων της οµάδας ∆1036, εξαιρουµένης της αρ. Γ15, ανήκει στον 

τύπο των οµφαλωτών ασπίδων, φιαλών και χερνίβων µε ταπεινό, κυλινδρικό οµφαλό ή 

ρόδακα στο κέντρο και χρονολογείται στον ύστερο 8ο ή πρώιµο 7ο αι. 

 

Τεχνοτροπικά κριτήρια 

 Στη χρονολόγηση τέλος των οµάδων Α-∆1037 λαµβάνονται υπόψη, οι 

εικονογραφικές και τεχνοτροπικές οµοιότητές τους µε τα ελεφάντινα έργα τόσο της 

Ανατολής (Nimrud, Zincirli, Samaria, Arslan-Tash) όσο και της Κρήτης και 

συγκεκριµένα από το Ιδαίο Άντρο κατά πρώτο, αλλά και από άλλες περιοχές (Κνωσός). 

Χρονολογούνται κατά προσέγγιση στον ύστερο 9ο αι. έως και ολόκληρο το α΄ µισό του 

8ου αι.1038 

 

ΟΜΑ∆Α Α 

                                                           
1034 Amandry 1944-1945, 45-49· Σταµπολίδης 1998, 254· Carter 1972, 44, υπ. 101· Σταµπολίδης 1998, 
254·  Coldstream 1974α, 164· Σταµπολίδης 1998, 254· Markoe 1985, 116, υπ. 136. 
1035 Kunze 1931, αρ. κατ. 1-9, 18-20. 
1036 Βλ. κεφ. Η, 202-208 (οµ. ∆). 
1037 Οι  Α-∆ αντιστοιχούν µε τις οµάδες Α-∆ του κεφ. Η, 194-207 και υπ. 934. 
1038 Kunze 1935-1936, 218-233· Σταµπολίδης 1998, 254· Barnett 19752· Σταµπολίδης 1998, 254· 
Herrmann 1989, 85-109· Σταµπολίδης 1998, 254· Sakellarakis 1993, 345-360. 
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 Το αρ. Α1 «τύµπανο» (πίν. 1) συνεξεταζοµένων και των συναφών 

αντικειµένων από την Ολυµπία1039 και την Praeneste;1040 και Capena Κάτω Ιταλίας1041 

χρονολογείται στον ύστερο 8ο αι. Στη χρονολόγηση αυτή συνηγορεί τόσο η 

τεχνοτροπική απόδοση των λεπτοµερειών του ενδύµατος των µορφών, το οποίο 

συσχετίζεται µε την απεικόνιση ασσυριακού τύπου ενδυµάτων όχι πριν της βασιλείας 

του Σαργών ΙΙ1042, αλλά και από τον τρόπο απόδοσης των φτερών των δαιµόνων, που 

παραπέµπουν στα αντίστοιχα φτερά της Πότνιας Θηρών από τον Τάφο ΙΙ του Κανιαλή 

Τεκκέ1043. Υποβοηθεί τέλος ο τρόπος απόδοσης και η κινητικότητα του σώµατος, 

ιδιαιτέρως του λιονταριού πάνω από την κεφαλή της κεντρικής ανδρικής µορφής. 

 Το αρ. ∆45 θραύσµα ασπίδας δεν είναι δυνατό να χρονολογηθεί µε ασφάλεια 

λόγω της αποσπασµατικότητας του έργου, εκτός αν ληφθεί υπόψη ο τύπος του φέροντος 

τις δύο ανδρικές µορφές άρµατος, αντίστοιχες µε αυτόν της βασιλείας του Tiglath-

Pilaser III (745-727)1044. 

 

ΟΜΑ∆Α Β 

 Η αρ. Γ12 ασπίδα (πίν. 11α-β) χρονολογείται στο µέσο 8ο αι.1045, εξαιτίας 

κυρίως της άµεσης οµοιότητας µε τις µορφές των πολεµιστών κυνηγών στην αρ. ∆38 

ασπίδα της ίδιας οµάδας Β, κατά πρώτον και των ηρώων που συµπλέκονται µε λιοντάρια 

στη χάλκινη φαρέτρα από τη Φορτέτσα. 

 Η αρ. Β3 ασπίδα (πίν. 3α-γ) θεωρείται από τον Kunze πρώιµη1046, πιθανόν 

λόγω υπερτίµησης των ανατολίζοντων στοιχείων, τα οποία υπάρχουν όπως και στην 

προηγούµενη αρ. Γ12 ασπίδα της ίδιας οµάδας. Ακολουθούνται και εδώ ανατολικά 

πρότυπα του α΄ µισού του 9ου αι., ιδιαίτερα στην απεικόνιση της αθωρικού τύπου 

κόµης, η οποία επιβιώνει και ως τα µέσα του β΄ µισού του 8ου αι. στις µεταβατικού 

τύπου σφίγγες της οµάδας Γ (βλ. αρ. Γ31) (πίν. 20β, σχ. 11α). Ως προς δε το 

τελετουργικό κάλυµµα κεφαλής είναι εµφανές ότι δεν ακολουθείται πιστά το ανατολικό 

αντίστοιχο πρότυπο των σφιγγών της λεγόµενης οµάδας Loftus1047. Η αρ. Β3 ασπίδα 

                                                           
1039 Herrmann 1966, 161-185 και ιδιαιτέρως 180-185· Borell & De Rittig 1998, 112-161. 
1040 Poulsen 1912, 120, εικ. 126. 
1041 Poulsen 1912, 128-129, εικ. 141-142· Kunze 1931, 236-237, προσθ. 7. 
1042 Canciani 1970, 184, υπ. 24. 
1043 Boardman 1967, 61, πίν. 9 (αρ. κατ. 46). 
1044 Canciani 1970, 185 (υπ. 27). 
1045 Bosana-Kourou 1979, 253-254, πίν. 27. 
1046 Kunze 1931, 239-240. 
1047 Barnett 19752, πίν. XIX (S13). 
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οριοθετεί χρονολογικά ένα σύνολο χάλκινων αντικειµένων, που φέρουν µορφές 

γυναικείες ή µιξογενείς (σφίγγες), µε όµοια χαρακτηριστικά προσώπου και όµοια 

τελετουργικά καλύµµατα κεφαλής. Παρά, λοιπόν, τα πρώιµα ανατολίζοντα 

χαρακτηριστικά η αρ. Β3 ασπίδα χρονολογείται στο δεύτερο µισό του 8ου αι., ενώ οι πιο 

εξελιγµένες µορφές στις αρ. Γ28, Ε46-81, 84-89 φιάλες και χέρνιβες1048 χρονολογούνται 

υστερότερα, προς το τέλος του β΄ µισού επίσης του 8ου αι. Ο Σταµπολίδης θεωρεί ΠρΑ 

(700-630) την αρ. Ε87 λεκάνη-χέρνιβα από την Ελεύθερνα, η οποία όπως αναφέρεται, 

έχει τις µεγαλύτερες εικονογραφικές και τεχνοτροπικές οµοιότητες µε τις αντίστοιχες 

ασπίδες του Ιδαίου Άντρου, παρά τις διαφορές στην κλίµακα απόδοσης των µορφών και 

στις λεπτοµέρειες της διακόσµησής τους1049. 

 Ο Kunze κατατάσσει την αρ. ∆38 ασπίδα (πίν. 25, σχ. 12) στις πρωιµότερες 

χρονολογικά ασπίδες της οµάδας Β1050. Η Benton, βασιζόµενη στον ατυχή συσχετισµό 

του θέµατος του κυνηγιού της αρ. ∆38 ασπίδας µε το αντίστοιχο της όλπης Chigi, τη 

χρονολογεί λανθασµένα στο µέσο του 7ου αι.1051 

 Και στην αρ. ∆38 όπως και στις αρ. Β3 και Γ12 ασπίδες ανιχνεύονται 

παλαιότερα στοιχεία, όπως η τοποθέτηση των χαλινών των αλόγων που αντιστοιχούν και 

πάλι της εποχής του Ashurnasirpal II (883-859), στοιχείο που δεν απαντάται στην εποχή 

των ύστερων  Ασσύριων βασιλείων1052. Αντίθετα ο τρόπος απόδοσης της χαίτης των 

λιονταριών συσχετίζεται µε αντίστοιχα έργα της Ανατολής του 8ου αι.1053 Επίσης ο 

αετός στην πλάτη του λιονταριού της εσωτερικής ζώνης της ασπίδας είναι 

χαρακτηριστικός της ασσυριακής τέχνης της περιόδου Tiglathpilaser III (745-727)  και 

απαντάται σε µια φιάλη από τη Nimrud που χρονολογείται στην εποχή του Sargon ΙΙ 

(722-705). Από τα παραπάνω συµπεραίνεται λοιπόν ότι ο τύπος του αετού είναι γνωστός 

στο β΄ µισό του 8ου αι.1054 

 ∆ιαφαίνεται έτσι ότι η αρ. ∆38 ασπίδα εµπεριέχει στοιχεία του 9ου και 8ου αι. 

Ο συσχετισµός εξάλλου των ανδρών πολεµιστών-κυνηγών µε τη σφίγγα στην αρ. Γ12 

ασπίδα της ίδιας οµάδας Β αλλά και µε τα πρόσωπα των ηρώων που µάχονται µε 

λιοντάρια στη χάλκινη φαρέτρα από τη Φορτέτσα, στις χρυσές ταινίες του τάφου ΙΙ στο 
                                                           

1048 Βλ. κεφ. Γ, 91 και κεφ. Ε, 131-165· Matthäus  1998, 237-238, αρ. κατ. 284· idem  1998α, 135-137, εικ. 
7-11. 
1049 Σταµπολίδης 1998, 254. 
1050 Kunze 1931, 239-240. 
1051 Benton 1938-1939, 57. 
1052 Hencken 1950, 299. 
1053 Hencken 1950, 299. 



 

 217

Χανιαλή Τεκκέ στο χρυσό περίτµητο έλασµα από τον Τεκκέ που συσχετίζονται µε την 

οµάδα ∆ εντός Κρήτης καθώς και µε τις αντίστοιχες σκηνές στις χρυσές αττικές ταινίες 

εκτός Κρήτης1055, το εντάσσουν χρονολογικά στο µέσο 8ο αι. (750). 

 Προκύπτει εποµένως ότι οι ασπίδες της οµάδας Β στο µεγαλύτερο ποσοστό 

τους παρουσιάζουν ανατολίζοντα χαρακτηριστικά ταυτόχρονα του 9ου και του 8ου αι. 

Εποµένως η παραγωγή τους πρέπει να άρχισε το πρώτο µισό του 8ου αι., λαµβανοµένων 

υπόψη και των ελεφάντινων ευρηµάτων του Ιδαίου Άντρου, που συσχετίζονται µε τα 

ευρήµατα του Loftus Group της Nimrud και χρονολογούνται στο α΄ µισό του 8ου αι. 

 

ΟΜΑ∆Α Γ 

 Οι αρ. Β2, Γ17 και ∆34 ασπίδες (πίν. 2α-γ, 15α-β, 22β-23) χρονολογούνται 

στο β΄ µισό του 8ου αι. γιατί, παρά τον επιφανειακό συσχετισµό τους µε την αρ. Γ32 

ασπίδα, διατηρούν ακόµη τον ανατολίζοντα χαρακτήρα τους µε πρωιµότερη την αρ. Β2, 

λόγω κυρίως του τρόπου απόδοσης του ορθογώνιου δικτυωτού µε αποφύσεις στα κενά 

του. 

 Οι αρ. Β4-5 ασπίδες (πίν. 4α-γ, 5, σχ. 1, 2α), παρά την αποσπασµατική τους 

διατήρηση, χρονολογούνται στα µέσα του β΄ µισού του 8ου αι. εξαιτίας κυρίως του 

µεταβατικού τύπου της σωζόµενης σφίγγας στην αρ. Β4 ασπίδα και του κοινού τύπου 

ορθογώνιου δικτυωτού µε τις αποφύσεις στα κενά του. 

 Οι αρ. Γ30-31 ασπίδες (πίν. 20α-β, σχ. 11α) χρονολογούνται λόγω του 

µεταβατικού τύπου των σφιγγών περί το 720, ενώ η αρ. Γ32, που εκπροσωπεί τον πλέον 

εξελληνισµένο τύπο σφιγγών και λιονταριών στο α΄ τέταρτο του 7ου αι. 

 Είναι εποµένως εµφανής η χρονολογική εξέλιξη των µελών της οµάδας Γ, 

εφόσον διακρίνονται σαφώς οι παλαιότεροι ανατολίζοντες τύποι µορφών1056, οι 

µεταβατικοί1057 και οι πλέον εξελληνισµένοι1058. 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

 Το ανώτατο χρονολογικό όριο της οµάδας ∆ τοποθετείται στο µέσο 9ο αι., 

εξαιτίας κυρίως του ΥΓ κρατήρα από τον Τεκκέ (850), προποµπού του κνωσιακού 
                                                                                                                                                                      

1054 Hencken 1950, 301. 
1055 Ohly 1953, 26, εικ. 14, 62, εικ. 29, εικ. 9 (Α9), 10 (Α10), 11 (Α11), 25 (Ε3), πίν. 15 (Α1-4 + Α5), 16 
(Α7-8) + (Α9 -12), (Α13-14 + Α11-12), 18. 
1056 Kunze 1931, 6-7, αρ. κατ. 2, 3, 4, πίν. 3-6. 
1057 Kunze 1931, 12-13, 17,  πίν. 24-25, 30. Η αρ. Γ30 ασπίδα είναι άγνωστη στον Kunze. 
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εργαστηρίου και σταθεροποιείται ένα αιώνα αργότερα, µε τα ευρήµατα από το Ιδαίο 

Άντρο, την Κνωσό, τη σύγχρονη Φορτέτσα και το Καβούσι. 

 Στην οµάδα ∆ είναι εµφανής η εξελικτικότητα των µορφών, εφόσον 

αντιπροσωπεύουν την πιο κρίσιµη καµπή µετάβασης από τις πιο ανατολίζουσες στις πιο 

εξελληνισµένες. Έτσι, εκτός από τις παραπάνω, όλες οι ασπίδες της οµάδας ∆ 

χρονολογούνται στο µέσο και ύστερο β΄ µισό του 8ου αι. 

 Από την οµάδα ∆, η µόνη ασπίδα που χρονολογείται λόγω της εύρεσής της σε 

αδιατάρακτο στρώµα είναι η αρ. Γ16 των ∆ελφών (πίν. 14, σχ. 6α-β), που βρέθηκε σε 

ένα αποθέτη κάτω από την Ιερά Οδό, µαζί µε κορινθιακή ΥΓ κεραµεική (750-730).  

 Η αρ. Γ13 χέρνιβα (πίν. 12α, σχ. 4), λόγω του τύπου των σφιγγών και του 

τρόπου απόδοσης των λεπτοµερειών τους, χρονολογείται περί το 720-700, µαζί µε τις 

αρ. κατ. 54 και 56 ασπίδες, θεωρούµενης πρωιµότερης της αρ. κατ. 54. 

 Η αρ. Β10 ασπίδα (πίν. 9α-β) χρονολογείται επίσης περί το 720, λόγω κυρίως 

του µεταβατικού τύπου αθωρικής κόµης και του συσχετισµού της γυναικείας προτοµής 

µε αντίστοιχες του τέλους του 8ου αι., οµοίως µε τις αρ. Γ31, αρ. κατ. 59, 60, 62 ασπίδες 

(πίν. 20β, σχ. 11α). 

Το αρ. V90 θραύσµα ασπίδας1059 (πίν. 52, σχ. 38) χρονολογείται στο τέλος 

του 8ου αι. - αρχές 7ου αι., εξαιτίας του εξελληνισµένου τύπου ανθρώπινης κεφαλής 

πιθανόν  θηλυκής σφίγγας, µε τα γωνιώδη χαρακτηριστικά1060. Την εποχή αυτή 

υλοποιείται ο ελληνικός κανόνας απεικόνισης των ανθρώπινων µορφών µε οριακό 

παράδειγµα µετάβασης από τον κανόνα της ανατολικής τέχνης στον αντίστοιχο της 

ελληνικής του 7ου αι. µε την παράσταση γυναικείας κεφαλής στον γνωστό αρύβαλλο 

                                                                                                                                                                      
1058Kunze 1931, 12-13, αρ. κατ. 8, πίν. 21-23. 
1059 Kunze 1931, 33, αρ. κατ. 76, 229, υπ. 108-110, πίν. 37. 
1060 Όµοια κατατοµή προσώπου έχουν και οι δύο γυνακείες, χειροκρατούµενες µορφές στη χάλκινη φιάλη 
αρ. Ε60 (πίν. 43, σχ. 28) των αρχών του 7ου αι. επίσης από το Ιδαίο Άντρο. Παραπέµπει ακόµη έντονα 
στη µίτρα του Ρεθύµνου (Blome 1982, 84-85, εικ. 16), στα περίτµητα χάλκινα τορεύµατα της Σύµης 
(Λεµπέση 1985), στον τύπο της κλώθουσας στην στήλη του Πρινιά (Λεµπέση 1976, 86-90, πίν. 2-5, 30-
31, 34-35) και σε µορφές των αγγείων από τους Αρκάδες (Levi 1927-1929, 74, 323, 339, εικ. 51, 420α-β, 
443α,δ) 
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του Βερολίνου και την ανάγλυφη κεφαλή πιθανόν επίθηµα αγγείου από το Ψυχρό, τώρα 

στην Οξφόρδη1061. 

 Τα χρονολογικά όρια των οµάδων Α-∆ κινούνται εποµένως από το α΄ µισό 

του 8ου αι. (750) ως το πρώτο τέταρτο του 7ου αι. µε ανατολικά πρότυπα του 9ου και 

του 8ου αι. 

                                                           
1061 Levi 1945, 289-290, υπ. 99-100. 



 

 220

 
 
 

Θεοί, δαίµονες και  θνητοί σε χάλκινα τορεύµατα από 
το Ιδαίο Άντρο 

 
 

Εικονογραφική προσέγγιση 

 
 
 
 

ΤΟΜΟΣ    B΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλλιόπη  Γκαλανάκη 
 

Ηράκλειο 2001



 

 221

Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

A. ΑΝ∆ΡΙΚΕΣ ΘΕΪΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ - ΠΟΣΙΣ ΘΗΡΩΝ 

(αρ. Α1) 

 

Α1. Πίν. 1 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ 9. 

Μέγ. σωζ. διάµετρος.: 0,55µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Ελλιπές κατά τόπους της επιφανείας. Πατίνα ελαιόχρωµη, κυµαινόµενη κατά τόπους. 

 

«Τύµπανο» µε παράσταση δύο φτερωτών, ενδεδυµένων, ανδρικών µορφών 

σε κατατοµή και σε αντιθετική διάταξη από την κάθε πλευρά κεντρικής, ενδεδυµένης, 

ανδρικής µορφής µε το πρόσωπο και τον άνω κορµό κατ� ενώπιον και τον κάτω κορµό 

σε διασκελισµό προς τα αριστερά, σε µια εκδοχή του εν γούνασι δρόµου σχήµατος. Η 

κεντρική µορφή κραδαίνει πάνω από την κεφαλή της ανεστραµµένο λιοντάρι, ενώ το 

δεξί σε κάµψη πόδι της πατεί πάνω στην κεφαλή ταύρου που εικονίζεται σε ευρύ 

διασκελισµό. 

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται µε πλαστικότητα ιδιαίτερα 

τα ζυγωµατικά, η χονδροειδής απόληξη της µύτης και τα µικρά, σαρκώδη χείλη. Το 

µέτωπο χαµηλό, τα φρύδια καµπύλα, τα αµυγδαλόσχηµα µάτια κοίλα, πιθανότατα για 

την ένθεση άλλης ύλης. Η γενειάδα τετράγωνης απόληξης αποδίδεται µε δύο 

παράλληλες σειρές σπειροειδών βοστρύχων. Η κόµη της µορφής απολήγει στο ύψος των 

ώµων. 

Το ένδυµα της κεντρικής µορφής είναι χειριδωτό υποκάµισο και περισκελίδα 

µε πλατιά ζώνη οριζόντιων, παράλληλων λωρίδων στη µέση. Το περίγραµµα του 

ορίζεται µε στίξη, ενώ σε όλη την επιφάνεια υπάρχουν περίστικτοι ρόδακες και µικρά 

επίσης στικτά, ροµβοειδή κοσµήµατα. 

