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Ι. EΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η προϊστορική ειδωλοπλαστική περιλαµβάνει υλικά κατάλοιπα ποικίλων δυνατών 
χρήσεων και λειτουργιών, τα οποία αποτελούν σύνολο µόνο αν θεωρηθού ν µε την 
παραδοσιακή, αναπόφευκτη ώς ένα βαθµό, µέθοδο, δηλαδή µε βάση εξωτερικά 
(περιγραφικά) κριτήρια. Πρόκειται τότε για αντιγραφή πρωτοτύπων που συνήθως 
υπάρχουν στο φυσικό ή το ανθρωπογενές περιβάλλον, η οποία υλοποιείται, 
ανεξαρτήτως πρώτης ύλης, σε τρεις διαστάσεις. Αυτός ο τρόπος µίµησης 
αντιδιαστέλλεται από τις δισδιάστατες παραστάσεις (εγχάρακτες, γραπτές κλπ) που 
κοσµούν κάποιο υπόβαθρο, είτε φυσικό (βράχο, πέτρα) είτε τεχνητό (κατασκευή ή 
αντικείµενο), µολονότι ενδέχεται να υπάρχουν οµοιότητες θεµάτων ή/και ύφους 
ανάµεσα σε σύγχρονες αναπαραστάσεις αυτών των δύο ειδών. 
Οι τρισδιάστατες αποµιµήσεις (είδωλα/ειδώλια, συµπεριλαµβανοµένων των 

οµοιωµάτων), τόσο έµψυχων όντων όσο και άψυχων αντικειµένων, ως επί το πλείστον, 
αλλά όχι αποκλειστικά, σε µικρότερο από το φυσικό µέγεθος, κατατάσσονται συνήθως, µε 
βάση τα πρωτότυπα, σε θεµατικά υποσύνολα: άνθρωπος, ζώα, φυτά, κτίρια, 
κατασκευές, αγγεία, έπιπλα, σκάφη, µε τις επί µέρους κατηγορίες τους: γυναίκα, άνδρας, 
αµφίφυλες ή άφυλες µορφές, εξηµερωµένα ή άγρια ζώα, εσωτερικό ή εξωτερικό 
κτιρίων, φούρνοι, πολυθρόνες, σκαµνιά, τραπέζια, βάρκες, πλοιάρια κλπ. Υπάρχουν 
ειδώλια των οποίων τα πρωτότυπα είτε παραµένουν αταύτιστα, αµφίσηµα ή αµφίβολα, ή 
δεν µαρτυρούνται από άλλα σωζόµενα υλικά κατάλοιπα, είτε είναι ως επί το πλείστον 
ανύπαρκτα στην πραγµατικότητα, όπως είναι οι σύνθετες ή υβριδικές µορφές (π.χ. µε 
χαρακτηριστικά ταυτόχρονα ανθρώπου και ζώου, δικέφαλα ζώα και άνθρωποι, 
ανθρωποειδείς χωρίς µέλη σώµατος, µορφές χωρίς χαρακτηριστικά φύλου), άγνωστες 
κατασκευές, κλπ. Στη συνέχεια γίνονται τυπολογικές διακρίσεις µέσα σε κάθε κατηγορία σε 
καθιστές, όρθιες ή ξαπλωµένες ανθρώπινες µορφές, ντυµένες ή γυµνές, 
περισσότερο ή λιγότερο σχηµατικές, σε ζώα µε διαµόρφωση ρύγχους, µε ή χωρίς κέρατα, 
µε την ουρά στα σκέλια ή όρθια (χαρακτηριστικά που µπορούν να χρησιµεύσουν για την 
αναγνώριση ειδών ζώων), σε καθίσµατα µε τρία ή τέσσερα πόδια, σε αγγεία ατοµικής ή 
συλλογικής χρήσης, αποθήκευσης κλπ, σε σπίτια µε δίρριχτη ή οριζόντια στέγη ή χωρίς 
στέγη, µε ή χωρίς εσωτερικές κατασκευές, µε ή χωρίς παράθυρα κλπ. 
Η κατηγοριοποίηση ακολουθεί ταυτόχρονα ως κριτήριο την πρώτη ύλη, ανόργανη -

πηλό, άψητο ή ψηµένο, γύψο, λίθο, µέταλλο- ή οργανική -οστό, όστρεο, ξύλο (εφόσον 
διατηρείται). Μπορεί να υπάρξει συνδυασµός υλών, για παράδειγµα οστού ή πηλού µε 
µέταλλο, πηλού µε λίθο, ενώ υποψιαζόµαστε ότι µέρη, κυρίως το κεφάλι, ή εξαρτήµατα 
ειδωλίων αποτελούνταν κάποτε από µη διατηρούµενες πρώτες ύλες (ξύλο, ύφασµα, 
µαλλί, κλπ). Παράλληλα µελετάται η τεχνολογική εξέλιξη του τρόπου κατασκευής και 
υπεισέρχεται και το κριτήριο της τεχνοτροπίας (ύφους). 
Οι υποδιαιρέσεις αυτές είναι πολύ χρήσιµες για τη δηµιουργία χρονοτυπολογικών 

συστηµάτων, αφού επιτρέπουν την παρακολούθηση της κατανοµής τύπων στον χρόνο και 
τον χώρο, και άρα την χρονολόγηση των αντικειµένων, την διαπίστωση των 
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χωροχρονικών σχέσεων µεταξύ θέσεων και των αλληλεπιδράσεων στην προτίµηση 
θεµάτων και στην τήρηση τεχνοτροπιών, και παράλληλα της ενδεχόµενης επίδρασης του 
περιβάλλοντος και του τοπίου (πανίδας, παρουσίας λιµνών, ποταµών ή θάλασσας κλπ) 
όσον αφορά αυτήν την επιλογή θεµάτων (πχ ειδώλια αγρίων ζώων ή πλοιαρίων). 
Ωστόσο, όλες αυτές οι ταξινοµήσεις αφορούν κυρίως εξωτερικά χαρακτηριστικά, 

και µοιραία, δεδοµένου ότι τα ειδώλια, ως εικόνες, αποτελούν σηµεία, των οποίων η 
οµοιότητα µε κάποιο πρωτότυπο δεν αποκλείει την αναφορά σε άλλο σηµαινόµενο, υλικά 
κατάλοιπα που οµαδοποιούνται µόνο µε αυτόν τον τρόπο είναι ανόµοια. Η 
κατηγοριοποίηση θα ήταν άλλη, αν τα ειδώλια κατατάσσονταν µε βάση κατ' αρχήν τα 
ίδια, δηλαδή τα αντίγραφα, τα οποία είχαν προφανώς διαφορετική από τα πρωτότυπα 
χρήση και λειτουργία. Η ανοµοιότητα µεγεθών (σχεδόν ένα εκατοστό έως σχεδόν ένα 
µέτρο ή και περισσότερο), πρακτικής χρησιµοποίησης (πχ περίαπτα, ειδώλια µε σταθερή 
βάση είτε αντίθετα µε ασταθή ισορροπία, είτε ενσωµατωµένα µόνιµα σε κατασκευές ή 
σκεύη) και συνθηκών εύρεσης δείχνουν ποικιλία χρήσεων, αλλά και λειτουργιών και 
σηµασιών, µολονότι οι ενδείξεις για την αναγνώριση τους είναι πενιχρές. 
Πράγµατι, ενώ κάποιες ερµηνευτικές υποθέσεις µπορούν να διατυπωθούν, και 

ορισµένες από αυτές τουλάχιστον να υποστηριχθούν µε ισχυρά επιχειρήµατα, όµως δεν 
αποδεικνύονται αναντίρρητα, δεδοµένης της απουσίας γραπτών µαρτυριών στην 
προϊστορία. Άν κάθε ειδώλιο είναι εξ ορισµού αποτέλεσµα µίµησης και συνεπώς 
ανάγεται, λόγω της εξωτερικής του µορφής, σε κάποιο πρωτότυπο (έστω και αν 
αναπαριστά πλάσµα της φαντασίας, π.χ. µυθικό ον), εν τούτοις αγνοούµε την 
ουσιαστική αµφίδροµη σχέση του πρωτότυπου µε το κάθε αντίγραφο-σύµβολο, µε λίγα 
λόγια, αγνοούµε τον κώδικα του συµβολισµού και το σηµασιολογικό πλαίσιο του 
συσχετισµού. Διαφαίνεται όµως, ότι τα ειδώλια ανήκουν σε τεµνόµενους ή 
εφαπτόµενους κύκλους διαφόρων σηµειακών συστηµάτων. 
Στην προσπάθεια ερµηνείας των ειδωλίων, αναζητούµε σταθερές τάσεις στις 

διαθέσιµες πληροφορίες, αλλά και αποκλίσεις από "κανόνες", ενώ είναι απαραίτητο να 
συνυπολογίζονται οι τεχνολογικές δυνατότητες και οι κοινωνικο-οικονοµικές και 
περιβαλλοντικές συναρτήσεις κάθε θέσης, οικισµού ή ταφικού συνόλου, αφού τα 
ειδώλια είχαν παραχθεί και λειτουργήσει µέσα σε µία συγκεκριµένη κοινωνία. Ώς ένα 
βαθµό, συµβάλλουν και τα παράλληλα από πολιτισµούς µε συγκρίσιµα οικονοµικο-
κοινωνικά συστήµατα, καθώς και ανθρωπολογικά δεδοµένα για τις συµβολικές 
συµπεριφορές. 
Είναι άγνωστοι οι λόγοι για τους οποίους σε ορισµένες περιοχές και περιόδους 

παρατηρείται σπάνις ή και απουσία (εκτός τυχόν κενού της έρευνας ή φθαρτών υλών), ή 
αντίθετα πληθώρα ή έστω µεγάλος αριθµός ειδωλίων (π.χ. οικισµοί Θεσσαλίας (κυρίως 
Μέση Νεολιθική: ΜΝ), Γιαννιτσά, Μακρύγιαλος, Σιταγροί, Ντικιλί Τας στη Μακεδονία 
(κυρίως Νεότερη Νεολιθική: ΝΝ)), παρά το ότι αποτελούν παγκόσµιο και διαρκές 
φαινόµενο. Η Νεολιθική περίοδος είναι πλούσια σε συµβολικό υλικό, αλλά και η 
Πρώϊµη Χαλκοκρατία (ΠΕΧ) που την ακολουθεί δεν παρουσιάζει, αντίθετα από ότι 
πιστευόταν παλαιότερα, απότοµη και πλήρη εξαφάνιση των ειδωλίων, αλλά µάλλον 
διαφοροποίηση τύπων, θεµάτων και χρήσεων: η τρισδιάστατη µίµηση πρωτοτύπων 
εξακολουθεί παρόλα αυτά. 

ΙΙ. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
 
Στην Παλαιολιθική περίοδο της Ευρώπης υπήρχαν ήδη τρισδιάστατες παραστάσεις 

ζώων και ανθρώπων (π .χ. παλαιολιθικές "αφροδίτες"), αλλά και υβριδικών µορφών, 
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από οστό, λίθο, µάργα ή ελεφαντόδοντο, ακόµη και πηλό, και µαρτυρίες της 
Μεσολιθικής και των αρχών της Νεολιθικής από τα Βαλκάνια (Lepenski Vir στις 
Σιδηρές Πύλες, στην όχθη του Δούναβη), και την Ανατολία (Göbekli Tepe, Nevali Çori), 
δείχνουν ότι άγρια ζώα, αλλά και ανθρώπινες ή υβριδικές µορφές είχαν αναπαρασταθεί σε 
λίθο, και στην προκεραµεική Συροπαλαιστίνη ('Ain Ghazal) ανθρωπόµορφα είδωλα είχαν 
κατασκευασθεί από σκελετό καλαµιών καλυµµένο µε πηλό και γύψο. 
 
Στον ελληνικό χώρο, στη Νεολιθική περίοδο, σε γενικές γραµµές φαίνεται ότι από τις 

διαθέσιµες και διατηρούµενες σήµερα πρώτες ύλες προτιµάται κυρίως ο πηλός, 
άψητος και ψηµένος, ενδεχοµένως µε ξύλινες σφήνες για τη συνάρθρωση χωριστών 
πυρήνων (π .χ. την ένωση αριστερού και δεξιού ηµίσεως του σώµατος, ή τη στήριξη του 
λαιµού στον κορµό), ενώ υπάρχουν µερικά λίθινα ανθρωπόµορφα ειδώλια ήδη στην 
Αρχαιότερη και Μέση Νεολιθική (ΑΝ, ΜΝ), περισσότερα στη Νεότερη (ΝΝ) και κυρίως την 
Τελική Νεολιθική (ΤΝ) (Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία) (αριθ. κατ. 1-3). Στο 
τέλος της Νεολιθικής παρατηρείται ανάµιξη πρώτων υλών, όπως στα πήλινα ειδώλια µε 
λίθινο κεφάλι, τα λεγόµενα ακρόλιθα, κυρίως στη Θεσσαλία (Πευκάκια, Ραχµάνι, 
Διµήνι) και τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία (Μάνδαλο, Πολυπλάτανος) (πρβλ. 
Πελαγονία και Αλβανία: Crnobuki, Suplevec, Maliq). Μαρτυρούνται και ειδώλια από 
κέρατο και οστό, κυρίως ανθρωπόµορφα (π.χ. Δισπηλιό, σπήλαιο Κίτσου, Σάλιαγκος, 
Τηγάνι Σάµου, Σταυρούπολη (ζωόµορφο)) (αριθ. κατ. 22). Οστέινα παράλληλά τους του 
τέλους της Νεολιθικής από βαλκανικές χώρες (νεότερη φάση Gumelnita, Karanovo VI) 
φέρουν χάλκινα ή χρυσά εξαρτήµατα ή κοσµήµατα: ζώνη, υπόδηση και, κυρίως, 
σκουλαρίκια. Τα τελευταία µάλιστα τεκµαίρεται από τις µόνες διατηρούµενες αντίστοιχες 
διατρήσεις ότι υπήρχαν και σε πήλινα ειδώλια (πολλά από την Α. Μακεδονία) [εικ. 3], 
ορισµένα από τα οποία φέρουν και διατρήσεις σε άλλα σηµεία, π.χ. στους ώµους ή τους 
γοφούς, πιθανόν υποδοχές φθαρτών εξαρτηµάτων (αριθ. κατ. 4, αριθ. κατ. 10). Ο πηλός 
υπερέχει και στις άλλες θεµατικές κατηγορίες. Εξαιρέσεις αποτελούν µετάλλινα, και 
µάλιστα χρυσά Ringidolen, των οποίων υπάρχουν και πήλινα παράλληλα, ή οστρέινα 
ανθρωπόµορφα ή ζωόµορφα (σπήλαιο Κίτσου) ειδώλια, οστέινα ή λίθινα ζωόµορφα και 
λίθινα οµοιώµατα επίπλων (Θεσσαλία), συνήθως περίαπτα. Τα (περίαπτα) 
Ringidolen έχουν θεωρηθεί ως σχηµατικές ανθρώπινες µορφές, αν και σπάνια 
φέρουν σαφώς ανθρωπόµορφα χαρακτηριστικά (µαστούς). Προέρχονται από τη 
Μακεδονία και τη Θεσσαλία (τέλη ΝΝ, ΤΝ), καθώς και από βαλκανικές θέσεις της φάσης 
Gumelnita (Hotnica, Vidra, Βάρνα). 

 

Στην ΠΕΧ, ο λίθος είναι η συνηθέστερη πρώτη ύλη των ανθρωπόµορφων ειδωλίων στο 
Βόρειο Αιγαίο (αριθ. κατ. 27), ενώ µαρτυρούνται αρκετά οστέινα ανθρωπόµορφα 
αντικείµενα, κυρίως στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, και εµφανίζονται µετάλλινα 
µικρογραφικά εργαλεία (Κυκλάδες, Λευκάδα, Σάµος, Κρήτη) και ανθρωπόµορφα ή 
ζωόµορφα ειδώλια (Πολιόχνη, Τροία, Κυκλάδες). Φαίνεται ότι τώρα προτιµούνται 
συγκεκριµένες ύλες και συγκεκριµένα θέµατα σε επί µέρους περιοχές, αφού στο Βορρά 
υπάρχουν κυρίως λίθινα και οστέινα ανθρωπόµορφα ειδώλια και πήλινα µικρογραφικά 
αγγεία -αλλά και πολυάριθµα πήλινα ειδώλια στις νεότερες φάσεις της Θερµής Λέσβου και 
στην Ίµβρο (πρβλ. και Demircihuyuk στη Β. Ανατολία)-, στην Πελοπόννησο και τη 
Βοιωτία κατ'εξοχήν πήλινα και κυρίως ζωόµορφα ειδώλια, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και 
την Αττική κυρίως λίθινα/µαρµάρινα ανθρωπόµορφα ειδώλια. Σπάνιες εξαιρέσεις 
αποτελούν τα οστέινα ανθρωπόµορφα της Μάνικας και της Θήβας και ένα µοναδικό, 
µεγάλο σύνολο πήλινων µικρών ειδωλίων της Νάξου (µε αµφιβολίες ως προς την 
χρονολόγηση) καθώς και λίγα οστρέινα ανθρωπόµορφα στις Κυκλάδες και τον Εµποριό 
Χίου. Ιδιαίτερες κατηγορίες συνιστούν οι λεγόµενοι "βαίτυλοι", βασικά ακατέργαστοι, 
στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (Πολιόχνη, ίσως Λιµενάρια Θάσου), τη Θήβα, την 
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Εύτρηση, το Μάλθι και την Κρήτη και οι (κατεργασµένες) λίθινες στήλες-µενχίρ του ΒΑ 
Αιγαίου (Τροία, Θάσος, ίσως περιοχή Αλιάκµονα, αλλά και Σουφλί Μαγούλα 
Θεσσαλίας). Στο ΒΑ Αιγαίο, και µάλιστα στην Τροία, υπάρχουν επίσης πήλινα 
ανθρωπόµορφα και σπανιότερα ζωόµορφα ειδώλια-αγγεία, όπως άλλωστε και στη 
Νεολιθική εποχή, κυρίως στη Μακεδονία. Υπάρχουν ακόµη λίθινα µικρογραφικά 
αγγεία, κυρίως στις Κυκλάδες. Προφανές παράδειγµα ηθεληµένης επιλογής πρώτης 
ύλης αποτελεί η Θερµή Λέσβου, όπου ο λίθος των ολιγάριθµων σχηµατικών 
ανθρωπόµορφων ειδωλίων των πρώτων φάσεων (Ι-Π) αντικαθίσταται από πλήθος 
φυσιοκρατικών πήλινων ανθρωπόµορφων ειδωλίων στις νεότερες φάσεις (III-V) του 
οικισµού. 

