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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών µου σπουδών, επέδειξα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
ζητήµατα της Εποχής του Λίθου. Συµµετείχα σε σχετικές ανασκαφές, επέλεγα σχετικά
µαθήµατα και γενικά η προοπτική που προσπάθησα να δόσω στις σπουδές µου ήταν
προς αυτήν την κατεύθυνση. ∆εν ήταν µόνο καθαυτό το αρχαιολογικό υλικό που µε
έλκυε σε αυτόν τον χώρο, αλλά κυρίως οι δυναµική των θεωρητικών και
µεθοδολογικών προσεγγίσεων. Με την έναρξη των µεταπτυχιακών σπουδών ατόνισε
κατά κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον αυτό. Όχι µόνο είχα αποκοπεί από τις σχετικές
ανασκαφές, αλλά και µια περίεργη αίσθηση του «επήλιδος» στο νέο Πανεπιστήµιο,
είχαν διαµορφώσει νέες συνθήκες. Παράλληλα το πλαίσιο των αρχαιολογικών µου
ενδιαφερόντων διευρύνθηκε, τόσο µέσα στο νέο Πανεπιστήµιο όσο και µέσα από µια
ευκαιριακή επαγγελµατική ενασχόληση, περιλαµβάνοντας κύριως πλέον το προϊστορικό
κρητολογικό υλικό, µε ιδιαίτερη έµφαση στην Εποχή του Χαλκού.
Παρά την βούληση για την ενασχόληση µε έναν συγκεκριµένο τοµέα της
Προϊστορίας, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών µου, καλλιεργούσα φυγόκεντρες τάσεις
από την κοινώς εννοούµενη «εξειδίκευση». Ενδέχεται αυτή η νοοτροπία να µε βοήθησε
να προσαρµοστώ κάπως στα νέα δεδοµένα και να αντιµετωπίσω το περιβάλλον του
νέου Πανεπιστηµίου στο οποίο είχα εµπλακεί, µε ενδιαφέρον για νέες αναζητήσεις. Θα
πρέπει να οµολογήσω ότι αντιµετώπισα τα νέα δεδοµένα ως πρόκληση, κάτι που
αναζητούσα πάντα µέσα στο Πανεπιστήµιο. Πέρα λοιπόν από κάθε προσωπική
προσδοκία ή επιθυµία για την ενασχόληση µε ένα συγκεκριµένο αρχαιολογικό ζήτηµα, η
αντιµετώπιση ενός θέµατος, εντελώς ξένου από προσωπικές επιλογές και
συναισθηµατικές εµπλοκές, πίστευα και πιστεύω ακόµη, ότι εµπεριέχει µια γνήσια
παιδευτική αλλά και ουσιαστική σηµασία για την αρχαιολογική έρευνα.
Παιδευτική διότι θέτει, στο νέο ιδιαίτερα αρχαιολόγο, προβληµατισµούς που τον
περιορίζουν ή τον αποτρέπουν από υποκειµενικές εκτροπές, τις αναπόφευκτες δηλαδή
παρεκτροπές που προκαλεί το αίσθηµα της «οικειότητας» ή της «συµπάθειας» µε ένα
«οικείο» θέµα. Ουσιαστική, διότι µε αυτόν τον τρόπο η παραγωγή αρχαιολογικού λόγου
αποκτά µια άλλη διάσταση, πολύ περισσότερο επιστηµονικά «αυθεντική», εφόσον
αποµακρύνεται σε ένα βαθµό από τον κοµφορµιστικό λόγο της πανεπιστηµιακής ή
όποιας άλλης «αυθεντίας». Ασφαλώς πρόκειται για µια καθαρά προσωπική αντίληψη
και επιλογή.
Με τη λήξη των υποχρεωτικών µαθηµάτων του µεταπτυχιακού προγράµµατος,
και παρά το γεγονός ότι µέχρι τότε είχα κατά νου να ολοκληρώσω το πρόγραµµα
υποστηρίζοντας το θέµα που είχα προτείνει αρχικά (αφορούσε στη µεταβατική περίοδο
µεταξύ Τελικής Νεολιθικής και Πρωτοµινωικής Κρήτης), αντιµετώπισα για µια ακόµη
φορά µε αγωνία, τη γνώριµη πια πρόκληση που περιέγραψα παραπάνω. Έθεσα κάποια
θέµατα, τα οποία πίστευα ότι θα προκαλούσαν κάποιο ενδιαφέρον, προσδοκώντας την
ανάλογη αντίδραση. Τελικά η κατάλληλη αντίδραση ήρθε από την κ. Τζαχίλη. Με
ελλιπείς τις γνώσεις µου πάνω σε πολλές πτυχές του θέµατος, τόλµησα να της προτείνω
την κριτική προσέγγιση των δηµοσιεύσεων και των ερµηνειών, που αφορούν στα
µινωικά Ιερά Κορυφής και την ένταξη του θέµατος στο ευρύτερο πρόγραµµα της
µελέτης του υλικού από το Ιερό Κορυφής στο Βρύσινα.
Από τότε έχουν περάσει πέντε συναπτά έτη. Ξεφεύγοντας εντελώς από τα
χρονικά πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών, αισθάνοµαι υποχρεοµένος
να απολογηθώ έστω και πολύ σύντοµα. Τα χρόνια αυτά δεν ήταν χρόνια αδράνειας και
αδιαφορίας για την εργασία. Φυσικά αναλαµβάνω το µέγιστο της ευθύνης για την
κατάσταση που είχε διαµορφωθεί. Η τριβή µε το θέµα άρχισε ήδη από το πρώτο έτος
της ενασχόλησης να αποκτά το µέγεθος διατριβής. Η ελλιπής καθοδήγηση προκάλεσε
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έναν χαώδη πλατειασµό στη συγκέντρωση σχετικής βιβλιογραφίας πάνω σε θέµατα
µινωικής θρησκειολογίας. Παρά τα οφέλη αυτής της µελέτης, που είναι πολλαπλά και
αναντικατάστατα, η προσπάθεια είχε αναπόφευκτη συνέπεια την αποτελµάτωση της
εργασίας. Από την άλλη, η επαγγελµατική ενασχόληση, προκαλούσε, σε πυκνά χρονικά
διαστήµατα, την διακοπή της µελέτης, γεγονός καταστρεπτικό για τη συνοχή της
προσέγγισης, ιδίως σε µια εργασία που ασχολείται µε τη µελέτη ιδεών. Όµως η
επόπτρια της εργασίας, την κατάλληλη στιγµή και πάλι, και µέσα στα στενά και
αγωνιώδη όρια της τελευταίας προθεσµίας, κατάφερε να µου προκαλέσει εκ νέου το
χαµένο ενδιαφέρον, και µε αυτόν τον τρόπο να θέσω υπό την κρίση της επιτροπής το
ανά χείρας κείµενο, που παρά τις ατυχείς συνθήκες σύνθεσής του, αποτελεί το
αποτέλεσµα µιας αξέχαστης εµπειρίας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οφείλω τις ειλικρινείς µου ευχαριστίες σε όλους εκείνους που µε τον ένα ή τον άλλον
τρόπο βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Στους παλιούς µου φίλους και
συµφοιτητές, Γιαγκούλη Τ., Σέρογλου Φ. και Καρναβά Ά. για τις πολύτιµες συµβουλές
πάνω σε διάφορα θέµατα που αφορούν την εργασία και τη θεµατολογία µε την οποία
καταπιάνεται. Η εµψύχωση τους ήταν αναντικατάστατη. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την
συµφοιτήτρια µου Zambanini M. για το κουράγιο που επέδειξε κατά την επίσκεψή µας
σε διάφορα ιερά κορυφής και για τις πολύτιµες συζητήσεις που είχαµε, µοιράζοντας τις
κοινές µας αγωνίες. Ευχαριστώ όσους ανταποκρίθηκαν άµεσα στις εκκλίσεις µου: τον
Κυριακίδη Β. για τις πολύτιµες συζητήσεις που είχαµε και για την βοήθεια που µου
έδωσε στη µελέτη της διδακτορικής του διατριβής· ο Βαγγέλης υπήρξε ένας δίαυλος
επικοινωνίας µε την ρένφρεια σκέψη· την Μαραβέλια Ε. για τις υποδείξεις της και τις
πληροφορίες που µου έδωσε σε ότι αφορά την έκθεση και προβολή του υλικού των
Ιερών Κορυφής στα Μουσεία της Κρήτης, τον Maνιδάκη ∆. για την πολύτιµη βοήθεια
του στον σχεδιασµό των πινάκων, τον Χρηστάκη Κ. για τις βιβλιογραφικές παραποµπές
και τις υποδείξεις του, την κ. Μανδαλάκη Σ. για την άµεση προσκόµιση της
διδακτορικής της διατριβής. Ευχαριστώ επίσης την κ. Muhly Π. και τον κ. Ρεθεµιωτάκη
Γιώργο για τις πολύτιµες συζητήσεις που µοιράστηκαν µαζί µου, και ιδιαίτερα την κ.
Loeta Tyree για τις ατέρµονες συζητήσεις πάνω σε θέµατα τελετουργικών
δραστηριοτήτων στα νεοανακτορικά «φυσικά ιερά». Τέλος είµαι υποχρεωµένος να
ευχαριστήσω την καθηγήτρια κ. Τζαχίλη Ί., η οποία κατάφερε να συγκρατήσει την
προσοχή µου στο θέµα, όταν νόµιζα ότι όλα πια ήταν παρελθόν: µε εύστροφο τρόπο
µου υπέδειξε το «παρόν παρελθόν» των Ιερών Κορυφής, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον
µου για το συγκεκριµένο πεδίο της αρχαιολογικής ερεύνας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
…περί ουδενός των λεχθησοµένων διαβεβαιούµεθα
ως ούτως έχοντος πάντως καθάπερ λέγοµεν,
αλλά κατά το νυν φαινόµενον ηµίν ιστορικώς
απαγγέλλοµεν περί εκάστου.
[… για τίποτα απ' όσα θα αναφέρουµε δεν µπορούµε
να διαβεβαιώσουµε πως σε κάθε περίπτωση το πράγµα έχει
όπως ακριβώς το παρουσιάζουµε, αλλά θα αναφερθούµε
ιστορικά σε κάθε θέµα σύµφωνα µε το τι επί του παρόντος
µας φαίνεται.]
Σέξτος Εµπειρικός, Πυρρώνειοι υποτυπώσεις, Α΄α΄.
«Εν οίδα, ότι ουδέν οίδα...», τούτην την αποστοµωτική απάντηση πήρα από έµπειρο
αρχαιολόγο στην ανασκαφή µινωικών ΙΚ, όταν τον ρώτησα ποια είναι τελικά η
πραγµατική ταυτότητα αυτών των ιερών, στο πολιτισµικό πλαίσιο των ανακτορικών
κρατικών σχηµατισµών της µινωικής Κρήτης. Με τούτην τη σωκράτεια ρήση θέλησε
να υπογραµµίσει το πλήθος των θεωρητικών ερµηνειών, οι οποίες τελικά έχουν
θολώσει το τοπίο γύρω από τα αρχαιολογικά δεδοµένα των ΙΚ, και έχουν διαβρώσει
την ορθολογιστικά συνεπή ανασύνθεσή τους. Ορισµένες µάλιστα ερµηνευτικές
προσεγγίσεις φαντάζουν τόσο απροσδόκητες, που θα µπορούσε κανείς να τις
χαρακτηρίσει ουρανοκατέβατες! Φαίνεται µάλιστα ότι δεν υπάρχουν πιο
αντιπροσωπευτικοί τόποι για «ουρανόθεν εκπορευόµεναι» σκέψεις από τις πλέον
«ουρανοµήκεις» αρχαιολογικές θέσεις του µινωικού πολιτισµού, τα Ιερά Κορυφής...
Είναι κοινή αντίληψη, ακόµη και στις µέρες µας, ότι τα µινωικά ΙΚ
παραµένουν µια από τις «... ελάχιστα κατανοητές θέσεις» του µινωικού πολιτισµού
(Nowicki 1994: 31). Η ελλιπής γνώση των µινωικών ΙΚ, αποδίδεται σε πολλές αιτίες.
Αφενός η φύση της συγκεκριµένης θέσης, πάνω σε αποµονωµένες ακρόρειες των
βουνών του νησιού, µε εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικής και πολιτισµικής
διαµόρφωσης της αρχαιολογικής επίχωσης, και αφετέρου η αποσπασµατικότητα τόσο
των πρωτογενών δηµοσιεύσεων των αρχαιολογικών δεδοµένων, όσο και των
ερευνητικών προσεγγίσεων, έχουν καταστήσει τα µινωικά ΙΚ, ένα από τα πιο
αινιγµατικά φαινόµενα στην Κρήτη της Εποχής του Χαλκού (Rutkowski 1986: xvi).
Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο µελετητής που επιχειρεί να ασχοληθεί µε τα
αρχαιολογικά δεδοµένα αυτών των θέσεων, είναι πολλές και τις περισσότερες φορές
µη προσπελάσιµες. Τα αλλεπάλληλα στρώµατα χρήσης των θέσεων δεν είναι
απόλυτα σαφή. Η ασάφεια της στρωµατογραφίας οφείλεται στους σύνθετους
παράγοντες διαµόρφωσης της αρχαιολογικής επίχωσης. Οι ακραίες φυσικές συνθήκες
των ακρορειών, ευνοούν την διάβρωση από το νερό της βροχής και τους ανέµους,
γεγονός που έχει επιφέρει σηµαντικότατες αλλοιώσεις στην εικόνα που είχε η
«χρηστική απόθεση» της αρχαιολογικής θέσης. Τις «Φυσικές – µεταποιήσεις» (N –
transforms) επιβαρύνουν ακόµη περισσότερο οι ποικίλες «Πολιτισµικές –
µεταποιήσεις» (C – transforms) της αρχαιολογικής επίχωσης, σε διαχρονική κλίµακα
(Renfrew – Bahn 2000: 52). Σε αυτές εντάσσεται η πρωτογενής «διαδικασία
διαµόρφωσης», δηλαδή η επίχωση που έχει σχηµατιστεί από τις χρήσεις του ΙΚ από
τους µινωίτες, η οποία, λόγω των αλλεπάλληλων χρήσεων, δεν είναι ποτέ ξεκάθαρη.
Επιπλέον όµως σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν και οι ποικίλες διαταράξεις των
αρχαιολογικών στρωµάτων από τους «επισκέπτες» των θέσεων αυτών µετά την
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εγκατάλειψή τους. Μεταξύ αυτών των επισκεπτών θα πρέπει να συνυπολογίσουµε
τους παλαιούς και σύγχρονους λαθρανασκαφείς, οι οποίοι έχουν επιφέρει την
µεγαλύτερη καταστροφή στο αρχαιολογικό καταγράφηµα. Αναµφίβολα θα µπορούσε
να γίνει κάποια διάκριση των ΙΚ µε κριτήριο την ποιότητα των Π - µεταποιήσεων,
εφόσον έχει παρατηρηθεί ότι οι θέσεις που έχουν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (τα ΙΚ
που συνεχίστηκε η χρήση τους κατά τα νεαανακτορικά χρόνια) διαµορφώνουν µια
πιο ξεκάθαρη στρωµατογραφία (κλειστά αρχαιολογικά σύνολα οριοθετηµένα από τις
αρχιτεκτονικές δοµές), ενώ παράλληλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία βοηθούν στην
καλύτερη διατήρηση της στρωµατογραφίας. Ωστόσο δεν θα πρέπει να µας διαφεύγει
το γεγονός, ότι τα ΙΚ που διαθέτουν αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι εκείνες οι θέσεις
που τράβηξαν περισσότερο την προσοχή των λαθρανασκαφέων, και όχι άδικα,
εξαιτίας του πλούτου του ευρηµατολογίου (π.χ. πρβλ. το συληµένο «πλούσιο» ιερό
του Γιούχτα και το ασύλητο αλλά «φτωχό» ιερό του Κορακιά στους Ατσιπάδες).
Όµως δεν είναι µόνο οι ιδιαιτερότητες του αρχαιολογικού
καταγραφήµατος που προκαλούν πλήθος προβληµάτων στην προσπάθεια
στοιχειοθέτησης των αρχαιολογικών δεδοµένων των ΙΚ. Ο «πρωτογονισµός» της
αρχαιολογικής έρευνας έχει δυσκολέψει ακόµη περισσότερο τα πράγµατα. Άλλωστε
οι ερευνητές είναι εκείνοι που µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο «ανακάλυψαν» ή / και
«δηµιούργησαν» τις εδραιοµένες, µέχρι σήµερα, αντιλήψεις, που αφορούν στα
µινωικά ΙΚ. Παρόλο που όλοι συµφωνούν µε αυτή τη διαπίστωση, παρατηρείται
κάποια απόκλιση στην αντίληψη των αιτιών που προκάλεσαν αυτήν την κατάσταση.
Για παράδειγµα υπάρχουν οι ερευνητές που αποδίδουν την αποσπασµατικότητα της
έρευνας στην ποσότητα των ερευνών: «... λίγοι είναι αυτοί που ασχολούνται µε
πραγµατικές εξερευνήσεις πεδίου, πολύ λίγες οι ανασκαφές, ακόµη λιγότερες οι
δηµοσιεύσεις...» (Nowicki 1994: 31, Warren 1992: 80). Από την άλλη µπορεί να
διακρίνει κανείς το αίτηµα για πιο ποιοτικές έρευνες: αποσπασµατική ανασκαφική
πρακτική στο συνολικό εύρος και το βάθος της αρχαιολογικής επίχωσης (οι
ανασκαφές των περισσότερων θέσεων έχουν δοκιµαστικό ή σωστικό χαρακτήρα),
παντελής έλλειψη δειγµατοληπτικών στρατηγικών και έλλειµα συστηµατικής
τεκµηρίωσης των αρχαιολογικών δεδοµένων (κυρίως έλλειµα συγκειµενικής
αξιολόγησης των ευρηµάτων) (Haggis 1999: 73). Η «προσεκτική» ανασκαφή και η
«προσεκτική» καταγραφή και µελέτη, είναι ακόµη ένα από τα µεγάλα ζητούµενα στο
χώρο (Warren 1992: 80).
Εκείνο όµως που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στην έρευνα των µινωικών
ΙΚ, και αποτελεί ίσως τον πλέον ανασταλτικό παράγοντα για την οµαλή εξέλιξη της
εξερεύνησης των θέσεων, είναι η διαρκώς εντεινόµενη διάσταση µεταξύ των ερευνών
πεδίου και των θεωρητικών προσεγγίσεων. Οι ελλιπέστατες έρευνες πεδίου έρχονται
σε µεγάλη αντίθεση µε το πλήθος των θεωρητικών µελετών (Nowicki 1994: 31). Για
τον δεινό περιπατητή του νησιού και αυτόπτη µάρτυρα των χαρακτηριστικών των
περισσότερων µινωικών ΙΚ, οι «...θεωρητικές προσεγγίσεις κυριάρχησαν πάνω στις
έρευνες πεδίου και αυτές οι δύο οµάδες έρευνας δεν είχαν πάντα την καλύτερη
δυνατή επικοινωνία» (Nowicki 2001, 31). Ο πολωνός ερευνητής τονίζει για µια
ακόµη φορά, ότι είναι λίγοι εκείνοι που έχουν ασχοληθεί µε έρευνες πεδίου, που
αφορούν στο χρονολογικό εύρος, στο γεωγραφικό στερεότυπο, και στα τοπογραφικά
χαρακτηριστικά των ΙΚ.
Τη δυσλειτουργία τούτη, στην εύρυθµη διεξαγωγή της έρευνας, θα µπορούσε
να την αποδώσει κανείς στην ανισόρροπη ανάπτυξη των γνωστικών πεδίων του
ερευνητή, κατά τη διεξαγωγή του αρχαιολογικού έργου. Η αρχαιολογική εµπειρία που
αποκοµίζει ο ερευνητής µέσα από τέτοιου είδους ερευνητικές διαδικασίες, δεν µπορεί
παρά να είναι αποσπασµατική και πολλές φορές «µονόπλευρη». Το πεδίο των
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«Ερωτήσεων / Ιδεών / Θεωρίας» κάποτε υπερτερεί έναντι, τόσο του πεδίου των
εναλλακτικών «Μεθόδων έρευνας», όσο και περισσότερο των «Αποκαλύψεων στο
αρχαιολογικό πεδίο» (Renfrew – Bahn 2000: 19, βλ. το διάγραµµα). Με άλλα λόγια
παρουσιάζεται κάποια αναντιστοιχία µεταξύ Θεωρίας, Μεθόδου και Πράξης. Όταν
ένα από αυτά τα πεδία «διογκώνεται», αναγκαστικά τα δύο άλλα «εξασθενούν» µε
αποτέλεσµα τα αρχαιολογικά συµπεράσµατα να χαρακτηρίζονται είτε σαθρά, είτε να
προκαλούν έντονο σκεπτικισµό, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που προκαλούν και
αρνητικά ειρωνικά σχόλια.
Η ιστορία της εκατόχρονης και πλέον, µελέτης των ΙΚ, µπορεί να επιδείξει
αρκετές περιπτώσεις αυτής της αναντιστοιχίας και της επιλεκτικής καλλιέργειας των
γνωστικών πεδίων στην αρχαιολογική πρακτική. Οι ερευνητές που προσκολλούνται
στα ανασκαφικά δεδοµένα, παρουσιάζουν ελλιπή θεωρητική ενατένιση. Από την
άλλη, οι µελετητές που επιδεικνύουν µια καινοφανή µέθοδο, η οποία εντυπωσιάζει µε
τις εναλλακτικές χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, παρουσιάζουν σχετική
αδιαφορία απέναντι στις λεπτοµέρειες του ισχνού, ούτως ή άλλως, αρχαιολογικού
καταγραφήµατος των υπό µελέτη θέσεων· επιπλέον, είναι ευδιάκριτες, στον ένα ή
στον άλλο βαθµό, οι θεωρητικές εµµονές τους, που υποδεικνύουν στερεότυπες
ερµηνευτικές κατευθύνσεις. Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί, η πιο συχνή
περίπτωση σε ό,τι αφορά την ερµηνεία των ΙΚ, η περίπτωση δηλαδή κατά την οποία
επιχειρείται η «βίαιη» προσαρµογή ενός θεωρητικού µοντέλου στην ερµηνεία του
ευρηµατολογίου των ΙΚ, τις περισσότερες φορές αγνοώντας ή και αδιαφορώντας
σκόπιµα για τα, ελλιπή πράγµατι για αυτό και «ευάλωτα», ανασκαφικά δεδοµένα.
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις µεθόδους προσέγγισης και τα θεωρητικά µοντέλα,
προκειµένου να ερµηνευτούν ποικίλες πτυχές της µινωικής κοινωνίας, αξιοσηµείωτος
είναι ο σκεπτικισµός που εκφράζεται για τις επιπτώσεις της αναλυτικής µεθόδου. Για
παράδειγµα έχει διατυπωθεί σκεπτικισµός για την ορθότητα του αναλυτικού
διαχωρισµού της θρησκευτικής και της κοσµικής σφαίρας καθώς και άλλων
συστατικών της µινωικής κοινωνίας, προκειµένου να ερευνηθούν αυτόνοµα (Haggis
1999: 74). Για έναν τόσο σύνθετο θεσµό, όπως είναι τα ΙΚ, µέσα σε µια τόσο σύνθετη
κοινωνική δοµή, όπως διαµορφώνεται η µινωική κοινωνία κατά την άµεσα ΠρΑ και
την ανακτορική εποχή, είναι άτοπο αν όχι αντιορθολογικό να διαχωρίζονται οι
σφαίρες δράσης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, διότι τα συµπεράσµατα από µια
τέτοια αναλυτική προσέγγιση µένουν µετέωρα αν δεν στηριχθούν σε µια ολική
θεώρηση των πραγµάτων. Τυπικά τα ΙΚ αποτελούν τµήµατα των ιερών χώρων της
ανερχόµενης παλαιοανακτορική κοινότητας, ή ταξινοµούνται ως «υπαίθρια ιερά
τελετουργικής δραστηριότητας». Η τάση να διακρίνεται η λατρευτική από την
κοσµική έκφανση του µινωικού πολιτισµού δεν είναι πια και τόσο χρήσιµη, όχι µόνο
για τη νεοανακτορική περίοδο (όταν οι τυπικές για τα ανάκτορα και τα ΙΚ ενδείξεις
είναι σχετικά σαφείς), αλλά κυρίως για την ΠρΑ περίοδο, όπου οι λειτουργίες είναι
δύσκολο να αναγνωριστούν αρχαιολογικά (Haggis 1999: 74).
Ο παραπάνω προβληµατισµός, για τη φύση και την κατάσταση του
αρχαιολογικού υλικού των ΙΚ και του ερµηνευτικού πλέγµατος που στηρίζεται σε
αυτό το υλικό, θέτουν επί τάπητος την αναγκαιότητα της επαναπροσέγγισης της
αρχαιολογικής εµπειρίας που έχει αποκτηθεί, από τη µελέτη των συγκεκριµένων
θέσεων του µινωικού πολιτισµού. Η διαδικασία αυτή αποβλέπει στην κριτική
θεώρηση, τόσο των ανασκαφικών, όσο και των ερµηνευτικών «δεδοµένων». Πέρα
από τα γνωστά οφέλη που θα µπορούσε κανείς να αποκοµίσει από τη µελέτη της
«ιστορίας της έρευνας», η κριτική αντιµετώπιση των δεδοµένων µιας αρχαιολογικής
θέσης είναι δυνατόν να συµβάλλει στην παραγωγή νέων ιδεών και στην διαµόρφωση
νέων αντιλήψεων γύρω από τη µορφή και τη φύση των χαρακτηριστικών της θέσης.
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Η έρευνα τούτη διεξάγεται µε πρότυπο αναφοράς την γνωστή αρχαιολογική
πρακτική. Μόνο που το πεδίο εδώ είναι το σώµα της σχετικής βιβλιογραφίας, ενώ τα
ευρήµατα είναι οι ερµηνείες των εκάστοτε ερευνητών. Η προσοµοίωση δεν είναι
χωρίς νόηµα. Το «βιβλιογραφικό πεδίο» παρουσιάζει όµοια προβλήµατα στην
«ανασκαφή» του, µε τα κοινά ανασκαφικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο
αρχαιολόγος. Το «ερµηνευτικό ευρηµατολόγιο» τυποποιείται και ταξινοµείται µε
παρόµοιες προθέσεις όπως είναι αυτές που θέτει ο αρχαιολόγος προκειµένου να
διαχειριστεί ευκολότερα την ανάλυση των δεδοµένων.
Χρησιµοποιώντας ως οδηγό ένα συνοπτικό εγχειρίδιο της επιστήµης της
αρχαιολογίας (Renfrew & Bahn 2000), προσπάθησα να θέσω απλά ερωτήµατα
προκειµένου να συστηµατοποιήσω τη µελέτη των ερµηνειών: Ποιός µιλάει
(ερµηνεύει); Τί έχει διασωθεί; Πού βρίσκεται η θέση; Πότε χρονολογείται;
Παράλληλα έθεσα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την ανίχνευση της ανθρώπινης
εµπειρίας στα ΙΚ: αντιµετωπίζοντας τα αρχαιολογικά δεδοµένα, σύµφωνα µε την
διάκριση των αρχαιολογικών αντικειµένων που πρότεινε ο Binford, ως τεχνοµικά
(technomic), κοινωνικοτεχνικά (sociotechnic) και ιδεοτεχνικά (ideotechnic), εστίασα
σε τρία πεδία ερµηνευτικών προσεγγίσεων, στις ερµηνείες που διαφωτίζουν ζητήµατα
της τεχνολογίας, της κοινωνίας και τέλος της ιδεολογίας, δηλαδή του γνωστικού
κώδικα. Σε αυτόν τον «κάνναβο» ερωτηµάτων και ζητηµάτων, επιχείρησα να εντάξω
τα ευρήµατα της κριτικής θεώρησης, δηλαδή τις ερµηνείες των εκάστοτε ερευνητών1.
Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η ερµηνεία αντιµετωπίζεται εδώ στην ευρύτερη
δυνατή έκφανσή της. Εννοώ, ότι ακόµη και η περιγραφή ενός ευρήµατος, από αυτές
που βρίθουν στην ελλιπή κατά τα άλλα δηµοσίευση του ευρηµατολογίου των ΙΚ,
αποτελεί µια ερµηνεία, εφόσον µέσα από την µορφολογική ή άλλη περιγραφή ενός
αντικειµένου αποκαλύπτονται στοιχεία της λειτουργικής αντίληψης που διαµορφώνει
ο ερµηνευτής για το υπό εξέταση αντικείµενο (πρβλ. τη λανθασµένη περιγραφή του
Myres, του οµοιώµατος σκαραβαίου [copris hispanus], όπου το «κέρας»
περιγράφεται ως δύο µακριά ενωµένα αυτιά που... συνεπώς ανήκουν στο οµοίωµα
ενός... λαγού, Myres 1902-3: 377). Αλλά ακόµη και ονοµασία ενός πράγµατος, µιας
σχέσης, θα µπορούσε να έχει ερµηνευτική ισχύ. Ας πάρουµε για παράδειγµα την ιδια
την ονοµασία της αρχαιολογικής θέσης: «Ιερό Κορυφής». Ο διπλός περιγραφικός
όρος είναι ταυτόχρονα και µια ερµηνεία που εµπεριέχει ένα τοπογραφικό
χαρακτηριστικό (κορυφή) και ένα λειτουργικό (ιερό) για την συγκεκριµένη θέση. Το
γεγονός ότι και οι δύο όροι βρίσκονται ακόµη και σήµερα υπό αµφισβήτηση,
αναδεικνύει τη σηµασία της ονοµατολογικής διερεύνησης («ονόµατος επίσκεψις»)
των εδραιωµένων όρων που χρησιµοποιούνται στην µινωική αρχαιολογία, ιδιαίτερα
εκείνων που χαρακτηρίζονται «ερµηνευτικά περιγραφικοί».
Μέσα από την δειγµατολειπτική επιλογή κειµένων (προκαταρκτικών
ανασκαφών, ερµηνευτικών προσεγγίσεων, θρησκειολογικών ερευνών) επιχειρήθηκε
η ανίχνευση της ερµηνευτικής συµπεριφοράς των ερευνητών. Έχοντας κατά νου την
κοινή αντίληψη ότι «κάθε άποψη για το παρελθόν είναι προϊόν της εποχής του»
(Renfrew & Bahn 2000: 19), αναζήτησα την κατάλληλη µέθοδο για την κριτική
έρευνα των αρχαιολογικών κειµένων. Ωστόσο η συστηµατοποίηση της προσέγγισης
αυτής δεν ήταν πάντα εύκολη. Αναρωτιόµουν αν η κριτική διαπραγµάτευση
1

Από την αρχή διαπιστώθηκε ότι σε µία τέτοια διαδικασία, η επανάληψη είναι αναπόφευκτη,
προκειµένου να υπάρξει στοιχειώδης συνέπεια στην καταγραφή των ερµηνευτικών προσεγγίσεων. Για
αυτό το λόγο καταβλήθηκε προσπάθεια να αποφευχθεί όσο είναι δυνατό ο πλατιασµός στην
παρουσίαση των ερµηνειών. ∆εν είµαι απόλυτα βέβαιος ότι αυτό επετεύχθη, ωστόσο η βασική
πρόθεση ήταν να παρουσιαστεί η ερµηνεία του εκάστοτε µελετητή µε την µεγαλύτερη δυνατή
σαφήνεια.
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ιστορικών θεωρήσεων του παρελθόντος (ένα πεδίο ερευνητικών προσεγγίσεων που
αρχίζει να γίνεται όλο και πιο δηµοφιλές στην εποχή µας) δεν ακολουθεί, και αυτό µε
τη σειρά του, τις σύγχρονες εµµονές και προκαταλήψεις για την διαδικασία «κριτικής
ανάλυσης» και «κριτικού ελέγχου» των ερµηνειών που έχουν εκφραστεί στο
παρελθόν. Θεώρησα ανώφελο να ξεστρατήσω από την κοινή αντίληψη της
αρχαιολογικής κριτικής που εξετάζει και ελέγχει «... τις θεωρίες και τις ερµηνείες των
µελετητών που επιχειρούν γενικές ανασυνθέσεις από τα αρχαιολογικά δεδοµένα,
µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο που βιώνει ο συγγραφέας, µέσα στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον που έχει µεγαλώσει, αλλά και στο πλαίσιο των ιδεολογικών επιλογών και
των συναισθηµατικών του εκδηλώσεων» (Bintliff 1984: 34, η πλαγιογράµµατη
έµφαση δική µου). Επιπλέον η ανίχνευση της κοινωνικής, ιδεολογικής και
συναισθηµατικής συµπεριφοράς των παραγωγών της αρχαιολογικής σκέψης,
εξετάζεται µέσα στο πλαίσιο της «επαγγελµατικής νοοτροπίας» τους, την οποία
συντηρούν και διαιωνίζουν µε το έργο τους, και η οποία πολλές φορές επηρεάζει
στον ένα ή στον άλλο βαθµό το ύφος µε το οποίο διατυπώνονται οι κάθε είδους
ερµηνείες που αφορούν στο ευρηµατολόγιο των ΙΚ (Clarke 1973: 6 – 7).

Στο Α΄ Μέρος παρουσιάζονται οι ερευνητές, δηλαδή οι «παραγωγοί» των
ερµηνειών. Για την καλύτερη δυνατή διείσδυση στην ερµηνευτική πρακτική του
εκάστοτε ερευνητή, µελετάται περισσότερο η εµπειρική σχέση που διαµορφώνουν, σε
σχέση µε το ευρηµατολόγιο των ΙΚ. Πώς επιτυγχάνεται η εµπλοκή τους µε αυτού του
είδους το ευρηµατολόγιο; Πώς επιλέγουν το θέµα τους; Σε ποιό θεωρητικό πλαίσιο
(αν υφίσταται τέτοιο) το εντάσσουν; Με ποιές µεθόδους επεξεργάζονται το υπό
µελέτη υλικό; Τέλος, µε ποιά κριτήρια στοιχειοθετούν την ερµηνευτική
επιχειρηµατολογία τους; Ασφαλώς ουδέποτε είναι ευδιάκριτοι αυτοί οι στόχοι
διερεύνησης στη ροή του κειµένου. Σε άλλες περιπτώσεις µάλιστα, ίσως και να
αγνοήθηκαν. Ωστόσο γύρω από αυτούς τους άξονες προσπάθησα να προσεγγίσω τις
εκάστοτε ερµηνείες, γεγονός που, πρέπει να οµολογήσω, δεν ήταν καθόλου εύκολο
να φέρω εις, στοιχειωδώς ικανοποιητικό, πέρας, κυρίως λόγω του όγκου του υλικού
που συγκεντρωνόταν.
Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι, στην περίπτωση της ερµηνείας των
µινωικών ΙΚ, οι αντιλήψεις µεταξύ των ερευνητών παρουσιάζουν εξαιρετική
ποικιλία. Μία από τις αιτίες που θα µπορούσε να δικαιολογήσει αυτό το φαινόµενο
στην ερευνητική διαδικασία της µελέτης των µινωικών ΙΚ, υποθέτω ότι είναι η
διαφορετική γνωστική αντίληψη που διαµορφώνει ο εκάστοτε ερευνητής, ανάλογα µε
τα πεδία έρευνας στα οποία εργάζεται. Η γνώση που αποκτιέται µέσα από τη µελέτη
και τη σπουδή των αρχαιολογικών ιδιαιτεροτήτων των ΙΚ, τόσο στο πεδίο της
τοπογραφίας, όσο και στο πεδίο του ευρηµατολογίου, φαίνεται ότι είναι τόσο
διαφορετική, ώστε να διαµορφώνεται ένα πλήθος προσεγγίσεων, µε αποτέλεσµα
ασφαλώς την παραγωγή πλήθους συµπερασµάτων. Με άλλα λόγια, η γνωστική
αντίληψη του εκάστοτε ερευνητή διαµορφώνεται σε µεγάλο βαθµό, σε σχέση µε την
αρχαιολογική εµπειρία που έχει αποκτήσει µε το αντικείµενο, δηλαδή από το σύνολο
των γνώσεων που αποκτήθηκε µε την πείρα και την τριβή µε το υλικό.
Η ανίχνευση της αρχαιολογικής εµπειρίας είναι ένας από τους βασικούς
στόχους στην κριτική αντιµετώπιση του έργου (ανασκαφικού, δηµοσιευτικού) των
ερευνητών. Για παράδειγµα, δεν έχουν όλοι οι ερευνητές την ίδια ανασκαφική πείρα
µε το ευρηµατολόγιο ενός ΙΚ. Από την άλλη πολλοί ανασκαφείς παρουσιάζουν
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έλλειµµα βιβλιογραφικής πείρας, ή τουλάχιστον δεν παρουσιάζουν την ίδια
ευρηµατικότητα µε τους ερευνητές των βιβλιοθηκών. Είναι χαρακτηριστική η
διαφοροποίση που παρατηρείται στην αντίληψη του ίδιου ερευνητή όταν ξεκινούσε
να µελετάει βιβλιογραφικά τα ΙΚ µέσα σε κάποιο Πανεπιστήµιο, και όταν, µετά από
χρόνια, αποκτούσε ανασκαφική και εργαστηριακή πείρα µε το υλικό. Κατά συνέπεια
η διάκριση των ερευνητών καθίσταται αναγκαία, στο βαθµό που ερνηνεύουµε µε τη
σειρά µας, τα «σηµαίνοντα» και τα «σηµαινόµενα» του επιστηµονικού τους έργου. Οι
µελετητές των ΙΚ θα µπορούσαν να διακριθούν: α) σε αυτούς που ανέσκαψαν οι ίδιοι
κάποια ιερά ή ένα ιερό, έχοντας πλήρη εποπτεία του χώρου, των συγκειµένων και της
διαδικασίας καταστροφής του «αρχαιολογικού καταγραφήµατος» (ανασκαφικοί
µελετητές), β) σε αυτούς που δεν έσκαψαν, αλλά µελέτησαν εργαστηριακά το
πρωτογενές υλικό των ΙΚ (εργαστηριακοί µελετητές), και γ) σε αυτούς που
ερµηνεύουν τα πορίσµατα των δηµοσιεύσεων του υλικού, χωρίς αναγκαστικά να
έχουν αυτοψία του ίδιου του υλικού (βιβλιογραφικοί µελετητές).
Η διάκριση αυτή κρίνεται αναγκαία στον βαθµό που παρατηρείται κάποια
διάκριση στον τρόπο αντιµετώπισης και ερµηνείας του υλικού που προέρχεται από τα
ΙΚ. Ασφαλώς ο ανασκαφικός µελετητής βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη, θέση έχοντας
σφαιρική και ολική αντιµετώπιση του υλικού. Επιπλέον µπορεί να γίνει τόσο
εργαστηριακός όσο και βιβλιογραφικός µελετητής, αποκτώντας σφαιρική εµπειρία
του υλικού. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Πλάτωνας, ο οποίος όντας
ανασκαφικός µελετητής του Ιερού Μαζά, γίνεται εργαστηριακός παλιού υλικού
παραδόσεων από το Πισκοκέφαλο, και τέλος στην συνθετική εργασία του για τα ΙΚ,
γίνεται και βιβλιογραφικός µελετητής, έχοντας όµως πάντα την ικανότητα πρόσβασης
στο προγενέστερο υλικό, τουλάχιστον σε αυτό που βρισκόταν στην Υπηρεσία που
ήταν διευθυντής για πολλά χρόνια. Αντίθετα ο βιβλιογραφικός µελετητής δεν έχει
άµεση εµπειρία µε το υλικό και αυτό κάποτε εξασθενεί την επιχειρηµατολογία του.
Για παράδειγµα οι παρανοήσεις που εντοπίζονται στην ερµηνευτική του Nilsson,
οφείλονται αποκλειστικά και µόνον στο γεγονός ότι ο θρησκειολόγος αποτελούσε
περισσότερο έναν βιβλιογραφικό µελετητή του µινωικού πολιτισµού. Η διάκριση
έχει νόηµα επιπλέον λόγω των ελλειµµατικών ηµερολογιακών καταγραφών των
προπολεµικών και µεταπολεµικών ανασκαφών των ΙΚ. Οι εργαστηριακοί µελετητές
φαίνεται να µην έχουν καλή εικόνα του χώρου και των συγκειµένων των τέχνεργων
που προέρχονται από τα ΙΚ. Η αδυναµία αυτή δεν µπορεί να υπερκεραστεί µε τα
λειψά ανασκαφικά στοιχεία που δίνονται στις αρχαιολογικές ανασκαφικές αναφορές,
αλλά ακόµα και στις πιο περιεκτικές δηµοσιεύσεις του υλικού όπου απουσιάζουν
στοιχεία του ηµερολογίου της καταστροφής του «αρχαιολογικού καταγραφήµατος».
Στη συλλογιστική αυτής της διάκρισης των µελετητών, θα πρέπει
ενδεχοµένως να εντάξουµε και τον σκεπτικισµό του Nowicki, ο οποίος
επανειλληµµένα διαπιστώνει τη µεγάλη διάσταση αντιλήψεων, µεταξύ των
µελετητών πεδίου και εκείνων που προτείνουν διάφορα θεωρητικά µοντέλα χωρίς
ωστόσο την ανάλογη αρχαιολογική τεκµηρίωση (Nowicki 2001: 31). Οι θεωρητικές
αυτές προσεγγίσεις οδηγούνται µακριά από την αρχαιολογική πραγµατικότητα και τα
δεδοµένα, και µερικές φορές καταλήγουν σε διαστρεβλωτικά συµπεράσµατα και
ορολογίες (Nowicki 1994: 33). Ο πολωνός µελετητής εφιστά την προσοχή στο
γεγονός ότι όταν ένας µελετητής δεν έχει ιδία αντίληψη του χώρου των ΙΚ, ή της
προσβασιµότητάς τους, ή ακόµη και όταν δεν έχει σχετική αυτοψία του
ευρηµατολογίου, µε άλλα λόγια όταν εµφανίζει ελλειµµατική εµπειρική αντίληψη των
τοπογραφικών και ευρηµατολογικών δεδοµένων, το αποτέλεσµα είναι να φτάνει σε
επισφαλή συµπεράσµατα. Τα συµπεράσµατα αυτά είναι δύσκολα ελέγξιµα (π.χ. τα
δεδοµένα της τοπογραφίας) λόγω των πρακτικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι
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ερευνητές να αποκτήσουν αυτοψία των δεδοµένων (πόσοι από αυτούς έχουν
αναρριχηθεί στον Κόφινα2, στον Πύργο Μαλεβιζίου ή στον Μπρινιά Σητείας;).
Κυρίαρχη θέση και στην περίπτωση της ερµηνευτικής των ΙΚ, έχει η
αναλογία. Στην µεταπτυχιακή µου εργασία «Αποκρυπτογραφώντας την αναλογία»,
είχα την ευκαιρία να εντρυφήσω στη σχετική βιβλιογραφία, όπου διαπίστωσα ότι η
επιλογή των αναλογικών παραλληλησµών και η τακτική χρήσης τους αποκάλυπτουν
σε σηµαντικό βαθµό το γνωστικό υπόβαθρο του ίδιου του ερµηνευτή, για αυτό και
είναι άριστη πηγή πληροφοριών για τις «καταβολές» των ερµηνειών και των ιδεών
τους. Οι αναλογικές παραποµπές διαµορφώνουν τον «ερµηνευτικό καµβά» πάνω
στον οποίο εγγράφει ο εκάστοτε ερευνητής τα αρχαιολογικά δεδοµένα, παράλληλα
όµως είναι και ένας αντικατοπτρισµός του «γνωστικού χάρτη» του εκάστοτε
ερµηνευτή.
Την κριτική προσέγγιση του αρχαιολογικού έργου εστίασα στην ιστορικά
διατυπωµένη άποψη, ελέγχοντας, κατά το δυνατό, την «αναγκαιότητά» της µε
γνώµονα το συγκεκριµένο «υποκείµενο» που την εκφράζει και την εποχή που
συντίθεται. Στοιχεία της ιδιοσυγκρασιακής αλλά και της επιστηµονικής συγκρότησης
των αρχαιολόγων - ερευνητών που αντλούνται από τις βιογραφίες τους, στοιχεία που
αφορούν στις αξίες και στα «προσδοκώµενα» της ιστορικής εποχής και της κοινωνίας
που ζουν, αποτελούν τις πτυχές που προσπάθησα να συνεξετάσω προσεκτικά,
προκειµένου να ελέγξω το πότε το που, το γιατί και βέβαια το πως το «υποκείµενο
αρχαιολογεί…». Θεωρώ ότι η κριτική, ως αυτονοµηµένο πια πεδίο έρευνας στο χώρο
της αρχαιολογίας, δεν εξαντλείται στο να ανασκευάζει θεωρητικά και µεθοδολογικά
πρότυπα, αλλά ιστοριογραφεί τις θεωρητικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις του
παρελθόντος, αποσκοπώντας όχι στην απόρριψη ξεπερασµένων πια απόψεων, αλλά
κυρίως στην ιστορική τους αξιολόγηση.
Κατά τη διάρκεια της διεργασίας τούτης, διαπίστωσα ότι µια από τις πιο
ενδιαφέρουσες προκλήσεις ήταν η ιστορική αντιµετώπιση και της δικής µου
προσπάθειας, δηλαδή της επιθυµίας µου να προσεγγίσω κριτικά το αρχαιολογικό
έργο ενός αιώνα περίπου. Νόµιζω ότι η «έκρηξη» που παρατηρείται στο χώρο της
κριτικής επανεξέτασης της ιστορίας της έρευνας, και ιδιαίτερα της µινωικής
αρχαιολογίας, αποτελεί ένα προϊόν της εποχής των εναλλακτικών προσεγγίσεων στην
αρχαιολογική ερµηνευτική, και του δηµοφιλούς συρµού του κινήµατος των
«ερµηνευτικών αρχαιολογιών». ∆είγµα ωριµότητας, κατά την προσωπική µου
αντίληψη, της αρχαιολογικής σκέψης, ή τουλάχιστον της «απώλειας της αθωότητας».
Σηµαντικό µέρος της εργασίας καταλαµβάνει το τµήµα εκείνο που αναφέρεται
στους ερευνητές, δηλαδή στους αρχαιολόγους που ασχολήθηκαν µε τον ένα ή µε τον
άλλο τρόπο µε το «σπουδαίον κεφάλαιον της µινωικής θρησκείας», όπως έλεγε ο
Πλάτων το 1951, για τα ΙΚ. Ένας από τους βασικούς στόχους της εργασίας είναι η
ανίχνευση των «υποκειµενικών» κριτηρίων που κινητοποιούν την έρευνα και τους
ερευνητές στις επιλογές τους και στις ερµηνευτικές προσεγγίσεις τους. Για αυτό το
λόγο, το πρώτο µέρος της εργασίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Ωστόσο θα πρέπει να
υπογραµµιστεί ότι αρχική επιλογή ήταν ο εστιασµός στην παλαιότερη έρευνα,
δηλαδή στους εκπροσώπους της αρχαιολογίας των ΙΚ, του 1ου µισού του 20ου αιώνα.
Η «υπόθεση εργασίας», σύµφωνα µε την οποία θα έπρεπε να ελεγχθεί, µε ποιο τρόπο
διαµορφώθηκαν οι παγιωµένες αντιλήψεις για τα ΙΚ, και κατά πόσο επιβιώνουν µέχρι
2

∆ες τα σχόλια του ερευνητή για τις τοπογραφικές ιδιαιτερότητες του Κόφινα και την ελλιπή
αντίληψη που έχουν οι ερευνητές που δεν έχουν ανέβει στον ασβεστολιθικό όγκο, πάνω στον οποίο θα
πρέπει να υπήρχε ΜΜ ΙΚ, διαφορετικό από το ΝΑ ιερό στη θέση Μετζολατί (Νowicki 1994: 34, σηµ.
28).
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σήµερα οι αντιλήψεις αυτές στο έργο των σύγχρονων ερευνητών, προσανατόλισε και
το επίκεντρο των ερευνών στην πρώτη περίοδο της ανακάλυψης των ΙΚ. Η
δυσαναλογία στην διαπραγµάτευση του έργου των εκάστοτε ερευνητών, θα πρέπει να
τεθεί υπό το κριτήριο της «υπόθεσης εργασίας» που αναφέρθηκε παραπάνω.
Το τµήµα που αναφέρεται στον Myres, είναι πολύ µεγαλύτερο από τα µέρη
που αναφέρονται στους άλλους ερευνητές. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Ο Myres είναι
λίγο πολύ άγνωστος στην µινωική αρχαιολογία. Η µοναδική του συµβολή στην
αρθρογραφία είναι η δηµοσίευση του ΙΚ στον Πετσοφά, παρόλο που η γενικότερη
συµβολή του στις πρώιµες φάσεις της έρευνας του νησιού ήταν πολύ µεγάλη.
Πρόκειται για την σηµαντικότερη ίσως µορφή στην ιστορία της µελέτης των ΙΚ. Η
πολυσέλιδη δηµοσίευση του Πετσοφά αποτέλεσε σταθµό στην µελέτη των µινωικών
αυτών ιερών. Συνεπώς θεώρησα αναγκαίο να σταθώ περισσότερο στην µορφή αυτή
για να δώσω το στίγµα του ανθρώπου, ο οποίος µε το έργο του διαµόρφωσε
αντιλήψεις πάνω σε θέµατα των µινωικών ΙΚ που ακόµη και σήµερα επιβιώνουν.
Αντίθετα, µε την περίπτωση του Έβανς, τα πράγµατα είναι εντελώς
διαφορετικά. Κατά την δεκαετία του 1990, το έργο του Έβανς δέχτηκε δριµεία
κριτική, µε αποτέλεσµα να γίνουν γνωστές πολλές πτυχές της ιδιοσυγκρασίας του και
να τεθούν υπό απηνή έλεγχο όλα τα ερµηνευτικά σχήµατα που θεµελίωσαν την
µινωική αρχαιολογία. Συνεπώς ο σχετικός σχολιασµός βιογραφικών στοιχείων είναι
συντοµότατος, ενώ περισσότερη προσοχή δίνεται στο κείµενο του Γιούχτα, το οποίο
κατέχει σηµαντική θέση στην διαµόρφωση των αντιλήψεων που αφορούν στα
µινωικά ΙΚ. Ιδιαίτερη αντιµετώπιση δέχτηκε και το κείµενο του Ν. Πλάτωνα (1951),
που αποτελεί το σηµαντικότερο ίσως κείµενο για τα ΙΚ, µετά τη δηµοσίευση του
Myres. Οι «δώδεκα προτάσεις» του Πλάτωνα, που διατυπώνονται στο τέλος της
εργασίας, αποτέλεσαν το ερµηνευτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινήθηκε η έρευνα
των µινωικών ΙΚ για πολλές δεκαετίες.
Στο δεύτερο µέρος της εργασίας επιχειρήθηκε να δοθεί ένα δείγµα των
συγκλίσεων και των αποκλίσεων στις ερµηνείες, πάνω στους σηµαντικότερους,
νοµίζω, τοµείς έρευνας, που απασχολούν σήµερα τους ερευνητές που µελετούν τα
µινωικά ΙΚ. Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η διαπραγµάτευση δεν είναι
εξαντλητική, ενδεχοµένως ούτε αντιπροσωπευτική. Έγινε µια «δειγµατοληπτική»
επιλογή ορισµένων αντιλήψεων – ερµηνειών, οι οποίες αντιπαρατέθηκαν
προκειµένου να σκιαγραφηθεί η διακύµανση των ερµηνειών πάνω στα ΙΚ. Και όπως
µε δίδαξε τούτη η εργασία, όπως κάθε δειγµατοληψία, έτσι και η προτεινόµενη εδώ
δειγµατοληψία ερµηνειών και αντιλήψεων, έχει εν πολλοίς υποκειµενικό χαρακτήρα.
Εποµένως, σε ένα βαθµό αντανακλούν και προσωπικές αποδοχές, ή τουλάχιστον
προσπαθούν να αναδείξουν προσωπικές κατευθύνσεις και προσανατολισµούς στην
ερµηνεία των µινωικών ΙΚ.
Η προτεινόµενη δοµή αυτής της εργασίας θα µπορούσε να ειδωθεί ως µία
συνολική ερµηνεία του ευρηµατολογίου των ΙΚ. Η προσπάθεια ανίχνευσης των
θεωρητικών και µεθοδολογικών επιλογών των ερµηνευτών· η ανίχνευση των
προσωπικών – υποκειµενικών εστιάσεων γύρω από το υπό µελέτη θέµα, και η
εξήγησή τους µέσα από τα βιογραφικά στοιχεία του εκάστοτε ερευνητή· η
προσπάθεια αποδέσµευσης του αρχαιολογικού υλικού από τις ερµηνευτικές εµµονές
και προκαταλήψεις, όχι µέσα από την άτεγκτη κριτική τους, αλλά µέσα από την
ανάδειξη του εύρους των ερµηνευτικών διακυµάνσεων· τέλος, η προσπάθεια
οριοθέτησης των πεδίων εκείνων του µινωικού πολιτισµού που διαφωτίζει η µελέτη
του ευρηµατολογίου των ΙΚ, µέσα από την ανίχνευση της ανθρώπινης εµπειρίας σε
αυτούς τους χώρους – όλες αυτές οι προσπάθειες παρουσιάζονται ως µια συνειδητή
αρχαιολογική επιλογή έρευνας του γράφοντος. Και ως τέτοια θα µπορούσε να
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αποτελεί µια ακόµη ερµηνευτική επιλογή. Αναπόφευκτο επακόλουθο της δοµής που
προτείνεται για την ταξινόµηση των ερµηνειών, ήταν και η επανάληψη. Πολλές από
τις ερµηνείες που αντιµετωπίζονται ως προς τη µεθοδολογία τους στο κεφάλαιο που
αναφέρεται στους ερευνητές, επανεµφανίζονται στα τµήµατα εκείνα της εργασίας
που συγκεντρώνουν τις διατυπωµένες ερµηνείες. Φυσικά στην δεύτερη περίπτωση η
ερµηνεία κρίνεται από διαφορετική σκοπιά και πάντα σε αντιπαράθεση µε τις άλλες
ερµηνείες πάνω στο ίδιο αντικείµενο.
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Α. ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Περιοδολόγηση της ιστορίας της έρευνας
Φαίνεται ότι κανένας από τους ερευνητές δεν έκρινε αναγκαίο να στραφεί προς µια
συστηµατική περιοδολόγηση της έρευνας των ΙΚ, κρίνοντας ενδεχοµένως ότι η
σηµασία µιας τέτοιας χρονολογικής ταξινόµησης θα ήταν µηδαµινού ενδιαφέροντος.
Το φαινόµενο αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η σηµασία αυτής
της ταξινόµησης γίνεται ιδιαίτερα ευδιάκριτη σε µελέτες που αφορούν στην κριτική
του αρχαιολογικού έργου, και τέτοιες µελέτες είναι ακόµη ελάχιστες3. Μόνο
υπαινιγµούς, σύντοµους και πολλές φορές ασαφείς, µπορεί να αντλήσεις κανείς από
τα άρθρα που αναφέρονται στις δηµοσιεύσεις των δεδοµένων από τα ΙΚ, ενός και
πλεόν αιώνα (Karetsou 1974: 228 – 9, Peatfield 1990: 117 – 8, Nowicki, 1994: 31).
Όµως η περιοδολόγηση της ιστορίας της έρευνας, έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι εκτός
των άλλων αποσκοπεί στην ανίχνευση και στην κατάταξη του «ιδεολογικού
πλαισίου» και των κοινωνικών συνθηκών µέσα στις οποίες παράγει ερµηνευτικό λόγο
ο εκάστοτε αρχαιολόγος. Ασφαλώς και εδώ, υπάρχουν συγκεκριµένα κριτήρια µε
βάση τα οποία θα µπορούσε µια περιοδολόγηση της ιστορίας της έρευνας, όχι µόνο
να διευκολύνει τη «διαχείριση» των δεδοµένων, αλλά να οδηγήσει και σε απρόοπτα
συµπεράσµατα που να συµβάλλουν στην βαθύτερη κατανόηση του υπό εξέταση
θέµατος. Ιδίως για την µελέτη της ιστορίας της έρευνας, η συστηµατική
περιοδολόγηση, είναι εκ των ων ουκ άνευ.
O Rutkowski, αντλώντας στοιχεία από σχετική προσπάθεια του Μatz4,
προτείνει µια περιοδολόγηση που αφορά στην ιστορία της έρευνας της
θρησκειολογίας του προϊστορικού Αιγαίου, και όχι την ιδιαίτερη έρευνα ενός
συγκεκριµένου τόπου λατρείας. Η περιοδολόγηση αυτή γίνεται µε στόχο να
κατανοηθεί καλύτερα το σηµείο στο οποίο έχει φτάσει η έρευνα, και όχι για κάποιον
άλλο λόγο (Rutkowski 1972: 19, 1986: 1). Σύµφωνα µε τον Rutkowski η ιστορία της
θρησκειολογικής έρευνας των πολιτισµών του προϊστορικού Αιγαίου θα µπορούσε να
διακριθεί σε έξι περιόδους: στην πρώτη περίοδο (Ελληνορωµαϊκή εποχή),
αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους λατρευτικούς χώρους της «Ηρωικής
3

Αξιοσηµείωτη είναι η σχηµατική περιοδολόγηση ή καλύτερα ταξινόµηση που προτείνει ο Ζώης, στο
χρονικό της ανακάλυψης του Γιούχτα (Ζώης 1996: 340, πίνακας). Παρά τις ενδείξεις συστηµατικής
ταξινόµησης των ερευνητών που ασχολήθηκαν µε το Γιούχτα (διαχωρισµός των ερευνητών
«αυτοψίας» του χώρου και των ερευνητών δια της «βιβλιογραφίας»), ο Ζώης δεν περιοδολογεί µε
βάση συγκεκριµένα κριτήρια το χρονικό της ανακάλυψης του Γιούχτα, που αφορά αποκλειστικά την
ιστορία απεµπλοκής του ΙΚ της Ψηλής Κορφής από το θρύλο του «Τάφου του ∆ιός». Ωστόσο η
σχετική προσπάθεια επιβεβαιώνει ότι µόνο έργα κριτικής της έρευνας αξιοποιούν τα δεδοµένα µιας
συστηµατικής περιοδολόγησης.
4
Matz F. 1958. Göttererscheinung und Kultbild im minoischer Kreta. Mainz, p. 43.
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Εποχής»· στη δεύτερη περίοδο (15ος – 18ος αι.) παρατηρείται µια ορθολογιστική
αντιµετώπιση και «ερµηνεία» των µύθων του αρχαίου κόσµου, ενώ παράλληλα
γίνεται προσπάθεια να εντοπισθούν οι τόποι λατρείας και να προσδιοριστούν τοπικά
και χρονικά· στην τρίτη περίοδο (19ος αιώνας), τελειοποιούνται οι τεχνικές πεδίου
που οδήγησαν στην ανακάλυψη του Μυκηναϊκού Πολιτισµού, έστω και σε εντελώς
υποθετικές βάσεις και ερµηνείες· στην τέταρτη περίοδο (πρώτη εικοσιπενταετία του
20ου αιώνα) αρχίζει η συστηµατική προσπάθεια για την διαφώτιση των κύριων
χαρακτηριστικών της θρησκεία (Έβανς, 1901), ενώ παράλληλα διογκώνεται απότοµα
το σώµα των σχετικών αρχαιολογικών δεδοµένων· στην πέµπτη περίοδο (δεύτερη
εικοσιπενταετία του 20ου αιώνα) καταγράφεται η πρώτη συστηµατική προσπάθεια
σύνθεσης των έως τότε δεδοµένων (Nilsson)· και τέλος στην έκτη περίοδο, η οποία
φτάνει έως τις µέρες της έκδοσης του βιβλίου (1986), τα ευρήµατα υποβάλλονται σε
όλο και πιο εξελιγµένες αναλυτικές έρευνες, ενώ το υλικό συνεχώς εµπλουτίζεται·
την ίδια περίοδο, παράλληλα µε τις εναλλακτικές ερµηνείες, αρκετές πληροφορίες
αντλούνται από επικουρικές έρευνες ειδικών πάνω σε σχετικά αρχαιολογικά θέµατα
(φυσικές και βιολογικές επιστήµες), ενώ η αποκρυπτογράφηση της Γραµµικής Β΄
προσθέτει µία επιπλέον πληροφοριακή πηγή για τη µελέτη της θρησκείας.
Παρόλο που δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθεί, ποια ακριβώς στοιχεία αντλεί
ο Rutkowski από τη σχετική περιοδολόγηση του Matz, η προτεινόµενη
περιοδολόγηση έχει κατά κάποιο τρόπο τυποποιηµένο χαρακτήρα. Ιδίως για την
διάκριση των περιόδων στον 20ο αιώνα, ανά εικοσιπενταετία, το κριτήριο για µια
τόσο συµµετρική κατανοµή δεν είναι απόλυτα σαφές και σίγουρα δεν ανταποκρίνεται
απόλυτα στα ορόσηµα της ιστορίας της έρευνας (π.χ. οι διεργασίες για τη
διαµόρφωση του εβανσικού θρησκειολογικού µοντέλου λαµβάνουν χώρα κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1890, ενώ το βιβλίο του Nilsson, παρόλο που η έρευνα
γίνεται µέσα στην πρώτη εικοσιπενταετία του 20ου αιώνα, εκδίδεται στα 1927). Εάν
όµως παραβλέψουµε αυτές τις λεπτοµέρειες, µπορεί να ειπωθεί ότι σε γενικές
γραµµές αποδίδει τις βασικές συνισταµένες της κάθε περιόδου, προκειµένου για την
συνολική θεώρηση και µελέτη της προϊστορικής θρησκείας του Αιγαίου.
Παρά το αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι τα µινωικά ΙΚ αποτελούν µια από τις
πιο παλιές κατηγορίες λατρευτικού θεσµού στην ιστορία της αιγαιακής θρησκείας,
τόσο σε επισκεψιµότητα (ο «Τάφος του ∆ία» στο ΙΚ του Γιούχτα είναι επισκέψιµος
ήδη από την αρχαιότητα), όσο και ως προς την αρχαιολογική τους αναγνώριση (µετά
από την ανασκαφή του Πετσοφά [1902], η πρώτη αναφορά του όρου «Ιερό
Κορυφής» εµφανίζεται µε την έκδοση του πρώτου τόµου του The Palace of Minos, το
1921), είναι αξιοσηµείωτο ότι η ιστορία της εξερεύνησής τους δεν µπορεί να
προσαρµοστεί απόλυτα στη προτεινόµενη περιοδολόγηση του Rutkowski, λόγω των
πολλών ιδιαιτεροτήτων στο χρονικό της αποκάλυψης και τη συνολικής ερµηνείας του
ευρήµατος.
Αντιθέτως, η συνοπτική διάκριση (σε φάσεις) της ιστορίας της έρευνας που
πρότεινε ο Nowicki, φαίνεται ότι προσαρµόζεται πολύ περισσότερο στα πραγµατικά
«γεγονότα» της ιστορίας της ανακάλυψης και της µελέτης των µινωικών ΙΚ. Ο
πολωνός ερευνητής θεωρεί σηµείο µηδέν της έρευνας των ΙΚ, την ανακάλυψη του
Πετσοφά (Nowicki 1994: 31). Ασκεί ουσιαστική κριτική στα δεδοµένα που
περιέγραψε ο Myres, δίνοντας κάποτε την εντύπωση ότι δεν κρίνει την δηµοσίευση
ως ιστορικό κείµενο, αλλά ως κείµενο ενός σηµερινού ερευνητή. Ο Myres δεν διέθετε
κανένα αντίστοιχο εύρηµα για να µπορέσει να στηρίξει συγκριτικά τα συµπερασµατά
του (λεπτοµέρειες για την κριτική του Nowicki, βλ. σχετικό κεφάλαιο για τον Myres).
Ο Nowicki υπογραµµίζει ότι το ερµηνευτικό πλαίσιο που έδωσε ο Έβανς για τον
Γιούχτα, αποτέλεσε για πολλά χρόνια την µοναδική πηγή άντλησης πληροφοριών που
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σχετίζονταν µε τα συγκεκριµένα ιερά. Το πρώτο τοπικό και χωρίς αρχιτεκτονικά
στοιχεία, ΙΚ ήρθε τυχαία στο φως από τις ανασκαφές του Pendlebury στο Καρφί. Ο
Pendlebury ωστόσο δεν ανέσκαψε λεπτοµερώς την κορυφή του ασβεστολιθικού
υψώµατος, αλλά µόνο εκείνες τις περιοχές που σχετίζονταν µε τοίχους
επιφανειακούς. Με τον Πλάτωνα δηµοσιεύεται η πρώτη συγκεντρωτική µελέτη για
την φύση και την ερµηνεία των ιερών, µε αφορµή την ανασκαφή του στον Μαζά.
Πρόκειται για την µελέτη, όπου κάνει την εµφάνισή του ο πρώτος κατάλογος των
µινωικών ΙΚ, τα περισσότερα από τα οποία εξοβέλισε από τον κατάλογο η
µεταγενέστερη έρευνα. Ο Nowicki αφήνει να εννοηθεί ότι µε την µελέτη Πλάτωνα
τελειώνει η πρώτη φάση στη µελέτη των ΙΚ (Nowicki 1994: 32).
Η επόµενη φάση της έρευνας των ΙΚ, συνδέεται µε το εξερευνητικό έργο του
γάλλου αρχαιολόγου και ελληνιστή Paul Faure (1958 – 1972), και µε τις ανασκαφές
σε διάφορες θέσεις από τον Αλεξίου (1963) και τον ∆αβάρα (1971 – 1974). Ο Faure
εντόπισε ένα πλήθος νέων θέσεων σε ακρορινές θέσεις, χωρίς να είναι βέβαιο ότι
όλες πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στα ΙΚ. Παράλληλα, µε τις
µελέτες του Rutkowski (1972) και του Dietriech (1974), τέθηκε ο προβληµατισµός
για τη συστηµατική προσέγγιση των βασικών χαρακτηριστικών αυτής της κατηγορίας
των αρχαιολογικών θέσεων της µινωικής Κρήτης.
Στα µέσα της δεκαετίας του 1970 ξεκινά η επόµενη φάση, µε τη συστηµατική
ανασκαφή του Γιούχτα και µε την νέες έρευνες πεδίου, η οποία περιλάµβανε την
επαλήθευση όλων των προηγούµενων θέσεων, πρώτα από τον Rutkowski (1977 –
1987) και µετά από τον Peatfield (1983). Για τον Nowicki η ανασκαφή της Καρέτσου
αποτελεί ορόσηµο για την κατανόηση της ιστορίας και της σηµασίας των
σηµαντικότερων ΙΚ του νησιού. Για πρώτη φορά δίδεται στρωµατογραφηµένο
ευρηµατολόγιο και αρχιτεκτονικά δεδοµένα. Οι αυτόνοµες έρευνες του Rutkowski
και του Peatfield, έφτασαν σε παρόµοια συµπεράσµατα, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργηθεί ένα νέος κατάλογος των ΙΚ. Η διαφοροποίηση µεταξύ των πρώιµων και
των πρόσφατων καταλόγων είναι καταφανής. Παράλληλα µε αυτές τις εργασίες
πεδίου, ήλθε στο φως πλήθος θεωρητικών προσεγγίσεων οι οποίες στον ένα ή στον
άλλον βαθµό αποµακρύνονταν από τα αρχαιολογικά δεδοµένα.
Τέλος ο Nowicki φαίνεται να εντάσσει την έρευνα στον Κορακιά, σε µία νέα
φάση της εξέλιξης της έρευνας. Ο Κορακιάς αποτελεί το πρώτο µικρό και ασύλητο
ΙΚ που ανασκάπτεται. Η προσεκτική ανασκαφή πρόσθεσε νέα κριτήρια για την
ασφαλή αναγνώριση των µινωικών ΙΚ (Nowicki 1994: 32 - 3).
Στην παρούσα εργασία, η διάκριση περιόδων στην ιστορία της µελέτης των
ΙΚ δεν έχει µόνο πρακτικούς σκοπούς. Φαίνεται ότι όλο αυτό το χρονικό διάστηµα
του ενός αιώνα διαµορφώθηκαν διαφορετικές θεωρητικές – ερµηνευτικές
προσεγγίσεις στην αναγνώριση της αρχαιολογικής θέσης, διαφορετικές
αρχαιολογικές πρακτικές που διαµόρφωναν µε τη σειρά τους διαφορετικές αντιλήψεις
για την λειτουργία και τον πραγµατικό χαρακτήρα των ΙΚ. Αυτές τις διαφοροποιήσεις
επιχειρεί να τονίσει η προτεινόµενη περιοδολόγηση (Εικ. 1).
Το αρχικό κριτήριο για µια αδρή διάκριση της ιστορίας της έρευνας, είναι η
αρχαιολογική ανασκαφή5. Η ανασκαφή αποτελεί το δυναµικότερο αρχαιολογικό
εργαλείο για την ασφαλή και τεκµηριωµένη προσέγγιση του παρελθόντος. Στην
προκειµένη περίπτωση, παρά αφενός την πάνω από δυό χιλιετίες επισκεψιµότητα του
χώρου της Ψηλής Κορφής στον Γιούχτα, που η εµπλοκή των ερειπίων του τόπου στο
θρύλο του «Τάφου του ∆ιός» δέσµευε οποιαδήποτε ερµηνεία των επιφανειακών
5

Γενικότερα στην έρευνα της προϊστορικής θρησκεία του Αιγαίου «... το πιο εκπληκτικό βήµα προς τα
εµπρός έγινε όταν ξεκίνησαν οι πρώτες ανασκαφές» (Rutkowski 1972: 25), γεγονός που οδήγησε
σταδιακά στην αποκάλυψη του µυκηναϊκού και του µινωικού πολιτισµού.
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ευρηµάτων, αλλά και αφετέρου τις αρχαιολογικές εκθέσεις των ιταλών στη δεκαετία
του 1890, µε τεκµηρίωση από τα επιφανειακά ευρήµατα, µόνο µε τις δοκιµαστικές
ανασκαφές του Έβανς (1909) στο χώρο του ΙΚ, και την αντιπαραβολή των
ευρηµάτων µε το αντίστοιχο ευρηµατολόγιο από το ΙΚ του Πετσοφά (1902 – 3),
κατέστη δυνατό να αναγνωριστεί η αρχαιολογική θέση και να χαρακτηριστεί ως
«Ιερό Κορυφής». Κατά συνέπεια η ανασκαφή του Πετσοφά (1902), ως η παλαιότερη
σε ΙΚ, αποτελεί σταθµό στην ιστορία της έρευνας του θεσµού και αποτελεί το όριο
µεταξύ δύο εποχών που συµβατικά ονοµάστηκαν προανασκαφική εποχή (αρχαιότητα
– 1902) και στην ανασκαφική εποχή (από το 1902 µέχρι σήµερα). Στην πρώτη, η
έρευνα περιορίζεται στις κάθε είδους ερµηνείες που αφορούν τον «Τάφο του ∆ιός»
και, στην καλύτερη περίπτωση, στις ερµηνείες του τεµένους ως «οχυρωµένου ιερού»,
ως καταφυγίου κτλ (από τους Mariani [1895] και Taramelli [1899]). Στη δεύτερη,
στην ανασκαφική εποχή, η έρευνα πλέον αποκτά εµπειρικό - επιστηµονικό χαρακτήρα
µε την κατάρτιση των τύπων του ευρηµατολογίου και την έναρξη της
διαπραγµάτευσης για τα φυσικά – τοπογραφικά και ευρηµατολογικά χαρακτηριστικά
της αρχαιολογικής θέσης.
____________________________________________________________________
Ι. ΠΡΟΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (Το χρονικό του «Τάφου του ∆ιός» στο Γιούχτα)
1.
2.
3.

Αρχαιότητα
Μεσαίωνας
Νεώτεροι χρόνοι
Α΄ Περίοδος (Βuodelmonti 1415 – 1837)
Β΄ Περίοδος (Pashley 1837 – 1895)
Γ΄ Περίοδος (Mariani 1895 – 1901)

ΙΙ. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (Το χρονικό των Ιερών Κορυφής)
1.
2.
3.

Περίοδος Αναγνώρισης (Myres 1902 – 1951)
Περίοδος Παγίωσης (Πλάτων 1951 – 1974)
Περίοδος Ερµηνειών (1974 – σήµερα)
α΄. Υποπερίοδος Γιούχτα (Καρέτσου, δεκαετίες 1970, 1980)
β΄. Υποπεδίοδος Κορακιά (Peatfield, δεκαετία 1990)

Εικ. 1. ∆ιάγραµµα προτεινόµενης περιοδολόγησης της ιστορίας
της ιστορίας της έρευνας των ΙΚ.
______________________________________________________________________

∆εν θα µας απασχολήσει εδώ επί µακρόν η προανασκαφική εποχή. Πρόκειται
για την «Εποχή των εικασιών» (Renfrew – Bahn 2000: 20) στην εξερεύνηση της
αρχαιολογικής θέσης. Είναι δυνατόν να γίνουν διάφορες διακρίσεις που σε γενικές
γραµµές συµπίπτουν µε τις διακρίσεις στην περιοδολόγηση που προτείνει ο
Rutkowski. Μόνο στο 19ο αιώνα θα µπορούσαν να υποδειχθούν κάποιες ουσιαστικές
διακρίσεις µεταξύ των αναφορών των βρετανών περιηγητών Pashley και Spratt, και
των ιταλών αρχαιολόγων – «αρχαιοδρόµων» (κατά τον Ζώη) Μariani και Taramelli.
Παρά το γεγονός ότι µε την περιηγητική έκθεση του Pashley «... σπάνια υπήρξε τόσο
γόνιµη η αντιπαράθεση των γραπτών πηγών και της τοπογραφίας, στη µελέτη των
λατρευτικών θέσεων» (Rutkowski 1972: 24), ουσιαστικά η αρχαιολογία των ΙΚ
ξεκινά µε το έργο των δύο ιταλών ερευνητών (Ζώης 1996: 340 – 356 passim).
Παράλληλα η σύγκριση των ειδωλίων από τον «Τάφο του ∆ιός» και τα αντίστοιχα
ειδώλια από την βραχοσκεπή που ονοµάστηκε «αναθηµατικός σταθµός» στους
Ανθρωπολίθους στην Επάνω Ζάκρο (Mariani, Έβανς), είχαν προετοιµάσει το έδαφος
για την ταύτιση της αρχαιολογικής θέσης.
Η ανασκαφική εποχή αποτελεί το ιστορικό πλαίσιο µέσα από το οποίο
εξυφαίνονται οι τεκµηριωµένες πλέον αρχαιολογικά, ερµηνείες των ΙΚ. Η ανασκαφή
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του Πετσοφά, σηµείο καµπής στην αναγνώριση της νέας αρχαιολογικής θέσης του
µινωικού πολιτισµού, αποτελεί το σηµείο µηδέν στη προτεινόµενη περιοδολόγηση.
Στην 1η ανασκαφική περίοδο - περίοδο αναγνώρισης (1903 – 1951)6 εντάσσεται η
δηµοσίευση του Πετσοφά (Myres 1902 – 1903). Ακολουθούν οι «εκθέσεις» του
Έβανς (1921) και του Pendlebury (1941). Παράλληλα το έργο του Nilsson (1927),
αποτελεί την πρώτη σύνθετη αναφορά, µε την οποία το ΙΚ καταλαµβάνει τη θέση του
στους λατρευτικούς χώρους της µινωικής θρησκείας. Πολλές από τις αντιλήψεις που
κυριαρχούν σήµερα για τα µινωικά ΙΚ διαµορφώθηκαν σε αυτήν την περίοδο, µέσα
από τις δηµοσιεύσεις του J. L. Myres (1903) και του A. Evans (1921) (Watrous 1995:
393). Παρά την άποψη ότι τόσο ο Έβανς, όσο και ο Pendlebury είχαν µια αόριστη και
µάλλον ασαφή ιδέα για τα συγκεκριµένα ιερά (η οποία κληροδοτήθηκε σε κάποιους
µεταγενέστερους µελετητές (Rutkowski 1988: 72), είναι γεγονός ότι στην πρώτη
ανασκαφική περίοδο θεµελιώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά της θέσης.
Ο πόλεµος υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας στην µελέτη των ΙΚ. Το έργο
του Pendlebury στο Καρφί, σταµάτησε αναπάντεχα, ενώ ο αδόκητος θανατός του,
στέρησε από την επιστηµονική κοινότητα έναν εµβριθή µελετητή, ικανού να
ερµηνεύσει το νέο στερεότυπο που υποδείκνυε ο εντοπισµός ενός ΜΜ ΙΚ στα ερείπια
ενός ΥπΜ οικισµού, γεγονός που σίγουρα θα έριχνε νέο φώς στα σκοτεινά σηµεία
της αρχαιολογίας του Γιούχτα. Έχει παρατηρηθεί ότι παρά τις, ούτως ή άλλως
σύντοµες και πολλές φορές ασαφείς περιγραφές των εκπροσώπων της 1ης περιόδου,
µε την δηµοσίευση της µελέτης του Ν. Πλάτωνα το 1951, δίνεται µια λεπτοµερής
περιγραφή και ορισµός των ΙΚ, στη βάση εύστοχων συγκρίσεων του µέχρι τότε
υλικού (Rutkowski 1988: 72). Το έτος αυτό αποτελεί και το χρονικό σηµείο έναρξης
της 2ης ανασκαφικής περιόδου – περιόδου παγίωσης (1951 – 1974), στη µελέτη των
ΙΚ. Η δηµοσίευση του Πλάτωνα αποτελεί το σηµείο επανεκκίνησης (όπως µε τη
µελέτη του Myres στην προηγούµενη περίοδο) για ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον στην
µελέτη και στην ερµηνεία των ΙΚ. Παρά την αρχική αδράνεια στις αρχές της
περιόδου, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του
1960, παρατηρείται µια «εκρηκτική εγρήγορση» στον εντοπισµό νέων θέσεων και
στην µερική ανασκαφή πολλών από αυτές τις θέσεις. Σε αυτήν την περίοδο
εντάσσονται οι ανεξάντλητες «αρχαιοδροµίες» του γάλλου κρητολόγου Paul Faure, ο
οποίος εµπλούτισε όσο κανένας άλλος τον χάρτη κατανοµής των ΙΚ, και οι σωστικές
κυρίως, ανασκαφές εκπροσώπων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, όπως του Στυλιανού
Αλεξίου και του Κωστή ∆αβάρα. Ο δεύτερος µάλιστα, εκτός της µέριµνας που
επέδειξε στον εντοπισµό και την προκαταρκτική ανασκαφή νέων ΙΚ, επιχειρεί
«ανασκαφική επιβεβαίωση» παλαιών ανασκαφικών δεδοµένων που σχετίζονται µε τα
ΙΚ, στο Χαµέζι και στον Πετσοφά. Την ίδια δεκαετία «κυοφορείται» το συνθετικό
έργο του Rutkowski, που ενώ τυπικά θα εκδοθεί στα όρια αυτής της περιόδου,
ουσιαστικά ανήκει στην επόµενη περίοδο, κάτι που επιβεβαιώνει η αναθεωρηµένη
και εµπλουτισµένη έκδοση του 1986.
Η ανασκαφή που αποτελεί σηµείο καµπής στη συστηµατική πλέον έρευνα
του συγκεκριµένου µινωικού θεσµού, είναι η ανασκαφή στην Ψηλή Κορφή του
Γιούχτα που διεξήχθη από την ελληνική Υπηρεσία υπό την Α. Ιωαννίδου –
6

Οι χρονολογίες των περιόδων αναφέρονται στα έτη των δηµοσιεύσεων και όχι στα έτη των
ανασκαφών ή των µελετών των ΙΚ. Μόνο µε τη δηµοσίευση το υλικό από τα ΙΚ γίνεται ευρέως
γνωστό και γίνεται κοινό κτήµα της επιστηµονικής κοινότητας. Επιπλέον, µόνο µέσα από αυτές τις
δηµοσιεύσεις είναι δυνατόν να ανιχνευθούν οι αναγνώσεις και οι «λαθραναγνώσεις», οι παρανοήσεις,
ή και οι διαστρεβλώσεις στην χρήση των ανασκαφικών δεδοµένων πάνω στα οποία στηρίχθηκε η
ερµηνευτική των ΙΚ.
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Καρέτσου, από το 1974 και εξής. Η ποιότητα των ανασκαφικών δεδοµένων που
δηµοσιεύονται απέχουν κατά πολύ από τις εκθέσεις των άλλων περιόδων, γεγονός
που δικαιολογεί την διάκριση µιας νέας περιόδου στην έρευνα, της 3ης ανασκαφικής
περιόδου – ερµηνευτικής περιόδου (1974 – µέχρι σήµερα). Στην «ερµηνευτική
περίοδο» κυριαρχούν δύο «προγράµµατα» έρευνας: το «πρόγραµµα» του Γιούχτα
(1973 – 1985) και το «πρόγραµµα» του Κορακιά των Ατσιπάδων (1989 – 1992). Οι
δύο ανασκαφές επανέφεραν το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας προς το
θεσµό των ΙΚ (Watrous 1995: 393). Στην περίοδο αυτή θα πρέπει να ενταχθούν οι
επιφανειακές έρευνες του K. Nowicki, ο οποίος σαν άλλος P.Faure, περιδιάβηκε όλη
σχεδόν την Κρήτη και κατάφερε να αναθεωρήσει πολλά χαρακτηριστικά της
τοπογραφίας, της κατανοµής των ΙΚ, αλλά και του ευρηµατολογίου τους.
Η πρόσφατη τάση που παρατηρείται στο χώρο των σχετικών ερευνών, για µια
«επαναπροσέγγιση» του υλικού µε διάφορες νέες εναλλακτικές µεθόδους (όπως
παλαιότερα είχε συµβεί µε τις «επαληθευτικές ανασκαφές» του ∆αβάρα), π.χ. η νέα
ανασκαφή του Τραόσταλου, καθώς και το πανεπιστηµιακό, για πρώτη φορά,
ενδιαφέρον στη µελέτη του υλικού του Βρύσινα, ίσως να σηµατοδοτούν την έναρξη
µιας νέας περιόδου, όπου το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι ποιοτικές και
εναλλακτικές αναλυτικές προσεγγίσεις του υλικού. Η διάκριση όµως αυτή, απαιτεί
ακόµη βάθος χρόνου για να εδραιωθεί και να αξιοποιηθεί ερµηνευτικά.
Προανασκαφική εποχή
«Πλησιάσαµε το βουνό που στις µέρες µας ονοµάζουν Γιούκτας. Ανεβήκαµε
από ένα πολύ επικίνδυνο δρόµο ως την κορυφή… Ολόγυρα βρήκαµε αναρίθµητα
ειδώλια (infinitas imagines) και ογκόλιθους βαλµένους στη σειρά... »7. Τα ειδώλια
και τους δόµους που αντίκρισε επιφανειακά ο φλωρεντινός περιηγητής τα απέδωσε
στο «ναό του ∆ιός», εµείς όµως δεν έχουµε λόγο να µην πιστέψουµε ότι πρόκειται για
τα κατάλοιπα του µινωικού ιερού κορυφής του Γιούχτα8. Αν η ταύτιση είναι σωστή
τότε ενδεχοµένως είναι η πρώτη αναφορά που γίνεται σε αντικείµενα Μ.Ι.Κ. στα
νεώτερα χρόνια. Με την µαρτυρία του Buodelmonti, η οποία θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι κυκλοφόρησε σε χειρόγραφη µορφή τον 15ο αιώνα, ξεκινά και η δηµοσίευση
στοιχείων που αφορούν στα Μ.Ι.Κ., πολλούς αιώνες πριν αναγνωριστεί ακόµη η θέση
αρχαιολογικά (Rutkowski 1972: 21, 1986: 2).
Η συγκεκριµένη θέση θα φιλοξενήσει και άλλους εκπροσώπους της
«περιηγητικής αρχαιολογίας» (Savary [1788], Sieber [1817], Pashley9 [1837], Spratt
[1865] / οι χρονιές των δηµοσιεύσεων). Τους ελκύει η φήµη για την ύπαρξη του
περιβόητου «Τάφου του ∆ιός». Τις περισσότερες φορές οδηγούνται από κατοίκους
των Αρχανών στον τόπο που ονοµάζουν «το µνήµα του Ζιά». Αξιοσηµείωτη είναι η
µαρτυρία του Pashley (6 Μαρτίου 1834), η οποία εµπλούτισε τις τότε υπάρχουσες
7

Buodelmonti C. 1983. Περιγραφή της Νήσου Κρήτης (Ένας γύρος της Κρήτης στα 1415). Πρόλογος
Αλεξίου Σ., µετάφραση - εισαγωγή Αποσκίτη Μ. Σύλλογος Πολιτιστικής Αναπτύξεως Ηρακλείου:
Ηράκλειο. Σελ. 61.
8
Buodelmonti, ό.π.: 10 (Αλεξίου). Βλ. τη σχετική διαβεβαίωση του Σ. Αλεξίου στο άρθρο
«Αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία στην Περιγραφή της Νήσου Κρήτης του Cristoforo Buodelmonti»
στην επανέκδοση της Περιγραφής από τον «Μικρό Ναυτίλο», Ηράκλειο, 2002: 61 – 2.
9
Ο Pashley αποτελεί µια από τις σπουδαιότερες µορφές της προανασκαφικής έρευνας των ΙΚ. Στο
ταξιδιωτικό βιβλίο του, που εκδόθηκε το 1837, αναφέρει τη σωστή τοποθεσία του ιερού στον Γιούχτα.
Επιπλέον δίνει µια ακριβή περιγραφή των κυκλωπείων τειχών που περιβάλλουν την κορυφή, ενώ
σηµειώνει και τα ερείπια των κτιρίων. Αναφέρεται στο πλήθος των κεραµικών οστράκων που
βρέθηκαν µέσα στην τεµενική περιοχή (Rutkowski 1972: 24).
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µαρτυρίες µε την πρώτη περιγραφή του σπηλαιώδους χάσµατος του ιερού10. Γενικά
µπορούµε να πούµε ότι η περιηγητική αρχαιολογία, µε αφορµή την πλούσια
φιλολογία για την ύπαρξη του «Τάφου του ∆ιός» έρχεται σε επαφή µε το Μ.Ι.Κ. του
Γιούχτα και φυσικά δεν ξεφεύγει από το συγκεκριµένο πλαίσιο ερµηνείας: από τον
«ναό του ∆ιός» του Buodelmonti, µέχρι τον «τάφο του ∆ιός» και, στην καλύτερη
περίπτωση, µέχρι τον τάφο του «Μίνωος του ∆ιός»11.
Η περιηγητική έφεση των αρχαιόφιλων της αναγεννησιακής περιόδου
εµπνεόταν από την µόδα εκείνης της εποχής να προσπαθούν να εντοπίσουν τους
τόπους που αναφέρονται στους αρχαίους µύθους. Η έφεση αυτή διατηρήθηκε
πολλούς αιώνες έως την εµφάνιση της «περιηγητικής αρχαιολογίας», που στην
περίπτωση των ΙΚ, θα πρέπει µάλλον να θεωρηθεί ότι ξεκίνησε µε το έργο του
Pashley (Rutkowski 1972: 21 – 22). Όλες λοιπόν οι περιηγητικές αναφορές θα πρέπει
να µελετηθούν κριτικά µέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, προκειµένου να
κατανοηθούν οι ιδιαιτερότητες των περιγραφών.
Ιδιαίτερη φάση στο χρονικό των προανασκαφικών µαρτυρίων που αφορούν
στο αρχαιολογικό ευρηµατολόγιο των Μ.Ι.Κ., αποτελεί η παρουσία δύο εκπροσώπων
της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής στον Γιούχτα, στην τελευταία πενταετία του
19ου αιώνα. Ο Mariani, χωρίς να παραλείψει να επιβεβαιώσει ότι βλέπει τα
«κατάλοιπα του Ιερού του ∆ιός στον τόπο όπου η παράδοση τοποθετούσε τον τάφο
του θεού», µας παρέχει την πρώτη αρχαιολογική περιγραφή των επιφανειακών
ενδείξεων, καθώς και την πρώτη χρονολογική αναγνώριση και βάση την κεραµική12.
Με την µαρτυρία του δεύτερου αρχαιολόγου, του Taramelli, επιτυγχάνεται τελικά η
αποσύνδεση των καταλοίπων του ιερού µε «… τις σχετικές προς τους τάφους του
∆ιός παραδόσεις»13. Αναφέρει ότι οι παλαιότεροι δυσκολεύονταν να πουν αν τα
συγκεκριµένα ερείπια συνδέονται µε κάποια πόλη, ή ιερό, ή µε απλό οχυρωµένο
παρατηρητήριο και ότι ο «περίβολος κυκλώπειας οικοδοµής» θα µπορούσε να
αποδοθεί σε «οχυρωµένο τέµενος» που χρησιµοποιούνταν και ως καταφύγιο για τους
κατοίκους των γύρω περιοχών. Η αρχαιολογική περιγραφή περιορίζεται στα ορατά
τεκτονικά κατάλοιπα. Τέλος η αναφορά του σε «πήλινα ειδώλια ζώων» αφορούν σε
ευρήµατα του µικρού σπηλαίου Χωστό Νερό που βρίσκεται στο δυτικό πρανές της
νότιας κορυφής του βουνού, αρκετά µακριά από το Μ.Ι.Κ. Με το κείµενο του
Taramelli ολοκληρώνονται οι προανασκαφικές µαρτυρίες που αναφέρονται σε
στοιχεία του ευρηµατολογίου των Μ.Ι.Κ. και οι οποίες αφορούν αποκλειστικά την
αντίστοιχη αρχαιολογική θέση του Γιούχτα.
Οι αναφορές των δύο ιταλών αρχαιολόγων προετοιµάζουν ουσιαστικά την
αρχαιολογική ανακάλυψη του Γιούχτα. Η µελέτη του Ζώη αποκάλυψε ότι η αντίληψη
που διαµορφώνει ο Έβανς για τον συγκεκριµένο χώρο, στηρίζεται σε πάρα πολλά
10

«…Είδα µάλιστα στη βορεινή άκρη της [κορυφής] τα θεµέλια µεγάλων τοίχων ενός κτιρίου… Στο
εσωτερικό του βλέπουµε ένα άνοιγµα στο έδαφος που ίσως να οδηγούσε κάποτε σε µία µικρή σπηλιά.
Ωστόσο, όποιο και να ήταν το µέγεθός της είναι τώρα τόσο παραγεµισµένη, ώστε ένας άνθρωπος δεν
µπορεί να σταθεί µέσα…». Pashley R., [London: 1837], 1994. Ταξίδια στην Κρήτη, τ. Α΄, Β΄.
Μετάφραση Γόντικα ∆., Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη: Ηράκλειο. Σελ. 174.
11
Pashley ό.π. 174, σηµ. 7, κατά τον Σχολιαστή του Καλλιµάχου.
12
«Στην βόρεια κορυφή ένας µεγάλος τοίχος από αδούλευτους ογκόλιθους, αναβαθµοί από τεφρό
ασβεστόλιθο, υποστηρίζει ένα άνδηρο πάνω στο οποίο υπάρχουν τα κατάλοιπα ενός κτηρίου.
Ψάχνοντας ανάµεσα σ' αυτά βγαίνουν εκατοντάδες κοµµάτια κεραµικής διαφόρων εποχών (από την
αιγαιακή ως την ρωµαϊκή)…». Mariani L., 1895. Antichita Cretesi. Monumenti Antici 6: 153 - 348.
Milano. Σελ. 235.
13
Taramelli A., 1899. Ricerche Archaeologiche Cretesi. Monumenti Antici, 9: 285 - 446. Milano. Σελ.
350.
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σηµεία στις διατυπωµένες απόψεις τόσο των παλαιών περιηγητών, του Pashley και
του Spratt, αλλά κυρίως στα συµπεράσµατα των δύο ιταλών αρχαιολόγων, τους
οποίους ωστόσο «αγνοεί επιδεικτικά» στις σχετικές αναφορές του (Ζώης 1996: 364).
Η αδιαφορία αυτή δεν θα πρέπει να είναι εντελώς άσχετη µε τη λανθάνουσα πρόθεση
του αρχαιολόγου να αποµακρύνει τους «επίδοξους µνηστήρες» από τον επικείµενο
ανασκαφικό χώρο.
Θα άξιζε να σηµειωθεί ότι η πλούσια περιηγητική βιβλιογραφία που
ασχολείται µε τον εντοπισµό του «Τάφου του ∆ιός» πάνω στο Γιούχτα, αποτελεί ίσως
το σηµαντικότερο, µαζί µε εκείνο του εντοπισµού του Λαβυρίνθου, ζητούµενο στην
«παραθρησκειολογική» έρευνα της προανασκαφικής εποχής. Είναι εποµένως
ενδιαφέρον, ότι ένα µινωικό Ιερό Κορυφής, και ένα Ιερό Σπήλαιο τράβηξαν για
πολλούς αιώνες την προσοχή των εκπροσώπων της προανασκαφικής εποχής. Πιο
συγκεκριµένα το ΙΚ στο Γιούχτα αποτέλεσε έναν από τους σπουδαιότερους, αν όχι το
σπουδαιότερο χώρο λατρείας του προϊστορικού αιγαιακού πολιτισµού, που διατήρησε
το ενδιαφέρον των ανθρώπων άσβηστο, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.
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J. L. Myres
Σηµείο καµπής στην µελέτη των Μ.Ι.Κ.. αποτελεί η δηµοσίευση της
ανασκαφικής έρευνας του J. L. Myres στο ιερό του Πετσοφά (βλ. εικ. 1). Για πρώτη
φορά εισάγεται στην βιβλιογραφία της αιγαιακής αρχαιολογίας ένας επαρκής
δειγµατοληπτικός κατάλογος των ευρηµάτων ενός Μ.Ι.Κ. (Rutkowski 1972: 30,
1986: 6, Peatfield 1990: 117, Nowicki 1994: 31, Kyriakidis: 2005: 13). Η
αρχαιολογία των µινωικών ΙΚ έχει αρχίσει.
Ο σκωτσέζος John Lindon Myres (Preston / Lancashire1869 – Oxford /
London 1954), παρουσιάστηκε στο New College της Οξφόρδης το 1888, την εποχή
που διατυπώνεται η «υπόθεση εργασίας» του Flienders Petrie: «... οι αιγαιακοί
πολιτισµοί είχαν ευρωπαϊκές ρίζες, είχαν εισβάλει στην Αίγυπτο σε ορισµένες
µεταβατικές περιόδους, επηρεάζοντας την αιγυπτιακή τέχνη· έπρεπε να υπάρχει ένας
πρόγονος εξίσου πλούσιος µε την µυκηναϊκή περίοδο που έµενε να αποκαλυφτεί στην
Ελλάδα...» (Μακγκιλιβραίη Τ.Α., 2000: 145). Το 1891, σε ηλικία 22 χρονών,
ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου γνωρίζεται µε τον Έβανς.
Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωσή του ότι η Ελλάδα ήταν «... µια πραγµατική χώρα,
εξαιρετικά συγκροτηµένη, µε ένα λαό ο οποίος διατηρούσε ακόµη πολλές από τις
αρχαίες συνήθειες και αντιλήψεις του» (Μακγκιλιβραίη Τ.Α., 2000: 146), γιατί µέσα
από αυτήν την αντίληψη θα ήταν δυνατόν να αποκρυπτογραφηθούν οι πλείστες τόσες
εθνογραφικού χαρακτήρα αναλογίες τις οποίες προτείνει στη µελέτη του υλικού από
τον Πετσοφά. Ο Myres αυτήν την εποχή µελετάει µε πάθος το ελληνικό παρελθόν,
ενώ παράλληλα ξεκινά µια έρευνα για τις «Ανατολικές επιδράσεις στην προϊστορική
Ελλάδα», µαζί µε τον David Hogarth. Τότε γνωρίστηκε και µε τον Flinders Petrie,
πιθανότα µε αφορµή την προαναφερόµενη έρευνά του για τις ανατολικές επιδράσεις,
ο οποίος του έδειξε τα αιγαιακά αντικείµενα από τις ανασκαφές του στο Καχούν και
τον παρακίνησε «να πάει στο Αιγαίο να βρει και άλλα», πεπεισµένος για την
ανατολική καταγωγή του προϊστορικού αιγαιακού πολιτισµού (Μακγκιλιβραίη Τ.Α.,
2000: 146).
Το ενδιαφέρον του για τις φυσικές επιστήµες που είχε παρακολουθήσει κατά τα
φοιτητικά του χρόνια, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι µε το πέρας των σπουδών
του (1892) κερδίζει υποτροφία στη γεωλογία, καθώς και θέση µεταπτυχιακού
υποτρόφου στο Craven, µε την υποχρέωση να ταξιδεύει και να µελετά στο εξωτερικό.
Ο Έβανς και ο Hogarth στο µεταξύ είχαν παροτρύνει τον Myres να χρησιµοποιήσει
τις υποτροφίες του για να ερευνήσει τις προϊστορικές θέσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα
και στα νησιά και να ψάξει για πιθανές προϊστορικές θέσεις στην Κρήτη. Στα ταξίδια
αυτά, κατά τις δικές του µαρτυρίες, µελετάει ασταµάτητα τη σύγχρονη ελληνική
γλώσσα και τα τοπικά έθιµα (Μακγκιλιβραίη Τ.Α., 2000: 194 – 201). Το 1893
περιηγείται τα ∆ωδεκάνησα και την Καρία, ενώ το ίδιο έτος κατεβαίνει και στην
Κρήτη. Εκεί ωστόσο, ενηµερώνεται για αυτούς τους «... κρήτες κυρίους στην Κάντια
που προκειµένου να µην ξενιτευτούν στην Κωνσταντινούπολη οι αρχαιότητες του
νησιού... αποθαρρύνουν την αναζήτηση αρχαιοτήτων µέχρι να περάσει το νησί στην
ελληνική κυριαρχία...». Στην Κάντια, αναγνώρισε την οµοιότητα των οστράκων από
το σπήλαιο των Καµαρών, που είχε παραδόσει ένας χωρικός, µε αυτά που του είχε
δείξει ο Petrie. Η ανακάλυψη της «Καµαραϊκής κεραµικής» όπως την αποκάλεσε,
έδωσε έναν από τους πιο αξιόπιστους τρόπους ιστορικής χρονολόγησης των
ανακαλύψεων στην Κρήτη, παρά το γεγονός ότι βασιζόταν σε αιγυπτιακά δεδοµένα
(Μακγκιλιβραίη Τ.Α., 2000: 199). Πρόκειται ίσως για µια από τις σηµαντικότερες
συµβολές του Myres στην αιγαιακή προϊστορία (Dunbabin 1954: 311). Μετά την
αποτυχηµένη του προσπάθεια να αρχίσει ανασκαφές «.. από την Γκνωσσό», στρέφει
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την προσοχή του προς την Κύπρο, που ήταν τότε υπό αγγλική κυριαρχία. Το 1894
αναλαµβάνει να εξετάσει, να ταξινοµήσει και να οργανώσει, την όλο και διογκούµενη
συλλογή αρχαιοτήτων του Κυπριακού Μουσείου. Η εργασία του Myres µε τη
συνεργασία του Max Ohnefalsch – Richter, είχε ως αποτέλεσµα την πρώτη
επιστηµονική καταλογράφηση του υλικού του Κυπριακού Μουσείου. Ο κατάλογος
αυτός αποτελεί την πρώτη µεγάλη και επιστηµονική ταξινόµηση του κυπριακού
υλικού (Leriou 2004). Ενώ διεξάγει ανασκαφές στο νησί (1894), ο Myres
µετεξελίσσεται σε έναν από τους κορυφαίους ειδικούς στην πρώιµη ιστορία της
Κύπρου.
Το 1895 ξεκινά µε τον Evans ένα ταξίδι από το Μεγάλο Κάστρο προς την
ανατολική Κρήτη. Στο Ψυχρό, οι ντόπιοι του έδειξαν πήλινα και χάλκινα ειδώλια που
είχαν βρει στο σπήλαιο πάνω από το χωριό (Μακγκιλιβραίη Τ.Α., 2000: 244 – 5).
Επισκέπτονται τον Γουλά όπου «... ο µοντέρνος Myres συνήθως φωτογράφιζε τα
µνηµεία που επισκέπτονταν, ενώ ο πιο παραδοσιακός Evans έφτιαχνε δικό του αρχείο
µε σκαριφήµατα. Σε αυτήν την περίπτωση όµως, ο Myres δηµιούργησε ένα ευρύ
πανόραµα µε πένα και µελάνι... δείχνοντας την ανάγκη του να κατανοήσει τη γενική
τοπογραφία προτού αισθανθεί έτοιµος να εξετάσει τα επιµέρους στοιχεία του τοπίου»
(Μακγκιλιβραίη Τ.Α., 2000: 246). Ακολουθούν ταξίδια στη Βόρεια Αφρική (Τύνιδα,
Λιβύη), προκειµένου να ελέγξει την θεωρία για την λυβική καταγωγή των πρωτο –
αιγυπτίων. Το 1898 οργανώνει µε τον Hogarth την ανασκαφική αποστολή στη Μήλο.
Την ίδια εποχή είναι γραµµατέας του «Ταµείου για την Εξερεύνηση της Κρήτης»
(πρόεδροι ο Έβανς και ο Hogarth).
Το 1901, µετά την αποχώρηση του Hogarth, αναλαµβάνει τα ηνία της Βρετανικής
Σχολής στην Αθήνα ο C. Bosanquet, καθηγητής του Cambridge, βετεράνος στις
ανασκαφές της Φυλακωπής, ο οποίος ξεκινάει ανασκαφές στο Παλαίκαστρο µε
συνεργάτη το R. Dawkins, συνάδελφό του στο Cambridge. Στις εκλογές της Σχολής
του 1906, ο Myres, που ήταν επιλογή υποψηφίου των οξφορδιανών, φοβόταν ότι «...
ένας συνδυασµός των µικρών καιµπριτζιανών θα εξέλεγε τον Dawkins που ήταν
επιλογή του Bosanquet, καθώς είχαν δουλέψει µαζί στο Παλαίκαστρο...». Το σχόλιο
αυτό υποκρύπτει ενδεχοµένως, πιθανές αντιπαλότητες, ή τουλάχιστον κάποιες
ιδιαίτερες σχέσεις των τριών ανασκαφέων του Παλαίκαστρου. Γιατί επιλέγεται ο
Myres για την ανασκαφή µιας θέσης, µακριά από το Παλαίκαστρο, και µε κάποια
δυσκολία πρόσβασης για µια οµαλή ανασκαφή µε τα µέσα της εποχής;
Έκτοτε ο Myres θα διδάξει στην Οξφόρδη (µαθητής του και ο G. Childe), θα
προσφέρει πολλά στην πατρίδα του ως αξιωµατικός αντικατασκοπίας του Βασιλικού
Ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο (µε το προσωνύµιο «ο Μαυρογένης του
Αιγαίου»), θα διευθύνει την Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα για πολλά
χρόνια (η προκαταρκτική δηµοσίευση του Pendlebury για το Καρφί, έγινε υπό τη
δική του εποπτεία φέρνοντας σε πέρας το δύσκολο έργο της δηµοσίευσης των
Χρονικών κατά τη διάρκεια του πολέµου), ενώ το 1943 θα χριστεί ιππότης. Τα
τελευταία χρόνια της ζωής του ολοκληρώνει το έργο του Έβανς Scripta Minoa, και
εκδίδει το έργο του «Ηρόδοτος: ο πατέρας της ιστορίας» - ένα από τα πρώιµα θέµατα
που τον απασχόλησαν (Dunbabin 1954: 312).
Ο Myres είναι ένας από τους σηµαντικότερους αρχαιολόγους της εποχής του.
Παρόλο που η σχέση του µε την κρητική αρχαιολογία περιορίζεται στην «ανακάλυψη
της καµαραϊκής κεραµικής» και στην δηµοσίευση του ΙΚ στον Πετσοφά, λόγω
πιθανότατα του εξοβελισµού του από τους ιθύνοντες του αρχαιολογικού έργου της
Βρετανικής Σχολής στις αρχές του αιώνα, το έργο που έχει να επιδείξει, είναι
αξιόλογο και αναγνωρισµένο. Ιδίως η συνεισφορά του στην επιστηµονική µελέτη της
κυπριακής προϊστορίας είναι τεράστια (Leriou 2004).
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Η ευρυµάθειά του υπήρξε παροιµιώδης. Οι διαλέξεις του ως καθηγητής ήταν
δύσκολο να ελεγχθούν τοπικά και χρονικά, λόγω της ευρείας άντλησης πληροφοριών
και παραλλήλων από τις εµπειρίες του σε διάφορες χώρες και θάλασσες και από τον
απίστευτο όγκο βιβλίων που είχε διαβάσει. «Το αληθινό ταλέντο του ήταν στην
ζωντανή παραστατικότητα µε την οποία µετέφερε το παρελθόν στη ζωή, στις
εκλάµψεις οξυδέρκειας µε τις οποίες το διαφώτιζε, µε κάποια παρατραβηγµένα αλλά
γόνιµα αναλογικά συµπεράσµατα. Η δυνατή οπτική µνήµη που διέθετε καθώς και το
χάρισµά του να διακρίνει οµοιότητες, τον οδήγησαν σε µερικά από τα πιο λαµπερά
συµπεράσµατα» (Dunbabin 1954: 311). Ο παραπάνω χαρακτηρισµός του Dunbabin,
είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός και πολύτιµος για την κριτική ανάγνωση της
δηµοσίευσης του Πετσοφά. Υπογραµµίζεται ιδιαίτερα το πολυεπίπεδο εµπειρικό
απόθεµα που διέθετε ο αρχαιολόγος, τους ποικίλους αναλογικούς παραλληλισµούς µε
τους οποίους προσπαθούσε να αναπαραστήσει τα αρχαιολογικά δεδοµένα, και τα
ιδιαίτερα χαρίσµατα (όπως π.χ. η δυνατή οπτική µνήµη) που του επέτρεπαν να
συγκρίνει χωρίς αναγκαστικά να αντιπαραβάλλει στην πράξη (πρβλ. την διαπίστωση
της οµοιότητας των καµαραϊκών οστράκων µε τα αντίστοιχα του Petrie). Όλα τα
παραπάνω χαρακτηριστικά µπορούν να ανιχνευθούν στην δηµοσίευση του ιερού στον
Πετσοφά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ασφαλώς η διαπραγµάτευση του
γυναικείου ενδύµατος, που αν και λανθασµένη σε πολλά της σηµεία, αποτελεί ένα
εκπληκτικό δείγµα εµβριθούς αρχαιολογικής ανάλυσης και ερµηνείας της εποχής.
Η κριτική που ασκεί η Leriou στον Myres, στην έρευνά της για την διαδικασία
«ελληνοποίησης» της προϊστορίας της Κύπρου, είναι ενδιαφέρουσα, γιατί µας δίνει
µε αδρά χαρακτηριστικά τα ερµηνευτικά στερεότυπα µε τα οποία δούλεψε ο
βρετανός
αρχαιολόγος.
Παρά
την
αµφισβητήσιµη
επιχειρηµατολογία
«αφελληνισµού» της κυπριακής προϊστορίας, που αναπτύσσει η Leriou, δια της
οξείας κριτικής των ερµηνειών των πρωτοπόρων της αρχαιολογίας του νησιού, η
κριτική προσέγγιση των µοντέλων ερµηνείας που χρησιµοποιούν οι ερευνητές,
µεταξύ των οποίων και ο Myres, αποκαλύπτει πολλές πτυχές του ιδεολογικού πεδίου
µέσα στο οποίο «λειτούργησαν» αυτά τα µοντέλα. Όπως είδαµε παραπάνω ο
ανασκαφέας του Πετσοφά, γίνεται ο θεµελιωτής του χρονολογικού πλαισίου της
κυπριακής προϊστορίας και ιστορίας, µε το εγχείρηµά του να εξετάσει, να
ταξινοµήσει και να οργανώσει το πλήθος των κυπριακών αρχαιοτήτων του Μουσείου
του νησιού (1894). Ο Myres είναι ο πρώτος ερευνητής που συνέδεσε άµεσα την
µυκηναϊκή και µυκηναϊκοφανή κεραµεική των κυπριακών συγκείµενων µε τον
αχαϊκό αποικισµό του νησιού14. Όπως αναφέρει η ερευνήτρια: «... µε την εκτεταµένη
µελέτη ο Myres έγινε ένας από τους πιο εµβριθείς γνώστες των κυπριακών
αρχαιοτήτων. Όντας ένα αρχαιολόγος σε έντονη αιγαιακή βάση, ταύτισε ένα µεγάλο
µέρος «αυθεντικών» µυκηναϊκών αγγείων και άλλων αιγαιακών τέχνεργων και
εστίασε σχεδόν αποκλειστικά την προσοχή του στο πρόβληµα της προέλευσης τους:
θα µπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην Ρόδο ή στην
Κρήτη, ή στην ίδια την Κύπρο από µυκηναίους αγγειοπλάστες. Η τελευταία υπόθεση
φαινόταν και η πιο πιθανή, εφόσον υπήρχαν κάποιες µυκηναϊκές ιδιοµορφίες στο
σχηµατολόγιο των αγγείων. Έτσι αγνοώντας εντελώς τον ρόλο του εµπορίου, ο
Myres θεωρούσε αυτά τα αγγεία ως ένα χειροπιαστό παράδειγµα / απόδειξη του
αποικισµού του νησιού από ανθρώπους των ακτών και των νησιών του Αιγαίου
Πελάγους και της Κρήτης, κατά την διάρκεια της καταστροφής του µινωικού κόσµου,
14

«Μέσα από τη θεµελιώδη εργασία του Myres, η αρχέτυπη εξίσωση των αγγείων / τέχνεργων /
υλικού πολιτισµού µε ανθρώπους / εθνικές οµάδες, εφαρµόστηκε στα κυπριακά συγκείµενα. Ο αχαϊκός
αποικισµός της Κύπρου προήχθη από µια θεωρητική αναπαράσταση στηριγµένη σε απροσδιόριστες
ενδείξεις σε ένα αποδεδειγµένο αρχαιολογικό γεγονός» (Leriou 2004).
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γύρω στο 1400... είχε βαθειά πίστη στην ιστορικότητα της µυθολογικής
πληροφορίας...» (Leriou 2004).
Ο έντονος ελληνοκεντρικός χαρακτήρας του έργου του Myres θα πρέπει να
εξεταστεί στο πλαίσιο του βρετανικού κλασικισµού του 19ου αιώνα. Ο Myres
σπούδασε και δίδαξε σε µία περίοδο όπου η ∆υτική Ευρώπη προσπαθούσε να
ξαναζωντανέψει την αρχαία Ελλάδα. Η Βρετανία συµµετείχε επίσης δυναµικά σε
αυτή την πνευµατική κίνηση. Μία σηµαντική πτυχή της κίνησης αυτής είναι η αρχή
και η ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα της έρευνας της «ηρωικής εποχής»
της Πρώιµης Ελλάδας, ως αποτέλεσµα του αναγεννηµένου ενδιαφέροντος για την
ελληνική µυθολογία και ειδικά για τα οµηρικά ποιήµατα. Και δεν είναι λίγοι οι
ιστορικοί της έρευνας που πιστεύουν ότι σε αυτήν την κίνηση θα µπορούσε κανείς να
ανιχνεύσει το µυθικό υπόστρωµα που αποτέλεσε τη βάση για την κατασκευή της
αποικιακής θεωρίας, η οποία δικαιωνόταν στην πολιτική της βρετανικής
αυτοκρατορίας.
Υπάρχει όµως και µία άλλη πτυχή στον ελληνοκεντρισµό του Myres, η οποία
όµως δεν συναντάται αναγκαστικά στους άλλους αρχαιολόγους της εποχής του που
ασχολούνται µε την προϊστορία της Κρήτης. Ο Myres θαύµαζε τον Ελληνικό Κόσµο
και αφιέρωσε τη ζωή του στη µελέτη του πολιτισµού του. Ο θαυµασµός αυτός,
ωστόσο, δεν περιοριζόταν στο αρχαίο κλέος, αλλά στρεφόταν και προς τους
νεοέλληνες του καιρού του που τους αντιµετώπιζε µε σεβασµό και βαθύτατη
εκτίµηση15. Πίστευε ότι σε µεγάλο βαθµό είναι οι πραγµατικοί κληρονόµοι του
αρχαίων πολιτισµών που αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο. Η αντίληψη αυτή θα αποτελέσει
το υπόστρωµα για πολλές εθνογραφικού περιεχοµένου αναλογικές συγκρίσεις σε
χαρακτηριστικά του ευρηµατολογίου από τον Πετσοφά.
Στο κλίµα του βρετανικού κλασικισµού, ο οποίος πιθανότατα είχε θρέψει και τον
ελληνοκεντρισµό των αρχαιολόγων της εποχής που περιδιαβαίνουν τις περιοχές του
Αιγαίου, θα πρέπει να προστεθεί και το ρεύµα του κλασικού πολιτισµικού
εξελικτισµού του 19ου αιώνα, το οποίο, από ότι φαίνεται, επηρέασε σηµαντικά τον
Έβανς (Chamilakis 2000: Α3, 983-4). Ωστόσο στα τέλη του αιώνα παρατηρείται µία
ιδεολογική στροφή, µε την ενθάρρυνση εθνικιστικών κινηµάτων. Η αυξανόµενη
αποδοχή της θεωρίας της διάχυσης (diffusionism) και της µετανάστευσης, όπως και
της έννοιας του πολιτισµού ως τρόπου ζωής που συνδέεται µε συγκεκριµένες
εθνοτικές οµάδες, άρχισε να διακρίνεται στα γραπτά πολλών µελετητών (Trigger
1989: 151). Ενώ στον συντηρητισµό του Έβανς µπορεί κανείς να διακρίνει εκφάνσεις
του πολιτισµικού εξελικτισµού, αντίθετα το ιδεολογικό πλαίσιο που υπερτερεί στον
προοδευτικό (βλ. παραπάνω σχετικό υπαινιγνό του Μαγκιλιβραίη) Myres, είναι
εκείνο της διάχυσης, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα εµφανές στην εξέταση του γυναικείου
περικορµίου, στο τέλος της δηµοσίευσης.
Ο Myres αναφέρει ότι η αφορµή για την ανασκαφή στη «θέση – ιερό» του
Πετσοφά δόθηκε µε την ανεύρεση λίγων πήλινων ειδωλίων από ένα κορίτσι – βοσκό
(Myres 1902-3: 357). Η αρχαιολογική αποστολή της Βρετανικής Σχολής στην
Αθήνα16, ανέλαβε την ανασκαφή του χώρου το 1902. ∆υστυχώς δεν κατέστη δυνατό
15

Πρβλ. την ιδιαίτερα αρνητική άποψη που είχε διαµορφώσει ο Hogarth για τους Ελληνορθόδοξους, ο
οποίος προτιµούσε να συναναστρέφεται τους µουσουλµάνους περισσότερο από τους χριστιανούς
(Μακγκιλιβραίη Τ.Α., 2000: 276), αλλά και τη γενικότερη «χλιαρή» στάση του Έβανς προς τους
ντόπιους κατοίκους του νησιού. Σηµειωτέον ότι ο Myres είχε µάθει από πολύ νωρίς νέα ελληνικά.
16
Η αποστολή µε επικαφαλής τον διευθυντή της Σχολής R.C Bosanquet, διεξήγε τις ανασκαφές στο
Παλαίκαστρο και στις γύρω περιοχές, από το 1902 έως το 1906. Ο Myres ήταν µέλος του συνεργείου
από την έναρξη της αποστολής. Το εύρηµα του Πετσοφά συγκαταλέγεται ανάµεσα στις σπουδαιότερες
ανακαλύψεις της αποστολής βλ. Gadogan G., “The Pioneers: 1900 – 1914”, στο Huxley (ed) 2000:25.
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να εντοπίσω στοιχεία που θα φώτιζαν κάποιες πλευρές των διαδικασιών επιλογής του
συγκεκριµένου αρχαιολόγου για την ανασκαφή αυτού του χώρου, ή άλλα στοιχεία
που θα σχετίζονταν µε τις διαδικασίες προπαρασκευής της ανασκαφικής αποστολής.
Περιορίζοµαι στα στοιχεία που µας δίνει ο ίδιος ο ανασκαφέας στη δηµοσίευση. Το
γεγονός πάντως ότι η «αφορµή» δόθηκε το πρώτο έτος της ανασκαφής στο
Παλαίκαστρο, µε κάνει να πιστεύω ότι η θέση θα πρέπει να ήταν γνωστή για τα
πήλινα ειδώλια στους ντόπιους, πολύ πριν από την άφιξη των βρετανών αρχαιολόγων
στην περιοχή.
Το άρθρο του Myres δηµοσιεύτηκε στα Χρονικά της Βρετανικής Σχολής στην
Αθήνα (B.S.A.), στο τεύχος των ετών 1902 – 3. Πρόκειται για µια πολυσέλιδη µελέτη
(σελ. 356 – 387), η οποία συνοδεύεται από σχέδιο µε κάτοψη και τοµή των
αρχιτεκτονικών δοµών της θέσης (Πίν. VII), δύο επιχρωµατισµένους πίνακες
ανθρωπόµορφων ειδωλίων (πίν. VIII, IX) και τέσσερις επιπλέον πίνακες µε τα
χαρακτηριστικά δείγµατα των ειδωλίων και των άλλων πήλινων οµοιωµάτων (Πίν. Χ
– ΧΙΙΙ). Οι τέσσερις εικόνες εντός κειµένου αφορούν σε εξωκρητικά παράλληλα των
αντικειµένων που διαπραγµατεύεται ο αρχαιολόγος στο κείµενο. Η κατανοµή της
θεµατολογίας της δηµοσίευσης θα µπορούσε να αποκαλύψει τις κύριες κατευθύνσεις
της έρευνας µέσα από την µελέτη του υλικού (Πιν. 1).
Ο πλήρης τίτλος της δηµοσίευσης είναι «Ανασκαφές στο Παλαίκαστρο 2. Το
Ιερό (ο ιερός τόπος, η ιερή θέση) του Πετσοφά, (Excavations at Palaikastro II. §13.The Sanctuary – site of Petsofa, Myres 1902-3: 356). Ο τίτλος της δηµοσίευσης είναι
ενδεικτικός του πλαισίου της ανασκαφικής έρευνας, καθώς και του είδους της
συγκεκριµένης αρχαιολογικής θέσης. Μετά το άρθρο του Bosanquet (Ανασκαφές στο
Παλαίκαστρο Ι) που αφορούσε στην ανασκαφή στον Ρουσσόλακκο του
Παλαικάστρου µε τον εκτεταµένο οικισµό της Εποχής του Χαλκού, η παρουσίαση
του έργου της ανασκαφικής περιόδου της Σχολής συνεχίζεται µε τη δηµοσίευση του
υλικού από τον Πετσοφά που είχε αναλάβει ο καθηγητής J. Myres. Ο τίτλος δεν
φαίνεται να υπαινίσσεται οποιαδήποτε σύνδεση του ανεσκαµµένου ιερού µε τον
οικισµό που σκάβεται στο Παλαίκαστρο, εκτός ίσως από το γεγονός ότι και η
ανασκαφή του ιερού εντάσσεται στην ίδια αποστολή.
Με ιδιαίτερη προσοχή χαρακτηρίζεται η θέση ως Ιερό (“Sanctuary – site”).
∆εν χρησιµοποιείται η έκφραση «Ιερό Κορυφής», ούτε οποιοσδήποτε τοπογραφικός
όρος, προσδιοριστικός της θέσης που βρίσκεται το ιερό (π.χ. «βραχώδες ιερό»,
«ορεινό ιερό»).
Στο κεφάλαιο «Η θέση» ο αρχαιολόγος κάνει µια σύντοµη περιγραφή του
εδαφικού ανάγλυφου της περιοχής όπως φαίνεται από την κορυφή του Πετσοφά
(Myres, 1902-3: 356). Είναι ενδιαφέρον ότι η τοπογραφική αυτή περιγραφή γίνεται
σε σχέση µε τον µινωικό οικισµό στο Ρουσσόλακκο: οριοθέτηση της κοιλάδας που
βρίσκεται ο οικισµός και της εξόδου του προς τη θάλασσα, οι κορυφογραµµές που
αποκόβουν την κοιλάδα από τις γειτονικές περιοχές. Ακόµη και οι άλλες κοιλάδες
που αναφέρονται παρουσιάζονται ως διαβατικοί τόποι επικοινωνίας του οικισµού,
όπως π.χ. η κοιλάδα µε το δύσβατο µονοπάτι που ενώνει το Παλαίκαστρο µε τον
όρµο στις Καρούµες. Όλα αυτά τα τοπογραφικά δεδοµένα ελέγχονται οπτικά από το
ύψωµα του Πετσοφά.
Η συγκεκριµένη τοπογραφική περιγραφή φαίνεται ότι δεν γίνεται
αποκλειστικά και µόνο για να εντοπισθεί γεωγραφικά η αρχαιολογική θέση του
Πετσοφά. Χωρίς να υπάρχει ο οποιοσδήποτε υπαινιγµός για κάτι τέτοιο φαίνεται ότι
µε αυτόν τον τρόπο ο αρχαιολόγος προσπαθεί αφενός να εντάξει γεωγραφικά τον
Πετσοφά στην περιφέρεια του µινωικού οικισµού του Παλαικάστρου, και αφετέρου
να καταγράψει την πανοραµική εµβέλεια που είχε ο επισκέπτης του ιερού. Η

22

αναφορά σε συγκεκριµένα ορόσηµα του γύρω τοπίου υποδεικνύουν µια τέτοια
πρόθεση. Αναφέρεται δηλαδή στο κόλπο του Παλαικάστρου που ανοίγεται στα Α –
ΒΑ, αλλά και στο νότιο κόλπο που θα µπορούσε να εκµεταλλεύεται ο οικισµός,
καθώς και στο δυτικό ορεινό σύνορο µε την κορυφή Σιµόδι. Στο κέντρο όλης αυτής
της περιοχή βρίσκεται το ασβεστολιθικό άνδηρο του Πετσοφά (σηµειωτέον η λέξη
terrace δεν χρησιµοποιείται από τον συγγραφέα του άρθρου).
Πριν αρχίσει την περιγραφή της αρχαιολογικής θέσης, µε την τοπογραφική
περιγραφή ο Myres θέτει εµµέσως χαρακτηριστικά των ακρορεινών ιερών που θα
αποκρυσταλλωθούν αργότερα. Τη σύνδεση του ιερού µε έναν οικισµό, στη
συγκεκριµένη περίπτωση του µινωικού οικισµού στο Ρουσσόλακκο του
Παλαικάστρου, και την πανοραµική εµβέλεια που έχει το ιερό του οικισµού για τον
έλεγχο της πρόσβασης στην περιφέρεια του οικισµού.
Αµέσως µετά τη σύντοµη περιγραφή της τοπογραφίας του ιερού και της
περιοχής που βρίσκεται στην οπτική του εµβέλεια, ο αρχαιολόγος περιγράφει την ίδια
την αρχαιολογική θέση µε σαφήνεια και µεθοδικότητα. Αφού αναφερθεί στα
επιφανειακά λείψανα της θέσης και στο σηµείο που βρέθηκαν τα πρώτα πήλινα
ειδώλια τα οποία έδωσαν την αφορµή για να εντοπιστεί η θέση, παρουσιάζει την
προσπάθεια που έκανε αρχικά για να εντοπίσει τη στρωµατογραφική ακολουθία της
θέσης προκειµένου να προσανατολιστεί αρχαιολογικά και να προβεί στην
αποχωµάτωση των πολιτισµικών επιχώσεων (Myres 1902-3: 357).
Περίεργη µπορεί να χαρακτηριστεί η αναφορά των ντόπιων στην χρήση της
νεώτερης κατασκευής (χαµηλός περίβολος στα νότια του αναληµµατικού τοίχου) ως
«παρατηρητηρίου - φυλακείου» (“look – out”). Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε, αν η
υποδεικνυόµενη χρήση αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα, ότι η συγκεκριµένη
κατασκευή χρησίµευε ως κατάλειµµα του ενοίκου της, και η κατασκευή της στο
συγκεκριµένο σηµείο έγινε τόσο για να χρησιµοποιηθεί το νότιο µέτωπο του
αναληµµατικού τοίχου, που διατηρούνταν επιφανειακά σε µεγάλο ύψος, ως βόρειος
τοίχος της κατασκευής, όσο και για να προστατευθεί από τους ισχυρούς βόρειους
ανέµους που πνέουν στην περιοχή. Ωστόσο από το συγκεκριµένο σηµείο, λόγω και
της κλίσης του εδάφους, η οπτική εµβέλεια περιορίζεται προς Ν και µερικώς προς Α
και ∆, ενώ δεν υπάρχει κάµια οπτική επαφή µε την κοιλάδα του Παλαίκαστρου. Η
περίπτωση να χρησιµοποιήθηκε ο χώρος στα νεώτερα χρόνια ως παρατηρητήριο, κάτι
που δεν αποκλείεται, αποτελεί µία ένδειξη όµοιων διαχρονικών χρήσεων της θέσης,
ενδεχόµενο που χρωµατίζει και τις πιθανές παράπλευρες χρήσεις των ακρορεινών
ιερών, και ιδιαίτερα του ιερού στον Πετσοφά. Ο Myres αποφεύγει οποιοδήποτε
σχόλιο πάνω στο θέµα και παρατηρεί απλώς ότι ο συγκεκριµένος χώρος θα πρέπει να
χρησιµοποιήθηκε και ως µαντρί.
Αφού αναφερθεί στο ανασκαφικό πλάνο, καθώς και στο µέγεθος του
ανασκαφικού συνεργείου, αναγκαία αναφορά για µια ανασκαφή δύσκολη και επίπονη
λόγω της αποµόνωσης της θέσης, ο Myres συνεχίζει µε την επαρκή περιγραφή των
αρχαιολογικών στρωµάτων, όπου θέτει το σχετικό χρονολογικό αλλά και
διαδικαστικό πλαίσιο της αρχαιολογικής θέσης που επιχειρεί να µελετήσει, πράγµα
που το κάνει µε συστηµατική περιγραφή. Αναφέρει το πάχος, το χρώµα, τη σύσταση
και το περιεχόµενο κάθε στρώµατος. Στέκεται περισσότερο στην περιγραφή του
αδιατάρακτου µελανού στρώµατος που φαίνεται να αποτελεί και το
αντιπροσωπευτικό στρώµα του ιερού. Αποδίδει το χρώµα του µελανού στρώµατος
στα υπολείµµατα της πυράς, ενώ χωρίς να δίνει ιδιαίτερες εξηγήσεις αναφέρει ότι τα
ειδώλια ρίχνονταν στην πυρά. Τη θραύση τους (παρόλο που βρέθηκαν πολλά ακέραια
ειδώλια, τα περισσότερα βρέθηκαν σπασµένα και ακρωτηριασµένα) δεν φαίνεται να
την αποδίδει στη διαδικασία της ρίψης τους µέσα στη φωτιά, όσο στην µετέπειτα
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διαδικασία ισοπέδωσης του χώρου για την εκ νέου χρήση της εστίας της πυράς.
Τεκµηριώνει την υπόθεση του µε «κοντινά παράλληλα», τα οποία σήµερα δεν
φαίνονται και τόσο «κοντινά» τόσο από άποψη χωροχρονική, όσο και από άποψη
πολιτισµική: το στρώµα απόθεσης της πυράς των θυσιών του βωµού στην Ολυµπία
χρονολογείται από τα γεωµετρικά χρόνια και εξής, ενώ η τελετουργική διαδικασία
δύσκολα µπορεί να χαρακτηριστεί ως προσοµοιωτική µε την αντίστοιχη διαδικασία
που ανιχνεύεται στα ακρορεινά ιερά της Εποχής του Χαλκού στο Νότιο Αιγαίο. Το
ίδιο θα µπορούσαµε να πούµε και για το δεύτερο παράλληλο που χρησιµοποιεί. Το
αναφερόµενο στρώµα του Ιερού στο Ιδαλίο της Κύπρου, του οποίου υπήρξε αυτόπτης
µάρτυς το καλοκαίρι του 1894, χρονολογείται στα αρχαϊκά χρόνια, γεγονός που
µειώνει την εγκυρότητα της αναλογίας του συγκεκριµένου παραδείγµατος. Για το
εργαλείο µε το οποίο ισοπεδωνόταν η πυρά, η µάλλον «λαογραφικού» χαρακτήρα
αναλογία µε µία τσουγκράνα που χρονολογείται τον 6ου ή 7ου µ.Χ. αιώνα από την
Ταµασσό, η οποία φαίνεται ότι είχε χρησιµοποιηθεί για παρόµοια χρήση, αναφέρεται
από τον αρχαιολόγο προκειµένου να δώσει ένα παράδειγµα του µεγέθους και της
µορφής ( “… by the size and form…”) που θα µπορούσε να έχει ένα τέτοιο εργαλείο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του άρθρου ο ανασκαφέας καταπιάνεται µε το
«΄Υστερο / Μεταγενέστερο Κτίριο» (The Later Building, Myres, 1902-3: 358). Η
περιγραφή του ΥΜ κτιρίου φαίνεται ότι ακολουθεί σε γενικές γραµµές την πορεία
της ανασκαφής. Επιπλέον η περιγραφή του κτιρίου στο συγκεκριµένο σηµείο γίνεται
και µε χρονολογικό κριτήριο, από τα νεώτερα στα πρωιµότερα. Αφού διαπίστωσε την
διατάραξη της ανατολικής γωνίας του κτιρίου, µε δοµές ασφαλώς µεταγενέστερες,
προχωρεί στην παρουσίαση των στοιχείων από το κτίριο ακολουθώντας τα ίχνη του
πλακόστρωτου και του δαπέδου, προκειµένου να ανιχνεύσει τις διαστάσεις του. Τα
δύο είδη των δαπέδων που ανακαλύπτει υποδεικνύουν την ύπαρξη υπαίθριου και
στεγασµένου χώρου του ιερού, κάτι που δεν σχολιάζεται αρχικά από τον ανασκαφέα.
Ενδιαφέρουσα είναι η ταύτιση των χαρακτηριστικών του δαπέδου µε τα
δάπεδα του «κοινού Ετεοκρητικού τύπου». Υποθέτω ότι το πρότυπο αυτής της
αναλογικής σύγκρισης θα πρέπει να αναζητηθεί στις ανασκαφές του Bosanquet στον
Πρινιά, το κύριο οικιστικό κέντρο των Ετεοκρητών των ιστορικών χρόνων, στο µέσο
της επαρχίας της Σητείας, οπότε θα πρέπει να γίνεται λόγος για οµοτοπική,
ετεροχρονική και ιδιάζουσα οµοπολιτισµική αναλογία. Αντίθετα αν ο Myres
αναφέρεται σε δεδοµένα απο το Ρουσσόλακκο της ανασκαφής Dawkins, τότε το
παράλληλο θα πρέπει να έχει και οµοχρονική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η
σύγκριση είναι δικαιολογηµένη και επιτυχής, µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα της
εποχής που ανασκάπτει ο αρχαιολόγος.
Με παραδειγµατική περιγραφική ικανότητα ο Myres παρουσιάζει τα
αρχαιολογικά δεδοµένα του δωµατίου µε το θρανίο περιµετρικά του τοίχου, το κοινό
επιχρισµένο κονίαµα στο δάπεδο, στο θρανίο και στους τοίχους, το θυραίο άνοιγµα
και τα σκαλοπάτια, τη βάση κίονα κ.ά. Τα δεδοµένα τον οδηγούν σε αυτό το σηµείο
να ερµηνεύσει ορθά τον πραγµατικά στεγασµένο χώρο του ∆ωµατίου Ι (µε το
χωµάτινο δάπεδο) και τον υπαίθριο χώρο στα ανατολικά του (πλακόστρωτο), ενώ
αποφεύγει να κάνει οποιαδήποτε νύξη για την αρχική θέση της βάσης του κίονα (ή
του σπόνδυλου του κίονα) που βρέθηκε σαφώς µετακινηµένος και ενσωµατωµένος σε
τοίχο που κτίσθηκε σε µεταγενέστερη διαµόρφωση του κτιρίου.
O Myres υποθέτει ότι θα υπήρχε και τρίτο δωµάτιο, βορειότερα του
εξαιρετικά αποσπασµατικού ∆ωµατίου ΙΙ. Παρουσιάζει τις ενδείξεις µε πολύ
προσοχή: δύο λίθοι της τοιχοδοµίας (“… a couple of wall – stones…”), που ανήκουν
στην υποτιθέµενη επιµήκυνση του δυτικού τοίχου του ιερού που κάλυπτε τα δύο
δωµάτια· η απουσία άλλων αρχαιολογικών ευρηµάτων σε αυτόν το χώρο
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δικαιολογείται από την απογύµνωση που υπέστη το κτίριο στο συγκεκριµένο σηµείο.
Το τρίτο δωµάτιο κτίσθηκε επιφανειακά, σε πολύ ανώτερο επίπεδο επιφάνειας από τα
άλλα δύο, σε βραχώδες υπόστρωµα, και µάλλον ορατό από την πεδιάδα του
Παλαικάστρου. Συνεπώς, υποθέτει ο Myres, θα υπέστη και τη µεγαλύτερη ζηµιά στο
πέρασµα των αιώνων. Ενώ όµως για αυτό το χώρο αφιερώνει ικανό σχολιασµό για να
πείσει για την επιµήκυνση του δυτικού τοίχου, στην περιγραφή του ορθογώνιου
δωµατίου που βρίσκεται ακριβώς στα δυτικά του υποτιθέµενου τρίτου δωµατίου
περιορίζεται σε ένα συντοµότατο σχόλιο: «το ίδιο ισχύει [εννοεί ως προς τη
διαδικασία απογύµνωσης του χώρου] και µε το µεγαλύτερο χώρο βορείως του τοίχου
ΑΒ».
Μολονότι, όπως φαίνεται από την κάτοψη του κτιρίου που δηµοσιεύεται
(Πίν. VII), στο συγκεκριµένο χώρο διατηρήθηκαν περισσότερα δοµικά
χαρακτηριστικά (συµπαγής νότιος επιµήκης τοίχος – προέκταση του εγκάρσιου
τοίχου που απολήγει σε παραστάδα, υπολείµµατα τοίχου που έκλεινε αυτόν το χώρο
από τα δυτικά οριοθετώντας κατά κάποιο τρόπο το βραχώδες έξαρµα του ιερού), ο
αρχαιολόγος προσπερνά γρήγορα το χώρο, αποφεύγοντας οποιοδήποτε σχολιασµό επί
του συγκεκριµένου χώρου. Οι ανύπαρκτες ουσιαστικά αρχαιολογικές ενδείξεις για
την ύπαρξη τρίτου δωµατίου βορειότερα των δωµατίων Ι και ΙΙ, δε στάθηκαν εµπόδιο
για τον αρχαιολόγο να διατυπώσει µια τέτοια υπόθεση, ενδεχοµένως διότι µε αυτόν
τον τρόπο το «µεταγενέστερο κτίριο» του ιερού στον Πετσοφά αποκτούσε τριµερή
µορφή, µε διάταξη συνεχόµενων δωµατίων από Β προς Ν και µε πρόσοψη των
δωµατίων προς Α (η βάση του κίονα ήταν µία επιπλέον ένδειξη για τον
προσανατολισµό της πρόσοψης). Αντίθετα το δυτικότερο δωµάτιο (∆ωµάτιο IV, στα
δυτικά του υποτιθέµενου ∆. ΙΙΙ), απορρύθµιζε την τριµερή διάταξη του ιερού, παρόλο
που ο νότιος του τοίχος φαίνεται να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του ελικοειδούς
αναληµµατικού τοίχου που αναφέρθηκε εισαγωγικά στην περιγραφή της θέσης. Το
παραπάνω σχόλιο διατυπώνεται ως µία ενδεχόµενη υπόθεση για το λανθάνον
ερµηνευτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ενδεχοµένως κινήθηκε η περιγραφή του Myres
για το ΥΜ κτίριο, και συνάδει µε πολλά παραδείγµατα «µυκηναϊκών» ιερών που
ανέλυσε ο Έβανς στη θρησκειολογική του µελέτη Μυκηναϊκή δενδρο – και
πεσσολατρεία (1901).
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι για την χρονολόγηση του κτιρίου δεν
γίνεται οποιαδήποτε νύξη για την κεραµική. Τα όµοια µορφολογικά χαρακτηριστικά
του κτιρίου, αλλά και του σχιστολιθικού πλακόστρωτου, µε τα αντίστοιχα από τον
οικισµό στο Ρουσσόλακκο αρκούν για να χρονολογηθεί µε ασφάλεια το κτίριο στα
ΥΜ χρόνια. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα οµοχρονικά αυτά συγκριτικά τεκµήρια,
εφόσον πρόκειται για χρονολόγηση, έχουν ιδιαίτερη αξία εφόσον είναι και οµοτοπικά.
Κατά συνέπεια έχουν οµοπολιτισµική ισχύ. Ακριβώς όµως αυτά τα χαρακτηριστικά
είναι που συνδέουν πλέον και µε βάση τις υλικές ενδείξεις το ιερό στον Πετσοφά µε
το µινωικό οικισµό στο Ρουσσόλακκο ως ένα «παράρτηµα» του οικισµού. Το µόνο
κινητό εύρηµα (“…the only object…”), το οποίο µάλιστα δε δηµοσιεύεται, δηλαδή ο
λίθινος υψίπους λύχνος, απλώς επιβεβαιώνει την παραπάνω χρονολόγηση.
Το κεφάλαιο κλείνει µε την αναφορά στο καλά σφραγισµένο κάτω από το
δάπεδο του κτιρίου, καµµένο στρώµα. Ούτε και εδώ αναφέρεται το κεραµικό υλικό.
Εκτός από τη σαφή στρωµατογραφική ένδειξη της πρωιµότητας του συγκεκριµένου
στρώµατος, και ο «χαρακτήρας» των ειδωλίων (υποθέτω τα µορφολογικά
χαρακτηριστικά τους), συνάδει µε τον αναφερόµενο χρονολογικό ορίζοντα. Το
επιχείρηµα του αρχαιολόγου για τη µη ανάπτυξη βλάστησης, προκειµένου να
στηρίξει την υπόθεσή του για την αδιάκοπη χρήση του ιερού από τα ΜΜ στα ΥΜ
χρόνια, δεν είναι χωρίς αντίλογο. ∆εν µπορεί να αποκλειστεί ο καθαρισµός και η
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ισοπέδωση του εδάφους πριν την ανέγερση του νέου κτιρίου. Η ισοπέδωση της εστίας
είναι µία διαδικασία που έχει υποδειχθεί από τον ίδιο τον αρχαιολόγο, µε ενδεικτικό
επιχείρηµα την κατάσταση θραύσης των ειδωλίων και µε αντίστοιχα εξωκρητικά και
ετεροχρονικά παράλληλα. Ο καθαρισµός του χώρου πριν την ανέγερση του κτιρίου,
θα κατέστρεφε την βλάστηση, ενώ δεν αποκλείεται και η διατάραξη του κατώτερου
καµµένου στρώµατος από τη διαδικασία της ισοπέδωσης. Τέλος εκφράζει
σκεπτικισµό για την λειτουργία του ύστερου κτιρίου σε σχέση µε τον χώρο που
ανεγείρεται.
Ακολουθεί η περιγραφή της «επίχωσης των αναθηµατικών ειδωλίων» (Myres
1902-3: 360). Στο κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται η προσοχή του αρχαιολόγου στην
περιγραφή των πήλινων ειδωλίων του µελανού στρώµατος, αρχίζοντας από την
διάκριση τριών παραλλαγών του πηλού από τον οποίο είναι κατασκευασµένα.
Είναι εµφανές ότι ο αρχαιολόγος επιδιώκει να επικεντρώσει την προσοχή του
στα ευρήµατα του κατώτερου πολιτισµικού στρώµατος, του µελανού (καµµένου)
δηλαδή στρώµατος. Σε τέσσερις σχεδόν σελίδες έχει παρουσιάσει την επιφανειακή
κατάσταση των ερειπίων, τη διαδικασία της ανασκαφής και το ΥΜ κτίριο. Κεραµική
και οργανικά κατάλοιπα δεν δηµοσιεύονται. Αλλά ακόµη και το «µόνο», σύµφωνα µε
τον αρχαιολόγο, εύρηµα, δηλαδή ο υψίπους λίθινος λύχνος, δε δηµοσιεύεται και
παρεισφρύει µέσα στο κείµενο προκειµένου να χρονολογηθεί επαρκώς το κτίριο.
Σπεύδει, πριν την αναλυτική παρουσίαση των τύπων των ΜΜ ειδωλίων, να
παρουσιάσει τα υλικά δεδοµένα αυτών των ειδωλίων: τους τύπους του πηλού και του
επιχρίσµατος που χρησιµοποιήθηκαν για το πλάσιµο και το χρωµατισµό τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ότι σε µια τόσο πρώιµη δηµοσίευση ο
αρχαιολόγος όχι µόνο ταξινοµεί τους πηλούς χρήσης, αλλά αναζητά και την
καταγωγή τους από την ευρύτερη περιοχή της αρχαιολογικής θέσης. Τον πηλό (α)
εντοπίζει στους αργιλώδεις ασβεστόλιθους της κοιλάδας του Παλαικάστρου. Ένα
επιπλέον επιχείρηµα απόδοσης της κυριότητας του ιερού στον οικισµό που έχει
βρεθεί στο Ρουσσόλακκο. Τα συγκεκριµένα µάλιστα ειδώλια είναι εξαιρετικής
τεχνικής και ποιότητας σε σχέση µε τα ειδώλια των άλλων κατηγοριών πηλού. Η
προέλευση τους συνεπώς από το συγκεκριµένο µινωικό οικιστικό κέντρο είναι πολύ
πιθανή. Κοιτάσµατα του λίγο πιο χονδροειδούς πηλού (β), του «κόκκινου χρώµατος»
όπως αναφέρει µε ελληνικούς χαρακτήρες στο κείµενο, εντοπίζονται στις Καρούµες
και στη Ζάκρο. Η αναφορά αυτή ενδεχοµένως υποδεικνύει την περιφέρεια δράσης
των κατοίκων του οικισµού του Παλαικάστρου. Το ανάκτορο της Ζάκρου δεν έχει
ακόµη εντοπιστεί εκτός από τις µινωικές κατοικίες που έχει ανασκάψει ο Hogarth,
ενώ τίποτα δεν είναι ακόµη γνωστό για τον Τραόσταλο και τα άλλα ακρορεινά ιερά,
εκτός ίσως από το µικρό «αναθηµατικό σταθµό» στην Απάνω Ζάκρο, ένα πραγµατικό
Ιερό Κορυφής, που αναφέρεται από τον Evans. Ωστόσο ο Myres δεν κάνει
οποιοδήποτε σχόλιο για τις πηγές του πηλού αυτού. Τέλος για τον πλέον χονδροειδή
πηλό (γ) µε τις πολλές σχιστολιθικές προσµίξεις, πιστεύει ότι τα κοιτάσµατά του θα
πρέπει να αναζήτηθουν στην αποξηραµένη κοιλάδα ακριβώς στα δυτικά της
κορυφογραµµής του Πετσοφά, στην ίδια κοιλάδα που στην «εισαγωγή» της µελέτης
εντοπιζόταν µονοπάτι πρόσβασης των κατοίκων της κοιλάδας του Παλαικάστρου µε
τον ορµίσκο στις Καρούµες και στη Ζάκρο.
Η συνεχής υπογράµµιση της οµοιότητας των ευρηµάτων από τον Πετσοφά µε
αντίστοιχα ευρήµατα από το οικισµό στο Ρουσσόλακκο, υποδεικνύουν την έµµονη
ιδέα του αρχαιολόγου για την εντοπιότητα και την κυριότητα της διαχείρισης του
συγκεκριµένου ιερού. Ωστόσο η αναφορά µιας τόσο µεγάλης ακτίνας προέλευσης
των πρώτων υλών της κεραµικής ύλης της πηλοπλαστικής, αφήνει ανοικτό το
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ενδεχόµενο µιας διακοινοτικής χρήσης του ιερού από αναθέτες της ανατολικής ακτής
του νησιού.
Θα µπορούσε κανείς να αντιτάξει την πιθανότητα οι διαφορετικοί πηλοί να
χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή διαφορετικών ειδωλίων, όπως για παράδειγµα
ο χονδροειδής (γ) για τα µεγαλύτερα ειδώλια και ιδίως ζώδια, κάτι που σηµειώνεται
και από τον ανασκαφέα. Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει την ταυτόχρονη χρήση από τον
ίδιο πηλοπλάστη, διαφορετικών πηλών, που επιλέγονται ανάλογα µε το τι θέλει να
πλάσει. Π.χ. τα µεγάλα ζώδια κατασκευάζονται από τον πηλό (γ) ενώ τα µικρά
ανθρωπόµορφα ειδώλια από τον (β) ή τον (α). Το ενδεχόµενο αυτό υποστηρίζει την
πιθανή αποκλειστικότητα στην χρήση του ιερού από τον οικισµό του Παλαικάστρου,
εφόσον οι πηλοπλάστες του οικισµού έχουν στην διάθεσή τους πολλών ειδών πηλούς.
Ο αρχαιολόγος του ιερού στον Πετσοφά φαίνεται να κλίνει προς αυτήν την
κατεύθυνση. Ωστόσο η παρατήρηση του Myres ότι πλήθος πλαστικών λεπτοµερειών
(όπως το ανδρικό ζώµα) κατασκευάζονται και µε τον χονδροειδή πηλό (γ) ενισχύει
την πιθανότητα οι πηλοί αυτοί να έχουν τοπική χρήση σε σχέση µε τις πηγές από τις
οποίες αντλούνται. Σε µία τέτοια περίπτωση τα «χονδροειδή» ειδώλια θα
προέρχονταν από την περιοχή της Ζάκρου και των Καρουµών και όχι από την
κοιλάδα του Παλαικάστρου από όπου θα προέρχονταν τα ειδώλια που ήταν
κατασκευασµένα µε τον καθαρό υποκίτρινο πηλό (α). Είναι εµφανές ότι το
ενδεχόµενο αυτό ενισχύει τη διακοινοτική χρήση του ιερού στον Πετσοφά.
Επιπλέον τα είδη των ειδωλίων θα µπορούσαν να υποδείξουν κάποια
γεωγραφική διαφοροποίηση των αναθετών, και ακόµη πιο πέρα και κάποια
κοινωνική. Τα ίδια ειδώλια αναθέτουν οι κάτοικοι των οικισµών του Παλαικάστρου
και της Ζάκρου, µε τους βοσκούς και τους γεωργούς των υψιπέδων της ενδοχώρας;
Σηµειωτέον ότι τα µεγάλα ειδώλια βοοειδών είναι κατασκευασµένα µε τον πηλό (γ)
οι πηγές του οποίου εντοπίζονται στις Καρούµες και στη Ζάκρο.
Οι ανασκαφές του Hogarth στο σπήλαιο των Καµαρών είχαν προηγηθεί από
την ανασκαφή στον Πετσοφά και η ορολογία «καµαραϊκός» προκειµένου για την
πολύχρωµη σε µελανό βάθος ΜΜ κεραµική, είχε αρχίσει να παγιώνεται. Οι
παραποµπές του Myres σε αυτόν τον όρο, είναι προσδιοριστικός της χρονολόγησης
των αντικεµένων που µελετά. Ο πηλός (α) είναι τυπικά «καµαραϊκός»· το στιλπνό
µαύρο και το υπόλευκο στις λεπτοµέρειες και στο χρωµατισµό της γυναικείας σάρκας
ανήκουν στο «καµαραϊκό» χρωµατολόγιο. Μήπως σε αυτήν την τάση της κρητικής
αρχαιολογίας του καιρού του, στη µελέτη δηλαδή της λαµπρής ΜΜ κεραµικής, θα
πρέπει να αποδωθεί το αποκλειστικό ενδιαφέρον του Myres στην λεπτοµερή
παρουσίαση των ΜΜ επιχώσεων της ανασκαφής του ιερού στον Πετσοφά; Η
εξαιρετική περιγραφική ικανότητα, και η αξιοζήλευτη συστηµατικότητα στην
προσέγγιση του υλικού που επιτυγχάνει ο Myres στο συγκεκριµένο άρθρο, δεν
επιτρέπουν να δικαιολογηθεί η πρόχειρη και εντελώς αποσπασµατική παρουσίαση
των ευρηµάτων του ΥΜ ιερού. ∆εν είναι τυχαίο ότι και εδώ, στο τέλος του
συγκεκριµένου κεφαλαίου, κάνει νύξη για την οµοιότητα του κτιρίου µε την οικιακή
αρχιτεκτονική του οικισµού στο Ρουσσόλακκο, η οποία έχει κάποια απαξιωτική
χρειά, εφόσον δεν πιστεύει ότι έχει να κάνει µε ιερό κτίριο.
Τέλος αξίζει να σχολιασθεί η διαφωνία των δύο αρχαιολόγων της Βρετανικής
Σχολής στην αποστολή του Παλαικάστρου, του Bosanquet και του Myres, ως προς
την ερµηνεία της διαφοροποίησης της ποιότητας των πηλών κατασκευής των
ειδωλίων. Ο Bosanquet πιστεύει ότι θα η διαφοροποίησή τους µαρτυρεί χρονολογικές
αποκλίσεις. Ο καθαρός πηλός (α) προηγείται χρονολογικά των δύο παραλλαγών του
χονδροειδούς πηλού (β) και (γ). Παρόλο που δεν αναφέρεται κάποια χρονολογική
διάκριση µεταξύ των δύο τύπων των χονδροειδών πηλών, ο συγγραφέας αφήνει να
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εννοηθεί ότι ο πηλός (β) προηγείτο χρονολογικά του πηλού (γ). Με αυτό το σχήµα ο
Bosanquet πιστεύει ότι µε το πέρασµα των χρόνων ο πηλός κατασκευής των ειδωλίων
αποκτούσε όλο και περισσότερες προσµίξεις, έως ότου να εµπλουτιστεί µε πλήθος
σχιστολιθικών χονδρόκοκκων εγκλεισµάτων. Χωρίς να αναφέρονται στην
συγκεκριµένη αναφορά τα κριτήρια µε τα οποία ο Bosanquet φτάνει σε αυτό το
συµπέρασµα, ο ίδιος ο ανασκαφέας του υλικού πιστεύει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι και
τόσο ξεκάθαρο (“… I am not clear on this point.”).
Συνοπτικά, οι ερµηνευτικές εκδοχές της διάκρισης της ποιότητας των πηλών
που εκφράστηκαν παραπάνω, θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν ως εξής:
1)
Σύµφωνα µε την πρώτη εκδοχή, που υποστηρίζεται από τον
Bosanquet, η διαφορετική σύσταση και υφή των πηλών µε τους
οποίους είναι πλασµένα τα ειδώλια από τον Πετσοφά, υποδεικνύει
χρονολογικές
διαβαθµίσεις
στην
τεχνολογία
της
ΜΜ
πηλοπλαστικής. Κατά την εκδοχή αυτή ο καθαρός και εύπλαστος
πηλός (α) θα πρέπει να χρονολογηθεί στο πρωιµότερο ΜΜ στάδιο
χρήσης του ιερού και αντιστοιχεί στην «καµαραϊκή» κεραµική των
ωοκέλυφων αγγείων. Η πλούσια χρωµατολογία των ειδωλίων
συνηγορεί µε αυτήν τη χρονολογική κατάταξη. Ακολουθούν
χρονολογικά τα ειδώλια που είναι πλασµένα µε τον αµµώδη πηλό
(β) και τον ανάµικτο µε σχιστολιθικές προσµίξεις πηλό τύπου (γ),
γεγονός που θα µπορούσε να ερµηνευτεί ποικιλοτρόπως (αλλαγές
στην κεραµική τεχνολογία, εξάντληση κοιτασµάτων του πηλού (α)
κ.ά.).
2)
Σύµφωνα µε µία δεύτερη εκδοχή η διαφορετικότητα των πηλών θα
πρέπει να αποδοθεί στην διαφορετική γεωγραφική καταγωγή των
αναθετών. Οι αναθέτες από τις περιοχές του νότου (των Καρουµών
και της Ζάκρου), πλάθουν ειδώλια από τον ντόπιο πηλό (β) σε
σχέση µε τους αναθέτες της κοιλάδας του Παλαικάστρου οι οποίοι
αναθέτουν πήλινα οµοιώµατα που πλάθονται από τα τοπικά
κοιτάσµατα του πηλού (α). Η εκδοχή αυτή υποδεικνύει ταυτόχρονη
χρήση των διαφορετικών πηλών. Επιπλέον υπογραµµίζει την
διακοινοτική χρήση του ιερού στον Πετσοφά. Στην πιθανότητα αυτή
θα µπορούσαν να ανιχνευθούν κοινωνικο – οικονοµικές επιπτώσεις
µεταξύ των αναθετών του οικισµού και των αναθετών της
υπαίθρου, ή των άλλων γειτονικών οικισµών.
3)
Με την τρίτη εκδοχή, δεν θα πρέπει να συµβαίνει τίποτα από τα
παραπάνω, γιατί απλώς οι πηλοπλάστες του ΜΜ οικισµού στο
Ρουσσόλακκο θα είχαν στη διάθεσή τους όλων των ειδών τους
πηλούς που διακρίνονται, τους οποίους αντλούσαν από την άµεση
ακτίνα της περιφέρειας δράσης των κατοίκων του οικισµού, και
τους επιλέγουν στην κατασκευή των ειδωλίων µε απλά, ίσως
καθαρά τεχνολογικά, κριτήρια. Σε αυτήν την εκδοχή φαίνεται να
κλίνει και ο ίδιος ο Myres. Η εκδοχή της ταυτόχρονης χρήσης
διαφόρων πηλών από τους πηλοπλάστες του οικισµού επιδέχεται
επιπλέον ερµηνευτικές αποκλίσεις, όπως π.χ. την πιθανότητα οι
ποιότητες του υλικού των ειδωλίων να παραπέµπουν σε κοινωνικοοικονοµικά διαφοροποιηµένους αναθέτες – λάτρεις κ.ά.
Η παρουσίαση των ειδωλίων αρχίζει µε την πολυσέλιδη περιγραφή των
«ανθρώπινων, ανδρικών, ειδωλίων» στο 4ο κεφάλαιο (Myres 1902-3: 361). Η
αναλυτική και πολυσέλιδη διαπραγµάτευση των λεπτοµερειών των πήλινων

