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ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προϊστορική ειδωλοπλαστική περιλαμβάνει υλικά κατάλοιπα ποικίλων δυνατών 
χρήσεων και λειτουργιών, τα οποία αποτελούν σύνολο μόνο αν θεωρηθούν με την 
παραδοσιακή, αναπόφευκτη ώς ένα βαθμό, μέθοδο, δηλαδή με βάση εξωτερικά 
(περιγραφικά) κριτήρια. Πρόκειται τότε για αντιγραφή πρωτοτύπων που συνή    θως 
υπάρχουν στο φυσικό ή το ανθρωπογενές περιβάλλον, η οποία υλοποιείται, 
ανεξαρτήτως πρώτης ύλης, σε τρεις διαστάσεις. Αυτός ο τρόπος μίμησης 
αντιδιαστέλλεται α πό 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: άνθρωπο, ζώα, φυτά, κτίρια, 
κατασκευές, αγγεία, έπιπλα, σκάφη, με τις επί μέρους κατηγορίες τους: γυναίκα, άνδρα, 
αμφίφυλες ή άφυλες μορφές, εξημερωμένα ή άγρια ζώα, εσωτερικό ή εξωτερικό 
κτιρίων, φούρνους, πολυθρόνες, σκαμνιά, τραπέζια, βάρκες, πλοιάρια κλπ. Υπάρχουν 
ειδώλια των οποίων τα πρωτότυπα είτε παραμένουν αταύτιστα, αμφίσημα ή αμφίβολα, ή 
δεν μαρτυρούνται α πό άλλα σωζόμενα υλικά κατάλοιπα, είτε είναι 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, κυρί    ως το κεφάλι, ή εξαρτήματα 
ειδωλίων αποτελούνταν κάποτε α πό 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 
το χώρο, και άρα την χρονολόγηση των αντικειμένων,  την διαπίστωση των 



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 κυρί   ως 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, τα 



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 α     πό 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 α πό 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 α  πό "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 (κυρί     ως 
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 
Πρώιμη 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. 

II. 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, 
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 (Gobekli Tepe,       Nevali Qon), 
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)      (371-73). Στο τέλος 
της Νεολιθικής παρατηρείται ανάμιξη πρώτων υλών,     όπως στα πήλινα ειδώλια με λίθινο 
κεφάλι, τα λεγόμενα ακρόλίθα , κυρί ως 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, κυρί ως ανθρωπόμορφα (π .χ. Δισπηλιό, σπήλαιο Κίτσου, Σάλιαγκος, Τηγάνι 
Σάμου, Σταυρούπολη (ζωόμορφο)) (392) . Οστέινα παράλληλα τους του τέλους της 
Νεολιθικής α πό βαλκανικές χώρες (νεότερη φάση Gumelnita, Karanovo VI) φέρουν 
χάλκινα ή χρυσά εξαρτήματα ή κοσμήματα: ζώνη, υπόδηση και, κυρί     ως, 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 (374, 380)   . 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 α πό 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    (398), 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 κυρί ως 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 το Εμπόριο 
Χίου. Ιδιαίτερες κατηγορίες συνιστούν οι λεγόμενοι "βαίτυλοι", βασικά ακατέργαστοι, 
στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (Πολιόχνη, ίσως Λιμενάρια Θάσου), τη Θήβα, την 
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)    (378), 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 α πό φθαρτές ύλες,  όπως είναι το ύφασμα, ίσως 
ακόμη και σε σώματα ακρόλίθων . 

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 α   πό 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 Hotnlca (Βουλγαρία). 

Είναι προφανές πάντως, προκειμένου για νεολιθικά πήλινα ειδώλια, ότι υπήρχαν 
πολλοί κατασκευαστές, α πό 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      (386, 
388). 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 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 α πό 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 ώς ένα σημείο α      πό 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     (388, 
393) ή/και ένδυση ανθρωπόμορφων (383, 385, 389)   , διακόσμηση σπιτιών, κέρατα ή 
πληγές ζώων, μέχρι και υπερβολή    (394) (κοιλιά και αιδοίο μερικών γυναικείων, 
εξογκωμένοι οφθαλμοί, μερικά ιθυφαλλικά), και άλλοτε αποσιώπηση, όπως είναι η 
απουσία χεριών ή/και ποδιών (386,391)   , εισόδου ή δαπέδου κτιρίου, ή η μη ένδειξη του 
στόματος ή του βιολογικού φύλου (371-74,386). 

