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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η διπλωματική αυτή εργασία με τίτλο «Άνθρωποι και Φυσικά Τοπία στο
Προϊστορικό Αιγαίο. Μία περιήγηση» εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος» του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Πολύτιμη συμβολή στην επιλογή και προσέγγιση του θέματος, η καταγωγή μου
από ένα νησί του Αιγαίου με ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, την Ικαρία, και η, έστω και μικρή,
επαφή μου με τον τρόπο ζωής σε ένα τοπίο όπου υπερτερούν τα βουνά, οι θάλασσες, τα
βράχια. Για παράδειγμα, η θέαση από την Ικαρία στον ορίζοντα της Πάτμου, της
Αστυπάλαιας, της Χίου, των Φούρνων, οι διαδρομές στα μονοπάτια του νησιού, είτε για
βιοποριστικό, είτε για ψυχαγωγικό σκοπό, η συγκρότηση κάποιων εικόνων από τις
περασμένες γενεές μέσα από τις αφηγήσεις του πατέρα μου - σήμερα 86 χρονών, τον
οποίο ευχαριστώ θερμά - συνέβαλαν στον προσανατολισμό της σκέψης και των
βιωμάτων μου. Στη διάρκεια των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η ενασχόληση
με θέματα του υλικού πολιτισμού, πάντα με μια οπτική ανίχνευσης του ανθρώπου ως
ψυχοσωματικής οντότητας, και με θεωρητικά ζητήματα χώρου, καθώς και η αγάπη μου
για το πεδίο της συμβολικής σκέψης, η πεποίθηση ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα μόνο
αυτό που δείχνουν, η σφαιρική θεώρηση των αρχαιολογικών δεδομένων στο πλαίσιο της
οποίας αξιοποιήθηκαν διεπιστημονικές προσεγγίσεις και αναγωγές στην εμπειρία της
σύγχρονης εποχής, προσδιόρισαν το θέμα αυτής της μελέτης, όσο και τα εργαλεία
επεξεργασίας της.

3

Το βαρύτερο ευχαριστώ αποδίδω, φυσικά, στις καθηγήτριες μου, Κατερίνα
Κόπακα και Ίριδα Τζαχίλη, για τη γενναιόδωρη προσφορά τους στην εργασία, όχι τόσο
στο επίπεδο των πληροφοριών, των κατευθυντήριων γραμμών για να παραμείνω πιστή
στον επιστημονικό λόγο, αλλά στο επίπεδο της πνευματικής και ψυχικής ώθησης που
δύσκολα περιγράφεται με λόγια-και που και οι ίδιες ίσως δεν γνωρίζουν τη δύναμη που
διαθέτουν ως προς αυτό. Πολύ περισσότερο, οφείλω να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα
καθηγήτρια Κ. Κόπακα για την υπομονή της να ακολουθήσει λέξη προς λέξη το αρχικό
κείμενο και μαζί τη συχνά «αποπλανημένη» σκέψη μου και έτσι να με οδηγήσει στον
επανέλεγχο των συλλογισμών μου και στην πιο στέρεα τεκμηρίωση των σχετικών
επιχειρημάτων. Φυσικά μερίδιο έχουν όλοι οι δάσκαλοί μου σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης, ιδιαίτερα οι καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών όπου έλαβα το πτυχίο Αρχαιολογίας, γιατί το μαθησιακό μας αποτέλεσμα είναι
ασφαλώς μεγαλύτερο από όσα αποκομίζει κανείς στα επιμέρους μαθήματα και
συναθροίζει τους καρπούς όλων των δραστηριοτήτων μας και όχι μόνο αυτών των
θρανίων. Ευχαριστώ, βεβαίως, και την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
Αιγαίου Θεανώ Τερκενλή, που πρόθυμα δέχθηκε να συμμετέχει στην τριμελή επιτροπή και
να συμβάλει με την ανθρωπογεωγραφική της ματιά.
Ευχαριστώ, επίσης, το Θέμη Τσιμπίδη για τις καίριες απορίες του στις μεταξύ μας
συζητήσεις, γιατί αυτές συνέβαλαν στο πιο σημαντικό της επιστημονικής ενασχόλησης
που είναι η αξία της σε σχέση με τη σημερινή ζωή˙ αλλά και, πρακτικά, για την υπομονή
του να ανέχεται τις ώρες μελέτης που στέρησαν χρόνο από άλλες δραστηριότητες της
ζωής μας, συμμετέχοντας μάλιστα πρόθυμα στο δημιουργικό τους περιεχόμενο, καθώς
φυσικά την κορούλα μου, Μαριάνθη, για την ανείπωτη χαρά που έδωσε η παρουσία της
στη ζωή και τη σκέψη μου, αλλά και τους γονείς μου, Θεόφιλο και Ειρήνη, και τα
αδέρφια μου, Πόπη, Δέσποινα, Λευτέρη, Παναγιώτα για τις ώρες που στήριξαν
γενναιόδωρα τη δουλειά μου «προσέχοντας» το παιδί-και όχι μόνο.
Έχω τη χαρά να ευχαριστήσω από εδώ τους φίλους, συναδέλφους και μη, για το
«σπρώξιμο» για την ολοκλήρωση της εργασίας και για ό,τι πρόσθεσαν με το μυαλό και το
συναίσθημα. Μακρύς ο κατάλογος γι’ αυτό θα αρκεστώ, με λογιστική λογική, σε αυτούς
που πρόσθεσαν περισσότερο, τους Κατερίνα Κωστάντη, Μαρία Τερζούδη, Μαρία Κοσμά,
Ειρήνη Σβανά, Ελένη Κωνσταντινίδη, Ράνια Χαραλαμποπούλου, Αντρέα Βλαχόπουλο,
Δημοσθένη Δόνο, Ντίνα Μπενίση, Παναγιώτη Μουτζουρίδη, Μαρία Βασιλοπούλου,
Βάσια Τερζή.
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Δεν θα ήθελα να παραλείψω και τους προϊσταμένους μου στην Αρχαιολογική
Υπηρεσία, όπου εργάζομαι, τους οποίους ευχαριστώ για τις εκπαιδευτικές άδειες που μου
ενέκριναν προκειμένου να φέρω εις πέρας τη μελέτη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Επιστημολογία του τοπίου
Ακόμα και αν έλειπε το πεδίο «άνθρωποι» από τον τίτλο της παρούσας εργασίας
θα ήταν αυτονόητη η σύμπραξη και ο ρόλος τους σε ένα θέμα που πραγματεύεται
τοπία, τοπία φύσης, τοπία ανθρώπων. Οι λέξεις φυσικά τοπία παραπέμπουν σε στοιχεία
της φυσικής γεωγραφίας. Η γεωγραφία, όμως, ως «γραφή επί της γης», «γράφεται και
διαβάζεται» μόνο από τους ανθρώπους. H αρχαιολογία, εξ ορισμού πολυσυλλεκτική
επιστήμη, συνονθύλευμα επιστημών, δε θα μπορούσε να αποφύγει τα αντικείμενα
μελέτης της να διαχέονται σε πολλά άλλα επιστημονικά πεδία. Οι θεωρίες γύρω από το
τοπίο, λοιπόν, εκτείνονται σε ποικίλα επιστημονικά πεδία, όπως η φυσική γεωγραφία
και η ανθρωπογεωγραφία, η ιστορία, η ιστορία της τέχνης, η φιλοσοφία.
Το φυσικό τοπίο είναι η ορατή έκφραση ενός δυναμικού γεωσυστήματος στο
οποίο περιλαμβάνονται οι μορφοδομές που συνθέτουν το σκελετό του, δηλαδή οι
διαμορφώσεις του αναγλύφου-οροσειρές, κρημνοί, λεκάνες, άξονες του υδρογραφικού
δικτύου και το περίβλημά τους-και οι παράγοντες που προκαλούν τις συνεχείς
μεταμορφώσεις τους με διαφορετικούς ρυθμούς. Έργο της φυσικής γεωγραφίας είναι να
αναλύσει αυτές τις μορφοδομές1. Ο Αμερικανός γεωγράφος Carl Sauer, της Σχολής του
Berkeley, το 1925, πρώτος συνέλαβε την έννοια του πολιτιστικού τοπίου που
διαμορφώνεται από το φυσικό2. Yποστήριξε ότι, υπό την επίδραση ενός δεδομένου
1
2

Treuil et. al. 1996, 93.
Ashmore and Knapp 1999, 3.
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πολιτισμού, το τοπίο γίνεται το μέσο καταγραφής του αγώνα αυτού του πολιτισμού με
το περιβάλλον και της ανθρώπινης προσπάθειας για προσαρμογή στο φυσικό
περιβάλλον. Ο άνθρωπος είναι ο μεσολαβητής, το περιβάλλον το μέσο και το
πολιτιστικό τοπίο το αποτέλεσμα3. Η πολιτισμική γεωγραφία, που μαζί με την ιστορική
γεωγραφία, συνιστούν την ανθρωπογεωγραφία, εξ ορισμού διαχωρίζει το φυσικό από
το πολιτισμικό τοπίο και ασχολείται με το μετασχηματισμό του πρώτου στο δεύτερο.
Σύμφωνα με τον Sauer, μελετάει πώς εγγράφονται τα έργα του ανθρώπου στη γη και
πώς αυτά της προσδίδουν χαρακτηριστική έκφραση4.
Μια ματιά στις προσεγγίσεις του τοπίου και σε άλλα σχετικά επιστημονικά πεδία
εκτός της αρχαιολογίας αποκαλύπτει την ποικιλία που υπάρχει και την ευρύτητα
διαφοροποίησης που τις χαρακτηρίζουν5. Το τοπίο είναι η τομή των διαδικαστικών και
μεταδιαδικαστικών προσεγγίσεων6. Η πολλαπλότητα των προσεγγίσεών του αντανακλά
την πολυπλοκότητα του θέματος αλλά και τους μυριάδες τρόπους «ανάγνωσης» του
παρελθόντος, κάτι που έχει χαρακτηριστεί ο καθρέφτης του πλουραλιστικού μας
πολιτισμού7. Οι R.I.T. Forman and M. Godron, το 1986, καταγράφουν δέκα τρόπους
πρόσληψης

του

τοπίου:

ως

φύσης,

ενδιαιτήματος,

τέχνεργου,

συστήματος,

προβλήματος, πλούτου, ιδεολογίας, ιστορίας, τόπου, αισθητικής 8. Σε αυτά μπορεί να
προστεθεί και η αντιμετώπιση του τοπίου, κατά τον J. Chapman, ως κειμένου, ή ως
σκηνικού χώρου για την κοινωνική δράση9. Κατά τον J. Wylie, η έρευνα για το τοπίο
αναζητά τη συμβολή της αρχαιολογίας όταν οξύνεται η συζήτηση γύρω από τη
διάκριση των φυσικών και πολιτισμικών του στοιχείων, όταν δεν επαρκούν οι ορισμοί
του ως πολιτισμικής εικόνας, ή ως εικαστικού τρόπου αναπαράστασης ή
συμβολοποίησης του περιβάλλοντος. Έτσι γεννιέται η άποψη του T. Ingold, ότι το
τοπίο που «κρατώ» δεν είναι μια εικόνα της φαντασίας η οποία εξερευνάται από το μάτι
του μυαλού ούτε ένα άμορφο, ασαφές υπόστρωμα που αναμένει την ανθρώπινη τάξη10.
Γένεση και εξέλιξη της αρχαιολογίας του τοπίου

3

Darvill 2001, 35.
Στο Muir 1999, 15. Για τη θεωρία του Sauer (Berkeley School), την κριτική σε αυτήν και γενικότερα
για την ιστορία τοπίου στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, βλ. Muir 1999, 1-48.
5
Stoddart 2000, 5.
6
Darvill and Gojda 2001.
7
Trubshaw 1995.
8
Chapman 1997, 138.
9
Αυτόθι.
10
Wylie 2007, 154.
4
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Η αρχαιολογία, προνομιακά, έχει πρόσβαση στο τοπίο, όταν διερευνά το χρόνο σε
βάθος11˙ πολύ περισσότερο δε η προϊστορική αρχαιολογία, που καλείται να φτάσει στις
απαρχές της ανθρώπινης δράσης, κατά κανόνα χωρίς γραπτές πηγές. Ιστορικά, η
αρχαιολογία προσανατολίστηκε συχνά στις σχέσεις ανθρώπων και περιβάλλοντος,
κυρίως μεταπολεμικά, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αρχαιολογίας. Μόνο, όμως,
όταν άρχισε να αγγίζει θεματικά την επιστήμη της γεωγραφίας, προέκυψε η ιδέα της
αρχαιολογίας του τοπίου ως ερευνητικό πεδίο, την εποχή του Μεσοπολέμου, γύρω στα
1950. Η δε, εισαγωγή του όρου «αρχαιολογία του τοπίου» εισήχθη ακόμη πιο αργά,
μετά το 1970. Εμφανίστηκε, δηλαδή, για πρώτη φορά στον τίτλο του βιβλίου των M.
Aston και T. Rowley, Landscape archaeology. An introduction to fieldwork techniques
on post-Roman landscapes, το 1974, ως ο πιο κατάλληλος για να αντικαταστήσει τον
όρο «total archaeology»12. Η προσέγγιση αυτή εμφανίστηκε ως μια μετα-διαδικαστική
αντίδραση στην αφηρημένη γεωμετρία των χωρικών μοντέλων των δεκαετιών 19601970, στο πλαίσιο της Νέας Αρχαιολογίας. Η αρχαιολογία του τοπίου αναζητά
συμβολικές, ιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις στο χώρο για να προσδιορίσει πώς
το αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι του παρελθόντος, πώς λειτουργούσε η κοινωνική
μνήμη στην επιλογή των οικιστικών θέσεων κ.λπ.13.
Τα τελευταία σαράντα χρόνια, πολύ διαφορετικές θεωρητικές και μεθοδολογικές
προσεγγίσεις γύρω από το τοπίο έχουν αναπτυχθεί, από την αρχαιολογία της οικιστικής
κατανομής (settlement patterns) και του χώρου (spatial archaeology)14, στις
μεταδιαδικαστικές ιδέες του χώρου, ως κοινωνικά δομημένου από κοινωνικές σχέσεις
και όχι ως παθητικού σκηνικού βάθους για τη δράση των ανθρώπων, στις πιο
εμπειρικές προσεγγίσεις της βρετανικής παράδοσης των τοπικών σπουδών και στην
αρχαιολογία των φυσικών τόπων15.
Tις δεκαετίες 1970 και 1980, μέσα από τη σύγκλιση της αρχαιολογίας και της
ιστορίας του τοπίου, κυριάρχησε η πρόσληψη του τοπίου ως παλίμψηστου. Η
προσέγγιση αυτή «έβλεπε» τα κατάλοιπα οικιστικής δραστηριότητας διαχρονικά, από
την Προϊστορία έως τους νεώτερους χρόνους16. Έτσι, οι Mick Aston and Trevor
11

Stoddart 2000, 4.
Gojda 2001, 12-13.
13
Όπ. π., 10.
14
Ιδιαίτερη είναι η συμβολή του άγγλου αρχαιολόγου D. Clarke, το 1977 ο οποίος πίστευε ότι αυτή η
εφαρμογή θα έπρεπε να έχει τη δική της θεωρία και μεθοδολογία. Η αρχαιολογία του χώρου κατά τον
Clarke ασχολείται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες κάθε κλίμακας, τα ίχνη και τα αντικείμενα που
αυτές αφήνουν, τη φυσική υποδομή που τις εξυπηρετεί, τα περιβάλλοντα που τις επηρρεάζουν αλλά και
τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε όλα αυτά τα στοιχεία (Ευστρατίου 2002, 161).
15
Hicks and McAtackney 2007, 13-14.
16
Gojda 2001, 13.
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Rowely, το 1974, τόνισαν το βάθος του χρόνου σε ένα τοπίο-παλίμψηστο όπου κάθε
γενιά εγγράφει τα δικά της βιώματα, σβήνοντας ή τροποποιώντας ή επικαλύπτοντας
ίχνη των περασμένων γενεών Το σημερινό παζλ της φύσης των οικισμών και των
καλλιεργειών είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επενέργειας χιλιάδων ετών, η οποία
δεν παράγει ένα τοπίο αξιόλογο μόνο για την ομορφιά του που συνδέεται με τη μακρά
και αργή του εξέλιξη, αλλά και για το πλήθος των πληροφοριών που ενέχει για τις
ανθρώπινες δράσεις και επιμέρους δραστηριότητες του παρελθόντος17.
Οι Denis Cosgrove and Stephen Daniels, το 1988, είδαν το τοπίο ως
εικονογραφία, μια πολιτιστική εικόνα, έναν εικαστικό τρόπο απεικόνισης που δομεί ή
συμβολοποιεί το περιβάλλον, όχι ως άυλη μορφή αλλά, αντίθετα, απεικονισμένο σε όλα
τα φυσικά υλικά. Ένα τοπίο είναι πιο χειροπιαστό, αλλά όχι περισσότερο πραγματικό
και λιγότερο φαντασιακό από ένα ζωγραφικό τοπίο ή ένα ποίημα18.
Από τις αρχές του 1990, κατά τον M. Gojda, έμφαση δόθηκε στη δημιουργία
θεωρητικών προτύπων και μεθοδολογιών που στόχευαν να μυήσουν την αρχαιολογία
του τοπίου στο διαδικαστικό παράδειγμα, στο οποίο ενσωματώθηκαν εξελίξεις και
δεδομένα

της περιβαλλοντικής

και της

οικιστικής

αρχαιολογίας (settlement

archaeology). Με αποτέλεσμα, τη διάκριση τριών πυρηνικών στοιχείων, της
ανασύνθεσης, του διαδικαστικού και της διάδρασης, τα οποία αποτελούν τη βάση της
σύγχρονης αρχαιολογίας του τοπίου19.
Στο πλαίσιο του μετανεωτερικού, μεταδιαδικαστικού και ερμηνευτικού
παραδείγματος, διευρύνεται η κατανόηση της ανθρώπινης διάστασης στο τοπίο. Πέραν
των τυπικών λειτουργικών σχέσεων ανθρώπων και περιβάλλοντος, γίνεται στροφή προς
το πολιτισμικό τοπίο, τις κοινωνικές πρακτικές και αντιλήψεις. Αφετηρίες της νέας
προσέγγισης υπήρξαν η ερμηνευτική και η φαινομενολογία 20. Κατά τον Christopher
Tilley, σημασία έχει η εμπειρία του τοπίου, η φαινομενολογία του, οι τρόποι με τους
οποίους τα στοιχεία του παίρνουν νόημα από τις ανθρώπινες κοινότητες που το
χρησιμοποιούν και το κατοικούν. Οι ρυθμοί της γης και των εποχών αντιστοιχούν και
λειτουργούν στους ρυθμούς της ζωής. Το τοπίο έχει οντολογική σημασία, δεν είναι
απλώς ένα αντικείμενο που προσφέρεται για στοχασμό, περιγραφή, αναπαράσταση,
αισθητική21. Ο Tilley δίνει έμφαση σε δύο σημεία, στο συμβολισμό των σχέσεων
ανθρώπων και φυσικού τοπίου και στο ρόλο της κοινωνικής μνήμης στην επιλογή των
17

Darvill 2001, 33.
Αυτόθι.
19
Gojda 2001, 13.
20
Αυτόθι.
21
Darvill 2001, 34.
18

8

οικιστικών θέσεων, των ταφικών και των ιερών χώρων22. Κατά τον J. Thomas, ο
υπερβολικός εμπειρισμός ενέχει τον κίνδυνο να οδηγηθεί κανείς σε απόψεις πολύ
απομακρυσμένες από τις εκάστοτε εκείνες των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν 23.
Δεν

λείπει,

ωστόσο,

η

κριτική

στη

στόχευση

της

φαινομενολογικής

αρχαιολογικής προσέγγισης να συλλαμβάνει και να περιγράφει τα πράγματα όπως αυτά
βιώνονται από τα υποκείμενα24, και θεωρείται υπεύθυνη για ρομαντισμό, φτωχά
μεθοδολογικά μέσα, επισφαλείς ερμηνείες 25. Πέρα από τις αυστηρά περιβαλλοντικές, η
μετανεωτερική προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει το τοπίο ούτε ως παλίμψηστο αλλά, ούτε
ως μια αποκάλυψη σειράς επιπέδων των οποίων το νόημα δημιουργείται, μεταβάλλεται
ή και εξαφανίζεται απλώς «πατώντας ένα κουμπί». Ποιότητες του τοπίου μπορούν να
ανιχνεύονται στις συνδέσεις και την εμπλοκή τους με φλέβες μύθου και μνήμης. Τα
τοπία, πριν αποτυπωθούν σε γραπτές πηγές (pre textual)-του Αιγαίου στην παρούσα
μελέτη–έχουν τεράστια σημασία για την ανάπτυξη αυτών των φλεβών μνήμης και
μύθου26. Οι μύθοι και οι μνήμες του τοπίου, όπως μας παραδίδονται, μοιράζονται δύο
χαρακτηριστικά: την εκπληκτική αντοχή τους στο χρόνο, και τη συμβολή τους στο
σχηματισμό θεσμών με τους οποίους ζούμε ακόμη και τώρα. Το πιο εμφανές
παράδειγμα είναι η εθνική ταυτότητα που θα έχανε ένα σημαντικό της στοιχείο χωρίς
την ιδιαιτερότητα της παράδοσης του τοπίου 27. Σε κάθε προσπάθεια συνολικής
θεώρησης του τοπίου-και εκείνου του προϊστορικού Αιγαίου-τα χαρακτηριστικά αυτά
υπαγορεύουν αναφορές στο σήμερα.
Στην Ελλάδα η αρχαιολογία τοπίου αναπτύχθηκε κυρίως με την επίδραση του
διαδικαστικού επιστημολογικού ιδιώματος28. Δεν απουσιάζουν, όμως, και οι
μετανεωτερικές προσεγγίσεις, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής
επιφανειακής έρευνας στα Μέθανα και της εθνοαρχαιολογικής σκοπιάς που
χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν29.
Η καινοτομία των νέων θεωρήσεων δεν έγκειται στην έμφασή τους στις
κοινωνικές και συμβολικές διαστάσεις του τοπίου, όσο σε ένα ριζοσπαστικό
επαναπροσδιορισμό που επιχειρούν του τοπίου εκ των έσω30.
22

Gojda 2001, 9-10.
Στο Hicks and McAtackney 2007, 22
24
Tilley 1994, 10.
25
Hicks and McAtackney 2007, 22.
26
Stoddart 2000, 5.
27
Muir 1999, 38.
28
Acheson και Davis, 2005, 47.
29
Forbes 2007.
30
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Η ιστορία της αρχαιολογίας του τοπίου αντανακλά, κατά κάποιο τρόπο, την
αγωνία του ανθρώπου να γνωρίσει περισσότερο τον εαυτό του, με έναν ολιστικό τρόπο.
Όπως το σημερινό τοπίο, αλλά και ο κάθε άνθρωπος δεν νοείται χωρίς το παρελθόν
του, έτσι και στη θεώρηση, κάθε προσέγγιση γεννήθηκε μέσα από εκείνες που
προϋπήρξαν. Για παράδειγμα, η σύγχρονη κατανόηση του χώρου ως συνεχόμενου και
κοινωνικά ενιαίου και διαφοροποιούμενου ανάλογα με τους εκάστοτε τρόπους, με τους
οποίους τον αξιολογούν, τον υποδιαιρούν και τον χρησιμοποιούν οι άνθρωποι,
οφείλεται στη συνεισφορά της αρχαιολογίας του χώρου (spatial archaeology) και της
εθνοαρχαιολογίας που προηγήθηκαν31. Η διαφορετικότητα στις προσεγγίσεις και η
πολυπλοκότητα του ίδιου του αντικειμένου της αρχαιολογίας του τοπίου συνάδει με τη
συνθετότητα και το δυσανάγνωστο του ανθρώπου. Ο J. Chapman, ξεχωρίζοντας στην
ιστορία του τοπίου τις έννοιες του παλίμψηστου, του κοινοτικού και της αναγκαίας
διεπιστημονικότητας, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει σταθερό θεωρητικό πλαίσιο της
αρχαιολογίας τοπίου, ούτε και γενικά αποδεκτή σχετική ορολογία 32. Έλλειψη ορισμού
διαπιστώνουν και οι Darvill και Gojda33. Τα τοπία «αρνούνται να πειθαρχήσουν» κατά
την B. Bender34.
Η ριζοσπαστική δυναμική της αρχαιολογίας του τοπίου βρίσκεται στη
δυνατότητα σύνθεσης διαφορετικών προσεγγίσεων και αξιοποίησης της κατεστημένης
αρχαιολογικής γνώσης που παρέχει. Το πλεονέκτημα μιας νέας, «ιδιοσυγκρασιακής»
οπτικής των τοπίων (as standpoints) είναι η επικέντρωση στην υλικότητα και στο
ανθρώπινο νόημα που διαθέτουν τα υλικά τεκμήρια. Η θεώρηση των τοπίων ως
«προσωπικών απόψεων» στις οποίες συνυφαίνονται οι υλικές συνθήκες, η ανθρώπινη
ζωή και οι άλλες κοινωνικές δομές, καθώς και οι ερευνητικές μεθοδολογίες, τοποθετεί,
ακριβώς, τη διαφορετικότητα στο κέντρο της θεωρίας και της πρακτικής της
παγκόσμιας αρχαιολογίας ως μιας συσχετιστικής ερμηνευτικής και όχι μόνο
περιγραφικής διαδικασίας35.
Ορισμός του Σύμπαντος των Ανθρώπων και των Φυσικών Τοπίων
Κατά τον Π.Ν. Δουκέλλη, το τοπίο είναι κομβικό σημείο συνάντησης
διαφορετικών κλάδων του επιστητού και, επομένως, συνάρτηση μιας ατίθασης
31
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Darvill and Gojda 2001.
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παραμέτρου που είναι το ανθρώπινο βλέμμα, το βλέμμα των πρωταγωνιστών της
εκάστοτε ιστορικής περιόδου, αλλά και εκείνο του σημερινού ερευνητή, ικανού να
διακρίνει τις λεπτομέρειες ενός τοπίου που φέρουν το βάρος της ιστορικής μνήμης. Η
ιστορία του τοπίου προϋποθέτει μια ιστορία, αλλά και μια τεχνική του βλέμματος 36. Αν
ενοποιήσουμε τις σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και τις εφαρμόσουμε στα
αρχαιολογικά ζητήματα, θα φανεί ότι εξαρτάται από την ικανότητα των αρχαιολόγων
να διακρίνουν σταθερότυπα, τάξη, συνάφεια, συνδέσεις και επανάληψη στα διάφορα
συστατικά του τοπίου, είτε αυτά είναι φυσικά, είτε ιδεατά, είτε εμπειρικά 37. Ανεξάρτητα
από την προσέγγιση που επιλέγει, κάθε ερευνητής θα πρέπει να διαθέτει μια βασική
κατανόηση των φυσικών και πολιτιστικών διαδικασιών που οδηγούν στη δημιουργία
των τοπίων.
Κάθε τοπίο είναι μια ολότητα συστατικών στοιχείων των οποίων η προέλευση και
εξέλιξη είναι υπό έρευνα. Αναλόγως, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, ότι το τοπίο
είναι το μοναδικό προϊόν των διεπαφών και διαδράσεων των διαφορετικών, των
διακριτών του στοιχείων38. Στην εδώ προσπάθειά μας να «ζήσουμε» τα φυσικά τοπία
του προϊστορικού Αιγαίου, θα περιδιαβούμε πλαγιές και χωράφια χωρίς κανένα άγχος
μην τυχόν και συναντήσουμε κάποιο τέχνεργο, ή κάποιας μορφής τεχνητή δομή. Θα
μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η προσλαμβανόμενη εικόνα με ανθρωπογενή
στοιχεία δεν είναι φυσικό, αλλά πολιτιστικό τοπίο. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν
υπάρχει διάκριση. Αφού ένα παλιό πεταμένο αυτοκίνητο που διακρίνουμε μακριά στην
πλαγιά ενός λόφου, είναι μεν παρέμβαση στο φυσικό τοπίο, δεν του αφαιρεί, όμως, το
χαρακτηρισμό του ως φυσικό. Αντίθετα, τον ενισχύει. Γιατί η προσέλκυση του
βλέμματος στο «ξένο» αντικείμενο γίνεται έναυσμα για την παρατήρηση και,
ενδεχομένως, την αφομοίωση του λοφώδους τοπίου που το περιβάλλει. Με ανάλογο
τρόπο λειτουργεί και ένα μνημείο που εξ ορισμού «υπηρετεί το συνασπισμό του
φυσικού και του πολιτισμικού ως πλαισίου για τη βίωση και την κατανόηση του
κόσμου»39. Εξάλλου, η αντίληψη του τι είναι φυσικό και τι δεν είναι, είναι και αυτή ένα
πολιτισμικό κατασκεύασμα που υπόκειται κάθε φορά σε επαναπροσδιορισμό. Μόλις
ορίζεται κάτι ως φυσικό τοπίο, την ίδια στιγμή παύει να είναι κιόλας, αφού έχει ήδη
μεταφερθεί στη σφαίρα του κοινωνικού40.
36
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Κατά το Δουκέλλη, ο γεωγραφικός προβληματισμός που προέκυψε από την
επεξεργασία της άποψης Sauer, ότι το πολιτιστικό τοπίο είναι το αποτέλεσμα της
δράσης του πολιτισμού με μέσον το φυσικό τόπο παραπέμπει στο ότι, από τη στιγμή
που ο άνθρωπος συλλαμβάνει και προβάλλει στον κόσμο των εννοιών μια
πραγματικότητα, αυτή διεκδικεί και συχνά επιτυγχάνει να αποκτήσει τη δική της
αυτόνομη πορεία. Ο ίδιος κανόνας δεν παύει να επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση
του τοπίου. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ανήγαγε στην πραγματικότητα τις νοητικές
του παραστάσεις περί τόπου και τις εξέφρασε π.χ. μέσω της κηποτεχνίας, της
«ζωγραφικής των λόγων», δημιουργήθηκε ένας δεύτερος, ομώνυμος άξονας
αντιλήψεων περί τοπίου που βρίσκεται σε διαρκή επαφή, συχνά, δε, τελεί σε διαρκή
σχέση με τον πρωτότυπο και καταλήγει κατά κανόνα να τον φορτίσει ιδεολογικά 41.
Εφαρμόζοντας τον ανθρωπογεωγραφικό προβληματισμό στην αρχαιολογία του
τοπίου, το θέμα της παρούσας μελέτης κινείται στους δύο άξονες, αφενός της προβολής
του αιγαιακού φυσικού τοπίου στον κόσμο των εννοιών, αφετέρου της πορείας που
ακολούθησαν αυτές οι αντιλήψεις για το φυσικό τοπίο-και εάν και πως επέδρασαν στον
πρωτότυπό τους.
Στη σφαίρα των αντιλήψεων, όπου η συμβολή των ανθρωπολογικών και
εθνοαρχαιολογικών σπουδών στο τοπίο είναι μεγάλη ως προς την αναγνώριση της
πολυπλοκότητας και συνθετότητας του θέματος, ανιχνεύεται πιθανόν ένα κοινό
σύστημα ιδεών π.χ. για τον κόσμο και πολλούς άλλους παράγοντες που καθορίζουν την
κοινωνική δράση42. Στο πλαίσιο αυτό, στα τρία πρώτα κεφάλαια της εργασίας
προσεγγίζονται αντιλήψεις για τα τοπία σε άλλες ιστορικο-πολιτισμικές συνάφειες,
εκτός του αιγαιακού χώρου, όπως η Αγγλία αλλά και η Αυστραλία και η Αμερική,
μιλώντας για αβορίγινες και σύγχρονους κυνηγούς.
Με γνώμονα, λοιπόν, τη μη διάκριση του φυσικού και του πολιτισμικού
στοιχείου, ορίζουμε το σύμπαν των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων στο
προϊστορικό Αιγαίο ως το νοητικό αποτέλεσμα της μεταξύ τους συνάντησης. Ο όρος
«σύμπαν» στον τίτλο του πρώτου κεφαλαίου της μελέτης παραπέμπει σε μια ένωση, σε
μια ολότητα, που φιλοδοξεί να περικλείσει τα πάντα: περιβαλλοντικά και μη στοιχεία
και έννοιες σε μια «συμπαγή», δυναμική οντότητα, σε μια σύμφυση, η οποία μας είναι
αναγνωρίσιμη αφού διατηρούμε ακόμα σημεία επαφής μαζί της. Είμαστε, γιατί όχι, και
εμείς χρήστες ενός πολιτιστικού κώδικα με κοινά σημεία, αφού μπορούμε να
41
42
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αντιλαμβανόμαστε το σύστημα άνθρωποι-φυσικά τοπία φέρνοντας στο νου παρόμοιες
εικόνες φύσης, παρόμοιες θάλασσες, βουνά, ποτάμια. Tο rock pattern του θεματολογίου
της μυκηναϊκής εικονογραφίας, για παράδειγμα, ενέχει ακόμη σήμερα οικείες
συνδηλώσεις. Αποδεχόμαστε την ονομασία που δόθηκε στο θέμα γιατί είμαστε
καταναλωτές ενός παρόμοιου φυσικού τοπίου. Η «σκηνή στο πηγάδι» στη
Μικρογραφική Ζωφόρο της Δυτικής Οικίας στο Ακρωτήρι της Θήρας παραπέμπει,
χιλιετίες μετά, σε μια παραδοσιακή σκηνή της ελληνικής υπαίθρου 43, επιβεβαιώνοντας
ότι κινούμαστε σε «βιωμένα τοπία» που ενεργοποιούν τη μνήμη και την ταυτότητα, αν
και γεννήθηκαν σ’ έναν αρχαιότατο χωροχρόνο, που είναι, ευτυχώς, ακόμα
αναγνώσιμος από εμάς.
Η επιλογή του όρου «σύμπαν» συνάδει με την αίσθηση της ολότητας που
προϋποθέτει η μελέτη ενός τοπίου. Μια ολότητα που υπάρχει ως τέτοια όσο
«καθορίζεται, βιώνεται και πλαισιώνεται από τους ανθρώπους» σύμφωνα με τη
διατύπωση των B. Knapp και W. Ashmore44. Η προσέγγιση του τοπίου ως συνολικής,
σφαιρικής, αφηγηματικής αρχαιολογικής μαρτυρίας μάς βγάζει έξω από τον κόσμο του
«θραύσματος», του αποτμήματος, του «μερικώς σωζόμενου» των αρχαιολογικών
ευρημάτων. Άλλωστε, όσο πιο ακέραιο είναι το αρχαίο κατάλοιπο, τόσο ο
ενθουσιασμός μεγαλώνει.
Η βιωματική εμπειρία ως εγχειρίδιο στην ανάγνωση του σύμπαντος των
ανθρώπων και των φυσικών τοπίων
Η αρχαιολογική μαρτυρία, κατά τον G. Lucas, είναι πάντα δυναμική ως τμήμα
μιας συστημικής συνάφειας, είτε βρίσκεται μέσα είτε πάνω στο έδαφος, ενώ όντας
ορατή και απτή προκαλεί τις ανθρώπινες κοινωνίες να αναπτύσσουν και να
επεξεργάζονται μια σχέση μαζί της ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι επιλέγουν να
αγνοήσουν την ύπαρξή της45. Με ανάλογο τρόπο, το φυσικό τοπίο ως το αρχαιολογικό
μας

δεδομένο,

του

μορφή

του
διαρκώς».

που
ίδιο,

παραμένει
είναι

χωροχρόνου
Σίγουρα

στη
προϊόν

επενέργειας

που
από

τη

βασική
«λειτουργεί

μια,

το

αρχαίο

43

Ντούμας 1999, 48.
Στο Van Dommelen 1999, 277. Η προσέγγιση χαρακτηρίστηκε ενδιάθετη, έμφυτη (inherent), σε
αντιδιαστολή με τη ρητή, κατηγορηματική (explicit) της άποψης Sauer.
45
Για παράδειγμα, το Stonehenge δεν είναι μόνο ένα προϊστορικό αλλά, επίσης, ένα ρωμαϊκό, ένα
μεσαιωνικό και ένα σύγχρονο μνημείο, ανεξάρτητα από το βαθμό φυσικής εμπλοκής του με αυτές τις
εποχές (Lucas 2005, 35).
44
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για

το

δούμε

και

άλλη,

όμως,

την

είναι και το μόνο που επιβιώνει από τα βάθη του χρόνου με μια σχετική σταθερότητα,
ως κοινό κτήμα μας με τις προηγούμενες γενεές.
Η σκέψη ότι δεν αποκλείεται το βλέμμα μας να ταξιδεύει στις ίδιες βουνοκορφές
με εκείνο των προϊστορικών ανθρώπων στο Αιγαίο δημιουργεί αυτόματα ένα κοινό
σημείο αναφοράς, έναν δίαυλο επικοινωνίας-είναι σαν εμείς να φτάσαμε λίγο αργότερα
στο σημείο συνάντησης που είχαμε ορίσει με εκείνους. Το φυσικό τοπίο είναι ένα
εύληπτο, απτό παράδειγμα της θεωρίας που καταλύει τη συμβατική θεώρηση του
χρόνου ως γραμμικής χρονολόγησης, αφού επιτρέπει την εξερεύνηση μιας
αρχαιολογικής θέσης με όρους παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος 46. Στο ίδιο τοπίο
βλέπει κανείς, με μια ματιά, το βουνό που γεννήθηκε σε πρωιμότερο χρόνο, τα
κατάλοιπα προηγούμενης εποχής, αλλά και επόμενες δομές και στοιχεία μέσω της
σκέψης του για το μέλλον. Έτσι, ενισχύεται ο ρόλος της αρχαιολογίας ως
ανθρωπιστικής επιστήμης, επιστήμης του ανθρώπου για το παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον.
Η έννοια-κλειδί για την επεξεργασία ενός θέματος όπως η σχέση ανθρώπων και
φυσικών τοπίων είναι η εμπειρία. Το τοπίο διαμορφώνεται ως ζωντανή εμπειρία, καθώς
γεννά χρόνο στο πέρασμα των γενεών και δημιουργεί την αίσθηση ότι τους ανήκει 47. Η
διερεύνηση των αρχαιολογικών τοπίων αναπτύσσεται μέσα από δύο βασικές
επιστημονικές κατευθύνσεις: την παλαιοοικολογική που παρέχει τις τεχνικές για την
κατανόηση του φυσικού τοπίου και την κοινωνική θεωρία που είναι ο θεμέλιος λίθος
για την κατανόηση του πολιτιστικού τοπίου. Παρά τη δυναμικά συμπληρωματική τους
φύση, αυτές οι δύο προσεγγίσεις παραμένουν αρκετά πολωμένες, με αποτέλεσμα την
ατελή μελέτη των αρχαιολογικών τοπίων η οποία θα έπρεπε να στοχεύει στην
ανασύσταση της εμπειρίας, της βιωματικής εμπειρίας 48. Αυτή θα παρακολουθήσουμε εν
δυνάμει στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης.

46

Ο Lucas φέρνει ως παράδειγμα κατάλυσης της γραμμικής θεώρησης του χρόνου τις έρευνες του C.
Holtorf ο οποίος εξερεύνησε την αρχαιολογική θέση Monte de Igreja στην Ισπανία με την εφαρμογή
τριών βασικών αρχών: την αντιμετώπισή της ως πολλές θέσεις μαζί, την απόδοση ίσης σημασίας σε κάθε
ίχνος υλικού πολιτισμού, ακόμα και σε ένα χθεσινό κουτάκι κόκα-κόλα, και την ερευνητική στοχοθέτηση
της ίδιας της παρουσίας της θέσης και όχι ενός συγκεκριμένου ζητούμενου προς επίλυση ( Lucas 2005,
56-60).
47
Children and Nash 1997, 2.
48
Chapman and Gearey 2000.
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Αρωγός στη βαθύτερη διερεύνηση του τοπίου είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (GIS). Τα σταθερότυπα που προκύπτουν από την εφαρμογή τους
καταγράφουν σφαίρες επιρροής των υπό έρευνα σημείων, αναλύσεις κατανάλωσης
σωματικής δύναμης, την έκταση της δράσης ενός ανθρώπινου οικισμού. Πρόκειται για
τα Thiessen polygons, cost-surface analysis, X-tent principles που συνιστούν
οπτικοποιημένες κατηγορίες δεδομένων για τη μελέτη των σχέσεων των ανθρώπων του
παρελθόντος με το φυσικό κόσμο τους. Μελλοντική πρόκληση για την αρχαιολογική
προσέγγιση είναι η συστηματική ανάδειξη τέτοιων δεδομένων49.
Το τοπίο, λοιπόν, ως αρχαιολογική μαρτυρία δεν συνίσταται μόνο από
εγκαταστάσεις, τοπογραφικά στοιχεία και περιβαλλοντικά δεδομένα. Πρόκειται για ένα
τοπίο ανθρώπινης έκφρασης και εμπειρίας50. Το νόημα του τοπίου δε «διαβάζεται»
ευθέως μέσα από τα υλικά κατάλοιπα, αλλά εντοπίζεται μέσα από την πρόσληψη της
εμπειρίας γύρω από τις κτιστές δομές και ακόμη περισσότερο με την πιο «ελεύθερη»
κίνηση και δράση των ανθρώπων σε ευρύτερο χώρο, δηλαδή με την «κατάληψη»
μεγαλύτερης έκτασης από αυτή που ορίζει ένα μνημείο. Έτσι, η εδαφικότητα είναι,
κατά τον A. Fleming, βασική έννοια στην αρχαιολογία του προϊστορικού τοπίου. Η
εδαφική κλίμακα δεν είναι μια ανεξάρτητη μεταβλητή που λειτουργεί με αινιγματικό
και αποφασιστικό τρόπο. Στο θεωρητικό σχήμα του Fleming οι εδαφικές ζώνες
συλλαμβάνονται ως ενότητες, «ανθεκτικές» και μαζί ευέλικτες με μεταβαλλόμενο
νόημα ανάλογα με τις αλλαγές στις δομές εξουσίας και κοινωνικής οργάνωσης, αφού
αντιστοιχούν σε φυσικές περιοχές θεσπισμένες στη μακρά διάρκεια χρήσης τους. Το
μέγεθος, όμως, και η κλίμακα με εδαφικούς όρους, κατά τον ερευνητή, απαιτούν νέα
αντιμετώπιση δεδομένου ότι τα μεγάλα εδάφη (large terrain) δεν ήταν η κυρίαρχη δομή
σε ένα κυκλικό σταθερότυπο μετάπτωσης από τη χρήση μεγάλων εκτάσεων σε χρήση
μικρών, σύμφωνα με επικρατούσες απόψεις51.
Η κίνηση του ανθρώπινου σώματος και η ενεργοποίηση των μηχανισμών του
συγκινησιακού, κυρίως η λειτουργία των αισθήσεων, στοιχειοθετούν τη βιωματική
εμπειρία στα δύο επίπεδα που ορίζει η τεχνική του βλέμματος, των σύγχρονων
μελετητών, όσο και των ανθρώπων που αυτοί αναζητούν. Προκειμένου να
περιηγηθούμε τα φυσικά τοπία του προϊστορικού Αιγαίου, ψηλαφώντας το σύμπαν που
προαναφέραμε, ανατρέχουμε σε πιθανές αναλογίες της δράσης μας με αυτή των
περασμένων κατοίκων του.
49

Dunn 2005.
Children and Nash 1997, 2.
51
Fleming 1998, 61.
50
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Η περιδιάβαση στους αρχαίους οικισμούς διαφοροποιείται, βέβαια, από τη
χαρτογραφική και αεροφωτογραφική τους προσέγγιση. Όσο πιο πολύ εξειδικεύονται οι
μέθοδοι έρευνας, τόσο χάνουμε σε αίσθηση. Ιδιαίτερα, σήμερα, με τα Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και τις συνεπαγόμενες ώρες εφαρμογής τους στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή, όλο και λιγοστεύει η φυσική επαφή με τα εναπομείναντα
στοιχεία του τοπίου στο προϊστορικό Αιγαίο. Αυτή η αντίφαση, όμως, είναι που
προσθέτει τη διάσταση του χώρου στη γνωστή ρήση «η αρχαιολογία είναι η επιστήμη
που όσο απομακρύνεται (χρονικά) από το αντικείμενό της, τόσο περισσότερο το
γνωρίζει». Κατά τον M. Llobera, ένας ουμανιστικός τρόπος χρήσης των GIS είναι
εφικτό να υπερβεί τον περιβαλλοντικό ντετερμινισμό που τα χαρακτηρίζει εξ ορισμού 52.
Αυτό προϋποθέτει τη θέαση των μνημείων όχι με χαρτογραφικούς όρους αλλά με τους
όρους ενός ανθρώπου που κινείται στο ανώμαλο, πτυχωτό έδαφος53.
Δεν είναι μόνο τα μνημεία του παρελθόντος που μαρτυρούν πλευρές της
ανθρώπινης δράσης, αλλά και το τι βλέπει κανείς από τη θέση τους στο χώρο, τι
αισθάνεται γενικότερα. Βασική μέθοδος μέτρησης της βιωματικής εμπειρίας, κατά τους
H.P Chapman και B.R Gearey, (εάν αντιμετωπιστεί ως μετρήσιμο μέγεθος) είναι τα
πρότυπα ορατότητας. Ό, τι βλέπουν οι άνθρωποι και όπου προσανατολίζουν τις
εισόδους και τα παράθυρα των σπιτιών τους, είναι ένα κατακτημένο τοπίο (nested
landscape)54. Υπό το πρίσμα των συμβατικών κατηγοριών αρχαιολογικών δεδομένων, η
ανίχνευση της επίδρασης του φυσικού τοπίου στον ψυχισμό των προϊστορικών
ανθρώπων μοιάζει προσπάθεια στη σφαίρα του φαντασιακού. Όμως, το δέντρο που
προσφέρει σκιά στην καλύβα, ο βράχος κοντά στην οικία που γίνεται κάθισμα για λίγη
ανάπαυση, το μικρό ή μεγάλο τμήμα της θάλασσας που φαίνεται στο βάθος και
λειτουργεί σαν σανίδα ονειροπόλησης, και τόσα άλλα ακατάγραφα, απροσδιόριστα
αποσπάσματα του φυσικού τοπίου, που ακούγονται τώρα απλοϊκά νοητικά ευρήματα,
αργά ή γρήγορα θα αποτελέσουν σοβαρές υποθέσεις εργασίας.
Επιπλέον, η κίνηση του ανθρώπινου σώματος και γενικότερα η πρόσκτηση
εμπειρίας συχνά προσδιόρισε καθοριστικά μορφές της αρχαιολογικής έρευνας. Η
ανάλυση της ζώνης εκμετάλλευσης κάθε οικισμού (site catchment analysis) δίνει
έμφαση στις πηγές πρώτων υλών που εντοπίζονται σε δεδομένες αποστάσεις από τον
52

Κατά τους Gaffney και van Leusen, ο περιβαλλοντικός ντετερμινισμός (αιτιοκρατία, ετεραρχία) των
GIS προέρχεται από την ψηφιακή εισαγωγή των περιβαλλοντικών δεδομένων με βάσει τους
υφιστάμενους χάρτες αντί της εκ νέου αναζήτησής τους στο πραγματικό πεδίο (Στο Llobera 1996, 612).
53
Llobera 1996, 613.
54
Chapman and Gearey 2000.
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οικισμό και είναι προσπελάσιμες με το περπάτημα55. Η επιφανειακή έρευνα, το βασικό
μεθοδολογικό εργαλείο της αρχαιολογίας του τοπίου, αναπτύχθηκε περισσότερο όταν
αντιμετώπισε το χώρο και το χρόνο ως μια ενότητα, όταν διείδε την αξία τους στη
μεταβολή τους, όταν ανέδειξε το μη ορατό, το μικρό, όταν άρχισε να εντοπίζει θέσεις
που δεν ξεχώριζαν τοπογραφικά και που αγνοούσε η λιγότερο συστηματική αναζήτηση.
Για παράδειγμα, η εφαρμογή δειγματοληπτικών πρακτικών και εντατικότερων
ερευνητικών τεχνικών, όπως η συγκρότηση ομάδας και όχι η έρευνα μόνο από ένα-δύο
άτομα, στη Μήλο, το 1976, από τον J.F. Cherry είχε σαν αποτέλεσμα τον εντοπισμό
μιας πληθώρας νέων αρχαιολογικών θέσεων56. Kατά τη γνώμη μου, η επιφανειακή
έρευνα ωρίμασε όταν υπεισήλθε στα πεδία της βιωματικής εμπειρίας.
Η επιφανειακή έρευνα, ιδιαίτερα η εκτεταμένη με στόχο τη διαχρονική
αντιμετώπιση του τοπίου, είναι, κατά κάποιο τρόπο, μια δευτερογενής εμπειρία
συμβίωσης με το φυσικό τοπίο. Αν ορίσουμε τη διάδραση των ανθρώπων και των
φυσικών τοπίων στο προϊστορικό Αιγαίο ως την πρωτογενή εμπειρία, τότε η
ενεργοποίηση των αισθήσεων και των άλλων διαδικασιών της συνείδησης, όπως η
μνήμη και η φαντασία κάνουν εύληπτη την αναλογία: περπάτημα, παρατήρηση,
συλλογή δεδομένων, υλικών και άυλων, είναι τα βασικά στοιχεία της έρευνας
επιφανείας, αλλά και εκείνα που στοιχειοθετούν το σύμπαν που μας ενδιαφέρει.
Ο Tilley συσχετίζει την περιήγηση σε ένα τοπίο με την αφήγηση. Αν οι τόποι
διαβάζονται και βιώνονται μέσω άλλων, άρα και η τέχνη κατανόησής τους είναι
αφηγηματική, εφόσον περιέχει την παρουσία προηγούμενων εμπειριών στις παρούσες
ιστορικοπολιτισμικές συνάφειες (contexts)57. Η συγκρότηση μιας αφήγησης που
περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι διαντέδρασαν με το περιβάλλον
της Μεσσηνίας στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή συνδυάζοντας αρχαιολογικά
δεδομένα με μαρτυρίες σταχυολογημένες από την ιστορία διαμόρφωσης του φυσικού
περιβάλλοντος και με πληροφορίες των ιστορικών κειμένων υπήρξε ο στόχος του
ερευνητικού προγράμματος Minessota Messenia Expedition (UMME), που το ανέδειξε
σε πρότυπο για τις περιφερειακές σπουδές58.
Η σχέση της περιήγησης σε ένα φυσικό τοπίο με την αφήγηση το φέρνει κοντά
στο μύθο. Κατά τον R. Buxton, ένας αρχαιοελληνικός μύθος είναι μια αφήγηση για τις
πράξεις των θεών και των ηρώων και τις σχέσεις τους με τους κοινούς θνητούς, η οποία
55

Fleming 1998, 46.
Acheson and Davis 2005, 35-37. Στο ίδιο, και το ιστορικό της ανάπτυξης των ελληνικών επιφανειακών
ερευνών.
57
Tilley 1994, 31-34.
58
Acheson and Davis 2005, 35.
56
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μεταδιδόταν ως παράδοση και έχει συλλογική σημασία για μια ή περισσότερες
κοινωνικές ομάδες59. Αναλόγως, στην παρούσα εργασία, το τοπίο αντιμετωπίζεται ως
μια αφήγηση για τις δράσεις και τις σχέσεις των ανθρώπων που μεταδιδόταν ως
παράδοση στο προϊστορικό Αιγαίο και έχει συλλογική σημασία για τις κοινωνικές
ομάδες που το συνιστούσαν. Ακόμα και αν δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα,
οι μύθοι δεν λειτουργούν χωρίς αυτήν και ενέχουν στοιχεία εμπειρίας. Η διαμόρφωση
ενός μύθου συνιστά μακρά και επίπονη διεργασία. Επομένως, οι αρχαιοελληνικοί μύθοι
απηχούν αντιλήψεις ή ψήγματα αντιλήψεων παλαιότερων εποχών και δεν θα
μπορούσαν να είναι γέννημα μόνο των αρχαϊκών χρόνων.
Μετά από την προσπάθεια στο δεύτερο κεφάλαιό της να «ξεκλειδώσει» το
σύμπαν ανθρώπων και φυσικών τοπίων στο προϊστορικό Αιγαίο με το κλειδί της
βιωματικής εμπειρίας, η εργασία ολοκληρώνει την παράθεση των ερμηνευτικών της
προτύπων με το τρίτο της κεφάλαιο. Σ’ αυτό επιχειρούνται μετρήσεις βιωματικής
εμπειρίας μέσα από τους τρόπους σύλληψης του χωροχρόνου στο προϊστορικό Αιγαίο.
Ζητήματα

