
Η ΜΙΝΩΪΚΗ ΘΕΑ ΜΕΘ’ ΥΨΩΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΩΝ*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή παρούσα διατριβή αποτελεί συστηματικήν μελέτην τοΰ τΰπου 
τής θεάς μεθ5 υψωμένων χειρών έν τη μινωϊκή τέχνη. Πρόκειται, ως 
γνωστόν, περί τοΰ κυρίου τρόπου παραστάσεως τής θεότητος κατά τους 
ΥΜ III χρόνους. "Ενεκα τοΰτου ό τύπος έχει βασικήν σημασίαν διά 
τήν καθόλου μελέτην τής μινωϊκής θρησκείας. Αί μέχρι σήμερον σχε
τικά! έργασίαι δεν ειχον καταλήξει εις οριστικά και γενικώς πάροδε- 
κτά συμπεράσματα ως προς τήν ακριβή χρονολογίαν των ομάδων με
γάλων ε’ιδώλων, τούς χρόνους εμφανίσεως τοΰ τύπου, τήν σημασίαν, 
προέλευσιν και έπιβίωσιν αΰτοϋ. Συγκέντρωσις των σχετικών παραστά
σεων δεν είχε γίνει. Πλεΐστα άλλα επί μέρους ζητήματα παρέμενον προ
βληματικά. ι'Ένεκα τούτου εκρίθη σκόπιμος ή εκ νέου μελέτη τοΰ τύπου.

Ή εργασία ουδόλως αφορά εις τήν έν γένει χειρονομίαν των υψω
μένων χειρών. Εξετάζει άποκλειστικώς τήν ύψοΰσαν τάς χεΐρσς θή- 
λειαν θεότητα τής μινωϊκής Κρήτης καϊ δή έν καθαρά χειρονομία;, μή 
συνδυαζομένην προς τήν έπίδειξιν συμβόλων. Έκ τών λίαν διαδεδο
μένων αναλογών παραστάσεων άλλων πολιτισμών προσάγεται μόνον δ,τι 
μετά πιθανότητος δύναται νά θεωρηθή συγγενές προς το άντικείμενον 
ημών κα! βοηθητικόν πληρεστέρας κατανοήσεως αύτοϋ. "Αμεσος σύν- 
δεσις τής θεάς ημών προς τάς εις εΰρύν κύκλον νεολιθικών κα! πρω- 
τοχαλκών πολιτισμών άπανιώσας άσέμινους μορφάς μεθ” υψωμένων 
χειρών δεν γίνεται δεκτή, μνημονευομένων πάντως τών έκ τής Κρή
της κα! τοΰ Αιγαίου δειγμάτων τοΰ τύπου τούτου, άτινα είναι πλείο- 
να, ή δσον πιστεύεται. Άρχικώς άπέβλεπον εις πλήρη δημοσίευσιν 
τών σχετικών άνασκαφικών ομάδων συμπεριλαμβανομένων τών ελλι
πών τμημάτων ειδώλων, ως κα! τών όμοΰ εύρεθέντων αντικειμένων, 
αλλά τοϋτο άπεδείχθη άνέφικτον, διότι διά τά πλεΐστα τών δειγμάτων 
τοΰ τύπου τό δικαίωμα δημοσιεύσεως ανήκει εις ξένας αρχαιολογικός 
Σχολάς, έπίσης δέ διότι μέρος τοΰ δευτερεύοντος ύλικοΰ εύρίσκεται εις 
τάς μή εισέτι ταξινομημένος άποθήκας τού Μουσείου Ηρακλείου, ά-

*) Ή εγκριαις διδακτορικής διατριβής υπό τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ ’Εθνι
κόν και Καποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου A &ηνών δεν υποδηλοΐ αποδοχήν τών γνω
μών τοΰ αυγγραφέως, ’Οργανισμός τον Πανεπιστημίου Λ θητών, ”Α ηί)ρ. 02, παρ. 2.
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πρόσιτον, ώς διεπιστώθη, εις την μελέτην. Οΰτω εϊς τάς απεικονίσεις 
τής παρούσης εργασίας περιελήφθησαν τά πληρέστερα δείγματα, εκ δέ 
των τμημάτων ειδώλων τά Ιδιαιτέρως αξιόλογα καί παρουσιάζοντα λε
πτομέρειας διαφωτιζούσας τον εν γένει τόπον.

Κατά κατηγορίας εξετάζονται τά κύρια δείγματα τοΰ τύπου, ήτοι 
ή σειρά τών μεγάλων ΥΜ III καί ύπομινωϊκών ειδώλων καί τών συγ
χρόνων αναλογών παραστάσεων, αΐτινες μετά μείζονος πιθανότητος 
δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς άνήκουσαι εις τον αυτόν τύπον. Διεξοδι- 
κώτερον περιγράφονται τά δλιγώτερον γνωστά καί αδημοσίευτα μέχρι 
σήμερον αντικείμενα, ώς νέα είδωλα εκ Γόρτυνος καί τής εν Ήρα- 
κλείιρ Συλλογής Γιαμαλάκη. Έπιχειρεΐται ή χρονολόγησις εκάστης ό- 
μάδος ειδώλαιν καί άντικρούεται ή ερμηνεία τούτων ώς έν μέρει κιονο· 
μόρφων. Εξετάζεται επίσης ή σχέσις τοΰ τύπου προς τά μυκηναϊ
κά πτερυγωτά ειδώλια, τών οποίων υποστηρίζεται ή εκ τών παραστά
σεων τής μινωϊκής θεάς καταγωγή. Εξετάζονται ακολούθως παραστά" 
σεις παλαιότεραι τών ΥΜ III χρόνων άπεικονίζουσαι γυναικείας μορ- 
φάς μεθ’ υψωμένων χειρών. Προερχόμενοι αΰται κατά τό πλεΐστον εκ 
Κρήτης δύνανται μετά πιθανότητος νά θεωρηθώσιν ώς πρόδρομοι τοΰ 
τόσον διαδεδομένου εν τή νήσιρ κατά τούς υστέρους χρόνους τύπου 
παραστάσεως τής θεότητος. Ερευνώμένης τής προελεύσεως τοΰ τύπου 
προσάγονται ανατολικά καί αιγυπτιακά παράλληλα καί υποστηρίζεται ή 
ανατολική καταγωγή αύτοϋ, ε’ισαχθέντος εις Κρήτην κατά τούς MM Ι-ΙΙ 
χρόνους. 'Ως προς την σημασίαν τής χειρονομίας, μετά εξέτασιν τών 
διαφόρων προταθεισών ερμηνειών, γίνεται δεκτόν εν συναρτήσει προς 
τά περί προελεύσεως ύποστηριζόμενα οτι αυτή προέρχεται εκ τής στά
σεως τών ανατολικών πρεσβευουσών θεοτήτων, ήτις ήδη έν τή ’Ανα
τολή είχε καταστή απόλυτος στάσις τής θεότητος προσλαβοϋσα καί πε- 
ριεχόμενον χαιρετισμού καί ευλογίας. Μετά τήν τυπολογικήν παρακο
λούθησή τοΰ θέματος μελετάται τό πρόβλημα τοΰ χαρακτήρος καί 
τών υποστάσεων τής θεάς έξεταζομένων τών σχετικών γνωμών άλλων 
ερευνητών καί ύποστηριζομένης βάσει τής όμοιότητος τών παραστά
σεων καί επίσης βάσει μικρασιατικών παραλλήλων τής άπόψεως τής 
ενιαίας θεάς, ήτις διασπάται πιθανώς έν τή λατρείρ εις πλείονας ό
μοιας υποστάσεις. (Πρόκειται περί τής κατά Μαρινάτον «ατελούς 
μονοθεΐας»), Ή προκύπτουσα έκ τής άναγνώσεως τών πινακίδων τοΰ 
συστήματος Β έκ Κνωσού πολ,υθεΐα, θρησκεία τής άρχούσης πολεμι
κής αριστοκρατίας τών ’Αχαιών, δεν διαψεύδει τήν αποψιν ταύτην. 
Άντικρούεται ή άποψις τοΰ Μ. Nilsson περί πολλών σαφώς διακρινο- 
μένων άλλήλων θεαινών. 'Ωρισμέναι άναλογίαι μεταξύ ελληνικών θη- 
λειών θεοτήτων ύποδεικνύουσι κοινήν καταγωγήν έκ μιας ούσιωδώς
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προελληνικής θεάς. Έν έπιμέτρφ συγκεντροΰνται τά δείγματα επιβιώ- 
σεως τοϋ τόπου εν Κρήτη κατά την πρώτην χιλιετηρίδα καί δημοσιεύ
ονται νέα τινά δείγματα. Έκ τών έξω τής Κρήτης επιβιώσεων έξετά. 
ζονται αί μάλλον χαρακτηριστικοί περιπτώσεις καί υποστηρίζεται ή έκ 
Κρήτης διάδοσις τοΰ τόπου. Κατά τήν έν γένει άνάπτυξιν τοϋ θέματος 
προσεπάθησα νά παραμείνω πάντοτε πλησίον τών πραγμάτων πιστευων 
δτι προ πάσης προσπάθειας διεισδΰσεως εις τό πνεΰμα τής προελληνι- 
κής θρησκείας δέον νά προηγηθή κατά τό δυνατόν ακριβής γνώσις τοΰ 
ύπάρχοντος ύλικοΰ. Τό αντίθετον θά ήδόνατο νά άγάγη εις τήν άλ- 
λοίωσιν τών πραγματικών δεδομένων δι’ αναπόδεικτων υποκειμενικών 
απόψεων καί αντιλήψεων τής εποχής ημών.

Τό θέμα τής παρουσυς διατριβής μ οι άνετέθη πρό τινων ετών υπό 
τοΰ κσθηγ. κ. Σπ. Μαρινάτου, είς τον οποίον εκφράζω ευχαριστίας 
διά τήν παρασχεθεΐσαν βοήθειαν. Αί υποδείξεις αΰτοΰ έλήφθησαν ΰπ’ 
ό'ψιν καί κατά τήν τελικήν διαμόρφωσιν τής μελέτη:. Έλήφθη επίσης 
ΰπ’ δψιν ύπόδειξις τοΰ καθηγ. κ. Ν. Κοντολέοντος. Ευχαριστώ τήν 
εν Άθήναις «’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν» διά τήν χορηγίαν μέρους 
τοΰ άπαιτηθέντος διά τάς φωτογραφήσεις καί σχέδια ποσοΰ, διά δε 
τήν παρασχεθεΐσαν άδειαν δημοσιεύσεως αντικειμένων καί τήν πάντοτε 
πρόθυμον βοήθειαν τον κ. Ν. Πλάτωνα. Επίσης ευχαριστώ τούς κ. κ. 
Doro Levi καί A. Dessenne διά τήν παραχώρησιν προς δημοσίευσιν 
αντικειμένων προερχομένων έκ τών άνασκαφών αυτών καί τον κ. Στυλ. 
Γιαμαλάκην διά τήν δημοσίευσιν αντικειμένων τής Συλλογής του. 
Επίσης δέ διά τήν πρόθυμον βοήθειαν καί παροχήν πληροφοριών 
τούς κ. κ. Ε. Kunze, Χρ. Καροΰζον, Fr. Matz, S. Hood, VI. Mi- 
lojcic, H. Muller-Karpe, τήν κ. R. Amiran, τήν δ. O. Sargnon, τήν 
δεσπ. Μ. Mellink, τήν κ. Α. Σακελλαρίου, τούς κ. κ. Μ. Biesantz, 
J. Boardman, Κ. Καλοκυρην, Β. Καραγιώργην καί G. Rizza.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΥΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

1. ΕΙΔΩΛΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ 

ΕΙΔΩΛΑ ΕΚ ΠΡΙΝΙΑ

Είδωλα μεγάλης κλίμακος τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών άνευ- 
ρέθησαν τό πρώτον τυχαίως τό 1900 παρά τό χωρίον Γίρινιάς επί τής 
επιφάνειας τοΰ εδάφους καί πλησίον τοΰ οικοδομήματος, όπόθεν ή έ- 
πιγραφή, βάσει τής οποίας έταυτίσθη ή θέσις προς τήν άρχαίαν πόλιν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:58 EEST - 54.161.213.156



182 Στυλιανού ’Αλεξίου

'Ριζηνίαν Σχετική δημοσίευσις έγένετο το πρώτον υπό τοΰ S. Wide, 
περιλαβούσα εν σχεδόν πλήρες εΐδωλον θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών 
(ΓΤίν. Ε', εικ. 1 αριστερά), δυο τεμάχια χειρών όμοιου ειδώλου περιει- 
λιχμένα υπό όφεων, κυλινδρικήν βάσιν τρίτου ειδώλου, εν σωληνοειδές 
σκεύος και τμήμα όμοιου φέροντος όφεις a. Τό πληρέστερου εΐδωλον 
είναι ελλιπές τον αριστερόν πήχυν καί άμφοτέρας τάς άκρας χεΐρας. Ή 
κεφαλή και τό πρόσωπον, άδρώς πεπλασμένα, σώζουσι φαιάν χρώσιν.

Άντιθέτως προς παλαιοτέραν άποψιν, περί τής οποίας γίνεται κα
τωτέρω λόγος, καί καθ’ ήν ανάλογα ειδώλια είχον θεωρηθή θρηνφ- 
δοί, ό δημοσιεύσας ύπεστήριξε κατηγορηματικούς δτι πρόκειται περί 
ειδώλων θεάς. Έξήγε τούτο εκ τού μεγέθους τών ειδώλων καί εκ τής 
κατά τό θέρος τού 1901 γενομένης άνακαλΰψεως νέων όμοιων ειδώ
λων εντός δωματίου έχοντος σαφώς ιερόν χαρακτήρα εις Γουρνιά. Ό 
Wide έθεώρησεν τά αντικείμενα τού Πρινιά σύγχρονα προς τά τών 
Γουρνιών καί έχαρακτήρισεν αυτά διά τού συνήθους τότε δρου ως 
«μυκηναϊκά» * 3 4. Πάντως δέον νά σημειωθή δτι άκριβεστέρα χρονολόγη- 
σις τών ειδώλων δεν ήτο δυνατή κατά τούς χρόνους εκείνους. 'Υπε- 
στήριξεν επίσης ό Wide δτι τά είδωλα τού Πρινιά είναι εν μέρει άνει- 
κονικά καί δτι «πλήρως ανθρώπινα» είναι μόνον τά ανώτερα μέρη 
αυτών *.

Νέα άνασκαφική έρευνα, ήν έπεχείρησεν επί τού σημείου εύρέσεως 
ό Pernier τό 1906, έφερεν είς φώς κεφαλήν ειδώλου όμοιας θεάς καί 
σωληνοειδές σκεύος μετ’ όφεων 5. Ή νέα έρευνα κατέστησεν έν μέρει 
σαφέστερου τον χώρον, έκ τοΰ όποιου προήρχοντο τά είδωλα: πλησίον 
τού σημείου εύρέσεως παρετηρήθη τομή τοΰ βράχου καί ορθογώνια

') Pernier Di una citta ellenica arcaica scoperta a Creta άνάτυ- 
πον εκ Boll, d’ Arte II 12 1908 a. 15.

a) Wide Mykenische Gotterbilder und Idole AM XXVI 1901 a. 217 
έξ. πίν. XII. Πβ. Milani Studi e Materiali III 1905 σ. 118 έξ. είκ. 518 
(εσφαλμένη σύνθεαις κορμού μή δημοσιευόμενου υπό ιού Wide καί τής δήμο- 
σιευθείσης ΰπ' αυτού βάσεως) καί είκ. 519, 520, 523. Τό εύρημα τού 1900 πε
ριλαμβάνει είσέτι 1) εν εΐδωλον σώζον τήν βάσιν, τμήμα τού κορμού καί ένα 
βραχίονα 2) τμήμα κεφαλής μετά τοΰ αΰχένος, τών κοσμουμένων διά χαρακτών 
γωνιών πλοκάμων καί τού ώμου, πιθανώς άνήκον είς τήν βάσιν Wide έ. ά. σ. 
248 είκ. 1, ήτις φέρει τμήμα όμοιου πλοκάμου, 3) κυλινδρικήν βάσιν, είς ήν πι
θανώς άνήκουσιν αί δημοσιευθεϊσαι υπό τοΰ Wide χείρες, ώς έξάγεται έκ τών 
αναλογιών καί τού πηλού. Τά είδωλι» έν συνόλφ ήσαν πέντε.

3) W i d e έ. ά. σ. 256.
4) Αύτ. σ. 251. Τό ζήτημα τούτο έξετάζεται ύφ’ ημών κατωτέρω είς τά 

περί τοΰ ειδώλου έκ τοΰ 'Ιερού τών Διπλών Πελέκεων.
5) Ρ e r n i e r I. ά. είκ. 11.
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οικήματα εκ μικρών άδρώς λελαξευμένων λίθων. Ταύτα ό Pernier θεω
ρεί ως ίδιωτικάς οικίας, «ών μία πιθανώς έχρησιμοποιήθη ως ιερόν 
κατά τούς αρχαϊκούς χρόνους» Εις εκ ιών χώρων τούτων έχει δύο βά
σεις κιόνων κατά τον άξονα. Έκ τών σκευών, άτινα περισυνελέγησαν, 
φαίνεται κατά τον άνασκαφέα δτι έπρόκειτο περί οικιακού ιερού6 7 8. 'Η 
L. Banti1 φαίνεται δεχόμενη δτι τά είδωλα και τά λοιπά ιερά αντι
κείμενα προηρχοντο εκ τών δωματίων, τούτο δέ είναι πράγματι λίαν 
πιθανόν, δεδομένου δτι πάσαι αί λοιπαΐ ομάδες ειδώλων τών χρόνων 
τούτων προέρχονται έξ αναλογών μικρών οικοδομημάτων. Άλλ’ή άκρι- 
βεστέρα μορφή τού ιερού δεν είναι δυνατόν νά καθορισθή, λόγφ τής 
σχεδόν πλήρους καταστροφής τών οικοδομικών λειψάνων έκ τής καλ
λιέργειας.

'Ως προς την χρονολογίαν τών ειδώλων τής θεάς συντάσσεται ό 
Pernier προς την γνώμην τού Milani, δστις ειχεν αναγνωρίσει επ’ 
αυτών «τεχνοτροπικόν χαρακτήρα πρωτοελληνικόν»8. Εϊς τό συμπέ
ρασμα τούτο άγουσι κατά τον Pernier και τά περισυλλεγέντα έκ τού 
χώρου τού δευτέρου ευρήματος αντικείμενα και δη τεμάχια αναγλύφων 
άνατολιζόντων πίθων και δαιδαλικά πλακίδια. (Γούτο δεικνύει δτι ό 
Pernier έθεώρει τά είδωλα ως άνήκοντα εις προκεχωρημένους ελληνι
κούς χρόνους). Την χρονολογίαν ταύτην άντέκρουσεν ό Evans9, δεχό
μενος χρονολογίαν προταθεϊσαν διά τά έκ Γουρνιών είδωλα, ήτοι ΥΜ 
I α. Την χρονολογικήν σχέσιν τού ευρήματος τού Pernier προς τά ελλη
νικών χρόνων αντικείμενα τού χώρου εύρέσεως καί προς τον αρχαϊκόν 
ναόν τού Πρινιά αμφισβητεί. Ό Val. Muller 10 * συνάπτει τά έκ Πρι- 
νιά είδωλα προς τό ΥΜ III εϊδωλον τής Κνωσού. Άντιθέτως τήν χρο- 
νολόγησιν εϊς πρωτοελληνικούς χρόνους έδέχθη ό Zahn11, δέχεται δέ 
αυτήν ακόμη δ Nilsson12. 'Ο Μαρινάτος, δστις πρώτος προέτεινε ένι- 
αίαν χρονολογίαν διά πάσας τάς τότε γνωστάς σειράς μεγάλων ειδώ
λων μεθ’ υψωμένων χειρών, χρονολογεί τά είδωλα τού Πρινιά εις

6) Αύτ. σ. 16. Ausonia I 1906 σ. 119 έξ.
7) Culti di Η. Triadha, Annuario. 1941 - 3 σ. 43.
8) Studi e Materiali III σ. 118. Δέον νά σημειωθή on ή βάσει τοϋ 

πλαστικού τύπου τού προσώπου χρονολόγησις τών ειδώλων τούτων είναι δυσχε
ρέστατη άν μή ανέφικτος, λόγφ τής μακροτατης έπιβιώσεως αύτοΰ. Σχετικά 
παραδείγματα συνεκέντρωσα εις Κρητ. Χρον. Γ 1956 σ. 14 σημ. 16. “Ενεκα 
τούτου δέν στηρίζω τήν χρονολόγησιν επί τής έξελίξεως άποδόσεως τής φυσιο
γνωμίας.

°) PM IV σ. 160 - 1 καί σημ. 4.
10) Friihe Plastik in Griechenland und Kleinasien 1929 a. 42 a. 170.
“) K. F. Kinch Vroulia 1914 στ. 32.
12) MMR 1950 a. 448 - 9.
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τούς ΥΜ III η τούς ύπομινωϊκούς χρόνους18. '0 Pendlebury εξετάζει 
ταϋτα μετά τών ΥΜ I ειδώλων, παρατηρούν δμως δτι ύπάρχουσι λό
γοι όπως ταϋτα ύπαχθώσιν εις την ΥΜ III περίοδον. Την διάπλασιν 
τής κόμης παραλληλίζει περαιτέρω προς την τών ύπομινωϊκών ειδώλων 
τοϋ Καρφίου Πράγματι εν εκ τών σωζομένων τμημάτων ειδώλων εκ 
Πρινιά (βλ. σημ. 2) έχει πλοκάμους φέροντας σειράς επαλλήλων χα
ρακτών γωνιών ως αί τών πλοκάμων δυο ειδώλων εκ Καρφίου. Ό 
Matz * 14 15 16 θεωρεί τά είδωλα τοϋ Πρινιά ύπομινωϊκά λόγφ τής χονδρο- 
ειδοϋς κατασκευής 1β.

Έξετάσας προσφάτως εν τφ Μουσείφ 'Ηρακλείου τά έκ Πρινιά 
όστρακα τής περισυλλογής Pernier διεπίστωσα δτι ταϋτα δεν προέρ
χονται εξ όμοιογενοϋς στρώματος καί επομένως μόνον μετά περισκέ- 
ψεως δυνανται νά χρησιμευσωσι διά την χρονολόγησιν τών ειδώλων. 
’Άλλως αυτός ό Pernier έ. ά. αναφέρει μεταξύ τών ευρημάτων όστρακα 
ρυθμού «ύπομυκηναϊκοϋ» καί «un tronco di rozzissima figura bo- 
vina», βεβαίως ύπομινωϊκών χρόνων. Έκ τών εύρεθέντων αντικειμένων 
μόνον τά ύπομινωϊκά ό'στρακα ταϋτα καί τό σύγχρονον ζώδιον (δπερ 
είναι έκ τοϋ αυτού πηλού, εξ ου καί τά μεγάλα είδωλα) δυνανται νά 
άνήκωσιν εις τό στρώμα τοϋ ιερού, έκ τοϋ οποίου προέρχονται τά εί
δωλα μεθ’ ύψωμένων χειρών. Τά δαιδαλικά πλακίδια ύποδεικνύουσιν 
απλώς την έπί τόπου έπιβίωσιν τής λατρείας. Οϋτω άγόμεθα προς την 
χρονολόγησιν τών ειδώλων τοϋ Πρινιά εις τούς ύπομινωϊκούς χρόνους. 
’Άλλως προς τό συμπέρασμα τούτο άγει καί ή τεχνοτροπική έξέτασις 
τοϋ ακεραίου ειδώλου. Τούτο έμφανίζει έκτος τής παρατηρηθείσης υπό 
τοϋ Matz χονδροειδούς κατασκευής, τάσιν έπιμηκύνσεως τοϋ λαιμού, 
πλήρη άποξήρανσιν τοϋ κορμού καί σηιιαντικήν ΰψωσιν τοϋ κυλινδρι
κού τμήματος, ήτις αποτελεί γνώρισμα προκεχωρημένων χρόνων (ΑΕ 
1937 σ. 290). Τά γνωρίσματα ταϋτα παρουσιάζουσι καί τά ύπ’ άριθ. 
11042 - 3 βεβαίως ύπομινωϊκά είδωλα έκ Καρφίου, τά έμφανίζοντα καί 
την μνημονευθεΐσαν πλήρωσιν διά γωνιών τών πλοκάμων τής κόμης. 
Κατά ταϋτα τά έκ Πρινιά είδωλα είναι ύπομινωϊκά. Χρονολόγησις αυ
τών κατά τούς ελληνικούς χρόνους αποκλείεται άλλως σήμερον, οπότε 
γινώσκομεν τελειότερον την έξέλιξιν τής πρωτοελληνικής τέχνης. Έν

,s) ΑΕ 1937 σ. 289 εξ.
141 Arch, of Crete σ 216 καί σημ. 1, σ. 255 καί σημ. 1.
15) Handbuch der Archaologie IV 1950 σ. 273.
16) Τελευταίως δ Matz είς Gottererscheinung tmd Kulbild im Min· 

Kreta 1958 σ. 29 σμιλών γενικώς περί τών ειδώλων γράφει: «Es ist sogar 
fraglich ob einige nicht noch jiinger sind als subminoisch». Δέν γνωρίζω 
αν διά τούτου νοούνται τά έκ Πρινιά είδωλα.
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αυτχί ό ρυθμός των ειδώλων τοΰ Πρινιά ούδεμίαν θέσι.ν εχει. Ή κατά 
τούς ύπομινωϊκούς και πρωτογεωμετρικούς χρόνους κατοίκησις τής πε
ριοχής άποδεικνύεται εκ τής εντεύθεν προερχόμενης άφθονου κεραμει- 
κής τών χρόνων τούτων, περιλαμβανοΰσης χαρακτηριστικά κρατηρίδια, 
καλάθους καί ψευδοστόμους άμφορίσκους.

ΕΙΔΩΛΑ ΕΚ ΓΟΥΡΝΙΩΝ

Άκριβεστέραν σχετικώς εικόνα εχομεν περί τοΰ χώρου και τών 
συνθηκών εύρέσεως τών ειδώλων μεθ’ υψωμένων χειρών εκ Γουρνιών. 
Ταΰτα ήλθον εις φώς δΓ άνασκαφής τής Boyd · Haws ". Τά είδωλα 
εύρέθησαν εντός μικρού δωματίου άποτελοΰντος προφανώς ιερόν. Κα
τά την ΒΑ γωνίαν εύρίσκετο πήλινος τριποδικός βωμός και περί αυτόν 
ίσταντο τέσσαρα πήλινα σωληνοειδή σκεύη. "Εν δμοιον ϊστατο επί τού 
βωμού. (Τούτο αμφισβητεί 6 Evans ls, υποστήριξών βάσει πληροφο
ριών τού Seager ότι δ σωλήν δεν εΰρέθη επί τού βωμού). Πού ακρι
βώς εύρίσκοντο τά είδωλα τής θεάς δεν καθορίζεται. Λέγεται μόνον 
άορίστως δτι «περαιτέρω άνασκαφή έφερεν εις φώς» έν εΐδωλον θεάς 
μεθ’ υψωμένων χειρών (Πίν. Ε', είκ. 1 δεξιά), δύο κεφαλάς όμοιων 
ειδώλων, τρεις χεΐρας, ών μία έχει προσκεκολλημένον πράγμά τι όμοι- 
άζον προς ξίφος, περιβαλλομένας υπό δφεων, τμήματα τών κυλινδρι
κών βάσεων άλλων, τέσσσρας περιστεράς, δύο κεφαλάς δφεων καί τμή
μα πίθου μετά παραστάσεως διπλού πελέκεως. Τά είδωλα ταύτα, ως 
θεωρεί πιθανόν ή δημοσιεύουσα Williams, ίσταντο Ιπί θρανίου, τοΰ 
οποίου ούχί τελείως σαφή λείψανα εύρέθησαν κατά μήκος τοΰ νοτίου 
καί έν μέρει τοΰ ανατολικού τοίχου τού ιερού. Ή αυτή λέγει δτι δεν 
αποκλείεται νά ήτο τό ιερόν υπαίθριος περίβολος ιερού δένδρου. Ή 
άποψις αύτη, δέον κατά την γνώμην μου, νά άποκλεισθή βάσει τών 
πλείστων συγχρόνων ιερών, άτινα βεβαίως ήσαν έστεγασμένα: καί αί 
διαστάσεις τού δωματίου τών Γουρνιών καί ή παρουσία τών ειδώλων, 
άτινα δεν ήδύναντο νά παραμένωσιν εις τό ύπαιθρον, άποκλείουσι 
τούτο. ’Ανάλογος άποψις ύποστηριχθεΐσα, ως θέλει λεχθή, διά τό ιε
ρόν τοΰ Καρφιού είναι επίσης απίθανος.

Τό πλήρες εΐδωλον τών Γουρνιών είναι άδρώς πεπλασμένον, επί 
δε τών χειρών καί τοΰ κορμού αυτού περιελίσσεται δφις. Ή ρίς δεν 
προεξέχει ισχυρώς ως επί άλλων ειδώλων, οί δέ δάκτυλοι τών χειρών 
δηλούνται δΓ απλής χαράξεως. Έπί τής κεφαλής φέρει ταινίαν, ήτις 
δηλοΐ κατά την Williams διάδημα ,8.

”) Gournia πίν. XI σ. 47 εξ. Πβ. Nilsson MMR σ. 80 έξ. είκ. 14.
1S) PM IV σ. 143 - 4 σημ. 0.
19) Gournia σ. 48 άριθ. 1.
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Ώς προς την χρονολογίαν ή δημοσιευουσα αποκλίνει προς τοί'ς 
ΥΜ I χρόνους. Την άδράν καί σχηματικήν διάπλασιν, ήτις προφανώς 
είναι ασυμβίβαστος προς τούς χρόνους ακμής τής μινωϊκής πλαστικής, 
αποδίδει εις την μακράν παράδοσιν αρχαιότατου ιεροϋ τόπου. Την ά- 
ποψιν περί τοϋ προ>τογόνου χαρακτήρος των ύστερων ειδώλων εν γέ- 
νει άντέκρουσε πειστικούς τελευταίως ό Matz20, παρατηρούν δτι ή εν- 
τόπωσις τοΰ «πρωτογόνου», ήν παρέχουσι ταΰτα συγκρινόμενα προς 
τά πλαστικά έργα τών χρόνων ακμής τής μινωϊκής τέχνης, δεν αποτε
λεί γνώρισμα παλαιότητος, και δτι αντιθέτους τά είδωλα μόνον ώς 
«σκληρύνσεις» (Verhartungen) τοϋ προγενεστέρου πλαστικού τόπου 
δόνανται νά νοηθώσιν. Ό Evans 21 έδέχθη την χρονολόγησιν τών 
ειδώλων τών Γουρνιών κατά τούς ΥΜ I α χρόνους στηριζόμενος εις 
τάς «γενικάς συνθήκας» τοΰ μικρού ιερού, αί όποϊαι κατά την γνώ
μην αυτού σαφώς υποδεικνόουσι την ανωτέρω χρονολογίαν, καίτοι ρη- 
τώς λέγεται εν τή δημοσιεύσει δτι κεραμεική δεν εύρέθη έν τφ ίερφ. 
Ό Pendlebury 22 * περιλαμβάνει ταϋτα εις τά ΥΜ I είδωλα, αλλά πα
ρατηρεί δτι ταϋτα δόνανται νά άνήκωσιν εις τούς ΥΜ III χρόνους, 
σημείο! δε καί την κοινήν παρουσίαν πτηνών εις το ιερόν τών Γουρ
νιών καί τό ύπομινωϊκόν ιερόν τοϋ Καρφιού. Ό Nilsson22 επίσης 
δέχεται τήν χρονολόγησιν κατά τούς ΥΜ I χρόνους. Ό Matz24 
θεωρεί τά είδωλα τών Γουρνιών ΥΜ III. Τελευταίως 25 περιορίζεται 
εις τό νά έκφραση αμφιβολίαν περί τής χρονολογήσεως αυτών εις τούς 
ΥΜ I - II χρόνους. Ό Val. Muller250 λέγε· οτι άν ή χρονολογία εις 
τούς ΥΜ I χρόνους είναι ορθή, δπερ δεν θεωρεί βέβαιον, τότε θά έδει 
νά δεχθώμεν μίαν πρώιμον έγκατάλειψιν τοΰ φυσιοκρατικοΰ ρυθμού 
εις τήν άπομεμακρυσμένην ταυτην περιοχήν. Ό Μαρινάτος26 θεωρεί 
ταϋτα σύγχρονα πρύς τά τοϋ Γάζι καί χρονολογεί εΐς μίαν ΥΜ III 
περίοδον άνακαταλήψεως, οϊα ή τοΰ 'Ιεροϋ τών Διπλών Πελέκεων έν 
Κνωσφ. 'Η χρονολογία τοϋ Μαρινάτου βασίζεται είς τήν τεχνικήν καί 
τεχνοτροπικήν έξέτασιν τών ειδώλων καί επικουρικούς είς τήν ύποδει-

2°) “£. ά. σ. 30 καί σημ. 4. Άνάλυσις τοΰ «πρωτογόνου» χαρακτήρος τών 
είδιύλων είς V. Muller Friihe Plastik σ. 41 έξ.

21) PM IV σ. 160. Είς PM II σ. 339 έν τούτοις λέγει ότι τό Ιερόν τών 
Γουρνιών είναι σύγχρονον πρός τό τών Διπλών Πελέκεων.

2a) Arch, of Crete σ. 216 καί σ. 255 σημ. 1.
»») Μ MR σ, 309.
2<) Handbuch der Archaol. IV σ. 273.
25) Gottererscheinung und Kultbild σ. 29 σ 38.
25α) Friihe Plastik σ. 42 σημ. 15.
2β) ΑΕ 1937 σ. 289 καί σημ. 2,
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χθείσαν ύπ’ αυτού νέαν χρονολογίαν τών σωλήνων εκ Κουμάσας, ό
μοιων προς τούς εύρεθέντας εις Πρινιάν, Γουρνιά και Γάζι όμοΰ με
τά τών ειδώλων τής θεάς "·. (Οί σωλήνες άρχικώς ειχον χρονολογηθή 
έσφαλμένως υπό τού Ξανθουδίδου κατά τούς MM II χρόνους)2S.

Ή χρονολογία αΰτη είναι ή ορθή. 'Ο υπό τοϋ Pendlebury γενό- 
μενος παραλληλισμός τών ειδώλων τών Γουρνιών προς τά εκ Καρφιού 
βάσει τής παρουσίας ως συμβόλων τών πτηνών εις άμφότερα τά ιερά 
δεν είναι επαρκής. ’Άλλως θά συναντήσωμεν πτηνά και επί τοΰ ΥΜ 
III β ειδώλου έκ Κνωσού και τών συγχρόνων εκ Γόρτυνος. Κυρίως 
δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν δτι ή χρονολογία τής «άνακαταλήψεως» μέ
ρους τού μινωϊκοΰ συνοικισμού εις Γουρνιά είναι ΥΜ III β. Ή κερα- 
μεική εκ τών οικιών τών τελευταίων χρόνων κατοικήσεως και εκ τών 
συγχρόνων τάφων ανήκει σαφώς εις τήν περίοδον ταυτην . Ια ευρή
ματα ιού ιερού δέον άναμφιβόλαις νά συσχειισθώσι προς τήν νεωτέ- 
ραν μερικήν έστω κατοίκησιν τής περιοχής καί ούχί προς τήν ΥΜ I 
πόλιν. Ή Banti30 31 παρετήρησεν ήδη δτι τά είδωλα είναι ΥΜ III 
καίτοι τό δωμάτιον, έν τφ όποίφ ήτο εγκατεστημένου τό ιερόν, ανή
κει, λόγω τής έντάξεως αύιοΰ έν τώ σχεδίφ τού ΥΜ I συνοικισμού 
καί τής οργανικής σχέσεως προς μίαν έκ τών οδών αυτού, εις τήν ΥΜ 
I φάσιν. Ή άπόστασις μεταξύ τοΰ ιερού καί τών ΥΜ III β οικιών 
δεν αποτελεί εμπόδιου εις τον μεταξύ αυτών συσχετισμόν. Πιθανώς ή 
έγκατάστασις τού ΥΜ III β ιερού εντός τοΰ παλαιού συνοικισμού ο
φείλεται ε’ις τήν αυτόθι ύπαρξιν ιερού καί κατά τήν προηγόυμένην πε
ρίοδον, ως έχει διαπιστωθή διά τά ιερά τής Κνωσού καί τής Γόρτυ
νος. Τό μικρόν ύψος τοΰ κυλινδρικού τμήματος τού ειδώλου, θεωρού- 
μενον, ως ήδη έλέχθη, γνώρισμα παλαιότητος έν σχέσει προς τά μεθ’ 
ύψηλοτέρας βάσεως δείγματα, είναι σύμφωνον προς τήν χρονολόγησιν 
κατά τούς ΥΜ III β χρόνους.

ΕΙΔΩΛΟΝ ΕΚ ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Τό εΐδωλον τούτο άνευρέθη τυχαίως εις Παγκαλοχώρι Ρεθΰμνης 
υπό χωρικού, δστις έσκαψε μεταξύ τών θεμελίων τής οικίας του μετά 
τήν οικοδόμησιν αυτής, οδηγηθείς έξ (Οικογενειακής παραδόσεως περί 
θησαυρού. Τό εΐδωλον έδημοσιεύθη υπό τοΰ Μαρινάτου “. Κατά τον

i 27 * 29) Αύτ. α. 284 σημ. ο καί α. 289.
18) V. Tombs ο. 50.
29) Gournia σ. 45 πίν. X.
s“) Aimuario 1941 - 3 σ. 42.
31) Άρχ. Δελτ. 15 1933 - 5 Παρ. σ. 55 έξ. είκ. 12. Πβ. καί Archaol. 

Anzeiger 1933 σ. 297 έξ. είκ. 6 - 8.
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δημοσιεύοντα τούτο εύρίσκετο μεταξύ δυο μεγάλων λίθων, επομένως 
προέρχεται εξ οικοδομήματος, πιθανώς εξ ιερού, δπερ δμως δεν ήτο 
δυνατόν νά ερευνηθή λόγφ τής ύπερκειμένης οικίας τού χωρικού.

Τό εΐδωλον τού Παγκαλοχωρίου (ΓΤίν. Ε', είκ. 2) είναι από τεχνι
κής άπόψεως τελειότερον των τού Πρινιά καί Γουρνιών, σώζει δε κα
λώς γραπτήν διακόσμησιν. Είναι ελλιπές τάς άκρας χειρας, άλλ’ οί 
πήχεις κάμπτονται προς τά άνω καθιστώντες βέβαιον δτι ή στάσις ήτο 
οΐα τών γνωστών αναλογών δειγμάτων. Πλαστικώς καί γραπτώς δη- 
λούνται οί μαστοί καί αί λεπτομέρειαι τού προσώπου καί τής άμφιέ- 
σεως. Ύπερφυσικώς μεγάλα είναι τά ώτα, οί δέ πλόκαμοι καταπίπτου- 
σιν ευθέως επί τής ράχεως. ’Έχει κωνικήν κόμμωσιν, ή, πιθανώτερον, 
φέρει μικράν κωνικήν τιάραν.

Ιδιαιτέρως άξιόλογον είναι τό εΐδωλον τού Παγκαλοχωρίου δια 
τήν λεπτομερή δήλωσιν τού ενδύματος. Ώς συμβαίνει καί εις άλλα 
δείγματα τού τύπου, κατ’ έθος μετανακτορικόν, εν άντιθέσει προς τήν 
παλαιοτέραν έπίδειξιν τών μαστών, περικόρμιον καλύπτει τό στήθος. 
’Από τής δσφύος μέχρι τού λαιμού τούτο κλείεται δι’ ιμάντων δηλου. 
μένων διά σειράς επαλλήλων γωνιών. ’Επί τής ράχεως τεμνόμεναι λο
ξά! καί κάθετοι γραμμαί πιθανώς παριστώσιν επίσης σύμπλεγμα ι
μάντων sa. Τό κυλινδρικόν τμήμα τού ειδώλου καλύπτεται υπό άβακω- 
τοΰ θέματος. Δηλούται επίσης διά γραπτών ταινιών ζώνη, βραχεΐαι 
χειρίδες, περιδέραιον καί ψέλια.

Τό εΐδωλον χρονολογείται υπό τού δημοσιεύοντας βάσει τής τεχνι. 
κής, τού τύπου καί τού άβακωτοΰ θέματος εις τούς υστάτους ΥΜ III 
χρόνους. Ό άναδημοσιεύων Matz ** δέχεται χρονολογίαν ΥΜ III, με
ταξύ ΙΓ' καί ΙΒ' αϊώνος. Ό Pendlebury 84 θεωρεί αυτό άορίστως ως 
«πιθανώς νεώτερον» τών ΥΜ III χρόνων. Ή ακριβής χρονολόγησις 
τού ειδώλου τού Παγκαλοχωρίου είναι δυσχερής, λόγφ τού δτι τούτο 
εύρέθη μεμονωμένον. Ή καλή τεχνική καί τό στιλπνόν χρώμα, επίσης 
δέ αί άναλογίαι προς τό εΐδωλον τού Ιερού τών Διπλών Πελέκεων εν 
Κνωσφ κατά τον τρόπον δηλώσεως λεπτομερειών τού ενδύματος καί 
τών κοσμημάτων ύποδηλούσιν, ως πιστεύω, τούς ΥΜ III β χρόνους.

ΕΙΔΩΛΑ ΕΚ ΓΑΖΙ

Σημαντικόν εύρημα μινωϊκών ειδώλων μεθ’ υψωμένων χειρών (πίν. 
Ε', είκ. 3)’ έγένετο έν έτει 1936. Κατόπιν τής τυχαίας άνευρέσεως * 4

32) Πβ. διά τούς ιμάντας τής ράχεως τά είδωλα θεάς καί λάτρεως έκ τοΰ 
Ίεροΰ τών Διπλών Πελέκεων PM II σ. 339 - 40 είκ. 192 c, 193 α 2.

3S) Handbuch der Archaol. IV 1950 ο 273 καί πίν. 28,1.
S4) Arch, of Crete σ. 256.
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δύο ειδώλων υπό χωρικού παρά ιό Γάζι δυτικώς τού 'Ηρακλείου, έξη- 
ρεύνησε τον χώρον δ Μαρινάτος και άνεκάλυψε τρία προσέτι είδωλα 
ως και το ιερόν *5. Τούτο ήτο μικρόν όρθογοδνιον δωμάτιον. Αί συν- 
θήκαι εύρέσεως των αντικειμένων εντός αυτού είναι ενδιαφέρουσαι δε
δομένου δτι, ως εϊδομεν, η γνώσις ημών περί τής θέσεως τών ειδώ
λων εντός τών άλλων αναλογών ιερών είναι ασαφής. (Εις τό επίσης 
συστηματικώς άνασκαφέν ιερόν ιού Καρφιού τα είδωλα εύρέθησαν δια- 
λελυμένα καί ούχί κατά χώραν).

Έκ τού δημοσιευομένου υπό τού Μαρινάτου σχεδίου τού ιερού 
καί τών παρεχομένων στοιχείων συνάγω ότι άρχικώς καί τα πέντε εί
δωλα πιθανώς ίσταντο παρά τούς τοίχους τού δωματίου. Είναι σημαν
τικόν δτι έξ αυτών ή θεά ύπ’ άριθμ. 9309 εύρέθη ίσταμένη εισέτι πα
ρά τον νότιον τοίχον ασφαλώς κατά χώραν. Ή ύπ’ άριθμ. 9307 ευ- 
ρέθη κεκλιμένη παρά τον δυτικόν τοίχον. Αί ύπ’ άρ,θ. 9305 καί 9306, 
αί εύρεθεΐσαι υπό τού χωρικού, ίσταντο δρθιαι παρά τόν βόρειον τοί
χον πλησίον άλλήλων καί βλέπουσαι προς νότον. Μόνον ή ύπ’ άριθ. 
9308 εύρέθη πρηνής, σχεδόν κατά τό μέσον τού δωματίου, άλλ’ είναι 
πιθανόν δτι καί αυτή άρχικώς ΐστατο πλησίον τής ύπ’ άριθ. 9309 άν- 
τιστοίχως προς τάς τού έναντι τοίχου. Ή θέσις τών λοιπών εύρεθέν- 
των έν τφ δωματίφ άντικειμένων διαφωτίζει την προσφερομένην εις 
τας θεάς λατρείαν. Κύλικες έκειντο παρά την ύπ5 άριθ. 9309 καί πη- 
λίνη τράπεζα προσφορών παρά την ύπ' άριθ. 9307. Ή τράπεζα φέρει 
μικράς δπάς εκροής, πιθανώς λοιπόν προσεφέροντο επ’ αυτής ύγραί 
σπονδαί. Τά λοιπά άντικείμενα εύρίσκοντο κυρίως κατά τό άνατολικόν 
τμήμα τού δωματίου, τό έναντι τών ειδώλων. Ταΰτα ήσαν έν κυλινδρι
κόν σκεύος, έν λίθινον φυσικόν συσσωμάτωμα, εις σωλήν μετ’ οφιο
ειδών λαβών, μία χύτρα καί μία πρόχους.

Πάσαι αί θεαί τείνουσι τάς χεΐρας άνω καί έχουσι τά κάτω μέρη 
κυλινδρικά, άνίσου ύψους. Έπί τής ύπ’ άριθ. 9305 δηλούται πλαστι- 
κώς έσθής, τής οποίας τό περιχείλωμα ϊσταται δρθιον περί τον λαι
μόν, ένφ επί τής ράχεως καταλείπει τριγωνικόν άνοιγμα. Συνεχής ερυ
θρά σπείρα έκόσμει τό κυλινδρικόν τμήμα. Ή κόμη, δηλουμένη δι° 
αΰλάκων, είναι βραχεία καί φέρει ίχνη μελαίνης χρώσεως. Καταλήγει 
εις οξύ καί τούτο ερμηνεύεται ύπό τού δημοσιεύοντος ως άνάμνησις 
τής ύψηλής κωνικής τιάρας, ήν φέρει ή θεά εις παλαιοτέρας παραστά
σεις3β. Έπί τής κεφαλής φέρει στεφάνην καί τρεις καρφίδας κινητάς, 3

3S) ΑΕ 1937 σ. 278 έξ. Βλ. εικόνας τών ειδώλων καί Zervos 1/ art 
de la Crete neolithique et minoenne 1956 είκ. 771 -5.

»6) AE 1937 σ. 289.
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ερυθρός, προσαρμοζομένας εις όπάς, αϊτινες παριστώσι κωδίας «μή- 
κωνος της ύπνοφόρου». Πιθανώς πρόκειται περί μιμήσεως χρυσών 
καρφίδων, άφοΰ κοσμήματα άναλόγου σχήματος έχομεν και άλλαχόθεν8'. 
Ή ύπ’ άριθ. 9306 είναι κεχρωσμένη δλη ερυθρά, φέρει χαμηλήν, κω
νικήν τιάραν καί πέριξ αυτής άνωθεν τοΰ μετώπου ομοίωμα ζεύγους 
κεράτων καί εκατέρωθεν τούτου άνά μίαν περιστεράν 3β. Ή ύπ’ άριθ. 
9307 έχει στεφάνην επί τής κεφαλής καί τρεις πλοκάμους καταπίπτον- 
τας επί τοΰ αύχένος. ’Επί τής κεφαλής περιστερά μέ άνκογμένας πτέ
ρυγας έπικάθηται άνορθουμένου πλοκάμου. Ή ύπ’ άριθ. 9308 εχει 
ανοικτήν άνωθεν τήν κεφαλήν και μακρούς, κυματοειδείς πλοκάμους, 
φέρει δέ άνωθεν τοΰ μετώπου περιστεράν καί πέντε σύμβολα, ών τά 
δύο είναι γλωσσοειδή επιμήκη, τά δέ λοιπά τρία επιμήκη μετά δύο 
κερατοειδών προεξοχών υψηλά39. Πιθανώς τά τελευταία δεν είναι ά
σχετα προς τό θέμα τοΰ «βλαστάνοντος σίτου» (germinating barley 
corn), δπερ παλαιότερον άπαντά επί ιερογλυφικού σφραγίσματος καί 
επί σφραγίδων 40 άποδιδόμενον κατά τρόπον λίαν δμοιον. Χαρακτηρι-

3,1 Αύτ. σ. 287. Πβ. Bossert Alt Kreta 1923 σ, 217 είκ 307. Μνείαν 
άλλων παραλλήλων ώς καί περί τής σημασίας τοΰ συμβόλου τούτου βλ. κα- 
τέρω είς τό κεφάλαιον περί ταυ χαρακτήρος καί τών ύποσιάσεων τής θεάς. ·■

3β) Ό Μαρινάτος ΑΕ 1937 σ. 2S1 σημ. 2 λέγει δτι τά ισχυρά ράμ
φη των πτηνών τοΰ Γάζι ένθυμίζουσι κόρακας ή κορώνας, αλλά παρατηρεί δτι 
αί πτέρυγες είναι επάλληλοι ώς πράγματι συμβαίνει εις τινα είδη περιστερών. 
Ή Β a n t i Divinita Femminili άνάτ. έκ Studi e Material! di Storia delle 
Religioni XVII 1941 a. 9 επαναλαμβάνει τήν παρατήρησιν τήν σχετικήν πρός 
τά ράμφη καί παραβάλλει πρός τά πτηνά τής λάρνακος τής Άγ. Τριάδος. Έν 
προκειμένη) δέον νά εχη τις ύπ’ δψιν δτι κατά τούς ΥΜ III χρόνους καί έν τή 
γραπτή διακοσμήσει οί φυσιοκρατικοί τύποι τών πτηνών μείγνυνται. Τό αύτό 
ισχύει καί περί τών πτηνών τών κατωτέρω εξεταζόμενων ειδώλων Ικ Καρφιού, 
ατινα μέ τούς μάκρους λαιμούς των, όμοιάζουσι πρός υδρόβια. ’Αλλά τοΰτο 
δέν σημαίνει δτι δ τεχνίτης ένόει όντως τοιαΰτα. Τά επί τών κεφαλών τών 
ειδώλων πτηνά δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς άνήκοντα είς καρφίδας, οϊα ή 6- 
στείνη;έκ Σύρου, Zervos 1/art des Cyclades σ. 256- 9 (ανάλογο; χαλκή 
αδημοσίευτος υπάρχει έκ Δικταίου "Αντρου εν τφ Μουσείφ Ηρακλείου) ή πιθα- 
νώτερον ώς εξαρτήματα τοΰ διαδήματος. Τό πρόβλημα τής σημασίας τών επί 
τών είδιόλων πτηνών αναπτύσσεται κατωτέρω είς τό κεφάλαιον περί τοΰ χαρα
κτήρος καί τών υποστάσεων τής θεάς Περί τοΰ είδους τών ιερών πτηνών βλ. 
καί Nilsson MMR σ. 337.

s8) Εξαρτήματα ανάλογα πρός τά γλωσσοειδή γνωρίξομεν τιάρα τά επί τών 
ειδώλων τής Γόρτυνος, περί ών κατωτέρω. 'Εκ τών κερατοειδών μόνον έν είναι 
έν μέρει αυθεντικόν. Επειδή δέν σώζεται πλήριος δέν δυνάμεθα νά ώμεν βέ
βαιοι περί τοΰ σχήματος καί τοΰ μεγέθους αύτοϋ. Τά λοιπά άποτελοΰσι συμ. 
πλήρωσιν.

40) PM IV σ. 626 είκ. 617. Πβ. Scr. Min. I σ 217. Άνάλογον σύμβο
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στικά είναι τά εκατέρωθεν μικρά φυλλάρια. Εις την παρούσαν περί- 
πτωσιν τό θέμα αποδίδεται πλαστικώς. Άλλα βεβαίως άμεσος σύνδε- 
σις προς τό ιερογλυφικόν σύμβολον δέν είναι δυνατή λόγφ τής χρο
νικής άποστάσεως. 'Η ύπ’ άριθ. 9309 είναι ακέφαλος.

Τό εύρημα τοΰ Γάζι χρονολογείται υπό τοΰ άνακαλΰψαντος εις την 
έσχάτην φάσιν τής μινωϊκής εποχής11. Έκτου συνόλου τών ύστερων εί" 
δώλων παλαιότερα θεωρεί 6 Μαρινάτος τά μικρότερα είδωλα καί τά ε- 
χοντα χαμηλήν κυλινδρικήν βάσιν. Κατά ταϋτα προηγείται ή θεά εκ 
τοΰ 'Ιερού τών Διπλών Πελέκεων έν Κνωσφ καί ή ύπ’ άριθμ. 9306 έκ 
Γάζι, επονται τά είδωλα τών Γουρνιών καί τού Παγκαλοχωρίου καί 
τέλος τά λοιπά έκ Γάζι καί τά έκ Πρινιά. 'Ο Matz 12 χαρακτηρίζει τά 
έκ Γάζι είδωλα ως ύπομινωϊκά, σύγχρονα προς τά έκ Πρινιά καί Καρ. 
φίου, Αϋτη είναι καί ή άποψις τού Nilsson42 °,

Διά τήν χρονολόγησιν τών ειδώλων τοΰ Γάζι βοηθεΐ, νομίζω, ή 
ευρεθεΐσα μετ’ αυτών κεραμεική. 'Η εικονιζομένη εις ΑΕ 1937 σ. 283 
είκ. 5 έμφανίζει βεβαίως αναλογίας προς τήν ύπομινωϊκήν κεραμεικήν 
τοΰ Καρφιού. (Ή ύπομινωϊκή εποχή θεωρείται σύγχρονος τής «πρωτογε
ωμετρικής» ή «μεταβατικής», ως έδειξεν ό Pendlebury 43). Έξαίρεσιν 
άποτελοΰσιν αί κύλικες τοΰ Γάζι “.Τοιαΰται κύλικες μετ’ άβαθοΰς φιάλης 
καί ύψηλοΰ ποδός δέν άπαντώσιν εις ύπομινωϊκά καί πρωτογεωμετρι
κά σύνολα. Αί κύλικες τών χρόνων τούτων αί εύρεθεΐσαι εις Καρακο- 
βίλια45 καί αί σύγχρονοι τής Κεφαλληνίας46 είναι χωνοειδείς μετά χα
μηλότερου ποδός4’. 'Ο τύπος τών εύρεθεισών έν τφ ίερφ Γάζι κυλικών 
άρχόμενος από τών ΥΜ III β χρόνων κυρίως άπαντά μέχρι τής πραη- 
μου ΥΜ III γ περιόδου48. Κατά τσΰτα τά έκ. Γάζι είδωλα άνήκοντα

λον ερμηνεύεται υπό τοα Evans Primitive Pictographs σ. 309, άριθ. 34 
είκ. 39 ως ιχθύς. Πβ. Scr. Min. I σ. 205. Όμοίαν ερμηνείαν παρέχει ό D e" 
roy Minos II 1 1952 σ. 43. Σημειωτέον δτι τά ιερογλυφικά τής περιστεράς 
καί τοΰ Ιχθύος άποτελοϋσι κατά τόν Deroy αΰτ. σ. 34 εξ. σύλλαβός τής λέ- 
ξεως Kubaba. Βλ. καλήν άπεικόνισιν τών συμβόλων τοΰ ειδώλου τούτου είς 
Zervos L’ art de la Crete 1956 είκ. 771.

·“) ΑΕ 1937 σ. 289.
42) Handbuch der Archaol. IV σ. 273
42α) MMR σ. 101.
43) BSA XXXVIII 1937 ■ 8 σ. 134.
44) ΑΕ 1937 σ. 285 είκ. 7 κάτω.
45) PM II σ. 137 είκ. 70.
ω) ΑΕ 1932 σ 43 πίν. 6 πίν. 12.
47) Περί τής κεραμεικής τής Λακκίθρας Κεφαλληνίας πβ, Desborough 

Protogeometric Pottery σ. 272 : Offshoot of Mycenaean.
4S) Furumark The Myc. Pottery είκ. 17, III C 1 early. Ai III C 1 

late κύλικες είναι ήδη χωνοειδείς.
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εις τούς ΥΜ III β η την αρχήν τών ΥΜ III γ χρόνων, είναι κατά τι 
παλαιότερα τών εις Καρφί εύρεθέντων. Εις τούς ΥΜ III β χρόνους 
άνήγαγεν ήδη τα εκ Γάζι είδωλα ό Pendlebury49, παρατηρών προσέ
τι δτι επί αυτών αί λεπτομέρειαι τής φυσιογνωμίας δεν παρουσιάζουσι 
την ισχυρόν διάπλασιν, ήτις παρατηρεΐται επί τών ιοΰ Καρφιού. Πε
ραιτέρω συγκρίσεις μεταξύ τών δόο όμα'δων εκτίθενται ευθύς κατωτέρω.

ΕΙΔΩΛΑ ΕΚ ΚΑΡΦΙΟΥ

Τό ενδιαφέρον τοΰτο σύνολον, εύρεθέν κατά το 1937 έν τφ ύπο- 
μινωϊκφ συνοικισμώ είς Καρφί Λασιθίου, δεν έχει ακόμη δημοσιευ- 
θή συστηματικώς λόγφ τοΰ θανάτου τοΰ άνασκαφέως Pendlebury. Τά 
εύρεθέντα τεμάχια ειδώλων άνήκουσιν, ως ύπελογίσθη, εϊς εννέα θεάς. 
Έκ τούτων συνεπληρώθησαν κατ’ άρχάς δύο, καί εν συνεχείς άλλαι 
τρεις, ήτοι συνολικώς πέντε (Πίν. ‘Τ', εϊκ. I)50. Τά ευθύς συμπληρω- 
θέντα είδωλα (ύπ5 άριθ. Μουσείου Ηρακλείου 11042 καί 11043) έδη- 
μοσιεύθησαν καί περιεγράφησαν περιληπτικούς ως «πήλινα αγάλματα 
θεάς» δΙ. Ώς προς τάς συνθήκσς εύρέσεως ό Pendlebury λέγει δ'τι τά 
είδωλα εύρέθησαν εντός τοΰ χοίρου τοΰ χαρακτηριζόμενου ως «Temple». 
Πρόκειται περί ορθογωνίου χώρου μετά εισόδου έκ τής ανατολικής 
πλευράς, τον όποιον ό άνασκάψας θεωρεί ώς ύπαιθρίαν «αυλήν» λόγφ 
τής μη εύρέσεως τοΰ «roofing material». Τοΰτο δμως δεν αποτελεί 
επαρκή ένδειξιν, δεδομένου δτι ούτε εντός τών λοιπών συγχρόνων ιε
ρών εύρέθησαν ίχνη τής οροφής. Αί διαστάσεις τοΰ χώρου δεν έπι- 
βάλλουσι την θεώρησιν αύτοΰ ώς ύπαιθρίου. Θρανίον κατά τον άνα- 
σκαφέα εκτείνεται κατά μήκος τοΰ δυτικοΰ τοίχου. Κατά την βορείαν 
στενήν πλευράν εγγύς τοΰ χείλους τοΰ λόφου ύπάρχει τετράγωνος κτι
στή κατασκευή, ήν ό Pendlebury καλεΐ βωμόν. Τοίχος δεν άνευρέθη 
κατά τήν πλευράν ταύτην πιθανώς καταρρεύσας είς τήν κλιτόν. Κατά 
μήκος τοΰ νοτίου τοίχου ύπήρχε πλατύ θρανίον, «επί τοΰ οποίου προ
φανώς ϊσταντο τά λατρευτικά αγάλματα»52. Κατά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ

49) Arch, of Crete σ. 312.
50) Ή B a n t i Div. Femminili a Creta άνάτυπον έκ Studi e Materiali 

di Storia delle Religioni XVII 1941 σ. 9 έχει ύπ όψιν μόνον δύο συμπεπλη- 
ρωμένα. Οΰχί ακριβής είναι ή παρεχόμενη αυτόθι περιγραφή τής θέσεως τών 
χειρών.

51) BSA XXXVIII πίν. XXXI σ. 76 άριθ. 617. Ή εΐκονιζομένη μορφή 
έταυτίσθη μέ τήν «Μητέρα Θεάν» αΰτ. σ. 138.

“) Αΰτ. σ. 75. Πβ. Nilsson MMR α. 101 εξ., JHS LVII 1937 σ. 141, 
JHS LVIII 1938 σ. 236, AJA XLI 1937 σ. 628, Ann. 1941 ■ 3 σ. 43. Ό 
Ν. Πλάτων πιστεύει βάσει παρατηρήσεως τοϋ χώρου καί τών παρεχόμενων 
ύπό τοϋ Pendlebury BSA 1937 - 8 σ. 75 στοιχείων δτι ή υπαρξις τοΰ
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χώρου υπάρχει μικρά κλΐμαξ άγουσα εις περαιτέρω δωμάτια, εις εν 
τών οποίων εύρέθη τό εΐδωλον άριθ. 11043. ’Ανάλογος είναι ή πα
ρουσία ειδώλων εις παρακείμενα προς τό κυρίως ιερόν δαιμάτια έν τφ 
ιερφ τής Γόρτυνος, περί ου κατωτέρω. ’Άσχετοι άφ’ ετέρου προς τό 
ιερόν είναι οί χώροι, ένθα άνευρέθησαν άνθρωπόμορφον ρυτόν, δι
πλούς χαλκούς πέλεκυς, έν πήλινον ομοίωμα άμάξης συρομένης υπό 
τριών βοών (περιγραφόμενον προ τής άποκαταστάσεως ως «ring va
se»), καί ομοίωμα ναΐσκου μετά διπλών κεράτων καί ζώων (BSA 38 
σ. 81 - 2). Τά δυο δημοσιευθέντα υπό τού άνασκαφέως είδωλα αναδη
μοσιεύονται υπό τού Zervos, δστις συμπεριέλαβε καί τό ύπ’ άριθ. 
11044 δ\ Συστηματικήν δημοσίευσιν τού συνόλου τών άνασκαφών εις 
Καρφί παρασκευάζει ή κ. Money - Coutts - Σειραδάκη.

Έκ τών ειδώλων τά υπό τού Pendlebury δημοσιευθέντα είναι 
λίαν δμοια προς άλληλα καί υψηλότερα τών άλλων (85 εκ.) καί έχουσι 
κυλινδρικός βάσεις ύψηλάς, εξ ανοιγμάτων τών οποίων προβαίνουσι 
πρόσθετοι πόδες. Οί κορμοί είναι τριγωνικοί μετά πλαστικής δηλώ- 
σεως μικρών μαστών. 'Η όσφύς περιβάλλεται υπό δακτυλίου, οί δέ 
καρποί τών χειρών κοσμούνται διά ψελίων δηλουμένων διά ταινιών. 
Έπιμελώς έχουσι πλασθή αί άκραι χεΐρες. Οί λαιμοί είναι μακροί, αί 
δέ κεφαλαί ογκώδεις. Πλαστικώς δηλοΰνται αί μεγάλαι καμπύλαι ό- 
φρύες, υπό τάς οποίας έξέχουσιν οί σφαιρικοί οφθαλμοί, τά δέ μικρά 
χείλη κυρτοΰνται έν εΐδει μειδιάματος. Τά ώτα έχουσι δήλωσιν τού 
«τράγου» καί μικράν οπήν. Φέρουσι χαμηλάς κωνικάς τιάρας καί ήμι- 
διαδήματα κοσμούμενα διά μικρών στρογγύλων φυμάτων, μιμήσεως 
πιθανώς μεταλλικών δισκίων. Αί στεφάναι φέρουσι σύμβολα Τά σύμ
βολα τής ΰπ’ άριθ. 11043 θεάς είναι τρία πτηνά υψοϋντα τάς πτέρυ
γας, τής δέ έτέρας δύο δμοια πτηνά καί τρεις δίσκοι ύψούμενοι καθέ- 
τως επί χαμηλών στελεχών53 54. Τά άκρα τής στεφάνης εκτείνονται δ

βάθρου είναι αμφίβολος καί οτι τοΰιο θά έδει νά εΰρίσκεται μάλλον καιά τήν 
βορείαν καταρρεύσασαν πλευράν, δπιαθεν τοΰ βωμοΰ. Νομίζω on καί της τε
τραγώνου πεσσοειδοΰς κατασκευής ή ερμηνεία ώς βωμοΰ δέν είναι βέβαια. "Ε
τερον παράδειγμα κτιστού βωμοΰ έν ΥΜ III ίερφ δέν γνωρίζω.

53) 1/ art de la Crete neolithique et minoenne 1936 είκ. 801 - 7, 803. 
Άπεικόνισιν τού συνόλου παρέχει 6 Angioletti Testimone in Grecia 
έξώφυλλον.

54) Ώς πρός τήν σημασίαν τών δισκίων τούτων δέον νά παρατηρηθή δτι 
προφανής όμοιότης υπάρχει πρός τάς διακοσμητικάς προεξοχάς τών διάδημά 
των τών κατωτέρω εξεταζόμενων αναλογών ειδώλων έκ Γόρτυνος. Πάντως δέν 
δύναται νά άποκλεισθή καί ο θρησκευτικός συμβολισμός Παραστάσεις δίσκων 
ερμηνεύονται έν τή μινωϊκή θρησκεία ώς ηλιακά ή άστρικά σύμβολα. Έν τή 
ανατολή άστήρ έπικάθηται τού στεφάνου τής Ίστάρ, Dhorme Les religions
.ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1Β. 13
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πισθεν μέχρι τής ενάρξεως τών πλοκάμων. Μακροί πλόκαμοι ωσεί 
προβάλλοντες κάτω τής τιάρας πίπτουσιν επί τής ράχεως. Οΰτοι κο
σμούνται διά πυκνών χαρακτών γωνιών.

