
Φ ΑΙΣΤΙΑΚΑ

’Από χοΰ έτους 1900 ή Ιταλική ’Αρχαιολογική Σχολή έχει ώς κύριον κέντρον 
τής άνασκαφικής της δραστηριότητος έν Κρήτη τήν Φαιστόν. Δυνάμεθα να διακρίνω- 
μεν δύο μεγάλας περιόδους εις τήν ιστορίαν έρεύνης τοΰ σημαντικού τούτου μινωικοΰ 
κέντρου: Ή πρώτη αρχίζει τό 1900. Αί σπουδαιότεραι έργασίαι, έγκαινιασθεΐσαι υπό 
τοΰ Federico Halbherr και συνεχισθεΐσαι ακολούθως υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
Luigi Pernier, συνετελέσθησαν κατά τό μέγιστον μέρος τά πρώτα έτη μετά τό 1900. 
Ή δημοσίευσις των αποτελεσμάτων τών άνασκαφών ύπήρξεν έργον τοΰ Pernier.

* Ή παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα κύκλου ερευ
νών περί τής μινωικής κεραμεικής, ΠΜ καί ΜΜ, αί 
όποΐαι ώλοκληρώθησαν ήδη εις έργον συστηματικόν, 
έκδοθησόμενον συντόμως εις γλώσσαν γερμανικήν. Μία 
πρώτη διατύπωσις τών συμπερασμάτων μας ένεκρίθη 
ώς διδακτορική διατριβή καί έβραβεύθη ΰπό τής Φιλο
σοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Tubingen 
(’Ιούλιος 1964). Πλεϊστα θέματα, είς τά όποια γίνεται 
απλή αναφορά ενταύθα, εξετάζονται άναλυτικώς εις τό 
βιβλίον μας (Der Kamares-Stil. Werden und Wesen), 
είς τά κεφάλαια τοΰ οποίου ενίοτε κατ’ ανάγκην παρα- 
πέμπομεν. Δι’ αρκετά θέματα ουσίας, ορολογίας κλπ. 
πρέπει ό αναγνώστης ν’ άναμείνη τήν έκδοσιν τοΰ βι
βλίου. Ή παρούσα δημοσίευσις έκρίθη απαραίτητος, 
διότι τά φαιστιακά προβλήματα κατέστησαν εκρηκτικά 
είς τήν έρευναν τών τελευταίων ετών καί είναι ανάγκη, 
έν οψει μάλιστα τοΰ Β' κρητολογικοΰ συνεδρίου, νά γί
νουν γνωστά όλα τά στοιχεία, τά όποια θά βοηθήσουν 
είς άδιαβλήτους λύσεις. Αί επαναστατικοί θεωρίαι Levi 
αντιμετωπίζονται ένταϋθα διά συστηματικής προσπά
θειας προς διασάφησιν τών χρονολογικών προβλημά
των τής Φαιστού. Έκτος τοΰ έλέγχου τών άνασκαφι- 
κών δεδομένων έπιχειρείται άνάλυσις καί ταξινόμησις 
τής κεραμεικής.Μάς άπησχόλησε περισσότερον ό πρώι
μος κλασσικός ρυθμός, διότι δέν έχει έξετασθή είς άλ
λον τόπον. Διά τήν εύχερεστέραν κατανόησιν τής μελέ
της μας παραθέτομεν ένταΰθα πίνακα τής σχετικής 
χρονολογίας τής μινωικής κεραμεικής :
1) Νεολι&ική κεραμεική.

Διάφοροι ρυθμοί, κυρίως μονόχρωμα στιλβωτά καί 
εγχάρακτα. Έν Φαιστφ, κατά τάς τελευταίας έρεύνας, 
καί γραπτά.

Κύρια κέντρα : Κνωσός, Φαιστός.
2) Βα&μίς Πύργον.

Ρυθμός Πύργου, ρυθμός 'Αγίου Όνουφρίου. Κύρια 
κέντρα: Πύργος (δπου καί κεραμεική τής έπομένης

βαθμίδος), Κυπαρίσσι (καθαρόν σύνολον), Λεβήνα (κα
θαρά στρώματα) κλπ.
Β) Βα&μίς Κονμάσας.

Ρυθμός Κουμάσας. Κύρια κέντρα : Κουμάσα, Κνω
σός (καθαρόν σύνολον), Μόχλος κλπ.
4) Βα&μίς Βασιλικής.

Ρυθμός Βασιλικής. Κύριον σύνολον (καθαρόν): Βα
σιλική. Λοιπά κέντρα : άλλοι τόποι ανατολικής Κρήτης, 
Τραπέζα, Μάλια κλπ.
5) Βα&μίς λευκής κεραμεικής.

Λευκός ρυθμός. Καθαρά σύνολα : Βορεία Τάφρος 
Γουρνιών, Βασιλική. Λοιπά κέντρα : Παλαίκαστρο, 
Μόχλος, Μάλια, Μεσαρά.
6) Βα&μ'ις τής πρωίμου πολυχρωμίας.

Πρώιμος πολύχρωμος ρυθμός. Κύρια κέντρα : Κνω
σός (καθαρά σύνολα), Βασιλική, Παλαίκαστρο, ομάδες 
Μεσαράς, Μάλια κλπ.
7) Φάαις τον πρωίμου κλασσικόν ρνϋμον.

Κύρια κέντρα : Κνωσός, Φαιστός, μέ καθαρά σύνολα, 
κυρίως είς Φαιστόν.
8) "Ωριμος κλασσικός ρν&μός.

Κύρια κέντρα: Κνωσός, Φαιστός, μέ καθαρά σύνολα 
κυρίως είς Φαιστόν.

9) “ Υστερος κλασσικός ρν&μός.
Κύρια σύνολα : ΝΔ. οικία Φαιστού, Καμηλάρι, Κνω

σός κλπ.
Αί βαθμίδες 2-5 αποτελούν τήν ΠΜ εποχήν. Ό 

καμαραϊκός ρυθμός (υποδιαιρέσεις 6-9) καλύπτει τήν 
ΜΜ εποχήν, προετοιμάζεται όμως άπό δλην τήν ΠΜ 
εποχήν καί κυρίως άπό τήν κεραμεικήν τοΰ λευ
κού ρυθμού.Ό ανεπτυγμένος καμαραϊκός ρυθμός ώνο- 
μάσθη κλασσικός ύπό τού καθηγητοΰ Β. Schweitzer 
Ό όρος άνταποκρίνεται απολύτως πρός τό σχήμα άνα- 
πτύξεως τής μινωικής κεραμεικής καί τήν ουσίαν τοΰ 
καμαραϊκού ρυθμού.
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28 ’Αντωνίου Ά. Ζώη ΑΕ 1965

Μετά τάς δυο έκτεταμένας προσωρινάς έκθέσεις (1902 καί 1903)1 άνέλαβε την τελι
κήν δημοσίευσιν, τής οποίας ό πρώτος τόμος έδημοσιεύθη τό 1935 2. Τό χειρόγραφον 
τοϋ δευτέρου τόμου παρέμεινεν ημιτελές, συνεπληρώθη δε καί έδημοσιεύθη υπό τής 
Luisa Βαντι (1951)3.

Ή δευτέρα περίοδος εις την ιστορίαν τών άνασκαφών αρχίζει τό 1950, αί δε έρ- 
γασίαι γίνονται υπό την διεΰθυνσιν τοΰ Doro Levi. Εις τον ερευνητήν αυτόν οφείλε
ται τιμή διά τήν άμεσον δημοσίευσιν τών αποτελεσμάτων τών ερευνών του εις λεπτο
μερείς ετήσιας εκθέσεις, αί όποΐαι υπερτερούν εϊς πληρότητα και ακρίβειαν ακόμη καί 
οριστικών δημοσιεύσεων τών παλαιοτέρων ερευνητών τής Κρήτης4. Έπ'ι τή βάσει τών 
ερευνών του κατέληξεν ό Levi εις νέας άπόψεις περί τής μινωικής χρονολογίας, αί 
όποΐαι, άκολουθοϋσαι τά ίχνη τών θεωριών τοϋ Χατζιδακι, άπειλοΰν νά συνταράξουν 
τό όλον οικοδόμημα τής Μινωικής ’Αρχαιολογίας.

Ή ισχύς τών γνωμών τοϋ Levi δύναται νά έλεγχθή μόνον κατόπιν συστηματικής 
μελέτης τών φαιστιακών άνασκαφικών δεδομένων καί, ιδίως, τής κεραμεικής. Δι’ήμάς 
ΰπήρξεν ή έρευνα αυτή άπολύτως άπαραίτητος, καθόσον άσχολούμενοι είδικώς μέ τά 
προβλήματα τής καμαραϊκής κεραμεικής έπρεπε νά γνωρίσωμεν επακριβώς τον κυριώ- 
τατον τόπον παραγωγής και εύρέσεως τής κεραμεικής ταύτης. Νομίζομεν σκόπιμον 
ν’ άσχοληθώμεν κατά πρώτον μέ τά άποτελέσματα τής πρώτης περιόδου καί άκολού- 
θως, βοηθούμενοι άπό τήν κερδηθησομένην γνώσιν, νά προσπαθήσωμεν νά ίδωμεν 
καθαρώτερον τά δεδομένα τής δευτέρας περιόδου τών άνασκαφών. Συστηματική άνά- 
λυσις τής φαιστιακής κεραμεικής δύναται ν’ άκολουθήση μόνον μετά τήν άντιμετώπι- 
σιν τών προβλημάτων διά τής ιστορικής άναπτύξεως τής έρεύνης.

Ή χρονική κατανομή της φαιστιακής κεραμεικής.

Τά άνασκαφικά δεδομένα τού άνακτορικοϋ λόφου τής Φαιστοΰ επιτρέπουν νά 
διακρίνωμεν τήν χρονικήν σχέσιν τών διαφόρων ομάδων ευρημάτων: Ή έκθεσις τοΰ 
Pernier, Festos I, είναι άριστοτεχνική έν τή βραχύτητι καί διαύγεια της· προσεπά-

1 L. Pernier, Scavi della missione italiana a 
Phaestos, 1900-1901. Rapporto preliminare. ..MA 12, 
1902, στ.5-142. Τοΰ αΰτοϋ, Scavi... 1902-1903, ΜΑ, 14, 
1904, στ. 309 - 500. Τών πολλών μικρότερων έργασιών 
βιβλιογραφίαν βλ. έν Festos I, ο. 50 κέξ.

2 L. Pernier, II palazzo minoico di Festos. Sea 
vi e studi della missione archeologica italiana a 
Creta dal 1900 al 1934. Vol. I. Gli strati piu anti
chi e il primo palazzo, Roma 1935 (=Festos I).

3 L. Pernier - L. Βαντι, II palazzo...1900-1950. 
Vol. II. II secondo palazzo, Roma 1951 (=Fe- 
stos II).

4 ’Ο δεύτερος τόμος τής δημοσιεύσεως τής Φαιστού 
(Festos II) σημειώνει τό τέλος τής πρώτης περιόδου 
έρεύνης τοΰ ανακτόρου. Ή νέα περίοδος άνασκαφών 
αρχίζει τό 1950. ’Ήδη ένωρίτερον όμως (1939) είχε κά

μει ή Βαντι μίαν σημαντικωτάτην δοκιμήν. Τά άπο
τελέσματα δημοσιεύονται υπό Μ. Guarducci έν Αη- 
nuario 1939-40, ο. 231 κέξ. Πρόκειται περί τής σκα- 
ψής τοΰ δωματίου 11, ή οποία συνεπληρώθη κατά τήν 
έ’ναρξιν τών νέων άνασκαφών Levi τό 1950 (βλ. κα
τωτέρω : δωμάτιον 11). Ό Levi έδημοσίευσε τακτικάς 
έτησίας εκθέσεις περί τών έργασιών του έν Φαιστφ έν 
Bollettino καί Annuario ως ακολούθως :
Έργασίαι τοΰ έτους 1950 : Bollettino 1951, σ. 335 κέξ,

» · » 1951 : Bollettino 1952, σ. 320 κέξ.
» » > 1952: Bollettino 1953, σ. 252 κέξ.
» » » 1953: Annuario 1952-54,σ.389 κέξ.
» » » 1954: Bollettino 1955, σ. 141 κέξ.
» » » 1955: Bollettino 1956, σ. 238 κέξ.
» » » 1956: Annuario'1955-56, σ.292 κέξ.
» τών έτών 1956-57 : Annuario 1957-58, σ.193 κέξ.
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AE 1965 Φαιστιακά 29

θησε νά παραμείνη εντός των πραγμάτων ανευ τής διατυπώσεως τολμηρών θεωριών, 
συχνά εν τοΰτοις μάς λυπεί τό γεγονός, ότι αί πληροφορίαι είναι ανεπαρκείς λ

Συμφώνως προς τα δεδομένα τής πρώτης περιόδου δυνάμεθα νά κατανείμωμεν 
την φαιστιακήν κεραμεικήν εις τάς εξής χρονικάς ομάδας:

α) Ν ε ο λ ι θ ι κ ή κ ε ρ α μ ε ι κ ή.
Αί παλαιότεραι έ'ρευναι έβεβαίωσαν την ΰπαρξιν εκτεταμένου νεολιθικού συνοικι

σμού. Τά κεραμεικά ευρήματα δεικνύουν αρκετήν συγγένειαν προς τά κνωσιακά, έχουν 
εν τοΰτοις βασικώς διάφορον χαρακτήρα 2.

β)Π ρωτομινωική κ ε ρ α μ ε ι κ ή.
Τό υλικόν είναι λίαν περιωρισμένον, δύναται όμως νά ταξινομηθή άνευ δυσχέ

ρειας εις τάς διαφόρους ΠΜ βαθμίδας 3.
γ) Π ρώιμος μεσομινωική κεραμεική.

Κεραμεική τής εποχής αυτής (περίπου ΜΜΙ κατά τό σύστημα Evans) έβε- 
βαιώθη εις διάφορα σημεία υπό τά δάπεδα τού πρώτου ανακτόρου, ενίοτε επί ιδίων 
δαπέδων 4.

δ) Κεραμεική δαπέδων πρώτου ανακτόρου.
Εύρέθη κατά κύριον λόγον in situ χάρις είς τήν αίφνιδίαν καταστροφήν τού ανα

κτόρου καί τήν έπακολουθήσασαν κάλυψιν τών έρειπίων διά τεχνητού στρώματος κο
νιάματος (αστράκι), τό όποιον έχρησίμευσεν είς τήν άνέγερσιν τού δευτέρου ανακτόρου. 
Ή κεραμεική αύτή ανήκει είς τήν κλασσικήν καμαραϊκήν βαθμίδα5.

ε) Κεραμεική τής ΝΔ. οικίας.
Ή κεραμεική τής οικίας είς τήν ΝΔ. κλιτύν πλησίον τού ανακτόρου («casa sulla 

china di sud-ovest») θεωρείται γενικώς σύγχρονος τής κεραμεικής τών δαπέδων.Ή πα-

Είς τόν αυτόν τόμον καί ή μεγάλη δημοσίευσις βασι
κής σημασίας : L’archivio di cretule a Festos, 
σ. 7 κέξ.

(At παραπομπαί είς τόν τόμον τούτον διακρίνουν τήν 
έκθεσιν—Gli scavi—από τής δημοσιεύσεως τοϋ αρ
χείου— L’archivio—).

Έργασίαι τών ετών 1959-60: Annuario 1959 - 60, 
σ. 431 κέξ.

Έργασίαι τών ετών 1958-60: Annuario 1961 -62, 
σ. 377 κέξ.

1 Ή δημοσίευσις (Festos I) είναι μάλλον περιληπτι
κή παρά πλήρης έκθεσις τών άνασκαφικών άποτελε- 
σμάτων. ’Από τήν κεραμεικήν τοϋ στρώματος υπέρ τήν 
δυτικήν αυλήν π. χ. δημοσιεύονται μόνον τρία όστρα
κα (Festos I, είκ. 93). ’Από τήν πλουσίαν κεραμεικήν 
τοϋ δωματίου X (αΰτ. σ. 241-42) ή τής ΜΜ οικίας τής 
ΝΔ. κλιτύος (αΰτ. σ. 161-66) ελάχιστα δημοσιεύονται. 
Ή σπουδαιότης τής οικίας διά τήν σχετικήν χρονολο
γίαν δέν άνεγνωρίσθη. Δυσχέρειαι προκαλοΰνται επί
σης, διότι ευρήματα χαρακτηρίζονται μέ αριθμόν άνα- 
σκαφής , (προφανώς, π.χ. XIX, 2e έν σ. 273), χωρίς

ν’ άναφέρεται ή τυχόν ΰπάρχουσα είκών (διά τό άνωτ. 
παράδειγμα προφανώς πίν. XXXI). Ή δέ δημοσίευσις 
(περιγραφή ή άπεικόνισις) τών κομματιών γίνεται μέ 
κριτήρια μή δηλούμενα είς τόν αναγνώστην. Τά απλώς 
περιγραφόμενα καί μή άπεικονιζόμενα (έστω καί είς 
άλλας δημοσιεύσεις) είναι πολλά. Αί παρεχόμενοι ειδή
σεις έχουν έπομένως περιωρισμένην αξίαν.

2 Διά τήν εικόνα τής νεολιθικής Φαιστού, όπως εμ
φανίζεται από τάς άνασκαφάς τής πρώτης περιόδου, 
βλ. Festos I, σ.67 κέξ. καί Museo Pigorini, σ. 11 κέξ., 
ιδία σ. 15.

3 Festos I, σ. 115 κέξ.
4 Τά χαρακτηριστικά διά τήν βαθμίδα τής πρωίμου 

πολυχρωμίας αγγεία, Festos I, πίν. XIV, εΰρέθησαν 
έπί παλαιοτέρου δαπέδου, αΰτ. σ. 139 κέξ. Ή έκθεσις 
έν Βαντι, Cronologia, σ. 35 κέξ. προκαλεϊ σύγχυσιν: 
Ή περιμάχητος κεραμεική τού δωματίου XXVII ανή
κει σαφώς είς τήν κλασσικήν βαθμίδα (πρβλ. κατω
τέρω).

5 Festos I, σ. 177 κέξ.
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30 Αντωνίου Ά. 2ώη ΑΕ 1965

λαιοτέρα ερευνά παρείδεν εδώ αδικαιολογήτους σημαντικώτατον στοιχεΐον τής φαιστια- 
κής χρονολογίας, καθ’ δσον ή κεραμεική αύτή ανήκει προφανώς εις μεταγενεστέραν 
φάσιν 1·

ς) Κεραμεική τών ΒΑ. οικημάτων.

Τό τμήμα τοΰτο τοΰ ανακτόρου έπέζησε τής μεγάλης (τελικής) ΜΜ καταστροφής 
και έχρησιμοποιήθη περαιτέρω, ως έδίδαξεν ό Pernier, ή δέ ύπόθεσις αυτή φαίνεται 
ισχυρά. ’Εδώ εύρέθη κυρίως MM III κεραμεική 2.

Ή ανωτέρω χρονική διαίρεσις (περί τών ΥΜ φάσεων δεν πρόκειται νά διαλάβω- 
μεν εις τήν παρούσαν εργασίαν) εξάγεται άβιάστως εκ τής έκθέσεως τού Pernier, εν 
Festos I, αίσθανόμεθα δέ ζωηράν έκπληξιν, όταν εις τό κεφάλαιον τών συμπερασμάτων 
του 3 βλέπομεν τάς έποχάς αύτάς συμπιεζομένας εις τέσσαρας μόνον (νεολιθικήν, ΠΜ, 
ΜΜ, τέλος ΜΜ - αρχήν ΥΜ)4. Ό,τι έξ άλλου λέγεται εκεί περί τής καταστροφής τοΰ 
πρώτου ανακτόρου, είναι πράγματι παράδοξον5: τοποθετείται είς τήν φάσιν ΜΜ ΙΙΙβ. 
Περί τών in situ σφραγισθέντων ΜΜII τμημάτων δεν άναφέρεται εκεί ουδέ λέξις 6 7. 
Παραμένει δέ ακαθόριστον, εάν ό Pernier θεωρεί τήν ΜΜ II φάσιν ταυτόσημον μέ 
τήν ΜΜ ΙΙΙβ.

Ή μελέτη τής LuiSA Βαντι.

’Ακριβή έρευναν τής φαιστιακής κεραμεικής έπεχείρησε τό 1939 ή L. Βαντι 7 μέ 
σκοπόν τήν διασάφησιν τών χρονολογικών προβλημάτων τού ανακτόρου. Ή έρευνή- 
τρια φαίνεται επιθυμούσα νά στηρίξη τήν εργασίαν της επί σταθεράς βάσεως, πράγμα 
τό όποιον τελικώς δέν επιτυγχάνει. Καθίσταται φανερόν, ότι δέν έχει τήν ικανότητα νά 
ΐδη τάς τεχνοτροπικάς σχέσεις τών τεμαχίων ή τών ομάδων μεταξύ των 8: ένεκα τού
του ύπέπεσεν είς πλήρως απαράδεκτα συμπεράσματα. Ό Ν. Πλατών έδειξεν ήδη σαφώς

1 Festos I, σ. 161-166.
2 Αύτ. σ. 353 κέξ.
3 Αύτ. σ. 447 κεξ.
4 Πρακτικώς απομένουν δμως τρεις περίοδοι μέχρι

τέλους τοΰ Α' ανακτόρου: Ή περίοδος «fine del
'Middle Minoan’ e prima parte del' 'Late Minoan’» 
αποδίδονται (Festos I, o. 447) είς τό B' άνάκτορον. 
Άλλ’ έν σ.452 τοποθετείται ή καταστροφή τοΰ Α' άνα- 
νακτόρου εις τήν περίοδον ΜΜ ΙΙΙβ τοΰ Evans ! 
Τά συμπεράσματα τοΰ PERNIER είναι, όπως βλέπομεν, 
εντελώς ανακόλουθα.

5 Festos I, ο. 452-53.
6 Ή παραπομπή, τήν οποίαν κάμνει ό PERNIER 

(Festos I, σ. 453) είς τόν έσφαλμένον χρονολογικόν
Ο

πίνακα τοΰ AbERG είναι ανεξήγητος· ό άνασκαφεύς 
τής Φαιστού ώφειλε ν’ άναζητήση διδασκαλίαν είς τό 
’ίδιον αύτοΰ έργον !

7 L. Βαντι, Cronologia e ceramica del palazzo
minoico di Festos, Annuario 1939-40, a. 9-39.

8 Δέν ήμπορεΐ π.χ. νά ΐδη τήν στυλιστικήν συγγέ
νειαν τών δυο κυπέλλων Festos I, πίν. XX, τά όποια 
είναι προφανώς προϊόντα τοΰ αύτοΰ εργαστηρίου, αν 
μή τής αυτής χειρός (πρβλ. Βαντι, Cronologia, σ. 28)’ 
έξ άλλου φαίνεται, ότι δέν έχει καλήν έποπτείαν τής 
φαιστιακής κεραμεικής : Μάς βεβαιώνει π.χ., ότι έπί 
τών δαπέδων τοΰ Α' ανακτόρου εύρέθησαν μόνον τρεις 
γεφυρόστομοι σκύφοι (boccali a finestrella), πρβλ. 
αύτ. σ. 14, ενώ ή δημοσίευσις αναφέρει πολύ περισσό
τερα παραδείγματα, οΰτω π.χ. είς τό δωμάτιον X εύ
ρέθησαν πέντε παραδείγματα in situ (Festos Ι,σ. 242) 
άλλο είς τό γέμισμα τοΰ αύτοΰ δωματίου X (Festos I, 
σ. 246, άρ. 12). Τά αγγεία τοΰ τύπου τούτου από τήν 
έπίχωσιν τών λοιπών δωματίων έπρεπε νά συνεξετα- 
σθοΰν, π.χ. τοΰ δωματίου XIII (Festos I, σ. 256 : 
«grandi vasi a larga bocca con beccucio a finestra 
e due anse...»). Τά άφθονα παραδείγματα τής ΝΑ. οι
κίας, τά όποια καί ή ιδία αναφέρει (Cronologia, σ. 26- 
27), δέν έθεώρησε σκόπιμον νά τά έξετάση.
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τάς αδυναμίας τής εργασίας αυτής, ώστε είναι περιττόν να έπαναλάβωμεν καί ημείς τά 
αύτά ’. Πρέπει μόνον να παρατηρηθή, δτι καί ή Βαντι, δπως καί ό Pernier, ούδένα 
κόπον κατέβαλον, ώστε να διακρίνουν σαφώς την MM III περίοδον τοΰ Evans. Έκα- 
μον σύγχυσιν τών περιόδων MM III καί MM II καί έξ αύτοΰ ήκολούθησεν ή πλήρως 
απαράδεκτος χρονολόγησις τής καταστροφής τοΰ πρώτου ανακτόρου εις τό τέλος τής 
MM III, αν καί ή in situ σφραγισθεϊσα κεραμεική τοΰ ανακτόρου τούτου είναι MM II.

*Η σχετική χρονολόγησις.

Εις τον συγκριτικόν πίνακα Α" ή σχετική χρονολόγησις τής φαιστιακής κεραμεικής 
τής προερχομένης από την πρώτην περίοδον τών άνασκαφών παρατίθεται κατά Βαντι, 
Πλατωνα καί κατά την ίδικήν μας αντίληψιν. Φαίνεται σαφώς, δτι ή χρονολόγησις τής 
Βαντι δεν είναι καθαρά' άντιθέτως ή χρονολόγησις τοΰ Πλάτωνος είναι αΰστηρώς λο
γική καί άνταποκρίνεται προς τά άνασκαφικά δεδομένα. ’Από ήμετέρας πλευράς έθεω- 
ρήθη άναγκαΐον νά τεθοΰν εις τό σχήμα αυτό μερικά ερωτηματικά καί νά έπιστηθή ή 
προσοχή είς ώρισμένα σημεία:

α) Αί ΠΜ καί αί ΜΜ Ια-β φάσεις γίνονται τώρα, τή βοήθεια τοΰ πλουσιωτέ- 
ρου ύλικοΰ τών νέων άνασκαφών, καλύτερον άντιληπταί·

β) Ή ακριβής χρονική τοποθέτησις τής κεραμεικής τών δαπέδων είς τά πλαίσια 
τής κλασσικής καμαραϊκής εποχής παρέμενεν ασαφής. Τά νέα ευρήματα βοηθούν είς 
ασφαλή χρονολόγησιν.

γ) Ή κεραμεική τοΰ δωματίου XXVII (υπό τό δάπεδον) προεκάλεσεν αδικαιολο
γήτους περίπλοκός 2. Ανήκει άναντιρρήτως είς τήν κλασσικήν βαθμίδα. Διά τήν όρι- 
στικήν τακτοποίησίν της έπρεπε νά είχε χρησιμοποιηθή ή τεχνοτροπική άνάλυσις. Τών 
μεθόδων έρεύνης πρέπει νά γίνεται χρήσις καί δχι υπερφαλάγγισα;. Άφοΰ τά οικοδο
μικά δεδομένα τοΰ δωματίου XXVII ήσαν παραπλανητικά, δεν έπρεπε νά στηριχθή 
ή έρευνα είς ταΰτα: ή κεραμεική όμιλεΐ μόνη μίαν καθαράν κατανοητήν γλώσσαν.

δ) Ή κεραμεική τοϋ «γεμίσματος» δύναται, ως έδειξε καί ό Πλατών3, ν’ άνήκη 
είς διαφόρους περιόδους. Δεν επιτρέπεται κατ’ ούδένα τρόπον νά θεωρηθή ώς όμοιο- 
γενής όμάς.

1 Ν. ΠΛΑΤΩΝ, Ή χρονολογία τών μινωικών ανα
κτόρων τής Φαιστοΰ, Κρητικά Χρονικά 3, 1949, σ. 150- 
166. Ή εργασία έγράφη υπό τύπον κρίσεως τής μελέ
της τής Βαντι. Ήδη τό 1944 εΐχεν ό SchaCHERMEYR, 
Klio 36 (N.F. 16), σ. 120, λάβει θέσιν έπί τής ερ
γασίας τής Βαντι . Έτόνισεν όρθώς δτι ή κεραμεική 
τοΰ κατωτέρου δωματίου XXVII έχει ανακτορικόν χα
ρακτήρα. Ή Βαντι προσεπάθησε, Festos II, σ.566 κέξ., 
ν’ άμυνθή είς τήν κριτικήν SCHACHERMEYR καί ΠΛΑ
ΤΩΝΟΣ : Χωρίς νά προσθέση τι τό ουσιώδες είς τήν δια- 
σάφησιν τών προβλημάτων, εκφράζει τήν ελπίδα, δτι 
θά λυθούν ταΰτα διά τών τότε μόλις άρξαμένων (1950) 
νέων άνασκαφών. Ό Eevi δέν έχει δίκαιον, Bollettino 
1951, σ. 358, σημ. 32, χαρακτηρίζων ώς άκαρπον

τόν διάλογον Βαντι - ΠΛΑΤΩΝΟΣ' ή κατά βάσιν ορθή 
διατύπωσις τής σχετικής χρονολογίας τής Φαιστού ύπό 
τοΰ ΠΛΑΤΩΝΟΣ υπήρξε κέρδος τής μινωικής ’Αρχαιο
λογίας. Είναι μόνον λυπηρόν, δτι τά θετικά στοιχεία 
τοΰ διαλόγου δέν ήξιοποιήθησαν καί ή σύγχυσις παρέ- 
μεινεν ισχυρά.

2 Περί τοΰ δωματίου XXVII : Pernier, έκθεσις 
άνασκαφής έν Festos I, σ. 139 κέξ., Βαντι, Cronolo- 
gia, σ. 35 κέξ., SchaCHERMEYR, Klio 1944, σ. 120, 
ΠΛΑΤΩΝ, Κρητικά Χρονικά 3, 1949, σ. 154 κέξ., Levi, 
Bollettino 1951, σ. 345. Περί τής νέας άνασκαφής 
πρβλ. κατωτέρω : δωμάτιον XXVII-XXVIII.

3 ΠΛΑΤΩΝ, Κρητικά Χρονικά 3, 1949, σ. 162-63.
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ε) Ή κεραμεική τής ΝΔ. οικίας είναι μία σαφέστατα ύστερωτέρα όμάς, ή οποία 
δμως εύρίσκεται ακόμη εντός τών ορίων τής κλασσικής εποχής. Έχομεν ήδη συγκεν
τρώσει τάς σχετικός αποδείξεις καί θά τάς παραθέσωμεν εις ιδιαιτέραν μελέτην.

ς) Προβληματική φαίνεται επίσης ή χρονολόγησις τής κεραμεικής τοϋ δωμα
τίου XXI \ Δεν δΰναται αυτή άνευ ετέρου να συγκαταρίθμησή με την κεραμεικήν τών 
δαπέδων' ούτε οί μεγάλοι πίθοι με άναγλΰφους κοσμήσεις ούτε τά μικρότερα αγγεία 
άνταποκρίνονται σαφώς είς τήν κεραμεικήν τών δαπέδων, άντιθέτως είναι δυνατή ή 
άνεΰρεσις σχέσεων τής κεραμεικής ταύτης προς ύστερωτέρας ομάδας 1 2.