28

ειδωλίων, και ιδίως των ανθρωπόµορφων, δεν αφήνει αµφιβολία για τις πραγµατικές
προθέσεις του αρχαιολόγου στη δηµοσίευση του ευρηµατολογίου από τον Πετσοφά:
να παρουσιάσει µε κάθε λεπτοµέρεια τα πήλινα ειδώλια, και να αντλήσει από τις
πλαστικές τους ιδιαιτερότητες έµµεσες πληροφορίες για την µινωική ζωή των ΜΜ
χρόνων. Η επιλογή αυτή δε θα πρέπει να κριθεί έξω από το πλαίσιο της «ηλικίας» της
αιγαιακής αρχαιολογίας στην εποχή που γράφει ο αρχαιολόγος, αλλά ούτε και έξω
από την ευρύτερη πολιτισµική ατµόσφαιρα που βιώνουν οι πρωτοπόροι της κρητικής
αρχαιολογίας στις αρχές του 20ου αιώνα.
Ο Myres δεν παρέχει συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στα
ανθρωπόµορφα ειδώλια. Περιορίζεται απλώς στην παρατήρηση ότι τα γυναικεία ήταν
κατά πολύ λιγότερα από τα αντίστοιχα ειδώλια που αναπαριστούν ανδρικές µορφές
(Myres 1902 – 3: 367). Φαίνεται λοιπόν ότι η σειρά µε την οποία περιγράφονται είναι
αντίστοιχη µε το πλήθος τους µέσα στο σύνολο του ευρηµατολογίου. ∆εν είναι όµως
µόνο η ποσότητα των ειδωλίων που λανθάνει στη µελέτη. Φαίνεται ότι το δείγµα των
ειδωλίων, που επιγέλει ο Myres προς φωτογράφηση στους οικείους πίνακες, έχει γίνει
αυστηρά µε βάση τους θεµατολογικούς άξονες που διαπραγµατεύεται στο κείµενο.
Τα ειδώλια, µετά την εξέταση και ταξινόµηση του υλικού από το οποίο είναι
φτιαγµένα, εξετάζονται εξονυχιστικά από µορφολογική άποψη. Σπανίζουν αναφορές
στις οποίες θα µπορούσαν να ανιχνευθούν στατιστικά στοιχεία κατανοµής των
ειδωλίων µέσα στο χώρο και στο καµµένο µελανό στρώµα, καθώς και άλλα στοιχεία
που θα διεύρυναν την «αρχαιολογική τους ταυτότητα», όπως π.χ. τα συγκείµενά τους
σε σχέση µε την κεραµική και τα οργανικά υλικά. Όπως όµως έχει ήδη σηµειωθεί τα
τελευταία ευρήµατα δε δηµοσιεύονται σε αυτή τη µελέτη.
Στο δείγµα συγκαταλέγονται ειδώλια µε διαφοροποιήσεις στη µορφή τους,
στη στάση τους, στο πλάσιµό τους. Ο αρχαιολόγος αναφέρεται στις διαστάσεις των
ειδωλίων, πάντα σε σχέση µε την ποιότητα του πηλού τους. Το µεγαλύτερο ανδρικό
ειδώλιο, αυτό που εικάζεται ότι έφτανε το ύψος των 22 εκ., καθώς και η µεγάλη
δισκοειδής βάση διαµέτρου 9 εκ, έχουν πλαστεί µε πηλό του τύπου (γ). Οι
ορθογώνιες και στρογγυλές βάσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές διατηρούν τα
πέλµατα των όρθιων µορφών, κατά κάποιο τρόπο «αυτονοµούν» τους αναθέτες στην
λατρευτική στάση τους. Παρουσιάζουν δηλαδή τους λάτρεις σε µία «ατοµική»
λατρευτική στάση, η οποία θα µπορούσε να υποδεικνύει ένα είδος προσευχής.
Υπάρχει όµως και µία επιµήκης βάση, στην οποία διασώζονται τρία ζευγάρια
πέλµατα. Η βάση αυτή «οµαδοποιεί» τους λάτρεις. Η ερµηνεία µιας «οµαδικής»
λατρευτικής στάσης είναι πολύ πιο σύνθετη από την «ατοµική» που µόλις
αναφέρθηκε.
Ωστόσο ο Myres προχωρεί σε µία δυναµική ερµηνευτική προσέγγιση του
ευρήµατος, χρησιµοποιώντας ως ενδεικτικά τεκµήρια αναλογίες από κυπριακά
παραδείγµατα που γνωρίζει τόσο καλά. Η επιµήκης βάση, πλασµένη από τον καθαρό
πηλό (α), διασώζεται αποσπασµατικά. Ο αρχαιολόγος την παρουσιάζει ως απόσπασµα
(fragment), γεγονός που υποδεικνύει ότι στο πολυπρόσωπο αυτό ειδώλιο θα πρέπει
να απεικονίζονταν πάνω από τρεις ανθρώπινες µορφές, σε κάποια συγκεκριµένη
διάταξη που θα χαρακτήριζε τη λατρευτική τους διαδικασία. Ο Myres δεν αµφιβάλλει
για τη ρυθµισµένη διάταξη των µορφών πάνω στην επιµήκη βάση. Παρουσιάζει µε
πολύ προσοχή τις όµοιες αποστάσεις των πελµάτων από τις παρυφές της βάσης, ενώ
αναφέρει ότι η στάση των πελµάτων («... µε τα δάκτυλα των ποδιών στραµµένα προς
τα µέσα») παραπέµπει σε κάποια οµαδική και συγχρονισµένη κινησιολογία.
Καταλήγει στο συµπέρασµα της υπόθεσης ότι έχουµε να κάνουµε µε µια ορχηστρική
παράταξη και µάλιστα σε ένα είδος κυκλικού σπειροειδούς χορού. Η έννοια ωστόσο
αυτή έρχεται σε αντίθεση µε την ευθύγραµµη παράταξη των χορευτών, η οποία
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υποδεικνύεται από την ευθύγραµµη επιµήκη βάση. Αν ο χορός ήταν κυκλικός, η
βάση θα έπρεπε να καµπυλώνεται.
Φαίνεται ότι η αρχική πρόθεση του ερµηνευτή να αποδώσει το πολυπρόσωπο
οµοίωµα σε χορό, στον οποίο µάλιστα θα εντάξει και το δενδροειδές πήλινο οµοίωµα,
σύµφωνα µε την εικόνα που έχει στο νου του από τα «οικεία» κυπριακά παράλληλα,
αποπροσανατόλισε τον αρχαιολόγο από την πιθανότητα να πρόκειται για µια απλή
παράταξη ανδρικών µορφών σε «ατοµικές» λατρευτικές στάσεις, και χωρίς τα χέρια
των µορφών να συγκλίνουν µε κάποιο τρόπο που επιπλέον θα υποδείκνυε χορευτική
κίνηση. Το επιχείρηµα της σύγκλισης των δακτύλων των ποδιών θα µπορούσε και
εδώ να ερµηνευτεί ως µία επιλέον λεπτοµέρεια της λατρευτικής στάσης του σώµατος.
Σε µία τέτοια πιθανότητα η «οµαδοποίηση» - η «οµαδική απεικόνιση» λάτρεων –
αναθετών, θα οδηγούσε σε άλλου είδους ερµηνείες, όπως π.χ. οµάδα ανθρώπων
συγγενικών ή άλλων δεσµών που συµπροσεύχονται κ.ά.
Η χορευτική διάταξη που προτείνει ο Myres στηρίζεται σε αναλογίες που του
παρέχουν τα κυπριακά παράλληλα. Παραπέµπει σε αντικείµενα του Καταλόγου του
Κυπριακού Μουσείου που έχει συντάξει ο ίδιος. Οι αναλογίες αυτές δυστυχώς δεν
στάθηκε δυνατό να ελεγχθούν και να κριθούν. Ενδεχοµένως υπό το πρίσµα των
συγκεκριµένων κυπριακών παραλλήλων, υποθέτει ότι και το δενδροειδές ειδώλιο που
βρέθηκε στον Πετσοφά θα ανήκε στο πολυπρόσωπο οµοίωµα, τοποθετηµένο στην
µέση του χορού, υποδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο, χωρίς ωστόσο να το αναφέρει
ρητώς, ένα τελετουργικό χορό δενδρολατρείας. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να
αναζητηθούν πλήθος παραποµπών για το «θρησκειολογικό µοντέλο» του Myres,
προκειµένου να ανιχνευθούν οι εµµονές στις ερµηνευτικές του προσεγγίσεις. Πάντως
ο τελετουργικός χορός δενδρολατρείας µπορεί να εντοπιστεί στο «θρησκειολογικό»
άρθρο του Έβανς.
Ο Myres παρουσιάζει µε κάθε λεπτοµέρεια τη στάση των όρθιων ανδρικών
ειδωλίων, έχοντας επίγνωση της σηµασίας της για την κατανόηση και την ασφαλή
ερµηνεία των ειδωλίων. ∆ιαχωρίζει τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες (π.χ. τους
αγκώνες που σχηµατίζουν θηλειά) από τις πραγµατικές στάσεις που επιδιώκει ο
πλάστης να αποδώσει, π.χ. καταµετρά τις µοίρες που σχηµατίζει ο άνω βραχίονας µε
τον κορµό του ειδωλίου. Η κάµψη του πήχυ µε τα χέρια σφιχτά τοποθετηµένα στο
στήθος του θυµίζουν το εντυπωσιακό τοιχογραφηµένο ανάγλυφο από την Κνωσό,
(που µόλις είχε έρθει στο φως) το οποίο αναπαριστά τον άνω κορµό ανθρώπινης
µορφής µε τα ίδια χαρακτηριστικά στη στάση. Αργότερα το συγκεκριµένο εύρηµα θα
ενσωµατωθεί στην τοιχογραφία που σήµερα είναι γνωστή ως «Ο Πρίγκιπας µε τα
κρίνα». Γνωρίζοντας τις µεταγενέστερες περιπέτειες και ανακλήσεις στην
αποκατάσταση του απασπάσµατος του µεγάλου τοιχογραφηµένου αναγλύφου,
προκαλεί εντύπωση που ο Myres αναγνωρίζει τόσο πρώιµα στην στάση του δεξιού
χεριού του «Πρίγκιπα», την στάση στην οποία απεικονίζονται πολλά ειδώλια από το
ιερό του Πετσοφά. Πολλές από τις πρόσφατες αποκαταστάσεις του ανάγλυφου
θώρακα, τον δικαιώνουν.
Άξια παρατήρησης είναι η προσπάθεια του Myres να διακρίνει στο δείγµα του
όλες τις πιθανές αποκλίσεις και ιδιαιτερότητες στη στάση της άνδρικής όρθιας
µορφής. Η παράλληλη αναφορά της κάθε στάσης µε τον αντίστοιχο πηλό από τον
οποίο έχει πλαστεί το ειδώλιο, καθώς και µε το αντίστοιχο επίχρισµα που φέρουν,
αφήνει ανοιχτό το πεδίο σε διάφορους συλλογισµούς. Οι ερµηνείες που αναφέρθηκαν
παραπάνω και αφορούν τη διαφορετική ποιότητα των πηλών, θα µπορούσαν και εδώ
να έχουν ισχύ. Γιατί ειδώλια µε διαφορετικές στάσεις χεριών πλάθονται από
διαφορετικής ποιότητας πηλό; Ισχύουν οι ερµηνευτικές εκδοχές που αφορούν στην
ποιότητα του πηλού, στις στάσεις που έχουν τα ειδώλια; Μπορούµε να µιλούµε για
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διαφοροποίηση της κινησιολογικής συµπεριφοράς των λάτρεων ανάλογα µε τον τόπο
καταγωγής τους, τη φυλετική ή την κοινωνική τους θέση; Ή αποδίδοντας τις
διαφορετικές στάσεις (όπως άλλωστε και της ποιότητα των πηλών) σε χρονολογικές
διαφοροποιήσεις (βλ. παραπ. τη θέση του Bosanquet), θα µπορούσε να γίνεται λόγος
για κάποια εξέλιξη της στάσης του σεβίζοντος λάτρεως στα ΜΜ χρόνια, κάτι που
ενδεχοµένως αντανακλά πιθανές αλλαγές στο ιεροτελεστικό τυπικό στα ακρορεινά
ιερά; Ακόµη και οι ιδιαιτερότητες του ηµιτελούς ειδωλίου (µε τις θηλειές στους
αγκώνες) θα µπορούσαν να ερµηνευθούν υπό το πρίσµα του παραπάνω
προβληµατισµού και να µην αποδόθουν αναγκαστικά στο ελλιπές πλασιµό του.
Ο αρχαιολόγος αναφέρει ότι η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τα πλείστα
των ειδωλίων (ακρωτηριασµένα), επιτρέπει την άντληση πλήθους πληροφοριών για
τις κατασκευαστικές µεθόδους της ειδωλοπλαστικής (Myres 1902-3: 362). Οι
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες των σωµατικών χαρακτηριστικών των ειδωλίων, µε
την ιδιαίτερη εστίαση της προσοχής που επιβάλλει η περιγραφή του Myres στα
στάδια της συγκεκριµένης διαδικασίας, τονίζουν την «ιµπρεσσιονιστική» αντίληψη
της µικροπλαστικής των µινωικών ειδωλίων εκείνης της εποχής. Ο τρισδιάστατος
όγκος του σώµατος δεν πλάθεται «προσθετικά», µε την πρόσθεση δηλαδή πηλού
στην διαδικασία πλασίµατος των µελών του σώµατος, αλλά µάλλον «αφαιρετικά»,
δηλαδή µε την διαµόρφωση των σωµατικών χαρακτηριστικών δια της αφαίρεσης του
πηλού και της απόδοσης του σωµατικού όγκου και της κίνησης δια των κλίσεων του
κορµού και των άκρων και την όλη στάση του σώµατος. Πρβλ. για παράδειγµα τον
τονισµό των γλουτιαίων µυών των ανδρικών ειδωλίων, από το ενιαίο επίµηκες
κοµµάτι πηλού των κάτω άκρων, µε υπερβολική στένωση της µέσης και µε την κλίση
του άνω κορµού προς τα εµπρός, κάτι που παρατηρεί εύστοχα ο Myres.
Χαρακτηριστική επίσης είναι η παρατήρησή του για τον ευδιάκριτο τρόπο µε τον
οποίο αποδίδεται η βαριά σόλα της µπότας µε το ανασήκωµα της γωνίας των
δακτύλων, σε ένα θραύσµα ποδιού. Και στον τοµέα της αισθητικής της µινωικής
µικροπλαστικής των ΜΜ χρόνων, φαίνεται ότι ο Myres είναι πρωτοπόρος, αφού µε
τις συγκεκριµένες περιγραφές του, επικεντρώνει την προσοχή σε λεπτοµέρειες της
πλαστικής των ειδωλίων που διαµόρφωσαν τον αισθητικό κώδικα αυτής της τέχνης.
Ο αρχαιολόγος αρχίζει την περιγραφή της ένδυσης του σώµατος µε την
παρουσίαση των υποδηµάτων (Myres 1902-3: 363). Το µοναδικό υπόδηµα που
αναγνωρίζεται στα ειδώλια από το ιερό του Πετσοφά είναι οι λευκές δερµάτινες
µπότες. Εύλογα η αποκλειστικότητα αυτή θα µπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι
µε κανένα άλλο παπούτσι δεν θα ήταν εύκολη η πρόσβαση στο ορεινό αυτό ιερό. Το
σύγχρονο τοπωνύµιο επιβεβαιώνει το χαρακτηριστικό του κακοτράχαλου βουνού:
Πετσοφάς = ο τόπος που «τρώει» το πετσί των υποδηµάτων (κατά Αλεξίου). Στην
περίπτωση αυτή, οι λευκές γραπτές µπότες αποτελούν µία ακόµη ένδειξη ότι τα
ειδώλια από τον Πετσοφά απεικονίζουν την µορφή των πραγµατικών επισκεπτών του
ιερού και όχι κάποιων άλλων προσώπων, π.χ. συµβολικών, και ότι σε γενικές
γραµµές η ενδυµασία αποδίδει την καθηµερινή ενδυµασία των αναθετών.
Ο Myres σπεύδει να εντάξει τις µπότες στον συρµό που είναι ήδη γνωστός
από απεικονίσεις της Μυκηναϊκής Ελλάδας. Οι οµοπολιτισµικές αναλογίες είναι
ισχυρές παρόλο που είναι ελαφρώς ετεροχρονικές (τοιχογραφία Τύρινθας ΥΜ ΙΙΙ,
κύπελλα Βαφειού ΥΜ Ι). ∆εν διακρίνονται πολλές εξελικτικές αλλαγές σε αυτόν τον
τύπο του υποδήµατος στον Κρητοµυκηναϊκό κόσµο. Η οµοτοπική εθνοαρχαιολογική
αναλογία που επιχειρεί ο αρχαιολόγος, σύµφωνα µε την οποία τα λευκά υποδήµατα
των ειδωλίων συγκρίνονται µε τα στιβάνια των σύγχρονων κρητικών, τα οποία
παρουσιάζουν οµοιότητες ακόµη και στο ανασήκωµα της µύτης των δακτύλων (!), θα
µπορούσε να ερµηνευτεί ως ένα επιχείρηµα της συνέχειας των πολιτισµικών
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πρακτικών του µινωικού πολιτισµού στους σύγχρονους κρητικούς. Πρόκειται για µια
ένδειξη του ελληνοκεντρισµού του βρετανού αρχαιολόγου. Επί της ουσίας, τα
σύγχρονα κρητικά στιβάνια, όπως τα σηµερινά φολκλορικά, αλλά και τα αντίστοιχα
της εποχής του Myres που φαίνονται σε φωτογραφίες της εποχής, έφταναν σε ύψος
σχεδόν µέχρι το γόνατο, και δεν ήταν αναγκαστικά λευκές. Αντίθετα τα
ζωγραφισµένα υποδήµατα των ειδωλίων φτάνουν το πολύ µέχρι λίγο πιο πάνω από
τον αστράγαλο. ∆εν πρόκειται λοιπόν για µια ψηλή µπότα. Επιπλέον το λευκό χρώµα
θα µπορούσε να αποδίδει και άλλο υλικό εκτός από το δέρµα.
Ο Myres είναι ιδιαίτερα λεπτοµερής στην περιγραφή του ενδύµατος, τόσο του
ανδρικού, όσο και του γυναικείου. Πρόκειται για έναν γενικότερο προσανατολισµό
της συγκεκριµένης δηµοσίευσης, ο οποίος όπως θα δούµε παρακάτω, αναπαράγεται
και από µεταγενέστερους ερευνητές που ξαναπροσεγγίζουν το υλικό του Πετσοφά. Ο
αρχαιολόγος αναφέρει ότι, µολονότι το προϊστορικό αιγαιακό ανδρικό ζώµα ήταν ήδη
γνωστό από πολλές αναπαραστάσεις, η αναλυτική περιγραφή του σε αυτήν την
περίπτωση επιβάλλεται, εφόσον τα ειδώλια από τον Πετσοφά, εµπλουτίζουν κατά
πολύ τις πληροφορίες πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Είναι πράγµατι εντυπωσιακή η
παρατηρητικότητα του Myres στην παρουσίαση του ρούχου, αλλά η εστίαση στο
συγκεκριµένο θέµα δεν επιβάλλεται από τα αντικείµενα αλλά από τις προθέσεις του
αρχαιολόγου. Στην προκειµένη περίπτωση ο Myres υπογραµµίζει στην αρχαιολογική
διαπραγµάτευση του όγκου των ειδωλίων την αποσαφήνιση του ενδυµατολογικού
συρµού, χωρίς µάλιστα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός µε τις χρονολογικές
αποκλίσεις των αναλογιών στις οποίες παραπέµπει. ∆εν είναι τυχαίο ότι παρά την
εξονυχιστική διερεύνηση, τόσο του ανδρικού όσο και του γυναικείου ενδύµατος στα
οικεία κεφάλαια, στο τέλος του άρθρου προστίθεται ένα ακόµη κεφάλαιο (το 12ο), το
οποίο σε σχέση µε τη ροή του κειµένου φαίνεται να έχει τη θέση «παραρτήµατος», µε
θέµα «Το αιγαιακό γυναικείο φόρεµα και οι συγγένειές του». Η εστίαση στην
περιγραφή των ενδυµάτων, των κοσµηµάτων, και των άλλων φερόµενων στοιχείων,
καλλωπιστικών ή συµβολικών, των ανθρωπόµορφων ειδωλίων, ενδεχοµένως να µην
είναι εντελώς άσχετη µε την περιρρέουσα ατµόσφαιρα της εποχής (Belle Epoque),
την οποία βιώνει ο βρετανός αρχαιολόγος και η οποία δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στη γνώση συγκεκριµένων όψεων των εξωτικών, είτε σηµερινών, είτε του
παρελθόντος, πολιτισµών.
Η διάκριση των τµηµάτων του ανδρικού ζώµατος γίνεται µε όρους που δεν
πέρασαν στη µεταγενέστερη βιβλιογραφία. Αξιοσηµείωτος είναι ο δευτερεύων
χαρακτηρισµός του «επικαλύµµατος» (“wrapper”) ως φούστα - “kilt” (=σκωτσέζικη
φουστανέλλα). Ο σκώτος Myres χρησιµοποιεί τον όρο προφανώς λόγω της
µορφολογικής οµοιότητας του τµήµατος αυτού του µινωικού ζώµατος µε τη
σκωτσέζικη φούστα. Οι αναπαραστάσεις του ενδύµατος των Κεφτιού στις
αιγυπτιακές τοιχογραφίες δίνουν µια πιο σαφή εικόνα την πραγµατικής µορφής του
ενδύµατος. Ωστόσο στο σκωτσέζικο ένδυµα δεν υπάρχει ορατός αιδοιοθύλακας, ούτε
πρόκειται για ύφασµα που επικαλύπτει πλήρως το συγκεκριµένο σηµείο του
σώµατος. Και µορφολογικά και λειτουργικά φαίνεται να υπάρχουν σηµαντικές
διαφορές µεταξύ των δύο ρούχων. Η χρήση του όρου είναι υποκειµενική και
αντανακλά τις πολιτιστικές καταβολές του ερευνητή (ο Μyres ήταν σκωτσέζος),
χωρίς απαραίτητα να αποκαλύπτει µορφολογικές ιδιαιτερότητες του εξεταζόµενου
ενδύµατος.
Χρησιµοποιούνται ποικίλα παράλληλα για την σαφή παρουσίαση του
ενδύµατος. Με το χάλκινο ειδώλιο από το Ψυχρό (εύρηµα της ανασκαφής Hogarth),
παρέχεται µία οµοπολιτισµική αναλογία, µε ελαφρά ετεροχρονική διαβάθµιση (τα
χάλκινα ειδώλια χρονολογούνται πλεόν όχι πριν από την ΜΜ ΙΙΙ). Τα ειδώλια από
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τους δύο φυσικούς λατρευτικούς χώρους (τα σπήλαια και τις ακρόρειες)
παρουσιάζουν πανοµοιότυπα λειτουργικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά. Η
σύγκρισή τους πάντα ενδείκνυται έναντι άλλων. Ο Myres ξεκινά τις αναλογικές
συγκρίσεις από το ειδώλιο του Ψυχρού. Αξιοσηµείωτο ωστόσο είναι το σχόλιο που
προσθέτει ο Myres στο τέλος του άρθρου και αφού, όπως σηµειώνει, το άρθρο έχει
δοθεί προς εκτύπωση, ότι σύµφωνα µε πρόταση του Dawkins, το ανδρικό ένδυµα που
αποδίδουν τα ειδώλια του Πετσοφά θα µπορούσε να είναι ένα είδος περιβλήµατος, το
ονοµαζόµενο “Bantu sheath”, το οποίο είναι κοινότυπο στα ειδώλια της
προδυναστικής Αιγύπτου. Η µέριµνα του Myres να συµπεριληφθεί η συγκεκριµένη
πληροφορία στο άρθρο του, έστω και όταν το άρθρο είναι κιόλας στο τυπογραφείο,
είναι µία ένδειξη του προβληµατισµού του γύρω από τις ασφαλείς αναλογίες του
ανδρικού µινωικού ενδύµατος.
Παρόλο που, όπως ανέφερε, τα πήλινα ειδώλια από τον Πετσοφά ρίχνουν νέο
φως στην κατανόηση του ανδρικού ενδύµατος, προκειµένου να παρουσιάσει τον
αιδοιοθύλακα, παραπέµπει στο ειδώλιο από τον Κάµπο (εύρηµα Τσούντα), όπου η
απουσία του «επικαλύµµατος» επιτρέπει την πιο σαφή περιγραφή της τοποθέτησής
του πάνω στο σώµα. Μία ακόµη οµοπολιτισµική αναλογία µε µικρή χρονολογική
διαβάθµιση χρησιµοποιείται στη σύγκριση µε τα ενδύµατα των ανδρικών µορφών,
που τους αποκαλεί «βοσκούς», που απεικονίζονται στα ανάγλυφα χρυσά κύπελλα
από το Βαφειό. Οι ευανάγνωστες λεπτοµέρειες των ενδυµάτων αυτών των µορφών
(π.χ. οι παρυφές [µπορντούρα] του ενδύµατος, οι χαλαρές πτυχές του αιδοιοθύλακα)
θα πρέπει να αποδοθούν στην φυσιοκρατική τεχνοτροπία της ΥΜ εποχής, στην οποία
χρονολογούνται τα κύπελλα.
Αξιοσηµείωτη είναι η παρατήρηση του Myres ότι το «επικάλυµµα», εκτός
από την περίπτωση του µεγάλου, από χονδροειδή πηλό, ειδωλίου, αποδίδεται
γραπτώς. Το χαρακτηριστικό αυτό υποδεικνύει την λεπτότητα του υφάσµατος αλλά
και την στενή επαφή µε το σώµα. ∆εν αναφέρεται πουθενά αν το «επικάλυµµα»
αποτελεί κάποια εκλέπτυνση του όλου ενδύµατος, ή αν πρόκειται για αναπόσπαστο
τµήµα του. Μήπως κάποιες ανδρικές µορφές αποδίδονται απλώς µε τον θύλακα και
την ζώνη που τον υποβαστά;
Ο Myres υπογραµµίζει ότι η ζώνη δεν έχει κοίλο περίγραµµα διατοµής, όπως
έχουν τα παράλληλα στα οποία αναφέρθηκε αλλά και ο κνώσιος Ρυτοφόρος. Αφήνει
ασχολίαστη αυτή την ιδιαιτερότητα. Θα µπορούσε να οφείλεται στην ιδιαίτερη
τεχνοτροπία την µικροπλαστικής των ΜΜ ειδωλίων, σε σχέση µε τις µεγαλύτερες και
υστερότερες απεικονίσεις των παραλλήλων στα οποία αναφέρεται. Μία άλλη
ερµηνεία θα ήταν να αντιµετωπιζόταν ως ένα άλλο είδος ζώνης, ίσως πρωιµότερο και
πιο απλό, από την ζώνη της επίσηµης ανακτορικής ενδυµασίας του Ρυτοφόρου. Στο
σηµείο αυτό ο αρχαιολόγος παρεµβάλλει µία παράγραφο µε την λεπτοµερή
περιγραφή της ζώνης του Ρυτοφόρου και της «Θεάς των Όφεων» από την Κνωσό. Η
παρέµβαση αυτή δεν φαίνεται να διαφωτίζει περισσότερο τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της ζώνης των ανδρικών ειδωλίων του Πετσοφά, διότι όπως
αναφέρθηκε παραπάνω υπαινικτικά ο Ρυτοφόρος, εκτός του ότι χρονολογείται στα
ώριµα ΥΜΙ χρόνια, εκπροσωπεί την εκλεπτυσµένη ανακτορική εκδοχή µιας
ενδυµασίας που ενδέχεται να διέφερε ουσιωδώς µορφολογικά από τις αντίστοιχες
«επαρχιώτικες». Η συγκεκριµένη παρέµβαση απλώς τονίζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον
που δείχνει ο αρχαιολόγος στην ολοκληρωµένη διαπραγµάτευση του ανδρικού
µινωικού ενδύµατος.
Ακολούθως ο Myres περιγράφει µε ιδιαίτερη παρατηρητικότητα τις
λεπτοµέρειες των εγχειριδίων που φέρουν στη ζώνη τους ορισµένα ανδρικά ειδώλια:
«... το εγχειρίδιο τοποθετείται σχεδόν οριζοντίως µε τη λαβή λίγο ανασηκωµένη προς
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το αριστερό χέρι. Η µορφή του είναι σαφής: η λεπίδα είναι τριγωνική και πολύ ευρεία
προς τη βάση, ένα τυπικό αιγαιακό χαρακτηριστικό της ΠΚ και ΠΜ περιόδου, το
οποίο εγκαταλείπεται όταν η µεταλλοτεχνία θα επιτρέψει την παραγωγή στενότερων
και πιο επιµήκων λεπίδων. Η λαβή αποτελείται από ευδιάκριτο µήλο και ευρεία
εσοχή για την προσαρµογή της λεπίδας...» (Myres 1902-3: 365). Ο αρχαιολόγος
παραθέτει προς σύγκριση µία αδηµοσίευτη ακόµη λαβή από την Κνωσό, αλλά και τη
λαβή ξίφους των Κεφτιού. Επιπλέον υπάρχει και ένα γραπτό παράδειγµα (λευκό επί
µελανού βάθους), όπου µπορούν να αναγνωριστούν λεπτοµέρειες όπως η εφηλίδα της
λαβής κ.ά. Ένα από τα ειδώλια φορά σε κάθε βραχίονα ένα βραχιόλι το οποίο
αποδίδεται σε ανάγλυφο. Σε ένα άλλο αυτόνοµο χέρι, το περικάρπιο αποδίδεται µε
λευκό χρώµα.
Στα ηµιτελή ειδώλια συγκαταλέγεται ένα δείγµα, αφού η περίεργη «θηλειά»
που δηµιουργούν οι αγκώνες του, δεν τελειοποιείται µε την τυπική γωνία που
δηµιουργούν οι βραχίονες σε σχέση µε τον κορµό. Για αυτό το λόγο ο Myres δεν
συγκαταλέγει την συγκεκριµένη στάση των χεριών σε µία από τις διακρινόµενες ως
τυπικές των ειδωλίων του Πετσοφά. Ωστόσο είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι σε
ένα ηµιτελές ειδώλιο, ο πηλοπλάστης έσπευσε να αποδόσει µία τέτοια λεπτοµέρεια,
όπως είναι τα µόλις διακρινόµενα ανάγλυφα βραχιόλια και στα δύο µπράτσα της
µορφής. Επιπλέον είναι επίσης δύσκολο να ερµηνεύσουµε την παρουσία ενός
ηµιτελούς ειδωλίου (“less finished figure”) στην πυρά του ιερού. ∆ιαφορετικά θα
σχολιαζόταν ένα ειδώλιο που θα χαρακτηριζόταν παραµοφωµένο, ίσως εξαιτίας της
πυράς, και αλλιώς ως ηµιτελές. Ωστόσο θα ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι
η συγκεκριµένη στάση του ειδωλίου είναι αποτέλεσµα παραµόρφωσης. Πιστεύω ότι
το ειδώλιο, αν όντως φέρει στα χέρια ανάγλυφα κοσµήµατα θα πρέπει να
αντιµετωπιστεί ως ολοκληρωµένο και ως εκ τούτου, η στάση των χεριών του να
µελετηθεί ως µία επιπλέον παραλλαγή των χειρονοµιών των ειδωλίων του Πετσοφά.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι µόνο ένα ειδώλιο διασώζει επιπλέον ενδυµατολογικά
στοιχεία από το ζώµα (Myres 1902-3: 365). Ωστόσο ο αρχαιολόγος δεν αναφέρεται
καθόλου στην αναγνώριση του φύλου του συγκεκριµένου ειδωλίου. Το καινούργιο
ρούχο, µε τα αδρά χαρακτηριστικά του, που το κάνουν να µοιάζει µε βαριά πανοπλία,
δε φαίνεται να έχει και πολλές οµοιότητες µε το γυναικείο σφιχτό περικόρµιο, το
οποίο διαµορφώνει τις λεπτές καµπύλες του γυναικείου κορµού. Ωστόσο δεν
αποκλείεται η πιθανότητα να µην πρόκειται για ανδρικό ειδώλιο. Σε αυτήν την
περίπτωση το συγκεκριµένο ρούχο θα πρέπει να συνεξετασθεί ως µία παραλλαγή του
γυναικείου περικορµίου, έχοντας πάντα υπόψη την αδρή πλαστικότητα του πηλού [γ],
από τον οποίο είναι κατασκευασµένο. Οι ιδιαιτερότητες του ρούχου που το
αποµακρύνουν από το αντίστοιχο ρούχο του ειδωλίου από τον Κάµπο, επέτρεψαν την
σύγκρισή του µε ένα παρόµοιο «πανοφόρι» - σάλι των σκωτσέζων. Πρόκειται για την
δεύτερη «σκωτσέζικη αναλογία» (βλ. παραπάνω τα σχετικά µε την φούστα “kilt”). Ο
αρχαιολόγος ερµηνεύει το ανδρικό ρουχισµό µέσα στο πλαίσιο των προσωπικών του,
εθνικών καταβολών.
Ο αρχαιολόγος περιλαµβάνει στον δειγµατοληπτικό του κατάλογο και κάποια
ζωγραφιστά παραδείγµατα: σε αυτά περιλαµβάνονται ένα περιλαίµιο (σε λευκό), ένα
περικάρπιο (σε µεµονωµένο χέρι), το οποίο µάλιστα κουµπώνει µε µία θηλειά, η
οποία περισφίγγει ένα κοµβίο το οποίο αποδίδεται µε ανάγλυφο (Myres 1902 – 3:
366). Ο Myres σηµειώνει ότι η ρεαλιστική αυτή αναπαράσταση της πρόσδεσης του
περικαρπίου έχει προφανή σχέση µε τον προβληµατισµό που ανακύπτει από τη
µελέτη της αιγαιακής ενδυµασίας. Η τελευταία παρατήρηση του αρχαιολόγου, για
την σηµασία του κόµπου, δεν είναι απολύτως σαφής. ∆εν αναφέρεται στο πρωτότυπο
γενικά στην «αιγαιακή ενδυµασία», αλλά συγκεκριµένα στο «αιγαιακό φόρεµα»
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(“Aegaean dress”), δηλαδή στο γυναικείο φόρεµα το οποίο θα διαπραγµατευθεί
ιδιαίτερα στο τελευταίο κεφάλαιο της δηµοσίευσης. Η λεπτοµερής περιγραφή του
κόµπου, πιθανότατα σχετίζεται µε την συµβολική σηµασία που αρχίζει να αποκτά ο
κόµπος στις µελέτες της µινωικής θρησκειολογίας. Ίσως για αυτό ο Myres τονίζει µε
την αναφορά αυτήν τη σηµασία του.
Ο ανασκαφέας παρατηρεί ότι τα ειδώλια, παρόλο που είναι µικρά και µε αδρά
χαρακτηριστικά, έχουν πλαστεί µε ρωµαλέο και ιδιαίτερα ζωντανό τρόπο (Myres
1902 – 3: 366). Στα µεγαλύτερα ειδώλια µπορεί κανείς να αναγνωρίσει σηµαντική
παρατηρητικότητα της φυσικής µορφής. Το ίδιο προδίδουν και τα αποσπασµένα άκρα
του σώµατος. Οι συγκεκριµένες παρατηρήσεις του Myres είναι ιδιαίτερα σηµαντικές.
Η πρώτη παρατήρηση αφορά στην «κινητικότητα» µε την οποία έχουν αποδοθεί οι
µορφές. Το χαρακτηριστικό της απόδοσης των ανδρικών µορφών µε «αδρά
χαρακτηριστικά» και µε «κινητικότητα», ανταναλκά την «ιµπρεσσιονιστική»
αντίληψη που κυριαρχεί στην µικροπλαστική των συγκεκριµένων ΜΜ ειδωλίων, και
η οποία φαίνεται να αντικατοπτρίζει µία γενικότερη τάση της µινωικής πλαστικής την
εποχή εκείνη. Ωστόσο ο Myres στη δεύτερη παρατήρηση υπογραµµίζει τις
φυσιοκρατικές λεπτοµέρειες που µπορεί κανείς να διαπιστώσει στα µεγαλύτερα
ειδώλια, αφήνοντας να εννοηθεί περισσότερο η αντίληψη µιας ρεαλιστικής, παρά µια
«φευγαλέας» εικόνας στην απόδοση των µορφών. Χωρίς να χρησιµοποιεί όρους της
ιστορίας της τέχνης δεν καταφεύγει σε µία συνολική αισθητική αποτίµηση των
πλαστικών έργων που µελετά. Ωστόσο και οι δύο παρατηρήσεις του µαρτυρούν την
διεισδυτική παρατηρητικότητά του και την προσπάθειά του για σφαιρική µελέτη των
ειδωλίων του Πετσοφά.
Η περιγραφή του Myres διαφωτίζει ποικίλες πλευρές της τεχνοτροπίας στην
µινωική πηλοπλαστική. Ο σχετικός σχολιασµός για τα χαρακτηριστικά της κεφαλής,
αποτελεί ένα τυπικό παράδειγµα της οξύτατης παρατηρητικότητάς του. Παράλληλα
εντάσσει την τεχνοτροπία στα δεδοµένα της αιγαιακής παράδοσης, µε βάση τα οποία
ερµηνεύει και τις ιδιαιτερότητες των µορφών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «... τα
χαρακτηριστικά των κεφαλιών συνάδουν µε τα δεδοµένα της αιγαιακής παράδοσης
που θέλει ένα ανασηκωµένο πρόσωπο, στενοµέτωπο και µε εξέχοντα υπερώα τόξα. Η
µύτη είναι σαφής και γαµψή και το πηγούνι µακρύ και οξύληκτο. Προτείνεται
σύγκριση µε το αµοργινό µαρµάρινο κεφάλι. Οι οφθαλµικές κόγχες δηµιουργούνται
µε την συµπίεση των δύο δακτύλων πάνω από τη µύτη, ενώ τα µάτια αποδίδονται
άλλοτε µε επίθετα δισκία και άλλοτε ζωγραφικά µε λευκό δακτύλιο επί µελανής
επιφάνειας...» (Myres 1902 – 3: 366). Οι προτεινόµενες αναλογίες (ανθρωπόµορφο
ειδώλιο, και ο «Ψαράς» της Φυλακωπής) υποδεικύουν για µία ακόµη φορά, την
πρόθεση του αρχαιολόγου να προτιµά τα περισσότερο «κοντινά» (closer)
παραδείγµατα. Τέλος, σύµφωνα µε την ερµηνεία του Myres, και σε ότι αφορά το
τρίχωµα της κεφαλής, τα µαλλιά αποδίδονται µε διάφορους τρόπους (ανάγλυφα
δισκία, βόστρυχοι κτλ.). Πολλά όµως δεν έχουν καµία ένδειξη µαλλιών. Ο
ανασκαφέας αναγνωρίζει την προσπάθεια απόδοσης γενιού στο οξύληκτο πλάσιµο
του πηγουνιού σε ένα κεφαλάκι (Myres 1902 – 3: 367).
Ακολουθεί η περιγραφή των γυναικείων ειδωλίων (Myres 1902 – 3: 367).
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι και σε αυτή την περίπτωση ο Myres αντλεί
µορφολογικές αναλογίες από κοντινά παραδείγµατα. Για παράδειγµα, αναφέρει ότι ο
κανονικός τύπος του γυναικείου ειδωλίου έχει µορφή κωδωνόσχηµη ή κωνική από τη
µέση και κάτω προς απόδοση της γυναικείας αιγαιακής φούστας. Το τµήµα αυτό του
ειδωλίου φαίνεται ότι είναι τροχήλατο και µορφολογικά µοιάζει πολύ µε το απλό
κύπελλο του Παλαικάστρου (“common beaker – type of Palaikastro”), αλλά χωρίς τη
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βάση και ανεστραµµένο. Επιπλέον δεν παραλείπει να τολµήσει ερµηνευτικές
προσεγγίσεις της αποσπασµατικότητας των αντικειµένων, ακόµη και όταν
αµφιβάλλει για την ακεραιότητα των δειγµάτων. Χρησιµοποιεί ένα δείγµα, όπου
απεικονίζεται µόνο η φούστα, χωρίς τον κορµό του ειδωλίου, για την λεπτοµερή
περιγραφή του γυναικείου ενδύµατος. Σε σχετική υποσηµείωση αναφέρει, ότι είναι
πολύ πιθανό, να έχουµε εδώ µία αναθηµατική φούστα της ίδιας τάξης µε αυτές που
βρέθηκαν στην κνωσιακή επίχωση. Επιπροσθέτως, σηµειώνει ότι πολλά στοιχεία του
γυναικείου ενδύµατος ανακαλούν στη µνήµη στοιχεία του κνωσιακού ενδύµατος.
Ο Myres είναι ιδιαίτερα λεπτοµερής στα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του
άνω τµήµατος των γυναικείων ειδωλίων (Myres 1902 – 3: 367). Παρουσιάζει την
διαδικασία του πηλοπλάστη στην απόδοση του ενδεδυµένου γυναικείου κορµού.
Αναφέρει ότι στη σύνδεση του ανεξάρτητα πλασµένου κορµού µε την φούστα,
προσέθεταν µια ταινία πηλού για την απόδοση της ζώνης, όπως «... οι ανεξάρτητες
ζώνες που βρέθηκαν στην Κνωσό». Οµοίως η ένωση του περικορµίου µε το λαιµό
συµπληρωνόταν µε πήλινα δισκία για την απόδοση των µαστών, ενώ οι βραχίονες
εκτείνονται προς τα εµπρός και µάλλον ψηλότερα του οριζόντιου άξονά τους.
Πιθανότατα τα χέρια συναντιόνταν σε µία στάση λατρείας, όπως σε ανάλογα
κυπριακά ειδώλια. Ο Myres δεν προχωρά στην περιγραφή της στάσης των χεριών,
εφόσον σε κανένα ολοκληρωµένο ειδώλιο δεν διασώθηκαν τα άνω άκρα, έτσι ώστε
να είναι δυνατή η ασφαλής αναπαράσταση της στάσης τους. Αυτό δεν σηµαίνει ότι
αποφεύγει τις υποθετικές προσεγγίσεις, όπου ίχνη πάνω στα ειδώλια του το
επιτρέπουν. Για παράδειγµα, τα πλαστικά ίχνη του χεριού µιας µορφής που βρέθηκαν
πάνω στη ζώνη δείχνει ότι κατά πάσα πιθανότητα το ειδώλιο είχε κατεβασµένο το
αριστερό χέρι. Έαν το δεξί χέρι ανασηκώνεται, όπως είναι και το πιθανότερο, τότε η
στάση των χεριών ειδωλίου αυτού οµοιάζει εντελώς µε την χειρονοµία του ειδωλίου
από την Τρωάδα. Σε ένα άλλο ειδώλιο µε ανασηκωµένα τα χέρια, αναγνωρίζεται
πιθανότατα µία έγκυος· τα υπόλοιπα οκτώ παραδείγµατα «... έχουν το κοινότυπο
περίγραµµα και την στάση των µυκηναίων γυναικών» (Myres 1902 – 3: 370).
Καταλήγοντας αναφέρει για την µορφή του περικορµίου: «...Συνεπώς πρόκειται για
ένα ανοικτό περικόρµιο, που περιβάλλει του µαστούς από τους ώµους και κάτω,
αφήνοντας ακάλυπτο όλο το λαιµό και το στήθος, ενώ πίσω από το λαιµό εξέχει ένα
ιστάµενος γιακάς του τύπου των Μεδίκων (“standing collar of the Medici type”)·
πρόκειται για το ίδιο ένδυµα που αναγνωρίζεται στις καθιστές κυρίες της
µικρογραφικής τοιχογραφίας από την Κνωσό» (Myres 1902 – 3: 368).
Στο σηµείο αυτό ο Myres παρεµβάλλει την περιγραφή ενός δείγµατος από την
Φυλακωπή της Μήλου (συνοδευόµενη από τρία σχέδια της διακόσµησης των
ενδυµάτων που του παραχώρησε ο Bosanquet), µε περίτεχνη πολύχρωµη ΜΜ
ζωγραφική διακόσµηση, κάτι που δεν διατηρήθηκε σε κανένα αντίστοιχο ειδώλιο από
τον Πετσοφά. Οι αντιπαραβολές του συγκεκριµένου ενδύµατος µε τα όµοια
παραδείγµατα είναι χαρακτηριστικές της περιορισµένης δυνατότητας που είχε ο
ανασκαφέας στην εποχή του για παραλληλισµούς: όµοιο ένδυµα αναγνωρίζεται στην
κεντρική µορφή της χρυσής περόνης από τον Λακκοειδή Τάφο ΙΙΙ των Μυκηνών
(σχετική παραποµπή)· στο χάλκινο ειδώλιο από την Τρωάδα µε µια ζωντανή
παραλλαγή του ανασηκωµένου γιακά, και ασφαλώς στις φαγεντιανές µορφές της
Κνωσού (εννοεί τις Θεές των Όφεων) (Myres 1902 – 3: 369).
Αναφέρει ότι τα πρόσωπα των γυναικών µοιάζουν µε αυτά των ανδρών· µόνο
που εδώ η σάρκα χρωµατίζεται µε λευκό χρώµα (Myres 1902 – 3: 370). ∆εν έχει
αµφιβολία για τη συµβατική χρήση του χρώµατος προς απόδοση του φύλου των
ειδωλίων. Παρακάτω αναφέρει ότι είναι πιθανό δύο καστανόχρωµα ειδώλια, απλά να
έχουν χάσει το χρώµα ή να απαλείφθηκε ο λευκός χρωµατισµός τους προκειµένου να
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δηλωθεί το φύλο τους. Κάποια όµοια ειδώλια φέρουν πυκνό στρώµα σκοτεινής
βαφής, ωστόσο διακρίνονται πάνω τους ίχνη λευκού επίθετου χρώµατος.
«Ωστόσο το πιο αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό των γυναικείων ειδωλίων του
Πετσοφά είναι οι καλύπτρες της κεφαλής τους (καπέλα), οι οποίες είναι ασυνήθιστες,
και νοµίζω σχεδόν απαράµιλλες (“unparalleled”)» (Myres 1902 – 3: 370). Η απουσία
κάποιων ιστορικών παραλλήλων, ενδεχοµένως επιβάλλει στον αρχαιολόγο την
αντιπαραβολή των µορφών µε σύγχρονα δεδοµένα, δηλαδή µε καπέλα της µόδας του
1902 - 3. Οι αναλογίες και οι µορφές των καπέλων ποικίλουν κατά “salon de mode”,
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Myres. Αλλά ο καλλιτέχνης όσο περισσότερο
τονίζει την εξωτερική εικόνα της σύνθετης κόµµωσης (του καπέλου), τόσο λιγότερο
χρειάζεται να εκλεπτύνει τα χαρακτηριστικά κάτω από αυτήν. Κανονικά δεν είναι
πάντα σαφής ο διαχωρισµός µεταξύ του κεφαλιού και του καπέλου (Myres 1902 – 3:
371). Ο Myres υπογραµµίζει ότι εδώ µάλλον έχουµε να κάνουµε µε µία σύνθετη
κόµµωση παρά µε ένα απλό καπέλο· υπάρχουν πολλά παραδείγµατα που
υποδεικνύουν τολµηρές κοµµωτικές συνθέσεις. Αλλά ο Myres αποφασίζει να
περιγράψει εκείνες που συνδέουν τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις µε τα γνωστά
καπέλα των µεταγενέστερων Μυκηναίων γυναικών. Επιπλέον η ανακάλυψη πλήθους
εργαλείων και αντικειµένων που θα µπορούσαν να συνδεθούν µε τον καλλωπιστικό
εξοπλισµό του κεφαλιού, στην κνωσιακή επίχωση, ενισχύουν την υπόθεση της
ύπαρξης καπέλων. Πολύ όµοιο παράδειγµα κόµµωσης µπορεί κανείς να διακρίνει σε
σφραγιδόλιθο από τις ιταλικές ανασκαφές (δεν παραπέµπει σε κάποια πηγή).
Ο Myres διακρίνει τρεις ευδιάκριτες παραλλαγές: στην πρώτη ο πλατύγυρος
του καπέλου πτυχώνεται και στις εσοχές που δηµουργούνται τοποθετούνται πλαστικά
δισκία. Η δεύτερη παραλλαγή είναι πιο απλή· πρόκειται για ένα καπέλο που έχει το
σχήµα του χωνοειδούς πώλου (“funnel – shaped polos”), όµοιο µε το
προαναφερόµενο µυκηναϊκό (παραποµπή σε τοιχογραφία από τις Μυκήνες, σε
ελεφαντοστέινη σφίγγα από τις Μυκήνες, σε ειδώλιο από το Αµυκλαίο, και τέλος σε
βοιωτικό ανάγλυφο αγγείο). Ο Myres υποθέτει ότι σε αυτό το καπέλο θα πρέπει να
αναζητηθεί ο πρόγονος του πώλου των Βοιωτικών ειδωλίων. Το εν λόγω ειδώλιο του
Πετσοφά έχει δύο µεγάλα οφθαλµικά δισκία και µία έντονα πιεσµένη προς τα έξω
µύτη· η τεχνική αυτή θα καθορίσει αργότερα την παράδοση το αργίτικου Ηραίου.
Στην τρίτη παραλλαγή το καπέλλο φοριέται προτεταµένο προς τα εµπρός, όπως και
στον προηγούµενο τύπο, µόνο που εδώ ο γύρος του καπέλλου υψώνεται σε όλη την
ακτίνα του κεφαλιού, σχηµατίζοντας έτσι ένα βαθύ κύπελλο. Το περίγραµµα της
διατοµής του δίνει την εντύπωση της «λοξότµητης προχοής» µιας οινοχόης ή ενός
πρωτοκυπριακού λύχνου µε εξέχοντα µυκτήρα (“saucer – lamp of early Cyprus”). Ο
Myres υποθέτει ότι ενδεχοµένως πρόκειται για µια πολύ πρώιµη αναλογία ή ακόµη
και το πρωτότυπο (“prototype”) µιας σπάνιας οµάδας κυπριακών αναθηµατικών
ειδωλίων της Εποχής του Σιδήρου, στα οποία µια γυναικεία µορφή έφερε στην
κεφαλή της έναν λύχνο µε εξέχοντα µυκτήρα. Έως τότε οι λύχνοι αυτών των
ειδωλίων ουδέποτε είχαν χρησιµοποιηθεί ως λύχνοι, και τα ίδια τα ειδώλια, παρά το
ιδιότροπο σχήµα του κεφαλιού τους, ήταν όµοια µε τα περισσότερα από τα ειδώλια
που βρέθηκαν µαζί: συνήθως µετέφεραν «τύµπανα» (“tympana”) ή αναθηµατικές
προσφορές, και σίγουρα δεν ήταν ένα είδος λαµπαδηφόρων (“lampadephoroi”). Και ο
Myres συµπεραίνει: « Έαν, ωστόσο, αυτά τα «λυχνοειδή» καπέλα ήταν αναβιώσεις,
είτε στις τελετουργίες, είτε απλώς στην αναθηµατική παράδοση, των «λυχνοειδών»
καπέλων της µυκηναϊκής ή πιο πρώιµης περιόδου, θα µπορούσαµε να αποκοµίσουµε
ταυτόχρονα µία επιπλέον εξήγηση των κυπριακών ειδωλίων, και επιπλέον µία
ενδιαφέρουσα προσθήκη στην οµάδα των αναλογιών, στις οποίες θα επανέλθουµε
αργότερα» (Myres 1902 – 3: 372).
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Τέλος, υπάρχουν λίγα παραδείγµατα που υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός
ακόµη τύπου γυναικείου ειδωλίου, σαφώς µικρότερων µορφοπλαστικών αξιώσεων.
Πιστεύει µάλιστα ότι σε αυτόν τον τύπο θα µπορούσε να αναζητηθεί ο πρόγονος του
απόλυτα συµβατικού «πτηνοπρόσωπου ειδωλίου» (“bird – faced idol”) των
Μυκηνών, της Τίρυνθας και των άλλων ηπειρωτικών θέσεων· η καταγωγή τους που
µέχρι σήµερα παρέµενε εντελώς σκοτεινή, µε αυτήν την οµάδα των λίγων ειδωλίων
φαίνεται να αποκτά ένα «αρχέτυπο» (“archetype”) (Myres 1902 – 3: 373). Ερµηνεύει
το µορφολογικό εκφυλισµό του γυναικείου ειδωλίου χρονολογικά. Πιστεύει ότι είναι
ο τελευταίος κρίκος στην εξέλιξη των ειδωλίων. ∆εν αναφέρει την ποιότητα του
πηλού. Στην προσέγγιση αυτή θα µπορούσαµε να διακρίνουµε κάποια γραµµική
εξελικτική αντίληψη, η οποία αποκλείει το ενδεχόµενο την µορφολογικής ποιοτικής
διάκρισης, ανάλογα µε τον πηλό, το πλάσιµο, τον πηλοπλάστη, τον χρήστη του
ειδωλίου κτλ.
Στην 9η ενότητα εξετάζονται τα «Ζώα και τα διάφορα άλλα αντικείµενα»
(Myres 1902 – 3: 376). Ο Myres σηµειώνει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ειδωλίων
ανήκει σε τµήµατα ζωδίων. Τα υποδιαιρεί σε: ι) µεγάλα ζώδια βοοειδών τα οποία
σώζονται τµηµατικά και ιι) σε µικροσκοπικά ειδώλια διαφόρων οικόσιτων και άλλων
ζώων µε αδρά πλαστικά χαρακτηριστικά. Ως προς τα σωζόµετα τεµάχια κεράτων
σηµειώνεται ότι όλα ανήκουν στον τύπο του ελαφρά καµπύλου ή περιστρεφόµενου
κεράτου «... όπως τα σύγχρονα βοοειδή της Κρήτης». Ο αρχαιολόγος δίνει τον µέσο
όρο των διαστάσεών τους, παρέχει πληροφορίες κατασκευαστικές, ενώ παράλληλα
ταξινοµεί τα βοόσχηµα ειδώλια µε βάση την ποιότητα του πηλού. Στο τέλος αναφέρει
ότι βρέθηκαν και πόδια βοοειδών τα οποία είχαν κατασκευαστεί µεµονωµένα, όµοια
µε τα αντίστοιχα των ανθρωπόµορφων ειδωλίων· ωστόσο η πλειοψηφία των ποδιών
ανήκει σε ακρωτηριασµένα ζωόµορφα ειδώλια17.
Ενδιαφέρουσα είναι η εξήγηση που δίνει στην αποσπασµατικότητα των
βοόσχηµων ειδωλίων. Η απουσία των κορµών των βοόσχηµων ειδωλίων θα
µπορούσε να αποδωθεί στην περιοδική µετακίνηση των µεγαλύτερων και λιγότερο
αναγνωρίσιµων τµηµάτων από την επίχωση. Τα επικολληµένα άκρα (κέρατα, πόδια)
θα πρέπει να ήταν τα πρώτα τµήµατα που θα αποσπώνταν από τον κορµό των
ειδωλίων, ιδίως αν εκθέτονταν µέσα στην θυσιαστική πυρά, κάτι που είναι πιθανό. Οι
κορµοί των ειδωλίων ήταν δύσκολα αναγνωρίσιµοι στη σωρό της στάχτης χωρίς τα
άκρα, ως αντικείµενα κάποιας αξίας. Πραγµατοποιήθηκε σχετική έρευνα
περιφερειακά του ιερού προκειµένου να εντοπιστούν χώροι απόρριψης αυτών των
ειδωλίων. Αναφέρει ότι µεταγενέστερα ο Bosanquet εντόπισε τµήµατα ζωδίων στη
βραχώδη πλαγιά, βόρεια του ιερού. Πολύ αργότερα η ανασκαφή ∆αβάρα θα
επιβεβαιώσει το γεγονός ότι ο ανασκαφέας είχε προσανατολιστεί προς την βόρεια
βραχώδη πλαγιά και δεν υποπτευόταν την συνέχιση της ΜΜ επίχωσης νοτίως –
«έξω» από τον αναληµµατικό τοίχο. Επιπλέον αναφέρει ότι ο Bosanquet ανακάλυψε
ένα άκεραιο βοόσχηµο ειδώλιο αυτού του τύπου στην βραχώδη παρυφή (“rock –
brow”) κοντά στην Επάνω Ζάκρο, µαζί µε αναθηµατικά µεµονωµένα ανθρώπινα
πόδια όπως αυτά του Πετσοφά.
Ο Myres επιδεικνύει ιδιαίτερη ικανότητα στην αναγνώριση των
απεικονιζόµενων ζώων στα µικροσκοπικά ζώδια, τα οποία ποικίλουν. Τα βοοειδή µε
ίσια ή καµπύλα κέρατα αποτελούν το συχνότερο είδος. Με βάση τη µορφή των
κεράτων αναγνωρίζονται: το αγρίµι, κατσίκες και κριάρια. Αναφέρει πάντα το
17

Η σωστή ανάγνωση της συγκεκριµένης πληροφορίας είναι επιβεβληµένη, διότι η τυχόν παρουσία
µεµονωµένων ποδιών ζώων, θα επηρέαζε αναπόφευκτα την ερµηνεία των µεµονωµένων ανθρωπίνων
µελών. Πρβλ. την παρανόηση του Blomberg για την ύπαρξη µεµονωµένων ποδιών βοδιού που
αναπαριστούν συγκεκριµένο αστερισµό.
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χαρακτηριστικό εκείνο, µε βάση το οποίο ταυτίζει ένα ζώο: π.χ. τα σκυλιά από τα
οξύληκτα αυτιά, το λυγερό σώµα, την ανασηκωµένη ουρά και από τα πόδια που
εκτείνονται από εµπρός προς τα πίσω σαν να τρέχουν. Άλλο ζώο µε µακρύ λαιµό και
ουρά, οξεία µύτη και αυτιά και µε χαρακτηριστική καµπύλωση του κορµού,
ταυτίστηκε από τους εργάτες ως γάτα, αλεπού ή νυφίτσα, την ζουρίδα (όπως
αναφέρεται στα ελληνικά).
Ο Myers προβληµατίζεται ως προς την ακριβή ερµηνεία µιας µικρής οµάδας
οµοιωµάτων που µοιάζουν µε «λαγούς». Συµπεριλαµβάνει στο δείγµα του έξι (6)
ειδώλια αυτού του είδους τα οποία και φωτογραφίζει [Myres 1902-3: Πίν. ΧΙΙΙ, Νο
60 (σε πλάγια όψη), 61 (άνω όψη), 62 (άνω όψη), 63 (πλάγια όψη), 64 (άνω όψη), 80
(άνω όψη)]. Το υπ’αριθµό 60 απεικονίζεται σε πλάγια όψη προκειµένου να φανεί
καλύτερα το εξέχον επίµηκες και οξύληκτο τµήµα που εκφύεται από το κεφάλι
(πρόκειται για το «κέρας» του µετέπειτα αναγνωρισµένου εντόµου). Σε κανένα άλλο
ειδώλιο δεν διατηρείται το «κέρας». Το υπ’αρ. 63 απεικονίζεται σε πλάγια όψη για να
φανούν τα ανάγλυφα στοιχεία της όψης αυτής. Όλα τα άλλα απεικονίζονται µε την
άνω όψη, όπου διακρίνονται οι εγχάρακτες γραµµές της ράχης των ειδωλίων.
Η περιγραφή των ειδωλίων δείχνει την σύγχυση του ερµηνευτή ως προς την
ακριβή ταύτιση του είδους που απεικονίζεται [Myres 1902 – 3: 377]. ∆ιακρίνει
αρχικά «κουλουριασµένους λαγούς» (“crouching hare”) και µάλιστα σε τρείς
παραλλαγές: στην πρώτη παραλλαγή (Νο 60) «... τα αυτιά του λαγού ενώνονται
σχηµατίζοντας ένα επίµηκες, καµπύλο κέρατο». Στη δεύτερη (Νο 63 και 63), τα «...
αυτιά έχουν συρρικνωθεί σε ένα σβώλο πίσω από το λαιµό, ενώ το σώµα φέρει τρεις
κατά µήκος αυλακώσεις». Στην τρίτη (Νο 80, πρόκειται για το µεγαλύτερο ειδώλιο
του είδους, είναι κοίλο και έχει πλαστεί µε πηλό [γ]), η ράχη του ζώου έχει κατά
µήκος εγχάρακτες γραµµές, ενώ στο κεφάλι έχει ένα κοντό σπασµένο κέρατο...
Αναφέρει χαρακτηριστικά: «... ∆εν είναι σίγουρος αν θα µπορούσε [το ειδώλιο της
τρίτης παραλλαγής, ίσως και της δεύτερης όπως αναφέρει σε υποσηµείωση] να είναι
ένας σκαντζόχοιρος (ακανθόχοιρος, ελληνικά στο πρωτότυπο)». Τα υπόλοιπα
παρόµοια ειδώλια που απεικονίζονται στον σχετικό πίνακα (Νο 61, 64) που είναι
«αρκετά αναγνωρίσιµα» (quite recognizable) ερµηνεύονται ως χελώνες.
Η τυπολογική ταξινόµηση που επιχειρεί ο Myres στηρίζεται σε µορφολογικές
ιδιαιτερότητες, χωρίς όµως να δίνει οποιαδήποτε πληροφορία για τον αριθµό των
ειδωλίων που αντιστοιχεί σε κάθε είδος. Σε κάθε περίπτωση το µορφολογικό κριτήριο
είναι επισφαλές όταν χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση ακρωτηριασµένων
ειδωλίων. Στην πρώτη παραλλαγή το ειδώλιο διατηρεί το «κερατόµορφο» τµήµα του
και ενώ διαπιστώνει και στους άλλους τύπους τα ίχνη της έκφυσης παροµοίων
«κεράτων», προτιµά να τα κατατάσσει σε διαφορετικούς τύπους. Η πρώτη
παραλλαγή δεν φέρει εγχαράξεις στη ράχη σε σχέση µε τις άλλες δυό (οι οποίες
αποδίδονται υποθετικά στα αγκάθια του σκαντζόχοιρου). Το ειδώλιο της τρίτης
παραλλαγής εύκολα διακρίνεται εφόσον πρόκειται για ένα κοίλο ειδώλιο, γεγονός
που αυξάνει τις πιθανές εναλλακτικές χρήσεις του ειδωλίου (αργότερα θα
διαπιστωθεί ότι πρόκειται για ρυτό). Η σύγχυση του ερµηνευτή θα πρέπει να
αποδοθεί αφενός στην αποσπασµατικότητα των ειδωλίων (τα περισσότερα δεν
διατηρούν το κέρας) και ασφαλώς στην απουσία οποιουδήποτε ανάλογου
παράλληλου που θα τον κατηύθυνε προς την ασφαλή αναγνώριση του ειδωλίου ως
εντόµου. Η αναφορά, σε υποσηµείωση, ότι και ο δεύτερος τύπος θα µπορούσε να
παριστάνει σκαντζόχοιρο, δείχνει ότι µέχρι και την τελευταία στιγµή είχε αµφιβολίες
για την ακριβή ταύτιση των απεικονιζόµενων ζώων. Επιπλέον η παράλλειψη
σχολιασµού του ειδωλίου µε Νο 64, υποδεικνύει την αβεβαιότητα στην οριστική
ερµηνεία των συγκεκριµένων ειδωλίων.
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Η 10η ενότητα τιτλοφορείται «Άλλες αναθηµατικές προσφορές» (Myres 1902
– 3: 378). Ο Myres παρατηρεί ότι το πλήθος των µικρογραφικών ειδωλίων
υποδεικνύει ότι πολλά ειδώλια κρατούσαν στα χέρια τους προσφορές, ή στο σώµα
τους ήταν επικολληµένα και άλλα στοιχεία πλαστικά. Ενας «δίσκος µε πόδι» γεµάτος
µε τρία επιµήκη αντικείµενα (ψωµιά;)· η φθορά του ποδιού οφείλεται στον τρόπο
επικόλλησής του στο δισκοφόρο (παραποµπή σε κυπριακά παράλληλα). Ένα πινάκιο
µε κοµµάτι πηλού πάνω του που ερµηνεύεται ως τµήµα χεριού του φέροντα. Μία
µικροσκοπική πρόχους µε ελλιπή προχοή και παραποιηµένη επιφάνεια έδρασης,
γεγονός που υποδεικνύει την επικόλλησή της σε άλλη βάση. Πρόκειται για µία
παρατήρηση που δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα από την µεταγενέστερη βιβλιογραφία,
όπου επικρατεί η άποψη ότι και τα µικρογραφικά σκεύη αποτελούν αναθηµατικά
οµοιώµατα αυτά καθαυτά. Την πιθανότητα τα µικρογραφικά αντικείµενα να
αποτελούσαν τµήµατα πιο σύνθετων ειδωλοπλαστικών συνθέσεων, αποδεικνύουν τα
ίχνη τόσο πάνω στα σκεύη όσο και πάνω στα ανθρωπόµορφα ειδώλια..
Ένας αριθµός µικροσκοπικών αγγειδίων (ωοειδή, µε διακρινόµενο έξω νεύον
χείλος και µία, δύο, ή τρεις κάθετες ψευδολαβές), δεν φέρουν ίχνη επικόλλησης.
Πιθανότατα πρόκειται για ανάλογα µικροσκοπκά αγγείδια µε αυτά που βρέθηκαν σε
ένα από τα σπήλαια του όρους Γιούχτας, καθώς και στο «βωµό των καµµένων
αναθηµάτων» στην ακρόπολη του Ιδαλίου (Myres 1902 – 3: 379). Πρόκειται για τη
µοναδική αναφορά σε ευρήµατα από το Γιούχτα, παρόλο που δεν πρόκειται για
αντικείµενα που προέρχονται από το ιερό κορυφής.
Βρέθηκε ένα πλήθος πήλινων σφαιριδίων χωρίς ίχνος κάποιας κόσµησης. Ένα
επίσης χονδροπλασµένο (από πηλό [γ]) κερατόσχηµο αντικείµενο ταυτίζεται από τον
αρχαιολόγο ως αναπαράσταση ενός δένδρου, ακριβώς όµοιου µε αυτά που είναι
γνωστά από τα κυπριακά ιερά, και κυρώς από τα ιερά των Σόλων και των Χύτρων.
Το συγκεκριµένο αντικείµενο προς τη βάση του διευρύνεται. ∆εν είναι βέβαιο αν
πρόκειται για ανεξάρτητο ανάθηµα ή για τµήµα οµαδικής σύνθεσης, όπως αυτά που
παραπέµπουν στους κυπριακούς κυκλικούς χορούς. Περιγράφεται επίσης ορθογώνιο
πλακοειδές αντικείµενο, ενδεχοµένως βάση. Τέλος δύο αντικείµενα πιθανότατα
σχετίζονται µε αναπαραστάσεις εργαλείων.
Ο Myres πιστεύει ότι πολλά από τα µικροσκοπικά αντικείµενα θα πρέπει να
ερµηνευτούν ως «πλαστικά παραρτήµατα» των µεγαλύτερων, και µάλιστα των
ανθρωπόµορφων ειδωλίων. Ενδεχοµένως, πρόκειται για µια συνολική αντίληψη του
ειδωλοπλαστικού συνόλου. Με αυτή την ερµηνευτική προσέγγιση τα ζώδια χάνουν
την «υπόσταση» τους ως «υποκατάστατα» προσφορών, αλλά αποτελούν τµήµατα
µεγαλύτερων και συνθετότερων απεικονίσεων.
Στην 11η ενότητα επιχειρείται η ερµηνεία των αναθηµατικών αντικειµένων.
Πρόκειται ίσως για το σηµαντικότερο τµήµα της µελέτης, εφόσον πολλές από τις
ερµηνείες που θα προτείνει ο βρετανός αρχαιολόγος, θα αποτελέσουν τη βάση για τις
περαιτέρω προσεγγίσεις. Ο Myres αναζητεί τα πιθανά κίνητρα της δηµιουργίας και
της χρήσης µιας τόσο ετερόκλητης µορφολογικά οµάδας αντικειµένων. Ο
αναθηµατικός χαρακτήρας της επίχωσης αποδεικνύεται από:
• Τη µικροσκοπική κλίµακα των ειδωλίων
• Τη θέση τους µέσα σε ένα ενιαίο στρώµα στάχτης
• Από τις λατρευτικές χειρονοµίες των γυναικών,
• Από τον χαρακτήρα των αντικειµένων (ανδρικών, γυναικείων και
βοόσχηµων ειδωλίων), τα οποία αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα των
προσφορών.
Για το χαρακτήρα και τις ιδιότητες της θεότητας, η συλλογή δε µας λέει απολύτως
τίποτα· διπλοί πελέκεις, φίδια, και σταυροί για παράδειγµα προκαλούν εντύπωση δια
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της απουσίας τους. Στην διαπίστωση αυτή του Myres, θα πρέπει να αναζητηθεί η
καταγωγή του «αρνητικού τεκµηρίου», που θα χρησιµοποιηθεί αργότερα από τον
Nilsson, για την φύση της λατρευοµένης θεότητας στα ΙΚ. Η σπανιότητα των
χελωνών (οι οποίες θα υποδείκνυαν κάποια λατρεία της Αφροδίτης, και η πρώιµη
χρονολόγηση της επίχωσης, θέτουν πιθανή την εκδοχή τα ειδώλια να ανήκουν σε ένα
«αποτροπαϊκό» (“imprecatory”) και όχι σε συµβολικό σύνολο. Η πιθανότητα επίσης
τα ειδώλια να αναπαριστούν την καθηµερινή ενδυµασία τόσο των ανδρών όσο και
των γυναικών, υποδεικνύει ότι τα ανθρωπόµορφα ειδώλια δεν αναπαριστούν κάποιες
θεότητες αλλά τους αναθέτες.
Ο Myres αναφέρει ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερα σχόλια για την παρουσία των
ανθρωπόµορφων και των ζωόµορφων ειδωλίων σε τέτοιου είδους ιερά. Και τα δύο
είδη ειδωλίων είναι κοινότυπα ευρήµατα σε ιερά του Αιγαίου αλλά και αλλού·
προσφέρονται για ποικίλους λόγους προκειµένου να εξασφαλίσουν την θεϊκή
προστασία, είτε καίγονται, είτε απλά επιχώνονται στο ιερό· επιπλέον καίγονται,
δηλαδή υποβάλλονται στο «πέρασµα δια µέσου της φωτιάς», για εξαγνισµό ή για να
προστατευθούν από το κακό µάτι και τα µάγια (“counter – charm”). Σε αυτήν την
πρόταση ο Myres παραπέµπει στο «Χρυσό Κλώνο» του Fraser, και σε άλλα δύο
εθνογραφικά - λαογραφικά παράλληλα. Τα αναθηµατικά µέλη του σώµατος (τάµατα),
τα οµοιώµατα επίπλωσης, τα µικροσκοπικά αγγείδια και τµήµατα του φορέµατος,
είναι κοινότυπες προσφορές στις αναθηµατικές τελετουργίες. Τα ζώα µεταφέρονταν
πιθανότατα από τους αναθέτες ως πραγµατικές προσφορές και όχι ως σύµβολα, κατά
τα χαρακτηριστικά αναλογικά παραδείγµατα από την κυπριακή Καµελάγρα, αλλά και
λαµβάνοντας υπόψη το συνειρµό που δηµιουργούν οι προσφορές τροφών και υγρών
µε τις προσφορές ολοκληροµένων ζώων (Myres, 1902 – 3: 380).
Συνεπώς µόνο τρεις οµάδες ειδωλίων ερµηνεύονται πράγµατι µε δυσκολία:
i) Τα διαµελισµένα ανθρωπόµορφα ειδώλια. Πρόκειται για όρθιες ανδρικές
µορφές, γυµνές (ο Bosanquet διαπίστωσε την παρουσία ζώµατος σε ένα ειδώλιο µετά
τον προσεκτικό καθαρισµό του), κοµµένα µε καθαρή τοµή από την κορυφή του
κεφαλιού έως τα αχαµνά. Ο Myres οµολογεί ότι τα συγκεκριµένα ειδώλια επιδέχονται
περισσότερες της µιας, ερµηνείες:
• Κόβονται µε αυτόν τον τρόπο για να φανεί καλύτερα η νόσος που
φθείρει εσωτερικά τον οργανισµό. Σε µια τέτοια προσέγγιση
συνηγορεί το πλήθος των µεµονοµένων αναθηµατικών µελών του
ανθρώπινου σώµατος (τάµατα).
• Θα ήταν δυνατόν να περαπέµπουν σε κάποιο είδος θυσιαστικής
τελετουργίας, όπως αυτή που περιγράφει ενδελεχώς ο Fraser ως ο
«Τεµαχισµός της Ηλικιωµένης Γυναίκας» (“Sawing of the Old
Woman”). Η τελετουργία αυτή συνδέεται, σύµφωνα µε τον Fraser µε
µαγικές ιεροπραξίες για την επίτευξη «καλοτυχίας» για τους επιζώντες
και τα υπαρχοντά τους.
Εάν η δεύτερη τελετουργία έλαµβανε χώρα στο ιερό του Πετσοφά ετησίως, θα
περίµενε κανείς ο συγκεκριµένος τύπος ειδωλίου να είναι πιο συχνός, κάτι που δεν
συµβαίνει όπως διαβεβαιώνει ο αρχαιολόγος, για αυτό και κλίνει, όπως υπογραµµίζει,
προς την πρώτη ερµηνευτική εκδοχή.
ii) Οι προσφορές άγριων ζώων, (στο ευρηµατολόγιο του Πετσοφά κυρίως η
νυφίτσα – ζουρίδα), είχαν συνήθως τον χαρακτήρα της προσφοράς των «πρώτων
καρπών» του κυνηγιού. Το πλήθος των κυνόµορφων ειδωλίων του Πετσοφά
υποδεικνύει την εκδοχή των κυνηγετικών προσφορών. Ωστόσο η απουσία από το
δείγµα µεγάλων θηραµάτων, όπως π.χ. του αγριµιού, θέτει τον παραπάνω
προβληµατισµό σε αµφισβήτηση. Η συχνή παρουσία ενός τόσο επιβλαβούς ζώου,
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όπως είναι η νυφίτσα (αλλά και ο σκαντζόχοιρος) ανάµεσα στα ζωόµορφα ειδώλια
του Πετσοφά, επιτρέπει την πιθανή εξήγηση ότι αποτελούσαν «αποτροπαϊκές
προσφορές» - προσφορές κατάρας (“imprecation”), προκειµένου να προστατευθούν
από αυτά. Ο Myres στο σηµείο αυτό παραπέµπει στη «µυολατρεία» της Τρωάδας
(στο όνοµα του Απόλλωνα Σµινθέα) και στην αντίστοιχη των ποντικιών και των
φιδιών στην Παλαιστίνη. Ανάλογες προσφορές µε αυτές της ζουρίδας
αναγνωρίζονται στις προσφορές κουνελιών και στο χάλκινο ποντίκι από την
Παλαιστίνη, όπου παραπέµπει στο σχετικό χωρίο του Σαµουήλ, αναφέροντας ότι η
σχετική αναλογία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αφενός λόγω της σχέσης των ζωδίων
αυτών µε την αναπαράσταση της ασθένειας που προκαλούν, όπως στον Πετσοφά, και
αφετέρου λόγω του ότι εκληλώνεται σε µια απο τις πιο αυθεντικές περιοχές του
πρώιµου αιγαιακού αποικισµού (η περιοχή της Γάζας στην Παλαιστίνη). Επιπλέον
παραθέτει παράλληλο χάλκινου σκαθαριού από την Ολυµπία. Πιο πιστά παράλληλα
θα πρέπει να αναζητηθούν στο πλήθος των περιπτώσεων των καµµένων ζώων στα
ελληνικά ιερά, και όπου κανένα είδος προσφορά δεν αντιµετωπίζεται αρνητικά. Αλλά
και σε τελετουργίες σε άλλες περιοχές της Ευρώπης όπου τα άγρια και βλαβερά ζώα
θυσιάζονται προς εξευµενισµό ή προς αποτροπή του κακού και της µαγείας. Η
ακριβής σηµασία τέτοιων προσωπικών προσφορών λανθάνει, ωστόσο, όπως
καταλήγει, «... ο πηλοπλάστης, όπως άλλωστε και η Φύση, “ουδέν ποιεί µάτην”».
iii) Το ίδιο ισχύει και για τα απλά ανεικονικά σφαιρίδια. Τονίζει ότι το έθιµο
της ρίψης µικρών αντικειµένων (όπως βότσαλα, σβώλοι και βλήµατα διαφόρων
τύπων), είτε στην πυρά, είτε στο ιερό µέσα, είτε ακόµη και στο αντικείµενο λατρείας,
είναι ευρέως διαδεδοµένη (παραποµπή σε πλήθος εθνογραφικών κατά βάση πηγών
από την Αφρική και την Ασία). Από τις πιο ξεκάθαρες περιπτώσεις αυτού του εθίµου
είναι η κοινή βουδιστική τελετουργία κατά την οποία η παράκληση ή η ευχή
σηµειώνεται σε ένα χαρτί το οποίο τυλίγεται ή µασιέται σε ένα σβώλο και το πετούν
ή το φτύνουν πάνω στο είδωλο λατρείας. Όταν ο σβώλος κολλήσει αυτό σηµαίνει ότι
η προσευχή εισακούσθηκε. Ο Myres καταλήγει στην υπόθεση ότι είναι πολλές οι
πιθανές παρακλήσεις που θα είχαν οι θρησκευόµενοι του Πετσοφά και οι οποίες δεν
θα ήταν δυνατό να έχουν κάποια εικονιστική αναπαράσταση (“iconic treatment”)· δεν
θα πρέπει να εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τέτοια ανεικονικά σφαιρίδια βρέθηκαν
µέσα σε µία «αναθηµατική» πυρά µε τόσα διαφορετικά είδη προσφορών, όπως αυτή
στο ιερό του Πετσοφά (Myres, 1902 – 3: 382). Η συγκεκριµένη ερµηνεία του Myres,
αναφέρεται επανειλληµένως από όλους τους µεταγενέστερους ερευνητές,
επιβεβαιώνοντας την γοητεία που ασκεί η πλεόν ευφάνταστη, αλλά εντελώς
αστήρικτη, αναλογική ερµηνεία των πήλινων σφαιριδίων.
Στο τέλος της δηµοσίευσης, και ενώ όπως είδαµε έχει περιγράψει µε µεγάλη
λεπτοµέρεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γυναικείου ενδύµατος, έτσι όπως αυτά
τεκµηριώνονται από τις αναπαραστάσεις των γυναικείων ειδωλίων από τον Πετσοφά,
προσθέτει, κατά πάσα πιθανότητα εκ των υστέρων, νέο κεφάλαιο (υπ’ αριθ. 12) µε
την επικεφαλίδα: «Το αιγαιακό γυναικείο φόρεµα και οι συγγενειές του» (Myres
1902 – 3: 382). Το άρθρο αυτό φαίνεται ότι έχει δουλευτεί αυτόνοµα, σε σχέση µε
την περιγραφή και την ερµηνείας του ευρηµατολογίου του Πετσοφά. Η επιλογή
αυτού του θέµατος για περαιτέρω διαπραγµάτευση και ευρύτερη αναλυτική
προσέγγιση των πιθανών συγγενειών και παραλλαγών του γυναικείου ενδύµατος, θα
πρέπει να µελετηθεί στο πλαίσιο της εποχής όπου διεξάγεται η συγκεκριµένη µελέτη.
Επιπλέον το επιλεκτικό ενδιαφέρον για την µορφή και την καταγωγή του
εντυπωσιακού γυναικείου µινωικού ενδύµατος, ενδεχοµένως υποκρύπτει πτυχές του
προσωπικού ενδιαφέρονοντος του ερευνητή, µέσα σε ένα συγκεκριµένο αισθητικό,
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και κοινωνικό περιβάλλον που βιώνει, αλλά ταυτόχρονα και τις ιδιαίτερες εστιάσεις
της πρώιµης αιγαιακής αρχαιολογίας.
Ήδη ο Πλάτων είχε διαπιστώσει ότι η διαπραγµάτευση του Myres, πέρα από
το γεγονός ότι σε πολλά σηµεία της δεν είναι ορθή, είναι και ξεπερασµένη (Πλάτων
1951: 106, σηµ. 21). Σύµφωνα µε τον έλληνα αρχαιολόγο, το διάγραµµα που
παραθέτει ο Myres (Myres 1902 – 3: 384), δεν ερµηνεύει ορισµένες λεπτοµέρειες του
γυναικείου φορέµατος, οι οποίες είχαν αποδοθεί µε χρώµα. Παρά τις αδυναµίες, και
τις ξεπερασµένες πια απόψεις, που εκφράζονται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, το
κείµενο του Myres, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγµατα µελετών της
εποχής, για την χρήση της θεωρίας της διάδοσης πολιτισµικών στοιχείων, µε στόχο
την ανίχνευση της καταγωγής τους.
∆εν υπάρχει πρόθεση να παρουσιαστεί λεπτοµερώς και το κεφάλαιο αυτό,
εφόσον δεν συνδέεται άµεσα µε προβλήµατα του ευρηµατολογίου των ΙΚ. Ωστόσο,
είναι αξιοσηµείωτο, ότι σε αυτό το κείµενο, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο
τµήµα του άρθρου, διαφαίνονται ποικίλες πτυχές, τόσο της προσωπικότητας του
βρετανού αρχαιολόγου, όσο και της εποχής του. Όλες εκείνες οι αρετές του ερευνητή,
που περιέγραψε µε παραστατικό τρόπο ο Dunbabin (1954), είναι δυνατό να
ανιχνευθούν σε αυτό το κείµενο. Η ευρυµάθειά του αποκαλύπτεται µε τον πιο
εντυπωσιακό τρόπο, µέσα από το πλήθος των παραλλήλων που παραθέτει στην
προσπάθειά του να αποδείξει την κοινή ευρωπαϊκή καταγωγή του αιγαιακού
περικορµίου.
Κάνοντας αναφορά σε αντίστοιχα παραδοσιακά ενδύµατα µιας ευρύτατης
γεωγραφικής περιφέρειας (αλπική ζώνη, Πυρηναία, Βρετάνη, Ουαλία, Σκωτία,
Σκανδιναβία) καταλήγει στο συµπέρασµα ότι «... η καταγωγή του εν λόγω ενδύµατος
θα πρέπει να αναζητηθεί σε µία εποχή όπου όλες αυτές οι περιοχές µοιράζονταν έναν
κοινό πολιτισµό µε την αλπική περιοχή... σίγουρα αυτή η εποχή είναι πολύ
αποµακρυσµένη, και ασφαλώς προηγείται των µεγάλων µεταναστεύσεων στις
πεδιάδες, οι οποίες συµπληρώνουν την προϊστορία της ευρωπαϊκής χερσονήσου από
την Εποχή του Χαλκού και ύστερα» (Myres 1902 – 3: 383).
Σε δεύτερο επίπεδο αναφέρει πλήθος αντίστοιχων δεδοµένων από τους
προϊστορικούς και ιστορικούς πολιτισµούς της Ευρώπης, για να καταλήξει στη
συγκριτική αντιµετώπιση πολλών λεπτοµερειών του ενδύµατος µε βάση τα έως τότε
δεδοµένα της αιγαιακής προϊστορίας. Τόσο θεωρητικά, όσο και µεθοδολογικά, η
διαπραγµάτευση αυτή, ο τρόπος δηλαδή, που κατανέµονται οι συγκριτικοί
παραλληλισµοί, αποκαλύπτουν κάποιες βαθειά εντυπωµένες εξελικτικές πεποιθήσεις,
αλλά µε απόλυτη πίστη στη πολιτισµική διαδικασία της διάχυσης. Χαρακτηριστικά
µπορεί να αναφερθεί ο παρακάτω σχολιασµός του αρχαιολόγου: ο συνδυασµός του
γυναικείου περικορµίου µε τις ποικίλες µινωικές κοµµώσεις του Πετσοφά σε σχήµα
βεντάλιας, θα µπορούσαν να βρούν πλήθος παραλλήλων: τα κύρια σύγχρονα
δεδοµένα των κοµµώσεων σε σχήµα βεντάλιας που συνοδεύονται από την
«περικόρµια φούστα», από το Τυρόλο, τη Βρεττάνη και τη Σκανδιναβία· και στη
σύγχρονη Ελλάδα τα υπέροχα στολίδια του κεφαλιού των φορεσιών της Κέρκυρας
και της Αµοργού (Myres 1902 – 3: 387).
Το άρθρο του Myres αποτελεί σταθµό στη µελέτη των ΙΚ. Η παρουσία του
στον Πετσοφά και γενικά στην κρητική αρχαιολογία, έχει χαρακτηριστεί
«αστραπιαία» (Huxley / Sackett 2000: 48). Αρκούσε ωστόσο µία και µόνο
δηµοσίευση για να σφραγίσει την παρουσία του στο χώρο. Πρόκειται για τη
δηµοσίευση εκείνη που για πρώτη φορά δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά
διάκρισης της νέας αρχαιολογικής θέσης των µινωικών ΙΚ. Αυτό ήταν αδύνατο να
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συµβεί µε τα αντίστοιχα ευρήµατα από το Ιερό του Γιούχτα, εφόσον το ιερό αυτό είχε
εµπλακεί µε την παράδοση του Τάφου του ∆ιός. Η επιλεκτική δηµοσίευση των
ανασκαφικών δεδοµένων από το ιερό στον Πετσοφά διαµόρφωσε κατά κάποιο τρόπο
ένα «πρότυπο» για τις µεταγενέστερες δηµοσιεύσεις παρόµοιου υλικού. ∆εν
διαµόρφωσε µόνο το πλαίσιο αναφοράς µέσα στο οποίο κινήθηκαν όλες οι µετέπειτα
δηµοσιεύσεις υλικού από τα ΙΚ, αλλά ταυτόχρονα διαµόρφωσε και κάποιες
αντιλήψεις που οδήγησαν σε µεταγενέστερες «παρανοήσεις και παρερµηνείες»
(Nowicki 1994: 31). Η δεύτερη δηµοσίευση του υλικού από τον Rutkowski (1991),
αποδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο, αφενός την αντοχή της «µατιάς» του Myres στο
συγκεκριµένο υλικό, και αφετέρου την δυσκολία των ερευνητών να ξεφύγουν από τα
«στεγανά» των προηγούµενων ερµηνειών.
Η εργασία του Myres έχει δεχτεί κριτική σε τρία σηµεία από τον Nowicki: α)
η στρωµατογραφία και η ταξινόµηση του υλικού σε δύο µεγάλες περιόδους τίθεται
υπό αµφισβήτηση, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και το επιφανειακό υλικό υποδεικνύει
περισσότερες φάσεις και µια πιο σύνθετη ιστορία στο ιερό (Nowicki 1994: 31).
Φαντάζει ωστόσο λίγο υπερβολική η κριτική αυτή, εφόσον την εποχή εκείνη που
ακόµη δεν είχε παγιωθεί πλήρως το χρονολογικό σύστηµα του Έβανς, ήταν λίγο πολύ
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να διακριθούν σαφώς οι πιθανές σύνθετες φάσεις του
ιερού. Η συµβολή του Myres στην αναγνώριση και την «απόλυτη» χρονολόγηση, µε
βάση τα αιγυπτιακά ευτήµατα του Petrie, της καµαραϊκής κεραµικής, δείχνει πόσο
οξυδερκής υπήρξε ο αρχαιολόγος, ο οποίος ενδεχοµένως δεν θα πρέπει να έµενε
αδιάφορος µπροστά σε τέτοιου είδους χρονολογικά προβλήµατα. Πρβλ. επίσης και
την πρόταση του Bosanquet για µια «γραµµική – εξελικτική» ερµηνεία των πηλών
διαφορετικής σύστασης, κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό από τον Myres. Ο
ανασκαφέας του χώρου επιµένει σε µία µάλλον πιο σύνθετη ερµηνεία.
∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι τότε ακόµη δεν είχε συσταθεί ένα χρονολογικό
πλαίσιο της µινωικής κεραµικής τυπολογίας, έτσι ώστε η κεραµική να
χρησιµοποιείται για την ασφαλή σχετική χρονολόγηση του ευρηµατολογίου µιας
ανασκαφής. Ο Myres είναι ο αρχαιολόγος που διέκρινε πρώτος τα χαρακτηριστικά
ενός σηµαντικού τύπου της µινωικής κεραµουργείας, την «καµαραϊκή κεραµική», την
οποία κατάφερε να συσχετίσει χρονολογικά µε αντίστοιχη επείσακτη κεραµική από
το Καχούν της Αιγύπτου (Huxley / Gadogan 2000: 26). Από την άλλη, είναι
εδιαφέρον το γεγονός ότι η αρχή της χρήσης της νέας ορολογίας (Πρωτοµινωική,
Μεσοµινωική και Υστεροµινωική), διαπιστώνεται στην ανασκαφική αναφορά του
1904, της αποστολής στο Παλαίκαστρο (Huxley / Gadogan 2000: 25), γεγονός που
δείχνει την εγρήγορση των ερευνητών της αποστολής στην εφαρµογή ενός
χρονολογικού πλαισίου.
β) Είναι γεγονός ότι η δηµοσίευση Myres επικεντρώνεται στην περιγραφή και
µελέτη ενός σηµαντικού δείγµατος της ειδωλοπλαστικής, αδιαφορώντας για τα άλλα
ευρήµατα. Συνεπώς η χρονολόγηση γίνεται πρωτίστως µε τα ειδώλια. Ωστόσο δεν
δίνονται επαρκή στοιχεία τόσο για τα πρωιµότερα στρώµατα, όσο και για τα
υστερότερα στρώµατα του ιερού. Για το λόγο αυτό η περιγραφή του κατώτερου
στρώµατος κρίθηκε «αναξιόπιστη» (Nowicki 1994: 31). Από την άλλη η απουσία
µεταλλικών αντικειµένων και οστών στη δηµοσίευση Myres, θέτει εύλογους
προβληµατισµούς για τη νεοανακτορική φάση του ιερού (Nowicki 1994: 31).
γ) Ο Myres δεν καταγράφει το πλήθος των κροκάλων (pebbles) που
συναντούµε σε όλο τον περίγυρο της αρχαιολογικής θέσης και οι οποίες ασφαλώς και
θα υπήρχαν και στις αρχαιολογικές αποθέσεις του ιερού (Nowicki 1994: 31). Σε µία
πρώιµη δηµοσίευση από την οποία απουσιάζουν βασικά ευρηµατολογικά σύνολα
(όπως για παράδειγµα η κεραµική), είναι µάλλον υπερβολικό να περιµένουµε να
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καταγραφεί ένα τέτοιου είδους εύρηµα. Αν όντως είναι τόσο εντυπωσιακό το πλήθος
αυτών των λίθων στην επιφάνεια της γύρω περιοχής, ίσως και να το σηµείωνε ο κατά
τα άλλα πολύ παρατηρητικός Myres. Η σιωπή του για την παρουσία ενός τέτοιου
υλικού θα µπορούσε να κριθεί απόλυτα δικαιολογηµένη, στο πλαίσιο της
συγκεκριµένης δηµοσίευσης. Επιπλέον ο Nowicki αναφέρει ότι δεν µπορεί να
ελεγχθεί το σχόλιο του Myres για την θραύση των ειδωλίων από την ένταση της
φωτιάς εφόσον το δείγµα των ειδωλίων που επιλέγει δεν παρουσιάζει ίχνη καύσης.
(Nowicki 1994: 31). Γενικά η ιδέα της «πυράς» η οποία αναπαράγεται στις
µετεγενέστερες µελέτες ως αναµενόµενη στα ΙΚ, θα πρέπει να επανεξεταστεί,
τουλάχιστον για την Προανακτορική και την Παλαιοανακτορική περιόδο του ιερού
(Nowicki 1994: 31 - 2). Ωστόσο ο Myres είναι απόλυτα σαφής στην συγκεκριµένη
περίπτωση. Η «µήτρα» (matrix) του συγκειµένου των ειδωλίων αποτελείται από ένα
στρώµα στάχτης και καµµένων υλικών. Λογικά ο ανασκαφέας υποθέτει ότι πρόκειται
για την απόθεση πυράς. Το πέταγµα των ειδωλίων µέσα σε µία πυρά που ανάβει στην
κορυφή ενός βουνού θα µπορούσε να αφήσει κάποια ίχνη αιθάλης πάνω στα ειδώλια
και όχι τόσο ίχνη κάυσης. Ο Myres ωστόσο κάνει λόγο για την θραύση των ειδωλίων
από την πολύ δυνατή φωτιά. Σε αυτό το σηµείο ο Nowicki θα πρέπει να έχει δίκιο.
Ωστόσο είναι γνωστό ότι τα ίχνη αιθάλης µπορούν να εξαφανιστούν από τον πηλό µε
το πλύσιµο τους, όχι όµως και τα ίχνη της κάυσης. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι
ειδώλιο όρθιας οπλισµένης ανδρικής µορφής που εκτίθεται στο Μουσείο Ηρακλείου
φέρει εµφανή ίχνη καύσης.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην συγκεκριµένη µελέτη δεν δηµοσιεύεται η
κεραµική. Όπως είδαµε παραπάνω, ακόµη και για την χρονολόγηση των άλλων
ευρηµάτων αλλά κυρίως του κτιρίου, δεν γίνεται ουδεµία παραποµπή σε κεραµικό
υλικό. Η «παράλειψη» ή η «αποσιώπηση» αυτή δεν θα πρέπει να είναι εντελώς
τυχαία. Ο αρχαιολόγος έχει επιλέξει εξαρχής το υλικό το οποίο θα διαπραγµατευτεί.
Συνεπώς θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η συνολική εικόνα που αποκοµίζει ο
αναγνώστης αυτής της δηµοσίευσης είναι µία επιπλέον «ερµηνεία» του
ευρηµατολογίου, ίσως µάλιστα και η πιο σηµαντική από την άποψη της τελικής
εκτίµησης και αναγνώρισης της αρχαιολογικής θέσης, η οποία κατευθύνεται από τις
επιλογές και το δείγµα που επιλέγει ο αρχαιολόγος να δηµοσιεύσει.
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι η χρήση πλήθους κυπριακών παραλλήλων
εξηγείται από την µακρά εµπειρία του βρετανού αρχαιολόγου µε την αρχαιολογία και
τις πολιτισµικές παραδόσεις του νησιού, που εκείνη την εποχή βρισκόταν υπό
Αγγλική κυριαρχία. Οι αναλογίες αυτές τυπικά χαρακτηρίζονται ετεροτοπικές,
ετεροχρονικές, και ευρύτερα ετεροπολιτισµικές, σε σχέση µε το ΜΜ – ΥΜ Ι
ακρορεινό ιερό του Πετσοφά. Επιπλέον, ο Myres κάνει συχνά χρήση «λαογραφικών
αναλογιών», έχοντας πάντα πίστη στο ότι οι σύγχρονοι κάτοικοι του νησιού είναι οι
πραγµατικοί απόγονοι του µινωικού πολιτισµού. Η αντίληψη αυτή της συνέχειας των
πολιτισµικών κατακτήσεων θα πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσµα των εξελικτικών
ιδεών της εποχής αλλά κυρίως µέσω της θεωρίας της διάχυσης, γνήσιος εκφραστής
της οποίας φαίνεται ότι υπήρξε και ο πρώτος ανασκαφέας του Πετσοφά.
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Arthur Evans
Ο A. Evans (1851 – 1941) αποτελεί τη δεύτερη σηµαντικότερη µορφή στην
ιστορία της ανακάλυψης των Μινωικών Ιερών Κορυφής. Η διαπίστωση αυτή δεν
οφείλεται µόνο στο γεγονός ότι σε αυτόν θα πρέπει να αποδοθεί η επινόηση του
διπλού όρου «Ιερό Κορυφής», αλλά και στο ότι ενέταξε τη νέα θέση µέσα σε ένα
«µινωικό» θρησκειολογικό πλαίσιο, το οποίο παρόλη την οξύτατη κριτική που
δέχτηκε µεταγενέστερα, διαµόρφωσε τις κύριες συνισταµένες της µεταγενέστερης
έρευνας στον τοµέα αυτό, για πάρα πολλά χρόνια. Οι ιδέες του, για ένα µεγάλο
χρονικό διάστηµα, είχαν επιβληθεί µε το κύρος που διέθετε στην αρχαιολογική
κοινότητα των προϊστορικών πολιτισµών του Αιγαίου.
Η φυσιογνωµία του Evans, και ιδίως το αρχαιολογικό του έργο στην Κρήτη,
έχει αποτελέσει το αντικείµενο πλήθους βιβλίων και µελετών. Το έργο του
«θεµελιωτή της µινωικής αρχαιολογίας» δέχτηκε οξύτατη κριτική, κατά τη δεκαετία
του 1990 (Ζώης 1996), µε αιχµή του δόρατος την άποψη ότι ο Evans τελικά «εφηύρε
του µινωίτες» (MacGillivray 2000: 9). Στην διαδικασία της «αποκάθαρσης της
αιγαιακής αρχαιολογίας από την δεσποτεία των Μινωιτών του Evans», είδαν το φως
της δηµοσιότητας πολλές κριτικές έρευνες, οι οποίες, στον ένα ή στον άλλο βαθµό,
συνέβαλαν στην εκ νέου αξιολόγηση του «µινωικού κόσµου», που περιέγραψε ο
πρωτοπόρος αρχαιολόγος. Το πλήθος των µελετών έχει φωτίσει πολλές πτυχές της
ζωής του και της καριέρας του. Για αυτό θεωρήθηκε περιττό και ανώφελο να
σταθούµε µε λεπτοµέρειες σε στοιχεία του βίου του, της ιδιοσυγκρασίας του κτλ,
όπως έγινε µε τον περισσότερο «άγνωστο» Myres. Θα περιοριστούµε στην εµπλοκή
του στην έρευνα των ΙΚ. Άλλωστε η συµβολή του στην ταύτιση της θέσης
αναγνωρίζεται ακόµη και από τους επικριτές του.
Ο Evans διέθετε, έστω και µερικώς, ανασκαφική εµπειρία πάνω στα Ιερά
Κορυφής. Είναι ο πρώτος ανασκαφέας του µεγαλύτερου, όπως αποδείχτηκε εκ των
υστέρων, ιερού αυτού του είδους στην µινωική Κρήτη, του ΙΚ στην Ψηλή Κορφή στο
Γιούχτα. Ωστόσο η δηµοσίευση της ανασκαφικής αυτής έρευνας δεν κρίνεται
επαρκής, όχι µόνο µε τα σηµερινά πρότυπα αρχαιολογικής δηµοσίευσης αλλά ακόµη
και µε τα πρότυπα που υπήρχαν στην εποχή του. Το γεγονός αυτό, το οποίο στάθηκε
ένα σηµείο της αρχαιολογικής του πορείας που κατακρίθηκε έντονα από τη νεώτερη
κριτική, µείωσε την αξιοπιστία και την αρχαιολογική αξία της σχετικής δηµοσίευσης.
Παραµένει ωστόσο ακριβής η διαπίστωση ότι µε αυτό το κείµενο, που έχει ενταχθεί
ώς κεφάλαιο µέσα στο µεγάλο του έργο The Palace of Minos at Knossos,
αποκρυσταλλώνεται η ιδέα των ιερών αυτού του τύπου στην Κρήτη της Εποχής του
Χαλκού, τα οποία έκτοτε ονοµάζονται Ιερά Κορυφής.
Οι αντιλήψεις που διαµορφώνει ο Evans για την ταυτότητα της νεοφανούς
τότε αρχαιολογικής θέσης, αποκαλύπτονται µέσα από δύο κείµενα. Το πρώτο είναι το
γνωστό θρησκειολογικό του κείµενο «Μυκηναϊκή ∆ένδρο – και Πεσσολατρεία»
(1901), και το δεύτερο είναι το σχετικό κεφάλαιο του πρώτου τόµου του έργου The
Palace of Minos at Knossos, το οποίο αφιερώνεται στο ΙΚ του Γιούχτα. Η
συνεξέταση των δύο κειµένων κρίνεται απαραίτητη, εφόσον το αρχαιολογικό υλικό
του Γιούχτα (1909) ερµηνεύεται µέσα στο πλαίσιο που έχει διαµορφώσει το
θρησκειολογικό του κείµενο.
Είναι αξιοσηµείωτο, ότι το θρησκειολογικό έργο του Evans, κυοφορούνταν
καθ’ όλη τη διάρκεια του 1890, µε βασικά τεκµήρια τα δεδοµένα που κατέγραφε από
τα ταξίδια του στην Ελλάδα και ιδίως στην Κρήτη. Όπως αναφέρει στο «εισαγωγικό
σηµείωµα» της µελέτης, ο Evans παρουσίασε για πρώτη φορά µελέτη µε τον τίτλο
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«Πεσσo - και ∆ενδρολατρεία στην Μυκηναϊκή Ελλάδα» (“Pillar and Tree Worship in
Mycenaean Greece”), το 1896 στον Ανθρωπολογικό Τοµέα του Βρετανικού
Συνδέσµου στο Λίβερπουλ. Σε εκείνη τη διάλεξη, σύνοψη της οποίας δηµοσιεύτηκε
στα ετήσια πρακτικά του Συνδέσµου, είχε σκιαγραφήσει το θέµα της Μυκηναϊκής
λατρείας και εξωτερικές ιδιαιτερότητες των βαιτυλικών πεσσών µέσα στα ιερά, καθώς
και των «κεράτων καθοσιώσεως». Πολύ αργότερα, το Νοέµβριο του 1900,
παρουσίασε στην Ελληνική Εταιρεία την αναθεωρηµένη πια µελέτη µε τον τίτλο «Η
Μυκηναϊκή ∆ενδρο – και Πεσσολατρεία και οι Μεσογειακές Σχέσεις της» (“The
Mycenaean Tree and Pillar Cult and its Mediterranean Relations”), η οποία και
δηµοσιεύτηκε στο Jurnal of Hellenic Studies18. Συµπληρώνει στο ίδιο «σηµείωµα»
ότι ο αρχικός του σκοπός ήταν να ενσωµατώσει την συγκεκριµένη µελέτη σε µία
άλλη εργασία που ετοίµαζε πάνω στους Μυκηναϊκούς σφραγιδόλιθους και τα
σφραγίσµατα. Ωστόσο, τα νέα εντυπωσιακά ευρήµατα που ήλθαν εν τω µεταξύ στο
φως από τις ανασκαφές στην Κνωσό, τον παρακίνησαν να εκδώσει τη µελέτη
ξεχωριστά στο Λονδίνο το 1901, µε την πρόσθετη σηµείωση στον τίτλο «... µε
εικόνες από τα πρόσφατα κρητικά ευρήµατα»19 (Evans 1901: vi).
Η µελέτη αποτελείται από τριάντα θεµατικές ενότητες συνοδευόµενες από
εικόνες. Η πρώτη ενότητα τιτλοφορείται «Κρητικά Σπήλαια και Υπαίθρια Ιερά».
Στην ενότητα αυτή ο αρχαιολόγος καταπιάνεται για πρώτη φορά µε ιερά που
αργότερα θα ονοµάσει «φυσικά» (natural sanctuaries), αναφερόµενος αποκλειστικά
στα σπήλαια, όπου παρατηρεί µε µεγάλη έκπληξη τον «τεράστιο όγκο των
αναθηµατικών ειδωλίων που βρέθηκαν στις θυσιαστήριες επιχώσεις των Κρητικών
σπηλαίων» (Evans 1901: 2). Στα «υπαίθρια ιερά» εντάσσει, τη «δεξαµενή» που
βρίσκεται στην «αγορά» του Γουλά, εµµένοντας ακόµη στην εντελώς λανθασµένη
χρονολόγηση της αρχαίας πόλης, πριν διαπιστωθεί ότι τα συγκεκριµένα ερείπια
ανήκουν σε πόλη των ιστορικών χρόνων (Λατώ η Ετέρα, στο Μεραµπέλο). Πρέπει να
υπογραµµιστεί ότι στο θέµα των «υπαίθριων ιερών» αναφέρει ένα «αστικό υπαίθριο
ιερό» και όχι ένα «εξοχικό».
Η ένατη ενότητα (IX) φέρει τον τίτλο «Ο τάφος του ∆ία». Στη
διαπραγµάτευση των παραδόσεων που σχετίζονται µε τον θρύλο του θεϊκού τάφου,
αναφέρει και την «επίµονη», όπως τη χαρακτηρίζει, παράδοση, της σύνδεσης του
τάφου του ∆ία µε το όρος Γιούχτας, το οποίο δεσπόζει στην περιοχή της Κνωσού
(Evans 1901: 23). «Προσωπικές εµπειρίες που αποκόµισα από δύο πρόσφατες
εξερευνήσεις της κορυφής, τείνουν να επιβεβαιώσουν αυτήν την παράδοση» (Evans
1901: 23). ∆εν είναι αναγκαίο σε αυτό το σηµείο να σχολιάσουµε την σχετική
περιγραφή, αφού το ίδιο, ή σχεδόν παραπλήσιο, κείµενο θα ενταχθεί στην αναφορά
που κάνει για το ΙΚ στον Γιούχτα στο The Palace of Minos. Αξίζει απλώς να
σηµειωθεί ότι το θέµα της συγκεκριµένης ενότητας τοποθετείται στο συγκεκριµένο
σηµείο του άρθρου, και αφού έχει εκθέσει τις απόψεις του για την υποτιθέµενη
βαιτυλολατρεία, ούτως ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει ότι και µέσα στο
τέµενος του Γιούχτα εντόπισε ενδείξεις που υποδεικνύουν αυτήν την λατρεία. Με
18