Τό ΰπ’ άριθμ. 11044 ε’ίδωλον χαρακτηρίζεται εκ κοιλότητος σχη- 
ματιζομένης κατά την ράχιν. "Εχει καί δήλωσιν τών μασχαλικών μυώ
νων (ήτις άπαντρ: καί επί τών 11042 - 3). Πλατεία ταινία χωρίζει τον 
κορμόν από τοϋ κυλίνδρου. Οί πόδες, πρόσθετοι, προβαίνουσιν έξ ανοί
γματος τής έσθήτος. “Ομοιον άνοιγμα υπάρχει καί ό'πισθεν. Ή έσθής 
φέρει διακόσμησιν γραπτήν, εξίτηλον, μετόπης περιλαμβανούσης δυο 
επαλλήλους ρόμβους, εκ τών γωνιών τών οποίων εκφύονται φύλλα. 
Έκατέροοθεν τής μετόπης είναι φολίδες κάτω δέ τούτων σειρά ραβδώ
σεων. Ή θεά φέρει επί τής κεφαλής χαμηλήν κωνικήν τιάραν καί στε
φάνην καί έπ’ αυτής ζεύγος κεράτων. Οί πλόκαμοι άπλοϋνται επί τοϋ 
αΰχένος χονδροί, ακατάστατοι. Τά ύπ’ άριθ. 11041 καί 11045 είδωλα 
δεν φέρουσι σύμβολα. Τό πρώτον χαρακτηρίζεται έκ κόμης χωριζομένης 
κατά τό μέσον. Ή βάσις αυτού ευρύνεται άνω καί κάτω. Τό δεύτερον 
εΐδωλον έχει κεφαλήν ανοικτήν άνωθεν ως έν τών ειδώλων έκ Γάζι, 
καί βάσιν στενουμένην άνω ώστε νά διαμορφοΰται ομαλή μετάβασις 
προς τον κορμόν.

Τά είδωλα τού Καρφιού χρονολογούνται κατά τήν υπομινωϊκήν 
περίοδον βάσει τού χαρακτήρος τού δλου συνοικισμού. Τά θέματα καί 
ή τεχνική τής μνημονευθείσης γραπτής διακοσμήσεως ενός τών ειδώ
λων παρουσιάζουσιν αναλογίας πρός τά παρατηρούμενα επί αγγείων * VI

de Babylonie 1919 σ. 70 - 1. Δισκοειδή άστρικά θέματα έπί τής κεφαλής φέ
ρουσι καί αί ανάγλυφοι μορφαί έξ Assur (ΙΓ' α.ί), Contenau Manuel d’ 
archeol. orient. II σ. 1031 είκ. 722. Έν Αίγύπτιρ δ ηλιακός θεός, ή Άθώρ, 
ή Sechmet φέρουοιν έπί τής κεφαλής τόν ηλιακόν δίσκον, A. Erman Die 
Aegyptische Religion 1909 σ. 11, σ 15-6 Άλλ'εις τάς περιπτώσεις ταΰτας 
οί δίσκοι είναι μεγαλύτεροι ή εις Καρφί. Ή Williams Gournia σ. 48 δη- 
μοσιεύουσα ιόν σωλήνα μετά δίσκου καί κεράτων αΰι. πίν XI, 13 καί τεμά
χια πίθου μετά δίσκου καί διπλού πελέκεως έκ Γουρνιών λέγει ότι ό δίσκος 
έλήφθη έκ τής ΑΙγυπτιακής Άθώρ λόγιρ τής όμοιότητος πρός τήν μινωϊκήν 
θεάν. Δίσκοι μετά διπλών πελέκεων καί έπί οστράκων έκ τοϋ Δικταίου BSA
VI σ. 104 είκ 34. Ό Χατζιδάκης Villas minoennes de Tylissos σ. 
102 - 3 καί πίν. XXX 2 δημοσιεύει δύο άντικείμενα, ένθα ό δίσκος συνδυάζε
ται πρός τήν μήνην, ώς «ηλιακά σύμβολα» βάσει αιγυπτιακών παραλλήλων. 
Πβ. καί Zervos 1/ art de la Crete σ. 270 είκ. 386, καί σ. 306 - 7. Ό 
Picard Rel Prehell σ. 159 σ. 197 τάσσεται κατά τής άπόψεως τοϋ Nils
son MMR σ 413 - 420 άμφιβάλλονιος διά τήν λατρείαν ιών ουρανίων σω
μάτων έν Κρήτη Τά έπί τής θεάς έκ Καρφιού δισκία (εάν έχωσι συμβολικήν 
σημασίαν) λόγιρ τοϋ μικρού μεγέθους καί τοϋ άριθμοΰ αυτών παρέχουσι τήν 
έντύπωσιν μάλλον άστρικών ή ηλιακών συμβόλων. Περί ιών πτηνών βλ. σημ. 38.
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εκ τοϋ συνοικισμού. Τεχνοτροπικώς οί λίαν μακροί λαιμοί τών ειδώ
λων 11042 και 11043, ή ασαφής δήλωσις τής μεταβάσεως έξ αυτών εις 
την κεφαλήν, καί γενική τις δυσμορφία τών προσώπων δεικνύουσιν εν 
περαιτέρω βήμα έν σχέσει προς την ομάδα τοϋ Γάζι. Άλλα καί τεχνο- 
τροπικά γνωρίσματα τών ειδώλων Γάζι έπανευρίσκονται εις Καρφί. 
Λεπτομέρειαι ως ή δήλωσις τών μασχαλικών μυώνων, άλλ’ όλιγώτε- 
ρον ίσχυρώς δηλοΰμεναι, παρατηρούνται καί επί τής ύπ’ άριθ. 9306 
θεάς εκ Γάζι. Τιάραι, στεφάναι καί θέσεις τών συμβόλων είναι λίαν 
ανάλογα. Άντιθέτως νέα καί άφελεστέρα είναι ή τεχνοτροπία τών 
προσθέτων ποδών. Τεχνικώς ή όμάς τοϋ Γάζι διακρίνεται τής τού 
Καρφιού καί κατά την τελειοτέραν δπτησιν, ήτις έπέτρεψε την άρίστην 
διατήρησιν δειγμάτων τινών. Αί θεαί τοϋ Καρφιού έχουσιν άντιθέτως 
την ατελή δπτησιν τής ύπομινωϊκής κεραμεικής καί ευκόλως θρυμμα
τίζονται.

ΕΙΔΩΛΑ ΕΚ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

Αφορμήν εις τήν άνακάλυψιν τοϋ παρόντος συνόλου έδωσε τον 
’Οκτώβριον τοϋ 1957 ή εΰρεσις τμημάτων ειδώλων καί σκευών κατά 
τήν μηχανικήν καλλιέργειαν αγρού εις θέσιν Καννιά παρά τό χωρίον 
Μητρόπολις έν τή περιοχή τής αρχαίας Γόρτυνος. Ταΰτα περιελάμβα- 
νον έν σχεδόν πλήρες εΐδωλον μετά διαδήματος καί δφεων, τμήμα 
τής κεφαλής όμοιου μετά φυλλοειδών Ιξαρτημάτων επί τοϋ μετώπου 
ως καί μέλη αναλογών ειδώλων, τμήματα διατρήτου σωλήνος, τμήμα 
ετέρου σωλήνος μετά προσκεκολλημένων αιγάγρων καί άπεσπασμένον 
ζεϋγος μικρών κεράτων. Κατά τήν μικράν δοκιμαστικήν έρευναν, ήν 
έπεχείρησα ολίγον μετά τήν άνακάλυψιν, διεπιστώθη δ'τι τά άνωτέρω 
αντικείμενα προήρχοντο έκ μικροΰ ορθογωνίου δωματίου άνήκοντος 
είς μεγαλύτερου οικοδόμημα. Εντός τοϋ δωματίου καί παρά τον δυ
τικόν τοίχον αυτού άνευρέθη κατά τήν σκαφικήν έρευναν ευρύ δοχεΐον, 
πιθσνώς θυμιατήριον, καί παρ’ αυτό μικρόν είδοόλιον μετά μακρών 
προτεταμένων βραχιόνων περιειλιγμένων υπό δφεων. Έκ τοϋ αυτού 
χώρου περισυνέλεξα πλακιδίου πήλινου μετ’ άναγλύφου γυναικός φε- 
ρουσης μινωϊκήν έσθήτα, σωζομένης άπό τής δσφύος καί κάτω, μι
κρόν πτηνόν καί κεφαλήν πήλινου ταύρου.

ΔΓ άνασκαφής τής Ιταλικής Σχολής υπό τήν διεύθυνσιν τού D. 
Kevi γενομένης τον ’Ιούλιον τοϋ 1958 συνεπληρώθη ή έξερεύνησις τού 
χώρου καί άπεδείχθη οτι τό ιερόν, ένθεν προέκυψαν τά ειδώλια, ήτο 
εγκατεστημένου εντός ΥΜ I έπαύλεως καί συγκεκριμένως είς τό ανα
τολικόν τμήμα τού σωζομένου οικοδομήματος. Έκτος τού έρευνηθέν- 
τος ύπ" εμού δωματίου εξηρευνήθησαν καί άλλοι ιεροί χώροι. Έκ
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τούτων ό κυριώτερος ήτο μικρόν τετράγωνον δωμάτιον μετά θρανίου 
κατά μήκος τοϋ βορείου τοίχου. Έπί τοΰ θρανίου εύρέθησαν δυο λί
θινα αγγεία και προ αυτού έπί τοϋ δαπέδου έν σωληνοειδές σκεύος 
καί — διεσπαρμένα έν τφ δωματίφ—ειδώλιον γυναικεΐον ακέραιον 
μετά λαβής όπισθεν, ύψοϋν τάς χεΐρας, κεφαλή ειδωλίου φέροντος τι
άραν, ομοίωμα τιάρας, άκέφαλον ειδώλιον άνδρύς ίσταμένου έπί βά
θρου καί κάμπτοντος τούς βραχίονας προ ιού στήθους, πίναξ μετά 
δύο αναγλύφων σφιγγών εκατέρωθεν φοίνικος, έτερος μετά μορφής ύ- 
ψούσης τάς χεΐρας, σωλήν μετ’ αναγλύφων βουκράνων καί τρεις κάλα
θοι, ήτοι εύρέα λεκανοειδή αγγεία.

Έκ παρακειμένου καί συγκοινωνοϋντος διά -{λύρας δωματίου προ- 
ήλθον μέλη άλλου ειδώλου τοΰ αυτού τύπου μετά κυλινδρικού στηρίγ" 
ματος λοφίου, καί ομοίωμα τιάρας. Πλησίον εύρέθη βωμίσκος πώρι
νος μεθ’ υψηλού ποδός. Έξ ιδιαιτέρου τμήματος τού αυτού χώρου 
προήλθεν ή ακόλουθος όμάς : μικρόν γυναικεΐον ειδώλιον φέρον την 
χεΐρα όπισθεν, προτομαί μικρών αναθηματικών ειδωλίων, ως καί ει
δώλια τινά έχοντα την χεΐρα υπό τό στήθος ή φέροντα αγγεία, ως καί 
τέσσαρα «milk jugs».

Έκ συνεχομένου μετά τοΰ κυρίως ιερού δωματίου προήλθον έν α
κόμη ακέραιον είδωλον μεθ’ υψωμένων χειρών φέρον τιάραν μετ’ ό'- 
φεων, εις σωλήν, εις βωμίσκος έκ πώρου βαθμιδωτός φέρων κατά τά 
χείλη χαρακτούς διπλούς πελέκεις καί κέρατα. Ζεύγη μικρών κεράτων 
προέκυψαν έκ πάντων τών ιερών χώρων.

Οϋτω διά τοϋ τυχαίου ευρήματος, τής δοκιμής ημών καί τής άνα- 
σκαφής τής ’Ιταλικής Σχολής, συνεπληρώθησαν συνολικώς τέσσαρα α
κέραια είδωλα τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών καί κατωτέρου κωδω
νοειδούς τμήματος, εύρέθησαν δέ μέλη τριών όμοιων ειδώλων. Συνο
λικώς διεπιστώθη επομένως έν τφ ίερφ ή παρουσία επτά ειδώλων ιού 
τύπου ημών. Ούτος άπαντά προσέτι έπί τοϋ μνημονευθέντος αναγλύ
φου πίνακος. ’Ακολουθεί περιγραφή τούτων 55.

1. Είδωλον θεάς ϋψ. 52 εκ. ύψούσης τάς χεΐρας κατ’ δξεΐαν γω
νίαν καί φερούσης οδοντωτόν διάδημα, άνωθεν τοΰ οποίου προβάλλου- 
σι πολλοί μικροί ό'φεις. Είς τήν κορυφήν τής κεφαλής σώζεται ή έν- 
αρζις πλοκάμου ή πιθανώτερον βάσεως λοφίου. Τό στόμα δηλοϋται 
μόνον δι’ έρυθροΰ χρώματος. Σώζονται ίχνη ερυθρών ταινιών καί

55) Αί τρεις άπεσπασμέναι κεφαλαί άνήκουσιν άνευ αμφιβολίας είς είδωλα 
μεθ·’ υψωμένων χειρών δεδομένου δτι δμοΰ άνευρέθησαν μέλη ισαρίθμων ειδώ
λων τοΰ τύπου τούτου. Ή συνκόλλησις δέν έγένετο ακόμη, μή δντος τελείως 
βεβαίου είς ποιον έκ τών τριών ειδώλων δέον ν’ άποδοθή έκαστη κεφαλή.
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τριγωνιδίων, δι’ ών έδηλούτο περικόρμιον κλειόμενον δι* ιμάντων, ως 
τό φερόμενον ύπδ τού ειδώλου τοΰ Παγκαλοχωρίου και τοΰ Ιερού τών 
Διπλών Πελέκεων. (Πίν. Τ', είκ. 2).

2. Εΐδωλον θεάς ύψ. 34 εκ. ύψούσης εμπρός καί άνω τάς χεΐραςι 
έφ’ ών ελίσσονται δ'φεις. Φέρει διάδημα οδοντωτόν, ού οΐ δδόντες 
ήσαν εναλλάξ κεχρωσμένοι μελάνες, κυανοί καί ερυθροί, καί άνωθεν 
τούτου σειράν μικρών, επαλλήλων εν μέρει, όφεων, ύπεράνω ταιν οποίων 
προβάλλει μέγας δφις έλισσόμενος επί τής κεφαλής. Δύτη έχει άνωθεν 
επτά μικράς δπάς διά την ενθεσιν αντικείμενων μη εύρεθέντων, δμοία 
δέ σώζεται επί τοΰ ετέρου τών ώμων. Έπί τού λαιμού κάτωθεν τού 
δεξιού ωτδς είναι προσκεκολλημένον πτηνόν. Διά μελανός χρώματος 
εδηλούντο λεπτομέρειαι τού προσώπου καί ήμικυκλικός βόστρυχος επί 
τού μετώπου. (Πίν. Ζ', εικ. I καί 2 κέντρον).

3. Εΐδωλον θεάς ύψ. 22 εκ. μετά κάθετου λαβής όπισθεν. Αί χεΐ- 
ρες υψούνται κατ’ δρθήν γωνίαν με τάς παλάμας κατ’ ενώπιον. 'Η 
κεφαλή στέφεται δι5 δδοντωτοΰ διαδήματος καί είναι ανοικτή άνωθεν 
μέ άνοιγμα διαμ. 4 εκ. ώστε νά φαίνεται ή κοιλότης έξικνουμένη μέ
χρι τού λαιμού. Ό συνδυασμός τοΰ ανοίγματος καί τής λαβής παρέ- 
χουσι τήν έντύπωσιν πλαστικού αγγείου (Πίν. Ζ', εικ. 1 καί 2 δεξιά).

4. Εΐδωλον θεάς ύψ. 34 έκ. ύψούσης τάς χεΐρας ως τό προηγού- 
μενον καί φερούσης τιάραν μεθ’ οριζοντίων καί καθέτων ταινιών καί 
δδοντωτόν διάδημα, άνωθεν τοΰ οποίου προβάλλει σειρά μικρών ο 
φεων. ’Όπισθεν τής τιάρας καί επί έκατέρου τών ώμων δπή. (Π ίν. 
Ζ', εικ. 1 καί 2 αριστερά).

5. Κεφαλή όμοιου ειδώλου ύψ. 13 εκ. ελλιπής τό πλεΐστον τού 
προσώπου φέρουσα δδοντωτόν διάδημα, άνωθεν τού οποίου δηλούται 
πλόκαμος τής κόμης. Κατά τήν κορυφήν τής κεφαλής έναρξις κυλιν
δρικής προεξοχής, πιθανώς βάσεως λοφίου, καί περί αυτήν μικροί δ- 
παί. Έπί τοΰ μετώπου καί τών κροτάφων προσφύονται φυλλοειδή εξ
αρτήματα τού διαδήματος. (Πίν. Η', είκ. 1).

6. Κεφαλή ειδώλου άναλόγου προς τά ανωτέρω περιγραφέντα ύψ. 
19 εκ. ελλιπής τό πρόσωπον καί περιβαλλομένη υπό δδοντωτοΰ δια
δήματος. Κατά τήν κορυφήν έχει κυλινδρικόν κοΐλον στέλεχος διά τήν 
ενθεσιν λοφίου, καί εκατέρωθεν άνά εν φύμα όμοιου σχήματος προς 
τά έπί τού μετώπου τής προηγουμένης, άλλ’ ύψούμενα καθέτως. Έκ 
τούτων σώζεται τό έτερον καί ή πρόσφυσις τού αντιστοίχου (Πίν. Η', 
είκ. 3).

7. Άκεραία κεφαλή άναλόγου ειδώλου ύψ. 19 έκ. μετά διαδήμα
τος δδοντωτοΰ καί τριών εξαρτημάτων έπί τοΰ μετώπου καί τών κρο- 
τάφα>ν. ’Άνωθεν τού διαδήματος προβάλλουσι πολλοί μικροί όφεις.
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'Υπεράνω ύψούται τιάρα ως ή τοΰ ύπ’ άρ. 4 μεθ’ οριζοντίων ταινιών 
και τεσσάρων καθέτων ραβδώσεων. Κστά την κορυφήν τής τιάρας οπή. 
Όπαι καί παρά την βάσιν αυτής. Τό οΰς ήτο κεχρωσμένον ερυθρόν, 
τό δέ διάδημα καί τά εξαρτήματα του μέλανα, ως καί οι οφθαλμοί. Τό 
λοιπόν πρόσωπον ήτο λευκόν. (Πίν. Η', είκ. 2).

8. Τμήμα πίνακος μετ’ ανάγλυφου παραστάσεως γυναικός ύψούσης 
τάς χεΐρας καί φερουσης περιδέραιου εκ σταγονοειδών ψήφων, επί δέ 
τοΰ αριστερού καρπού ψέλιον. Διαστ. 8Χ 18 έκ.Τά στήθη περιβάλλονται 
υπό κυκλίσκων. (Πίν. ΣΤ', είκ. 3).

'Ως προς την χρονολόγησιν των ειδώλων τής Γόρτυνος ύφίσταται 
φαινομενικούς ποιά τις δυσκολία λόγφ τού δτι πλήν των ιερών αντι
κειμένων πάντα τά λοιπά είδη κεραμεικής τά άνευρεθέντα έν τή έπαύ- 
λει είναι σαφώς ΥΜ I α. Βάσει τής κεραμεικής ή έπαυλις φαίνεται 
σύγχρονος προς τάς τοΰ Νίρου καί Τυλίσου καί ένεκα τούτου 6 D. 
L,evi έτάχθη υπέρ τής άπόψεως δτι καί τά είδωλα είναι τών αυτών 
χρόνων. Τούτο θά έσήμαινεν δτι ή παλαιά μνημονευθεΐσα ανωτέρω 
χρονολογία τών ειδώλων τών Γουρνιών εις τούς ΥΜ I χρόνους καλώς 
εΐχεν. Έν τούτοις άλλως έχουσι τά πράγματα. Διότι εντός τοΰ δωμα
τίου μετά θρανίου, τοΰ άποτελοΰντος, ως ελέχθη, τό κυρίως ίερόν, 
καί πλησίον τής θύρας, εύρέθη μέγας ψευδόστομος άμφορεύς μετ’ έ- 
σχηματοποιημένων δκταπόδων σαφώς ΥΜ III β χρόνων. Τούτο άρκεΐ 
ΐνα καταδειχθή δτι ή έπαυλις δέν ανήκει αποκλειστικούς εις τούς ΥΜ I 
χρόνους, άλλ’ ύφίσταται καί εδώ ως εις Κνωσόν μερική άνακατάληψις, 
εις τήν οποίαν δέον νά άποδοθώσι καί τά είδωλα μεθ’ υψωμένων χει- 
ρών. Ό πλαστικός ρυθμός τούτων, χαρακτηριζόμενος εκ τής ακινησίας 
καί τοΰ τονισμού ενός έκάστου στοιχείου τής φυσιογνωμίας (οφθαλ
μών, ρινός, ώτων) καί γενικώτερον τού οργανισμού, είναι δλω? αντί, 
θετός προς τό πνεύμα τής ΥΜ I πλαστικής, τό όποιον σμικρύνει καί 
συγχέει τά επί μέρους στοιχεία, αναμιγνύει τάς επιφάνειας, διέπεται 
δέ υπό ζωηράς κινητικότητος καί εύλυγισίας.

Τά είδωλα δέν εύρέθησαν συγκεντρωμένα εντός ενός δωματίου ως 
εις Κνωσόν καί Γουρνιά. Έν τούτοις δέν είναι κατεσπαρμένα άνά τήν 
έπαυλιν, αλλά προέρχονται εξ ολίγων παρακειμένων προς άλλήλους 
χώρων, άποτελούντων άνευ αμφιβολίας ενιαΐον σύνολον, ήτοι τό «άνα- 
καταληφθέν» τμήμα τής έπαύλεως» δβ.

Τινά τών ιερών αντικειμένων τής Γόρτυνος εμφανίζοντα χαρακτη- 56

56) Έκ τούτων ό χαρακτηριζόμενος ύπό τοΰ άνασκαφέως VI παρέχει τήν 
έντύπωσιν δτι ύπέστη μεταακευήν καί ανήκει αρχιτεκτονικές εις πλείονας τής 
μιας περιόδου.
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ριστικά παλαιότερα των ΥΜ III χρόνων, ήτοι τά μικρογραφικά «milk 
jugs» καί τινα όμοΰ εύρεθέντα μικρά ειδώλια (βλ. άνωτ. σ. 196) τοΰ 
τόπου τών ειδωλίων των προερχόμενων εκ των τάφων τής 'Αγίας 
Τριάδος5’, άνήκουσιν ασφαλώς εις προγενέστερον στρώμα λατρείας, 
σύγχρονον προς την έπαυλιν ήτοι ΥΜ I. Εις την αυτήν εποχήν πιθα
νώς ανήκει και ό πώρινος, βαθμιδωτός βωμίσκος. Τό αυτό φαινόμε- 
νον τής ύπάρξεως παλαιοτέρων ιερών χώρων υπό ΥΜ III ιερά διεπι- 
στώθη άλλως, ως θά λεχθή και κατωτέρω, και εις τό 'Ιερόν τών Δι
πλών Πελέκεων καί τό Δωμάτιον τής Πηγής έν Κνωσώ * 58 59. Πάντα τά 
λοιπά αντικείμενα τά προελθόντα έκ τοΰ ίεροΰ τής Γόρτυνος, σωληνο- 
ειδή σκευή, κάλαθοι κ.λ. φαίνονται κατά τήν τεχνοτροπίαν καί τήν τε
χνικήν σύγχρονα προς άλληλα καί προς τά είδωλα μεθ” υψωμένων χει- 
ρών, δυνάμενα νά χρονολογηθιόσι, βάσει τοΰ μνημονευθέντος ψευδο- 
στόμου άμφορέως μετά πολυπόδων, κατά τούς ΥΜ III β χρόνους.

Γά χαρακτηριστικά τοΰ ίεροΰ τής Γόρτυνος άφ° ενός μέν είναι 
γνωστά, άπαντώντα καί εις τά λοιπά ανάλογα 'ιερά, ως τό θρανίον, αί 
τράπεζαι προσφορών, τά σωληνοειδή σκεύη, οί κάλαθοι, ό συνδυα
σμός τών ειδώλων προς πτηνά καί δφεις, άφ’ ετέρου δέ νέα, ως κυ
ρίως αί φερόμεναι υπό τών ειδώλων μεγαλοπρεπείς τιάραι μετά οδον
τωτών διαδημάτων, εξαρτημάτων φυλλοειδών καί διαιρέσεως εις ορι
ζόντιας καί καθέτους ζώνας. Αί οδοντώσεις, δξεϊαι επί τών ύπ’ άρ. 1 
καί 6 καί ορθογώνιοι επί τών λοιπών, περιβάλλουσιν δλην τήν κεφα
λήν (εν άντιθέσει προς τά ήμιδιαδήματα τών ειδώλων έκ τοΰ Κσρφίου 
καί Γάζι), καί παριστώσι πιθανώτατα μεταλλικά διαδήματα. "Οτι α
ποκλείεται νά πρόκειται περί σχηματικής δηλώσεως τής κόμης, πείθει 
ή κεφαλή τοΰ πίν. Η' είκ. 1, ένθα άνωθεν τοΰ διαδήματος δηλοΰται 
πράγματι ή κόμη διά πλοκάμου, επίσης δέ τό δτι επί πάντων αί οδον
τώσεις συνεχίζονται καί άνωθεν τοΰ αύχένος58.

5’) Ρ. Paribeni Ricerche nel sepolcreto di H. Triada, Mon. Ant. 
XIV 1905 στ. 739 έξ. καί άνάτυπον στ. 67 έξ. Ταϋτα προέρχονται άκριβέστε- 
ρον έκτων tombe adattate entro un‘ antica casa αύτ. στ. 719 άνάτ. σ. 47 
είκ. 22. Καίτοι υπάρχει σχετική διατάροξις, ή χρονολογία αυτών κατά τούς 
ΥΜ I χρόνους φαίνεται βεβαία. Σύγχρονα είναι καί τινα ανάλογα έκ τής δυ
τικής πτέρυγος τής έπαύλεως τής 'Αγίας Τριάδος : Annuario 1941 - 3 σ 19 
έξ. είκ. 6 είκ. 7 καί Zervos 1/ art de la Crete είκ. 461 (τούτο φέρει τυ
πικήν ΥΜ I διακόσμησιν) καί είκ. 579. Διό τήν μελέτην τής ΥΜ I πλαστικής 
χαρακτηριστικά τά χαλκά ειδώλια αύτ. σ. 340 έξ. είκ. 496 έξ.

58) Ούιω δύναται νά έξηγηθή καί ή παρουσία δύο (μόνον) ΥΜ I αγγείων, 
μιας πρόχου καί ενός γεφυροστόμου, έκ τών ιερών χώρων τής έπαύλεως Γόρ
τυνος.

59) Ώς οδοντωτόν διάδημα ήρμηνεύθησαν ήδη ύπό τοϋ Ξανθουδίδου
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’Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα είναι τά φυλλοειδή εξαρτήματα. Ή σχέ- 
σις κατά τό σχήμα και την επί τοϋ διαδήματος θέσιν προς τά σύμβολα 
τοϋ ειδώλου άριθ. 11042 έκ Καρφιού και τοϋ ειδώλου 9308 έκ Γάζι 
είναι προφανής, μέ την διαφοράν οτι εις Καρφί ταϋτα είναι τελείως 
στρογγυλά* εις δέ Γάζι γλωσσοειδή, άνευ μειώσεως κατά την πρόσφυ- 
σιν. Ταϋτα επί τών ειδώλων έκ Γόρτυνος άλλοτε μέν ϋπερέχονσι τοϋ 
διαδήματος, άλλοτε δέ φαίνονται έξηρτημένα έξ αϋτοϋ. Ουτω τό πε- 
πλατυσμένον μέρος άλλοτε μέν εύρίσκεται άνω, άλλοτε δέ κάτω. Ή α
διαφορία αΰτη ως προς την θέσιν πιθανώς υποδεικνύει δτι πρόκειται 
περί εξαρτημάτων διακοσμητικών 60. Τό δτι επί τοϋ ειδώλου τοϋ πίν. * IV

ΑΕ 1900 σ. 27 προεξοχαί δηλούμεναι επί τής κεφαλής μορφής τής μήτρας έκ 
Σητείας. ”Ανάλογον φέρεται υπό τοΰ κατωτέρω έξεταξομένου ειδώλου τής Συλ
λογής Γιαμαλάκη, επίσης δέ υπό ειδωλίου θεάς εν Βοστώνη PM III σ. 438 
είκ. 307 καί τοΰ λεγομένου Boy God αύτ. είκ. 309, άτινα όμως είναι άβε- 
βαίας γνησιότητος. Διάδημα έκ χρυσού φύλλου φέρει τό ύποπτον είδωλον ΡΜ
IV Front, σ. 36. Όδόντωσιν παρουσιάζει καί τό διάδημα σφιγγός έπί έλε- 
φαντίνης λαβής έκ Ζαφέρ Παπούρας PM II σ. 778 είκ. 606 α. Ή ανατολική 
προέλευσις υποδεικνύεται έκ θεάς φερούσης οδοντωτόν διάδημα έπί βαβυλω- 
νιακού κυλίνδρου έκ Κνωσού Demargne Crete - Egypte - Asie, *Anna- 
les de 1’ ijcole des Hautes Etudes de Gand» II σ. 31 έξ. πίν. II, 1. 
’Εκτός τών παραστάσεων έχομεν καί πραγματικά οδοντωτά διαδήματα. Πιθα
νώς τό παλαιότερον γνωστόν έν τφ Αίγυίω δείγμα είναι τό άργυροΰν διάδημα 
έκ πρωτοκυκλαδικού τάφου τής "Αμοργού ΑΕ 1898 σ. 154 πίν. 8, 1, οπερ μοί 
ύπεδείχθη υπό τού καθ. Μαρινάτου. Έκ Κρήτης χρυσοΰν διάδημα μετά 
δύο οδοντώσεων καί φυλλοειδών εξαρτημάτων άνευρέθη έν άνασκαφέντι εσχά
τως ύπ’ εμού ΠΜ II τάφου τής Λεβήνος. Ώς οδοντωτά έθεωρήθησαν καί τά 
ήμιδιαδήματα (Zackenkronen) τών καθέτοιν τάφων τών Μυκηνών, ών τμήμα
τα βλ. εις Karo Schachtgraber von Mykenai πίν. XIV, XV, XXXV; 
πβ. σ. 184. Ταϋτα άνασυνετέθησαν πλήρως κατά τήν νέαν εκθεσιν τού Εθνι
κού Μουσείου. Ή ποικίλη χρώσις τών οδοντώσεων ενός τών ειδώλων τής Γόρ
τυνος δύναται νά όφείληται είς συμβατικότητα ή εις τό δτι ενταύθα πρόκειται 
περί μιμήσεως τού διαδήματος δΓ υφάσματος. Ώς πρός τήν διά σειράς μικρών 
δφεων έπίστεψιν τού διαδήματος δύναταί τις νά προσαγάγη παράλληλον έκ τής 
Αίγύπτου: έπί τοΰ ερεισίνωτου τοΰ θρόνου τού Τουταγχαμών Κ. bange · 
Μ. Hirmer Aegypten 1957 είκ. 191 ό βασιλεύς απεικονίζεται φέρων στέμ
μα μετά σειράς μικρών ουραίων. Σειρά μικρών ουραίων έπιστέφει καί τήν κε
φαλήν τής "Ισιδος αύτ. είκ. 224. Κάλυμμα μετ’ οδοντώσεων έκ Tell Brak είς 
Β ο s s e r t Altsyrien 1951 σ. 195 είκ. 640.

60) Κοσμήματα έχοντα τό σχήμα τούτο είναι συνήθη έν τή μινωίκή τέχνη. 
S e a g e r Explorations in the Island of Mochlos 1912 είκ. 10 άνω. ’Ανάλογα 
πρός τά έκ Μόχλου ανατολικά παράλληλα άπαντώσι μεταξύ τών κοσμημάτων 
έξ Alaca Hoyuk, The Aegean and the Near East, Studies presented to 
H. Goldman a. 36 έξ. άριθ. 4. Ταϋτα είναι συνήθως εξαρτήματα άλυσιδίων 
άναρτώμενα μέ τό πεπλατυσμένον μέρος πρός τά κάτω. Ήμιδιάδημα έκ τών κα-
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Είκ. 1.—Είδωλα έκ Πρινια 
καί Γουρνιων.

Είκ. 2.—Είδωλον βκ ΙΙαγκα- 
λοχωρίου.
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Είκ. 3. — Είδωλα εκ Γάζι.
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Είκ. 1. — Είδωλα έκ Καρφιού.

I

Είκ. 3. — Πλακίδιον έκ Γόρτονος.

Είκ. 2 (άριστΕρά). — Εϊδωλον έκ Γόρτυνος.
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Είκ. 1. — Είδωλα έκ Γόρτονος.

Είκ. 2. — Είδωλα έκ Γόρτονος.
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Η' είκ. 3 ή προεξοχή άποιελεΐται εκ δυο προσκεκολλημένων προς άλ- 
ληλα φυμάτων πηλού υποδεικνύει δτι πρόκειται περ'ι μιμήσεως κατα
σκευών έκ μεταλλικών ελασμάτων.

Ύψηλαί τιάραι ανάλογοι έν μέρει προς τάς φερομένας υπό τών θεο
τήτων τής Γόριυνος, ενίοτε διαιρούμενοι εις ζώνας, άπαντώσι και αλ
λαχού εν Κρήτη βι. Αί ζώναι αΰται δύνανται νά παριστώσι δερματίνας * 61

θειων τάφων τών Μυκηνών έχει ομοίως τρία χρυσά πλακίδια έξηρτημένα έξ 
αύτοϋ δι’ άλυσιδίων Karo Schachtgraber πίν. XXXIX. Δύνανται αί δι- 
σκοειδεϊς προεξοχαί τών τιαρών νά εχωσι σχέσιν πρός τά κοσμοΰντα κατά πα- 
λαιάν ίσως ανατολικήν παράδοσιν τήν περσικήν τιάραν «φάλαρα» (Αίσχ. Πέρσ. 
661 - 2); Π6. Lorimer Homer and Monuments σ. 241. Έν τφ Μουσείφ 
Ηρακλείου υπάρχει λίαν άνάλογον χαλκοΰν έλασμα έκ Δικταίου "Αντρου σώ- 
ζον καί τάς δπάς διά τήν προσήλωσιν κατά τό στενούμχνον άκρον.

61) Έπί σφραγίσματος έκ Κνωσού PM III σ. 313 είκ. 205 καί έπί σφρα- 
γΐδος έκ Μαύρου Σπηλιού άρ. 1315 Μουσείου Ηρακλείου είκονίζονται μορφαί 
μετ’αναλογών καλυμμάτων. Τιάρας μετά πλατειών ζωνών φέρουσι είδωλα θεάς 
Wace A Cretan Statuette πίν. IV, PM IV σ. 37 είκ. 21, τά όποια θεω
ρούνται κίβδηλα, επίσης δέ κεφαλή έκ τών άνασκαφών Ν. Πλάτωνος είς 
Πισκοκέφαλο Zervos 1/ art de la Crete σ. 282 είκ. 406. Μικράν τιάραν 
μετά οριζοντίων ταινιών φέρει ΥΜ I είδώλιον έξ Άγ. Τριάδος αύτ. σ. 393 
είκ. 579, Ή παλαιότης τής παραδόσεως τών κωνικών τιαρών μετά οριζοντίων 
ζωνών καταφαίνεται έκ τού δτι αΰται εμφανίζονται ήδη έπί κυκλαδικών ειδω
λίων Zervos L’ art des Cyclades είκ. 41 είκ. 43. Ή τιάρα τής έτέρας τών 
έκ φαγεντιανής θεοτήτων τής Κνωσού παρουσιάζει έπίσης διαίρεσιν είς ζώνας 
σχηματιζομένας όμως κατά διάφορον τρόπον. Όριζόντιαι ταινίαι έν συνδυασμφ 
πρός καθέτους έπανέρχονται έπί τής κατωτέρω δημοσιευόμενης κεφαλής τής 
Συλλογής Γιαμαλάκη έξ Άμαρίου. Κωνικήν τιάραν μετά καθέτων ραβδώσεων 
φέρει καί μορφή μεταξύ λεόντων επί σφραγίδος Reusch Minorca (Sund- 
wall Festschrift) 334 έξ, πίν. 4 e. Έπί τού μνημονευθέντος ειδώλου τού Παγ- 
καλοχωρίου δέν είναι βέβαιον άν πρόκειται περί τιάρας διαιρούμενης είς ζώ. 
νας ή πλοκάμων κόμης, Κωνικός τιάρας, άλλ’ άνευ ζωνών, φέρουσι καί ό πό- 
τις καί ή πότνια θηρών έπί σφραγισμάτων τών Temple Repositories PM II 
σ. S31 είκ. 546, 547, μορφή έπί σφραγίσματος έξ Ά. Τριάδος D. I, e ν i Ee 
Cretule di Η. Triada, Ann. VIII - IX 1929 είκ. 164 e, ό χαλκούς Boy God 
Zervos ε. ά. σ. 315 είκ. 457. Τάς κωνικάς τιάρας θεωρεί γενικώς ό 
Evans άνατολικής προελεύσεως PM IV σ. 465. Τούτο έπιβεβαιούται έκ τι- 
νων ανατολικών παραλλήλων, έπί στήλης τού Ναράμ Σίν είκονίζεται τιάρα 
κολουροκωνική μετά διαιρέσεως είς όριζοντίας ζώνας καί καθέτων έγκοπών G. 
Contenau Manuel d’ archeol. orientale I 1927 σ. 132 είκ. 77. Θεός μεθ’ 
υψηλής τιάρας μετά ζωνών καί έπί χιττιτικοΰ αναγλύφου έκ Yasilikaja ΙΔ'- 
ΙΓ' αί. Schafer -Andrae Die Kunst des alten Orients, Propylaen - 
Verlag, 1925 πίν. XXXIV. Πβ. Hogarth Kings of the Hittites 1926 σ. 
16-7. Χιττιτικόν ιδεόγραμμα σημαίνον «βασιλεύς» απεικονίζει υψηλήν τιάραν 
μετά καθέτων καί δριζοντίων ταινιών, έπαραλληλίσθη δέ πρός άνάλογον κρη- 
τικόν σύμβολον τού συστήματος Α καί Β' πβ. Η r ο z n y Res inscriptions
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ταινίας η πίλον συνερραμένον κατά διαστήματα62. Ή εκ πιλητοΰ ερίου 
κατασκευή είναι ή πιθανωτέρα, διότι αΰτη κυρίως θά καθίστα άναγ- 
καίαν την διά καθέτων, δερμάτινων πιθανώς ταινιών, στήριξιν, τοπο
θετούμενων συμμετρικώς περί την τιάραν,

ΕΙΔΩΛΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΠΕΛΕΚΕΩΝ ΕΝ ΚΝΩίξϊ

Τό 'Ιερόν τών Δ. Πελέκεων άνεσκάφη υπό τοΰ Evans τό 1902β5. 
Τούτο άπετελεΐτο έκ μικρού ορθογωνίου δωματίου. Κατά την βορείαν 
στενήν πλευράν αυτού εΰρίσκετο βάθρον έστρωμένον διά ποταμίων 
χαλίκων, επί τού οποίου ΐσταντο δύο ζεύγη κεράτων εκ κονιάματος 
έχοντα δπάς διά τήν προσήλωσιν διπλών πελέκεων. Πλησίον τοΰ ενός 
ζεύγους κεράτων εύρέθη μικρόν ομοίωμα πελέκεως έκ στεατίτου μετά 
διπλών ακμών. Κατά τήν ανατολικήν γωνίαν τοΰ βάθρου μεταξύ τών 
κεράτων καί τού τοίχου εύρέθη ιστάμενον κατά χώραν εϊδωλον θεάς 
μεθ’ υψωμένων χειρών (πίν. Θ', είκ. 1 μέσον), πλησίον δέ αυτής είδώ- 
λιον θηλείας. Μεταξύ τών δύο ζευγών κεράτων κατά τό μέσον τού βά
θρου ΐστατο ετέρα θήλεια καί μικρόν είδώλιον μετά χαρακτής διακο- 
σμήσεως64. Κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν εύρέθη είδώλιον άρρενος 
λάτριος φέροντος περιστεράν. Προ τού βάθρου επί τού δαπέδου ήτο 
χαμηλός τριποδικός βωμός, άβαθή κύπελλα καί κύλικες μετά χαμηλού 
ποδός καί μικρά προχοΐδια, μακρότερον δέ παρά τήν θύραν δύο αμ
φορείς, εις ψευδόστομος άμφορεύς μετ' Ισχηματοποιημένων πλοκάμων 
πολύποδος, δύο εύρύστομα αγγεία καί κυλινδρικόν σκεύος εν εΐδει κα
λάθου. Τά είδωλα θεωρούνται ύπό τού Evans ως μετακινηθέντα έκ 
τής αρχικής συνθέσεως, τήν οποίαν άποκαθιστά θέτων τήν ύψοΰσαν 
τάς χεΐρας μορφήν εις τό κέντρον καί τάς δύο θηλείας εκατέρωθεν. 
Μία έκ τούτων στρέφει τήν κεφαλήν προς τήν θεάν 6δ. Τήν ύπαρξιν

cretoises 1949 σ. 344. Εις Bossert Altsyrien 1951 σ. 195 είκ. 639 είκο- 
νίζεται πήλιναν είδώλιον της δευτέρας χιλιετηρίδος έκ Βΰβλου φέρον κωνικήν 
τιάραν μειά γραπτής δηλώσεως λοξών καί καθέτων ταινιών.

6ί) Τούτο έχει προταθή διά τάς ανάλογους ταινίας τών κρανών. Βλ. τε- 
λευταίαν διαπραγμάτευσιν τοΰ ζητήματος εις Ventris- Chadwick Do
cuments σ. 377. Έκ τών αυτόθι είκονιζομένων δειγμάτων ταινίας ίσχυρώς 
προεχούσας ώς αί τής Γόρτυνος έχουσι τά επί θραυσμάτων φαγεντιανής έκ τοΰ 
III καθέτου τάφου τών Μυκηνών αΰτ. είκ. 26, {, h. Περί τών ταινιών τών 
κρανών βλ. καί Antiquity XXVIII σ. 212 ένθα σχετική βιβλιογραφία.

"·) BSA VIII 1901-2 σ. 96 έξ., PM II σ. 335 εξ., Nilsson Μ MR 
σ. 78 έξ. Τό εντεύθεν εϊδωλον μεθ’ υψωμένων χειρών απεικονίζεται καί εις 
Zervos έ. ά. είκ. 767.

«*) PM I σ. 52 είκ. 14.
6δ) PM II σ. 340 είκ. 193.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:58 EEST - 54.161.213.156



Ή μινωϊκή θεά μεθ’ υψωμένων χειρών 203

παλαιοτέρας (MM III) λατρείας εις τό σημεΐον τούτο τοΰ ανακτόρου, 
τό όποιον άλλως γειτνιάζει προς ένα καθαρτήριον χώρον, διέγνωσεν 
ό Evans (PM II σ. 332 - 5), ή δέ ΰπόθεσις αΰτη, παρά τάς έκφρα- 
σθείσας υπό τοΰ Nilsson επιφυλάξεις (MMR σ. 78 σημ. 2), έπεβεβαι- 
οόθη εν μέρει κατά τάς προσφάτους εργασίας άποκαταστάσεως τοΰ ιε
ρού υπό τού Ν. Πλάτωνος, καθ’ άς ήλθον εις φώς υπό τό ΥΜ III 
ιερόν ενδείξεις λατρείας ΥΜ I χρόνων (κωνικά κύπελλα και βόθρος 
σπονδών εκ κονιάματος).

Τό εΐδωλον έχει τάς χεΐρας ύψωμένας, την μέν δεξιάν μετά τής πα
λάμης ανοικτής έστραμμένης πρός τον θεατήν, την δέ άριστεράν πα
ράλληλον προς τον κρόταφον 88 α. Έπΐ τής κεφαλής φέρει ομοίωμα πε
ριστεράς. Φέρει περικόρμιον, τοΰ οποίου τό άνοιγμα κλείεται κατά την 
ράχιν δι’ ιμάντων. Έξ όμοιων ιμάντων προέρχονται πιθανώς τά ραβ
δωτά θέματα τοΰ στήθους. Έπι τοΰ μακροΰ αΰχένος πίπτουσι πλό
καμοι. 'Η θεά, ως ή τοΰ Παγκαλοχωρίου, φέρει περιδέραιον και ψέ- 
λια, επ'ι δέ τών καρπών γραπτήν δήλωσιν άμυγδαλοειδοΰς σφραγιδό
λιθου. Ή κυλινδρική έσθής κοσμείται διά ταινιών.

Ό Evans88 χρονολογεί όρθώς τό ιερόν και τό εΐδωλον κατά τοτ'ις 
ΥΜ III β χρόνους βάσει τοΰ εΰρεθέντος μετ’ αΰτοΰ ψευδοστόμου άμ- 
φορέως και τών αναλογιών πρός τό είδώλιον τής κουροτρόφου τό ά- 
νευρεθέν εις ΥΜ III β σύνολον τοΰ Μαΰρου Σπήλιου. ’Από τεχνικής 
άπόψεως τό στιλπνόν χρώμα και ή άρτια δπτησις τοΰ ειδώλου έπιβε- 
βαιοΰσι τήν χρονολόγησιν ταΰτην.

Τό κυλινδρικόν σχήμα τοΰ κατωτέρου μέρους τοΰ ειδώλου έθεώρη- 
σε κατ’ άρχάς ό Evans έπιβίωσιν τοΰ κιονοειδούς ή βαιτυλικοΰ τύ
που67. At απόψεις αΰτοΰ επ'ι τοΰ σημείου τούτου δέν είναι σαφείς. 
«Βλέπομεν, λέγει68, τον άγιαζόμενον υπό τής περιστεράς κίονα νά κα
θίσταται θεά τών περιστερών». Τούτο ήμφισβήτησεν ό Dawkins β9. 
Εις PM II 339 ό Evans εξακολουθεί νά άποκαλή τά είδωλα ήμιαν 
θρωπόμορφα, ένφ αΰτ. 342 συνδέει τον τύπον πρός τάς κωδωνο- * 42

βδα) "Ετερον είδώλιον εν τή στάσει τούτη αναφέρει δ Pendlebury 
Arch, of Crete σ. 255 σημ. 4. Κατά τόν V a 1. Muller Friihe Plastik σ.
42 αί χεΐρες τοΰ ειδώλου τής Κνωσού διεπλάσθησαν ΰπερβολικώς μεγάλαι λό- 
γφ τής σημασίας των.

G8) PM II σ. 336 - 7.
δ7) BSA VIII σ. 98. Κατά τής ερμηνείας ταυτης έχει ταχθή καί ή Banti 

Div. Femminili σ. 16, ενώ χήν υποστηρίζει είσέτι ό Picard Rel. Prehell, 
σ. 76 - 7.

68) BSA VIII σ. 100.
6Β) BSA X 1903 ■ 4 σ. 218.
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ειδεΐς εσθήτας τών MM I ειδωλίων. Έν τελεί εις PM IV 161-2 
απορρίπτει την αρχικήν ύπόθεσιν τοΰ ήμιανεικονικοΰ χαρακτήρος τών 
ειδώλων συναπτών αυτά προς τάς κωδωνοσχήμους εσθητας. Πράγμα
τι ή εξέλιξις τής εσθήτος εις κύλινδρον, κατασκευαζόμενον επί τοΰ τρο
χού ως έδειξεν ό Μαρινάτος (ΑΕ 1937 σ. 286), είναι τελείως σύμφω
νος προς τάς ΥΜ III τάσεις σχηματοποιήσεως, ένφ άντιθέτως λείπου- 
σιν οί συνδετικοί κρίκοι μεταξύ τών ειδώλων τούτων καί τών βαιτύλων. 
Ώς άπεικόνισιν τής εσθήτος έθεώρησεν ήδη τον κύλινδρον τών είδώ- 
λων ή Williams (Gournia σ. 48).

"Οτι γενικώς τό κυλινδρικόν σχήμα τοΰ κατωτέρω τμήματος τών 
ΥΜ III καί ύπομινωϊκών ειδώλων δεν σχετίζεται προς την κιονολα- 
τρείαν άποδεικνύεται εκ τοΰ δτι κατά την φυσιοκρατικήν περίοδον τής 
μινωϊκής τέχνης (MM III - ΥΜ I) τό τμήμα τούτο αποδίδεται σαφώς 
ώς έσθής, ουδέποτε δέ ώς κίων. Ό χαρακτήρ τής εσθήτος διατηρείται 
έτι επί τών ειδώλων τοΰ Καρφιού, ένθα δηλοΰνται οί πόδες έξερχόμε- 
νοι έξ ανοιγμάτων τοΰ κυλίνδρου.

2. ΜΙΚΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΙΔΩΛΙΑ ΕΠΙ ΣΚΕΥΩΝ - ΠΤΕΡΥΓΏΤΑ

Εκτός τών ανωτέρω έξετασθέντων δειγμάτων τοΰ τύπου τής θεάς 
μεθ’ υψωμένων χειρών άπαντώσι καί πλαστικοί παραστάσεις μικράς 
κλίμακος, άλλοτε μέν άναπαράγουσαι τον μνημειώδη τύπον τών λα
τρευτικών ειδώλων, άλλοτε δέ άποδίδουσαι κατά τό μάλλον ή ήττον 
έλευθέρως την ύψωσιν τών χειρών. Κατά την εξέτασιν τών μικρών δει
γμάτων^ δέον νά είναι τις προσεκτικός, ίνα μή συμπεριλάβη εις τον τύ
πον ημών ειδώλια άρρυθμα ΥΜ III καί ύπομινωϊκών χρόνων, ών αί 
χεΐρες άδεξίως καί κατά παιδικήν άντίληψιν δηλούμεναι παρέχουσι τήν 
έντύπωσιν τής ύψώσεως ή έκτάσεως χωρίς νά καθιστώσι βέβαιον ό'τι 
πρόθεσις τοΰ τεχνίτου ήτο νά απεικόνιση συγκεκριμένην χειρονομίαν. 
Τά μάλλον ασφαλή δείγματα έκ τής 'μικράς πλαστικής είναι κατά τήν 
γνώμην ημών τά ακόλουθα:

Μικρόν μολύβδινον είδώλιον ύψοΰν τάς χεΐρας (Πίν. Θ', εικ. 1 δε
ξιά) άνευρέθη κατά τάς άνασκαφάς τοΰ A. Evans εντός τοΰ Ν Δ 
διαμερίσματος μετά πεσσών τοΰ Μικροΰ ’Ανακτόρου εν Κνωσφ ,0. Έν 
τφ χώρφ τούτιρ τοΰ ανακτόρου υποτίθεται υπό τοΰ άνασκοφέως δτι 
είχεν ίδρυθή μικρόν ιερόν υπό τών καταλαβόντων τό ο’ίκημα κατά τούς 
υστάτους χρόνους τοΰ |βίου αυτού, εκείνων, οΐτινες ίδρυσαν και τόν 
«βωμόν τών φετίχ» κατά τό ΒΔ άκρον αυτού. Τό διαμέρισμα τών πεσ- 70

70) PM II σ. 540 είκ. 344α, The Tomb of the D. Axes σ. 74-5 είκ. 
84. Τό εϊδωλον τοΰ Μικρού Ανακτόρου βλ. καί είς Zervos ε. ά. είκ. 769.
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σών είχε πάντως καί πρότερον ιερόν χαρακτήρα χρησιμεΰον ώς βάσις 
τοΰ ανώτερου χώρου μετά κιόνων, όπου έτελεΐτο λατρεία καί εκ τοϋ 
οποίου εϊχον καταπέσει ωρισμένα ΥΜ II β αντικείμενα (ρυτόν πήλι- 
νον βοοκεφαλής, άρτόσχηιιον αλάβαστρον κλπ.) εύρεθέντα παρά την 
κλίμακα". Κατά τον Ν. Πλάτωνα 72 73 έγένετο χρησιμοποίησες τοϋ άνω 
δωματίου κατά την περίοδον τής «άνακαταλήψεως» καί εκ τούτου προ
έρχεται καί τό μολϋβδινον ειδώλιον, όπερ εύρέθη επί τών λειψάνων 
τοΰ νοτίου τοίχου. Εντός παρακείμενης κρύπτης εύρέθη βάσις διπλού 
πελέκεως καί τό λαμπρόν MM III - ΥΜ I ρυτόν εκ στεατίτου 78,

Τό ειδώλιον, άναγόμενον υπό τοϋ Evans εις τον τύπον τής «δεό
μενης», έχει ύψωμένας τάς υποτυπώδεις χειρας. Ή όλη διάπλασις τοΰ 
προσώπου καί τοϋ σάιματος είναι αδρά καί αμελής. Φέρει έσθήτα κω- 
δωνόσχημον μετά ζώνης καί περιλαίμιου ένθυμίζοντος εΐδωλον έκ Γά- 
ζι. 'Η έσθής καλύπτει τά στήθη, οί δέ καρποί τών χειρών περιβάλλον
ται υπό ταινιών, αιτινες βεβαίως δηλοϋσι ψέλια. Ταινία στέφει την κε
φαλήν, επί τής οποίας εκτείνεται έπίμηκες φύμα προβάλλον άνωθεν 
αυτής. 'Ο Nilsson (MMR σ. 315) συμφαινών προς τον Evans θεω
ρεί τούτο όφιν. "Οτι πράγματι πρόκειται περί όφεως άποδεικνύεται έξ 
ειδώλου εκ Γόρτυνος έχοντος όφιν είς άνάλογον θέσιν επί τής κεφα
λής. Έκ τοΰ ρυθμοΰ ό Evans χρονολογεί τό ειδώλιον κατά την έσχά- 
την μινωϊκήν εποχήν καί παραβάλλων προς την θεάν τοϋ 'Ιεροΰ τών 
Διπλών Πελέκεων άποκαλεί αυτό «τραχύν εκφυλισμόν τής θεάς τών ό- 
φεων». Ό Val. Muller (Frtihe Plastik σ. 42) λέγει ou λόγφ τής 
διατηρουμένης εϊσέτι κυρτότητος τοΰ κατωτέρου τμήματος τοΰ σώμα
τος θά επροτίμα χρονολογίαν ουχί τόσον χαμηλήν, οία ή προτεινομένη 
υπό τοΰ Evans. Άλλ’ ή αμελής καί σχεδόν άρρυθμος διάπλασις δυ- 
σκόλως δύναται νά έξηγηθή διά τούς παλαιοτέρους τής ύπομινωϊκής 
περιόδου χρόνους.

"Ετερον δείγμα απεικονίζει την θεάν μεθ3 υψωμένων χειρών εντός 
ομοιώματος ναΐσκου (Πίν. Θ', εΐκ. 1 αριστερά) καί προέρχεται έκ τοΰ 
λεγομένου «Δωματίου τής Πηγής» παρά τον Ξενώνα τών Κνωσιακών 
ανακτόρων74. Ό ναΐσκος είναι στρογγύλος, θολωτός, έχει θύραν, ής 
λείπει τό θυρόφυλλον, καί φέρει άνωθεν λαβάς. Ύπετέθη ότι παριστά 
μικρόν αγροτικόν ιερόν. Ή θεά δεν είκονίζεται ολόσωμος. Έχει μό
νον κορμόν έκφυόμενον έκ τοΰ δαπέδου. Οΰτω δηλοΰται συμβατικώς

") Tomb of the D. Axes σ. 87 - 8.
I2) Κρητικά Χρονικά Η' 1954 σ. 438.
73) Τ. of D. Axes a. 79 εξ. καί PM II σ. 540.
74) PM II ο. 128 έξ. εΐκ. 63. Πβ. Pendlebury Arch, of Crete a. 312,
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δτι κάθηται, ως προκύπτει εκ τοϋ άναλόγου ναΐσκου τής συλλογής Για- 
μαλάκη, δπου ή θεά ε’ικονίζεται σαφώς καθημένη. 'Η θεά ΰψοΐ τάς 
χεΐρας, αί όποΐαι έχουσι στιχθή κατά τον καρπόν και τήν παλάμην. 
Εις τά στίγματα τών παλαμών αποδίδει άνευ ούδενός λόγου ό Evans 
ίεράν σημασίαν. Τά επί τών καρπών θεωρεί σφραγιδόλιθους καί τού
το είναι πιθανόν βάσει τοϋ παραλλήλου τής θεάς τοϋ 'Ιεροΰ τών Δι
πλών Πελέκεων. “Οτι πρόκειται περί παραστάσεως θεάς έν τή κατοι
κία αυτής θεωρεί βέβαιον καί ό Val. Muller εις τό ά'ρθρον Kultbild 
RE Suppl. 5, 1931 σ. 485.

Ώς προς τήν χρονολογίαν δεν δΰναται νά ύπάρξη αμφιβολία. Μετά 
τοΰ ναΐσκου εύρέθη σειρά σαφώς πρωτογεωμετρικών αγγείων καί δή 
χαρακτηριστικών κρατηριδίων. Επειδή ό ναΐσκος φέρει γραπτώς τό 
θέμα «octopus and pillar», ό'περ θεωρεί ό άνακαλύψας μινωϊκήν έπι· 
βίωσιν, έχρονολογήθη ύπ’ αυτού ύπερβολικώς υψηλά μέ κατώτατον 
δριον τό τέλος τοϋ ΙΒ' αιώνος. Καί ενταύθα έβεβαιώθη δτι είχεν 
άσκηθή λατρεία καί προ τής καταστροφής τοΰ ανακτόρου δεδομένου 
οτι ό ναΐσκος εύρέθη άνωθεν ΥΜ I - II στρώματος περιλαμβάνοντος 
κύπελλα μετά τροφών καί θυμιατήρια (PM II σ. 128 εικ. 68).

Ή θεά μεθ’ υψωμένων χειρών επανευρίσκεται επί ώρισμένων λα
τρευτικών αντικειμένων, συνδυαζομένου οϋτω τοΰ ειδώλου τής θεότη- 
τος μετά τοΰ σκεύους τοΰ χρησιμεύοντος εις τήν λατρείαν αυτής. Χα
ρακτηριστικόν δείγμα είναι ό κέρνος έκ Κουρτών (Πίν. Θ', εικ. 3 δε
ξιά) 75. Ούιος κατά τον δημοσιεύοντα Ξανθουδίδην εύρέθη όμοΰ μετ’ 
αγγείων τής «έσχατης μυκηναϊκής περιόδου ΥΜ III» καί προέρχεται 
εξ ενός τών πολυαρίθμων μικρών τάφων τών Κουρτών. Τό σύνολον 
τών αγγείων είναι έν τυύτοις πρωτογεωμετρικόν καί σύγχρονος πρός 
αυτά είναι άνευ αμφιβολίας δ κέρνος.

Τον κέρνον άποτελοΰσιν εξ μικρά αγγεία συγκοινωνοΰντα διά κοί
λου δακτυλίου, επί τοΰ οποίου είναι προσκεκολλημένα. Έπί τοΰ δα
κτυλίου μεταξύ τών αγγείων ΐστανται καί τρεις μικραί άνθρώπιναι 
μορφαί άδρώς πεπλασμέναι. Ή πρώτη έξ αυτών έχει τάς χεΐρας ύψω- 
μένας, ή δεύτερα έχει τήν δεξιάν χεΐρα έπί τοΰ στήθους, τήν δέ έτέραν, 
ήτις νΰν έλλείπει, είχε πιθανώς ύψωμένην καί ή τρίτη ήπτετο διά τών 
χειρών, ών σώζεται ή ετέρα, τών εκατέρωθεν αυτής άγγείων. 'Ο Nils
son,β δέχεται επίσης χρονολόγησιν κατά τούς εσχάτους μυκηναϊκούς 
χρόνους. * 78

7S) BSA XII σ. 15 έξ. εικ. 3.
78) MMR σ. 138. Ό Blinkenberg Lindos I σ. 331 χρονολογεί κα

τά τον Ζ' αιώνα.
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Τάς μορφός ήρμήνευσεν 6 Ξανθουδίδης βάσει ελληνικών παραλλή
λων ως γυναίκας μετεχούσας «κερνοφορίας» ή «κερνυφόρου όρχήμα- 
τος» και παραβάλλει προς τον χορόν τοΰ Παλαικάστρου, ένθα γυναί
κες βασιζόμενοι επί άναλόγου δακτυλίου είκονίζονται χορεύουσαι.

'Ο L,evi άναδημοσιεύων τον κέρνον των Κουρτών 77 * * λέγει περί της 
ύψούσης τας χεΐρας δτι αΰτη απεικονίζεται έν τή «μυκηναϊκή στάσει 
τής λατρείας». Επειδή ό τύπος μάλιστα κατά την εποχήν τοΰ ευρήμα
τος των Κουρτών παριστα άνευ αμφιβολίας θεάν, είναι φυσικόν νά 
ύποθέσωμεν ότι καί ενταύθα ή είκονιζομένη εν τή στάσει ταΰτη είναι 
θεά. (Κατά τούς υστέρους χρόνους δ κέρνος σχετίζεται προς την λατρείαν 
τής Μεγάλης Μητρός),8. Αί άλλαι δυο μορφαί αί ίστάμεναι επί τοΰ 
δακτυλίου είναι πιθανώς λάτρεις, ως αί συνοδεύουσαι την θεάν τοΰ 
Τεροΰ τών Δ. Πελέκεων ,9. ’Ανάλογος είναι κέρνος μετά δυο κοτυλί- 
σκων καί τεσσάρων ειδωλίων προερχόμενος εκ τοΰ τάφου 5 τής νε- 
κροπόλεως Πρασιών (Περατής), τής άνασκαπτομένης υπό τοΰ Σπ. Ία- 
κωβίδου (ΠΑΕ 1953 σ. 98 εϊκ. 10. Τα ειδώλια τής είκ. 11 συνανή
κουν, ως μέ πληροφορεί ό κ. Ίακωβίδης). ’Επίσης ανάλογος είναι 
κέρνος έκ τών άνασκαφών τοΰ Σπ. Μαρινάτου έν Δρήρφ (BCH 1936 
σ. 257 - 8 είκ. 22) δεικνΰων την κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους έπι- 
βίωσιν τοΰ τύπου.

Είδώλιον έν τή αυτή στάσει άπαντα καί επί σκεύους έκ Καρφιού. 
Τό σκεύος τούτο έχει δημοσιευθή εις BSA 1937 - 8 πίν. XXXV 6. 
(Πίν. Θ' , είκ. 3 αριστερά). Προέρχεται έκ (μικρού οικοδομήματος επί 
τής κορυφής τής Μικράς Κόπρανας, υπό δέ τοΰ άνσσκαφέως περιγρά- 
φεται ώς «κάλαθος μετά θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών φερούσης κύ- 
πελλον επί τής κεφαλής» (JHS 1938 σ. 236). Ή θεά είναι προσκεκολ- 
λημένη είς τό κέντρον καλάθου καί εικονίζεται από τής δσφύος καί 
άνω ώς ή τοΰ ναΐσκου τής Κνωσού. Τό έπί τής κεφαλής αυτής πρά
γμα φαίνεται δτι παριστα μέγαν πόλον εύρυνόμενον άνωθεν καί κοΐ- 
λον, πιθανώτατα διά την ένθεσιν λαμπάδος. Άνάλογον είναι κηροπή- 
γιον έκ Κνωσού παραλληλισθέν προς Αιγυπτιακά80, ώς καί μεσομι- 
νωϊκόν δοχείον μετά κεντρικού άνθοσχήμου ύποδοχέως τής λαμπάδος

”) Arkades σ. 617 - 8 είκ. 651.
ϊ9) MMR σ. 450, 452.
,9) Συνδυασμός δοχείων καί ζωδίων καί έπί λατρευτικού σκεύους έκ Κύ

πρου Dikaios A Guide to the Cyprus Museum πίν. Ill 9. Πβ. καί τό 
έξ Ίαλυσοΰ Furtwangler - Loschke Myk. Vasen 1886 VI, 35 XII.

80) BSA VIII 1901 - 2 a. 92 - 3 είκ. 52, 53. Πβ. καί BSA XXVIII σ. 
293 είκ, 46, PM I σ. 578 είκ. 422 - 3.
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έκ Σφουγγαρά81 *. "Οτι ή είκονιζομένη μορφή είναι θεά έπιβεβαιούται 
εκ τής χειρονομίας καί τοϋ πόλου52. Γό σκεύος ανήκει ως καί τά εκ 
Καρφιού είδωλα είς τούς ύπομινωϊκούς χρόνους.

Εις τον τύπον τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών υπάγονται καί τά 
ακόλουθα αντικείμενα άνήκοντα εις ΥΜ III β χρόνους :

1. Είδώλιον εκ Ζάκρου, άλλοτε έν τή Μονή Τοπλοΰ 83 μετά κυλιν
δρικού κατωτέρω τμήματος, δακτυλίου κατά την όσφύν καί υψωμένων 
βραχιόνων. Κεφαλή καί χεΐρες έλλείπουσι. 2. Είδώλιον έκ Φαιστού 
(Πίν. Θ', είκ. 2, άριθ. Μουσείου 'Ηρακλείου 1803) μετά κυλινδρικής 
έσθήτος συγχεομένης προς τόν κορμόν καί υψωμένων χειρών. Γραπτώς 
δηλούνται ταινίαι καί εξάρτημα επί τού στήθους 84. 3. Είδώλιον εκ 
τής δυτ. πτέρυγος τής 'Αγίας Τριάδος (Πίν Θείκ. 2, άριθ. Μουσείου 
1807) μετά κυλινδρικού κορμού, μαστών, ύιβωμένων χειρών καί πό
λου85. Μετά τήν συμπλήρωσιν άνεδημοσιευθη υπό τής Banti86, ΰπο- 
στηριζούσης, ως θά ’ίδωμεν, τήν εν 'Αγία Τριάδι παρουσίαν τού τύπου 87.

