
GEORGE THOMSON

Η ΑΡΚΟΥ ΔΙΩΤΙΣΣΑ

Στην ανακοίνωση αυτή θέλω νά σάς πω μερικές μου σκέψεις σχε
τικές μέ τις τελευταίες άνακαλύψεις τού κ. Faure στη δυτική Κρήτη.
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τή λατρεία τής "Αρτεμης σε μορφή αρ

κούδας. Τ’ άπομεινάρια τής λατρείας αυτής τά βρήκε δ κ. Faure σ’ένα 
σπηλιό στό Άκρωτήρι, κοντά στήν αρχαία Κυδωνιά, καί μάς πληρο
φορεί πέος ακόμα καί σήμερα τίς 2 του Φλεβάρη, γιορτάζεται έκεί ένα 
πανηγύρι τής Παναγίας Άρκουδιώτισσας 1.

Ή αδιάκοπη συνέχεια αυτής τής λατρείας, πού διατηρήθηκε άπδ 
τή μινωϊκή εποχή ίσαμε τή δική μας, τονίζει τδ γεγονός, πώς τδ πνεύ
μα τής άρχαίας ελληνικής θρησκείας, δέ σβύστηκε στα τέλη τής άρχαιό- 
τητας, μά ζεί ακόμα καί σήμερα στήν καθημερινή ζωή τού ελληνικού 
λαού.

Ή περιοχή αυτή τής Κυδωνιάς είναι ή μόνη τής Κρήτης, όπου 
βρέθηκε ή λατρεία τούτη τής άρκουδοθεάς. Έξω, όμως, από τήν Κρή
τη, βρίσκεται στην ’Αρκαδία, στήν ’Αττική, καί στή Βιθυνία. Καί, 
όπως έδειξα στδ βιβλίο μου, Τδ προϊστορικό Αιγαίο, ή άρκουδοθεά 
τούτη τής ’Αρκαδίας, τής ’Αττικής, καί τής Βιθυνίας, ήταν θεά των 
Πελασγών, ένός άπδ τούς προελληνικούς λαούς πού μπήκε στδ Αιγαίο 
άπδ τή νοτιοδυτική Άνατολία. Θέλω τώρα νά βάλω τήν ερώτηση: Ή 
άρκουδοθεά τής Κυδωνιάς ήταν κι αυτή πελασγική ;

Ό "Ομηρος ιστορεί στήν ’Οδύσσεια, πώς ένας άπδ τούς λαούς τής 
Κρήτης ήταν οί Κύδωνες, κ’ ένας άλλος οΐ Πελασγοί2. Κατά μίαν άρ- 
καδική παράδοση, πού μνημονεύει δ Παυσανίας, δ Κύδων, χτίστης τής 
Κυδα>νίας, ήταν μετανάστης άπδ τήν ’Αρκαδία. Ό πατέρας του ήταν 
ό Τεγεάτης, χτίστης τής Τεγέας καί γιδς τού Λυκάονα, καί ό πατέρας 
τού Λυκάονσ ήταν δ Πελασγός3.

Κατά τήν ίδια παράδοση, οί γιοι τού Τεγεάτη δυσαρέστησαν τήν 
’Άρτεμη, γιατί δέ φρόντισαν καθώς έπρεπε τή μητέρα της, τή Λητώ,

1) Bulletin de Correspondance Helldnique, 84, 209- 15. Οί μαρτυρίες oi 
σχετικές μέ τήν αρχαία λατρεία τής άρκουδοθεάς θά βρεθούν στο βιβλίο μου, 
Τό Προϊστορικό Αιγαίο, ελληνική έκδοση, σσ. 115-119, 191-194.

2) ’Οί. 19.177.
8) Παυσ. 4.34.7.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:16:07 EEST - 52.90.75.110



94 George Thomson: Ή Άρκουδίώησσα

όταν έφτασε στον τόπο τους, και γι’ αυτό μάλιστα ό Κύδων άφησε την 
πατρίδα του και μετανάστεψε στην Κρήτη.

’Από τις παραδόσεις αυτές βγαίνει τό συμπέρασμα, πώς οί Κύδω- 
νες ήταν μετανάστες άπό την ’Αρκαδία, συγγενείς με τούς Πελασγούς, 
καί έφεραν μαζί τους στην Κρήτη την άρκουδοθεά, πού ήταν προγο
νική θεά τού πελασγικού λαού.

Βέβαια, οί Κρήτες οί Ιδιοι δέ συμφωνούσαν μέ τούς ’Αρκάδες για 
την καταγωγή των Κυδώνων. Κατά τή δική τους παράδοση, ό Κυδων 
γεννήθηκε άπό τόν Έρμη καί τήν Άκακαλλίδα, θυγατέρα τού Μίνωα. 
Πρέπει όμως νά παρατηρηθεί, πώς ό Έρμης ήταν κι αυτός πελασγι
κός θεός. Έτσι, καί οί δυο παραδόσεις μπορούν νά συμβιβασεούν, αν 
υποθέσουμε πώς διαιρέθηκαν οί Κύδωνες σε δυό κλάδους, τόν άρκα- 
δικό καί τόν κρητικό, καί πώς ό άρκαδικός μονάχα διατήρησε τή μνή
μη τής κοινής τους καταγωγής.

