
Περίληψη - Summary 

 

 

Αναστασία Βεργάκη: «Η τελετουργική σκευή των Μινωιτών και 

τα συμφραζόμενά της ως προς το τελετουργικό τυπικό κατά την 

Προανακτορική και Παλαιονακτορική περίοδο. Μία 

επαναπροσέγγιση» 

 

Στην παρούσα εργασία μελετάται, μέσα στο πλαίσιο της επανεξέτασης και της 

επαναπροσέγγισης, το περιεχόμενο του τελετουργικού τυπικού στην Κεντρική 

και Ανατολική Κρήτη κατά την Προανακτορική και Παλαιοανακτορική 

Περίοδο, δια μέσου της τελετουργικής σκευής ιερών χώρων. Πιο αναλυτικά, 

εξετάζονται εκείνα τα αντικείμενα που εντοπίζονται σε κοινοτικούς τάφους, 

ιερά κορυφής και ανακτορικά ιερά. Ο σκοπός της εργασίας είναι, μελετώντας 

την τελετουργική σκευή, να εξαχθούν συμπεράσματα για την χρήση, την 

λειτουργία και τον συμβολισμό των αντικειμένων που εξετάζει και πώς αυτά 

μεταφράζονται στην συγκρότηση ενός συγκεκριμένου τελετουργικού τυπικού 

με κανόνες. Επίσης, ζητούμενο αποτελεί η ανίχνευση συνέχειας ή μη αυτού 

του τελετουργικού τυπικού μέσα στον χρόνο και στον χώρο και μέσα στις 

διάφορες μεταβατικές φάσεις της μινωικής κοινωνίας, οι οποίες 

αντικατοπτρίζονται και στην θρησκεία. Η εξέταση του επιλεγέντος 

ανασκαφικού υλικού διεξάγεται ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, η 

οποία αναλύεται σε ειδικό κεφάλαιο της εργασίας. 

Στην εργασία εξετάζονται οι κοινοτικοί τάφοι της Κουμάσας και της Αγίας 

Τριάδας από την Νότια-Κεντρική Κρήτη και το νεκροταφείο του Μόχλου από 

την Ανατολική Κρήτη. Επίσης, τα ιερά κορυφής του Γιούχτα από την Βόρεια-

Κεντρική Κρήτη και τα ιερά κορυφής του Πετσοφά και του Τραόσταλου από 

το ανατολικό άκρο του νησιού. Τέλος, τα ανάκτορα της Κνωσού, της Φαιστού 

και των Μαλίων, που σώζουν στοιχεία της παλαιοανακτορικής τους φάσης. 

Οι θέσεις επιλέχθηκαν με κριτήριο την όσο το δυνατόν πληρέστερη και 

οργανωμένη δημοσίευσή τους, την γεωγραφική τους θέση κοντά σε 

σημαντικούς οικισμούς ή ανακτορικά κέντρα, αλλά και την σημασία των 

ευρημάτων, που προέκυψαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις 

τελετουργίες που τελούνταν σε αυτές. Δυστυχώς, ακόμα και στις περιπτώσεις 

των ολοκληρωμένων δημοσιεύσεων, δεν παρατίθενται όλα τα ανασκαφικά 

στοιχεία, δεν υπάρχουν αρκετές απεικονίσεις ούτε και οργάνωση ανά 

ανασκαφικό περιβάλλον (context) ή έστω ανά κατηγορία του ανασκαφέντος 

υλικού. Τα παραπάνω ισχύουν κυρίως για τις προπολεμικές δημοσιεύσεις, με 

εξαίρεση εκείνη των Θολωτών Τάφων της Μεσαράς που για την εποχή της 



παρουσιάζει λίγα προβλήματα, του Θολωτού Τάφου Α της Αγ. Τριάδας και 

της παλαιοανακτορικής φάσης του ανακτόρου της Φαιστού.  

Από την επανεξέταση του υλικού συνάγεται το συμπέρασμα ότι η μινωική 

θρησκεία ξεκινά την διαμόρφωση του τελετουργικού τυπικού της στους 

κοινοτικούς τάφους της Πρωτομινωικής Περιόδου. Το οριστικοποιεί και 

αποκτά φορμαλιστικούς κανόνες με ιδιαίτερους χώρους λατρείας, τα ιερά 

κορυφής, κατά το τέλος της Πρωτομινωικής με αρχές της Μεσομινωικής 

Περιόδου, ενώ παράλληλα γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης των 

αναδυόμενων κοινωνικών ελίτ προκειμένου να επιβάλλουν την πολιτική και 

οικονομική τους ηγεμονία. Η διατήρηση συγκεκριμένων τύπων 

τελετουργικών αντικειμένων αναλλοίωτων στον χρόνο, υποδηλώνει την 

σημασία που είχε για τον πληθυσμό η ικανότητα διαφύλαξης των 

θρησκευτικών και λατρευτικών κανόνων και πεποιθήσεων. Όποιος μπορούσε 

να εξασφαλίσει αυτή την συνέχεια, μπορούσε να επιβληθεί και επί του 

πληθυσμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι σχεδόν παρόμοια η 

τελετουργική σκευή και στα ανάκτορα με την διαφορά ότι συνδυάζουν την 

λατρεία τόσο την θρησκευτική όσο και την κοσμική, του ανώτατου δηλαδή 

διοικητικού άρχοντα. Ο χαρακτήρας των κοινοτικών, συμποτικών 

τελετουργιών είναι διαχρονικός, αποτελώντας στοιχείο ταυτότητας αλλά και 

αντίληψης του πληθυσμού για τις κοινωνικές σχέσεις και πώς αυτές 

αποτελούν τον μόνο τρόπο για να έρθουν σε επικοινωνία οι άνθρωποι με το 

θείο. Δυστυχώς, ένας τεράστιος όγκος ανασκαφικών δεδομένων είναι 

αδημοσίευτος τόσο από τα ιερά κορυφής, όσο και από ανακτορικές θέσεις, 

ενώ οι κοινοτικοί τάφοι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της σύλησης και της 