Αί νέαι άνασκαφαϊ τής Φαιστοϋ.

Άπό τοΰ 1950 διενεργοϋνται είς τήν Φαιστόν υπό τής ’Ιταλικής Σχολής νέαι 
συστηματικά! άνασκαφαί, τών οποίων τά αποτελέσματα άπεδείχθησαν εξαιρετικής ση
μασίας διά τήν καλυτέραν κατανόησιν τοΰ μινωικοϋ πολιτισμού έν γένει. Άπεκαλύφθη 
μία ολόκληρος πτέρυξ τοΰ ΜΜ ανακτόρου (είκ. 2) καθώς καί σημαντικά τμήματα τής 
πόλεως. Είς τά εξής θά γίνη λόγος κυρίως περί τοΰ νέου ανακτορικού τμήματος καί 
τών άφθονωτάτων κεραμεικών ευρημάτων, τά όποια τοΰτο άπέδωκε. Τά αποτελέσματα 
τών άνασκαφών δημοσιεύονται, ως άνεφέρθη, υπό τοΰ άνασκαφέως Doro Levi είς 
λίαν αναλυτικός εκθέσεις καί είς πλήθος μικρότερων εργασιών 3. Δεν είναι δυνατόν νά 
έπιχειρηθή ένταΰθα μία συστηματική έ'κθεσις τών αποτελεσμάτων τών άνασκαφών καί 
τών θεωριών τοΰ Levi' ό αναγνώστης δΰναται νά ϊδη σχετικώς τάς εργασίας τοΰ άνα
σκαφέως. Έπί δύο σημαντικών ζητημάτων, τά όποια άναφέρονται είς τήν σχετικήν χρο
νολογίαν τής κεραμεικής, όφείλομεν όμως νά λάβωμεν θέσιν.

Άφ’ ένός πρέπει νά προσπαθήσωμεν νά διακρίνωμεν καθαρώτερα τά άνασκαφικά 
δεδομένα τής ανακτορικής πτέρυγος: Ή πτέρυξ αυτή άπέδωκε τά πλουσιώτερα σύνολα 
καμαραϊκής κεραμεικής έξ όλων τών μέχρι σήμερον εύρεθέντων έν Κρήτη. Ή διασά-

1 Festos I, σ. 277 κ έξ.
2 Ό άμφορεύς Festos I, είκ. 164 μέσον, άνταποκρί- 

νεται χρονικώς πρός τήν MM III ομάδα, πρβλ. αύτ.
είκ. 219, καί έχει αντίστοιχον, δπως παρατηρεί ή Βαν- 
τι, Cronologia, είκ. 13 a-b (σ. 17), είς 'Αγίαν Τριάδα. 
Καί ή σΰγκρισις αΰτ. είκ. 38 a-b (σ. 29), είναι σαφής. 
Αί μεγάλαι σπεΐραι (καί τό σφαιρικόν σχήμα;) τοΰ 
αγγείου Festos I, είκ. 165 (επίσης 166 δεξιά, τό αυτό) 
υποδεικνύουν φάσιν κειμένην πλησίον τής MM III πε
ριόδου. Ό άμφορεύς Festos I, είκ. 166 αριστερά, ύπό- 
κειται ακόμη πλήρως κατά τό σχήμα καί τήν κόσμη- 
σιν είς τό κλασσικόν πνεύμα' μία σύγκρισις δμως μέ τό 
άμελέστερον κνωσιακόν άγγεΐον Palace II1, είκ. 176 Α, 
—υπό τοΰ Evans χρονολογούμενον ΜΜ ΙΙΙβ—, δει
κνύει σαφώς, δτι τό φαιστιακόν άγγεΐον είναι χρονικώς 
προχωρημένον. Έξ άλλου αί ασκοειδείς πρόχοιτοϋ δω
ματίου XXI, Festos I, είκ. 163 μέσον καί 164 δεξιά, 
έχουν παράλληλον τό ώραΐον άγγεΐον έκ τοΰ προμαχώ- 
νος II, Atmuario 1957-58, Gli scavi, σ. 314,είκ. 157d, 
τό όποιον ανήκει άναμφισβητήτως είς τήν πρώιμον

κλασσικήν φάσιν· Είναι επομένως πιθανώτατον νά έγινε 
σύγχυσις είς τά δεδομένα τοΰ δωματίου XXI. Τοΰτο 
καθίσταται βέβαιον, άν λάβωμεν ύπ’ όψιν τήν πληρο
φορίαν, δτι τό δωμάτιον έσκάφη υπό τοΰ HAI.BHERR, 
τοΰ οποίου τάς συντόμους ειδήσεις εΐχεν ύπ’ δψει ό 
Pernier (πρβλ. Festos I, σ. 278-9).

3 ’Εκθέσεις περί τών άνασκαφών κατ’ έτος άπό τοΰ 
1951 έν Bollettino xai'Annuario, βλ. άνωτ.σ. 28 σημ. 4. 
Τήν ερμηνείαν τών δεδομένων καί τάς απόψεις τοΰ 
Levi περί τής χρονολογίας βλ. ιδίως έν Atmuario 
1957-58, L’archivio, σ. 155-192 καί Per una nuova 
classificazione della civilta minoica έν La parola 
del passato 71, 1960, σ. 81-124. Διάφοροι μικρότε
ροι έργασίαι τοΰ LEVI απλώς έπαναλαμβάνουν είς τόν 
αυτόν τόνον τάς αύτάς άπόψεις, χωρίς νά προσφέ
ρουν τι τό νέον. Ώς μίαν καλήν περίλη-ψιν άναφέρομεν 
τήν νεωτέραν άνακοίνωσιν: Gli scavi di Festos e la 
cronologia minoica έν Atti 7 congr. intern, ar- 
cheol. class., Roma 1961 (A' τόμος).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:42:37 EEST - 54.161.213.156



AE 1965 Φαιστιακά 33

φησις τών προβλημάτων, τά όποια παρουσιάζονται ένταϋθα είναι επομένως άποφασιστι. 
κής σημασίας προς καλυτέραν κατανόησιν τής κεραμεικής έξελίξεως κατά την ΜΜ επο
χήν. Άφ’ ετέρου αί απόψεις τοΰ Levi περί τής ΠΜ εποχής, τάς οποίας στηρίζει εις 
τάς βαθείας τομάς του (μέχρι τοΰ φυσικοΰ) εις την περιοχήν τοΰ ανακτόρου είναι έκ 
διαμέτρου αντίθετοι προς τάς ίδικάς μας άντι?ιήψεις, ώς αΰται έκτίθενται είς τό πρώ
τον βιβλίον τοΰ έ'ργου μας περί τής μινωικής κεραμεικής (Kamares-Stil, III-VI). Διά 
τοΰτο πρέπει νά προσπαθήσωμεν νά κερδήσωμεν καί τής ΠΜ έποχής εν Φαιστώ, τή 
βοήθεια τών νέων ευρημάτων καλυτέραν εικόνα. Έκ τής άντιμετωπίσεως τών δύο τού
των προβλημάτων θά προκύψη μία καλυτέρα σχετική χρονολόγησις τής φαιστιακής κε- 
ραμεικής καί άντιστοίχως θά κατανοηθή πληρέστερον ή εν γένει ιστορία τής μινωικής 
κεραμεικής.

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ TOY LEVI

I. TO MM ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ

Ό Levi είδεν είς τό ΰπ’ αύτοΰ άνασκαφέν ανακτορικόν τμήμα (είκ. 2), τό 
όποιον έφεξής όνομάζομεν «πτέρυγα ή άνάκτορον Levi» προς διάκρισιν από τοΰ «ανα
κτόρου Pernier» (είκ· 1), καί είς τά ΜΜ ανακτορικά λείψανα τά γνωστά έκ τών πα- 
λαιοτέρων έρευνών, τήν διαδοχήν τριών ύπερκειμένων ανακτόρων, πάντων τής ΜΜ 
έποχής. Τά οικοδομήματα ταΰτα διακρίνονται σαφέστατα άλλήλων, χάρις είς τήν χρη- 
σιμοποιηθεΐσαν τεχνικήν άνοικοδομήσεως, καθ’ ήν τά παλαιότερα καταστρεφόμενα 
έκαλύπτοντο προ τής άνοικοδομήσεως δι’ ενός σκληροτάτου στρώματος κονιάματος (είς 
τάς δημοσιεύσεις ονομάζεται calcestruzzo ή αστράκι). Τά λείψανα τών τοίχων ένεδυνα- 
μώνοντο καί έχρησιμοποιοΰντο έκ νέου είς τό νέον οικοδόμημα λ Έκάστη οικοδομική 
φάσις δεικνύει ίδιαν κεραμεικήν. Ή σφράγισις μέ τό αστράκι μάς έ'δωσε τήν δυνατό
τητα νά παρακολουθήσω μεν τήν κεραμεικήν έξέλιξιν από φάσεως είς φάσιν. Διάφοροι 
χρονικαί στιγμαί έκάστης φάσεως έπιστοποιήθησαν έπίσης, χάρις είς επί μέρους έπι- 
σκευάς δωματίων 2.

Τό σχήμα τοΰτο τής οικοδομικής ιστορίας τοΰ ΜΜ ανακτόρου δεν δύναται, παρά 
τήν μεγάλην αυθεντίαν τοΰ άνασκαφέως, νά θεωρηθή όριστικώς βεβαιωμένον. Τά άνα- 
σκαφικά δεδομένα, διά τήν έποπτείαν τών οποίων έχομεν είς τήν διάθεσίν μας τάς υπο
δειγματικός, λίαν αναλυτικός έκθέσεις τοΰ Levi, δύνανται νά έρμηνευθοΰν καί άλλως. 
Τοΰτο έγένετο ήδη υπό δύο ερευνητών, οί όποιοι είναι έξαίρετοι γνώσται τοΰ ανακτό
ρου τής Φαιστοΰ καί τών προβλημάτων αύτοΰ (ΠΛΑΤΩΝ καί Fiandra, βλ. κατωτέρω). 
’Από τής ίδικής μας πλευράς όφείλο μεν νά ομολογήσω μεν, ότι κατόπιν συστηματικής 
καί άκριβοΰς με?ιέτης τών έκθέσεων τής άνασκαφής ή ερμηνεία τοΰ Levi είς πολλά ση
μεία δεν φαίνεται ικανοποιητική. ’Ασχολούμενοι από έτών μέ τά προβλήματα τής μι- 1

1 Levi, Classificazione, σ. 81. Βλ. έπίσης τάς νεω- Recent Excavations at Phaestos έν Studies Me- 
τάτης έργασίας τοΰ Levi, Gli nuovi scavi di Fe- dit. Arch. 11, 1964, μέ τό νεώτερον σχέδιον, είκ. 2, 
stos, έν Enciclopedia dell’arte antica (Άρθρον (ήμετ. είκ. 2) καί βιβλιογραφίαν.
Minoico-micenea, Arte), τόμ. V, 1963,σ.94 καί The 2 LBVI,Classificazione, σ. 82, Gli nuovi scavi, a. 95·

5
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Είκ. 1. Φαιστός. ΜΜ ανακτορική πτέρυξ PERNIER (λατ. αριθμοί). 
(’Απόσπασμα τοΰ μεγάλου σχεδίου Stefani, Festos I, πίν. 2).
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Είκ. 2. Φαιστός. ΜΜ ανακτορική πτέρυξ Levi (Medit. Studies 11, 1964, είκ. 2).
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νωικής κεραμεικής έθεωρήσαμεν, ότι είναι καθήκον μας να έκθέσωμεν τάς παρατηρή
σεις και τά συμπεράσματα μας, τα άναφερόμενα εις τα φαιστιακά προβλήματα.

Ό σημερινός επισκέπτης τής Φαιστού αντιμετωπίζει κατά την μελέτην των ΜΜ 
ανακτορικών λειψάνων δύο κύρια οικοδομικά συγκροτήματα. Τό βόρειον (είκ. 1) εύ- 
ρίσκεται εις ύψηλότερον έπίπεδον επί τοΰ άνωτέρου ανδήρου καί δεσπόζει διά τής 
ανατολικής του προσόψεως τών ορθοστατών τής μεγάλης δυτικής αυλής, ή όποια ορί
ζεται κατά την βορείαν αυτής πλευράν υπό τής περιφήμου χθεατρικής κλίμακας. Πρό
κειται περί τών πλέον έντυπωσιακών ΜΜ ερειπίων ολοκλήρου τής Κρήτης. Τοΰ βο
ρείου τούτου ανακτορικού τμήματος εύρέθη καί ήρευνήθη υπό τών παλαιών άνασκα- 
φέων σειρά όλη συνεχομένων δωματίων. Κεΐνται ταΰτα κυρίως μεταξύ τής προσόψεως 
τών ορθοστατών καί τής τού ΥΜ ανακτόρου, τό όποιον μετετοπίσθη κατά την οίκο- 
δόμησίν του μέτρα τινά προς Δυσμάς εν σχέσει μέ την ΜΜ πρόσοψιν. Οΰτω παρέμει- 
ναν τά ΜΜ δωμάτια άθικτα, δεδομένου ότι είχον καλυψθή καί υπό ισχυρού στρώματος 
κονιάματος (αστράκι), άποδώσαντα πλεϊστα ευρήματα —κυρίως καμαραϊκήν κεραμει-
κήν —κείμενα ακόμη in situ. “Αλλα σπουδαία ευρήματα άπέδωσεν ή έπίχωσις (riempi- 
mento, γέμισμα) τών δωματίων. Τό σύνολον τούτο τών δωματίων αποτελεί τό ΜΜ 
άνάκτορον Pernier, διακρινόμενον διά κυανού χρώματος εις τό μέγα σχέδιον τής δη- 
μοσιεύσεως (σχέδιον Stefani — βλ. είκ. 1) Κ

Νοτίως τής πτέρυγος Pernier καί είς χαμηλότερον έπίπεδον εκτείνεται τό 
συγκρότημα τού νεωστί άνακαλυφθέντος ανακτόρου Levi (είκ. 2). Μία πρόσοψις ορ
θοστατών καί μία δευτέρα πλακόστρωτος αύλή αποτελούν την δυτικήν άπόληξιν τού 
κτηρίου τούτου 1 2. Ό κύριος όγκος τής καμαραϊκής κεραμεικής, ήν άπέδωκεν ή πτέρυξ 
Levi, εύρέθη in situ έπί πλακοστρώτων πατωμάτων, θρανίων, έρμαρίων άφειμένων 
είς τούς τοίχους, καθώς επίσης έντός στρώματος πυρκαϊάς, τό όποιον έγέμιζεν όλα τά 
δωμάτια.

Είς τό νότιον τούτο ανακτορικόν τμήμα είδεν ό Levi κυρίως τά λείψανα δύο 
ύπερκειμένων ανακτόρων (πρώτη καί δευτέρα φάσις) καί ίχνη ενός τρίτου, πάντων 
τής ΜΜ εποχής. Τό βόρειον τμήμα (άνάκτορον Pernier) ανήκει κατ’ αυτόν είς τήν 
τρίτην ψάσιν. Δυστυχώς ό άνασκαφεύς δεν έχει μέχρι σήμερον δώσει σαφή, κατανοητήν 
καί μή έπιδεχομένην αντιρρήσεις έκθεσιν τής ερμηνείας του περί τών τριών αρχιτεκτο
νικών φάσεων ή τής σχετικής χρονολογικής σχέσεως τών διαφόρων κεραμεικών όμά. 
δων μεταξύ των. Αί περιληπτικοί έργασίαι του έξ άλλου (βλ. σ. 32 σημ. 3 καί σ. 33 
σημ. 1) αμαυρώνουν τήν εικόνα τήν όποιαν προσπαθεί νά μάς προσφέρη, μέ τήν προσ
πάθειαν, έπί τή βάσει τών φαιστιακών δεδομένων, ν’ άνοιξη νέας οδούς είς τήν περιο
χήν τής μινωικής καί κατ’έπέκτασιν τής όλης χρονολογίας τής ’Ανατολικής Μεσογείου.

Ποια είναι τά σπουδαιότερα προβλήματα έν όψει τών ανωτέρω συνθηκών; Κυ

1 Festos I, πίν. II. Κυρίως μάς ενδιαφέρουν τά δυ- γα PERNIER χρήσιμον καί τό παλαιότερον σχέδιον έν
τικά δωμάτια. Nuova antologia, Nr. 1866, Ιούλιος 1956 (Levi),

2 Γενικόν σχέδιον τής πτέρυγος Levi, Annuario πίν. la, ή τό σχέδιον έν Fiandra, Periodi, πίν. ΚΓ',
1957-58, Gli scavi, εικ.1 (σ. 194), The Recent Kx- δεικνύον καί τάς δύο πτέρυγας.
cavations, είκ. 1-2. Διά τήν σύνδεσιν προς τήν πτέρυ-
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ρία φροντίς μας είναι ή διάκρισις καί χρονολογική κατάταξις τών κεραμεικών ομάδων 
τοΰ ψαιστιακοΰ ανακτόρου. Προς τοΰτο είναι ανάγκη να προσπαθήσωμεν να ίδωμεν 
σαφώς την οικοδομικήν ιστορίαν τοΰ ΜΜ ανακτόρου (ή ανακτόρων). Κατά ταΰτα 
θ’ άσχοληθώμεν με τα έξης προβλήματα:

α) Ποΐαι είναι πράγματι αί οικοδομικά! φάσεις τοΰ ανακτόρου Levi και ποΐαι 
κεραμεικαί ομάδες πρέπει ν αποδοθούν είς έκάστην φάσιν;

β) Ποία είναι ή σχέσις τής πτέρυγας Pernier μέ τήν πτέρυγα Levi (και αντι
στοίχους τής κεραμεικής έκάστης πτέρυγος);

γ) Ποία είναι ή σχετική χρονολογική σχέσις τών κεραμεικών ομάδων τοΰ όλου 
ΜΜ ανακτόρου;

δ) Ποία είναι ή θέσις τής κεραμεικής τοΰ φαιστιακοΰ ΜΜ ανακτόρου είς τό γενι
κόν σχήμα έξελίξεως τής μινωικής κεραμεικής;

'Η ερμηνεία τοϋ Πλάτωνος.

Τάς δύο πρώτας αρχιτεκτονικός φάσεις, ή ύπερκείμενα ανάκτορα, τα όποια βλέ
πει ό Levi είς τα ύπ’ αΰτοΰ άποκαλυφθέντα ανακτορικά λείψανα, ερμηνεύει ό 
Ν. Πλατών ως δύο ορόφους τοΰ αύτοΰ κτηρίου: «Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι αί φά
σεις I καί II τοΰ Levi πρέπει νά συμπτυχθοΰν είς μίαν και μόνην, καθ’ όσον τα δύο 
ύπερκείμενα αρχιτεκτονικά στρώματα φαίνονται αντιστοιχούντο είς δύο ορόφους τοΰ 
αΰτοΰ κτηρίου...» 1. Δυστυχώς τήν γνώμην του ταύτην δεν έθεμελίωσε καί μέχρι σήμε
ρον δεν έπανήλθεν επί τοΰ θέματος 2. Ή ερμηνεία τοΰ Πλάτωνος φαίνεται, κατόπιν 
συστηματικής μελέτης τών άνασκαφικών εκθέσεων τοΰ Levi, πλήρως δικαιολογημένη. 
Θά έκθέσωμεν ενταύθα μίαν σειράν παρατηρήσεων, αί όποΐαι στηρίζουν τήν ερμηνείαν 
αυτήν. Προς τοΰτο θά χωρήσωμεν κατ’ αρχήν άναλυτικώς καί ακολούθως θά δώσωμεν 
μίαν περιληπτικήν θεώρησιν.

Δωμάτιον 11.

Τό δωμάτων τοΰτο (βλ. είκ. 1) δεν έχει άμεσον σχέσιν ούτε μέ τήν πτέρυγα Pernier 
ούτε μέ τήν πτέρυγα ΡΕνι.Εύρίσκεταιολίγον δυτικώτερον εντός τής περιοχής τοΰΒ'άνα- 
κτόρου (όθεν καί ή αραβική άρίθμησις, ή οποία χαρακτηρίζει είς τήν δημοσίευσιν τής 
Φαιστού τά δωμάτια τοΰ Β' ανακτόρου, ένφ ή λατινική χρησιμοποιείται διά τό Α' άνά- 
κτορον). Διά διαφόρους λόγους πρέπει ν’ άρχίσωμεν τήν έρευναν μέ τό δωμάτιον 11 : 
Ηδη τό έ'τος 1939 έκαμεν εδώ ή L- Βαντι μίαν λίαν αποδοτικήν δοκιμήν. Πλούσια 

καμαραϊκή κεραμεική ήλθεν είς φώς, συν τοΐς άλλοις καί δύο έξέχοντα δείγματα τοΰ 
καμαραϊκοΰ ρυθμού: ό δίωτος σκύφος μέ μέγαν στροβιλιζόμενονρόδακα (πίν.32)καί ή

1 Ν. Platon, Chronologie de la Crete et des Cy- 2 Ίδέ π.χ. τήν τελευταίαν εργασίαν του : Συγκριτική 
clades a l’Age du Bronze έν Bericht V. intern. χρονολογία τών τριών μινωικών ανακτόρων, Κρητικά 
Kongress Vor- u. Friihgeschichte, Hamburg 1958, Χρονικά 15-16 (=Πρακτικά Α' Κρητολ. Συνεδρίου), 
εκδοθέν υπο G. Bersu καί W. Dehn, Berlin 1961, 1961-62, I, a. 127 κέξ., ιδίως σ. 133, οπού παραμένει
σ. 671-76 (χωριον: σ. 674). είς γενικότητας.
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«πρόχουςτοΰ δωματίου 11». Κατά την έκθεσιντής άνασκαφής1 ήκεραμεική εύρέθη κατά 
μικρόν μέρος εις την έπίχωσιν (colmata) τοΰ ανακτόρου, κυρίως δέ έπ'ι τοΰ δαπέδου τοϋ 
δωματίου. Δίδεται βάθος 2.45 μ. διά τό δάπεδον τοΰτο, προφανώςάπό τοΰ επιπέδου τοϋ 
δαπέδου τοΰ Β' ανακτόρου. Ή σκαψή διεκόπη διά τον κίνδυνον πτώσεως. Μόλις τό 1950 
έπανελήφθη υπό τοΰ Levi. Τά κεραμεικά ευρήματα έπολλαπλασιάσθησαν είς απίστευ
τους ποσότητας, ώστε άπετέλεσαν μίαν των μεγίστων ομάδων καμαραϊκής κεραμεικής. 
Κατά την έκθεσιν τής άνασκαφής 2 5 κύριος όγκος τών αγγείων εύρέθη είς εν γέμισμα 
μεταξύ δύο τοίχων δωματίου σχηματιζόντων ορθήν γωνίαν3. Δάπεδον δεν άναφέρεται 
έδώ. Βαθύτερον ήσαν τά λείψανα ενός παλαιοτέρου τοίχου, έπϊ τοΰ οποίου έπάτει έν 
μέρει εις τών προηγουμένων. Έδώ διεπιστώθη πλακόστρωτον δάπεδον. Έν ξύλινον κι- 
βώτιον έ'κειτο έπ'ι τοΰ δαπέδου (δηλ. είχεν αφήσει τά ίχνη του εντός τοΰ χώματος τής 
έπιχώσεως) και ήτο πλήρες αγγείων, κυρίως τραχωτών (barbotine)4. Έπ'ι τοΰ δαπέδου 
έσημειώθησαν συν τοϊς άλλοις τεμάχια γραπτών πίθων (πίναξδΐ)5. Άπό τό μέγα 
πλήθος τής κεραμεικής τοΰ δωματίου τούτου δημοσιεύονται αρκετά κομμάτια, κυρίως 
κύπελλα- επίσης δίδεται κατάλογος τών εύρεθέντων αγγείων και άρκετά διακοσμητικά 
θέματα είς μέγαν πίνακα6.

Αί δύο εκθέσεις περί τοΰ δωματίου 11 περιέχουν ειδήσεις, αί όποΐαι φαίνονται 
ασυμβίβαστοι μεταξύ των καί καθιστούν τά δεδομένα προβληματικά. Έκειτο ή καμα
ραϊκή κεραμεική κυρίως εις τό γέμισμα (Levi) ή έπ'ι πατώματος (Βαντι); Είναι τό υπό 
τοΰ Levi άναφερόμενον πλακόστρωτον δάπεδον τό αυτό με τό υπό τής Βαντι άνα- 
φερόμενον; Είς την περίπτωσιν αυτήν θά έπρεπε ή όλη κεραμεική νά θεωρηθή ενιαία. 
Έάν τά δάπεδα δεν ταυτίζονται, πρέπει ή κεραμεική τοΰ ξυλίνου κιβωτίου καί τά τεμά
χια πίθων νά χρονολογηθούν είς παλαιοτέραν φάσινάπό τον κύριον όγκον τής κεραμει- 
κής. Δυστυχώς ό Levi δεν έξήτασε τάς ειδήσεις τής Βαντι. Θά ήτο κατ’ αρχήν δυ
νατόν νά σκεφθώμεν δυνατότητα ύπάρξεως δύο δαπέδων καί επομένως δύο κεραμεικών 
φάσεων. Τά τραχωτά αγγεία καί τά τεμάχια τών γραπτών πίθων είναι δυνατόν καί 
ανεξαρτήτως τούτων νά θεωρηθούν ολίγον αρχαιότερα τών κλασσικών κομματιών7.

Δωμάτων 18.

Η σκαφή τοΰ δωματίου τούτου8 άπεδείχθη σημαντική διά τάς τελευταίας φάσεις 
τής ΜΜ κεραμεικής. 1.20 μ. υπό τό δάπεδον τοΰ Β' ανακτόρου εύρέθη άρχαιότερον

1 Annuario 1939-40, σ. 230-31, είκ. 1 (σχέδιον), 3-5 
(κεραμεική). Τά δύο μνημονευθέντα άριστουργηματικά 
αγγεία : Είκ. 2 αριστερά και είκ. 3 μέσον.

2 Bollettino 1951, σ. 351a-356a.
3 Αΰτ. σ. 351a.
4 Αύτ. σ. 351a-352a : ’Εντός τοϋ κιβωτίου ήσαν τά

αγγεία, αΰτ. έγχρ. πίν. I άρ. 4, 7, 8, είκ. 39 άρ. 1, 5,
είκ. 40,2. 'Ο Levi λέγει, αΰτ. σ. 351b, ότι τό κιβώτιον
καί τά λοιπά ευρήματα (τεμάχια πίθων) έκειντο είς τό
αύτό βάθος 1.75-1 80 μ. όπως καί έν ΜΜ δάπεδον τοΰ 
δωματίου 8, βλ. αΰτ. σ. 349, τό όποιον χρονολογεί είς 
τήν αρχήν τής ΜΜ εποχής (πράγμα πού είς αύτήν τήν

έκθεσιν, αλλά καί γενικώς παρά Levi, σημαίνει τήν 
κλασσικήν καμαραϊκήν εποχήν τοΰ ωρίμου ρυθμοΰ). 
Άπό τό υλικόν τοΰ δαπέδου τούτου απεικονίζεται, αύτ. 
είκ. 31, εις γεφυρόστομος σκύφος, ό όποιος φαίνεται 
εξίσου πρώιμος, όπως καί ή κεραμεική τοΰ ξυλίνου 
κιβωτίου (πρβλ. κατοιτέρω δωμάτιον LXV).

5 Bollettino 1951, σ. 352, είκ· 42-43, πρβλ. κατωτ. 
προμάχων II, άμφορεύς.

6 Αΰτ. σ. 352 κΐξ. (κατάλογος). Κοσμήματα: είκ. 41 
(μερικά καί άπό άλλας ομάδας).

7 Πρβλ. παραπλεύρως σημ. 4.
8 Αύτ. σ. 346-47.
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δάπεδον. Ή μικρά κεραμεική όμάς ή ή οποία έκειτο έν μέρει έπ'ι τούτου, δύναται νά 
θεωρηθή ομοιογενής. Υψηλότερου εύρέθη κεραμεική με λάμπον βερνίκιον, δυναμένη 
νά χρονολογηθή ώς ΥΜΙ1 2. Ό Levi πιστεύει, δτι τό υψηλότερου τούτο στρώμα αντι
προσωπεύει μίαν παλαιοτέραν φάσιν τού Β' ανακτόρου 3, όρθότερον θά ήτο έν τού- 
τοις νά ίδωμεν εις τά δεδομένα αυτά την εποχήν τής άνιδρύσεως τού Β' ανακτόρου. 
Τό δάπεδον εις βάθος 1.20 μ. υπό τό Β' άνάκτορον ερμηνεύει ώς άνήκον εις τήν τε
λευταίου φάσιν τού Α' ανακτόρου 4 5.

Ή σκέψις αυτή — ότι τό δάπεδον ανήκει είς τήν ύστάτην φάσιν τού Α' ανακτό
ρου— είναι κατά βάσιν ορθή, πρέπει όμως νά διορθωθή είς τά έξης σημεία:

α) Μερικά! συγκρίσεις τού Levi 5 είναι έσφαλμέναι: ή πρόχους τού δωμα
τίου XXII6 καί ό γεφυρόστομος σκύφος τού δωματίου XXIII 7, — έσφαλμένως υπό 
τού Evans είς μίαν άτυχή σειράν σκέψεων περί οστρακοειδών κοσμημάτων χαρακτη
ριζόμενος ώς ΜΜΙΙΙ 8—, ανήκουν άνευ ετέρου είς τήν κεραμεικήν δαπέδων τής πτέρυ- 
γος Pernier. Ή πρόχους τού δωματίου XXII έχει έν παράλληλον, τον αμφορέα τού 
δωματίου IL τής πτέρυγος Levi (πίν. 36), τον όποιον ό Levi χρονολογεί είς τήν 
πρώτηυ φάσιν του 9. ’Ορθή είναι άντιθέτως ή αναφορά είς τήν κεραμεικήν τής ΝΔ. οι
κίας 10. Πρόκειται ασφαλώς περί κεραμεικής τής αυτής φάσεως, άν μή καί τού αυτού 
εργαστηρίου.

β) Ή facies αυτή (ας τήν όνομάσωμεν «φάσιν τής ΝΔ.οικίας») δεν είναι πιθανώς 
ή τελευταία τού Α' ανακτόρου καί ασφαλέστατα δεν ανήκει είς τό τέλος τού ΜΜ ρυ
θμού. Τό τέλος τού Α' ανακτόρου χαρακτηρίζεται από τήν σφράγισιν μέ τό άστράκι; 
επάνω είς τό όποιον φκοδομήθη τό Β" άνάκτορον. Θά πρέπει νά σκεφθώμεν τί έμε- 
σολάβησε μέχρι τής οίκοδομήσεως τού Β' ανακτόρου. Τά ΒΑ. κτήρια σημαίνουν (κατά 
Pernier) μίαν έπιβίωσιν επί μέρους τμημάτων τού ανακτόρου μετά τήν μεγάλην κατα
στροφήν τής καμαραϊκής εποχής Η. Ή ΝΔ. οικία καί τό δάπεδον είς βάθος 1.20 μ. 
τού δωματίου 18 είναι σύγχρονα, νεώτερα τών δαπέδων τού Α"ανακτόρου (αδιακρίτως 
πτερύγων Pernier ή Levi) καί αρχαιότερα τών ΒΑ. κτηρίων. Εΰρίσκονται επομένως 
χρονικώς εντός τής αορίστου ταύτης μεταβατικής περιόδου άπό τού τέλους τού Α' μέχρι 
τής αρχής τού Β" ανακτόρου. Καί άπό τάς δύο χρονικός στιγμάς είναι έν τούτοις σαφώς 
μακράν.