Η απόδοση του µυϊκού συστήµατος των άκρων της µορφής αποδίδεται µε 

συνδυασµό ευθειών ή καµπύλων γραµµών για να τονιστούν οι ανατοµικές λεπτοµέρειές 

τους. Στους καρπούς των χεριών παράλληλα γραµµίδια για τη δήλωση ψέλιου. 
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Το πόδι του βάθους σε κάµψη αµβλείας γωνίας πατεί ισχυρά στην κεφαλή 

ταύρου µικρού µεγέθους, φυσιοκρατικής απόδοσης, ελάχιστα ελλιπούς στη ράχη. Οι 

ανατοµικές λεπτοµέρειες του ζώου αποδίδονται όπως και στο ελλιπές σε σηµεία 

µικρογραφικό λιοντάρι  πάνω από την κεφαλή της µορφής, επίσης φυσιοκρατικής 

απόδοσης. 

Οι όρθιες φτερωτές, ενδεδυµένες, ανδρικές µορφές από την κάθε πλευρά της 

κεντρικής έχουν όµοια χαρακτηριστικά προσώπου, γενειάδας, κόµης και µυϊκού 

συστήµατος. Η δεξιά µορφή ακέραια ενώ η αριστερή ελλιπής σε τµήµα του σώµατος, 

του φτερού και του αριστερού χεριού. 

Φέρουν ποδήρες ένδυµα, ασσυριακού τύπου µε στικτή και άλλη διακόσµηση 

στις παρυφές ώστε να γίνεται εµφανές το αντίστοιχο πόδι του βάθους µε την διάστικτη 

επίσης κοντή εσωτερική φούστα. 

Στο κέντρο της πλάτης εκάστης φύεται από ένα ζεύγος φτερών ελαφρά 

καµπύλης απόληξης που χωρίζονται έκαστο σε δύο τµήµατα για τη δήλωση του 

φτερώµατος. 

Και στις δύο µορφές τα αντίστοιχα χέρια του βάθους ανασηκωµένα για να 

κρούσουν από ένα «τύµπανο» µε ένα κυλινδρικής διατοµής πλήκτρο, στην περίπτωση 

µόνο της δεξιάς µορφής. Τα τέσσερα τύµπανα ελαφρά ανάγλυφα, ισοµεγέθη κατά ζεύγη 

οριζόντια καταλαµβάνουν συµµετρικά τον κενό χώρο µεταξύ των µορφών. Τα δύο 

ανώτερα φέρουν από µία οπή φθοράς, ενώ τα δύο κατώτερα από τρεις. ∆ύο οπές φθοράς 

υπάρχουν επίσης δεξιά και αριστερά της κεφαλής της µεσαίας µορφής, ενώ µικρότατες 

οπές εκ κατασκευής διατρέχουν σε κανονικά διαστήµατα όλη την περιφέρεια του 

«τύµπανου». 

Στην περιφέρεια αλυσίδα λωτών µε κεντρικό φυτικό θέµα φοινικοειδούς 

στην κορυφή. Όλα τα περιγράµµατα και η επιφάνεια των οποίων κοσµείται µε στίξη, 

οµοίως µε το ένδυµα των µορφών και το σώµα και των δύο ζώων. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 32, αρ. κατ. 74, πίν. 49· Canciani 1970, 28, αρ. κατ. 74 (µε 

προγενέστερη βιβλιογραφία)· Matthäus 2000, 283-321 και ιδιαιτέρως 298-314, υπ. 78, πίν. 

XXXVIII:1.  



 

 223

Β. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΘΕΪΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΖΩΑ, ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΓΕΣ 

ΠΟΤΝΙΑ ΘΗΡΩΝ   (αρ. Β2-11) 

 

Β2. Πίν. 2α-γ 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ 4. 

Μέγ. σωζ. διάµετρος.: 0,61µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,01µ. 

Συγκολληµένη από πολλά θραύσµατα. Πατίνα ελαιόχρωµη, κυµαινόµενη κατά τόπους. 

 

Ασπίδα µε προτοµή λιονταριού στο κέντρο, στην εσωτερική κύρια ζώνη της 

οποίας, εικονίζεται αντιθετικό ζεύγος λιονταριών από την κάθε πλευρά όρθιας, γυµνής, 

µετωπικής, γυναικείας µορφής κατ� ενώπιον στο άνω µισό και ζεύγος αντιθετικών 

σφιγγών σε ευρύ διασκελισµό στο κάτω. ∆ύο συστήµατα δευτερεύουσων ζωνών 

κρητικού πλοχµού µε ακόσµητη, πλατύτερη ζώνη στο κέντρο αντίστοιχα περιθέουν από 

την κάθε πλευρά ζωφόρο µε ποµπή αριστερόστροφων, θηλυκών ελαφιών που βόσκουν. 

Ακολουθούν τέσσερις επάλληλες ζώνες, µία µε ανθέµια, µία µε κρητικό πλοχµό, µία 

ακόσµητη και µία µε ηµισφαιρικά εξάρµατα µε ταινιωτό, ακόσµητο περιχείλωµα στην 

περιφέρεια, όλα αποσπασµατικής διατήρησης. 

Ελλιπής στην προτοµή εκτός από το αριστερό πόδι του λιονταριού. 

Ελλείπουν ακόµη το µεγαλύτερο τµήµα του σώµατος και των οπίσθιων ποδιών των 

λιονταριών, τµήµα του προσώπου του δεξιού λιονταριού, τα πέλµατα της γυναικείας 

µορφής, στο άνω µισό τµήµα του σώµατος και των φτερών των σφιγγών, µικρό τµήµα 

της κεφαλής της δεξιάς σφίγγας καθώς και τµήµατα των δευτερεύουσων ζωνών. 

Η γυναικεία µορφή στο κέντρο του άνω µισού καταλαµβάνει καθ� ύψος όλο 

το πλάτος της κύριας εσωτερικής ζώνης. Με τα χέρια ανασηκωµένα κρατεί µε σφιγµένη, 

γραµµικής απόδοσης παλάµη το αυτί κάθε λιονταριού. Στέκεται όρθια µε ενωµένους 

τους µηρούς. Το ηβικό της τρίγωνο αποδίδεται µε ιχθυάκανθα. Η κόµη, πλούσια, 

επίπεδη άνω, µε γλωσσοειδείς, διάστικτες απολήξεις καταλήγει για τη δήλωση πιθανόν 

φυλλόσχηµης επίστεψης σε δύο βοστρύχους, καµπύλους στα άκρα, που εφάπτονται µε 

τους ανοικτούς βραχίονες. Αποδίδεται µε διαγράµµιση συστηµάτων πλάγιων και 

οριζόντιων γραµµών. Τα χαρακτηριστικά προσώπου έντονα: πρόσωπο στρογγυλό, 
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µέτωπο υψηλό, µακριά καµπύλα φρύδια, έντονα αµυγδαλόσχηµα µάτια, ευθεία, ισχυρή 

γραµµή µύτης. Πλαστική δήλωση στήθους. Μηροί υπερτροφικοί. 

Τα λιοντάρια µε την µεγάλου µεγέθους κεφαλή κατ� ενώπιον και το 

δυσανάλογα µικρότερης κλίµακας σώµα τους σε κατατοµή, έχουν τα πόδια του βάθους 

σηκωµένα στο ύψος των γλουτών της γυναικείας µορφής και τα εξωτερικά πόδια 

απλωµένα κατά µήκος της γραµµής εδάφους. Η χαίτη τους αποδίδεται µε πλέγµα 

διάστικτων ρόµβων. Τα χαρακτηριστικά του ελαφρά τριγωνικού προσώπου έντονα: 

µακριά διαγραµµισµένα φρύδια, µεγάλα αµυγδαλόσχηµα µάτια, διαγραµµισµένο ρύγχος, 

αυτιά καρδιόσχηµα. Τα πέλµατα µε συσπειρωµένα διάστικτα δάκτυλα και διαγραµµίσεις 

για την απόδοση των λεπτοµερειών των αρθρώσεων. Στην πλάτη του δεξιού λιονταριού 

τµήµα ανθεµίου; 

Το σωζόµενο αριστερό πόδι της προτοµής του λιονταριού στο κέντρο 

επικαλύπτει το σώµα της αριστερής σφίγγας µε πλέγµα διάστικτων τετραγώνων 

περιµετρικά και γλωσσοειδές διάκενο στο κέντρο. Όµοια ταινία χωρίζει το πόδι από το 

πέλµα οδοντωτής απόληξης για τη δήλωση των νυχιών. 

Η κόµη των σφιγγών διαιρείται σε λεπτούς καµπύλους βοστρύχους στο ύψος 

του αυχένα, σε µία παραλλαγή του τύπου 2 (σχ. 39.2). Χαρακτηριστικά προσώπου 

τονισµένα: αµυγδαλόσχηµο µάτι, επίµηκες καµπύλο φρύδι, αποστρογγυλευµένο, 

εύσαρκο µάγουλο, αυτί σε σχήµα τυποποιηµένης διπλής έλικας. 

Το στήθος καµπύλο, αποστρογγυλευµένο µε παράλληλες, καµπύλες σειρές 

στιγµών. Το κάθετο προς το σώµα φτερό, σε επαφή κατά µήκος της ράχης µε 

παράλληλες ραβδώσεις για τη δήλωση του φτερώµατος. Στο σώµα πλέγµα διάστικτων 

ρόµβων. 

Οι γλουτοί και τα οπίσθια πόδια αποδίδονται µε πλάγιες ραβδώσεις. Τα 

ακόσµητα πρόσθια πόδια απλώνονται προς τα εµπρός, το ένα µέσα στο άλλο. Τα 

πέλµατα οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των λιονταριών στο άνω µισό. 

Στη γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ των οπίσθιων σκελών και της κοιλιάς 

των σφιγγών άνθος λωτού και παπύρου αντίστοιχα από αριστερά προς δεξιά. Μεταξύ 

των κεφαλών των δύο σφιγγών ανεστραµµένο άνθος παπυροειδούς. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 6, αρ. κατ. 2, πίν. 3,5· Canciani 1970, 2, 110-111· Bosana-

Kourou 1979, 254, αρ. κατ. 26, πίν. 31· Blome 1982, 22, 71, 74, πίν. 8(1.2)· Böhm 1990, 153, 

αρ. κατ. B12, πίν. 22c. 

 

Β3. Πίν. 3α-γ 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ 6. 

Μέγ. σωζ. διάµετρος.: 0,53µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένη από πολλά θραύσµατα. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ασπίδα µε προτοµή λιονταριού στο κέντρο. Στο άνω µισό της κύριας 

εσωτερικής ζώνης σύνθεση όρθιας, γυµνής, µετωπικής, γυναικείας µορφής που κρατεί 

στο κάθε χέρι από ένα φυτικό στύλο µε άνθος λωτού στην απόληξή του και δύο 

καθιστές, θηλυκές σφίγγες από την κάθε πλευρά της. Στο κάτω µισό της αντιθετικό 

ζεύγος θηλυκών επίσης σφιγγών σε ευρύ διασκελισµό. Στα διάκενα δεξιά και αριστερά 

διφυή στελέχη λωτόσχηµων θάµνων. Στη λεπτότερη εσωτερική εικονιστική ζώνη ποµπή 

θηλυκών αριστερόστροφων ελαφιών που βόσκουν µε την κεφαλή προς τα κάτω. 

Από τη σύνθεση του άνω µισού σώζεται µεγάλο τµήµα της γυναικείας 

µορφής εκτός από την κεφαλή, τµήµα του δεξιού χεριού και του αριστερού ποδιού 

καθώς και τµήµατα των φυτικών στύλων από την κάθε πλευρά της. Σώζεται ακόµη η 

αριστερή σφίγγα εκτός από το οπίσθιο αριστερό πόδι του βάθους και το πέλµα του 

δεξιού ποδιού, τµήµα του σώµατος και του φτερού. Από την δεξιά σφίγγα σώζεται µόνο 

το δεξιό πρόσθιο πόδι, η έκφυση του φτερού, το προτεταµένο οπίσθιο πόδι και τµήµα 

του προς τα πίσω κινούµενου ποδιού και η ουρά. Οι λωτόσχηµοι θάµνοι σώζονται 

αποσπασµατικά. 

Η γυναικεία µορφή σώζει το δεξιό σπειροπλόκαµο αθωρικού τύπου στο 

ύψος των ώµων, τύπου 5 (σχ. 39.5). Το στήθος και οι γλουτοί δηλώνονται µε 

πλαστικότητα, ενώ το ηβικό τρίγωνο ορίζεται από τέσσερις παράλληλες σειρές 

ηµικυκλίων. Μηροί ενωµένοι. Στον αριστερό σωζόµενο καρπό και βραχίονα παράλληλες 

γραµµές δηλώνουν ψέλια και περιβραχιόνια αντίστοιχα, ενώ στο αριστερό πόδι όµοιες 

γραµµές δηλώνουν περισφύριο. Τα χέρια σε γωνιώδη καµπύλη προς τα άνω κρατούν µε 

την γραµµικής απόδοσης παλάµη τους λωτόσχηµους φυτικούς στύλους. 
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Η σωζόµενη, αριστερή σφίγγα φέρει κάλυµµα κεφαλής και κόµη που 

απολήγει σε σπειροπλόκαµο στο ύψος του λαιµού τύπου 3γ (σχ. 39.3γ). Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου της οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των σφιγγών στο κάτω 

µισό της αρ. Β2 ασπίδας. Το στήθος ισχυρό, αποστρογγυλευµένο µε παράλληλες, 

ελαφρά καµπύλες σειρές κυκλίσκων. Φτερά διπλά, τριµερή, καµπύλα, οξυκόρυφης 

απόληξης σε επαφή µε το σώµα της σφίγγας µε συστήµατα παράλληλων ή πλάγιων, 

παράλληλων γραµµιδίων ιχθυάκανθας. Με διαγραµµισµένη ζώνη υπογραµµίζεται το 

περίγραµµα της κοιλιάς, η έκφυση και η θυσανωτή απόληξη της ουράς, οι µηροί και τα 

πέλµατα µε τα συσπειρωµένα, φυσιοκρατικά δάκτυλα. 

Τα πόδια της λεοντόµορφης προτοµής αποδίδονται κατ� ενώπιον, 

επικαλύπτουν το σώµα των σφιγγών του κάτω µισού µε ακόσµητο, γλωσσοειδές διάκενο 

στο κέντρο της επιφάνειάς τους και απολήγουν σε ακόσµητο πέλµα πέντε κυλινδρικών 

δακτύλων µε οδοντωτά νύχια. 

Οι σφίγγες του αντιθετικού ζεύγους του κάτω µισού φέρουν κάλυµµα 

κεφαλής τύπου 3β (σχ. 39.3β). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι όµοια µε τα 

αντίστοιχα των σφιγγών στην αρ. Β2 ασπίδα. 

Τα σωζόµενα τµήµατα του σώµατος, τα φτερά και τα πέλµατα των σφιγγών 

του κάτω µισού οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των σφιγγών του άνω µισού. Η δεξιά 

σφίγγα έχει τα πρόσθια πόδια της ανασηκωµένα σε επαφή µε το στήθος της αριστερής, 

ενώ η αριστερή απλωµένα προς τα εµπρός. 

Τα φυτά στα διάκενα µεταξύ των συνθέσεων δεξιά και αριστερά είναι διφυή, 

λωτόσχηµα µε γραµµική απόδοση της τριγωνικής, οδοντωτής τους απόληξης, όµοια µε 

τα αντίστοιχα των φυτικών στύλων που κρατεί η κεντρική, γυναικεία µορφή. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 7-8, αρ. κατ. 5, πίν. 7-9· Canciani 1970, 21, αρ. κατ. 5, µε 

προγενέστερη βιβλιογραφία· Bosana-Kourou 1979, 255, αρ. κατ. 28, πίν. 30α· Blome 1982, 22, 

πίν. 7(1.2)· Böhm 1990, 153, αρ. κατ. Β13, πίν. 21α. 

 

Β4. Πίν. 4α-γ, σχ. 1 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. 
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Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ 5229. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,08µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,32µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένο από τρία µεγάλα θραύσµατα. Πατίνα ελαιόχρωµη, κυµαινόµενη κατά τόπους. 

 

Τµήµα άνω και αριστερού κάτω µισού ασπίδας µε προτοµή λιονταριού στο 

κέντρο. Στο άνω µισό εικονίζεται όρθια, γυµνή, µετωπική, γυναικεία µορφή µεταξύ δύο 

φυτικών στύλων µε ζεύγος σφιγγών ή λιονταριών από την κάθε πλευρά της. Στο κάτω 

µισό εικονίζεται ζεύγος αντιθετικών σφιγγών. Από την κεντρική, γυναικεία µορφή 

σώζεται ο κάτω κορµός, το ηβικό τρίγωνο και οι ενωµένοι µηροί ως τα σφυρά, χωρίς να 

αποδίδονται τα πέλµατα. 

Από τις παρακείµενες σφίγγες (ή λιοντάρια) σώζονται τα πρόσθια πόδια και 

των δύο, ενώ από της αριστερή το δεξιό οπίσθιο πόδι και µικρό τµήµα του σώµατός της. 

Τα πρόσθια πόδια του βάθους και των δύο σφιγγών ανασηκωµένα ακουµπούν από ένα 

φυτικό στύλο αρθρωµένο µε σειρά στιγµών οµοίως µε τα σωζόµενα πόδια των ζώων, 

ενώ τα αντίστοιχα πρόσθια πόδια τους στηρίζονται στην περιφέρεια του λεοντόµορφου 

οµφαλού που χρησιµοποιείται ως γραµµή εδάφους. Τα πέλµατα τους αποδίδονται µε 

συσπειρωµένα δάκτυλα, ελαφρά επιπεδικά.  

Στο κάτω µισό σώζεται η κεφαλή, το µεγαλύτερο τµήµα του σώµατος εκτός από 

τα πόδια, ολόκληρη η θυσανωτή ουρά και το κάθετο φτερό της αριστερής σφίγγας. Από 

τη δεξιά διατηρείται µόνο το άνω µισό του σώµατος. 

Η κόµη της σφίγγας ευθύγραµµη απολήγει στο ύψος του αυχένα τύπου 4 (σχ. 

39.4). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου χονδροειδή: αµυγδαλόσχηµο µάτι, καµπύλο 

φρύδι, επιµήκης, ισχυρή, ευθεία γραµµή µύτης, ευθύγραµµα, εύσαρκα χείλη, ελαφρά 

αποστρογγυλευµένο µάγουλο, επίµηκες, ελικοειδές αυτί. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 12, αρ. κατ. 7, πίν. 24. 

 

Β5. Πίν. 5, σχ. 2α 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Φαιστός. 

Προϊστορικό Μουσείο Ρώµης, αρ. κατ. 77401, 77297, 77298, 77300-301. 

Μέγ. διάµετρος προτοµής λιονταριού: 0,12µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 
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Συγκολληµένο από πολλά θραύσµατα. Επιφάνεια διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Αρκετά θραύσµατα ασπίδας µε προτοµή λιονταριού στο κέντρο. Παράσταση 

αντιθετικού ζεύγους λιονταριών ή σφιγγών από την κάθε πλευρά όρθιας, γυµνής, 

µετωπικής, γυναικείας µορφής στο άνω µισό της κύριας εικονιστικής ζώνης και 

αντιθετικού ζεύγους σφιγγών ή λιονταριών στο κάτω µισό, πολύ αποσπασµατικής 

διατήρησης. 

Η προτοµή του λιονταριού που στερεωνόταν µε καρφιά στο κέντρο της 

σώζεται επίσης αποσπασµατικά. Σώζεται ακόµη το ένα πέλµα της προτοµής που 

επικαλύπτει το σώµα των σφιγγών (ή λιονταριών) του κάτω µισού. 

Από την παράσταση της κύριας διακοσµητικής ζώνης διατηρείται το 

µεγαλύτερο τµήµα του σώµατος της όρθιας, γυµνής, µετωπικής, γυναικείας µορφής 

εκτός από την κεφαλή και τους βραχίονες καθώς και τµήµατα µελών του σώµατος των 

σφιγγών ή λιονταριών. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Pernier 1910, 248, αρ. κατ. 4· Kunze 1931, 13, αρ. κατ. 9, πίν. 24-5. 

 

Β6. Πίν. 6, σχ. 2β 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,071µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,058µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένο από δύο θραύσµατα. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

∆ύο συνανήκοντα, συγκολληµένα θραύσµατα από το άνω µισό ασπίδας. 

