ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
ΚΡΗΤΟΜΥΚΗΝΑΪΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Περί τοΰ χαρακτήρος τοΰ προϊστορικού εμπορίου εν τφ

Αίγαίφ επικρατούν

μάλλον ασαφείς αντιλήψεις. Περϊ μινωικοϋ και μυκηναϊκού εμπορίου, εμπόρων καί
«εμπορικών επιχειρήσεων» συχνά γίνεται λόγος εις τά εγχειρίδια καί τάς επιστημο
νικός δημοσιεύσεις καί γνωρίζομεν περίπου τούς τόπους προελεύσεως ώρισμένων
ειδών καί τάς οδούς, διά τών οποίων διήρχοντο. ’Αλλά περί τού τρόπου, καθ’ όν
έγίνοντο αι άνταλλαγαί, δεν γινώσκομεν πολλά πράγματα. Ώς προς τό
έμπόριον αποκαλυπτική ύπήρξεν εργασία τοΰ

Κεραμοπουλλου

μυκηναϊκόν

(ΑΕ 1930, σ. 29 εξ.),

ήτις όμως δεν έλήφθη, ώς φαίνεται, αρκούντως ύπ’ δψιν υπό τών ερευνητών ι. Σκο
πός μου διά τής παρούσης εργασίας είναι νά υποδείξω γενικώτερον ότι καί τό μινωικόν καί τό μυκηναϊκόν έμπόριον πρέπει πιθανώς νά τό φανταζώμεθα διάφορον
εκείνου τών κυρίως ελληνικών χρόνων καί μάλλον άνάλογον προς τό έμπόριον τής
αρχαίας Μεσοποταμίας καί τής Αΐγύπτου.
Ό Frankfort, The Birth of Civilization in the Near East, 1954, σ. 60 εξ.,
όμιλών περί τών πρώτων Σουμεριακών κοινωνιών λέγει ότι μονάς τού οικονομικού
βίου είναι ή «κοινότης τού ιερού» (temple community), εις μίαν τών οποίων ανή
κει πας πολίτης. Ή κοινότης άποτελεΐται έξ αξιωματικών, ιερέων, ποιμένων, άλιέων,
φρουρών, τεχνιτών, λιθοξόων, έμπορων, δούλων. Οί έ'μποροι ασχολούνται αποκλει
στικούς

μέ έξαγωγήν καί εισαγωγήν διά λογαριασμόν τών ναών, άν καί εισηγμένα

αντικείμενα ευρισκόμενα εις ίδιωτικάς οικίας δεικνύουν ότι περιωρισμέναι συναλλαγαί διεξήγοντο ίσως άπ’ ευθείας μεταξύ έμπορων καί μελών τής κοινότητος. Πιθανώτερον είναι ότι τά είδη ταΰτα προέρχονται έκ διανομών γινομένων άνωθεν. "Οτι
οί έμποροι εΰρίσκονται έν τή υπηρεσία τών ναών καί τών ιερών κοινοτήτων άποδεικνύεται

κατά

τον Frankfort έκ τού ότι ώς αμοιβήν διά τό έργον των

λαμβά

νουν κλήρους γής, ήτις ανήκει εις τον ναόν, καί ότι όνοι τού ναού διατίθενται εις
αυτούς

διά

την πραγματοποίησα' τών ταξειδίων των (αύτ. 67). Όταν

1 ΟΙ έρευνηταί μεταφέρουν συνήΦως σημερινός αν
τιλήψεις ε’ις τούς μινωικούς χρόνους. Ό glotz (Ci

vilisation egeenne, 1952, σ. 215) όμιλεΐ περί «μεγάλων
οίκων εισαγωγής καί εξαγωγής» έν Ζάκρφ καί «εφο
πλιστών» έν Μόχλω καί ψύρρρ Ή έξετάσασα τάς
άνταλλαγάς Κρήτης καί ’Ανατολής
gean and

kantor

the Orient, σ. 19) όμιλεΐ

(The Ae

περί «επιχειρή

άργότερον

σεων» τών Κρητών έμπορων. Περί μυκηναϊκοί εμπο
ρίου ίδέ lorimer, Homer and the Monuments, σ. 52
έξ. καί wace - blegen, Pottery as Evidence for
Trade, Klio XXXII, 193940, σ. 131 έξ. Τήν υπόδειξιν τής μελέτης τοΰ Ά. Κεραμοπουλλου οφείλω εις τόν
κ. Ν. Πλάτωνα. Βλ. επίσης Evans, PM II 168 έξ.
karo,

Schachtgraber von Mykenai,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:26:49 EET - 44.207.124.84

σ.

316 έξ.

136

Στυλιανού

’Αλεξίου

εμφανίζονται οί Fugal και Ensi έν Μεσοποταμία, πολλά πράγματα μεταβάλλονται,
υπό δε τοΰ Μ.

David

ύπεστηρίχθη δτι έ'τι βραδύτερον, από τής πρώτης βαβυλω-

νιακής δυναστείας, περί τό 1800, επικρατεί ελεύθερον σύστημα (αύτ. σ. 66. σημ. 1).
Αλλά τό πράγμα δεν φαίνεται πιθανόν λόγφ τής ταπεινής θέσεως, την οποίαν κα
τέχουν οί τεχνΐται εις την νομοθεσίαν τοΰ Hammurabi.
Έμπόριον έν τή συνήθει σημασία τής λέξεως δεν ύπήρξεν έν Αίγύπτφ μέχρι
τοΰ

τέλους

τοΰ

δ0”

αίώνος. Έν τώ Άρχαίω Βασιλείω,

λέγει ό

οί

Frankfort,

τεχνΐται ύπηρετοΰν συνήθως ένα κύριον. Μεγάλοι αριθμοί αυτών χρησιμοποιούνται
διά τον βασιλέα. Ούτοι δεν είναι δούλοι, αλλά «δεν δύνανται νά πωλοΰν τά είδη
ή τάς υπηρεσίας των έλευθέρως όπου θέλουν»

(αύτ. σ. 92). Ή αμοιβή των

ρέχεται όχι υπό αγοραστών, άλλ’ υπό τών κυρίων των υπό μορφήν δώρων.
τά

τέλη

τοΰ ’Αρχαίου Βασιλείου, όταν διαλύεται ή κεντρική εξουσία, οί

πα
Περί

τεχνΐται

ανήκουν εις άξιωματούχους καί μεγάλα αυτόνομα κτήματα. Ζοΰν ώργανωμένοι εις
ομάδας 5-10 άνδρών υπό επιστάτην, δστις λαμβάνει τάς μερίδας καί τον εφοδια
σμόν των παρά τοΰ κυρίου καί τον διανέμει εις αυτούς (αύτ. σ. 93). Οί υπάλληλοι
επίσης λαμβάνουν τά πάντα παρά τής κυβερνήσεως εις είδος (αύτ. 95). Μικρόν έμπό
ριον διενεργεΐται έντός τής χώρας. Υπάρχουν άγοραί, δπου ανταλλάσσονται μεταξύ
ιδιωτών προϊόντα περιωρισμένης αξίας—κηπικά, πτηνά, ιχθύες—προς έργάλεΐα, σάνδαλα, ράβδους, περιδέραια, υφάσματα, έλαιον. Κατά τούς χρόνους τοΰ Νέου Βασι
λείου

ή

συριακά

έπαφή προς τήν Συρίαν φέρει μέχρι τών αιγυπτιακών αγορών
προϊόντα

καί τινα

κομιζόμενα μεμονωμένως υπό άνδρών τών φοινικικών

’Αλλά τό είδος τούτο τοΰ έμπορίου, λέγει δ

Frankfort,

πλοίων.