Δεν ξέρω άν τό σημερινό πανηγύρι τής Παναγίας Άρκουδιιότισ- 
σας, πού γίνεται στις 2 τού Φλεβάρη, έχει καμμιά σχέση μέ τό γάμο. 
Ξέρουμε, όμως, πώς δ ίδιος μήνας, δ δεύτερος μετά άπό τό χειμερινό 
ήλιοστάσιο, ονομάζονταν στά άττικά Γαμηλιών, καί φαίνεται άπό τίς 
άρχαίες παραδόσεις, πώς τόσο στήν ’Αρκαδία όσο καί στήν ’Αττική, 
μιά άπό τίς ιεροτελεστίες τής άρκουδοθεάς γιορταζόταν άπό έτοιμό- 
παντρα κορίτσια.

Ό άρκαδικός λαός έπήρε τό όνομά του άπό τόν πρόγονό του τόν 
Άρκάδα, όνομα πού σημαίνει τον άρκουδάνθρωπο. Κατά μιάν άλλη 
άρκαδική παράδοση, λίγο καιρό προτού νά γεννηθεί δ ’Αρκάς, ή μάνα 
του, πού ήταν μιά συντρόφισσα τής Άρτεμης, μεταμορφώθηκε σ’ άρ- 
κούδα. Μέ τήν άρκαδική αυτή παράδοση πρέπει νά συγκρίνουμε καί 
μιάν αττική. Στή Βραυρώνα τής ’Αττικής, πού ήταν κι αυτή μιά πε
λασγική κατοικία, οί παρθένες έχτελούσαν, πριν άπό τό γάμο τους, 
έναν άρκουδοχορό. Κατά μιά τοπική παράδοση, δ λαός τής Βραυρώνας 
έσκότωσε μιά φορά μιάν άρκούδα, καί ή Άρτεμη θυμωμένη γι' αυτό, 
τού έστειλε ένα λοιμό, πού έπαψε όταν ένας τους τής θυσίασε μιά 
κατσίκα στολισμένη μέ τά ρούχα τής κόρης του.

Ό άρκαδικός μύθος τής ετοιμόγεννης μάνας, πού μεταμορφώθηκε 
σ’ άρκούδα, άντιστοιχεϊ στήν άττική ιεροτελεστία, στόν άρκουδοχορό 
των έτοιμόπαντρων παρθένων. Ή παράδοση τής θυσίας, σημαίνει πώς 
σέ παλιότερους καιρούς, τό θύμα δέν ήταν μιά κατσίκα στολισμένη σάν 
κορίτσι, μά ένα πραγματικό κορίτσι. Τό συμπέρασμα αυτό τό βεβαιώ
νει μιά άλλη παράδοση, πού ιστορεί πώς οί Πελασγοί τής Λήμνου, 
πού λάτρευαν έκεϊ τή λεγάμενη Μεγάλη Θεά, έκαναν επιδρομές στήν 
παραλία τής ’Αττικής, γιά νά άναρπάξουν κορίτσια, μέ σκοπό τους νά
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τά φέρνουν στη Λήμνο, καί νά τά θυσιάζουν εκεί στη Μεγάλη Θεά.
'Όλες αυτές οί παραδόσεις κατάγονται άπό τά έθιμα τών Πελα

σγών, που λάτρευαν την άρκούδα, σαν άρχηγέτιδα μητέρα τους, έχτε- 
λοϋσαν πρδς τιμήν της έναν άρκουδοχορό, καί από καιρό σε καιρό τής 
θυσίαζαν μια παρθένα. Τέτοια έθιμα, ανήκουν στο τοτεμικό στάδιο 
στην εξέλιξη τής θρησκείας.

"Αν κι αυτή είναι ή καταγωγή τής αρχαίας άρκουδοθεάς, έχουμε 
ακόμα τήν ανάγκη νά εξηγήσουμε, πώς συνέβη νά μεταφερθεί ή λα
τρεία της άπό τήν ’Άρτεμη στήν Παναγία, μέ άποτέλεσμα νά διατη
ρηθεί στο Άκρωτήρι ίσαμε σήμερα. Για νά βαστάξει τόσο πολλούς 
αιώνες, πρέπει νά είχε κάποια μόνιμη σημασία γιά τήν άνθρώπινη 
ζωή. Τί είναι, λοιπόν, ή σημασία αυτή;