Στην κύρια εικονιστική ζώνη σώζεται ο λαιµός, ο αριστερός ώµος και ο βραχίονας 

ανθρώπινης µετωπικής µορφής, το χέρι της οποίας κρατεί από το µακρύ λαιµό 

πιθανότατα υδρόβιο πτηνό. 

Στο περιχείλωµα δύο δευτερεύουσες ζώνες µε κοµβία και κρητικό πλοχµό 

αντίστοιχα, που χωρίζονται από ανάγλυφες νευρώσεις. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 22, αρ. κατ. 38, πίν. 41. 

 

Β7. Πίν. 7, σχ. 3α 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

ΕΑΜ 11762/12(α) (παλαιός αριθµός 11764α). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,055µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,05µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα κάτω µισού οµφαλωτής ασπίδας µε παράσταση κεφαλής 

γυναικείας µετωπικής, µορφής. Κάτω δεξιά ίχνη πιθανόν ανασηκωµένου δεξιού χεριού; 

Πλαστικότατη δήλωση τραπεζιόσχηµης κόµης αθωρικού τύπου 5 (σχ. 39.5) µε κόσµηση 

εσωτερικά παράλληλων και τεµνόµενων γραµµιδίων. Πρόσωπο σχεδόν τριγωνικό, 

αποστρογγυλευµένο. Μέτωπο χαµηλό, ευθύγραµµα, ισχυρά φρύδια, αµυγδαλόσχηµο 

µάτι , ευθεία µύτη, µικρά, ευθύγραµµα χείλη. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 22, αρ. κατ. 39, πίν. 37 (µε τον παλαιό αριθµό 11764α). 

 

Β8. Πίν. 8α, σχ. 3β 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Περισυλλογή. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,021µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,0215µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0005µ. 

Επιφάνεια πολύ διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ό. π.  Ίχνη κόµης περιφερειακά της κεφαλής. Τα έντονα τοξωτά, 

διαγραµµισµένα φρύδια φύονται απ� ευθείας από τη µύτη. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 
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Β9. Πίν. 8β, σχ. 3γ 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Περισυλλογή. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,015µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,02µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0005µ. 

Επιφάνεια διαβρωµένη. Πατίνα ανοικτή ελαιόχρωµη. 

 

Ό.π. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου όµοια µε τα αντίστοιχα στο αρ. Β7 

θραύσµα ασπίδας. Τα φρύδια ελαφρά τοξωτά, όµοια µε τα αντίστοιχα στο αρ. Β8 

θραύσµα ασπίδας. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Β10. Πίν. 9α-β 

Β΄ µισό 8ου αι. (περ. 720) 

 

Παλαίκαστρο. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ 1306, Χ 1319. 

Μέγ. σωζ. διάµετρος: 0,32µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένη από πολλά θραύσµατα. Συµπληρωµένη σε αρκετά σηµεία. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Μικρό τµήµα από το άνω και µεγάλο τµήµα από το κάτω µισό οµφαλωτής 

ασπίδας µε δύο ζωφόρους ελαφιών που διακόπτονται από γυναικεία προτοµή στην 

εξωτερική και από δύο µιξογενή όντα στην εσωτερική. Η τελευταία ορίζεται από την 

κάθε πλευρά της από λεπτή ζώνη κρητικού πλοχµού. 

Ελλιπής στον κεντρικό οµφαλό, κατά τόπους στις ζώνες και στο 

περιχείλωµα. 

Στην κύρια, εξωτερική ζώνη ζωφόρος µε ποµπή αρσενικών, 

αριστερόστροφων ελαφιών που βόσκουν σε ήρεµο διασκελισµό. Μεταξύ τους προτοµή 

γυµνής, µετωπικής, γυναικείας µορφής µε τα χέρια της απλωµένα, το µεν στο πόδι του 

ελαφιού αριστερά, το δε στην κεφαλή του ελαφιού δεξιά. Η κόµη, επίπεδη άνω απολήγει 

σε αθωρικούς σπειροπλόκαµους γραµµικής απόδοσης, τύπου 5 (σχ. 39.5). Πρόσωπο 
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τριγωνικό, ψηλά ζυγωµατικά, έντονα, στρογγυλά µεγάλα µάτια, ευθεία γραµµή µύτης 

και ευθύγραµµα χείλη. Άνω κορµός τριγωνικός. 

Στην εσωτερική ζωφόρο σειρά µικρογραφικών, καθιστών, θηλυκών ελαφιών 

µε ανεστραµµένη προς τα πίσω την κεφαλή σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μεταξύ 

αυτών µικρή, καθιστή σφίγγα και ένα πτηνό (γρύπας;). Το πρόσωπο της σφίγγας 

πτηνόσχηµο µε ταινία στο λαιµό. Φτερό πιθανότατα οξυκόρυφο, κνωσιακού τύπου. 

Ακόσµητο, ταινιωτό αποσπασµατικά σωζόµενο περιχείλωµα µε αραιές οπές 

προσήλωσης. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κνωσιακό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 22, αρ. κατ. 40, πίν. 38· Benton 1939-40, 53, πίν. 24(13), πίν. 

27.13(Α-Β)· Bosana-Kourou 1979, 256-257, αρ. κατ. 34. 

 

Β11. Πίν. 10 

Α΄ µισό 8ου αι. 

 

Ελεύθερνα. Νεκρόπολη Ορθής Πέτρας. Τοµέας ΙΙΙ ∆υτικός. 

Μέγ. σωζ. διάµετρος: 0,40µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένη και συµπληρωµένη σε σηµεία. Σχήµα ελάχιστα παραµορφωµένο. Πατίνα 

σκοτεινού ελαιώδους χρώµατος. 

 

«Ασπίδα» µε λεοντόµορφη προτοµή στο κέντρο. Σώµα σχετικά χαµηλό, 

καµπύλο µε έντονα ανασηκωµένο το επίπεδο, έξω νεύον περιχείλωµα, που κοσµείται 

από εκατόν εικοσιοκτώ σφαιρίδια, ενώ παρόµοια περιβάλλουν τη βαθιά αύλακα στη 

βάση του σώµατος. 

Μία πλατιά ακόσµητη ζώνη ορίζει την περιφέρεια του σώµατος, ενώ αµέσως 

ακολουθούν τρεις λεπτές ταινίες κρητικού πλοχµού που ορίζονται από την κάθε πλευρά 

από λεπτές νευρώσεις εναλλάξ µε µία ακόσµητη ζώνη και δύο ζωφόρους, µία κύρια και 

µία δευτερεύουσα. 

Στη δευτερεύουσα ζωφόρο εικονίζονται αιλουροειδή σε συµπλοκή µε 

βοοειδή. Στην κύρια που χωρίζεται σε δύο µέρη, εικονίζονται άνω λιοντάρια 

ανασηκωµένα στα πρόσθια πόδια τους από την κάθε πλευρά όρθιας, γυµνής γυναικείας 

µορφής µε κόµη αθωρικού τύπου 5 (σχ. 39.5) και κάτω ζεύγος αντωπών σφιγγών σε 
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στάση µεγάλου διασκελισµού, τα σώµατα των οποίων επικαλύπτονται από τα πόδια της 

λεοντόµορφης προτοµής κάτω.  

Η κεφαλή της λεοντόµορφης προτοµής κοίλη εσωτερικά µε έντονη δήλωση 

των χαρακτηριστικών του προσώπου. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Κρητικό 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σταµπολίδης 1998, 255, αρ. κατ. 319· Stampolidis 1998, 181-182. 
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Γ. ΜΙΞΟΓΕΝΗ ΟΝΤΑ - ΣΦΙΓΓΕΣ 

(αρ. Γ12-33) 

 

Γ12. Πίν. 11α-β 

Μέσος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ 8. 

Μέγ. σωζ. διάµετρος: 0,68µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένο και συµπληρωµένο κατά το ένα τρίτο της επιφάνειας. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ασπίδα µε προτοµή γυπαετού στο κέντρο. Στο άνω µισό της κύριας ζώνης 

σώµα και κεφαλές αντωπών, κερασφόρων φιδιών, µε ζεύγος αντωπών, µικρογραφικών 

λιονταριών σε διασκελισµό στα διάκενα από την κάθε πλευρά της ουράς του κεντρικού 

γυπαετού. Στο κατώτερο µισό αρσενική, κρανοφόρος σφίγγα σε ευρύ διασκελισµό προς 

τα δεξιά. Άνω, αριστερά της σφίγγας και κάτω από το σώµα του αριστερού φιδιού 

µικρογραφικός, γενειοφόρος αίγαγρος σε διασκελισµό προς τα δεξιά. 

Ακολουθεί δευτερεύουσα ζώνη ροδάκων δύο µεγεθών, που ορίζεται από την 

κάθε πλευρά από λεπτότερη ζώνη σφαιριδίων και κρητικού πλοχµού;. Ακολουθεί ζώνη 

διπλής σειράς παράλληλων σφαιριδίων. Στο υπερυψωµένο επίπεδο περιχείλωµα µικρές 

οπές κατά µήκος όλης της σωζόµενης επιφάνειας. Όλες οι δευτερεύουσες ζώνες και το 

περιχείλωµα είναι ελλιπείς σε αρκετά σηµεία. 

Ο κεντρικός γυπαετός καλύπτει µεγάλο τµήµα της κύριας ζώνης. Ελλιπής σε 

όλη την κεφαλή, το λαιµό και σε µικρά τµήµατα της επιφάνειας των φτερών, της ουράς 

και των απολήξεων των ποδιών, εκτός από µικρό τµήµα του δεξιού. 

Η σφίγγα στο κάτω µισό ελλιπής στην κοιλιά και στο πέλµα του δεξιού 

πρόσθιου ποδιού της. Το ζεύγος των φιδιών ελλιπές σε σηµεία.  

Ο γυπαετός έχει ανοιγµένα τα φτερά του που εκτείνονται µέχρι τη 

δευτερεύουσα ζώνη του πλοχµού και απολήγουν σε καµπύλες προς τα πάνω. Χωρίζονται 

µε νευρώσεις σε τρία ανισοµεγέθη τµήµατα τα οποία υποδιαιρούνται σε λεπτές, 

παράλληλες ζώνες µε συστήµατα οριζόντιων, παράλληλων γραµµιδίων στις δύο πρώτες 

και λεπτού φολιδωτού πλέγµατος στην τρίτη. Το φτέρωµα του στήθους και το οπίσθιο 

τµήµα του σώµατός του δηλώνεται µε φολιδωτό πλέγµα διαφόρων µεγεθών. Τα πόδια 
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του εφάπτονται στο σώµα της σφίγγας και απολήγουν σε δύο αιχµηρά νύχια στο 

σωζόµενο δεξί πόδι. Η ουρά δηλώνεται µε παράλληλες, ανισοµεγέθεις ζώνες 

ιχθυάκανθας. 

Το επίµηκες, καµπύλο σώµα των φιδιών περιτρέχει καθ� ύψος την κύρια 

ζώνη. Το σώµα τους καλύπτεται µε φολιδωτό πλέγµα από την κάθε πλευρά κεντρικής 

νεύρωσης που λήγει στη βάση του λαιµού. Κέρατα σχήµατος ηµισελήνου. 

Φυσιοκρατική απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου. Το ζεύγος των αντωπών 

λιονταριών και ο αίγαγρος αποδίδονται επίσης φυσιοκρατικά. Στο δεξιό λιοντάρι 

τονίζονται περισσότερο ορισµένες ανατοµικές λεπτοµέρειες. 

Το κράνος της σφίγγας ψηλό, κωνικό, µε λοφίο, τύπου 3α (σχ. 39.3α). Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου έντονα, όµοια µε τα αντίστοιχα των σφιγγών στην αρ. Β2 

ασπίδα. Η κόµη απολήγει σε σπειροπλόκαµο τύπου 3α (σχ. 39.3α) µε οριζόντια 

εσωτερική διαγράµµιση. Στη βάση του λαιµού σειρά παράλληλων στιγµών. Το φτέρωµα 

του στήθους αποδίδεται µε φολιδωτό πλέγµα όµοιο µε του στήθους και της ουράς του 

γυπαετού, ενώ η ωµοπλάτη µε καµπύλη ζώνη οδοντωτών κοσµηµάτων. Στους γλουτούς 

φλογόσχηµο θέµα και ζώνη τεθλασµένης γραµµής για την υπογράµµιση της κοιλιακής 

χώρας. 

Τα πέλµατα αποδίδονται µε συσπειρωµένα τα δάκτυλα και οδοντωτό 

περίγραµµα και στα δύο σωζόµενα πρόσθια πόδια. 

Το µεγάλο, καµπύλο φτερό οµοιάζει µε τα αντίστοιχα του κεντρικού 

γυπαετού και των σφιγγών της αρ. Β5 ασπίδας . 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 6, αρ. κατ. 1, πίν. 1,2 και 27· Canciani 1970, 20, αρ. κατ. 1 (µε 

προγενέστερη βιβλιογραφία)· Bosana-Kourou 1979, 253-254, αρ. 25, πίν. 27· Blome 1982, 18, 

υπ. 6, 19, 21, 67, 73, πίν. 5 (1-2). 

 

Γ13. Πίν. 12α, σχ. 4 

Ύστερος 8ος αι.   

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ 5582. 

Μέγ. σωζ, διάµετρος: 0,398µ., µέγ. σωζ. διάµετρος οµφαλού: 0,123µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένο και συµπληρωµένο κατά τόπους στην επιφάνεια. Πατίνα ελαιόχρωµη. 
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Χέρνιβα µε χαµηλό, κυλινδρικό οµφαλό στο κέντρο. Στην κύρια ζώνη, που 

περιβάλλεται από την κάθε πλευρά από δευτερεύουσα, λεπτή ζώνη πλοχµού, παράσταση 

ένδεκα µιξογενών όντων σε παρατακτική διάταξη, µε διαφορετική γραµµή εδάφους κατά 

είδος. Στο άνω µισό τέσσερις αριστερόστροφοι γρύπες µε τα πόδια λυγισµένα και την 

κοιλιά παράλληλα και πάνω από τη γραµµή εδάφους. Στο κάτω µισό, στην ίδια διάταξη, 

στην ίδια στάση, επτά επίσης αριστερόστροφες σφίγγες. Στο κέντρο του οµφαλού 

αλυσίδα διπλών, ενάλληλων ρόµβων. Στην περιφέρειά του διπλός πλοχµός. Το 

περιχείλωµα επίπεδο, ελαφρά υπερυψωµένο, ακόσµητο. 

Οι γρύπες µε σώµα κυλινδρικό, βραχύ, µε αποστρογγυλευµένους, χαµηλούς 

γλουτούς και µικρή τοξοειδή ουρά προς τα άνω. Το αποστρογγυλευµένο στήθος µε το 

διαγραµµισµένο, λεπτό περίγραµµα εικονίζεται ενιαίο µε το οξυκόρυφο φτερό σε επαφή 

µε το σώµα κατά µήκος της ράχης. Το πρόσωπο πτηνόσχηµο µε οξύ ράµφος, 

αµυγδαλόσχηµο µάτι, και δύο διπλές, κρεµάµενες έλικες ως το µέσο του επιµήκους 

λαιµού. Τα πόδια λυγισµένα σε συµµετρία µε το σώµα εφάπτονται της γραµµής εδάφους 

και απολήγουν σε πέλµα γραµµικής απόδοσης υπό µορφή παράλληλων, µικρών τόξων.  

Από τις επτά σφίγγες οι έξι αρσενικές µε κωνικό κράνος και λοφίο τύπου 4β, 

ενώ η έβδοµη έχει ακάλυπτη την κεφαλή τύπου 4α (σχ. 39.4α-β). Πιθανότατα είναι 

αρσενική εξαιτίας των όµοιων χαρακτηριστικών µε τις υπόλοιπες. Η κόµη στο ύψος του 

αυχένα µε λεπτή, κυµατοειδή απόληξη και οριζόντιες, παράλληλες ζώνες ιχθυάκανθας 

και παράλληλων γραµµιδίων µε λεπτές διαφοροποιήσεις στις πέντε σφίγγες (1η, 2η, 3η, 

4η, 6η) τύπου 4α. Στην 5η και στην 7η σφίγγα η κόµη αποδίδεται µε λεπτές, 

παράλληλες, τεθλασµένες γραµµές (σχ. 39.4α-β). 

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου έντονα: πολύ χαµηλό µέτωπο, παχύ, 

καµπύλο, βραχύ, διαγραµµισµένο φρύδι, αµυγδαλόσχηµο µάτι, προτεταµένη, οξεία µύτη 

και σαγόνι και έντονα, σαρκώδη χείλη (σχ. 39.4α-β). Το σώµα, τα πόδια, η ουρά και το 

φτερό όµοια µε αντίστοιχα των γρυπών στο ανώτερο µισό. Τα φτερά των σφιγγών, 

όµως, χωρίζονται σε δύο τµήµατα µε λεπτή, διαγραµµισµένη ζώνη. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Γ14. Πίν. 12β  
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Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

ΕΑΜ 11763. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,12µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,19µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Επιφάνεια διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα κάτω µισού ασπίδας µεγάλου µεγέθους µε προτοµή λιονταριού στο 

κέντρο. Φέρει παράσταση κεφαλής και στήθους αντιθετικού ζεύγους αρσενικών, γενειοφόρων 

σφιγγών από την κάθε πλευρά σκορπιού. Η αριστερή σφίγγα επικαλύπτεται από το πόδι της 

προτοµής του λιονταριού το οποίο κοσµείται µε πλέγµα διάστικτων τετραγώνων περιµετρικά µε 

γλωσσοειδές, ακόσµητο τµήµα στο κέντρο. Το κάλυµµα της κεφαλής των σφιγγών πόλος, τύπου 

3β (σχ. 39.3β). Η κόµη της αριστερής σφίγγας απολήγει σε σπειροπλόκαµο, ελαφρά 

διαφορετικής απόδοσης, µεγέθους και κόσµησης, τύπου 3β (σχ. 39.3β). Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου έντονα: πολύ χαµηλό µέτωπο, ευθεία γραµµή µύτης και χείλους, αµυγδαλόσχηµα 

µάτια µε επιµήκη φρύδια, αυτιά ως κόµµα. Κοντή γενειάδα µε δύο σειρές παράλληλων 

ελικοειδών βοστρύχων. Λαιµός κοντός. Το στήθος αποδίδεται από τρεις παράλληλες, ελαφρά 

καµπύλες ραβδώσεις µε διάστικτα τετράγωνα στο εσωτερικό τους. Ο σκορπιός, έκκεντρος προς 

τα δεξιά, αποδίδεται µε καµπύλες ποδοσιαγόνες που διχάζονται στα άκρα, ωοειδές σώµα µε 

ανάγλυφη άρθρωση της ράχης και σειρά πολλαπλών, ενάλληλων, γωνιωδών ποδιών. Αριστερά 

σώζεται τµήµα της απόληξης της ουράς του. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 16, αρ. κατ. 18, πίν. 30. 

 

Γ15. Πίν. 13, σχ. 5 

Ύστερος 8ος- πρώιµος 7ος 

 

∆ελφοί. 

Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ελφών, 7177. 

Μέγ. σωζ. διάµετρος: 0,50-0,52µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένη από πολλά θραύσµατα. Συµπληρωµένη σε σηµεία. Επιφάνεια πολύ διαβρωµένη. 

Πατίνα σκοτεινή ελαιόχρωµη. 
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Ασπίδα µε έκκεντρη προτοµή λιονταριού προς τα άνω. Στο άνω µισό της 

κύριας εικονιστικής ζώνης ζεύγος αντωπών, αρσενικών ελαφιών που βόσκουν. ∆εξιά 

τους αριστερόστροφο λιοντάρι και αριστερά δεξιόστροφος ταύρος. Στο κάτω µισό 

αντιθετικό ζεύγος σφιγγών µε τα πρόσθια πόδια απλωµένα εµπρός και τα οπίσθια σε 

ευρύ διασκελισµό. Τα πόδια της έκκεντρης προτοµής λιονταριού καλύπτουν µεγάλο 

τµήµα του σώµατος των σφιγγών. Στην περιφέρεια ζώνη πλοχµού. 

Ελλιπής στην κεφαλή του λιονταριού της προτοµής και σε αρκετά σηµεία 

της επιφάνειας, ιδιαίτερα στο κάτω µισό και σε τµήµα της δευτερεύουσας ζώνης. 