1 Ή όμάς : Bollettino 1951, έ'γχρ. πίν. I άρ.3 καί 
είκ. 18 (σ. 341). ’Επίσης άπό θέσιν ολίγον ύψηλοτέραν 
άλλα χαμηλότερον τον ΥΜ Ια στρώματος, αύτ, είκ. 17,4 
καί 18,6 (καί 17,3 ; πρβλ. σ. 347b).

2 Αύτ. είκ. 17, 5-6 (σ. 341).
3 Αύτ. σ. 346b-347a.
4 Αύτ. σ. 347a.
5 Αύτ. σημ. 40-41 (σ. 358).
6 Festos I, είκ. 172 (σ. 295-96).
7 Αύτ. πίν. XXXV (κείμενον: σ. 299,301).
8 Palace IV 1, σ. 111, καί είκ. 78.
9 Bollettino 1952, σ. 333, είκ. 21b (πρβλ. κείμ.,

σ. 328b-329a). Ή σύγκρισις αύτή, πρόχους δωμ.ΧΧΙΙ 
—άμφορεύς δωμ. ΙΕ, σημαίνει κατ’ άρχήν έξίσωσιν

χρονικήν τών πτερύγων PBRNIER καί ΕΕνι' βεβαίως 
διά μίαν οριστικήν έκτίμησιν πρέπει αί ενδείξεις νά 
πληΟπινΟουν. Πρβλ. κατωτ. έξέτασιν κεραμεικής.

10 'Αλλά διατί μόνον είς τό άγγεΐον Festos I, 
πίν. XlXb ; Τό άγγεΐον, αύτ. XlXa, πρέπει επί
σης νά χρησιμοποιηθή. Αί συγκρίσεις πρέπει νά γί
νουν : Bollettino 1951, είκ. 18 άνω δεξιά μέ Festos I, 
πίν. XlX.a, καί Bollettino 1951, έγχρ. πίν. I, 3 μέ 
Festos I, πίν. XlX.b.

11 Πρβλ. Festos I, σ. 353-375, ίδίςτ σ. 375: ’Εν τού- 
τοις αί άντιλήψεις τοΰ PBRNIER περί τών ΜΜ ΙΙΊΙΙ 
φάσεων καί των άντιστοίχων καταστροφών τοΰ άνα- 
κτόρου είναι, ώς εΐδομεν άνωτέρω, συγκεχυμένοι.
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Δωμάτων XXVII - XXVIII

Ή οριστική διασάφησις των συνδεόμενων μέ τά δωμάτια XXVII-XXVIII 
προβλημάτων θά έσήμαινε μίαν ουσιαστικήν συμβολήν είς τήν διασάφησιν τής οικοδο
μικής ιστορίας τοΰ ΜΜ ανακτόρου. Αποτελούν τμήμα τής πτέρυγος Pernier καί, διά 
των υπό τό δάπεδον τής πτέρυγος ταΰτης υπαρχόντων χώρων, αποτελούν συγχρόνως 
τμήμα τής πτέρυγος Levi (είκ. 1-2). Έάν έρμηνευθοϋν ενταύθα όρθώς τά άνασκαφικά 
δεδομένα θά διασαφηθή καί τό πρόβλημα τής σχέσεως τών πτερύγων Pernier και 
Levi. Τά σπουδαιότερα σημεία τών πραγματικών δεδομένων είναι:

Είς τήν πτέρυγα Pernier αποτελούν τά δύο συνεχόμενα δωμάτια τό νοτιώτατον 
διατηρηθέν τμήμα τοΰ ανακτόρου. Τό στρώμα άπό αστράκι τού Β ανακτόρου έκάλυψε 
καί τά δωμάτια ταύτα 2. Ύπό τό δάπεδον, άποτελούμενον άπό κτυπημένην άργιλλον 3> 
κεΐται, ώς εδειξεν ή σκαφή Levi, εν Ισχυρόν στρώμα άπό αστράκι4. Θά ήδυνάμεθα νά 
δεχθώμεν, ότι επί τού στρώματος τούτου, τού καλύπτοντος τήν πτέρυγα Levi, άνη- 
γέρθη ή πτέρυξ Pernier. Τό κατ’ αρχήν ορθόν τούτο συμπέρασμα θά ήθέλομεν επί 
τού παρόντος νά μή τό θεωρήσωμεν οριστικόν, προτού ή τελική δημοσίευσις δείξη άνευ 
δυνατότητας άμφισβητήσεως, ό,τι είς τάς προσωρινός εκθέσεις λείπει: ότι δηλ. τά δά
πεδα Pernier πράγματι είναι κατεσκευασμένα επάνω είς τό αστράκι.

Τά δύο δωμάτια άπετέλουν είς τό άνάκτορον Levi, δηλ. ύπό τά δάπεδα Pernier^ 
συνεχόμενον χώρον 5. Ό Levi διακρίνει δύο (άρχαιοτέρας τής πτέρυγος Pernier) οί
κοδομικάς φάσεις, ών ή κατωτέρα καί άρχαιοτέρα απέδωσε μίαν πλουσιωτάτην ομάδα 
κεραμεικής, κειμένην κυρίως in situ επί ενός εν μέρει διατηρηθέντος πλακοστρώτου δα
πέδου. Ή δευτέρα φάσις άπέδωσεν επίσης μερικά κεραμεικά ευρήματα.

Κατόπιν λίαν προσεκτικής μελέτης τής έκθέσεως άνασκαψής δεν εΐμεθα είς 
θέσιν νά δεχθώμεν τήν ερμηνείαν τού Levi περί δύο οικοδομικών φάσεων. Αντιθέτως 
κλίνομεν νά θεωρήσωμεν όρθοτέραν τήν ερμηνείαν περί μιας φάσεως καί δύο ορόφων 
τού αυτού κτηρίου. Οί λόγοι προς τούτο είναι:

α) "Αν ή «δευτέρα φάσις» υπήρχε πράγματι, έπρεπε νά διατηρηθούν σαφέστερα 
ίχνη τοΰ δαπέδου 6. Αντιθέτως τά άνασκαφικά δεδομένα δεικνύουν δάπεδον άνω ορό
φου στηριζόμενον επί ξύλινων δοκών 7.

β) Ό άριστουργηματικός πίθος τού δωματίου XXVIII (πίν. 38) εύρέθη είς άψο- 
γον διατήρησιν, ακόμη όρθιος ίστάμενος είς μίαν γωνίαν τής «δευτέρας φάσεως», 
άναμφισβητήτως in situ8. Τό άγγεΐον εύρέθη 40 όλα εκατοστά ύπέρ τήν γραμμήν τού

1 Πρβλ. παλαιοτέραν βιβλιογραφίαν ανωτ. σ. 31
σημ. 2.

2 Festos I, σ. 143.
3 Αύτ. σ. 142, πρβλ. σ. 310 (=305, Vano XXVI).
4 Καλύτερον φαίνεται είς Annuario 1952 54, είκ. 50- 

51 (σ. 425-26), 70 (σ. 439), 74 (σ. 443).
5 Ή νέα σκαφή έγινε και’ αρχήν είς τό τμήμα 

XXVII (βλ. Bollettino 1952, σ. 330) καί ακολούθως 
είς δλον τόν χώρον XXVII - XXVIII, έκθεσις έν

Annuario 1952-54, σ·420 κέξ.
6 Περί τοΰ δαπέδου τής «δευτέρας φάσεως» πρβλ. 

Annuario 1952-54, σ. 421, 438b.
7 Αύτ. σ. 438b. Μία νέα οικοδομική φάσις θά έδεί- 

κνυεν ασφαλώς πλακόστρωτα δάπεδα, ώς τούτο συμ
βαίνει είς τήν «πρώτην» καί τήν «τρίτην» φάσεις Levi 
(ή τουλάχιστον άπό «κτυπητήν άργιλλον», όπως είς με
ρικά δωμάτια τής πτέρυγος PERNIER).

8 Αύτ. σ. 433 κέξ., είκ. 70 (σ. 439), 71 (σ. 440).
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δαπέδου, προφανώς, ώς δέχεται ό Levi, έπί είδους βάσεως ξύλινης ή έξ άλλου ύλικοϋ, 
ή όποια δεν άφησεν ϊχνη λ Άψοΰ ό πίθος διεφυλάχθη τόσον θαυμασίως, διατ'ι δεν 
διεφυλάχθη καί. τό δάπεδον είς την θέσιν έκείνην; Μανθάνομεν υπό τοΰ άνασκαφέως, 
δτι καί είς τό σημεΐον αύτό παρετηρήθησαν ίχνη πυρκαϊάς 3. Δυνάμεθα επομένως νά 
σκεφθώμεν, ότι πυρκαϊά κατέστρεψε τό ξύλινον δάπεδον τοΰ ορόφου τούτου. Ό πίθος 
διεφυλάχθη προφανώς, διότι ή βάσις του έκάη άτελώς η διότι κατά την καταστροφήν 
τον περιέβαλον τα ερείπια καί βραδύτερον τό αστράκι.

γ) Άλλα καί διά μίαν άλλην αιτίαν: Ή βάσις, έφ’ής ϊστατο, έστηρίζετο έπί μιας 
παραστάδος τοΰ κατωτέρου ορόφου («πρώτη φάσις» τοΰ Levi)3. Ότι τοιαΰτα οικο
δομικά στοιχεία όμιλοΰν υπέρ τής ερμηνείας ενός μόνον κτηρίου, θά ίδωμεν καί ακο
λούθως.

δ) Ό υπέροχος «κρατήρ άνευ ποδός τοΰ δωματίου XXVII-XXVIII» εύρέθη έν 
τεμαχίοις καί είς τάς δύο «φάσεις», πράγμα, τό όποιον, διά την έξήγησίν του4, έπρο- 
ξένησε δυσχερείας είς τον Levi. Ή παραδοχή δύο ορόφων αντί φάσεων αποτελεί πολύ 
ίσχυροτέραν ερμηνείαν.

ε) Φαίνεται αμφίβολον, ότι ή «πρώτη φάσις» έκαλύπτετο μέ στρώμα άπό αστράκι 
όπως ή «δευτέρα». Τά άνασκαφικά δεδομένα εμφανίζουν μίαν άλλην ερμηνείαν ώς 
πιθανωτέραν: Ακριβώς επειδή έπρόκειτο περί δύο ορόφων, τό αστράκι είσεχώρησε 
μόνον είς σημεία τοΰ κάτω ορόφου (καί δή πάντοτε είς ΰψηλάς θέσεις), όπου ό χώρος 
δεν είχε πληρωθή εντελώς άπό τά έμπεσόντα ερείπια.

Έξ άλλου έν στρώμα άπό αστράκι έπί τών ερειπίων τής «πρώτης φάσεως» θά 
έξησφάλιζεν ασφαλώς τήν διατήρησιν τών δαπέδων τής «δευτέρας φάσεως», έφ’ όσον 
ή φάσις αύτή θά έκτίζετο ακριβώς επάνω είς τό σκληρόν τοΰτο στρώμα. Επειδή όμως 
έπρόκειτο περί ένός μόνου κτηρίου, έπεσαν τά πατώματα τοΰ άνω ορόφου είς τον κάτω 
καί βραδύτερον, όταν έχύθη τό αστράκι έπί τών έρειπίων, είσέδυσε τοΰτο μόνον είς 
ώρισμένα σημεία υπό τήν γραμμήν τοΰ άνω ορόφου 5.

Δωμάτων IL 6.

Τά άνασκαφικά δεδομένα τοΰ μεγάλου δωματίου IL (είκ. 2) δύνανται νά ένι- 
σχύσουν σημαντικώς τήν έρμηνείανμας. Εΰρίσκεταιείς τήν άνατολικήν πλευράν τοΰ δω
ματίου XXVII καί άπέδωσε μίαν πλουσίαν ομάδα άρίστης καμαραϊκής κεραμεικής δυ- 
ναμένην νά συγκριθή μέ τήν ομάδα τοΰ δωματίου 11. Ή σχέσις άνακτόρων Pernier 
καί Levi φαίνεται, ότι διαφωτίζεται κατ’ άρχήν έδώ: Τόδωμάτιον τοΰ άνακτόρου Levi 
έκαλύπτετο μέ ίσχυροτάτην στρώσιν άπό άστράκι, έπάνω είς τό όποιον —κατά τον

1 Πρβλ. Levi, Annuario 1952-54, σ. 434.
2 Αύτ. σ. 438.
3 Πρβλ. αύτ. σ. 434b' προφανώς πρόκειται περί τής 

αύτ. έν είκ. 75 (σ. 444) ορατής παραστάδος είς τήν γω
νίαν τοϋ κάτω ορόφου. Θά έκτίσθη βεβαίως διά στα
τικούς λόγους, πρβλ. κατωτ. δωμάτιον LI (κείμενον: δ).

4 Πρβλ. Annuario 1952-54, σ. 437 - 38, είκ. 73 
(σ. 442), επίσης σ. 425a.

5 Πρβλ. αύτ. σ. 440a.
6 Bollettino 1952, σ. 322b κέξ.,καί 1953,σ. 253a κέξ., 

σχέδιον, αύτ. σ. 253, είκ. 3.

6
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Levi— είχε κτισθή to δωμάτων τοΰ ανακτόρου Pernier λ Δυστυχώς τοΰτο δεν δύνα- 
ται να δειχθή άνευ άμφισβητήσεως 2 και οΰτω παραμένει και μέ αυτά τά δεδομένα ή 
σχέσις των πτερύγων Pernier καί Levi ασαφής. Είναι πράγματι λυπηρόν, ότι ή σκάφη 
των δωματίων XXVII - XXVIII καί IL, κειμένων εις μίαν γραμμήν και άνηκόντων 
άναμψισβητήτως καί εις τάς δυο πτέρυγας τοΰ ΜΜ ανακτόρου (πτέρυγες Pernier 
καί Levi), δεν έδωσεν αναντίλεκτα δεδομένα διά την σχέσιν τών δΰο πτερύγων με
ταξύ των. "Οπως έχουν τά πράγματα δύο υποθέσεις είναι δυναταί:

α) Τό άνάκτορον Pernier είναι νεώτερον τοΰ ανακτόρου Levi, οίκοδομηθέν 
μετά την καταστροφήν τούτου, εν μέρει επί τών ερειπίων του, τά όποια ειχον καλυφθή 
μέ ίσχυράν στρώσιν από αστράκι.

β) Τά ανάκτορα Pernier καί Levi ανήκουν εις εν καί τό αυτό οικοδόμημα. Εις 
τό νότιον τμήμά του, καί δή είς τήν γραμμήν τών δωματίων IL-XXVII-XXVIII, 
διετήρησε τό οικοδόμημα τοΰτο λείψανα τριών ορόφων, τ.έ. τά λείψανα τοΰ άνακτόρου 
Pernier είς τά άναφερθέντα δωμάτια πρέπει νά έρμηνευθοΰν ώς λείψανα τοΰ άνωτά- 
του διατηρηθέντος ορόφου.

Ή πρώτη ύπόθεσις φαίνεται κατ’ αρχήν πιθανωτέρα, πρέπει όμως ν’ άποδειχθή 
ασφαλώς-

Ποία είναι ή σημασία τοΰ προβλήματος τούτου ; Δεν θά μάς άπησχόλουν τόσον 
πολύ τά ζητήματα ταΰτα, εάν ή λύσις τοΰ προβλήματος δεν ήτο θεμελιώδους σημασίας 
διά τήν σχετικήν χρονολόγησιν τής ΜΜ κεραμεικής. Άμφότεραι αί ανακτορικοί πτέρυ
γες απέδωσαν καμαραϊκήν κεραμεικήν, ήτις κατά τήν εΰρεσίντης έκειτο ακόμη in situ είς 
τά δάπεδα τών διαφόρων δωματίων. Είναι επομένως σπουδαϊον νά γνωρίζωμεν, εάν 
προ ημών έχωμεν μίαν, δύο ή τρεις οίκοδομικάς καί άντιστοίχως κεραμεικάς φάσεις. 
Όφείλομεν ευθύς νά εΐπωμεν ότι τό άνάκτορον Levi πρέπει νά χρονολογηθή είς μίαν 
καί μόνην φάσιν, καί τοΰτο προσπαθοΰμεν νά δείξωμεν ένταΰθα. Περί τής σχέσεως 
προς τό άνάκτορον Pernier δεν ήδυνήθημεν επί τή βάσει τών έκτεθέντων δεδομένων 
νά σχηματίσωμεν σαφή άντίληψιν. ’Αλλα δεδομένα, περί τών όποιων θά όμιλήσωμεν 
είς τά εξής, θά βοηθήσουν ’ίσως είς τήν λύσιν τοΰ προβλήματος.

Ότι αί δύο φάσεις τοΰ Levi είναι είς τήν πραγματικότητα δύο όροφοι, δεικνύε
ται σαφώς καί άπό τά δεδομένα τοΰ δωματίου IL. Τό δάπεδον τοΰ άνω ορόφου («δέυ. 
τέρα φάσις») δεν διετηρήθη- ολίγα ίχνη του, διατηρούμενα άκόμη είς τήν άρχικήν των

1 Bollettino 1952, σ. 323-24a καί 1953, σ. 255a.
Ή βίκ. 8, Boll. 1952, σ. 325, εμφανίζει τήν ερμη

νείαν αυτήν πιθανήν : Βλέπομεν τούς όρθοστάτας 
καί τήν πλακόστρωσιν τοΰ Προπύλου II τοΰ άνακτό
ρου Pernier, κτισθέντος ένδεχομένως επάνω είς τό 
αστράκι τό καλύψαν τό προγενέστερον άνάκτορον 
Levi. Τοΰτο δέν είναι όμως κατά κανένα τρόπον βέ
βαιον. Τό σχέδιον τής Φαιστοΰ (StEFani, ένταΰθα 
είκ. 1) δέν δεικνύει πλακόστρωσιν είς τό δτομάτιον IL 
είς τό ύψος τής πλακοστρώσεως τοΰ Προπύλου II, ούτε 
υπάρχουν ειδήσεις περί οίασδήποτε μορφής δαπέδου 
τοΰ δωματίου τούτου, δυναμένου ν’ άποδοθή είς τό

άνάκτορον PERNIER. Είναι οπωσδήποτε δυνατόν έξ άλ
λου, δτι τό άστράκι τοΰ δωματίου IL υπήρξε τμήμα 
τής αυτής μεγάλης στρώσεως,ή δποία έχύθη έπί τοΰ άνα
κτόρου PERNIER. Επειδή τό δωμάτιον IL (όπως καί τό 
δωμάτιον XXVII-XXVIII) άνήκεν είς τήν (νοτίαν)πτέ
ρυγα LEVI, ή οποία έκειτο είς χαμηλότερον άπό τήν 
πτέρυγα PERNIER επίπεδον, διά τοΰτο άπαντάται τό 
άστράκι βαθύτερον καί τοΰ έπιπέδου τών δαπέδων έν 
τούτοις ουδέποτε άναντιρρήτως υπό τά δάπεδα ταΰτα 
(τ.έ. ουδέποτε υπό διατηρηθέντα δάπεδα τοΰ άνα
κτόρου Pernier).

2 Πρβλ. προηγουμ. σημ.
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θέσιν εις την ρίζαν των τοίχων, κατέπεσαν κατά την διάρκειαν τής σκαφής \ σημεΐον 
δτι διετηρήθησαν ακριβώς επί ήμικαύστων ξύλων, δπως ό πίθος τοΰ δωματίου XXVIII. 
Ύπό την γραμμήν τοΰ πατώματος εύρέθησαν πράγματι άφθονα λείψανα κεκαυμένων; 
δοκών1 2. Ό Levi ορθότατα δίδει την ερμηνείαν, δτι κατέπεσαν «άπδ τά υψηλότερα 
μέρη». Ποϋ πρέπει δμως ν’ άναζητηθοΰν αυτά τά «υψηλότερα μέρη» ;

Ό κάτω όροφος παρουσιάζει κα'ι εις το δωμάτιον τούτο πλακόστρωτον δάπεδον 3. 
Τό αστράκι είσέδυσε μόνον εις εν σημεΐον (νότιον τμήμα) τοΰ δωματίου4, πράγμα δει- 
κνύον, δτι ή «πρώτη φάσις» δεν έκαλύφθη συστηματικώς με στρώσιν από αστράκι.

Τό στρώμα πυρκαϊάς τοΰ κάτω ορόφου, τό περιέχον την καμαραϊκήν κεραμεικήν, 
είχε μέγα πάχος5. Τά κεραμεικά εΰρίσκοντο καθ’ δλον τό βάθος του. Μέγας αριθμός 
έκειτο ακόμη in situ επί τοΰ δαπέδου. Ό Levi ορθότατα δέχεται, δτι ή ΰψηλότερον 
κειμένη κεραμεική έκρημνίσθη από ξύλινα ερμάρια ή από τον άνω όροφον 6.

Τό δωμάτιον τούτο έδείκνυεν επί πλέον μίαν ιδιοτυπίαν: Ύπό τό δάπεδον τοΰ 
κάτω ορόφου, εις τήν ΝΑ. γωνίαν ύπήρχεν εις ακόμη βαθύτερον κείμενος χώρος, μικρά 
αποθήκη, εύρεθεϊσα πλήρης κεραμεικής 7. Μία μικρά κτιστή κλΐμαξ ώδήγει εϊς τον χώ
ρον τούτον. Σημαντικόν είναι, δτι εις τό γέμισμα τής κλίμακος εύρέθη κεραμεική πα- 
λαιοτέρων εποχών. Έν ώραΐον κύπελλον δημοσιεύεται είς έ'γχρωμον πίνακα8: είναι 
τοΰ τύπου τών tumblers καί ϊσταται χρονικώς επί τοΰ κατωφλιού τοΰ ώριμου κλασσι
κού ρυθμού (περίπου ΜΜ Ιβ).

Είναι αυτονόητον, δτι θεωροΰμεν τό σύνολον τής κεραμεικής τών δύο ορόφων 
καί τής υπογείου αποθήκης ώς κλειστόν εύρημα. Πρόκειται πάλιν περί μιας έξαιρετι- 
κώς πλούσιας όμάδος άρίστης καμαραϊκής κεραμεικής, τής οποίας έξέχον δείγμα είναι 
ό «άμφορεύς τών ναυτίλων» 9.

Δωμάτων LI.

Διά τής σκαφής τοΰ δωματίου LI «ή ύπαρξις δύο ύπερκειμένων αρχιτεκτονικών 
οικοδομών, άνηκουσών είς δύο διαδοχικά ανάκτορα, έβεβαιώθη, άνευ δυνατότητος άμ- 
φισβητήσεως....» 10. Ή διαβεβαίωσις αύτη τοΰ Levi δεν δύναται νά στηριχθή άπό τήν 
έ'κθεσιν τής άνασκαφής, ή οποία παρέχει δυνατότητας αντιρρήσεων. Ή ιδιοτυπία τοΰ 
δωματίου τούτου (χρησιμοποιοΰμεν τήν λέξιν «δωμάτιον» είς εύρυτέραν έννοιαν, καθ’ 
δσον συχνά δηλοΰται ό άνω καί ό κάτω δροφος συγχρόνως) ήτο, δτι πλούσια κερα-

1 Bollettino 1952, σ. 324b καί 1953, σ. 255b καί 
είκ. 8-10 (σ. 257). Δυστυχώς δέν υπάρχουν ακριβείς 
ειδήσεις περί τών λειψάνων τών δαπέδων τούτων. 
Τά in situ εΰρεΟέντα άγγεΐα δέν έδημοσιεύθησαν ούτε 
τά λοιπά ευρήματα τής «δευτέρας φάσεως», πρβλ. Bol
lettino 1953, σ. 254.

2 Bollettino 1952, σ. 325, καί 1953, σ. 256b.
3 Bollettino 1952, σ. 225-26, καί 1953, 258b, πρβλ. 

αΰτ. είκ. 7 καί 15.
4 Bollettino 1952, σ. 325a, πρβλ. καί 1953, σ. 257a,

258b.

5 Βλ. Bollettino 1952, σ. 325b.
6 Bollettino 1952, σ. 325, πρβλ. επίσης τάς όμοιας 

συνθήκης τοΰ δωματίου XXVIII, Annuario 1952-54, 
σ. 425.

7 Bollettino 1952, σ. 326b κέξ., πρβλ. είκ. 17 (σ. 330).
8 Αΰτ. έγχρ. πίν. Illb.
9 Bollettino 1953, έγχρ. πίν. III. "Αλλα έγχρώμως 

άπεικονιζόμενα άγγεΐα αΰτ. πίν. II καί Bollettino 1952, 
πίν. ΙΙ-ΙΙΙ.

10 Annuario 1952-54, σ. 393.
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μεική όμάς τής κλασσικής βαθμίδος εύρέθη μόνον εις τον άνω δροψον κα'ι δή κυρίως 
in situ έπί κτιστού θρανίου, τδ όποιον συνεχίζετο ώς έρμάριον εντός τού τοίχου *. Εις 
τον κάτω όροφον τα κεραμεικά ευρήματα ήσαν ασήμαντα 1 2.

Ό κυριώτερος λόγος, δστις συνηγορεί υπέρ τής ερμηνείας δύο φάσεων είναι, δτι 
υπό τα λείψανα τού κατεστραμμένου δαπέδου τής «δευτέρας φάσεως» εύρέθη στρώ- 
σις άστρακίου. Υπάρχουν εν τούτοις ενδείξεις εναντίον αυτής τής ερμηνείας, κα'ι δή : 

α) Έάν τό αστράκι τού κατωτέρου δωματίου έχΰθη πράγματι έπί μιας «πρώτης 
φάσεως», ώφειλε τό δάπεδον, τό όποιον θά έστηρίζετο έπ'ι τού στρώματος τούτου, να 
διατηρηθή καλύτερον.

β) Τό δάπεδον άπετελειτο κα'ι έδώ έκ ξύλινων δοκών (ή έστηρίζετο επ’ αύτών); 
τών όποιων εύρέθησαν τα κεκαυμένα λείψανα 3. Θά ήτο ανάγκη ν’ άποδειχθή, δτι οί 
μινωικο'ι Κρήτες είχον την συνήθειαν νά κατασκευάζουν δάπεδα ξύλινα ή έπ'ι ξύλου 
στηριζόμενα και διά τά ισόγεια δωμάτια (άνευ υπογείων) τών οικοδομημάτων των. 
’Άλλως ή ερμηνεία τού Levi είναι άβάσιμος.

γ) Τό αστράκι είσέδυσε μόνον έξ ενός σημείου (νοτία πλευρά τού δωματίου) εις 
την «πρώτην φάσιν»4. ’Εάν σκεφθώμεν, δτι κατά την στιγμήν τής έπιχύσεως τό 
αστράκι ήτο μία ήμίρρευστος μάζα, δτι έξ άλλου τό δάπεδον τού άνω πατώματος 
(οροφή τής «πρώτης φάσεως») ήτο μόνον έν μέρει κατεστραμμένον, είναι φυσικόν 
νά σκεφθώμεν, δτι τό αστράκι έρρευσε διά τής πλήρως κεκαυμένης, ακόμη χαινούσης 
νοτίας πλευράς τού δαπέδου εις τον κάτω όροφον και έπλήρωσε τον κενόν χώρον τού
του ακόμη κα'ι υπό τά μέχρι τότε διατηρούμενα τμήματα τού δαπέδου. Αί ακριβείς 
συνθήκαι θά διασαφηθοΰν πάντως μόνον δταν έτοιμασθοϋν άκριβέσταται αναπαρα
στάσεις τής πραγματικής καταστάσεως τών αρχαίων, άποδίδουσαι τήν μορφήν τών 
έρειπίων κα'ι τήν ακριβή θέσιν τού άστρακίου.

Πρέπει ακόμη νά παρατηρηθή, δτι ή κεραμεική τού άνω ορόφου ανήκει εις τήν 
αυτήν ακριβώς χρονικήν βαθμίδα, είς ήν κα'ι ή έκ τού κάτω ορόφου τών ανωτέρω έξε- 
τασθέντων δωματίων. Είς συγκρίσεις καί αναλύσεις τής κεραμεικής θά είσέλθωμεν 
βραδύτερον. Ενταύθα περιοριζόμεθα είς τά οικοδομικά δεδομένα. Άναφέρομεν μό
νον, δτι μία τών έξοχωτέρων δημιουργιών τού καμαραϊκού ρυθμού, ή υπέροχος «καρ- 
ποδόχη τού δωματίου LI» 5, εύρέθη μεταξύ τών αγγείων τού θρανίου.

Δωμάτιον L.

Καί ή έκθεσις περί τής σκαφής τού δωματίου τούτου 6 έ'ρχεται, ώς νομίζομεν, νά 
ένισχύση τήν ερμηνείαν μας. Περιοριζόμεθα είς τά σπουδαιότερα δεδομένα:

α) Καί έδώ τό δάπεδον τής «δευτέρας φάσεως» έστηρίζετο έπί ξύλινων δοκών7, 
β) Τό δάπεδον τούτο έδείκνυεν είς τό ύψος του μόνον έλάχιστα λείψανα άλαβα-

1 Annuario 1952-54, σ. 395b κέξ. καί είκ. 17-22.
2 Αύτ. σ. 409 κέξ·, ιδία σ. 412.
3 Αύτ. σ. 408-409.
4 Αϋτ. σ. 409a.

5 Αύτ. είκ. 25 μέσον (σ. 409) καί έγχρ. πίν. II-IIIa.
6 Αύε. σ. 442 κέξ.
7 Αύτ. σ· 445a.
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στρίνων πλακών (τής συνήθους έπιστρώσεως των μινωικών δαπέδων), ενώ πολυάριθμα 
τοιαΰτα λείψανα έκειντο υπέρ τό δάπεδον τής «πρώτης φάσεως» εντός τοΰ γεμίσματος. 
Τό δεδομένον τούτο έπροξένησεν είς τον Levi δυσχερείας διά μίαν ερμηνείαν. Μάλι
στα όμιλε! περί τής δυνατότητος (είς την οποίαν τελικώς δεν πιστεύει), νά έφθασε τό 
αστράκι τής «δευτέρας φάσεως» σχεδόν μέχρι τοΰ πατώματος τής «πρώτης» μόνον διά 
τής ιδίας αυτού πιέσεως '· Τό αστράκι πράγματι έγέμισεν ολόκληρον τον χώρον 
(ό όποιος έδώ είναι διάδρομος).