έ'μεινε πάντοτε εις τό πε-

ριθώριον. Ούτε τά έντόπια προϊόντα, ούτε τά είσαγόμενα είδη διενέμοντο διά τής
αγοράς (αύτ. σ. 97).
Τό πραγματικόν έμπόριον μεγάλης κλίμακος, τό έξωτερικόν έμπόριον, διενεργεΐται

υπό

τοΰ ΒασΛέως ένίοτε δε καί υπό τών ναών. Ή λέξις

«έ'μπορος»

άπαντά προ τής 2ας χιλιετηρίδος, οπότε σημαίνει τον άξιωματοΰχον ναού

δεν

έ'χοντος

προνόμιον εξωτερικού έμπορίου. Τήν άποψιν δτι ό Φαραώ ήτο ό μόνος «wholesale
merchant» καί δτι αί έξωτερικαί συναλλαγαί άπετέλουν μονοποόλιον αύτοΰ, φαίνε
ται ό

Frankfort

δεχόμενος, διευκρινών πάντως δτι τούτο έγίνετο άνευ κέρδους

διά τον βασιλέα καί δτι τά πλεΐστα τών είσαγομένων διενέμοντο διαδοχικώς άπό
τής άνωτάτης μέχρι τής κατωτάτης βαθμίδος τής αιγυπτιακής ιεραρχίας (αύτ. σ. 97-8).
Οί

Aymard - Auboyer

civilisations,

I,

(L’Orient et la Grece antique, Histoire generale des

1953, σ. 43 έξ.) λέγουν δτι ή όργάνωσις τής Αίγύπτου δεν

βυήθει τήν άνάπτυξιν τών ιδιωτικών ανταλλαγών. Ό πληθυσμός έλάμβανε

ύπεπάντα

τά αναγκαία έκ τών βασιλικών αποθηκών. Παρουσία ξένων έμπορων σημειοΰται έν
Αίγύπτω μόνον άπό τοΰ τέλους τοΰ 8ου αίώνος. Τό έμπόριον άνήκει σχεδόν
κλειστικώς

εις τον

βασιλέα, δστις

διέθετε

περισσεύματα δυνάμενα νά

άπο-

έξαχθώσι

καί μέσα προς μεταφοράν καί διασφάλισιν αύτών, ήτοι πλοία καί στρατιωτικήν
συνοδείαν (Βλ. καί Real-Lexikon der Vorgeschichte, 1926, Handel-Agypten).
Αί

είσαγωγαί

πρώτων υλών, λίθων, μετάλλων, ξύλου, μύρων, έλαίου,
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ρητίνης, έλέφαντος, γίνονται υπό την μορφήν εκστρατειών τοΰ βασιλικού
είς

Νουβίαν, Σινά, Πούντ, Λίβανον. Όταν ή παράγουσα τά επιθυμητά

στρατού
προϊόντα

χώρα εύρίσκεται έξω τής αιγυπτιακής επιρροής, τό έμπόριον γίνεται υπό μορφήν δώρων
τών Φαραώ προς δήθεν υποτελείς πρίγκιπας και δήθεν φόρων αυτών προς

τούς

βασιλείς τής Αίγΰπτου. Οΰτω εύρίσκομεν αιγυπτιακά κοσμήματα μέ ονόματα τών
Φαραώ

τής

ΙΒ'

δυναστείας

εντός τάφων τών

τοπικών

πριγκίπων

τής

Βύβλου

(Frankfort, έ'. ά. σ. 98). Τά ανάγλυφα τού ναού τής Χατσεψούτ είς Deir el Bahari

μάς αφηγούνται τήν εκστρατείαν είς Ποΰντ (περίπου τήν σημερινήν

λίαν) προς ανταλλαγήν προϊόντων (Ad. Erman, L’Egypte des

Pharaons,

Σομα
1952,

σ. 175 εξ.). Οι βάρβαροι σωρεύουν θυμίαμα προ τού απεσταλμένου τού Φαραώ και
προσφέρουν είς αυτόν πιύήκους και πάνθηρας. Οί Αιγύπτιοι άφ’ ετέρου κομίζουν
ξίφη, πελέκεις, περιδέραια. Τό θυμίαμα άναφέρεται είς τάς έπιγραφάς ως «φόρος
τού πρίγκιπος τού Πούντ». Τά αιγυπτιακό προϊόντα θεωρούνται προσφορά! είς τήν
θεάν τού Πούντ.
Ό Aymard (έ'. ά. 45) φαίνεται πιστεύων ότι κατά τούς χρόνους τού Νέου
Βασιλείου τό έμπόριον διενεργεΐται εν Αιγύπτιο υπό Αιγαίων

ή

νες απεικονίζονται είς τάς γνωστάς παραστάσεις αιγυπτιακών

τάφων

Άσιατών, οΐτικομίζοντες

τά προϊόντα τών χωρών αυτών. Άλλ’ είναι πολύ πιθανόν ότι τά πρόσωπα ταύτα
είναι απλώς υπάλληλοι έντεταλμένοι τήν

μεταφοράν τών άνταλλασσομένων ειδών

και ότι ένεργούν διά λογαριασμόν τών βασιλέων των. Πράγματι αί πινακίδες τής
Τέλλ έ'λ Άμάρνα (Erman, έ'. ά. σ. 191 εξ.) έπιβεβαιούν ότι τό έμπόριον τής Αίγύπτου προς τάς άνατολικάς χώρας διεξάγεται υπό
μένων

μορφήν

δώρων άνταλλασσο

μεταξύ τών Φαραώ άφ’ ενός και τών Άσιατών βασιλέων και τών υποτε

λών Σύρων πριγκίπων άφ5 ετέρου. Ό βασιλεύς τής Βαβυλώνος Bourrabouriash στέλλει lapis lazuli και ζεύγη ίππων είς τον Άμένωφιν Γ' καί ζητεί παρ’ αύτού χρυ
σόν. Ό βασιλεύς τής Άλασίας (πιθανώς Κύπρου) στέλλει πεντακόσια τάλαντα χαλ
κού καί ζητεί άργυρον, φορέματα, έπιχρύσους κλίνας, πολεμικά άρματα και δοχεία
δι’ έ'λαιον.
Κατά τούς τελευταίους χρόνους τού Νέου Βασιλείου, οπότε παρατηρεΐται νέος
κατατεμαχισμός και έλάττωσις τής βασιλικής δυνάμεως, περί τό