Προφανής είναι ή σχέσις τών κρητικών μικρών ειδωλίων τούτων 
προς τά πτερυγωτά ειδώλια τής κυρίας Ελλάδος. 'Υπό τού Μαρινά
του88 άνεπτύχθη ή άποψις δτι τά είδώλια ταύτα τής μυκηναϊκής Ελ
λάδος (τού τύπου Ψ) προέρχονται εκ τής ΥΜ III θεάς μεθ° υψωμένων 
χειρών. Τήν στάσιν, λέγει89, έπανευρίσκομεν «εις ολόκληρον τήν σειράν

81) Hall Sphoungaras σ 57 είκ. 29.
8θ Άνάλογον επίθημα μορφής εις Bossert Altkreta 1923 σ. 103.
88) Μ ί 1 a n i St. e Mat. σ. 115 είκ. 517. Mariani Antichita Cretesi 

Mon. Ant. VI o. 170 είκ. 2 καί a. 175. Ό V. Muller Friihe Plastik σ. 60 
τό κατατάσσει είς τήν παλαιοτέραν βαθμίδα τής αρχαϊκής ελληνικής πλαστικής 
λόγφ ώρισμένων διαφορών από τοϋ μινωϊκοΰ τύπου, αϊτινες δμως είναι λίαν 
αμφίβολοι. Ουτω πιστεύει δτι τό άνώτερον μέρος τοϋ ειδώλου αποτελεί πώμα 
διά τό κατώτερον χρησιμοποιούμενον ώς άγγεΐον. Πιστεύω δτι πρόκειται περί 
παρερμηνείας τοϋ τρόπου κατασκευής τοϋ ειδώλου, λόγω άποκολλήσεως τών 
δύο τεμαχίων, έξ ων συνετίθετο. Ή μικρότης τών βραχιόνων οφείλεται είς τό 
δτι δέν σώζονται πλήρως·

84) Mon. Ant. XII 1902 σ. 123 είκ. 52,5 καί σ. 121, δπου παρατηρεΐται 
δτι επί τής όμάδος ταύτης ειδωλίων έκ Φαιστού συχνότερον ή θεά έχει τάς 
χεΐρας ΰψωμένας.

8δ) Αΰτ. XIII πίν. XI 2, Mil an i έ. ά. Ill σ. 115 είκ. 514, δπου άνα- 
κριβώς ώς τόπος προελεύσεως άναγράφεται ή Φαιστός,

8G) Annuario 1941 - 3 σ. 21 είκ. 8 c Έν σ. 20 τοΰτο περιγράφεται μετά 
τήν ΥΜ I ειδωλίων τών είκ. 6, 7. Αλλά πιθανώτερον είναι ΥΜ III β. Αί α
κριβείς συνθήκαι εύρέσεως δέν είναι γνωστοί.

87) Αΰτ. σ. 40, σ. 52.
88) ΑΕ 1927 - 8 σ. 7 έξ.
>ΰ) Αΰτ. σ. 20.
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τών μυκηναϊκών πτερυγωτών ειδωλίων, τά οποία δμως, νομίζω, ού- 
δέν όίλλο είναι ή περαιτέρω σχηματοποίησις τοΰ τΰπου τής μινωϊκής 
θεοίς μετά τών υψωμένων χειρών». Ό αυτός 90 παραθέτει πίνακα εικο
νογραφούντο την πορείαν τής σχηματοποιήσεως. Τά προσαγόμενα πα
ραδείγματα είναι τό εΐδωλον τοΰ 'Ιεροΰ τών Διπλών Πελέκεων έν 
Κνωσψ, τά μνημονευθέντα ειδώλια έκ Ζάκρου και Φαιστού και πτε- 
ρυγιόσχημον έκ Θηβών91.

Ή άποψις αΰτη είναι πιθανωτάτη, διαθέτομεν δέ σήμερον έν επί 
πλέον επιχείρημα υπέρ αυτής : την έξέλιξιν τοΰ τΰπου τής εφίππου 
θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών, τοΰ οποίου δείγματα έκ Κρήτης καί Μι- 
δέας μνημονεύονται κατωτέρω, εις τον τύπον τής εφίππου πτερύγιο· 
σχήμου. Οΰτος αντιπροσωπεύεται δι’ ειδωλίου τής Συλλογής Σταθά- 
του 92, άπεικονίζοντος γυναικείαν μορφήν γυμνήν μετά πόλου καί Ιππεύ- 
ουσαν κατά γυναικεΐον τρόπον. Τό ειδώλιον χρονολογείται κατά τόν 
δημοσιεΰσαντα μεταξύ τοΰ ΙΓ' καί ΙΒ' αίώνος93.

Ό Val. Muller (Fruhe Plastik 1929 σ. 55 - 59) άνήγαγε τόν 
τύπον τών πτερυγωτών μυκηναϊκών ειδωλίων, τόν όποιον χαρακτήριζε1 
ως μηνοειδή, εις τό νεΰμα τών υψωμένων χειρών. Παρατηρεί δτι τά μυ
κηναϊκά ειδώλια διαφέρουσι τών κρητικών κατά τό δτι εις αυτά υπε
ρισχύει τό άνώτερον μέρος καί ούχι ή κυλινδρική βάσις, ήτις πάντως 
ενθυμίζει ένίοτε τάς κωδωνοειδείς βάσεις τών κρητικών ειδωλίων, I- 
πηρεασθεΐσα πιθανώς έξ αυτών. Διαφοράς περαιτέρω ευρίσκει καί 
εις την γραπτήν διακόσμησιν. Λόγφ τής απουσίας προδρόμων τών μυ
κηναϊκών ειδωλίων έν Έλλάδι αποκλίνει προς τήν έκ Βορρά καί δή 
εκ τής «Vattina Kultur» τής χαλκής εποχής τής Σερβίας καταγωγήν 
τούτων. Άλλ" ως αυτός ό Val. Muller παρατηρεί ή παλαιστής τούτων 
έναντι τών μυκηναϊκών δεν είναι αποδεδειγμένη. Σημειωτέον δτι κί- 
νησις ελληνικών φυλών έκ Βορρά, ήν υπαινίσσεται ό V. Muller, δεν 
παρατηρεΐται κατά τούς χρόνους έμφανίσεως τών μυκηναϊκών ειδω
λίων. Ή μείωσις άφ’ ετέρου τοΰ όγκου τής κυλινδρικής βάσεως ήτο 
φυσική εις τά μικράς κλίμακας ειδώλια καί επομένως δεν αποτελεί 
ουσιώδη διαφοράν.

Τό ζήτημα τής καταγωγής τών πτερυγιοσχήμων έκ τής μινωϊκής 
θεάς συνδέεται καί προς τό πρόβλημα τοΰ θείου ή ανθρωπίνου χαρα- 
κτήρος τούτων. Εναντίον τής τάσεως άρνήσεως τοΰ θείου χαρακτή-

90) Αύι. είκ 8 α · δ.
91) Ά0χ. Δελτ. 1917 σ. 163 είκ. 121,2.
") Studies presented to D. M. Robinson σ. 108 έξ. πίν. 4 α, β. 
9·) Αύτ. σ. 116,

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1Β. 14
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ρος των μυκηναϊκών ειδωλίων ετάχθη δ Μαρινάτος84. 'Ο Nilsson96 
λέγει δτι τά μυκηναϊκά ειδώλια (άτινα προέρχονται κυρίως εκ τάφων) 
δέον νά θεωρούνται απλώς ‘,ώς δώρα προς τούς νεκρούς, αναφέρει δέ 
παλαιάν άποψιν τοΰ Max Mayer88, καθ’ ην ή ισχυρά εναλλαγή τών 
τύπων τών ειδωλίων είναι αντίθετος προς την ερμηνείαν αυτών ως 
παραστάσεων θεάς. ’Αλλαχού 91 λέγει δτι τά ειδώλια τά ευρισκόμενα 
εν ίεροΐς είναι αναθηματικού χαρακτήρος, τά δέ εν τάφοις σκοπόν 
ειχον την έξυπηρέτησιν τού νεκρού94 95 * 97 98 *. Ό Τσούντας" θεωρεί άπαντα 
τά ειδώλια απεικονίσεις θεότητος, αμφιβάλλει δέ μόνον αν αΰτη είναι 
μία ή περισσότεραι, προτείνων ως διακριτικόν την ΰπαρξιν ή μή στε
φάνης επ'ι τής κόμης, ήτις πιθανώς υποδεικνύει λατρείαν μείζονος 
θεάς, ίσως "Ηρας, και ετέρο.ς νεωτέρας. Γην παρουσίαν τών ειδωλίων 
εν τοΐς τάφοις εξηγεί Ικ τής γενικής τάσεως δπως δ νεκρός παραλαμ- 
βάνη μεθ’ εαυτού παν χρήσιμον. 'Ο Persson100 * θεωρεί τά ειδώλια 
υποκατάστατα συζύγων, παλλακίδων και υπηρετριών, συνεχίζοντα τρό
πον τινά την παράδοσιν τής θυσίας τής συζύγου επι τοΰ τάφου τοΰ 
άνδρός (ήτις δμως είναι αβέβαια εν Έλλάδι), παραβάλλει δέ προς τά 
αιγυπτιακά ushebti. Ό Blegen181 ερμηνεύει τά ειδώλια ως παιδι
κά αθύρματα ή τροφούς, βασιζόμενος επ'ι τοΰ δτι, ως πιστεύει, ταύτα 
εύρίσκονται συνήθως μετά παιδικών οστών. Ό Picard 102 103 θεωρεί ά- 
ναμφισβήτητον την θείαν ιδιότητα τών μυκηναϊκών ειδωλίων βάσει 
κυρίως τής άνευρέσεως τοιούτων εντός ιερών. Τά μυκηναϊκά ειδώλια 
έξήτασε κα'ι δ Μυλωνάς los. Παρατηρών δτι τά είδώλια είναι μόνον γυ-

94) ΑΕ 1927 - 8 σ. 20 σημ. 5.
95) GGR 1941 I σ. 266.
’6) Arch. Jahrb. VII 1892 σ. 19C εξ.
97) MMR σ. 303 έξ.
»") Αύτ σ. 307 - 8.
") ΑΕ 1888 σ. 168 έξ.
10°) Royal Tombs at Dendra σ. 89, New Tombs σ. 33.
“") Prosymna σ. 256.
102) Religions prehelleniques a. 246- 7. Τά μυκηναϊκά είδώλια θεωρεί ό 

Picard παραστάσεις της θεάς μητρός, τάς δέ πτέρυγας αυτών θεωρεί εμβρυώ
δεις χεΐρας καί παραλληλίζει πρός τά έκ Κνωσού εϊδωλσ ΑΕ 1937 σ 89.

103) Γέρας Κεραμοπούλλου 1953 σ. 47 · 8, Έπεχ. Φιλ. Σχ. Πανεπ. ’Αθη
νών 1934 ■ 5 σ. 139 έξ. Πβ. καί AJA 1937 σ. 237. Πβ. Mylonas εις The 
Aegean and the Near East, Studies presented to H. Goldman 1959 σ. 119- 
21: Τάς ίππευούσας καί ύψούσας ιάς χεΐρας μορφάς έξ Αγίας Τριάδος, Δέν
δρων, Μυκηνών θεωρεί θεάς, ως καί γενικώς χά είδώλια τοΰ χύπου Ψ, άχινα 
ανάγει εις χήν ύψοΰσαν χάς χεΐρας μινωϊκήν θεάν, παραιηρών μόνον ότι έλ- 
λειπουσιν οί συνδετικοί κρίκοι. Ενδιαφέρον είναι το επί θρόνου είδώλιον τύ
που Ψ αύχ. πίν. XIII, παρισχών ασφαλώς θεάν.
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ναικεΐα καί δτι οί Μυκηναΐοι δεν έπίστευον εις διαρκή έπιβίωσιν 
τοΰ νεκροί, άρνεΐται την ερμηνείαν αυτών ώς ushebti καί θεωρεί τά 
μέν ειδώλια τοΰ τΰπου Ψ ώς θεάς εΰλογοΰσας, δεχόμενος καί την κα
ταγωγήν τούτων έκ τής μινωϊκής θεάς, τά δέ τοΰ τΰπου Φ ώς «θείας 
τροφούς», κουροτρόφους, συνοδευοΰσας τά παιδία μέχρι τοΰ "^.δου. 
Ό Kunze * 103 104 λέγει δτι δέν είναι βάσιμος ή άποψις τοΰ Nilsson δτι 
τά πλεΐστα τών ειδωλίων είναι θνηταί. Ό Levi 105 φρονεί δτι τά μη
νοειδή ειδώλια παριστώσι την θεάν μεθ’ υψωμένων χειρών εν τή στά- 
σει τής αποδοχής λατρείας βάσει τοΰ ναΐσκου έκ Κνωσού, §ν τφ ό- 
ποίφ απεικονίζεται εΐδωλον στενώς συνδεόμενον προς τον τΰπον τούτον.

'Η άποψις αυτή, ήτις συμπίπτει προς την υπό τοΰ Μαρινάτου πα- 
λαιότερον άναπτυχθεΐσαν, είναι κατά την γνώμην ημών ή ορθή. Ή 
άποψις τοΰ Nilsson δτι τά ειδώλια είναι άπ.λώς νεκρικά δώρα δέν α
ποτελεί ερμηνείαν τής σημασίας αυτών, διότι δέν εξηγεί διατί προσε- 
φέροντο τοιαΰτα ειδώλια. Καί ή άποψις περί ushebti είναι άβάσι- 
μος, δχι μόνον διότι τά ειδώλια είναι συνήθως γυναικεία, άλλα καί 
διότι ή δοξασία περί καλλιέργειας τών αγρών τοΰ Όσίριδος υπό τών 
νεκρών (οΰς άντικαθιστώσι τά ειδώλια) είναι καθαρώς αιγυπτιακή. 
Ή άποψις περί αθυρμάτων αποκλείεται λόγψ τής παρουσίας όμοιων 
ειδωλίων εντός ιερών έν Δελφοΐς109, "Ασίνη107, Μπερμπάτι ι°8. Διά δέ 
την θεωρίαν τών «θείων τροφών» δέν ΰπάρχουσιν ενδείξεις. Διότι 
«κουροτρόφος» είναι ή θεά ή τρέφουσα τό θειον βρέφος. Οΰδέν δει
κνύει δτι αΰτη έθεωρείτο καί τροφός παντός βρέφους. Τά ειδώλια τά 
προσαγόμενα υπό τοΰ Μυλωνά ώς παραστάσεις τροφών 109 μετά βρέ
φους, δημιουργοΰσι, επειδή αϊ γυναίκες είναι δυο, υπόνοιαν δτι δέν 
πρόκειται περί τροφών. 'Η παρατήρησις περί εναλλαγής τών τύπων 
τών ειδωλίων δέν άνταποκρίνεται προς τά πράγματα, ώς παρετήρησεν 
ήδη ό Μυλωνάς "°. Τό γενικώς θήλυ φΰλον τών ειδωλίων καί ό συ
χνά φερόμενος πόλος άποτελοΰσιν ενδείξεις δτι πρόκειται περί θεάς. 
Καί τά μέν ειδώλια τΰπου Ψ προήλθον έκ τής μινωϊκής θεάς μεθ’

Ι04) Antike und Abendland II 1946 σ 99 σημ. 8. 
m) Studies presented to D. M. Robinson σ. 115.
10δ) Demangel Fouilles de Delphes II: 3 Le sanctuaire d’Athena 

Pronaia σ. 5 - 36.
"") Frodin · Persson Asine a. 308 - 310 εϊκ. 212, Nilsson 

MMR είκ. 32.
,oe) Nilsson MMR σ. 115 - 6.
103) Έπ. Φιλ. Σχ. Πανεπ. Αθηνών 1954 - 5 σ. 150.
110) Αύι. σ. 148. Εις συγγενή τύπον ανήκει ιό έκ Σκοπέλου ειδώλων Κρητ.

Χρον. Γ· 1949 πίν. ΙΓ' είκ. 2.
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υψωμένων χειρών, τά δέ τύπου Φ έκ δειγμάτων, ένθα ή θεά έκαμπτε 
τάς χείρας προ η έπ'ι τοϋ στήθους, ως τά ειδώλια τών θηλειών έκ 
τοΰ 'Ιεροΰ τών Διπλών ΓΙελέκεων καί τό έκ Γάζι κατωτέρω έξεταζό- 
μενον εϊδωλον τής Συλλογής Γιαμαλάκη. Πράγματι τά ειδώλια τοϋ 
τύπου τούτου έχουσιν ένίοτε τούς βραχίονας δεδηλωμένους γραπτώς ή 
πλαστικώς ως κεκλεισμένους προ τοΰ στήθους1”. 'Η παρουσία αυτών 
έν τάφοις — ούχι μόνον παιδικοΐς — έχει την αυτήν σημασίαν, οΐαν ή 
άπεικόνισις θεότητος μεθ’ υψωμένων χειρών έπ'ι κρητικών σαρκοφά
γων, ως ή έκ Βάθειας καί Μιλάτοι. Είναι ιδιαιτέρως άξιον προσοχής 
δτι ή διάδοσις τών ειδωλίων τοϋ τύπου Ψ άρχεται συγχρόνως περίπου 
προς την τών ύστερομινωϊκών ειδώλων μεθ5 υψωμένων χειρών ήτοι 
κατά τούς Μυκ. III β χρόνους”2.

Ή μόνη δυσκολία διά την σύνδεσιν τα>ν πτερυγιοσχήμων προς την 
θεάν μεθ5 υψωμένων χειρών είναι ή σπανιότης τούτων έν Κρήτη καί 
άντιστοίχως ή σπανιότης ειδώλων μεθ5 υψωμένων χειρών, ως τά κρη- 
τικά, έν τή μυκηναϊκή Έλλάδι. Έν Κρήτη πτερυγιόσχημα προήλθον 
έκ Φαιστού * 113 * * * * 118 θεωρηθέντα υπό τοΰ Nilsson 114 ως μυκηναϊκαί εισαγω- 
γαί, έπίσης δέ έκ Τυλίσου καί έκ τών νεκροπόλεων τοΰ Μεραμβέλ- 
λου ”5. Ταΰτα χρονολογούνται κατά τούς ΥΜ III καί ύπομινωϊκούς 
χρόνους. ’Ιδιαιτέρως αξιόλογος δέον νά θεωρηθή ή κατά τά τελευταία 
έτη γενομένη άνακάλυψις πτερυγιοσχήμων ειδωλίων ύπομινωϊκών ή 
πρωτογεωμετρικών έπ'ι τής Άκροπόλεως τής Γόρτυνος. Ταΰτα χαρα
κτηρίζονται υπό τοΰ άνασκαφέως ως αναθηματικά "β. Είδωλα μεγάλης 
κλίμακος άπεικονίζοντα θεάς μεθ* υψωμένων χειρών δεν έχουσιν εύρε- 
θή μέχρι σήμερον έν Έλλάδι, άλλ5 ό τύπος δεν ήτο άγνωστος”8 α, ως 
δεικνύουσι τά πλακίδια τής Μιδέας καί ωρισμένοι σφραγιδόλιθοι, περί 
ών κατωτέρω. *Εκ τών YE I - II δειγμάτων τούτων ήδύνατο νά προ- 
έλθη κατά τούς YE III χρόνους ό πλαστικός σχηματικός τύπος τών 
πτερυγιοσχήμων. Δυνάμεθα έπίσης νά ύποθέσωμεν δτι διεπλάσθη μέν

1Π) Furumark The Chronology of Myc. Pottery o. 86. Κατά τδν 
Matz Gotterersch. und Kultbild σ. 14-5 τά τοϋ τύπου Φ προήλθον έκ πα
ραστάσεων μορςρών έχουσών τάς χείρας είς τήν όσφύν.

“·) Furumark έ. ά. σ. 88 · 9
113) Άριθ. Μουσείου Ηρακλείου 1780, 1781, 1789, 3554.
”4) Κρητικά Χρονικά Γ' σ. 13.
”5) Η. V. F,ffenterre Mirabello Necropoles fit. Cret. VIII πίν. 

XXXIX. To έκ Τυλίσου δείγμα φέρει αριθμόν τοΰ Μουσείου Ηρακλείου 7283.
”6) D. Levi Scavi del 1954 sull5 Acropoli di Gortyna Aimuario

XXXIII - IV 1955 - 6 είκ. 37.
”8α) Βλ. καί κατωτέρω σημ. 127.
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ό τύπος τών πτερυγιοσχήμων εν Κρήτη έκ τών ΥΜ III ειδώλων μεθ’ 
υψωμένων χειρών, διεδόθη δέ και έπέδωσεν εκτός τής Κρήτης.

'Ως παραλλαγή τοϋ τύπου τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών έθεω- 
ρήθη υπό τής Banti 117 μορφή δίς εικονιζομένη επί ΥΜ III μητρών 
σχιστόλιθου έκ Σητείας Αί δυο παραστάσεις τής θεάς είναι λίαν 
δμοιαι. Εις άμφοτέρας αυτή φέρει κάλυμμα πλατυνόμενον άνω καί 
κοσμοΰμενον διά μικρών δίσκων. Κατά τον Ξανθουδίδην 1,0 ή θεά 
φέρει οδοντωτόν διάδημα. Τά διαδήματα τών ειδώλων έκ Γόρτυνος καί 
τοϋ έκ Γάζι ειδώλου τής Συλλογής Γιαμαλάκη έπιβεβαιοϋσι κατά τινα 
τρόπον τήν άποψιν ταύτην, καίτοι έπί τής μορφής τής Σητείας αί λε- 
πτομέρειαι αυται δηλοϋνται λίαν ασαφώς. Πλουσίαν κόσμησιν φέρει 
τό κατώτερον τμήμα τής έσθήτος, δπερ νοείται έχον τήν συνήθη κυ
λινδρικήν διάπλασιν. Ή άποψις τοΰ Ξανθουδίδου δτι αί θεαί ϊσταν- 
ται έπί βάθρων δεν είναι ορθή. Πρόκειται απλώς περί τής χοάνης, 
διά τής οποίας έχυνετο τό μέταλλον ή ή ύελόμαζα είς τον τόπον. Μία 
έκ τών είκονιζομένων μορφών φέρει διά τών χειρών διπλούς πελέκεις, 
ή δέ έτέρα πιθανώς κωδίας μήκωνος. Είναι πιθανόν δτι αί παραστάσεις 
άπεικονίζουσι πήλινα είδωλα ή δτι τουλάχιστον ό τεχνίτης ένεπνευσθη 
εξ ειδώλων. Χαρακτηριστική είναι ή δήλωσις τοϋ κυλινδρικού κατω
τέρου τμήματος καί ή έπ’ αυτής διακόσμησις, ήτις μιμείται γραπτήν 
διακόσμησιν, ως τό ΥΜ III θέμα πλέγματος έξ ομάδων λοξών γραμ
μών. Ή διάπλασις τοϋ προσώπου, τοϋ κορμού, τών αγκώνων υπομι
μνήσκει τά γνωστά μεγάλα είδωλα. Παρά τάς ομοιότητας ταύτας δεν 
δυνάμεθα νά ταυτίσωμεν τήν στάσιν τών μορφών τής Σητείας προς 
τήν χειρονομίαν τών άλλων ειδώλων ως πιστεύει ή Banti. Αυται ύ- 
ψούσι τάς χεΐρας φέρουσαι σαφώς δΓ αυτών τά σύμβολα καί επομέ
νως δεν ποιοϋσι τήν καθαράν χειρονομίαν, ήν βλέπομεν έπί τών λοι
πών δειγμάτων. Σύμβολα, συγκεκριμένως δφεις, ύπάρχουσι καί έπί 
τών χειρών τών ειδώλων τών Γουρνιών καί τής Γόρτυνος, αλλά ταϋτα 
δεν κρατούνται υπό τών χειρών, αϊτινες παραμένουσι τεταμένοι καί 
έλεύθεραι. Ή έλευθερία αϋτη τών άκρων χειρών αποτελεί βασικόν 
γνώρισμα τής χειρονομίας. 'Ο Nilsson πραγματευόμενος τάς μήτρας 
τής Σητείας119 120 περί μεν τής μορφής τής φερούσης μήκωνας λέγει δτι

1Π) Divinita Femminili σ. 11.
m) Ξιινθουδίδης ΑΕ 1900 σ. 26 εξ. πίν. 3 - 4. Καλού απεικονίσεις είς 

Zervos ε. ά. είκ. 744 ■ 5.
119) *Ε. ά. σ. 27.
120) MMR σ. 282.
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είναι η εϊκονιζομένη επί τοϋ χρυσού δακτυλίου των Μυκηνών, ητις 
ύψοΐ μήκωνας, την δέ ετέραν θεαιρεΐ ιέρειαν η θεάν ,91. "Οτι άμφότε- 
ραι είναι θεαί βεβαιοΰται, νομίζω, εκ τών αναλογιών προς τά μεγάλα 
είδωλα,

3. ΠΙΘΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

'Ορισμένα τμήματα ειδωλίων προερχόμενα εκ τυχαίων ευρημάτων 
άνήκουσι πιθανώς εις τον τόπον τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών. 
Κεφαλή έκ Καλοϋ Χωριού (Πίν. I', εϊκ. 3) Αυτή ανήκει 
πιθανώς εις μέγα εϊδωλον δμοιον προς τά εκ Πρινιά, Καρφιού καί έκ 
Γάζι. 'Η διάπλασις τοϋ προσώπου χαρακτηρίζεται κυρίως έκ τής ισχυ
ρός καί πλατείας ρινός. Οί οφθαλμοί ευρίσκονται κατώτερον ή έπί 
τών άλλων δειγμάτων. 'Ο δημοσιεόσας 198 έκφράζων αμφιβολίαν περί 
τής χρονολογίας λέγει δτι την Ιλληνικότητα τού έργου βέβαιοι ή 
ταυτότης προς την τεχνοτροπίαν τών ειδώλων τοϋ Πρινιά, παραβάλλει 
δέ καί προς εν πρωτοελληνικόν εϊδωλον 191 * * 194 195 έκ δυτικής Κρήτης ευρισκό
μενον εις τό Ashmolean Museum. ’Αλλά τά είδωλα έκ Πρινιά άπε. 
δείχθησαν, ως εΐδομεν, ύπομινωϊκά, ή δέ όμοιότης προς τό εϊδωλον 
τής ’Οξφόρδης δέν είναι μεγάλη. Εις τήν πρωτογεωμετρικήν εποχήν 
άνήγαγε τήν κεφαλήν ό Pendlebury 19δ.

Νϋν έχομεν διά τήν άσφαλεστέραν χρονολόγησιν τής κεφαλής τά 
αποτελέσματα Ιρεόνης ένεργηθείσης τό 1947 υπό τοϋ Εφόρου Ν. 
Πλάτωνος εις τον χώρον τοϋ ευρήματος (Κρητ. Χρον. Ε' 1951 σ. 98- 
102) καί διά τής οποίας διεπιστώθη ή αυτόθι ΰπαρξις εκτεταμένου 
πρωτογεωμετρικού συνοικισμού έπιβιοϋντος καί εις τήν παλαιοτέραν 
γεωμετρικήν φάσιν. Ούτω, κατά τον Ν. Πλάτωνα, «δόναται νά θεω- 
ρηθή πλέον βεβαία ή χρονολόγησις τής κεφαλής ειδώλου έκ Καλοϋ 
Χωριού εις τήν πρωτογεωμετρικήν περίοδον, εις ήν άνήκουσι καί τά 
άναλόγου τόπου είδωλα έκ Πρινιά». (Τήν περίοδον ταότην θεωρεί ό 
ερευνητής, συμφώνως προς τον Pendlebury, παράλληλον προς τον ύ- 
πομινωϊκόν πολιτισμόν τών μάλλον άπομεμονωμένων περιοχών, ως τό 
Καρφί). Ή ακριβής θέσις τού ιερού δέν έταυτίσθη, μή έπεκταθείσης 
τής έρεόνης, ητις άπέβλεπε κυρίως εις τήν μελέτην τοϋ αυτόθι MM I 
Ιερού Κορυφής.

191) Αΰτ. σ. 225.
199) Levi Arkades eix. 650 η.
*98) Αΰτ. σ. 619.
194) AJA 1901 σ. 382 είκ. 9.
195) Achaeol. of Crete σ. 312.
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Μέλη ειδωλίων τής Συλλογής Γιαμαλάκη: Ταϋτα 
άποτελούσι σύνολον άγορασθέν ταυτοχρόνως υπό τοϋ συλλογέως και 
προερχόμενον εξ Άμαρίου. Τούτο περιλαμβάνει τά κάτωθι:

1. Κεφαλή ειδωλίου ύψ. 0,13 μ. (Πίν. I', είκ. 1 δεξιά). Φέρει κω
νικήν τιάραν διαιρουμένην εις οριζόντιας ταινίας. ’Επί τής έμπροσθεν 
καί όπισθεν επιφάνειας τής τιάρας δυλούται κάθετος εγκοπή δημιουρ- 
γηθεΐσα εκ τής άποκολλήσεως ταινιοειδούς φύματος. (’Ανάλογους ται
νίας έχουσι καί αί τιάραι των εξετασθέντων ειδώλων εκ 1’όρτυνος). 
Όπισθεν καταπίπτουσιν ήμικυκλικοί πλόκαμοι. Τά ώτα είναι μεγάλα, 
ή ρίς μικρά, τά δέ χείλη ως εν Καρφίφ σχηματίζουσιν ημικύκλιον. 
Ίχνη φαιάς χρώσεως παρατηρούνται επί τού προσώπου, ώς επί ειδώ
λου εκ Πρινιά καί ετέρου έκ Γάζι. Επομένως δεν τηρείται ή συμβα
τική δήλωσις τού γυναικείου φύλου διά λευκού χρώματος καί τού αν
δρικού δι’ ερυθρού.

2. Κεφαλή όμοιου ειδώλου ύψ. 0,11 μ. (Πίν. I', είκ. 1 αριστερά)" 
Ή ρίς είναι μεγάλη, τό δέ στόμα δεν δηλούται. Φέρει στεφάνην καί 
επί ιής κεφαλής τέσσαρας πλοκάμους άνορθουμένους, ως επί τού ει
δώλου εκ Γάζι άριθ. 9307. Πηλός, χρώσις, δξείδωσις ώς τού προη
γουμένου.

3. Περιστερά μήκους 0,85 μ. ανάλογος προς τάς εκ Γουρνιών καί 
Παλαικάστρου 12β. Φαίνεται δτι ήτο προσηλωμένη που, πιθανώς επί 
τής κεφαλής ειδώλου, διότι έχει μικράν οπήν κάτωθεν.

4. Δύο άκραι χεΐρες μήκους 8 έκ. περίπου τεταμένοι καί τμήμα 
πήχεως μετά τεταμένης άκρας χειρός, επί τής οποίας κάθηται περιστε
ρά. (Πίν. I', είκ. 2). Χρώσις μέλαινα. Τής περιστεράς λείπει ή κεφα
λή. Ή χειρ αϋτη φαίνεται όμοια προς τάς κεφαλάς τών ειδωλίων κα
τά τον πηλόν καί τήν χρώσιν. Αί άλλαι δύο είναι δυσανάλογοι προς 
αύτάς καί έκ πηλού μάλλον ακαθάρτου.

5. Δύο ειδώλια γυναικεία μετά χειρών καμπτομένων προ τού στή
θους καί κωδωνοσχήμων εσθήτων, ύψ. περίπου 10 έκ. ’Ίχνη φαιάς 
χρώσεως.

Αί άναλογίαι προς τό Ιερόν τών Διπλών Πελέκεων είναι προ
φανείς. Αί διαστάσεις τών ειδώλων είναι περίπου αί αύται. Αί δύο 
τεταμένοι χεΐρες άνήκουσι πιθανώτανα εις θεάς έχούσας υψωμένους 
βραχίονας. Άπαντφ επίσης είς άμφότερα τά ιερά ή περιστερά καί ή 
προσφορά πτηνού υπό λάτριος, ώς καί αί θήλειαι λάτρεις. Τά κοινά 
ταύτα χαρακτηριστικά, επίσης δέ αί μνημονευθεΐσαι ομοιότητες προς

,2β) BSA X ο. 217 είκ. 6.
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τΰ «Ιδαιλα fx Γάζι xol Γόριυνος, ΰποδίίχνΰουοι ιούς ΥΜ III β χρό- 
νους

Ήν άχόμη (ΙΛωλην ιής Συλλογής Γιαμαλιιχη προϊρχόμίνον χαιΰ 
ιόν αυλλογίμ ίχ Γαζί πιθανώς ίχ παλαιός συλήαίως τοΰ Ιίροϋ, δθίν 
ιά μιγάλα (ΐδωλα, άνήχιι (Ις ιΰπον ουγγϊνή πρύς τ<\ν ίντοΰθιι #ξρχ·«- 
ζόμινον. (ΙΙίν. Γ, six. 1 μίοον). Είναι μιγαλύινρον ιών «ΙΑωλΙων ίξ 
Αμαρίου (υψ. 21 έχ.) χαί οώζιι μ*γ<ίλην χκραλήν σκφομένην Λι’όδον-

21Γ,

•ν’) Ή χιφαλή rlAniXou 4$ Άοίνης Prod In · Ρ «■ r s Λ ο n Asinc ο. 30Η 
ilx. 911, ήιις προ4ρ/,ιιαι 41 If you παραλληλισθινιος ήβη ΰπό ιού Nilsson χαί 
Evans πρός ιό ιών Διπλών Ι1ιλ4χιων, Αύναιαι νά άνήχη «Ις ιΙΑωλον ιού ιύ· 
που ιμιών. Ή όμοιόιης πρός χιηαλάς, γυναιχιίας χαιά χανάνα, 4ξ άναλόγυιν 
χαί ουγχρόνων ί(ρών 4ν Κρήιη χαθιοιρ πολύ πιθανώκρον διι χαί ίν προχνι- 
μίνψ ή χιηαλή «Ιναι γυναιχιία χαί ούχί όνΛριχή *0 Evans PM IV σ. 756 
ιήν θιωριί γοναικνίαν Ή 4πιχραιήααοα όνομααία Lord of Asine βαοίζιιαι 
(Ις άπαιηλήν ίνιύπωοιν. ιού (οχυρού πηγουνιού έχληηθινιος ιός γινιιιίόος. Met* 
4πΐφυλοξ(ως προιιίνιιπι ιαύιιαις πρός ιόν Δία Οπό ιοΟ Nilsson MMR 
1950 ο. 114. Άλλ" ούΑΑν άνΑριχόν (ΙΑωλον ιοιαύιης χλίμαχος γνωρίζω έχ 
Κρήιης χαί μυκηναϊκής Ελλάδος Ό Pereson, δοιις 4θια>ριι ιήν χιφαλήν 
ιής‘Αοίνης και’ όρχάς Ανδρικήν, μιιίβαλι γνώμην, χαί ouWAeorv αΰιήν προς 
ιά 4χ Κρήιης ιΙΑωλα παραιηρών ·4χπληχιιχήν όμοιόιηια* πρός ιήν Οeov 1 
4χ Γάζι (RGPT 1912 ο. 100 οημ. 1). *Ειι μ>γαλυι4ρα (Ιναι ή όμοιόιης πρός 
ιήν χ(φαλήν 4χ Καλού Χωριού. (Σημιιωιέον όιι χαί ιό Ίιρόν ιής Άοίνης (I- 
ναι «ύπομυχηναΐχόν· ιός ΙΑιιζιν 6 Evans I. ά.). ΑΙ όμοιόιηιις αυιαι χαί ή μι- 
γίοιη Αναλογία τοδ Ιιροΰ πρός χρηιιχά ΙιρΑ, 4ξ ών προήλθον χαιά κανόνα ft 
Αωλα μιθ' ύγωμένων χιιρών, χαθιαιώοι πιθανήν ιήν γνιόμην Αιι χαί ή χιφπ- 
λή ιής Άοίνης Αύναιαι νά Ανήχη (Ις όμοιον ιΙΑωλυν. Ή Αιαπίοιωοις ιής ΰ- 
πάρΐιως (ΙΛώλων ιού ιύπον ιούιου 4ν ιή χυρίως ΈλλάΑι θά ήιο σημανιιχή 
χαί Αιά ιό πρόβλημα ιής χαιαγωγής ιών πιιρυγωιών (ΙΑωλίων πβ. ανώι. ο. 
312. Μιιαζύ ιών πιθανών ΐμημάιων χυλινΑριχών ΥΜ 111 (ΙΑώλων Αύναιαι 
ϊοακ νά ουγχαιαριθμηθή ιό 4χ ΚνωοοΟ PM IV ο. 211 (Ιχ. 163, όπ(ρ πάνιως 
Λ4ν (Ιναι Αγγιΐον, Αιόιι οιιριίιαι πνθμίνος, οονιχίζιιο δί άνω (Ις αυμφυές 
ιμήμα θραοοθνν. Ό Evans ιό χαραχιηρίζιι ώς vessel, άοιραλώς δί ιό 4ξι· 
λόμβανίν ώς ιΐγγιΐον, Αιόιι ιήν πρός ιά άνω προιζοχήν άποχαλιϊ «λαιμόν· 
(neck) χαί Αιόιι λ4γιι διι ιούιο 4χρηοίμ(νο( Αι* ίλαιον χρίομαιος. Ό θιω· 
ρονμίνος «λαιμός· Αύναιαι, νομίζω, νά (tvoi ή ίναρζις χορμοΟ (ΙΑωλίου, δοιις 
χαί ιΐς άλλος π·ριπιώθ(ΐς (ιίλώλιπν Ίιρού Διπλών Πιλίχιων) (Ιναι λίαν oia- 
νός. ( Επιβης 6 4ξ4χων Ααχιύλιος 6 οχημαιιζόμοος (Ις ιό άνώκρον μ4ρος toO 
χνλίνΑρον 4παν(νρίοχιιαι (Ις ιούιο). Νομίζω διι ιό άνιιχιίμινον Αύναιαι νά 
Ανήχη (Ις (ΙΑώλιον. Λ(Αομ»νου όιι (ύρέθη 4τΐός ιοΟ Ιίρού ιής «ΟΙχίας ιού 
Λρχιιρ4ως· χαί παρά ιόν βωμόν. Πιθανώς xat4nto(v 4χ κόγχης ιινός ύπαρ- 

χούαης (Ις ιόν παραχίιμχνον ιοίχον. Ό Μαρινάιος (Λ Κ 1939 - 41 ο. 87) 
φαίνιιαι ύποθ4ιων διι ό μικρός πούς 4χ Ιχλαβοχάμπου θά ήΑύναιο νά Ανήκη 
(Ις (ΙΑωλον μ(ΐά Προοθιιων ποΑων ως ιά ιού Καρηίου, παραιηρών πάνιως 
διι ιαύια it ναι μιιογινιοιιρΟ Μνήμην tun ίνός άναλόγου 4χ Γονφνιών χαί δύο 
έχ Μαλίων.
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III .Ν'. θ'

Είκ. 1. —Ναΐσκος καί ειδώλια εκ Κνωσού. Είκ. 2.—Ειδώλια εκ Φαιστού καί °Αγ. Τριάδος.

Είκ. 3. —Ίερ& σκεύη έκ Καρφιού καί Κουρεών.
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ΠΙΝ. Γ

Είκ. 1. — Τμήματα εί5ωλίων τής Συλλογής Ι\αμαλάκη.
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ΙΙΙΝ. ΙΑ'

Είκ. 1.—Παράστασις έπί 
σαρκοφάγου εκ Μιλάτου.

Είκ. 2 νείς τΰ μέσον). — Παράστασις έπί σαρκοφάγου έκ Βαθειανου Κάμπου.
Είκ. 3 (άνω δεξιά).— Σφραγίς αγνώστου προελεύσεων. 
Είκ. 4 (κάτω δεξιά).— Σφραγίς εκ Γουρνιών.

Είκ. δ.—Σφραγίς έκ Μαλίων. Είκ. 7.—Σφράγισμα έκ Φαιστού·

Είκ. 8 (αριστερά). — Παράστασις 
έπί διαδήματος

έπί αγγείου έκ Φυλακωπής. Είκ. 9 (εις τό μέσον), 
έκ Σίφνου. Είκ. 10 (δεξιά). — Σφραγίς έκ Μοχλού.

— Παράστασις
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1I1N. IB'

Είκ. 1 (αριστερά). — Σφράγισμα εκ Κνωσού. Είκ. 2 (μέσον). — Δακτύλιος έκ Φαιστού. 
Είκ. 5 (δεξιά). — Σφράγισμα έκ Ζάκροο.

Είκ. 4 (αριστερά). — Σφράγισμα έκ Ζάκροο. Είκ. 5 (μέσον). — Σφράγισμα έκ Κνωσού. 
Είκ. 6 (δεξιά). — Σφρχγις άγνωστου προελεύσεως.

Είκ. 7 (αριστερά). — Σφραγίς έκ Μυκηνών. Είκ. 8 (μέσον). — Σφρά
γισμα έξ 'Αγίας Τριάδος. Είκ. 9 (δεξιά). — Πλακίδιον έκ Μιδέας.
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τωτοί διαδήματος άναλόγου προς τό των ειδώλων τής Γόρτυνος, αλλά 
μέ τούς δδόντας διευθυνομένους πλαγίως. Έπί τοϋ κορμοί, δηλοίν- 
ταΓοί μαστοί. Οι βραχίονες εκτείνονται λοξατς, έκ δέ τών πήχεων δ 
εις ελλείπει, δ έτερος, ού σώζεται ή έναρξις, έκάμπτετο προ τοΰ στή
θους. Αί άναλογίαι προς τά είδωλα εκ Γόρτυνος καί ή πιθανή προ- 
έλευσις εκ τοΰ ιεροί του Γάζι δεικνύουσι τούς ΥΜ III β χρόνους.

Έν προκειμένφ δέον να ληφθώσιν ύπ’ ό'ψιν καί δυο άπεσπασμέ- 
ναι χειρες, άνήκουσαι εις δυο διάφορα είδωλα καί προερχόμενοι έξ 
'Αγίας Τριάδος, δημοσιευθεΐσαι υπό τής Banti εις Annuario 
1941 - 3 σ. 51 είκ. 30, πβ. σ. 40, σ. 52 Βάσει τούτων ή ιδία ύπε- 
στήριξεν δτι πιθανώτατα ύπήρξεν έν 'Αγία Τριάδι ή λατρεία τής θεάς 
μεθ’ υψωμένων χειρών καί δή έν τφ ίερφ μετά θρανίου, ένθα άνευ- 
ρέθησαν σωληνοειδή σκευή δμοια προς τά εκ Πρινιά, Γάζι καί Γουρ- 
νιών. Παρατηρεί πάντως δτι αί χειρες τών ειδώλων δεν άνευρέθησαν 
έν τφ ίερφ τουτφ, αλλά σποραδικώς είς άλλα σημεία τοΰ χώρου. Την 
μή άνεύρεσιν ειδώλων έν τφ ίερφ αποδίδει εις τό δτι ταίτα άφηρέθη- 
σαν κατά την έγκατάλειψιν ή καταστροφήν του ή είς τό οτι ήσαν έκ 
φθαρτοί υλικοί. 'Ομοια είναι ή περίπτωσις τοΰ ιεροί τής Κουμάσας, 
ένθεν έχομεν τά σωληνοειδή σκευή, ούχί δέ καί τά πιθανώς ύπάρξαν- 
τα είδωλα. Αί έξ 'Α. Τριάδος χείρες εύρίσκονται έν τφ Μ. 'Ηρακλείου.

4. ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ή θεά ‘μεθ’ υψωμένων χειρών απεικονίζεται κατά τούς ύστερους 
μινωϊκούς χρόνους ούχί μόνον πλαστικώς, αλλά καί γραπτώς. Άπαν- 
τώσιν έπίσης χαρακταί παραστάσεις αυτής έπί σφραγιδόλιθων.

Γραπτή παράστασις μορφής μεθ’ υψωμένων χειρών (Πίν. ΙΑ', 
είκ. 1) άπαντά έπί τής έτέρας τών στενών πλευρών σαρκοφάγου έκ 
θαλαμοειδούς τάφου τής Μιλάτου,28. Ταΰτης δηλοίνται τά σκέλη, 
ως εάν ή μορφή έφερε βραχύ ένδυμα, εκατέρωθεν δέ τής κεφαλής κυ
ματοειδείς γραμμαί, κάτωθεν δέ αυτής ιχθύς. 'Ο Evans πιθανώς λό- 
γψ τής απουσίας μακράς έσθήτος έξέλοβε τήν μορφήν ως άρρενα θεόν. 
Τάς γραμμάς εκατέρωθεν τής κεφαλής παραβάλλει προς τάς ακτίνας του 
βαβυλωνιακοΰ ηλιακοί θεοί Σαμάς, βάσει δμως τοιχογραφίας χορεύ
τριας έκ Κνωσού άπέκλινε τελικώς προς τήν άποψιν δτι πρόκειται πε
ρί κόμης κυματιζοΰσης λόγφ τής καθόδου τής μορφής έκ τών ουρα
νίων σφαιρών. Τό καμπύλον θέμα, δπερ είκονίζεται δεξιά τής μορφής, 
ερμηνεύει ως ασπίδα καί παραβάλλει προς τάς παραστάσεις θεότητος 12

12S) Evans Myc. Tree and Pillar Cult σ. 76 (174) εξ. είκ. 50. Πβ. Nils
son MMR σ. 344.
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μετ’ άσπίδος επί μυκηναϊκού δακτυλίου καϊ επί πλακιδίου εκ Μυκη
νών. Την άποψιν δτι πρόκειται περί θεάς μετ’ άσπίδος δέχεται καί ό 
Matz (Gottererscheinung und Kultbild 1958 σ. 26).

’Οφείλω νά παρατηρήσω δτι τα καμπύλα θέματα, άτινα ό Evans 
έξέλαβεν ώς ασπίδα βάσει σχεδίου περιλαμβανομένου έν τή αρχική δη
μοσιεύσει, δεν έχουσι σχήμα άσπίδος. Τούτο καταφαίνεται έν έτέρα δη
μοσιεύσει, ένθα παρέχεται διάφορον σχεδίασμα129. Θεωρώ πιθανόν 
δτι τά εκατέρωθεν τής μορφής καμπυλόγραμμα θέματα παριστώσι 
βράχους κατά τόν συνήθη συμβατικόν τρόπον δηλώσεως αυτών. Ώς 
προς τό γένος τής μορφής δέον νά παρατηρηθή δτι ή άπουσία τής μα- 
κρδς έσθήτος δεν άποτελεΐ άπόδειξιν δτι πρόκειται περί άρρενος. Ό 
ιχθύς καί οί βράχοι ύποδηλούσι πιθανώς δτι πρόκειται περί τής θα- 
λασσίας ύποστάσεως τής θεάς. (Σημειωτέου δτι μορφή μεθ’υψωμένων 
χειρών ίσταμένη μεταξύ δύο ιχθύων άπεικονίζεται καί επί σφραγΐδος 
τού Μουσείου 'Ηρακλείου άριθ. 944, ήτις περιγράφεται κατωτέρω, βλ. 
πίν. ΙΒ', είκ. 6). Ό άναδημοσιεύσας την παράστασιν Eevi παρατηρεί 
απλώς δτι πρόκειται περί λατρευτικής σκηνής"0. Ό Η. R. Hall"1 
θεωρεί την εικονιζομένην μορφήν Δία - Ποσειδώνα καί Βελχανόν.

Μορφή μεθ’ υψωμένων χειρών επαναλαμβάνεται καί επί ΥΜ III β 
σαρκοφάγου έκ Βαθειανού Κάμπου. (Πίν. ΙΑ', είκ. 2). Ό δημοσιεύων 
Μαρινάτος 132 παρατηρεί δτι «καί αι δύο χεϊρες είναι άνυψωμέναι εις 
τήν συνήθη μινωϊκήν χειρονομίαν τής προσευχής. ’Επί τής κεφαλής 
άναγνωρίζεται πιθανώς κράνος». Είναι προφανώς θείσ μορφή φέ- 
ρουσα άνατολικόν χιτώνα καταλείποντα τόν δεξιόν ώμον άκάλυπτον. 
'Ο Πλάτων 1,3 ερμηνεύει τήν μορφήν ως ιερέα φέροντα μάσκαν μετά 
κερατοειδών άποφύσεων. ’Εσχάτως ό Bielefeld 131 θεωρεί άνδρα (;) τήν 
μορφήν ταύτην.

Παρατηρώ δτι τό παρέχον τήν έντύπωσιν κράνους ή μάσκας είναι 
ή δπίσω φερομένη κόμη. (Λίαν άνάλογος είναι ή πλαστική άπόδοσις 
ταύτης επί τών συγχρόνων ειδωλίων τού χορού τού Παλαικάστρου) "6.

us) prehist. Tombs of Knossos είκ. 107 σ. 99 - 100.
"°) Arkades είχ. 657 σ. 639.
ΐ3ΐ) Aegean Archaeology σ. 151 είκ. 52.
I32) Arch. Anzeiger 1931 σ. 247 είκ I καί σ. 250. Πβ. Zervos Ι/art 

de la Crete είκ. 778.
lss) Melanges Picard σ. 842 · 3.
■si) Wiss. Zeitschrift Univ. Greifswald, Sprachwiss. Reihe, 4 - 5 IV 

1954 - 5 σ. 390 σημ. 57.
1S5) Zervos 1/ art de la Crete 1956 είκ. 794. Πβ. άνάλογον άπόδοσιν 

τής κόμης εις Brock Fortetsa πίν. 144 άρ. 339. Τήν παρατήρησιν οφείλω 
εις τόν κ. Miiller - Karpe.
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Λεπτομέρειαι δεν δηλούνται. Ενδιαφέρουσα είναι ή πλαγίως φερομέ- 
νη ταινιωτή έσθής, ήτις άπαντά ήδη καί επί μνημονευόμενου κατωτέ
ρω MM II σφραγίσματος εκ Φαιστού. Άμφοτέρας τάς μορφάς, τής 
Μιλάτου καί τού Βσθειανού Κάμπου, θεωρεί ό Matz (έ. ά. σ. 26, σ. 
37) λόγφ τής χαρακτηριστικής χειρονομίας ως άπεικονιζοΰσας επιφαι
νόμενος θεότητας «in deren Schutz der Tote steht». Ή άποψις αυ
τή είναι ή πιθανωτέρα. Ή θεότης λόγφ τού κυρίως χθονίου χαρακτή- 
ρος αυτής ήδυνατο νά συνδέηται προς τούς νεκρούς.

Έπί τής λαμπράς αδημοσίευτου σαρκοφάγου εξ Επισκοπής Πέρα- 
πέτρας άνακαλυφθείσης υπό τού Πλάτωνος απεικονίζονται μορφαί ύ- 
ψούσαι κύπελλα καί ιερά σύμβολα καί μεταξύ αυτών μορφή ύψούσα 
τάς χεΐρας. Δεν είναι εύκολον νά άποφανθή τις αν πρόκειται περί θεάς 
έπιφαινομένης μεταξύ των πιστών αυτής ή περί θνητού ποιοΰντος λα
τρευτικήν χειρονομίαν. Τήν θεάν δύναται νά παριστά μικρόν εΐδώ- 
λιον μεθ’ υψωμένων χειρών προσκεκολλημένον έπί τού πώματος τής 
λάρνακος. Γενικώς δέον νά παρατηρηθή ότι ή άπεικόνισις τής θεάς 
μεθ’υψωμένων χειρών έπί ΥΜ III σαρκοφάγων δεν ξενίζει, αφού καί 
άλλα σχετιζόμενα προς τήν λατρείαν θέματα ως διπλοί πελέκεις, κέρα
τα, ταύροι, γρύπες έμφανίζονται συχνότατα επ’ αυτών. Τά σχετικά πα
ραδείγματα συνεκέντρωσεν ό Fr. Matz εις τήν ανωτέρω μνημονευθεΐ- 
σαν μελέτην σ. 26.

Έπί ΥΜ III σφραγιδόλιθου έκ στεατίτου αγνώστου προελεύσεως 
(άριθ. Μουσείου Ηρακλείου 1294) νύν τό πρώτον δημοσιευομένου 
(Π ίν. ΙΑ', είκ. 3) απεικονίζονται δύο μορφαί γυναικειαι έναντι άλλή- 
λων μεθ’ υψωμένων χειρών άμελώς δηλουμένων έν άποσπάσει από 
τού σώματος, διά τής συνήθους τεχνοτροπίας τών χρόνων τούτων. Αί 
γυναίκες φέρουσι μινωϊκήν έσθήτα στολιδωτήν. Σαφέστερον δηλούται 
ή προς τά δεξιά μορφή, ής διακρίνονται καί αί παλάμαι μετά διεσταλ- 
μένων δακτύλων. Οι χαρακτηριστικοί μακροί λαιμοί, ή γωνιώδης θέ- 
σις τών πήχεων καί ή ξηρότης καθιστώσι πιθανόν δτι δ τεχνίτης ει- 
χεν ύπ’ όψει πραγματικά πήλινα είδωλα τής θεάς.

Όμοια παράστασις άπαντά καί έπί συγχρόνου σφραγιδόλιθου έκ 
Γουρνιών 138 (πίν. ΙΑ', είκ. 4), έπί τού όποιου απεικονίζονται δύο μορ
φαί γυναικειαι. Έξ αυτών ή ετέρα αίρει άμφοτέρας τάς χεΐρας, ένώ 
τής άλλης δηλούται μόνον ή μία χειρ. Εις τό παρεχόμενον έν τή πρώ
τη δημοσιεύσει σχεδίασμα άπεδόθη άνακριβώς ή ετέρα τών μορφών ως 
φέρουσα έπί τής κεφαλής άντικείμενόν τι όμοιάζον προς πτηνόν. Κα
τά τήν γενομένην νέαν έξέτασιν άπεδείχθη δτι πιθανώτερον αί μορφαί

1Ββ) Gournia σ. 54 είκ. 28, 8α.
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άμφότεραι φέρουσι κωνικάς τιάρας άνωθεν διαδημάτων, ως πλεΐστα 
τών έξετασθέντων ειδώλων, καί ούτω αποδίδονται εις τό δημοσιεύομε 
νον νΰν ύφ’ υμών σχεδίασμα. Αί μορφαί φέρουσι στολιδωτάς έσθήτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τά έξετασθέντα ανωτέρω δείγματα τοΰ τΰπου τής θεάς μεθ’ υψω
μένων χειρών ΥΜ III καί ύπομινωϊκών χρόνων άποτελοΰσι σύνολον 
ομοιογενές δυνάμενον νά έξετασθή αυτοτελώς. “Ενεκα τοΰ λόγου τού
του προετάξαμεν και ημείς την μελέτην τής όμάδος ταύτης, ήτις πα
ρουσιάζει κα'ι τό όντως μοναδικόν φαινόμενον τών μεγάλης κλίμακος 
ειδώλων. Έν τοΰτοις ό τύπος δεν σπανίζει κατά τούς παλαιοτέρους 
τής ΥΜ III φάσεως χρόνους, ώς έλέχθη υπό τής Banti 131 θεωρού- 
σης ώς μόνον πιθανόν πρώιμον δείγμα τον άλλως ύποπτον δακτύ
λιον τής Κοπεγχάγης. Έκ τής ήμετέρας έρεύνης προέκυψαν παραστά
σεις τινές τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών παλαιότεραι τών χρόνων 
τούτων και άναμφισβητήτως συνδεόμενοι προς τά όψιμα δείγματα.

Ή τελετουργική έπισημότης, τό μέγεθος καί ή αριθμητική πυκνό- 
της τών υστέρων δειγμάτων δεν είναι στοιχεία ικανά όπως στηρίξωσι 
τήν άποψιν ότι ή ΥΜ III θεά μεθ’ υψωμένων χειρών είναι τι τε
λείως νέον από θρησκευτικής άπόψεως. 'Ως ούσιωδώς συνεχής είναι ό 
μινωϊκός πολιτισμός μέχρι τών ύπομινωϊκών χρόνων καί ώς παλαιότε- 
ρα ιερά ύπόκεινται τοΰ 'Ιερού τών Διπλών Πελέκεων, τοΰ 'Ιεροΰ τοΰ 
Μικρού ’Ανακτόρου, τοΰ Δωματίου τής Πηγής έν Κνωσφ καί τοΰ 'Ιε- 
ροΰ τής Γόρτυνος ούτω καί ή έπιβιοΰσα λατρεία είναι κατ’ ουσίαν ή 
αυτή ,Β8. Προφανώς πρόκειται περί τών αυτών καί πρότερον θεοτήτων 
μετά τών αυτών συμβόλων. Έπεκράτησεν απλώς ό μάλλον άνταποκρι- 
νόμενος προς τάς πλαστικάς αντιλήψεις τής εποχής τύπος τής ιερατι
κής ακινησίας αντί τοΰ παλαιοτέρου έλευθέρως κινούμενου τύπου τών 
MM III - ΥΜ I χρόνων. Ό λόγος αύξήσεως τής κλίμακος καί τοΰ α
ριθμού τών λατρευτικών είδιόλων οφείλεται ούχί είς μεταβολήν τών 
θρησκευτικών αντιλήψεων, αλλά πιθανώτατα είς τήν δημιουργίαν ιερών 
δημοσίων, καί ούχί οικιακών ώς πρότερον. Τούτο άπεδείχθη είς Γουρ- 
νιά καί Καρφί, ένθα άνεσκάφησαν ολόκληροι οί συνοικισμοί. 'Έκα
στος έκ τούτων, ήτοι αί ΥΜ III οίκίαι τών Γουρνιών καί τό ύπομι-

187) Divinita Femminili σ. 12. Πβ, αύτ. σημ. 3. 
1Β8) Βλ. άνωτ, σ. 199, σ. 203, σ. 205 · 6.
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νωϊκόν χωρίον τοϋ Καρφιού, είχε τό ιερόν αυτού, ένθα συνεκεντροϋτο 
ή λατρεία ι,!>.

Άφ’ ετέρου τό κωδωνοειδές σχήμα τοΰ κατωτέρου τμήματος τών 
υστέρων είδώλαιν καί ή γενική σχηματικότης αυτών δεν πρέπει να θεω- 
ρώνται κατάλοιπα «παλαιοτάτης παραδόσεως εκ πρωτογόνου εποχής», 
ως έλέχθη υπό τοϋ Karo uo, ή ως ενδειξις «θρησκευτικού συντηρητι
σμού» ή ως στοιχεΐον προϋπαρχούσης λαϊκής θρησκείας έπιβληθεί- 
σης ιιετά την καταστροφήν τών ανακτόρων, ως ειπεν ό Evans διά τό 
ιερόν τοϋ Μικρού ’Ανακτόρου ι42. Ούδεμία ενδειξις υπάρχει ότι προ 
τής καταστροφής τών ανακτόρων ύφίστατο ιδιαιτέρα παράδοσις λαϊκής 
θρησκείας χρησιμοποιούσα είδωλα χονδροειδούς τόπου, παραλλήλως 
προς τήν κομψήν ανακτορικήν τέχνην. Άπόδειξις τούτου είναι ότι κα
τά τούς MM III - ΥΜ I χρόνους έχομεν κομψά ειδώλια ούχί μόνον έκ 
τών ανακτόρων, αλλά καί 1ξ οικιών, επίσης δε εξ ιερών μή ανακτορι
κών, έκ Τυλίσου, Νίρου, Παλαικάστρου, Πισκοκεφάλου, Λιμενικής 
Πόλεως. Άντιθέτως κατά τούς ΥΜ III χρόνους ειδώλια τοϋ σχημα
τικού καί δύσμορφου τύπου χρησιμοποιούνται καί έν τφ> μυκηναϊκφ 
μεγάριρ τής Αγίας Τριάδος. Ενιαίος δέον νά θεωρηθή ό τύπος τής 
θεάς μεθ’υψωμένων χειρών κατά τούς προ καί μετά τό 1400 χρόνους, 
τών διαφορών άποδιδομένων κυρίως εις τήν προσαρμογήν προς τάς 
έκάστοτε τεχνοτροπικάς αντιλήψεις.

Πολλοί τών μελετητών άντελήφθησαν τήν ουσιώδη ταυτότητα τής 
υστέρας θεάς προς τήν θεάν τών χρόνων ακμής τοΰ μινωϊκοϋ πολιτι
σμού. Οϋτω ό Nilsson 113 ταυτίζει τήν θεάν μεθ’ υψωμένων χειρών 
καί ό'φεων τών Γουρνιών προς τήν MM III θεάν τών ό'φεων Κνω
σού. Άλλ’ ή άναζήτησις τών παλαιοτέρων προδρόμων τοΰ τύπου άγει 
ημάς έτι ύψηλότερον. ’Ακολουθεί έξέτασις τών πρωίμων δειγμάτων 
κατά χρονολογικήν τάξιν.

139) Πβ. Nilsson MMR σ. 77 σημ. 1, σ. 80 Ιξ. Picard Rel. Pre- 
hel. σ. 70

14“) Haas Bilderatlas zur Religionsgeschichte, Religion des agai- 
schen Kreises a. VIII καί Archiv fur Religionswiss. VII 1904 σ. 131.

,41) Nilsson MMR o. 309 - 10. *0 P e r s s o n RGPT a. 100 άμφι- 
σβηιών τήν χρονολόγησιν πάντων τών μεγάλων ειδώλων μεθ’ υψωμένων χει
ρών εις τούς ΥΜ III χρόνους λέγει ότι τό κυλινδρικόν σχήμα τούτων αποτελεί 
περαιτέρω έξέλιξιν τοΰ σχήματος τών ΠΜ III ανθρωπόμορφων ρυτών ώς τά 
τοϋ Μόχλου καί Μαλίων. ’Αλλά ταΰτα δέν είναι κυλινδρικά, ώς λέγει ό Pers- 
son, καί ουδόλως δύνανται νά συναφθώσιν πρός τά νεώτερα είδωλα.

>«) BSA XI σ. 14.
14s) Έ. ά. σ. 310 - 311.
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ΠΑΛ ΑΙΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

'Ομίλων ό Evans περί της θεάς εν ναΐσκφ εκ τοϋ Δωματίου της 
Πηγής εν Κνωσφ λέγει δτι ή στάσις αΰτη φαίνεται νά άνήκη εις πολύ 
παλαιοτέραν θρησκευτικήν "παράδοσιν, αναφέρει δε την εύρεσιν των 
ανοικτών παλαμών ένός’νπηλίνου ίείδωλίου τοϋ τύπου\τούτου εντός 
τών νεολιθικών κτισμάιων [τής κεντρικής αυλής ,4). Τό πράγμα είναι 
αμφίβολον καί λόγφ τής έλλείψεως τοϋ υπολοίπου ειδωλίου 145 καί λό· 
γφ τής γενικής αρρυθμίας τών νεολιθικών ειδωλίων, περί τής ακριβούς 
στάσεως τών οποίων δεν δυνάμεθα να ώμεν βέβαιοι,4β.