Στον 21ο τόµο, σελ. 99 – 204. Οι παραποµπές του παρόντος κειµένου αναφέρονται στη χωριστή
έκδοση του άρθρου (London, Quatrich).
19
Χαρακτηριστική ένδειξη των εµµονών που καλλιεργούσε ο αρχαιολόγος στην αναδόµηση της
προϊστορικής θρησκείας του Αιγαίου, είναι η υπογράµµιση του ότι η παραπάνω έκδοση υπήρξε
επιπλέον αναγκαία προκειµένου να αναθεωρηθούν κάποιες απόψεις που είχαν διατυπωθεί σε σχετική
µελέτη του ∆ρ. H. von Fritze και οι οποίες πρόδιδαν ελλιπή γνώση κάποιων ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών αυτής της λατρείας. Καταλήγει λέγοντας ότι διατηρεί ακόµη την παρωχηµένη πια
και εντελώς αστήρικτη, άποψη για την «φοινικική» καταγωγή των εγχάρακτων σφραγιστικών
δακτυλιδιών που βρέθηκαν στις Μυκήνες και αλλού (Evans 1901: vi).
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αυτό το κείµενο, ο συγγραφέας εισάγει πολλές ιδέες της «προϊστορικής» θρησκείας
στο αιγαιακό περιβάλλον, και είναι πολύ ενδιαφέρον στην περίπτωσή µας ότι,
ανάµεσα στα άλλα, εντάσσει για πρώτη φορά στην αιγαιακή αρχαιολογία την
ιερότητα των βουνών (Henriksson & Blomberg 1996: 103).
Το παραπάνω κείµενο του Evans ενέχει την θέση «θρησκειολογικού
µανιφέστου» στις σχετικές ερµηνευτικές πορσεγγίσεις που επιχειρεί ο αρχαιολόγος σε
όλο το έργο του. Όπως έχει παρατηρηθεί, «το κείµενο αυτό περιέχει µια σειρά από
µοτίβα ή ιδέες που επανεµφανίζονται όχι µόνο σε άλλες σελίδες της ίδιας εργασίας
αλλά – σε συνεχή ανακύκλωση – και σε µεταγενέστερα κείµενα του Evans» (Ζώης
1996: 326). Ωστόσο έχουν εντοπιστεί και πολλά πλεονεκτήµατα του άρθρου, που
επιβεβαιώνουν σε µεγάλο βαθµό την ευρεία διάδοσή του αλλά και την αντοχή του
στο χρόνο. Το θρησκειολογικό κείµενο του Evans είναι «ένα από τα πιο
συγκροτηµένα και φορτωµένα σε ιδέες κείµενα. Θετικό γνώρισµα της εργασίας αυτής
είναι η απελευθέρωσή της από το σφιχτό καπάκι του ελληνοκεντρισµού... και η
µεγαλύτερη κινητικότητα στην παραγωγή ιδεών...» (Ζώης 1996: 327). ∆εν παύει
ωστόσο να αποτελεί χαρακτηριστικό κείµενο της «έξαρσης και αγλάισης των
αρχαιολογικών οντοτήτων...», ένα σύνηθες γνώρισµα των κειµένων του Evans, ιδίως
στη συγγραφή του µεγάλου του έργου, του The Palace of Minos at Knossos (Ζώης
1996: 329).
Είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί, ότι το πολύτοµο έργο του Evans, δεν
αποτελεί δηµοσίευση των αρχαιολογικών δεδοµένων, αλλά ούτε καν των
αποτελεσµάτων των αρχαιολογικών ανασκαφών που διεξήγε ο βρετανός αρχαιολόγος
στην Κνωσό. Αυτό πολλές φορές παραγνωρίζεται, ιδίως από εκείνους που ασκούν
ανερµάτιστη κριτική στο έργο του. Στην εισαγωγή του έργου ο συγγραφέας
αποκαλύπτει µε τον πιο γλαφυρό τρόπο, το πλαίσιο µέσα στο οποίο θέλησε να
κινηθεί προκειµένου να αναπαραστήσει τον Μινωικό Πολιτισµό. Το έργο κινείται
περισσότερο µε στόχο τη χρήση των δεδοµένων προκειµένου να ανασυγκροτηθεί το
παρελθόν ενός χαµένου πολιτισµού, παρά µε στόχο την δηµοσίευση των «τελικών
εκθέσεων» των ανασκαφών µε τις οποίες αποκαλύφθηκε αυτός ο πολιτισµός. Στην
κριτική του ο Ζώης αναφέρει ότι «το The Palace of Minos του Evans ειναι, πράγµατι,
ένα περίεργο έργο, όπου αναµειγνύονται και διαδέχονται το ένα το άλλο, χωρίς
κανένα πλάνο – µόνο ο πρώτος τόµος έχει µια γενική χρονολογική δόµηση κεφάλαια που θα µπορούσαµε να τα ονοµάσουµε ‘αναλυτικά’, όπως ‘τελικές
εκθέσεις’ ανασκαφών... και άλλα κεφάλαια ‘συνθετικά’, δηλαδή ειδικές µελέτες σε
µεγάλη ποικιλία θεµάτων» (Ζώης 1996: 317). Ο Ζώης διέκρινε την διαφοροποίηση
του πρώτου τόµου από το υπόλοιπο έργο, αλλά δεν φαίνεται να την ερµηνεύει.
Επιπλέον τονίζει τα χαρακτηριστικά των τελευταίων τόµων, παρά του πρώτου.
Ενδεχοµένως ο πρώτος τόµος, στον οποίο εντάσσεται και το κείµενο που αναφέρεται
στο ΙΚ του Γιούχτα, αντανακλά πιο πιστά τα πρώτα σχέδια του συγγραφέα, όπως
αυτά αναφαίνονται από την εισαγωγή του, ενώ από τον 2ο τόµο και µετά, για
διάφορους λόγους που θα µπορούσαµε να υποθέσουµε, η συγγραφή µπαίνει σε άλλη
τροχιά.
Το κείµενο αυτό, στο µεγαλύτερο µέρος του, καταπιάνεται µε
θρησκειολογικές παραµέτρους των ιερών αυτών, τις οποίες εµπνέεται ο αρχαιολόγος
από µικρογραφικές απεικονίσεις στις εγχάρακτες σφενδόνες δακτυλιδιών που
βρέθηκαν τόσο στην Κνωσό όσο και σε άλλα µέρη. Η αρχαιολογική τεκµηρίωση
αυτών των ιδεών έχει σύντοµο και µάλλον επιφανειακό χαρακτήρα όπως θα φανεί
παρακάτω. Άλλωστε, αν εξαιρεθεί το σχέδιο της κάτοψης των θεµελίων των ερειπίων
που ερεύνησε ο αρχαιολόγος, ύστερα από την αποσπασµατική ανασκαφή που έκανε,
κανένα από τα άλλα κινητά ευρήµατα δεν δηµοσιεύεται (ειδώλια, πήλινα οµοιώµατα,
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λίθινα και πήλινα σκεύη, όστρακα – κεραµική κ.ά.). Η περιγραφή των αρχαιολογικών
ευρηµάτων γίνεται στο βαθµό που χρησιµοποιούνται ως τεκµήρια για την
πολυσύνθετη διαπραγµάτευση της πίστης και των λατρευτικών πρακτικών που
ελάµβαναν χώρα στο Ιερό Κορυφής. Η ελλιπής παρουσίαση των αρχαιολογικών
δεδοµένων και η έντονη και πολυσέλιδη διαπραγµάτευση της λατρευτικής φύσης των
ιερών αυτών, οδήγησε στον χαρακτηρισµό του συγκεκριµένου κειµένου ως
«θρησκειολογικό κείµενο» και όχι «αρχαιολογικό».
Ο Evans είχε επισκεφτεί τον Γιούχτα δύο φορές, ίσως και περισσότερες κατά
την διάρκεια των ανασκαφών στην Κνωσό, όταν ανέβηκε στο βουνό το 1909.
Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις και τις παραποµπές που έχουν παρεισφρύσει στην
δηµοσίευση (υποσηµειώσεις, έµµεσες αναφορές), η προκαταρτκτική ανασκαφική
έρευνα, που έλαβε χώρα στην κορυφή του Γιούχτα εκείνη τη χρονιά, έγινε µε τη
βοήθεια του Mackenzie και ολιγοµελούς συνεργείου. Ο ανασκαφέας έστρεψε αµέσως
την προσοχή του στα αρχιτεκτονικά στοιχεία που ήταν ήδη ορατά στην επιφάνεια της
Ψηλής Κορφής του Γιούχτα και χαρακτηρίζονταν από τους προγενέστερους
αρχαιολόγους ως κυκλώπεια. Από την ανασκαφή αυτή συγκεντρώθηκε πλήθος
κεραµικής και ιδιαίτερα ειδωλίων. Το υλικό αυτό λανθάνει στην βιβλιογραφία
γεγονός που προκαλεί ακόµη και ερωτήµατα αν όντως υπήρξε ποτέ.
Το «άγνωστο» αυτό υλικό, αντιπαραβάλλεται καθώς φαίνεται τόσο µε τα
ειδώλια από τον «αναθηµατικό σταθµό» στους Ανθρωπολίτους της Ζάκρου, όσο και
κυρίως µε το ειδωλοπλαστικό σύνολο του Πετσοφά που είναι επαρκώς
δηµοσιευµένο, µε αποτέλεσµα ο αρχαιολόγος να κατανοήσει την ιδιαιτερότητα την
νεοφανούς θέσης του µινωικού πολιτισµού και να συλλάβει την ονοµασία της: η
ονοµασία ΙΚ, εισάγεται στην βιβλιογραφία.
Ο τίτλος του 6ου κεφαλαίου, του δεύτερου (Β) θέµατος που αναφέρεται στη
ΜΜ Ι περίοδο, τιτλοφορείται: «ΜΜΙ (β) Το Ιερό Κορυφής της Κνωσού και ο Τάφος
του ∆ία». Ακολουθεί η «θεµατογραφική παράγραφος» του κεφαλαίου (PM I:151). Ο
Evans εντάσσει την διαπραγµάτευση του Ιερού Κορυφής του Γιούχτα µέσα στο έργο
του µε χρονολογικό κριτήριο, ακολουθώντας την γενική χρονολογική ταξινόµηση του
τόµου (βλ. παραπάνω). Μετά την διαπραγµάτευση της νεολιθικής και της ΠΜ εποχής
αρχίζει την αναφορά του στη ΜΜ περίοδο µε ιδιαίτερα κεφάλαια σε δύο, ίσως τις
σηµαντικότερες κατ’ αυτόν, εκφάνσεις της ΜΜ Ι ζωής του ανακτόρου, µία από τις
οποίες είναι και η εµφάνιση του Ιερού Κορυφής που συνδέεται µε το ανάκτορο της
Κνωσού. Η χρονολογική αυτή ένταξη δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Ο Έβανς,
στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, πρόκειται να περιγράψει ένα ΙΚ στο οποίο, σύµφωνα µε
τα δεδοµένα της περιγραφής του, βρήκε κυρίως ευρήµατα µε χρονικό όριο terminus
post quem τη ΜΜ ΙΙΙ. Ωστόσο η συγκριτική µελέτη των ειδωλίων µεταξύ του
Γιούχτα και των άλλων θέσεων που είχε τότε υπόψη του («στσ’ Ανθρωπολίτους»,
Χαµέζι και φυσικά Πετσοφάς), αλλά και οι πρωιµότερες κεραµικές ενδείξεις που
κατάφερε να συλλέξει από τον Γιούχτα, τον έπεισαν ότι πρόκειται για ένα φαινόµενο
που κάνει την εµφάνισή του κατά την ΜΜ Ι.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι σε καµία περίπτωση µέσα στο κείµενο αλλά µόνο εδώ
(στον τίτλο και στη «θεµατολογική παράγραφο») τα πρώτα γράµµατα του διπλού
όρου «Ιερό Κορυφής» (Peak Sanctuary) αναγράφονται µε κεφαλαία, γεγονός που
δηλώνει ότι δεν αποτελεί µία απλή περιγραφή – χαρακτηρισµό της αρχαιολογικής
θέσης, όπως άλλωστε γίνεται µέσα στο κείµενο, αλλά για έναν παγιωµένο όρο που
χαρακτηρίζει πλέον τις συγκεκριµένες αρχαιολογικές θέσεις του µινωικού
πολιτισµού. Στη «θεµατολογική παράγραφο» προηγείται του όρου Ιερό Κορυφής, ο
διπλός πάλι όρος «βραχώδη ιερά» (“rocky sanctuaries”) αµέσως πριν την αναφορά
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στον Πετσοφά, όπως άλλωστε χαρακτηρίζεται το ιερό που ανέσκαψε ο Myers και
µέσα στο κείµενο.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η «θεµατολογική παράγραφος» ανακεφαλαιώνει
κατά κάποιο τρόπο τις παραγράφους του κεφαλαίου. Αντίθετα τα παράπλευρα των
παραγράφων τιτλάκια (τιτλάκια ώας) αναφέρονται σε συγκεκριµένα ζητήµατα που
διαπραγµατεύεται ο αρχαιολόγος στη ροή κάθε παραγράφου. Τόσο η «θεµατολογική
παράγραφος» όσο και τα τιτλάκια ώας αποτελούν πιθανότατα εκδοτικές
διευκολύνσεις για την γρηγορότερη πρόσβαση στο πλήθος των πληροφοριών που
παρέχει το συγκεκριµένο, εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα, έργο του A. Evans. Οι
δυσκολίες αυτές ξεπεράστηκαν σηµαντικά µε την έκδοση του Ευρετηρίου (“Index”
1936). Ωστόσο ο τρόπος µε τον οποίο συνοψίζονται τα θέµατα που διαπραγµατεύεται
ο αρχαιολόγος σε κάθε κεφάλαιο βοηθούν στην κατανόηση ή και στον
«προσανατολισµό» του δυσνόητου σε πολλά σηµεία στοχασµού του, ο οποίος
συνήθως αποδίδεται µε λογοτεχνικά µέσα και σχήµατα. Αναφέρονται εδώ ενδεικτικά
τµήµατα της «θεµατολογικής παραγράφου» τα οποία κατά κάποιο τρόπο
κωδικοποιούν την ακόλουθη διαπραγµάτευση: «Ήταν (το ιερό στο Γιούχτα) µία
«Πόλη Καταφυγής» (“City of Refuge”);», «Ιερό Κορυφής του Πρώιµου ΑνακτόρουΠαραδοσιακός Τάφος του ∆ιός», «Μινωικό Beth – el», «Βαιτυλικός οβελίσκος στο
κνωσιακό δακτυλίδι – αναπαράσταση του Τάφου του ∆ιός», «Της Κνωσού το
σπήλαιο αναγνωρίζεται στο Μεγάλο Σπήλαιο του Σκοτεινού».
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη από τον τίτλο ο αρχαιολόγος υπογραµµίζει
την πίστη του ότι το Ιερό Κορυφής που θα διαπραγµατευτεί «ανήκει» στην Κνωσό
(The Peak Sanctuary of Knossos...) και ότι το συγκεκριµένο ιερό συνδέεται µε τον
«Τάφο του ∆ιός». Πρόκειται για µία αντίληψη που υποβόσκει σε όλο το κείµενο του
Evans, και η οποία διαµόρφωσε έκτοτε την άποψη ότι κάθε ιερό, και ιδίως κάθε Ιερό
Κορυφής, διευθύνεται ή «ανήκει» σε κάποιο ανακτορικό κέντρο ή σε κάποιο οικισµό,
αποκλείωντας την περίπτωση να πρόκειται, ιδίως τα ΜΜ Ι χρόνια σε διακοινοτικά
ιερά. Με την ίδια αντίληψη, που θέλει το ανάκτορο να διαχειρίζεται όλων των ειδών
τα ιερά, συνδέει στο τέλος το σπήλαιο του Σκοτεινού µε την Κνωσό. Όπως αναφέρει
ο Ζώης «η υπολανθάνουσα στο κείµενό του θεωρία της σύζευξης των ΙΚ µε
ορισµένες πόλεις (Παλαίκαστρο – Πετσοφάς, Κνωσός – Γιούχτας), εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα ως υπόθεση εργασίας, δεν έχει εντούτοις επιβεβαιωθεί από την
µεταγενέστερη έρευνα... Εποµένως και η σύζευξη Κνωσός – Γιούχτας µπορεί να είναι
µόνο εν µέρει ορθή, αφού σε µικρές αποστάσεις γύρω από το ιερό υπάρχουν και
άλλα, πλην της Κνωσού, σηµαντικά κέντρα (Αρχάνες, Τύλισος, Κανλί – Καστέλι)...»
(Ζώης 1996: 377).
Στην εισαγωγική παράγραφο δίνεται το πλαίσιο ένταξης της νέας
αρχαιολογικής θέσης, δηλαδή των Ιερών Κορυφής. Ο Evans αναφέρεται στα πολλά
στοιχεία που υποδεικνύουν ότι χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του τοπίου (natural
features) έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στην κρητική θρησκεία των ΜΜ χρόνων (κορυφές
βουνών, σπήλαια και βραχοσκεπές). Το γεγονός αυτό έχει άµεση επίδραση στην
πρώιµη ανακτορική λατρεία της Κνωσού, και το σηµαντικότερο «... διαφωτίζει όλη
τη θρησκευτική της ιστορία» (PM I:151). Οι νέες αυτές αρχαιολογικές θέσεις που
συνδέονται µε τέτοιου είδους χαρακτηριστικά του τοπίου, και οι οποίες αποκτούν
ιδιαίτερη σηµασία κατά την έναρξη της ΜΜ περιόδου, χαρακτηρίζονται από την
παρουσία πολλών πήλινων ειδωλίων. Ο αρχαιολόγος τα χαρακτηρίζει «αναθηµατικά»
(votive figurines of terra – cotta), και τη νέα θέση «ιδιαίτερο είδος ιερού» (a special
kind of sanctuary). Το 1894 εντοπίζεται απο τον ίδιο «αναθηµατικός σταθµός»
(votive station) αυτούς του είδους στην Επάνω Ζάκρο («στους Ανθρωπολίτους»).
Όµοια βρέθηκαν σε ένα πρόσκτισµα στο ελειψοειδές κτίριο του Χαµέζι. Αλλά το
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καλύτερο παράδειγµα είναι το εύρηµα του καθηγητή J. Myres στο βραχώδες άνδηρο
(rock – terrace) λίγα πόδια κάτω από την κορυφή του Πετσοφά. Ακολούθως δίνεται
ένας σύντοµος κατάλογος των οµοιωµάτων (ανθρωπόµορφων και ζωόµορφων
ειδωλίων, µικρογραφικών αγγείων κτλ) καθώς και των πήλινων σφαιριδίων για τα
οποία ο συγγραφέας σπεύδει να αναφέρει ότι ο ανασκαφέας τα συνέκρινε µε τα
αντίχτοιχα βουδιστικά σφαιρίδια προσευχής. Παρατίθεται και ολοσέλιδη
φωτογραφική αναπαραγωγή δείγµατος όλων αυτών των ευρηµάτων (Fig. 111). Τα
ειδώλια παρέχουν πλούσιες πληροφορίες για την ενδυµασία και των δύο φύλων
εκείνης της εποχής. Ο συγγραφέας παρατηρεί ότι το γυναικείο ανοικτό περικόρµιο µε
τον ψηλό γιακά (collar Medici) εντοπίζεται ήδη στις σφραγιστικές παραστάσεις της
ΠΜ ΙΙΙ και επιβιώνει έως και την ΜΜ ΙΙ περίοδο. Τέλος αναφέρεται στην ερµηνεία
των ειδωλίων αναπαράγοντας σε αυτό το σηµείο την αντίστοιχη ερµηνεία του J.
Myres. Τα αναθηµατικά αντικείµενα, µεταξύ των οποίων και αυτόνοµα µέλη του
ανθρώπινου σώµατος προσφέρονται σε πολλές περιπτώσεις για την ίαση ή για την
αποτροπή κάποιας ασθένειας. Τα ζώδια της νυφίτσας παραπέµπουν στα χρυσά
ποντίκια τα οποία φτιάχνονταν για να χρησιµοποιηθούν ως «καταχρηστικές
προσφορές» (αποτροπαϊκές;) (trespass offerings), από τους Φιλισταίους οι οποίοι,
µερικώς τουλάχιστον, ήταν κρητικής καταγωγής.
Για όποιον έχει µελετήσει την µεταγενέστερη βιβλιογραφία που αφορά στα
ΙΚ, θα µπορούσε να θεωρήσει τις συγκρίσεις και τα συµπεράσµατα που περιγράφει ο
Evans «κοινότυπα» και µάλλον αφελή. Κι όµως η προσεκτική ένταξη του κειµένου
στο χρονολογικό πλαίσιο εµφάνισής του (1921), είναι δυνατόν να αναδείξει την
πρωτοτυπία των ιδεών, και τη σύνθεση των δεδοµένων που επιχειρεί ο βρετανός
αρχαιολόγος. Μέσα από τη σύγκριση των ειδωλίων, ο Evans είναι ο πρώτος που θα
συνδέσει «λατρευτικά», θέσεις µε παρόµοια αναθήµατα, όπως τον «αναθηµατικό
σταθµό» στσ’ Ανθρωπολίτους του Ζάκρου, αλλά και του Χαµέζι. Στη µελέτη
Πλάτωνα (1951) η σύνδεση αυτή θεωρείται πια «παγιωµένη». Η χρονολόγηση αυτών
των ιερών (στις βραχοσκεπές, στις κορυφές των βουνών) στην έναρξη της ΜΜ Ι,
υποδεικνύει κάποιες εξελίξεις στην «εκλογίκευση» ή στην «συµβολική»
αντιµετώπιση χαρακτηριστικών του τοπίου. Ο Evans, στην πρώτη ήδη παράγραφο
του κειµένου, υπαινίσσεται αυτό που σήµερα αποτελεί ένα από τα βασικότερα
θέµατα µελέτης της «αρχαιολογίας του τοπίου». Η ταύτιση του ευρηµατολογίου από
τον Γιούχτα, µε το αντίστοιχο του Πετσοφά, φαίνεται ότι ήταν το καθοριστικό εκείνο
στοιχείο για να αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες της θέσης. Επιπλέον, η χρονολογική
πρόταση του Evans µέσω των ιδιαιτεροτήτων του γυναικείου ενδύµατος, εµφανίζεται
για πρώτη φορά σε αυτό το κείµενο. Πολλές από τις σύγχρονες έρευνες
χρονολόγησης, έχουν στηριχθεί στην προσέγγιση των στοιχείων των ενδυµάτων των
ειδωλίων. Ο Evans είναι ο πρώτος που επιχειρεί κάτι τέτοιο. Η αναφορά
συγκεκριµένα στους Φιλισταίους θα πρέπει να ειδωθεί ως µία επιπλέον πρωτότυπη
αναφορά του Evans. Ωστόσο η σύνδεση των αφιερωµάτων µε αντίστοιχα
αφιερώµατα στην ιουδαϊκή Παλαιστίνη, προτείνεται αρχικά από τον Myres, κάτι
άλλωστε που αναφέρει και ο Evans (Myres 1902 – 3: 382, σηµ. 2, PM I:153, σηµ. 4).
Ακολούθως ο Evans αναφέρει ότι η περίπτωση του Γιούχτα (Τάφος του ∆ία)
µας παρέχει ένα καλό παράδειγµα της µακράς επιβίωσης αυτών των «αναθηµατικών
σταθµών». Το βουνό αυτό είναι το πιο εξέχον «ορόσηµο» του τοπίου γύρω από την
Κνωσό. Αναφέρεται στην παλαιά παράδοση που θέλει τους Κρήτες ψεύτες, και η
οποία θα πρέπει να αποδοθεί στην αδυναµία των λογίων των ιστορικών χρόνων να
αντιληφθούν την ανορθόδοξη όψη της προϊστορικής κρητικής θρησκείας που
αναγνωρίζει ένα θνητό ∆ία. Η επιγραφή του τάφου Μίνωος του ∆ιός τάφος, πιστεύει
ο Evans ότι θα πρέπει να αποτελεί µία υπόµνηση του ονόµατος και του
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λειτουργήµατος των κνωσίων Ιερέων – Βασιλέων. Αναφέρεται στις βυζαντινές και
µεταβυζαντινές µνείες για τον συγκεκριµένο τάφο. Ο Ψελλός σηµειώνει ότι οι
Κρήτες έκαναν λόγο για ένα σωρό από πέτρες (a cairn or heap of stones) ο οποίος
κάλυπτε τον «Τάφο του ∆ιός». Ο Evans αναφέρει το συγκεκριµένο σχόλιο του
Ψελλού ως αντιπροσωπευτικό της σηµερινής εικόνας του ερειπιώνα στην κορυφή του
Γιούχτα. Τέλος αναφέρει ότι η ιερότητα του χώρου συνεχίζεται µε τη λατρεία του
Αυθέντη Χριστού σε παραπλήσια κορφή µε το Μνήµα του Ζιά (ονοµασία του τόπου
από τους ντόπιους) (PM I:153 - 4). Στο σηµείο αυτό, ο Evans εισάγει ένα «αναλογικό
µοτίβο» το οποίο θα καθιερωθεί στις µεταγενέστερες µελέτες των ΙΚ. Ωστόσο, όπως
απέδειξε η έρευνα του Ζώη, ο Spratt είναι αυτός που πρώτος υπέδειξε την «συνέχεια
της λατρείας» στην ίδια θέση, αναφερόµενος στην «τοπική παράδοση» της
λατρευτικής χρήσης του τόπου, που µαρτυρείται από το νέο και το παλαιότερο
ξωκκλήσι (Ζώης 1996: 352). Η σύνδεση των ΙΚ µε την συγκεκριµένη λατρεία του
Άφεντη Χριστού, είναι µια ιδέα του Evans, η οποία θα αποτελέσει το κυρίαρχο
τοπικό «εθνοαρχαιολογικό» τεκµήριο για την µελέτη της διαχρονικής λατρείας στα
κρητικά βουνά.
Έπειτα αναφέρεται πολύ σύντοµα στο χρονικό της ανακάλυψης του ιερού και
της αναγνώρισης του από τον ίδιο. Ήδη από την προκαταρκτική ανασκαφή
διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα «αναθηµατικό σταθµό» όµοιο µε αυτόν του
Πετσοφά. Είναι ενδιαφέρον ότι αποφεύγει ακόµη να κατονοµάσει το ιερό του
Πετσοφά ΙΚ, αλλά χρησιµοποιεί την ονοµασία των άλλων ιερών µε παρόµοια
αναθηµατικά ειδώλια. Σηµειωτέον ότι ο Myres ονοµάζει τη θέση που ανέσκαψε,
απλώς «ιερό» (sanctuary – site). O Evans παρατηρεί ότι η κορυφή που βρίσκονται τα
ερείπια, αν και είναι λίγο χαµηλότερη από την υψηλότερη διπλανή κορυφή, είναι
αυτή που έχει άµεση οπτική επαφή µε την κεντρική αυλή του ανακτόρου της
Κνωσού. «Όπως είναι φυσικό να υποτεθεί (it is natural to suppose), εδώ είναι η
κορυφή της Μητέρας Θεάς που προήδρευε στο ίδιο το ιερό του ανακτόρου...». Την
συγκεκριµένη εικόνα εµπνεέται από το γνωστό σφράγισµα µε την γυναικεία µορφή
πάνω σε βράχο και τους λέοντες εραλδικά τοποθετηµένους εκατέρωθεν
αυτού(«Μητέρα των Κορυφών»). Από αυτό το σηµείο του κειµένου αρχίζει η
συµπλοκή των ιδεών που περιγράφονται στο άρθρο του The Mycenaean Tree and
Pillar Cult, µε τα νέα δεδοµένα από τον Γιούχτα.
Ακολουθούν τρία σχέδια. Το πρώτο (Fig. 112, p. 155) υποµνηµατίζεται µε την
εξής φράση: «Η κορυφογραµµή του Γιούχτα από την γειτονική θέση της Τυλίσου,
από όπου φαίνεται η κατατοµή του ∆ία». Το δεύτερο σχέδιο (Fig.113a, p.155):
«Κυκλώπειος τείχος του Τεµένους του Γιούχτα (ΜΜΙ) (Το άνδηρο του Μινωικού
Ιερού φαίνεται πίσω)», και το τρίτο (Fig. 113b, p.155): «Κάτοψη τµήµατος της
κορυφογραµµής του Γιούχτα, όπου φαίνεται το Τέµενος (Temenos) και ο Ναός
(Shrine)».
Ακολούθως δίνεται σύντοµη περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του
τµήµατος της κορυφογραµµής που βρίσκονται τα ερείπια: οι κορυφές ενώνονται µε
στενές ράχες (δέτες), ενώ το κορυφαίο ύψωµα στεφανώνεται από µεγάλη βραχώδη
εξέδρα πάνω στην οποία εντοπίζονται τα αρχαία ερείπια. Η εξέδρα αποκόβεται
απότοµα από τα δυτικά µε µια σχεδόν κάθετη πλαγιά, βάθους πολλών µέτρων. Στο
τµήµα αυτό του κειµένου ο Evans σηµατοδοτεί και ένα άλλο χαρακτηριστικό της
νεοφανούς τότε αρχαιολογικής θέσης που θα χρησιµοποιηθεί µετέπειτα ως τεκµήριο
για την αναγνώριση των Ιερών Κορυφής: της υποβλητικότητας του φυσικού τοπίου
που βρίσκεται το ιερό καθώς και κυρίως της οπτικής ή καλύτερα της πανοραµικής
του εµβέλειας. Η περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του αναγλύφου, παρά
το ότι δεν είναι λεπτοµερής, δίνει σαφείς εικόνες του δέους που προκάλεσε στον
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αρχαιολόγο η µεγάλη ασβεστολιθική «εξέδρα» στην κορυφή του τεµένους και η
απότοµη δυτική πλαγιά. Τα χαρακτηριστικά αυτά δίνουν την εικόνα ενός φυσικού
ορίου, σύµφωνα µε τους όρους του Renfrew, τονίζοντας την αρχική διατύπωση του
συγγραφέα ότι τα φυσικά γνωρίσµατα έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην κρητική
θρησκεία των ΜΜ χρόνων.
Η θέα από αυτό το σηµείο είναι αξιοθαύµαστη. Φαίνεται όλη η χώρα της
Candia (του Ηρακλείου) µε την µεγάλη οροσειρά της Ίδης, ενώ προς τη θάλασσα,
πέρα από το «... ιερό νησί Ντία» µπορεί κανείς να διακρίνει µε καθαρό καιρό τις
ακτές της Μήλου. Η περιγραφή του «πανοραµικού εύρους» της θέσης είναι ένα
επιπλέον µοτίβο που θα επαναλάβουν όλοι οι µετέπειτα ερευνητές των ΙΚ, και
ιδιαίτερα του Γιούχτα. Παράλληλα το στοιχείο αυτό, θα µετεξελιχθεί σε ένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά των ΙΚ και η µελέτη τους θα λάβει συστηµατικό χαρακτήρα
(τα στοιχεία της οπτικής επαφής των ΙΚ). Στις µέρες µας, ένα από τα πιο εξελιγµένα
προγράµµατα εξερεύνησης των ΙΚ, έχει ως θέµα την µελέτη της αλληλοπτικής
εµβέλειας των ΙΚ (βλ. παρακάτω το πρόγραµµα της Οµάδας Soetens – Sarris et al.).
Ωστόσο, η συγκεκριµένη περιγραφή δεν θα πρέπει να θεωρείται καινοτοµία του
Evans, αφού παρόµοια περιγραφή της οπτικής εµβέλειας της θέσης συναντούµε στην
πρώτη παράγραφο της δηµοσίευσης του Πετσοφά (Myres 1902 – 3: 356).
Ο Evans υπογραµµίζει ότι το κωνικό περίγραµµα του βουνού, όπως φαίνεται
από τη θάλασσα θα πρέπει να υπήρξε σηµαντικό σηµείο προσανατολισµού για
αυτούς που προσέγγιζαν τα γειτονικά λιµάνια, διαχρονικά (PM I:156). Το ιερό, ή
καλύτερα η ευδιάκριτη κορυφή πάνω στην οποία βρίσκεται το ιερό, λειτουργούσε
κάποτε και ως σηµείο προσανατολισµού της κνωσίας χώρας τόσο για αυτούς που
έρχονταν από την θάλασσα (ο ορεινός όγκος από εκεί έχει κωνικό περίγραµµα) όσο
και για αυτούς που έρχονταν από τα µεσόγεια του νησιού. Πάνω σε αυτήν την,
πρωτότυπη και πάλι, παρατήρηση του Evans, θα στηριχθεί µια ολόκληρη θεωρεία για
την χρήση των ΙΚ ως σηµείων προσανατολισµού για τους ναυτιλοµένους. Η
λειτουργία αυτή των ΙΚ θα συνδεθεί και µε άλλου είδους πρακτικές δραστηριότητες
που υποτίθεται ότι λάµβαναν χώρα στα ΙΚ, οι οποίες τις περισσότερες φορές
συµπλέκονται ερµηνευτικά µε τις κυρίαρχες λατρευτικές δραστηριότητες των ιερών
(βλ. την ερµηνευτική προσέγγιση της Οµάδας Blomberg).
Συνεχίζοντας την περιγραφή της µορφής του βουνού, ο συγγραφέας αναφέρει
ότι αντίθετα µε το κατά πλάτος κωνικό περίγραµµά του, το κατά µήκος περίγραµµά
του, όπως αυτό φαίνεται από τα δυτικά, ανακαλεί στη µνήµη µία ευρέως διαδεδοµένη
πίστη (widespread belief) ότι αναπαριστά το προφίλ του κρηταγενούς ∆ία (PM I:156).
Η αναφορά στην ευρέως διαδεδοµένη πίστη για την «συµβολική» µορφή του όρους,
ενδεχοµένως επιστρατεύεται προκειµένου να στηριχθεί ακόµη περισσότερο η
ιερότητα του βουνού. Ο Ζώης κατέκρινε µε χαρακτηριστική δριµύτητα την ιδέα αυτή:
«η ιδέα της κατατοµής του ∆ιός – Γιούχτα εµφανίζεται στο κείµενο του Evans ως
‘διαδεδοµένη αντίληψη στο νησί ότι αναπαριστά την κατατοµή του ιθαγενούς ∆ιός’.
Όµως στοιχεία που να δείχνουν ότι πράγµατι υπήρχε αυτή η αντίληψη δεν δίδονται,
ενώ το γεγονός ότι κανείς άλλος ερευνητής πριν από το 1921 δεν τη σηµειώνει µας
κάνει να πιστεύοµε ότι πρόκειται για καρύκευµα του ίδιου του Evans» (Ζώης 1996:
382). Παραδέχεται ωστόσο, αργότερα, ότι το θέµα δεν το έχει ερευνήσει διεξοδικά,
αλλά πιστεύει ότι ο Evans το συνάντησε στη σύγχρονή του βιβλιογραφία για τις
θρησκείες της Μικράς Ασίας και της Συρίας – Παλαιστίνης. Ειρωνευόµενος τις
λανθάνουσες προθέσεις του Evans, αναφέρει ότι «... πρόκειται για µιαν απλή carte
postale, η οποία εξαίρει για τον τουρίστα – προσκυνητή τη γνωριµία του µε το Ιερό
και τον αφήνει ελεύθερο να αυτοσχεδιάσει τη δική του φαντασιακή – οραµατική
ερµηνεία της σχέσης Ιερού και ανθρωπόµορφου όρου» (Ζώης 1996: 393). Ο Ζώης
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κάνει λάθος. Η καλύτερη απόδειξη για το πόσο διαδεδοµένη ήταν η πίστη για το
ανθρωπόµορφο βουνό, είναι το σχέδιο20 (υδατογραφία;), το οποίο απεικονίζει την
ανθρωπόµορφη κατατοµή του βουνού, αλλά και τα ερείπια (!) στη θέση της Ψηλής
Κορφής, του φλωρεντινού µοναχού Buodelmonti Cr., ο οποίος περιηγείται την Κρήτη
στα 1415.
Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή του τεµένους (PM I:156). Στην αρχή της
παραγράφου χρησιµοποιείται για πρώτη ουσιαστική φορά (αν εξαιρέσει κανείς τον
τίτλο του κεφαλαίου) ο όρος Ιερό Κορυφής (the peak sanctuary itself...). Μέχρι τώρα
χρησιµοποιούνταν η φράση «αναθηµατικός σταθµός». Το ιερό οριοθετείται από ένα
ογκώδη τεµενικό περίβολο, «κυκλώπειας» τοιχοδοµίας, ο οποίος θυµίζει σε γενικές
γραµµές τα πρώιµα τείχη της Φυλακωπής, του Αγίου Ανδρέα στη Σίφνο, και της
Χαλανδριανής στη Σύρο. Όστρακα µέσα στην τοιχοδοµία χρονολογούν την
κατασκευή στη ΜΜΙ περίοδο λίγο πριν από την ανέγερση του πρώιµου ανακτόρου
της Κνωσού. Πιθανή είσοδος στο τέµενος βρίσκεται στα βόρεια του περιβόλου, εκεί
που καταλήγει το µονοπάτι που οδηγεί από την Κνωσό προς το βουνό.
Η εµφάνιση του διπλού όρου peak sanctuary γίνεται για πρώτη φορά στην
παράγραφο που γίνεται λόγος ακόµη για τα κτήρια που βρίσκονται µέσα στο τέµενος.
Το γεγονός ότι στην προκειµένη περίπτωση οι δύο λέξεις γράφονται µε µικρά αρχικά
γράµµατα υποδεικνύει ότι νοηµατικά δεν χρησιµοποιείται ως παγιωµένος όρος για
την αναγνωρισµένη ως προς την λειτουργία αρχαιολογική θέση του µινωικού
πολιτισµού, αλλά µάλλον για το ιερό που απλά βρίσκεται στην κορυφή του
συγκεκριµένου τεµένους. Άλλωστε ο αρχαιολόγος µέχρι εκείνη την παράγραφο
αποφεύγει την χρήση του συγκεκριµένου όρου - αν εξαιρέσει κανείς τον τίτλο του
κεφαλαίου ο οποίος πιθανότατα συνετέθη µετά τη συγγραφή του κεφαλαίου, όπως
γίνεται συχνά. Αντί του γνωστού σε εµάς όρου χρησιµοποιείται ο όρος “votive
station” (αναθηµατικός σταθµός ή θα λέγαµε το «προσκύνηµα»), χαρακτηρισµό που
ο αρχαιολόγος τον απέδωσε σε αυτού του τύπου αρχαιολογικές θέσεις, στις αρχικές
παραγράφους, κυρίως λόγω του πλήθους των πήλινων ειδωλίων που χωρίς κάποια
ιδιαίτερη εξήγηση θεωρεί ότι έχουν σίγουρα αναθηµατικό χαρακτήρα.
Η σύγκριση του τεµενικού περιβόλου µε τα ήδη γνωστά εκείνη την εποχή
τείχη των πρωτοκυκλαδικών οικισµών, δεν φαίνεται να έχει κάποιο απώτερο
ερµηνευτικό σκοπό, παρά µόνο να δείξει την µορφολογική οµοιότητα των
συγκεκριµένων µνηµείων του αιγαιακού πολιτισµού. Έτσι θα πρέπει να εξηγηθεί και
η άµεση διαβεβαίωση του αρχαιολόγου, στην αµέσως επόµενη πρόταση, ότι το τείχος
χρονολογείται ικανοποιητικά µε βάση την κεραµική που βρέθηκε ανάµεσα στους
δόµους του τείχους στην ΜΜ Ι περίοδο και λίγο πριν από την ανέγερση των πρώτων
ανακτόρων. Την χρονολόγηση του Έβανς επιβεβαίωσε και η συστηµατική ανασκαφή
του ΙΚ (Karetsou 1974: 234). Η Καρέτσου χαρακτηρίζει τις στρωµατογραφικές
παρατηρήσεις του Έβανς, ασφαλείς.
Η µνεία της βορεινής εισόδου του τεµένους, φαίνεται ότι πέρα των άλλων
(εντάσσεται στην αρχαιολογική περιγραφή του τεµενικού τείχους που γίνεται σε λίγες
αράδες) χρησιµοποιείται ως ένα ακόµη υποθετικό τεκµήριο που συνδέει το ιερό του
Γιούχτα µε την Κνωσό. Αφενός διότι το ελικοειδές µονοπάτι ξεκινά από το ανάκτορο
και καταλήγει σε αυτό το σηµείο της κορυφής του Γιούχτα και αφετέρου, και εξαιτίας
αυτού, γιατί το «άνοιγµα» αυτό (opening) θα πρέπει να θεωρηθεί η κύρια είσοδος του
τεµένους στους αρχαίους χρόνους.
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Πλήθος οστράκων υποδεικνύει εντατική κατοίκηση του χώρου. Η παρουσία
τεµαχίων πίθων µαρτυρεί κάτι παραπάνω από µία εποχική εγκατάσταση (temporary
settlement). Ωστόσο πολλά από τα ευρήµατα επιβεβαιώνουν την διακεκοµµένη
εντατική χρήση του χώρου από τους προσκυνητές κατά την διάρκεια των
πανηγύρεων. Τέλος αναφέρει ότι λόγω της ιερότητας του ο χώρος δεν αποκλείεται να
χρησιµοποιήθηκε κάποτε και ως άσυλο (asylum) δηλαδή ως ένα είδος τόπου
καταφυγής (“City of Refuge” µέσα σε εισαγωγικά από τον Evans). Η έρευνα του Ζώη
αποκάλυψε ότι η έννοια της θέσης – καταφυγίου διατυπώθηκε για πρώτη φορά από
τον Taramelli, και αναφέρεται στην υπόθεση ότι σε ορισµένες περιόδους
αναστατώσεων, π.χ. εισβολής και επικράτησης ξένων, οι κάτοικοι ενός οικισµού τον
εγκαταλείπουν και ιδρύουν άλλον σε υψηλό και δυσπρόσιτο τόπο (Ζώης 1996: 355).
Στη συνέχεια περιγράφεται ο ναός ή καλύτερα το «καθ’ αυτό ιερό» (actual
shrine) και ο αναθηµατικός σταθµός της κορυφής (votive station on the peak itself),
που εκ πρώτης όψεως ο αρχαιολόγος δε φαίνεται να τα διακρίνει σαφώς (PM I:157).
Η πρώτη φάση της λατρείας (ΜΜ Ι – ΜΜ ΙΙ) χαρακτηρίζεται από ένα στρώµα φαιάς
στάχτης που πατά στον φυσικό βράχο και καλύπτει όλες τις σχισµές του. Στην
επόµενη φάση (ερυθρωπό στρώµα καµµένης γης) που αντιστοιχεί χονδρικά στην ΜΜ
ΙΙΙ περίοδο κτίζεται ένα ορθογώνιο κτίριο µε εξωτερικό αναληµµατικό τοίχο ισχυρής
τοιχοδοµίας. Η πρόσβαση στο εσωτερικό επιτυγχάνεται από ένα επικλινή διάδροµο
(τη ράµπα της συστηµατικής ανασκαφής του 1974). Στα ανατολικά της αίθουσας
όπου ανοίγεται η είσοδος από τον διάδροµο, υπάρχει άλλη αίθουσα στην οποία
αναγνωρίζεται αποθηκευτική χρήση. Στα βόρεια ανοίγεται άλλο δωµάτιο µε ίχνη ενός
πλακόστρωτου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κάτοψης των θεµελίων του κτιρίου, ο
αρχαιολόγος αναγνωρίζει ένα µικρό σπίτι του κρητικού και ευρύτερα αιγαιακού
τύπου σπιτιού “but and ben”. Σηµειώνει ωστόσο ότι τα ευρήµατα δεν υποδεικνύουν
κάποια οικιακή χρήση του «σπιτιού». Ήταν το «κέλυφος», η στέγη της Θεάς στην
κορυφή του βουνού της, µία «Ιερά Οικία» (Casa Sancta), όπως αυτή που
µετακινήθηκε από τη Βηθλεέµ στο Λορέτο21. Το κτίριο αυτό που σύµφωνα µε τον
συγγραφέα είναι ο ναός του Ιερού, παρά την αποσπασµατικότητα του λόγω της
ελλειπούς ανασκαφικής έρευνας και της διατάραξης του χώρου από τους
λαθρανασκαφείς, προσφέρει ένα «ενδιαφέρον παράλληλο» στο αντίστοιχο ύστερο
κτίριο του Πετσοφά. Επιπλέον ο Evans υποθέτει ότι προς την δυτική πλευρά του
κτιρίου θα πρέπει να υπήρχε µία εξωτερική αυλή ή τέµενος (an outer yard or
temenos), τριγωνικής µορφής η οποία στηριζόταν σε αναλληµατικούς τοίχους.
Πρόκειται για το «υπαίθριο τµήµα του Ιερού» (hypethral part of the Sanctuary), µε
πιθανή είσοδο από τα Β∆, το οποίο χρησιµοποιούνταν για τη έκθεση της βαιτυλικής
µορφής της θεότητας. Η ύπαρξη ενός παραρτήµατος του ιερού υποδεικνύεται καθαρά
από µία αναπαράσταση που θα διαπραγµατευτεί πιο κάτω.
Τα περισσότερα στοιχεία της κάτοψης του Έβανς αποδείχθηκαν λανθασµένα
κατά την νέα ανασκαφική έρευνα του ιερού (1974) (Kαρέτσου, A. 1974: 230). Οι
περισσότεροι στεγασµένοι χώροι ήταν τελικά υπαίθριοι. Είναι βέβαιο ότι ο Evans
επιχειρεί επιλεκτικές δοκιµαστικές τοµές χωρίς µάλιστα να γνωρίζουµε µέχρι ποιο
βάθος φτάνει. Τα στοιχεία που παραδίδει είναι εξαιρετικά ελλιπή. Μπορεί να
ανιχνευθεί και στην συγκεκριµένη περίπτωση βάσει ποιου σχεδίου που είχε στο
µυαλό του, επιχειρεί αυτού του είδους τις επιλεκτικές τοµές; Η γνωστή απεικόνιση
του δακτυλιδιού αποτελεί την συνθετική εικόνα βάσει της οποίας ο αρχαιολόγος
σκάβει. Σε αυτήν την απεικόνιση υπάρχει ένας στεγασµένος χώρος και ένας
21

Πόλη της κεντρικής Ιταλίας και κέντρο προσκυνήµατος φηµισµένο για τη Santa Casa, ή Άγιο Οίκο
της Παρθένου. Σύµφωνα µε το θρύλο, η οικεία της Παναγίας, απειλούµενη µε καταστροφή από τους
Τούρκους, µεταφέρθηκε από τους αγγέλους, από τη Ναζαρέτ στο Λορέτο (1291 – 1294).
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πλακοστρωµένος υπαίθριος. Με βάση αυτό το σχέδιο κατά νου, ο Evans, παρά την
ελλιπέστατη ανασκαφική εικόνα του χώρου, επιχειρεί την αρχαιολογική τεκµηρίωση
της απεικόνισης του δακτυλιδιού. Με άλλα λόγια «ταυτίζει» σχεδόν το χώρο που
απεικονίζεται στη γνωστή παράσταση της «βαιτυλικής λατρείας» µε το ΙΚ του
Γιούχτα.
Το φαιό στρώµα στάχτης, όπως ο αντίστοιχος βωµός στάχτης (“ash altar”) του
Πετσοφά, περιείχε πλήθος ειδωλίων, τµήµα αγγείου µε ανάγλυφα αγριοκάτσικα όπως
αυτά που βρέθηκαν στο Ψυχρό και «προσκυνηµατικά σφαιρίδια» (“ prayers pellets”).
Η αναθηµατική επίχωση συνεχίζει και στο επόµενο στρώµα («ερυθρωπό στρώµα
καµµένης γης», ΜΜ ΙΙΙ) µόνο που σε αυτό τα ζώδια αποκτούν µεγαλύτερο µέγεθος.
Το πιο ενδιαφέρον εύρηµα είναι ένα αναθηµατικό κοχλιάριο (“ladle”) µε ίχνη
επιγραφής σε Γραµµική Α γραφή. Παρόµοιο κοχλιάριο από τον Τρούλλο, στους
πρόποδες του Γιούχτα, έχει πληρέστερη επιγραφή. Και στις δύο επιγραφές
αναγνωρίζονται «αφιερωµατικοί σταθερότυποι» (dedicatory formula), οι οποίοι έχουν
πολλά κοινά στοιχεία µε το Σπονδικό Αγγείο του ∆ικταίου Άντρου της Λυκτείας
παράδοσης.
Η αναθηµατική λατρεία που αποδίδεται στο Ιερόν Μνήµα (“Holy Sepulchre”)
του Κρηταγενούς ∆ιός φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο σχετίζεται («µοιράζεται» είναι
η έκφραση που χρησιµοποιείται στο κείµενο) µε την µυθική σκηνή της Γέννησής του,
στο σπήλαιο όπου ανατράφηκε από µία κατσίκα. Με τον ίδιο τρόπο το ιερό του
Πετσοφά δεσπόζει του µετέπειτα ∆ικταίου Ναού. Η σύνδεση του Γιούχτα µε το
∆ικταίο Άντρο γίνεται στη βάσει της σχέσης λατρείας που θα µπορούσαν να έχουν ο
τόπος της γένησης και του θανάτου του Κρηταγενούς ∆ιός. Με αυτόν τον τρόπο ο
συγγραφέας αρχίζει να εµπλέκει την παράδοση που θέλει το Μνήµα του Ζιά στον
Γιούχτα µε τον «αναθηµατικό σταθµό» που εντόπιζε και µελέτησε στην κορυφή του
βουνού. Το ενδιαφέρον για µας είναι ότι µε τον ίδιο τρόπο εµπλέκει και το ιερό του
Πετσοφά – σηµειωτέον ότι και εδώ αποφεύγει να χρησιµοποιήσει τον όρο «Ιερό
Κορυφής», ακολουθώντας την δηµοσίευση του Myers που το θέλει απλώς Ιερό.
Αναφέρει δηλαδή ότι και αυτο το ιερό έχει κάποια σχέση µε την παρουσία του
άρρενος θεού (δεσπόζει του «∆ικταίου Ιερού» που εντοπίζεται στο Ρουσσόλακκο του
Παλαικάστρου). Με τον τρόπο αυτόν υποδεικνύει την σχέση των φυσικών ιερών (και
των κορυφών αλλά και των σπηλαίων) µε τον άρρενα θεό, η λατρεία του οποίου
έπεται της λατρείας της θηλυκής θεότητας.
Στο κείµενο που ακολουθεί ο Evans αναπτύσσει πλήρως το θρησκειολογικό
του µοντέλο και το προσαρµόζει στα, αποσπασµατικά, δεδοµένα της έρευνας του στο
ΙΚ της Ψηλής Κορφής. Κατά τον Evans, η προελληνική θρησκεία χαρακτηρίζεται
από τη λατρεία της θηλυκής θεότητας, η οποία προϋπήρχε της αντίστοιχης του
άρρενα γιου της ή δορυφόρου της. Στην περίπτωση του Γιούχτα, που αποτελεί το ιερό
κορυφής της Κνωσού, υπάρχουν ιδιαίτερες ενδείξεις ότι αυτό συνέβαινε και εδώ. Στο
ιερό του Κεντρικού Ανακτόρου βρέθηκαν διάφορα ΥΜ ΙΙ σφραγίσµατα που
αναπαριστούν την Μητέρα Θεά, την Κυρία του ∆ιπλού Πέλεκυ (“Lady of the Double
Axe”), όρθια σε µία βραχώδη κορυφή ανάµεσα σε λέοντες προστάτες της, να δέχεται
τη λατρεία ενός προσκυνητή, ενδεχοµένως και του ίδιου του Πρίγκιπα Ιερέα. Στη
σχετική υποσηµείωση αναφέρεται ότι διασώζεται µόνο ο στηλεός του αντικειµένου
που κρατά. Το χαµένο τµήµα θα µπορούσε να αναπαριστά έναν διπλό πέλεκυ. Ένα
επίσης κνωσιακό χρυσό δακτυλίδι θα µπορούσε να δώσει στοιχεία για τον «Τάφο του
∆ιός». Ο Evans αναφέρει ότι το συγκεκριµένο δακτυλίδι, που έχει ήδη δηµοσιεύσει
στο άρθρο του «Μυκηναϊκή ∆ένδρο- και Πεσσο-λατρεία», ήλθε στα χέρια του µε την
πρώτη επίσκεψή του στην Κνωσό το 1894, χρονολογείται στα χρόνια του ύστερου
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Ανακτόρου και ρίχνει φως στην πρώιµη βαιτυλική λατρεία. Υπογραµµίζει ότι η
επαναδιαπραγµάτευσή του σε αυτό το κείµενο καθίσταται ιδανική για την σύνδεση
του υπό ανίχνευση «Τάφου του ∆ιός» µε την βαιτυλική λατρεία (PM I:159).
Στην επόµενη παράγραφο περιγράφει την απεικόνιση του συγκεκριµένου
δακτυλιδιού. Η περιγραφή συνοδεύεται από σχεδιαστική απεικόνιση της παράστασης
του δακτυλιδιού. ∆ιακρίνεται ένας οβελίσκος µπροστά από ένα υπαίθριο ιερό,
περίκλειστου µε τοίχους ισοδοµικής τοιχοποιΐας, πάνω από το οποίο προβάλλουν τα
κλαδιά µιας συστάδας δέντρων µε τριµερή φυλλώµατα όπως αυτά της συκιάς.
Μπροστά από τον οβελίσκο κατέρχεται αιωρούµενη µία ανθρώπινη µορφή που
φαίνεται να είναι κάτι σαν ένας έφηβος άρρενας Θεός ο οποίος κρατά ένα επίµηκες
αντικείµενο, ίσως το στυλεό ενός όπλου. Η αιωρούµενή του κίνηση αποδεικνύεται
από τους βοστρύχους του που ίπτανται, κοινή σύµβαση της µινωικής τέχνης για την
απόδοση της ιπτάµενης κίνησης. Σε υποσηµείωση ανασκευάζει λανθασµένη ερµηνεία
των ιπτάµενων βοστρύχων που είχε δώσει στην πρώτη περίγραφή της παράστασης.
Τότε µε αναλογική σύγκριση µε την Βαβυλωνιακή Shamash, είχε ερµηνεύσει τους
βοστρύχους ως ακτίνες που έβγαιναν από τους ώµους της µορφής. Μπροστά του
υπάρχει µία µεγαλύτερη µορφή που θα µπορούσε να προσδιοριστεί ως η Μινωική
Μητέρα Θεά, µε τα χέρια της σε µία στάση (για την οποία υπάρχει πλήθος
Βαβυλωνιακών αναλογιών), προσευχής ή εξορκισµού. Η στάση αυτή είναι
εκφραστική για τον τρόπο µε τον οποίο η Θεά κατεβάζει τον έφηβο πολεµιστή, ή τον
εραστή της, ή τέλος τον ίδιο της τον γιο, µπροστά από τον ιερό πεσσό του. Η
γυναικεία µορφή στέκεται πάνω σε ένα λίθινο άνδηρο (stone terrace) και πίσω της
βρίσκονται βράχια και βλάστηση που υποδεικνύουν ορεινή τοποθεσία. Ανάµεσα στις
παραστάδες της εισόδου του ιερού διακρίνεται µία πιο χαµηλή στήλη µε δίδυµη
διαµόρφωση, η οποία µε βάση κυπριακά παράλληλα, µπορεί να αναγνωριστεί ως ένα
θηλυκός βαιτυλικός πεσσός, ή τουλάχιστον ως µία στήλη όπου το θηλυκό στοιχείο
υπερέχει.
Ο αρχαιολόγος πιστεύει ότι σε αυτή την παράσταση, από ένα ΥΜ ΙΙ
δακτυλίδι, έχουµε µία µοναδική εικόνα την πρωτόγονης βαιτυλικής λατρείας στην
Κρήτη, σύµφωνα µε την οποία η ανεικονική µορφή (ο πεσσό ή η στήλη) λειτουργεί
ως η πραγµατική κατοικία της θεότητας. Κατά καιρούς η θεότητα «επιφαίνεται»
µέσα, ή πάνω ή πλάι σε αυτό το αντικείµενο, ύστερα από την κατάλληλη
ιεροτελεστία. Ο οβελίσκος κυριολεκτικά αναγνωρίζεται ως το πραγµατικό «Σπίτι του
Θεού», όπως στην περίπτωση του Beth-el που ιδρύθηκε (στήθηκε) από τον Ιάκωβο.
Στο σηµείο αυτό ο Evans αναφέρει ώς αντίστοιχο ιερό το µικρό οµοίωµα πήλινου
ΜΜ ΙΙ ιερού που αναπαριστά τρείς κιονίσκους, στα κιονόκρανα των οποίων
κουρνιάζουν τρία περιστέρια. Στο οµοίωµα αυτό µπορούµε να διακρίνουµε την
πνευµατική κυριότητα (spiritual possession) που υποδεικνύεται από το κούρνιασµα
των πτηνών πάνω στους κίονες, ή όπως παρατηρούµε σε άλλες περιπτώσεις από το
πέταγµα τους πάνω από τις ανθρώπινες µορφές (PM I:160).
Ακολούθως επιχειρεί τη σύνδεση του Βαιτυλικού Πεσσού µε τον Τάφο της
Θεότητας (τιτλάκι ώας). Αναφέρει ότι σε ύστερους αιώνες αυτοί οι βαιτυλικοί πεσσοί
γίνονταν αντιληπτοί ως οι πραγµατικοί τάφοι των θεοτήτων. Κατ’ αναλογία
µπορούµε να διακρίνουµε κάτι τέτοιο στο ιερό της Πάφου το οποίο λέγεται ότι
περιείχε το Μνήµα (Grave) της Αφροδίτης και του ακολούθου της Κινύρα. Στο Ιερό
Άλσος του Αµαθούντα επίσης επισηµαίνεται και ένας τάφος του Απόλλωνα, όπως
στις Αµύκλες τοποθετείται ο τάφος του Υακίνθου. Στο σηµείο αυτό ο αρχαιολόγος
υπογραµµίζει την παρακάτω διαπίστωση: «... θα πρέπει συνεχώς να έχουµε υπόψη το
ουσιαστικό γεγονός ότι η πρωτόγονη Κρητική θρησκεία θα πρέπει να θεωρείται ως
ένα παρακλάδι της αντίστοιχης θρησκείας µιας ευρύτερης περιφέρειας της

57

Ανατολίας». Παρακάτω φέρνει ως παραδείγµατα τις στεατοπυγικές µορφές της
κρητικής νεολιθικής, οι οποίες αντιστοιχούν µε τα ειδώλια από τις συλλογές της
Εγγύς Ανατολής. Στην ύστερη εξέλιξή τους αναγνωρίζονται ως αναπαραστάσεις της
Μητέρας Θεάς, η λατρεία της οποίας υπό πλήθος ονοµάτων, εκτείνεται και πέρα από
τον Ευφράτη. Ωστόσο µε το πέρασµα του χρόνου και σε όλη αυτήν την αχανή
έκταση, εµφανίζεται δίπλα σε αυτήν τη µορφή, ένας έφηβος δορυφόρος της, είτε ως
σύζυγος, ή γιος, είτε ως εραστής της Θεάς, ο οποίος πάντα πεθαίνει και αναβιώνει. Σε
αυτό το πρώιµο θρησκειολογικό στρώµα και µέσα σε αυτό το θρησκειακό πλαίσιο,
τονίζει ο Evans, θα πρέπει να εντάξουµε και τον Κρητικό ∆ία, το γιο της Ρέας, ο
οποίος παρουσιάζει παρόµοια χαρακτηριστικά στην όψιµη παράδοση του νησιού (PM
I:161).
Στην επόµενη παράγραφο παρεµβάλλεται η περιγραφή ενός ΥΜ δακτυλιδιού
από τις Μυκήνες, η παράσταση του οποίου δηµοσιεύεται σε σχέδιο στην ίδια σελίδα,
µε τον υποµνηµατισµό: «Θρηνητική σκηνή για θεϊκό έφηβο ήρωα σε χρυσό
σφραγιστικό δακτυλίδι (Ύστερη Μινωική, Μυκήνες)». Στην απεικόνιση αυτή
ανιχνεύει µια άλλη έκφανση της Μεγάλης Μητέρας, εκείνη που την παρουσιάζει να
πενθεί τον νέο αλλά πάντοτε θνητό σύζυγο της (Mater dolorosa). Η γυναικεία µορφή
της ίδιας της Θεάς ή της ακολούθου της γέρνει θλιµµένα το σώµα της πάνω σε ένα
είδος µικρογραφικού τεµένους, µέσα στο οποίο διακρίνεται ιστάµενος ένας µικρός
βαιτυλικός πεσσός, ενώ πίσω από αυτόν διακρίνεται µία µικρή µινωική ασπίδα. Στα
δεξιά της υπάρχει άλλη µία γυναικεία µορφή, όρθια, πιθανότατα η Θεά σε
επανάληψη, η οποία φαίνεται να δέχεται την προσφορά (;) των φρούτων ενός δέντρου
το οποίο φυτρώνει µέσα από µία άλλη αναπαράσταση µικρού υπαίθριου ιερού, το
οποίο περιέχει ένα όµοιο βαιτυλικό πεσσό. Τα κλαδιά του δέντρου λυγίζονται προς τη
µεριά της από έναν έφηβο άρρενα ακόλουθό της. Εδώ ο Evans δεν έχει αµφιβολία ότι
θα µπορούσαµε να ανιχνεύσουµε το µινωίτη Άττη, ή τον Κινύρα, τον Άδωνι ή τον
Ταµούζ (Thammuz), ωστόσο η απεικόνιση του στην παράσταση αυτή ως έφηβου
πολεµικού Θεού, µας παραπέµπει στον Κρητικό ∆ία.
Ακολούθως ο αρχαιολόγος συµπεραίνει ότι η βαιτυλική στήλη στις
περιπτώσεις αυτές, θεωρείται ως µια πραγµατική επιτύµβια στήλη. Υπάρχει µία
φυσική ροπή σύνδεσης της ανεικονικής µορφής µε το επιτάφιο µνηµείο του. Η
επιτύµβια πλάκα στην πρωτόγονη πίστη, αποτελεί την ουσιαστική κατοικία του
πνεύµατος και της ψυχής του νεκρού. Στην περίπτωση του οβελίσκου από την
παράσταση του κνωσιακού δακτυλιδιού, θα µπορούσαµε να «τολµήσουµε», όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας, την αναγνώριση ενός βαιτυλικού µνηµείου
της πρώιµης θρησκείας, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε γειτνίαση µε το
ανακτορικό κέντρο, η δε ορεινή τοποθεσία που υποδεικνύει η παράσταση αποτελεί
ένα επιπρόσθετο στοιχείο ταύτισης αυτής της θέσης µε το ιερό κορυφής του Γιούχτα.
Η πίστη αυτή στη βαιτυλική λατρεία ανανεώθηκε στα ύστερα χρόνια µε τον «Τάφο
του ∆ιός».
Ο Evans ανιχνεύει δύο φάσεις στο χαρακτήρα της λατρείας του ιερού
κορυφής στο Γιούχτα. Στην ύστερη φάση ιδρύεται ένας τυπικός ναός στέγασης της
θεότητας, η οποία παρουσιάζεται ανεικονικά µε έναν βαιτυλικό πεσσό. Υπάρχουν
ωστόσο ίχνη ενός πρώιµου τείχου, τα οποία πιθανότατα ανήκουν σε έναν χαµηλό
περίβολο. Η ευρύτατη κατανοµή του στρώµατος στάχτης στην βραχώδη επιφάνεια, η
οποία εκτείνεται νότια και ανατολικά στις πλαγιές έξω από αυτό που θεωρεί ο
αρχαιολόγος «ύστερη κατοικία της Θεάς», υποδεικνύει µια πιο άµεση µορφή φυσικής
λατρείας. Σύµφωνα µε τις πρώιµες θρησκευτικές πρακτικές, φαίνεται σαν η
βραχώδης κορυφή να αναπαριστούσε την ιερότητα όλου του βουνού. Ο πλατύς αυτός
βράχος επελέγη ως το αντικείµενο λατρείας. Οι προσφορές γίνονταν άµεσα πάνω σε
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αυτόν. Σε άλλες περιπτώσεις θα µπορούσε να είναι µία βραχοσκεπή, όπως αυτές στον
Πετσοφά και στη Ζάκρο. Στις περιπτώσεις αυτές επιβεβαιώνεται ο σεβασµός για τις
ορατές διόδους προς τον Κάτω Κόσµο, όπως ήταν οι σπηλαιώδεις µορφές ή άλλες
µορφές καρστικών έγκοιλων, τα οποία µάλιστα περιείχαν φυσικά “Bethels”, τους
σταλαγµιτικούς πεσσούς. Ο αρχαιολόγος θέτει για πρώτη ίσως φορά τον
προβληµατισµό για το δέος των φυσικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να είχε µία
συγκεκριµένη κορυφή για να επιλεγεί ως χώρος λατρείας. Πέρα από την πανοραµική
εµβέλεια που θά έπρεπε να διαθέτει µία ακρορεινή θέση, τα χαρακτηριστικά του
τοπίου καθόριζαν εν πολλοίς τη λατρεία. Στην προκειµένη περίπτωση η µεγάλη
βραχώδης ασβεστολιθική πλάκα της κορυφής του βουνού που αποκόβεται απότοµα
από το χαράκι της δυτικής πλαγιάς του βουνού, προκαλούσε µεγάλο δέος και
αποτέλεσε το σηµείο κατοικίας της θεότητας. Είναι εντυπωσιακό ότι ο αρχαιολόγος
δεν γνώριζε ακόµη την παρουσία του βαραθρώδους σπηλαιώδους χάσµατος το οποίο
συνέδεε και την αντίληψη για τις «ορατές διόδους του Άδη» µε το συγκεκριµένο
βράχο.
Η αναφορά του Evans στα έγκοιλα της γης προετοιµάζουν την είσοδο του
στην διαπραγµάτευση των σπηλαίων (PM I:162). Ο Evans αναφέρει ότι την ίδια
εποχή που εµφανίζεται η λατρεία στις κορυφές των βουνών, παρατηρείται εντονότερη
και η αναθηµατική λατρεία µέσα στα σπηλαιώδη ιερά. Απόδειξη αποτελεί ένα
σηµαντικό µέρος των χάλκινων ειδωλίων και των αναθηµατικών όπλων που
βρέθηκαν στο σπήλαιο του Ψυχρού, και τα οποία φαίνεται ότι χρονολογούνται στην
ΜΜ περίοδο. Ωστόσο, το µεγαλύτερο τµήµα των ευρηµάτων είναι ΥΜ εποχής.
Στην τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου αναφέρεται στο Σπήλαιο των
Καµαρών, το οποίο δεσπόζει της ακρόπολης της Φαιστού, το οποίο σύµφωνα µε τον
αρχαιολόγο αποτελούσε προφανώς το ιερό σπήλαιο των κατοίκων της (PM I:163). Το
αντίστοιχο ιερό σπήλαιο της Κνωσού θα πρέπει να αναζητηθεί στο ασβεστολιθικό
υψίπεδο του Σκοτεινού, τρεις ώρες ταξίδι ανατολικά του Ανακτόρου και
προσβάσιµου από ορεινό µονοπάτι. Το σπήλαιο αυτό αποτελεί το µεγαλύτερο από
όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Το σπήλαιο από τα βενετικά χρόνια αποτελούσε
αξιοθέατο των ταξιδιωτών. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι πολλά από τα χρώµατα της
πρόσοψης του βράχου της εισόδου παραπέµπουν στην ΜΜ κεραµική πολυχρωµία.
Μέσα στο σπήλαιο υπάρχουν πολλοί σπασµένοι σταλαγµιτικοί κίονες. Οι διάδροµοι
κινούνται ελικοειδώς. Οι χωρικοί του διπλανού οµώνυµου χωριού ανέφεραν την
ανακάλυψη σε διάφορες εποχές χάλκινων ειδωλίων, ασφαλώς του κοινού
αναθηµατικού τύπου, και όχι του γνωστού Κρητικού θρύλου που τα θέλει του τύπου
του «χρυσού παιδιού µε διαµάντινα µάτια». Ο αρχαιολόγος τέλος αναφέρει ότι
διεξήγε πολύ σύντοµη εξερεύνηση του σπηλαίου (very summary exploration), λόγω
των ποικίλων συνθηκών έρευνας µέσα σε αυτό το χώρο, και διαπίστωσε την ύπαρξη
ΜΜ οστράκων και την χρήση του σπηλαίου από την έναρξη της ανακτορικής
περιόδου. Η γενική εικόνα των ευρηµάτων είναι, όπως και στις Καµάρες, πρώιµου
χαρακτήρα σε σχέση µε το Ψυχρό και µία ανασκαφή είναι βέβαιο ότι θα φωτίσει την
πρώιµη αναθηµατική λατρεία της Κνωσού.
Το κείµενο του Evans για το Γιούχτα, έχει µια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία
της έρευνας των ΙΚ. Παρόλο που δεν µπορεί να συγκριθεί µε τη δηµοσίευση του
Πετσοφά, ως προς την αρχαιολογική του πληρότητα, για πάρα πολλά χρόνια
αποτέλεσε πηγή πληροφοριών για διάφορα θέµατα που σχετίζονται µε την λειτουργία
των ΙΚ, και κυρίως µε την λατρευοµένη θεότητα σε αυτά. Πέρα όµως από τις εκ των
υστέρων κριτικές που έχει υποστεί η συνολική προσέγγιση του Evans, το κείµενο
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επιβάλλεται να µελετηθεί µέσα στο περιβάλλον δηµιουργίας του. Μόνο τότε είναι
δυνατόν να ανιχνευθούν οι οποίες συµβολές του Evans στην εξέλιξη της έρευνας.
Ήδη από το θρησκειολογικό του κείµενο, ο Evans συµβάλλει ουσιαστικά στην
συζήτηση για το Γιούχτα και την παράδοση για τον ‘Τάφο του ∆ιός’. Μην ξεχνάµε
ότι για πολλούς αιώνες η αρχαιολογική θέση της Ψηλής Κορφής – το µοναδικό ΙΚ
που δέχτηκε τόσους διαφορετικούς επισκέπτες ανά τους αιώνες! – είχε συνδεθεί µε
τον θρύλο του τάφου του ∆ία, γεγονός που δεν επέτρεπε, ακόµη και στους ερευνητές
πριν από τον Evans να αποδεσµευτούν εύκολα από αυτήν την παράδοση. Ο Evans
συνέβαλε σηµαντικά στην απελευθέρωση της παράδοσης του τάφου του ∆ιός από τις
απλές µυστηριακές συζητήσεις, προβάλλοντας την ένταξή του στο φυσικό του
θρησκειολογικό πλαίσιο. Με άλλα λόγια αντιµετώπισε το θέµα ως «... µια παραλλαγή
του σταθερού µοτίβου του θνήσκοντος και αναγεννώµενου θεού, κοινού σε πολλές
θρησκείες» (Ζώης 1996: 364). Αυτή είναι και η σηµαντικότερη συµβολή του
θρησκειολογικού του κειµένου “The Mycenaean Tree and Pillar Cult, και ασφαλώς
είναι το πρώτο βήµα για την σταδιακή αποδέσµευση του ιερού στην κορυφή του
Γιούχτα, από την παράδοση του τάφου του ∆ιός. Τα υπόλοιπα στοιχεία της µελέτης
είναι επανασυνθέσεις παλαιότερων απόψεων πάνω σε αυτά τα θέµατα.
Ο Evans κατακρίθηκε έντονα για τη µη δηµοσίευση του υλικού από το
Γιούχτα. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί προέβη σε κάτι τέτοιο. Τίποτα στο κείµενο δεν
δείχνει που θα µπορούσε να είναι το υλικό που συνέλεξε. Η αποσιώπηση αυτή
ασφαλώς καθιστά µετέωρες τις παρατηρήσεις του εφόσον δεν µπορούν να είναι
ελέγξιµες. Όπως παρατηρεί ο Ζώης «... η απουσία οποιασδήποτε ελέγξιµης
πληροφορίας για την ανασκαφή αφαιρεί από τα επιχειρήµατα του, όσα στηρίζονται
σε αυτήν, κάθε αξία, για λόγους αρχής, δηλαδή επιστηµονικής δεοντολογίας» (Ζώης
1996: 326).
Όµως, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η πιο θετική συµβολή του Evans στην
µελέτη του Γιούχτα, είναι η αναγνώριση της ιδιαίτερης ταυτότητας της
αρχαιολογικής θέσης, η οποία ίσως είναι «η πιο σηµαντική κατηγορία Ιερών στη
µινωική Κρήτη» (Ζώης 1996: 376). Αξιοσηµείωτη ωστόσο είναι η λεπτοµέρεια, πως
η αναγνώριση αυτή αποδεικνύεται από την χρήση της νέας ονοµασίας που επινοεί ο
Evans. Ασφαλώς οι συγκρίσεις µε τις άλλες θέσεις όπου έχουν βρεθεί ανάλογα
αναθηµατικά ειδώλια, συνέβαλε στην διάκριση της θέσης από άλλα υπαίθρια ιερά.
Αν όµως σκεφτούµε σήµερα, ποια από αυτά τα ιερά που συνέκρινε, µε εξαίρεση τον
Πετσοφά, ανήκουν τυπικά στα ΙΚ (ούτε ο «ιερός περίβολος στσ’ Ανθρωπολίτους»,
ούτε το ΜΜ σπίτι στο Χαµέζι), µπορούµε να κατανοήσουµε που ακριβώς έγκειται
αυτή η συµβολή. Ο Evans διέκρινε τα τοπογραφικά κυρίως χαρακτηριστικά των
«νέων» ιερών, γεγονός που τον ώθησε να κατονοµάσει τα ιερά αυτά µε βάση κυρίως
το τοπογραφικό τους χαρακτηριστικό. Η διάκριση αυτή δεν είναι και τόσο κατανοητή
στη δηµοσίευση του Myres, ο οποίος εξακολουθεί µέχρι το τέλος του κειµένου του να
ονοµάζει τη θέση απλώς ως ιερό.
Ωστόσο, η «ψευδο-δηµοσίευση» του Γιούχτα, όπως την ονοµάζει ο Ζώης
(Ζώης 1996: 378), δεν µπορεί να συγκριθεί µε την δηµοσίευση του Πετσοφά, η οποία
χαρακτηρίζεται από επάρκεια και συστηµατικότητα στην αναλυτική περιγραφή του
υλικού και στην «συντηρητικά λογική» ερµηνευτική προσπάθεια που επιχειρεί ο
συγγραφέας της. Η ύπαρξη περισσότερων παραδειγµάτων σύγκρισης ίσως τελικά να
ευνόησαν καταλυτικά στην αναγνώριση της ιδιαίτερης θέσης, κάτι που ήταν αδύνατο
να συµβεί την εποχή που ανασκάφηκε ο Πετσοφάς. Ωστόσο, η νέα θέση, µέσα από
την δηµοσίευση του Έβανς, άρχισε να παγιώνεται κυρίως µε βάση το ευρηµατολόγιο
του Πετσοφά που αναδηµοσιεύει, και όχι µε το υλικό του Γιούχτα. Η περίεργη αυτή
συµπλοκή των δύο ευρηµατολογίων, θα αποτελέσει έναν κακό οιωνό για το µέλλον
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της συνεπούς δηµοσιοποίησης και δηµοσίευσης ευρηµάτων που προέρχονται από τα
ΙΚ, και φυσικά σε αυτό και ο Evans φέρει µέγιστο µέρος ευθύνης.
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Nilsson Martin
Ο σουηδός αρχαιολόγος και ελληνιστής Martin Νilsson (1874 – 1967),
υπήρξε ο σηµαντικότερος µελετητής της αιγαιακής θρησκείας, στο α΄ µισό του 20ου
αιώνα, και ο «γενάρχης» µιας µεγάλης «σκανδιναυικής» σχολής, που θα προσφέρει
πλήθος µελετών πάνω στην αιγαιακή θρησκειολογία (Warren 1988: 3). Σπούδασε στο
Πανεπιστήµιο του Λουντ, όπου και δίδαξε για πολλά χρόνια. Με ανασκαφές στο
ενεργητικό του, µε το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στη Ρώµη, του οποίου
υπήρξε και διευθυντής, επικέντρωσε το θεµατολόγιο του πλούσιου συγγραφικού του
έργου στη µελέτη της µινωικής, µυκηναϊκής και αρχαίας ελληνικής θρησκείας22.
Το έργο του Nilsson για τη Μινωική και Μυκηναϊκή θρησκεία, είναι το
αποτέλεσµα εκτεταµένων ερευνών πάνω στη αρχαία θρησκεία του Αιγαίου, και
ιδιαίτερα πάνω στην θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Όπως αναφέρει ο ίδιος στην
πρώτη έκδοση του συνθετικού του έργου The Minoan – Mycenaean Religion and its
survival in Greek Religion (Lund, 1st ed. 1927), αφού συγκέντρωσε όλο το υλικό από
σχετικά βιβλία και άρθρα σε περιοδικά της εποχής, έδωσε το περίγραµµα του θέµατος
το 192023. Το 1923 ταξίδεψε στην Ελλάδα και εξέτασε το ανέκδοτο υλικό από τα
µουσεία της Αθήνας και του Ηρακλείου. Στο Ηράκλειο, ο τότε διευθυντής του
Μουσείου Ηρακλείου, Στ. Ξανθουδίδης, θα του προσέφει τις κατάλληλες συνθήκες
για τη µελέτη των συλλογών του µουσείου. Τα αποτελέσµατα εκείνων των ερευνών
παρουσιάστηκαν σε εφτά διαλέξεις που έδωσε το 1923, µε τον διαµορφωµένο πια
τίτλο: «µινωική – µυκηναϊκή θρησκεία και οι σχέσεις της µε την αρχαία ελληνική
θρησκεία»24 (Nilsson 1950: V). Ο τίτλος της πρώτης διάλεξης ήταν «οι Μινωίτες και
οι Έλληνες» (ενσωµατώθηκε στην εισαγωγή του The Minoan – Mycenaean Religion).
Ο τίτλος της τελευταίας (7ης) «η µυκηναϊκή καταγωγή της ελληνικής µυθολογίας»· η
διάλεξη αυτή αποτέλεσε το θέµα ξεχωριστού βιβλίου λόγω της έκτασης που
καταλάµβανε το υλικό. Το υλικό των υπόλοιπων πέντε διαλέξεων, αναπτύσσεται µε
κάθε λεπτοµέρεια στο βιβλίο The Minoan – Mycenaean Religion, το χειρόγραφο του
οποίου είχε ολοκληρωθεί το 1925.
Ο Nilsson, κατά τη διάρκεια των ερευνών του, διατηρεί αλληλογραφία µε τον
Evans, πάνω σε σηµαντικά θέµατα, όπως αναφέρει, που αναπτύσσονται στο βιβλίο.
Εκτός από την δηµοσίευση του Πετσοφά, κατά τη διάρκεια των ερευνών του,
εκδίδεται και το σχετικό κεφάλαιο του Γιούχτα, ενσωµατωµένο στο The Palace of
Minos (1921), κάτι που επιβεβαιώνεται από σχετική νύξη του στον πρόλογο της
δεύτερης έκδοσης του βιβλίου (υπογραφή προλόγου 1949 / έκδοση 1950). Στη
δεύτερη αναθεωρηµένη έκδοση, στο πλαίσιο της αναφοράς του στην πλούσια
θρησκειολογική βιβλιογραφία που εντωµεταξύ είχε εκδοθεί, κάνει ιδιαίτερη µνεία
στους τόµους του The Palace of Minos. Παράλληλα αναφέρεται στις πληροφορίες
που του έδωσε ο Επιµελητής του Μουσείου Ηρακλείου Ν. Πλάτων25 (Nilsson 1950:
22

Από τα σηµαντικότερα του έργα µπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά τα παρακάτω: The Minoan –
Mycenaean Religion (1927, 1950[2]), Mycenaean Origin of Greek Mythology (1932), Geschichten der
griechischen Religion (1941 – 1974), Cults, Myths, Oracles and Politics in Ancient Greece (1951),
The Dionysiac Mysteries of Hellenistic and Roman Age (1957).
23
Με αφορµή τις διαλέξεις που έδωσε πάνω στο θέµα Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας. Το
σχετικό περίγραµµα για την προϊστορική θρησκεία των Ελλήνων εκδόθηκε (ως πρώτο κεφάλαιο) στο
βιβλίο του για την Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας του 1921 (Nilsson 1950: V).
24
Ενσωµατώθηκαν στην αγγλική µετάφραση του βιβλίου του Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής
Θρησκείας, το 1925.
25
Ο Nilsson ευχαριστεί τον Πλάτωνα για «τις σηµαντικές πληροφορίες» που του έδωσε, και για την
αποστολή του σφραγίσµατος ενός ταφικού κυλίνδρου. Επιπλέον, κάνει µνεία της επικοινωνίας του µε
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ΙΧ). ∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε αν σε αυτές τις πληροφορίες, υπάρχουν κάποια
στοιχεία που αναφέρονται στα ΙΚ. Ο Μαζάς εντοπίζεται τον Οκτώβριο του 1947, και
η ανακάλυψη δηµοσιεύεται στο πρώτο τεύχος των Κρητικών Χρονικών (1947) του
ίδιου έτους (Πλάτων 1951: 96, σηµ. 1).
Η έµπνευση του ερευνητή για την µελέτη του θέµατος, θα µπορούσε να
ανιχνευθεί στην παρακάτω διαπίστωση του Evans: «τείνω να πιστέψω ότι η
επιστηµονική µελέτη του [αρχαίου] ελληνικού πολιτισµού, γίνεται όλο και πιο
δύσκολη, χωρίς να συνυπολογίζουµε ότι ο µινωικός και µυκηναϊκός πολιτισµός,
προηγήθηκε από αυτόν»26 (Nilsson 1950: 2). O Nilsson σηµατοδοτεί την έκδοση του
έργου του (1927), σε σχέση µε το θρησκειολογικό άρθρο του Έβανς (1901).
Εικοσιδύο χρόνια µετά από την έκδοση της «καθιερωµένης πια εργασίας πάνω στην
µινωική θρησκεία», του βαρυσήµαντου άρθρου The Mycenaean Tree and Pillar Cult,
η νέα πραγµατεία στηρίζεται στα πλούσια νέα αρχαιολογικά δεδοµένα που ήρθαν στο
φως. Ο Nilsson υπογραµµίζει την ιδιοφυή σύλληψη του Evans, µε την διαπίστωση ότι
µε το άρθρο του αυτό, κατάφερε να σκιαγραφήσει τις βασικές γραµµές και τις
ιδιαιτερότητες µιας άγνωστης έως τότε θρησκείας, και ενώ ακόµη οι ανασκαφές της
Κνωσού βρίσκονταν στις αρχές τους (Nilsson 1950: 1). Ακολούθως, ο σουηδός
ερευνητής, κάνει ιδιαίτερη µνεία στον πρώτο τόµο του The Palace of Minos (1921),
ως την σηµαντικότερη ίσως εργασία, στις σχετικές συζητήσεις πάνω στο θέµα.
Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, αναφέρεται στα «Φυσικά Ιερά» (Nature
Sanctuaries), δηλαδή στα σπήλαια, στις βραχοσκεπές και στις ορεινές κορυφές
(mountain peaks) (Nilsson 1927: 49, 1950: 53). Το κεφάλαιο δεν ξεκινάει µε κάποιο
ενιαίο «θεµατολογικό υπόβαθρο» για τα φυσικά ιερά, όπως για παράδειγµα στο
κεφάλαιο του Γιούχτα, όπου η διαπραγµάτευση στηρίζεται στην διαπίστωση της
έναρξης µιας ιδιαίτερης λατρείας των φυσικών χαρακτηριστικών του τοπίου (natural
features) (ΡΜ Ι: 152). Αρχίζει αµέσως µε την εξέταση των σπηλαίων: «τα πιο παλαιά
[αρχαία] ιερά, είναι τα σπήλαια και οι βραχοσκεπές. Και τα δύο χρησιµοποιήθηκαν
ως κατοικίες στα παλαιολιθικά και νεολιθικά χρόνια, σε όλη την Ευρώπη, από την
Σουηδία έως την Κρήτη...» (Nilsson 1950: 53). Κατά την σχετική διαπραγµάτευση,
αναφέρεται αρκετές φορές στο The Palace of Minos.
Το ίδιο απότοµα ξεκινά και η περιγραφή των ΙΚ, αµέσως µετά το πέρας της
περιγραφής των σπηλαίων: «Η βραχοσκεπή ή το ιερό στην ορεινή κορυφή (mountain
peak sanctuary) του Πετσοφά, κοντά στο Παλαίκαστρο στην ανατολικότερη ακτή της
Κρήτης, είχε δηµοτικότητα κατά την ΜΜ εποχή» (Nilsson 1950: 68). Ο Nilsson,
στην αναφορά της λέξης «κορυφή» παραπέµπει στην παρουσίαση του «ιερού
κορυφής του Όρους Γιούχτας», στο τέλος του κεφαλαίου. Η παραποµπή αυτή
αποκαλύπτει την σύγχυση που είχε ο µελετητής ως προς τα ακριβή τοπογραφικά
χαρακτηριστικά του ιερού στον Πετσοφά. Στην σχετική περιγραφή του Myres, όπως
έχουµε δει, η θέση του ιερού λίγο πιο κάτω από το ασβεστολιθικό έξαρµα που
θεωρείται το κορυφαίο σηµείο του πεπλατυσµένου λόφου, δεν επιτρέπει στον
αναγνώστη να το χαρακτηρίσει ως ιερό «σε κορυφή» (Myres 1902 – 3: 156). O ίδιος
ο Μyres αποφεύγει να χρησιµοποιήσει κάποιο τοπογραφικό χαρακτηρισµό του ιερού,
και αναφέρει τη θέση απλώς ως «ιερό του Πετσοφά». Η σύνδεση µε το «σαφές»
τοπογραφικά, ΙΚ στον Γιούχτα, θα γίνει αργότερα από τον Evans (1909 / 1921) και µε
βάση αυτόν τον συσχετισµό ο Nilsson
θα καταλήξει «... θα πρέπει να
αναρρωτηθούµε αν θα πρέπει να θεωρήσουµε το ιερό στον Πετσοφά ένα ΙΚ, παρά
τον καθηγητή F. Chapouthier για τον έλεγχο του κειµένου που αναφέρεται στο ανακτορικό ιερό των
Μαλίων (Nilsson 1950: ΙΧ).
26
Evans A. 1912. “The Minoan and Myxenaean Element in Hellenic Life”, JHS 32: 277 – 97.
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µία βραχοσκεπή. Αν και αναφέρεται ως βραχοσκεπή27, η περιγραφή και η τοµή του
χώρου δείχνουν ότι δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά στην πραγµατικότητα πρόκειται για
ένα άνδηρο που συγκρατεί το χώµα κάπου 10 µ. πιο κάτω από το ασβεστολιθικό
έξαρµα που θεωρείται η κορυφή του βουνού» (Nilsson 1950: 66, Πλάτων 1951: 119 20).
Αξίζει να καταγράψουµε τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις, στις οποίες εστιάζει ο
Nilsson, κατά την περιγραφή του ευρηµατολογίου από τον Πετσοφά: τα πιο περίεργα
πήλινα οµοιώµατα ειναι µια σειρά από µεµονωµένους, βραχίονες, πόδια, και χέρια
που έχουν πλαστεί χωριστά, και συνήθως φέρουν οπή ανάρτησης... δεν υπάρχουν
µεγάλα ή διακοσµηµένα αγγεία, ενώ δε βρέθηκαν µεταλλικά αντικείµενα, ούτε
βέβαια διπλοί πελέκεις, οι οποίοι κατασκευάζονται συνήθως από µέταλλο (Nilsson
1950: 70). Ο Nilsson συµφωνεί µε την άποψη του Evans, για τη λατρευτική χρήση
και του «ύστερου κτιρίου», που είχε αµφισβητήσει ο Myres.
Παρακάτω αναφέρει µιαν «άλλη όµοια αναθηµατική θέση» (votive site) κάτω
από «επικρεµάµενον βράχον» (overhanging conglomerate rock), όπως µεταφράζει ο
Πλάτων, αντλώντας την πληροφορία από την σχετική µνεία του Evans, ο οποίος είχε
εντοπίσει τη θέση το 1894 (ΡΜ Ι: 151, Nilsson 1950: 70, Πλάτων 1951: 122). Στην
επόµενη παράγραφο περιγράφει τη θέση στους Ανθρωπολίθους, µε τα πήλινα ειδώλια
που βρέθηκαν εκεί, σαν να πρόκειται για άλλη µία θέση (“… there may have been a
small similar sanctuary here”, Nilsson 1950: 71). O Nilsson αντλεί την πληροφορία
από τη σχετική περιγραφή του Bosanquet, ο οποίος είχε επισκεφτεί τη θέση µε τον
Έβανς, το 1903 (BSA 1902 – 3: 276). Όπως αποδείχτηκε οι αναφορές του Έβανς και
του Bosanquet αναφέρονται σε µία και την αυτή θέση στην Επάνω Ζάκρο (Brown &
Peatfield 1987: 26). Η µη αναφορά του τοπωνυµίου από τον Evans, προκάλεσε
σύγχυση, ως προς τον αριθµό των «αναθηµατικών σταθµών» κοντά στην Επάνω
Ζάκρο. Η παρεξήγηση του Nilsson, θα αναπαραχθεί από τον Πλάτωνα, ο οποίος
σηµειώνει χαρακτηριστικά: «... τα δύο ιερά δεν φαίνεται να συµπίπτουν εις εν και
µόνον» (Πλάτων 1951: 122, σηµ. 63). Έκτοτε, αναφέρονται δύο «φυσικά» ιερά µε
αναθηµατικά ειδώλια από την Επάνω Ζάκρο, έως την έκδοση τµηµάτων του
ταξιδιωτικού ηµερολογίου του Evans, όπου φάνηκε ότι πρόκειται για µία θέση
(Brown & Peatfield 1987).
Μετά την αναφορά του στις «δύο» βραχοσκεπές της Ζάκρου, ο Nilsson
αρχίζει την περιγραφή των καθ’αυτών ΙΚ ως εξής: «... οι ιεροί χώροι πάνω στις
κορυφές των βουνών, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε µία διαφορετική κατηγορία από
τα ιερά σπήλαια ή τις βραχοσκεπές, επειδή το είδος αυτό του ιερού δεν ανάγει την
καταγωγή του σε ένα χώρο κατοίκησης, αλλά αποκλειστικά στην πίστη ότι θεότητες
ή δαίµονες της φύσης στοιχειώνουν αυτούς τους χώρους, µια πίστη που συνέβαλλε
ουσιαστικά στην επαναδραστηριοποίηση της λατρείας των σπηλαίων» (Nilsson 1950:
71). Ο Nilsson, στο χωρίο αυτό, σηµατοδοτεί την σχέση των δύο σηµαντικότερων
φυσικών ιερών (σπηλαίων και κορυφών) στο επίπεδο της πίστης. Τα αρχαιολογικά
δεδοµένα τότε ήταν εξαιρετικά ελλιπή, ωστόσο σε γενικές γραµµές ήταν γνωστό ότι η
λατρεία των σπηλαίων ουσιαστικά επανεµφανίζεται κατά την ανακτορική εποχή, και
ιδίως κατά την ΝΑ περίοδο. Ο υπαινιγµός του δεν φαίνεται ότι βρήκε άµεση
ανταπόκριση στις θρησκειολογικές έρευνες. Σήµερα ωστόσο θα µπορούσαµε να
ανιχνεύσουµε στο θεωρητικό υπόβαθρο πολλών ερευνητικών προσεγγίσεων την
«προφητική» εικασία του αρχαιολόγου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η συγκριτική
27

Από ποιόν; Ο Έβανς το ονοµάζει απλώς «αναθηµατικό σταθµό», όπως ονοµάζει και το ιερό «στσ’
Ανθρωπολίτους» του Ζάκρο (ΡΜ Ι: 152 – 4) . Ενδεχοµένως ο συσχετισµός αυτός να αφήνει να
εννοηθεί ότι και ο Πετσοφάς θα πρέπει να θεωρηθεί βραχοσκεπή.
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µελέτη του ευρηµατολογίου των δύο ιερών στην προσέγγιση του D. Jones (Jones
1999).
O Nilsson περιγράφει το ευρηµατολόγιο της ανασκαφής του Evans (1909),
όπως αυτό αναφέρεται στο ΡΜ Ι: 153, χωρίς να εστιάζει σε κάτι συγκεκριµένο, εκτός
ίσως από το γεγονός ότι τα τεµάχια πίθων που εντόπισε ο Έβανς υποδεικνύουν τη
χρήση του χώρου και για κατοίκηση, καθώς και στην ιδιαίτερη µνεία που κάνει για το
ενεπίγραφο κοχλιάριο. Θα άξιζε να σηµειωθεί η παρατήρηση, ότι και ο Nilsson
επαναλαµβάνει στο κείµενό του, τις χαρακτηριστικές «εντυπωσιακές ερµηνείες» που,
µετά την παρουσίασή τους από τον Evans, εµφανίζονται στα κείµενα των
«επιγόνων», σαν «εξωτικά µοτίβα» ερµηνειών, όπως π.χ. την ερµηνεία των
«προσκυνηµατικών σφαιριδίων» µε βάση αντίστοιχες πρακτικές των βουδιστών
µοναχών (Myres 1902 – 3: 382, PM I: 153, Nilsson: 1950: 70), ή όπως η αναφορά
στην ανθρωπόµορφη κατατοµή που σχηµατίζει η κορυφογραµµή του Γιούχτα (PM I:
154, Nilsson 1950:71).
Ακολούθως ο Nilsson καταπιάνεται µε τις θεότητες και τους δαίµονες που
λατρεύονταν στα «φυσικά ιερά», ξεκινώντας πάλι από τα σπήλαια. Την αναφορά του
για τα ΙΚ την εισάγει µε µια σύγκριση του ειδωλοπλαστικού συνόλου του Ψυχρού µε
εκείνου του Πετσοφά και του Γιούχτα - άλλη µια συγκριτική αντιµετώπιση των δύο
«φυσικών» ιερών, που θα πρέπει να υπογραµµιστεί, γίνεται για πρώτη φορά µε αυτόν
τον τρόπο. Αναφέρει, λοιπόν, ότι η οµοιότητα µεταξύ των τριών συνόλων είναι
αξιοσηµείωτη. Ωστόσο παρατηρεί ότι ενώ όλα διαθέτουν κοινά ανθρωπόµορφα και
ζωόµορφα ειδώλια, το σύνολο του Πετσοφά είναι αποκλειστικά από πηλό. Η απουσία
µετάλλινων αντικειµένων από τον Πετσοφά είναι χαρακτηριστική.
Ο Nilsson αδυνατεί να δεχτεί την ερµηνεία Myres για τα µεµονωµένα
ανθρώπινα µέλη, χρησιµοποιώντας το αναλογικό επιχείρηµα που χρησιµοποίησε και
ο βρετανός αρχαιολόγος, δηλαδή την ανάθεση παρόµοιων µελών στα αρχαία
ελληνικά ιερά (Myres 1902 – 3: 381, σηµ. 1). Η «ιαµατική ερµηνεία» των
µεµονωµένων µελών δεν βρίσκει ανταπόκριση στην σύγκριση των ίδιων ιερών από
τον Nilsson. Σύµφωνα µε τον σουηδό ερευνητή, στα αρχαία «ιαµατικά ιερά»
βρίσκουµε συνήθως οµοιώµατα όπως µάτια, η και γυναικείους µαστούς. Τα
οµοιώµατα αυτά απουσιάζουν από το σύνολο του Πετσοφά, «... ή µήπως θα πρέπει να
πιστέψουµε ότι οι άνθρωποι από τον Πετσοφά, υπέφεραν µόνο στα πόδια, στα χέρια
και στα κεφάλια τους;» (Nilsson 1950: 74). Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον το γεγονός
ότι στο κείµενο του Nilsson, γίνεται για πρώτη φορά σύνδεση των µεµονωµένων
πήλινων οµοιωµάτων ανθρωπίνων µελών, µε αντίστοιχες αναπαραστάσεις σε
διάφορες σφραγιστικές παραστάσεις, παρόλο που αναγνωρίζει ότι στις σφραγιστικές
παραστάσεις απεικονίζονται µέλη ζώων (Nilsson 1950: 75). Αναφέρει ότι σε
γεωµετρικά αγγεία απαντώνται τέτοια µέλη, δίπλα σε µία γυναικεία µορφή που
φαίνεται ότι αναπαριστάνει την θεά Άρτεµη, ως «Ποτνία Θηρών» (Mistress of
Animals”), µία θεά που φαίνεται ότι εµφανίζεται και στα µινωικά χρόνια. Αυτή είναι
η θεότητα που θα πρέπει να λατρευόταν στον Πετσοφά, γιατί µόνο υπό την παρουσία
αυτής της θεάς θα µπορούσαµε να ερµηνεύσουµε την παρουσία µεταξύ των
οικόσιτων ζώων και των άγριων, στο σύνολο των ζωδίων. Με τη λατρεία της
ελληνικής Ποτνίας Θηρών, συνδέεται επίσης το έθιµο των λαρτευτικών πυρών, στις
οποίες έριχναν ζωντανά ζώα, ανθρωπόµορφες κούκλες, και διάφορα άλλα
αντικείµενα (Nilsson 1950: 75).
Και καταλήγει την αναφορά του στα µινωικά ΙΚ, παρατηρώντας ότι το ΙΚ στο
Γιούχτα παρουσιάζει αξιοσηµείωτες οµοιότητες µε το αντίστοιχο ιερό του Πετσοφά,
όχι µόνο στα µαρτυρηµένα είδη του ευρηµατολογίου τους, αλλά και σε αυτά που
απουσιάζουν. Αρχιτεκτονικά στοιχεία έχουν βρεθεί και στις δύο θέσεις. Στρώµα
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στάχτης πλήρες ειδωλίων, βρέθηκε και στα δύο ιερά. Επιπλέον, µε την αποδέσµευση
του ιερού στο Γιούχτα από την παράδοση του τάφου του ∆ία, αναφέρει την υπόθεση
του Evans ότι εκεί θα πρέπει να τοποθετηθεί η «ιερή κορυφή» της Μητέρας της
Φύσης, όπως αυτής απεικονίζεται στο σφράγισµα από την Κνωσό, ανάµεσα σε δύο
λιοντάρια που στέκονται σε εραλδική διάταξη µπροστά στον κωνικό βράχο πάνω
στον οποίο στέκεται η θεά. Για αυτό θα πρέπει και το ιερό του Πετσοφά να
ταξινοµηθεί στα ΙΚ. Ακολουθώντας τον Evans, συνδέει το ιερό κορυφής του
Πετσοφά, µε τον οικισµό του Παλαίκαστρου, τον οποίο θα πρέπει να
«εξυπηρετούσε».
Τέλος, ο Nilsson προτείνει µια συγκριτική αντιπαράθεση των λατρευτικών
πυρών των δύο ιερών, µε τις αντίστοιχες πυρές των ιστορικών χρόνων, στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Αν η σύνδεση αυτή αποδειχτεί ορθή, τότε θα πρέπει να
πιστέψουµε ότι η Μητέρα Φύση θα πρέπει να λατρευόταν και στον Πετσοφά, όπως
και στον Γιούχτα (Nilsson 1950: 76). Η παραίνεση του Myres, θα βρει ανταπόκριση
στην εργασία του Πλάτωνα, ο οποίος εκτός από την συγκριτική διερεύνηση του
θέµατος των πυρών που επιχειρεί, µε τη µελέτη του θα συµβάλλει στην παγίωση του
µοντέλου της «επί των κορυφών Μητέρας Φύσης» που κυριάρχησε στην
θρησκειολογία των ΙΚ, σχεδόν σε όλο τον αιώνα, και επιβιώνει έως τις µέρες µας.
Η οκτασέλιδη αναφορά του Nilsson, για τα µινωικά ΙΚ και τους βραχοσκεπείς
«αναθηµατικούς σταθµούς», αντικατοπτρίζει την ισχνότητα της έρευνας για τα ΙΚ
στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα. Έχοντας υπόψη του το ευρηµατολόγιο του Πετσοφά,
και τις θεωρητικές ανασυνθέσεις και ερµηνείες του Evans, ο Nilsson ήταν αδύνατο να
προχωρήσει περισσότερο στην µελέτη των ιδιαιτεροτήτων των ιερών αυτών.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι στην 2η έκδοση (1950) δεν αναφέρει τίποτα από τις αναφορές
του Pendlebury για τον Προφήτη Ηλία Μαλίων και ιδίως για το Καρφί, οι οποίες
ήταν γνωστές κατά την δεκαετία όπου η Ευρώπη έβγαινε αναστατωµένη από τον
πόλεµο. Το κείµενο που αναφέρεται στα ΙΚ δεν θα πρέπει να αναθεωρήθηκε καθόλου
στην 2η έκδοση. Ωστόσο οι λίγες ερµηνευτικές παρεµβάσεις – προτάσεις του υπήρξαν
ουσιαστικές, και επηρέασαν την µεταγενέστερη έρευνα, όπως µπορεί κανείς να
διαπιστώσει από το πλήθος των αναφορών του Πλάτωνα στο κείµενο αυτό (1951). Ο
Πλάτων, όχι µόνο έχει µελετήσει το κείµενο του γνωστού του συναδέλφου, αλλά και
προβαίνει, όπου είναι δυνατόν, σε ανάλυση των προτάσεών του. ∆εν θα πρέπει να
παραληφθεί να υπογραµµιστεί, ότι µία από τις πιο ολοκληρωµένες αρχαιολογικές
προσέγγισεις στην αιγαιακή θρησκειολογία, η οποία εµφανίστηκε εικοσιτρία χρόνια
µετά την 2η έκδοση του βιβλίου αυτού, θεµελιώνεται και αναπτύσσεται πάνω στο
θρησκειολογικό «υπόστρωµα» που διαµόρφωσε ο σουηδός ερευνητής (Rutkowski
1973).
Ενδιαφέρουσα είναι η σύντοµη κριτική του έργου του Nilsson από τον
Rutkowski. Σύµφωνα µε τον πολωνό ερευνητή το έργο του Nilsson «Μινωικο –
Μυκηναϊκή θρησκεία και η επιβίωσή της στην ελληνική θρησκεία» αποτελεί το
µεγαλύτερο επίτευγµα στην έρευνα της αιγαιακής θρησκείας κατά την εποχή της
έκδοσής του (1927). Για πολλά χρόνια έκτοτε, παρέµενε αναντικατάστατο. Η
πρωτοτυπία της µελέτης του Nilsson βρίσκεται, κατά τον Rutkowski, στην
αρχαιολογική τεκµηρίωσή της. Ο σουηδός ερευνητής ταξινόµησε τα αρχαιολογικά
δεδοµένα, συστηµατοποιώντας την προσέγγισή τους. Παράλληλα αντιµετώπισε
κριτικά όλες τις προγενέστερες ερµηνείες που υπήρχαν για την θρησκεία στο Αιγαίο
την Εποχή του Χαλκού. Η προσέγγιση του Nilsson ξέφευγε από την µέχρι τότε
πρακτική της υποθετικής αναπαράστασης, στην εξαντλητική ανάλυση των πηγών.
Χαρακτηριστικές είναι οι προσεκτικές και εµπνευσµένες ερµηνείες του (Rutkowski
1972: 13).
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Ο Rutkowski αναφέρεται και στη χρήση των αναλογιών στο έργο του
σουηδού ερευνητή. Όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά, ο Nilsson αδιαφόρησε για τους
συγχρονικούς αναλογικούς παραλληλισµούς µε τους γειτονικούς πολιτισµούς,
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ερµηνεία του αιγαιακού υλικού δια µέσου της
σύγκρισης µε ανάλογες εκδηλώσεις στο µεταγενέστερο αρχαίο ελληνικό πολιτισµό.
∆εν είναι τυχαίος ο υπότιτλος του προαναφερόµενου έργου του. Κατά συνέπεια ο
Nilsson επιχειρηµατολογεί πάνω σε οµοτοπικά αλλά ετεροχρονικά αναλογικά
δεδοµένα, παραµελώντας τις οµόχρονες αλλά ετεροτοπικές αναλογικές συγκρίσεις. Σε
αυτήν την επιλογή είναι δυνατό να εντοπιστεί η διαφορά µεταξύ της προσέγγισης του
Nilsson, και της προηγούµενης προσέγγισης που σχεδόν αποκλειστικά στηριζόταν
στο θρησκειολογικό µοντέλο του Evans. Οι στόχοι ενδεχοµένως έπαιξαν σηµαντικό
ρόλο στην επιλογή της µεθόδου. Προκειµένου να στοιχειοθετηθούν οι επιβιώσεις της
προϊστορικής αιγαιακής θρησκείας στη θρησκεία του αρχαίου ελληνικού κόσµου, η
ερµηνευτική ακολουθεί αναλογικές συγκρίσεις µεταξύ των δύο εποχών. Ακριβώς σε
αυτό το σηµείο εστιάζονται οι αδυναµίες της προσέγγισης, που δηµιούργησε τον
µεγαλύτερο σκεπτικισµό µεταξύ των µεταγενέστερων µελετητών, πάνω στα
σηµαντικά, ούτως ή άλλως, συµπεράσµατα του σουηδού (Rutkowski 1972: 13).
Τέλος, αναφερόµενος στις ιδιαίτερότητες της δικής του µεθόδου, ο Rutkowski
τονίζει, ότι οι νέες προσεγγίσεις θα πρέπει να γίνονται χωρίς προκαταλήψεις και
στεγανά, κάνοντας άµεσο υπαινιγµό στο γεγονός ότι οι βασικές ερµηνείες του
Nilsson λίγο ξεφεύγουν από το ήδη υπάρχον πλαίσιο που έχει παγιωθεί για τα
χαρακτηριστικά της προϊστορικής αιγαιακής θρησκείας.
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J.D.S. Pendlebury
Ο J.D.S. Pendlebury (1904 – 1941) ανήκει στους βρετανούς αρχαιολόγους,
που δηµοσιεύουν πρωτότυπο ευρηµατολόγιο από µινωικό ΙΚ. Ο Pendlebury ήρθε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1927. Το ίδιο έτος άρχισε να µελετά τα αιγυπτιακά
αντικείµενα που είχαν βρεθεί στο Αιγαίο. Μετά από µια σύντοµη ανασκαφική
εµπειρία στο Λούξορ της Αιγύπτου, ταξίδεψε στην Κρήτη το 1930, µε πρόσκληση
του Evans, προς αντικατάσταση του παλαίµαχου συνεργάτη του Mackenzie
(Μακγκιλιβραίη 2000: 527). Αµέσως άρχισε το επίπονο έργο της καταχώρησης σε
καταλόγους του πλήθους της κεραµικής από τις ανασκαφές του Evans στο ανάκτορο
της Κνωσού. Συµµετείχε στην ανασκαφή του Βασιλικού Τάφου, υπό την ασφυκτική,
όπως ανέφερε, εποπτεία του Evans. Το 1934 εγκαταλείπει τη θέση του Επιµελητή της
Κνωσού, και αναλαµβάνει δικές του ανασκαφές στο Οροπέδιο του Λασιθίου. Ο
Pendlebury άρχισε να περιηγείται το νησί... «πατουχιά µε πατουχιά»28, συντάσσοντας
έναν κατάλογο για τις αρχαιολογικές θέσεις του νησιού. «...Τα ταξίδια του ήταν
συνδυασµός περιπέτειας και ανακάλυψης και τον έκαναν να αγαπήσει την Κρήτη και
του Κρητικούς...» (Μακγκιλιβραίη 2000: 530). Η προσπάθεια αυτή θα καταλήξει
στην δηµοσίευση του βιβλίου του “The Archaeology of Crete”(1939), έργο µοναδικό
µέχρι τότε, ως προς το περιεχόµενό του. ΄Ελαβε µέρος στη Μάχη της Κρήτης, ως
στρατιωτικός σύνδεσµος των Βρετανών στο νησί, όπου και σκοτώθηκε
(Μακγκιλιβραίη 2000: 539-41).
Όπως αναφέρει ο Pendlebury, στην εισαγωγή της ανασκαφικής έκθεσης του
1937 – 9, η αρχαιολογική θέση στο Καρφί εντοπίσθηκε από τον Evans τον Ιούνιο του
1896. Σηµειώνει µάλιστα ότι στο Ταξιδιωτικό Ηµερολόγιο του Evans, το οποίο του
δάνεισε, υπάρχει ένα ικανοποιητικό σχέδιο των επιφανειακών αρχαιοτήτων στην
Κοπράνα και στο Καρφί (Pendlebury 1940: 57). Ο Pendlebury ανέβηκε για πρώτη
φορά στην κορυφή, το 1935, µαζί µε την Money – Coutts, από το µονοπάτι της
Κεράς, στη δυτική πλαγιά του όρους. Η αρχική εντύπωση, από τα επιφανειακά
όστρακα, ήταν ότι είχαν να κάνουν µε µία ΥΜΙΙΙ θέση. Το 1937 έγιναν δοκιµαστικές
τοµές, αµέσως µετά το πέρας της ανασκαφής στο σπήλαιο της Τραπέζας, το 1936,
προς επιβεβαίωση της «κατανοµής των αρχαιοτήτων σε αυτήν την περιοχή του
Λασιθίου», ενώ ανασκάφηκαν ο «Ναός» και δύο τάφοι στα Μνήµατα. Αν και
διαπιστώθηκε το µικρό πάχος της επίχωσης σε αυτό το βραχώδες τοπίο,
αποφασίστηκε να καθαριστεί ολόκληρη η περιοχή. Το 1938 ανασκάφηκε η κεντρική
περιοχή του οικισµού (δωµάτια 2 – 57 στο χάρτη που δηµοσίευσε ο Pendlebury),
συµπεριλαµβάνοντας την «Μεγάλη Οικία», µερικούς ακόµη τάφους από τα
Μνήµατα, καθώς και άλλους από το Αστιβιδερό. Το 1939 ολοκληρώθηκε η
ανασκαφή στα Μνήµατα, ενώ στον οικισµό αποκαλύφθηκαν τα δωµάτια 58 – 150,
δηλαδή ο δυτικότερος τοµέας του οικισµού. Αυτή τη χρονιά (εφόσον σύµφωνα µε
διαβεβαίωση του συγγραφέα «... τα δωµάτια αριθµήθηκαν µε τη σειρά της
ανασκαφής τους» [Pendlebury 1940: 58]) θα ήρθαν στο φως και τα ΜΜ ειδώλια που
βρέθηκαν µέσα στις σχισµές των ασβεστολιθικών βράχων, στο ανατολικό µέτωπο της
κορυφής που βλέπει προς τον οικισµό. Τέλος µε την ανασκαφή της ίδιας χρονιάς,
ολοκληρώθηκε το έργο του καθαρισµού του οικισµού, καθώς και της κορυφής της
Μικρής Κοπράνας29.
28

Τίτλος έκθεσης προς τιµή του J.D.S. Pendlebury που οργανώθηκε από την Βρετανική Αρχαιολογική
Σχολή σε συνεργασία µε την ΚΓ΄ΕΠΚΑ.
29
Στην ανασκαφή, επί της «εφορείας» του Σπ. Μαρινάτου και του άµεσου διαδόχου του Νικόλαου
Πλάτωνα, πήρε µέρος εκ µέρους της ελληνικής Υπηρεσίας ο βοηθός διευθυντή του Μουσείου
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Τα αποτελέσµατα της ανασκαφικής περιόδου 1937 – 39 στο Οροπέδιο του
Λασιθίου, δηµοσιεύτηκαν στα Χρονικά της Σχολής το 1940 (B.S.A. No XXXVIII).
Άξια λόγου είναι η σηµείωση του Pendlebury για την υπογραφή των κειµένων: «...
εκεί όπου όλοι συµµετείχαν στην εξαγωγή συµπερασµάτων, θεωρήθηκε προτιµότερο
να κρατηθεί η ανωνυµία των συνεργατών, εφόσον κάθε τµήµα των κειµένων είναι το
αποτέλεσµα της δουλειάς, αν όχι διαφορετικών χεριών, τουλάχιστον διαφορετικών
προσωπικοτήτων» (Pendlebury 1940: 59). Στο ίδιο τεύχος προηγείται η ενότητα
«Ανασκαφές στο Οροπέδιο του Λασιθίου ΙΙ», όπου παρουσιάζεται το ευρηµατολόγιο
από τα σπήλαια της Τραπέζας, των Σκαφιδιών και του Μεσκίνη, καθώς και η
ανασκαφή στον Κάστελλο. Με άλλα λόγια η ενότητα αναφέρεται στην ευρύτερη
περιοχή του Τζερµιάδω.
Ανυπόγραφη είναι και η επόµενη ενότητα, η οποία τιτλοφορείται:
«Ανασκαφές στο Οροπέδιο Λασιθίου ΙΙΙ. Καρφί: µια «Πόλη Καταφυγής» της
Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου στην Κρήτη. Ανεσκαµµένη από φοιτητές της
Βρετανικής Σχολής της Αρχαιολογίας στην Αθήνα, 1937-39». Η σηµείωση που
γίνεται αµέσως µετά τον τίτλο είναι ουσιαστικής σηµασίας για την ποιότητα της
δηµοσίευσης: αποφασίστηκε να δηµοσιευτεί η συγκεκριµένη αναφορά χωρίς
χρονοτριβή και πριν ολοκληρωθεί η µελέτη των πήλινων αντικειµένων και των
αγγείων τα οποία δεν είχαν συντηρηθεί µέχρι το τέλος του 1939. Η διάρθρωση της
ενότητας έχει ως εξής: Ι. Εισαγωγή - µε την ιστορία της θέσης, των ανασκαφών και
την παρουσίαση της ανασκαφικής µεθόδου. ΙΙ. Η θέση - µε παρουσίαση κατά
παραγράφους της γενικής τοπογραφίας, των δρόµων, της κατοικηµένης θέσης, της
ανεσκαµµένης και µη ανεσκαµµένης περιοχής, του πληθυσµού και των οικοδοµικών
µεθόδων των δρόµων, των σπιτιών και των τάφων. ΙΙΙ. Η πόλη και η πηγή. Στο πρώτο
υποκεφάλαιο παρουσιάζεται η πόλη σε 16 παραγράφους, σε κάθε µια από τις οποίες
παρουσιάζεται και ένα τµήµα της. Στην υπ΄αριθµό 14 παράγραφο παρουσιάζονται τα
«Σπίτια του γκρεµού» (“The Cliff Houses”), που διακρίνονται σε αυτά του
ανατολικού και του δυτικού τοµέα. ∆ίνονται στοιχεία επιπλέον και για τον «∆ρόµο
του γκρεµού (της κλιτύος)» (“Cliff Road”). Στην επόµενη παράγραφο
παρουσιάζονται οι «Βορειότερες βραχοσκεπές (καταφύγια)» (“Northern Shelters”).
Ενώ, τέλος, στην 16η παράγραφο περιγράφει τα ευρήµατα από την «Κορυφή»
(“Summit”). Το κεφάλαιο κλείνει µε την παρουσίαση της Βιτσιλόβρυσης, ενώ στα
επόµενα κεφάλαια περιγράφονται οι τάφοι (ΙV), τα αντικείµενα (V), η ιστορία της
πόλης και οι εποχές της (VΙ), και τέλος η παρουσίαση της πόλης στο Καρφί κλείνει
µε έναν «Κατάλογο των κτιρίων και των τάφων».
Στο κεφάλαιο της Εισαγωγής µε τον τίτλο «Μέθοδοι της ανασκαφής», ο
συγγραφέας αναφέρει ότι πριν από την ανασκαφή προηγήθηκε επιφανειακή έρευνα.
Ο οικισµός άρχισε να ανασκάπτεται δωµάτιο προς δωµάτιο. Στην αρχή αφαιρούνταν
καθαρά συµβατικό στρώµα 20 εκ. της επίχωσης. Σύντοµα έγινε φανερό ότι δεν
υπήρχε χρονολογικής ακολουθίας στρωµατογραφία. Τότε αποφασίστηκε να
αφαιρείται το χώµα µέχρι την πεσµένη οροφή των ερειπίων, στο σηµείο αυτό να
γίνεται η στρωµατογραφική διάκριση, και έπειτα να αφαιρείται ενιαία η επίχωση του
δαπέδου των σπιτιών. ∆οκιµαστικές τοµές στα δάπεδα και στα θεµέλια των σπιτιών

Ηρακλείου, Χρήστος Πέτρου – Μεσογείτης, ο οποίος δηµοσίευσε σχετικές εκθέσεις: «Το Λασίθι και
αι ανασκαφαί της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής», περ. Κρητικές Σελίδες, Β΄: 211 (Ηράκλειο 1938),
και «Ο απολογισµός των αρχαιολογικών ερευνών εις Κρήτην κατά το 1937, ό.π.: 664. Τέλος, στην
ανασκαφική περίοδο του 1939, που ανακαλύφθηκαν και τα ΜΜ ειδώλια, έλαβε µέρος και το µέλος της
Βρετανικής Σχολής, ∆ρ. Πορφύριος ∆ίκαιος, ο κύπριος ανασκαφέας της Χοιροκιτίας (Pendlebury
1940: 59).
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επιβεβαίωσαν την ενιαία στρωµατογραφική εικόνα του οικισµού (Pendlebury 1940:
59).
Αναφέρθηκε ήδη ότι στην 16η παράγραφο του Α΄τµήµατος του ΙΙΙ Κεφαλαίου,
παρουσιάζονται τα ευρήµατα από την «Κορυφή»: “16. Summit, 128, 129, "Peak
Sanctuary"”. Οι αριθµοί παραπέµουν σε θέσεις στο χάρτη που βρίσκοται κοντά στην
κορυφή. Η θέση 128 υπήρξε πιθανώς ένα «φρούριο» (“fort”), ή ένα παρατηρητήριο –
φυλάκειο (“look – out post”), «... σήµερα ονοµάζεται "βίγλα" (ελληνικά στο
πρωτότυπο κείµενο)». ∆υο πλευρές έχουν τοίχους, ο τρίτη είναι βράχος, ενώ η µία
πλευρά είναι ανοικτή. Στη θέση 129 βρέθηκε απλώς ένας τοίχος µεταξύ δύο βράχων.
Το κτίσιµο υποδηλώνει ότι θα µπορούσε να είναι ένα από τα παλιά καταλείµµατα, αν
και δεν αποκλείεται να χρησιµοποιήθηκε ως σκοπιά (Pendlebury 1940: 97).
«... Στις σχισµές των βράχων στα βόρειο – ανατολικά (“north - east”30)
βρέθηκε πλήθος ειδωλίων, κτλ, πολύ αποσπασµατικών για να καταλογραφηθουν πριν
τη συντήρησή τους (Πιν. ΧΧΙΙ,4). Όπως φαίνεται από τους καταλόγους των
αντικειµένων που αναφέρθηκαν παραπάνω, όµοια θραύσµατα είναι συγκριτικά κοινά
στις Βορειότερες Βραχοσκεπές (“Northern Shelters”) και στα Σπίτια της Κλιτύος
(“Cliff Houses”). Αυτά θα πρέπει να γλίστρησαν ή να ξεπλύθηκαν στο χώρο αυτό.
Εφόσον η κορυφή έχει απογυµνωθεί είναι αδύνατο να πούµε εάν πρόκειται για
προσφορές που βρίσκονταν σε κάποιο κτίριο ή σε κάποια περιοχή στην αποκορυφή
(στο ανώτερο σηµείο της κορυφής) ή άν τοποθετήθηκαν ανάµεσα στους βράχους
όπως βρέθηκαν» (Pendlebury 1940: 98).
Ακολουθεί ο Κατάλογος των Αντικειµένων. Από τη θέση 128: η κοινή
κεραµική, αλλά κάπως πιο λεπτότεχνη (fine). Από τη θέση 129: λίγα όστρακα πίθου
αλλά πολλά όστρακα πινακίων, του 6ου τύπου. Τόσο λεπτότεχνη όσο και χονδροειδής
κεραµική, όπως συνήθως. «Ανάµεσα στους βράχους»: πήλινα και λίθινα σφονδύλια
και κυρίως χάλκινα αντικείµενα (όλα τα αντικείµενα φέρουν αριθµό, πιθανότατα
ανασκαφικό). Στο τέλος της απαρίθµησης των αντικειµένων αναφέρονται χωρίς
αριθµό: «Πολλά θραύσµατα πήλινων ειδωλίων, τόσο ανθρώπινων όσο και ζωϊκών»
και «Πολλά µικρογραφικά αγγεία». Τέλος αναφέρεται η κεραµική: µικρά όστρακα
του συνήθους τύπου. «Από την επιφάνεια των κλιτύων, γενικά»: δειγµατοληπτικά,
τµήµα ατελούς ασβεστολιθικού αγγείου και τεµάχιο ασβεστολιθικής παλλέτας. Στο
τέλος αναφέρονται: «Kεφαλή πήλινου αγαλµατιδίου» και «Άνω τµήµα των ποδιών
πήλινου αγαλµατιδίου» (“statuette”). Τα δύο αντικείµενα φέρουν «ανασκαφικό
αριθµό» και δεν παραπέµπονται σε πίνακες.
Ως προς τα αντικείµενα που βρέθηκαν στα «Βωρειότερα Καταλείµµατα» και
στα «Σπίτια των Κλιτύων», στον κατάλογο των οποίων παραπέµπει ο αρχαιολόγος,
θα πρέπει να αναφερθούν δειγµατοληπτικά: ... Κεφαλή πήλινου ειδωλίου (ανασκ.αρ.
560), πόδι πήλινου ειδωλίου (α.α. 590), νεολιθικός χειροπέλεκυς (α.α. 567), προχοή
λίθινου ΠΜ αγγείου (Πίν. ΧΧΧ,1), βάση κωνικού ρυτού του ΥΜΙΙΙ τύπου (χωρίς
αριθµό).
Η φωτογραφία Αρ. 4 του Πίν. ΧΧΙΙ, υποµνηµατίζεται ως εξής: «"Ιερό
Κορυφής". Τα κατσάβραχα κάτω από την κορυφή όπου βρέθηκαν τα αγαλµατίδια»,
(“"Peak Sanctuary". The crags below the summit where the statuettes where found”).
Η φωτογραφία φαίνεται να έχει προσανατολισµό από Β – ΒΑ προς Ν - Ν∆31, και
είναι υπό κλίµακα. Παρουσιάζει το δυτικό µέτωπο του έντονα καρστικοποιηµένου
30