χωρικής

κλίμακας

και

χρονικότητας,

εξάλλου,

καθόρισαν

τις

διαφοροποιήσεις των προσεγγίσεων στις σπουδές τοπίου. Έτσι, κατά τον T. Darvill, οι
τέσσερις σύγχρονες τάσεις στην αρχαιολογία του τοπίου στη Μ. Βρετανία είναι οι εξής:
η ολιστική αρχαιολογία και οι περιφερειακές έρευνες (total archaeology and regional
surveys), η παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη (paleoenvironments and paleolanduse
studies), η ανάλυση πολιτιστικού τοπίου (cultural landscape analysis) και η
χαρτογράφηση του ιστορικού τοπίου (historical landscape mapping)60.
Ο χώρος και ο χρόνος ως βασικές διαστάσεις της ανθρώπινης εμπειρίας
μετρώνται σε σχέση με τα φυσικά τοπία του προϊστορικού Αιγαίου. Δεν μπορεί κανείς,
όμως να μιλήσει για μια μόνο όψη της χωρικής κλίμακας ή της χρονικότητας, για μια
απλή διάκριση ανάμεσα στον οικισμό και το τοπίο. Έτσι, η μελέτη θα δει το τοπίο του
προϊστορικού Αιγαίου χωρίς να αποσυνδέσει οικισμό και φυσικό περίγυρο. Η θεωρία
των κοινοτικών χώρων (Community Area Theory)61 τονίζει ιδιαίτερα, όψεις της
παρελθοντικής χρήσης των τοπίων-χωράφια, βοσκότοπους, περιοχές που διαθέτουν
ξυλεία, ζώνες όρια-που είναι λιγότερο ορατές αρχαιολογικά. Ο χώρος κατοίκησης,
γίνεται, πλέον, αντιληπτός ως μια συνέχεια και όχι ως ένα σύνολο απομονωμένων
σημείων.
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Με μια πρώτη ματιά, τα φυσικά τοπία παραπέμπουν σε αδόμητο χώρο, χωρίς
ανθρώπινη παρουσία. Αυτός όμως, δεν ορίζεται χωρίς σημεία αναφοράς στη χρήση του
ως κατοικημένου, δομημένου χώρου. Το βουνό που βλέπουμε από το παράθυρό μας
είναι φυσικό τοπίο, όσο και αν αυτό «χωράει» στο σπίτι μας και, μάλιστα, μας ανήκει
σύμφωνα με τη φαινομενολογική ματιά του G. Bachelard62. Τα φυσικά τοπία που,
κάποτε, οι άνθρωποι είδαν, άκουσαν, άγγιξαν, μύρισαν, γεύτηκαν, απεικόνισαν,
εχθρεύτηκαν, φοβήθηκαν, αγάπησαν, «φιλοξένησαν», εν γένει βίωσαν, δεν μπορεί να
βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους, από τους χώρους δράσης αλλά και «μη δράσης
τους». Βρίσκονται, τουλάχιστον νοητικά, μέσα στα σπίτια τους, ταυτίζονται με τους
ίδιους. Τα τοπία υφίστανται μόνο σε σχέση με τους ανθρώπους, μέσα από σχέσεις
μάλιστα, όχι απλώς αμφίδρομες και δυναμικές, αλλά και δηλωτικές της ταυτότητας και
των δύο. Η επαφή με φυσικά τοπία πέρα από την περιοχή κατοικίας τους, έρχεται όταν
οι άνθρωποι κινούνται σε μια απόσταση από αυτήν για να εκπληρώσουν έναν σκοπό
βιοποριστικό ή πνευματικό πριν επιστρέψουν πάλι στο σπίτι, έχοντας πετύχει ή
αποτύχει, με τη μια ή την άλλη διάθεση, με το ένα ή το άλλο συναίσθημα, γράφοντας
τη μια ή την άλλη ιστορία. Έτσι, όσο και αν ο οίκος, το νοικοκυριό θεωρείται η
μικρότερη κοινωνική ενότητα της αρχαιολογικής ανάλυσης 63, η έκτασή του απλώνεται,
ωστόσο, στο φυσικό τοπίο γύρω τους το οποίο και χωράει στο σύμπαν του. Η αναλογία
οίκου και περίγυρου, του οικισμού και του φυσικού του περιβάλλοντος, ως δυαδικών
συστημάτων, βρίσκεται στο σχήμα «αγροτικό και αστικό τοπίο». Η δε δυναμική σχέση
αυτών διαφαίνεται και στην στροφή της έρευνας στη μελέτη του αγροτικού τοπίου, ως
μια αντίδραση στη μέχρι τότε σχεδόν αποκλειστική έρευνα του αστικού τοπίου. Η
συνειδητοποίηση ότι χωρίς την κατανόηση του αγροτικού χώρου, είναι αδύνατη η
κατανόηση ενός οικιστικού συστήματος αποτέλεσε κινητήριο μοχλό, ώθησε την
ανάπτυξη της επιφανειακής έρευνας64, και κατά συνέπεια της αρχαιολογίας του τοπίου
που την αξιοποιεί.
Πορίσματα από τις επιφανειακές έρευνες στο χώρο του Αιγαίου συμβάλλουν στη
διαμόρφωση των ζητημάτων της παρούσας μελέτης. Αναφερόμενοι σε σύγχρονες
κατευθύνσεις στην αρχαιολογία του τοπίου, οι P.E. Acheson και J.L. Davis,
παρατηρούν πως όταν στις εθνογραφικές αναφορές για το σημερινό χωριό και τη χρήση
της γης εξοβελίζονται τα στοιχεία του σύγχρονου υλικού πολιτισμού και των
πρόσφατων καλλιεργητικών μεθόδων, το σημερινό χωριό εμφανίζεται ως άχρονη
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ολότητα. Η άντληση άμεσων αναλογιών με πρακτικές του απώτερου παρελθόντος από
μια τέτοια εικόνα του χωριού επικρίνεται ως μη συμβατή με την εξέλιξη των
οικισμών65.
Ωστόσο, πέρα από τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, βασικότερη
όλων παραμένει η βιωματική διαντίδραση των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων,
μορφές της οποίας σαφώς και προβάλλονται στη ζωή του λεγόμενου «άχρονου
ελληνικού χωριού». Τα κοινά βιώματα σε σχέση με το φυσικό τοπίο που μοιράζονται οι
άνθρωποι της ελληνικής υπαίθρου του περασμένου αιώνα με τους μακρινούς
προγόνους τους του προϊστορικού Αιγαίου είναι δυνατοί δείκτες, ικανοί να
ανασυνθέσουν «παρελθόν». Για παράδειγμα, η δόμηση της καθημερινής αγροτικής
δραστηριότητας σύμφωνα με την πορεία του ήλιου στον ουρανό, δεν είναι αμελητέος
παράγοντας, μια απλή υπόθεση εργασίας, αλλά κοινός παρανομαστής. Κάθε ποιοτική
και ποσοτική ανίχνευση των διαχρονικών ανθρώπινων επαφών με τη φύση μπορεί να
οδηγήσει σε αναλογίες που φτάνουν έως και το προϊστορικό Αιγαίο.
Τα αρχαιολογικά δεδομένα και τρία ζητήματα της μελέτης
Στην προσπάθεια της μελέτης να βρεθεί πέρα από τα φυσικά όρια που ορίζουν
φαινομενικά ένα τοπίο66, προσεγγίζονται δεδομένα που διακρίνονται για την ποικιλία
τους σε υφή, μορφή, κλίμακα. Αυτά αναπτύσσονται, κυρίως, στη βάση της λεγόμενης
αρχαιολογικής παραπεμπτικής μαρτυρίας67. Στην πλειονότητά τους προέρχονται από
παραστάσεις στην τέχνη του προϊστορικού Αιγαίου και λιγότερο, από το καθεαυτό
πεδίο των αρχαιολογικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου τους.
Συνεξετάζονται, επίσης, περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και επιγραφικές ενδείξεις στο
βαθμό που συνεισφέρουν στην ανασύνθεση του σύμπαντος των ανθρώπων και των
φυσικών τοπίων.
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Οι απεικονίσεις φυσικού τοπίου στην τέχνη κατέχουν κεντρική θέση, όχι τόσο,
γιατί λειτουργούν ως δικοί μας νοητικοί περίπατοι στα αρχικά αιγαιακά φυσικά τοπία,
αλλά γιατί συνιστούν και απευθείας διαδρομές στους νοητικούς χάρτες των ανθρώπων
της εποχής τους.
Η ανασύνθεση των υπό μελέτη τοπίων επιχειρείται, επομένως, με υλικά αλλά και
με άυλα μέσα, με ευρύτερα αρχαιολογικά δεδομένα αλλά και με μύθους, με κλίμακα ή
χωρίς, σε δομημένους αλλά και σε αδόμητους χώρους. Συμφωνώντας με τον Darvill,
ότι ένα δάσος μπορεί να λειτουργεί ως τέτοιο, ακόμα και όταν τα δέντρα του δεν θα
υπάρχουν πια, αφού θα ανασύρει μνήμες και αξίες μέσα από τους εναπομείναντες
μύθους, τους θρύλους και τα τοπωνύμια68.
Τα φυσικά τοπία τα οποία φιλοδοξούμε να περιηγηθούμε μοιάζουν, καταρχήν,
άδεια από ανθρωπογενή στοιχεία. Υπό το πρίσμα, όμως, της θεωρίας των κοινοτικών
χώρων69 και της στροφής της έρευνας στις μη-θέσεις (off-sites), σε αυτά τα «άδεια»
αρχαιολογικά φυσικά τοπία δεν λείπουν οι πυκνές δομές ανθρώπινων δράσεων, τα
αδιόρατα ίχνη των ανθρώπινων συμπεριφορών. Περιοχές ιδιαίτερης λειτουργίας και
σημασίας που ακόμα και αν δεν σώζουν μαρτυρίες για τις περασμένες χρήσεις τους,
συνιστούν, ωστόσο, ένα εν δυνάμει «φλύαρο» φυσικό τοπίο: διατηρούν τον απόηχο από
ομιλίες περασμένων χρηστών τους, πατημασιές, αγγίγματα, χειρονομίες των ανθρώπων
στον αέρα. Ποτάμια, λίμνες, βραχώδη εξάρματα, «ανοιχτά» πλατώματα, αν και
ενδεχομένως να μην αξιολογούνται δίπλα σε χώρους πυκνής αρχαιολογικής παρουσίας,
μπορούν να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την κατανόηση του τοπίου ως όρια,
περάσματα ή άλλα προσδιοριστικά σημεία για κάποιο οικείο ανθρωπογενές στοιχείο 70.
Ως προς την κλίμακα των δεδομένων, μας ενδιαφέρουν εξίσου ο βράχος που
«στριμώχτηκε» από την ακίδα του μικρογλύπτη στο σφράγισμα των Χανίων και το ίδιο
το όρος του Γιούχτα απέναντι από την Κνωσό. Γιατί ο μεν βράχος μεγεθύνεται με το
βλέμμα μας ως φυσικό τοπίο στον ορίζοντα, το δε βουνό μικραίνει ως «ανασκαφικό
εύρημα στη χούφτα μας».
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Το γεγονός ότι τα υπό μελέτη δεδομένα εγγράφονται κυρίως στην Εποχή του
Χαλκού, δεν συνιστά μια δική μου προεπιλογή, αλλά κατά κάποιο τρόπο, αυτό
υπαγορεύεται από τη στόχευση της μελέτης στα ενδότερα των ανθρώπων. Προϋπόθεση
για μια τέτοια οπτική είναι η ύπαρξη μιας σειράς ήδη μελετημένων στοιχείων, π.χ. των
περιβαλλοντικών, αλλά και μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων που έχουν ήδη δεχθεί
πολλαπλές ερμηνείες. Επιπλέον, για τις «φιλόδοξες» αναγνώσεις βιωματικής εμπειρίας
η επιλογή των παραδειγμάτων στα δύο τελευταία κεφάλαια αντλεί από απτές μαρτυρίες
του υλικού πολιτισμού σε εσωτερικούς χώρους της εποχής και από φυσικά τοπία που
διακρίνονται στον ορίζοντα στους εξωτερικούς χώρους. Το αποτέλεσμα της επιλογής
αυτής είναι μια νέα ανάγνωση της Τοιχογραφίας της Άνοιξης στη Θήρα, μια
εναλλακτική περιήγηση στα μινωικά Ιερά Κορυφής και μια συνακόλουθη ερμηνευτική
πρόταση για τη λεγόμενη «θεά με τα υψωμένα χέρια».
Έχοντας σκιαγραφήσει το θεωρητικό πλαίσιο μέσα από τη διάρθρωση των
κεφαλαίων, το σώμα των δεδομένων και τα διευρυμένα πεδία αναζήτησης,
συνοψίζοντας, θα θέσουμε τρία ζητήματα αν όχι προς επίλυση, τουλάχιστον προς
προβληματισμό.
Στην ανίχνευση της ανθρώπινης διάστασης στα τοπία του προϊστορικού Αιγαίου
και στις θεωρίες γύρω από αυτά, τίθεται ένα πρώτο ζήτημα, αυτό της αμοιβαίας σχέσης
τους σε επίπεδο αντίληψης.
Πέρα από τη διαλεκτική θεώρηση ανθρώπου-φύσης ως ισότιμων συνομιλητών
και πέρα από τα ερωτήματα εάν και πόσο το φυσικό περιβάλλον καθορίζει τον
πολιτισμό και το αντίστροφο, οι σύγχρονες προσεγγίσεις υιοθετούν μια ολιστική
προοπτική όπου πολιτισμός και περιβάλλον αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστα
στοιχεία μιας ενιαίας διαδικασίας71. Είναι γενικά αποδεκτό, ίσως αξιωματικά, ότι η
ανθρώπινη επίδραση στο φυσικό περιβάλλον κλιμακώνεται σταδιακά από ένα σχεδόν
ασήμαντο ή σχετικά μικρό βαθμό στους πρώιμους και πιο όψιμους προϊστορικούς
χρόνους στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις των αιώνων μετά τη Βιομηχανική
επανάσταση. Αντιστρόφως, η επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη
δραστηριότητα μειώνεται συνεχώς72. Το τοπίο, όμως, ενσωματώνει πολύ περισσότερα
από όσα ενέχει η διττή σχέση ανθρώπου-φύσης73. Το περιβάλλον εκδηλώνεται ως τοπίο
μόνο όταν οι άνθρωποι δημιουργούν και βιώνουν το χώρο ως μια σύνθεση τόπων. Η
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αίσθηση του τόπου για τους ανθρώπους και η εμπλοκή τους στον κόσμο εξαρτάται από
τις δικές τους, τις ιδιαίτερες κοινωνικές, ιστορικές, πολιτιστικές καταστάσεις και
διαδρομές74. Μέσα από το παράδειγμα, λοιπόν, του προϊστορικού Αιγαίου θα
επιχειρήσουμε μια ανίχνευση των σχέσεων ανθρώπων και φυσικού περιβάλλοντος από
τη βιωματική σκοπιά.
Αφού προσεγγίσουμε τον κόσμο των εννοιών και των εν δυνάμει αντιλήψεων για
το τοπίο, θα προσπαθήσουμε να ανασύρουμε τη φυσική του μορφή χωρίς να την
αποσπάσουμε από τη συνάρθρωσή της στο σύμπαν «άνθρωποι-τοπία». Παρά τη
διαφορετικότητα των οπτικών και των προσεγγίσεων στις σπουδές του τοπίου, όπως
παρατηρεί ο S. Stoddart, υπάρχει σε όλες το κοινό στοιχείο της φυσικής μορφής, που
προβάλλει την ανάγκη να οριστούν πρακτικοί τρόποι επιβίωσης σε ένα δεδομένο τοπίο
75

. Συχνά οι μετανεωτερικοί μελετητές ξεφεύγουν από τις αναλύσεις των φυσικών

πόρων και τον έλεγχο των σταθερότυπων και των διαδικασιών σύνθεσης των
δεδομένων και οδηγούνται σε αφηρημένες φιλοσοφικές απόψεις. Με την άρνηση των
φυσικών μορφών και των δομικών διαστάσεων του τοπίου, στρέφουν το ενδιαφέρον
τους στις μεταφυσικές και κοινωνικές του διαστάσεις76. Για να αποκαταστήσουμε την
εμπιστοσύνη στις φυσικές δομές, θα αναζητήσουμε τη σημασία που είχαν στους
νοητικούς κώδικες των ανθρώπων στο προϊστορικό Αιγαίο.
Η μελέτη του τοπίου έχει εμπνεύσει τους σύγχρονους ερευνητές διαφορετικών
περιοχών και περιόδων, ενώ η κεντρική θέση του στις σχετικές επιστήμες (π.χ.
αρχαιολογία, γεωγραφία) οφείλεται στη μοναδική υλικότητά του, αφού «βρίσκεται
απλά παντού και οι άνθρωποι ζουν μέσα σε αυτό σε καθημερινή βάση» 77. Η δε
κοινωνική διάσταση του τοπίου είναι αναμφισβήτητη. Για να διατηρεί ένα κοινωνικόπολιτικό χαρακτήρα, η έρευνα της προϊστορίας έχει ανάγκη την ιστορία του τοπίου 78.
Οι σπουδές του τοπίου λειτουργούν ικανοποιητικά στο πλαίσιο μιας, κατά κάποιο
τρόπο, θεωρίας του μέσου όρου (Middle Range Theory), αφού διαθέτουν σχεδόν τη
δύναμη να «προσγειώσουν την κοινωνική θεωρία»79. Η μελέτη της χρήσης του
οικολογικού δυναμικού μιας γεωγραφικής περιοχής μέσα από τη μελέτη των φυτών,
των οστών ζώων, των φυσικών πρώτων υλών και των πηγών τους, όπως αυτά
κατανέμονται σε σχέση με τις ανθρώπινες εγκαταστάσεις δεν μπορεί παρά να στοχεύει,
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εντέλει, στην ανίχνευση κοινωνικής και οικονομικής πολυπλοκότητας80. Στη βάση,
λοιπόν, της υλικότητας και των κοινωνικών διαστάσεων του τοπίου, θα καταλήξουμε
σε ένα τελευταίο ζήτημα, δηλαδή, πώς το ίδιο το φυσικό τοπίο του προϊστορικού
Αιγαίου φορτίζεται ιδεολογικά από τις αντιλήψεις γι’ αυτό.

Το Σύμπαν των Ανθρώπων και των Φυσικών Τοπίων
στο Προϊστορικό Αιγαίο

Ι.1. Πραγματικά και βιωμένα φυσικά τοπία
Δέντρα που ταλαιπωρούνται ή χαϊδεύονται από τον άνεμο ή τους ανθρώπους,
κύματα που μουρμουρίζουν, βουνά που αγναντεύουν το υπερπέραν, μετατρέπονται σε
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου και αφηγούνται ιστορίες. Και αντιστρόφως,
άνθρωποι πηγαινοέρχονται στα φυσικά τοπία του προϊστορικού Αιγαίου και
επηρεασμένοι από το θάρρος των ψηλών βουνών, την αισιοδοξία της θάλασσας, την
«ανεξαρτησία» των δέντρων μας προκαλούν σε περιπάτους. Για να ξεμπερδέψουμε,
όμως, ταυτότητες και πρασινάδες, φύλλα και σελίδες, βουνά και πρόσωπα,
αρχαιολογική σκόνη και ονειρόσκονη, ας προσδιορίσουμε, καταρχήν, το συγκεκριμένο
τοπίο, το τοπίο του προϊστορικού Αιγαίου και ακόμη παραπέρα αυτό το σύμπαν των
ανθρώπων και των φυσικών τοπίων, όπως το ορίσαμε ως «αποκύημα» της μεταξύ τους
συνάντησης.
Η σημερινή εικόνα των μορφοδομών του τοπίου, όπως τις προσδιορίζει η φυσική
γεωγραφία, έχει σμιλευτεί, τόσο από τεκτονικά γεγονότα που εξελίχτηκαν και
κλιμακώθηκαν σε ποικίλες γεωλογικές εποχές, όσο και από εξαλλοιώσεις και
διαβρώσεις που προκάλεσε το πέρασμα του χρόνου, οι κλιματικές διαφοροποιήσεις και
οι παραμορφώσεις του φλοιού της γης. Τα βασικά γνωρισμάτα του τοπίου
διαμορφώθηκαν στη λεκάνη του Αιγαίου, περισσότερο από ό,τι αλλού, εξαιτίας ενός
διπλού και θεμελιώδους παράγοντα, της τεκτονικής και της κλιματικής κινητικότητάς
του81.
80
81

Barker and Gamble 1985.
Treuil et al. 1996, 93.
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Το πραγματικό τοπίο συνίσταται, όμως, από τη διάδραση των ανθρώπων με τα
φυσικά στοιχεία και δεν μπορεί να ανασυντεθεί πειστικά, ούτε μέσα από τη μελέτη των
περιβαλλοντικών ενδείξεων γι’ αυτό, ούτε μέσα από εκείνη των εγκαταστάσεων και
των μνημείων του, ούτε καν ίσως μέσα από το συνδυασμό των δύο. Με άλλα λόγια, το
πραγματικό τοπίο των περασμένων κοινωνιών που μελετούμε έχει χαθεί για μας
ανεπιστρεπτί. Ενώ, τα «νεοσύστατα»82 τοπία των σύγχρονων αναγνώσεών μας θα έχουν
πάντα μικρή ή και καθόλου ομοιότητα με τα πραγματικά 83. Ιδιαίτερα ενδιαφέρει εδώ,
όχι το φυσικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται στην οικουμενικότητά του, αλλά το
τοπίο που διαμορφώνεται και εξαρτάται από τους ανθρώπους που το καταναλώνουν 84,
το τοπίο ως «προσωπική άποψη» (landscapes as standpoints), ως ένα σύμπαν γεννημένο
από ετερόκλητα, συνεχώς μεταβαλλόμενα δίκτυα προσώπων, τόπων, θεσμών,
αντικειμένων85. Ούτε ο χώρος εν γένει, άλλωστε, έχει οικουμενικό ορισμό. Ο
προσδιορισμός του εξαρτάται πάντοτε από το ποιός/οί και πώς τον βιώνει/νουν,
σχετίζεται με τη συγκρότηση βιογραφιών και κοινωνικών σχέσεων86.
Όταν ιχνηλατούμε ένα τοπίο, κατά το R. Muir, συναντάμε δύο αλληλένδετες
εκφάνσεις
τα

του.
πόδια
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(
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αισθητηριακές υποθέσεις γύρω από το πραγματικό. Είναι, συνεπώς, μια επιλεκτική
εντύπωση

του

πραγματικού,

που

μπορεί

να

βρίσκεται

πολύ

κοντά

στην

πραγματικότητα, ή μπορεί να ενέχει σημαντικές παρανοήσεις. Αυτές μπορεί να
οδηγήσουν στην άρνηση ή και την απόρριψη κάποιων στοιχείων του τοπίου, για
παράδειγμα, στην υποτίμηση του χρόνου που απαιτείται για να σκαρφαλώσει κανείς σε
82

Τα τοπία, δηλαδή, που προκύπτουν από τις αναγνώσεις των αρχαίων και τα οποία συνεχώς θα
πληθαίνουν καθώς αναπτύσσονται οι σπουδές τοπίου.
83
Croxford 2005, 10, 15.
84
Στην εξέταση της γεωγραφικής διάστασης των αγροτικών τοπίων της αρχαίας Ελλάδας, η M. Brunet
(2005, 83) προτείνει, αντί της αμφίσημης έννοιας του τοπίου, τη χρήση του όρου «επικράτεια», για την
περιοχή που υφίσταται μόνο σε σχέση με την ανθρώπινη κοινότητα που την ιδιοποιείται, την κατοικεί,
κυκλοφορεί μέσα της, την εκμεταλλεύεται οικονομικά.
85
Hicks and McAtackney 2007.
86
Tilley 1994, 11.
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ένα βουνό, ή να αναζητήσει πουλιά, ή φυτά που φαίνεται ότι απουσιάζουν από εκεί.
Όταν το ένα «αναχωρεί», το τοπίο που αντέχει και ανακαλείται στη μνήμη είναι το
βιωμένο. Αυτό προσλαμβάνει και αυτό θα ανασυστήσει ο αποδέκτης, και όχι το
πραγματικό87. Το κάθε μέλος μιας ανθρώπινης ομάδας μπορεί, κατά τον D.W. Meinig,
να περιγράψει διαφορετικά ένα τοπίο: Αν σταθούμε στο ίδιο σημείο και κοιτάξουμε
προς την ίδια κατεύθυνση θα δούμε ίδια πολλά από τα στοιχεία ενός τόπου, όπως τα
σπίτια, τους δρόμους, τα δέντρα, τους λόφους, ίδιες και παραμέτρους όπως ο αριθμός, η
μορφή, η διάσταση και το χρώμα τους. Δεδομένου, όμως, ότι όλα αυτά στη σύνθεσή
τους νοηματοδοτούνται μόνο μέσα από προσωπικούς συσχετισμούς και διασυνδέσεις
που τα εναρμονίζουν με ένα συναφές σώμα ιδεών, «κάθε τοπίο δεν είναι ό,τι απλώνεται
μπροστά στα μάτια μας, αλλά ό,τι βρίσκεται μέσα στα κεφάλια μας» 88. Σε μια
φωτογραφία που το νερό τρέχει στα βράχια σαν καταρράκτης μπορεί, κατά τον Muir,
κάποιοι να «διαβάσουν» ένα γαλήνιο και ρομαντικό τοπίο, ενώ άλλοι να δουν τα
ρηγματωμένα βράχια και τα στροβιλιζόμενα σώματα του νερού ως όψεις ενός βίαιου
τοπίου89. Με ανάλογο τρόπο, ο σκηνικός χώρος της Τοιχογραφίας της Άνοιξης ή της
Κροκοσυλλογής στο Ακρωτήρι της Θήρας χαρακτηρίζεται συχνά «άγριο, ορεινό τοπίο»
και μας κάνει σκεπτικούς ως προς τις αναγνώσεις των τοπίων στην τέχνη του
προϊστορικού Αιγαίου.
Η αποτύπωση στο γραπτό λόγο του σύμπαντος ανθρώπων και φυσικών τοπίων,
αργότερα, στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου, μπορεί, κατά κάποιο τρόπο, να πάρει τη
θέση μιας σύνοψης αυτού. Έτσι, η έναρξη και η επιτυχία των γεωργικών εργασιών
εναρμονίζεται με μια πληθώρα μεταμορφώσεων του φυσικού τοπίου. Τα ουράνια
σώματα αλλάζουν θέσεις και τα διάφορα στοιχεία της φύσης ενεργοποιούνται,
ορίζοντας την ανθρώπινη δράση μέσα από μια πανδαισία ακουσμάτων, θεαμάτων, αλλά
και ερεθισμάτων των άλλων αισθήσεων, υποθέτουμε. Έτσι, -επιλεκτικά από τους
στίχους του Ησιόδου-όταν ο Σείριος είναι χαμηλά, πάνω από τα κεφάλια των
ανθρώπων, αυτοί νιώθουν το κορμί τους πιο ανάλαφρο, το κρώξιμο του γερανού και η
δύση των Πλειάδων σηματοδοτούν την έναρξη του οργώματος, το φύσημα του βοριά
προκαλεί βογγητό στο δάσος, όταν το γαιδουράγκαθο ανθίζει και το τζιτζίκι λαλεί,
βρισκόμαστε στην καρδιά του θέρους90.

87

Muir 1999, 115-117.
Στο Muir 1999, 115-116.
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Muir 1999, 116, fig. 4.1.
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Λεκατσάς 1941, 35-53.
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Το βιωμένο τοπίο δεν είναι παρά η πρόσληψη της υλικής μορφής του σύμπαντος
των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων. Η ανίχνευση, δε, των βιωμένων αιγαιακών
τοπίων, δηλαδή, με μια ευρεία έννοια, των ανθρωπογενών και φιλτραρισμένων από τις
ανθρώπινες καταστάσεις φυσικών τόπων, οφείλει να επιτευχθεί, τόσο στο πεδίο, όσο
και στον υλικό πολιτισμό. Για να φωτίσουμε πλευρές του σύμπαντος αυτού,
προσφεύγουμε σε αναγνώσεις του πολιτισμικού του συστήματος, αναζητώντας τα
περιγραφικά-εξωτερικά και, συγχρόνως, τα εσωτερικά-ποιοτικά του χαρακτηριστικά.

I.2. Εξωτερικά-περιγραφικά στοιχεία
I.2. i. Αντικατοπτρισμοί της αιγαιακής φυσικής γεωγραφίας
Η διανοητική εγγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του γεωφυσικού
αναγλύφου και του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος αντιστοιχεί στο πρώτο
περιγραφικό γνώρισμα του εν λόγω σύμπαντος.
Αν

υποθετικά

«ανακατέψουμε»

εικονιστικές

παραστάσεις

τοπίου

από

διαφορετικούς πολιτισμούς της γης συμπεριλαμβανομένων και ανάλογων παραστάσεων
από όλα τα είδη της αιγαιακής εικαστικής τέχνης, με μια γρήγορη ματιά, εύκολα θα
αναγνωρίσουμε στοιχεία φυσικών τόπων εν γένει «αιγαιακά» και ειδικότερα κρητικά
στα έργα της Κρήτης, θηραϊκά στις τοιχογραφίες της Σαντορίνης, μεσσηνιακά στις
τοιχογραφίες της Πύλου.
Αυτή η αναγνώριση μιας ταυτότητας, καταρχήν μεσογειακής και στη συνέχεια
αιγαιακής, και η αίσθηση οικειότητας και «φιλοξενίας» που αποκομίζουμε στις
παραστάσεις τοπίου στην τέχνη του προϊστορικού Αιγαίου απηχεί την ουσία αυτού του
εξωτερικού στοιχείου του σύμπαντος των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων.
Κατά τον F. Braudel, στη Μεσόγειο, ελαιόδεντρα και φοινικόδεντρα σχηματίζουν
τιμητικές φρουρές, από βορρά και από νότο, αντίστοιχα 91. Στην επέκταση της
προσωποποίησης που κάνει ο Braudel, αν δούμε τα φοινικόδεντρα ως μεσογειακό
στοιχείο τα οποία κοσμούν μάλιστα ακριτικές περιοχές του αιγαιακού χώρου θα
μπορούσαμε να «διαβάσουμε» ως Αιγαίους φρουρούς τις φοινικιές στην τοιχογραφία
της Αίθουσας του Θρόνου στην Κνωσό όπως εμφανίζονται στην αποκατάσταση του M.
Cameron (Εικ. 1).
91

Braudel et al. 1990, 23.
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Εικ. 1.
Φοινικόδεντρα στην κρητική γη.
H τοιχογραφία της Αίθουσας του Θρόνου στην Κνωσό.
Υστερομινωική ΙΙ.
(Hood 2005, pl. 48.1).

Τοπία μεσογειακού χαρακτήρα βλέπει η Χ. Τελεβάντου στη Μικρογραφική
Ζωφόρο στο Ακρωτήρι. Έτσι, η καστανορόδινη ταινία με τα καστανά ή
καστανοκόκκινα φυτά που αποδίδει την όχθη του ποταμού προς την πλευρά της Πόλης
IV (Εικ. 2) παραπέμπει σε όχθη με χώμα, ενώ ακόμα και όταν χρησιμοποιείται για την
απόδοση ακτών συνδυάζεται με τοπίο μεσογειακού χαρακτήρα92.

Εικ. 2.
Μεσογειακό τοπίο. Πόλη IV. Μικρογραφική Ζωφόρος.
Νότιος τοίχος Δωματίου 5. Δυτική Οικία. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
(Ντούμας 1999, εικ. 35).
92

Τελεβάντου 1994, 258.
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Η σπανιότητα απεικόνισης ποταμού στην αιγαιακή εικονογραφία θεωρείται ότι
αντιστοιχεί στην πραγματική φυσιολογία του εδάφους στην ευρύτερη γεωγραφική
ενότητα93. Η ροή νερού, όμως, από μόνη της, χωρίς δηλαδή τα υπόλοιπα στοιχεία μιας
παράστασης που έχει ερμηνευθεί ως ποτάμι, θα μπορούσε να παραπέμπει και στους
χειμάρρους που αφθονούν στο αιγαιακό τοπίο. Το ποτάμι στη Μικρογραφική Ζωφόρο
της Δυτικής Οικίας στο Ακρωτήρι (Εικ. 3) αποδίδεται με έντονους κυματισμούς,
γαλάζιο νερό, ωχρές όχθες, στρογγυλεμένα διχαλωτά γλωσσίδια-ακτές, κόκκινες
στρογγυλές και οκτώσχημες κροκάλες και ένα πλήθος φυτών, πτηνών και άγριων ζώων
να το πλαισιώνουν94.

Εικ. 3.
Τοπίο με ποτάμι.
Μικρογραφική Ζωφόρος. Ανατολικός τοίχος Δωματίου 5.
Δυτική Οικία. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π.1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
(Ντούμας 1999, εικ. 30, σ. 65).

Το συνολικό τοπίο της Τοιχογραφίας του Δονακώνος (Εικ. 4) είναι αιγαιακό.
«Στα μικρά άνυδρα νησιά του Αιγαίου πυκνοί καλαμιώνες αναπτύσσονται κατά μήκος
των χειμάρρων, λιβελούλες ζουν κοντά σε στάσιμα νερά, ενώ κοπάδια πρασινοκέφαλης
πάπιας και άλλων πουλιών αναπαράγονται σε καλαμιώνες, γύρω από ποτάμια και μικρά
έλη»95.

93

Αυτόθι.
Τελεβάντου 1994, Ντούμας 1999.
95
Βλαχόπουλος 2008, 272.
94
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Εικ. 4.
Καλάμια σε έλος αιγαιακού τοπίου.
Τοιχογραφία του Δονακώνος.
Ξεστή 3β. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
(Βλαχόπουλος 2008, πίν. 1).

Οι καμπύλες τύπου C και οι πλαστικές στιγμές στη μινωική γλυπτική και
αγγειογραφία, κατά τον W. Schiering, ως παραλλαγές και συστατικά του θέματος των
θαλάσσιων βράχων (sea-rocks), δεν υπήρξαν έμπνευση προερχόμενη μόνο από τα
πραγματικά βράχια αλλά και από τους πολλούς παρόμοιους σχηματισμούς στις
παραλίες, στο νερό, στους κόλπους και στους λόφους κατά μήκος των αιγαιακών ακτών
96

.
Ακόμη και τα φυτικά είδη στις τοιχογραφίες μάς μεταφέρουν σε φυσικά τοπία,

τοπία αιγαιακά, γνώριμα, αγαπημένα. Λυγαριά στο Δωμάτιο 17 του Συγκροτήματος Δ,
στο Ακρωτήρι97. Κλαδί ελιάς (Εικ. 5) στα τοιχογραφικά σπαράγματα από την τελική
επίχωση του ανακτόρου της Κνωσού98. Από την Κνωσό πάλι, ελιά ή και μυρτιά (Εικ. 6)
από τη Βόρεια Είσοδο του ανακτόρου της 99. Καλάμια από τη Βασιλική Οδό επίσης της
Κνωσού σύμφωνα με την αποκατάσταση του Cameron100. Αν και μάλλον ασυνήθιστα
στη μυκηναϊκή τέχνη, ελαιόδεντρα (Εικ. 7) έχουν αποδοθεί σε Υστεροελλαδική ΙΙΙΒ
τοιχογραφία του ανακτόρου της Πύλου-είναι μάλιστα παρόμοια με τα μινωικά εκείνα
στη ζωγραφική σύνθεση του Ιερού Άλσους και Χορού από την Κνωσό, που δείχνουν
ίσως, έτσι, τη μετάβαση από τη Μινωική Εποχή σε αυτήν της μυκηναϊκής
κυριαρχίας101.
96

Schiering 1992, 319-320.
Ντούμας 1999, 100.
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Hood 2005, 65-66.
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Όπ. π., 57-58.
100
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Chapin 2005, 130, fig. 7.6.
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Εικ. 5.
Ανθισμένο κλαδί ελιάς στην Κνωσό.
Θραύσματα από το ανατολικό άκρο της Αίθουσας
της Τοιχογραφίας του Κοσμήματος.
Μεσομινωική ΙΙΙΒ.
Οξφόρδη, Ashmolean Museum.
(Hood 2005, pl. 8.2).

Εικ. 6.
Ελιά ή μυρτιά στην Κνωσό.
Θραύσματα από τη Βόρεια Είσοδο του
Ανακτόρου της Κνωσού.
Πιθανόν πριν από τη Μεσομινωική ΙΙΙΒ.
(Hood 2005, fig. 2.5).
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Εικ. 7.
Ελαιόδεντρα στην Πύλο.
Θραύσματα από το Ανάκτορο της
Πύλου.
Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ-Β.
(Chapin 2005, fig. 7.6).

Βουνά, θάλασσες, πεδιάδες συνιστούν τριλογία στο Αιγαίο που συμβιώνει με
τους ανθρώπους στην πλειονότητα των οικισμών, όσο και στην τέχνη τους. Σε μια
μέρα, είναι πιθανόν ότι κάποιοι περπατούσαν από τη χαμηλά εύφορη πεδιάδα στους
ψηλούς βοσκότοπους των βουνών στο πλαίσιο παράλληλων οικονομιών, για
παράδειγμα στη νότια Ελλάδα102. Η δε θάλασσα στο βάθος, πότε ορατή και πότε όχι,
αλλά εν δυνάμει υπαρκτή στο μυαλό τους. Στη Μικρογραφική Ζωφόρο στο Δωμάτιο 5
της Δυτικής Οικίας στο Ακρωτήρι αποδίδεται το τρίπτυχο οροσειρές, θάλασσα και
κάμπος.
Ελαιώνες, αμπέλια, χωράφια με σπαρτά, σ’ αυτόν τον τόπο, συνιστούν βασική
τριάδα και στη ζωή των κατοίκων του, αφού παραπέμπουν στη γνωστή μεσογειακή
τριάδα των καλλιεργητικών πρακτικών103. Στην ελληνική Μυθολογία, η Ελαίς, η Οινώ,
και η Σπερμώ είναι κόρες του Άνιου, γιου του Απόλλωνα και βασιλιά της Δήλου και
αντιστοιχούν στα τρία βασικά αιγαιακά προϊόντα, το λάδι, το κρασί και το σιτάρι 104. Η
στενή συγγένεια των τριών γυναικείων μορφών, ως αδελφές, με παππού το θεό του
ήλιου, αντανακλά, πιστεύω, μια νοητική εικόνα, αυτήν της μεσογειακής τριάδας
λουσμένης στο φως, που είναι κυρίαρχη στο αιγαιακό φυσικό τοπίο.
I.2. ii. Διαφορετικότητα και ποικιλομορφία
Η εναλλαγή των τοπίων ως προς τη γεωμορφολογία, τη χλωρίδα, την πανίδα και
τις άλλες δομές τους, αλλά και ως προς το χαρακτήρα και την κατανομή των
ανθρώπινων εγκαταστάσεων και δράσεων συνιστούν εξ ορισμού διαφορετικότητα.
Παρόμοιες δυσανολογίες συγκροτούν το δεύτερο περιγραφικό γνώρισμα του
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σύμπαντος των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων στο προϊστορικό Αιγαίο, αφού
οδηγούν σε μια ποικιλομορφία ως προς την οικειοποίησή τους.
Η γεωμορφολογική κατάτμηση της κεντρικής Λακωνίας, για παράδειγμα,
σημαίνει ότι ο ίδιος ο τόπος επιβάλλει την αξιοποίηση και «κατανάλωσή» του μέσα από
οικονομικές και άλλες δράσεις, αντίστοιχες στις ενότητες του φυσικού αναγλύφου, π.χ.
βελτιωτικές ως προς το λιγότερο γόνιμο, το «δευτερεύον» τοπίο. Έτσι, στην εν λόγω
περιοχή, μόλις στην Πρωτοελλαδική ΙΙ, 3000 χρόνια μετά τον νεολιθικό οικισμό στο
Κουφόβουνο θα εμφανιστεί εκτεταμένη αγροτική εγκατάσταση σε αντίθεση με τις
περιπτώσεις της υπόλοιπης νότιας Ελλάδας, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας
επιφανείας στη Λακωνία κατά τον W. Cavanagh105.
Ο χαρακτήρας, όμως, και η κατανομή των εγκαταστάσεων και των οικισμών δεν
εξηγούνται απόλυτα από τη φυσική γεωγραφία. Αποδίδουν σχέσεις συνύπαρξης, παρά
σχέσεις αιτιότητας. Ο τρόπος ζωής είναι ένα σύνολο από συνήθειες με τις οποίες οι
ομάδες εξασφαλίζουν την επιβίωση και σύμπνοιά τους106. Οι χάρτες που παράγουν τα
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών προβάλλουν αρχαιολογικές προβλέψεις που
στηρίζονται σε κανονικές σχέσεις μεταξύ της χρήσης γης και των γεωγραφικών της
χαρακτηριστικών. Μια προβολή που δε σημαίνει απαραίτητα γεωγραφικό ή οικολογικό
ντετερμινισμό, αφού οι σχέσεις αυτές δεν δηλώνονται μόνο μέσα από δείκτες με
πρακτική υλική σημασία όπως η απόσταση του οικισμού από μια πηγή νερού, αλλά και
από παραμέτρους με κοινωνική ή και συμβολική αξία των οποίων η συνάφεια με το
τοπίο μπορεί να αλλάζει με το χρόνο και ανάλογα με τον πολιτισμό 107. Τέτοιες
παράμετροι θα μπορούσαν να είναι η συνέχεια μιας παράδοσης, η δύναμη ενός μύθου,
η συμβολική διάσταση μιας τοποθεσίας π.χ. τάφοι προγόνων ή θέση ενός ιερού.
Το ακόλουθο μικρό δείγμα της κατανομής των οικισμών στον ελλαδικό χώρο
κατά τη Νεολιθική περίοδο και την Εποχή του Χαλκού 108, όπως προκύπτει από
επιφανειακές έρευνες αντανακλά, πιθανόν, κάποια αντίστοιχη διαφορετικότητα και στις
νοητικές προσλήψεις των τότε ανθρώπων.
Οι νεολιθικές εγκαταστάσεις είναι ελάχιστες στην κεντρική Βοιωτία, σε σχέση με
αυτές στην περιοχή της Νεμέας: έχουν, δηλαδή, ανιχνευθεί μία πιθανή και δύο
ασφαλέστερες θέσεις της Τελικής Νεολιθικής και της Πρωτοελλαδικής περιόδου. Στη
νότια Αργολίδα παρατηρείται αραιή κατοίκηση μέχρι την Τελική Νεολιθική, όταν
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ξεκινάει μία ραγδαία εξάπλωση οικισμών που κλιμακώνεται εκρηκτικά στην
Πρωτοελλαδική ΙΙ. Ακόμα πιο δραματική είναι η αντίθεση στη δυτική Αρκαδία, την
κεντρική Λακωνία και τα Μέθανα, όπου λίγες είναι οι εγκαταστάσεις που ανήκουν σε
κάποια φάση της Νεολιθικής περιόδου, ενώ στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού οι
οικισμοί αφθονούν. Στη Νεμέα, αντίθετα, ανιχνεύονται οι πιο πολλές νεολιθικές θέσεις
στη ΒΑ Πελοπόννησο, και μάλιστα από τα πρωιμότερα στάδια της περιόδου αυτής,
χωρίς να είμαστε ακόμη, σε θέση να εξηγήσουμε τους μεταβαλλόμενους
σταθερότυπους της εκεί κατοίκησης τότε, ούτε και γιατί αυτοί διαφέρουν τόσο σε
σχέση με τις άλλες σύγχρονές τους περιοχές του ελλαδικού χώρου. Γεωμορφολογικές
μελέτες σε εξέλιξη δείχνουν ότι περιβαλλοντικοί λόγοι απέτρεπαν την κατοίκηση σε
κάποιες εποχές. Ενώ, ένα ιδιαίτερο σχετικό ζήτημα είναι οι συχνά επισφαλείς
μεθοδολογικές προσεγγίσεις των παλαιότερων επιφανειακών ερευνών. Για παράδειγμα,
σύμφωνα με το οικιστικό δίκτυο της Μέσης Νεολιθικής στη Νεμέα, οι άνθρωποι δεν
είχαν εγκατασταθεί στην κοιλάδα. Τρεις θέσεις της περιόδου αυτής (οι 700, 702 και η
Τσούνγκιζα), βρίσκονται επάνω σε σημαντικές φυσικές διόδους προς τη ΒΑ
Πελοπόννησο, που συμπίπτουν με τα σύγχρονα περάσματα των βοσκών κατά τις
εποχιακές μετακινήσεις των κοπαδιών τους.
Το είδος και ο βαθμός βιωματικής σχέσης των ανθρώπων με τα φυσικά τοπία
εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί τα κατοικούν και τις χρήσεις που τους
προσδίδουν. Άλλες σχέσεις αναπτύσσουν γενιές που διαμένουν σταθερά στο ίδιο
περιβάλλον και άλλες αυτές που μετακινούνται, έστω παραδίπλα, κοντά στα ορατά
κατάλοιπα του προτερόχρονου οικισμού. Άλλη αίσθηση και άλλη σχέση, υποθέτω,
αποκτούν οι κάτοικοι μικρών εγκαταστάσεων με εκτεταμένη στο χώρο αγροτική
δραστηριότητα και άλλη εκείνοι με περιορισμένη ακτίνα δράσης έξω από αυτούς λόγω
της επάρκειας που παρέχει ο ίδιος ο οριοθετημένος οικισμός. Στη Βοιωτία, δηλαδή, της
Τελικής Νεολιθικής και της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού ανιχνεύονται μικρές θέσεις
με εναλλασσόμενη αγροκαλλιέργεια, ενώ στη Μεσοελλαδική και την Υστεροελλαδική
περίοδο διαμορφώνονται πιο εκτεταμένοι οικισμοί και έτσι συρρικνώνεται το δίκτυο
των αγροτικών εγκαταστάσεων στην ύπαιθρο109.
Το μεσογειακό γνώρισμα μιας συγκεντρωτικής και πυκνωτικής οικιστικής
ανάπτυξης που χαρακτηρίζει ολόκληρη τη Νεολιθική στο Αιγαίο 110, σκιαγραφεί την
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επιθυμία, και όχι μόνο την ανάγκη, των ανθρώπων να μη διαταράξουν τη συμβιωτική
τους ισορροπία με τα φυσικά τοπία.
Στη Νεμέα, όπου οι προϊστορικές θέσεις πλεονεκτούν αριθμητικά επί του
συνόλου των αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, απουσιάζει μεν η Μεσοελλαδική
περίοδος, που αντιπροσωπεύεται όμως στη Βοιωτία, ενώ γενικά παρατηρείται συνέχιση
της κατοίκησης στις ίδιες περιοχές. Έτσι, πρωτοελλαδική κεραμεική έχει βρεθεί σε 5
από τις 7 νεολιθικές θέσεις111.
Στην Εποχή του Χαλκού, στη Μεσσηνία, οι άνθρωποι κατοικούν σε μικρού έως
μετρίου μεγέθους πυρηνικούς οικισμούς που συνάδουν μάλιστα με τα τοπωνύμια στις
πινακίδες της Γραμμικής Β από την Πύλο 112. Να τονίσουμε, εδώ, τη σημασία της
ονοματοθεσίας στην οικειοποίηση των χώρων. Κατά τον Tilley, οι θέσεις χωρίς
πολιτισμικά καθορισμένο όνομα δεν θα υπήρχαν, θα ήταν φωνή χωρίς ήχο113.
Η επιφανειακή έρευνα στη Λακωνία κατέγραψε την έλλειψη θέσεων με χρήση επί
πολλές χρονικές περιόδους. Καμία συγκεκριμένη τοποθεσία δε φαίνεται πλεονεκτική σε
σχέση με τη διπλανή της για ίδρυση αγροτικών οικισμών. Ανεπηρέαστη από τη
γεωγραφία της, κάθε εποχή άφηνε τη δική της σφραγίδα, γι’ αυτό υπάρχει μεγάλη
διαφοροποίηση στο οικιστικό πλέγμα από τη μια περίοδο στην άλλη, και μια αίσθηση
συνεχούς μεταβολής και αναδιαμόρφωσης του κατοικημένου τοπίου. Διακρίνονται,
έτσι, πολιτισμικές επιλογές που υπερβαίνουν κανονιστικές ερμηνείες όπως αυτές της
ζώνης εκμετάλλευσης του οικισμού (site catchment analysis) ή της μικρότερης
απαιτούμενης προσπάθειας (principle of least effort). Ο πολιτισμικός παράγοντας
φαίνεται κάποτε να υπερέχει του περιβαλλοντικού στους ιστορικούς χρόνους-ίσως και
στους προϊστορικούς-αφού τα βασικά γνωρίσματα του αναγλύφου, της ύδρευσης, των
γραμμών επικοινωνίας δεν άλλαξαν δραματικά ούτε και ραγδαία114.
I.2.iii. Νησιωτικότητα
Το γνώρισμα που δεν επιτρέπεται να λείπει από αυτή τη διερεύνηση του
«σύμπαντός» μας είναι το νησιωτικό στοιχείο του αιγαιακού φυσικού περιβάλλοντος.
Το χάρισμα, κατά τον Χ. Ντούμα, να διαθέτει πολλά και μικρά σπαράγματα στεριάς
μέσα στη θάλασσα, πλωτά και μετακινούμενα στις αρχαίες αντιλήψεις των
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ανθρώπων115, όπως καταγράφει η ελληνική μυθολογική παράδοση. Ως περίκλειστα
«αποσπάσματα» του υλικού και του συμβολικού χώρου116, ως «μικρά» συμπυκνωμένα
σύμπαντα, τα νησιά βρίσκονται μάλλον σε πλεονεκτική θέση, ως προς τις δυνατότητες
της θαλάσσιας επικοινωνίας που είναι η κυρίαρχη στην αρχαιότητα.
Αναζητώντας ταυτότητες στις Κυκλάδες της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, ο C.
Broodbank, προσπάθησε να διακρίνει πρότυπα τοπικών αλληλεπιδράσεων μέσα από τις
αποστάσεις ανάμεσα στα νησιά και στις πιθανές προϊστορικές θέσεις σε αυτά (proximal
point analysis)117. Βάση ενός τέτοιου σταθερότυπου είναι το ίδιο το διαχρονικό φυσικό
τοπίο. Όταν με μια ματιά, κάθε Κυκλαδίτης βλέπει την απέναντί του στεριά, στη
χειρότερη περίπτωση ως κουκκίδα στον ορίζοντα, δεν θα αργήσει να τη φέρει κοντά και
να τη μετασχηματίσει στους νοητικούς του χάρτες και να την εντάξει στους
ταξιδιωτικούς του προορισμούς και, φυσικά, στο δίτκυο επαφών του 118. Στην καλύτερη
περίπτωση, η στεριά-νησίδα ή νησί-στην απέναντι ακτή (Εικ. 8) είναι πιο κοντά, ορατή
με τις λεπτομέρειές της, παρότι, για μεγάλο διάστημα του χρόνου, το θαλάσσιο
πέρασμα ως εκεί μπορεί να είναι επικίνδυνο έως και απαγορευτικό.

Εικ. 8.
Αντικρυστές μικρές στεριές στη θάλασσα.
Η νησίδα Πολύαιγος από το ΒΑ άκρο της Κιμώλου.
(Βλαχόπουλος 2005, εικ. 373).
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Μια τέτοια νοητική διεργασία εξηγεί, ίσως, γιατί καμιά προνεολιθική θέση δεν
έχει εντοπιστεί ακόμη στη Μήλο, παρά το γεγονός ότι ο τοπικός οψιανός ανιχνεύεται
στο μακρινό Φράγχθι ήδη από την πρώιμη 7η χιλιετία. Οι χρήστες του σπηλαίου της
Μεσολιθικής, φαίνεται, ταξίδευαν και έπαιρναν την πολύτιμη αυτή ύλη για τα εργαλεία
τους, αλλά δεν εγκαταστάθηκαν στον τόπο με τις φυσικές της πηγές, εκτός βέβαια και
αν η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης υπερκάλυψε έκτοτε κάποιες παράκτιες,
προσωρινές μηλιακές εγκαταστάσεις τους119. Η ίδια απουσία μόνιμης εγκατάστασης θα
μπορούσε, ωστόσο, να δείχνει έναν κάποιο αρνητικό ψυχισμό, που ενδεχομένως
συνάδει με την αμφισημία των νησιωτικών κόσμων, της νησιωτικής φύσης, «ως
εύθραυστης και ασταθούς στεριάς μέσα στο νερό, που είναι αναγκασμένη να διαντιδρά
για τη βιολογική και ιδεολογική επιβίωσή της με ηπειρωτικούς και με άλλους
νησιωτικούς κόσμους»120.
Μια τέτοια νοητική ή πραγματική γεωγραφική ενότητα με αντικρυστές στεριές θα
μπορούσε να αποδίδει η Τοιχογραφία της Νηοπομπής στη Δυτική Οικία του
Ακρωτηρίου με τις αντιπαρατιθέμενες πόλεις, στην πορεία από τη Θήρα στην Κρήτη,
αν δεχθούμε την άποψη του A. MacGillivray που αναγνωρίζει στην Πόλη άφιξης του
στόλου το Παλαίκαστρο της Κρήτης121.
Τα παραδείγματα που προαναφέρθηκαν δεν εξαντλούν, αλλά απλώς θίγουν
περιγραφικά χαρακτηριστικά του σύμπαντος των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων
στο προϊστορικό Αιγαίο.
Μέσα από την εναλλακτική αυτή οπτική, μιας ιδιαιτερότητας, μιας ίσως
μοναδικότητας των αιγαιακών τοπίων, που αλληλεπιδρά με τις ανθρώπινες ομάδες που
το κατοικούσαν, αναδεικνύονται τα σημεία σύμφυσής τους και το αδιάσπαστο της
ύπαρξης και λειτουργίας τους, και μας επιτρέπουν να διακρίνουμε κάποια εσωτερικά,
ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

I.3. Εσωτερικά-ποιοτικά στοιχεία του σύμπαντος
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I.3.i. Συνεκτικότητα-Ανθρωπομορφισμός
Οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις ανθρώπινες δράσεις και το φυσικό
περιβάλλον χάνονται στη σφαίρα του σύμπαντος των ανθρώπων και των φυσικών
τοπίων. Η συνεκτικότητα αυτή των συστατικών του στοιχείων είναι το πρώτο,
εσωτερικό του χαρακτηριστικό και έχει τέτοια δυναμική που μπορεί να φτάσει έως την
ταύτισή τους, δηλαδή σ’ έναν ανθρωπομορφισμό του τοπίου.
Η βασική τριάδα ελιά, αμπέλι, σιτάρι, αυτό το ουσιαστικό εξωτερικό γνώρισμα
της συνάρθρωσης που μελετούμε, δεν νοείται χωρίς την ανθρώπινη παρουσία και
δράση. Υπάρχουν απότομες αιγαιακές βουνοπλαγιές που δύσκολα ανεβαίνει ακόμη και
υποζύγιο. Ο τρύγος και το μάζεμα της ελιάς γίνονται με τα χέρια και οι σοδειές
μεταφέρονται στις ανθρώπινες πλάτες122.
Σε πρώιμες της Προϊστορίας εποχές το αδιάσπαστο της ανθρώπινης δράσης και
του τοπίου είναι πιο ευδιάκριτο. Οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες δεν διαφοροποιούνται από
τη δομή του κόσμου γύρω τους. Λειτουργούν στη βάση μιας αμοιβαίας εμπιστοσύνης,
μεταξύ τους και με τη φύση123.
Αν δούμε τα συστατικά στοιχεία του σύμπαντός μας ως συσσωμάτωμα, θα
οδηγηθούμε σε μια άλλη ανάγνωση των σχετικών παραστάσεων στην αιγαιακή τέχνη,
όπου τοπία και άνθρωποι διαπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται συνεχώς, ως
αναπόσπαστα στοιχεία του ίδιου σημαινόμενου. Τα φυσικά τοπία δανείζουν τις
«ενδυμασίες» τους και οι άνθρωποι ντύνουν με αυτές τις σκέψεις τους, τον εσωτερικό
τους κόσμο γενικότερα.
Όπως στη σύγχρονη θεωρία, το τοπίο δεν μπορεί να είναι απλώς το φόντο της
ανθρώπινης δράσης, αλλά το αποτέλεσμα συγκεκριμένων διαδικασιών εμπλοκής των
ανθρώπων, οι οποίοι ως αναπόσπαστο τμήμα του είναι τα «φυσικά» του στοιχεία 124,
έτσι και στις παρακάτω τοιχογραφίες το ένα δεν νοείται χωρίς το άλλο. Ας δούμε δύο
αποκαλυπτικά παραδείγματα, ξεκινώντας από την ενότητα ζώα-φύση για να
προχωρήσουμε αναλογικά στην ενότητα άνθρωποι-φύση.
Στη μελέτη της οπτικής σχέσης και στη χωρική οργάνωση των συνθέσεων στις
τοιχογραφίες της Θήρας ο P. Betancourt βλέπει ένα σύνθετο προϊόν από ασυνείδητες,
όσο και συνειδητές επιλογές, το οποίο συγκροτείται από τρία μέρη: το σκηνικό βάθος
όπου τοποθετούνται οι δράσεις και η συμβολική εικονογραφία, τη διάταξη των
στοιχείων σε προοπτική ή σε επίπεδα και το πλαίσιο, το οποίο μπορεί να αποτελείται
122

Braudel et al. 1990, 30.
Bradley 1993, 16.
124
Van Dommelen 1999, 278.
123

38

από μια ή περισσότερες οριζόντιες γραμμές ή από μια ταινία, κυματοειδή ή με φυτικό
διάκοσμο, και το οποίο συχνά έχει εξέχουσα σημασία στη σύνθεση125.
Τα εικονιστικά στοιχεία μιας παράστασης έχουν μορφή ανάλογη με το ρόλο που
τους αποδίδεται στη σύνθεση ως ένα από τα τρία στοιχεία του εν λόγω συστήματος
χειρισμού του χώρου. Για παράδειγμα, κατά τον ίδιο, στην Τοιχογραφία των Πιθήκων
(Εικ. 9) του Δωματίου Β6 στο Ακρωτήρι δεν έχει σημασία εάν τα βράχια αποδίδονται
ιδωμένα από πάνω ή το πλάι, όταν στόχος τους είναι να συγκροτήσουν το φόντο και γι’
αυτό τότε ζωγραφίζονται ως μεγάλα και επίπεδα διακοσμητικά στοιχεία126.
Υπό το πρίσμα της συνεκτικότητας όμως, πως μπορούμε να δούμε τους βράχους
ως «παθητικό» φόντο, αφού με ζωηρές κινήσεις οι πίθηκοι σκαρφαλώνουν σε αυτούς,
πατάνε και στερεώνονται πάνω τους, πηδάνε από το ένα έξαρμα στο άλλο, με λίγα
λόγια, το τοπίο προσδιορίζει τις δράσεις τους, το σχήμα και η θέση των βράχων
καθοδηγούν τα πόδια τους; Αν βάζαμε στη θέση των πιθήκων ανθρώπινες μορφές–
συμβαίνει εξάλλου πίθηκοι να απεικονίζονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες 127-, θα
επιχειρούσαμε μια παρόμοια «ανάγνωση» της συνεκτικότητας του σύμπαντος που
μελετούμε.