Ι44) PM II σ. 129. ΙΊβ. αύτ. είκ. 3 α α καί σ 13.
14δ) Διά τό ζήτημα τών νεολιθικών ανθρωπόμορφων ειδωλίων πβ. καί ένα 

πόδα μετά βάσεως Furness BSA 48 1953 πίν. 30 α 23ΔΠβ σ. 133
,4Β) Άμεσος σχέσις δέν φαίνεται νά ύπάρχη μεταξύ τών μορφών μεθ' υ

ψωμένων χειρών τών υστέρων μινωϊκφν χρόνων καί τών λεγομένων «Kroten- 
darstellungen», αϊτινες, ώς εσχάτως άπεδείχθη, [άπεικονίζουσι ανθρώπινος 
μορφάς λίαν έσχηματοποιημένας, μεθ’ υψωμένων χειρών καί διεσταλμένων πο- 
δών, ενίοτε έπιδεικνυούσας τό αίδοϊον. Βλ. τήν πρόσφατον συγκεντρωτικήν ερ
γασίαν τοΰ Quitta είς Forschungen zur Vor - und Friihgeschichte Nr 2 
Varia Praehistorica σ. 51 - 81. Αί μορφαί αδται άπαντώσιν επί τής καλου- 
μένης Bandkeramik, επίσης επί σφραγίδων τοΰ τέλους τής τρίτης χιλιετηρί- 
δος καί τών αρχών τής δευτέρας έν Μεσοποταμίφ καί Αίγύπτφ καί επί ανα
τολικών αγγείων, τών όποιων τά παλαιότατα άνήκουαιν είς τήν τετάρτην χιλιε
τηρίδα (Σοΰσα I, Tepe - Giyan V,]Obeid, Djemdet Nasr). Τινά τούτων δια- 
τηροΰοι σαφέστερον τόν ανθρωπόμορφων χαρακτήρα: Πβ. τό έκ Στάρτσεβο 
αύτ. πίν. 6. Ή πιθανωτέρα ερμηνεία τών παραστάσεων τούτων, αί όποϊαι άνευ 
αμφιβολίας άποτελοϋσιν ομοιογενές σύνολον, είναι ή συσχετίζουσα αύτάς πρός 
τάς μαγικάς ιδέας τής αναπαραγωγής, αύτ. σ. 76. Τούτο έπιβεβαιούται έκ πα- 
ραστάσεως τοιούτων μορφών έν στάσει συνουσίας έκ Μουσιάν τής Περσίας τής 
περιόδου Djemdet Nasr, αύτ. σ, 55 είκ. 16, 3, και έκ τοΰ δτι αί μορφαί δια- 
κρίνονται είς ανδρικός (ιθυφαλλικός) καί γυναικείας. Αί δεύτεροι νοούνται πι
θανώς τίκτουσαι καί αί χεϊρες διαστέλλονιαι κατ’ αντιστοιχίαν πρός τά σκέλη 
διά λόγους συμμετρίας (αΰτη φαίνεται νά είναι ή άποψις τού Q u ί 11 a αΰτ. 
σ. 69) ή πιθανώτερον λόγφ τής λίυν διαδεδομένης καί έπί τής συμπαθητικής 
μαγείας βασιζομένης πίστεως δτι κατά τόν τοκετόν τά] πάντα δέον νά είναι ά“ 
νοικτά, επομένως καί αί χεϊρες. Τό θέμα διεπραγματεύθη ήδη 6 Wjo 11 e r s 
AE 1892 σ. 226 - 7 σ. 229. (Άντιθέτως τό συνέχειν τάς χεϊρας εμποδίζει τόν 
τοκετόν, πβ. Άντωνΐνον Λιβεράλιν 29). ’Ανάλογοι είναι πλαστικοί μορφαί έπί 
αγγείων έκ Tordos καί Vinca, Γεϊδωλα έκ Mahren καί Butmir καί έκ τών 
άνωτέρων στρωμάτων Vinca: βλ. Κ Gr und man η είς Jahrbuch 68, 
1953 σ. 29 έξ. Συγκριτικόν πίνακα όμοιων μορφών ώς «Fruchtbarkeitsgotti- 
nen» έδημοσίευσεν ό Schachermeyr Die altesteniKulturen Griechen- 
lands 1955 σ. 90 είκ. 16, Μορφαί άνήκουσαι είς τόν τύπον τούτον άπαντώσι 
καί έν τφ έλληνικφ χώρφ, ήτοΓ έπί νεολιθικού οστράκου εΰρεθέντος μεταξύ 
Λαρίσης,καί Τυρνάβου Grundmann ε. ά. σ. 33' έπί άδημοσιεύτου, καθ’
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'II παλαιοτέρα βέβαια παράστασις θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών ά
παντά: επί σφραγιδόλιθου προερχόμενου εκ τοϋ εσχάτως άνακαλυφθέν-

όσον γνωβίζω, άκαταγράφου αναγλύφου τεμαχίου πίθου τοΰ Έθν. Μουσείου 
πιθανώς εκ Θεσσαλίας, της II νεολιθικής περιόδου- επί οστράκου έκ Τσαγγλίου 
Delvoy e εις BCH LXX 1946 σ. 125 έπί ειδωλίου έκ Δελφών Nilsson 
MMR σ. 305 είκ 149' έπί μεσοκυκλαδικοϋ αγγείου έκ Φυλακωπής Excav. 
at Phylakopi JHS Suppl. 4, 1901 πίν. XIII, 19 καί Zer vos L’ art des 
Cyclades σ. 143 είκ 173 έπί αγγείου έκ Φυλακωπής μιμούμενου ΥΜ I πρό
τυπα αΰτ. είκ. 272. Έν Κρήτη ο τύπος άπαντά έπί τρίπλευρου σφραγΐδος έκ 
Καστελλίου ΙΙεδιάδος βλ. Evans Palace of Minos I σελ. 124 είκ. 93 
Adi, καί Matz Friihkret. Siegel πίν. XIX 7· έπί MM II άμφορίσκου 
έκ τοϋ ανακτόρου Φαιστού Festos πίν. XXVIII, Ann. 1939 - 40 σ. 25 είκ. 
32' έπί τοϋ ένεπιγράφου χρυσοΰ δακτυλίου τοϋ Μ. Σπηλιού BSA XXVIII 
1926 - 7 σ. 284 είκ. 37. Ό τύπος άπαντα καί έπί ΠΜ I - II πυξίδος έκ τοϋ 
θολωτοϋ τάφου Λεβήνος, τοϋ άνασκαφέντος τελευταίως (1958) ύπ’ έμοϋ. Εις τήν 
αυτήν πιθανώιατα κατηγορίαν άνήκουσιν αί χαρακταί μορφαί έπί Μ Μ I πρό- 
χου έκ Μαλίων Demargne Deux representations de la deesse minoenne, 
Melanges Glotz I σ. 305 εξ. πίν. Ill, πβ. καί Mallia, Necropoles I πίν. 
XXXVII, XIX (Τήν ΰπόδειξιν οφείλω εις τόν κ. Πλάτωνα). Τούτων μία δια- 
στέλλει τούς πόδας καί έιέρα τάς χεΐρας. Τήν ιερότητα τής παραστάσεως άρ- 
νεΐται ό Nilsson MMR σ 401-2 σημ. 29, άλλα πβ. Picard Rel. 
Prehell. σ. 111. Εις συγγενείς τύπους άνήκουσιν: μορφή έπί πλακιδίου φαγεν
τιανής PM I είκ. 228 Ζ, ιθυφαλλικόν είδώλιον μετά διεσταλμένων σκελών 
άριθ. Μουσείου ’Ηρακλείου 69, μορφαί τινές τών σφραγισμάτων έκ Ζάκρου 
JHS 1902 πίν. VII 44-46, ανάγλυφοι μορφαί έπί Μ Μ I προχοϊδίων έκ Κου- 
μάσας Vaulted Tombs πίν. II 4116, καί πιθανώς γραπτή δι' έρυθροΰ μορφή 
έπί καμαραϊκού άμφορίσκου έκ Φαιστού Boll, d’ Arte 1956 σ. 254 είκ. 33, 
χαρακτηριζόμενη ΰπό τοΰ δημοσιεύοντος αΰτ. σ. 256 ώς «πολεμιστής». Κρητι
κά δείγματα τοϋ τόπου, ώς τά μνημονευθέντα έκ Καστελλίου καί Μαλίων, 
έχουσιν ήδη παραλληλισθή πρός τάς «Krotendarstellungen» έκ τής ’Ανατολής 
καί Κεντρ. Ευρώπης Quitta ε. ά. είκ. 16, 7 σ. 56, Delvoye έ. ά. Τό 
έκ Καστελλίου είναι λίαν δμοιον πρός μορφήν άπαντώσαν έπί πρωτοαιγυπτια- 
κής σφραγΐδος PM IV σ. 501 είκ. 445 καί έπί αγγείου έκ Tepe - Giyan 
Schachermeyr ε. ά. είκ. 16, 3. Περιέργως δ Schachermeyr έ. ά· 
σ 216 χαρακτηρίζει τοϋτο ώς Genreszene. Ή μορφή τοΰ μεσοκυκλαδικοϋ άγ- 
γείου έκ Φυλακωπής είναι λίαν ανάλογος πρός μορφήν έπί αγγείου έκ Βοημίας 
Quitta έ. ά. είκ. 17, 5. Δέν είναι λοιπόν ακριβές τό λεγόμενον υπό τοΰ 
Grundmann Jahrb. 68, 1953 σ. 30 on μόνον τό γραπτόν νεολιθικόν 
όστρακον έκ Λαρίσης - Τυρνάβου συνδέει τό Αίγαΐον πρός τάς άναλόγους πα
ραστάσεις τής ζώνης τοΰ Δουνάβεως. ’Υπό Valentine Muller Journal of 
Near Eastern Studies III 2 April 1944 σ. 88 έξετάζονται συγγενείς παραστά. 
σεις έκ δυτικής ’Αφρικής καί τής ανατολικής αιγυπτιακής έρήμου : παρατηρεί 
δτι ό τύπος φαίνεται παρουσιαζόμενος από τών παλαιολιθικών χρόνων, ανάγε
ται δέ εις τελείάς συνδεομένας πρός τήν φυσικήν καί ζωικήν γονιμότητα. Ή 
χειρονομία οΰσα κατ’ άρχάς «instinctive gesture of excitement» άπέβη έν 
τέλει θρησκευτική. Πιθανώς ή σημασία αυτής έποίκιλλε άναλόγως τοΰ άν έ-
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τος εργαστηρίου σφραγιδόλιθων των Μαλίων, δπερ άνεσκάφη υπό τοΰ 
Dessenne14'. Οϊ σφραγιδόλιθοι άνεκαλΰφθησαν μετά MM I β αγ
γείων. Έπ'ι τοΰ λίθου (ΓΙίν. ΙΑ', είκ. δ) απεικονίζεται μορφή μεθ” υ
ψωμένων χειρών, τής οποίας τό κατώτερον τμήμα εμφανίζει την τρι
γωνικήν διαμόρφωσιν τών ειδωλίων τυπου Nagada και φέρει δυο κα
θέτους ραβδώσεις. Δεν είναι σαφές όίν ή μορφή νοείται γυμνή ή έν- 
δεδυμένη. Παρ’ αυτήν εικονίζεται ακαθόριστον αντικείμενον, ίσως 
πτηνόν, και πέριξ κλάδος.

Έπΐ μολυβδίνου σφραγιστικού δακτυλίου εύρεθέντος εντός τα-

πρόκειτο περί παραστάσεως θνητών ή θεών. Μεταξύ τών σχετικών δειγμάτων 
αύτ. σημ. 12 συγκαταλέγει τήν μορφήν επί αγγείου τών Μαλίων, παραβάλλει 
δέ πρύς τήν έπιδεικνύουσαν τό αίδοΐον Βαυβώ. Ό μελετήσας γενικώς τήν στά
σιν Bielefeld Wissenschaftl. Zeitschrift der Univ. Grefswald IV 
1954 - 5 σ. 392 - 3 καί σημ. 1 παραιηρεί δτι έν τή βορείρ Βαλκανική αί μορ- 
φαί μεθ’ υψωμένων χειρών είναι συνήθεις κατά τήν νεολιθικήν περίοδον, άλ
λα σπανίξουσι κατά τήν χαλκήν' περί τό τέλος ταύτης εμφανίζονται καί έν τή 
βορεία Ευρώπη. Αύται άπαντώσι κυρίως έν Αίγύπτφ, Παλαιστίνη καί λοιπή 
Μέση ’Ανατολή, Αφρική, Αίγαίφ, Έλλάδι, Ίταλίςι, Καυκάσιρ. Πρόκειται συ
νήθως περί γυναικείων μορφών (ειδώλια άρρένων μεθ’υψωμένων χειρών άπαν- 
τώσιν έν Σκανδιναυίρ, Κιέβφ, Καυκάσφ, πβ. Hoernes-Menghin Urge- 
schichte der Bild. Kunst in Europa 1925 σ. 53) καί τοΰτο συνηγορεί υπέρ 
τής συμβολής τής Μέσης ’Ανατολής εις τήν διάδοσιν τοΰ τόπου. ’Αλλά τήν έ- 
κεϊθεν διάδοσιν όμοϋ μετά τής καλλιέργειας τής γής αμφισβητεί ό μελετητής. 
Κατά τόν Quit t a έ. ά. σ. 58 σ. 63 - 4 σ. 66 σ. 76 ή κατά τούς νεολιθι
κούς χρόνους παρουσία ειδωλίων καί άνθρωπομόρφου διακοσμήσεως τών αγ
γείων έν τή νοτιοανατολική Ευρώπη έξηγεϊται μόνον έξ έπιδράσεων έκ τής α
νατολικής Μεσογείου και τοϋ προσωασιατικοΰ χοίρου, ένθα ταϋτα άπαντώσιν 
άπό τής Δ' χιλιετηρίδος. Ώρισμένα ευρήματα έκ Σέσκλου ΰποδεικνύουσι τήν 
οδόν, δι’ ής τά θέματα, μετ’ άλλων έπιδράσεων, διήρχοντο πρός τά Βαλκάνια 
καί τήν κεντρικήν Ευρώπην. Αί άναλογίαι μεταξύ κρητικών δειγμάτων καί 
τών Krotendarstellungen τής Bandkeramik οφείλονται εις κοινήν καταγωγήν 
έκ παλαιοτέρων προσωασιατικών προτύπων. Ό Grunduiann τέλος Jahrb. 
68, 1953 σ. 30 άμφιρρέπει μεταξύ τής ύποθέσεως ότι ό τύπος αποτελεί έπιβίω- 
σιν έκ τής παλαιολιθικής έποχής τής Ευρώπης καί τής ύποθέσεως ότι ουτος 
οφείλεται είς έπίδρασιν τής Πρόσω ’Ασίας καί τής Αίγυπτου (έκ τοϋ Κά δη- 
λουμένου ήδη έν τφ Άρχαίφ Βασιλείφ δι’ υψωμένων χειρών). Οί δύο τελευ
ταίοι μελετηταί φαίνονται θεωροϋντες ένιαΐον τόν τύπον τών μορφών μεθ’ υ
ψωμένων χειρών άπό τών νεολιθικών μέχρι καί τών ύστερομινωΐκών χρόνων. 
Άλλ’ ό άσεμνος χαρακτήρ τών «Krotendarstellungen» καί τό γεγονός ότι 
αύται άνήκουσιν είς άμφότερα τά φϋλα, άπομακρύνει αύτάς άπό τής μινωϊκής 
θεάς. "Αλλως δέν είναι βέβαιον άν αύται άπεικονίζουοι θεάς. Ή μαγική καί 
σχετική πρός τήν λατρείαν τής γονιμότητος σημασία αυτών δέν έπιβάλλει τού
το. ’Εξ αύτών at γυναικείοι μορφαί δύνανται βασιμώτερον νά θεωρηθώσιν 
έπίτοκοι ή τίκτουσαι γυναίκες.

BCH 81, 1957 σ. 696 είκ. 14.
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φικοΰ πίθου εις Σφουγγαράν (Πίν. ΙΑ', εϊκ. 6) εϊκονίζεται μορφή όρ
θια φέρουσα τό τυπικόν ένδυμα μετά «στολίδων» και έχουσα ύψωμέ- 
νας τάς χεΐρας. Πέριξ δηλοϋνται μικρά δισκία πιιριστώντα πιθανώς 
αστέρας 14β. Ή δημοσιεύουσα Hall χαρακτηρίζει την παράστασιν απλώς 
ώς γυναικείαν μορφήν. 'Η Hall προτείνει χρονολογίαν ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙ 
βασιζόμενη έπι τοΰ ταφικοΰ πίθου, δστις ώς τά λοιπά αγγεία τής 
νεκροπόλεως ανήκει εις την περίοδον ταυτην, προσθέτει δέ δτι ή συμ- 
βατικότης τών εύρεθεισών σφραγίδων άγει μάλλον προς την έπομένην 
ΥΜ II * III περίοδον. Άλλ’ άντιθέτως ή συμβατική τεχνοτροπία τής 
παραστάσεως είναι σαφώς MM I - II χρόνων και εις τούτους ανήκει 
δ δακτύλιος, φθάσας πιθανώς διά κληρονομιάς ώς κειμήλιον μέχρι τής 
αρχής τών νεοανακτορικών χρόνων.

Μορφή μεθ’ υψωμένων χειρών απεικονίζεται καί επί σφραγίσμα
τος (Πίν. ΙΑ', εϊκ. 7) εκ τοΰ πλουσίου συνόλου σφραγισμάτων τοΰ 
εΰρεθέντος όμοϋ μετά MM II αγγείων κατά τάς έρευνας τών παλαιο- 
τέρων ανακτόρων τής Φαιστού υπό τοΰ Doro L,evi. Ή μορφή δεν σώ
ζεται από τής όσφύος καί κάτω, άλλ5 είναι ένδεδυμένη, ώς προκύπτει 
εκ τών λοξών ταινιών τών δρωμένων επί τοΰ στήθους, τον γνωστόν 
πλαγιως φερόμενον ανατολικόν χιτώνα ,49.

Σύγχρονοι καί ανάλογοι προς τά δείγματα ταΰτα είναι καί ώρι- 
σμέναι παραστάσεις επί καμαραϊκών οστράκων. Οϋτω δστρακον εκ Κα
μαρών 4 * * * * 150 παριστά γυναίκα ύψοΰσαν την χεΐρα. Ή έτέρα ελλείπει. ’Α
νάλογος επίσης μορφή ύψοΰσα τήν χεΐρα (ή έτέρα ελλείπει), εϊκονίζεται 
καί επί καμαραϊκοΰ οστράκου έκ Φυλακωπής 15\ ’Επί οστράκου δμοίως 
εκ Φυλακωπής 152 εϊκονίζεται μορφή υψοΰσα τάς χεΐρας, ών ελλείπει ή 
έτέρα, φέρουσα περίζωμα ή έσθήτα καί προεξοχήν παρά τήν δσφύν δ- 
μοιάζουσαν προς λαβήν ξίφους. Αί μορφαί αΰται μή σώζουσαι άμφο 
τέρας τάς χεΐρας δεν δυνανται νά ύπαχθώσι μετά βεβαιότητος εις τον 
τύπον ήμών. Τό πληρέστερον δείγμα τής σειράς ταύτης προερχόμενον 
επίσης έκ Φυλακωπής (Πίν. ΙΑ', εικ. 8), σώζει άμφοτέρας τάς χεΐρας

I4S) Hall Sphoungaras σ. 69 είκ. 44. Τό δείγμα τοϋτο ώς ενδιαφέρον
διά τήν καταγωγήν χών ΥΜ ειδώλων παρετήρησεν ό Μαρινάτος ΑΕ
1927 · 8 σ. 20 σημ. 5.

Ι49) Ό τύπος τής υψοΰσης σύμβολα (άνθη) θεάς εϊκονίζεται επί MM II 
τραπέζης προσφορών έκ Φαιστού Boll, d’ Arte 1955 σ. 145 είκ. 7.

,5°) Monum. Anticlii VI πίν. IX 10 καί Bossert Altkreta 1923 είκ.
146.

15‘) Excav. at Phylakopi πίν. XIII 17, Bossert έ. ά. είκ. 262, 
Zervos L' art des Cycl. είκ. 172.

l52) Excav. at Phyl. πίν. XIII, 18. Αύτ. σ. 168 υποτίθεται δτι ή μορφή 
φέρει ξίφος. Τό λευκόν χρώμα ύποδηλοϊ πάντως γυναίκα Ζ e r ν ο S I. ά. 171.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΒ. 15
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και χήν έσθήτα πληρουμένην διά χεμνομένων γραμμών 15*. Λίαν σχη
ματική είναι ή παράστασις μορφής μεθ3 υψωμένων χειρών καί επί 
άλλου τεμαχίου αγγείου έκ Φυλακωπής μιμούμενου MM III ■ ΥΜ I 
μινωϊκά πρότυπα 1δ4.

Μορφήν μεθ3 υψωμένων χειρών, άλλα λίαν σχηματικώς δίκην πτη
νού, απεικονίζει καί μορφή επί αργυρού διαδήματος έκ Σίφνου (Πίν. 
ΙΑ', εικ. 9), άναλόγου κατά τό σχήμα καί τήν τεχνικήν προς τά ΠΜ 
II - Μ Μ I διαδήματα έκ Μεσαράς καί πιθανώς συγχρόνου προς ταύτα. 
Ό θείος χαρακτήρ τής παραστάσεως έπιβεβαιούται έν προκειμένφ εκ 
τής παρουσίας τού ηλιακού δίσκου 1δδ. Το δείγμα τούτο έπιβεβαιοΐ τήν 
ύπόθεσιν δτι αί χεΐρες σχηματοποιούμενοι τείνουσι νά όμοιάσωσι προς 
πτέρυγας καί καθιστά πιθανήν τήν έκφρασθεΐσαν γνώμην περί προ- 
ελεύσεως τών πτερυγωτών μυκηναϊκών ειδωλίων έκ τού τύπου τής θεάς 
μεθ’ υψωμένων χειρών. Πρόδρομον τούτων έθεώρησε τό δείγμα ήδη 
ό δημοσιεύσας Τσούντας.

Έν τή αυτή στάσει απεικονίζεται καί ή παραβληθεΐσα προς τό ελ
ληνικόν Γοργόνειον είδεχθής μορφή έπί σφραγιδόλιθου έκ Μόχλου 
(Πίν. ΙΑ', είκ. 10). 'Υπό τού Seager αύτη χρονολογείται είς τούς 
MM III χρόνους, άλλ’ υπό τού Evans τάσσεται δρθότερον είς τήν 
MM II περίοδον λόγφ τού πρωίμου σχήματος τού λίθου, περιγραφο- 
μένη ως «δαίμων μετά κεράτων καί υψωμένων χειρών» Ιδ". Τήν στά
σιν τής δαιμονικής μορφής τού Μόχλου συνήψε προς τήν συνήθη χει
ρονομίαν τών ΥΜ ειδώλων ό Μαρινάτος, έρμηνεύσας προσέτι τάς ά
νωθεν τής κεφαλής προεζοχάς, (τάς οποίας ό Evans έθεώρει κέρατα), 
πειστικώτερον ως δφεις. Ή κεντρική άπόφυσις σχηματίζει σαφώς κε
φαλήν ό'φεως. 'Ο υπό τού αυτού περαιτέρω καταδειχθείς σύνδεσμος 
τής ελληνικής Γοργούς προς τήν μινωϊκήν θεάν καθιστά πιθανώτα- 
τον ότι ή έπί τού σφραγιδόλιθου τού Μόχλου είκονιζομένη μορφή εί
ναι ή μινωϊκή θεά έν τή συνήθει αυτής στάσει

Ιδί) Excav. at Phyl. πίν. XIII 14.
1δ4) Zervos έ. ά. είκ. 272. Τούτο ιθυφαλλικόν δν, ανάγεται πιθανώτε- 

ρον είς τόν τύπον τών άσεμνων μορφών, περί ών βλ. σημ. 146. Αί έπί τής κε
φαλής αυτού καμπύλαι παριστώσι πιθανώς δφεις. Πβ. κατ. σημ. 196.

1δδ) ΑΕ 1899 πίν. 10, 1 στ. 124 Zervos ε. ά. σ. 258.
1δβ) Seager Mochlos σ 58 είκ. 27, PM I σ. 703 είκ. 526.
,δΙ) ΑΕ 1927 - 8 σ. 20 καί σ. 65 Τό Γοργόνειον παραδίδεται ώς ’ιδέα καί 

ώς τεχνικώς άπηρτισμένη μορφή είς τού; "Ελληνας έκ τής κρητομυκηναϊκής 
επιχής. ΕΙ.αι ειδεχθές προσωπεΐον άποσπασθέν έκ μιας τών υποστάσεων τής 
μεγάλης μινωϊκής θεάς καί δή τής χθονίας. Ό Μαρινάιος έφιστφ τήν προσο
χήν έπί τής οχέσεως τού Γυργονείου πρός τούς δφεις (σ. 28) καί πρός τήν κλη
ρονόμον τής μινωϊκής θεάς Άθηνάν (σ. 31). Χαρακτηριστικόν εν προκειμένφ
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Σύγχρονοι προς τά έξετασθέντα MM I II δείγματα είναι και ώρι- 
σμέναι πλαστικαί παραστάσεις μορφών υψουσών τάς χεΐρας εκ τών ίε. 
ρών κορυφής Πετσοφα και Γιοΰχτα,6Ια· Άλλ’ αΰται παρέχουσι την εν- 
τΰπωσιν, λόγφ τοΰ δτι κατά τά λοιπά δεν διαφέρουσιν από τών άλλων 
όμοϋ εδρεθέντων ειδωλίων τών ποιοΰντων λατρευτικός χειρονομίας, 
δτι άνήκουσι μάλλον εϊς λάτρεις. Άλλως ή χειρονομία αυτή δεν εμφα
νίζεται εΐς αυτά μετά τής εντάσεως εκείνης, ήτις χαρακτηρίζει τάς θείας 
παραστάσεις. "Ενεκα τοΰτου προετίμησα νά μη λάβω ταϋτα ύπ’ δψιν 
εν τη παρουση μελέτη. Τό αυτό ισχύει περί τών MM I β κωδωνοσχή· 
μων ειδωλίων, τών οποίων αί κερατοειδεΐς προεξοχαί ήρμηνεΰοντο άλ
λοτε ώς χεΐρες. Ή άποψης αυτή ήμφισβητήθη τελευταίως υπό τοΰ Ν. 
Πλάτωνος λίαν πειστικώς 1δ8. * 80

πλήν τοΰ επιθέτου Γοργώπις Άθήνη είναι καί χωρίον τοΰ μυθολόγου Παλαι- 
φάτου 31 (παρά Pauly- Wissowa R. Ε VII 2 στήλη 1641): «Ιίαλοΰσι 
δέ Κερναΐοι τήν Άθηνδν Γοργοί». Ό Μαρινάτος ΑΕ 1927 - 8 σ. 17 
προσάγει καί άλλας μινωΐκάς παραστάσεις τοΰ Γοργονείου, ώς τήν είς PM I 
277 είκ. 207 c. Τάς απόψεις ταότας έπεκύρωσεν ή έμφάνισις νέων σαφεστάτοιν 
δειγμάτων τοΰ τόπου επί σφραγίδων τής Συλλογής Γιαμαλάκη, Κρητικά Χρο
νικά Γ' 1949 σ· 64 εξ. πίν. A' 1, 2 άριθ. 3337 καί 3328, καί σ. 83 έξ. ένθα 
ή δημοσιεύουσα Ξενάκη τάσσεται υπέρ τής συνδέσεως πρός τά ελληνικά 
Γοργόνεια. Τελευταίως (Res cachets minoens de la collection Giamalakis σ.
80 έξ. καί σ. 81 σημ. 2) ή Ξενάκη -Σακελλ αρίου άρνεΐται ιήν άμε
σον σχέσιν τοΰ μινωϊκοΰ γοργονείου πρός τήν μινωϊκήν θεάν. Διά τό Γοργό- 
νειον τοΰ Μόχλου λέγει δτι αί προεξοχαί τής κεφαλής δέν είναι δφεις καί δτι 
αί χεΐρες πιθανώς δέν άνήκουσι είς τήν είκονιξομένην μορφήν. ‘Αλλά τοΰτο δέν 
είναι δυνατόν. Τά Γοργόνεια τής Συλλογής Γιαμαλάκη δημοσιεύονται αΰτ. πίν. 
IV 109, 112. Πβ. καί Η. Biesantz Die minoischen Bildnisgemmen, 
Marburger Winckeimann Programm 1958 σ. 11 έξ Οΰτος σημ 26 άρνεΐται 
τήν άποψιν τής Ξενάκη. Είς σημ. 4α εκφράζει άμφιβολίαν διά τόν χαρακτη
ρισμόν ώς Γοργονείων. Τήν σχέσιν Μεδούσης - προελληνικής θεάς ΰπεστήριξε 
καί oFortinghamAJA 1911 σ. 349 έξ. Επίσης δέ ό Chapouthier 
Les dioscures au service d1 une deesse σ. 195 καί Mel. Glotz Ισ. 
199 έξ. έδέχθη τήν μινωϊκήν καταγωγήν τοΰ προσωπείου. Κατά τόν Levi 
Parola del Passato 49 1956 σ. 305 τό Γοργόνειον προήλθεν έκ τής σχέσεως 
τής θεάς πρός τά τέρατα ώς ποτνίας θηρών. Ό Bielefeld έ. ά. σ. 387 
σημ. 48 παραλληλίζει πσράστασιν Μεδούσης μεθ’ υψωμένων χειρών επί έτρου- 
σκικοΰ άγγείου πρός τήν άρχαίαν αίγαιακήν μητρικήν θεάν. Ό Μυλωνάς 
τελευταίως «Ό πρωτοαττικός άμφορεύς τής Έλευσϊνος» σ. 81 έξ. σ. 92, δέν 
φαίνεται νά δέχεται τήν μινωϊκήν προέλευσιν τοΰ Γοργονείου. Βλ. καί Τ. Ρ. 
Η a we The Origin and Function of the Gorgon Head AJA LVIII 1954 
σ. 209 - 221.

157 “) Πβ. BSA IX 1902 - 3 πίν. XI 20.
us) -Q p i c a r (j άρνούμενος τήν περί κωδωνίσκων άποψιν τοΰ Evans ύ 

πεστήριξεν διι τά κωδωνόσχημά MM I ειδώλια είναι παραστάσεις άνθρωπίνηξ
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ΝΕΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Έλέχθη ανωτέρω οτι αί θεαί μεθ’ υψωμένων χειρών εκ Γουρνιών 
και Πρινιά συνήφθησαν προς τά Μ Μ III είδωλα των θησαυροφυλα
κίων τής Κνωσού υπό τοΰ Nilsson. "Οτι άμφότερα τα δπωσοϋν πλήρη 
είδωλα τών θησαυροφυλακίων παριστώσι θεάς είναι βέβαιον λόγφ τής 
ισχυράς περιελίξεως τοΰ ενός υπό ό'φεων και τής έπιστέψεως τοΰ ετέρου 
διά θηρίου. Διά την ύψοΰσαν τάς χεΐρας159 έξέφρασεν δ Evans την 
άποψιν ό'τι δΰναται νά είναι λάτρις ,β“, άλλ5 ό Nilsson θεωρεί πιθα- 
νώτερον δτι πρόκειται περί θεάς, προσθέτων οτι «between the snake- 
goddess and the other bell - shaped idols there is an indisso
luble connexion» ,ei. '0 Matz τελευταίως καίτοι θεωρών τά εκ φα
γεντιανής είδωλα τής Κνωσοΰ απλώς αναθηματικά, παριστώντα την 
υπό την μορφήν τής Βασιλίσσης 'Ιερείας επιφαινομένην θεότητα ,β% 
ούχ ήττον υπογραμμίζει την σχέσιν τούτων προς τά ΰστερομινωϊκά εΐ 
δωλσ. Τό νεΰμα τής ύψοΰσης διά τών χειρών δφεις MM III θεάς τής 
Κνωσοΰ ταυτίζει προς την χειρονομίαν τών νεωτέρων ειδώλων και επί 
τούτου κυρίως βασίζει την άποι[ην οτι τό εΐδωλον παριστξ έπιφαινομέ" 
νην θεάν. Έν προκειμένφ δέον νά παρατηρηθή δ,τι καί διά την θεάν 
επί τής μήιρας τής Σητείας: ή χειρονομία ημών φαίνεται προϋπο- 
θέτουσα την ελευθερίαν τών άκρων χειρών, αΐτινες πάντοτε επί τών 
ΥΜ III ειδώλων απεικονίζονται τεταμέναι καί μη φέρουσαι αντικεί
μενα. Είναι λοιπόν ή χειρονομία τοΰ εκ φαγεντιανής ειδώλου τούτου 
διάφορος τής τών υστέρων ειδώλων, ως άποσκοποΰσα εις την επίδει-- 
ξιν τών συμβόλων. Έν τούτοις ύφίστανται πράγματι ίκαναί άναλογίαι 
μεταξύ τών ύστερομινωϊκών καί ύπομινωϊκών δειγμάτων καί τών έκ 
φαγεντιανής ειδώλων τής Κνωσοΰ.

μορφής, αί δέ αποφύσεις τούτων «στοιχειώδεις χεϊρες υψωμένοι πρός τόν ου
ρανόν» ΑΕ 19S7 σ. 86, συνδέει δέ αΰτά πρός τά πτερυγιόσχημα αΰτ. σ. 91. 
Άντιθέτως ό Πλάτων Mel. Picard 1949 σ. 838 ερμηνεύει βάσει νέου ευ
ρήματος έκ Πόρου, πειστικώτερον, τά κωδωνόσχημα ως μάσκας καί οΰχί πλή
ρη σώματα, τάς δέ αποφύσεις ως κέρατα καί οΰχί χεΐρας.

ι«9) ρΜ ι σ. 502 είκ. 360 α β. Ή άριστερά χειρ ελλείπει, άλλ’υπάρχει ό 
βραχίων Περί τής στάσεως αυτής αΰτ. σ. 501 - 3. Συμπεπληρωμένη είκών τής 
θεάς αΰτ σ. 504 είκ 362.

1β0) Αΰτ. σ. 503.
1βι) MMR σ. 311 έξ. Ή δρθ-ότης τοΰ συνδυασμού τοΰ ειδώλου τούτου 

πρός τό ζώον ελέγχεται έκ τών ΰπαρχουσών έπ’ αύτών οπών προσηλώσεως καί 
έκ τών ικανοποιητικών αναλογιών τού συνόλου.

Ιβ2) Gottererscheinung und Kultbild, 1958 σ. 32-5. Ή άποψης τού Matz 
αΰτ. σ. 34 - 5 ότι ή Βασίλισσα παρουσιάζετο μετ' όφεων πρό τών πιστών είναι 
συγγενής πρός τήν γνώμην τού Thiersch Nilsson MMR σ. 312 σημ.· 18 
ότι τά είδωλα έκ φαγεντιανής παριστώσι γόησσας όφεων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:58 EEST - 54.161.213.156



Έκτος τής κοινής παρουσίας των δφεων επί τούτων καί των νεω. 
τερών εκ Πρινιά, Γουρνιών, Γόρτυνος, αί περαιτέρω άναλογίαι μετα
ξύ των MM III ειδώλων καί τών ΥΜ III καί ύπομινωϊκών δειγμά
των, είναι ή κωδωνοειδής έσθής, σχηματοποιούμενη επί τών όψιμων 
δειγμάτων εις κύλινδρον, παραλειπομένων τών ταινιών, τό μεθ’ ιμάν
των περικόρμιον (πβ. τά είδωλα τοΰ 'Ιερού τών Διπλών Πελέκεων καί 
τού Παγκαλοχωρίου), τά περιδέραια καί ψέλια, ή τιάρα les, οί δίσκοι οί 
διακοσμοϋντες την περιφέρειαν τοΰ καλύμματος ιβ1, (πβ. την λεπτήν στε
φάνην τών ειδώλων έκ Καρφιού κοσμουμένην επίσης δ·ά σειράς δί
σκων) 1β5, επίσης ή έπίστεψις τής κεφαλής δι’ ιερού ζώου ‘“β καί ή μα- 
κρα κόμη η πιπτουσα επι των νωτων Ιβ7 ως επι πλειστων υπομινωικων 
ειδώλων. Έν ακόμη χαρακτηριστικόν τούτων άπαντξ καί επί τής θεάς 
εκ φαγεντιανής, καίτοι δεν τό άνεμένομεν είς τήν MM III περίοδον 
τής κομψότητος, τό μέγα ούς. 'Ο Bvans 168 χαρακτηρίζει τούτο ώς«μή 
κανονικού μεγέθους» αποδίδει δέ τήν εντύπωσιν ταύτην είς τον περι
βάλλοντα αυτό πλόκαμον τού δφεως. Έν τούτοις τό μέγεθος καί τό 
σχήμα τού ώτός είναι σαφέστατα.

'Η μόνη διαφορά, παρατηρηθεΐσα ήδη υπό τού Bvans 169, μεταξύ 
τών MM III καί ΥΜ III ειδώλων τής θεάς κατά τήν άμφίεσιν είναι ή 
επί τών τελευταίων δειγμάτων κάλυψις τοΰ στήθους διά χιτώνος. Τού
το είναι, νομίζω, νέον στοιχεΐον, δπερ ίσως οφείλεται είς βορείαν, α
χαϊκήν έπίδρασιν επί τού μινωϊκού ενδύματος. 'Η κατά τά άλλα ανα
λογία τής άμφιέσεως τών MM III καί ΥΜ III είδοόλων εξηγείται, ως 
νομίζω, δχι τόσον έκ τής όμοιότητος τών εκάστοτε έπικρατούντων 
συρμών, δσον έκ τής έμμονής τών τεχνιτών τής υστέρας περιόδου είς 
τον τύπον τον διαμορφωθέντα κατά τούς χρόνους ακμής τής μινωϊκής 
τέχνης.

Ή άβεβαιότης, ήτις έπικρατεϊ περί τής γνησιότητος τής χρυσελε
φάντινης θεάς τού μουσείου τοΰ Toronto, τής καλουμένης «κυρίας 
τών αθλητικών αγώνων» 1,0 δεν έπιτρέπει να συγκαταλέξωμεν αυτήν με-
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16s) PM I είκ. 359.
164) Ουιοι ύπό τοΰ Evans αΰτ. είκ. 362 σ. 504 θεωρούνται ως συμβα

τική δήλωσις στεφάνου ρόδων.
ιβδ) Όμοιον κάλυμμα φέρει καί ή θεά τοϋ δακτυλίου τής Τίρυνθος ΡΜ 

IV είκ. 329.
toe) pjyj ι σ go,) κα; πρ0μ6ι(οπίς,
1β7) Αΰτ. είκ. 361.
1β8) Αΰτ. σ. 500.
188) Αΰτ. σ. 503.
17°) PM IV σ. 28 έξ. είκ. 14 είκ. 15.
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χαξύ τών MM III - ΥΜ I δειγμάτων τοϋ τΰπου τής θεάς μεθ’ ύψω 
μενών χειρών. 'Ο Evans171 καίτοι δεχόμενος σχέσιν τής μορφής ταυ- 
της προς τά ταυροκαθάψια (λόγφ τής ανδρικής άμφιέσεως), άρνεΐται 
δτι ή στάσις έχει τι κοινόν προς την στάσιν τών ακροβατών καί υπο
στηρίζει δτι είναι ή παραδεδομένη στάσις τής μινωϊκής θεάς. Παρα
βάλλει δε αυτήν προς την στάσιν τών ειδώλων τών Γουρνιών, τά όποια 
ως εΐπομεν, εθεώρει ΥΜ I. Έν τή στάσει τούτη, λέγει, παρουσιάζετο 
ή θεά εις τους άκροβάτας και εβοήθει αυτοΰς. Ή στάσις τοϋ ειδωλίου 
τοΰτου με τούς οριζοντίους βραχίονας, τούς ελαφρώς εμπρός κλίνοντας 
πήχεις και τάς έστραμμένας προς τον θεατήν παλάμας, ενθυμίζει βε
βαίως τήν χειρονομίαν τών ΥΜ III ειδώλων. Άλλ’ έκτος τής μνημο- 
νευθείσης υποψίας πλαστότητος, δφείλομεν νά παρατηρήσωμεν καί δτι 
ούδέν δεικνύει δτι πρόκειται περί θεάς. Τό ανδρικόν περίζωμα ενι
σχύει τήν άποψιν τής αγωνιστικής καί ούχί ιερατικής στάσεως. Πιθα- 
νώτερον είναι δτι πρόκειται περί αγωνίστριας θνητής καί ούχί θεάς. 
Έχομεν ά'λλως καί Ιτέρας έλεφαντίνας μορφάς ταυροκαθαπτών 172.

Ι7<) Αΰτ. σ. 39 - 40.
172) Πβ. PM III εΐκ. 144 σ. 217 είκ. 148, Είς άνάλογον στάσιν είκονιζε- 

ται καί ό κατά τον Evans «νεαρός θεός» χρυσελεφάντινος ομοίως καί άβε- 
βαίας γνησιότητος PM III είκ. 309, 314, 318. Υπάρχει καί άλλη ύποπτος πα- 
ράστασις «νέου θεού» έν τή αυτή στάσει PM IV είκ. 391. Είναι άξιον προ
σοχής δτι ενώ δείγματα τής καθαρός χειρονομίας σπανίζουσι κατά τούς χρό
νους τούτους είναι άντιθέτως συχνοί αϊ παραστάσεις τής θεάς ύψούσης διά τών 
χειρών ιερά σύμβολα. Πλαστικά δείγματα τού τύπου τούτου σύγχρονα τών Μ Μ 
III - ΥΜ I χρόνων προέρχονται καί έκ Μυκηνών. Ελεφάντινα ανάγλυφα τού 
'Εθνικού Μουσείου προερχόμενα έκ λαβών κατόπτρων έκ τών λαξευτών τάφων 
τών Μυκηνών (ΑΕ 1888 πίν. 8 άρ 1, 3 σ 162 - 3 ή ύπ’ άρ. 1 συμπεπληρωμένη είς 
Bossert Altkreta 1923 είκ. 225) άπεικονίζουσι θηλείας ύψούσας δι’ άμφο- 
τέρων τών χειρών σύμβολα. Μία τούτων μετά ψελίων καί περιδέραιου έπί τού 
γυμνού στήθους ύψοϊ κατά τόν δημοσιεύοντα Τσούνταν άνθος λωτοΰ. ( Η έτε
ρο χειρ έλλείπει). Έτέρα μορφή άντιθετικώς έπαναλαμβανομένη έπί έλεφαντί- 
νου πλακιδίου απεικονίζεται καθημένη έπί μινωϊκοΰ θρόνου, φέρουσα μινωϊ- 
κήν στολιδωτήν έσθήτα καί ύψοΰσα διά τών χειρών κλάδον καί ιερόν κόμβον. 
*0 θείος χαρακτήρ τής παραστάσεως είναι σαφής. "Ετερον άνάγλυφον έκ Μυ
κηνών παριστά θήλειαν μετά μινωϊκής έπίσης έσθήτος καταλειπούσης γυμνά 
τά στήθη καθημένην έπί βράχων, ώς ή έκ Ψύρρας ανάγλυφος θεά τού Μου
σείου Ηρακλείου. Ή κεφαλή έλλείπει. Σώζονται οΐ βραχίονες διεσταλμένοι 
καί τμήμα τού ετέρου τών πήχεων ύψουμένου. Ασφαλώς καί δ έτερος πήχυς 
ΰψούτο αντιστοίχους. Αύτ. είκ. 224. Πρός τά ανωτέρω συνάπτεται ανάγλυφος 
παράστασις θηλείας έξ έλέφαντος έπί πώματος πυξίδος έκ Minet El Beida. 
Αΰτη, άσφαλώς θεά, μεταξύ αιγάγρων ύψοι διά τών χειρών στόχεις, φέρει 
δέ μινωϊκήν έσθήτα καί έχει τό στήθος γυμνόν. Πιθανώς τό έργον είναι ανα
τολικής παραγωγής, άλλ’ άνευ αμφιβολίας συνδέεται πρός τάς θρησκευτικός
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Ό τύπος άπαντα; καί επί σφραγίδων και σφραγισμάτων τής αΐιτής 
περιόδου. “Ιδιαιτέρως σαφής είναι ή παράστασις σφραγίσματος εκ 
Κνωσού (Πίν. IΒ', είκ. 1). Αυτή περιγράφεται υπό τοϋ Evans 1,8 ως 
εξής: «άρρην λάτρις προ πλουσίως ένδεδυμένης θεάς, ήτις ύψοΐ άμφοτέ- 
ρας τάς χεΐρας». Κατά τον δημοσιευονια τό σφράγισμα προέρχεται πι
θανώς εκ χρυσού δακτυλίου. “Ανήκει εις τούς ΥΜ I χρόνους. 'Η θεά 
φέρει έσθήτα στολιδωτήν και ΰπεράνω αυτής περίζωμα κοσμουμενον 
διά δικτυωτοΰ, ως τό τής θεάς των δφεων εκ Κνωσού. Τά στήθη είναι 
γυμνά. Ό λάτρις ϊσταται αριστερά υψών την ετέραν τών χειρών. Ή 
στάσις τής θεάς είναι ελευθέρα (ή δεξιά χειρ εκτείνεται περισσότερον), 
άλλ“, ως εϊπομεν, τούτο δέον νά άποδοθή εις διαφοράν τής τεχνοτρο
πίας καί ούχί τού τόπου, δεδομένου δτι τό σφράγισμα ανήκει είς την 
περίοδον ελευθέρου ρυθμού τής μινωϊκής τέχνης.

“Επί χρυσού δακτυλίου έκ τής νεκροπόλεως τής Φαιστού (Πίν. ΙΒ' 
είκ. 2) είκονίζεται γυνή καθημένη καί ύψούσα τάς χεΐρας. Προ αυτής 
έν λατρευτική στάσει είκονίζεται κυνοκέφαλος καί γυνή. Ή παρουσία 
τών λάτρεων, ό δπισθεν τής θεάς κίων δηλών άνευ αμφιβολίας ιερόν 1,1 
καί ή χειρονομία καθιστώσι βέβαιον δτι πρόκειται περί θεάς.

Μορφή μεθ’ υψωμένων χειρών απεικονίζεται καί επί τού περιφή- 
μου χρυσού δακτυλίου Ικ τάφου τών Ίσοπάτων Π\ Τό θέμα περιγρά- 
φεται υπό τού Evans ώς «ιερός χορός εντός αγρού κρίνων». Μικρά 
(λόγφ τής άποστάσεως) θεία μορφή κατέρχεται έκ τού ουρανού, ένφ 
γυναίκες τείνουσι τάς χεΐρας εμπρός καί άνω, έστραμμέναι προς γυναι- 
κείαν μορφήν έχουσαν ύψωμένας τάς χεΐρας. “Άλλη γυνή κατά τό κέν- 
τρον τού δακτυλίου καί ύψηλότερον τών άλλων ίσταμένη κατά συμβα
τικήν άπόδοσιν τής προοπτικής βλέπει προς τήν ύψούσαν τάς χεΐρας

ιδέας του Αιγαίου. Schaeffer Ugaritica I 1939 προμετωπίς.
Συγγενής ίσως είναι ό τύπος τής έκτεινούσης τάς χεΐρας θεάς επί χρυσής 

αναγλύφου καρφίδος έκ τοΰ τρίτου καθέτου τάφου τών Μυκηνών. Ή μορφή 
φέρει επίσης τήν συνήθη μινωϊκήν έσθήτα Bossert έ. ά. είκ. 298. Ύπό 
τοϋ V. Muller AM 45 1918 σ. 153 έξ. ήρμηνεύθ-η ώς άπομίμησις παρα- 
στάσεως τής μικρασιατικής Μεγάλης Μητρός γυμνουμένης. Ό Μαρινάτος 
ΑΕ 1927 - 8 σ. 37 έξ. συνήψε τήν παράστασιν πρός τήν μινωϊκήν θεάν μετά 
«πλαισίου δφεων* (snake frame), έσχάτως δέ παρέσχε νέαν ερμηνείαν, περί ής 
κατωτέρω. Συγγενής είναι δ τύπος τής θεάς έχούσης εκατέρωθεν δι’ υψωμέ
νων χειρών πτηνά χρυσού έξαρτήματος έξ Αίγίνης, περί ού έσχάτως Higgins 
είς Inst, of Clas. Studies Bull. 4, 1957 σ. 29 καί BSA 1957 σ. 42 έξ. πίν. 9α.

”8) PM IV σ. 602 είκ. 696. Πβ. καί σ. 607.
,71) MMR σ. 257 είκ. 125. Ό Biesantz Kretisch - Myk. Siegelbil- 

der σ. 67 · 8 υποστηρίζει τήν χρονολόγησιν κατά τούς ΥΜ III χρόνους.
"») PM III σ. 68 είκ. 38.
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έχουσα τήν ετέραν των χειρών εν λατρευτική στάσει προ τοΰ μετώπου. 
Ό Nilsson 176 θεωρεί θεάς και την ΐσταμένην κατά τό κέντρον και 
την κατερχομένην άνωθεν, χορεύτριας δέ πάσας τάς άλλας. Ή άποψις 
δτι δυο θεΐαι μορφα'ι είκονίζονται έπί τοΰ δακτυλίου είναι πιθανή, 
αφοΰ καί επί τοΰ δακτυλίου των Μυκηνών δυο θεΐαι μορφαί απεικο
νίζονται, ή καθημένη μετά των μηκώνων καί ή κατερχομένη άνωθεν, 
ήτις φέρει την ασπίδα. Άλλ5 εκ των ίσταμένων μορφών θεά πιστεύω 
δτι είναι μάλλον ή κατ’ ενώπιον υψοΰσα τάς χεΐρας, διότι, πλήν τοΰ 
θείου χαρακτήρος τής στάσεως, προς αυτήν είναι έστραμμέναι αί άλλαι 
γυναίκες. Αΰται ποιοΰσι λατρευτικάς χειρονομίας διακρινομένας τής 
θείας στάσεως. “Οτι ή καθ’ ημάς θεά δεν ΐσταται κατά τό κέντρον δεν 
έχει σημασίαν, διότι, ως γνωστόν, αί συνθέσεις μετά κεντρικοΰ άξο- 
νος δεν είναι προσφιλείς εις την μινωϊκήν τέχνην. Πιθανώς διά τής 
μορφής ταύτης δηλοΰται αυτή ή προσεγγίσασα πλέον θεά. Τήν χειρο
νομίαν αυτής ως πιθανώς άποδίδουσαν τήν θείαν επιφάνειαν παρετή- 
ρησεν ήδη ό Matz, δστις δμως κατέληξεν εις ερμηνείαν αυτής ως χο- 
ρευουσης : Γυναίκες χειρονομοΰσαι έν παθητικφ χορφ επιτυγχάνουσι 
τήν έκ τοΰ ΰψους έμφάνισιν τής θεάς. Μία έκ τών γυναικών (ή κεν
τρική) «wendet sich wie geblendet ab» Άλλ’ ως έλέχθη, αυτή 
ποιεί γνωστήν λατρευτικήν χειρονομίαν άπευθυνομένην πρός τήν ύψοΰ- 
σαν τάς χεΐρας. ‘Ο θείος χαρακτήρ τής ΰψουσης άμφοτέρας τάς χεΐ
ρας έπιβεβαιοΰται έκ τής παρουσίας τοΰ δφεως άνωθεν αυτής. 'Ως 
επιχείρημα κατά τής άπόψεως ημών δυναται νά προσαχθή ή παράστα- 
σις αντιστοίχου κεντρικής μορφής, πιθανώς θείας, επί τοΰ δακτυλίου 
τής τέως Συλλογής Μητσοτάκη, ΰψουσης τήν ετέραν τών χειρών178. 
Άλλ’ ό δακτύλιος θεωρείται κίβδηλος υπό τοΰ Biesantz

Έπί YE II δακτυλίου έκ θολωτοΰ τάφου τής Πόλου 190 απεικονί
ζεται βραχώδες ύψωμα μετά ίεροΰ, προ τοΰ οποίου ΐσταται μορφή ύ· 
ψοΰσα τάς χεΐρας. Άνήρ ίστάμενος χαμηλότερον αποτείνει πρός αυτήν 
λατρευτικήν χειρονομίαν. Πλησίον αίγαγρος.

Έπί MM III - ΥΜ I σφραγίσματος έξ 'Αγίας Τριάδος 191 είκονί-

,7β) MMR σ. 279 - 80.
177) Gottererscheinung und Kultbild σ. 8 έξ.
1,s) MMR σ. 267 είκ. 131. Πίνακα δειγμάτων τής λατρευτικής ύψώσεως τής 

χειράς (χαλκών ειδωλίων) παρέχει ό Biesantz ε. ά. σ. 169 έξ.
,79) Αϋτ. σ. 119-20.
19°) AJA 58 195-4 σ. 31 έξ πίν. 9, 13. Κατά τον Matz Gottererschein- 

ung und Kultbild σ. 12 - 3 ή όψουσα μορφή είναι θεό της επιφαινόμενη με
τέωρος. Αΰτη δεν φέρει έσθήτα καί ένεκα τούτου δέν δυνάμεθα νά είμεθα βέ
βαιοι περί τού γένους αυτής.

,βΙ) D. Levi Le Cretule di H. Tr., Annuario VIII - IX σ. 139, είκ.
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ζεται δένδρον μεταξύ μορφής ύψούσης τάς χεΐρας και γυναικός χορευ- 
οΰσης. 'Η ύψούσα τάς χεΐρας δΰναται νά είναι ή θεά τού δένδρου.

Θεΐαι μορφαί μεθ’ υψωμένων χειρών άπαντώσι καί επί τών συγ
χρόνων σφραγισμάτων τοΰ Ζάκρου. Έπί σφραγίσματος (Πίν. ΙΒ', 
είκ. 3)^εΐκονίξεται μορφή μετά κεφαλής έλάφου έχουσα ύψωμένας τάς 
χεΐρας ,82. Έπί ετέρου (Πίν. ΙΒ', εΐκ. 4) άπαντ§ γυναικεία άετοκέφαλος 
μορφή μετά γυμνού στήθους, περιδέραιου καί πλατείας κωδωνοειδούς 
έσθήτος έχουσα ύψωμένας τάς χεΐρας,ss. Ό Evans 184 άρνεΐται τήν 
λατρευτικήν σημασίαν τών τύπων τών σφραγισμάτων τού Ζάκρου εκτός 
ωρισμένων. Θεωρεί αυτούς απλώς τερατώδη δημιουργήματα τής φαν. 
τασίας, προελθόντα εκ τοΰ εξελικτικού πλουτισμού τών θεμάτων άνα- 
λόγως τής διαθέσεως τού τεχνίτου. Άλλ’ ή παρουσία τών υψωμένων 
χειρών έπί τών σφραγισμάτων τού Ζάκρου δεν δυναται νά είναι τυ
χαία, αφού καί ά'λλα σαφώς λατρευτικά θέματα άπαντώσιν επ’ αυτών, 
ως αί κεφαλαί τών ταύρων ,Μ. Είναι λίαν πιθανόν δτι ή άετοκέφαλος 
ή έλαφοκέφαλος θεά τών σφραγισμάτων τού Ζάκρου άποτελούσιν εκ
φάνσεις αυτής τής μινωϊκής θεάς ως «ποτνίας θηρών».

Μορφή μεθ’ υψωμένων χειρών φέρουσα έσθήτα καί ίσταμένη πλη
σίον κλάδου άπαντά καί έπί σφραγίσματος νύν τό πρώτον δημοσιευο- 
μένου εκ τεταραγμένων στρωμάτων τής Κνωσού, άριθ. τοΰ Μουσείου 
'Ηρακλείου 669. (Πίν. ΙΒ', είκ. 5).

Πιθανώς τής αυτής περιόδου (ΥΜ I) είναι ή επιμελούς λαξευσεως 
σφραγίς τού Μουσείου 'Ηρακλείου άριθ. 944 άγνωστου προελεύσεως 
(Πίν. ΙΒ’, είκ. 6). Επ’ αυτής άπεικονίξεται μορφή μετ’ εσθήτος σιο- 
λιδωτής ύψοΰσα τάς χεΐρας. 'Η μορφή ΐσταται μεταξύ δυο ιχθύων 
καί φέρει έπί τής κεφαλής σειράν μικρών κύκλων, διά τών οποίων δη- 
λούται πιθανώτατα κάλυμμα μετά δισκίων οια τά φερόμενα ύπό τής 
θεάς τών ό'φεων εκ Κνωσού. Οι Ιχθύες άποτελοΰσι πιθανώς ένδειξιν 
θαλασσίας ύποστάσεως τής θεάς. ’Ανάλογος παράστασις τής θεάς συ- 
νοδευομένης ύπό Ιχθύος έπί ΥΜ III σαρκοφάγου έκ Μιλάτου έμνημο- 
νευθη άνωτέρω (Πίν. ΙΑ', είκ. 1).

Ή θεά μεθ’ ύψωμένων χειρών έπανευρίσκεται επί άμυγδαλοειδούς 
σφραγιδόλιθου έκ Μυκηνών (Πίν. ΙΒ', εΐκ. 7) παριστώντος κατά τον

153, Μ a t ζ §. ά. σ. 9.
18a) Η ο g a r t h The Zakro Sealings JHS XXII 1902 πίν. IX 92 καί 

σ. 86 εΐκ. 26, PM I σ. 702 είκ. 525 e.
ι83) Hogarth ε. ά. πίν. VI 23, PM I σ. 707 είκ. 531 e.
,β4) Αΰτ. σ. 707.
,8δ) Αύι. είκ. 525 b, c, d.
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Evans 186 θήλειαν θεότητα μεταξύ λεόντων. (’Ακριβέστερου πρόκειται 
περί λέοντος και λεαίνης). 'Η θεά φέρει στολιδωτήν έσθήτα και στρέ
φει την κεφαλήν πρός τον λέοντα, κοσμείται δέ, ώς συνήθοις, διά πε
ριδέραιου καί τ|ιελίων. Σειρά δίσκων επί τής κεφαλής δηλοΐ πιθανώς 
τό γνωστόν κάλυμμα μετά δισκίων. Ό Nilsson 187 όμιλε! περί γυναι
κείας μορφής γονυπετούς, άλλ’ ή εντύπωσις αυτή είναι απατηλή. Ή 
μορφή είναι όρθια. Πρόκειται προφανώς περί «ποτνίας θηρών». Τά 
στρογγυλά αντικείμενα επί τής δσφύος αυτής ένθυμίζουσι τά φερόμενα 
υπό τής μορφής τοΰ Ζάκρου (Πίν, IΒ', είκ. 4).

Εις παραλλαγήν τοΰ τύπου ανάγεται έτέρα παράστασις τής θεάς, 
ίππευοΰσης φανταστικόν ζώον καί ύψούσης τάς χεΐρας, επί σφραγί
σματος εξ 'Αγίας Τριάδος (Πίν. ΙΒ', είκ. 8)188 καί εν τή αυτή στάσει 
επί ύελίνων πλακιδίων εκ Μιδέας189. 'Η θεά τών πλακιδίων τής Μι- 
δέας (Πίν. ΙΒ', είκ. 9) φέρει πόλον καί μινωϊκήν εσθήτα, ύψοΐ τάς 
χεΐρας καί ιππεύει κατά γυναικεΐον τρόπον επί ζώου. Ή μορφή έθε- 
ωρήθη Ευρώπη υπό τοΰ Persson, υπό δέ τοΰ Technau 190 ή «Μεγά
λη Θεά». 'Ως πρός τήν χρονολογίαν τοΰ τάφου, εξ ού τά πλακίδια, ό 
Persson 191 προτείνει τό πρώτον ήμισυ τοΰ ΙΔ' αίώνος. Επομένως ή 
παράστασις είναι δπωσδήποτε παλαιοτέρα τής σειράς τών μεγάλων ει
δώλων. Παράστασις τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών καθημένης επί 
ζώου έ’χομεν καί επί σφραγιδόλιθου έκ τοΰ δρόμου τοΰ τάφου τής 
Κλυταιμήστρας εκ τών άνασκαφών τοΰ Παπαδημητρίου 192 εν Μυκή· 
ναις. Κατά τον Matz (Gottererscheinung und Kultbild σ. 36 - 7) 
αί μνημονευθεΐσαι ίππεύουσαι μορφαί εξ 'Αγίας Τριάδος, Μιδέας καί ·

·88) Αΰτ. IV είκ. 598 b.
187) MMR σ. 358 είκ. 169.
18S) Annuario VIII · IX σ. 137 είκ. 148.
189) Εις τήν πρώτην δημοσίευσιν Persson The Royal Tombs at Den- 

dra 1931 σ. 65 είκ. 43 δέν γίνεται λόγος περί τής στάσεως, ή τις δέν είναι καν 
ορατή εις τήν παρεχομένην εικόνα. "Αλλά πβ τοΰ αΰτοϋ Rel. of Greece in 
Prehist. Times a. 133 είκ. 24 α καί Nilsson MMR σ. 36 είκ. 2. "Επίσης 
Levi εις AJA 49 1945 σ. 275 εξ. καί Studies D. Μ. Robinson ο. 119.

ΐ9ο) Arch. Jahrbuch 52 1937 σ. 97. "Υπό τοΰ Levi AJA 1945 σ.275-7, 
θεωρείται θεά τής φΰσεως καί τών θηρίων ίππεύουσα επί τέρατος. Ούτος πα
ραβάλλει πρός ανατολικά ανάλογα.

Ι91) R. Tombs at Dendra σ. 67.
192) ΠΑΕ 1954 σ. 266 είκ. 14. "Ο Παπαδημητρίου αΰτ. σ. 267 ερ

μηνεύει τήν θεάν τοΰ σφραγιδόλιθου ώς τήν Μεγάλην Θεάν Πβ. καί G. Μ y- 
1 ο n a s Ancient Mycenae 1957 είκ. 35. Ή Ε. Townsend-Vermeule 
The Classical Journal 1958 σ. 106 άρνείται τήν σχέσιν τής παραστάσεως πρός 
τούς μύθους τών κλασικών χρόνων. Περί τής εφίππου μορφής τής Συλλογής 
Σταθάτου βλ. άνωτ. σ. 209.
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Μυκηνών άπεικονίζουσι θεότητας εν ifj συνήθει στάσει τών υψωμέ
νων χειρών. Τό ζώον, επί τοϋ οποίου κάθηται ή μορφή τών πλακιδίων 
τής Μιδέας, θεωρεί λέοντα. Διά την μορφήν τοϋ λίθου τών Μυκηνών 
λέγει δτι κάθηται επί γρυπός. Ή άποψις αϋιη είναι, πιστεύω, ή ορθή. 
Μόνον διά τήν χειρονομίαν τής τελευταίας δύναται, νομίζω, νά ύπαρ
ξη αμφιβολία. Πιθανώς ή θεά ενταύθα κρατεί τό ζώον από τής ουράς 
καί τοϋ ωτός κατά τρόπον συνήθη εϊς τάς ποτνίας θηρών193.

,9S) Δέν είναι βέβαιον άν εις τόν τύπον ημών δύνανιαι νά ύπαχθώσι πα
ραστάσεις τινές επί σφραγίδων, ένθα ή θεά ύψοϊ τάς χεϊρας, ίσταμένη μετα
ξύ γρυπών καί λεόντων ώς πιστεύει ό Matz Gottererscheinung und Kult- 
bild σ. 37. Ή δυσκολία έγκειται εϊς τό δτι άνωθεν τών χειρών της θεάς εΐ- 
κονίζεται καμπυλόγραμμον άντικείμενον, τό λεγόμενον «πλαίσιον δφεων». Αί 
σφραγίδες αδται ανάγονται κυρίως εις τούς ΥΜ I - II καί YE I · II χρόνους. 
(Ό Nilsson MMR σ. 362 θεωρεί χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών ΥΜ I 
χρόνων τήν μικράν κεφαλήν τής θεάς έπί ώρισμένων έκ τών δειγμάτων τού
των. Άλλαι, ώς ή έκ Σανατορίου τής Κνωσού BSA 1952 σ. 275 εΐκ. 16 III 
20 ανήκουσιν εις σαφώς ΥΜ II σύνολα). Αυται προέρχονται εκ Δικταίου, Κνω* 
σοΰ, Ίαλυσοϋ, Μενιδίου (νΰν έν Κάσσελ), Καλκανίου, Μυκηνών πβ. PM IV σ. 168 
έξ. Εις τινα δείγματα τό «πλαίσιον δφεων» συνδυάζεται πρός τόν διπλοΰν πέ- 
λεκυν. Ό Maiuri δημοσιεύων σφραγίδα εξ Ίαλυσοΰ χαρακτηρίζει τήν επ’ αυ
τής μορφήν ώς «γυναικείαν θεότητα προβαίνουσαν μετά τού τελετουργικού νεύ
ματος τών υψωμένων χειρών» Annuario VI - VII σ. 138 είκ. 62, PM IV 
είκ. 131. Τάς άνωθεν τής θεάς κυματοειδείς ταινίας δέν ερμηνεύει, χαρακτη» 
ριζών απλώς ώς οφιοειδείς. Ό Wace όμιλών περί σφραγίδων έκ Μυκηνών 
Chamber Tombs σ. 200 περιγράφει τό άνωθεν τής θεάς άντικείμενον ώς λα
τρευτικόν, μιμούμενον τό σχήμα τών δφεων. Ό Evans PM IV σ. 168 σ. 
171 έξ. παραβάλλει πρός τό σύγχρονον έθιμον τής άναρτήσεως δερμάτων δφεων 
έν Έλλάδι δι" άποτροπαίκούς λόγους, άλλ’ αποκλίνει μάλλον πρός ύπόθεσιν 
έκφρασθείσαν ύπό τού Nilsson MMR σ. 361 - 5 δτι πρόκειται περί τό
ξων, παραβάλλει δέ πρός τό έμβλημα τής λιβυκής θεάς Neith, ήτοι δύο τό
ξα συνδεόμενα διά ταινιών. Ό Μαρινάτος BSA 1951 σ. 113 θεωρεί τό 
θέμα ώς αναστροφήν τών καταπιπτόντων κλάδων μετ’ άνθέων τού έξαρτήματος 
τών Μυκηνών, τούς οποίους βάσει τού άναλόγου αιγυπτιακού ιερογλυφικού 
συμβόλου τής «νοτίας Αίγύπτου» ερμηνεύει ώς δηλοΰντας τήν «χώραν τής Κρή
της». ΟΙ Hood-De Jong δέν έκφράζουσι γνώμην, άλλ’ άποκλίνουο» 
πρός τήν άποψιν περί δέρματος δφεων BSA 1952 σ. 272 · 3. Πρός τήν «θεόν 
τών δφεων» παραλληλίζει τάς μορφάς μετά «snake frame» δ Μ a t z Zu den 
Sphingen von Jerkapu, Marburger Winckelmann - Programm 1957 άνάτυ- 
πον σ. 3. Ή Η. Re use h εις Minoica, Sundwall - Festschrift 1958 σ. 354 
έξετάζουσα τάς έπί σφραγίδων σχετικός παραστάσεις λέγει δτι ή θεά φέρει τό 
άντικείμενον έπί τής κεφαλής ύποστηρίζουσα τούτο διά τών χειρών. Τούτο ά- 
ποκαλεϊ «Schlangenkrone» πβ. καί αϋτ. σημ 110. Θά ήτο ένδιαφέρον νά έξα- 
κριβωθή άν ή μορφή ύποβαστάζη πράγματι τά οφιοειδή θέματα, ώς πιστεύει 
καί ο Nilsson MMR σ. 362, ή ύψοί απλώς τάς χεϊρας ασχέτως πρός αύ· 
ϊί, οπότε καί θά ήδύνατο νά ΰπαχθή εϊς τόν τύπον ημών. Άλλ’ έπί τών σφρα
γίδων τό πράγμα δέν είναι σαφές. Πβ. άνωτ. σημ 154.
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΑΒΕΒΑΙΑΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΟΣ

Γυναικείοι μορφαι μεθ’ υψωμένων χειρών άπαντώσι και έπ'ι σει
ράς δακτυλίων οΰχι ασφαλώς γνησίων. Όφείλομεν να έξετάσωμεν καί 
τοΰτους δεδομένου δτι ή άμφισβήτησις τής γνησιότητος ώρισμένων εξ 
αυτών δεν είναι απολύτως πειστική, οΰτε έχει τύχει γενικής επιδοκι
μασίας. Έκ τών άμφισβητουμένων δακτυλίων ό τής Κοπεγχάγης ΥΜ 
I χρόνων — εάν είναι γνήσιος — και προερχόμενος «έξ ανατολικής Κρή
της» απεικονίζει τό θέμα ημών μετ’ ιδιαιτέρας έναργείας |!ι4. Ή θεά 
φέρουσα τό σύνηθες μινωϊκόν ένδυμα ίσταται κατά τό μέσον άνωθεν 
φυτικού τίνος θέματος και ΰψοΐ τάς χεΐρας. Εκατέρωθεν δυο άνδρες 
γονυπετείς και δυο γυναίκες τείνουσι προς την θεάν τάς χεΐρας. Ε’ις 
τό άκρον δυο μικραι δκτώσχημοι ασπίδες. Ό Nilsson 195 δεν φαίνεται 
να θεωρή νόθον τον δακτύλιον. Παρατηρεί μόνον και συζητεΐ διά μα
κρών την μοναδικήν, ως λέγει, περίπτωσιν τής γονυπετούς θέσεως 
τών λάτρεων, άναφέρων ανάλογα δείγματα έκ τών ελληνικών χρόνων. 
Ό Biesantz 198 περιλαμβάνει τον δακτύλιον τής Κοπεγχάγης μεταξύ 
τών κιβδήλων. Ούτος θεωρεί κατ’ αρχήν τό θέμα πιθανόν διά την μι- 
νωϊκήν τέχνην, αλλά καταλήγει διά τεχνοτροπικούς λόγους, ως ή ξηρό- 
της τών τεταμένων χειρών, εις τήν άποψιν δτι πρόκειται περί κιβδή- 
λου έχοντος πρότυπον τον δακτύλιον τών Ίσοπάτων.