Στο αντίστοιχο τεύχος του B.S.A. της βιβλιοθήκης του Μουσείου Ηρακλείου σηµειώνεται πάνω
από την λέξη “- east”, µε µαρκαδόρο και µε τον γραφικό χαρακτήρα πιθανότατα του Ν. Πλάτωνα, η
λέξη “– west?”, µε ερωτηµατικό, που φαίνεται να είναι και ο σωστός προσανατολισµός για την
συγκεκριµένη θέση που αναφέρει ο συγγραφέας.
31
Αυτοψία του χώρου από τον γράφοντα.
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ανάγλυφου της ασβεστολιθικής κορυφής του Καρφιού, ενώ είναι δυνατό να διακρίνει
κανείς τα χώµατα που αφαιρέθηκαν από τις σχισµές των βράχων, όπου βρέθηκαν τα
ειδώλια.
Στον Πίνακα ΧΧΧΙΙΙ δηµοσιεύονται τρεις φωτογραφίες µε τον κοινό
υποµνηµατισµό: «Πήλινα ειδώλια και µικρογραφικά αγγεία από το "Ιερό Κορυφής"».
Στη φωτογραφία Αρ. 1 παρουσιάζεται ένας κορµός ανδρικού ειδωλίου, τµήµα του
κάτω κορµού µε το ζώµα άλλου ειδωλίου, καθώς και ο κάτω κορµός µε το ζώµα και
τους µηρούς ενός τρίτου όρθιου ανδρικού ειδωλίου. Στην ίδια εικόνα
φωτογραφίζονται 16 κεφαλάκια. Έξι τουλάχιστον από αυτά φέρουν κάποιο είδος
καπέλου. Ενδιαφέρον είναι ότι τα έντεκα από αυτά τοποθετούνται σε κατατοµή,
παρουσιάζοντας το έντονα προτεταµένο πηγούνι µε την χαρακτηριστική
εκφραστικότητα της κίνησης του κεφαλιού. Στη φωτογραφία Αρ.2 διακρίνονται
δώδεκα µικρογραφικά αγγεία, ενώ στη φωτογραφία Αρ.3 δύο δυσκαθόριστα ζώδια
(το αριστερό ενδεχοµένως είναι χοίρος;) καθώς και τµήµα ενός ακόµη ζωόµορφου
ειδωλίου.
Τα ειδώλια που φέρουν αριθµό (πιθανότατα ανασκαφικό αριθµό),
προέρχονται από τα «Βορειότερα Καταλλείµατα» και από την «Επιφάνεια των
κλιτύων γενικώς» (οι αριθµοί κυµαίνονται από το 500 και πάνω). Αντιθέτως τα
ειδώλια που βρέθηκαν µέσα στις σχισµές δεν φέρουν αριθµούς. Η απουσία αυτή των
αριθµών οφείλεται σε κάποια ιδιαίτερη διαλογή των ΜΜ ειδωλίων σε σχέση µε τα
µεταγενέστερα (γεωµετρικά;), ή σε κάποιο άλλο λόγο που έχει να κάνει µε την
διαδικασία µελέτης της έρευνας; Πάντως ο Pendlebury αναφέρει ρητώς ότι τα
ειδώλια των Βορειότερων Καταλλειµάτων και των Σπιτιών των Κλιτύων είναι του
ίδιου τύπου µε αυτά που βρέθηκαν µέσα στις σχισµές, άρα κατά πάσα πιθανότητα
ΜΜ χρονολογικού ορίζοντα.
Η αποκάλυψη του ΙΚ στο Καρφί έχει µία ιδιαιτερότητα στην ιστορία της
ανακάλυψης των ΙΚ. Πρόκειται για την πρώτη αποκάλυψη ενός «τοπικού» και «µη –
αρχιτεκτονικού» ΙΚ, όπως θα αναγνωριστεί µεταγενέστερα (Nowicki 1994: 32). Ο
αρχαιολόγος δεν έσκαψε λεπτοµερώς την κορυφή του Καρφιού, παρά µόνο τις
άµεσες περιοχές των επιφανειακά ορατών τοίχων (Nowicki 1994: 32). Με την έκθεση
Pendlebury κλείνει η πρώτη ανασκαφική περίοδος, που συµβατικά οριοθετήθηκε,
στην µελέτη των µινωικών Ιερών Κορυφής. Ο επερχόµενος Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος
αποτέλεσε και εδώ ένα ορόσηµο στην ιστορία της αρχαιολογίας στην Κρήτη, και
ιδιαίτερα στην ιστορία της έρευνας των Ιερών Κορυφής. Τα λόγια του Pendlebury
ηχούν σαν ύστατος χαιρετισµός, όχι µόνο στην ανασκαφική περιπέτεια του νεαρού
Άγγλου στο Καρφί, αλλά και σαν τον επίλογο σε µία ολόκληρη εποχή αρχαιολογικής
έρευνας, που αργότερα θα χαρακτηριστεί «ηρωική»: «... Στην αµφίβολη σκιά του
πολέµου, είναι σαν να αναπολείς µία άλλη εντελώς εποχή, ανακαλώντας στη µνήµη
τις ηµέρες της ανασκαφής, τους χορούς στο χωριού µε τις δάδες στα χέρια, τον
τελευταίο µεγάλο χορό που δόθηκε προς τιµή των εργατών και των πατέρων του
χωριού στο ανεµοδαρµένο διάσελο του Καρφιού. Η γης σείστηκε από τα χτυπήµατα
των περιστρεφόµενων χορών, και το κόκκινο κρασί περιδιάβαινε τα σπίτια της
αρχαίας πόλης, όπως τρεις χιλιάδες χρόνια πριν, στις άγριες µέρες των Ευγενών της
Εποχής του Σιδήρου» (Pendlebury 1940: 61).
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Νικόλαος Πλάτων
Ο Ν. Πλάτων (Κεφαλλονιά 1909 – Αθήνα 1992) αποτελεί µια από τις
µεγαλύτερες µορφές της µινωικής αρχαιολογίας. ∆ιορίστηκε επιµελητής αρχαιοτήτων
Κρήτης αµέσως µετά την αποφοίτησή του (1930). Μετά από µια τετράχρονη σχεδόν
απουσία (Έφορος Θήβας: 1935-6 / µετεκπαίδευση στο Παρίσι 1937), αναλαµβάνει
Έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης και διευθυντής του Μουσείου Ηρακλείου (1939 –
1962). ∆ιετέλεσε καθηγητής αρχαιολογίας στο ΑΠΘ (1965) και στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης (1974 – 1981). Το 1962 ξεκίνησε την ανασκαφή του τέταρτου µινωικού
ανακτόρου στη Ζάκρο, όπου αφιερώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Ο Πλάτων έχει
συνδέσει το όνοµά µε την επανέκθεση του Μουσείου Ηρακλείου, αµέσως µετά τον
πόλεµο. Η επανέκθεση ξεκίνησε το 1951 µε την φροντίδα του Πλάτωνα, ενώ το 1952
είχε ήδη πραγµατοποιηθεί η βασική εκθεσιακή παρουσίαση32. Η διαδικασία ήταν
επίπονη και χρονοβόρα, µετά από τις περιπέτειες που υπέστη το µουσείο, κατά την
ταραχώδη δεκαετία του 1940. Μέσα σε αυτό το κλίµα, ο Πλάτων, µε αφορµή την
ανακάλυψη ενός νέου ΙΚ, αναλαµβάνει την συνθετική παρουσίαση όλων των έως
τότε γνωστών «ορεινών ιερών», θέτοντας τις βάσεις για την ανανεωµένη και
εµπλουτισµένη έκθεση των αντικειµένων, δηλαδή δειγµάτων των ειδωλίων, από τα
ΙΚ, σε ειδική προθήκη του Μουσείου, στην αίθουσα της ΜΜ εποχής. Όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά «ηθέλησα απλώς επ’ ευκαιρίας της δηµοσιεύσεως των εκ του ιερού
Μαζά αναθηµάτων να επιστήσω την προσοχή εις το σπουδαίον ετούτο κεφάλαιον της
µινωικής θρησκείας, το οποίον, ως φαίνεται από τας δηµοσιεύσεις, δεν έτυχε της
δεούσης προσοχής» (Πλάτων 1951: 160).
Ο εντοπισµός της νέας αρχαιολογικής θέσης οφείλεται σε ηρακλειώτη
έµπορο, ο οποίος παρέδωσε στο Μουσείο Ηρακλείου «... µικρά πήλινα τεθραυσµένα
ειδώλια ανδρών και γυναικών, ως και απεσπασµένα µέλη τούτων, επί πλέον δε ικανόν
αριθµόν µικρών επίσης πηλίνων ζωδίων». Αµέσως έγινε αντιληπτή η οµοιότητα των
ειδωλίων προς τα ανάλογα του Πετσοφά· επιχειρείται µικρή δοκιµαστική έρευνα τον
Οκτώβριο του 1947. Οι πληροφορίες του εµπόρου, για το τόπο ανεύρεσης ήταν
µάλλον αόριστες, γεγονός που επέβαλε την ευρύτερη διερεύνηση στα ΝΑ του Καλού
Χωριού Πεδιάδος.
Σε µικρή απόσταση από το χωριό (προς τα ΝΑ) υπάρχει λόφος που
ονοµάζεται «Κορφή», «... εµφανίζων µορφήν οχυράς ακροπόλεως, ήτις ελέγχει την
δια µέσου της Λαγκάδος δίοδον, βαίνουσαν από της στενής παραλίου πεδινής ζώνης
προς το υψηλόν οροπέδιον του Λασιθίου». Εύκολη πρόσβαση έχει κανείς από το
διάσελο µε τους ανεµόµυλους (το οποίο συνδέει την «Κορφή» µε άλλους
χαµηλότερους λόφους, όπως τα «Τρουλιά» και τον «Βολακιά») από µονοπάτι στη Β∆
πλευρά· η άνοδος από την Β πλαγιά δεν είναι δύσκολη· βαθµηδόν γίνεται απότοµη
προς την κορυφή (Πλάτων 1951: 96). Η πλαγιά αυτή φέρει το όνοµα Μαζά(ς;). Η Α
και η ∆ πλαγιά είναι πολύ απότοµες, και η ανάβαση από εκεί είναι πολύ επίπονη. «Ο
ανερχόµενος έχει και µακρόθεν την αντίληψιν ότι η Κορφή θα ήτο κατάλληλος
µάλλον ως θέσις αρχαίας ελληνικής ακροπόλεως παρά µινωικού συνοικισµού: το
σχετικώς µέγα ύψος, το απότοµον των κλιτύων, η δεσπόζουσα της διαβάσεως θέσις,
συντελούν στην διαµόρφωσιν της αντιλήψεως...» (Πλάτων 1951: 97).
Τα ερείπια στην κορυφή επιβεβαιώνουν την υπόθεση: ισόπεδη και ευρύχωρη
κορυφή (µε µικρή κλίση προς βορρά), σε πολλά σηµεία φαίνεται ο βράχος, σε άλλα η
επιφάνεια είναι καλυµµένη µε χώµα, τοιχία ή τοίχους και µεγάλους λιθοσωρούς. Ο
Πλάτων αναφέρει ότι η περιοχή µοιάζει µε τους χώρους των αρχαίων πόλεων στην
32
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Κρήτη που ονοµάζονται «Ελληνικά» ή «Λενικά». Οι λιθοσωροί στις παρυφές του
ισόπεδου υψώµατος είναι µεγαλύτεροι και µε µεγαλύτερους λίθους, γεγονός που
υποδεικνύει ότι πιθανώς να υπήρχε οχύρωση στα σηµεία που ήταν εύκολη η
πρόσβαση. Επιπλέον, η πυκνότητα των λιθοσωρών υποδεικνύει την οικιστική
πυκνότητα του «συνοικισµού» (κατά την έκφραση του Πλάτωνα 1951: 97). Στα Α
διακρίνεται η οδός που οδηγεί προς το Λασίθι. Στα νότιο – ανατολικά βρίσκεται το
συγκρότηµα των Λασιθιώτικων βουνών, όπου διακρίνεται το διάσελο Άµπελος, ενώ
πιο Α δεσπόζει «... δίκην φρουρού της διόδου», το ύψωµα Καρφί µε τον
υστεροµινωικό συνοικισµό. «Θα έλεγέ τις ότι τα δύο υψώµατα αντιµετώπιζον άλληλα
ως αντίπαλοι παρά την σχετικώς µεγάλην µεταξύ των απόστασιν» (Πλάτων 1951:
97). Στη ΝΑ απότοµη κλιτύ υπάρχει πηγή (σήµερα φτωχή), που καθιστούσε δυνατή
την συνοίκηση της Κορφής. Η πηγή αυτή βρίσκεται «.. εις απόστασιν όχι
µεγαλυτέραν από την διαχωρίζουσαν τον συνοικισµό του Καρφιού από την επίσης
πτωχήν πηγήν Βιτσιλόβρυση». Ο Πλάτων αντιλαµβάνεται αµέσως τις οµοιότητες που
παρουσιάζει ο λόφος «Κορφή» του Καλού Χωριού, µε την απεναντινή θέση στο
Καρφί. Το Καρφί µε το ΜΜ ΙΚ και µε τον ΥΜ συνοικισµό, θα µπορούσε να
αποτελέσει άριστο πρότυπο διαχρονικής χρήσης των γύρω από την Λαγκάδα
υψωµάτων. Για αυτό το λόγο ενδεχοµένως, ο αρχαιολόγος δίνει έµφαση στην
αντιπαραβολή των δύο αρχαιολογικών θέσεων και παρουσιάζει τις αντιστοιχίες τους.
Η θέση διέφυγε της προσοχής των ερευνητών· δεν αναφέρεται από κανέναν
περιηγητή· από αυτή ωστόσο τη θέση προέρχεται η πήλινη κεφαλή µεγάλου ειδώλου
του Καλού Χωριού. Ακόµη και ο Pendlebury που αναφέρει την κεφαλή στην
«Αρχαιολογία της Κρήτης» (1939), δεν αναφέρει τίποτα για τον συνοικισµό. Ο
Πλάτων αναφέρει ότι οι ντόπιοι τον ενηµέρωσαν ότι ο Pendlebury είχε επισκεφθεί το
ύψωµα ένα χρόνο πριν τον Πόλεµο· φαίνεται όµως ότι δεν πρόλαβε να δηµοσιεύσει
κάτι σχετικό. Ο συνοικισµός, µε βάση τα επιφανειακά όστρακα (κυρίως τεµάχια
πίθων), χρονολογείται στα πρωτογεωµετρικά και γεωµετρικά χρόνια. Με την πρώτη
ευκαιρία ερευνήθηκε ο χώρος που είχε βρεθεί η κεφαλή µε την ελπίδα ότι θα βρεθούν
και άλλα τµήµατα του ίδιου ειδώλου ή και άλλων, ή ακόµη και το κτίριο που τα
στέγαζε, και τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ανήκαν στον τύπο των παρόµοιων
ειδώλων από το Καρφί και το Γάζι. Μετά από σύντοµη και µάλλον ανεπιτυχή έρευνα
του χώρου, η αναζήτηση επικεντρώνεται στο χώρο που λέγεται ότι εντοπίστηκαν τα
ΜΜ ειδώλια. Οι «ατελείς παρασχεθείσες πληροφορίες» δυσκόλευαν τον εντοπισµό
της θέσης του ιερού· «µε νέα περισυλλεγέντα στοιχεία» εντοπίστηκε στην υψηλότερη
βόρεια κορυφή από όπου «... άρχεται αποτόµως κατερχοµένη η φέρουσα το όνοµα
Μαζά κλιτύς» (Πλάτων 1951: 99).
Οι λίγες, και οπωσδήποτε ελλιπείς, πληροφορίες που παρέχει ο Πλάτων για
την ακριβή θέση του ιερού, δυσκόλεψαν τον Nowicki να δεχτεί την κατάταξη της
θέσης στα ΙΚ. Ο πολωνός ερευνητής, ο κατεξοχήν σύγχρονος ερευνητής πεδίου των
ΙΚ, ο οποίος έχει ελέγξει εξ αυτοψίας τη θέση, δεν πιστεύει ότι ο Μαζάς στην Κορφή
του Καλού Χωριού είναι ένα ΙΚ. Όπως αναφέρει «... η θέση απέδωσε µόνο λίγα
ευρήµατα, αλλά ούτε κάποια τοπογραφική σχέση, ούτε κάποια συγκεκριµένη
τοποθεσία της θέσης δηµοσιεύτηκε ποτέ» (Nowikci 1994: 32). Kαι όµως, ο Πλάτων,
παρέχει, αποσπασµατικές, αλλά σηµαντικές τοπογραφικές ενδείξεις: ότι η «θέση του
ιερού εξ ου προήλθαν τα µινωικά είδωλα» (Πλάτων 1951: 98), «ενετοπίσθη εις το
υψηλότερον βόρειον σηµείον» της Κορφής από όπου κατέρχεται απότοµα η πλαγιά
του Μαζά (Πλάτων 1951: 99), και επιπλέον ότι «εκεί ο βράχος ήτο σχεδόν γυµνός και
µόνον αι σχισµαί του επληρούντο δια χώµατος... ο βράχος εσχηµατίζετο κατ’
ακανόνιστα στρώµατα, επικλινώς διατεταγµένα, αφήνοντα άλλοτε µεγαλύτερα,
άλλοτε µικρότερα χάσµατα µεταξύ των· υπήρχον όµως και ακανόνισται ρωγµαί,
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αίτινες διέσχιζον τον βράχον, προελθούσαι εκ διαβρώσεως» (Πλάτων 1951: 102).
Εποµένως, όχι µόνο δίνει, µε τα µέσα της εποχής, ένα σχετικά ακριβές σηµείο, που
βρέθηκε η θέση, αλλά παρέχει και άλλα ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά που
είναι πολύ σηµαντικά για την τοπογραφία των ΙΚ. Υπογραµµίζει την απότοµη πλαγιά
κάτω από την κορυφή, η οποία φέρει το όνοµα Μαζά, υποδεικνύοντας ένα στοιχείο
της διαµόρφωσης του αναγλύφου της κορυφής, που είναι πολύ κοινό στις θέσεις που
ιδρύονται ΙΚ, και που πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι αποτελεί ένα από τα βασικά
κριτήρια για την επιλογή µιας θέσης προκειµένου να ιδρυθεί ένα ΜΜ ΙΚ33. Επιπλέον,
ο Nowicki έχει εντοπίσει τη λειτουργία ενός διαχρονικού σταθερότυπου στην χρήση
των κορυφών που περιβάλλουν την Λαγκάδα. Θέσεις όπως η Κερά Βίγλα και το
Φλεκτρό, έχουν αποδόσει ΕΜ ΙΙΙ / ΜΜ Ι κεραµεική, ενώ χρησιµοποιήθηκαν και ως
χώροι κατοίκησης κατά την ΥΜ ΙΙΙγ ή / και την ΠρΓ περίοδο, όπως και το Καρφί
(Nowicki 1994: 43 – 4). Είναι περίεργο πως ο Nowicki δεν εντάσσει και την
πρωτογεωµετρική θέση της Κορφής Μαζά στο συγκεκριµένο σταθερότυπο. Η θέση
και τοπογραφικά (δεσπόζουσα περιοχής, ορατότητα, προεξέχουσα θέση λόγω
απότοµων πλαγιών) αλλά και λόγω της προσαρµογής της στον οικιστικό
σταθερότυπο της περιοχής, υποδεικνύει την χρήση της ως ΙΚ κατά την ΜΜ εποχή,
όπως δείχνει άλλωστε και το «αγροτικό – επαρχιώτικο» ειδωλοπλαστικό σύνολό του
που παραπέµπει στην λειτουργία ενός «αγροτικού ΙΚ» (rural peak sanctuary).
Στη συνέχεια ο Πλάτων παρουσιάζει σε συντοµία το υλικό των ανασκαφικών
τοµών στην κορυφή του υψώµατος. Αναφέρει ότι βρέθηκε «κεραµεική αµιγώς
πρωτογεωµετρική και γεωµετρική» (Πλάτων 1951: 99). Ο συνοικισµός των
γεωµετρικών χρόνων θα πρέπει να περιλάµβανε και τον χώρο του ΜΜ ιερού. Στην
περιγραφή των ευρηµάτων που ακολουθεί, αξίζει να αναφερθεί η παρατήρησή του
για την παντελή απουσία οστράκων υποµινωικού τύπου, «... περί του οποίου πολλά
µας εδίδαξεν η ανασκαφή του συνοικισµού Καρφί» (Πλάτων 1951: 101). Η απουσία
υποµινωικών οστράκων δεν σηµαίνει «εντελώς διάφορον χρονολογίας, διότι, ως
ορθώς παρετήρησεν ο Pendlebury, καθ’ ον χρόνον εις ωρισµένην περιοχήν είχε
πλήρως επικρατήσει ο πρωτογεωµετρικός πολιτισµός, εις τινα δυσπρόσιτα σηµεία ο
επιχώριος πληθυσµός ευρίσκετο εις µία φάσιν χαρακτηριζοµένην ως υποµινωικήν»
(Πλάτων, 1951: 101). Οι αντιµέτωπες ακροπόλεις χαρακτηρίζουν την κατάσταση
κατά τους µεταβατικούς χρόνους: «... το νέηλυ δωρικόν πρωτογεωµετρικόν στοιχείον
απειλεί και οιονεί πολιορκεί το εις δυσπροσίτους κορυφάς καταφυγόν και εις
ληστρικόν βίον περιαχθέν µινωικόν, το οποίο ευρίσκεται εις εσχάτην εξαθλίωσιν
πολιτισµού». Αλλά και η απουσία «ανατολίζοντων» στοιχείων, µεταγενέστερων
δηλαδή οστράκων, δεν θα πρέπει να αποδεικνύει διαφορετική χρονολόγηση: είναι
ενδεχόµενο, σε περιοχές συχγώνευσης του ντόπιου πληθυσµιακού στοιχείου µε τους
νέους κατοίκους, «... η επιβίωσις µινωικών στοιχείων και η δεκτικότης ανατολικών
να ενεφάνιζε πρώιµον ανατολίζουσα φάσιν χρονικώς συµπίπτουσα µε την αυστηρώς
γεωµετρικήν του Καλού Χωριού». Ωστόσο η χρονική επιβίωση του συνοικισµού δεν
θα πρέπει να ξεπερνούσε τους δύο αιώνες (µέσα 10ου – µέσα 8ου αιώνα π.Χ.).
Ακολούθως, ξεκινά η παρουσίαση της έρευνας που αφορά στο ΜΜ ΙΚ. Τα
επιφανειακά όστρακα της κορυφής του υψώµατος δεν βοήθησαν στον εντοπισµό της
ΜΜ θέσης· ήταν µάλιστα πολύ περίεργη η απουσία µινωικών οστράκων, τα οποία
αφθονούν σε περιοχές ιερών αυτής της εποχής. Η µεγάλη έκταση της επιφάνειας που
καταλάµβανε ο συνοικισµός, καθώς και οι ογκώδεις λιθοσωροί, καθιστούσαν
αδύνατη την ταύτiση της ΜΜ θέσης. Ο εντοπισµός έγινε µε υπόδειξη του σηµείου
33
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που είχαν βρεθεί τα ειδώλια. Στο υψηλότερο σηµείο δεν βρέθηκε τίποτα· τα πήλινα
αντικείµενα άρχιζαν λίγα µέτρα πιο κάτω. Στο λίγο χώµα που κάλυπτε τις ευρείες
κοιλότητες, «... τας εκ των καµπυλοτήτων δηλαδή της επιφανείας του βράχου...»,
βρέθηκαν λίγα τµήµατα ειδωλίων και ζωδίων, µεγάλου µεγέθους (Πλάτων 1951:
103). Αντίθετα, το µεγάλο πλήθος των ειδωλίων βρέθηκε «... εντός των χασµάτων και
των ρωγµών, είτε των οριζοντίων είτε των κατακορύφων, εντός στρώµατος τέφρας,
περιεχούσης και ολίγα τεθραυσµένα και κεκαυµένα οστά. Ήτο προφανές ότι η
απόθεσις εγένετο επίτηδες εντός των κοιλωµάτων, αφού µάλιστα η πυκνότης των
τεµαχίων και ο συστιβασµός τούτων θα ήτο αδύνατον να προήλθεν δια τυχαίας
διεισδύσεως εκ στρώµατος τέφρας, ήτις αρχικώς εκάλυπτεν ίσως τον βράχον». ∆ε
βρέθηκε κάποιο ίχνος που να υποδεικνύει την ύπαρξη κτιρίου· ή δεν υπήρξε ποτέ ή
αν υπήρχε θα πρέπει να ήταν «ελαφρόν ξύλινον κατασκεύασµα», το οποίο διαλύθηκε,
και το οποίο απεικονίζεται σε διάφορες λατρευτικές παραστάσεις. «Οπωσδήποτε
επρόκειτο µάλλον περί αποθέτου αναθηµάτων, ανατιθεµένων κατά τρόπον ανάλογον
µε την εντός των σχισµών των σταλακτιτών απόθεσιν, κυρίως κατά την
νεοανακτορικήν περίοδον, χαλκών ειδωλίων...» (σε σχετική σηµείωση αναφέρεται ότι
το καλύτερο παράδειγµα προέρχεται από το σπήλαιο του Ψυχρού, µε παραποµπή στη
δηµοσίευση Hogarth). Θα πρέπει να θεωρείται «γεγονός» ότι τα ειδώλια
(ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα, ακέραια ή ακρωτηριασµένα) τοποθετήθηκαν ή
µάλλον «εισεβιάσθησαν» µέσα στις σχισµές των βράχων µε την τέφρα µε την οποία
περισυνελέγησαν· πολλά από αυτά είχαν τοποθετηθεί, ενώ ήδη ήταν σπασµένα
(τµήµατα ενός ειδωλίου βρέθηκαν σε διαφορετικές σχισµές). Τα ευµεγέθη ζώδια
βρέθηκαν στις µεγάλες κοιλότητες ή και πάνω στο λίγο χώµα της επιφάνειας.
Εποµένως «... το αποτεθέν υλικόν προήλθεν εκ προηγηθείσης τελετουργίας, κατά την
οποία ερρίφθησαν εις την πυράν και εθρυµµατίσθησαν τα πήλινα ειδώλια και ζώδια.
Είτα η τέφρα περισυνελέγη και εσκορπίσθη επί του βράχου της κορυφής,
επληρώθησαν δε επίτηδες αι ρωγµαί και κοιλότητες αυτού δια του περικαύστου
υλικού». Τα ίχνη της πυράς ωστόσο δεν είναι εµφανή πάνω στα ειδώλια· θα πρέπει να
µην «... ερρίπτοντο ευθύς εξαρχής εντός µεγάλης πυράς, ως τούτο συνέβαινε εις την
πυράν του Ηρακλέους επί της Οίτης». Ωστόσο το τελευταίο έθιµο, θα µπορούσε να
αποτελεί επιβίωση προελληνικού εθίµου που συναντούµε στα µινωικά Ιερά Κορυφής
(Πλάτων 1951: 103).
Η υπόθεση για συνειδητή τοποθέτηση των ειδωλίων στις σχισµές του βράχου,
αποτελεί µια ερµηνεία του Πλάτωνα, που διαµορφώθηκε κατά την «ανασκαφή» του
ΙΚ στην Κορφή Μαζά, και η οποία αποτελεί κοινή αντίληψη για τα «βραχώδη» ΙΚ,
ακόµη και σήµερα. Ο Πλάτων, σε µία ούτως ή άλλως, εξαιρετικά διαταραγµένη θέση,
λόγω της µεταγενέστερης και µακραίωνης χρήσης του χώρου για κατοίκηση,
ερµηνεύει τη «διαδικασία διαµόρφωσης» της πολιτισµικής επίχωσης, µε γνώµονα τις
πιθανές τελετουργικές διαδικασίες που γίνονταν στο βραχώδες ιερό. ∆εν είναι ο
πρώτος. Και ο Myres ερµήνευσε την παρουσία πλήθους άκρων (ποδιών, κεράτων)
και την παράλληλη απουσία σωµάτων των αντίστοιχων ειδωλίων «διαδικαστικά»,
δηλαδή µε βάση την πιθανή δραστηριότητα των ανθρώπων που χρησιµοποιούσαν το
ιερό: υπέθεσε ότι κατά τον καθαρισµό της πυράς µε τσουγκράνα τα µεγαλύτερα
τµήµατα των ειδωλίων αφαιρούνταν, ενώ παρέµεναν και ισοπεδώνονταν µαζί µε το
χώµα τα µικρότερα τµήµατα των ειδωλίων, δηλαδή τα άκρα τους (Myres 1902 – 3:
358). Ο Πλάτων διαµορφώνει τα ερµηνευτικά του επιχειρήµατα µε µια ιδιαίτερη
«ανάγνωση» του συγκειµένου (context) των ειδωλίων: η «µήτρα» (matrix) των
ευρηµάτων αποτελείται από το µοναδικό χώµα που βρέθηκε στους γυµνούς βράχους
αναµεµειγµένο µε τέφρα· διατηρήθηκε µέσα στις καρστικές τοµές των ασβεστολίθων,
κάτι που γίνεται πολύ συχνά όταν ο βράχος ξεπλένεται από τα νερά της βροχής· για
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τη «στάση» των ειδωλίων (provenience), αναφέρει ότι, ανεξάρτητα αν ήταν οριζόντια
ή κατακόρυφα, βρέθηκαν µέσα στα χάσµατα και στις σχισµές των βράχων, γεγονός
που αποδεικνύει (η «στάση») ότι η τοποθετησή τους έγινε «επίτηδες», δηλαδή ότι
πρόκειται για το αποτέλεσµα πολιτισµικής και όχι φυσικής διαδικασίας· και όµως η
συγκεκριµένη «στάση» θα µπορούσε να αποτελέσει το τεκµήριο για την υποστήριξη
µιας φυσικής διαδικασίας «εγκλωβισµού» των σπασµένων ειδωλίων µέσα στις
σχισµές των βράχων. Τέλος, τα µόνα στοιχεία «συσχετισµού» (association) που
παρέχει, δηλαδή τα λίγα καµµένα οστά και η απουσία κεραµικής, θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για την αναπαράσταση πλήθους διαδικασιών, είτε φυσικών, είτε
πολιτισµικών, που να µην έχουν σχέση µε την υποδεικνυόµενη πρόταση του
Πλάτωνα. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί η προσπάθεια του Πλάτωνα, να
αντλήσει παράλληλα τελετουργικών πυρών στην αρχαία ελληνική ιστορία και
µυθολογία (τελετουργική πυρά «θανάτου» του Ηρακλή στην Οίτη). Ενδεχοµένως,
πρόκειται για µία ένδειξη ανταπόκρισης στο «κάλεσµα» του Nilsson, για
περισσότερες συγκριτικές µελέτες της προϊστορικής µε την «ιστορική» θρησκεία του
Αιγαίου.
Το ευρηµατολόγιο αποτελείται αποκλειστικά από «αναθήµατα µικρά ειδώλια
και ουδέν πλέον»· ούτε κεραµεική, ούτε κάποιο χάλκινο αντικείµενο. Η απουσία
µεταλλικών αντικειµένων δεν θα πρέπει να είναι συµπτωµατική. Όπως παρατηρήθηκε
σε όλα τα παρόµοιας φύσης ιερά από τον Nilsson αυτό οφείλεται «... εις την φύσιν
της απονεµοµένης λατρείας και εις τον χαρακτήρα της λατρευοµένης θεότητος»
(Πλάτων 1951: 104). Η ποσότητα των ειδωλίων διαφέρει από εκείνη του Πετσοφά.
Αυτό οφείλεται ίσως στην δράση της βροχής που θα πρέπει να απογύµνωσε το βράχο
από πολλά άλλα αναθήµατα. Απρόοπτη σηµείωση ενός ενδεχόµενου
«αντεπιχειρήµατος» στην ερµηνεία της τελετουργικής εναπόθεσης των ειδωλίων
µέσα στους βράχους. Από την άλλη µεριά η ανασκαφή δεν ήταν εξαντλητική λόγω
αντικειµενικών δυσκολιών (έλλειψη µέσων, δυσκολία µετακίνησης λιθοσωρών). Αν
και «ο γενικός χαρακτήρ του ευρήµατος» είναι όµοιος µε τον αντίστοιχο του
Πετσοφά, παρατηρείται κάποια ποιοτική διαφορά µεταξύ των δύο συνόλων, αφού τα
ειδώλια της Κορφής παρουσιάζουν «... πτωχοτέραν πως εµφάνισιν». Έχει
εξαφανιστεί, επιπλέον, το επίχρισµα και τα χρώµατα των ειδωλίων, αφενός λόγω της
ποιότητας του πηλού, αφετέρου λόγω της επιφανειακής τους απόθεσης. Ως προς την
τυπολογία των ειδωλίων υπάρχει σχετική οµοιότητα µεταξύ των δύο συνόλων, εκτός
ίσως από τα αναθηµατικά µέλη που στο σύνολο της Κορφής Καλού Χωριού είναι
σπάνια.
Και σε αυτό το σηµείο, είναι δυνατόν να ανιχνευθούν ιδέες, οι οποίες
αργότερα, µε τον εµπλουτισµό του ευρηµατολογίου των ΙΚ, θα παγιωθούν στην
αντίληψη των ερευνητών. Αξιοσηµείωτη, λοιπόν, είναι η σύγκριση των «πτωχών»
ειδωλίων του Μαζά, µε των ποιοτικώς ανώτερων, ειδωλίων του Πετσοφά· ένας
εύστοχος υπαινιγµός της ποιοτικής διάκρισης των ΙΚ, µέσα από τις ιδαίτερότητες του
ευρηµατολογίου. Πρόκειται για την ιδέα που θα οδηγήσει πολύ αργότερα στην
«ανακάλυψη» των «αγροτικών ΙΚ» (rural peak sanctuaries) και στην αντιπαραβολής
τους µε τα λεγόµενα «ανακτορικά ΙΚ» (palacial ή prestigious peak sanctuaries). Έτσι
και εδώ, το «πτωχό» σύνολο του Μαζά, αντιπαραβάλλεται και συγκρίνεται µε το
«πλούσιο» σύνολο (ποιοτικά και ποσοτικά) του Πετσοφά.
Ο πηλός των ευρηµάτων παρουσιάζει οµοιογένεια: πρόκειται για τον φαιό –
υπέρυθρο πηλό, συνήθης και χαρακτηριστικός πηλός της περιοχής της επαρχίας
Πεδιάδας. ∆ιαφοροποιήσεις παρατηρούνται µόνο στις προσµίξεις του: τα µικρά
ειδώλια πλάθονται από καθαρό πηλό (σε ορισµένες περιπτώσεις διαπιστώνεται
επιµελής προπαρασκευή), ενώ για τα µεγάλα ζώδια χρησιµοποιείται πηλός µε
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άφθονες προσµίξεις «µορίων φυλλιδίων µαρµαρυγίου – µίκας). ∆ιατηρούνται ίχνη
του επιχρίσµατος σε ικανοποιητικό βαθµό (ιδίως το µελανό επίχρισµα που κάλυπτε εξ
ολοκλήρου ορισµένα ειδώλια). Ο Πλάτων, ακολουθώντας τον Myres, προβαίνει σε
συσχετισµό του ευρήµατος µε βάση τη σύσταση και την ποιότητα του πηλού. Η
σύνδεση του ΙΚ στην Κορφή Μαζά, µε την επαρχία Πεδιάδας, είναι ιδιαίτερα
σηµαντική, διότι οριοθετεί όχι µόνο τον πιθανό χώρο προέλευσης των αναθετών,
αλλά και διάφορες πτυχές της πηλοπλαστικής βιοτεχνίας, που έχουν να κάνουν µε τις
πηγές άντλησης της πρώτης ύλης. Ωστόσο, θα πρέπει να τονισθεί, ότι είναι δυνατόν
ακόµη και σήµερα να αντικρίσει κανείς, πηγές πλούσιου βαθυκόκκινου αργίλου, στις
παρυφές του δρόµου που οδηγεί στο Καλό Χωριό. Η περιοχή είναι πλούσια σε πρώτη
ύλη.
Ακολουθεί κατάταξη των αναθηµάτων στις παρακάτω κατηγορίες. Θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι οι όροι «αναθέτες», «λάτρεις», «αναθήµατα», είναι όροι που
χρησιµοποιούνται στο πρωτότυπο κείµενο από την αρχή, χωρίς απαραίτητα να
δίνονται κάποιες ιδιαίτερες εξηγήσεις για τους χαρακτηρισµούς αυτούς. Ασφαλώς,
κάποτε παρεισφρύουν στη ροή του κειµένου, κάποιες νύξεις πάνω στο θέµα του
χαρακτηρισµού τους, αλλά δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαπραγµάτευση. Η ταξινόµηση των
ειδωλίων, που επιχειρεί ο Πλάτων, είναι η δεύτερη ταξινόµηση που προτείνεται, στην
ιστορία της µελέτης των ΙΚ, µετά την υποτυπώδη ταξινόµηση – οµαδοποίηση που
συναντάµε στην δηµοσίευση του Myres. Ο βρετανός προτιµά τους ευρύτερους και
«ουδέτερους» ερµηνευτικά όρους, προκειµένου για τα ανθρωπόµορφα ειδώλια,
«ανθρώπινα ειδώλια – γυναικεία – αντρικά», ενώ για τα άλλα ειδώλια τους όρους
«ζώα και άλλα αντικείµενα», καθώς και «άλλες αναθηµατικές προσφορές», ενώ στο
τέλος επιχειρεί µια ερµηνεία των «αναθηµατικών προσφορών» (Myres 1902 – 3:
361, 367, 376, 380). Συγκρίνοντας τις χρήσεις των παραπάνω «ερµηνευτικών –
όρων», δηλαδή των ερµηνειών «λατρευτές», η ταξινόµηση του Myres για µία ακόµη
φορά µαρτυρά «... την ερµηνευτική προσπάθεια [του βρετανού, που κινείται] σε
συντηρητικά, ‘λογικά’, κατά το δυνατόν πραγµατιστικά πλαίσια...» (Ζώης 1996:
379). Στην ταξινόµηση του Πλάτωνα αναφέρονται:
Α) «Ειδώλια λατρευτών». Ίσος αριθµός γυναικείων και ανδρικών ειδωλίων
(δεν παρατηρείται κατά γένος διαφοροποίηση του αριθµού των λατρευτών). Η στάση
των µορφών και ιδιαίτερα η κίνηση των χεριών αποδεικνύει ότι απεικονίζονται
λατρευτές. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ειδώλου που αναπαριστά θεότητα
(αντένδειξη αποτελεί το µικρό µέγεθος των ειδωλίων).
1. «Ειδώλια ανδρών». α) «Ορθίων». Κανένα από τα δείγµατα δε
βρέθηκε ακέραιο· σε έξι διασώθηκε ο κορµός µε την κεφαλή, σε δύο µόνο.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι πολλά «µοναδικά» δείγµατα που αναφέρονται στο
κείµενο δεν φωτογραφίζονται στους πίνακες της µελέτης. Ο Πλάτων απλώς αναφέρει
«ατυχώς µη απεικονισθέντα», χωρίς να εξηγεί περισσότερο το γιατί (έχει να κάνει µε
την αρχική δειγµατοληψεία από τον αρχαιολόγο;). ∆ιατηρούνται εξολοκλήρου τα
χέρια («εις το µικρότερον απλώς δι’ αυλακώσεων αποδοθείσαι»). Στα περισσότερα
διασώθηκε είτε µόνο η κεφαλή, είτε ο κορµός µέχρι τους µηρούς. Βάση δεν
διατηρήθηκε. «Τα συµπληρωθέντα συνεπληρώθησαν βάσει αναλόγων εκ Πετσοφά.
Όµως η κρατούσα οµοιοτυπία βοηθεί εις τον ακριβή καθορισµόν του τύπου». Αξίζει
να σηµειωθεί ότι το σύνολο του Πετσοφά δεν αποτελεί µόνο «ερµηνευτικό κανόνα»
για την προσέγγιση των ειδωλίων αλλά και για την «ασφαλή» αποκατάστασή τους.
Τα περισσότερα είχαν µελανό επίχρισµα· σε δύο διατηρήθηκε ερυθρό (ίσως να
υπήρχε και σε άλλα ερυθρό επίχρισµα αλλά χάθηκε). Στάση: οι λάτρεις
παριστάνονται «ευθυτενώς ιστάµενοι», µε τα πόδια ενωµένα, ή λίγο διιστάµενα
(οπότε το ένα πόδι προβάλλεται ελαφρώς). Τα χέρια ανασηκώνονται στο στήθος (στο
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ίδιο ύψος και χωρίς να εφάπτονται)· οι αγνώνες κλίνουν προς τα πίσω. Ίχνη πάνω στο
στήθος βεβαιώνουν την ακριβή θέση των πήχεων. Η κεφαλή βλέπει προς τα πάνω, µε
«... τον πώγωνα προεξέχοντα». Αδροµερής απόδοση των προσωπογραφικών
χαρακτηριστικών: εµπίεση των δακτύλων διαµορφώνει τις οφθαλµικές κοιλότητες, τη
µύτη αλλά και τα αυτιά· τα µάτια θα πρέπει να αποδίδονταν γραπτώς. Η κεφαλή
συνήθως αποδίδεται «οξυνοµένη δι’ εµπιέσεως» και αυτό θα πρέπει να οφείλεται στο
είδος της κόµµωσης. Σε µία κεφαλή µε συµµετρική απόδοση των προσωπογραφικών
χαρακτηριστικών (τα µάτια µε σφαιρίδια και το στόµα µε εγχάραξη), «επιµήκης
εξοχή» στο µέσο της, αποδίδει την κόµη· άλλη κεφαλή παρουσιάζει όµοια κόµη πάνω
από το µέτωπο. Σε τρία κεφάλια η κορυφή πλάθεται επίπεδη, σχηµατίζοντας
ελλειψοειδή κοιλότητα (σε µία περίπτωση µε τέσσερα εξάρµατα)· «αν δεν πρόκειται
περί κεφαλών γυνακείων ειδωλίων...» τότε σε αυτό το σχήµα της κεφαλής θα
µπορούσαµε να αναγνωρίσουµε ένα είδος ανδρικού καπέλου. Από το περίζωµα
αποδίδεται πλαστικά ο αιδοιοθύλακας, ενώ η ζώνη θα πρέπει να αποδίδονταν
χρωµατικά πάνω στο επίχρισµα. β) «Ειδώλια ανδρών καθηµένων»: διασώθηκε µόνο
ένα µε ακρωτηριασµένα τα άκρα (δίνεται παραποµπή στην απεικόνισή του στο
σχετικό πίνακα µε την εξής σηµείωση: «... ο σκίµπους εφ’ ου κάθηται είναι
εκµαγείον, κατασκευασθέν κατά τα ανάλογα του Πετσοφά»). Το ειδώλιο πλάστηκε
από καθαρό πηλό, ενώ λεπτοµέρειες της πλαστικής του απόδοσης µαρτυρούν
επιµεληµένο προϊόν: το περίζωµα (ζώνη και αιδιοθύλακας) αποδίδονται πλαστικώς, ο
άνω κορµός είναι τριγωνικός, τα χέρια ανασηκώνονται στο στήθος, οι αγκώνες όµως
δεν κάµπτονται προς τα πίσω. Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί εκ νέου η
διάκριση των ειδωλίων που προτείνει ο Myres, έτσι ώστε να παραβληθεί µε την
αντίστοιχη του έλληνα αρχαιολόγου. Η διάκριση µε κριτίριο τη στάση των ειδωλίων
έπεται της διάκρισης κατά γένος, δηλαδή πρώτα διακρίνει τα ειδώλια σε ανδρικά και
γυναικεία και έπειτα καταπιάνεται µε όλα τα καθιστά ανθρωπόµορφα ειδώλια, διότι η
στάση δυσχαιρένει την αναγνώριση του φύλου των καθιστών ειδωλίων (Myres 1902
– 3: 373).
2) «Ειδώλια γυναικών». ∆ηµοσιεύονται δύο ακέραια και τέσσερα ακέφαλα
δείγµατα. Από τα άλλα διατηρήθηκαν αποσπασµένες κεφαλές, τµήµατα του
ενδύµατος (µε το «περιτραχήλιον τύπου collar Medicis»). Στάση: τα γυναικεία
ειδώλια, κατά κανόνα παριστάνονται όρθια, και η λατρευτική τους στάση είναι
διαφορετική από εκείνη των ανδρών: εκτείνουν προς τα εµπρός τα χέρια, εκτός από
δύο τα οποία τα ανασηκώνουν προς το άνω µέρος του στήθους και φαίνεται να τα
ενώνουν. «Ίσως η διπλή αυτή στάσις απονοµής λατρείας δέον να ερµηνευθεί δια δύο
διαδοχικών κινήσεων, των οποίων η πρώτη ήτο εκτείνουσα, η δε δευτέρα
συµπτύσσουσα». Στην ιδέα αυτή του Πλάτωνα θα µπορούσε να ανιχνευθεί πλήθος
σύγχρονων ερµηνευτικών προσεγγίσεων για την ερµηνεία των στάσεων των
ειδωλίων. Από τις πιο χαρακτηριστικές προσεγγίσεις, θεωρώ ότι είναι η
αναπαράσταση µιας ολοκληρωµένης «ορχηστικής κίνησης» που επιχειρεί να
αναπαραστήσει η Μανδαλάκη34.
Παρά την χονδροειδή τους κατασκευή, η εµφάνισή τους είναι κοµψή λόγω της
περίτεχνης περιβολής «... ήτις εµφανίζεται ως παραλλαγή του συρµού Πετσοφά». Σε
σηµείωση στο σηµείο αυτό ο συγγραφέας αναφέρει ότι η ανάλυση του συρµού αυτού
από τον Myres δεν είναι καθ΄όλα ορθή· το διάγραµµα του γυναικείου φορέµατος που
προτείνει ο βρετανός αρχαιολόγος δεν ερµηνεύει ορισµένες λεπτοµέρειες του, οι
οποίες αποδίδονταν µε χρώµα· επιβάλλεται η µελέτη των µινωικών συρµών σε όλες
34
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τις περιόδους. Τέλος στην ίδια σηµείωση αναφέρει ότι οι σχετικοί µε το θέµα
σχολιασµοί του Glotz (1939) είναι εν πολλοίς εσφαλµένοι. Αν διατηρούνταν το
επίχρισµα και τα χρώµατα, είναι βέβαιο ότι η εικόνα των ειδωλίων αυτών θα ήταν
εντελώς διαφορετική, και επιλέον θα µπορούσαµε να διακρίνουµε πολλά από τον
περίτεχνο στολισµό του ενδύµατος. Τα ίχνη δείχνουν ότι το επίχρισµα ήταν µελανό ή
ερυθρό· το λευκό χρώµα είχε χρησιµοποιηθεί για να καλύψει τη γυµνή σάρκα· πολλές
κεφαλές έχουν αναγνωριστεί ως γυναικείες λόγω ακριβώς του λευκού χρώµατος του
δέρµατος. Καλύµµατα κεφαλής: τα περισσότερα γυναικεία ειδώλια φαίνεται ότι
φορούσαν «... επί της κεφαλής χωνοειδώς διευρυνόµενον προς τα άνω πίλον...»
αναπτυγµένο τις περισσότερες φορές προς τα εµπρός. Ωστόσο στο σύνολο αυτό δεν
αναγνωρίστηκε ο «ευρύς προς τα άνω αναπτυσσόµενος πέτασος» των ειδωλίων από
τον Πετσοφά. Ο πίλος έχει
«κυαθοειδές» σχήµα και το συγκεκριµένο
χαρακτηριστικό κάλυµµα της κεφαλής χρησιµοποιείται για την ασφαλή αναγνώριση
των γυναικείων αποσπασµένων κεφαλών. Ένα µόνο ειδώλιο φέρει ιδιόµορφο καπέλο
«... αποδοθέν δια µικρών ακτινοειδώς διατεταγµένων και περιστρεφόντων την
κεφαλήν εξαρµάτων – ήσαν αρχικώς τέσσερα – και ενός προς τα όπισθεν εξέχοντος
και ανήκοντος εις τον πίλον». Αν και δεν εντοπίζονται εδώ «ευρείς πέτασοι τύπου
Πετσοφά», δεν αποκλείεται να χρησιµοποιήθηκαν αναπτυγµένα καλύµµατα κεφαλής.
Μικρό ορθογώνιο πλακίδιο, ελαφρώς κυρτό, µε στέλεχος κάτω (ίσως τµήµα κεφαλής)
ερµηνεύεται από τον συγγραφέα ώς ευρύς ορθογώνιος πέτασος. Αν η ερµηνεία
ευσταθεί τότε θα πρέπει να δεχτούµε ότι και η περιοχή της κεντρικής Κρήτης
συµµετέχει στην εφευρετικότητα συρµού καλυµµάτων (Πλάτων 1951: 107).
Το περικόρµιο δε δηλώνεται πάντα µε σαφήνεια· ο λαιµός, µέρος των ώµων
και το στήθος µε τους µαστούς παριστάνονταν γυµνά µε λευκό χρώµα (σε ένα
ειδώλιο οι µαστοί αποδίδονται µε εξάρµατα). Τα ίχνη του λευκού χρώµατος λείπουν
από τους βραχίονες· ενδεχοµένως το περικόρµιο ήταν χειριδωτό. Το κύριο ωστόσο
χαρακτηριστικό του ενδύµατος είναι το «τριγωνικώς οξυνόµενον περιτραχήλιον του
γνωστού τύπου collar Medicis». Ο τύπος είναι γνωστός από τα ειδώλια του Πετσοφά
και από πλήθος παραδειγµάτων ΜΜ Ι γυναικείων ειδωλίων σε ολόκληρη τη µινωική
εποχή (Κνωσό, Παλαίκαστρο, Τύλισος, Κουµάσα). Ο Πλάτων δείχνει ότι
αναρωτήθηκε για την διάδοση του συγκεκριµένου χαρακτηριστικού του γυναικείου
ενδύµατος. Ίσως να αναρωτιόταν αν αποτελεί ένα γενικότερο συρµό και όχι ένα
ιδιαίτερο τελετουργικό ένδυµα. Σε δύο περιπτώσεις ο γιακάς αυτός είναι ενισχυµένος
«... δια ράχεως· τούτο καθιστά πιθανόν ότι το τµήµα τούτο του γυναικείου φορέµατος
ήτο ενισχυµένον δι’ υπερραµένου υφάσµατος (φόδρας)». Σε άλλα ειδώλια το
περικόρµιο «... εκτείνεται εις περιφερές κύκλω περιτραχήλιον, εις το ύψος των
προτεινοµένων χειρών». Φούστα: στα µικρότερα ειδώλια αποδίδεται κωνική παρά
κωνοειδής. Ορισµένες φούστες αποδίδονται «τραβηγµένες» στα πλάγια
παρουσιάζοντας «... συνοπτικώς τον επικρατούντα, ως φαίνεται, ενταύθα συρµόν της
λίαν πλατείας και ελαφρώς κυµατιζούσης ή πτυσσοµένης εσθήτος, η οποία πολύ
ενθυµίζει τα φορέµατα χορού της αυλής των Βουρβώνων». Η φούστα είναι κοίλη, και
παρόλο που δεν είναι ορατά, αποδίδονται από κάτω και τα πόδια της µορφής, τις
περισσότερες φορές «αιωρούµενα ή ατροφικά, ή ακρωτηριασµένα». Φαίνεται ότι
µετά το πλάσιµο των ποδιών προστέθηκε η εσθήτα, µε την περιτύλιξη ενός φύλλου
πηλού. Ο Πλάτων τέλος αναφέρει ότι τα γυναικεία ειδώλια από το Μαζά πλουτίζουν
τις γνώσεις µας για τους ενδυµατολογικούς συρµούς των γυναικών κατά την πρώιµη
παλαιοανακτορική περίοδο. Ένα από τα γυναικεία ειδώλια φαίνεται σαν να στέκεται
πίσω από µια ορθογώνια πλάκα και να στηρίζεται πάνω σε αυτήν· η πλάκα
διατηρείται επαρκώς, ώστε να εξακριβώνεται ότι δεν έχει σχέση µε την εσθήτα· η
µορφή εφάπτεται πίσω από την πλάκα λίγο λοξά. ∆εν διακρίνεται ίχνος από χρώµα. Ο
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συγγραφέας πιστεύει ότι ο πηλοπλάστης µε αυτόν τον τρόπο θέλησε να δηλώσει τον
τόπο της προσευχής, «... είναι δηλαδή γνωστόν ότι το άδυτον του ιερού εχωρίζετο δια
διαφραγµάτων από το λοιπόν δωµάτιον, ως π.χ. εις το ιερόν του Οίκου του Αρχιερέως
εν Κνωσό. Πολύ πιθανόν τα Ιερά Κορυφής να είχον πάλαι ελαφρά κατασκευάσµατα,
τεµένη µάλλον παρά οικοδοµήµατα, όπου διαχωριστικά θωράκια εχώριζον τον χώρον
της τελετουργίας από τον χώρον της προσευχής και αφιερώσεως» (Πλάτων 1951:
109). Πρόκειται για τη µοναδική περίπτωση, όπου ένα «παραπληρωµατικό
χαρακτηριστικό» ενός ειδωλίου ερµηνεύεται ως αρχιτεκτονικό στοιχείο, το οποίο
µάλιστα αναζητείται στις αρχιτεκτονικές δοµές του ΙΚ.
Ακολουθούν τα «Αναθηµατικά µέλη» (Β) (Πλάτων 1951: 109 - 10).
∆ιατηρείται ένα µόνο ασφαλές παράδειγµα, ένα πόδι µε τρήµα αναρτήσεως· «...
ούτως παρεστάθη µετ’ επιµελείας µε την άρθρωσιν του γόνατος, τα σφυρά και τους
περιβάλλοντας τένοντας». Βρέθηκε ακόµη ένα άλλο αποσπασµένο πόδι αλλά χωρίς
τρήµα ανάρτησης, γεγονός που το καθιστά αµφισβητήσιµο αν ανατέθηκε
µεµονωµένα· ωστόσο η κάµψη που παρουσιάζει θα ήταν αδύνατο να ανήκει σε όρθια
η καθιστή µορφή. Μικρότερο πόδι, καµµένο, ίσως ανήκει σε γυναικεία µορφή, όπως
τα ατροφικά µέλη που υπάρχουν κάτω από την εσθήτα. Το δείγµα είναι ελάχιστο σε
σχέση µε την παµπληθή οµάδα αναθηµατικών µελών από τον Πετσοφά (πόδια, χέρια,
τµήµατα κορµού, ηµίτοµα ή τεταρτηµόρια, κεφαλές όχι αποσπασµένες αλλά
αυτοτελώς κατασκευασµένες προς ανάθεση, αιδοιακή χώρα κλτ). Σε υποσηµείωση
εφιστάται προσοχή στην ασφαλή αναγνώριση των αποσπασµένων µελών, τα οποία θα
µπορούσαν να αποκρουσθούν από ολόκληρα ειδώλια· µε λανθασµένο τρόπο
ερµηνεύτηκε από τον συγγραφέα ζεύγος άκρων ποδών «... παχέων και εκ τούτου
νοµισθέντων εξοιδηµένων, ως ανατεθέν δια περίπτωσιν ελεφαντιάσεως», ενώ
πρόκειται απλώς για αποκρουσµένα πόδια ταύρου. Ο ελάχιστος αριθµός
αναθηµατικών µελών δε θα πρέπει να είναι συµπτωµατικός· ίσως να οφείλεται στην
ιδιαιτερότητα της λατρευοµένης θεότητας στην Κορφή Μαζά του Καλού Χωριού, σε
σχέση µε την αντίστοιχη του Πετσοφά που θα πρέπει να είχε ανάλογες θεραπευτικές
ιδιότητες. Σε υποσηµείωση αναφέρεται ότι δεν είναι απαραίτητο η θεότητα να είναι
διαφορετική, παραπέµποντας στην Παναγία και στους Αγίους που σε κάθε τόπο
τονίζεται κάποια ιδιαιτερότητά τους· άλλωστε έχουν βρεθεί και άλλου αναθηµατικά
µέλη, σε κατοικηµένους µινωικούς χώρους (Τύλισος, Μάλια)
Στη συνέχεια περιγράφονται τα «Ζώδια» (Γ) (Πλάτων 1951: 110 - 2).
Αφθονούν, όπως και στο ιερό του Πετσοφά, τα «οµοιώµατα τετραπόδων ζώων» όλων
των µεγεθών· διακρίνονται τρεις κατηγορίες µε βάση το µέγεθος: στα µικρότερα, στα
ζώδια του µεσαίου µεγέθους, και στα ευµεγέθη. ∆εν υπάρχει χρονολογική
διαβάθµιση µεταξύ των τριών κατηγοριών: τα ζώδια βρέθηκαν µαζί, ο πηλός και ο
τύπος είναι ο ίδιος. Ο Πλάτων παρέχει ενδείξεις στρωµατογραφικής συνάφειας
(«ανευρέθησαν οµού»), ποιοτικής οµοιογένειας του πηλού και κοινής τυπολογίας
(«και ο πηλός και ο τύπος είναι ο αυτός»). Ο πηλός των µεγάλων είναι ακάθαρτος
(προσµίξεις µε κόκκους µαρµαρυγίου-µίκας) - κοινό τεχνικό χαρακτηριστικό της
µινωικής πηλοπλαστικής. Αντίθετα, η µικροπλαστική απαιτεί καθαρότερο ή και
εντελώς καθαρό πηλό. Τα µικρά ζώδια έχουν µικρογραφικό – µικροσκοπικό
χαρακτήρα, τα του µεσαίου µεγέθους διακρίνονται από τα µικρά «.., δια την µάλλον
στιβαράν κατασκευήν». Όλα τα ειδώλια είναι συµπαγή, εκτός από τον κοίλο µεγάλο
ταύρο, του οποίου διατηρήθηκε τµήµα της κεφαλής. Η αναγνώριση του είδους των
παρισταµένων ζώων είναι δύσκολη, εκτός ίσως από τα ευµεγέθη η ταύτιση των
οποίων µε βοοειδή ή ταύρους είναι ασφαλής (σαφώς διακρινόµενα κέρατα, επίπεδος
µυκτήρας, κυλινδρικό µε ράχη σώµα και «... κρεµωµένην εις απόστασιν από το σώµα
ουράν» (τις περισσότερες φορές έχει αποκρουσθεί). Αξιοσηµείωτος είναι ο
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προβληµατισµός του Πλάτωνα για την ασφαλή αναγνώριση του τύπου του ζώου από
«ευχερώς διακρινόµενα» µορφολογικά στοιχεία των εξωτερικών χαρακτηριστικών
του ζώου, αλλά και από την στάση του σώµατος ή των άκρων του (εδώ η κρεµασµένη
σε απόσταση από το σώµα ουρά, πρβλ. το σώµα της νυφίτσας από τον Πετσοφά).
Αν και στα µεσαίου µεγέθους ζώδια δε διακρίνονται τα κέρατα από τα αυτιά
και στα µικρότερα µόνο κέρατα φαίνεται να αποδίδονται «... η όλος ανάλογος στάση
και µορφή» αποδεικνύει ότι και τα ζώδια αυτά αναπαριστούν βοοειδή. Βρέθηκε
επιπλέον ένα αποσπασµένο αυτί µεγάλου βοοειδούς, «καλώς αποδοθέν πλαστικώς»·
στα µεγάλα ζώδια και σε ένα µικρό τα µάτια αποδόθηκαν πλαστικά µε επίθετα
δισκία· ανιχνεύεται µελανό επίχρισµα στα σώµατα των ζώων· σε ένα ζώδιο µέσου
µεγέθους, µε επιµεληµένο πλάσιµο, διακρίνονται οι αρθρώσεις και η σπονδυλική
στήλη κάτω από το δέρµα. Τα περισσότερα µικροσκοπικά ζώδια µάλλον παριστάνουν
σκύλους παρά πρόβατα (µικρά ανορθωµένα αυτιά, µόλις εξέχουσα ουρά)· ο
αρχαιολόγος αναφέρει ότι «... εις το σύνολον των ανατεθέντων θα ήσαν ως οι
φύλακες των αγελών ή των ποιµνίων», σηµειώνοντας παράλληλα ότι σκύλοι µαζί µε
τα άλλα ζώδια έχουν βρεθεί και σε άλλα Ιερά Κορυφής, χωρίς να αναφέρει σε ποιά
(ταυτόχρονα παραπέµπει στην «ενδιαφέρουσα δια την απόδοσιν ολόκληρου ποιµνίου
µε τον ποιµένα του» λοπάδα από το Παλαίκαστρο). ∆ύο µικροσκοπικά ζώδια
φαίνεται να είναι «ανακεκλιµένα ως αναπαυόµενα». Σε σκύλο αποδίδεται ένα κεφάλι
που θα πρέπει να ανήκε σε ευµέγεθες ζώδιο, λόγω µορφολογικών ιδιαιτεροτήτων:
επιµήκης κεφαλή, καταλήγει σε ρύγχος προς το οποίον κατατείνει η ράχη του
κρανίου· τα λευκά µάτια αποδίδονταν γραπτώς πάνω στο µελανό επίχρισµα. Τέλος, η
µικρή κεφαλή µε το µακρύ λαιµό που στρέφεται, ανήκει µάλλον σε «ικτίδα» παρά σε
«δορκάδα», συγκρίνοντάς την µε τα οµοιώµατα ικτίδων από τον Πετσοφά. Τµήµα
µηρού και κνήµης µεγάλου ποδιού λόγω του προεξέχοντος γονάτου θα µπορούσαν να
αποδοθούν σε ανθρωπόµορφο ειδώλιο, ωστόσο ανάλογα οµοιώµατα από τον
Πετσοφά και το Παλαίκαστρο, που διασώζουν την οπλή ή το «δίχηλον πέλµα»
υποδεικνύουν ότι µάλλον ανήκει σε µεγάλο ζώδιο. Στη σχετική περιγραφή του
Πλάτωνα αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η διάκριση ενός «κοπαδιού». Έως τώρα τα
ειδώλια αντιµετωπίζονταν ως µεµονωµένες προσφορές. Με την παρουσία του
σκύλου, και µε παραποµπή στη γνωστή λοπάδα από το Παλαίκαστρο που
απεικονίζεται ολόκληρο κοπάδι, ο Πλάτων υπαινίσσεται την πιθανή ύπαρξη
«συµπλέγµατος ή συντάγµατος ειδωλίων» που αναπαριστάνει ένα κοπάδι µε το
σκύλο. Η ιδέα του είναι πρωτότυπη. Ενδέχεται, αυτού του είδους η συγκειµενική
ερµηνεία των ζωδίων, να αποτέλεσε το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθεί η
µεταγενέστερη προσέγγιση του Rutkowski, για την ένταξη των ΙΚ, σε ζώνες
βοσκότοπων, και για την αναπαράσταση µιας λαϊκής λατρείας ποιµένων (Rutkowski
1972: 184).
Ο Πλάτων κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη µεγάλη κεφαλή ταύρου. Το µήκος
του, κοίλου καθώς φαίνεται, ειδώλου, στο οποίο ανήκε η κεφαλή, θα πρέπει να
ξεπερνούσε το µισό µέτρο. Ο αρχαιολόγος αναφέρει ότι είναι αδύνατον η κεφαλή να
αποτελούσε «πλαστικό ρυτό σε σχήµα κεφαλής ταύρου», χαρακτηριστικό σκεύος των
νεοανακτορικών χρόνων. Τέτοια σκεύη δεν υπάρχουν στα παλαιοανακτορικά χρόνια,
στα οποία, αντιθέτως, είναι συνηθισµένη η παραγωγή κοίλων εσωτερικώς ζωδίων
ταύρων, «... οίτινες συχνά είναι πλαστικά αγγεία». Το µεγάλο µέγεθος δεν είναι υπέρ
της χρήσης του σκεύους ως σπονδικού αγγείου. Η αποκατάσταση της κατεύθυνσης
των κεράτων έγινε κατά µίµηση µικρού οµοιώµατος από το Παλαίκαστρο· το αυτί
αποδίδεται πλαστικά, και το µάτι µε απλό έξαρµα του πηλού «... δίκην δοθιήνος, ως
εις µίαν µικροτέραν ΜΜ Ι, επίσης κοίλην, κεφαλήν βοός εκ Παλαικάστρου». Οι
αναφερθείσες αναλογίες και η απουσία µεταγενέστερων ευρηµάτων στην περιοχή
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βεβαιώνει τη ΜΜ χρονολόγηση του ευρήµατος. Ο αρχαιολόγος εκφράζει την
έκπληξή του για την παρουσία ενός τόσο µεγάλου ειδώλου σε «... εν υπαίθριον Ιερό
Κορυφής» (Πλάτων 1951: 112). Είναι ωστόσο αξιοσηµείωτο, ότι δεν επιχειρεί κάποια
σύνδεση του µεγάλου ειδώλου µε τον γεωµετρικό οικισµό. Αντίθετα, αναφέρει την
απουσία «µεταγενέστερων ευρηµάτων στην περιοχή», αδιαφορώντας για την
«γνωστή πρωτογεωµετρικών χρόνων πηλίνη κεφαλή µεγάλου ειδώλου του Καλού
Χωριού», για την οποία κάνει λόγο στην αρχή της µελέτης (Πλάτων 1951: 98). Η
κεφαλή υποδεικνύει ικανή πηλοπλαστική παράδοση κατά τα πρωτογεωµετρικά
χρόνια, και δεν αποκλείεται το ογκώδες είδωλο ζώου να είναι δυνατό να
χρονολογηθεί υστερότερα από τα ΜΜ χρόνια.
Στην τέταρτη κατηγορία εντάσσονται τα «αναθηµατικά αγγεία». Βρέθηκε
µόνο ένα ιδιόρρυθµο µικρογραφικό αγγείο, σε σχήµα µικρής στάµνου, µε µία µόνο
οριζόντια λαβή. Και εδώ πολλά από τα περιγραφόµενα αντικείµενα δεν
απεικονίζονται. Στα πλάγια του αγγείου διακρίνονται ίχνη φθοράς που υποδεικνύουν
ότι «συνείχετο µετ’ άλλων αγγειδίων», τα οποία αποκρούστηκαν. Από τη θέση των
σηµείων προσκόλλησης της µίας λαβής (ενώ θα περίµενε κανείς ζεύγος λαβών) του
αγγειδίου, πιθανολογείται ότι αποτελούσε µέρος κέρνου από σειρά µάλλον πέντε
µικρών αγγείων, «... επικοινωνούντων προς άλληλα και διατεταγµένων εις κύκλον»,
µε τρόπο ώστε οι λαβές να είναι από έξω. Ο συγγραφέας παραπέµπει σε ανάλογους
προελληνικούς κέρνους [στους «Κρητικούς κέρνους» του Ξανθουδίδη (1915-16)],
ενώ πιστεύει ότι ο συγκεκριµένος κέρνος θα πρέπει να έµοιαζε µε το «τρίδυµο
σκεύος» από την Φυλακωπή. Παραπέµπει επίσης σε άλλα παραδείγµατα κέρνων από
το Παλαίκαστρο, τις Γούρνες και το Ψυχρό. Ο αριθµός των αγγειδίων που βρέθηκαν
στον Πετσοφά είναι µικρός σε σχέση µε το πλήθος των αναθηµάτων. Ο αρχαιολόγος
ανασκευάζει την ερµηνεία δύο µικροσκοπικών αγγειδίων από το σύνολο του
Πετσοφά, που είχαν ερµηνευθεί από τον Myres, ως ρυτοειδή κωνικά αγγείδια:
πρόκειται για ειδώλια στα οποία αποκρούστηκε «... ο άνω δια της στενής οσφύος
συνδεόµενος κορµός». Ωστόσο το ένα µόνο αγγείδιο από το σύνολο του Μαζά
υποδεικνύει ότι εδώ «... δεν υπήρχεν το έθιµον της αφιερώσεως µικροσκοπικών
δοχείων, τιθεµένων εντός των σχισµών του βράχου». Αυτού του είδους την ανάθεση
«ενθυµάται» από το Μέγαρο Σκλαβοκάµπου, όπου µικροσκοπικά κυπελλίδια ήταν
σφηνωµένα στις σχισµές ενός προεξέχοντος του δαπέδου, βράχου. Σε υποσηµείωση
αναφέρει ότι παρακολούθησε τη συγκεκριµένη ανασκαφή το 1930. Ο Μαρινάτος
αναφέρει ότι βρήκε στις ρωγµές του βράχου τέφρα, οστά και αγγείδια, αλλά τα
απέδωσε σε εστία µαγειρίου. Τα ανάλογα δεδοµένα από τον Πετσοφά, το Γιούχτα και
το Μαζά, θα µπορούσαν να θέσουν υπο αµφισβήτηση αυτή την ερµηνεία. Ανάλογο
παράδειγµα «µετά ρωγµών βράχος, επί της επιφανείας παρά τα κτήρια προέχων»,
εντοπίστηκε στην ανατολική πτέρυγα της Φαιστού, χωρίς όµως να δίνονται
πληροφορίες για τα εκεί ευρήµατα (Πλάτων 1951: 113, σηµ. 32). Είναι άξιο
παρατήρησης το γεγονός ότι ενώ έχει και ο ίδιος αντίληψη του ακρωτηριασµένου
συνόλου της ΜΜ επίχωσης από το συγκεκριµένο ιερό, το αντιµετωπίζει σαν να ήταν
αντιπροσωπευτικό του πιθανού συνόλου της όλης επίχωσης, αντίληψη που του
επιτρέπει να φτάνει σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα για τις ιδιαιτερότητες στην
χρήση αλλά και στις λατρευτικές πρακτικές του ιερού, που θα µπορούσαν να
υποδεικνύουν τη λατρεία συγκεκριµένων θεοτήτων. Η εµµονή του Πλάτωνα στη
λατρευτική πρακτική της ανάθεσης στις σχισµές των βράχων, υποκρύπτει την
ερµηνευτική του πρόθεση να αποδόσει τη λατρεία σε χθόνια θεότητα.
Στη συνέχεια ο Πλάτωνας καταπιάνεται µε την «χρονολογία των
αναθηµάτων». Οµολογεί ότι η απουσία της κεραµικής δυσκολεύει την χρονολόγηση
(ο ανάλογος κέρνος από τη Φυλακωπή αντιστοιχεί στα ΜΜ Ι – ΜΜ ΙΙΙα χρόνια).
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Ωστόσο η «µεγίστη οµοιότητα» των αναθηµάτων και του τρόπου ανάθεσής τους, µε
τα αντίστοιχα ευρήµατα από τον Πετσοφά, υποδεικνύει ότι και αυτό το σύνολο
ανήκει στη ΜΜΙ περίοδο. Τα ίχνη του χρώµατος συνάδουν µε µία τέτοια
χρονολόγηση. Η «χρονική έκταση της ανάθεσης» δε φαίνεται µεγάλη (περιορισµένος
αριθµός ειδωλίων, οµοιοµορφία στην τυπολογία). Αντίθετα µε τον Πετσοφά και το
Γιούχτα, όπου η λατρεία συνεχίστηκε και µέχρι την πρώτη φάση της νεοανακτορικής
εποχής (ΜΜΙΙΙ) µε την ανέγερση κτηρίων αναµφισβήτητα ιερού χαρακτήρα στη θέση
των υπαίθριων ΜΜ ιερών. Η απουσία οικοδοµικού λειψάνου στο Μαζά υποδεικνύει
την διακοπή της επιτόπιας λατρείας και την ερήµωση της κορυφής µέχρι τα
πρωτογεωµετρικά χρόνια.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το τελευταίο τµήµα της έκθεσής του για το εύρηµα
της Κορφής Μαζά (Πλάτων 1951: 114 – 9). Τιτλοφορείται «γενικά συµπεράσµατα»,
και σε αυτό το τµήµα ο Πλάτων προχωρεί τολµηρά στην ερµηνεία της λατρευτικής
πρακτικής, αλλά και το σηµαντικότερο, στο βασικό θρησκειολογικό πρόβληµα των
ΙΚ, δηλαδή στην αναγνώριση της (των) θεότητας (-των), που λατρεύονταν στις
κορυφές των βουνών. Ο Πλάτων ανασυνθέτοντας τις παρατηρήσεις του, προτείνει
µια λατρευτική διαδικασία, που ενώ θεµελιώνεται στις παρατηρήσεις της επίχωσης
του Πετσοφά, που περιέγραψε και ο Myres πριν από αυτόν, παρέχει νέα δεδοµένα ως
προς τη χρήση των στοιχείων του αναγλύφου στη βραχώδη κορυφή. Οι αναθέτες δεν
κατοικούσαν στον ψηλό λόφο, πριν από την κατάληψη του από τον πρωτογεωµετρικό
συνοικισµό· ανέβαιναν στην κορυφή για προσκύνηµα και ασκούσαν καθορισµένη
τελετουργία, πιθανώς ανάβοντας φωτιά, ρίχνοντας σε αυτήν τα ειδώλια, και στη
συνέχεια διασκορπίζοντας την τέφρα µε τα θρυµατισµένα ειδώλια στον «ιερό» βράχο,
στις σχισµές του οποίου «επίτηδες την εισήγον». Η λατρευτική διαδικασία οµοιάζει
µε την αντίστοιχη των ιερών σπηλαίων, τα οποία βρίσκονται σε δυσπρόσιτους ή µη
τόπους, αποτελούσαν τόπους προσκυνήµατος και ανάθεσης προσφορών µέσα σε
πολυτελή αγγεία (Καµάρες), ή µετεγενέστερα µικρών χάλκινων αντικειµένων τα
οποία εισάγονταν στις ρωγµές και στις κοιλότητες των σταλακτιτών (σπήλαια
Ψυχρού, Αρκαλοχωρίου, Σκοτεινού, Φανερωµένης µε σχετικές παραποµπές στην
βιβλιογραφία). Οι επικαλούµενοι τη θεότητα παρίσταναν τους εαυτούς τους σε στάση
προσευχής, που διέφερε από άνδρες σε γυναίκες, και αφιέρωναν οµοιώµατα ζώων «...
υποκατάστατα αυτούσιας προσφοράς ή εκπροσωπούντα τα ποίµνια και τας αγέλας
των τα οποία ούτω έθετον υπό την προστασίαν της θεότητος». Τα ελάχιστα
αναθήµατα µελών του σώµατος δείχνουν ότι δεν υπήρχε συστηµατική επίκληση για
θεραπευτικούς σκοπούς. Ωστόσο είναι «αυτονόητο και αποδεδειγµένο» ότι τα
συγκεκριµένα µεµονωµένα µέλη προσφέρονταν σε περιπτώσεις σωµατικής
ασθένειας. Το οµοίωµα του µέλους εκείνου του σώµατος το οποίο έπασχε, βρισκόταν
τότε υπό τη θεραπευτική επίδραση της θεότητας· σε περιπτώσεις καθολικής
ασθένειας προσφερόταν ολόκληρο το ειδώλιο του αναθέτη.
Ακολούθως, καταπιάνεται, όχι µε το πρόβληµα γενικά της θεότητας, κάτι που
το θεωρεί δεδοµένο, αλλά µε το γένος της λατρευοµένης θεότητας, το οποίο, όπως
οµολογεί, είναι δύσκολο να καθοριστεί. ∆ε βρέθηκαν ειδώλια που να την
αναπαριστάνουν· οι γενικές γνώσεις που έχουµε για την µορφή της θεότητας την
µινωική εποχή, µας επιτρέπουν να θεωρήσουµε ότι και εδώ η θεότητα ήταν θηλυκού
γένους. Η θέση του ιερού στην κορυφή του βουνού, υποδεικνύει ότι η συγκεκριµένη
θεότητα ανήκε στον κύκλο των ουρανίων θεοτήτων, ενώ παραπέµπει στο κνωσιακό
σφράγισµα µε την σκηπτροφόρα «Ποτνία Θηρών», στην κορυφή όρους, µεταξύ
λεόντων, και δεχόµενη λατρεία από λάτρη. Το πιο εκπληκτικό όµως στη σχετική
διαπραγµάτευση του Πλάτωνα, είναι ότι εµπλέκει και το τοπωνύµιο στην αναζήτηση
της θεότητας (Πλάτων 1951: 115). Σύµφωνα µε τον έλληνα αρχαιολόγο, το
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τοπωνύµιο της πλαγιάς, το οποίο µπορεί να αποδειχθεί ότι είναι προελληνικό,
αποτελεί ένδειξη της λατρευοµένης θεότητας· «στου Μαζά» ακούγεται, εποµένως
στην ονοµαστική «ο Μαζάς»· παίρνοντας υπόψη την «εµµονή των µινωικών
τοπωνυµίων», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δηλαδή της επιβίωσης προϊστορικών
τοπωνυµίων, ιδίως στους παµπάλαιους ιερούς χώρους του νησιού, δεν θα πρέπει να
θεωρηθεί σύµπτωση η παρουσία δύο λέξεων στο θέµα του τοπωνυµίου
«αναµφιβόλως προελληνικών», δηλαδή των Μα – Ζα, που σηµαίνουν: Μητέρα Γη.
Ανάµεσα στα επιχειρήµατα που παραθέτει, αναφέρει ότι στην περιοχή των Ανωγείων
ακούγεται ακόµη η επίκληση Μα Ζα, η οποία φαίνεται να αποτελεί διάσωση της
επίκλησης στη Μητέρα Γη, παρά όρκου στο ∆ία (Πλάτων 1951: 116). Το όνοµα
Μαζάς σε όρος δεν ξενίζει, αν στην κορυφή αυτού του βουνού διαπίστωναν την
παρουσία της θεότητας. Είναι πιθανό το όνοµα Μαζά να είναι το προελληνικό όνοµα
του χώρου «... και τούτο είναι επαρκές δια να δικαιολογήσει ότι το
εχρησιµοποιήσαµεν δια την ονοµασίαν του ιερού, προτιµήσαντες αυτό από το
γενικότερον όνοµα του υψώµατος Κορφή». Τέλος ο αρχαιολόγος αναφέρει ότι το
ιερό Μαζά έδωσε την ευκαιρία να τεθούν εκ νέου υπό διαπραγµάτευση οι ελλιπείς
γνώσεις µας για τα Ιερά Κορυφής. Τα αδηµοσίευτα ευρήµατα από το Πισκοκέφαλο
αποτέλεσαν ένα επιπλέον κίνητρο για την µελέτη των προβληµάτων της µινωικής
θρησκείας.
Η διαπραγµάτευση της θεότητας και η ταύτισή της µέσα από το ιδιαίτερο
τοπωνύµιο της κορυφής (Μα – Ζα), αποτελεί µια από τις πιο ευφάνταστες
«ερµηνευτικές εξάρσεις» (όπως θα έλεγε ο Ζώης), της µελέτης του Πλάτωνα. Θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι η ερµηνεία ακολουθεί πιστά τη «µήτρα» που έθεσε ο Έβανς,
µελετώντας το κνωσιακό σφράγισµα της «Μητέρας των Κορυφών», το οποίο
αναφέρει και ο Πλάτων στην ερµηνεία του. Μόνο που δακρίνεται κάποια σύγχυση
στην πραγµατική φύση της θηλυκής θεότητας. Παρόλο που αρχικά αναφέρει ότι η
θεότητα θα πρέπει να ενταχθεί στον κύκλο των «ουρανίων θεοτήτων», κάτι που
υποδεικνύει η τοποθεσία του ιερού, την αναφέρει ως «Ποτνία Θηρών», πιθανότατα
επηρεασµένος από τον Nilsson, ο οποίος υπαινίσσεται την παρουσία της προγόνου
της Άρτεµης στη συγκεκριµένη λατρεία (Nilsson 1950: 75). Βέβαια η Άρτεµις ανήκει
στις σεληνιακές θεότητες35, αλλά ο Πλάτων δεν σχολιάζει την ουράνια φύση σε
σχέση µε την «Ποτνία Θηρών», αλλά την ουράνια φύση της πιθανής θεότητας που
λατρευόταν στις κορυφές (βλ. παρακάτω την δεύτερη πρόταση των συµπερασµάτων).
Επιπλέον µε την συνεχή επιχειρηµατολογία του για την λατρευτική πρακτική στις
σχισµές των βράχων, τονίζει αντίθετα τον πιθανό χθόνιο χαρακτήρα της θεότητας,
κάτι βέβαια που «αποδεικνύεται» και µε το επιχείρηµα της σηµασίας του
τοπωνυµίου, το οποίο σύµφωνα µε την ερµηνεία του σηµαίνει Μητέρα Γη.
Η µελέτη του Πλάτωνα χωρίζεται ευδιάκριτα σε δύο µέρη. Μετά την έκθεση
απολογισµού της ανασκαφής στην Κορφή Μαζά του καλού Χωριού, και µε αφορµή
την κατάταξη της αρχαιολογικής θέσης στα µινωικά ΙΚ, ο αρχαιολόγος προβαίνει σε
µια συνολική θεώρηση των µέχρι τότε δεδοµένων πάνω σε αυτόν τον τύπο του
µινωικού ιερού. Στο δεύτερο µέρος της µελέτης («Τα Μινωικά Ιερά Κορυφής»,
Πλάτων 1951: 119 - 160), δίνεται ένας κατάλογος των υποτιθέµενων ΙΚ, µε
παράλληλο σχολιασµό των δεδοµένων του στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης.
Ιδιαίτερη θέση στην παρουσίαση καταλαµβάνει το ιερό στο Πισκοκέφαλο, µε το
οποίο καταπιάνεται διεξοδικά. Φυσικά είµαστε ακόµη πολύ µακριά από την διάκριση
όλων των «υπαίθριων» - εξοχικών ιερών που βρίσκονται σε προεξέχουσες θέσεις του
35
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τοπίου. Με την παράθεση όµως αυτή, ο Πλάτων αναδεικνύει την ενιαία λατρευτική
πρακτική, ή την όµοια λατρευτική πρακτική, την οποία υποδεικνύουν η κοινή
λατρευτική σκευή αυτών των ιερών αλλά και τα αναθήµατα που είναι πολύ
χαρακτηριστικά.
Στο δεύτερο µέρος της εργασίας παρουσιάζονται στα «Ιερά της ανατολικής
Κρήτης»: 1. Πετσοφάς, 2. «Ιερά Ζάκρου», 3. «Ιερόν Χαµαίζι», 4. το Ιερό
Πισκοκεφάλου Σητείας. Στα ΙΚ της κεντρικής Κρήτης εντάσσονται: 5. Ιερό Προφήτη
Ηλία Μαλίων, 6. Ιερό Εντίχτη Λασιθίου, 7. Ιερό Καρφί Λασιθίου, 8. Ιερό Γιούκτα, 9.
Ιερό Κουµάσας, 10. Ιερό Χριστού. Από αυτόν τον κατάλογο των 12 ιερών (στο υπ’
αριθ. 2 «Ιερά της Ζάκρου», αναφέρονται δύο ιερά), µόνο 4 (ή 3;) είναι σήµερα
αναγνωρισµένα ως ΙΚ (Πετσοφάς, Γιούχτας, Καρφί, Προφήτης Ηλίας Μαλίων)
(Nowicki 1994: 32). Στο πίνακα µε την έκταση κάθε αναφοράς στα υπό εξέταση ΙΚ
της µελέτης, είναι αξιοσηµείωτος ο προσανατολισµός του άρθρου στα αδηµοσίευτα
ευρήµατα του Μαζά και του Πισκοκεφάλου.
Στο κείµενο του Πλάτωνα συναντάµε για πρώτη φορά το «αυτο-συνειδησιακό
µοτίβο», που αφορά στην αποσπασµατικότητα της έρευνας, το οποίο θα
επαναλαµβάνεται σε κάθε µελέτη και αναφορά που γίνεται πάνω στα ΙΚ. Ο Πλάτων
σηµειώνει ότι τα περισσότερα από τα ΙΚ που αναφέρθηκαν, «ουδόλως ή ατελώς»
εξερευνήθηκαν, ενώ αυτά που εξερευνήθηκαν «ουδόλως ή λίαν ελλιπώς
εδηµοσιεύθησαν» (Πλάτων 1951: 147). Η σχετική νύξη είναι ιδιαίτερη σηµαντική για
την ιστορία της έρευνας. Σηµατοδοτεί την εποχή κατά την οποία η έρευνα των ΙΚ,
δεν στρέφεται µόνο προς τα αρχαιολογικά δεδοµένα, αλλά και προς τον «εαυτό» της,
αµφιβάλλοντας για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος και την
αντικειµενικότητα των δεδοµένων. Παρά την αποσπασµατικότητα της έρευνας
θεωρεί ότι είναι δυνατόν να σχηµατίσουµε κάποια «γενική αντίληψη περί των
υπαιθρίων ΙΚ». Η ανεύρεση ειδωλίων που οµοιάζουν πολύ µε τα αντίστοιχα ειδώλια
από τα έως τότε γνωστά ειδωλοπλαστικά σύνολα των ΙΚ, υποδεικνύουν την ύπαρξη
και άλλων «παροµοίων ιερών». Ο Πλάτων παρουσιάζει µε την ευκαιρία ένα
παρόµοιο ειδώλιο «λατρευούσης γυναικός» από το Λάστρος Σητείας (Συλλογή
Γιαµαλάκη), το οποίο συγκρίνει στιλιστικά και χρωµατικά µε δύο ειδώλια από το
Παλαίκαστρο, ένα από την Κουµάσα, και ένα από την Φαιστό, τόσο για την
χρονολόγηση του «σπουδαίου ειδώλου», όσο και την ανάδειξη µιας σαφέστερης
εικόνας της ΠλΑ πηλοπλαστικής.
Υπογραµµίζει µε έµφαση της απουσία µεταλλικών αναθηµάτων από τα ΙΚ. Η
εξήγησή του ακολουθεί πιστά την ερµηνεία του Nilsson (Nilsson 1950: 65, Πλάτων
1951: 150). Έπειτα ανακεφαλαιώνει την ερµηνεία της λατρευτικής διαδικασίας στα
ΙΚ, όπως την διατύπωσε στην έκθεση Μαζά (αναθέσεις εντός σχισµών των βράχων
κτλ). Άξια παρατήρησης είναι η διαπίστωσή του ότι για το Πισκοκέφαλο και το
Χαµέζι δεν γνωρίζουµε τον τρόπο αναθέσεως των αναθηµάτων, ενώ σε τρεις
περιπτώσεις (Μαζάς, Πετσοφάς, Γιούχτας), «όπου εγένοντο ακριβέστεραι
παρατηρήσεις» τα στοιχεία είναι πιο ασφαλή (Πλάτων 1951: 151). Στη συνέχεια, υπό
την καθοδήγηση του νιλσονικού έργου, παραθέτει διάφορα παραδείγµατα
τελετουργικών πυρών στην αρχαία Ελλάδα, ενώ στο θέµα της λατρευοµένης
θεότητας κάνει σύντοµη αναδροµή στη θεµελίωση της θεωρείας για τη «Μητέρα των
Κορυφών» µε βάση το κνωσιάκο σφράγισµα, από τον Evans, και στην αντίστοιχη
συσχέτηση του Nilsson µε την «Ποτνία Θηρών». Με την ευκαιρία παρουσιάζει ένα
θραύσµα λίθινου ρυτού µε απεικόνιση ορεινού τοπίου (το θραύσµα αργότερα θα
συγκολληθεί µε µεγαλύτερο θραύσµα του αγγείου που παριστάνει γονυκλινή
ανθρώπινη µορφή σε ορεινό ιερό) (Πλάτων 1951: 154 - 5).
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Στο τέλος της µελέτης ο Πλάτων ανακεφαλαιώνει τα γενικά συµπεράσµατα της
έρευνας, διατυπώνοντας δώδεκα προτάσεις «περί των Μινωικών Ιερών Κορυφής και
της εις ταύτα απονεµοµένης λατρείας» (Πλάτων 1951: 156). Οι δώδεκα προτάσεις
του Πλάτωνα στοιχειοθετούν το θεωρητικό µοντέλο όλων των εκπροσώπων της 2ης
περιόδου στην ιστορία της έρευνας (Περίοδος Παγίωσης), ενώ ιδιαίτερα βαθιές
επιρροές µπορεί κανείς να ανιχνεύσει στις πρώτες ανασκαφικές αναφορές της
Καρέτσου στον Γιούχτα, και πιο αµυδρές σε άλλους, µεταγενέστερους µελετητές των
ΙΚ. Οι προτάσεις Πλάτωνα έχουν ως εξής:
1. Ορισµένα όρη που βρίσκονται κοντά στα µεγάλα µινωικά κέντρα
θεωρούνταν ιερά· εκεί πίστευαν ότι γινόταν η επιφάνεια της θεότητας.
2. Κάτω ακριβώς από την κορυφή και «επί της κλιτύος», κατά την ΜΜ Ια
περίοδο, είτε απλώς συστηµατικά, είτε σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
απονεµόταν λατρεία απο προσκηνυτές «διαφόρων τάξεων».
3. Η θεότητα ήταν «αναµφιβόλως» η µεγάλη θεά της φύσεως, µε διπλό πιθανώς
χαρακτήρα: ουρανία (πάνω στο βουνό, οµοιώµατα περιστεριών), και κυρία
της γης, κυρίαρχος των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Η χθόνια
µορφή της θεότητας λατρευόταν στα σπήλαια. Πιθανότατα συνοδεύεται από
«νεαρό θεό της βλαστήσεως».
4. Η κύρια λατρευτική διαδικασία είναι η προσευχή «µεσολαβουσών και
µαγικών πράξεων». Οι λάτρεις ευχαριστούσαν την θεότητα και επιχειρούσαν
να επικαλεσθούν την προστασία της για την υγεία και την ευηµερία των ίδιων
και των περιουσιών τους, και για την αποτροπή βλαπτικών ενεργιών.
5. Οι στάσεις και οι χειρονοµίες των ειδωλίων υποδηλώνουν: ευχαριστία,
παράκληση για προστασία κτλ.Οι έγκυοι γυναίκες ζητούν αίσιο τοκετό. Οι
βοσκοί «θέτουν τα ποίµνια και τας αγέλας των υπό την προστασίαν του θείου
αναθέτοντες τα οµοιώµατα των ζώων των ακόµη και των συνοδευτικών των
αγελών κυνών». Ζητούν εξουδετέρωση της βλαπτικής ενέργειας ζώων και
τέλος προσφέρουν µικροσκοπικά αγγεία για συµβολικές προσφορές, «ίσως
µάλιστα συνισταµένη εις «απαρχήν» της παραγωγής των.
6. Στο λατρευτικό τελετουργικό περιλαµβάνεται: µαγεία, πυρά στην οποία
ρίχνονται τα αναθήµατα και τα οστά των ζώων ή ακόµη και ζωντανά τα ζώα.
Η σποδός σκορπίζεται, τα ειδώλια τοποθετούνται στις σχισµές των βράχων.
Η ανάβαση στο βουνό είχε τη µορφή προσκυνήµατος (pilgrimage).
7. Παραµένει υπό αµφισβήτηση η παρουσία λατρευτικών αγαλµάτων κατά την
εποχή ακµής των ιερών (ΜΜ Ι). Η λατρεία φαίνεται ανεικονική και το ιερό
υπαίθριο, εντός τεµένους (ίσως να υπήρχε φθαρτό οικοδόµηµα).
8. Απουσία χάλκινων αντικειµένων η οποία οφείλεται στο είδος της
λατρευοµένης θεότητας. Ίσως να υπήρχε και κάποια θρησκευτική
απαγόρευση της χρήσης µετάλλινων αντικειµένων.
9. Η λατρεία συνεχίστηκε καθόλη την ΜΜ Ι εποχή, σε ορισµένα συνεχίστηκε
µέχρι την ΜΜ ΙΙ φάση. Στην ύστερη ΠλΑ περίοδο κτίζονται οικοδοµήµατα
και το τελετουργικό αλλάζει: η λατρεία οµοιάζει µε την λατρεία στα οικιακά
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ιερά (ο νέος τρόπος λατρείας έχει αναλογία µε τις σηµερινές εκκλησίες στις
κορυφές των βουνών). Οι τελετουργίες της ολοκαυτώσεως και της αναθέσεως
«ταµάτων» έχουν ήδη σταµατήσει. Αναβίωση της λατρείας κατά την ΜΜ ΙΙΙ
– ΥΜ Ια, όπου χτίζονται ιερά µε θρανία.
10. Οι κάθε είδους αναπαραστάσεις ΙΚ (δακτυλίδια, σφραγιδόλιθοι,
σφραγίσµατα, ανάγλυφα αγγεία) αναφέρονται στα ιερά της ΜΜ ΙΙΙ – ΥΜ Ια
εποχής.
11. Η λατρεία σταµατά κατά την τελευταία φάση της ΝΑ εποχής. Τα ιερά
εγκαταλείπονται και µόνο κατά την «έσχατη φάση της ανακαταλήψεως»
αναβιώνουν κάποια ΙΚ (τότε δηµιουργούνται τα ευµεγέθη ειδώλια και τα
σωληνωτά σκεύη). Ανάλογα ιερά ανεγείρονται στο υποµινωικό Καρφί, ή και
στον καθαρώς πρωτογεωµετρικό Μαζά.
12. Ενδιαφέρουσα είναι η επιβίωση του ολοκαυτώµατος κατά τους ελληνικούς
χρόνους. Η τελετουργία συνδέεται µε θεούς και δαίµονες.
Η δηµοσίευση του Πλάτωνα κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της έρευνας
των µινωικών ΙΚ. Πρόκειται για την πρώτη, στην ιστορία της έρευνας, συνθετική
αρχαιολογική εργασία πάνω στο θέµα, αν εξαιρέσουµε την «ολική» πραγµάτευση,
αλλά εντελώς ελλιπή, που επιχειρεί ο Evans στο κείµενο του Γιούχτα. Παρά τις
όποιες αναθεωρήσεις των «δώδεκα προτάσεων του Πλάτωνα» στην εξέλιξη της
έρευνας και την πλήρη αναθεώρηση του καταλόγου των ΙΚ που προτείνει, το γεγονός
είναι ότι το συγκεκριµένο κείµενο διαµόρφωσε µια συνολική αντίληψη των µινωικών
ΙΚ, που διατηρήθηκε για πολλές δεκαετίες, και η οποία σε ένα βαθµό επιβιώνει και
σήµερα, ιδιαίτερα µέσα στο έργο των ελλήνων αρχαιολόγων. Είναι πιθανό η γλώσσα
της µελέτης να επιβράδυνε την διάδοσή της στους ξένους ερευνητές. Αποσιωπήσεις
και παρανοήσεις του κειµένου θα µπορούσαν να υποδειχτούν σε αρκετές
περιπτώσεις, στα κείµενα ξένων ερευνητών που παραπέµπουν στη µελέτη του
Πλάτωνα. Πολλές από τις ερµηνείες του (π.χ. της ανάθεσης στις σχισµές των
βράχων), αναπαράγονται ακόµη και σήµερα από τους µελετητές των ΙΚ.
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Paule Faure
Το καλοκαίρι του 1953, δηλαδή δύο χρόνια µετά τη δηµοσίευση της µελέτης
του Πλάτωνα, περιηγείται για πρώτη φορά το νησί ο καθηγητής Paule Faure36.
Ακούραστος «αρχαιοδρόµος»37 του κρητικού τοπίου, ο γάλλος ερευνητής θεωρείται
ένας από τους σηµαντικότερους µελετητές των φυσικών ιερών της Κρήτης, ιδιαίτερα
των σπηλαίων στη µελέτη των οποίων επιδόθηκε για πάρα πολλά χρόνια.
Αποτέλεσµα των πολυετών ερευνών του πάνω στο θέµα υπήρξε η δηµοσίευση της
διδακτορικής του διατριβής, ενός σύνθετου και πρωτοποριακού για την εποχή έργου
µε τίτλο: «Λειτουργίες των κρητικών σπηλαίων»38.
Ο Faure αποτελεί αναµφισβήτητα έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της
περιόδου παγίωσης στη µελέτη των µινωικών ΙΚ. Περιδιαβαίνοντας το νησί απ’
άκρου εις άκρον, µε αξιοσηµείωτη αντοχή και υποµονή, και καταγράφοντας το
πλήθος των καρστικών εγκοίλων των κρητικών βουνών, ήταν αναπόφευκτο να
ασχοληθεί και µε τα ΙΚ. Πέρα λοιπόν από τις σπηλαιολογικές αλλά και τις
αρχαιογνωστικές του έρευνες πάνω σε προβλήµατα της αρχαίας κρητικής
τοπογραφίας, ο Paule Faure άρχισε να συλλέγει στοιχεία και για τα ΙΚ. Τα δεδοµένα
των επιφανειακών του ερευνών ανιχνεύονται στις 10 εκθέσεις που δηµοσιεύει στο
BCH από το 1956 έως το 197839. Όπως είναι εµφανές από τους τίτλους των
συγκεκριµένων άρθρων, το πρόβληµα της λατρείας στις κορυφές των βουνών
αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέµατα µελέτης του, ιδιαίτερα µετά από το έτος
δηµοσίευσης της διδακτορικής του διατριβής, το 1964.
Ο Paule Faure γνωρίζει τις 12 προτάσεις του Πλάτωνα όχι µόνο µέσα από τη
δηµοσίευση του 1951, αλλά πιθανότατα και µέσα από τις συζητήσεις που θα είχε µε
τον προϊστάµενο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, κατά την προσκόµιση του πλήθους
των επιφανειακών οστράκων που παρέδιδε κάθε χρόνο στο Μουσείο Ηρακλείου. Η
αναµφισβήτητη συµβολή του στον εντοπισµό µεγαλύτερου αριθµού µινωικών ΙΚ,
καθώς και στη διαπίστωση της διευρυµένης διασποράς του θεσµού (ΙΚ της δυτικής
Κρήτης) αποτιµάται σήµερα ποικιλοτρόπως40.
36

«Κατά τη διάρκεια 3 θερινών εξορµήσεων, το 1953, 1954 και 1955, ο κ. Paule Faure,
πανεπιστηµιακός καθηγητής, υπότροφος της ∆ιεύθυνσης Πολιτιστικών Σχέσεων, ανέλαβε αποστολή
του Εθνικού Κέντρου Επιστηµονικής Έρευνας, φιλοξενούµενος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και µε
την ευκαιρία της εξερεύνησης και της µελέτης 148 σπηλαίων της Κρήτης από αρχαιολογική σκοπιά.
Τα µισά από αυτά περίπου καταµετρήθηκαν και φωτογραφήθηκαν. Εν αναµονή της δηµοσίευσης ενός
συνθετικού έργου µε θέµα τα ιερά σπήλαια της Κρήτης, ο µελετητής ενηµερώνει για την πορεία των
ερευνών... » εισαγωγικό σηµείωµα στο πρώτο του άρθρο στο BCH (Faure 1956: 97).
37
Σύµφωνα µε την έκφραση του Α. Ζώη (Τζαχίλη, προφ. πληρ.)
38
Fonctions des cavernes cretoises. Ph.D. diss., Université de Paris. Paris: De Boccard, 314 pp. 1964.
Το ίδιο έτος παραδίδει και συµπληρωµατική διδακτορική διατριβή στη Σορβόνη, µε θέµα: Catalogue
bibliographique et descriptif des caverns crétoises (288) d’ intérêt archéologique
39
1956a: “Grottes crétoises”, B.C.H 80 (1956): 95 - 103.
1958a: “Spéléologie et topographie crétoises”, B.C.H 82 (1958): (485 Peatfield) (495 Ruud) – 515.
1960: “Nouvelles recherches de spéléologie et de topographie crétoises”, B.C.H 84 (1960): 189 - 220.
1962: “Cavernes et sites aux deux extrémités de la Crète”, B.C.H 86 (1962): 36 - 56.
1963: “Cultes de sommets et cultes de cavernes en Crète”, B.C.H 87 (1963): 493 – 508.
1965: “Recherches sur le peuplement des montagnes de Crète: sites, cavernes et cultes”, B.C.H 89
(27 - 63).
1967: “Nouvelles recherches sur trios sortes de sanctuaires crètois”, B.C.H 91 (1967): 114 – 50.
1969: “Sur trois sortes de sanctuaires crètois”, B.C.H 93 (1969): 174 – 213.
1972: “Cultes populaires dans la Crète antiques”, B.C.H 96 (1972): 389 - 426.
1978: “Chronipues de cavernes crétoises (1972 – 1977)”, B.C.H 102 (1978): 629 – 40.
40
Στην παρουσίαση της ανακοίνωσής µου µε τίτλο «Το παρόν παρελθόν των µινωικών Ιερών
Κορυφής», στο Ι΄ ∆ιεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, στα Χανιά (7.10.2006), ο κ. Σακελλαράκης
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Ο Faure συνεκτιµώντας τα στοιχεία από την αναγνώριση και τον εντοπισµό
30 και πλέον ΙΚ, το 1967, προβαίνει στις παρακάτω τέσσερις διαπιστώσεις (Faure
1967: 132 -3):
1. Η λατρεία στις κορυφές ξεκινά γύρω στο 2000 π.Χ. και µετά από µακρά
εγκατάλειψη, διαπιστώνεται κάποια επανακατάλειψη τους στην Ύστερη Εποχή του
Χαλκού. Σε τέσσερις µόνο περιπτώσεις διαπιστώνεται η ανέγερση χριστιανικής
εκκλησίας στα αρχαία ερείπια.
2. Ο προσανατολισµός, η θέση, το υψόµετρο, οι διαφορετικοί µηχανισµοί και
τα αφιερωµατικά αντικείµενα υποδεικνύουν µεγάλη ποικιλία τελετουργικών
πρακτικών και, αναγκαστικά, ποικιλία των αντίστοιχων µύθων που ερµηνεύουν τις
τελετουργίες. Είναι µάταιο να επιχειρούµε την ενοποίηση τόσο σύνθετων και
διαλειπόντων φαινοµένων.
3. Τα αναθήµατα, συγκεκριµένων εποχών, ήταν σπασµένα και µπηγµένα (sic:
κρυµµένα) στις ρωγµές των βράχων, όχι τόσο γιατί είχαν αφιερωθεί σε µια υποθετική
Μητέρα Γη (στο σηµείο αυτό παραπέµπει στην αντίστοιχη θέση του Πλάτωνα, την
υπ’ αριθ. 3, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει τίποτα στις κορυφές που να παραπέµπει στη
λατρεία της γονιµότητας και της «κουροτροφίας» [courotrophie]), όσο για να
καταστούν δυσεύρετα και να µη χρησιµοποιηθούν δεύτερη φορά...
4. Η απονεµοµένη λατρεία, συχνά απευθύνεται σε αρσενικές θεότητες κατά
την ιστορική (ελληνική) περίοδο (αναφέρει τα ονόµατα του Ζηνός και του Απόλλωνα
Υακίνθου, σηµειώνοντας ότι απαντώνται συχνά στις κορυφές των κρητικών βουνών
αλλά και της ηπειρωτικής Ελλάδας), οι οποίες σχετίζονται µε τα τα φαινόµενα του
ηλιοστασίου και της ισηµερίας. Παράλληλα προστατεύουν την υγεία των πιστών, τα
κοπάδια τους, τα θηράµατά τους, τα αλιεύµατά τους και την ασφαλή διακίνησή τους
στις θάλασσες.
Οι πραγµατικές αποκλίσεις του Faure από τις προτάσεις του Πλάτωνα θα
πρέπει να ανιχνευθούν κυρίως στη 2η και στην 3η θέση. ∆ίχως ανασκαφική πείρα
αλλά περιοριζόµενος στα στοιχεία των επιφανειακών ερευνών που συλλέγει, ο Faure
παρατήρησε εύστοχα ότι η περίοδος παγίωσης αποτελούσε ταυτόχρονα και την κατ’ εξοχήν περίοδο
σύλησης των µινωικών ΙΚ. Με αφορµή την παρατήρηση αυτή θα άξιζε να σηµειωθούν τα παρακάτω:
Α. Ο διπλός όρος «περίοδος παγίωσης» αναφέρεται στην αποκρυστάλλωση των αντιλήψεων
και των απόψεων, όπως συστηµατοποιήθηκαν µε τις 12 προτάσεις του Πλάτωνα (1951). Το κριτήριο
αυτό εφαρµόζεται σε όλες τις βαθµίδες της προτεινόµενης περιοδολόγησης (περίοδοι αναγνώρισης,
παγίωσης και ερµηνευτική περίοδος). Είναι εποµένως φανερό ότι ο όρος «περίοδος σύλησης»
αναφέρεται σε κάτι άλλο, περισσότερο στην κατάσταση των αρχαιολογικών θέσεων. Βέβαιο είναι ότι
αυτή η κατάσταση επηρέασε, στον ένα ή στον άλλο βαθµό, την οµαλή εξέλιξη της έρευνας πεδίου
(σωστικές ανασκαφές), και αναµφισβήτητα συνέβαλε στη διαιώνιση της αποσπασµατικότητας του
ακρωτηριασµένου ευρηµατολογίου των µινωικών ΙΚ σε όλη τη διάρκεια της περιόδου παγίωσης.
Β. Η έξαρση των δραστηριοτήτων σύλησης και λαθρανασκαφής, στα τέλη της δεκαετίας του
΄50, έως και τις αρχές της δεκαετίας του ΄70 (δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της περιόδου παγίωσης),
οφείλεται σε πολλούς λόγους, ή σε ένα συνδυασµό αιτιών. Με τη συγκεκριµένη παρατήρηση του ο κ.
Σακελλαράκης, υπαινίχθηκε ταυτόχρονα ότι µια από αυτές τις αιτίες ενδεχοµένως να ήταν και η
«αφέλεια» και η «αθωότητα» των εκάστοτε «αρχαιοδρόµων» (µεταξύ των οποίων και ο Paul Faure),
στον εντοπισµό των συγκεκριµένων θέσεων µε τη συνοδεία ντόπιων κατοίκων – οδηγών, από τα γύρω
χωριά (πρβλ. την αναφορά του Faure: «... στους ταπεινούς εργάτες της γης και τις γυναίκες τους που,
από το 1953 µέχρι το 1983, µε δέχτηκαν, µε φιλοξένησαν, µε οδήγησαν, µε συµβούλευσαν και µου
συµπαραστάθηκαν σε κάθε περίπτωση... », αλλά και την όψιµη παραίνεσή του «... ήρθε η ώρα να
κινητοποιηθεί η κοινή γνώµη, να καταλάβουν όλοι, οι γεωγροί, οι κτηνοτρόφοι, οι έµποροι
αρχαιοτήτων, οι τουρίστες που πληθαίνουν διαρκώς, πως οι ιεροί αυτοί τόποι... αξίζουν όλο το
σεβασµό µας», και οι δύο παραποµπές στο Faure P., 1996. Ιερά Σπήλαια της Κρήτης, Εκδ. Βικελαίας
Βιβλιοθήκης, Ηράκλειο: 17. Χαρακτηριστική περίπτωση ύποπτου «οδηγού» αποτελεί ο Ε Φυγετάκης,
ο οποίος συνοδεύει τον Faure σε πολλές εξορµήσεις του για τον αρχαιολογικό έλεγχο κορυφών [Faure
1962: 37], το όνοµα του οποίου θα εµπλακεί αργότερα σε υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας.
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υπογραµµίζει την ποικιλοµορφία των λατρευτικών πρακτικών, στηριζόµενος κυρίως
στα ποικιλία της λατρευτικής σκευής αλλά και στη διαλείπουσα λατρεία των
κορυφών στη διάρκεια της 2ης π.Χ. χιλιετίας. Εκεί όµως που αποµακρύνεται
περισσότερο ο γάλλος ερευνητής από τις διαπιστώσεις του Πλάτωνα, είναι στην
ερµηνεία της «πολιτισµικής διαδικασίας» (και όχι «φυσικής») της «απόκρυψης»,
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, των σπασµένων ειδωλίων µέσα στις ρωγµές των
βράχων. Ο Faure δεν παραπέµπει σε κάποια ανάλογη πρακτική, σύµφωνα µε την
οποία τα ειδώλια, ή όποια άλλα αναθήµατα, καταστρέφονταν και κρύβονταν
προκειµένου να µη χρησιµοποιηθούν ξανά από άλλους πιστούς. Ταυτόχρονα τονίζει
ότι κανένα φυσικό ή πολιτισµικό χαρακτηριστικό των αρχαιολογικών θέσεων των
κορυφών δεν παραπέµπει στη λατρεία της Μητέρας Γης ως γονιµηκής και
«κουροτροφικής» θεότητας, παραπέµποντας στην αντίστοιχη πρόταση του Πλάτωνα.
Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι ο Πλάτων, παρόλο που αναφέρεται στην «κυρία
της γης» ως κυρίαρχης των ανθρώπων, του ζωικού και φυτικού κόσµου, την
ερµηνεύει ως «Ποτνία Θηρών» (Πλάτων 1951: 156) και όχι ως «Μητέρα Γη».
Οι τέσσερις διαπιστώσεις του Faure περιγράφουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο
θα κινηθούν οι ερµηνευτικές αναζητήσεις του ερευνητή σε ό,τι αφορά τα µινωικά ΙΚ.
Το χρονικό της ακρορεινής λατρείας, οι τελετουργικές πρακτικές, και οι
λατρευόµενες θεότητες, είναι θέµατα επισταµένης έρευνας του γάλλου µελετητή.
Επιπλέον, προβαίνει σε ερµηνείες των τοπογραφικών δεδοµένων που συνέλεξε κατά
τις µακρόχρονες επιφανειακές του έρευνες. Ίσως το πιο διαδεδοµένο εγχείρηµα του
είναι η προσπάθεια ερµηνείας της πυκνότητας των ΙΚ και της συγκέντρωσης µεγάλου
αριθµού ιερών στην επαρχία Σητείας (Faure 1967: 132, Rutkowski 1972: 184 – 5,
Peatfield 1983: 273). Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι στην 4η διαπίστωση του Faure
ανιχεύονται στοιχεία πολλών µεταγενέστερων ερµηνευτικών συνθέσεων, όπως π.χ. τη
λατρεία των ορεσίβιων κατοίκων του νησιού (Rutkowski), τη χρήση τους ως
παρατηρητηρίων των άστρων (Οµάδα Blomberg) κ.ά.
Πέρα από τις όποιες αποτιµήσεις στη συµβολή του Faure στη µελέτη των
µινωικών ΙΚ, το βέβαιο είναι ότι πολλές από τις ανασκαφές των εκπροσώπων της
περιόδου παγίωσης (Αλεξίου, ∆αβάρας) θα πρέπει να συνεξετασθούν µε τις
περιηγήσεις και τον εντοπισµό ενός µεγάλου αριθµού ΙΚ από τον γάλλο ερευνητή. Οι
περισσότερες ανασκαφές της περιόδου γίνονται σε ΙΚ που έχουν εντοπιστεί από
αυτόν.
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Κωστής ∆αβάρας
Ο Κωστής ∆αβάρας, διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου των Παρισίων και Έφορος
Αρχαιοτήτων για πολλά χρόνια στην Κρήτη (διετέλεσε διευθυντής του
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κρήτης), είναι ένας από τους σηµαντικότερους, αν όχι ο
σηµαντικότερος ανασκαφέας των ΙΚ, κατά την 2η περίοδο (Περίοδος Παγίωσης). Η
δράση του ξεκινάει από το 1960 – 1. Έκτοτε, ως Επιµελητής Αρχαιοτήτων, θα
σκάψει σε διάφορες θέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται και πολλές σωστικές
ανασκαφές σε ΙΚ. Ωστόσο, σηµαντικότατες ανασκαφικές πρωτοβουλίες, θα αναλάβει
στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ως Έφορος πια Ανατολικής Κρήτης. Αυτήν την
περίοδο, και σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, θα προβεί, εκτός των
σωστικών ανασκαφών, σε µία «συστηµατική» σχεδόν επιµέλεια των αρχαιολογικών
χώρων του νοµού, ιδιαίτερα της επαρχίας Σητείας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι
δύο «ελεγκτικές ανασκαφές», η µία στην ΜΜ οικία του Χαµέζι, και η άλλη στο ΙΚ
του Πετσοφά.
Για να κατανοήσουµε τον τρόπο και τις αφορµές µε τις οποίες γινόταν η
«συστηµατική» επιµέλεια των αρχαιολογικών χώρων, θα άξιζε να αναφέρουµε την
περίπτωση του Πετσοφά, που ανασκάφηκε το 1971. Όπως αναφέρει ο ανασκαφέας:
«... κατά τη διάρκεια της ανασκαφής στο Μόδι, ο φύλαξ Αρχαιοτήτων Παλαικάστρου
κ. Γ. Αϊλαµάκης ανέφερε ότι συχνά ύποπτοι άγνωστοι έφευγαν βιαστικά µόλις αυτός
πλησίαζε. Έπειτα από αυτά, αποφασίστηκε να γίνει έρευνα και περισυλλογή τεµαχίων
αναθηµάτων που θα είχαν ενδεχοµένως πεταχτεί ή ξεφύγει στην παλαιά εκείνη
ανασκαφή. Η νέα έρευνα έδειξε ανέλπιστα ότι το µεγαλύτερο µέρος του χώρου του
Ιερού είχε µείνει άσκαφτο...» (∆αβάρας 1972α: 652). Οι «ελεγκτικές ανασκαφές» στο
Χαµέζι και στον Πετσοφά (1971), αναθεώρησαν το ευρηµατολόγιο των θέσεων,
καθώς και πολλές απόψεις που αφορούσαν τις δύο θέσεις. ∆υστυχώς, πέρα από τις
σύντοµες αναφορές της αρχαιολογικής κίνησης κάθε έτους, και από ορισµένα
λήµµατα σε εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα βιβλία, ο έµπειρος αρχαιολόγος δεν
δηµοσίευσε το πλούσιο υλικό που συνέλεξε από τις ανασκαφές δύο δεκαετιών. Το
υλικό αυτό ανασύρεται στις µέρες µας, από οµάδες ερευνητών, οι οποίοι µε την
βοήθεια των ηµερολογιακών σηµειώσεων που κρατούσε ο ∆αβάρας σε κάθε του
ανασκαφή, προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα συγκείµενα του αρχαιολογικού
καταγραφήµατος (π.χ. το πανεπιστηµιακό πρόγραµµα µελέτης του υλικού στο
Βρύσινα, η µελέτη του υλικού από το σπήλαιο του Σκοτεινού από τις Tyree L. και Α.
Κάντα).
Η αρθρογραφία του ∆αβάρα περιορίζεται σε επιλεκτικές δηµοσιεύσεις
µεµονωµένων αντικειµένων από τα ΙΚ (ενεπίγραφες τράπεζες, κέρατα καθοσιώσεως,
ειδώλιο – ρυτό κοπρίδας από το ΙΚ του Μπρινιά κτλ). Επειδή όµως πρόκειται για τον
σηµαντικότερο ανασκαφέα των ΙΚ, µετά την µελέτη του Πλάτωνα και πριν από την
συστηµατική ανασκαφή του Γιούχτα, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί
ένα δείγµα των σύντοµων αυτών εκθέσεων. Μέσα από αυτό το δείγµα, είναι δυνατόν
να ανιχνεύσουµε τις αντιλήψεις που επικρατούν και αναπαράγονται κατά την περίοδο
παγίωσης των µινωικών ΙΚ. ∆ιατηρούνται οι αναφορές και οι αντεγκλίσεις µε
συναδέλφους του, για να φανεί το κλίµα που επικρατούσε και τότε µεταξύ των
ανασκαφέων, αλλά και για να φανεί πόσο δύσκολο ήταν µερικές φορές για τους
ερευνητές των ΙΚ, να απεγκλωβιστούν από τις «δώδεκα προτάσεις» του Πλάτωνα
(1951). Ανάµεσα στις 10 περίπου ανασκαφικές αναφορές του ∆αβάρα, επιλέχθηκε η
αναφορά του έτους 1972, διότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τα ΙΚ. Όπως
αναφέρει ο ∆αβάρας: «... εκτεταµένη προσπάθεια ανασκαφικής περισυλλογής
εγένετο εις ΜΜ ιερά κορυφής της επαρχίας Σητείας. Ταύτα, άλλα γνωστά και άλλα
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άγνωστα εις την επιστήµην, υφίσταντο σύλησιν από µακρού χρόνου, άλλοτε
συστηµατικήν και άλλοτε κατά περίπτωσιν. Ελήφθη απόφασις να περισωθή ότι
απέµενε» (∆αβάρας 1972α: 651). Εστιάζω την προσοχή στην παρουσίαση του
Μπρινιά41, γιατί όπως φαίνεται, ήταν ένα από τα σηµαντικότερα ΙΚ της βόρειας
ακτής του νησιού, στην πεδιάδα της Σητείας, και ο ∆αβάρας έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το νέο αυτό ιερό (δηµοσίευσε µεµονωµένα ευρήµατα του ιερού).
Ο ∆αβάρας µεταξύ άλλων, αναφέρει την περισυλλογή από τον Καπετανάκη Ρ.
οστράκων και ΜΜ ειδωλίου από το Θύλακα, κάνοντας νύξη για την πιθανή χρήση
του χώρου από τα ΜΜ χρόνια. Σε υποσηµείωση αναφέρει την αρχική υπόθεση του
Faure (1967) για την πιθανή ΜΜ χρήση του χώρου και την αναθεωρητική µελέτη του
Σακελλαράκη για τα ειδώλια της ανασκαφής Reinach, στα ΑΑΑ (1970). Στην ίδια
σηµείωση σχολιάζει ότι η παρατήρηση του Σακελλαράκη, σύµφωνα µε την οποία το
ΙΚ στον Τραόσταλο ανασκάφηκε «εν µέρει» είναι ανακριβές, ενώ τέλος παραπέµπει
σε «ευρήµατα κυκλοφορήσαντα αρχαιοκαπηλικώς» τα οποία πιθανότατα προέρχονται
από το Θύλακα. Ακολούθως αναφέρεται στις καθαριστικές εργασίες στην Οικία στο
Χαµέζι παραπέµποντας στα άρθρα του για τα αποτελέσµατα εκείνων των εργασιών.
Τα ερευνηθέντα MM IK είναι τα εξής:...» Καλαµάκι (Κεφάλα – Βάι),
Άµπελος (Κεφάλα – Ξηροπόταµος), Πρινιάς (του Γάλλου το Σκοπέλι – Ζου),
Ξυκέφαλο (Κατελιώνας – Χανδράς), Ετιανή Κεφάλα, Μόδι, Πετσοφάς. Τέλος
αναφέρει ότι αυτοψίες έγιναν και σε άλλα υψώµατα της επαρχίας Σητείας για τον
εντοπισµό νέων ΙΚ, αλλά χωρίς αποτέλεσµα: ύψωµα µεταξύ Συκιάς και
Παπαγιαννάδων, το ύψωµα Σκινοκέφαλο δίπλα στο Χαµέζι, Αγκιναράς και
Αγκιναροκέφαλο προς Β του χωριού Αδροµύλοι (κοινότητα Λιθινών). Στον
Αγκιναρά βρέθηκαν ίχνη ΥΜ (;) κτηρίου και στις ΝΑ υπώρειες συληµένοι
θαλαµοειδείς τάφοι. Στην ψηλή κορυφή «Καστελλόπουλο» (Β του χωριού Πεύκοι)
εντοπίστηκε ΥΜ κτήριο «ίσως παρατηρητήριον ή φρυκτωρία». Στην κορυφή του
υψώµατος, Β της Σιτάνου, διαπιστώθηκε απόπειρα λαθρανασκαφής ΥΜ (;) κτηρίου.
Θα ήταν ενδιαφέρον να ανιχνεύσουµε τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγει ο
έµπειρος ανασκαφέας των ΙΚ (έχει προηγηθεί η ανασκαφή του Τραόσταλου), και ο
τότε άρτι διορησθείς Έφορος Αρχαιοτήτων Ανατολικής Κρήτης, προκειµένου να
προβεί σε αυτές τις επιφανειακές έρευνες. Ενδεχοµένως εκτός από τις βεβαιωµένες
λαθρανασκαφές που του είχαν υποδειχθεί, µέσα σε αυτόν τον κατάλογο να
βρίσκονται και κορυφές που υποπτευόταν απλώς την ύπαρξη ΙΚ πάνω σε αυτές. Στην
σχετική αναφορά του στο Α∆ δεν αναφέρεται κάτι σχετικό. Το µόνο που
υπογραµµίζει είναι ότι η συστηµατική και περιπτωσιακή σύληση αυτών των θέσεων,
τον οδήγησαν σε αυτού του είδους τις «ανασκαφικές περισυλλογές».
Μπρινιάς ονοµάζεται το ψηλό βουνό που βρίσκεται µεταξύ των χωριών Ζου
και Κατσιδόνι, σε υψόµετρο 803 µ., το οποίο δεσπόζει στην «κεντρική» πεδιάδα,
δηλαδή στη βόρεια πεδιάδα της επαρχίας Σητείας, όπου και η οµώνυµη πόλη. Το ΙΚ
επισηµάνθηκε για πρώτη φορά από τον Faure (1967). Στην πρώτη αυτή επισήµανση
αναφέρεται ως «Γάλλου Σκοπέλι». Ο ∆αβάρας αναφέρει ότι το τοπωνύµιο αυτό, που
είναι γνωστό και από άλλες κορυφές (βλ.Τραόσταλος), είναι νεώτερη και
«αναφέρεται στα υψοµετρικά σηµεία τα κατασκευασθέντα εις τα όρη της Κρήτης υπο
των Γάλλων κατά τας αρχάς του αιώνος». Στην προκειµένη περίπτωση η «γνησία
ονοµασία» συµπίπτει µε την επίσηµη, και είναι «προτιµητέα».
Ο Μπρινιάς βρίσκεται πάνω από το χωριό Ζου και τα µετόχια του
Πισκοκεφάλου. Ο ∆αβάρας τονίζει την χαρακτηριστική περίπτωση κατά την οποία
41

Χρησιµοποιώ τον διαλεκτικό τύπο «Μπρινιάς», και όχι Πρινιάς, για το τοπωνύµιο, όπως είναι
γραµµένο στον χάρτη της Γ.Υ.Σ., για να γίνεται διάκριση από την γνωστή αρχαιολογική θέση του
Μαλεβιζίου.
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δεν επιλέγεται η υψηλότερη κορυφή για την ίδρυση του ιερού αλλά γειτονική κορυφή
«... η οποία είναι µεν κατά τι χαµηλοτέρα, διακρίνεται όµως σαφέστερον από την
πεδιάδα, και ως πλησιεστέρα και ως έχουσαν χαρακτηριστικότερον σχήµα» (∆αβάρας
1972α: 651). Η µεγάλη πυρά που αναβόταν σε αυτό το ΙΚ θα πρέπει να ήταν ορατή
«... εις τα περισσότερα µέρη της Σητείας». Το ιερό θα πρέπει να ήταν ένα από τα
µεγαλύτερα ΙΚ της Κρήτης· έχει υποστεί εκτεταµένη σύληση· «... σηµαντικαί
εκτάσεις αποθέσεων ευρέθησαν άθικτοι και απέδωσαν πλούσιον αµητόν». Μεταξύ
των ευρηµάτων και πολλά οµοιώµατα του εντόµου «ρινόκερως ο ορύκτης»· ένα
µάλιστα ήταν υπερµέγεθες, το µεγαλύτερο µέχρι σήµερα γνωστό. «Βέβαια ίχνη
κτηρίου δεν σώζονται πλέον» (∆αβάρας 1972α: 651).
Ίσως να είναι η χαρακτηριστικότερη περίπτωση ΙΚ, κατά την οποία επιλέγεται
µία ακρόρεια του βουνού και όχι η υψηλότερη κορυφή του. Ο συγκεκριµένος όρος
επινοήθηκε από τον ∆αβάρα (Τζαχίλη προφ. πληρ.). Αντίθετα το ΙΚ στον Τραόσταλο
είναι στην υψηλότερη κορυφή του βουνού. Είναι πολύ πιθανό ο νεολογισµός του
∆αβάρα να διαµορφώθηκε µε αφορµή την παρατήρηση αυτή από το ΙΚ του Μπρινιά.
Ταυτόχρονα όµως τονίζει και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της κορυφής: η
ορατότητα της κορυφής από τους οικισµούς της πεδιάδας. ∆ιακρίνεται λόγω της
µικρής απόστασης της κορυφής από τα οικιστικά κέντρα της ευρύτερης πεδιάδας της
πόλης της Σητείας, γεγονός που ευνοεί την σχετικά εύκολη και ταχεία (ηµερήσια)
πρόσβαση της ακρόρειας από τους πληθυσµούς της πεδιάδας. Τέλος διακρίνεται
επιπλέον εξαιτίας του σχήµατός της· στο σηµείο αυτό ο ∆αβάρας αναφέρεται στη
µορφή του ασβεστολιθικού εξάρµατος, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι
οξυκόρυφο και εξαίρεται σε σχέση µε τις διπλανές ακρόρειες του βουνού (βλ. την
άποψη του βουνού από την πόλη της Σητείας Peatfield 1990: 119, Fig. 5). Το
ιδιαίτερο σχήµα της ακρόρειας καθιστά το σηµείο εύκολα αναγνωρίσιµο στοιχείο του
τοπίου, σε µία µεγάλη ακτίνα οπτικής εµβέλειας στη βόρεια περιοχή της επαρχίας
Σητείας.
Ωστόσο, είναι αξιοσηµείωτο ότι ο συγγραφέας δεν διακρίνει την επαρχία της
Σητείας από την περιοχή της πόλης της Σητείας, µε αποτέλεσµα να µην είναι πάντα
σαφές σε τι αναφέρεται κάθε φορά. Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί τι εννοεί όταν λέει
ότι η πυρά του ΙΚ θα πρέπει να ήταν ορατή στα περισσότερα µέρη της Σητείας.
Προφανώς αναφέρεται στην πεδιάδα της πόλης της Σητείας· το ΙΚ του Μπρινιά δεν
είναι ορατό στα περισσότερα µέρη της επαρχίας Σητείας, ιδιαίτερα στα παράκτια,
παρά µόνο στη βόρεια ακτή. Τόσο τα τοπογραφικά του χαρακτηριστικά όσο και
«πλουσίος αµητός» των ευρηµάτων του φαίνεται ότι έπεισε τον αρχαιολόγο ότι
πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα ΙΚ της Κρήτης.
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Αλεξάνδρα Καρέτσου
Η επανέναρξη της ανασκαφής στο ιερό στην Ψηλή Κορφή του Γιούχτα είναι
ιδιαίτερης σηµασίας για την ιστορία της έρευνας. Το ιερό αυτό υπήρξε ο
αρχαιολογικός χώρος που συνέδεσε το όνοµά του µε την διαδικασία αναγνώρισης της
νέας θέσης από τον Evans. Επιπλέον είναι ένας χώρος που ενδεχοµένως να έχει
υποστεί τις σηµαντικότερες επεµβάσεις διαµορφώνοντας µια πολυσύνθετη
πολιτισµική - διαδικασία σχηµατισµού της επίχωσης. Ο χώρος είναι επισκέψιµος από
τα αρχαία και µεσαιωνικά χρόνια ως ο τόπος που τοποθετούνταν από την παράδοση ο
«Τάφος του ∆ία». Η νέα ανασκαφή, σε µια εποχή προχωρηµένης βελτίωσης των
µεθόδων της ανασκαφικής πρακτικής και τεκµηρίωσης, αποτελεί την τελευταία
ανασκαφική έρευνα του χώρου, εφόσον αφαιρείται η επίχωση έως το φυσικό βράχο.
Η Α. Καρέτσου, νέα αρχαιολόγος τότε, αναλαµβάνει τη διεύθυνση της
ανασκαφής, υπό την εποπτεία του Εφόρου και διευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου,
Στ. Αλεξίου. Ο Αλεξίου είχε δεχτεί και άλλες φορές, κατά την διάρκεια του 1960,
κάποια ευρήµατα, ιδίως πήλινα ειδώλια, που προέρχονταν από το ιερό της Ψηλής
Κορφής. Τα ευρήµατα αυτά έρχονταν στο φως από την διατάραξη του χώρου και την
αναµόχλευση της επίχωσης, λόγω της λειτουργίας εγκατάστασης τηλεπικοινωνιών.
Αφορµή για τη νέα ανασκαφή δεν ήταν κάποιο θεωρητικό σχέδιο για την
ολοκληρωµένη µελέτη του χώρου του ιερού αλλά η «... κατά τη διάρκεια εργασιών
στερεώσεως του έτους 1973 επιφανειακή σχεδόν ανεύρεσις πλήθους πηλίνων
ειδωλίων ζώων, χαλκίνου ειδωλίου σεβίζοντος, ως και ετέρου χαλκού ειδωλίου
ανδρικής µορφής...» (Καρέτσου 1974: 229).
Η νέα ανασκαφή δεν έχει δηµοσιευθεί. Υπάρχουν ωστόσο λεπτοµερείς
σχετικά ετήσιες ανασκαφικές αναφορές της Α. Καρέτσου, στα Πρακτικά της εν
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, οι οποίες χρησιµοποιούνται τα τελευταία χρόνια
για την πρόσβαση στο συγκεκριµένο υλικό. Μέσα από αυτές τις αναφορές η
ανασκαφέας εκφράζει σύντοµα τις πρώτες ερµηνευτικές προσεγγίσεις του υλικού που
έρχεται στο φως, και ιδιαίτερα του νεοφανούς υλικού, το οποίο παρουσιάζει µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακάτω δίνονται κάποιες αδρές γραµµές της περιγραφής της
πρώτης ανασκαφικής έκθεσης (1974). Επελέγη διεγµατοληπτικά αυτή η έκθεση, γιατί
µέσα από αυτό το κείµενο, είναι δυνατόν να ανιχνευθούν όλα τα στερεότυπα των
αντιλήψεων για τα ΙΚ, που κυριαρχούν κατά την Περίοδο της Παγίωσης, και την
δυσκολία µε την οποία προσαρµόζονται τα νεοφανή ευρήµατα στο θεωρητικό
µοντέλο των «δώδεκα προτάσεων» του Πλάτωνα. Η Ερµηνευτική Περίοδος ξεκινά µε
δυσκολία.
Φαίνεται ότι βασικός άξονας µελέτης της νέας ανασκαφής, τουλάχιστον στην
αρχή της, ήταν και ο έλεγχος της παλαιάς ανασκαφής του Έβανς στο ιερό, το 1909. Η
πρώτη ανασκαφική έκθεση αρχίζει µε την παρουσίαση των ελλιπών αλλά
σηµαντικών συµπερασµάτων της έρευνας Έβανς. Παρατίθεται επίσης και το σχέδιο
που δηµοσίευσε ο βρετανός. ∆ίνεται µάλιστα η εντύπωση, ιδίως στην παρουσίαση
της στρωµατογραφίας, ότι ενδεχοµένως η ανασκαφική πρακτική να επηρεάστηκε
στον ένα ή στον άλλο βαθµό από αυτόν τον στόχο (πρβλ. π.χ. το συσχετισµό του
δωµατίου C µε τις τοµές Β1 και Β2 βάσει του λευκού κονιάµατος που εντόπισε ο
Έβανς).
Η πρώτη έκθεση ξεκινά µε τη σύντοµη αναφορά στην παρουσίαση της
προγενέστερης ερεύνας. Η Καρέτσου εν-τοπίζει το ΙΚ µε βάση τα σύγχρονα
γεωγραφικά ορόσηµα: νοτιοανατολικά του Ηρακλείου, στη βόρεια υψηλότερη
κορυφή, ενώ στη νότια λατρεύεται ο «Αφέντης Χριστός». Η «ευρυτάτη θέα» του
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ιερού: προς το ανάκτορο της Κνωσού, την παραλία του Ηρακλείου από το ακρωτήριο
∆ίο µέχρι το Κακόν Όρος, το νησί Ντία, το µέγιστον της επαρχίας Μαλεβιζίου µε τον
ορεινό όγκο της Ίδης και το µεγαλύτερο µέρος της επαρχίας Πεδιάδας. Στις ΒΑ
υπώρειες του βουνού βρίσκεται το µινωικό νεκροταφείο στο λόφο «Φουρνί»
(Καρέτσου 1974: 228). Ήδη από τη βιβλιογραφία στην οποία παραπέµπει, φαίνεται
ότι η Καρέτσου ακολουθεί πλήρως και µε κάποια νοοτροπία «δικαιοδοτικής
συνέχειας», όπως θα έλεγε ο Clarke, το έργο που έχει γίνει για το υπο ανασκαφή ιερό.
Το ύφος υποδεικνύει ότι το σχέδιο έρευνας είναι απλό και περιστασιακό και έχει
χαρακτήρα διάσωσης του εναποµείναντος ΙΚ (στο χώρο υπάρχει ήδη εγκατάσταση
τηλεπικοινωνιών).
Η ανασκαφή της πρώτης περιόδου προχώρησε µέχρι την αφαίρεση του
επιφανειακού στρώµατος της επίχωσης «προ του αναλληµατικού τοίχου».
Παράλληλα όµως, προφανώς για την καλύτερη κατανόηση της κατασκευής του
αναληµµατικού τοίχου, ανοίχτηκε τοµή («τάφρος») 1µ. που έφθασε µέχρι τη
θεµελίωση του τοίχου όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη αποσπασµατικώς σωζόµενου
κονιάµατος. Η ανασκαφική αυτή πρακτική, µέσα στο πλαίσιο της ανασκαφής
καννάβου που χρησιµοποιείται, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί δοκιµαστική –
διερευνητική για την πλήρη αναγνώριση της χρήσης του τοίχου, και υπακούει µάλλον
την παραδοσιακή τεχνική της «αποκάλυψης των κατασκευών σε όλο τους το εύρος
και εκτός στρωµατογραφίας».
Φαίνεται ότι η επίπονη αποχωµάτωση του σπηλαιώδους χάσµατος διακόπηκε
µόλις εντοπίστηκαν όστρακα της ΜΜΙα και ΜΜ ΙΙ περιόδου. Η ανασκαφέας
προηγουµένως αναφέρει ότι η απόφραξη του χείλους του χάσµατος από τους
ογκώδεις λίθους ήταν επίπονη. Ασφαλώς οι ανασκαφικές συνθήκες µέσα στο χάσµα,
και µάλιστα σε 10 µ. βάθος περίπου, θα ήταν δυσχερέστατες και δεν αποκλείεται το
γεγονός η διακοπή της περαιτέρω αποχωµάτωσης του χάσµατος να οφείλεται σε όλες
αυτές τις δυσκολίες. Ωστόσο, η ανεύρεση οστράκων της ΜΜΙα φαίνεται ότι
«κάλυψε» κατά κάποιο τρόπο την ανασκαφέα ως προς το «ευρηµατολογικό
προσδοκώµενο» από τον αποθέτη. Έως τότε ήταν αποδεκτό ότι η έναρξη της
λειτουργίας των ΙΚ θα πρέπει να χρονολογηθεί στις πρώιµες φάσεις των ΜΜ χρόνων.
Ενδεχοµένως η ανεύρεση των ΜΜ Ια οστράκων να αποτέλεσε έναν ακόµη λόγο για
την διακοπή της περαιτέρω, δύσκολης ανασκαφής του βαραθρώδους σπηλαίου.
Η Καρέτσου προσαρµόζει τις προκαταρκτικές περιγραφές του υλικού που
έρχεται στο φως, στις παγιωµένες αντιλήψεις των «δώδεκα προτάσεων» του
Πλάτωνα, αγνοώντας ή αδιαφορώντας για τα νέα δεδοµένα από τις ανασκαφές του
∆αβάρα. Η εξάρτηση είναι τόσο βαθιά, ώστε να προκαλεί «έκπληξη», κατά την
έκφρασή της, η αποκάλυψη χαλκών αντικειµένων, που είχε αποκλείσει την
πιθανότητα ανεύρεσής τους ο Πλάτων, αποδίδοντας αυτό το φαινόµενο στην
ιδιαιτερότητα της λατρευοµένης θεότητας στα ΙΚ. Το ύφος της γλώσσας υποδεικνύει
την προσπάθεια προσαρµογής των νέων ανασκαφικών δεδοµένων στα ήδη γνωστά
από τις ανασκαφές Έβανς και από τις µελέτες Myres και Πλάτωνα, παρά την
διατύπωση καινοφανών αντιλήψεων που εκπηγάζουν από τα νέα ευρήµατα και τα νέα
ανασκαφικά δεδοµένα που για πρώτη φορά µάλιστα αποκαλύπτονται µε σύγχρονες
ανασκαφικές µεθόδους και µεθόδους καταγραφής.
Η Καρέτσου ονοµάζει όλα τα «ανευρεθέντα» ως «αφιερώµατα» και τα
διακρίνει στις εξής κατηγορίες: α) πήλινα ειδώλια λατρευτών, β) χαλκά αντικείµενα,
γ) πήλινα ειδώλια ζώων, δ) λίθινες τράπεζες, ε) ποικίλα µικκύλα αφιερώµατα. Είναι
εµφανές ότι δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διάκρισης των κινητών ευρηµάτων. Το υλικό
(χαλκά), το είδος (τράπεζες), και το µέγεθος (µικκύλα) συµπλέκονται, σε µία
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ταξινόµηση που µάλλον επιβλήθηκε από τα ευρήµατα - σύντοµη και πρακτικής
φύσεως. Επιπλέον, χρησιµοποιούνται όροι ερµηνευτικοί όπως «αφιερώµατα»,
«λατρευτές» ως δεδοµένοι, ενώ δεν επιδιώκεται η χρήση «ουδέτερων» όρων (π.χ.
πήλινα ειδώλια κτλ). Στην ταξινόµηση των ζωδίων χρησιµοποιείται η διάκριση των
Myres και Πλάτωνα κατά το µέγεθος των ειδωλίων (δίνονται σχετικές παραποµπές)
(Καρέτσου 1974: 236).
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ανασκαφέας, ευθύς αµέσως µετά τη
σύντοµη παρουσίαση του ευρηµατολογίου της πρώτης ανασκαφικής περιόδου,
προβαίνει στη διάκριση των αντικειµένων που εµφανίζονται για πρώτη φορά στα ΙΚ
από εκείνα που βρίσκουν κάποιο ανάλογο από τα ήδη γνωστά ευρηµατολόγια των ΙΚ
(Καρέτσου 1974: 237): Α) Αντικείµενα όµοια ή ανάλογα προς εκείνα που απαντούν
στα ΙΚ: ανθρώπινα ειδώλια, τα περισσότερα από τα οµοιώµατα ζώων, πτηνών,
όφεων, τα πήλινα σφαιρίδια, και ένα µοναδικό παράδειγµα αναθηµατικού άκρου
ποδός. Β) Στα νεοφανή ευρήµατα περιλαµβάνονται: οι τράπεζες προσφορών τύπου
κέρνου, οι σφραγίδες, οι χάλκινοι πελέκεις, τα ειδώλια και τα λοιπά χάλκινα
µικροαντικείµενα. Τα χάλκινα αντικείµενα, ασφαλώς, ανανεώνουν ουσιαστικά το
ευρηµατολόγιο, διαµορφώνοντας πεδίο στις µέχρι τότε διατυπωµένες απόψεις για την
διάκριση µεταξύ των αφιερωµάτων των σπηλαίων, στα οποία περιλαµβάνονται και
χάλκινα ευρήµατα και των αφιερωµάτων από τα ΙΚ, τα οποία είναι αποκλειστικά
πήλινα (άποψη που κατά τους Nilsson και Πλάτωνα θα πρέπει να αποδοθεί στην
ιδιαιτερότητα της λατρευοµένης θεότητας (Καρέτσου 1974: 233, σηµ. 1). Η
Καρέτσου ταυτόχρονα αναφέρει σε υποσηµείωση ότι εξαίρεση αποτελούσε η
ανεύρεση χάλκινου περίτµητου ελάσµατος ανθρώπινης µορφής και σειράς µαχαιριών,
από τον ∆αβάρα, σε ΙΚ της Α. Κρήτης.
Η Καρέτσου αποδίδει την ελλιπή γνώση µας για το αγγειολόγιο των ΙΚ
κυρίως στο γεγονός ότι «... δεν ευρέθησαν ακέραια αγγεία». Χαρακτηριστική
διαπίστωση των αρχαιολόγων της εποχής εκείνης: το γεγονός της ελλιπούς γνώσης
οφείλεται πρωτίστως στο ότι ουδείς των ανασκαφέων παρουσίαζε µε στοιχειώδη
περιγραφή τα κεραµεικά κατάλοιπα της ανασκαφής. Η απουσία αυτών των
«δεδοµένων» προκάλεσε πολλές αντεγκλίσεις και πολλές αµφισβητήσεις για τις
ασφαλείς πληροφορίες, σε ό,τι αφορά την κεραµική από τα ΙΚ. Από την άλλη είναι
βέβαιο ότι ακόµη και η συγκεκριµένη κατάσταση διατήρησης της κεραµικής
ασφαλέστατα υποκρύπτει πλήθος πληροφοριών, τόσο για το σχηµατολόγιο και γενικά
για την τυπολογία, αλλά κυρίως για την ιδιαίτερη χρήση της κεραµεικής στους
λατρευτικούς αυτούς χώρους. Εποµένως, δεν δικαιολογείται µε κανένα τρόπο ο
εξοβελισµός από τις ελλιπείς, ούτως ή άλλως, δηµοσεύσεις, των κεραµεικών
καταλοίπων.
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Καρέτσου επιβεβαιώνει την
στρωµατογραφική ακολουθία που είχε καταγράψει ο Evans µε τις δοκιµαστικές τοµές
στο ιερό το 1909. Το κατώτερο στρώµα (που πατάει στο βράχο) περιείχε άφθονη
τέφρα (Ash Altar κατά τον Evans, ο οποίος παραπέµπει και στο αντίστοιχο στρώµα
του Πετσοφά), και κεραµεική ΜΜ Ι – ΙΙ περιόδων, ενώ πάνω από αυτό το στρώµα
της «ερυθράς κεκαυµένης γης», έδωσε κεραµική της ΜΜ ΙΙΙ περιόδου. Η λατρευτική
χρήση του βάθρου τεκµηριώνεται µε απαρίθµηση συγκειµενικών παρατηρήσεων που
περιγράφονται µε προσοχή: η γειτνίαση του βάθρου µε ευρεία σχισµή του βράχου
(ακολουθώντας προφανώς την σηµασία που έδωσε σε αυτού του είδους τις σχισµές ο
Πλάτων / βλ. και την επόµενη σηµείωση όπου το σπηλαιώδες χάσµα χρησιµοποιείται
για την χρονολογική ερµηνεία της πρώιµης φάσης του ιερού), η ανεύρεση µεγάλης
λίθινης τράπεζας σε δεύτερη χρήση στη λιθοδοµή της κατασκευής, και τέλος τα
πολλά αξιόλογα ευρήµατα συγκεκριµένου χαρακτήρα και χρήσης. Στο πρώτο
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επιχείρηµα (της σχισµής του βράχου) γίνεται αποδεκτή η ιδιαίτερη σηµασία των
καρστικών αλλοιώσεων, χωρίς οποιαδήποτε διαπραγµάτευση του θέµατος, δείγµα της
χρήσης των παγιωµένων απόψεων πάνω σε διάφορα θέµατα που αφορούν τα ΙΚ.
Φαίνεται ότι η ανασκαφέας είναι ιδιαίτερα λεπτοµερής στην περιγραφή του
συγκειµένου όταν πρόκειται για µοναδικά ευρήµατα. Για παράδειγµα, ο θησαυρός
των χάλκινων αναθηµατικών διπλών πελέκεων, βρέθηκε µέσα σε λάκκο κάτω από
παχύ στρώµα τέφρας. Ο λάκκος ήταν σε επαφή µε την Ν παρειά του ανδήρου. Σε
παρειά του λάκκου βρέθηκε εντοιχισµένη λίθινη τράπεζα προσφορών (association).
Για την παλαιότερη φάση του ΙΚ, η Καρέτσου παραθέτει τρεις «ισχυρές»
µαρτυρίες:
1. Το στρώµα της µελανής γης και τέφρας µε το σχετικό ευρηµατολόγιο (παραποµπή
στον Πλάτωνα). Η παραποµπή δεν είναι τυχαία. Η Καρέτσου ακολουθεί πιστά τον
Πλάτωνα στην αντίληψη για την «ιερή πυρά» που ανέπτυξε στο άρθρο του το 1951,
ακολουθώντας σε πολλά σηµεία τον Myres.
2. Η σποραδική εύρεση κατεργασµένων πώρινων πλακών σε δεύτερη χρήση,
3. Η παρουσία του σπηλαιώδους αποθέτη (και σε αυτό το σηµείο η Καρέτσου
ακολουθεί πιστά την αντίληψη Πλάτωνα για τη σηµασία των καρστικών
σχηµατισµών στους βράχους των ΙΚ ή όπως θα αποδειχθεί αργότερα για την
συνδυαστική χρήση της σπηλαιώδους και της των κορυφών λατρείας / βλ. και την
παραπάνω σηµείωση όπου το σπηλαιώδες χάσµα χρησιµοποιείται για την λατρευτική
ερµηνεία χρήσης του διπλανού βάθρου).
Αξιοσηµείωτο είναι ότι η Καρέτσου παραπέµπει στο «πλησιέστερο εις
Γιούχταν παράδειγµα των Αρχανών», προκειµένου για το εγχάρακτο αστρικό
σύµβολο που βρέθηκε σε µία πλάκα στο βάθρο του ανδήρου Ι. Η χρήση της
«πλησιέστερης» αναλογίας, υποκρύπτει ενδεχοµένως µία ακόµη ένδειξη
προσανατολισµού του ΙΚ προς τη «µινωική εγκατάσταση των Αρχανών» πρωτίστως
και µετά της Κνωσού. Επιπλέον η χρήση του πλησιέστερου παραδείγµατος απηχεί
πιθανότατα θεωρητικές παραδοχές της αρχαιολόγου σε ότι αφορά τη χρήση και την
αξιοπιστία της αναλογίας (Καρέτσου 1974: 232, σηµ.1).
Σηµειώνει, σε άλλο σηµείο, ότι δεν υπάρχει ακριβές παράλληλο για τη λίθινη
τράπεζα προσφορών που βρέθηκε εντοιχισµένη σε τµήµα του βάθρου στο Άνδηρο Ι.
Μόνο η διάταξη παραπέµπει στη γνωστή ενεπίγραφη τράπεζα προσφορών από το
∆ικταίο, όπου και παραπέµπει. Και σε αυτήν την περίπτωση η Καρέτσου εµφανίζεται
εξαιρετικά συγκρατηµένη στις αναλογικές της συγκρίσεις. ∆ίνει ωστόσο την
εντύπωση ότι αντλεί από τις γνωστές «θρησκειολογικές πηγές» ακολουθώντας κατά
κάποιο τρόπο τις παγιωµένες αντιλήψεις γύρω από την ερµηνεία των αντικειµένων
(Καρέτσου 1974: 232, σηµ .2).
Πρώτα ανάµεσα στη «σηµαντική ποικιλία των µικροαντικειµένων»
αναφέρονται τα «πήλινα σφαιρίδια του γνωστού τύπου». Ασφαλώς η παραποµπή
αναφέρεται στα ανάλογα από τον Πετσοφά. Αίσθηση ωστόσο προκαλλεί το ότι και η
Καρέτσου σπεύδει να αναφέρει την ευφάνταστη ερµηνεία του Myers, όπου τα πήλινα
σφαιρίδια παραλληλίζονται µε εκείνα των βουδιστών, ακολουθώντας την έκπληξη
που εξέφρασε και ο Έβανς (Καρέτσου 1974: 236)
.
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Bogdan Rutkowski
Ο πολωνός αρχαιολόγος Bogdan Rutkowski, εµφανίζεται δυναµικά στην
βιβλιογραφία της αιγαιακής θρησκειολογίας µε το συνθετικό έργο του για τους
Λατρευτικούς Χώρους στον Αιγαιακό κόσµο, το 197242. Πρόκειται για το
σηµαντικότερο έργο πάνω στο θέµα, µετά το έργο του Nilsson. Η έρευνα του
Rutkowski θεµελιώνεται πάνω στο έργο του Nilsson. Στην εισαγωγή του έργου
αναλύει µε µεγάλη εκτίµηση αλλά και κριτική µατιά τα πλεονεκτήµατα αλλά και τις
αδυναµίες του σουηδού θρησκειολόγου, χωρίς να αµφιβάλλει καθόλου ότι η συνεπής
και συστηµατική µέθοδος του Nilsson αποτέλεσε την εγγύηση στην πρωτοπόρα
µελέτη του που έθεσε τα θεµέλια για την έρευνα της αιγαιακής θρησκείας. Ο
Rutkowski µελέτησε µε µεγάλη προσοχή τα συµπεράσµατα του Nilsson. Παρατηρεί
ότι ο σουηδός θρησκειολόγος µας δίνει µία επισκόπηση των υλικών τεκµηρίων,
καθώς επίσης και των απόψεων που εκφράστηκαν από διάφορους µελετητές. Από
αυτή τη µελέτη, όπως οµολογεί ο Rutkowski, εµπνεύστηκε ένα άλλου είδους βιβλίο,
στο οποίο ο κύριος στόχος θα ήταν να δώσει έναν απολογισµό της ιστορίας των
λατρευτικών θέσεων, εντάσσοντάς τις µέσα στην αντίστοιχη ιστορία της κοινωνίας
της εποχής εκείνης (Rutkowski 1972: 13).
Το βιβλίο αυτό του Rutkowski αποτελεί σηµείο καµπής στη µελέτη της
αιγαιακής θρησκειολογίας. Επιπλέον, τα κίνητρα για την ανίχνευση της κοινωνικής
θέσης και λειτουργίας αυτών των θρησκευτικών χώρων, που έθεσε ο πολωνός
ερευνητής, θα πρέπει ενδεχοµένως να αναζητηθούν, αφενός στην γενικότερη στροφή
που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αρχαιολογική σκέψη, και αφετέρου στις ιδιαίτερες
κατευθύνσεις της επιστηµονικής κοινότητας της Πολωνίας, ενός κράτους του
«ανατολικού µπλοκ» µε έντονες φυγόκεντρες τάσεις από τις επιταγές του άκαµπτου
σοβιετικού ιστορικού υλισµού, και µε ιδιαίτερη επικοινωνία τόσο µε τη δυτική
επιστήµη όσο και ιδιαίτερα µε τη σκανδιναβική. Η τελευταία λεπτοµέρεια ίσως να
υποκρύπτει κάποια σηµασία στην ιδιαίτερη εκτίµηση που δείχνει ο πολωνός
ερευνητής στο έργο του Nilsson και στη πλούσια θρησκειολογική βιβλιογραφία των
σουηδών ερευνητών (Warren 1988: 3). Στις θρησκειολογικές ερµηνείες των
λατρευτικών θέσεων του αιγαικού πολιτισµού, ο πολωνός ερευνητής προτείνει µια
κοινωνιολογική διάσταση αυτών των χώρων.
Ο Rutkowski προτείνει µια εναλλακτική προσέγγιση των πηγών, που έρχεται
σε, µερική τουλάχιστον, αντίθεση µε την ξεπερασµένη πια προσέγγιση του Nilsson.
Ασφαλώς και εδώ τα κύρια δεδοµένα στηρίζονται πάνω στο αρχαιολογικό και
εικονογραφικό υλικό από τη µινωική και τη µυκηναϊκή περίοδο. Τα γραπτά µνηµεία
αποτελούν επικουρική πηγή πληροφοριών. Πολλές φορές, όπως οµολογεί,
αναγκάστηκε να ανατρέξει σε ειδικούς άλλων επιστηµών (ζωολόγους, βοτανολόγους,
σπηλαιολόγους).
Όµως δεν είναι µόνο ο αυξηµένος αριθµός των ευρηµάτων και οι
εναλλακτικές ερµηνευτικές προτάσεις που τον ώθησαν να ασχοληθεί µε την αιγαιακή
θρησκεία. Από πολλές πλευρές η ανάλυση των µαρτυριών ήταν αναξιόπιστη, γεγονός
που το απέδιδε στην παράδοση της θρησκειολογικής έρευνας του 19ου αιώνα, κατά
την οποία η ιστορία της θρησκείας εξαρτιόταν σε τέτοιο βαθµό από την φιλοσοφία,
ώστε να επιτρέπονται διάφοροι υποθετικοί συλλογισµοί. Ο Rutkowski έθεσε ως
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προϋπόθεση για µια συνεπή και ακριβή µελέτη του πεδίου, τον καθορισµό
συγκεκριµένων κριτηρίων προκειµένου ένας χρηστικός χώρος να αποδοθεί σε εκείνες
τις θέσεις που λαµβάνουν χώρα θρησκευτικές δραστηριότητες. Από την άλλη,
εφόσον κανονικά το µοναδικό κριτήριο για την ταύτιση µιας θέσης ή ενός κτιρίου ως
ιερού χώρου, βασίζεται πάνω στην ερµηνεία των ευρηµάτων του, έθεσε ως
απαραίτητη προϋπόθεση τον προσδιορισµό όλων εκείνων των αντικειµένων που µε
τον ένα ή µε τον άλλον τρόπο θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν µια τέτοια ερµηνεία
(Rutkowski 1972: 14). Η προσπάθεια αυτή ήταν µια αντίδραση απέναντι στη
νοοτροπία ή στη «µανία», όπως έχει ειπωθεί, των αρχαιολόγων να εντάσσουν, όλα
εκείνα τα αντικείµενα που είναι δύσκολα ερµηνεύσιµα, στο πλαίσιο των
θρησκευτικών δραστηριοτήτων. Ο Rutkowski αναφέρει προγραµµατικά, ότι στόχος
της νέας προσέγγισης είναι κάθε θέση που σχετίζεται µε τη θρησκεία, να υποβάλλεται
σε εξονυχιστική επανεξέταση (Rutkowski 1972: 15).
Ωστόσο, ο πολωνός ερευνητής, δεν αποποιείται εντελώς τη διερεύνηση σε µια
πιο ολική θεώρηση της ιστορικότητας των λατρευτικών θέσεων. Όπως αναφέρει, ένας
από τους βασικούς λόγους της έρευνάς του είναι να ανιχνεύσει ποια είναι εκείνα τα
στοιχεία των λατρευτικών χώρων, τα οποία τα συναντάµε σε διάφορες εποχές
(Rutkowski 1972: 15). Με άλλα λόγια, ερευνά ποιά στοιχεία παρουσιάζουν κάποια
συνέχεια στη θρησκεία του αιγαιακού χώρου, και σε αυτό το ζήτηµα φαίνεται ότι
θέτει µε άλλη οπτική τον στόχο που είχε θέσει και ο Nilsson. Όµως ο βασικός στόχος
της δουλειάς του ήταν να δόσει το «... περίγραµµα της ιστορίας των λατρευτικών
θέσεων, και να αποκαλύψει τις σχέσεις αυτών των χώρων µε την ιστορία της
µινωικής και µυκηναϊκής κοινωνίας» (Rutkowski 1972: 15).
Εδώ ίσως θα άξιζε να αναφέρουµε το γεγονός ότι σύµφωνα µε την τότε
επικρατούσα άποψη, στις επιστήµες των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, η
αρχαιολογία ήταν επικουρική επιστήµη της ιστορίας, ενώ δεν υπήρχε ο σχετικός
προβληµατισµός που κυριάρχησε στις δεκαετίες του 1960 και 1970 για την
ακεραιότητα της αρχαιολογικής επιστήµης έναντι των άλλων επιστηµών που
ασχολούνται µε το παρελθόν του ανθρώπου. Στο κείµενο του Rutkowski είναι
εµφανής, από την πρώτη στιγµή, αυτή η αντίληψη: η αρχαιολογία µελετάει την
«ιστορία των θεσµών και της κοινωνίας», ενώ οι αρχαιολόγοι τις περισσότερες φορές
κατονοµάζονται «αρχαιολόγοι – ιστορικοί» (Rutkowski 1972: 15). Σύµφωνα λοιπόν
µε την αντίληψη αυτή, που ήταν κοινός τόπος στην επιστηµονική κοινότητα των
χωρών του «υπαρκτού σοσιαλισµού», τα βασικά ερωτήµατα προς διερεύνηση ήταν το
σχεδίασµα του «ιστορικού περιγράµµατος» αλλά και η κοινωνιολογική
διαπραγµάτευση των δεδοµένων.
Με τη δεύτερη έκδοση, η οποία έχει µετονοµαστεί απλώς «Οι ιεροί τόποι του
Αιγαίου» (1986), ο συγγραφέας παρουσιάζει µεγαλύτερη ωριµότητα στην
αντιµετώπιση των προβληµάτων που έθεσε η πρώτη έκδοση, ενώ παράλληλα εστιάζει
σε συγκεκριµένα µεθοδολογικά προβλήµατα που αντιµετώπισε στην πολύχρονη
τριβή του µε το υλικό. Στον πρόλογο αναφέρεται ότι η νέα έκδοση είναι
εµπλουτισµένη και αναθεωρηµένη, χάρη στις λεπτοµερείς µελέτες πολλών θέσεων
και αντικειµένων από τον ερευνητή. Υπογραµµίζει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του για
τις «επεξεργασµένες κατόψεις πολλών ΙΚ», τα οποία ανασκάφηκαν από τους Σ.
Αλεξίου, και Κ. ∆αβάρα, και τις µελέτες άλλων ιερών, που επέβαλλαν την νέα
έκδοση του έργου. Παράλληλα τονίζει ότι ολοκληρώθηκαν πολύ σηµαντικές µελέτες
των «ανασκαφών στα ΙΚ και στα ΙΣ» µε στόχο την επανέκδοση του υλικού (αναφέρει
την επικείµενη έκδοση του υλικού από τον Πετσοφά, καθώς και την πρόθεση για την
δηµοσίευση όλων αυτών των µελετών σε µονογραφίες). Χωρίς να αναφέρει τίποτα
στον πρόλογο, για την ανασκαφή του ΙΚ στο Γιούχτα, ο Rutkowski περιορίζεται στην
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αναφορά των προσωπικών ερευνών, και στην περαιτέρω επεξεργασία του υλικού που
ολοκλήρωσε, γεγονός που τον ανάγκασε να προβεί στην αναθεώρηση του βιβλίου.
Στην εισαγωγή διαπιστώνεται ότι πλέον συνυπολογίζει στους κορυφαίους
πρωτοπόρους των θρησκειολογικών µελετών και τον G. Karo43, γεγονός που
επιβεβαιώνει την περαιτέρω βιβλιογραφική αναδίφηση στην ιστορία της
θρησκειολογικής µελέτης του προϊστορικού Αιγαίου ((Rutkowski 1986: ix).
Ο προβληµατισµός του Rutkowski, πάνω σε θεωρητικές και µεθοδολογικές
επιλογές των θρησκειολόγων και των αρχαιολόγων, είναι χαρακτηριστικός για την
κατάσταση της έρευνας στα µέσα της δεκαετίας του 1980. Εκφράζει, µε έντονο πια
τρόπο, την καταδυνάστευση των ερευνητών από το θεωρητικό µοντέλο του Nilsson,
σύµφωνα µε το οποίο η θρησκεία των προχριστιανικών πολιτισµών του Αιγαίου, θα
πρέπει να µελετάται ως όλο. Με την αναφορά του σε σχετικά δηµοσιεύµατα του
καθηγητή Μυλωνά (Rutkowski 1986: 16, σηµ. 5), υπογραµµίζει το σκεπτικισµό που
έχει αναπτυχθεί για το πρότυπο αυτό, το οποίο, από ότι δείχνει η συνεχώς
εντεινόµενη ανάλυση του υλικού, δεν θα πρέπει να ανταποκρίνεται εξολοκλήρου
στην πραγµατικότητα. Επιπλέον, θέτει το πρόβληµα της «ασφαλούς ανάγνωσης» των
εικονογραφικών πηγών που αποτελούν κοινό τόπο στην αναπαράσταση των
θρησκευτικών δραστηριοτήτων στους προϊστορικούς πολιτισµούς του Αιγαίου.
Εστιάζει περισσότερο όχι τόσο στα υποκειµενικά κριτήρια µε τα οποία επιχειρούνται
οι εκάστοτε «αναγνώσεις» των παραστάσεων, αλλά περισσότερο, σε συνάφεια µε το
προηγούµενο πρόβληµα, στη δυσκολία αναγνώρισης της ακριβούς καταγωγής των
παραστάσεων αυτών, δηλαδή αν προέρχονται από τη µινωική Κρήτη ή από τη
µυκηναϊκή ηπειρωτική Ελλάδα (Rutkowski 1986: ix).
Ως προς το «εύρος των πηγών» που καλείται ο ερευνητής της θρησκείας του
Αιγαίου να χρησιµοποιήσει προκειµένου να καταλήξει σε ασφαλή συµπεράσµατα, ο
Rutkowski δεν αποµακρύνεται από τις αρχικές προγραµµατικές δεσµεύσεις του
(Rutkowski 1972: 14, 1986: xv - xvi). Οι πληροφορίες που αντλεί από ειδικούς της
γεωλογίας, της σπηλαιολογίας, της ζωολογίας, της βοτανολογίας, είναι
αναντικατάστατες. Αντιθέτως, υποβαθµίζει ακόµη περισσότερο την πληροφοριακή
δυναµική επί του θέµατος, των γραπτών µνηµείων του αιγαιακού πολιτισµού.
Ο Rutkowski τονίζει ότι δεν είναι ο συνεχώς αυξανόµενος όγκος του υλικού
που προκαλεί προβλήµατα συστηµατικής έρευνας στο σύγχρονο µελετητή. Το
µεγαλύτερο έλλειµα παρουσιάζεται στην ελλιπή δηµοσίευση των αρχαιολογικών
δεδοµένων, ένα φαινόµενο στο οποίο δικαίως θα µπορούσαµε να αποδώσουµε την
ερµηνευτική σύγχυση που συναντάται πολλές φορές στο χώρο (Rutkowski 1986:
xvi).
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η κριτική που ασκεί πάνω στο ζήτηµα των
κριτηρίων µε βάση τα οποία µία θέση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ιερή» και
να ενταχθεί στις θρησκευτικές δραστηριότητες µια κοινωνίας. Αρχικά σχολιάζει την
υπόθεση των «άδειων αιθουσών» (empty chambers). Σύµφωνα µε αυτήν την
υπόθεση η απουσία οποιουδήποτε ευρήµατος θα µπορούσε να είναι ένδειξη για την
αναγνώριση µιας θέσης ή ενός κτιρίου ως χώρου λατρείας (το σύνηθες αναλογικό
επιχείρηµα είναι τα «άδεια» κλίτη των χριστιανικών εκκλησιών). Ωστόσο όπως
αναφέρει ο Rutkowski, στην περίπτωση των ιερών της Εποχής του Χαλκού, «η
εµπιστοσύνη σε ένα αρνητικό κριτήριο (όπως είναι η απουσία αντικειµένων από µία
θέση) είναι εξαιρετικά επισφαλής, διότι στο χώρο του επιστηµονικού επιχειρήµατος
εισάγει την υποκειµενική διαίσθηση του αρχαιολόγου» (Rutkowski 1986: xvi). Και
παρόλο που διαπιστώνει ότι ούτε το σχέδιο ενός κτιρίου, ούτε η απουσία ευρηµάτων,
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αλλά ακόµη ούτε και η ανακάλυψη λατρευτικών σκευών, µπορούν να αποτελέσουν
ασφαλή κριτήρια για την αναγνώριση µιας λατρευτικής θέσης, καταλήγει ότι εν τέλει,
µόνο η λατρευτική σκευή ή ευρήµατα που σχετίζονται µε αυτή θα µπορούσαν να
αποτελέσουν την ασφαλή εκείνη ένδειξη για την ερµηνεία ενός χώρου ως «Ιερού»
(Rutkowski 1986: xvi). Με άλλα λόγια, ο ερυενητής αποµακρύνεται από το
«αρνητικό τεκµήριο» που αποτελεί ένα από τα βασικά ερµηνευτικά εργαλεία της
έρευνας του ευρηµατολογίου (Jones 1999: 1), υπογραµµίζοντας την αξιοπιστία του
«θετικού τεκµηρίου» στην αναγνώριση της ταυτότητας µιας θέσης. Ο
προσανατολισµός αυτός απηχεί ενδεχοµένως κάποια «αθωότητα» στην αντιµετώπιση
των προβληµάτων που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση της αρχαιολογικής επίχωσης
και µε την ανίχνευση των συµβάσεων που θέτουν οι ερευνητές στην
«αποκωδικοποίηση» του αρχαιολογικού καταγραφήµατος.
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Alan Peatfield
Ο βρετανός αρχαιολόγος Alan Peatfield είναι ίσως ο σηµαντικότερος
ερευνητής της ερµηνευτικής περιόδου, ειδικευµένος πάνω στη µελέτη των µινωικών
ΙΚ. Η αρθρογραφία του είναι προσανατολισµένη σχεδόν αποκλειστικά στη µελέτη
των ακροεινών θέσεων, µετά από την υποστήριξη σχετικής διατριβής πάνω στο θέµα,
το 1980, στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, µε επόπτη καθηγητή τον J. Coldstream. Το
ερευνητικό του έργο θα µπορούσε να διακριθεί σε δύο περιόδους. Στην πρώτη
περίοδο (δεκαετία του 1980), καταπιάνεται αρχικά µε βασικά ζητήµατα που
σχετίζονται µε την τοπογραφία των ΙΚ, στο πλαίσιο της εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής στην οποία εξετάζονται όλα τα διαθέσιµα στοιχεία που αφορούν τα
αγροτικά (εξοχικά) ιερά (rural shrines) (Peatfield 1983: 273). Ο βρετανός αρχαιολόγος
συνεχίζει σε ένα µεγάλο βαθµό, το έργο του Rutkowski, µε τον οποίο άλλωστε
βρίσκεται σε συνεχή επαφή αυτά τα χρόνια (Rutkowski 1988: 73 – 4). Ίσως να µην
είναι εντελώς τυχαίο το γεγονός ότι δύο από τα σηµαντικότερα άρθρα που
καταπιάνονται µε την τοπογραφία των ΙΚ, εµφανίζονται αυτή την περίδο, µε την
υπογραφή των δύο ερευνητών: το άρθρο του Peatfield «Η τοπογραφία των µινωικών
ιερών κορυφής» (1983), και το άρθρο του Rutkowski «Μινωικά Ιερά Κορυφής:
τοπογραφία και αρχιτεκτονική» (1988). Ο Peatfield, καθ’όλη τη διάρκεια της
δεκαετίας, µε τη συνοδεία της συζύγου του C. Morris, θα ασχοληθεί µε επιφανειακές
έρευνες πεδίου, και µε τη µελέτη τµήµατος του ευρηµατολογίου στο Μουσείο
Ηρακλείου. Κατά το τέλος της δεκαετίας ο Peatfield, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης
της διδακτορικής του διατριβής, θα διευρύνει την προσέγγισή του στα µινωικά ΙΚ,
όπως αποκαλύπτουν τα σχετικά άρθρα του (1988, 1990).
Η δεύτερη περίοδος του έργου του ξεκινά µε την ανασκαφή του ΙΚ στον
Κορακιά των Ατσιπάδων, το 1989. Παρά το γεγονός ότι η αρθρογραφία είναι ακόµη
ελλιπής και µάλλον ισχνή για µια ανασκαφή που χρησιµοποίησε τις πιο σύγχρονες
µεθόδους αποτύπωσης, η ανασκαφή στον Κορακιά αποτελεί ορόσηµο στη µελέτη των
µινωικών ΙΚ. Το ευρηµατολόγιο εµπλουτίζεται µε νέα είδη (βότσαλα, πήλινοι
φαλλοί, οργανικά υλικά). Η αντιπαράθεση του ιερού µε το αντίστοιχο ΙΚ στο
Γιούχτα, θα θέσει το πλαίσιο µιας συζήτησης που θα αναπτυχθεί, και η οποία
ασχολείται µε την διάκριση των ιερών, σε τοπικό και σε χρονικό επίπεδο. Στο
πρόγραµµα συµµετέχουν ερευνητές που θα εµπλουτίσουν µε την αρθρογραφία τους
την έρευνα των µινωικών ΙΚ κατά την δεκαετία του 1990 (Morris, Nowicki). Οι
παράλληλες ανασκαφές των ελλήνων αρχαιολόγων (Κύθηρα / Σακελλαράκης,
Τραόσταλος / Χρυσουλάκη), ολοκληρώνουν την έρευνα πεδίου στα µινωικά ΙΚ, στη
δεκαετία του 1990. Η αρθρογραφία του Peatfield, σε αυτήν την δεκαετία, είναι
στραµµένη προς το υλικό των Ατσιπάδων. Στα σχετικά πρόσφατα άρθρα του,
καταπιάνεται µε τις λατρευτικές πρακτικές και τους τρόπους προσέγγισης του θείου,
µέσα από τα αρχαιολογικά δεδοµένα.
Στην εργασία για την τοπογραφία των ιερών (1983), παρά την ευρύτητα του
τίτλου της, ο Peatfield καταπιάνεται µε µία µόνο έκφανση της τοπογραφίας των ΙΚ,
δηλαδή µε την κατανοµή των θέσεων, ιδιαίτερα σε σχέση µε τους οικισµούς
(Peatfield 1983, Rutkowski 1988: 74, σηµ. 28). Το υλικό αντλείται κυρίως µέσα από
δηµοσιευµένες πηγές. Ο στόχος του άρθρου είναι διττός: αφενός να περιγράψει και
να απαριθµήσει ποια είναι τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά των ΙΚ αρχικά και
αργότερα κατά την ΥΜ φάση των ιερών και αφετέρου να απαντήσει γιατί αλλάζει ο
τοπογραφικός σταθερότυπος των ΙΚ κατά την ΥΜ εποχή. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
ο Peatfield θέτει ως στόχο του άρθρου του τα µακρο – τοπογραφικά γνωρίσµατα των
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ΙΚ: τη θέση τους στο ανάγλυφο και τη σχέση τους µε τους οικισµούς. ∆εν
παραλείπονται οι στατιστικές εκφάνσεις του ζητήµατος: ο αριθµός τους, η κατανοµή
τους. ∆εν ασχολείται µε τα µικρο – τοπογραφικά γνωρίσµατα των ΙΚ: την επιλογή
της ακρόρειας, το ιδιαίτερο ανάγλυφο της κορυφής, την χωροταξική του διαµόρφωση
κτλ.
Ο Peatfield αναζητά έναν σταθερότυπο στην τοπογραφία των ΙΚ, σε σχέση µε
τους γειτονικούς οικισµούς. Η αποσπασµατικότητα της έρευνας επιβραδύνει τη
µελέτη και σε αυτό τον τοµέα, ωστόσο «... κάποια µέρα τα κενά στο χάρτη
κατανοµής θα συµπληρωθούν και όλοι οι µεγάλοι µινωικοί οικισµοί θα έχουν τα δικά
τους ΙΚ» (Peatfield 1983: 273). Ο Peatfield µε τον τρόπο αυτό εκφράζει την εµµονή
που υπήρχε ακόµη και τότε, στην πιθανότητα κάθε ΙΚ να αντιστοιχεί σε έναν
οικισµό. Η ιδέα εκφράστηκε για πρώτη φορά από τον Έβανς, στο άρθρο για τον
Γιούχτα, όταν συνέδεσε το ιερό µε την Κνωσό. Η προσέγγιση του Peatfield, θα
πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των θεωρητικών προσεγγίσεων, στην αρχαιολογία
των αρχών της δεκαετίας του 1980, όταν κάνει την εµφάνισή της και στους κόλπους
της µινωικής αρχαιολογίας η οικιστική έρευνα, «... δηλαδή η µελέτη των οικιστικών
συστηµάτων, της οργάνωσης του γεωγραφικού χώρου και της κατανοµής σ’ αυτόν
των επί µέρους ανθρώπινων δραστηριοτήτων» (Ζώης 1996: 377).
Η ερµηνεία του Peatfield, για την πυκνότητα των ΙΚ της ανατολικής Κρήτης,
ουσιαστικά διευρύνει την προσέγγιση Rutkowski (Peatfield 1983: 273 - 4). Ο
Peatfield διαπιστώνει ιδαιτερότητες στους οικιστικούς σταθερότυπους της περιοχής,
οι οποίες διαµορφώνονται από τα χαρακτηριστικά του αναγλύφου και του τοπίου της
επαρχίας της Σητείας. Σε αυτούς τους σταθερότυπους αποδίδει και τη µεγάλη
συγκέντρωση των ΙΚ. Όπως φαίνεται, και σε αυτήν την προσέγγιση καθοδηγείται από
την εµµονή ότι κάθε οικισµός διαθέτει το ιερό ή τα ιερά του στις ακρόρειες των
βουνών. Μέσα από αυτήν την οπτική γωνία της σχέσης των οικισµών µε τα ΙΚ, ο
Peatfield θα καλλιεργήσει την έννοια του ανακτορικού ΙΚ, σε αντιπαραβολή µε τα
φτωχότερα ΙΚ, και θα µελετήσει τις διακρίσεις αυτές στο χώρο και στο χρόνο.
Οι αντιλήψεις του Peatfield για την τοπογραφία των µινωικών ΙΚ δεν
παρουσιάζουν συνοχή. Οι «ολόπλευρες» τοπογραφικές του προσεγγίσεις εστιάζουν
κάθε φορά σε ένα από τα χαρακτηριστικά των ΙΚ, κυρίως στη σχέση µε τους
οικισµούς, όπως είδαµε παραπάνω. Αλλά και πολλά «σκοτεινά» σηµεία των
τοπογραφικών χαρακτηριστικών αποσιωπούνται. Για παράδειγµα, είναι
χαρακτηριστική η αδιαφορία του για την εφαρµοφή των κριτηρίων ταύτισης των
ιερών, στην περίπτωση του Κόφινα (Nowicki 1994: 34, σηµ. 28). Στη βάση των
κριτηρίων που έθεσε, ο Κόφινας δεν θα πρέπει να ανήκει στα ΙΚ. Παρ’όλα αυτά θα
πρέπει να τονιστεί ότι µε το έργο του Peatfield, η τοπογραφία των ΙΚ
συστηµατοποιείται στη βάση που έθεσε πριν από αυτόν ο Rutkowski. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο θα κινηθεί και ο Nowicki, εφαρµόζοντας όµως πολύ πιο συνεπή
τοπογραφικά κριτήρια.
Ήδη στο πρώτο του άρθρο, χρησιµοποιεί την έννοια των αγροτικών –
εξοχικών ιερών (rural shrines – rural sanctuaries) (Peatfield 1983: 273), που
πιθανότατα την αντλεί από το έργο του Rutkowski44. Η κατηγορία αυτή των ιερών θα
αποτελέσει το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθεί ερευνητικά για τα επόµενα είκοσι
περίπου χρόνια. Ο συγκεκριµένος µάλιστα διπλός όρος – rural shrines – θα
µεταλλαχτεί ερµηνευτικά µέσα στο έργο του, αλλά θα αποτελεί πάντα το στόχο µέχρι
44

O όρος «αγροτικό ιερό» (rural sanctuary) χρησιµοποιείται ήδη από τον Rutkowski προκειµένου για
τους ΙΠ, ιερά δηλαδή που βρίσκονται µακριά από κατοικηµένες θέσεις (Rutkowski 1972: 17).
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την ανάληψη της πρώτης ανασκαφικής έρευνας στο ΙΚ στον Κορακιά των
Ατσιπάδων. Με την ανακάλυψη του ιερού στον Κορακιά, ο ερευνητής
προσανατολίζει τον ερευνητικό στόχο όχι πια γενικά στα αγροτικά ιερά, αλλά στην
αγροτική (εξοχική) τελετουργία (rural ritual), και στην αντιπαραβολή των αγροτικών
ΙΚ (π.χ. του Κορακιά), µε τα ανακτορικά ΙΚ (π.χ. µε το ιερό στο Γιούχτα). Όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά «... τρέφω ιδιαίτερη συµπάθεια στην αρχαιολογική
αντίληψη που θεωρεί ότι µπορούµε να κατανοήσουµε µια κοινωνία πολύ
περισσότερο µέσα από την µελέτη των πιο κοινών καθηµερινών αντικειµένων, παρά
από τους µοναδικούς θησαυρούς. Έτσι µέσα από την εξέλιξη της έρευνάς µου,
παρατήρησα ότι θα έπρεπε να σταθµίσω αυτήν την αντίληψη για τα ΙΚ, µέσα από την
ανασκαφική έρευνα ενός µικρού, επαρχιακού, αγροτικού – εξοχικού, µη – ανακτορικού
ΙΚ. Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε την ανασκαφή του Κορακιά Ατσιπάδων, το 1989»
(Peatfield 1992: 62).
Η τάση για τη µελέτη των «ταπεινών» αντικειµένων, τα οποία τίθενται σε
αντιπαράθεση µε τα πολυτελή αντικείµενα, που µέχρι τώρα αποτελούσαν το
κυρίαρχο αντικείµενο έρευνας στη µινωική αρχαιολογία, είναι ενδαφέρουσα, και
φυσικά εκφράζει µια ολόκληρη εποχή – την εποχή της αποµυθοποίησης των
παγιωµένων αντιλήψεων στη µινωική αρχαιολογία· την εποχή της οξύτατης κριτικής
του εβανσικού έργου· τέλος, την εποχή της στροφής της αρχαιολογικής
κοινωνιολογίας σε πιο σύνθετες και ρηξικέλευθες προσεγγίσεις των «ταξικών»
αγώνων στο πλαίσιο των κρατικών σχηµατισµών της µινωικής Κρήτης. Η µελέτη της
ιδιαίτερης προσέγγισης που προτείνει ο Peatfield και η ανασκαφική οµάδα του
Κορακιά (Morris, Nowicki) µέσα στο πλαίσιο των θεωρητικών διακυµάνσεων της
εποχής, είναι απαραίτητη, όχι µόνο για την ιστορία της έρευνας, αλλά και για τον
έλεγχο των ανασκαφικών δεδοµένων, στα οποία εστιάζει η συγκεκριµένη οµάδα. Το
αποτέλεσµα αυτής της νοοτροπίας ήταν ο εντοπισµός της «αρχαιολογικής αξίας» ενός
«ταπεινού υλικού», των διασκορπισµένων βοτσάλων. Πρόκειται για το αποτέλεσµα
της πρώτης προσεκτικής ανασκαφής ενός ΙΚ, ή για το αποτέλεσµα µιας «ιδιαίτερης
µατιάς» στο αρχαιολογικό καταγράφηµα;
Ο Peatfield εισάγει τους όρους της αρχαιολογίας της λατρείας του Renfrew,
στη µελέτη των ΙΚ. Μετά την πρώτη περίοδο των ερευνών του (στο πλαίσιο της
διδακτορικής του διατριβής, δεκ. 1980), κατά την οποία περιστράφηκε γύρω από τα
βασικά θέµατα που έχουν σχέση µε τα ειδικά χαρακτηριστικά των ΙΚ, δηλαδή µε τις
τοπογραφικές και ευρηµατολογικές ιδιαιτερότητες της αρχαιολογικής θέσης, στη
δεύτερη περίοδο των ερευνών του στρέφεται προς τις διαδικασίες, δηλαδή προς τη
µελέτη της λειτουργίας και της χρήσης των ΙΚ, ή όπως λέει χαρακτηριστικά, προς τη
µελέτη «των διαδικασιών της πίστης και της πρακτικής» µέσα από τα αρχαιολογικά
κατάλοιπα των ΙΚ. Την στροφή αυτή προκαλεί, ή τουλάχιστον επισπεύδει, η
ανακάλυψη του Κορακιά: «... τα γενικά χαρακτηριστικά των ΙΚ είναι σε γενικές
γραµµές γνωστά· παραµένει ωστόσο λιγότερο γνωστός ο λεπτοµερής χειρισµός και η
χρήση ενός τέτοιου ιερού, οι διαδικασίες της πίστης και της πρακτικής... Η ανασκαφή
του Κορακιά Ατσιπάδων έδωσε την ευκαιρία να προσπαθήσουµε να ανακαλύψουµε
όλα αυτά» (Peatfield 1992: 63).
Ήδη από την προκαταρκτική έκθεση των ευρηµάτων της ανασκαφής, ο
Peatfield επιχειρεί τον «... καθορισµό της θέσης ως ιερό, µε αυστηρά κρτήρια
ταύτισης, και την γνωστική ερµηνεία του, στο πεδίο της πρακτικής και της πίστης»
(Peatfield 1992: 74). Αφού πειστεί για την «εγκυρότητα» της διαδικασίας
διαµόρφωσης του αρχαιολογικού καταγραφήµατος στον Κορακιά (ασύλητη θέση,
ελάχιστη διάβρωση), υποβάλλει το υλικό στον έλεγχο των τεσσάρων κριτηρίων του
Renfrew για τον καθορισµό της φύσης της θέσης: εστιασµός της προσοχής, οριακή
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ζώνη, παρουσία του υπερβατικού, συµµετοχή και προσφορά (Peatfield 1992: 75). Η
σχετική διαπραγµάτευση παρουσιάζεται σε άλλο κεφάλαιο της εργασίας.
Τέλος, θα άξιζε να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ένα χαρακτηριστικό της
ερµηνευτικής του Peatfield, το οποίο είναι ευδιάκριτο σε όλες τις φάσεις του έργου
του. Ο βρετανός αρχαιολόγος αντλεί πολλά παράλληλα στη µελέτη των ΙΚ, από
ανάλογες εκδηλώσεις σε πολιτισµούς της Άπω Ανατολής. Οι αναλογίες που
παραθέτει, ιδίως σε γενικά ζητήµατα που αφορούν την λατρεία των βουνών,
προέρχονται από ιαπωνικές και κινεζικές αντιστοιχίες. ∆υστύχως, στάθηκε αδύνατος
ο λεπτοµερέστερος έλεγχος των πηγών αυτής της επιλογής, στο πλαίσιο της
παρούσας µελέτης.
Ο Peatfield µελέτησε την αντίληψη στην ιερότητα των βουνών σε διάφορους
πολιτισµούς της γης. Αναφέρει ότι στην Ιαπωνία και στην Κορέα τα βουνά συνήθως
συνδέονται µε σαµανιστικές πρακτικές και ιεροπραξίες, γεγονός που επιβεβαιώνει
στη συνείδηση των κατοίκων την ιερότητα των χώρων αυτών (Peatfield 1987: 89). Οι
θολωτοί τάφοι στην Κρήτη υπήρξαν τα σηµεία απόθεσης των νεκρών µιας
καθορισµένης «συγγενικής» κοινότητας, ή µιας ευρείας οικογένειας. Είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρον το τοπογραφικό χαρακτηριστικό τους, που φέρνει κοντά τα ταφικά αυτά
µνηµεία µε τα ΙΚ. Οι τάφοι τοποθετούνται συνήθως πάνω σε χαµηλούς λόφους που
έχουν οπτική επαφή µε τους οικισµούς: «... πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που
εντοπίζεται και στα κινεζικά νεκροταφεία. Η οπτική επαφή αποτελεί έκφραση του
δεσµού µεταξύ των νεκρών πνευµάτων και της κοινότητας (παρατίθεται εικόνα µε
κινεζικό νεκροταφείο σε λόφο, στη Μαλαισία)» (Peatfield 1987: 124, εικ. 13). Ακόµη
όµως και στη µελέτη των στάσεων των χειρονοµιών των ειδωλίων, ο Peatfield
προβαίνει σε συσχετισµούς µε αντίστοιχες εκφράσεις στους ανατολικούς
πολιτισµούς. Η επιλογή των συγκεκριµένων αναλογιών, ενδεχοµένως δεν έχει να
κάνει µε την πραγµατική «γειτνίαση» των συγκρινοµένων, αλλά περισσότερο
αποκαλύπτει το γνωστικό πεδίο και τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των ερευνητών, οι
οποίοι ερµηνεύουν µε βάση τις προσωπικές τους γνωστικές εµπειρίες.