γ) Κατά τον Levi τό αστράκι τούτο δεν είναι τό αύτό μέ τό τού άνω δωματίου 
διότι είναι ποιοτικώς διάφορον 2· Ή σύστασις τού άστρακίου πρέπει ασφαλώς νά 
έρευνηθή συστηματικώς, ώστε νά κερδηθούν πιθαναί δυνατότητες χρονολογήσεως. Δεν 
δυνάμεθα πάντως νά ίσχυριζώμεθα, ότι διαφορετική σύστασις σημαίνει οπωσδήποτε 
και διαφορετικήν εποχήν. ‘Εάν άναλογισθώμεν τό πραγματικόν γεγονός, ότι ή ισχυρά 
στρώσις από αστράκι έκάλυψεν ενα έκτεταμένον ερειπιώνα, θά γίνη φανερόν, ότι 
άπητήθησαν είς σύντομον διάστημα τεράστιαι ποσότητες τοΰ υλικού τούτου, τό όποιον 
επομένως θά έμειγνύετο συγχρόνως είς πλείονας θέσεις υπό πλειόνων ομάδων εργα
τών, πιθανώτατα όχι κατά αύστηρώς ομοιόμορφον συνταγήν. Έξ άλλου αυτοί οι 
έρευνηταί τής Φαιστού μάς λέγουν, ότι «τό αστράκι τών δύο τελευταίων περιόδων τοΰ 
Α' ανακτόρου» είναι όμοιον προς τό πολύ προγενεστέρως έν Βασιλική χρησιμοποιη- 
θέν 3, δηλ. είς λίαν άπομεμακρυσμένους άλλήλων τόπους καί έποχάς. Δεν δύναταί 
επομένως ή σύστασις τού κονιάματος νά χρησιμοποιηθή ασφαλώς ώς χρονολογικόν 
δεδομένον.

δ) "Εν οικοδομικόν στοιχεΐον, τό όποιον σαφώς όμιλε! υπέρ τής παραδοχής ενός 
μόνου οικοδομήματος, παρέχεται υπό τοΰ θρανίου τού διατηρηθέντος είς τήν βορείαν 
πλευράν τού άνω δωματίου4. Τό θρανίον διετηρήθη, διότι αποτελεί τήν άνω άπόληξιν 
ενός τοίχου τοΰ κάτω ορόφου, ό όποιος είναι έκτισμένος προ τού καθ’ αύτό τοίχου τού 
δωματίου. Φαίνεται προφανές, ότι ό πρόσθετος αυτός τοίχος ανήκει είς τήν «πρώτην 
φάσιν». Ό κάτω όροφος δέν είναι καθ’ αύτό δωμάτιον, αλλά διάδρομος. Ό πρόσθετος 
τοίχος πρέπει νά έρμηνευθή ώς στήριγμα (είδος άντηρίδος) τοΰ καθαυτό βορείου τοί
χου, τού δεχομένου τά βάρη τού άνω ορόφου (ή ορόφων). Συγχρόνως έχρησιμοποιήθη 
ούτος είς τον άνω όροφον ώς θρανίον, τό λίαν χαρακτηριστικόν στοιχεΐον τών μινωυ 
κών ανακτόρων, καί οΰτω ύπηρέτησε καί δεύτερον σκοπόν.

Ό τοίχος αυτός ύπηρέτησεν επομένως, κατά τήν εύδιάκριτον θέλησιν τού άρχι- 
τέκτονος, καί είς τάς δύο «φάσεις». Είς τήν μίαν είς στατικήν χρήσιν, είς τήν άλλην ώς 
στοιχεΐον διαμορφώσεως τού εσωτερικού χώρου. Μία σαφής άπόδειξις τής ένότητος τού 
οικοδομήματος ! Οτι τό στοιχεΐον τούτο δέν είναι μεμονωμένον, εϊδομεν κατά τήν έξέ- 
τασιν τού δωματίου XXVIII. Ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται καί είς άλλα δωμά
τια (πρβλ. κατωτέρω δωμάτιον LXIII).

1 Annuario 1952 - 54, σ. 445a.
2 Αύτ. σ. 451.

3 Fiandra, Periodi, σ. 126.
4 Annuario Αύτ. o.444b κέξ., είκ. 85-87 (σ. 450-52).
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Cubicolo LIV.

Και εδώ ή περιγραφή τής σκαφής 1 εμφανίζει την ερμηνείαν τών δΰο ορόφων 
αντί δΰο φάσεων πιθανωτέραν: Τό πάτωμα τοϋ άνω ορόφου έστηρίζετο έπί ξύλινων 
δοκών2. Ή στρώσις άστρακίου τής «δευτέρας φάσεως», εϊχεν — ώς συμπεραίνεται έκ 
τής περιγραφής—κατά μέγα μέρος πληρώσει καί τον κάτω όροφον3. Τα λείψανα τών 
κεκαυμένων δοκών, τα όποια εύρέθησαν μόλις 60 έκ. ύπό την γραμμήν τοΰ δαπέδου 
τοΰ άνω ορόφου, ερμηνεύονται καί ύπό τοϋ άνασκαφέως ώς λείψανα άνω ορόφων 4 5, 
καθώς επίσης αί πλάκες καί ή κεραμεική τοϋ ίδιου στρώματος. Μεταξύ τών κεραμεικών 
ευρημάτων τοϋ δωματίου τούτου είναι καί δύο σπουδαία αγγεία τοϋ κ?ωσσικοϋ ρυ
θμού, ή «καρποδόχη τών χορευουσών γυναικών» καί ό «λεμβόσχημος σκύφος τού 
δωματίου LIV» 6. (Περί τής χρονολογίας τοϋ δωματίου βλ. καί σχόλιον εις πίν. 7).

Δωμάτων L V6.

Εις τον νότιον τοίχον τοϋ άνω ορόφου ύπήρχεν εν έρμάριον («ripostiglio», κρύ
πτη) χρησιμοποιούμενον διά τήν φύλαξιν κεραμεικής. Έκ τών αγγείων, τών εύρεθέν- 
των άφθόνως έντός αυτού, ούδέν έχει ακόμη δημοσιευθή 7. Ε’ίδομεν ότι είς τό δωμά
των LI εύρέθη πλούσια κεραμεική όμάς τής κλασσικής βαθμίδος επίσης είς τον άνω 
όροφον έπί τοΰ θρανίου τής βόρειας πλευράς καί τοϋ συνεχομένου έρμαρίου- καί 
είς τάς δύο περιπτώσεις (πρβλ. ακόμη τάς συνθήκας εύρέσεως τοϋ πίθου τοϋ δω
ματίου XXVIII) φαίνεται σαφώς ότι ή in situ κεραμεική τής «δευτέρας φάσεως» 
Levi διετηρήθη μόνον διά τον λόγον, ότι εύρίσκετο είς θέσεις, αί όποΐαι ήτο δυνατόν 
νά προφυλαχθοϋν από τήν μεγάλην καταστροφήν. Δεν έχομεν εν τούτοις κεραμεικήν 
in situ είς θέσεις περισσότερον ευπαθείς τής «δευτέρας φάσεως», όπως έπί τών δαπέ
δων, κατά τον τρόπον, καθ’όν τούτο τόσον συχνά συμβαίνει είς τήν «πρώτην φάσιν», 
άπλούστατα, διότι ακριβώς τά κεκαυμένα ξύλινα δάπεδα έκρημνίσθησαν είς τον κάτω 
όροφον μεθ’ όλων τών αντικειμένων τοϋ άνω ορόφου καί έσχημάτισαν τό τόσον 
πλούσιον είς κεραμεικά ευρήματα γέμισμα (στρώμα πυρκαϊάς) τής «πρώτης φάσεως».

Μία περαιτέρω χρήσιμος ένδειξις παρέχεται από τάς συνθήκας εύρέσεως τοϋ τε
ραστίου γεφυροστόμου σκύφου τοϋ δωματίου τούτου 8. Μερικά τεμάχια τοϋ αγγείου 
εύρέθησαν έπί τής πρώτης βαθμίδος τής μικράς κλίμακος τοϋ διαδρόμου μεταξύ 
τών δωματίων LIII καί LV —άπαντα τής «δευτέρας φάσεως» —, ένφ άλλα τεμάχια 
έκειντο έντός τοϋ γεμίσματος τής «πρώτης φάσεως» πλησίον τοϋ Ν. τοίχου. Καί 
έιερα λείψανα τής «δευτέρας φάσεως», ώς τεμάχια τοϋ «ύστερωτέρου» δαπέδου, 
παρετηρήθησαν ύπό τά «παλαιότερα» λείψανα 9. Ώς συμπεραίνεται έκ τής έκθέσεως,

1 Bollettino 1955, σ. 142b κέξ. είκ. 27 (σ. 336): συγκεκολλημένη έν Levi, Gli scavi,
2 Αύτ. σ. 144a. Atti, πίν. VII, είκ. 14.
3 Αΰτ. σ. 144b. 6 Bollettino 1956, σ. 247 κέξ.
4 Αΰτ. σ. 144b. 7 Αΰτ. σ. 247a καί είκ. 10.
5 Αΰτ. είκ. 7 (σ. 145) καί εγχρ. πίν. Ib. Περί τής 8 Αύτ. είκ. 18 (σ. 246), κείμ. σ. 247b.

καρποδόχης βλ. επίσης Bollettino 1952, σ. 332a καί 9 Αύτ. σ. 247b.
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ό γιγάντιος σκύφος χρονολογείται εις την «δευτέραν φάσιν». "Εν ώραΐον «φλασκί», τό 
όποιον ό Levi (πιθανώτατα δικαίως) αποδίδει εις τον τεχνίτην τοΰ γιγαντίου σκΰφου, 
εύρέθη εις τό γέμισμα τής «πρώτης φάσεως», τ.έ. εις τον κάτω όροφον. Κατά τον 
Levi άπερρίφθη τό άγγεΐον έκεΐ μετά την καταστροφήν, κατά την διάρκειαν τών ερ
γασιών προετοιμασίας διά την οίκοδόμησιν τής «δευτέρας φάσεως».

Ενταύθα πρόκειται προφανώς περί ερμηνειών μη άνταποκρινομενών προς τά δε
δομένα τής άνασκαφής. Άρκούμεθα νά ύπενθυμίσωμεν τάς συνθήκας εύρέσεως τοΰ 
«κρατήρος άνευ ποδός» τοΰ δωματίου XXVII-XXVIII (βλ. άν.), αί όποΐαι έχουν 
άνάλογον αποδεικτικήν ίσχΰν. Καί επί πλέον: Έάν ό γιγάντιος σκύφος πρέπει άπαραι- 
τήτως ν’ άνήκη εις την «δευτέραν φάσιν», με μεγαλΰτερον δίκαιον πρέπει τό «φλασκί» 
ν’ άνήκη εις την «πρώτην» (καθόσον τούτου ούδέν τεμάχιον εύρέθη εις τό στρώμα 
τής «δευτέρας»). Έάν δέ άποδίδωμεν καί τά δύο άγγεΐα είς τον αυτόν τεχνίτην 
(τό όποιον θά ήτο απολύτως παραδεκτόν), θά έπρεπε νά δεχθώμεν, ότι έργα τοΰ αύτοΰ 
κεραμέως ανευρίσκονται εις δύο διαφόρους φάσεις, καί δη τό άρχαιότερον έργον είς 
την νεωτέραν φάσιν καί άντιστρόφως.

Έκ τών πλουσίων ευρημάτων τοΰ κάτω ορόφου πρέπει ν’άναφερθοΰν μερικά 
έξέχοντα δείγματα τοΰ κλασσικού ρυθμού: Ή μεγάλη δισκοειδής καρποδόχη επί χα
μηλού ποδός μέ σύστημα σπειρών εντός τοΰ δίσκου (μία τών ώριμωτέρων σπειροειδών 
κοσμήσεων τοΰ κλασσικού ρυθμού), ό κρατήρ μέ τά πλαστικά άνθη, τό κάνιστρον μέ 
κυματοειδή κόσμησιν κλπ. Κ Τά κεραμεικά ευρήματα έκειντο εντός στρώματος πυρ- 
καϊάς καί «... εν μέρει πρέπει νά έπεσαν άπό έπιπλα τοΰ δωματίου ή άπό τούς άνω 
ορόφους...», όπως γράφει ό άνασκαφεύς 1 2. Τά άνασκαφικά δεδομένα δέν έπρεπεν επο
μένως ν’ άφήσουν αμφιβολίας διά την χρονικήν ταύτισιν τών δύο ορόφων.

Άποΰ'ήκαι LVIII a-e3.

Τά άνασκαφικά δεδομένα είναι καί εδώ τά αυτά. Μεγάλης σπουδαιότητος είναι 
ή εΰρεσις είς τον κάτω όροφον πολλών πίθων, ακεραίων in situ, μέ γραπτήν κόσμη- 
σιν (πίν. 39)4 5. ’Αντιστοιχούν πλήρως είς τούς γραπτούς πίθους τών αποθηκών XXXIV 
τής σκαφής Pernier 5 καί έχουν διά τούτο ιδιαίτερον βάρος διά τήν σύνταξιν ενός 
οριστικού σχήματος τής φαιστιακής σχετικής χρονολογίας. Δυστυχώς αί άποθή- 
και XXXIV δέν ανήκουν σαφώς είς τήν πτέρυγα Pernier, καθ’ όσον αποτελούν (σή
μερον) μίαν Μ Μ νησίδα είς τήν περιοχήν τού ΥΜ ανακτόρου (βλ. είκ. 1), άλλως ή 
σχέσις τών ανακτόρων Pernier καί Levi θά διηυκρινίζετο όριστικώς.

1 Bollettino 1956, έ'γχρ. πίν. II καί είκ. 22 : ’Απει
κονίζονται καί αρκετά άλλα σημαντικά άγγεΐα.

2 Αύτ. σ. 248a.
3 Αύτ. σ. 253 κέξ.
4 Αύτ. σ. 254b-55a.
5 Δέν δημοσιεύεται τίποτε έξ αυτών. Ό Lbvi, αύτ.

σημ. 28, παραπέμπει εις Festos I, πίν. XXXVII· 
"Ομοιοι πίθοι εύρέθησαν καί είς άλλα σημεία τής 
πτέρυγος Levi, πρβλ. Annuario 1957-58, Gli scavi, 
είκ. 23 (σ. 209), άπό τό δωμάτιον LXIV. Χρήσιμοι ει
κόνες έν Fiandra, Periodi, πίν.ΛΓ'-ΛΔ'. (Άναλυτικώς 
περί τών κοσμήσεων έν Kamares-Stil, XIII.)
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Δωμάτων LXII

Εις τό δωμάπον τούτο δεν εύρέθησαν σαφή δάπεδα ούτε τής «τρίτης» ούτε τής 
«δευτέρας φάσεως». Τό αστράκι δεικνύει «τρεις ύπερκειμένας άλλήλων στρώσεις» : 
Ή ανώτερα είναι σκληρά, ή μεσαία χαλαρωτέρα, ή καταιτάτη πάλιν σκληρά. 'Υπό 
τάς στρώσεις αύτάς απαντάται πάλιν τό σύνηθες στρώμα πυρκαϊάς τής «πρώτης φά
σεως», ή οποία, ώς πάντοτε, δεικνύει ασφαλές δάπεδον μέ αγγεία in situ λ Αί στρώσεις 
με αστράκι θά ήδύναντο νά θεωρηθούν ώς έπιβεβαίωσις τών ανωτέρω σχετικών μέ τό 
αστράκι τού δωματίου LII λεχθέντων. Προφανώς αΕ στρώσεις αύται δεν ανήκουν εις 
διαφόρους φάσεις, άλλ’ έ'γιναν ταυτοχρόνως, όπως φαίνεται κα'ι από προσεκτικωτέραν 
παρατήρησιν (πίν. 8-9 και σχόλια).

Δωμάτων LXIV1 2

Ή σκάφη τού δωματίου τούτου είναι εξαιρετικής σπουδαιότητος, διότι τά πλού
σια κεραμεικά ευρήματα επιτρέπουν λίαν χρησίμους συγκρίσεις προς άλλας κεραμεικάς 
ομάδας. Ή έ'κθεσις τής άνασκαφής αφήνει νά διαφαίνεται ή δυσκολία προς άνεύρεσιν 
ικανοποιητικής ερμηνείας3. Έδώ δέν υπάρχει «πρώτη φάσις». Τά πάντα χρονολο
γούνται εις την «δευτέραν φάσιν». Πρόκειται εν τούτοις περ'ι κάτω ορόφου (ισογείου): 
υπό τό δάπεδον διέρχεται μάλιστα εις αποχετευτικός αγωγός. Τό δωμάτιον έ'χει ασφα
λώς διατηρηθέν δάπεδον και τά συνήθη θρανία4, ώς συμβαίνει πανταχού εις τό ισό
γειον τού ανακτόρου Levi.

Τό δωμάτιον άπέδωσεν αριθμόν άπό «πιθαράκια», τά όποια έ'χουν ακριβή παράλ
ληλα εις την «δευτέραν φάσιν» τού δωματίου LI5. Αυτός είναι ϊσως ό λόγος, όστις 
ώδήγησε τον Levi νά χρονολογήση τό δωμάτιον LXIV εις την «δευτέραν φάσιν». 
Μία άλλη όμως όμάς αγγείων έπροξένησε σοβαρωτέρας δυσχερείας: Πρόκειται περί 
γραπτών πίθων τού τύπου τών εΰρεθέντων εις μέγαν αριθμόν εις τάς άποθή- 
κας XXXIV (σκάφη Pernier) και εις την «πρώτην φάσιν» τών αποθηκών LVIII 
(σκάφη Levi, πρβλ. αμέσως ανωτέρω) 6.

Άποδεικνύεται επομένως σαφώς και άναντιλέκτως, ότι ή «πρώτη» καί «δευτέρα 
φάσις» κατά Levi είναι μία καί μόνη. Ή παραδοχή ενός μόνον κτηρίου εις την πτέ
ρυγα Levi ενδυναμώνεται οΰτω περισσότερον. Έξ άλλου δεικνύεται διά τών εύρη-

1 Annuario 1957-58, Gli scavi, σ. 195- 96 καί 
είκ. 3-5.

2 Αύτ. σ. 205 κέξ.
3 Αύτ. σ. 205-207.
4 Αύτ. εϊκ 19 (σ. 206).
5 Σύγκρινε π.χ. Annuario 1952-54 (δωμ. LI, δρα-

νίον), είκ. 23-24 (σ. 407-8) καί 29b (σ. 411), μέ An
nuario 1957-58, Gli scavi (δωμ. LXIV), είκ. 24b-c, 
(σ. 209) καί 28 (σ. 213). Τά τέσσαρα αγγεία Annuario 
1952-54, (α) είκ. 25a (σ. 409), (β) είκ. 29b (σ. 411) 
τού δωμ. LI καί (γ-δ) Annuario 1957-58, είκ. 28

(σ. 213) τού δωμ. LXIV, δίδουν κατά πρώτην έξέτασιν 
τήν έντύπωσιν, δτι είναι έργα τοΰ αύτοϋ τεχνίτου, η 
άκριβέστερον : Τά δύο πρώτα (α-β) έζωγραφήθησαν 
ύπό τής αύτής χειρός, τά τρία δέ μέ τά πλαστικά σχοι
νιά (β, γ, δ) έποιήδησαν ύπό τής αύτής χειρός. Ίσως 
τά γ-δ νά έζωγραφήδησαν άπό άλλον τεχνίτην καί όχι 
τόν ζωγράφον τών α-β. Βλ. καί κατωτ. «δευτέρα φά- 
σις» καί σημ.

6 Annuario 1957-58, Gli scavi, είκ· 23 (σ. 209).πρβλ. 
άνωτ. άποδήκαι LVIII σ. 47 καί σημ. 5 καί κατωτ. 
περί τής Β' φάσεως Levi (επίσης Kamares-Stil, XIII).
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μάτων τούτων σαφέστερον, δτι αί άποθήκαι XXXIV τής σκαφής Perkier ανήκουν 
εις την αΰτήνφάσιν, ενδεχομένως εις τό αυτό κτήριον ώς και ή πτέρυξ Levi. Μεγάλης 
σπουδαιότητος διά την λύσιν τοΰ προβλήματος τής σχέσεως των πτερύγων Pernier 
καί Levi είναι ή άνεύρεσις εις τό δωμάτιον LXIV ενός άμψορέως μέ υψηλόν, κομψόν 
σώμα καί μέγα κυκλικόν κόσμημα, διότι έχει άκριβέστατον παράλληλον εις τον άμ- 
ψορέα τοΰ δωματίου XVI τής πτέρυγος Pernier ι, όστις εύρέθη εκεί in situ επί τοΰ 
δαπέδου. Έκ τοΰ δεδομένου τούτου δεν εξάγονται συμπεράσματα υπό τοΰ άνασκαφέως 1 2

Έκ των πλουσίων κεραμεικών ευρημάτων τοΰ δωματίου τούτου πρέπει ν’ άνα. 
φερθούν τρεις πίθοι (πίν. 33-35) τοΰ καλλιτέρου πολύχρωμου ρυθμού 3, οί όποιοι 
δύνανται νά συγκριθούν μέ τά άριστουργηματικά άγγεΐα των άλλων δωματίων, τα 
όποια ήδη άνεφέραμεν (περί τών πίθων κατωτέρω : «Δευτέρα φάσις»). Περί τής χρο- 
νολογήσεως τοΰ δωματίου LXIV βλ. καί σχόλια εις πίν. 3β, 4, 5α.

Δωμάτων LXI.

Καί έδώ διετήρησεν ή «πρώτη φάσις» άσφαλ,ές δάπεδον, θρανίον καί κεραμει- 
κήν in situ 4.

Δωμάτων LXIII.

"Εν μικρόν τμήμα τοΰ δαπέδου τής «δευτέρας φάσεως» διετηρήθη 5, διότι έστη- 
ρίζετο επί τοίχου τής «πρώτης φάσεως». Πρόκειται προφανώς περί οικοδομικού δεδο
μένου αντιστοίχου προς τά ανάλογα τών δωματίων XXVII-XXVIII καί LI (πρβλ.άν.). 
Κεκαυμέναι δοκοί έσημειώθησαν καί εις τό δωμάτιον τούτο καί δη 30 έκ. υπό τό δά
πεδον τής «δευτέρας φάσεως» 6.

Εις τό ισόγειον άνευρέθη θρανίον, ή ίσως λάρναξ κτιστή εις σχήμα θρανίου 
πλήρης κεραμεικής7. Σημαντική είναι ή άνεύρεσις μεταξύ τών αγγείων τής παρούσης 
όμάδος, ή όποια πρέπει νά θεωρηθή κλειστόν εύρημα (ή στρωματογραφία τού Levi 

δεν βοηθεΐ εις τό σημεΐον τούτο) μιας πρόχου μέ τράχωσιν επιφάνειας (Flachen- 
barbotine) 8, ή όποια ανήκει τεχνοτροπικώς εις τήν «φάσιν τραχωτών 'Αγίας Τριάδας» 
(περί τής χρονολογήσεως τής όμάδος βλ. κατωτέρω: Πρώιμος κλασσική φάσις, 
Φαιστός).

Δωμάτων LXV9.

Κλείομεν τήν θεώρησιν τών κυριωτέρων δεδομένων τών νέων άνασκαφών τού 
φαιστιακού ανακτόρου μέ τό δωμάτιον LXV. Τούτο είναι Ιδιαιτέρως σημαντικόν, διότι

1 Annuario 1957-58, Gli scavi, είκ. 24.a (σ. 209), 
Pestos I, πίν. XVI.c (πρβλ. αύτ. κείμενον σ. 264 κέξ. 
καί είκ. 148), πρβλ. Fiandra, Periodi, πίν. ΛΕ' 3-4.

2 Annuario 1957-58, Gli scavi, σ. 212.
3 Αύτ. είκ. 27 (ο. 212) καί εγχρ. πίν. XXI.a-b. Τόν 

πρώτον βλ. επίσης εις Annuario 1955-56, εγχρ. πίν. III.
4 Annuario 1957-58, Gli scavi, a. 222 κέξ.

5 Αύτ. σ. 228 καί είκ. 47.
6 Αύτ. σ. 229 καί είκ. 47.
7 Αύτ. σ. 229 κέξ.
8 Αύτ. είκ. 56c (σ. 235),
9 Αύτ. σ. 237 κέξ., βλ. επίσης Levi, Gli scavi 

Atti, σ. 216 καί Gli nuovi scavi, Eneiclop., a. 95b.,

7
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έ'δειξεν είς το ισόγειον δΰο ασφαλή ύπερκείμενα άλλήλων δάπεδα, άνήκοντα εις δύο 
διαφόρους φάσεις τοΰ κλασσικού ρυθμού. Τούτων ή νεωτέρα είναι ή αύτή, ή άνευρι- 
σκομένη είς όλα τα δωμάτια- ή αρχαιότερα δύναται νά όνομασθή πρώιμος κλασσική. 
Τής έχει ήδη δοθή τό όνομα φάσις 'Αγίας Φωτεινής (πρβλ. κατωτέρω), τό όποιον επί
σης διατηροΰμεν.

Τα δεδομένα είναι καί εδώ τα συνήθη: ’Άνω όροφος μέ δάπεδον επί ξύλινων δο
κών1, ούδέν εύρημα in situ. Δύο μικροί πίθοι έχουν παράλληλα είς τά δωμάτια LI, 
LXIV κλπ.: διά τον Levi σαφώς «δευτέρα φάσις» 2.

Μία ένδειξις διά την χρονικήν ταύτισιν τών δύο φάσεων παρέχεται άπό την 
άνεύρεσιν δύο όμοιων προχοϊσκών άντιστοίχως είς τάς δύο «φάσεις» 3.

Τό γέμισμα τού κάτω ορόφου άπετελεΐτο πάλιν άπό στρώμα πυρκαϊάς μέ καμα
ραϊκήν κεραμεικήν4. Τό νεώτερον δάπεδον ήτο κεκονιαμένον. Τό στρώμα πυρκαϊάς μέ 
λείψανα ξύλινων δοκών δεικνύει, ότι ή καταστροφή είναι ενταύθα ή αύτή, ώς τών άλ
λων δωματίων. Τό δάπεδον έν τούτοις είναι νεώτερον τών πλακοστρώτων δαπέδων 
τών άλλων δωματίων.

Τό αρχικόν δάπεδον μέ πλακόστρωσιν (όπως καί είς τά λοιπά δωμάτια τοΰ ισο
γείου) εύρέθη 30 εκ. βαθύτερον5. Τό γέμισμα μεταξύ τών δύο δαπέδων συνίστατο κυ
ρίως άπό κεραμεικήν. Πρόκειται περί πλούσιας όμάδος, ή όποια ανήκει άναμφιβόλως 
είς ολίγον παλαιοτέραν φάσιν, καθ’ ήν κυριαρχεί ακόμη ή ώριμος barbotine. Ή όμάς 
αύτή πρέπει ν’ άξιολογηθή ώς σημαντικόν κλειστόν εύρημα τής πρωίμου κλασσικής 
φάσεως Αγίας Φωτεινής, τό όποιον δύναται νά συμβάλη ούσιωδώς είς εν οριστικόν 
σχήμα τής σχετικής χρονολογίας τής φαιστιακής κεραμεικής 6.

Ή ερμηνεία της άρχπέκτονος Ε. FlANDRA.

Ή άρχιτέκτων Ε. Fiandra, ή όποια είργάσθη έν Φαιστώ είς τάς νέας άνασκα- 
φάς, προσεπάθησε είς μίαν άνακοίνωσιν ένώπιον τού Α' Κρητολογικοϋ Συνεδρίου 7 
νά διασάφηση τήν οικοδομικήν ιστορίαν τού Α' ανακτόρου. Άλλ’ ή ερμηνεία αυτής 
δέν δύναται, νομίζω, νά θεωρηθή ικανοποιητική.

Πρέπει νά σημειωθή κατ’ αρχήν, ότι αί σπουδαΐαι στρώσεις άστρακίου καί τό 
μέγα στρώμα πυρκαϊάς δέν παίζουν είς τήν εργασίαν τής Fiandra διά τήν χρονολόγη- 
σιν ούδένα απολύτως ρόλον. Δέν άναφέρονται μάλιστα καθόλου ώς βαρύνοντα στοι
χεία. Άναφέρεται μόνον, ότι «malte», «intonachi» καί «calcestruzzo» ύπεβλήθησαν 
είς συστηματικήν χημικήν άνάλυσιν, ή οποία συνέβαλεν ούσιωδώς είς τήν χρονο- 
λόγησιν8.

1 Annuario 1957-58, Gli scavi, σ. 238.
2 Αΰτ. σ. 238, είκ. 68 (σ. 244).
3 Αΰτ. είκ. 69b (σ. 244) κα'ι 70d (σ. 245), κείμ. σ. 238, 

241 : ”0 LEVI καταφεύγει, δπως καί είς άλλας ανά
λογους περιπτώσεις, είς περίπλοκους ύποθέσεις διά 
τήν εΰρεσιν ερμηνείας τών δεδομένων.

4 Αΰτ. σ. 239 κέξ., κεραμεική : είκ. 70 (σ. 245).
5 Αΰτ. σ. 243, είκ. 67.

6 Ή κεραμεική : αΰτ. είκ. 72-84, σ. 246 κέξ. καί 
έγχρ. πίν. XXII.a,XXIII.d, XXIV.d (άνάλυσις κατω
τέρω).

7 Ε· Fiandra, I periodi struttivi del primo pa- 
lazzo di Festos, Πρακτικά Α' Κρητολ. Συνεδρίου, 
Κρητ. Χρον. 15-16 (1961-62) τεύχος Α', σ. 112 κέξ.

8 Fiandra, Periodi, σ. 125-26, πρβλ. άνωτ. δωμ-L: γ.
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Ή Fiandra βλέπει εις τά δεδομένα τοΰ Α' ανακτόρου τέσσαρας οίκοδομικάς 
περιόδους: Εις την πρώτην ανήκει ή πτέρυξ Levi. Ή δευτέρα σημαίνει μίαν έπέκτα- 
σιν, μέ την οίκοδόμησιν τής πτέρυγος Pernier. Οί αρχιτέκτονες έ'λαβον πρόνοιαν νά 
εμφανίσουν τάς δύο πτέρυγας ώς ένιαϊον οικοδόμημα. Πρόκειται πράγματι, περί 
ωραίας ερμηνείας, ή οποία έχει μεγάλην σπουδαιότητα διά την οικοδομικήν ιστορίαν 
τοΰ ανακτόρου- διά τά ερωτήματα μας εν τοΰτοις έχει μικράν αξίαν. Ή περίοδος αυτή 
κατεστράφη υπό σεισμού. Ή τρίτη περίοδος σημαίνει μίαν ανοικοδόμησήν άμφοτέρων 
των πτερύγων μέ ριζικάς άλλαγάς. Τά σχέδια εν τούτοις, εις τά όποια ή άρχιτέκτων 
παραπέμπει, δεικνύουν μόνον μερικά νέα δωμάτια καί κατά τά λοιπά είναι τό κτήριον 
απολύτως όμοιον μέ τό προηγούμενον. Τό κτήριον τοΰτο κατεστράφη υπό πυρκαϊάς. 
Παραδόξως έξισοΰται ή περίοδος αυτή μέ τήν «δευτέραν φάσιν» τού Levi '. Γνωρί- 
ζομεν έν τούτοις, ότι στρώμα πυρκαϊάς παρουσιάζει μόνον ή «πρώτη φάσις» τοΰ 
Levi : Πρόκειται άρα περί πλήρους συγχύσεως άνασκαφικών δεδομένων καί ερ
μηνειών.