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 κυρί    ως 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 α πό 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    £atalhoyuk. 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 και 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 α     πό 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 "κουροτρόφου", όπως στο 
γνωστό παράδειγμα καθιστής μορφής α    πό το Σέσκλο (ΝΝ), ή εγκύων γυναικών (376). 
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 α   πό 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, κυρί   ως 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 α     πό 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     (376) (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 (384) 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, 
Cucutenl, 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     
Cucutenl 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 Cucutenl, 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 α    πό 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 α   πό 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 άλλου 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: α     πό 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 (κυρί     ως της 
Ανατολίας), αναπαρίστανται συχνά άγρια και μάλιστα επικίνδυνα ζώα, θηλαστικά 
(αιλουροειδή), ψάρια και πτηνά, αλλά και ανθρωπο-ζωόμορφα υβρίδια, ωστόσο τα 
νεολιθικά ζωόμορφα ειδώλια αναπαριστούν ως επί το πλείστον εξημερωμένα ζώα, 
συχνότερα βοοειδή, αλλά και αιγοπρόβατα, λιγότερο συχνά χοίρους ή σκύλους, 
σπανιότερα άγρια ζώα  (397), ελάφια, πτηνά, άρκτους, κατ'εξαίρεση αιλουροειδή, φίδια 
και βατράχους. Πολλές φορές η αναγνώριση και ταύτιση ειδών ζώων είναι αδύνατη ή 
αμφισβητήσιμη (377, 392) . 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 α 
πό τη Σάμο και ίσως τους Σιταγρούς), από το Δισπηλιό (τέλος ΜΝ, ερπετά, ψάρι) και α 
πό 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 
ότι 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, £atalhoyuk     )-, ή ίσως 
καταναλωνόντουσαν μόνο σε ειδικές περιστάσεις, για παράδειγμα για συμβολικούς 
λόγους. Στο Catalhoyuk 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 Catalhoyuk    . Μία ειδική κατηγορία λεπτομερειακών 
ειδωλίων της βορειοανατολικής Πελοποννήσου (ΠΕΧ, Κόρινθος, Λέρνα, Τίρυνθα) που 
ίσως εμφανίζονται ήδη α πό τη Νεολιθική περίοδο, αναπαριστά σφάγια, κυρί   ως 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 α 
πό τις ίδιες θέσεις της ΠΕΧ προέρχονται παρόμοια ειδώλια που δεν φέρουν 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 ζωικές 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 ιδί ως, 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 α  πό 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 (κυρί    ως 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 (397;), μορφές με χαρακτηριστικά ταυτόχρονα διαφορετικών ειδών ζώων, 
ανθρωπόμορφα ειδώλια με "πτηνόμορφο" κεφάλι (πολλά παραδείγματα)     (386, 391), 
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 α πό κέρατο ελαφιού από το   Ezero. Η εμπρόθετη 
αυτή αμφισημία δείχνει μετακίνηση ανάμεσα στα είδη, ακόμη και ανάμεσα στον 
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 α     πό την Ανατολική 
Μακεδονία (Κρυονέρι Κερδυλλίων). 

3. Μίμηση του τεχνητού περιβάλλοντος 

Μεγάλων διαστάσεων ομοιώματα εξωτερικού κτιρίων προέρχονται π   .χ. από τις 
ı¤ÛÂÈ˜ Slatino Î·È Rakitovo (∞¡), Ovcarovo, Ruse,   Kodzadermen (¡¡, ∆¡) Î·È ›Ûˆ˜ ¤Ó· 
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 α πό 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 α πό το Ovcarovo (Βουλγαρία), το 
Porodin (Πελαγονία), την Popudnia (Ουκρανία) [εικ. 11]   . Σημειώνεται ότι δεν έχουν 
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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 (κυρί     ως ΝΝ) 
υπάρχουν ειδώλια κατασκευών (φούρνων), αλλά και επίπλων, αγγείων και εργαλείων. Σε 
θέσεις της Ανατολικής (Ντικιλί Τας, Σιταγροί, Κρυονέρι) κυρί    ως, αλλά και της 
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (Μακρύγιαλος, Σταυρούπολη, Γιαννιτσά Β ήδη 
από την ΑΝ),  όπως και από την Α. Βουλγαρία και τη Ρουμανία (κυρί     ως 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 α   πό 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 πρωΐμότερες εποχές, να χρησιμοποιόντουσαν 
δερμάτινα σκάφη (Δ. Μακεδονία, ίσως Θεσσαλία) ή ίσως και σκάφη α     πό 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 (κυρί ως 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 α πό 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 α   πό εξελιγμένα σύνθετα μονόξυλα, 
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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 κυρί    ως 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 κυρί   ως 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. 