105

Σακελλαράκης Γιάννης
Ο Σακελλαράκης Γιάννης (Αθήνα, 1936 -)45, µε το ανασκαφικό του έργο σε
διάφορες θέσεις γύρω από το Γιούχτα, αντιµετώπισε πολύ συχνά προβλήµατα που
άπτονται της σχέσης του ΙΚ της Ψηλής Κορυφής µε την άµεση περιοχή των
Αρχανών. Η µοναδική αρχαιολογική θέση που δεν ανασκάπτεται από τον ίδιο, γύρω
από τις Αρχάνες, είναι το ΙΚ στο Γιούχτα. Παρά το γεγονός ότι οι προσωπικές
συµπεριφορές των εκπροσώπων της µινωικής αρχαιολογίας, θα µπορούσαν να
αποκαλύψουν λανθάνουσες προθέσεις στις ερµηνευτικές προσεγγίσεις τους αλλά και
στις ερευνητικές επιλογές τους, στην παρούσα εργασία, δεν θα µπορούσαν παρά να
αναφερθούν υπαινικτικά. Η διαµόρφωση σχέσεων αδιαφορίας, κάποτε και
εχθρότητας µεταξύ των αρχαιολόγων, όχι µόνο δε διευκόλυνε την επικοινωνία µεταξύ
τους πάνω σε επιστηµονικά θέµατα, αλλά διαµόρφωσε και ένα κλίµα απαξίωσης των
εκάστοτε ερµηνειών χωρίς συγκεκριµένη επιχειρηµατολογία.
Η εµπλοκή του Σακελλαράκη µε τα ΙΚ και µε διάφορα προβλήµατα που
σχετίζονται µε το ευρηµατολόγιο της συγκεκριµένης αρχαιολογικής θέσης, ξεκινά
µάλλον, από την επανεξέταση του υλικού από το Θύλακα (1970). Το σύντοµο άρθρο
του στα Α.Α.Α για το Θύλακα, περιλαµβάνεται στο τµήµα του περιοδικού που
ονοµάζεται «Σκινδαλαµοί»46. Στο τµήµα αυτό δηµοσιεύονται άρθρα αρχαιολογικού
περιεχοµένου τα οποία δεν αποτελούν ανασκαφικές αναφορές, αλλά τις περισσότερες
φορές έχουν να κάνουν µε επαναπροσεγγίσεις του ήδη γνωστού ευρηµατολογίου και
ανανεωµένες προσπάθειες ερµηνείας. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η επανεξέταση
του υλικού από την κορυφή του υψώµατος του Θύλακα που επιχειρεί ο
Σακελλαράκης. Λίγο πριν τη µετάβαση στη περίοδο της συστηµατικής ανασκαφής
και µελέτης των ΙΚ (Ερµηνευτική Περίοδος), µε την εκ νέου ανασκαφή στη θέση της
Ψηλής Κορυφής στο Γιούχτα, επιχειρούνται τέτοιου είδους επαναπροσεγγίσεις και
αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Περιόδου Παγίωσης (π.χ. ανασκαφές του
∆αβάρα στο Χαµέζι και στον Πετσοφά). Στην προκειµένη περίπτωση δεν έχουµε να
κάνουµε µε επανεξέταση του υλικού µε αφορµή µια νέα «ελεγκτική ανασκαφική
έρευνα», όπως έχουµε στην περίπτωση του ∆αβάρα, αλλά µε αναθεώρηση του υλικού
µιας ορεινής θέσης µέσα από την βιβλιογραφική µελέτη του και µάλιστα κάτω από
45

Από τους σηµαντικότερους µελετητές της µινωικής αρχαιολογίας, υπήρξε Επιµελητής Αρχαιοτήτων
Κρήτης από το 1963, ενώ διετέλεσε και διευθυντής του Μουσείου Ηρακλείου. Έλαβε µέρος στις
ανασκαφές της Ζάκρου και ανέσκαψε στην ανατολική και στην κεντρική Κρήτη. Από το 1964
ανασκάπτει το ανακτορικό κτίριο που εντοπίστηκε στην Τουρκογειτονιά των Αρχανών. Έκτοτε θα
ειδικευτεί στη µινωική αρχαιολογία, ανασκάπτοντας πολλές θέσεις: Φουρνί, Ανεµόσπηλια, Ζώµιθος.
46
Το άρθρο του Σακελλαράκη για το µινωικό ορεινό ιερό στο Θύλακα, θα πρέπει να εξεταστεί µέσα
από το πρίσµα των ιδιαιτεροτήτων του περιοδικού στο οποίο δηµοσιεύεται. Η πυκνότητα του, το
µέγεθος του καθώς και άλλα χαρακτηριστικά του άρθρου δικαιολογούνται ακριβώς λόγω της θέσης
που έχει µέσα στη βιβλιογραφία. Το δηµοσίευµα αυτό εκδίδεται στα Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ
Αθηνών (1ο τεύχος [Απρίλιος], του Α΄έτους [1968]), ένα «τετραµηνιαίο επιστηµονικό περιοδικό
ταχείας ενηµερώσεως», που εξέδωσε ο τότε Γενικός Επιθεωρητής Αρχαιοτήτων και Ιστορικών
Μνηµείων, Σπ. Μαρινάτος σε εποχές πολιτικών περιπετειών για την Ελλάδα. Στο πρώτο τµήµα του
περιοδικού («Αρχαιολογικά Χρονικά») δηµοσιεύονται «... βραχύαι και ακριβείς ειδήσεις µετ’ αφθόνου
εικονογραφήσεως περί των νέων αρχαιολογικών ευρηµάτων και ζητηµάτων οµού. Μικραί
επιστηµονικαί συµβολαί, µέχρι τριών σελίδων θα δηµοσιεύονται ευχαρίστως και ταχέως εις έκαστον
τεύχος» (βλ. τον Πρόλογο του Μαρινάτου στο παραπάνω αναφερόµενο τεύχος). Οι τελευταίες
εργασίες εντάσσονται στο δεύτερο τµήµα του περιοδικού, το οποίο τιτλοφορείται «Σκινδαλαµοί» (ο
σχινδαλαµός = εξονυχιστική εξέταση ενός θέµατος). Σε αυτό το τµήµα δηµοσιεύεται και το άρθρο του
Σακελλαράκη. Φαίνεται, συνεπώς, ότι το συγκεκριµένο βήµα έκδοσης του άρθρου δεν του επέτρεπε
µακροσκελή ανάπτυξη, έναν... «σχινδαλαµό» θα λέγαµε, του θέµατος που εξέταζε. Πρόκειται για µία
σύντοµη έκθεση αναθεώρησης της ταυτότητας του συγκεκριµένου αρχαιολογικού χώρου, του Θύλακα.
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τις αντίξοες συνθήκες ασφαλούς διαπραγµάτευσης που δηµιουργούν οι ελλιπείς
φωτογραφίες των πρώιµων δηµοσιεύσεων.
Ο τίτλος του άρθρου είναι «Το µινωϊκόν ορεινόν ιερόν του Θύλακα». Αρχικά
ο συγγραφέας τονίζει ότι τα «ορεινά ιερά» είναι «εκ των πλέον µελετηθέντων τόπων
λατρείας εν Κρήτη». Η λατρεία στα ορεινά ιερά εξασκούνταν από τους ΠΜ έως και
τους ΥΜ χρόνους, προς τη «µινωική θεά», πιθανότατα στη διπλή της υπόσταση,
δηλαδή ως «ουρανία» και ως «ποτνία θηρών». Στην τελετουργία περιλαµβάνονταν
θυσίες µέσα σε πυρά και προσφορά αναθηµάτων. ∆εν είναι βέβαιο ότι ο
Σακελλαράκης είχε αυτοψία του χώρου. ∆εν αναφέρεται τίποτα σχετικό στο κείµενο
Τα στοιχεία για την οπτική εµβέλεια του ιερού ενδεχοµένως τα αντλεί από τον Faure
P. και τον Πλατάκη, ενώ οι φωτογραφίες του άρθρου είναι του φίλου του
Καπετανάκη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο συγγραφέας αποφεύγει αρχικά να
χρησιµοποιήσει τον όρο ΙΚ. Παρά το γεγονός ότι µε την αναθεωρηµένη ερµηνεία των
ειδωλίων του χώρου, δεν έχει αµφιβολίες για την λειτουργία του ως ΙΚ κατά τα ΜΜ
χρόνια, ονοµάζει τη θέση «ορεινό ιερό». Με αυτόν τον τρόπο πιθανότατα δείχνει τον
προβληµατισµό του για την ακρίβεια των όρων.
Στη συνέχεια αναφέρεται στο άρθρο του Πλάτωνα, χαρακτηρίζοντάς το ως
διεξοδική µελέτη των χαρακτηριστικών αυτών των ιερών, καθώς και στις
επιφανειακές έρευνες του Faure που είχαν ως αποτέλεσµα τον εντοπισµό του «ιερού
της Ζάκρου» στον Τραόσταλο, που ανέσκαψε ο ∆αβάρας (σχετικές παραποµπές).
Ακολούθως αναφέρεται σε άρθρα της Press και του Rutkowski (1967) που
διαπραγµατεύονται το χαρακτήρα και τη διάρκεια ζωής αυτών των ιερών. Τονίζει ότι
ένα παρόµοιο ορεινό ιερό είναι και αυτό του Θύλακα, το οποίο διέφυγε της προσοχής
των ερευνητών, αν και έχει ανασκαφεί τόσο παλιά και το υλικό του ήταν ήδη γνωστό
βιβλιογραφικά. Σπεύδει µάλιστα να χαρακτηρίσει το ιερό ιδαίτερα σηµαντικό, αφού
θα πρέπει να αποτελούσε το «ορεινόν ιερόν σηµαντικών µινωικών κέντρων του
βορείου τµήµατος του λεγοµένου ισθµού της Ιεράπετρας, ίσως των Γουρνιών και της
Ψείρας» (Σακελλαράκης, 1970: 252). Ο Σακελλαράκης αναπαράγει πιστά όλες τις
παγιωµένες αντιλήψεις που αφορούν στα ΙΚ προς το τέλος της Περιόδου Παγίωσης,
κυρίως µέσα από το έργο του Πλάτωνα (1951) και τις πρώιµες έρευνες του
Rutkowski κατά την δεκαετία του 1960. Η αντίληψη για την «αντιστοιχία» ή την
«υπαγωγή» ενός ιερού σε κάποιον ή κάποιους οικισµούς, αναπαράγεται και εδώ, σε
µια περιοχή πυκνοκατοικηµένη κατά τα ΜΜ χρόνια, όπου δεν έχουν εντοπιστεί ΙΚ.
Η θέση βρίσκεται σε υψόµετρο 521 µ. µε µεγάλη οπτική εµβέλεια προς τον
κόλπο του Μεραµπέλου: Ν∆ του Αγίου Νικολάου, «... ελέγχει ολόκληρη την Ν∆
πλευρά του κόλπου», από τη Λατώ και το Καλό Χωριό, µέχρι τα Γουρνιά και την
Ψείρα, το Μόχλο, τα ακρωτήρια Θόλος, Τραχέλα, και Μπαµπακιά της Σητείας, αλλά
ακόµη και του αποµακρυσµένου ανατολικού ακρωτηρίου του νησιού του Κάβο
Σίντερο και τις ∆ιονυσάδες προς τα Α και του όρους Οξιά, της Ελούντας και της
Σπιναλόγκας προς Β (Σακελλαράκης, 1970: 253).
Βιβλιογραφικά αναφέρεται για πρώτη φορά το 1901 από τον P. Dermagne,
εκπρόσωπο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής που την ίδια εποχή ανέσκαπτε τη
Λατώ. Το 1910 έγινε η πρώτη ανασκαφή και τα πορίσµατα εκείνης της έρευνας
δηµοσιεύτηκαν από τον Reinach A., το 1913 µε τον τίτλο “L’ autel rustique du mont
Phylakas”. Σε σχετική υποσηµείωση ο συγγραφέας αναφέρει ότι ο Reinach προτιµά
το τοπωνύµιο «Φύλακας» παρά του «Θύλακας» που προτιµούν οι Raulin και
Demargne. Συµπληρώνει µάλιστα ότι τα τοπωνύµια «Θύλακας» και «Θυλάκι»
συναντώνται και αλλού στην Κρήτη. Ο Σακελλαράκης χαρακτηρίζει τη δηµοσίευση
«... αρκούντως γραφική, τυπική των ηρωικών χρόνων της κρητικής αρχαιολογίας...
ουχί όµως σύµφωνος προς τα σήµερον κρατούντα...», για αυτό και θεωρεί αναγκαία
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την επανεξέταση του υλικού εκείνης της ανασκαφής. Στη συνέχεια περιγράφει µε
συντοµία τη δηµοσίευση Reinach: µακρά τοπογραφική περιγραφή του κόλπου του
Μεραµπέλου, ο οποίος συσχετίζεται προς τον κόλπο της ιταλικής Νάπολης·
περιγραφή της ανασκαφής στην κορυφή του υψώµατος· σύγχρονη µάντρα στο ΝΑ
τµήµα της κορυφής· υπαίθριο «τέµενος» µε µικρή αυλή στα Α, στην Ν∆ πλευρά της
κορυφής. «Βωµός», υποθετικός κατά τον Reinach αφού «... ούτε οστά, ούτε όστρακα,
ούτε αναθηµατικά ειδώλια» βρέθηκαν, ούτε κάποιο κτίσµα· το µόνο που βρέθηκε
είναι ένας λιθοσωρός· τέλος περιγραφή των συνθηκών ανεύρεσης των ειδωλίων, ενώ
περιγράφει «... δια µακρών εκλεκτικώς τινά τούτων». Όπως σηµειώνεται στο σχέδιο
της Εικ. 1 της δηµοσίευσης Reinach, τα ειδώλια βρέθηκαν µεταξύ του «τεµένους» και
του «βωµού», όχι στην επιφάνεια αλλά κατά τον καθαρισµό του βράχου, ο οποίος σε
πολλά σηµεία σχηµατίζει σχισµές. Πρόκειται για ειδώλια κυρίως ανθρωπόµορφα
(ανδρικά και γυναικεία) και ζωόµορφα (βοοειδή, µερικά πτηνών, σκύλου, και
χοίρου). Ορισµένα ανθρωπόµορφα αλλά και βοόσχηµα ειδώλια βρέθηκαν «...
αποσπασµατικά... πλασµένα ούτως εξ υπαρχής». ∆ίπλα στα ειδώλια βρέθηκαν και «...
συναπτόµενα τινά κοτυλίδια, ανάγλυφα τινά και λυχνία».
Ο συγγραφέας αναφέρει ότι «... ως ήτο σύνηθες στους χρόνους τούτους...» ο
Reinach περιγράφει και απεικονίζει τα πληρέστερα και «ωραιότερα» ειδώλια, ενώ
τονίζεται η απλότητα των τύπων και πολλές φορές το χειροποίητο της κατασκευής
τους. Τέλος, ο Reinach θεωρεί ότι πρόκειται για αφιερώµατα σε µια αγροτική θεά της
γονιµότητας και τα χρονολογεί µεταξύ του 750 και του 250 π.Χ. Ο Σακελλαράκης
σχολιάζει τη δυσκολία του Reinach να τεκµηριώσει το κατώτερο χρονολογικό όριο
των ειδωλίων – για το ανώτερο (250 π.Χ.) βρέθηκαν ασφαλή δείγµατα. Πολλά από τα
«µινωίζοντα» ειδώλια διακρίνονται και στη δηµοσίευση Reinach, ενώ οι ατελείς
περιγραφές τους και οι παλιές κακές απεικονίσεις τους δεν βοηθούν την ασφαλή
επανεξέτασή τους (Σακελλαράκης, 1970: 254). Το ειδώλιο «κούρου», δεν «απηχεί
απλώς µινωικήν επίδρασιν» παρατηρεί ο Σακελλαράκης, αλλά είναι όµοιο και στη
στάση και στο πλάσιµο µε τα αντίστοιχα ειδώλια που βρέθηκαν στον Πετσοφά, ενώ
το ένδυµα του ειδωλίου δεν είναι άλλο από το τυπικό µινωικό ζώµα που αποδίδεται
µε χρώµα (στο σηµείο αυτό παραπέµπει στο υπο εκτύπωση έργο της Ε. Σαπουνά –
Σακελλαράκη «Μινωικόν Ζώµα»). Το έργο της συζύγου του ενδέχεται να αποτέλεσε
µία από τις αιτίες, που έκαναν τον ερευνητή να στρέψει την προσοχή του προς το υπό
εξέταση ευρηµατολόγιο. Το πλάσιµο των κεφαλιών (µε πίεση για την διαµόρφωση
των οφθαλµικών κογχών και µε πλαστική απόδοση των µατιών µε επίθετα δισκία),
υποδεικνύουν την µινωική καταγωγή τους· η «γυµνότης του κρανίου» επίσης κατά το
Σακελλαράκη µαρτυρεί µινωική καταγωγή, ενώ σε κάποια από αυτά θα πρέπει να
υπήρχε και «απλή λωρίδα κόµης», η οποία σύµφωνα µε τον Demargne «... συνάπτει
τον τύπον προς τας απεικονίσεις των ανθρώπινων κεφαλών επί του δίσκου της
Φαιστού». Η προτεινόµενη αναθεώρηση του Σακελλαράκη, στηρίζεται στην
αντιπαράθεση τεχνικών και στιλιστικών χαρακτηριστικών της ειδωλοπλαστικής του
ευρηµατολογίου.
Ο Σακελλαράκης αναφέρει ότι οι κακές απεικονίσεις δεν επιτρέπουν την
ασφαλή παρατήρηση του πλασίµατος των κορµών των γυναικείων ειδωλίων, οι
χειρονοµίες τους όµως (µε τα χέρια ανασηκωµένα στο στήθος) δεν αφήνουν καµία
αµφιβολία για την σωστή ταύτισή τους µε τα µινωικά ειδώλια, όπως αυτά από το
Πισκοκέφαλο. Η κακή απεικόνιση δεν επιτρέπει επίσης και την ασφαλή αναγνώριση
των µινωικών βοόσχηµων ειδωλίων από τα µεταγενέστερα. Η προσφορά µάλιστα
µεµονωµένων µελών ζωδίων και ανθρωπόµορφων ειδωλίων είναι µινωικό έθιµο, κάτι
µάλιστα που παρατηρεί και ο ίδιος ο Reinach, παραπέµποντας στον Πετσοφά. Ο
Reinach ωστόσο, στη συγκεκριµένη περίπτωση τα παρουσιάζει ως «µινωικές

108

επιβιώσεις», ενώ ο Σακελλαράκης διευκρινίζει ότι ο λόγος γίνεται για «πραγµατικές
µινωικές δηµιουργίες». Ασύστατο είναι το επιχείρηµα του Reinach για το χρώµα που
φέρουν όλα τα µινωικά ζώδια. Μινωικά είναι και τα συγκολληµένα µικρογραφικά
κύπελλα («συναπτόµεναι κοτυλίσκαι»). Ο Reinach βρίσκει παράλληλο στο Ψυχρό, το
οποίο κατά τον Boardman είναι αναµφισβήτητα µινωικό. Οι παρατηρήσεις αυτές
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι πιθανότατα µεταξύ των ευρηµάτων από το Θύλακα, θα
πρέπει να υπάρχουν και αντικείµενα που χρονολογούνται στα µινωικά χρόνια. Η
δεσπόζουσα θέση του ιερού, η ιδιαιτερότητα τµήµατος του ευρηµατολογίου, καθώς
και οι «συνθήκες» µε τις οποίες αυτά ήρθαν στο φως από τον ανασκαφέα,
αποδεικνύουν ότι το “autel rustique” του Θύλακα είναι ένα πραγµατικό µινωικό
ορεινό ιερό (Σακελλαράκης, 1970: 255).
Το ιερό αυτό έχει όλα τα, κατά Πλάτωνα, κύρια και δευτερεύοντα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ιερών κορυφής. Τα ολόσωµα ειδώλια,
ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα, η «... εις τεµάχια κατάθεσις τούτων», αλλά και η «...
αυτοτελής κατάθεσις µεµονωµένων µελών ανθρώπων και ζώων εις τας σχισµάς του
βράχου», αποτελούν αδιάψευστα τεκµήρια της ταυτότητας του ορεινού ιερού. Την
πρόσοψη των ιερών κορυφής τη γνωρίζουµε από την απεικόνιση του ρυτού από την
Ζάκρο. Άλλο ένα τεκµήριο που υποδεικνύει την πραγµατική ταυτότητα του ιερού
είναι η απουσία αγγείων, αλλά και αναθηµάτων από χαλκό «... ήτις είναι τυπική των
ορεινών ιερών» (σε υποσηµείωση αναφέρεται η «µοναδική εξαίρεση» του
Τραόσταλου, όπου βρέθηκαν χάλκινα ειδώλια και φύλλα χρυσού). Το κατά Reinach
«τέµενος» του Θύλακα, θα πρέπει να ανάγεται στους µινωικούς χρόνους, και πιθανώς
αντιστοιχεί µε την Casa Sancta του Γιούχτα αλλά και το «Ύστερο Κτίριο» του
Πετσοφά. Τα µεταγενέστερα ευρήµατα στο Θύλακα, δεν αποκλείουν την χρήση του
ιερού κατά τα µινωικά χρόνια, αλλά µάλλον πιστοποιούν τη συνέχεια της λατρείας
στον ίδιο χώρο. Η συνέχεια αυτή, η οποία έχει υποδειχθεί από τις µελέτες του
Μαρινάτου στο σπήλαιο της Αµνισού, συναντάται και στα ορεινά ιερά του Γιούχτα,
του Προφήτη Ηλία Μαλίων και του Χριστού Μεσαράς, όπου η λατρεία συνεχίζεται
µέχρι σήµερα.
Ο Σακελλαράκης υπογραµµίζει ότι η αναγνώριση του µινωικού ορεινού ιερού
στο Θύλακα, συµπληρώνει το κενό που υπήρχε σε τέτοιου είδους ιερό το οποίο θα
εξυπηρετούσε τα σπουδαία µινωικά κέντρα του κόλου του Μεραµπέλου. Η νέα
συλλογή µινωικών ειδωλίων προσφέρει νέο πεδίο έρευνας για την µινωική πλαστική
(Σακελλαράκης, 1970: 256).
Το άρθρο του Σακελλαράκη, µε το οποίο αναθεωρείται η ταυτότητα της
αρχαιολογικής θέσης στην κορυφή του Θύλακα, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγµα
αναθεωρητικής διερεύνησης ευρηµάτων της «ηρωικής αρχαιολογίας», και
αναπαραγωγής των παγιωµένων απόψεων γύρω από τα ΙΚ, λίγο πριν από την έναρξη
της Ερµηνευτικής Περιόδου, κατά την διάρκεια της οποίας θα αναθεωρηθούν πολλές
από αυτές. Θα µπορούσε κανείς να παρατηρήσει την προσκόλληση του αρχαιολόγου,
ακόµη και σε αντιλήψεις που θα µπορούσαν να έχουν αναθεωρηθεί ακόµη και µε τα
ελάχιστα αρχαιολογικά δεδοµένα της δεκαετίας του 1960. Για παράδειγµα, η άποψη
για την απουσία µετάλλινων αντικειµένων στο ευρηµατολόγιο των ΙΚ, η οποία είχε
καλλιεργηθεί συστηµατικά από τον Nilsson και τον Πλάτωνα, άρχισε να κλονίζεται
από την ανασκαφή του Τραόσταλου. Ο Σακελλαράκης αντιµετωπίζει µε ατολµία το
εύρηµα του Τραόσταλου, και το αντιµετωπίζει ως «µοναδική εξαίρεση». Με την
ανασκαφή του Γιούχτα, η «µοναδική εξαίρεση» θα µετατραπεί σε κανόνα των
«ανακτορικών» ιερών.
Η ερµηνεία περιορίζεται σε εξειδικευµένες συγκρίσεις των ειδωλοπλαστικών
δεδοµένων. Ο αρχαιολόγος αδιαφορεί για µια συνολική θεώρηση της διαχρονικής
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χρήσης του χώρου, που θα τον οδηγούσαν στην σύγκριση του Θύλακα, µε άλλες,
γνωστές τότε, θέσεις που παρουσιάζουν παρόµοιες διαχρονικές χρήσεις (Καρφί,
Μαζάς).
Το 1979, κατά τη διάρκεια εξερεύνησης της βόρειας πλευράς του Γιούχτα στα
πλαίσια της µελέτης της τοπογραφίας των Αρχανών, εντοπίστηκε το κτίριο στη θέση
Ανεµόσπηλια. Με την ανασκαφή του κτιρίου στα Ανεµόσπηλια, ο Σακελλαράκης
«πλησιάζει» το, «απρόσιτο επιστηµονικά», ΙΚ του Γιούχτα. Κατά την διάρκεια των
ανασκαφών, επιχειρεί και πετυχαίνει τον εντοπισµό του πλακόστρωτου µονοπατιού
που οδηγεί στο ΙΚ της Ψηλής Κορυφής, το οποίο είχε εντοπίσει ήδη ο Έβανς. Η
µερική ανασκαφή του χώρου, η οποία απέδωσε µία κάτοψη τριµερούς κτιρίου, το
οποίο χαρακτηρίζεται από τους ανασκαφείς ως «ιερό» και µάλιστα ως «ο πρώτος
ανεξάρτητος ναός στην Κρήτη»47, προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, διότι οι πολλές
«καινοτοµίες» που παρουσιάζει η θέση στο πλαίσιο του µινωικού πολιτισµού,
αποδίδονται στη αποσπασµατική ανασκαφή του χώρου και στη «µεροληπτική»
δηµοσίευση. Η θέση είναι χτισµένη µακριά από τον οικισµό και συνδέεται µε
µονοπάτι µε την Ψηλή Κορφή, ενώ δεν είναι απίθανο να εξυπηρετούσε µε κάποιο
τρόπο το ΙΚ. Η φυσική σύνδεση υποδεικνύει κάποια λειτουργική αλληλεξάρτηση
(Kyriakidis 2005: 54).
Η ανασκαφή στον Άγιο Γεώργιο, στο Καστρί των Κυθήρων, δίνει την
δυνατότητα στο Σακελλαράκη να ασχοληθεί πλέον και µε αυτήν την ιδιαίτερη
αρχαιολογική θέση του µινωικού πολιτισµού. Τα επιµέρους θέµατα της σχετικής
αρθρογραφίας εξετάζονται σε άλλο κεφάλαιο της εργασίας. Εδώ θα σχολιάσουµε
απλώς το θεωρητικό και το µεθοδολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται
ερµηνευτικά ο ερευνητής.
«∆εν είµαι από τη φύση µου συντηρητικός κι ούτε φυσικά προσκολληµένος
σε οποιαδήποτε πάγια θεώρηση των πραγµάτων, που δεν θα πρέπει βέβαια µε κανένα
τρόπο να αλλάξει. Άλλωστε ένα µείζον δίδαγµα της ιστορίας της αρχαιολογίας είναι
πως συχνότατα κάποιο νέο αναπάντεχο εύρηµα ανατρέπει τις υποθέσεις ακόµη και
του ίδιου του ανασκαφέα»48. Παρά τις διαβεβαιώσεις, εκείνο που είναι δυνατόν να
παρατηρήσει κανείς στο έργο του µεγάλου αρχαιολόγου είναι η σχεδόν ευλαβική
προσκόλληση προς το έργο του «µεγαλοφυούς»49 Έβανς, το οποίο πολλές φορές έχει
αποκαλέσει «Βίβλο» της µινωικής αρχαιολογίας. Και ενώ δεν µπορεί κανείς να
αµφισβητήσει ότι το εµβριθές πολύτοµο έργο του Έβανς “Τhe Palace of Minos”,
αποτελεί ακόµη και σήµερα µια αστείρευτη πηγή πληροφοριών για το µινωικό
πολιτισµό, αλλά και πηγή έµπνευσης για τις περαιτέρω ανασυνθέσεις του µινωικού
φαινοµένου, η αντιµετώπισή του µε δέος και µε την προαναφερόµενη θρησκευτική
ευλάβεια, υποκρύπτει τη λανθάνουσα πρόθεση διαφύλαξης της ακεραιότητας της
προτεινόµενης ανασύνθεσης, αλλά και της υπεράσπισης των αρχών που έθεσε ο
πρωτοπόρος µινωιστής. Το εβανσικό πλαίσιο ερµηνείας, παρά την οξεία κριτική που
έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια, παραµένει ο «Κανόνας» για ένα µεγάλο κύκλο της
αρχαιολογικής κοινότητας, ένα «νοµικό κείµενο» θα λέγαµε, για την «ασφαλή»
ερµηνεία των αρχαιολογικών δεδοµέων, αλλά και για τον προσανατολισµό των
ερευνών.
Η προσκόλληση αυτή στο έργο του Έβανς, έχει ως αποτέλεσµα τον
αναπόφευκτο ενστερνισµό του «κνωσιακού οράµατος», όπως αποκάλεσε ο Ζώης την
όλη ανασύνθεση του Έβανς (1996). Η ερµηνεία του Έβανς, αφού προπολεµικά
47

Σακελλαράκης Γ. & Σαπουνά – Σακελλαράκη Ε., 1991. Αρχάνες. Εκδοτική Εθηνών: 136 – 7.
Σακελλαράκης Γ., 2000. «Η ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου στην προϊστορική εποχή», στο Ο
µίτος της Αριάδνης. Ηράκλειο: 26.
49
Βλ. Σακελλαράκης 2000, ό.π.: 24.
48
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προκάλεσε τον ανταγωνισµό µεταξύ της Κνωσού (Evans) και των Μυκηνών (Wace),
επανεµφανίζεται σήµερα εξελιγµένο, µε την διαµάχη µεταξύ «κρητοκεντριστών» και
«κυκλαδοκεντριστών»50. Οι ιδεολογικοί απόγονοι του εβανσικού έργου, αµύνονται
µε κάθε ευκαιρία τις φυγόκεντρες τάσεις που αποδυναµώνουν την υποτιθέµενη
«πρωτοκαθεδρία» του κνωσιακού πολιτισµού στο Αιγαίο του πρώτου µισού της 2ης
χιλιετίας. Η τάσεις αυτές πολλές φορές κατευθύνουν τους ερµηνευτικούς
προσανατολισµούς των ερευνητών, και χρωµατίζουν τα επιχειρήµατά τους, σε τέτοιο
βαθµό ώστε κάποτε η διένεξη να φτάνει και σε προσωπικούς τόνους αντιπαράθεσης
(βλ. π.χ. Sakellarakis 1996: 95, σηµ. 146).
Το άρθρο του Σακελλαράκη για το ΙΚ των Κυθήρων (BSA 1996), δεν
αποτελεί ανασκαφική έκθεση των δεδοµένων· ακολουθεί την πρακτική της αναφοράς
σε µια «υπόθεση εργασίας» (case study). Πριν από τη δηµοσίευση του
ευρηµατολογίου και του αρχαιολογικού καταγραφήµατος, ο ερευνητής προβαίνει σε
έλεγχο των δεδοµένων πάνω σε ένα ζήτηµα. Στην προκειµένη περίπτωση το θέµα µε
το οποίο καταπιάνεται είναι η «µινωική θρησκευτική επίδραση στο Αιγαίο».
Αναµενόµενο θέµα έρευνας για έναν αρχαιολόγο µε ειδίκευση στη µινωική
αρχαιολογία, µια και το υλικό από το ΙΚ στον Άγιο Γεώργιο προσφέρει άριστη
ευκαιρία για τη διαπραγµάτευση του θέµατος. ∆εν είναι όµως βέβαιο ότι η
συγκεκριµένη «υπόθεση εργασίας» θα ήταν αναµενόµενη για άλλους αρχαιολόγους,
όπως για παράδειγµα την οµάδα βρετανών αρχαιολόγων που ερευνούν χρόνια τώρα
το νησί και οι οποίοι έχουν εντοπίσει τον προϊστορικό οικισµό στο Καστρί.
Ενδεχοµένως άλλοι αρχαιολόγοι να έθεταν σε προτεραιότητα άλλες «υποθέσεις
εργασίας». Ο εστιασµός στο ζήτηµα της επιλογής του πεδίου έρευνας, έχει να κάνει
µε τις αιτίες που προκαλούν τις ερευνητικές διαθέσεις των αρχαιολόγων. Η
προσέγγιση αυτού του θέµατος θα µπορούσε να δόσει πολλά στοιχεία για την
«ευκαιριακή», αν όχι υποκειµενική ώθηση πολλών ερµηνειών που αφορούν και στα
ΙΚ.
Αφού δίνονται κάποια ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην προηγούµενη
έρευνα της προϊστορίας του νησιού και στον εντοπισµό της θέσης, δίνεται συνοπτική
περιγραφή των ευρηµάτων µε έµφαση στις ιδιαιτερότητες του ευρηµατολογίου
(χάλκινα ειδώλια). Στο µεγαλύτερο µέρος του άρθρου αναπτύσσεται η «ερµηνεία»
των δεδοµένων µε βάση την προκείµενη «υπόθεση εργασίας». Στο πλαίσιο αυτό
επανεξετάζονται όλες οι πιθανές θέσεις ΙΚ στις Κυκλάδες και στις ηπειρωτικές χώρες
που περιβάλλουν το νότιο Αιγαίο. Από την όλη διαπραγµάτευση γίνεται εµφανής η
µοναδική πρωτοτυπία του ΙΚ στον Άγιο Γεώργιο και όχι τόσο η υποτιθέµενη
συνεκτική εξάπλωση των µινωικών λατρευτικών θεσµών στον άµεσο νησιωτικό
περίγυρο της Κρήτης. Πρόκειται για µια προσωπική κρίση του γράφοντος. Οι ίδιοι οι
ερευνητές πιστεύουν ότι η περίπτωση του ΙΚ των Κυθήρων αποτελεί ένα αδιάψευστο
τεκµήριο όχι µόνο της «εξαγωγής» µινωικών θεσµών, αλλά και της «µινωικής
θαλασσοκρατορίας» (Sakellarakis 1996: 81, 99).
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Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή της διένεξης του Ντούµα µε τον Σακελλαράκη, Σακελλαράκης
2000, ό.π.: 26.
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Krzysztof Nowicki
Ο Nowicki είναι, νοµίζω, η χαρακτηριστικότερη µορφή της νέας γενιάς
ερευνητών πεδίου, στη µελέτη των µινωικών ΙΚ. Ακαταπόνητος περιπατητής των
κρητικών βουνών, ιδιαίτερα της ανατολικής Κρήτης, οι περιηγήσεις του θυµίζουν σε
πολλά την επιφανεική εξερεύνηση του P. Faure, τις δεκαετίες του 1950 και του 1960,
ή την «πατουχιά µε πατουχιά» γνωριµία του Pendebury µε το νησί. Μαθητής του
Rutkowski, ο οποίος τον «εισήγαγε», όπως αναφέρει, στην µελέτη των µινωικών ΙΚ
(Nowicki 1994: 31), θα προσκληθεί από τον Peatfield στην ανασκαφή του Κορακιά
των Ατσιπάδων, το 1989. Με εξαιρετική σχεδιαστική ικανότητα (σε αυτόν ανήκουν
τα σχέδια – κατόψεις πολλών ΙΚ, και του σχεδίου του Κορακιά [Peatfield 1994: 65,
εικ. 5]), ο Nowicki επιδεικνύει µια µοναδική αντίληψη της ιδιαίτερης τοπογραφίας
των ορεινών θέσεων της Κρήτης. Θα ειδικευτεί στη µελέτη των «οριακών»,
τοπογραφικά και χρονολογικά, θέσεων του µινωικού κόσµου (θέσεις της ΤΝ, µινωικά
ΙΚ, ΥπΜ θέσεις). Η ειδίκευση πάνω στις «ταπεινές» αρχαιολογικές θέσεις του
µινωικού πολιτισµού, θα άξιζε, ενδεχοµένως, να συνεξετασθεί µε την τάση στη
σπουδή καθηµερινών «ευτελών» αντικειµένων, όπως αυτή εκφράζεται στην
διατύπωση του Peatfield (Peatfield 1994: 61 – 2).
Η αυτοψία όλων σχεδόν των θέσεων των µινωικών ΙΚ, παρείχε στον ερευνητή
την εµπειρία εκείνη, που είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των τοπογραφικών
χαρακτηριστικών µιας «υποψήφιας» προς ταύτιση, ορεινής θέσης. Κατά τον Nowicki
οι «θεωρητικές προσεγγίσεις κυριάρχησαν πάνω στις έρευνες πεδίου και αυτές οι δύο
οµάδες έρευνας δεν είχαν πάντα και την καλύτερη δυνατή επικοινωνία» (Nowicki
2001, 31). Παράλληλα υπογραµµίζει ότι πολύ λίγοι είναι οι ερευνητές που έχουν
ασχοληθεί µε έρευνες πεδίου. Οι έρευνες αυτές προϋποθέτουν καλή φυσική
κατάσταση του αρχαιολόγου, ούτως ώστε να µπορεί να έχει εµπειρική εικόνα
(αυτοψία) των ΙΚ.
Ο Nowicki τονίζει ότι οι µελέτες ενός τόσο ακρωτηριασµένου
ευρηµατολογίου απαιτούν την επικέντρωση στις αρχαιολογικές θέσεις και στις
ενδείξεις περισσότερο, παρά στα µοντέλα και στις θεωρητικές ερµηνείες. Το
αρχαιολογικό τεκµήριο (τεκµήρια) σπάνια εξηγεί τα πάντα, αλλά είναι αρκετό για να
εισάγει νέα στοιχεία στη συζήτηση για την ιστορία των µινωικών ΙΚ πριν και µετά τις
περιόδους ακµής των, αλλά και για την λειτουργία τους. Η µέθοδος προσέγγισης του
πολωνού αρχαιολόγου αποκαλύπτει και τις ερευνητικές του προτεραιότητες.
Αδιαφορεί για τα θεωρητικά µοντέλα που έχουν επισκιάσει κατά πολύ το πρακτικό
έργο στη µελέτη των ΙΚ, για να περιοριστεί στο αρχαιολογικό καταγράφηµα και στις
θέσεις αυτές καθ’ εαυτές. Επικεντρώνει την προσοχή του κυρίως σε ζητήµατα της
«αλλαγής» και της «εξέλιξης», της αρχής και του τέλους του θεσµού. Σε πρόσφατο
άρθρο του ασχολείται µε τις αρχές και την καταγωγή του θεσµού, ενηµερώνοντας ότι
έπεται και εργασία σχετική µε την εγκατάλειψη των ιερών, και µε τις ενδείξεις
αναβίωσης της λατρείας σε ιερά των ΥπΜ θέσεων (βλ. Καρφί).
Ο πολωνός ερευνητής, µε τη σπάνια εµπειρία που διαθέτει µέσα από την
αυτοπρόσωπη εξέταση όλων των ακρορεινών θέσεων της Κρήτης, και από τη
συµµετοχή του στην ανασκαφή του Κορακιά των Ατσιπάδων, αποτελεί ίσως έναν
από τους πιο έµπειρους ερευνητές των ΙΚ. Στην αρθρογραφία του δίνεται ιδιαίτερη
έµφαση στα νέα στοιχεία του ευρηµατολογίου των ΙΚ, στην ανακάλυψη των οποίων
συµµετείχε και ο ίδιος, δηλαδή του «βοσταλόφρακτου χώρου» και των διεσπαρµένων
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βοτσάλων γύρω από αυτόν, αλλά και στα µικρο – τοπογραφικά χαρακτηριστικά,
δηλαδή εκείνα που έχουν να κάνουν µε τις ιδιαιτερότητες του ασβεστολιθικού
αναγλύφου των θέσεων, το οποίο τις περισσότερες φορές σχεδιάζει µε µεγάλη
αξιοπιστία.
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Αντώνης Ζώης
Ο Αντώνης Ζώης κατέχει µια ιδιαίτερη θέση στις κρητολογικές σπουδές51.
Αρχαιολόγος µε ανήσυχο και ανυπότακτο πνεύµα, χαρακτηρίζεται για την
αντισυµβατική συµπεριφορά του στην επιστηµονική κοινότητα των αιγαιακών
σπουδών52. Στο τελευταίο συνθετικό του έργο που τιτλοφορείται ∆ιαλεκτική
Αρχαιολογία, επιχειρεί οξύτατη κριτική µεγάλου τµήµατος των «δηµοσιεύσεων
αναφοράς» της προϊστορικής αρχαιολογίας της Κρήτης. Ήταν λοιπόν αναπόφευκτο
να ασχοληθεί και µε τα µινωικά ΙΚ.
Τα σχετικά κείµενα εντάσσονται στο «τέταρτο βιβλίο» του δηµοσιευµένου
τόµου, το οποίο τιτλοφορείται «Θείον Ζεύγος: επιλεκτική θρησκειολογία και
ψυχολογία του βάθους» (Ζώης 1996: 313 – 398). Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι το
«βιβλίο» αυτό δεν είναι το µοναδικό του έργου στο οποίο θα µπορούσε κανείς να
συναντήσει στοιχεία που άπτονται της µινωικής θρησκειολογίας (βλ. π.χ. το 14ο
κεφάλαιο «Μητριαρχία» στο «τρίτο βιβλίο», Ζώης 1996: 169 – 219). Το «τέταρτο
βιβλίο», µε θέµατα «επιλεκτικής θρησκειολογίας», αποτελείται από τέσσερα
κεφάλαια (18ο κεφάλαιο µε τίτλο «Magna Mater: η αισθησιακή ανατολίτισσα και η
µαντόνα της Βηθλεέµ», 19ο κεφάλαιο µε τίτλο «Αναζητώντας το χαµένο Θεό: το
ροµάντζο του Γιούχτα Ι», 20ο κεφάλαιο µε τίτλο «Ο Τάφος του ∆ιός: το ροµάντζο του
Γιούχτα ΙΙ», 21ο κεφάλαιο µε τίτλο «Το πρόσωπον του Ελ και ο ύπτιος Ζευς της
Κνωσού: τα ‘Ιερά Κορυφής’ και τα παρεπόµενά τους»). Τρία από τα τέσσερα
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Σύµφωνα µε βιογραφικό σηµείωµα του ίδιου του ερευνητή, ο Α. Ζώης διετέλεσε: «... καθηγητής της
αρχαιολογίας στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Ιωαννίνων, σπούδασε φιλολογικές και ιστορικές
επιστήµες στις παλαιές Φιλοσοφικές Σχολές των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Tübingen (διδ. διατριβή:
Der Kamares Stil. Werden und Wesen) και ειδικεύτηκε στην προϊστορική αρχαιολογία της Κρήτης,
κυρίως στη νεολιθική και στην πρώιµη και µέση εποχή του χαλκού. Στο Πανεπιστήµιο δίδαξε από το
1966 ως το 1984, περνώντας όλες τις βαθµίδες της παλαιάς πανεπιστηµιακής ιεραρχίας, και
βρίσκοντας συνήθως τις πόρτες κλειστές σε κάθε του καινούργια προσπάθεια για την άνοδό του σ’
αυτή την κλίµακα, πράγµα ενδεικτικό για τη δύναµη άπωσης των αγροτικής – εργατικής προέλευσης
επιστηµόνων από το αστικό πανεπιστηµιακό κατεστηµένο... Στα µαθήµατά του περιέλαβε τη
συστηµατική ανάπτυξη κλάδων της προϊστορίας (παλαιολιθική – µεσολιθική – πρώιµη νεολιθική) και
της πρωτοϊστορίας (πολιτισµοί Μεσοποταµίας), που διδάσκονταν για πρώτη φορά στα ελληνικά
Πανεπιστήµια... Από το 1970 κ.ε. διευθύνει τις αρχαιολογικές ανασκαφές Βασιλικής Ιεράπετρας και
Βρυσών Κυδωνίας. Η πρώτη είναι ίσως το µοναδικό παράδειγµα προγραµµατισµένης αντι –
ανασκαφής, µε έµφαση στις «πέτρες και τα χώµατα», που κάποτε αρχίζουν να µιλούν και να διδάσκουν
ιστορία...». Ανάµεσα στις δηµοσιεύσεις του ξεχωρίζει η έκδοση της «... ∆ιαλεκτικής Αρχαιολογίας,
εντός δίτοµου έργου αρχαιολογικής επιστηµολογίας, που συχνά παίρνει τη µορφή αστυνοµικού
µυθιστορίµατος. Στο έργο αυτό θα αποδειχτεί ότι πολλές από τις βασικές ιδέες του ‘αιγαιακού
οράµατος’ δεν είναι παρά πολύχρωµα, ξαναφουσκωµένα µπαλόνια – µυθολογήµατα, που υπήρχαν σε
απόµερες γωνιές της αρχαιογνωστικής έρευνας, πολύ πριν από την έναρξη των αρχαιολογικών
ανασκαφών, και εφαρµόστηκαν βιαίως σε αυτές, ξεστρατίζοντας την αρχαιολογική έρευνα για πολλές
δεκαετίες...» (Ζώης 1990: στο εξώφυλλο και στο εσώφυλλο του οπισθοφύλλου του βιβλίου). Από το
έργο αυτό θα εκδοθεί πρώτα ο δεύτερος τόµος µόλις το 1996 από τις Πανεπστηµιακές Εκδόσεις
Κρήτης (βλ. Ζώης 1996).
52
Χαρακτηριστική, κατά τη γνώµη µου, ένδειξη αντισυµβατικότητας, θα µπορούσε να θεωρηθεί και η
δηµοσίευση ολόκληρων των ηµερολογίων της ανασκαφής που διεξάγεται στην Κεφάλα της Βασιλικής
Ιεράπετρας. Η πρόταση αυτή αντίκειται στην πρακτική που κυριαρχεί στο χώρο της αρχαιολογικής
έρευνας στην Ελλάδα: οι ολοκληρωµένες δηµοσιεύσεις σπανίζουν και επικρατεί η νοοτροπία της
αποσπασµατικής και ουσιαστικά ελλιπούς δηµοσίευσης των αρχαιολογικών δεδοµένων, ως ικανής για
να καταχωριθεί το υλικό στην δικαιοδοσία του πρώτου ανασκάψαντα. Βλ. π.χ. Α. Ζώης, 1992.
Αρχαιολογική αποστολή Βασιλικής Ιεραπέτρας 1989, 1990. Ηµερολόγιο και έκθεση εργασιών, Αθήνα
και Α. Ζώης, 1994. Αρχαιολογική αποστολή Βασιλικής Ιεραπέτρας 1994. Ηµερολόγιο και έκθεση
εργασιών, Αθήνα.
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κεφάλαια του βιβλίου καταπιάνονται µε ζητήµατα του µινωικού ΙΚ στο Γιούχτα και
µε τη διαµόρφωση των ιδεών και των απόψεων από το σχετικό κείµενο του Evans.
Από το πρώτο κεφάλαιο του «βιβλίου» (18ο) ο Ζώης επιχειρεί µια
επαναπροσέγγιση των πηγών των θρησκειολογικών κειµένων του Evans, και
ιχνηλατεί τα µονοπάτια από τα οποία πέρασε ο βρετανός αρχαιολόγος προκειµένου
να διαµορφώσει το θρησκειολογικό µοντέλο του νέου πολιτισµού. Οι σχετικές ιδέες
που αφορούν τα µινωικά ΙΚ ξεκινούν αναγκαστικά από την φιλολογία του «Τάφου
του ∆ιός» στο Γιούχτα (19ο κεφάλαιο). Ο Ζώης συνθέτει σε πίνακα το χρονικό των
σχετικών κειµένων που αφορούν στα ερείπια του Γιούχτα πριν από την εµφάνιση του
Evans (Ζώης 1996: 340). Παραθέτει εκτενή αποσπάσµατα των πρώτων ιταλών
αρχαιολόγων του χώρου (Mariani, Taramelli), µε τους οποίους ουσιαστικά ξεκινάει η
αρχαιολογία του Γιούχτα (Ζώης 1996: 341, 352 - 355). Από το επόµενο κεφάλαιο
(20ο) «συνοδεύει» κατά πόδας τον Evans, τόσο µέσα από το θρησκειολογικό του
µοντέλο (Mysenaean Tree and Pillar Cult, 1901: 121 - 122), όσο και µέσα από την
«ανασκαφική και συνθετική έκθεση» του The Palace of Minos (PM I 151 – 163), και
µε χαρακτηριστική ενάργεια σκέψης και λόγου, σχολιάζει, παρατηρεί, αποτιµά και
ελέγχει τη µεθοδολογία και τα συµπεράσµατα του βρετανού αρχαιολόγου (Ζώης
1996: 362 - 78). Αφού ανανωρίσει την «κύρια συµβολή» του Evans στην «ψεύδο –
δηµοσίευση» του Γιούχτα, εντάσσει τη σχετική δηµοσίευση στο πλαίσιο των ήδη
γνωστών ευρηµατολογίων από τον Πετσοφά, το Χαµέζι και την Επάνω Ζάκρο, τα
οποία, σύµφωνα µε το Ζώη, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αρχαιολογική
αναγνώριση της νέας θέσης.
Στο «Πρόσωπο του Ελ» (21ο κεφάλαιο) ο Ζώης επιχειρεί µια συστηµατική
προσέγγιση της «πιθανότερης πηγής έµπνευσης» του Evans για τα µινωικά ΙΚ, µέσα
από τη σχετική µε τη «θρονολογία» συζήτηση (Ζώης 1996: 383). Το κεφάλαιο
φαίνεται ότι έµεινε ηµιτελές προκειµένου να εκδοθεί ο τόµος ((Ζώης 1996: 393).
Αξιοσηµείωτη είναι η παρατήρηση του Επιλόγου: στο «τέταρτο βιβλίο»
«....ολοκληρώνεται ένας κύκλος αναπτύξεως για την κατανόηση της µινωικής
θρησκειολογίας του Evans, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του µινωικού οράµατος.
Το παράδειγµα του Γιούχτα εµφανίζεται διδακτικό, αφού αποδεικνύει οριστικώς ότι
ακόµη και οι σπανιότατες θετικές – παραγωγικές ιδέες της µινωικής αρχαιολογίας,
όπως εδώ η ιδέα των ιερών κορυφής, δεν είναι απότοκες οργανικών ζυµώσεων
θεωρίας και µεθόδου, σε συνεχή αντιπαράθεση µε επαρκή αντικειµενικά δεδοµένα,
εντός των ορίων του κλάδου, αλλά δάνεια µιας φιλολογικής πολυσυλλεκτικής και
ασπόνδυλης αρχαιολογίας» (Ζώης 1996: 400 - 1).
Με το έργο του, ο Ζώης, ουσιαστικά εισάγει και διαµορφώνει ένα νέο πεδίο
έρευνας, εκείνο του κριτικού ελέγχου των παγιωµένων αντιλήψεων που αφορούν και
στα µινωικά ΙΚ, ως τµήµα του ευρύτερου κριτικού του έργου. Ο Ζώης περνά από τις
σκόρπιες νύξεις και τις απλές αναφορές αµφισβήτησης των ερµηνειών των µινωικών
ΙΚ, που χαρακτήριζε την κριτική στάση των παλαιότερων ερευνητών, στη
συστηµατική οριοθέτηση του πλαισίου κριτικής επανεξέτασης των αρχαιολογικών
δεδοµένων και των ερµηνευτικών συνθέσεων που στηρίζονται πάνω σε αυτά.
Παράλληλα ο ερευνητής επεκτείνεται, όπου είναι δυνατόν, σε πρωτότυπα πεδία
έρευνας της ακρορεινής λατρείας, προκειµένου, αφενός να «αποµυθοποιήσει» τις
διατυπώσεις των «αυθεντιών» της πρώιµης κρητικής αρχαιολογίας, και αφετέρου να
προσανατολίσει εκ νέου το σχετικό προβληµατισµό σε µια πιο συνεπή επιστηµονικά
ερµηνευτική προσέγγιση. Η µέθοδος, ή µάλλον η «πολεµική ρητορική» του έλληνα
αρχαιολόγου, έχει επανειληµµένως κατακριθεί ως προς το ύφος της και την οξύτητά
της. Ωστόσο όλο και περισσότεροι ερευνητές αναγνωρίζουν το πολύπλευρο όφελος
αυτού του έργου στη διαµόρφωση µιας «κριτικής αρχαιολογίας» στη σπουδή των
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πολιτισµών του προϊστορικού Αιγαίου. Αλλά και ως προς το ύφος του και τη µορφή
του (κάποτε παίρνει τη µορφή «αστυνοµικού µυθιστορήµατος» κατά την έκφραση
του ίδιου του συγγραφέα), το έργο αυτό διατηρεί στο ακέραιο τη γοητεία του,
ιδιαίτερα στους νέους αρχαιολόγους, γεγονός που καταδεικνύει τη ζωντάνια του και
την ευρηµατικότητά του.
Ως προς την κριτική του για την επιστηµονική εγκυρότητα των παγιωµένων
απόψεων που σχετίζονται µε τα µινωικά ΙΚ, ο Ζώης επιτυγχάνει την
«αποµυθοποίηση» πολλών εσφαλµένων παραδοχών για την πρωτοτυπία των
ερµηνειών των εκπροσώπων της αναγνωριστικής περιόδου, και θέτει τις βάσεις για
µια συστηµατική προσέγγιση των αποσπασµατικά δηµοσιευµένων αρχαιολογικών
δεδοµένων των ΙΚ. Ιδιαίτερα για το έργο του Evans, γύρω από το οποίο
περιστρέφεται ο βασικός κριτικός έλεγχος, ο Ζώης «αποδοµεί» σε µεγάλο βαθµό τις
υποθετικές θρησκειολογικές θεωρήσεις του βρετανού αρχαιολόγου, αναγνωρίζοντας
ταυτόχρονα τη συµβολή του στην αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της νέας
αρχαιολογικής θέσης (Ζώης 1996: 378). Αξιοσηµείωτη τέλος είναι η σύντοµη
αναφορά του στο έργο του Myers, το οποίο χαρακτηρίζεται για την «αντικειµενική
πληρότητα και τη γερή αρχαιολογική σκέψη» (Ζώης 1996: 379), αλλά και στη
θρησκειολογία του Rutkowski, η οποία «... είναι πραγµατιστική, στην παράδοση του
Nilsson, µε έµφαση στα αρχαιολογικά δεδοµένα και µακριά από τους φιλολογισµούς
και τις παρα – αρχαιολογικές καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις του κλάδου» (Ζώης
1996: 397).
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ΑΛΛΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Η Ερµηνευτική Περίοδος δεν χαρακτηρίζεται µόνο από τις συστηµατικές
ανασκαφές. Ασφαλώς οι ανασκαφές αυτές όχι µόνο εµπλούτισαν το ευρηµατολόγιο
των ΙΚ, αλλά και ευνόησαν την τελική κατηγοριοποίηση του υλικού. Την περίοδο
όµως αυτή, εµφανίζονται και συνθετικές ερευνητικές προσεγγίσεις που έχουν το
χαρακτήρα των «υποθέσεων εργασίας». Στην περίπτωση της µελέτης των ΙΚ, οι
«υποθετικές – ερµηνευτικές έρευνες» εµφανίζονται µάλλον κατά το τέλος της
δεκαετίας του 1980, και πυκνώνουν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Θα
πρέπει να τονιστεί ότι τέτοιου είδους εργασίες υπήρχαν και παλαιότερα.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η συνθετική µελέτη του Πλάτωνα για τα ΙΚ
(1951). Με αφορµή τη σωστική ανασκαφή του Μαζά, ο αρχαιολόγος προβαίνει σε
µία συνολική θεώρηση του ευρηµατολογίου των µινωικών ΙΚ, προκειµένου να
ανιχνεύσει συστηµατικότερα τη λειτουργία του θεσµού. Η προσέγγιση αυτή, δείχνει
την υπευθυνότητα του ερευνητή, αλλά και την πρωτοτυπία της µελέτης του. Ωστόσο
θα πρέπει να τονίσουµε, ότι βρισκόµαστε ακόµη στην εποχή και στην αντίληψη ότι
«τα αντικείµενα που ανακαλύπτουν οι αρχαιολόγοι µιλούν από µόνα τους».
Οι «υποθέσεις εργασίας» στηρίζονται σε µια διαφορετική αντίληψη.
Σύµφωνα µε αυτήν «... το υλικό που βρίσκει ο αρχαιολόγος δεν µας πληροφορεί
άµεσα για το τι πρέπει να σκεφτούµε... τα αρχαιολογικά αντικείµενα δεν µας λένε
τίποτα από µόνα τους. Εµείς είµαστε σήµερα αυτοί που πρέπει να βρουν το νόηµα
αυτών των πραγµάτων. Ο επιστήµονας συλλέγει µαρτυρίες, πειραµατίζεται,
διατυπώνει µια υπόθεση (µια πρόταση για να εξηγήσει τα δεδοµένα), ελέγχει την
υπόθεση σε σχέση µε περισσότερα δεδοµένα και έπειτα ως συµπέρασµα διατυπώνει
ένα σταθερότυπο (περιγραφή που φαίνεται να συνοψίζει καλύτερα το πρότυπο που
παρατηρήθηκε στα δεδοµένα)» (Renfrew & Bahn 2000: 12). Η διαδικασία αυτή
άλλαξε την εκδοτική συµπεριφορά πολλών ερευνητών. Στην περίπτωση της έρευνας
των ΙΚ, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε πολλά παραδείγµατα. Πολλά «προϊόντα»
αυτών των προσεγγίσεων θα παρουσιαστούν κατά την πραγµάτευση του
ευρηµατολογίου των ΙΚ και την ανίχνευση της ανθρώπινης εµπειρίας σε αυτά τα ιερά
(Β΄και Γ΄ µέρη της εργασίας).
Ιδιαίτερη αναφορά, πέρα από τους µεµονωµένους ερευνητές, γίνεται και σε
οµάδες ερευνητών, προκειµένου να σχολιαστεί η ιδιαίτερη µεθοδολογία τους και το
θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσουν την µελέτη των ΙΚ.
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Ιδιαίτερη θέση στις εναλλακτικές προσεγγίσεις του ευρηµατολογίου των ΙΚ,
κατέχει η έρευνα µιας οµάδας του Πανεπιστηµίου της Ουψάλα που διευθύνεται από
την Mary Blomberg (του Τµήµατος της Κλασικής Αρχαιολογίας και Αρχαίας
Ιστορίας του Πανεπιστηµίου της Ουψάλα), και τον Göran Henriksson (του
Αστεροσκοπείου του Πανεπιστηµίου της Ουψάλα). Σύµφωνα µε τις προγραµµατικές
δηλώσεις της οµάδας, η µελέτη της προϊστορικής Αρχαιοαστρονοµίας απαιτούσε τη
διεπιστηµονική συνεργασία τουλάχιστον ενός αστρονόµου και ενός αρχαιολόγου,
ενώ η εµβάθυνση της έρευνας καθιστούσε επιτακτική την διεύρυνση της συνεργασίας
επιστηµόνων διαφορετικών ειδικοτήτων (Henriksson & Blomberg 1996: 99, 103).
Από την αρχή των ερευνών συµµετείχε στην οµάδα και ο απόφοιτος του παραπάνω
τµήµατος Peter E. Blomberg. Η έρευνα της οµάδας αυτής αποτέλεσε τµήµα του
διεπιστηµονικού υπο - προγράµµατος Ελληνική αστρονοµία στην Εποχή του Χαλκού,
το οποίο µε τη σειρά του αποτέλεσε τµήµα του προγράµµατος Πολιτισµική συνέχεια
και αλλαγή στην αρχαιότητα (Blomberg & Henriksson, 1996: 27). Η έρευνα αυτή
προωθήθηκε στο πλαίσιο της νέας ειδίκευσης της Αρχαιοαστρονοµίας, η οποία
παρουσίασε µία ραγδαία εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες53.
Η ονοµασία του προγράµµατος (Ελληνική αστρονοµία στην Εποχή του
Χαλκού) είναι σηµαντική για την κατανόηση της θεµατολογίας µε την οποία
καταπιάνεται η οµάδα στην αρθρογραφία. Ο στόχος των δύο ερευνητών ήταν διπλός:
αφενός ήθελαν να δείξουν ότι η µέθοδος που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες
για τη ρύθµιση του τελετουργικού ηµερολογίου τους ανάγει την καταγωγή της στους
Μινωίτες, και όχι στους Βαβυλώνιους (Nilsson M.) όπως πιστεύεται µέχρι σήµερα
και αφετέρου ότι η µετάβαση αυτή έγινε χάρη στον πολιτισµό των Μυκηναίων. Τη
λανθασµένη αντίληψη για την καταγωγή των αστρονοµικών γνώσεων των αρχαίων
Ελλήνων από τους προϊστορικούς πολιτισµούς του Αιγαίου, την αποδίδουν στην
έλλειψη συγκεκριµένων ενδείξεων στα αρχαιολογικά δεδοµένα (Blomberg &
Henriksson, 1996: 28).
Για την ανίχνευση των ενδείξεων που θα υποδείκνυαν κάποιου είδους
αστροσκοπήσεις των Μινωιτών, εξερευνήθηκαν τα ΙΚ, τα οποία ασφαλώς αποτελούν
τις πλέον εξέχουσες, τοπογραφικά, θέσεις αυτού του πολιτισµού. Εποµένως η ίδια η
θέση των ΙΚ υποδείκνυε την πιθανή παρατήρηση του ουρανού, και µε αυτόν τον
τρόπο οι συγκεκριµένες αρχαιολογικές θέσεις προσεγγίζονται πρωτίστως ως σηµεία
αστροσκόπησης και δευτερευόντως ή και κατά συνέπεια, ως ιερά (Blomberg &
Henriksson, 2001: 611). Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ΙΚ αποτελούν ένα και µόνο
τµήµα των αρχαιολογικών δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στην έρευνα αυτή.
Μέσα στο πλαίσιο της «αστρονοµικής εξερεύνησης» προσεγγίζονται στοιχεία από τα
ίδια τα ανάκτορα (Κνωσός, Ζάκρος), τα ανακτορικά ιερά (Αγία Τριάδα, Μάλια), τα
νεκροταφία (Αρµένοι) κ.ά. (Blomberg & Henriksson 1996, 1998, 2000).
Ασφαλώς δεν θα πρέπει να είναι τυχαίο ότι τα πρώτα δεδοµένα που
χρησιµοποιήθηκαν για τέτοιου είδους εξερευνήσεις, αντλήθηκαν από το
ευρηµατολόγιο των ΙΚ, αρχικά του Πετσοφά και αργότερα του Τραόσταλου.
Τοπογραφικά οι συγκεκριµένες αρχαιολογικές θέσεις θα µπορούσαν να
λειτουργήσουν ως άριστα «αστεροσκοπεία». Όπως επίσης εικάζω πως δεν θα πρέπει
να είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι επιλέχτηκαν τα συγκεκριµένα ΙΚ για την
παρουσίαση της πρώτης προσέγγισης. Τα ανατολικότερα στο νησί ΙΚ θα µπορούσαν
να υποδείξουν πιθανές χρήσεις των αστρονοµικών παρατηρήσεων στη ναυσιπλοΐα.
53

Η εξέλιξη οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην δυναµική παρουσία των ετήσιων συναντήσεων της
“European Society for Astronomy in Culture” και των τριετών συναντήσεων της “Oxford International
Conference on Archaeoastronomy” (Blomberg & Henriksson, 2001: 609).
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Πάντως δεν µπορεί παρά να προκαλέσει έκπληξη το γεγονός ότι και σε αυτή τη
νεωτερική προσέγγιση, µελετάται πρώτα το ΙΚ στον Πετσοφά. Το συγκεκριµένο ΙΚ
σηµατοδοτεί για µία ακόµη φορά την έναρξη νέων ερµηνευτικών προσεγγίσεων.
Η µέθοδος της «αστρονοµικής προσέγγισης» στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά
στο πεδίο, στη «µελέτη του προσανατολισµού» (orientation) των αρχιτεκτονικών
δεδοµένων· δευτερευόντως στα κείµενα της Γραµµικής Α, που αποτελούν ένα
πρόσφορο έδαφος για µία ακόµη ανάγνωση των δεδοµένων, και τέλος στα αρχαία
ελληνικά κείµενα54 που χρησιµοποιούνται ως «σηµαντική επικουρική πηγή»
(Blomberg & Henriksson, 2001: 609).
Ο «ερµηνευτικός προσανατολισµός» αποτελεί την κύρια µέθοδο της
Αρχαιοαστρονοµίας (Blomberg & Henriksson, 2001: 609). Στο πλαίσιο µιας τέτοιας
προσέγγισης, οι προσανατολισµοί των αρχιτεκτονικών στοιχείων θα µπορούσαν να
οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγµα στα µετεωρολογικά
φαινόµενα. Ωστόσο όπως ακριβώς τονίζεται, «... στην αρχαιοαστρονοµία µελετάται
µόνο η ευθυγράµµιση των ανθρώπινων τεκτονικών κατασκευών προς τα ουράνια
σώµατα» (Henriksson & Blomberg 1996: 100). Από τις πιο σηµαντικές
µεθοδολογικές τάσεις των τελευταίων χρόνων είναι η στατιστική ανάλυση του
προσανατολισµού ενός µνηµείου, δηλαδή οι αριθµητικές µετρήσεις. Η ανάλυση αυτή
υποδεικνύει τις δυνατότητες ενός προσανατολισµού να είναι σκόπιµος και όχι µια
τυχαία σύµπτωση. Οι παρατηρήσεις του προσανατολισµού ενός αρχαιολογικού
µνηµείου επικεντρώνονται κατά τη διάρκεια των σηµαντικών ουράνιων φαινοµένων,
όπως π.χ. στην ανατολή και τη δύση του ήλιου κατά την περίοδο του ηλιοστασίου και
των ισηµεριών. Επιπλεόν, δύσκολα θα µπορούσε να είναι τυχαίος ένας
προσανατολισµός ενός αρχαιολογικού µνηµείου προς ένα δείκτη (σταθερά σηµεία του
ανάγλυφου) του ορίζοντα που θα αποτελούσε το σταθερό φυσικό σηµείο για την
προνοητικότητα των κινήσεων των ουρανίων σωµάτων (βλ. π.χ. τη λειτουργία του
βουνού Μόδι από το «παρατηρητήριο» του Πετσοφά). Οι δείκτες αυτοί θα
µπορούσαν να είναι είτε φυσικά χαρακτηριστικά του αναγλύφου (όπως π.χ. η κωνική
κορυφή ενός βουνού), είτε τέχνεργα (όπως π.χ. µία λίθινη στήλη).
Ενώ όµως η περίπτωση του κωνικού βουνού Μόδι για την παρατήρηση της
δύσης του ήλιου κατά την φθινοπωρινή ισηµερία, παρουσιάζει µία εντυπωσιακή
κανονικότητα σε σχέση µε τη θέση που παίρνει ο ήλιος πίσω από τον ορεινό κώνο
(Blomberg & Henriksson 1996: 31, fig. 2, 3), στην περίπτωση του Γιούχτα τα
πράγµατα δεν είναι και τόσο σαφή, παρά την διαφορετική βεβαίωση των ερευνητών
(Blomberg & Henriksson & Papathanassiou 2002: 82 - 3). Στην περίπτωση αυτή
παρατηρείται η ανατολή του ήλιου κατά την φθινοπωρινή ισηµερία, πίσω από τις
κορυφογραµµές που διαµορφώνουν οι βόρειοι όγκοι των Λασηθιώτικων βουνών,
γύρω από τον κωνικό όγκο της Σελένας. Το πρωί των ισηµεριών ο ήλιος ανατέλει σε
ένα διάσελο που διαµορφώνουν δύο κορυφές, ενώ 11 µέρες αργότερα ανατέλει «...
εκεί που τέµνονται δύο βουνά κτλ...» (Blomberg & Henriksson & Papathanassiou
2002: 82 – 3, fig. 2). Στην περίπτωση του Γιούχτα, δεν ανιχνεύεται ο «στερεότυπος»
παρατήρησης που είχαµε στην περίπτωση του Μόδι, δηλαδή ο ηλιακός δίσκος πίσω
54

Για τη δικαιολόγηση της χρήσης αυτών των µεταγενέστερων πηγών προκειµένου να ανιχνευθούν οι
αστρονοµικές γνώσεις των ανθρώπων της Εποχής του Χαλκού, οι δύο ερευνητές χρησιµοποιούν το
αφοπλιστικό αναλογικό επιχείρηµα του δικού µας αστρονοµικού κώδικα. ∆ηλαδή αν αναλογιστεί
κανείς πότε διαµορφώθηκαν οι δικές µας ονοµασίες και βασικές αντιλήψεις για τα ουράνια σώµατα,
µπορεί να διαπιστώσει πόσο δύσκολα οι γνώσεις αυτές αλλάζουν από γενιά σε γενιά. Όπως αναφέρουν
χαρακτηριστικά: «... ακόµη και σήµερα χρησιµοποιούµε τις πτολεµαϊκές ονοµασίες 48 αστερισµών...
ακόµη χρησιµοποιούµε το ηµερολόγιο του Ιούλιου Καίσαρα, µε µικρές βελτιώσεις του Πάπα
Γρηγορίου ΧΙΙΙ το 1582...» (Blomberg & Henriksson, 2001: 610).
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από µία κωνική κορυφή. Αντίθετα, διαµορφώνεται ένας άλλος τύπος εµφάνισης του
ήλιου σε αντίστροφα «κωνικά χάσµατα» (στο διάσελο δύο κορφών, ή εκεί που
τέµνονται οι κορυφές δύο βουνών). Στο σηµείο αυτό θα µπορούσε κανείς να
παραδεχτεί το αυθαίρετο των σηµερινών παρατηρήσεων. Πέρα, ωστόσο, από αυτές
τις διαφοροποιήσεις, είναι γεγονός ότι η τεράστια κορυφογραµµή των Λασιθιώτικων
βουνών, που διαγράφει σχεδόν ολοκληρωτικά τον ανατολικό ορίζοντα του ΙΚ στη
Ψηλή Κορφή του Γιούχτα, µε τις ποικίλες διακυµάνσεις της, είναι δυνατόν να
λειτουργούσε ως δείκτης των κινήσεων του ήλιου σε όλες τις φάσεις των ισηµεριών.
Μία άλλη µέθοδος είναι η παρατήρηση κοινού προσανατολισµού σε
περισσότερα του ενός αρχαιολογικά µνηµεία του ίδιου πολιστισµού (Blomberg &
Henriksson, 2001: 609). Το στοιχείο αυτό αποτελεί «εκ των ων ουκ άνευ» για
πολλούς αρχαιοαστρονόµους, προκειµένου να αποδειχθεί ο σκόπιµος
προσανατολισµός ενός µνηµείου. Από την άλλη, υπάρχει και ο αντίλογος, ότι δεν θα
πρέπει να αποκλειστεί από τον κανόνα η περίπτωση ενός «πρωτότυπου
προσανατολισµού» ενός µνηµείου, που θα δικαιολογεί και την σηµαίνουσα σηµασία
του µεταξύ άλλων µνηµείων αυτού του είδους. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί
το ανάκτορο της Κνωσού (Blomberg & Henriksson, 2001: 610).
Στην περίπτωση της αρχαιοαστρονοµικής ανίχνευσης των ΙΚ, τα
αποτελέσµατα της εξερεύνησης του Τραόσταλου, επιβεβαίωσαν σε ένα βαθµό τα
«ευρήµατα» από τον Πετσοφά, «... προσθέτοντας ένα ακόµη κρίκο στην αλυσίδα των
ενδείξεων για τις µινωικές αστρονοµικές παρατηρήσεις» (Henriksson & Blomberg
1996: 104). Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ο σκεπτικισµός που οµολογείται από τους δύο
ερευνητές, σύµφωνα µε τον οποίο όσο τα αποτελέσµατα από τον Πετσοφά παρέµεναν
µοναδικά, τα δεδοµένα πάνω στα οποία στηρίχτηκε η έρευνα θα µπορούσαν να
θεωρηθούν ότι υποκινούνται από υποκειµενικούς παράγοντες, µε στόχο πάντα την
απόδοση αστρονοµικών λύσεων στους προσανατολισµούς των αρχιτεκτονικών
καταλοίπων. Ο Τραόσταλος, συνεπώς, αποτέλεσε το πρώτο βήµα στη µερική
επιβεβαίωση του πιθανού «αστρονοµικού προσανατολισµού» των αρχιτεκτονικών
δεδοµένων, κάποιων τουλάχιστον, ΙΚ. Η διερεύνηση του κοινού προσανατολισµού,
που θα επιβεβαίωνε τις αστρονοµικές παρατηρήσεις των µινωιτών, θα επεκταθούν
κατά τη διεύρυνση των µετρήσεων και σε άλλα ΙΚ, καθώς και σε άλλα µινωικά κτίρια
(Henriksson & Blomberg 1996: 104).
Μία τρίτη τάση στις µεθόδους προσέγγισης των αρχαιαστρονόµων είναι και η
«ολιστική (holistic) προσέγγιση στην εκτίµηση των προσανατολισµών». Σύµφωνα µε
αυτή την µέθοδο δεν είναι µόνο «... οι ουράνιοι προσανατολισµοί αλλά και άλλες
τοπογραφικές σχέσεις που θα πρέπει να µελετηθούν, όπως οι σύγχρονοι κοινωνικοί,
οικονοµικοί και θρησκευτικοί παράγοντες, οι οποίοι θα µπορούσαν να διαφωτίσουν
(αλλά και να διαφωτιστούν) από τους προσανατολισµούς του µνηµείου µιας
κοινωνίας» (Blomberg & Henriksson, 2001: 610). Η βαθµιαία κατανόηση της
κανονικότητας των κινήσεων των ουρανίων σωµάτων, ενίσχυε την πεποίθηση του
ελέγχου των υπερβατικών δυνάµεων στην «οικουµένη», για αυτό και η γνώση αυτών
των στοιχείων είχε έναν ιερό χαρακτήρα. Η διαχείριση αυτών των γνώσεων στην
οργάνωση της ζωής µιας κοινωνίας, µέσα από την περιοδικότητα των διαβιοτικών ή
των θρησκευτικών δραστηριοτήτων, προσέδιδε στις αστρονοµικές παρατηρήσεις
έναν πρακτικό χαρακτήρα. Αυτή η διαπίστωση αποκάλυψε την πλάνη της
µονοδιάστατης προσέγγισης των αρχαιολογικών δεδοµένων, και οδήγησε πολλούς
αρχαιοαστρονόµους στον εστιασµό όχι µόνο στον προσανατολισµό των µνηµείων
προς τα ουράνια φαινόµενα, αλλά και στην συνεξέταση πολλών άλλων διαφορετικών
πηγών πληροφορίας (Blomberg & Henriksson, 2001: 610). Στην περίπτωση της
Κρήτης, όπως αναφέρουν οι ερευνητές «... ερµηνεύουµε την σηµασία των
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προσανατολισµών µέσα στο περιβάλλον των γνωσεών µας για τον µινωικό
πολιτισµό, τις σύγχρονες επαφές του µε την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή, και τις
επιρροές του στους Μυκηναίους και µεταγενέστερα στους Έλληνες» (Blomberg &
Henriksson, 2001: 610).
Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αποτελούν τα σηµαντικότερα αρχαιολογικά
δεδοµένα για την ανίχνευση των προσανατολισµών. Η αρχαιολογική όψη των
αρχιτεκτονικών καταλοίπων παρουσιάζει ποικίλες δυσκολίες στη φανταστική
αναδόµησή τους, και το γεγονός αυτό επιτρέπει την εύκολη κριτική της µελέτης του
προσανατολισµού. Η αποσπασµατικότητα των θεµελίων των τοίχων, για παράδειγµα
στον Πετσοφά, έχει επιτρέψει ποικίλες αναπαραστάσεις του δοµηµένου χώρου. Η
µελέτη του προσανατολισµού των τοίχων, ή άλλων αρχιτεκτονικών δεδοµένων
(διαδρόµων, αυλών), συνδέεται σχεδόν πάντα µε την ορατότητα που τα αρχιτεκτονικά
στοιχεία επιτρέπουν, εφόσον η προσέγγιση θεωρεί δεδοµένη την παρατηρητικότητα
του ουρανού. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι δύο σουηδοί ερευνητές
φαίνεται να οµολογούν την ύπαρξη έντονης παραφιλολογίας στην αστρονοµική
ερµηνευτική, που δυσφηµεί αναπόφευκτα τη σοβαρή µελέτη (serious study) στο χώρο
(Henriksson & Blomberg 1996: 101). Το φαινόµενο αυτό είχε προκαλέσει τη µακριά
σε διάρκεια παύση των ερευνών γύρω από το θέµα του προσανατολισµού των
αρχαίων ελληνικών ναών στις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε είχαν κάνει την εµφάνισή
τους εντέλως αστήρικτες θεωρίες που στηρίζονταν σε «... ακριβείς, ανακριβείς,
ακόµη και σε εντελώς υποθετικούς προσανατολισµούς». Οι ερεύνες αυτές
ονοµάστηκαν «πυραµιδοηλιθιώδεις» (pyramidiots) (Henriksson & Blomberg 1996:
101). Με την διαβεβαίωσή τους ότι δεν θα ασχοληθούν καθόλου µε αυτού του είδους
τις έρευνες, οι δύο ερευνητές επιχειρούν να «αποκαθάρουν» κατά κάποιο τρόπο το
χώρο έρευνας από την παραφιλολογία, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι η προσέγγιση
στηρίζεται σε επιστηµονικές στερεότυπες µεθόδους.
Πέραν των άλλων αρχαιολογικών θέσεων, η έρευνα περιστράφηκε γύρω από
τα παρακάτω ΙΚ: Πετσοφάς, Τραόσταλος, Γιούχτας, Πύργος, Γωνιές, Βρύσινας και
το ΙΚ κοντά στα Μάλια. Η συγκεκριµένη επιλογή ασφαλώς σχετίζεται µε το γεγονός
ότι τα συγκεκριµένα ΙΚ διαθέτουν αρχιτεκτονικά δεδοµένα (Blomberg & Henriksson,
2001: 611). Επιπλέον, οι µελετητές τονίζουν, ότι χρησιµοποίησαν όλες τις άλλες
αρχαιολογικές ενδείξεις προκειµένου να αντλήσουν αστρονοµικού περιεχοµένου
παρατηρήσεις. Ιδιαίτερα σηµαντική πληροφοριακά, είναι η οµάδα των ειδωλίων από
τα ΙΚ (Blomberg & Henriksson, 2001: 610). Η αναζήτηση αυτή στηρίχθηκε στη
λογική σκέψη που υποστηρίζει ότι «... εφόσον διαπιστωθεί ότι ένα µνηµείο διαθέτει
αστρονοµικά καθορισµένο προσανατολισµό, τότε και το υλικό που βρέθηκε στην
ανασκαφή του θα µπορούσε έπίσης να παραπέµπει σε αστρονοµικά φαινόµενα»
(Henriksson & Blomberg 1996: 100). Με αυτήν την πεποίθηση επιχειρείται µια
«αστρονοµική ερµηνεία» του ευρηµατολογίου των ΙΚ, η οποία θα µπορούσαµε να
πούµε, είναι εκείνη η προσέγγιση που προκαλεί την µεγαλύτερη πρόκληση στην
επιστηµονική κοινότητα. Η συγκρατηµένη έως και απόλυτα αρνητική στάση των
µελετητών προς την «αστρονοµική ερµηνεία» τµήµατος του ευρηµατολογίου των ΙΚ,
ενδεχοµένως πλήττει και τα εµπεριστατωµένα και θετικά συµπεράσµατα από το
βασικό εργαλείο «αστρονοµικής διαπραγµάτευσης» του αρχαιολογικού υλικού, που
αφορά πρωτίστως στον προσανατολισµό των αρχιτεκτονικών καταλοίπων.
Η συµβολή του Peter Blomberg στην αστρονοµική ερµηνεία του
ευρηµατολογίου των ΙΚ, έγκειται στην προσπάθειά του να διαµορφώσει ένα
ολοκληρωµένο κώδικα ερµηνείας του συνόλου των ειδωλοπλαστικών οµοιωµάτων,
στο πλαίσιο της «αστρονοµικής ερµηνείας» των δεδοµένων. Η δυσπιστία του Nilsson
(Νilsson 1968: 74) για την παρακλητική ή ευχαριστηριακή ιαµατική χρήση των
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ειδωλίων, ιδιαίτερα των µεµονωµένων µελών του ανθρώπινου σώµατος, αποτέλεσε
το υπόβαθρο για τη συστηµατική αντίδραση στη θεωρία αυτή. Ο Blomberg,
ακολουθώντας την αµφισβήτηση του συµπατριώτη του θρησκειολόγου, συνέκρινε τα
τάµατα από τα ΙΚ µε τα αντίστοιχα αφιερώµατα αναγνωρισµένων ιαµατικών ιερών
της Αρχαίας Ελλάδας αλλά και της εκκλησίας του Αγίου Πνεύµατος στην κορυφή
του Βρύσινα (Blomberg 1999: 312). ∆ιαπίστωσε µεγάλη απόκλιση των ειδών των
οµοιωµάτων που προσφέρονταν στα υπό σύγκριση ιερά, καταλήγοντας στο
συµπέρασµα ότι «... υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στα ευρήµατα από αυτές
τις Μινωικές θέσεις και από εκείνες των µεταγενέστερων ιαµατικών ιερών»
(Blomberg 1999: 312). Επιπλέον, τα ιαµατικά ιερά ιδρύονται δίπλα σε πηγές ενώ τα
ΙΚ δεν έχουν ίχνος νερού (Blomberg 1999: 314).
Αφού αντέκρουσε την κύρια ερµηνεία των «αναθηµάτων» των ΙΚ ως
ιαµατικών ταµάτων, απέκρουσε και την απόδοσή τους σε κάποια «αγροτική
λατρεία», µε το επιχείρηµα «της διασποράς των ειδωλίων και γύρω από τα κτίρια στις
κορυφές, της απλοϊκότητας των κτιριακών δοµών, της απουσίας ενός βωµού και
οστών από τις ζωικές προσφορές...», καθώς και µε τα γνωστά επιχειρήµατα της
παρουσίας οµοιωµάτων ζώων που δεν είχαν κάποιο οικονοµικό όφελος για τους
κτηνοτρόφους (Blomberg 1999: 314). Ο προβληµατισµός για τις κυρίαρχες ερµηνείες
των ειδωλίων από τα ΙΚ, δικαιολογούν κατά κάποιο τρόπο την «αστρονοµική
ερµηνεία» που προτείνει ο ερευνητής (Blomberg 1999: 314). Πάντως, είναι
ενδιαφέρον ότι η προτεινόµενη ερµηνεία για τα ειδώλια από τα ΙΚ, παρουσιάζεται
από τον ερµηνευτή ως απλώς µία νέα πρόταση, εφόσον «... κανένα από τα ειδώλια
δεν «αντιφάσκει» µε αυτού του είδους την εξήγηση» (Blomberg 1999: 317).
Η αναγνώριση των ουράνιων σωµάτων που αναπαριστούν τα ειδώλια,
επιτυγχάνεται µε την βοήθεια της περιγραφής του Άρατου55, που χρησιµοποιείται ως
«συγκριτική γραπτή πηγή για την αστρονοµική ερµηνεία». Το ζεύγος Blomberg &
Henriksson κατάφερε να στοιχειοθετήσει µια συστηµατική επιχειρηµατολογία για µια
πιθανή µινωική καταγωγή της αστροθεσίας στο ποίηµα «Φαινόµενα» του Άρατου
(Blomberg & Henriksson 1999: 303). Έτσι, η αξιοπιστία αυτής της πηγής ενισχύεται
από τη διαπίστωση ότι τµήµα της περιγραφής του Άρατου βασίζεται σε παλαιές
θέσεις των άστρων, µερικές από τις οποίες παραπέµπουν στις θέσεις που είχαν κατά
τη διάρκεια της Μέσης Εποχής του Χαλκού «... υποδεικνύοντας µία παλαιά
παράδοση για τη µελέτη των άστρων στην Αρχαία Ελλάδα, µία παράδοση που
φαίνεται να προέρχεται από την περίοδο που φτιάχτηκαν αυτά τα ειδώλια»
(Blomberg 1999: 314). Η µελέτη του ποιήµατος του Άρατου δείχνει ότι µερικώς
αποδίδει «... κάποια προφορική παράδοση που αναφέρεται σε παλαιότερες θέσεις των
άστρων». Επιπλεόν, θα πρέπει να θεωρηθεί λογική η διατήρηση αυτής της
προφορικής παράδοσης για πάνω από 1700 χρόνια, δια µέσου µάλιστα και των
ονοµασιών που θα είχαν δοθεί αρχικά στα αστρικά σώµατα. Παρατηρήθηκε ότι τα
55

Κατά τα µέσα του 3ου αιώνα π.Χ. ο Άρατος απέδωσε µε στίχους το κείµενο του αστρονόµου
Ευδόξου, που πιστεύεται ότι γράφτηκε κατά το 350 π.Χ. Το κείµενο του Ευδόξου ήταν µια λεπτοµερής
περιγραφή της θέσης των αστέρων και των αστερισµών. Τα δύο οµότιτλα κείµενα (Φαινόµενα – του
Ευδόξου σώζονται λίγα αποσπάσµατα, του Αράτου διασώζεται σχεδόν πλήρες), παρουσιάζουν
αστροθεσίες που δεν αντιστοιχούν µε τις θέσεις των άστρων κατά τον αιώνα γραφής των δύο
κειµένων. Ακολουθώντας τον σκώτο Michael Ovenden (1960), οι δύο µελετητές υπογράµµισαν ότι οι
αστροθεσίες που περιγράφονται στα Φαινόµενα ήταν οι σωστές για την Κρήτη των µέσων περίπου της
3ης χιλιετίας π.Χ. Παρά τις δυσκολίες για την αποδοχή µιας τέτοιας θεωρείας, οι σουηδοί ερευνητές
συνέχισαν την ανίχνευση του µινωικού αστρονοµικού χάρτη, σε αντιπαραβολή µε τις περιγραφές των
Φαινοµένων του Άρατου (Blomberg & Henriksson 1999: 303). Παράλληλα και ο Peter Blomberg
χρησιµοποιεί την πηγή αυτή στη διαδικασία αναγνώρισης και ταύτισης των ειδωλίων µε µορφές
άστρων και αστερισµών.
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ονόµατα, αλλά κυρίως οι περιγραφές του Αράτου ακολουθούν την ίδια µέθοδο µε την
αντίστοιχη των Αιγυπτίων του 2000 π.Χ., περαπέµποντας σε ένα άστρο από τη θέση
που καταλαµβάνει µέσα σε έναν αστερισµό, π.χ. «ο βραχίονας του Ορίωνα»
(Blomberg 2002: 94).
Μία δεύτερη πηγή σύγκρισης για την αναγνώριση των ειδωλίων, είναι τα
αιγυπτιακά ηµερολόγια, που είναι σε µεγάλο βαθµό αποκωδικοποιηµένα. Η πηγή
αυτή, αναλογική στη φύση της, παρουσιάζεται µε µεγαλύτερη ασφάλεια, λόγω της
σχετικής συγχρονικότητας των συγκρινοµένων, αλλά και της πεποίθησης των στενών
σχέσεων του µινωικού πολιτισµού µε τον πολιτισµό του Νείλου. Ο Blomberg
αναφέρει ότι οι αντιστοιχίες µεταξύ των συγκρινοµένων αστερισµών, µεταξύ του
αιγυπτιακού και του υποτιθέµενου µινωικού αστρικού χάρτη, υποδεικνύουν κάποιες
επιρροές στον τρόπο µε τον οποίο παρατηρείται ο νυχτερινός ουρανός. Υπαινίσσεται
ωστόσο, ότι οι διαφοροποιήσεις θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την
ανίχνευση πρωτοτυπιών στην µινωική αρχαιοαστρονοµία (Blomberg 1999: 317).
Η αντιπαραβολή των πηγών για την αναγνώριση των ειδωλίων γίνεται µε
τρεις τρόπους:
1. Ειδώλια → Αστερισµός → Αρχαία γραπτή πηγή: συγκεκριµένες µορφές
ειδωλίων παραπέµπουν µορφολογικά σε αντίστοιχους αστερισµούς, ενώ τέλος η
αρχαία γραπτή πηγή (Άρατος, Ίππαρχος) περιγράφει τη µορφή στα βασικά του
χαρακτηριστικά. Με τη µέθοδο αυτή, από την τυπολογία των ειδωλίων οδηγούµαστε
στο «αστρονοµικό ερµηνευτικό πλαίσιο».
2. Περιγραφή Αράτου → Τύπος ειδωλίου: µε τη µέθοδο αυτή οδηγούµαστε από
περιγραφές, ή καλύτερα από αποσπάσµατα ή και εκφράσεις στις περιγραφές του
αστρονοµικού «ποιήµατος» του Αράτου, στην αναγνώριση συγκεκριµένων ειδωλίων.
Η µέθοδος ερµηνεύει σχεδόν εξολοκλήρου τα µεµονωµένα τµήµατα των ανθρώπινων
µελών. Όπως αναφέρει ο Blomberg «... όταν ο Άρατος περιγράφει τις κινήσεις των
άστρων τη νύχτα, χρησιµοποιεί ένα τµήµα ενός αστερισµού για τον προσδιορισµό
ενός µεµονωµένου άστρου, ή µιας µικρής οµάδας αστέρων, τµήµατα που θα
µπορούσαµε να αναγνωρίσουµε στο ευρηµατολόγιο» (Blomberg 1999: 314). Για
παράδειγµα στην έκφραση του Αράτου «... ώστε τα βαριεστηµένα χέρια, τα γόνατα,
και οι ώµοι της Ανδροµέδας, να είναι χωρισµένα...» αποδίδονται τα οµοίωµατα του
«ηµιτόµου του ανθρώπινου σώµατος» που βρέθηκαν στον Πετσοφά.
3. Πρώιµη ονοµασία → Σύγχρονη ονοµασία → Ειδώλια → Περιγραφή Αράτου:
στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται το (υποτιθέµενο;) πρώιµο όνοµα των
αστερισµών προκειµένου να ταυτιστούν κάποια συγκεκριµένα είδη των ειδωλίων.
Π.χ. το πρώιµο όνοµα του αστερισµού της Λύρας, παρουσιάζεται ως Χελώνα, ένα ζώο
που αναγνωρίζεται (;) στο ευρηµατολόγιο από τον Πετσοφά.
Η σχετική κριτική για τις ταυτίσεις που προτείνονται µε την αστρονοµική
προσέγγιση του Peter Blomberg θα γίνει στις σχετικές παραγράφους που
περιγράφονται τα εκάστοτε είδη των ειδωλίων. Εδώ αρκούµαστε να σχολιάσουµε τη
µεθοδολογία. Είναι εµφανές ότι το ερµηνευτικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά ολισθηρό.
Οι µορφολογικές συγκρίσεις υποκινούνται από υποκειµενικές κατά βάση αντιλήψεις,
ενώ τις περισσότερες φορές δεν ακολουθούνται πιστά τα αρχαιολογικά δεδοµένα
κάθε ευρήµατος. Για παράδειγµα, η ονοµασία του αστερισµού της Λύρας δεν είναι
σύγχρονος και προέρχεται από το σύνολο των αρχαίων ονοµασιών των αστερισµών,
ενώ οι χελώνες (στην πρώιµη ερµηνεία του Myres) έχουν ταυτιστεί µε σχετική
ασφάλεια µε τον «ρινόκερω ορύκτη». Το ηµίτοµο του ανθρώπινου σώµατος είναι
µάλλον ανδρικό, ώστε θα ήταν δύσκολο να αποδοθεί στην µακρύκοµη Ανδροµέδα.
∆εν είναι δύσκολο να αναγνωριστεί η προσπάθεια του ερευνητή να εµπλέξει
µε κάθε δυνατό τρόπο τα ειδώλια στις µορφές των αστερισµών. Η χρήση των
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αρχαίων πηγών ενδεχοµένως να είναι αποπροσανατολιστική για την αναγνώριση
πρωτότυπων µορφών στους αστερισµούς, που πιθανότατα διαµόρφωναν το µινωικό
αστρικό χάρτη. Για αυτό πολλές από τις ερµηνείες της προσέγγισης Blomberg θα
µπορούσαν να χαρακτηριστούν παρατραβηγµένες. Εφόσον αναγνωριστεί η πιθανή
χρήση των ειδωλίων προς απόδοση των ουρανίων σωµάτων, ενδεχοµένως η
«αδέσµευτη» απο τις αρχαίες πηγές, ερµηνευτική προσέγγιση να αναδείκνυε την
πρωτοτυπία ενός µινωικού αστρικού χάρτη, ο οποίος θα επιβεβαίωνε κατά κάποιο
τρόπο και την πρωιµότητά του, αλλά και την αυτόχθονη καταγωγή του. Ασφαλώς η
προσέγγιση Blomberg θα µπορούσε να δικαιωθεί ως µια πρώτη προσπάθεια
ανίχνευσης ενός υποτιθέµενου αστρικού χάρτη µε τη νέα ερµηνεία του συνόλου των
ειδωλίων.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός της προσαρµογής του αστρονοµικού
ερµηνευτικού µοντέλου στο κυρίαρχο µοντέλο ερµηνείας των ΙΚ. Επανειληµµένως οι
εκπρόσωποι της οµάδας του Πανεπιστηµίου της Ουψάλα έχουν διακηρύξει ότι «οι
αστρονοµικές παρατηρήσεις δε βρίσκονται αναγκαστικά σε αντίθεση µε τη
θρησκευτική λειτουργία των ΙΚ... αλλά µάλλον σε συµπληρωµατική λειτουργική
σχέση» (Henriksson & Blomberg 1996: 103). Είναι δύσκολο να διαπιστωθεί σε ποιο
βαθµό οι αστρονοµικές παρατηρήσεις θα πρέπει να ειδωθούν στην κοσµική σφαίρα
των δραστηριοτήτων, ή ως ένα τµήµα των θρησκευτικών δραστηριοτήτων που
λάµβαναν χώρα στα ΙΚ. Με τα σηµερινά δεδοµένα υποπτευόµαστε ότι σε εκείνους
τους πολιτισµούς, οποιαδήποτε δραστηριότητα επικεντρωνόταν στον ήλιο, στο
φεγγάρι και στα άλλα ουράνια σώµατα, θα πρέπει να θεωρούνταν θρησκευτική. Η
προσαρµοστικότητα της αστρονοµικής εξήγησης των ΙΚ, σε σχέση µε την κυρίαρχη
άποψη για την χρήση τους ως τελετουργικά – λατρευτικά κέντρα, είναι εκείνο το
χαρακτηριστικό της όλης ερµηνείας, που την κάνει σε µεγαλύτερο βαθµό ελκυστική,
και διατηρεί το κύρος µέσα στο πλαίσιο των ερµηνευτικών προσεγγίσεων του
ευρηµατολογίου.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των µινωικών ΙΚ είναι η ιδιαίτερη
τοπογραφία τους. Ήδη ο Έβανς, είχε ερµηνεύσει την εµφάνιση των συγκεκριµένων
«φυσικών ιερών», δηλαδή των ΙΚ, µαζί µε την εµφάνιση των «αναθηµατικών
σταθµών» σε βραχοσκεπές και σε σπήλαια, όπως νόµιζε τότε, ως µια τάση, κατά την
έναρξη της ΜΜ εποχής, να αποδίδεται κάποια ιδιαίτερη σηµασία σε χαρακτηριστικά
του τοπίου (landscape features) (ΡΜ 1: 152). Αναφέρεται σε «κρητική λατρεία σε
φυσικά χαρακτηριστικά» (natural features). Με την διαπίστωση αυτή ο Έβανς είχε
εισαγάγει ένα από τα θέµατα που θα αποκτούσαν πολύ αργότερα ιδιαίτερη σηµασία
στη µελέτη των ΙΚ. Πρόκειται για έναν υπαινιγµό στις συµβολικές όψεις του τοπίου.
Στις µέρες µας παρατηρείται µια άνθηση της «θεωρίας του τοπίου». Ο
σχετικός προβληµατισµός στις προσεγγίσεις των «τοπίων του παρελθόντος», σε
συνδυασµό µε την ανάγκη των αρχαιολόγων για, όλο και περισσότερες, χωρικές
στατιστικές αναλύσεις των αρχαιολογικών θέσεων και του ευρηµατολογίου, έχουν
προκαλέσει µια έντονη κινητικότητα στα σχετικά πεδία έρευνας. Τα µινωικά ΙΚ, µε
έντονα στοιχεία τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων σε σχέση µε άλλες αρχαιολογικές
θέσεις, θα ήταν αδύνατον να ξεφύγουν της προσοχής των ειδικευµένων ερευνητών.
∆εν είναι όµως µόνο η θέση τους στο «φυσικό σκηνικό», που προκαλούσε το
ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη αρχαιολογική θέση· και η λειτουργία τους µέσα στο
«πολιτισµικό σκηνικό» ως ιερά, τα καθιστά ιδανικές περιπτώσεις αρχαιολογικών
θέσεων για τη µελέτη και την αναπαράσταση των «εκλογικευµένων τοπίων του
παρελθόντος».
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«Μία άµεση προσέγγιση του εκλογικευµένου παρελθοντικού τοπίου,
επιτυγχάνεται µε τη µελέτη των τελετουργικών δραστηριοτήτων που λάµβαναν χώρα
µέσα τους. Τα υπαίθρια ιερά (rural sanctuaries) είναι αποφασιστικής σηµασίας για
την πρόσβαση στις συµβολικές όψεις αυτών των τοπίων» (Soetens et al / (Knapp,
1999) 2003: 483, σηµ. 3). Όπως έχει παρατηρηθεί, τα ΠλΑ ΙΚ είχαν ένα ξεκάθαρο
υπαίθριο χαρακτήρα και για αυτό αποτελούν µια από τις πιο κατάλληλες, αν όχι την
πιο κατάλληλη αρχαιολογική θέση, για χωρικές αναλύσεις, και για την κατανόηση
του µινωικού τοπίου. Το ενδιαφέρον όµως είναι ότι η οµάδα των ερευνητών που
επιχειρεί τα τελευταία χρόνια σχετικές προσεγγίσεις δεν ασχολείται µε τα ΠλΑ ΙΚ
αλλά µε τα ΝΑ ΙΚ, τα οποία έχουν χάσει σαφώς τον «υπαίθριο» ή τον «αγροτικό»
χαρακτήρα τους. Θα µπορούσαν και τα ΝΑ ΙΚ να αποτελέσουν ασφαλείς δείκτες του
«εξορθολογισµού» ή της «συµβολοποίησης» του µινωικού ΝΑ τοπίου;
Η οµάδα που ασχολείται µε τη σχετική έρευνα, στηρίζεται και εµπνέεται από
την σύγχρονη αρχαιολογία του τοπίου, που ερµηνεύει την παρουσία αυτών των
θέσεων – στην περίπτωσή µας των ΙΚ – «ως αντικειµενικοποιήσεις της µνήµης
(materialization of memory), ως µυθικά στοιχεία του τοπίου, ενώ παράλληλα αυτές οι
‘θέσεις της µνήµης’ αποτελούν τα µέσα µε τα οποία, µαζί µε άλλα στοιχεία του
τοπίου, διαµορφώνουν µια πολιτική ταυτότητα» (Soetens et al / (Knapp & Ashmore,
1999) 2003: 483, σηµ. 3). Η σχέση λοιπόν των ΙΚ µε τα ανακτορικά συγκροτήµατα,
ιδιαίτερα τα ΝΑ, είναι ένας ακόµη στόχος της χωρικής ανάλυσης, στοχεύοντας στην
ανίχνευση κοινωνικοπολιτικών ιδιαιτεροτήτων και ταυτοτήτων πάνω στο τοπίο.
Ωστόσο, είναι δυνατόν τα ελάχιστα ΝΑ ΙΚ να τεκµηριώσουν κάποια πραγµατικά
δεδοµένα κοινωνικοπολιτικών κατατµήσεων του χώρου;
Οι τεχνικές ανάλυσης στηρίζονται σε µια βάση δεδοµένων Γεωγραφικού
Πληροφοριακού Συστήµατος (GIS), εφαρµόζοντας: ανάλυση «Οπτικής Εµβέλειας»
(Viewshed analysis) για τον καθορισµό της πανοραµικής εµβέλειας των ΙΚ, και τα
πολύγωνα Thiessen, την «ανάλυση κόστους προσπέλασης αναγλύφου» (Cost –
Surface Analysis), καθώς και την τεχνική του µοντέλου Χ-tent, για τον καθορισµό
των περιφερειών ελέγχου των µινωικών κέντρων. Όµως τι µπορεί να σηµαίνουν όλες
αυτές οι εξελιγµένες µέθοδοι για την αρχαιολογική κοινότητα; Πόσο ελέγξιµες
µπορούν να είναι, για την ορθότητα και την επάρκειά τους, από ένα µη εξοικειωµένο
και µάλλον αδιάφορο ακροατήριο ή αναγνωστικό κοινό;
Το πρόγραµµα «Μινωικά Ιερά Κορυφής: χτίζοντας ένα µοντέλο πολιτισµικού
τοπίου µε τη βοήθεια ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος» είναι µέρος
ενός ευρύτερου προγράµµατος µε τον τίτλο «Η τοπογραφία της εξουσίας: µελέτες
πάνω στις πολιτικές δοµές της Μινωικής Κρήτης και της Ετρουρίας». Στο πλαίσιο
αυτού του προγράµµατος οι Soetens S (Πανεπιστήµιο Λουβαίν), Σαρρής Α.
(Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών) κ.ά. διεξάγουν έρευνες πάνω στα µινωικά ΙΚ και
της σχέσης τους µε τις άλλες σύγχρονες µε αυτά αρχαιολογικές θέσεις. Η οµάδα
Soetens, και η οµάδα Blomberg, διαµορφώνουν έναν «κύκλο» ερευνητών στην
επιστηµονική κοινότητα, που προτείνει εναλλακτικές προσεγγίσεις στην έρευνα και
στην ερµηνευτική των µινωικών ΙΚ. Οι προσεγγίσεις αυτές βρίσκονται ακόµη στα
πρώτα τους βήµατα. Είναι γεγονός ότι δύσκολα γίνονται δεκτές από τους άλλους
ερευνητές, κυρίως γιατί η θεωρία και ιδίως η µεθοδολογία τους είναι εν πολλοίς
δυσπρόσιτες, έως και απρόσιτες.
Η εφαρµογή των δεδοµένων ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος
για τη µελέτη των χωρικών παραµέτρων των ΙΚ, έχει ως στόχο την διερεύνηση της
θέσης, του ρόλου και της εξέλιξης του θεσµού µέσα στο ευρύτερο πολιτισµικό και
φυσικό τοπίο. Το Γ.Π.Σ. χρησιµοποιήθηκε για την οργάνωση, την ανάλυση και την
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οπτικοποίηση των πληροφοριακών στρωµάτων της αρχαιολογίας, της τοπογραφίας,
του περιβάλλοντος, και των στατιστικών δεδοµένων.
Παρά το γεγονός ότι από την αρχή της εξερεύνησης των ΙΚ είχε επισηµανθεί
η ιδιαίτερη τοπογραφική τους θέση, ως ένα από τα βασικά διακριτικά τους
χαρακτηριστικά, ποτέ µέχρι τώρα δεν στάθηκε δυνατό, αυτά τα στοιχεία να
‘χαρτογραφηθούν’ σε όλες τις παραµέτρους και να χρησιµοποιηθούν στην εγγύτερη
προσέγγιση των προβληµάτων του θεσµού. Παλαιότερα τα τοπογραφικά
χαρακτηριστικά τους, όπως η απόσταση από τους οικισµούς, η αλληλορατότητα µε
άλλα ΙΚ και µε οικισµούς, ερµηνευόταν πάντα σε σχέση µε την «ιερότητα» του
χώρου. Ωστόσο, η οµάδα Soetens, στάθηκε περισσότερο σε διαπιστώσεις που
αναδείκνυαν τις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αλληλορατότητας των ΙΚ: ο
Nowicki π.χ. σηµείωνε ότι τα «αλληλορατά» ΙΚ υποδεικνύουν την ύπαρξη «ζωνών»
επιρροής, ενώ ο Peatfield υπογράµµιζε ότι σε µια συγκεκριµένη περιφέρεια η
αλληλορατότητα των ΙΚ παρέχει την ευκαιρία για την έκφραση της λατρευτικής
ενότητας που υπερβαίνει τα πολιτικά «σύνορα» (Soetens et al. 2003: 483). Το έργο
της οµάδας Soetens επικεντρώθηκε στη συστηµατική διερεύνηση των παραπάνω
αποφάνσεων. Παράλληλα, προσπάθησε µέσα από αυτή την ανάλυση να ανιχνεύσει
περαιτέρω λειτουργίες των ΙΚ, και την εικόνα που είχαν διαµορφώσει οι µινωίτες για
το τοπίο τους
Ωστόσο, η προσέγγιση αντιµετώπισε από την αρχή πολλά προβλήµατα
οριοθέτησης της έρευνας. Ποιά ΙΚ θα έπρεπε να συµπεριληφθούν στο δείγµα; Το
επιλεγµένο δείγµα περιλάµβανε τα ιερά που θεωρούνταν ότι πληρούσαν όλα τα
βασικά χαρακτηριστικά της θέσης και µερικά άλλα που από τα χαρακτηριστικά τους
θεωρούνταν «υποψήφια» για την ταύτισή τους µε τα γνήσια ΙΚ. Πέρα από τα ΙΚ, το
δείγµα περιλάµβανε µεγάλο αριθµό σηµαντικών µινωικών θέσεων, όπως τα
ανάκτορα, άλλα «αυλαία συγκροτήµατα» (court compound), αγροικίες, πόλεις,
µεγάλα ιερά, ταφικές θέσεις. Πολλούς, ωστόσο, περιορισµούς στο υπό κατασκευή
µοντέλο προκάλεσαν τα ελλιπή ανασκαφικά δεδοµένα. Τα δηµοσιευµένα δεδοµένα
δεν παρουσιάζουν µια ολοκληρωµένη χωρική κατανοµή του µινωικού οικιστικού
στερεότυπου, αλλά µάλλον την κατανοµή των αρχαιολογικών ανασκαφών και των
επιφανειακών ερευνών. Η οµάδα συνειδητοποίησε ότι µόνο σε µια περιοχή, όπου έχει
γίνει εντατική επιφανειακή έρευνα, θα µπορούσε να αποκοµιστεί το βέλτιστο
αποτέλεσµα. Ανάµεσα στα άλλα προβλήµατα διαπιστώθηκε ότι το σηµερινό κρητικό
τοπίο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο αντίστοιχο της Εποχής του Χαλκού, συνεπώς
το προτεινόµενο µινωικό πολιτισµικό µοντέλο τοπίου αποτυπώνεται πάνω στα
συγχρονα τοπιογραφικά δεδοµένα. Παρόλα τα προβλήµατα και τους περιορισµούς
που θέτουν οι ποικίλοι παράµετροι της έρευνας, η οµάδα είναι σε θέση να πιστεύει
ότι «... το µοντέλο είναι ικανοποιητικά ακριβές στην ανάλυση της ορατότητας από,
και προς τα ΙΚ και στην ανάλυση ευρύτερων τοπογραφικών και περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών τους» (Soetens et al. 2003: 484).
Τα επιµέρους συµπεράσµατα των ερευνητών θα παρουσιαστούν σύντοµα στα
κεφάλαια που ακολουθούν. Στο σηµείο αυτό θα σχολιαστεί µόνο η µεθοδολογική
πρακτική που ακολουθήθηκε, και θα επιχειρηθεί µια κριτική αποτίµηση της έρευνας.
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός, ότι στα συµπεράσµατα της έρευνας, η οµάδα
Soetens ουσιαστικά απορίπτει το µοντέλο των πολυγώνων Thiessen, ως εντελώς
ακατάλληλο για τη διάκριση περιφερειών εξουσίας στο δραµατικό ανάγλυφο του
νησιού. Αναρρωτιέται κανείς γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριµένο µοντέλο, κατά το
σχεδιασµό της έρευνας, εφόσον ήταν γνωστό ότι, αφενός το συγκεκριµένο µοντέλο
λειτουργεί µόνο σε «τοπία επίπεδα και ξερά», και αφετέρου ότι η Κρήτη
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χαρακτηρίζεται για τον κάθετο διαµελισµό της. Ο ελεγκτικός πειραµατισµός του
µοντέλου στην Κρήτη; Ή η χρήση απλώς άλλης µιας µεθόδου;
Αντίθετα, η «ανάλυση κόστους προσπέλασης αναγλύφου» σέβεται σε µεγάλο
βαθµό την τοπογραφία και τα χαρακτηριστικά του κρητικού τοπίου. Η «Κατανοµή
Κόστους» (Cost Allocation) υποδεικνύει το σχήµα των περιφερειών. Τέλος, το
µοντέλο X-tent προϋποθέτει την χρήση ποιοτήτων της θέσης (µέγεθος θέσης,
πληθυσµός κτλ) και των αποστάσεών της µέσα σε µια δεδοµένη περιοχή. Οι
πειραµατικές µεταβλητές κάνουν το µοντέλο σχετικά ασταθές, παρόλο που
υποδεικνύουν το µέγεθος της περιφέρειας. Η καταγραφή της «Οπτικής Εµβέλειας»
επιβεβαίωνει τη σχέση µεταξύ των ανακτορικών θέσεων και των ΙΚ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η εφαρµογή αυτών των εναλλακτικών µεθόδων
έρευνας θα µπορούσαν να προσφέρουν πολλά, τουλάχιστον στον προβληµατισµό των
αρχαιολόγων πάνω σε πολλά ζητήµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της
έρευνας. Ωστόσο, η έρευνα της οµάδας Soetens - Σαρρή, δεν δίνει µέχρι τώρα
αποτελέσµατα ικανά να δικαιώσουν την αναγκαιότητά της. Η αλληλορατότητα
µεταξύ των ΙΚ, αλλά και µεταξύ των ΙΚ και των άλλων θέσεων, ήταν γνωστή και
αρκετά µελετηµένη από τους Peatfield και Nowicki. Το µοντέλο X-tent, σε
συνδυασµό µε την «ανάλυση κόστους προσπέλασης αναγλύφου», παρόλο που
παρουσιάζουν «αστάθεια» ως προς τον έλεγχο των µεταβλητών τους, θα µπορούσαν
να προτείνουν κάποια νέα δεδοµένα. Τα δεδοµένα όµως αυτά εστιάζονται
περισσότερο σε χωρικές σχέσεις των οικισµών και όχι τόσο σε αλληλοεξαρτόµενες
σχέσεις µεταξύ οικισµών και ΙΚ.
Η συρρίκνωση του αριθµού των υπό εξέταση ΙΚ στα ιερά της ΝΑ εποχής, και
ιδιαίτερα σε αυτά που έχουν εµφανή εξάρτηση από ένα ανακτορικό κέντρο, η χρήση
ενός σχεδόν ακατάλληλου, για τα δεδοµένα της Κρήτης, µοντέλου (πολύγωνα
Thiessen), υποδεικνύουν κάποια προχειρότητα στο σχεδιασµό της έρευνας. Από την
άλλη, τόσο µέσα από την αρθρογραφία, όσο και από τις σχετικές ανακοινώσεις στα
Κρητολογικά Συνέδρια, διαφαίνεται κάποια επίδειξη των µέσων και των τεχνικών της
έρευνας, χωρίς ωστόσο τα ανάλογα οφέλη σε νέες πληροφορίες που αφορούν τις υπό
µελέτη αρχαιολογικές θέσεις. Ίσως είναι ακόµη πολύ νωρίς για να αρχίσει το
πρόγραµµα να παράγει νέες πληροφορίες και ερµηνευτικά σχήµατα. Ωστόσο, είναι
αξιοσηµείωτη η αδυναµία πολλών ερευνητών – αρχαιολόγων να παρακολουθήσουν
τις διαδικασίες της έρευνας και κατά συνέπεια να τις ελέγξουν και να τις κρίνουν.
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Β. ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Ι. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
1. ΤΙ; ΤΟ ΕΥΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

«Ονοµάτων επίσκεψις»
Η αρχαιολογική θέση της Εποχής του Χαλκού στο νότιο Αιγαίο, που
βρίσκεται στις κορυφές ή στις ακρόρειες βουνών, στις κορυφές ή στις παρυφές
λόφων, και χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο ευρηµατολόγιο, µε πιο
χαρακτηριστικό είδος τα πήλινα ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα ειδώλια, έχει
επικρατήσει στη µινωική αρχαιολογία να ονοµάζεται «Ιερό Κορυφής» (Peak
Sanctuary). Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή, η ονοµασία του ιδιαίτερου
αυτού χώρου λατρείας της µινωικής Κρήτης, είναι περιγραφικού και κατ’ επέκταση
ερµηνευτικού χαρακτήρα. Πρόκειται για διπλό όρο, όπου ο πρώτος υποδηλώνει τη
σχέση του χώρου µε τη θρησκεία και ο δεύτερος αναφέρεται στο τοπογραφικό
χαρακτηριστικό του ιερού.
Οι ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για την ονοµασία της
αρχαιολογικής θέσης οφείλονται κατά πολύ στην εξέλιξη της έρευνας γύρω από τη
µελέτη των ορεινών θέσεων της µινωικής Κρήτης, και σε µεγάλο βαθµό
αντικατοπτρίζουν τις διακυµάνσεις στις ερµηνευτικές προσεγγίσεις του εκάστοτε
ερευνητή. Ίσως να µην έχει τονιστεί ιδιαίτερα, αλλά ακριβώς στην ονοµασία της
αρχαιολογικής θέσης θα πρέπει να αποδώσουµε τη σύγχυση που πολλές φορές
παρατηρείται στην κατάταξη των «εξοχικών» ή υπαίθριων ή έξω – οικιστικών
«φυσικών» λατρευτικών θέσεων.
Αρχικά ο προβληµατισµός περιστράφηκε στο τοπογραφικό χαρακτηριστικό
του όρου. Η σχετική συζήτηση ακόµη συνεχίζεται, και µάλιστα µε έντονες
αντιπαραθέσεις. Τι σηµαίνει κορυφή; Κορυφή εξάρµατος, λόφου, βουνού; Και πως
καθορίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά του αναγλύφου στο µακρο- και στο µικροπεριβάλλον ή µικρο-τοπίο του νησιού; Για παράδειγµα ο Βρύσινας είναι ένα
περίβλεπτο βουνό που δεσπόζει στο µακρο-τοπίο της βορινής γεωγραφικής
περιφέρειας του νοµού Ρεθύµνου. Παροµοίως ο λόφος της θέσης Ε12 δεσπόζει στην
ευρύτερη περιοχή του µικρο-τοπίου της βορινής περιφέρειας της κοιλάδας του
Αγιοφάραγγου (Blackman & Branigan 1977: 71). Παρά την τοπιογραφική τους
παραλληλία, τα δύο υψώµατα δεν έχουν καµία τοπογραφική οµοιότητα (υψοµετρική,
γεωγραφική, περιβαλλοντική). Θα µπορούσαν όµως να τεθούν και άλλα, πιο απλά
ερωτήµατα. Πόσο όµοια τοπογραφικά µπορεί να είναι ο λόφος του Προφήτη Ηλία,
νότια του ανακτόρου των Μαλίων, µε το όρος του Γιούχτα, νότια του ανακτόρου της
Κνωσού; Για τί είδους «κορυφή» γίνεται λόγος, όταν µιλούµε για το τραπεζοειδές
άνδηρο του Πετσοφά, ή για το χαµηλό, και εντελώς αθέατο, έξαρµα στη θέση
Μετζολατί, κάτω από τον ασβεστολιθικό όγκο του Κόφινα; Τί ακριβώς εννοούσε ο
Dietrich όταν τοποθετούσε το ιερό της Κάτω Σύµης στην «κορυφή» του βουνού;
(Nowicki 1994: 33, σηµ. 22).
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Πρόσφατα όµως ο προβληµατισµός στράφηκε και προς τον δεύτερο όρο, ο
οποίος µέχρι τώρα δεν είχε δεχτεί αξιοσηµείωτες αµφισβητήσεις. Για τι είδους «ιερό»
γίνεται λόγος; Η διαπίστωση της τέλεσης τελετουργικών δραστηριοτήτων στους
χώρους αυτούς σηµαίνει απαραίτητα ότι η θέση είναι λατρευτική; (Κyriakidis 2005:
27). Ή ακόµη η παρατήρηση του ουρανού και η χρήση του χώρου για την
«ανάγνωση» του ουρανού µε τη χρήση οµοιωµάτων που αναπαριστάνουν τους
αστερισµούς, σηµαίνει απαραίτητα ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα ιερό;
Η ιστορική διαδροµή της ονοµατολογίας των ΙΚ, είναι ένας ακόµη δρόµος
µελέτης για να ανιχνεύσουµε σηµαντικές ερµηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν ως
στόχο την κατανόηση των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών αυτών των
αρχαιολογικών θέσεων. Οι ερµηνείες αυτές αποτυπώνονται σε όρους, δηλαδή σε
ονοµασίες, που έχουν εµβληµατικό χαρακτήρα για την ταύτιση και την αναγνώριση
της θέσης.
Είναι κοινή αντίληψη τα τελευταία χρόνια, ότι ο διπλός όρος «Ιερό Κορυφής»
δηµιουργήθηκε από τον Myres. Υποθέτω ότι ο πρώτος ερευνητής που υποστήριξε
αυτήν την ιδέα ήταν ο Peatfield (Peatfield 1990: 117). Έκτοτε η άποψη αυτή
αναπαράγεται, τόσο από τον ίδιο (Peatfield 1992: 59), όσο και από άλλους µελετητές,
µέχρι τις µέρες µας (Kyriakidis 2005: 13). Πρόκειται όµως για µια λανθασµένη
άποψη, η οποία πιθανότατα οφείλεται σε ελλιπή µελέτη της δηµοσίευσης του
Myres56. Στη δηµοσίευση αυτή, δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος «Ιερό Κορυφής».
Αντίθετα, τόσο στην επικεφαλίδα του άρθρου, όσο και στο κείµενο, ο αρχαιολόγος
ονοµάζει τη θέση «ιερό» ή «ιερό του Πετσοφά» (sanctuary – site of Petsofa) (Myres
1902 – 3: 356).
Είναι µάλιστα ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι κατά την περιγραφή του
βουνού, ο βρετανός αρχαιολόγος χρησιµοποιεί τους όρους κορυφή (highest peak,
summit), αλλά δεν τους χρησιµοποιεί όταν αναφέρεται στην αρχαιολογική θέση: «...η
υψηλότερη κορυφή της κορυφογραµµής, µία τραχιά ασβεστολιθική κορυφή, φέρει το
όνοµα Πετσοφάς και βρίσκεται ακριβώς προς νότο του Ρουσσόλακκου. Η βόρεια
πλαγιά κόβει κάθετα το λόφο. Η νότια είναι εντελώς οµαλή για «ένα τέταρτο του
µιλίου», έως ότου αποκόβεται απότοµα µε µία κάθετη πλαγιά προς νότο... Η
πραγµατική κορυφή (actual summit) διαµορφώνεται από µια τραχιά ασβεστολιθική
κορυφογραµµή, απόκρηµνη από τα βόρεια, η οποία κατέρχεται πιο οµαλά στα
νότια...» (Myres 1902 – 3: 356). Η περιγραφή του Myres είναι ακριβής. Οι κορυφές
στις οποίες αναφέρεται είναι µικρά ασβεστολιθικά εξάρµατα που βρίσκονται στις
παρυφές ενός ασβεστολιθικού ανδήρου, το οποίο παρουσιάζει µια ευρύτατη και
µάλλον ισόπεδη κορυφή - άνδηρο. Στην περίπτωση του Πετσοφά, δεν υπάρχει
κωνική ή άλλη έντονα εξέχουσα κορυφή. Κατά συνέπεια, η ίδια η τοπογραφία του
χώρου δεν έδινε την εντύπωση στον ανασκαφέα ότι πρόκειται για κορυφή. Η εικόνα
που έχει ο «λόφος» από το Ρουσσόλακκο, είναι ενός «τραπεζιόσχηµου λόφου» και
όχι ενός οξύληκτου βουνού.
Αλλά ακόµη και η αρχαιολογική θέση δε βρίσκεται στο βραχώδες έξαρµα της
κορυφής του βραχώδους ανδήρου, αλλά όπως αναφέρει «... γύρω στα 10 µε 15 µέτρα
πιο κάτω από το [βραχώδες] µέτωπο [όπου] εµφανίζονται τα θεµέλια ενός
ελικοειδούς αναληµµατικού τοίχου (zig – zag terrace wall) που συγκρατεί εντός του
ένα τεχνητό χωµάτινο άνδηρο (an artificial platform of made – earth within it) (Myres
1902 – 3: 356). Είναι λοιπόν σαφές γιατί ο Myres δεν θα µπορούσε να χαρακτηρίσει
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∆εν είναι τυχαίο ότι στη σχετική παραποµπή ο Peatfield δεν παραπέµπει σε συγκεκριµένη σελίδα
στην οποία αναφέρεται ο όρος, αλλά στο σύνολο των σελίδων της δηµοσίευσης ((Peatfield 1990: 117,
σηµ. 3). Ο Κυριακίδης φαίνεται ότι αναπαράγει αυτολεξί την πληροφορία του Peatfield, εφόσον
χρησιµοποιεί την ίδια φρασεολογία (Kyriakidis 2005: 17).
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το ιερό του Πετσοφά ως ιερό που βρίσκεται πάνω σε κορυφή. Τα τοπογραφικά
χαρακτηριστικά της θέσης στον Πετσοφά δεν ευνοούν τη χρήση ενός όρου που είναι
ιδανικός για την κωνική Ψηλή Κορφή στο Γιούχτα.
Ο Έβανς αναφέρει ότι ήδη από το 1894, κατά τη διάρκεια του 1ου ταξιδιού
που έκανε στην ανατολική Κρήτη, είχε πέσει στην αντίληψή του ένας µικρός
«αναθηµατικός σταθµός», στους Ανθρωπολίτους στην Επάνω Ζάκρο. Οι
«αναθηµατικοί σταθµοί» ή «αναθηµατικά ιερά»57, εµφανίζονται κατά τη ΜΜ Ι
περίοδο, όταν παρατηρείται η τάση για λατρεία φυσικών χαρακτηριστικών του τοπίου
(κορυφές, βραχοσκεπές, σπήλαια), και περιέχουν πλήθος αναθηµατικών πήλινων
ανθρωπόµορφων και ζωόµορφων ειδωλίων (ΡΜ Ι: 151, Braun 1993: 48). Οι
παραπάνω όροι θα πρέπει να θεωρηθούν οι «προδροµικές ονοµασίες» των ΙΚ. Ο
Evans σηµειώνει ότι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα «αναθηµατικού σταθµού»
είναι η περίπτωση του Πετσοφά (ΡΜ Ι: 151, 154). Βασιζόµενος στη σύγκριση των
ειδωλίων, ο Evans παρατήρησε τις οµοιότητες του ευρηµατολογίου των
δοκιµαστικών τοµών που επιχείρησε στο Γιούχτα το 1909, µε το αντίστοιχο
ευρηµατολόγιο των «αναθηµατικών σταθµών» στους Ανθρωπολίθους, και στον
Πετσοφά. Είναι ενδιαφέρον ότι µέχρι το τέλος της ενότητας δεν αναφέρει τον
Πετσοφά ως ΙΚ, παρά µόνο το ιερό στον Γιούχτα.
Η επινόηση του διπλού όρου «Ιερό Κορυφής» θα πρέπει να αποδοθεί στον
Evans, και εισάγεται για πρώτη φορά στο κείµενο του Γιούχτα, το οποίο
ενσωµατώνεται στον πρώτο τόµο του The Palace of Minos (PM I: 156, Ζώης 1996:
393). Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν κάποια επιφυλακτικότητα του Evans
στην ονοµασία του Πετσοφά ως ΙΚ. Μέχρι το τέλος του κείµενου ο Evans αποκαλεί
τη θέση «αναθηµατικό σταθµό». Άλλωστε και ο ανασκαφέας του χώρου, αποφεύγει
συστηµατικά µια τέτοια ονοµασία και αποκαλεί τη θέση απλώς «ιερό – θέση του
Πετσοφά». Ο Evans, στηριζόµενος στα ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της
Ψηλής Κορφής του Γιούχτα (ασβεστολιθική εξέχουσα κορυφή, η οποία από την αυλή
του ανακτόρου της Κνωσού έχει περίγραµµα κωνικό), πρόσθεσε στον όρο, το
ιδιαίτερο τοπογραφικό χαρακτηριστικό που κάνει αυτά τα «φυσικά ιερά» να
διαφέρουν από τα άλλα. Ο νεολογισµός θα επικρατήσει µετά την πρώτη του
εµφάνιση το 1921, και θα παγιωθεί στην επόµενη περίοδο µελέτης. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι ο Evans σποραδικά χρησιµοποιεί και άλλους όρους όπως «βραχώδη
ιερά».
Ο Πλάτων αποδέχετα τον παγιωµένο, από χρόνια, όρο, όταν συνθέτει τη
µελέτη του για τα µινωικά ΙΚ. Ο αρχαιολόγος, στην προσπάθεια συγκριτικής µελέτης
όλων των σχετικών ιερών, συντάσσει έναν κατάλογο, στον οποίο περιλαµβάνονται
και ιερά που αργότερα θα αποδειχθούν ότι δεν ανήκουν στα ΙΚ. Παρατηρείται
µάλιστα κάποια αυτοσυγκράτηση στη χρήση του τοπογραφικού χαρακτηριστικού, και
προτιµάται ο απλός όρος «ιερό»: το «ιερόν Μαζά», το «ιερόν Πισκοκεφάλου», το
«ιερόν Χαµαιζίου» και το «ιερόν Γιούχτα». Η αποσιώπηση αυτή θα ήταν δύσκολο να
είναι τυχαία. Ο Πλάτων ενδεχοµένως έχει συνειδητοποιήσει τη δυσκολία
προσαρµογής του τοπογραφικού χαρακτηριστικού σε όλα τα υπο εξέταση ιερά: το
ιερό στο Πισκοκεφάλι δεν είναι σε κορυφή αλλά σε πλαγιά, και δεν είναι σε βουνό
αλλά σε λόφο, το ιερό «στσ’Ανθρωπολίτους» σίγουρα δεν είναι σε κορυφή αλλά
µάλλον σε βραχοσκεπή. ∆εν είναι τυχαίο ότι από τα 11 ΙΚ που καταλογραφούνται
στη µελέτη, µόνο τα 3 µπορούν σήµερα µε βεβαιότητα να χαρακτηριστούν ως ΙΚ
(Nowicki 1994: 32).
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Ο όρος «αναθηµατικός σταθµός» χρησιµοποιείται µέσα στο κείµενο, ενώ ο όρος «αναθηµατικό
ιερό» ως πλάγιο τιτλάκι της παραγράφου και πιθανότατα είναι µεταγενέστερος του πρώτου (ΡΜ Ι:
151).
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Ιδιαίτερο προβληµατισµό στο θέµα εκφράζει µε κάθε ευκαιρία και ο ∆αβάρας.
Ο ακάµατος ανασκαφέας της 2ης περιόδου (Παγίωσης) είχε παρατηρήσει σχετικά µε
το τοπογραφικό χαρακτηριστικό των ιερών, ότι «... οι ευσεβείς µινωίτες δεν επέλεγαν
την υψηλώτερη κορυφή, αλλά άλλη, κοντά σε αυτήν, η οποία ήταν χαµηλώτερη,
αλλά ταυτόχρονα και πιο καλά ορατή από την πεδιάδα κάτω, όντας παράλληλα και
κοντά στην πεδιάδα και πιο χαρακτηριστικά εξέχουσα στο γύρω τοπίο» (Davaras
1988: 37). Ο ∆αβάρας στο προαναφερόµενο άρθρο πραγµατεύεται ένα εύρηµα από το
ΙΚ του Μπρινιά στη Σητεία. Είναι γεγονός, ότι ο παραπάνω τοπογραφικός
προσδιορισµός των ΙΚ, εναρµονίζεται πλήρως µε την εικόνα που παρουσιάζει ο
ασβεστολιθικός κώνος του Μπρινιά. Η τοπογραφική αυτή διάκριση από τον όρο
«κορυφή» ώθησαν το ∆αβάρα στην αναζήτηση καταλληλότερου, και πιο εύστοχου
όρου για την ακριβή τοποθεσία των ιερών. Σύµφωνα µε προφορική πληροφορία,
προτιµούσε να χρησιµοποιεί τον όρο «ακρόρεια»: ιερά στις «ακρόρειες» των βουνών
(Τζαχίλη, προφ. πληρ.)58.
Σχετικό προβληµατισµό δείχνει και η επιµονή του Σακελλαράκη σε ένα
πρώιµο άρθρο του, για την αναθεώρηση του υλικού από την κορυφή του Θύλακα, να
χρησιµοποιεί τον όρο «ορεινό ιερό» (Σακελλαράκης 1968: 252). Ο όρος, ωστόσο,
αυτός αντί να συγκεκριµενοποιεί τον ιδιαίτερο χώρο στον οποίο ιδρύονται τα ιερά
αυτά, µάλλον διευρύνει το πεδίο στο οποίο θα µπορούσαν να ενταχθούν ακόµη
περισσότερα ιερά και όχι µόνο αυτά που βρίσκονται στις κορυφές ή στις ακρόρειες.
Στη σύγχρονη όµως διαπραγµάτευση των κριτηρίων για την ασφαλή ταύτιση
των αποκαλούµενων «ΙΚ», έχει τεθεί υπό αµφισβήτηση και η «ιερότητα» του χώρου,
και όχι µόνο το που βρίσκονται. Εµφανίζονται µελέτες που, ανεξάρτητα από το
λατρευτικό χαρακτήρα που θα µπορούσαν να παρουσιάζουν οι δραστηριότητες σε
αυτούς τους χώρους, εστιάζουν την προσοχή τους στις τελετουργικές διαδικασίες, που
λάµβαναν χώρα (Kyriakidis 2005), έτσι ώστε να φτάνουµε σε µία προτεινόµενη
εναλλακτική αναθεώρηση του ονόµατος των ΙΚ σε «Ακρορεινά Τελετουργικά
Κέντρα» ή «Ακρορεινά Τελεστήρια». Οι παραπάνω ονοµασίες δεν εµφανίζονται
στη βιβλιογραφία, αλλά αποτελούν την πρόταση του γράφοντος στη σηµερινή
ονοµατολογία των ΙΚ.
∆εν απουσιάζουν, από τον σχετικό προβληµατισµό, και ορισµένες προτάσεις
που θέτουν το πρόβληµα του ονόµατος σε συστηµατική διαπραγµάτευση. Παρακάτω
δίνονται δύο δείγµατα:
Α) Είναι αξιοσηµείωτος ο προβληµατισµός του Rutkowski για τις ονοµασίες
των λατρευτικών χώρων. Όπως αναφέρει, ακόµη και ο γενικός όρος «τόπος
λατρείας» (cult place), είναι δύσκολο να οριστεί. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι ο
όρος περιλαµβάνει τρεις έννοιες, αυτή της θέσης (site), της πράξης (action) που
λαµβάνει χώρα εκεί, και της θρησκευτικής πίστης (religious beliefs). Η πρώτη έννοια
περιγράφει τοπογραφικά τον «τόπο λατρείας», ούτως ώστε να υπάρχουν σαφή τα
χωρογραφικά όρια µεταξύ του ιερού τόπου και του κοσµικού. Η δεύτερη έννοια
αναφέρεται στο τι συµβαίνει στον «τόπο λατρείας», ενώ τέλος η τρίτη στη σχέση του
χώρου µε τη θρησκεία (Rutkowski 1972: 16).
Β) «Είναι άραγε, δύο µόνο τα κριτήρια – το ότι είναι «ιερά» και το ότι είναι
στις κορυφές, και εφαρµόζονται αυτά τα κριτήρια σε όλες τις θέσεις που ξέρουµε;»
(Kyriakidis 2005: 15 - 21). Ο Κυριακίδης επιχειρεί ένα συστηµατικό έλεγχο των δύο
όρων, ως κριτηρίων για την ένταξη ή µη ορεινών θέσεων της µινωικής Κρήτης στην
υπό εξέταση κατηγορία, και µε αυτόν τον τρόπο ελέγχει την ονοµατολογία των ΙΚ.
Αναφέρει ότι τα κριτήρια για την ένταξη ενός «είδους» (στην περίπτωσή µας την
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Παρά τη σχετική µου προσπάθεια, δεν εντόπισα πουθενά δηµοσιευµένο τον όρο.
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αρχαιολογική θέση που έχουµε ονοµάσει «ΙΚ»), σε µία κατηγορία (στην κατηγορία
των µινωικών «Ιερών Κορυφής»), διακρίνονται σε γενεσιουργά ή αναγκαία κριτήρια
(generating criteria, χωρίς αυτό το κριτήριο δεν υπάρχει η κατηγορία) και σε µη
αναγκαία (δηλαδή σε χαρακτηριστικά που δεν είναι απαραίτητο να είναι κοινά σε
όλες τις περιπτώσεις).
Πρώτα ελέγχεται το κριτήριο της τοποθεσίας. Οι παρατηρήσεις των
ερευνητών εστιάζονται στο ότι η τοποθεσία των θέσεων αυτών πρέπει να είναι στις
κορυφές ή στις άκρες υψωµάτων· να είναι εξέχουσες και µε καλή θέα. Και ενώ η
«δεσπόζουσα θέση» είναι ένα αναγκαίο κριτήριο, το να είναι στην κορυφή, δεν είναι
απαραίτητο. Η θέση Μετζολατί του Κόφινα π.χ., ούτε σε προβεβληµένη θέση είναι,
ούτε βέβαια στην κορυφή. Έαν θέσουµε ως αναγκαίο κριτήριο την κορυφή, τότε θα
πρέπει να εξαιρέσουµε τον Κόφινα από τις υπό µελέτη θέσεις. Έαν εκλάβουµε την
κορυφή ως µη αναγκαίο κριτήριο, τότε στην κατηγορία θα µπορούσαν να υπαχθούν
ιερά όπως η Σύµη και το Πισκοκέφαλο. Εφόσον όµως η Σύµη ανήκει σε εντελώς
διαφορετική κατηγορία, το χαρακτηριστικό γνώρισµα της κορυφής θα πρέπει να είναι
αναγκαίο κριτήριο. Εποµένως ο Κόφινας θα πρέπει να εξαιρεθεί από τα «ΙΚ». Από
την άλλη, η προβεβληµένη ή η «εξέχουσα» θέση είναι ένα χαρακτηριστικό των
περισσοτέρων ΙΚ, αλλά όχι απαραίτητα ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό (π.χ. Μαζάς).
Εποµένως η λέξη «κορυφή» στον όρο «ιερό κορυφής» δεν σηµαίνει απαραίτητα
«προβεβληµένη - εξέχουσα κορυφή».
Το δεύτερο αναγκαίο χαρακτηριστικό, θα πρέπει να είναι κάτι που έχει να
κάνει µε τον όρο «ιερό». Η ιερότητα συνδέεται µε τα συστήµατα πίστης, και τα
συστήµατα πίστης ποτέ δεν µπορούµε να τα ανιχνεύσουµε άµεσα. Θα πρέπει να
προσπαθήσουµε µε έναν έµµεσο τρόπο, µε κάτι που συγχέεται µε τον υλικό
πολιτισµό. Με άλλα λόγια, θα πρέπει πρώτα να αναπαραστήσουµε ένα χώρο ως
πρωτίστως τελετουργικό και µετά να δείξουµε ότι οι τελετουργίες αυτές ήταν
θρησκευτικού χαρακτήρα. Η τελετουργία συνδέεται συχνά µε τον υλικό πολιτισµό
και θα µπορούσε σε µερικές περιπτώσεις να ανιχνευθεί. Ωστόσο, πριν από αυτό δεν
δικαιούµαστε να ονοµάζουµε τις θέσεις «ιερά», αλλά καλύτερα «ειδικές θέσεις» ή
«εξω – οικιακές θέσεις» και αυτό θα µπορούσε να είναι ένα αναγκαίο
χαρακτηριστικό, έως ότου διαπιστώσουµε την φύση των δραστηριοτήτων.
Με τον ίδιο τρόπο εξετάζει άλλα κριτήρια, όπως αν σε αυτές τις θέσεις
λαµβάνουν χώρα «υπαίθριες δραστηριότητες». Πέρα από τα κτίρια που
εµφανίζονται κυρίως από την ΝΑ περίοδο και έπειτα, θα πρέπει να δεχτούµε ότι οι
περισσότερες από τις ειδικές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα γίνονται στο
ύπαιθρο. Η ύπαρξη υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι αναγκαίο χαρακτηριστικό. Το
επόµενο κριτήριο έχει σχέση µε ένα τµήµα του ευρηµατολόγιου – µε τα ονοµαζόµενα
ως «αναθήµατα» (ειδώλια, κροκάλες). Ο Κυριακίδης επισηµαίνει ότι είναι δύσκολο
να ονοµάσουµε ένα αντικείµενο ως ανάθηµα. Κρίνοντας ωστόσο από το γεγονός ότι
τα αναθηµατικά είδη είναι αντικείµενα που αφιερώνονται ή δίνονται ως δώρο στο
υπερβατικό, θα πρέπει πρωτίστως να ανιχνεύσουµε την παρουσία του υπερβατικού.
Όµως ειδώλια βρίσκονται και σε άλλα µέρη. Εποµένως θα πρέπει να τονίσουµε ότι τα
ειδώλια, οι κροκάλες και πιθανότατα άλλα είδη, είναι µη αναγκαία κριτήρια για να
υπαχθεί µία ορεινή θέση στην κατηγορία των ΙΚ.
Συνεπώς, σύµφωνα µε την πραγµάτευση του Κυριακίδη, το ονοµαζόµενο
«Ιερό Κορυφής» είναι υπαίθρια, εξω-οικιστική, ειδική θέση σε κορυφές· οι θέσεις
αυτές βρίσκονται σε ζώνες των ανθρώπινων διαβιοτικών δραστηριοτήτων, ιδρύονται
σε χαµηλές κορυφές µε µεγάλη ορατότητα, και έχουν οπτικο – ακουστική
επικοινωνία µε έναν ή περισσότερους γειτονικούς οικισµούς, έχουν οπτική επαφή µε
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άλλα ΙΚ, συχνά έχουν ειδώλια, και λιγότερο συχνά έχουν κροκάλες - αντικείµενα που
πιθανόν έχουν αναθηµατικό χαρακτήρα (Kyriakidis 2005: 21).
Το ευρηµατολόγιο
Η διαµόρφωση ενός καταλόγου που να περιλαµβάνει τα ακίνητα και τα
κινητά ευρήµατα από τα µινωικά ΙΚ, ήταν και παραµένει µια από τις σηµαντικότερες
απαιτήσεις των ερευνητών, και ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στη µελέτη των
ΙΚ. Είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει αυτή η προσπάθεια.
Αποσπασµατικές ανασκαφές, και ακόµη πιο αποσπασµατικές δηµοσιεύσεις, έχουν
δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα στην παγίωση του ευρηµατολογίου των ΙΚ.
Ωστόσο, αξιοσηµείωτες είναι και άλλες παράµετροι που επιβράδυναν την κατανόηση
του ευρηµατολογίου των ΙΚ, και δηµιούργησαν πλήθος εµποδίων στη συνολική
θεώρηση του υλικού. Οι δειγµατοληπτικές πρακτικές των αρχαιολόγων που έσκαψαν
ΙΚ, στη διάρκεια ενός αιώνα, άλλαζε κριτήρια κάθε φορά, ανάλογα µε τις
προτεραιότητες που έθετε ο κάθε ανασκαφέας. Η δειγµατοληψία, δηλαδή η
επιλεκτική αναφορά και µελέτη σε «αντιπροσωπευτικά» αντικείµενα του συνολικού
ευρήµατος, εκδηλώνεται σε δύο επίπεδα: από τη µια στο επίπεδο της επιλεκτικής
ανασκαφής «γνωστών» και «αντιπροσωπευτικών» στοιχείων των αρχαιολογικών
θέσεων, και από την άλλη στο επίπεδο της επιλογής των ευρηµάτων που «χρήζουν»
δηµοσιοποίησης ή και δηµοσίευσης. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ανίχνευση των
δειγµατοληπτικών πρακτικών του παρελθόντος, συµβαδίζει σε µεγάλο βαθµό µε την
αναζήτηση των αντιλήψεων για το ποιο αρχαιολογικό εύρηµα δίνει την
«αντιπροσωπευτική» πληροφορία που ζητάµε. Η µελέτη των δειγµατοληπτικών
πρακτικών των ανασκαφικών αρχαιολόγων, στην ιστορία της έρευνας, θα ωφελούσε
πολλαπλώς στην κατανόηση του ακρωτηριασµού του αρχαιολογικού
καταγραφήµατος. Μόνο µέσα από αυτήν την κατανόηση, θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί το υλικό σε συνθετικές έρευνες.
Μια σύντοµη µατιά στις δηµοσιεύσεις της 1ης περιόδου, αλλά σε µεγάλο
βαθµό και της 2ης, αποκαλύπτει τη διαφοροποίηση στην αντίληψη των
«αντιπροσωπευτικών» αντικειµένων του αρχαιολογικού καταγραφήµατος των ΙΚ.
Στη δηµοσίευση Myres, για παράδειγµα, δε δηµοσιεύεται η κεραµική. Ύστερα
µάλιστα από την «ελεγκτική ανασκαφή» του ∆αβάρα στην ίδια θέση (1971),
αποκαλύφθηκε το µέγεθος της αποσπασµατικότητας της πρώιµης ανασκαφής, η
οποία δεν είχε προχωρήσει πέρα από τον αναληµµατικό τοίχο, ενώ το ευρηµατολόγιο
απέδωσε πλήθος νέων ειδών και τύπων, ΝΑ κυρίως, ευρηµάτων. Θα πρέπει να
τονιστεί εδώ, ότι οι ελάχιστες, αλλά εξαιρετικά σηµαντικές «ελεγκτικές ανασκαφές»
του ∆αβάρα (Χαµέζι, Πετσοφάς, και σε ένα βαθµό η πρώτη ανασκαφική περίοδος
του Γιούχτα το 1974), αλλά και οι ερµηνευτικές επαναπροσεγγίσεις του υλικού
(Θύλακας, Σακελλαράκης), έχουν αναδείξει το εν λόγω πρόβληµα, στις µεγαλύτερες
δυνατές διαστάσεις του. Επιπλέον στις σύγχρονες συνθετικές προσεγγίσεις του
συνολικού ευρήµατος, οι ερευνητές είναι υποχρεωµένοι κάθε φορά να υπενθυµίζουν
τις ενδεχόµενες αποκλίσεις των συµπερασµάτων τους, λόγω ακριβώς της
αποσπασµατικότητας του δείγµατος.
Κατά τη δεκαετία του 1980, τέθηκε πιο επιτακτικά το αίτηµα για πιο
ξεκάθαρα κριτήρια, στον καθορισµό και την ταύτιση ενός ΙΚ (Peatfield 1990: 119). Ο
Peatfield, µετά από σχετική έρευνα πεδίου, έθεσε τις δύο οµάδες κριτηρίων για την
ασφαλή και αξιόπιστη αναγνώριση των µινωικών ΙΚ. Η πρώτη οµάδα συνδέεται µε
τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά των ΙΚ. Η δεύτερη οµάδα «αναγνωριστικών