“Υποπτος είναι καί δακτύλιος έκ Θίσβης Έπ’ αυτού είκονίζε- 
ται θεά καθημένη ύψούσα άμφοτέρας τάς χεΐρας καί φέρουσα δΓ αυ
τών πιθανώς κωδίας μήκωνος, έπαναλαμβάνουσα δηλαδή τήν χειρονο
μίαν τής θεάς τού χρυσού δακτυλίου τών Μυκηνών, ένθα δμως ύψού- 
ται ή έτέρα τών χειρών. Τό θέμα περιγράφεται υπό τού Evans ως 
προσφορά μηκώνων είς θεάν υπό θεραπαινίδων. ’Ασφαλώς κίβδηλος 
είναι έτερος δακτύλιος έκ Θίσβης παριστών τήν λατρείαν τής «μητρός 
θεάς» έχούσης εκτεταμένος τάς χεΐρας, καί τού νεαρού θεού. Ή άνά- 
μειξις υπό τού κιβδηλοποιού χριστιανικών ’ιδεών είναι προφανής198.

Ή στάσις τέλος τών υψωμένων χειρών επανέρχεται Ιπί τού περί· 
φίήμου «δακτυλίου τού Νέστορος» εκ Κακοβάτου, τού οποίου ή γνη- 
σιότης έχει επίσης άμφισβητηθήΌ Biesantz 200 περιλαμβάνει αύ-

m) Blinkenberg Aarboger for nordisk oldkyndighed oq historie 
1920 σ. 309 είκ. 1 - 2.

195) MMR σ. 280 - 1 σημ. 61 είκ. 140.
19e) Kretisch · myk. Siegelbilder σ. 120.
*9’) PM II είκ. 191 d σ. 341 - 2.
>") PM III σ. 471, είκ. 328.
’") PM II σ. 482 είκ. 289, PM III σ. 148 είκ. 96, πίν. XX Α. Άμφιο- 

βήτησις τής γνησιότητος Nilsson MMR σ. 43 έξ.
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τον μεταξύ τών κίβδηλων. Ό δακτύλιος ήρμηνεύθη υπό τοΰ Evans 
ως παριστών τέσσαρας σκηνάς τοΰ μετά θάνατον βίου παρά τό «δέν- 
δρον τοΰ κόσμου». Την στάσιν τών υψωμένων χειρών έχει γυναικεία 
μορφή είκονιζομένη εν μέσψ χρυσαλλίδων* 201 202 * * * * *. Ή στάσις τών κατά κρό
ταφον πτηνομόρφων γυναικών δεν είναι σαφής : πιθανώς έχουσι τήν 
πυγμήν προ τοΰ μετώπου κατά λατρευτικήν χειρονομίαν.

287

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΠΡΟΕΛΕΥΣ1Σ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τό ζήτημα τής προελεΰσεως τοΰ τύπου τής θεάς μεθ’ υψωμένων 
χειρών έξήτασε διεξοδικώς ή Μ. Swindler έν εργασία αυτής περί τών 
ύστερομινωϊκών καί ύπομινωϊκών ειδώλων, ήτις άνεκοινώθη εις τήν 
42αν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ ’Αρχαιολογικού Ινστιτούτου τής ’Αμε
ρικής εν Baltimore - Maryland τήν 26 - 28.12.1940. Ή εργασία δεν 
έδημοσιεύθη ακόμη 802 καί ή κυκλοφορήσασα μόνον περίληψις 208 δεν 
είναι δυστυχώς τελείως σαφής.

Ή συγγραφεύς παρατηρεί δτι γυμνή θεά τής γονιμότητος μετά 
τιάρας, πτερύγων και υψωμένων χειρών εμφανίζεται εν τή ’Ανατολή 
καί ιδιαιτέρως έν Μεσοποταμία περί τό 2200 π. X. ”Αν έκεΐθεν με- 
τεδόθη ό τύπος εις Κρήτην, πάντως, λέγει, ήλλοιώθη πολύ, έλλεί- 
πουσι δε οί διάμεσοι κρίκοι. Προς τήν μινωϊκήν θεάν σχετίζεται ό τύ
πος τών μυκηναϊκών πτερυγωτών ειδωλίων, δστις εισάγεται πιθανώς 
έκ τής ’Ανατολής κατά τήν εποχήν τής μυκηναϊκής έξαπλώσεως. Τά πτε- 
ρυγωτά ειδώλια είναι επομένως άσχετα προς τά πρωτοχαλκά δείγματα 
ως τό έκ Ζυγουριών καί ή πρώιμος κυκλαδική παράστασις τοΰ αργυ
ρού διαδήματος τής Σίφνου20<. Χίλια έτη χωρίζουσι τάς ανατολικός 
καί έλλαδικάς παραστάσεις από τών ύστερομινωϊκών ειδώλων, ελλεί- 
πουσι δέ μεσοελλαδικά ειδώλια. Τό μικρόν μυκηναϊκόν είδωλον, δπερ

20°) νΕ. ά. σ. 112.
201) Ό Evans χαρακτηρίζει ως θεάν τήν καθημένην εις PM II είκ. 

289, τήν δέ δρθίαν μετά συνοδού ζεύγος άναστάντων.
202) Περί τούτου μέ έβεβαίωσεν ή συνάδελφος Μ. Μ el link, τήν οποίαν

θερμώς ευχαριστώ.
20S) AJA 1941 σ 87.
*04) Διά τούτων νοείται ΠΕ είδώλιον έκ Ζυγουριών Blegen Zygouries

πίν. XXI 1. Πβ αύτ. πίν. XXI, 9. Ταϋτα είναι αμφιβόλου σχέσεως πρός τό
θέμα ημών. Τό έκ Σίφνου ΑΕ 1899 πίν. 10, 1 καί Zervos Ε’ art des
Cycl. σ, 258. Πβ. άνωτ. σ. 226.
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παρουσιάζεται το πρώτον περί τό 1375, δεν δΰναται νά είναι το πρό
τυπον τών ύστερομινωϊκών ειδώλων. Άντιθέτως ή συγγροφεύς φαίνε
ται ευνοούσα την βορείαν προέλευσιν, βάσει δειγμάτων εκ τής περιο
χής τοϋ Δουνάβεως, άτινα δμως κατάγονται άρχικώς έκ τής ’Ανατο
λής. Προς τον βορράν άγει, λέγει, και τό ομοίωμα ναΐσκου τοϋ Δω
ματίου τής Πηγής εν Κνωσό), καί οί τριποδικοι θρόνοι, οί όποιοι ε
νίοτε φέρουσιν ειδώλια, ως εις εν δείγμα τοϋ,Metropolitan Museum. 
Τό πρόβλημα τής προελεΰσεως μένει" τελικώς ανοικτόν, προτιμαιμένης 
πάντως τής βόρειας τοιαυτης.

Οι Bielefeld και Grundmann, οΐτινες έθιξαν τό πρόβληιια τής 
προελεΰσεως τοϋ τόπου έν συνδυασμφ προς την μελέτην εύρυτέρου κΰ- 
κλου άναλόγαιν παραστάσεων, άποκλίνουσιν άντιθέτως υπέρ τής προ
ελεΰσεως τοϋ ΐΰπου έκ τής Πρόσω ’Ασίας καί τής Α’ιγΰπτου 20\ Ό 
Fr. Matz τέλος (Gottererscheinung und Kultbild σ. 35) προέτεινε 
τελευταίως ερμηνείαν τής χειρονομίας, ήτις προϋποθέτει την παραγω
γήν αυτής εξ αυτών τών συνθηκών τής κρητικής λατρείας άνει ξένης 
έπιδράσεως. Ή ά'ποψις αϋτη εξετάζεται διεξοδικώς κατωτέρω εις τό 
κεφάλαιον περί τής σημασίας τοϋ νεΰματος.

Νομίζω orι ό ανατολικός χαρακτήρ τοϋ έν Κρήτη έμφανιζομένου 
τύπου τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών από τών αρχών τής παλαιο- 
ανακτορικής περιόδου (MM I β - II) δεν είναι εϋκολον νά άμφισβητη- 
θή. 'Η ανατολική προέλευσις τοϋ τόπου καθίσταται πιθανή έκ τοϋ οτι 
εις τάς πρώτας βεβαίας έν Κρήτη εμφανίσεις αύτοϋ,ήτοι έπί τοϋ σφρα
γίσματος έκ Φαιστού καί τοϋ μολυβδίνου δακτυλίου τοϋ Σφουγγαρά αί 
θεαί μεθ’ υψωμένων χειρών φέρουσιν ανατολικήν ένδυμασίαν 20β. Ή 
άποψις τής Swindler ότι παρεμβάλλεται διάστημα μιας χιλιετίας μετα
ξύ τών ανατολικών παραστάσεων τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών καί 
τών ύπομινωϊκών μεγάλων ειδώλων καί επομένως δεν είναι δυνατή ή 
σΰνδεσις αυτών προς τα ανατολικά πρότυπα, δεν είναι ορθή άφ’ ενός 
λόγφ τής καταβιβάσεως τής μεσοποταμιακής χρονολογίας 20?, άφ’ ετέ
ρου δέ διότι ή Swindler δεν υίχεν ύπ’ δψιν τά έκ Κρήτης πρώιμα δεί
γματα, άτινα πληροΰσι τό χρονικόν διάστημα μεταξύ τών βαβυλωνια- 
κών κυλίνδρων μετά θεάς ύψοΰσης τάς χεΐρας, οΐτινες εύρέθησαν έν 
Κρήτη, καί τών μεγάλων ύπομινωϊκών ειδώλων. ’Άλλως τά ανατολικά 
δείγματα συνεχίζονται μέχρι καί τής έποχής τούτων. 205 * 207

205) Βλ. σημ. 146
20β) Περί ιού ενδύματος τής θεάς έν τή ’Ανατολή βλ. Prziluski La 

grande deesse σ. 54 έξ.
207) Πβ. διά τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν Milojcic είς BSA 1949 σ. 

300 έξ. καί Hutchinson είς Antiquity XXVIII σ, 155 - 6 σημ. 3.
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Πολύ άπιθανωτέρα τής άπορριπτομένης συνδέσεως τής μινωϊκής 
θεάς προς τον μεσοποταμικόν τόπον είναι ή υπό τής αυτής επιστήμο
νας έπιχειρουμένη άμεσος σύνδεσις τών ύπομινωϊκών ειδώλων προς τά 
δείγματα τής περιοχής τοϋ Δουνάβεως. Ό συνδυασμός τής θεάς τοϋ 
Δωματίου τής Πηγής προς τον ναΐσκον ουδόλως σημαίνει βορείαν προ- 
έλευσιν καί τον τόπου τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών. ’Άλλως ναΐ
σκοι άναλόγου τόπου άπαντώσιν έν Ουγγαριτ ήδη κατά τον ΙΔ' αιώ
να”8. ’Αδικαιολόγητος φαίνεται καί ή άπ’ ευθείας εξ ’Ανατολής παρα
γωγή τών πτερυγιοσχήμων μετά την συνδεσιν τούτων προς την κρη- 
τικήν θεάν μεθ’ υψωμένων χειρών.

Ή παράστασις θεάς ως δεομένης είναι συνήθης έν τή Μεσοποτα- 
μιακή σφραγιδογλυφίρ από τής εποχής τών δυναστειών τής Οϋρ, ήδη 
από εποχής παλαιοτέρας τοϋ τέλους τής τρίτης χιλιετηρίδος 209. ’Ιδού 
πώς περιγράφει τον ανατολικόν τόπον τής δεήσεως ό Jean 21°. «Ό 
θεός απεικονίζεται καθήμενος ή όρθιος... Ό πιστός συνοδευόμενος υπό 
μιας θεάς, ήτις ύψοΐ άμφοτέρας τάς χεϊρας, ΐσταται προ τοϋ 
θεοϋ». Καί περαιτέρω 211: «ό λάτρις όρθιος προ τής καθημένης θεό
τητας είσάγεται υπό δευτερευοντος θεοϋ, δστις άγει αυτόν έκ τής χει- 
ρός, ένφ θεά μεθ’ υψωμένων χειρών εις την στάσιν τής δεομένης βλέ- 
πουσα προς την καθημένην θεότητα μεσολαβεί υπέρ τοϋ πιστοϋ. Ή 
προσευχή εύρίσκεται εις τά χείλη τής θεάς. Ό άνθρωπος ακούει έν 
σιωπή. Ή σκηνή είναι συνήθης έπί τών κυλίνδρων τής τρίτης δυνα
στείας τής Οΰρ»212. Ύπάρχουσι καί δείγματα, ένθα ή θεά δέεται μό
νη άνευ άπεικονίσεως θνητοϋ. Έπί αγγείου έκ Λάρσας τοϋ τέλους τής 
τρίτης χιλιετηρίδος απεικονίζεται έν άναγλόφιρ ή Ίστάρ γυμνή, πτε
ρωτή μεθ’ υψωμένων χειρών 218. Άργότερον έπί κυλίνδρου τών χρόνων 
τοϋ Χαμμουραμπί ό θεός Μαρτοΰ είκονίζεται δεχόμενος λατρείαν έκ 
μέρους θεάς μετά στολιδωτής έσθήτος καί δδοντωτοΰ διαδήματος, ήτις 
ύψοΐ άμφοτέρας τάς χεϊρας. Ό θνητός υπέρ τοϋ οποίου γίνεται ή δέη- 
σις δέν παρίσταται214. 208

208) Ugaritica II πίν. XXX είκ. 79.
”9) Mel. Glotz I σ. 313.
2l°) Pa religion sumerienne d’ apres les documents anterieurs a la 

dyn. d’ Isin 1931 a. 221.
21‘) Αύτ σ. 249.
212) ’Ανάλογους σουμεριακάς παραστάσεις θεάς ΰψούσης τάς χεϊρας βλ. 

αύτ. πίν. X 34 σ. 54, πίν. XII 41 σ. 91, πίν. XIII είκ. 44 σ. 114, πίν. XVI 
είκ. 59 σ. 220 - 3, πίν. XXXI είκ. 98 σ. 223.

213) Έν Λουβρφ άριθ. ΑΟ 17 000, άνασκαφαί 1933.
9IJ) Parrot Ziqqurats et tour de Babel 1949 a. 39 είκ. 4.
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Είναι ιδιαιτέρως όίξιον προσοχής δη ανατολικά αντικείμενα φέ- 
ροντα παραστάσεις τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών άπαντώσι συνεπείςι 
εισαγωγής εν Κρήτη καί γενικώτερον έν τή ανατολική Μεσογείφ. Κύ
λινδρος εξ αίματίτου των χρόνων τοϋ Χαμμουραμπί ανακαλυφθείς έν 
θολωτφ τάφφ τοϋ Πλατάνου 815 φέρει γυναικείαν μορφήν ένδεδυμένην 
καυνάκην και δεομένην. Είναι ή Ίστάρ, αντίστοιχος τής σουμεριακής 
Θεάς Μητρός Ίννινί, ήης πρεσβεύει υπέρ τής ανθρωπότητας μεσολα
βούσα προς έτέρας θεότητας ^ύπέρ των κατόχων των σφραγιδόλιθων. 
Λίαν ανάλογος είναι καί έτερος κύλινδρος μετά παραστάσεως δεομένης 
φερούσης τό αυτό ένδυμα έκ θέσεως Γιοφυράκια παρά τό 'Ηρά
κλειον 81β.

“Ομοιοι κύλινδροι άνευρέθησαν εις Κύπρον ύποδεικνυομένης οΰτω 
τής όδοϋ τής προς Κρήτην έλεύσεως. Εις βαβυλωνιακός κύλινδρος εξ 
Έγκωμης παριστφ την θεάν Νινκαρράκ ίσταμένην, φέρουσαν κέρατα 
επί τής κεφαλής'καί μακράν ΙσθήταΓμετά στολίδων, ύψοΰσαν τάς χεΐ- 
ρας έν τή στάσει τής λατρείας προ δύο θεών 2Π. "Ετερος κύλινδρος έκ 
Κύπρου τής πρώτης βαβυλωνιακής δυναστείας φέρει την θεάν μετά 
κεράτων καί τοΰ συνήθους ένδύματος δεομένην προ τοϋ θεοΰ Άμουρ- 
ροΰ 818. Τό θέμα τής θηλείας θεότητος δεομένης προ άρρενος έπανευ- 
ρίσκεται καί αλλαχού έν Κύπρφ 219. Εις άλλην παράστασιν ή θεά μεθ’ 
υψωμένων χειρών φέρει ούχί μόνον στολιδωτήν έσθήτα, αλλά καί κω
νικήν τιάραν 88°. Τήν στάσιν τής δεήσεως έχει ή θεά καί εις παράστα- 
σιν προσφοράς ζώου υπό πιστού221. ’Ενταύθα δεν πρόκειται λοιπόν 
περί μεσολαβήσεως, αλλά περί απολύτου στάσεως ή χειρονομίας άπευ- 
θυνομένης προς τόν λάτριν. Ό τύπος οΰτος είναι πλησιέστερος προς 
τά κρητικά δείγματα 828.

sis) pji ι σ, 197 . 8 είκ. 146, Ξανθουδίδης Vaulted Tombs σ. 117, 
oig. 1098.

21β) PM II σ. 265 είκ. 158, Demargne Crete · Egypte - Asie, Anna- 
les de Γ Ecole des Hautes Etudes de Gand II σ. 31 έξ. πίν. II 2 καί αΰτ. 
σ. 57. Περί τής πρώτης εισαγωγής βαβυλωνιακών κυλίνδρων ε’ις Κρήτην αΰτ. 
σ. 49 - 50.

2lT) Excavations in Cyprus πίν. 4 άρ. 464 σ. 38. Catal. of gems in the 
Br. Mus. 1926 πίν. Ill 107. Περιγραφή σ. 14, 109 (αντί 107).

21S) Αΰτ. πίν. Ill 108 καί σ. 14, 108. Excav. in Cyprus πίν. 4, 695 π. 
39. Conte nau La glyptique syro - hittite o. 153.

219) Cat. of gems πίν. Ill 112 σ. 15, 112.
2’°) Αΰτ. πίν. Ill 113 σ. 15, 113.
2al) Αΰτ. πίν. Ill 119 σ. 16, 119.
28a) Συγγενές πρός τά ΰπομινωϊκά δείγματα κατά τόν πλαστικόν τύπον φαί

νεται τό έκ Κύπρου είδώλιον Bossert Altsyrien σ. 51 είκ. 160.
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Έτι άργότερον έπί των kudurru, λίθινων όροσήμων τών κασσιτι- 
κών χρόνων μεταξύ ΙΤ'-ΙΒ' αιώνος, ήτοι εις εποχήν παράλληλον πρόζ 
την ύστερομινωικήν, άπαντα ή θεά μεθ’ υψωμένων χειρών εν τή ’Ανα
τολή. Έπί όροσήμου τοϋ Melishipak Β' (ΙΒ' αιών) βλέπομεν τον βα
σιλέα παρουσιάζοντα την θυγατέρα του εις την θεάν Νανά 223. Ή θεά 
φέρουσα πόλον έχει ύψωμένας τάς χεΐρας. Έπί ετέρου ή θεά Gala α
πεικονίζεται καθημένη μεθ’ υψωμένων χειρών 224 .

Την στάσιν έχουσιν εν τή ’Ανατολή και άρρενες θεοί. Εις παρά- 
στασιν τής τρίτης χιλιετηρίδος είκονίζεται ό Teshup, όρθιος μετά κε
ράτων ταύρου και υψωμένων χειρών. Παρ’αυτόν ΐσταται ή θεά Hepet 
έχουσα τάς χεΐρας επι τοϋ στήθους 225 * *.

Αιγυπτιακά παράλληλα τής άπασχολουσης ημάς χειρονομίας ύπέ- 
δειξεν ή Williams 228. Γονυπετής μετά χειρών υψωμένων και παλαμών 
κατ" ενώπιον απεικονίζεται ή ’Ίσις921. Συνήθης είναι ή παράστασις 
τής ’Ίσιδος και τής Νέφθυος έπι τών αιγυπτιακών σαρκοφάγων τοϋ 
Νέου Βασιλείου έν τή στάσει τούτη, ως και επι σκαραβαίων. Τήν στά
σιν τών υψωμένων χειρών έχουσιν έν ΑΙγύπτψ και άρρενες θεοί. Ό 
"Ηλιος απεικονίζεται όρθιος έν τή λέμβφ αύτοΰ μεθ’ υψωμένων χει
ρών 22β. Θεά μεθ’ υψωμένων χειρών εμφανίζεται και έπι πυραμιδίων, 
ήτοι επιστέψεων αστικών τάφων ραμεσιδικών χρόνων229. Ή διάδο- 
σις τής στάσεως έν Αίγύπτω έπιβεβαιοΰται καί έκ τής άπεικονίσεως 
νεκρών έπί τών πυραμιδίων τοϋ Νέου Βασιλείου δεομένων προ τοϋ

223) Contenau Manuel d’ archeol. orientale II 1931 σ. 699 - 900 
είκ. 622. To νεύμα τής θεάς χαρακτηρίζεται ώς signe d’ accueil.

m) Memoires de la delegation franc, en Perse VII 1905 είκ. 451 (κου' 
δουρροΰ XIII) σ, 139 - 140. Θεάς δεοιιένας μεθ" υψωμένων χειρών βλ. κα'ι 3ις 
Frankfort Cylinder Seals 1939 πίν. XXV c, j (Τ' δυναστείας Οΐίρ), 
πίν. XXVII b, d, f, m (A' Βαβυλωνιακής δυναστείας), πίν XXXI a (μιταν· 
νικών χρόνων).

a25) Max Von Oppenheim Der Tell Halaf 1931 πίν. 57, 2 σ. 189.
a2e) Gournia σ. 48 σημ. 4. "Αναφέρει μορφήν τοΰ Μητροπολιτικοΰ Μου

σείου τής Ν. “Υόρκης, Λέγει οτι ή χειρονομία άπαντα καί έπί τής προδυναστι- 
κής κεραμεικής. Πβ. J. De Morgan Recherches sur les origines de Ρ 
iSgypte I 1896 πίν. X Εις αναθηματικήν στήλην έκ Μέμφιδος Persson 
The Rel. of Greece in Pr. Times 1912 είκ. 5 απεικονίζονται ύψωμέναι χεϊρες 
κάτωθεν αριθμού τινός ώτων. Πβ. Petrie Memphis I πίν. IX πίν. ΧΙΙ> 
Πβ. καί τά προδυναστικά ειδώλια έκ Maamerieh «Kush» III 1955 πίν. X α.

227) A. Erman Die agyptische Religion 1909 είκ. 17 σ. 17.
22S) Αΰτ, σ. 8 είκ. 4. "Άσχετος είναι ή ΰψωσις τών χειρών τοΰ Schu υπο-

βαστάζοντος τήν θυγατέρα αύτοΰ Νούτ, προσωποποίησιν τοϋ ούρανοΰ αΰτ.
σ. 35 είκ. 43.

22°) Boreux Guide - Catalogue de la col. eg du Louvre σ. 117 έξ

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ IB. 16
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ήλιου 590 και κυνοκέφαλων λατρευόντων οΰιω τον ήλιον και τον σελη
νιακόν θεόν Θώτ281. Έκ τής παραστάσεως δυο χειρών ελήφθη και τό 
αιγυπτιακόν σύμβυλον τό δηλοΰν τό Κά 282.

Έκ τών έκτεθέντων ανωτέρω προκύπτει οτι ή ύψονσα τάς χείρας 
θεά τής μινωϊκής Κρήτης συνδέεται μάλλον προς τάς ανάλογους πα
ραστάσεις τοΰ μεσοποταμιιικοΰ κύκλου. Ή σχέσις αύτη δεν είναι τυ
χαία. Ή Ίστάρ, την οποίαν ήδη συνηντήσαμεν εν τή στάσει ταύτη, 
είναι κατά την φράσιν διαπρεπούς άνατολιστοϋ «τό μέγα θήλυ στοι- 
χειον αναπαραγωγής και γονιμότητος ολοκλήρου τής δυτικής ’Α
σίας»288. Βαθεΐα είναι λοιπόν ή σχέσις προς την κρητικήν θεάν. 'Ο 
Κρής ταξειδιώτης, γνωρίζων εν τή ’Ανατολή τάς επιτόπιους θηλείας 
θεότητας ήδύνατο κάλλιστα νά πιστεύη οτι ευρίσκεται προ παραστά
σεων τής Ιδίας αυτού θεάς. Σημαντικώς ηύνόησε την διάδοσιν τού τύ
που καί ή μεταφορά εις Κρήτην ανατολικών σφραγιδόλιθων, ουχί 
άνευ πίστεως εις την μαγικήν δύναμιν τής επ’ αυτών κεχαραγμένης 
θεάς, τής δεομένης διά την σωτηρίαν τού κατόχου. Οΰτω ή μεταξύ 
Κρήτης καί ’Ανατολής Ιπικοινωνία καί ή από τών αρχών τής δευτέρας 
χιλιετηρίδος πληρέστερα γνώσις τών ανατολικών λατρειών καί εθίμων 
υπό τών Κρητών συνετέλεσεν είς την διάδοσιν εν Κρήτη τοΰ τύπου 
τής υψούσης τάς χείρας θεάς. Αί άναλογίαι πρός τάς ανατολικός πα· 
ραστάσε ς έπεκτει νόμεναι, ώς έλέχθη ήδη, καί πέραν τής απλής χειρονο
μίας είς την άμφίεσιν καί τά καλύμματα τής θεάς 234, πείθουσιν οτι ή 250 251 * * * * *

250) Erma η έ. ά. σ. 162 είκ. 89. 'Επί νεκρικών παπύρων τοΰ Νέου Βα
σιλείου είκονίζεται ό νεκρός υψών τάς χείρας πρό τοΰ Όσίριδος.

23') Αΰτ. σ. 12 είκ. 9. Οί τέσσαρες κυνοκέφαλοι τοΰ οβελίσκου τοΰ Λοΰξορ 
νΰν έν τφ Λούβρφ ϊστανιο άνατολικώς καίΑυτικώς τοΰ οβελίσκου χαιρετίζον- 
τες τήν ανατολήν καί δύσιν τοΰ ήλιου Έν Κρήτη ό κυνοκέφαλος άπαντφ έν τη 
αυτή σιάσει συχνάκις, PM I σ. 83 είκ. 51 (έκ Μοχλού), PM II σ. 763 - 4 είκ. 
491 είκ. 492 (έκ Κνωσού, Άγ. Τμιάδος, Ζάκρου, Φαιστού). Τά έκ Κρήτης πα- 
ραδείγιιατα συνεκέντρωσεν ό Μαρινάτος ΑΕ 1939 - 41, σ. 86 σημ. 3 - 4.

232) Τούτο συμβολίζει τήν «αίωνίαν ουσίαν» τοΰ νεκρού, πβ. Κ. Lange· 
Μ. Hirmer Agypten 1957 είκ. 112-3. Τούτο μετά διαφόρου έννοιας ά
παντά καί ώς σύμβολον Ιερογλυφικόν πβ. PM I σ. 280 είκ 212. Περί τοΰ κρη- 
τικοΰ «signe des bras leves» βλ. Etudes cretoises II σ. 77 - 78, Mon. Ant. 
XIV a 432, BSA 51 σ. 77.

233) Contenau La civilisation d’ Assur et de BabjTone 1951 σ. 78.
251) Τυπικόν γνώρισμα αποτελεί ό καυνάκης Prziluski La grande de-

esse a. 54 έξ. Οΰτος μετεδόθη είς Κρήτην ασφαλώς οΰχί μόνον ώς ένδυμα τής
θεά:, αλλά καί ώς καθημερινός συρμός. Χαρακτηρίζεται έκ τών «volants
stries disposes en couches etagees» αΰτ. σ. 57. Κατά τόν Dussaud Iraq
IV 1939 σ. 58 ό χαλδαϊκός καυνάκης μετεδόθη τό πρώτον είς τήν Μικράν Α
σίαν καί έκεϊθεν είς Κρήτην. Επίσης ανατολικού χαρακτήρος φαίνεται 5 κό·
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παρουσία τοϋ τύπου εν Κρήτη οφείλεται εις την συνεχώς άνανεουμένην 
επαφήν προς την ’Ανατολήν και ούχί εις κοινήν ψυχολογικήν βάσιν, δι’ 
ής εξηγούνται αί άναλογίαι προς άπομεμακρυσμένους κύκλους πολιτι
σμού. Αί παλαιόιεραι εν Κρήτη παραστάσεις τής θεάς ύψοΰσης τάς χεΐρας 
καί φεροΰσης ανατολικήν εσθήτα είναι ή επί τοΰ δακτυλίου τοϋ Σφουγ
γαρά καί ή σύγχρονος έπί σφραγίσματος εκ Φαιστού (MM I -II), συμ- 
πίπτουσαι ή αμέσως επακολουθοϋσαι τήν εισαγωγήν των μνημονευ- 
θέντων κυλίνδρων τής πρώτης βαβυλωνιακής δυναστείας. Είναι λίαν 
πιθανόν δτι δ τύπος είσήχθη κατά τήν εποχήν ταύιην, ήτις καί άλλως 
σημειοΐ τήν μεγίστην επαφήν μεταξύ τής Κρήτης καί τής’Ανατολής 285.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΣ

'Ως παρετήρησεν δ Μαρινάτος 238 έν τφ μινωϊκφ κΰκλιρ τά είδωλα 
τής θεάς ύψοΰσι τάς χεΐρας κατά διαφόρους τρόπους. Εις τά δείγματα 
έκ Κνωσοϋ, Γουρνιών, Πρινιά, οι βραχίονες τείνονται δριζοντίως προς 
τά πλάγια καί καθέτως προς μύτούς ύψοϋνται οι πήχεις. Οΰτω έχει 
τάς χεΐρας καί τό ύπ’ άριθ. 9307 εΐδωλον εκ Γάζι. Έκ τών λοιπών ει
δώλων τοϋ Γάζι τό ύπ’ άριθ. 9305 εχει τούς βραχίονας λοξώς, ώστε 
νά σχηματίζωσιν δξεΐαν γωνίαν προς τούς πήχεις (τοϋτο ισχύει καί διά 
τό μέγα εΐδωλον τής Γόρτυνος), τό ύπ’ άριθ. 9306 ελαφρώς εμπρός 
καί τά ύπ’ άριθ. 9308 καί 9309 ίσχυρώς εμπρός. Τά έκ Καρφιού ύπ’ 
άριθ. 11042 καί 11043 είδωλα έχουσι τούς βραχίονας ελαφρώς άνα)- 
θεν τής δριζοντίου. Τό ύπ’ άριθ. 11044 τείνει τούς βραχίονας εμπρός

σμος καί ή τιάρα τής θεάς, ανάλογα πρό τά τής Ίστάρ Dhorme Les rel. 
de Bab. et d’ Assyrie 1949 σ. 322.

s35) Περί τής θρησκευτικής έπιδράσεως τής ’Ανατολής έπί τής Κρήτης κα
τά τούς χρόνους τούτους βλ. Demargne εις Antiales de Γ ficole des 
Hautes fit. de Gaud II σ. 57 εξ καί Chapouthier εις BCH 62 1928 
σ. 314 έξ. ένθα υποστηρίζεται ή εισαγωγή τής λατρείας τής Μ. Θεάς έξ Άνα- 
τολιας κατά τήν δευτέραν χιλιετηρίδα. Ο Contenau Manuel d’ archeo- 
logie orientale IV 1947 σ. 2066 φρονεί δτι ή επαφή τής Κρήτης πρός τήν 
Μεσοποταμίαν γίνεται κυρίως διά τής Μ.’Ασίας, ήτις συνδέεται πρός τήν Με
σοποταμίαν διά τής Λυδίας. Κατά τόν Ρ. Will Revue archeologique I 
1947 σ. 60 έξ. οί ανατολικοί κύλινδροι διέδοσαν εις Κρήτην καί τάς τερατώ
δεις κατ’ ενώπιον μορφάς, έξ ών κατ’ αυτόν προήλθε τό Γοργόνειον. Έτέρα πα
ράλληλος καί πιθανώς σύγχρονος εισαγωγή έξ ’Ανατολής είναι καί ό «πότις 
θηρών».

233) ΑΕ 1937 σ. 286.
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με τούς πήχεις συγκλίνοντας. Αί παλάμαι εις άμφότέρας τάς ομάδας 
άλλοτε στρέφονται εμπρός, κατ’ ενώπιον προς τον θεατήν, άλλοτε δέ 
είναι παράλληλοι πρός τούς κροτάφους τοϋ ειδώλου, άλλοτε δέ κατέ- 
χουσιν ενδιάμεσον θέσιν. Τά είδωλα τής Γόρτυνος έχουσι τάς παλάμας 
κατ’ ενώπιον, πλήν ενός (Πίν. Ζ', είκ. 1 μέσον), δ'περ τείνει τούς πή· 
χεις εμπρός, ελαφρώς ύψουμένους, μέ τάς παλάμας πλαγίσς. ’Ανάλο
γους μικράς παραλλαγάς δυναταί τις νά παρατηρήση καί μεταξύ ιών 
λοιπών δειγμάτων. Εις τάς παραστάσεις μικράς κλίμακος ή ακριβής 
θέσις δεν είναι συνήθως σαφής. Άλλ’ ή άπόδοσις Ιδιαιτέρας έννοιας 
εις πάσας τάς παραλλαγάς τής χειρονομίας θά ήτο παρακεκινδυνευμέ- 
νη, δεδομένου δτι τότε θά έδει νά εύρεθή ιδιαιτέρα ερμηνεία καί διά 
την ενδιάμεσον θέσιν τών παλαμών κ. ο. κ. Αί παρατηρούμενοι μικραί 
διαφοραί δύνανται άλλως νά οφείλονται εις την βούλησιν τοϋ καλλιτέ
χνου, ήτις ασφαλώς ειχεν ώρισμένον περιθώριον ελευθερίας. Έξαίρεσιν 
πιθανώτατα αποτελεί ή ανοικτή παλάμη τοϋ ειδώλου τής Κνωσού. 
Ένταϋθα δεν πρόκειται περί απλής έπαναλήψεως διά τής έτέρας τών 
χειρών τής κατ’ ενώπιον στροφής τών παλαμών, ήν ποιοΰσι καί άλλα 
είδωλα, αλλά περί διαφόρου χειρονομίας, καθ’ήν εκτείνονται καί οί 
δάκτυλοι 287 . Τούτο είναι ουσιώδης διαφορά, δεδομένου δτι ούδέν 
τών μεγάλων ειδώλων εκτείνει τούς δακτύλους.

Τά παλαιότερον γνωστά ειδώλια μεθ’ υψωμένων χειρών εκ Μυκη
νών, Τίρυνθος καί Κύπρου ήρμηνεύοντο συνήθως ως θεότητες. Πρώ
τος ό Max Mayer προέτεινεν έτέραν ερμηνείαν τούτων ως θρηνωδών,

287) *Η χειρονομία αυτή έχει πιθανώς μαγικήν σημασίαν. Σημειιοτέον δτι 
διεσταλμένοι εϊκονίξονται οί δάκτυλοι τών πλείστων προανακτορικών καί πα· 
λαιοανακτορικών δειγμάτων, εκ δέ τών ύστερων έχουσι τήν θέσιν ταΰτην αί 
χεΐρες τής μορφής επί λάρνακος έκ Βαθειανοΰ Κάμπου καί Ιπί τής σφραγιδος 
έκ Γουρνιών. Άλλ’ εις τάς περιπτώσεις ταύτας διαστέλλονται άμφότεραι αί 
χεΐρες καί τούτο καθισιά πιθανόν δτι πρόκειται περί συμβατικής δηλώσεως 
τών χειρών χάριν σαφήνειας. Ή επί τής θεάς έκ Κνωσού ('Ιερού Δ. Πελέκεων) 
διαστολή τών δακτύλων τής δεξιάς μόνον χειρός ύποδηλοΐ άντιθέτως επιθυμίαν 
τού τεχνίτου όπως υπογράμμιση τήν χειρονομίαν Τούτο δέν είναι τυχαϊον. Ή 
ανοικτή χειρ όμοΰ μετ’ αράχνης, σκυρπίου καί κοχλίου άπαντά καί έπί τού μι
κρού χρυσού περιάπτου τής Άγιας Τριάδος, Paribeni εις Mon. Ant. XIV 
1905 είκ. 36 στήλαι 737 - 8, ένθα λέγεται ότι ή ανοικτή χειρ είναι τό μάλλον 
αυθόρμητον καί εκφραστικόν νεύμα τού θέλοντος νά άπομακρύνη άφ’ εαυτού 
κίνδυνον ή κακόν καί δτι δέν οφείλεται εις ιδιοτροπίαν ή αδεξιότητα τό δτι 
καί τό έκ Κνωσού εΐδωλον έχει ανοικτήν τήν παλάμην. Ώς άποτροπαϊκή χει
ρονομία άπαντά έπί βαβυλωνιακών κυλίνδρων κοί φοινικικών καί λιβυκών έ- 
πιτυμβίων στηλών, έπίσης δέ εν Αίγύπτιρ Hastings Encycl. of Religion, 
Hand σ. 495. Πβ. καί Ν. Πολίτην Λαογριιφικά Σύμμεικτα Β' σ. 317 έξ. 
έ νθα ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία. Τό νεύμα είναι κοινόν καί εις τούς Ίου-
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διότι κατ’αυτόν ή μυκηναϊκή εποχή ήγνόει τήν λατρείαν τοϋ θείου sss. 
Έν συνεχεία ό Reichel299 περιώρισε τήν όίποψιν τσύτην δεχόμενος δ'τι 
τινά τών αντικειμένων τούτων είναι πράγματι είδωλα σχετιζόμενα 
πρός τήν λατρείαν των νεκρών. Ό Collignon 240 πρώτος ύπεστήριξε 
συστηματικώς τον θειον χαρακτήρα πάντων τών ειδώλων μεθ’ υψωμέ
νων χειρών, βάσει τών έν τφ μεταξύ γενομένων ευρημάτων τών Γουρ- 
νιών, Κνωσού καί Πρινιά καί κατεπολέμησε τήν όίποψιν τών Mayer- 
Reichel. Ή μεταγενεστέρα ευρεσις τών ειδώλων Γάζι καί Καρφίου 
μετά συμβόλων επί τής κεφαλής έπεβεβαίωσε καί κατέστησε γενικώς 
παραδεκτόν τον θειον χαρακτήρα τού τύπου. Τό αυτό ισχύει διά τά 
νέα είδωλα τής Γόρτυνος. Τό πρωτοφανές διά τούς μινωϊκούς χρόνους 
μέγεθος τών ειδώλων, ή μνημειώδης διάπλασις τούτων, τά μεγαλοπρε
πή διαδήματα, οί έπί τής κεφαλής δφεις νοούμενοι βεβαίως ως ζών- 
τες, άρμόζουσιν μόνον εις θεότητας.

Ώς πρός τήν άκριβεστέραν σημασίαν τής στάσεως ό Collignon24! 
ήρνήθη παν ψυχολογικόν περιεχόμενον καί ύπεστήριξεν δτι αύτη οφεί
λεται εις τήν συμβατικότητα τών πρωτογόνων τεχνών. Συντάσσεται ως 
πρός τούτο μετά τού S. Reinach 242 λέγοντος οτι έν τή πρωτογόνφ τέ
χνη ή στάσις είναι ψυχολογικώς αδιάφορος καί προέρχεται απλώς έκ 
τής τάσεως τού τεχνίτου πρός τήν συμμετρίαν. Ρυθμολογικήν ερμη
νείαν τών κινήσεων τών χειρών φαίνεται δεχόμενος διά τάς μορφάς έπί 
τών πρωίμων σφραγιδόλιθων δ Matz 24S, δστις περαιτέρω δέχεται καί

δαίους, Μουσουλμάνους καί αυτόχθονος της ’Αμερικής αότ. 327 - 8. Άπαντα 
επίσης έπί αρχαίων ελληνικών μνημείων. Πβ. καί S i 111 Gebarden der Grie- 
chen und Romer a. 307. Ό W. Deonna BCH 1954 σ. 257 σημ. 10 ερ
μηνεύει τό νεύμα τυϋ ειδώλου τούτου οΰχί τελείως σαφώς ώς σημαίνον προ
στασίαν έκτεινομένην εις δύο διαφόρους κατευθύνσεις. Τό επιχείρημά του λαμ- 
βανόμενον έξ ούχί άναλόγου κύκλου παραστάσεων δέν φαίνεται ισχυρόν. Ση- 
μειωτέον ότι εις πάντα τά είδωλα ό άντίχειρ απομακρύνεται τών λοιπών δα
κτύλων, αλλά τούτο άποτελεΐ τήν φυσικήν στάσιν τής χειρός τού δεομένου. Ό 
τονισμός τού άντίχειρος ήτο άλλως σύμφωνος πρός τάς ρυθμολογικάς τάσεις 
τής ΥΜ III πλαστικής. Πβ. καί σχετικά σύμβολα ιερογλυφικά καί τής γραφής 
Α καί Β, Evans Scripta Minoa I σ. 183-4 (a gesture sign) καί II σ. 14. 
(Τήν ΰπόδειξιν οφείλω είς τόν καθ. Ε. Grumach). Πβ. Frankfort Cyl 
Seals 1939 σ. 173 εΐκ. 42, Κεραμοπουλλου Ό άποτυμπανισμός σ 8 5 έξ.

ί38) Myk. Beitrage, Jahrb VTI 1892 σ 189 έξ. Πβ. κοί σηα.272.
2Sa) Tiber vorhellenische Gotterkulte 1897 σ. 68 έξ.
24°) Revue des Etudes Grecques XVI 1903 σ 305 έξ.
241) Αΰτ. σ. SOS.
2‘2) Ea sculpture en Europe άνάτυπον έκ τής Anthropologie 1894 - 6 

σ. 74 - 5.
21B) Die fruhkret. Siegel o. 104.
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πλήρη απουσίαν θρησκευτικών θεμάτων εξ αυτών αντίθετους προς τούς 
ανατολικούς σφραγιδόλιθους 244. Άλλα τά βουκράνια, αϊ μετ’ αιγά
γρων σκηναι αναπαραγωγής, αί μορφαί τοΰ τύπου τών Krotendar- 
stellungen (περί ών άνωτ. σημ. 146) δυσκόλως δύνανται νά θεωρη&ώ 
σιν άσχετοι προς την λατρείαν. Ώς προς την άποψιν τοΰ Reinach, 
νομίζω δτι αν 6 τύπος τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών είχε πλασθή 
άρχικώς μόνον χάριν συμμετρίας, δεν είναι πιθανόν δτι θά διετηρεΐτο 
καθ’ δλην την διάρκειαν τών μινωϊκών χρόνων, ακόμη και κατά την 
περίοδον τής φυσιοκρατίας.

Τό αναμφισβήτητου ψυχολογικόν περιεχόμενον τής ύψώσεως τών 
χειρών άντελήφθησαν υί έρευνηταί κατά διαφόρους τρόπους. Ό 
Schmidt 245 έχαρακτήρισε τά τότε γνωστά ειδώλια μεθ’υψωμένων χει
ρών ως «Adorantinnen». Ή Williams δημοσιεύουσα τά είδωλα τών 
Γουρνιών 24β, παρατηρεί δτι ή τελετουργική έννοια τής χειρονομίας δεν 
έχει έρμηνευθή ίκανοποιητικώς. Αύτη, λέγει, εθεωρήθη έκφρασις λα
τρείας και ευλογίας. Εις τούτο παρατηρεί δτι ή λατρεία εξεφράζετο μάλ
λον διά τής θέσεως τής χειρός προ τοΰ στήθους, ώς προς δέ την ευλο
γίαν διερωτάται διατί «εις τόσον πρώιμον περίοδον θά άντελαμβάνοντο 
την θεότητα παρέχουσαν αγαθά διά τόσον συμβολικού τρόπου». 'Ομο
λογώ δτι δεν εννοώ τί ασυμβίβαστον υπάρχει μεταξύ τής «πρωίμου 
περιόδου» καί τοΰ συμβολικού τρόπου δηλώσεως τής ευλογίας. Ή αυ
τή επιστήμων προτείνει δπως ή στάσις τών υψωμένων χειρών έξηγη- 
θή έκ τής άναμνήσεως τής Μεγάλης Μητρός λατρευομένης ώς θείας 
άγελάδος. Οί υψωμένοι πήχεις μιμούνται κατά τήν άποψιν ταύτην κέ
ρατα. Προς άπόδειξιν τής ιδέας ταύτης προσάγει άορίστως τήν «αιγυ
πτιακήν προδυναστικήν μορφήν, έν τή όποίφ αί ύψωμέναι χεΐρες ό- 
μοιάζουσι προς κέρατα». Δέχεται πάντως δτι ελλείπει 6 συνδετικός 
κρίκος καί δεν υπάρχει επαρκής ένδειξις. Νομίζω δτι ή εύρεΐα διάδο- 
σις τοΰ τύπου εν τή ’Ανατολή καθιστά απίθανου τήν σύνδεσιν προς 
τά «κέρατα καθοσιώσεως», άτινα χαρακτηρίζουσιν είδικώς τήν μινωϊ- 
κήν θρησκείαν. Επίσης δέον νά παρατηρηθή δτι προς κέρατα όμοιά- 
ζουσιν αί χεΐρες κυρίως δειγμάτων τών ΥΜ III καί ύπομινωϊκών 
χρόνων, λόγφ τού γενικώς σχηματικού ρυθμού τής φάσεως ταύτης. Τά 
MM III - ΥΜ I δείγματα δεν παρουσιάζουσι τήν γωνιώδη κερατό- 
μορφον διάπλασιν. Τέλος δέ σημειωτέον δτι καί τά εσχηματοποιημένα

244) Αύτ. σ 106, 108.
245) Πβ. περίληψιν ομιλίας tou έν Jahrbuch XIII 1898, Arch. Anzeiger 

σ. 125.
24β) Gournia σ. 48.
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είδωλα των ύστερων χρόνων ύψοΰσι τάς χεΐρας κατά ποικίλους τρό
πους, ενίοτε π. χ. μέ τούς βραχίονας προτεταμένους, ώστε ουδόλως νά 
παρέχηται ή εντύπωσις τών κεράτων.

Άντιστρόφως τά κέρατα άνήγαγεν εις τήν χειρονομίαν τών υψω
μένων χειρών ό Zahn2", γράφων: «Ich sehe in den erhobenen 
Armen nicht eine Andeutung der Horner sondern umgekehrt in 
den «Hornern» das Zeichen der erhobenen Arme der Gottheit». 
Δέχεται δέ δτι ή χειρονομία σημαίνει ευλογίαν. Ή άποψις τοΰ Zahn 
αποτελεί επομένως κυρίως απόπειραν ερμηνείας τής σημασίας τών 
κεράτων.

Ό Milani218 διακρίνει δυο τόπους τοΰ νεύματος : εν νεΰμα, καθ’ ο 
αί χεΐρες στρέφονται άνω, δπερ αποδίδει εις ουρανίαν ή σεληνιακήν •θεό
τητα, και έ'τερον στρεφόμενον προς τήν γην και άνήκον εις χθονίαν ή 
καταχθονίαν θεότητα. Άλλ’ ή τοιαΰτη διάκρισις τών στάσεων είναι, 
νοητή μόνον διά τούς επικαλούμενους τάς αντιστοίχους θεότητας λά 
τρεις, ούχί δέ και δι’ αύτάς τάς θεότητας. ’Άλλως τό εϊδώλιον τό 
στρέφον δήθεν τάς χεΐρας κάτω * 249 *, επί τοΰ οποίου βασίζεται ή άπο- 
ψις τοΰ Milani, είναι ελλιπές τάς χεΐρας, πιθανώτατα δέ και τοΰτο 
εστρεφεν αύτάς άνω.

Πλείονας οπαδούς αριθμεί ή περί ευλογίας άποψις. Ό Dussaud 290 
δέχεται δτι αϊ ύψωμέναι χεΐρες δηλοΰσιν ευλογίαν, ή ΰψωσις δέ τής 
έτέρας τών χειρών λατρείαν. Ό Evans 251 252 * πιστεύει δτι ή ΰψωσις τών 
χειρών έχει διπλήν έννοιαν : είναι ή στάσις, έν τη οποία ή θεά δέχε
ται τήν λατρείαν τών πιστών καί επίσης ή στάσις, δι’ ής παρέχει εις 
αυτούς ευλογίαν. 'Ο Μαρινάτος292 φρονεί δτι ή ΰψωσις τών χειρών 
είναι «στάσις ευλογίας πιθανώτατα». Ό Picard 263 δέχεται επίσης τήν 
άποψιν ταύτην. 'Ο Nilsson 254 λέγει δτι ή ΰψωσις τών χειρών έρμη, 
νευεται ως έκφρασις λατρείας (διά τον πιστόν) ή ευλογίας (διά τήν 
θεότητα). Παραβάλλει προς τήν στάσιν τής θεότητος ύψουσης τήν ετέ-

217) Έν Ε. Kinch Vroulia 1914 σ. 34 σημ. 1.
,48) Studi et Mat. Ill 1905 σ. 118.
249) Αΰτ. άριθ. 518.
25°) Questions myceniennes σ. 21, 22, Revue de Γ histoire des reli

gions 51 1905 a. 43 - 4, Civilisations prehelleniqus σ. 377 έξ.
2il) PM II σ. 128 έξ. καί IV σ. 39 40.
252) ΑΕ 1937 σ. 290. Ό Μαρίναιος αναφέρει BSA 1951 σ. 101 συμβολικήν 

ερμηνείαν ιών ιερογλυφικών αίγυπιιακών παραστάσεων μεθ’ υψωμένων χει" 
ρών. Καθημένη μορφή έν ιή σιάσει ταύιη σημαίνει άπειρον αριθμόν, όρθια 
δέ χαράν.

”3) Religions prehell. σ. 77, σ 113.
,Μ) MMR σ. 310. Πβ. GGR I σ 267.
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ραν των χειρών επι τοΰ χρυσού δακτυλίου τού Μουσείου 'Ηρακλείου858 
καί χωρίς νά αποκλείω την ευλογίαν, κλίνει προς την ερμηνείαν τής 
χειρονομίας ως χαιρετισμού προς τούς πιστούς. Ή Banti2δβ λέγει ότι 
το νεύμα θά ήδύνατο νά έρμηνευθή ως ευλογία, αλλά πιστεύει δτι ή 
ερμηνεία αύτη δυσχεραίνεται εκ τού δτι ή θεά τής μήτρας τής Σητείας 
ήτις κατά τήν Banti είναι ή αυτή θεότης, δεν έχει τάς χεΐρας κενάς 
αλλά φέρει άνθη καί πελέκεις. Άλλ’ ως εΐδομεν ανωτέρω ή χειρονο
μία αύτη είναι διάφορος καί επομένως δεν δύναται νά ληφθή ύπ’δψιν 
διά την ερμηνείαν τού καθαρού νεύματος τής θεότητος.

Είδικώς ως προς τό εΐδωλον ιού ‘Ιερού των Διπλών Πελέκεων ΰ 
πεστήριξεν ό Wolters δτι διά τής μιας χειρός ή θεά δένε1, διά δέ τής 
έτέρας λύει2δ7. Άλλ’ ή αποψις ο.ύτη βασίζεται εις ανακριβή γνώσιν 
τής θέσεως τών χειρών. Ή Ε. Porada 255 256 257 258 259 έξετάζουσα τήν χειρονομίαν 
ως νεύμα λατρείας λέγει δτι ή ύψωσις μιας χειρός αποτελεί γενικήν 
στάσιν προσευχής, ένφ άμφότεραι αί χεΐρες ύψοΰνται, δταν εύχεται τις 
διά τι συγκεκριμένου. Καί ή αποψις αύτη είναι καθαρώς υποθετική 
μή ερμηνεύουσα άλλως πώς αί σιάσεις αΰται έγένοντο στάσεις τής 
θεότητος.

Ή χειρονομία άπετέλεσεν αντικείμενου μελέτης καί επί δειγμάτων 
αρχαϊκών καί κλασικών χρόνων, ένθα άπαντα κατ’ επιβίωσιν. Έκ 
τών άσχοληθέντων δ Von Salis 269 δέχεται τήν άποψιν τής ευλογίας. 
Ό Kunze280 πραγματευόμενος τήν στάσιν τών χαλκών ειδωλίων 
τής ’Ολυμπίας εξέφρασεν άντιθέτως νέαν ένδιαφέρουσαν άποψιν. Φρο
νεί δτι ή ύψωσις τών χειρών δεν δηλοΐ ευλογίαν ούτε χαιρετισμόν, 
αλλά τήν ίσχυράν έμφάνισιν τού θείου, τήν υπό τού ανθρώπου βαθέως 
βιουμένην επιφάνειαν τής θεότητος.

Τήν περί θεοφανείας άποψιν ανέπτυξε πληρέστερου καί εζήτησε 
νά συλλάβη γενετικώς διά τής εξετάσεως σειράς σχετικών παραστάσεων 
τελευταίως δ Br. Matz 2β1. Ή αρχή τής χειρονομίας εύρίσκεται κατ’ αυ
τόν εν τφ ίερφ χορφ, εις παραστάσεις τού οποίου άπαντα ως χειρο
νομία έπικλήσεως (Invocation Dance). Έν τή στάσει ταύτη παρου-

255) MMR σ. 267 είκ. 131.
256) Divinita Femminili σ. 17.
257) MMR σ. 310 σημ. 12. Πβ. Karo Archiv fur Religionswissenschaft 

7 1904 σ. 132 σημ. 1.
258) Seal Impressions from Nuzi σ. Ill έξ.
259) Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wiss. 1935 - 6, 

4 Abhandlung σ. 43 σημ. 1.
2“°) Antike und Abendland 2 1946 σ. 100 έξ.
a6‘) Gottererscheinung und Kultbild im min. Kreta σ. 34 - 6, σ. 87.
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σιάζοντο προ τής λατρευτικής κοινότητος αί λατρεΰουσαι ίέρειαι καί 
δή ή Βασίλισσα 'Ιέρεια, ύπό την μορφήν τής οποίας επιστευετο δτι 
επιφαίνεται ή θεότης. Οΰτω ή χειρονομία παραλαμβάνεται ύπό τής τε
λευταίας και καθίσταται χαρακτηριστική τής επιφαινόμενης θεότητος. 
Δεδομένου δέ δτι ή έμφάνισις τής θεάς έθεωρεΐτο πρόξενος αγαθών, 
δυναται νά χαρακτηρισθή τό νεύμα αυτής καί ως δηλωτικόν ευλογίας, 
Ή νέα όίποψις στηρίζεται κυρίως επί ερμηνείας τής ύψούσης τούς δ- 
φεις MM III μορφής εκ Κνωσού — ής τήν στάσιν ό Matz δεν δια
κρίνει τής χειρονομίας τών υψωμένων χειρών — ως παριστώσης επι
φάνειαν τής θεάς ύπό τήν μορφήν τής Βασιλίσσης Ίερείας 201“· 'Η α
δυναμία τής άπόψεως ταΰτης συνίσταται εις τό δτι βασίζεται επί προ
ϋποθέσεων, αί όποΐαι δεν εχουσι γίνει γενικώς δεκταί ούτε δύνανται 
νά θεωρηθώσιν ως έπαρκώς άποδεικνυόμεναι. Ή πίστις τών μινωϊ- 
τών είς παροδικήν σωματοποίησιν τού θείου διά ζώντων προσώπων, 
ή απουσία λατρευτικών ειδώλων κατά τούς χρόνους ακμής τής μινωϊ- 
κής τέχνης 282 καί ή ερμηνεία τών έκ φαγεντιανής μορφών τής Κνωσού 
ως ούσιωδώς ανθρωπίνων είναι εΐσέτι λίαν αμφίβολοι. Αυται, στεφό- 
μεναι διά θηρίων ή περιελισσόμεναι ύπό ό'φεων, μόνον ως θεαί είναι 
νοηταί. Αί παραστάσεις μορφών μετεώρων δεικνύουσιν δτι ή ύπό τών 
μινωϊτών βίωσις τής επιφάνειας ήτο, ως εις άλλας θρησκείας, δρα
ματικού χαρακτήρος. Δυσεξήγητος είναι άφ5 ετέρου ή άπολίθωσις τού 
λατρευτικού χορού είς μίαν αποκλειστικήν στάσιν στερεοτυπως ε- 
παναλαμβανομένην είς τάς παραστάσεις τής θεότητος. Καί τό κυριώ- 
τερον, ή ερμηνεία τού νεύματος τών ύψωμένων χειρών ως δηλωτικού 
τής θεοφανείας δεν εξηγεί διά τίνα λόγον έπεκράτησε τελικώς άπο-

>6ΐ α) Πβ. Glotz I,a civilisation egeenne 1923 σ. 309: «Dans le culte 
public le role de la deesse etait joue par une femme»,

262) Έν προκειμένη) δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν to μέγα είδωλον της Άγ. 
Τριάδος Zervos L’art de la Crete o. 205 σαφώς διακρινόμενον τού ιύ 
που ιών λάτρεων, καί δν πιθαναότατα λατρευτικόν είδωλον θεάς. Είς λατρευ
τικόν είδωλον ανήκει ασφαλώς καί τό τμήμα άσυνήθως μεγάλου προσώπου έκ 
Πετσοφδ άριθ. Μουσείου Ηρακλείου 4841, BSA IX 1902 - 3 πίν. XII 34. 
Ή παρουσία είς τά Temple Repositories τής Κνωσού ομοιωμάτων έσθήτων 
(προσφερομένων, ώς ΰπετέθη, είς τήν παριστώσαν τήν θεότητα Ιέρειαν Matz 
ε. ά. σ. 32 - 33) δέν αποτελεί ένδειξιν κατά τής ύπάρξεως λατρευτικών ειδώ
λων, άφοϋ ομοιώματα τιαρών εύρέθησαν καί είς τό ΥΜ III ιερόν τής Γόρτυ- 
νος δμοϋ μετά λατρευτικών ειδώλων. ’Αντί τής άπόψεως δτι είς τάς ίεράς πα
ραστάσεις έπί δακτυλίων καί σφραγίδων έχομεν ίερείας παριστώσας θεότητας, 
πιθανωτέρα είναι ή άποψις τού Nilsson A History of Greek Religion 
1956 σ. 18 οτι πρόκειται περί θεοτήτων άπεικονιζομένων καθ’ δν τρόπον οί 
μινωΐται τάς έφαντάζοντο.
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κλειστικώς προς δήλωσιν τής θεοφανείας τό νεύμα τούτο εκ των ποι
κίλων στάσεων, ας έχουσιν αί επιφαινόμενοι μορφαί κατά τούς 
χρόνους ακμής της μινωϊκής τέχνης, ως δεικνΰουσιν αυτά τά συλλεγέντα 
υπό τοΰ Matz παραδείγματα. (Τάσις της χειρός οριζόντιας μετά η ανευ 
τοϋ σκήπτρου και κάμψις τής έτέρας, χεΐρες εις τήν όσφύν κ.ά.). ’Ιδι
αιτέρως δέον νά σημειωθή δ'τι αί άνωθεν κατερχόμεναι μορφαί, αϊτι- 
νες είναι αί πιθανώτεραι παραστάσεις θεοφανείας, ύψοΰσι σπανίως 
άμφοτέρας τάς χεΐρας. ’Αντίθετος προς τήν άποψιν περί προελεύσεως 
τής χειρονομίας εκ τοϋ λατρευτικού χοροϋ είναι καί ή παρουσία αυτής 
ήδη κατά τούς MM I - II χρόνους εις μεμονωμένος μορφάς επί των δει
γμάτων εκ Σφουγγαρά, Μαλίων, Φαιστού καί Μόχλου, άνευ ένδείξεως 
άπεικονίσεως χοροϋ ή λατρείας. Τά ανατολικά παράλληλα δεν δύνανται 
άλλως νά άγνοηθώσιν.

'Ο εσχάτως επίσης ασχοληθείς περί τά ελληνικά κυρίως, αλλά καί 
τά λοιπά δείγματα Bielefeld 283 παρατηρών δτι τά νεύματα των θεοτή
των έτυχον μικράς μέχρι σήμερον προσοχής, λέγει δτι ή άποψις τής 
ευλογίας είναι, άφηρημένη, προκειμένου περί τών πρωίμων χρόνων, 
καθ’ οϋς ή χειρονομία ένεφανίσθη. (Παρομοίαν ύπόθεσιν έϊέφρασεν, 
ώς είδομεν, ή Williams). Περαιτέρω 284 εκθέτει τήν άποψιν δτι, είτε 
ή μία χειρ ύψοϋται είτε άμφότεραι, πρόκειται περί τής αυτής χειρονο
μίας. Έκ τής χειρός τοΰ θεοΰ έκπέμπεται θεραπευτική ή προστατευ
τική δύναμις, «μανά». 'Ο λάτρις εμφανίζεται έν τή αυτή στάσει, διότι 
διά τής υψωμένης χειρός ή χειρών δέχεται τήν ευεργετικήν απορροήν 
τής θεότητος. Ουτω ερμηνεύει τάς χειρονομίας θεάς καί λάτρεων επί 
τών δακτυλίων τών Ίσοπάτων καί τής Φαιστού 2δ5.

Καθ’ ημάς ή σύνδεσις τών κρητικών δειγμάτων προ τά έξ ’Ανα
τολής, επιβάλλει δπως ή ερμηνεία τής χειρονομίας έπιχειρηθή ούχί μό
νον επί τών κρητικών παραστάσεων, άλλ’ έν συνδυασμφ πρός τάς ά- 
νατολικάς. Λογικώς, νομίζω, θά ήδύνατό τις νά υπόθεση δτι ή ύ- 
ψωσις τών χειρών κατέστη στάσις τής θεότητος έκ τών περιπτώσεων, 
καθ’ άς αϋτη απεικονίζεται προ άλλων θεών δεόμενη, ως συχνότατα 
συμβαίνει εν Μεσοποταμίρ. Έμνημονεύθησαν ανωτέρω πλεΐσια σχε
τικά παραδείγματα. Έν Βαβυλωνία καί Άσσυρίρ ή ΰψωσις μιάς ή 
άμφοτέρων τών χειρών είναι συνήθης χειρονομία λατρείας καί προσευ
χής. Σειρά λειτουργικών προσευχών εκφωνούνται με τήν χεϊρα ύψω- 
μένην πρός τον ουρανόν. Συνήθεις διά τήν δήλωσιν τής προσευχής

28«) “Ε. ά. σ. 389 - 390.
28<) Αύτ. σ. 395 ■ 6 Ήδη ό Glotz ε ά. σ. 309 ήρμήνευσε τήν χειρονο

μίαν ώς άποσκοποΰσαν εις τήν μετάδοσιν τοΰ θείου πνεύματος είς τούς θνητούς. 
28δ) Nilsson MMR σ. 279 είκ. 139, σ. 257 εΐκ. 125.
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είναι οί δροι «shu - ΐΐ» (υψωμένη χειρ), «nish - qati» (υψωσις της 
χειρός), «pitu - upna» (άνοίγειν τάς παλάμας τεταμένος προς την θεό
τητα διά την λήψιν τής χάριτος) 266. "Εν αιγυπτιακόν κείμενον 261 α
πευθυνόμενοι· προς θεότητα λέγει: «αί χεΐρες των ανθρώπων κ α ί 
των θεών ύψοΰνται πρός σε, ζητοϋσαι σέ, ώς αί χεΐρες τοΰ παιδός 
προς την μητέρα αΰτοΰ». Ή εκτασις τών χειρών τοΰ λατρεΰοντος, έρ- 
μηνευομένη ώς σημεΐον άφοσιώσεως προελθόν εκ τής συμφωνίας πρός 
την κίνησιν τοΰ δφθσλμοΰ στρεφομένου πρός άγαλμα ή πρός τον ουρα
νόν, είναι κατά τον Sittl 208 κοινή εις άπαντας τούς λαούς τής άρχαιό· 
τητος 2β8. Ιδιαιτέρως έν τή πολυθεϊστική Ανατολή καί Αϊγύπτφ, ένθα 
λατρεύονται μεσολαβοΰσαι ή πρεσβεύουσαι θεότητες, ή συνήθης στά
σις λατρείας κάλλιστα ήδύνατο λοιπόν νά άποβή και τής θεότητος 
στάσις άπεικονιζομένης έν συνεχεία και ανεξαρτήτως μεθ’ υψωμένων 
χειρών “70. Άπολέσασα οϋτω την αρχικήν σημασίαν της ή χειρονομία 
ήδύνατο σύν τφ χρόνφ νά προσλάβη νέας τοιαύτας, νά θεωρηθή ώς 
άποτεινομένη πρός τούς λάτρεις καί νά καταστή τελικώς δηλωτική υπο
δοχής, χαιρετισμού καί ευλογίας. (Τό περιεχόμενον τοΰτο έκδηλοΰται 
κυρίως διά τής στροφής τών παλαμών πρός τον λάτριν)m. Ή έξέλι- 268

268) jean Religion Sumerienne 1931 σ. 249.
267) Hastings Encycl. of Religion, Hand - Gestures VI σ. 496 έξ.
a(i8) Die Gebarden der Griechen und Romer σ. 174-5 σ. 187 έξ. ένθα 

παραδείγματα έκ τών Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων. "Αναφέρω χαρακτη
ριστικά τινά παραδείγματα : "Ο Κύκλωψ (Όδ. ι 526 - 7): «Ποαειδάωνι άνακτι 
εΰχετο χειρ" δρέγων εις ουρανόν άστερόεντα». «Πίτναντ’ ές αιθέρα χεϊρας» 
(Πίνδ, Νεμ. 5, 11). «Θεοΐς εΐπ’ άνα/ττύξας χεϊρας» (Εϋριπ. Ίππ, 1190).