4. Συμπλέγματα και διαμελισμοί 

Στη Νεολιθική εποχή, μερικές κατηγορίες αντικειμένων δείχνουν σύμφυση 
ανθρώπινων μορφών με το κάθισμα τους (381),    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 θέματα είναι μόνιμα 
ενωμένα και δείχνουν κάποιο θέμα 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 (    £atalhoyuk), 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 
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να αποκλείσομε κάποιο συμβολισμό, με θέμα σκηνή εκτός πραγματικότητας, για 
παράδειγμα α πό 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 κυρί ως 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. 

5. Κλίμακες: Α πό το σχεδόν μνημειώδες στο μικροσκοπικό 

Όπως προαναφέρθηκε, μεγάλου έ ως 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 ύψος σε πρώιμες φάσεις της νεολιθικής της Συροπαλαιστίνης ('Ain Ghazal, 
Ιεριχώ), όπου μαρτυρούνται και ανθρώπινα κρανία με πρόσθετα πλασμένα πρόσωπα 
από γύψο και μάτια α  πό όστρεο ή λίθο. 

Στη Νεολιθική περίοδο, συνηθέστερα είναι τα (αρχικά) μεγέθη περίπου α     πό 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 α     πό 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 ανήκουν σε εξημερωμένα 
ζώα. Το βοοειδές του Ντικιλί Τας,     όπως και διάφορα ζωόμορφα παράλληλα 
βορειότερων περιοχών των Βαλκανίων και πρωιμότερα παραδείγματα α    πό 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 συνή    θως σε 
ομοιώματα εξωτερικού κτιρίων, κυρίως σε άκρα δοκών στέγης ή άνω μέρος τοίχων 
(Gumelnita, Koros, Cascioarele). Ανάλογη ανάρτηση κερασφόρου κεφαλιού ή μόνο 
κεράτων σε 
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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 α    πό 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. 397) προέρχονται από το τέλος της 5ης χιλιετίας α    πό την Σερβία και το 
Κοσσυφοπέδιο (νεότερες φάσεις πολιτισμού    Vinca από   Jakovo Kormadin, 
Predionica, Gomolava, Vinca, και πρωιμότερο -Starcevo Π-, διαφορετικού τύπου α    πό 
την Pristina). Συχνά διατηρούνται μέχρι το λαιμό και αγνοούμε τη διαμόρφωση του 
υπόλοιπου σώματος ή βάσης 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 α    πό ποταμίσια πέτρα α πό 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 (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 α    πό 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, κυρί ως 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 α πό το Ovcarovo, ή τα ειδώλια ανθρώπινων 
μορφών και επίπλων που βρέθηκαν μαζί από ΝΝ θέσεις της Ρουμανίας (Poduri, 
Precucuteni Π, 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 έ      ως 20, 
αλλά και 20 έ ως 30). 
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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, (ε   ως 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 το 
Εμπόριο Χίου, θραύσματα πήλινου κεφαλιού από τη Σάμο και ειδώλου ή μάσκας α      πό 
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). 

IV. ΤΑ ΟΜΟ ΙΩΜΑΤΑ 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 α   πό 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), χορεύ ουν(;) (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 α     πό 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, όχι 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 συνή     θως 
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βρίσκονται ενσωματωμένα σε κατασκευές ή τοίχους. Πρέπει να ήσαν εμφανή μεν, αλλά πάλι 
θεατά μόνο κατά μέτωπο (ΝΝ Ντικιλί Τας, Catalhoyuk     και ήδη α πό 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 
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    (398), 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 α    πό 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 α πό 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 τοποθετημένα 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, ωρισμένα 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 
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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. 

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 α πό εξωγενείς ενδείξεις, κυρί ως 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 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 
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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 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 α πό 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 £atalhoyuk 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/αποτροπαική 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 α       πό 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 £atalhoyiik 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 
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απεικονίζουν κοπάδια, κυρί ως 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 την ευημερία στις περιπτώσεις ταφής σε λάκκους σπιτιών. 