Εικ. 9.
Σύμπλεγμα γαλάζιων πιθήκων και
βραχώδους τοπίου.
Δωμάτιο Β6. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π.1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
(Ντούμας 1999, εικ. 86).

Στον ανατολικό τοίχο του Δωματίου 3α της Ξεστής 3, στο Ακρωτήρι και πάλι,
αναπτύσσεται η Συλλογή Κρόκου από δύο γυναικείες μορφές (Εικ. 10). Στο ορεινό
βραχώδες τοπίο που είναι κατάφυτο από συστάδες κρόκου οι παρεμβαλλόμενοι
οξυκόρυφοι βράχοι δεν φαίνεται να αποτελούν εμπόδιο στη συνομιλία τους 128. Η φύση
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δεν είναι ούτε εδώ απλώς δηλωτική του χωροχρόνου, αλλά, αντίθετα, με τη συνοπτική
απόδοση του τοπίου, τη βραχώδη όψη του και την απουσία άλλων φυτών τονίζεται η
πράξη της κροκοσυλλογής129. Παρά το διακοσμητικό χαρακτήρα, όμως, των στοιχείων
του και τη συμβολική απόδοση130, ο χώρος αυτός είναι σαφώς τοπίο: αν ζωντανέψουμε
την παράσταση, θα μεταφερθούμε, αναμφίβολα, σε έναν διάσπαρτο με κρόκους ορεινό
τόπο, μέσα στο φθινοπώρο131. Η υλική προβολή της παράστασης που επιχειρεί η Ί.
Τζαχίλη στο λόφο του Ταξιάρχη όπου και οι γυναίκες του σύγχρονου χωριού στο
Ακρωτήρι συλλέγουν ζαφορά132, συμβάλλει στη μετάβαση σε ένα διαχρονικό τοπίο,
όπου φύονται οι κρόκοι που είναι κεντρικής σημασίας στη σύνθεση: όχι απλώς το
συνεκτικό στοιχείο της, αλλά ένα βίωμα της διάδρασης των γυναικών με το φυσικό
περιβάλλον του τόπου, αυτό που προσδίδει την εικονογραφική αφήγηση, και μαζί,
υλικοποιεί τους δεσμούς γυναίκας και φύσης133. Λόγω του ίδιου βραχώδους τοπίου οι
παραστάσεις γυναικών σε πεδία με κρόκους στο Ακρωτήρι ειδώθηκαν ενιαία ως μέρη
μιας διαβατήριας τελετής134. Έχει υποστηριχθεί ότι οι μορφές τονίζονται με το λευκό
βάθος135 και με φόντο τα φυτά. Γιατί να είναι, όμως, απλό βάθος (φόντο) το τοπίο με
τους κρόκους, αφού χωρίς αυτό η εικονιζόμενη ανθρώπινη δραστηριότητα δεν θα είχε
λόγο ύπαρξης, αλλά και ούτε το συγκεκριμένο τρόπο απόδοσης; Το ανηφορικό έξαρμα
καθορίζει την κίνηση των γυναικών. Η σκηνή είναι αφηγηματική, όχι λόγω του αριθμού
των προσώπων αλλά λόγω του τοπίου και των στοιχείων του, που δεν είναι επομένως,
το φόντο αλλά η κύρια σύνθεση για να χρησιμοποιήσουμε τους όρους της ανάλυσης
του Betancourt.
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Εικ. 10.
Γυναίκες και τοπίο με κρόκους «συνομιλούν».
Ανατολικός τοίχος Δωματίου 3α. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
(Ντούμας 1999, εικ. 116).

Κορυφαία εκδήλωση του στοιχείου της συνεκτικότητας του σύμπαντος που
μελετούμε είναι ο ανθρωπομορφισμός των αιγαιακών τοπίων. Ίσως η πιο δυναμική και
αποκαλυπτική έκφανσή του. Καταρχήν, στο επίπεδο της γλώσσας και του συστήματος
ιδεών που αυτή υποκρύπτει, ο όρος «ανθρωπομορφισμός» συνάδει με τη θέαση των
τοπίων στην παγκόσμια αρχαιολογική σκέψη ως ιδιοσυγκρασιακές οπτικές 136, απηχεί
μια προσωποποίησή τους, αλλά και μια μάλλον οικουμενική και διαχρονική αντίληψη.
Η διατύπωση του Tilley «αν δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με την επιδερμίδα της γης,
ας ασχοληθούμε με τα κόκκαλα» 137, αντανακλά μια παρόμοια ανθρωποκεντρική
αντιμετώπιση.

Άνθρωποι

και

τοπία

μοιράζονται

κοινά

χαρακτηριστικά

της

προσωπικότητάς τους, αφού η συνειδητοποίηση της ανθρώπινης υπόστασης επέρχεται
μέσα από το τοπίο. Ακόμα και σήμερα, τα βουνά έχουν πόδια (πρόποδες), κεφάλια
(Κεφάλα, το σύνηθες τοπωνύμιο σε όλη την Ελλάδα), ράχη, μύτη…
Σε λαϊκό παραμύθι από την Κίνα138, όταν ο Θεός ρώτησε το γερο-ζωγράφο Λούο
Ταν πώς κορόιδεψε το Θάνατο και γιατί ζωγραφίζει πρόσωπα ανθρώπων ενώ οι άλλοι
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ζωγράφοι φτιάχνουν τοπία ο ζωγράφος αποκρίθηκε: «Θεέ μου, για μένα δεν υπάρχουν
ομορφότερα τοπία απ’ αυτά που αντικρίζω στα πρόσωπα των ανθρώπων. Το καθένα
από δαύτα έχει τα δικά του βουνά, τις λίμνες του, τις θάλασσες, τις χαράδρες, τα
λαγκάδια του. Έτσι όπως το λιόγερμα χρωματίζει τα σύννεφα και τα βουνά, έτσι όπως ο
αγέρας φυσάει και κάνει να χορεύουν τα δέντρα και τα φυτά της γης, έτσι κι όσα
νιώθουν μέσα τους οι άνθρωποι, παίρνουνε ζωή και φανερώνονται στα πρόσωπά τους
κι η κάθε σκέψη τους αστράφτει μες τα μάτια τους, κυματίζει στα χείλια τους και
μπορείς να τα δεις να απλώνονται στα φρύδια τους και τα μάγουλά τους».
Το τοπίο περιέχει γενικευμένα στοιχεία των προγονικών μας μορφών, περιέχει
ενδείξεις της δράσης τους. Είναι το βασικό σύστημα αναφοράς στο οποίο
αγκυροβολούν και σφυρηλατούνται η συνείδηση του ατόμου και της ομάδας για τον
κόσμο και οι κοινωνικές ταυτότητες. Για τους Αβοριγίνιους της Αυστραλίας η γη και τα
χωρογραφικά της στοιχεία είναι δημιουργήματα πράξεων των προγόνων οι οποίοι
συνεχίζουν να υπάρχουν με μορφή πνευμάτων. Ο πρόγονος-φίδι άφησε τα ίχνη του ως
μαιάνδρους, το προγονικό αίμα έμεινε ως κόκκινη ώχρα. Οι δομές του περιβάλλοντος
δεν είναι μόνο όρια και σημάδια προσανατολισμού, αλλά και μέρη ενός σημειωτικού
κώδικα κρίσιμου για τη διαμόρφωση των αντιλήψεων των Αβοριγινίων σχετικά με τη
δημιουργία, τις πνευματικές δυνάμεις, την παγκόσμια τάξη139. Οι ιερές θέσεις
κατάγονται από την Ονειρική Εποχή (Dreamtime), όταν η γη δημιουργήθηκε από τους
προγόνους που πιστεύεται ότι παραμένουν σε αυτή με τη μορφή φυσικών στοιχείων,
όπως βράχων και ποταμών140.
Για τους Endo, μια φυλετική ομάδα των Marakwet της δυτικής Κένυας, η
συγκρότηση της γης καθορίζει την αίσθηση του χώρου και της τοπογραφίας ως προς τα
καλλιεργήσιμα εδάφη, με άξονα προσανατολισμού το ανθρώπινο σώμα. Τα χωράφια
που βρίσκονται πιο μακριά από το χωριό χαρακτηρίζονται «γη των ποδιών» (bar kel),
τα πιο κοντινά «γη του κεφαλιού» (bar mat) και τα ενδιάμεσα «γη της μέσης» (bar
quem)141.
Πολλές παραδόσεις γύρω από τη γονιμική δύναμη του αίματος της λοχείας και
της εμμηνόρροιας, προβάλλουν τη σύζευξη ανθρώπων και φυσικών τοπίων. Στοιχεία
του ανθρώπινου σώματος και οργανισμού που σχετίζονται με το θαύμα της
αναπαραγωγής «επιστρατεύονται» για να λειτουργήσουν ευεργετικά στο φυσικό τοπίο,
όπως, για παράδειγμα, δηλώνει η συνήθεια, σε φυλή της Βόρειας Αμερικής, όταν
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πέσουν σκουλήκια στο στάρι, εμμηνορροούσες γυναίκες να βγαίνουν νύχτα και να
περπατούν γυμνές στα χωράφια142. Αυτή η εικόνα οπτικοποιεί κατά κάποιο τρόπο την
άποψη του P. Rehak για τη σύνδεση του φυσικού τοπίου των θηραϊκών τοιχογραφιών
με το ανθρώπινο σώμα και μάλιστα το γυναικείο: Το αίμα που ρέει από το πόδι της
πληγωμένης κοπέλας σε άνθος κρόκου που φαίνεται να λειτουργεί ως σύμβολο ενός
ευρύτερου τοπίου στη γνωστή τοιχογραφία της Ξεστής 3 στο Ακρωτήρι παραπέμπει σε
διάφορους τύπους γυναικείας αιμορραγίας-εμμηνορρυσία, ρήξη παρθενικού υμένα,
τοκετό143.
Στην αιγυπτιακή μυθολογική αντίληψη, το ρόδινο χρώμα της αυγής ταυτίζεται με
το αίμα της Μητέρας-θεάς που γεννάει τον ήλιο144. Στα φυσικά τοπία της
αρχαιοελληνικής μυθολογικής αφήγησης, το σπήλαιο συνδέθηκε με τη γέννηση145, και
παραπέμπει φυσικά στη γυναικεία μήτρα (Εικ. 11). Κατά τη L. Goodison, στο
θρησκευτικό συμβολισμό του Αιγαίου της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού ο ήλιος είναι
στενά συνδεδεμένος με το γυναικείο φύλο146.

Εικ. 11.
«Εγκυμονούσα κοιλιά»
στο λεγόμενο σπήλαιο της Ειλείθυιας
στην Αμνισό.
Σταλαγμίτης που θυμίζει κοιλιά
εγκύου.
(Κωφού 1989, εικ. 203).

Το πρωτόγονο ιδίωμα, κατά τον U. Galimberti, χρησιμοποιεί οργανικές
μεταφορές για να εκφράσει τα συναισθήματα. Μιλάει για την καρδιά, το στομάχι, το
συκώτι, τα νεφρά και τα σωματικά όργανα εν γένει ως έδρες των συναισθηματικών
αντιδράσεων. Κατόπιν, μεταφέρει αυτά τα όργανα έξω από τον εαυτό του για να
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κατονομάσει τα πράγματα του κόσμου και έτσι το αγγείο έχει «κοιλιά», το σπίτι έχει
«πρόσωπο», ένα χωριό έχει «μέτωπο» 147. Στο πλαίσιο αυτού του ανθρωπομορφισμού,
ως απόρροια της ίδιας διεργασίας «σωματοποίησης» από τον ανθρώπινο νου, μέρη του
σώματος θα μπορούσαν να ταυτίζονται με τμήματα του φυσικού τοπίου, που θα είχε,
έτσι, ανθρώπινα συστατικά, μορφές και αξίες. Η απόδοση τέτοιων χαρακτηριστικών
στο φυσικό τοπίο επέρχεται με την ενεργοποίηση του συγκινησιακού πεδίου, όπως θα
δούμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο.
Άνθρωποι, λοιπόν, διαχρονικά και διαπολιτισμικά αντιλαμβάνονται τη φύση μέσα
από το σώμα τους. Διαλέγουν, εξάλλου, χαρακτηριστικά του φυσικού τοπίου για να
δηλώσουν προϊόντα του ανθρώπινου νου, προβάλλουν λειτουργίες τους σε αυτά. Τα
βουνά, τα δέντρα προσωποποιούνται, είναι παράγωγα σεξουαλικής δραστηριότητας,
γεννιούνται μέσα από διαδικασίες ανθρώπινου τοκετού, έχουν γονείς και αδέλφια. Στη
Θεογονία του Ησιόδου, η γενετήσια ένωση δομεί και οργανώνει το χώρο του
σύμπαντος μέσα από μια σειρά γόνιμων συγκρούσεων. Η σεξουαλική δραστηριότητα
που αέναα ευθύνεται για τις οντότητες του σύμπαντος και συνεχώς επαναλαμβάνεται,
παίζει κυρίαρχο ρόλο: τα πάντα συνιστούν μέρος της διαδικασίας της γενετήσιας
πράξης, της σύλληψης, της εγκυμοσύνης, του τοκετού 148. Η μητρότητα είναι μια από τις
βασικές ιδιότητες της αινιγματικής Πότνιας, καθώς οι όροι «τοκετός» και «ωδίνες»
συνοδεύουν συχνά πολλές θεότητες της Μυθολογίας (Ρέα, Λητώ, Λήδα, Θέτις). Η
πότνια Τηθύα, όμως, γέννησε όχι μωρά, αλλά στοιχεία της φύσης, 3000 ποτάμια και
ισάριθμους ωκεανούς149.
Πάλι στη Θεογονία του Ησιόδου, η γέννηση του Τυφωέα (Τυφώνα), ενός από τα
τελευταία παιδιά του Δία, επέφερε τη διάλυση, την ακαταστασία στον κόσμο, μιας και
η δράση του αναστάτωσε όλα τα μέρη του σύμπαντος, το έδαφος και το υπέδαφος, τον
ουρανό, τη θάλασσα και εκπροσωπεί την αέναη δυνατότητα επιστροφής στο αρχέγονο
στάδιο150. Αυτή η αντίληψη παραπέμπει, κατά τη γνώμη μου, στις μεταμορφώσεις του
περιβάλλοντος μέσα από τις φυσικές καταστροφές. Η ανθρώπινη μορφή, εδώ ο
Τυφωέας, χρησιμοποιείται και πάλι για να μορφοποιηθούν καταστάσεις φυσικών
φαινομένων, αλλά και για να αποτυπωθεί στο λόγο του μύθου η συνειδητοποίηση της
θέσης του ανθρώπου στο φυσικό σύμπαν. Η απορρύθμιση έως και η ανατροπή του
τοπίου μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, όσο τέλεια και αν είναι οργανωμένο.
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Καταγράφεται ο φόβος, αλλά και η σεμνότητα απέναντι στις ανώτερες εκείνες δυνάμεις
που επηρεάζουν έτσι και την ανθρώπινη μοίρα.
Κάποιοι μύθοι μεταμόρφωσης χρησιμοποιούνται ειδικά για να αιτιολογήσουν την
πρώτη εμφάνιση ενός φυτικού είδους. Έτσι, όταν ο Απόλλωνας κυνήγησε τη νύμφη
Δάφνη, αυτή γλίτωσε με τη μεταμόρφωσή της σε δέντρο. Παρομοίως, το πεύκο, που
ονομάτισε το νησάκι Πτυούσα κοντά στην Ερμιόνη, συνδέεται με το μύθο της Πτύης,
που ξέφυγε με τον ίδιο τρόπο από τις διαθέσεις του Πάνα 151. Η λέξη που αποδίδει την
άμπελο στη Γραμμική Β, για παράδειγμα στην πινακίδα KN Gv 863, παραπέμπει σε
κλήμα που αναρριχάται περιελισσόμενο σε δέντρο το οποίο του χρησιμεύει ως
στήριγμα, ή σύμφωνα με τη μυκηναϊκή αντίληψη, ως «μητέρα», ενώ ο Ιππώναξ κάνει
λόγο για τη μαύρη συκιά ως την αδελφή της αμπέλου152.
I.3.ii. Κοινωνικοποιημένη όψη
Μια δεύτερη, εξίσου σημαντική έκφανση του αιγαιακού σύμπαντος των
ανθρώπων και των φυσικών τοπίων είναι η κοινωνικοποιημένη του μορφή. Επειδή οι
άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα, ο διάλογός τους με το φυσικό περιβάλλον δύναται να
μας αποκαλύψει την ύπαρξη ενός κοινωνικού συστήματος και τη λειτουργία του 153. Το
τοπίο είναι μέσο επικοινωνίας. Μέσα σ’ αυτό οι άνθρωποι, κατά τον A.M. Chadwick,
έχουν ανάγκη τη μεταξύ τους συνάντηση για να ανταλλάξουν προϊόντα, να εκτρέψουν
ζώα και το πιο σημαντικό να θρέψουν τους εαυτούς τους 154. Παραβλέποντας αυτά τα
«απλά και καθημερινά» δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πλησιάσουμε τα τοπία του
παρελθόντος σε μια σφαιρική αντιμετώπιση των επιμέρους ερευνητικών πεδίων, για
παράδειγμα των τελετουργιών, της οικονομίας, του οικισμού155. Οι περισσότερες
δράσεις που ανιχνεύονται πίσω από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα προϋποθέτουν τη
συνάντηση, τις διεπαφές των ανθρώπων, την άσκηση, δηλαδή, της κοινωνικής τους
ιδιότητας. Αυτή τη συνάντηση αναζητούμε, λοιπόν, και την ακτινοβολία της, ως
υπόβαθρο της ανθρώπινης δράσης, ως το σύμπαν με όλη τη δυναμική του όρου.
Στη μελέτη για τη δομή του τοπίου στις μικρής κλίμακας παραδοσιακές
κοινωνίες, ο Tilley, υποστηρίζει ότι πέρα από την οικονομική βάση και την
εκμετάλλευση των πηγών πρώτων υλών, για τους κυνηγούς τροφοσυλλέκτες, όσο και
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για τους γεωργούς, σημασία έχει η συμβολική, η αρχέγονη, η προσωρινή σημασία του
τοπίου. Το τοπίο συνεχώς εκπολιτίζεται, προσδίδει σημασία στα πράγματα και συνιστά
μέρος μιας συμβολικής διαδικασίας κατά την οποία η ανθρώπινη συνείδηση μεταβάλλει
σε κοινωνικοποιημένη μορφή τη φυσική πραγματικότητα του περιβάλλοντος. Το τοπίο
συνδέεται με πράξεις του παρελθόντος, έχει ρόλο στη σύνθεση της ιστορίας. Βρίθει από
αρχέγονες πνευματικές οντότητες, συνιστά μέρος του γενεαλογικού και του
μυθολογικού συστήματος, ορίζει κοινωνικές ομάδες και τις σχέσεις τους με τους
φυσικούς πόρους και τις πηγές πρώτων υλών. Ιστορίες και ιδεολογίες δημιουργούνται
και ξαναδημιουργούνται με αναφορά στην ιδιαίτερη σχέση του ανθρώπου με τη γη, την
τοπογραφία, τα νερά, τους βράχους, τις τοποθεσίες, τα μονοπάτια, τα όρια… Για τους
διαφορετικούς πληθυσμούς της γης, τα τοπία δεν διαβάζονται απλά μέσα από τα
οικολογικά τους χαρακτηριστικά -ως έρημοι, τούντρα, δάση κωνοφώρων…- ούτε
συσχετίζονται απλώς με τους τρόπους επιβίωσης ή κατοίκησης. Πολύ περισσότερο το
τοπίο διατέμνει όλες αυτές τις διακρίσεις και τους καθορισμούς. Το τοπίο είναι
μυθοποιία, αλληγορική συνεκδοχή. Όροι όπως κυνηγοί, τροφοσυλλέκτες και γεωργοί
μάλλον αποξενώνουν παρά αποσαφηνίζουν τις σχέσεις ανθρώπων και τοπίων156.
Φυσικά και τα τοπία δεν διαβάζονται μόνο μέσα από τα οικολογικά τους
χαρακτηριστικά. Κάθε τοπίο αντιπροσωπεύει ιστορικές και τοπικές συνθήκες που
αντιστοιχούν σε ερμηνείες και υπόκεινται κάθε φορά σε αναπαραγωγή, ενώ διαθέτει
νοήματα και υπαινιγμούς για τους κατοίκους του157. Έτσι, ο λόφος στη Μικρογραφική
Ζωφόρο του Ακρωτηρίου (Εικ. 12) εμφανίζεται, θαρρείς, για να δεχθεί την εκεί
συνάθροιση των ανδρών, ενώ κοραλλιόσχημα βράχια (Εικ. 13) πριν μετασχηματιστούν
σε ζωγραφικό στοιχείο τοπίου, ιδώθηκαν από ανθρώπους να καθρεφτίζονται στο νερό.
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Εικ. 12.
Συνάθροιση σε λόφο και άλλες σκηνές γύρω από την Πόλη ΙΙ.
Μικρογραφική Ζωφόρος. Βόρειος τοίχος Δωματίου 5.
Δυτική Οικία. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
(Ντούμας 1999, εικ. 26).

Εικ. 13.
Κοραλλιόσχημα βράχια στη θάλασσα με τους
ναυαγούς.
Μικρογραφική Ζωφόρος. Βόρειος τοίχος
Δωματίου 5. Δυτική Οικία. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
(Ντούμας 1999, εικ. 29).

Το φυσικό τοπίο, ο χώρος που χρησίμευσε για μια συγκέντρωση ανθρώπων, για
παράδειγμα, ο ελαιώνας (Εικ. 14) όπου βρίσκονται οι θεατές του χορού, στη
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Μικρογραφική τοιχογραφία του Ιερού Άλσους158, έχει αποκτήσει κοινωνικότητα την
οποία διατήρησε και μετά την αποχώρηση του πλήθους, μέσα από την ανάμνηση, τη
νοητή παραπομπή.

Εικ. 14.
Χορός σε ελαιώνα.
Μικρογραφική τοιχογραφία
Ιερού Άλσους από το ανάκτορο
της Κνωσού.
Υστερομινωική ΙΑ/ΙΒ.
Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου.
(Hood 2005, pl. 10.2).

Μελετώντας σε βάθος το φυσικό τοπίο ανακαλύπτουμε τη σημασία του στην
κατανόηση της κοινωνικοποίησης του ατόμου. Το τοπίο είναι η ευρύτερη εκείνη
ενότητα που σηματοδοτείται όταν η προσοχή ξαναεπικεντρώνεται στο άτομο, όταν δεν
ενδιαφέρει πλέον μόνο το πως και το γιατί των δράσεων αλλά και το ποιοι/ές τις
διεξάγουν. Στην πρότασή του για μια χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών, πλησιέστερη στη βιωματική εμπειρία, ο Llobera συνεξετάζει τις δομές
(structures) εκείνες του φυσικού περιβάλλοντος που κατευθύνουν την ανθρώπινη
δραστηριότητα και τις δυνατότητές (affordances) του όπως τις αντιλαμβάνονται δρώντα
άτομα και επαναπροσδιορίζει μέσω αυτών το ρόλο της κοινωνικής «προβολής» και του
κοινωνικού μετασχηματισμού στον «τόπο» του ατόμου. Τα άτομα που μοιράζονται
κοινές δομές παράγουν και κοινές πρακτικές και επομένως, μοιράζονται παρόμοιες
«παροχές» του φυσικού οικοσυστήματος ενώ σχέσεις εξουσίας διαμορφώνονται και
ξαναενεργοποιούνται σε ίδιες δομές.
Η μελέτη των γραμμικών τάφρων (linear ditches) στο Έσσεξ, στην κοιλάδα του
Salisbury της νότιας Αγγλίας, οδηγεί τον ερευνητή στην επανεξέταση υπόθεσης ότι
λειτουργούσαν ως εδαφικοί δείκτες. Από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου μέσου
ύψους, παρατηρεί τους προσανατολισμούς των τάφρων σε σχέση με τις περιοχές όπου
αλλάζει το έδαφος, τη θέση τους σε σχέση με τους λόφους. Επίσης, μελετάει τις
περιοχές που φαίνεται να οριοθετούνται από τις τάφρους, καταγράφει σταθερότυπα και
158
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κλιμακώσεις της ορατότητας και καταλήγει ότι τα μνημεία λειτουργούν ως «πύλες»
ανάγνωσης της φυσικής τοπογραφίας: Το βλέμμα του παρατηρητή ακολουθεί τις
τάφρους με αποτέλεσμα να διακρίνει ή να ενοποιεί χώρους στο ευρύτερο τοπίο. Τα
μοντέλα όρασης που προκύπτουν, συγκροτούσαν, ίσως, μια ομάδα χωρικών κανόνων
που ήταν τμήμα μιας συνήθειας της καθημερινότητας. Την υπόθεση ότι η γραμμικότητα
των μνημείων αυτών ήταν καθορισμένη από μια κοινωνική συμπεριφορά ενισχύει και η
διασπορά της κεραμεικής που αποτυπώνει ευθείες στο χάρτη. Οι τάφροι, πιθανόν,
τόνιζαν περιοχές τις οποίες είχε ήδη οριοθετήσει η εφαρμογή μιας δεδομένης
οικονομικής πρακτικής, π.χ της κτηνοτροφίας ή της γεωργίας159.
Οι χώροι, τελικά, ορίζονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (κυνήγι,
κτηνοτροφία, καλλιέργεια), είτε τα όριά τους διαγράφονται με επεμβατικό τρόπο, είτε
όχι. Οι πράξεις που προϋποθέτουν το τοπίο για να ασκηθούν αλλά και για να το
αναδείξουν και συγχρόνως να το διαμορφώσουν είναι συλλογικού χαρακτήρα και με
αυτή την έννοια κοινωνικοποιούν το άτομο.
Το τοπίο, λοιπόν, με τις κτιστές δομές δεν παύει να είναι φυσικό τοπίο˙ παραμένει
φυσικό τοπίο με κοινωνικοποιημένο πρόσωπο. Οι τάφροι δημιουργήθηκαν από
ανθρώπους κατά την άσκηση συλλογικών δραστηριοτήτων με την καθοδήγηση της
μορφολογίας του φυσικού χώρου και αντιστρόφως, το φυσικό τοπίο μορφοποιήθηκε
στα μάτια των ανθρώπων μέσα από την ενσωμάτωση των τάφρων σε αυτό.
Στο προϊστορικό Αιγαίο, ένα παράδειγμα φυσικού τοπίου που βιώνεται για να
επιδράσει στη συλλογικότητα είναι, ίσως, οι ελιγμοί του θαλασσινού νερού στα
Κυκλαδονήσια όταν «επικάθονται» με τη μορφή βραχογραφημάτων (Εικ. 15) και
έχουν, πιθανόν, έναν ρόλο καθοδήγησης στη φυσική τοπογραφία, πριν γίνουν κόσμημα
στα τηγανόσχημα σκεύη (Εικ. 16).
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Εικ. 15.
Εγχάρακτες σπείρες σε βράχους των
Κυκλάδων.
(Βλαχόπουλος 2005, εικ. 427).

Εικ. 16.
Σπείρες σε τηγανόσχημο κυκλαδικό σκεύος.
2700-2300 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
(Ντούμας 1994, εικ. 5).

Ένα δεύτερο παράδειγμα κοινωνικής «συμπεριφοράς» της συνάρθρωσης
ανθρώπου-τοπίου είναι ίσως το γεγονός ότι η συλλογική λατρεία στα σπήλαια της
Κρήτης δεν φαίνεται να εμφανίζεται πριν από την Εποχή του Χαλκού 160. Υπήρξε,
πιστεύω, πιθανόν, απόρροια μιας ομαδικής «αφομοίωσης» του τοπίου. Μιας
διαδικασίας, δηλαδή, κατά την οποία οι άνθρωποι ασκώντας τις συνήθεις στρατηγικές
επιβίωσης κυκλοφορούν στις βουνοπλαγιές και όντας εξοικειωμένοι με τα σπήλαιαενδιαιτήματα του νεολιθικού παρελθόντος τους, επιλέγουν αυτούς τους περίκλειστους
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χώρους ως τόπους λατρείας. Το άτομο δεν επαρκεί, ούτε σε αυτήν την περίπτωση, για
να κοινωνικοποιήσει το τοπίο161.
Οι συμβάσεις στην τέχνη ως προς την απόδοση του τοπίου παραπέμπουν σε κοινά
βιώματα των ανθρώπων που τις χρησιμοποιούν. Ενέχουν, δηλαδή, συλλογικά στοιχεία,
συλλογική βίωση του χώρου˙ ενσωματώνουν διαδικασίες απόκτησης γνώσης,
επικοινωνίας, λήψης αποφάσεων, επιλογής, επιβολής (κοινωνικής, οικονομικής,
πολιτικής).
Στις τοιχογραφίες της Δυτικής Οικίας, στο Ακρωτήρι, παρατηρούνται κοινά
στοιχεία στις καλλιτεχνικές συμβάσεις στην απόδοση του τοπίου με την Αίγυπτο. Στη
Μικρογραφική Ζωφόρο της Δυτικής Οικίας υπάρχουν επάλληλες σκηνές στη θάλασσα,
την ακτή, την πόλη, την ενδοχώρα, χωρίς να επικαλύπτονται μεταξύ τους 162. Στην
τοιχογραφία του Κροκοσυλλέκτη163 από το ανάκτορο της Κνωσού, το τοπίο είναι ορατό
εκ των άνω (Εικ. 17), εκφράζοντας μια από τις πιο εντυπωσιακές συμβάσεις της
κρητικής τέχνης. Βράχοι και ενδιάμεσοι κρόκοι παριστάνονται σχεδόν όπως οι
σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες στα σπήλαια: μερικά άνθη ορθώνονται από το κάτω
πλαίσιο, ενώ άλλα φύονται από την κορυφή και κρέμονται προς τα κάτω.

Εικ. 17.
Τοπίο με βράχια, ορατό εκ των άνω
Ο Κροκοσυλλέκτης της Κνωσού.
Μεσομινωική ΙΙΙΑ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
(Hood 2005, pl. 4.1).
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Η ίδια συμβατική απόδοση εμφανίζεται και στις κάπως μεταγενέστερες
τοιχογραφίες της Οικίας των Τοιχογραφιών στην Κνωσό, αλλά και στα πρωιμότερα
κύπελλα του Βαφειού. Είναι, ίσως, εμπνευσμένη από το αιγαιακό τοπίο όπου στο
οπτικό πεδίο εμπίπτει πάντα ένας λόφος ή ένα βουνό, μια οικεία συλλογική πρόσληψη
164

. Ο συμβατικός αυτός τρόπος απεικόνισης θα μπορούσε να αποδίδει, με τους

καλλιτεχνικούς περιορισμούς της εποχής, την πραγματική εικόνα των αγριολούλουδων
στους γκρεμούς.
Γλωσσίδια διχαλωτά, στρογγυλεμένα, χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην αιγαιακή
τέχνη για την απόδοση των ακτών. Στη Μικρογραφική Ζωφόρο της Δυτικής Οικίας
αυτά εμφανίζονται ελαφρά διαφοροποιημένα στις παρυφές του νερού, στην
παρουσίαση της Πόλης ΙΙΙ που είναι συγχρόνως παραλιακή και παραποτάμια 165. Με την
ίδια σύμβαση των διχαλωτών γλωσσιδίων (ή αλλιώς ομοιόχρωμων αγκιστροειδών
στελεχών) σε αντωπά ζεύγη να κρέμονται από το κάτω άκρο ανισόπαχης ταινίας,
αποδίδεται η όχθη έλους ή ποταμού στην τοιχογραφία του Καλαμιώνα της Ξεστής 3 166.
Μια ακόμη σύμβαση στην απόδοση τοπιογραφικών στοιχείων είναι η έκφυση των
καλαμιών από το άκρο του περιβάλλοντός τους, στην ίδια τοιχογραφία 167 (Εικ. 4, 20),
που προστίθεται, έτσι, στις ενδείξεις «κοινωνικότητας» του αιγαιακού σύμπαντος
ανθρώπων και φυσικών τοπίων.
I.3.iii. Μετασχηματιστική ικανότητα
Ένα τρίτο ποιοτικό γνώρισμα του σύμπαντος που μελετάμε είναι η
μετασχηματιστική του ικανότητα, όπως αναγνωρίζεται στα υλικά κατάλοιπα και στην
τέχνη. Απορρέει, δε, και αυτή από τη βιωματική σχέση ανθρώπου και τοπίου, ενώ
σχετίζεται με την επιλογή συγκεκριμένων σημείων του φυσικού χώρου.
Σε μια άλλη ιστορικοπολιτισμική συνάφεια της Ευρώπης, η μελέτη των
μεγαλιθικών μνημείων της ΝΔ Ουαλίας οδήγησε τον Tilley να προτείνει ότι βασικός
τους σκοπός δεν φαίνεται να είναι η ταφή ή η απόθεση σκελετικών καταλοίπων των
προγόνων ενώ δεν τεκμηριώνεται ούτε η χρήση τους ως κεντρικών εδαφικών δεικτών,
για παράδειγμα, ζωνών γης με υψηλή δυνατότητα άροσης 168. Λειτουργούσαν, φαίνεται,
ως σημεία συμβολικής αναφοράς, σημαντικά για το τελετουργικό, σύμβολα των
164
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σημείων συνάντησης μονοπατιών και προηγούμενων ανθρώπινων κινήσεων. Αυτή η
λειτουργία εστιάζει το ενδιαφέρον στη σχέση μεταξύ των ντόπιων πληθυσμών και του
τοπίου τους. Το μεγαλιθικό μνημείο ερμηνεύεται ως ένα δομημένο συμβολικό σχήμα
αξιών, επώνυμων θέσεων, μονοπατιών και γενικά σημαντικών τοποθεσιών από τη
Μεσολιθική Εποχή και μετά. Κατά τον ερευνητή, στοιχεία του συγκεκριμένου τοπίου,
δεδομένα σημεία αναφοράς και προσανατολισμού ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για τις
μεσολιθικές ομάδες, για να σταματούν, να ξεκουράζονται, να λένε ιστορίες και να
συζητούν. Κατά κάποιο τρόπο, πρόκειται για ομάδες μεγαλίθων πριν την εξημέρωσή
τους, πριν δηλαδή μετασχηματιστούν στα μεγαλιθικά μνημεία. Στη Νεολιθική Εποχή
μετασχηματίστηκε, επομένως, ένα ήδη εκπολιτισμένο από πριν τοπίο. Τα νοήματά του
ελέγχονται τώρα μέσα από την επιβολή της πολιτιστικής μορφής των μνημείων169.
Η εξημέρωση αυτή των ευρωπαϊκών μεγαλίθων μας θυμίζει τις πέτρες που
τοποθετούσαν και τοποθετούν ακόμα οι διαβάτες στα μονοπάτια της ελληνικής
υπαίθρου, τη μια πάνω στην άλλη, ως σημάδια για να ξαναβρούν το δρόμο οι ίδιοι και
οι συνάνθρωποί τους όταν τύχει να περάσουν από εκεί. Στην ίδια μετασχηματιστική
διαδικασία εντάσσεται η μετατροπή ιδιαίτερης σημασίας τμημάτων του φυσικού χώρου
σε ιερούς τόπους και, ακόμη παραπέρα, η μετατροπή των ιερών τόπων σε τελετουργικά
μνημεία, όπως συμβαίνει μάλλον με τα μινωικά ιερά κορυφής (βλ. παρακάτω).
Η μετασχηματιστική ιδιότητα του εν λόγω σύμπαντος ευθύνεται για τη μετατροπή
του λόφου του Άη-Λια στην Κνωσό, από χώρο βιοπορισμού σε στοιχείο μιας «ιερής
γεωγραφίας». Ένα τοπίο οικείο, περπατημένο, που έχει προσληφθεί με έναν ή με
πολλούς τρόπους, σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, ένα βιωμένο τοπίο που
χρησίμευε από τα νεολιθικά χρόνια ως πηγή οικοδομικών υλικών 170. Αυτό διατηρεί τη
φυσική του μορφή, αυτή του λόφου, αλλά μεταλλάσσεται σε νοητικό επίπεδο στην
Εποχή του Χαλκού, κυρίως στη 2η χιλιετία, όταν εισβάλλει στο ανάκτορο και
εμφανίζεται μέσα από το πολύθυρο της Αίθουσας του Θρόνου με στέμμα του τον
ηλιακό δίσκο. Κανένα ενδιάμεσο κτήριο, πράγματι, του Ανακτόρου της Κνωσού δεν
ήταν σε θέση να ανακόψει αυτήν την πορεία του ήλιου προς την Αίθουσα του Θρόνου.
Η Goodison παρακολούθησε, ακριβώς, τις αχτίδες του ανατέλλοντος ήλιου στο
χειμερινό και το θερινό ηλιοστάσιο να φωτίζουν, επιπλέον, συγκεκριμένα στοιχεία του
εκεί χώρου-πότε το θρόνο, πότε τη «δεξαμενή καθαρμών», πότε την είσοδο στο
169

Όπ. π., 205.
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εσώτερο ιερό-να διαγράφουν φωτεινές διαδρομές και να επηρρεάζουν έτσι τις
αισθήσεις και την εμπειρία των ανθρώπων171.
Η ιδιαίτερη σχέση του ανθρώπου με το τοπίο μετατρέπει τα φυσικά στοιχεία του
σε θέματα διακόσμησης στο πλαίσιο του υλικού πολιτισμού. Οι ίδιες οι απαρχές του
υλικού πολιτισμού δεν μπορεί παρά να βρίσκονται στο φυσικό τοπίο. Κοιλότητες που
συγκρατούν το νερό της βροχής, λειτούργησαν, ίσως, ως πρότυπα για τα αγγεία,
βραχώδεις απόκρημνες πλαγιές, για τις ακροπόλεις, κωνικές κορυφές των βουνών, για
τις στέγες των σπιτιών, κοίλες ή επίπεδες επιφάνειες βράχων, για τα καθίσματα ή τα
τραπέζια, δάση και λιβάδια, για τους κήπους. Αναρίθμητα είναι τα αρχετυπικά
παραδείγματα από το φυσικό χώρο.
Η μετατροπή σχημάτων και μορφών του φυσικού τοπίου, όπως περιγράμματα
κορυφογραμμών, κυματισμός θάλασσας, τρεχούμενα νερά, επίπεδα πεδιάδας, σειρές
δέντρων, σε διακοσμητικά θέματα σηματοδοτεί και την «πολιτογράφηση» των
μορφοδομών του γεωφυσικού αναγλύφου ή λεπτομερειών του φυσικού περιβάλλοντος
στην ανθρώπινη κοινότητα. Τα διάφορα φυσικά τοπία κατέληξαν να γίνουν θέματα
τοπίου στη μινωική και μυκηναϊκή τέχνη μέσα από ποικίλες διαδρομές στο μυαλό των
ανθρώπων. Το κλιμακωτό θέμα (scale-pattern), για παράδειγμα, στο σφράγισμα της
Κνωσού με την «πότνια θηρών» του Evans172, η οποία πλαισιώνεται εκτός από τους
λέοντες από πολυώροφο κτήριο και αντρική μορφή, φαίνεται να ενέχει στοιχεία
απόδοσης βουνού ή λόφου173 (Εικ. 18).

Εικ. 18.
Βουνό ή λόφος φιλοξενεί
την πότνια θηρών.
Σφράγισμα από το ανάκτορο της Κνωσού.
Υστερομινωική ΙΒ,
π. 1500-1400 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
(Hood 1987, εικ. 234).

171

Goodison 2004, 342-346.
Hood 1987, 278.
173
Schiering 1992.
172
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Το ίδιο θέμα επιδέχεται, φαίνεται, παραλλαγών, όπως ένα γέμισμα από μαλακές
εγχαράξεις προκειμένου να αποδοθούν στοιχεία βράχων στο σφράγισμα από το
Καστέλλι Χανίων (Εικ. 19)174 στο οποίο εικονίζεται πολυώροφο κτηριακό συγκρότημα,
επιστεφόμενο από κέρατα καθοσίωσης, σε βραχώδες παραλιακό ύψωμα. Στην κορυφή
του συγκροτήματος ανδρική μορφή κρατά δόρυ στο προτεταμένο δεξί χέρι175.

Εικ. 19.
Βραχώδες τοπίο στα πόδια του ηγεμόνα
μιας παράλιας πόλης.
«Σφράγισμα του Ηγεμόνα» από το
Καστέλλι Χανίων.
Υστερομινωική ΙΒ,
π. 1500-1400 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.
(Βλαχόπουλος 2005, εικ. 620).

Δύο

γειτονικές,

αλλά

ξεχωριστές

εικονογραφικές

συνθέσεις

από

το

Υστεροκυκλαδικό Ι Ακρωτήρι στη Θήρα, οπτικοποιούν τη μετατροπή του φυσικού
τοπίου σε ανθρώπινο πολιτισμό. Στο Δωμάτιο 3β της Ξεστής 3, απεικονίζεται σε
μεγάλη κλίμακα ελώδες τοπίο με πυκνές και ψηλές καλαμιές. Ανάμεσά τους, 14 ερυθρά
έντομα της οικογένειας των ανισόπτερων (λιβελούλες), 6 ή 7 πάπιες αρσενικές και
θηλυκές και 3 πουλάκια σε φωλιά (Εικ. 20). Αν η γεμάτη ζωή σύνθεση του καλαμιώνα
συνδεθεί με τη Μητέρα θεά της βλάστησης και της γονιμότητας ή την πότνια (βλ.
παρακάτω), όχι τόσο, ως φυσικός χώρος, αλλά ως ιδεατό περιβάλλον όπου
συνωθούνται εικονιστικά στοιχεία με έντονα συμβολικό περιεχόμενο 176, ίσως έχουμε
ένα απτό παράδειγμα «φωτογράφησης» ενός μικροαιγαιακού σύμπαντος ανθρώπων και
φυσικών τοπίων, όπως αυτά που αναζητάμε.

174

Όπ. π., 318-319.
Βλαχόπουλος 2005, 402, Δημακοπούλου 1988, 214-215.
176
Βλαχόπουλος 2008, 286.
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Εικ. 20.
Αγριόπαπια και λιβελούλα στο έλος
ανάμεσα στα καλάμια.
Ξεστή 3β. Ακρωτήρι.
Τοιχογραφία του Δονακώνος.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
(Βλαχόπουλος 2008, πιν.4).

Στο παρακείμενο Δωμάτιο 3α, κατά τη M. Zeimbeki, η «πότνια»177, δηλαδή η
καθήμενη γυναικεία μορφή (θεά;) που δέχεται την προσφορά των κρόκων, μορφή
κεντρική, δεσπόζουσα, είναι στολισμένη με τα πολιτισμικά εκείνα αντικείμενα που
έχουν προέλθει από το μετασχηματισμό μερικών ζωικών ειδών του έλους (Εικ. 21). Τα
περιδέραιά της φέρουν σειρές πάπιες σε στάση επίπλευσης στο νερό και λιβελούλες σε
αιώρηση, όπως στο φυσικό τους περιβάλλον. Ένα ακόμα περιδέραιο έχει αποδοθεί με
μπλε χρώμα παραπέμποντας μάλλον στο συνδετικό κρίκο, το νερό. Μια ακόμη πιο
βαθιά ανάγνωση θα αναγνώριζε στην επιλογή του μετάλλου και δή του χρυσού, ως
υλικού των κοσμημάτων, μια επιθυμία να αποδοθεί ο ιριδισμός των φτερών των
πουλιών και των εντόμων-ψήφων, και το παιχνίδισμα του ηλιακού φωτός στην
επιφάνεια της λίμνης. Παρόμοιες νοητικές διεργασίες και αισθητηριακές εμπειρίες
μεταφέρουν τα διάσπαρτα με κρόκους και κρίνα τοπία στα φορέματα των γυναικών.
Μέσα από τη διαδικασία της επανάληψης τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας
μετατρέπονται σε σύμβολα178.

177
178

Ντούμας 1999, Βλαχόπουλος 2005.
Zeimbeki 2005.
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Εικ. 21.
Αποσπάσματα φυσικού τοπίου
κοσμούν την «πότνια θηρών».
Ξεστή 3α. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Εργαστήριο Τοιχογραφιών Ακρωτηρίου
Θήρας.
(Ντούμας 1999, εικ. 125).

Στη μετασχηματιστική δυναμική του σύμπαντος των ανθρώπων και των φυσικών
τοπίων του προϊστορικού Αιγαίου εγγράφεται και η μεταφορά περιβαλλοντικών
στοιχείων του μυκηναϊκού κόσμου στους γραπτούς κώδικες των πινακίδων της
Γραμμικής Β. Ως ελάχιστη σχετική μαρτυρία θα αναφερθούμε σε μερικά τοπωνύμια,
σύμφωνα με τους M.S. Ruipérez και J.L. Melena. Το δεύτερο συνθετικό που ακολουθεί
τα προθέματα deuro (προς τα εδώ) και pera (εκείθεν) αντιπροσώπευε, κατά πάσα
πιθανότητα, γεωγραφικό εμπόδιο (ποτάμι ή βουνό) που χωρίζει δύο περιοχές. Η
οροσειρά της Αγιάς ίσως είναι ο «βράχος αιγών», το Αιγαλέον της κλασικής εποχής,
που καταγράφεται με το μυκηναϊκό –a3-ko-ra-. Τα μεγάλα πευκοδάση του Αλέπου της
Μεσσηνίας αντανακλώνται στο τοπωνύμιο pi-twa/Pitwa/“Πευκώνας”. Η πύλια
ονομασία του οικισμού των Νιχωρίων ti-mi-to-a-ko φέρει ως δεύτερο συνθετικό το
ουσιαστικό ankos (φάραγξ, κοιλάδα), δηλώνοντας ότι πρόκειται για την κοιλάδα του
συνόρου179.
Τέλος, ο μύθος από μια οπτική γωνία είναι απόρροια της μετασχηματιστικής
ικανότητας

του σύμπαντος

ανθρώπων

και φυσικών

τοπίων.

Συνιστά

έναν

μετασχηματισμό του πραγματικού τοπίου σε τοπίο μυθολογικής αφήγησης το οποίο
πάντα σχετίζεται με την πρακτική και τις αντιλήψεις της καθημερινής ζωής και το
οποίο διαβήκαμε για λίγο βιαστικά θίγοντας το ζήτημα του ανθρωπομορφισμού του
179

Ruipérez και Melena 1996, 113-121.
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τοπίου. Παραδείγματα από το μύθο θα μας φανούν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά κατά τη
μελέτη της αντίληψης και του χειρισμού του χωροχρόνου παρακάτω, στο σχετικό
κεφάλαιο.
Είναι ευνόητο ότι εξωτερικά και εσωτερικά γνωρίσματα του σύμπαντος
ανθρώπων και φυσικών τοπίων διαπλέκονται και συλλειτουργούν. Όταν οι άνθρωποι
«διαβάζουν» τον εαυτό τους στα φυσικά τοπία δεν ενεργοποιείται μόνο η ιδιότητα της
συνεκτικότητας, αλλά, συγχρόνως, και η μετασχηματιστική και, φυσικά, η
κοινωνικοποιημένη όψη του χώρου. Ως παρεπόμενα κοινωνικών λειτουργιών, οι
εικονογραφικές συμβάσεις ως προς τα τοπία είναι συγχρόνως και προϊόντα της
μετασχηματιστικής δυναμικής του υπό μελέτη συνόλου. Αυτή την κρίσιμη
αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων και περιβαλλοντικών συστατικών στοιχείων του
δηλώνει, άλλωστε, η επιλογή του όρου «σύμπαν» στον τίτλο του κεφαλαίου αυτού.
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Διαμόρφωση και Μεταβολές της Βιωματικής Εμπειρίας
στα Φυσικά Τοπία. Ματιές στο Προϊστορικό Αιγαίο.