Τα σώµατα των ζώων στο άνω µισό ισχυρά, σχηµατικής απόδοσης. Οι 

ανατοµικές λεπτοµέρειές τους αποδίδοντες µε λεπτές, καµπύλες, διαγραµµισµένες 

ζώνες. 

Οι σφίγγες στο κάτω µισό αρσενικές, κρανοφόρες µε αιχµηρό, κράνος 

άνισου µεγέθους σχηµατικής επίσης απόδοσης. Σώζεται µόνο τµήµα της κόµης της 

δεξιάς µε λεπτή, διαγραµµισµένη, κάθετη, καµπύλη ταινία, τύπου 4γ (σχ. 39.4γ). Τα 

σωζόµενα χαρακτηριστικά του προσώπου έντονα: πολύ χαµηλό µέτωπο µε πολύ µικρά, 

καµπύλα φρύδια, µεγάλα, κάθετα, ωοειδή µάτια και οξεία µύτη. Τα πόδια χωρίζονται 

από τα πέλµατα µε οριζόντια, λεπτή, διαγραµµισµένη ζώνη και γραµµική, φλογόσχηµη 

απόδοση των δακτύλων και των νυχιών. Η ουρά κοντή, ελαφρά καµπύλη προς τα άνω. 

Τα οξυκόρυφα, καµπύλα φτερά των σφιγγών επικαλύπτουν µεγάλο τµήµα 

του σώµατος. Χωρίζονται σε παράλληλες, λεπτές, διαγραµµισµένες ζώνες µε 

περίγραµµα ζώνης ιχθυάκανθας. Αµέσως κάτω από τα πρόσθια πόδια, καµπύλη ταινία 

µε πλέγµα ρόµβων στη θέση της γραµµής εδάφους του ζεύγους των σφιγγών. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 5, 40, αρ. κατ. 12· Verdelis 1951, 140, πίν. 37· Canciani 1970, 

48, αρ. κατ. 88· Bosana-Kourou 1979, 257, αρ. κατ. 37, πίν. 28· Lerat 1980, 104-108, πίν. 14-17. 

 

Γ16. Πίν. 14, σχ. 6α-β 

Β΄ µισό 8ου αι. (750-730) 
 

∆ελφοί. 

Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ελφών, 6948. 

Μέγ. σωζ. διάµετρος: 0,40µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένο σε σηµεία. Επιφάνεια πολύ διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 
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Θραύσµα οµφαλωτής ασπίδας µε παράσταση τεσσάρων; κρανοφόρων, 

σφιγγών αποσπασµατικής διατήρησης που βαδίζουν προς τα αριστερά στην κύρια ζώνη 

και διπλού, οφθαλµωτού πλοχµού στην αµέσως υπερκείµενη και υποκείµενη 

δευτερεύουσα. Στο περιχείλωµα ζώνη σφαιριδίων. 

Το κράνος των σφιγγών κωνικό. Η κόµη ακολουθεί το περίγραµµα της 

κεφαλής και απολήγει στο ύψος του αυχένα, τύπου 3α (σχ. 39.3α). Τα χαρακτηριστικά 

του προσώπου έντονα: πολύ χαµηλό µέτωπο, αµυγδαλόσχηµο µάτι , οξεία µύτη και 

σαγόνι, λεπτά κλειστά χείλη, αυτί σε σχήµα διπλής έλικας. Λαιµός λεπτός, ψηλός, 

κυλινδρικός. Σώµα βραχύ, στήθος και γλουτοί αποστρογγυλευµένοι. Πόδια ψηλά, 

ισχυρά σε διασκελισµό, µε πέλµατα χωρίς λεπτοµερή απόδοση των δακτύλων. Το 

οξυκόρυφο φτερό συµφύεται στο σώµα κατά µήκος της ράχης και χωρίζεται σε τρία 

τµήµατα από δύο λεπτές, οριζόντιες ζώνες. Η ουρά αποδίδεται είτε τοξοειδής προς τα 

άνω στο ύψος των γλουτών, είτε σιγµοειδής µεταξύ των δύο οπίσθιων ποδιών. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Amandry 1944-1945, 45, εικ. 8-9, πίν. 3,1· Bosana-Kourou 1979, 257, αρ. 

κατ. 36, πίν. 26b. 

 

Γ17. Πίν. 15α-β 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ 3. 

Μέγ. σωζ, διάµετρος: 0,59µ., µέγ. σωζ. διάµετρος οµφαλού: 0,172µ. 

Συγκολληµένη και συµπληρωµένη στον οµφαλό και κατά τόπους στην επιφάνεια. Πατίνα 

ελαιόχρωµη. 

 

Ασπίδα µε προτοµή λιονταριού στο κέντρο και παράσταση αντιθετικού 

ζεύγους λιονταριών που βαδίζουν από την κάθε πλευρά κεντρικού φυτικού θέµατος στο 

άνω µισό της κύριας ζώνης και αντιθετικού ζεύγους θηλυκών σφιγγών σε διασκελισµό 

στο κάτω µισό, επίσης από την κάθε πλευρά φυτικού θέµατος. Στη συνέχεια τέσσερις 

δευτερεύουσες ζώνες κρητικού πλοχµού και κοµβίων, εναλλάξ µε ακόσµητες. 

Περιχείλωµα ακόσµητο µε µία οπή περίπου στην κορυφή του άνω µισού. 
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Ελλιπής σε τµήµατα του προσώπου της κεντρικής κεφαλής λιονταριού , σε 

µικρό τµήµα του οπίσθιου αριστερού ποδιού του αριστερού λιονταριού και της 

κοιλιακής χώρας του δεξιού καθώς και σε τµήµατα των δευτερεύουσων ζωνών και του 

περιχειλώµατος. 

Τα λιοντάρια στο άνω µισό αποδίδονται φυσιοκρατικά. Η χαίτη τους 

δηλώνεται µε πλέγµα διάστικτου δικτυωτού. Η κεφαλή προς τα κάτω µε ανοικτό το 

στόµα µε κρεµάµενη, επιµήκη γλώσσα και αυτιά καρδιόσχηµα. Τµήµα της εσωτερικής 

πλευράς των γλουτών, η καµπύλη προς τα άνω µε την ελαφρά θυσανωτή απόληξη ουρά 

και η επιφάνεια των ποδιών ακόσµητη, εκτός από το περίστικτο περίγραµµα τους και τις 

ραβδώσεις για τη δήλωση των ανατοµικών λεπτοµερειών. 

Στη ράχη και στο ύψος της ουράς του δεξιού λιονταριού σύστηµα τριπλών, 

ενάλληλων, κρεµάµενων γωνιών. Στη βάση του κεντρικού, οξυκόρυφου, φυτικού 

θέµατος εφάπτονται τα πέλµατα των ποδιών του βάθους των λεόντων. 

Τα χαρακτηριστικά της κοίλης κεφαλής του λιονταριού της κεντρικής 

προτοµής αποδίδονται µε µεγάλη πλαστικότητα.  Η χαίτη ορίζεται µε πλέγµα 

τετραγώνων. Αυτιά ηµικυκλικά µε παράλληλη διαγράµµιση εσωτερικά. Μεγάλα κοίλα 

µάτια µε οπές στη θέση της κόρης. Ρύγχος µε πολλαπλές, παράλληλες, συγκλίνουσες 

ραβδώσεις. Τα πόδια του λιονταριού καλύπτουν το πρόσθιο τµήµα του σώµατος των 

σφιγγών µε περίγραµµα διάστικτου πλέγµατος τετραγώνων και ακόσµητο διάκενο στο 

κέντρο. Το πέλµα µε διπλή οριζόντια σειρά όµοιων διάστικτων τετραγώνων µε οδοντωτή 

απόληξη για τη δήλωση των νυχιών. 

Το λεοντόµορφο σώµα των σφιγγών οµοιάζει µε το σώµα των λιονταριών 

του άνω µισού. Το στήθος καµπύλο µε κάθετες σειρές στιγµών. Η γραµµή της 

ωµοπλάτης, η έκφυση του φτερού και το κάθετο προς το σώµα καµπύλης, οξυκόρυφης 

απόληξης φτερό εφάπτεται µε το σώµα κατά µήκος της ράχης µε παράλληλες ραβδώσεις 

για τη δήλωση του φτερώµατος. 

Το κάλυµµα της κεφαλής είναι πόλος, τύπου 3β (σχ. 39.3β). Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου όµοια µε τα αντίστοιχα της σφίγγας στην αρ. Γ12 

ασπίδα. Τα αυτιά αποδίδονται στο σχήµα της διπλής έλικας. 

Τα πρόσθια πόδια του βάθους των σφιγγών ανασηκωµένα µε το πέλµα τους 

σε επαφή µε το τρίλοβο παπυροειδές στην τραπεζιόσχηµη βάση και τα εξωτερικά πόδια 

ευθύγραµµα, σε επαφή µε τη βάση του. Η ουρά ακόσµητη, καµπύλη προς τα κάτω στη 
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δεξιά και προς τα πάνω στην αριστερή. Κάτω από την κοιλιά της µεν δεξιάς σφίγγας 

άνθος λωτού, της δε αριστερής ελικοειδές. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 7,αρ. κατ. 4, πίν. 6· Canciani 1970, 21· Bosana-Kourou 1979, 

254, αρ. κατ. 27· Blome 1982, 19, 22, πίν. 8 (3.4). 

 

Γ18. Πίν. 16α, σχ. 7α 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,028µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,083µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,01µ. 

Επιφάνεια πολύ οξειδωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα δεξιού κάτω µισού ασπίδας. Από την κεντρική προτοµή 

λιονταριού σώζεται µόνο το δεξί πόδι. Εικονίζεται αριστερόστροφη σφίγγα από την 

οποία σώζεται τµήµα της κεφαλής, των πρόσθιων ποδιών, του σώµατος και του φτερού 

της. 

Στην κεφαλή κάλυµµα τύπου 3δ (σχ. 39.3δ). µε πλατιά ταινία περιφερειακά 

στη βάση του µετώπου. Απόδοση αυτιού σε σχήµα διπλής έλικας. Τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του  προσώπου ασαφή λόγω κακής διατήρησης του ελάσµατος.  

Το καµπύλο στήθος κοσµείται µε δύο παράλληλες ζώνες που εγκλείουν από 

µία µονή σειρά κύκλων, όµοιων µε τους αντίστοιχους που ορίζουν το περίγραµµα του 

ποδιού του λιονταριού της κεντρικής προτοµής. Το σχεδόν κάθετο προς το σώµα 

υψωµένο φτερό χωρίζεται σε παράλληλες, οριζόντιες ραβδώσεις για τη δήλωση του 

φτερώµατος. Το σωζόµενο λεοντόµορφο σώµα καλύπτεται µε αραιό πλέγµα ρόµβων. Το 

πρόσθιο πόδι του βάθους σηκωµένο προς τα πάνω. Και τα δύο πόδια στο σωζόµενο 

τµήµα τους περιθέονται από σχοινοειδές περίγραµµα και ακόσµητο διάκενο στο κέντρο. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 17, αρ. κατ. 19, πίν. 31. 

 

Γ19. Πίν. 16β 
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Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Συλλογή Μητσοτάκη. 

ΕΑΜ 11762/11 (11764 παλαιός αριθµός). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,045µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,04µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα κάτω δεξιού µισού ασπίδας µε παράσταση πρόσθιου κορµού 

αριστερόστροφης σφίγγας µε το πόδι του βάθους σηκωµένο προς τα πάνω. Στην κεφαλή 

κάλυµµα τύπου 3β (σχ. 39.3β). Η απόληξη της κόµης καµπύλη στο ύψος του λαιµού. Το 

φτέρωµα του καµπύλου στήθους δηλώνεται µε παράλληλες, οριζόντιες σειρές 

ηµικυκλίων. Ο ώµος και οι εκφύσεις του φτερώµατος αποδίδονται µε καµπύλη σειρά 

επάλληλων γλωσσοειδών κοσµηµάτων. Τα συσπειρωµένα, κυρτά, ανάγλυφα δάκτυλα 

του σωζόµενου πέλµατος, όπως και τα πρόσθια πόδια, υπογραµµίζονται µε σειρές 

ανάγλυφων στιγµών. Το πρόσωπό της οµοιάζει µε το πρόσωπο της σφίγγας στην αρ. Γ12 

ασπίδα. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 17, αρ. κατ. 21 (µε παλαιό αριθµό ΕΑΜ 11764), πίν. 31. 

 

Γ20. Πίν. 17α, σχ. 7β 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,03µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,027µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα ασπίδας µε παράσταση τµήµατος δεξιόστροφης, γυναικείας 

κεφαλής, πιθανότατα θηλυκής σφίγγας. Το κάλυµµα της κεφαλής τύπου 3β (σχ. 39.3β). 

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα της σφίγγας στην αρ. Γ12 

ασπίδα. Πιθανόν συνανήκει µε το αρ. Γ19 θραύσµα ασπίδας. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 20, αρ. κατ. 32, πίν. 37. 

 

Γ21. Πίν. 17β, σχ. 7γ 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,032µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,037µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0005µ. 

Επιφάνεια ισχυρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα κάτω µισού ασπίδας µε παράσταση αριστερόστροφης γυναικείας 

κεφαλής, πιθανότατα θηλυκής σφίγγας. Το κάλυµµα της κεφαλής τύπου 3β (σχ. 39.3β). 

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου έντονα µε στίξη, οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα της 

σφίγγας στην αρ. Γ12 ασπίδα. Σώζεται µικρό τµήµα της έκφυσης του ποδιού του βάθους 

της αριστερής σφίγγας. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 21-22, αρ. κατ. 37, πίν. 31. 

 

Γ22. Πίν. 17γ, σχ. 8α 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1982. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη Χ970/1982). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,029µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,017µ., µέγ σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα κιτρινόφαιη. 

 

Θραύσµα ασπίδας µε παράσταση αριστερόστροφης γυναικείας κεφαλής, 

πιθανότατα θηλυκής σφίγγας. Ως κάλυµµα κεφαλής φέρει πόλο τύπου 3β (σχ. 39.3β). Η 

κόµη απολήγει σε σπειροπλόκαµο στο ύψος του λαιµού τύπου 3β (σχ. 39.3β). Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των σφιγγών στην αρ. Β2 

ασπίδα. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Γ23. Πίν. 17δ, σχ. 8β 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1985. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη Χ117/1985). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,018µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,019µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα ασπίδας µε παράσταση τµήµατος προσώπου αριστερόστροφης 

γυναικείας κεφαλής πιθανότητα σφίγγας. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου οµοιάζουν 

µε τα αντίστοιχα της σφίγγας στην αρ. Γ12 ασπίδα. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Γ24. Πίν. 18α, σχ. 8γ 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1985. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη Χ200/ 1985). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,047µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,029µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0005µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα ασπίδας µε παράσταση αριστερόστροφης, γυναικείας κεφαλής, 

πιθανότατα θηλυκής σφίγγας. Το κάλυµµα της κεφαλής και κόµη τύπου 3β (σχ. 39.3β). 

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα της σφίγγας στην αρ. Γ12 

ασπίδα. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Γ25. Πίν. 18β, σχ. 9α 
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Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1986. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη Χ 201/1986). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,036µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,026µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Επιφάνεια ελάχιστα διαβρωµένη κατά τόπους. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα ασπίδας µε παράσταση αριστερόστροφης, γυναικείας κεφαλής, 

πιθανότατα θηλυκής σφίγγας. Ως κάλυµµα κεφαλής φέρει πόλο, τύπου 3β (σχ. 39.3β). 

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα της σφίγγας στην αρ. Γ12 

ασπίδα. Σώζεται µικρότατο τµήµα του στήθους της µε κόσµηση επάλληλων σφαιριδίων. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Γ26. Πίν. 18γ, σχ. 9β 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Περισυλλογή 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,092µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,013µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0005µ. 

Πατίνα σκοτεινή ελαιόχρωµη. 

 

Μικρότατο θραύσµα ασπίδας µε παράσταση άνω τµήµατος 

αριστερόστροφης, γυναικείας κεφαλής, πιθανότατα θηλυκής σφίγγας. Το κάλυµµα της 

κεφαλής πόλος τύπου 3β (σχ. 39.3β). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου οµοιάζουν µε 

τα αντίστοιχα της σφίγγας στην αρ. Γ12 ασπίδα. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Γ27. Πίν. 18δ, σχ. 10α 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Περισυλλογή 1984. 
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Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,018µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,009µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0005µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Μικρότατο θραύσµα ασπίδας µε παράσταση τµήµατος κεφαλής 

δεξιόστροφης, γυναικείας κεφαλής πιθανότατα θηλυκής σφίγγας. Το κάλυµµα της 

κεφαλής πόλος τύπου 3β (σχ. 39.3β). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου οµοιάζουν µε 

τα αντίστοιχα της σφίγγας στην αρ. Γ12 ασπίδα. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Γ28. Πίν. 19α, σχ. 10β 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Συλλογή Μητσοτάκη. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Χ 1682. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,0118µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,051µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0045µ., διάµ. χείλους 

0,33µ. 

Επιφάνεια οξειδωµένη. Πατίνα σκοτεινού ελαιώδους χρώµατος. 

 

Τµήµα χείλους και σώµατος ηµισφαιρικής φιάλης µε πολύ λεπτά τοιχώµατα. 

Το χείλος στενό, επίπεδο, έσω νεύον, τριγωνικής διατοµής. Λαβή οριζόντια, 

υπερυψωµένη, κυλινδρικής διατοµής. Κοσµείται µε άνθος λωτού στο κέντρο και 

προσηλώνεται µε τρία χάλκινα καρφιά τριγωνικής διάταξης σε µια κυρτή, οχτώσχηµη 

βάση, η οποία επικαλύπτει εν µέρει το σωζόµενο τµήµα της κύριας ζώνης µε τη σειρά 

των τριών δεξιόστροφων σφιγγών.  

Το κάλυµµα της κεφαλής τύπου 1 (σχ. 39.1). Η κόµη αδιευκρίνιστη λόγω της 

θέσης των καρφιών. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα της 

σφίγγας στην αρ. Γ12 ασπίδα. Τα φτερά οξυκόρυφα µε λεπτή διαγράµµιση ιχθυάκανθας. 

Αµέσως κάτω από το χείλος δευτερεύουσα ζώνη οφθαλµωτού πλοχµού. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Matthδus 1998, 237, αρ. κατ. 284· Matthδus 1998α, 135-137, εικ. 7-12. 
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Γ29. Πίν. 19β σχ. 10γ 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Συλλογή Μητσοτάκη. 

ΕΑΜ Χ 11764/5α, Χ 11764/5α-β (2 ελάσµατα). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,109µ., 0,064µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,027µ., 0,023µ., 0,024, µέγ. σωζ. πάχος: 

0,002µ., διάµ. χείλους 0,33µ. 

Τρία συνανήκοντα θραύσµατα χείλους φιάλης. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Τρία θραύσµατα επίπεδου άνω, ελαφρά έσω νεύοντος ισχυρού χείλους 

φιάλης. Αµέσως κάτω από το χείλος λεπτή ζώνη κρητικού πλοχµού. Στην κύρια ζώνη 

σώζεται το άνω τµήµα του καλύµµατος της κεφαλής τριών δεξιόστροφων σφιγγών, 

τύπου 1 (σχ. 39.1). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. Ο Matthδus (1998α, 136, υπ. 12) αναφέρει ότι συνανήκει µε 

την αρ. Γ28 φιάλη. 

 

Γ30. Πίν. 20α 

Ύστερος 8ος αι. (720) 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

ΕΑΜ 11762/1. 

Μέγ. σωζ. διάµ.: 0,215µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,08µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Μικρό τµήµα άνω µισού ασπίδας και µεγάλο τµήµα κάτω µισού µε προτοµή 

λιονταριού στο κέντρο µε παράσταση ζεύγους αντιθετικών σφιγγών στο κάτω µισό και 

πιθανότατα λιονταριών ή σφιγγών στο άνω µισό της κύριας ζώνης. Στην αµέσως 

υποκείµενη, δευτερεύουσα αποσπασµατικά σωζόµενη ζώνη κρητικός πλοχµός. 

Από το άνω µισό σώζεται µόνο οπίσθιο τµήµα του λεοντόµορφου σώµατος 

και ποδιών του αριστερού λιονταριού ή σφίγγας σε διασκελισµό. Απόδοση σώµατος µε 

αραιό πλέγµα διάστικτων ρόµβων. ∆ήλωση ανατοµικών λεπτοµερειών οπίσθιων ποδιών 
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µε ραβδώσεις. Πέλµα µε συσπειρωµένα δάκτυλα υπό µορφή καµπύλων ραβδώσεων. 