1100,

εξωτερικός

συναλλαγάς ενεργεί και τό ίερατεΐον. Γνωστή είναι ή ιστορία τού ίερέως τού Άμμωνος Oun-Amon, όστις μεταβαίνει είς Βύβλον φέρων χρυσόν και άργυρον προς
άγοράν ξύλων διά τήν κατασκευήν πλοίου τού θεού. Αί διαπραγματεύσεις γίνον
ται και ένταύθα όχι προς έμπορους, άλλά προς τον πρίγκιπα τής Βύβλου Tchekar
- Baal, όστις τελικώς δέχεται νά παραδώση τήν ξυλείαν λαμβάνων ως άντάλλαγμα
χρυσόν, άργυρον, φορέματα, πάπυρον (αύτ. σ. 281 εξ.).
Περιωρισμέναι άνταλλαγαι προς ιδίαν χρήσιν δύνανται βεβαίως νά γίνονται
καί

μεταξύ ιδιωτών εντός τής χώρας. Αιγυπτιακή άφήγησις τού Μέσου Βασιλείου

έχει ώς θέμα γεωργόν μεταφέροντα επί όνων τά προϊόντα του, ΐνα τά πώληση είς
τήν πόλιν (αύτ. σ. 153). Θά τά έπώλει βεβαίως εις τινα τών άγορών κηπικών, αϊτινες ύπήρχον, ώς εΐδομεν, έν Αίγύπτφ.
18
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Ώς προς την Κρήτην, ή πλήρης άνάγνωσις τών κειμένων τοΰ γραμμικού συ
στήματος Β θά διαφώτιση πιθανώς τό πρόβλημα τών εμπορικών ανταλλαγών κατά
την τελευταίαν φάσιν τοΰ βίου τών ανακτόρων, έν συνεχεία δέ ή αναμενόμενη απο
κρυπτογράφησή τοΰ συστήματος Α πιθανώς θέλει διδάξει ήμάς ώρισμένα πράγματα
περ'ι τής όργανώσεως καί τοΰ
μνημεία τής

βίου τών παλαιοτέρων φάσεων, καίτοι τά γραπτά

Κρήτης δεν δΰνανται νά συγκριθοΰν προς τον επιγραφικόν πλούτον

τής Αίγυπτου καί τής ’Ανατολής. Προς τό παρόν όφείλομεν νά στηριχθώμεν κυ
ρίως επί τής βωβής μαρτυρίας τών άνασκαφικών δεδομένων.
Είναι πολύ πιθανόν ότι τά κρητικά ανάκτορα, τά όποια είναι συγχρόνως καί
ιερά, μέ τάς τεράστιας των άποθήκας, είναι τά κύρια κέντρα τοΰ οικονομικού βίου
καί επομένως καί τοΰ εμπορίου, ώς οί ναοί καί τά βασιλικά ανάκτορα έν τή Αι
γύπτιο καί τή ’Ανατολή. Έν Κρήτη, ώς έν Αίγύπτω, οί τεχνϊται πιθανώς ανήκουν
εις τά ανάκτορα καί έργάζονται δι’ αυτά. Έν Κνωσώ άνεκαΐ.ύφθη βορείως τών βα
σιλικών διαμερισμάτων τό έργαστήριον τοΰ λιθοξόου, ευρισκόμενον εις τον πρώτον
όροφον

καί συγκοινωνούν πιθανώς διά ξύλινης κλίμακος προς ισόγειον

αποθήκην

υλικού (σπαρτιατικού βασάλτου). Έκ τοΰ κυρίως έργαστηρίου εΐχον πέσει δύο αμ
φορείς, έκ τών όποιων εις προδήλως ημιτελής (Ρ. Μ. III, σ. 269. IV, σ. 896 - 7).
Ό KvANS παρατηρεί σχετικώς: «We have here a good instance of a fabric of ar
tistic
the

products
case

within the Palace precincts, such as has been already traced

of the exquisite egg - shell wares of ceramic polychromy and

the

in
va

ried types of objects executed in the native faience» (αύτ. IV, σ. 899 - 900).

Λιθοξόοι, κατασκευασταί φοκελύφων αγγείων, πολυχρώμου καμαραϊκής κεραμεικής καί έ'ργων φαγεντιανής έργάζονται λοιπόν έντός τών ανακτόρων. Τό αύτό
ασφαλώς δυνάμεθα νά εϊπωμεν περί τών χρυσοχόων, τών τεχνιτών τοΰ έλέφαντος—
υλικών είσαγομένων πιθανώς υπό τοΰ βασιλέως, ώς εις τάς έξετασθείσας ανωτέρω
άναλόγους άνατολικάς περιπτώσεις — καί τών καλής ποιότητος σφραγιδόλιθων. Πι
θανώς,

ώς έν Αίγύπτω, τοιαΰτα πολυτελή αντικείμενα, διανεμόμενα υπό τών ανα

κτόρων εις τούς άξιωματούχους καί περαιτέρω εις τούς υποτελείς αυτών, ήδύναντο
νά περιέλθουν καί εις την κατοχήν ιδιωτών. Είδικώς ώς προς τούς σφραγιδόλιθους
είναι ένδιαφέρουσα ή κατά τό θέρος τοΰ 1956 άνασκαφή εις Μάλια υπό τοΰ A. DesSENNE

ενός

ανακτόρων

έργαστηρίου

σφραγιδόλιθων κειμένου εις την άμεσον γειτονίαν τών

καί πιθανώς έξηρτημένου έξ αύτών. Έν αύτώ τώ άνακτόρφ τών Μα-

λίων λειτουργούν έργαστήρια χαλκέων καί λιθοξόων (Mallia, Deuxieme Rapport
σ. 41. Troisieme Rapport, σ. 24, 53).
Τον ανακτορικόν χαρακτήρα τής καμαραϊκής κεραμεικής κατέστησαν ιδιαιτέρως
σαφή αί πρόσφατοι ανακαλύψεις τής
D.

Levi

έν

’Ιταλικής Σχολής υπό την διεύθυνσιν τοΰ

Φαιστφ (Bolletino d’Arte τών έτών 1951 - 1956, Annuario 1952 - 4;

σ. 389 έξ.). Όταν ή κεραμεική αΰτη εύρίσκεται έξω τής Κρήτης, πιθανώτατα πρόκει
ται περί

βασιλικών αποστολών. Ή κεραμεική, τής όποιας λείψανα εύρέθησαν

εις

τά απορρίμματα έργατοπόλεως ίδρυθείσης διά την κατασκευήν πυραμίδας τής ΙΒ'
Δυναστείας

εις Καχούν, πιθανώς διήλθε διά τών αιγυπτιακών ανακτόρων, όπόθεν
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διενεμήθη

εις τούς έπιστάτας καί δι’ αυτών εις τούς εργαζομένους εις την πυρα

μίδα. Την
πτώσεις

αυτήν προέλευσιν δυνάμεθα νά ΰποθέσωμεν καί διά τάς

λοιπάς περι

εΰρέσεως έργων κρητικής τέχνης εν Αίγύπτω.