 
Όταν φέρουν διακόσµηση ή λεπτοµερή χαρακτηριστικά, τα ειδώλια είναι γραπτά ή 

εγχάρακτα, σπανιότερα ανάγλυφα (τα λίθινα) (αριθ. κατ. 8), ενώ το κεφάλι µε λαιµό 
των ακρόλίθων ήταν κυρίως γραπτό, αλλά το χρώµα δεν έχει αφήσει πάντα σαφή ίχνη, όπως 
προκειµένου για τα µαρµάρινα ειδώλια της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου. Η 
σχηµατοποίηση που παρατηρείται παράλληλα µε την φυσιοκρατία δεν οφείλεται 
πάντως µόνο στην πρώτη ύλη, αφού υπάρχουν ταυτόχρονα ειδώλια από την ίδια ύλη 
αλλά σε διαφορετικούς βαθµούς αφαίρεσης. Ώς ένα σηµείο, χαρακτηριστικά που δεν 
δηλώνονται σήµερα σε σχηµατικά ειδώλια ίσως υπήρχαν αρχικά µε τη µορφή γραπτής 
διακόσµησης ή εξαρτηµάτων/ενδυµάτων από φθαρτές ύλες, όπως είναι το ύφασµα, ίσως 
ακόµη και σε σώµατα ακρόλιθων . 
Ενώ τα απλούστερα ειδώλια κάθε περιόδου, όπως είναι τα λίθινα βοτσαλόσχηµα 

(pebble-shaped), χρειάζονται ελάχιστη επεξεργασία και άρα είναι εύκολο να 
κατασκευασθούν α πό οιονδήποτε πολύ γρήγορα, τα πολυπλοκότερα, ανεξαρτήτως ύλης 
και θέµατος, απαιτούν επιδεξιότητα, αλλά και την γνώση και τήρηση εικονογραφικών 
κανόνων και οµοιόµορφων αναλογιών, ύφους και τρόπου κατασκευής, καθώς και την 
επιλογή συγκεκριµένων διακοσµητικών µοτίβων που τοποθετούνται σε καθορισµένα 
σηµεία, κατ' εξοχήν των ανθρωπόµορφων. Ορισµένες µάλιστα κατηγορίες, όπως είναι τα 
ειδώλια-αγγεία [εικ. 3] ή τα ειδώλια που κατασκευάστηκαν µε την τεχνική του 
"εσωτερικού κενού" (Γ. Χουρµουζιάδης) παρουσιάζουν δυσκολίες κατασκευής ή 
ψησίµατος. Όλα αυτά προϋποθέτουν, όσον αφορά δεδοµένα τυπολογικά σύνολα µιας 
θέσης ή ενός συνόλου θέσεων, την ύπαρξη µοντέλων - προτύπων και τεχνικών, άρα και 
κάποιας "παράδοσης" και της µετάδοσης της από κάποιους που γνωρίζουν ή 
καθορίζουν τάσεις σε κάποιους που µαθαίνουν ή ίσως "µυούνται". Όσον αφορά τα 
οστέινα ειδώλια, έχει βρεθεί ειδικευµένο εργαστήριο ειδωλίων του τέλους της 
Νεολιθικής σε οικία της Hotnica (Βουλγαρία). 
Είναι προφανές πάντως, προκειµένου για νεολιθικά πήλινα ειδώλια, ότι υπήρχαν 

πολλοί κατασκευαστές, από τους οποίους µερικοί ήσαν "γνώστες" και άλλοι αδέξιοι ή 
µαθητευόµενοι, ή ίσως παιδιά. Στην τελευταία περίπτωση τα ειδώλια ίσως 
προοριζόντουσαν για διαφορετική χρήση, και το παιχνίδι φυσικά δεν αποκλείεται. 
Όµως, δεν παρατηρείται αµέλεια και αδεξιότητα αποκλειστικά στα µικρότερα 
αντικείµενα, που θα µπορούσαν ευκολότερα να θεωρηθούν ως αθύρµατα, αλλά και σε 
µεγαλύτερα, ενώ αντίθετα υπάρχουν µικρά ειδώλια µε περίτεχνη διακόσµηση (αριθ. 
κατ. 16, 18). Δεν έχοµε στοιχεία για να αποδείξοµε ότι οι ενήλικοι κατασκευαστές 
(και χρήστες;) ειδωλίων ήταν απαραίτητα ή πάντα γυναίκες. Αυτό θα ήταν πιθανό, όχι 
µόνο λόγω της σωµατικής εγγύτητας τους µε τα παιδιά, και άρα και τα 
υποτιθέµενα παιχνίδια και την διαπαιδαγώγηση τους (εκµάθηση της 
ειδωλοπλαστικής µεταξύ άλλων;), αλλά και λόγω της ανάµιξης, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, σπόρων δηµητριακών µέσα στον πηλό ειδωλίων, της απόδοσης των οφθαλµών 
σε σχήµα σπόρων (coffee-bean, κυρίως ΜΝ Θεσσαλίας), και των ενδείξεων γειτνίασης των 
σηµείων εύρεσης ειδωλίων µε τροφοπαρασκευαστικούς ή αποθηκευτικούς χώρους ή 
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συνεύρεσης ανθρωπόµορφων ειδωλίων µε σφονδύλια ή βαρίδια αργαλειού (ΝΝ), της 
σχέσης τους δηλαδή µε "γυναικείες δραστηριότητες". 
Η επιδεξιότητα και προσεκτική συµµόρφωση προς κανόνες σε ορισµένες 

περιπτώσεις και η αδεξιότητα και αµέλεια σε άλλες δείχνουν ότι πρόκειται πάντως για 
διαφορετικά χέρια και πιθανόν για διαφορετικούς σκοπούς. Ίσως η εκµάθηση της 
ειδωλοπλαστικής ή/και η χρήση των ειδωλίων εντασσόταν στο πλαίσιο µιας κοινωνικής 
οµάδας, όπως είναι η οικογένεια, οι ένοικοι συγκεκριµένου συνόλου σπιτιών ή 
γειτονιάς, ή µία συγκεκριµένη κατηγορία των κατοίκων του οικισµού, αφού η κατανοµή 
των ειδωλίων δεν είναι πάντα οµοιογενής και σταθερή σε όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια. 
Ίσως πάλι πρωταρχικός σκοπός δεν ήταν πάντα ένα άψογο τελικό αποτέλεσµα, αλλά 
µάλλον η ίδια η διαδικασία της κατασκευής είχε σηµασιολογική φόρτιση. 
Στην ΠΕΧ χρειάζεται πραγµατική τεχνική εξειδίκευση για την κατασκευή των 

πολύπλοκων µορφών λίθινων ειδωλίων, µεταξύ άλλων των σύνθετων µουσικών ή 
κυνηγών/πολεµιστών, των συµπλεγµάτων µορφών (Κυκλάδες), ή των στηλών 
πολεµιστών του Βόρειου Αιγαίου, και φυσικά των µετάλλινων ειδωλίων (Πολιόχνη, 
Τροία, Κυκλάδες). Είναι πιθανόν ότι µέρος τουλάχιστον της κατεργασίας ορισµένων 
πρώτων υλών (λίθου, οστού, κεράτου) διεξαγόταν στο ύπαιθρο, σε δηµόσιους χώρους, 
δρόµους, πλατείες, σταυροδρόµια, ή κοντά σε πηγάδια (Βορειοανατολικό Αιγαίο) και 
έχει προταθεί (Ε. Oustinoff) ότι τα πρωτοκυκλαδικά µαρµάρινα ειδώλια 
κατασκευαζόντουσαν στην παραλία. Στην περίοδο αυτή υπάρχουν ενδείξεις πάλι από το 
ΒΑ Αιγαίο ότι οι κατασκευαστές και οι χρήστες ανθρωπόµορφων ειδωλίων δεν ήσαν 
απαραίτητα τα ίδια άτοµα, καθώς και ότι πιθανόν γινόταν κάποιου είδους ανταλλαγή, 
δεδοµένου ότι ειδώλια από µια ύλη βρίσκονται µερικές φορές σε ανασκαφική συνάφεια µε 
χώρους-εργαστήρια ειδικών που κατεργάζονται άλλη ύλη (Τροία, Πολιόχνη). 
Μολονότι υπεισέρχονται και διάφοροι άλλοι παράγοντες (βλ. παρακάτω), ο τρόπος 

κατασκευής επηρεάζει πολλές φορές την προτιµησιακή διατήρηση, εφόσον δείχνει ότι τα 
ειδώλια θραύονται, εσκεµµένα ή τυχαία, συχνά σε ευαίσθητα σηµεία, πχ στο ένωµα του 
κεφαλιού µε τον λαιµό, ή των ποδιών µε το σώµα ζωόµορφων, ή στη (λεπτή) µέση 
ανθρωπόµορφων, ή χωρίζονται το αριστερό από το δεξιό µισό κάτω µέρος σώµατος 
νεολιθικών πήλινων ανθρωπόµορφων, σε σηµεία δηλαδή όπου είχαν ενωθεί µεταξύ 
τους κατά την κατασκευή πυρήνες ή προπλάσµατα πηλού. Βρίσκονται έτσι συχνά 
ακέφαλα ειδώλια ή µόνο κεφάλια ή πόδια. Συχνά σώζονται µόνο τα κεφάλια ή µόνο τα 
σώµατα ακρόλιθων της ΤΝ, αλλά εδώ ίσως ορισµένα κεφάλια αντιστοιχούσαν σε 
σώµατα από µη διατηρηθείσα πρώτη ύλη, µεταξύ άλλων από άψητο πηλό, ενώ έχει 
διατυπωθεί και η υπόθεση ότι ηθεληµένα τα κεφάλια που εισχωρούσαν σε άνοιγµα 
ανάµεσα στους ώµους των πήλινων κορµών µπορούσαν να αλλάζουν ανάλογα µε την 
περίσταση. 

 

III. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
 
Αν και η επιλογή θεµάτων που αναπαρίστανται εξαρτάται µέχρι ένα σηµείο από τα 

υπάρχοντα στο φυσικό και τεχνητό περιβάλλον πρωτότυπα, ωστόσο δεν επιλέγονται 
υποχρεωτικά εκείνα που θα ήταν µε τα δικά µας ορθολογιστικά κριτήρια 
σηµαντικότερα, ούτε είναι απαραιτήτως µεγαλύτερο το ποσοστό των αντίστοιχων 
ειδωλίων. 
Στην επεξεργασία των θεµάτων, παράλληλα µε την σχηµατικότητα ή τον 

νατουραλισµό, παρατηρείται άλλοτε τονισµός στοιχείων, π.χ. περίτεχνη κόµµωση (αριθ. 
κατ. 18, 23) ή/και ένδυση ανθρωπόµορφων (αριθ. κατ. 13, 15, 19), διακόσµηση 
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σπιτιών, κέρατα ή πληγές ζώων, µέχρι και υπερβολή (αριθ. κατ. 25) (κοιλιά και 
αιδοίο µερικών γυναικείων, εξογκωµένοι οφθαλµοί, µερικά ιθυφαλλικά), και άλλοτε 
αποσιώπηση, όπως είναι η απουσία χεριών ή/και ποδιών (αριθ. κατ. 16, 21), εισόδου ή 
δαπέδου κτιρίου, ή η µη ένδειξη του στόµατος ή του βιολογικού φύλου (αριθ. κατ. 1-3, 16). 

 

1. Τρίτο και τέταρτο φύλο; «αµφιφυλία» και «αφυλία» 
 

Αναφέρθηκαν παραπάνω τα ήδη υπάρχοντα στην Παλαιολιθική εποχή ειδώλια, µε 
σύνηθες θέµα τη γυναίκα, καθώς και τα κυρίως ζωόµορφα ή υβριδικά µεγάλα λίθινα 
είδωλα της Μεσολιθικής των Βαλκανίων και της Ανατολίας. Το συνηθέστερο θέµα στη 
Νεολιθική εποχή και σε ορισµένες περιοχές της Πρώιµης Χαλκοκρατίας είναι µεν ο 
άνθρωπος, αλλά µεγάλος αριθµός ειδωλίων και των δύο περιόδων (περίπου το ένα 
τρίτο των αναγνωρίσιµων αρκετά διατηρηµένων ειδωλίων στη Νεολιθική, το 60% στην 
ΠΕΧ όσον αφορά την Ελλάδα) δεν φέρει σαφή ένδειξη φύλου. Η προφανώς εσκεµµένη 
απουσία ένδειξης δεν εξαρτάται από το εάν ένα ειδώλιο παρίσταται γυµνό, ούτε 
απαραίτητα από την αφαίρεση στην τεχνοτροπία, αφού υπάρχουν έµφυλα σχηµατικά 
ειδώλια (391) και άφυλα φυσιοκρατικά (374), ανεξαρτήτως του αν δηλώνονται 
ενδύµατα. 
Η παράλειψη βιολογικών χαρακτηριστικών µπορεί να στοχεύει στην ηθεληµένη 

πολυσηµία των ειδωλίων: τα ανθρωπόµορφα ειδώλια θα µπορούσαν να θεωρούνται 
γυναικεία ή ανδρικά ανάλογα µε τις περιστάσεις. Θα µπορούσαν άλλωστε να παίζουν 
διαφορετικούς «ρόλους» φορώντας κατά καιρούς διαφορετικά ενδύµατα και 
εξαρτήµατα, ή ακόµη φέροντας διαφορετικά κεφάλια, όπως ίσως τα ακρόλιθα της ΤΝ και 
ορισµένα ειδώλια από το νεολιθικό Çatalhöyük. Οι "µάσκες" πήλινων ειδωλίων 
κυρίως του πολιτισµού Vinca (NN, πρβλ. Αχίλλειο ΜΝ), που µερικές φορές µπορούν να 
αφαιρεθούν, ίσως δεν οφείλονται απλά σε τεχνικές αιτίες κατασκευής. Οι 
προγενέστερες, µεγάλου µεγέθους, λίθινες µάσκες της Εγγύς Ανατολής (Κοιλάδα του 
Ιορδάνη, ΑΝ, Προκεραµεική Β) ίσως είχαν χρησιµοποιηθεί σε συλλογικές τελετές κατά 
τον J. Cauvin, ενώ ένα θραύσµα της Ύστερης Χαλκολιθικής (πολιτισµός Baden, 
Ουγγαρία) έχει ερµηνευθεί ως ανθρωπόµορφη µάσκα. Σε µάσκα, αν όχι σε είδωλο, 
φαίνεται ότι ανήκε εξάλλου ένα πήλινο θραύσµα της ΠΕΧ από τη Θερµή της Λέσβου. 
Πιθανό να υπήρχε εποµένως δυνατότητα «αλλαγής ταυτότητας» ενός ειδωλίου, όπως 
και των ένσαρκων προσώπων, ενώ µάσκες που φέρουν τα ίδια κοσµήµατα, στα ίδια 
σηµεία, όπως και τα σύγχρονα τους ειδώλια (τέλος NN, TN), περιέχονται σε τάφους του 
νεκροταφείου της Βάρνας. 
Ίσως µερικές φορές η διάκριση φύλου να γινόταν µε άλλους, άγνωστους κώδικες, και 

όχι µε την προφανή ένδειξη των γεννητικών πρωτογενών ή δευτερογενών (γενειάδα, 
αναλογίες µέσης και γοφών κλπ) χαρακτηριστικών, ή ίσως το φύλο δεν είχε σηµασία, 
διότι επρόκειτο για αναπαραστάσεις γενικώς ανθρώπων - είτε επρόκειτο για ζώντα 
µέλη είτε για προγόνους της κοινωνικής οµάδας. Το θέµα θα µπορούσε πάλι να είναι 
άτοπο, προκειµένου για την αναπαράσταση µη µυηµένων ακόµη στην τάξη των 
ενηλίκων ατόµων ή παιδιών, των οποίων το κοινωνικό φύλο δεν είχε ακόµη 
κατασκευασθεί. Είναι γεγονός ότι αναπαράσταση παιδιών έχει διαπιστωθεί πολύ 
σπάνια και δεν είναι αυτοτελής -µε εξαίρεση ίσως περιπτώσεις παιδιών µε φυσική 
αναπηρία (µογγολισµό: Πρόδροµος Θεσσαλίας, Ovcarovo και Goljamo Delcevo 
Βουλγαρίας, πρόκειται όµως για αποσπασµατικά αντικείµενα) -ενώ υπάρχουν και 
ειδώλια ενηλίκων µε φυσικές αναπηρίες ή ασθένειες (πχ Δισπηλιό, Θεσσαλία). 
Διαφορετικά πρόκειται για αναπαράσταση ενηλίκου µε βρέφος, είτε τη στιγµή της 
γέννας, όπως στην Κισσονέργα της Κύπρου (Ύστερη Χαλκοκρατία) είτε ως 
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"κουροτρόφου", όπως στο γνωστό παράδειγµα καθιστής µορφής από το Σέσκλο (ΝΝ), ή 
εγκύων γυναικών (αριθ. κατ. 6). Στην ΠΕΧ κυκλαδικές και κυπριακές µικρές 
µορφές παρίστανται πάνω στο κεφάλι άλλων µεγαλύτερων και ένα ειδώλιο 
από την Καππαδοκία φέρει εγχάρακτη ανθρώπινη µορφή πάνω στην κοιλιά. 
Ίσως λοιπόν τα άφυλα ειδώλια παραπέµπουν σε άτοµα που δεν έχουν ακόµη 

αποκτήσει κοινωνικό φύλο, η ταυτότητα του οποίου κατασκευάζεται εννοιολογικά και 
συµβολικά στη διάρκεια της ζωής, περνώντας από ένα στάδιο ηλικίας σε άλλο. Κατά τη 
διάβαση αυτή, εθνογραφικά και ανθρωπολογικά παραδείγµατα µας δείχνουν ότι νεαρά 
άτοµα θεωρούνται προσωρινά άφυλα ή αµφίφυλα µέχρις ότου αποκτήσουν ταυτότητα 
και αρχίσουν να επιτελούν και να ασκούν τις παραδεκτές γι'αυτή τους την ταυτότητα 
έµφυλες πρακτικές και δραστηριότητες, συµπεριφερόµενα σύµφωνα µε τους σχετικούς 
κανόνες της συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας. Σχετικώς πολλά είναι τα άφυλα 
κυκλαδικά ειδώλια που αναπαριστούν κάποια ενασχόληση, κυρίως αρκετές καθιστές 
µορφές, συµπεριλαµβανοµένων και αρπιστών, εκτός και αν αυτό οφείλεται σε τεχνική 
δυσκολία απόδοσης φαλλού σε καθιστά µαρµάρινα ειδώλια. Ωστόσο το φύλο θα 
µπορούσε να υπονοείται µε τον ρόλο ή τα εξαρτήµατα: σε ορισµένες κοινωνίες η 
διάκριση κοινωνικών φύλων δεν βασίζεται σε βιολογικά χαρακτηριστικά, αλλά στη 
συµπεριφορά, την ενεργό συµµετοχή σε συγκεκριµένες ασχολίες και την εµφάνιση. Ίσως 
τέλος πρόκειται για άτοµα κοινωνικού φύλου διαφορετικού ή ανεξάρτητου από τα δύο 
βιολογικά φύλα. 
Από τα υπόλοιπα ειδώλια, εφόσον η διατήρηση τους επιτρέπει τη διάκριση αυτή, 

υπερέχουν αριθµητικά οι γυναικείες µορφές, ενώ οι σαφώς ανδρικές είναι πολύ 
σπανιότερες, αν και υπάρχουν και µερικές ιθυφαλλικές. Οι τελευταίες, όπως και οι 
«τίκτουσες», οι «κουροτρόφοι» και οι σαφώς εγκυµονούσες (αριθ. κατ. 6) (και όχι 
απλώς ευτραφείς) γυναικείες µορφές είναι σχετικά σπάνιες. Η γνωστή ερµηνεία 
των γυναικείων κυρίως ειδωλίων ως εχόντων σχέση µε τη γονιµότητα της φύσης ή 
την αναπαραγωγή των ανθρώπων δεν φαίνεται λοιπόν να ευσταθεί, τουλάχιστον 
ως καθολική υπόθεση, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόµενο, η σχέση αυτή να 
υποδηλώνεται µε άλλους, µη προφανείς σε εµάς τρόπους. Αντίθετα, ορισµένες στάσεις, 
χειρονοµίες (αριθ. κατ. 14) ή τονισµένα χαρακτηριστικά γυναικείου ή ανδρικού φύλου 
(ίσως και του «τρίτου» φύλου) θα µπορούσαν να έχουν ερωτική ή/και διδακτική 
σηµασία, για παράδειγµα στο πλαίσιο µιας µύησης στην ενδεδειγµένη συµπεριφορά 
ενηλίκων. 
Παραµένει επίσης το πρόβληµα της σχετικά σπάνιας σαφούς αναπαράστασης του 

"πρώτου" φύλου. Εφόσον υπάρχουν, έστω µερικά, σαφώς ανδρικής µορφολογίας 
ειδώλια, δεν µπορούµε να υποστηρίξοµε ότι όλα τα άφυλα ειδώλια πρέπει να 
εννοούνται ως ανδρικά. Δεν είναι άλλωστε απαραιτήτως ανδρικά όλα τα νεολιθικά 
καθιστά σε κάθισµα ειδώλια, πράγµα που συµβαίνει µεν συχνά στη Θεσσαλία, αλλά 
αντίθετα στην Ανατολική Μακεδονία για παράδειγµα καθιστά είναι συχνά τα γυναικεία και 
στη Δυτική Μακεδονία (π.χ. Ποντοκώµη) και τα ανδρικά και τα γυναικεία, ενώ στις 
Κυκλάδες (ΠΕΧ) υπάρχουν τόσο γυναικεία, όσο και ανδρικά αλλά και άφυλα καθιστά σε 
κάθισµα µαρµάρινα ειδώλια. Τα πρωτοκυκλαδικά παραδείγµατα φαίνεται να 
επικεντρώνονται µάλλον στην αναπαράσταση ασχολίας, επαγγέλµατος, ή ιδιαίτερου 
καθεστώτος (status) ή περίστασης (µουσική,   πρόποση,...) παρά συγκεκριµένου φύλου, 
το οποίο όµως ίσως να ήταν αυτονόητο για τους χρήστες των ειδωλίων ακριβώς από το 
αναπαριστώµενο έργο, την ενασχόληση ή τη στάση. 
Υπάρχουν σπάνια νεολιθικά γυναικεία ειδώλια µε διαµόρφωση λαιµού και 

κεφαλιού που θυµίζει φαλλό (Θεσσαλία). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άλλα 
ανθρωπόµορφα ειδώλια φαίνεται να φέρουν (στη σωστή θέση) χαρακτηριστικά και των 
δύο φύλων (πρβλ. Ν. Hamilton), όπως σε θέσεις Karanovo III, πρώιµης φάσης Tripolje, 
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Cucuteni, ή Vinca, στη Μαγούλα Πανάγου Θεσσαλίας, στη ΝΝ της Θράκης [εικ. 2], και 
στην ΠΕΧ σε στήλη της Σκάλας Σωτήρος Θάσου και στις Κυκλάδες. Αυτό είναι ωστόσο 
συχνά συζητήσιµο και πρέπει να συνεκτιµάται µε τα γυναικεία και τυχόν άλλα ανδρικά 
ειδώλια κάθε θέσης. Μπορεί να ερµηνευθεί λογικά ως αµφιφυλία (ψευδο-
ερµαφροδιτισµός;) η ταυτόχρονη απόδοση φαλλού και µαστών, εφόσον η απόδοση των 
µαστών στα γυναικεία ειδώλια της ίδιας θέσης είναι παρόµοια και όχι εντονότερη, 
διαφορετικά, ή εάν αποδίδονται µε τον ίδιο τρόπο µαστοί και οµφαλός, µπορεί να 
πρόκειται απλώς για ανδρικά ειδώλια µε λεπτοµερέστερη απόδοση των (ανδρικών) 
µαστών, όπως προκειµένου για ορισµένα θεωρούµενα αµφίφυλα ειδώλια Cucuteni ή και το 
προαναφερθέν θεσσαλικό, που µάλλον είναι ανδρικά. 
Άλλωστε, πρέπει να σηµειωθεί ότι ορισµένα «αµφίφυλα» ειδώλια (ΝΝ της Μάκρης, 