Τήν απάντηση στήν ερώτηση αυτή, δέ θά τήν πάρουμε ούτε άπό 
τους αρχαιολόγους, που απασχολούνται μονάχα μέ τά συγκεκριμένα γε
γονότα τής προϊστορικής άνθρωπότητας, ούτε άπό τους κλασικούς φι
λόλογους, πού άναγνωρίζοντας μονάχα τον άρχαίο ελληνικό πολιτι
σμό, χάνουν άπ’ τά μάτια τους τή συνεχοΰμενη ίσαμε σήμερα εξέλιξή 
του. Θά τήν πάρουμε όμως, ίσως, άπό τούς ποιητές, πού ένδιαφέρον- 
ται άκριβώς γιά τις βαθύτατες σκέψεις καί λαχτάρες πού κρύβει μέσα 
του ο άνθρωπος. Μιά άπό τις σκέψεις του αύτές είναι ή ιδέα τής 
Χρυσής Εποχής, τής εποχής πού υπήρχε κιόλας στό παρελθόν καί θά 
υπάρχει ακόμα καί στό μέλλον, καί στήν οποία ολη ή πλάση, λυτρω
μένη άπό τά πάθη της, θά ενωθεί σέ ειρήνη καί άγάπη.

Ό βαθυστόχαστος σας ποιητής, "Αγγελος Σικελιανός, ιστορεί σ’ένα 
του ποίημα, πώς περπατούσε ένα βράδυ στήν 'Ιερά Όδό άπό τήν ’Α
θήνα στήν Ελευσίνα—καί λέει :

Περπατητής μοναχικός στό δρόμο 
που ξεκίνα άπό τήν ’Αθήνα κι έχει 
σημάδι του ιερό τήν ’Ελευσίνα.
Τί ήταν γιά μένα αυτός ο δρόμος πάντα 
σά δρόμος τής Ψυχής... Κι ή πέτρα, 
π’ αντίκρισα σέ μιά άκρη ριζωμένη, 
θρονί μοϋ ψάνη μοιραμένο μου ήταν 
απ' τούς αιώνες. Κι έπλεξα τά χέρια, 
σάν κάθισα, ατά γόνατα, ξεχνώντας 
αν κίνησα τή μέρα αυτή ή αν πήρα 
αιώνες πίσω αυτό τον ίδιο δρόμο...

Κι ένώ καθόταν εκεί, είδε έναν άτσίγγανο πού όδηγοϋσε δυό άργο- 
βάδιστες άρκοϋδες:
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...Καί νά, ώς σε λίγο ζύγωσαν μπροστά μου 
καί μ είδε ό γύφτος,... έσυρε με βία 
τις άλυσσίδες. Κι οι δυο αρκούδες τότε 
στα δνό τους σκώθηκαν βαριά. Ή μία,
(ήτανε ή μάνα φανερά)... σαν προαιώνιο νά ταν 
ξόανο Μεγάλης Θεάς, της αιώνιας Μάνας, 
αυτής τής ίδιας πού ιερά θλιμμένη, 
με τον καιρόν ώς πήρε ανθρώπινη δψη, 
για τον καημό τής κόρης της λέγονταν 
Δήμητρα εδώ, για τον καημό τον γιου της 
πιο πέρα ήταν 5Αλκμήνη ή Παναγία.
Καί το μικρό ατό πλάγι της αρκούδι, 
σά μεγάλο παιχνίδι, σαν ανίδεο 
μικρό παιδί, άνασκώθηκε κι εκείνο 
ύπάκοο, μή μαντεύοντας ακόμα 
του πόνον του τό μάκρος καί την πίκρα 
τής σκλαβιάς πού καθρέφτιζεν ή μάνα 
στα δυο πνρρά της πού τό κοίτααν μάτια!

Κι’ ενώ δ άτσίγγανος φεύγοντας ξεμάκρυνε στο μούχρωμα οδηγών
τας τις δυο άλυσσοδεμένες και άργοβάδιστες αρκούδες, δ ποιητής ξανα- 
πήρε τον ίδιο δρόμο :

Κι ή καρδιά μου, ώς έβάδιζα, βογγονσε:
«Θά ρτει τάχα ποτέ, θε νά ρτει ή ώρα 
πού ή ψυχή τής αρκούδας καί τοϋ γύφτου, 
κι ή ψυχή μου, πού Μυημένη τήνε κράζω,
Οά γιορτάσουν μαζί;»...
’Η καρδιά μου, σά βυθίστη
ώς νά πνίγηκε ακέρια στά σκοτάδια,
σά βυθίστηκε ακέρια στά σκοτάδια,
ένα μούρμουρο άπλώθη άπάνωθέ μου,
ένα μούρμουρο, κι έμοιαζα έλεε: «Θά ρτει».

Έτσι, δ ποιητής σας εκφράζει, σέ μια χαραχτηριστικά ελληνική 
μορφή, μια παγκόσμια λαχτάρα τής ανθρωπότητας.
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