ΙΙ. 1. Στοιχειοθέτηση βιωμάτων στα προϊστορικά φυσικά τοπία
ΙΙ.1.i. Από την περιήγηση στην αφήγηση των τοπίων
Ακολουθώντας τον απλό, εύληπτο ορισμό του T. Ingold, όπου τοπίο είναι ο
κόσμος όπως γίνεται αντιληπτός από τους ανθρώπους που διαμένουν σε αυτόν, που
κατοικούν στους τόπους του και ταξιδεύουν στους δρόμους που συνδέουν τους τόπους
αυτούς μεταξύ τους180, αντιλαμβανόμαστε ότι το τοπίο «γεννιέται» στη συνείδηση και
μεταβάλλεται μέσα από τους αέναους σχηματισμούς και μετασχηματισμούς της
βιωματικής εμπειρίας. Της εμπειρίας που στοιχειοθετείται από την κίνηση του
ανθρώπινου σώματος, τη λειτουργία των αισθήσεων, την ενεργοποίηση της μνήμης και
της φαντασίας και τον έλεγχο της γνώσης-για να περιοριστούμε σε μερικούς μόνο από
τους μηχανισμούς της ανθρώπινης συνείδησης. Αυτή η διαδικασία τοπιακής γέννεσης
και μεταβολής στην πρώτη της φάση θα μπορούσε να συνιστά ορισμό της περιήγησης
σε ένα φυσικό τοπίο, ενώ στη δεύτερη φάση της, αυτής του μετασχηματισμού, έχει τα
χαρακτηριστικά μιας αφήγησης εφόσον εμπεριέχει τη μεταφορά εμπειρίας για
παράδειγμα μέσω λεκτικής ή εικαστικής έκφρασης.
Κατά τον Tilley, η περιήγηση είναι οικειοποίηση του τοπογραφικού συστήματος,
κατ’ αναλογία με την ομιλία που είναι οικειοποίηση της γλώσσας 181. Σύμφωνα με τη Θ.
Τερκενλή, κατά τη συμπεριφορική ανάλυση182, στην αναζήτηση νοήματος στο τοπίο ως
σκηνικό της καθημερινής ζωής, ο ρόλος του κάθε παρατηρητή-περιηγητή του είναι η
αναζήτηση συγκεκριμένων σκηνικών που έχουν οπτικό ενδιαφέρον και δίνουν
ευχαρίστηση. Το βίωμα διαμορφώνεται, εξ ορισμού, μέσα από τις αισθήσεις και,
κυρίως, μέσα από την οπτική εμπειρία που καταλήγει στη σύνθεση νοητικών εικόνων
του τοπίου, στην προσπάθεια του παρατηρητή να προσδώσει στο τοπίο κάποιο χωρικό
νόημα. Η αναζήτηση νοήματος-ταυτότητας στο τοπίο είναι όμως και μια επίκτητη

180

Στο Llobera 1996, 613.
Forbes 2007, 24.
182
Τερκενλή 1996, 93.
181
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συμπεριφορά, που καθορίζεται από κοινωνικούς κώδικες τους οποίους κάθε περιηγητής
έχει μάθει και χειρίζεται περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένα183.
Κατά τον M. Sahlins, η φιλοσοφική σκέψη υποβίβαζε το πιο αρχαϊκό στάδιο της
ανθρώπινης ιστορίας με το να το εντάσσει στο πεδίο της φύσης και όχι του πολιτισμού,
υπερκερνώντας τον ενθουσιασμό για τη λεγόμενη νεολιθική επανάσταση. Αυτή η
αντίληψη δεν ήταν πρωτοφανής. Ο R. Braidwood έγραφε το 1957, ότι ο άνθρωπος που
σπαταλά όλη του τη ζωή ακολουθώντας τα ζώα για να τα σκοτώσει και να τα φάει, ή
κινείται από τον ένα θάμνο στον άλλο παρακολουθώντας τα, ζει, πράγματι, σαν να είναι
ο ίδιος ζώο184. Όμως, η ιδιαίτερη, πηγαία σχέση των κυνηγών τροφοσυλλεκτών με τα
φυσικά τοπία που αποκτούν δεν βασίζεται στη ζωώδη, παιδιάστικη, ενστικτώδη,
μυστηριώδη αλληλεπίδρασή τους με αυτά, αλλά στην οξεία παρατήρηση, αντίληψη και
κατανόησή τους που συνιστά μέρος ενός αναπόσπαστου νοητικού όλου185 και είναι,
φυσικά, απόρροια της κίνησης του σώματος και της λειτουργίας των αισθήσεων.
Φανταζόμαστε το βλέμμα του ανθρώπου να είναι άλλοτε προσηλωμένο στο
έδαφος με πλήρη εξάρτηση από τα φυσικά στοιχεία και άλλοτε υψωμένο με σιγουριά
και αυτοπεποίθηση να αντλεί από τις κορυφές των βουνών, και όχι μόνο, σύμβολα και
αξίες.
Άλλωστε, αυτό που διακρίνει το ανθρώπινο είδος από τις άλλες μορφές ζωής
είναι, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, η ικανότητά του να παράγει και να
χρησιμοποιεί σύμβολα186.
Στο τόξο που διαγράφει η προαναφερθείσα πορεία από την απλή πρόσληψη στη
συμβολοποίηση, στο πλαίσιο της εκάστοτε κοινωνίας, θα αναζητήσουμε και εδώ τη
βιωματική εμπειρία και τις μεταβολές της, μέσα από υλικές δραστηριότητες που
εξυπηρετούν ανθρώπινες ανάγκες, όπως είναι η άσκηση διαφόρων στρατηγικών
επιβίωσης,

αλλά

πολύ

περισσότερο

ανθρώπινες

επιθυμίες

και

ιδεολογικές

συμπεριφορές σε δράσεις κατά κανόνα πνευματικού, καλλιτεχνικού ή θρησκευτικού
χαρακτήρα.
Το κλειδί της έννοιας του τοπίου, κατά τον Llobera, είναι η προοπτική, όχι μόνο
ως οπτική διαδικασία, αλλά ως ο μηχανισμός που χρησιμοποιεί για κέντρο αναφοράς το
ανθρώπινο σώμα σε κίνηση και όχι ένα στατικό σημείο της υπό μελέτης περιοχής 187.
183

Στην εποχή μας οι γραφικές τέχνες και η φωτογραφία, για παράδειγμα, εκφράζουν και εμπνέουν
σταθερές προτιμήσεις στη σύνθεση νοητικών εικόνων (Τερκενλή 1996, 93).
184
Στο Sahlins 1981, 5.
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Ross 2001, 545.
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Renfrew και Bahn 2001, 401-402.
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Llobera 1996, 613.
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Κατά την Τερκενλή, σαν σωματική ενότητα ο άνθρωπος καταλαμβάνει χώρο, ενώ σαν
νοητικό ον μεταμορφώνει αυτόν το χώρο σε τόπο, με νόημα και συμβολική αξία, τον
οποίο με τη συνήθεια που είναι δεύτερή του φύση, προσεταιρίζεται, τον μετατρέπει σε
«τόπο του». Αν, δε, σύμφωνα με τον T.S. Elliot, «ο τόπος μας είναι εκεί από όπου
ξεκινάμε», τότε ο πρωταρχικός μας τόπος είναι πάντα ο εαυτός μας 188. Ο τόπος
συναντά, λοιπόν, το τοπίο όταν αυτό συλλαμβάνεται όχι σαν οπτικό αλλά σαν απτό
στοιχείο. Δεν είναι, κατά τον Wylie, απλά μια εικόνα που προσλαμβάνεται με το μάτι,
αλλά ένας χώρος-σπίτι, ένας χώρος εν δυνάμει οικειοποίησης. Αυτή η σύλληψη
σχετίζεται με τη μετάβαση από τον «ορίζοντα στη γη». Δηλαδή, με την εντατικοποίηση
της έρευνας για το σώμα και τη σωματοποιημένη εμπειρία, το τοπίο μετατρέπεται από
μακρινό αντικείμενο ή θέαμα σε ένα στενό, οικείο και άμεσο υλικό περιβάλλον
εμπλοκής και δράσης. Γίνεται, έτσι, χειροπιαστό, αγγίζει και μαζί αγγίζεται-ένας
συναισθηματικός χειρισμός μεταξύ του εαυτού και του κόσμου αναδύεται189.
ΙΙ.1.ii. Κίνηση του σώματος, κινήσεις των ομάδων, κινητοποίηση του
νου
Ο άνθρωπος κινείται, αλλά το ίδιο κάνει και το τοπίο γύρω του, πάνω του, μέσα
του, αλλάζει και αυτό χρώματα, όψεις και απόψεις. Το είδος, ο τρόπος, ο σκοπός της
κίνησης είναι αυτά που διαφοροποιούν τα εμπειρικά δεδομένα και τις μεταβολές τους.
Η κίνηση αποτελεί ζωτική έννοια στην κοσμοθεωρία της πρώιμης Προϊστορίας 190. Η
σημασία ενός τόπου εκτιμάται ως μέρος μιας κίνησης από και προς αυτόν όπου και η
πορεία και η άφιξη είναι εξ’ ίσου ουσιαστικές 191. Η σημασία της κίνησης είναι ορατή
στα προϊστορικά κοινωνικά τοπία, όσο και στα τέχνεργα που είναι εξ ορισμού
αντικείμενα τα οποία μετακινούνται σε ταξίδια, νοητά ήδη από το στάδιο κατασκευής
τους192.
Στις κοινότητες των κυνηγών τροφοσυλλεκτών, οι σχέσεις των ανθρώπων με τα
τοπία έχουν διττή σημασία, την οικολογική γνώση και εκμετάλλευση και την κοινωνική
διάδραση, όπως αυτή δηλώνεται ήδη μέσα από την παλαιολιθική τέχνη και την
188

Τερκενλή 1995, 111.
Wylie 2007, 166-167.
190
Kador 2004.
191
Tilley 1994, 31.
192
Τοπίο-εγκατάσταση-τέχνεργο είναι οι βασικές ενότητες της αρχαιολογικής έρευνας που προσπαθεί να
ξαναδιαγράψει τις σχεσιακές διαδρομές τους μέσα από τα ελλειμματικά υλικά τους κατάλοιπα. Στην
περίπτωσή μας ο ίδιος ο τόπος μπορεί να είναι το κίνητρο της μετακίνησης, του ταξιδιού, και όχι μόνο τα
τέχνεργα που συχνά, ως είδη πολυτελείας, ταξιδεύουν σε ποικίλους τόπους (Kador 2004).
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αναζήτηση πρώτων υλών, και ευθύνεται αναλόγως για την ικανότητα, την προθυμία,
την ελευθερία ή τους αντίστοιχους περιορισμούς, ως προς τις μετακινήσεις και τα
ταξίδια193. Η κίνηση από μια λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, προεκτείνεται στην
κίνηση μιας ομάδας ανθρώπων και στην εγγραφή των ανθρώπινων κινήσεων στο
φυσικό τοπίο, και αντιστρόφως, των κινήσεων του φυσικού τοπίου στον ανθρώπινο
κόσμο.
Οι μορφολογικές προσεγγίσεις ενός τόπου, των αγροτικών ή αστικών ορίων, των
δρόμων, των μονοπατιών, των χρήσεων γης, οδηγούν, κατά το Δουκέλλη, στην
κατανόηση των κοινωνιών που τα έθεσαν σε εφαρμογή ή και τα χρησιμοποίησαν.
Μεθοδολογικά, η άποψη αυτή αντλεί, ασφαλώς, από τις μετανεωτερικές αναζητήσεις
που συχνά επιχειρούν να συλλάβουν ένα σύνολο, μια ενότητα πραγμάτων
κατατεμαχίζοντάς την. Ο τόπος και ο χώρος δεν προσεγγίζονται, κατά τον ίδιο
μελετητή, ως ενιαίοι και ουδέτεροι, άχρωμοι και άοσμοι υποδοχείς πραγμάτων,
σχέσεων και καταστάσεων, αλλά ως περιέχοντες διάφορα και, διαφορετικών σειρών,
γεγονότα, κατηγοριοποιήσεις, είδη λόγου που συχνά εμφανίζονται ως ασύνδετα μεταξύ
τους, διεκδικώντας στη συνέχεια, και αυτό είναι το παράδοξο, την αυτονομία τους. Αν,
για παράδειγμα, μέχρι πρότινος γινόταν λόγος για τοπία, αντιληπτά ως οπτικές
εμπειρίες, τώρα πλέον, μιλάμε, επίσης, για ακουστικά τοπία, για γευστικά τοπία, για
οσφραντικά τοπία194. Συνδέεται, έτσι, η κινητικότητα μιας κοινωνίας με την
ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων, τις οποίες αντιμετωπίζουμε ως σύμπλεγμα.
Κατά τον H. Forbes, για κάποιους ανθρώπους τα τοπία είναι τετραδιάστατα.
Ενσωματώνουν, δηλαδή, και τον παρατηρητή μέσα τους, δημιουργώντας μια αίσθηση
χρόνου και χώρου. Όταν μεταφέρεις ένα τοπίο σε μια ζωγραφιά ή μια φωτογραφία του,
αφαιρείς διαστάσεις, αφήνεις μόνο τις δύο. Η εικόνα «παγώνει», ο χώρος και ο χρόνος
χάνονται και το τοπίο είναι μονοαισθησιακό (monosensual). Για όσους αντιμετωπίζουν
τα τοπία ως αντικείμενα του βλέμματος, μόνο η όραση έχει νόημα. Για όσους, όμως, τα
βιώνουν από μέσα, εξίσου σημαντικά ζωντανά τους συστατικά είναι και οι ήχοι και οι
μυρωδιές. Μυρωδιές καπνού από φούρνο, μυρωδιές της βροχής ή του ανέμου…Ήχοι
από το βέλασμα προβάτων, το κόψιμο σταχυών στο θερισμό, καμπάνες της εκκλησίας,
κοντινές ή μακρινές…195.
193
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Σύμφωνα με τη γεωγραφική μεθοδολογική προσέγγιση που αποσκοπεί στην
κατανόηση των κοινωνιών μέσα από τους σχηματισμούς των δομών τους στο φυσικό
τοπίο, οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι «μεταφράζουν» σε σχήματα τις κινήσεις των
προϊστορικών πληθυσμών συνυπολογίζοντας τις αισθήσεις και τους άλλους
μηχανισμούς των ανθρώπινων συγκινησιακών πεδίων. Μέσα από τη διαδικασία της
περιήγησης-της κίνησης μέσα στα φυσικά τοπία τους-οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες
αναπτύσσουν ένα σύστημα πλοήγησης, εύρεσης της πορείας στις μετακινήσεις τους,
μέσα από τη στεριά και τη θάλασσα. Κατά τον J.V. Wright, οι κυνηγοί της
Προϊστορικής περιόδου αντί για άσκοπες περιπλανήσεις, όπως πιστευόταν παλαιότερα,
ταξίδευαν και μετέφεραν αγαθά σε τεράστια γεωγραφικά τμήματα, είχαν πλωτά σκάφη
και χρησιμοποιούσαν ποτάμιους και θαλάσσιους δρόμους196. Η βραχογραφική τέχνη ως
εργαλείο πλοήγησης που αναπαριστά το περιβάλλον ως δίκτυο τόπων 197 συνιστά, κατά
την άποψή μου, ένα παράδειγμα συμβολοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και άρα,
μετασχηματισμού της πρωτογενούς εμπειρίας σε δευτερογενή η οποία και επιτρέπει την
αίσθηση του ελέγχου και την αξιοποίηση της γνώσης, ενώ συγχρόνως αναδεικνύει το
μηχανισμό της φαντασίας κατά τη διεργασία διαμόρφωσης βιωμάτων.
Ο Sahlins μέσα από εθνογραφικά παραδείγματα ομάδων κυνηγών, κατέγραψε
βασικές αρχές του τρόπου ζωής τους, όπως έλλειψη ιδιοκτησιακών φιλοδοξιών προς
όφελος της κινητικότητας που είναι απαραίτητη για την επιβίωσή τους. Χρήσιμο γι’
αυτούς είναι ό,τι μπορεί να μεταφερθεί. Όταν η τροφή δεν επαρκεί, πρέπει να αυξήσουν
την κατανάλωση ενέργειας προς αναζήτησή της σε μακρινότερες αποστάσεις ή να
μειώσουν τις διατροφικές απαιτήσεις τους και να αρκεστούν στη διατροφική ποσότητα
και ποιότητα που προσφέρει ο χώρος όπου βρίσκονται. Διαφορετικά, η λύση
αναζητείται μέσα από την κίνηση.
Στη διαδικασία της κίνησης, η ταχύτητα παίζει ρόλο κατά τη μετακίνηση της
ομάδας, η καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει διάσπαση στα μέλη της και, εντέλει,
διαμόρφωση άλλων δημογραφικών σχημάτων198.
Κατά τον Fleming, οι άνθρωποι της Αρχαιότερης Νεολιθικής εκτελούσαν
κυκλικές κινήσεις ακολουθώντας την εμπειρία των προγενέστερών τους κυνηγών
τροφοσυλλεκτών και έτσι διαμόρφωναν την αντίληψή τους για τον κόσμο. Ανάλογα,
όμως, με τις ανάγκες τους τροποποιούσαν αυτούς τους κύκλους. Οι αυξανόμενες
κτηνοτροφικές ομάδες χρειάζονταν βοσκότοπους, ενώ οι ανάγκες για τη δημιουργία
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βιολογικά βιώσιμων ζωικών ειδών και η τάση προς περισσότερο πυρηνικούς οικισμούς
οδήγησε ίσως σε Υστερομεσολιθικούς/Πρωιμονεολιθικούς κύκλους διακοινοτικών
κινήσεων199.
Η ενεργοποίηση της κεκτημένης γνώσης διαφαίνεται στην αξιοποίηση των
εμπειριών των προκατόχων τους στο χώρο, όπως δείχνουν, για παράδειγμα, η χρήση
των ίδιων δικτύων μονοπατιών ή οι μακράς διάρκειας παραδόσεις κάθε τόπου200.
Κατά την ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση των εδαφών στην Προϊστορία και
την αναζήτηση σχετικών σταθερότυπων, ο Fleming υποστηρίζει ότι η διπλή εποχική
κίνηση των κοπαδιών, το καλοκαίρι προς τα υψίπεδα και το χειμώνα προς τα χαμηλά
μέρη, αποκτούσε διαφορετική σημασία με τη δόμηση, την εισαγωγή της καλλιέργειας
των δημητριακών ή τη στροφή προς εντατική αγροκαλλιέργεια 201.
Η κίνηση μέσα στα τοπία ως μέρος των καθημερινών επιβιωτικών πρακτικών
σπάνια συζητείται στο πλαίσιο των οψιμότερων περιόδων της ανθρώπινης ιστορίας,
στις εποχές, δηλαδή, που άλλες προηγμένες συμπεριφορές κάλυψαν την αξία της
κίνησης. Οι αγρότες που απλά μετακινούνται στα χωράφια τους, μέρα με τη μέρα, δεν
έχουν τύχει της ίδιας θεωρητικής προσοχής και αντιμετώπισης στην αρχαιολογική
έρευνα όπως οι περιηγητές και οι προσκυνητές 202. Οι δρόμοι των μετακινήσεων των
ποιμένων σημειώνονται στα τοπία σαν αληθινά ανεξίτηλες γραμμές, θα πει ο Braudel
μιλώντας για τη Μεσόγειο203.
Φανταζόμαστε, κι εμείς, τους ανθρώπους στο προϊστορικό Αιγαίο να μαθητεύουν
στις αξίες των φυσικών τους τοπίων και μέσα από ποικίλες διαδρομές τους σε αυτά. Η
ανακάλυψη της γονιμότητας από τους πρώιμους αγρότες του Αιγαίου για παράδειγμα
των ελαφρά σκουρόχρωμων (rendsine) επιχώσεων που θεωρούνται κατάλοιπα
καστανού χώματος δασοτόπων και εντοπίζονται συχνά σε εδάφη διαμορφωμένα σε
αναβαθμίδες και σε ομαλές πλαγιές σημαντικών τόπων προϊστορικής κατοίκησης, π.χ.
στην Κρήτη και την Πελοπόννησο204, προϋποθέτει το σχηματισμό του σχετικού
βιώματος, μέσα από την όραση και, κατόπιν, τις διεργασίες επιλογής του και
απόκτησης της γνώσης για τη χρησιμότητά του ως καλλιεργήσιμου εδάφους.
Η σημασία της κίνησης για τη διαμόρφωση του βιώματος μας ωθεί σε μια
βαθύτερη ενδοσκόπηση στην τέχνη του προϊστορικού Αιγαίου. Μια ενδιαφέρουσα
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συνολική παρατήρηση είναι ότι όταν απεικονίζονται στην αιγαιακή τέχνη άνθρωποι
μέσα σε ένα φυσικό τοπίο, αυτοί βρίσκονται πάντα σε κίνηση˙ δε νοείται απόδοση του
μη δομημένου χώρου με στατικές μορφές.
Σε ένα βαθύτερο επίπεδο βιωματικής εμπειρίας, οδηγεί, κατά τη γνώμη μου, η
δραματοποίηση παραστάσεων χορού σε υπαίθριο χώρο από την τέχνη του
προϊστορικού Αιγαίου, ως καλά παραδείγματα κινήσεων στο φυσικό τοπίο. Έτσι, σε
πόδι πήλινης τράπεζας ή φρουτοδόχης, διακοσμημένης στον καμαραϊκό ρυθμό από τη
Φαιστό, τρεις γυναικείες μορφές με πτηνόσχημο κεφάλι μοιάζουν να χορεύουν σε
ανθισμένο τοπίο, όπως δηλώνουν τα φυτά, που αποτελούν μάλιστα το επίκεντρο,
τουλάχιστον ως προς τη μεγαλύτερη κεντρική μορφή. Τα ανοιχτά χέρια και η
επαναλαμβανόμενη κίνησή τους υποδηλώνει μια τελετουργική δράση. Παρόμοιες
μορφές εκτελούν χορό, με παρόμοιες κινήσεις σε βαθειά φιάλη από το ίδιο ανάκτορο.
Ένα ανθισμένο φυτό δίπλα στην κεντρική μορφή παραπέμπει στο «έξω» τοπίο. Τα
παραπάνω παραδείγματα ανήκουν στην Παλαιοανακτορική περίοδο και πιστεύεται ότι
συνδέονται με κάποιο τελετουργικό της άνοιξης205.
Στο χρυσό δακτυλίδι της Νεοανακτορικής περιόδου από τον τάφο στα Ισόπατα
κοντά στην Κνωσό (Εικ. 22) παριστάνεται χορός στο ύπαιθρο όπως πιθανόν δηλώνουν
τα κρίνα206. Από τις γυναικείες μορφές με το πληθωρικό σώμα, τη μινωική φούστα και
το μικρό κεφάλι, η κεντρική υπερίπταται του εδάφους ενώ μια μικρή κατέρχεται από
τον ουρανό. Στο βάθος της παράστασης εικονίζεται οφθαλμός και φίδι. Ίσως
αποδίδεται εκστατικός, τελετουργικός χορός σε ιερό άλσος207.
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Εικ. 22.
Χορός γυναικών σε ανθισμένο τοπίο.
Χρυσό δακτυλίδι από τα Ισόπατα.
Υστερομινωική Ι-ΙΙ, π. 1500-1400 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
(Σαπουνά-Σακελλαράκη 1994, εικ. 81).

Ανάμεσα σε πληθώρα απεικόνισης κινήσεων σε αιγαιακά τοπία, όπως είναι οι
Κροκοσυλλέκτριες (Εικ. 10), οι άνθρωποι στη θάλασσα ή οι πολεμιστές του αγήματος
στην ξηρά στη Μικρογραφική Ζωφόρο της Δυτικής Οικίας στο Ακρωτήρι (Εικ. 12),
επιλέχθηκε ο χορός. Επειδή ο χορός παράγει συμβολικό σύστημα, σύμφωνα με τον U.
Galimberti, δεν είναι ένα απλό σύνολο κινήσεων, εσωκλείει πρωτογενή, όσο και
δευτερογενή εμπειρία, σχηματισμό και συγχρόνως, μετασχηματισμό βιωματικής
εμπειρίας. «Με το χορό το σώμα ενσαρκώνει την παραγωγή συμβολικού νοήματος, είτε
για να την επιβεβαιώσει μέσα από την τελετουργική ρυθμικότητα, είτε για να την
καταλύσει μέσα στην οργιαστική παραφορά. Και αυτό είναι εφικτό, επειδή με το χορό
το σώμα εγκαταλείπει τις συνηθισμένες κινήσεις που έχουν ένα συγκεκριμένο πεδίο
εφαρμογών στον κόσμο και παράγει εαυτόν σε αλληλουχίες κινήσεων χωρίς πρόθεση
και σκοπιμότητα, κινήσεις που με το ρυθμό και τη μορφή τους παράγουν έναν εντελώς
νέο χώρο και χρόνο, νέο διότι είναι δίχως όρια και δίχως περιορισμούς. Χάνοντας την
πρόσφυση με τα πράγματα του κόσμου, κάθε κίνηση του χορού αποκτά μια πολυσημία
και σ’ αυτήν ακριβώς την πολυσημία το σώμα μπορεί να επεξεργαστεί τα σύμβολα, να
τα συνενώσει ή να τα καταργήσει. Απελευθερωμένο πια, μέσα από κινήσεις χωρίς
σκοπιμότητα, το σώμα του χορευτή περιγράφει έναν κόσμο που βρίσκεται πέρα από
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κάθε κώδικα και όλους τους σχετικούς περιορισμούς και καταγραφές των κωδίκων,
μιας και στο χορό το μόνο ορατό σημείο είναι αυτό που εγγράφει το ίδιο το σώμα
μεταξύ ουρανού και γης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο χορός αποτελεί ένα μέσο για να
διαφύγουμε από τη σοβαρότητα των κωδίκων που μας απειλούν. Οι κινήσεις του
σώματος στο χορό γλιστρούν η μία μέσα και επάνω στην άλλη και δεν μπορούν να
εντοπιστούν, ούτε συνεπώς, να αναλυθούν μιας και χορεύονται. Χάρη στη γρηγοράδα
των κινήσεών του, ο χορός αναιρεί μονομιάς τα σχήματα που μόλις κατασκεύασε σε
μια συνεχή δημιουργία και καταστροφή του κόσμου, σε μια σύνθεση των απέραντα
απομακρυσμένων και επομένως σε μια καταστροφή των νοημάτων που στήθηκαν μέσα
σε αυτήν την απόσταση. Παρωδία κάθε συστήματος, ο χορός καταλύει όλα τα νοήματα
που θέλουν να προταθούν ως οριστικά. Ελαφράδα του σώματος που αποκαθιστά την
ελαφρότητα των συμβόλων, τη ρευστότητά τους, που παίζει με τη βαρύτητα των
κωδίκων και με την αυστηρότητα των περιορισμών τους. Αν στο συστηματικό ιδίωμα
των κωδίκων το σώμα αφήνεται να εκφραστεί από τον ορθολογισμό στο συμβολικό
ιδίωμα και στη ρευστή σημασιολογική υπερβολή, η οποία υποδηλώνει αυτό το ιδίωμα,
το σώμα εκφράζει την συν-κίνησή του, αυτό που το κινεί. Επειδή δεν είναι
συστηματική η συγκίνηση, δεν θα μπορέσει ποτέ να συστήσει ιδίωμα. Ξεχειλίζοντας
από τα σημεία και ξεγλιστρώντας προς τις σημασίες, η συγκίνηση δεν έχει άλλη
δυνατότητα έκφρασης πέρα από τη σημασιολογική υπερβολή που ξεπερνά τα όρια των
κωδίκων. Γι’ αυτό όσο πιο ορθολογικές γίνονται οι κοινωνίες τόσο απομακρύνονται
από το συμβολικό ιδίωμα, μειώνοντας διαρκώς το χώρο των συγκινησιακών
εκδηλώσεων που έχουν τη ρίζα τους στο σώμα. Και όμως αυτό που δίνει ζωή στους
κώδικες δεν είναι ο ορθολογισμός, αλλά το συγκινησιακό φαινόμενο. Πράγματι για να
υπάρξει νόημα δεν αρκεί ένα σύστημα σημείων. Το νόημα είναι πάντα ενταγμένο σε
μια συγκινησιακή αναφορά, η οποία μπορεί να είναι ακόμη και ο φόβος για τη μερική ή
συνολική αποκωδικοποίηση»208.
Αν δεχθούμε την άποψη του Galimberti ότι ο χορός είναι το ζωντανό σύμβολο
της διαρκούς και αδιάκοπης μετάφρασης που κάνει το σώμα από τον κώδικα των
οργάνων στον κώδικα των συναισθημάτων και από τον κώδικα του σώματος στον
κώδικα των πραγμάτων έξω από αυτό, έτσι που ένα συναίσθημα συνδέεται με ένα
όργανο, ένα όργανο με ένα πράγμα του κόσμου και, κατά τη γνώμη μου, στο πλαίσιο
του ανθρωπομορφισμού, τα μέρη του σώματος με τμήματα του φυσικού τοπίου,
θεωρούμε ότι η εκτέλεση και απεικόνιση χορού δηλώνει γνώση της κατάστασης των
208
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πραγμάτων του κόσμου209, αλλά και κάποιο βαθμό συμβολοποίησης. Απεικονίζεται
δηλαδή στο πολιτισμικό στάδιο της Εποχής του Χαλκού και τολμούμε να πούμε ότι
εμφανίζεται συγχρόνως με δήλωση φυσικού τοπίου η οποία και αυτή απηχεί, κατά τη
γνώμη μου, καλή γνώση και μεταχείριση του χωροχρόνου και μια προχωρημένη
αντίληψη γι’ αυτόν. Ζωντανεύοντας, δηλαδή, παραστάσεις χορού θεωρώ ότι
καταγράφουμε
σχηματισμού

ένα
και

ολοκληρωμένο
μετασχηματισμού

παράδειγμα
βιωματικής

διαμόρφωσης και μεταβολής,
εμπειρίας,

πρωτογενούς

και

δευτερογενούς.
ΙΙ.1.iii. Ενεργοποίηση των αισθήσεων, της γνώσης, της φαντασίαςΣυνέχεια της αφήγησης
Με την κίνηση σε ένα τοπίο μέσα από τη λειτουργία των αισθήσεων, κάτι χάνεται
και κάτι κερδίζεται. Για να κατανοήσουμε έναν τόπο πρέπει να τον νιώσουμε 210. Στη
συνέχεια, θα αναζητήσουμε την αδιαμφισβήτητη επενέργεια και δυναμική των βασικών
αισθήσεων κατά τη διάδραση των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων στην Προϊστορία
με σύντομες ματιές στο προϊστορικό Αιγαίο. Με την ενεργοποίηση της όρασης
ορίζονται σημεία οπτικού ενδιαφέροντος από την κάθε ερευνητική στάση του ματιού
και την κίνηση της προσοχής από σημείο σε σημείο ενδιαφέροντος 211 σε ένα φυσικό
τοπίο. Διαμορφώνεται, έτσι, ένα πρώτο βίωμα και ακολουθεί η μεταβολή αυτής της
βιωματικής εμπειρίας. Ενεργοποιείται, κατά τη γνώμη μου, η διαδικασία της επιλογής,
του εντυπωσιασμού. Η επιδίωξη ανεύρεσης «σκηνικού» χώρου, θέας στο τοπίο είναι,
σε ένα βαθμό, μια φυσιολογική τάση, δεδομένου ότι η ανθρώπινη αντίληψη είναι
περισσότερο επιλεκτική παρά περιεκτική. Αν και ο αμφιβληστροειδής χιτώνας του
ματιού προσλαμβάνει αμέτρητες λεπτομέρειες, η προσοχή στρέφεται, εκούσια, μόνο σε
εκείνες που ξεχωρίζουν, λόγω χρωματικής αντίθεσης, μεγέθους, έντασης, κίνησης ή
καινοτομίας212. Στον υλικό πολιτισμό, η επιλογή από ένα ζωγράφο εκείνων των οπτικών
εικόνων που θα απεικονίσει συνιστά ακριβώς αυτή τη μεταβολή του αρχικού βιώματος.
«Πραγματείες φυσιογνωσίας» έχουν χαρακτηριστεί οι τοιχογραφίες στο
Ακρωτήρι της Θήρας213. Στις τοιχογραφίες από το ανάκτορο της Πύλου, τα βράχια που

209

Ο F. Andreella σημειώνει: «όποιος δεν χορεύει, δεν ξέρει τι συμβαίνει» (στο Galimberti 2001, 233).
Tilley 1994, 31.
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Τερκενλή 1996, 93.
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Όπ. π., 98.
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Ντούμας 1999, 27.
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αποδίδονται σαν μεγάλα βότσαλα με σώμα διακοσμημένο με ταινίες (Easter-eggs)
επίσης θυμίζουν πετρώματα που συναντά κανείς στην περιοχή214 (Εικ. 23).

Εικ. 23.
Πολύχρωμα βράχια στην περιοχή της
Πύλου.
Ο Λυρωδός από την Αίθουσα του
Θρόνου του Ανακτόρου της Πύλου.
Υστεροελλαδική ΙΙΙΒ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας.
(Μπουλώτης 1995, εικ. 24).

Στη λειτουργία, όμως, των αισθήσεων ως διεργασία διαμόρφωσης του σύμπαντος
των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων στο προϊστορικό Αιγαίο, η οπτική εκτίμηση
δεν μπορεί να μονοπωλήσει το σχηματισμό βιώματος. Τα ερεθίσματα των άλλων
αισθήσεων και τα συναισθήματα που ανακύπτουν είναι, επίσης, σημαντικά στη βίωση
του τοπίου. Μυρωδιές, ήχοι, υφή, γεύσεις, αίσθηση των κλιματικών συνθηκών
συμβάλλουν σε μια δευτερογενή βιωματική εμπειρία, σε έναν μετασχηματισμό των
προσλαμβανόμενων εικόνων. Πρόκειται για νοητικές κατασκευές που δεν μπορούν να
οριστούν με σαφήνεια, είναι, ωστόσο, εκείνες που εξυπηρετούν τη διαδικασία της
διαμόρφωσης βιωματικής εμπειρίας215.
Η ποικιλία των συναισθημάτων που αναφέρονται συχνά στις συζητήσεις για το
τοπίο αποτελούν ένδειξη ότι αυτά έχουν βιωθεί εκ των έσω. Οι φαινομενολόγοι των
αρχαιολογικών τοπίων που εστιάζουν σε αντικειμενικοποιημένα τμήματά τους που
εμπλέκουν μόνο το μάτι, τα βλέπουν από κάποια απόσταση, μέσα από ένα
διαχωριστικό, ή ένα «παράθυρο». Σαφώς θέτουν μέσα σε πλαίσιο το αντικείμενο της
παρατήρησής τους. Έτσι, πριμοδοτείται η όραση και γίνεται πιο εύκολος ο έλεγχος με
την οριοθέτηση του χώρου. Το υπό παρατήρηση τοπίο μοιάζει, όμως, με άγριο ζώο σε

214
215

Lang 1969, 122.
Darvill 1999, 107.
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ζωολογικό κήπο216. Μια τέτοια προτεραιότητα στις φυσικές διαστάσεις του τοπίου, στις
ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά εκείνα που προκύπτουν από την οπτική εκτίμηση
δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα στην αρχαιολογική του προσέγγιση. Ο αποκλεισμός
των άλλων αισθήσεων δημιουργεί, κατά τον Forbes, πρόβλημα στη διερεύνηση μιας
αρχαιολογικής θέσης, πόσο μάλλον στην αναζήτηση εμπειρίας στα προϊστορικά τοπία.
Καλό παράδειγμα είναι το Bodmin Moor, μια εγκατάσταση στη ΒΑ Κορνουάλη,
εκτεθειμένη στους ανέμους. Εκεί, o άνεμος αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα στη
διεξαγωγή της έρευνας από τους ερευνητές της θέσης-Bender, Hamilton, Tilley-και δεν
ενσωματώνεται θετικά στην εμπειρία τους, αλλά ούτε και στην ανασύσταση του
αρχαίου τοπίου, παρόλο που ήταν βασικός παράγοντας για τον προσανατολισμό των
θυρών στις καλύβες του αρχαίου οικισμού. Στη Μογγολία, όμως, για παράδειγμα, οι
κατευθύνσεις του ανέμου και τα σχήματα της βροχής είναι οικεία στοιχεία των
πολιτιστικών τοπίων και προϋποθέτουν μια αντίστοιχη εξοικείωση των ερευνητικών
προσεγγίσεων, η οποία, προφανώς, λείπει από τους αρχαιολόγους του Bodmin Moor. Ο
ουρανός, τα φυσικά στοιχεία και οι μετεωρολογικές συνθήκες διεκδικούν ισότιμη θέση
στη βιωματική εμπειρία. Οι σύγχρονοι-και γιατί όχι και οι αρχαίοι-Μεθανίτες
«νιώθουν» ότι «έχει βρέξει αλλού» από τη μυρωδιά του αέρα217.
Ο Cummings, διαπιστώνοντας ότι ο υπερτονισμός της όρασης έναντι των άλλων
αισθήσεων στις προσλήψεις του τοπίου είναι διαδεδομένο μεταμεσαιωνικό φαινόμενο
του Δυτικού πολιτισμού, αναφέρεται στην αίσθηση της αφής και βλέπει το συνδυασμό
λίθων με τραχείες και λείες επιφάνειες σε μερικά προϊστορικά μνημεία ως συνειδητό
και πολυσήμαντο. Οι διαφορές στην υφή γίνονταν, βέβαια, αντιληπτές και με την
όραση-π.χ. στο σκοτεινό εσωτερικό μερικών ταφικών μνημείων το φως ενός λύχνου
διαγράφει τις ομαλές και τις ανώμαλες επιφάνειες των λίθων218.
Η αίσθηση της αφής στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος «εικονογραφείται»
στις παραστάσεις της κρητομυκηναϊκής σφραγιδογλυφίας, εάν, για παράδειγμα, το
άγγιγμα ή το κούνημα των δέντρων στο χρυσό δακτυλίδι από τις Μυκήνες 219 (Εικ. 24)
μεταφέρει, όπως υποθέτει ο A. Persson, τη θεϊκή δύναμη που αυτά ενσαρκώνουν220.
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Forbes 2007, 35.
Όπ. π., 34.
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Εικ. 24.
Άγγιγμα δέντρου σε στιγμή έντασης.
Χρυσό δακτυλίδι από το θαλαμωτό τάφο
91 των Μυκηνών.
Υστερομινωική/Υστεροελλαδική Ι-ΙΙ,
π. 1500 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
(Δημακοπούλου 1988, εικ. 170).

Την αίσθηση της αφής αποδίδουν, επίσης, οι παραστάσεις μιας ομάδας
υστερομινωικών δακτυλιδιών στις οποίες μια γονυπετής μορφή αγκαλιάζει έναν ωοειδή
λίθο, ένα βαίτυλο κατά τους υποστηρικτές μιας βαιτυλικής λατρείας 221. Ο βαίτυλος
ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη μελέτη αυτή, αφού έχει ερμηνευτεί και ως σχηματοποιημένη
απεικόνιση βουνοκορφής222. Στις παραστάσεις αυτές, είναι προφανές ότι η δράση
λαμβάνει χώρα σε υπαίθριο χώρο και διαμορφώνει μια εμπειρία που σε δεύτερο
βιωματικό επίπεδο, χαρακτηρίζεται από κάποια έντονη ψυχική διεργασία, αν δεχθούμε
ότι οι μορφές οδύρονται ή πενθούν.
Ούτε η αίσθηση της όσφρησης είναι αμελητέα για τις αναγνώσεις των τοπίων. Οι
Classen, Howes και Synnot μιλούν για «οσφρηντικά» τοπία όταν αναφέρονται σε
δασώδη τροπικά περιβάλλοντα, όπου τα αρώματα της φύσης είναι ένα μέσον χρονικού
προσδιορισμού και προσανατολισμού στο χώρο223.
Η ένταση της ευωδίας που αναδίδει το κρινάκι της θάλασσας (Εικ. 25) υπήρξε
ίσως, ένα κριτήριο για την επιλογή του ως προσφοράς στη θεότητα, στο πλαίσιο μιας
θεολογίας προσανατολισμένης στη θάλασσα κατά τον R. Porter224.
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Εικ. 25.
«Ευωδιαστά» κρινάκια της θάλασσας
σε αμμώδη παραλία.
Τοιχογραφία με τα παγκράτια
(Lilium Pancratium maritimum).
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π. Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
(Ντούμας 1999, εικ. 5).

Οι μαρτυρίες των πινακίδων της Γραμμικής Β για τις προσφορές αρωματικών
ελαίων παραπέμπουν, επίσης, στην όσφρηση, για παράδειγμα, στο Δικταίο Δία (di-kata-jo di-we KN Fp 1.2)225 και στον Ποσειδώνα, το μήνα Σφαγιάνιο (PY Fr1224)226.
Η ακοή συμβάλλει, επίσης, σημαντικά στην εμπειρία του τοπίου. Στην περίπτωση
των Umeda, φυλετική ομάδα των Παπούα της Νέας Γουινέας, μάλιστα, φαίνεται να
υπερτερεί σε σχέση με την όραση, αφού ο πολιτισμός τους χαρακτηρίζεται
«ακουστικός» και, κατά τον Gell, αυτό οφείλεται στα πυκνά δάση όπου και ζουν227.
Ο A. Evans βίωσε και ως άκουσμα στην Κρήτη το μεγάλο σεισμό του 1926 και
πείστηκε για τη μυθική σημασία του ταύρου ως προσωποποίησης των σεισμικών
δονήσεων και του συνακόλουθου μουγκρητού από τα βάθη της γης όσο και για την
επιρροή αυτής της θεότητας στη διαμόρφωση της μινωικής ιδεολογίας και θρησκείας 228.
Το σείστρο, π.χ. αυτό το πήλινο υστερομινωικό κτέρισμα από το ταφικό κτήριο
στο Φουρνί Αρχανών229, είναι ένα πολιτισμικό αντικείμενο που ο ήχος του έρχεται να
προστεθεί στο θρόισμα των ώριμων σταχυών, στα τραγούδια ή/και τους άλλους ήχους
της ομάδας των αντρών με τα γεωργικά εργαλεία που οδηγούνται από έναν
μεγαλύτερης ηλικίας σε πομπή. Σε ένα τέτοιο τοπίο της Αγίας Τριάδας της Κρήτης
«μεταφερόμαστε» με το Αγγείο των θεριστών230 (Εικ. 26).
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Ruipérez και Melena 1996, 126. Η αναφορά στο Δικταίο Δία μάς οδηγεί στο φυσικό τοπίο της αρχαίας
Δίκτης, στον Εντίχτη, που είναι η ψηλότερη κορυφή του όρους Λασίθι.
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Σακελλαράκης και Σαπουνά-Σακελλαράκη 1997, 351-357.
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Εικ. 26.
Ο ήχος του σείστρου συνοδεύει την ομάδα των θεριστών στο καλοκαιρινό τοπίο.
Αγγείο των θεριστών από την Αγία Τριάδα.
Υστερομινωική ΙΑ, 1550-1500 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
(Κωφού 1989, εικ. 94).

Την ίδια αίσθηση της ακοής, και όχι μόνο, καλούμαστε να ενεργοποιήσουμε
στεκόμενοι απέναντι, «αν όχι μέσα», στην παράσταση του λυρωδού στην τοιχογραφία
του ανακτόρου της Πύλου (Εικ. 23).
Οι αλεσμένες ύλες από τον οικισμό στο Ακρωτήρι-πλιγούρι, φάβα, αλεύρι
οσπρίου, σιταριού και κριθαριού-και ιδιαίτερα η πολλαπλή χρήση τους είτε σε
συνδυασμό με ψάρια, είτε στην παρασκευή ψωμιού231 ικανοποιούν εν μέρει την
αναζήτηση γεύσης στο προϊστορικό Αιγαίο αλλά και παραπέμπουν σε «ήμερα» φυσικά
τοπία.
Αν ζωντανέψουμε τις απεικονίσεις στην τέχνη ή τις παλαιοπεριβαλλοντικές
αναπαραστάσεις φυσικού τοπίου και μυρίσουμε, ανασυνθέσουμε ήχους, αγγίξουμε,
γευτούμε, «αισθανθούμε», δηλαδή, όχι μόνο με την όραση, ίσως συλλάβουμε ψιχία των
βιωματικών εμπειριών των παραγωγών και χρηστών τους.
Στη διαμόρφωση των βιωμάτων, όπως και για το σημερινό, έτσι και για τον
άνθρωπο του προϊστορικού Αιγαίου, μετά τις αισθήσεις το λόγο έχει η μνήμη και η
φαντασία.
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Σαρπάκη 2008, 100-101.
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Οι αναμνήσεις παραμένουν αμετακίνητες, τόσο πιο στέρεες όσο περισσότερο
έχουν ριζώσει μέσα στο χώρο232. Ο χώρος που συλλαμβάνει η φαντασία δεν έχει πια
σχέση με τον αδιάφορο χώρο που παραδίδεται στο μέτρο και το λογισμό του γεωμέτρη.
Είναι ένας βιωμένος χώρος, με όλες μάλιστα τις μεροληψίες της φαντασίας που σχεδόν
πάντα μας γοητεύει233.
Η ίδια γοητεία ασκείται και στην τέχνη του προϊστορικού Αιγαίου και σε
συνδυασμό με την πανίσχυρη διαδικασία της γνώσης, συμβολοποιεί τα φυσικά
στοιχεία, τα θέτει στην υπηρεσία της ανθρώπινης ψυχής. Η ζωολογική και
βοτανολογική παρατήρηση και γνώση, π.χ. των λεπτομερειών των καλαμιών και των
εντόμων (Εικ. 27), που «διαβάζουμε» στην τοιχογραφία του Δονακώνος στο Ακρωτήρι
είναι οι νευραλγικές προϋποθέσεις για τη μετατροπή των ειδών και των στοιχείων σε
σύμβολα. Οι «κάτοικοι του έλους», οι πάπιες και οι λιβελούλες, επιλέχθηκαν για τη
συμβολική και κοσμολογική τους σημασία εξαιτίας ενός κοινού συμπεριφορικού
γνωρίσματος: πλησιάζουν πολύ την επιφάνεια του νερού για να βρουν τροφή ή να
εναποθέσουν εκεί τα αυγά τους, αντίστοιχα. Αυτό ακριβώς το βιολογικό γνώρισμα, που
τα φέρνει μεταξύ αέρα και νερού, επιλέχθηκε και αναδείχθηκε στο περιδέραιο της
δεσπόζουσας γυναικείας μορφής, της «πότνιας», στο παρακείμενο δωμάτιο της Ξεστής
3234.
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Εικ. 27.
Λιβελούλα στον καλαμιώνα.
Τοιχογραφία του Δονακώνος. Ξεστή
3β. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π. Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
(Βλαχόπουλος 2008, πιν. 9γ).

Ως αποτέλεσμα της μακράς επίδρασης συμπυκνωμένων βιωμάτων το τοπίο της
μυθολογικής αφήγησης βρίσκεται στην κορυφή της συμβολοποίησης του σύμπαντος
ανθρώπων και φυσικών τοπίων στο προϊστορικό Αιγαίο, σε συνάρτηση μάλιστα με
μεταφορές σχετικές με τις κοινωνικές δομές και καθημερινές πρακτικές. Έτσι, στον
ελληνικό μύθο το βουνό και η σημασία του ορίζονται πάντα σε σχέση με την
κοινότητα: ως περιθωριακός, σκηνικός χώρος βίαιων δρώμενων˙ ως αρχέγονος χώρος
κατοίκησης της ανθρωπότητας˙ ως χώρος ανατροπών. Το βουνό φέρνει, επομένως, σε
επαφή στοιχεία που κανονικά δεν συνανήκουν, ούτε συνάδουν στο πλαίσιο των
διακρίσεων της πόλης. Για τους Έλληνες, άγρια είναι και τα βουνά και η θάλασσα,
αλλά, μεταξύ των δύο, η θάλασσα είναι εκείνη που αναπτερώνει τις ελπίδες. Ένα
δυσπρόσιτο και δύσβατο τοπίο παραπέμπει συχνά γι’ αυτούς σε χαμηλή κοινωνική και
πολιτισμική οργάνωση. Οι Κύκλωπες, για παράδειγμα, που ζούνε σε απότομες κορφές,
σε ψηλά βουνά και σε θολωτές σπηλιές δεν έχουν αγορές και δεν θεσπίζουν νόμους235.
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Για το τοπίο στη Μυθολογία-τη θάλασσα, τις πηγές, τις ακτές, τα σπήλαια-, βλ. Buxton 2002, 120161.
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ΙΙ.2. Παράγοντες μεταβολής της βιωματικής εμπειρίας στα
φυσικά τοπία
ΙΙ.2.i. Οι στρατηγικές επιβίωσης
Οι στρατηγικές επιβίωσης είναι βασικός παράγοντας μεταβολής της βιωματικής
εμπειρίας στο φυσικό τοπίο.
Η αίσθηση του χώρου και του χρόνου είναι διαφορετική π.χ. για τους κυνηγούς
και τους αγρότες, αλλά και για τα διάφορα είδη κυνηγών. Η γεωργία απαιτεί μια άλλη
αίσθηση του χρόνου από αυτή των ετήσιων κύκλων στους οποίους στηρίζονται και
βάσει των οποίων λειτουργούν οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες 236. Η γεωργία ή η βοσκή
διαφοροποιεί τις διαδρομές, όσο και τις βιωματικές εμπειρίες, οι οποίες με τη σειρά
τους κατευθύνουν τις χρήσεις των τοπίων, υπαγορεύει τον αποκλεισμό κάποιων
περιοχών και την πριμοδότηση άλλων, τη δημιουργία μύθων και παραδόσεων για τις
ζώνες που συμμετέχουν ή εξαιρούνται της στρατηγικής επιβίωσης. Οι ποικίλες κινήσεις
των ανθρώπινων ομάδων στους φυσικούς τόπους έχουν σαν αποτέλεσμα αυτοί και τα
στοιχεία τους να ταξινομούνται στο μυαλό των ανθρώπων με τέτοιους πρωτογενείς και
δευτερογενείς τρόπους ώστε να δημιουργούν αφηγήσεις για την παλιά και τη νέα
ιστορία του τοπίου.
Για να εξηγήσει τον εντοπισμό «παράλογων» (illogical) θέσεων της Ύστερης και
της Τελικής Νεολιθικής στη Λακωνία, και για την προτίμηση συνθηκών που δεν
ταιριάζουν με εκείνες των υστερότερων περιόδων, ο Cavanagh καταλήγει στην εκεί
ύπαρξη παράλληλων, αλλά διακριτών τρόπων ζωής. Ο ένας ενσωμάτωνε τον μακρόβιο
οικισμό του Κουφόβουνου και την καλλιέργεια της αρώσιμης γης του, ενώ ο άλλος
έδινε μεγαλύτερη έμφαση στην κτηνοτροφία και ανιχνεύεται σε πολλές νεολιθικές
θέσεις. Αυτές οι παράλληλες οικονομικοκοινωνικές διαφοροποιήσεις, αν και στα
νεολιθικά χρόνια δεν δηλώνουν και διαφορετικές ταυτότητες 237 ή ιεραρχική οργάνωση,
ωστόσο συμβάλλουν σε ένα επαναλαμβανόμενο σταθερότυπο. Σύμφωνα με αυτό, στα
δυτικά του Ευρώτα αναπτύσσονται οικισμοί μακροβιότεροι που διεκδικούν μια πιο
«κυρίαρχη», πιο «δεσπόζουσα» θέση στο τοπίο238.
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Σύμφωνα με τις έρευνες του Van Andel σε μαγούλες της Θεσσαλίας, στην Πλατιά
Μαγούλα Ζάρκου και στην Κουτσάκι Μαγούλα στην ανατολική λεκάνη των Τρικάλων,
οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα εδάφη που προέρχονται από τις πλημμύρες των
πεδιάδων εποχικά, δηλαδή, «κατανάλωναν» προσωρινά και όχι μόνιμα το τοπίο τους.
Αυτή η επιβιωτική πρακτική έρχεται σε αντίθεση με εκείνη των πρώιμων γεωργών της
νοτιοανατολικής Ευρώπης οι οποίοι έφτιαχναν τους οικισμούς τους σε εγγύτητα με
«δραστήριες» πεδιάδες με σκοπό να εκμεταλλευθούν την ανανέωση του εδάφους239.
Οι στρατηγικές επιβίωσης συνεπάγονται συγκεκριμένους δεσμούς με ένα φυσικό
τοπίο και καθορίζουν, επομένως, τη σταθερότητα και τις μεταβολές της βιωματικής
εμπειρίας.
Απόδειξη του ισχυρού ρόλου της ανάγκης επιβίωσης, ως βασικού παράγοντα
μεταβολής της βιωματικής εμπειρίας είναι η επιβίωση του ανθρώπου σε εχθρικά, πολύ
συχνά, περιβάλλοντα. Ο άνθρωπος μέσα από τη βιολογική κληρονομιά της φυσικής
επιλογής, ήδη από το θηρευτικό στάδιο, ανέπτυξε τη ζωτική ικανότητα να βλέπει χωρίς
να φαίνεται, να έχει ταυτόχρονα δυνατότητα προοπτικής και καταφυγίου, δηλαδή
ανεμπόδιστης όρασης και προστασίας. Οι εκούσιες προτιμήσεις κατά την περιήγηση σε
ένα φυσικό τοπίο, π.χ. η επιλογή συγκεκριμένων εικόνων από το μάτι εγγράφονται σ’
αυτήν την κληρονομιά. Ο σύγχρονος άνθρωπος, κατά τον Appleton, κληρονόμησε
τέτοιες οπτικές επιταγές («αρχετυπικές» εικόνες, σύμφωνα με τον Carl Jung) τις οποίες
χρησιμοποιεί παρά την απομάκρυνση της επείγουσας ανάγκης επιβίωσης βάσει αυτών,
ασυνείδητα, για την επίτευξη άλλων επιδιώξεων ανάλογα με τις εκάστοτε
μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και πολιτισμικές δυνατότητες της ζωής.
Παραδείγματα οπτικής ικανοποίησης από τη δυνατότητα ανεμπόδιστης προοπτικής
βρίσκονται στην περίπτωση μιας πανοραμικής θέας ή στο ελεγχόμενο πεδίο ορατότητας
που προσφέρει μια οδική αρτηρία ή ένα μπαλκόνι. Ενώ, παραδείγματα καταφυγίου
αναγνωρίζονται σε πλατείες, έγκλειστες στον αστικό ιστό της πόλης, και σε άλλους
περίκλειστους χώρους όπως στοές και αυλές240.
Στο πλαίσιο της ανίχνευσης της βιωματικής εμπειρίας των τοπίων στο
προϊστορικό Αιγαίο, οπτικές επιταγές της προοπτικής και του καταφυγίου μπορούν να
ανιχνευθούν στην επιλογή φύσει οχυρών θέσεων και τη δημιουργία ακροπόλεων, αλλά
και στα ιερά κορυφής που προσφέρουν από τη μια πανοραμική θέα και από την άλλη
μια αίσθηση προστασίας, όπως θα δούμε στο σχετικό κεφάλαιο.
239
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ΙΙ.2.ii. Η επέμβαση των μνημείων
Μια δευτερογενή βιωματική εμπειρία, μια επαναδόμηση του ορατού επιφέρει η
ανέγερση ενός μνημείου. Τα μνημεία συνεισφέρουν στην αλλαγή της αίσθησης του
χώρου και του χρόνου Παγώνουν το χρόνο, εδραιώνουν τη σημασία του τόπου και έτσι,
δημιουργούν μια αίσθηση ελέγχου241. Μέσα από τη βασική του θέση ότι η εντατική
εκμετάλλευση των νέων φυσικών πόρων στη Νεολιθική, ως σημαντική κατανάλωση
δύναμης, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ανθρώπινο κληροδότημα, ο R. Bradley
παρατηρεί ότι τα μεγαλιθικά μνημεία της Ευρώπης εμφανίζονται μαζί με την
εξημέρωση των φυτών και των ζώων, ότι, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο αυτά
«γιορτάζουν» την εισαγωγή της γεωργικής ισχύος. Τα ευρωπαϊκά μεγαλιθικά μνημεία
δεν εμφανίζονται πριν από τη Νεολιθική, όχι γιατί δεν υπάρχουν οι κοινωνικές
υποδομές για την κατασκευή τους–ήδη στη Μεσολιθική υπάρχουν κάποιες
εγκατεστημένες κοινότητες, σχετικά σύνθετες κοινωνικές σχέσεις και μια πρώιμη
δυνατότητα εφαρμογής αγροτικών τεχνικών-αλλά γιατί η δημιουργία τους προϋποθέτει
μια σημαντική αλλαγή σκέψης. Η γεωργία και η ανέγερση μνημείων ορίζουν νέες
σχέσεις φύσης και πολιτισμού και συνηγορούν μαζί σε έναν μετασχηματισμό της γης
και σε μια αλλαγή στις συμπεριφορές των ανθρώπων, τα οποία επιχωριάζουν στο
μυαλό και όχι στο έδαφος242.
Κατά τον Tilley, τα μνημεία έλυσαν το υπαρξιακό πρόβλημα του πώς να βιώνεται
ο φυσικός κόσμος και οι δυνάμεις που εμπεριέχονται σε αυτόν από τους ανθρώπους,
όταν δεν επαρκούν οι εμπειρίες που τους παρέχει το σώμα τους με την κίνησή του στο
χώρο. Οι ορίζοντες για την εμπειρία είναι πάντα ανοιχτοί και μεταβαλλόμενοι. Σε
αυτούς τα μνημεία υπηρετούν το συνασπισμό φυσικού και πολιτισμικού ως πλαισίου
για τη βίωση και την κατανόηση του κόσμου. Έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση και
τη σταθεροποίηση των ανθρώπινων συμπεριφορών απέναντι στον κόσμο. Λειτουργούν
ως σηματοδότες της γνώσης, ως εικονογραφία προθέσεων, ως πηγή δύναμης, εξουσίας
και κοινωνικού ελέγχου. Με την «επέμβαση» των μνημείων, το τοπίο αρχίζει σταδιακά
να γίνεται όχι μόνο υποκείμενο αλλά και αντικείμενο συμβολικής επεξεργασίας243.
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ΙΙ.2.iii. Τεχνολογική εξέλιξη
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι βασικός παράγοντας μεταβολής της
βιωματικής εμπειρίας, γιατί επιδρά στις φυσικές ιδιότητες και τις αισθήσεις, π.χ. ελέγχει
την κινητικότητα, τις διαδρομές, επιταχύνει τις μεταμορφώσεις του τοπίου. Έτσι, το
σύστημα γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής αλλάζει τη μορφή του τοπίου. Κάθε τοπίο
είναι προϊόν της εκάστοτε ιστορίας των τεχνικών και της κοινωνικής ιστορίας. Από την
άλλη, και οι δύο αυτές συνιστώσες, τεχνολογία και κοινωνία, υπόκεινται στις
επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος. Εφόσον το τοπίο είναι βίωμα, η αλλαγή της
μορφής του, η παραγωγή άλλου τοπίου ισοδυναμεί με τη μεταβολή της βιωματικής
εμπειρίας.
Ως γεωργικό εργαλείο το άροτρο προσδίδει νέα μορφή στο τοπίο, παράγει το
τοπίο244. Οργώνει και προκαλεί, για παράδειγμα, μια αργή κατηφορική μετακίνηση του
χώματος, το συγκεντρώνει στο κάτω μέρος του χωραφιού, ενώ λεπταίνει το έδαφος πιο
πάνω245.
Οι αλλαγές των μέσων μεταφοράς μεταβάλλουν, επίσης, την αντίληψη για το
χώρο και το τοπίο. Ο ποιητής Henei γράφει «ακόμα και οι βασικές θεμελιώδεις
αντιλήψεις για το χώρο και το χρόνο έχουν αρχίσει να αμφιρρέπουν, να ταλαντεύονται.
Ο χώρος δολοφονείται από τις γραμμές των σιδηροδρόμων. Νιώθω όλα τα βουνά και τα
δάση όλων των χωρών να προωθούνται στο Παρίσι. Ακόμα και τώρα μπορώ να μυρίσω
τις φλαμουριές της Γερμανίας. Τα διασπώμενα σε αφρούς κύματα της Βόρειας
Θάλασσας στροβιλίζονται πάνω στην πόρτα μου»246.
Η ανακάλυψη και η χρήση του άρματος στη μυκηναϊκή Ελλάδα 247 θα πρέπει να
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πρόσληψη και «κατανάλωση» των τοπίων της εποχής.
Ενώ, η ανάπτυξη των μέσων ναυσιπλοΐας 248 έφερε κοντά τις στεριές, έφερε στα χέρια
των πρώιμων ναυτικών και ταξιδευτών όσα μέχρι πρότινος ήταν κουκκίδες στον
ορίζοντα.
Συνοψίζοντας, για τη διαμόρφωση και τις μεταβολές της βιωματικής εμπειρίας
κατά τη συνάντηση ανθρώπων και φυσικών τοπίων στην Προϊστορία, στη σφαίρα της
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Παπαγεωργίου 2002.
245

79

καθημερινότητας, αλλά και του νου και της ψυχής, σημαντικότατος είναι ο ρόλος των
συγκινησιακών εκδηλώσεων που έχουν τις ρίζες τους στο σώμα. Επιλέξαμε δύο μορφές
κίνησης: την απλή επιβιωτική, π.χ. του κυνηγού τροφοσυλλέκτη, και τη χορευτική
κίνηση στην Εποχή του Χαλκού. Με στόχο να δούμε την κοινή βασική δομή που έχει η
ανθρώπινη εμπειρία, κοινή εφόσον διαμορφώνεται μέσα από τις ιδιότητες της κίνησης
και των αισθήσεων ενός σώματος που παραμένει σε γενικές γραμμές το ίδιο διαχρονικά
και διαπολιτισμικά. Η εμπειρία αυτή που συνίσταται δυναμικά από όλα τα στοιχεία
ενός βιώματος, πρωτοστατεί στη διαδικασία συμβολοποίησης και υποδαυλίζει την
κοινωνική εξέλιξη. Ο άνθρωπος στα νεολιθικά χρόνια, για παράδειγμα, αναγνωρίζοντας
στον εαυτό του την ικανότητα να μεταμορφώνει το τοπίο, προχωράει παραπέρα και
έτσι αλλάζει με όπλο την ψυχική του δύναμη τον κόσμο249.