Θράκη, ΝΝ-ΤΝ του πολιτισµού Cucuteni, και ΠΕΧ στη Θάσο και τις Κυκλάδες) φέρουν 
ζώνη στη µέση, αορτήρα, και ενδεχοµένως εγχειρίδιο-όπλο, εξαρτήµατα δηλαδή 
ανδρικών ειδωλίων του τέλους της ΝΝ ή της ΤΝ της Ανατολικής Μακεδονίας (Ντικιλί Τας 
και Δήµητρα [εικ. 4], ζώνη στη µέση και εξάρτηµα κάτω από τον ένα βραχίονα) και της 
Ρουµανίας (πολιτισµός Cucuteni, ζώνη και διαγώνιο εξάρτηµα -"αορτήρας"), µε 
πρωτοχαλκά παράλληλα στους "κυνηγούς/πολεµιστές" των Κυκλάδων και στις στήλες ή 
µενχίρ "πολεµιστών" που κάποτε φέρουν µαχαίρι, διπλό πέλεκυ και δόρυ (Βόρειο 
Αιγαίο). Όντως, µαστοί αποδίδονται µε εγχάραξη σε µία στήλη πολεµιστή της Σκάλας 
Σωτήρος Θάσου και σε µία άλλη από τη Σουφλί Μαγούλα (Λάρισας) και υπάρχουν 
κυκλαδικά ειδώλια µε φαλλό, µαστούς και εξαρτήµατα πολεµιστή, αλλά στην τελευταία 
περίπτωση µπορεί να πρόκειται για αλλαγή φύλου µαρµάρινου ειδωλίου µε 
διαφορετικό αρχικό προορισµό, λόγω ατυχήµατος κατά την κατασκευή. Εκτός από 
τυχόν αµφιφυλία, δεν µπορούµε να αποκλείσοµε το ενδεχόµενο να πρόκειται πάλι σε 
ορισµένες περιπτώσεις για παρενδυσία, ένδυση ατόµων του ενός βιολογικού φύλου µε 
ενδύµατα ή εξαρτήµατα που θεωρούνται σήµερα χαρακτηριστικά του άλλου, για 
παράδειγµα γυναικών µε περιβολή «πολεµιστή/κυνηγού». 
Υπάρχουν ωστόσο ανθρωπολογικά παραδείγµατα «τρίτου» κοινωνικού φύλου, 

ατόµων που παρουσιάζουν εκ γενετής χαρακτηριστικά και των δύο βιολογικών φύλων, 
κατάσταση που µαρτυρείται στην πραγµατικότητα σε ένα πολύ µικρό ποσοστό του 
παγκόσµιου πληθυσµού, αλλά και ορισµένων ατόµων που είναι µεν βιολογικά άνδρες ή 
γυναίκες, αλλά υιοθετούν για διάφορους λόγους την όψη, τη συµπεριφορά και τις 
ασχολίες του έτερου βιολογικού φύλου. Ο ιδιάζων, αµφίσηµος ρόλος τους µέσα στην 
κοινωνική οµάδα µπορεί να είναι συµβολικός, ακόµη και ιδιαίτερα βαρύνων στο 
πλαίσιο µυθολογιών, δοξασιών ή εθίµων. Εξάλλου η αµφιφυλία µπορεί να υιοθετείται εκ 
περιτροπής, και τότε η αντιστροφή των ρόλων, η παρενδυσία και γενικά αντιφατική 
συµπεριφορά παρατηρείται συχνά σε διαβατήριες τελετές ή ειδικότερα σε τελετές 
µύησης, και παραδείγµατα προσφέρει ακόµη και η κλασσική αρχαιότητα: από τη σφαίρα της 
ανατοµίας µεταφερόµαστε τότε στη σφαίρα της µεταφυσικής (π.χ. σαµανισµός, 
µαντική, λατρεία, µυθολογία κλπ). Η εξάλειψη των ορίων µεταξύ βιολογικών φύλων, 
είτε µε την απουσία ένδειξης τους σε ειδώλια, είτε µε την ταυτόχρονη απόδοση τους, 
ίσως µας µεταφέρει σε σφαίρες εκτός της αισθητής πραγµατικότητας, όπου τα όρια 
αυτά ενδέχεται να είναι ανύπαρκτα ή άνευ σηµασίας. 

 

2. Ζώα και υβρίδια 
 

Μολονότι στις αρχές της Νεολιθικής, όπως και στη Μεσολιθική (κυρίως της 
Ανατολίας), αναπαρίστανται συχνά άγρια και µάλιστα επικίνδυνα ζώα, θηλαστικά 
(αιλουροειδή), ψάρια και πτηνά, αλλά και ανθρωπο-ζωόµορφα υβρίδια, ωστόσο τα 
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νεολιθικά ζωόµορφα ειδώλια αναπαριστούν ως επί το πλείστον εξηµερωµένα ζώα, 
συχνότερα βοοειδή, αλλά και αιγοπρόβατα, λιγότερο συχνά χοίρους ή σκύλους, 
σπανιότερα άγρια ζώα (αριθ. κατ. 34), ελάφια, πτηνά, άρκτους, κατ'εξαίρεση 
αιλουροειδή, φίδια και βατράχους. Πολλές φορές η αναγνώριση και ταύτιση ειδών ζώων 
είναι αδύνατη ή αµφισβητήσιµη (αριθ. κατ. 7, 22) . Σε γενικές γραµµές, προτιµώνται τα 
κερασφόρα ζώα, των οποίων όµως οι αναπαραστάσεις είναι και ευκολότερο να 
αναγνωρισθούν, τόσο στη Νεολιθική όσο και στην ΠΕΧ. Στη νεολιθική εποχή, 
κερασφόρα, συµπεριλαµβανοµένων των βοοειδών, καθώς και άρκτοι, προέρχονται, εκτός 
από την ανατολική Μακεδονία (κυρίως Ντικιλί Τας, αλλά και Σιταγροί και ίσως 
αρκτόµορφο από τη Δήµητρα), και από τη Θράκη και ένα περίαπτο άρκτου από το 
σπήλαιο του Κίτσου, χοίροι από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, αιγοπρόβατα από τη 
Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Σάµο και την Κόρινθο. Ειδώλια φυσικής πανίδας λιµναίων 
θέσεων και γενικότερα περιοχών υγροτόπων προέρχονται πάλι από το Maliq της 
Αλβανίας και το Διµήνι (ΝΝ και ΤΝ, πτηνά, επίσης από τη Σάµο και ίσως τους 
Σιταγρούς), από το Δισπηλιό (τέλος ΜΝ, ερπετά, ψάρι) και από τη Νέα Νικοµήδεια (ΑΝ, 
βάτραχοι). 
Αν και θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι ορισµένα ειδώλια αγρίων ζώων είχαν 

σχέση µε το κυνήγι (π.χ. ελάφια, Δισπηλιό) και τα πολυπληθή ειδώλια εξηµερωµένων µε την 
κτηνοτροφία, δεν υπάρχει απαραίτητα αντιστοιχία µε τα οστά-κατάλοιπα 
διατροφής µιας θέσης: η σηµασία που αποδίδεται στην αναπαράσταση δεν συµβαδίζει 
υποχρεωτικά µε τις πρακτικές σκοπιµότητες και την σπουδαιότητα που είχε η 
πραγµατική πανίδα για την τροφή. Για παράδειγµα, η οικονοµική σηµασία των 
βοοειδών στη Θεσσαλία είναι σηµαντική στη ΝΝ, αλλά τα ειδώλια τους είναι λιγότερα από 
ό,τι σε άλλες περιοχές. Ίσως πάλι ορισµένα ζώα, κυρίως άγρια, µε λίγα κατάλοιπα οστών, 
που µικρογραφούνται σε ορισµένες θέσεις, όπως οι άρκτοι, ή απεικονίζονται πολύ 
σπάνια, όπως τα αιλουροειδή, ήταν σηµαντικά γιατί παρείχαν το δέρµα ή τη γούνα 
τους -που δεν έχουν µεν σωθεί, υπάρχουν όµως ενδείξεις για τη χρήση τους, πχ για την 
κάλυψη δαπέδων ή ως ενδύµατα ή εξαρτήµατα (Θεσσαλία, Çatalhöyük)-, ή ίσως 
καταναλωνόντουσαν µόνο σε ειδικές περιστάσεις, για παράδειγµα για συµβολικούς 
λόγους. Στο Çatalhöyük τα οστά των συνηθέστερα αναπαριστώµενων ζώων (µεταξύ 
άλλων αιλουροειδών) είναι σπάνια, η επιλογή φαίνεται ότι ήταν ιδεολογική και 
πολιτισµική. 
Ίσως λοιπόν η αναπαράσταση ορισµένων τουλάχιστον ζώων δεν παρέπεµπε στις 

χρησιµοθηρικές δραστηριότητες των κατοίκων, αλλά σε ορισµένες συµβολικές ανάγκες. 
Ανθρωπολογικά παραδείγµατα δεν λείπουν. Ο τοτεµισµός αναφέρεται συχνά σε αυτή τη 
συνάρτηση: ορισµένα ζώα (όπως και φυτά), όχι απαραίτητα βρώσιµα, θα µπορούσαν να 
αποτελούν σύµβολα µιας κοινωνικής οµάδας ή ενός γένους. Άγρια και επικίνδυνα ζώα θα 
µπορούσαν πάλι να προσωποποιούν δυνάµεις της φύσης, µε σκοπό τη συµπαθητική 
µαγεία, είτε ακόµη για την επιτυχία του κυνηγιού, ή για να αποφευχθεί η επίθεση τους 
στον οικισµό ή στα κοπάδια του. Έχουν βρεθεί πήλινα ειδώλια βοοειδών µε 
ενσωµατωµένες λεπίδες "εικονικής" σφαγής σε λάκκο κάτω από το έδαφος οικίας στο 'Ain 
Ghazal της Ιορδανίας (ΑΝ) [εικ. 7], και διάφορα ειδώλια αγρίων ζώων θραυσµένα ή 
"πληγωµένα" µε βέλη σε λάκκο στο Çatalhöyük. Μία ειδική κατηγορία λεπτοµερειακών 
ειδωλίων της βορειοανατολικής Πελοποννήσου (ΠΕΧ, Κόρινθος, Λέρνα, Τίρυνθα) που 
ίσως εµφανίζονται ήδη από τη Νεολιθική περίοδο, αναπαριστά σφάγια, κυρίως κριών 
και βοοειδών, µε πληγές σε συγκεκριµένα σηµεία του σώµατος. Μπορεί να πρόκειται για 
υποκατάσταστα σφαγίων, είτε πρόκειται για συµπαθητική µαγεία π.χ. για να 
αυξηθεί το κρέας των κοπαδιών, είτε για «µάθηµα», συµβολικής ή πραγµατικής σφαγής. 
Πάντως τα «θύµατα» δεν φαίνεται να παρίστανται νεκρά, αλλά όρθια µε ανοιχτά µάτια, και 
εξάλλου από τις ίδιες θέσεις της ΠΕΧ προέρχονται παρόµοια ειδώλια που δεν φέρουν 
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πληγές. 
Στην ΠΕΧ διακρίνονται θεµατικές προτιµήσεις (ειδικευµένοι συµβολισµοί;) ανά 

περιοχές, αφού, ενώ οι ανθρώπινες µορφές είναι ιδιαίτερα πολυάριθµες στο 
Βορειοανατολικό Αιγαίο (Τροία, Θερµή, Ίµβρος), τις Κυκλάδες, αλλά και την Κρήτη και 
την Αττική (µε κυκλαδική επίδραση), οι ζωϊκές µαρτυρούνται κυρίως σε ορισµένες θέσεις 
της Νότιας Ελλάδας: κυρίως στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τη Βοιωτία, πολύ 
σπανιότερα στον βορειοελλαδικό χώρο (π.χ. Βάλκαν Εξπόρτ). Τα περισσότερα 
ζωόµορφα παριστάνουν βοοειδή και κατά δεύτερο λόγο αιγοπρόβατα. Πολλά κοπάδια 
αιγοπροβάτων και βοοειδών πρέπει να υπήρχαν όντως τότε κυρίως στη Νότια Ελλάδα, και 
τα περισσότερα από τα πολυάριθµα ζωόµορφα ειδώλια των Λιθαρών (Βοιωτία) 
παριστάνουν ταύρους. Στη Μακεδονία πάλι, όπου τα αντίστοιχα ειδώλια είναι σπάνια, 
πρέπει να υπήρχε µεγάλος αριθµός βοοειδών, µε βάση τα κατάλοιπα οστών. Η συχνή 
αναπαράσταση ζώων, στην Πελοπόννησο ιδίως, ίσως προκύπτει από ενδιαφέρον για 
νέες γεωργικές τεχνολογίες στην περιοχή κατά την ΠΕΧ (D. Pullen). Αντίστοιχες 
µαρτυρίες προέρχονται από το Ezerovo (Βουλγαρία), όπου τα πολυάριθµα ειδώλια 
ζώων έχουν συσχετισθεί µε την αυξανόµενη σηµασία της κτηνοτροφίας. Συχνότερα 
είναι τώρα τα ειδώλια πτηνών, αλλά πρόκειται κυρίως για περίαπτα (Κυκλάδες, 
Πελοπόννησος). 

 
Ορισµένα νεολιθικά ειδώλια βοοειδών έχουν διάτρητα ρύγχη, ή ίχνη νήµατος γύρω 

από το λαιµό (Σάµος, Ιορδανία), υποδηλώνοντας ίσως ότι πρόκειται για εξηµερωµένα 
ζώα, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις θα µπορούσε να αντικατοπτρίζεται η χρήση 
υποζυγίων: ορισµένα ζωόµορφα αγγεία αναπαριστούν τετράποδα που µεταφέρουν 
στην πλάτη τους αγγεία (νεότερες νεολιθικές φάσεις στο Ντικιλί Τας, τους Σιταγρούς και 
το Δισπηλιό, Χαλκολιθική Παλαιστίνης). Ωστόσο, η χρήση αυτή µαρτυρείται µε 
βεβαιότητα αργότερα, στην ΠΕΧ, στην οποία χρονολογούνται και ειδώλια ζευγµένων 
βοδιών (Νεµέα). 
Το φύλο των ζώων δηλώνεται πολύ σπάνια στη Νεολιθική εποχή (Pernik, Vidra), 

όπως και η εγκυµοσύνη (π.χ. σε ειδώλια χοίρου και αγελάδας από το Ovcarovo της 
Βουλγαρίας και στη Θεσσαλία). Αντίθετα, στην ΠΕΧ ο τρόπος αναπαράστασης είναι 
γενικά πολύ ρεαλιστικότερος: δηλώνονται λεπτοµερώς οφθαλµοί, κέρατα, ρύγχος, 
ανοιχτό στόµα, ρουθούνια, τρίχωµα, γεννητικά όργανα και πληγές (κυρίως στην 
Πελοπόννησο). Μαρτυρείται όµως και στις δύο περιόδους, όπως και για τα 
ανθρωπόµορφα ειδώλια, διττός τρόπος αναπαράστασης, φυσιοκρατικότερος και 
λεπτοµερέστερος αλλά και περισσότερο αφηρηµένος, ενώ τα ζωόµορφα αγγεία είναι 
συνήθως επιµελώς διακοσµηµένα. 
Επιπλέον, υπάρχουν υβριδικές µορφές, τόσο σε αυτόνοµα ειδώλια όσο και -κυρίως-σε 

µέρη κατασκευών ή αγγείων: κεφάλια µε ανάµιξη ανθρωπόµορφων και ζωόµορφων 
στοιχείων (αριθ. κατ. 34;), µορφές µε χαρακτηριστικά ταυτόχρονα διαφορετικών ειδών 
ζώων, ανθρωπόµορφα ειδώλια µε "πτηνόµορφο" κεφάλι (πολλά παραδείγµατα) (αριθ. 
κατ. 16, 21), άρκτοι ή γυναίκες κουροτρόφοι (πολιτισµός Vinca, NN). Σώµα ανθρώπου 
συνδυασµένο µε κεφάλι ζώου ή τετράποδα µε ανθρωπόµορφο κεφάλι µαρτυρούνται π.χ. 
στο Pavlovci και το Valac (νεότερη φάση Vinca). Ακόµη και περίαπτα µορφών που 
θυµίζουν βατράχους µπορούν να "διαβασθούν" συχνά ως γυναίκες τίκτουσες και 
αντιστρόφως (Anza, Αχίλλειο, Σιταγροί κλπ). Ορισµένα ζωόµορφα ειδώλια φέρουν µη 
πραγµατικά χαρακτηριστικά, για παράδειγµα έχουν τρία κέρατα, και κερασφόρα 
βοοειδή (Βουλγαρία, Anza) φέρουν κόκκινο κύκλο στο µέτωπο ή ένα ανάγλυφο εξόγκωµα 
ή µια µικρή οπή ανάµεσα στα κέρατα. Υβρίδια απαντώνται και στην ΠΕΧ, όπως είναι 
τα πτηνόσχηµα ανθρωπόµορφα ειδώλια από κέρατο ελαφιού από το Ezero. Η εµπρόθετη 
αυτή αµφισηµία δείχνει µετακίνηση ανάµεσα στα είδη, ακόµη και ανάµεσα στον 
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άνθρωπο και τα ζώα, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία «τεράτων» ή ίσως µυθικών όντων. 
Όπως µε τα αµφίφυλα και άφυλα ανθρωπόµορφα ειδώλια, ξεπερνούµε τα όρια των 
βιολογικών ειδών και µάλλον βρισκόµαστε στις σφαίρες του συλλογικού φαντασιακού, αν 
όχι των µυθολογιών. 
Οι µαρτυρούµενες παραστάσεις φυτών είναι πολύ σπάνιες, και πρόκειται κυρίως 

για περίαπτα σε σχήµα καρπών (Θεσσαλία) ή ένα µοναδικό δένδρο από την Ανατολική 
Μακεδονία (Κρυονέρι Κερδυλλίων). 

 

3. Μίµηση του τεχνητού περιβάλλοντος 
 

Μεγάλων διαστάσεων οµοιώµατα εξωτερικού κτιρίων προέρχονται π.χ. από τις 
θέσεις Slatino και Rakitovo (ΑΝ), Ovcarovo, Ruse, Kodzadermen (ΝΝ, ΤΝ) και ίσως ένα 
θραύσµα από το Ντικιλί Τας (ΝΝ). Εξωτερικό κτιρίων απεικονίζεται, σε µικρές 
διαστάσεις, κατ'εξοχήν στη ΜΝ, κυρίως στη Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα (Μυρρίνη, 
Βοίβη, Κραννών, Χαιρώνεια) και τη Βουλγαρία (Ruse), ενώ µαρτυρούνται οµοιώµατα 
διώροφων κτιρίων από τη Μαγούλα Μπουκούµ (Θεσσαλία) και το Cascioarele 
(Ρουµανία), το τελευταίο µεγάλων διαστάσεων. Το εσωτερικό οικίας τονίζεται 
ιδιαίτερα στη ΝΝ, όπως στα οµοιώµατα από τη Μακεδονία (Σιταγροί) και τη Θεσσαλία 
(Πλατειά Μαγούλα Ζάρκου  [εικ. 10], Οτζάκι), αλλά και από το Ovcarovo (Βουλγαρία), 
το Porodin (Πελαγονία), την Popudnia (Ουκρανία) [εικ. 11]. Σηµειώνεται ότι δεν έχουν 
βρεθεί καλύµµατα που να αντιστοιχούν σε ανοιχτά οµοιώµατα εσωτερικού κτιρίων, αν και 
υπάρχουν αυτόνοµες στέγες µικρότερων διαστάσεων (Δήµητρα, ΝΝ) [εικ. 9], ενώ σε 
ορισµένες περιπτώσεις τα οµοιώµατα εξωτερικού κτιρίων δεν έχουν δάπεδο. Βέβαια, το 
πραγµατικό δάπεδο ενός κτιρίου µπορεί να χρησιµεύσει ως δάπεδο του οµοιώµατος 
κτιρίου που είναι τοποθετηµένο επάνω του. Είναι όµως σαφές ότι τα οµοιώµατα 
(κυρίως εξωτερικού) κτιρίων δεν αποτελούν πάντα πιστά αντίγραφα της 
πραγµατικότητας: ορισµένα δεν έχουν ούτε πόρτα ούτε παράθυρα, και άλλα φέρουν 
οπές σε µη αναµενόµενα σηµεία (π.χ. στο δάπεδο τους). 
Σε ορισµένες περιοχές και επί µέρους περιόδους της Νεολιθικής (κυρίως ΝΝ) 

υπάρχουν ειδώλια κατασκευών (φούρνων), αλλά και επίπλων, αγγείων και εργαλείων. Σε 
θέσεις της Ανατολικής (Ντικιλί Τας, Σιταγροί, Κρυονέρι) κυρίως, αλλά και της 
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (Μακρύγιαλος, Σταυρούπολη, Γιαννιτσά Β ήδη 
από την ΑΝ), όπως και στην Α. Βουλγαρία και τη Ρουµανία (κυρίως πολιτισµός 
Gumelnita: Ovcarovo, Kodzadermen, Vinica, Gumelnita, Cascioarele, Goljamo Delcevo, 
Sultana, Vidra, αλλά και πολιτισµός Pre-Cucuteni και Cucuteni, τέλη ΝΝ και ΤΝ) έχουν 
βρεθεί πολλά ειδώλια επίπλων, τραπέζια, σκαµνιά, πολυθρόνες ή "καναπέδες". 
Ιδιαίτερα πολλά οµοιώµατα φούρνων προέρχονται από το Ντικιλί Τας, ενώ 
µαρτυρούνται και στους Σιταγρούς. Λίγα πήλινα οµοιώµατα εργαλείων (αξινών) 
προέρχονται από τη Θεσσαλία, τους Σιταγρούς και τη Βουλγαρία και µικρογραφικά 
κουτάλια από το Ντικιλί Τας. 
Μικρογραφικές βάρκες, µονόξυλα και πλοιάρια χωρίς ιστίο διαφόρων τύπων, 