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 πρώιμες σχέσεις με τροφοπαρασκευαστικούς και αποθηκευτικούς 
χώρους, παρατηρείται επίσης και συνάφεια ανθρωπόμορφων ειδωλίων με εργαλεία 
ύφανσης ή γνεσίματος, βαρίδια αργαλειού και σφονδύλια, τουλάχιστον α    πό 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, κυρί       ως 
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 σε ειδώλια και μάλιστα στη ΝΝ, και ορισμένα ειδώλια και 
ειδώλια-αγγεία μάλλον έφεραν πραγματικά κοσμήματα (Α. 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 κυρί     ως 
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, που χρονολογείται α      πό το 
τέλος της Νεολιθικής και ίσως προεικονίζει συνήθειες της ΠΕΧ, 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, κυρί ως 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). 
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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 κυρί      ως 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 
τοποθέτηση  τους   στον  χώρο   -μετωπικότητα  και  πιθανόν  ακινησία  των 
ανθρωπόμορφων, και αντίθετα κινητικότητα των ζωόμορφων- και οι ανασκαφικές τους 
συνάφειες διακρίνονται σαφώς. Σπασμένα οστέινα 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 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 κυρί ως 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 
ετοποθετούντο ζωόμορφα και όχι ανθρωπόμορφα ειδώλια, τουλάχιστον στην 
Πελοπόννησο (Ζυγουριές), και α πό 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 αρνβαλλοι 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» (κυρί ως 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 α    πό 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 
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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 
(Tirpesti, Precucuteni, ενδείξεις και α πό το Ντικιλί Τας, "μισοκαθιστά" ειδώλια 
ανάλογων τύπων, ΝΝ  Π) και μάλλον προέρχονται α πό 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 (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 
ÙË˜ ÂÍ¤‰Ú·˜ (Ovcarovo,   Radingrad, Kolomijscina, Poduri, Vladimirovka). ¢ÂÓ 
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 ένα 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 οστέινοι 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 (π.χ. σαμανισμός). 
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Η επιβεβαίωση της ταυτότητας μιας ομάδας και η ενδυνάμωση της συνέχειας μεταξύ των 
γενεών και των συλλογικών κοινωνικών δεσμών χρειάζεται περιοδικές 
τουλάχιστον 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 α   πό 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 κυρί     ως σε 
τάφους, και μάλιστα υπάρχουν μικρές και σπανιότερα μεγαλύτερες  ομάδες 
ανθρωπόμορφων, κυκλαδικών, κυρί ως 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 
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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 
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- πρωιμότερες 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, κυρί ως 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 α     πό 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  
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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 
(Karatas-Semayiik) 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    Catalhoyiik). Ανησυχητικές 
εικόνες αρπακτικών πτηνών, αιλουροειδών και ταύρων αλλά και ανθρώπινων μορφών 
σχηματίζουν επιβλητικές σκηνές με συχνό θέμα τον θάνατο και τον κίνδυνο. Στο 
Catalhoyiik 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 α   πό τοίχους), με ζώα, πνεύματα και 
προγόνους (D. Lewis-Williams). Ίσως απεικονίζονται σε ανάλογες περιπτώσεις πρώιμοι 
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 Π). 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 α πό την 
προαναφερθείσα συγκέντρωση ειδωλίων) και ίσως ανάλογες μυθικές καταστάσεις ή 
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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 
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 κυρί ως 
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 (α  πό τα πέντε συνολικά του κτιρίου) 
που φαίνεται ότι είχαν πέσει α  πό υψηλότερο σημείο στο λεγόμενο «ιερό» της Νέας 
Νικομήδειας (ΑΝ) και τα προαναφερθέντα ειδώλια γυναίκας και ταύρου που πρέπει 
επίσης να είχαν πέσει α πό μικρή κόγχη στη γωνία κτιρίου του Slatino (AN). Μεγάλα 
είδωλα ή κεφάλια εξάλλου βρίσκονται κυρί   ως 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 
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τακτική ενίσχυση δεσμών. Συγγένεια ή ειδική σχέση μπορεί να δείχνουν άλλωστε τα 
διπλά ή πολλαπλά ανθρωπόμορφα ειδώλια και τα ζεύγη ειδωλίων που έχουν 
προαναφερθεί. 

Σε πρώιμες φάσεις της νεολιθικής, κυρί   ως στην ΑΝ, μαρτυρούνται σύνολα 
πολυάριθμων μικροσκοπικών ειδωλίων, ενδεχομένως α πό 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, α πό 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 συνή θως 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 α  πό 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 α πό 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 α      πό 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 τέλος 
του χρήσιμου χρόνου τους, αφού συνηθέστατα βρίσκονται μεμονωμένα 
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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 α     πό 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 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. Σχετικό παράδειγμα 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 α     πό 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 Ε ΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν, τα ειδώλια διαδραματίζουν 
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: 
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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 α πό κάθε νέα ανακάλυψη και μεθοδολογική πρόοδο. 
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