133

κριτηρίων» για ένα ΙΚ είναι τα ευρήµατα, ιδιαίτερα οι τρεις σειρές πήλινων ειδωλίων:
τα ζώδια, τα ανθρωπόµορφα ειδώλια, και τα αναθηµατικά µέλη (Peatfield 1990: 120).
Όταν τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά συνοδεύονται από τα παραπάνω ευρήµατα,
τότε µε µεγάλη ασφάλεια θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε µια θέση ιερό κορυφής. Ο
Peatfield τονίζει ότι το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό των ευρηµάτων αυτών είναι ο
αριθµός τους. Μόνο ο αριθµός των ειδωλίων µπορεί να αποδείξει τη συνέχεια της
θρησκευτικής δραστηριότητας σε µία θέση. Ανάµεσα στα τρία είδη ειδωλίων, τα πιο
αντιπροσωπευτικά, είναι τα αναθηµατικά µέλη, τα οποία δε βρίσκονται σε κανένα
άλλο ιερό της µινωικής Κρήτης.
Τα ζωόµορφα ειδώλια των ΙΚ, αναπαριστάνουν συνήθως τα κοινά
εξηµερωµένα είδη: πρόβατα, γίδες, βοοειδή, γουρούνια, σκύλους. Είναι δύσκολο να
αναγνωριστεί το είδος των πουλιών, για να µπορέσουµε να ξέρουµε αν πρόκειται για
άγρια ή για εξηµερωµένα είδη. Επιπλέον απεικονίζονται νυφίτσες, οι οποίες, παρά
την γνωστή άποψη για τις βλαβερές τους ενέργειες, θα µπορούσαν να είναι και
ωφέλιµες για τον άνθρωπο, εφόσον κυνηγούν µικρά θηλαστικά και αρουραίους.
Ανάµεσα στα ζώδια υπάρχουν και ειδώλια που αναπαριστάνουν αγρίµια. Το µη
εξηµερωµένο αγρίµι αποτελούσε σίγουρα θήραµα και εκείνη την εποχή. Στα ΙΚ της
ανατολικής Κρήτης συναντάµε συχνά και ένα είδος κερασφόρου σκαθαριού (copris
hispanus). Ο Peatfield υπογραµµίζει ότι όλα αυτά τα ζώα συνδέονται µε κάποιο τρόπο
µε τις δραστηριότητες του ανθρώπου, και ιδιαίτερα µε την κτηνοτροφία και το
κυνήγι. Συνεπώς τα οµοιώµατά τους είναι αναθηµατικές προσφορές, προς επίκλιση
της προστασίας των ζώων και της περιουσίας τους (Peatfield 1990: 121).
Τα ανθρωπόµορφα ειδώλια φαίνεται ότι παριστάνουν τους λάτρεις του ιερού.
Απεικονίζονται σε συγκεκριµένες στάσεις και χειρονοµίες, ενώ φέρουν τυπικά
ενδύµατα και κοµµώσεις της εποχής. Τα ανδρικά απεικονίζονται µε αιδοιοθύλακα, µε
µπότες και µε ξυρισµένο το κεφάλι συνήθως. Οι γυναίκες µε µακρύ φόρεµα και
ανοιχτό περικόρµιο. Ανάµεσά τους είναι δυνατόν να διακριθούν κάποιες τυπολογικές
διαφοροποιήσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να ερµηνευθούν χρονολογικά.
Η τρίτη οµάδα χαρακτηριστικών ειδωλίων, τα οποία όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά του ιερού, είναι τα µεµονωµένα
αναθηµατικά οµοιώµατα µελών του ανθρωπίνου σώµατος. Μια από τις πρώτες
ερµηνείες των ειδωλίων αυτών ήταν εκείνη που τα θεωρούσε ως παρακλητικές
προσφορές για την ίαση ή ευχαριστηριακές προσφορές για το αίσιο τέλος µιας νόσου.
Στην αµφισβήτηση του Nilsson (για την απουσία µατιών, κεφαλιών κτλ.) ο Peatfield
αναφέρει ότι είναι λογικό οι άνθρωποι ενός ορεινού νησιού να προσφέρουν τάµατα
που απεικονίζουν πόδια, εφόσον από τις παθήσεις των ποδιών υπέφεραν οι κάτοικοι
της περιοχής. Η σηµαντικότερη απόδειξη για την ιαµατική χρήση των ειδωλίων, είναι
το ειδώλιο καθιστής γυναικός από τον Τραόσταλο.
Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των ΙΚ είναι απλά. Ένα τέµενος οριοθετείται
από βράχους, ή από στοιχειώδεις τοίχους. Η τελετουργική εστία του ιερού «... δεν
πρέπει να είναι µια επίπεδη τράπεζα προσφορών, αλλά µάλον ένας λιθοσωρός από
πέτρες. Σε ορισµένα ΙΚ, π.χ. στην Κεριά υπάρχει µια ευδιάκριτη διασπορά από
λευκών κροκάλων, που θα πρέπει να είναι επίσης τα αποµεινάρια µιας τελετουργικά
καθορισµένης περιοχής» (Peatfield 1990: 122). Οι αρχιτεκτονικές δοµές
περιορίζονται σε άστεγους περιβόλους, µέσα στους οποίους υπάρχουν θρανία, εστίες
κ.α., ενώ στο Γιούχτα υπάρχει και βωµός.
Σε ένα από τα πιο ουσιαστικά άρθρα του για την κατανόηση της φύσης των
µινωικών ΙΚ, ο Nowicki, µέσα στη σύγχυση που έχουν προκαλέσει οι θεωρητικές
προσεγγίσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές αδιαφορούν για τις λεπτοµέρειες
αλλά και για την ακρωτηριασµένη κατάσταση του ευρηµατολογίου, προτείνει, πριν
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από κάθε τι άλλο, τη διαµόρφωση ενός σαφούς και περιεκτικού καταλόγου των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ΠρΑ και ΠλΑ ΙΚ. Πέρα από τα ιδιαίτερα
τοπογραφικά χαρακτηριστικά της θέσης, ο πολωνός ερευνητής στοιχειοθετεί το
ευρηµατολόγιο των ΠρΑ και ΠλΑ ακρορεινών ιερών (Nowicki 1994: 34 – 9).
Κανονικά δεν θα πρέπει να υπήρχαν αρχιτεκτονικές δοµές στην πρώτη φάση
των ιερών. Ωστόσο στα µεγαλύτερα ΙΚ, ήδη από την ΠλΑ (ΜΜ ΙΙ) περίοδο,
ανεγείρονται κάποιες κατασκευές, ενώ κατά την επόµενη περίοδο (ΜΜ ΙΙΙ – ΥΜ Ι),
αποκτούν πιο σύνθετη µορφή. Τα βασικά είδη των ευρηµάτων είναι: η κεραµική, τα
ειδώλια και οι κροκάλες που είναι διασκορπισµένες γύρω από µία ορισµένη περιοχή
(Nowicki 1994: 34). Είναι πιθανόν, στις αρχές της λατρευτικής δραστηριότητας
(ΠρΑ), τα αγγεία, δηλαδή τα κύπελλα, να υπερτερούσαν, σε σχέση µε τα λίγα µόνο
ειδώλια της επίχωσης, αλλά από την ΠλΑ περίοδο τα πήλινα ειδώλια καθιερώνονται
ως το πιο αντιπροσωπευτικό είδος των αναθηµατικών προσφορών. Αν και φαίνεται
ότι τα χάλκινα ειδώλια θα πρέπει να αποτελούν χαρακτηριστικό ανάθηµα της ΝΑ
περιόδου, δεν αποκλείεται η νέα ανασκαφή σε κάποιο µεγάλο ιερό να αποδείξει ότι
υπήρχαν µετάλλινα ειδώλια και κατά την ΠλΑ περίοδο. Το ίδιο θα πρέπει να
συµβαίνει και για τα οστά των ζώων, τα οποία φαίνεται ότι περιορίζονται στις θέσεις
µε ΝΑ επίχωση στην επιφάνειά τους.
Όµως το νέο στοιχείο του ευρηµατολογίου των ΙΚ, το οποίο ανακαλύφθηκε
µε την προσεκτική ανασκαφή στον Κορακιά, είναι το σύνολο που σχετίζεται µε τις
διασκορπισµένες κροκάλες. Το ενιαίο αυτό σύνολο αποτελείται από δύο «ευρήµατα»:
τον «κροκαλόφρακτο χώρο», ή όπως τον ονοµάζουν οι ανασκαφείς το «στοιχείο των
κοκάλων» (pebble feature) (Nowicki 1994: 35), ή το «γήινο στοιχείο» (earth feature)
ή και «στοιχείο του Ανώτερου Ανδήρου» (Upper Terrace feature) (Peatfield 1992:
76), και τις αποστρογγυλεµένες και σίγουρα «νεροφαγωµένες» κροκάλες (Peatfield
1992: 68). Ο κροκαλόφρακτος χώρος αποτελεί ένα από τα ουσιαστικότερα κριτήρια
ταύτισης και αναγνώρισης ενός ΠρΑ και ΠλΑ µινωικού ΙΚ (Nowicki 1994: 35).
Χωρίς να είναι απόλυτα ξεκαθαρισµένη η λειτουργία του νέου ευρήµατος, είµαστε σε
θέση να υποστηρίξουµε ότι πιθανότατα αποτελούσε το επίκεντρο του ιερού. Επιπλέον
είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να µάθουµε αν αυτό το στοιχείο του ιερού
επιβίωσε κατά την ΝΑ φάση της ιστορίας των ΙΚ. Η πυκνότητα και η κατανοµή των
κροκάλων, µαρτυρά ότι αποτέθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ΠρΑ και ΠλΑ
περιόδου του ιερού και όχι κατά την εξαγνιστική πράξη µας τελετουργίας. Γύρω από
τον κροκαλόφρακτο χώρο βρέθηκαν επίσης ειδώλια και αγγεία. Ο Nowicki υποθέτει
ότι ο αντίστοιχος χώρος στο ιερό του Γιούχτα, θα πρέπει να αναζητηθεί στο
βαραθρώδες χάσµα που ανακαλύφθηκε το 1974 (Nowicki 1994: 35, Kαρέτσου 1974:
232 - 234).
Έχουν γίνει διάφορες υποθέσεις για το αντικείµενο που ήταν τοποθετηµένο σε
αυτό το χώρο. Ας περιοριστούµε στις αρχικές εικασίες του ανασκαφέα: «... Είναι
µάλλον αδύνατο να µάθουµε ποτέ, τι ακριβώς έστεκε σε αυτό τον χώρο: η ρηχότητά
του περιορίζει τις δυνατότητες, αλλά το πιο πιθανό είναι: να τοποθετούνταν ένα
αγγείο για προσφορές, ένα σχηµατικό είδωλο ή ένας βαίτυλος ή ένας ιερός βράχος...»
(Peatfield 1992: 68). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Nowicki: «... χρειάστηκαν
ενενήντα χρόνια, από την πρώτη ανασκαφή ενός µινωικού ΙΚ, για να ανακαλυφθεί το
πιο σηµαντικό, το επίκεντρο του ιερού, και για φανεί ποιο είναι το πιο ουσιαστικό
στοιχείο αυτής της αρχαιολογικής θέσης» (Nowicki 1994: 35). Ο κροκαλόφρακτος
χώρος πιθανότατα καταστράφηκε από τις προηγούµενες ανασκαφές σε πολλά από τα
ΙΚ. Ίχνη µόνο του στοιχείου αυτού, µπορούµε να ανιχνεύσουµε ακόµη και σήµερα,
σε πολλά ιερά. Πέρα από την πιθανότητα να έστεκε στο σηµείο αυτό ένας
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«καθοσιωµένος λίθος» ένας βαίτυλος, δεν αποκλείεται να ήταν εκεί τοποθετηµένο
ένα µεγάλο αγγείο, ίσως και πίθος (Nowicki 1994: 39).
Οι κροκάλες είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του ευρηµατολογίου των
ΙΚ (Nowicki 1994: 39). Εµφανίζονται σε µεγάλους αριθµούς, ακόµη και στα µικρά
ΙΚ. Οριοθετούν τον κροκαλόφρακτο χώρο, και είναι διασκορπισµένες γύρω από
αυτόν. Αλλά κροκάλες βρίσκουµε και στους οικισµούς. Η διαφορά τους έγκειται
στην πυκνότητα. Τις κροκάλες τις παίρνουν από τις κοιλάδες των χειµάρων, αλλά και
από τις ακτές. ∆εν είναι ακόµη γνωστό αν οι κροκάλες διατηρούνται και στα ΝΑ
ιερά. Υπάρχουν περιπτώσεις που µόνο η συγκέντρωση κροκάλων και το µέγεθος της
θέσης µαρτυρούν την ύπαρξη ΙΚ. ∆εν µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να
υπήρξαν ιερά στα οποία η λατρεία να διήρκεσε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα, χωρίς να
εξελιχθεί σε ένα πραγµατικό ΙΚ. Ο Nowicki θεωρεί ότι θα άξιζε οι κροκάλες των ΙΚ
να µελετηθούν µε βάση τα µεγέθη τους και τα χρώµατά τους. Οι πρώτες
παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι εντελώς τυχαία
στην επιλογή των αποστρογγυλεµένων λίθων (Nowicki 1994: 39).
Από την έναρξη της συστηµατικής ανασκαφής του Γιούχτα, φάνηκε ότι το
ευρηµατολόγιο των ΙΚ, είναι επίπλαστο, και δεν ανταποκρίνεται στα πραγµατικά
δεδοµένα, λόγω της αποσπασµατικότητας των ανασκαφικών ερευνών. Το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγµα, είναι ασφαλώς η ανακάλυψη ολόκληρου «θησαυρού»
χάλκινων ελασµατικών πελέκεων (Καρέτσου 1974: 232). Το εύρηµα στάθηκε η
αφορµή για να αναθεωρηθεί ένα σηµαντικό τµήµα του πλέγµατος των αντιλήψεων
για τις ιδιότητες της λατρευοµένης θεότητας στα ΙΚ, που είχε προταθεί ήδη από τον
Nilsson (1927), και είχε υποστηριχτεί από τον Πλάτωνα (1951).
Η δεύτερη συστηµατική ανασκαφή µινωικού ΙΚ, αυτή στον Κορακιά
Ατσιπάδων, εµπλούτισε το γενικό ευρηµατολόγιο, πέρα του συνόλου των κροκάλων,
και µε άλλα πρωτόφαντα ευρήµατα, αποδεικνύοντας για µία ακόµη φορά, αφενός την
αδυναµία των προηγηθεισών, σωστικών ως επί το πλείστον, ανασκαφών, στην
επαρκή και υπεύθυνη αποτύπωση της καταστροφής του αρχαιολογικού
καταγραφήµατος, αλλά και αφετέρου το ευρηµατολογικό εύρος των συγκεκριµένων
ιερών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εδώ, είναι η πιθανή παρουσία στο
ειδωλοπλαστικό σύνολο της θέσης, γονιµικών συµβόλων (φαλλών), τα οποία
ενδεχοµένως εντάσσονται στα µεµονωµένα αναθήµατα (Peatfield 1992: 74). Αξίζει
τέλος να αναφερθεί ότι µόνο µε τις συστηµατικές ανασκαφές της ερµηνευτικής
περιόδου (Γιούχτας, Κορακιάς, Κύθηρα, Τραόσταλος) άρχισαν να συλλέγονται
συστηµατικά τα οργανικά κατάλοιπα των επιχώσεων, γεγονός που έδωσε στους
ερευνητές την δυνατότητα να προσεγγίσουν και άλλες πλευρές των δραστηριοτήτων
στα ΙΚ.
Ο Κυριακίδης χρησιµοποίησε το υλικό των ΙΚ, προκειµένου να αντλήσει
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των τελετουργικών διαδικασιών (Kyriakidis
2005: 128 – 68). Η ανάλυση του ευρηµατολογίου, προστίθεται εν είδει παραρτήµατος
στο τέλος του παραπάνω βιβλίου του. Τα είδη του ευρηµατολογίου δεν ταξινοµούνται
µε ενιαίο κριτήριο. Τα είδη της κεραµικής ταξινοµούνται µε βάση τις δραστηριότητες
τις οποίες «υπηρετούν» - κατανέµονται σε αντικείµενα που σχετίζονται µε την
κατανάλωση της τροφής (Συµποσιακές δραστηριότητες ή δραστηριότητες πόσης), σε
αντικείµενα σπονδών, σε αντικείµενα θυµιάµατος. Αντίθετα τα αντικείµενα που εκ
προοιµίου υπάγονται στη σφαίρα των λατρευτικών δραστηριοτήτων εξετάζονται σε
παραγράφους που απλώς φέρουν την ονοµασία του είδους τους (π.χ. «κροκάλες»,
«ειδώλια», «Κέρατα καθοσιώσεως», «∆ιπλοί πελέκεις» κτλ). Η απουσία ενιαίου
κριτηρίου αντανακλά τον σκεπτικισµό και τον προβληµατισµό για τη συνεπή
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ορθολογική αναγνώριση των δραστηριοτήτων που «κρύβονται» πίσω από
αντικείµενα µη βεβαιωµένου χρηστικού χαρακτήρα.
Σκεύη. Τα αγγεία που συνδέονται µε την κατανάλωση υγρών είναι τα κύπελλα
και οι σκύφοι. Σχετικές έρευνες έχουν αρχίσει να ρίχνουν φως στα είδη που
καταναλώνονταν (κρασί, µέλι, φρούτα, ίχνη κρέατος, κτλ). Υπογραµµίζεται ότι τα
κύπελλα και οι σκύφοι βρίθουν στα περισσότερα ΙΚ. Ιδιαίτερα τα άωτα κωνικά
κύπελλα, τα οποία υπερτερούν σε πολλές περιπτώσεις (Άγιος Γεώργιος Κυθήρων,
Βρύσινας), υποδεικνύουν κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων υγρών (πιθανότατα
αλκοολούχων ποτών). Τα πινάκια και οι πήλινοι δίσκοι, τα οποία βρίσκονται σε
σηµαντικούς αριθµούς, θα µπορούσαν να συνδεθούν µε τις διαδικασίες κατανάλωσης
στερεάς τροφής. Τα οργανικά κατάλοιπα (οστά, δόντια, όστρεα, όσπρια, σπόροι),
όπου έχουν συλλεγεί, υποδεικνύουν την πιθανότητα τα καταναλώσιµα είδη να
παρουσίαζαν ιδιαίτερη ποικιλία.
Σε µικρότερες ποσότητες, αλλά εξίσου σηµαντικές ανάµεσα στο κεραµικό
σύνολο, βρίσκονται τα αγγεία αποθήκευσης, µεταφοράς, και σερβιρίσµατος. Αντίθετα
τα προπαρασκευαστικά δεν αφθονούν, γεγονός που ενδεχοµένως υποδεικνύει ότι η
προετοιµάσία των τροφών γινόταν αλλού και όχι στους χώρους των ΙΚ (Kyriakidis
2005: 135). Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ίχνη φωτιάς, τα οποία θα µπορούσαν να
συνδεθούν είτε µε τροφοπαρασκευαστικές δραστηριότητες, είτε µε άλλες (πήδηµα
φωτιάς, φάρος, συνθηµατική επικοινωνία – σινιάλο). Τα σπονδικά αγγεία (κυρίως
ρυτά) δε βρίσκονται σε µεγάλες ποσότητες. Αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόµενο οι
σπονδικές τελετές να γίνονταν από µικρό αριθµό ατόµων, πιθανότατα από ένα
πρόσωπο κάθε φορά (Kyriakidis 2005: 135).
Οι λύχνοι και τα πύραυνα µαρτυρούν τη χρήση φωτιστικών µέσων, αλλά και
δραστηριότητες που περιλαµβάνουν θυµιάτισµα – µία σηµαντική δραστηριότητα για
την ανίχνευση τρόπων διαµόρφωσης υποβλητικής ατµόσφαιρας. Οι τράπεζες
προσφορών, παρά την ποικιλία των µορφών τους, θα πρέπει να είχαν κοινή χρήση. Ο
αριθµός τους ποικίλει ανάλογα µε το µέγεθος του ιερού. Ιδιαίτερα στην περίπτωση
του Γιούχτα, το σκεύος αυτό θα πρέπει να είχε ιδιαίτερη αξία, µια και βρέθηκε
µεγάλος αριθµός τους. Τα «θυρεόσχηµα σκεύη» (κοχλιάρια), είναι ένα σκεύος
προβληµατικό ως προς τη χρήση του, και ως προς τη διάδοσή του, εφόσον το µόνο
ΙΚ στην Κρήτη που έχει βρεθεί, είναι ο Γιούχτας. Ένα από τα επιχειρήµατα της
σύνδεσης του Γιούχτα και της Κνωσού µε το ΙΚ στον Άγιο Γεώργιο Κυθήρων, είναι
ότι στο δεύτερο βρέθηκε επίσης µεγάλος αριθµός κοχλιαρίων.
Κροκάλες. Οι κροκάλες, που έχουν βρεθεί σε αρκετά ιερά, είναι φερτές από
τις κοίτες των ποταµών ή από τις ακτές. Αυτό σηµαίνει ότι οι δραστηριότητες που
συνδέονται µε τις αντίστοιχες θέσεις ή µε την προετοιµασία τους, λάµβανε χώρα ή
άρχιζε από αλλού, είτε κοντά, στις ρίζες των λόφων ή των βουνών, είτε µακριά, όπως
σε ένα ειδικό ποτάµι ή µια ακτή της Κρήτης. Η δραστηριότητα ανιχνεύεται στην ΠλΑ
περίοδο, χωρίς να αποκλείεται η επιβίωσή της και κατά την ΝΑ περίοδο. Η παρουσία
κροκάλων σε διάφορες ΠΜ Ι και ΠΜ ΙΙ ταφές, τουλάχιστον σε εκείνες τις ταφές που
παρουσιάζουν κυκλαδική επίδραση, θα µπορούσε ενδεχοµένως να µαρτυρά την
θρησκευτική τους αξία. Στην απίθανη περίπτωση τα βότσαλα να αντκαθιστούν
χάντρες, αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει ότι σε πιο εξελιγµένα ιερά εµφανίζονται πιο
επεξεργασµένοι τύποι του ίδιου είδους (Kyriakidis: 2005: 143 - 4).
Όπλα και κοπτικά εργαλεία. Ο Κυριακίδης αναφέρει ότι έχει βρεθεί ένα
µεγάλος αριθµός κοπτικών εργαλείων και όπλων στα ΙΚ (Kyriakidis: 2005: 144).
Ωστόσο, στον σχετικό πίνακα που παραθέτει µε τα σχετικά ευρήµατα, τα στοιχεία δεν
φαίνεται να ανταποκρίνονται στη διαπίστωσή του. Τα χάλκινα κοπτικά αντικείµενα
έχουν εντοπιστεί στο Καρφί (όπου η χρονολόγησή τους είναι αµφισβητήσιµη), στα
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Κύθηρα, και στο Γιούχτα. Τα αντικείµενα συνδέονται µε τις δραστηριότητες της
κοπής ή και της σφαγής, ενώ δεν αποκλείεται να χρησιµοποιούνταν και ως
αναθήµατα. Τα µη χρηστικά – µικρογραφικά µαχαιρίδια και εργαλεία που έχουν
βρεθεί, πιθανότατα αποτελούσαν οµοιώµατα µε στόχο την αναπαράσταση αυτών των
εργαλείων. Κατά συνέπεια, δεν αποκλείεται η περίπτωση και κάποια χρηστικά
µαχαίρια ή όπλα να αποτελούσαν αναπαραστάσεις, και κατά συνέπεια να
αποτελούσαν αναθήµατα.
Προσωπικά είδη ως αναθήµατα. Οι σφραγίδες, τα κοσµήµατα, οι περόνες, οι
ψήφοι, τα χτένια, και τα περίτµητα φύλλα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν
στα ρούχα ή στα έπιπλα, ανήκουν σε µια κατηγορία αντικείµενων των ΙΚ, που θα
µπορούσαν να έχουν αποτεθεί τυχαία ή να αποτελούν αυθόρµητες δωρεές στο ιερό.
Το πρόβληµα της ανάθεσης ή µη των συγκεκριµένων αντικειµένων, απαιτεί
συγκειµενική εξέταση των δεδοµένων. Σε ένα τελετουργικό συγκείµενο µε
θρησκευτικό χαρακτήρα, τα αντικείµενα αυτά θα µπορούσαν να είναι αναθηµατικές
δωρεές. Ο Κυριακίδης αναφέρει ότι το µέγεθος των αντικειµένων αυτών, δεν
επέτρεψε στους πρώτους ανασκαφείς την συστηµατική τους αναζήτηση και
καταγραφή. Υποθέτουµε ότι ένα µεγάλο µέρος αυτών των αντικειµένων έχουν για
πάντα χαθεί. ∆εν φαίνεται να υπάρχει κάποια γεωγραφική ή χρονική διάκριση στη
χρήση τους. Ωστόσο ο Γιούχτας φαίνεται ότι διέθετε πολύ πιο σύνθετα και πολυτελή
είδη από ότι το ιερό στον Κορακιά.
Ειδώλια. Ο Κυριακίδης εστιάζει την προσοχή στο γεγονός ότι το
ειδωλοπλαστικό σύνολο που έχουµε στη διάθεσή µας, θα πρέπει να είναι ένα µόνο,
και ίσως µικρό, µέρος του συνόλου των οµοιωµάτων που θα υπήρχαν στα ΙΚ. Θα
πρέπει να υποθέσουµε ότι ένα µεγάλο µέρος των πήλινων ειδωλίων εξαφανίστηκαν
από τις συνθήκες που επικρατούν στις κορυφές, χωρίς βεβαία να αποκλείουµε το
ενδεχόµενο να υπήρχαν ειδώλια και από άλλα φθαρτά υλικά (ξύλο), τα οποία έχουν
για πάντα χαθεί. Είναι ενδιαφέρον να συλλογιστούµε τη διάρκεια χρήσης, αλλά και
τη διάρκεια «ζωής» ενός ειδωλίου, για να µπορέσουµε να προσεγγίσουµε µε
µεγαλύτερη συνέπεια το σύνολο των ειδωλίων, τα οποία αποτελούν το
πολυληθέστερο και το πιο σηµαντικό ίσως είδος του ευρηµατολογίου των ΙΚ. Η
χρήση ενός πήλινου ειδωλίου περιοριζόταν πιθανότατα στη διάρκεια µιας
τελετουργίας ή και µέχρι την επόµενη. Στη συνέχεια θα έπρεπε να αποµακρυνθεί ή να
καταστραφεί. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει µάλλον να δεχτούµε ότι το
ειδωλοπλαστικό υλικό ανασκάπτεται όχι στο χώρο της χρήσης του, αλλά στο χώρο
της δευτερεύουσας απόθεσής του. Επιπλέον, δεν είναι βέβαιο ότι όλα τα ειδώλια
είχαν την ίδια λειτουργία και χρησιµοποιούνταν για τον ίδιο σκοπό. Ο Κυριακίδης
παραθέτει σχετικό προβληµατισµό του Ucko (για την πολυλειτουργικότητα των
ειδωλίων), ο οποίος όµως δεν φαίνεται να εναρµονίζεται µε την συγκειµενική χρήση
του χώρου (τι δουλειά θα είχε µία παιδική πήλινη κούκλα στην ανεµοδαρµένη
κορυφή του Βρύσινα;) (Kyriakidis: 2005: 148-9).
Πήλινα ζώδια. Ζωόµορφα ειδώλια βρίσκονται σε όλα τα ΙΚ της Κρήτης, ενώ
απουσιάζουν από το ιερό του Αγίου Γεωργίου στα Κύθηρα. Τα βοόσχηµα, καθώς και
τα αιγόσχηµα, απαντώνται σε όλα τα ιερά, σε αντίθεση µε τα γουρούνια και τα
πουλιά, όπως και τα ψάρια και τα φίδια, που συναντώνται µόνο στα ιερά που
επιβιώνουν κατά την ΝΑ περίοδο. Σε αυτά τα ιερά έχουν βρεθεί και τα περισσότερα
µοναδικά δείγµατα ειδωλίων: οµοίωµα πλοίου στον Τραόσταλο, λουλούδια και
φρούτα στο Γιούχτα, οµοίωµα δέντρου στον Πετσοφά κτλ. Οι νυφίτσες ή οι σκύλοι,
είναι σπάνιοι και βρέθηκαν µόνο στον Πετσοφά, στο Θύλακα, και στους Ατσιπάδες.
Η ποικιλία των ζωδίων θα µπορούσε να αντανακλά τις προτεραιότητες ή τις
προτιµήσεις των φορέων τους ή των κατασκευαστών τους.
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Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα υπολείµµατα οστών που βρέθηκαν
στο Γιούχτα αντιστοιχούν στα ζώδια µε εξαίρεση τα βοοειδή. Τα βοοειδή ωστόσο
έχουν την υψηλότερη θρεπτική αξία, και πιθανότατα τη µεγαλύτερη ανταλακτική
αξία, γεγονός που θα µπορούσε να εξηγήσει την συχνή αναπαράσταση των ζώων
αυτών σε σχέση µε όλα τα άλλα είδη. Τα οµοιώµατα ψαριών παραπέµπουν στο
θαλάσσιο περιβάλλον και κατανέµονται σε διάφορα ιερά του νησιού.
Τα οµοιώµατα σκαθαριών, έχουν συνδεθεί µε τα πήλινα σφαιρίδια που
βρίσκονται στα ΙΚ. Η ανεύρεσή τους στα ιερά της ανατολικής Κρήτης, ερµηνεύτηκε
ως ιδιαιτερότητα της λατρείας των κατοίκων της περιοχής (η µόνη εξαίρεση στον
κανόνα είναι το οµοίωµα σκαθαριού από το Γιούχτα). Ο Κυριακίδης εστιάζει την
προσοχή του στο γεγονός ότι τα οµοιώµατα αυτά είναι τα µόνα που απεικονίζουν σε
µεγαλύτερο µέγεθος το ζώο που αναπαριστάνουν (Kyriakidis: 2005: 152). Αν και
αυτό θα µπορούσε να οφείλεται σε πρακτικούς λόγους (το έντοµο έχει πολύ µικρό
φυσικό µέγεθος), το «υπερµέγεθες» ειδώλιο (σε σχέση µε το φυσικό του µέγεθος), θα
µπορούσε να αποτελεί µια ένδειξη για την χρήση των ειδωλίων µε διαφορετικό
τρόπο.
Ανθρώπινα ειδώλια. Οι διακρίσεις των ανθρωπόµορφων ειδωλίων, µε βάση τα
φέροντα στοιχεία τους (ενδυµασία, κόµµωση κτλ), θα µπορούσαν να αντανακλούν
διαφορετικά άτοµα, ή διαφορετικούς ρόλους ειδωλίων, παρά διαφορετικές
τελετουργικές διαδικασίες. Με άλλα λόγια οι πραγµατικές διαδικασίες που
συνδέονται µε τα ιδιόµορφα ειδώλια, δεν θα πρέπει να διαφέρουν από τις κοινές
διαδικασίες. Αν τα ειδώλια χρησιµοποιούνταν σε ένα ειδωλοπλαστικό σύνολο
(σύνταγµα), είναι πιθανό ότι τα ιδιόµορφα ειδώλια θα πρέπει να έπαιζαν έναν
ιδιαίτερο ρόλο στην οµάδα (Kyriakidis: 2005: 152). Τα χάλκινα ειδώλια είναι
λιγότερο διαδεδοµένα. Έχουν βρεθεί στο Γιούχτα, στο Βρύσινα, στον Τραόσταλο, και
στον Άγιο Γεώργιο Κυθήρων, όπου και έχει βρεθεί το µεγαλύτερο σύνολο χάλκινων
ειδωλίων (83). Ο προβληµατισµός που έχει ανακύψει σε σχέση µε τα µετάλλινα
ειδώλια, σχετίζεται µε τη σηµασία που είχε το διαφορετικό υλικό, µε την ιδιαίτερη
θέση του ως αντικείµενο αξίας, και µε τα συγκεκριµένα ΙΚ στα οποία βρίσκονται.
Είναι πιθανό όλες αυτές οι παράµετροι να συνδέονται µεταξύ τους. Ο Κυριακίδης
παρατηρεί ότι σε όλα τα υπαίθρια ιερά της Κρήτης αλλά και σε κάποια σηµαντικά
σπήλαια, όπου έχουν βρεθεί χάλκινα ειδώλια, οι λατρευτικές πρακτικές θα πρέπει να
ήταν κοινές. Φαίνεται µάλιστα ότι στα υπαίθρια ιερά ο αριθµός των χάλκινων
ειδωλίων αντιστοιχεί µε το µέγεθος του ιερού: στη Σύµη, το µεγαλύτερο και
µοναδικό στο είδος του ιερό στην Κρήτη, έχουν βρεθεί 39, στο Γιούχτα 6, στον
Τραόσταλο και στον Κόφινα 5, και τέλος στο Βρύσινα 3 (Τζαχίλη, προφ.πληρ.). Το
ίδιο το υλικό είναι εξαιρετικά απαιτητικό. Το τελικό προϊόν (χάλκινο ειδώλιο)
διαφέρει κατά πολύ από το αντίστοιχο πήλινο ειδώλιο, εφόσον απαιτεί πολύ
περισσότερο οικονοµικό (πιο ακριβό υλικό), όσο και κοινωνικό κεφάλαιο (πρόσβαση
σε εξειδικευµένους µεταλλοτεχνίτες, σπάνια συστατικά, όπως είναι ο κασσίτερος).
Αλλά ακόµη και τα συγκεκριµένα ιερά, στα οποία βρέθηκαν, αποδεικνύουν τη
διαφοροποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, εφόσον τα λίγα διαφοροποιούνται
αναγκαστικά από τα πολλά (Kyriakidis: 2005: 156). Το υλικό των ειδωλίων θα
µπορούσε αφενός να υποδειχθεί από την κοινωνική θέση των κατόχων τους,
πραγµατική ή επιθυµητή, και αφετέρου θα µπορούσε να συµβάλλει στην
ισχυροποίηση ή και στην παγίωση αυτής της θέσης.
Υπάρχει ένα µέρος των ανθρωπόµορφων ειδωλίων στα οποία είναι δύσκολο
να καθοριστεί το φύλο. Μερικά από αυτά είναι καθιστά. Ο Κυριακίδης υπογραµµίζει
ότι παρόλο που θα µπορούσαµε να αποδόσουµε την ασάφεια στην τύχη, στην
περίπτωση αυτή δεν φαίνεται να συµβαίνει κάτι τέτοιο. Το φύλο των ειδωλίων θα
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µπορούσε κάλλιστα να καθοριστεί µε την πρώτη µατιά: τα ειδώλια που έχουν πόδια
είναι ανδρικά, ενώ αυτά που έχουν φούστα γυναικεία.
Οµοιώµατα σπιτιών και οµάδες ειδωλίων.
Σύµφωνα µε µία διάκριση που έχει προταθεί (Schoep 1994), τα οµοιώµατα
σπιτιών είναι: α) οµοιώµατα κλίµακας (αρχιτεκτονικά), β) οµοίωµα µοναδικού
δωµατίου (µόνο στο Μοναστηράκι), γ) οµοιώµατα – σκηνικά για οµαδικές
απεικονίσεις ειδωλίων, δ) πραγµατικά οµοιώµατα σπιτιών. Τα αρχιτεκτονικά θα
µπορούσαν να αποτελέσουν οµοιώµατα, και σίγουρα τα οµοιώµατα - σκηνικά έχουν
κάποια θέση µέσα στο πλήθος των ειδωλίων που βρίσκονται στα ΙΚ. ∆ύσκολα
ανιχνεύεται η σχέση τους µε τις τελεστικές δραστηριότητες (Kyriakidis 2005: 158 9). Τα µικροσκοπικά (µικρογραφικά) σκεύη, θα µπορούσαν πρωτίστως να αποτελούν
αναπαραστάσεις των σκευών ως φέροντα στοιχεία άλλων ειδωλίων, ακόµη και σε
πολυπρόσωπες παραστάσεις. Τα µεµονωµένα ανατοµικά µέλη δε µπορούν να
συνδεθούν µε οµαδικές απεικονίσεις. Έχουν βρεθεί σε πολύ λιγότερους αριθµούς,
από ότι πιστεύεται, σε σχέση µε τον αριθµό των ειδωλίων. Επιπλέον, τα περισσότερα
σύνολα χρονολογούνται µάλλον στα ΝΑ χρόνια (Kyriakidis 2005: 163).
Τα «κέρατα καθοσιώσεως» που έχουν εντοπιστεί σε ορισµένα ιερά,
χαρακτηρίζονται ως αρχιτεκτονικά µέλη, και είναι δύσκολο να πιστέψουµε ότι
αποτελούσαν αντικείµενα για τον εστιασµό της προσοχής. Οι ελασµατικοί (µη –
χρηστικοί) διπλοί πελέκεις έχουν βρεθεί µόνο στο Γιούχτα και στα Κύθηρα.
Τέλος, ο Κυριακίδης, αναλύει τις ακίνητες αρχιτεκτονικές µορφές.
Επισηµαίνει ότι τα ΙΚ ήταν κυρίως υπαίθριες θέσεις. Μερικές από αυτές, ωστόσο, σε
κάποια φάση της ιστορίας τους, απέκτησαν κάποιες κατασκευές, όπως π.χ.
αναληµµατικούς τοίχους για την διαµόρφωση ανδήρων, ράµπες, περίβολους κτλ.
Όµως η πιο σηµαντική αρχιτεκτονική δοµή είναι η στεγασµένη κατασκευή, διότι
αυτό το κτίριο άλλαξε ριζικά τη φύση της θέσης από αποκλειστικά, σε µερικώς
υπαίθρια (Kyriakidis 2005: 167).
Μια από τις σηµαντικότερες αναλυτικές εργασίες που έγιναν τα τελευταία
χρόνια, στον τοµέα του ευρηµατολογίου των ΙΚ, είναι η συγκριτική έρευνα των
τεχνουργηµάτων των ΙΚ και των σπηλαίων της µινωικής Κρήτης, του Donald Jones
(1999). Ο Jones συγκέντρωσε το ευρηµατολόγιο 20 ΙΚ και 8 ιερών σπηλαίων της
µινωικής Κρήτης, και ελέγχοντας διάφορες παραµέτρους χρονικής και χωρικής
διαφοροποίησης, προσπάθησε να διακρίνει οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των δύο
ιερών. Η σύγκριση των δύο κατεξοχήν «φυσικών» ιερών της Κρήτης, αποκάλυψε
τόση ποικιλοµορφία, όση και οµοιοµορφία, ανάµεσα στα δύο ευρηµατολογικά
σύνολα. Οι πλαστικές µορφές των ζωόµορφων ειδωλίων, για παράδειγµα, δεν
διαφοροποιούνται σηµαντικά µεταξύ των κορυφών και των σπηλαίων, αν και
αριθµητικά υπάρχει αξιοσηµείωτη διαφορά. Ο Jones διαπίστωσε ότι πολλά από τα
είδη του ευρηµατολογίου που θεωρούνταν τυπικά των ΙΚ, ουσιαστικά έχουν βρεθεί
σε πολύ λίγα ΙΚ: για παράδειγµα, τα µικροσκοπικά αγγείδια, τα πήλινα σφαιρίδια, τα
οµοιώµατα κοπρίδας, αλλά και τα οµοιώµατα κτιρίων. Τα πήλινα ανθρωπόµορφα
ειδώλια µε τις εντυπωσιακές ενδυµασίες και κοµµώσεις, απαντώνται σε 11 από τα 19
ΙΚ, και σε κανένα από τα ιερά σπήλαια. Αποκλειστικό εύρηµα του ειδωλοπλαστικού
συνόλου των ΙΚ, θα πρέπει να θεωρηθούν και τα µεµονωµένα οµοιώµατα µελών του
ανθρώπινου σώµατος.
Στρώµατα στάχτης έχουν καταγραφεί σε 11 ΙΚ, και µόλις σε 2 σπήλαια.
Ωστόσο οστά ζώων βρέθηκαν µόνο σε 3 ΙΚ, και στα µισά από τα σπήλαια του
δείγµατος. Ο Jones διαπίστωσε ότι υπάρχει µια συνέχεια στην τυπολογία των
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τεχνουργηµάτων των ΙΚ, µεταξύ ΠρΑ – ΠλΑ - ΝΑ αλλά και ΜΑ περιόδου. Αντίθετα
στην περίπτωση των σπηλαίων, τα χαρακτηριστικά τεχνουργικά σύνολα,
διακρίνονται από κάποια διαφοροποιηµένη ποικιλοµορφία µεταξύ των περιόδων.
Χωρίς να προβαίνει σε λεπτοµερείς διακρίσεις του υλικού, διακρίνει τέσσερις
βασικούς τύπους τεχνέργων, οι οποίοι κατά τη γνώµη του χαρακτηρίζουν το
ευρηµατολόγιο των ΙΚ: τα ζωόµορφα και τα ανθρωπόµορφα πήλινα ειδώλια, και η
λεπτότεχνη και χονδροειδής κεραµική.
Περαιτέρω σύγκριση µε το ευρηµατολόγιο του ιερού της Κάτω Σύµης,
αποκάλυψε σηµαντικότατη οµοιότητα τύπων µε τα ΙΚ και τα ΙΣ, µε εξαίρεση βέβαια
την παρουσία των αναθηµατικών µελών, που απαντώνται µόνο στα ΙΚ. Η µελέτη του
Jones δεν προχωρά πέρα από τη γενική διαπίστωση ότι το ευρηµατολόγιο του ΙΚ των
Κυθήρων συνάδει µε το αντίστοιχο των ΙΚ της Κρήτης. Με τον ίδιο τρόπο,
διαπιστώνει ότι το ευρηµατολόγιο του σπηλαίου στον Πατσό είναι συµβατό µε το
κοινό ευρηµατολόγιο των ΙΣ στην Κρήτη. Εστιάζει την προσοχή του στις τοπικές
παραλλαγές των λατρευτικών πρακτικών εντός του νησιού. Ο Jones ελέγχει τα
συµπερασµατά του για την οµοιοµορφία, ιδίως ανάµεσα στα ΙΚ, και τις
διακρινόµενες στο χρόνο και ιδίως στο χώρο, διαφοροποιήσεις, µέσα από τις
θεωρητικές προσεγγίσεις που διερευνούν την καταγωγή, τη λειτουργία, και την
παρακµή των ΙΚ, και των σχέσεων που αναπτύσσει το ιερό αυτό µε άλλους θεσµούς
της µινωικής κοινωνίας.
Η ιδέα της σύγκρισης των ευρηµάτων των δύο «φυσικών» ιερών της µινωικής
Κρήτης, θα µπορούσε να ανιχνευθεί ήδη στα κείµενα των εκπροσώπων της 1ης
περιόδου. Η συνεξέταση των ιερών των κορυφών µε τα ιερά των σπηλαίων και των
βραχοσκεπών, στο κεφάλαιο του Γιούχτα, που πραγµατεύεται ο Έβανς (1921),
στηριζόταν πάνω στη διαπίστωσή του ότι κατά τα ΜΜ χρόνια, παρουσιαζόταν µια
στροφή προς τη λατρεία σε φυσικούς «οριακούς» χώρους. Αργότερα ο Nilsson, θα
επιχειρήσει πρώτος, την άµεση σύγκριση των λατρευτικών σκευών, αλλά και των
πρακτικών των δύο ιερών, στη σχετική πραγµάτευσή του για τα ΙΚ (1927). Έκτοτε,
συγκρίσεις αυτού του είδους, άλλοτε υπαινικτικές, και άλλοτε πιο ουσιαστικές, θα
παρεισφρήσουν στα κείµενα πολλών ερευνητών, έως ότου η ανακάλυψη του
σπηλαιώδους χάσµατος στο ιερό του Γιούχτα, προσανανατολίσει τον Cadogan στην
διαπίστωση ότι «... το χάσµα είναι δυνατόν να ειδωθεί ώς ένα πραγµατικό σπήλαιο,
ώστε... οι δύο λατρείες, η σπηλαιώδης λατρεία, και η λατρεία των κορυφών, να
συνδυάζονται σε αυτό το ιερό» (Κaretsou 1981: 153, discussion).
Η συγκριτική προσέγγιση των αντικειµένων, που επιχειρεί ο Jones, βασίζεται
πάνω στη διχοτόµηση «παρουσίας – απουσίας» τεχνέργων στα δύο ιερά, καθώς και
στην διάκριση «πολλών – λίγων», σε ένα δείγµα από κάθε τύπο ιερού (Jones 1999:
1). Ο ερευνητής τονίζει ότι µε την ιδιαίτερη έµφαση που έδιναν οι µελετητές στον
σταθερότυπο «παρουσίας» των ειδών του ευρηµατολογίου, µείωναν την σηµασία του
«αρνητικού τεκµηρίου», δηλαδή του σταθερότυπου «απουσίας» µεταξύ των
αντικειµένων. Χαρακτηριστική πρώιµη χρήση του «αρνητικού τεκµηρίου» γίνεται
από τον Nilsson, ο οποίος ερµηνεύει την απουσία µετάλλινων αντικειµένων από τα
ΙΚ, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της λατρευοµένης θεότητας (Nilsson 1951: 70,
Πλάτων 1951: 150). Όµως ο Nilsson έζησε πολύ πριν η συστηµατική ανασκαφή του
Γιούχτα φέρει στο φως ολόκληρο «θησαυρό» χάλκινων πελέκεων. Συνεπώς, η
ανασκαφή είναι που διαµόρφωσε νέα δεδοµένα στις σχέσεις του ευρηµατολογίου, µε
αποτέλεσµα την αναθεώρηση του «αρνητικού τεκµηρίου». Τον σκεπτικισµό αυτό, για
την αποσπασµατικότητα του δείγµατος εκφράζει και ο Jones, τονίζοντας την «...
ανοµοιογένεια των ανασκαφών και την σποραδικότητα των δηµοσιεύσεων». Τα
µεθοδολογικά εργαλεία του Jones, όσο επισφαλή και αν είναι, αποτελούν κοινό τόπο
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στις µελέτες, ιδίως τις συγκριτικές, του ευρηµατολογίου των ΙΚ (Kyriakidis: 2005:
146).
Η πρώτη ένσταση που φαντάζεται κανείς στην προσέγγιση του Jones, έχει να
κάνει µε την χρονική ανακολουθία των δύο συνόλων. Ο Jones εξηγεί στην εισαγωγή
ότι θεώρησε αναγκαίο να αντιµετωπίσει αρχικά το υλικό σε παν – µινωικό
χρονολογικό πλαίσιο, δηλαδή εξετάζοντάς το διαχρονικά, σε όλες τις περιόδους του
µινωικού πολιτισµού. Κατά τον ερευνητή, µόνο η «οµαδοποιηµένη ταξινόµηση»,
δηλαδή η συνολική θεώρηση των αντικειµένων στο χώρο και στο χρόνο, µπορεί να
αποκαλύψει τις διαφοροποιήσεις στα ευρηµατολογικά σύνολα, ανάµεσα στα δύο
ιερά, και να ανιχνεύσει την πρόοδο, την εξέλιξη αυτών των συνόλων στη µινωική
ιστορία (Jones 1999: 1).
Ωστόσο, ούτε το δείγµα είναι ισοδύναµο. Επελέγησαν ένας σηµαντικός
αριθµός ΙΚ, σε αντίθεση µε τον αριθµό των ΙΣ που είναι λιγότερα. Ο Jones
αναγνωρίζει ότι, αφενός τα νέα ανασκαφικά δεδοµένα, και αφετέρου οι
ολοκληρωµένες δηµοσιεύσεις παλαιών συνόλων, θα µπορούσαν να αλλάξουν ριζικά
τα συµπεράσµατά του (Jones 1999: 39). Η µελέτη του Jones επιβεβαιώνει την
υπόθεση του Watrous, ο οποίος είχε παρατηρήσει ότι «... πέρα από τις ουσιαστικές
παραλλαγές των αναθηµάτων σε διάφορα ΙΚ, η εντύπωση που αποκοµίζει κανείς
είναι ότι υπήρχε µια κοινή λατρεία σε αυτά τα ιερά». Ο Jones αναφέρει ότι
διακρίνεται µεγάλη ποικιλία ειδών ζωδίων στα «αστικά» (urbanized) ΙΚ, σε αντίθεση
µε την αποκλειστική σχεδόν κυριαρχία των βοοειδών στα πιο αποµονωµένα ιερά,
γεγονός που τον αφήνει έκπληκτο: θα περίµενε µάλλον στα αγροτικά ιερά να βρει το
πλήθος των εξηµερωµένων και άγριων ζώων που απεικονίζονται στα ζώδια των
«αστικών» ιερών (Jones 1999: 39). Επισηµαίνει ότι οι διαφοροποιήσεις στο
ευρηµατολόγιο µεταξύ ενός ΙΚ και ενός ΙΣ, είναι τόσο ασήµαντες, όσο αυτές που
παρατηρούνται µεταξύ δύο ΙΚ.
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2. ΠΟΥ; Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Τα µινωικά ΙΚ αποτελούν µια από τις πιο ευδιάκριτες εξοχικές –
εξωοικιστικές θέσεις της µινωικής Κρήτης. Τοποθετούνται σε εξέχοντα σηµεία του
αναγλύφου του νησιού. Ωστόσο, η ποικιλία του κάθετου διαµελισµού, µε το πλήθος
των υψωµάτων (εξάρµατα, λόφοι, βουνά), δηµιουργούν δυσκολίες στην ακριβή
τοπογραφική διακρισή τους σε σχέση µε τά άλλα εξωοικιστικά ιερά (π.χ. µε τους ΙΠ).
Η ονοµασία του Έβανς («Ιερό Κορυφής»), που αφορούσε το ΙΚ του Γιούχτα, υπήρξε
ένας εύστοχος περιγραφικός όρος για το συγκεκριµένο βουνό. Πράγµατι πρόκειται
για την κορυφή του πιο περίβλεπτου βουνού της κεντρικής Κρήτης. Ο όρος ωστόσο
αυτός υπήρξε δεσµευτικός, και πολλές φορές προβληµατικός για τις υπόλοιπες θέσεις
του είδους. Επειδή το τοπογραφικό χαρακτηριστικό είναι µία από τις δύο βασικές
ιδιότητες των συγκεκριµένων ιερών (το άλλο είναι το ιδιαίτερο ευρηµατολόγιο), η
σχετική συζήτηση έχει προσεκλύσει το ενδιαφέρον των περισσότερων µελετητών της
Ερµηνευτικής Περιόδου. Πριν από αυτήν την περίοδο δεν συναντάµε και τόσο έντονο
προβληµατισµό πάνω στο θέµα. Η µελέτη του Πλάτωνα, που υπήρξε το ερµηνευτικό
πλαίσιο µέσα στο οποίο κινήθηκαν οι περισσότεροι ερευνητές της Περιόδου
Παγίωσης, συµπεριλαµβάνει στον κατάλογο των ΙΚ, σχεδόν όλα τα εξωοικιστικά
ιερά που βρίσκονταν πάνω σε κάποιο ύψωµα. Η πλήρης αναθεώρηση του καταλόγου
του Πλάτωνα, κατά την Ερµηνευτική Περίοδο, αποκαλύπτει το αυξανόµενο
ενδιαφέρον για την ακριβή περιγραφή των γεωγραφικών σχέσεων που αναπτύσσει το
ιερό πάνω στο ανάγλυφο της Κρήτης, αλλά και για τα ιδιαίτερα τοπογραφικά
χαρακτηριστικά των θέσεων αυτών59.
Θα άξιζε να αναφερθεί ένα παράδειγµα της «τοπογραφικής» αναθεώρησης
της µελέτης του Πλάτωνα, διότι αποκαλύπτει τη σύγχυση που προκάλεσαν και
προκαλούν τα τοπογραφικά δεδοµένα των µινωικών ορεινών ιερών της Κρήτης. Για
τον Rutkowski το ΙΚ είναι η λατρευτική θέση που ιδρύεται στην κορυφή ενός βουνού
59

Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία δεν γίνεται ξεκάθαρη διάκριση των όρων γεωγραφία και τοπογραφία
των ΙΚ, γεγονός που ενδεχοµένως αντικατοπτρίζει την «άναρχη» αντιµετώπιση του θέµατος. Στην
παρούσα εργασία, υπό τον όρο γεωγραφία εξετάζουµε τις χωρικές σχέσεις του ιερού πάνω στο
ανάγλυφο, ενώ µε τον όρο τοπογραφία περιγράφουµε τα ιδιαίτερα φυσικά (natural) χαρακτηριστικά
του τόπου, δηλαδή των ορεινών θέσεων (αβιοτικά και βιοτικά στοιχεία των ακρορειών), και όχι τα
πολιτισµικά (cultural - artifactual) τοπογραφικά χαρακτηριστικά (τεκτονικές άκτιστες και κτιστές
δοµές) – αυτά παρουσιάζονται στα στοιχεία του ευρηµατολογίου ως τέχνεργα. Την καλύτερη διάκριση,
νοµίζω, πετυχαίνει (και δεν είναι τυχαίο) ο Nowicki, όταν µιλάει για γεωγραφικό στερεότυπο και για
τοπογραφικά χαρακτηριστικά (Nowicki 2001: 31).
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ή ενός λόφου, ενώ αντίθετα ο «ιερός περίβολος» (sacred enclosure), ο οποίος είναι
επίσης ένας «λατρευτικός χώρος σε ανοιχτό χώρο», ουδέποτε ιδρύεται στις κορυφές
είτε ενός βουνού, είτε ενός λόφου (Rutkowski 1972: 16). Είναι εµφανές ότι ο
ερευνητής υπογραµµίζει το τοπογραφικό χαρακτηριστικό των ιερών αυτών, δίνοντας
έµφαση στο υψοµετρικό επίπεδο που είναι τοποθετηµένα. Τα ΙΚ είναι πάντα στο
ανώτερο σηµείο των βουνών. Η τοπογραφική ανάλυση όµως των δεδοµένων έδειξε
ότι η διαπίστωση µπορεί να δεχθεί πολλές αµφισβητήσεις. ∆εν είναι τυχαία η
διαφοροποιηµένη κάπως περιγραφή της δευτερης έκδοσης (Rutkowski 1986: xix).
Εδώ ο συγγραφέας αναφέρει τον ΙΠ ως είναι υπο-είδος του «ορεινού τεµένους».
Όπως υπογραµµίζει «... οι ΙΠ διαφέρουν από τα ΙΚ ως προς την τοποθεσία τους και
ως προς το είδος της τελετουγίας που εκτελούνταν εκεί (αν και η οµοιότητα στη
λατρεία παρατηρείται περιστασιακά µεταξύ των ΙΚ και των ΙΠ)» (Rutkowski 1986:
xix). Είναι εµφανής κάποια αδυναµία στην απόδοση ακριβών διακριτικών
χαρακτηριστικών µεταξύ των δύο τύπων λατρευτικών χώρων.
Οι γεωγραφικοί συσχετισµοί, και οι τοπογραφικές περιγραφές των θέσεων,
έχουν διαµορφώσει στη βιβλιογραφία, ένα σώµα χωρικών χαρακτηριστικών που
αναφέρονται στα ΙΚ, τα οποία, σχεδόν πάντα, θεωρούνται από τους ερευνητές
παράγοντες για την επιλογή της θέσης, µε στόχο την ίδρυση του συγκεκριµένου
ιερού. Ενδεχοµένως θα άξιξε να σηµειωθεί, ότι σε ένα µεγάλο βαθµό, η θεώρηση
αυτή είναι αυθέραιτη, εφόσον δεν υπάρχει καµία ένδειξη που να υποδεικνύει την ισχύ
των δικών µας χωρικών «εντυπώσεων» και «αντιλήψεων» και την εποχή κατά την
οποία χρησιµοποιήθηκαν τα ιερά. Το ερώτηµα που αµυδρά εµφανίζεται στις µέρες
µας τίθεται ως εξής: είχαν οι µινωίτες την ίδια «τοπογραφική» αντίληψη, µε την
αντίληψη που διαµορφώνουµε εµείς, ζώντας µέσα στις πόλεις µας, και έχοντας
ελάχιστη σχέση µε την καθηµερινότητα του βουνού;
Αξιοσηµείωτη είναι η σχετική ή και ολοκληρωτική σύγχυση που προκαλούν
οι σχετικές έρευνες πάνω στο θέµα. Πολλά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, συγχέονται
µε τοπογραφικά δεδοµένα, χωρίς να γίνεται συστηµατική αντιµετώπιση των
ζητηµάτων. Παρακάτω θα επιχειρήσουµε να σκιαγραφίσουµε τις βασικές απόψεις
που έχουν εκφραστεί, ενταγµένες όµως σε ένα συστηµατικό πλαίσιο προσέγγισης:

Α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Τα όρια της γεωγραφικής διασποράς (Νότιο Αιγαίο)
2. Το ύψωµα (βουνό, λόφος)
3. Το σηµείο πάνω στο βουνό: κορυφή ή ακρόρεια
4. Υψόµετρο
5. Προσβασιµότητα
6. Η κατανοµή των ΙΚ
- α. Εγγύτητα σε χώρους ανθρώπινων δραστηριοτήτων
- β. Εγγύτητα µε οικισµό ( - ούς)
- γ. Ο αριθµός και η «ιεραρχία» των ΙΚ
7. Οπτική εµβέλεια
- α) Από τον οικισµό (- ούς) προς το ΙΚ.
- β) Από το ΙΚ προς τον οικιµό (- ούς)
- γ) Από το ΙΚ προς τα άλλα ΙΚ
- δ) Πανοραµική εµβέλεια των ΙΚ (οπτικός έλεγχος της
περιφέρειας)
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Β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Αβιοτικά στοιχεία των θέσεων:
α) Γεωµορφολογικά
Βράχος – Βραχώδες έξαρµα (συστάδα βράχων)
Καρστικές µορφές του εξάρµατος
Βραχοσκεπές
Σπηλαιώδεις κοιλότητες - χάσµατα
Ρωγµές – σχισµές – καρστικές γλυφές
β) Κλιµατολογικά
2. Βιοτικά στοιχεία των θέσεων:
α) Βλάστηση
β) Πανίδα

Τα όρια της γεωγραφικής διασποράς (Νότιο Αιγαίο)
Ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα της έρευνας αφορά στην γεωγραφική
κατανοµή της ακρορεινής λατρείας κατά την Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο. Το
πρώτο εποµένως χωρικό ερώτηµα που θα πρέπει να συζητηθεί, πριν τεθούν τα
επιµέρους γεωγραφικά και τοπογραφικά προβλήµατα των ΙΚ, είναι αν το φαινόµενο
παρατηρείται µόνο στην Κρήτη ή και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου.
Η σχετική συζήτηση αναπτύσσεται σε ένα δυναµικό πεδίο αντιπαραθέσεων
µεταξύ των ερευνητών. Όπως θα δούµε παρακάτω, στην αναζήτηση της καταγωγής
των εξωκρητικών υψοµετρικών λατρευτικών θέσεων, συγκρούονται δύο
αποκλίνουσες προσεγγίσεις που δεν αφορούν µόνο στο φαινόµενο της λατρείας των
«εξεχουσών» θέσεων, αλλά καταπιάνονται µε όλες τις εκφάνσεις των πολιτισµών του
Αιγαίου κατά την Εποχή του Χαλκού. Από τη µια µεριά, το κρητικοκεντρικό
µοντέλο, που παγιώθηκε µε το έργο του Έβανς, αντιµετωπίζει, στην περίπτωσή µας,
το φαινόµενο των ΙΚ, ως ένα καθαρά µινωικό φαινόµενο, το οποίο κάποια στιγµή,
και στο πλαίσιο της µινωικής επιρροής στις ακτές της αιγαιακής θάλασσας,
διαδίδεται και σε άλλα νησιά ή και σε ακτές των ηπειρωτικών χωρών που βρέχονται
από το Αιγαίο (Ελλάδα, Ανατολία). Στην περίπτωση αυτή η παρουσία ακρορεινής
λατρείας σε τόπους του Αιγαίου, αντιµετωπίζεται ως ένδειξη επέκτασης, η διάδοσης
ενός µινωικού θεσµού. Από την άλλη µεριά, η κυκλαδοκεντρική οπτική,
αντιλαµβάνεται µια τοπική εξέλιξη υπαίθριων λατρειών, µεταξύ των οποίων και την
λατρεία στις κορυφές των λόφων, η οποία µάλιστα δεν αποκλείεται να επηρέασε σε
ένα βαθµό τα βόρεια παράλια της Κρήτης.
Με αφορµή την ανασκαφή του ΙΚ στον Άγιο Γεώργιο, στο Καστρί των
Κυθήρων, όπου ανακαλύφθηκε ένα ΙΚ µε όλα τα χαρακτηριστικά των κρητικών
ιερών, αλλά και µε πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τα αντίστοιχα ιερά της Κρήτης,
η συζήτηση πάνω στο θέµα άρχισε να συστηµατοποιείται, αλλά και να οξύνεται. Ο
ανασκαφέας του ΙΚ στα Κύθηρα, Γ. Σακελλαράκης, εµβριθής γνώστης του µινωικού
πολιτισµού, και αρχαιολόγος µε αξιοσηµείωτη ανασκαφική πείρα σε θέσεις της
Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη, ο οποίος ανέλαβε την ανασκαφή του
συγκεκριµένου ΙΚ (1991), προσέγγισε το νέο εύρηµα µε στόχο την ανίχνευση της
µινωικής θρησκείας στο Αιγαίο (για την κριτική της έρευνας βλ. Α΄ κεφάλαιο).
Το Καστρί των Κηθύρων είναι µια από τις πιο γνωστές µέχρι σήµερα µινωικές
αποικίες στο Αιγαίο. Πριν απο την ανασκαφή στον Άγιο Γεώργιο, κανένα από τα
ευρήµατα δεν παρέπεµπε σε µινωικές λατρευτικές δραστηριότητες, εκτός ίσως από
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λίγα ρυτά. Ακόµη όµως και µε αυτό το ελλιπές ευρηµατολόγιο, λίγοι ήταν εκείνοι
που αµφέβαλλαν ότι το Καστρί είναι ένα από τα σηµαντικότερα εξωκρητικά µινωικά
κέντρα. Ωστόσο, όπως υπογραµµιζόταν, ένα από τα πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά
οποιουδήποτε νέου οικισµού ήταν οι κοινές λατρευτικές πρακτικές. Το κενό αυτό
ήρθε να καλύψει η ανασκαφή στο κυθήριο ΙΚ στον Άγιο Γεώργιο, η οποία έθεσε σε
νέα βάση τα έως τότε δεδοµένα. Σε ύψος ικανό (350 µ.) σε σχέση µε το κυθήριο
µικρο-περιβάλλον, η θέση στον Άγιο Γεώργιο παρουσιάζει όλα τα τυπικά
τοπογραφικά χαρακτηριστικά που έχει ένα ΙΚ: προσβασιµότητα, γειτνίαση, σε
εξέχουσα θέση, ορατότητα. Ο ανασκαφέας αποδίδει την αδιαφορία των αρχαιολόγων
για τη θέση στο γεγονός ότι αυτά ακριβώς τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά των ΙΚ,
αποκρυσταλλώθηκαν µόλις στις δεκαετίες του 1950 και 1960. Η αποστολή ανέσκαψε
από το 1992 µέχρι το 1994 το πρώτο µινωικό ΙΚ έξω από την Κρήτη. Επιπλέον, το
ιερό αυτό βρισκόταν ιδιαίτερα κοντά στη λακωνική πεδιάδα, και έλεγχε την
πρόσβαση στον οµώνυµο κόλπο. Τα δεδοµένα της ανασκαφής χρησιµοποιήθηκαν για
τη διερεύνηση του ζητήµατος της «µινωικής θρησκευτικής επιρροής στο Αιγαίο»
(Sakellarakis 1996: 81 – 83).
Το ευρηµατολόγιο του ΙΚ στο Καστρί των Κυθήρων, παρόλο που δεν αφήνει
καµία αµφιβολία για τον «µινωικό του χαρακτήρα» (Sakellarakis 1996: 88),
παρουσιάζει πολλές ιδιορρυθµίες και ιδιαιτερότητες, οι οποίες από την έναρξη της
ανασκαφής προβληµάτισαν τους ερευνητές. Το ιερό µε βάση τις κεραµικές ενδείξεις
παρουσιάζει σποραδική χρήση κατά την ΜΜ Ιβ – ΜΜ ΙΙ περίοδο (Sakellarakis 1996:
87). Αξιοσηµείωτη σε αυτό το σηµείο είναι η σχεδόν ταυτόχρονη ίδρυση του
δυτικότερου έως τώρα µινωικού ΙΚ, στο Βρύσινα (ΜΜ Ιβ – ΜΜ ΙΙ, Τζαχίλη, προφ.
πληρ.). Ακολούθως, κατά την ΜΜ ΙΙΙ – ΥΜ Ι / ΥΜ Ιβ, το ιερό φαίνεται ότι φτάνει
στην ακµή του. Κάποια ίχνη λατρείας µαρτυρούνται µέχρι την ΥΜ ΙΙ. Βρέθηκε λίθινο
κοχλιάριο µε επιγραφή στη Γραµµική Α, καθώς και τεµάχια σπαρτιατικού βασάλτη.
Εντοπίστηκε ένας σηµαντικότατος αριθµός χάλκινων και ανθρωπόµορφων ειδωλίων,
ενώ τα πήλινα ήταν ελάχιστα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε και η ανεύρεση µέχρι και
χάλκινων µενονωµένων µελών του ανθρώπινου σώµατος. Ο µινωικός χαρακτήρας
του ιερού αποδεικνύεται από την τοποθεσία του ιερού και από το συγκείµενο των
ευρηµάτων.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που κάνουν το εύρηµα των
Κυθήρων εξαιρετικά σηµαντικό. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι και άλλα ΙΚ
παρουσιάζουν ουσιαστικές ιδιαιτερότητες που είναι µοναδικές µέσα στο πλαίσιο του
θεσµού στην Κρήτη: π.χ. οι αρχιτεκτονικές δοµές του Γιούχτα δεν υπάρχουν σε άλλο
ΙΚ, τα οµοιώµατα κοπρίδος στον Πεστοφά και γενικά στην επαρχία Σητείας
(Μπρινιάς, Πισκοκεφάλι) είναι πολύ συχνά, ενώ αντίθετα στην υπόλοιπη Κρήτη
σπανίζουν, τέλος οι φαλλοί που βρέθηκαν στον Κορακιά, δεν µαρτυρούνται σε
κανένα άλλο ΙΚ. Στο ΙΚ των Κυθήρων βρέθηκε ένας µοναδικός πλούτος χάλκινων
ευρηµάτων, ενώ αντίθετα είναι έντονη η απουσία πήλινων ειδωλίων. Όπως σηµειώνει
ο ανασκαφέας «... οι χάλκινες αναθηµατικές προσφορές που βρέθηκαν στα
µητροπολιτικά ΙΚ είναι τόσο σπάνιες, όσο σπάνια είναι τα πήλινα αναθήµατα στον
Άγιο Γεώργιο» (Sakellarakis 1996: 88). Ακόµη πιο ενδιαφέρουσα είναι η σπανιότητα
ζωόµορφων ειδωλίων.
Ο Σακελλαράκης, µε βάση τα στοιχεία του ευρηµατολογίου, προσπαθεί να
ανιχνεύσει τις δραστηριότητες που λάµβαναν χώρα στο ΙΚ των Κυθήρων.
Αναγνώρισε υφαντικές δραστηριότητες (αγνύθες), την παραγωγή πορφύρας (όστρεα
murex), ενώ η ανεύρεση τεµαχίων µετάλλινων ράβδων, καθώς και ακατέργαστων
τεµαχίων σπαρτιατικού βασάλτη και πορφυρίτη, υποδεικνύει σηµαντικές βιοτεχνικές
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις σχετικές πρώτες ύλες. Στη θέση των βοσκών
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(απουσία ζωδίων), θα πρέπει να τοποθετήσουµε στο ΙΚ των Κυθήρων κάποια
ευπορότερη οµάδα, που είναι σε θέση να αναθέτει χάλκινα αναθήµατα, όπως
εµπόρους, ή ναύτες. Ο ανασκαφέας υπογραµµίζει το στρατηγικό ρόλο στον έλεγχο
των θαλάσσιων δρόµων µεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης. Η ευρεία θαλάσσια
πανοραµική εµβέλεια του ιερού, το τοποθετεί στη σειρά των σπουδαιότερων
«παράκτιων», κρητικών ΙΚ, όπως είναι ο Γιούχτας, ο Βρύσινας, ο Πετσοφάς, ο
Τραόσταλος, ο Κόφινας. Κατά την εποχή ακµής του ιερού (ΜΜ ΙΙΙ – ΥΜ Ι), εποχή
κατά την οποία φτάνουν στο ζενίθ της ανάπτυξής τους και τα ΝΑ µητροπολιτικά ΙΚ,
τα ιερά χάνουν εντελώς τον λαϊκό τους χαρακτήρα, και υπάγονται πια στην
ανακτορική διαχείριση. Το πλήθος των χάλκινων αντικειµένων από το ΙΚ των
Κυθήρων δύσκολα µπορεί να ερµηνευθεί ως ένδειξη λαϊκής λατρευτικής
δραστηριότητας. Ο Σακελλαράκης υποθέτει ότι εάν το ΙΚ των Κυθήρων συµµετέχει
σε µία ενδεχόµενη εξωκρητική ανακτορική «προπαγάνδα», τότε το ιερό δεν θα πρέπει
να συνδεθεί µε τη δυτική Κρήτη, αλλά µε την κεντρική, δηλαδή µε την Κνωσό
(Sakellarakis 1996: 92).
Το αναπάντεχο εύρηµα του Αγίου Γεωργίου των Κυθήρων, επαναφέρει τόσο
το πρόβληµα της µινωικής «εξάπλωσης» στο Αιγαίο, όσο και το πρόβληµα της
«µινωικής θαλασσοκρατορίας». Παράλληλα προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία για
την ανίχνευση της εξάπλωσης «προϊόντων» και εκδηλώσεων του µινωικού
πολιτισµού στο Αιγαίο. Τα ευρήµατα των ανασκαφών στο Μικρό Βουνί, στη νοτιο –
δυτική ακτή της Σαµοθράκης, δηλαδή στο βορειότερο νησί του πελάγους,
αποδεικνύουν την δυναµική εµβέλεια της µινωικής επιρροής.
Η αρχαιολογική θέση στην κορυφή του λόφου Τρούλος της Κέας, που
δεσπόζει πάνω από τον οικισµό της Αγίας Ειρήνης, θα µπορούσε να λειτουργεί ως
παρατηρητήριο των θαλάσσιων δρόµων, κατά τους ανασκαφείς του οικισµού (J. L.
Caskey). Τόσο τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, όσο και το ευρηµατολόγιο δεν
αφήνουν καµία αµφιβολία ότι πρόκειται για ένα ΙΚ.
Ένα άλλο µινωικό ΙΚ έχει εντοπιστεί στη θέση Τριάντα της Ιαλυσού, στη
Ρόδο. Στο βουνό Φιλέρηµος έχει εντοπιστεί ΜΜ επίχωση, µε ευρήµατα (κωνικά
κύπελλα, πύραυνα, λίθινη τράπεζα προσφορών) που παραπέµπουν στην ακρορεινή
µινωική λατρεία. Τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά συνηγορούν σε αυτήν την
ερµηνεία της θέσης: όχι µόνο διαθέτει την «ευρεία θαλασσινή πανοραµική εµβέλεια»,
αλλά µοιράζεται και άλλα κοινά µε τα µινωικά ΙΚ, χαρακτηριστικά, όπως είναι η
«προεξέχουσα θέση», η ορατότητα, η προσβασιµότητα, και η γειτνίαση µε τον
οικισµό. Η ερµηνεία του πρώτου ροδιακού µινωικού ΙΚ παραµένει υπό συζήτηση.
Αλλά και στη Νάξο, στην κορυφή του λόφου της Μικρής Βίγλας,
ανακαλύφθηκε ένα σύνολο (140) πήλινων ειδωλίων µέσα σε στρώµα που απέδωσε
άφθονη ΜΜ και ΥΜ κεραµική. Η συζήτηση για τα χαρακτηριστικά και την
καταγωγή των ειδωλίων, έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις. Οι Barber &
Χατζηαναστασίου που εξέτασαν τα ειδώλια, προσπάθησαν να ανιχνεύσουν
στιλιστικές οµοιότητες στην προηγούµενη κυκλαδική παράδοση, ακόµη και της
νεολιθικής εποχής, αγνοώντας τις καταφανείς οµοιότητες των ειδώλιων, µε τα ΜΜ
αντίστοιχα προϊόντα της µινωικής πηλοπλαστικής (Sakellarakis 1996: 94). Ο
Σακελλαράκης εξηγεί πως η µέθοδος αυτή είναι «... ενδεικτική της τάσης που
κυριαρχεί στην πρόσφατη έρευνα του κυκλαδικού κόσµου, η οποία εισάγει την
υπόθεση των Κυκλάδων ως µιας ανεξάρτητης και ‘δηµοκρατικής’ οντότητας, την
οποία αντιπαραβάλλει στην ανάλογη τάση της εποχής – µιας οντότητας που άδικα
επιτίθεται στην βικτωριανή αντίληψη του Έβανς για την θαλασσοκρατία των
µινωιτών» (Sakellarakis 1996: 95). Κατά τον Σακελλαράκη η γειτνίαση της Κρήτης
µε τα νησιά των Κυκλάδων δεν θα πρέπει ποτέ να αγνοείται.
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Ο Hood παρατηρεί ότι δικαίως πολλοί ερευνητές έχουν αντιληφθεί πίσω από
την θεωρία του Έβανς για την θαλασσοκρατορία των µινωιτών, τις βικτωριανές
ιµπεριαλιστικές αντιλήψεις της εποχής του60. Ωστόσο, η κριτική αυτή συνήθως
αδιαφορεί στο γεγονός ότι και η δική της οπτική γωνία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει
τα ιδεολογικά στερεότυπα της εποχής που διατυπώνεται. Για τον Hood «ο Έβανς και
οι σύγχρονοί του ήταν πιθανότατα, πράγµατι, περισσότερο εις θέση να κάνουν
αντικειµενικές εκτιµήσεις, ως προς το τι πραγµατικά συνέβη στους πρώιµους
χρόνους, εφόσον διέθεταν γενικά ένα πόλυ ισχυρό υπόβαθρο πάνω στην Παλαιά
∆ιαθήκη και στην ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας και της Ρώµης, το οποίο τους
επέτρεπε να διεισδύουν εις βάθος στο παρελθόν, και να διαµορφώνουν απόψεις που
διέφεραν από τις αντίστοιχες της εποχής τους» (Sakellarakis 1996: 95, σηµ. 145).
Στην πραγµατικότητα, όλα τα ναξιακά πήλινα ειδώλια από την Μικρή Βίγλα,
βρίσκουν πολλά µινωικά παράλληλα στο ειδωλοπλαστικό σύνολο των κρητικών ΙΚ.
Επιπλέον η παρουσία µέσα στο σύνολο µεµονωµένων ανθρωπίνων µελών (χωρίς
ωστόσο οπή ανάρτησης), παρέχουν µία ακόµη ισχυρή ένδειξη της κοινής φύσης του
ευρηµατολογίου της Μικρής Βίγλας µε τα σύνολα από τα ΙΚ στην Κρήτη.
Ενδιαφέρον επίσης είναι το γεγονός ότι και εδώ, όπως και στον Άγιο Γεώργιο, δεν
βρέθηκαν ζώδια. Η κεραµική απλώς επιβεβαιώνει τη λειτουργία της θέσης ως ΙΚ:
κωνικά κύπελλα, πύραυνα, τριποδικές χύτρες και πίθοι. Τέλος το όνοµα της θέσης
«Μικρή Βίγλα» επιβεβαιώνει και τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της θέσης που
παραπέµπουν σε αντίστοιχα των ΙΚ. Άλλωστε, έχει ήδη σηµειωθεί, από τους Barber
& Χατζηαθανασίου, ότι οι επιφανειακοί τοίχοι των αρχιτεκτονικών κατασκευών
παραπέµπουν στους τοίχους των κτιρίων των ΙΚ τα οποία λειτουργούν υπό «ισχυρή
µινωική επίδραση».
Η πίστη στην «νησιωτική εξάπλωση» των µινωικών ΙΚ, δε σηµαίνει
απαραίτητα και την αποδοχή της εξάπλωσης του θεσµού στην ηπειρωτική χώρα. Ο
Σακελλαράκης διαφωνεί µε τον Bintliff που υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν να
βρεθούν ακρορεινά ιερά και στην ελληνική ηπειρωτική χώρα (Sakellarakis 1996: 97).
Η λατρευτική σκευή, µε το πλήθος των αναθηµατικών χάλκινων διπλών πελέκεων
που έχει βρεθεί στο ιερό του Μαλεάτα στο βουνό Κυνόρτιο της Επιδαύρου, φέρνουν
στο νου το ευρηµατολόγιο του Γιούχτα. Όπως αναφέρει ο ανασκαφέας του ιερού «ο
τύπος του υπαίθριου βωµού, µε τα ιερά κτίρια γύρω του, και ο χαρακτήρας των
πρώιµων προσφορών (διπλοί πελέκεις, λίθινα αγγεία, σφραγίδες) υποδεικνύουν
ισχυρότατη µινωική επίδραση» (Lambrinoudakis 1981: 62). Στη σχετική παρέµβαση
που κάνει ο P. Warren στη συζήτηση που ακολουθεί την παρουσίαση της
ανακοίνωσης, υπογραµµίζει ότι οι οµοιότητες του ιερού της Μυκηναϊκής Ι περιόδου
µε ένα τυπικό ΥΜ Ι ιερό είναι εµφανέστατες. Ιδιαίτερα κρίνοντας από το λατρευτικό
εξοπλισµό του ιερού, παρατηρείται «εξαιρετική οµοιότητα» όχι µόνο µε το Γιούχτα
αλλά και µε άλλα µινωικά ΙΚ. Φτάνει µάλιστα στο σηµείο να αναρωτιέται αν θα
πρέπει να µιλούµε για άµεση µινωική επίδραση στο συγκεκριµένο ιερό
(Lambrinoudakis 1981: 64). Ο Σακελλαράκης επισηµαίνει την ασάφεια της
ανασκαφικής έκθεσης σε ότι αφορά τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της θέσης
(Sakellarakis 1996: 97, σηµ. 187). Επιπλέον, το γεγονός ότι όσοι υποστηρίζουν τα
παραπάνω µάλλον δεν έχουν αυτοψία του χώρου, δείχνει πόσο εσφαλµένη µπορεί να
είναι η εντύπωση που σχηµατίζει κανείς, όταν κρίνει τέτοιου είδους θέσεις µόνο από
το ευρηµατολόγιο. Το ιερό του Μαλεάτα δεν βρίσκεται σε κορυφή, αλλά στην πλαγιά
του λόφου. Παλαιότερα και πριν ακόµη συνδεθεί το ιερό µε τα µινωικά ΙΚ, είχε
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εντοπιστεί προϊστορικός οικισµός στην κορυφή, πάνω από το ιερό. Ο Dickinson
επίσης επισηµαίνει ότι ουσιαστικά τα ακρορεινά λατρευτικά χαρακτηριστικά
απουσιάζουν από την υπό εξέταση θέση61. Ενδεχοµένως η δηµοσίευση της µινωικής
κεραµικής να ρίξει περισσότερο φως στην πραγµατική φύση αυτού του ιερού.
Πάντως το πλήθος των χάλκινων ελασµατικών διπλών πελέκεων δεν αφήνουν καµια
αµφιβολία για ισχυρή µινωική επίδραση.
Η ανασκαφή στον Άγιο Γεώργιο Κυθήρων επιτάσσει την προσεκτικότερη
µελέτη της µινωικής εξάπλωσης, ιδιαίτερα µέσω της δηµιουργίας ακρορεινών και
«εξεχουσών» θέσεων και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Ιδιαίτερα τα νησιά – γέφυρες
της Κρήτης, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Τα Κύθηρα εντάσσονται στη «δυτική
γέφυρα» που ενώνει τη δυτική Κρήτη µε την Πελοπόννησο και την υπόλοιπη
Ελλάδα. Οµοίως η Κάσος, η Κάρπαθος και τα άλλα νησιά των ∆ωδεκανήσων
σχηµατίζουν την «ανατολική γέφυρα» που ενώνει το νησί µε την Ανατολία και µε
τους θαλάσσιους δρόµους της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ακτές της Κάσου είναι
εµφανείς από τον Πετσοφά, ακόµη και χωρίς απόλυτη διαύγεια στην ατµόσφαιρα.
Στις θέσεις Λεφτόπορος στη νότιο – δυτική γωνία της Καρπάθου, και στο Βουνό, στο
νότιο – ανατολικό τµήµα του νησιού, προτείνεται η αναζήτηση ΙΚ µινωικού
χαρακτήρα (Sakellarakis 1996: 97, σηµ. 189). Όπως έχει τονιστεί υπάρχουν και άλλα
νησιά µε έντονη µινωική επιρροή, όπου είναι δυνατόν να αναζητηθεί η παρουσία
µινωίζοντων ΙΚ, όπως στη Μήλο, στην Κύθνο, στην Αίγινα. Ακόµη όµως και στην
Μίλητο και στην Ιασό έχουν υποδειχθεί κάποιες ενδείξεις που συνηγορούν στην
παρουσία του θεσµού στα παράλια της Μικράς Ασίας (Sakellarakis 1996: 97, σηµ.
193, 194).
Λιγότερο αξιόπιστη, αλλά εξίσου σηµαντική, είναι η προσπάθεια
αναγνώρισης ακρορεινής λατρείας, ή ακόµη και συγκεκριµένων ιερών, µέσα από τις
τοιχογραφικές αναπαραστάσεις του Ακρωτηρίου. Το ‘Μαύρο Ραχίδι’ ή ‘Κόκκινο
Βουνό’ πάνω από το Ακρωτήρι, είναι ένα ακόµη υποψήφιο ΙΚ, το οποίο εντόπισε η
Morgan µέσα από τη µελέτη των τοιχογραφιών (Sakellarakis 1996: 96). Στην κορυφή
του λόφου βρέθηκαν ίχνη ΥΜ Ι επίχωσης. Αρκετοί είναι οι ερευνητές που πιστεύουν
ότι στην απεικόνιση της «Συνάθροισης στο Λόφο» (µικρογραφική ζωφόρος βόρειου
τοίχου ∆ωµατίου 5, ∆υτικής Οικίας), παρουσιάζεται µια τελετή σε µινωικό ΙΚ. Αλλά
και στο εικονογραφικό πρόγραµµα του Κτηρίου Β (αίγαγροι - αντιλόπες, πίθηκοι,
µοσχάρια), µε την αναπαράσταση «ακρορεινού» περιβάλλοντος έχει υποτεθεί ότι θα
πρέπει να αναζητηθεί η παρουσία κάποιου ορεινού ιερού, ίσως ενός ΙΚ (Sakellarakis
1996: 98, σηµ. 195 - 7).
Ανεξάρτητα από τον ακριβή και ασφαλή εντοπισµό ΙΚ στο νότιο Αιγαίο, τα
πήλινα είδωλα της Κέας και οι τοιχογραφίες του Ακρωτηρίου, αποδεικνύουν, κατά
τον Σακελλαράκη, την αναµφισβήτητη θρησκευτική επίδραση της Κρήτης στο
νησιωτικό χώρο. Επιπλέον, οι κυρίαρχες λατρείες, που επιβιώνουν στα ιστορικά
χρόνια, όπως η λατρεία του Υακίνθου στην Λακωνία και ενδεχοµένως της Ελένης,
έχουν µινωική καταγωγή.
Το πρόβληµα της γεωγραφικής κατανοµής του θεσµού των µινωικών ΙΚ στο
Αιγαίο, προσκρούσει στα δύο κυρίαρχα ερµηνευτικά – «ψευδοεθνοτικά» µοντέλα
που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια στην αιγαιακή αρχαιολογία. Από τη µια το
κρητοκεντρικό µοντέλο υπογραµµίζει τον κυρίαρχο ρόλο της Κρήτης στην
διαµόρφωση του αιγαιακού πολιτισµού της Εποχής του Χαλκού, ιδιαίτερα από την
ΜΜ εποχή και ύστερα. Από την άλλη το κυκλαδοκεντρικό µοντέλο καλλιεργεί την
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ιδέα της τοπικής διαµόρφωσης των πολιτισµικών επιλογών στο νησιωτικό χώρο του
Αιγαίου, χωρίς να αποκλείει την επίδραση των πολιτισµικών επιτευγµάτων των
νησιών αυτών στο κρητικό κέντρο, όπως αυτή ανιχνεύεται κατά τις ΠΜ – ΠΚ φάσεις
εξέλιξης του αιγαιακού πολιτιστικού µορφώµατος. Το ενδιαφέρον είναι ότι ακόµη και
µέσα στα µοντέλα αυτά, θα µπορούσε κανείς να διακρίνει φυγόκεντρες και
κεντροµόλες δυνάµεις, οι οποίες επηρεάζουν, στον ένα ή στον άλλο βαθµό, τις
ερµηνευτικές προοπτικές των µελετητών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η
ασφυκτική πρωτοκαθεδρία µιας κνωσιοκεντρικής θεώρησης των εξελίξεων που
λαµβάνουν χώρα στο νησί, ιδιαίτερα κατά την ανακτορική εποχή. Αξιοσηµείωτο
επιπλέον είναι ότι το κνωσιοκεντρικό µοντέλο της ΝΑ περιόδου, στηρίζεται σχεδόν
αποκλειστικά στην οµοιογένεια των πολιτισµικών προϊόντων. Από την άλλη,
παρουσιάζονται κάποιες φυγόκεντρες τάσεις από τον κνωσιοκεντρισµό, τόσο σε ότι
αφορά την εξέλιξη της ανατολικής Κρήτης (Παλαίκαστρο), όσο και σε ότι αφορά τις
τύχες της δυτικής Κρήτης (Κυδωνία), πάντα µέσα στα αντίστοιχα χρονολογικά
πλαίσια των εκάστοτε οικισµών.
Η µελέτη του Σακελλαράκη πάνω στη διάδοση µινωικών λατρευτικών
πρακτικών στο Αιγαίο, αποτελεί εξαιρετικό δείγµα ανίχνευσης στοιχείων, όχι µόνο
της επιθετικότητας του κρητοκεντρικού µοντέλου σε αντιπαράθεση µε το
κυκλαδοκεντρικό, αλλά παράλληλα και της κνωσιοκεντρικής τάσης στην εξήγηση
πολλών ιδιαιτεροτήτων του ευρηµατολογίου. Το ίδιο το θέµα έρευνας υποδεικνύει τις
ερµηνευτικές προθέσεις του συγγραφέα: η µινωική επίδραση στο Αιγαίο, µε τεκµήρια
από το µινωικό ΙΚ των Κυθήρων.
Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι τα Κύθηρα παρουσιάζουν µια
εντελώς ιδιαίτερη διαχρονική σχέση στην ιστορία τους µε την Κρήτη. Η
ιδιαιτερότητα αυτή τονίζεται και από το Σακελλαράκη, σε ότι αφορά την στενή σχέση
που αναπτύσει το νησί µε την Κρήτη, στο διοικητικό – εκκλησιαστικό τοµέα
(Sakellarakis 1996: 99, σηµ. 210 - 1). Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα θα µπορούσαν
να θεωρηθούν ως η φυσική προέκταση του δυτικότερου κρητικού ακρωτηρίου της
Γραµπούσας προς την Πελοπόννησο. Την ίδια σχέση θα µπορούσε κανείς να
διακρίνει µεταξύ της επαρχίας Σητείας και των νησιών της Κάσου και της Καρπάθου
στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Κατά συνέπεια, τα νησιά αυτά παρουσιάζουν
κάποια γεωπολιτική συνάφεια, η οποία δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται µέσα στις
σηµερινές συνθήκες πολιτικής διαίρεσης της ελληνικής επικράτειας62. Πολλά από τα
χαρακτηριστικά του ευρηµατολογίου του ΙΚ στον Άγιο Γεώργιο, δεν µπορούν να
συγκριθούν µε τα αντίστοιχα ευρήµατα των υπό εξέταση κυκλαδικών «ΙΚ». Το
γεγονός αυτό υποδεικνύει τη µοναδικότητα του συγκεκριµένο ιερού και τη θέση του
µέσα στο νησιωτικό χώρο του νοτίου Αιγαίου.
Οι Barber & Χατζηαναστασίου τονίζουν τη µοναδικότητα των ειδωλίων της
Μικρής Βίγλας στη Νάξο, µέσα στο κυκλαδικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα
επιχειρούν την ανίχνευση της πλαστικής τεχνοτροπίας τους µέσα από το απόθεµα της
κυκλαδικής µαρµαρογλυπτικής της ΠΚ περιόδου. Τα «κοινά» χαρακτηριστικά που
εντοπίζουν, παρόλο που είναι ελάχιστα, τονίζονται ιδιαίτερα. Αντίθετα, ο
«κρητοκεντριστής» Σακελλαράκης εκπλήσσεται για την αδιαφορία τους απέναντι
στις καταφανείς οµοιότητες των ειδωλίων µε το ειδωλοπλαστικό σύνολο από τα
µινωικά ΙΚ. Σηµειωτέον ότι ο Σακελλαράκης αναφερόµενος στην κεραµική της
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Μικρής Βίγλας, δεν αναφέρει πουθενά τον όρο ΜΚ ή ΥΚ, αλλά ΜΜ και ΥΜ
(Sakellarakis 1996: 94). Κατά τον Σακελλαράκη όλα τα χαρακτηριστικά των
ναξιακών ειδωλίων – η πλαστικότητα, η στάση, η ενδυµατολογία και οι χειρονοµίες –
παραπέµπουν στα γνωστά παραδείγµατα των µινωικών ειδωλίων από τα ΙΚ. Το
πήλινο κεφάλι δε χρειάζεται να συνδεθεί µε τα µαρµάρινα κυκλαδικά ειδώλια,
εφόσον το επιχείρηµα της συχνής κλίσης του κεφαλιού προς τα πάνω και πίσω,
βρίσκει πολλά παράλληλα στη µινωική ειδωλοπλαστική. Επιπλέον, δεν είναι ανάγκη
να συνδεθεί το ΠΚ µαρµάρινο ειδώλιο του «Κυνηγού» µε τα ναξιακά πήλινα ειδώλια
της Μικρής Βίγλας, εφόσον το ένδυµα τους αποδίδει πιστά το µινωικό ζώµα. Αλλά
ούτε και το επιχείρηµα του αντι – µινωικού «ψηλού λαιµού», ευσταθεί, διότι πολλά
µινωικά ειδώλια έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ο αιδοιοθύλακας των ναξιακών
ειδωλίων δεν είναι κυκλαδικός, αλλά µινωικός. Τέλος, για τον Σακελλαράκη, η
παρουσία µεµονωµένων πήλινων οµοιωµάτων του ανθρώπινου σώµατος µέσα στο
ειδωλοπλαστικό σύνολο της Μικρής Βίγλας, δεν αφήνει καµια αµφιβολία για τη
µινωική καταγωγή του ιερού. Είναι εµφανές από την παραπάνω αντιπαράθεση της
επιχειρηµατολογίας ότι οι ερευνητές εξαντλούν τη µορφολογική ανάλυση των
ειδωλίων, ελέγχοντας τα χαρακτηριστικά τους µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο ερµηνείας
που έχουν προκαταλάβει. Η αντιπαράθεση φτάνει κάποτε µέχρι και σε προσωπικούς
τόνους: ο Σακελλαράκης αναφέρει ως παράδειγµα αδιαφορίας στη γειτνίαση της
Κρήτης µε τα νησιά, το γεγονός ότι σε µονογραφία του Ντούµα για τις τοιχογραφίες
της Σαντορίνης δεν υπάρχει ούτε µία αναφορά ή παραποµπή στα τοιχογραφικά
σύνολα της Κρήτης, ή στην ίδια την Κρήτη. Αλλά και στην κατά τα άλλα πλούσια
βιβλιογραφία δεν αναφέρονται σηµαντικά έργα όπως το άρθρο της Σαπουνά –
Σακελλαράκη για τις σχέσεις της τοιχογραφικής τέχνης µεταξύ των δύο περιοχών
(Sakellarakis 1996: 95, σηµ. 146). Σηµειωτέον, ότι στην ίδια βιβλιογραφία ο Ντούµας
δεν αναφέρει κανένα έργο του Σακελλαράκη.
Αλλά και κνωσιοκεντρικές αντιλήψεις είναι δυνατόν να ανιχνευθούν στο
συγκεκριµένο άρθρο του Σακελλαράκη. Το πιο απροκάλυπτο παράδειγµα δίνεται µε
αφορµή την ερµηνευτική προσέγγιση του πλήθους των χάλκινων αντικειµένων που
βρέθηκαν στο ΙΚ στον Άγιο Γεώργιο Κυθήρων. «Η µοναδική ποσότητα των
χάλκινων ειδωλίων που βρέθηκαν στα Κύθηρα δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως ένδειξη
κάποιας λαϊκής τελετουργικής δραστηριότητας. Θα περίµενε κανείς, όχι απλώς µια
οποιαδήποτε σχέση µεταξύ των ανακτόρων και των ΙΚ, αλλά επίσης, όπως στην
περίπτωση των Κυθήρων, και µία άσκηση προπαγάνδας. Αν αυτό αληθεύει, η
λατρευτική δραστηριότητα στο ΙΚ των Κυθήρων δεν εξαρτόταν από τη δυτική
Κρήτη, αλλά από την κεντρική: την ίδια την Κνωσό» (Sakellarakis 1996: 92). Ο
Σακελλαράκης διατυπώνει την υπόθεση, έχοντας υπόψη του, ότι ένα µεγάλο µέρος
των εισαγώµενων κρητικών προϊόντων στο νησί φαίνεται να προέρχεται από τη
δυτική Κρήτη, και ότι παρά την συγκέντρωση των ΙΚ στην κεντρική και στην
ανατολική Κρήτη, υπάρχουν ΙΚ και στη δυτική Κρήτη, που δείχνουν τη δυναµική της
επέκτασης του φαινοµένου έως και τον ισθµό του Ρεθύµνου (Κορακιάς), αλλά και
ιερά της ίδιας περιοχής, που έχουν να επιδείξουν χάλκινα αντικείµενα στο
ευρηµατολόγιο τους (Βρύσινας).
Πέρα από τις διενέξεις της κρητο – κυκλαδικής αντιπαράθεσης, θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι, µε βάση τα µέχρι τώρα δεδοµένα, η ακρορεινή λατρεία δεν εντοπίζεται
µόνο στην Κρήτη αλλά και σε άλλα, ενδεχοµένως παράκτια υψώµατα, των νησιών ή
και της ηπειρωτικής χώρας του Νοτίου Αιγαίου, µε περισσότερο πιθανές περιοχές τις
νησιωτικές γέφυρες της Κρήτης (Αντικύθηρα, Κύθηρα / Κάσος, Κάρπαθος,
∆ωδεκάνησα), γεγονός που υποδεικνύει την καταγωγή και τον διαχυτικό χαρακτήρα
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της εµφάνισης των ΙΚ εκτός Κρήτης, και όχι τόσο κάποια εκδήλωση της ντόπιας
παράδοσης των νησιών.
Το ύψωµα (βουνό, λόφος)
Έχει αναπτυχθεί µια µεγάλη συζήτηση για τους παράγοντες, ή τα κριτήρια εκείνα
µε βάση τα οποία επέλεγαν, καταρχήν, τα συγκεκριµένα βουνά. Η µορφή του βουνού,
για παράδειγµα, ήδη από την εποχή του Evans, έχει υποτεθεί ότι αποτελεί έναν
παράγοντα σηµαντικό για την «καθιέρωση» της ιερότητας του βουνού στην
συνείδηση των µινωιτών, κατά την εποχή (ΜΜ Ι) που παρατηρείται κάποια
«συµβολική θεώρηση» των χαρακτηριστικών του τοπίου (PM I: 151). Ασφαλώς το
παράδειγµα στο οποίο αναφερόταν ο Evans είναι το πιο εντυπωσιακό και το πιο
δηµοφιλές τοπιογραφικό χαρακτηριστικό της Κρήτης. Η παράδοση ότι το
ανθρωπόµορφο κεφάλι που σχηµατίζει η κορυφογραµµή του Γιούχτα, αναπαριστάνει
το κεφάλι του ∆ία, είναι πολύ παλαιά63. Ο Ζώης επιχείρησε να αναζητήσει την
καταγωγή της αντίληψης για την «εµφάνιση της θεότητας σε τοποθεσίες µε
χαρακτηριστικά σχήµατα» που υπαινίσσεται ο Evans, στα θρησκειολογικά κείµενα
της εποχής που αναφέρονται στους ανατολικούς πολιτισµούς. Αναφερόµενος σε µία
άλλη περίπτωση βουνού µε ανθρώπινη µορφή (Τούθµοσις Ιεράπετρας), επισηµαίνει
πόσο πλούσιο «µορφοπλαστικά» είναι το κρητικό τοπίο (Ζώης 1996: 394 – 5). Το
«µοτίβο» του ανθρωπόµορφου βουνού θα αναπαραχθεί από όλους τους
µεταγενέστερους ερευνητές που θα ασχοληθούν µε το Γιούχτα. Η ανανέωσή του
ενδιαφέροντος για το θέµα στην Ερµηνευτική Περίοδο γίνεται µε το έργο του
Rutkowski, ο οποίος αναφέρει ότι η µορφή του βουνού επηρεάζει καµιά φορά στην
αντίληψη ότι ο χώρος διαθέτει υπερφυσικές ιδιότητες ή ότι είναι η κατοικία της
θεότητας (Rutkowski 1972: 181, 1986: 91).
Πολλά ωστόσο βουνά δεν έχουν κάποια µορφή που να παραπέµπει σε κάποια
συµβολική απεικόνιση, ή τουλάχιστον, αν είχαν, δεν την αντιλαµβανόµαστε εµείς
σήµερα. Ο Πετσοφάς π.χ. δεν παρουσιάζει την εικόνα οξύληκτου βουνού που
παρουσιάζουν πολλά αλλά βουνά και ακρόρειες όπου απαντώνται ΙΚ. ∆εν µπορούµε
να ξέρουµε αν οι µινωίτες αντιλαµβάνονταν συµβολικά την µορφή αυτών των
βουνών. Καµία ένδειξη δεν υπάρχει στον συµβολικό κώδικά τους µέχρι στιγµής και
στις αναπαραστάσεις τους που να παραπέµπουν σε κάτι τέτοιο. Εποµένως, είναι
αδύνατο να εισέλθουµε σε αυτό το πεδίο του συµβολισµού αν υπήρχε: το πρόσωπο
του Γιούχτα, οι «βαίτυλοι» των ασβεστολιθικών κορυφών του Κόφινα και του
Στρούµπουλα, ίσως και του Βρύσινα. Η πλαστική εικόνα - µορφή αυτών των βουνών
είναι µια νεότερη αντίληψη που δυστυχώς είναι αδύνατον να ανιχνευθεί στο
συµβολικό κώδικα των µινωιτών.
Ένα ακόµη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που παρατηρείται στα βουνά όπου
τοποθετούνται τα ΙΚ, είναι η δεσπόζουσα θέση τους, έναντι µιας περιοχής. Η
εξέχουσα θέση του ιερού, όπως θα δούµε παρακάτω, είναι απαραίτητο
χαρακτηριστικό για την ανάλογη οπτική εµβέλεια που θα πρέπει να διαθέτει το ιερό.
Το βουνό ή το ύψωµα θα πρέπει να µελετάται σε σχέση µε το περιβάλλον τοπίο.
Η επιφανειακή έρευνα των βρετανών στο Αγιοφάραγγο έδωσε ένα µοντέλο
αξιολόγησης των εξεχουσών σηµείων του τοπίου σε ένα µικρο – περιβάλλον. Οι
θέσεις Ε12, και Ε18, που βρίσκονται πάνω σε λόφους, σύµφωνα µε το πραγµατικό
τους υψόµετρο, θα µπορούσαν να θεωρηθούν και «βουνά» σύµφωνα µε το σχετικό
υψόµετρό τους στο γύρω µικρο – τοπίο της κοιλάδας του Αγιοφάραγγου (Blackman
63

∆ες την κριτική που ασκεί ο Ζώης σε αυτό το θέµα (Ζώης 1996: 382, 393-5).
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& Branigan 1977: 71). Ο Nowicki τονίζει ότι τα ΙΚ βρίσκονται πάνω στις κορυφές
βουνών και λόφων (Nowicki 2001: 31 – 2). Αλλά και ο Watrous έχει υποδείξει µία
πιθανή διαφοροποιηµένη λατρεία στις κορυφές, που την ονοµάζει λατρεία σε λόφους
(Watrous 1995: 393). Τα ΙΛ του Watrous ανήκαν στις γειτονικές κοινότητες, ενώ τα
ΙΚ ανήκαν σε ολόκληρη περιοχή ή περιφέρεια.
Η θέση πάνω στο βουνό: κορυφή ή ακρόρεια. Φαίνεται ότι οι µινωίτες επέγελαν
συγκεκριµένες κορυφές βουνών για την ίδρυση των ΙΚ. (Peatfield 1983: 275).
Ιδιαίτερα τονίζεται το γεγονός ότι δεν επιλέγεται αναγκαστικά η υψηλότερη κορυφή.
Για παράδειγµα στον Πετσοφά υπάρχουν τρεις κορυφές· από αυτές έχει επιλεγεί η
χαµηλότερη η οποια έχει άµεση θέα προς τον οικισµό. Από τις άλλες κορυφές η
οπτική επαφή προς τον οικισµό και την πεδιάδα είναι αποκοµµένη από χαµηλότερα
βραχώδη άνδηρα και πλαγιές (Myres 1902 – 3: 356). Παρόµοια περίπτωση στην Ετιά
διαπιστώνει ο Faure. Το ΙΚ δεν εντοπίζεται στην ψηλότερη κορφή Σκοπέλι (715 µ.),
αλλά σε ένα αποµονωµένο «µέτωπο βράχου» βόρεια, 100 µ. πιο κάτω από την
κορυφή, από όπου έχει κανείς οπτική επαφή µε τις κοιλάδες των Αρµένων και του
Χανδρά (Faure 1967: 121). Τρίτη περίπτωση, στον Μπρινιά Σητείας, το ΙΚ δεν είναι
στην ψηλότερη κορφή (803 µ) αλλά σε «... µία ανυψωµένη άκρη (έξαρµα) στις
παρυφές του µικρού υψιπέδου (713 µ), προς τα Β∆ της κορυφής· είναι το µόνο
σηµείο από όπου µπορεί κανείς να δει τη παραθαλάσσια κοιλάδα της Σητείας.
Επιπλέον «... από την κοιλάδα το έξαρµα αυτό µοιάζει µε κορφή» (Peatfield 1983: 275,
∆αβάρας 1972: 651). Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό, ο ∆αβάρας θα προτείνει,
προκειµένου για τις επιλεγµένες κορυφές των ΙΚ, τον όρο ακρόρειες, και όχι κορυφές
(Τζαχίλη, προφ. πληρ.). Ο λόγος θα µπορούσε να είναι εντελώς πρακτικός: η
εξέχουσα κορυφή είναι το καλύτερο ορόσηµο του τοπίου για να προσεγγίσουν οι
λάτρεις. Υποθέτουµε ότι αναβόταν µεγάλη θυσιαστική φωτιά· «οι φωτιές πάνω στα
βουνά ανάβονται για να φαίνονται, άρα είναι άσκοπο να ανάψεις την πυρά σε σηµείο
που δεν είναι ορατό από το σπίτι των λάτρεων. Η επιλογή της θέσης που διαθέτει
καλή ορατότητα ίσως συνδέεται µε την αντίληψη ότι οι θεότητα (-ες) των µινωιτών
θα έπρεπε να έχουν οπτική επαφή µε τον οικισµό από όπου προέρχονταν αυτοί που
ζητούσαν θεραπεία (Peatfield 1983: 276).
Υψόµετρο. Το υψόµετρο των θέσεων στις οποίες ιδρύονται τα ΙΚ ποικίλει.
Γενικά τα χαµηλότερα είναι γύρω στα 200 µ. (Πετσοφάς 215 µ.). Τα υψηλότερα πάνω
από τα 1000 µ. (Καρφί: 1148 µ., Κάστελλος: 1160 µ., Κεριά: 1168 µ.) (Peatfield
1983: 274). Ωστόσο, αξιοσηµείωτη είναι η παρατήρηση του Peatfield, ότι το
πραγµατικό υψόµετρο µιας θέσης µπορεί να είναι παραπλανητικό, προκειµένου να
εκτιµήσουµε τις παραµέτρους που συνδέονται µε τη χρήση των ιερών. Θα ήταν
προτιµότερο να γίνεται λόγος για το σχετικό υψόµετρο, δηλαδή για «... την
απόσταση τη σχετική µε τους διπλανούς οικισµούς» (Peatfield 1983: 273). Το
υψόµετρο από µόνο του δεν είναι αρκετό για να ανιχνεύσουµε την προσβασιµότητα
ενός βουνού ή µιας κορυφής του βουνού (Rutkowski 1986: 92). Ο Rutkowski
αναφέρει ότι όλα τα Ι.Κ. τοποθετούνται σε υψοµετρικές περιοχές που συνδέονται µε
τη θερινή µετακίνηση από τους κτηνοτρόφους, των προβάτων και των κατσικιών
(Peatfield 1983: 273).
Προσβασιµότητα (accessibility). Τα περισσότερα ΙΚ βρίσκονται σε µία µέτρια
απόσταση πεζής πρόσβασης, ακόµη και από τους σηµερινούς οικισµούς (Peatfield
1983: 275). Ούτε οι µινωικοί οικισµοί ήταν πιο µακρυά. Οι επιφανειακές έρευνες του
Faure στην δεκαετία του 1960, στηρίζονται πάνω στην αρχή του εντοπισµού των πιο
κοντινών µε το ιερό µινωικών καταλοίπων. Τόσο ο Faure όσο και ο Rutkowski
σηµειώνουν τις ώρες πεζοπορίας µέχρι τα Ι.Κ. Ο µέσος χρόνος της πεζοπορίας είναι
γύρω στη µία ώρα. Ο Peatfield ωστόσο αναφέρει ότι για τους ανθρώπους που το
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περπάτηµα ήταν ο συνήθης τρόπος µετακίνησης, η αργή ανάβαση πολλών ωρών δε
θα πρέπει να ήταν και τόσο µεγάλη δοκιµασία (Peatfield 1983: 275). Παρατηρεί
µάλιστα ότι κατά τη διάρκεια των πανυγηριών στις 6 Αυγούστου (του Αφέντη
Χριστού στο Γιούχτα), λίγοι είναι αυτοί που κάνουν την απόσταση µε ταχύτητα
προκειµένου να ανέβουν στο βουνό.
Στην αναζήτηση των αιτιών που οδήγησαν τους κατοίκους του νησιού, εκεί
κάπου κατά το 2000 π.Χ. να ανέβουν στα βουνά για να κάνουν προσφορές, ο
Rutkowski εστιάζει σε δύο κυρίως δεδοµένα: στην θέση τους µέσα στο τοπίο και
στην προσβασιµότητα τους, δηλαδή την ευκολία µε την οποία προσεγγίζεται αυτό το
ιερό από τους κατοίκους των γύρω οικισµών (Rutkowski 1986: 92). Κατά τον
Rutkowski, η πρόσβαση στους ιερούς τόπους των βουνών ήταν σχετικά εύκολη,
ειδικά για τους ντόπιους κατοίκους οι οποίοι από τα παιδικά του χρόνια συνήθιζαν να
περιφέρονται στις ορεινές περιοχές. Τα ΙΚ ήταν εύκολα προσβάσιµα, εν µέρει, διότι
τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν σε υψόµετρα από 400 – 800 µ. (ο Πετσοφάς
στα 215 µ.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα ιερά βρίσκονταν στην κορφή πολύ
υψηλών βουνών. Για παράδειγµα, το ΙΚ του Κόφινα βρίσκεται σε υψόµετρο 970 µ.
(κάτω από την πραγµατική κορυφή του βουνού που είναι στα 1231 µ.)· το ΙΚ στο
Καρφί είναι στα 1148 µ. Το υψόµετρο από µόνο του δεν είναι αρκετό για να
ανιχνεύσουµε την προσβασιµότητα ενός βουνού ή µιας κορυφής του βουνού. Όλα τα
ΙΚ διαθέτουν µονοπάτια που οδηγούν σε αυτά, µονοπάτια που διασχίζουν οµαλές
πλαγιές και τα οποία πολλές φορές διαµορφώνονται από τα ζώα που αναζητούν
τροφή (γιδόστρατες). Ο Rutkowski σχολιάζει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι
κάτοικοι στα νεώτερα χρόνια, στην εξοικείωσή τους µε το ορεινό περιβάλλον,
παραπέµποντας στη δυσκολία που αντιµετώπισε ο φλωρεντινος περιηγητής
Buodelmonti να ανέβει στο Γιούχτα (Rutkowski 1986: 92 - 93). Παράλληλα
υπογραµµίζει ότι τα βουνά που έχουν ΙΚ συνήθως έχουν µία εύκολα προσβάσιµη
πλαγιά, π.χ. ο καθένας µπορεί να ανέβει στην κορυφή του βουνού Πύργος (685 µ.)
από την Τύλισο σε λιγότερο από 45 λεπτά, από ένα εντελώς εύκολο µονοπάτι. Αλλά
και ο Βρύσινας, παρόλο που φαίνεται «στραµµένος» προς την θάλασσα, η πιο
προσβάσιµη πλευρά του βρίσκεται στη νότιο – δυτική πλαγιά (Τζαχίλη προφ.πληρ.).
Η ανάβαση σε άλλα ΙΚ επιβεβαιώνει αυτόν τον κανόνα.
Εγγύτητα σε χώρους ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Μία ακόµη ιδιαίτερη όψη
των γεωγραφικών σχέσεων που διέπουν τα µινωικά ΙΚ ανέδειξε η έρευνα του
Rutkowski. Η προσβασιµότητα και η εγγύτητα σε ορεινά βοσκοτόπια είναι, κατά τον
Rutkowski ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της θέσης όπου βρίκονται τα ΙΚ
(Peatfield 1983: 275). Για να κατανοηθεί αυτή η παράµετρος θα πρέπει να µελετηθεί
ο περιβάλλον χώρος στον οποίο βρίσκονται αυτά τα ιερά (Rutkowski 1986: 93). Οι
ορεινές πλαγιές, στις παρυφές ή στις κορυφές των οποίων ιδρύονται τα ΙΚ,
συνορεύουν µε φυσικά βοσκοτόπια (λιβάδια). Αυτή είναι η περίπτωση του Γιούχτα.
Ακόµη και σήµερα το τέµενος γειτνιάζει µε τέτοιου είδους βοσκοτόπια. Παρόµοια
είναι και η περίπτωση του Πύργου. Προς τη µεριά της Τυλίσου υπάρχουν τυπικοί
ορεινοί λειµώνες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κοπάδια προβάτων έχουν τους
βοσκοτοπούς τους εδώ. Λίγο πιο κάτω από την κορυφή, υπάρχουν σπήλαια64, στις
εισόδους των οποίων οι βοσκοί βρίσκουν καταφύγιο από το κρύο της νύχτας. Αλλά
ακόµη και το τέµενος στο βουνό του Πύργου δεν είναι µία αποµονωµένη κορυφή:
προς τα δυτικά και τα Ν∆ η τεµενική περιοχή συνδέεται µε οµαλές πλαγιές και µε
υψίπεδο (Rutkowski 1986: 93). Είναι πιθανό, πριν την δηµιουργία του ιερού στο
64

Ο Rutkowski αναφέρεται στο σπήλαιο Καµηλάρι, κοντά στο Βουλισµένο Αλώνι, το οποίο ακόµη και
σήµερα λειτουργεί ως στάνη.
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σηµείο του τεµένους, το έξαρµα αυτό να το επισκέπτονταν οι βοσκοί της περιοχής
(Rutkowski 1986: 94). Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι ο ερευνητής προβάλλει την
εγγύτητα των ιερών µε τους βοσκότοπους, ως ένα επιπλέον επιχείρηµα της συνολικής
προσέγγισης που επιχειρεί.
Εγγύτητα µε οικισµό ( - ούς). Είναι αξιοσηµείωτο ότι από τότε που ο Έβανς,
συνέδεσε τη λειτουργία του ΙΚ στο Γιούχτα µε την Κνωσό, επαναλαµβανόταν µε
κάθε ευκαιρία, από τους µεταγενέστερους ερευνητές, η έµµονη άποψη ότι κάθε Ι.Κ.
αντιστοιχεί σε ένα οικισµό. Ακόµη και οι πρώιµες τοπογραφικές προσεγγίσεις της
Ερµηνευτικής Περιόδου, εµµένουν σε αυτήν την προσσέγιση. Για παράδειγµα ο
Peatfield αναζητά τη συµπλήρωση του χάρτη κατανοµής µε βάση την δυαδική σχέση
οικισµός – Ι.Κ. που του ανήκει (Peatfield 1983: 273).
Ένα άλλο στοιχείο που έχει σχέση µε την προσβασιµότητα του ΙΚ, είναι η
απόσταση που έχει από τον κοντινότερο οικισµό (Rutkowski 1986: 93). Όλα τα ΙΚ
ιδρύονται κοντά σε κατοικηµένες περιοχές, και συχνά σε απόσταση όχι µεγαλύτερη
της µιας ώρας περπατήµατος. Βέβαια δεν είναι λίγοι εκείνοι οι ερευνητές που
υπαινίσσονται τη σχετικότητα της «παραδοσιακής µέτρησης των αποστάσεων» δια
της χρονικής καταµέτρησης του περπατήµατος (Peatfield 1983).
Ο αριθµός και η «ιεραρχία» των ΙΚ. Πάνω από πενήντα θέσεις διεκδικούσαν
µέχρι το 1983 το χαρακτηρισµό τους ως Ι.Κ. (Peatfield 1983: 273). Στον κατάλογο
του Rutkowski, αναφέρονται 37 αρχαιολογικές θέσεις µε παραποµπές στην
βιβλιογραφική τους αναγνώριση (Rutkowski 1986: 96 - 98). Ο αριθµός των θέσεων
που χαρακτηρίζονταν ως ΙΚ, άλλαζε σε κάθε περίοδο. Το φαινόµενο έχει να κάνει µε
την διαδικασία ακριβούς αναγνώρισης των χαρακτηριστικών του ιερού:
Ο αριθµός των ΙΚ στην «Πρώιµη (1η) Ανασκαφική Περίοδο» (1902 – 1951): Ο
Rutkowski αναφέρεται στο χρονικό του εµπλουτισµού του αριθµού των ΙΚ. Ξεκινά
µε τη διαπίστωση ότι «... η σύγχρονη έρευνα για τα ΙΚ έκανε την εµφάνισή της µε τις
παρατηρήσεις και τις σκέψεις πάνω στον Τάφο του ∆ία (Γιούχτας) (Rutkowski 1988:
71). Και ενώ ο Nilsson αναγνώριζε αρχικά ένα µόνο ΙΚ αυτό του Γιούχτα, αργότερα
δέχτηκε ότι και το ιερό Πετσοφά ανήκει στην ίδια κατηγορία (Rutkowski 1988: 72).
Τις θέσεις στην Πάνω Ζάκρο (στην Βίγλα;;; και στους Ανθρωπολίθους) τις αναφέρει
ως «βραχοσκεπή» ιερά. Ο Pendlebury ανέφερε το 1939 τα: Γιούχτας, Πετσοφάς,
Προφήτης Ηλίας, Ζάκρος (Ανθρωπολίθους;), Χριστός, Πισκοκέφαλο και Εντίχτη.
Μόνο τα δύο πρώτα ήταν πραγµατικά ΙΚ (Rutkowski 1988: 72). Ο Θύλακας δεν είχε
αναγνωριστεί ακόµα
Ο αριθµός των ΙΚ στη «Μέση (2η) Ανασκαφική Περίοδο» (1951 – 1974): Με
το άρθρο του Πλάτωνα ο αριθµός των ΙΚ αυξήθηκε σε 12: Πετσοφάς, Ιερά Ζάκρου
(παρά το Επάνω Ζάκρο «υπό επικρεµάµενον βράχον», και στους «Ανθρωπολίθους»),
Χαµέζι, «Ιερόν Πισκοκεφάλου Σητείας», Προφήτης Ηλίας Μαλίων, Εντίχτης
Λασιθίου, Καρφί, Γιούχτας, Κουµάσα, Χριστός και φυσικά το Ιερό Μαζά (Rutkowski
1988: 72, Πλάτων 1951: 120 - 147). Η µελέτη Πλάτωνα υπήρξε το αποφασιστικό
βήµα για την «επανεκκίνηση» της συστηµατικής µελέτης των ΙΚ. Μετά το 1951
ακολουθεί µια απότοµη αύξηση του αριθµού των εντοπισµένων ΙΚ, µέσα από την
επιφανειακή έρευνα του Faure και τις ανασκαφές των Αλεξίου και ∆αβάρα. Τέλος,
και µετά από πολλές µεταβολές και αναθεωρήσεις του καταλόγου65, ο αριθµός των
ΙΚ, που αναγνωρίζονται µε βάση συγκεκριµένα τοπογραφικά και ευρηµατολογικά
χαρακτηριστικά, περιορίστηκε στις 23 (24;) θέσεις (Nowicki 1994: 47, εικ. 8).
65