κυρίως εσωτερικής ναυσιπλοΐας, και πιθανόν κατάλληλα για ειδικευµένες χρήσεις και 
συγκεκριµένες ανάγκες -π .χ. πέρασµα ποταµών, ψάρεµα σε λίµνες, µεταφορά φορτίων-
προέρχονται κυρίως από θέσεις κοντά σε λίµνες και ποτάµια, όπως είναι ο Πηνειός και η 
λίµνη Κάρλα στη Θεσσαλία και η λίµνη της Καστοριάς, αλλά και θέσεις της 
Πελαγονίας και της Αλβανίας µεταξύ άλλων. Τα οµοιώµατα αυτά αντικατοπτρίζουν 
την εξέλιξη τύπων και τεχνολογίας και πιθανόν χρήσης διαφορετικών πρώτων υλών 
από την ΑΝ/ΜΝ στη ΝΝ. Η µορφολογία και οι περιβαλλοντικές πληροφορίες 
επιτρέπουν την υπόθεση ότι ενδέχεται, σε πρωϊµότερες εποχές, να χρησιµοποιόντουσαν 
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δερµάτινα σκάφη (Δ. Μακεδονία, ίσως Θεσσαλία) ή ίσως και σκάφη από φλοιό δένδρου 
(σηµύδας, Δ. Μακεδονία), ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι στη ΝΝ-ΤΝ χρησιµοποιόντουσαν 
απλά ή και διπλά µονόξυλα και κάποτε σύνθετα µονόξυλα εξελιγµένων τύπων. 
Συνθετότεροι τύποι σκαφών που θα µπορούσαν να είναι ποντοπόρα µαρτυρούνται σε 
περιοχές εγγύτερες στη θάλασσα, ίσως στη Θεσσαλία (Τσαγκλί) [εικ. 14] και µάλιστα στις 
Κυκλάδες. Η συχνότερη µίµηση σκαφών σε συγκεκριµένες περιοχές (π.χ. Θεσσαλία, Δ. 
Μακεδονία) και περιόδους (κυρίως τέλος της ΜΝ, αρχές της ΝΝ) ίσως ανάγεται σε 
κλιµατικές µεταβολές ή εξαιρετικά τοπικά περιβαλλοντικά φαινόµενα, π.χ. πληµµύρες. 
Στην ΠΕΧ τα οµοιώµατα (εξωτερικού) κτιρίων και επίπλων είναι σχετικά σπάνια 

(ΒΑ Αιγαίο, Κυκλάδες) σε σχέση µε τη Νεολιθική εποχή. Έπιπλα απεικονίζονται 
µερικές φορές σε σύµφυση µε καθιστά κυκλαδικά ειδώλια. Πάντως φαίνεται ότι το 
εσωτερικό των σπιτιών δεν ενδιαφέρει τώρα, και ίσως έχοµε εδώ άλλη µια ένδειξη για την 
εξέλιξη προς µια συλλογική µάλλον παρά «οικογενειακή» αντιµετώπιση των 
συµβολικών αντικειµένων, που ίσως συµβαδίζει µε τη στροφή προς κοινοτικές ή 
«πρωτοαστικές» συγκεντρώσεις σε κοινούς χώρους εκτός των οικιών (βλ. παρακάτω). 
Αντίθετα αυξάνονται σηµαντικά, εκτός από τα πλοία, και τα µικρογραφικά εργαλεία: 
στο Ezero (Βουλγαρία) για παράδειγµα είναι πολυάριθµα τα πήλινα και λίθινα 
οµοιώµατα διάτρητων αξινών, ενώ στην Πολιόχνη και τους Σιταγρούς έχουν βρεθεί 
πήλινα. Μαρτυρούνται αρκετά µικρογραφικά µετάλλινα εργαλεία (Σάµος, Λευκάδα, 
Κρήτη), τάση που προϋπάρχει ήδη στη Βάρνα. Στην ΠΕΧ περισσότερα οµοιώµατα 
πλοίων, τύπων που µάλλον προέρχονται κυρίως από εξελιγµένα σύνθετα µονόξυλα, 
είναι γνωστά από τα νησιά του Αιγαίου, κυρίως τις Κυκλάδες, την Κρήτη αλλά και τη 
Λέσβο, µε σπανιότερα µερικά απλούστερα σκάφη (Τροία), ενώ υπάρχει σηµαντικός 
αριθµός πήλινων οµοιωµάτων τροχών από τη Βουλγαρία (Ezero). Αυτή η προτίµηση για 
την απεικόνιση πλοίων και εργαλείων, σε συνδυασµό µε την τάση απεικόνισης 
ασχολιών (π .χ. πρωτοκυκλαδικών µουσικών), µάλλον δείχνει, εκτός τις επιδόσεις στα 
θαλάσσια ταξίδια, ενδιαφέρον για επαγγέλµατα, ασχολίες ή συντεχνίες στην κατ'εξοχήν 
εποχή των αρχών της επαγγελµατικής ειδίκευσης. 
Τα µικρογραφικά αγγεία µαρτυρούνται, εκτός από τις περιπτώσεις συνύπαρξης, στη 

Νεολιθική, µε οµάδες ειδωλίων και οικοσκευής (βλ. παρακάτω), πολύ συχνά σε 
διάφορες θέσεις (π.χ. Ντικιλί Τας, Σιταγροί, Προµαχώνας, Κρυονέρι Κερδυλλίων, 
Μακρύγιαλος, Σταυρούπολη, Δισπηλιό), σε ποικίλους αριθµούς. Τα νεολιθικά είναι 
στην πλειοψηφία τους ανοιχτά αγγεία ατοµικής κατανάλωσης (φιάλες, κύπελλα, 
θήλαστρα) ενώ λιγότερα είναι τα αγγεία αποθήκευσης ή συλλογικής χρήσης (πίθοι, 
αµφορείς, πυξίδες, πρόχοι). Ενώ στη Μακεδονία υπάρχουν µικρογραφικά αγγεία 
πολλών τύπων, στη Θεσσαλία για παράδειγµα πρόκειται κυρίως για αγγεία ατοµικής 
χρήσης. Είναι ωστόσο δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς πάντα ακριβείς τύπους αγγείων, 
ενώ οι στατιστικές επηρεάζονται απο το γεγονός ότι µέχρι πρόσφατα η διάκριση σε 
µικρογραφικά αγγεία δεν γινόταν συστηµατικά στις δηµοσιεύσεις. 
Τα µικρογραφικά αγγεία είναι ιδιαίτερα πολυάριθµα σε θέσεις της ΠΕΧ, και 

µάλιστα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Πρόκειται κυρίως για αγγεία ατοµικής χρήσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των θηλάστρων, κουταλιών και «σαλτσιέρων». Ακολουθούν, 
επίσης σε σηµαντικό αριθµό, τα αγγεία συλλογικής χρήσης για αποθήκευση και 
µεταφορά ή για προετοιµασία της τροφής και σερβίρισµα (πρόχοι). Ορισµένοι τύποι 
αγγείων φαίνεται ότι προτιµώνται σε ορισµένες περιοχές, αλλά είναι γεγονός ότι π.χ. τα 
ανοιχτά µικρογραφικά αγγεία απλών τύπων είναι ευκολότερο να κατασκευασθούν. 
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4. Συµπλέγµατα και διαµελισµοί 
 

Στη Νεολιθική εποχή, µερικές κατηγορίες αντικειµένων δείχνουν σύµφυση 
ανθρώπινων µορφών µε το κάθισµα τους (αριθ. κατ. 11), ενώ φέρουν σκεύος [εικ. 1], 
αγγείο ή βρέφος ("κουροτρόφοι"), ζώων µε το φορτίο τους (συνήθως αγγεία, π.χ. 
Σιταγροί, Ντικιλί Τας), τραπεζιών µε αντικείµενα τοποθετηµένα πάνω τους ή σπιτιών 
µε τις εσωτερικές τους κατασκευές (φούρνους, πλατφόρµες, διαχωριστικά 
τοιχία), τα αποθηκευτικά τους αγγεία και ενοίκους [εικ. 10, 11]. Στην ΠΕΧ υπάρχουν 
σύνθετα µαρµάρινα ειδώλια µουσικών (αρπιστών, αυλητή), και άλλων µορφών (ειδώλιο 
καθιστό σε κάθισµα, ειδώλιο που κάνει «πρόποση»). Σε αυτές τις περιπτώσεις τα 
πρωτότυπα αναπαρίστανται µόνιµα ενωµένα και δείχνουν κάποιο ανεκδοτολογικό θέµα, 
αφήγηση ή συνειρµό. 
Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει µε τα διπλά ή τριπλά ενωµένα ειδώλια και τα 

συµπλέγµατα οµοίων ειδωλίων. Δύο εναγκαλισµένες ίσου µεγέθους και απόλυτα 
όµοιες, συχνά άφυλες µορφές (ΑΝ ή ΜΝ, Θεσσαλία (Δοµένικο), και ΠΕΧ, Κυκλάδες) 
ίσως χορεύουν ή δηλώνουν κάποια ιδιαίτερη σχέση (αδέλφια, δίδυµοι, συγγενείς;). Δύο 
µάλλον ανδρικές πρωτοκυκλαδικές µορφές υποστηρίζουν ανάµεσα τους µία µικρή 
άφυλη µορφή που κάθεται στα ενωµένα χέρια τους. Ίσως εδώ πρέπει να καταταγούν 
ορισµένα νεολιθικά ειδώλια µε δύο ή περισσότερα κεφάλια και ένα σώµα (Διµήνι, 
Πευκάκια, Ραχµάνι, Vinca Plocnik), ή διπλά ειδώλια ενωµένα από τους γοφούς και 
κάτω (Θεσσαλία,  Vinca, Precucuteni), δύο χωριστά ειδώλια ενωµένα ("ζεύγος"; 
Gumelnita), δύο γυναικείοι κορµοί σε ένα σώµα (Çatalhöyuk), ή τα ειδώλια της ΠΕΧ µε δύο 
ή περισσότερα κεφάλια από την Καππαδοκία και την Κύπρο. Στη Νεολιθική εποχή 
αναπαρίστανται ακόµη ορισµένα δικέφαλα ζώα (Ντικιλί Τας, Νίκαια και Μαγουλίτσα 
Θεσσαλίας). Έχει προταθεί ότι η εικόνα περιγράφει συνουσία, αλλά οπωσδήποτε δεν 
είναι ρεαλιστική, αφού πρόκειται µάλιστα συχνά για βοοειδή. Δεν µπορούµε εποµένως να 
αποκλείσοµε κάποιο συµβολισµό, µε θέµα σκηνή εκτός πραγµατικότητας, για 
παράδειγµα από κάποια µυθολογική διήγηση, ή µε σκοπό τη συµπαθητική µαγεία. 
Κατά καιρούς δίνεται αντίθετα έµφαση σε συγκεκριµένα µεµονωµένα στοιχεία, 

παραδείγµατος  χάριν κατασκευάζεται ολόκληρο ειδώλιο που αναπαριστά 
"βραχυγραφία" σώµατος (391), µόνο ένα µέρος του (συχνά το κατώτερο τµήµα 
γυναικείου σώµατος) µε ή χωρίς πόδια (π.χ. Πρόδροµος ΑΝ, Σιταγροί, Σταυρούπολη 
ΜΝ), αλλά και ένα πόδι, ή το φαλλό (Ακροπόταµος ΜΝ, σπήλαιο Κίτσου, Άγιο Γάλας 
Χίου, Σκοτεινή Θαρρουνίων ΝΝ). Πρόκειται συχνά για περίαπτα, όπως και τα 
φαλλόσχηµα (Κυκλάδες, Εµπόριο), και σε σχήµα ποδιού (Ζυγουριές, Άγιος Κοσµάς 
Λέρνα, Κρήτη) λίθινα, οστρέινα ή οστέινα αντικείµενα της ΠΕΧ. Συνήθως η τάση 
ερµηνεύεται ως συµβολισµός του µέρους αντί του όλου (pars pro toto). Εξάλλου, σε 
νεολιθικά ζωόµορφα και ανθρωπόµορφα σκεύη, τράπεζες, κουτάλια, σκεύη και αγγεία 
(συχνά στην Ανατολική κυρίως Μακεδονία), αλλά και σε οµοιώµατα κτιρίων 
(Θεσσαλία, Δισπηλιό, Porodin) απαντώνται ενσωµατωµένα µέρη ειδωλίων, π.χ. κεφάλια 
πάνω στη στέγη, ή οι λαβές ή τα πόδια για παράδειγµα είναι διαµορφωµένα κατά 
τρόπον ώστε να αναπαριστούν ολόκληρες µορφές ή τµήµατα τους (κεφάλι (395), πόδια, 
φαλλό). Το µεγάλο, µικρότερο όµως από το φυσικό µέγεθος κεφάλι αγρίου ζώου -ίσως 
λιονταριού- ή υβριδίου από τα Βασιλικά (397) αποτελούσε µέρος άγνωστης 
κατασκευής. Ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα αγγεία και καλύµµατα απαντώνται και 
στην ΠΕΧ (π.χ. Τροία, Κυκλάδες, Μάνικα), οπότε υπάρχουν και λίθινα παραδείγµατα. 
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5. Κλίµακες: Από το σχεδόν µνηµειώδες στο µικροσκοπικό 
 

Όπως προαναφέρθηκε, µεγάλου έως και φυσικού ή υπερφυσικού µεγέθους λίθινα 
είδωλα αγρίων ζώων µαρτυρούνται στη Μεσολιθική και τις αρχές της Νεολιθικής των 
Βαλκανίων και της Ανατολίας, και γύψινα ανθρωπόµορφα που φθάνουν ή ξεπερνούν το 
ένα µέτρο σε ύψος σε πρώιµες φάσεις της Νεολιθικής της Συροπαλαιστίνης ('Ain 
Ghazal, Ιεριχώ), όπου µαρτυρούνται και ανθρώπινα κρανία µε πρόσθετα πλασµένα 
πρόσωπα από γύψο και µάτια από όστρεο ή λίθο. 
Στη Νεολιθική περίοδο, συνηθέστερα είναι τα (αρχικά) µεγέθη περίπου από 4-5 έως 15-

20 εκατοστά για τα ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα, αλλά υπάρχουν και ειδώλια πολύ 
µικρού µεγέθους (391) (µέχρι 1,5 εκατοστό), χωρίς να πρόκειται απαραιτήτως για 
περίαπτα, και άλλα που ξεπερνούν τα 30 εκατοστά, µάλιστα φθάνουν το µισό ή και το ένα 
µέτρο, αν όχι περισσότερο. Όταν η πρώτη ύλη είναι όστρεο ή οστό περιορίζονται φυσικά 
οι δυνατότητες, πράγµα που δεν συµβαίνει µε τον πηλό, οπότε πρόκειται σαφώς για 
εσκεµµένη επιλογή διαστάσεων, αλλά µέσα σε κάποια λογικά, εφικτά από τεχνική άποψη 
όρια, όσον αφορά τα µεγάλα είδωλα. 
Τα σπάνια στον ελληνικό χώρο µεγάλου ή φυσικού µεγέθους κεφάλια ή κρανία 

κερασφόρων ζώων µε επικάλυψη πηλού, όπως στο Δισπηλιό και το Ντικιλί Τας (τέλος 
της ΜΝ και πρώτο µέρος της ΝΝ: τέλος 6ης χιλιετίας, αρχές της 5ης), που θα 
µπορούσαν να θεωρηθούν και αυτά ως είδωλα, φαίνεται ότι ανήκαν σε εξηµερωµένα 
ζώα. Το βοοειδές του Ντικιλί Τας, όπως και διάφορα ζωόµορφα παράλληλα 
βορειότερων περιοχών των Βαλκανίων και πρωιµότερα παραδείγµατα από την 
Ανατολία, ήταν µάλλον ανηρτηµένο σε εσωτερικό τοίχο ή χώρισµα κτιρίου, όπως 
δείχνει η λεία και επίπεδη πίσω όψη του, ενώ άλλα (εκ των οποίων και υβριδικά, ίσως και 
ανθρωπόµορφα κεφάλια) ήσαν τοποθετηµένα σε υποστηρίγµατα (Opovo, Jakovo-
Kormadin), συχνά κοντά σε εστίες ή φούρνους (φάση Vinca-Plocnik), είτε κοντά στην 
είσοδο κτιρίου (Gradesnica), ενώ αποµιµήσεις τους απαντώνται συνήθως σε οµοιώµατα 
εξωτερικού κτιρίων, κυρίως σε άκρα δοκών στέγης ή άνω µέρος τοίχων (Gumelnita, 
Koros, Cascioarele). Ανάλογη ανάρτηση κερασφόρου κεφαλιού ή µόνο κεράτων σε 
κατακόρυφη επιφάνεια µάλλον µιµείται σε µικρογραφία αποσπασµατική πινακίδα της 
Δήµητρας (τέλη ΜΝ) [εικ. 8]. 
Είδωλα µεγάλου µεγέθους επίσης, αλλά όχι φυσικού, µε µέγιστη αρχική διάσταση 

από περίπου 50 εκ. έως ένα µέτρο ή και περισσότερο, προέρχονται από τη Βουλγαρία, 
Ρουµανία, Θεσσαλία (καθιστό ιθυφαλλικό της ΝΝ), το Κοσσυφοπέδιο (Gladnice, 90 εκ. 
ύψος) και τη Μακεδονία. Μεγάλου µεγέθους πήλινα ανθρωπόµορφα ή υβριδικά 
κεφάλια που ήσαν ενωµένα µε κορµούς, τοποθετηµένα σε υπόβαθρα ή ενσωµατωµένα σε 
κατασκευές (πρβλ. αριθ. κατ. 34) προέρχονται από το τέλος της 5ης χιλιετίας από την 
Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο (νεότερες φάσεις πολιτισµού Vinca από Jakovo 
Kormadin, Predionica, Gomolava, Vinca, και πρωϊµότερο -Starcevo Π-, διαφορετικού 
τύπου από την Pristina). Συχνά διατηρούνται µέχρι το λαιµό και αγνοούµε τη 
διαµόρφωση του υπόλοιπου σώµατος ή βάσης/υπόβαθρού τους. Άλλα αποσπασµατικά 
παραδείγµατα µαρτυρούνται από το Ντικιλί Τας, καθώς και από την Αγορά της Αθήνας 
και την Κεφάλα της Κέας (ΤΝ, λίγο µικρότερα σε µέγεθος). Ένα γλυπτό από 
ποταµίσια πέτρα από τον Προµαχώνα (αρχές ΝΝ) που βρέθηκε κοντά σε εστία µπορεί 
να είναι φαλλόσχηµο ή να αναπαριστά ανδρική γονατισµένη µορφή µε τονισµένο 
κεφάλι και φύλο. Επίσης, ανθρωπόµορφα αγγεία-ειδώλια µεγάλων διαστάσεων που 
πλησιάζουν το ένα µέτρο σε ύψος έχουν βρεθεί π.χ. στην ανατολική Θράκη (Toptepe, 
τέλος της 6ης χιλιετίας) και την Ουγγαρία ( Linearbandkeramlk, πολιτισµός Tisza). 
Πρόστυπα σε επίπεδες επιφάνειες είδωλα ύψους 40 ή 50 εκ. µαρτυρούνται επίσης 
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(αρχές της 5ης χιλιετίας) από την Topolnica και φαίνεται ότι αποτελούσαν 
διακόσµηση κτίσµατος. Μεγάλα, σχεδόν δισδιάστατα ειδώλια διαφορετικών τύπων 
προέρχονται από θέσεις του πολιτισµού Cucuteni. 
Μαρτυρούνται ακόµη µεγάλα ζωόµορφα ειδώλια χοίρων, ήδη από την ΑΝ στη Νέα 

Μάκρη Αττικής, ΜΝ στο Οτζάκι, ΝΝ στην Anza, τη Δήµητρα και τη Vinca (και 
«λύκου»). Δύο πήλινες «προτοµές» µεγάλου µεγέθους βρέθηκαν στο δάπεδο κατοικίας 
του τέλους της 6ης σιλιετίας στα Γιαννιτσά Β (ανασκαφές Π. Χρυσοστόµου), σε κοντινή 
απόσταση  µεταξύ τους, και θεωρήθηκε ότι θα µπορούσαν να αποτελούν 
σχηµατοποιηµένα ειδώλια ή πλαστική διακόσµηση στέγης, αν δεν είχαν σχέση µε κάποια 
οικοτεχνική δραστηριότητα. Αρκετά πήλινα αντικείµενα µεγάλου µεγέθους (45-62 εκ. 
µέγιστη διάσταση) µε ενσωµατωµένα κέρατα ή οστά κριών ή βοοειδών βρέθηκαν στη 
Συρία (Tell Sabi Abyad, αρχές 6ης χιλιετίας) και θα µπορούσαν να αναπαριστούν ζώα. 
Η συνύπαρξη στην ίδια αρχαιολογική θέση ειδωλίων σε διαφορετικές κλίµακες, και 