Είναι χαρακτηριστικόν δτι ό περιλαμβάνων κρητικά αντικείμενα θησαυρός
Tud

κατετέθη εις τον εκεί ναόν υπό τοΰ Άμενώφιος Β'

(KanTOR,

The

εν

Aegean

and the Orient in the Second Millenium B. C., σ. 19). Είδικώς ώς προς τά καμα
ραϊκά αγγεία δεν φαίνεται πιθανόν δτι ΰπήρχον εν Κρήτη ίδιώται έξάγοντες τοιαΰτα — πλήρη ή κενά— δι’ ίδιον λογαριασμόν, άφοΰ πρόκειται περί χαρακτηριστι
κού προϊόντος των ανακτόρων — καί
άποκλειστικώς εντός αυτών. Τά
ραμεικήν τοΰ

?^εγομένου

μάλιστα

αυτά περίπου

ούχί

όλων — ευρισκομένου σχεδόν

ισχύουν

ώς προς την ΥΜ II κε-

«ανακτορικού» ρυθμού.

Καί τά γεωργικά προϊόντα, έλαιον, οίνος, κρόκος

(Furumark,

The Settlement

at Ialysos, Opuscula Arch. VI, 1950, σ. 248) έξάγονται πιθανώτατα υπό τών ανα
κτόρων, αφού εις αυτά άνήκεν
σκουν αί μέγισται άποθήκαι

αμέσως ή εμμέσως τό πλεΐστον τής γης, ώς διδά

(Beloch,

Griechisehe Geschichte, I 1912, σ. 116). Οι

βασιλείς περαιτέρω είναι οί άποστέλλοντες εις Αίγυπτον επί Χατσεψούτ καί Τουθμώσιος

Γ' τά περίτεχνα έργα τής μινωικής μεταλλουργίας τά άπεικονιζόμενα εις

τούς τάφους τών βεζιρών Σενμούτ καί Ρέχμερε. Ρητώς εις τον τάφον τού δευτέ
ρου μνημονεύονται
τών νήσων»
χρόνως

ώς

στέλλουν

κομίζοντες τά δώρα αυτοί

The Tomb of

οί «αρχηγοί τών Κεφτιού καί

Rekhmire

at

Thebes, I

«δώρα» εις τον Τούθμωσιν

οί

βασιλείς

(Davies,

Χιττιτών καί τής Κύπρου

(Meyer,

1943, σ. 20). Συγ

τών

’Ασσυριών, τών

Geseh. des Altertums II 1, 1928, σ. 126-9).

Ώς προς τον χαρακτήρα τών κομιζομένων εις Αίγυπτον υπό τών Κεφτιού ει
δών έπεκράτησε,

νομίζω,

ώρισμένη πλάνη. Οΰτω

ό

Beloch

(έ.

ά. I σ.

117)

γράφει δτι ταύτα είναι δώρα διδόμενα εις τον κύριον τής χώρας «fur die Erlaubnis freien Verkehrs», εν είδος πρωτογόνου δασμού. ’Ανάλογα
Schaeffer

πιστεύει

καί

ό

(Ugaritica I, σ. 34-5). Νομίζω δτι αί συνθήκαι τοΰ ανατολικού βίου,

ιδιαιτέρως δε τής Αίγύπτου, τάς οποίας έξητάσαμεν ανωτέρω, επιβάλλουν νά ίδω
μεν εις τάς προσφοράς ταύτας δχι εν είδος τέλους προς έλευθέραν συναλλαγήν εν
Αίγύπτω (ήτις ούδαμοΰ μαρτυρεΐται), άλλ’ αυτό τούτο

τό

έμπόριον τής εποχής

ένεργούμενον υπό μορφήν δώρων άνταλλασσομένων μεταξύ τών βασιλέων. Χρυσός,
έλεφαντοστούν, υφάσματα, αρώματα ήσαν τό αντάλλαγμα από αιγυπτιακής πλευ
ράς, επίσης δε πίθηκοι διά τούς κήπους τών άνακτόρων καί οί ασφαλώς ούχί
«μισθοφόροι» (ώς λέγει ό

Evans

PM II, σ. 756-7) μαύροι τής Νουβίας, τών

οποίων τάς παραστάσεις άπαντώμεν εν Κνωσφ. Σημειωτέον δτι εκ τών αιγυπτια
κών λίθινων αγγείων, άτινα εύρέθησαν εν Κρήτη, τά πλεΐστα προέρχονται εκ τού
βασιλικού τάφου τών Ίσοπάτων
”Αν

(Pendlebury,

Aegyptiaca, σ. 24 - 25).

ό συγκεντρωτικός χαρακτήρ τής μινωικής οικονομίας

μετεβλήθη — καί

υπάρχουν ενδείξεις περί αυτού — τούτο πιθανώτατα έγένετο εν τη έννοίφ τού κα
τατεμαχισμού τής κεντρικής εξουσίας καί τής άναπτύξεως μικρών αυτονόμων κρα
τιδίων,

ώς

συνέβη εν Αίγύπτω περί τά τέλη τοΰ ’Αρχαίου καί
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τά τέλη τού Νέου Βασιλείου. Πράγματι ή έμφάνισις έν Κρήτη τών μικρών ανακτό
ρων και έπαύλεων κατά τούς MM III κυρίως χρόνους υποδεικνύει αύτήν ακριβώς
την έξέλιξιν. Παρετηρήθη ήδη ότι έν Κνιοσώ ή «νοτία οικία» κτίζεται κατά τούς
ΜΜ ΙΙΙβ χρόνους έπ'ι εδάφους τοϋ ανακτόρου και συγκεκριμένως τής «υπόστυ
λου κλίμακος». «Very likely this practice is evidence of the rise of the power of
the nobles at the expense of the king»

(Pendeebury,

A Handbook to the Palace

of Minos, σ. 55). Προς την άποψιν ότι αί μινωικαί έπαύλεις είναι όχι θερινά!
διαμοναί, αλλά κατοικίαι αξιωματικών υποτελών και τιμαριούχων έτάχθη ό

Βεν-

(Griechische Geschichte, 1950, σ. 35- 36) γράφων: «An der Seite der Pa-

GTSON

laste erheben sich zahlreiche neue Villen der Vassallen

und

koniglichen

Wur-

dentrager ... Die Villen sind augenscheinlich die Wohnsitze von begiiterten Biirgern, von Lehnsleuten nnd Funktionaren der Herrscher».
Δημιουργοΰνται τώρα μικρογραφίαι ανακτόρων, τά όποια διαφέρουν άλλήλων
κατά τον πλούτον και την έ'κτασιν, αλλά λειτουργούν ως ανάκτορα. Έχουν ασφα
λώς τούς τεχνίτας των, πιθανώς δε αί παράλιοι έπαύ?ιεις διαθέτουν και στολί
σκους, διά τών οποίων δύνανται νά διενεργούν έμπόριον δι’ ίδιον ?ιογαριασμόν.
’Αξιόλογα εργαστήρια λιθοξόων και άλλων τεχνιτών υπάρχουν τώρα εις την «Λι
μενικήν

Πόλιν»

τής Κνωσού παρά τον Καίρατον (PM II, σ. 237 - 8),

πιθανώς

έξηρτημένα έκ τοπικού μικρού ανακτόρου, έδρας τού αντιπροσώπου τοϋ βασιλέως.
(Δεν είναι τυχαϊον ότι ό δεύτερος έν Κρήτη θρόνος προέρχεται
τος τής Λιμενικής Πόλεως, Ν.