Ουρά καµπύλη προς τα κάτω, µεταξύ των ποδιών. Τα σωζόµενα τµήµατα των ποδιών 

της λεοντόµορφης προτοµής επικαλύπτουν το σώµα των αντιθετικών σφιγγών, 

καλυµµένα µε πλέγµα διάστικτων τετραγώνων. 

Οι σφίγγες σε στάση διασκελισµού έχουν σώµα, πόδια και πέλµα, όµοια µε 

τα αντίστοιχα στο άνω µισό. Το κάλυµµα της κεφαλής πόλος, τύπου 3β (σχ. 39.3β) µε 

πλέγµα διάστικτων τετραγώνων. Σώζεται το πρόσωπο µόνο της αριστερής σφίγγας µε 

έντονη δήλωση των χαρακτηριστικών του προσώπου. 

Το κάθετο προς το σώµα φτερό σε επαφή κατά µήκος της ράχης. Ελαφρά 

καµπύλο προς τα άνω µε λεπτές, παράλληλες ζώνες, για τη δήλωση του φτερώµατος και 

λεπτό, ακόσµητο περίγραµµα. 

Στο περιχείλωµα οπές προσηλώσεως. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Άγνωστο στον Kunze. Bosana-Kourou 1979, 256, αρ. κατ. 31, πίν. 32. 

 

Γ31. Πίν. 20β, σχ. 11α 

Β΄ µισό 8ου αι. (720) 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 1884. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ 1164. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,14µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,13µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένο από τρία θραύσµατα. Πατίνα σκοτεινή ελαιόχρωµη, κυµαινόµενη κατά τόπους. 

 

Θραύσµα κάτω µισού ασπίδας µε προτοµή λιονταριού στο κέντρο που φέρει 

παράσταση αντιθετικού ζεύγους σφιγγών στην κύρια ζώνη και κρητικό πλοχµό στην 

αµέσως υποκείµενη δευτερεύουσα. Η αριστερή σφίγγα σε ευρύ διασκελισµό σώζει 

τµήµα του σώµατός της, το πέλµα του αριστερού, οπίσθιου ποδιού, το φτερό, το στήθος, 

το µεγαλύτερο τµήµα των πρόσθιων ποδιών της, τµήµα του λαιµού, την κόµη και το 

κάλυµµα της κεφαλής. Η δεξιά σώζει την κεφαλή µέχρι το ύψος του στόµατος και µικρό 

τµήµα του φτερού. Το σώµα του ζεύγους των σφιγγών επικαλύπτεται από τα πόδια της 

ελλιπούς κατά τα άλλα κεντρικής προτοµής του λιονταριού. Το κάλυµµα της κεφαλής 

πόλος, τύπου 3β-γ (σχ. 39.3β-γ). Η κόµη απολήγει στη βάση του λαιµού σε γραµµικό 

σπειροπλόκαµο. Τα σωζόµενα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεξιάς, λεπτής 
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απόδοσης: αµυγδαλόσχηµο µάτι, επίµηκες, λεπτό φρύδι, αυτί στο σχήµα διπλής έλικας. 

Το φτερό σε επαφή µε την ανώτερη παρυφή του σώµατος καµπύλο προς τα άνω 

καταλήγει σε οξυκόρυφο άκρο, που χωρίζεται σε λεπτές, παράλληλες ταινίες. Η 

κοιλιακή χώρα χωρίζεται σε παράλληλες ταινίες µε διπλές, λεπτές, σχοινοειδείς, ελαφρά 

κυµατοειδείς γραµµές εσωτερικά, όµοιες µε τις αντίστοιχες του περιγράµµατος του 

στήθους και των πρόσθιων ποδιών της αριστερής. Το σωζόµενο πέλµα της αριστερής µε 

τα δάκτυλα συσπειρωµένα. Στα πόδια και τα πέλµατα του λιονταριού πλέγµα διάστικτων 

τετραγώνων, ίδια  µε τα καλύµµατα κεφαλής και των δύο σφιγγών. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 17, αρ. κατ. 20, πίν. 30. 

 

Γ32. Πίν. 21α-β 

Α΄ τέταρτο 7ου αι. 

 

Παλαίκαστρο. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ 1304. 

Μέγ. σωζ. διάµ.: 0,49µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένη από πολλά θραύσµατα. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ασπίδα µε προτοµή λιονταριού στο κέντρο. Στο άνω µισό της κύριας ζώνης 

αντιθετικό ζεύγος λιονταριών από την κάθε πλευρά κεντρικού φυτικού θέµατος 

ελικοειδών και αντιθετικό ζεύγος σφιγγών στο κάτω. Ακολουθεί ζώνη αντιθετικών, 

διπλών ελίκων µε λεπτότερες ζώνες κρητικού πλοχµού από την κάθε πλευρά. Στο κέντρο 

της ακόσµητης ζώνης πριν το περιχείλωµα σειρά κοµβίων, µικρού µεγέθους. Στο 

περιχείλωµα σειρά όµοιων, µεγαλύτερου µεγέθους. 

Ελλιπής στην κεφαλή της λεοντόµορφης προτοµής και σε τµήµα των ποδιών 

της. Ελλείπει επίσης µεγάλο τµήµα του πρόσθιου τµήµατος του σώµατος και της 

κεφαλής των λιονταριών εκτός από τµήµα της κεφαλής του αριστερού λιονταριού, 

µεγάλο τµήµα του κεντρικού, φυτικού θέµατος, κατά τόπους του σώµατος των σφιγγών, 

της κεφαλής της αριστερής και το ένα τρίτο σχεδόν της επιφάνειας των δευτερεύουσων 

ζωνών και του περιχειλώµατος. 

Τα λιοντάρια στο άνω µισό µε το σώµα ανασηκωµένο και το σωζόµενο 

εξωτερικό πόδι του αριστερού σε επαφή µε το κεντρικό φυτό. Τα οπίσθια πόδια τους σε 
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ευρύ  διασκελισµό. Το σωζόµενο τµήµα του προσώπου του αριστερού λιονταριού 

αποδίδεται φυσιοκρατικά µε το στόµα ανοικτό. Το σώµα καλύπτεται από πλέγµα 

διάστικτου ρόµβων για τη δήλωση του τριχώµατος. Το µυϊκό σύστηµα των ακόσµητων 

µηρών αποδίδεται µε πλαστικότητα. Τα πρόσθια πόδια χωρίζονται από τα πέλµατα µε 

λεπτή ζώνη σχοινοειδούς. Το σωζόµενο πέλµα µε τα ελαφρά συσπειρωµένα δάκτυλα 

αποδίδεται µε λεπτές, παράλληλες, τοξοειδείς γραµµές. Η ουρά επιµήκης, ελικοειδής 

προς τα άνω. 

 Τα πόδια της κεντρικής προτοµής του λιονταριού καλύπτουν τµήµα του 

σώµατος των σφιγγών του κάτω µισού. Στο σωζόµενο τµήµα τους κοσµούνται µε 

πλέγµα διάστικτων τετραγώνων, εκτός από ένα µικρό, γλωσσοειδές διάκενο στο κέντρο. 

Οριζόντια, λεπτή ζώνη σχοινοειδούς επίσης τέµνει το πόδι από το πέλµα που κοσµείται 

µε δύο γραµµικούς ρόδακες και οδοντωτές απολήξεις των νυχιών. 

Οι σφίγγες ανασηκώνουν και ενώνουν τα πρόσθια πόδια του βάθους µε τα 

γραµµικής απόδοσης πέλµατα δηµιουργώντας την αίσθηση ανθρώπινων βραχιόνων. Τα 

εξωτερικά πόδια αναπαύονται κατά µήκος της γραµµής εδάφους. 

Πόλος χαµηλός τύπου 4γ (σχ. 39.4γ). Η κόµη ευθύγραµµη; στο ύψος του 

λαιµού, τύπου 4γ (σχ. 39.4γ).  Γωνιώδης απόδοση χαρακτηριστικών προσώπου: χαµηλό 

µέτωπο, επίµηκες, ελαφρά καµπύλο, διαγραµµισµένο φρύδι, αµυγδαλόσχηµο µάτι, 

ευθεία γραµµή µύτης και σαγονιού, χείλη ευθύγραµµα, αυτί ως κόµµα;, λαιµός 

κανονικός (σχ. 39.4γ). Το στήθος αποστρογγυλευµένο, λείο µε λεπτό, σχοινοειδές 

περίγραµµα περιτρέχει το φτερό. 

Το σώµα, τα πόδια και η ουρά αποδίδονται όµοια µε τα λιοντάρια του άνω 

µισού. Το κάθετο, οξυκόρυφο φτερό, εφάπτεται µε το σώµα, κατά µήκος της ράχης και 

χωρίζεται σε λεπτές, παράλληλες ζώνες, ως πτέρωµα. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό Ιδαίου τύπου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 12-13, αρ. κατ. 8, πίν. 21-23· Canciani 1970, 22, αρ. κατ. 8· 

Bosana-Kourou 1979, 256, αρ. κατ. 33, πίν. 33. 

 

Γ33. Πίν. 22α 

Ύστερος 8ος-πρώιµος 7ος 

 

Ιδαίο Άντρο. Συλλογή Μητσοτάκη. 
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ΕΑΜ 11762/7. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,032µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,067µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα σκοτεινού ελαιώδους χρώµατος. 

 

Θραύσµα ασπίδας µε παράσταση αριστερόστροφης, γυναικείας κεφαλής, 

πιθανότατα θηλυκής σφίγγας. Αριστερά της µορφής ελικοειδείς, αδιάγνωστες απολήξεις 

πιθανόν φυτικού θέµατος. Το κάλυµµα κεφαλής τύπου 3γ (σχ. 39.3γ). µε λεπτή ταινία, 

περιφερειακά του µετώπου. Η απόληξη της κόµης σπειροπλόκαµος στη βάση του λαιµού 

τύπου 3γ (σχ. 39.3γ). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα 

των σφιγγών στην αρ. Β2 ασπίδα.  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 
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∆. ΑΝ∆ΡΙΚΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ 

 (αρ. ∆34-45) 

∆34. Πίν. 22β-23 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ 5. 

Μέγ. σωζ. διάµετρος: 0,565µ., µέγ. σωζ. διάµετρος οµφαλού: 0,194µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένη από πολλά θραύσµατα. Συµπληρωµένη σε µεγάλο τµήµα της επιφάνειάς της. 

Πατίνα  ελαιόχρωµη. 

 

Ασπίδα µε προτοµή λιονταριού στο κέντρο µε παράσταση ζεύγους 

αντιθετικών κρανοφόρων, ασπιδοφόρων πολεµιστών από την κάθε πλευρά φυτικού 

θέµατος στο άνω µισό της κύριας ζώνης και αντιθετικού ζεύγους λιονταριών σε 

διασκελισµό από την κάθε πλευρά φτερωτού ηλιακού δίσκου µε ανθρώπινους βραχίονες 

στο κάτω µισό. Ακολουθούν τρεις δευτερεύουσες ζώνες µε κρητικό πλοχµό και δύο µε 

κοµβία εναλλάξ µε λεπτές, ακόσµητες ζώνες. 

Ελλιπής στην κεντρική λεοντοκεφαλή, σε µεγάλο τµήµα του σώµατος του 

δεξιού πολεµιστή και σε ολόκληρο σχεδόν τον αριστερό πολεµιστή εκτός από τµήµα του 

χεριού του. 

Ο δεξιός σωζόµενος πολεµιστής εικονίζεται ξαπλωµένος µε την κεφαλή 

προς τα κάτω. Το εξωτερικό χέρι κρατεί οµφαλωτή ασπίδα µε οµόκεντρους κύκλους 

στιγµών και ακόσµητο, ηµισφαιρικό οµφαλό το δε χέρι του βάθους του δεξιού, όπως και 

του αριστερού πολεµιστή, τεντωµένο προς τα εµπρός κρατεί µε σφιγµένη τη 

φυσιοκρατικής απόδοσης παλάµη, ιδιότυπο άνθος φοινικοειδούς. Οι αρθρώσεις 

αποδίδονται µε στιγµές και γραµµίδια. Στους καρπούς γραµµές παράλληλες ή 

συγκλίνουσες για τη δήλωση ψέλιου. Στην κεφαλή κωνικό κράνος. 

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου: χαµηλό µέτωπο, καµπύλο, λεπτό φρύδι, 

αµυγδαλόσχηµο µάτι, αποστρογγυλευµένο µάγουλο, ευθεία µύτη, ευθύγραµµα εύσαρκα 

χείλη, µαλακή γραµµή σαγονιού προς τα έσω, λαιµός κοντός, αυτί στο σχήµα 

σχηµατοποιηµένης έλικας. 
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Φέρει ποδήρη χιτώνα µε µανίκια µέχρι τους αγκώνες, κοσµηµένο µε 

παράλληλες ζώνες σφαιριδίων και τεθλασµένων γραµµών. Στους αστραγάλους 

παράλληλα γραµµίδια για τη δήλωση ψέλιου. 

∆ίκτυο τεµνόµενων γραµµών, στο σωζόµενο τµήµα του πέλµατος, πιθανόν 

υπόδηµα. 

Τα φτερά του ηλιακού δίσκου χωρίζονται σε τρία µέρη, µε παράλληλη, 

σχεδόν οριζόντια διαγράµµιση. Στο κέντρο πολύφυλλος, διάστικτος, οµφαλωτός 

ρόδακας. Η βάση του ορθογώνια µε παράλληλες ανισοπαχείς ζώνες και µία πλατύτερη 

κάτω µε κάθετες παράλληλες ραβδώσεις, πιθανόν για την απόδοση πλατιά ζώνης. Οι 

ανθρώπινοι βραχίονες µε µανίκι µέχρι τον αγκώνα κρατούν µε την σφιγµένη τους 

φυσιοκρατικής απόδοσης παλάµη δέσµη τυποποιηµένων φυλλόσχηµων κεραυνών. 

Στους καρπούς παράλληλα γραµµίδια για τη δήλωση ψέλιου. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 6-7, αρ. κατ. 3, πίν. 4-5· Canciani 1970, 21, αρ. κατ. 3. 

 

∆35. Πίν. 24α, σχ. 11β 

Β΄ µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. 

Μέγ. σωζ, µήκος: 0,047µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,058µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,005µ. 

Επιφάνεια ισχυρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη, κυµαινόµενη κατά τόπους. 

 

Θραύσµα ασπίδας µε παράσταση αριστερόστροφης ανδρικής κεφαλής. 

Σώζεται τµήµα του δεξιού χεριού σε γωνίωση προς τα άνω να κρατεί πιθανότατα δόρυ, 

το κυλινδρικό στέλεχος του οποίου κοσµείται στο άκρο του µε τρεις παράλληλες σειρές 

ενάλληλων ηµικυκλίων. Η κόµη περιτρέχει κυκλικά την κεφαλή, πιθανόν τύπου 2 (σχ. 

39.2). Έντονη απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου οµοιάζουν µε τα 

αντίστοιχα των σφιγγών στην αρ. Γ12 ασπίδα. Στον καρπό του δεξιού χεριού δύο 

παράλληλες σειρές κυκλίσκων για τη δήλωση ψέλιου. Ισχυρή νεύρωση στη µετάβαση 

από την κύρια ζώνη στην αµέσως υπερκείµενη, δευτερεύουσα. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 19, αρ. κατ. 30, πίν. 37. 

 

∆36. Πίν. 24β 

Μέσος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

ΕΑΜ 11764 3(ε). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,036µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,05µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένο από δύο θραύσµατα. Πιθανότατα συνανήκει µε τα αρ. κατ. Kunze 33α και 34. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα ασπίδας µε αποσπασµατικά σωζόµενη σκηνή µάχης. Αριστερά 

σώζεται µικρότατο τµήµα του άνω κορµού, µεγάλο τµήµα του δεξιού βραχίονα και του 

κάτω κορµού δεξιόστροφου πολεµιστή µε το πόδι λυγισµένο. ∆εξιά σώζεται µικρό 

τµήµα κάτω κορµού αριστερόστροφου πολεµιστή σε ύπτια θέση µε το σωζόµενο 

λυγισµένο πόδι να αιωρείται. Και οι δύο πολεµιστές φέρουν περικνηµίδες, περισκελίδα 

κοσµηµένη µε αραιές, κάθετες, παράλληλες σειρές ηµικυκλίων. Το ξίφος που 

εικονίζεται µεταξύ των δύο µορφών ανήκει στο δεξιό πολεµιστή. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 21, αρ. κατ. 35, πίν. 37 (µε παλαιό αριθµό 11764β)· Canciani 

1970, 24, αρ. κατ. 35. 

 

∆37. Πίν. 24γ, σχ. 11γ 

Α΄ µισό 8ου αι. 

 

∆ωδώνη. Ανασκαφή Καραπάνου. 

ΕΑΜ 111. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,06µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,05µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,01µ. 

Συγκολληµένο σε σηµεία. Επιφάνεια διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα ασπίδας µε παράσταση δεξιόστροφου γυµνού, ανδρικού άνω 

κορµού και κεφαλής ασπιδοφόρου πολεµιστή. Η κόµη επιστέφει καµπύλα την κεφαλή 

καταλήγοντας σε ταπεινό, πυκνό σπειροπλόκαµο στη βάση του λαιµού, τύπου 3. Τα 
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χαρακτηριστικά του προσώπου τονισµένα: µεγάλο, αµυγδαλόσχηµο µάτι, επίµηκες, 

καµπύλο φρύδι, ισχυρή, ελαφρά καµπύλη γραµµή µύτης, κλειστά, εύσαρκα χείλη, µικρό 

αποστρογγυλευµένο µάγουλο και αυτί ελικοειδούς σχήµατος. 

Ο άνω κορµός κατενώπιον µε τους αποσπασµατικά σωζόµενους βραχίονες 

σε έκταση. Ο αριστερός ώµος διαπερνάται από φυλλόσχηµη αιχµή δόρατος, το 

κυλινδρικό στέλεχος του οποίου σώζεται σε µικρό τµήµα του. Μπροστά από το θώρακα 

µικρή, στρογγυλή, οµφαλωτή ασπίδα. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Carapanos 1878, 34, αρ. κατ. 8, 190-191, πίν. 17,1· Kunze 1931, 36, 212, 

231-232, 253, 269, 284, πίν. 51d. 

 

∆38. Πίν. 25, σχ. 12 

Μέσος 8ος αι. (750) 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ 7. 

Μέγ. σωζ. διαµ.: 0,83µ., µέγ. σωζ. διαµ. οµφαλού: 0,16µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένη από 200 περίπου θραύσµατα. Σώζονται πολλά θραύσµατα που δεν συνανήκουν. 

Συµπληρωµένη κατά τόπους στην επιφάνεια. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ασπίδα µε προτοµή λιονταριού στο κέντρο χωρίς πρόσθια πόδια. Φέρει 

παράσταση βίαιης συµπλοκής ανδρικών µορφών µε άγρια ζώα στις δύο κύριες 

εικονιστικές ζώνες και πλοχµού και κοµβίων άνισου µεγέθους στις τρεις δευτερεύουσες. 

Ελλιπής στην κεντρική λεοντοκεφαλή, κατά τόπους στην επιφάνεια των δύο 

κύριων ζωνών, των δευτερεύουσων και του περιχειλώµατος. 

Στην πλατύτερη, εσωτερική κύρια ζώνη περιφερειακά της προτοµής οι 

µορφές δεν παρατάσσονται συµµετρικά, σε κοινή κλίµακα. Στο άνω µισό διαγώνια προς 

τα αριστερά σύνθεση κρανοφόρου, ασπιδοφόρου τοξότη, στο εν γούνασι δρόµου σχήµα, 

σε κυνήγι λιονταριού. Στην πλάτη του όρθιος γρυπαετός µε ανοιγµένα φτερά. Μεταξύ 

της ανθρώπινης µορφής και του λιονταριού φυτικό θέµα. 

∆εξιά του τοξότη αίγαγρος σε ευρύτατο διασκελισµό προς τα αριστερά και 

διφυές, φυτικό θέµα µεγάλου µεγέθους. 
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Στο κάτω µισό διαγώνια πεσµένος πρηνηδόν δεξιόστροφος ασπιδοφόρος, 

κρανοφόρος πολεµιστής που κρατεί µε το αριστερό χέρι το ξίφος και µε το δεξί χέρι 

του βάθους το ρύγχος αριστερόστροφου λιονταριού στην προσπάθειά του να 

διασωθεί. 