289) Διά τήν χειρονομίαν παρά τοϊς Έβραίοιςπβ. Δαυείδ Ψαλμ. ξβ' : «έν τφ 
όνόματί σου άρώ τάς χεϊρας μου». Ώς πρός τήν ψυχολογικήν ερμηνείαν τής ύ- 
ψώοεως τών χειρών τοΰ πιστού, 6 Lehman δέχεται μαγικήν αιτίαν, ώς καί 
τής θρησκευτικής χειρονομίας γενικώς. Ή δψωσις τών χειρών σημαίνει κατ’ 
αυτόν άπομάκρυνσιν κακών επιδράσεων, εν άντιθέσει πρός τήν έπί τοΰ στή
θους κάμψιν, ήτις συμβολίζει τήν εις τό θειον παράδοσιν. Άντιθέτως δ Hei- 
ler ανάγει τήν χειρονομίαν εϊς τόν χαιρετισμόν καί ερμηνεύει αυτήν ώς ση
μεΐον σεβασμού. Ώρισμέναι χειρονομίαι θέλουσιν απλώς νά άποκαταστήσωσι 
δεσμόν τινά μετά τής θεότητος. Τούτου έ'νεκα ΰψοϊ τις άμφοτέρας τάς χεϊρας 
ή τήν ετέραν Religion in Geschichte und Gegenwart σ. 868 λ. Gebarde, Tu
bingen 1928. "Η άποψις τού Heiler εκτίθεται έν Das Gebet I 8 c. Πβ. αρ" 
θρον τού αυτού περί τών στάσεων κατά τήν προσευχήν έν Orient Studien 
Hommel zum 60 Geburtstage gewidmet II 1918. Τό λεξικόν Hastings ένΗπηά- 
gesture σ. 496 έξ. λέγει δτι ή δψωσις τών χειρών είναι «acted prayer».

27°) Βλ. παραδείγματα έκ τής "Ανατολής άνωτ. σ. 239 - 241. Οδτω καί ή 
χριστιανική Δεομένη εΐκονίζεται πρό τού Χριστού έν τφ Τριμόρφφ καί έν συν
εχείς! απολύτως.

271) Ή ταυτότης τών στάσεων πιστού καί θεότητος είναι έξηκριβωμένη διά
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252 Στυλιανού ’Αλεξίου

ξις αυτή είχε συντελεσθή ήδη εν tfi ’Ανατολή, δταν δ τύπος εϊσήχθη 
εις Κρήτην. Επομένως δεν είναι αντίθετον προς την άποψιν ημών τδ 
δτι έν Κρήτη δεν ήδυνατο ή θεά νά νοηθή ώς δεόμενη προ υπέρτερου 
θεοϋ, μή υπαρχοΰσης ιεραρχίας θεοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΑΣ

Μετά την μελέτην τών παραστάσεων τής θεάς μεθ’ υψωμένων χει- 
ρών επιβάλλεται, νομίζω, νά έξετασθή νϋν τίς ή είκονιζομένη θεότης. 
'Η εμμονή έν τψ αΰτφ τύπψ επί μακρδν διάστημα άγει λογικώς εις τδ 
ερώτημα άν διά τοΰ τΰπου τούτου δηλοϋται ή αυτή θεά ή πλείονες εί- 
κονιζόμεναι όμοιομόρφως. Σημειωτέου δτι αί μορφαί μεθ’ υψωμένων 
χειρών άποτελοΰσι τάς κυριωτέρας καί σαφεστέρας παραστάσεις τής μι 
νωϊκής θεάς, ώστε ό έξετάζων ταύτας οφείλει νά άσχοληθή καί περί 
τδ πρόβλημα τής φύσεως αυτής.

Παραθέτομεν κατωτέρω τάς γνώμας τών δημοσιευσάντων είδωλα 
μεθ’ υψωμένων χειρών, ώς καί τών είδικώτερον άσχοληθέντων περί 
τδν χαρακτήρα καί τάς υποστάσεις τής θεότητος. 'Ορισμένοι έξ αυτών 
βοηθοΰνται εκ τών θρησκευτικών Ιδεών τής ελληνικής περιόδου. Αί 
γνώμαι τών ερευνητών διίστανται συμφωνούντων πάντων μόνον περί 
τοΰ θείου χαρακτήρος τών παραστάσεων212. Ή διαίρεσις τών γνωμών

την σουμεριακήν θρησκείαν, Jean έ. ά. σ. 220. Ή άσσυριακή Ίστάρ ευλο
γεί ΰψοϋσα τήν δεξιάν Dhorme Religion de Babylonie et d' Assyrie a. 
70. Περί τής ΰψώσεως τών χειρών τού πιστού έν Μεσοποταμία βλ. καί Con- 
tenau La civil, d’ Assur et de Babylone σ. 90 · 91. Έν τή χριστιανική 
ευλογία αί χείρες ενίοτε απλώς ΰψοΰνται Μαρκ. 10, 16, Λουκ. 24, 50. Τούτο 
κυρίως γίνεται δταν εΰλογήται πλήθος ανθρώπων. Πβ. Hasting? ε. ά. 
σ. 496: αί χεϊρες ΰψοΰνται πρός εκπομπήν τής ευλογίας.

27ί) Ή πρό τριακονταετίας έκφρασθεΐσα ΰπό τοΰ Schweitzer Gno
mon 4, 1928 σ. 178 έξ. γνώμη, καθ' ήν τά μινωϊκά είδωλα, συμπεριλαμβανο
μένων τών ΰστερομινωϊκών, είναι αναθήματα πρός αόρατον θεότητα λατρευο- 
μένην πνευματικώς δέν δύναται νά εχη σήμερον τήν αυτήν Ισχύν, καίτοι ανά
λογοι απόψεις έξεφράσθησαν καί ύπ’ άλλων (Rodenwaldt Zeitschrift fiir 
Missionskunde utid Religionswissenschaft 36, 1921 σ. 248, καί Gnomon 5, 
1929 a. 178 έξ., Von Sails Neue Darstellungen Griech. Sagen 1935-6 
a. 43). 01 πλεΐστοι τών έρευνητών δέχονται σήμερον λατρείαν τοΰ ειδώλου κα
τά τούς μινωϊκούς χρόνους πβ. Nilsson MMR σ. 77 έξ. σ. 295, Pi
card (μετά τίνος άμφιβολίας), Religions Prehell. 1948 σ. 193, Deubner 
Gnomon 25, 1953 σ. 145 έξ. (δστις άμφιοβητεϊ τήν δυνατότητα διακρίσεως με-
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τούτων εις κατηγορίας δεν είναι δυστυχώς δυνατή, διότι οί πλεΐστοι εκ 
των ερευνητών κυμαίνονται μεταξύ διαφόρων απόψεων. ’Επίσης δέον 
νά ληφθή ύπ’όψιν δτι οϊ παλαιότεροι όμιλοΰσιν ούχί περί τοΰ συνόλου 
τών δειγμάτων, άλλα περί ώρισμένων μόνον τούτων, άτινα ήσαν τότε 
γνωστά.

Όμιλών περί τών δειγμάτων τοΰ Πρινιά ό Wide λέγει οτι ή εί- 
κονιζομένη μορφή σχετίζεται προς την Έριννυν, παραβάλλει δέ αυτήν 
προς τήν μεγάλην χθονίαν μητρικήν θεάν, ήτις κατά τούς ελληνικούς 
χρόνους άλλοτε μέν προβάλλει ώς Γαϊα, άλλοτε δέ, εις ποικίλας τμή
σεις, ως “Ηρα, ’Άρτεμις, Δήμητρα καί Άθηνά, δεδομένου δτι καί αΰ- 
ται συνδέονται αμέσως ή εμμέσως προς τον οφιν 273 .

Ό Milani εΐχεν έκψράσει αρκετά σκοτεινώς τήν άποψιν δτι τά εί
δωλα τοΰ Πρινιά καί Γουρνιών παριστώσι τάς τρεις κόρας τής Ρέας, 
Βριτόμαρτιν, ’Άρτεμιν καί Κορησίαν. Ή θεά τοΰ 'Ιερού τών Διπλών 
Πελέκεων είναι κατ’ αυτόν ή Ρέα, ή Μήτηρ τών Ίδαίων Δακτύλων ά- 
πεικονιζομένη μετά δυο υιών αυτής 274.

ταξύ παραστάσεων «επιφαινόμενων» θεοτήτων καί ειδώλων). Γενική πάντως εί
ναι ή παραδοχή τοΰ λατρευτικού χαρακτήρος τών υστέρων ειδώλων: τούτον 
δέχεται καί ό Μ a t z GSttererscheinung und Kultbild 1958 σ. 30, καίτοι 
άρνούμενος τήν ΰπαρξιν λατρευτικών ειδώλων κατά τούς χρόνους ακμής τοΰ 
μινωϊκοϋ πολιτισμού. Τό δεύτερον τοΰτο δέν αποτελεί άνιικείμενον τής παρού- 
σης μελέτης. Πάντως δέον νά σημειωθή ή γνώμη τοΰ Val Muller άρθρ. 
Kultbild εν RE Suppl. 5, 1931 σ. 487 εξ. θεωρούντο; «τολμηρόν» τήν παρα
δοχήν πνευματικής λατρείας καί διά τούς χρόνους ακμής. Ουτος καίτοι άρνού
μενος διά τούς μινωϊκοϋ; χρόνους τήν έννοιαν τοΰ οίκοΰνιος έν τφ ναφ ειδώ
λου, λέγει δα τό νεύμα καί τό μέγεθος τών υστέρων ειδώλων είναι ενδείξεις 
παραστάσεως θεότητος. Ό αριθμός τών άπαντώντων είς εν ιερόν ειδώλων καί 
ή μικρότης τών παλαιοτέρων δειγμάτων εξηγούνται εκ τοΰ χαρακτήρος τοΰ μι- 
νωϊκοΰ πολιτισμοΰ. ’Οξεία είναι ή παρατήρησις τοΰ Η. Β i e s a n t z είς 
Marburger Winckehnann - Programm 1958 σ. 24 σημ. 25 : εναντίον άπό- 
ψεως έκφρασθείσης προφορικώς υπό τοΰ Miiller-Karpe δτι ή υψωσις 
τών χειρών είναι νεύμα λατρευτικόν καί επομένως τά είδωλα τά ποιοΰντα τοΰτο 
δέν παριστώσι θεότητας, παρατηρεί δτι εκ τών ειδώλων τών ποιούντων λα
τρευτικά; χειρονομίας μόνον τά ΰψοΰντα τάς χεΐρας κοσμούνται διά συμβόλων. 
Τοΰτο αποχωρίζει ταΰτα από τών παραστάσεων λάτρεων. Γενικώς ισχύει ή πα- 
ρατήρησις τοΰ Val. Muller ε. ά. στ. 486 δτι έφ’δσον είς ένα πολιτισμόν 
διαπιστοΰται παραστατική πλαστική άφ’ ενός καί άνθρωπόμορφος άντίληψις 
τοΰ θείου άφ" ετέρου, αποδείξεις οφείλει νά προσκόμιση μάλλον ό άρνούμενος 
τήν ΰπαρξιν τών λατρευτικών ειδώλων ή ό δεχόμενος αυτήν. Βλ. καί άνωτ, 
σ. 249 καί σημ. 262 καί σ. 245.

!73) AM XXVI 1901 σ. 250 - 1.
274) Studi e Mater. Ill 1905 σ. 119 έξ. καί La Bibbia prebabelica άνά- 

τυπον έκ Studi Religiosi VI 1906 τεΰχ. 1 σ. 15.
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Ό Perniera,s δέχεται δτι τα είδωλα άνήκουσιν εις παλαιοτάτην 
παράδοσιν καλύπτουσαν το χρονικόν διάστημα από τών ΜΜ χρόνων 
μέχρι «τουλάχιστον» τής πρωτοελληνικής και αρχαϊκής ελληνικής επο
χής και άποδεικνύουσι τον στενόν δεσμόν μεταξύ τού μινωϊκοϊ και 
τοΰ αρχαϊκοί ελληνικοί πολιτισμοί. Την εικονιζομένην θεότητα ταυ
τίζει ό Pernier προς την Ρέαν συμφωνούν μετά ιοί Milani37β. Την 
έπιβεβαίωσιν τής ταυτίσεως ταυτης ένόμισεν ό Pernier δτι εΰρεν εις 
την άνακάλυψιν του αρχαϊκοί ναοί του Πρινιά"", δπου έλατρευετο 
επίσης ή Ρέα, ως συνάγει ό ανασκαφείς εκ τών σφιγγών, λεόντων, έ- 
λάφων καί ίππων, προς τούς οποίους σχετίζεται ή λατρευομένη εν τφ 
ναφ θεά. Συνοψίζων 6 Pernier λέγει δτι τα είδωλα μεθ’ υψωμένων 
χειρούν και δφεων παριστώσι τήν Ρέαν ως θεάν τών ό'φεων κατά μι- 
νωϊκήν παράδοσιν, ό τύπος δέ οΰτος εξελίσσεται κατά την κλασικήν 
εποχήν μέχρι και τής ρωμαϊκής εις τον τύπον τής Κυβέλης, τής Μη. 
τρος τών Θεών καί τής «ποτνίας θηρών» 278.

Εις τήν εικονιζομένην υπό τών ειδώλων τών Γουρνιών θεάν ειδεν 
ή Williams «τήν απ’ αρχής μέχρι τέλους κυρίαν θεότητα τών Μινωϊ· 
τών», τήν συνδεομένην προς τούς ό'φεις χθονίαν θεάν 279. Όμιλε! δέ 
καί περί τής έν τφ ϊερφ λατρείας τής θεάς υπό διαφόρους εκφάνσεις. 
Προς διάκρισιν αυτών πιστεύει ή Williams δτι βοηθεΐται υπό τών 
εύρεθέντων έν τφ ίερφ σωλήνων, οϊτινες φέρουσι διάφορα σύμβολα, 
άφ’ ενός ό'φεις καί άφ’ ετέρου κέρατα καί δίσκους, οΰς ή δημοσιεύου- 
σα παραλληλίζει προς τό σύμβολον τής αιγυπτιακής Άθώρ. ’Επί τών 
σωλήνων τούτων έτοποθέιουν κατ’ αυτήν οί πιστοί τάς προσφοράς 
των άναλόγως τής μορφής, υπό τήν οποίαν έπεθύμουν νά λατρεύσωσι 
τήν θεάν. Τήν γνώμην δτι οί σωλήνες είναι βάσεις προσφορών ουδείς 
δέχεται, άλλ’ είναι αξιοσημείωτος ή διά τών συμβόλων αυτών έπιχει- 
ρουμένη διάκρισις τών θείων υποστάσεων. Περαιτέρω ή Wiliams δέ. 
χεται ταυτότητα τής θεάς από τών νεολιθικών στεατοπυγικών ειδωλίων 
καί εντεύθεν μέ χωριστός υποστάσεις, ως χθονίας (μετ’ δφεων), ποτ
νίας θηρών, Μητρός Γής 280.

Τήν ομοιότητα τών παραστάσεων τής μινωϊκής θεάς παρατηρεί ή 
Banti m. Άντιθέτως λέγει προς τάς έλληνικάς συνήθειας οί μινωϊκοϊ

m) Di una citta arcaica άνάτ εκ Boll, d’ Arte II Δεκ. 1908 a. 15 έξ. 
27°) Studi e Materiali III σ. 120.
*”) Pernier S. d. o. 17 - 20. 
a,s) Αύτ. σ. 20 έξ.
,79) Gournia σ. 47 - 8.
S8°) Αύτ. a. 51.
S8t) Div. Femmin. σ. 17 - 8.
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Κρήτες είχον, φαίνεται, εις τα ιερά των πολλά είδωλα μιας καί τής 
αυτής θεάς, ή θεών κατ’ ουσίαν όμοιων. Τό φαινόμενον τοΰτο παρα
βάλλει μετ ’ επιφυλάξεως προς την επίσης πολλαπλήν λατρείαν των Μη
τέρων, όμάδος θεών λατρευομένων ταυτοχρόνως, την οποίαν αναφέρει 
ό Διόδωρος (IV 79) καί ό Πλούταρχος (Μαρκ 20, 8-4) διά την πά
λιν ’Έγγυον τής Σικελίας 282 283. 'Η Banti 288 εκφράζει αμφιβολίαν άν ή 
εικονιζομένη θεά είναι μία μετά διαφόρων εμβλημάτων ή πολλαι λα- 
τρευόμεναι έν τφ αύτφ ιερφ. Παρατηρεί δτι ίσως πρόκειται περί δύο 
θεοτήτων, άφοΰ δπου εύρέθησαν θεαί μετ’ δφεων δεν εύρέθησαν θεαί 
μετά μηκοόνων ή πτηνών καί άντιστρόφως. (Πιστεύει δτι τά εύρεθέντα 
εν τφ ιερφ τών Γουρνιών ομοιώματα περιστερών δεν εύρίσκοντο επί 
τής κεφαλής τής θεάς). Τά γνωστά σωληνοειδή σκεύη άκολουθοϋσι 
κατά την Banti την διαφοροποίησιν ταύτην. (Οί σωλήνες τοϋ Γάζι ως 
καί αί θεαί στερούνται δφεων). Κατά ταΰτα ή συγΥραφεύς δέχεται δια* 
φοροποίησιν μεταξύ μιας θεάς μετ’ δφεων καί μιάς ή περισσοτέρων 
έχουσών εμβλήματα μήκωνας καί πτηνά. Περαιτέρω 284 αμφισβητεί άν 
ή θεά τών δφεων είναι άναγκασιικώς καί χθονία. Τάς εχούσας μήκω
νας καί πτηνά θεωρεί θεάς γονιμοποιούς τής φύσεως καί τού ζωικού 
κόσμου. Τον διπλούν πέλεκυν καί τά κέρατα δέχεται ως γενικά σύμβο
λα ίερότητος άνευ διακρίσεως. ’Εκφράζει επιφύλαξιν διά πάσας τάς 
συγκρίσεις προς τδ ελληνικόν πάνθεον καί αποκλείει τον χαρακτηρι
σμόν τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών ώς «θεάς μητρός» ή «ποτνίας 
θηρών».

Ό Evans πιστεύει δτι ή ποικιλία τών συμβόλων δεν σημαίνει 
πολλαπλότητα θείων προσώπων, αλλά διαφόρους όψεις τής αυτής 
θεάς 285. Δεν συναντώμεν λέγει 286 πολλαπλότητα θεών ώς εν τη) έλλη- 
νικφ κύκλφ, άλλ’ άναγόμεθα συνεχώς εις την «μεγάλην μητέρα» την 
συνοδευομένην υπό νέου συζύγου ή υίού, τής οποίας ή λατρεία ήτο 
διαδεδομένη εν Μικρά Άσίφ καί Συρία. Τής θεάς ταύτης διακρίνει 
τάς κάτωθι υποστάσεις: ουρανίαν μετά περιστερών, ύποχθονίαν καί 
σεισμικήν μετ’δφεων, θεάν μητέρα μετά χειρών επί τών μαστών (πρό
κειται περί τού άμφισβητουμένου ειδώλου τής Βοστώνης), φυτικήν με
τά σταχύων, μηκώνων καί κρίνων καί άναγεννωμένην έκ τού εδάφους, 
«πότνιαν θηρών» συνοδευομένη υπό λεόντων ή αιγάγρων,μετά τόξου ώς ή

282) Ή λατρευομένη εκεί θεότης άποκαλεΐται Mater Magna καί Mater 
Idaea ύπό ιοΰ Κικέρωνος In Verrem IV 97, V 186.

283) djv- Femm. σ. 19 · 20.
284) Αΰι. σ. 21 - 22.
285) PM III 457, IV σ. 24.
28β) h „ 277, Τινές τών σχετικών παραστάσεων είναι κίβδηλοι.
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Άρτεμις η ή Δίκτυννα, μετά ξίφους και aspergillum, άμαζονοειδή 
μετά διπλού πελέκεως, θαλασσίαν μετ’ άγκυρας. Διά μέσου τών μορ
φών τούτων, λέγει ό Bvans, αίσθανόμεθα πάντοτε την παρουσίαν 
μάλλον τής αυτής ούσιωδώς θεάς, ή κεχωρισμένων οντοτήτων ώς αί 
τής μεταγενεστέρας Ελλάδος. 'Η ιθεά τών Θησαυροφυλακίων τής 
Κνωσού είναι ή ύποχθονία μορφή τής «μεγάλης μινωϊκής θεάς», ήτις 
άργότερον ταυτίζεται προς την Ρέαν. Τά αυτά ίσχΰουσι περί τής μο- 
λυβδίνης θεάς τού μικρού ’Ανακτόρου. 'Η θεά τού 'Ιερού τών Διπλών 
Πελέκεων 387 είναι ή αυτή μεγάλη θεά, άλλ’ ή έπικαθημένη αυτής πε
ριστερά καί ή προσφερομένη υπό τών λάτρεων ύποδηλοΐ την ουρανίαν 
πλευράν τής λατρείας. Αί περιστερά! καί οί δφεις τού ιερού τών Γουρ- 
νιών δεικνύουσι κατά τον Evans παράλληλον λατρείαν τής θεάς ως 
υποχθόνιας καί ουρανίας 288. Αί ποικίλλουσαι αΰται «όψεις» τής θεάς 
τής μινωϊκής Κρήτης ταυτίζονται εν τή μεταγενεστέροι παραδόσει προς 
την 'Ρέαν, Άρτεμιν, Δίκτυνναν, Άφροδίτην, Άριάδνην. Ό παρά τό 
πλευρόν αυτής συνοδός καθίσταται έν τή ελληνική Κρήτη ό Κρηταγε- 
νής Ζευς 29\

Παρά ταύτα ό Evans εις επιστολήν προς τον Nilsson 290 έδέχθη 
τελικώς δτι ή διαπραγμάτευσις τής «θεάς τής φύσεως» ώς ενιαίας υπό 
διαφόρους ό'ψεις είναι προσωρινή καί δτι δυνάμεθα νά δεχθώμεν δτι 
έπρόκειτο περί χωριστών θεοτήτων μέ διάφορα ονόματα αντιστοίχων 
προς τήν’Άρτεμιν, 'Ρέαν, Άθηνάν, Άφροδίτην τών ελληνικών χρόνων.

"Υπέρ τής παλαιοτέρας άπόψεως τού Evans έτάχθη καί 6 Pendle- 
bury291. Ή φύσις λέγει αντιπροσωπεύεται από τών ΜΜ χρόνων 
υπό μιάς μεγάλης μητρός - θεάς, κυρίας τών δένδρων καί τών όρέων 
επίσης δέ τών θηρίων. Ώς ενσαρκούσα τήν γονιμότητα απεικονίζεται 
καί μετά υιού. Κατά τούς ελληνικούς χρόνους τά εμβλήματα αυτής κα- 
τανέμονται είς πλείονας θεότητας : ή Άθηνά λαμβάνει τούς δφεις, ή 
’Αφροδίτη τάς περιστεράς καί τον νέον θεόν, ή Άρτεμις τούς τράγους 
καί αί διάφοροι νύμφαι τά δρη, τά δάση καί τούς ρύακας. Άλλα πάν
τοτε, παρατηρεί ό Pendlebury, ύπήρχεν εν Κρήτη ή τάσις προς μείξιν 
τών θεοτήτων τούτων. Ή Βριτόμαρτις ή Δίκτυννα ήτο κυρία θεά τής

38θ PM II σ. 339.
2SS) Τάς δύο γυναίκας τοϋ Ίεροϋ τών Διπλών Πελέκεων θεωρεί ό Evans 

συνοδούς τής θεάς καί άποκαλεϊ Διασκούρας παραβάλλει δέ πρός παραστάσεις 
επί σφραγίδων καί σφραγισμάτων εξ 'Αγίας Τριάδος, Πεδιάδος, Μυκηνών 
καί Θίσβης PM II σ. 340 - 2,

389) Tomb of D. Axes σ. 55.
29°) MMR σ. 392 σημ. 3.
291) Arcbaeol. of Crete σ. 273.
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Κρήτης πολύ μάλλον ή ή εξελληνισθεΐσα Άθηνά και ή "Αρτεμις.
Ό Hogarth 898 έτάχθη υπέρ τής λεγομένης «δυαδικής μονοθεΐας». 

'Η άποψις αύτοϋ έχει εν περιλήψει συμφώνως προς βραχεΐαν έκθεσιν 
τοϋ ιδίου ως ακολούθως : «Έπροσωποποίησαν (οί μινωϊκοί Κρήτες) 
το άνώτατον δν ως μίαν γυναίκα, εις την οποίαν ύπετάσσετο εις νέος 
οίρρην, κατώτερος ως προς την τιμήν και πιθανώς μεταγενέστερος εν 
χρόνψ. Δεν υπάρχει ένδειξις διά την παραδοχήν περισσοτέρων θεοτή
των πλήν τούτων. Ή θρησκεία αΰτη θά ήδύνατο νά άποκληθή δυαδι
κός μονοθεϊσμός». Τό ζεύγος τούτο αποτελεί παράλληλον τώ>ν άπαντών- 
των εν Μικροί Άσίοι ζευγών τής Μεγάλης Μητρός (Κυβέλης) και ”Ατ· 
τιδος, επίσης δέ τής ’Αφροδίτης και τού Άδώνιδος, καί τού σημιτικού 
ζεύγους τής Ίστάρ και τού Ταμμούζ. Τό ενδιαφέρον δι’ ημάς είναι οτι 
δ Hogarth δέχεται ένιαίαν θήλειαν θεότητα.

'Ο Persson 299 δέχεται μίαν μητρικήν θεάν, ήτις είναι «γενική θεό- 
της», θεά τής φύσεως έν γένει, ως ή μεγάλη θεά τής Μικράς ’Ασίας, 
τής Συρίας και τής Αίγύπτου. Είναι μορφή αορίστου περιγράμματος 
μετά ποικίλων Ιδιοτήτων, εκδηλώσεων καί συμβόλων. Τάς υπέρ τής 
πολυθεϊστικής άπόψεως παρατηρήσεις τού Nilsson άρνεϊται νά δεχθή. 
Ή ενιαία μορφή αΰτη διεσπάσθη κατά τους ελληνικούς χρόνους συνέ
πεια τών διαφόρων «επικλήσεων» αυτής.

Ό Farnell 294 άρνεϊται τήν περί μονοθεΐας άποψιν. Πιστεύει οτι 
τά τέσσαρα διάφορα ονόματα θηλείας θεάς ('Ρέα, Βριτόμαρτις, Δί- 
κτυννα, ’Αφαία), ύποδηλούσι τέσσαρας τουλάχιστον διαφόρους θεότη
τας. Τονίζει οτι καί άν άρχικώς ή θεά έθεωρεΐτο μία, ή πολυωνιμία 
αυτής ώδήγησεν εις διάσπασιν. Πιστεύει έν τούτοις, βάσει τού μνη* 
μονευθέντος σφραγιδόλιθου τών Μυκηνών, ένθα άπαντα ή θεά μετά 
διπλού πελέκεως, λεόντων καί «πλαισίου δφεων» εκλαμβανομένου υπό 
τού Farnell ως παριστώντος πράγματι δφεις, οτι ή θεά τών δφεων 
είναι ή αυτή προς τήν τών λεόντων καί τού διπλού πελέκεως, έτι πε' 
ραιτέρω δέ προς τήν τών δρέων. Άντιθέτως ύπόστασιν Παρθένου - 
Μητρός δέν δέχεται διά τήν προελληνικήν θεάν τής Κρήτης.

'Ο Picard 895 ωμίλησε περί τών «εκφάνσεων καί μεταμορφώσεων 
τής μεγάλης θεάς». Ή θεά τών δφεων, λέγει299, δέν διακρίνεται σα-

2,a) Hastings ε. ά. I σ. 143.
89s) Rel. of Greece in Prehist. Times a. 123.
89i) Essays in Aegean Archaelogy presented to sir A. Evans 1927 

a. 12 εξ.
S95) Les origines du polytheisme hellenique a. 75 εξ.
89«) Aut. 77.
897) Αύτ. a. 79.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ IB. 17
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φώς τής θεάς των περιστερών. 'Η συνοδευομένη υπό λεόντων γυναι
κεία μορφή δεν είναι ετέρα θεά891. Την προσπάθειαν τοΰ Nilsson 
προς διάκρισιν πλειόνων θεοτήτων βάσει τών διαφόρων παραστάσεων 
αποκρούει 898. Άργότερον 899 έτάχθη υπέρ τής πολυθεΐας, δεχόμενος 
δμως την υπεροχήν τής μεγάλης θεάς*00. Θά ήτο άσύνετον, λέγει901, 
νά διακρίνωμεν τύπους αυτής άναλόγως τοΰ συνοδεύοντος τήν θεάν 
ζώου και βάσει τών διαφοροποιήσεων, τάς οποίας βλέποιιεν εις τήν 
κλασικήν 'Ελλάδα, (Μήτηρ Όρεία μετά λεόντων, ’Άρτεμις μετά θη
ρίων καί κερασφόρων ζώων, Άθηνά μετ’ δφεων, ’Αφροδίτη μετά πε
ριστερών) Δέχεται κατά ταϋτα μίαν κυρίαν θήλειαν θεότητα δεσπό
ζουσαν τής ζωής καί εχουσαν μυστικούς δεσμούς μεθ’ ολοκλήρου τοΰ 
ζωϊκοΰ κόσμου, ως ή Ίστάρ. Εϊδικώς προσλαμβάνει τον δφιν ως προ· 
στάτις τών νεκρών 308. Προς τήν θεάν ταύτην ταυτίζεται καί ή Όρεία 
Μήτηρ τοΰ σφραγίσματος εκ Κνωσού 903. Δέχεται άφ’ ετέρου σχέσιν 
τής θεάς προς τήν θάλασσαν. Ή θεά, ήτις είναι καί μήτηρ, είναι συγ
χρόνως πρόδρομος τής 'Ρέας καί τής Δήμητρος, αί όποΐαι στενώς σχε
τίζονται προς άλλήλας 904. Παρά ταϋτα περιέργως ό διαπρεπής επιστή
μων στρέφεται κατά τής μονοθεϊστικής άπόψεως80ί. Κατεδείχθη, λέ 
γει, δα ή φύσις τής κρητικής θρησκείας ήτο πολυθεϊστική καί (ενταΰ- 
θ ι υπάρχει άντίφασις) πολυσυμβολική, ήτοι έπεδίωκε τήν έκφρασιν 
μια: μορφής διά πολλών συμβόλων. ’Ήδη κατά τήν μινωϊκήν εποχήν 
συλλαμβάνομεν κατά τόν Picard τήν εμβρυώδη γένεσιν τής ελληνικής 
πολυθεΐας.

Ό Nilsson 800 λέγει ότι λαοί ευρισκόμενοι εις τό στάδιον πολιτι
σμού τών μινωϊκών Κρητών έχουσι πάντοτε πολλούς θεούς καί θεάς. 
Οι Μινωΐται, λέγει 807, ήσαν όλιγώτερον ανεπτυγμένοι τών Βαβυλωνίων 
καί Αιγυπτίων καί ως Ικ τούτου δέν ήδύναντο νά μή έχωσι πολυθεΐαν 
ως εκείνοι. Ό γενικός κανών εν τή θρησκευτική εξελίξει είναι κατά 
τόν Nilsson ή ένοποίησις κσί ούχί ή διάσπασις τής άρχικώς ενιαίας 
θεότητος εις επί μέρους τοιαύτας, ως ύποστηρίζουσιν οί δεχόμενοι μι-

89ί) Αύι. σ. 76 σημ. 2.
°90) Religions prehelleniques σ. 74.
°00) ΓΙερί του άρρενος θεού αύτ. σ. 80 · 84. 
901) Αύτ σ. 77 - 80.
°0') Αύτ. σ. 116.
953) Αύτ. σ 80.
80‘) Αύτ. σ. 7ό.
90») Αύτ. σ. 56 σ. 108 - 9.
80°) MMR σ. 393.
•°’) Αύτ. σ 396.
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νωϊκήν μονοθεΐαν. Προς διάκρισιν των διαφόρων θεοτήτων προσπα
θεί ό Nilsson νά βασισθή άποκλειστικώς επί των εμβλημάτων, τά ό
ποια φέρουσιν αΰται. 'Γην θεάν μετά μηκώνων τής μήτρας εκ Σητείας 
ταυτίζει προς την τοϋ δακτυλίου των Μυκηνών, ήτις επίσης ύψοΐ διά 
τής χειρός μήκωνας. Ή θεά αυτή είναι κατά τον Nilsson θεά τής 
φύσεως, τών δένδρων sos. Άντιθέτως ως προς την περιστεράν άρνεΐται 
δτι αποτελεί συμβολον ώρισμένης θεάς !09. Μάλιστα αμφισβητεί δτι τό 
πτηνόν επί τής κεφαλής τής θεάς τοΰ 'Ιεροϋ τών Διπλών Πελέκεων 
είναι περιστερά °10. Κατ’ αυτόν τό πτηνόν δεν είναι έμβλημα ώρισμέ- 
νης θεάς, αλλά συμβολον επιφάνειας τής θεόιητος γενικώς. Τον όφιν 
θεωρεί χαρακτηριστικόν έμβλημα τής οικιακής θεάς3“· άρνεΐται την 
σχέσιν τοϋ όφεως προς τούς νεκρούς καί τάς χθονίας δυνάμεις τής 
βλαστήσεως κα'ι δέχεται δτι ό δφις συνοδεύει την θεάν ώς μορφή επι
φάνειας αυτής312. Ή θεά αΰτη είναι ή ανθρώπινη μορφή τοΰ οικια
κού δφεως. Αί κεχωρισμέναι θεΐαι μορφαί τοΰ μινωϊκοΰ πανθέου, τάς 
οποίας δέχεται ό Nilsson313 είναι: ή πότνια θηρών, ή γυμνή θεά επί 
χρυσών φύλλων τών Μυκηνών su, ήν λόγψ τής σπανιότητος τοΰ τύπου 
ανάγει εις επίδρασιν ανατολικήν, ή ένοπλος θεά ή παλλάδιον επί γρα
πτού πλακιδίου τών Μυκηνών, ή θεά επί πλοίου τοΰ δακτυλίου τοΰ 
Μοχλού, ήτις είναι θεά τής ναυσιπλοΐας (χαρακτηριστική άντίθεσις 
μεταξύ ναυτικών Κρητών καί πολεμικών Μυκηναίων κατά τον Nils
son), ό «πότις τθηρών», είκονιζόμενος μεταξύ θηρίων ή ώς ένοπλος 
ακολουθούμενος υπό λέοντος, καί τέλος ή θεά τών δένδρων, ή επί τοΰ 
δακτυλίου τών Μυκηνών, ήτις προέκυψεν άνθρωπομορφικώς εκ τής 
δενδρολατρείας.

Έν τούτοις ώς ό δεχόμενος ενιαίαν θεάν Evans οΰτω καί ό ύπέρ- 
μαχος τής πολυθεΐας Nilsson επιστρέφει εις τήν αντίθετον άποψιν λέ- 
γων“15 δτι υπάρχει στενή σχέσις μεταξύ τής θεάς τοΰ δένδρου καί τής 
ποτνίας θηρών, αιτινες αμφότεραι εινσι φυσικά! θεότητες, ώστε δέν 
θά ήτο παράλογον νά τάς θεωρήσωμεν μορφάς τής αυτής θεάς. Διά 
τάς μινωϊκάς θεότητας δέχεται γενικώς δτι εύρίσκονται εις εξελικτικόν

"°8) Αύτ. σ. 282.
809) Αύτ. σ. 396.
81°) Αύτ. σ. 310.
su) Αύτ. σ. 397.
*1’) Αύτ. σ 332: The bird as well as the snake is the embodiment of 

the deity, a form of its epiphany and is added to the anthropomorphic 
representation to make its significance clear.

als) Αύτ. σ. 397 εξ.
*14) Matz Kreta, Mykene, Troja jtiv. 90 άνω αριστερά.
"’'I MMR σ. 399.
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στάδιον ρευστότητος, άντιθέτως προς την μετέπειτα άποξήρανσιν καί 
τυποποίησιν. Ώς προς τήν σχέσιν της μινωϊκής ί)εας προς την μικρά 
σιατικήν λατρείαν της Μεγάλης Μητρός κατά τούς ιστορικούς χρόνους 
είναι ό Nilsson επιφυλακτικός 81β.

*0 Μαρινάτος8” χαρακτηρίζει την άπεικονιζομένην υπό τοϋ ειδώ
λου εκ Παγκαλοχωρίου θεότητα ώς τήν «μινωϊκήν μεγάλην θεάν». 
'Υπογραμμίζει τήν διά πρώτην φοράν έμφάνισιν επί ειδώλου εκ Γάζι 
τής μήκωνος και προσάγει ώς παράλληλον τήν προσφοράν μηκώνων 
εϊς τήν θεάν επί τοϋ δακτυλίου των Μυκηνών. Ή θεά των μηκώνων 
θά ήτο κστά τον Μαρινάτον θεά τών ιαμάτων, λαμβανομένων ύπ’δψιν 
των κατευναστικών καί θεραπευτικών Ιδιοτήτων τοϋ φυτού, ή τής ευ
φορίας B1S. Γενικοότερον εκφράζει τήν άποψιν818 δτι ή μινωϊκή θεά 
είναι μία καί ή αυτή υπό ποικίλας Ιδιότητας : θεά τών ό'φεων (χθο- 
νία ή οικιακή), τών περιστερών (ουρανού ή έρωτος), τής μήκωνος (υγείας 
ή ευφορίας), τού πολέμου (βάσει τής χειρός μετά ξίφους εκ Γουρ- 
νιών) Β9°. Ό Μαρινάτος τάσσεται επομένως υπέρ τής ενιαίας θεάς ώς 
προς τήν τελευταίαν περίοδον τού μινωϊκοϋ πολιτισμού. Διά τούς πα- 
λαιοτέρους χρόνους έξέφρασε τήν γνώμην on ή διαφορά τών αναθη
μάτων εις τά σπήλαια αποτελεί ένδειξιν λατρείας πλειόνων θεοτήτων. 
Οΰτω εις Άρκαλοχώρι, όπου εύρέθησαν ξίφη, ελατρευετο πιθανώς πο
λεμική θεά, ένφ τά σπήλαια τών Καμαρών καί τής Άμνισοϋ, όπου 
εύρέθησαν κυρίως αγγεία, ήσαν ε'δραι ειρηνικής θεόιητος 8J1.

Αϊ απόψεις τού Μαρινάτου, έχουσι κατ’ ιδιωτικήν άνακοίνωσιν ώς 
ακολούθως: κατά τήν ύστάτην τουλάχιστον εποχήν ΥΜ III, οπότε I- 
χομεν παντού τον τύπον τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών καί μέ μόνα 
τά σύμβολα παραλλάσσοντα, πρόκειται περί μιάς μόνης θεάς υπό δια
φόρους ιδιότητας. Είναι δύσκολον νά εύρεθή εις οίονδήποτε άλλον πο
λιτισμόν άλλη θρησκεία, οπού νά ύπάρχη πολυθεία συγκειμένη απο
κλειστικούς από γυναικείας θεότητας, δεδομένου δτι εν Κρήτη πλήν 
τού νηπίου καί τοϋ ποτνίου θηρών δεν έχομεν άλλους άρρενας. “Οτι 
ή ποικιλία τών τύπων δεν σημαίνει άναγκαστικώς πολυθεΐαν άποδει- 
κνυεται έκ τών επίσης ποικίλων τύπων τής Θεοτόκου, ώς βρεφοκρα- 
τούσης, δεομένης, ύπερμάχου, μεσοσπορίτισσας κλπ. άίλά δογματικώς 
μιάς. 'Υπέρ τής απόψεως μιάς κυρίας θεάς είναι άφ’ ετέρου τό μι-

*,β) Αύί. σ. 404.
Άρχ. Δελτ. 15 1933 - 5 Παράρτ. σ 55. 

8Ι8) Άρχ. ·£φ. 1937 σ. 288 σημ. 1 - 2, σ. 290. 
s19) Αύι. σ. 290.
81°) Gournia Πίν. XT, 6.
«”) ΠΑΕ 1930 σ. 91.
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κρασιατιχόν παράλληλον : οί μικρασιατικοί λαοί προφανώς ειχον την 
ϊδέαν μιας πανίσχυρου θηλείας θεότητος. Δεν είναι λοιπόν αληθές δτι 
μόνον ό λαός τοΰ ’Ισραήλ έφθασεν εις την μονοθεΐαν, ως λέγει δ 
Nilsson. Εις την ΰστάτην μινωϊκήν εποχήν έχομεν ’ίσως μίαν ή δυο ή 
καί πλείονας δευτερευοΰσας θεότητας, μόνην δέ πανίσχυρον τήν Θεάν 
• Μητέρα. Τούτο άποκαλεΐ ό Μαρινάτος «ατελή μονοθεΐαν» καί παρα
βάλλει προς τήν χριστιανικήν μονοθεΐαν συνδυαζομένην προς τήν κατά 
τόπους λατρείαν πρωτευόντων αγίων, επίσης δέ προς τήν μεγίστην 
υπεροχήν έν Άθήναις τής “Αθήνας, άποκαλουμένης χαρακτηριστικούς 
«ή θεός» 322 *.

'Ο Schachermeyr 933 δέχεται μίαν μεγάλην θεάν τής γής κα’ι τής 
γονιμότητος έν γένει διά τον προελληνικόν κύκλον, ως και τήν σχέσιν 
αυτής πρός τάς μεταγενεστέρας λατρείας. Ή πίστις εις τήν θεάν υπό 
τήν αρχικήν βασικήν μορφήν αυτής φαίνεται, λέγει, γενική, άλλ’ ενω
ρίς έγεννήθησαν τοπικά! και λειτουργικά! «αποκλίσεις». Παραβάλλει 
τό γεγονός τούτο πρός τήν σημερινήν κατά τόπους διάσπασιν τής Πα
ναγίας. “Εκαστος τόπος επεθυμει νά εχη τήν ιδίαν θεάν, έταύτιζε δέ 
αυτήν πρός τό εΐδωλον. Παραλλήλως πρός τήν λατρευτικήν διαφορο- 
ποίησιν έγένετο και ή διάσπασις των θείων λειτουργιών. Ούτω οί πι
στό! ήρχισαν επικαλούμενοι κεχωρισμένως τήν θεάν - προστάτιδα τοΰ 
οίκου, τήν θεάν τών γεννήσεων (Είλείθυιαν), τήν θεάν τής γεωργικής 
παραγωγής και συγκομιδής (Δά), τήν θεάν - προσιάτιδα τής πόλεως 
(Άθηνά) κλπ. Ή Μεγάλη Θεά παρουσιάζεται επί τών μινωϊκών σφρα- 
γιδολίθων υπό άναλόγους διαφοροποιήσεις ; έπ! όρους, μετά θηρίων, 
μετά διπλού πελέκεως. Διάφορα ονόματα προέκυψαν έκ πόλεων και 
δρέων (πβ. τά Άθήνη, Σιπυλήνη, Κνακαλησία, Ίδαία τών ελληνικών 
χρόνων). Τήν μεταξύ τών πρωίμων παραστάσεων παρουσιαζομένην 
ιθυφαλλικήν μορφήν (πβ. ανωτέρω σημ. 146) θεωρεί άπεικόνισιν τού 
νεαρού θεού, έραστού τής Μεγάλης Θεάς 324.

'Ο Matz 325 δέχεται επίσης μίαν άρχικώς κατ’ουσίαν μητρικήν κα! 
χθονίαν θεότητα διασπωμένην λατρευτικώς εις πολυθεΐαν κατά τούς 
χρόνους ακμής τού μινωϊκοΰ πολιτισμού. Τελευταίως 320 δέχεται ως πι
θανήν καί διά τήν παλαιοανακτορικήν περίοδον τήν διάκρισιν χθονίας 
κα! ουρανίας επιφάνειας, διά δέ τούς νεοανακτορικούς χρόνους άπα-

322) Mag ι νότος Ή Κρητομυκηναϊκή θρησκεία, πολυγραφημέναι παρα 
δόσεις, σ. 100 - 101.

®23) Die altesten Kulturen Griechenlands 1955 σ. 230 έξ.
824) Αϋτ. σ. 234.
S25) Kreta Mykene Troia, σ. 85.
32β) Gottererscheinung und Kultbild im min. Kreta a. 39 - 40.
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ριθμεΐ τούς τύπους τής γυμνής θεάς μετά περιστερών, τής επί δρους 
μεταξύ λεόντων, τάς άνδρικάς και γυναικείας θεότητας μετά λέοντος 
καί γρυπός, τον «πότιν» καί «πότνιαν θηρών».

Έπί τών ανωτέρω παρατηροϋμεν τά ακόλουθα: είναι άξιον ση- 
μειώσεως δτι ώρισμένοι εκ τών άσχοληθέντων έξέφρασαν γνώμας αν
τιθέτους προς τάς ϊδίας αυτών απόψεις, κυμαινόμενοι μεταξύ τών α
πόψεων τής ενιαίας καί τής πολλαπλής θεότητος. Ό Evans έκκινήσας 
έκ τής παραδοχής μιας θεάς υπό πολλάς εκφάνσεις κατέληξεν, ως εΐδο- 
μεν, είς την άποψιν πλειόνων κεχωρισμένων θεοτήτα)ν. Ή Banti πα
ρατηρούσα δτι ή όμοιότης τών ειδώλων υποδεικνύει μίαν ή περισσό
τερός ούσιωδώς όμοιας θεάς, εκφράζει περαιτέρω την άποψιν περί δύο 
ή περισσοτέρων διαφόρων θεοτήτων. Ό Nilsson δεχόμενος τόσας 
θεάς δσοι είναι οί τύποι παραστάσεως αυτής δέχεται καί τοιαύτην σχέ- 
σιν μεταξύ ωρισμένων εκ τούτων, ώστε νά δύνανται αΰται νά θεωρη- 
θώσιν, ως λέγει, ούσιωδώς μία. Ό Picard παραδεχόμενος κυρίαν μη
τρικήν θεότητα δεσπόζουσαν ολοκλήρου τού ζωϊκοϋ κόσμου καί τών 
όρέων, δέχεται συγχρόνως δτι ή φύσις τής μινωϊκής θρησκείας ήτο 
πολυθεϊστική. Άλλ5 αν ή κυρία θεά περιέκλειεν εν έαυτή τόσον ποι
κίλας ιδιότητας καί είχε τόσον εύρεΐαν εξουσίαν, διερωτάταί τις ποΐαι 
ήσαν αί άλλαι θεαί.

'Ο Nilsson *3' ασχολούμενος περί τό πρόβλημα αν είς τά ΥΜ III 
ιερά ελατρεύετο μία ή πλείονες θεότητες, παρατηρεί την τάσιν διαφό
ρων πρωτογόνων λαών νά συλλέγωσι πολλά είδωλα εν τφ αύτφ ίερφ. 
Τά λατρευτικά είδωλα δύνανται νά είναι περισσότερα τού ενός καί ε
πομένως ή παρουσία πολλών ειδώλων είς τά μινωϊκά ιερά δεν σημαί
νει κατ’ ανάγκην πίστιν εις πολλάς θεότητας. Άλλ’ υπέρ τής άπόψεως 
τής ενιαίας θεάς είναι, νομίζω, πρωτίστως ή ταυτότης τού τύπου τών 
ειδώλων. Νεύμα, στάσις, άμφίεσις είναι τά αύτά. Είναι περαιτέρω 
αμφίβολον άν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν διαφόρους θεότητας βάσει 
τών φερομένων συμβόλων, διότι δεν φαίνεται νά ύπάρχη αυστηρά κα
τανομή τούτων, ως συμβαίνει π. χ. εν τή κλασική Έλλάδι καί εν Αΐ- 
γύπτφ. Εκεί είναι προφανής ή ποικιλία καί τό πλήθος τών θείων 
μορφών. Βεβαίως δεν πρέπει νά παρίδωμεν δτι προς διάκρισιν μετα
ξύ τών διαφόρων ελληνικών ή αιγυπτιακών θεοτήτων βοηθούσι τά μυ
θολογικά κείμενα, ή απουσία δέ τοιούτων έν Κρήτη ευνοεί άντιθέτως 
τήν θεώρησιν τών θείων μορφών ώς ενιαίων. Έρωτάται δμως αν καί 
άνευ τής ελληνικής γραπτής παραδόσεως θά ήτο ποτέ δυνατόν νά έκ- 
λάβωμεν τάς θεάς τών ελληνικών χρόνων ώς τήν αυτήν θεότητα. Νο- 8

8") MMR σ. 309.
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μίζω δτι καί μόνη ή βασική διαφορά τών παραστάσεων θά απέκλειε 
τούτο. Άντιθέτως εν Κρήτη έχει τις την έντύπωσιν δτι αι παραστά
σεις τής θηλείας θεότητος συνδέονται προς άλλήλας, οϊ τύποι αυτών 
μείγνυνται καί τά εμβλήματα εναλλάσσονται.

Κατεβλήθη διά τά μινωϊκά ιερά — καί τά είδωλα — προσπάθεια 
άνευρέσεως σταθερώς διαφόρων χαρακτήρων δικαιολογοΰντων ιήν διά- 
κρισιν Ιδιαιτέρων κύκλων λατρείας. Ούτω παρετηρήθη υπό τής Band 
δτι δεν ανευρίσκονται έν τφ αντφ ίερφ τά σύμβολα τών πτηνών καί 
τού δφεως. Την άποψιν ταύτην αναιρεί το Ιερόν τής Γόρτυνος, εν τφ 
όποίφ άνευρέθη εϊδωλον φέρον όμοϋ ό'φεις καί πτηνόν 8ae.

Ύπό τού Nilsson τά πτηνά έθεωρήθησαν ως απλή δήλωσις τής 
θεοφανείας, καί ούχί σύμβολα ωρισμένης θεότητος. =Αλλ’ ή διά τού 
ειδώλου δηλουμένη ανθρωπόμορφος παρουσία τής θεάς είναι ασυμβί
βαστος προς την ταυτόχρονον έμφάνισιν αυτής ως πτηνού καί άντι- 
στρόφως ή θεότης απεικονίζεται πτηνόμορφος μόνον δταν άλλως νοεί
ται αόρατος. Τούτο καθίσταται σαφές έκ των παρ’ Όμήρφ συχνών 
περιγραφών τής θεοφανείας. Τά πτηνά, άτινα φαίνονται πάντοτε τά 
αυτά, είναι λοιπόν άναμφισβητήτως σύμβολα 828 829 καί δεν είναι δυνατόν νά 
παρίδωμεν την παρουσίαν αυτών επί σειράς ειδώλων. Ταύτα δέον νά 
νοηθώσιν ώς άπεικονίζοντα την αυτήν θεάν. Τό αυτό ισχύει διά τήν 
έτέραν σειράν ειδώλων τήν χαρακτηριζομένην ύπό τών ό'ωεων. Τούς 
δύο δέ τούτους κυρίους τύπους, τον μετά πτηνών καί τον μετ’ δφεων 
συνδέει προς άλλήλους τό περιγραφέν ανωτέρω σ. 197 εϊδωλον τής

828) Έπί σκεύους τοΰ αΰιοϋ ιερού απεικονίζονται ανάγλυφοι αίγαγροι, επο
μένως καί «πότνια θηρών· λατρεύεται παρά τήν θεάν τών πτηνών και ιών 
δφεων. "Ηδη έν τφ Μ Μ III ίερφ τής Κνωσού παρά τήν θεάν τών δφεων καί 
τοΰ πάνθηρας ή παρουσία μικρών δμοιωμάτων βελών ύποδηλοΐ πολεμικήν ή 
θηρευτικήν έκφανσιν της θεάς, τά δε δστρεα, οϊ ναυτίλοι καί τό δάκτυλό, 
πιερα θαλιισσίαν τοιαύιην, PM 1 σ. 518 είκ. 377.

82Β) Πτηνά εμφανίζονται καί έπί ιών χρυσών έλασμάτων τών Μυκηνών, 
ήτοι έπί τών παραστάσεων τής γυμνής θεάς, ήτις φέρει πτηνά έπί τής κεφα
λής καί τών βραχιόνων Bossert Altkreta 1923 είκ. 311 καί τού τριμερούς 
ιερού μετά κεράτων αΰτ. είκ. 308. Έν Κρήτη πτηνά άπαντώσιν έπί τών κιονί
σκων— μικρογραφίας ιερού — έκ Κνωσού Zervos έ. ά. σ 269 είκ. 385 καί 
έπί τών πεσσών τής αιώρας έξ Αγίας Τριάδος αΰτ. σ. 392 είκ. 578 Περί τής 
διά πτηνών έπιφανείας βλ. καί Μ a t z Gottererscheinung und Kultbild 1958 
σ. 17 - 8 ένθα μνημονεύονται καί άλλα σχετικά δείγματα. Σύγχρονα (μειανα- 
κτορικά) καί άνάλογα προς τά φερόμενα ύπό ιών ειδώλων ημών είναι τά πτη
νά έκ Παλαικάστρου Dawkins Excav at Palaikastro BSA X 1903 4
σ. 217 είκ. 6. Διά τάς περιπτώσεις έμφανίσεως ιερών πτηνών βλ. καί Deroy 
Minos II 1 σ. 41 - 2. Ό Picard Rel. Prehelleniques σ. 79, 112 ■ 3, δέν 
δέχεται δτι τά πτηνά είναι απλή δήλωσις τής θεοφανείας.
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Γόρτυνος τό φέρον όμοϋ δφεις καί πιηνόν. Έκ πάντων των ειδώλων 
μόνον τό φέρον τάς κωδίας μηκώνων δΰναται νά διακριθή “80.

Ή άποψις περί τοϋ ενιαίου της κατά διαφόρους τρόπους άπεικο- 
νιζομένης θεάς ενισχύεται και έξ άλλων συλλογισμών. 'Ως παρετηρήθη 
υπό τοϋ Μαρινάτου, ή επί τοϋ δακτυλίου τοΰ Μόχλου831 παράστασις 
γυναικείας μορφής επί πλοίου μετά ίεροϋ δένδρου αίρει την υπό τοϋ 
Nilsson έπιχειρουμένην διάκρισιν θεάς της ναυσιπλοΐας καί ετέρας 
τών δένδρων. Ή «δρεία μήτηρ» είναι αυτή ή «πότνια θηρών» ως δι
δάσκει τό έκ Κνωσοΰ σφράγισμα, ένθα θεά βαίνουσα επί ό'ρους άμφι- 
πολεΐται υπό λεόντων 892. Ή κατά τον Nilsson οικιακή θεά τών δφεων 
ταυτίζεται προς την «πότνιαν θηρών», άφοϋ ή εκ φαγεντιανής θεά 
τής Κνωσοϋ, ή φέρουσα διά τών χειρών δφεις, επιστέφεται υπό πάν- 
θηρος. Διδακτικός ως πρός τάς ποικίλας ιδιότητας τής θεάς είναι καί 
δ συνδυασμός τών δφεων πρός ξίφος επί τής αυτής χειρός έκ τοϋ ίεροϋ 
τών Γουρνιών 893.

Ένδειξις περί τής άπόψεως Ιδιαιτέρων κύκλων λατρείας, υποχθό
νιας, επιγείου καί ουρανίας δεν παρέχεται εκ τών πραγμάτων. Τοϋτο 
επιβεβαιοΰται έκ παραλλήλων έκ τοϋ κι'κλου ακτινοβολίας τοΰ αίγαια- 
κοΰ πολιτισμοΰ : πλακίδιον έκ Ράς Σάμρα τής περιόδου «Οϋγκαριτ

8Β0) ’Εξαρτήματα εκ κοραλλιού έξ ’Επισκοπής Ίεραπέτρας άριθ. 734 έχουσι 
τό σχήμα τοϋ συμβόλου τούτου. Ή παρουσία μηκώνων επί τοϋ ειδώλου τοΰ 
Γάζι ήρμηνεύθη υπό τοϋ Μαρινάτου ΑΕ 1937 σ. 288 σημ. 1 έκ τής μη
τρικής ΐδιότητος αυτής, προσαγομένου παραλλήλου έκ τής νεωτέρας 'Ελλάδος, 
ένθα αί μητέρες «ποτίζουν ύπνο» τά νήπια αυτών, προσφέρουσαι εις αύτά ά- 
φέψημα σπόρων τοΰ ομωνύμου φυτοΰ «μήκωνος τής ύπνοφόρου», ΐνα μη κλαυθ- 
μηρίζωσι. Ό Μαρινάτος αΰτ. σ. 288 παραβάλλει πρός τήν θεάν τοϋ δακτυλίου 
τών Μυκηνών, ή τις φέρει διά τής ετέρας τών χειρών τελείως όμοιας κωδίας 
μήκωνος. Ό Picard Rel. prehelleniques σ. 87 συσχετίζει τήν ΰπνοφόρον 
μήκωνα πρός τό ομηρικόν «νηπενθές» καί τήν μήκωνα τών θεαινών τής Έλευ· 
σΐνος, δεχόμενος ότι λόγιρ ιαματικών καί καταπραϋντικών ιδιοτήτων συνεδυά- 
σθη αΰτη πρός τήν θεάν. Ό Nilsson MMR σ. 347 σημ.22 ερμηνεύει τήν 
σχέσιν τής μήκωνος πρός τήν θεότητα τών σιτηρών έκ τοΰ ότι φύεται έν μέσφ 
τούτων καί έκ τής συνήθειας νά έπιπάσαωνται σπόροι τής μήκωνος ώς αρτύ
ματα τοϋ άρτου. Ό Persson RGPT σ. 74 - 5 θεωρεί «στενήν» τήν έκ τών 
Ιαματικών ιδιοτήτων ερμηνείαν τοϋ συμβόλου καί παραβάλλει πρός τάς μή- 
κωνας τής Αήμητρος, σύμβολον ευφορίας. Πβ. διά τήν μήκωνα καί Reusch 
Minoica (Festschrift Sundvvall) σ. 354 σημ. 140.

8S1) S eager Mochlos είκ. 52.
89S) MMR σ. 353 είκ. 162. Ό Val. Muller έν άρθρφ Kultbild RE 

Suppl. 5, 1931 σ. 490 θεωρεί άτυχή καί ιόν χωρισμόν όπό τοϋ Nilsson θεάς 
φυσικής καί θεάς τοϋ ανακτόρου.

888) Gournia πίν. XI 6.
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υστέρας II» (1450 - 1365) απεικονίζει θεάν γυμνήν, μετ’ δφεων κατά 
την όσφΰν, ύψοϋσαν διά τών χειρων αιγάγρους καί βαίνουσαν επί λέ- 
οντος 834. Οΰιω ή γυμνή θεά τής γονιμότητος ταυτίζεται προς την των 
δφεων καί την πότνιαν θηρών. Παράλληλα παρέχουσι καί αί μικρα
σιατικοί θρησκεΐαι: Ή χιττιτική κυρία θεά (πιθανώς ή Hebat) τής 
πόλεως Άρίννα885 έχει ως σύμβολα τον λέοντα, τον πάνθηρα καί ταυ- 
τοχρόνως την περιστεράν. Ή θεά Qadesh, πιθανώς τής ομωνύμου 
χιττιτικής πόλεως επί τοϋ Όρόντου, ήτις άπαντμ επί πολλών αιγυ
πτιακών παραστάσεων δρθία, γυμνή μεθ’ υψωμένων χειρών καί μετ’ 
δφεων, επί λέοντος, είναι ταυτοχρόνως θεά τοΰ ουρανού καί τών άστρων, 
τών δρέων, τών άνθέων, τών λεόντων, καί τών δφεων, γενική κυρία 
τών ζώων καί τών φυτών 336. 'Η αναμφισβήτητος συγγένεια τής μι- 
νωϊκής θεάς προς τήν Μεγάλην Θεάν τής Πρόσφ ’Ασίας καθιστά πι
θανόν δτι καί έν Κρήτη δεν ύπήρχον διάφοροι κύκλοι λατρείας8SI. 
Ή άλληλεξάρτησις τοϋ ουρανίου καί φυτικού κύκλου είναι άλλως 
νοητή εκ τής επιδράσεως τών ουρανίων φαινομένων επί τής βλαστή- 
σεως.

B8‘) Ugaritica II σ. 36 είκ. 10. Έπί λατρευτικού σκεύους έκ Beth - Shan 
PM IV σ. 167 είκ. 129 συνδυάζονται δφεις καί περίστεροί.

88δ) Ό Contenau Manuel d’ archeol. orientale IV 1947 σ. 1854 
λέγει ott ή θεά τής Άρίννα δύναται νά θεωρηθή ή κυριωτέρα μορφή τοϋ 
χιττιτικοΰ πανθέου.

ase) Gressman Die orient. Religionen im hellenistisch - romischen 
Zeitalter σ. 64 είκ. 24.

887) Πρός το ζήτημα τής πολλαπλότηιος τής μινω'ίκής λατρείας συνδέονται 
τά λεγάμενα <τριμερή ιερά». ’Υπό τοΰ Picard ταϋτα συσχετίζονται πρός 
λατρείαν τριάδος έκ θεάς καί δύο ακολούθων Les rel. prehell. σ. 104 (Ινθα 
μνημονεύονται τά εκ Βύβλου καί Κύπρου παράλληλα) καί σ. 109. Βλ. καί D. 
Levi Annuario XXXIII · IV σ. 239 εξ., δστις δέχεται τρεις υποστάσεις τής 
μινωϊκής θεάς προδρόμους τής Ρέας, Είλειθυίας καί Βριτομάρτιδος αύτ. σ. 244. 
Τά τριμερή Ιερά γνωρίζομεν κυρίως εκ τής τοιχογραφίας έκ Κνωσού PM III 
πίν. XVI καί έκ τού χρυσού έλασματος τών Μυκηνών. Πβ. MMR σ. 173 έξ. 
‘Αλλά τό παραλληλισθέν πρός ταϋτα Ιερόν τής κεντρικής αύλής έν Κνωσφ είχε 
τριμερή διάτοξιν μόνον κατά τήν πρόσοψιν, ό δέ όπισθεν αυτής χώρος δέν ήτο 
τριπλούς, πβ. Matz Gotterescheinung und Kultbild σ. 7. Τά τριμερή ίερά 
τών παραστάσεων οφείλονται ίσως εις καλλιτεχνικήν συμβατικότητα καί δέν 
παρέχουσιν έπαρκή ενδειξιν πρός στήριξιν τής άπόψεως τριπλού κύκλου λα
τρείας. Τό αύτό ισχύει περί τής όμάδος έκ τριών κιόνων έκ Κνωσού Nils
son MMR σ. 87 καί τών τριπλών κωδωνοσχήμων. Άντιθέτως τριπλήν πρά
γματι διάταξιν καί έν κατόψει έχει έν ιερόν έν τφ μεγάρφ τού Βαθυπέτρου βλ. 
Μαρινάτον Πρακτικά 1952 σ. 608 - 610. Άλλ’ ή διάταξις αϋτη δέν σημαί
νει άναγκαστικώς αντίστοιχον λατρείαν τριών διαφόρων θεοτήτων, διότι καί 
άπλαΐ άνάγκαι τυπικού ήδύναντο νά έπιβάλωσι αυτήν.
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'Ο Schachermeyr888 παρατηρεί δτι εν Συρίφ, Μεσοποταμία και 
άνατολική Μικρά Άσίφ λατρεύονται ισχυρά! γυναικεΐαι θεότητες. Πα
ρά τοΰτο διαπιστοϋται υπεροχή τής ανδρικής αρχής διά τής έμφανί- 
σεως ηλιακών άρρένων θεών ή θεών τής καταιγίδος. Έν τή δυτική 
Μικρξ Άσίφ ή σχέσις αυτή μεταβάλλεται. Ενταύθα παρουσιάζεται ή 
μεγάλη θεά τής νής μετά προφανούς άξιώσεως υπεροχής, ως Κυβέλη , 
Ίδαία Μήτηρ, Έφεσία ’Άρτεμις. ’Ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσαι είναι 
μικρασιατικά! ίδέαι περιληφθεΐσαι έν ιή θρησκεία τών Χιττιτών περ! 
σημαντικής θηλείας θεότητος τής γονιμότητος. Ό Dussaud 8,8 λέγει 
δτι από τής πρωτοχιττιτικής εποχής διαπιστοϋται ή έξέχουσα θέσις, ήν 
καταλαμβάνει ή θεά τής Άρίννα, θεά πολύμορφος, ήλιακή, σχετιζομέ· 
νη, ως έλέχθη, προς τον πάνθηρα, τον λέοντα κα! την περιστεράν, επί
σης δέ πολεμική, βοηθούσα τον βασιλέα κατά τούς πολέμους 8<0. Κατά 
τον αυτόν ανατολιστήν ή πρωτοκαθεδρία τής ηλιακής θεάς αποτελεί 
ιδιοτυπίαν τών παλαιών λατρειών τής Μικράς ’Ασίας' είναι χαρακτη
ριστικόν δτι ή λατρεία αυτής συνεδυάσθη προς τήν λατρείαν τού άρρε- 
νος έραστού τής θεάς, θεού τών θυελλών και τού ταύρου και τού υίοΰ 
αυτών. Δύναταί τις νά διερωτηθή, λέγει δ Dussaud, άν αί ανατολι
κά! λατρεΐαι τών ελληνορρωμαϊκών χρόνων δεν είναι ή άπόληξις τών 
παλαιών χιττιτικών λατρειών. Ή Κυβέλη τής Πεσσινούντος είναι πι
θανώς αυτή ή θεά τής Άρίννα, ήτις μνημονεύεται ως Kubaba (Κυβή- 
βη) ήδη από τού ΙΔ' αιώνος εις Ράς - Σάμρα841. Ή αυτή άπαντά επί
σης έν ταΐς ίερογλυφικαΐς χιττιτικαΐς έπιγραφαις, ως έδειξεν δ Bos- 
sert, έτι δέ παλαιότερον περ! τό 2000 έπί τών καππαδοκικών πινα- 
κίδων848.

Τοιαύτη γενική θεά είναι πιθανώς κα! ή μινωϊκή, αφού βάσει τής 
φυλετικής συγγένειας τών μινωϊκών Κρητών προς τά μικρασιατικά 
φύλα, ύπεστηρίχθη δτι «ή αυτή μεγάλη θεά βασιλεύει έν Άνατολίςι 
κα! Κρήτη»918. Άντιθέτως δ Nilsson 844 ύπεστήριξεν δτι ή φυλετική 
σχέσις τών μινωϊτών προς τούς λαούς τής Μικράς Ασίας δεν αποτελεί 
λόγον ταυτίσεως τής κρητικής θεάς προς τήν μικρασιατικήν Μεγάλην 
Μητέρα. Άλλ’ αί άναπτυχθείσαι ανωτέρω χιττιτικα! δοξασίαι άπο-

B3S) Zur Rasse und Kultur im minoischen Kreta, Heidelberg 1939 
o. 41.