Πλατών,

έξ

οικοδομήμα

Κρητικά Χρονικά Ε', 1951, σ. 387.)

Οί συνοικισμοί τής ανατολικής Κρήτης, Ψύρρα, Γουρνιά, Παλαίκαστρον, Ζάκρο,

είναι

άναμφισβητήτως

κέντρα βιοτεχνικής και

εμπορικής

δραστηριότητος.

’Αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι πρόκειται περί πραγματικών «έμπορικών πόλεων»,
ώς έλέχθη. Ό
der

Berve

(Griechische Geschichte I, 1931, σ. 28) γράφει: «Im Osten

Insel erscheinen sogar Stadte,

welche iiber die in ihrer Mitte gelegenen

kleinen Palaste durchaus das Ubergewichl behaupten». Ή έντύπωσις αύτη είναι
απατηλή. Ό

Aymard

έπίσης

(έ. ά. σ. 218)

άποκαλεΐ

τά

Γουρνιά ville d’ar-

tisans. Άλλ’ είναι πιθανόν ότι καί ένταύθα τό έμπόριον διενεργεΐται

διά λογα

ριασμόν τών αντιπροσώπων τού βασιλέως ή ισχυρών τοπικών πριγκίπων. Αί
ταλλαγαι
πώλησιν.
Έχει,

γίνονται

προς ιδίαν χρήσιν τών άνταλλασσόντων καί

νομίζω, δίκαιον ό

Kirsten

όχι

προς

άνμετα-

(Die griechische Polis als historisch-gec-

graphisches Problem des Mittelmeerraumes, 1956, σ. 40-41) άμφισβητών την ορ
θότητα τής χρήσεως τού όρου «πόλις» διά τούς μινωικούς χρόνους καί χαρακτηρίζων την μινωικήν έγκατάστασιν ώς «βασιλικόν οίκον» έν τη ανατολική έννοια
(πρβ.

σ. 35). Παραπλανητική

ιστορικών

χρόνων όρου

είναι καί ή χρήσις τοϋ έπίσης ειλημμένου έκ τών

«αγορά»

δι’ ώρισμένους χώρους

τών Γουρνιών καί τής

Αγίας Τριάδος. Ή έν 'Αγία Τριάδι «αγορά» είναι βεβαίως αί άποθήκαι τού έκεϊ
συγχρόνου
Είναι

μυκηναϊκού μεγάρου.
αληθές ότι ή έδρα τοϋ έξέχοντος προσώπου δεν διακρίνεται πάντοτε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:26:49 EET - 44.207.124.84

141

Ζητήματα του προϊοτβρικου βίου. Κρητομυκηναϊκέν έμπόριον

έν μέσω τών αρχαιολογικών λειψάνων τών συνοικισμών. Εις Γουρνιά έν τοΰτοις
ή

διαφορά μεταξύ τοΰ ανακτόρου κα'ι τών περιβαλλόντων αύτό

οίκίσκων

είναι

σαφής οός προς την διάταξιν, το μέγεθος κα'ι τον τρόπον τής οικοδομής. (Ή άποψις τοΰ Οεεμανν ότι τό άνάκτορον είναι μυκηναϊκών χρόνων [Arch. Jahrb. XXVII,
1912, σ. 38 έξ.] εις ούδέν στηρίζεται.) Ό R. Seager (Excavations on the Island
of Pseira, 1910, σ. 14) διακρίνει έν Ψΰρρα δύο οικίας ως έπιφανεστέρας άποδίδων αύτάς εις «πλουσίους πολίτας». Εκφράζει επίσης την γνώμην ότι ή έ'δρα τοΰ
διοικοϋντος την Ψΰρραν εύρίσκεται εις τα Γουρνιά. Δύσκολος είναι ή ταύτισις ώρισμένου οικοδομικού συνόλου ως έδρας τοΰ άρχοντος είς Παλαίκαστρον καί Ζάκρο.
Πάντως ή απουσία έν τή ανατολική Κρήτη έπιφανών

ανακτόρων διακρινομένων

τών ιδιωτικών οικιών, ήτις έξηγεΐται ϊσως καί έκ τής σχετικής πτωχείας τής πε
ριοχής έν συγκρίσει προς τάς ευφόρους πεδιάδας τής Μεσαράς, τοΰ ‘Ηρακλείου καί
τών Μαλίων, δεν σημαίνει

άναγκαστικώς ότι ένταΰθα ύπήρξεν είδος τι προδρό

μου τής ελληνικής αυτονόμου «πόλεως», τοΰ ελληνικού Δήμου, ώς συνήθως φανταζόμεθα.
Συνοικισμοί ώς οί τής ανατολικής Κρήτης έξετείνοντο καί πέριξ τών ανακτό
ρων τής κεντρικής. Οίκίαι άνεσκάφησαν όχι μόνον περί τό άνάκτορον τής Κνω
σού, άλλα καί περί έκεΐνο τών Μαλίων καί, εσχάτως, τής Φαιστού, ώς ορθότατα
έτόνισεν ό Levi (Boll, d’arte, 1955, σ. 158). Συνοικισμός έχει άνασκαφή καί παρά
την

έπαυλιν τής ‘Αγ. Τριάδος. ‘Ως έν άνατολική Κρήτη, οΰτω καί

έν

Τυλίσφ,

δεν υπάρχει σαφής έ'δρα τής διοικήσεως, άλλά σύστημα οικιών. Παλαιότεραι καί
πρόσφατοι έρευναι είς τήν «Λιμενικήν Πόλιν» παρά τον Καίρατον άποδεικνύουν
ότι καί ένταΰθα έξετείνετο συνοικισμός ναυτικός καί εμπορικός, ώς οί τής ανατο
λικής Κρήτης. Ουσιώδης διαφορά μεταξύ τών δύο τμημάτων τής νήσου δεν φαί
νεται νά ύπήρχεν, ώς τοσάκις έλέχθη.
Άλλ’ αν ταΰτα είναι πιθανά διά τήν Κρήτην, υπάρχει ένδειξις ότι καί έν τή μυ
κηναϊκή Έλλάδι τό έξωτερικόν έμπόριον διενηργεΐτο υπό
ύπεστήριξεν
μελέτη

ήδη

ό

Κεραμοπουλλος

«Αί βιομηχανίαι καί

ρια

καί

έξαγωγή

ότι

ό

βασιλικοί

βασιλείς

τών Θηβών έν τή

τό έμπόριον τοΰ Κάδμου» (ΑΕ

Έκ τών ευρημάτων τού μυκηναϊκού
μοπουλλος

ώς προς τούς

τών βασιλέων; Τούτο

άνακτόρου

τών

1930, σ. 29 έξ.).