µάλιστα στη Νεολιθική εποχή (π.χ. Ντικιλί Τας, Δήµητρα, Σταυρούπολη, Μακρύγιαλος, 
Δισπηλιό, στο Ovcarovo οµοιώµατα κτιρίων διαφορετικού τύπου και µεγέθους) δείχνει 
ότι προοριζόντουσαν για διαφορετικές χρήσεις. Όντως, στην ίδια θέση εµφανίζονται 
συχνά τρεις υποκατηγορίες µεγέθους των ανθρωπόµορφων ειδωλίων, και δύο ή τρεις 
των ζωόµορφων, στα οποία προστίθενται τα πολύ µεγάλα είδωλα (κεφάλια) σχεδόν 
φυσικού µεγέθους ή τα βουκράνια. Τα πολυάριθµα, σχετικά µεγάλου µεγέθους, ειδώλια 
άρκτων (ΝΝ, κυρίως Ντικιλί Τας, Vinca), αλλά και βοοειδών της Ανατολικής 
Μακεδονίας (ΝΝ, Ντικιλί Τας) συνυπάρχουν µε µικρά ειδώλια βοοειδών και 
αιγοπροβάτων. Σε διαφορετικές κλίµακες κατασκευάζονται και τα οµοιώµατα, όπως οι 
οθόνες-διαχωριστικά παραπετάσµατα από το Ovcarovo, ή τα ειδώλια ανθρώπινων 
µορφών και επίπλων που βρέθηκαν µαζί από ΝΝ θέσεις της Ρουµανίας (Poduri, 
Precucuteni ΙΙ, αρχές 5ης χιλιετίας). Τα µικρογραφικά κτίρια ανήκουν γενικά σε τρεις 
κατηγορίες, µε µέγιστη διάσταση αντίστοιχα περίπου 10, περίπου 20 (οµοιώµατα 
εσωτερικού κτιρίων) και περίπου 50 εκατοστά, τα δέ οµοιώµατα πλοιαρίων 
µαρτυρούνται και αυτά σε διαφορετικά µεγέθη (λιγότερο από 10 εκατοστά, 10 έως 20, 
αλλά και 20 έως 30 εκατοστά). Τα µικρογραφικά αγγεία, τόσο της Νεολιθικής, όσο και της 
ΠΕΧ, κατατάσσονται, ανεξαρτήτως τυπολογίας πρωτοτύπων, σε δύο τουλάχιστον 
υποκατηγορίες, τα µικροσκοπικά (1-3 εκ.) και τα µεγαλύτερα, (εως 8-10 εκ.) (µέγιστη 
διάσταση). Τα τελευταία θα µπορούσαν να έχουν πρακτική χρησιµότητα, σε αντίθεση µε 
τα εντελώς µικροσκοπικά, στα οποία είναι δύσκολο να τοποθετηθεί περιεχόµενο, και για 
τα οποία έχει προταθεί ότι ήταν παιδικά παιχνίδια, όταν δεν αποτελούν µέρος «σκηνής 
λατρείας» (βλ. παρακάτω). 
Στην ΠΕΧ µαρτυρούνται πολλές κλίµακες στα ανθρωπόµορφα ειδώλια, αλλά είναι 

αρκετά τα σχετικά µεγάλου µεγέθους, όπως από την Τροία, τη Σκάλα Σωτήρος και τον 
Εµποριό Χίου, θραύσµατα πήλινου κεφαλιού από τη Σάµο και ειδώλου ή µάσκας από τη 
Θερµή Λέσβου και πολλά κυκλαδικά µαρµάρινα ειδώλια. Αυτή η τάση για φυσικό και 
υπερφυσικό µέγεθος µαρτυρείται εντονότερα στην ΠΕΧ µε τις ανθρωπόµορφες 
στήλες-µενχίρ, κάποτε µε παράσταση "πολεµιστών", του Βορειοανατολικού κυρίως 
Αιγαίου (Θάσος, Τροία, αλλά και Θεσσαλία και ίσως Δυτική Μακεδονία, καθώς και ΒΑ 
Βουλγαρία, ΝΑ Ρωσία, Δοβρουτσά). Είναι σαφές ότι η χρήση τέτοιων µεγάλων ειδώλων 
πρέπει να ήταν διαφορετική από τα ειδώλια µέσου όρου (βλ. παρακάτω). 
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IV. TΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 

1. Τοποθέτηση στον χώρο και οπτικές γωνίες 

 

Αποτελεί γενικό χαρακτηριστικό των νεολιθικών, κυρίως πήλινων, 
ανθρωπόµορφων και ζωόµορφων ειδωλίων η τρισδιάστατη ιδιότητα τους, εφόσον 
παρουσιάζουν στο θεατή επεξεργασµένες πλευρές κάτω από όλες τις οπτικές γωνίες, µε 
συνήθη εξαίρεση τη βάση τους, κατά κανόνα σταθερή. Έτσι, γυναικεία ειδώλια που 
κρατούν βρέφος ή κάποιο αντικείµενο, γυναικεία ή ανδρικά που είναι καθιστά µε ή 
χωρίς κάθισµα (Θεσσαλία, Μακεδονία), χορεύουν(;) (Θεσσαλία) ή φέρουν διακόσµηση, 
κοσµήµατα ή εξαρτήµατα στην πλάτη (Ντικιλί Τας), και ιδίως όσα αναπαρίστανται στη 
«στάση της γέννας» (Θεσσαλία) µπορούν να θεωρηθούν περίβλεπτα. Μερικές φορές 
όµως, για να γίνουν ορατά ορισµένα µέρη του σώµατος τους (όπως είναι τα γεννητικά 
όργανα, π.χ. Αχίλλειο, Μαγούλα Πανάγου, ή σωµατικές αναπηρίες, π.χ. Δισπηλιό) που 
µάλιστα τονίζονται, τα ειδώλια πρέπει να (ανα)στραφούν. Αυτό σηµαίνει χειρισµό και 
µετακίνηση των ειδωλίων, και µάλιστα όσων δεν έχουν πολύ µεγάλες διαστάσεις και 
βάρος. 
Δυνατότητα µετακίνησης δείχνουν ή ανεξάρτητη (κινητή) στέγη της Δήµητρας [εικ. 9] 

και τα νεολιθικά οµοιώµατα εσωτερικού σπιτιού µε µέγιστη διάσταση περίπου 20 
εκατοστά (Πλατειά Μαγούλα Ζάρκου [εικ. 10], Σιταγροί, Ovcarovo,...) που αποτελούν 
ένα είδος δοχείου, των οποίων εξάλλου τα κινητά ανθρωπόµορφα ειδώλια-ένοικοι, 
ίσως µια οικογένεια (Πλατειά Μαγούλα Ζάρκου), µπορούν να αφαιρεθούν από το 
εσωτερικό του οµοιώµατος. Η ταφή τους κάτω από το δάπεδο στον τελευταίο οικισµό το 
απέκλεισε παρόλ'αυτά, τουλάχιστον στην τελική τους χρήση. Είναι σαφές πάντως ότι οι 
διαφορετικές κατηγορίες οµοιωµάτων κτιρίων πρέπει να είχαν διαφορετικές 
πρακτικές χρήσεις. Μεγάλα οµοιώµατα εξωτερικού κτιρίων (µε µέγιστη διάσταση περ. 50 
εκατοστά), που ίσως κάποτε κάλυπταν ανάλογες «σκηνές» ειδωλίων ανθρώπων και 
επίπλων (Ovcarovo), είναι λιγότερο εύκολο να µετακινηθούν, και βέβαια, όταν δεν 
έχουν δάπεδο, δεν µπορούν να µετακινηθούν ταυτόχρονα µαζί µε το περιεχόµενο τους. 
Τα νεολιθικά µεγάλα είδωλα από άψητο πηλό ή γύψο έχουν σχετικά µεγάλο βάρος και 

είναι εύθραυστα, έχουν µετωπική όψη, είναι ασταθή (π.χ. τα είδωλα του 'Ain Ghazal, ύψους 
ενός µέτρου έχουν πάχος 5-10 εκ.) και ίσως τα τοποθετούσαν εµπρός σε τοίχο ή κόγχη. 
Εξάλλου, µεγάλα κεφάλια ή κρανία µε πήλινη κάλυψη/βουκράνια συνήθως βρίσκονται 
ενσωµατωµένα σε κατασκευές ή τοίχους. Πρέπει να ήσαν εµφανή µεν, αλλά πάλι θεατά 
µόνο κατά µέτωπο (ΝΝ Ντικιλί Τας, Çatalhöyük και ήδη από τις αρχές της Νεολιθικής, 
π.χ. Jerf-el-Ahmar της Συρίας). Τα είδωλα αυτά αποτελούν βασικά όµως µέρη κτιρίων 
που είναι εξ ορισµού δύσκολο ή και αδύνατο να µετακινηθούν. 
Όσον αφορά µικρότερα, κινητά ειδώλια, στο τέλος της Νεολιθικής, ειδώλια από 

οστό, µάρµαρο και πηλό, τα σταυρόσχηµα και τα ακρόλιθα (Θεσσαλία, Δ. Μακεδονία, 
Πελαγονία, Αλβανία) προαναγγέλλουν την τάση της ΠΕΧ, κατά την οποία τα 
περισσότερα ανθρωπόµορφα ειδώλια (σχηµατικά κατά 60%) κάθε µεγέθους είναι 
κατ'εξοχήν "δισδιάστατα" ("σανιδόσχηµα") και µετωπικά, εφόσον έχουν µικρό πάχος σε 
σχέση µε το πλάτος τους (Μάνδαλο) και συχνά ακόσµητη πίσω όψη, και ανατρέπονται 
εύκολα ή δεν µπορούν καθόλου να σταθούν όρθια (Θερµή Λέσβου [εικ. 5-6], Ίµβρος, 
Κυκλάδες), έστω και αν αναπαρίστανται σε όρθια στάση. Άν αυτό δεν οφείλεται στην 
πρόθεση να αναπαρασταθούν ξαπλωµένα, αυτή η µορφολογία θα µπορούσε να έχει 
κάποια σχέση µε την πρώτη ύλη, που σε αυτή την περίοδο είναι κατ'εξοχήν ο λίθος/το 
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µάρµαρο και κατά δεύτερο λόγο το οστό ή κέρατο. Ωστόσο, ακόµη και τα πήλινα 
ειδώλια είναι επίπεδα (Θερµή, Μάνδαλο) και µε όχι ιδιαίτερα σταθερή ισορροπία, ενώ 
µαρτυρούνται και ειδώλια κατ'εξοχήν δισδιάστατα από όστρακο πήλινου ή λίθινου 
αγγείου (Τροία, Μολυβόπυργος, Θήρα). Μια κατηγορία λίθινων, πολύ σχηµατικών 
ειδωλίων («βιολόσχηµα»), βασικά ωοειδούς σχήµατος µε πλάγιες αντιθετικές εγκοπές 
στο επίπεδο της «µέσης» (Μολυβόπυργος (αριθ. κατ. 27), Πολιόχνη, Κυκλάδες), απαντάται 
και σε πηλό (Εµπόριο), αλλά πολλά από τα λίθινα αντικείµενα µε αντιθετικές εγκοπές 
(ΒΑ Αιγαίο, Κυκλάδες), ιδίως όταν δεν διαφοροποιείται το κάτω από το άνω µέρος τους, 
δεν πρέπει να ήσαν ειδώλια, αλλά εργαλεία, π.χ. βαρίδια ψαρέµατος. Τα λεγόµενα 
«αγκυρόσχηµα ειδώλια», των οποίων το σχήµα δεν έχει καµία σχέση µε τις τότε 
χρησιµοποιούµενες πραγµατικές άγκυρες, πρέπει επίσης να ήσαν εργαλεία: η σπάνια 
προσθήκη µαστών εντάσσεται µάλλον στον ανθρωποµορφισµό σκευών και εργαλείων. 
Η χρήση και η σηµασία των οστέινων ανθρωπόµορφων ειδωλίων του τέλους της 

Νεολιθικής ήδη είναι διαφορετική από εκείνες των πήλινων ειδωλίων. Είναι σαφές ότι 
συχνά τα «δισδιάστατα» οστέινα ή οστρέινα ειδώλια, κατ'ανάγκην µικρού µεγέθους, 
όπως και τα µετάλλινα αλλά και ορισµένα µικρά λίθινα (Σιταγροί, Σάλιαγκος, Τηγάνι), 
ήσαν περίαπτα ή εξαρτήµατα ένδυσης, όπως και άλλα αντίστοιχα ανθρωπόµορφα, 
ζωόµορφα, πτηνόµορφα κλπ αντικείµενα από οστό, κέρατο, λίθο ή µέταλλο, τόσο της 
Νεολιθικής όσο και της ΠΕΧ. 
Πιθανόν η αναζήτηση της µετωπικότητας των ανθρωπόµορφων ειδωλίων στην ΠΕΧ να 

οφείλεται σε διαφορά στην καθεαυτό χρήση τους, εάν τα ειδώλια δεν µετακινούνταν -αυτό 
είναι προφανές τουλάχιστον για τα µεγαλύτερα εξ αυτών και για τις στήλες-µενχίρ- 
αλλά ήσαν µονιµότερα στηριγµένα σε τοίχο ή άλλη κατακόρυφη επιφάνεια, ή σε κόγχη 
(Kusura Μικράς Ασίας, κυκλαδικοί τάφοι Λούρου και Σύρου), ή ισορροπηµένα όρθια µε 
τη βάση να εισχωρεί στο έδαφος (όπως στην Τροία και όπως ήδη ειδώλια του πολιτισµού 
Cucuteni της Μολδαβίας), ή τοποθετηµένα οριζόντια. Το ίδιο συµβαίνει ακόµη και 
όσον αφορά οστέινα ειδώλια ή ανθρωπόµορφα αντικείµενα (Πολιόχνη, Τροία, 
Εµπόριο) που είναι βέβαια σχετικά µικρά, ορισµένα τουλάχιστον φερόντουσαν µάλλον ως 
περίαπτα, και η δισδιάστατη µορφολογία τους οφείλεται ώς ένα βαθµό στην πρώτη ύλη. 
Ωστόσο, το σχήµα (περίγραµµα) τους θυµίζει ειδώλια και στήλες της ΠΕΧ, το δε κατώτερο 
άκρο τους είναι συχνά φθαρµένο ή σπασµένο, σαν να εισχωρούσε σε κάποιο υπόθεµα (ή 
σαν να ήσαν εργαλεία, άγνωστης όµως χρήσης). 
Φαίνεται ότι έχοµε λοιπόν εδώ µία σηµαντική διαφορά στην καθεαυτήν χρήση 

ειδωλίων µεταξύ Νεολιθικής και ΠΕΧ, το ότι δηλαδή στην ΠΕΧ δεν θα χρειαζόταν τα 
ειδώλια να «δρουν», να µετακινούνται στο χώρο συνοδεύοντας κάποιες οικοτεχνικές, 
καθηµερινές δραστηριότητες, τάση που παρατηρείται στη Νεολιθική εποχή. Η λύση θα 
ήταν ίσως ότι µεγάλα τουλάχιστον είδωλα, όπως τα ασταθή κυκλαδικά και οι στήλες, 
βρισκόντουσαν στο ύπαιθρο και οι κάτοικοι και όχι τα ειδώλια έπρεπε να µετακινηθούν προς 
συγκεκριµένους χώρους συγκέντρωσης (βλ. παρακάτω). 
Σε προφανή αντίθεση προς την µετωπικότητα των ανθρωπόµορφων ειδωλίων της 

ΠΕΧ, στα «σφάγια» ή «θύµατα», ιδιαίτερη κατηγορία ζωόµορφων ειδωλίων της 
Πελοποννήσου (ΠΕΧ) που προαναφέρθηκε, ορισµένες πληγές διακρίνονται µόνο αν το 
ειδώλιο αναποδογυρισθεί, πράγµα που επιτρέπει την υπόθεση ότι ο σκοπός, άν όχι 
αποτροπαϊκός/µαγικός µπορεί να ήταν διδακτικός, όσον αφορά τα ακριβή σηµεία 
(κοιλιά, λαιµός) όπου έπρεπε να πληγούν τα ζώα. 
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2. Τα «συµφραζόµενα», υποθέσεις ερµηνείας και προτάσεις χρήσεων 

και λειτουργιών 
 

Γενική διαπίστωση (πρώτα από τον P. Ucko) αποτελεί το ότι δεν υφίσταται µια και 
µοναδική ερµηνεία όλων των ειδωλίων κάθε προέλευσης και εποχής, αλλά 
διαφοροποίηση ανά επί µέρους περιόδους και περιοχές, ή και θέσεις, που µπορεί να 
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, αλλά ακόµη και το ότι τα ειδώλια της ίδιας θέσης δεν 
είναι απαραιτήτως ταυτόσηµα. Η ποικιλία χρήσεων και λειτουργιών υποδηλώνεται από 
ενδογενείς στα ειδώλια παράγοντες, όπως είναι το σχετικό τους µέγεθος, µικρογραφικό, 
κοντά στο µέσο όρο ή σχεδόν µνηµειώδες, η δυνατότητα και οι ενδείξεις πρακτικής 
χρησιµοποίησης, η µορφολογία, κλπ, αλλά και από εξωγενείς ενδείξεις, κυρίως τις 
συνθήκες και συνάφειες εύρεσης, µεταξύ άλλων την τυχόν επαναλαµβανόµενη 
συνύπαρξη µε άλλες κατηγορίες ευρηµάτων ή τον συνδυασµό µεταξύ κατηγοριών 
ειδωλίων. Τα «συµφραζόµενα» αυτά (context), για τα οποία δυστυχώς οι πληροφορίες 
σπανίζουν, παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο για την κατανόηση του πλαισίου µέσα στο 
οποίο λειτούργησαν τα ειδώλια κατά την τελευταία τους χρήση. Με βάση αυτά τα 
στοιχεία διαγράφονται κάποιες τάσεις που αφορούν, πρέπει να τονισθεί, συγκεκριµένες 
περιόδους, περιοχές και κατηγορίες ειδωλίων. 

 

α. Καθηµερινές ανησυχίες 
 
Η καθηµερινή φροντίδα για την επιβίωση στις προβιοµηχανικές κοινωνίες έχει 

βασικό στόχο την εξασφάλιση επάρκειας τροφίµων και τη διατήρηση τους πέραν των 
περιόδων αφθονίας, την προστασία ανθρώπων, ζώων, κοπαδιών, χωραφιών, σοδειάς, 
κτιρίων από τις φυσικές καταστροφές και τις δυνάµεις της φύσης, τα ατυχήµατα, τις 
ασθένειες και ενδεχοµένως τις βλέψεις µη φιλικών ή ανταγωνιστικών πληθυσµών ή 
αρπακτικών ζώων. Η αποτροπαϊκή ή συµπαθητική µαγεία αποτελεί ένα από τα µέσα στα 
οποία µπορεί να προσφύγει µία δεισιδαίµων κοινωνική οµάδα µε στόχο τη 
διατήρηση της ευηµερίας (πρβλ. Γ. Θεοχάρη και Ν. Παπαχατζή). Έχει επίσης προταθεί 
(Γ. Χουρµουζιάδης) ότι η χρήση των νεολιθικών ειδωλίων µπορεί να ανάγεται σε µια 
«προσπάθεια επικοινωνίας µεταξύ των κατοίκων του οικισµού σε περιπτώσεις που η 
στοιχειώδης µορφή της γλώσσας και η έλλειψη ενός τρόπου γραφής δηµιουργούσε 
προβλήµατα στην προώθηση της διαµόρφωσης των βασικών στοιχείων της κοινωνικής 
ζωής, τις συναλλαγές, την παραγωγή τροφής, τη βιολογική µύηση για την οργάνωση της 
οικογενειακής ζωής κλπ». 
Συµβολικά αντικείµενα ενσωµατώνονται µέσα στην προϊστορική καθηµερινότητα, 

επαναλαµβάνονται, ακόµη και πολλαπλασιάζονται, µέσα στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
και συµβολικές συµπεριφορές συνοδεύουν τις καθηµερινές δραστηριότητες. Η γειτνίαση 
και πιθανή σχέση των ειδωλίων µε τη φωτιά, εστία ή φούρνο, είναι διαπιστωµένη τόσο στη 
Νεολιθική, όσο και στην ΠΕΧ. Ένα ειδώλιο βρέθηκε ενσωµατωµένο µέσα στο 
υπόβαθρο ενός φούρνου στο Tirpesti (Precucuteni, NN), και ειδώλια έχουν πλασθεί µέσα σε 
οµοιώµατα εσωτερικού σπιτιών Tripolje-Cucuteni (NN-TN) δίπλα στην εξέδρα ή στο 
φούρνο [εικ. 11]. Δεν αποκλείεται ο ρόλος τους να ήταν προστατευτικός, αν δεν 
πρόκειται για οικιακή λατρεία. Άλλωστε, µερικά σκεύη ή αγγεία µε ζωόµορφες 
αποφύσεις ή µορφή ολόκληρου ζώου ήταν ίσως λυχνάρια ή θυµιατήρια (ΝΝ, Ντικιλί 
Τας, πολιτισµός Vinca και Βουλγαρία). Εξάλλου η εστία/ο φούρνος αποτελεί το 
επίκεντρο της καθηµερινής ζωής (φως, θέρµανση, πυρήνας οικογενειακών/κοινωνικών 
συγκεντρώσεων, παρασκευή τροφής, κλπ). Μικρή συγκέντρωση ειδωλίων (δύο ή τρεις 
γενεές οικογένειας;) µαρτυρείται µέσα σε οµοίωµα εσωτερικού σπιτιού µε τον φούρνο 
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και την εξέδρα του (Πλατειά Μαγούλα Ζάρκου, ΝΝ [εικ. 10] που βρέθηκε θαµµένο 
κοντά στο φούρνο σπιτιού και ερµηνεύθηκε, όπως και άλλα οµοιώµατα σπιτιών ή 
στέγης, ανθρωπόµορφα ειδώλια ή κοσµήµατα που είχαν ταφεί σε θεµέλια ή 
πασσαλότρυπες σπιτιών (Βουλγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία), ως προσφορά θεµελίωσης 
για την προστασία του σπιτιού και των ενοίκων του. Ο αριθµός ειδωλίων (τουλάχιστον δύο 
φύλων;) µέσα στο ανοιχτού τύπου οµοίωµα της Πλ. Μαγούλας Ζάρκου είναι πολύ 
µικρότερος από εκείνον των µεταγενέστερων (ΝΝ Π) οµάδων κυρίως γυναικείων 
ειδωλίων, που δεν έχουν σχέση µε οµοιώµατα εσωτερικού σπιτιών (βλ. παρακάτω). 
Φούρνοι ωστόσο βρίσκονται συχνά σε αυλές και γενικότερα χώρους κοινούς σε 