"") Religions des Hittites, Mana, 1949 σ. 335 - 6. 
e4°) Αΰτ. σ. 338.
°41) Αύτ. σ. 341.
842) D e r o y Minos II 1 σ. 34 - 5.
““) Revue archeologique VIII 1936 σ. 90.
!44) MMR σ. 404.
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δεικνύουσι τήν παλαιότητα τών μικρασιατικών λατρειών. Τά μητριαρ
χικά στοιχεία τά διαψαινόμενα εν αΰταΐς άποτελοΰσιν επίσης ίσχυράν 
ένδειξιν μεγίστης παλαιότητος 84δ. Οι εκ Μικρός ’Ασίας έποικοι έφθα- 
σαν κατά ταΰτα εις Κρήτην μετά τινων θρησκευτικών ιδεών, πιθα
νώς δέ αναλογών προς έκείνας, ας συναντώμεν εν τη μεταγενέστερα 
Μικρά Άσίμ *4β.

Δογματική είναι και ή έτέρα ά'ποψις τοϋ αΰτοΰ 541 δτι οί μινωΐται 
ήσαν δλιγώτερον ανεπτυγμένοι τών πολυθεϊστών Βαβυλωνίων και Αι
γυπτίων καί οτι λαοί εν τφ πολιτιστικοί» τοΰτφ σταδίφ έχουσι πάντοτε 
πλήθος θεών. Ή θρησκεία τοϋ ’Ισραήλ καί ή αϊρεσις τοϋ Άκενατόν 
εν Αίγύπτφ πείθουσιν δτι έν τή ιστορία τών θρησκειών οΰδείς νόμος 
ώς ό ανωτέρω ύφίσταται. Τά δυο παραδείγματα ταΰτα χρησιμοποιεί 
καί δ C. Gordon*49 προς άπόδειξιν τοΰ δτι ή ’Ανατολή δεν ήτο μό
νον πολυθεϊστική, άλλ’ είχε καί ίσχυράς μονοθεϊστικός τάσεις. Εις εκ 
τών μεγαλυτέρων ανατολιστών 349 δμιλών περί θεοτήτων εμφανιζομέ* 
νων επί κυλίνδρων τών σαργωνικών χρόνων, ως ή θεά τής γονιμότη- 
τος καί ή θεά τής βροχής, γράφει: «Some or all of these may be 
aspects of the great Mother Goddess». Καίτοι αι μορφαί αΰται έ- 
χουσιν ’ίδια ονόματα ή επίθετα εις τά κείμενα, εν τούτοις, λέγει, δεν 
είναι οΰσιωδώς διάφοροι άλλήλων. Τά παραδείγματα ταΰτα είναι λίαν 
διδακτικά διά τήν Κρήτην, άφοΰ μάλιστα ή θεά μήτηρ είναι Ικ τών 
μεσοποταμιακών θεοτήτων ή περισσότερον συνδεομένη προς τήν μι- 
νωϊκήν θεότητα *50.

Συγκεφαλαιοΰντες δυνάμεθα τώρα νά εΐπωμεν δτι ή ταυτότης τοΰ 
τύπου τών υστέρων ειδώλων, δ συνδυασμός διαφόρων συμβόλων επί 
τής αυτής μορφής, ή παρατήρησις 851 δτι εν τή μινωϊκή τέχνη οί άρρε- 
νες θεοί είναι εξαιρετικούς σπάνιοι καί δτι δλως απίθανος είναι ή πα-

S45) Hoernes-Menghin ε. ά. σ. 54.
84β) Άνάγνωσιν τής λ. Kubaba εις μινωϊκάς έπιγραφάς, ΰπέθεσεν ό D e- 

roy ε. ά. σ 34 έξ. Περί τοΰ χιττιτικοΰ θρησκευτικού στοιχείου έν Κρήτη βλ. 
καί Μαρινδτον Arch. Anz. 1929 σ. 166 εξ.

84!) MMR σ. 396.
*48) Hebrew Union College Annual 26, 1955 σ. 95 παρ. 138 τοΰ ανατύπου.
84Β) Frankfort Cylinder Seals 1939 σ. 129 - 130.
«so) *ο Palmer Transactions of the Philol. Society 1958 σ. 79 δέχε

ται «θρησκευτικήν κοινήν» περιλαμβάνουσαν τήν Κρήτην, Μ. ’Ασίαν, Συρίαν, 
Βαβυλωνίαν καί Αίγυπτον καί χαρακτηριζομένην έκ τής λατρείας τής Μητρός 
Θεάς καί τοΰ νέου θεού. Φαίνεται δτι ή Κρήτη καί έν μέρει ή Μ. ’Ασία διτί 
τήρησαν καθαρόν τόν πρωταρχικόν τούτον πυρήνα, ένώ ή Μεσοποταμία καί 
Αίγυπτος ήκολούθησαν πολυθεϊστικήν έξέλιξιν,

*51) MMR σ. 400
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ραδοχή πολυθεΐας έκ θηλειών θεοτήτων, ή αντιστοιχία τέλος τής μι- 
νωϊκής θεάς προς τάς επίσης πολυσυμβολικάς και κατ’ ουσίαν όμοιας 
θεάς τής Μ. ’Ασίας καί τής Συρίας ως καί προς τάς μεσοποταμιακάς 
μητρικός θεάς, άγουσι λογικώς προς την όίποψιν δτι ενιαία κατ’ ου
σίαν δέον νά θεωρηθή ή μινωϊκή θεά. Άλλ’ό Nilson 852 άρνεΐται, ως 
έλέχθη, την δυνατότητα διασπάσεως μιας αρχικής θεότητας εις πλείο- 
νας θεάς, ήν δέχονται οί πλεΐστοι τών ερευνητών, ϊνα συνάψωσι την 
προελληνικήν προς την ελληνικήν θρησκείαν. “Οτι ή διάσπασις είναι 
κατ’ αρχήν δυνατή, είναι, νομίζω, βέβαιον. Ή θεότης διασπαται εκ τής 
πολλαπλότητος των ειδώλων, έκ τής ποικιλίας τών είκονογραφικών τό
πων, έκ τοϋ τόπου τής λατρείας, έκ τοϋ ίεροΰ, ένθα αυτή τελείται, έκ 
τοΰ διαφορισμοϋ τών εορτών καί τέλος έκ τής ίδιότητος, υπό τήν ο
ποίαν επικαλούνται οί λάτρεις τήν θεότητα, ήτοι εκ τοϋ επιθέτου, δπερ 
εξελίσσεται εις ονομα 853. 'Η διάσπασις αυτή παρατηρεΐται κυρίως εν 
τή λατρείμ. Δογματικούς δόναται ή θεότης νά λογίζηται πάντοτε ενιαία. 
Κατά τούς χρόνους τής μινωϊκής ακμής δογματικώς ή θεά εθεωρεΐτο 
πιθανώς μία, ενφ λατρευτικούς ειχεν ήδη αρχίσει ή διάσπασις. Ή τε
λική καταστροφή τών ανακτόρων καί ή πιθανή διάλυσις τοΰ άνωτέρου 
μινωϊκοϋ ιερατείου κατέστησεν ίσως ευκολωτέραν τήν δογματικήν σόγ- 
χυσιν καί τήν όλοκλήρωσιν τής διασπάσεως. 'Η μινωϊκή καί ειτα ή 
μυκηναϊκή έξάπλωσις, ή μεΐξις προς τά ελληνικά φΰλα, ή διακοπή τής 
επαφής τών κρητομυκηναϊκών κέντρων προς άλληλα κατά τούς «σκο
τεινούς αίώνας», προεκάλεσαν τήν άνάπτυξιν τών τοπικών μύθων καί 
τήν λήθην τής αρχικής ταυτόιητος τών υποστάσεων τής θεάς.

’Αλλά τό σημαντικόν έν προκειμένφ είναι δτι αί προελληνικοϋ χα· 
ρακτήρος θεαί τών ελληνικών χρόνων συνδέονται προς τήν μινωϊκήν 
θεότητα ούχί εν τή έννοίμ δτι κληρονομοΰσι κεχωρισμένας ιδιότητας, 
άλλ’ δτι έν έκάστη έξ αυτών άπανιώσι σχεδόν πάσαι αί ιδιότητες έκεί- 
νης. Δεν πρόκειται λοιπόν περί διασπάσεως, άλλ’ άκριβέστερον περί 
πολλαπλασιασμού. Ούτω ή Άθηνά κληρονομεί παρά τής προελληνικής 
θεάς τούς δφεις, (ως διδάσκει ό συνήθης τόπος παραστάσεως αυτής, 
καί τά περί «οίκουροΰ όφεως» λεγάμενα τού 'Ηροδότου) 854, τό κατ’ 
εξοχήν ιερόν δένδρον τής μινωϊκής θρησκείας τήν έλαίαν 86δ, έπίσης δέ

268

S5S) MMR σ. 393.
85») Έν ελληνική Κρήτη επικαλείται τις Ιν ορκιρ ταυτοχρόνως ώς δια

φόρους θεότητας «"Αθαναίαν Ώλερίαν καί Άθαναίαν Πολιάδα καί Άθαναίαν 
ξαμωνίαν», έπίσης δέ «ιόν Ζήνα τόν Κρηταγενία καί τόν Ζήνα τόν Ταλλαϊον» 
Hoeck Kreta III σ. 140, Guarducci I. C. I σ. 119. Τήν έκ των δια- 
φόροιν επιθέτων διάσπασιν υποστηρίζει ό Farnell βλ. ανώι. σ. 257.

““) MMR σ. 496-8, Ήρόδ. 8, 41.
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την σχέσιν προς τα πτηνά. Συχνότατα εμφανίζεται ως πτηνόν παρ’ '0- 
μήριρ, άπαξ μάλιστα ως περιστερά (ε 778)Β5β. Συνδέεται περαιτέρω 
προς την βλάστησιν, άφοϋ κατά Σουΐδαν «άρχομένων καρπών φυε- 
σθαι έθυον τη Άθηνά;» 8δΙ. Την υπό τοϋ αυτού μνείαν «ανόδου τής 
θεού» ερμηνεύει ό Nilsson ως ενδειξιν δτι ή Άθηνά υπεισήλθεν εις 
μίαν των εορτών τής Κόρης, αλλά πιθανώτατα πρόκειται περί άρχικώς 
βαθυτέρου συσχετισμού προς αυτήν 858. ‘Η Άθηνά είναι άναμφιβόλως 
συν τοΐς άλλοις καί «πότνια θηρών», άπεικονιζομένη συχνότατα μετά 
λεόντων, πανθήρων, ταύρων, γρυπών, ετι δέ «πότνια ίππων» 359. Άλλ’ 
ή έκπληκτικωτέρα εκ τών κληρονομηθεισών ιδιοτήτων είναι ή φαινομε- 
νικώς ασυμβίβαστος προς τον παρθενικόν χαρακτήρα τής Άθηνάς μη
τρική Ιδιότης. 'Υπεστηρίχθη ήδη δτι ή Άθηνά είναι άρχικώς μητρική 
θεά, μορφή τής Μητρός Γής, διαπλασθεΐσα παρθενική τό πρώτον υπό 
τού 'Ομήρου839. Έν ’Ήλιδι «Άθηνάς ίερόν επίκλησιν Μητρός ίδρύ- 
σαντο» λέγει ό Παυσανίας (5, 3, 2). Κατά τον Farnell831 τούτο ση
μαίνει δτι ή Άθηνά έθεωρεΐτο προστάτις τών νηπίων, άλλ’ ό Nils
son333 δεν θεωρεί τήν εξήγησιν ταύτην επαρκή, καίτοι δε άρνούμενος 
τον μητρικόν χαρακτήρα τής Άθηνάς, λέγει δτι έπίκλησις αυτής ως 
μητρός είναι εκπληκτική, διότι μήτηρ καλείται συνήθως μόνον ή Δή
μητρα καί ή Γή. Άλλ’ ό οΰχί απολύτως παρθενικός χαρακτήρ τής Ά
θηνάς έπιβεβαιοΰται καί εκ τού προς αυτήν έρωτος τού 'Ηφαίστου, 
δστις «άπεσπέρμηνεν εις τό σκέλος τής θεάς» (Απολλόδωρος 8, 14, 6).

3δδ) Nilsson GGR I σ. 415.
55β) Κατά τόν Nilsson (αΰτ.) μόνον βραδύτερον συνδέεται ή Άθηνά 

είδικώς πρός τήν γλαύκα λόγφ τού πλήθους τών επί τής Άκροπόλεως γλαυκών.
ίδ,1 Nilsson έ. ά. σ. 413 καί σημ. 3.
8δδ) Ή πρός τάς άκροπόλεις σχέσεις τής Άθηνάς (βλ. Β' a r n e 11 Cults 

I a. 401 έξ. σημ. 50 εξ.) προέρχεται πιθανώς έκ τής προελληνικής λατρείας 
τών κορυφών. Τούτο είναι πιθανώτερον ούχί δέ τό αντίστροφον, ότι ή Άθηνά 
έσχετίσθη πρός τάς κορυφάς διότι άρχήθεν ήτο θεά τών άκροπόλεων (GGR 
I σ. 406 σημ. 2).

869)Yaluris Athena als Herrin der Pferde, Museum Helveticum 
7, 1950 σ. 19 έξ. Διά τήν σχέσιν πρός τά θηρία αύτ. σ 99 έξ. πβ. αγγειογρα
φίαν τής Άθηνάς μεταξύ λεόντων αύτ. είκ. 16.

»βο) ·ο Kalinka, Έπιτύμβιον Swoboda 1927 σ 114 έτάχθη υπέρ 
τής άπόψεως τού Fehrle ότι ή Άθηνά είναι άρχικώς μητρική θεά, πιστεύει 
δέ ότι ταυτίζεται πρός τήν προελληνικήν θεάν μητέρα, Τά αυτά φρονεί περί 
τής Άρτέμιδος.

8β') Cults I σ. 303 έξ.
ί33) GGR I σ. 416. Κατά τόν Στράβωνα κεφ. 472 οί Πράσιοι έλεγον «ώς 

εΐεν Κορύβαντες δαίμονες τινες Άθηνάς καί Ήλίου παΐδες». Αλλαχού ή Ά
θηνά θεωρείται μήτηρ Απόλλωνος Πατρώου Nilsson e. ά. σ. 416.
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Τής γονής πεσοόσης κατά γής γεννάται δ Έριχθόνιος τρεφόμενος εν 
συνεχεία υπό τής Άθηνάς. Κατ’ ουσίαν πρόκειται περί «ϊεροΰ γάμου» 
παρηλλαγμένου εκ των υστέρων, ΐνα σωθή ή παρθενική ’ιδιότης τής 
θεάς 868. *0 Έριχθόνιος - Έρεχθεύς,|ό καλούμενος εν Έλευσΐνι «Πλού
τος», είναι άναμφιβόλως εν θεΐον'βρέφος 864. Τό παρ’ 'Ομήρφ λεγό
μενον (Β 547), orι ό Έρεχθεύς γεννάται υπό τής Άρουρας καί τρέ* 
φεται υπό τής Άθηνάς 868, άποσκοπεΐ επίσης είς τον συμβιβασμόν 
τής μητρικής προς την παρθενικήν ιδιότητα τής δευτέρας. Αί. ποικίλαι 
αΰται Ιδιότητες τής κατ’ εξοχήν κληρονόμου τής προελληνικής θεάς880 
καθιστώσι λίαν πιθανόν ό'τι καί" εκείνη συνήνου εν εαυτή πάσας τάς 
ιδιότητας ταυτας, χωρίς νά υπάρχωσι διακεκριμένοι θεαί, μετ’ ό'φεων, 
μετά πτηνών, θεά τοΰ δένδρου, κουροτρόφος, πολεμική κ.λ. Πολΰμος· 
φοι φαίνονται καί αί λοιποί ελληνικά! θεαί 867.

8β1) Είναι απίθανος ή ύπόθεσις τοΰ Nilsson GGR, I σ. 415 ότι 
απλώς ή κοινή πρός τούς τεχνίτας σχέσις συνέδεσε τάς δύο θεότητας.

884) MMR σ. 562. Ή "Αθήνα εμφανίζεται είς ιήν περίπτωσιν ταύτην ώς 
κουροτρόφος. "Ο Nilsson GGR I σ. 415 λέγει ότι ό "Ερεχθεύς αντιπρο
σωπεύει τόν παλαιόν μυκηναϊκόν βασιλέα, είς τοΰ όποιου τό άνάκτορον διαμέ
νει ή οικιακή θεά. Άλλ’ όιι βασιλεύς καί νέος θεός ήδύναντο νά ταυτίζονται 
είναι πιθανόν.

·65) Πιθανώς ή ’Αθήνα καί ή "Άρουρα ήσαν ποτέ τό αυτό πρόσωπον, όπερ 
τίκτει τόν νέον θεόν. Παράλληλος είναι ίσως ή σχεσις Γής - Πύθωνος. Ση- 
μειωτέον οτι καί τόν Έρεχθέα εύρίσκουσιν αί θυγατέρες τοΰ Κέκροπος έν τφ 
καλάθφ ώς δφιν. ("Η παραλλαγή περί περιελίξεως τοΰ νηπίου ΰπό όφεων είναι 
προφανώς νεωτέρα). Άλλαι μορφαί τοΰ νέου θεοΰ, ό Τριπτόλεμος, ό Σωσίπο- 
λις, συνδέονται ομοίως πρός τόν δφιν. Ταϋια καθιστώσι πιθανόν ότι καί έν τή 
προελληνική θρησκείρ μητρική είναι ή σχέσις τής θεάς πρός τόν δφιν. Τούτο 
φαίνεται πιθανώτερον τής ύποθέσεως τοΰ Nilsson MMR σ. 397 ότι όφις 
είναι αυτή ή θεά. Ή άρχήθεν ανθρώπινη ίδιότης τής θεάς ένισχύεται έκ τής 
μητριαρχικής βάσεως πβ. Hoernes-Mengin έ. ά. σ. 54.

*6β) Ή Άθηνά διαδέχεται κανονικώς τήν προελληνικήν λατρείαν είς Πρι- 
νιάν, όπόθεν εχομεν αρχαϊκός έπιγραφάς επί οστράκων «Άθαναία» Pernier 
Di una citta arcaica, Boll, d’ Arte II, 12, 1908 σ. 8. Καί δ Tecbnau 
Jahrb. 52 1937 σ· 97 ανάγει τάς έλληνικάς θεότητας είς τήν κυρίαν μορφήν 
τής προελληνικής ένοθεϊστικής θρησκείας.

8βτ) -jj "Ηρα είναι επίσης παρθένος καί μήτηρ Nilsson GGR I σ. 402 
χαρακτηριζομένη καί ώς Είλείθυια αύτ. σ. 450. Ή "Ηρα Άργολίς είχεν ιερούς 
δφεις, Αίλιανοΰ Περί ζώων 11, 16. Αότη συνοδεύεται καί υπό λεόντων είς παρα
στάσεις τοΰ μελανόμορφου καί ερυθρόμορφου ρυθμοΰ. Είναι προσέτι πολεμι- 
κή, ώς «"Ηρα όπλοσμία» καί «τρόπαια», Roscher Lex der Myth έν λ. 
Hera. Ή "Αρτεμις είναι επίσης ή θεά πλήρης, οΰχί τμήμα αυτής. Είς τό τέ
μενος τής Όρθιας απεικονίζεται συγχρόνως μετά πτηνοΰ καί δφεως ΑΟ πίν. 
XCIII 2, σ. 207, "Εν τφ ίερφ τής Δεσποίνης παρά τό Άκακήσιον φέρει διά 
τής χειρός δράκοντας Παυσ. 8. 37, 4. ‘Αλλά σχετίζεται καί πρός τό ιερόν δέν-
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'Ο πολυσυμβολικός χαρακτήρ των θηλειών θεοτήτων τών ελληνι
κών χρόνων καί ή προς άλλήλας βασική όμοιότης 868, δέον νά ληφθώ- 
σιν ύπ’ δψιν κατά την ερευνάν περί τοϋ χαρακτήρος τής μινωϊκής 
θεάς. Τό φαινόμενον τοΰτο δεν δΰναται νά είναι τυχαΐον. Ούχί τόσον 
διά τών αμοιβαίων δανείων καί μείξεων ερμηνεύεται τοΰτο, ό'σον διά 
τής αναγωγής εις μίαν κυρίαν θεάν συγκεντροϋσαν εν έαυτή πάσας τάς 
ιδιότητας. Είναι βεβαίως πιθανόν ό'τι ύπήρξεν ήδη κατά τους μινωϊ- 
κοτις χρόνους εν Κρήτη λατρευτική διάσπασις τής οΰσιωδώς ενιαίας 
ταύτης γενικής θεάς, εξ ής προέκυψαν πλείονες, ανάλογοι πρός τάς όπο- 
σιάσεις τής χιττιτικής θεάς, ώς α! μνημονευθεϊσαι, τής “Αρίννα, ή 
Hebat, ή Qadesh, έτι δέ ή Sauska, ή Hatepuna, ή Ishashuriya 869. 
Πρός τήν άποψιν ταύτην συμφωνεί ή πληροφορία τοϋ Διοδώρου (4, 
79 - 80) περί τής μνημονευθείσης ήδη κρητικής λατρείας τών «Μητέ
ρων». Αυται ήρμηνεύθησαν υπό τοΰ Μαρινάτου ως διάφοροι ύποστά-

δρον καί ιόν Ιερόν κλάδον, επικαλούμενη καί «Κεδρεόίτις», «Καρυάτις», κλπ. 
προσέτι δέ ώς «άπαγχομένη» Nilsson GGR I σ. 457 έξ. Καίτοι παρθβνι· 
κή συνοδεύεται ύπό άρρενος ΑΟ πίν. XCIV, XCV, XCVIII 2 (πβ. περί τοΰ 
θείου ή ημιθέου συνοδοΰ αύτ. σ. 102) καί προσφωνεΐται Λεχώ, Λοχεία, Είλεί- 
θυια, Κουροτρόφος Nilsson ε. ά. σ. 464 - 5. Συνδέεται τέλος πρός τά ϋδα- 
τα ώς «έλεία», «λιμναία» κ.λ. αύτ. σ. 463. Ποικιλόμορφος είναι καί ή ’Αφρο
δίτη. Έν τφ Όμ. δμνφ στ 69 έξ. εμφανίζεται επί τής "Ιδης ώς «πότνια θη· 
ρών». Σχετίζεται πρός τήν βλαστησιν ώς «εΰκαρπος», «έν κήποις», «άνθεια», 
καί ώς αί λοιπαί είναι καί αυτή «κουροτρόφος» (R ο s c b e r Rex. der Myth, 
λ. Aphrodite). Είναι ταυτοχρόνως «θαλασσία» καί χθονία, (ώς «’Αφροδίτη 
επιτύμβια», Πλουτάρχου Ρωμαϊκά 23) καί «σκοτία», καί θεά θνήσκουσα 
έχουσα τάφον έν Κύπριρ F a r n e 11 Essays presented to Sir A. Evans 1927 
σ. 18 καί Cults II σ. 652 - 3. Έμφανίζειαι καί ένοπλος, ’Ησύχιος «έγχειος 
’Αφροδίτη» καί Παυσανίας 3, 15, 10. Τά αυτά ίσχύουσι περί τών θεοτήτων τής 
Έλευσΐνος, ών ή προελληνική καταγωγή όπεστηρίχθη βάσει τής προσαρμογής 
τϋν σχετικών μύθων εις τό κλίμα τής ’Ελλάδος, τοΰ υπό τό τελεστήριον τής 
Έλευσΐνος μυκηναϊκού οικοδομήματος καί τών τύπων Περσεφόνη καί Φερσέ- 
φασσα Nilsson Archiv fur Religionswiss. XXXII 1935 καί Opusc. Sel. 
II σ. 581. Είναι θεότητες κυρίως τών σιτηρών, συνδεόμεναι πρός τόν δφιν, καί 
ταυτοχρόνως τήν μήκωνα Picard Rel. prehell. σ. 87 διυτηροΰσαι δέ καί 
τόν χαρακτήρα τής «ποτνίας θηρών» έν Λυκοσούρα, δπου τά θυόμενα ζώα διε- 
μελίζοντο Nilsson GGR I σ 450. Ή σχέσις πρός τά ύδατα δέν ελλείπει 
αύτ. σ. 451. Ή μητρική σχέσις πρός τόν νέον θεόν βεβαιοΰται έκ τής μνείας 
τοΰ «ίεροΰ κούρου» εις τά Έλευσίνια.

8ββ) Είναι χαρακτηριστικόν δτι ενίοτε ή όμοιότης αύτη έκδηλοΰται διά τής 
προσθήκης εις τό όνομα θεάς τοΰ ονόματος έτέρας ώς επιθέτου, πβ. 'Αφροδί
τη - "Ηρα έν Σπάρτη, Παυσ 3, 13, 6. Είλείθυια προσφωνεΐται καί ή "Αρτεμις 
καί ή Ήρα, GGR I σ. 405.

,,e) Minos II, I 1952 σ. 48.
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σεις της θεάς δηλουμένης διά τής προσωνυμίας ταυτης810. Κατά νεω- 
τέραν παρατήρησιν τοΰ αύτοΰ αί Μητέρες δέον νά νοώνται ως ούχί 
πολλαί, άλλα δυο, βάσει τοΰ αυτού χωρίου, καθ’ δ «μυθολογονσι αύ- 
τάς τό παλαιόν θρέψαι τον Δία λάθρα τοΰ πατρός Κρόνου, άνθ’ ών 
αΰτάς εις τον ουρανόν άναβιβασθήναι καί κατοστερισθείσας άρκτους 
προσαγορευθήναι». 'Υπόκειται λοιπόν ενταύθα ε'ιερον φαινόμενον, ό 
διπλασιασμός τής θεάς, όστις φαίνεται έπιβιβαιούμενος υπό τών ελε
φάντινων ειδωλίων μετά νηπίου τών Μυκηνών “Μ. 'Ο Demargne πα· 
ρετήρησεν άνάλογον φαινόμενον κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, οπότε 
προκΰπτουσι ζεύγη θηλειών θεοτήτων8,s. Ή διπλασιαζόμενη μορφή 
είναι κατά τον αυτόν «θεά τής γονιμότητας, κληρονόμος τής μεγάλης 
θεάς τών μινωϊτών». Δεν αποκλείεται ή έξέλιξις αύτη νά συνετελέσθη 
ήδη κατά τούς μινωϊκούς χρόνους. Πάντως είτε δεχθώμεν πολλάς ό
μοιας υποστάσεις τής θεάς κατά τό μικρασιατικόν παράλληλον, είτε 
διπλήν ύπόστασιν, ούδεμία ενδειξις υπάρχει περί καταμερισμού 
τών θείων λειτουργιών καί συμβόλων εις ούσιωδώς διαφόρους θεότη
τας. Ή περί «ατελούς μονοθεΐας» (εν τή εννοίφ τής ενιαίας θεάς) ά- 
ποψις τοΰ Μαρινάτου είναι κατά την γνώμην ημών ή μάλλον άνταπο 
κρινομένη προς τά πράγματα.

Ή άποψις περί τοΰ πολυθεϊκού χαρακτήρος τής λατρείας κατά τούς 
τελευταίους μινωϊκούς καί μυκηναϊκούς χρόνους εύρε τελευταίως φαι
νομενικούς ισχυρόν επιχείρημα εις την άνάγνωσιν τών πινακίδων τοΰ 8

8,°) ΑΕ 1927 · 8 σ 37 σημ. 1. Τό πρόβλημα τών ονομάτων τής θεάς είναι 
άσχετον πρός τό τής ενότητος ή μή ταυτης, διότι ή αυτή μορφή δύναται νά 
άποκαλήται διαφοροτρόπως. Ούτω κατά τούς ιστορικούς χρόνους ρητώς μαρ- 
τυρεϊται ή ταυτότης τής Βριτομάρτιδος καί Δικτύννης Διοδ. 5, 76, Παυσ. 2, 
30, 3. Πβ. καί εν τή χριστιανική λατρεία τάς διαφόρους προσωνυμίας τής 
Μαρίας καί τοΰ Ίησοΰ.

,u) Ό Wace Mycenae σ 86 ερμηνεύει ταΰτα ώς Δήμητραν, Περσεφό- 
νην καί Ίακχον. Πιθανώτερον θά ήδύναντο ίσως νά άποκληθώσι Μητέρες καί 
νήπιος Ζεύς. Πβ καί τά διπλά πτερυγιόσχημα μετά νηπίου The Aegean and 
the Near East (Studies Goldman) a HO έξ. πίν. XV, 9. ’Ενταύθα δέον νά 
σημειωθή οτι επί τοΰ συρόμενου ύπό γρυπών, άρματος τής σαρκοφάγου τής 
Αγίας Τριάδος βαίνουσι δύο θήλειαι μορφαί, θεαί πιθανώτατα ώς ήδη ά- 
νεγνώρισεν έν τή νέφ έρμηνείφ τής σαρκοφάγου δ Fr. Μ a tz Gottererschei- 
nung und Kultbild σ. 22 - 3. Δύο εκ τών ειδώλων έκ Καρφιού, Ισοϋψή καί 
λίαν δμοια πρός άλληλα, διακρίνονται διά τού τρόπου τούτου άπό τών λοιπών· 
Ή ΰπαρξις δυάδος μητρός καί κόρης Ιν τή προελληνική λατρεία είναι είσέτι 
σκοτεινή παρά τήν πιθανώς προιλληνικήν καταγωγήν τών έλευσινιακών θεο
τήτων πβ. άνωτ. σημ. 367,

,7*) BCH 1931 σ. 202 έξ. σ. 399 έξ. Ea Crete dedalique σ. 300 έξ.: Δα- 
ματέρες, Είλείθυιαι, κ. λ.
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γραμμικού συστήματος Β Ικ Κνωσοϋ και Πύλου 873. Πράγματι εν αύ- 
ταΐς το πάνθεον των κλασικών χρόνων ανευρίσκεται πλήρως άνεπτυγ- 
μένον. ’Επί τών πινακίδων τής Κνωσοϋ άπαντώσι διακεκριμένοι θή- 
λειαι θεότητες, ώς "Ηρα (E-ra), Άθηνα (Ata - na Ρο - ti - ni - ja), 
Είλείθυια (E ■ re - u - ti - ja), Έρινϋς (E-rinu). Έν Πύλφ άπαντά ή 
ενδιαφέρουσα διά την σχέσιν προς τα είδωλα μετά πτηνών θεά τών 
περιστερών Πέλεια (Pe-re) 374. Εις την αυτήν κατηγορίαν θεοτή
των ανήκει καί τό Pi - pi - tu - na άναγινωσκόμενον εν κειμένφ τοϋ 
συστήματος Β εκ Κνωσοϋ. ’Ονόματα ή επίθετα θηλειών θεοτήτων α
ναγνωρίζονται ήδη είς Ιπιγραφάς τοϋ συστήματος Α υπό τοϋ Furu- 
mark. Οϋτω επί λίθινου αγγείου εξ Άποδούλου άναγινώσκεται τό 
ό'νομα Ku - pa - na - tu - na, θεωρούμενου ως εθνικόν, σχηματισθέν εκ 
τοϋ άπαντώντος είς τά κείμενα τοπωνυμίου Ku - pa - na - tu καί πα- 
ραλληλιζόμενον προς τό Pi-pi-tu-na καί προς τό μόνον παραδιδό- 
μενον τής τάξεως ταύτης [.«Δίκτυννα», έκ τοπωνυμίου Di-ka-tu 876. 
Έπί πλέον εν θειον όνομα, δπερ εμφανίζεται επί τής τραπέζης τοϋ 
Ψυχροΰ καί άλλαχοϋ καί δπερ έσχετίσθη ήδη υπό τοϋ Μαρινάτου878 
προς την παραδιδομένην εν Κρήτη «Άκακαλλίδα» άναγινώσκεται 
A-sa-sa-ra 877. Τοϋτο συνοδεύεται υπό επιθέτων ma - na καί πιθα
νώς da - wa - na ή da - wi - na.

87a) Ventris - Chadwick Documents a. 125 εξ-, L. A. Stella 
La religione Greca nei testi micenei Numen V 1 1958 σ. 18 έξ.

8,4) Ό Pugliesse Carratelli Studi classici e oriental! VII1958 
a. 20 έξ. άναγινώσκει Peresa καί παραβάλλει πρός τό «ΙΙέρση» καί «Περσε- 
φόνη». Έν Πύλψ έκτος τών ανωτέρω θεοτήτων άπαντόί επίσης ή "Αρτεμις 
(Ate - mi - to), Ventris -Chadwick ε. ά. σ. 127, ενώ αμφίβολος είναι 
ή παρουσία τής Δήμητρος.

87ί) Linear A und die altkretische Sprache 1956 o. 25, a. 29.
s,e) Κρητ. Χρον. A’ 1947 σ. 389, Revue des et. greques 61, 1918, Bull. 

Arch. σ. 13.
,,T) Furumark ε. ά. σ. 28. Πβ. νέας έπιγραφάς μέ τό δνομα τούτο έκ 

Πρασάς καί αλλαχού καί συγκέντρωσιν τών σχετικών δειγμάτων υπό Πλάτω
νος Minoica (τόμος Sundwall) σ. 312-3. 2ημειωτέον δτι ή υποθετική άνά- 
γνωσις A-sa-sa-ra είχεν άπό τσΰ 1945 προταθή υπό τού Κ. Κτιστοπο ό
λου A Contribution to the Problem of Minoau Script a. 13. Ό αυτός είς 
«Παρατηρήσεις τινές έπί τής μινωϊκής γλώσσης» 1947 σ. 13 είχεν έκφράσει 
τήν εικασίαν περί σχέσεως πρός τό δνομα τής σημιτικής θεάς Achera. Ό 
Palmer Transactions of the Philol. Society 1958 a. 75 έξ. σχετίζει τό 
Asasara πρός τό χιττιτικόν Ishassaras, προσωνυμίαν θεάς σημαίνουσαν «κυ
ρία». Ό Furumark έ. ά. σ. 28 - 29 θεωρεί επίθετα θηλείας θεότητος 
καί τά έπί κειμένων τής γραφής Α έμφανιζόμενα A-ta-no καί No-na-ja> 
No - pi - na.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ IB, 18
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Τά ονόματα ταΰτα, μάλιστα των κειμένων Α, ένθα αναγνωρίζονται 
μόνον θήλεισι θεότητες δυνανται νά θεωρηθώσι προσωνυμίαι, ενίοτε 
τοπικαί, ως έλέχθη, μιας και της αυτής θεάς συμφώνως προς τά μνη- 
μονευθέντα ανατολικά παραδείγματα. Άλλ" είς τά κείμενα τού συστή
ματος Β τούτο δεν είναι δυνατόν, διότι έν αύτοΐς (καί εν Κνωσφ) έμ- 
φανίζεται σαφώς πολυθεϊκόν σύστημα καί δη σειρά άρρένων θεών, ώς 
Ζευς (Di - Fe), Ποσειδών (Ρο - se - da - ο), πιθανώς ”'Αρης (A-re), 
Παιήων (Pa-ja-wo), ίσιος “Ηφαιστος (A-pa-i-ti jo), “Ανεμοι 
(A ne mo). Ή ύποδεικνύουσα πολυθεΐαν ρησις «πάσι θεοΐς» (pa- 
si te-o-i) παρουσιάζεται περιέργως ώς «ιδιαιτέρως μινωϊκόν γνώ
ρισμα»118 (ίκριβέστερον θά ελέγομεν «κνώσιον»), διότι δεν άπαντα εν 
ΠυΛφ. Παραλλήλως εμφανίζεται η Po-ti-ni-ja χαρακτηριζόμενη ά
παξ εκ τού τόπου ώς «Πότνια Λαβυρίνθοιο» ,,Β. Προς έξήγησιν τού 
φαινομένου τούτου, καί έφ" δσον δεχόμεθα τάς αναγνώσεις τών κρη- 
τομυκηναϊκών κειμένων ώς ακριβείς, μία μόνη έξηγησις υπάρχει δτι 
ήδη προ τού 1400 π. X. — καί ούχί τό πρώτον κατά τούς χρόνους πα
ρακμής τού μυκηναϊκού πολιτισμού, ώς έδέχετο δ Nilsson88Ι> — τά 
ελληνικά φύλα ειχον άποτελέσει έκ τών ιδίων θεών καί τών μορφών 
τής προελληνικής λατρείας, ώς άντελήφθησαν αύτάς, είδος τι πολύ- 
θείας, δπερ είσήγαγον εις Κρήτην.

Αι πινακίδες τής Κνωσού άπεικονίζουσι την πολυθεϊκήν ταύτην 
θρησκείαν τής άρχούσης εν τη πρωτευούση τής νήσου τάξεως, ήτοι τής 
πολεμικής αχαϊκής αριστοκρατίας, ήας είναι κστά τον Nilsson ή δια- 
μορφώσασα τό ελληνικόν πάνθεον: «We have a warlike upper class, 
which created a State of the Gods on the model of their own 
feudal organization» 88‘. Είς την κορυφήν τής ιεραρχίας τών θεών 
εύρίσκεται θεός ά ρ ρ η ν, ό «πατήρ άνδρών τε θεών τε» Ζευς. Κατ’ 
άντίθεσιν προ; τήν αριστοκρατικήν ταύτην θρησκείαν τό εγχώριον λαϊ- *

*78) Ventris - Chadwick έ. ά. σ. 127. Έν Πύλιρ άπαντώσιν επίσης 
τά Ε - ma - a (Έρμης;) καί Di · wo - nu -so - jo (Λιονύσοιο). Αΰτ. σ. 126 · 7·

8ΐ9) Ventris-Chadwick The Decipherment of Linear Β σ. 124 εξ. 
Ή «Πότνια» άπαντα καί έν Πύλιρ ώς δνομα σημαντικής θεάς' αϋτη είναι πι
θανώς μητρική θεά προελληνικής καταγωγής, πβ. Chadwick Minos V 
19ϊ7 σ 117 έξ σ. 123. Τούτο πιθανώς ισχύει καί περί τής «Θείας Μητρός» 
(ma - te - re te-i-ja) τής Πύλου αύτ. σ. 124.

••°) Μ MR σ 26.
*8') MMR σ. 32. Κατ’ άντίθεσιν πρός τήν άποψιν ταύτην υποστηρίζεται 

αΰτ σ 26 βασει τών μνημείων δτι ή μυκηναϊκή αριστοκρατία είχε τελείως έκ- 
μινωϊσθή θρηοκευτικώς καί δτι τήν λατρείαν τών ελληνικών θεοτήτων διετή- 
ρήσε τό λαϊκόν αχαϊκόν στοιχεΐον, εκ τού οποίου αΰται διεδόθησαν έκ νέου 
κατά τούς χρόνους καταπτώσεως τού μυκηναϊκού πολιτισμού.
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κόν στοιχεΐον φαίνεται δτι παρέμεινε πιστόν εις την λατρείαν τής υπά
της θεάς, ήτις καί έκραταιώθη ετι μάλλον κατά τήν άκολουθήσασαν 
την καταστροφήν των ανακτόρων τής Κνωσοϋ περίοδον, καθ’ ήν μό
νον δευτερεύοντες βασιλείς καί πρίγκιπες δεσπόζουσιν, ως φαίνεται, 
εν Κρήτη μη άπέχοντες πολύ τοΰ λαϊκού πολιτισμού 888. Εις τό συμπέ
ρασμα τούτο άγει ή πυκνή παρουσία όμοίων καί σχεδόν αποκλειστι
κούς γυναικείων 883 ειδώλων κατά τήν τελευταίαν περίοδον έν Κρήτη 
καί δή όχι μόνον εις άπομεμονωμένας περιοχάς, άλλα καί εις αυτήν 
τήν Κνωσόν, άναμφιβόλως τελούσαν υπό αχαϊκήν κυριαρχίαν, καί εις 
τήν πεδιάδα τοΰ 'Ηρακλείου (Γάζι) καί εις 'Αγίαν Τριάδα — παρά τό 
μέγαρον — καί είς Γόρτυνα. Τον λαϊκόν τούτον χαρακτήρα των υστέ
ρων ειδώλων έτόνισεν τελευταίως καί 6 Fr. Matz, γράφων 384 : «Sie 
sind (die Idole) nicht mehr Erzeugnisse einer hofischen Kunst 
sondern einer volkstiimlichen» 886.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΕΠΙΒΙΩΣΙΣ TOY ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

(ΚΥΡΙΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗθ

'Ως ή θεά μεθ5 υψωμένων χειρών τής ΰστάτης μινωϊκής περιόδου 
αποτελεί έπιβίωσιν τού παλαιοτέρου τόπου, ουτω καί ή ύψούσα τάς 
χεΐρας γυναικεία μορφή ή άπαντώσα κατά τούς . πρωίμους ελληνικούς 
χρονους αποτελεί έπιβίωσιν τού ύπομινωϊκού τόπου. Μόνη ή τεχνο- 
τροπική διαφορά, ή οποία άλλως παρατηρεΐται καί εις τα λοιπά θέμα-

888) Δέον νά σημειωθή ενταύθα καί ή τελευταίως έκψρασθεϊσα ύπό τού 
Blegen Minoica, Festschrift Sundwall σ. 61 - 66 άποψις, καθ’ ήν αί πι
νακίδες Β τής Κνωσού προέρχονται έκ μυκηναϊκού ανακτόρου οίκοδομηθέντος 
αυτόθι κατά τούς ΥΜ III β χρόνους. Άλλα τότε αί πινακίδες θά ήσαν σύγ
χρονοι πρός τό Ιερόν των Διπλών Πελέκεων.

888) Έξαίρεσιν εν Κρήτη κατά τούς ΥΜ III χρόνους αποτελεί ή έμφάνισις 
ειδωλίου αρρενος, πιθανώς λατρευτικού λόγιρ τού μεγέθους, είς τό νέον ιερόν 
τής Γόρτυνος. "Αλλά νομίζω οτι τούτο δέν πρέπει νά συσχετισθη πρός τούς 
άρρενας θεούς τού ελληνικού ■ αχαϊκού πανθέου. Πιθανώτερον πρόκειται περί 
τού Νέου Θεού, συνοδού τής μινωϊκής θεάς. Επίσης πβ. τούς πόδας μεγάλου 
ειδώλου αρρενος έξ Αγίας Τριάδος Annuario 1941 - 3 σ. 61 είκ. 53.

884) Gottererscheinung und Kultbild σ. 30.
ess) .και^ το^ς ύοτέρους χρόνους έν Κρήτη φαινόμενον τής πτώσεως τοΰ 

πολιτιστικού επιπέδου «Sinken in die Primitivitat» ανέλυσε παλαιότερον καί 
6 Val. Muller Fruhe Plastik σ. 41 έ|. Τον λαϊκόν χαρακτήρα τών όψιμων 
ειδώλων έτόνισεν ήδη ό Sam Wide AM XXVI 1901 σ, 256 - 7.
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τα, δεν αρκεί ΐνα συναγάγωμεν δτι πρόκειται περί νέας θεότητος*88. 
Ό τύπος αντιπροσωπεύεται νϋν δι’ είδωλίων μικρός συνήθως κλίμα- 
κος και γραπτών παραστάσεων επί αγγείων, εμφανίζεται δέ διαδεδο
μένος εις ευρείαν περιοχήν τοϋ ελληνικού χώρου. ’Ενταύθα γίνεται 
κυρίως λόγος περί τής έν Κρήτη έπιβιώσεως τού τύπου, διότι ή σχέσις 
τούτου προς τά μινωϊκά δείγματα είναι ενταύθα άσφαλεστέρα.

Τό πλησιέστερον πρός τά μεγάλα είδωλα των ΥΜ III κα'ι υπομι- 
νωΐκών χρόνων είναι πήλινον άγγεΐον ίίψ. 35,8 έκ. είς σχήμα κυλινδρι
κού ειδώλου έν τφ Ashmolean Museum τής ’Οξφόρδης προερχόμενον 
εκ Κισάιιου88’. Ό Payne 888 θεωρεί πιθανόν δτι αί νύν έλλείπου- 
σαι χειρες τού είδώλου ήσαν υψωμέναι καί συγκρίνει αυτό πρός μι- 
νωϊκά καί κυπριακά ανάλογα κλίνων πρός την άποψιν τοϋ Val. Miil- 
ler 889 δτι τοιαΰτα έργα συνάπτονται περισσότερον πρός κυπριακός καί 
ανατολικός επιδράσεις ή πρός παραδόσεις μινωϊκάς. ’Αλλά σήμερον, 
οπότε τά είδωλα μεθ’ υψωμένων χειρών έχουσι τόσον πληθυνθή εν 
Κρήτη διά τών ανακαλύψεων Γάζι, Καρφιού, Παγκαλοχωρίου καί 
Γόρτυνος καθίσταται, νομίζω, βέβαια ή πρός τόν μινωϊκόν τύπον σύν- 
δεσις, παρά διαφοράς τινας, ών ή κυριωτέρα είναι δτι είς τά ΥΜ III 
καί ύπομινωϊκά είδωλα διακρίνεται τό άνώτερον τμήμα τοϋ σώματος 
από τού κατωτέρου. Άντιθέτως είς τά δείγματα τών πρωίμων ελληνι
κών χρόνων ό κύλινδρος δεν αποτελεί μόνον τό κατώτερον τμήμα τού 
ειδώλου, άλλ’ Ολόκληρον την μορφήν μέχρι τών ώμων, ως παρετήρη- 
σεν ήδη ό Val. Muller (Friihe Plastik σ. 60). To γνώρισμα τούτο 
προέρχεται πιθανώς έκ τών μυκηναϊκών είδωλίων, άανα έχουσι τήν 
αυτήν διάπλασιν. Τό έκ Κισάμου εΐδωλον χρονολογείται υπό τού Pay
ne κατά τάς άρχάς τοϋ Η' αί.'Ως πρός τήν είκονιζομένην μορφήν ό Pay
ne νομίζει δτι πρόκειται μάλλον περί άρρενος 88°, διότι φέρει πράγμα

βββ) ό Ρ, Demargne La Crete dedalique σ. 272 λέγει: «Ή λατρεία 
μιας θηλείας θεότητος υπερισχύει σαφώς είς όλους τούς κρητικούς χώρους. Εί
ναι λίαν πιθανόν, οίονδήποτε είναι τό όνομα αυτής, νά άποτελή έν Κρήτη τήν 
κληρονόμον τής μεγάλης μινιαϊκής θεάς».

·8’) AJA V 1901 σ. 382 είκ. 9.
,β") Beazley κ. ά. CVA, Oxford 2, 1931 πίν. II 1-3, σ. 54. Πβ. V. 

Muller Friihe Plastik σ. 61 πίν. XVIII, 263.
*,β) Αΰτ. σ. 170.
,9°) Παραστάσεις άρρένων μεθ’ υψωμένων χειρών άπαντώσι πάντως έν 

Κρήτη κατά τού; πρωτογεωμετρικούς καί γεωμετρικούς χρόνους. Μικρόν χαλ- 
κοϋν προκο γεωμετρικόν είδώλιον έκ τοϋ Σπηλαίου τής Φανερωμένης απεικονί
ζει πιθανωτατα άρρενα έν τή σιάσει ταύτη Archaol. Anz 1937 σ. 222 έξ. είκ. 
8 Μορφήν άρρενος ύψοϋσαν τάς χεϊρας παριστί} καί χαλκοΰν είδώλιον έκ Βρο- 
κάστρου, γεωμετρικών χρόνων Hall Excav. at Vrokastro σ. 121 είκ. 7,
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U, δπερ οΰτος θεωρεί ξίφος άνηρτημένον κατά την άριστεράν πλευ
ράν, επίσης δε λόγψ τής ίσχυράς δηλώσεως τοΰ όμφαλοΰ. Άλλα ούτε 
τό εν ούτε τό άλλο άποκλείουσιν δτι πρόκειται περί θηλείας. Βάσει τής 
σειράς των παλαιοτέρων ειδώλων πιστεύω δτι και τό παρόν παριστφ 
θήλειαν θεότητα.

Άνάλογον κυλινδρικόν ενιαίον σχεδόν και πλατύ σώμα έχει μικρόν 
εΐδωλον εκ πηλού δημοσιευθέν υπό τοΰ Val. Muller (Fruhe Plastik 
πίν. XII, 230 σ. 42). Εύρίσκεται εν τφ Μουσείιρ τού Βερολίνου 
κα'ι προέρχεται εκ Κρήτης. Φέρει διάδημα και έχει καταπίπτοντας όπι
σθεν πλοκάμους, μακράν λαιμόν και άνω έστραμμένον πρόσωπον. 'Υπό 
τού δημοσιεύσαντος εξητάσθη μετά τών ειδώλων έκ Κνωσού, Γουρ· 
νιών και Πρινιά, άλλ’ ή διάπλασις τού σώματος υποδεικνύει τούς χρό 
νους τοΰ ειδώλου τής Όξφόρδης.

Δημοσιεύω ενταύθα (Πίν. ΙΓ' είκ. 1 αριστερά) είδώλιον μεθ’ύψω- 
μένων χειρών (άριθ. Μουσείου Ηρακλείου 854) ύψους 14,2 εκ., δπερ 
προέρχεται εκ Βασιλικών Ά ν ω γ ε ί ω ν. Τούτο έχει κυλινδρικόν 
σώμα πλατυνόμενον κάτω κωδωνοειδώς, και σώζει τον έτερον τών μα
στών. Ή κεφαλή είναι δύσμορφος, οί οφθαλμοί, ασύμμετροι, δη- 
λούνται διά φυμάτων. 'Ομοίως δηλούνται τά μικρά ώτα, τό δέ στόμα 
δΓ άβαθούς κοιλότητος ύπό την ρίνα. Αί άκραι χεΐρες είναι πεπλατυ- 
σμέναι. Τά πλαστικά γνωρίσματα τού ειδωλίου δεικνύουσι νομίζω 
τούς πρωτογεωμετρικούς χρόνους. Φέρει στεφάνην.

’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον δείγμα τοΰ έπιβιοΰντος τύπου τής θεάς 
μεθ’ υψωμένων χειρών είναι δ δημοσιευθεις τό πρώτον ύπ’ εμού πή
λινος ναΐσκος μετά θεάς τής Συλλογής Γιαμαλάκη891. Άς μο'ι 
επιτροπή νά αναπτύξω επί τή βάσει νέων τινών παρατηρήσεων τό θέ
μα. Ό ναΐσκος (Πίν. ΙΓ' είκ. 2) είναι κυλινδρικός, εντός δέ αυτού 
απεικονίζεται καθημένη γυναικεία μορφή μετά πόλου ύψοΰσα τάς

Pendlebury Arch, of Crete σ. 312. Τήν αύιήν στάσιν εχει τέλος χαλ- 
κοΰν γεωμετρικόν είδώλιον άρρενος μετά κράνους έξ "Αγίας Τριαδος εν τφ 
Μουσείιρ Ηρακλείου. 'Αλλά δέν είναι βέβαιον δτι ταϋτα παριστώοι θεούς "Ο 
Bielefeld εσχάτως Wiss. Zeitschrift Univ. Greifswald IV 1954 - 5 σ. 
390 σημ. 57 ήμφεσβήτησε τούτο ώς πρός τό είδιόλιον τής Φανερωμένης "Αλλά 
δέον νά ληφθώσιν ύπ" δψιν τά ανάλογα καί περίπου σύγχρονα χαΛκα είδώλια 
άρρένων μεθ" υψωμένων χειρών έξ ’Ολυμπίας, ατινα παρά τοΰ Kunze An- 
tike und Abendland II 1946 σ. 95 έξ ήρμηνεύθησαν πειστικώτατα ώς Ζάνες, 
επίσης δέ ή ευθύς κατωτέρω έξεταζομένη παράστασις γυναικός καί άνδρός, 
άμφοτέρων μεθ' υψωμένων χειρών, έπί τεφροδόχου κάλπης έκ Κνωσού, ερμη
νευόμενων ώς θείου ζεύγους. (Ό συνοδός τής θεάς φέρει κράνος ώς τό είδώ
λιον έξ 'Αγίας Τριάδος).

891) Κρητικά Χρονικά Δ' 1950 σ. 441 έξ.
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χεΐρας και φέρουσα διά τής ετέρας τούτων μικρόν ταινιοειδές άντικεί- 
μενον. Τό σώμα καλύπτεται διά ραβδώσεων δηλουσών εσθήτα. Έπΐ 
τής ελαφρώς θολωτής στέγης εκατέρωθεν κεντρικοί οπαίου ή καπνο
δόχου κεΐνται πλαγίως δυο άρρενες υψοίντες τάς χειρας και βλέποντες 
διά τοί οπαίου. Οΰτοι φέρουσι χαμηλά τα'νιοειδή καλύμματα τής κε
φαλής. ’Άνωθεν τής θΰρας επί τής στέγης κάθηται μικρόν ζώον. Αί 
επί τοΰ σώματος τουτου ραβδώσεις δηλοϋσι πιθανώς αιλουροειδές. Ό 
ναΐσκος διακοσμείται εξωτερικώς διά γραπτής θεουσης σπείρας.

Ή χρονολογία τοΰ αντικειμένου καί εκ τής διακοσμήσεως καί έκ 
τοΰ ευρεθέντος μετ’ αυτοί ομοιογενούς συνόλου αγγείων είναι σαφής. 
Τούτο ανήκει εις την προωδευμένην δευτέραν φάσιν τής πρωτογεωμε- 
τρικής περιόδου, διότι άπουσιάζουσιν έξ αυτοί οί ψευδόστομοι άμφο- 
ρίσκοι καί τά κρατηρίδια τοί «Spring Chamber» εν Κνωσφ, άντι- 
θέτως δέ εμφανίζεται ήδη ό πλοχμός. Τό άντικείμενον, εκ τοί οποίου 
έλειπε τό έτερον τών επί τής στέγης ειδωλίων, άνευρέθη υπό χωρικών, 
οΐτινες τό έπώλησαν εις τον νυν κάτοχον, τό δέ σημεΐον εύρέσεως πα- 
ρέμενεν άγνωστον. Πρό τίνος άνευρέθη τυχαίως τό έλλεΐπον είδώλιον 
πλησίον τών Άρχανών καί ουτω εγένετο γνωστός ό τόπος προελεόσεως 
αυτοί. Ταυτοχρόνως δέ άπεδείχθη ή γνησιότης τοί αντικειμένου.

Ό συνδυασμός τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών προς ναΐσκον δέν 
είναι τι νέον, διότι ουτος άπαντά ήδη επί τοί έξετασθέντος άνωτέρω 
ύπομινωϊκοί δείγματος τοί Δωματίου τής Πηγής. Ή χειρονομία, 6 
πόλος είναι ομοίως παλαιά μινωϊκά γνωρίσματα. Άντιθέτως ή παρου' 
σία άρρένων συνοδών καί τό φερόμενον υπό τής θεάς συμβολον είναι 
γνωρίσματα νέα συνάπτοντα τό δείγμα ημών προς παραστάσεις τών 
ελληνικών χρόνων. Γό πρόβλημα τής καταγωγής τοί τόπου τοί στρογ
γυλού ναΐσκου συνεζητήθη κατά την δημοσίευσιν, ένθα μνημονεύονται 
άνάλογα δείγματα ”92. 892

892) Αύτ. σ. 450 εξ. ένθα μνημονεύονται άνάλογα έκ Κρήτης, Έτρουρίας, 
Γερμανίας, Δανίας, Σουηδίας. Πβ. Hoernes · Menghin έ. ά. 1925 σ, 
527, σ. 529. Βάσει χούχων έτάχθην τότε υπέρ χής βόρειας προελεύσεως χοϋ τύ
που τοϋ οΐχίσκου. Άλλ' όμοιους, κυρίως κατά τό θύρωμα, εχομεν πολύ ένωρί- 
τερον έξ 'Ανατολής πβ. Ugaritica II πίν. XXX είκ, 79 σ. 191. Τά έξ Uga- 
rit δείγματα άνήκουσιν είς τούς χρόνους Ugarit Recent I καί II (1600 -1450 
καί 1450 - 1365) καί παραλληλίζονται προς τάς καλύβας σχήματος «pain de 
sucre» τοΰ έσωτερικοϋ τής Συρίας. Τούτο καθιστφ πιθανόν ότι ό τύπος τοΰ 
ναΐσκου εΐσήχθη έκ τής ’Ανατολής, δεδομένου οτι στρογγύλαι κατασκευαί δέν 
ύπάρχουσιν έν Κρήτη. At προσαχθεΐσαι υπό τού Evans PM II σ. 131 - 2 
ένδείξεις στρογγύλων καλυβών έκ παραστάσεων έπί σφραγίδων δέν είναι έπαρ- 
κεΐς. Τά ύστερομινωϊκά είδωλα τής θεάς προήλθον πάντοτε έκ κτιστών ορθο
γωνίων κατασκευών. Σημειωτέον οτι εν τών αντικειμένων τούτων έξ Ugarit κο·
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Ή ερμηνεία τής παραστάσεως898 συνδέεται προς την φύσιν τοϋ 
φερομένου υπό τής θεάς στρογγυλού αντικειμένου. Έκ τής παρεχομέ- 
νης έκ τής είκόνος έντυπώσεως θά ήδύνατό τις νά συναγάγχ) διι πρό
κειται απλώς περί δτιλώσεως αυτής τής άκρας χειρός έστρογγυλευμένης 
ϊνα εν αυτή έντεθή ομοίωμα δόρατος 80\ Προσεκτική εξέτασις έν του-

σμεϊται διά αναγλύφου σπείρας, ένθυμιξούσης τήν διακόσμησιν τοΰ ναΐσκου 
Γιαμαλάκη, to δέ έτερον διά χαρακιών ταινιών γενομένων κατά ιήν περιστρο
φήν τοΰ αγγείου, αΐιινες έπανευρίσκονται επί τοΰ άναλόγου αντικειμένου έκ 
Καρφιού άριθ. Μουσείου ‘Ηρακλείου 11055. Τά έξ Ugarit δείγματα είναι ση- 
μαντικώς παλαιότερα, αλλά τόν συνδετικόν κρίκον μεταξύ τούτων καί τών ύπο· 
μινωϊκών καί πρωτογεωμετρικών δειγμάτων (έκ Καρφιού, Spring Chamber 
καί Συλλογής Γιαμαλάκη) δύναται νά άποτελή τό έκ Φαιστού δείγμα Μοη_ 
Ant. XII 1902 σ. 127 είκ. 55, δπερ φαίνεται άνήκον είς ΥΜ III β χρόνους 
ώς τά όμοΰ δημοσιευόμενα ιερά αντικείμενα. ΤοΟτο περατοΰται άνω εις κόμ
βον, ως τά έξ Ugarit. 'Υπό τοϋ Schaeffer έ.ά. μνημονεύεται καί έν αιγυ
πτιακόν δείγμα τών χρόνων μεταξύ VI καί XI Δυναστείας. Διά τήν διάδοσιν 
τοϋ τύπου τής θεάς έν ναΐσκιρ πβ. τό τελευταίως εύρεθέν έν Γόρτυνι γλυπτόν 
Annuario XXXIII-IV σ. 265 είκ. 60. Ό Levi αύτ. σ 255 παραβάλλει 
πρός τόν τύπον τής Μητρός τών Θεών είκονιζομένης ομοίως έν ναΐσκιρ Έκ 
Γόρτυνος έχομεν καί κέρνους συνδυαζομένους πρός ναΐσκους τοϋ τύπου τοϋ δείγ
ματος Γιαμαλάκη, άλλ’ άνευ θυροφύλλου αύτ. σ. 236 - 7 είκ. 30, 31. Έν γεω
μετρικόν στρογγύλον ιερόν άνεκαλύφθη τελευταίως κατά τάς άνασκαφάς τοΰ 
Γερμανικού Ινστιτούτου τής Κωνσταντινουπόλεως έν Μιλήτιρ.

898) Κατά τήν πρώτην δημοσίευσιν συνέδεσα τάς μορφάς τοΰ ναΐσκου πρός 
παραστάσεις προελληνικών χρόνων, είς άς έμφανίζεται ή θεά μετά δύο πα- 
ρέδρων ή ακολούθων πβ. Picard Religions prehelleniqnes σ 159 πβ. καί 
σ. 75 σημ. 1. *0 Σχολιαστής 'Απολλώνιου τοΰ Ροδίου I, 1126 μνημονεύει δύο 
παρέδρων τής Μητρός τών θεών, Κυλλήνου καί Τιτίου. Άλλ* ό C h a p ο U. 
thier Les dioscures au service d’ une deesse σ. 185 έξ. καί σ 214 δέ- 
χεια» τήν προελληνικήν καταγωγήν μόνον τής θηλείας τριάδος. Ό Nilsson, 
ώς μοί έγνώρισε δΓ έπιστολής, θεωρεί άπίθανον τήν σύνδεσιν τοϋ ναΐσκου η
μών πρός τάς τριάδας τών Ιστορικών χρόνων. Έκ τούτων πάντως μνημονευτέα 
ή έπί νομίσματος τής Σαγαλασοΰ, ένθα θεά μετά πόλου είκονίξεται εντός 
οτρογγύλου ναΐσκου, έπί τής στέγης τοΰ όποιου ιστανται δύο άρρενεπ δορυφο- 
ροΰντες, Chapouthiere ά σ 269 είκ 45. Έάν ή τριάς τοΰ ν ΐσ -ου συ - 
νεδέετο πρός τάς τριάδας τών ιστορικών χρόνων, άς διεπυαγματεύθη ό Cha- 
pouthier, τότε τό έπί τοΰ ναΐσκου ζώον θα ήδύνατο νά έρμηνευθή ώς κύων, 
πβ. αύτ σ. 199 είκ. 23, καί σ. 201 άριθ. 8 Είς τό Ζήρυνθον "Αντρον έθύον- 
το τή Ρέςι κύνες αύτ σ. 171. Περί παραστάσεων κυνών ώς φυλάκων οικοδο
μημάτων (κατ’ αιγυπτιακήν έπίδρασιν) βλ. καί AM LV 1930 σ. 107 έξ. Ή με
λέτη μοί ΰπεδείχθη ύπό τοΰ Καθηγ. Μ· Ρ. Nilsson.

894) Είς τήν περίπτωσιν τούτην θά ήδύνατό τις νά έρμηνεύστ) τό παρόν έρ- 
γον ως τήν απαγωγήν τοΰ Παλλαδίου ύπό τοΰ Διυμήδους καί Όδυσσέως, καί 
τοι τόπον πρώιμος παράστασις τοΰ μύθου δέν φαίνεται πιθανή. ΙΙρώτον κατά 
τόν Ζ' αιώνα έπί τών πλακιδίων τοΰ αποθέτου τής Άκροπόλεως τής Γόρτυνος
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τοις μέ επεισεν δη τό στρογγύλον άντικείμενον αποτελεί Ιδιαίτερον 
φϋμα προσκεκολλημένον επί τής χειρός, ήτις δηλοϋται σαφώς όπισθεν, 
φέρουσα τοΰτο. Διά την στήριξιν δόρατος θά ήρκει μικρά οπή επί τής 
άκρας χειρός. Τό φερόμενον υπό τής θεάς άντικείμενον δέον, πιστεύω, 
νά θεωρηθή στέφανος συμφώνως προς παλαιοτέραν εκφρασθεΐσαν 
προς εμέ γνώμην τοϋ καθ. κ. Μαρινάτου, διότι ή παράστασις θείων μορ
φών μετά στεφάνων άνά χεΐρας κατ’ ανατολικά πρότυπα είναι συνη- 
θεστάτη έν τή τέχνη τών πρωτοελληνικών χρόνων’95.