Χώρος και Χρόνος στο Προϊστορικό Αιγαίο
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ΙΙΙ.1. Ενότητα, ιδιότητες και κοινωνική διάσταση του χωροχρόνου

ΙΙΙ.1.i. Ο χωροχρόνος ως μέτρο του σύμπαντος των ανθρώπων και των
φυσικών τοπίων
Η συνεξέταση του χώρου και του χρόνου υπογραμμίζει την άρρηκτη σχέση τους,
ενώ η εξέταση του καθενός ξεχωριστά, έστω για τις εκάστοτε «ανάγκες της μελέτης» 250,
ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί η ουσία τους. Δεν μπορούμε να ορίσουμε το φυσικό τοπίο
παρά με όρους σχέσεων χώρου και χρόνου. Το τοπίο είναι μια συνεχής διαδικασία
ανάπτυξης, διάλυσης και αντικατάστασης251. Η δυσκολία κατανόησης της άρρηκτης
σχέσης χώρου και χρόνου, δηλαδή του συμπαγούς μορφώματος του χωροχρόνου, είναι
ανάλογη της δυσκολίας του ανθρώπου να αυτοπροσδιοριστεί. Ο χώρος και ο χρόνος, ως
φυσικές κατηγορίες, συναποτελούν τις δύο βασικές διαστάσεις της ανθρώπινης
εμπειρίας.
Η αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου με το χωροχρόνο που ορίζεται από αυτόν,
αλλά και τον προσδιορίζει, συνιστά το μέτρο του σύμπαντος των ανθρώπων και των
φυσικών τοπίων και στο προϊστορικό Αιγαίο. Το πού και το πότε, όπως
αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοεπικαλύπτονται ως ένα σώμα με φαινομενικά
διαφορετικές εκδηλώσεις, ορίζουν αλλά και ορίζονται από την ανθρώπινη δράση. Ο
χώρος έχει λόγο ύπαρξης όταν συγκρατεί στις κυψέλες του συμπυκνωμένο χρόνο˙ και ο
χρόνος δεν εμφανίζεται παρά μόνο μέσα από τη διαδοχή προσηλώσεων στους χώρους
όπου έχουμε ζήσει252.
Σε ένα επίπεδο υπεραπλούστευσης, ένα φυσικό τοπίο-το έδαφος, τα φυλλοφόρα ή
μη δέντρα, ο ουρανός, το νερό–είναι συγχρόνως χώρος και χρόνος. Η φύση αναπνέει
κάθε στιγμή, σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, υπό το φως της μέρας ή της νύχτας,
της ανατολής ή της δύσης του ήλιου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο άνθρωπος,
ως μέρος του ίδιου σύμπαντος, σε κάθε διακριτή χωροχρονική μονάδα της, επίγειας
τουλάχιστον, ζωής του. Το τοπίο περιβάλλει σφαιρικά το χωροχρόνο. Είναι ένα όλον με
αυτόν. Περιλαμβάνει όλους τους χρόνους σε ένα χώρο˙ όλους τους χώρους σε ένα
χρόνο. Ο χρόνος της νευτώνιας φυσικής, ο οικολογικός, ο δομικός, ο κοινωνικός
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Νιτσιάκος 2003, 18. Ο συγγραφέας ασχολείται με το ζήτημα της ιστορικότητας και της κοινωνικής
κατασκευής του χώρου και του χρόνου ως πολιτισμικών κατηγοριών, με παραδείγματα από την ελληνική
αγροτική πραγματικότητα και τη λαογραφία. Διαχωρίζει συμβατικά τα κεφάλαια που αφορούν στο χώρο
και το χρόνο, αλλά τονίζει ότι η στενή σύνδεσή τους ανακύπτει συνεχώς και μέσα από την ίδια την
ανάλυση, όπως και η τάση αποσύνδεσής τους στο πλαίσιο των σύγχρονων ιστορικών εξελίξεων.
251
Muir 1999, 15.
252
Bachelard 1982.

81

χρόνος συνυπάρχουν στο τοπίο. Το ίδιο και στο οικοσύστημα συμβιώνουν οι
κοινωνικοί χώροι, οι κατοικιακές δομές, τα οικονομικά και πολιτικά πεδία…
ΙΙΙ.1.ii. Η έννοια της στιγμής στο τοπίο και στην αρχαιολογία του
Μετρώντας τη βιωματική εμπειρία στα τοπία του προϊστορικού Αιγαίου, δεν είναι
δυνατόν να παραβλέψουμε ότι, μέσα από το ενωτικό στοιχείο και την κοινωνική
υπόσταση του χωροχρόνου, ως βασικές του ιδιότητες προβάλλουν ανάγλυφα η
δυναμικότητα και η προσωρινότητα. Η δυναμικότητα προκύπτει από τις ποικίλες
μορφές δυισμού που αναγνωρίζονται αλλά και μέσα από τη δυναμική εικόνα της
αέναης ροής των πραγμάτων. Ιδιαίτερα η προσωρινότητα στο χωροχρόνο θέτει σε
περίοπτη θέση τη δύναμη της κάθε στιγμής, εφόσον κάθε στιγμή του παρόντος είναι
συνδυασμός στιγμών του παρελθόντος.
Χώρος και χρόνος προσλαμβάνονται, κατά τον Darvill, ανάλογα με τις
κοινωνικές τους συνάφειες, δομούνται για να αντανακλούν τους εκάστοτε συμβολικούς
κώδικες και έτσι προσδένονται στην κοσμολογική τάξη 253. Αυτή είναι η μια πλευρά της
διττότητας που χαρακτηρίζει, κατά τον Bailey, το χρόνο˙ η υποκειμενική. Σύμφωνα με
την άλλη πλευρά, την αντικειμενική, ένα γεγονός ορίζει μια διάρκεια και μια σειρά
γεγονότων ορίζουν μια δομή254. Ο χρόνος, λοιπόν, εκτός από διαδοχή, έχει και
διάρκεια˙ εκφράζει συνέχεια και μεταβολή, διαδικασία και γεγονός.
Ο Lucas βλέποντας το πολυδιάστατο του χρόνου σε αναλογία με εκείνο του
χώρου, επεκτείνει το διάγραμμα Husserl. Σύμφωνα με αυτό ο χρόνος δεν είναι μια
ευθεία πορεία γεγονότων αλλά κάθε γεγονός απεικονίζεται με οριζόντιες όσο και με
κάθετες γραμμές λόγω του βάθους που διαθέτει. Ο μελετητής, λοιπόν, συνυπολογίζει το
διαφορετικό απόηχο αλλά και την ποικιλόμορφη και άνιση επίδραση που έχουν τα
γεγονότα στη ροή του χρόνου. Απόρροια αυτής της θεώρησης είναι ένα ακόμη δίπολο
στην αντίληψη του χρόνου πέρα από το υποκειμενικό-αντικειμενικό: το αφηρημένο
(abstract)-ουσιαστικό (substantial)255. Οι άνθρωποι, δηλαδή, βιώνουν με διαφορετικούς
τρόπους τα συμβάντα της ζωής με άμεση συνέπεια η ροή του χρόνου να μετατρέπεται
σε ροή αισθήσεων, συναισθημάτων, βιωμάτων εν τέλει.
Στην προσωρινότητα μιας αρχαιολογικής θέσης ενυπάρχουν η διάρκεια και η
διαδοχή, μέσα από τη διαμόρφωση της απόθεσης, ως αποτελέσματος ανθρώπινης
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δράσης ή αργής φυσικής διαδικασίας256. Σε άμεση συνάρτηση με τη δημιουργία, την
τροποποίηση ή την εξαφάνιση μιας θέσης βρίσκεται φυσικά το γύρω περιβάλλον.
Επομένως, η διάρκεια και η διαδοχή δεν συνιστούν μόνο χρόνο, αλλά εγγράφονται και
στο χώρο, χωρίς αυτόν δεν είναι ορατές, δεν υπάρχουν. Τα τοπία ενσωματώνουν χρόνο
σε διαφορετικές κλίμακες επειδή ενσωματώνουν πολλαπλούς χρόνους σε πολλαπλούς
τόπους, υλικοποιούν όχι μόνο τη συνέχεια και τη διαδοχή, αλλά και την αλλαγή και το
μετασχηματισμό257.
Θέλοντας να δηλώσει ότι όταν τα γεγονότα εγγράφονται στο χώρο διατηρούν το
παρελθόν και έχουν προεκτάσεις στο μέλλον, ο Ingold εισάγει τον όρο taskscape για
την προσωρινή και επείγουσα φύση της ανθρώπινης διαβίωσης στο τοπίο και φέρνει
έτσι σε αντιδιαστολή την προσωρινότητα των τοπίων και την ιστορική ή τη
χρονολογική χωρική θεώρηση258. Η ιδέα του taskscape, δηλαδή, του σταθερότυπου των
δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, εντοπίζεται στους ρυθμικούς εκείνους
συγχρονισμούς από τους οποίους προκύπτει η αναίρεση της διάκρισης ανάμεσα στο
landscape και το taskscape με αποτέλεσμα το ίδιο το τοπίο να μοιάζει θεμελιακά
προσωρινό. Κατά τον ερευνητή, στο ερώτημα ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης της
αρχαιολογίας, η απάντηση θα μπορούσε να είναι: η ίδια η προσωρινότητα του τοπίου 259.
Ανάλογη κριτική διάθεση προς τις χρονοκεντρικές προσεγγίσεις εκφράζει και ο J.
Mcglade260 κατά την εξέταση της δυναμικής του τροποποιούμενου από τον άνθρωπο
τοπίου και της έντονης εκδήλωσης του σύγχρονου ενδιαφέροντος για τις σπουδές
τοπίου. Κατά τον C. Witmore, η αρχαιολογία του τοπίου, διαθέτει μεθόδους ικανές να
συλλάβουν τη στιγμιαία φύση του χρόνου στο τοπίο261. Για τον ίδιο, ο χρόνος δεν είναι
απλώς μια εξωτερική παράμετρος μέσα από την οποία δομείται και χρονολογείται η
μεταβολή του τοπίου, αλλά και μια ποιότητα του χώρου που αναδύεται από στιγμιαίες
εμπλοκές με αυτόν, συμπεριλαμβανομένης και της αρχαιολογικής εμπλοκής.
Αν δούμε το τοπίο ως ένα συνονθύλευμα στιγμών, τότε μπορούμε να
αναζητήσουμε «στιγμιότυπα» του αιγαιακού σύμπαντος των ανθρώπων και των
φυσικών τοπίων, όπως σημειώνουμε τα στίγματα της εύρεσης των αντικειμένων στο
ανασκαφικό τετράγωνο, ή, σε μεγαλύτερη κλίμακα, τις κουκκίδες για τις προϊστορικές
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θέσεις στο χάρτη. Εάν, λοιπόν, χρησιμοποιήσουμε το «κλιμακόμετρο» και για το χρόνο,
δήλωση της εποχής μπορεί να είναι η απόδοση ενός νεαρού ζώου. Κατά τη μελέτη των
H. και M. van Effentere με θέμα τη χρονικότητα στις μινωικές σφραγίδες και τα
σφραγίσματα μπορεί να δει κανείς και διαδοχή εποχών μέσα από τα στάδια της
καθημερινής ζωής, για παράδειγμα όταν στις τρεις πλευρές μιας πρισματικής σφραγίδας
παριστάνονται αντίστοιχα σκηνή ζευγαρώματος, μια κατσίκα με τα κατσικάκια της και
ένας κεραμέας με δοχεία πιθανόν τυριού 262. Σε ακόμη μικρότερη χρονική κλίμακα, οι
γυναίκες κάτω από έναστρο ουρανό (;) στην τοιχογραφία από το Δωμάτιο 1 της Οικίας
των Γυναικών στο Ακρωτήρι263 μπορεί να παραπέμπουν σε στιγμιότυπο, σε έναν ακόμη
ειδικότερα προσδιορισμένο χρόνο, αυτόν της νύχτας.

ΙΙΙ.1.iii. Ανάγνωση και αφήγηση χώρου-χρόνου-κοινωνίας στη φύση,
στον υλικό και άυλο πολιτισμό
Στη σχέση χώρου–χρόνου η ιδέα της αφήγησης είναι κεντρική, εφόσον, μέσω
αυτής ο τόπος αποκτά λειτουργικό νόημα. Η αφήγηση συγκροτείται μέσα από τη
σύνδεση των τόπων σε μια διαδοχή. Ενώ η σημασία της αυξάνεται με την εισροή
λεπτομερειών του τοπίου με αποτέλεσμα οι ακροατές να νιώθουν να ενισχύεται η
ταυτότητά τους μέσα από την ανάδειξη εκείνων των τμημάτων του τοπίου που τούς
είναι καλά γνωστά264.
Στοιχειοθετώντας, δηλαδή, αφηγήσεις στα καλλιτεχνικά τοπία του προϊστορικού
Αιγαίου, ανιχνεύουμε ταυτότητες, μεγεθύνουμε λεπτομέρειες του φυσικού κόσμου που
ορίζουν, πιθανόν, σημεία συνέχειας και διαδοχής, αναζητούμε την εμπειρία. Στην
αιγαιακή τέχνη η σύλληψη μιας αφήγησης είναι εφικτή μόνο όταν συνδηλώνονται
στοιχεία του φυσικού ή/και του δομημένου τοπίου. Αρκεί να αφαιρέσουμε τα βράχια,
τα φυτά, τη θάλασσα, τις αρχιτεκτονικές δομές από οποιαδήποτε παράσταση για να
διαπιστώσουμε τις αγαλματικές στάσεις των ανθρώπινων μορφών.
Κατά τον Darvill, η κοινωνική δράση εκδηλώνεται με αρχαιολογικούς όρους στον
υλικό πολιτισμό. Το συμπαγές μόρφωμα χώρου-χρόνου-κοινωνικής δράσης είναι το
υπόβαθρο ενός δυναμικού τοπιακού προτύπου, που δύναται να προσαρμόζεται στο
παρόν και να διερευνάται στο παρελθόν μέσω της αρχαιολογίας. Σε αυτό το πρότυπο,
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το τοπίο δεν υπάρχει ως φυσικός χώρος, αν και μερικές όψεις του έχουν ορατή υλική
έκφραση, αλλά λειτουργεί ως οδηγός δημιουργίας του κόσμου που φτιάχνεται από
άτομα και ομάδες και εξαρτάται από το χρόνο, αναφέρεται στο χώρο και δομείται
κοινωνικά. Ταιριάζει δε ποικιλοτρόπως στη σφαίρα όπου οι άνθρωποι προσδιορίζουν
τους εαυτούς τους265. Σ’ ένα θεμελιώδες επίπεδο της ανθρωποοικοδυναμικής
προσέγγισης, δεν υπάρχει, κατά το Mcglade, περιβάλλον ή οικοσύστημα παρά μόνο
κοινωνικο-φυσικά συστήματα, ενώ οι σχέσεις ανθρώπων-περιβάλλοντος ορίζονται έτσι
ώστε να ενσωματώνουν τη συνύπαρξη κοινωνικο-ιστορικών και φυσικών διαδικασιών
και της χωροχρονικής τους διάστασης266.
Οι ανθρώπινες δράσεις αφήνουν το χωροχρονικό σημάδι τους στο τοπίο, καθώς
και οι ίδιες «τροφοδοτούνται» από τις υπάρχουσες χωρικές δομές 267. Κατά το M.P.
Nilsson, οι προϊστορικές κοινωνίες αντιλαμβάνονται το χρόνο μέσα από δύο μεγάλες
κατηγορίες φυσικών φαινομένων, τα αστρονομικά (κινήσεις ήλιου, σελήνης και άλλων
ουράνιων σωμάτων) και τα εποχικά (κλιματικά, βιολογικά) 268. Οι σχέσεις με τα φυσικά
φαινόμενα, και κατ’ επέκταση οι μορφές και οι όψεις του φυσικού τοπίου, μέσα από το
ανθρώπινο βλέμμα, καθόρισαν τη μια ή την άλλη αντίληψη για το χωροχρόνο και
καθοδήγησαν το δαμασμό του.
Στο φυσικό τοπίο βρίσκεται το αρχέτυπο για κάθε σύστημα αντιλήψεων, κάθε
πλαίσιο οργάνωσης του χωροχρόνου. Οι άνθρωποι «διαβάζουν» σε αυτό το χρόνο
έναρξης και διάρκειας της δραστηριότητάς τους, όσο και τις χωρικές δυνατότητες και
τα όριά της. Για παράδειγμα, η ανατολή του ήλιου, η χάραξη της αυγής σηματοδοτούν
την αρχή των ενεργειών που χρειάζονται φως. Στην ελληνική ύπαιθρο, και όχι μόνο, οι
αγροτικές εργασίες προσδιορίζονται διαχρονικά, ως προς τη διάρκειά τους, με βάση τη
θέση του ήλιου, π.χ. όταν ο ήλιος «ψηλώσει ένα καλάμι» ή «βρεθεί πίσω από εκείνο το
λόφο».
Η κίνηση των ουράνιων σωμάτων και οι ευρύτερες ενδείξεις της φύσης και του
τοπίου έχουν κυρίαρχο ρόλο στη χωροχρονική ροή και την οριοθέτηση των
ανθρώπινων ενεργειών. Η αναφορά ονομάτων μηνών στο Έργα και Ημέραι του
Ησιόδου χαρακτηρίζεται, από τον Χ. Μπουλώτη, πρακτικά άχρηστη, εφόσον για τη
δήλωση των διαφόρων δραστηριοτήτων χρήσιμη ήταν η αναφορά στις τροπές του ήλιου
269
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Η ανάγκη χωροχρονικού προσδιορισμού από τον άνθρωπο ταυτίζεται με εκείνη
του να ελέγξει και να αξιοποιήσει το άπειρο του χώρου και του χρόνου μέσα στο οποίο
καλείται να ζήσει. Αυτό το καταφέρνει σταδιακά μέσα από διαδικασίες διαχείρισης του
χωροχρόνου και διαμόρφωσης μιας αντίληψης γι’ αυτόν, ανάλογα με το βαθμό
αυτογνωσίας και το κοινωνικό του στάδιο.
Το μυθολογικό σύστημα, ως έκφραση αυτοπροσδιορισμού, τοποθετεί τη γέννηση
του χρόνου στον ελληνικό μύθο, κατά τη Θεογονία του Ησιόδου, σε προχωρημένο
στάδιο της ανθρωπότητας μαζί με τις προϋποθέσεις ομαλής κοινωνικής συνύπαρξης.
Ενώ, στο Έργα και Ημέρες, όπου στόχος του συγγραφέα δεν είναι η δημιουργία αλλά η
διατήρηση της τάξης του σύμπαντος270, αναδεικνύεται η ποιότητα της σχέσης φυσικού
τοπίου και ανθρώπων, εφόσον οι εποχές έχουν νόημα μόνο ως προς την ανθρώπινη
δράση, ορίζονται για να προσδιορίσουν τα ανθρώπινα έργα. Μετά τη λήξη, λοιπόν, της
Τιτανομαχίας και στη συνέχεια μιας σειράς γόνιμων συγκρούσεων και ερωτικών
περιπτύξεων, ο Δίας καλείται να διατηρήσει την αρμονία του σύμπαντος μέσα από τη
διασφάλιση της ενότητας της ηθικής τάξης και του φυσικού κόσμου. Έτσι, με τη
Θέμιδα ο θεός θα γεννήσει τις Ώρες (Εικ. 28), δηλαδή, μορφές χρόνου που συνδέονται
με τον κύκλο των εποχών και σχετίζονται με το φυσικό σύμπαν του οποίου και
συνιστούν την τελική δομική μορφή271. Οι Ώρες, όμως, είναι ηθικές προσωποποιήσεις
κατά τον Π. Λεκατσά272, και όχι οι γνωστές εποχές του έτους, τουλάχιστον στην πρώτη
τους σύλληψη. Σύμφωνα με την προσέγγιση της κοινωνικής διάστασης του
χωροχρόνου, τα ονόματά τους-Ευνομία, Δίκη, Ειρήνη-παραπέμπουν στις παραμέτρους
μιας σωστής λειτουργίας της ανθρώπινης κοινωνίας. Αυτή η «ανθρωποποίηση» του
χρόνου δεν αναιρεί τη χρονική διάσταση των Ωρών, αλλά αντίθετα την ενισχύει αφού
συνάδει με το φυσικό ή/και ηθικό ανθρωπομορφισμό του φυσικού τοπίου στην
αντίληψη των κατοίκων του Αιγαίου.

270

Sussman 1978, 73.
Όπ. π. 1978, 70-72. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία δομική μορφή του σύμπαντος ανήκει και
η γέννηση των 9 Μουσών, από την ένωση του Δία και της Μνημοσύνης.
272
Λεκατσάς 1941, σημ. 238.
271

86

Εικ. 28.
Οι Ώρες κρατούν κλαδιά με ρόδια,
σύμβολα ευγονίας και ευκαρπίας.
Ερυθρόμορφη κύλικα.
Γύρω στο 500 π.Χ.
Βερολίνο, Staatliche Museen.
(Κακριδής 1986, εικ. 128).

Συνεπώς, μετρώντας το χωροχρόνο, ελέγχονται συγχρόνως η φύση και η
ανθρώπινη κοινωνία, εφόσον χώρος και χρόνος συνιστούν τις δύο βασικές
παραμέτρους με τις οποίες μπορεί να καταγραφεί και να μετρηθεί η κοινωνική αλλαγή
273

. Ο χωροχρόνος, κατά την Τερκενλή, ως κοινωνική επιφάνεια επαφής του ατόμου με

τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκει ή όχι, παρέχει πολλές πληροφορίες για τις
ανθρώπινες σχέσεις και το πολιτισμικό-κοινωνικό τους περιβάλλον και αντίστροφα. Η
ερευνήτρια εξετάζει την κοινωνική και πολιτισμική διάρθρωση του χωροχρόνου μέσα
από το μεμονωμένο υποκείμενο και το δεσμό με τον ιδιαίτερο τόπο, δηλαδή τον
καθημερινό χώρο του ατόμου, είτε αυτός είναι προσωπικός ή συλλογικός, είτε
αποτελείται από φυσικά ή από άυλα στοιχεία: για παράδειγμα, το σπίτι, μια πατρίδα,
μια εθιμοτυπική συνήθεια. Η ιδέα του «ιδιαίτερου τόπου» διαμορφώνεται σε ατομικό
και πολιτισμικό επίπεδο αλλά και διαμορφώνει τις παραμέτρους του χωροχρόνου στις
οποίες εκτυλίσσεται, ενώ, στη συνέχεια, προάγει τρόπους ζωής που επανακαθορίζουν
το χωροχρόνο274.
Θέτοντας στη θέση του ιδιαίτερου τόπου το φυσικό τοπίο του προϊστορικού
Αιγαίου, θα αναζητήσουμε τη μετατροπή του σε βιωμένο τόπο, μέσα από την
αμφίδρομη διαδικασία διαμόρφωσης και επανακαθορισμού των παραμέτρων του
χωροχρόνου.

ΙΙΙ. 2. Βαθμίδες βιωματικής εμπειρίας στο προϊστορικό Αιγαίο
273

Tilley 1994, 10-11. Στο σχετικό ερώτημα, η σύγχρονη κοινωνική θεωρία απαντά ότι ο χώρος, όσο και
ο χρόνος, παράγονται κοινωνικά, είναι προϊόντα της ιστορίας, γι’ αυτό και διαφοροποιούνται ιστορικά οι
εκάστοτε σχετικές στάσεις και αντιλήψεις (Νιτσιάκος 2003).
274
Τερκενλή 1995, 110-112.

87

III.2.i. Οι απαρχές της σύλληψης του χωροχρόνου στα φυσικά τοπία της
Προϊστορίας
Οι βαθμίδες της αιγαιακής βιωματικής εμπειρίας θα αναζητηθούν εδώ μέσα από
την αντίληψη και τις μετρήσεις του χωροχρόνου, έννοιες οι οποίες δεν πρέπει να
συγχέονται275, ωστόσο συναντιούνται όταν πρόκειται να εκφράσουν εμπειρία.
Η σύλληψη του χωροχρόνου είναι απαραίτητη για την επιβίωση, και άρα σε
στοιχειώδη μορφή υπάρχει από την αρχή του ανθρώπινου είδους 276. Η κατασκευή
λίθινων εργαλείων από τους ανθρωπίδες στο απώτερο παρελθόν δηλώνει, κατά το
Lucas, πρόβλεψη και ικανότητα σχεδιασμού και άρα ένα είδος νοητικού χρονικού
χάρτη. Τα οστέινα αντικείμενα της Ανώτερης Παλαιολιθικής με τις εγχάρακτες
γραμμές (Εικ. 29) φαίνεται να συνιστούν έναν εξωγενή τέτοιο χάρτη, κατά το
μελετητή, ή ένα μνημοτεχνικό σύστημα κατά τον χαρακτηρισμό του d’ Errico, που
ακόμα και αν δεν συνιστά μέτρηση, αποτελεί, πάντως, ένδειξη χρόνου που εμφανίζεται
για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία277.

Εικ. 29.
Εγχαράξεις σε παλαιολιθικό οστό, πιθανόν σεληνιακό ημερολόγιο.
(Lucas 2005, fig. 3.1).

Στις απαρχές της βίωσης του φυσικού τοπίου, στις οποίες εγγράφονται οι
θηρευτικές και τροφοσυλλεκτικές πρακτικές, οι ανθρώπινες ομάδες το αντιλαμβάνονται
ως ένα σύστημα περιγραμμάτων των κινήσεων των θηραμάτων και σημείων όπου
φύονται τα εδώδιμα είδη χλωρίδας. Οι αντίστοιχες παλαιολιθικές διαδρομές συνιστούν
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μια αρχέγονη κατάληψη και μια πρωτογενή μορφή ελέγχου του χώρου, κατά μια
άποψη, τον πρώτο ανθρώπινο οίκο, στο πλαίσιο του φυσικού τοπίου278.
Κατά τον Sahlins279, οι παλαιολιθικοί κυνηγοί τροφοσυλλέκτες απολάμβαναν τη
ζωή. Στο φυσικό τους περίγυρο αφθονούσαν τα διατροφικά είδη και οι πρώτες ύλες για
τα εργαλεία τους και τα άλλα τέχνεργά τους. Ικανοποιούσαν, επομένως, σχετικά
εύκολα τις βασικές ανάγκες και επιθυμίες τους και αρκούνταν σε αυτό, διέθεταν
ελεύθερο χρόνο π.χ. για ξεκούραση, δεν διακατέχονταν από το άγχος της συγκέντρωσης
αποθέματος. Μέσα από την οπτική του ακαδημαϊκού παρατηρητή (etic view)280 τόσο
μακριά εκτείνονται οι χωροχρονικές αναγνώσεις στο φυσικό τοπίο εκείνων των
στοιχείων που μετατράπηκαν σε αξίες οι οποίες προσάρμοσαν επιτυχώς τη ζωή των
κυνηγών τροφοσυλλεκτών του παρελθόντος.

III.2.ii. Η απεικόνιση ή μη φυσικού τοπίου στην αιγαιακή τέχνη ως
αντίληψη και διαχείριση του χωροχρόνου
Η απεικόνιση του φυσικού τοπίου είναι ένα είδος διαχείρισης του χώρου και του
χρόνου που εμφανίζεται όταν έχει διαμορφωθεί μια χωριστή αντίληψη γι’ αυτούς. Στην
παλαιολιθική τέχνη, σύμφωνα με την Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, απουσιάζει εντελώς
οποιαδήποτε προσπάθεια απεικόνισης τοπίου ή εδάφους ή ακόμα ορίζοντα και
επιπλέον, λείπουν οι σκηνές και οι αφηγηματικές παραστάσεις281.
Άμεσες συνδηλώσεις χωροχρόνου στην αιγαιακή τέχνη
Στην αιγαιακή τέχνη η απλή, καθημερινή δήλωση του χωροχρόνου μπορεί να
ανιχνευθεί σε απεικονίσεις υπαίθριων χώρων και ουράνιων σωμάτων, κυρίως του ήλιου
και της σελήνης, σε σφραγιστικά δαχτυλίδια του κρητομυκηναϊκού πολιτισμού. Το
ποσοστό απεικόνισης ηλιακών συμβόλων ή αστεριών, εάν αποκλειστεί η ερμηνεία τους
ως θαλάσσιες ανεμώνες, είναι πολύ μεγάλο282.
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Σύμφωνα με μία από τις θεωρίες που αναπτύσσονται κατά την εφαρμογή της αρχαιολογίας του τοπίου
στην Πρώιμη Εποχή του Λίθου, αυτής που επεξεργάστηκε ο G. Isaac (Home Base hypothesis), οι
ανθρώπινες ομάδες συλλέγοντας τροφή και κυνηγώντας ανεξάρτητα, επικεντρώνονται σε ένα σημείο του
φυσικού περιβάλλοντος και αυτή η εστίαση λειτουργεί σαν βάση κατοίκησης (Brass 1999).
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και το συμβολισμό τους σε συνδυασμό με τις μαγικοθρησκευτικές ιδιότητες που αποδίδονται στις
σφραγίδες που τα φέρουν.
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Στα βασικότερα παραδείγματα που ακολουθούν, με τη σειρά που τα παραθέτει ο
Nilsson283, γίνεται συνδήλωση του φυσικού χώρου και του χρόνου με αποτέλεσμα οι
σκηνές να αποκτούν αφηγηματικότητα.
Σε χρυσό δακτυλίδι από τη Θήβα (Εικ. 30), με σκηνή «ιερής συνομιλίας», ένας
ακτινωτός δίσκος που έχει ερμηνευθεί ως ήλιος βρίσκεται ψηλά, ανάμεσα σε δύο
ανθρώπινες μορφές, μια γυναικεία που κάθεται σε κατασκευή που επιστέφει ζεύγος
ιερών κεράτων, και μια όρθια ανδρική απέναντί της. Στο κάτω μέρος της παράστασης,
δήλωση εδάφους.

Εικ. 30.
Ηλιοφάνεια κατά την «ιερή
συνομιλία».
Χρυσός δακτύλιος Θήβας. Μουσείο
Μπενάκη.
(Μπουλώτης 2000, εικ. 7).

Στο μεγάλο χρυσό δακτυλίδι από τις Μυκήνες (Εικ. 31) ο ήλιος εμφανίζεται ως
ακτινωτός δίσκος και η σελήνη ως μηνίσκος, ενώ και τα δύο ουράνια σώματα
περικλείουν σε ημικύκλιο δύο λεπτές υποκείμενες κυματοειδείς ταινίες που έχουν
ερμηνευθεί ως ο γαλαξίας (milky way) ή το ουράνιο τόξο. Γυναικεία μορφή (θεά;)
κάθεται κάτω από ένα δέντρο με πλούσιο φύλλωμα το οποίο φύεται σε βραχώδες
έδαφος. Φέρει στην κόμη της κρίνα ενώ κρατάει τρεις κάψες παπαρούνας. Πίσω από το
δέντρο μικρή μορφή απλώνει τα χέρια προς τα κλαριά του. Μπροστά στη «θεά», άλλη
μικρή μορφή προσφέρει άνθη. Δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία κρατάει κρίνα,
κατευθύνονται προς την καθιστή γυναίκα. Στο άνω τμήμα της παράστασης ίπταται
μικρή μορφή με κράνος, δόρυ και οκτώσχημη ασπίδα. Άλλα σύμβολα στην παράσταση,
ο διπλός πέλεκυς και οι λεοντοκεφαλές284.
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Nilsson 1927, 355-363.
Hood 1987, 275, Nilsson 1927, 355, Ιακωβίδης 1994.
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Εικ. 31.
Ήλιος και σελήνη μαζί σε γυναικεία τελετουργική σκηνή.
Χρυσό δακτυλίδι από τις Μυκήνες.
Υστεροελλαδική Ι, π. 1600-1500 π. Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
(Ιακωβίδης 1994, εικ. 78).

Την τελετουργική σκηνή στο χρυσό δακτυλίδι από την Τίρυνθα 285 (Εικ. 32)
επιστέφουν ο εξάκτινος τροχός του ήλιου, κλαδιά και, στη μια πλευρά, ο μηνίσκος της
σελήνης με το κοίλο μέρος προς τα κάτω. Στο κάτω μέρος της παράστασης, οριζόντια
ταινία και αμφιημιρόδακες. Γυναικεία μορφή (θεά) κάθεται σε θρόνο υψώνοντας με το
ένα χέρι κωνικό δοχείο. Πίσω από το θρόνο πουλί και κολόνα με επιστύλιο. Προς τη
θεά βαδίζουν τέσσερις λεοντόμορφοι δαίμονες που κρατούν από μια πρόχου. Ανάμεσά
τους φυτρώνουν κλαριά που θυμίζουν στάχυα 286.

285
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Nilsson 1927, 355, 125.
Ιακωβίδης 1994.
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Εικ. 32.
Ήλιος και σελήνη μαζί κατά τη
διάρκεια τελετής.
Χρυσό δακτυλίδι Τίρυνθας.
Υστεροελλαδική ΙΙ,
1500-1400 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
(Μπουλώτης 2000, εικ. 5).

Ο ηλιακός δίσκος και η ημισέληνος εικονίζονται, επίσης, σε χάλκινο πλακίδιο
από το σπήλαιο του Ψυχρού στην ανατολική Κρήτη (Εικ. 33). Διάφορα άλλα στοιχεία
της φύσης αλλά και ανθρώπινη παρουσία γεμίζουν το πεδίο της παράστασης και
παραπέμπουν στον ουρανό, τη θάλασσα, τη στεριά: πουλί, ψάρι, φυτά, κέρατα
«καθοσίωσης» που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν βουνοκορφές, τα γραμμίδια στο
γύρω πλαίσιο ίσως υποδηλώνουν το έδαφος.

Εικ. 33.
Ήλιος και σελήνη ανάμεσα σε στοιχεία
του φυσικού τοπίου.
Χάλκινο πλακίδιο από το Ψυχρό.
(Μπουλώτης 2000, εικ. 3).

Έμμεσες συνδηλώσεις χωροχρόνου στην αιγαιακή τέχνη
Έμμεσες

συνδηλώσεις

του

χωροχρόνου

ανιχνεύονται

σε

απεικονίσεις

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, π.χ. γεωργικών ή ναυτικών, αφού προϋποθέτουν και
αυτές τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων σε ημερήσια, εποχική, ετήσια βάση, και
αποτυπώνουν φυσικά τοπία γεμάτα από στοιχεία της ανθρώπινης εμπειρίας.
Το χωροχρόνο δηλώνουν, στη Μικρογραφική Ζωφόρο της Νηοπομπής στο
Ακρωτήρι (Εικ. 34), π.χ. η ήρεμη θάλασσα, η διαμόρφωση των ακτών, το ανάγλυφο
της στεριάς, όλα σε συνάρτηση με τους ανθρώπους που δρουν μέσα τους. Ο
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χαρακτηρισμός της παράστασης ως μιας θαλάσσιας θηραϊκής επιχείρησης από τον
Ντούμα, με την αφετηριακή Πόλη Ι του στόλου να ταυτίζεται με το Ακρωτήρι που ήταν
και είναι αναγνωρίσιμο μέσα από τα χωρικά γνωρίσματά του 287, οφείλεται στην
καλλιτεχνική απεικόνιση αλλά και την ερευνητική πρόσληψη ενός διαχρονικά
βιωμένου φυσικού τοπίου˙ οφείλεται, εντέλει, στην εμπειρία που μετριέται με τις
συγκεκριμένες διαστάσεις του χώρου και του χρόνου. Άνθρωποι-κάτοικοι αυτού του
νησιωτικού περιβάλλοντος, γέννησαν και γεννήθηκαν από αυτό το φυσικό τοπίο και οι
ίδιοι πάλι το «απολίθωσαν» χωρικά και χρονικά στην εν λόγω τοιχογραφία.

Εικ. 34.
Νηοπομπή πλέει παράλληλα με
πολύχρωμο βραχώδες ακρωτήρι.
Μικρογραφική Ζωφόρος.
Νότιος τοίχος Δωματίου 5. Δυτική Οικία.
Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
(Ντούμας 1999, εικ. 37).

Θρίαμβος πολεμιστών, εορτή σποράς, επιστροφή από το θερισμό είναι οι
κυρίαρχες ερμηνείες που έχουν δοθεί στην παράσταση του Αγγείου των Θεριστών από
την Αγία Τριάδα288 (Εικ. 26). Τα δρεπάνια προεκτείνουν την εικόνα και λειτουργούν ως
παραπομπή στα χωράφια που χρυσίζουν την εποχή που τα στάχυα θερίζονται, εικόνα
οικεία, αγροτική, ηλιόλουστη.
«Λιγότερη» απεικόνιση…
Η «απεικόνιση» χωροχρόνου στη μυκηναϊκή ζωγραφική (Εικ. 35) μπορεί να
αναζητηθεί στις αποδόσεις δέντρων, φυτών, λουλουδιών, καθώς και ζώων, πουλιών ή
θαλασσινών, που συνηθίζονται στα ηπειρωτικά μυκηναϊκά κέντρα (στο παλαιό και το
νέο ανάκτορο της Τίρυνθας, στο ανάκτορο της Πύλου) ή σε κτηριακούς χώρους των
ίδιων των Μυκηνών (στο ανάκτορο και την Οικία της Ανωφέρειας), χωρίς, όμως, κατά
την Ι. Κριτσέλη-Προβίδη, αυτές να μπορούν να συγκριθούν με τις πλούσιες
287
288

Ντούμας 1999, 47.
Hood 1987, 177.
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φυσιοκρατικές παραστάσεις των μινωικών τοιχογραφιών. Είναι χαρακτηριστική η
έλλειψη σκηνών που αποδίδουν το φυσικό περιβάλλον στο σύνολο των τοιχογραφιών
του θρησκευτικού κέντρου των Μυκηνών289. Μήπως οι κρητικές αποδόσεις τοπίων
απηχούν πολιτισμικές ταυτότητες στο πλαίσιο θρησκευτικών ή συμβιωτικών
κοινωνικών δομών της εποχής; Ενώ, οι μυκηναϊκές, περισσότερο επικυριαρχικών στη
φύση ταυτοτήτων290; Ή μήπως οι τελευταίες αντανακλούν απλώς λιγότερες περιηγήσεις
στα φυσικά τοπία;

Εικ. 35.
Κυνήγι κάπρου σε τοπίο με
στυλιζαρισμένα φυτά.
Τοιχογραφία από το ανάκτορο της
Τίρυνθας.
Υστεροελλαδική ΙΙΙΒ, 13ος αι. π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
(Μπουλώτης 1995, εικ. 29).

Ως προς τις μεταβολές στο τοπίο και την αντίστοιχη ανθρώπινη εμπειρία που
προκαλεί η παρέμβαση των ανθρωπογενών μνημείων, αρκεί να φανταστούμε τις δύο
βασικές μυκηναϊκές αρχιτεκτονικές μεγαδομές, τις ακροπόλεις και τους θολωτούς
τάφους, να δεσπόζουν π.χ. στο αργολικό τοπίο όσο, βέβαια, και στους νοητικούς χάρτες
των δημιουργών και «καταναλωτών» τους. Ως ένας υψηλός, περίκλειστος χώρος, η
ακρόπολη περιορίζει τον ορίζοντα, κατευθύνει τις αισθήσεις, συμβάλλει, ίσως, και στη
σχηματοποίηση που χαρακτηρίζει τις σκηνές της φύσης στις μυκηναϊκές τοιχογραφίες.
Κατά τον P. Rehak, ο παραμερισμός των φυσικών τοπίων στη μυκηναϊκή
ζωγραφική προς όφελος πολεμικών, κυνηγετικών ή πομπικών σκηνών, οι οποίες ενίοτε
289

Κριτσέλη-Προβίδη 1982, 102.
«Σε ένα πρωταρχικό στάδιο αναζήτησης πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από το τοπίο, μέσα από τις
απεικονίσεις του φυσικού τοπίου σε διάφορα πολιτισμικά συστήματα μπορούμε να αναγνωρίσουμε
διαστάσεις της πολιτισμικής ταυτότητας, όπως αυτές προβάλλονται στην αντίληψη της φύσης από τον
άνθρωπο. Οι απεικονίσεις αυτές, συνήθως, εκφράζουν με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας τη σχέση των
ανθρώπων με το φυσικό τους περιβάλλον, σύμφωνα με την οποία οι ανθρώπινες κοινωνίες μπορούν να
διακριθούν, στοιχειωδώς, σε θρησκευτικές κοινωνίες, όπου η φύση επικυριαρχεί στον άνθρωπο,
συμβιωτικές κοινωνίες, όπου φύση και άνθρωπος συνεργάζονται σε ίση βάση, εκμεταλλευτικές
κοινωνίες, όπου ο άνθρωπος επικυριαρχεί στη φύση» (Τερκενλή 1996, 41).
290

94

αλλά σπάνια και «υποτονικά» περιλαμβάνουν γυναίκες με φυτά, συνδέεται με
πατριαρχικές κοινωνίες σε αντιπαράθεση με τις θηραϊκές τοιχογραφίες από τις οποίες
ανακύπτει ένας διακριτός ρόλος των γυναικών291.
Απεικόνιση αισθήσεων και εννοιών
Η αντίληψη του χωροχρόνου, εντάσσεται, κατά τη γνώμη μου, σε μεγάλο βαθμό
στο συγκινησιακό πεδίο, δηλώνει προχωρημένη βαθμίδα στη βίωση του φυσικού
τοπίου καθώς συνεπάγεται απεικόνιση αισθήσεων και εννοιών.
Οι H. και M. van Effentere στη μελέτη της απόδοσης του ουρανού, της γης και
της θάλασσας στην εικονογραφία της κρητομυκηναϊκής μικρογλυπτικής, βλέπουν
απεικόνιση εννοιών, συχνά, δηλαδή, δηλώνεται και λειτουργεί κάτι που δεν φαίνεται.
Κατ’ αυτούς, δεν υπάρχει άμεση απόδοση του φυσικού περιβάλλοντος. Η γραμμή του
εδάφους (Εικ. 30, 43, 44) δεν είναι το απλό επίπεδο των θεμάτων, δεν υπάρχει απλώς
για να στηρίζει τις μορφές-η ιδιότητα της βάσης εκφράζεται με τα πέλματα των
μορφών, με «το στήσιμο» του θέματος. Υπονοεί πολλά περισσότερα. Πρόκειται για τη
γη, όπου πατούν οι άνθρωποι και τα ζώα, από όπου αναδύονται τα φυτά 292. Οι απόψεις
αυτές μας θυμίζουν την αντίληψη στη Θεογονία του Ησιόδου, όπου η γη είναι η βάση.
Μετά την εμφάνιση της αρχετυπικής θεάς Γαίας ο χώρος αποκτά σημεία αναφοράς,
ορίζεται το πάνω και το κάτω 293. Επιλέγεται, έτσι, ως μητέρα των θεών και των
φυσικών τοπίων, των ηπειρωτικών και των υδάτινων, μια γυναικεία οντότητα που
αποπνέει ασφάλεια, σιγουριά, σταθερότητα. Η απόδοση της θάλασσας, αντίθετα,
συνεχίζουν οι van Effentere ενέχει μια αίσθηση ανισορροπίας και αστάθειας που
εκφράζεται μάλιστα με έναν ιδιαίτερο χειρισμό. Ψάρια και πλοία τοποθετούνται λοξά,
ενέχουν την αίσθηση της κίνησης. Ακόμα και όταν τα κύρια θαλασσινά θέματα
αποδίδονται στατικά, ο καλλιτέχνης προσθέτει τα θέματα-σχήματος V (chevrons) για
να τονίσει την κίνηση, τη ζωντάνια ενός ενεργού τοπίου, ένα «σύμπαν ανθρώπων και
θαλάσσιων τοπίων» σε δράση. Αυτή η απεικόνιση ρευστότητας θυμίζει τον αμφίθυμο
χαρακτήρα της θάλασσας όπως αντικατοπτρίζεται και στους μύθους, που είναι άλλοτε
γαλήνια, φιλική για τους ανθρώπους και τα πλοία τους και άλλοτε απειλητική και
επικίνδυνη. Για παράδειγμα, στα ονόματα των πενήντα Νηρηίδων στη Θεογονία του
Ησιόδου υπονοείται η θετική της πλευρά-Σαώ, Κυμοθόη, Γαλήνη, Κυματόληγη είναι
μερικά από αυτά. Αντίθετα, τρικυμίες προξενεί ο Ποσειδώνας συχνά στην Οδύσσεια
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ενώ θύελλες προκαλούν τη συντριβή του ελληνικού στόλου κατά την επιστροφή του
από την Τροία294.
Για τους van Effentere, πάλι, μικρή σημασία έχει στην κρητομυκηναϊκή
μικρογλυπτική η τάση προς την αφαίρεση στις προανακτορικές, τις παλαιοανακτορικές
και τις ταλισμανικές σφραγίδες ή η προτίμηση στις σχηματικές μορφές, τις λιγότερο ή
περισσότερο παραμορφωμένες από τις διάφορες τεχνικές και τις συμβάσεις. Για τους
δύο Γάλλους μελετητές η τέχνη αυτή πλαισίωνε πάντα μια αχρονική απεικόνιση που
απέδιδε την ουσία ή το στιγμιαίο μιας κατάστασης, ενώ ακόμα και ο συνδυασμός
αυτών των δύο δεν γινόταν προς όφελος της χρονικότητας. Η δε κίνηση προσέδιδε
κάποτε μια ψευδαίσθηση χρόνου στις παραστάσεις295.
Παρόλα αυτά η ενδελεχέστερη αναζήτηση αντίληψης χρόνου από τους δύο
Γάλλους μελετητές επέφερε την «ανάγνωση» στην κρητομυκηναϊκή μικρογλυπτική των
εννοιών του άπειρου, της διάρκειας, της διαδοχής και της αιτιότητας, ως εξής296:
Το άπειρο δηλώνεται μέσα από τα θέματα των μαιάνδρων (Εικ. 36) και του
λαβύρινθου (Εικ. 37) παρά τη γεωμετρικότητα αυτών των σχημάτων. Νοητικά,
μάλιστα, το ατέρμονο του χρόνου συναντά, κατά κάποιο τρόπο, το ατέρμονο του
χώρου.

Εικ. 36.
Μαίανδρος: αποτύπωση του ατέρμονου του χρόνου.
Από θολωτό τάφο Α της Αγίας Τριάδας.
Μουσείο Ηρακλείου, αρ. κατ. 443.
(CMS II1 16).
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Εικ. 37.
Λαβύρινθος: μια ακόμη αποτύπωση του ατέρμονου
του χρόνου.
Από θολωτό τάφο στα Καλάθιανα Μεσαράς.
Μουσείο Ηρακλείου, αρ. κατ. 814.
(CMS II1 123).

Αντίθετα με την προηγούμενη έννοια του άπειρου παρατηρείται δήλωση μιας
οριοθετημένης «διάρκειας», ενός «συμπυκνωμένου» χρόνου. Για παράδειγμα, το
πάτημα των σταφυλιών στο σφράγισμα των Μαλίων (Εικ. 38) ενέχει μια διαδικασία
που υπονοείται από το εικονιζόμενο στιγμιότυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας και
επιπλέον συνδηλώνεται από τα αντικείμενα που περιβάλλουν το κεντρικό θέμα-την
κόφα, το δοχείο για το μούστο.

Εικ. 38.
Πάτημα σταφυλιών: απόδοση του στιγμιαίου του
χρόνου.
Σφράγισμα από το Χρυσόλακκο Μαλίων.
Μουσείο Ηρακλείου.
(CMS II1 420b).

Η έννοια της διαδοχής εμφανίζεται στη σκηνή με τις αγριόπαπιες στο βάλτο στη
σφραγίδα από την Καζάρμα (Εικ. 39) εφόσον το κάθε ένα από τα τρία εικονιζόμενα
πουλιά πιθανόν να αντιπροσωπεύει και ένα διαφορετικό στάδιο μιας κίνησης
προσέγγισης και προσγείωσης στον καλαμιώνα, όπως δηλώνεται από τον τρόπο
απόδοσης των φτερών τους.
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Εικ. 39.
Αγριόπαπιες στο βάλτο: απόδοση του
διαδοχικού στο χρόνο.
Εκμαγείο σφραγίδας από θολωτό τάφο
στην Καζάρμα.
Μουσείο Ναυπλίου.
(CMS V2 582).

Τέλος, η απεικόνιση αιτίου και αποτελέσματος υποδηλώνει την έννοια του
προτερόχρονου αλλά και προϋποθέτει το «ξετύλιγμα» του χρόνου ανάμεσά τους. Αυτό
εικονογραφείται για παράδειγμα στις σκηνές μαχών (Εικ. 40) ή σύλληψης του ζώου
προς θυσία, όπου μάλιστα η παρουσία του άνδρα δεν είναι απαραίτητη για τη δήλωση
της πράξης όταν υπάρχει το δίχτυ (Εικ. 41).

Εικ. 40.
Μάχη αντρών, ένας ήδη στο έδαφος.
Παρίσι. Cabinet des Medailles.
(CMS IX 158).

Εικ. 41.
Ταύρος στο δίχτυ.
Από το ιερό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
(CMS I2 53).
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Τα δομικά υλικά με τα ιδιαίτερα χρώματα της θηραϊκής γης και η διαχείριση του
φυσικού φωτός στο πλαίσιο της αιγαιακής αρχιτεκτονικής στο Ακρωτήρι, με τα
πολύθυρα και τους φωταγωγούς297, συμμετέχουν στο παιχνίδι των αισθήσεων. Οι
πολύχρωμες, λόγω των ηφαιστειακών πετρωμάτων, όψεις των κτηρίων μεταβάλλονται
με τον ήλιο και τη βροχή θυμίζοντας το τοπίο στις διαφορετικές εποχές του χρόνου. Το
φυσικό

τοπίο μεταφέρεται

Ακρωτηρίου,

εισβάλλει

στον κατοικημένο

στο

δομημένο

πεδίο

χώρο του
της

Υστεροκυκλαδικού

κατεξοχήν

ανθρώπινης

δραστηριότητας, ενώ προβάλλεται μια χρονική διάσταση. Αυτή του προσωρινού, του
φευγαλέου. Εάν, βέβαια, οι Θηραίοι της Υστεροκυκλαδικής Ι περιόδου δεν επέλεξαν
συνειδητά τις πέτρες για να τους θυμίζουν το φυσικό τοπίο, πάντως, μέσα από τις
επιλογές τους αυτές βίωναν μια σχέση οικεία, πολύτιμη για τις αισθήσεις τους.