Θηβών συνάγει

ό

Κερα-

βασιλεύς ήτο βιομήχανος, παραγωγός καί έμπορος. Εργαστή
τεχνΐται

ύπάρχουσιν έν τώ

άνακτόρω

καί

είς τό έξωτερικόν (αύτ. σ. 34 έξ.). Ό βασιλεύς ήσκει

έκεΐθεν

γίνεται

άγγειοπλαστικήν,

γλυπτικήν πολυτίμων λίθων καί ύαλοχοϊκήν καί χρυσοχοϊκήν τέχνην κοσμημάτων.
Γενικεύων τά συμπεράσματα αυτού διά τούς μυκηναϊκούς χρόνους λέγει ότι τότε
«μόνον πλούσιοι καί ισχυροί άνακτες ήσαν δυνατοί νά άσκώσι τοιαύτας έπιχειρήσεις». Κατέχοντες τάς πρώτας ΰλας δίδουσιν έξ αυτών είς περιοδεύοντας τεχνίτας
προς έπεξεργασίαν, έξευρίσκοΰσι δέ ταύτας διά δώρων άνταλλασσομένων προς άλ
λους βασιλείς (αύτ. σ. 38 - 9).
‘Ότι πράγματι τό μυκηναϊκόν έμπόριον ήτο τοιαύτης φύσεως καθίσταται .πι
θανόν έκ τών άνατολικών καί κρητικών παραλλήλων. (Τήν όμοιογένειαν τών άνα-
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τολικών πολιτισμών συμπεριλαμβανομένου κα'ι τοϋ μινωικοΰ - μυκηναϊκού έτόνισεν
ό

Μαρινάτος

ανωτέρω

εις Studies presented to D. M. Robinson, σ. 126.) Άλλ' εκτός τής

γενικής παρατηρήσεως πιστεύω δτι δυνάμεθα να θνεύρωμεν καί θετι

κός υπέρ

τής άπόψεώς μας ενδείξεις. Ό Ε.

Mireaux

(La vie quotidienne

aux

temps d’Homere, 1954, σ. 252) όμιλών περί ομηρικού εμπορίου λέγει δτι το μό
νον

ομηρικόν

χωρίον, δπου γίνεται λόγος περί εμπορίου, είναι το σχετικόν προς

τούς Φοίνικας εν τή διηγήσει τοϋ Εύμαίου (Όδ. ο 415 εξ.). Άλλα τό πράγμα δεν
έχει οΰτω. Και αλλαι μνεΐαι εμπορικών ανταλλαγών υπάρχουν παρ’ Όμήρω.

Ή

Άθηνά ύποδυομένη τον βασιλέα Μέντην (Όδ. α 180 εξ.) λέγει:
Μέντης Άγχιάλοιο δαΐφρονος εύχομαι είναι
νίός, άτάρ Ταψίοισι φιληρέτ μοισιν άνάσσω,
νϋν δ’ ώδε ξνν νηί κατήλυθον ήδ’ έτάροισιν
'

πλέων επί οίνοπα πόντον επ’ άλλοϋ'ρόους άνϋ'ρώπονς
ές Τεμέσην μετά χαλκόν, άγω δι

’Ιδού
την

αΐθωνα σίδηρον.

εΐς βασιλεύς ασχολούμενος ως οί ανατολικοί, και δη

ναυτιλίαν

προσωπικώς,

κα'ι τό έμπόριον. Οί λόγοι τής ’Αθήνας είναι ψευδείς,

άλλα

είς
τά

λεγόμενα λαμβάνονται εκ τοϋ πραγματικού βίου τής εποχής, άλλως δεν θά ήσαν
πιστευτά. Είς Ίλ. Ζ 290 - 1 παρουσιάζεται καί ό Πάρις ως έμπορος. Έχει εισα
γάγει υφάσματα εκ Φοινίκης, ασφαλώς δε δεν μετέβη εκεί με κενάς τάς

χεΐρας:

. . . πέπλοι παμποίκιλοι, έργα γυναικών
Σιδονίων, τάς αυτός ’Αλέξανδρος θεοειδής
ήγαγε Σιδονίηϋεν έπιπλώς εύρέα πόντον.

Ή περιγραφή είναι τελείως ανάλογος προς εκείνην τού Μέντου. Είς την αυ
τήν

πιθανώτατα

χαλκού,

κατηγορίαν ανήκουν τά «δώρα» καί τά

τάλαντα

χρυσού

τά όποια συνάγουν εκ τών ταξειδίων των ό Μενέλαος (Όδ. δ

81

καί
εξ.,

125 έξ.) καί είς—ψευδή διήγησιν — ό Όδυσσεύς (Όδ. ξ 323-4).
’Αλλά τό παρ’ Όμηροι βασιλικόν τούτο έμπόριον άναφέρεται πράγματι είς
τούς μυκηναϊκούς χρόνους; Νομίζω ναί. Τήν ομηρικήν μνείαν τής Σιδώνος ανά
γει ή Lorimer (Homer and the Monuments, σ. 67) είς τήν παράδοσιν τής χαλκής εποχής, άλλ’ είς αυτήν μάς άγει καί αυτό τούτο τό είδος τού εμπορίου.
Διότι κατά τούς χρόνους τής τελικής διαμορφώσεως καί συνθέσεως τών ομηρικών
επών ήτοι κατά τον 80ν αιώνα, ώς οί πλεϊστοι δέχονται, άρχεται τό ελεύθερον
έμπόριον καί ή άτομική ναυτιλιακή δραστηριότης τών Ελλήνων. Αυτήν άκριβώς τήν νέαν έποχήν άπηχεΐ ό

Ησίοδος,

δστις παρέχει έκτος τών γεωργικών καί

ναυτικός καί έμπορικάς συμβουλάς (Έργα 641 έξ.):
Τύνη δ\ ώ Ιίέρση, έργων μεμνημένος είναι
ωραίων πάντων περί ναυτιλίης άέ μάλιστα.
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Νη

όλίγην αΐνεΐν, μεγάλγ] δ’ ένι φορτία ϋέαϋαΐ'

μείζων μεν φόρτος, μεϊζον δ’ επί κέρδεϊ κέρδος
ε'σσεται, εϊ κ
Εντ

άνεμοί γε κακάς άπέχωσιν άήτας.

άν επ’ έμπορίην τρέψας άεσίφρονα ϋυμόν,

βονληαι χρέα τε προφνγεΐν καί λιμόν άτερπέα
δείξω δή τοι μέτρα πολνφλοίσβοιο ίλαλάοοης.

Δεν είναι ίσως τυχαΐον δτι ή λ. «έμπορίη» δεν άπαντα παρ’ Όμήρω.