Νέον λοιπόν στοιχεΐον αποτελεί διά τον τύπον τής δεομένης ό είς 
χεΐρας τής θεάς στέφανος, άλλ’ ή προσθήκη τοϋ συμβόλου δεν είναι 
δυσεξήγητος. 'Ο στέφανος ανάγεται εις την λατρείαν τής βλαστήσεως, 
τοϋ ίεροϋ δένδρου και είδικώτερον τοϋ ίεροϋ κλάδου, δστις καμπτόμε
νος σχηματίζει τον στέφανον. Ή έμφάνισις τής θεάς τών πρωτοελλη
νικών χρόνων μετά στεφάνου άνά χεΐρας ερμηνεύεται έκ τής συνδέσεως 
προς την προελληνικήν θεάν, μία τών υποστάσεων τής οποίας σχετί. 
ζεται προς τό ιερόν δένδρον. Οί επί τής στέγης άρρενες δύνανται νά 
θεωρηθώσιν ως άποβλέποντες εις την απαγωγήν τής θεάς δεδομένου 
δτι θεαί συνδεόμενοι προς τήν βλάστησιν, ως ή Ελένη, ή Περσεφόνη,

έχομεν καί παραστάσεις μύθων άσχετων πρός τήν Κρήτην ώς τής Αίγισθοφο- 
νίας καί τοϋ Βελλεροφόντου, βλ. Do ro Revi εις Annuario XXXIII - IV 
1955- 6 σ. 260 - 1, είκ. 66-7. Ταϋτα είναι διά τήν περίοδον τούτην νοητά 
λόγφ τής διαδόσεως τών ομηρικών επών.

ess) ·£ν τφ [6ρφ τής Όρθιας έν Σπάρτη άπανιώσι στέφανοι φερόμενοι άνά 
χεΐρας υπό τής θεάς ή τών ακολούθων αυτής ή μεμονωμένοι ώς αναθήματα 
ΑΟ 1929 πίν. CXCIV 51 · 52 καί σ. 269 έξ., πίν. CRXXXIX 1 - 5. ’Επί με
τόπης τοϋ Σελινοΰντος ή Λητώ φέρει διά τής δεξιάς στέφανον Richter 
Archaic Greek Art είκ. 201. Πβ. καί Payne Perachora πίν. 95, άρ. 96. 
Έπί μαρμάρινου αναγλύφου έκ Θάσου νύμφαι φέρουσιν άνά χεΐρας στεφάνους 
Richter ε ά. είκ. 253. Μορφαί μετά στεφάνων άπαντώσι καί έν Κρήτη, έπί 
τμήματος αναγλύφου πίθου έκ Λύττου (έν συνδυασμφ πρός τό δένδρον τής ζωής) 
Ε e ν i Early Hellenic Pottery πίν. XXXI, Arkades σ. 77 είκ. 53, καί έπί 
χαλκής μήτρας έκ Ρεθύμνου Annuario XIII - XIV σ. 43 έξ. είκ. 35 - 6. Έπί 
τών πηλίνων πλακιδίων τής Γόρτυνος απεικονίζεται θεά ή γυνή στεφομένη 
Annuario XXXIII - IV σ. 268 είκ 65. Τά πρότυπα είναι ανατολικά : ή Ίστάρ 
είκονίζεται έπί κυλίνδρου τών άρχών τοϋ Η' αί. ίσταμένη πρό τοϋ δένδρου 
τής ζωής καί φέρουσα στέφανον Frankfort Cylinder Seals 1939 πίν. 
XXXIII c. Θεά καθημένη έπί θρόνου φέρει στέφανον αΰτ. πίν. XXXIII g. 
Ό στέφανος ώς προσφορά είς θεότητας είναι συνήθης έν τή μεσοποταμιακή 
τέχνη έν γένεΓ κατά τάς άσσυριακάς έορτάς τοϋ Νέου Έτους μετάλλινοι ται· 
νίαι άνηρτώντο έκ γυμνών κλάδων ώς σΰμβολον άνανεώσεως τής φύσεως AJA 
1915 σ. 328. Έν τή ’Ανατολή άπαντά καί δ κύκλος ώς σύμβολον τής βασιλείας 
φερόμενος καί ΰπό θεών Dhorme Res religions de Babylonie σ. 62.
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ή ’Αριάδνη, είναι κατά κανόνα θεαί άπο,γόμεναι 393. Σημειωτέου δτι 
αί δυο πρώτοι εκ των ανωτέρω μνημονευθεισών θεοτήτων άπάγονται 
υπό δυο άρρένων, τοϋ Θησέως και τοΰ Πειρίθου89'. Δεν είναι δυνα" 
τον να άποφανθή τις άν ό ναΐσκος Γιαμαλάκη απεικονίζει ενα τών μύ
θων τούτων : τό πιθανώτερον είναι δτι πρόκειται περί εντοπίου αγνώ
στου μύθου. Πάντως δέον νά ληφθή ύπ5 δψιν δτι ωρισμέναι παρα
στάσεις απαγωγών πρωτοελληνικών χρόνων έχουσι κοινά σημεία προς 
τον ναΐσκον Γιαμαλάκη 89β. Πιστεύω δτι και άν ή εντός τοΰ ναΐσκου 
μορφή ερμηνευθή ως ξόανον καί οΰχί ζώσα θεά, τούτο δεν αίρει την 
δυνατότητα ερμηνείας αυτής ως άπαγομένης δεδομένου δτι άρρήκτως 
συνδεδεμέναι είναι αί έννοιαι τοΰ ειδώλου καί τής θεότητος 899.

Έπί χυτών χαλκών τεμαχίων διακοσμούντων άρχικώς τρίποδας έκ

39β) MMR σ. 528 · 531. Περί τής σημασίας τών άπαγομένων μορφών, ιών 
μεταξύ αυτών σχέσεων καί τής συνδέσεως πρός τήν βλάστησιν βλ. L. Ghali· 
Kali il Les enlevements et le retour d’ Helene 1955 σ. 321 μέ σχετικήν 
βιβλιογραφίαν είς σημ. 1 κατ σ 323. Περί τής δυσχερείας ακριβούς ερμηνείας 
τών σχετικών πρωίμων παραστάσεων αϋτ. σ. 324.

397) Πλούταρχος Θησ. 31. Περί τής παλαιότητος τοΰ σχετικού μύθου βλ. 
Π. Ghali-Kahil έ. ά. σ. 305 έξ. Κατ’ αυτήν ό μύθος ήτο πιθανώς ήδη 
γνωστός είς τόν Όμηρον αύτ. σ. 306. *0 Σχολ. Ίλ. Γ 144 ανάγει τόν σχετι
κόν μύθον εις τόν Ελλάνικον, άλλ’ ό Παυσανίας I 41, 5 καί 9, 31, 4 βασίζε
ται έπί τού ‘Ησιόδου. Π8. Όδ. λ. 631. Αί παλαιότεραι βέβαιαι παραστάσεις 
τοϋ μύθου έν τή τέχνη είναι κατά τόν ΣΤ' αιώνα ή έπί τοΰ Άμυκλαίου θρό- 
καί τής λάρνακος τού Κύψελου, L·. Ghali έ. ά. σ. 309.

398) Άπαγομένη έπί γεωμετρικού αττικού αγγείου έκ Θηβών ύψοΐ τάς χεϊ- 
ρας φέρουσα διά τής έτέρας τούτων στέφανον Ρ f u h 1 Mai. und Zeichnung 
III είκ. 15, Matz Gesch. der Griech. Kunst· I είκ. 14. Στέφανον φέρει 
θήλεια, ήν κρατεί άρρην από τοΰ καρπού, έπί πλακιδίου έκ τής Όρθίσς ΑΟ 
πίν. XCIV. Άπαγομένη έπί πλοιαρίου 'τού Ίδαίου "Αντρου ΰψοΐ τάς χεϊρας 
Halbherr-Orsi Antichita del Antro di Zeus άνάτυπον έκ Museo di 
Antichita Classica II πίν. 2, ώς καί ή υπό δύο άρρένων άπαγομένη έπί πρω- 
τοκορινθιακοΰ άρυβάλλου τοΰ Λούβρου Π. Ghali - Kahili, ά. πίν. C 
σ. 309: «Elle leve les deux bras dans un geste encore hieratique». Ή 
ποράστασις ερμηνεύεται ώς άπαγωγή τής Ελένης υπό τοΰ Θησέως καί Πειρί
θου. Περί παραστάσεως άπαγωγής τής 'Ελένης έξ ίεροΰ αΰτ. σ. 311 καί σημ. 6 
πβ. πίν. CIV 1, 2. Τό λεγόμενον υπό τού Πλουτ. Θησ. 31 δτι ή ’Ελένη άπή. 
χθη χορεύουσα οφείλεται πιθανώς είς παραστάσεις, είς τάς οποίας ή άπαγομέ
νη άπεικονίζετο ύψοϋσα τάς χεϊρας.

8") Matz Gottererscheinung und Kultbild σ. 56 έξ. Ή Η a r r i s- 
son Prolegomena 1922 σ. 323 πραγματευομένη τήν μνημονευθεΐσαν παρά- 
στασιν τοΰ πρωτοκορινθιακοΰ άρυβάλλου - ένθα ή θήλεια ΰψοΐ τάς χεϊρας — 
θεωρεί τήν στάσιν αυτής μυκηναϊκήν έπιβίωσιν καί λέγει δτι άρχικώς ή αρ
παγή τής 'Ελένης είναι αρπαγή ξοάνου, καί έκ τούτου προέρχεται ή στάσις αυ
τή τών άπαγομένων μορφών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:58 EEST - 54.161.213.156



282 Στυλιανού ’Αλεξίου

τοϋ Ίδαίου ’Αντρου απεικονίζεται πλοιον μετά γυναικείας μορ· 
φής έχούσης υψωμένος τάς χεΐρας (Πίν. ΙΔ' είκ. I) 400. Ή γυναικεία 
μορφή, ήτις ερμηνεύεται υπό τοϋ πρώτου δημοσιεύσαντος ώς ξόανον, 
ΐσταται επί τής πρώρας πλησίον άνδρός μετ’ άσπίδος καί κράνους, 
δστις κατά την δημοσίευσιν είναι ό κυβερνήτης. Τό πλοιον έχει πέντε 
κωπηλάτας, ών εις αρπάζεται υπό πτηνοΰ. Ό Karo401 402 άρνεϊται δτι 
πρόκειται περί ξοάνου καί ερμηνεύει την παράστασιν ως απαγωγήν γυ- 
ναικός υπό πειρατών. Ό Von Salis 403 βλέπει παράστασιν τής απαγω
γής τής ’Αριάδνης υπό τοϋ Θησέως, ως καί ή Benton 408, ήτις δεν α
ποκλείει νά πρόκειται περί τής Ελένης καί τοϋ Μενελάου κατά τον 
πλοΰν μέσισ Κρήτης προς Αίγυπτον. ‘Ο Kunze 404 όμιλεΐ περί Ελέ
νης καί Πάριδος. Έτερον χαλκοΰν τμήμα έκ τοϋ Ίδαίου παριστρί γυ
ναίκα μεθ’ υψωμένων χειρών φέρουσαν διά τής έτέρας τούτων ξίφος.

Λίαν ανάλογος είναι παράστασις γεωμετρικού αγγείου τοϋ Βρεττα- 
νικοϋ Μουσείου, προερχομένου έκ Θηβών καί άνήκοντος εις τον ρυθ
μόν τοϋ Διπύλου. ’Απεικονίζεται άνήρ κρατών από τοϋ καρποΰ γυ
ναίκα καί άγων αυτήν προς πλοιον. Ή γυνή ύψοΐ τάς χεΐρας καί φέ
ρει διά τής έτέρας στέφανον 405 *. 'Ο δημοσιεύων Murray πιστεύει δτι 
πρόκειται περί παραστάσεως «άμίλλης νεών», ναυτικών αγώνων επί 
τοις τεθνεώσι, εις οϋς θέλει συμμετάσχει ό άνήρ, ΐνα κερδίση τον στέ
φανον, δν φέρει ή γυνή. 'Ο Kirk 408 επίσης άρνεϊται τήν μυθολογι
κήν σημασίαν τής σκηνής θεωρών αυτήν ώς είλημμένην έκ τοϋ καθη
μερινού βίου. 'Ο Buschor 407 δέχεται μόνον μυθολογικήν ερμηνείαν: 
άπαγωγήν τής Ελένης υπό τοϋ Πάριδος ή τής ’Αριάδνης υπό τοϋ Θη
σέως. Τήν τελευταίαν άποψιν δέχεται καί ό V. Salis 409. Ό Matz 400 
άμφιβάλει δι’ ερμηνείαν τής σκηνής ώς άπαγωγής τής Ελένης. Ή 
Ghali - Kahil άρνεϊται δτι πρόκειται περί τής ’Αριάδνης προτιμώσα 
τήν ερμηνείαν τής παραστάσεως ώς άπαγωγής τής Ελένης 410 υπό τοϋ

400) Η a 1 b h e r r · O r s i έ. ά, σ. 42 Πβ. A 1 e x io u έν Minoica, Sund- 
wall Festschrift 1957 a. 1 έξ.

401) Archiv. fiir Religionswiss. VIII 1905 Beiheft σ. 63 σημ 1 σ. 65.
402) S. Berichte Ak. Heidelberg 26, 4, 1935 a. 29.
«») BSA XXXV a. 98 σημ. 7.
404) Gotting. Gel. Anz. 1937 σ. 296.
405) JHS 1899 πίν. 8 σ. 198 έξ.
40e) BSA XLIV 1949 a, 149 - 150. Πβ. σ. 114 είκ. 4.
407) Gr. Vaseninalerei σ. 34 σ. 37 ε(κ. 21.
408) Theseus und Ariadne 1930 a. 13.
409) Geschichte der Griech. Kunst I είκ. 14 σ. 65.
4101 Les enlevements d’ Helene a. 318. Αυτή είναι καί ή άποψις τοΟ 

R. Hampe Friihe griechische Sagenbilder ο. 78 - 9.
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Πάριδος. ’Ανάλογοι άρχαϊκαί παραστάσεις πλοίου καί ζεΰγους ανθρω
πίνων μορφών είναι γνωσταί καί άλλοθιν411 Είναι πιθανόν ό'τι τό 
θέμα αποτελεί έπιβίωσιν έκ των προελληνικών χρόνων, ένθα ομοίως 
άπαντφ επί χρυσών δακτυλίων έκ Τίρυνθος καί Κρήτης. Διά τά δεί
γματα ταϋτα προετάθησαν διάφοροι έρμηνεΐαι412. Ό Evans413 υπεν
θυμίζει την θαλασσίαν ύπόστασιν τής μινωϊκής θεάς, διατηρηθεΐσαν 
καί εις τάς επιβιώσεις αυτής, Βριτόμαρτιν, Δίκτυνναν καί ’ Αρτεμιν Δελ- 
φινίαν. Τον θειον χαρακτήρα ιών σχετικών παραστάσεων δέχεται καί 
ό Kevi114 παραβάλλων πρός ανατολικός παραστάσεις πλοίων ενίοτε 
συνδυαζομένας πρός ζεΰγος, αΐτινες ερμηνεύονται ώς απεικονίσεις τα- 
ξειδίων ηλιακών ή σεληνιακών θεοτήτων415. ’Ανατολικά καί αιγυπτια
κά δείγματα θείου πλοΰ έμνημόνευσε καί ό Μαρινάτος4’8. "Εν έκ ιών 
δειγμάτων τούτων παριστα πλοΐον μετά μορφών, ών ή έτέρα υψοΐ τάς 
χεϊρας 41\

Δυνάμεθα, νομίζω, νά υποστηρίξωμεν τον θειον χαρακτήρα ιών

41‘) Πβ. έλεφάντινον ομοίωμα μίτρας μετά ζεύγους άναχωροΰντος διά πλοίου 
προερχόμενον έκ τοΰ τεμένους τής Όρθιας ΑΟ πίν. CIX CX, BSA XIII 
πίν. 4 σ. 100. Τούτο χρονολογείται κατά τά τέλη τοΰ Ζ' αίώνος. Κατά τήν L, 
Ghali- Kahil Ees enlevements d’ Helene 1955 a. 320, πιθανώς πρό
κειται περί τής Ελένης καί τού Πάριδος, λόγιρ τού τόπου προελεύσεως τού αν
τικειμένου.

4Ι2) 'Επί χρυσού δακτυλίου έξ 'Ηρακλείου PM II σ 250 έξ. είκ. 147 β, 
απεικονίζεται ομοίως ζεΰγος καί πλοΐον. Ό Evans παραβάλλει πρός τήν 
πλέουσαν θεάν τοΰ χρυσού δακτυλίου τού Μόχλου. Χρυσούς δακτύλιος έκ Τί
ρυνθος φέρει παράστασιν ζεύγους επί τής ξηράς καί έπί τού πλοίου, ήτις ήρ- 
μηνεύθη ώς απαγωγή τής ’Αριάδνης, άνσχώρησις τοΰ Μενελάου καί τής 'Ελέ
νης διά τά Ήλύσια (BCH 1933 σ. 227 έξ ), ώς απλή παράστασις άναχωρή- 
σεως ή άφίξεως AM 1930 σ. 124, ώς πειρατική έπιδρομή καί απαγωγή γυναι
κών ή έπιστροφή τών έκστρατευσάντων Ν i 1 S S ο n MMR σ. 39. Περί τού δα
κτυλίου τής Τίρυνθος βλ. καί I,. Ghali - Kahli έ. ά. σ. 317, ανευ ταυτί- 
σεως πρός ώρισμένον μύθον.

4,s) PM II σ. 250.
414) AJA 1945 σ. 278 9.
41δ) Έγ Αίγύπτφ πιστεύεται δτι ή ηλιακή θεότης διέρχεται άνά πάσαν η

μέραν τόν ουράνιον ωκεανόν Erman Aegyptische Rel σ. 11. Τό ταξίδιον 
τοΰ ηλιακού θεού, δπερ απεικονίζεται έπί ανατολικών κυλίνδρων σχετίζεται 
πρός τάς λατρείας τής βλαστήσεως, ής ή θεά παρίσταται ένίοτε παρά τό πλοΐον 
Frankfort Cyl. Seals σ. 109.

4,e) BCH 1933 σ. 226 έξ.
4”) Αύτ. είκ. 12 κατά Weber Altorientalische Siegelbirder 1920 είκ. 

406, είκ. 409, είκ. 410. Αί παραστάσεις αυται ερμηνεύονται υπό τών ανατολι
στών ώς τσξείδιον τοΰ Γιλγαμές καί Οΰτ Ναπιστί εις τάς νήσους τών Μακά
ριον.
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παραστάσεων πλοίων μετά ζεύγους. ’Ασφαλώς πρόκειται πάντοτε περί 
τοΰ αύτοΰ θέματος. Έάν τοϋτο δεν ήτο θρησκευτικόν, ή επί μακρόν 
έπανάληψίς του θά ήτο ανεξήγητος. 'Η δίς επαναλαμβανόμενη χειρο
νομία τής ύψώσεως τών χειρών καί ή παρουσία τοΰ στεφάνου δεν δύ· 
νανται νά είναι τυχαΐαι. 'Η ύποδειχθεΐσα υπό τοΰ Demargne418 ερμη
νεία, δι’ής συνδυάζεται ή μυθολογική άποψις προς την θρησκευτικήν, 
Ιπιβάλλεται καί έν προκειμένη). Αί άπαγόμεναι ήρωΐδες Ελένη καί 
’Αριάδνη είναι, ως ήδη έλέχθη, παλαιαί θεαί τής βλαστήσεως. Είς τάς 
παραστάσεις τοΰ Ίδαίου καί τοΰ εκ Θηβών αγγείου δυνάμεθα νά ίδω
μεν θεάν άπαγομένην υπό τοΰ παρέδρου αυτής.

Γυναικεία μορφή μεθ’ υψωμένων χειρών απεικονίζεται εν ανά
γλυφη) επί πήλινου ορθογωνίου πίνακος μετά πλαισίου, ΰπ’ άριθ. 6347 
τοΰ Μουσείου Ηρακλείου (Πίν. ΙΓ' είκ. 3) προερχομένου εκ θέσεως 
Χαράκια παρά τήν Μαθιάν Π ε δ ι ά δ ο ς “9. Κατά τον κατάλογον 
τοΰ Μουσείου ό πίναξ εύρέθη εντός πίθου (πιθανώτατα ταφικοΰ). Τό 
εύρημα δεν περιλαμβάνει άλλα αντικείμενα. Ή μορφή περιγράφεται 
υπό τοΰ δημοσιεύοντος Eevi ως «γυναικεία ίσταμένη μορφή ύψοΰσα 
τάς χεΐρας είτε έν τή στάσει τής λατρείας είτε ινα βαστάση άντικείμε- 
νόν τι» καί χαρακτηρίζεται ώς «ιερατική». Νομίζω, δτι, έφ’ δσον ό τύ
πος άπεδείχθη διά τών νεωτέρων ευρημάτων τόσον συνήθης, δεν υπάρ
χει λόγος νά καταφύγωμεν είς τήν ύπόθεσιν, δτι διά τών χειρών ή μορ
φή στηρίζει άντικείμενον μή είκονιζόμενον. Ή γυνή φέρει μακρόν 
πέπλον καί επί τής κεφαλής χαμηλόν κάλυμμα. Χαρακτηριστική είναι 
καί ένταΰθα ή ταινία μετά μικρών δίσκων, συνήθης, ώς εΐδομεν, εις 
τάς παλαιοτέρας παραστάσεις τής ιθεάς. Ή ένταξις τοΰ προσώπου εν 
τη κόμη, τό έπίμηκες πρόσωπον, ή μεγάλη ρίς, τό οξύ πηγούνιον ύπο- 
δεικνύουσι τούς τελευταίους άνατολίζοντας ή τήν αρχήν τών δαιδαλι- 
κών χρόνων. Οί άκροι πόδες προβάλλουσι γυμνοί κάτωθεν τής εσθή- 
τος.

Έξαιρετικώς σημαντικόν είναι τό δημοσιευόμενον νΰν τό πρώτον 
(Πίν. ΙΓ' είκ. 4) πήλινον είδώλιον τοΰ Μουσείου Ηρακλείου ύπ’ ά- 
ριθμ. 9470 εκ Λαγοΰ Λασιθίου. Τοΰτο έχει ύψος 19 εκ. ’Απει
κονίζει γυναίκα όρθίαν έχουσαν υψωμένους τούς βραχίονας. Μικρόν 
τμήμα τών πήχεων ελλείπει. Ή γυνή φέρει στεφάνην επί τοΰ μετώ
που. Δύο πλόκαμοι κατέρχονται εκατέρωθεν τοΰ προσώπου μέχρι τών 
μαστών. ’Όπισθεν ή λοιπή κόμη καταπίπτει πλούσια κυματοειδής μέ
χρι τής δσφύος, Οί άκροι πόδες είναι ογκώδεις. Φέρει πέπλον, τοΰ ό-

418) L,a Crete dedalique σ. 282 ξέ. 
4Ι9) Arkades σ. 621 - 2 είκ. 664.
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ποίου ή παρυφή δηλοϋται κατά μήκος τοϋ άριστεροϋ σκέλους. Of. 
οφθαλμοί είναι αμυγδαλωτοί, χαρακτοί και έξέχουσι πλαστικώς. Τό 
πρόσωπον στενοϋται ελαφρώς προς τό πηγούνιον, τό δέ στόμα δηλοΰ- 
ται δΓ απλής χαρακτής γραμμής. Χρονολογείται πιθανώς κατά τάς άρ· 
χάς τοϋ ΣΤ' αϊώνος.

Δημοσιεύω επίσης πλακίδιον τοϋ Μουσείου Ηρακλείου ύπ’ άριθμ. 
1309 (Πίν. ΙΓ' εϊκ. 1 δεξιά). Τοϋτο προέρχεται έκ θέσεως Παποΰ- 
ρ α έπ'ι τών συνόρων Λασιθίου - Πεδιάδος. (’Όνομα χωρίου δεν μνη
μονεύεται έν τφ καταλόγορ). ’Έχει ύψος 14,3 έκ. Έπ’ αυτού εΐκονίζε- 
ται ανάγλυφος ίσταμένη γυνή επί βάθρου έχουσα ύψωμένας τάς χεΐρας 
(ελλείπει ή μία άκρα χειρ) και φέρουσα πόλον. Τό βόθρον και ό πό
λος δεικνύουσιν δτι πρόκειται περ'ι θεάς. Αί λεπτομέρειαι τοϋ προσώ
που είναι έφθαρμέναι. Πλαστικώς δηλοΰνται δύο πλόκαμοι. ‘Η γυνή 
φέρει στενόν πτυχωτόν πέπλον καί τετράγωνον ίμάτιον καταπίπτον ό
πισθεν. ’Ανήκει, ως πιστεύω, εΐς τον ΣΤ' αιώνα.

Μορφαί μεθ’ υψωμένων χειρών απεικονίζονται έν τή δωρική Κρή
τη όχι μόνον πλαστικώς, άλλα καί γραπτώς. Έπί πολύχρωμου γεωμε
τρικής κάλπη; εκ Κνωσού τών αρχών τού Ζ' αιώνος420 ε’ικονίζεται 
ζεύγος μορφών ίσταμένων επί βάθρων καί ύψουσών τάς χεΐρας (Πίν. 
ΙΔ' ε’ικ. 2). ’Αριστερά ϊσταται ή γυνή καί δεξιά δ άνήρ φέρων κρά
νος. Κατά τον δημοσιεύοντα Payne ή γυνή φέρει χαμηλόν στρογγύ- 
λον κάλυμμα ή πόλον καί τούτο θά καθίστα «έκ τών προτέρων» πι
θανόν δτι πρόκειται περί θεάς. Άλλ’ 6 Payne δεν αποκλείει νά είναι 
τούτο απλώς δίκτυον ή «ταινία κοσμουμένη διά ροδάκων». Περαιτέρω 
6 Payne παρατηρεί δτι ή γυνή φαίνεται γυμνή από τής δσφύος καί 
άνω καί υπενθυμίζει τήν άνάλογον γυμνότητα τής μινωϊκής θεάς, ως 
καί τον προελληνικόν χαρακτήρα τής ύψώσεως τών χειρών. Ώς προς 
τό θέμα δ Payne πιστεύει δτι τούτο είναι άσχετον προς τό εϊκονιζό- 
μενον έπί οινοχόης έξ ’Αρκάδων, αμφισβητεί δέ καί δτι πρόκειται πε
ρί τού Θησέως καί τής ’Αριάδνης, ώς ύπεστηρίχθη 4al. 'Υποθέτει δτι 
ίσως πρόκειται περί στρατιώτου πλησιάζοντος θεάν, πιθανώτερον ό
μως θεωρεί δτι πρόκειται περί μυθολογικής σκηνής, ίσως Ελένης 
ψαυούσης τήν γένυν τού Μενελάου ίκετευτικώς, ή πιθανώτερον απαγω
γή? (τής Ελένης υπό τού Πάριδος ή άλλης). Καί άλλαι ταυτίσεις

42°) BSA XXIX 1927 · 8 σ. 240 σ. 287 καί σημ. 1 πίν. XI 10 - 11 πίν.
XII.

42‘) A. Von Sal is Sitz. Ber. Heidelberg XXVI 1935 - 6 4, σ. 8 εξ. 
Ουτος σ. 33 · 4 ερμηνεύει ώς μίτον τής Αριάδνης δίσκον ευρισκόμενον μεταξύ 
ιών δύο μορφών. Άλλ’ οΰτος δύναται νά είναι απλώς παραπληρωματικός.
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προετάθησαν υπό όίλλων ως Ζευς Τέλειος ■ 'Ήρα Τελεία *η, "Αρης - 
’Αφροδίτη428. 'Ο Matz421 * * 424 425 χρονολογών τον πίθον κατά τά τέλη τοϋ Η' 
αιώνος μέχρι καί τοΰ δευτέρου τετάρτου τοΰ Ζ' παρατηρεί δτι τό θέ
μα είναι αινιγματικόν, μη λυθέν ακόμη. Πιστεύει δτι εμβλήματα θείας 
φύσεως άπουσιάζουσι και προσωρινώς προτιμά να δεχθή δτι πρόκει
ται περί τοϋ Θησέως και τής ’Αριάδνης. 'Ο Demargne426 ερμηνεύει 
την παράστασιν βάσει αναλογών ζευγών έζ Άναυλόχου και άλλοθεν, 
ως άπεικόνισιν τής Μεγάλης Θεάς τής γονιμότητος μετά τοϋ παρέδρου 
αυτής θεοϋ ή ημιθέου. Πιστεύει περαιτέρω δτι ή μυθολογική ερμη
νεία (Θησεύς καί ’Αριάδνη, Μενέλαος καί Ελένη κλπ.) δύναται νά 
συμβιβασθή προς την θρησκευτικήν περί θείου ζεύγους. Την άποψιν 
περί θείου ζεύγους αναπτύσσει καί άλλαχοΰ 486, άνάγων εις τήν προ- 
ελληνικήν θεάν πάσας τάς προταθείσας γυναικείας μορφάς, 'Ήραν, 
Άφροδίτην, Άριάδνην, Ελένην. Ή Π· Ghali - Kahil (Tes enleve
ments et le retour d’ Helene 1955 σ. 318), χρονολογεί τήν κάλπην 
κατά τά τέλη τοϋ Η' ή άρχάς τοΰ Ζ' αιώνος. Δέχεται δτι ή γυνή ψαύει 
τήν γένυν τοΰ άνδρός. Παραλληλίζει προς παράστασιν απαγωγής τή7 
Ελένης υπό τοϋ Θησέως επί πρωτοκορινθιακοϋ άρυβάλλου τοϋ Λού
βρου, αλλά παρατηρεί δτι ό Θησεύς συνήθως 5έν απεικονίζεται ως πο
λεμιστής. Διά τήν ταύτισιν τοϋ άνδρός πρός τον Μενέλαον ή Πάριν 
εκφράζει δισταγμόν. ’Αμφισβητεί επίσης τήν ταύτισιν τής γυναικό? 
πρός τήν Άριάδνην. Τελικώς παρατηρεί, ως δ Payne, δτι ή γυμνότης 
τοΰ στήθους ενθυμίζει τήν μινωϊκήν θεάν.

Νομίζω δτι δεν δυνάμεθα νά συσχετίσωμεν τήν φαινομενικήν γυ
μνότητα τοϋ ανώτερου τμήματος τής μορφής πρός τον παλαιόν μινωϊ- 
κόν συρμόν, δεδομένου δτι οΰτος δεν εμφανίζεται επί τών ύπομινωϊ- 
κών ειδώλων, όίτινα είναι οί άμεσοι πρόδρομοι τών πρωτοελληνικών 
δειγμάτων τοΰ τύπου. Άντιθέτως σημαντικήν ένδειξιν παρέχει ή χει
ρονομία τής ΰψώσεως τών χειρών. Πιστεύω δτι ή γυνή πράγματι ύ' 
ψοΐ τάς χεΐρας καί μόνον ή συμπτωματικώς πλησιάζουσα τό πρόσω- 
πον τοϋ πολεμιστοϋ χειρ αυτής παρέχει τήν έντύπωσιν δτι ψαύει τήν 
γένυν αύτοϋ. ‘Επί τοϋ αγγείου τών ’Αρκάδων αΐ μορφαί έχουσι τε
λείως διάφορον στάσιν. Ή συνεχής από τών τελευταίων μινωϊκών 
χρόνων έμφάνισις τής θεάς ύψούσης τάς χεΐρας καί δ παραλληλισμός

428) Elderkin AJA 1937 σ. 424 έξ. Οίκος συνδέει τήν παράστασιν τοϋ
πίθου τής Κνωσού πρός χιττιτικά παράλληλα αΰτ. σ. 434.

428) Καροΰζος Jahrbuch 52 1937 σ. 181 σημ 4.
424) Gesch. Gr. Kunst I 1950 σ. 256 πίν. 163.
425) BCH 1931 σ. 409 - 11.
4,e) L,a Crete dedal, σ. 282 - 3.
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προς άλλα πρωτοελληνικά δείγματα σαφώς θείου χαρακτήρος, ώς αί 
μορφαί ιοϋ ναΐσκου Γιαμαλάκη καί τής κατωτέρω εξεταζόμενης στά- 
μνου της Φορτέτσας, πείθουσι δτι και έπί τής κάλπης τής Κνωσού α
πεικονίζεται θεά και οΰχί θνητή ή άφηρωϊσθεΐσα νεκρά. Καίτοι έχει 
άμφισβητηθή (υπό τοϋ Payne και τής L,. Ghali) ή ερμηνεία τοΰ κα
λύμματος αυτής ως πόλου, οΰχ ήττον ή ταινία μετά δισκίων, ήν πι
θανώς φέρει, αποτελεί σύνηθες γνώρισμα τών ύπομινωϊκών παραστά
σεων τής θεάς (πβ. μήτρας Σητείας, είδωλα εκ Καρφιού, πίνακα εκ 
Μαθιάς). Βασικήν σημασίαν προσέτι έχει τό γεγονός όιι ή γυναικεία 
μορφή βαίνει έπ'ι βάθρου αποκλεισμένου οΰτω νά πρόκειται περί πα- 
ραστάσεως θνητής. Ή ανωτέρω εκτεθεΐσα άποψις τοϋ Demargne, 
καθ’ ήν επί τής κάλπης τής Κνωσού απεικονίζεται ή μεγάλη θεά μετά 
τού παρέδρου αυτής, είναι κατά ταϋτα πιθανότατη. 'Ο θειος χαρακτήρ 
τοϋ παρέδρου ένισχΰεται έκ τοϋ ότι καί οΰτος βαίνει επί βάθρου. Περί 
τούτου έβεβαιώθην διά νέας προσφάτου έξετάσεως τής κάλπης. "Οτι 
οΰτος απεικονίζεται ωσεί επιχειρών εναγκαλισμόν τής θεάς δεν ξενίζει 
τον γινώσκοντα τον σύνδεσμον θεότητος καί ειδώλου καί γενικώτερον 
τήν σημασίαν τής εΐκόνος κατά τούς πρωίμους ελληνικούς χρόνους, ήν 
λαμπρώς ανέπτυξε τελευταίως ό Matz (Gottererscheinung und Kult- 
bild, σ. 56 έξ.). Σημειωτέον δτι καί δ Ohly427 δμιλών περί ξύλινης 
παραστάσεως ζεύγους Διός καί “Ηρας εκ Σάμου λέγει δτι δ πίθος τής 
Κνωσοϋ είναι τό πρώτον δείγμα τοΰ «ίεροϋ γάμου», άποτελοϋντος 
παλαιάν ανατολικήν παράδοσιν.

’Επί στάμνου έκ τών γεωμετρικών τάφων τής Φορτέτσας πα
ρά τήν Κνωσόν428 παρουσιάζεται δίς μετά μικρών μεταβολών γυναι
κεία μορφή έχουσα σπείρας εις τήν δσφύν καί πόλον επί τής κεφαλής, 
ΰψοϋσα τάς χείρας (Πίν. ΙΔ' είκ. 3). Προφανώς, λέγει ό Μαρινά
τος429 *, είναι θεά, έκφυλιστική έξέλιξις τών ΰστερομινωϊκών καί ΰπο- 
μινωικών θεών τών ό'φεων έκ Πρινιά καί Γουρνιών. Τήν άποψιν ταύ- 
την υποστηρίζει καί δ Brock εν τη δριστική δημοσιεύσει 480 συνδέων 
προς τά δείγματα έκ Καρφιού, Γάζι καί ΙΤαγκαλοχωρίου. Πράγματι δ 
σαφής έν προκειμένφ πόλος, οί ό'φεις καί ή στάσις πείθουσιν δτι πρό
κειται περί θεάς παρά τήν γνώμην τής Banti431. Τυπολογικούς δ μα-

427) AM 68 1953 σ. 80
428) Μαρινάτος Archaeol. Anzeiger 1933 σ. 307 είκ. 19, Brock 

Fortetsa 1957 πίν. 77 πίν. 163, Cook Zeus III 1940 πίν. XXV. (The Sna
ke · goddess repeated as a protogeometric motif).

428) *E. ά. σ. 310 · 311.
480) ”E. ά. σ. 126 -6.
«>) Div. Fem. σ. 12 - 13.
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κρός λαιμός και δ τριγωνικός κορμός προέρχονται κατ’ εύθεΐαν εκ τοϋ 
τύπου τοϋ Καρφιού. “Οτι αί σπεΐραι είναι δφεις είλιγμένοι περί την 
όσφύν τής θεάς πείθει ή ανάλογος δήλωσις αυτών εις αρχαϊκήν παρά- 
στασιν Γοργόνος 482.

Έλέχθη ήδη δτι κατά τους ελληνικούς χρόνους δ τύπος τής θεάς 
μεθ’ υψωμένων χειρών άπαντά συνηθέστατα καί έξω τής Κρήτης. Ό 
Evans [παρετήρησε την 'συχνότητα τούτου έν Κύπρφ και αλλαχού 
κατά ιήν πρωτοσιδηράν εποχήν. Ώς μέ πληροφορεί φιλοφρόνως δ 
συνάδελφος κ. Καραγιώργης τού^ Κυπριακού Μουσείου ό τύπος είναι 
συνήθης επί τών πήλινων ειδωλίων τού Η' αιώνος 433. Ή προέλευσις 
εκ τών Μυκηναϊκών πτερυγιοσχήμων, άτινα άπαντώσιν επίσης εν Κύ- 
πρφ, είναι πιθανή, ασχέτως τού αν τα πιερυγιόσχημα κατεσκευάζοντο 
εν Κύπριρ ή είσήγοντο έξωθεν. Χρυσή πλάξ έκ’Λαπίθου τής Κύπρου 
απεικονίζει επίσης την θεάν γυμνήν μεθ’ υψωμένων χειρών 4S 43‘. Ό τύ
πος άπαντα καί έν Ρόδφ 438.

Σπουδαιοιάτη είναι ή διαπίστωσις έπιβιώσεως τού ζεύγους θη- 
λείας καί ά'ρρενος έν tfj αυτή στάσει έν 'Ολύμπιοι 436 *. 'Γά δείγματα προ
έρχονται έκ ιών στρωμάτων ευθύς ά'νωθεν τού αχαϊκού Πελοπίου καί 
περιλαμβάνουσι χαλκά καί πήλινα ειδώλια Ιθυφαλλικού ά'ρρενος μεθ’ 
υψωμένων χειρών καί θηλείας θεάς. Ό άρρην, ως έδειξεν δ Kunze,

433) ΑΕ 1927 - 8 σ. 21 είκ. 8 ζ. Πβ. διά τήν 'θέσιν τών δφεων κατά τήν 
όσφύν παράστασιν θεάς ΙΔ' αιώνος έκ Ράς Σάμρα Ugaritica II είκ. 10. Μορ· 
φαί μεθ’ υψωμένων χειρών άνά ζεύγη είκονίζονται καί επί γεωμετρικού άμφο" 
ρέως έκ Φορτέτσας έρμηνιυόμεναι ύπό τού δημοσιεύοντος ώς θρηνωδοί Brock 
έ. ά. πίν. 144, 339 σ. 36. Ό τύπος τής ύψούσης διά ιών χειρών σύμβολα θεάς 
αντιπροσωπεύεται διά τής κάλπης τών Αρκάδων, ένθα θεά μεταξύ πτηνών ύψοΐ 
«δένδρα τής ζωής» Arkades σ. 331 είκ 431. Ό V. Muller παραλληλίζει 
πρός ανατολικά δείγματα τής θεάς τής ύψούσης διά τών χειρών φυτικά θέμα
τα AM δΟ 1923 σ. 60 έξ. Δείγματα έκ Γεζέρ αύι. είκ. 6.

433) Μ. Ohnefalsch- Richter Kypros the Bible and Homer 
πίν. LI 6 = V. Muller, Friihe Plastik πίν. XLVII, 437 = Bossert 
Altsyrien είκ. 160. Swedish Cyprus Expedition II pi. CCXXVII 1690, 
CCXXIX 1716, CCXXXI 2385, CCXXXVI 2316. Μορφή έπί θρόνου ύψούσα 
τάς χεΐραςπιθανώς μυκηναϊκών χρόνων Milani Studi e Materiali III 1905 
σ. 133 είκ. 547.

48‘) Demargne La Crete ded. σ. 276.
43S) Cbr. Blinkenberg Lindos 1931 πίν. 80, άριθ. I860, πίν. 83

άριθ. 1879, πίν. 87 άριθ. 1958.
43β) Κ u!n z e Antike und Abendland II 1946 σ. 95 έξ. σ. 98 σ. 100-101

είκ. 1-4. Δείγματα άρρένων καί θηλέων μετ’ έκτεταμένων ή υψωμένων χειρών 
κσί Olympia IV πίν. XVI 240 - 1, πίν. XVII 280, 281, 290 (θήλυ). Πβ. AM 
36 1911 πίν. 6, 3.
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Π1Ν. ΙΓ'

Είκ. 1. — Είδώλιον εκ Βασιλικών Άνωγείων 
καί πίνα; εκ ΙΙαπούρα; Λασιθίου.

Είκ. 2. — Ναΐσκο; τή; Συλλογή; Γιαιιαλάκη.

Είκ. Β. — Πίνας έκ Μαθια;. Είκ. 4. — Ειδώλιο/ έκ Λαγοΰ Λασιθίου.
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ΠΙΝ. ΙΔ'

Είκ. 2. — Παράστασις επί κάλπης 
£κ Κνωσοΰ.

Είκ. 3. — Παράστασις έπί κάλπης 
Εκ Φορτέτσας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:58 EEST - 54.161.213.156



Ή μινωϊκή θεά μεθ’ υψωμένων χειρών 289

είναι αυτός δ Ζευς. 'Ως προς την θήλειαν δέχεται δτι πρόκειται μάλ
λον περί «μιας των παλαιών μητρικών θεοτήτων» ή τής Ήρας. Άλλ’ 
ή Ήρα είναι άναμφιβόλως παλαιά μητρική θεότης και δ χαρακτηρι
σμός τών ειδωλίων ως “Ηρας δεν θά ήτο αδικαιολόγητος. Τα πλεΐστα 
τών αναθημάτων τούτων άνήκουσιν εις τον Θ' αιώνα, άλλ’ δ τύπος 
διατηρείται καί κατά τον Η'. Πλήν τής στάσεως τών υψωμένων χει- 
ρών, προελληνικής προελεύσεως είναι έν ’Ολυμπία και ή λατρεία Γης, 
Εϊλειθυίας καί τοΰ όφεως Σωσιπόλιδος παρά τό Κρόνιον.

’Αρκούντως πυκνά είναι τά δείγματα τοΰ τύπου καί έν Περαχώ- 
ρςι 437 . 'Ο Payne πραγματευόμενος ταϋτα 4,8 γράφει : «The arms are 
raised in the gesture regular for standing figures of terracotta 
in this series until almost the end of the seventh century».

To θέμα τής έπιβιώσεως τοΰ τύπου γενικώς έν τώ ελληνική) χώρφ 
έπραγματεύθη τελευταίως δ Bielefeld 4,9 δστις, παρά την άποψιν τοΰ 
Payne, λέγει δτι τό νεύμα καθίσταται σπάνιον μετά τό τέλος τής γεω
μετρικής περιόδου 440. Ό Bielefeld πραγματεύεται κυρίως παραστά
σεις ειδώλων έπί αττικών αγγείων τοΰ Ε' καί τών αρχών τοΰ Δ' αίώ- 
νος. Ώρισμένα τούτων φέρουσι παραστάσεις αρχαϊκών ειδώλων τής 
θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών441 *. Εις παράστασιν τοΰ Φιλοκτήτου έν 
Λήμνιρ καί τής αυτόθι θυσίας τοΰ Ήρακλέους τό εϊκονιζόμενον εΐδω. 
λον χαρακτηρίζεται δι’ έπιγραφής ώς «Χρυσή», ή επώνυμος θεά τής Λή
μνου, ήτις συνδέεται προς την Ταυρικήν Άρτεμιν καί την Βένδιν τών 
Θρακών 443. 'Ο Bielefeld 441 θεωρεί την θεάν ως τοπικήν τμήσιν τής 
κοινής αίγαιακής θεάς καί παραλληλίζει προς πήλινα είδωλα έκ Λή
μνου χρονολογούμενα περί τό 650 π. X , ών εν έδημοσίευσεν δ Della 
Seta.

4ST) Η. Payne Perachora πίν 87 άριθ. 4, πίν. 88 άριθ. 6, 15, 16α, 
πίν. 99 άριθ. 140, 152. Τό πρώτον έκ τούτων διακοσμείται διά ζωνών ζώων 
πιθανώς οΰχί ασχέτως πρός τόν χαρακτήρα της μορφής ώς «ποτνίας θηρών». 
Έπί δειγμάτων ώς τούτο εΤναι ιδιαιτέρως σαφής ή εκ τών μυκηναϊκών ειδω
λίων καταγωγή.

458) Αύτ. σ. 198.
*»Β) Έ. ά. σ. 379 έξ
44“) Έ. ά. σ. 381.
441) Αύτ. είκ. I άγγεΐον τοΰ ζωγράφου τής Άλταμούρας έν Λούβρφ μετά 

παραστάσεως τού Φιλοκτήτου έν Λήμνιρ πρό ειδώλου θεάς, είκ. 2 κρατήρ έξ 
Άρμέντο έν Βιέννη μετά παραστάσεως τής θυσίας τοΰ Ήρακλέους πρό ειδώ
λου τής θεάς Χρύσης.

44>) Ή έν Θράκη ΰπαρξις τού τύπου τών υψωμένων χειρών υποδεικνύεται 
έκ μολυβδίνου ειδωλίου προερχομένου έκεϊθεν V. Muller Friihe Plastik 
πίν. XIII 236.

443) Έ. ά. σ. S86.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1Β. 1·
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290 Στυλιανού 'Αλεξίου

Τό εΐδωλον τής Λήμνου χρονολογεί δ τελευταίος441 * * 444 κατά τον Η' 
αΐίόνα. Τον τύπον ανάγει είς παράδοσιν μινωϊκήν, τό δε κυλινδρικόν 
σχήμα θεωρεί έπιβίωσιν παλαιός άνεικονικής λατρείας 445. Τά περιδέ
ραια καί ψέλια ένθυμίζουσι τά μινωϊκά είδωλα. *0 Della Seta αμ
φιβάλλει αν τό εΐδωλον απεικονίζει θεότητα ή λάτριν. Σήμερον οπό
τε τά εκ Κρήτης δείγματα θεοτήτων εχουσι πληθυνθή, δεν δύναται νά 
ύπαρξη αμφιβολία. Ό θειος δέ χαρακτήρ βεβαιοΰται εξ ετέρου ανάλο
γου ειδώλου εκ Λήμνου σώζοντος καί τμήμα τοϋ πόλου. Ό αυτός προ
τείνει ταύτισιν προς την «Μεγάλην Θεάν», ήτις κατά Στέφανον τον 
Βυζάντιον έλατρεύετο έν Λήμνφ καί προς την Άρτεμιν - Βένδιν. Την 
χειρονομίαν ερμηνεύει ως δηλωτικήν «χαιρετισμού, υποδοχής, προ
στασίας».

Δείγματα τοϋ τύπου αρχαϊκών χρόνων παραθέτει δ Kunze 446 πα
ρατηρούν δτι «πήλινα καί χαλκά ειδώλια εξ άπάσης τής Ελλάδος βε- 
βαιοΰσι την έπιβίωσιν τού τύπου βαθέως εντός τής πρώτης χιλιετη- 
ρίδος».

Ό Bielefeld 447 μνημονεύει επίσης πλεΐστα δείγματα τοϋ τύπου με· 
ταγεωμετρικών χρόνων έκ τοϋ χώρου τοϋ κλασικού κόσμου περιλαμβά- 
νοντα άνδρικάς καί γυναικείας μορφάς. Διά τάς δευτέρας, είδικώς δέ 
τάς παριστωμένας επί αναγλύφων πίθων τοϋ Ζ' αίώνος λέγει: «οτι 
εις πάντα τά δείγματα ταϋτα απεικονίζεται μία μεγάλη θεά είναι τε
λείως βέβαιον».

Χαρακτηριστικόν δείγμα τής επί πίθων έπιβιώσεως τοϋ τύπου είναι 
ή θεά βοιωτικοΰ πίθου 448, ήτις φέρουσα πόλον, έξ ού εκφύονται κλά
δοι, καί ίσταμένη μεταξύ δύο άνορθουμένων βρυχωμένων λεόντων, 
ύψοΐ τάς χεΐρας. Την θεάν εναγκαλίζονιαι ή ύποβαστάζουσι δύο πολύ 
μικρότεροι ανθρώπινοι μορφαί. Την θεάν ήρμήνευσεν ό Wolters449 
ως ’Άρτεμιν Εΐλείθυιαν τίκτουσαν καί ύποβοηθουμένην προς τούτο 
υπό τών δύο γυναικείων μορφών. Ό αυτός θεωρεί την υψωσιν τών 
χειρών τής θεάς ως υποβοηθητικήν τοϋ τοκετού. ’Ασχέτως τούτου είναι

441) Arte Tirennica di Lenno AE 1937 a. 651 έξ.
4|5) Πβ. άνωτ. a. 203 έξ.
44β) "E. a. σ 99.
“’) Έ. ά. σ. 387 σημ. 48. Πβ. Banti Div. Fern. σ. 13 - 14 ήτις άνα 

φέρει καί τάς παραστάσεις τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών επί αττικών αγ
γείων Είς τά δείγματα τοΰ τύπου γενικώς δύναταί τις νά προσθέση τάς δύο
μορφάς μ θ’ υψωμένων χειρών αρχαϊκού αναγλύφου εκ Κορίνθου AJA 35 1931
σ 2ό εΐκ 23 Δείγματα μορφών μεθ όψ υμένων χειρών φερουσών ούμβολα,
αρχαϊκών χρόνων, βλ καί είς Technau Jahrb. 1937 σ 97 έξ. είκ. 4, 9,10.

448) ΑΕ 1892 πίν. 8 - 9.
449) Αύτ σ. 229 · 230.
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πιθανόν δτι ή θεά απεικονίζεται τίκτουσα, λόγφ τών παρισταμένων 
γυναικών, αϊτινες πιέζουσι την κοιλίαν αυτής. Ή ερμηνεία αυτών ως 
χορευτριών 460 είναι απίθανος.

Έπΐ ετέρου βοιωτικοΰ αγγείου απεικονίζεται γραπτώς θεά ϊσταμέ* 
νη καί εκτείνουσα τάς χεΐρας μεταξύ δυο λεόντων καί δύο πτηνών. 
'Υπό τάς χεΐρας τής θεάς είκονίζεται κεφαλή καί σκέλος βοός, επί δε 
τής έσθήτος αυτής ιχθύς. Ό δημοσιεύων 4Μ θεωρεί την μορφήν ταύ- 
την’Άρτεμιν, πότνιαν θηρών. Τήν παρουσίαν τών μελών τοΰ βοός υπό 
τάς χεΐρας τής θεάς συσχετίζει προς τόν χαρακτήρα ταύτης ώς «άρτα- 
μίδος», σφαγέως, τόν δέ ιχθύν θεωρεί ώς ύποδηλοΰντα τήν σχέσιν αυ
τής προς τήν θάλασσαν. Αί παραστάσεις αΰται είναι σπουδαιότατοι, 
διότι σώζουσι ούχί μόνον τήν χαρακτηριστικήν στάσιν τής προελληνι- 
κής θεότητος, αλλά καί τήν Ιδιότητα αυτής ώς γενικής κυρίας τής φύ 
σεως. Τά πρόσωπα τών μορφών τοΰ αναγλύφου πίθου διατηροΰσιν 
επί πλέον άναλλοίωτον τόν πλαστικόν τύπον τών μεγάλων ειδώλων τής 
ύστατης μινωϊκής περιόδου.

Θεά μεθ’ ύτ[ιωμένων χειρών μεταξύ θηρίων καί δύο συνοδών ά. 
παντρ καί επί συγχρόνου πίθου έκ Τήνου 4SS, έτι δέ επί τελευταίως ά- 
νακαλυφθέντος ύπό τοΰ Ν. Κοντολέοντος αναγλύφου άμφορέως τοΰ Ζ' 
αιωνος εκ της αυτής νήσου 483. (J αμφορευς προέρχεται εξ ιερού και 
φέρει πσράστασιν θεάς πτερωτής, καθημένης, έχούσης τεταμένας τάς 
χεΐρας. Έκ τής κεφαλής αυτής εξέρχεται θεός φέρων κεραυνόν. Ό ά- 
νασκαφεύς ερμηνεύει τό θέμα ώς γέννησιν τοΰ Διός κατά παράδοσιν 
άγνωστον μέχρι τοΰδε.

Χαρακτηριστικότατος είναι επίσης γραπτός πήλινος πίναξ έκ τής 
αγοράς τών ’Αθηνών, παρισιών γυναίκα δρθίαν μεθ' υψωμένων χει. 
ρών μεταξύ δφεων “4. Ή δημοσιεύουσα Burr 455 λέγει δτι ή μορφή 
δεν απεικονίζει θνητήν, διότι φέρει διάδημα, ερμηνεύει δέ τήν στάσιν 
ώς προελληνικήν επιβίωσιν έπανερχομένην μέσιρ Κύπρου καί ’Ανατο
λής. Άλλ’ ή συχνότης τοΰ τύπου έν Κρήτη κατά τούς αρχαϊκούς χρό
νους καθιστρ λίαν πιθανόν δτι έκεΐθεν διεδόθη οΰτος καί εις τήν λοι
πήν Ελλάδα. ’Άλλως αυτή ή Burr παραβάλλει προς τόν άνάλογον * 453 454 * *

«») Nilsson GGR I σ. 497 σημ. 1.
45‘) ΑΕ 1892 πίν 10, 1 σ. 222 - 3. Πβ. R. Hampe Friilie griechische 

Sagenbilder πίν. 17 a. 21.
453) Arch. Anz 1939 σ. 259 εΐκ. 16.
15>) ΠΑΕ 1953 σ 261 εξ. είκ. 9.
454) Cook Zeu« III πίν. XXVI: «The snake - goddess (Athena?),

Burr Hesperia 2, 1913 a 604 έξ. είκ. 72 έξ., Matz GGK I πίν 283 α
4i5) "E. ά. σ. 608.
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«ρητικόν πίνακα τής Μαθιάς, επίσης δέ προς την κάλπην της Κνωσού 
καί τό άγγεΐον εξ ’Αρκάδων μετά θεάς φερούσης το ιερόν δένδρον 
Ή άποψις αυτής περί ανατολικής προελεΰσεως τοϋ τΰπου είναι αντί
θετος προς την γνώμην τής ιδίας περί μινωϊκής προελεΰσεως τών αρ
χαϊκών Κρητικών δειγμάτων, επίσης δέ προς την άποψιν αυτής δτι τό 
Ιερόν, εκ τοΰ οποίου προέρχεται ή πλάξ, άνήκεν εις «μορφήν τινά τής 
Κρητικής λατρείας τής Μητρός Γής, ήτις εΐχεν είσαχθή εις την ’Αττι
κήν». Είναι φυσικόν νά δεχθώμεν δτι και ή χειρονομία ε’ισήχθη έκτου 
τόπου προελεΰσεως τής λατρείας. Ή παρουσία τών δφεων είναι επί
σης διδακτική περί τούτου 45β. Διά τήν εκ Κρήτης διάδοσιν τοΰ ιύπου 
τής θεάς μεθ’ υψωμένων χειρών είναι χαρακτηριστική καί ή παράσια- 
σις τεμαχίου γεωμετρικού αγγείου εκ τοϋ Ηραίου τοΰ "Αργους, ένθα 
πλησίον μορφών μεθ’ υψωμένων χειρών απεικονίζεται διπλούς πέλε 
κυς4". Έρευνώσα περαιτέρω περί τοΰ ονόματος τής θεάς τού αττικού 
πίνακος ή Burr λέγει δτι είναι αμφίβολον άν αυτή ελέγετο Άθηνά, 
Δήμητρα, ’Άρτεμις ή Γοργώ, καταλήγει δέ εις τήν γνώμην δτι πρόκει- 
ται περί σκοτεινής θεότητος, ήν παραβάλλει προς τάς Σεμνάς * 457 458 459, αΐτι- 
νες είναι πιθανώς πολλαπλασιασμός καί έπιβίωσις τής προελληνικής 
θεάς.

'Ο Matz άσχολεΐται έκτενέστερον περί τό θέμα τής έπιβιώσεως 
τοϋ τύπου κατά τούς ελληνικούς χρόνους θεωρών τούτον προελληνικής 
προελεΰσεως4δ9. Πιστεύει δτι ό τύπος έπεβίωσεν άνευ διακοπής από 
τής χαλκής περιόδου καί συγκεκριμένως από τών ειδώλων τών ιερών 
τής Κνωσοΰ, διά τής γεωμετρικής εποχής μέχρι τών προδαιδαλικών 
χρόνων τοΰ Ζ’ αίώνος. Τήν χειρονομίαν θεωρεί ως έκφρασιν τής επι
φάνειας τής θεότητος 46°, σύμφωνον προς τον εκστατικόν χαρακτήρα 
τής προελληνικής θρησκείας. ’Από τής δαιδαλικής εποχής, δ τύπος κα
θίσταται έξαιρετικώς σπάνιος 461.

45β) Προς όφεις συνδυάζονται γυναίκες ύψοΰσαι τάς χείρας καί επί ανα
γλύφου αγγείου έκ Κεραμεικοΰ AJA 1932 σ. 199 είκ. 6 έξ. 1934 σ. 216, Matz 
ε. ά. I πίν. 218 · 9

457) Αΰτ. πίν. 27 β.
45’) "Ε. ά. σ. 638.
459) Έ. ά. σ. 483.
4β0) Αύτόθι.
4β1) Φαίνεται δτι ό τύπος δέν έλησμονήθη τελείως, πβ. τά έξ "Αργους ει

δώλια τοΰ Ε’ αίώνος. Άρχ Δελτ. 15 σ 23 σ. 25 είκ. 7 -8 είκ. 11 καί παρένθ. 
πίναξ I. Κατά τήν δημοσιεύουσαν Σ. Καρούζου ή στάσις έχει θρησκευ
τικήν σημασίαν. Ό τύπος άποιελεϊ πιθανώς μυκηναϊκήν έπιβίωσιν. Πβ. τάς 
μυκηναϊκός «άρρηφόρους» έκ τάφου τής Σκοπέλου Πλάτων Κρητικά Χρο
νικά Γ’ 1949 σ. 632 έξ. πίν. 1Γ' είκ. 2. Είς τά δείγματα ταύια δύναται πάν-
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‘Η κατά την διάρκειαν τής έκτυπώσεως τής εργασίας περατωθεΐσα 
άνασυγκρότησις τής θραυσθείσης κατά τον πόλεμον πηλίνης λάρνακος 
τής Μιλάτου επέτρεψε την εκ νέου μελέτην τής έξετασθείσης ανωτέρω 
σ. 218 παραστάσεως μορφής μεθ’ υψωμένων χειρών. ’Επί τή βάσει 
παρατηρήσεως τοϋ Έφορου κ. Ν. Πλάτωνος έβεβαιώθη τελείως δτι τό 
δεξιά τής μορφής εϊκονιζόμενον άντικείμενον δεν είναι άσπίς ούτε έ- 
πανάληψις τοϋ «rock pattern», αλλά μέγα άγγεΐον. Τούτο είχεν άνα- 
γνωρισθή ήδη υπό τού καταγράψαντος την λάρνακα έν τφ καταλόγφ 
τοϋ Μουσείου Ξανθουδίδου, ένθα ύπ’ άριθ. 1216 (και έν δευτέρφ κα
ταγραφή 1617) περιγράφεται τό άντικείμενον ως «μέγα άγγεΐον» και 
«άμφορεύς». Ή άνωτέρα καμπύλη είναι βεβαίως λαβή: αυτή κάμπτε
ται άποτόμως προς τά κάτω ώστε νά άποκλείηται νά είναι λοβός ά- 
σπίδος καί (άντιθέτως προς την γάστραν) δεν πληροΰται έσωτερικώς. 
Σαφώς δηλοΰται ή βάσις τοϋ άγγείου, άνεγνωρίσθησαν δέ τώρα και 
σαφή ’ίχνη τοϋ λαιμοϋ. Σημειωτέον δτι ό Evans (Prehist. Tombs of 
Knossos σ. 99 σημ. α) είχεν άντιληφθή την δυσκολίαν προς παραδο
χήν τοϋ σχήματος ώς άπεικονίζοντος άσπίδα. Ή παράστασις άγγείων 
επί τής λάρνακος τής 'Αγίας Τριάδος άποτελεΐ πειστικόν παράλληλον. 
Προσφορά προς θείαν μορφήν κατερχομένην άνωθεν είναι τό θέμα τής 
παραστάσεως. Ή σύνδεσις προς τάς μετεώρους μορφάς τών χρόνων 
άκμής (πβ. RGPT σ. 176, 15) είναι βεβαία.

Νέα έξέτασις τοϋ δακτυλίου τών Ίσοπάτων παρέσχε νέας ενδείξεις 
υπέρ τής ύποστηριχθείσης άνωτέρω σ. 232 άπόψεως δτι ή θεά είναι 
ή παρά τό δεξιόν άκρον (επί τοϋ πρωτοτύπου) ΐσταμένη μορφή : Έκ 
τών άπεικονιζομένων μορφών μόνον αϋτη φέρει επί τής κεφαλής σύμ- 
βολον : τοϋτο είναι ιδιαιτέρως σαφές έν τή φωτογραφική μεγεθύνσει, 
άλλ’ άποδίδεται καίτοι ούχί τελείως άκριβώς καί διά τοϋ παρεχόμενου 
έν PM III εϊκ. 38 σχεδιάσματος. 'Ο πλησίον τής μορφής είκονιζόμενος 
οφθαλμός, άναμφιβόλως σύμβολον παρουσίας τής θεότητος, βλέπει 
πρός τά άριστερά- άλλ’ ουτω βλέπει καί ή μορφή 463, ως δηλοΰσιν οί 
άνω τοϋ μετώπου βόστρυχοι, ενώ πάσαι αί άλλαι γυναίκες είναι έστραμ-
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τως νά μή είναι άσχετος ή στάσις πρός τό επί τής κεφαλής βασταζόμενον. Πβ. 
καί Winter Typen II 1903 σ. 61, 4, σ. 126, 8. Ή εϋλογητική βψωσις τής 
έτέρας τών χειρών θεού ή ήρωος έπανευρίσκεται κατά τόν Δ' αιώνα επί αττι
κού αναγλύφου έν Δρέσδη Bielefeld ε. ά. είκ. 7.

4β2) Πβ. διά τήν θέσιν τοϋ οφθαλμού έν σχέσει πρός τήν θεότητα τόν δα
κτύλιον τοϋ Ashmolean Museum Per s son RGPT o. 171, άριθ. 1.
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μέναι προς ιήν αντίθετον κατεύθυνσιν 4es. Δεν νομίζω δτι δύναταί τις 
νά θεωρήση τα ανωτέρω τυχαία, αφού συμπίπτει ή οΰτω έξαιρομένη 
μορφή νά ποιή καί τήν τυπικήν χειρονομίαν τής θεότητος.

Μεταξύ τών σφραγιδόλιθων και σφραγισμάτων τών χρόνων άκμήτ, 
των μνημονευθέντων έν σελ. 231 έξ. δέον νά συγκαταλεγή καί ή ύπ’ 
άριθ. 774'κυλινδρική σφραγϊς τοΰ Μουσείου ‘Ηρακλείου προερχομένη έκ 
τοΰ XVIII τάφου τοΰ Μοχλού, ήτις επί τής μιας επιφάνειας φέρει 
μορφήν καθημένην ύψοΰσαν άμφοτέρας τάς χεΐρας. Τήν αυτήν στάσιν 
έχει μορφή επί χαλκού δακτυλίου έκ Κουρνιών (άριθ. Μουσείου Ηρα
κλείου 970) φέρουσα έσθήτα καί καθημένη δεξιά ιερού δένδρου εκ
φυόμενου έκ βράχων, δπερ απεικονίζεται έν τφ μέσφ τού δακτυλίου. 
’Αριστερά τοΰ δένδρου (έπί τοΰ πρωτοτύπου) μικρά γυναικεία μορφή 
κατερχομένη άνωθεν. Επίσης ή ύπ’ άριθ. 226 σφραγϊς έκ τών γεω
μετρικών τάφων Κνωσού άπεικονίζει θεάν έκτείνουσαν καί έλαφρώς 
ύψούσαν τάς χεΐρας, ίσταμένην μεταξύ διαφόρων δυσδιάκριτων συμβό
λων, πιθανώς τρίτωνος, κεράτων, πτηνού καί βουκρανίου. Μορφήν με
τά «snake frame» έχομεν τώρα καί έπί τής ύπ’ άρ 1753 σφραγΐδος 
έκ Σητείας.

Ή άποψις τού Nilsson, περί ής άνωτέρω σ. 258 - 9 δτι δεν είναι 
πιθανή ή διά διασπάσεως πορεία έκ τής ενιαίας θεότητος ε’ις τήν πο- 
λυθεΐαν, ευρίσκει ισχυρόν έμπόδιον εις τό δτι τό αυτό φαινόμενον 
διαπιστυύται έν Μεσοποτάμιοι. Τούτο άνέπτυξεν άποδεικτικώς δ Frank
fort (Cylinder Seals σ. 112 - 3). Κατ’ αυτόν τά άπαντώντα εις έπι- 
γραφάς τής τρίτης χιλιετηρίδος ονόματα θεοτήτων «are in many ca 
ses designations of one male and one female deity». Εις τήν 
πρωτοδυναστικήν καί άκκαδικήν πόλιν είς Tell Asmar ύπήρχεν «one 
single shrine dedicated to the Mother - Goddess and a male god 
of fertility». Επομένως έν Μεσοποταμία ή άρχική κατάστασις δεν 
είναι ή πολυθεΐα, ως πιστεύει ό Nilsson. Ή διάσπασις έπέρχεται κα
τά τον Frankfort έκ τού τονισμού ωρισμένης ίδιότητος καί έκ τοΰ τό
που. ΕΙς τό τέλος τής τρίτης χιλιετηρίδος έχομεν ήδη πάνθεον: τό ση
μιτικόν στοιχεΐον μή κατανοούν έπαρκώς τήν σουμεριακήν θρησκείαν 
έβοήθησεν είς τήν έξέλιξιν ταύτην. ’Ανάλογος ύπήρξεν, ως εϊδομεν, έν 
Κρήτη ό ρόλος τών ’Αχαιών.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

483) Διά τήν είς ΰψηλότερον επίπεδον fl-έσιν μιας έκ τούτων, πβ. τάς χο 
ρευτρίας τοΰ ίεροΰ άλαους PM III πίν. XVIII. Ή θ-έσις αυιη σημαίνει επο
μένως απλώς ότι ή μορφή ϊοιαιαι καιά τι μακρόιερον.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(Σημειοΰνται τά μάλλον συνδεόμενο πρός τά έξεταοθέντα ζητήματα βιβλία
καί άρθρα. Τά λοιπά χρησιμοποιηθέντα δημοσιεύματα μνημονεύονται έν ταϊς
σημειώσεσιν).
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ

AE : Αρχαιολογική Έφημερϊς.
AJA : American Journal of Archaeology.
AM : Athenische Mitteilungen.
Ann. : Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene.
Άρχ. Δελτ. Παρ. : 'Αρχαιολογικόν Δελτίον, Παράρτημα.
Arch. Anz : Archaologischer Anzeiger.
Arch, of Crete : Pendlebury, Archaeology of Crete.
BCH : Bulletin de Correspondence Hellenique.
BSA : Annual of the British School at Athens.
Cyl. Seals: Frankfort, Cylinder Seals.
CVA : Corpus vasorum antiquorum.
Div. Fem : Banti, Divinita Femminili nel Tardo Miceneo a Creta.
Έιτ. Φιλ. Σχ Πανειτ. Αθηνών: Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πα

νεπιστημίου ’Αθηνών.
GGR: Nilsson, Geschichte der griechischen Religion.
Jahrb.: Jahrbuch des deutschen archaologischen Instituts.
JHS : Journal of Hellenic Studies.
MMR : Nilsson, The Minoan Mycenaean Religion.
Mon Ant : Monument! antichi.
ΠΑΕ : Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας.
PM: Evans, The Palace of Minos.
RE: Pauly - Wissowa, Real - Encyklopadie der klassischen Altertums- 

wissenschaft
Rel. Prehell.: Picard, Les religions prehelleniques.
RGPT: Persson, The Religion of Greece in Prehistoric Times.
Scr Min : Evans, Scripta Minoa.
St. e Mat: Milani, Studi e materiali di archeologia e numismatica.
V. Tombs. : Εανθουδίδου, The Vaulted Tombs of Mesara.
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