Ένας χάρτης κατανοµής 52 θέσεων δίδεται από τον Peatfield, ήδη το 1983 (Peatfield 1983: 274). Ο
χάρτης αυτός στηρίζεται στις ανακαλύψεις του Faure P.και του Rutkowski B., ενώ ο Peatfield
σηµειώνει µε αστερίσκο ποιές από όλες αυτές τις θέσεις θεωρεί µε κάποια βεβαιότητα ότι είναι Ι.Κ.
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Η πυκνότητα των ΙΚ, είχε καταστεί το βασικό επιχείρηµα των ερευνητών για
να εντοπίσουν την περιοχή καταγωγής αυτών των ιερών (Peatfield 1983: 273 όπου
παραποµπές στους Faure P. και Rutkowski B.). Ο Faure επικαλείται επίσης και
κεραµική ένδειξη - βρήκε ΠΜ ΙΙΙ όστρακα σε πολλά από αυτά τα Ι.Κ. (Peatfield
1983: 273). Ωστόσο η ΠΜ ΙΙΙ κεραµική είναι ακόµη σε χρήση κατά την ΜΜ Ι
περίοδο του νησιού (Peatfield 1983: 273). Η ανατολική Κρήτη είναι µία κατ’ εξοχήν
κτηνοτροφική περιοχή, γι’ αυτό σύµφωνα µε την ερµηνεία του Rutkowski B. σε
αυτήν την περιοχή εµφανίστηκαν τα Ι.Κ. ως τόποι «... ανακούφισης από τους κόπους
και τις φροντίδες των ποιµένων και των βοσκών» (Peatfield 1983: 273, όπου και η
σχετική παραποµπή).
Το πλήθος των Ι.Κ. στην περιοχή της επαρχίας Σητείας δε θα πρέπει να έχει
σχέση µε τη χρονολόγηση τους, εφόσον εκεί εντοπίζεται ο χώρος καταγωγής του
θεσµού, αλλά µε την ιδιαιτερότητα των οικιστικών προτύπων της περιοχής (Peatfield
1983: 274). «Η Σητεία είναι µία ορεινή περιοχή µε πολύ µικρές υψίπεδες κοιλάδες
που ποτίζονται από πηγές· οι οικισµοί ιδρύονται κατά µήκος αυτών των κοιλάδων· τα
βουνά αυτά µπορούν να προσφέρουν πρόσβαση στα υψίπεδα που είναι κατάλληλα
για θερινά βοσκοτόπια. Συνεπώς, έχουµε ένα οικιστικό πρότυπο µικρών κοινοτικών
µονάδων που συγκροτούν ένα ή περισσότερους οικισµούς σε αυτές τις κοιλάδες.
Πάνω από κάθε κοιλάδα δεσπόζει µία υψηλή κορφή της ορεινής κορυφογραµµής που
περικλείει την κοιλάδα. Με άλλα λόγια, το τοπίο µε τις µικρές κοιλάδες και τις
υπερυψωµένες κορυφές, είναι κατάλληλο για την εξάπλωση των ορεινών ιερών»
(Peatfield 1983: 274).
Ιεραρχία. Η επιφανειακή έρευνα στο Αγιοφάραγγο έδωσε ένα πρότυπο
ανάπτυξης σε µικρότερη κλίµακα: εντοπίστηκαν πέντε ιερά πάνω σε λόφους· το κάθε
ένα δέσποζε πάνω από µία αγροικία και συνδεόταν µε ένα θολωτό τάφο· κάθε λόφος
αποτελούσε το τοπικό ιερό ενός σογιού που ζούσε στην αγροικία και έθαβε τους
νεκρούς του στον τοπικό τάφο· µεταξύ των πέντε λόφων, αυτός που βρισκόταν στο
κέντρο φαίνεται ότι υπήρξε το ιερό κέντρο για όλη την κοινότητα της κοιλάδας
(Blackman & Branigan 1977: 13 – 84). Ο Bintliff πρότεινε την ύπαρξη µιας «ιερής
ιεραρχίας των ΙΚ και των άλλων ιερών», χρησιµοποιώντας ως µοντέλο αντίστοιχη
«µεξικανική ανθρωπολογική µελέτη». Θεωρεί ότι υπήρχε «µια σειρά τελετουργικών
προσκυνηµατικών δραστηριοτήτων στα ιερά αυτά, τα οποία ενώνουν µεγαλύτερες
µονάδες της περιφερειακής κοινότητας» (π.χ. οι προσκυνητές του Ξυκεφάλου και της
Εθιάς θα επισκέπτονταν ίσως όχι µόνο το τοπικό ΙΚ, αλλά και του Πρινιά – Ζου που
δεσπόζει σε όλη την περιοχή (Peatfield 1983: 276). Ο Peatfield αµφισβητεί τα
στοιχεία Branigan, ωστόσο ο ερευνητής της επιφανειακής στο Αγιοφάραγγο πιστεύει
πως πρόκειται για ένα πρώιµο είδος ιερού, στο οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί η
καταγωγή των ιερών στις ακρόρειες.
Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα επίσης, έχουν ερευνηθεί στην προσπάθεια
ανίχνευσης κάποιας ιεράρχησης, των ανακτορικών κυρίως ΙΚ. Οι αρχιτεκτονικές
δοµές των ΙΚ διαφέρουν, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι είναι ένα ασφαλές κριτήριο για
την ανίχνευση της ιεραρχίας των ΙΚ. Ο Faure αναγνώρισε τεµενικούς περίβολους,
ελλειψοειδείς φράχτες, κατασκευές µε πολλά δωµάτια µε µεγάλες πέτρες που
ενσωµατώνονται ως βωµοί κ.ά. Στις περισσότερες θέσεις ωστόσο, δεν υπάρχουν
δοµικά – τεκτονικά στοιχεία. Όλα αυτά τα στοιχεία δε φαίνεται να συνάδουν µε την
προτεινόµενη ιεραρχία: ο Πετσοφάς π.χ. τοπογραφικά φαίνεται να είναι ιδιαίτερα
σηµαντικός µόνο για την πόλη του Παλαικάστρου. Ωστόσο, εκεί ανακαλύφθηκε
τρίχωρο κτίριο µε θρανίο. Αντίθετα οι κατασκευές στον Τραόσταλο και το Μόδι είναι
πολύ υποδεέστερες (δίχωρες), ενώ σύµφωνα µε τα τοπογραφικά τους χαρακτηριστικά
θα έπρεπε να κατέχουν πλεονεκτική θέση µέσα στην ιεραρχία. Φαίνεται ωστόσο, ότι
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ο πλούτος των ιερών επηρεάζεται από την ευηµερία των περιοχών στις οποίες
ανήκουν: Ο Τραόσταλος και το Μόδι εξυπηρετούσαν φτωχότερες και µικρότερες
κοινότητες µιας ευρύτερης περιοχής, σε σχέση µε τον Πετσοφά που γειτνιάζει µε το
ακµαιότατο κέντρο του Παλαικάστρου (Peatfield 1983: 277).
Από την άλλη, ο Peatfield δεν κάνει καµία νύξη για τις παρατηρήσεις Myres
σε ότι αφορά την προέλευση των πηλών των ειδωλίων που αναθέτονταν στο ιερό
Πετσοφά: ο πηλός [γ] προέρχεται από πηγή στην περιοχή της Ζάκρου. Θα µπορούσε
πράγµατι ο Πετσοφάς στην ΜΜ Ι να αποτελεί το σηµαντικότερο ιερό της ευρύτερης
περιοχής. Αυτό παράλληλα υποδεικνύει ότι και ο οικισµός, στην άµεση εγγυτητα του
οποίου βρίσκεται και το ιερό, θα πρέπει να κατείχε την πιο σηµαίνουσα θέση των
παράλιων ΜΜ Ι οικισµών στην ανατολική Κρήτη, και πριν επιλεγεί κατά τα
νεοανακτορικά χρόνια η Ζάκρος για την ανέγερση ανακτορικού κτιρίου. Αν αυτό
ισχύει τότε θα πρέπει να δεχτούµε ότι τα καθαρά τοπογραφικά χαρακτηριστικά, όπως
τουλάχιστον τα αξιολογούµε εµείς (δηλαδή ότι το δεσπόζον ή το υψηλότερο θα
πρέπει να είναι και το σηµαντικότερο), δεν θα πρέπει να έπαιξε κάποιο σηµαντικό
ρόλο στην υποτιθέµενη ιεράρχηση των ΙΚ.
Έχει αναφερθεί ότι οι φωτιές που ανάβονταν πάνω στα ΙΚ ήταν ορατές από
τα παράπλευρα ιερά. Η προτεινόµεη ιεραρχία τότε δεν θα πρέπει να υπήρχε µε στόχο
την εκτέλεση µια «σειράς τελετουργικών προσκυνηµάτων» (δηλαδή ταµάτων, όπως
σήµερα στην Παναγία της Τήνου, αύριο αλλού κτλ.) αλλά για ένα «δίκτυο ιερών
πυρών – φάρων οι οποίες θα ένωναν διάφορες περιοχές σε µία µόνο νύχτα
πανηγυριού». Αν αυτό ισχύει, µε τη συµπλήρωση των κενών του χάρτη, ένα «δίκτυο
ΙΚ θα µπορούσε να ενώσει όλες τις βασικές κατοικηµένες περιοχές της Μινωικής
Κρήτης» (Peatfield 1983: 277). Στην πρώιµη αυτή αντίληψη του Peatfield
ανιχνεύεται και η υπόθεσή του ότι µε την «παγκρήτεια» σχεδόν καθιέρωση των ΙΚ
στην Κρήτη, επιβεβαιώνεται η πολιτισµική ενότητα και η διακοινοτική αλληλεγγύη,
για πρώτη φορά στο νησί. Οποιαδήποτε ιεραρχία και αν υπήρχε µεταξύ των ιερών, ο
Γιούχτας θα πρέπει να δεχτούµε ότι κατείχε τον πρώτο ρόλο: η µεγαλοπρέπεια των
αρχιτεκτονικών κατασκευών, η ποιότητα των ευρηµάτων που δεν βρίσκουν
παράλληλα σε άλλα ΙΚ, αποτελούν τις σηµαντικότερες ενδείξεις. Τα ανακτορικά
κτήρια κατασκευάζονται, όλα σχεδόν, κατά την ΜΜ ΙΙΙ περίοδο (Γιούχτας,
Πετσοφάς, Τραόσταλος, Μόδι, Πύργος, Γωνιές, Κόφινας, Βρύσινας). Το κτιριακό
πρόγραµµα του Γιούχτα υποδεικνύει έντονες σχέσεις µε την κνωσιακή ανακτορική
αρχιτεκτονική. Με αυτήν την ένδειξη γίνεται συσχετισµός του πρώτου τη τάξει ΙΚ, µε
τον πρωτεύον ανακτορικό κέντρο, την Κνωσό.
Οπτική εµβέλεια (ορατότητα / visibility): από τον οικισµό (- ούς) προς το ΙΚ. Η
κορυφή που βρίσκεται το ΙΚ, θα πρέπει να βρίσκεται σε εξέχουσα θέση ώστε να είναι
ορατή από τον οικισµό ή τους οικισµούς, οι κάτοικοι των οποίων το χρησιµοποιούν.
Εποµένως, στις ανοικτές πεδιάδες η ορατότητα του υψώµατος και η πρόσβαση ήταν
σηµαντικές προϋποθέσεις για την επιλογή της θέσης (Peatfield 1983: 275). Αυτό
βέβαια δεν είναι και απόλυτο. Για παράδειγµα ο Βρύσινας είναι µοναχικό ( και
περίβλεπτο βουνό στη πεδιάδα του Ρεθύµνου, φαίνεται από πολλές πλευρές αλλά
ιδιαίτερα η κορυφή του είναι (Κόφινας, Γιούχτας [η µορφή του σε κεφαλή σίγουρα
θα ενίσχυε την πίστη για την ιερότητά του κατά τα µινωικά χρόνια]) Μερικές φορές,
επίσης, ο λατρευτικός χώρος είναι εύκολα ορατός από τον οικισµό (παραποµπή σε
φωτογραφίες από τον Προφήτη Ηλία Μαλίων και τοπογραφικό του Πετσοφά)
(Rutkowski 1986 (1972): 93).
Από το ΙΚ προς τον οικιµό (- ούς). Συνήθως τονίζεται ότι το µινωκό ΙΚ έχει
οπτική επαφή µε τον οικισµό ή την ευρύτερη περιοχή του οικισµού στον οποίο
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υπάγεται. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει κάποιος οικισµός ο οποίος διαχειρίζεται την
λειτουργία του ιερού.
Από το ΙΚ προς τα άλλα ΙΚ. Αλλά και η οπτική επαφή µεταξύ των ΙΚ, είναι µία
ιδέα που καλλιεργείται συχνά, λόγω των ποικίλων ερµηνειών που θα µπορούσαν να
δοθούν πάνω σε αυτό το φαινόµενο. Στην περιοχή της επαρχίας Σητείας για
παράδειγµα, είναι τόσο πυκνά οµαδοποιηµένα τα ΙΚ, που ένα η περισσότερα ιερά
είναι ορατά από την µία κορφή στην άλλη. Π.χ. από τον Τραόσταλο βλέπεις
Πετσοφά, Μόδι, Βίγλα Ζάκρου, Πλαγιά, Κορφή του Μαρέ, Άµπελος (Peatfield 1983:
276). Στην περιοχή της πόλης της Σητείας, στη βόρεια κεντρική πεδιάδα δεσπόζει το
ΙΚ του Πρινιά – Ζου, το οποίο είναι σε οπτική επαφή µε τα νοτιότερα ΙΚ, δηλαδή µε
τον Άη Λια, το Ξυκέφαλο, και την Ετιά (και από αυτά τα ιερά η πιο εξέχουσα
κορυφή προς βορρά είναι το ΙΚ Πρινιάς – Ζου). Στην περίπτωση του Γιούχτα
παρατηρείται οπτική επαφή µε όλα τα ΙΚ των ανατολικών υπορειών του Ψηλορείτη,
των δυτικών πλαγιών των Λασιθιώτικων (Καρφί), αλλά και µε τον Κόφινα, έχοντας
οπτική εµβέλεια σε όλη σχεδόν την περιοχή του νοµού Ηρακλείου (Peatfield 1983:
276). Το αξιοσηµείωτο στις προαναφερόµενες παραποµπές είναι ότι συνήθως η
εξακρίβωση της οπτικής επαφής µεταξύ των ΙΚ, γίνεται από ένα «κεντρικό» ΙΚ, το
οποίο τυγχάνει σε όλες τις περιπτώσεις να είναι κοντά στη θαλασσα (Τραόσταλος,
Μπρινιάς, Γιούχτας). Η επιλογή αυτή έχει σχέση µε την κυρίαρχη ερµηνεία που
δίνεται στο φαινόµενο της αλληλοπτικής επικοινωνίας των ΙΚ, δηλαδή µε την ιδέα
του γεωγραφικού προσανατολισµού, και µε την υπόθεση της χρήσης των ΙΚ για
τηλεποικινωνιακούς λόγους.
Η οπτική επαφή µεταξύ των ΙΚ έχει ιδιαίτερη σηµασία στην προσέγγιση της
οµάδας Blomberg. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα του Πετσοφά. Η θέση του
Πετσοφά αποτελεί ένα ιδανικό σηµείο για την παρατήρηση της εαρινής και
φθινοπωρινής ισηµερίας· αυτό επιτυγχάνεται µε την παρατήρηση των κινήσεων του
ηλιακού δίσκου κατά τη δύση του πίσω από την κωνική κορυφή του βουνού Μόδι.
Επιπλέον, τόσο το πρώτο µισοφέγγαρο όσο και η πρώτη πανσέληνος είναι
παρατηρήσιµες, µε ορόσηµο το βουνό Μόδι, κατά τη διάρκεια των ισηµεριών. Οι
παρατηρήσεις αυτές αποτελούν κατάλληλα «... επιχειρήµατα ότι ο Πετσοφάς
αποτελεί µια προσεκτικά επιλεγµένη θέση µε σκοπό τις αστρονοµικές παρατηρήσεις»
(Blomberg & Henriksson, 1996: 31). Αλλά και η ακριβής θέση της κτιριακής
κατασκευής και το ιδιαίτερο σχήµα της ερµηνεύονται µε βάση τις παρατηρήσεις του
ήλιου πίσω από τον κωνικό όγκο του Μόδι.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βράχος – Βραχώδες έξαρµα (συστάδα βράχων). Έχει παρατηρηθεί, ότι το
σηµείο εκείνο της κορυφής ή της ακρόρειας, που επιλέγεται, παρουσιάζει κάποια
ιδιαίτερα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά. Συνήθως χαρακτηρίζεται από ένα
βραχώδες έξαρµα µε ανοίγµατα, ρωγµές και σχισµές πάνω στο βράχο (Rutkowski
1986: 72). Η συστάδα βράχων που περιβάλλει τον χώρο του ιερού, ενίοτε αποκτά την
σηµασία του φράκτη ή του «τεµενικού περιβόλου», ο οποίος οριοθετεί τη
«λειτουργική περιοχή» του ΙΚ (Peatfield 1992: 64). Ο ισχυρός βόρειος βράχος στο ΙΚ
του Μπρινιά, διαµορφώνει ένα φυσικό οριοθετικό τοίχο στο τέµενος (Rutkowski
1986: 76). Αλλά και ένας µεµονωµένος βράχος, στον οποίο παρατηρείται κάποιος
«εστιασµός» µε βάση την κατανοµή των αρχαιολογικών αντικειµένων, θα πρέπει να
είχε ιδιαίτερη σηµασία στη λειτουργία του ιερού. Ο Faure επισηµαίνει µε κάθε
ευκαιρία τα ιδιαίτερα φυσικά, και ιδιαίτερα τα καρστικά χαρακτηριστικά κάθε θέσης.
Στο Βρύσινα εφιστά την προσοχή στον ανώτερο εξέχοντα βράχο, του οποίου
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δηµοσιεύει και φωτογραφία (Faure 1962: 506, εικ. 9).). Πολλές φορές οι φυσικοί
βράχοι χρησιµοποιούνται σα βωµοί (Rutkowski 1986: 84). Ως βαίτυλοι αναπαριστούν
µια στυλιζαρισµένη κορυφή βουνού· πιθανότατα το σηµείο στο οποίο η θεά του
ουρανού εµφανιζόταν. Η ανάγλυφη παράσταση του ζακρικού ρυτού, επιστέφεται από
ένα υποτιθέµενο βραχώδη βαίτυλο (Rutkowski 1986: 84). Από τις εικονογραφικές
παραστάσεις δεν φαίνεται να έχει αλλάξει και πολύ η εικόνα που είχαν οι κορυφές
τότε µε αυτήν που έχουν σήµερα, εκτός ίσως από την περαιτέρω αποσάθρωση που θα
µπορούσαν να έχουν υποστεί οι ασβεστολιθικοί βράχοι (Rutkowski 1986: 72).
Το ΙΚ της Ψηλής Κορφής του Γιούχτα, τοποθετείται πάνω σε ένα τεραστίων
διαστάσεων, επίπεδο, επικλινές δισκοειδές, φυσικό άνδηρο, του πλακώδους
ασβεστόλιθου, το οποίο ακόµη και σήµερα προκαλεί έκπληξη. Ήδη ο Έβανς είχε
αναφέρει την εντύπωση που του προκάλεσε ο βράχος αυτός (PM I: 156, Καρέτσου
1974: 230). Στην περίπτωση του Κορακιά των Ατσιπάδων, έχει επισηµανθεί η φυσική
διαµόρφωση βαθµιδωτής πλαγιάς, στην οποία διακρίνονται ένα Ανώτερο Άνδηρο και
ένα Κατώτερο Άνδηρο (Peatfield 1992: 64). Τα άνδηρα, φυσικά ή τεχνητά, άρχισαν
να αποκτούν σηµασία, όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτός ο ρόλος των µεγάλων
επιφανειών στις τελετουργικές διαδικασίες, όπου η συµµετοχή είναι ένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά. Ήδη πριν από τον Κορακιά, ο Rutkowski είχε επισηµάνει
την ύπαρξη φυσικών διαβαθµίσεων και σε άλλα ΙΚ (Rutkowski 1986: 77).
Κρηµνώδης πλαγιά. Τα τελευταία χρόνια τονίζεται ιδιαίτερα και ένα άλλο
γεωµορφολογικό χαρακτηριστικό της θέσης, όπου ιδρύονται τα ΙΚ. Πρόκειται για την
απότοµη, σχεδόν κατακόρυφη πλαγιά, η οποία κόβει το ασβεστολιθικό, συνήθως,
έξαρµα κάθετα, από µία ή και περισσότερες πλευρές (Nowicki 1994: 34).
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις υψωµάτων µε εντυπωσιακές κρηµνώδεις πλαγιές είναι
ο Πετσοφάς και ο Γιούχτας, αλλά και ο Κορακιάς, ο Πύργος, το Καρφί κ.ά. Το
χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον διότι συνήθως σχετίζεται µε την
οριακή ζώνη στην αναγνώριση και στην ταύτιση ενός ιερού χώρου (Peatfield 1992:
76). Παρόλο που δεν είµαστε ακόµη σε θέση να βεβαιώσουµε τον συµβολικό
χαρακτήρα αυτού του γεωµορφολογικού στοιχείου, είναι ενδιαφέρον ότι το
συναντάµε σχεδόν σε όλα τα ΙΚ. Ακόµη και η εξαίρεση του Κόφινα, στο πλαίσιο
όλων των άλλων ιδιαιτεροτήτων του ιερού, επιβεβαιώνει τον κανόνα.
Βραχοσκεπές. Η αναφορά του Έβανς στις βραχοσκεπές, ανάµεσα στα φυσικά
εκείνα χαρακτηριστικά του τοπίου όπου είχε παρατηρηθεί ότι αναπτύχθηκε ενός
είδους λατρείας κατά την ΜΜ Ι εποχή (PM I: 151), αλλά και η συνεξέταση στο
κεφάλαιο που αφορούσε στο ΙΚ του Γιούχτα, του «βραχοσκεπούς αναθηµατικού
σταθµού» στους Ανθρωπολίθους της επάνω Ζάκρου, πιθανότατα δηµιούργησαν
σύγχυση στο Nilsson για την πραγµατική φύση του ιερού στον Πετσοφά (Nilsson
1950: 70-1, 75-6). Η εσφαλµένη ανάγνωση της τοµής που δηµοσίευσε ο Myres, είχαν
οδηγήσει το σουηδό ερευνητή να πιστέψει ότι και ο Πετσοφάς είναι µια βραχοσκεπή.
Η βραχοσκεπή ήταν το ιδιαίτερο γεωµορφολογικό χαρακτηριστικό που τον έκανε να
µην πιστέψει ότι στον Πετσοφά έχουµε ένα τυπικό ΙΚ. Πίστευε ότι µόνο ο Γιούχτας
έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. ∆ιατηρούσε την αντίληψη του «αναθηµατικού
σταθµού» που είχε πρωτοπαρουσιάσει ο Evans για την ακρόρεια στην Επάνω Ζάκρο.
Άλλωστε και ο Evans δεν ξεκαθαρίζει που εντάσσει ακριβώς τον Πετσοφά. Αρχικά
περιέγραψε τον Πετσοφά ως µία βραχοσκεπή ή ένα ΙΚ και υπέδειξε ως παρόµοιους
λατρευτικούς χώρους τους δύο στην Επάνω Ζάκρο (Rutkowski 1988: 72). Την
σύγχυση επέτεινε το γεγονός ότι ο Myres αποκαλούσε τον Πετσοφά απλώς «ιερό»,
χωρίς κάποιον όρο προσδιοριστικό του ιδιαίτερου τόπου. Ο Nilsson στο τέλος της
αναφοράς του στα ΙΚ, προτείνει ότι θα πρέπει µάλλον να θεωρήσουµε και τον
Πετσοφά ένα ΙΚ (Nilsson 1950: 76, Rutkowski 1988: 72).
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Ο Rutkowski υπογράµµισε την µάλλον (βραχο)στεγασµένη θέση (“sheltered
spot”) στο κέντρο περίπου του τεµένους, του ιερού στον Πύργο, όπου βρίσκεται ένας
πρίνος (Rutkowski 1986 (1972): 73, είκ. 75). Η βραχοσκεπή υποτίθεται ότι θα
µπορούσε να αποτελέσει και ένα απρόοπτο καταφύγιο για τους βοσκούς σύµφωνα µε
την προσέγγιση του Rutkowski για την αρχική λειτουργία των ΙΚ ως αγροτικά και
µάλλον κτηνοτροφικά ιερά, και όχι απαραίτητα κάποιο ιδιαίτερο ιερό χώρο.
Σπηλαιώδεις κοιλότητες – χάσµατα. Ο Rutkowski, και πριν ακόµη την
ανακάλυψη του σπηλαιώδους χάσµατος στο Γιούχτα, είχε ιδιαίτερα τονίσει την
σηµασία που θα µπορούσαν να έχουν οι σπηλαιώδεις κοιλότητες και οι ρωγµές στους
βράχους στα όρια των ΙΚ (Rutkowski 1972: 152). Παρόµοιας χρήσης σχισµή θα
πρέπει να αναζητηθεί στην καρστική ρωγµή στο ανατολικό πέρας του ιερού στον
Πετσοφά (Rutkowski 1986 (1972): 80). Η αντίληψη αυτή βέβαια, θα µπορούσε να
είναι επηρεασµένη από τις «δώδεκα προτάσεις» του Πλάτωνα, σύµφωνα µε τις
οποίες, η ανάθεση στις σχισµές των βράχων ήταν η σηµαντικότερη αναθηµατική
διαδικασία στα ΙΚ. Η ανακάλυψη του χάσµατος στο Γιούχτα, δηλαδή ενός
βαραθρώδους σπηλαίου, που µέχρι σήµερα αντιµετωπίζεται ως αποθέτης του ιερού,
δηµιούργησε νέες συνθήκες, ως προς την σηµασία των καρστικών µορφών στα ΙΚ
(Karetsou 1980b: 141, και ιδιαίτερα την ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέµα που
ακολούθησε, πρβλ. τις απόψεις του Cadogan και του Warren, σελ. 153).
Ρωγµές – σχισµές – καρστικές γλυφές. Η κυρίαρχη αντίληψη για πολλά χρόνια,
η οποία επιβιώνει ακόµη και σήµερα, είναι ότι µέσα στις ρωγµές και στις σχισµές
των βράχων ή του κεντρικού βράχου τοποθετούνταν «επίτηδες» όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Πλάτων τα υπολείµµατα της θυσιαστικής πυράς. Η πρακτική αυτή
αποτέλεσε ένα ακόµη επιχείρηµα για τα χθόνια χαρακτηριστικά της λατρείας στα ΙΚ,
σύµφωνα µε την προσέγγιση που επιχειρεί ο Παπαχατζής66. Αντίθετος µε την εικόνα
της αποσάθρωσης είναι ο πλατύς, επικλινής βράχος του Γιούχτα που αντιµετωπίζεται
από τον Έβανς σαν πραγµατικός βωµός. Ο βράχος αυτός δεν παρουσιάζει και τόσο
έντονη καρστικοποίηση στην ανώτερη πλατιά και λεία επιφάνειά του. Ίσως µάλιστα
να έχει υποστεί και κάποια τεχνική διαµόρφωση προκειµένου να ισοπεδωθεί. Ωστόσο
πάνω σε αυτόν το βράχο ανοίγεται το βαραθρώδες χάσµα, όπως και δυτικότερα του
βωµού ανοίγεται µεγάλη σχισµή η οποία ενώνεται µε το χάσµα. Κατά συνέπεια θα
µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελεί την πιο µεγαλοπρεπή, τουλάχιστον, περίπτωση
«καστικοποιηµένου βράχου» στις σχισµές του οποίου (ή στη σχισµή του οποίου)
αποθέτονταν τα των τελετουργιών. Η «ευρεία» σχισµή του βράχου που βρίσκεται
κοντά (στα ∆) και κάτω από το επίµηκες βάθρο του ανδήρου Ι, είναι φυσική κατά την
ανασκαφέα. Η σχισµή αυτή ευρύνεται και προς τα ∆. Υπάρχουν πολλές βαθιές αλλά
και αβαθείς ρωγµές που επικοινωνούν µε την µεγάλη σχισµή (Καρέτσου 1974: 232):.
Κλιµατολογικά. Στο µέσο υψόµετρο που ιδρύονται αυτά τα ΙΚ,
διαµορφώνονται συγκεκριµένα κλιµατολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα
παρουσιαστούν στο τµήµα εκείνο που αναφέρεται στην βλάστηση (Rutkowski 1986:
91). Πάντως γνωρίζουµε ότι πρωτόγονοι άνθρωποι συνέδεσαν τα τακτικά φαινόµενα
της φύσης, µε πράξεις υπερβατικών δυνάµεων, όπως π.χ. η εξαφάνιση µιας κορυφής
µέσα στα σύννεφα (Rutkowski 1986: 91). Τα επιλεγόµενα σηµεία των βουνών
66

Ο Ν. Παπαχατζής επιχειρεί µια ολοκληρωµένη ερµηνεία της εξέλιξης της αιγαιακής θρησκείας.
Σκοπός της προσέγγισής του είναι: «... να επισηµάνει την ιδιαίτερη σηµασία των χθονίων λατρειών,
αφότου αυτές έκαναν την εµφάνισή τους στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα ως το τέλος της
αρχαιότητας. Η συνηθιζόµενη υποτίµηση αυτών των λατρειών εµποδίζει τη σωστή κατανόηση και της
θρησκείας και της εξελικτικής της πορείας», στο Η θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα: µε τη χθόνια
ιδιοµορφία της έκανε την εµφάνισή της στο 19ο αιώνα π.Χ. και έζησε πάνω από δύο χιλιετίες, Εκδοτική
Αθηνών, Αθήνα, 1996: 9.
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χαρακτηρίζονται από τέτοια φαινόµενα. Ακόµη και όταν ο ουρανός είναι
πεντακάθαρος, σε σηµεία των κορυφών υπάρχουν συστάδες νεφών. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα οι αποµονωµένες κορυφές του Γιούχτα, του Στρούµπουλα, του Κόφινα,
αλλά και του Βρύσινα. Ιδιαίτερα για τις αποµονωµένες και περίβλεπτες κορυφές το
φαινόµενο είναι πολύ συχνό. Εκείνο µάλιστα που προκαλεί ακόµη µεγαλύτερη
έκπληξη είναι ότι από όλες τις κορυφές του Γιούχτα (που πάνω κάτω είναι στο ίδιο
υψόµετρο), τα σύννεφα συνήθως καλύπουν την κορυφή πάνω στην οποία βρίσκεται
το ΙΚ.
Βλάστηση. Ο Rutkowski είχε επισηµάνει, ότι τα ΙΚ τοποθετούνται συνήθως
µέσα σε ζώνες αειθαλούς βλάστησης (Rutkowski 1986: 73). Ο ερευνητής πιστεύει ότι
ανεξάρτητα από το υψόµετρο, τα Ι.Κ. ιδρύονται µέσα σε σηµαντικές ζώνες βλάστησης
(Peatfield 1983: 274). Τα Ι.Κ. συνδέονται µε υψίπεδες περιοχές που επιτρέπουν
κάποια αγροτική καλλιέργια, είτε γεωργική είτε κτηνοτροφική, είτε και τα δυό.
Σύµφωνα µε ειδικούς (της γεωλογικής – αρχαιολογικής µελέτης που έγινε στην
περιοχή των Μαλίων βλ. σχετική σηµείωση στο Rutkowski 1986: 72), τα µέρη αυτά
που διαµορφώθηκαν µε Ιουρασικούς και Τριαδικούς βράχους δεν θα µπορούσαν να
διαθέτουν δάση (άλση). Εποµένως, ο αριθµός των δασών σε όρισµένα σηµεία της
Κρήτης κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. θα πρέπει να ήταν ο ίδιος σχεδόν µε το σηµερινό
(Rutkowski 1986: 72).
Η απουσία οποιασδήποτε βλάστησης στην απεικόνιση του ιερού στο θραύσµα
του λίθινου κνωσιακού ρυτού θα πρέπει να αποδοθεί στην «απλοποίηση» της σκηνής.
Φυτά θα πρέπει να φύονταν σε αυτές τις περιοχές (Rutkowski 1986: 72). Αυτό
επιβεβαιώνεται από την παράστασή του ζακρικού ρυτού: εδώ ο καλλιτέχνης έχει
αποδώσει την βραχώδη περιοχή µε πολύ αραιή βλάστηση, η οποία αποτελείται από
θάµνους που φύονται στις ρωγµές των βράχων και συστάδες «ανεµοδαρµένων»
κρόκων. Σε ένα άλλο µέρος του τεµένους υπάρχει ακόµη και δέντρο, χωρίς
αµφιβολία µία συκιά (Rutkowski 1986: 72).
Θα πρέπει ωστόσο να υπογραµµιστεί ότι η βλάστηση θα πρέπει να διέφερε
από τη µία κορυφή στην άλλη, εξαιτίας του διαφορετικού υψοµέτρου (ποικίλει από
215 έως και πάνω από 1100 µ), ενώ θα πρέπει να έχουµε συνεχώς υπόψη µας ότι
υπάρχουν και ζώνες βλάστησης στην Κρήτη (Rutkowski 1986: 72). Οι Ζώνες
Βλάστησης περιγράφονται από τον πολωνό µελετητή:
1. Η Περιοχή Ι αποτελείται από «αειθαλή ζώνη» µεσογειακής βλάστησης και
απλώνεται έως τα όρια της ελαιοκαλλιέργειας (600 – 650 µ). ∆ιακρίνεται στην
«κατώτερη υποπεριοχή» [0 – 350 µ. µε οργιώδη βλάστηση και αµπελοκαλλιέργεια
και άλλες καλλιέργειες (ο Πετσοφάς βρίσκεται στα όρια αυτής της αειθαλούς
υποπεριοχής)], και στην «ανώτερη υποπεριοχή» (350 – 650 µ. µε χαρακτηριστική
βλάστηση το αραιό µακί και τα πρινοδάση (δάση βελανιδιάς – δρυός) - σε αυτήν την
υποπεριοχή βρίσκονται τα περισσότερα ΙΚ. ∆ηµητριακά (σιτηρά) και αµπέλι
υπάρχουν και στις δύο υποπεριοχές.
2. Η Περιοχή ΙΙ έχει ορεινά δάση. Στη «χαµηλότερη υποπεριοχή» (650 – 1300
µ. πέφτει χιόνι ενίοτε το χειµώνα, αλλά παγετός εµφανίζεται σπάνια και το χιόνι
λιώνει γρήγορα· εδώ απαντώνται και τα βασικότερα αειθαλή φυτά. Ωστόσο στη θέση
του Πεύκου του Χαλεπιού, τα δάση αποτελούνται από έλατα και µαύρη πεύκη.
Επιπλέον επιτυχώς µπορούν να καλλιεργηθούν και δηµητριακά καθώς και το αµπέλι.
∆ιακρίνονται δύο «µεταβατικές ζώνες»: α) στην ζώνη µεταξύ 650 – 1000 µ. (ή 500 –
900 µ.) όπου το µακί, το πευκοδάσος (Χαλεπιού), το κυπαρίσσι και η µουριά
εµφανίζονται για τελευταία φορά την άνοιξη, ενώ το φθινόπωρο υπάρχει έντονη
βροχόπτωση· υπάρχουν διάφορα ΙΚ σε αυτή τη µεταβατική ζώνη (Γιούχτας, Κόφινας,
Πλαγιά, Πύργος, Βίγλα, Βρύσινας, Ξυκέφαλο, και Μπρινιάς). β) Η ανώτερη
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«µεταβατική ζώνη» στα 1000 – 1300 µ. (ή 900 – 1200 µ.) στις οποίες η βροχόπτωση
διαρκεί όλο το χρόνο ακόµη και τους καλοκαιρινούς µήνες (Rutkowski 1986: 72 73). Σε αυτήν τη ζώνη εµφανίζονται αειθαλείς θάµνοι, καθώς επίσης και πρίνοι
(βελανιδιές) και φυλλοβόλα δέντρα. Ασκείται αρόσιµη καλλιέργεια και τους θερινούς
µήνες τα κοπάδια µετακινούνται εδώ στους βοσκότοπους. Σε αυτό το υψόµετρο είναι
δυνατό να ζήσει κανείς όλο το χρόνο. Το υψηλότερο τέµενος είναι αυτό στο Καρφί
(1158 µ.) και τοποθετείται σε αυτή τη ζώνη. Στην «ανώτερη υποπεριοχή µπορεί
κανείς να συναντήσει το έλατο και το πεύκο (1300 – 1900 µ.). Μεταξύ των 1300 και
1500 µ. η γη καλλιεργείται σποραδικά, ενώ σε ανώτερο επίπεδο το χιόνι (που κρατά
πολλούς µήνες) δεν επιτρέπει την καλλιέργεια των δηµητριακών.
Στην «ανώτερη υποπεριοχή» της Περιοχής ΙΙ δεν βρέθηκε ούτε ένα ΙΚ,
γεγονός που αποδεικνύει την άποψη του Rutkowski, ότι τα ΙΚ τοποθετούνται
συνήθως µέσα σε ζώνες αειθαλούς βλάστησης (Rutkowski 1986: 73). Ελάχιστα είναι
αυτά που τοποθετούνται στην «ανώτερη ζώνη» της κατώτερης υποπεριοχής της
Περιοχής ΙΙ, µε τα ορεινά δάση. Ασφαλώς, πέρα από τις υψοµετρικές διαφορές των
ΙΚ οι εκτεθειµένες στους ανέµους κορυφές των βουνών, δεν ήταν τα µέρη εκείνα που
θα ευνοούσαν την παρουσία δέντρων. Οι ισχυρότατοι βόρειοι και δυτικοί άνεµοι, που
επηρεάζουν έντονα τη θερµοκρασία σε αυτές τις περιοχές διαµορφώνουν συνθήκες
δύσκολες για την ανάπτυξη βλάστησης. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που θα
µπορούσε να εµφανιστεί κάποιο δέντρο, όπως δείχνει τόσο η σηµερινή κατάσταση
αυτών των τόπων όσο και οι παραστάσεις πάνω στα αγγεία. Συµπερασµατικά µπορεί
να αναφερθεί ότι τα δέντρα σπάνια καταφέρνουν να εµφανιστούν σε ΙΚ που
βρίσκονται πάνω από τα 350 µ. ενώ αντίθετα αφθονούν η ξυλώδης βλάστηση σαν το
µακί, και τα λουλούδια ανάµεσα στους βράχους. Έτσι, σε αντίθεση µε τους «ιερούς
περιβόλους», τα ΙΚ ήταν συνήθως εκτεθειµένα και γυµνά, χωρίς συστάδες δέντρων· η
εντύπωση ήταν µάλλον ενός ορεινού λειµώνα (λιβαδιού), παρά ενός άλσους
(σύδενδρου) (Rutkowski 1986: 74).
Πανίδα. Οι Μινωίτες φαίνεται ότι αντιλαµβάνονταν το συσχετισµό ανάµεσα
στους αιγάγρους και στα ΙΚ, αν κρίνει κανείς από την παράσταση στο λίθινο ρυτό της
Ζάκρου (Peatfield 1983: 274). Επιπλέον, ο Πλάτων προτείνει την ετυµολόγηση της
λέξης Τραόσταλος ως «σταύλος των τράγων» ή «ιερό των αγριµιών» (Peatfield 1983:
274 - 5).
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3. ΠΟΤΕ; Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

Η χρονολόγηση των ΙΚ είναι ασφαλώς ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα που
απασχόλησαν τους ερευνητές. Η τοποθέτηση του φαινοµένου στη χρονολογική
κλίµακα του µινωικού πολιτισµού, δεν ήταν πάντα µια εύκολη υπόθεση. Όπως
συµβαίνει τις περισσότερες φορές σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ υπάρχει σχετικά
µεγάλη σύµπνοια για το χρονολογικό εύρος της ακµής του θεσµού, ή τουλάχιστον για
τις περιόδους εκείνες που µε βάση κυρίως τις σχετικές τυπολογικές χρονολογικές
ακολουθίες του ευρηµατολογίου, τοποθετείται µε ασφάλεια η λειτουργία των ΙΚ,
ακανθώδη σηµεία αντεγκλίσεων µεταξύ των ερευνητών αποτελούν τα θέµατα της
«γέννησης» και της «πτώσης» του θεσµού. Οι µεγαλύτερες εποµένως τριβές
εστιάζονται στην ασφαλή χρονολογική ακολουθία της εµφάνισης του θεσµού, καθώς
επίσης και της αποσύνθεσης του, που είχε ως αποτέλεσµα την εγκατάλειψη των
ορεινών θέσεων.
Το ακριβές χρονολογικό εύρος αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα
ζητούµενα του νεώτερου προβληµατισµού για τα ΙΚ (Nowicki 2001, 31). Σύµφωνα
µε τον πολωνό ερευνητή, το χρονολογικό ζήτηµα µαζί µε το γεωγραφικό στερεότυπο
και τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά των θέσεων, αποτελούν τα θέµατα εκείνα που θα
έπρεπε να απασχολήσουν ιδιαίτερα τους ερευνητές, προκειµένου να προσδιοριστούν
µε µεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά εκείνα των ΙΚ που διακρίνουν τα ιερά
αυτά από τα άλλα εξοχικά ιερά, και ιδιαίτερα από τις άλλες ορεινές θέσεις. Οι
εµπεριστατωµένες χρονολογικές µελέτες υστερούν, κατά πολύ, έναντι του πλήθους
των θεωρητικών προσεγγίσεων, που όπως φαίνεται, προσελκύουν περισσότερο το
ενδιαφέρον των ερευνητών. Η εξήγηση αυτού του φαινοµένου θα µπορούσε να είναι
πολυεπίπεδη. Προκαλεί όµως εντύπωση το γεγονός, ότι αν εξαιρέσει κανείς το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Nowicki για ζητήµατα που άπτονται του χρονολογικού
εύρους των ΙΚ, οι περισσότεροι µελετητές που ασχολούνται µε την έρευνα του
θεσµού, περιορίζονται σε σύντοµες ή ακόµη και υπαινικτικές αναφορές πάνω στο
θέµα.
Η ακριβής χρονολόγηση των ιστορικών «γεγονότων» που σχετίζονται µε τα
ΙΚ, συνδέεται άµεσα µε πλήθος προβληµάτων. Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα
που προκύπτουν από τα χρονολογικά δεδοµένα των ΙΚ, είναι οι απαρχές της λατρείας
στις ακρόρειες των βουνών, και η καταγωγή του θεσµού. Οι κεραµικές ενδείξεις της
ΤΝ και της ΠΜ ΙΙ, στα κατώτερα στρώµατα πολλών ΙΚ, έχουν αρχίσει να προκαλούν
ιδιαίτερο προβληµατισµό, για την πραγµατική φύση της λειτουργίας αυτών των
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θέσεων, και για τη πιθανή σχέση τους µε την εµφάνιση των ΙΚ. Επιπλέον, η χρήση
πολλών κορυφών λόφων κατά την ΠΜ ΙΙ περίοδο, έχει προκαλέσει την υποψία των
ερευνητών για το αν θα έπρεπε να αναζητήσουµε την καταγωγή του θεσµού σε αυτές
τις θέσεις, που παρουσιάζουν ένα εντελώς διαφοροποιηµένο ευρηµατολόγιο, σε
σχέση µε αυτό που διαµορφώθηκε κατά την ΜΜ εποχή. Αναπόφευκτα, προκαλεί
έντοµους προβληµατισµούς η «έκρηξη» στην παραγωγή πήλινων οµοιωµάτων, των
ειδωλίων που κατακλίζουν τις πρώιµες επιχώσεις των ΙΚ, η οποία θα µπορούσε να
αποδοθεί σε µία ραγδαία αλλαγή στον συµβολικό κώδικα των κατοίκων της τελικής
φάσης της ΠΜ ΙΙΙ και της πρώιµης φάσης της ΜΜ Ια. Είναι γεγονός ότι µεγάλο
µέρος των ερευνών εστιάζεται στη χρονολογική ακολουθία των ΙΚ σε σχέση µε την
εµφάνιση και την εξέλιξη του ανακτορικού θεσµού. Ωστόσο, και σε αυτές τις φάσεις
εξέλιξης, δηµιουργούνται πολλά ερωτηµατικά ως προς τις χρονολογικές αποκλίσεις,
ιδιαίτερα σε σχέση µε την ανέγερση των νέων ανακτόρων και την προσπάθεια
διατήρησης του θεσµού στο πλαίσιο µιας ανακτορικής διαχείρισης. Τέλος, ένα από τα
πιο προβληµατικά σηµεία της χρονολόγησης των ΙΚ είναι αυτό που σχετίζεται µε την
ύστερη «επιβίωση» του φαινοµένου και την τελική του αποδιοργάνωση και
εγκατάλειψη. Η ακριβής χρονολογική ταύτιση αυτών των «γεγονότων» θα µπορούσε
να ρίξει φως σε πλήθος ζητηµάτων που σχετίζονται µε τις κοινωνικές ανακατατάξεις
της εποχής.
Το παραπάνω δειγµατοληπτικό διάγραµµα των προβληµάτων που σχετίζονται
µε τη χρονολόγηση των ΙΚ, είναι ενδεικτικό της σηµασίας που έχουν τα ακριβή
δεδοµένα των ανασκαφών για την ασφαλή χρονολόγηση του αρχαιολογικού
καταγραφήµατος των ΙΚ. Η χρονολόγηση των ΙΚ στηρίζεται ως επί το πλείστον σε
σχετικές χρονολογικές προσεγγίσεις. Αν και η αρχική χρονολογική ταξινόµηση
στηρίχθηκε πάνω σε µία, λανθασµένη όπως αποδείχτηκε αργότερα, έµµεση αναλογία
απόλυτου χαρακτήρα (πρβλ. τον «καµαραϊκό» επιχρωµατισµό των ειδωλίων), ο
χρονολογικός ορίζοντας ορίστηκε µε βάση τα στρωµατογραφικά και τυπολογικά
δεδοµένα του ευρηµατολογίου.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Στρωµατογραφία
Η στρωµατογραφική αλληλουχία ήταν πάντα µια δύσκολη υπόθεση στην
ανασκαφή των ΙΚ. Οι αιτίες που προκάλεσαν τόσες «διαφοροποιήσεις» στην οµαλή
διαµόρφωση της αρχαιολογικής επίχωσης, έχουν συµβάλλει στο σχηµατισµό µιας
«ασφαφούς» στρωµατογραφικής διαδοχής – η ανθρώπινη και η φυσική διατάραξη
των στρωµάτων από τότε που εναποτέθηκαν έχουν αλλοιώσει το αρχαιολογικό
καταγράφηµα. Η ελλιπής ανασκαφική µεθοδολογία επιβάρυνε ακόµη περισσότερο
την κατάσταση. Μόνο στην Ερµηνευτική Περίοδο µπορούµε να µιλάµε για σοβαρές
στρωµατογραφικές καταγραφές, τόσο στην περίπτωση του Γιούχτα, όσο και στην
περίπτωση των Ατσιπάδων.
Παρά την πρωιµότητα της ανασκαφής και χωρίς ακόµη να έχει οριοθετηθεί
στρωµατογραφικά η Εποχή του Χαλκού στην Κρήτη, ο Myres, είναι ο πρώτος που
κατέγραψε µε σαφήνεια, ανάλογη µε τα δεδοµένα της εποχής, τη στρωµατογραφία
του ανεσκαµένου χώρου στον Πετσοφά (εντός του χώρου που ορίζει ο
αναληµµατικός τοίχος) (Myres 1902 – 3: 357 – 358). Η στρωµατογραφία του Myres,
όπως και σε άλλες περιπτώσεις των δεδοµένων της ανασκαφής του, θα αποτελέσει
για πολλά χρόνια σηµείο αναφοράς για τα στρωµατογραφικά δεδοµένα των ΙΚ, και
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κατά συνέπεια και για τις χρονολογικές προσεγγίσεις των µελετητών (βλ. σχετικό
σχολιασµό στο Α΄ Κεφάλαιο).
Ο Myres διέκρινε τρία στρώµατα (επιφανειακό, µεσαίο, κατώτερο), από τα
οποία το µεσαίο που είχε και το µεγαλύτερο πάχος, φαίνεται να αποτελεί το κύριο
στρώµα χρήσης του ΙΚ. Εκ των υστέρων βέβαια αποδείχτηκε ότι πρόκειται µάλλον
για ένα αδρό διαχωρισµό της στρωµατογραφικής ακολουθίας του Πετσοφά. Η
διάκριση σε δύο µεγάλες περιόδους χρήσης του ιερού, δεν ανταποκρίνεται στα
σηµερινά δεδοµένα εξέλιξης των ΙΚ. Άλλωστε τόσο τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του
όσο και το εύρος της κατανοµής του ευρηµατολογίου (όπως διαπίστωσε η «ελεγκτική
ανασκαφική έρευνα» του ∆αβάρα, υποδεικνύουν µια πολύ πιο σύνθετη χρονολογική
ακολουθία στην εξέλιξη του ιερού (Nowicki 1994: 31). Ιδίως η περιγραφή του
κατώτερου στρώµατος κρίνεται αναξιόπιστη, εφόσον, παρόλο που χαρακτηρίζει τις
αρχιτεκτονικές δοµές ως «ύστερο κτίριο», επισηµαίνει ότι οικοδοµήθηκε πάνω στο
κατώτερο αργιλώδες στρώµα, στο οποίο δεν βρέθηκαν στοιχεία κινητού
ευρηµατολογίου.
Οι δοκιµαστικές τοµές που έκανε ο Έβανς στο χώρο της Ψηλής Κορυφής στον
Γιούχτα, ήταν όπως φαίνεται ικανές για να καταγράψει στρωµατογραφικά
χαρακτηριστικά της θέσης. Ο Έβανς διέκρινε δύο κυρίως στρώµατα χρήσης του
ιερού: το πρώιµο στρώµα, το οποίο ήταν σε επαφή µε τον φυσικό βράχο, περιείχε
άφθονη τέφρα (grey ash stratum), µε κεραµική της ΜΜ Ι – ΙΙ περιόδου· πάνω από
αυτό βρίσκεται το κοκκινωπό στρώµα καµµένης γης (reddish stratum of burnt earth)
το οποίο περιείχε ΜΜ ΙΙΙ κεραµική (PM I: 157).
Είναι ενδιαφέρον ότι η µεταγενέστερη ανασκαφή του χώρου επιβεβαίωσε ως
«ασφαλείς» τις στρωµατογραφικές διακρίσεις του Έβανς (Karetsou 1974: 234).
Βέβαια η συστηµατική ανασκαφή διεύρυνε αναπόφευκτα τα στρωµατογραφικά
δεδοµένα του χώρου (Karetsou, 1976: 417 – 8, 1978: 232, 235, εικ. 3, εικ. 6, 1980:
342, 345, εικ. 3, εικ. 4). Στις προαναφερόµενες εικόνες των προκαταρκτικών
εκθέσεων δίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία των ανασκαφών των ΙΚ,
στρωµατογραφικές τοµές. Τα σχέδια αυτά αναδεικνύουν τη σύνθετη δοµή των
στρωµάτων, ιδίως από την ΜΜ Ια έως την ΥΜ Ι περίοδο.
Οι σωστικές ανασκαφές της Περιόδου Παγίωσης, ασφαλώς δεν παρέχουν
ασφαλείς στρωµατογραφικές ενδείξεις, παρά µόνο υπαινιγµούς για το στρώµα
«µελανής γης» µέσα στο οποίο βρίσκονταν τα περισσότερα δείγµατα των ειδωλίων.
Τις περισσότερες φορές τα ειδώλια ανασύρονται από τις σχισµές των βράχων µέσα σε
καµµένο χώµα, οπότε είναι επόµενο να µην δίνονται στρωµατογραφικά στοιχεία
(Πλάτων 1951: 102 – 3, ∆αβάρας 1974: 210).
Αντίθετα, κατά την Ερµηνευτική Περίοδο, οι στρωµατογραφικές ενδείξεις
καταγράφονται πλέον µε πιο συστηµατικό τρόπο. Αξιοσηµείωτη ωστόσο είναι η
προσκόλληση στα στρωµατογραφικά δεδοµένα παλαιότερων ανασκαφών. Στη
σύντοµη αναφορά στην ανασκαφή στο Μετζολατί του Κόφινα, γίνεται αναφορά του
«µελανού στρώµατος επίχωσης», ενός στρώµατος µε µεγάλο πάχος όπως µπορεί
κανείς να διακρίνει από σχετική φωτογραφία, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις
(Karetsou – Rethemiotakis (1990) 1995: 429, πιν. 209β).
Στην προκαταρκτική έκθεση της ανασκαφής στον Κορακιά των Ατσιπάδων,
σηµειώνεται η παρουσία δύο µόνο στρωµάτων χρήσης του ιερού (Peatfield 1992: 66).
Τα λεπτά στρώµατα της µινωικής επίχωσης, εκτείνονται σε όλη την περιοχή του ΙΚ.
Το κατώτερο πατάει στην κόκκινη αργιλώδη γη του φυσικού βράχου. Η σηµερινή
επιφάνεια, η οποία σε ορισµένα σηµεία θα µπορούσε να είναι και η τελική µινωική
επιφάνεια χρήσης, ήταν σκοτεινόχρωµη· το ευρηµατολόγιο του στρώµατος είχε
µερικών διαταραχθεί από την διάβρωση. Το δεύτερο στρώµα, παρουσιάζει
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µεγαλύτερη οµοιογένεια, είναι χρώµατος πορτοκαλί, και περιείχε κινητά ευρήµατα
όχι σε µεγάλη πυκνότητα. Σε όλη την έκταση φαίνεται ότι τα αντικείµενα κείτονται
«εν θέσει» (in situ), ιδιαίτερα αυτά που βρέθηκαν µέσα στις σχισµές των βράχων.
Πολλά ευρήµατα βρέθηκαν πάνω ακριβώς στην επιφάνεια της κοκκινωπής γης (terra
rossa) των βράχων, κάτι που αποδεικνύει ότι αυτή ήταν η επιφάνεια στα µινωικά
χρόνια. Παρόλα αυτά επιχειρήθηκαν δοκιµαστικές τοµές στο κοκκινωπό στρώµα, οι
οποίες επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η απουσία σοβαρών στρωµατογραφικών
παρατηρήσεων στη νέα ανασκαφή του Τραόσταλου, φαινόµενο που ίσως
αντικατοπτρίζει την κατάσταση της διαταραγµένης επίχωσης του ιερού (Chryssoulaki
2001: 60). Την τριµερή στρωµατογραφική διαίρεση και τον οµοιογενή χαρακτήρα
που παρουσιάζει συνήθως η στρωµατογραφία των ΙΚ, επιβεβαίωσε και η πρόσφατη
πανεπιστηµιακή ανασκαφή στο Βρύσινα (Τζαχίλη, προφ. πληρ.). Εντύπωση ωστόσο
προκάλεσε το σκοτεινόχρωµο µεσαίο στρώµα (30 εκ. περίπου, µε πλήθος βοόσχηµων
ειδωλίων και τραχωτών οστράκων), το οποίο είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί ως
«καµµένο», γεγονός που θέτει σε αµφιβολία τη χρήση των πυρών στο συγκεκριµένο
ιερό (Τζαχίλη, προφ. πληρ.).
Τυπολογικές ακολουθίες ευρηµάτων
Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των ευρηµάτων των ΙΚ, αποτέλεσαν το
σηµαντικότερο αρχαιολογικό εργαλείο για τη σχετική χρονολογική ταξινόµηση των
ιερών. Τόσο τα ακίνητα ευρήµατα (τεκτονικές δοµές, αρχιτεκτονικές κατασκευές),
όσο και τα κινητά (ειδώλια, κεραµική, λίθινα και µετάλλινα αντικείµενα), έδωσαν τη
δυνατότητα στους ερευνητές να ανιχνεύουν µε µεγάλη ασφάλεια, τα «γεγονότα» της
ιστορίας των ιερών, σε σχετική τουλάχιστον χρονολογική κλίµακα. Είναι ενδιαφέρον
να δώσουµε µερικές αδρές γραµµές των προσπαθειών αυτών.
Ήδη ο Myres, που υπήρξε ο πρώτος αρχαιολόγος που διέκρινε την
«καµαραϊκή» τεχνοτροπία της Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη, είχε της αίσθηση της
χρωµατικής αναλογίας των ειδωλίων µε τη διακοσµητική τέχνη της αντίστοιχης
κεραµικής. Η αδρή χρονολογική διάκριση που κάνει στο εύρηµα του Πετσοφά, σε
πρώιµη και ύστερη περίοδο, φαίνεται ότι στηρίζεται περισσότερο στα δεδοµένα της
στρωµατογραφίας και της «ανακτορικής δόµησης» του κτιρίου, δηλαδή του κτιρίου
που περιβάλλεται από τον αναλληµατικο τοίχο. Παρουσιάζοντας τους πηλούς µε τους
οποίους πλάθονται τα ειδώλια του ιερού αναφέρει, προκειµένου για το πρώτο είδος
πηλού (α), ότι πρόκειται για ένα είδος πηλού που ταυτίζεται µε τον «πηλό της τοπικής
Μινωικής (Καµάρες) κεραµικής του Ρουσσόλακκου» (Myres 1902 – 3: 360). Με
αυτόν τον πηλό έχουν κατασκευαστεί τα περισσότερα ειδώλια του ιερού. Χωρίς να το
αναφέρει ρητά, φαίνεται ότι ο Myres εντάσσει στην ίδια εποχή µε την αντίστοιχη
κεραµική (καµαραϊκή) τα ειδώλια από τον Πετσοφά.
Ο Πλάτων αντιπαραβάλλει το εύρηµα του Μαζά µε το αντίστοιχο του
Πετσοφά, «λόγω της µεγίστης οµοιότητος των αναθηµάτων και του τρόπου της
αναθέσεώς των», και το χρονολογεί «την αυτήν χρονικήν περίοδο», δηλαδή τη ΜΜ Ι.
Αναφέρει ότι η χρωµατική διακόσµηση είναι απόλυτα σύµφωνη µε αυτήν την
χρονολόγηση. Αντίθετα, ο µικρός αριθµός και η οµοιοµορφία του ειδωλοπλαστικού
συνόλου, υποδεικνύουν ότι «η χρονική έκταση της αναθέσεως... δεν ήταν µεγάλη»
(Πλάτων 1951: 113). Η απουσία οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής δοµής δείχνει ότι ο
Μαζάς δεν θα πρέπει να χρονολογηθεί πέρα από τη ΜΜ Ι περίοδο. Μέσα από τις
συγκρίσεις των ιερών στην µελέτη του, ο Πλάτωνας διαπιστώνει ότι η υπαίθρια
λατρεία των ΙΚ θα πρέπει να ορισθεί «καθ’ολόκληρον την ΜΜ Ι εποχήν», ενώ σε
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ορισµένα ιερά φαίνεται ότι παρατάθηκε και στην ΜΜ ΙΙ φάση. Κατά την ύστερη
ΠλΑ περίοδο κτίζονται οι πρώτες τεκτονικές δοµές, οι οποίες επιφέρουν κάποιες
αλλαγές στη λατρευτική πρακτική. Η αναβίωση της λατρείας µέσα σε µικρά κτίρια
παρατηρείται κατά την ΜΜ ΙΙΙ – ΥΜ Ια περίοδο, ενώ η εξωτερική εµφάνιση αυτών
των ιερών δε θα πρέπει να ήταν και πολύ διαφορετική από εκείνη που αποδίδεται στις
απεικονίσεις της εποχής (Πλάτων 1951: 158 – 9).
Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα
∆εν είναι λίγες οι φορές που τα αρχιτεκτονικά λείψανα στα ΙΚ έχουν γίνει το
αντικείµενο εµπεριστατωµένων χρονολογικών προσεγγίσεων. Ενώ παλαιότερα
πίστευαν ότι οι σύνθετες αρχιτεκτονικές δοµές θα πρέπει όλες να χρονολογηθούν στη
ΝΑ περίοδο, περισσότερο εµπεριστατωµένες έρευνες απέδειξαν ότι το οικοδοµικό
πρόγραµµα των ιερών παρουσιάζει όχι µόνο ΠλΑ, αλλά ίσως και ΠρΑ φάσεις.
Κατά τον Peatfield η ανέγερση κτιρίων στα ΙΚ, θα πρέπει να συνδεθεί µε την
διαδικασία θεσµοθέτησης των ιερών (Peatfield 1987: 92), η οποία κατά τον Rutkowki
λαµβάνει χώρα στην ΜΜ ΙΙΙ περίοδο, ο οποίος ωστόσο σηµειώνει ότι ενδεχοµένως
υπάρχουν µια ή δύο εξαιρέσεις (Rutkowki 1972: 159, 186). Πέρα όµως από τα
ερωτηµατικά που εγείρονται για τις οικοδοµικές φάσεις στα ΙΚ (ξύλινα κτίρια –
λίθινα κτίρια, πρόχειρες λίθινες κατασκευές – ανακτορικές αρχιτεκτονικές δοµές κτλ,
Pendlebury 1939: 103, Platon 1951: 96), το σηµαντικότερο πρόβληµα εστιάζεται
στην ακριβή χρονολόγηση των αρχιτεκτονικών δοµών σε σχέση µε την αρχαιολογική
επίχωση των ΙΚ. Η περίπτωση του Πετσοφά µας δίνει ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα του σχετικού προβληµατισµού.
Ο Myres διαπραγµατεύεται τις αρχιτεκτονικές δοµές του ιερού υπό τον τίτλο
«Το ύστερο κτίριο» (Myres 1902 – 3: 358 – 360). Από την περιγραφή των
αρχιτεκτονικών καταλοίπων είναι εµφανές, ότι η αρχαιολογική εικόνα των σχετικών
ευρηµάτων υποδεικνύει σύνθετες αρχιτεκτονικές δοµές. Φαίνεται ότι δεν είχε
αναγνωρίσει αρχικά τον αναληµµατικό χαρακτήρα των δόµων που περιέβαλλαν την
επίχωση. Εστιάζει την προσοχή του περισσότερο στα στοιχεία της εσωτερικής
διευθέτησης του χώρου (παρουσία πλακόστρωτου, θρανίου, παραστάδας θυρώµατος,
πακτωµένου δαπέδου κτλ). Με τα ελλιπή χρονολογικά δεδοµένα της εποχής,
καταλήγει ότι «... η χρονολόγηση του κτιρίου στηρίζεται κατά προσέγγιση στην
οµοιότητα που παρουσιάζει το θρανίο και το επιχρισµένο δάπεδο µε αντίστοιχα των
σπιτιών στο Ρουσσόλακκο, και θα πρέπει να αποδωθεί στην «Ύστερη Μινωική ή
Πρώιµη Μυκηναϊκή περίοδο». Επιπλέον ο υψίπους λίθινος λύχνος, το µοναδικό
εύρηµα του ∆ωµατίου Ι, συνάδει µε την παραπάνω χρονολόγηση» (Myres 1902 – 3:
360).
Η επαναπροσέγγιση του υλικού της ανασκαφής του Myres, από τον
Rutkowki, είχε ως αποτέλεσµα την αναθεώρηση ή καλύτερα την ένταξη των
αρχιτεκτονικών δεδοµένων στα σηµερινά χρονολογικά πλαίσια ((Rutkowki 1972:
159, 1986: 78 – 80, 1991: 17 - 21). Ο ελικωτός, «κυκλώπειας τοιχοδοµίας» τοίχος,
αναγνωρίστηκε ως αναληµµατικός του τεµένους, και χρονολογήθηκε ήδη από την
ΜΜ Ι περίοδο, ενώ η εσωτερική διευθέτηση του χώρου σε στεγασµένα δωµάτια,
χρονολογήθηκε κατά την ΜΜ ΙΙΙ περίοδο. Το αρχιτεκτονικό πρόγραµµα της ΜΜ ΙΙΙ
περιόδου δεν αφήνει αµφιβολίες για την θρησκευτική λειτουργία του. Θα πρέπει να
σταµάτησε η χρήση του κατά την ΥΜ Ι περίοδο. Ακόµη και σήµερα είναι αναγκαία η
εµπεριστατωµένη µελέτη των ερειπίων του ιερού αφού «... τα αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα, καθώς και τα επιφανειακά ευρήµατα από το ιερό του Πετσοφά,
υποδεικνύουν περισσότερες φάσεις εξέλιξης του ιερού και µια πιο σύνθετη ιστορία»
(Nowicki 1994: 31).
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Στην πρώτη ανασκαφική περίοδο της νέας έρευνας του ΙΚ στο Γιούχτα,
επιβεβαιώθηκε σε γενικές γραµµές η χρονολόγηση των αρχιτεκτονικών λειψάνων του
ιερού κατά τη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο από τον Έβανς (η επιβεβαίωση έγινε µε βάση την
κεραµική). Ωστόσο ήδη από τότε η Καρέτσου εξέφρασε ορισµένες επιφυλάξεις για τη
χρονολόγηση του αναληµµατικού τοίχου Ι, ο οποίος δεν είναι συµµετρικά ευθύς, και
δεν παρουσιάζει τον µνηµειακό χαρακτήρα του αναληµµατικού τοίχου ΙΙ. Η
αρχαιολόγος διακρίνει χρονολογικά τους δύο τοίχους µε βάση κάποιες µορφολογικές
ιδιαιτερότητές τους. Ο Ι είναι πιο φτωχός και ασύµµετρος, άρα και παλαιότερος από
τον ΙΙ που παρουσιάζει µεγαλύτερη µνηµειακότητα (Karetsou, A. 1974: 230). Στην
αναθεωρηµένη έκδοση του έργου του ο Rutkowki (1986), παρουσιάζει τα νέα
στοιχεία της ανασκαφής του Γιούχτα. Στην παρουσίαση αυτή είναι εµφανής η
πολύπλοκη αρχιτεκτονική εξέλιξη του ιερού, που ιδίως στην ΝΑ του φάση αποκτά
µνηµειακό χαρακτήρα, τέτοιο που να καθιστά το συγκεκριµένο ιερό το
σηµαντικότερο του είδους στη µινωική Κρήτη. Κατά τον πολωνό ερευνητή, οι
αναληµµατικοί τοίχοι θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ΜΜ χρονολογικό ορίζοντα, ενώ
οι στεγασµένοι χώροι σε ΝΑ φάσεις. Τα ανατολικά δωµάτια αποτελούν
αρχιτεκτονικές µεταβολές της ΥΜ Ι περιόδου. Ο Rutkowki διαµορφώνει µε αυτόν
τον τρόπο ένα γενικό µοντέλο ερµηνείας της λίθινης οικοδοµικής πρακτικής στα ΙΚ.
Κατά την ΠλΑ περίοδο, τα άνδηρα που έχουν ήδη δηµιουργηθεί, από την έναρξη της
λειτουργίας των ιερών, ισχυροποιούνται µε αναληµµατικούς τοίχους. Κατά την
περίοδο θεσµοθέτησης των ΙΚ, δηλαδή κατά την ΜΜ ΙΙΙ, το οικοδοµικό πρόγραµµα
γίνεται πιο σύνθετο, γεγονός που αντικατοπτρίζει µεγάλες αλλαγές στις τελετουργικές
πρακτικές των ΙΚ.
Ειδώλια
Η χρονολόγηση των αντικειµένων από τον Πετσοφά έχει στηριχθεί στην
ανάλυση των ειδωλίων. Η απουσία σαφούς στρωµατογραφίας, επέβαλλε την χρήση
στιλιστικών κριτηρίων για την δόµηση µιας επαρκούς τυπολογίας. Τα πιο εύκολα
χρονολογήσιµα ειδώλια είναι αυτά του Πετσοφά, όπου η διακόσµηση – λευκή ή
πολύχρωµη σε µελανό βάθος – παραπέµπει στην καµαραϊκή κεραµική. Ωστόσο είναι
εσφαλµένη η άποψη ότι όλα τα χρωµατιστά ειδώλια πρέπει να χρονολογηθούν στη
ΜΜ Ι – ΙΙ περίοδο (Peatfield 1987: 92). Ο ανασκαφέας πάντως του Πετσοφά τα
τοποθετεί χονδρικά στη ΜΜ ΙΙ (Nowicki 1994: 31). Έκτοτε και οι περισσότεροι
µελετητές ακολουθούν σε γενικές γραµµές τη χρονολόγηση αυτή.
Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια του Πλάτωνα στη χρονολόγηση των
ειδωλίων µε βάση τα στιλιστικά τους χαρακτηριστικά (πλαστικά και χρωµατικά).
Συγκρίνοντας το «είδωλο λατρευούσης γυναικός» της Συλλογής Γιαµαλάκη µε το
ειδωλοπλαστικό σύνολο των µέχρι τότε γνωστών ΙΚ, κατέληξε στην εξής
«αποκαθισταµένη σειρά»: «ΜΜ Ια είδωλα Πετσοφά, Γιούχτα, Μαζά· περισσότερον
προηγµένα ακανθωτόν Αγίας Τριάδος, είδωλα Χαµαίζι και Πισκοκεφάλου· ΜΜ Ιβ
Παλαικάστρου, Κουµάσας, Φαιστού· ΜΜ ΙΙ ειδώλιο Γιαµαλάκη» (Πλάτων 1951:
150).
Όµως δεν είναι µόνο η τυπολογία των ειδωλίων που βοηθάει στην
χρονολόγηση του ευρηµατολογίου και γενικότερα του ιερού. Τα µορφολογικά και
διακοσµητικά δεδοµένα αποτελούν ασφαλώς τα βασικά χαρακτηριστικά για τέτοιου
είδους προσεγγίσεις. Είναι ενδιαφέρον, ότι από πολύ νωρίς χρησιµοποιήθηκαν και
άλλα στοιχεία τους για χρονολογικές προσεγγίσεις. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται από
«φέροντα» χαρακτηριστικά των ειδωλίων: από τους ενδυµατολογικούς, τους
κοµµωτικούς συρµούς κ.τ.ο. Ήδη στο κείµενο του ο Έβανς επιχειρεί, για πρώτη ίσως
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φορά, τη χρονολόγηση µε βάση το γυναικείο περικόρµιο (ΡΜ Ι: 153). Αναφέρει ότι
το γυναικείο περικόρµιο που είναι ανοικτό στο στήθος και ανασηκώνεται στις πλάτες
σχηµατίζοντας έναν γιακά του τύπου των Μεδίκων, αποτελεί ένα στοιχείο που
παρατηρείται ήδη από την ΠΜ ΙΙΙ στις σφραγίδες, και το οποίο επιβιώνει µέχρι την
ΜΜ ΙΙ περίοδο. Ακολούθησαν και άλλες σχετικές προσεγγίσεις. Ο Peatfield
παρατήρησε ότι ο γιακάς των Μεδίκων συνοδεύεται στα ενδυµατολογικά
χαρακτηριστικά ενός γυναικείου ειδωλίου, σχεδόν πάντα, από ένα ψηλό καπέλο. Τα
δύο αυτά χαρακτηριστικά συναντώνται πάντα µαζί, στα καµαραϊκά ειδώλια.
Συγκρίσεις µε ανθρώπινες αναπαραστάσεις στις ΠλΑ σφραγίδες, αποδεικνύουν ότι η
συγκεκριµένη αµφίεση είναι πολύ χαρακτηριστική για την περίοδο των πρώτων
ανακτόρων. Άλλα ειδώλια θα µπορούσαν ενδυµατολογικά να χρονολογηθούν στην
ΝΑ περίοδο, µε βάση τα χαρακτηριστικά της κόµµωσης. Τα τελευταία δεν είναι
χρωµατισµένα και τα καλύτερα παράλληλά τους για την ασφαλή τους χρονολόγηση,
που είναι δια µέσου της κόµµωσής τους, µπορούν να αναζητηθούν στις ΝΑ
σφραγίδες και στις τοιχογραφίες (Peatfield 1987: 92).
Η σηµαντικότερη µέχρι τώρα µονογραφία για το ανδρικό ζώµα έχει
προσφέρει το κατάλληλο υλικό για τη χρονολόγηση των ειδωλίων µε βάση τον
ενδυµατολογικό συρµό (Σαπουνά – Σακελλαράκη 1971). Ιδιαίτερα τα γραπτά
(ζωγραφιστά) διακοσµητικά θέµατα πάνω στα ζώµατα, δίνουν τη δυνατότητα
διάκρισης των λεπτοµερειών των ενδυµατολογικών συρµών µεταξύ της ΠλΑ και της
ΝΑ περιόδου, γεγονός που επιτρέπει την χρονολόγηση µε βάση τα πλαστικά και µόνο
χαρακτηριστικά, και όχι µόνο µε βάση τη χρωµατική διακόσµηση (Σαπουνά –
Σακελλαράκη 1971: 154 – 185).
Την απουσία συστηµατικών δηµοσιεύσεων αλλά και των ειδικών µελετών για
την κρητική πηλοπλαστική των µινωικών και γεωµετρικών χρόνων, διαπιστώνει και η
Πιλάλη – Παπαστερίου στη µονογραφία της για τα µινωικά ειδώλια της Συλλογής
Μεταξά, υπογραµµίζοντας ότι η κατάσταση αυτή δηµιουργεί εµπόδια στην
προσπάθεια προσδιορισµού, όχι µόνο µιας απόλυτης αλλά ακόµα και σχετικής
χρονολόγησης. Τα ειδώλια της Συλλογής προσεγγίζονται χρονολογικά µε βάση την
κόσµηση του κεφαλιού, την ενδυµασία, την χειρονοµία και γενικότερα την διάπλαση
της όλης δοµής, ή των επιµέρους χαρακτηριστικών τους (Πιλάλη – Παπαστερίου
1992: 137 – 139).
Κεραµική
Η κεραµική αποτελεί το ασφαλέστερο χρονολογικό τεκµήριο για τη σχετική
χρονολόγηση των ΙΚ. Ασφαλώς οι αποσπασµατικές ανασκαφές και οι ελλιπέστατες
δηµοσιεύσεις του υλικού έχουν διαµορφώσει και εδώ ένα εξαιρετικά οµιχλώδες
τοπίο. Το πρόβληµα της δηµοσίευσης ή της δηµοσιοποίησης των «οριοθετικών
κεραµικών συνόλων», δηλαδή της πρωιµότερης και της υστερότερης κεραµικής
κατέχει ιδιαίτερα βαρύνουσα σηµασία διότι σχετίζεται µε ζητήµατα της καταγωγής
και της παρακµής των ΙΚ. Οι αντεγκλίσεις πάνω σε αυτά τα θέµατα οφείλονται
ασφαλώς στην ασάφεια ως προς τα ανασκαφικά δεδοµένα αυτής της κεραµικής. Είναι
πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγµα της ΠΜ ΙΙ κεραµικής από το Γιούχτα, που
δηµοσιοποιείται µε προφορικές πληροφορίες οι οποίες παρεισφρύουν στα άρθρα των
εκάστοτε ερευνητών που τυχαίνει να έχουν κάποια σχετική συζήτηση µε την
ανασκαφέα.
Τα κεραµικά σύνολα έχουν διαµορφώσει εν πολλοίς τις αντιλήψεις που
κυριαρχούν σήµερα για τις πρώιµες φάσεις των ΙΚ. Στον Πετσοφά έχουν
αναγνωριστεί όστρακα µε χαρακτηριστική ΠΜ ΙΙΙ διακόµηση (λευκή γραµµική επί

169

µελανού βάθους), και ο Warren παρατήρησε ότι πολλά από τα ειδώλια έχουν
διακοσµηθεί µε την ίδια τεχνική (Peatfield 1987: 90). Τώρα πια, µετά από τις
συστηµατικές ανασκαφές στο Γιούχτα και στον Κορακιά, βάσιµα υποστηρίζεται ότι
οι πρώτες ενδείξεις που συνδέονται µε τελετουργικές δραστηριότητες στα Μινωικά
ΙΚ, χρονολογείται στην ΠΑ εποχή (ΠΜ ΙΙΙ – ΜΜ Ι). Είναι πιθανό ο Γιούχτας να
λειτουργούσε ως χώρος λατρείας ήδη από την ΠΜ ΙΙ (Nowicki 2001: 31). Οι
ασφαλείς αυτές σχετικές χρονολογήσεις οφείλονται αποκλειστικά στη ερµηνεία των
κεραµικών ενδείξεων.
Σχετική απόκλιση από τα έως τώρα δεδοµένα των κεραµικών µαρτυριών, σε
σχέση µε την έναρξη της λατρείας των ΙΚ, παρέχει η πρόσφατη πανεπιστηµιακή
ανασκαφή στο Βρύσινα. Η ΜΜ επίχωση ξεκινά από την ΜΜ Ιβ, εποχή ανέγερσης
των πρώτων ανακτόρων (Τζαχίλη, προφ. πληρ.), και όχι από την ΜΜ Ια, όπως
συµβαίνει στην κεντρο-ανατολική Κρήτη. Το φαινόµενο γεννά πολλά ερωτηµατικά:
πρόκειται για καθυστερηµένο απόηχο στις αποµακρυσµένες δυτικές επαρχίες, των
εξελίξεων στη λαϊκή αυθόρµητη λατρεία, που λαµβάνουν χώρα στην κεντρική και
ανατολική Κρήτη; Ή µήπως πρόκειται για την κατευθυνόµενη ενέργεια ενός
ανακτορικού κέντρου, στην προσπάθειά του να «επικυρώσει» την εξουσία του στην
ευρύτερη περιοχή;
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Η απόλυτη χρονολόγηση µε βάση τους χρονολογικούς συσχετισµούς των
µινωικών ευρηµάτων µε ιστορικές χρονολογήσεις (όπως π.χ. µε την αιγυπτιακή
χρονολόγηση) ή µε καλά χρονολογηµένα γεωφυσικά «γεγονότα» (π.χ. έκρηξη του
ηφαιστείου της Σαντορίνης), έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ιστορία της έρευνας των
ΙΚ. Φυσικά τέτοιου είδους προσεγγίσεις δεν περιορίζονται στο υλικό που προέρχεται
από τα ΙΚ, αλλά αφορούν στο σύνολο του ευρηµατολογίου του µινωικού πολιτισµού.
Οι πρωτοπόροι ερευνητές των ΙΚ, ωστόσο είναι και οι πρώτοι που επιχείρησαν
απόλυτες χρονολογήσεις µε βάση το αιγυπτιακό χρονολογικό σύστηµα, και για αυτό
θα άξιζε ένας µικρός σχολιασµός. Η χρονολόγηση αυτή αρχικά στηρίχθηκε πάνω
στην κεραµική. Τόσο o Myres όσο και ο Evans υπήρξαν πρωτοπόροι στην επινόηση
και παγίωση της κεραµικής χρονολογικής περιοδολόγησης του κρητικού πολιτισµού
της Εποχής του Χαλκού. Ιδιαίτερα σηµαντική σύµπτωση για την ασφαλή
χρονολόγηση του ευρηµατολογίου των ΙΚ.
Ο Myres, όπως είδαµε στην παρουσίαση του σύντοµου βιογραφικού του,
υπήρξε ο πρώτος αρχαιολόγος που διέκρινε την «καµαραϊκή» κεραµική κατηγορία. Η
σύµβολή του ωστόσο δεν περιορίζεται µόνο στην αναγνώριση της κατεξοχήν
µινωικής κεραµικής, τουλάχιστον µε τα δεδοµένα εκείνης της εποχής. Η παραίνεση
του Petrie προς τον νεαρό τότε αρχαιολόγο να αναζητήσει τα «αιγαιακά κεραµεικά
τεκµήρια» που είχε βρει στην Αίγυπτο, στο χώρο από τον οποίο προήλθαν, δηλαδή
στο Αιγαίο, βοήθησαν τον Myres να συσχετίσει την «καµαραϊκή» κεραµεική
κατηγορία µε την αιγυπτιακή ιστορία.
Με το κεφάλαιο για το «Ιερό Κορυφής στον Γιούχτα» στο The Palace of
Minos, τα ΙΚ πλέον εντάσσονται στο χρονολογικό σύστηµα του Evans µε την κάθε
δυνατή ακρίβεια, µε βάση τα έως τότε ανασκαφικά δεδοµένα. Έκπληξη προκαλεί η
εύστοχη χρονολόγηση του ΙΚ στο Γιούχτα µε βάση τις δοκιµαστικές τοµές που
επιχείρησε ο Evans. Η αρχαιολογική εµπειρία ήταν εξαιρετικά αποσπασµατική και
ελλιπής. Παρόλα αυτά ο Evans έθεσε, σε γενικές γραµµές, επιτυχώς τα χρονολογικά
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όρια των ΙΚ, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη γενεσή τους στη ΜΜ Ια, κάτι που
επιβεβαιώθηκε από τη µεταγενέστερη έρευνα67.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Οι συνθετικές χρονολογικές προσεγγίσεις σπανίζουν στη βιβλιογραφία των
ΙΚ. Σε όλες, ωστόσο, τις συνθετικές προσεγγίσεις της ιστορίας του θεσµού,
παρατηρείται η προσπάθεια των ερευνητών να διαµορφώσουν ένα στοιχειώδες
σχεδιάγραµµα ενός χρονικού εξέλιξης των ΙΚ. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σχεδόν
εξολοκλήρου στο πλαίσιο της Ερµηνευτικής Περιόδου. Ίσως δεν είναι τυχαίο. Τα
δεδοµένα των συστηµατικών ανασκαφών, όχι µόνο διεύρυναν κατά πολύ το
χρονολογικό εύρος επιβίωσης του θεσµού (ιδίως µε την περίπτωση του Γιούχτα),
αλλά επιπλέον επέτρεψαν πιο σαφείς, και πιο ολοκληρωµένες χρονολογικές
αποκαταστάσεις της εξέλιξης του θεσµού.
Ο Rutkowki, επιχείρησε στο τέλος του κεφαλαίου που πραγµατεύεται τα ΙΚ,
να δώσει ένα σχεδιάγραµµα εξέλιξης του χώρου λατρείας (Rutkowki 1972: 184 –
188, 1986: 94 – 6). Σύµφωνα µε την προσέγγιση του πολωνού µελετητή, τα ΙΚ
εµφανίζονται γύρω στο 2000 π.Χ. Η ίδρυση των ιερών είναι αυθόρµητη και έχει
λαϊκή βάση. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η διαµόρφωση τόσο των σχετικών
αντιλήψεων, όσο και των κοινωνικών και οικονοµικών αλλαγών που εξώθησαν στην
ίδρυση αυτών των ιερών, θα πρέπει να αναζητηθεί στις διεργασίες που έλαβαν χώρα
κατά την ΠΜ / ΜΜ Ι περίοδο. Βαθµιαία η εξουσία παγιώνεται και συγκεντρώνεται
στα χέρια συγκεκριµένων ανθρώπων από την ΜΜ Ι και έπειτα. Για παράδειγµα, ο
κυβερνήτης της Κνωσού επιχειρεί να επιβάλλει την επιρροή του στο ΙΚ του Γιούχτα,
όπου µέχρι τότε η λατρεία διεξαγόταν αυθόρµητα. Κατά την ΜΜ ΙΙΙ περίοδο η
λατρεία θεσµοθετείται, µε αποτέλεσµα το ιερό να βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο
του ανακτόρου. Αλλαγές παρατηρούνται και στην πίστη: εισάγεται ο πάρεδρος της
θεάς. Κατά την ΥΜ Ι η λατρεία των ΙΚ παρακµάζει. Από την ΥΜ ΙΙ και έπειτα
ελάχιστοι είναι οι προσκυνητές που ανεβαίνουν στην κορυφή του βουνού για να
επιτελέσουν µια εκφυλισµένη τελετουργική διαδικασία. Η µετέπειτα χρήση των ΙΚ
είναι µάλλον περιστασιακή και συνδέεται µε την αντίληψη ότι η βασιλική εξουσία
παραχωρείται στις κορυφές των βουνών, ή ότι οι κορυφές των βουνών αποτελούν
σηµεία επικοινωνίας των βασιλιάδων µε το θείο στοιχείο (ΥΜ ΙΙ – ΙΙΙ).
Ευαίσθητος σε θέµατα ακριβούς χρονολόγησης των ΙΚ, ο Nowicki επιχείρησε
τη σύνθεση µιας «Ιστορίας» και µίας, τολµηρής ενδεχοµένως, «περιοδολόγησης» του
φαινοµένου των ΙΚ (Nowicki 1994: 40 – 1). Η επικρατούσα άποψη έως τότε ήταν ότι
τα ΙΚ λειτούργησαν ως λατρευτικοί θεσµοί κυρίως κατά την ανακτορική περίοδο,
αρχίζοντας ίσως λίγο πιο πριν από την εµφάνιση των πρώτων ανακτόρων και
ενδεχοµένως συνδέονται µε αυτήν την κοινωνική µεταβολή. Μόνο το αρχαιολογικό
καταγράφηµα του ιερού στο Γιούχτα, διαθέτει υλικό που επιτρέπει να γίνεται λόγος
για την χρήση του ιερού έως το τέλος της Εποχής του Χαλκού. Όµως όπως έχει
67

Σε καµία από τις δηµοσιεύσεις ανασκαφικών ή άλλων δεδοµένων που είχα υπόψη µου δεν εντόπισα
πληροφορίες που να σχετίζονται µε µεθόδους απόλυτων χρονολογικών προσεγγίσεων. Υποθέτω ότι
τουλάχιστον το πρόγραµµα του Κορακιά θα περιλαµβάνει σχετική έρευνα, η οποία πιθανότατα δεν
έχει ακόµη δηµοσιοποιηθεί. Παρά τα ελάχιστα οργανικά υλικά που συναντά κανείς στο αρχαιολογικό
καταγράφηµα των ΙΚ, νοµίζω ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθούν «αρχαιοµετρικές» τεχνικές απόλυτων
χρονολογικών προσεγγίσεων και σε αυτές τις θέσεις.

171

ειπωθεί επανειλληµένως, το ΙΚ στην Ψηλή Κορφή του Γιούχτα, αποτελεί µια άτυπη
περίπτωση αρχαιολογικής θέσης, που βρίσκεται ανάµεσα σε σηµαντικά οικιστικά και
ανακτορικά κέντρα, τα οποία διαδραµάτισαν προτεύοντα ρόλο στις ιστορικές
εξελίξεις του νησιού, σε όλη τη διάρκεια της 2ης χιλιετίας. Άλλωστε, όπως εύστοχα
έχει παρατηρηθεί για τις χρονολογικές αποκλίσεις µεταξύ των αγροτικών και των
ανακτορικών ιερών, ενώ διακρίνονται σαφώς στις ύστερες φάσεις της ιστορίας τους,
οι απαρχές τους φαίνεται ότι παρουσιάζουν σχετική χρονολογική οµοιότητα
(Peatfield 1992: 71). Ήδη από την εποχή της Αναγνωριστικής περιόδου, το
πρωιµότερο υλικό των ΙΚ, χρονολογείται κατά την ΜΜ Ι. Η σχετική ένταξη του
ιερού του Γιούχτα, στη χρονολογική ακολουθία µε την οποία είναι δοµηµένος ο 1ος
τόµος του The Palace of Minos, του Έβανς, δεν αµφισβητήθηκε ουσιαστικά έως και
τις τελευταίες δεκαετίες. Ήταν τόσο ισχυρή η εβανσική ένταξη, η οποία στηριζόταν
στο ελλιπές υλικό των δοκιµαστικών τοµών που είχε επιχειρήσει ο αρχαιολόγος στο
Γιούχτα το 1909, που ακόµη και η ανακάλυψη σαφέστατων ΠΜ ΙΙΙ ενδείξεων µέσα
στο «λατρευτικό στρώµα», αλλά και η ανεύρεση ΠΜ ΙΙ φάσης στη χρήση του χώρου,
από τις συστηµατικές ανασκαφές της Καρέτσου, παρόλο που προβληµάτισαν, δεν
φαίνεται να στάθηκαν ικανές να αλλάξουν την παγιωµένη αντίληψη. Η Καρέτσου,
για παράδειγµα, πιστεύει ότι η παρουσία της ΠΜ ΙΙ κεραµικής δεν µπορεί να
αποδοθεί σε λατρευτική δραστηριότητα (Peatfield 1992: 71, Nowicki 1994: 40, 2001:
32, σηµ. 3, Watrous 1995: 394).
Ο Nowicki, από την αρχή που έγινε γνωστή η προφορική πληροφορία της
Καρέτσου, είχε την αίσθηση ότι η συγκεκριµένη ανακάλυψη, ενδεχοµένως
αποτελούσε το κλειδί για το πρόβληµα των απαρχών των κρητικών ΙΚ. Ο Watrous
παραθέτει τις πληροφορίες που άντλησε από σχετική συζήτηση που είχε µε την
Καρέτσου, σηµειώνοντας ότι το ΙΚ του Γιούχτα µας παρέχει τις πιο αξιόπιστες
πληροφορίες για την ασφαλή χρονολόγηση της ίδρυσης των ΙΚ. Το πρωιµότερο
στρώµα που µπορεί άµεσα να συνδεθεί µε τη λατρευτική δραστηριότητα στο χώρο
αυτό χρονολογείται στην ΜΜ Ια περίοδο. Το ΠΜ ΙΙ κεραµικό υλικό που
εντοπίστηκε, διαφέρει από το ΜΜ Ια σε δύο χαρακτηριστικά: καταρχήν πρόκειται για
ένα µικρό αριθµό οστράκων σε σύγκριση µε τον τεράστιο όγκο της ΜΜ Ια κεραµικής
που βρέθηκε στο ιερό και δευτερευόντως «... δεν υποδεικνύουν λατρευτικό
χαρακτήρα», χωρίς ωστόσο να δίνονται πιο σαφείς εξηγήσεις για το τι σηµαίνει αυτό
(Watrous 1995: 394). Τόσο ο µικρός αριθµός των οστράκων, όσο και ο
διαφοροποιηµένος «χαρακτήρας» της κεραµικής, θα µπορούσαν να υποδείξουν µια
ενδεχόµενη διαφοροποιηµένη λατρεία στη Ψηλή Κορφή του Γιούχτα, κατά την ΠΜ ΙΙ
περίοδο. Το ΜΜ Ια στρώµα περιείχε στάχτη, οστά ζώων, ειδώλια, και πολλά κωνικά
κύπελλα, τα οποία δεν αφήνουν καµία αµφιβολία για τη διαµόρφωση της επίχωσης
µέσα από λατρευτικές διαδικασίες. Τα δεδοµένα που παρουσιάζει ο Peatfield, είναι
κατά τον Watrous όµοια µε αυτά του Γιούχτα. Θα µπορούσε κανείς να κάνει λόγο για
ένα χρονολογικό σταθερότυπο στη χρήση των ακρορεινών θέσεων κατά τη 3η
χιλιετία. Ωστόσο, στον Κορακιά δεν εντοπίστηκε ΠΜ ΙΙ στρώµα, αλλά ΠΜ Ι
(Peatfield 1992: 71 – 2, Morris & Peatfield 1995: 644). Ο Watrous υπογραµµίζει ότι ο
προανακτορικός οικιστικός στερεότυπος, συµπεριλαµβάνει την εντατική χρήση και
κατοίκιση των βουνών στην Κρήτη. Ωστόσο δεν αποκλείει το ενδεχόµενο να
αναγνωριστεί ένα είδος λατρείας στο ΠΜ ΙΙ στρώµα της Ψηλής Κορφής και στο ΠΜ
Ι στρώµα του Κορακιά (Watrous 1995: 394).
Ο Nowicki επισηµαίνει ότι η σύµπτωση της ίδρυσης των ΙΚ µε τα πρώτα
ανάκτορα, είναι ένα από τα προβλήµατα που έχουν προσελκύσει δικαίως το
ενδιαφέρον των ερευνητών. Οι αντιπαραθέσεις εστιάζονται στο ερώτηµα «ποιο
ιδρύθηκε πρώτο, το ΙΚ ή το ανάκτορο;» (Nowicki 1994, 40 και σηµ. 53). Ήδη από

172

την µελέτη Πλάτωνα διακρίνεται αυτή η τάση για συγχρονισµό των δύο φαινοµένων,
µε ενδεχόµενη πρόθεση την αλληλοεξαρτούµενη ερµηνευτική προσέγγιση µεταξύ ΙΚ
και ανακτόρων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 κυριαρχούσε η άποψη του Cherry,
o οποίος υπογράµµισε µε τον πιο εντόνο τρόπο την χρονολογική σύµπτωση των ΙΚ
και των ανακτόρων, αποκαλύπτοντας καθαρά τις κοινωνικές επιπτώσεις που θα
µπορούσε να έχει µια τέτοια προσέγγιση. Τα ΙΚ συνδέονται άµεσα µε την κοινωνική
προαγωγή που εκφράζεται από την διαµόρφωση του πολιτικού και οικονοµικού
συστήµατος των ανακτόρων: «µε απόλυτους χρονολογικούς όρους τα ΙΚ εντάσσονται
στην ανακτορική εποχή – δεν έχει ανάκτορο, δεν έχει ΙΚ» (Peatfield 1987: 89).
Σύµφωνα µε την ερµηνεία του Cherry, τα ΙΚ αντιµετωπίζονται ως ένα αναπόσπαστο
φαινόµενο του σχηµατισµού του ανακτορικού συστήµατος. Ο Peatfield, ενώ αρχικά
φαίνεται να συντάσσεται σε γενικές γραµµές µε την ευρέως τότε διαδεδοµένη θεωρία
του Cherry για τον συγχρονισµό των δύο φαινοµένων (των ΙΚ και των ανακτόρων)
(Peatfield 1987: 89), αργότερα θα πάρει αποστάσεις από την προσέγγιση αυτή
(Peatfield 1990: 123 - 4), τονίζοντας, στην κριτική που ασκεί στο µοντέλο του
Cherry, την µοναδική σχεση των ΙΚ µε την ΠΜ εποχή, στο επίπεδο της λατρείας.
Πιστεύει ότι η καταγωγή της λατρευτικής αγωγής των ΙΚ θα πρέπει να αναζητήθει
στην ΠΜ εποχή (Peatfield 1987: 90, 1990: 124). Με την ανασκαφική εµπειρία που
αποκτά από την έρευνα του ΙΚ στον Κορακιά, ο Peatfield αποµακρύνεται πια εντελώς
από το µοντέλο του Cherry. Η διαδροµή αυτή, η οποία δείχνει τη πορεία ενός
ερευνητή από τη σχέση που αναπτύσσει κάθε φορά µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα του
θέµατος που ερευνά, αποκαλύπτει µε τον καλύτερο τρόπο την αποµάκρυνση των
θεωρητικών προσεγγίσεων από τα δεδοµένα του αρχαιολογικού καταγραφήµατος,
κάτι που έχει επισηµάνει ο Nowicki µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο (Nowicki
1994: 31, 40, 2001: 31).
Ωστόσο, σύµφωνα µε τις σχετικές χρονολογικές ακολουθίες, οι πρωιµότερες
ενδείξεις από τα ΙΚ (ΜΜ Ια), χρονολογούνται σε φάση που δεν έχουν ακόµη
ανεγερθεί τα ανάκτορα (ΜΜ Ιβ) (Branigan 1970: 123, Rutkowski 1986: 94). Οι
συστηµατική ανασκαφή της Ψηλής Κορφής στον Γιούχτα, έδωσε πιο ακριβή στοιχεία
πάνω στο θέµα. Σύµφωνα µε τον Warren, το συγκεκριµένο ιερό εγκαθιδρύθηκε κατά
την ΜΜ Ια περίοδο (γύρω στο 2000 π.Χ.), πριν από την ίδρυση των ανακτόρων,
περίοδος κατά την οποία υπήρξε ένα τοπικό ιερό (Karetsou 1974: 234, 1981b: 145,
Warren 1988: 6). Ήδη ο Έβανς είχε ανασύρει από τους αρµούς του «κυκλώπειου»
τείχους, δηλαδή του τεµενικού τείχους που περιβάλλει σε µεγάλη έκταση το ιερό,
«τυπική ΜΜ Ια» κεραµική. Με βάση την κεραµική, είχε υποθέσει ότι η ανέγερση του
τείχους είναι σύγχρονη µε την εποχή που προηγείται της ίδρυσης των ανακτόρων
(PM I: 156). Στο πλαίσιο ερµηνείας των «οχυρωµένων προανακτορικών
ακροπόλεων» του Αλεξίου (Αλεξίου 2000: 140 - 143), η µαρτυρία του Evans
ενδεχοµένως υποδεικνύει άλλου είδους χρήση του χώρου, και όχι αναγκαστικά την
ίδρυση του ΙΚ.
Ο Nowicki επισηµαίνει ότι η πρώιµη χρονολόγηση του Γιούχτα είναι µία
επιπλέον ισχυρή ένδειξη ότι η συγκεκριµένη θέση υπήρξε η πρώτη λατρευτική θέση
αυτού του είδους και ο τόπος που θα πρέπει να αναζητηθεί η καταγωγή της όλη ιδέας
(Nowicki 1994, 40). Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία, µπορούµε να υποθέσουµε
ότι η «αναρρίχηση µινωιτών στα βουνά του νησιού, οι οποίοι µετέφεραν µαζί τους
αναθηµατικές προσφορές προκειµένου να τις αφήσουν στις κορυφές», θα µπορούσε
να έχει γίνει µεταξύ της ΠΜ ΙΙ και ΠΜ ΙΙΙ περιόδου, η παγίωση του θεσµού κατά την
ΠΜ ΙΙΙ – ΜΜ Ι περίοδο, ενώ παράλληλα δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο,
ιδιαίτερα στην περίπτωση του Γιούχτα, η λατρεία να άρχισε από την ΠΜ ΙΙ περίοδο
(Nowicki 1994, 40, 2001: 35-6).
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Η «προκαταρκτική περιοδολόγηση» που προτείνει ο Nowicki είναι ιδιαίτερα
σηµαντική για την ιστορία της έρευνας (Nowicki 1994, 40). Υποδηλώνει µε τον πιο
χαρακτηριστικό τρόπο την ωριµότητα στην οποία είχε φτάσει η συζήτηση επί των
χρονολογικών ζητηµάτων που αφορούν στα ΙΚ, το 1994. Ακόµη και στα
µεταγενέστερα άρθρα του, ο πολωνός ερευνητής ουσιαστικά φαίνεται να βελτιώνει το
περιοδολογικό σχέδιο που προτείνει, παρά να το αναθεωρεί (Nowicki 2001, 31 – 6).
Αξιοσηµείωτη ωστόσο είναι η αυτοσυγκράτηση του αρχαιολόγου (πολλές φορές
τονίζει ότι δεν αποκλείται µια νέα ανασκαφή να µας προκαλέσει έκπληξη), καθώς
επίσης και η προσήλωσή του στα αρχαιολογικά δεδοµένα, όπως υποδηλώνει η
υπενθύµησή του ότι η προτεινόµενη περιοδολόγηση βασίζεται στα δεδοµένα που
έρχονται στο φως από τις ανασκαφές και από τα δεδοµένα των επιφανειακών
ερευνών, και όχι από υποθετικές προσεγγίσεις (Nowicki 1994, 40, 2001: 31). Ωστόσο
είναι εµφανέστατη η παγιωµένη πεποίθηση του αρχαιολόγου στην ύπαρξη
πρωιµώτατων φάσεων στην ιστορία των ΙΚ.
Ο Nowicki διακρίνει εφτά (7) φάσεις στην ιστορία των ΙΚ (Nowicki 1994, 40
- 1):
1) Υποθετική φάση 0: ΠΜ ΙΙ, ίσως και πρωιµότερα κατά την ΤΝ / ΠΜ Ι ?
Πρόκειται για χώρους λατρείας που βρίσκονται πάνω στις κορυφές λόφων, µε αρκετά
ξεκάθαρη παρουσία διασκορπισµένων κροκάλων (αποστρογγυλεµένων ποταµίσιων
χαλικιών). Ασφαλώς η υπόθεση του Nowicki στηρίζεται αποκλειστικά στο εύρηµα
του Κορακιά. Και ενώ έχει προϋποτεθεί ότι το ιερό του Γιούχτα κατέχει κυρίαρχη
θέση στις απαρχές και στην καταγωγή του θέσµου, η υποθετική φάση προσκρούει
στο γεγονός ότι το συγκεκριµένο εύρηµα λανθάνει στο ιερό της Ψηλής Κορφής.
Αναγκαστικά λοιπόν ο Nowicki αναφέρει ότι, λόγω ακριβώς της απουσίας των
κροκάλων, αλλά και του «οριοθετικού στοιχείου», δηλαδή του χώρου γύρω από τον
οποίο στοιβάζονται οι κροκάλες και τα ειδώλια, από το ιερό του Γιούχτα, δεν
µπορούµε να γνωρίζουµε αν πρόκειται για µια νέα ιδέα που υπήρχε είτε στο Γιούχτα,
είτε αλλού κοντά στην Κνωσό. Στην προκειµένη περίπτωση είναι εµφανές ότι η
αντίληψη για την «πρωτοκαθεδρία», τόσο σε θέµατα καταγωγής, όσο και σε θέµατα
ακµής και παρακµής, του ΙΚ στον Γιούχτα, επισκιάζει εντελώς την πιθανότητα της
εµφάνισης του θεσµού σε ένα µεγαλύτερο γεωγραφικό πλαίσιο, ιδίως σε µία τόσο
πρώιµη εποχή.
2) Φάση Ι: η έναρξη της λατρείας στα ΙΚ – πρωιµότατη φάση κατά την ΠΜ ΙΙ
– ΠΜ ΙΙΙ. Στη φάση αυτή, ο αρχαιολόγος εντάσσει την πιθανή ίδρυση του ΙΚ στον
Γιούχτα, και υποθέτει ότι από κει διαδόθηκε αργότερα σε άλλα µέρη του νησιού.
Τονίζει ωστόσο, ότι µερικές περιοχές επιδεικνύουν έντονη αντίσταση στην διάδοση
της νέας λατρείας (Μάλια, Φαιστός, ∆υτικά Σητειακά Βουνά, το Εσωτερικό Λασίθι
κ.ά.). Η ιδιαίτερη αυτή γεωγραφική κατανοµή ενδέχεται να είναι εντελώς
πλασµατική, κάτι που παραδέχεται και ο αρχαιολόγος (Nowicki 1994, 40, σηµ. 55).
Το σίγουρο είναι ότι έρχεται σε µεγάλη αντίθεση µε την άποψη του Peatfield ότι η
λατρεία στα ΙΚ υπήρξε ο πρώτος θρησκευτικός θεσµός που συνέβαλλε στην
ενοποίηση της µινωικής λατρείας, και συµβολικά της µινωικής κοινωνίας. Η
διάκριση που προτείνει ο Peatfield, γίνεται στο πλαίσιο την ΠλΑ φάσης των ΙΚ, όπου
υπήρχαν πολλά ιερά στις κορυφές των βουνών, υποδεικνύοντας ότι είχε διαµορφωθεί
ήδη ενιαία θρησκευτική αντίληψη της ιερότητας των βουνών. Αντίθετα, κατά την ΝΑ
φάση, τα πράγµατα αλλάζουν µορφή, εφόσον παρατηρείται έντονος συγκεντρωτισµός
της πίστης µέσα αφενός από την συρρίκνωση του αριθµού των ΙΚ, και αφετέρου από
την επιβίωση ΙΚ που βρίσκονται σε άµεση σχέση (τοπογραφική, οπτική,
διαχειριστική, ευρηµατολογική) µε µεγάλα ανακτορικά κέντρα (Peatfield 1992: 61).
Κατά την άποψη του Nowicki, και έχοντας πάντα ως επιχείρηµα τη διάδοση της
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λατρείας στα ΙΚ, η υποτιθέµενη ενότητα της µινωικής κοινωνίας, δεν φαίνεται να
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα τόσο στην ΠρΑ, όσο και στην ΠλΑ Κρήτη
(Nowicki 1994, 40, σηµ. 55).
3) Φάση ΙΙ: ΠΜ ΙΙΙ / ΜΜ Ι, περίοδος επέκτασης του θεσµού των ΙΚ. Στην
φάση αυτή εντάσσονται οι πρώτες τεκτονικές δοµές (άνδηρα), που ενδεχοµένως να
έγιναν στο Γιούχτα και στον Πετσοφά (στο τέλος της φάσης;). Παράλληλα
εµφανίζονται πολλά ΙΚ στις ακρόρειες των βουνών που περιβάλλουν την κεντρική
Κρήτη, στο ανατολικό Σητειακό Υψίπεδο, και στον Ισθµό του Ρεθύµνου. Η λατρεία
παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά: το «οριοθετικό στοιχείο», τις κροκάλες, τα
κωνικά κύπελλα και τα ειδώλια, ενώ δεν θα πρέπει να γίνονταν θυσίες. Παράλληλα ο
αρχαιολόγος αναφέρει, ότι θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας το γεγονός ότι ο
σύγχρονος µε τη φάση οικιστικός στερεότυπος χαρακτηρίζεται από αµυντικές
αγροικίες και οικισµούς και ορισµένα οχυρά που χτίστηκαν την περίοδο αυτή. Η
παρατήρηση του Nowicki, χωρίς να σχολιάζεται περαιτέρω, είναι ιδιαίτερα
σηµαντική, διότι εµπλέκει τις διάφορες διαβιοτικές χρήσεις των ακρορεινών θέσεων
της εποχής, µε την, διαπιστωµένη πια, λατρευτική χρήση τους ως ΙΚ.
4) Φάση ΙΙΙ: (ΜΜ Ιβ) ΜΜ ΙΙ – Πρωτοανακτορική: η περίοδος ακµής των ΙΚ.
Οι αρχιτεκτονικές διεργασίες της εποχής των Πρώτων Ανακτόρων είναι πιθανόν να
µην άφησαν ανεπηρέαστα και τα ΙΚ. Ο Nowicki υποθέτει ότι σε αυτή τη φάση οι
αρχιτεκτονικές δοµές έγιναν πιο σύνθετες. Τα τοπικά ιερά έφτασαν στη µεγαλύτερη
ακµή τους, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνονταν θυσίες. Αντίθετα, τόσο στο
Γιούχτα, όσο και στον Πετσοφά, έχουν εντοπιστεί στρώµατα στάχτης. Το οικιστικό
αρχέτυπο παρουσιάζει σχετικούς µετασχηµατισµούς: παρά την διατήρηση σε τοπικό
επίπεδο, κάποιων οχυρωµένων οικισµών και αγροικιών, σε άλλες περιοχές
παρατηρείται µια έκρηξη της εµφάνισης µεγάλων, ανοικτών οικισµών, φαινόµενο
που υποδηλώνει κάποια πολιτική και διοικητική ενοποίηση η οποία θα µπορούσε να
συσχετισθεί µε µεγάλα κέντρα που διαµορφώνουν γεωγραφικές περιφέρειες
επιρροής.
5) Φάση IV: ΜΜ ΙΙΙα, εποχή παρακµής της παλαιάς ΠρΑ και ΠλΑ λατρείας
των ΙΚ. Πολλά από τα τοπικά ιερά που εξυπηρετούσαν µικρούς οικισµούς,
εγκαταλείφθηκαν στο τέλος την ΜΜ ΙΙ περιόδου. Ο αρχαιολόγος σαφέστατα συνδέει
το φαινόµενο µε τον «καταστροφικό ορίζοντα» της εποχής, όπως λέει
χαρακτηριστικά, ο οποίος διαµορφώθηκε ως το αποτέλεσµα πολεµικών διαδικασιών
και όχι τόσο κάποιων φυσικών καταστροφών. Η περίοδος αυτή, αποτελεί µία
ενδιάµεση περίοδο, κατά την οποία ο πολιτικός και κοινωνικός συγκεντρωτισµός
διαµορφώνουν τη νέα τάξη υπό την κυριαρχία της Κνωσού. Ο αρχαιολόγος αφήνει να
εννοηθεί ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις «παύσης» της λατρείας, µέσα στην
αναστάτωση που προκάλεσαν οι καταστροφές της ενδιάµεσης περιόδου, που
οδήγησαν στην ίδρυση των νέων ανακτόρων κατά την ΜΜ ΙΙΙβ περίοδο.
6) Φάση V: ΜΜ ΙΙΙ – ΥΜ Ι. Πρόκειται για την εποχή των νεοανακτορικών
ορεινών ιερών και ναών. Την φάση αυτή ανεγείρονται στα εναποµείναντα ΙΚ
ισχυρότατες αρχιτεκτονικές δοµές, και στεγασµένοι χώροι, που παραπέµπουν στην
ανακτορική αρχιτεκτονική. Τα ΙΚ αποκτούν όλα τα χαρακτηριστικά της
νεοανακτορικής λατρείας: στεγασµένους χώρους (ναούς;), βωµούς, θυσίες.
Παράλληλα συνεχίζονται οι αναθηµατικές προσφορές ειδωλίων, µεταξύ των οποίων
και χάλκινα δείγµατα. Ο Nowicki παρατηρεί ότι σε αυτήν τη φάση µε τα ισχυρά
αρχιτεκτονήµατα, η λατρεία αποκτά πιο θεσµοθετηµένο χαρακτήρα παρά ποτέ, µε τη
σηµείωση ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση του Γιούχτα, το φαινόµενο αυτό
παρατηρείται ήδη από την Φάση ΙΙΙ.
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7) Φάση VI: ΥΜ ΙΙ – ΙΙΙ, η περίοδος της παρακµής των ΝΑ ακρορεινών
ιερών. Στην φάση αυτή επιβιώνουν µόνο τα σηµαντικότερα τελετουργικά κέντρα της
προηγούµενης φάσης (Γιούχτας). Ο αρχαιολόγος υποθέτει ότι η λατρεία αποκτά
αναχρονιστικό χαρακτήρα, µαζί µε την παλαιά καθεστηκυία τάξη (πολιτική και
κοινωνική). Παρατηρείται κάποια τάση των ανθρώπων να επιστρέψουν στη λατρεία
των φυσικών στοιχείων (πηγές, σπήλαια). Τέλος, αµυδρές επιβιώσεις τις λατρείας
των ΙΚ, ανιχνεύονται στην λατρεία σε σηµεία, κάτω ακριβώς από τις απότοµες
πλαγιές στους οχυρωµένους ΥΜ ΙΙΙγ οικισµούς.
Η προτεινόµενη περιοδολόγηση της ιστορίας του θεσµού των ΙΚ, συντίθεται
µε βάση και άλλες πτυχές της µινωικής κοινωνίας. Ο Nowicki παρουσιάζει την
εξέλιξη των ΙΚ, σε σχέση µε την εξέλιξη του οικιστικού στερεότυπου της κάθε
εποχής. Παρόλο που δίνει πληροφορίες για τις ιδιαιτερότητες της λατρείας σε κάθε
φάση, µέσα από τα υλικά κατάλοιπα των λατρευτικών σκευών και των τελετουργικών
διαδικασιών, είναι αξιοσηµείωτο ότι ουσιαστικά η προσέγγιση είναι κατά βάση
κοινωνικά προσανατολισµένη. Αξίζει τέλος να σηµειωθεί, ότι παρά τις διαβεβαιώσεις
για την προσκόλληση του στα αρχαιολογικά δεδοµένα, φαίνεται ότι πέρα από την
Υποθετική φάση 0, και η Φάση Ι, όπως και η Φάση VI, παρουσιάζουν λίγο πολύ,
υποθετικά στοιχεία, τόσο σε ότι αφορά τη λατρεία, όσο και σε ότι αφορά τον
χαρακτήρα της χρήσης των θέσεων σε αυτές τις εποχές. Με το έργο του Nowicki, ο
προβληµατισµός για την ακριβή χρονολόγηση των ΙΚ, συστηµατοποιείται και
οργανώνεται, βελτιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις µεταγενέστερες προσεγγίσεις.
∆εν είναι όµως µόνο η σύνθεση του χρονικού των ΙΚ, που απασχολεί τους
ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Ζητήµατα ανασύνθεσης των χρονολογικών
δεδοµένων που έχουν ανακύψει από τις επιµέρους έρευνες αφορούν στις απαρχές και
στην καταγωγή του θεσµού, στις χρονικές διαβαθµίσεις στην εξέλιξη της ακρορεινής
λατρείας σε σχέση µε τις κοινωνικές µεταβολές κατά την ανακτορική περίοδο, και
φυσικά σε ζητήµατα χρονολογίας που έχουν να κάνουν µε τον εκφυλισµό του θεσµού
και της εγκατάλειψης των ορεινών κορυφών ως προσκυνηµατικών τόπων. Λόγοι
οικονοµίας της εργασίας επιβάλλουν να εστιάσουµε σε ένα από αυτά τα ζητήµατα για
να µπορέσουµε να ανιχνεύσουµε σε σχετικό εύρος τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις
στις ερµηνευτικές προσεγγίσεις.
Οι ερµηνείες που σχετίζονται µε το ζήτηµα των απαρχών της λειτουργίας των
ΙΚ, είναι πολλές και µάλλον αντιφατικές. Οι αντιφάσεις οφείλονται σε µεγάλο βαθµό,
και για µία ακόµη φορά, στις µονόπλευρες εστιάσεις των ερµηνευτικών µοντέλων.
Μία από τις πρώτες ερµηνείες για τις απαρχές των ΙΚ, στηρίχθηκε πάνω σε ένα
στοιχείο γεωγραφικής κατανοµής των ΙΚ. Ήδη ο Paul Faure είχε παρατηρήσει την
µεγάλη συγκέντρωση ΙΚ στην ανατολική περιοχή της επαρχίας Σητείας (Peatfield
1983: 273, σηµ. 5). Παράλληλα είχε σηµειώσει την παρουσία ΠΜ ΙΙΙ οστράκων στα
ΙΚ της ίδιας περιοχής. Τα δύο αυτά στοιχεία, η πυκνότητα των ΙΚ και η ύπαρξη ΠΜ
ΙΙΙ κεραµικής φάσης, τον είχαν οδηγήσει στην υπόθεση ότι το ανατολικό τµήµα της
επαρχίας της Σητείας ενδέχεται να αποτελεί το µέρος εκείνο του νησιού, όπου για
πρώτη φορά διαµορφώθηκε η λατρεία στις ακρορεινές θέσεις. Η κριτική που ασκεί ο
Peatfield στην παραπάνω υπόθεση, δεν είναι δικαιολογηµένη. Καταρχήν αµφισβητεί
την κεραµική µαρτυρία, εφόσον η ΠΜ ΙΙΙ κεραµική της ανατολικής Κρήτης
παρουσιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες, µία από τις οποίες είναι η συνέχιση της
χρήσης της και κατά την περίοδο που σε άλλα µέρη του νησιού είχε αρχίσει η
παραγωγή ΜΜ Ι κεραµικής. Με το επιχείρηµα αυτό, ο Peatfield αµφισβητεί την
πρωιµότητα της χρονολόγησης της λατρείας στα ΙΚ. Πρόκειται για το πρώτο
ουσιαστικά άρθρο του πάνω στα ΙΚ (1983), και παρόλο που ήταν γνωστή η κεραµική
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του Γιούχτα από τις προκαταρκτικές εκθέσεις της Καρέτσου, αποφεύγει την ιδέα της
πρωιµότητας των ΙΚ πέρα της ΜΜ Ι φάσης. Αλλά και το γεωγραφικό τεκµήριο του
Faure, αποτέλεσε στόχο της κριτικής του Peatfield. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
µεγάλος αριθµός των ΙΚ στην Σητεία θα µπορούσε να σχετίζεται λιγότερο µε την
χρονολόγηση και περισσότερο µε την ανάπτυξη του οικιστικού σταθερότυπου της
περιοχής (Peatfield 1983: 273 - 4). Στη Σητεία µπορεί κανείς να διακρίνει µια σειρά
από κορυφογραµµές που αποµονώνονται από µικρές κοιλάδες, οι οποίες είναι αρκετά
γόνιµες, αφού διαθέτουν νερό από τις πηγές των βουνών που τις περικυκλώνουν.
Επιπλέον, τα βουνά αυτά παρέχουν την δυνατότητα πρόσβασης στα υψίπεδα που
είναι κατάλληλα για βοσκή. Συνεπώς, ο Peatfield αναγνωρίζει ένα «στερεότυπο
µικρών κοινοτήτων, που συγκροτούν έναν ή περισσότερους οικισµούς µέσα στις
µικρές κοιλάδες» (Peatfield 1983: 274). Σε κάθε κοιλάδα δεσπόζει µία ψηλή κορυφή
των βουνών από τα οποία περιβάλλεται. Κατά συνέπεια το τοπίο µε την αντίθεση των
µικρών κοιλάδων και των κορυφών πάνω από αυτές, είναι το κατάλληλο για την
διάδοση των ορεινών ιερών. Με άλλα λόγια ο Peatfield θεωρεί ότι ο πλουσιότατος
κάθετος διαµελισµός του ανατολικού τµήµατος της επαρχίας Σητείας, υπήρξε η
βασική αιτία για την ανάπτυξη τόσων πολλών ΙΚ, σε τόσο µικρή απόσταση µεταξύ
τους.
Η προσέγγιση του Rutkowski στηρίζεται πάνω στην ιδέα του Faure· µόνο που
την εντάσσει στο δικό του ερµηνευτικό πλαίσιο (Rutkowski 1972: 184 – 5, 1986: 94).
Σηµειώνει ότι κανένας δεν θα µπορούσε να µην παρατηρήσει τον µεγάλο αριθµό των
ΙΚ στο ανατολικό άκρο του νησιού. Όµως, όπως ο Peatfield αποδίδει την πυκνότητα
αυτή σε µία τοπογραφική ιδιαιτερότητα της περιοχής, και όχι σε µία πρώιµη
χρονολόγηση του φαινοµένου, έτσι και ο πολωνός αρχαιολόγος µε τη σειρά του
αποδίδει το γεγονός της πυκνής κατανοµής των ΙΚ, στους πλούσιους βοσκότοπους
της περιοχής, στηρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη λαϊκή θρησκεία των βοσκών και
των αγροτών της ΜΜ εποχής. Με την διαπραγµάτευση των σχετικών θεµάτων ο
Rutkowski απέδειξε ότι όχι µόνο τα βοόσχηµα ή τα ζώδια των προβάτων σχετίζονται
µε την ανάπτυξη της κτηνοτροφικής παραγωγής στην εποχή αυτή, αλλά και τα
οµοιώµατα της κοπρίδας (Copris), δηλαδή του σκαραβαίου που η ζωή του συνδέεται
µε τα κόπρανα των ζώων, σχετίζονται µε τον πλούτο των βοσκών αλλά και των
αγροτών. Το σύνολο αυτών των ειδωλίων υποδεικνύει την πίστη σε µια λαϊκή
λατρεία όπου κυριαρχούν ποιµενικά στοιχεία (µοτίβα). Η λαϊκή αυτή λατρεία θα
πρέπει να γεννήθηκε σε περιοχές που υπήρξαν ποιµενικές τόσο κατά την αρχαιότητα
όσο και στις µέρες µας. Ο Rutkowski παραπέµπει σε µελέτες όπου υποστηρίζεται ότι
η γεωργοκτηνοτροφία στην Κρήτη έχει υποστεί ελάχιστες και ανώδυνες αλλαγές τα
τελευταία τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Ιδιαίτερα ποιµενική περιοχή, µε τεράστιους και
ανεξάντλητους βοσκότοπους, είναι το ανατολικό υψίπεδο της επαρχίας της Σητείας68.
Ο Rutkowski αφήνει να εννοηθεί ότι δέχεται την θεωρία του Faure για την καταγωγή
του θεσµού από την περιοχή αυτή, αλλά εξηγεί αυτό το φαινόµενο µε βάση τη
συνολική προσέγγιση για τη θέση της θρησκείας των γεωργών και των κτηνοτρόφων
στην θεµελίωση του θεσµού.
Ωστόσο, δεν φαίνεται να συµµερίζεται την χρονολογική απόκλιση που
προτείνει ο Faure µε την χρήση της ΠΜ ΙΙΙ κεραµικής ένδειξης. Η διαµόρφωση µιας
λατρείας στις ακρορεινές θέσεις, η οποία ανάγει την καταγωγή της στις ανάγκες και
στις αγωνίες των βοσκών, θα µπορούσε να ανιχνευθεί στις αλλαγές που έλαβαν χώρα
68

∆ηλαδή της «Πετραίας χώρας Σητείας» όπως ονοµάζεται η περιοχή στα παλιά γεωγραφικά
εγχειρίδια του νησιού. Ευχαριστώ τον κ. Πετράκη Γ., δήµαρχο του ∆ήµου Ιτάνου, για την πληροφορία
ότι ο παλαιός δήµος της περιοχής µε έδρα το χωριό Καρύδι, είχε ως έµβληµα ένα πρόβατο – τον
πλούτο της περιοχής.
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στην Κρήτη, γύρω στο 2000 π.Χ. και εξής, δηλαδή την εποχή που δηµιουργείται το
ανακτορικό σύστηµα (Rutkowski 1972: 185). Οι αλλαγές στις µορφές της εξουσίας
και στο πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα προκάλεσαν πιέσεις στην οικονοµία οι
οποίες οδήγησαν σε µία εντατικότερη κτηνοτροφία. ∆εν είναι όµως µόνο οι
κτηνοτρόφοι που ανέβαιναν στα ΙΚ. Και οι αγρότες συµµετείχαν στην ακρορεινή
λατρεία, προσφέροντας προϊόντα της γης, ιδίως δηµητριακά. Οι πίθοι που βρέθηκαν
στον Κόφινα αποδεικνύουν την αποθήκευση τέτοιων προϊόντων. Επιπλέον, πολλά
από τα µικρογραφικά οµοιώµατα υποδεικνύουν τη χρήση των ιερών και από τους
αγρότες. Ο Rutkowski θεωρεί ότι τα πρώτα ΙΚ ιδρύθηκαν γύρω στο 2000 π.Χ. Η
εµφάνισή τους θα πρέπει να ήταν αυθόρµητη, ίσως σε αντίδραση της αγωνίας και των
αναγκών των γεωργοκτηνοτρόφων. Χωρίς να αποκλείει την πιθανότητα µια ισχυρή
αλλαγή στην αντίληψη για την παρουσία της θεότητας στις κορυφές των βουνών να
προκάλεσε την ευλάβεια των κατοίκων του νησιού, και να οδήγησε στην ίδρυση των
πρώτων ΙΚ, ο πολωνός ερευνητής είναι πεπεισµένος ότι η κύρια αιτία στην αλλαγή
της κοσµοαντίληψης των ανθρώπων εκείνων υπήρξαν οι κοινωνικές και οικονοµικές
αλλαγές που έλαβαν χώρα κατά την ΠΜ / ΜΜ Ι περίοδο. Με το σχόλιο αυτό
φαίνεται ότι ο Rutkowski τοποθετεί τις διεργασίες διαµόρφωσης της νέας αντίληψης
που θα οδηγήσει τους προσκυνητές πάνω στις ακρορεινές θέσεις του νησιού στην
ΠΜ εποχή. Ωστόσο πουθενά στο κείµενό του δεν αναφέρεται η ίδρυση τους σε
πρωιµότερη φάση από την ΜΜ Ι.
Οξεία κριτική ασκεί ο Peatfield στη θεωρία του Watrous για την ανατολική
καταγωγή του θεσµού των ΙΚ. Ο Watrous εντάσσει µε αυτόν τον τρόπο και τα ΙΚ στο
“ex oriente” µοντέλο του, σύµφωνα µε το οποίο η καταγωγή πολλών θεσµών του
µινωικού πολιτισµού θα πρέπει να αναζητηθεί στους µεγάλους σύγχρονους
πολιτισµούς της Εγγύς Ανατολής, της Ανατολίας και της Αιγύπτου. Σύµφωνα µε την
προσέγγιση του Watrous, η αντίληψη για την ιερότητα των ορεινών κορυφών εισήχθη
από την Εγγύς Ανατολή, µαζί µε άλλους κοινωνικούς θεσµούς οι οποίοι
διαµόρφωσαν το ανακτορικό σύστηµα. Παραπέµπει στη θέση Nahariyah της
Συροπαλαιστινιακής ακτής: πρόκειται για ένα ιερό πάνω σε εξέχον σηµείο της ακτής,
που χρονολογείται στην Μέση Εποχή του Χαλκού της τοπικής χρονολογικής
ακολουθίας (Peatfield 1990: 123). Όπως παρατηρεί ο Peatfield, η αντίληψη για την
ιερότητα των βουνών αποτελεί ένα παγκόσµιο και διαχρονικό θρησκευτικό
φαινόµενο. Από την άλλη το ιερό στη Nahariyah δεν είναι πάνω σε βουνό, αλλά σε
ένα χαµηλό ανάχωµα της ακτής· τα αφιερώµατα είναι µεταλλικά ειδώλια που
αναπαριστούν την θεότητα, πράγµα που υποδεικνύει εντελώς διαφορετική αντίληψη
λατρευτικής προσφοράς µε την περίπτωση των µινωικών ΙΚ. Επιπλέον η
χρονολόγηση της συριακής θέσης δεν µπορεί να τοποθετηθεί πριν από το 1900 π.Χ.,
πράγµα που σηµαίνει ότι τα µινωικά ΙΚ προηγούνται κατά 200 χρόνια και πλέον. Ο
Peatfield καταλήγει σηµειώνοντας ότι η αναφορά του ανασκαφέα της θέσης
Nahariyah για την πιθανή σχέση του ιερού µε τα µινωικά ΙΚ, φανερώνει µάλλον την
επίδραση της Κρήτης στην ίδρυση τέτοιων ιερών και όχι το αντίθετο.
Μία άλλη θεωρία που σχετίζεται µε την καταγωγή και τις απαρχές του θεσµού
των ΙΚ είναι αυτή που διατύπωσε ο Cherry (1978). O ερευνητής συνδέει άµεσα την
ίδρυση των ΙΚ µε την ίδρυση των ανακτόρων, σε µία αλληλοεξαρτούµενη σχέση. Και
εφόσον η ίδρυση των ανακτόρων χρονολογείται την ΜΜ Ιβ περίοδο, τότε ανάλογα
και η ίδρυση των ΙΚ θα πρέπει να συσχετισθεί µε αυτήν την χρονολόγηση. Σύµφωνα
µε τον Cherry η θρησκεία είναι αναγκαία περισσότερο για την εγκαθίδρυση της
κοινωνικής ιεραρχίας και όχι τόσο για την διατήρησή της. Το συγκεκριµένο
ερµηνευτικό µοντέλο χρησιµοποιήθηκε για να εξηγηθεί η ευρέως διαδεδοµένη
θεωρία ότι τα ΙΚ είναι ένα φαινόµενο της ΜΜ Ι – ΙΙ περιόδων, δηλαδή της ΠλΑ
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περιόδου, και ότι παρακµάζουν κατά την ΝΑ περίοδο. Ωστόσο, όπως πολύ εύστοχα
παρατήρησε ο Peatfield, η «άµεση σχέση» ανακτόρου και ΙΚ του Cherry,
διαψεύδεται από τις ίδιες της αποδείξεις της: α) οι εικονογραφικές αναπαραστάσεις
των ΙΚ βρίσκονται µόνο στα ανάκτορα, β) τα ανάκτορα και τα ΙΚ διαθέτουν τον ίδιο
λατρευτικό µηχανισµό, γ) η Γραµµική Α είναι κοινή και στις δύο θέσεις, και στα
ανάκτορα, όπως και στα ΙΚ. Οι «αποδείξεις» (α) και (γ) είναι εξολοκλήρου ΝΑ στον
χαρακτήρα και όχι ΠλΑ όπως υποθέτει ο Cherry (Peatfield 1987: 89 – 90, 1990: 123
– 4). Τα δεδοµένα πάνω στα οποία στηρίζεται ο ερευνητής είναι σχεδόν εξολοκλήρου
ΝΑ, γεγονός που µειώνει την αξιοπιστία της θεωρίας του σε ότι αφορά στην εξέλιξη
των ΙΚ κατά την ΠλΑ περίοδο και ασφαλώς στο πρόβληµα του «προθύστερου»,
δηλαδή στο πρόβληµα ποιός από τους δύο θεσµούς προηγείται ο ένας του άλλου: το
ΙΚ ιδρύεται πρώτα, η το ανάκτορο; Το µοντέλο του Cherry, δεν είναι πια αξιόπιστο
εφόσον τα νέα ανασκαφικά δεδοµένα έχουν εντελώς αλλάξει την εικόνα για τις
πρώιµες φάσεις ανάπτυξης του θεσµού. Παρόλα αυτά διατηρεί κάποιο ενδιαφέρον
αφού σε πολλά ζητήµατα µπορεί να φωτίσει τις εξελίξεις του θεσµού των ΙΚ από την
ΠλΑ στην ΝΑ περίοδο και ιδίως τις αλλοιώσεις που υπέστη η διαχείριση της
λατρείας κατά τη διάρκεια της ΝΑ εποχής.
Μία από τις πρώιµες συνθέσεις για την ερµηνεία των απαρχών των ΙΚ,
δόθηκε ήδη από τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της επιφανειακής έρευνας του
Αγιοφάραγγου (Blackman & Branigan 1977). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Branigan
ήταν από νωρίς πεπεισµένος για την πρωιµότατη εµφάνιση του θεσµού: είχε ήδη
υπογραµµίσει ότι η εµφάνιση µικρών ΙΚ θα πρέπει να χρονολογηθεί πριν από την
ανέγερση των πρώτων ανακτόρων (Branigan 1970: 103). Τα «µικρά ΙΚ» του
Branigan, αποτελούν τις ενδείξεις για το πέρασµα από την «προσωπική θρησκευτική
αγωγή» σε πιο κοινωνικές µορφές θρησκευτικών εκδηλώσεων ή και ακόµη
αποτελούν την κατάλληλη ένδειξη ότι η µινωική θρησκεία είχε σε ένα βάθµο
ενοποιηθεί. Αναφέρει ότι τόσο στον Πετσοφά, όσο και στο Μύρτος υπάρχουν
ενδείξεις παρουσίας ΠΜ ΙΙΙ κεραµικής, γεγονός που αποτελεί µία ακόµη ένδειξη της
πρωιµότητας του θεσµού.
Οι ερευνητές του Αγιοφάραγγου διέκριναν τις «προγονικές µορφές» των
µετέπειτα ΙΚ, στις θέσεις που εντόπισαν στις κορυφές επίπεδων, ως επί το πλείστον,
λόφων, που προεξείχαν σχετικά στο µικρο – περιβάλλον της κοιλάδας του
Αγιοφάραγγου. Τα επιφανειακά ευρήµατα περιορίζονταν σε λίγη ΠΜ ΙΙ κεραµική και
σε κάποια ίχνη τοίχων ή τειχών (Blackman & Branigan 1977: 71 – 2). Η γειτνίαση
των θέσεων αυτών µε οικισµούς και µε ταφικούς θόλους, έδωσε τη δυνατότητα στους
ερευνητές να συνθέσουν ένα µοντέλο συγχρονικής χρήσης όλων αυτών των χώρων.
Η συγχρονική χρήση, για κάποια χρονική περίοδο, της ταφικής λατρείας και την
λατρείας σε προεξέχοντα σηµεία λόφων, είναι το κλειδί για την εξέλιξη από το ένα
είδος λατρείας που είναι χαρακτηριστικό για την ΠΜ εποχή, στο άλλο που είναι
µάλλον χαρακτηριστικό για τη ΜΜ εποχή. Κάποια στιγµή φαίνεται ότι τα ΙΚ άρχισαν
να µονοπωλούν τις λατρευτικές δραστηριότητες µικρών κοινοτήτων που τα
περιβάλλουν. Το προτεινόµενο µοντέλο, έγινε στόχος κριτικής στη σχετική
αρθρογραφία µε αιχµή του δόρατος, τόσο τα τοπογραφικά, όσο και τα
ευρηµατολογικά χαρακτηριστικά των πρώιµων αυτών θέσεων (Nowicki 1994: 33,
σηµ. 25).
Ο Watrous επίσης, υποβάλλοντας σε σχετική κριτική τα τοπογραφικά
δεδοµένα του Peatfield για την ταύτιση ενός ΙΚ, προτείνει την ύπαρξη ιερών πάνω σε
λόφους µε το επιπρόσθετο επιχείρηµα, ότι σε πολλούς από αυτούς έχουν βρεθεί και
συγκεντρώσεις κροκάλων (Watrous 1995: 393). Ασφαλώς το δείγµα του, το οποίο
είναι κυρίως από τη Μεσαρά, είναι πολύ µεταγενέστερο από τις υπό συζήτηση
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περιπτώσεις του Αγιοφάραγγου. Ωστόσο, η ιδέα ότι και αργότερα επιβίωσε ένας
τύπος ΙΛ, δηλαδή µιας «λατρείας των λόφων» όπως λέει ο Watrous, ενισχύει την
αντίληψη των ερευνητών, που αναζητούν τις «προγονικές µορφές» των ΙΚ, στα
χαµηλότερα εξάρµατα του αναγλύφου.
Η τάση για όλο και µεγαλύτερη διεύρυνση του χρονολογικού εύρους των ΙΚ
συνεχίστηκε από την ίδια οµάδα ερευνητών, µε την επιφανειακή έρευνα στο Λαµνώνι
Σητείας (Branigan 1998: 58). Στην έρευνα αυτή εντοπίστηκαν θέσεις (ιδίως η θέση
23), πάνω σε επίπεδες κορυφές λόφων που είχαν κλιµακωτές πλαγιές. Η θέση L23A
της επιφανειακής έρευνας στο Λαµνώνι, είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένη στους ανέµους.
Όπως σηµειώνει ο Branigan, «λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της τοποθεσίας, της
κατασκευής που βρέθηκε πάνω στην κορυφή και της κεραµικής κατανοµής,
πιστεύουµε ότι η θέση δεν είναι απίθανο να είχε χρησιµοποιηθεί για οικιακή χρήση
αλλά είναι ακόµη πιο πιθανό να αποτελεί έναν από τους µικρούς λατρευτικούς
χώρους που άρχισαν να εµφανίζονται κατά την ΠρΑ περίοδο» (Branigan 1998: 58).
Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σηµαντική εφόσον η θέση µε βάση τις κεραµικές
µαρτυρίες χρονολογείται στην ΤΝ περίοδο.
Τα στοιχεία που παραθέτει ο ερευνητής για τη θέση L23A της ΤΝ, έγιναν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης του Nowicki σε σχετικό άρθρο του (Nowicki 2001: 32
– 34). Ο Nowicki διαπραγµατεύεται τη θέση σε σχέση µε την θέση στην οποία
βρίσκεται, µε την αρχιτεκτονική κατασκευή που βρέθηκε πάνω σε αυτή, και µε τη
κεραµική, ιδίως µε την κατανοµή της που αποτέλεσε και το βασικό κριτήριο για να
αποδοθεί λατρευτικός χαρακτήρας στη θέση. Σε ότι αφορά τη θέση αναφέρει ότι η
ίδρυση οικισµών σε «ανεµοδερµένους» λόφους αποτελεί στοιχείο που παρατηρείται
όλο και πιο έντονα στην πρόσφατη έρευνα, γεγονός που υποδεικνύει κάποια ανάγκη
προστασίας των κατοίκων από ενδεχόµενες συγκρούσεις. Ιδιαίτερα για την θέση
L23A, θα πρέπει να συνεξετασθεί µέσα στο µικρο-περιβάλλον της κοιλάδας του
Λαµνώνι, προκειµένου να υπάρξουν ασφαλή συµπεράσµατα. Η θέση µοιάζει πολύ µε
διάφορες άλλες θέσεις της ίδιας εποχής που έχουν εντοπιστεί σε όλο το νησί. Η
κατασκευή ενδεχοµένως υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιας οχύρωσης παρά της
στήριξης κάποιου ανδήρου, κάτι που θα ενίσχυε την υπόθεση των οχυρωµένων
οικισµών της ΤΝ. Τέλος, η περίεργη κατανοµή της κεραµικής, πιθανότατα οφείλεται
στη δράση αρχαιοκαπήλων, παρά σε κάποια άλλη διαδικασία σχηµατισµού της
επίχωσης κατά τη διάρκεια της χρήσης της θέσης κατά την ΤΝ. Κατά τον Nowicki η
θέση αυτή δεν ανταποκρίνεται στον έλεγχο προκειµένου να χαρακτηρισθεί
λατρευτική. Πιθανότατα πρόκειται για ένα τυπικό της ΤΝ οικισµό στην κορυφή του
λόφου µε χαρακτηριστικά οχύρωσης. ∆εν αποκλείεται εντός του οικισµού, η
ανασκαφή να αποδείξει την ύπαρξη ενός ιερού (Nowicki 2001: 34).
Ωστόσο το πρώιµο κεραµικό σύνολο από τον Κορακιά των Ατσιπάδων,
αποτελεί, ίσως τη µοναδική µέχρι τώρα, ένδειξη για ενδεχόµενη λατρευτική χρήση
των κορυφών των βουνών κατά την ΤΝ ή την ΠΜ Ι εποχή. Σύµφωνα µε τους
µελετητές του κεραµικού υλικού, το σύνολο δεν περιέχει στοιχεία που θα
µαρτυρούσαν την οικιακή χρήση των σκευών (δε βρέθηκαν οστά, ούτε λίθινα
εργαλεία), ενώ το σχηµατολόγιο των αγγείων είναι εξαιρετικά περιορισµένο (Μorris
& Batten 2000: 375). Αντίθετα κατά τον Watrous το σύνολο υποδεικνύει διαβιωτικό
χαρακτήρα (Nowicki 2001: 34). Ο Nowicki ωστόσο, ακολουθώντας την πάγια
πρακτική του, ελέγχει τα δεδοµένα µε βάση τη θέση και το υλικό. Τοποθετώντας τη
θέση στον περίγυρο της ΤΝ της περιοχής, αναφέρει ότι στην κοιλάδα του Αγίου
Βασιλείου έχουν εντοπιστεί πολλές θέσεις της ΤΝ ή της ΠΜ Ι, πάνω σε λόφους ή σε
κορυφές βουνών. Επιπλέον, υπενθυµίζει ότι στην ανώτερη κορυφή του Κορακιά
βρέθηκαν άφθονα απολεπίσµατα πυριτόλιθου που αποτελούν σύνηθες εύρηµα των
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οικισµών της ΤΝ. Θα µπορούσαν λοιπόν, οι θέσεις αυτές, να θεωρηθούν ως
καταλύµατα ή εποχικές θέσεις ή ακόµη και αποµονωµένα νοικοκυριά. Ωστόσο, δεν
αποκλείει το ενδεχόµενο να είχε λατρευτικό χαρακτήρα η θέση του Κορακιά κατά
την ΤΝ, αναφέροντας ότι αυτό θα µπορούσε να αποδειχθεί αν κάποια από τις άλλες
θέσεις της ΤΝ απέδιδε παρόµοια στοιχεία και χαρακτηριστικά (Nowicki 2001: 34).
Ενδεχοµένως, στον περίγυρο αυτών των θέσεων θα πρέπει να ενταχθεί και η
νεολιθική θέση στην κορυφή του Βρύσινα. Η οπτική επαφή των κορυφών του
Βρύσινα και του Κορακιά, φαίνεται ότι, κατά κάποιο τρόπο, «ενοποιούν την κεντρική
περιοχή του νοµού Ρεθύµνου» (Peatfield 1992: 63), και υποδεικνύουν κοινές τύχες
στη διαµόρφωση των οικιστικών στερεοτύπων. Τα 20 σχεδόν αγγεία της ΤΝ που
έχουν αναγνωριστεί στο περιορισµένο δείγµα της ανασκαφής του ∆αβάρα (Τζαζίλη,
προφ. πληρ.), υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να πρόκειται για έναν ακµαίο νεολιθικό
αµυντικό ή ακόµα και οχυρωµένο οικισµό. ∆εν αποκλείεται όµως και εδώ, όπως και
στην περίπτωση του Κορακιά, να διαπιστωθεί η λατρευτική χρήση του υλικού.
Η άποψη του Peatfield ότι η ακρορεινή λατρεία ανάγει την καταγωγή της στις
θρησκευτικές πρακτικές της ΠΜ εποχής (Peatfield 1987: 90), στηρίζεται µερικώς
πάνω στην ιδέα που είχε διατυπώσει πρώτος ο Rutkowki, ο οποίος ανέφερε ότι «... οι
βαθιά ριζωµένη πίστη στην δύναµη των θεοτήτων που κάνουν την εµφάνισή τους
πάνω στις βουνοκορφές, αναµφισβήτητα ώθησε στην ίδρυση των ΙΚ, ωστόσο οι
κύριες αιτίες για την εµφάνιση αυτή θα πρέπει να αναζητηθούν στις κοινωνικές και
οικονοµικές αλλαγές που λαµβάνουν χώρα κατά την ΠΜ / ΜΜ Ι περίοδο (Rutkowki
1972: 185, 1986: 94). ∆εύτερη πηγή έµπευσης της προσέγγισης του Peatfield, θα
µπορούσε να αναζητηθεί στο έργο του Branigan, ο οποίος ήδη από το 1970, είχε
εστιάσει την προσοχή του στις αρχαιολογικές εκείνες ενδείξεις που µαρτυρούσαν την
λατρευτική χρήση των ταφικών µνηµείων της ΠΜ περιόδου από πυρηνικές
κοινωνικές οµάδες (φατρίες, γένη, οικογένειες κτλ)69. Επιπλέον η οµάδα της
επιφανειακής έρευνας στο Αγιοφάραγγο, είχε υποθέσει ότι διέκρινε το συγχρονικό
εκείνο σηµείο (ΠΜ ΙΙ) κατά το οποίο συνυπήρχαν οι λατρευτικοί ταφικοί θόλοι κοντά
σε «προγονικές µορφές» των ΙΚ, πάνω σε εξέχουσες κορυφές λόφων.
Όπως αναφέρει ο Peatfield, η ανακάλυψη του οικιακού ιερού στο Μύρτος δεν
επηρεάζει την γενική αντίληψη που θεωρεί κύριους χώρους λατρείας της εποχής
αυτής, του ταφικούς θόλους. Οι θόλοι της Μεσαράς, µε τις σύνθετες κατόψεις των
χώρων τους, µε τις πλακόστρωτες αυλές στις εισόδους τους, αλλά και µε το
ευρηµατολόγιο τους το οποίο βρίθει λατρευτικών αντικειµένων (κέρνοι, διπλά
κέρατα, κέρατα καθοσιώσεως, ειδώλια κ.ά.), δεν αφήνουν καµία αµφιβολία ότι
υπήρξαν οι κυρίαρχοι λατρευτικοί χώροι κατά την ΠΜ περίοδο. Ωστόσο, τα ΜΜ
ευρήµατα των θολωτών τάφων περιορίζονται στην κεραµική, γεγονός που
υποδεικνύει ότι οι πάλαι ποτέ λατρευτικοί χώροι είχαν αντικατασταθεί από άλλους
λατρευτικούς χώρους. Οι χρονολογικοί συσχετισµοί δεν αφήνουν αµφιβολία ότι τα
ΠΜ ΙΙΙ και ΜΜ Ια ΙΚ που ιδρύονται σε όλη την κεντρική και ανατολική Κρήτη,
αντικατέστησαν ως κοινωνικοί λατρευτικοί χώροι τους ταφικούς θόλους. Το ειδώλιο
λάτρεως από τον θολωτό τάφο του Αγίου Κυρίλλου, το οποίο είναι πανοµοιότυπο µε
αυτά που βρίσκονται στα σύγχρονα του ΙΚ, είναι µια εντυπωσιακή ένδειξη της
µετάβασης των λατρευτικών πρακτικών από τους σκοτεινούς θόλους στις περίοπτες
κορυφές (Peatfield 1987: 90, 1990: 123 - 6).
Οι πρώιµες «σκοτεινές» φάσεις της περιοδολόγησης που προτείνει ο Nowicki,
δηλαδή η «Υποθετική φάση 0» και ίσως µέρος της Φάσης Ι, έχουν προσελκύσει το
ενδιαφέρον των µελετητών, αλλά λίγες είναι οι συστηµατικές προσεγγίσεις στο θέµα.
69
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Η κατανόηση των προβληµάτων της καταγωγής και του εκφυλισµού του θεσµού,
πέρα των άλλων, είναι βέβαιο ότι θα διαφωτίσει επιπλέον και πολλές πλευρές στις
ιδιαιτερότητες της εξέλιξης της λατρείας στα ΙΚ, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, θα
συντελέσει στην αποκρυστάλλωση του συµβολικού κώδικα µέσα από τον οποίο
εκφράστηκε η τελετουργική διαδικασία στα ιερά αυτά. Η συστηµατική αντιµετώπιση
των χρονολογικών ζητηµάτων, έχει διευρύνει το ερωτηµατολόγιο πάνω στη φύση των
ΙΚ:
Ήταν τα ΙΚ οι πρώτες έξω – οικιστικές και µη – ταφικές λατρευτικές
θέσεις στην µινωική Κρήτη;
Ιδρύθηκαν από την αρχή ως πολιτικά ελεγχόµενοι θεσµοί, ή η ίδρυσή
τους σχετίζεται µε κάποια αυθόρµητη έκφραση της λαϊκής θρησκείας;
Προήλθε η λατρεία στα ΙΚ, από κάποια προηγούµενη λατρεία στις
κορυφές των λόφων, στις άκρες ή πολύ κοντά στους οικισµούς;
Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η τύχη της συγκεκριµένης λατρείας µετά
την εγκατάλειψη των ΙΚ. Που επιβιώνει; Ποιοί αποµένουν οι φορείς
της;
Είναι λογικό να προβάλλει ως έντονη αναγκαιότητα, η εµπεριστατωµένη
µελέτη και η ερµηνεία της ΠΜ ΙΙ κεραµικής του Γιούχτα. ∆υστυχώς το υλικό δεν έχει
δηµοσιευθεί. Η πληροφορία δηµοσιοποιήθηκε, όπως φαίνεται από την Καρέτσου το
198770. Έκτοτε οι πληροφορίες που δίνονται για αυτό το κεραµικό σύνολο είναι
ελάχιστες και προφορικές (Peatfield 1992: 71, Watrous 1995: 394, σηµ.8). Παρόλες
τις διαβεβαιώσεις της ανασκαφέως ότι το σύνολο δεν έχει λατρευτική χρήση, έχουν
εκφραστεί και άλλες απόψεις. Ο Nowicki π.χ. θεωρεί πολύ πιθανό ο Γιούχτας να
χρησιµοποιούνταν ως λατρευτική θέση ήδη από την ΠΜ ΙΙ περίοδο. Η κατάσταση
του υλικού δεν επιτρέπει απαντήσεις που σχετίζονται µε τις απαρχές της λατρείας σε
αυτόν το χώρο. Όταν όµως το υλικό δεν επιτρέπει ασφαλείς απαντήσεις, σίγουρα
θέτει το υπόβαθρο για πλούσιες ερωτήσεις. Μία επισφαλής απάντηση, είναι σίγουρα
λιγότερο επιθυµητή από µια λογικά διατυπωµένη ερώτηση. Για αυτό το λόγο ο
Nowicki διατυπώνει τον σχετικό προβληµατισµό:
Πόσο σηµαντικό είναι το ΠΜ ΙΙ υλικό του Γιούχτα και από τι
αποτελείται πράγµατι;
Εάν δεν µπορεί να συσχετισθεί µε λατρευτικές διαδικασίες, τότε τι
είδους χρήση του χώρου έχουµε αυτήν την περίοδο στον Γιούχτα;
Ποιά φάση της ΠΜ ΙΙ περιόδου αντιπροσωπεύει το δείγµα;
Υπάρχει άραγε συνέχεια µεταξύ του ΠΜ ΙΙ υλικού µε το αντίστοιχο
ΠΜ ΙΙΙ – ΜΜ Ια;
Μήπως η ΠΜ ΙΙ θέση στον Γιούχτα περιοριζόταν γύρω από το χάσµα,
όπου αργότερα χτίστηκε ο βωµός, ή εκτεινόταν σε µεγαλύτερη
έκταση;
Μήπως το πρώιµο αυτό κεραµικό σύνολο συνοδευόταν από κροκάλες,
ή αυτό το στοιχείο εισήχθη αργότερα, κατά τη ΜΜ Ι περίοδο;
Ο Nowicki δεν έχει αµφιβολία για την «πρωτοκαθεδρία» του ιερού της Ψηλής
Κορφής στην ιστορία του θεσµού (Nowicki 2001, 31). Τα γεωγραφικά
χαρακτηριστικά και κυρίως η δεσπόζουσα θέση του βουνού στη βόρεια – κεντρική
Κρήτη, καθώς και η οπτική επαφή που υπάρχει µεταξύ της κορυφής και της Κνωσού,
θεωρούνται από τον αρχαιολόγο οι σηµαντικότεροι παράγοντες για την επιλογή του
χώρου. Αν και η εσωτερική διαρρύθµιση των πρώιµων ΙΚ υποδεικνύει έναν
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«προσωπικό χαρακτήρα» στη λατρεία και στις τελετουργίες, θα πρέπει να δεχτούµε
ότι το ΙΚ ήταν ένα µόνο από τα στοιχεία της ίδιας θρησκείας η οποία εκφράστηκε σε
διάφορους τόπους λατρείας σε όλο το νησί. Αν το ΙΚ στον Γιούχτα ήταν το πρώτο
του είδους που ιδρύθηκε στην Κρήτη, τότε θα µπορούσαµε να πιστέψουµε ότι
αποτέλεσε ένα είδος «προτύπου» για τα άλλα ΙΚ. Τα φυσικά του χαρακτηριστικά
είναι δυνατόν να είχαν διαµορφώσει τις αντιλήψεις για τα τοπογραφικά
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει µία κορφή προκειµένου να επιλεγεί για την
ίδρυση ενός ΙΚ. Ενώ µία απότοµη βραχώδης πλαγιά («χαράκι») είναι εύκολο να
βρεθεί και σε άλλες κορυφές ή ακρόρειες των κρητικών βουνών, δεν είναι πάντα
εύκολο στην ίδια αυτή θέση να εντοπιστεί και κάποιο χάσµα. Το «χαράκι» και το
σπηλαιώδες χάσµα αποτελούν τα δύο βασικότερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της
Ψηλής Κορφής του Γιούχτα. Ενδεχοµένως το χάσµα, να αντικαθιστόταν από τις
βαθειές ρωγµές των βράχων. Το σίγουρο είναι ότι φαντάζει εντελώς αδύνατο να
εντοπίσει κανείς σε αυτήν την διαδικασία, κάποια ανακτορική επιρροή. Για αυτό
υποθέτουµε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά (η τοποθεσία και ο χαρακτήρας της
λατρείας) των ΠρΑ ΙΚ, αντικατοπτρίζουν µερικές εκφάνσεις της µινωικής πίστης της
εποχής. Το πρόβληµα όµως παραµένει: πότε εκδηλώνεται για πρώτη φορά αυτή η
πίστη;
Ο Nowicki εξέτασε συστηµατικά τα επιχειρήµατα µε τα οποία ορισµένοι
µελετητές θεωρούν ότι οι προγονικές λατρευτικές θέσεις των µετέπειτα ΙΚ, θα πρέπει
να υπήρχαν ήδη από την εποχή της ΤΝ (Nowicki 2001, 32 - 35). Αναφέρει
χαρακτηριστικά, ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά δελεαστική, εφόσον παρέχει ένα
ακόµη δεσµό µεταξύ του πληθυσµού της ΤΝ και του αντίστοιχου πληθυσµού της ΠΜ
εποχής. Ωστόσο, υπογραµµίζει ότι για να στηριχθεί µια τέτοια υπόθεση θα πρέπει να
βρεθεί ο τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσαµε να ανιχνεύσουµε την αδιάσπαστη και
αδιάκοπη λατρεία σε «εξέχουσες θέσεις» από την ΤΝ µέχρι την ΠΜ ΙΙ περίοδο,
δηλαδή µια τεράστια περίοδο, κατά την οποία είναι σχεδόν άγνωστες οι εξω –
οικιστικές και µη – ταφικές λατρευτικές θέσεις. Παρόλο που πιστεύει ότι δεν
αποκλείεται να υπάρχουν λατρευτικές θέσεις της ΤΝ σε κορυφές βουνών (κάτι που
αποδεικνύει η περίπτωση του Κορακιά), τονίζει ότι τα µέχρι σήµερα δεδοµένα που
παραθέτουν οι ερευνητές αφορούν µάλλον αµυντικούς οικισµούς αυτής της εποχής
(ΤΝ), παρά κάποιες θέσεις µε αποκλειστικά λατρευτικό χαρακτήρα.
Ο σκεπτικισµός που εκφράζει ο πολωνός ερευνητής δεν αφορά τον Γιούχτα,
όπου η πρωιµότατη φάση της χρήσης του χώρου (ΠΜ ΙΙ), πιθανότατα δεν
αποκόπτεται µε ένα µεγάλο κενό από την πρώιµη λατρευτική φάση του ΙΚ (ΠΜ ΙΙΙ).
Πιστεύει ότι το ΙΚ της Ψηλής Κορφής ιδρύθηκε από τους κατοίκους της Κνωσού, και
συνεπώς θα πρέπει να αποτελούσε µία από τις σηµαντικότερες εκφάνσεις της
κνωσιακής θρησκείας (Nowicki 2001, 35). Ωστόσο αναρρωτιέται πόσο «οµοιογενής»
ήταν ο κρητικός πληθυσµός της ΠΜ ΙΙ – ΙΙΙ εποχής, ιδιαίτερα µε τις αναστατώσεις
που γνώρισε το νησί κατά το γύρισµα από την ΤΝ στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού,
ώστε να είµαστε σε θέση να υποστηρίξουµε το ενδεχόµενο η κνωσιακή θρησκεία να
είχε παγκρήτεια διάδοση. Είναι πεπεισµένος ότι η προσεκτική ανασκαφή του
κατώτατου στρώµατος του χάσµατος, και η ακόµη προσεκτικότερη δηµοσίευση του
κεραµικού υλικού από τον Γιούχτα, θα προετοιµάσει το έδαφος για ασφαλείς
απαντήσεις σε ότι αφορά την διαµόρφωση του θεσµού των ΙΚ. Έως τότε θα πρέπει να
αρκεστούµε στη διαπίστωση ότι η πρωιµότερη φάση των ΙΚ θα πρέπει να
χρονολογείται µε ασφάλεια κατά την ΠΜ ΙΙΙ – ΜΜ Ι περίοδο, µε την σηµείωση το
φαινόµενο ενδεχοµένως να άρχισε στον Γιούχτα, ήδη από την ΠΜ ΙΙ (Nowicki 2001,
36).