Στα διάκενα, κάτω από τα σώµατα του πολεµιστή και του λιονταριού, από 

αριστερά προς τα δεξιά, λαγός σε διασκελισµό, φυτικό θέµα και δύο µικρογραφικά 

λιοντάρια, το αριστερό σηκωµένο στα οπίσθια πόδια του κάτω από την κεφαλή του 

µεγάλου λιονταριού και το δεξιό σε διασκελισµό κάτω από την κοιλιά του. Άλλο φυτικό 

θέµα µεταξύ των οπίσθιων ποδιών του. 

Το ζεύγος του ασπιδοφόρου, κρανοφόρου πολεµιστή και λιονταριού 

καταλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα της κύριας εσωτερικής ζώνης. 

Ο ασπιδοφόρος τοξότης του άνω µισού κρατεί στρογγυλή, οµφαλωτή ασπίδα 

µε οµόκεντρους κύκλους κοµβίων και ακόσµητων ζωνών στο κέντρο, ενώ ο 

ασπιδοφόρος πολεµιστής; του κάτω µισού κρατεί στρογγυλή, επίσης οµφαλωτή, ασπίδα 

µε οµόκεντρους κύκλους οµοίων κοµβίων µικρού µεγέθους, εκτός από µια σειρά 

µεγαλύτερου µεγέθους. Και οι δύο φέρουν οξυκόρυφο κράνος, περίζωµα µε 

διαγράµµιση ιχθυάκανθας και περικνηµίδες µε διαγράµµιση τεθλασµένων γραµµών και 

ιχθυάκανθας στην κάθετη και οριζόντια ζώνη τους. Στα χέρια συστήµατα γραµµών ή 

ταινιών για τη δήλωση ψέλιου. 

Τα πέλµατα του µεν τοξότη άνω, γραµµικής απόδοσης, του δε πολεµιστή 

κυνηγού κάτω φυσιοκρατικότερα, αν και επίσης γραµµικά. 

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα της σφίγγας 

στην αρ. Γ12 ασπίδα. 

Τα σώµατα των λιονταριών άνω και κάτω ακόσµητα κατά το πλείστον µε 

ραβδώσεις στο οπίσθιο τµήµα, για τη δήλωση των ανατοµικών λεπτοµερειών και πλέγµα 

τετραγώνων για την απόδοση της χαίτης. Φυσιοκρατική δήλωση της κεφαλής, ουρά 

θυσανωτή στην απόληξη, καµπύλη προς τα κάτω, στο πάνω λιοντάρι και προς τα πάνω 

στο κάτω λιοντάρι. Τα πόδια λεία µε διαγραµµισµένο περίγραµµα τεθλασµένων, 

ενάλληλων γραµµών καταλήγουν σε πέλµα µε συσπειρωµένα δάκτυλα και 

διαγραµµισµένες αρθρώσεις. Χρήση ιχθυάκανθας κυρίως για την απόδοση της χαίτης 

και της ουράς των συµπληρωµατικών λιονταριών. 

Οι µορφές στην κύρια εξωτερική ζώνη παρατάσσονται συµµετρικά στο κάτω 

µισό σε αντίθεση µε το άνω. Στην κορυφή της κύριας εξωτερικής ζώνης 
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αριστερόστροφος, ασπιδοφόρος τοξότης στο εν γούνασι δρόµου σχήµα, τοξεύει 

δεξιόστροφο αγριόχοιρο. Αριστερά του αγριόχοιρου άλλος αριστερόστροφος τοξότης σε 

όµοια στάση στοχεύει δεξιόστροφο λιοντάρι που κρατεί παγιδευµένη στα πρόσθια πόδια 

του πεσµένη πρηνηδόν, δεξιόστροφη ανδρική µορφή. ∆εξιά του ασπιδοφόρου τοξότη 

φυτικό θέµα; και λιοντάρι που βαδίζει προς αριστερά. Αριστερά του λιονταριού 

αίγαγρος που βαδίζει προς τα αριστερά. 

Στο κέντρο του κάτω µισού ζεύγος αντίνωτων λιονταριών µε παγιδευµένους 

τους κυνηγούς ανάµεσα στα πρόσθια πόδια τους. Από την κάθε πλευρά ζεύγος 

αντίνωτων επίσης έφιππων, ασπιδοφόρων τοξοτών σε καλπασµό, µε την κεφαλή 

ανεστραµµένη να στοχεύουν λιοντάρια που έχουν δεχθεί ήδη στην κεφαλή τους ένα 

βέλος. Ακολουθούν άλλοι δύο αντίνωτοι έφιπποι τοξότες, σε καλπασµό µε την κεφαλή 

προς τα εµπρός, σε στάση τόξευσης που σπεύδουν σε βοήθεια του παρακείµενου 

ασπιδοφόρου, κρανοφόρου πολεµιστή. 

Όλες οι ανδρικές µορφές φορούν όµοιο κάλυµµα κεφαλής µε µικρές 

διαφοροποιήσεις και διαγράµµιση ιχθυάκανθας, τύπου 1 (σχ. 39.1), εκτός από τους 

πεσµένους κρανοφόρους, ασπιδοφόρους πολεµιστές που φορούν κωνικό κράνος. 

Οι ασπίδες είναι διάστικτες, τύπου ∆ιπύλου στους δύο πεσµένους 

πολεµιστές, στρογγυλές βοιωτικού τύπου µε οµόκεντρους κύκλους κοµβίων στους 

έφιππους τοξότες, εκτός από έναν που κρατεί ασπίδα τύπου ∆ιπύλου, οµοίως µε τους 

πεσµένους πολεµιστές. 

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα της σφίγγας 

στην αρ. Γ12 ασπίδα. 

Το ένδυµα των µορφών οξύληκτο περίζωµα όµοιο µε αντίστοιχο ανδρικών 

µορφών εσωτερικής ζώνης. Φορούν ακόσµητες περικνηµίδες. 

Απόδοση ψέλιων µε συστήµατα λεπτών παράλληλων γραµµών. 

Οι ανδρικές µορφές κάτω από τα λιοντάρια γυµνές από τη µέση και άνω µε 

πλατιά ζώνη στη µέση και περίζωµα στον κάτω κορµό. Γραµµική απόδοση χεριών και 

πελµάτων. 

Τα λιοντάρια οµοιάζουν κυρίως µε τα µικρογραφικά λιοντάρια της κύριας, 

εσωτερικής ζώνης. Γραµµική απόδοση της ουράς και των κεράτων του αιγάγρου. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 8-12, αρ. κατ. 6, πίν. 10-20, υπ. 1· Canciani 1970, 21, αρ. κατ. 6 

(µε προγενέστερη βιβλιογραφία)· Coldstream 1977, 286-8, εικ. 93· Blome 1982, 15-21, πίν. 

6(1.2), υπ. 7. 

 

∆39. Πίν. 26α, σχ. 13α 

Μέσος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. 

Μέγ. σωζ, µήκος: 0,044µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,07µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Πιθανότατα συνανήκει µε τα αρ. κατ. 33 α και 35. Επιφάνεια πολύ διαβρωµένη. Πατίνα 

ελαιόχρωµη, κυµαινόµενη κατά τόπους. 

 

Θραύσµα άνω µισού ασπίδας µε παράσταση κνήµης και πέλµατος πεσµένης 

πρηνηδόν ανθρώπινης µορφής, πιθανότατα ανδρικής. Λεπτή, οριζόντια ταινία αµέσως 

κάτω από το γόνατο µε εσωτερική, λεπτή, τεµνόµενη διαγράµµιση, για την απόδοση 

περικνηµίδας. Στην αριστερή παρυφή του ελάσµατος τρία ηµισφαιρικά, πλαστικά 

εξάρµατα πάνω από λεπτή ταινία, διαγραµµισµένη εσωτερικά. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 21, αρ. κατ. 34, πίν. 37· Canciani 1970, 24, αρ. κατ. 34. 

 

∆40. Πίν. 26β, σχ. 13β 

Μέσος 8ος αι.  
 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1985. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α.(ανασκαφική ένδειξη Χ 540/1985). 

Μέγ. σωζ. µήκος: α) 0,034µ.,  µέγ. σωζ. πλάτος: 0,032µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Πατίνα ανοιχτού ελαιώδους χρώµατος. 

 

Θραύσµα ασπίδας µε παράσταση κνήµης και πέλµατος πεσµένης πρηνηδόν 

δεξιόστροφης ανθρώπινης µορφής, πιθανότατα ανδρικής. 

Στη µετάβαση από την κνήµη στο πέλµα σύστηµα παράλληλων εγχαράξεων 

για την απόδοση της περικνηµίδας. Αµέσως κάτω από το γόνατο σώζεται τµήµα της 

παρυφής του ενδύµατος κοσµηµένου µε λεπτά, παράλληλα γραµµίδια. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Αδηµοσίευτο. 

 

∆41. Πίν. 26γ, σχ. 13γ 

α΄ µισό 8ου αι.  

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1986. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α.(ανασκ. ένδειξη Χ1317/1986). 

Μέγ. σωζ. µήκος: α) 0,027µ.,  µέγ. σωζ. πλάτος: 0,029µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Πατίνα ελαιώδους χρώµατος. 

 

Θραύσµα ασπίδας µε παράσταση τµήµατος κνήµης και πέλµατος ανδρικής 

µορφής.  

Στη βάση της κνήµης µικρά παράλληλα γραµµίδια και τµήµα κάθετης 

πλάγιας ταινίας για τη δήλωση περικνηµίδας. ∆εξιά τµήµα του ποδήρους ενδύµατος, 

ασσυριακού τύπου. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Αδηµοσίευτο. 

 

∆42. Πίν. 26δ 

Μέσος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Συλλογή Μητσοτάκη. 

ΕΑΜ 11764/3(α). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,085µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,135µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Πατίνα ελαιώδους χρώµατος. 

 

Τµήµα άνω µισού ασπίδας µε παράσταση άνω κορµού δεξιόστροφης 

πεσµένης πρηνηδόν, ασπιδοφόρου ανδρικής µορφής σε συµπλοκή µε λιοντάρι. Αριστερά 

σώζεται µικρό τµήµα του περιγράµµατος της ασπίδας του, πιθανότατα στρογγυλής. 

∆εξιά µεταξύ της κεφαλής του πολεµιστή και του πέλµατος του λιονταριού τµήµα του 

περιγράµµατος του στήθους λιονταριού. 
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Ο πολεµιστής φορεί έναν τύπο υποκάµισου µε λεπτή παράλληλη 

διαγράµµιση. Το υψηλό κάλυµµα της κεφαλής του ακόσµητο. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα του πολεµιστή στην αρ. ∆34 ασπίδα. Στο χέρι 

του κρατεί ξίφος µε το οποίο προσπαθεί να πλήξει το λιοντάρι, το σωζόµενο πέλµα του 

οποίου βρίσκεται κάτω από το βραχίονα του πολεµιστή, ενώ στο λαιµό και στην οπίσθια 

πλευρά της κεφαλής του πολεµιστή σώζεται µικρό τµήµα της κεφαλής του λιονταριού. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931,21, αρ. κατ. 36, πίν. 37 (µε παλαιό αριθµό ΕΑΜ 11764 ε). 

 

∆43. Πίν. 27α-γ, σχ. 13δ 

Μέσος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

α. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α., β. ΕΑΜ 11762/3, ΕΑΜ 11762/23(β). 

Μέγ. σωζ. µήκος: α) 0,09µ., β) 0,034µ., µέγ. σωζ. πλάτος: α) 0,151µ., β) 0,02µ., µέγ. σωζ. 

πάχος: α) 0,0005µ., β) 0,0005µ. 

Συγκολληµένο από τρία θραύσµατα. Συνανήκει µε το ΕΑΜ 11762/23. Πατίνα ελαιόχρωµη, 

κυµαινόµενη κατά τόπους. 

 

α. ∆ύο τµήµατα κύριας, εσωτερικής ζώνης στο άνω µισό ασπίδας µεγάλου 

µεγέθους µε υπόλοιπο παράστασης κυνηγιού λιονταριού και µικρό τµήµα 

δευτερεύουσας, ακόσµητης ζώνης που χωρίζεται από την κύρια µε πλαστικό δακτύλιο. 

Το κέντρο του ελάσµατος καταλαµβάνει τοξότης-κυνηγός µε το δεξί του 

πόδι ελλιπές στο πέλµα γονατισµένο στη γραµµή του έδαφος στη στιγµή της τόξευσης. 

Ο άνω κορµός λυγισµένος προς τα εµπρός. Ο δεξιός βραχίονας σηκωµένος και 

λυγισµένος στο ύψος του αγκώνα. Το χέρι τεντώνει τη χορδή του τόξου του οποίου το 

κατώτερο άκρο βρίσκεται πάνω από το πόδι του λιονταριού. Η χορδή τέµνει πλαγίως το 

στήθος του τοξότη. 

Ο πολεµιστής φέρει περικνηµίδες µε διαγράµµιση εσωτερικά και ποδήρη 

χιτώνα που κοσµείται µε πυκνά συστήµατα παράλληλων και τεµνόµενων γραµµιδίων µε 

ακόσµητη ζώνη στο ύψος του ισχίου. Φέρει ξίφος και φαρέτρα µε πλατύ, 

αποστρογγυλευµένο κάτω άκρο, ενώ πάνω από τον ώµο είναι εµφανές το ανώτερο άκρο 

της φαρέτρας µε τα βέλη. 
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∆εξιά του τοξότη σώζεται το προς τα οπίσω λυγισµένο, οπίσθιο πόδι 

δεξιόστροφου λιονταριού σε διασκελισµό. 

Στο διάκενο πάνω αριστερά και κάτω αιχµηρή και ελικοειδής απόληξη 

αδιευκρίνιστου µέλους φυτού ή ζώου. 

β. Θραύσµα από την ίδια ασπίδα µε παράσταση τµήµατος ανδρικού 

ενδύµατος. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 20, αρ. κατ. 31, πίν. 36· Canciani 1970, 24, αρ. κατ. 31. 

 

∆44. Πίν. 28α 

Μέσος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

ΕΑΜ 11764/3(β). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,029µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,066µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Συγκολληµένο σε σηµεία. Πιθανότατα συνανήκει µε αρ. κατ. 34 και 35. Επιφάνεια διαβρωµένη. 

Πατίνα  ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα άνω µισού ασπίδας µε παράσταση αποτµήµατος σκηνής κυνηγιού. 

Αριστερά εικονίζεται αριστερόστροφο λιοντάρι, ελλιπές στην κεφαλή, το οποίο πατεί 

πάνω στο δεξί βραχίονα του κατά τα άλλα ελλιπούς πεσµένου πολεµιστή-κυνηγού, το 

ξίφος του οποίου πλήττει το λιοντάρι στην κοιλιά. ∆εξιά τµήµα χεριού τοξότη-κυνηγού 

τη στιγµή της τόξευσης εναντίον του ίδιου λιονταριού. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 20, αρ. κατ. 33 α, πίν. 37 (µε παλαιό αριθµό ΕΑΜ 11762ε)· 

Canciani 1970, 24, αρ. κατ. 33. 

 

∆45. Πίν. 28β 

Β΄  µισό 8ου αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

ΕΑΜ 11766. 
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Μέγ. σωζ. µήκος: 0,117µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,0...µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,01µ. 

Συγκολληµένο από δύο θραύσµατα. Επιφάνεια πολύ διαβρωµένη. Πατίνα  ελαιόχρωµη. 

 

Μεγάλο θραύσµα ασπίδας µε παράσταση δεξιόστροφου έφιππου 

επανδρωµένου άρµατος. Το γραµµικής κόσµησης άλογο ελλιπές στην κεφαλή και στα 

πρόσθια πόδια του ζώου. Πάνω στο κιβωτιόσχηµο άρµα δύο δεξιόστροφες ανδρικές, 

γενειοφόρες µορφές: ο ηνίοχος έµπροσθεν και ο τοξότης όπισθέν του µε το χέρι του σε 

έκταση  σε θέση τόξευσης. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931, 33, αρ. κατ. 75, πίν. 37· Canciani 1970, 29, αρ. κατ. 75 (µε 

προγενέστερη βιβλιογραφία). 
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Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ 

(αρ. Ε46-89) 

 

Ε46. Πίν. 29α-ε, σχ. 14 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885, Γ. Σακελλαράκη 1982, 1983, 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Χ32 (ανασκαφή F. Halbherr 1885). Ανασκ. ένδειξη: Χ 

1081, 1092/1982, 138/1983, 62, 330, 342, 450 (δύο ελάσµατα)/ 1984, ένα έλασµα χωρίς ένδειξη 

(περισυλλογή 1984). 

∆ιάµετρος: 0, 39µ., µέγ. - ελάχ. σωζ. µήκος: 0,123-0,12µ., µέγ. - ελάχ. σωζ. πλάτος: 0,198-

0,011µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

∆εκαπέντε συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, γυναικείας, ενδεδυµένης θεότητας  στην 

κύρια εικονιστική ζώνη και αλυσίδας λωτόσχηµων ανθεµίων και κρητικού πλοχµού στις 

δευτερεύουσες.  Σώζονται τµήµατα δύο αριστερόστροφων, γυναικείων ενδεδυµένων 

µορφών µε προσφορές πουλιών η αριστερή και πουλιών και ψαριών η δεξιά. Σώζονται 

οκτώ επίσης αποσπασµατικές, χειροκρατούµενες, δεξιόστροφες, γυναικείες µορφές, 

τµήµατα της κεφαλής και του άνω κορµού τριών δεξιόστροφων µορφών και µιας 

αριστερόστροφης καθώς και πέντε τµήµατα κάτω κορµού γυναικείων, ενδεδυµένων 

µορφών, από τις οποίες οι δύο δεξιόστροφες σώζουν το αριστερό πέλµα τους.  

Το κάλυµµα της κεφαλής και η κόµη ανήκει στον τύπο 1 (σχ. 39.1), εκτός 

από την κόµη της γυναικείας µορφής µε προσφορά ψαριών που ανήκει στον τύπο 2 (σχ. 

39.2). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου τονισµένα: επιµήκη, καµπύλα φρύδια, 

αµυγδαλόσχηµα µάτια, εύσαρκα, αποστρογγυλευµένα µάγουλα, αυτί σε σχήµα 

σχηµατοποιηµένης, διπλής έλικας, ισχυρή γραµµή µύτης, χείλη µικρά, κλειστά και 

εύσαρκα, σαγόνι προς τα έσω. Ένδυµα τύπου Α (σχ. 40.Α). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Kunze 1931,  31, 35 αρ. κατ. 70, 71, 88, πίν. 32, 48· Canciani 1970, 27 (µε 

προγενέστερη βιβλιογραφία)· Sakellarakis 1985, 40, πίν. 25. 
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Ε47. Πίν. 30, σχ. 15 

Ύστερος 8ο αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983-1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 1079, 1092/1982, 282 (δύο 

ελάσµατα)/1983, 135, 331, 428 (δύο ελάσµατα )/1984, ένα έλασµα χωρίς ένδειξη (περισυλλογή 

1984) 

∆ιάµετρος: 0,39µ., µέγ.- ελάχ. σωζ. µήκος: 0,029-0,011µ., µέγ.- ελάχ. σωζ. πλάτος: 0,031-

0,012µ., µέγ. πάχος: 0,0001µ. 

Συγκολληµένη σε σηµεία. Πατίνα στιλπνή, ελαιόχρωµη. 

 

Εννιά συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, γυναικείας, ενδεδυµένης θεότητας στην 

κύρια εικονιστική ζώνη και κρητικού πλοχµού στις δύο δευτερεύουσες. Σώζονται 

τµήµατα της κεφαλής και του άνω κορµού  τριών δεξιόστροφων γυναικείων, 

ενδεδυµένων µορφών και του άνω κορµού µιας αριστερόστροφης, αντίστοιχης µορφής 

καθώς και του άνω και κάτω κορµού αντίστοιχα τριών χειροκρατούµενων γυναικείων 

ενδεδυµένων µορφών. Το κάλυµµα της κεφαλής και η κόµη ανήκει στον τύπο 1 (σχ. 