III.2.iii. Προσάρτηση αξιών στα φυσικά τοπία του προϊστορικού
Αιγαίου
Έλεγχος του χωροχρόνου στο προϊστορικό Αιγαίο
Οι άνθρωποι τείνουν, όμως, και να προσδίδουν στο τοπίο αξίες των δικών τους
κοινωνικών δομών, να ορίζουν οι ίδιοι το τοπίο ρυθμιστή της δράσης τους στο
χωροχρόνο. Μια τέτοια διαδικασία είναι η δημιουργία του ημερολογίου. Η μέτρηση,
δηλαδή, και καταγραφή του χρόνου σύμφωνα με συγκεκριμένες, επαναλαμβανόμενες
όψεις των φυσικών τοπίων, όπως αυτές ορίζονται από τις κινήσεις και τις τροπές των
ουράνιων σωμάτων και κυρίως του ήλιου. Αυτό είναι δαμασμός και αυστηρός έλεγχος
του χωροχρόνου προς όφελος της συλλογικότητας.
Δεδομένου ότι ο χρόνος αποκτά ποιοτικά γνωρίσματα μέσα από την κοινωνική
δράση, το εναρκτήριο σημείο κάθε μετρητικού συστήματος χρόνου είναι και αυτό
κοινωνικά προσανατολισμένο, σύμφωνα με τους ρυθμούς, τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τα
γεγονοτολογικά υπόβαθρα των κοινωνικών ομάδων. Συμβαίνει, έτσι, αντί ο χρόνος να
δημιουργεί κοινωνική δράση, η κοινωνική δράση να δημιουργεί χρόνο 298. Ο E.
Durkheim έγραφε το 1915-στηριζόμενος στη σκέψη του Γερμανού φιλόσοφου του 18 ου
αιώνα E. Kant-ότι η σύλληψη του χρόνου είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνική ζωή,
είναι μια κοινωνική κατηγορία σκέψης. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για το χρόνο

297
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Palyvou 2000, 431-432.
Chapman 1997b, 138.
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παρά μόνο μέσα από τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους διαρθρώνονται το
ημερολογιακό σύστημα και οι ετήσιες εορτές και τελετές στην κάθε κοινωνία 299.
Κατά τον Μπουλώτη, οι πινακίδες της Κνωσού και της Πύλου αποκαλύπτουν
ρητά την ημερολογιακή ρυθμολόγηση του μυκηναϊκού έτους, τον μερισμό του σε μήνες
και την αναγραφή των ονομάτων τους ή περιφράσεων διαφόρων παραγωγικών
πρακτικών, σύμφωνα με την αρχειακή δεοντολογία. Μήνας των ρόδων (wo-de-wi-jo,
FορδηFιος), από τις πινακίδες της Κνωσού, και μήνας της ναυσιπλοΐας (po-ro-wi-toljo,
ΠλωFιστός) ή μήνας της εποχής ανοίγματος του νέου κρασιού (me-tu-wo ne-wo,
μέθυος νέου) από τις πινακίδες της Πύλου. Οι δε τοπικοί μήνες προσδιορίζουν την
περιοδική αποστολή προσφορών σε ιερά και θεότητες. Η εμπειρική μέτρηση του
χρόνου στη συνάρτησή της με την στοιχειώδη έστω αστρονομική ανίχνευση θα
χανόταν στην αχλύ των αιώνων μιας και βοηθούσε τα μέγιστα τις απαιτήσεις της
ολοένα και γοργότερα αναπτυσσόμενης ναυσιπλοΐας καθώς και της κύκλιας αγροτικής
ζωής. Δύσκολα αμφισβητεί κανείς την ύπαρξη ημερολογίου στην Κρήτη από την αυγή
της 2ης χιλιετίας όταν τα ανάκτορα από την έγερσή τους επιδιώκουν να επεμβαίνουν
ρυθμιστικά και να ελέγχουν τις ποικίλες εκφάνσεις του κοινωνικού, οικονομικού και
θρησκευτικού βίου. Η σημασία του ήλιου και της σελήνης πρέπει να ήταν ρυθμιστική
στο τελετουργικό τουλάχιστον ημερολόγιο. Οι ενδείξεις συνηγορούν σε ένα σεληνοηλιακό ημερολόγιο οκταετούς κύκλου300.
Στις πινακίδες της Γραμμικής Β από την Πύλο, οι εισφορές στο ανάκτορο από την
Υπερόρειο Χώρα, την απώτερη επαρχία της πέραν της Πύλου οροσειράς, διακρίνονται,
κατά την C.W. Shelmerdine, σε τέσσερις ομάδες που αντιστοιχούσαν στην τετραπλή
φυσική διαίρεση της άνω και κάτω πεδιάδας από τους ποταμούς Μαυροζούμενα και
Πάμισο σε δύο ευδιάκριτες περιοχές301. Είναι φανερό ότι οι υπάρχουσες φυσικές
ενότητες και κατηγορίες επιχωριάζουν στο μυαλό των ανθρώπων και ανασύρονται
ανάλογα με τις ανάγκες ανάδειξης και διαχείρισής τους στο οικονομικό, πολιτικό και εν
γένει κοινωνικό επίπεδο.
Ιεροποίηση του αιγαιακού χωροχρόνου
Το πιο σημαντικό παράδειγμα προσάρτησης αξιών στο φυσικό τοπίο είναι, κατά
τη γνώμη μου, η ιεροποίηση του αιγαιακού χωροχρόνου. Εντυπωσιακοί βράχοι,
σταλακτίτες και σταλαγμίτες, ένα στόμιο που χάσκει και αιφνιδιάζει τον επισκέπτη
299
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είναι κριτήρια που συμβάλλουν στην πρόσληψη ενός σπηλαίου ως ιερού302. Στην
προέκταση της διατύπωσης αυτής του P. Faure για το κριτήριο ιερότητας ενός
σπηλαίου, βλέπουμε το κριτήριο της μετάλλαξης να εντοπίζεται στο συγκινησιακό
πεδίο του ανθρώπου˙ εκεί που θα νιώσει έντονα συναισθήματα, θα ξαφνιαστεί, θα
φοβηθεί, θα αισθανθεί ασφάλεια ή ευφορία. Ο άνθρωπος θα μεταβεί, έτσι, από την
πρωτογενή εμπειρία της θέασης του στομίου του σπηλαίου στη δευτερογενή, αυτή της
ιεροποίησής του μέσω της συγκίνησης.
Θρησκευτικές συνδηλώσεις αναγνωρίζονται σε τοιχογραφικές συνθέσεις με
εκρηκτική βλάστηση και ανθοφορία, κατά τη διατύπωση του Μπουλώτη 303. Στην
τοιχογραφία του Δωματίου 14 της έπαυλης της Αγίας Τριάδας, τα βραχώδη τοπία,
κατάφορτα από άνθη και με αιγάγρους, πιθανόν ιεροποιούνται μέσα από τη σήμανσή
τους από ελαφρά ξύλινη κατασκευή, παρόμοια με αυτή της θηραϊκής Πότνιας και
διακοσμημένη με μικρά κέρατα καθοσιώσεως και γιρλάντες. Μπροστά από την
κατασκευή

εικονίζεται

μια

γυναικεία

μορφή-θεότητα(;),

καθιστή

κατά

την

αποκατάσταση του M. Cameron ή σε χορευτική κίνηση με υψωμένα τα χέρια 304. Μια
δεύτερη γονατιστή (λατρεύτρια;) μαζεύει κρίνα και κρόκους, φυτά που φέρουν, επίσης,
το μανδύα ενός θρησκευτικού συμβολισμού.

Εικ. 42.
Τοπίο κατάφορτο από στοιχεία της φύσης και ιερούς συμβολισμούς
Ισόγειο Δωμάτιο 14 της έπαυλης Αγίας Τριάδας, κατά Cameron.
Υστερομινωική ΙΑ, π. 1550 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
(Morgan 2005, pl. 2.3).

Κατά τον ίδιο μελετητή, προς επίρρωση της ιερότητας του ανθοφόρου αυτού
τοπίου καταθέτουν ακόμη, μικρογραφικές παραστάσεις από άλλες κατηγορίες της
302
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τέχνης, με πρώτες σε σημασία τις θρησκευτικές σκηνές σε σφραγιστικά δαχτυλίδια. Η
κόσμηση μη ιερών χώρων με θέματα εμπνευσμένα από τη φύση κατά την αρχόμενη
Νεοανακτορική περίοδο ισχυροποιεί την παρατήρηση ενός θρησκευτικού περιβλήματος
σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις του βίου, συνεκδοχικά, δε, και της τέχνης. Έτσι ώστε, τα
όρια ανάμεσα στο κοσμικό και το ιερό να εμφανίζονται τις πιο πολλές φορές ρευστά.
Ιερή σηματοδότηση του έτους ανιχνεύεται, κατά τον Μπουλώτη, και στα
«μηνολόγια» των πινακίδων της Γραμμικής Β από την Κνωσό και την Πύλο, όπου οι
μήνες ονοματίζονται από θεότητες, από σημαίνοντα ιερά και από γιορτές. Για
παράδειγμα, στην Κνωσό ΔίFιος ήταν μάλλον ο μήνας της βασικής γιορτής του Δία˙
ενώ ο μήνας των ρόδων (FορδήFιο) αντιστοιχεί πιθανόν σε μια ανοιξιάτικη γιορτή,
κατά την οποία ίσως προσφέρονταν άγρια ρόδα σύμφωνα με τις πομπές γυναικών στα
τοιχογραφικά

προγράμματα

των

μυκηναϊκών

ανακτόρων

Οι

τοπικοί

μήνες

αποτελούσαν, επίσης, τα χρονικά κελύφη για περιοδική αποστολή προσφορών σε
διάφορα ιερά και θεότητες, αλλά και σε μέλη του ιερατείου305.
Μια σύνοψη «ιεροποιημένου χωροχρόνου» μπορεί να αποδίδεται στο χάλκινο
αναθηματικό πλακίδιο από το λατρευτικό σπήλαιο του Ψυχρού στην Κρήτη (Εικ. 33).
Πρόκειται, κατά τον Μπουλώτη, για μια σύνθετη σκηνή μιας θεοποιημένης φύσης ως
ενιαίου σώματος (βλάστηση, πουλί, ψάρι), όπως προτείνουν η τριπλή παρουσία
κεράτων καθοσίωσης και η παρουσία λάτρη. Ενώ, ο ήλιος και η ημισέληνος δηλώνουν
ίσως την ευνοϊκή επενέργειά τους στον εποχικό κύκλο, αλλά και την ύπαρξη σεληνοηλιακού ημερολογίου306.
Ως απόδοση θρησκευτικής σημασίας στο κρίνο της θάλασσας θα μπορούσε να
θεωρηθεί η μεγέθυνση του φυτού στην τοιχογραφία στο Ακρωτήρι (Εικ. 25).
Αποδίδοντας με υπερφυσικό μέγεθος τα παγκράτια, ο Κυκλαδίτης καλλιτέχνης του
μέσου της 2ης χιλιετίας δημιουργεί ένα νοητικό τοπίο που αν και προέρχεται από το
φυσικό ενέχει συγχρόνως και υπέρβασή του, και αυτό είναι πράξη βιωματική και
μάλιστα δευτερογενής.

Ατομικές και συλλογικές προσλήψεις του αιγαιακού χωροχρόνου
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Η πορεία από την απλή σύλληψη του χωροχρόνου στην αντίληψή του και τελικά
στην προσάρτηση αξιών σε αυτόν συντελείται διαλεκτικά σε ατομικό και σε συλλογικό
επίπεδο και αποκαλύπτει τοπικές ή και ιδιοσυγκρασιακές οπτικές. O τρόπος διαχείρισης
του χώρου, του τόπου και του χρόνου στις τοιχογραφίες της Θήρας εγείρει θέματα
επιλογής και απόφασης από τον εκάστοτε ζωγράφο, αλλά και ζητήματα συλλογικής
αφήγησης. Έχει προταθεί ότι η απόδοση κάποιων στοιχείων του χώρου είναι
γενικότερα κυκλαδική και όχι αποκλειστικά θηραϊκή307.
Οι καλλιτεχνικές ιδιαιτερότητες και ο υποκειμενισμός στην απεικόνιση του
τοπίου προσθέτουν ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της προσάρτησης αξιών στο σύμπαν
που μελετούμε. Έτσι, στη Μικρογραφική Ζωφόρο της Δυτικής Οικίας στο Ακρωτήρι οι
οκτώσχημες κροκάλες με τις επάλληλες εσωτερικές χρωματιστές ταινίες-μια πιο
σύνθετη παραλλαγή των απλών, ωοειδών-αποτελούν, φαίνεται, προσωπική δημιουργία
του «μικρογράφου»308. Η επιλογή του χρονικού σταδίου της πλοκής των αφηγήσεων
αλλά και ποια φάση σε μια τελετουργία αποδίδεται με ποιο έντονο τρόπο στην
κρητομυκηναϊκή μικρογλυπτική είναι θέμα προσωπικής εντύπωσης του εκάστοτε
δημιουργού309.
Η συλλογική αναπαράσταση του χρόνου διαφοροποιείται ανάλογα με το
εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο. Στις κοινωνικές επιστήμες ο κυκλικός χρόνος συνδέεται
με κοινωνίες που εξαρτώνται από τα φυσικά φαινόμενα, διαθέτουν πρωτογενή,
επιβιωτική παραγωγή και μια λογική αυτάρκειας. Ενώ, ο γραμμικός χρόνος
χαρακτηρίζει κοινωνίες με ανεπτυγμένη τεχνολογία που έχουν οδηγηθεί σε άλλη σχέση
με τα φυσικά φαινόμενα και με παραγωγικές σχέσεις που αποσκοπούν στη
συσσώρευση πλεονάσματος και επιβάλλουν άλλες μορφές διαχείρισης του χρόνου, π.χ.
του αφηρημένου χρόνου του μηχανικού ρολογιού. Οι δύο μορφές αντίληψης του
κυκλικού και του γραμμικού χρόνου μπορούν, κατά το Νιτσιάκο, να συνυπάρχουν στον
ίδιο κοινωνικό σχηματισμό, αν και αντιστοιχούν σε δύο ιδεότυπους κοινωνιών, την
«παραδοσιακή» και τη «σύγχρονη» κοινωνία310.
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Στις κοινωνίες όπου ο κύκλος των εποχών είναι καθοριστικός για τις παραγωγικές
δραστηριότητες, τείνει να επικρατεί η κυκλική αναπαράσταση του χρόνου, καθώς η
εμπειρία του προσδιορίζεται, ακριβώς, από τις εποχικές εναλλαγές που είναι κρίσιμες
για την επιβίωση και την αναπαραγωγή της ομάδας. Έτσι, το σχήμα χειμώνας-άνοιξη,
που αντιστοιχεί και στο δίπολο θάνατος-αναγέννηση της έμβιας φύσης και στον ετήσιο
παραγωγικό κύκλο υπαγορεύει ένα πλαίσιο οργάνωσης του χρόνου. Σε μια γεωργική
κοινότητα, όπου ο κύκλος σπορά-συγκομιδή-σπορά εξαρτάται από τις εποχές και τις
συνήθεις αντίστοιχες καιρικές συνθήκες, η ετήσια εναλλαγή τους γίνεται η βάση της
εμπειρίας του χρόνου και των αντιλήψεων γι’ αυτόν.
Με ανάλογο τρόπο, σε μια κτηνοτροφική κοινότητα, όπου η ζωή των ανθρώπων
εξαρτάται από το κοπάδι και η ζωή του κοπαδιού από τους διαθέσιμους φυσικούς
πόρους, το χρόνο καθορίζουν, καταρχήν, οι ρυθμοί των ζώων που είναι συνάρτηση του
αναπαραγωγικού τους κύκλου και, βέβαια, του κύκλου των εποχών που υπαγορεύει τις
μετακινήσεις τους από τα βουνά στους κάμπους και το αντίστροφο. Αυτή η σταθερή
εναλλαγή παράγει μια κυκλική αντίληψη του χρόνου, μια αίσθηση αέναης επανάληψης
που εκφράζεται με τη δεδομένη γεωμετρική μεταφορά του κύκλου.
Για τη γεωργοκτηνοτροφική οικονομία του προϊστορικού Αιγαίου θα δεχτούμε
τον κύκλο, έναντι της γραμμής, ως το σχήμα που φιλοδοξεί να εγγράψει την αντίληψη
του χρόνου. Θα αναζητήσουμε κύκλους βλάστησης και κοπαδιού στην τέχνη. Για τον
Persson σε παραστάσεις της κρητομυκηναϊκής σφραγιδογλυφίας αποδίδονται οι εποχές
π.χ. ανάλογα με το αν τα δέντρα έφεραν ή όχι φύλλα ή και καρπούς311.
Οι στιγμές στην καμπύλη ταινία που εκτείνεται ως συνέχεια του φυλλώματος του
δέντρου στο σφραγιστικό δακτυλίδι από τη Φαιστό (Εικ. 43) πιθανόν να παριστάνουν,
κατά το μελετητή της κρητομυκηναϊκής θρησκείας, φύλλα ή καρπούς που πέφτουν και
έτσι να δηλώνεται η εποχή που τα δέντρα χάνουν το φορτίο τους312.

χειμώνας.
Σε
ένα
τέτοιο
σχήμα,
το
παρελθόν
δεν
έχει
βάθος̇
όλο
το
παρελθόν
είναι
εξίσου
παρελθόν ̇
είναι απλά το αντίθετο του τώρα. Ο ερευνητής παραπέμπει, επίσης, στην κριτική του M. Bloch ότι οι
εθνογράφοι διατύπωσαν τη θεωρία περί κυκλικού χρόνου επειδή επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στις
τελετουργίες (Νιτσιάκος 2003, 120-130).
311
Persson 1942, 25-87.
312
Οπ. π, 35-38.
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Εικ. 43.
Χειμώνας (;).
Σφραγιστικό δακτυλίδι από τη
Φαιστό.
(Persson 1942, εικ. 2).

Στο νεοανακτορικό σφραγιστικό δακτυλίδι που προαναφέρθηκε από τον τάφο στα
Ισόπατα κοντά στην Κνωσό (Εικ. 22) η σκηνή χορού εκτυλίσσεται σε ανθισμένο τοπίο.
Τα απλωμένα στο πεδίο φυτά, ένα είδος κρίνου που θυμίζει τον ασφόδελο, και
ιδιαίτερα το φυλλοφόρο κλαδί συνδέονται με την άνοιξη. Το ίδιο δείχνει, ίσως, το
εικονιζόμενο φίδι που ξυπνάει τότε από τη χειμερία νάρκη, και μετέχει έτσι του
συμβολισμού της γονιμότητας και της αναγέννησης της φύσης313.
Κατά τον Persson πάλι, σε δακτυλίδι από τις Μυκήνες (Εικ. 44), ενώ οι
ανεικονικές θεότητες αντιπροσωπεύονται από το δέντρο και το βαίτυλο, η παρουσία
του αιγάγρου υποδηλώνει την εποχή του ζευγαρώματος. Ο μελετητής συσχετίζει το ζώο
με τους αστερισμούς της άνοιξης, τον Κριό και τον Ταύρο που μπορούν να ιδωθούν ως
«προσωποποιήσεις» της γενετήσιας ορμής, την οποία εύκολα θα παρατηρούσε ένας
βοσκός ή αγρότης στα ζώα του314. Το φυλλοφόρο κλαδί πίσω από τη ράχη του ζώου
ίσως υποδηλώνει τοπίο και κατά συνέπεια υπαίθρια σκηνή315.

313

Οπ. π., 47-50.
Όπ. π., 52-53.
315
Δημακοπούλου 1988, 198.
314
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Εικ. 44.
Άνοιξη (;)
Σφραγιστικό δακτυλίδι
από τις Μυκήνες.
Υστεροελλαδική ΙΙ, 1500-1400 π. Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
(Ιακωβίδης 1994, εικ. 83).

Μια ακόμα ιδιοσυγκρασιακή αιγαιακή οπτική στη διαχείριση του χωροχρόνου θα
μπορούσαν να αντανακλούν οι κατά πάσα πιθανότητα ονοματοθετικές αποκλίσεις στα
ημερολόγια μεγάλων μυκηναϊκών επικρατειών, όπως της Αργολίδας, με επίκεντρο τις
Μυκήνες και της Βοιωτίας, με επίκεντρο τη Θήβα, σε αναλογία με εκείνα της Κνωσού
και της Πύλου. Δηλαδή, παρά την κοινή βάση μέτρησης του χρόνου υπήρχαν τοπικά
ημερολόγια όπως δηλώνει, για παράδειγμα, ο μήνας Σφαγιάνιος στο πυλιακό μηνολόγιο
που έλκει την ονομασία του από το τοπικό μεγάλο ιερό τη Σφαγιάνα (pa-ki-ja-na) και
δεν εμφανίζεται στα ονόματα μηνών της αχαιοκρατούμενης Κνωσού316.
Συμπερασματικά, η βιωματική εμπειρία του χωροχρόνου από την απλή συμβίωση
στη συστηματική διαβάθμισή του, όπως εκφράζεται στο σύμπαν των ανθρώπων και των
τοπίων στο προϊστορικό Αιγαίο, αντανακλά κοινωνικές δομές στις υλικές και
συμβολικές τους διαστάσεις καθώς και ανθρώπινες αντιλήψεις.

316

Μπουλώτης 2000, 11.
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Μελέτες περιπτώσεων
IV.1. Θήρα: Η «Τοιχογραφία της Άνοιξης»
IV.1.i. Γενική περιγραφή και το πλαίσιο της προσέγγισης
Η Τοιχογραφία της Άνοιξης317 ή Τοιχογραφία με τα Κρίνα (Εικ. 45) βρέθηκε
στο ισόγειο του Δωματίου 2 του Συγκροτήματος Δ στο Υστεροκυκλαδικό ΙΑ
Ακρωτήρι, που είναι ένας από τους καλύτερα διατηρημένους χώρους, με άθικτη ή καλά
αποκατεστημένη τη διακόσμησή του318. Πρόκειται για μια από τις παραστάσεις φύσης,
που κοσμούν κάθε ανεσκαμμένη οικία ή κτηριακό συγκρότημα στον οικισμό και είναι
μεγάλης κλίμακας319. Θεωρείται, δε, ότι ανήκει στην πρώτη κατηγορία τέτοιων σκηνών,
που δεν ενέχουν, δηλαδή, ανθρώπινη παρουσία και στις οποίες το φυσικό περιβάλλον
χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία320. Οι συνθέσεις αυτές, άλλοτε είναι μέρος ενός
ευρύτερου εικονογραφικού προγράμματος και άλλοτε, αποτελούν ανεξάρτητες
συνθέσεις, όπως η υπό μελέτη παράσταση321.

317

Ντούμας 1999, 99-100, εικ. 66-76.
Immerwahr 2000, 473.
319
Εξαίρεση ως προς την κλίμακα αποτελεί η σκηνή με το ποτάμι στη Μικρογραφική Ζωφόρο του
Δωματίου 5 της Δυτικής Οικίας (Angelopoulou 2000, 546).
320
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν οι παραστάσεις με τα μοσχάρια (Δωμάτιο 6, Συγκρότημα Β), με το έλος
(Δωμάτιο 3β, Ξεστή 3), με τα χελιδόνια (Δωμάτιο 4, Ξεστή 3) και με το ποτάμι (Δωμάτιο 5, Δυτική
Οικία). Σ’ αυτές τις παραστάσεις η απεικόνιση του περιβάλλοντος περιλαμβάνει συνδυασμένη παρουσία
φυτών και ζώων. Οι μορφές τοποθετούνται συνήθως σε βραχώδες αλλά και σε θαμνώδες ή παραποτάμιο
τοπίο. Με εξαίρεση τον καλαμιώνα και το ποτάμι, οι άλλες εικονίζουν ένα είδος ζώου ή φυτού.
Σπανιότερα, υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τις παραπάνω παρατηρήσεις, δηλαδή, αποκλειστικές
απεικονίσεις ενός ζώου ή φυτού, όπως, τα παγκράτια ή «κρινάκια της θάλασσας» (Δωμάτιο 1, Οικία
Γυναικών), οι αντιλόπες (Δωμάτιο 1, Συγκρότημα Β) και οι πίθηκοι (Δωμάτιο 6, Συγκρότημα Β) σε
βραχώδες τοπίο, χωρίς φυτά. Στη δεύτερη κατηγορία, η φύση αποτελεί το σκηνικό βάθος ανθρώπινων
δράσεων και τα φυτικά και ζωικά είδη είναι άγρια. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι συνθέσεις με τις
κροκοσυλλέκτριες (Δωμάτιο 3α, Ξεστή 3) και τη νηοπομπή (Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία) (Angelopoulou
2000, 545-547).
321
Angelopoulou 2000, 546.
318
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Εικ. 45.
Αποτύπωση του σύμπαντος των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων
στο προϊστορικό Αιγαίο.
Η Τοιχογραφία της Άνοιξης.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π. Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
(Morgan 2005, pl. 1.2).

Η Τοιχογραφία της Άνοιξης αποτελεί μια ενιαία σύνθεση που κάλυπτε τρεις
τυφλούς τοίχους του δωματίου: τον ανατολικό, το δυτικό και το νότιο-ο ανατολικός
καλυπτόταν ολόκληρος από θύρα, παράθυρο και ερμάριο. Επιπλέον, παρατηρείται
ολική επιζωγράφηση της επιφάνειας των τοίχων, χωρίς τη διαίρεσή τους με
αρχιτεκτονικά στοιχεία σύμφωνα με τη συνήθη προτίμηση στο Ακρωτήρι 322. Το θέμα
αρχίζει από το έδαφος, σε αντίθεση με το καθιερωμένο θηραϊκό ζωγραφικό σύστημα
της απόδοσης μιας κατώτερης ζώνης. Ο καλλιτέχνης έχει εντάξει ωστόσο εδώ ένα
μεγάλο ράφι που διέτρεχε το ψηλό μέρος του δυτικού τοίχου, όρισε με πλατειά μαύρη
ταινία την υπερκείμενη επιφάνεια την οποία και έβαψε ολόκληρη κόκκινη.
Απεικονίζονται κρίνα, χελιδόνια και βράχια. Τα κρίνα, κόκκινα στο χρώμα,
αποδίδονται σε διαφορετικές βαθμίδες ανάπτυξης, δηλαδή, ως μπουμπούκια, με
μισάνοιχτα, ή ολάνοιχτα άνθη. Συνολικά εικονίζονται δεκαοχτώ συστάδες κρίνων να
προβάλλουν στο λευκό βάθος. Τα κρίνα διαθέτουν κιτρινωπά λογχοειδή καμπύλα
322

Immerwahr 2000, 471. Εξαίρεση είναι, και πάλι, η Μικρογραφική Ζωφόρος στη Δυτική Οικία.
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φύλλα και αποτελούν τις απολήξεις ομοιόχρωμων λεπτών στελεχών ενώ στα ανοιχτά
άνθη εικονίζονται στήμονες και ανθήρες. Οργανώνονται, δε, σε συστάδες των τριών και
σε δύο περιπτώσεις των δύο-στο μέσον περίπου του δυτικού και στο δυτικό άκρο του
νότιου τοίχου. Τρία χελιδόνια μεμονωμένα και δύο ζεύγη φτερουγίζουν ανάμεσα στους
βλαστούς. Σχεδιάστηκαν με την τεχνική του περιγράμματος στο λευκό βάθος με
αποτέλεσμα το πάνω μέρος του σώματος, των φτερών και της ουράς καθώς και τα
πόδια και το κεφάλι να είναι μαύρα. Η περιοχή του ματιού δηλώνεται με κόκκινο δίσκο
και μαύρη στιγμή στο κέντρο. Τα φυτά φύονται από σχισμές πολύχρωμων βράχων με
καμπύλα ακανόνιστα περιγράμματα που διακρίνονται κάθετα σε μεγάλες ασύμμετρες
επιφάνειες σε χρώμα γαλανό, κόκκινο ή κίτρινο. Τονίζονται με αδρές μαύρες ή
μικρότερες κόκκινες φλεβώσεις στην επιφάνειά τους 323. Επικρατέστερη χρονολόγηση
είναι γύρω στα 1650 π.Χ.324

Εικ. 46.
Κρίνα και χελιδόνια. Τοιχογραφία της Άνοιξης.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π. Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
(Τελεβάντου 2001, εικ.1).

Η ανάγνωσή μου δεν εντάσσεται στο αντικειμενικό περιβαλλοντικό πλαίσιο,
παρά μόνο στο βαθμό που το ανάγλυφο μιας απότομης βουνοπλαγιάς, οι μορφολογικές
εναλλαγές,

η

ορνιθοπανίδα,

οι

χρωματισμοί

της

συνειδητοποιήθηκαν

και

αποτυπώθηκαν στον ψυχισμό των ανθρώπων. Δεν θα με απασχολήσουν, δηλαδή, τα

323
324

Ντούμας 1999, 100, Marinatos 1984, 93, Τελεβάντου 2001.
Ντούμας 1999.
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ηφαιστειογενή πετρώματα της Σαντορίνης, αλλά η πρόσληψη ενός τοπίου
απολιθωμένης λάβας μέσα από την Τοιχογραφία της Άνοιξης325.
Για μια εποχή όπου η απεικόνιση του τοπίου δεν εξυπηρετεί μόνο αισθητικούς
αλλά κυρίως αφηγηματικούς και συμβολικούς σκοπούς326, δεν είναι αναγκαία μόνο η
εικαστική προσέγγιση του εικονογραφικού τύπου του τοπίου αλλά η «θέα αυτή
καθεαυτή»327. Για να φτάσουμε στο σύμπαν που αναζητούμε, θα χρειαστεί να
«γκρεμίσουμε» τους τοίχους του Δωματίου Δ2 που περιβάλλουν το τοπίο της
τοιχογραφίας, θα ζωντανέψουμε τα εικονιστικά στοιχεία και θα αφεθούμε στην
πανδαισία χρωμάτων, σχημάτων, αρωμάτων από τα άνθη, μηνυμάτων από τα πουλιά.
Θα προσπαθήσουμε, δηλαδή, να δούμε την αριστουργηματική αυτή παράσταση ως μια
αντίληψη του τοπίου με την έννοια που τού απέδωσε ο Yi-Fu Tuan, ως μιας ενωμένης
εικόνας που δεν καθορίζεται από την απαρίθμηση των τμημάτων της αλλά συνιστά μια
συνολική δομή του μυαλού και των αισθήσεων 328. Ας μας επιτραπεί, επομένως, η
απομάκρυνση της τοιχογραφίας από το αρχιτεκτονικό της πλαίσιο, προκειμένου να
επιδιώξουμε μια αίσθηση ενσωμάτωσης στον κόσμο της εικόνας, ανάλογη ίσως με
αυτήν των παραγωγών της, όσο και με αυτή που έζησαν οι ανασκαφείς του χώρου 329.
Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια ενσωμάτωσης είναι η ίδια η φύση της μινωικής
ζωγραφικής που τείνει να «κλείσει» το θεατή σε ένα συνολικό περιβάλλον καλύπτοντας
τις επιφάνειες τριών ή τεσσάρων τοίχων-στη συγκεκριμένη περίπτωση τριών-, με
αποτέλεσμα το μέσα να μετασχηματίζεται ιδεατά σε έξω330. Επιπλέον, η μεγάλη
κλίμακα, στην οποία αποδίδονται κατά κανόνα οι συνθέσεις φυσικού τοπίου, τοποθετεί
μέσα στη δράση το θεατή τους331, ενώ προσδίδει αμεσότητα στο βλέμμα του332.

325

Για μια πιθανή αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος του προϊστορικού οικισμού του
Ακρωτηρίου, βλ. Palyvou 2005a.
326
Κοέν 2005, 106, 109.
327
Στην ιστορία της σχετικής έρευνας, οι ορισμοί κι επανορισμοί του τοπίου διαγράφουν εννοιολογικά,
στη διάρκεια ενός αιώνα, μια πορεία από μια απλή απεικόνιση θέας, αρχικά, σε μια βαθύτερη ανάλυση
της θέας αυτής καθεαυτής (Τερκενλή 1996, 13).
328
Στο Muir 1999, 115.
329
Ο Renfrew αναφέρεται στην προσωπική του εμπειρία με την παρουσία του στην ανασκαφή του Σ.
Μαρινάτου, το 1970, τη στιγμή της αποκάλυψης της Τοιχογραφίας της Άνοιξης: τονίζει ότι οι χωρικές
σχέσεις σ’ αυτό το μικρό δωμάτιο ήταν τέτοιες που ένιωθε κανείς ότι συρόταν στο γοητευτικό κόσμο της
παράστασης, ενώ θυμάται χαρακτηριστικά την αίσθηση του θαυμασμού του για το αριστούργημα που
ερχόταν στο φως (Renfrew 2000, 151).
330
Morgan 2005, 24.
331
Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί το παραποτάμιο τοπίο στη Μικρογραφική Ζωφόρο της Δυτικής
Οικίας (Angelopoulou 2000, 546).
332
Renfrew 2000, 139. Επίσης, για την επανάληψη των ίδιων ειδών, την αναζήτηση βάθους και τη
μετωπική θέαση της παράστασης, βλ. Τζαχίλη 2011, 248-249.
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Δεδομένου ότι το τοπίο «αντικατοπτρίζει την κουλτούρα ενός χώρου, μιας
χρονικής στιγμής και μιας κοινωνικής ομάδας»333, προσδοκούμε μέσα από την
Τοιχογραφία της Άνοιξης να ζήσουμε μια χωροχρονική στιγμή στο προϊστορικό Αιγαίο.

IV.1.ii. Το θηραϊκό τοπίο και οι μηχανισμοί πρόσληψής του
Ας περιηγηθούμε όμως σύντομα το καθεαυτό θηραϊκό τοπίο και τις αποδόσεις
του στην τέχνη. Η γνώση του συγκεκριμένου φυσικού χώρου όπου «γεννήθηκε» αυτή η
τοιχογραφία αποτέλεσε το υπόβαθρο για τη διαμόρφωση, τόσο των εξωτερικώνπεριγραφικών, όσο και των εσωτερικών-ποιοτικών γνωρισμάτων του σύμπαντος του
οποίου μια από τις πάμπολλες εκφάνσεις είναι η Τοιχογραφία της Άνοιξης.
Η γεωλογική διαμόρφωση των Κυκλάδων έφτασε στη μορφή σχεδόν που έχουν
σήμερα σε προχωρημένη φάση της Νεολιθικής περιόδου. Γενικά, απότομες ακτές,
δαντελωτά ακρογιάλια με μικρές επικλινείς γεωλογικές μεταπτώσεις και παρεπόμενες
μικρές εισχωρήσεις στη θάλασσα. Η Θήρα, πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου της
στα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ. υπήρξε η μια από τις δύο μεγάλες γεωμορφολογικές
ιδιαιτερότητες των Κυκλάδων334. Στην τοπογραφία κυριαρχούσε η πλημμυρισμένη
σήμερα καλδέρα, που σχημάτιζε έναν κόλπο στο νοτιο-κεντρικό τμήμα και σειρά
χαμηλών λόφων στο βορειότερο τμήμα του νησιού335.
Η μελέτη φυτόλιθων από γεωλογικά στρώματα της Θήρας και της Θηρασιάς
προτείνει μια σειρά βοτανικών μεταβολών που εκδηλώνεται με ένα πέρασμα από την
υψηλή σε χαμηλότερη βλάστηση, ως αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δράσης στην
περιοχή ή κλιματικών αλλαγών που συνδέονται με τον παγετώνα Wurm336. Σύμφωνα με
τις παρατηρήσεις αυτές είναι πολύ πιθανή μια πυκνή βλάστηση στη Σαντορίνη, όπως
και στα άλλα Κυκλαδονήσια. Δηλαδή, μια κάλυψη με δάση, αρχικά με ανοιχτά δάση
βελανιδιάς, πεύκου και φιστικιάς, και κατόπιν, με πιο πυκνά δάση βελανιδιάς και λίγων
άλλων δέντρων337. Μία κατάσταση που ενδέχεται να αποτυπώνει το θηραϊκό
περιβάλλον πριν από τις μεγάλες ανθρώπινες επεμβάσεις της Εποχής του Χαλκού, που
έσωζε, όμως, ίσως κάποια στοιχεία της ακόμα και πριν τη μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη.
333

Τερκενλή 1996, 45.
Η άλλη είναι η ένωση της Πάρου, της Αντιπάρου και του Δεσποτικού σε μια ενιαία στεριά
(Broodbank 2000, 70-71).
335
Heiken et al., 1989.
336
Friedrich 1978, 742.
337
Turner 1978, 772, όπου το περιβαλλοντικό πρότυπο των σχετικών προτάσεων είναι η περιοχή της
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Η θεομηνία αυτή βρήκε τους ανθρώπους να ζουν σε ένα πυκνοκατοικημένο
νησί, με εκτάσεις αγροτικής γης, ενώ δίπλα στους ελαιώνες, άλλα δασικά δέντρα, πηγές
οικοδομικής ξυλείας και καύσιμης ύλης338. Στο άμεσο περιβάλλον του οικισμού του
Ακρωτηρίου, το βορειότερο όριο της ευρύτερης περιοχής του πιστεύεται ότι έμοιαζε με
τους γκρεμούς της σημερινής καλδέρας από τους οποίους θα «κρέμονταν» οι
προϊστορικές εγκαταστάσεις Μπάλος και Μαυρομάτης, δεδομένου ότι οι πρόσφατες
έρευνες συμπεραίνουν ότι το νότιο τμήμα της καλδέρας είχε ήδη δημιουργηθεί την
εποχή αυτή. Επίπεδες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης φαίνεται πως πλαισίωναν τον
οικισμό στα δυτικά και τα ανατολικά. Μια σχετική εικόνα παρέχουν ίσως οι σημερινοί
αμπελώνες, στο Έξω Χωριό, στα ανατολικά του σημερινού χωριού, σε έδαφος
δημιουργημένο από παχιά ηφαιστειακή τέφρα που έχει κυλήσει από τους γύρω λόφους
339

.
Οι τοιχογραφίες και ο καλός βαθμός διατήρησής τους δίνουν τη δυνατότητα,

κατά τη Α. Sarpaki, να οπτικοποιήσουμε το περιβάλλον στο οποίο και το οποίο
παρήγαγαν οι Θηραίοι ζωγράφοι της εποχής, να ακολουθήσουμε τη σκέψη τους και,
ενδεχομένως, να την αποκωδικοποιήσουμε. Οι πληροφορίες που παίρνουμε έτσι
διαφέρουν από αυτές που αντλούμε από τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα και οδηγούν στο
εύλογο ερώτημα αν τα εικονιζόμενα τοπία είναι πραγματικά ή φανταστικά, και ντόπια ή
ξένα340. Η απεικόνιση της χλωρίδας στις θηραϊκές τοιχογραφίες συνιστά ένα σώμα
δεδομένων όπου το σημαινόμενο είναι αιγαιακό και το ύφος και η διάλεκτος τοπικά
θηραϊκά. Υπάρχουν και φυτά που απεικονίζονται και άλλα που δεν απεικονίζονται,
όπως για παράδειγμα όσπρια και δημητριακά. Το θεματολόγιο αντιστοιχεί σε μια
«κοινή» αντίληψη περιοχών και τοπίων που συνδέονται πολιτισμικά–αν και όχι
φυσιογνωμικά341.
Η Τοιχογραφία της Άνοιξης θεωρείται, κατά τον O. Rackham, η πλησιέστερη
απόδοση ενός θηραϊκού τοπίου πριν από την ηφαιστειακή έκρηξη. Τα πολύχρωμα
εξάρματα βράχων δεν είναι προϊόν μιας νοητικής κατασκευής αφού σε απόσταση
μικρότερη από ένα 1 χιλιόμετρο στα δυτικά της θέσης, η τοποθεσία ανταποκρίνεται με
εξαιρετική πιστότητα στην υπό μελέτη ζωγραφική σύνθεση. Μια βραχώδης ανυψωμένη
λωρίδα γης, μέρος μιας παλιάς ροής λάβας καταλήγει στη θάλασσα. Τα χρώματά της
είναι μαύρο, κόκκινο και κίτρινο όπως στην τοιχογραφία, ενώ η αποσάθρωση της
338
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λάβας έχει δημιουργήσει εντυπωσιακές ακμές και εξοχές. Αυτός ο γκρεμός με την
απότομη κλίση είναι μέρος του παλαιοεδάφους και θα πρέπει να ήταν περισσότερο
εξέχων και διακριτός πριν η περιοχή καλυφθεί με τέφρα 342. Ο μελετητής αναφέρεται
προφανώς στις σημερινές τοποθεσίες Μαύρο Ραχίδι και Κόκκινη παραλία.
Αυτή η συγκεκριμένη τοποθεσία ίσως στάθηκε πηγή έμπνευσης για τους
κατοίκους του προϊστορικού οικισμού, σε μικρή απόσταση από το «σπίτι» τους, που θα
έφταναν ως εκεί με την κίνηση του σώματός τους, μέσα από το δεδομένο τοπίο της
διαδρομής. Ο Schiering, στη μελέτη του για τα στοιχεία τοπίου στη μινωική και
μυκηναϊκή τέχνη, εντάσσει τους βράχους της Τοιχογραφίας της Άνοιξης στο θέμα της
«κορυφογραμμής» (peak-pattern) και τους θεωρεί εμπνευσμένους από τα ορεινά
εξάρματα στο νησί πριν από την έκρηξη, παραθέτοντας μάλιστα μια φωτογραφία από
το βουνό Γαβρίλος της Θήρας343.

Εικ. 47.
Το βουνό Γαβρίλος της Θήρας.
(Schiering 1992, πιν. LXXIXc).

342
343

Rackham 1978, 759.
Schiering 1992, 319.
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Με τη βοήθεια των μηχανισμών της ανθρώπινης συνείδησης, δηλαδή, των
αισθήσεων, της μνήμης και της γνώσης το θηραϊκό τοπίο μεταβάλλεται στο βιωμένο
τοπίο της Τοιχογραφίας.
Η L. Morgan θα πει για τη μινωική εικονογραφία ότι δεν αποτελεί καταγραφή
του φυσικού κόσμου, αλλά συνιστά μια επιλογή 344. Στην επιλογή του τι θα
«συρρικνωθεί σε ανθρώπινο μέγεθος» και τι όχι, λειτουργεί, καταρχήν, η όραση που
οδηγεί στην οξεία παρατήρηση. Τα χελιδόνια όπως εικονίζονται εκ του πλαγίου
δείχνουν τη μια φτερούγα εν μέρει καλυμμένη από την άλλη: πάνω στη δεξιά φτερούγα
του χελιδονιού στο δυτικό άκρο του νότιου τοίχου έχει αποδοθεί το πέταλο του
παρακείμενου κρίνου. Πρόκειται, κατά τον Betancourt345, για την απόδοση νέων
σχέσεων χώρου στη μνημειακή ζωγραφική όπου το ενδιαφέρον για το τρισδιάστατο
αυξάνεται σημαντικά. Η ακοή ασκείται, επίσης, εν δυνάμει μέσα από τους ήχους της
φύσης που «αναγεννιέται» αν αφουγκραστούμε νοερά το τιτίβισμα και το πέταγμα των
πουλιών, ή ακόμα και τον ήχο του ανέμου που προκαλεί το λίκνισμα των κρίνων 346. Το
ίδιο συμμετέχει και η αφή αν «σωματοποιήσουμε» την τραχιά υφή των βράχων.
Ανενεργή δε μένει ούτε η όσφρηση, αν ανακαλέσει κανείς και «μυρίσει» το λεπτό και
βαθύ άρωμα των κρίνων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κρίνο πέρα από την άγρια
μορφή του, όπως προτείνει η τοιχογραφία, καλλιεργείται στους θηραϊκούς κήπους κατά
τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού, κυρίως ως διακοσμητικό, αλλά και ως αρωματικό
φυτό347.
Από τη στιγμή της παρατήρησης στη στιγμή της απεικόνισης προκειμένου να
δοθεί η μορφή του αντικειμένου στην τέχνη μεσολαβεί, κατά τον Fiandra348, η μνήμη
και ο καλλιτέχνης εστιάζει στις λεπτομέρειες που προξένησαν το ενδιαφέρον και πολύ
περισσότερο το θαυμασμό του. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία δεν έχει μόνο το ότι οι
βράχοι που επιλέχθηκαν να απεικονιστούν αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο
πραγματικό τοπίο του νησιού, αλλά και το ότι η φανερή υπερβολή στα χρώματα και τη
μορφή των βράχων αυτών προκύπτει λιγότερο από μια καλλιτεχνική σύμβαση και
περισσότερο από τη βαθιά γνώση του καλλιτέχνη για τις ιδιαιτερότητες του τόπου του
349
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IV.1.iii. Η Τοιχογραφία της Άνοιξης ως βαθύτερη έκφανση του
Σύμπαντος των Ανθρώπων και των Φυσικών Τοπίων στο προϊστορικό
Αιγαίο
«Άρωμα ανθρώπων, άρωμα γυναίκας»
Η απόδοση της πολυχρωμίας και της πολυμορφίας του θηραϊκού τοπίου είναι
σαφώς εξωτερικό στοιχείο του σύμπαντος που ανιχνεύουμε. Η βαθύτερη όμως
αναζήτησή του βρίσκεται στα εσωτερικά-ποιοτικά του χαρακτηριστικά.
Τα βράχια με τα καμπύλα περιγράμματα μοιάζουν οικεία αφού ανακαλούν
εικόνες από το πραγματικό τοπίο της Σαντορίνης αλλά και μέσα από έναν κάποιο
ανθρωπομορφισμό τους. Θυμίζουν κάπως γυναικείες μορφές ντυμένες με τα τοπικά
χρώματα της φύσης που φαίνεται, μάλιστα, να βρίσκονται σε επικοινωνία μεταξύ τους.
Είναι θαρρείς σαν να απλώνουν τα χέρια, να σκύβουν, να ανασηκώνουν το γόνατο, να
στέκονται προσοχή ή να κλίνουν ελαφρά το σώμα, σε μια συνολική κίνηση προς τα
δεξιά. Η ίδια αυτή κατεύθυνση αναγνωρίζεται και στις εικονιστικές σκηνές στην
κεραμεική του Ακρωτηρίου και, ίσως, αποτελεί τον καθιερωμένο τρόπο «ανάγνωσης»
μιας παράστασης της εποχής350.
Οι χώροι είναι εξανθρωπισμένοι ακόμα και όταν δεν είναι κανείς εκεί. Κατά τον
περιβαλλοντικό κοινωνιολόγο M.M. Bell, μάλιστα, «φαντάσματα» των ζωντανών, όσο
και των νεκρών περιφέρονται στους τόπους351. Ο E.H. Combrich υποστηρίζει ότι όταν
ένας καλλιτέχνης στοχεύει να καταγράψει έναν ιδιαίτερο τύπο δεν ξεκινά από μια
οπτική εντύπωση αλλά από μια ιδέα. Ο ίδιος συνεχίζει, ότι μια πληροφορία που
εξάγεται από μια εικόνα μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την πρόθεση του δημιουργού
της352. Σύμφωνα με τις δύο αυτές αρχές, στην Τοιχογραφία της Άνοιξης, πρώτον η
θεμελιακή ιδέα θα μπορούσε να είναι η απεικόνιση γυναικείας δράσης σε λανθάνουσα
μορφή και δεύτερον, το ίδιο το εικονιζόμενο τοπίο θα μπορούσε να ενέπνευσε πιθανόν
τη μορφή των ανθρώπινων πράξεων που λάμβαναν χώρα εντός των επιζωγραφισμένων
τοιχών.
Αν τα φυτά στη μινωική μεγάλη ζωγραφική εικονογραφούν, κατά το Rehak,
πεδία γυναικείων δραστηριοτήτων και γενικά συνδέονται με τη γυναικεία φύση είναι
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πιθανόν οι χώροι που διακοσμούνται με ανάλογη διακόσμηση όπως το ισόγειο δωμάτιο
της υπό μελέτη Τοιχογραφίας να προορίζονταν για συγκεντρώσεις γυναικών353.
Κοινωνικές διαστάσεις και συμπεριφορές
Το δωμάτιο που κοσμούσε η Τοιχογραφία της Άνοιξης ήταν προσιτό μέσω
άλλου ευρύχωρου δωματίου ή αυλής στην ανατολική του πλευρά 354. Οδηγούσε δε σε
ένα χώρο (Δ21) συλλογικού χαρακτήρα που σχετίζεται με την παρασκευή τροφής,
στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της ερμηνείας του δωματίου ως χώρου συμποσίων 355. Μια
τέτοια χρήση, όπως και, σύμφωνα με το Rehak, ως χώρου συγκέντρωσης γυναικών
αλλά και, σύμφωνα με τη Μαρινάτου ως αίθουσας τέλεσης κάποιας γιορτής
παραπέμπουν σε πολυκοσμική δραστηριότητα. Η παράσταση, λοιπόν, προοριζόταν να
γίνει δέκτης και πομπός πολλών ανθρώπινων συνειδήσεων.
Οι ομοιότητες ως προς την απόδοση και την οργάνωση ενός τοιχογραφικού
θέματος με άλλες περιοχές μπορεί να απορρέουν από την κοινωνικότητα και την
κοινωνικοποίηση του δημιουργού της ο οποίος επικοινωνεί και ανταλλάσσει ιδέες με
άλλους ανθρώπους. Οι κρίνοι της Τοιχογραφίας της Άνοιξης μοιάζουν πολύ
τεχνοτροπικά με αυτούς στην τοιχογραφία στην Αγία Τριάδα της Κρήτης αλλά και με
εκείνους στα Τριάντα της Ρόδου που ήταν, μάλλον, αποικία κρητική. Παρόμοιοι κρίνοι,
όμως λευκοί και όχι ερυθροί, κοσμούσαν τη Νοτιοανατολική Οικία 356 (Εικ. 48) και την
Οικία των Τοιχογραφιών στην Κνωσό (Εικ. 49).

Εικ. 48.
Λευκά κρίνα και τμήμα βράχου σε ερυθρό
βάθος στη ΝΑ Οικία της Κνωσού.
Μεσομινωική ΙΙΙ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
(Τζαχίλη 2011, εικ. 149).
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Εικ. 49.
Λευκά κρίνα σε ερυθρό βάθος στην Οικία
Τοιχογραφιών της Κνωσού.
(Evans 1928, fig. 266.c).

Η παρουσίαση των κρίνων κατά ομάδες των τριών είναι ένας τρόπος
συμβατικής σύνθεσης φυτών και δέντρων, που έχει παράδοση στη νεοανακτορική
τέχνη και όχι μόνο. Τυποποιημένες ομάδες από τρεις λευκούς κρίνους εμφανίζονται
στα γνωστά αγγεία με τα κρίνα από την Κνωσό, αλλά και στους τοίχους της
παραλιακής έπαυλης στην Αμνισό357 (Εικ. 50). Οι διαφορές, όμως, με την κνωσιακή
απόδοση που διακρίνεται για ένα πομπώδες ύφος, το οποίο συναντάμε, τόσο στην
Κνωσό, όσο και στην εγγύς περιοχή, δηλαδή, στο πλαίσιο του ανακτορικού ρυθμού της
Υστερομινωικής ΙΙ και της άμεσης επιρροής του 358, αποκαλύπτουν κατά τη γνώμη μου,
ελευθερία έκφρασης που πιθανόν και να αντανακλά κοινωνική ελευθερία.

357
358
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Εικ. 50.
Γραπτά κρίνα στην έπαυλη της
Αμνισού.
Υστερομινωική ΙΒ, π. 1550 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
(Κωφού 1989, εικ. 198).

Ο ζωντανός τρόπος απόδοσης των κρίνων της Τοιχογραφίας της Άνοιξης
σχεδόν τα εμψυχώνει: ούτε δύο φυτά δεν είναι ακριβώς τα ίδια μεταξύ τους, δεν
υπάρχει συμμετρία και τυποποίηση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αυστηρή
οργάνωση των κρίνων στη Δυτική Οικία, αλλά και των ομάδων παγκρατίων στην Οικία
των Γυναικών και δείχνει μια άλλη, ακούσα ή εκούσα, καλλιτεχνική συμπεριφορά πιο
απομακρυσμένη από την εικόνα του άνθους στη φύση 359. Τα δύο αυτά κτήρια θεωρείται
ότι ανήκουν σε ιδιώτες με κοινωνικό κύρος 360. Ενδεχομένως, και με μια πιο
στυλιζαρισμένη, πιο «καθωσπρέπει» αντίληψη.
Σε αντιπαράθεση με τον περιορισμό των κρίνων σε δοχείο, στο Δωμάτιο 4 της
Δυτικής Οικίας, τα κρίνα της Τοιχογραφίας της Άνοιξης σε βραχώδες τοπίο, ίσως,
παραπέμπουν, κατά τη Sarpaki, σε κοινωνική «τραχύτητα» την οποία η μελετήτρια
συνδέει με τον εφήμερο έρωτα στο πλαίσιο της ερμηνείας του Δωματίου Δ2 ως
υπνοδωματίου όπως θα δούμε παρακάτω361.
Μετασχηματισμοί και συμβολικά συστήματα
Ο καλλιτέχνης μετέτρεψε τον «ταπεινό» ασφόδελο και τα σκυλοκρέμμυδα που
αποτελούν την αραιή φυσική βλάστηση της περιοχής-αν δεχθούμε ότι ήταν παρόμοια
με τη σημερινή και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το έργο τέχνης-στα μεγαλοπρεπή
κόκκινα κρίνα της παράστασης362. Τα κρίνα ως σημεία μιας συμβολικής γλώσσας, σε
359
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ένα τοπίο γνωστό ή φανταστικό, τονίζουν το σημαινόμενο, έχουν υποστεί τη
μετασχηματιστική δυναμική.
Ο P. Warren επανεξετάζει την έννοια της καλλιτεχνικότητας (artistry) έναντι
του ρεαλισμού, όπως αυτή προσεγγίστηκε από τις S.A. Immerwahr και G. Walberg ως
το επιπρόσθετο στοιχείο σε μια φυσιοκρατική αναπαράσταση του τοπίου που στόχευε
στην έκφραση

απόλαυσης του φυσικού περιβάλλοντος

αναγνωρίσιμων

ειδών.