Πιστεύομεν ότι τό πρώτον έν τη έρεύνη ταύτη θά έπρεπε νά ήτο μία ευθεία άντι- 
μετώπισις τής ερμηνείας Levi, ή όποια απουσιάζει άπό τήν εργασίαν της. Έξαλλου διά 
τά πολυάριθμα σημαντικά στοιχεία, τά όποια συνεκεντρώσαμεν εις τήν ανωτέρω έπι- 
σκόπησιν τών άνασκαφικών δεδομένων (καί είς τά όποια ό Levi δικαίως αποδίδει τόσον 
μεγάλην σπουδαιότητα) ούδέν λέγεται είς τήν εργασίαν ταύτην τής Fiandra. Είναι 
επομένως προφανές, ότι ή εργασία αυτή αφήνει αναπάντητα τά έρωτήματά μας.

Σχέσις ανακτόρων Pernier και Levi.

Εΐδομεν, ότι τό άνάκτορον Levi κατεστράφη υπό πυρκαϊάς. Θά ήτο σημαντικόν 
διά τήν χρονολογικήν ταύτισιν τών ανακτόρων Pernier καί Levi νά έγνωρίζομεν, 
εάν άμφότερα κατεστράφησαν υπό τής αυτής πυρκαϊάς. Μία τοιαύτη ύπόθεσις δέν δύ- 
ναται έν τούτοις νά στηριχθήΰπό τής έκθέσεως τής άνασκαφής. Ό Pernier έδέχθη μεν, 
ότι τό ύπ’ αυτού σκαφέν ΜΜ άνάκτορον κατεστράφη «πιθανώς υπό σεισμού καί πυρ- 
καϊάς» 1 2, χωρίς όμως νά δώση στοιχεία στηρίζοντα τήν έκδοχήν ταύτην. Είς τάς περι- 
γραφάς τών δεδομένων τής άνασκαφής οΰδαμού άναφέρεται στρώμα πυρκαϊάς 3. Φαί
νεται επομένως ασφαλές, ότι ή καταστροφή τής πτέρυγος Pernier δέν ταυτίζεται μέ 
τήν τρομεράν πυρκαϊάν τής πτέρυγος Levi. Συνηντήσαμεν έν τούτοις κατά τήν ανω
τέρω έρευναν άλλας ένδείξεις συνηγορούσας υπέρ τής χρονολογικής ταυτίσεως τών δύο 
πτερύγων: Όμοιότης αγγείων, ώς τής πρόχου τού δωματίου XXII τής πτέρυγος 
Pernier μέ τον αμφορέα τού δωματίου IL τής «πρώτης φάσεως» Levi (πρβλ. κατωτ.

1 Βλ. τόν χρονολογικόν πίνακα Fiandra, Periodi, 
σ. 125.

2 Festos I, σ. 446.
3 ’Ακόμη καί είς τά σημεία, όπου έ'πρεπε νά άνα- 

μένωνται ίχνη πυρκαϊάς οπωσδήποτε, όπως είς τάς 
όπάς-βάσεις τών κιόνων τής άνω αυλής XXXII, Fe
stos I, σ. 194, πρβλ. ακόμη σ. 216-17 καί επίσης τήν

γενικήν περιγραφήν τών στρωμάτων, σ, 209 κέξ. Επί
σης είς τήν εκθεσιν περί τών ξύλινων υλικών, αΰτ. 
σ. 444-45, δέν άναφέρονται κεκαυμέναι δοκοί. Άνα- 
φέρονται μόνον μερικαί ήμίοπτοι πλίνθοι γής (αύτ. 
σ· 196, πρβλ. σ. 444), αί όποϊαι «Ισως» νά έψήθησαν 
υπό τής πυρκαϊάς.
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δωμ. 18.α) και των αμφορέων των δωματίων LXIV τής «δευτέρας φάσεως» Levi κα'ι 
XVI τής πτέρυγος Pernier (πρβλ. άνωτ. δωμ. LXIV). Τα σημαντικά ταΰτα δεδομένα 
δεν πρέπει πάντως νά θεωρηθούν μεμονωμένως, άλλ’ εις τά ευρύτερα πλαίσια μιας γε
νικής άναλΰσεως τής κεραμεικής. Μία τοιαύτη άνάλυσις ακολουθεί κατωτέρω.

Συγκεφαλαίωσις-

Πιστεύομεν, δτι κατόπιν τής ανωτέρω αναλυτικής έρεΰνης είναι έπιτετραμμένον νά 
ταυτίσωμεν χρονολογικώς την «πρώτην» καί την «δευτέραν φάσιν» Levi, τ.έ. νά θεω- 
ρήσωμεν την όλην πτέρυγα Levi ώς ένιαίον οικοδόμημα καί την εντός αυτού εις τούς 
δυο ορόφους εύρεθεϊσαν κεραμεικήν ώς μίαν μεγάλην ένιαίαν ομάδα. Ή όμάς αυτή 
δΰναται νά άξιολογηθή ώς εν των μεγαλυτέρων καί άσφαλεστέρων «κλειστών» ευρημά
των όλης τής ιστορίας τής άρχαιολογίας. Οί κυριώτεροι λόγοι, οί όποιοι μάς οδηγούν 
άναγκαστικώς εις τό συμπέρασμα τούτο, είναι:

α) Δεν είναι βέβαιον, ότι είχε χυθή στρώσις από αστράκι επί των ερειπίων τής 
«πρώτης φάσεως». Άντιθέτως φαίνεται βέβαιον, ότι τό αστράκι τής «πρώτης φά
σεως» (όπου υπάρχει) ανήκει είς την αυτήν ίσχυράν στρώσιν, ώς τό τής «δευτέρας φά
σεως» (πρβλ. άνωτ. δωμ. ΧΧνίΙΙ.ε, IL, LI-γ).

β) Ή ισχυρά όμως αύιή στρώσις έκάλυψε τό σΰνολον τών ερειπίων τής «δευτέ
ρας φάσεως».

γ) Ή «πρώτη φάσις» δεικνύει σχεδόν είς άπαντα τά δωμάτια καλώς διατηρού
μενα δάπεδα (συνήθως πλακόστρωτα) καί πλήθος κτιστών θρανίων. Ή κεραμεική εμ
φανίζεται πλούσια in situ έπί δαπέδων, θρανίων, έρμαρίων.

δ) Ή «δευτέρα φάσις» δεικνύει άντιθέτως μίαν πλήρως διάφορον εικόνα: ούδέν 
καλώς διατηρούμενον δάπεδον καί μόνον ολίγα ίχνη διατηρηθέντα είτε δι’ οικοδομι
κούς (δωμ. LXIII) είτε δι’ άλλους λόγους (δωμ. XXVII - XXVIII).

ε) Έάν είχε πράγματι μία στρώσις άπό αστράκι καλύψει τά ερείπια τής «πρώτης 
φάσεως», θά έπρεπε τά πατώματα τής «δευτέρας», τά όποια θά είχον κτισθή έπί τής 
σταθεράς ταύτης στρώσεως, νά είχον διατηρηθή καλύτερον. Μέχρι τούδε δεν έσημειώ- 
θησαν έν τούτοις λείψανα πατωμάτων τής «δευτέρας φάσεως» σαφώς καί ασφαλώς 
έπάνω είς τό αστράκι τής «πρώτης».

ς) Ή «δευτέρα φάσις» δεν άπέδωκε κεραμεικήν in situ, ήτις νά έκειτο ακόμη 
έπί δαπέδων, εί μη μόνον είς θέσεις τών δωματίων, αί όποΐαι ήσαν κατά τό μάλλον ή 
ήττον ασφαλείς, ώς ερμάρια τοίχων (δωμ. LI, LV), έν (ένεκα πτώσεως φορυτού) δια- 
τηρηθέν θρανίον (δωμ. LI), μία γωνία δωματίου (δωμ. XXVIII.β).

ζ) Διάφορα οικοδομικά στοιχεία (καί κυρίως ή απόλυτος ταυτότης τών κατόψεων, 
περί τής οποίας ανωτέρω δεν έγένετο λόγος) ομιλούν υπέρ τής ταυτίσεως τών «δύο 
φάσεων» (πρβλ. άνωτ. δωμ. XXVIII-γ, L. δ, LXIII).

η) Έπανειλημμένως έσημειώθησαν έντός τού μεγάλου στρώματος πυρκαϊάς τού 
πληρούντος τά δωμάτια τής «πρώτης φάσεως» σημαντικά λείψανα δαπέδων. Ταύτα 
δύνανται νά έρμηνευθοΰν μόνον ώς λείψανα τών καέντων δαπέδων τού άνω ορόφου.
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Ή άναζήτησις τοΰ όρόφου τούτου άλλου που και δχι εις τον πράγματι διατηρηθέντα 
θά ήτο μεθοδική ανακολουθία.

θ) Τεμάχια των αυτών αγγείων άνευρέθησαν καί είς τάς δύο «οράσεις» (άνωτ. 
δω μ. XXVIII. δ, LV).

ι) Ή κεραμεική είναι καί είς τάς δύο φάσεις τεχνοτροπικώς ή αυτή. Έπί τοΰ ση
μαντικού τούτου σημείου είσερχόμεθα βραδύτερον.

Είς την μεγάλην ομάδα τής πτέρυγος Levi πρέπει κατά ταΰτα νά συγκαταρι- 
θμηθοΰν:

α) Τά in situ είς τον κάτω δροψον («πρώτη φάσις») εΰρεθέντα αγγεία.
β) Ή κεραμεική τοΰ μεγάλου στρώματος πυρκαϊάς (γέμισμα τοΰ κάτω όρόψου).
γ) Ή εύρεθεΐσα in situ κεραμεική τοΰ άνω όρόφου («δευτέρα φάσις»).
Είς τήν μεγάλην αυτήν ομάδα (τήν οποίαν θεωροΰμεν κλειστόν εύρημα) πρέπει 

άκόμη νά αποδοθούν καί τά κεραμεικά έκείνα ευρήματα, — έφ’ δσον τούτο είναι τεχνο
τροπικώς δυνατόν—, τά όποια προέρχονται από άσαφεστέρας θέσεις, ώς π.χ. από δω
μάτια μή άνήκοντα είς τό σύνολον Levi (κατά τήν σημερινήν κατάστασιν τών ερει
πίων, καθ’ δσον είναι δυνατόν νά άνήκον ταΰτα άρχικώς είς τό σύνολον τούτο), άπό 
έπιχώσεις μή άνηκούσας είς τό μέγα στρώμα πυρκαϊάς ή άπό τό αστράκι, τό όποιον δυ
νατόν νά περιέχη παλαιοτέραν καί νεωτέραν κεραμεικήν. Άπό τά ευρήματα αυτά 
πρέπει ν’ άναφερθή ιδιαιτέρως ή μεγάλη κεραμεική όμάς τοΰ δωματίου 11 (έν τού- 
τοις δχι ή κεραμεική τοΰ ξυλίνου κιβωτίου καί τοΰ μετ’ αυτής συνδεομένου δαπέδου), 
άνήκουσα ασφαλώς είς τήν ομάδα τής πτέρυγος Levi.

Τό άνάκτορον Pernier έμφανίζεται καταστραφέν υπό άλλης αιτίας, καί δχι υπό 
τής μεγάλης πυρκαϊάς, ή όποια ήφάνισε τό άνάκτορον Levi. Είς τά εξής θά χρησιμο- 
ποιήσωμεν τήν διαπίστωσιν αυτήν απλώς ώς ύπόθεσιν εργασίας. Τής οριστικής χρονο- 
λογήσεως τής φαιστιακής κεραμεικής θά προταχθή συστηματικός τεχνοτροπικός έ'λεγ- 
χος τών διαπιστώσεών μας. Προηγουμένως όφείλομεν ν’άντιμετωπίσωμεν τάς θεωρίας 
τοΰ Levi περί τής ΠΜ εποχής.

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ TOY LEVI

II. Η ΠΜ ΕΠΟΧΗ ΕΝ ΦΑΙΣΤΩι

’Ήδη κατά τήν έναρξιν τών νέων άνασκαφών ΰπεδήλωσεν ό Levi είς τόνον προ
γραμματικόν τάς άπόψεις του περί τής ΠΜ εποχής. ’Αρχίζει μέ μίαν κριτικήν θεώρη- 
σιν τής ΠΜ χρονολογίας τοΰ Evans καί χρησιμοποιεί ώς έγγυητάς του τούς Χατζη- 
δακιν καί Aberg. Δεν θά κάμωμεν εδώ κριτικήν τής μεθοδικής σκέψεώς του, ώς αύτη 
έμφανίζεται είς τό προγραμματικόν του κείμενον λ Είς ειδικόν κεφάλαιον τοΰ έργου μας 
περί τής μινωικής κεραμεικής (Kamares-Stil,X) άποδεικνύεται τό πλήρως άβάσιμον τών 
θεωριών τοΰ Χατζηδακι, είς τάς οποίας ό Levi άκόμη σήμερον πιστεύει. "Οτι αί θεω- 1

1 Bollettino 1951, Gli scavi di Festos : i problemi, a. 340b κέξ.
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ρίαι τοΰ Aberg έξ άλλου είναι παντελώς απαράδεκτοι, άνεγνωρίσθη ήδη από μακροϋ 
εις την έπιστήμην και δεν είναι ανάγκη να δειχθή τοΰτο έκ νέου. "Οτι πάλιν ό Levi 
ζητεί νά λύση τά προβλήματα τής ΠΜ έποχής διά τής σκαφής ενός μόνου τόπου, μάς 
επιβάλλει έτι μάλλον την άπασχόλησιν με τό θέμα.

Ή βασική ιδέα τοϋ Levi, όπως την έξέφρασε συχνά εις τάς άνασκαφικάς έκθέ- 
σεις καί τάς λοιπάς εργασίας του, είναι, ότι ή ΠΜ εποχή αποτελεί σύντομον μεταβα
τικήν περίοδον μεταξύ τής νεολιθικής καί τής ΜΜ. "Απαντες οί κεραμεικοί ρυθμοί, 
τούς οποίους μέχρι σήμερον κατέτασσεν ή έρευνα εϊς τάς διαφόρους ΠΜ φάσεις, είναι 
σύγχρονοι λ Την θεωρίαν αύτήν έζήτησεν ό Levi νά στηρίξη διαφοροτρόπως. Άψ’ 
ένός διά των άνασκαφικών δεδομένων τής Φαιστού, όπου συχνά υπό τά ΜΜ στρώ
ματα (υπό τά δάπεδα τής «πρώτης φάσεως» καί αλλαχού) ανευρίσκονται όμοΰ οί διά
φοροι ΠΜ κεραμεικοί ρυθμοί, άφ’ ετέρου διά τής αναφοράς είς τά άνασκαφικά δεδο
μένα άλλων τόπων καί τάς άντιτιθεμένας απόψεις τής παλαιοτέρας βιβλιογραφίας.

Δεν θά έπιχειρήσωμεν ενταύθα συστηματικήν άντίκρουσιν τής επιχειρηματολογίας 
τού Levi. Νομίζομεν, ότι ή καλυτέρα άπάντησις δύναται νά είναι ή εξαντλητική 
έρευνα τού αρχαιολογικού υλικού (όχι μόνον διά νέων άνασκαφών, αλλά καί δι* ακρι
βούς ελέγχου όλης τής παλαιοτέρας ερευνητικής εργασίας), «... με τούς οφθαλμούς 
ανοικτούς είς τά παρουσιαζόμενα σήμερον προβλήματα, έλεύθεροι άπό προκαταλή
ψεις, έγκαταλείποντες τό σύστημα νά έφαρμόζωμεν είς τάς νέας ανακαλύψεις τάς έτι- 
κέττας τών παλαιών κατατάξεων : είναι ανάγκη ν’ άποφασίσωμεν νά κάμωμεν tabula 
rasa, άπό όλα όσα έδιδάσκοντο μέχρι τούδε, καί ν’ άρχίσωμεν έκ νέου ούτως είπεΐν έξ 
άρχής», όπως ό ίδιος ό Levi διδάσκει 1 2. Τήν δυσχερή ταύτην οδόν την έχομεν ήδη δια- 
νύσει, όσον άφορά τήν ΠΜ κεραμεικήν, είς τό πρώτον βιβλίον (κεφ. Ill-VI) τού έργου 
μας περί τής μινωικής κεραμεικής. ’Εκεί υπάρχει καί ή άπάντησις είς τάς θεωρίας τού 
Levi περί τής «συντόμου μεταβατικής περιόδου». Περιοριζόμεθα επομένως ένταύθα 
μόνον είς όλίγας παρατηρήσεις:

1) "Οτι αί Θεωρίαι τού Χατζηδακι, είς τάς οποίας ό Levi ζητεί νά στηριχθή, είναι 
πλήρως άπαράδεκτοι, έλέχθη ήδη.’Εδώ σημειοΰμεν μόνον, ότι ό ίδιος ό Levi διαπράτ- 
τει εν παρόραμα άναφερόμενος είς τον Χατζηδακιν: καθόσον τοποθετεί τις Γούρνες 
είς! τήν Μεσαράν, νομίζων ότι πρόκειται περί θολωτών τάφων, καί προχωρεί είς ταύτι- 
σιν τών τάφων είς Γούρνες με τούς κυκλικούς τάφους τής Μεσαράς 3.

2) Ή σχετική με τήν Βασιλικήν έπιχειρηματολογία τού Levi4 δεν είναι δυνατόν 
νά συμβάλη είς τήν λύσιν τών ΠΜ προβλημάτων. ”Αν ή μεγάλη όμάς τών κηλιδωτών

1 Βλ. Bollettino 1952, σ. 328b, πρβλ. επίσης 1953,
σ. 258b καί: 1952, σ. 338,1953, σ. 267-68, Annuario
1952-54, σ. 389, Bollettino 1956, σ. 267, Annuario
1957-58, L’archivio, σ. 167. Άναλυτικώτερον εκθέτει 
ό Lbvi τήν θεωρίαν του έν Annuario 1957-58, L’ar- 
chivio, σ. 155 κέξ., πρβλ. τήν σύντομον έκθεσιν έν 
Gli nuovi scavi, Enciclop., σ. 98 κέξ. καί The 
Recent Excavations, Med. St., a. 5. Είς τήν «Clas-

sificazione» όμιλεΐ μόνον έν παρόδιο περί τής ΠΜ 
έποχής (σ. 118-19), άλλ’ είς τόν χρονολογικόν του πί
νακα (αΰτ. σ 121) έμφανίζεται μία «προανακτορική 
έποχή», είς τήν οποίαν αποδίδεται διάρκεια μόνον 
150 έτών.

2 Lbvi, Classificazione, σ. 120.
3 Annuario 1957-58, L’archivio, σ. 156.
4 Αύτ. σ. 157-58.
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αγγείων αποτελεί την παραγωγήν ένός εργαστηρίου ή δχι, εχει δευτερεΰουσαν σημα
σίαν. Πρωτεύουσαν σημασίαν έχει τό γεγονός, ότι ή όμάς αυτή είναι άναντιρρήτως 
χρονικώς ομοιογενής καί δεικνύει σαφείς σχέσεις προς τήν παλαιοτέραν καί τήν νεωτέ- 
ραν κεραμεικήν καί επομένως δύναται να διεκδίκηση δικαίως ιδίαν χρονικήν βαθμίδα. 
Ή ΰπαρξις τοΰ κηλιδωτοΰ ρυθμού καί παλαιότερον ούδεμίαν έχει έπίδρασιν επί τού 
γεγονότος τούτου. Γνωρίζομεν τώρα, ότι ή ζωγράφησις με λευκόν επί σκοτεινού εμ
φανίζεται ήδη εις τήν πρώτην ΠΜ βαθμίδα ώς λευκός ρυθμός 'Αγίου Όνουφρίου 
εις Λεβήνα. Τούτο δεικνύει, ότι τό λευκόν επί σκοτεινού πρέπει ν’ αναμένεται καί εις 
τάς μεσαίας φάσεις τής ΠΜ έξελίξεως, ή οποία ώδήγησε τελικώς εις τήν μεγάλην 
άνθησιν τής ΠΜ III λευκής κεραμεικής. Λογιζόμεθα ευτυχείς, όταν κατέχωμεν 
ωραία ευρήματα, ώς τήν ομάδα κηλιδωτών τής Βασιλικής καί τά λευκά ρυθμού 
'Αγίου Όνουφρίου τού Λεβήνος. Τοιαύτα ευρήματα μάς δίδουν έξαιρέτους απόψεις 
τής εποχής των, τούτο εν τούτοις δεν δύναται κατά κανένα τρόπον νά σημαίνη, ότι 
πρέπει νά θεωρώνται εκπροσωπούντο κατ’ αποκλειστικότητα τήν έποχήν των. ’Ακρι
βώς τοιαύτα ωραία ενιαία ευρήματα δεικνύουν, πόσον έλλιπώς καί άποσπασματικώς 
έ'φθασε μέχρις ήμών τό αρχαιολογικόν υλικόν. ,

3) Οί κυκλικοί τάφοι τής Μεσαράς, εις τούς οποίους άναφέρεται ό Levi ή πρέπει 
νά έξετασθούν έκ νέου, προς διασάφησιν τής χρονολογίας των. Περιοριζόμεθα 
ενταύθα ν’ άναφέρωμεν τό γεγονός, ότι ούδείς τών υπό τού Ξανθουδιδου δημοσιευ- 
θέντων τάφων ανήκει εις τήν πρώτην ΠΜ βαθμίδα. Μόνον ολίγοι (Κουμάσα, Μαρα- 
θοκέφαλο, 'Αγία Ειρήνη) δεικνύουν ασφαλώς, ότι έχρησιμοποιούντο ήδη είς τήν βα
θμίδα Κουμάσας. Οί λοιποί ανήκουν είς τό τέλος τής ΠΜ καί τήν αρχήν τής ΜΜ 
εποχής (Πλάτανος, Πορτί, Δρακόνες, Καλαθιανά). Δεν είναι επομένως κατά κανένα 
τρόπον βέβαιον, ότι οί τάφοι (ή ταφικά σύνολα) τής Μεσαράς έζησαν καθ’ όλην τήν 
ΠΜ έποχήν. Οί νεωστί άνακαλυφθέντες τάφοι τού Λεβήνος δεικνύουν έν γένει ένα 
διαφορετικόν χρονικόν ορίζοντα (κυρίως Π Μ I) από τούς τάφους τής Μεσαράς, ενώ 
τό υπό τού Levi εσχάτως έρευνηθέν σύνολον είς Καμηλάρι έχρησιμοποιήθη κυρίως 
είς τό τέλος τής ΜΜ εποχής. ’Επί πόσον χρόνον ήτο έν χρήσει έκαστος τάφος ή ταφι- 
κόν σύνολον δύναιαι νά δειχθή μόνον διά μιάς νέας έρεύνης. 'Ότι μεγάλα ταφικά 
σύνολα, όπως τού Λεβήνος - Γεροκάμπου, Κουμάσας, Πλατάνου, Καμηλαρίου, ήδύνανιο 
νά χρησιμοποιώνται έπί πολλούς αιώνας, θά ήτο καιά τήν γνώμην μας εν έντελώς δυ
νατόν καί φυσικόν φαινόμενον. Διατί νά ζητώμεν δυσχερείας, έκεΐ ακριβώς όπου δεν 
υπάρχουν τοιαύται;

4) Ή πολύχρωμος κεραμεική τού Πλατάνου είναι προχωρημένη καί δύναται νά 
χαρακτηρισύή ώς πρώιμος κλασσική (περίπου ΜΜ I β). Τά δύο ποτήρια άρ. 6863 καί 
6862 2 ανήκουν ακριβώς είς τήν αυτήν φάσιν, ώς καί τό όμοιον ποτήριον τού δωμα
τίου IL, τό εύρεθέν είς τό γέμισμα τής μικράς κλίμακος τού υπογείου 3, τό όποιον ανή
κει ασφαλώς είς μίαν φάσιν προηγηθεΐσαν άλλ’ έλάχιστα άπέχουσαν τής έποχής είς

3 Bollettino 1952, εγχρ. πίν. III 2· πρβλ άνωτ. 
δωμ. ΙΕ.

1 Annuario 1957-58, L’archivio σ. 159 κεξ.
2 VTM, εγχρ. πίν. IX.
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56 ’Αντωνίου Ά. Ζώπ ΑΕ 1965

ήν ανήκει ή μεγάλη κλασσική όμάς τοΰ δωματίου τούτου. Τά ποτήρια τοΰ τύπου τού
του («tumblers») είναι καί άλλως χαρακτηριστικά τής πρωίμου κλασσικής (ΜΜ Ιβ) 
καί δεν εμφανίζονται πλέον εις την ώριμον κλασσικήν φάσιν (ΜΜ ΙΙα). Έάν ό περι- 
μάχητος βαβυλωνιακός κύλινδρος τοΰ Πλατάνου 1 ανήκει εις τούς χρόνους τοΰ Χαμ- 
μουραμπί, όφείλομεν νά δεχθώμεν, δτι ή πρώιμος κλασσική φάσις τής καμαραϊκής 
κεραμεικής άνταποκρίνεται προς τούς χρόνους τοΰ Χαμμουραμπί. Δεν δυνάμεθα 
έν τούτοις νά έννοήσωμεν, κατά ποιαν ανάγκην μία καταβίβασις τής ΜΜ χρονολο
γίας πρέπει άπαραιτήτως νά φέρη μεθ’ έαυτής καί μίαν σύντμησιν τής ΠΜ χρονο
λογίας. Πιστεύομεν ότι τό φλέγον πρόβλημα τής μινωικής αρχαιολογίας δεν είναι 
τόσον ή απόλυτος, όσον ή σχετική χρονολογία καί έπ’ αύτοΰ πρέπει νά κάμωμεν κάτι 
περισσότερον από ό,τι ό Evans εις τον καιρόν του.

5) Τά πρώιμα στρώματα τής Φαιστοΰ, τά όποια ήρεύνησεν ό Levi, δεν επιτρέ
πεται κατά κανένα τρόπον νά χρησιμοποιηθούν ως απόλυτα κριτήρια διά τήν λύσιν 
χρονολογικών προβλημάτων. Ό Pernier απέδειξε διά συστηματικών δοκιμών τήν 
άνάμειξιν των πρωίμων στρωμάτων (FestosI, 71). Αί βαθεΐαι σκαφαί τοΰ Levi έπεβε- 
βαίωσαν, ως νομίζομεν, τήν άνάμειξιν αυτήν. Δεν υπάρχει, όπως φαίνεται, ουδέ εν παρά
δειγμα πρωίμου καθαρού στρώματος έν Φαιστώ περιέχοντος ασφαλώς τούς διαφόρους 
ρυθμούς τής «μεταβατικής περιόδου» τοΰ Levi. Αί πληροφορίαι πάντως περί τών 
στρωμάτων τούτων εις τάς προσωρινός εκθέσεις είναι λίαν φειδωλοί καί δεν επι
τρέπουν μίαν οριστικήν κριτικήν θεώρησιν. Προς τούτο πρέπει ν’ άναμείνωμεν τήν τε
λικήν δημοσίευσιν. Νομίζομεν έν τούτοις, ότι τά προβλήματα τής ΠΜ έποχής δεν πρό
κειται νά μεταβληθοΰν ούσιωδώς διά τών φαιστιακών ευρημάτων, έφ’ όσον ταΰτα δεν 
αντιπροσωπεύουν καθαρά στρώματα. 'Απλώς θά καταταγή τό υλικόν εις τό ήδη διά 
τής έρεύνης άλλων τόπων άναπτυχθέν σχήμα έξελίξεως καί θά παράσχη εις τήν ρυ- 
θμολογικήν άνάλυσιν περαιτέρω βοήθειαν.

6) Ή σκαφή υπό τήν δυτικήν αυλήν είναι μεγάλης σπουδαιότητος, είναι δε ή 
μόνη σκαφή βάθους τοΰ Levi, περί τής οποίας υπάρχουν λεπτομερείς ειδήσεις 2. Είναι 
ανάγκη επομένως ν’ άναφερθώμεν ένταΰθα συντόμως εις τά άνασκαφικά δεδομένα:

Ή βαϋ'έϊα ακαφη της κάτω δυτικής αυλής.

Ή σκαφή διεξήχθη υπό τήν πλακόστρωσιν τής δυτικής αυλής τοΰ ανακτόρου 
Levi. Εις μικρόν βάθος εύρέθησαν τά λείψανα δύο πρωίμων οικιών, τών οποίων τά 
δάπεδα κεϊνται περίπου 90 εκ. μ. υπό τήν πλακόστρωσιν τής αυλής. Διεκρίθησαν δύο 
κύρια στρώματα, τά όποια περιεΐχον πλεϊστα σημαντικά όστρακα καί ολίγα μερικώς 
διατηρηθέντα αγγεία. Τό κατώτερον χαρακτηρίζεται ώς στρώμα δαπέδων, τό άνώτερον 
προφανώς έσχηματίσθη μετά τήν καταστροφήν τών οικιών, καθ’ όσον ένδιαμέσως 
υπάρχουν λείψανα τής καταστροφής ταύτης.

1 VTM, ο.116-17, πρβλ. Levi, Annuario 1957-58, 2 Levi, αύτ. ο. 167 κέξ.
L'archivio, ο. 159 κέξ.
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Άναφέρεται πλήθος έπ'ι μέρους στρωμάτων 1, των όποιων ή σχέσις προς άλληλα 
δεν γίνεται σαφής εις τον αναγνώστην, καθ’ όσον δεν δίδεται τομή. Ό άνασκαφεύς 
ό ίδιος συνέπτυξε προς ευκολίαν ημών τό πλήθος τών επί μέρους στρωμάτων εις τά 
δύο άναφερθέντα : έν άνώτερον, φθάνον μέχρι βάθους 50 εκ. μ., κα'ι εν κατώτερον 
(στρώμα δαπέδων) μέχρι βάθους 90 εκ. μ.2. Ή διαίρεσις αυτή είς δύο στρώματα ευρη
μάτων έπιβεβαιοΰται (εάν επιτρέπεται νά λεχθή τούτο έκ τών προτέρων) καί υπό τών 
κεραμεικών ευρημάτων, καθ’ όσον τό κατώτερον περιέχει πρωίμους τό δέ άνώτερον, 
ΰστερωτέρους ρυθμούς. Είς τά επί μέρους παρουσιάζεται ή εξής είκών:

Άνώτερον στρώμα.

Τό άνώτερον στρώμα άπέδωκε τούς κάτωθι ρυθμούς:
α) Σημαντικός αριθμός οστράκων δεικνύει λευκήν ζωγράψησιν επί ερυθρού εδά

φους. Διατηρηθέντα αγγεία τού ρυθμού τούτου είναι κατά τον Levi ή πυξίς (Aufhange- 
buchse, κρεμαστή πυξίς) τού Αγίου Όνουφρίου καί τό «πανταλόνι» τής Κουμάσας3 

β) Έν όστρακον (μή άπεικονιζόμενον) δεικνύει επί τής μιας πλευράς τήν αυτήν 
κόσμησιν λευκού επί ερυθρού καί επί τής άλλης έρυθράς καθέτους ταινίας πλαισιωμέ
νος διά λευκού (ίσως επί σκοτεινού εδάφους;). Τοιαύτην κόσμησιν έχει τό γνωστόν μι- 
κρογραφικόν πιθάριον τού Αγίου Όνουφρίου καί αγγεία τής Φαιστού4.