Βε

βαίως περιωρισμέναι άνταλλαγαί έγίνοντο καί μεταξύ ιδιωτών καί άγοραί ανάλο
γοι προς τάς αιγυπτιακός ύπήρχον καί εις τά μυκηναϊκά βασίλεια. Μίαν τοιαύτην περιγράφει ό

Ομηρος

(Ίλ. Η 467 εξ.). Έκ Λήμνου στέλλονται υπό τοΰ

Εύνήου, πιθανώς βασιλέως τής νήσου, πλοία φέροντα οίνον εις την μικρασιατι
κήν άκτήν. Οι ’Αχαιοί «οίνίζονται» προσφέροντες διάφορα άνταλλάγματα:
άλλοι μεν χαλκώ, άλλοι δ’ αϊϋιονι οιδήρω,
άλλοι δε ρινοϊς, άλλοι ό’ amfjoi βόεασιν
άλλοι δ’ άνδραπόδεσσι ...1

Ενδείξεις περί τοΰ άνακτορικοΰ χαρακτήρος τής κα?Λιτεχνικής καί

βιοτεχνι

κής παραγωγής καί τοΰ εμπορίου τών μυκηναϊκών χρόνων προκύπτουν όχι μόνον
έκ τών ομηρικών επών, άλλα καί έκ τών άνασκαψών. 'Ως έν Κρήτη οΰτω καί
έν Μυκήναις εύρίσκομεν τεχνίτας εις την άμεσον γειτονίαν τοΰ άνακτόρου.
τός τής άκροπόλεως παρά τό άνάκτορον λέγει ό

Wace

Εν

(Mycenae, an Archaeolo

gical History and Guide, σ. 22) ύπήρχον έγκαταστάσεις δχι μόνον τών άξιωματικών, άκο?ιθύθων καί δούλων, άλλά καί «μερικών έκ τών κυριωτέρων τεχνιτών».
Έν Πύλορ ώρισμένοι τεχνΐται χαρακτηρίζονται ώς βασιλικοί. «Γναφεύς άνάκτερος»,
«κεράμεύς άνάκτερος», «έντεσδόμος άνάκτερος»
in

Mycenaean Greek, 1956, σ. 120 καί

(Ventris - Chadwick,

Bennett,

Documents

The Landholders of Pylos, AJA

60, 1956, σ. 131). Δεν νομίζω δτι ό χαρακτηρισμός «βασιλικός» σημαίνει άπλώς
την

άξιοπρέπειαν τής θέσεως τοΰ τεχνίτου, ώς λέγει ό

Bennett

(αύτ. σ.

133).

Τά άνατολικά παράλληλα μάς όδηγοΰν πιθανώτερον εις την άποψιν δτι οί τεχνΐται άνήκουν πράγματι εις τον βασιλέα. Ό "Ομηρος βοηθεΐ καί έν προκειμένω.
Ό

Mireaux

(έ'. ά. 155) παρετήρησεν δτι έν τή περιγραφή τής θυσίας τοΰ

βα.

σιλέως τής Πύλου Νέστορος (Όδ. γ 432 εξ.) δεν γίνεται λόγος περί τής άμοιβής τοΰ χαλκέως, δστις έχρύσωσε τά κέρατα τοΰ ζώου. 'Υποθέτει δε δτι οί τεχνΐται
λέα,

ούτοι
ώς

έ'χουν λάβει γήν άντί άμοιβής διά τάς υπηρεσίας των προς τον βασι

έγίνετο έν Ίνδίαις, καί θεωρεί αυτούς δημοσίους ύπηρέτας

γούς») έργαζομένους μόνον έπί παραγγελία καί μη έμπορευομένους. Αί

(«δημιουρ
πινακίδες

τής Πύλου ένισχύουν την άποψιν περί παροχής γής εις τεχνίτας καί εις πρό
σωπα συνδεόμενα προς την λατρείαν
1

(Bennett,

έ. ά. 131,

Ventris - Chadwick,

Τήν σημασίαν τοΰ χωρίου διά τό έμπόριον παρε σμός, σ. 160. Πρβ. καί Όδ. A 159 εξ.

τήρησεν ό

ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ,

Ό αρχαίος κρητικός πολιτι
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Στυλικνοΰ

’Αλεξίου

έ'.ά. σ. 134). ΙΊάνιως παρ’ Όμήρω οί τεχνίται τοΰ Νέστορος φαίνονται έξηρτημένοι έκ τοΰ ανακτόρου. (Ό χρυσός τής έπιχρυσώσεως παρέχεται υπό τοΰ Νέστορος).
Οι

Ventris - Chadwick

(έ. ά. σ. 133 έξ.) συζητοΰν ακριβώς τό πρόβλημα

αν ή βιοτεχνία και τό έμπόριον ήσαν έξηρτημένα έκ των ανακτόρων, ως έν Με
σοποταμία, ή όχι. Παραδείγματα διά την δευτέραν περίπτωσιν προσάγουν έξ Ugarit καί Alalakh καί έκ τής χώρας των Χετταίων, όπου οί πλεϊστοι των τεχνιτών
άπετέλουν κατά τό μάλλον ή ήττον έλευθέραν μέσην τάξιν, ώργανωμένην εις συν
τεχνίας
lakh

καί έργαζομένην εις «παζάρια» έντός τών πόλεων

Tablets, σ. 13).

(WlSEMAN,

Μερικοί τεχνίται είργάζοντο συνεχώς διά

τό

The Ala

άνάκτορον,

αλλά σημαντικόν μέρος τών αναγκών του ικανοποιείται διά μισθώσεως ή αγοράς
(δι’ αργύρου) έ'ργων τοπικής παραγωγής ή είσαγομένων υπό κατά τό
ήττον ανεξαρτήτων έμπορων.

Οί

Ventris - Chadwick

μάλλον ή

δέχονται περαιτέρω ότι

εις τά μυκηναϊκά βασίλεια ύπήρχον καί τεχνίται έξηρτημένοι έκ τών

ανακτόρων

(καί μάλιστα γυναίκες δοΰλαι, πιθανώς αιχμάλωτοι) καί έλεύθεροι. Την μνείαν τε
χνιτών

άνηκόντων εις τον «άνακτα» καί τον «λαΕαγέταν» θεωρούν ώς ένδειξιν

τής ύπάρξεως καί άλλων ανεξαρτήτων. Την δε έ'λλειψιν μνείας καταβολής αμοι
βής εις τεχνίτας (π?ι,ήν μεμονωμένων περιπτώσεων διανομής μερίδων σιτηρών καί
καρπών) έξηγοΰν διά τής ύποθέσεως ότι οΰτοι ύπέκειντο κατά περιόδους εις υπο
χρεωτικήν έργασίαν διά τά ανάκτορα.
Έπί τή βάσει τών παρεχομένων υπό

τού Όμήρου καί τών άνασκαφών έν-

δείξεων βασιλικού έμπορίου, τάς οποίας έμνημονεύσαμεν ανωτέρω, νομίζω ότι δυνάμεθα νά ταχθώμεν υπέρ τής άπόψεως ότι, ασχέτως τού αν ύπήρχον ή όχι ανε
ξάρτητοι τεχνίται καί έ'μποροι, τουλάχιστον αί σημαντικαί είσαγωγαί καί έξαγωγαί
διενηργούντο υπό
Chadwick

τών ’Αχαιών βασιλέων. Τά προσαγόμενα υπό τών

Ventris -

παραδείγματα ανεξαρτήτων έμπορων έκ τής χώρας τών Χετταίων καί

τής Συρίας είναι αξιόλογα, άλλ’ έμνημονεΰθη ανωτέρω περίπτωσις αποστολής ξύ
λων τού Λιβάνου είς Αίγυπτον, δι’ ήν αρμόδιος ήτο αυτός ό πρΐγκτψ τής Βύβλου.
Λαμπράν εικόνα έμπορευομένων βασιλέων τής Εγγύς ’Ανατολής

παρέχει καί

ή

Π. Διαθήκη. Ό βασιλεύς τής Τύρου Χιράμ στέλλει είς τον Σολομώντα κέδρους καί
πεύκας

αντί σίτου

καί

έλαίου

(Βασιλειών Γ', Κεφ. Ε', 10, 11.) Ή βασίλισσα

τού Σαβά στέλλει είς αυτόν χρυσόν, αρώματα καί πολυτίμους λίθους (Παραλ. Β',
Κεφ. Θ', 9). "Απαξ διά τριών ετών ήρχετο πλοία έκ Θαρσεΐς τώ βασιλεΐ γέμοντα χρυ
σίου καί άργυρίου καί όδόντων ελεφάντινων καί πιϋήκων (Παραλ. Β', κεφ. Θ', 21).