183

ΙΙ. ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1.ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ; ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ανασκαφή στην Ψηλή Κορυφή, στο Γιούχτα (1974), η οποία σηµατοδοτεί
την έναρξη µιας νέας περιόδου στη µελέτη των ΙΚ, λαµβάνει χώρα κατά τη χρονική
περίοδο όπου στην βορειοαµερικανική και την ευρωπαϊκή αρχαιολογική σκέψη
παρατηρείται ένα κύµα ενδιαφέροντος για την καταγωγή της κοινωνικής ανισότητας,
για τη διαµόρφωση των κοινωνικών στρωµάτων και για τους τρόπους κοινωνικής
πίεσης, ενώ παράλληλα λανθάνει µια υποβόσκουσα «... µετατόπιση της πρόσφατης
αρχαιολογικής θεωρίας προς µια Υλιστική Μαρξιστική οπτική µε βαθµίδες στην
ανθρώπινη εξέλιξη, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερους τρόπους
εκµετάλλευσης» (Bintliff 1984: 36). Ο συγκεκριµένος προβληµατισµός δεν άργησε
να «µολύνει» και τη «αθώα» ως τότε µινωική αρχαιολογία, δηλαδή την εικόνα του
«... ευτυχισµένου οράµατος των εντελώς ειρηνικών κοινοτήτων της ΠΜ και της Ν
περιόδου», αλλά και του «... µινωικού ανακτορικού πολιτισµού ως µια ευτυχισµένης
και ισορροπηµένης κοινωνίας µε τους άρχοντες και τους χωρικούς να
καταλαµβάνουν οικειοθελώς τις αντίστοιχες κοινωνικές θέσεις τους» (Bintliff 1984:
36).
Η εµπλοκή των ΙΚ στο σχετικό προβληµατισµό ήταν αναπόφευκτη. ∆εν είναι
τυχαίο ότι οι συγκεκριµένες µινωικές αρχαιολογικές θέσεις αποτέλεσαν µια από τις
πρώτες και κύριες πηγές για την ανίχνευση των κοινωνικών αλλαγών που οδήγησαν
στην «ανακτορική οργάνωση» της µινωικής κοινωνίας. Η ενοποίηση της
θρησκευτικής πίστης µέσα από την διαχείριση των λατρευτικών πρακτικών που
οδήγησαν στην «συγκεντρωτική θεοκρατεία» της ανακτορικής Κρήτης, επιτεύχθηκε
µε την «εδραίωση µιας ιεράρχησης των ιερών κορυφής και των τελετουργικών
κέντρων» (Bintliff 1984: 36). Η µελέτη των βρετανών αρχαιολόγων στην
επιφανειακή έρευνα του Αγιοφάραγγου, διαµόρφωσε το πλαίσιο ένταξης των ΙΚ
µέσα στις κοινωνικές διεργασίες της ΠΜ και της ανακτορικής Κρήτης (Blackman &
Branigan 1977). Και παρόλο που οι συγκεκριµένες θέσεις της έρευνας
αµφισβητούνται βάσιµα ως προς την λειτουργία τους ως πρώιµα ιερά κορυφής, η ιδέα
αυτή διαµόρφωσε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί από δω και εξής η «κοινωνική
ερµηνεία» των ΙΚ.
Η διαπίστωση του Haggis για τις επισφαλείς προσεγγίσεις µε τη µέθοδο της
ανάλυσης έχουν και σε αυτήν την περίπτωση ισχύ. Πως µπορούµε να διαχωρίσουµε
τις οικονοµικές πτυχές της κοινωνικής δραστηριότητας από τις πολιτειακές και τις
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στενότερα κοινωνικές; Τις περισσότερες φορές η διαπλοκή αυτών των πλευρών δεν
επιτρέπει έναν τέτοιο διαχωρισµό, ιδίως όταν πρόκειται για τη µελέτη προϊστορικών
κοινωνιών που βρίσκονται υπό διερεύνηση και κυριώτατα όταν έχει διαπιστωθεί ότι
σε αυτούς τους πρώιµους κρατικούς σχηµατισµούς η συµπλοκή όλων αυτών των
θεσµών είναι σε ένα βαθµό βεβαιωµένη. Άλλωστε, όπως έχει επισηµανθεί, τα Ιερά
Κορυφής αποτελούν µια «οριακή περιοχή» της µινωικής κοινωνίας (Haggis 1999:
73). Η κοινωνική ένταξη µιας τέτοιας περιοχής στο σύνολο των δραστηριοτήτων των
ανθρώπων αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα προσεγγίσιµα ζητήµατα της µινωικής
αρχαιολογίας. Ακόµη και οι ερµηνείες που επιφανειακά φαίνεται να έχουν ελάχιστη
σχέση µε το ζήτηµα, εντάσσουν την ιδιαίτερη λειτουργία των ΙΚ στις κοινωνικές
εξέλιξεις της εποχής. Για παράδειγµα, οι ερευνητές της οµάδας Blomberg πιστεύουν
ότι τα αρχαιοαστρονοµικά συµπεράσµατα είναι δυνατό να φωτίσουν ποικίλες πλευρές
της κοινωνικής ζωής (Henriksson & Blomberg 1996: 103).
Η καταγωγή του θεσµού αποτελεί ένα από τα πιο «ακανθώδη» ζητήµατα της
προσέγγισης ένταξης των µινωικών ΙΚ στις κοινωνικο – οικονοµικές εξελίξεις
(Nowicki 2001, 31). Το ερώτηµα παίρνει κατά καιρούς διάφορες µορφές: ιδρύθηκαν
από την αρχή ως πολιτικά ελεγχόµενοι θεσµοί ή ως αυθόρµητη έκφραση της λαικής
λατρείας; Γιατί τα δύο δραµατικότερα γεγονότα της κρητικής ιστορίας, δηλαδή οι
καταστροφές των πρώτων και των δεύτερων ανακτόρων, επέφεραν τόσο ραγδαίες και
βαθιές αλλαγές στην τοπογραφία των µινωικών λατρευτικών θέσεων;
Από την άλλη, σύµφωνα µε τον Peatfield, η ακρορεινή λατρεία αποτέλεσε
τµήµα της θρησκευτικής ιδεολογίας που για πρώτη φορά ενοποίησε τη µινωική
Κρήτη (Peatfield 1992: 59). Με την αποτελεσµατική διαχείριση της θρησκευτικής
ιδεολογίας για πρώτη φορά επιτυγχάνεται η ενοποίηση του νησιού υπό την διαχείριση
ισχυρού (-ων) ανακτορικού κέντρου (Κνωσός). Αυτή είναι µια από τις βασικές
συνισταµένες αξιοποίησης της µελέτης των ΙΚ για την διαφώτιση των παραµέτρων
του συγκεντρωτικού χειρισµού που προκάλεσε την ανακτορική οργάνωση. Η
αντίληψη αυτή συνέδεσε για πολλά χρόνια την ύπαρξη των ΙΚ µε τα ανάκτορα,
δηλαδή εκτός του ότι αντιµετωπίστηκαν συχνά ως φαινόµενα που συνδέονται µε την
ίδρυση των πρώτων ανακτόρων (Peatfield 1990), θεωρήθηκε ότι η διάρκεια της
λειτουργίας τους εντάσσεται αποκλειστικά µέσα στα χρονικά πλαίσια της
ανακτορικής πολιτείας. Ενώ όµως ατονούσε σταδιακά αυτή η αντίληψη, εµφανιζόταν
η ιδέα των διακεκριµένων ιερών, δηλαδή η διάκριση των ΙΚ σε ανακτορικά και σε
επαρχιακά (αγροτικά).
Οι έρευνες για το χαρακτήρα της πολιτικής δύναµης οδήγησαν στη µελέτη
των περίπλοκων υλικών ευρηµάτων γοήτρου (αρχιτεκτονική, λίθινες τράπεζες
προσφορών) που καθόριζαν σε µεγάλο βαθµό και τη φύση του ΙΚ, αν δηλαδή είναι
ανακτορικό ή αγροτικό. Τα αγροτικά ιερά αναδείχθηκαν µε την έρευνα του Κορακιά,
στο πλαίσιο του αυξανόµενου ενδιαφέροντος για τις «περιφερειακές έρευνες». Η
επιλεκτική µελέτη των αντικειµένων είναι απατηλή. Ο εστιασµός δηλαδή στα
αντικείµενα κύρους προκάλεσαν ζηµιά στη συνολική θεώρηση του ευρηµατολογίου
(Zeimbeki M., 2002: 351).
Ένα άλλο, εξαιρετικά γόνιµο, πεδίο προσέγγισης κοινωνικών παραµέτρων,
διαµορφώνεται µε την µελέτη των ειδωλίων (Πιλάλη – Παπαστερίου 1992). Έχει
υποστηριχθεί ότι όλα τα φέροντα στοιχεία του σώµατος (ενδυµασία), καθώς και οι
κάθε είδους επεµβάσεις που αλλοιώνουν την φυσική µορφή του ανθρώπινου σώµατος
(κοµµώσεις), θα πρέπει να ενταχθούν σε «αξιολογικές κατηγορίες» του πολιτισµού,
οι οποίες συµβάλλουν στην επικοινωνία και στη µετάδοση και ανταλλαγή
πληροφοριών ανάµεσα στα µέλη µια ή πολλών οµάδων. Αυτές οι πληροφορίες
µπορούν να σχετίζονται µε τη θέση του ατόµου σε µια κοινωνική ιεραρχία ή να
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δηλώνουν τους κοινωνικούς, οικονοµικούς ή εθνικούς δεσµούς µιας συγκεκριµένης
οµάδας. Συνεπώς, πρόκειται για εκφράσεις συγκεκριµένων κοινωνικών λειτουργιών
(Πιλάλη – Παπαστερίου 1992: 161 -2). Η Πιλάλη – Παπαστερίου επιχειρεί επιπλέον
µία διάκριση της προσωπικής και της κοινωνικής ταυτότητας στη λειτουργία των
στιλιστικών διαφοροποιήσεων της εικόνας του σώµατος (ενδυµασίας, κοµµώσεις
κτλ). Παρατηρεί ότι κατά τη ΜΜ Ι – ΙΙ διακρίνεται µια µετάθεση του κοινωνικού
γοήτρου και της επίδειξης από τα πλαίσια της κοινότητας σε ένα ευρύτερο
διακοινοτικό χώρο, όπως π.χ. τα ΙΚ. Εντούτοις έχει επισηµανθεί ότι τα ανδρικά και
γυναικεία ειδώλια φορούν ένα συγκεκριµένο τύπο ενδύµατος, που παρόλες τις
επιµέρους παραλλαγές, παρουσιάζει οµοιογένεια στη γενική του µορφή: «... κανένας
τύπος ή παραλλαγή δε φαίνεται ότι προσιδιάζει σε µια συγκεκριµένη κοινωνική
τάξη» (Πιλάλη – Παπαστερίου 1992: 167). Τα συµπληρωµατικά εξαρτήµατα της
ενδυµασίας (παπούτσια, κοσµήµατα, εγχειρίδια), η πλούσια διακόσµηση των
ενδυµάτων, οι περίτεχνες κοµµώσεις και τα κάθε είδους καλύµµατα της κεφαλή, θα
µπορούσαν να εξετασθούν από τη σκοπιά της προσωπικής ή και της κοινωνικής
προβολής και ένταξης.
Η έρευνα της Πιλάλη – Παπαστερίου, διαµόρφωσε προοπτικές για
εµβάνθυνση της σχετικής έρευνας, προς την ανίχνευση της κοινωνικής ταυτότητας
του φύλου (Κοκκινίδου & Νικολαΐδου 1993). Τα γυναικεία ειδώλια της ΠλΑ
περιόδου, µε την τυποποιηµένη εξωτερική εµφάνιση τους, υποδηλώνουν την
ενσωµάτωση των γυναικών σε ένα σύστηµα, όπου η κοινωνική διαφοροποίηση θα
εκφραζόταν κυρίως µέσω της θέσης των ανδρών (όπως π.χ. η υπόδειξη του
εγχειριδίου ως εµβλήµατος µιας ανερχόµενης τάξης πολεµιστών) (Κοκκινίδου &
Νικολαΐδου 1993: 90). Στη ΝΑ περίοδο τα γυναικεία ειδώλια παρουσιάζουν
ενδυµατολογικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες οδηγούν στη διαµόρφωση τοπικών
παραλλαγών σε µια προσπάθεια για προβολή της ατοµικής, παρά της οµαδικής,
ταυτότητας (Κοκκινίδου & Νικολαΐδου 1993: 102).
Στο πλαίσιο των προσεγγίσης των ΙΚ κατά την εµφάνιση και τη διαµόρφωση
της ανακτορικής οργάνωσης, σηµαντικό µέρος του ενδιαφέροντος των ερευνητών
προσήλκυαν οι οικονοµικές συνθήκες που υπήρχαν, στο πλέγµα των κοινωνικών
αλλαγών και των πολιτικών µετασχηµατισµών που οδήγησαν στην ανακτορική
οργάνωση. Από τις προσεγγίσεις αυτές, θα παρουσιαστούν δύο δείγµατα. Η µία
ερµηνεία είναι συνέχεια της άλλης, και το ερµηνευτικό πλαίσιο που διαµορφώνουν
διαφωτίζει τις κατευθύνσεις της σχετικής έρευνας κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες.
Η πρώτη προσέγγιση, η οποία τυγχάνει να είναι και η πρώτη ερµηνευτική προσέγγιση
του θεσµού των ΙΚ σε «οικονοµική βάση», επηρέασε σηµαντικά τις σχετικές
µεταγενέστερες προσεγγίσεις. Με την µελέτη του Rutkowski (1972, 1986), τα
µινωικά ΙΚ συνδέθηκαν για πρώτη φορά συστηµατικά και µε συνεπή
επιχειρηµατολογία, µε το αγροτικό και κτηνοτροφικό περιβάλλον τους, και συνεπώς
µε την εκτεταµένη οικονοµική βάση της ΠρΑ οικονοµίας.
Ο πολωνός ερευνητής παρατήρησε ότι τα ΙΚ ιδρύονται συνήθως στις ζώνες
αειθαλούς βλάστησης (Rutkowski 1972: 155, 1986; 73). Η παρατήρηση είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, εφόσον για πρώτη φορά εστιάζεται η προσοχή σε ένα
χαρακτηριστικό περιβαλλοντικό γνώρισµα των ΙΚ. Πάνω σε αυτήν τη διαπίστωση, θα
θεµελιωθεί η προσέγγιση του Rutkowski, σύµφωνα µε την οποία τα ΙΚ, ιδρύονται σε
σηµεία των βουνών που βρίσκονται µέσα στις περιοχές οικονοµικής εκµετάλλευσης,
ενώ υπήρξαν ορεινά ιερά µιας αυθόρµητης λατρείας των αγροτών και ιδίως των
κτηνοτρόφων. Μόνο λίγα ιερά τοποθετούνται σε µία µεταβατική ζώνη, της
κατώτερης δασώδους ορεινής ζώνης. Τα ΙΚ θα πρέπει να διέφεραν το ένα από το
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άλλο, αλλά αυτές οι διαφορές αναµφίβολα θα πρέπει να ήταν ασήµαντες για τους
µινωίτες προσκυνητές, εφόσον από τις αναθηµατικές προσφορές διαφαίνεται µια
σηµαντική οµοιότητα, σχεδόν ταυτότητα, ανάµεσα στις εξωτερικές εκδηλώσεις της
λατρείας. Πέρα όµως από τις υψοµετρικές διαφορές που έχουν τα ΙΚ, οι
προεξέχουσες ασβεστολιθικές κορυφές των βουνών, εκτεθιµένες σε όλους τους
ανέµους, δεν ήταν ιδανικοί χώροι για την ανάπτυξη δενδρώδους βλάστησης. Οι
ισχυροί δυτικοί και βόρειοι άνεµοι, δεν είναι µόνο καταστρεπτικοί για την βλάστηση,
αλλά επηρεάζουν και τις απότοµες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας οι οποίες είναι
πολύ πιο επιζήµιες για την ανάπτυξη της χλωρίδας. Ωστόσο ακόµη και σήµερα θα
µπορούσε κανείς να διαπιστώσει την περιστασιακή ανάπτυξη κάποιων δέντρων στις
κορυφές, ή στις πλαγιές όπου εντοπίζονται ΙΚ.
Ο Rutkowski υπογράµµισε ότι τα ζώδια, και ιδίως τα µικροσκοπικά,
αποτελούν µια κατηγορία, από τις πολυπληθέστερες, του ειδωλοπλαστικού συνόλου
των ΙΚ. Τα ζώδια που βρίσκοντα στο ευρηµατολόγιο ποικίλουν ως προς το µέγεθος,
αλλά υπερτερούν τα πολύ µικρά. Στον Κόφινα βρέθηκε ένα τεµάχιο ειδωλίου ταύρου
που έφτανε µέχρι τα 0.80 εκ. Η πλειονότητα των ειδωλίων αναπαριστάνει οικόσιτα
ζώα που εκτρέφονται ως κτηνοτροφικά είδη. Συναντάµε δηλαδή, ειδώλια βοοειδών –
κυρίως ταύρους, βόδια, αίγες και πρόβατα, καθώς και γουρούνια, σκυλιά, πουλιά, και
σε εξαιρετικές περιπτώσεις νυφίτσες. Τα ζώδια που αναπαριστάνουν άγρια ζώα είναι
ολιγάριθµα, ωστόσο υπάρχουν αρκετά ειδώλια αγριµιών. Άλλα χαρακτηριστικά
ειδώλια παριστάνουν σκαθάρια (Rutkowski 1972: 170 – 1).
Ο Rutkowski χωρίς να αποκλείει το ενδεχόµενο όλα αυτά τα ζώδια να
προσφέρονταν ως οµοιώµατα πραγµατικών ζώων στην θεότητα, υπογραµµίζει ότι µε
τις προσφορές αυτές οι προσκυνητές υπενθύµιζαν στο θείο την ανάγκη για την
προστασία και τη φροντίδα του σηµαντικότερου τµήµατος του πλούτου τους, καθώς
επίσης και για την προστασία όλων των κοπαδιών τους (Rutkowski 1972: 172). Είναι
φυσικό λοιπόν που τα αναθήµατα πήλινων οµοιωµάτων ζώων είναι το πιο κοινό είδος
ειδωλίου στο ευρηµατολόγιο των ΙΚ, για την βοήθεια της θεότητας, ιδιαίτερα για την
παραγωγή βροχής και την ανανέωση των βοσκότοπων, που ήταν το θεµέλιο της
κτηνοτροφικής ανάπτυξης στο νησί.
Τα οµοιώµατα σκαθαριών παρέχουν µία ακόµη πληροφορία για τη ζωή των
κατοίκων της εποχής και των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Ο Rutkowski, µε την
βοήθεια ειδικού εντοµολόγου, ταύτισε το σκαθάρι µε την κοπρίδα (copris hispanus),
η οποία µε την ιδιαίτερη συµπεριφορά που αναπτύσσει, ζει από τα κόπρανα των ζώων
που απεικονίζονται στα πήλινα ειδώλια. Όπως αναφέρει ο ερευνητής, οι χρήστες
αυτών των ειδωλίων φαίνεται ότι πίστευαν στην καλοτυχία των σκαραβαίων.
Επιπλέον ο µελετητής υπογραµµίζει ότι το συγκεκριµένο ειδώλιο είχε ακόµη
µεγαλύτερη σηµασία για τους γεωγροκτηνοτρόφους εφόσον η παρουσία του
προϋποθέτει την παρουσία κτηνοτροφικών ειδών. Όσο περισσότερα είναι αυτά τα
έντοµα, τόσο περισσότερα θα πρέπει να είναι και τα ζώα που εκτρέφονται.
Ο Rutkowski επισηµαίνει ότι οι ιεροί τόποι των βουνών ήταν σχετικά εύκολα
προσβάσιµοι, ιδιαίτερα για τους ντόπιους, οι οποίοι από τα παιδικά τους χρόνια είχαν
εξοικειωθεί µε το ορεινό περιβάλλον. Στην αναζήτηση των αιτιών για την εµφάνιση
της ακρορεινής λατρείας κατά την ΜΜ Ι περίοδο αναφέρει ότι είναι αναγκαίο να
προσεγγίσουµε πρωτίστως το περιβάλλον των ΙΚ για να µπορέσουµε να
κατανοήσουµε τους λόγους εµφάνισης αυτού του θεσµού. Σηµειώνει ότι τα
περισσότερα ΙΚ ιδρύονται σε σηµεία όπου παρατηρούνται φυσικοί βοσκότοποι. Κατά
την διάρκεια του καλοκαιριού τα πρόβατα βρίσκουν άφθονη τροφή εδώ. Σε πολλά
από τα µικρά σπήλαια που βρίσκονται κάτω από τις κορυφές (σπηλιάρια) οι βοσκοί
βρίσκουν πάντα καταφύγιο. Από αυτές τις παρατηρήσεις συµπεραίνει ότι όλες οι
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ορεινές ιερές θέσεις, βρίσκονται σε σηµεία που δεν αποµονώθηκαν ποτέ από την
παρουσία του ανθρώπου, αντιθέτως αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των διαβιωτικών
του δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα των κτηνοτροφικών. Τα µέρη αυτά είναι πολύ γνωστά
και εύκολα προσβάσιµα από τους κατοίκους της περιοχής. Τα αναθήµατα
αποκαλύπτουν τις πεποιθήσεις των προσκυνητών. Έχοντας ως δεδοµένο ότι τα
περισσότερα ειδώλια που προσφέρονταν στα ιερά ήταν ζώδια, και µάλιστα βοοειδή,
θα πρέπει να υποθέσουµε ότι τα ιερά αυτά δηµιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις
ανάγκες των βοσκών. Κατά συνέπεια, είναι λογικό να σκεφτούµε ότι µια λαϊκή πίστη
σαν κι αυτήν, µε ποιµενικές εικόνες και µοτίβα, θα πρέπει να γεννήθηκε σε περιοχές
που ήταν ανέκαθεν ποιµενικές – κτηνοτροφικές. Για τον Rutkowski ο θεσµός της
ακρορεινής λατρείας κατάγεται από τις ανάγκες των βοσκών. Οι κοινωνικές εξελίξεις
οδήγησαν στην αλµατώδη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Αλλά και οι αγρότες θα
πρέπει να ήταν πολύ συχνοί επισκέπτες των ΙΚ. Τα ιερά εµφανίστηκαν στην
αυθόρµητη ανάγκη των κατοίκων, ως αντανάκλαση των οικονοµικών αναγκών των
κατοίκων της Κρήτης, ιδιαίτερα των βοσκών, αλά και των αγροτών.
Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι τα δεδοµένα του Rutkowski, τόσο της
έκδοσης του 1972, όσο και της αναθεωρηµένης έκδοσης του 1986, στηρίζονται
κυρίως στα αποσπασµατικά αρχαιολογικά δεδοµένα των περιόδων της Αναγνώρισης
και κυρίως της Παγίωσης. Ο Rutkowski τόνιζει ιδιαίτερα την παρουσία των ζωδίων
µέσα στο ειδωλοπλαστικό σύνολο των ΙΚ, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ασφαλή
στατιστικά δεδοµένα του ποσοστού που καταλαµβάνουν. Η θεωρία του µπόλιασε την
µεταγενέστερη έρευνα πάνω σε θέµατα που σχετίζονται µε τις οικονοµικές και
κοινωνικές παραµέτρους που θα µπορούσαν να ανιχνευθούν στο αρχαιολογικό υλικό
των ΙΚ (Peatfield 1983: 273, Nowicki 1994, Haggis 1999: 53).
Στη δεύτερη, πρόσφατη, προσέγγιση ο Haggis (1999) εστιάζει στην οικονοµία
της ΠΜ ΙΙΙ – ΜΜ Ια, παρά το γεγονός ότι τα αρχαιολογικά ευρήµατα της εποχής
είναι ανεπαρκώς τεκµηριωµένα, µέσα από το µοντέλο της «στοιχειώδους
δηµοσιονοµικής οικονοµίας» (model of staple - finance economy), δηλαδή της
διαχείρισης του αγροτικού πλεονάσµατος για την υποστήριξη µιας κοινωνικής
οργάνωσης που κατευθύνεται από µια ελίτ. Το µοντέλο αυτό στηρίζεται πάνω στον
οικιστικό σταθερότυπο και από ενδείξεις που προέρχονται από τους ΠΜ ΙΙ – ΜΜ Ια
οικισµούς. Η διαχείριση του περιφερειακής εργασίας υπήρξε βασική προϋπόθεση για
την οικονοµική µετεξέλιξη σε ένα σύστηµα «οικονοµίας βασικών ειδών». Ο
µηχανισµός που ενθάρυνε τον συγκεντρωτικό έλεγχο της οικονοµίας, και επέτρεψε σε
µια εκλεκτή οµάδα (ελίτ) την πρόσβαση στην εργασία, πέρα από την «ευρύτερη
οικογενειακή οµάδα» (kinship group), αναζητείται στον τελετουργικό µηχανισµό που
προέβαλλε τα µέλη µιας οµάδας, µέσα από µία κοινή ιδεολογία σε τοπικό επίπεδο. Ο
τελετουργικός αυτός µηχανισµός ανιχνεύεται στα ΙΚ (Haggis 1999: 53). Με την
προσέγγιση αυτή ο Haggis προσεγγίζει το ΙΚ ως συγκείµενο της κοινωνικο –
οικονοµικής οργάνωσης της ΠρΑ κοινωνίας, µε στόχο την αναθεώρηση της
συζήτησης για την «κοινωνική αποθήκευση» (social storage), σε µια ενοποιηµένη
«βασική οικονοµία» (staple – finance) και σε µια «πλουτοπαραγωγική οικονοµία οικονοµία κατανοµής πλούτου» (wealth – distribution economy). Σε ένα
«πλουτοπαραγωγικό σύστηµα» (wealth – finance system), οι εκλεκτές οµάδες,
δηλαδή οι ελίτ της κοινωνίας, ελέγχουν την πρόσβαση στις πρώτες ύλες, και την
παραγωγή και αναδιανοµή ειδών πολυτελίας, ενώ παράλληλα επιδεικνύουν
αντικείµενα κύρους µε στόχο την επιβεβαίωση και την παγίωση της κοινωνικής τους
θέσης.
Ο Haggis στη µελέτη του ερευνά το τοπικό υπόβαθρο στις οικονοµικές πηγές
της ΠρΑ κοινωνίας, εστιάζοντας στα στοιχεία εκείνα που οδηγούν στην διαµόρφωση
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της οικονοµικής σύνθεσης της ΠΜ ΙΙΙ – ΜΜ Ια περιόδου, στην οποία παρατηρείται
µια αναδιοργάνωση και αναδόµηση του κρητικού τοπίου. Η κοινωνική και
οικονοµική σύνθεση της ΠΜ ΙΙ περιόδου αποτελεί το υπόβαθρο αυτής της
αναδιοργάνωσης. Τα µέσα για την προσέγγιση της ΠΜ ΙΙ κοινωνίας, είναι ο
οικιστικός σταθερότυπος, ιδιαίτερα η µελέτη της ιεραρχίας των οικισµών σε
περιφερειακό επίπεδο, η κεραµική παραγωγή και ανταλλαγή των κεραµικών
προϊόντων, η διαφοροποίηση του δοµηµένου χώρου (αρχιτεκτονική διαφοροποίηση),
και η διερεύνηση κτιρίων µε ειδική λειτουργία. Κατά την ΠΜ ΙΙΙ – ΜΜ Ια
παρατηρείται µια δραµατική αλλαγή του οικιστικού σταθερότυπου που αλλάζει τη
µορφή του τοπίου: οι µικροί παλιοί οικισµοί εγκαταλείπονται και χτίζονται νέοι.
Ωστόσο, σε πολλές περιοχές οι µεγάλοι οικισµοί διατηρούνται (Haggis 1999: 63).
Αξιοσηµείωτη επίσης είναι µια διακοπή που παρατηρείται στην στρωµατογραφία
µεταξύ της ΠΜ ΙΙβ και της ΠΜ ΙΙΙ, η οποία ερµηνεύεται ποικιλοτρόπως. Σύµφωνα µε
µία άποψη (Manning 1994), µια διαφοροποιηµένη κοινωνικά οµάδα που στηρίζεται
πάνω στην αγροτική παραγωγή, στην προσπάθεια εξασφάλισης πλεονάσµατος για
την κοινωνική της ανέλιξη, επιφέρει µια επανάσταση στην αγροτική παραγωγή,
υποκινεί τον συγκεντρωτισµό του πλεονάσµατος προς όφελός της, ωθεί στην
διαµόρφωση «πυρηνικών οικισµών», και στην πληθυσµιακή αύξηση των µεγάλων
κέντρων. Όµως µετά από µια σύντοµη περίοδο συγκέντρωσης του πληθυσµού στα
µεγάλα κέντρα και αναπόφευκτης άυξησης του, παρατηρείται η αντίθετη τάση. Νέοι
οικισµοί εµφανίζονται στην ενδοχώρα (Βρόκαστρο, Λασίθι, Χανιά), και πιθανότατα
αυτό να οφείλεται σε εντατική εκµετάλλευση περιοχών µεγάλης παραγωγικότητας,
µε γόνιµη γη και νερό. Πρόκειται για µια τάση «επανάκτησης» των υψοµετρικών
περιοχών (Haggis 1999: 63, 65).
Η µελέτη των αρχιτεκτονικών δεδοµένων, τόσο των οικισµών, όσο και των
ταφικών µνηµείων, τεκµηριώνουν σε πολύ µεγάλο βαθµό την ύπαρξη µιας ελίτ.
Επιπλέον, τόσο ο οικιστικός σταθερότυπος, όσο και οι σταθερότυποι των άλλων
αρχαιολογικών θέσεων, φανερώνουν την συνύπαρξη, κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, της «οικονοµίας των βασικών αγαθών» (staple – finance) και της
«πλουτοπαραγωγικής οικονοµίας» (wealth – distribution). Ασφαλώς, θα πρέπει να
υπήρχε κάποιος µηχανισµός ελέγχου της εργασίας για να µπορέσει η ανερχόµενη ελίτ
να διαχειριστεί προς όφελός της το αυξανόµενο απόθεµα. Το µοντέλο της
«αρχηγικής» πολιτικής οργάνωσης (chiefdom model), παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο
για να προσεγγίσουµε την ΠρΑ οικονοµία. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, η ελίτ
ελέγχει και διαχειρίζεται τις πηγές σε τοπικό επίπεδο. Οι πηγές αυτές είναι κυρίως
αγροτικές και αγαθά κύρους. ∆ιαχείριση των βασικών αγαθών, σηµαίνει πρακτικά
τον έλεγχο της πρόσβαση στη γή, στην τεχνολογία, και στα µέσα παραγωγής. Αυτή η
«οικονοµία των βασικών αγαθών» αποτέλεσε το υπόβαθρο για την ανάπτυξη και τη
διαµόρφωση της «πλουτοπαραγωγικής οικονοµίας», δηλαδή της αποθήκευσης, της
αναδιανοµής και της όλης διαχείρισης του πλεονάσµατος (Haggis 1999: 72).
Αποµένει συνεπώς να προσεγγίσουµε την ενωποιητική δύναµη της τοπικής
παραγωγής και οικονοµίας. Ο συγκεντρωτισµός της εξουσίας στην τοπική αγροτική
παραγωγή, δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και τον φυσικό συγκεντρωτισµό του
πλεονάσµατος. Στο πλαίσιο της «αρχηγικής» διακυβέρνησης, θα πρέπει να υπάρχει
µια ιδεολογική βάση της δύναµης που θα επιτρέπει στον «αρχηγό» να εξασφαλίσει
την απαραίτητη εργασία για την οικονοµική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τον Haggis, τα
ΠρΑ ΙΚ, ως τοπικοί τελετουργικοί µηχανισµοί, θα µπορούσαν κάλλιστα να
χρησιµοποιηθούν για την επέκταση της εξουσίας της ελίτ, ως το κεντρικό όργανο για
τον έλεγχο της εργασίας (και κατά συνέπεια για την διαχείρηση του πλεονάσµατος)
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και για την οργάνωση της υπαίθριας οικονοµίας (γεωργία – κτηνοτροφία) (Haggis
1999: 73).
Η εµπλοκή του θεσµού των ΙΚ στη σχετική συζήτηση δεν είναι πάντα εύκολη
υπόθεση, λόγω των µεγάλων προβληµάτων που δηµουργεί η ελλιπής χρονολόγηση
της εµφάνισης του φαινοµένου. Ο Haggis παραθέτει τις εκφάνσεις αυτού του
προβληµατισµού, που έχει να κάνει µε τα ελλιπή ανασκαφικά δεδοµένα, αλλά και µε
την απουσία συστηµατικών ερευνών πάνω στη χρονολόγηση των ακίνητων
(αρχιτεκτονικές δοµές) και των κινητών ευρηµάτων. Παράλληλα εφιστά την προσοχή
στις αναλυτικές προσεγγίσεις που διαχωρίζουν τις θρησκευτικές από τις κοσµικές
λειτουργίες των ΙΚ, φαινόµενο που έχει ως αποτέλεσµα τις αποσπασµατικές
ανασυνθέσεις της λειτουργίας του θεσµού. Η, κατά κοινή αποδοχή, κατηγοριοποίηση
των ΙΚ στα «φυσικά ιερά» δεν είναι επαρκής για την συνολική εξέταση του
φαινοµένου. Η φορµαλιστική ταξινόµηση, περιορίζει τα ΙΚ, ως «ιερά τµήµατα» στην
ανάπτυξη της ΠλΑ κοινότητας, ή τα τοποθετεί στην κατηγορία των «υπαίθριων
τελετουργικών δραστηριοτήτων» της κοινωνίας. Η τάση της διάκρισης της
θρησκευτικής (ιερής) από την κοσµική πλευρά του µινωικού πολιτισµού, δεν είναι
χρήσιµη, όχι µόνο για την ΝΑ περίοδο, αλλά και για την ΠρΑ περίοδο, όπου οι
λειτουργίες είναι δύσκολο να διακριθούν αρχαιολογικά. Ο Haggis παραθέτει τµήµα
του σχετικού προβληµατισµού που αφορά στην καταγωγή του θεσµού,
υπογραµίζοντας την συµβολή του Cherry στην σύνδεση των ΙΚ µε βασικές
παραµέτρους της µινωικής κοινωνικής οργάνωσης: αφενός υπήρχε µια λειτουργική
και οργανωτική αλληλεξάρτηση, όπου οι κορυφές αποτελούσαν την φυσική και
συµβολική επέκταση της ανακτορικής εξουσίας στο ύπαιθρο, και αφετέρου η
συγχρονικότητά τους υποδεικνύει την ίδρυση και καθιέρωση του θεσµού από τα
ανάκτορα (βλ. την αρνητική επιχειρηµατολογία στο σχετικό κεφάλαιο). Η
προσέγγιση του Cherry είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ιστορία της έρευνας των
ΙΚ. Για πρώτη φορά το ΙΚ τοποθετείται σε θέση κεντρικής σηµασίας στην εξέλιξη
του µινωικού πολιτισµού. Αλλά και στην θρησκευτική λειτουργία του θεσµού, η
προσέγγιση του Cherry ανανέωσε την συζήτηση, εφόσον από ένα απλό ιερό,
µετατράπηκε σε ένα θεσµό της ανερχόµενης ανακτορικής ελίτ, και συνδέθηκε
αξεδιάλυτα µε τα µινωικά συστήµατα πίστης. Αποτέλεσαν αναπόσπαστα
χαρακτηριστικά ενός «συµβολοποιηµένου» τοπίου και υπήρξαν βασικοί παράγοντες
στην τοπική κοινωνική οργάνωση, πολύ πριν εµφανιστούν τα ανάκτορα (Haggis
1999: 74).
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει ο Haggis στην ασφαλή χρονολόγησή της
εµφάνισης των ΙΚ, οφείλεται στην προσπάθεια ανάδειξης της ιδιαίτερης λειτουργίας
των ΙΚ σε σχέση µε τα ανάκτορα. Το πρόβληµα του «πρωθύστερου», δηλαδή του
προβλήµατος ποιο εµφανίστηκε πρώτο, το ΙΚ ή το ανακτορο, αµβλύνεται στην
προσέγγιση που επιχειρεί ο ερευνητής, εφόσον το πραγµατικό πρόβληµα έγκειται
στην κατανόηση των «κοινών» λειτουργιών µεταξύ ΙΚ και ανακτόρου. Με αυτήν την
προσέγγιση δεν έχει αµφιβολία ότι τα ΙΚ είναι ουσιαστικά ΠρΑ φαινόµενα.
Επιπλέον, υπογραµµίζει ότι για µία περιοχή, η οποία αποτελεί µια «αυτόµονη
πολιτική µονάδα», το ΙΚ, και όχι το ανάκτορο, είναι το εξέχον επίκεντρο της
κοινωνικής δραστηριότητας κατά την ΠλΑ περίοδο. Παράλληλα τονίζει την
παρατήρηση του Branigan (1990) ότι στην ανατολική Κρήτη, όπου έχουµε µεγάλη
πυκνότητα ΙΚ, τα οποία σύµφωνα µε τις κεραµικές ενδείξεις είναι πολύ πρώιµα (ΠΜ
ΙΙΙ), δεν έχουµε αρχαιολογικές ενδείξεις της ύπαρξης πρώτων ανακτόρων. Ο Haggis
δεν υποστηρίζει απλώς ότι τα ΙΚ προηγούνται χρονολογικά της εµφάνισης των
ανακτόρων, αλλά ότι «... τα ανάκτορα και οι κορυφές αποτελούν δύο ισότιµα και συναναπτυσσόµενα φαινόµενα, τα οποία λειτουργούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε
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διαφορετικές κλίµακες, και όχι ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιόδους, και
σε όλες τις περιοχές της Κρήτης» (Haggis 1999: 76, οι πλαγιογράµµατες εµφάσεις
δικές µου). Αλλά και στην ΝΑ εποχή, οι τελετουργικές δραστηριότητες στα
ανάκτορα επαναβεβαιώνουν τους ρόλους της ελίτ, µέσα στο ανακτορικό συγκρότηµα.
Αντίθετα στα ΝΑ ΙΚ η κυρίαρχη ιδεολογία προβάλλεται σε όλο τον πληθυσµό· ο
στόχος ήταν όλος ο τοπικός και αγροτικός πληθυσµός. Με άλλα λόγια, ο σύνδεσµος,
µεταξύ ανακτόρου και κορυφής είναι από τις πιο σηµαντικές και διακρινόµενες
σχέσεις µέσα στη µινωική κοινωνία, εφόσον αποτελεί απτή ένδειξη της πολιτικής
κυριαρχίας πάνω σε µία τοπική κλίµακα, ενώ παράλληλα παρέχει τους δύο χώρους
όπου εκφράζεται η κυρίαρχη ιδεολογία σε όλο το εύρος του τοπικού πληθυσµού.
Ώµως, εκείνο που ελέγχει ο Haggis, δεν είναι τόσο η πολιτική οργάνωση, όσο
η οικονοµική. Θεωρεί τα ΙΚ αναπόσπαστο τµήµα της οικονοµικής οργάνωσης της
ΠρΑ Κρήτης. Παλαιότερα είχε τονιστεί ότι τα ακροεινά ιερά είναι βαθιά ριζωµένα
µέσα στη µινωική κοινωνία, ενώ κυρίως η προσοχή επικεντρωνόταν στη σχέση που
αναπτυσσόταν µεταξύ ενός ΙΚ και µιας συγκεκριµένης αγροτικής και κτηνοτροφικής
περιοχής (Peatfield 1994: 21 – 27). Η κατανοµή των ΙΚ υποδείκνυε κάποια οργάνωση
σε τοπική βάση. Το ΠλΑ ΙΚ αφήνει τη εντύπωση ότι είναι το επίκεντρο της
κοινοτικής λατρείας µιας περιοχής. Ως το πνευµατικό κέντρο, το ΙΚ ήταν παράλληλα
και ένα συντονιστικό κέντρο του αγροτικού και του ποιµενικού τοπίου, αφού
αποτελούσε τον ενδιάµεσο σταθµό µεταξύ της κοινότητας, του φυσικού χώρου και
των θεοτήτων. Οι ΠρΑ ρίζες των ΙΚ θα µπορούσαν να ανιχνευθούν στην εξάπλωση
του αγροτοκτηνοτροφικού ενδιαφέροντος, και στην διεύρυνση της οικονοµικής
βάσης σε οριακά, δηλαδή σε ορεινά, περιβάλλοντα, αλλά και στην παρατηρούµενη
ανάπτυξη της αίσθησης του χώρου και της επίγνωσης µιας περιφέρειας (Peatfield
1994: 25, Rutkowski 1986: 94, Haggis 1999: 77). Το ερώτηµα είναι αν τα ΙΚ
λειτούργησαν ως τοπικά κέντρα, µέσα στην προαναφερόµενη διαδικασία. Με άλλα
λόγια, θα πρέπει να ελέχξουµε αν τα ΙΚ δεν ήταν απλά κάποια φυσικά σηµεία για την
κινητοποίηση της παραγωγής, αλλά αποτελούσαν την κοινωνική και θρησκευτική
βάση του ελέγχου που εξασκούσε µια ελίτ πάνω στην τοπική κινητοποίηση της
παραγωγής.
Αυτό που λείπει από την αναπαράσταση του ΠρΑ τοπίου είναι η εξήγηση των
µέσων και των µηχανισµών της οικονοµικής ανάπτυξης. Το µοντέλο της «οικονοµίας
βασικών αγαθών» (staple – finance model), που είναι χαρακτηριστικό για την
οικονοµική οργάνωση των «αργηγικών» κοινωνιών (chiefdoms), απαιτεί την
διεύρυνση της οικονοµικής βάσης πηγών, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό
φαινόµενο για την ΠρΑ Κρήτη. Επιπλέον, η διαµόρφωση ενός ενιαίου οικονοµικού
συστήµατος «βασικών ειδών» και «πλουτοπαραγωγής» (wealth – finance), επιβάλλει
την ύπαρξη µηχανισµών κυριαρχίας των εκλεκτών (ελίτ) πάνω στο πλεόνασµα. Είναι
δυνατόν να εντοπιστεί αρχαιολογικά ο συγκεκριµένος µηχανισµός; Ο Haggis
παρατηρεί ότι η προσοχή που επέδειξαν οι ερευνητές στη διαδικασία συρρίκνωσης
του οικιστικού σταθερότυπου, σε πυρηνικούς οικισµούς κατά την ΠΜ ΙΙΙ – ΜΜ Ια,
και στην ανέγερση των πρώτων ανακτόρων, ως επίκεντρων των οικονοµικών
λειτουργιών, ενός συστήµατος διαχείρισης βασικών ειδών, τους αποµάκρυνε από την
ίδια την ύπαιθρο, δηλαδή από την χώρα όπου διαβιούσε η κοινότητα, που αποτελεί το
θεµέλιο των οικονοµικών διεργασιών της κοινωνίας. Τα ΙΚ υπήρξαν οι λατρευτικοί
χώροι που συνδέονται µε συγκεκριµένες γεωγροκτηνοτροφικές ζώνες, και
αντίστοιχες πρακτικές. Το µέγεθος και ο πλούτος µεταξύ των ΙΚ, θα µπορούσε να
αντανακλά την διαφορετική κλίµακα των περιοχών στις οποίες βρίσκονται. Το
σηµαντικότερο στοιχείο που θα πρέπει να υπογραµµιστεί είναι η αναφαινόµενη
σχέση µεταξύ της λατρείας και της αγροτικής παραγωγής, των ποιµενικών ζωνών, και
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µιας καθορισµένης περιφέρειας. Η παραγωγή, η κινητοποίηση, και ο έλεγχος του
πλεονάσµατος από τις συγκεκριµένες περιοχές, συνεπάγεται την διαχείριση της
εργατικής δύναµης, πέρα από τις οικογενειακές οµάδες (kin), το χωριό, και την
τοπική κοινότητα. Είναι ευνόητο, γιατί το καλύτερο µέσο για την έλεγχο της εργασίας
στις «αργηγικές κοινωνίες», είναι η κυριαρχία πάνω στα όργανα της θρησκευτικής
αγωγής. Ο τοπικός τελετουργικός µηχανισµός της ΠρΑ εκδηλώνεται στα ΙΚ.
Το πρόβληµα είναι ότι η κοινωνική διαστρωµάτωση, η επίδειξη της ελίτ, αλλά
ακόµη και η συγκεντρωτική αποθήκευση του πλεονάσµατος στα ΠρΑ και στα
πρώιµα ΠλΑ ΙΚ δεν αποτυπώνονται στα αρχαιολογικά δεδοµένα. Ο Haggis πιστεύει
ότι αυτό είναι αναµενόµενο. Η επίδειξη της ελίτ δίνει έµφαση στη διάκριση και στη
διαφοροποίηση, καθώς και στην ενίσχυση της ιεραρχίας, σε τοπικό επίπεδο· αντίθετα,
σε περιφερειακό επίπεδο ο µηχανισµός για τον έλεγχο της εργασίας είναι
διαφορετικός. Πέρα από τα όρια ενός συγγενικού δεσµού ενός χωριού, η εξωτερική
και κραυγαλέα επίδειξη της ανωτερότητας των εκλεκτών (ελίτ) θα λειτουργούσε
διχαστικά. Τέτοιου είδους επιδείξεις σε χώρους έξω από το χωριό, εκτός του ότι θα
ήταν ασαφής και µάλλον διφορούµενες, θα προκαλούσαν και διχαστικές έριδες. Τότε
όµως το αποτέλεσµα θα ήταν να εξασθενίσει η ιδεολογική ενότητα που προσέφερε το
περιφερειακό ιερό. Εποµένως, οι αρχηγοί θα µπορούσαν να υπερβούν τις τοπικές και
περιφερειακές ανταγωνιστικές ιεραρχίες µε την κατηγορηµατική ταπείνωση των
παραδοσιακών εκδηλώσεων της κονωνικής ανωτερότητάς τους, µέσα από την
περιφερειακή κοινοτική λατρεία. Η φαινοµενική «απαξίωση» της επίδειξης της ελίτ
στα ΙΚ, θα τόνιζε την συµµετοχή των εκλεκτών στην κοινωνική οµάδα, συνδέοντάς
τους µε την περιφέρεια και το κοινωνικό σύστηµα έξω από την άµεση κυριαρχία τους
στα χωριά τους. Σε ένα κοινωνικά ενοποιηµένο πλαίσιο λατρείας, η ελίτ θα µπορούσε
να επηρεάσει ή και άµεσα να ελέγξει το ευρύτερο εργατικό δυναµικό και τις πηγές. Η
οµαδική προσπάθεια θα µπορούσε να γίνει αντιληπτή ως συνεισφορά στη λατρεία και
κατ’ επέκταση στο κοινό καλό. Τα ΙΚ ήταν ο µηχανισµός που χρειαζόταν η ελίτ για
την διαχείριση των πηγών χωρίς ανοικτό εξαναγκασµό (Haggis 1999: 78).
Τα αρχαιολογικά δεδοµένα της ΠΜ ΙΙΙ – ΜΜ Ια, δεν παρέχουν ενδείξεις
κάποιας κεντρικής γραφειοκρατικής ή αποθηκευτικής χρήσης των ΙΚ. Ορισµένοι
µελετητές πιστεύουν ότι αυτό είναι αρκετό για να αποδεσµεύσουµε τα ακρορεινά
ιερά από την σχετική συζήτηση για την ενδεχόµενη οικονοµική λειρουργία τους.
Ωστόσο ο Haggis τονίζει ότι τα ΙΚ υπήρξαν οι χώροι µέσα στο τοπίο που
χρησιµοποιήθηκαν για την έκφραση της κοινοτικής ταυτότητας, και το
σηµαντικότερο, της θείας καθιερωµένης τάξης και οργάνωσης. Ως περιφερειακό
κέντρο, παρείχε την επιβεβαίωση της ιδεολογικής δικαίωσης στον έλεγχο της
εργασίας από την ελίτ. Ως οπτικό επίκεντρο της λατρείας σε µία ευρύτερη περιοχή,
«ενοποιούσε» τους κατοίκους της περιοχής κάτω από µια κυρίαρχη ιδεολογία. Η
διαχείριση της εργατικής δύναµης – και όχι ο φυσικός έλεγχος της γης και της
τεχνολογίας – ήταν πιθανότατα πρωτίστης σηµασίας για την κυριαρχία της ελίτ και
για την διαχείρηση της εργασίας.
Οι µελέτες που έχουν γίνει για την σύνθεση της ύστερης ΠρΑ οικονοµίας,
έχουν δείξει ότι κατά την εποχή που προηγείται της ανέγερσης των πρώτων
ανακτόρων, η οικονοµία της Κρήτης χαρακτηριζόταν από τα πολλαπλά συστήµατα
παραγωγής και ανταλλαγής, καθώς και από µια σηµαντική διαπεριφερειακή
αλληλεπίδραση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ΙΚ ήταν κέντρα παραγωγής
κάποιων αγαθών, ή ότι υπήρξαν χώροι αποθήκευσης του περιφερειακού αγροτικού
πλεονάσµατος. Η σηµασία των ακρορεινών ιερών έγκειται στη διαδικάσια έκφρασης
της σύµπνοιας των µελών της κοινωνίας και της περιφερειακής εξουσίας, δια µέσου
της οποίας η ελίτ µπορούσε να ελέγχει το εργατικό δυναµικό της περιοχής, να
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διευθύνει την παραγωγή, και να επηρεάζει τις κοινοτικές και τοπικές παραγωγικές
τακτικές, αλλά και να ενθαρρύνει την διαπεριφερειακή επαφή. Από αυτή την άποψη η
ίδια η λατρεία ήταν ο φορέας της κοινωνικοπολιτικής δόµησης της κοινότητας
(Haggis 1999: 79).
Η διακυβέρνηση των µικρών περιφερειών της ΠρΑ Κρήτης δεν απαιτούσε
σύνθετη γραφειοκρατική µηχανή, ούτε ίσως τον συγκεντρωτισµό της αποθήκευσης,
αν και δεν αποκλείεται κάποια µορφή γραφειοκρατίας και αποθήκευσης να
πριοριζόταν στις θέσεις γύρω από τα ΙΚ, ή ακόµη και στον κεντρικό οικισµό του
κυβερνήτη. Η παραγωγή του πλεονάσµατος δεν απαιτεί απαραίτητα την ύπαρξη
µεγάλων κεντρικών αποθηκών σε άµεση γειτνίαση µε τον τόπο εγκατάστασής της
αρχής, όσο είναι εφικτός ο πλήρης έλεγχος της εργασίας και της διαχείρισης του
πλεονάσµατος. Τα αρχαιολογικά δεδοµένα δείχνουν ότι η ίδια η αποθήκευση είναι
ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόµενο που έχει να κάνει µε την «έµµεση αποθήκευση» σε
κτηνοτροφικά προϊόντα και την «κοινωνική αποθήκευση», η οποία εκδηλώνεται µε
την αναπαραγωγή της κοινωνικής συµπεριφοράς µέσα από ανταλλαγές και δεξιώσεις.
Τα τέχνεργα του ευρηµατολογίου των ΙΚ, υποδεικνύουν δραστηριότητες πόσης,
σπονδής και µαγειρικής, οι οποίες θα πρέπει να µαρτυρούν την τέλεση γιορτών ή
πανηγύρεων. Τα ειδώλια των ΙΚ και οι άλλες προσφορές (κροκάλες), υποκρύπτουν
σύνθετες οικονοµικές δραστηριότητες όπως την πληρωµή της «δεκάτης», την
προσφορά της εργασίας στη θέση της σοδειάς, την διαχείριση του κτηνοτροφικού
αποθέµατος, και την κινητοποίηση του πλεονάσµατος για κάποια κοινωνική
τελετουργία, ή για την πληρωµή ή την υποστήριξη της εργασίας. Οι στάσεις και οι
χειρονοµίες των ειδωλίων και η προσφορά των πρώτων καρπών, θα µπορούσαν να
συµβολίζουν την κινητοποίηση, την ανταλλαγή και την κατανάλωση της σοδειάς
(των προϊόντων), σε διαφορετικούς χώρους και για διαφορετικούς λόγους µέσα στην
ύπαιθρο χώρα. Τα ΙΚ ως χωρός κοινοτικής συνάθροισης και κέντρο της
περιφερειακής ταυτότητας και της «αρχηγικής εξουσίας», θα µπορούσε να λειτουργεί
ως το κετεξοχήν σηµείο για µια συγκεντρωτική διαχείριση και έλεγχο της
περιφερειακής οικονοµίας (Haggis 1999: 79).
Ο Haggis επιχειρεί µια αναλογική σύγκριση των ΠρΑ ΙΚ µε το ναό της
περιόδου ‘Ubaid, της Μεσοποταµίας. Η σηµαντικότερη λειτουργία των πρώιµων ΙΚ,
όπως και των ναών ‘Ubaid’, θα πρέπει να ήταν διαχειριστική – να συγκεντρώνουν, να
οργανώνουν, και να ελέγχουν το περιφερειακό απόθεµα της εργατικής δύναµης
περισσότερο, παρά να συγκεντρώνουν τις σοδειές για αποθήκευση. Η διακυβέρνηση
και η οργάνωση του πλεονάσµατος της παραγωγής θα πρέπει να εξαρτόταν από την
εντατικοποίηση της εργασίας, η οποία ασφαλώς θα διέφερε στην κλίµακα και την
σύνθεσή της. Για αυτό το λόγο ήταν αναγκαία µια κεντρική διοίκηση προκειµένου να
εξασφαλίσει και να διευθύνει την εργασία. Τα αρχαιολογικά δεδοµένα είναι πολύ
φειδωλά σε τέτοιου είδους δραστηριότητες: οργάνωση εκτεταµένης αγροτικής
παραγωγής, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, εξειδίκευση σε διάφορες καλλιέργειες,
κατασκευή ανδήρων, διαχείριση της γης και των συστηµάτων άρδευσης (Haggis
1999: 80 – 1). Όπως παρατηρεί ο ερευνητής, ο ρόλος των ΙΚ θα πρέπει να ήταν
αρχικά όχι τόσο ελεγκτικός, όσο οργανωτικός και διαµεσολαβητικός. Από την άλλη,
οι τελετουγίες αποτελούσαν την έµπρακτη έκφραση της κυρίαρχης ιδεολογίας, ενώ
παράλληλα ενδυνάµωναν τις ιεραρχήσεις, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την
οργάνωση της κοινότητας σε τοπική βάση.
Σηµαντική αλλαγή στο ευρηµατολόγιο των ΙΚ παρατηρείται κατά την ΜΜ Ια,
όταν αυτό εµπλουτίζεται µε εισαγώµενα αντικείµενα κύρους και άλλα αγαθά
(Nowicki 1994, Watrous 1995). Με την ανέγερση των πρώτων ανακτόρων,
διαµορφώθηκε ένας συµβολικός δεσµός ανάµεσα στα ΙΚ και στα ανακτορικά κέντρα,
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που συνοδευόταν από τις επιδείξεις της ελίτ πάνω στα ΙΚ και από την µεγάλης
κλίµακας αποθήκευση του πλεονάσµατος στα ανακτορικά κτίρια. Σίγουρα η βάση
των αρχών παρέµενε στο ύπαιθρο, που συνέδεε το ΙΚ µε τους πρώιµους µηχανισµούς
της παραγωγής του πλεονάσµατος. Η ίδρυση των ανακτόρων και η επακόλουθη
θεσµοθέτησή τους µε την όλο και µεγαλύτερη επίδειξη του πλούτου, αποτέλεσαν τις
αιτίες για την σταδιακή αποµάκρυνση της εξουσιαστικής ελίτ από την «οικονοµία
βασικών ειδών». Η διαπεριφερειακή οργάνωση στην Κρήτη βασίστηκε αρχικά όχι
στον «εξαστισµό», στην συγκέντρωση του πληθυσµού σε οικισµούς, ή στον
συγκεντρωτισµό της ανακτορικής εξουσίας, αλλά µάλλον στην «... κοινοτική
ταυτότητα η οποία ενδυναµωνόταν τελετουργικά µέσα από µια ιδεολογική δοµή – τα
ΙΚ – τα οποία συνέδεαν την οικονοµία και τον πληθυσµό µιας περιοχής» (Haggis
1999: 81).
Ο Haggis έχει υπογραµµίσει τα προβλήµατα που δηµιουργεί στην προσέγγιση
του, η αποσπασµατικότητα των αρχαιολογικών δεδοµένων. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα η παρατήρησή του ότι είναι ανώφελη, τόσο για τη µελέτη της
ανακτορικής Κρήτης, όσο και για την µελέτη των προανακτορικών φάσεων εξέλιξης,
η αναλυτική µέθοδος έρευνας, δηλαδή η µεµονωµένη και µονόπλευρη µελέτη του
φαινοµένου των ΙΚ, είτε από θρησκευτική, είτε από κοσµική άποψη. Οι
ιδιαιτερότητες της κοινωνικής ανάπτυξης, ιδίως κατά την ύστερη ΠρΑ περίοδο και
ιδίως κατά την ανακτορική εποχή, επιβάλλουν την συνεξέταση όλων των εκφάνσεων
στις χρήσεις των ακρορεινών ιερών, διότι µόνο τότε είναι δυνατόν να ανιχνευθεί η
πολλαπλή λειτουργία του.

194

2. ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΝ; ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ

Η ιστορία της έρευνας των µινωικών ΙΚ, προσφέρει ένα γόνιµο πεδίο
προβληµατισµού και ελέγχου των τρόπων µε τους οποίους τα αρχαιολογικά δεδοµένα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µια «τεκµηριωµένη» υποστήριξη ευφάνταστων
εικασιών, οι οποίες σχετίζονται µε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την συνείδηση,
τη γνώση και την πίστη των ανθρώπων που χρησιµοποίησαν τα ιερά αυτά. Οι
προσεγγίσεις, ωστόσο, αυτές θα πρέπει να ελέγχονται και να εξετάζονται µέσα στην
εποχή τους. Οι αρχαιολόγοι εκείνοι, προσέγγιζαν τους τρόπους σκέψης, ή στην
περίπτωσή µας, την πίστη των ανθρώπων του παρελθόντος, µέσα από µεθόδους που η
σύγχρονη αρχαιολογία έχει πλήρως αποµυθοποιήσει. Θα µπορούσαµε για παράδειγµα
να αναφέρουµε το θρησκειολογικό µοντέλο του Έβανς (1901), στο οποίο εντάχθηκε
από πολύ νωρίς και το ΙΚ, ως µία νέα λατρευτική θέση του µινωικού πολιτισµού. Το
µοντέλο αυτό διαµορφώθηκε µέσα από κάποιες απεικονίσεις σφραγισµάτων, ή άλλων
αντικειµένων (ανάγλυφων αγγείων κτλ), µε την έµµονη πίστη, ότι όσο πιο εύστοχα
συνδεθούν σε ένα σχήµα ερµηνευτικό αυτές οι παραστάσεις, τόσο πιο αληθοφανής θα
µπορούσε να γίνει η εκάστοτε ερµηνευτική υπόθεση. Η θρησκειολογία των ΙΚ ακόµη
δεν έχει απελευθερωθεί από τέτοιου είδους προσεγγίσεις, εφόσον η µεταγενέστερη
«παραδοσιακή» έρευνα, προωθούσε τα θέµατα αυτά, µε την περαιτέρω καλλιέργεια
των ήδη διαµορφωµένων αντιλήψεων, και όχι τόσο µε τον υποσκελισµό τους. Για
αυτούς: «... η λεπτοµερής γνώση των δεδοµένων, σε συνδυασµό µε την ελεύθερη
εξάσκηση του ανθρώπινου δηµιουργικού δώρου της συµπαθητικής φαντασίας
µπορούν µαζί να οδηγήσουν σε άµεσα έγκυρες γνώσεις – ιδέες για τα επί µακρόν
εξαφανισµένα συστήµατα πίστης» (Renfrew, 1985: 1).
Την τελευταία εικοσαετία, η µελέτη των ΙΚ, χάρη στην παρουσία
πρωτοπόρων αρχαιολόγων στο χώρο της αιγαιακής αρχαιολογίας, έχει αλλάξει
πορεία. Χωρίς αναγκαστικά να απορρίπτεται η παρελθούσα έρευνα και τα
συµπεράσµατά της, οι νέοι ερευνητές έθεσαν νέα ερωτήµατα, µια και θεώρησαν ότι
τα παλιά συµπεράσµατα είναι ουσιαστικά αδύνατο να αποδειχθούν, αναζητώντας τις
ανάλογες απαντήσεις. Με την µελέτη του C. Renfrew «Η αρχαιολογία της λατρείας»
(1985), µε αντικείµενο διερεύνησης ένα ιερό στη Φυλακωπή, η µελέτη της αιγαιακής
θρησκείας µπήκε σε διαφορετική τροχιά. Αυτό δε σηµαίνει ότι και οι παλαιές µέθοδοι
εγκαταλείφθηκαν. Αντιθέτως, µε ανανεωµένα µέσα και µε στοιχειώδη οριοθέτηση
του ερµηνευτικού πλαισίου µέσα στο οποίο θα µπορούσαν να κινηθούν, οι νέοι
ερευνητές, ακολουθώντας παλαιούς δρόµους, όπως π.χ. τις εικονογραφικές
παραστάσεις, προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες που σχετίζονται µε τον κόσµο
του συµβολικού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα του είδους αποτελεί το σύγγραµµα του
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P. Warren «Η µινωική θρησκεία ως τελετουργική πράξη» (1988). Οι δύο µελέτες
σηµατοδοτούν την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της έρευνας της
θρησκειολογίας των αιγαιακών πολιτισµών. Πρόκειται για την εποχή της
συστηµατικής µελέτης των παλαιών τρόπων σκέψης µέσα από τα κατάλοιπα του
υλικού πολιτισµού - για την εποχή της «γνωστικής αρχαιολογίας».
Το ευρηµατολόγιο των ΙΚ αποτελείται από αντικείµενα που θα µπορούσαν να
αποδόσουν πλήθος γνωστικών πληροφοριών. Ακόµα και ως αντικείµενα τέχνης
αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγµατα µιας ολόκληρης εποχής, και ενός τουλάχιστον
τµήµατος, της µινωικής κοινωνίας. Αλλά ακόµη και οι ΝΑ ενεπίγραφες τράπεζες
προσφορών, εισάγουν την προϊστορική γραφή στο υπό µελέτη γνωστικό σύνολο, και
παρόλο που ακόµη δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή αποκρυπτογράφηση της γραφής τους.
Πέρα όµως από τα συµπεράσµατα που θα µπορούσε να βγάλει ένας ιστορικός της
τέχνης, ή ένας φιλόλογος, το µεγάλο ερώτηµα για τον αρχαιολόγο είναι µε ποιο τρόπο
θα µπορούσε να πλησιάσει τη σκέψη των ανθρώπων του παρελθόντος. Παρά τον
σκεπτικισµό που θα επιβιώνει πάντα, ως προς το αδύνατο να αναγνωρίσουµε
«πνευµατικές αξίες» µέσα από τα υλικά κατάλοιπα, η οριοθέτηση µιας σαφούς
µεθοδολογίας, επιτρέπει στους µελετητές των µινωικών ΙΚ, να πλησιάσουν µε
συστηµατικό τρόπο το εύρηµα και να θέσουν νέα ερωτήµατα. Ίσως να µην µάθουµε
ποτέ αν πράγµατι η «Μητέρα των Κορυφών» λατρευόταν στο Γιούχτα κατά την ΜΜ
εποχή, θα είµαστε όµως σίγουροι, ή τουλάχιστον πιο σίγουροι, ότι ο συγκεκριµένος
χώρος υπήρξε τότε ένα τελεστήριο λατρευτικών πράξεων.
Η στοιχειοθέτηση ενός συµβολικού κώδικα µέσα στη συγκεκριµένη
πολιτισµική παράδοση των εποχών που διατηρήθηκαν τα µινωικά ΙΚ, αποτέλεσε το
βασικό ερώτηµα των νέων ερευνητών, οι οποίοι άρχισαν να προσεγγίζουν το θέµα
από διάφορες πλευρές, και µε διάφορες προοπτικές. Οι συστηµατικές προσεγγίσεις
του γνωστικού κώδικα, µέσα από το ευρηµατολόγιο των ΙΚ, είναι µέχρι τώρα
ελάχιστες. Υπάρχει ένα πλήθος µεµονωµένων πληροφοριών που θα µπορούσε να
συλλέξει κανείς, από τις περιγραφές των ερευνητών όλων των περιόδων της έρευνας,
µε τις οποίες διαφωτίζονται κάποιες εκφάνσεις του γνωστικού κώδικα. Ωστόσο αυτές
οι πληροφορίες είναι σποραδικές και µετέωρες. ∆ιατηρούν ωστόσο την αξία τους στο
βαθµό που είναι σε θέση να εµπνεύσουν για περαιτέτω εξερευνήσεις. Οι πλαστικές
µορφές των ζωδίων, για παράδειγµα, δεν µας αποκαλύπτουν µόνο τους τρόπους ή την
τεχνοτροπία µε την οποία ο καλλιτέχνης απεικόνιζε τα ζώα, αλλά και άλλες όψεις του
γνωστικού του κώδικα, τέτοιες που να είναι σε θέση να διακρίνει την κινησιολογική
συµπεριφορά µιας νυφίτσας, ώστε να την αποδόσει εύστοχα, ή την µορφή ενός
πρησµένου ανθρώπινου ποδιού ή ενός χεριού. Ασφαλώς µε αυτόν τον τρόπο δεν
µπορούµε να κατανοήσουµε τις γνώσεις ηθολογίας των ζώων, ή της ανατοµίας του
ανθρώπινου σώµατος, που διέθεταν οι άνθρωποι που έπλασαν τα ειδώλια, αλλά θα
µπορούσαµε να εισχωρήσουµε στη «µατιά του νου», µε την οποία συλλαµβάνουν τον
έξω κόσµο.
Πολλές από τις «παραδοσιακές» προσεγγίσεις της πίστης των µινωιτών που
ανέβαιναν στα ΙΚ, εκτέθηκαν κατά την περιγραφή των κειµένων των ερευνητών, στο
Α΄ µέρος της εργασίας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναπτυχθούν τρία δείγµατα
σύγχρονων προσεγγίσεων του γνωστικού κώδικα, µέσα από τη µελέτη των
συγκεκριµένων ιερών, οι οποίες, έχω την αίσθηση ότι έχουν «µονοπωλήσει» κατά
κάποιο τρόπο τη σχετική έρευνα τα τελευταία χρόνια. Στο θεωρητικό υπόβαθρο των
δύο πρώτων προσεγγίσεων βρίσκεται το έργο του C. Renfrew. Η συστηµατική
προσπάθεια του Renfrew για την διαµόρφωση ενός σώµατος θεωρίας για την
αρχαιολογία της θρησκείας, είχε ως αποτέλεσµα την καταλυτική επίδραση στον τοµέα
της αρχαιολογικής αναγνώρισης και της έρευνας των ιερών χώρων του παρελθόντος.
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Η πρώτη σχετική προσπάθεια, που θα εφαρµοστεί στο υλικό των ΙΚ, έγινε από τον Α.
Peatfield, µε αφορµή την ανασκαφή του ΙΚ στον Κορακιά των Ατσιπάδων. Η δεύτερη
προσπάθεια, επιχειρήθηκε από τον Κυριακίδη, υπό την εποπτεία του καθηγητή
Renfrew. Ο Κυριακίδης, χρησιµοποιώντας το υλικό από τα ΙΚ, σε σύγκριση µε τα
άλλα ορεινά ιερά της µινωικής Κρήτης, προσπαθεί να ελέγξει την λειτουργία ενός
σώµατος θεωρίας για την αρχαιολογία της τελετουργίας. Η τρίτη προσπάθεια
βρίσκεται εκτός του παραπάνω πλαισίου, και αναφέρεται στη λειτουργία των
µινωικών ΙΚ, ως χώροι αστρονοµικών παρατηρήσεων.
Κατά την διάρκεια της ανασκαφής του ΙΚ στον Κορακιά, προέκυψε ένα
πλήθος προβληµάτων που σχετίζονταν µε την ορθή διατύπωση των ερωτηµάτων και
την ερµηνεία του ευρήµατος (Peatfield 1992: 74). Ο ανασκαφέας έθεσε επί τάπητος
το τρίπτυχο των θεµάτων που είχε καθορίσει ο Renfrew, προκειµένου να
συστηµατοποιηθεί η προσέγγιση ενός ανεσκαµένου ιερού (Renfrew, 1985: 25 - 6).
Αυτό που τελικά επιδιώκεται είναι η ανίχνευση ενδείξεων για:
1. Την πρακτική της λατρείας
2. Τις δοξασίες που στηρίζουν τη λατρεία
3. Τη θέση της λατρείας και της θρησκείας στην κοινωνία.
Θεµελιώδες είναι το ζήτηµα του καθορισµού της αρχαιολογικής θέσης ως ιερό.
Παράλληλα θα πρέπει να επιχειρηθεί η «γνωστική ερµηνεία» του µε βάση την
πρακτική και τις δοξασίες. Ο Peatfield ήταν πεποισµένος ότι το εγχείρηµα είχε µεγάλη
σηµασία για την κατανόηση της θέσης του θεσµού µέσα στην µινωική κοινωνία
(Peatfield 1994: 74). Ο ανασκαφέας υπογραµµίζει ότι αυτό είναι δυνατόν µόνο µε τη
συστηµατική καταγραφή της καταστροφής της πολιτισµικής επίχωσης της θέσης,
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην κατανοµή των αντικειµένων. Το ΙΚ στον Κορακιά,
προσφέρει ένα σχεδόν ιδανικό πεδίο έρευνας για τέτοιου είδους καταγραφή, εφόσον
είναι ασύλητο, και από ότι φαίνεται έχει υποστεί ελάχιστες αλλοιώσεις στην
πολιτισµική του επίχωση. Προηγήθηκε εξονυχιστική έρευνα, η οποία απέδειξε
ελάχιστη µετα – αποθετική διαδικασία. Αφού εξακριβώθηκε η αξιοπιστία της
κατανοµής του υλικού, η έρευνα προχώρησε στην αναζήτηση των δύο γνωστικών
παραµέτρων, της πίστης και της πρακτικής. Η πρακτική ανιχνεύεται ευκολότερα
αρχαιολογικώς, διότι αποτυπώνεται στο σταθερότυπο της θέσης των αντικειµένων
στην αδιατάρακτη επίχωση. Ο Peatfield χρησιµοποιεί τα τέσσερα κριτήρια του
Renfrew, για την ταύτιση ενός ιερού: α) εστίαση της προσοχής, β) ειδικές όψεις της
οριακής ζώνης (η θέση ή η εστία της τελετουργικής δραστηριότητας), γ) παρουσία
του Υπερβατικού και το συµβολικό του επίκεντρο, δ) συµµετοχή και προσφορά
(Renfrew, 1985: 18, Peatfield 1994: 75).
Η εστίαση της προσοχής επιτυγχάνεται µε τη διέγερση των αισθήσεων. Η αφή θα
µπορούσε να ενεργοποιηθεί µε την κίνηση, µέσα από την χειρονοµία, τον χορό· δεν
υπάρχουν άµεσες ενδείξεις από τα ΙΚ, για αυτές τις πληροφορίες. Η όραση, η ακοή
και η όσφρηση ενεργοποιούνται µε τη χρήση κάποιων αντικειµένων (τελετουργικός
εξοπλισµός, τρίτωνας, πύραυνα). Παρόλο που στον Κορακιά δεν υπάρχουν
αρχιτεκτονικές δοµές, η οπτική εστίαση της προσοχής επιτυγχάνεται από τη διάταξη
του ιερού – από τη διάκριση µιας συγκεκριµένης περιοχής (η περιοχή µε τις
κροκάλες), για κάποιο σκοπό. Η περιοχή βρίσκεται στο Ανώτερο Άνδηρο, που
αποτελεί το φυσικό επίκεντρο του ιερού λόγω θέσης, όσων βρίσκονται στο Κατώτερο
Άνδηρο. Επιπλέον, εστία προσοχής θα αποτελούσε και ότι ήταν τοποθετηµένο στο
«γήινο στοιχείο» (earth feature). Στο ιερό η εστίαση της προσοχής θα ήταν δυνατό να
προκληθεί από τις ίδιες τις πελετουργίες που λάµβαναν χώρα στο Ανώτερο Άνδηρο.
Τα πύραυνα που βρέθηκαν στο ιερό, µπορούν να συσχετισθούν µε την όσφρηση
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(θυµιατήρια). Κροκάλες απαντώνται και σε άλλα ΙΚ (Γιούκτας, Σπήλι Βορίζι, Κεριά).
Ενδεχοµένως πρόκειται για ένα βασικό στοιχείο χωρικής οργάνωσης των ΙΚ. Οι
κροκάλες βρίσκονται σε βραχώδη σηµεία. Παρατηρείται επίσης κάποια εστίαση της
προσοχής σε γυµνούς βράχους (τα αρχιτεκτονήµατα του Γιούχτα και του Πετσοφά
«βλέπουν» προς τέτοιους βράχους). Στο Γιούχτα υπάρχει και βωµός. Τρίτωνες έχουν
βρεθεί σε άλλα ιερά (Καλαµάκι, Βρύσινας). Στον Πετσοφά έχουν βρεθεί
µικρογραφικοί τρίτωνες.
Στις ειδικές όψεις της οριακής ζώνης θα πρέπει να ενταχθεί η ίδια η θέση του
βουνού, που είναι ένα οριακό σηµείο. Πρόκειται για µια ειδική και µυστηριώδη
περιοχή. Ο Peatfield χρησιµοποιεί την αναλογία των ιαπωνικών kamae, όπου τα
βούνα ως κατοικίες δαιµόνων είναι ταµπού για τους κατοίκους της περιοχής. Στον
Κορακιά, εντυπωσιακή οριακή ζώνη διαµορφώνουν τα ιδιαίτερα τοπογραφικά
χαρακτηριστικά της βραχώδους κορυφής. Το ίδιο το ιερό περιβάλλεται από φυσικά
βραχώδη όρια και η διασπορά των κροκάλων στο Ανώτερο Άνδηρο οριοθετούν ένα
χώρο ιδιαίτερης σηµασίας.
Η παρουσία του υπερβατικού και το συµβολικό του επίκεντρο υποθέτουν ότι θα
πρέπει να αναζητηθεί στο «γήινο στοιχείο» που περιβάλλεται από τις κροκάλες, όπου
τοποθετούνταν κάποιο αντικείµενο, το οποίο θα ήταν το συµβολικό επίκεντρο της
υπερβατικής δύναµης. Ο Peatfield αναπαράγει την θεώρηση της Gesell, στην οποία
παραπέµπει, σύµφωνα µε την οποία, στη µινωική θρησκεία τα αντικείµενα που
συµβολίζουν το υπερβατικό (δηλαδή το θείο), είναι τόσο ανθρωποµορφικές
παραστάσεις, όσο και συµβολικές, όπως διπλοί πελέκεις, κέρατα καθοσιώσεως,
βαίτυλοι, πουλιά, δίσκοι, κτλ. Ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο από τα
ειδώλια των ΙΚ παριστάνει θεότητα. ∆εν αποκλείεται η πιθανότητα κάποιας
ανεικονικής παράστασης της θεότητας, ως βαίτυλος, στο «γήινο στοιχείο» του
Ανώτερου Ανδήρου. Στον Τραόσταλο υπάρχει ένα ιστάµενος βράχος ενσωµατωµένος
µέσα στο κτίριο του ιερού. Ο βράχος αυτός θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως βαίτυλος.
Η ύπαρξη βαιτύλων στα ΙΚ υποδεικνύεται και από την ανάγλυφη παράσταση στο
ρυτό της Ζάκρου. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των σκηνών που απεικονίζουν
βαιτύλους είναι ότι βρίσκονται σε φυσικό τόπο, ίσως σε ΙΚ.
Η συµµετοχή και προσφορά είναι ασφαλώς από τις πιο καλά µαρτηρηµένες
δραστηριότητες στα ΙΚ. Τα περισσότερα είδη του ευρηµατολογίου αποτελούν
ενδείξεις µιας δραστηριότητα προσφοράς, η οποία συνεπάγεται συµµετοχή.
Ο Peatfield επισηµαίνει ότι η «πρόσβαση» στο χώρο της πίστης, δηλαδή στο
χώρο των αφαιρετικών εννοιών και ιδεολογηµάτων, είναι πολύ πιο δύσκολο έργο σε
σχέση µε την ανίχνευση των τελετουργικών δραστηριοτήτων (Peatfield 1992: 77). Η
εικονογραφία παραµένει ένα µοναδικό µέσο, αλλά εξαιρετικά επισφαλές. Η
γυναικεία θεότητα, η αποκαλούµενη «Μινωική Μεγάλη Θεά», θα πρέπει να
συνδέεται µε κάποιο τρόπο και µε τα ΙΚ (Peatfield 1992: 77).
Στη µελέτη του Β. Κυριακίδη, τα µινωικά ΙΚ αποτέλεσαν το αντικείµενο έρευνας,
µέσω της οποίας ανιχνεύεται η αρχαιολογία της τελετουργίας. Ο στόχος εποµένως της
έρευνας ήταν διπλός: αφενός η στοιχειοθέτηση βασικών αρχαιολογικών δεικτών για
την αναγνώριση της τελετουργίας, και αφετέρου η µελέτη των τελετουργικών
δραστηριοτήτων στα ίδια τα ΙΚ. Η επιλογή των ιερών αυτών, ανάµεσα στα άλλα
µινωικά ιερά, ήταν σχεδόν επιβεβληµένη, µια και τα µινωικά ΙΚ είναι, σύµφωνα µε
τον µελετητή, κατάλληλα για την ανίχνευση «ευανάγνωστων» τελετουργικών
δραστηριοτήτων, λόγω του µεγάλου αριθµού τους και της εύκολης διάκρισής τους
από το πλήθος των άλλων ιερών (Kyriakidis 2005: 10 – 1).
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Θεµελιώδης προϋπόθεση για την έρευνα αυτή, είναι η διαµόρφωση µιας σαφούς
µεθοδολογίας προσδιορισµού της τελετουργικής αξίας σε µία δραστηριότητα. Μία
τελετουργική πράξη περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: τελετή (εκτέλεση των
πράξεων), επανάληψη, σταθερότητα (το αµετάβλητο των πράξεων), παράδοση (η
θεσµοθέτηση των πράξεων), κανονικότητα (ύπαρξη κανόνων), φορµαλισµός, και
συµβολισµός. Κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν µπορεί να λειτουργήσει από
µόνο του για την αναγνώριση µιας τελετουργικής πράξης. Μόνο όταν εµφανίζονται
όλα µαζί, τότε θα µπορούσε µία δραστηριότητα να χαρακτηριστεί τελετουργική. Ο
Κυριακίδης ελέγχει αυτά τα κριτήρια σε δραστηριότητες που, ενώ δεν είναι
τελετουργικές, διαθέτουν αυτά τα γνωρίσµατα: για παράδειγµα το παιχνίδι και το
θέατρο.
Ο αρχαιολόγος συλλέγει τα υλικά υπολλείµατα που «παράγουν» ή που
«αποθέτουν» τέτοιου είδους δραστηριότητες, και καλείται να τις αναπαραστήσει.
Ωστόσο, θα πρέπει να είναι πάντα καχύποπτος, για την πιθανότητα συµπλοκής
υλικών διαφορετικών δραστηριοτήτων σε ενιαίο συγκείµενο, ή για την πιθανότητα
πολλά από τα υλικά να έχουν αποτεθεί σε κοσµικό πλαίσιο δραστηριοτήτων.
Επιχειρείται αρχικά η διαπραγµάτευση όλων εκείνων των ενδείξεων που
υποδεικνύουν την τελετουργική χρήση των ΙΚ. Τα µινωικά ΙΚ διαθέτουν τέσσερα
βασικά χαρακτηριστικά: α) τοποθετούνται σε εξέχουσες κορυφές, µε µεγάλη οπτική
εµβέλεια, β) είναι ειδικές εξω – οικιστικές θέσεις που σχετίζονται µε κάποιους
γειτονικούς οικισµούς, γ) περιέχουν έναν τεράστιο αριθµό αγγείων πόσης και
ειδωλίων (ανθρωπόµορφων και ζωόµορφων), και τέλος δ) είναι υπαίθριοι χώροι, ενώ
µερικά διαθέτουν και κτιριακές δοµές (Kyriakidis 2005: 52).
Το γεγονός ότι τοποθετούνται σε κορυφές των βουνών, οι οποίες δεν φαίνεται να
έχουν κάποια ένδειξη κατοίκησης (κατά τη διάρκεια της χρήσης τους ως ΙΚ)
αποµακρύνει αυτές τις θέσεις από το «κοσµικό σκηνικό» των δραστηριοτήτων που
λαµβάνουν χώρα µέσα στους οικισµούς. Ωστόσο, πολλά από τα αντικείµενα που
βρίσκονται στα ΙΚ, απαντώνται εξίσου και στους οικισµούς: κύπελλα, αµφορείς και
άλλα αγγεία. Μόνο ο τεράστιος αριθµός των ειδωλίων (και όχι τα ίδια τα ειδώλια),
αποτελεί εκείνο το χαρακτηριστικό που κάνει τα ΙΚ να διαφέρουν από τις «κοσµικές»
αρχαιολογικές θέσεις. Ο αριθµός λοιπόν των ειδωλίων θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη
σηµασία στην ανίχνευση της τελετουργικής λειτουργίας των ΙΚ.
Το γεγονός ότι πολλά από τα ΙΚ είναι υπαίθρια ιερά, σηµαίνει ότι διαθέτουν,
έστω και στοιχειωδώς, χώρο για την συµµετοχή πολλών ανθρώπων στις
δραστηριότητες. Η συµµετοχή πολλών ανθρώπων αποτυπώνεται στο µεγάλο αριθµό
ίδιων αντικειµένων µέσα στο ευρηµατολόγιο. Ο Κυριακίδης επισηµαίνει ότι οι µέχρι
τώρα ανασκαφές των ΙΚ, µας παρέχουν το υλικό που συλλέγεται από τα υψηλότερα
σηµεία των χώρων που γίνονταν οι δραστηριότητες, και δεν επεκτείνονται προς τις
πλαγιές των κορυφών· υπάρχει συνεπώς, η πιθανότητα το δείγµα του ευρηµατολογίου
να ανταποκρίνεται σε ένα «τµήµα της πραγµατικότητας» (Kyriakidis 2005: 53). Η
ανασκαφή στο ΙΚ των Κυθήρων (που έγινε εξολοκλήρου στις πλαγιές του βουνού)
συγκέντρωσε τεράστιους όγκους κωνικών κυπέλλων. Αυτό θα πρέπει να το έχουµε
υπόψη µας όταν αναφερόµαστε στην πλειονότητα κάποιων αντικειµένων σε σχέση µε
τα άλλα είδη του ερυρηµατολογίου. Τα ειδώλια συχνά αναφέρονται ως τα
πολυπληθέστερα ευρήµατα. Ο τεράστιος αριθµός αγγείων πόσης και ειδωλίων
αποδεικνύει ότι η συµµετοχή στις τελετές των ΙΚ, θα πρέπει να ήταν µαζικές.
Επιπλέον, µαρτυρά την επανάληψη τέτοιων δραστηριοτήτων.
Πολλά από τα τέχνεργα που συνδέονται µε τις δραστηριότητες, απαντώνται στα
περισσότερα, αν όχι σε όλα, τα µινωικά ΙΚ. Τα τέχνεργα αυτά είναι τα ειδώλια,
καθώς επίσης και αγγεία τροφοπαρασκευαστικά, συµποσιακά, πόσης και
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σερβιρίσµατος. Πρόκειται για µια αναµφισβήτητη ένδειξη της διασποράς και κάποιας
αµετάβλητης επανάληψης αυτών των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι θέσεις αυτές
χρησιµοποιήθηκαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα (ορισµένες είχαν συνεχόµενη χρήση
από τη ΜΜ Ι έως την ΥΜ Ι), µε ουσιαστικά αµετάβλητα χαρακτηριστικά (όπως είναι
η χρήση ειδωλίων, αλλά και η χρήση της ίδιας της θέσης). Το µεγάλο αυτό διάστηµα
χρήσης των θέσεων, µαρτυρά την επανάληψη και µια σχετική σταθερότητα, αλλά
υποδεικνύει επίσης και τη διαµόρφωση µιας παράδοσης.
Πέρα από το µεγάλο αριθµό τους, τα ειδώλια που χρησιµοποιούνται ανήκουν σε
συγκεκριµένους και περιορισµένους τύπους. Τα περισσότερα αναπαριστούν ζώα και
ανθρώπους σε συγκεκριµένες στάσεις και χειρονοµίες. Αυτό µαρτυρεί την
κανονικότητα και την σχολαστική προσήλωση σε ενέργειες που γίνονται σύµφωνα µε
ορισµένους τύπους, δηλαδή µαρτυρούν φορµαλισµό των δραστηριοτήτων. Η ύπαρξη
κανόνων είναι εµφανής όχι µόνο στους τύπους των ειδωλίων και στους σχετικούς
αριθµούς τους, αλλά και στην κατανοµή τους στο χώρο των θέσεων. Για παράδειγµα,
στον Κορακιά η διαφορετική κατανοµή των ευρηµάτων σε διάφορα τµήµατα των
χώρων της θέσης, µαρτυρούν την ύπαρξη κανόνων στις δραστηριότητες του ιερού.
Τέλος θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι σε πολλά ΙΚ, έχουν καταγραφεί τέχνεργα,
όπως «διπλοί πελέκεις», και «κέρατα καθοσιώσεως», τα οποία µαζί µε την αφθονία
των ειδωλίων, αντανακλούν την ύπαρξη ενός ευρύτατου πλαισίου συµβολισµού στις
δραστηριότητες των θέσεων αυτών (Kyriakidis 2005: 54).
Μία από τις πιο ευφάνταστες ερµηνείες του ευρηµατολογίου των ΙΚ είναι
αυτή που τα συνδέει µε την ανάγνωση ενός υποτιθέµενου «µινωικού αστρονοµικού
κώδικα». Θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να ανιχνεύσουµε την έµπνευση αυτή στις
«αστρολογικές αναγνώσεις» των µύθων του κρητικού κύκλου, που έκαναν νωρίς την
εµφανισή τους κατά τη διάρκεια των ανασκαφών των µεγάλων ανακτόρων.
Αξιοσηµείωτο είναι το βιβλίο του γερµανού φιλολόγου August Fick για τα
προελληνικά τοπωνύµια (Vorgriechische Ortsnamen, Göttingen, 1905) ο οποίος
απέδιδε στις µορφές της κρητικής µυθολογίας τις µορφές των ουρανίων σωµάτων: ο
Μινώταυρος ήταν ο ήλιος, η Πασιφάη η σελήνη, και ο Λαβύρινθος «το µέρος όπου οι
σοφοί άνθρωποι ερευνούσαν τις περιπλανήσεις των άστρων» (MacGillivray 2000,
418). Παρά την καταστρεπτική αδιαφορία του πανίσχυρου τότε Έβανς για τις
αστρικές µεταφορές του Fick, οι θεωρίες αυτές ανασύρθηκαν από την λήθη χάρις
στην ερµηνευτική προσέγγιση των Blomberg & Henriksson. Η εµπλοκή τµήµατος
του ευρηµατολογίου των ΙΚ, στις αστρικές προσεγγίσεις, διεύρυνε ασφαλώς το
ερµηνευτικό πεδίο αυτών των αντικειµένων, έθεσε ωστόσο νέους προβληµατισµούς
που έχουν να κάνουν µε την λογικά συνεπή και επιστηµονικά αξιόπιστη ερµηνευτική
διαδικασία στοιχείων του ευρηµατολογίου των ΙΚ. Η νέα αυτή προσέγγιση δεν
φαντάζει καθόλου παράξενη µέσα στο µεταδιαδικαστικό περιβάλλον αντιλήψεων και
προσαρµογών της αρχαιολογικής ερµηνευτικής της δεκαετίας του 1990.
Η αστρονοµική ερµηνεία των ΙΚ εντάσσεται µέσα στην «αιγαιακή
αρχαιοαστρονοµία», η οποία ανάγει την καταγωγή της στη µελέτη και τη θεωρία του
προσανατολισµού των αρχαίων ελληνικών ναών σε σχέση µε τις κινήσεις του ήλιου
και της σελήνης (H. Nissen 1869, F. Pensore 1892). Μετά από µία µακριά παύση στις
έρευνες αυτού του θέµατος, ο Σπ. Μαρινάτος µε το άρθρο του “Zur Orientierung der
Minoischen Architektur” (1932), εισάγει το πρόβληµα του προσανατολισµού στη
µινωική αρχαιολογία (Henriksson & Blomberg 1996: 101). Ο Μαρινάτος,
συγκρίνοντας διάφορα µνηµεία, διαπίστωσε ότι ολόκληρη η µινωική αρχιτεκτονική
(ανάκτορα, θολωτοί τάφοι, αγρεπαύλεις, πόλεις όπως τα Γουρνιά), όπου ο χώρος το
επέτρεπε, παρουσιάζει κοινούς τύπους προσανατολισµού στους απλούς άξονες βορρά
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– νότου και ανατολής – δύσης. Συγκρίνοντας τη µινωική αρχιτεκτονική µε τις
αντίστοιχες εκφάνσεις των πολιτισµών της Αιγύπτου και της Μεσοποταµίας, σε
συγχρονικό επίπεδο, διέκρινε ότι ο προσανατολισµός των κρητικών µνηµείων ήταν
πολύ πιο έντονα ευθυγραµµισµένος µε τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, σε σχέση µε
τα µνηµεία των υπο σύγκριση πολιτισµών. Συµπληρωµατικά συµπέρανε ότι «... οι
κινήσεις του ήλιου, της σελήνης και των άστρων αποτέλεσαν χωρίς αµφιβολία την
αιτία για τους µινωικούς προσανατολισµούς από τα ανατολική προς τη δυτική
κατεύθυνση και αυτό οφειλόταν σε θρησκευτικούς παράγοντες» (Henriksson &
Blomberg 1996: 101). Πολύ αργότερα επιστρέφει στο ίδιο θέµα έρευνας ο J. Shaw
(1977) µε τη µελέτη του προσανατολισµού των µινωικών ανακτόρων, που θεωρούσε
ότι αποτελεί το πιο «κοινό και διακριτικό χαρακτηριστικό στοιχείο τους».
Σε ένα αντιπροσωπευτικό πρώιµο άρθρο τους οι Blomberg & Henriksson,
υποστήριξαν ότι ο µινωίτης «βασιλεύς – ιερέας» είχε γνώσεις αστρονοµίας και ότι οι
µινωίτες είχαν ανακαλύψει τον εννεαετή κύκλο του ήλιου και της σελήνης (εξου και
το οµηρικό επίθετο Εννέωρος για τον Μίνωα), δηλαδή την «οκταετηρίδα»
(oktaetiris)71. Η ανακάλυψη αυτή προϋπέθετε µακρά παράδοση συστηµατικών
παρατηρήσεων του ήλιου και της σελήνης. Για την αρχαιολογική τεκµηρίωση αυτής
της υπόθεσης επιχειρίθηκε µία «αστρονοµική εξερεύνηση του ΙΚ στον Πετσοφά», τα
αποτελέσµατα της οποίας υποδείκνυαν ότι οι χρήστες του χώρου διεξήγαν τέτοιου
είδους παρατηρήσεις (Blomberg & Henriksson, 1996: 27).
Η αντίληψη του εννεαετούς κύκλου προϋποθέτει την πρακτική χρήση ενός
ηµερολογίου (calendar) ικανού για την περιοδική παρατήρηση των σεληνιακών
µηνών. Και ασφαλώς η αναγκαιότητα ενός τέτοιου ηµερολογίου απορρέει από την
ανάγκη τέλεσης των θρησκευτικών εορτασµών, οι οποίοι θα πρέπει να γίνονται τους
σωστούς µήνες του έτους. Πιθανότατα οι θρησκευτικές ανάγκες να οδήγησαν στην
ανακάλυψη της «οκταετηρίδας» από τους µινωίτες (Blomberg & Henriksson, 1996:
28). Ο στόχος των δύο ερευνητών ήταν διπλός: αφενός ήθελαν να δείξουν ότι η
µέθοδος που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για την ρύθµιση του
τελετουργικού ηµερολογίου τους, ανάγει την καταγωγή της στους Μινωίτες, και όχι
στους Βαβυλώνιους (Nilsson M.), όπως πιστεύεται µέχρι σήµερα και αφετέρου ότι η
µετάβαση αυτή έγινε χάρη στον πολιτισµό των Μυκηναίων. Την λανθασµένη
αντίληψη για την καταγωγή των αστρονοµικών γνώσεων των αρχαίων Ελλήνων από
τους προϊστορικούς πολιτισµούς του Αιγαίου, την αποδίδουν στην έλλειψη
συγκεκριµένων ενδείξεων στα αρχαιολογικά δεδοµένα (Blomberg & Henriksson,
1996: 28). Αυτό ακριβώς το κενό καλείται να καλύψει η νέα ερµηνευτική προσέγγιση
του ευρηµατολογίου του ΙΚ στον Πετσοφά. Αν και κάποια από τα στοιχεία που
παρατηρήθηκαν στον Πετσοφά, µπορούν να ανιχνευθούν και σε άλλες θέσεις αυτού
του είδους (δηλ. στα ΙΚ, που αποφεύγουν να τα κατωνοµάσουν µε τον γνωστό διπλό
όρο), αλλά αρχικά περιορίζονται µόνο σε αυτή τη θέση της ανατολικής ακτής της
Κρήτης (Blomberg & Henriksson, 1996: 29).
Το «µικρό κτίριο» (small structure) στον Πετσοφά παρείχε ενδείξεις
αστρονοµικών παρατηρήσεων που ενδεχοµένως να είχαν οδηγήσει τους χρήστες του
στην ανακάλυψη της «οκταετηρίδας». Κατά τους Blomberg και Henriksson το
συγκεκριµένο σχήµα που έχουν οι τοίχοι του, κατά Myres, «µεταγενέστερου
71

«… Εννεαετής κύκλος στο τέλος του οποίου ο ήλιος, το φεγγάρι και η γη έχουν σχεδόν απόλυτα
όµοια σχέση το ένα σώµα µε το άλλο, όπως είχαν στην έναρξη αυτού του κύκλου. Για παράδειγµα
όταν ο ήλιος βρίσκεται σε ένα συγκεκριµένο σηµείο και το φεγγάρι είναι γεµάτο, οκτώ χρόνια
αργότερα, όταν ο ήλιος θα ξαναβρεθεί στο ίδιο σηµείο, τότε το φεγγάρι θα είναι και πάλι γεµάτο. Το
φαινόµενο αυτό δεν θα παρουσιαστεί ξανά εάν δεν περάσουν οκτώ χρόνια» (Blomberg & Henriksson,
1996: 28).
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κτιρίου», και η οπτική επαφή του σηµείου µε το βουνό Μόδι στα δυτικά παρέχουν τις
κατάλληλες µαρτυρίες: α) ∆ιακρίνονται ευθυγραµµίσεις των εσωτερικών τοίχων,
σχήµατος Π, µε τις «πρώτες ακτίνες του ανατέλοντος ηλίου» οι οποίες φωτίζουν
πλήρως το δυτικό εσωτερικό τοίχο της κατασκευής· παρατηρείται µάλιστα ότι οι
ανατολικοί τοίχοι που εµποδίζουν είναι µεταγενέστεροι. β) Η θέση του Πετσοφά
αποτελεί ένα ιδανικό σηµείο για την παρατήρηση της εαρινής και φθινοπωρινής
ισηµερίας· αυτό επιτυγχάνεται µε την παρατήρηση των κινήσεων του ηλιακού δίσκου
κατά τη δύση του πίσω από την κωνική κορυφή του βουνού Μόδι· επιπλέον τόσο το
πρώτο µισοφέγγαρο όσο και η πρώτη πανσέληνος είναι παρατηρήσιµες, µε ορόσηµο
το βουνό Μόδι, κατά τη διάρκεια των ισηµεριών. Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν
κατάλληλα «... επιχειρήµατα ότι ο Πετσοφάς αποτελεί µια προσεκτικά επιλεγµένη
θέση µε σκοπό τις αστρονοµικές παρατηρήσεις» (Blomberg & Henriksson, 1996: 31).
Αλλά και η ακριβής θέση της κτιριακής κατασκευής και το ιδιαίτερο σχήµα της
ερµηνεύονται µε βάση τις παρατηρήσεις του ήλιου πίσω από τον κωνικό όγκο του
Μόδι. Εκείνο ωστόσο που προκαλεί κατάπληξη είναι το συµπέρασµά τους ότι «οι
αστρονοµικές παρατηρήσεις που είναι δυνατές από τον Πετσοφά... καθιστούν
απίθανη την περίπτωση της επιλογής του χώρου και της κατασκευής της
συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής δοµής, για κάποιον άλλο λόγο εκτός από την
παρατήρηση του ήλιου, εφόσον δεν υπάρχει τίποτε στο φυσικό ανάγλυφο που θα
επηρέαζε στην επιλογή της συγκεκριµένης θέσης...» (Blomberg & Henriksson, 1996:
32).
Τη διατήρηση ηµερολογίου υποδεικνύουν οι τοίχοι της δυτικής προέκτασης
του κτιρίου οι οποίοι είναι προσανατολισµένοι σε µία από τις τέσσερις θέσεις του
Αρκτούρου στον ορίζοντα. Ο προσανατολισµός µάλιστα του ενός από τους δύο
τοίχους προς την ηλιακή ανατολή του Αρκτούρου (Arcturus’ heliacal rising), στις 23
Αυγούστου, ένα µήνα ακριβώς πριν από την φθινοπωρινή ισηµερία, υποδεικνύει ότι
το γεγονός αυτό θα πρέπει να προµήνυε την έλευση του νέου έτους, ενδεχόµενο που
παραβάλλεται µε την άποψη της Guarducci M. η οποία πίστευε, µε βάση µία
επιγραφική µαρτυρία, ότι στα ιστορικά χρόνια το έτος στην Κνωσό άρχιζε µε την
φθινοπωρινή ισηµερία. Ο προσανατολισµός προς την ανατολή του ήλιου κατά την
φθινοπωρινή ισηµερία διαπιστώθηκε και σε άλλα µνηµεία, µεταξύ των οποίων και το
ΙΚ στο Γιούχτα (Blomberg & Henriksson & Papathanassiou 2002: 82). Εποµένως,
είναι ξεκάθαρη η χρήση και αυτής της θέσης για την διατήρηση ενός ηµερολογίου.
Επιπλέον, η «κοσµική εµφάνιση» του Αρκτούρου, στις αρχές Μαϊου,
συνδέεται µε την έναρξη της εποχιακής ναυσιπλοΐας (Blomberg & Henriksson, 1996:
32 - 3). Οι τοίχοι αυτοί ευθυγραµµίζονται επίσης σχεδόν συµµετρικά µε τoν
«πραγµατικό βορρά» και η γωνία που σχηµατίζουν περιβάλλει τους πολικούς αστέρες
και έναν αριθµό λαµπρών αστερισµών και άστρων – π.χ. της Κασσιόπης, του
Αρκτούρου – που ανέτειλαν και εµφανίστηκαν σε αυτές τις κατευθύνσεις κατά τη
Μέση Εποχή του Χαλκού, κατά την εποχή της ναυσιπλοΐας (Blomberg & Henriksson,
1996: 33). Οι τέσσερις κατευθύνσεις που δηµιουργούν αυτοί οι αστερισµοί και τα
άστρα είναι ιδιαίτερης σηµασίας διότι συνδέονται µε πλόες που σχετίζονται µε τους
χώρους που η Κρήτη βρισκόταν σε άµεση επικοινωνία τότε (∆έλτα του Νείλου και
Λιβύη στο νότο, και Μήλο – Θήρα και Αττική στο Αιγαίο).
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι, πέρα από τις πιθανές επιρροές στις αστρονοµικές
παρατηρήσεις που δέχτηκαν οι Μινωίτες από τους Αιγυπτίους, το σίγουρο είναι ότι
«... διεξήγαν τις δικές τους παρατηρήσεις σε τοποθεσίες που ήταν πολύ προσεκτικά
επιλεγµένες, και µε διάφορα συστήµατα τοίχων, που ήταν προσεκτικά
προσανατολισµένοι, για κάποιο σκοπό» (Blomberg & Henriksson, 1996: 34).
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Παρά την υπόδειξη της νέας αυτής χρήσης της αρχαιολογικής θέσης στον
Πετσοφά, οι δύο ερευνητές δεν αποκλείουν την χρήση του ως ιερό, εφόσον
γνωρίζουµε ότι «... η µελέτη των ουρανίων σωµάτων τότε θεωρούνταν µία ιερή
δραστηριότητα, από όσο ξέρουµε από τη Μεσοποταµία και την Αίγυπτο...» και το
κυριότερο «... υπάρχουν αντικείµενα στον Πετσοφά που υποδεικύουν ότι το ίδιο
συνέβαινε και στην Κρήτη» (Blomberg & Henriksson, 1996: 34). Τα αντικείµενα
αυτά είναι τα ενεπίγραφα λίθινα σκεύη και µία οµάδα πήλινων ειδωλίων.
Οι δύο ερευνητές, µε την βοήθεια της ανάγνωσης των λογότυπων στις λίθινες
τράπεζες προσφορών, που πρότεινε ο Furumark A. (1988), υποθέτουν την ύπαρξη
κάποιας θεότητας που σχετίζεται µε τη σελήνη, εφόσον η κατάληξη του ονόµατος ipi-na-mi-na, είναι ένα επίθετο του φεγγαριού (Blomberg & Henriksson, 1996: 34-5).
Η υπόθεσή τους στηρίζεται κατά κάποιο τρόπο, στην εικασία κάποια από τα ειδώλια
του Πετσοφά να σχετίζονται µε µία µινωική θεότητα που συνδέεται µε το φεγγάρι
(Blomberg & Henriksson, 1996: 35). Ένας τύπος των γυναικείων ειδωλίων φέρει ένα
περίεργο δισκοειδές καπέλο. Όπως σηµειώνουν οι ερµηνευτές «... όπως
περιστρέφονται αυτά τα ειδώλια, η µορφή του δίσκου αλλάζει και, µ’ αυτόν τον
τρόπο, υποδεικνύει τις διαφορετικές φάσεις της σελήνης» (Blomberg & Henriksson,
1996: 35). Η ύπαρξη µάλιστα σηµαντικού αριθµού ειδωλίων αυτού του τύπου στο
σύνολο των ειδωλίων του Πετσοφά, σε συνδυασµό µε την επιγραφή, ωθεί τους δύο
µελετητές να συµπεράνουν ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε «... αναπαραστάσεις της
Μινωικής θεότητας που συνδέεται µε το φεγγάρι και ονοµάζεται Ipinamina, όπως
αυτή θα εµφανιζόταν πίσω από την κωνική κορυφή του Μόδι στις διάφορες φάσεις
της, και επίσης ότι οι προσφορές στο ιερό του Πετσοφά αναθέτονταν προς τιµή της»
(Blomberg & Henriksson, 1996: 35). Με αυτόν τον τρόπο τονίζουν ταυτόχρονα τον
διπλό χαρακτήρα της θέσης τόσο ως παρατηρητηρίου αστρονοµικών κινήσεων, όσο
και ως ιερού λατρείας των ουράνιων σωµάτων.
Στην προσέγγιση αυτή υπογραµµίζεται ότι εφόσον ανιχνεύονται ενδείξεις
παρατηρήσεων των ουράνιων σωµάτων, τότε είναι σίγουρη η βαθµιαία κατανόηση
των νόµων που διέπουν τις κινήσεις τους. Η χρήση των πληροφοριών αυτών για την
σύσταση ηµερολογίου για την ασφαλή διεξαγωγή των θρησκευτικών τελετουργιών,
ενδεχοµένως να δηµιούργησε την τάση να θεωρούνται αυτές οι γνώσεις ιερές. Η
πίστη στη θεϊκή φύση των ουράνιων σωµάτων και στην ιερότητα της γνώσης που
σχετίζεται µε αυτά, θα µπορούσαν να προικίσουν αυτούς που κατέχουν αυτήν την
γνώση µε αξιόλογο κύρος και δύναµη (Blomberg & Henriksson, 1996: 36). Οι
µελετητές αφήνουν να εννοηθεί ότι κατά συνέπεια η διαχείριση αυτής της γνώσης,
δια της διαχείρισης προφανώς του χώρου από όπου παράγεται η γνώση αυτή, δηλαδή
των ΙΚ, θα πρέπει να ήταν ένα εργαλείο στα χέρια µιας ελίτ για την προώθηση
θρησκευτικών και πολιτικών επιλογών (Blomberg & Henriksson, 1996: 36).
Εξέχουσα θέση σε αυτήν την ελίτ θα πρέπει να είχε µία οµάδα που θα ήταν
επιφορτισµένη µε τα ιερατικά καθήκοντα, µεταξύ των οποίων ήταν και η ρύθµιση του
τελετουργικού ηµερολογίου (Blomberg & Henriksson, 1996: 39).
Οι ίδιοι εφάρµοσαν την ίδια µέθοδο προσέγγισης και στα δεδοµένα του
Τραόσταλου. Η έρευνα στο ΙΚ του Τραόσταλου απέδωσε επιπλέον ενδείξεις για την
συστηµατική αστρονοµική παρατήρηση των Μινωιτών, και ιδιαίτερα του Αρκτούρου
– του πολικού αστέρα.
Οι δύο ερευνητές αναζήτησαν και άλλα αρχαιολογικά δεδοµένα προκειµένου
να τα εντάξουν στο «αστρονοµικό ερµηνευτικό πλαίσιο». Με τον τρόπο αυτό
εξερευνούν τον προσανατολισµό διαφόρων χαρακτηριστικών των ανακτόρων της
Κνωσού και της Ζάκρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και ο
Βρύσινας παίζει το ρόλο που παίζει το Μόδι για τον Πετσοφά, µόνο που εδώ η
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παρατήρηση γίνεται δια του προσανατολισµού που έχουν οι περισσότεροι τάφοι του
ΥΜ ΙΙΙ νεκροταφείου στους Αρµένους (Blomberg & Henriksson, 1998: 75 -80, 2000:
114). Τα συµπεράσµατα είναι συµπληρωµατικά των ήδη γνωστών απόψεων. Οι
Μινωίτες χρησιµοποιούσαν ηµερολόγιο (ηλιοσεληνιακό), ενώ η ιδιαιτερότητά του σε
σχέση µε τα σύγχρονά του της Μεσοποταµίας και της Αιγύπτου ήταν ότι βασιζόταν
στην συνδυασµένη κίνηση του ήλιου, του φεγγαριού και του πολικού αστέρα
(Blomberg & Henriksson, 2000: 116).
Σίγουρα πάντως, η διαπίστωση κάποιας µορφής συστηµατικών
παρατηρήσεων της κίνησης των ουράνιων σωµάτων µέσα από τις ευθυγραµµίσεις
των δοµικών κατασκευών, είχε ως πιθανότατο αποτέλεσµα την ανάπτυξη
προγνωστικών ικανοτήτων που σχετίζονται µε το χώρο και τον χρόνο της εµφάνισής
τους στον ουρανό. Συνεπώς, είναι δυνατό να υποτεθεί ότι «... οι ουράνιοι
προσανατολισµοί µπορούν να αποκαλύψουν όχι µόνο πλευρές της κοινωνικής
συµπαντολογίας (society’s cosmology), αλλά και την έναρξη της επιστηµονικής
εξέτασής της» (Henriksson & Blomberg 1996: 100). Με αυτόν τον τρόπο η
«αστρονοµική ερµηνεία» υπαινίσσεται το ενδεχόµενο της δυνατότητας, µέσα από την
προτεινόµενη προσέγγιση του αρχαιολογικού υλικού, να ανιχνευθούν και άλλες
εκφάνσεις του γνωστικού κώδικα των µινωιτών.
Όµως δεν είναι µόνο τα αρχιτεκτονικά δεδοµένα των ΙΚ, από τα οποία
αντλήθηκαν πληροφορίες εν είδει τεκµηρίων για την ανίχνευση µιας πιθανής
παρατήρησης των ουράνιων σωµάτων. Το σύνολο των ειδωλίων – πέρα από το
γυναικείο ειδώλιο που προαναφέρθηκε – αποτέλεσε πεδίο µιας νέας ερµηνευτικής
προσέγγισης, µέσα στο πλαίσιο της αστρονοµικής ερµηνείας των δεδοµένων των ΙΚ.
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της νέας προσέγγισης που ταυτίζει τα πήλινα ειδώλια
µε οµοιώµατα των αστερισµών και των άλλων σωµάτων του ουρανού, τα ειδώλια
αυτά χρησιµοποιήθηκαν «... για τη µελέτη και την εκµάθηση των κινήσεων των
ουρανίων σωµάτων» (Blomberg 1999: 317). Η ερµηνεία αυτή διευρύνει ακόµη
περισσότερο τις πιθανές χρήσεις του ιερού που είχαν προτείνει οι Blomberg &
Henriksson, ως παρατηρητηρίων για την στοιχειοθέτηση ενός ηµερολογίου και για
την κατανόηση των αστρικών κινήσεων. Η εικασία του Blomberg P. ότι θα µπορούσε
να χρησιµοποιηθεί ως ένα «διδασκαλείο» αστρονοµίας, δεν στηρίζεται παρά µόνο
στο γεγονός ότι η πλειονότητα των ειδωλίων αναπαριστούσε τα ουράνια σώµατα. Η
αναπαράσταση αυτή, ωστόσο, θα µπορούσε να έχει και άλλον χαρακτήρα και όχι
απαραίτητα «διδακτικό».
Η νέα ερµηνεία του συνόλου των ειδωλίων που βρέθηκαν στα ΙΚ, οδήγησε
τον Blomberg στην αναπαράσταση ενός υποτιθέµενου Μινωικού Αστρικού Χάρτη
(Blomberg 2002: 93). Η ερµηνεία του ευρηµατολογίου υπό το πρίσµα της
αστροσκοπικής χρήσης των ΙΚ, στηρίζεται στην πεποίθηση ότι και τα αντικείµενα
που χαρακτηρίζουν αυτούς τους χώρους θα πρέπει να συνδέονται µε την
υποδεικυόµενη χρήση των χώρων. Η οµάδα του Πανεπιστηµίου της Ουψάλα εστίασε
την προσοχή της πρωτίστως σε δύο κυρίως ιερά της ανατολικής Κρήτης: στον
Πετσοφά και στον Τραόσταλο, θέσεις γειτονικές, δεσπόζουσες στους ανατολικούς
θαλάσσιους δρόµους του νησιού. Το πείραµα είχε ως στόχο την υποβολή του
ειδωλοπλαστικού ευρηµατολογίου των συγκεκριµένων ΙΚ, σε ερµηνευτικό έλεγχο
προκειµένου να δειχθεί κατά πόσο «... αντιφάσκουν ή υποστηρίζουν την ερµηνεία
των χώρων ως παρατηρητηρίων των κινήσεων των ουρανίων σωµάτων» (Blomberg
2002: 93). Για µία ακόµη φορά «εµπνευστικό» ρόλο στη διαδικασία αυτή, παίζουν τα
αρχαιά ελληνικά κείµενα (700 – 200 π.Χ.), που από ανεξάρτητες µεταξύ τους έρευνες
έχει αποδειχθεί ότι µέρος των πληροφοριών τους χρονολογείται πίσω στα µινωικά
χρόνια, γύρω στο 2000 π.Χ.
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Η πρόταση µιας υποθετικής αναπαράστασης ενός «αστρονοµικού χάρτη»,
υποδεικνύει ότι στη µινωική Κρήτη λάµβανε χώρα η «νυχτερινή ναυσιπλοΐα», δηλαδή
ότι οι κρήτες ναυτικοί της εποχής εκείνης χρησιµοποιούσαν τα άστρα για τον
προσανατολισµός τους στους νυχτερινούς πλόες. Η νέα προτεινόµενη ερµηνεία των
ειδωλίων στηρίζεται στην ιδέα ότι «... προκειµένου να θυµούνται ευκολότερα τις
κινήσεις των άστρων, κατασκεύαζαν ειδώλια που αναπαριστούσαν τα άστρα και τους
αστερισµούς, και τους έδιναν ονόµατα ζώων και άλλων γνωστών φαινοµένων, όπως
ακριβώς κάνουµε σήµερα» (Blomberg 2002: 93). Είχε ήδη παρατηρηθεί ότι σχεδόν το
99% (Blomberg 2002: 93) – σε αντίθεση µε το 90% που παρουσιάζεται στην
προηγούµενη σχετική µελέτη (Blomberg 1999: 317) – των ειδωλίων από τον
Πετσοφά και τον Τραόσταλο βρίσκουν τις αντιστοιχίες τους στην περιγραφή των
µορφών και των κινήσεων των ουρανίων σωµάτων του Άρατου (275 π.Χ.). Αν και
τονίζεται η διδακτική και εκπαιδευτική σηµασία των ειδωλίων στην εκµάθηση των
κινήσεων των σωµάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Blomberg, όχι µόνο δεν
αποκλείει αλλά θεωρεί µάλλον βέβαιο, ότι θα πρέπει να έχουν και κάποια
θρησκευτική σηµασία (Blomberg 2002: 94).
Μέσα από την ταύτιση των περισσότερων µορφών του συνόλου των ειδωλίων
από τον Πετσοφά και τον Τραόσταλο, ο Blomberg πρότεινε έναν υποθετικό «µινωικό
αστρονοµικό χάρτη», του βόρειου και του νότιου ηµισφαιρίου, ενώ παράλληλα
συνέταξε έναν κατάλογο µε τους πιθανούς µινωικούς αστερισµούς (Blomberg 2002:
97, fig. 1, 2, Τable 3). Επιπλέον, έχει προταθεί ότι ο σηµερινός αστερισµός του
Στεφάνου του Βορεάλη, που ονοµάζεται από τον Άρατο το Στέµµα στην µνήµη της
Αριάδνης, συµβολιζόταν από τα «διπλά κέρατα» (Schavernoch 1983) (Blomberg &
Henriksson 1999: 309, Blomberg 2002: 98).
Εάν ευσταθεί η υπόθεση ότι υπήρχε ένα σύστηµα «αστρονοµικών
παρατηρήσεων», ή ακόµη και γνώσεων στους Μινωίτες, τότε, σύµφωνα µε τους
Blomberg & Henriksson, το πιο πιθανό είναι αυτές οι παρατηρήσεις να άρχισαν να
γίνονται στους πρώιµους ΜΜ χρόνους, όταν ο µινωικός πολιτισµός αναπτυσσόταν
ραγδαία στις διάφορες εκφάνσεις του (Blomberg & Henriksson 1999: 307). Την
εποχή που ενδεχοµένως διευρύνεται η δυναµική της µινωικής ναυσιπλοΐας, είναι
επόµενο να περιµένουµε την ανάπτυξη συστηµάτων «αστρικής ναυσιπλοΐας» (stellar
navigation) (Blomberg & Henriksson 1999: 307, 309). Στην ίδια πάνω – κάτω εποχή
εντάσσουµε και την εξάπλωση του θεσµού των ΙΚ. Οι στατιστικές µετρήσεις της
οµάδας έρευνας του Πανεπιστηµίου της Ουψάλα, δείχνουν την µεγάλη πιθανότητα
µιας τέτοιας εκδοχής. Παράλληλα το κείµενο των Φαινοµένων, µεταβάλλεται σε ένα,
κατά το µάλλον ή ήττον, αξιόπιστο κείµενο για την περιγραφή του µινωικού
αστρονοµικού χάρτη, εφόσον οι θέσεις των αστερισµών που περιγράφει
ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό στην εικόνα που είχε ο ουρανός στον ΠΜ - ΜΜ
χρονολογικό ορίζοντα. Η καταγωγή του συστήµατος των αστρικών θέσεων από την
µινωική Κρήτη συνεπάγεται ότι οι µορφές των αστερισµών και της κατανοµής τους
στον ουρανό, είναι κατά πάσα πιθανότητα µινωικά δηµιουργήµατα (Blomberg &
Henriksson 1999: 309). Η αρχαία ελληνική αστρονοµική παράδοση υποδεικνύει κάτι
τέτοιο. Και είναι γνωστό ότι ο λόγος γίνεται για µία από τις πλέον συντηρητικές
γνωστικές παραδόσεις. Η αστρογνωσία µεταβάλλεται πολύ δύσκολα από αιώνα σε
αιώνα, γεγονός που µπορεί να γίνει αντιληπτό από τις δικές µας αντίστοιχες
παραδόσεις: πολλές από τις ονοµασίες του Αράτου χρησιµοποιούνται και σήµερα.
Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το όνοµα ενός αστερισµού – «Το στέµα της
Αριάδνης» - προέρχεται από την κρητική µυθολογία.
Η συγκριτική έρευνα των προϊστορικών πολιτισµών στον περίγυρο του
µινωικού πολιτισµού του 2000 π.Χ. περίπου, έχει δείξει ότι είναι δύσκολο, αν όχι
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αδύνατο να διακρίνει κανείς σαφώς τις «αστρονοµικού περιεχοµένου»
δραστηριότητες από τις θρησκευτικές. Στο σηµείο αυτό φαίνεται ότι τα ΙΚ αποτελούν
ένα ιδανικό πεδίο σύγκλισης των δύο ερµηνειών. Η ήδη παγιωµένη άποψη της
χρήσης και της λειτουργίας των χώρων αυτών του µινωικού πολιτισµού ως
«τελετουργικών – λατρευτικών κέντρων» δεν έρχεται σε απόλυτη αντίθεση µε την
ερµηνεία τους ως κέντρα ουράνιων παρατηρήσεων. Θα µπορούσε µάλιστα κανείς να
δόσει πολλά παραδείγµατα σχετικών υπαινιγµών από τους περισσότερους ερευνητές
των ΙΚ, σε όλες τις περιόδους µελέτης τους. Με την εµπεριστατωµένη και
προγραµµατική προσέγγιση που επιχείρησε η οµάδα από το πανεπιστήµιο της
Ουψάλα, η «αστρονοµική εξερεύνηση» απέκτησε πλέον συστηµατικό χαρακτήρα.
∆εν είναι λοιπόν τυχαίο ότι από νωρίς οι ερευνητές είχαν την πεποίθηση ότι η
ερµηνεία τους δεν αντίκειται αναγκαστικά στην ερµηνεία των χώρων ως ιερών,
εφόσον και οι ίδιοι αναγνώριζαν ότι η «αστρονοµική γνώση» της εποχής δεν
διαχωριζόνταν αναγκαστικά από την «θρησκευτική πίστη». Και το σηµαντικότερο, η
διαχείριση αυτής της γνώσης, θα µπορούσε να γίνεται στο πλαίσιο των θρησκευτικών
δραστηριοτήτων (Henriksson & Blomberg 1996: 104).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αποκαθίσταται το κύρος της πρώτης
«ολοκληρωµένης» δηµοσίευσης ευρηµατολογικού συνόλου από µινωικό ΙΚ, αυτής
του J. L. Myres (1902 – 3). Eίναι αξιοσηµείωτη η αντοχή του κειµένου και των
συµπερασµάτων που εκφράζει, µέσα από µία κριτική προσέγγιση που ασκείται στο
κείµενο εκτός του ιστορικού του πλαισίου. Η παρούσα προσέγγιση αντιµετώπισε το
κείµενο ως προϊόν µιας ολόκληρης εποχής, όταν η αιγαιακή αρχαιολογία βρισκόταν
ακόµη στα πρώτα της βήµατα, αλλά και ως δηµιούργηµα ενός οξυδερκή επιστήµονα,
που η τύχη και οι συγκυρίες τον αποµάκρυναν από την περαιτέρω εξερεύνηση της
προϊστορίας του νησιού, ίσως και της συγκεκριµένης θέσης, δηλαδή των µινωικών
ΙΚ. Η µελέτη του Myres, χρήζει περαιτέρω αποκατάστασης, στην ιστορία της
έρευνας των ΙΚ. Ακόµη και σήµερα αναπαράγονται αντιλήψεις και παρανοήσεις που
αφορούν το συγκεκριµένο κείµενο. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η εντύπωση ότι
ο Myres επινόησε τον όρο «Ιερό Κορυφής» (Kyriakidis 2005: 13), ενώ ήδη η κριτική
έρευνα του Ζώη είχε αποδείξει την πραγµατική διαδοχή των γεγονότων που
οδήγησαν τον Evans στην επινόηση του όρου (Ζώης 1996: 378, 393).
Πέρα από την ανάγκη για ουσιαστικότερη κριτική προσέγγιση και ένταξη του
κειµένου στον ιστορικό του περίγυρο, το κείµενο του Myres αξίζει µεγαλύτερης
προσοχής, εφόσον µέσα σε αυτό ανιχνεύονται πολλές στερεότυπες αντιλήψεις που
σχετίζονται, είτε µε την ερµηνεία του ευρηµατολογίου, είτε µε την «δηµοσιευτική
πρακτική» του υλικού των ΙΚ. ∆εν είναι τυχαίο, ότι η «επανέκδοση» του υλικού του
Πετσοφά, ενενήντα σχεδόν χρόνια µετά την πρώτη δηµοσίευση (Rutkowski 1991),
δεν επιφέρει σχεδόν καµία αλλαγή στο θεµατολόγιο που διαπραγµατεύεται. Με το
ίδιο περίπου «σχέδιο δειγµατοληπτικής δηµοσίευσης», αλλά και µε τα ίδια θέµατα
διαπραγµάτευσης (ενδυµασία κτλ), παρουσιάζεται εκ νέου το υλικό. Την ίδια
«θεµατολογική προσέγγιση» θα µπορούσε κανείς να ανιχνεύσει σε πολλές
µεταγενέστερες έρευνες που δηµοσιεύουν δείγµατα ευρηµατολογίου από τα ΙΚ,
ακόµη και µέχρι σήµερα. Η µελέτη της δηµοσίευσης του Myres, επιβεβαιώνει την
δυναµική της «πρώτης δηµοσίευσης», στην ιστορίας της µινωικής αρχαιολογίας.
Η συµβολή του Evans στην µελέτη των ΙΚ, έχει, εδώ και µία δεκαετία,
αποσαφηνιστεί (Ζώης 1996: 378). Το κείµενο του Έβανς, ελάσσονος σηµασίας ως
προς την ερµηνεία του ευρηµατολογίου, παραµένει πλούσιο σε ιδέες, οι οποίες ακόµη
και σήµερα είναι δύσκολο να ελεγθούν. Η µεγαλύτερη συµβολή έγκειται στην
διάκριση της νέας αρχαιολογικής θέσης («Ιερό Κορυφής»), αλλά και η ένταξη της
καταγωγής της θέσης σε µία αναφαινόµενη συµβολική θεώρηση των στοιχείων του
τοπίου κατά την ΜΜ Ι, κάτι που δεν έχει επισηµανθεί µε έµφαση.
Η συνθετική µελέτη του Ν. Πλάτωνα (1951) – σηµείο επανεκκίνησης του
ενδιαφέροντος για τα µινωικά ΙΚ – χαρακτηρίζεται από µια τάση
πολυσυλλεκτικότητας χωρίς προηγουµένως να έχουν τεθεί στοιχειώδη κριτήρια για
την συστηµατική κατηγοριοποίηση των εξωοικιστικών ιερών. Η συγκριτική
παραβολή των ευρηµατολογικών συνόλων στηρίχθηκε αποκλειστικά στις
µορφολογικές οµοιότητες. Οι «δώδεκα συµπερασµατικές προτάσεις» του Πλάτωνα,
αποτέλεσαν το θεωρητικό – ερµηνευτικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο εντάχθηκαν οι
περαιτέρω έρευνες των ΙΚ. Το γεγονός αυτό επηρέασε αναπόφευκτα και την
ανασκαφική πρακτική (για παράδειγµα, από τότε δίνεται έµφαση στην ανασκαφή της
επίχωσης των ρωγµών των βράχων).
Η επόµενη συνθετική έρευνα δεν παρουσιάζεται από ανασκαφικό ερευνητή
(Rutkowski 1972). Η έρευνά του Rutkowski συµπεριλαµβάνει και έρευνα πεδίου
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(αυτοψίες), και εργαστηριακό έλεγχο του υλικού, χωρίς ωστόσο ανασκαφική
εµπειρία. Θα ακολουθήσουν και άλλοι µη ανασκαφικοί ερευνητές στα βήµατά του. Η
προσέγγιση του πολωνού ερευνητή σήµανε την έναρξη των «εναλλακτικών
ερµηνευτικών» προσεγγίσεων των µινωικών ΙΚ, και συνέπεσε σχεδόν µε την έναρξη
της πρώτης στην ιστορία της έρευνας συστηµατικής ανασκαφής ΙΚ, του ιερού στο
Γιούχτα (1974). Η απουσία ολοκληρωµένων δηµοσιεύσεων του υλικού των ΙΚ, και
κυρίως του ευρηµατολογίου των συστηµατικών ανασκαφών (Γιούχτας, Ατσιπάδες,
Άγιος Γεώργιος Κυθήρων, Τραόσταλος), αποτελεί µέχρι σήµερα τροχοπέδη στην
οµαλή εξέλιξη των ερευνών, και ιδιαίτερα στις «ολικές» ανασυνθέσεις της φύσης και
της λειτουργίας του κάθε ιερού. Οι εκάστοτε αναφορές σε «νέα δεδοµένα» που
εµπλουτίζουν τα είδη του ευρηµατολογίου, δηµοσιοποιούνται ελλιπώς, γεγονός που
δυσχεραίνει τον έλεγχό τους από την επιστηµονική κοινότητα (πρβλ. π.χ. τις
κροκάλες των Ατσιπάδων). Ωστόσο, µε βάση αυτά τα «νέα δεδοµένα» επιχειρούνται
νέες προσεγγίσεις των ιερών, από τους ανασκαφικούς κυρίως ερευνητές, χωρίς
προηγουµένως να έχει εδραιωθεί στην συνείδηση των ερευνητών το νέο
ευρηµατολόγιο.
Η µελέτη της ιστορίας της έρευνας των µινωικών ΙΚ, αποτελεί τµήµα του
ευρύτερου κριτικού ελέγχου των θεωρητικών και µεθοδολογικών επιλογών της
µινωικής αρχαιολογίας. Παρόλο που στην παρούσα εργασία δεν έγινε προσπάθεια
ένταξης της έρευνας των ΙΚ στον παραπάνω ευρύτερο πλαίσιο, µέσα από την µελέτη
αυτή αναδείχθηκαν ποικίλες εκφάνσεις των ιδεολογικών µοντέλων και αρχέτυπων
που κυριαρχούν στη µινωική αρχαιολογία. Αντιπροσωπευτικές εκδηλώσεις αυτών
των µοντέλων είναι: α) η «έκρηξη» ενδιαφέροντος για την κοινωνιολογική
διερεύνηση των µινωικών ΙΚ, δηλαδή για την ένταξη των ιερών στις οικονοµικές και
κοινωνικές διεργασίες των εποχών που ήταν σε χρήση· β) η διαφαινόµενη έµφαση,
που κάποτε έχει και συναισθηµατική χροιά, στη µελέτη των περιθωριακών
εκδηλώσεων του µινωικού πολιτισµού, που στην περίπτωση των ΙΚ µεταφράζεται
στην επικέντρωση της µελέτης των επαρχιακών – αγροτικών – ταπεινών ΙΚ, που
αντιπαραβάλλονται προς τα αντίστοιχα ανακτορικά (στην προσέγγιση αυτή
εκδηλώνονται και τάσεις «υπέρµετρης» ενδεχοµένως, αξιολόγησης των πλέον
ταπεινών υλικών του ευρηµατολογίου)· γ) η ενσωµάτωση και των µινωικών ΙΚ στην
σύγκρουση των κεντροµόλων και φυγόκεντρων αντιλήψεων για την καταγωγή των
πολιτισµικών µορφωµάτων που εκδηλώνονται στο νότιο Αιγαίο κατά την Εποχή του
Χαλκού - η ανακάλυψη εξωκρητικού ΙΚ, στα Κύθηρα, ενέταξε και το ΙΚ στη
συζήτηση για την κρητοκεντρική ή ακόµη και την κνωσιοκεντρική καταγωγή των
πολιτισµικών εκδηλώσεων εκείνης της εποχής. Τέλος αξιοσηµείωτη είναι και η
χρήση του ευρήµατος (µινωικά ΙΚ), στη προσπάθεια στοιχειοθέτησης θεµελιωδών
αρχαιολογικών δεικτών στην αναγνώριση των τελετουργικών διαδικασιών, µέσα στο
πλαίσιο της αγγλοσαξονικής γνωστικής αρχαιολογίας. Αξίζει να σηµειωθεί επιπλέον
η απουσία ενδιαφέροντος, έως τώρα, για την ερευνητική προσέγγιση της
αναφαινόµενης «συµβολικής θεώρησης» των χαρακτηριστικών του τοπίου, στην
περίπτωσή µας των κορυφών, η οποία ενδέχεται να προϋπήρξε των
κοινωνικοοικονοµικών πιέσεων, που συνέβαλλαν στην εµφάνιση των ιερών αυτών.
Η «απώλεια της αθωότητας» στην ιστορία των µινωικής αρχαιολογίας, και
ιδιαίτερα στην ιστορία της έρευνας των µινωικών «Ακρορεινών Τελεστηρίων», είναι
µια διαδικασία αυτοσυνειδησίας και πνευµατικής εγρήγοργης, στην οποία συµβάλλει
σε µέγιστο βαθµό, η κριτική αντιµετώπιση της έρευνας.
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
(Μ)ΙΚ: (Μινωικό) Ιερό Κορυφής
(Μ)ΙΛ: (Μινωικό) Ιερό Λόφου
(Μ)ΙΠ: (Μινωικός) Ιερός Περίβολος
(Μ)ΙΣ: (Μινωικό) Ιερό Σπήλαιο
ΤΝ: Τελική Νεολιθική
ΠρΑ: Προανακτορική
ΠλΑ: Παλαιοανακτορική
ΝΑ: Νεοανακτορική
ΜΑ: Μετανακτορική
ΥπΜ: Υποµινωική

..........................................................
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Στον παρακάτω πίνακα καταχωρίζονται προτεινόµενες αποδόσεις λέξεων της σύγχρονης αρχαιολογικής
ορολογίας, που χρησιµοποιούνται στην εργασία.

Archaeological Record: Αρχαιολογικό καταγράφηµα
Context: Συγκείµενο
Contextual: Συγκειµενικός
Pattern: Στερεότυπος, σταθερότυπος, αρχέτυπο
N – transforms (Natural formation processes): Φ(υσικές) – µεταποιήσεις
C – transforms (Cultural formation processes): Π(ολιτισµικές) – µεταποιήσεις
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τα ονόµατα σηµειώνονται µε λατινικούς χαρακτήρες για την ευκολότερη
στοιχειοθέτηση, αλλά και για την συνεχόµενη οµαδοποίηση των εργασιών κάθε
συγγραφέα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Η δηµοσίευση του Myres J.L.: το εποπτικό υλικό και το θεµατολόγιο που
διαπραγµατεύεται ο ανασκεφέας. Ραυδογράφηµα µε την έκταση που
καταλαµβάνουν τα θέµατα στην δηµοσίευση.

215

35

30

25

20

15

10

5

0
Ιερό Μαζά

Ιερά Κορυφής

Γενικά
Συµπ εράσµατα

25

20

15

10

5

Μ
αζ
άς
Π
ετ
σο
φά
Ιε
ς
ρά
Ζά
κρ
ου
Χα
µέ
Π
ισ
ζι
κο
κ
Π
έφ
ρο
αλ
φή
ο
τ
ης
Εν
Η
τίχ
λία
τη
ς
ς
Λα
σι
θί
ου
Κα
ρφ
ί
Γι
ού
χτ
ας
Κο
υµ
άσ
α
Χρ
ισ
τό
ς

0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Η δηµοσίευση του Ν. Πλάτωνα (1951). Ραυδογραφήµατα
κατανοµής των υπό διαπραγµάτευση θεµάτων.
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