γ) Πολλά είναι τά όστρακα με λευκήν κόσμησιν επί σκοτεινού έδάφους 5. 
δ) Επίσης υπάρχουν όστρακα τού ρυθμού Αγίου Όνουφρίου (ών ούδέν απεικο

νίζεται). Πρέπει νά παρατηρηθή εδώ, ότι ό Levi υπό τον όρον «ρυθμός Αγίου Όνου
φρίου» περιλαμβάνει καί τήν κεραμεικήν, τήν όποιαν ημείς κατατάσσομεν είς τον συγ
γενή αλλά νεώτερον «ρυθμόν Κουμάσας».

ε) Υπάρχουν άκόμη όστρακα μέ τράχωσιν έπιφανείας (Flachenbarbotine)6 καθώς 
καί τεμάχια πίθων μέ κόσμησιν πλαστικών σχοινιών7.

ς) Έν τέλει άναφέρονται τεμάχια μεγαλυτέρων αγγείων μέ κόσμησιν σκοτεινήν 
επί ανοικτού 8.

1 Annuario 1957-58, L’archivio, σ. 169-70.
2 Αύτ. σ. 170-71.
3 Αύτ. σ. 171. Νεώτεραι εικόνες : Πυξίς, Zervos, 

Crete, 132 άρ., «πανταλόνι», αύτ. 268.
4 Annuario 1957-58, E’archivio, σ. 172. Βλ. νέαν

ε’ικόνα τού μικροσκοπικοΰ πίθου τοϋ ‘Αγίου Όνουφρίου
είς ZERVOS, Crete, 129. Ή κατηγορία αυτή εξετάζεται 
συστηματικώτερον ύπό τοΰ Σ,Βνι έν Annuario 1957-58, 
σ. 26-27. Ή κόσμησις μέ καθέτους ή συστρεφόμενος 
ταινίας σκοτεινού χρώματος πλαισιουμένας ύπό λευ
κών χρονολογείται κυρίως, όπως δεικνύουν τά ευρή
ματα τοΰ προμαχώνος II, είς τήν πρώιμον κλασσικήν 
φάσιν (ΜΜΙβ). Όμοιαι κοσμήσεις άπαντώνται πάντως 
καί παλαιότερον καί είς νεωτέραν εποχήν. Ώς άνήκον- 
τα είς τήν αύτήν εξελικτικήν φάσιν (έν τούτοις δχι 
άπαρααήτως είς τόν αυτόν χρόνον έν στενή έννοια) 
πρέπει νά ύπολογισθοϋν τά εξής παραδείγματα : α) Ό
μικροσκοπικός πίθος τοϋ 'Αγίου Όνουφρίου, β) τά δύο

αγγεία τοϋ δωμ. 25, Annuario αύτ. είκ. 26 (σ. 27), 
γ) τά αγγεία καί όστρακα τοϋ προμαχώνος II, αύτ. 
Gli scavi, είκ. 153, 54, 55 (σ. 310 κέξ ), δ) ή τεϊοδό. 
χη τών Πατερικιών, αύτ. είκ. 209. B.k(o. 351), ε) τό 
δμοιον άγγεϊον τής Κνωσού, Palace I, είκ. 78 (τό 
όποιον πρέπει προφανώς ν’ άποδοθή είς έργαστήριον 
τής Μεσαράς, ίσως τών Πατερικιών). Είς τήν αύτήν 
τεχνοτροπικήν φάσιν ανήκουν αγγεία όπως τό πινάκιον 
από τό Πορτί, VTM έγχρ. πίν. VI άρ. 5054, τό κύ- 
πελλοντής Ψύρας, Pseira,niv. VI.B κλπ. Μερικά όστρα
κα τοϋ ύπό έξέτασιν στρώματος, μέ τά όποια 0LEVI 

σχηματίζει ιδίαν κατηγορίαν, Annuario αύτ. σ. 172, 
είκ. 351g, 354Β κάτω σειρά, πρέπει νά συνυπολογι- 
σθοϋν ένταΰθα.

5 Annuario 1957-58, αύτ. σ. 172.
6 Αύτ. είκ. 355 (σ. 175).
7 Αύτ. είκ. 356 (σ. 175).
8 Αύτ. είκ. 357 (σ. 176).

8
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Κατώτερον στρώμα.

Εις την εικόνα αυτήν ανατίθενται ίσχυρώς τα κεραμεικά ευρήματα τοΰ κατωτέ
ρου στρώματος:

α) Έδώ εύρέθησαν κυρίως όστρακα με κόσμησιν σκοτεινήν έπί ανοικτού, τα 
όποια ό άνασκαψεύς κατατάσσει εις τον ρυθμόν'Αγίου Όνουφρίου ι. Εμφανίζουν ποι
κίλας αποχρώσεις τοΰ χρώματος ζωγραφήσεως και τοΰ εδάφους. Σημαντική εΐναι 
ή άνεύρεσις μιας πρόχου, μέ έλλεΐπον μόνον τό κατώτατον τμήμα και μικρόν μέρος 
τοΰ ράμφους (πρβλ. κατωτ.).

β) Επίσης πολυάριθμα άνευρέθησαν τά όστρακα τοΰ ρυιθμοΰ Πύργου μέ έ'ντρι- 
πτα κοσμήματα (Politurmuster)1 2. Αί κοσμήσεις των οστράκων τούτων ομοιάζουν πολύ 
(θεματικώς) μέ των τής προηγουμένης κατηγορίας.

γ) Παρά τάς δύο ταύτας κυρίας κατηγορίας υπάρχουν μόνον ολίγα όστρακα μέ 
λευκήν κόσμησιν έπί μαύρου βερνικιού καί

δ) μόνον έν ή δύο τοΰ κηλιδωτοΰ ρυθμού 3.
ε) ’Άλλα όστρακα χονδροειδούς πηλού εμφανίζουν τήν νεολιθικήν στίλβωσιν 

Πολυάριθμα έν τούτοις είναι τά νεολιθικά εις θέσεις υπό τά δάπεδα των οικιών, 
ή «πλησίον τών χαμηλών θεμελίων τών τοίχων έφ’ ών άκκουμβοΰν τά δάπεδα» 4.

ς) ’Αρκετά όστρακα μέ σκοτεινήν κόσμησιν πλατειών ταινιών αποτελούν κατά 
βάσιν τήν αυτήν κατηγορίαν μέ τά όμοια τοΰ άνωτέρου στρώματος (άνωτ. ς') 5. 

ζ) Υπάρχουν τέλος καί μερικά όστρακα μέ έγχάρακτον κόσμησιν 6

"Η θεωρία τον LEVI.

Μέ αυτά τά δεδομένα ώς σημεϊον έκκινήσεως ζητεί ό Levi νά οϊκοδομήση τήν 
θεωρίαν του περί τής πρωτομινωικής έποχής. ’Αρχίζει μέ μίαν μή δικαιολογουμένην έξί- 
σωσιν τών δύο τόσον διαφορετικών στρωμάτων καί άναφέρεται εις τάς πρωίμους ομάδας 
Πύργου, Κυπαρισσιού, Σπηλαίου Είλειθυίας, Παρτίρων, Κράσι (χωρίς νά τάς ύποβάλη 
εις συστηματικήν έξέτασιν), διά νά καταλήξη, — μετά καί άπό μικράν άνάπτυξιν περί 
τής νεολιθικής κεραμεικής τής Φαιστού, όπως έμφανίζεται αυτή μετά τάς βαθείας το- 
μάς του — , εις τά εξής συμπεράσματα :«.. .τής δημιουργίας τών μεγάλων κρητικών 
ανακτόρων... προηγείται, χωριζόμενος άπό μίαν ταχεϊαν μεταβατικήν περίοδον, ό μέχρι 
τοΰδε άποκαλούμενος νεολιθικός πολιτισμός, ό όποιος εύθετώτερον είναι ν’ άποκαλή- 
ται μάλλον προανακτορικός καί τοΰ οποίου ή διάρκεια δέν είναι δυνατόν ακόμη νά 
προσδιορισθή ακριβώς, άλλά δέν φαίνεται έκτεινόμενος πολύ, διότι εύθύς έξ αρχής 
φαίνεται φέρων έν έαυτώ τά σπέρματα καί τά στοιχεία τοΰ άρχικοΰ μινωικοΰ πολιτι
σμού» 7. («’Αρχικόν μινωικόν πολιτισμόν» έννοεΐ ό Levi, ώς έμφαίνεται άπό διάφορα

1 Annuario 1957 - 58, L’archivio, σ. 173 κέξ., πληροφορίαι.
είκ. 360-62 καί εγχρ. πίν. XVIII.. 4 Αύτ. σ. 173, 178.

2 Αύτ. σ. 178, είκ. 364 (σ. 183). 5 Αύτ. σ. 178, είκ. 358, πρβλ. είκ. 357; άνώτερον
3 Αύτ. σ. 173, 177. Περί τών διά λευκού (;) έξω- στρώμα.

γραφημένων οστράκων, αΰτ. είκ. 365 (σ. 184) κάτω 6 Αΰτ. σ. 178, είκ. 365 (σ. 184).
σειρά, δέν ανευρίσκονται εί; τό κείμενον τοΰ LBVI 7 Αύτ. σ. 178 κέξ., χωρίον : σ. 187-88,
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χωρία των εκθέσεων του, την «πρώτην φάσιν» του, τ.έ. την ώριμον καμαραϊκήν εποχήν).
Πρόκειται ενταύθα, νομίζομεν, περϊ κάπως βεβιασμένης θεωρίας, τής οποίας δεν 

διαφαίνεται ή μεθοδική βάσις. Περιοριζόμεθα (καθ’ δσον εις τά εξής αναλαμβάνεται 
άνάλυσις τής φαιστιακής κεραμεικής) νά σημειώσωμεν μόνον, ότι ή έξίσωσις των δΰο 
στρωμάτων τών προανακτορικών οικιών είναι απολύτως άβάσιμος. Τά στρώματα 
ταΰτα άπέδωκαν διαφορετικά κεραμεικά ευρήματα έκαστον, μία χρονολόγησις δέ τού
των κατά τό σύστημα Evans θ’άνταπεκρίνετο πολύ περισσότερον προς τά άνασκαφικά 
δεδομένα. Έξ άλλου τά «ύπονεολιθικά» κεραμεικά ευρήματα,— ό Levi δημοσιεύει 
αριθμόν τοιούτων καί έξ άλλων σημείων, όπου έκαμε βαθείας σκαψάς, διά νά στηρίξη 
τάς απόψεις του 1—, δεικνύουν όψιν παντελώς διάφορον. Θά εϊχομεν επομένως, ήδη 
διά μόνης τής σκαφής υπό τήν δυτικήν αυλήν, έν Φαιστώ τρεις μεγάλας περιόδους βε
βαιωμένος, αί όποϊαι προηγούνται τής καμαραϊκής εποχής.

Επειδή όμως τά στρώματα ταύτα δεν είναι δυνατόν νά περιέχουν καθαρά,ομοιο
γενή ευρήματα, όπως φέρ’ είπεϊν τά στριόματα τής «πρώτης ψάσεως» τού ανακτό
ρου, καθίσταται σαφές, ότι τά εκ τούτων προερχόμενα ευρήματα δύνανται ν’ ανή
κουν εις πλείστας χρονικάς βαθμίδας. Είναι τό άφ’ εαυτού έπιβαλλόμενον συμπέ
ρασμα έκ τής τοιαύτης είκόνος τών ευρημάτων. Έπί τής αναφοράς εις τάς λοιπάς 
πρωίμους ομάδας, τήν οποίαν επιχειρεί ό Levi προς στήριξιν τής θεωρίας του, δεν 
θά είσέλθωμεν : Εις τό Α' βιβλίον τού έργου μας περί τής μινωικής κεραμεικής, άπε- 
σαφηνίσθη, όσον ήτο δυνατόν, ή χρονολόγησις τών ομάδων αυτών.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΙΑΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ

Εις τά εξής θά γίνη προσπάθεια νά ένταχθούν είς έν χρονολογικόν σχήμα ή νεο
λιθική, πρωτομινωική καί μεσομινωική κεραμεική τής Φαιστού. Προς τούτο θά μάς 
βοηθήσουν κατά κύριον λόγον αί συνθήκαι εύρέσεως είς αυτήν τήν Φαιστόν καί έκ 
δευτέρου τών άλλων τόπων. Επίσης θά προσπαθήσωμεν νά διασαφήσωμεν τά αρχικά 
έρωτήματά μας, όσα έμειναν μέχρι τού σημείου τούτου αναπάντητα, διά μιάς ρυθμο- 
λογικής έρεύνης. Είς καθαρώς τεχνοϊστορικήν έρευναν δεν θά είσέλθωμεν ενταύθα, 
καθόσον αύτη έχει ήδη γίνει είς άλλον τόπον (Kamares - Stil, XIII-XVI).

Νεολιθική κεραμεική.

Ήψαιστιακή νεολιθική κεραμεική μάς έχει απασχολήσει αλλαχού (Kamares-Stil,II). 
Περιοριζόμεθα ενταύθα ν’άναφέρωμεν, ότι έχομεν έν Φαιστφ ένα σημαντικόν νεολιθι
κόν ορίζοντα, ό όποιος έμφανίζεται βασικώς διάφορος τής κεραμεικής τής βαθμίδος 
Πύργου (ρυθμός Πύργου καί 'Αγίου Όνουφρίου). Οΰτω καί ρυθμολογικώς εμφανίζε
ται ή χρονική διαψορά τών δύο τούτων μεγάλων έποχών ασφαλώς βεβαιωμένη. Έάν 
ή ψαιστιακή Νεολιθική είναι «ύπονεολιθική» ή όχι, στερείται σημασίας διά τήν κερα-

1 Annuario 1957-58, I/archivio, είκ. 367-371.
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μεικήν έξέλιξιν. Ποία είναι ή έξελικτική - ιστορική σχέσις τών δΰο τούτων μεγάλων 
εποχών, δΰναται νά δειχθή μόνον διά τής δημοσιεΰσεως τοΰ πλουσίου νέου υλικού. 
Θά ήθέλομεν νά δεχθώμεν προσωρινώς, δτι ή έξέλιξις έκινήθη μέ απόλυτον όμαλότητα. 
Είς την ύπόθεσιν αυτήν μάς οδηγεί κατά κύριον λόγον ή αναλογία τής μεταγενεστέ- 
ρας έξελίξεως, τό γεγονός δηλονότι τής γενετικής προς άλλήλας σχέσεως βασικώς δια
φόρων τεχνοτροπιών, δπως π.χ. τών ρυθμών Κουμάσας καί Βασιλικής προς τον λευκόν 
ρυθμόν ή τοΰ τελευταίου πρός τον πρώιμον πολύχρωμον ρυθμόν.

Βαθμίς Πύργου.

Ή διά σκοτεινού έπΐ ανοικτού κοσμούμενη κεραμεική τού ρυθμού 'Αγίου Όνου- 
ψρίου εύρέθη κατά τάς άνασκαφικάς εκθέσεις είς άπάσας τάς βαθείας τομάς. Έάν έν 
τούτοις κρίνωμεν από τό έλάχιστον δημοσιευθέν υλικόν, φαίνεται δτι τό μεγαλύτερον 
μέρος τής κεραμεικής ταύτης πρέπει ν’ άποδοθή είς τήν βαθμίδα Κουμάσας. Έλπίζο- 
μεν, δτι ή δημοσίευσις τού υλικού θά δείξη τήν βαθμιαίαν έξέλιξιν από τού ρυθμού 
'Αγίου Όνουφρίου πρός τον ρυθμόν Κουμάσας, άν μή τήν πλήρη ιστορίαν τού σκοτει
νού επί ανοικτού από τών πρώτων αυτού καταβολών μέχρι τού καμαραϊκού ρυθμού: 
Ή ελπίς αύτή βασίζεται επί τών ολίγων δημοσιευθέντων οστράκων, μεταξύ τών 
οποίων μερικά φαίνεται ν’ ανοίγουν νέας απόψεις. Ότι ή έξέλιξις τής κεραμεικής μέ 
σκοτεινήν ζωγράφησιν υπήρξε συνεχής, δύναται νά θεωρήται βέβαιον, μάς διαφεύγει 
μόνον μέχρι σήμερον τό υλικόν, καθόσον αί δημοσιεύσεις τών μινωικών κέντρων είναι 
έξαιρετικώς έλλιπεΐς.

Ή κατηγορία μέ τό τυπικόν δικτυωτόν τού ρυθμού Κουμάσας κυριαρχεί μεταξύ 
τών οστράκων μέ σκοτεινήν ζωγράφησιν τής Φαιστού. 'Ωρισμένα δύνανται πάντως 
ν’ αποδοθούν μέ βεβαιότητα είς τον ρυθμόν 'Αγίου Όνουφρίου.

Τεμάχιον άμφορίσκου (Humpen).

Προέρχεται από τήν βαθεΐαν σκαφήν είς τήν κεντρικήν αυλήν. Σώζεται τμήμα 
τού άνω σώματος μέ μίαν κυλινδρικήν (έλαφρώς ταινιωτήν) λαβήν καί τών χειλέων ζ 
Ή κόσμησις τού σώματος άποτελεΐται άπό πυκνάς καθέτους γραμμάς (στεναϊ ται- 
νίαι), αί όποΐαι κρατούνται άνω υπό μιας δριζοντίου. Μέχρι τής βάσεως τού λαιμού, 
ό όποιος είναι αρκετά υψηλός μέ έλαφρώς πρός τά έξω κλίνοντα τοιχώματα, έμφανίζε- 
ται έξηρημένη πλατεία ταινία. Ό λαιμός φέρει ζωφόρον μέ σειράν χιαστών θεμάτων, 
ών τά σκέλη αποτελούνται άπό τρεις παραλλήλους, σχηματιζόντων είδος ορθογωνίου 
πλοχμού. Κάτω πλαισιούται ή ζωφόρος διά μιας οριζοντίου. Ή κόσμησις αυτή είναι 
λίαν τυπική διά τον ρυθμόν 'Αγίου Όνουφρίου- δμοια συστήματα (έν τούτοις δχι καί 
ό αυτός τύπος) εύρίσκονται πλουσίως είς Κυπαρίσσι καί Λεβήνα 1 2.

1 Annuario 1957-58, I/archivio, σ. 179, είκ. 366.a 
(σ. 185).

2 Πυκνή κάθετος γράμμωσις: Κυπαρίσσι, πίν. 13-14, 
BCH 84, 1960, είκ. 3 έν σ. 842, Arch. Rep. 1959-60, 
είκ. 19,—πολλά παραδείγματα. Διά τάς δυο όριζοντίας 
τοΰ λαιμοί πρβλ. Κυπαρίσσι, πίν. 14.2 άρ. 2, BCH αύτ.

είκ. 3 κάτω άρ., καί είκ. 4 άνω άρ., Arch. Rep. 
αύτ. κάτω άρ. Διά τήν ζφφόρον ζίκ-ζάκ πρβλ. διά
φορα παραδείγματα είς τούς σημειωθέντας τόπους, ίδίςι 
τόν μονόγραμμον πλοχμόν έν BCH έ.ά. είκ. 4 άνω 
μέσον.
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"Εν δεύτερον τεμάχιον 1 από την αυτήν σκαφήν δεικνύει πάλιν πυκνάς καθέτους 
γραμμάς, αί δποΐαι δμως συνεχίζονται και έπ'ι τοΰ λαιμού. Μία οριζόντιος δεικνύει 
απλώς την βάσιν τοΰ λαιμού 2.

Π ρ ό χ ο υ ς.

Τό σπουδαιότερον τεμάχιον ρυθμού "Αγίου Όνουφρίου εις Φαιστόν είναι ένεκα 
τής καλύτερος διατηρήσεως μία πρόχους3 4 έκ τού κατωτέρου στρώματος των προ- 
ανακτορικών οικιών (βλ. άνωτ. σ. 58). Διατηρεί τό άνω σώμα με τον λαιμόν και την λα
βήν, ελλείπουν τό κάτω σώμα καί τό ράμφος. Τα διατηρούμενα μέρη άρκούν πάντως διά 
νά δώσουν μίαν παράστασιν τού αρχικού σχήματος. Τό σχήμα δεν άνταποκρίνεται προς 
τά κλασσικά παραδείγματα έκ Πύργου, Κυπαρισσιού, Λεβήνος κλπ. \ Παρουσιάζει 
ώρισμένα χαρακτηριστικά, τά όποια σημαίνουν άνευ ετέρου νεωτέραν εποχήν, και δή : 
α) Τό σώμα δεν είναι πλέον σφαιρικόν άλλ’ αρχίζει σχεδόν άνεπαισθήτως νά έμ- 
φανίζεται πεπιεσμένον. ’Ίσως νά είχε τό άγγεΐον μίαν άρχομένην επίπεδον βάσιν. 
β) Ό λαιμός είναι υψηλός καί κυλινδρικός, ένφ παλαιότερον άνεπτύσσετο περισσότε
ρον δίκην άνθους (με έξω κλίνοντα τοιχώματα), γ) Ή ?ιαβή δεν πατεϊ επί τού χείλους» 
άλλ’ ολίγον χαμηλότερον. δ) Τό ράμφος δεν ήτο πιθανώς έστραμμένον λοξώς εις ευθύ, 
αλλά προς τά άνω με έλαφράν τόξωσιν τής κορυφής 5.

Ή κόσμησις άποτελεϊται άπό όρθια γωνιώδη συστήματα (τρία, ώς φαίνεται), τά 
όποια συνίστανται άπό ομάδας εξ παραλλήλων γωνιών μέ φροντισμένην έκτέλεσιν καί 
μίαν έσωτερικήν πλατείαν ταινίαν, επίσης παράλληλον. Τό σύστημα τούτο ένθυμίζει 
ίσχυρώς την κόσμησιν τής γνωστής μαστορικής πρόχου τοΰ 'Αγίου Όνουφρίου 6· εδώ 
όμως έγινεν ή κόσμησις πολύ άπλουστέρα καί συγχρόνως αύστηροτέρα. Είς την κορυ
φήν τών γωνιών δεν σχηματίζεται δικτύωσις καί δεν υπάρχουν δευτερεύουσαι ομάδες 
γραμμών μεταξύ τών τριγωνικών θεμάτων: Τό νέον σύστημα έχασε πολύ είς οργανι
κός αξίας, χωρίς, παρά τήν αυστηρότητα τής έκτελέσεως τών γραμμών, νά κερδίση είς 
τεκτονικήν έκφρασιν. ’Έχομεν ένταύθα μίαν προσωρινήν λύσιν, ή όποια δεικνύει τον 
μέγαν κλασσικόν ρυθμόν τής βαθμίδος Πύργου είς μίαν υστέραν μεταβατικήν φάσιν.

"Εν τεμάχιον ράμφους μέ πλαστικόν οφθαλμόν άπό τό αύτό στρώμα 7, δεικνύει 
αρχήν τής ?„αβής κατά τον παλαιόν τρόπον ώς συνέχειαν τού χείλους. Τό τεμάχιον

1 Annuario 1957-58, L’archivio, είκ. 366.b (σ. 185)
2 Πρβλ. τό όμοιον σύστημα επί μιας πρόχου τοΰ 

Λεβήνος, BCH ε.ά. είκ. 3.
3 Annuario αύτ. είκ. 359 (σ. 178).
4 Πρβλ. π.χ. Κυπαρίσσι, πίν.13 (καί Marinatos - 

Hirmer, είκ.5 άνω) καί BCH ε.ά. είκ. 3.
5 Τό άγγεΐον μας ϊσταται κατά τό σχήμα μεταξύ 

τής πρόχου μέ κάθετον γράμμωσιν άπό τόν Λεβήνα- 
Γεροκάμπον, BCH ε.ά. είκ. 3 κάτω άριστερά, καί τής 
πρόχου τοΰ ίδιομόρφου διπλού άγγείου άπό τόν Αεβήνα-
Παπούρα I, A A 1959 (AlEXIOU ), είκ. 3 μέσον. Ή τε
λευταία έχει κατά βάσιν τό ίδιον σχήμα, ώς καί αί δύο 
πρόχοι μέ πλαστικούς οφθαλμούς τοΰ αύτοΰ τάφου 
(αί όποϊαι είναι άμελέστερα κομμάτια) εν BCH 83,1959,

σ. 743: είκ. 13 άνω άριστερά. ΑΙ πρόχοι αύταί έκ 
Λεβήνος - Παπούρας I ήμποροΰν, λόγφ τής μεγάλης 
ομοιότητάς των μέ τάς πρόχους τής Κουμάσας, VTM 
πίν. XXVI.b, νά χρονολογηθούν άσφαλώς είς τήν βα
θμίδα Κουμάσας. Οΰτω θά έκερδίζετο καί διά τήν 
φαιστιακήν πρόχουν μία χρονολόγησις, τ.έ. μία προ
χωρημένη φάσις τοΰ ρυθμοΰ Αγίου Όνουφρίου, ή 
όποια δέν θά ιστατο μακράν τοΰ ρυθμοΰ Κουμάσας

6 Νεωτέρα είκών: Ματζ, Kreta u. friihes Griechen- 
land, σ. 52.

7 Annuario 1957 - 58, L’archivio, είκ. 360, άρι
στερά {σ. 179) καί έγχρ. πίν. XVIII.e* αύτΌΠ scavi^ 
είκ. 34 άριστερά (σ. 218).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:42:37 EEST - 54.161.213.156



62 ’Αντωνίου Ά. Ζώη ΑΕ 1965

είναι σημαντικόν, εις τό ότι δεικνύει α) ότι υπάρχει και άλλη άντίληψις τοϋ σχήματος 
τής πρόχου έν Φαιστφ καί β) ότι ό τύπος αυτός αντιπροσωπεύει μίαν παλαιοτέραν cpoc- 
σιν τοϋ φαιστιακοΰ ρυθμού 'Αγίου Όνουφρίου. Τό τεμάχιον ομοιάζει πολύ εις σχήμα 
καί κόσμησιν μέ την πρόχουν τών Γουρνιών 1 (πρβλ. καί τό τεμάχιον σημ. 5 άρ. 1).

Ρυθμός Πύργου.

’Όστρακα μέ έντριπτον κόσμησιν τοΰ ρυθμού τοϋ Πύργου εΰρέθησαν έπίσης εις 
όλας τάς βαθείας σκαφάς. ’Έχουν δημοσιευθή μόνον ολίγα 2.

Βαΰ'μις Κουμάαας.

Πλεΐστα όστρακα μέ σκοτεινήν κόσμησιν δεικνύουν την χαρακτηριστικήν δικτύω- 
σιν τοΰ ρυθμού Κουμάσας. Σχετικούς καλώς έχει διατηρηθή μία «πρωτοτεϊοδόχη » 3, 
ένθυμίζουσα τα αγγεία άρ. 4147, 4108 καί 4118 τής Κουμάσας (VTM, πίν. XXVI b). 
Τό σχήμα είναι τό αυτό, ή όμοια κόσμησις όμως παρουσιάζει μερικός θέσεις 
(εν εϊδει ταινιών), όπου μερικαί παράλληλοι ελλείπουν, ώς έάν παλαιότερα συστήματα, 
όπως τής πρόχου τοϋ 'Αγίου Όνουφρίου μέ τήν φειδωλήν δικτύωσιν εις τήν κορυφήν 
τών τριγωνικών θεμάτων, είχον εμφανίσει μίαν τελευταίαν άντίστασιν, προτού δι- 
κτυωθή εντελώς τό εμβαδόν τών τριγώνων κατά τον τρόπον τών αγγείων τής Κου
μάσας.

Τοιαύτα παντελώς δικτυωμένα τρίγωνα εμφανίζονται επί άλλων φαιστιακών 
οστράκων 4, ώστε δυνάμεθα νά δεχθώμεν μέ βεβαιότητα, ότι ή βαθμίς Κουμάσας έχει 
να παρουσιάση εν Φαιστώ κεραμεικά προϊόντα, άνταποκρινόμενα πλήρως προς τα τής 
Κουμάσας.

’Από τά υπόλοιπα τεμάχια τού ρυθμού τούτου άναφέρομεν μόνον εν5, τό 
όποιον συνάπτεται προς τάς πρόχους τής βαθμίδος Κουμάσας, μέ σειράς τριγώνων έν

1 Gournia, εγχρ. πίν. A3, Mosso, ΜΑ 19 εγχρ. 
πίν. II 4.

2 Annuario 1957 - 58, L’archivio, είκ. 364, σ.183, 
Annuario 1961-62, είκ· 133.

3 Annuario 1961-62, είκ. 83.
4 Αύτ. είκ. 82, 126, Annuario 1957-58, L’archivio, 

είκ. 361 (σ. 180) και εγχρ. πίν. XVIII. Καί άλλα δ- 
στρακα έχουν τήν χαρακτηριστικήν πυκνήν δικτύωσιν 
τών αγγείων τής Κουμάσας, ώς π.χ. Annuario 1961-62, 
είκ. 82 άνω μέσον κλπ.

5 Annuario 1961-62, είκ. 82 κάτω αριστερά. Πρέπει 
νά έπιστηθή ή προσοχή εις μερικά ακόμη τεμάχια μέ 
σκοτεινήν κόσμησιν, τά όποια υποδεικνύουν περαιτέρω, 
δτι ή Φαιστός υπήρξε κύριον κέντρον τών βαθμιδών 
Πύργου τής Κουμάσας:

1) Εις τήν αυτήν εικόνα, ύπεράνω τοΰ έξετασθέντος 
τεμαχίου, φαίνονται τά πτωχά λείψανα μιας πρόχου 
κατά πάσαν πιθανότητα), ή οποία επαναλαμβάνει τήν 

κόσμησιν τής πρόχου τών Γουρνιών (Gournia, πίν. Α.3), 
— τό τεμάχιον είναι άνεστραμμένον εις τήν εικόνα ! —.

’Εδώ είναι όμως ή φορά τών γραμμών έπιμελεστέρα, αί 
δικτυωταί έπιφάνειαι έ'χουν περισσοτέραν ουσίαν, εμ
φανιζόμενοι τώρα ώς κανονικά αντιθετικά τρίγιονα. 
Τό σκοτεινώς έζωγραφημένον τριγωνικόν θέμα υπο
κάτω είναι εδώ πολύ μεγαλύτερου, αί δέ άγραφοι έπι- 
φάνειαι μεταξύ τών τριγώνων εμφανίζονται ώς κανονι
κοί έξηρημέναι ταινίαι. "Εχομεν έδώ έν έργον εντελώς 
εξαιρετικής ποιότητος, τό όποιον χρονικώς (δηλ. τεχνο- 
τροπικώς) ίσταται επί τοΰ κατωφλιού τής βαθμίδος 
Κουμάσας.

