
Ο διπλόσ πζλεκυσ



• Στις παραστάσεις αγγείων και σφραγίδων απεικονίζεται τοποθετημένος σε 

στειλιάρι που στηρίζεται ανάμεσα στα ιερά κέρατα ή στα κέρατα του ταύρου. Στη 

σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας διπλοί πελέκεις με στειλιάρι που καλύπτεται από 

φύλλα στέκονται πάνω σε βαθμιδωτές βάσεις ενώ στη κορφή τους επικάθηται η 

θεότητα με τη μορφή πτηνού. Άλλοτε ο διπλός πέλεκυς συνδυάζεται με ιερόν 

κόμβον ή φυτικά θέματα. Ιερά αγγεία διακοσμούνται  μ΄ αυτόν, βρίσκεται 

επίσης χαραγμένος πάνω στους πεσσούς των  ιερών κρυπτών και στους τοίχους 

των ανακτόρων. Διπλοί πελέκεις στέκονταν πάνω σε λίθινες βάσεις σε διάφορα 

σημεία του ανακτόρου.

• …

• Στη μινωική τέχνη ο διπλός πέλεκυς συνοδεύει θηλυκή θεότητα.

• Κατά μία άλλη  θεωρία ο διπλός πέλεκυς έγινε αντικείμενο λατρείας, γιατί ήταν 

το όργανο της θυσίας του ταύρου.

• Στυλιανός Αλεξίου, Μινωική θρησκεία



• The term, and the symbol, is most 
closely associated in historical records 
with the Minoan civilization, which 
reached its peak in the 2nd 
millennium BC. Some Minoan labrys
have been found which are taller than 
a human and which might have been 
used during sacrifices. The sacrifices 
would likely have been of bulls. The 
labrys symbol has been found widely 
in the Bronze Age archaeological 
recovery at the Palace of Knossos on 
Crete.[3] According to archaeological 
finds on Crete this double-axe was 
used specifically by Minoan 
priestesses for ceremonial uses. Of all 
the Minoan religious symbols, the axe 
was the holiest. To find such an axe in 
the hands of a Minoan woman would 
suggest strongly that she held a 
powerful position within the Minoan 
culture. 

http://www.flickr.com/photos/jorge-11/2700647760/


Σπήλαιο Aρκαλοχωρίου.
Χρυςοί διπλοί πελζκεισ. 
Nεοανακτορική εποχή. 
Hράκλειο, 
Aρχ. Mουςείο

Ανάμεςα ςτα κυριότερα 
αρχαιολογικά ευρήματα με 
θρηςκευτική ςημαςία 
διακρίνονται οι διπλοί 
πελζκεισ, που είχαν 
λατρευτική ή αναθηματική 
χρήςη. Ο διπλόσ πζλεκυσ 
ήταν μάλλον το ςφμβολο τησ 
θυςίασ του ταφρου. Οι 
λατρευτικοί πελζκεισ ζχουν 
μεγάλο μζγεθοσ. Οι 
αναθηματικοί είναι μικρών 
διαςτάςεων. Εκτόσ από τα 
ανάκτορα και τουσ 
οικιςμοφσ, όπωσ το Νίρου 
Χάνι, την Αγία Τριάδα, την 
Τφλισσο, τα Γουρνιά, το 
Παλαίκαστρο, τον Πλάτανο
και την Kνωσό, αναθηματικοί 
πελζκεισ βρζθηκαν και ςε 
ιερά ςπήλαια, όπωσ το 
Αρκαλοχώρι και τα ςπήλαια 
του Ψυχροφ και του 
Σκοτεινοφ. 













Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας

Στη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας διπλοί πελέκεις με στειλιάρι που καλύπτεται 

από φύλλα στέκονται πάνω σε βαθμιδωτές βάσεις ενώ στη κορφή τους επικάθηται

η θεότητα με τη μορφή πτηνού. 













•

• En labrys fra Messara.

http://no.wikipedia.org/wiki/Bilde:Bronze_Ax_Messara_Crete.jpg
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Messara&action=edit
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Bronze_Ax_Messara_Crete.jpg


•

Inscribed labrys on a 
column

http://ccwf.cc.utexas.edu/~bruceh/cc307/minoan/images/b5.jpg
http://ccwf.cc.utexas.edu/~bruceh/cc307/minoan/images/b5.jpg






Πήλινο κάλαθοσ με 
διακόςμηςη διπλών 
πελζκεων.  Ψείρα, 
νεοανακτορική περίοδοσ 
1500-1450



Μουςείο Αγίου Νικολάου



Μουςείο Αγίου Νικολάου









Σύμβολο διπλού πέλεκυ πάνω 

σε ένα μινωικό δοχείο



Ανάκτορο τη σ Φαιςτοφ, αποθήκεσ




