39.1). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των γυναικείων 

µορφών στην αρ. Ε46 φιάλη. Ένδυµα τύπου Α (σχ. 40.Α). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε48. Πίν. 31, σχ. 16 

Ύστερος 8ος 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1982-1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη Χ 1068/1982, 232/1983, 162, 310, 

342/1984, ένα έλασµα χωρίς ένδειξη (περισυλλογή 1983). 

∆ιάµετρος 0,39µ., µέγ. σωζ. µήκος: 0,024µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,018µ., µέγ. σωζ. 

πάχος:0,0001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 
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Πέντε συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, γυναικείας, ενδεδυµένης θεότητας στην 

κύρια εικονιστική ζώνη και διπλού, κρητικού πλοχµού στη δευτερεύουσα. Σώζεται η 

κεφαλή τριών και ο άνω κορµός δύο δεξιόστροφων, γυναικείων µορφών και το κάλυµµα 

κεφαλής µιας επίσης δεξιόστροφης γυναικείας µορφής, τύπου 1 (σχ. 39.1). 

Το χαµηλό κάλυµµα της κεφαλής και η κόµη ανήκουν στον τύπο 1 (σχ. 

39.1). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των 

γυναικείων µορφών στην αρ. Ε46 φιάλη. Ένδυµα τύπου Α (σχ. 40.Α). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε49. Πίν. 32, σχ. 17 

Ύστερος 8ος-πρώιµος 7ος 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983-1985. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 213, 339, 452/1983, 86, 397, 

694/1984, 165/1985). 

Μέγ.-ελάχ. σωζ. µήκος: 0,016-0,007µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. πλάτος: 0,021-0,012µ., µέγ. σωζ. πάχος: 

0,0001µ. 

Επιφάνεια στιλπνή. Πατίνα σκοτεινή, ελαιόχρωµη. 

 

Επτά συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, ενδεδυµένης, γυναικείας θεότητας στην 

κύρια εικονιστική ζώνη. Σώζεται τµήµα του άνω κορµού όρθιας, ενδεδυµένης, 

γυναικείας µορφής. Ένδυµα τύπου Α (σχ. 40.Α). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε50. Πίν. 33, σχ. 18 

Ύστερος 8ος 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1982-1984, 1986. 



 

 265

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 1068 (τρία ελάσµατα)/1982, 103, 

202, 248, 270, 282, 359, 403, 440 (δύο ελάσµατα)/1983, 76 (δύο ελάσµατα), 86 (δύο ελάσµατα), 

107, 109 (δύο ελάσµατα), 135, 140, 162 (πέντε ελάσµατα), 163, 182 (τρία ελάσµατα), 292 (δύο 

ελάσµατα), 310, 366, 403, 408 (δύο ελάσµατα), 428, 450 (τρία ελάσµατα), 504 (τρία ελάσµατα), 

657, 670, 679, 741/1984, 306, 326, 509/1986, τέσσερα ελάσµατα χωρίς αριθµό (περισυλλογές). 

∆ιάµετρος: 0,39µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. µήκος: 0,053-0,008µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. πλάτος: 0,028-

0,007µ., µέγ. σωζ. πάχος 0,0001µ. 

Συγκολληµένη σε σηµεία. Πατίνα στιλπνή, ελαιόχρωµη. 

 

Σαράντα ένα συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, ενδεδυµένης, γυναικείας θεότητας στην 

κύρια εικονιστική ζώνη και κρητικού πλοχµού και κοµβίων στις δευτερεύουσες. Σε οκτώ 

θραύσµατα σώζονται οι κεφαλές δεξιόστροφων, ενδεδυµένων, γυναικείων µορφών, σε 

τέσσερα ο άνω κορµός δεξιόστροφων όµοιων µορφών, σε δεκατέσσερα τµήµατα 

όρθιων, χειροκρατούµενων, ενδεδυµένων, γυναικείων µορφών, και σε τέσσερα ο κάτω 

κορµός και τα πέλµατα τεσσάρων δεξιόστροφων αντίστοιχων µορφών. Το κάλυµµα της 

κεφαλής και η κόµη ανήκει στον τύπο 1 (σχ. 39.1). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των γυναικείων µορφών στην αρ. Ε46 φιάλη. Ένδυµα τύπου 

Α (σχ. 40.Α). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε51. Πίν. 34, σχ. 19 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983-1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 403/1983, 230,646/1984, 53/1985). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,069µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,094µ., µέγ. σωζ. πάχος 0,0001µ. 

Επιφάνεια πολύ διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Τέσσερα συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, γυναικείας, ενδεδυµένης θεότητας στην 

κύρια εικονιστική ζώνη. Από αριστερά προς τα δεξιά σώζεται η κεφαλή και ο κάτω 
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κορµός δεξιόστροφης, ενδεδυµένης, γυναικείας µορφής που κρατεί ασύµµετρη 

επτάχορδη «κιθάρα». Φέρει κάλυµµα κεφαλής τύπου  1 (σχ. 39.1). Το ένδυµά της ανήκει 

στον τύπο Β (σχ. 40.Β). ∆εξιά της µορφής σώζεται τµήµα του κάτω κορµού και του 

δεξιού βραχίονα γυναικείας, ενδεδυµένης θεότητας σε ευθύγραµµο θρόνο µε ψηλό 

ερεσείνωτο. Κόµη τύπου 1 (σχ. 39.1). Ένδυµα πιθανόν τύπου Α (σχ. 40.Α). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε52. Πίν. 35, σχ. 20 

Ύστερος 8ος 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 18, 132/1983). 

∆ιάµετρος: 0,39µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. µήκος: 0,022-0,016µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. πλάτος: 0,018-

0,015µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη σε σηµείο. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

∆ύο συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, ενδεδυµένης, γυναικείας θεότητας στην 

κύρια εικονιστική ζώνη. Σώζεται τµήµα του ποδήρους ενδύµατος, τύπου Α (σχ. 40.Α), 

δύο; δεξιόστροφων γυναικείων µορφών και τµήµα του δεξιού πέλµατος της µιας και του 

αριστερού βραχίονα της άλλης. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε53. Πίν. 36, σχ. 21 

Ύστερος 8ος  αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885, Γ. Σακελλαράκη 1983-1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ένα έλασµα α.α. από την ανασκαφή F. Halbherr 1885 

και  ανασκ. ένδειξη: Χ 440/1983, 408/1984). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,032µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,021µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Πατίνα ελαιόχρωµη. 
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Τρία συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, ενδεδυµένης, γυναικείας µορφής. 

Σώζονται τµήµατα του κάτω κορµού τριών γυναικείων ενδεδυµένων µορφών και των 

πελµάτων µιας δεξιόστροφης µορφής. Ένδυµα τύπου Α (σχ. 40.Α). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε54. Πίν. 37, σχ. 22 

Ύστερος 8ος 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983-1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 192/1983, 288/1984). 

Μέγ.-ελάχ. σωζ. µήκος: 0,016-0,021µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. πλάτος: 0,014-0,012µ., µέγ. σωζ. πάχος: 

0,0001µ. 

Επιφάνεια ισχυρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

∆ύο συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης, µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, γυναικείας θεότητας. Σώζονται τµήµατα 

του κάτω κορµού δύο γυναικείων, ενδεδυµένων µορφών. Ένδυµα τύπου Α (σχ. 40.Α). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε55. Πίν. 38, σχ. 23 

Ύστερος 8ος 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983-1984, 1986. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 172/1983, 87, 232 (δύο 

ελάσµατα)/1983, 292/1984, 342/1986). 

Μέγ.-ελάχ. σωζ. µήκος: 0,016-0,011µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. πλάτος: 0,014-0,011µ., µέγ. σωζ. πάχος: 

0,0001µ. 

Επιφάνεια διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 
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Έξι συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης που συνανήκουν, µε απότµηµα 

παράστασης τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, γυναικείας θεότητας στην 

κύρια εικονιστική ζώνη. Σώζονται τµήµατα του ενδεδυµένου κάτω κορµού έξι 

γυναικείων µορφών. Ένδυµα τύπου Α (σχ. 40.Α). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε56. Πίν. 39, σχ. 24 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983-1984, 1986. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 282, 359/1983, 109, 162, 206, 504, 

625/1984, 499, 580/1986). 

∆ιάµετρος: 0,39µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. µήκος: 0,021-0,008µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. πλάτος: 0,025-

0,015µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0003µ. 

Επιφάνεια κατά τόπους διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Εννιά θραύσµατα φιάλης που συνανήκουν, µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, ενδεδυµένης, γυναικείας θεότητας στην 

κύρια εικονιστική ζώνη. Σώζονται τµήµατα του ποδήρους ενδύµατος οκτώ γυναικείων, 

δεξιόστροφων µορφών πιθανόν τύπου Β (σχ. 40.Β) και τµήµατα των πελµάτων τριών 

από αυτές. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε57. Πίν. 40, σχ. 25 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885, Γ. Σακελλαράκη 1983-1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ένα έλασµα χωρίς αριθµό από την ανασκαφή F. 

Halbherr 1885,  ανασκ. ένδειξη: Χ 311, 440/1983, 109, 182, 408 (2 ελάσµατα), 428, 721/1984). 

∆ιάµετρος: 0,39µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. µήκος: 0,045-0,013µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. πλάτος: 0,023-

0,012µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 
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Επιφάνεια κατά τόπους πολύ διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Εννιά συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης ενδεδυµένης, γυναικείας θεότητας στην 

κύρια, εικονιστική ζώνη και κρητικού πλοχµού στην αµέσως υποκείµενη, δευτερεύουσα. 

Σώζεται τµήµα του κάτω κορµού και των πελµάτων τεσσάρων όρθιων ενδεδυµένων, 

δεξιόστροφων, γυναικείων µορφών και τµήµατος του κάτω κορµού τριών όµοιων 

µορφών. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε58. Πίν. 41, σχ. 26 

Ύστερος 8ος-πρώιµος 7ος 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 76, 169, 292, 679/1984). 

∆ιάµετρος: 0,39µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. µήκος: 0,034-0,013µ., µέγ.-ελάχ. σωζ. πλάτος: 0,026-0,09µ., 

µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Τέσσερα συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, ενδεδυµένης, γυναικείας µορφής. Στην 

κύρια εικονιστική ζώνη σώζεται τµήµα του κάτω κορµού δύο δεξιόστροφων, 

ενδεδυµένων, γυναικείων µορφών και τµήµα βραχίονα όµοιας µορφής. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε59. Πίν. 42, σχ. 27 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 366, 711/1984). 
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Μέγ.- ελάχ. σωζ. µήκος: 0,023-0,01µ., µέγ.- ελάχ. σωζ. πλάτος: 0,015-0,017µ., µέγ. σωζ. πάχος: 

0,0001µ. 

Πατίνα στιλπνή ελαιόχρωµη. 

 

∆ύο συνανήκοντα θραύσµατα φιάλης µε απότµηµα παράστασης 

τελετουργικών δρώµενων προς τιµήν ένθρονης, ενδεδυµένης γυναικείας µορφής. Στην 

κύρια εικονιστική ζώνη σώζεται τµήµα µε παράσταση τµήµατος κάτω κορµού και 

πέλµατος δύο όρθιων ενδεδυµένων, δεξιόστροφων, γυναικείων µορφών. Ένδυµα τύπου 

Α (σχ. 40.Α). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε60. Πίν. 43, σχ. 28 

7ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984-1985. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 544/1984, Χ188/1985). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,015-0,022µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,012-0,014µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0005µ. 

Επιφάνεια πολύ διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Τρία θραύσµατα  φιάλης µε παράσταση δύο αποσπασµατικά σωζόµενων 

αντωπών όρθιων, ενδεδυµένων, χειροκρατούµενων, γυναικείων µορφών. Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου εκλεπτυσµένα: ισχυρή γραµµή µύτης, χείλη ευθύγραµµα 

και εύσαρκα, σαγόνι αιχµηρό.  Ένδυµα  τύπου Γ (σχ. 40.Γ). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε61. Πίν. 43α, σχ.  29α 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 50/1984). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,01µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,015µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 
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Επιφάνεια κατά τόπους ελαφρά οξειδωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα φιάλης µε παράσταση κεφαλής δεξιόστροφης γυναικείας µορφής. 

Το σωζόµενο τµήµα της κόµης τύπου 2 (σχ. 39.2). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των γυναικείων µορφών στην αρ. Ε46 φιάλη. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε62. Πίν. 43β, σχ. 29β 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 334/1984). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,009µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,012µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ό.π. Το κάλυµµα της κεφαλής και η κόµη τύπου 1 (σχ. 39.1). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε63. Πίν. 43γ, σχ. 29γ 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1985. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 525/1985). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,018µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,014µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Όπως το Ε61. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 
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Ε64. Πίν. 43δ, σχ. 29δ 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 752/1984). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,009µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,008µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. 

 

Όπως το Ε61. Το αυτί οµοιάζει µε το αντίστοιχο των γυναικείων µορφών 

στην αρ. Ε46 φιάλη. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε65. Πίν. 44α, σχ. 30α 

Ύστερος 8ος-πρώιµος 7ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 24/1983). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,016µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,016µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη σε σηµεία. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα φιάλης µε παράσταση βραχιόνων σε έκταση δύο παρακείµενων, 

πιθανότατα γυναικείων µορφών που ενώνονται στον καρπό. Οι τριπλές, εγχάρακτες 

γραµµές στους καρπούς των βραχιόνων για τη δήλωση ψελίων. Γραµµική δήλωση της 

παλάµης. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε66. Πίν. 44β, σχ. 30β  

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 99/1983). 
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Μέγ. σωζ. µήκος: 0,007µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,08µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0005µ. 

Επιφάνεια διαβρωµένη σε σηµεία. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ό.π. Σώζονται οι παλάµες των χεριών, γραµµικής απόδοσης. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε67. Πίν. 44γ, σχ. 30γ 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 270/1983). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,014µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,016µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0005µ. 

Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα φιάλης µε παράσταση δεξιάς παλάµης ανθρώπινης µορφής. µε 

γραµµική δήλωση των δακτύλων. Παράλληλα γραµµίδια στον καρπό για τη δήλωση 

ψέλιου. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε68. Πίν. 44δ, σχ. 30δ 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 311/1983). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,012µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,01µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Επιφάνεια ελάχιστα διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ό.π. Ελλιπείς στις παλάµες. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 
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Ε69. Πίν. 45α, σχ. 31α 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 422/1983). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,015µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,013µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Επιφάνεια πολύ διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ό.π. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε70. Πίν. 45β, σχ. 31β 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 342 /1984). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,011µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,013µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ό.π. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε71. Πίν. 45γ, σχ. 31γ     

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 504 /1984). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,012µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,04µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0005µ. 

Επιφάνεια ελαφρά οξειδωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 
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Ό.π.  Ελλιπές στις παλάµες  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε72. Πίν. 45δ, σχ. 31δ 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 135/1984). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,01µ., µέγ. σωζ. πλάτος:0,016µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Όµοιο µε αρ. Ε67.  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε73. Πίν. 46α, σχ. 32α 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Περισυλλογή 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,036µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,019µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα φιάλης µε παράσταση κάτω κορµού όρθιας, ενδεδυµένης, 

δεξιόστροφης γυναικείας µορφής. Σώζεται αποσπασµατικά ο δεξιός σε έκταση 

βραχίονας της µορφής. Ένδυµα τύπου Α (σχ. 40.Α). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε74. Πίν. 46β, σχ. 32β 

Ύστερος 8ος-πρώιµος 7οςαι.  
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Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 109 /1984). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,014µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,09µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Επιφάνεια ισχυρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ό. π. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε75. Πίν. 46γ, σχ. 32γ 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 310/1984). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,014µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,09µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Επιφάνεια ισχυρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ό. π. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε76. Πίν. 46δ, σχ. 32δ 

Ύστερος 8ος αι.  

 

Ιδαίο Άντρο. Περισυλλογή 1984. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,034µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,023µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ό.π. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε77. Πίν. 46ε, σχ. 32ε 

Ύστερος 8ος αι.  

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1984-1985. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (περισυλλογή 1984 - ανασκ. ένδειξη Χ90/1985). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,027µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,024µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,00015µ. 

Συγκολληµένο από δύο θραύσµατα. Επιφάνεια ισχυρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ό.π. Ένδυµα τύπου Β (σχ. 40.Β). Σώζονται και τα δύο δεξιόστροφα πέλµατα 

της µορφής. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε78. Πίν. 46στ, σχ. 32στ 

Ύστερος 8ος αι.  

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1985. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 90/1985). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,01µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,005µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0005µ. 

Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ό. π. Ένδυµα τύπου Α (σχ. 40.Α). Σώζεται το αριστερό πέλµα της µορφής. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε79. Πίν. 47α, σχ. 33α   

Ύστερος 8ος αι.  

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 311/1983). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,018µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,03µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 
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Συγκολληµένο από δύο θραύσµατα. Επιφάνεια οξειδωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα φιάλης µε παράσταση πελµάτων δεξιόστροφης, γυναικείας 

µορφής, γραµµικής απόδοσης, στην κύρια ζώνη και κρητικού πλοχµού στην αµέσως 

υποκείµενη δευτερεύουσα.  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε80. Πίν. 47β, σχ. 33β   

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α. α. (ανασκ. ένδειξη: Χ 311/1983). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,015µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,017µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ό. π. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε81. Πίν. 47γ, σχ. 33γ 

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1983. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α.α. (ανασκαφική ένδειξη Χ440/1983. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,023µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,034µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0001µ. 

Επιφάνεια ελαφρά διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Θραύσµα φιάλης µε παράσταση τµήµατος αριστερού ποδιού τράπεζας 

προσφορών στην κύρια εικονιστική ζώνη και κρητικού πλοχµού στην αµέσως 

υποκείµενη. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε82. Πίν. 48α, σχ. 34α 

Πρώιµος 7ος αι.  

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α.α. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,03µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,025µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,001µ. 

Επιφάνεια ελάχιστα διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

∆ύο τµήµατα βοστρυχωτής κόµης ανθρώπινης µορφής τύπου 21062 (σχ. 

39.2). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Boardman 1961, 80-81, εικ. 35, πίν. XXVIII, XXIV, αρ. κατ. 378). 

 

Ε83. Πίν. 48β, σχ. 34β 

Ύστερος 8ος αι.  

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη 1982. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α.α. (ανασκ. ένδειξη Χ 616/1982). 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,021µ. µέγ. σωζ. πλάτος: 0,044µ. µέγ. σωζ. πάχος: 0,0005µ. 

Επιφάνεια ελάχιστα διαβρωµένη. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

∆ύο τµήµατα βοστρυχωτής κόµης ανθρώπινης µορφής τύπου 2 (σχ. 39.2). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Αδηµοσίευτο. 

 

Ε84. Πίν. 49α, σχ. 35 

Ύστερος 8ος αι.  
 

                                                           
1062 Τα ελάσµατα αυτά συνανήκουν µε το ανθρωποµορφικό αγγείο επίσης από το Ιδαίο Άντρο, τώρα στο 

Μουσείο της Οξφόρδης [Boardman 1961, 80-81, εικ. 35, πίν. XXVIII, XXIV, αρ. κατ. 378)]. 
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Ιδαίο Άντρο. Συλλογή Μητσοτάκη. 

ΕΑΜ 11764 (1α-β). 

∆ιάµετρος: 0,17µ., µέγ. σωζ. µήκος: 0,055µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,105µ., µέγ. σωζ. πάχος: 

0,0001µ. 

Συγκολληµένη κατά τόπους. Πατίνα σκοτεινού ελαιώδους χρώµατος. 