2) Ή αυτή είκών, τρίτη σειρά, δεικνύει εν δστρακον 
μέ αντιθετικά δικτυωμένα τρίγωνα. ”Ισως έχομεν έδώ 
(βλ. τήν κάτω δεξιάν άπόληξιν τοΰ οστράκου) έν 
ανεξάρτητον κόσμημα πεταλούδας. Ή έξέλιξις άπό τό 
προηγούμενου σύστημα είναι φανερά.

3) Μεγάλου ενδιαφέροντος είναι καί τό δστρακον τής 
αυτής είκόνος, κάτω μέσον, μέ σειράν V—θεμάτων με
ταξύ ομάδων γραμμών. Πώς άκριβώς ήτο τό σύστημα 
είναι δύσκολου νά γνωρίζωμεν. Πρέπει νά ΰπενθυμίσω- 
μεν τό γεγονός, δτι τό V—θέμα είναι κοινόν ήδη εις
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συνδυασμώ προς πλατείας ταινίας, αί όποϊαι εμφανίζονται εις διαφόρους τόπους 
(Βασιλικήν, Κνωσόν) λ

Τά άναψερθέντα παραδείγματα είναι, νομίζομεν, αρκετά προς άπόδειξιν τής 
ύπάρξεως τής βαθμίδος Κουμάσας εν Φαιστώ. Τό ότι δεν εχομεν εδώ καθαρά 
σύνολα, δεν σημαίνει κατά κανένα τρόπον, ότι πρέπει ν’ άποκλεισθή ή βαθμίς αυτή. 
Τούτο θά ήτο απλώς μεθοδικόν σφάλμα. Τά αυτά ισχύουν καί διά την βαθμίδα 
Πύργου. Ή ύπαρξίς της έν Φαιστώ είναι αποδεδειγμένη. Ότι αυτή έχει ιδίαν χρονι
κήν οντότητα άποδεικνύεται από τούς άλλους τόπους άναντιρρήτως. Ή έξωσίς της από 
προσώπου τής ιστορίας είναι μεθοδικώς αδύνατος.

Βαϋ'μϊς Βασιλικής.

Και ή κεραμεική τής βαθμίδος Βασιλικής με την τυπικήν κατηγορίαν τών κηλι. 
δωτών αγγείων αντιπροσωπεύεται αρκούντως έν Φαιστώ. Μέχρι τοΰδε έ'χει δήμο, 
σιευθή έν μοναδικόν όστρακον διά μίαν οριστικήν έκτίμησιν πρέπει επομένως ν’ άνα- 
μείνωμεν τήν δημοσίευσιν τού υλικού 2.

Βαθμ'ις τής λευκής κεραμεικής.

Ή κεραμεική με λευκήν κόσμησιν είναι σπανία εις τήν Μεσαράν, υπάρχουν 
έν τούτοις άρκεταί ένδείξεις, ότι έχει αΰτη χαρακτήρα άνάλογον τής έν ’Ανατολική 
Κρήτη άφθόνως εύρεθείσης. ’Ιδιαιτέρας προσοχής αξίζουν τά εξής σημεία:

α) Ή λευκή κεραμεική ρυθμού 'Αγίου Όνουφρίου τού Λεβήνος (όχι μακράν τής 
Φαιστού) πρέπει ώς τεχνική νά έπέζησεν είς τήν κεραμεικήν τής Μεσαράς.

β) Ό καμαραϊκός ρυθμός, ό όποιος ήνθισε κυρίως έν Φαιστώ, κατάγεται από τήν 
κεραμεικήν τού λευκού ρυθμού 3. Έφ’ όσον ή κεραμεική έξέλιξις τής ΠΜ έποχής είναι 
είς τήν Μεσαράν όμοια με τής’Ανατολικής καί Βορείου Κρήτης, πρέπει καί ή τελευταία 
ΠΜ βαθμίς, ή τής λευκής ζωγραφήσεως, νά παρουσιάζη άνάλογον έξέλιξιν. Ή ύπό- 
θεσις αυτή θά ήτο ίσως αντίθετος με τήν είς άλλον τόπον έκφρασθεϊσαν γνώμην μας 
(Kamares-Stil, VI), ότι ή λευκή κεραμεική σημαίνει μίαν κίνησιν ιστορικήν έξ Άνα-

τήν νεολιθικήν κοσμηματικήν καί έπιζή βραδυτερον, 
έμφανιζόμενον συχνά είς τήν λευκήν κεραμεικήν και 
τήν πρώιμον πολυχρωμίαν.

4) "Εν άλλο τεμάχιον, Annuario 1957-58, εγχρ. 
πίν. XVIII κάτω μέσον, παρουσιάζει μίαν πολύ πλα
τείαν (άραιάν) δικτύωσιν, όμοια τής όποιας δέν απαν
τάται αλλαχού, παρά μόνον επί ενός επίσης φαιστιακοΰ 
οστράκου, Festos I, πίν. XII 2.

5) ’Ιδιαιτέρας μνείας άξιον είναι καί έν τεμάχιον, 
Annuario ε.ά. κάτω μέσον, με πλατείας παραλλήλους, 
τόσον πυκνάς, ώστε νά έμφανίζωνται ώς καθ’ αυτό 
κόσμησις μάλλον αί έξηρημέναι άνοικταί παράλληλοι 
τού εδάφους. Είς τό τεμάχιον τούτο διακρίνομεν τήν 
αυτήν υψηλήν ποιότητα, ήν ειδομεν είς τό ύπ’ άριθ. 1.

Πρέπει τέλος νά μνημονευθοΰν τά τεμάχια μεγάλων

αγγείων, κοσμουμένων διά σκοτεινού : Καί άπό τά δύο 
στρώματα τών προανακτορικών οικιών τής κάτω δυ
τικής αυλής έχουν δημοσιευθή τοιαΰτα, Annuario 
1957-58, I/archivio, είκ. 357-58 (σ. 176-77). Τοιαΰτα 
ευρήματα δύνανται νά χρονολογηθούν μόνον μέ τήν 
βοήθειαν τής καλυτέρας κεραμεικής. Φαίνεται ότι χρο- 
νικώς διαμοιράζονται είς δλας τάς πρωίμους βαθμίδας.

1 Palace I, είκ. 40 άνω' μέσον, Gournia, πίν. XII 
20 Α-Β , Malia, Necropoles 1, πίν. II, μέσον.

2 Είς δλας τάς βαθείας σκαφάς τού EBVI άναφέρον- 
ται κηλιδωτά όστρακα. Τό δημοσιευθέν όστρακον : 
Festos I, πίν. XI άνω (έκεΐ χαρακτηρίζεται νεολιθι
κόν ή όπονεολιθικόν, μία τόσον καθαρά φλόγωσις υπο
δεικνύει έν τούτοις τήν βαθμίδα Βασιλικής).

3 Άναλυτικώς έν Kamares-Stil, VI.
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χολών. Ή άντίθεσις αΰτη δύναται ν’ άπαλυνθή, εάν δεχθώμεν, δτι κατά χάς πρωίμους 
καί μέσας ΠΜ φάσεις άπαντώνται εις δλας χάς περιοχάς οί αυτοί ρυθμοί, αί ώΟήσεις 
εν χοΰχοις διά χόν νέον (καθ’αύτδ) λευκόν ρυθμόν έρχονται άπό την ’Ανατολικήν Κρή
την, δπου υπάρχουν καί, αί πρώται καταβολαί τής νέας τεχνοτροπίας (πρβλ. κερα- 
μεικήν Βόρειας Τάφρου Γουρνιών).

γ) Τό άνώτερον στρώμα τών προανακτορικών οικιών (βλ. άνωτ. σ. 57) άπέδωσεν 
αριθμόν οστράκων με λευκήν κόσμησιν, τά όποια χρονολογούνται ασφαλώς εις τήν 
βαθμίδα τής λευκής κεραμεικής. Τό στρώμα τοΰτο παρουσιάζει, ως εΐδομεν, άνά- 
μειξιν ύστερων ΠΜ και πρωίμων ΜΜ ρυθμών. Ή στρωματογραφική βοήθεια δεν 
στερείται επομένως σημασίας.

δ) Ή όμάς τών Πατερικιών αποτελεί τό κατώτερον δριον διά τήν λευκήν κερα- 
μεικήν τής Μεσαράς. Τά τελευταία άπόηχα τής παραδόσεως τής ’Ανατολικής Κρήτης 
ακούονται είς αυτήν τήν ομάδα εύκρινώς.

Άναφέρομεν κατ’ αρχήν τά σπουδαιότερα φαιστιακά παραδείγματα:
1) Έν τούτων δεικνύει διπλήν σειράν ρόμβων επί έρυθροΰ εδάφους. Οί ρόμβοι 

είναι έπιμήκεις, έχουν δικτύωσιν καί πλαισιοΰνται άπό παραλλήλους. Τό δλον σύστημα 
ήτο έζωγραφημένον είς τό άνω σώμα ενός εύρέος αγγείου. Πρόκειται ασφαλώς περί 
πρωίμου δείγματος χρονολογουμένου μετά βεβαιόχητος είς τήν βαθμίδα τής λευκής κε- 
ραμεικής. Ή ρυθμολογική συγγένεια με αρκετά όστρακα τής Βόρειας Τάφρου κλπ. είναι 
φανερά. Ζωφόροι ρόμβων όμοιου τύπου είναι γνωστοί επίσης άπό τά Μάλια καί τό 
ΓΙαλαίκαστρο- παρά τήν σκοτεινήν επί ανοικτού έκτέλεσιν πρέπει ταΰτα νά χρονολογη
θούν είς τήν βαθμίδα τής λευκής κεραμεικής. Έν συγγενές σύστημα με άτρακτοειδή 
θέματα αντί ρόμβων παρέχει ή γεφυρόστομος πρόχους άρ. Α.436 τού Βρεττανικού 
Μουσείου (BMC-Forsdyke). Είς τήν βαθμίδα τής πρωίμου πολυχρωμίας έχομεν έν 
ώραϊον σύστημα με ζωφόρον ρόμβων επί κνωσιακού οστράκου, τό όποιον δεικνύει τό 
τέρμα τής έξελίξεως λ

2) Έν δστρακον δεικνύει τρίγωνα πεπληρωμένα με παραλλήλους, τά όποια κρέ- 
μανται άπό οριζόντιον λοξώς κάτω δεξιά 2. Ύπεράνω τής οριζοντίου υπάρχουν σειραί 
βραχέων γραμμιδίων (σχεδόν στιγμών). Τό άτελώς διατηρηθέν τοΰτο σύστημα ήτο 
έζωγραφημένον είς τό κάτω σώμα τού αγγείου- επί τής βάσεως υπήρχε πλατεία ταινία. 
Τρίγωνα μέ πλήρωσιν παραλλήλων είναι γνωστά είς δλας τάς ομάδας λευκής κεραμει- 
κής, έν τούτοις ούδέν τού παρόντος τύπου. ’Ίσως ή κόσμησις αυτή νά έχη έξελικτικήν 
συγγένειαν μέ τό θέμα κλάδου έπί κυπέλλου έκ Παλαικάστρου (BSA, Suppl. I, πίν. IVb).

3) Έν δστρακον 3 κοσμείται μέ θέμα τροχού, τό όποιον έμψανίζει ώριμωτέραν 
έκτέλεσιν άπό τό δμοιον τής Βόρειας Τάφρου (Kamares-Stil, Kreisornamente Nr. 2) 
To κόσμημα ήτο συνδεόμενον, όπως δεικνύουν δύο ορατά άκόμη σκέλη. 1

1 Festos I, πίν. ΧΙΙ.10 (έπίσης Museo Pigorini, dyke), πίν. Vl.b άρι». Α.436. Pendeebury, BSA 30, 
V.4, κείμ. αύτ. σ. 17 άριθ. 65, μέ όρθήν χρονολόγη- 1932, έ'γχρ. πίν. XIV.16. 
σιν) Malia, 4e Rapport, πίν. IV.c. BSA Suppl. I, 2 Festos I, πίν. XII.9.
πίν. III.t., μάλλον ρόμβοι καί δχι κοσμήματα πεια- 3 Annuario 1957-58, R’archivio, είκ. 351 (σ. 171) 
λούδας- Malia, Maisons II, πίν. EIII.g.BMC (Fors- οίνω μέσον.
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Νέα θέματα, μή άπαντώμενα είς άλλας ομάδας, παρέχουν δύο τεμάχια, τα 
όποια, όπως και τό ΰπ’άρ. 3, προέρχονται από τό άνώτερον στρώμα των προανακτορι- 
κών οικιών :

4) Έπι τοΰ ενός βλέπομεν συνδυασμόν ίσταμένων γωνιών, τών όποιων έκάστη 
άποτελεΐται από δύο παραλλήλους, με κρεμάμενα ζεύγη τόξων καί δύο ένδιαμέσους 
όριζοντίας λ

5) Έπι τοΰ ετέρου τεμαχίου βλέπομεν σειράς μονών τόξων, μίαν ίσταμένων κα'1 
μίαν κρεμαμένων, μεταξύ ζευγών παραλλήλων γραμμών 1 2.

Αί σειρά! τριγώνων και τόξων μεταξύ παραλλήλων, αί όποΐαι αποτελούν συνήθη 
συστήματα τής λευκής κεραμεικής, είναι αί συγγενέστεροι προς τα φαιστιακά ταΰτα 
συστήματα κοσμήσεως.

6) ’Αρκετά όστρακα τοΰ ίδιου στρώματος δεικνύουν σειράς χιαστών θεμάτων 
τών όποιων τά σκέλη αποτελούνται από τρεις παραλλήλους (άπαξ από μονάς) γραμμάς, 
έζωγραψημένων μεταξύ οριζοντίων δίκην ζωφόρου 3.

Είς την Βορείαν Τάφρον υπάρχει «τό κόσμημα τού φακέλλου» είς όμοιον τύπον 
άλλ’ ώς μετόπη (Kamares - Stil, North Trench - Fragm. Nr. 113, πρβλ. ακόμη 97, 
105). "Ομοια χιαστά θέματα απαντούν καί είς την ΜΜ Ια κεραμεικήν τής Κνωσού4.

‘Η λευκή κεραμεική τής Μεααράς.

Είς τά εξής άναφέρονται τά σπουδαιότερα αγγεία μέ λευκήν ζωγράφησιν τής 
Μεσαράς, τά όποια επιβεβαιώνουν την γνώμην, ότι ή κεραμεική έξέλιξις είναι είς 
αυτήν τήν βαθμίδα ανάλογος τής ’Ανατολικής Κρήτης, ασχέτως τής πτωχείας τών ευ
ρημάτων-

1) Έν βαθύ πινάκων άπό τό Πορτί 5 φέρει επί τών εξωτερικών τοιχωμάτων τήν 
αυτήν κλαδωτήν ζωφόρον ώς τό τεμ. άρ. 35 τής Βόρειας Τάφρου.

2) Εις γεφυρόστομος σκύφος πρωτογόνου σχήματος άπό τήν ιδίαν νεκρό- 
πολιν 6 φέρει τά αυτά χιαστά θέματα όπως καί τά φαιστιακά όστρακα (άνωτ. άρ. 6). 
*Εδώ όμως καταλαμβάνουν τά θέματα ταύτα όλον τό ύψος τού άγγείου.

3) Άπό τά Καλαθιανά δημοσιεύονται δύο πρόχοι μέ σχεδόν σφαιρικόν σώμα, 
μεγάλην έπιφάνειαν βάσεως, ευρύ στόμιον μέ αυλακωτόν ράμφος καί ίσχυράν ταινιω
τήν λαβήν 7, αί όποΐαι κοσμούνται μέ μεγάλας λεύκάς σπείρας κυριαρχούσας (άνά μία) 
όλης τής όψεως τού άγγείου. Τό σχήμα δέν έχει άκριβή παράλληλα, δέν δύναται 
όμως νά χρονολογηθή άργά, δηλ. υπέρ τον ουδόν προς τήν βαθμίδα τής πρωίμου 
πολυχρωμίας8. Επειδή αί σπεΐραι εμφανίζονται εδώ ώς κυρίαρχα καί όχι πλέον ώς

1 Annuario 1957 - 58, L’archivio, είκ. 352 (σ. 172) 
αριστερά.

2 Αύτ. δεξιά.
3 Αύτ. σ. 353 καί 354 άνω αριστερά.
4 Pendlbbury, BSA 30,1932, είκ. 5. 2.
5 VTM, πίν. XXXIV άριύ. 5051.
6 Αύτ. πίν. XXXV άριθ. 5062.
7 Αύτ. πίν. XLV άριθ. 5700-5701.

8 Ό τύπος αύτός πρόχου μέ ανοικτόν, πλατύ στόμιον 
κατάγεται άπό τήν παράδοσιν ώρισμένων σχημάτων 
τοΰ ρυθμοΰ 'Αγίου Όνουφρίου, πρβλ. π.χ. τά αγγεία: 
τοΰ Λεβήνος - Γεροκάμπου, BCH 84, I960, σ. 842. 
είκ. 3 κάτω, επίσης Κυπαρίσσι, πίν. 13.2. Πρός σύγ- 
κρισιν ακόμη τά αγγεία άπό τις Γοΰρνες άρ. 21-22 
(Χατζηδακις, Άρχ. Δελτίον 4, 1918, είκ. 13, σ. 53

9
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δευτερεύοντα στοιχεία, δΰνανται τά αγγεία νά χρονολογηθούν μόνον εις την τελευ- 
ταίαν φάσιν τής βαθμίδος τής λευκής κεραμεικής.

4) "Εν κύπελλον τύπου Βαφείου πάλιν από τά Καλαθιανά 1 φέρει πλατείας ορι
ζοντίους ταινίας και σειράς από των χειλέων κρεμαμένων συγκεντρικών τόξων. Ομοιας 
σειράς τόξων εις συνεχώς άλλάσσοντας τύπους έχομεν είς τάς κεραμεικάς ομάδας 
τής Ανατολικής Κρήτης (πίνακες εν Kamares - Stil).

Πατερικιές2.

Ή κεραμεική όμάς άπό τ'ις Πατερικιές (πλησίον τής Φαιστού) έχει ιδιαιτέραν 
σπουδαιότητα διά την ιστορίαν τής έξελίξεως τής μινωικής κεραμεικής, διότι αντι
προσωπεύει κατά τρόπον ιδανικόν την μετάβασιν άπό την ώριμον λευκήν ζωγράφησιν 
προς την πρώιμον πολυχρωμίαν: Τά θέματα εί'τε κατάγονται άπό την παράδοσιν τής 
λευκής κεραμεικής (ή είναι επαναλήψεις γνωστών θεμάτων) είτε ύποδηλούν την νέαν 
εποχήν. "Ας άρκεσθώμεν είς όλίγας συγκρίσεις :

Κυκλικά κοσμήματα μέ πλήρωσιν τεσσάρων ζευγών τόξων συνάπτονται προς τά 
ανάλογα τής ’Ανατολικής Κρήτης 3.

Μία ζωφόρος ζίκ-ζάκ 4 ενθυμίζει τά συνήθη ανάλογα θέματα τής ’Ανατολι
κής Κρήτης 5.

Μία ζφφόρος φύλλων ° είναι ακριβώς όμοια μέ τάς τής ’Ανατολικής Κρήτης 
(π.χ. Βορεία Τάφρος, άρ. 41 καί σκύφος Μόχλου, Palace I, είκ. 76).

Έν δίφυλλον στροβιλιζόμενον θέμα 7 ενθυμίζει τά όμοια θέματα εκ Παλαι- 
κάστρου 8.

Τά ώραΐα θέματα συστροφής (Torsion) 9 καί ή χρήσις ερυθρού χρώματος είς με- 
ρικάς κοσμήσεις είναι μάρτυρες τής άρχομένης νέας εποχής.

Ή όμάς Πατερικιών έχει επίσης σαφείς σχέσεις προς τά πρωιμώτερα ΜΜ αγγεία 
τού σπηλαίου τών Καμαρών: Οΰτω π.χ. ή τεϊοδόχη μέ τάς λεύκάς κλαδοσπείρας τών 
Πατερικιών έχει ακριβές παράλληλον είς τό σπήλαιον 10. Τά πρώιμα αγγεία τού σπη
λαίου εξ άλλου δεικνύουν καί αυτά σαφείς σχέσεις προς την πρωιμωτέραν λευκήν 
κεραμεικήν Π.

κατά τό σχήμα συγγενή τοΰ αγγείου άπό τό Κυπαρίσσι,
Κυπαρίσσι, πίν, 13.2 άριθ. 5), τά όποια χρονολογούνται 
λίαν ασφαλώς είς τήν βαθμίδα τής πρωίμου πολυχρω
μίας (ΜΜ Ια). Διά τον τύπον τής σπείρας (μέ έπιστρέ- 
φουσαν δευτέραν γραμμήν) βλ. π.χ. Mallia, 3e Rap
port, πίν. IX.f.

1 VTM, πίν. XLVI άρ. 5713. To σύστημα μέ πολλά 
τόξα τοΰ κυπέλλου αΰτοΰ πρβλ. μέ τήν κόσμησιν τοΰ 
πινακίου 5070 άπό τό Πορτί, VTM, πίν. VI.

2 Annuario, 1957-58, Gli scavi, σ. 348 κέξ.
3 Αύτ. είκ. 209.A.C (πρβλ. Kamares - Stil, Kreis- 

ornamente άριθ. 36, 17).
4 Αύτ. είκ. 209.A.d.
5 Βορεία Τάφρος άριθ. 36, 37, 74 (άρίθμησις Ka- 

mares-Stil) καί τεϊοδόχη Μόχλου Μ.74.

6 Annuario αύτ. είκ. 209.Β.ί.
7 Αύτ. είκ. 210.d.
8 Πρβλ. BSA Suppl. I, πίν. V.B.
9 Annuario αύτ. είκ. 209.A.f. καί 209.B.k.

10 Πρβλ. αύτ. είκ. 209.Α b. καί BSA 19, 1912-13, 
πίν. IV άνω. Σύγκρινε επίσης Πατερικιές, Annuario 
αύτ. 209. B.k. μέ BSA αύτ. πίν. V κάτω.

11 Σύγκρινε π.χ. τον γεφυρόστομον σκύφον, BSA έ.ά. 
πίν· V άνω, μέ τό πινάκιον τής Ψύρας, Maraghian- 

nis II, πίν. XXII.3. Ό γεφυρόστομος σκύφος, BSA ε.ά· 
πίν. V.b, ενθυμίζει μέ τά θέματα ιχθύων καί ταινιών 
ζίκ-ζάκ πάλιν τήν κοσμηματικήν τής ’Ανατολικής Κρή
της, πρβλ. π.χ. BSA Suppl. I, πίν. IV.d-e διά τούς 
ίχθΰς καί Βορείαν Τάφρον άριθ. 74 ώς καί τήν τεϊ
οδόχην τοΰ Μόχλου άριθ. Μ.74 διά τάς ταινίας ζίκ-ζάκ.
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Αί διευθύνσεις αύτα'ι συγγένειας θά ήδύναντο άπείρως ν’ αυξηθούν. Εϊς άλλους 
τόπους (βλ. καί ολίγον κατωτέρω) εκτίθενται χά σημαντικώτερα δεδομένα. Σημασίαν 
είχε δΓήμάς νά τονισθή ενταύθα ή σπουδαία ενδιάμεσος χρονική θέσιςτών ΓΙατερικιών.

Πρώιμος πολυχρωμία-

Ή βαθμίς τής πρωίμου πολυχρωμίας δύναται νά θεωρηθή ασφαλώς ώς μία 
μακρά περίοδος, έκπληρούσα τον μέγαν σκοπόν νά σχηματοποιήση τον πλούτον τών 
μορφών τής λευκής κεραμεικής εις τον καμαραϊκόν ρυθμόν. Καθ’ έαυτήν άνέπτυξεν 
ή εποχή αυτή τον ίδικόν της ΰπέροχον ρυθμόν, τον όποιον σπουδάζομεν αναλυτικό
τατα εις άλλον τόπον (Kamares-Stil, κυρίως κεφ. VII-IX). Δεν πρόκειται ενταύθα νά 
έπιχειρηθή εξαντλητική μελέτη τής εποχής αυτής είς τήν Φαιστόν ή τήν Μεσαράν, 
καθόσον ή έξέλιξις τής κεραμεικής είναι ακριβώς όμοια μέ τήν τής Κνωσού καί τής 
’Ανατολικής Κρήτης. Περιοριζόμεθα επομένως μόνον είς ολίγα σημεία:

α) Τό κλειστόν εύρημα τών ΓΙατερικιών θά έπρεπε είς μίαν προσπάθειαν συστη
ματικής μελέτης τής πρωίμου πολυχρώμου κεραμεικής τής Μεσαράς νά χρησιμεΰση ώς 
σημεΐον έκκινήσεως.

β) Έπι τού λόφου τής Φαιστού, ώς άνεφέραμεν ήδη, ή βαθμίς τής πρωίμου πολυ
χρωμίας είναι βεβαία λ

γ) Τό άνώτερον στρώμα είς Γεροκάμπον - Λεβήνα καί ή σύγχρονος κεραμεική τών 
λοιπών τάφων τού Λεβήνος παρέχουν περαιτέρω καλάς δυνατότητας συγκρίσεως τής 
κεραμεικής τού Νότου μέ τήν κνωσιακήν ΜΜΙα καί τήν πρώιμον πολύχρωμον τής 
’Ανατολικής Κρήτης.

δ) Σχεδόν όλοι οι κυκλικοί τάφοι τής Μεσαράς έχουν κεραμεικήν χρονολογουμέ- 
μένην ασφαλώς είς τήν βαθμίδα τής πρωίμου πολυχρωμίας 2.

Ή πρώιμος κλαοαικη φάαιςί Γενικά.

Ή βαθμίς τής πρωίμου πολυχρωμίας αποτελεί ιστορικόν μέγεθος μέ ιδίαν οντό
τητα. Είς τήν άξιολόγησιν αυτήν βοηθούμεθα άπό τά κνωσιακά ομοιογενή σύνολα τής 
ΜΜ Ια φάσεως τού Evans, τά όποια δεικνύουν, ότι ή βαθμίς αύιή έξελίξεως τής μι- 
νωικής κεραμεικής άνέπτυξεν ίδιον ΰπέροχον ρυθμόν. Τον ρυθμόν τούτον δυνάμεθα 
νά παρακολουθήσωμεν καί είς τάς λοιπάς περιοχάς τής Κρήτης. Μεταξύ τής ΜΜ Ια

1 Πρβλ. τά έν αρχή τής παρούσης εργασίας καί 
σημ.4, σ· 29.’Επίσης σύγκρινε τήν τεϊοδόχην Festos X, 
είκ. 59,ι (σ. 135) μέ τά τών Πατερικιών, Annuario έ'.ά. 
είκ. 209.Α f. διά τήν κόσμησιν (=τυπική κόσμησις 
είς δλας τάς ΜΜ Ια ομάδας, πρβλ. διά τήν Κνωσόν 
π.χ. Mackenzie, JHS 1906, πίν. X. 7) καί 209. Β, 1-m, 
καθώς καί 210 f. διά τό σχήμα. Αί μικραί άωτοι 
τεϊοδόχοι Festos I, είκ. 59.4,5.7 είναι τυπικώταται 
διά τήν ΜΜ Ια-β κεραμεικήν είς δλην τήν Μεσαράν 
(βλ. προχείρως πίνακας VTM).

2 Σημειώνομεν τά χαρακτηριστικώτερα αγγεία εκ 
τών πινάκων VTM : πίναξ V : 4156, VI: άπαντα πλήν 
τής τεϊοδόχης 5067, VII: 5055, IX : 6861, 6860, — τά 
δύο ποτήρια καί τό πινάκιον τοΰ αύτοΰ πίνακος χαρα
κτηριστικά ΜΜ Ιβ, XIX: 4163. XXX: 4982, 4987, 
XXXV: άπαντα πλήν τών 5067, 5129, 5127, XXXVII: 
5143 (πολύχρωμον), XU : άπαντα=«φάσις Δρακό- 
νων», XI,V : μεσαία σειρά. Τά άγγεϊα ταΰτα δέν είναι 
βεβαίως τά μόνα τής εποχής ταύτης άλλ’ απλώς τά 
άσφαλέστερον χρονολογούμενα.
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φάσεώς του,— ή οποία αντιστοιχεί προς την ίδικήν μας βαθμίδα τής πρωίμου πολυ
χρωμίας—,κα'ι τής ΜΜ ΙΙα, ή όποια πρέπει νά έξισωθή μέ τον ίδικόν μας ώριμον 
κλασσικόν ρυθμόν (όπως αντιπροσωπεύεται από τό μέγα φαιστιακόν σύνολον τοΰ 
ανακτόρου Levi), τοποθετεί ό Evans μίαν ενδιάμεσον ψάστν, τήν ΜΜ Ιβ. Ή ώρι
μος κλασσική καμαραϊκή κεραμεική (μέ κύριον κέντρον τήν Φαιστόν) αντιπροσωπεύε
ται έν Κνωσφ λίαν έπαρκώς, ομοίως δέη πρώιμος πολύχρωμος κεραμεική (μέ πλούσια 
σύνολα έν Κνωσω) εις τήν Μεσαράν.

Ό πρώιμος πολύχρωμος ρυθμός έξειλίχθη διά μιας διαδικασίας αορίστου διάρ
κειας είς τον ώριμον κλασσικόν. Είναι μεγάλης σπουδαιότητος ή έξέλιξις αυτή νά γίνη 
καθ’ όλα κατανοητή. Ό σκοπός αυτός δέν είναι έν τούτοις εύκολον νά έπιτελεσθή. 
Προς τούτο θά άπητεΐτο μία έκτεταμένη έργασία, ή οποία δέν είναι δυνατόν ν’ άνα- 
ληψθή είς τά πλαίσια τής παρούσης μελέτης. Θά προσπαθήσωμεν έν τούτοις νά οί- 
κειωθώμεν τά προβλήματα καί νά προσψέρωμεν μίαν πρώτην συμβολήν είς τήν δια- 
σάψησίν των.

Ή ΜΜ Ιβ κεραμεική έχει έρευνηθή έλάχιστα, υπάρχουν έν τούτοις έπαρκή ευ
ρήματα (τών οποίων πολλά νέα), έπιτρέποντα μίαν ικανοποιητικήν κατανόησίν της. 
Πρέπει μόνον νά σημειωθή, ότι ή κεραμεική τής ψάσεως αυτής αντιπροσωπεύεται 
άνίσως είς τάς διαφόρους περιοχάς, άν καί υπάρχουν άρκεταί αποδείξεις, ότι ήτο έξη- 
πλωμένη πανταχοΰ τής Κρήτης. Έν δεδομένον μεγάλης σπουδαιότητος είναι, ότι ή 
λίαν χαρακτηριστική κατηγορία τής τραχωτής κεραμεικής (barbotine), ώς φαίνεται, 
κατεσκευάζετο κυρίως είς τήν Μεσαράν, όπου καί ανευρίσκεται άφθόνως είς τά περισ
σότερα κέντρα. Ή Κνωσός παρέσχεν έπίσης αρκετά δείγματα τραχωτής κεραμεικής, 
ενώ είς τάς λοιπάς περιοχάς εμφανίζεται ή κατηγορία αυτή κατά τό μάλλον ή ήττον 
σποραδικώς.