γειτονικά κτίρια και οι συµβολικές συµπεριφορές στις οποίες εµπλέκονται τα ειδώλια 
που βρίσκονται εκεί θα µπορούσαν να συνδέονται µε τις µικρές κοινωνικές οµάδες 
αυτών των σπιτιών. Φαίνεται λοιπόν πιθανό ότι αυτές οι πρακτικές θα µπορούσαν να 
επιτελούνται και σε ευρύτερο από το στενά εννοούµενο οικογενειακό πλαίσιο, π.χ. στο 
πλαίσιο µικρού αριθµού οικογενειών/νοικοκυριών σε γειτονικά σπίτια που 
µοιραζόντουσαν τον ίδιο φούρνο και την αυλή (π.χ. Αχίλλειο, ΜΝ). 
Ανθρωπόµορφα ειδώλια έχουν βρεθεί µέσα ή κοντά σε σιρούς ή αποθηκευτικούς 

χώρους (ΝΝ, ΤΝ) στο Μάνδαλο, τον Αρκαδικό, τον Σάλιαγκο, το Ραχµάνι, αλλά και το 
Selevac, το Medvenjak (θέσεις Vinca), το Çatalhöyük και το Hacilar, και σε συνάρτηση µε 
τριπτήρες ήδη στον Άγιο Πέτρο (ΜΝ), όπου µαρτυρείται εντατική επεξεργασία σπόρων. 
Ανθρωπόµορφα ειδώλια αντιστοιχούν σε ισάριθµους µυλόλιθους κοντά σε φούρνο 
κτιρίου (Sabatinovka, ΝΝ), ενώ ανάγλυφες ή εγχάρακτες ανθρωπόµορφες παραστάσεις 
(π.χ. Ντικιλί Τας), και µάλιστα ζεύγος ανδρικής και γυναικείας µορφής (π.χ. Σκοτεινή 
Θαρρουνίων, Ρουµανία ΤΝ) κοσµούν αποθηκευτικά πιθάρια. Φαίνεται ότι υπήρχε 
προφυλακτική/αποτροπαϊκή σχέση της ανθρώπινης µορφής µε την αποθήκευση καρπών ή 
σπόρων και την παρασκευή της τροφής, ενώ ήδη έχει αναφερθεί η ενσωµάτωση 
σπόρων µέσα στον πηλό ειδωλίων, που, ακόµη και αν δεν ήταν ηθεληµένη, πάντως 
δείχνει γειτνίαση του χώρου πλασίµατος των ειδωλίων µε χώρους που περιείχαν 
σπόρους. Εξάλλου, φαίνεται ότι και ορισµένα µικρογραφικά αγγεία κλειστών τύπων 
περιείχαν σπόρους δηµητριακών (Όλυνθος, Θεσσαλία) ή καµµένο ξύλο (Παράδεισος). 
Η σχέση της ανθρώπινης µορφής και µε την κατανάλωση τροφής µαρτυρείται από τις 

ανθρωπόµορφες κεφαλές µε λαιµό ή ολόκληρα ειδώλια που κοσµούν λαβές πήλινων 
αρυτήρων διαφόρων µεγεθών (Ντικιλί Τας, ΝΝ), αλλά και λαιµούς αγγείων (π.χ. στα 
Βασιλικά), ενώ χέρια απεικονίζονται στο µέσον τους. Τα τέχνεργα αυτά δεν αποτελούν 
αυτόνοµα ειδώλια -που παραδοσιακά θεωρούνται ως µη χρηστικά αντικείµενα-, 
δείχνουν όµως τη διαρκή σύνδεση των εικονογραφικών αυτών θεµάτων και της 
συµβολικής χροιάς τους µε πρακτικές, καθηµερινές χρήσεις. 
Στο 'Ain Ghazal (AN), δύο ειδώλια κτυπηµένων ζώων [εικ. 7] βρέθηκαν το ένα δίπλα 

στο άλλο µέσα σε ένα µικρό λάκκο καλυµµένο µε πλάκα σχιστόλιθου κάτω από το 
δάπεδο στη γωνία ενός δωµατίου, ενώ ένας πήλινος ταύρος βρέθηκε σε αποθηκευτικό 
λάκκο µαζί µε οστά βοοειδούς. Τα ειδώλια άγριων κτυπηµένων ζώων που βρέθηκαν σε 
λάκκο του Çatalhöyük περιλάµβαναν ένα αγριογούρουνο, ένα ελάφι και βοοειδή, ενώ 
ειδώλια εξηµερωµένων ζώων βρέθηκαν ανάµεσα σε τοίχους κτιρίων. Μικρά ή 
µεγαλύτερα (µέχρι 24 αντικείµενα) σύνολα ζωόµορφων ειδωλίων θα µπορούσαν να 
απεικονίζουν κοπάδια, κυρίως βοοειδών, αλλά και προβάτων (ΝΝ, Βουλγαρία, 
Ovcarovo, Sabac-Jela, Drenovac, Sultan), και µάλιστα κάποτε συµπεριλαµβάνονται και 
έγκυοι αγελάδες (Ovcarovo). Πιθανόν πρόκειται για συµπαθητική µαγεία για την 
προστασία των κοπαδιών, ή για την επιτυχία του κυνηγιού στις περιπτώσεις 
κτυπηµένων αγρίων ζώων, ή για την ευηµερία στις περιπτώσεις ταφής ειδωλίων σε λάκκους 
σπιτιών. 
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Στο λεγόµενο ιερό της Νέας Νικοµήδειας (ΑΝ) βρέθηκαν ανθρωπόµορφα ειδώλια 
αλλά και τετρακόσιες περίπου λεπίδες πυριτόλιθου και εκατοντάδες πήλινα 
«κουπόνια» (βλ. κεφ. Ενδείξεις...γραφής) καθώς και δύο λίθινες αξίνες ιδιαίτερα 
µεγάλου µεγέθους. Ίσως και εδώ η παρουσία των ειδωλίων ήταν προστατευτική, εφόσον το 
µεγάλο αυτό, µάλλον κοινό κτίριο περιείχε πολύτιµα, χρηστικά αλλά και συµβολικά 
αντικείµενα που πιθανώς ανήκαν σε όλη την κοινότητα. 
Εκτός από τις ήδη πρώϊµες σχέσεις µε τροφοπαρασκευαστικούς και αποθηκευτικούς 

χώρους, παρατηρείται επίσης και συνάφεια ανθρωπόµορφων ειδωλίων µε εργαλεία 
ύφανσης ή γνεσίµατος, βαρίδια αργαλειού και σφονδύλια, τουλάχιστον από τη ΝΝ και 
εξής. Στη Μάκρη, πήλινα υφαντικά βαρίδια έχουν µορφή ανθρώπινων κεφαλιών, ένα 
ειδώλιο βρέθηκε πάνω σε σωρό υφαντικών βαρών στη Ρουµανία (ΝΝ), και 
επανειληµµένη συνεύρεση ειδωλίων και σφονδυλιών µαρτυρείται στο Ντικιλί Τας (ΝΝ). 
Ειδώλια και οµοιώµατα βρέθηκαν κοντά σε όρθιο αργαλειό στο Radingrad (Βουλγαρία, 
ΝΝ). Στη ΝΝ και ΤΝ παρατηρείται και συνεύρεση µε περόνες και κοσµήµατα, κυρίως από 
σπόνδυλο (Ντικιλί Τας -µαζί µε διακοσµηµένα κλειστά µικρογραφικά αγγεία-, 
Σιταγροί, Παράδεισος, Ραχµάνι, Φράγχθι, ίσως Κορύκειο Άντρο), πιθανόν για την 
προστασία ή τον έλεγχο (οικογενειακών; ατοµικών;) αγαθών και αντικειµένων γοήτρου 
σε µια εποχή µε αυξανόµενη κοινωνική διαφοροποίηση. Πολλά κοσµήµατα 
αναπαρίστανται συχνά εξάλλου péanv σε ειδώλια και µάλιστα στη ΝΝ, και ορισµένα 
ειδώλια και ειδώλια-αγγεία µάλλον έφεραν πραγµατικά κοσµήµατα (ανατολική 
Μακεδονία) [εικ. 3]. Μάλιστα ένα ανθρωπόµορφο αγγείο (ΤΝ, Vidra, πολιτισµός 
Gumelnita) έφερε ένα χρυσό κόσµηµα και συνευρέθη µε οµάδα ειδωλίων. 
Παρόλο που ο θάνατος µελών της κοινωνικής οµάδας αποτελούσε και αυτός 

καθηµερινή, µη κατανοητή πραγµατικότητα, οι ταφικές συνάφειες ειδωλίων, και 
µάλιστα ανθρωπόµορφων, αποτελούν εξαίρεση στη Νεολιθική εποχή (πολιτισµός 
Hamangia), ενώ τα πλούσια ευρήµατα του νεκροταφείου της Βάρνας είναι κυρίως 
µετάλλινα, οστέινα ή λίθινα κοσµήµατα, περίαπτα ή εξαρτήµατα. Στην Ελλάδα, 
ελάχιστα πήλινα ανθρωπόµορφα ειδώλια περιείχαν τα νεκροταφεία στην Πλατειά 
Μαγούλα Ζάρκου (ΝΝ), στους Βαρεµένους Γουλών (ΑΝ) και στην Κεφάλα Κέας (ΤΝ). 
Είναι όµως γεγονός ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα ειδώλια δεν βρέθηκαν µέσα στους 
τάφους (ή µέσα στα ταφικά αγγεία) αλλά σε γειτνίαση µε αυτούς, ή σε χώρους καύσης, και 
άρα δεν ανήκαν υποχρεωτικά στους νεκρούς. Στην Κεφάλα, η οποία χρονολογείται από το 
τέλος της Νεολιθικής και ίσως προεικονίζει συνήθειες της ΠΕΧ, και της οποίας ο 
οικισµός εγκαταλείφθηκε σχετικά γρήγορα στη συνέχεια (οι κάτοικοι πιθανόν 
επέστρεψαν στην Αττική από όπου προερχόντουσαν), οι συνθήκες είναι ιδιάζουσες: οι 
νεκροί είχαν ταφεί εµπρός στην πρόσβαση προς τον οικισµό και δίπλα στην ακτή όπου 
πιθανόν έφθασαν και αποβιβάσθηκαν οι πρώτοι έποικοι. Ίσως δηλαδή εδώ ο σύνδεσµος 
των ζώντων µε τους νεκρούς και η ανάµνηση τους είχε άλλες προεκτάσεις. Ζωόµορφα 
αγγεία διαφορετικών τύπων µαρτυρούνται σπάνια, στον τάφο ενός ενηλίκου (Σέρβια, 
ΝΝ) και ως ταφικό αγγείο ενός παιδιού (Πλατειά Μαγούλα Ζάρκου, ΝΝ). 
Μικρογραφικά αγγεία, κυρίως φιάλες ή κύπελλα και θήλαστρα, βρέθηκαν κατ'εξαίρεση σε 
τάφους παιδιών (ΝΝ: Αγία Σοφία Μαγούλα, Πλατειά Μαγούλα Ζάρκου στη 
Θεσσαλία, και ΜΝ, µαρµάρινο: Φράγχθι). Άτεχνα µικρογραφικά αγγεία βρέθηκαν όµως σε 
ανασκαφική συνάφεια µε τις περισσότερες ταφές καύσης στο νεκροταφείο της 
Σουφλί Μαγούλας (Θεσσαλία, ΑΝ). Σε έντονη αντίθεση µε τη Νεολιθική, κατά την οποία 
τα ειδώλια συνδέονται µε τη ζωή και όχι µε τον θάνατο, στην ΠΕΧ ανθρωπόµορφα 
ειδώλια βρίσκονται κυρίως σε ορισµένους τάφους, και µάλιστα πολλά µαζί σε σπάνιους 
τάφους (βλ. παρακάτω). 
Τα ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα ειδώλια της ΠΕΧ είναι σαφώς διαχωρισµένα, όχι 

µόνο διότι απαντώνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, αλλά και γιατί η 
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τοποθέτηση τους στον χώρο -µετωπικότητα και πιθανόν ακινησία των 
ανθρωπόµορφων, και αντίθετα κινητικότητα των ζωόµορφων- και οι ανασκαφικές τους 
συνάφειες διακρίνονται σαφώς. Σπασµένα οστέϊνα ή πήλινα ανθρωπόµορφα και πήλινα 
ζωόµορφα ειδώλια βρίσκονται όντως σε διαφορετικούς «βόθρους» στην ΠΕΧ, οι 
οποίοι διαφοροποιούνται και ως προς το λοιπό περιεχόµενο τους: βόθροι µε 
ανθρωπόµορφα ειδώλια συµπεριλαµβάνουν ορισµένες φορές (Τροία, Θερµή, Λέρνα) 
κατηγορίες ευρηµάτων που συνοδεύουν ανθρωπόµορφα ειδώλια και µέσα σε κυκλαδικούς 
τάφους (χρωστικές ουσίες -ώχρα, αζουρίτης-, κοσµήµατα, πολύτιµα αντικείµενα όπως οι 
οστέινοι σωλήνες κλπ), ενώ σε όσους περιέχουν ζωόµορφα ειδώλια (και στη Νότια 
Ελλάδα) βρίσκονται κυρίως οικιακά οργανικά κατάλοιπα, οστά ζώων, στάχτες και 
όστρακα, που µάλλον δείχνουν αρχική προέλευση από τροφοπαρασκευαστικούς ή και 
αποθηκευτικούς χώρους. Όντως, στην ΠΕΧ φαίνεται ότι σε αποθηκευτικά πιθάρια 
τοποθετούντο ζωόµορφα και όχι ανθρωπόµορφα ειδώλια, τουλάχιστον στην 
Πελοπόννησο (Ζυγουριές), και από την Πελοπόννησο πάλι προέρχονται και τα ειδώλια 
«σφαγίων», µερικά από τα οποία βρέθηκαν σε βόθρο που περιείχε επίσης οικιακά 
κατάλοιπα, κεραµεική, σφονδύλια και τριπτήρες (Λέρνα). 
Από χώρους αποθήκευσης της ΠΕΧ προέρχονται και αρκετά µικρογραφικά αγγεία, 

συχνά σε µικρές οµάδες, τα οποία ανήκουν σε κλειστούς τύπους συλλογικής χρήσης, 
αποθήκευσης ή σερβιρίσµατος, πυξίδες, αµφορείς, πίθοι και πρόχοι καθώς και κέρνοι 
(Σιταγροί µε περιεχόµενο σπόρων, Θερµή, Εµπόριο, Πολιόχνη, Λέρνα, Σάµος, Άγ. 
Κοσµάς). Μικρογραφικά αγγεία έχουν βρεθεί και µέσα σε αποθηκευτικό πίθο 
(Πολιόχνη) και πάνω σε εξέδρα δίπλα σε πιθάρι κρασιού (Άγ. Κοσµάς). Σε µερικές 
περιπτώσεις έχει προταθεί (Κ. Ζάχος) ότι ορισµένα από αυτά τα µικρογραφικά αγγεία, 
κυρίως οι κέρνοι, περιείχαν αρχικώς πολύτιµα µπαχαρικά (Άγ. Δηµήτριος), ενώ λίθινοι 
µικροί κέρνοι και αρύβαλλοι περιείχαν πολύτιµες ουσίες (αζουρίτη) σε κυκλαδικούς 
τάφους. Όπως και σε αποθηκευτικούς και τροφοπαρασκευαστικούς χώρους, χώρους 
γυναικείων δραστηριοτήτων, µικρογραφικά αγγεία ορισµένων κλειστών τύπων 
(πυξίδες, κέρνοι, αµφορείς, πιθοειδή) έχουν βρεθεί σε ορισµένους τάφους ενηλίκων, και 
µάλιστα γυναικών. Μάλλον λοιπόν ζωόµορφα ειδώλια και ορισµένα κλειστά 
µικρογραφικά αγγεία συνδέονται µε γυναικείες δραστηριότητες στην ΠΕΧ. 

 

β. Οικογενειακές και ενδοκοινοτικές σχέσεις: Μετάδοση γνώσεων και παραδόσεων; 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις υποδηλώνεται περιστασιακός, αλλά άγνωστης διάρκειας, 

συνειρµός θεµάτων, µε τον συσχετισµό ανθρωπόµορφων ειδωλίων και µικρογραφικής 
οικοσκευής, που φαίνεται ότι συλλειτουργούσαν, κυρίως στις νεολιθικές λεγόµενες 
«σκηνές λατρείας» (κυρίως 5η χιλιετία, ΝΝ και ΤΝ). Κατά τα φαινόµενα εκτυλίσσονται σε 
αυτές κάποια «δρώµενα» που πρόσφεραν όµως δυνατότητα αλλαγής συνδυασµού και 
άρα «σεναρίου», εφόσον ήσαν κινητά. 
Ένα σύνολο γυναικείων ειδωλίων, οµοιωµάτων επίπλων (καθίσµατα, τραπέζια) και 

άλλης οικοσκευής καθώς και πολύ µικρών αγγείων έχει βρεθεί σε εξέδρα δωµατίου, ενώ 
άλλα ειδώλια «συνόδευαν» ισάριθµες µυλόπετρες (βλ. παραπάνω) γύρω από τον 
φούρνο του (Sabatinovka, πολιτισµός Cucuteni-Tripolje, NN-TN) [εικ. 13]. Ανάλογα 
σύνολα ειδωλίων µε µικρογραφική οικοσκευή ήσαν ίσως καλυµµένα από µεγάλο 
οµοίωµα κτιρίου πάνω στο δάπεδο δωµατίου στο Ovcarovo [εικ. 12], βρέθηκαν µέσα σε 
αγγείο σκεπασµένο από µεγαλύτερο αγγείο κοντά σε µία από τις δύο εστίες ενός κτιρίου στο 
Poduri (Precucuteni, αρχές 5ης χιλιετίας), µέσα σε αγγείο στο Kodzadermen 
(οµοιώµατα επίπλων, Βουλγαρία) και σε άλλες θέσεις του πολιτισµού Cucuteni 
(Dumesti, Poduri: ανθρωπόµορφα ειδώλια, τέλος της 5ης χιλιετίας) ή βρέθηκαν µαζί 
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(Tirpesti, Precucuteni, ενδείξεις και από το Ντικιλί Τας, "µισοκαθιστά" ειδώλια 
ανάλογων τύπων, ΝΝ ΙΙ) και µάλλον προέρχονται από ανάλογα σύνολα. Δεν υπάρχει 
απόλυτη αντιστοιχία µεταξύ αριθµού ειδωλίων και καθισµάτων, ενώ οι κλίµακες είναι 
διαφορετικές (αν και πάντα µικρού σχετικά µεγέθους), τόσο των ειδωλίων, όσο και των 
καθισµάτων, σε ορισµένες περιπτώσεις. Στο Poduri όλα τα ειδώλια φέρουν γραπτά 
κοσµήµατα και κνηµίδες, ενώ το δεξί χέρι ενός ειδωλίου, στο ύψος του λαιµού, κρατά τον 
αγκώνα του αριστερού χεριού που ακουµπά στο µάγουλο (κοντά στο αυτί;). Ένα 
ειδώλιο της Sabatinovka ίσως αναπαρίσταται κρατώντας και παίζοντας µουσικό 
όργανο (µακρύ αυλό που θυµίζει σαρακατσάνικη τζαµάρα), και στα οµοιώµατα του 
Ovcarovo ίσως συµπεριλαµβάνονται µικρογραφικά τύµπανα (τουµπελέκια;) (πρβλ. και 
[εικ. 1]). 
Η εναπόθεση συνόλων ανθρωπόµορφων ειδωλίων και µικρογραφικής οικοσκευής σε 

αγγεία ή η κάλυψη τους από οµοιώµατα κτιρίων, και η ταυτόχρονη (Poduri) ή 
επακόλουθη έκθεση τους δίπλα σε εστίες ή φούρνους δείχνει περιοδική εµφάνιση και 
απόκρυψη, και συγκέντρωση σε συγκεκριµένους χώρους: πάνω σε εξέδρα (πλατφόρµα) 
κτιρίου (Sabatinovka), σε εξέδρες φούρνων, ή στην περιοχή του φούρνου ή της εστίας και 
της εξέδρας (Ovcarovo, Radingrad, Kolomijscina, Poduri, Vladimirovka). Δεν 
αποκλείεται και τα εκτιθέµενα σε εξέδρα αντικείµενα (Sabatinovka) να µην ήταν στην 
πραγµατικότητα συνεχώς ορατά ή να διαχωριζόντουσαν µε φθαρτή οθόνη (π.χ. 
παραπέτασµα απο ύφασµα) από τα διαδραµατιζόµενα στο υπόλοιπο κτίριο. Πήλινες 
οθόνες τοποθετηµένες µέσα σε κτίρια µαρτυρούνται εξάλλου (πολιτισµός Cucuteni), και 
µάλιστα εικονιστικά στοιχεία, πήλινα κεφάλια, απαντώνται στο εξωτερικό τους. Αν και 
φαίνεται ότι πρόκειται για περιοδικές καταστάσεις, είναι άγνωστο αν η απόκρυψη ή η 
έκθεση ήταν στιγµιαία ή µονιµότερη, είναι όµως σαφής η µετακίνηση στο χώρο που 
δείχνει έναν κύκλο ενεργού ζωής των ειδωλίων. 
Αν λάβει κανείς υπόψη τον αριθµό ειδωλίων που περιέχουν αυτές οι µεγάλες οµάδες και 

τους αντίστοιχους αριθµούς µεµονωµένων ειδωλίων ή µικρών οµάδων που 
βρίσκονται στα άλλα σπίτια ενός οικισµού, ένα κτίριο µε συγκέντρωση ειδωλίων (20 
έως 42 περίπου) µπορεί να προµηθεύσει ολόκληρο χωριό. Αυτό προϋποθέτει 
συγκέντωση σε ένα κεντρικό κτίριο και υποδηλώνει έλεγχο από κάποιους 
«θεµατοφύλακες» ή «γνώστες»: ανάλογες ενδείξεις παρέχουν και οι πληροφορίες που 
διαθέτοµε σχετικά µε τους κατασκευαστές των ειδωλίων. Υπήρχαν λοιπόν κέντρα 
παραγωγής, διανοµής, φύλαξης, συλλογής ειδωλίων; Ωστόσο, η εύρεση ειδωλίων δεν 
είναι γενικευµένη σε όλα τα σπίτια ενός οικισµού: ίσως δεν είχαν πρόσβαση σε τέτοια 
αντικείµενα ή δεν ενδιαφερόντουσαν γι'αυτά όλα τα σπιτικά. 
Σαφώς τα εν λόγω σύνολα δεν αναπαριστούν οικογένειες (όπως µάλλον µέσα στο 