 

Τµήµα περιχειλώµατος και τοιχώµατος φιάλης. Η κύρια εικονιστική ζώνη 

περιβάλλεται από τέσσερις ζώνες κρητικού πλοχµού και δύο πλατύτερες ακόσµητες. Στο 

περιχείλωµα σειρά κοµβίων. Στην κύρια εικονιστική ζώνη σώζεται τµήµα κλίνης ή 

ανάκλιντρου µε δύο ευθύγραµµα πόδια. Το ένα άκρο της κλίνης καµπυλούµενο προς τα 

άνω µε διαγράµµιση εσωτερικά πιθανότατα τµήµα επίπλου ή µαξιλαριού. Προς τα 

αριστερά, το ορθογώνιας διατοµής πόδι άλλου επίπλου. Αριστερά του, πόδι άλλου 

επίπλου, ορθογώνιας διατοµής. ∆εξιά του, τµήµατα του άνω κορµού δύο αντωπών 

γυναικείων µορφών µε κάλυµµα κεφαλής και κόµη τύπου 1 (σχ. 39.1) καθώς και 

τµήµατα του κάτω κορµού και το χέρι δύο αντίνωτων, οµοίων µορφών. Ένδυµα τύπου Β 

(σχ. 40.Β). Παράλληλες εγχαράξεις στον καρπό του σωζόµενου χεριού για τη δήλωση 

ψέλιου. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Markoe 1985, 166, 239 άνω (Cr 81)· Matthäus 1999, 256-260 και ιδιαιτέρως 

258· idem 1999-2000, 52-54. 

 

Ε85. Πίν. 49β, σχ. 36α 

Ύστερος 8ος αι.  

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου α.α. 

Μέγ. σωζ. ύψος: 0,03µ., µέγ. σωζ. διάµετρος χείλους: 0,15-0,16µ., µέγ. σωζ. πάχος α) 

τοιχωµάτων 0,0005µ. β) χείλους 0,002µ. 

Ελλιπής σε µεγάλο τµήµα του σώµατος και του χείλους. Συγκολληµένη από τρία κοµµάτια. 

Συµπληρωµένο σε µικρό τµήµα της επιφάνειας. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Ηµισφαιρική φιάλη. Χείλος ισχυρό, ελαφρά έσω νεύον. Αµέσως κάτω από 

το χείλος λεπτή ζώνη κρητικού πλοχµού. Στην κύρια εικονιστική ζώνη σώζεται από 
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αριστερά προς τα δεξιά σώµα πέντε γυναικών-µουσικών µε ασύµµετρη «κιθάρα». Στη 

συνέχεια σώζεται τµήµα του ψηλού λαιµού και χείλους σπονδικής πρόχου. ∆εξιά της 

τριποδικής; τράπεζας προσφορών µε ένα βαθύ µηνοειδές σκεύος στην επιφάνειά της για 

την απόθεση καρπών. Ακολουθεί αριστερόστροφη γυναικεία µορφή, η οποία κρατεί 

ριπίδιο. ∆εξιά της σώζεται η κεφαλή και τµήµα βραχίονα αντίνωτης προς την 

προηγούµενη δεξιόστροφης γυναικείας µορφής που κρατεί σπονδικό αγγείο δίπλα στη 

βοηθητική τράπεζα µε τα αγγεία των υγρών προσφορών. Η κόµη όλων των σωζόµενων 

µορφών ανήκει στον τύπο 1 (σχ. 39.1). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους 

οµοιάζουν µε τα αντίστοιχα των γυναικείων µορφών στην αρ. Ε46 φιάλη. Ένδυµα 

πιθανόν τύπου Β (σχ. 40.Β). 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Markoe 1985, 167, 239 (κάτω µισό) [Cr 11.]. 

 

Ε86. Πίν. 49γ, σχ. 36β 

Ύστερος 8ος αι.  

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου α.α. 

Μέγ. σωζ. µήκος: 0,119µ., µέγ. σωζ. πλάτος: 0,063µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,0007µ. 

Συγκολληµένη από τέσσερα θραύσµατα. Επιφάνεια διαβρωµένη κατά τόπους. Πατίνα 

ελαιόχρωµη. 

 

Τέσσερα θραύσµατα φιάλης. Στην κύρια εικονιστική ζώνη τµήµα 

ανάκλιντρου µε το αριστερό άκρο του καµπυλούµενο προς τα άνω. Τα πόδια του 

ορθογώνιας διατοµής άνω, απολήγουν σε πόδια ζώου. Μπροστά από το ανάκλιντρο 

µικρή κλίµακα τριών αναβαθµών. Σώζεται τέλος κάλυµµα κεφαλής δύο γυναικείων 

µορφών τύπου 1 (σχ. 39.1). Στην εσωτερική ζωφόρο ποµπή ζώων. Ανάµεσα στις δύο 

κύριες ζώνες δύο λεπτές δευτερεύουσες ζώνες κρητικού πλοχµού και µια πλατύτερη 

ακόσµητη. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Matthäus 1999, 256-260 και ιδιαιτέρως 258· idem 1999-2000, 54-56. 
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Ε87. Πίν. 50  

Ύστερος 8ος αι. 

 

Ελεύθερνα. Νεκρόπολη Ορθής Πέτρας. Τοµέας ΙΙΙ ∆υτικός. 

Μέγ. σωζ. ύψος.: 0,095µ., µέγ. σωζ. διάµετρος βάσης: 0,115µ., µέγ. σωζ. διάµετρος χείλους: 

0,37-0,39µ. 

Συγκολληµένη και συµπληρωµένη σε σηµεία. Ελλιπής σε τµήµατα της περιφέρειας και στο 

µετάλλιο της βάσης. Πατίνα σκοτεινού ελαιώδους χρώµατος. 

 

Χέρνιβα-λεκάνη. Από το ελλείπον κεντρικό µετάλλιο προς την περιφέρεια 

τρεις στενές ζώνες κρητικού πλοχµού εναλλάξ µε πλατύτερη ζώνη γλωσσοειδούς 

κοσµήµατος και άλλη ακόσµητη. Στην κύρια εικονιστική ζώνη δεξιόστροφη, γυναικεία 

µορφή µε τα πόδια σε υποπόδιο. Πίσω της µουσική ποµπή δεξιόστροφων όρθιων, 

ενδεδυµένων γυναικείων µορφών µε ασύµµετρες «κιθάρες». Ακολουθεί οµάδα δέκα 

αριστερόστροφων όρθιων, ενδεδυµένων χειροκρατούµενων γυναικείων µορφών. Τρεις 

αριστερόστροφες, όρθιες, ενδεδυµένες γυναικείες µορφές µε προσφορές ψαριών και 

φιαλών. Μεταξύ του βωµού και της τράπεζας προσφορών αριστερόστροφη, όµοια 

υπηρετική γυναικεία µορφή. Όλες οι µορφές φορούν ένδυµα τύπου Α (σχ. 40.Α), εκτός 

από τις γυναίκες-µουσικούς που φορούν ένδυµα τύπου Β (σχ. 40.Β). Το κάλυµµα της 

κεφαλής και η κόµη τύπου 1 (σχ. 39.1). 

Ακολουθούν τρεις στενές δευτερεύουσες ζώνες µε κρητικό πλοχµό εναλλάξ 

µε µια επίσης στενή ακόσµητη και µια πλατύτερη αλυσίδα τυποποιηµένων κλειστών 

λωτόσχηµων ανθεµίων. 

Στην περιφέρεια του χείλους λεπτό ταινιωτό έλασµα προσηλωµένο µε δύο 

µικρά καρφιά µε ανασηκωµένο στις απολήξεις του µε δύο µικρές λαβές πιθανόν για τη 

στερέωση Ω-σχηµης λαβής. Στην περιφέρεια του χείλους άλλες τρεις οπές. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σταµπολίδης 1998, 254, αρ. κατ. 318· Stampolidis 1998, 180-181. 

 

Ε88. Πίν. 51, σχ. 37 

Ύστερος 8ος-πρώιµος 7ος αι. 

 

Αρκάδες. 
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Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, α.α. 

Μέγ. σωζ. διάµετρος.: 0,337µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,002µ. 

Συµπληρωµένη κατά το ήµισυ. Πατίνα ελαιόχρωµη. 

 

Οµφαλωτή φιάλη. Από τον οµφαλό σώζεται µόνο το κεντρικό µετάλλιο 

σχήµατος ρόδακα, ενώ ελλείπει µεγάλο τµήµα του σώµατος και του χείλους. Η κύρια 

εικονιστική ζώνη περιβάλλεται από λεπτή δευτερεύουσα ζώνη κρητικού πλοχµού και 

από πλατύτερη ζώνη παράλληλων, κάθετων ραβδώσεων. 

Σώζεται απότµηµα παράστασης δεξιόστροφων, χειροκρατούµενων, όρθιων, 

ενδεδυµένων, γυναικείων µορφών. Το κάλυµµα της κεφαλής και η κόµη σε παραλλαγή 

τύπου 1 (σχ. 39.1). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου συναφή µε τα αντίστοιχα των 

γυναικείων µορφών στην αρ. Ε46 φιάλη. Το ένδυµα τύπου Α (σχ. 40.Α). Οι βραχίονες 

και τα πέλµατα γραµµικής απόδοσης. Περιχείλωµα ταινιωτό, ακόσµητο µε µία 

σωζόµενη οπή. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Levi 1927-1929, 374-377, εικ. 490 a-c· Kanta & Karetsou 1998, 167, εικ. 13. 

 

Ε89. 

Ύστερος 8ος αι.  

 

Σύµη. 

 

Θραύσµατα φιάλης, οµοίως µε αρ. Ε46-81, 84-89. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Αδηµοσίευτο. Πρόκειται να δηµοσιευτούν από τον Παπασάββα στο Σύµη V. 
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V. VARIA 

 

V90. Πίν. 52, σχ. 38 

Ύστερος 8ος- πρώιµος 7ος αι.  

 

Ιδαίο Άντρο. Ανασκαφή F. Halbherr 1885. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου X3115. 

Μέγ. σωζ. µήκος.: 0,034µ., µέγ. σωζ. πλάτος 0,065µ., µέγ. σωζ. πάχος: 0,005µ. 

Επιφάνεια ισχυρά διαβρωµένη. Πατίνα ανοικτή ελαιόχρωµη. 

 

Ισχυρό θραύσµα ασπίδας µε παράσταση αριστερόστροφης ανθρώπινης 

κεφαλής στην κύρια εικονιστική ζώνη και φυλλόσχηµος ρόδακας στην αµέσως 

υπερκείµενη, δευτερεύουσα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου επιπεδικά, γραµµικής 

απόδοσης: χαµηλό µέτωπο, λεπτή και οξεία γραµµή µύτης και σαγονιού, µικρό, 

αµυγδαλόσχηµο µάτι, κλειστά, ευθύγραµµα χείλη, τύπου 4 (σχ. 39.4) 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Κρητικό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Kunze 1931, 33, αρ. κατ. 76, πίν. 37. 
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 

 
Εκτός από τις βραχυγραφίες χρονολογικών περιόδων που παρατίθενται στο 

Σταµπολίδης Ν., Καρέτσου Α. (επιµ.), Ανατολική Mεσόγειος. Κύπρος - ∆ωδεκάνησα - 

Κρήτη. 16ος-6ος αι., Ηράκλειο 1998, σελ. 282 χρησιµοποιούνται και οι εξής:  

 
Α  Αρχαϊκός 
Αν  Ανατολίζων 
Γ  Γεωµετρικός 
ΚΑ  Κυπροαρχαϊκός 
ΚΓ  Κυπρογεωµετρικός 
ΜΓ  Μεσογεωµετρικός 
ΜΚ  Μεσοκυπριακός 
ΜΚορ  Μέσος Κορινθιακός 
ΜΜ  Μεσοµινωικός 
ΜΠρΑττ Μέσος Πρωτοαττικός 

 ΠΑ  Πρώιµος Αρχαϊκός 
ΠΑν  Πρώιµος Ανατολίζων 
 ΠΑττ  Πρώιµος Αττικός 

 ΠΕΣ  Πρώιµη Εποχή Σιδήρου 
 ΠΕΧ  Πρώιµη Εποχή Χαλκού 

 ΠΠρΑττ Πρώιµος Πρωτοαττικός 
 ΠρΑττ  Πρώιµος Αττικός 

 ΠΓ  Πρώιµος Γεωµετρικός 
 ΠΚ  Πρώιµος Κορινθιακός 
 ΠρΑ  Πρωτοαρχαϊκός 
 ΠρΓ  Πρωτογεωµετρικός 
 ΠρΓΒ  Πρωτογεωµετρικός Β 
 ΠρΚ  Πρωτοκορινθιακός 
 ΥΓ  Υστερογεωµετρικός 
 ΥΕ  Υστεροελλαδικός 
 ΥΜ  Υστεροµινωϊκός 
 ΥπΓ  Υπογεωµετρικός 
 ΥπρΓ  Ύστερος Πρωτογεωµετρικός 
 ΥπρΚ  Ύστερος Πρωτοκορινθιακός 
 ΥπΜ  Υποµινωϊκός 
 ΥΕΧ  Ύστερη Εποχή Χαλκού 
  

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 
 
Εκτός από τις βραχυγραφίες που παρατίθενται στο «Archaologische 

Bibliographie 1992» και στο «AJA 95.1 (1991)» χρησιµοποιούνται και οι παρακάτω: 
 

Α∆ Αρχαιολογικόν ∆ελτίον 
ΑΕ Αρχαιολογική Εφηµερίδα 
Έργον ΤοΈργον της Αρχαιολογικής Εταρείας 
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ΚρΕστ Κρητική Εστία. Περιοδική έκδοση της Ιστορικής, 
Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης 

Λύκτος Περιοδική Επιστηµονική Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Πεδιάδας 

NBA Νürnberger Blätter zur Archäologie 
OBO Orbis Biblicus et Orientalis 
OLA Orientalia Lovaniensia Analecta 
Op Arch. Oposcula Archaeologica 
ΠΑΕ Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 
PBF Prähistorische Bronzefunde 
ScrMin Scripta Minora 
WJA Würzburger Jahrbücher für die Altertumwissenschaft 

 
 
Χρησιµοποιείται επίσης η βραχυγραφία  ΕΑΜ: Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο 

 
Σηµείωση: Οι αριθµοί καταλόγου στο "Kunze 1931" αναφέρονται στο 

κείµενο µε τη συντοµογραφία αρ. κατ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΑΡ. Α1-V90 KAI ΑΡ. ΚΑΤ. Kunze 1931 

 
Α/Α Πίν. Σχ. Αρ. κατ. Kunze 1931 
A1 1  74 
B2 2α-γ  2 
B3 3α-γ  5 
B4 4α-γ 1 7 
B5 5 2α 9 
B6 6 2β 38 
B7 7  39 
B8 8α 3α ∆εν αναφέρεται 
B9 8β 3β ∆εν αναφέρεται 
B10 9α-β  40 
B11 10  ∆εν αναφέρεται 
Γ12 11α-β  1 
Γ13 12α 4 ∆εν αναφέρεται 
Γ14 12β  ∆εν αναφέρεται 
Γ15 13 5 12 
Γ16 14 6α-β ∆εν αναφέρεται 
Γ17 15α-β  4 
Γ18 16α 7α 19 
Γ19 16β  21 
Γ20 17α 7β 32 
Γ21 17β 7γ 37 
Γ22 17γ 8α ∆εν αναφέρεται 
Γ23 17δ 8β ∆εν αναφέρεται 
Γ24 18α 8γ ∆εν αναφέρεται 
Γ25 18β 9α ∆εν αναφέρεται 
Γ26 18γ 9β ∆εν αναφέρεται 
Γ27 18δ 9γ ∆εν αναφέρεται 
Γ28 19α 10α ∆εν αναφέρεται 
Γ29 19β 10β ∆εν αναφέρεται 
Γ30 20α  ∆εν αναφέρεται 
Γ31 20β 11α 20 
Γ32 21α-β  8 
Γ33 22α  ∆εν αναφέρεται 
∆34 22β-23  3 
∆35 24α 11β 30 
∆36 24β  35 
∆37 24γ 11γ Πίν. 51d 
∆38 25 12 6 
∆39 26α 13α 34 
∆40 26β 13β ∆εν αναφέρεται 
∆41 26γ 13γ ∆εν αναφέρεται 
∆42 26δ  36 
∆43 27α-γ 13δ 31 
∆44 28α  33a 
∆45 28β  75 
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Ε46 29α-ε 14 70+71 
Ε47 30 15 ∆εν αναφέρεται 
Ε48 31 16 ∆εν αναφέρεται 
Ε49 32 17 ∆εν αναφέρεται 
Ε50 33 18 ∆εν αναφέρεται 
Ε51 34 19 ∆εν αναφέρεται 
Ε52 35 20 ∆εν αναφέρεται 
Ε53 36 21 ∆εν αναφέρεται 
Ε54 37 22 ∆εν αναφέρεται 
Ε55 38 23 ∆εν αναφέρεται 
Ε56 39 24 ∆εν αναφέρεται 
Ε57 40 25 ∆εν αναφέρεται 
Ε58 41 26 ∆εν αναφέρεται 
Ε59 42 27 ∆εν αναφέρεται 
Ε60 43 28 ∆εν αναφέρεται 
Ε61 43α 29α ∆εν αναφέρεται 
Ε62 43β 29β ∆εν αναφέρεται 
Ε63 43γ 29γ ∆εν αναφέρεται 
Ε64 43δ 29δ ∆εν αναφέρεται 
Ε65 44α 30α ∆εν αναφέρεται 
Ε66 44β 30β ∆εν αναφέρεται 
Ε67 44γ 30γ ∆εν αναφέρεται 
Ε68 44δ 30δ ∆εν αναφέρεται 
Ε69 45α 31α ∆εν αναφέρεται 
Ε70 45β 31β ∆εν αναφέρεται 
Ε71 45γ 31γ ∆εν αναφέρεται 
Ε72 45δ 31δ ∆εν αναφέρεται 
Ε73 46α 32α ∆εν αναφέρεται 
Ε74 46β 32β ∆εν αναφέρεται 
Ε75 46γ 32γ ∆εν αναφέρεται 
Ε76 46δ 32δ ∆εν αναφέρεται 
Ε77 46ε 32ε ∆εν αναφέρεται 
Ε78 46στ 32στ ∆εν αναφέρεται 
Ε79 47α 33α ∆εν αναφέρεται 
Ε80 47β 33β ∆εν αναφέρεται 
Ε81 47γ 33γ ∆εν αναφέρεται 
Ε82 48α 34α ∆εν αναφέρεται 
Ε83 48β 34β ∆εν αναφέρεται 
Ε84 49α 35 ∆εν αναφέρεται 
Ε85 49β 36α ∆εν αναφέρεται 
Ε86 49γ 36β ∆εν αναφέρεται 
Ε87 50  ∆εν αναφέρεται 
Ε88 51 37 ∆εν αναφέρεται 
Ε89   ∆εν αναφέρεται 
V90 52 38 76 
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 

Α. Πίνακες 
 

Οι φωτογραφίες  Α1-V90 (πίν. 1-52) έγιναν από το φωτογράφο Γ. 

Παπαδάκη- Πλουµίδη εκτός από τις:  

 
• Πίν. 5: Kunze 1931, πίν 24.9 
• Πίν. 10: Σταµπολίδης 1998, 255, αρ. κατ. 319 
• Πίν. 13: Παραχώρηση από το Αρχείο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής 
• Πίν. 14: Παραχώρηση από το Αρχείο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής 
• Πίν. 16β (Γ19): Παραχώρηση από το αρχείο Ε.Α.Μ. Αθηνών 
• Πίν. 19α: Matthäus 1998, 136, εικ. 10 
• Πίν. 19β: Παραχώρηση από το αρχείο Ε.Α.Μ. Αθηνών 
• Πίν. 20α (Γ30): Παραχώρηση από το αρχείο Ε.Α.Μ. Αθηνών 
• Πίν. 22α (Γ33): Παραχώρηση από το αρχείο Ε.Α.Μ. Αθηνών 
• Πίν. 24β (∆36): Kunze 1931, πίν. 37 (35) 
• Πίν. 24γ (∆37): Kunze 1931, πίν. 51d 
• Πίν. 26δ (∆42): Kunze 1931, πίν. 37 (36) 
• Πίν. 27β-γ (∆43): Παραχώρηση από το αρχείο Ε.Α.Μ. Αθηνών 
• Πίν. 28α-β (∆44-45): Kunze 1931, πίν. 37 (33α, 75) 
• Πίν. 49α (Ε84): Παραχώρηση από το αρχείο Ε.Α.Μ. Αθηνών 
• Πίν. 50 (Ε87): Σταµπολίδης 1998, 254, αρ. κατ. 318 

 
Β. Σχέδια 

 
Τα σχέδια αρ. 1-42 έγιναν από τη σχεδιάστρια του Μ.Η. Π. Στεφανάκη 

εκτός από τα: 

 
• Σχ. 2α (Β5 άνω µισό): Böhm 1990, 59-60, αρ. κατ. 20, εικ. 10α 
• Σχ. 5 (Γ15): Παραχώρηση από το Αρχείο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής 
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