
ςείςτρο



• H κρητική  τέχνη εμπνέεται πότε πότε από Αιγυπτιακά 

πρότυπα, και ακόμα υιοθετεί δύο στοιχεία της 

Αιγυπτιακής θρησκείας (το σείστρο και το ανκχ). Όμως 

αυτά καθόλου δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι η 

αιγυπτιακή επίδραση ήταν η βάση της κρητικής τέχνης 

και θρησκείας, όπως και η Κρητομυκηναϊκή τέχνη είναι 

πρωτότυπη και ανεξάρτητη, που και όταν ακόμα 

εμπνέεται από Αιγυπτιακά πρότυπα, τους δίνει τη δική 

της πνοή.

• M.P. Nilsson, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής 

θρησκείας, σελ. 19, Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 

2008



Αρχαιολογικό μουςείο Αγίου Νικολάου 
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Αρχαιολογικό μουςείο Αρχανών
αντίγραφο



Αρχαιολογικό μουςείο Ηρακλείου



Ο οδηγόσ τησ ομάδασ των τραγουδιςτών παίζοντασ ςείςτρο

Αρχαιολογικό μουςείο Ηρακλείου



• Scene from a Minoan Vase, Agia Triada ("The 
harvester vase").



• Ψαλμωδίες ακούστηκαν και ήχος από μεταλλικά σείστρα που ζύγωναν.
• …
• Είναι η δοξολογία για το θέρος που τέλειωσε.
• …
• Κάθε χρόνο έβλεπαν  την τελετή αυτή, μα ποτέ δεν μπορούσαν να την ποχορτάσουν. Η μουσική, οι 

ψαλμωδίες, οι εργάτες και χωριάτες, που τραγουδούσαν κι αυτοί και κρατούσαν το ίσο, τους 
μεθούσαν πάντα από χαρά.

• …
• Η πομπή με γρήγορα βήματα ζυγώνει, θαρρείς και τρέχουν. Ο ιερέας ντυμένος με μαλλιαρή προβιά 

προβάτου, τρέχει μπροστά και κρατά στα χέρια το σείστρο, ένα τριγωνικό σίδερο, και το χτυπά 
ρυθμικά μ’ ένα σιδερένιο ραβδί∙ έχει το στόμα ολάνοιχτο και ψέλνει με δυνατή φωνή τον 
ευχαριστήριο ύμνο στη Μεγάλη Θεά, που έδωκε το σιτάρι στους ανθρώπους:

• Μάνα Μεγάλη του σταριού
• Με τα’ άσπρο περιστέρι, 
• Έμπα στα σπίτια μας Κυρά
• Με το ψωμί στο χέρι!
• Και πίσω οι θεριστάδες ακλουθούν τρεχάτοι, και καθένας κρατούσε στους ώμους του το ξύλινο 

τρικράνι που λίχνιζε. Ένας από την πολλή βιάση του έχει μπερδευτεί στα πόδια των άλλων κι έχει 
κυλιστεί χάμω. Μερικοί στρέφουνται, τον κοιτάζουν και γελούν. Μα τόσο είναι συνεπαρμένοι από 
τον ύμνο στη Θεά, που κανένας δε σκύβει να τον ανασηκώσει.

• Ο ιερέας έχει σηκώσει τώρα το χέρι και φωνάζει: 
• _Εμπρός! Εμπρός! Μη σταματάτε!
• …
• Η πομπή χάθηκε στην άκρα του δρόμου, προς το Παλάτι

Ν. Καζαντζάκης, Στα παλάτια της Κνωσού