οµοίωµα εσωτερικού σπιτιού της Πλ. Μαγούλας Ζάρκου, βλ. παραπάνω), αφού τα 
ειδώλια είναι κυρίως γυναικεία, αλλά κοινωνικές οµάδες και οικοσκευή µε άγνωστο 
κοινό σύνδεσµο, που πιθανόν εκτίθενται περιοδικά σε κάποιο κοινό. Ίσως ανάλογες 
συναντήσεις ειδωλίων αντικατοπτρίζουν περιοδικές συγκεντρώσεις και δραστηριότητες 
πραγµατικών προσώπων, ενδεχοµένως σε τακτά διαστήµατα, σε ορισµένα κτίρια, κατά τη 
ΝΝ. Δεν αποκλείεται συγκεντρώσεις µελών µιας κοινωνικής οµάδας -κυρίως 
γυναικών, εάν τα ειδώλια που βρέθηκαν αντικατοπτρίζουν το σύνολο των πραγµατικών 
προσώπων που συµµετείχαν στη συνάντηση- να περιλάµβαναν µουσική, άσµατα, 
απαγγελία ή διήγηση: έχουν βρεθεί νεολιθικοί οστέϊνοι αυλοί στον ελληνικό χώρο (π.χ. 
Σέσκλο, Δισπηλιό, Φτελιά Μυκόνου), και πραγµατικά τύµπανα στο Ezerovo (ΠΕΧ). Η 
ρυθµική µουσική βοηθά στην αποµνηµόνευση, συνοδεύει συλλογικές δραστηριότητες, 
αλλά και συµβάλλει στην επίτευξη κατάστασης έκστασης (λ.χ. σαµανισµός). Η επιβεβαίωση 
της ταυτότητας µιας οµάδας και η ενδυνάµωση της συνέχειας µεταξύ των γενεών και 
των συλλογικών κοινωνικών δεσµών χρειάζεται περιοδικές τουλάχιστον 
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κοινές συναντήσεις και κάποιου είδους επικοινωνία, αν και είναι άγνωστοι οι 
δεσµοί που µπορεί να συνέδεαν ορισµένα µέλη µιας οµάδας, φύλου ή γένους ή µια 
ειδική κατηγορία κατοίκων ενός οικισµού. Ανάλογες εκδηλώσεις µπορεί να αφορούν 
ανάµνηση των προγονικών/παραδοσιακών συνηθειών και εθίµων και/ή κοινοποίηση 
πληροφοριών, είτε πρόκειται για εκµάθηση κοινωνικής συµπεριφοράς και απόκτηση 
οικιακών δεξιοτήτων, ενδεχοµένως παράλληλα µε τις υλικές δραστηριότητες που 
αφορούν οι πρακτικές αυτές (βλ. µυλόλιθοι συνδυασµένοι µε ειδώλια), είτε για 
διαβατήριες τελετές, µαγεία ή λατρεία. Είναι αναµενόµενη τότε η επανάληψη τυπικών ή 
τελετουργιών, ενδεχοµένως µε τη χρησιµοποίηση, µεταξύ άλλων, και ειδωλίων. Με βάση 
εθνογραφικές και ανθρωπολογικές µαρτυρίες, ειδώλια µπορούν να χρησιµοποιούνται 
για την εκµάθηση ρόλων/ συµπεριφοράς των φύλων, κατά τη διάβαση σε φυσικά στάδια της 
ζωής, όπως είναι η γέννηση, η εφηβεία, ο θάνατος, αλλά και ενδιάµεσες φάσεις, εφόσον 
γίνεται λεπτοµερέστερη υποδιαίρεση. Η περιοδικότητα µπορεί να έχει σχέση µε αλλαγές 
εποχών, κινήσεις άστρων, ειδικές ευκαιρίες, µακρότερα διαστήµατα, κλπ. Σε τέτοιου 
είδους µυήσεις ή, ευρύτερα, διαβατήριες τελετές (αλλαγή καθεστώτος προσώπων ή εποχών 
συλλογικά ή ατοµικά), η διδασκαλία ενδυναµώνει τους ρόλους, ενώ επιβάλλει κοινωνικό 
έλεγχο εκ µέρους «µυσταγωγών» κατά τις τελετές. Απαραίτητες συνιστώσες αποτελούν οι 
«γνώστες», κάποιο τυπικό που επαναλαµβάνεται, η µετάδοση γνώσεων ή/και πρόκληση 
συγκινήσεων µε υλικά υποβοηθήµατα, ο έλεγχος. Αν υπήρχαν φύλακες-διανοµείς ειδωλίων, 
τα ίδια άτοµα ίσως ήσαν και θεµατοφύλακες των δραστηριοτήτων και γνώσεων που 
συνδεόντουσαν µε τα ειδώλια. Παράλληλα, η εικονογραφική παράδοση και 
ακριβής γνώση θα µεταδιδόταν από τη µία γενιά στην άλλη στο πλαίσιο µιας 
συγκεντρωτικής παραγωγής και ελέγχου. Χρειάζονται ωστόσο περισσότερα 
στοιχεία για να αποδειχθεί αυτή η υπόθεση. 
Σε άλλες περιόδους και περιοχές, υπάρχουν µικρότερες συγκεντρώσεις ειδωλίων: 

µικρές οµάδες ανθρωπόµορφων ειδωλίων της ΑΝ και ΜΝ µαρτυρούνται στη Θεσσαλία 
(Αχίλλειο, Μεγάλο Παζαράκι, Καραγκιόζ Μαγούλα), τη Βουλγαρία και τη Δ. 
Μακεδονία, µε συγκέντρωση µάλιστα γυναικείων και ανδρικών ειδωλίων, µεταξύ 
άλλων καθιστών σε κάθισµα (Ποντοκώµη: ένα ανδρικό και 6 γυναικεία ειδώλια τριών 
διαφορετικών τύπων µαζί µε οστά ζώων). Συνδυασµοί ανθρωπόµορφων ειδωλίων 
διαφορετικών φύλων, γυναικείων µε άφυλα ή ανδρικά (θεωρούµενα κάποτε ως 
αµφίφυλα, βλ. παραπάνω) που σχηµατίζουν ζεύγη, είχαν τοποθετηθεί µέσα σε αγγείο 
(ΤΝ, Dumesti, πολιτισµός Cucuteni, τέλη 5ης χιλ.). Στην Κολώνα Αίγινας (ΤΝ), ζεύγη 
άφυλων και σχηµατικών ειδωλίων, αλλά και ενός ανδρικού και ενός άφυλου βρέθηκαν 
µέσα σε κύπελλα τοποθετηµένα σε λάκκο οικίας. Στις περιπτώσεις αυτές σαφώς ο 
σύνδεσµος είναι διαφορετικός, και προφανώς αφορά σχέσεις µεταξύ διαφορετικών 
(κοινωνικών;) φύλων, ενδεχοµένως µε κάποιο µαγικό-προφυλακτικό σκοπό. Εδώ 
πρόκειται πάντως για οριστική και επιµεληµένη απόκρυψη (ταφή) συνόλων ειδωλίων. 
Ενώ η σχέση ειδωλίων µε την εστία (Τορώνη, πιθανόν Τροία) συνεχίζεται, και 

ειδώλια εξακολουθούν να βρίσκονται µόνο σε µερικά σπίτια, διαπιστώνεται όµως 
ριζική αλλαγή των ανασκαφικών συναφειών στην ΠΕΧ. Τα ανθρωπόµορφα ειδώλια 
που βρίσκονται σπάνια σε σπίτια είναι µεµονωµένα, ενώ µαρτυρούνται κυρίως σε 
τάφους, και µάλιστα υπάρχουν µικρές και σπανιότερα µεγαλύτερες οµάδες 
ανθρωπόµορφων, κυκλαδικών, κυρίως µαρµάρινων, ειδωλίων σε ταφική συνάρτηση. 
Χωρίς να αποκλείεται ορισµένα ειδώλια να αποτελούσαν ατοµικά κτήµατα στην ΠΕΧ, 
δεν φαίνεται οι νεκροί να ήσαν κατασκευαστές ειδωλίων που είναι συχνά ήδη σπασµένα και 
χρησιµοποιηµένα. Ο σύνδεσµος τους µε αυτά ίσως αφορούσε κάποια άλλη ειδική τους 
ασχολία ή ιδιότητα. 
Ανθρωπόµορφα ειδώλια έχουν βρεθεί σε κοινούς χώρους στην ΠΕΧ, και µάλιστα σε 

δρόµους, αλλά και µέσα σε τείχη οικισµών (Θερµή Λέσβου, Ίµβρος, Τροία) και ίσως η 
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χρήση τους ήταν συλλογική, σε επίπεδο οικισµού µάλλον, παρά οικίας ή µικρού συνόλου 
οικιών, όπως στη Νεολιθική. Ίσως µερικά ειδώλια, και µάλιστα µεγάλου µεγέθους, ή οι 
στήλες ήσαν δείκτες συγκεκριµένων σηµείων, περιοχών ή χώρων. Είναι γεγονός ότι 
πολλά, µεγαλύτερα από 60 εκ., ανθρωπόµορφα κυκλαδικά ειδώλια δεν έχουν βρεθεί σε 
τάφους ή οικισµούς, και έχει προταθεί ότι προερχόντουσαν ίσως από ιερά (π.χ. Κέρος ή 
Αµοργός). Σχεδόν φυσικού µεγέθους (ύψους 1,5 µέτρου) και σηµαντικού βάρους, άρα 
δυσκίνητα, πρωτοκυκλαδικά ειδώλια που προέρχονται από περιορισµένη χρονική 
περίοδο και περιοχή θα ήταν δύσκολο να τοποθετηθούν µέσα σε κτίρια, και ίσως 
επιβεβαιώνουν µία τάση υπαίθριας λατρείας και γενικότερα συναθροίσεων στο ύπαιθρο 
κατά την ΠΕΧ (βλ. παραπάνω). Στην ΠΕΧ εξάλλου ανάλογη δυνατότητα χρήσης, 
µετωπικότητα και αφαίρεση δείχνουν οι -σαφώς µη κινητές- πρωϊµότερες λίθινες 
στήλες που φθάνουν σε υπερφυσικό µέγεθος (Τροία, Θάσος, Σουφλί Μαγούλα 
Λάρισας). Στην Τροία και τη Θάσο στήλες έχουν βρεθεί σε δευτερεύουσα χρήση, 
ενσωµατωµένες και αυτές σε τείχη του οικισµού, ενώ µία τουλάχιστον στήλη της Τροίας 
ήταν τοποθετηµένη κοντά στην πύλη, εκτός των τειχών. Μεταξύ άλλων, συλλογικές 
υπαίθριες ενασχολήσεις και συναθροίσεις µαρτυρούν, εκτός τις στήλες, και οι πλάκες µε 
κοιλάνσεις (παιχνίδι;) που έχουν βρεθεί σε εξωτερικούς κοινούς χώρους (Πολιόχνη, 
Τροία, Θάσος). Ακόµη και οι «βαίτυλοι» βρίσκονται σε αυλές και όχι σε στεγασµένους 
χώρους. Αν στη Νεολιθική η εύρεση ειδωλίων µέσα σε σπίτια ή σε χώρους κοινούς σε 
µικρό αριθµό γειτονικών κτιρίων (π.χ. Αχίλλειο, ΜΝ) µπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται σε 
τελετουργίες είτε οικιακής λατρείας ή µαγείας οικογενειών ή γενών, είτε 
συγκεντρώσεων κοινωνικών οµάδων σε κτίρια (ΝΝ), στην ΠΕΧ η λατρεία φαίνεται ότι 
ήταν δηµόσια, και ότι πάντως ορισµένα τυπικά λάµβαναν µάλλον χώρα στο ύπαιθρο, 
άρα µε µεγαλύτερη συµµετοχή που προϋποθέτει απαιτητικότερη οργάνωση. 
Ένα µοναδικό µεγάλο σύνολο ζωόµορφων ειδωλίων ταύρων (ΠΕΧ) βρέθηκε σε 

κτίριο (Λιθαρές Βοιωτίας) που ερµηνεύθηκε µάλλον ως εργαστήριο παρά ως ιερό. 
Ορισµένοι τύποι αγγείων, κυρίως µικρογραφικές πρόχοι και ανοιχτά αγγεία, 

φιάλες, κύπελλα, βρίσκονται συχνά σε εξωτερικούς χώρους οικισµών και µάλιστα σε 
περιοχές πηγαδιών (Εµπόριο), αλλά και σε τάφους παιδιών (Ασίνη, Αγ. Στέφανος, 
Λέρνα, Φυλακωπή, Σάµος, Beycesultan, κυρίως τέλη της ΠΕΧ) που πέθαναν µετά την 
εµφάνιση της δεύτερης οδοντοφυΐας. Φαίνεται ότι τα παιδιά, ίσως µετά από κάποια 
ηλικία, είχαν ιδιαίτερη σχέση µε κοινούς εξωτερικούς χώρους, πιθανόν σε συνδυασµό µε 
απασχόληση τους π.χ. για την µεταφορά νερού ή τη βοσκή ζώων. Η εύρεση µικρών 
θηλάστρων και κυπέλλων τόσο σε τάφους παιδιών, όσο και σε µερικών γυναικών, 
παραπέµπει πάλι λογικά στην µητρότητα. 
Μετάλλινα µικρογραφικά εργαλεία βρίσκονται στους τάφους µερικών παιδιών 

περίπου της ίδιας ηλικίας, που µπορεί να περιέχουν επίσης και µικρογραφικά αγγεία, και 
πιθανόν δείχνουν κάποια σχέση τους µε την µαθήτευση, π.χ. στη µεταλλουργία, τη 
µεταλλοτεχνία, την κατεργασία ξύλου, ή το εµπόριο µετάλλινων αντικειµένων κλπ., ή 
αποτελούν απόδειξη κατοχής αντίστοιχης τεχνογνωσίας, ίσως µετά από κάποια 
διαβατήρια φάση ή µύηση. Πάντως διαφαίνεται κατάταξη σε στάδια ηλικίας και ίσως 
«χρησιµότητας» των παιδιών και διαφοροποίηση όχι µόνο τάφων ενηλίκων, αλλά και 
τάφων παιδιών (πρβλ. νεκροταφείο Devnja στην περιοχή της Βάρνας). Ίσως στην ΠΕΧ, 
παράλληλα µε την πιθανή σχέση τους µε την άντληση και τη µεταφορά νερού και την 
εκµάθηση ειδικευµένων ασχολιών, να υπήρχε µεγαλύτερη εµπλοκή παιδιών στις 
τελετουργίες, τη λατρεία και τις πρακτικές της, και γενικά στις κοινές συµβολικές 
συµπεριφορές, µετά από κάποιο όριο ηλικίας. Στην ΠΕΧ πάντως σχέση µε παιδικούς 
τάφους έχουν τα µικρογραφικά αγγεία και εργαλεία, και, ως επί το πλείστον, όχι τα 
ανθρωπόµορφα (και σαφώς όχι τα ζωόµορφα) ειδώλια, που δεν φαίνεται να ήσαν 
παιχνίδια. Η κατ'εξαίρεση εύρεση ανθρωπόµορφων ειδωλίων σε τάφους παιδιών 
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(Karatas-Semayuk) ίσως έχει πάλι σχέση µε κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα τους, π.χ. ως 
µελών συγκεκριµένου γένους ή οµάδας κατοίκων µε ειδικευµένο επάγγελµα ή ασχολία. 

γ. Υπερβατικές προεκτάσεις: Φαντασιακό, µυθολογίες, παιχνίδι; 
 
Μη ορθολογιστικές κοινωνίες προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τα ανεξήγητα φυσικά 

φαινόµενα, τη γέννηση, τον θάνατο και τις συνέπειες τους, και τις απειλητικές 
καταστάσεις ή τα ανησυχητικά όντα, πραγµατικά ή πλάσµατα της φαντασίας, µέσα στη 
σφαίρα της υπέρβασης και του συµβολισµού. Αυτό δεν αποτελεί καινοτοµία της 
Νεολιθικής εποχής, αφού σύµβολα της (άγριας) φύσης χρησιµοποιούνται ήδη από την 
Παλαιολιθική, και ειδώλια προϋπάρχουν της Νεολιθικής. Ωστόσο έχει υποστηριχθεί ότι 
στις αρχές της Νεολιθικής και της γεωργίας µία διανοητική "επανάσταση των 
συµβόλων" (J. Cauvin) προηγήθηκε των µεγάλων κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών που 
παρατηρούνται τότε και ότι οι τελευταίες δεν οφείλονται απλά σε κλιµατικές ή 
περιβαλλοντικές µεταβολές. 
Στις αρχές της Νεολιθικής, όπως και στη Μεσολιθική και Παλαιολιθική, κυριαρχούν 

δισδιάστατες και τρισδιάστατες παραστάσεις άγριων ζώων σε διάφορους συνδυασµούς, 
κυρίως στην Ανατολία, και µάλιστα µέσα σε ορισµένα κτίρια, προοριζόµενα προφανώς για 
κοινές συγκεντρώσεις, τα οποία έχουν ερµηνευθεί ως ναοί (ΝΑ Τουρκία, 
Συροπαλαιστίνη, Β. Μεσοποταµία), αλλά απαντώνται και αργότερα, σε µερικούς 
χώρους µικρότερων κτιρίων (Κεντρική Ανατολία, κυρίως Çatalhöyük). Ανησυχητικές 
εικόνες αρπακτικών πτηνών, αιλουροειδών και ταύρων αλλά και ανθρώπινων µορφών 
σχηµατίζουν επιβλητικές σκηνές µε συχνό θέµα τον θάνατο και τον κίνδυνο. Στο 
Çatalhöyük επαναλαµβάνεται συχνά ο συνδυασµός της γυναικείας µορφής µε βουκράνια 
και µε αιλουροειδή. Αυτή η εισδοχή της άγριας φύσης («agrios») στην κατοικία 
(«domus») έχει ερµηνευθεί   ως µεταφορά της εξηµέρωσης (I. Hodder). Κατ'άλλους 
πρόκειται για προσπάθεια επικοινωνίας µε µία υπερβατική πραγµατικότητα (που 
υλοποιείται µε τα ανάγλυφα που προεξέχουν από τοίχους), µε ζώα, πνεύµατα και 
προγόνους (D. Lewis-Williams). Ίσως απεικονίζονται σε ανάλογες περιπτώσεις πρώϊµοι 
µύθοι που ξεπερνούν το υλικό σύµπαν (J. Cauvin, D. Stordeur). Ο συνδυασµός θεµάτων, και 
σε ειδώλια, αποτελεί µάλλον κάποια "διήγηση", που περιλαµβάνει συχνά και από ενωρίς 
στην Ανατολία την γυναίκα και τον ταύρο, και αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα σηµεία 
των διανοητικών αλλαγών που οδήγησαν τον άνθρωπο να κυριαρχήσει της φύσης 
κατά τον J. Cauvin. Ο ίδιος θεωρεί ότι σε αυτόν τον συµβολισµό συγκλίνουν οι ιδέες της 
µητρότητας, της γονιµότητας και της κυριαρχίας επί των αγρίων ζώων σε 
σουρρεαλιστικές συναθροίσεις που απορρέουν από τον κόσµο του φαντασιακού. 
Ο συσχετισµός ορισµένων θεµάτων, κυρίως µεµονωµένων ειδωλίων γυναικείας 

µορφής και µορφής βοοειδούς ή βουκρανίου, επαναλαµβάνεται και σε µεταγενέστερα 
παραδείγµατα από τη ΝΑ Ευρώπη, σε αντίθεση µε το γεγονός ότι συχνά τα σηµεία 
εύρεσης ανθρωπόµορφων και ζωόµορφων ειδωλίων διαφοροποιούνται αργότερα στη 
ΝΝ (π .χ. Ντικιλί Τας, ΝΝ ΙΙ). Ένα οστέινο κεφάλι ταύρου από το Bilcze Zlote 
(Cucuteni) φέρει αναπαράσταση ανθρώπινης µορφής µε υψωµένα χέρια και ήδη στο 
Slatino (Karanovo Ι, ΑΝ) συνευρέθησαν ένα γυναικείο καθιστό ειδώλιο και ένα ειδώλιο 
ταύρου. Ο συνειρµός επαναλαµβάνεται µε ένα γυναικείο ειδώλιο που βρέθηκε πάνω στο 
µέτωπο ενός κρανίου βοοειδούς στη Sabatinovka (φάση προγενέστερη από την 
προαναφερθείσα συγκέντρωση ειδωλίων) και ίσως ανάλογες µυθικές καταστάσεις ή 
εικόνες του συλλογικού φαντασιακού υποδηλώνουν τα υβριδικά ειδώλια, και µάλιστα µε 
κορµό ζώου και ανθρώπινο κεφάλι («κένταυροι», ΝΝ, πολιτισµός Vinca) αλλά και τα 
δικέφαλα ζώα (π.χ. Ντικιλί Τας, ΝΝ) και οι ανθρώπινες µορφές µε δύο ή περισσότερα 
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κεφάλια (ΝΝ, ΤΝ, ΠΕΧ). Δεν µπορούµε να αποκλείσοµε ότι η έµπνευση για τέτοιες µη 
πραγµατικές παραστάσεις αντλήθηκε από οραµατισµούς ή φαντασιώσεις σε κατάσταση 
έκστασης, υπό την επήρεια ναρκωτικών, µουσικής κλπ. Αντίθετα, δεν µπορούµε να 
δεχθούµε, ως αναπόδεικτη, την ερµηνεία των ειδωλίων ως θεοτήτων, όπως έχει κυρίως 
υποστηρίξει η Μ. Gimbutas . 
Οι λίγες πληροφορίες που έχοµε για τις ανασκαφικές συνάφειες ειδωλίων της ΑΝ 