Σύμφωνα

με

τις

μελετήτριες

και στην απόδοση

της

μινωικής

τέχνης,

κληροδοτημένα αφηρημένα θέματα χρησιμοποιήθηκαν για να διαμορφωθούν
εικονογραφικοί τύποι ενός ζώου ή φυτού, ενώ οι τοιχογραφικές παραστάσεις τοπίου
υπήρξαν απόρροια αυτόχθονης παράδοσης από τη σφραγιδογλυφία και την κεραμεική
στις οποίες ήδη είχε επέλθει στροφή σε πιο φυσιοκρατικές μορφές. Ο Warren, όμως,
βλέπει μια εξέλιξη πέρα από τους απλούς συνδυασμούς παραδοσιακών μορφών ή την
καλλιτεχνική «αδεία». Με υπόβαθρο τις θεωρίες που αντιμετωπίζουν τα φυσιοκρατικά
θέματα περισσότερο ως προτάσεις παρά ως πιστές αναπαραγωγές φυσικών μορφών 363,
ο ίδιος βλέπει έναν επαναπροσδιορισμό αξιών στη Μέση Εποχή του Χαλκού
ΙΙΙ/Ύστερη Εποχή του Χαλκού Ι από τον νατουραλισμό στην ουσιοκρατία. Έτσι, τα
φυτά δεν αποδίδονται εξ ολοκλήρου φυσιοκρατικά, αλλά με τροποποιημένες
λεπτομέρειες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ένα ουσιαστικό τους χαρακτηριστικό364.
Ειδικά τα κρίνα της Τοιχογραφίας της Άνοιξης που αποδίδονται πιο
νατουραλιστικά από τους κρόκους και τους παπύρους, έχουν το χαρακτηριστικό
κόκκινο χρώμα, σε αντίθεση με αυτά της Αγίας Τριάδας (λευκά), καθώς και τα έντονα
ανεστραμμένα γυριστά πέταλα και τα σχετικά λίγα άνθη του Lilium chalcedonicum
(Εικ. 51). Έχουν, όμως, επίσης, το όρθιο, σαν τρομπέτα λουλούδι του Lilium candidum
(Εικ. 52) και όχι τα κρεμαστά αιωρούμενα εκείνα του Lilium chalcedonicum. Κατά τον
Rackham, τα κόκκινα κρίνα στην τέχνη του Αιγαίου είναι καλλιτεχνικό «υβρίδιο»
μεταξύ του Lilium candidum με τα λευκά άνθη και του Lilium chalcedonicum με τα
ερυθρά άνθη. Ενώ, ο Baumann θεωρεί ότι ανήκουν όλα στο ίδιο είδος, το Lilium
candidum, αλλά επιλέγεται το λευκό ή το ερυθρό χρώμα προκειμένου να εκφραστεί μία
αντίθεση με την οποία ο καλλιτέχνης ζωντανεύει το βραχώδες τοπίο 365. Σε κάθε
περίπτωση, δηλώνεται ένας σχετικός και όχι απόλυτος φυσιοκρατισμός που αρχικά
προέρχεται από την παρατήρηση του πραγματικού κόσμου και στη συνέχεια, υπόκειται
σε τροποποίηση και μετασχηματισμό.
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Ο Warren (2000, 365) αναφέρεται στις απόψεις των E.H. Hall, E. Fiandra, Y.E.G. Kenna.
Warren 2000.
365
Στο Negbi M. and Negbi 2000, 598.
364

119

Εικ. 51.
Lilium chalcedonicum.
(Warren 2000, fig. 11).

Εικ. 52.
Madonna Lily.
(Negbi M. and Negbi 2000, fig. 1).

Κατά τη Sarpaki, ο συνδυασμός των δύο ειδών είναι ιδιαίτερης σημειολογικής
σημασίας αλλά και ένδειξη πολυπλοκότητας του συμβολισμού τους. Πιθανόν ο
συμβολισμός να είναι διαχρονικός. Ακόμη και σήμερα ο κρίνος της Παναγίας
συνδέεται με την αγνότητα ενώ το άλικο χρώμα με τον ερωτικό πόθο. Εκτός από το
κόκκινο χρώμα των κρίνων, στον έρωτα παραπέμπουν και τα χελιδόνια που
ερωτοτροπούν. Σε συνδυασμό με την υποδηλούμενη άνοιξη και συνειρμικά κατά τη
Sarpaki με άνθηση συναισθημάτων μέσα από ένα μίγμα λεπτών αισθήσεων, ο χώρος θα
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μπορούσε να χρησιμοποιείται για την ευχαρίστηση του σώματος ίσως ως υπνοδωμάτιο
366

.
Όταν επιλέγεται ένα φυτό (εδώ το κρίνο) για τη συμβολική, οικονομική ή όποια

άλλη ιδιότητά του367, αυτό αποσπάται από το «άγριο» φυσικό τοπίο και ενσωματώνεται
στο «εκπολιτισμένο» περιβάλλον, αποκτά και άλλες ιδιότητες και συμβολισμούς. Δεν
αποκλείεται, δε, κάποτε να μεταφερθεί ξανά στο φυσικό του χώρο, μαζί με τις
«επίκτητες», «εξημερωμένες» σημάνσεις του οι οποίες μπορεί να φτάνουν και στην
ιερότητα.
Τα χελιδόνια, δε, σε τελική ανάλυση με τη συμπεριφορά τους, είτε με το να
ερωτοτροπούν, είτε με το να ταΐζουν, παραπέμπουν στα βασικά ένστικτα του
ανθρώπου, το σεξουαλικό και αυτό της πείνας ή σε μια μητρική συμπεριφορά. Η Κ.
Κόπακα αναζητώντας τις μητέρες στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού βλέπει τον
άνθρωπο-γυναίκα σε πλήρη ενσωμάτωση στη φύση να συμμετέχει ισότιμα με όλα τα
έμβια όντα σε έναν αέναο κύκλο ζωής και στους παρεπόμενους συμβολισμούς του368.
Έτσι, στο πλαίσιο της διατύπωσης συμβολιστικών εκδοχών και της
αναγνώρισης ανθρώπινων μορφών στα βράχια της Άνοιξης, η Τοιχογραφία μας
μετατρέπεται σε ένα αυτογνωστικό ανάγνωσμα και γεννιέται ένας αέναος κύκλος
αλληλεπίδρασης που επαληθεύει το αδιαχώρητο των ανθρώπων και των φυσικών
τοπίων, του φυσικού και του πολιτισμικού κόσμου.

IV.1.iv. Μετρήσεις βιωματικής εμπειρίας μέσα από την Τοιχογραφία
της Άνοιξης
Ως προς την απεικόνιση του χωροχρόνου, καταρχήν η εστίαση σε ένα
εντυπωσιακό ηφαιστειακό τοπίο ενέχει, κατά τη γνώμη μου, βάθος συναισθημάτων και
αισθητική συμπεριφορά. Τα ανθισμένα κρίνα αλλά και η παρουσία των χελιδονιών
δηλώνουν χρόνο σε άμεση συνάρτηση με το χώρο αυτό 369. Οι διαβαθμίσεις στο άνοιγμα
των άνθεων, ως μπουμπούκια, μισάνοιχτα ή ολάνοιχτα, έχουν ερμηνευθεί και ως
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αγγελιαφόρο της άνοιξης αναφέρεται στα χελιδονίσματα της ελληνικής παράδοσης που τραγουδούσαν σε
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367

121

απόδοση ηλικιακών κατηγοριών370 υπόθεση που θα μπορούσε να νοηματοδοτεί ακόμη
περισσότερο την παρουσία γυναικείων μορφών στα βράχια της παράστασης.
Οι βράχοι θα μπορούσαν να αποδίδουν τους τότε γειτονικούς λόφους του
πραγματικού, θηραϊκού τοπίου, συρρικνωμένους και προσαρμοσμένους στο ύψος του
ανθρώπου. Η δυσαναλογία στο μέγεθος αυτών και των κρίνων τονίζει τα ανθισμένα
αυτά φυτά εις βάρος των πετρωμάτων, αλλά και το αντίστροφο.
Το σύνολο χαρακτηρίζει μια ελευθερία κίνησης και έκφρασης. Κατά την
Τελεβάντου η σύνθεση ανήκει στο «Ζωγράφο των Κροκοσυλλεκτριών», ένα ζωγράφο
της ελεύθερης τάσης του θηραϊκού τοιχογραφικού εργαστηρίου με χαρακτηριστικά την
έντονη κίνηση, την τάση για αποτύπωση του στιγμιαίου και του φευγαλέου αλλά και
την απόδοση μέσω των έμψυχων εικονιστικών στοιχείων προοπτικής και έκφρασης
συναισθηματικών καταστάσεων371.
Η αίσθηση της αναγέννησης της φύσης που αποπνέει η παράσταση θεωρήθηκε
κριτήριο για την υπόθεση της Ν. Μαρινάτου ότι αυτή λειτουργούσε ως σκηνικό βάθος
τελετουργικών δρώμενων ίσως στο πλαίσιο μιας γιορτής του θερισμού372.
Ο χωροχρόνος, λοιπόν, εδώ, δεν ελέγχεται απλώς μέσα από τη δήλωση και την
οριοθέτησή του, αλλά ενέχει συναισθηματικές φορτίσεις και νοητικές παραπομπές που
κατατάσσουν την όλη τοιχογραφική σύνθεση σε μια προχωρημένη βαθμίδα βιωματικής
εμπειρίας των ανθρώπων με το τοπίο.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, στο ίδιο, όμως, το συγκινησιακό πεδίο, η
σύνδεση της απεικόνισης φυσικού τοπίου και ιδιαίτερα των κρίνων με τη θρησκευτική
σφαίρα στο Αιγαίο της 2ης χιλιετίας, της οποίας η τέχνη σε όλο τον αρχαίο κόσμο είναι
στενά συνδεδεμένη με τελετουργίες και θρησκευτικές αντιλήψεις 373, δεν είναι
πρωτόγνωρος τόπος.
Μια ενδεχόμενη θρησκευτική σημασία στην παράσταση έχει αναγνωριστεί από
πολλούς μελετητές, αν και το περιεχόμενο του δωματίου (μικρό κρεββάτι που σώθηκε
σε εκμαγείο, πλήθος αγγείων καθημερινής χρήσης, χάλκινα αγγεία και σκεύη) δε
συνηγορεί σε αυτό374. Ο W.D. Niemeier κατατάσσει την Τοιχογραφία της Άνοιξης στην
τρίτη και πιο προβληματική κατηγορία375 του των αιγαιακών τοιχογραφιών με
370
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θρησκευτικό τελετουργικό περιεχόμενο, στην οποία φορητά τελετουργικά αντικείμενα
376

βρέθηκαν μέσα ή κοντά-στην προκειμένη περίπτωση κοντά-στο χώρο της εκάστοτε

τοιχογραφίας. Θεωρεί ότι θα μπορούσε να υποδηλώνει μια προσωρινή ιδιωτική
λατρευτική χρήση του χώρου της, ως ένα ιερό που μετά την παύση της λειτουργίας του
χρησιμοποιήθηκε για φύλαξη σκευών και εργαλείων377. Η Μαρινάτου είδε την όλη
παράσταση ως θρησκευτικό τοπίο με την «παρουσία της ίδιας της θεάς» 378. Κατά το
Vlachopoulo, η φύση κατέχει κυρίαρχη θέση στο θρησκευτικό σύμπαν των κατοίκων
της Θήρας σε άμεσο συσχετισμό με τη γυναικεία υπόσταση379.
Εστιάζοντας στο κρίνο, τώρα, τονίζουμε ότι κρίνα περιβάλλουν τον «Πρίγκηπα»
της Κνωσού380, κρίνα φέρει στην κόμη η κεντρική καθήμενη γυναικεία μορφή και με
κρίνα στα χέρια κατευθύνεται προς αυτήν μια άλλη επίσης γυναικεία μορφή στο χρυσό
δακτυλίδι των Μυκηνών (Εικ. 31)381.
Η ανάδειξη αισθήσεων μέσα από τέτοιες απεικονίσεις του τοπίου αλλά και η
σήμανση του ιερού μέσα από το φυσικό τοπίο υποδεικνύει έναν ιδιαίτερο χειρισμό της
φύσης, μια προχωρημένη αντίληψη χωροχρόνου, γεμάτη μεταφορές και συμβολισμούς.

IV.2. Κρήτη: Τα ιερά κορυφής και η «θεά μεθθF υψωμένων χειρών»

376
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σχήμα κεφαλής κάπρου στο γειτονικό δωμάτιο Δ17 (Ντούμας 1999, 100).
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IV.2.i. Το φυσικό περιβάλλον στην Κρήτη την εποχή των ιερών κορυφής
και η θρησκευτική τους ιδιαιτερότητα
Με τα ιερά κορυφής οι Μινωίτες εκφράζουν την τελετουργική ανταπόκριση του
πολιτισμού τους στο τοπίο382. Το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης βρίσκεται σε φάση
εντυπωσιακών αλλαγών στο τέλος της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, οπότε και
γεννώνται ή «ανατρέφονται» περισσότερο τα λεγόμενα ιερά κορυφής 383, με κύριο
γνώρισμα την «υψηλή» θέση τους, τόσο στο βλέμμα των δημιουργών τους, όσο και στη
δική μας αντίληψη για τον κόσμο τους.
Σύμφωνα με μελέτες για τη βλάστηση384, η προϊστορική Κρήτη καλυπτόταν από
δέντρα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σήμερα, αν και δεν ήταν αρκετά υγρή για
να φιλοξενήσει συνεχόμενο δάσος σε χαμηλά υψόμετρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις
παλυνολογικές αναλύσεις από πυρήνα γύρης της Αγίας Γαλήνης, στην αρχή της Εποχής
του Χαλκού, στο νησί κυριαρχούσαν η στέπα και τα φρύγανα. Η εναπομείνουσα
δασώδης βλάστηση συνέχιζε να αποτελείται κυρίως από φυλλοβόλες δρυς, ενώ είχαν
εξαφανιστεί οριστικά οι φιλύρες και οι φουντουκιές. Σημαντικές εκχερσώσεις
ανιχνεύονται στη βορειοδυτική ακτή, μάλλον για την καλλιέργεια της ελιάς. Το πεύκο
είχε αυξηθεί, όχι όμως σε βαθμό που να σχηματίζει τοπικά πευκοδάση. Στη δασώδη
βλάστηση της νότιας ακτής κυριαρχούσαν η δρυς (πιθανώς η φυλλοβόλος) και ο
μελιόγαυρος.
Στη Μέση Εποχή του Χαλκού, την κύρια περίοδο άνθησης των ιερών κορυφής,
οι ενδείξεις από τον πυρήνα γύρης των Τερσανών στο Ακρωτήρι Χανίων, δείχνουν ότι
η καλλιέργεια μειώθηκε στην περιοχή και επέτρεψε στα δάση να αυξηθούν. Η τοπική
βλάστηση δεν θα επανέλθει, ωστόσο, στο συνδυασμό φρυγάνων και δάσους, αλλά θα
μετατραπεί σε στέπα και δάσος. Αλλαγές στις χρήσεις της γης ευθύνονται, φαίνεται, για
διακυμάνσεις στις ενδείξεις γύρης της ελιάς, που δεν μπορεί όμως να ευθύνονται για
την επικράτηση του συνδυασμού στέπας-δάσους και την ολοκληρωτική εξαφάνιση της
φιλύρας, ακόμη και από τους γκρεμούς. Για τη μεταβολή του τοπίου ευθύνεται, ίσως
περισσότερο, μια κλιματική αλλαγή, δηλαδή, η εμφάνιση της μεσογειακής ξηρής
εποχής.
Κατά τον M. Derruau, η παγκόσμια κατανομή των θρησκειών εξηγείται από τις
ιστορικές συνθήκες, οι οποίες, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, βρέθηκαν
382
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αντιμέτωπες με το γεωγραφικό περίγυρο. Με αποτέλεσμα, μια θρησκεία να είναι συχνά
η τελετουργικοποίηση ενός τρόπου ζωής, συγγενούς με κάποιο οικολογικό σύστημα385.
Σε μια προσπάθεια ανίχνευσης άυλων, πνευματικών πλευρών της συμβιωτικής
σχέσης ανθρώπων και φυσικών τοπίων στο προϊστορικό Αιγαίο επιλέξαμε το
παράδειγμα των κρητικών ιερών κορυφής, εξαιτίας του κυρίαρχου ρόλου που έχει η
βιωματική διάσταση της θρησκείας που τα πλαισιώνει στη δεδομένη τοπογραφία τους.
Η αναφορά μας στη θρησκεία γίνεται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της έκφρασης
της θρησκευτικότητας, η οποία, κατά τον A. Leroi-Gourhan, «δεν περιλαμβάνει μόνο
θρησκεία, αλλά συμπαρασύρει μαζικά μια ολόκληρη σειρά από βιολογικά και
ψυχολογικά γεγονότα που δημιουργούν ένα συγκινησιακό πεδίο, μέσα στο οποίο η
ορθολογική εξήγηση δεν κατέχει την πρώτη θέση»386.
Η δυτική σκέψη μας, κατά τον A. Peatfield, δύσκολα αποδέχεται την ύπαρξη
θρησκευτικής ζωής μακριά από θεότητες και επιπλέον, στους θεϊστικούς ορισμούς της
θρησκείας, η τελετουργία έπεται της πίστης στο υπερφυσικό, και η τελετουργική πράξη
συχνά θεωρείται δευτερεύουσα. Όμως, στα ιερά κορυφής στη μινωική Kρήτη συμβαίνει
το αντίθετο. Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, απουσιάζει η όποια εικονιστική απόδοση
θεότητας ή θεοτήτων, ενώ τονίζεται η πράξη του λατρευτή, δηλαδή αυτό που κάνει ο
άνθρωπος και όχι αυτό που πιστεύει 387. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στα ειδώλια από τα
ιερά κορυφής δεν αναγνωρίζεται θεϊκός αλλά ανθρώπινος χαρακτήρας. Ταυτίζονται,
δηλαδή, με ομοιώματα λατρευτών, ως αναθήματα, σε ανάμνηση μιας λατρευτικής
πράξης, ως ευχαριστία και επίκληση για υγεία, γονιμότητα, προστασία των κοπαδιών
και γενικά εξασφάλιση από κάθε κίνδυνο 388. Πολύ περισσότερο, κατά τον Peatfield, τα
ειδώλια, στημένα στο χώρο εύρεσής τους, αποτελούν τρισδιάστατες αναπαραστάσεις
των λατρευτικών πράξεων, όπως πολλοί μελετητές έχουν υποστηρίξει για τις μινωικές
τοιχογραφίες389. Άλλωστε, οι πράξεις ως συγκινησιακές εκδηλώσεις και η ύπαρξη
κανόνων συμπεριφοράς είναι τα κοινά διαπολιτισμικά στοιχεία στη σήμανση της
ιερότητας και όχι τα αντικείμενα της λατρείας. Τα ιερά αντικείμενα, πρόσωπα ή τόποι
διαφέρουν μεταξύ των πολιτισμών. Για κάποιους πολιτισμούς, το ιερό περιορίζεται
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στον τομέα της θρησκευτικής δραστηριότητας μέσα στον οποίο ισχύουν οι κανόνες
συμπεριφοράς που αποσκοπούν στη διατήρηση της εύθραυστης σχέσης των ανθρώπων
με το θείο. Σε άλλους, πάλι, το ιερό εκδηλώνεται ευρύτερα και διαχέεται σε όλες τις
πλευρές της ζωής. Εκπροσωπείται δε από διακριτά θρησκευτικά σύμβολα, αλλά ενίοτε
και από στοιχεία μη αναγνωρίσιμα από άλλους, όπως ένα κομμάτι γης, ή ένα βράχο
χωρίς σήμανση, ή και ένα μύθο για μια βουνοπλαγιά390.
Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι τα ιερά κορυφής εγγράφονται στη δεύτερη
περίπτωση και ότι είναι σύμφυτα της εμπειρικής διάδρασης ανθρώπων και φυσικών
τοπίων-ένα «απολίθωμα», δηλαδή, του σύμπαντος που αναζητούμε στο προϊστορικό
Αιγαίο.

IV.2.ii. Τα «χαμηλά» και τα «ψηλά» των ιερών κορυφής
Αν και η Κρήτη είναι βασικά γη των βουνών, με την ελιά, το αμπέλι και τα
κοπάδια ζώων της παραδοσιακής οικονομίας της να συνιστούν μια σύνοψη του τοπίου
της391, το άμεσο φυσικό περιβάλλον των ιερών κορυφής δεν είναι «χρηστικό», δεν
παραπέμπει σε βασική επιβιωτική δραστηριότητα. Χαμηλότερα, όμως, ξεκινούν ζώνες
καλλιέργειας και βόσκησης392. Ένδειξη για τη γεωργική δραστηριότητα στους πρόποδες
των βουνών και στις παράκτιες πεδιάδες είναι η αυξομείωση των δασών ήδη από τη
Νεολιθική Εποχή, αν όχι νωρίτερα. Αν ο πυρήνας από τα Τερσανά αντιπροσωπεύει μια
τυπική κατάσταση, η αυξομείωση της δασώδους βλάστησης στη διάρκεια της
Nεολιθικής και της Πρώιμης έως Μέσης Εποχής του Χαλκού κυμάνθηκε σε ποσοστό
30%393.
Ο B. Rutkowski, βασικός μελετητής των ιερών κορυφής, διαπιστώνει γύρω από
τα μινωικά ιερά κορυφής διαφοροποιήσεις στη βλάστηση που οφείλονται στις
υψομετρικές διαφορές τους. Το υψόμετρό τους ποικίλλει, πράγματι, από τα 215μ.
(Πετσοφάς Σητείας) ως τα 1168μ. (Κεριά Μαλεβιζίου) 394. Ο ίδιος διακρίνει δύο βασικές
υψομετρικές ζώνες με τις υποζώνες τους. Η πρώτη εκτείνεται έως τα 600-650μ., φτάνει,
δηλαδή, μέχρι τα όρια καλλιέργειας της ελιάς. Στη χαμηλότερη υποζώνη της, έως τα
390

Hubert 1994, 11-13.
Peatfield 1994, 21.
392
Καλή εικόνα της κτηνοτροφίας και αγροτικής καλλιέργειας δίνουν τα οστά ζώων και οι
απανθρακωμένοι σπόροι αλλά προσφέρουν ελάχιστα στοιχεία για την ανασύνθεση του ευρύτερου τοπίου
(Rackham και Moody 2004, 182).
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350μ., βρίσκεται το ύψωμα του Πετσοφά. Σ’ αυτήν η βλάστηση είναι πλούσια.
Συναντάμε αμπέλια και άλλες καλλιέργειες. Στην υψηλότερη υποζώνη της, έως τα 600650μ., εντοπίζονται τα περισσότερα ιερά κορυφής (π.χ. Άη-Λιας, Χουδέτσι,
Ανκουσελιανά, Κουμάσα, Μαζά, Μόδι, Τραόσταλος). Σ’ αυτήν η βλάστηση
περιλαμβάνει μακκίες και βελανιδιές. Ενίοτε, καλλιέργειες δημητριακών και αμπελιών
μπορούν να εντοπισθούν και στις δύο παραπάνω υποζώνες.
Η δεύτερη ζώνη εκτείνεται έως τα 1900μ. και χαρακτηρίζεται κυρίως από δάση.
Στη χαμηλότερη υποζώνη της, δηλαδή στα 650μ.-1300μ., υπάρχουν πεύκα Αλέπου
αλλά και συκιές και μαύρα πεύκα. Εδώ, θα μπορούσαν επίσης να ευδοκιμήσουν
αμπέλια και δημητριακά. Αυτή η υποζώνη μπορεί να διακριθεί περαιτέρω σε δύο
μικρότερες: στα 650μ.-1000μ. με μακκίες, πεύκα Αλέπου, κυπαρίσσια, μουριές, συκιές
μέχρι την άνοιξη και έντονη βροχόπτωση το φθινόπωρο, όπου εντοπίζονται αρκετά ιερά
κορυφής (π.χ. Γιούχτας, Κόφινας, Βρύσινας, Πύργος) και στα 1000μ.-1300μ. με συχνή
βροχόπτωση, σποραδικά χωράφια και χειμαδιά στα ψηλότερα μέρη όπου οδηγούνται τα
πρόβατα το καλοκαίρι. Εδώ εντοπίζονται ελάχιστα ιερά όπως το Καρφί (1158μ.). Η
υψηλότερη υποζώνη εκτείνεται στα 1300μ.-1900μ. και θα μπορούσε να φιλοξενήσει
σποραδικά χωράφια, αλλά όχι καλλιέργεια δημητριακών εξαιτίας της κάλυψης του
εδάφους με χιόνι, τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Σ’ αυτή την υποζώνη δε
συναντάμε ιερά κορυφής395.
Πέρα από τις υψομετρικές διαφορές οι εκτεθειμένες συνήθως στους ανέμους
κορυφές δεν ευνοούν την ανάπτυξη δέντρων. Τα δυνατά ρεύματα αέρα από τα δυτικά
και τα βόρεια ευθύνονται για διαβρώσεις αλλά και απότομες μεταβολές της
θερμοκρασίας που είναι βλαβερές για την ψηλή βλάστηση. Κάποια δέντρα, όμως,
συνεχίζει ο Rutkowski, καταφέρνουν να επιβιώσουν όπως βλέπουμε σήμερα στις θέσεις
των ιερών, αλλά και στις σφραγιστικές παραστάσεις της εποχής τους. Μια βελανιδιά
συνάντησε ο ίδιος στο ιερό του Πύργου να έχει γύρει από τον αέρα 396, όπως τα δέντρα
σε σφραγιστικά δακτυλίδια με τελετουργικές σκηνές π.χ. της Φαιστού (Εικ. 43). Κατά
τους Rackham και Moody, στην τέχνη της Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη
απεικονίζονται δέντρα που δεν ανήκουν σε δασικά είδη397.
Παρόλα αυτά, οι ιεροί τόποι βρίσκονται σ’ αυτές τις κορυφές με τα γυμνά
βραχώδη, διαβρωμένα εδάφη, τη λίγη αραιή θαμνώδη βλάστηση. Συχνά, δε,
περιλαμβάνουν χάσματα και ρωγμές στους βράχους. Αυτή η εικόνα, ουσιαστικά μια
395
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οικεία εικόνα της Κρήτης, ανακαλεί τόπους με κοφτερά ασβεστολιθικά πετρώματα,
ασπαλάθους, ασφόδελους και πρίνους398, είναι εικόνα ορεινού τοπίου και όχι άλσους399,
ενώ επιβεβαιώνεται από τη σημερινή εικόνα των ιερών χώρων, όσο και από την
προϊστορική εικονογραφία.
Ως προς το πραγματικό σημερινό τοπίο, η μισή περίπου Κρήτη αποτελείται από
χέρσα εδάφη που καλύπτονται από έναν συνδυασμό θάμνων, φρυγάνων και ποωδών
φυτών400. Τα δε βουνά σε κάποιες όψεις τους δεν διαφέρουν με εκείνα που έβλεπαν οι
Μινωίτες401. Κατά τους Rackham και Moody, αυτό ισχύει για τους μεγάλους κώνους
κορημάτων402 και τις περισσότερες αποθέσεις χαλικιών και ιλύος στις πεδιάδες που
σχηματίστηκαν με τις έντονες διαδικασίες διάβρωσης του Πλειστοκαίνου. Οι σκληροί
ασβεστολιθικοί πυρήνες των τριών μεγάλων ορεινών συγκροτημάτων (Λευκά Όρη ή
Μαδάρες, Ίδη ή Ψηλορείτης, Δίκτη ή Λασιθιώτικα βουνά) 403 εκτείνονται εξέχοντες
μέχρι τη θάλασσα. Σαν για να εξαλείψουν κάθε μονοτονία στο κρητικό τοπίο
ξεπροβάλλουν μικρότεροι ορεινοί όγκοι από σκληρό ασβεστόλιθο. Ο πιο φημισμένος
από αυτούς είναι ο Γιούχτας404, όπου βρίσκεται το γνωστό, κεντρικό ιερό κορυφής.
Στην τέχνη, για παράδειγμα, στο απιόσχημο ρυτό από χλωρίτη, από το
ανάκτορο της Ζάκρου (Εικ. 53), εικονίζεται σε πρόστυπο ανάγλυφο παράσταση ιερού
κορυφής σε ορεινό, άδενδρο τοπίο με αραιή βλάστηση. Ίσως χαμηλά φυτά, δηλαδή,
συστάδες κρόκων ή κρινοειδή άνθη στα εξάρματα των βράχων. Το ιερό είναι κτισμένο
με ορθογώνιους λίθους, διαθέτει ισόγειο, όροφο, πλευρικά τμήματα επιστεφόμενα με
κέρατα καθοσιώσεως, προαύλιο με βωμούς διαφόρων τύπων και περιβάλλοντα τοίχο 405.
Αγρίμια που κάθονται εκατέρωθεν του άμορφου αντικειμένου (βαίτυλος) επάνω από
την κεντρική θύρα του ιερού ή τρέχουν, καθώς και πετούμενα πουλιά συμπληρώνουν
τη σύνθεση του φυσικού περίγυρου406.

398

Όπ. π., 221.
Σε αντιδιαστολή με τους ιερούς περιβόλους, κατά τον Rutkowski (1986, 75).
400
Rackham και Moody 2004, 155.
401
Όπ. π., 31.
402
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Εικ. 53.
Τοπίο ιερού κορυφής.
Λίθινο ρυτό από το ανάκτορο της
Ζάκρου.
Μεσομινωική ΙΙΙ-Υστερομινωική Ι., π.
1500 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
(Βλαχόπουλος 2005, εικ. 623).

Με ανάλογο τρόπο, στο τμήμα λίθινου ρυτού από τους Γυψάδες Κνωσού (Εικ.
54) υπάρχει εγχάρακτη παράσταση τριμερούς ιερού κτηρίου, σε ορεινό τοπίο, με
ψηλότερο το κεντρικό μέρος και επιστέψεις κεράτων καθοσιώσεως στα πλαϊνά
τμήματα. Ένας άνδρας εναποθέτει προσφορές σε καλάθι(;) 407. Η ασυμμετρία408 στους
τοίχους του εικονιζόμενου κτίσματος οφείλεται ίσως στο βραχώδες έδαφος.

407

Αλεξίου 1959, Rutkowski 1986, 82, Marinatos 2005, 151-153.
Αυτή η ασυμμετρία ίσως αντιστοιχεί, κατά τη γνώμη μου, στην πραγματική εικόνα των
αρχιτεκτονημάτων. Πρβ. Henriksson and Blomberg 1996, όπου υποστηρίζεται ότι τα κτίσματα στα ιερά
κορυφής προορίζονταν για αστρονομικές παρατηρήσεις. Οι μετρήσεις του μεγαλύτερου εκ των τριών
κτισμάτων στον Τραόσταλο από τους δύο μελετητές έδειξαν, πράγματι, ότι κανένας τοίχος δεν
σχηματίζει ορθή γωνία με άλλον προκειμένου να εξυπηρετείται η προαναφερθείσα λειτουργία των
κτισμάτων. Ιδιόμορφη θεμελίωση έχει και ο τοίχος CE στον Πετσοφά που είναι κτισμένος σε
ακατάλληλη θέση της κλιτύος του λόφου με αποτέλεσμα να χρήζει αναλήμματος ενώ υπήρχε διαθέσιμος
χώρος για το κατάλληλο κτίσιμό του.
408
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Εικ. 54.
Ιερό κορυφής και το τοπίο του με
ανθρώπινη παρουσία.
Τμήμα λίθινου ρυτού από τους Γυψάδες
Κνωσού.
Μεσομινωική ΙΙΙΒ-Υστερομινωική ΙΑ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
(Marinatos 2005, fig. 9.7).

Στην τέχνη, επομένως, διακρίνεται μια προτίμηση για τον απογυμνωμένο,
βραχώδη ιερό τόπο, αυτόν που φαίνεται έξεργος, που δεν έχει ανάγκη να κρυφτεί, δεν
έχει «ανασφάλειες», διαθέτει «υπερφυσική» δύναμη. Στα συμπεράσματά του για τα
μινωικά ιερά κορυφής, ο Ν. Πλάτων υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι πίστευαν ότι στη
γυμνή, δεσπόζουσα κορυφή γινόταν η επιφάνεια της λατρευόμενης θεότητας409.
Το τοπίο των ιερών κορυφής παρουσιάζει, λοιπόν, μια «διζωνικότητα» που
συνιστά, κατά την άποψή μου, ένα περιγραφικό, εξωτερικό γνώρισμα του σύμπαντος
ανθρώπων και φυσικών τοπίων στο προϊστορικό Αιγαίο. Εγγράφεται, δηλαδή, στο
τοπίο μια ζώνη βιοποριστικής δραστηριότητας και μια ζώνη πνευματισμού, εκεί που
τελείται η επιφάνεια της θεότητας και ταυτόχρονα, χαράζεται στον ορίζοντα ένας
κάθετος άξονας από κάτω προς τα πάνω, από το ανθρώπινο στο θείο. Έτσι
μορφοποιείται η ταύτιση ιερού και κοσμικού στοιχείου σε μια άρρηκτη σχέση
καθημερινής και θρησκευτικής ζωής.

IV.2.iii. Βιωματικές εμπειρίες: προσλήψεις χωροχρόνου στα ιερά
κορυφής
Στο επίπεδο της βιωματικής εμπειρίας η όραση έχει κυρίαρχο ρόλο για τους
πραγματικούς και φαντασιακούς χώρους εγκατάστασης των ιερών κορυφής. Η
τοπογραφία τους σε εξέχουσες και περίοπτες θέσεις, η ορατότητα από και προς το
σημείο προέλευσης των λατρευτών, η οπτική επαφή με άλλα ιερά κορυφής, η
προσβασιμότητα και η εγγύτητα με περιοχές κατοίκησης και εκμετάλλευσης είναι τα
409

Πλάτων 1951, 156.
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κριτήρια ταύτισης των τουλάχιστον 25 ασφαλών θέσεων ιερών κορυφής 410. Όλα αυτά
τα στοιχεία σχετίζονται κατεξοχήν με την όραση.
Ένα ιερό κορυφής δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται στην «ανώτερη» κορυφή
411

, μπορεί να είναι χαμηλότερα, αρκεί να είναι ψηλά, να έχει πανοραμική θέα και να

είναι ορατό από τον/τους οικισμό/ούς που εξυπηρετούσε. Για παράδειγμα, ο
Τραόσταλος πλησίον της ακτής στη νοτιοανατολική Κρήτη παρά το σεμνό του
υψόμετρο των 515,4μ. δεσπόζει με τη συμπαγή μάζα του και διακρίνεται από μακριά,
τη θάλασσα και την ενδοχώρα412.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης χρήσης των ιερών κορυφής ως παρατηρητηρίων για
τις κινήσεις των άστρων413 αναδεικνύεται και πάλι η όραση ως βασική αίσθηση στην
πρόσληψη του φυσικού τους τοπίου.
Στον τομέα της φαντασιακής (εν) όρασης εμπίπτει η υπερφυσική διαδικασία που
«διαβάζεται» από πολλούς μελετητές της μινωικής θρησκείας σε σφραγιστικές
απεικονίσεις.
Η προς τα άνω όραση, στην οποία στρέφεται η λατρεία της φύσης, των δέντρων,
των βουνοκορφών, των λόφων, συνοδεύει την ανηφορική κίνηση που απαιτεί η
πρόσβαση στην κορυφή414.
Στις άλλες αισθήσεις μπορούν, για παράδειγμα, να εγγραφούν: οι γεύσεις των
καρπών των προσφορών π.χ. του Μινωίτη στο ρυτό των Γυψάδων˙ και οι ήχοι και οι
μυρωδιές που ενσωματώνει ένα κρητικό βουνό, π.χ. με τα ζώα, άγρια και ήμερα, τα
αρωματικά φυτά του κ.λπ.415.
Η άνοδος σε ένα ιερό κορυφής είναι αναμφισβήτητα, σε όλα της τα στάδια, μια
εμπειρία, επίπονης συνήθως περιήγησης στο φυσικό τοπίο, ικανή να δημιουργήσει
αφήγηση. Το ίδιο, και ίσως περισσότερο ακόμα οι «πράξεις» στην «κορυφή». Το σώμα
«αισθάνεται» και συμμετέχει μάλιστα σε μια εκστατική συμπεριφορά μεταβολής της
συνείδησης (ACS: Altered state of consciousness)416.
Ο βαθμός ελέγχου του χωροχρόνου για την εξυπηρέτηση των υλικών και
πνευματικών ανθρώπινων αναγκών αντανακλά βαθμίδες βιωματικής εμπειρίας. Στο
πλαίσιο της επιβιωτικής και άλλης κατάκτησης του χώρου, οι κάτοικοι της κρητικής
410

Peatfield 1994, 23.
Η ψηλότερη κορυφή ενός ορεινού όγκου θα μπορούσε και να μην είναι ορατή από τον πυθμένα, για
παράδειγμα, της πλησιέστερης κοιλάδας (Rackham και Moody 2004, 255).
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γης διεκδίκησαν κομμάτια του τοπίου για τον ανθρώπινο πολιτισμό: ξερίζωσαν δέντρα,
δημιούργησαν χωράφια, «δάμασαν» τα βουνά τους 417. Τα ιερά κορυφής εμφανίζονται,
κατά τον Peatfield, σε μια εποχή εντατικής εκμετάλλευσης της ορεινής ζώνης, ενώ
πρωιμότερα στην Πρωτομινωική Ι-ΙΙ περίοδο οι οικιστικές εγκαταστάσεις στα βουνά
είναι πιο αραιές. Αποτελούν, κατά τον ερευνητή, την τελετουργική έκφραση αυτής της
εκμετάλλευσης, όταν οι άνθρωποι αναζητούν μια θέση για τα πνεύματα, έξω από τις
πόλεις418.
Τα δεδομένα από τον Γιούχτα και τις Ατσιπάδες Κορακιά δείχνουν, σύμφωνα με
τον K. Nowicki, ότι αυτά είναι πρωιμότερα της ανέγερσης των πρώτων ανακτόρων,
ακόμη και από τα τέλη της Προανακτορικής περιόδου (Πρωτομινωικής ΙΙΙΜεσομινωικής Ι). Ιδιαίτερα στο Γιούχτα, η λατρευτική δραστηριότητα μαρτυρείται
ακόμη πιο πίσω, στην Πρωτομινωική ΙΙ περίοδο419. Ο Rutkowski δεν θεωρεί τα ιερά
κορυφής τόπους απομονωμένους αλλά άμεσα συνδεδεμένους με καθημερινές δράσεις,
κυρίως με τη βόσκηση. Ήταν, μάλιστα, πιστεύει, καλά γνωστοί στους κατοίκους των
περιοχών τους, ως κατάλληλοι για τα κοπάδια τους, όπως δείχνει η πληθώρα
αναθηματικών ομοιωμάτων ζώων, κυρίως βοδιών και προβάτων. Στις ενδείξεις
καλλιέργειας στην ευρύτερη ζώνη τους συνηγορούν οι πίθοι για τις προσφορές
γεωργικών προϊόντων που έχουν βρεθεί σε μερικά ιερά, όπως στον Κόφινα, καθώς και
πήλινα ομοιώματα ψωμιού. Στη Νεοανακτορική περίοδο, τα ευρήματα παραπέμπουν
και σε άλλες δραστηριότητες, μιας και περιλαμβάνουν χάλκινα αντικείμενα,
κοσμήματα κ.λπ. 420.
Η υπεροχή του φυσικού τοπίου έναντι των τεχνητών επεμβάσεων διατηρείται σε
όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των ιερών κορυφής. Μαρτυρείται, έτσι, η επιθυμία των
ανθρώπων να διατηρήσουν σχεδόν αναλλοίωτο το περιβάλλον τους και να το
χρησιμοποιήσουν ως είχε για τις ανάγκες της λατρείας τους. Σε μερικές περιπτώσεις,
όπως στο Βρύσινα, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία απουσιάζουν εντελώς 421. Σε άλλες, η
ύπαρξη κτιστών δομών φαντάζει δευτερεύουσα σε σχέση με τη φυσική οριοθέτηση
μέσα από βραχώδη εξάρματα στο χώρο. Ακόμη και όταν υπάρχουν πιο σημαντικές
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, όπως οι περίβολοι και τα κτίσματα στο Γιούχτα, σε
417
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προς την ακριβή φάση της ΠΜ ΙΙ στην οποία εντάσσεται η εκεί λατρευτική δραστηριότητα, τη μετάβαση
στην επόμενη περίοδο, το αν η λατρεία περιοριζόταν γύρω από το φυσικό χάσμα του βράχου ή όχι.
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εποχή σύγχρονη της νεοανακτορικής ανάπτυξης, η λατρευτική δράση εστιάζεται σε
φυσικά στοιχεία της τοπογραφίας.
Ακόμη και όταν αποκτούν μνημειώδη όψη, με αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, σε
εποχή σύγχρονη της ανακτορικής ανάπτυξης, το κύριο χαρακτηριστικό τους δεν είναι οι
περίβολοι και τα κτίσματα, αλλά η φυσική τοπογραφία. Σε κάποιες περιπτώσεις η
ύπαρξη κτιστών δομών φαντάζει δευτερεύουσα στον τονισμό ορίων των θέσεων γιατί
αρκούν σε αυτόν το ρόλο τα φυσικά βραχώδη εξάρματα 422. Μια πληθώρα
εντυπωσιακών φυσικών τόπων κατέχει ιερή θέση πριν την ανέγερση μνημείων σε αυτές
τις τοποθεσίες. Φυσικά άνδηρα, χάσματα, εντυπωσιακοί σχηματισμοί βράχων γίνονται
καταρχήν αντικείμενο παρατήρησης και στη συνέχεια αξιοποιούνται, οργανώνουν το
χώρο και καθοδηγούν την ανθρώπινη δραστηριότητα και κίνηση, ενώ λειτουργούν και
ως αρχέτυπα σε μετέπειτα ανθρώπινα δημιουργήματα, συμμετέχοντας έτσι στις
διεργασίες της ανάμνησης, των μετασχηματισμών, της προγονικής δυναμικής, της
επιβίωσης του πριν στο τώρα και το μετά.
Η ενεργοποίηση της μνήμης και της φαντασίας θα ήταν απαραίτητη για την
πιθανή λειτουργία του Γιούχτα ως προτύπου για τα άλλα ιερά κορυφής όπως έχει
υποστηριχθεί από τον Nowicki, δεδομένης της παλαιότητάς του. Έτσι, αν ήθελαν να
«μεταφέρουν» τα ουσιαστικά του χαρακτηριστικά, εύκολα θα μπορούσαν να
«προσομοιώσουν» μια απόκρημνη πλαγιά, αλλά το ιδιάζον φυσικό χάσμα του βράχου
θα έπρεπε να «υποκατασταθεί» από μια μικρότερη σχισμή ή ακόμα και συμβολικά από
ένα τέχνεργο, όπως ένα αγγείο ή ένα καλάθι423.
Η απουσία σημαντικών αρχιτεκτονημάτων στα τοπία των ιερών κορυφής
θυμίζει την παρατήρηση του Bradley, ότι η εμφάνιση των μεγαλιθικών νεολιθικών
μνημείων στην Ευρώπη ήταν αποτέλεσμα της ίδιας νοητικής διεργασίας που οδήγησε
και στην εξημέρωση των ζώων και των φυτών και απηχεί μια σημαντική μεταβολή της
αντίληψης για το χώρο και της αλλαγής συμπεριφοράς προς τη φύση. Σύμφωνα με τον
ίδιο, ομάδες κυνηγών τροφοσυλλεκτών της Αυστραλίας που συγκεντρώνονται μαζικά
για την τέλεση συλλογικών τελετουργιών αφήνουν ελάχιστα ίχνη της δράσης τους
αυτής στο χώρο, για παράδειγμα, ζωγραφιές στην άμμο και γλυπτά στη γη αφού η
βασική σημασία των τελετουργιών τους αφορούσε τον ιερό χαρακτήρα του συνολικού
τοπίου και της ιδιαίτερης δυναμικής του424.
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Με εξαίρεση το Γιούχτα, οι επεμβάσεις στα ιερά κορυφής είναι λίγες και λιτές
και συνήθως πρόκειται για δομές μάλλον ανοικτές, υπαίθριες. Συνιστούν, όμως,
σημαντικές μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας και χρήσης των ιερών τόπων οι οποίες,
σύμφωνα με τον Bradley, «οριοθετούν», καταρχήν, τη βιωματική εμπειρία,
δημιουργούν διαιρέσεις και συγκεκριμένες διαδρομές στο χώρο, προϋποθέσεις π.χ.
προσέγγισης ή αποκλεισμού των συμμετεχόντων. Οι πιο μεγάλες κατασκευές παρέχουν
πλεονέκτημα στα αντίστοιχα ιερά, τους προσδίδουν πιθανότατα κύρος σε σχέση με τα
άλλα: κατηγοριοποιούν π.χ. το σύνολο σε κεντρικούς και περιφερειακούς/επαρχιακούς
τόπους λατρείας. Επίσης προσδίδουν στα ιερά κορυφής έναν πιο δυναμικό ρόλο στην
καθημερινή ζωή των ανθρώπων καθώς «επιβάλλονται» στο γύρω τοπίο. Επιπρόσθετοι
συμβολισμοί, κατά τον ίδιο μελετητή, εμπεριέχονται στη διακόσμηση ή την ιδιαίτερη
κατεργασία των τοίχων αυτών των κτισμάτων ή στην προσάρτηση κεράτων
καθοσίωσης425.
Αυτονόητο είναι, ότι η σύλληψη και οριοθέτηση του χώρου δεν συντελείται
ανεξάρτητα από τη χρονική του διάσταση. Οι διάφορες, μεταβαλλόμενες όψεις του
φυσικού χώρου προσδιορίζονται από την κίνηση και θέση των ουράνιων σωμάτων και
μάλιστα για την καλύτερη παρακολούθηση και χειραφέτησή τους, ο έλεγχος του χώρου
γίνεται αυστηρότερος.
Εξαιτίας της τοπογραφίας τους, τα ιερά κορυφής αποτέλεσαν, σύμφωνα με μια
δόκιμη άποψη, ιδανικές θέσεις και για αστρονομικές παρατηρήσεις 426. Η δραστηριότητα
αυτή και οι συναφείς βιωματικές εμπειρίες θα διεύρυναν τη σημασία των υψηλών
τόπων μέσα από τις δυνατότητες μιας πανίσχυρης, ζωτικής γνώσης, αφού, έτσι, οι
Μινωίτες μαθητεύουν στην κανονικότητα και τροποποιούν τη ζωή τους προς το
καλύτερο. Σύμφωνα με τους G. Henriksson and M. Blomberg, οι τοίχοι του
μεγαλύτερου εκ των τριών κτηρίων στον Τραόσταλο ήταν προσανατολισμένοι στα
τέσσερα σημεία της ανατολής και της δύσης του αστερισμού του Αρκτούρου. Στο
γειτονικό Πετσοφά οι τοίχοι ΑΑ΄ και ΑΒ ήταν εσκεμμένα προσανατολισμένοι με
μικρές αποκλίσεις στο βορρά, ακριβώς για να δείχνουν και αυτοί με τη νοητή
προέκτασή τους τα σημεία που σχετίζονταν με την εμφάνιση του αστερισμού του
Αρκτούρου. Η ανατολή του Αρκτούρου στο μέσο του διαστήματος ανάμεσα στο
χειμερινό ηλιοστάσιο και την εαρινή ισημερία θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην
αρχαιότητα αφού θα πρέπει να σηματοδοτούσε την έναρξη της ναυτικής περιόδου, κατά
425
426
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το σημερινό Μάιο. Η μετέπειτα σύνδεση του Αρκτούρου με καταιγίδες θεωρήθηκε ότι
είχε τις ρίζες της στη Μέση Εποχή του Χαλκού όταν η κίνηση του αστεριού
σηματοδοτούσε και τη λήξη της ναυτικής περιόδου, δηλαδή κατά το σημερινό
Οκτώβριο427.
Εξάλλου, η κεντρική πυρά στον Τραόσταλο ήταν προσανατολισμένη στην
ανατολή, πέρα στη θάλασσα όπου ανέτελλαν ο ήλιος και η σελήνη. Η μέρα εορτής στον
Τραόσταλο καθορίσθηκε, ίσως, με βάση αστρικές ημερομηνίες σημαντικές και για τις
αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες που πιθανόν αντιστοιχούσαν στις μέρες
επιφάνειας της θεότητας και της ανθοφορίας των συμβολικών της φυτών, των κρόκων
428

. Τέτοιες δραστηριότητες στο τέλος του φθινοπώρου με αρχές του χειμώνα θα

μπορούσε να είναι το ελαιομάζωμα και η μετακίνηση των κοπαδιών στα χαμηλά, πιο
ζεστά μέρη ως πιο κατάλληλα για τις γέννες των ζώων.
Η συντονισμένη παρακολούθηση του ήλιου, της σελήνης και των αστερισμών,
ιδιαίτερα του Αρκτούρου, τουλάχιστον από τον Τραόσταλο και τον Πετσοφά
αποσκοπούσε εντέλει στη διαμόρφωση και τη ρύθμιση του σεληνο–ηλιακού
ημερολογίου της εποχής429. Το μινωικό έτος στη Μέση Εποχή του Χαλκού ξεκινούσε,
ίσως, με την εμφάνιση της νέας σελήνης μετά τη φθινοπωρινή ισημερία 430. Ο
παρατηρητής που στεκόταν κοντά στο κτίσμα του Πετσοφά θα μπορούσε κάποιες
χρονιές να δει κατά την εαρινή και τη φθινοπωρινή ισημερία τη νέα σελήνη ή την
πανσέληνο, όσο και τον ήλιο να δύει ακριβώς πίσω από την κορυφή του κωνικού
βουνού Μόδι, τη μόνη διακριτή κορυφή απέναντι από το ιερό αυτό431.
Ο επιτυχής χειρισμός του χωροχρόνου από τους Μινωίτες θα τους προσέδιδε
αυτοπεποίθηση και ίσως την πίστη ότι κάποια θρησκευτικά τους σύμβολα είχαν
μαγικοθρησκευτικές ιδιότητες, για παράδειγμα, τη δυνατότητα ελέγχου του ζωοδότη
ήλιου. Στη σφαίρα των ηλιακών συμβολισμών εγγράφονται, σύμφωνα με τον
Μπουλώτη, δύο χαρακτηριστικοί τύποι πρώιμων αναθημάτων στα ιερά κορυφής με
σαφείς επιδράσεις από την Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία: τα αναθηματικά ομοιώματα
κρητικών σκαθαριών, μια παραλλαγή του αιγυπτιακού σκαραβαίου, ενός δηλαδή από
τα ιερότερα και μεστότερα ηλιακά σύμβολα των Αιγυπτίων˙ και τα κέρατα καθοσίωσης
που επηρεάζονται μορφολογικά από τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά σύμβολα djew και
427
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akhet, που σημαίνουν, ακριβώς, «όρος» και «ορίζων», και είχαν μια βαθιά θρησκευτική
σημασία, αφού ανάμεσα από τα σκέλη τους εθεωρείτο ότι ανέτελλε καθημερινά ο
ήλιος. Τα μινωικά κέρατα μοιάζουν, επίσης, με το μεσοποταμιακό εικονογραφικό θέμα
που θέλει τον ηλιακό θεό να προβάλλει ανάμεσα στις δύο βουνοκορφές του ορίζοντα 432
(Εικ. 55).

Εικ. 55.
Ο θεός του ήλιου Shamash αναδύεται ανάμεσα σε δύο βουνοκορφές.
Μεσοποταμιακό ανάπτυγμα σφραγιδοκυλίνδρου.
Ακκαδική περίοδος (π. 2200π.Χ.)
(Κοντορλή-Παπαδοπούλου 2000, εικ. 9β).

IV.2.iv. Εσωτερικά-ποιοτικά στοιχεία του σύμπαντος των ανθρώπων
και των φυσικών τοπίων στα ιερά κορυφής
Συνεκτικότητα-Ανθρωπόμορφα τοπία
Το πρωτεύον εσωτερικό γνώρισμα του σύμπαντος των ανθρώπων και των
φυσικών τοπίων στο προϊστορικό Αιγαίο, δηλαδή, η ισχυρή συνεκτικότητα των δύο
συστατικών του στοιχείων που φτάνει μέχρι τον τοπιακό ανθρωπομορφισμό,
ανιχνεύεται ποικιλοτρόπως στα ιερά κορυφής. Το ίδιο το φαινόμενο των τόπων αυτών
είναι ιδιαίτερα δηλωτικό του στενού δεσμού μεταξύ του ανθρωπογενούς και του
φυσικού περιβάλλοντος. Αφού, ένα τέτοιο ιερό δεν θα υπήρχε ως ανεξάρτητη
εγκατάσταση αλλά αποκτά οντότητα μόνο ως τμήμα ενός αδιάσπαστου δικτύου
φυσικών και πολιτισμικών τόπων σε μια ενιαία χωρική ενότητα 433 και καταλαμβάνει τη
432
433
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θέση που του καθορίζει η διάδρασή του με τους πληθυσμούς των εν δυνάμει λατρειών
του434.
Μια δυναμική τέτοια ανθρωπομορφική ταύτιση είναι αυτή του Γιούχτα με το
κεκλιμένο κεφάλι απολιθωμένου γίγαντα. Μια παρατήρηση που ενίσχυσε τη
μυθολογική πίστη για το Γιούχτα-τάφο του νεκρού κρηταγενούς Δία. Αναγνωρίζεται δε
ακόμη σε κείμενα περιηγητών της Αναγέννησης, που καταγράφοντας την τοπική αυτή
παράδοση, αναγνωρίζουν στο μέτωπο του βουνού το ναό του Δία, στη μύτη του τρεις
εκκλησιές, ενώ σημειώνουν ότι το σαγόνι του βρίσκεται καταπέναντι από το όρος
Ίδη435.
Στην ίδια κατεύθυνση ενίοτε ανιχνεύονται και έμφυλες όψεις του ιερού τοπίου.
Τυπικό χαρακτηριστικό ιερότητας, κεντρικότητας αλλά και γονιμότητας του τοπίου
είναι κατά τον V. Scully, οι δίδυμες κορυφές436. Στην οροσειρά της Ίδης που για αρκετά
χιλιόμετρα στη βόρεια ακτή στην περιοχή του Ρεθύμνου προβάλλει σαν επιβλητική
κορυφή ενώ περιβάλλεται από χαμηλότερες κλιμακώσεις βλέπει η Α. Λουκάκη
«αρσενικές» και «θηλυκές» όψεις437. Ίσως ένα παρόμοιο τοπίο απλωνόταν μπροστά
στους λατρευτές για παράδειγμα του ιερού κορυφής στους Ατσιπάδες αφού από αυτό
και συγκεκριμένα αν σταθεί κανείς σήμερα, κατά τη φθινοπωρινή ισημερία 438, στο
κέντρο της ανυψωμένης περιοχής στο δυτικό τμήμα του, θα δει τον ήλιο να ανατέλλει
ανάμεσα στις δίδυμες κορυφές της Ίδης.
Από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι τείνουν να «σωματικοποιούν» το τοπίο,
όπως «διαβάζουμε» στον υλικό πολιτισμό των Μινωιτών. Στην περίπτωση των ιερών
κορυφής, οι Henriksson and Blomberg συνδύασαν την εικόνα της σελήνης πίσω από το
κωνικό βουνό Μόδι όπως φαινόταν από τον Πετσοφά με το γυναικείο αναθηματικό
ειδώλιο από το ίδιο ιερό (Εικ. 56). Αναγνώρισαν, έτσι, το βουνό στην κωνική φούστα
της γυναικείας μορφής και τη σελήνη στο ιδιόρρυθμο καπέλο της που «αδικαιολόγητα
δεν διαχωρίζεται από το κεφάλι» σύμφωνα με τη διατύπωση του J.L. Myres439.