διατάραξης της στρωματογραφίας. Η συνέχιση της ανάδειξης, της 

συγκριτικής μελέτης και της δημοσίευσης παλαιών αλλά και νέων 

ανασκαφικών δεδομένων που αγνοούμε είναι απαραίτητα. Η αναθεώρηση 

και η επανεξέταση παλαιών δημοσιεύσεων, εκμεταλλευόμενοι τα σύγχρονα 

μεθοδολογικά εργαλεία της αρχαιολογικής επιστήμης, θα πρέπει να 

αποτελέσουν το βασικό καθήκον της νέας γενιάς των μελετητών με στόχο την 

διαφώτιση των σκοτεινών ή ασαφών εκείνων σημείων της μινωικής κοινωνίας 

και θρησκείας, που συνεχίζουν να τροφοδοτούν τον διακαή πόθο για γνώση 

κάθε αρχαιολόγου. Η αποκρυπτογράφηση του αινιγματικού προϊστορικού 

παρελθόντος του ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σ’ ένα 

ασφαλέστερο και σοφότερο μέλλον.  

 

 

Anastasia Vergaki: «The ceremonial equipment of the Minoans 

and its Context as to the ritual, during Prepalatial and Old Palace 

Period. A re-approach» 



 

In the present work the content of the ritual typical in Central and Eastern 

Crete during Prepalatial and Old Palace Period is being studied, within the 

context of the review and rapprochement. More specifically, the objects which 

are examined are those excavated in communal tombs, peak sanctuaries and 

palace sanctuaries. The purpose of this study is to draw conclusions about the 

use, function and symbolism of the objects that are examined and how these 

objects are translated into the establishment of a specific ritual with rules. 

Also, desired is the detection of continuity or not of this ritual through time 

and space and through the various transitional phases of Minoan society, 

reflected in religion. The examination of the chosen excavated material is 

conducted by following a specific methodology, which is analyzed in a 

separate chapter of the study. 

The sites that are being examined are the Tholos Tombs from the communal 

cemetery of Koumasa and Aghia Triada in South-Central Crete and the House 

Tombs from the cemetery of Mochlos in Eastern Crete. The peak sanctuary of 

Juktas from North-Central Crete and the peak sanctuaries of Petsofas and 

Traostalos at the eastern end of the island are also being examined. Finally, 

the palaces of Knossos, Phaistos and Malia which are saving elements of their 

Old-Palatial phase are also being studied. The sites were selected to test as 

much as possible their fullest and organized publication, their geographical 

location close to major settlements or palaces, but also the importance of the 

findings obtained to draw conclusions about the rituals that were performed 

in them. Unfortunately, even in cases of complete publications not all the 

archaeological data are listed, there are not enough illustrations nor 

organization by context or even by category of the excavated material. All of 

the above apply mainly to the pre-war publications, except that of the Tholos 

Tombs of the Mesara which for its time presents few problems, the 

publication of the Tholos Tomb “A” of Aghia Triada and that of the Old 

Palace Period of the Phaistos Palace.  

The reappraisal of the material has reached the conclusion that Minoan 

religion starts shaping a typical ritual in the communal tombs of the Early 

Minoan Period. The content of this typical ritual is being standardized, having 

formalistic rules and special places of worship at the end of the Early Minoan 

Period or at the beginnings of the Middle Minoan Period. In the meantime, 

the ritual becomes an object of exploitation by the emerging social elites to 

impose their political and economic hegemony. The survival of specific types 

of ritual objects, unalterable through time, indicates that the ability to 

preserve the religious and worship norms and beliefs, was of great 

importance to the population. Anyone who could ensure this continuity 



might be able to impose himself on the population. As a result, the palaces 

also had similar ritual equipment, with the difference of combining religious 

and cosmic rituals, namely the adoration of the supreme administrative lord. 

The character of the communal, symposiac rituals is timeless constituting 

element of identity and perception of the population on social relationships 

and how they are the only way to get in touch with the divine. Unfortunately, 

a huge amount of excavated data are still unpublished from both peak 

sanctuaries and palaces while communal tombs face the problems of looting 

and disruption of the stratigraphy. The continuity of promotion, study and 

publication of excavation data that we are unaware of is necessary. The 

review and the rapprochement of old publications, taking advantage of the 

modern methodological tools of the archaeological science, should be the 

main task of the new generation of scholars in order to enlighten those dark 

or unclear points of Minoan society and religion that continue to fuel the 

ardent desire for knowledge of every archaeologist. Deciphering the 

enigmatic prehistoric past of the humans, can only lead to a safer and wiser 

future. 

 

 