δείχνουν υπερύψωση σε κόγχη στο εσωτερικό κτιρίων ενός µόνο ή µικρού αριθµού 
ειδωλίων, όπως τα τρία ανθρωπόµορφα ειδώλια (από τα πέντε συνολικά του κτιρίου) 
που φαίνεται ότι είχαν πέσει από υψηλότερο σηµείο στο λεγόµενο «ιερό» της Νέας 
Νικοµήδειας (ΑΝ) και τα προαναφερθέντα ειδώλια γυναίκας και ταύρου που πρέπει 
επίσης να είχαν πέσει από µικρή κόγχη στη γωνία κτιρίου του Slatino (AN). Μεγάλα 
είδωλα ή κεφάλια εξάλλου βρίσκονται κυρίως µεµονωµένα και µάλιστα είχαν 
τοποθετηθεί σε υπόβαθρα ή αναρτηθεί ή ενσωµατωθεί, όπως τα βουκράνια, σε τοίχους ή 
διαχωριστικά τοιχία σπιτιών στη ΝΑ Ευρώπη (τέλη ΜΝ, αρχές ΝΝ). Η τάση αυτή 
δείχνει κάποιον «επίσηµο» χαρακτήρα των χώρων αυτών, σε ορισµένες περιπτώσεις όχι 
άµεση πρόσβαση, και, σε κάθε περίπτωση, λιγότερο εύκολη ή αδύνατη µετακίνηση των 
ειδώλων και αποκάλυψη τους µόνο στους εισερχόµενους στο συγκεκριµένο κτίριο και 
χώρο. Η υπερύψωση µικρού αριθµού ειδωλίων ή η ανάρτηση µεµονωµένων µεγάλων 
κεφαλιών ή βουκρανίων στην ΑΝ και ΜΝ δείχνει µονιµότερη κατάσταση σε σχέση µε τις 
περιοδικές µεγάλες συγκεντρώσεις µικρών σχετικά ειδωλίων της 5ης χιλιετίας (ΝΝ, ΤΝ) 
που φαίνεται ότι εκτίθενται και αποκρύπτονται διαδοχικά, άρα µετακινούνται 
περισσότερο και «διηγούνται» πολύ διαφορετικά «σενάρια» (βλ. παραπάνω). 
Η άποψη ότι ορισµένα ειδώλια, ανεξαρτήτως περιόδου, θα µπορούσαν να είναι 

παιχνίδια παιδιών µπορεί να υποστηριχθεί µόνο για ορισµένες περιπτώσεις 
(οπωσδήποτε όχι για όλες), και µάλιστα προκειµένου για τα άτεχνα πήλινα 
µικροσκοπικά αγγεία και ανθρωπόµορφα ή ζωόµορφα ειδώλια, τα οποία θα µπορούσαν 
όµως επίσης να αποτελούν πρώτες απόπειρες πλασίµατος. Και στην περίπτωση αυτή 
όµως αγνοούµε αν πρόκειται για απλή µίµηση πράξεων των ενηλίκων, ή για 
προσπάθεια απόκτησης δεξιότητας, και άλλωστε συνδυασµός ερµηνειών δεν 
αποκλείεται. Όµως προχειροφτειαγµένα και άσχηµα ψηµένα µικρογραφικά αγγεία 
βρέθηκαν σε συνάφεια µε τάφους ενηλίκων στην ΑΝ (Πλατειά Μαγούλα Ζάρκου). 
Το ενδεχόµενο πολυλειτουργικότητας και πολυσηµίας των ειδωλίων συνιστά 

πρόβληµα, αφού µπορούν να υπάρξουν πολλαπλές σηµασίες και χρήσεις (π.χ. µαγεία και 
παιχνίδι) ταυτόχρονα ή επακόλουθα, ανάλογα µε τους χρήστες, ενηλίκους ή παιδιά, άνδρες 
ή γυναίκες, και τα συµφραζόµενα. Οι εναλλακτικές αυτές συµπεριφορές δεν µπορούν 
να ανασυσταθούν πλήρως ούτε µε βεβαιότητα, εφόσον αγνοούµε τους ακριβείς τρόπους 
χρήσης των ειδωλίων, τα λόγια και τις χειρονοµίες που την συνόδευαν, τον αριθµό, τη 
διάταξη και την εµφάνιση των ενεχοµένων προσώπων και την ακριβή διαµόρφωση 
των χώρων κατά την χρήση αυτή. 

δ. Διακοινοτικές σχέσεις: αγχιστείες και συναλλαγές; 
 
Υπάρχουν, εκτός των προαναφερθέντων, και άλλα σηµειακά συστήµατα, µε 

πρακτικότερες εφαρµογές και συνέπειες, για περισσότερο συγκεκριµένες 
διαστηριότητες, όπως είναι π.χ. η µέτρηση ή καταγραφή κοπαδιών ή προϊόντων. 
Εξάλλου, η υλική αλληλεξάρτηση µεταξύ µελών µιας ή περισσότερων οµάδων, µεταξύ 
άλλων και για την επιγαµία, απαιτεί κάποιες ανταλλαγές και γενικά δοσοληψίες και 
τακτική ενίσχυση δεσµών. Συγγένεια ή ειδική σχέση µπορεί να δείχνουν άλλωστε τα 
διπλά ή πολλαπλά ανθρωπόµορφα ειδώλια και τα ζεύγη ειδωλίων που έχουν 
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προαναφερθεί. 
Σε πρώϊµες φάσεις της Νεολιθικής, κυρίως στην ΑΝ, µαρτυρούνται σύνολα 

πολυάριθµων µικροσκοπικών ειδωλίων, ενδεχοµένως από άψητο πηλό, ορισµένες 
φορές διαφορετικών (αν και πάντα µικρών) µεγεθών και τύπων. Ένα τέτοιο σύνολο 
ανθρωπόµορφων και ζωόµορφων ειδωλίων από το Tell Sabi Abyad (Συρία, αρχές 6ης 
χιλιετίας) βρέθηκε µαζί µε πήλινα σφραγίσµατα και «κουπόνια» (tokens) µέσα σε 
ορισµένα κτίρια του οικισµού που θεωρήθηκαν ως αρχεία συναλλαγών σφραγισµένων 
προϊόντων. Τα ως επί το πλείστον σπασµένα κεφάλια ίσως δείχνουν, κατά τους 
ανασκαφείς, τρόπο αναγνώρισης ή συµφωνίας ανάµεσα σε δύο άτοµα ή µέρη. Επίσης, 
εκατοντάδες «κουπόνια» γεωµετρικών σχηµάτων βρέθηκαν µαζί µε ζωόµορφα και 
ανθρωπόµορφα ειδώλια στον ίδιο χώρο στη Νότια Ιορδανία (Es-Sifiya, AN) και 
θεωρήθηκε επίσης ότι κατασκευάσθηκαν ταυτόχρονα για να χρησιµοποιηθούν σε 
ιδιαίτερες συναλλαγές. Ένα παρόµοιο, από πλευράς διάρθρωσης, αλλά µικρότερο σε 
αριθµό, σύνολο ανθρωπόµορφων ειδωλίων και µικροαντικειµένων γεωµετρικών 
σχηµάτων του Μουσείου του Μονάχου προερχόταν αρχικά από τη Βόρεια Ελλάδα: 
µικροσκοπικά ειδώλια παρόµοιων τύπων έχουν βρεθεί π.χ. στον Πρόδροµο (ΑΝ). 
Μπορεί κανείς να διερωτηθεί, κατά πόσον τέτοια πολυπληθή µικροσκοπικά ειδώλια θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και αυτά για περισσότερο πρακτικούς σκοπούς: κατά 
την καταµέτρηση ανθρώπων διαφορετικών φύλων, κατηγοριών, γενών ή/και ηλικιών ή 
για συναλλαγές µεταξύ ατόµων ή οµάδων, ως καταλύτες, ή ως αποδεικτικά στοιχεία 
µέτρησης, αποθήκευσης κλπ, µολονότι συνήθως άλλα προϊστορικά αντικείµενα 
«άγνωστης χρήσης» ερµηνεύονται  µε αυτόν τον τρόπο (βλ. σχετικά κεφ. 
«Ενδείξεις... .γραφής»). 
Άλλα ανθρωπόµορφα, γυναικεία, πήλινα ειδώλια µε σώµατα χωρισµένα εσκεµµένως 

κατακόρυφα σε δύο τµήµατα (ΜΝ, Πελοπόννησος) θεωρήθηκε (L. Talalay) ότι ίσως 
χρησίµευαν ως "σύµβολα" (σηµεία αναγνώρισης ή αποδεικτικά στοιχεία) για 
συναλλαγές ή αγχιστείες µεταξύ οικισµών ή κοινωνικών οµάδων. Ανάλογα µισά κάτω 
µέρη γυναικείου σώµατος προέρχονται συχνά από τη Μακεδονία και έχουν αποσπασθεί 
από το αντίστοιχο ήµισυ µε το οποίο είχαν ενωθεί µε ξύλινες σφήνες κατά την 
κατασκευή, µέθοδος που χρησιµοποιείται συχνά σε βαλκανικές θέσεις Karanovo III, µε 
πολλά παραδείγµατα από τη Δήµητρα (κυρίως Ι-II, αρχές ΝΝ) και τα Σέρβια (ΜΝ), ενώ 
αργότερα δεν χρησιµοποιούνται σφήνες, αλλά εξακολουθούν να πλάθονται χωριστά τα 
δύο ηµίση του (κάτω µέρους του) σώµατος. Δεν αποκλείεται παρόµοια χρήση, µε 
ανταλλαγές µισών ειδωλίων εκτός του οικισµού, εφόσον στις περισσότερες περιπτώσεις 
έχει βρεθεί µόνο το ένα ήµισυ του σώµατος. Πρόκειται πάντως για διαφορετική 
συµβολική συµπεριφορά από την ανταλλαγή ειδωλίων-περιάπτων, µεταξύ άλλων 
ειδικών τύπων και από πολύτιµες ύλες (Ringidolen), τα οποία βρίσκονται σε διάφορες 
θέσεις και θα αποτελούσαν αντικείµενο ανταλλαγών, πιθανόν σε επίπεδο δώρων, όπως και 
άλλα αντικείµενα γοήτρου (π .χ. κοσµήµατα από σπόνδυλο). 

 

ε. «Λατρείες καταστροφής»(;) και οριστική απόκρυψη 
 

Έχει διαπιστωθεί επανειληµµένως ότι τα προϊστορικά ειδώλια στο τέλος της 
ενεργού ζωής τους απορρίπτονται. Στο Αχίλλειο π.χ. ειδώλια βρέθηκαν τόσο σε 
συνάρτηση µε φούρνους, εστίες, εξέδρες σπιτιών, όσο και σε λάκκους έξω από τα ίδια 
κτίρια. Άλυτο πρόβληµα αποτελεί το πού βρίσκονται τα πολυπληθή θραύσµατα 
ειδωλίων που δεν έχουν βρεθεί, αφού τα περισσότερα ειδώλια που έχουν σωθεί, και όχι 
µόνο εκείνα που είχαν διχοτοµηθεί (βλ. παραπάνω), είναι αποσπασµατικά. Όντως, η 
θραύση αποτελεί γενικό κανόνα: η πλειοψηφία των ειδωλίων κάθε είδους είχε θραυσθεί στο 
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τέλος του χρήσιµου χρόνου τους, αφού συνηθέστατα βρίσκονται µεµονωµένα 
θραύσµατα που δεν µπορούν να αποτελέσουν ολόκληρο ειδώλιο. Η κατάσταση αυτή 
µαρτυρείται τόσο όσον αφορά τα πολυάριθµα νεολιθικά ειδώλια που είχαν τοποθετηθεί σε 
λάκκους ή βρέθηκαν µέσα ή έξω από κτίρια, όσο και τα µαρµάρινα/λίθινα ειδώλια της 
ΠΕΧ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που είχαν αποτεθεί σε κυκλαδικούς τάφους, και 
άλλων που βρέθηκαν, σπανιότερα, σε κτίρια της ΠΕΧ. Σπάνια βρίσκονται κοµµάτια που 
συνανήκαν στον ίδιο οικισµό (π.χ. Θερµή, Λέρνα, ΠΕΧ). Προκύπτει το 
συµπέρασµα ότι ο κατακερµατισµός αυτός ήταν ηθεληµένος, έχει µάλιστα γίνει λόγος για 
"λατρεία καταστροφής" στη ΝΝ και Χαλκολιθική της ΝΑ Ευρώπης (P. Biehl), και τα 
κοµµάτια παρέµεναν σε διαφορετικά σηµεία κατά την τελευταία στιγµή χρήσης των 
αντικειµένων. Ήσαν άραγε και αυτά τα θραύσµατα αντικείµενο πραγµατικών ή 
συµβολικών συναλλαγών ή συµφωνιών; Η υπόθεση αυτή έχει διατυπωθεί για πολλές 
κατηγορίες αντικειµένων της νεολιθικής και χαλκολιθικής ΝΑ Ευρώπης (J. Chapman). 
Είναι γεγονός επίσης ότι συµβολικά αντικείµενα γίνονται, µετά τη λήξη της 

λειτουργίας τους, ακατάλληλα για άλλη χρήση ή και επικίνδυνα (Υ. Garfinkel). 
Υπάρχουν µαρτυρίες που φαίνεται να δείχνουν αντιµετώπιση σεβασµού ή δέους έναντι 
συµβολικών αντικειµένων, όπως τα ειδώλια, προγενέστερων χρονολογικών φάσεων. 
Αυτό εκδηλώνεται: -είτε µε τη διατήρηση παλαιότερων ειδωλίων, όπως ίσως των 
ειδωλίων των Σερβίων που συχνά ανήκουν σε πρωϊµότερες φάσεις από ότι τα 
στρώµατα στα οποία βρέθηκαν, ή του µαρµάρινου ειδωλίου, πιθανόν αρχαιότερης 
φάσης, που βρέθηκε σε µεταγενέστερο στρώµα της ΝΝ στο Σάλιαγκο (Κυκλάδες), η 
οποία διατήρηση µπορεί να δείχνει συνέχεια της λειτουργίας συµβολικών 
αντικειµένων, -είτε, αντίθετα, µε την τήρηση «απόστασης ασφαλείας», δηλαδή την 
αποµάκρυνση συνόλων παλαιότερων ειδωλίων, συγκεκριµένα µε την ταφή τους, µετά το 
πέρας της περιόδου λειτουργίας τους. Σχετικά παραδείγµατα έχοµε: στην Κισσονέργα 
της Κύπρου (Ύστερη Χαλκολιθική), όπου το εύρηµα ερµηνεύθηκε ως ταφή συνόλου 
αντικειµένων (ειδωλίων, µεταξύ άλλων ειδωλίου τίκτουσας, οµοιώµατος σπιτιού, 
ανθρωπόµορφου αγγείου κλπ) που είχαν σχέση µε συµβολικές (µαγικές) 
συµπεριφορές, οι οποίες αφορούσαν διαδικασίες σχετικές µε τον τοκετό, µετά το 
πέρας της λειτουργίας τους, ή στο Ακρωτήρι της Θήρας, όπου µαρµάρινα ειδώλια της 
ΠΕΧ βρέθηκαν επιµελώς θαµµένα σε στρώµα της ΥΕΧ Ι. Αυτή η αντιµετώπιση των 
ειδωλίων έχει στόχο είτε να προφυλαχθούν τα ίδια από «βεβήλωση», είτε να 
προστατευθούν οι κάτοικοι από τη συµβολική τους «επιβλαβή επίδραση», πράγµα 
που µπορεί να δείχνει αντίστοιχα διακοπή ή αλλαγή της συµβολικής φόρτισης τους, 
και παράλληλα ανάµνηση κάποιας προγενέστερης σηµασίας τους. 
Σε περιπτώσεις όπου έχει λησµονηθεί η φόρτιση αυτή, αγνοείται η σχέση του 

συµβόλου µε το σηµαινόµενο και έχει αποδυναµωθεί το συµβολικό αντικείµενο, το 
τελευταίο «αποµυθοποιείται» και η χρήση του µπορεί να αλλάξει ριζικά: για 
παράδειγµα, αποσπασµατικά µαρµάρινα ειδώλια της ΠΕΧ µετατρέπονται σε εργαλεία 
(Αγία Ειρήνη Κέας, Αµοργός) και ένα πήλινο ειδώλιο µεταβάλλεται σε διάτρητο, 
µάλλον χρηστικό, αντικείµενο (βαρίδι;) (Θερµή Λέσβου). Η υπόθεση ότι δεν υπήρχε 
σηµαντική συµβολική φόρτιση ήδη κατά την ΠΕΧ, πριν τη µετατροπή αυτή, δεν µπορεί να 
στηριχθεί, αφού το εν λόγω ειδώλιο της Θερµής βρέθηκε µε όστρακα µεταγενέστερης φάσης 
της Χαλκοκρατίας. Ίσως έχοµε και στη Θερµή, όπως στην Κέα, σαφή και έντονη αλλαγή 
αντιµετώπισης των συµβολικών αντικειµένων της ΠΕΧ σε νεότερες φάσεις στην ίδια θέση. 

 

VI. ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

Σύµφωνα µε τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν, τα ειδώλια διαδραµατίζουν 
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δυναµικούς ρόλους στον χρήσιµο κύκλο ζωής τους, που είναι περιορισµένος. 
Συνδέονται µε ορισµένες κατηγορίες προσώπων και είναι παρόντα, είτε ως καταλύτες, 
είτε ως ενεργά στοιχεία, σε ποικίλες καταστάσεις, µε διαφορετικούς δυνατούς σκοπούς: 
συνοδεύουν την καθηµερινή ζωή και τις φροντίδες της, εµπλέκονται τόσο στις 
οικογενειακές και τις ενδοκοινοτικές όσο και στις διακοινοτικές σχέσεις, αλλά και 
αντικατοπτρίζουν µια διαφορετική από τον αισθητό κόσµο πραγµατικότητα. 
Οι ερµηνευτικές προτάσεις για την αποσπασµατική εικόνα αυτής της συνιστώσας 

των προϊστορικών κοινωνιών προφανώς δεν µπορούν να καλύψουν όλες τις πτυχές 
ενός τόσο σύνθετου θέµατος σε µια γενική, συνοπτική παρουσίαση. Δείχνουν όµως 
µερικές κατευθύνσεις για τη µελλοντική έρευνα που θα θέσει νέα ερωτήµατα και θα 
επιδέχεται επανεξέταση µετά από κάθε νέα ανακάλυψη και µεθοδολογική πρόοδο. 
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1. Καθιστό πήλινο ειδώλιο που κρατά σκεύος από τη Δήµητρα, Marangou 1997, pl. 69 

(φωτ. Χρ. Μαραγκού). 
 
2. «Ερµαφρόδιτο» ειδώλιο από τη Μάκρη (Ευστρατίου και Καλλιντζή 1994 σελ. 46, 

αριθ. 31). 
 
3. Γραπτό κεφάλι ειδωλίου-αγγείου από τη Δήµητρα µε διατρήσεις στα αυτιά (φωτ. Χρ. 

Μαραγκού). 
 
4. Αποσπασµατικό "µισοκαθιστό" ανδρικό πήλινο ειδώλιο από τη Δήµητρα (φωτ. Χρ. 

Μαραγκού). 
 
5. Πήλινο ειδώλιο από τη Θερµή Λέσβου (ΠΕΧ) Marangou 1992, fig. 85 f (φωτ. Χρ. 

Μαραγκού). 
 
6. Πήλινο ειδώλιο από τη Θερµή Λέσβου (ΠΕΧ) Marangou 1992, fig. 86 d (φωτ. Χρ. 

Μαραγκού). 
 
7. Ζωόµορφα ειδώλια µε «καρφωµένες» µέσα τους λεπίδες οψιανού από σιρό, Ain 

Ghazal (O. Aurenche, St. K. Kozlowski, La naissance du Néolithique au Proche Orient, 
Paris 1999, πίν. 6-5, αριθ. 6) 

 
8. Πλάκα µε ανάγλυφη παράσταση βουκρανίου από τη Δήµητρα, Marangou 1996, fig. 8 

(φωτ. Χρ. Μαραγκού). 
 
9. Οµοίωµα στέγης από τη Δήµητρα, Marangou 1996, fig. 5 (φωτ. Χρ. Μαραγκού). 
 
10. Οµοίωµα οικίας µε ειδώλια από την Πλατειά Μαγούλα Ζάρκου (Gallis 1985, A Late 

Neolithic Foundation offering from Thessaly, στο Antiquity LIX, πίν. ΧVb.  
Παπαθανασόπουλος 1996, Νεολιθικός Πολιτισµός στην Ελλάδα, σελ. 162, εικ. 43). 

 
11. Οµοίωµα σπιτιού µε ειδώλια από την Popudnia (M. Gimbutas 1982, The Goddesses 

and Gods of Old Europe, σελ. 70, fig. 23). 
 
12. «Σκηνή Λατρείας» από το Ovcarono, (M. Gimbutas, The Language of the Goddess, 

London 1989, 72, fig. 112). 
 
13. «Σκηνή Λατρείας» της Sabatinovka (Μ. Gimbutas, The Goddesses and Gods of Old 

Europe, London 1982: 72, fig. 25-26). 
 
14. Οµοίωµα νεολιθικού πλοιαρίου από το Τσαγκλί, Chr. Marangou, Maquettes 

d'embarcations: les débuts, Aegaeum II, Thalassa, 1991 (φωτ. Χρ. Μαραγκού). 
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