434

Peatfield 1994, 23.
Rutkowski 1986, 91.
436
Στο Λουκάκη 2005, 300.
437
Λουκάκη 2005, 300.
438
Η Goodison (2004, 348) έκανε την παρατήρηση αυτή στις 16.9.1991.
439
Στο Henriksson and Blomberg 1996, 112.
435

137

Εικ. 56.
Σύμπλεγμα βουνού και σελήνης με ανθρώπινη
μορφή
Πήλινο ειδώλιο από τον Πετσοφά.
Μεσομινωική Ι, π. 2000-1900 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
(Demargne 2008, εικ. 58).

Κοινωνικές συμπεριφορές
Η παγκρητική λατρεία, την οποία υποδηλώνει κατά τον Peatfield ο μεγάλος
σχετικά αριθμός ιερών κορυφής και η ύπαρξη τοπογραφικών αναλογιών σε συνδυασμό
με τις αναλογίες στα ευρήματα, απηχεί μια κοινωνική ομοιογένεια στη συγκρότηση του
σύμπαντος των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων στην Κρήτη της 2 ης χιλιετίας π.Χ. Η
λατρεία στα κρητικά ιερά κορυφής διαφοροποιείται από εκείνη στα όρη και τα υψηλά
φυσικά σημεία άλλων πολιτισμών γιατί συνδέεται λιγότερο με το άπιαστο, το
υπερφυσικό,

το απλησίαστο, δεν είναι

απλά

ένας προορισμός

απόμακρου

προσκυνήματος, αλλά είναι δεμένη με την καθημερινή δράση, έχει κοινοτικό
χαρακτήρα440. Σύμφωνα με την ποσοτική ανάλυση της κεραμεικής από το ιερό κορυφής
στο Βρύσινα Ρεθύμνου οι μετέχοντες στις τελετουργικές δραστηριότητες δεν φαίνεται
να διαμένουν στο χώρο για μέρες αλλά, τόσο, όσο που χρειάζεται να μαγειρέψουν κάτι
επί τόπου ή να φάνε ό,τι έχουν μεταφέρει σε καλάθια ή φλάσκες 441. Μια τέτοια εικόνα
εντάσσεται ευκολότερα σε μια λιγότερο επιτηδευμένη πράξη καθημερινότητας.
440

Peatfield 1994, 22-25, 27.
Σύμφωνα με την ανασκαφέα του ιερού κορυφής στο Βρύσινα, την Ι. Τζαχίλη (2003) στο 80% της
μεσομινωικής κεραμεικής του συγκαταλέγονται πολλά αγγεία πόσεως, λίγα μαγειρικά σκεύη και
καθόλου αποθήκευσης ή μεταφοράς.
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Τα μέλη της κοινότητας συμμετέχουν ισότιμα στις συμβολικές προσφορές των
πρώτων καρπών και των απαρχών της σοδειάς, άσχετα με την κοινωνική τους θέση,
όπως δείχνουν λίθινοι δίσκοι και τράπεζες που έχουν βρεθεί σε ιερά κορυφής και
προορίζονταν για τις αναθέσεις αυτές442.
Η αναζήτηση της εγγραφής κοινωνικο-πολιτικών ταυτοτήτων στο τοπίο είναι
σήμερα πιο εφικτή με τη σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα με αποτέλεσμα την
εμβάθυνση

στο

δεύτερο

γνώρισμα

του

εν

λόγω

σύμπαντος,

αυτό

της

κοινωνικοποιημένης του μορφής.
Με την ανάδυση του ανακτορικού συστήματος η σχέση μερικών ιερών κορυφής
με κεντρικές μινωικές εγκαταστάσεις, κυρίως του Γιούχτα με την Κνωσό, αλλά και
άλλων περιπτώσεων όπως του Τραόσταλου με τη Ζάκρο, καθώς και η ιεράρχησή τους,
η οποία παραδοσιακά είχε στηριχτεί στην αναλογία με τα πλούσια ανακτορικά τους
ευρήματα, επιβεβαιώνεται σήμερα και μέσα από τις χωρικές αναλύσεις των
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ανιχνεύονται, έτσι, και μετριούνται οι
μεταξύ τους αποστάσεις, η ενέργεια που απαιτείται για να τις διασχίσει κανείς στο
πλαίσιο του εκάστοτε κρητικού αναγλύφου και η έκταση που διαθέτουν τα ιερά
αναλόγως με τη χωρητικότητά τους σε ανθρώπους και την αποθηκευτική τους
δυνατότητα, οι χωρικές και άλλες σχέσεις τους με τις κεντρικές οικιστικές
εγκαταστάσεις που τα χρησιμοποιούσαν443.
Σύμφωνα με την εφαρμογή των GIS, η υψηλού βαθμού οπτική επαφή των
παλαιοανακτορικών ιερών κορυφής στην ανατολική Κρήτη δείχνει θρησκευτική
ενότητα αλλά η μη ιεραρχική κατανομή τους ανταποκρίνεται σ’ ένα τοπίο με πολλές
πολιτικές επικράτειες (polities). Αντίθετα, ο Γιούχτας είναι ιδιαίτερα ορατός από τα
«δορυφορικά του ιερά»444, ενώ μεταξύ των τελευταίων δεν συμβαίνει το ίδιο. Αυτό
αντικατοπτρίζει τον κυρίαρχο ρόλο του ανακτόρου της Κνωσού στην ευρύτερη περιοχή
και διαγράφει στον ορίζοντα μια αντίστοιχη αίσθηση πολιτικής εξουσίας445.
Μετασχηματισμοί «μεγάλης» και «μικρής» κλίμακας
442

Chryssoulaki, 2001, 62. Η ερευνήτρια θεωρεί ότι ένδειξη για τη συμμετοχή όλων των μελών της
κοινότητας στις προσφορές αυτές είναι ο μεγάλος αριθμός λίθινων δίσκων, πρόχειρων, δηλαδή,
τραπεζών προσφορών που βρέθηκαν στο ιερό κορυφής στον Τραόσταλο.
443
Soetens et. al. 2003.
444
Σύμφωνα με τον Peatfield (1994, σχ. 2.1), δορυφορικά στο Γιούχτα ιερά κορυφής είναι τα: Μαζά,
Καρφί, Ρούσσος Δέτης, Δεμάτι, Κόφινας, Πύργος, Κεριά, Γωνιές.
445
Soetens et. al. 2003, 485. Οι ερευνητές κατά την καταγραφή στο πεδίο των οπτικών σχέσεων των
ιερών κορυφής κινήθηκαν σε ακτίνα 50 χλμ. και έκαναν τις παρατηρήσεις τους από ένα ύψος της τάξεως
των 1,50μ.
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Η σημαντικότερη μαρτυρία της μετασχηματιστικής ικανότητας του σύμπαντος
ανθρώπων και φυσικών τοπίων είναι η μετατροπή των θέσεων από σημεία του φυσικού
περιβάλλοντος, χρήσιμα για την επιβίωση, σε ιερές δυναμούχες τοποθεσίες.
Το Carn Brea, η γνωστή νεολιθική θέση της Κορνουάλης, φέρεται, από τον
Bradley, ως παράδειγμα επέμβασης και προσθήκης νέων νοημάτων στους φυσικούς
τόπους μετά την ανέγερση των μνημείων. Λίθινοι και χωμάτινοι περίβολοι περιβάλλουν
τον οικισμό οι οποίοι είναι, κατά τις διάφορες ερμηνευτικές απόψεις, είτε αμυντικού
χαρακτήρα, είτε διαδοχικές χρονικά προσθήκες, είτε στοιχεία διαβάθμισης χώρου. Η
παρατήρηση, όμως, ότι αυτές οι κυκλικές δομές εσωκλείουν και ουσιαστικά
αναδεικνύουν κάποιους ιδιαίτερους εξέχοντες βράχους οδηγεί σε μια άλλη «ανάγνωση»
του τοπίου. Η μνημειοποίηση αυτών των γεωλογικών φυσικών σχηματισμών
συντελέστηκε επειδή πιθανόν θύμιζαν στους ανθρώπους της εποχής μεγαλιθικούς
τάφους των προγόνων ή επειδή από το «σώμα τους» κατασκευάζονταν οι ζωτικής
σημασίας λίθινοι πελέκεις με την κατανομή των οποίων συνδέθηκε η εν λόγω
προϊστορική θέση446.
Στα τοπία των ιερών κορυφής «διαβάζουμε» έναν ανάλογο, δυναμικό
μετασχηματισμό˙ αυτόν της μετατροπής μιας τοποθεσίας σημαντικής για το βιοπορισμό
των Μινωιτών σε ιερή. Ένα ανάλογο παράδειγμα είναι η υλική διάσταση της
αρχαιότατης λατρείας των Κρητών προς την Ίδη που συνδύαζε την προσκυνηματική
κίνηση, την τελετουργική δράση και τη βιοτική εξάρτηση (κτηνοτροφία, κυνήγι)447.
Η τέχνη και η συμβολοποίηση είναι εκφάνσεις της μετασχηματιστικής
ικανότητας, αφού επιστρατεύουν τους μηχανισμούς της συνείδησης, της επιλογής, της
γνώσης, της φαντασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ιερός βαίτυλος έχει θεωρηθεί
σχηματοποιημένη βουνοκορφή448, αφού στο ανθρώπινο μυαλό ολόκληρο το βουνό, με
τη δύναμη που του έχει προσδώσει η εκεί επιφάνεια θεότητας, συμπυκνώνεται και έτσι
ελέγχεται στη μορφή του ισχυρού αυτού λίθου.
Στην ίδια νοητική διεργασία εγγράφεται πιστεύω η περαιτέρω λατρευτική
χρήση φυσικών λίθων με περίεργα σχήματα 449. Επιπλέον, ο αλαβάστρινος θρόνος της
Κνωσού έχει ερεισίνωτο που μοιάζει με βουνό ή βαίτυλο, ως ανεικονική ίσως απόδοση
της θεότητας-προστάτιδας στον ηγεμόνα. Βαίτυλο αναγνωρίζει ο Rutkowski στο
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άμορφο αντικείμενο που υπέρκειται της θύρας του ιερού στο λίθινο ρυτό της Ζάκρου 450
(Εικ. 53).

IV.2.v. Η «θεά μεθ’ υψωμένων χειρών» ως ανθρωπομορφική σύνοψη του
τοπίου των ιερών κορυφής
Το σύμπαν των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων, όπως αυτό εμπλουτίστηκε
από την εμπειρία της λειτουργίας των ιερών κορυφής, δεν έπαψε να υφίσταται στους
νοητικούς χάρτες των Μινωιτών κατά τις διάφορες κοινωνικές μεταβολές.
Με την ανάδυση του ανακτορικού συστήματος και την ενσωμάτωση της
αγροτικής στην επίσημη λατρεία, οι δομές του σύμπαντος των ανθρώπων και των
φυσικών τοπίων στην Κρήτη δεν ατόνησαν, αλλά ενισχύθηκαν. Η αύξηση των ιερών
στην ύπαιθρο πύκνωσε σημαντικά τις διαδρομές στο χώρο ενώ η κεντρική οργάνωση
και η κοινωνική διαστρωμάτωση αλλάζει ως ένα βαθμό το χαρακτήρα των ευρημάτων
σε αυτά, όχι όμως και την ουσία της λατρευτικής ιδεολογίας που μοιάζει με έναν ύμνο
στη φύση. Οι αστικές δομές παρέχουν το πλαίσιο για μια περισσότερο
ανθρωποκεντρική έκφραση και μια μεταστροφή από την απανταχού παρουσία του
θείου στο υπερβατικό, σε αυτό που δεν ορίζεται με φυσικούς νόμους. Στα ανακτορικά
τέχνεργα απεικονίζονται μορφές μιας γυναικείας θεότητας που αναγνωρίζεται σε
διαφορετικές σφαίρες της φύσης451.
Με την κατάρρευση των μινωικών ανακτόρων η άσκηση της λατρείας
αποκεντρώνεται και τελείται σε μικρά ιερά452. Κατά τον Peatfield, παύει να υπάρχει η
συνάρθρωση της αγροτικής και της ανακτορικής λατρείας με την αμοιβαία
αποδυνάμωση και των δύο συστημάτων. Ο επαναπροσδιορισμός της μορφής της
μινωικής θεότητας είναι μια απάντηση σε αυτή τη μεταβολή μέσω του τύπου ειδωλίων
της θεάς με τα υψωμένα χέρια και της μεταφοράς των λατρευτικών πρακτικών από τον
εξωαστικό φυσικό χώρο στο εσωτερικό του οίκου453.
Το πρωτοφανές για τους μινωικούς χρόνους μέγεθος των ειδώλων με το
κυλινδρικό τροχήλατο κάτω σώμα και τον σχηματοποιημένο κορμό επάνω, η
μνημειώδης διάπλαση, τα μεγαλοπρεπή διαδήματα και οι «ζώντες όφεις» αρμόζουν
μόνο σε θεότητες σύμφωνα με τον Σ. Αλεξίου ο οποίος μελέτησε διεξοδικά τον τύπο
450

Rutkowski 1986, 89.
Goodison and Morris 1998, 132.
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και την προέλευσή του454. Η σημαίνουσα, στερεότυπη χειρονομία των όψιμων
μετανακτορικών και υπομινωικών ειδώλων, αυτή των υψωμένων χεριών, είναι η μόνη
που σχετίζεται με απόδοση θεοτήτων455.
Κατά το Γ. Ρεθεμιωτάκη, η μεγέθυνση της αξίας που προσδίδεται στη μορφή
των ομοιωμάτων είναι αυτή που οδηγεί από το ειδώλιο του λάτρη στο είδωλο της
θεότητας. Σε όλα τα όψιμα μινωικά ιερά, στα Γουρνιά, στο Γάζι, στη Γόρτυνα, στο
Καρφί, η θεά αποκαλύπτεται στον οίκο της με κυρίαρχο το συνδυασμό της με το πτηνό
που είχε καθιερωθεί ως το κατ’ εξοχήν σύμβολο της θεοφάνειας 456. Επίσης, φέρει, ως
απαραίτητα πλέον προσαρτήματα, φίδια, ηλιακούς δίσκους, φυτά-παπαρούνες, τα
οικεία δηλαδή insignia της μινωικής θρησκείας διατηρώντας την ανάμνηση σύνδεσης
των θεοτήτων με λουλούδια457.
Όμως, από τη σκοπιά αυτής της εργασίας και χωρίς να υπεισέλθω σε
λεπτομέρειες των ειδώλων, θεωρώ ότι η πλαστική απόδοση της «θεάς μεθ’ υψωμένων
χειρών» συνιστά μια μορφοποίηση του σύμπαντος των ανθρώπων και των φυσικών
τοπίων. Γι’ αυτήν τη «μεταμόρφωση» ευθύνεται η ενεργοποίηση των τριών
εσωτερικών, ποιοτικών του ιδιοτήτων, της συνεκτικότητας, της κοινωνικοποιημένης
μορφής και της μετασχηματιστικής ικανότητάς του, στο πλαίσιο μιας πρώτης
συζήτησης και ίσως μιας «τολμηρής» ερμηνευτικής υπόθεσης.
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Εικ. 57.
Άνθρωπος–τοπίο.
Η «θεά των μηκώνων» από το Γάζι.
1350-1100 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
(Σαπουνά-Σακελλαράκη 1994, εικ. 23).

Οι άνθρωποι στη μετανακτορική Κρήτη φαίνεται να επιστρατεύουν το σώμα
τους για να περιλάβουν σε αυτό το φυσικό τοπίο. Το είδωλο της θεότητας με τα
υψωμένα χέρια μοιάζει έτσι με μια σύνοψη του τοπίου τους, μια μορφή
«ανθρωποτοπίου» που έχει φυσικά γυναικείο σώμα. Θα μπορούσε κανείς να προσλάβει
μια κορυφή βουνού στο κεφάλι, πλαισιωμένο από «δίδυμες» απέναντι κορυφές
σχηματοποιημένες στις δύο υψωμένες παλάμες και τις βουνοπλαγιές που συνδέονται με
την παραγωγή στο γυναικείο κορμό. Αυτή η περιγραφή ορίζει σε έναν κάθετο άξονα με
επάνω τη βουνοκορφή-κεφάλι και κάτω τη βουνοπλαγιά-σώμα, μια διζωνικότητα
γνωστή από τα εξωτερικά γνωρίσματα του σύμπαντος ανθρώπων και φυσικών τοπίων,
όπως την προσδιορίσαμε παραπάνω στο φυσικό περιβάλλον των ιερών κορυφής.
Κατά τον Darvill, δομές του φυσικού χώρου μπορούν να πάρουν τη θέση
ερμηνευτικών σχημάτων, εφαρμόσιμων σε κάθε πλευρά της ζωής. Τέτοια σταθερότυπα,
που προκύπτουν από την απόδοση νοημάτων στο χώρο, μπορούν να ανιχνευθούν σε
διακοσμητικά θέματα, σε μορφές οργάνωσης χώρων και δραστηριοτήτων σε οικιακό
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περιβάλλον, στο περίγραμμα ενός οικισμού, καθώς και σε συμπεριφορές στο συνολικό
τοπίο458.
Η «σωματικοποίηση» στοιχείων του φυσικού τοπίου, όπως την προτείνουμε για
τα υπό μελέτη είδωλα, δεν θα ήταν ανοίκεια στις κρητικές αντιλήψεις αν δεχθούμε την
ανάγνωση του μεσομινωικού γυναικείου ειδωλίου από το ιερό κορυφής του Πετσοφά
ως μεταφορική σύνθεση του όρους Μόδι και της σελήνης.
Τα τρία βασικά στοιχεία των όψιμων «ανθρώπων-τοπίων» είναι το φύλο, η
χειρονομία και τα σύμβολά τους.
Πιστεύω ότι η απόδοση των μορφών ενίοτε ξεπερνάει, οριακά έστω, το
γυναικείο φύλο. Τείνει προς μια πιο σχηματοποιημένη κατάσταση, ιδιαίτερα στο
επίπεδο του ανώτερου τμήματος των έργων όπου παρατηρούνται μακρείς λαιμοί,
ογκώδη κεφάλια και ασαφής δήλωση της μεταξύ τους μετάβασης459. Αυτή η κατά
κάποιο τρόπο ουδέτερη απεικόνιση θα μπορούσε να παραπέμπει πιο συνολικά στην
ανθρώπινη υπόσταση. Είναι μια αντίληψη που έρχεται από το μακρινό παρελθόν αν
δεχθούμε την άποψη του Γ. Χουρμουζιάδη ότι τα νεολιθικά ειδώλια λειτουργούσαν ως
ένα σύστημα σημάτων που συμπλήρωνε την πρωτόγονη, ατελή γλώσσα της εποχής. Η
δε ποσοτική κυριαρχία της γυναικείας μορφής έβρισκε την εξήγησή της στην ίδια τη
σημασία του θηλυκού στοιχείου για την επιβίωση της ομάδας. Με την πλειονότητα των
νεολιθικών ειδωλίων, οι άνθρωποι συνομιλούν, εκφράζουν τον έρωτα, τη γέννηση, τη
μητρότητα, τη συνέχεια του εαυτού τους, τη διαιώνιση του είδους, δηλαδή τα πάντα460.
Κατά το Ρεθεμιωτάκη, η χαρακτηριστική χειρονομία των υψωμένων χεριών και
τα σύμβολα που προσδίδουν διαφορετικές ιδιότητες ή υποστάσεις στα είδωλα είναι τα
μορφικά ιδιώματα που εξειδικεύουν το περιεχόμενο της λατρείας. Ερμηνεύονται ως
τάση για τη χρήση ενιαίου κώδικα μορφοποίησης που αναπτύσσουν και προβάλλουν το
σημασιολογικό περιεχόμενο των μορφών, ενώ ταυτόχρονα, κατά τον ίδιο μελετητή,
υποχωρούν οι αφηγηματικές σκηνές και επεκτείνονται οι συμβολισμοί.
Ο τύπος της χειρονομίας αυτής μοιάζει να προηγείται χρονικά της εμφάνισης
του ειδώλου, αφού απαντά ήδη σε νεοανακτορικά ειδώλια που δεν διαφοροποιούνται σε
μέγεθος, διάπλαση διακόσμηση από ειδώλια τα οποία αποδίδουν μάλλον σεβίζοντες
458

Darvill 1999, 110-111.
Αλεξίου 1958, 195.
460
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λάτρεις. Ενισχύεται, έτσι, η άποψη του F. Matz ότι η ύψωση των χεριών δεν έκφραζε
από την αρχή δέηση ή ευλογία, νοήματα που έχουν κυρίως αποδοθεί στην κίνηση των
μετανακτορικών ειδώλων, αλλά επίκληση της θεότητας και επομένως, προέρχεται από
τη νεοανακτορική εικονογραφία της θεοφάνειας. Σην Παλαιοανακτορική περίοδο, δεν
επιβεβαιώνονται ερμηνευτικά ασφαλείς απεικονίσεις «δεόμενης θεότητας», ενώ η
ύψωση των χεριών που εμφανίζεται σποραδικά τότε είχε μάλλον αποτροπαϊκό
χαρακτήρα.
Η επικράτηση του γνωστού γωνιώδους σχήματος στα είδωλα οφείλεται, πάλι
κατά το Ρεθεμιωτάκη, στις απαιτήσεις του ρυθμού και συγκεκριμένα στις ισχυρές
τάσεις για τεκτονικό εκγεωμετρισμό των μορφών που αναπτύσσονται στη
μετανακτορική περίοδο461. Κατά τη γνώμη μου, όμως, σύμφωνα με την προτεινόμενη
ερμηνεία μορφοποίησης φυσικού τοπίου, η εντύπωση ακαμψίας που αφήνει η
χειρονομία απορρέει από τις μορφοδομές του γεωαναγλύφου και είναι ανάλογη με την
αντίληψη χωροχρόνου που «μετρήσαμε» στη μινωική σφραγιδογλυφία. Τα βουνά και
γενικότερα η γη αποπνέουν αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας.
Κατά τον Peatfield, τα σύμβολα δεν εμφανίζονται ανεξάρτητα και μάλιστα αυτή
η σύνδεση συμβόλων και μορφής κατηγοριοποιεί και διακρίνει τις μορφές κατά
ιδιότητες στις οποίες ανιχνεύεται ο πολυθεϊσμός και η πολλαπλότητα των υποστάσεων
των θεοτήτων της μετέπειτα ελληνικής θρησκείας462. Κατά την υπό συζήτηση
προσέγγιση, όμως, τα σύμβολα θα μπορούσαν να λειτουργούν σαν εικονιστικές
παραπομπές στις χωροχρονικές όψεις του φυσικού τοπίου. Δηλώνεται ο ουρανός αλλά
και ο χρόνος με τον ήλιο, το έδαφος με τα φυτά, ίσως το υπέδαφος με τα φίδια, ο αέρας
που μεσολαβεί με τα πτηνά. Μια ποικιλία, δηλαδή, φάσεων του φυσικού τοπίου
συμβολοποιείται και εκπέμπει τη μικρογραφική δυναμική της.

461
462

Ρεθεμιωτάκης 2001, 129-130.
Peatfield 1994, 34.

145

Εικ. 58.
Άνθρωπος–τοπίο.
Πήλινο ειδώλιο «θεάς με υψωμένα χέρια»
από το Καρφί Λασιθίου.
1200-1100 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
(Σαπουνά-Σακελλαράκη 1994, εικ. 25).

Συνοψίζοντας, στις περιόδους των ανακτόρων, όταν λειτουργούσαν τα ιερά
κορυφής, η θεότητα ταυτίζεται με το τοπίο, γιατί το τοπίο είναι το αρχέτυπο, το
πρωτογενές στοιχείο, δεν έχει ανάγκη από υποκατάσταση, είναι πραγματικό, βλέπεται,
αγγίζεται, είναι αντικείμενο γεύσης, όσφρησης, ακοής.
Στη Μετανακτορική περίοδο για λόγους ενδεχομένως ευρύτερα κοινωνικούς και
ιδεολογικούς μοιάζουν να υπερισχύουν οι περιηγήσεις σε κλειστούς δομημένους
χώρους και να συρρικνώνονται εκείνες στους νοητικούς, τουλάχιστον, χάρτες των
ανθρώπων. Αυτό δείχνει, ενδεχομένως, μια ανισορροπία που διακρίνεται τότε στο
σύμπαν των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων με μια υπεροχή του ανθρώπινου
στοιχείου στην πλαστική τέχνη, όπου τα είδωλα των μορφών με τα υψωμένα χέρια
ενσωματώνουν, προσαρτούν στο τοπίο˙ και το περιορίζουν στα μικρά δομημένα ιερά με
μικρές δυνατότητες συμμετοχής στα τελετουργικά δρώμενα463.
Διαφαίνεται εδώ μια σημαντική διαφοροποίηση. Κάποτε οι άνθρωποι γίνονταν
ειδώλια λάτρεων του φυσικού τοπίου. Τώρα, άνθρωποι προσαρτούν το τοπίο σε ένα
ενιαίο είδωλο και, ενώ το τοπίο παραμένει στο επίκεντρο της θρησκευτικής
δραστηριότητας με την ευρύτερη έννοια του Leroi-Gouran, γίνονται, ωστόσο, και οι
ίδιοι αντικείμενο λατρείας. Αυτό δείχνει μια προχωρημένη αντίληψη χωροχρόνου που
με τη σειρά της επηρεάζει τη δομή του σύμπαντος των ανθρώπων και των φυσικών
τοπίων στο προϊστορικό Αιγαίο, εάν θεωρηθεί αποτέλεσμα μιας μεγαλύτερης
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Για το είδος της λατρείας και τον περιορισμένο χώρο άσκησής της στα κοινοτικά ιερά, βλ.
Ρεθεμιωτάκης 2001, 136-137.
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αυτοπεποίθησης των ανθρώπων που τολμούν να ενσωματώνουν έτσι το φυσικό τοπίο.
Δείχνει όμως συγχρόνως και μια ανθρώπινη έπαρση, μια ρήξη της περασμένης
ισοτιμίας με το τοπίο, μια περίοδο «χαμένης αθωότητας» για το σύμπαν αυτό.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αρχαιολογία του τοπίου όσο και αν αναπτυχθεί θα παραμένει πάντα δέσμια της
ευρύτητας και της συνθετότητας του αντικειμένου της. Έτσι, αν και οι γνώσεις μας για
το τοπίο συνεχώς διευρύνονται καθώς ωριμάζουμε επιστημολογικά, υστερούμε ωστόσο
ακόμα, για παράδειγμα, στο επίπεδο της επιστημονικής πρόσληψής του μέσα από τις
βιωματικές εμπειρίες των χρηστών του στο παρελθόν. Ωστόσο, όσο κι αν ακούγεται
εξιδανικευμένο το φυσικό τοπίο παραμένει το κοινό σημείο επαφής των ανθρώπων του
προϊστορικού Αιγαίου με το σημερινό ερευνητή μιας επιφανειακής αρχαιολογικής
έρευνας.
Το σύμπαν των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων, όπως το ορίσαμε πέρα από
την κανονιστική διάδραση των συνιστωσών του στο Αιγαίο-της διαχρονικής
εναλλαγής, της πολυμορφίας, της πολυχρωμίας, της νησιωτικότητας και, της
ενδεχομένως παρεπόμενης οξύνοιας και ελευθερίας της σκέψης-εκπέμπει σε πολλές
συχνότητες.
Η πληθώρα υλικών και συμβολικών νοημάτων του και τα δυναμικά συστήματα
που αυτά γεννούν είναι αφορμή για την «ανυπακοή» των πολιτιστικών του τοπίων. Με
ανάλογο τρόπο, οι αρχαιολογικές αναγνώσεις αυτού του ζωντανού σύμπαντος μπορούν
να εκτείνονται από τη σφενδόνη ενός σφραγιστικού δακτυλιδιού έως τη μεγάλη
ζωγραφική των τοιχογραφιών˙ και από το άνθος του κρόκου στο φόρεμα μιας Θηραίας
έως τη διάσπαρτη με κρόκους βουνοπλαγιά δίπλα στο Ακρωτήρι˙ και από το μικρό
αναθηματικό ειδώλιο ενός ιερού κορυφής στο βουνό απέναντι.
Τα τοπία κοινωνικοποιούνται και συμβολοποιούνται από τους ανθρώπους. Κατά
κάποιο τρόπο γεννούν τους ανθρώπους και γεννιούνται από αυτούς. Ανάλογα με τις
κοινωνίες, οι στενές σχέσεις ανθρώπων και τοπίων μπορούν να φτάσουν έως μια
προχωρημένη «ανθρωποποίηση» των τοπίων και μια «τοπιοποίηση» των ανθρώπων
στους φαντασιακούς κώδικες. Τέτοιες σχέσεις πιστεύω ότι εκφράζονται στην
παραστατική τέχνη του προϊστορικού Αιγαίου.
Ο ανθρωπομορφισμός του φυσικού τοπίου, ως βασικό χαρακτηριστικό στο
σύμπαν του προϊστορικού Αιγαίου, δεσπόζει παντού και υποδηλώνει τη βαθιά
συνειδητοποίηση της ανθρώπινης υπόστασης μέσα από το φυσικό τοπίο.
Η διαδικασία της διαμόρφωσης και μεταβολής της βιωματικής εμπειρίας
αντανακλά τη σημασία του ψυχικού κόσμου. Οι βασικές διαστάσεις των ανθρώπινων
εμπειριών του φυσικού χώρου και του χρόνου στο Αιγαίο της 2 ης χιλιετίας π.Χ. κυρίως,
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σύμφωνα με τη μελέτη, σφυρηλατούνται μέσα από ατομικά και συλλογικά βιώματα-και
τις μνήμες τους-ενώ εκδηλώνονται και στο επίπεδο των αισθήσεων και των εν δυνάμει
συναισθημάτων, έως και σε διαφορετικές μορφές ιεροποίησης των τοπίων, των
ανθρώπων και του σύμπαντος των δύο.
Μέσα από τα παραδείγματα της Τοιχογραφίας της Άνοιξης στο Ακρωτήρι και των
ιερών κορυφής σε συνάρτηση με τον όψιμο τύπο των ειδώλων με τα υψωμένα χέρια
στην Κρήτη, αναζητήθηκαν όψεις τριών ζητημάτων που θέσαμε από την αρχή.
Το πρώτο ζήτημα αφορά στις σχέσεις των ανθρώπων και των φυσικών αιγαιακών
τοπίων από μια βιωματική σκοπιά.
Μέσα από την τοιχογραφία και τα ιερά κορυφής, στο πρώτο ήμισυ της 2 ης
χιλιετίας π.Χ., οι σχέσεις αυτές μοιάζουν πιο ισχυρές, πιο άμεσες και οικείες, πιο
αυθόρμητες, πιο διαδραστικές με την καθημερινότητα και τις χωροχρονικές τους
διαστάσεις. Αντλούν δύναμη από την καλή γνώση και τον σεβασμό των τοπίων, καθώς
και από τη συλλογικότητα των ανθρώπινων δομών και δράσεων, στο πλαίσιο μιας
συμβιωτικής διαντίδρασης με τη φύση.
Στον αντίποδα βρίσκονται οι προσλήψεις του σύμπαντος των ανθρώπων και των
τοπίων όπως καθρεπτίζονται στα τροχήλατα είδωλα της «θεάς με τα υψωμένα χέρια»,
στο τελευταίο τμήμα της 2ης χιλιετίας. Σε αυτά οι εμπειρίες με το τοπίο μοιάζουν
περισσότερο με σχηματοποιημένες πνευματικές εγγραφές, με ανακλήσεις πιο πολύ
παρά με άμεσες εμπειρίες των αιγαιακών χωροχρόνων. Αντλούν δύναμη από ένα
μεγαλύτερο έλεγχο και την προσάρτηση των τοπίων, καθώς και από τον
εξατομικευμένο, ιεραρχικό χαρακτήρα των ανθρώπινων δομών και δράσεων στο
πλαίσιο μιας εκμεταλλευτικής ίσως αντιμετώπισης της φύσης.
Παρά τις διαφοροποιήσεις στις περιπτώσεις που μελετήθηκαν η βιωματική
διάσταση αναδεικνύεται στον συνδετικό κρίκο που συνδέει τη σχέση τοπίου-ανθρώπων
με τη θρησκευτικότητα. Ο συγκερασμός του χειρισμού του χωροχρόνου με την
«απομυθοποίηση» του θείου, την προσαρμογή του τελευταίου στα ανθρώπινα μέτρα
και σταθμά συγκλίνει το ιερό και το κοσμικό στοιχείο και παραπέμπει σε μια νέα,
«αμερόληπτη» και πιο σφαιρική ανάγνωση των αρχαιολογικών δεδομένων.
Το δεύτερο ζήτημα αφορά στις μεταμορφώσεις που επιδέχεται το φυσικό τοπίο
στις σφαίρες της αντίληψης και της ψυχής και στις ποικίλες δυνατότητες των
αναγνώσεών του στην υλική και τη συμβολική παραγωγή του προϊστορικού Αιγαίου. Η
αρχέγονη, αρχετυπική λειτουργία του φυσικού τοπίου αναγνωρίζεται σε όλα τα
παραδείγματα που μελετήσαμε, είτε αυτά αφορούν σε τέχνεργα, είτε σε μορφές
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κοινωνικής οργάνωσης, είτε σε μύθους. Αλλάζουν όμως με τις διαφοροποιήσεις των
κοινωνικών δομών και των ιδεολογιών οι τρόποι και ο βαθμός της λειτουργίας αυτής.
Το τόσο ζωντανό και αυθεντικό φυσικό περιβάλλον της Τοιχογραφίας της
Άνοιξης και του εν δυνάμει ανάλογου τοπίου των μινωικών ιερών κορυφής
συρρικνώνεται στις σχηματοποιημένες προσαρτήσεις τμημάτων του στα είδωλα με τα
υψωμένα χέρια οι οποίες διαγράφουν το ταξίδι αλλά και τον προορισμό των
προσλήψεων για τη φύση από το έδαφος στο νου.
Είναι πιθανόν στον ψυχισμό της εποχής, το είδωλο να είναι πλέον το ίδιο ένα
τοπίο, στο πλαίσιο ενός αυξανόμενου ανθρωποκεντρισμού που δείχνει μια μεταστροφή
προς το δομημένο τοπίο.
Το τρίτο ζήτημα αφορά στην υλικότητα και την κοινωνική διάσταση του
σύμπαντος των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων στο προϊστορικό Αιγαίο.
Επιβεβαιώνεται μέσα από τα παραδείγματά μας ότι το σύμπαν αυτό διαμορφώνεται
απολύτως μέσα από τις εκάστοτε κοινωνικές δομές και πρακτικές, τις μόνες ικανές να
μετασχηματίζουν κάθε φορά τη φύση, σε φύση με νόημα. Οι τρόποι βίωσης και
αναπαράστασης των τοπίων στη Θήρα και την Κρήτη της 2 ης χιλιετίας π.Χ. διαφέρουν
ανάλογα με τους κώδικες αξιών και την ιεραρχική τους οργάνωση στο πλαίσιο της
καθημερινότητας και της επισημότητας, του υλικού και του άυλου, του πρόδηλου και
του υπερβατικού, του φανερού και του μυστικού.
Όπως και αν έχει, το σύμπαν των ανθρώπων και της φύσης, αυτή η ισχυρή,
αρχέγονη μήτρα του κόσμου δεν έπαψε και δεν θα πάψει ποτέ, να συλλαμβάνει, να
κυοφορεί, να γεννά και να ανατρέφει φυσικά και κοινωνικά τοπία. Ακόμη και όταν
αυτά αποδεικνύονται τόσο αυτό-και ετεροκαταστροφικά κατά την ενηλικίωσή τους όσο
τα σημερινά δικά μας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ιχνηλάτηση του σύμπαντος των ανθρώπων και των φυσικών τοπίων στο
προϊστορικό Αιγαίο τονίζει, κατά τη γνώμη μου, τον ουμανιστικό χαρακτήρα της
αρχαιολογίας και μάς φέρνει αντιμέτωπους με την ανθρώπινη φύση μας. Ίσως, όμως, το
μεγαλύτερο κέρδος από την πεζοπορία στις «θέσεις» και «μη θέσεις» του προϊστορικού
Αιγαίου να είναι ένα ακόμη βίωμα, ξεχωριστό για τον καθένα μας, με τόσο διαφορετικές
και μεταβαλλόμενες εκφάνσεις που επιβεβαιώνουν το πολύχρωμο και πολύμορφο της
ανθρώπινης σκέψης, αλλά και το ανεξάντλητο ερευνητικό πεδίο αυτού του σύμπαντος.
Ο πυρήνας της σχέσης των ανθρώπων με τα τοπία τους παραμένει πιστεύω ο ίδιος
ακριβώς γιατί εντοπίζεται στις ρίζες του ανθρώπινου σώματος και της ψυχής. Έτσι,
ευθύνεται π.χ. για την ανάγκη μας να «καταφεύγουμε» στα φυσικά τοπία για
ψυχαγωγικούς ή θεραπευτικούς λόγους ή την επιθυμία μας να έχουμε προσομοιώσεις
φυσικών τοπίων στις πιο σύγχρονες αρχιτεκτονικές προτάσεις και εφαρμογές, θέλοντας
τη θάλασσα να χωράει στο σπίτι με την απόδοση βυθού στη διακόσμηση ενός σύγχρονου
λουτρού ή τα φυτά στο μπαλκόνι και το γρασίδι του κήπου να μας παραπέμπουν σε δάση
και κάμπους.
Τέλος, με όρους φυσικού τοπίου εκφράζουμε τα πιο έντονα συναισθήματά μας.
Έτσι, ένα δύσκολο εγχείρημα μας «φαίνεται βουνό» ή «πελαγώνουμε» σε πρωτόγνωρες
καταστάσεις αλλά και αντίστροφα «πλέουμε» σε πελάγη ευτυχίας. Πολύ περισσότερο, η
ζωή μας έχει κορυφώσεις ή ομαλά μονοπάτια και χαράδρες για να πέσουμε απότομα ή
πεδιάδες για να πορευθούμε με ασφάλεια.
Μια νέα ανάγνωση του εαυτού μας και του σύγχρονου πολιτισμού μέσα από τη
δυναμική του φυσικού τοπίου ίσως αποβεί χρήσιμη για το μέλλον.
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Ινστιτούτον Αθηνών.
Treuil R., Darcque P., Poursat J.-Cl., Touchais G., 1996.
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Οι τέχνες στην Προϊστορική Ελλάδα, Μτφ Μ. Παντελίδου, Θ. Ξένος, Αθήνα, Εκδόσεις
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
Εικ. 1.
Φοινικόδεντρα στην κρητική γη.
H τοιχογραφία της Αίθουσας του Θρόνου στην

Hood 2005, pl. 48.1.
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Κνωσό.
Υστερομινωική ΙΙ.
Εικ. 2.
Μεσογειακό τοπίο. Πόλη IV. Μικρογραφική
Ζωφόρος.
Νότιος τοίχος Δωματίου 5. Δυτική Οικία.
Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
Εικ. 3.
Τοπίο με ποτάμι.
Μικρογραφική Ζωφόρος. Ανατολικός τοίχος
Δωματίου 5.
Δυτική Οικία. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π.1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
Εικ. 4.
Καλάμια σε έλος αιγαιακού τοπίου.
Τοιχογραφία του Δονακώνος.
Ξεστή 3β. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
Εικ. 5.
Ανθισμένο κλαδί ελιάς στην Κνωσό.
Θραύσματα από το ανατολικό άκρο της Αίθουσας
της Τοιχογραφίας του Κοσμήματος.
Μεσομινωική ΙΙΙΒ.
Οξφόρδη, Ashmolean Museum.
Εικ. 6.
Ελιά ή μυρτιά στην Κνωσό.
Θραύσματα από τη Βόρεια Είσοδο του Ανακτόρου
της Κνωσού.
Πιθανόν πριν από τη Μεσομινωική ΙΙΙΒ.
Εικ. 7.
Ελαιόδεντρα στην Πύλο.
Θραύσματα από το Ανάκτορο της Πύλου.
Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ-Β.
Εικ. 8.
Αντικρυστές μικρές στεριές στη θάλασσα.
Η νησίδα Πολύαιγος από το ΒΑ άκρο της
Κιμώλου.

Ντούμας 1999, εικ. 35.

Ντούμας 1999, εικ. 30, σ.65.

Βλαχόπουλος 2008, πίν. 1.

Hood 2005, pl. 8.2.

Hood 2005, fig. 2.5.

Chapin 2005, fig. 7.6.

Βλαχόπουλος 2005, εικ. 373.
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Εικ. 9.
Σύμπλεγμα γαλάζιων πιθήκων και βραχώδους
τοπίου.
Δωμάτιο Β6. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π.1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
Εικ. 10.
Γυναίκες και τοπίο με κρόκους «συνομιλούν».
Ανατολικός τοίχος Δωματίου 3α. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
Εικ. 11.
«Εγκυμονούσα κοιλιά»
στο λεγόμενο σπήλαιο της Ειλείθυιας στην Αμνισό.
Σταλαγμίτης που θυμίζει κοιλιά εγκύου.
Εικ. 12.
Συνάθροιση σε λόφο και άλλες σκηνές γύρω από
την Πόλη ΙΙ.
Μικρογραφική Ζωφόρος. Βόρειος τοίχος
Δωματίου 5.
Δυτική Οικία. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
Εικ. 13.
Κοραλλιόσχημα βράχια στη θάλασσα με τους
ναυαγούς.
Μικρογραφική Ζωφόρος. Βόρειος τοίχος
Δωματίου 5. Δυτική Οικία. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
Εικ. 14.
Χορός σε ελαιώνα.
Μικρογραφική τοιχογραφία Ιερού Άλσους από το
ανάκτορο της Κνωσού.
Υστερομινωική ΙΑ/ΙΒ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Ντούμας 1999, εικ. 86.

Ντούμας 1999, εικ. 116.

Κωφού 1989, εικ. 203.

Ντούμας 1999, εικ. 26.

Ντούμας 1999, εικ. 29.

Morgan 2005, pl. 10.2.

Εικ. 15.
Εγχάρακτες σπείρες σε βράχους των Κυκλάδων.
Βλαχόπουλος 2005, εικ. 427.
Εικ. 16.
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Σπείρες σε τηγανόσχημο κυκλαδικό σκεύος.
2700-2300 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Ντούμας 1994, εικ. 5.

Εικ. 17.
Τοπίο με βράχια, ορατό εκ των άνω
Ο Κροκοσυλλέκτης της Κνωσού.
Μεσομινωική ΙΙΙΑ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Hood 2005, pl. 4.1.

Εικ. 18.
Βουνό ή λόφος φιλοξενεί
την πότνια θηρών.
Σφράγισμα από το ανάκτορο της Κνωσού.
Υστερομινωική ΙΒ,
π. 1500-1400 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Εικ. 19.
Βραχώδες τοπίο στα πόδια του ηγεμόνα μιας
παράλιας πόλης.
«Σφράγισμα του Ηγεμόνα» από το Καστέλλι
Χανίων.
Υστερομινωική ΙΒ,
π. 1500-1400 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.
Εικ. 20.
Αγριόπαπια και λιβελούλα στο έλος ανάμεσα στα
καλάμια.
Ξεστή 3β. Ακρωτήρι.
Τοιχογραφία του Δονακώνος.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
Εικ. 21.
Αποσπάσματα φυσικού τοπίου
κοσμούν την «πότνια θηρών».
Ξεστή 3α. Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Εργαστήριο Τοιχογραφιών Ακρωτηρίου Θήρας.
Εικ. 22.
Χορός γυναικών σε ανθισμένο τοπίο.
Χρυσό δακτυλίδι από τα Ισόπατα.
Υστερομινωική Ι-ΙΙ, π. 1500-1400 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Hood 1987, εικ. 234.

Βλαχόπουλος 2005, εικ. 620.

Βλαχόπουλος 2008, πίν. 4.

Ντούμας 1999, εικ. 125.

Σαπουνά-Σακελλαράκη 1994, εικ. 81.
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Εικ. 23.
Πολύχρωμα βράχια στην περιοχή της Πύλου.
Ο Λυρωδός από την Αίθουσα του Θρόνου του
Ανακτόρου της Πύλου.
Υστεροελλαδική ΙΙΙΒ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας.
Εικ. 24.
Άγγιγμα δέντρου σε στιγμή έντασης.
Χρυσό δακτυλίδι από το θαλαμωτό τάφο 91 των
Μυκηνών.
Υστερομινωική/Υστεροελλαδική Ι-ΙΙ,
π. 1500 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Εικ. 25.
«Ευωδιαστά» κρινάκια της θάλασσας
σε αμμώδη παραλία.
Τοιχογραφία με τα παγκράτια
(Lilium Pancratium maritimum).
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π. Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
Εικ. 26.
Ο ήχος του σείστρου συνοδεύει την ομάδα των
θεριστών στο καλοκαιρινό τοπίο.
Αγγείο των θεριστών από την Αγία Τριάδα.
Υστερομινωική ΙΑ, 1550-1500 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Εικ. 27.
Λιβελούλα στον καλαμιώνα.
Τοιχογραφία του Δονακώνος. Ξεστή 3β.
Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π. Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.
Εικ. 28.
Οι Ώρες κρατούν κλαδιά με ρόδια, σύμβολα
ευγονίας και ευκαρπίας.
Ερυθρόμορφη κύλικα.
Γύρω στο 500 π.Χ.
Βερολίνο, Staatliche Museen.
Εικ. 29.
Εγχαράξεις σε παλαιολιθικό οστό, πιθανόν
σεληνιακό ημερολόγιο.

Μπουλώτης 1995, εικ. 24.

Δημακοπούλου 1988, εικ. 170.

Ντούμας 1999, εικ. 5.

Κωφού 1989, εικ. 94.

Βλαχόπουλος 2008, πιν. 9γ.

Κακριδής 1986, εικ. 128.

Lucas 2005, fig. 3.1.
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Εικ. 30.
Ηλιοφάνεια κατά την «ιερή συνομιλία».
Χρυσός δακτύλιος Θήβας. Μουσείο Μπενάκη.
Εικ. 31.
Ήλιος και σελήνη μαζί σε γυναικεία τελετουργική
σκηνή.
Χρυσό δακτυλίδι από τις Μυκήνες.
Υστεροελλαδική Ι, π. 1600-1500 π. Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Εικ. 32.
Ήλιος και σελήνη μαζί κατά τη διάρκεια τελετής.
Χρυσό δακτυλίδι Τίρυνθας.
Υστεροελλαδική ΙΙ,
1500-1400 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Εικ. 33.
Ήλιος και σελήνη ανάμεσα σε στοιχεία του
φυσικού τοπίου.
Χάλκινο πλακίδιο από το Ψυχρό.
Εικ. 34.
Νηοπομπή πλέει παράλληλα με πολύχρωμο
βραχώδες ακρωτήρι.
Μικρογραφική Ζωφόρος.
Νότιος τοίχος Δωματίου 5. Δυτική Οικία.
Ακρωτήρι.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π.Χ.
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας.

Μπουλώτης 2000, εικ. 7.

Ιακωβίδης 1994, εικ. 78.

Μπουλώτης 2000, εικ. 5.

Μπουλώτης 2000, εικ. 3.

Ντούμας 1999, εικ. 37.

Εικ. 35.
Κυνήγι κάπρου σε τοπίο με στυλιζαρισμένα φυτά.
Τοιχογραφία από το ανάκτορο της Τίρυνθας.
Υστεροελλαδική ΙΙΙΒ, 13ος αι. π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Μπουλώτης 1995, εικ. 29.

Εικ. 36.
Μαίανδρος: αποτύπωση του ατέρμονου του
χρόνου.
Από θολωτό τάφο Α της Αγίας Τριάδας.
Μουσείο Ηρακλείου, αρ. κατ. 443.

CMS II1 16.

Εικ. 37.
Λαβύρινθος: μια ακόμη αποτύπωση του ατέρμονου
του χρόνου.

CMS II1 123.
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Από θολωτό τάφο στα Καλάθιανα Μεσαράς.
Μουσείο Ηρακλείου, αρ. κατ. 814.
Εικ. 38.
Πάτημα σταφυλιών: απόδοση του στιγμιαίου του
χρόνου.
Σφράγισμα από το Χρυσόλακκο Μαλίων.
Μουσείο Ηρακλείου.
Εικ. 39.
Αγριόπαπιες στο βάλτο: απόδοση του διαδοχικού
στο χρόνο.
Εκμαγείο σφραγίδας από θολωτό τάφο στην
Καζάρμα.
Μουσείο Ναυπλίου.
Εικ. 40.
Μάχη αντρών, ένας ήδη στο έδαφος.
Παρίσι. Cabinet des Medailles.
Εικ. 41.
Ταύρος στο δίχτυ.
Από το ιερό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
Εικ. 42.
Τοπίο κατάφορτο από στοιχεία της φύσης και
ιερούς συμβολισμούς
Ισόγειο Δωμάτιο 14 της έπαυλης Αγίας Τριάδας,
κατά Cameron.
Υστερομινωική ΙΑ, π. 1550 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Εικ. 43.
Χειμώνας (;).
Σφραγιστικό δακτυλίδι από τη Φαιστό.
Εικ. 44.
Άνοιξη (;).
Σφραγιστικό δακτυλίδι
από τις Μυκήνες.
Υστεροελλαδική ΙΙ, 1500-1400 π. Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Εικ. 45.
Αποτύπωση του σύμπαντος των ανθρώπων και των
φυσικών τοπίων
στο προϊστορικό Αιγαίο.

CMS II1 420b.

CMS V2 582.

CMS IX 158.

CMS I2 53.

Morgan 2005, pl. 2.3.

Persson 1942, εικ. 2.

Ιακωβίδης 1994, εικ. 83.

Morgan 2005, pl. 1.2.
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Η Τοιχογραφία της Άνοιξης.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π. Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Εικ. 46.
Κρίνα και χελιδόνια. Τοιχογραφία της Άνοιξης.
Υστεροκυκλαδική ΙΑ, π. 1650 π. Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Τελεβάντου 2001, εικ.1.

Εικ. 47.
Το βουνό Γαβρίλος της Θήρας.
Schiering 1992, πιν. LXXIXc.
Εικ. 48.
Λευκά κρίνα και τμήμα βράχου σε ερυθρό βάθος
στη ΝΑ Οικία της Κνωσού.
Μεσομινωική ΙΙΙ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Εικ. 49.
Λευκά κρίνα σε ερυθρό βάθος στην Οικία
Τοιχογραφιών της Κνωσού.
Εικ. 50.
Γραπτά κρίνα στην έπαυλη της Αμνισού.
Υστερομινωική ΙΒ, π. 1550 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Τζαχίλη 2011, εικ. 149.

Evans 1928, fig. 266.c.

Κωφού 1989, εικ. 198.

Εικ. 51.
Lilium chalcedonicum.
Warren 2000, fig. 11.
Εικ. 52.
Madonna Lily.
Negbi M. and Negbi 2000, fig. 1.
Εικ. 53.
Τοπίο ιερού κορυφής.
Λίθινο ρυτό από το ανάκτορο της Ζάκρου.
Μεσομινωική ΙΙΙ-Υστερομινωική Ι,
π. 1500 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Εικ. 54.
Ιερό κορυφής και το τοπίο του με ανθρώπινη
παρουσία.
Τμήμα λίθινου ρυτού από τους Γυψάδες Κνωσού.
Μεσομινωική ΙΙΙΒ-Υστερομινωική ΙΑ.

Βλαχόπουλος 2005, εικ. 623.

Marinatos 2005, fig. 9.7.
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Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Εικ. 55.
Ο θεός του ήλιου Shamash αναδύεται ανάμεσα σε
δύο βουνοκορφές.
Μεσοποταμιακό ανάπτυγμα σφραγιδοκυλίνδρου.
Ακκαδική περίοδος (π. 2200 π.Χ.).
Εικ. 56.
Σύμπλεγμα βουνού και σελήνης με ανθρώπινη
μορφή
Πήλινο ειδώλιο από τον Πετσοφά.
Μεσομινωική Ι, π. 2000-1900 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Εικ. 57.
Άνθρωπος–τοπίο.
Η «θεά των μηκώνων» από το Γάζι.
1350-1100 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Εικ. 58.
Άνθρωπος–τοπίο.
Πήλινο ειδώλιο «θεάς με υψωμένα χέρια» από το
Καρφί Λασιθίου.
1200-1100 π.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Κοντορλή-Παπαδοπούλου 2000, εικ. 9β.

Demargne 2008, εικ. 58.

Σαπουνά-Σακελλαράκη 1994, εικ. 23.

Σαπουνά-Σακελλαράκη 1994, εικ. 25.
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