"Ιπποι

καί άρματα εξάγονται έξ Αίγύπτου διά τούς βασιλείς τών Χετταίων, τής

Συρίας καί τον Σολομώντα αντί αργύρου (Βασιλειών Γ', Κεφ. I', 29.) "Ωστε
ενταύθα
Ό

τό

καί

έξωτερικόν έμπόριον φαίνεται διενεργούμενον υπό τών βασιλέων.

Parmer

(Achaeans and Indoeuropaeans, 1955, σ. 13) πιστεύει έπί τή βάσει

χεττιτικών παραλλήλων ότι είς τά αχαϊκά κράτη

αί

μέν πολεμικαϊ ύπηρεσίαι

άνήκον είς τούς γαιοκτήμονας, οί δε τεχνίται οί άσχετοι προς την πολεμικήν
υπηρεσίαν ήσαν προσηρτημένοι είς τήν γήν τού Δήμου («κτοίνα κεκειμένα» τών
πινακίδων) καί οΰτω ερμηνεύει τον ομηρικόν όρον «δημιοεργοί». Τό έκτενέστερον
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Ζητήματα τβΰ προϊστορικού βίου. Κρητομυκηναϊκόν έμπόριον

περί δημιουργών χωρίον παρ’ Omhpq (Όδ. ρ 382 εξ.) εχει ώς ακολούθως:
Τις γάρ δη ξεΐνον καλεΐ άλλοϋεν αυτός έπελ'&ών
άλλον γ\ εί μη των, οΐ δη μιοεργ οι εαοιν;
μάντίν η b/τήρα κακών ή τέκτονα δονρων,
η και ΐλέοπιν άοιδόν, ο κεν τέρπησιν άείδων
οντοι γάρ κλητοί γε βροτών επ’ άπείρονα γαΐαν

Προφανώς

πρόκειται

βασιλέων λ Ούτοι

περ'ι ελευθέρων έπαγγελματιών καλούμενων υπό

τών

φαίνονται πλανόδιοι καί τοϋτο είναι αντίθετον προς πάσαν

σχέσιν των προς την γην. Είναι χαρακτηριστικόν ότι έκ τών μνημονευομένων δη
μιουργών,

μόνον οί «τέκτονες δούρων» είναι τεχνΐται. Οί λοιποί είναι

μάντεις,

ιατροί, άοιδοί (επίσης κήρυκες εις τ 135). Τοϋτο παρέχει την έντύπωσιν ότι

μό

νον ώρισμέναι σπάνιαι ειδικότητες άπετέλουν ελεύθερα επαγγέλματα. Παράλληλος
πράγματι είναι, νομίζω, έν τη ’Ανατολή ή έν τή αλληλογραφία τής Άμάρνας αίτουμένη

υπό τοΰ βασιλέως τής Άλασίας παρά τοϋ βασιλέως τής Αίγυπτου απο

στολή ενός έξορκιστοϋ αετών.
’Υπέρ τής άπόψεως περί βασιλικού εμπορίου έν Μυκήναις1
2 είναι καί ότι
λεγομένη οικία τοϋ
κής

διαμονής,

Gymnasium,

«έλαιεμπόρου» έ'χει πάντα τά χαρακτηριστικά μιας πριγκιπι

συμπεριλαμβανομένης
63,

ή

1956,

τής τηρήσεως

γραπτών

αρχείων

(Ηαμρε,

σ. 15 εξ., σ. 39). "Οτι δε ή τήρησις αρχείων αποτελεί

πράγματι χαρακτηριστικόν τοϋ βασιλικοϋ βίου, άποδεικνύεται έκ τοϋ ότι έν Κρήτη
γραπτά

μνημεία

δεν έμφανίζονται μετά την καταστροφήν τών

ανακτόρων

καί

τήν μεταφοράν τής βασιλικής έξουσίας εις τήν Πελοπόννησον.
Προς

τό

ανατολικόν σύστημα τών έκ τών ανακτόρων

διανομών διαφόρων

ειδών μάς οδηγεί κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους καί ή περίπτωσις διανομών εις
μεμονωμένα

πρόσωπα

ή ομάδας έργατών ή

προκύπτουσα έκ

τής

άναγνώσεως3

ώρισμένων γραπτών κειμένων (αύτ. σ. 47).

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

1 Τόν μάντιν Θεοκλύμενον άγει έκ Πύλου αυτός ό

for Greek dialect, JHS, DXXIII, 1953, σ. 101).VAv, ώς εις

Τηλέμαχος (Όδ. ο 256 έξ.). Περί δημιουργών βλ. καί

ανωτέρω μνημονευθείσας περιπτώσεις, ό χαλκός είσάγε-

c.

ταιέξωφεν διά λογαριασμόν τοΰ βασιλέως, είναι λογι-

Gordon εις

the Aegean and the Near East (Stu

κώτερον νά ύποΟέσωμεν δτι έκ τών ανακτόρων διενέ-

dies Goldman) 1956, σ. 136 έξ.

2 Περί ομηρικών πριγκίπων εμπορευόμενων ίδέ καί
tsountas

-

μαναττ,

The

Mycenaean Age, σ. 355.

Ή παρατήρησις αΰτη γίνεται παρεμπιπτόντως.
3 Πιναπίς έκ Πύλου Jn 09 ήρμηνεύθ-η ώς άψορώσα
εις τόν τρόπον συγκεντρώσεως χαλκού διά τήν συναρμολόγησιν πλοίων (How the representatives of the
various groups in the different villages will contri
bute for ships’ fitting,

ventris-chadwick,

μετο εις μέλη τής κοινότητος καί όχι άντιστρόφως.
(Πρβ. τοιαύτην κατανομήν χαλκού εις τεχνίτας έν Πύλφ

ventris

- chadwick,

Documents, σ. 135). Τούτο

είναι έν έπιχείρημα υπέρ τής γνώμης δτι ή πρόκειται
περί ήδη χρησιμοποιηθέντος χαλκού, δστις συγκεντρούται ΐνα έκ νέου χυθή, ή δτι «χαλκός

vaFiop»

ση

μαίνει χαλκός τών ναών ώς προτείνεται αύτ. σ. 357.

Evidence
19
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