Δυνάμεθα νά δεχθώμεν, ότι τά δεδομένα αυτά αντιπροσωπεύουν καί τήν πρα. 
γματικήν κατάστασιν; Τά έργαστήρια τής Μεσαράς ανέπτυξαν καθ’ όλα τά φαινόμενα 
άπό τον πρώιμον πολύχρωμον ρυθμόν, ό όποιος ήτο πανταχοΰ έξηπλωμένος, τον 
πρώιμον κλασσικόν, τοΰ όποιου ουσιώδες τμήμα αποτελεί ή κατηγορία τών τραχω- 
τών. Ή περαιτέρω έξέλιξις προς τον ώριμον κλασσικόν ρυθμόν έτελειώθη ακολούθως 
είς τά αυτά έργαστήρια τής Μεσαράς, τών οποίων τήν πρωτοπορίαν, ώς δυνάμεθα 
βασίμως νά ΰποθέσωμεν, ειχον τά ανακτορικά έργαστήρια τής Φαιστού. Ή υπόλοιπος 
Κρήτη μόνον μέχρις ενός σημείου ήδυνήθη ν’ άκολουθήση τάς άπιστεύτους αύτάς έξε. 
λίξεις. Τήν όλην άπόστασιν ήδυνήθη, ώς φαίνεται, μόνον ή Κνωσός νά συμβαδίση, 
ένω τά υπόλοιπα κέντρα άπέμειναν είς τά μισά τοΰ δρόμου.

'Η μελλοντική έρευνα πρέπει νά διασαφήση τό πρόβλημα, είς ποιον βαθμόν 
ή έκτος τής Μεσαράς άνευρισκομένη πρώιμος καί ώριμος κλασσική κεραμεική κατε
σκευάζετο είς τοπικά έργαστήρια ή είσήγετο έκ τής Μεσαράς. Καί αυτή ή Κνωσός 
θά έπρεπε νά έξετασθή άπό τήν οπτικήν αυτήν γωνίαν. ’Ότι μία έξέλιξις, ώς ή ένταΰθα 
διατυπωθεΐσα (καί κατά τά φαινόμενα υπήρξε πράγματι τοιαύτη), είναι απολύτως δυ
νατή, δέν πρέπει νά μάς γεννήση απορίαν. ’Αρκεί νά σκεφθώμεν τά άνά?ιογα φαινό
μενα τής Ελληνικής έποχής μέ τήν άνθησιν τής αττικής κεραμεικής τοΰ μελανόμορφου 
καί έρυθρομόρφου ρυθμού, ή όποια ΰπερεφαλάγγισεν άπαντα τά ελληνικά κέντρα.
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Τά κεραμεικά σύνολα της πρωίμου κλασσικής φάσεως.

Θά συγκεντρώσωμεν εις τά εξής τάς σπουδαιοτέρας ομάδας ή τεμάχια τής πρωί
μου κλασσικής φάσεως, τών οποίων ή ακριβής ερευνά πρέπει ν’ άποτελέστ) την βάσιν 
διά μίαν μελλοντικήν αναλυτικήν εργασίαν περί τής φάσεως αύτής. Θά προσέξωμεν 
κυρίως τά στοιχεία εκείνα, τά όποια όδηγοΰν εις τήν ώριμον κλασσικήν φάσιν, ώστε 
νά όλοκληρωθή ή ιστορία τής έξελίξεως τής μινωικής κεραμεικής (αναπτυσσόμενη έν 
έκτάσει έν Kamares - Stil) μέχρι τής φάσεως αύτής. Θά περιορίσωμεν τήν έρευναν 
κυρίως εις τήν Κνωσόν και τήν Μεσαράν, καθ’ όσον εις τούς τόπους αύτούς έ'χομεν 
τά καλύτερα καί ασφαλέστερα κεραμεικά σύνολα τής έποχής αύτής.

Κνωσός.

Εις τήν Κνωσόν έ'χομεν έν σημαντικόν καθαρόν σύνολον από έν δάπεδον οικίας 
ύπό τήν δυτικήν αύλήν (δυστυχώς ατελέστατα δημοσιευμένον)]. Τό παν εις αύτήν τήν 
ομάδα σημαίνει μίαν εποχήν μεταξύ πρωίμου καί ωρίμου πολυχρωμίας. Κύπελλα τοΰ 
παλαιόθεν παραδεδομένου τύπου Βαφείου δεικνύουν ακόμη κρεμάμενα ή ίστάμενα 
τόξα εις ομάδας ή είς σειράς, κατά τρόπον, ό όποιος πράγματι εύρίσκεται εις τό μέσον 
τών παλαιοτέρων καί τών νεωτέρων παραδειγμάτων τής αύτής εξελικτικής γραμμής 1 2. 
’Άλλα σχήματα κυπέλλων είναι πλησιέστερα προς τήν ακολουθούσαν έξέλιξιν 3.

Καί τά κοσμηματικά θέματα έχουν χαρακτήρα δεικνύοντα φάσιν μεταβατικήν, 
ως π.χ. έν σύστημα μέ ζεύγη λοξών γραμμών (τά όποια προφανώς έσχημάτιζον γω
νιώδη θέματα) καί σειράς μεγαλυτέρων ή μικροτέρων δισκίων ώς καί είς δύο ανεξάρ
τητα σκέλη διαλελυμένων σιγμοειδών θεμάτων 4. Είς τούς πίνακας 20-29 δίδονται με- 
ρικαί νέαι εικόνες έκ τοΰ σπουδαιοτάτου κνωσιακοΰ υλικού (βλ. καί σχόλια πινάκων).

Κνωσιακά τραχωτά.

Ή όμάς αύτή δεν περιλαμβάνει δείγματα τραχωτών τοιαύτα είναι έν τούτοις είς 
άλλα κνωσιακά σύνολα γνωστά. Σπουδαιότερον φαίνεται, ότι ήτο τό West Polychrome 
Deposit, τού όποιου όμως δεν έγινε δυστυχώς δημοσίευσις, άλλ’ απλώς μάς δίδονται 
ύπό τού Evans μερικαί πληροφορίαι 5. Ή όμάς αύτή είχε κατά τον Evans μεγάλην

1 Bvans, BSA 10, 1903-4, σ. 14 κέξ. καί είκ. 4: εκεί 
χαρακτηρίζεσαι ή όμάς MM II. Palace I, σ. 186 κέξ. 
καί είκ. 136 (ή αύτή είκών!)· PendlKbury, Έγχειρί- 
διον, σ. 109 κέξ. καί πίν. XVII. 2-4, μερικαί καλύτεροι 
εικόνες. Ωραία έγχρωμος είκών ενός γεφυροστόμου 
σκύφου έν Marinatos-Hirmer, πίν. VI κάτω (τό 
αύτό, PendlEBURy, αύτ. πίν. XVII.C, άριθ. Μου
σείου 4390) ί Ή διδόμενη έκεΐ χρονολόγησις (MM II) 
εσφαλμένη. Πρβλ. κατωτέρω δωμάτιον LXV («πρό- 
χους μέ δισκιορόδακας») τήν «φάσιν τών δισκιορο- 
δάκων».

2 Πρβλ. τά κύπελλα, PendkEBURY, έ.ά. πίν. XVII·
3.a καί c άφ’ ένός μέ τά παλαιότερα παραδείγματα τοΰ

Μόχλου, Palace I, είκ. 76, ή τοΰ Παλαικάστρου, 
BSA Suppl. I, π.χ. πίν. V καί άφ’ ετέρου μέ τά κλασ
σικά τής Φαιστοΰ, π.χ. Annuario 1952-54, είκ. 68. b-c.

3 Palace I, είκ. 136. g,o,p (=Pendlebdry, έ.ά. 4). 
Διά τό κύπελλον είκ. 136. ο, πρβλ. τά κλασσικά έν 
Mackenzie, JHS 23, 1903, εγχρ. πίν. V.2-3. Διά τά 
κύπελλα g (ενταύθα πίν. 29) καί p πρβλ. Mackenzie, 
αύτ. 1 καί Annuario 1952-54, είκ. 61.

4 Palace I, είκ. 136.h (=τό μέγα άγγεϊον είς τό 
μέσον), ένταΰθα πίν. 20-21.

5 Palace IV.1, σ. 97 κέξ. Περί τραχωτών πρβλ. 
ακόμη Palace I, σ. 239 κέξ.
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πρόσμειξιν MM II κεραμεικής. Σημαντική είναι ή πληροφορία, δτι ύπερέκειτο ΜΜ Ια 
στρώματος. Δυστυχώς δεν γνωρίζομεν περί ούδενός των υπό τοΰ Evans άπεικονιζομέ- 
νων οστράκων έπακριβώς, αν προέρχεται από την περ'ι ής ό λόγος ομάδα, καθ’ όσον 
οΰτος, θέλων μόνον να έκθεση θεωρίας περί τής καταγωγής τών τραχωτών, ούδεμίαν 
παρέχει περαιτέρω πληροφορίαν. Οΰτω άναφέρονται παλαιόθεν γνωστά τεμάχια (άπό 
τάς εργασίας Hogarth-Welch και Mackenzie) όμοΰ μετά νεωτέρων χάριν τής 
θεωρίας περί θαλασσίων οστράκων — χωρίς ακριβή στοιχεία προελεΰσεως. Περιορι- 
ζόμεθα κατωτέρω εις όλίγας παρατηρήσεις.

Πρωτο-τραχωτά.

Εις άλλον τόπον (Kamares - Stil, VII) έξετάζονται τά κνωσιακά Μ Μ Ια αγγεία μέ 
κομβιωτήν τράχωσιν καί γίνεται αναφορά εις τά όμοια τής Μεσαράς (κυρίως τών Δρα- 
κόνων, VTM). Εις Γοΰρνες απαντάται όμοια πρώιμος τεχνική τραχώσεως επί αγγείων 
τινών (Γοΰρνες, ΑΔ 4, 1918, άρ. 15, 17, 20). Τά αγγεία τών Γουρνών (νά μή γίνεται 
σύγχυσις μέ τά Γουρνιά) έπιτρέπεται νά θεωρηθούν ολίγον νεώτερα τών τής Κνωσοΰ 
καί τών Δρακόνων, καθ’ όσον φέρουν σειράς μικροτέρων καί πυκνοτέρων κομβίων. Ή 
κομβιωτή τράχωσις (Knopfclienbarbotine) πρέπει νά θεωρήται έν γένει άρχαιοτέρα τής 
τραχώσεως επιφάνειας («Barnacle Work» τοΰ Evans) ώς καί τής ακανθωτής τραχώ
σεως («Prickle Ornament» τοΰ Evans). Δείγματα τραχώσεως επιφάνειας παρατη
ρούνται πάντως καί εις ΜΜ Ια ομάδας, αλλά ελάχιστα (ώς εμφαίνει ή στάθμη τών 
δημοσιεύσεων) λ Εις τους πίνακας 10-19 δημοσιεΰομεν πρώιμα τραχωτά καί σύγχρονα 
αυτών εκ Μεσαράς καί Κνωσοΰ, χαρακτηριστικά τής φάσεως ταύτης.

Τρίωτος πρόχους.

Ή καλώς διατηρηθεΐσα τραχωτή πρόχους τής Κνωσοΰ (πίν. 24) 2 δύναται νά 
θεωρηθή αριστούργημα τοΰ πρωίμου κλασσικού ρυθμοΰ τής τραχωτής κεραμεικής. 
Τό σχήμα τοΰ αγγείου είναι ώς βασικός τύπος λίαν χαρακτηριστικός τοΰ τραχωτοΰ ρυ
θμοΰ: Μία ραμφόστομος πρόχους, ή οποία πλήν τής συνήθους ίσχυράς κυλινδρικής 
λαβής έχει δύο επί πλέον λαβάς εις τάς πλευράς, επίσης καθέτους αλλά μίκροτέρας 
καί ταινιωτός. Αί πλάγιαι αύταί λαβαί αρχίζουν συνήθως ολίγον κατωτέρω τοΰ χεί
λους καί ενώνουν τον λαιμόν μετά τοΰ ώμου. Δεν είναι ορθόν νά ονομάζεται ό τύπος 
άμφορεύς, διότι ό χαρακτήρ τής πρόχου, —ή καθορίζουσα τήν λειτουργίαν τοΰ αγ
γείου σχέσις είναι ή τής κυρίας λαβής προς τήν πρόχυσιν — δεν παραβλάπτεται. Πρό
κειται περί σχήματος τυποποιηθέντος εις τήν Μεσαράν. Πολλά είναι τά αγγεία τοΰ 
τύπου τούτου εις τήν Grande Tomba τής 'Αγίας Τριάδας (πίν. 12-13, άρ. 3975, 
3990, 3991) 3. Εις τήν Φαιστόν αντιπροσωπεύονται εις τήν κεραμεικήν τής φάσεως 
'Αγίας Φωτεινής μέ ώραΐα παραδείγματα (βλ. κατωτέρω).

1 Βλ. Mackenzie, JHS 23,1903, είκ.1 άρ. 5-6. Pa
lace IV. 1, είκ. 54 (σ. 86), 67-68 (σ. 102). Κομβιωτή 
τράχωσις έν Μεσαρα: Έκτος τής σημαντικής όμάδος 
τών Δρακόνων βλ. ακόμη Κουμάσα, VTM, πίν. XXX 
άριθ. 4982, Καλαθιανά, VTM, πίν. XLV άριθ. 5696, 
Πορτί, VTM, πίν. VI άριθ. 5066. Τά άγγεΐα αυτά νά

συγκριθοϋν μεταξύ των καί μέ τήν πρόχουν τών Δρακό
νων άριθ.4956, VTM, πίν.ΧΚΙ, ενταύθα πίν. 10 κάτω 
αριστερά.

2 Βλ. σημ. 1 σελ. 71.
3 Grande Tomba, είκ. 133.b, 135, 136, 139, 140, 

141, 143.a-b, πίν. XVII.c, έγχρ. πίν. XIX. f, Museo
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To κνωσιακόν άγγεΐον διαφέρει άπό δλα τά άλλα μέ το ώραΐον, ίσόρροπον ώοει- 
δές σχήμα του. Αί πλάγιαι λαβα'ι είναι επίσης μικρότεραι έν συγκρίσει προς τά παρα
δείγματα τής Μεσαράς. Ή τραχωτή κόσμησις είναι εις τό άγγεΐον τοϋτο 1 ύποτετα- 
γμένη εις την πολΰχρωμον γραπτήν. Έπί τοϋ άνω σώματος είναι έζωγραφημένα τέσ- 
σαρα μεγάλα τριγωνικά ή προς τά άνω στενοΰμενα τετράπλευρα θέματα περιβαλλό
μενα άπό τράχωσιν επιφάνειας μέ λευκήν ζωγράφησιν. Εις την μέσην τοΰ άγγείου 
υπάρχει πλατεία ταινία δι’ άνοικτοΰ έρυθροΰ, άφ’ ής κρέμανται ζεύγη μεγάλων λευκών 
τόξων έπί τοΰ βερνικιού τοΰ κάτω σώματος. Τό καστανόν βερνίκιον εμφανίζεται είς τό 
κάτω μέρος καί είς τον λαιμόν, τό ράμφος, τάς λαβάς καί τούς πέριξ χώρους. Οΰτω 
διατηρεί τό άγγεΐον την οργανικήν αυτοτέλειάν του, ή δε κόσμησις τοΰ άνω σώματος 
εμφανίζεται ώς μία λάμπουσα έορταστική ζακέττα, τήν οποίαν φορεΐ τό άγγεΐον. Πε
ρισσότερον οργανικόν χαρακτήρα έχει άντιθέτως ή τράχωσις είς έν είδος όδοντώσεως 
έπί των χειλέων.

Τό θέμα τής έρυθράς ταινίας μέ έξαρτώμενα λευκά τόξα επαναλαμβάνεται καί 
κατά τήν άνω άπόληξιν των τραχωτών επιφανειών, ή όποια δέν είναι όριζοντία, άλλά 
σχεδόν κυματοειδής, διότι περιθέει τάς λαβάς. Έδώ είναι ή ταινία στενοτέρα τά δε 
τόξα ίστάμενα (όχι κρεμάμενα) πολύ μικρότερα είς μονήν σειράν. Ή όλη κόσμησις 
τοΰ άνω άγγείου έμφανίζεται ώς είδος ζωφόρου, τής όποιας τό έ'δαφος είς τό κάτω 
μέρος έχει όριζοντίαν άπόληξιν, ένώ είς τό άνω εισδύει είς τούς χώρους μεταξύ τών 
λαβών. Τό καθ’ αύτό βάθος άποτελοΰν αί τραχωταί έπιφάνειαι, αί περιβάλλουσαι 
τά κύρια ζωγραφητά θέματα.

Τά κύρια κοσμήματα έχουν πλαισίωσιν άπό καθέτους ταινίας δι’ έρυθροΰ σκοτει
νού μέ έπιζωγράφησιν λευκών κυματοειδών γραμμών. Τό έμβαδόν τών κυρίων κοσμη
μάτων είναι κιτρινωπόν καί χρησιμεύει ώς βάθος δι’ έτερα θέματα : Πλατεΐαι οριζόν
τιοι ταινίαι διά σκοτεινού έρυθροΰ (δίκην κλίμακος) μέ λεύκάς έπιζωγραφημένας στι-

Pigorini, πίν. XII. 2. Μερικού καλύτεραι εικόνες έν 
Zervos, Crete, είκ. 310-312. "Απαντα τά αγγεία προ
έρχονται άπό τά μικρά δωμάτια πλησίον τής Μεγάλης 
Θόλου ( : eamerette a sud della tholos A). ’Ιδιαιτέ
ρως πρέπει ν’ άναφερθοϋν τό άγγεΐον Grande Tomba, 
είκ. 27 (άνευ τραχώσεως) μέ οριζόντιας πλαγίας λαβάς, 
αντί καθέτων, έπί τών ώμων καί τό αύτ. εν είκ. 142 με 
δύο μικράς, επίσης όριζοντίας πλαγίας λαβάς έπί τοΰ 
λαιμού, είς τήν θέσιν όπου είς άλλα πρωιμώτερα καί 
ΰστερώτερα αγγεία τοποθετούνται οί πλαστικοί ο
φθαλμοί. Τράχωσις έπιφανείας καί έν είδος έξειλιγμέ- 
νης, — είς τήν πρώιμον κλασσικήν φάσιν συνηθεστά- 
της —, κομβιωτής τραχώσεως άπό μικρά άκανθοειδή 
εξάρματα,— τήν όνομάζομεν «άκανθωτήν τράχωσιν» 
(6 Evans «Prickle Ormament»)—, χρησιμοποιούν
ται είς τάς τριώτους πρόχους έξ Ισου. "Οπως είς τά 
πλεΐστα τραχωτά άγγεΐα συνεδυάζοντο καί είς τά 
ένταΰθα άναφερόμενα αί τραχωταί κοσμήσεις προ
φανώς μέ πολτίχρωμον ζωγράφησιν (σκοτεινόν βερ
νίκιον, έρυθρόν, λευκόν): καλήν έγχρωμον εικόνα

βλ. έν Marinatos-Hirmer, πίν. IV κάτω δεξιά. ’Από 
τήν Κουμάσαν άπεικονίζονται τρία άγγεΐα έγχρώμως· 
VTM, πίν. V άρ. 4971, 4972, 4973. Άπό τις Γοΰρνες 
παραδίδεται έπίσης έν άγγεΐον, ΑΛ 1, 1915, σ. 61, είκ. 3 
μέσον (πολύ κακή είκών).

1 Πρβλ. τήν περιγραφήν έν Palace I, σ. 179-180 
καί HoGarth-Welch, σ. 84 (άριθ.7). Ό Evans δίδει 
έ ά. είκ. 128, έν σχέδιον (ή ίσως είναι κατά τήν συνή
θειαν τοΰ Evans έπιζωγραφημένη φωτογραφία;) τοϋ 
άγγείου, τό όποιον έχει ωρισμένας διαφοράς έν σχέσει 
μέ τήν έ'γχρωμον εικόνα παρά HOGARTH-WELCH, 

έ'γχρ. πίν. VI. 1: κάπως βαρύτερον σχήμα, μέ έλλεί- 
πουσαν τήν άνοικτύχρωμον ταινίαν τής βάσεως. Τήν έγ
χρωμον εικόνα δίδει καί ό Evans έν Palace IV. 1. 
πίν. XXVIII. PendlEbury, Έγχειρίδιον, πίν. XVII. 
l.b. Ό Schachkrmeyr, Die minoische Kultur des 
alten Kreta, 1964, είκ. 30. a, δίδει τήν εικόνα έκ 
Palace I. Καλαί φωτογραφίαι τοϋ άγγείου δέν υπάρ
χουν (αί τοϋ ήμετ. πίνακος 24 δημοσιεύονται απλώς 
πρός πρόχειρον κάλυψιν τής άνάγκης).
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γμάς καί άνοικταί έρυθραί ταινίαι εις φοράν ζίκ-ζάκ μέ έπιζωγραφημένας λεύκάς και 
πλαισιούσας έρυθράς στιγμάς. Ότι τά έπ'ι μέρους θέματα τής γραπτής κοσμήσεως τής 
πρόχου δΰνανται να παρακολουθηθούν προς τά όπίσω μέχρι τής λευκής κεραμεικής, 
φαίνεται έκ πρώτης όψεως 1 2. Ότι εξ άλλου εύρισκόμεθα χρονικώς υπέρ την βαθμίδα 
τής πρωίμου πολυχρωμίας δΰναται νά δειχθή διά τής συγκρίσεως μέ τάς πλέον προ
χωρημένος από τάς κοσμήσεις τής βαθμίδος αυτής, π.χ. τάς έπ'ι των οστράκων τών 
οικιών υπό τ'ις Κουλούρες 3.

’Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι εις αυτό τό άγγεΐον ή πολλαπλότης τών ζωγρα
φικών έδαφών: Τό καστανομέλαν βερνίκιον αποτελεί την καθ’αυτό επιδερμίδα τοΰ 
αγγείου, έπί τής οποίας έ'χει τό δλον διακοσμητικόν σύστημα έκτελεσθή (φορεθή). 
Αί λευκαι τραχωταί έπιφάνειαι αποτελούν κατόπιν τό έ'δαφος διά τά κύρια κοσμήματα, 
εις δέ τά τελευταία ταΰτα χρησιμεύει ή κιτρινωπή εσωτερική επιφάνεια ώς έδαφος διά 
τά πληροΰντα θέματα.

Εις την πολλαπλότητα τών χρησιμοποιηθέντων χρωμάτων (καστανομέλαν, σκο
τεινόν ερυθρόν, ανοικτόν ερυθρόν, λευκόν, κίτρινον) ενθυμίζει τό άγγεΐον την γνω
στήν πρώιμον πολύχρωμον πρόχουν έκ τής Δυτικής Αυλής (BSA 11, 1904-5, 
έγχρ. πίν. I).

Γωνιωτόν κύπελλο ν.

Έν αριστούργημα μέ φειδωλήν τράχωσιν είναι τό ύπό τοΰ Evans όμοΰ μέ τήν 
έξετασθεΐσαν πρόχουν δημοσιευόμενον κύπελλον (ένταΰθα πίν. 25, άρ. 8388) 3 τού 
κλασσικού γωνιωτού τύπου (Knicktasse), τό όποιον κοσμείται μέ μεγάλα μονά κρι
νοειδή άνθη καί δισκιορόδακας. Τό σχήμα ώς τύπος άπαντα ήδη είς τήν λευκήν κε- 
ραμεικήν4, έμφανίζεται δέ, ώς δεικνύει τό παρόν κύπελλον, κατά τήν πρώιμον κλασσι
κήν φάσιν είς τήν οριστικήν τυπικήν μορφήν του.

Έν τεμάχιον ασκού, τό όποιον μαρτυρεί τήν ύπαρξιν τού σπανίου τούτου σχήμα
τος καί είς τήν παρούσαν φάσιν καί μερικά όστρακα ακόμη, είναι τά υπόλοιπα δημο
σιευμένα δείγματα τών κνωσιακών τραχωτών 5. Διά πλουσιώτερα σύνολα πρέπει νά 
στραφώμεν προς τήν Μεσαράν.

Crande To mb a,

Ή νεκρόπολις τής 'Αγίας Τριάδας άνεσκάφη τά έτη 1903-1904. Ή δημοσίευσις 
τοΰ Μεγάλου Τάφου έπέπρωτο νά καθυστερήση έπί τρεις πλήρεις δεκαετίας. Μόλις τό 
1933 έδημοσίευσεν ή L. Βαντι τά ευρήματα τού μεγάλου κυκλικού τάφου καί τών μι-

1 ’Επί μέρους στοιχεία τοΰ διακοσμητικοΰ συστήμα
τος : σειραί τόξων, τριγωνικά θέματα, κυματοειδείς 
γραμμαί, ζίκ-ζάκ, στίγμωσις κλπ., δλα κοινά είς τήν 
βαθμίδα τής λευκής κεραμεικής.

2 PendeBBORY, BSA 30, πίν. XIV. Πρβλ. έπίσης 

Mackenzie, JHS 26, 1906, πίν. VII.
3 Palace IV. 1, έγχρ. πίν. XXVIII.c.

4 Πρβλ. π.χ. BSA, Suppl. I, πίν. IV.f.
5 Palace IV. 1, έγχρ. πίν. XXVIII.b και είκ. 73 

(βλ. έπίσης είκ. 54, αΰτ.). Πρωιμωτέρα είναι προφανώς 
ή καρποδόχη (διατηρείται μόνον ό πούς) μέ κομβιωτήν 
τράχωσιν Mackenzie, JHS 26, 1903, σ. 175, είκ. 2. 
“Ετερον τεμάχιον καρποδόχης, Palace I, έγχρ. πίν. Ib., 
ανήκει προφανώς είς τήν ΜΜ Ιβ φάσιν.
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κρών δωματίων ύπεράνω (νοτίως) αύτοΰ. Διά κρητικά μέτρα είναι ή δημοσίευσις αΰτη 
πρότυπος λ

Έκτος των τριώτων πρόχων (πρβλ. σημ. 3, σ. 70) υπάρχει επίσης αριθμός προχων 
τοΰ συνήθους τΰπου με μίαν λαβήν, αί όποιαι επίσης κοσμούνται με τράχωσιν επιφά
νειας. 'Όλα αυτά τά τραχωτά αγγεία τής 'Αγίας Τριάδας δεικνύουν τόσον μεγάλας 
ομοιότητας προς άλληλα, ώστε δυσκόλως δΰναται νά μάς διαφυγή ή σκέψις, ou είναι 
προϊόντα τοΰ αυτού εργαστηρίου. Δεν θά είσέλθωμεν ένταύθα εις συστηματικήν άνά- 
λυσιν άλλ’ απλώς θά σημειώσωμεν τά σπουδαιότερα στοιχεία 1 2:

Τά περισσότερα αγγεία κοσμούνται με τράχωσιν έπιψανείας συνδυαζομένην μέ 
σκοτεινήν γραπτήν κόσμησιν (τρία τυπικά παραδείγματα εν πίνακι 14). Ή τράχωσις 
εκτείνεται έπΐ τού άνω σώματος και ενίοτε ολίγον κάτω από τήν μέσην λαιμός και 
κάτω σώμα δεν έχουν συνήθως, άντιθέτως υπάρχει συχνά είς τό στόμιον (χείλη) καί 
τάς λαβάς (κυρίως τάς πλαγίας). Ή τραχωτή επιφάνεια ορίζεται κάτω μέ μίαν 
πολύ πλατείαν γραπτήν ζώνην όμοια υπάρχει συνήθως και χαμηλότερον επί τής βά- 
σεως. Έπ'ι τού λαιμού ζωγραφίζονται στενότεροι ταινίαι. ΈπΙ τής τραχωτής επι
φάνειας ζωγραφίζονται σκοτεινά δισκία, συνδυαζόμενα και μέ άλλα θέματα, όπως είς 
τήν τραχωτήν επιφάνειαν έξηρημέναι συστρεφόμενοι ζώναι μέ έπιζωγράφησιν σκο
τεινών ταινιών (πίν. 14)3, θέματα τόξων 4 ή άλλα στοιχεία 5.

Τά πλέον ένδιαφέροντα αγγεία είναι τά εξής (οί αριθμοί κατά τήν δημοσίευσιν 
τής Βαντι) :

α) Μία τρίωτος πρόχους (άρ. 299) 6 μέ φειδωλήν τράχωσιν. Ή κυρία κόσμησις 
άποτελεΐται από μεγάλας μονάς τραχωτάς σπείρας (Schnurspiralen). Τά τραχωτά στοι
χεία είναι λευκά επί καστανερύθρου αλοιφής καί πλαισιοΰνται (μόνον από τήν μίαν 
πλευράν) από στενάς έρυθράς ταινίας.

1 Ε. Stefani, La Grande Tomba a Tholos di 
Hagia Triada, Annuario 1930-31, a. 147 κέξ. (: είδος 
έκθέσεως άνασκαφικής μέ μερικά αρχιτεκτονικά σχέδια). 
L. Βαντι, La Grande Tomba a Tholos di Hagia 
Triada, αΰτ. σ. 155 κέξ. (: δημοσίευσις των ευρημά
των). Πρβλ. ακόμη Museo Pigorini, σ. 45 κέξ., τρα
χωτά αγγεία έν πίν. XII: οκτώ πρόχοι μή άπεικονιζό- 
μεναι υπό της Βαντι. Μερικαΐ νεώτεραι εικόνες έν 
ZERVOS, Crete, είκ. 310 κέξ. Τό άγγεΐον, αΰτ. είκ. 311, 
μέσον (ή «πρόχους μέ μετάλλια ροδάκων»), προέρχεται 
από τόν μικρόν κυκλικόν τάφον ·■ Περί τούτου καί τών 
γειτονικών δωματίων βλ. R. Paribeni, Ricerche nel 
Sepolcreto di Hagia Triada, MA 14, 1904, στ. 677 κέξ.» 
τό άγγεΐον : έ'γχρ. πίν. XLII2.

2 Διά τά έπι μέρους χαρακτηριστικά, τά άπαντώμενα 
είς πλείονα παραδείγματα, βλ. τάς εικόνας είς τάς ση- 
μειωθείσας δημοσιεύσεις (αμέσως άνωτ. σημ. 1).

3 Museo Pigorini, πίν. XII. 1,4, 5, Grande Tomba,
είκ. 147 (πρβλ. 146 μέ καθέτους ταινίας, κατά τήν σύν
ταξιν συγγενές μέ τήν κνωσιακήν πρόχουν, καί 133 a,

όπου ή τράχωσις δέν άπλοΰται έπι τής έπιφανείας, 
αλλά χρησιμοποιείται μόνον διά τάς συστρεφομένας 
ταινίας).

4 Grande Tomba, είκ. 145, Museo Pigorini, 
πίν. XII3.

5 Τό άγγεΐον Grande Tomba είκ. 137 (προφανώς τό 
αυτό έν Zbrvos, Crete, είκ. 310 αριστερά) μέ ακαν
θωτήν τράχωσιν είς διάταξιν έπιφανείας, δεικνύει κύ
κλους, τών οποίων ή έπιφάνεια έκοσμεΐτο ίσως μέ γρα
πτούς ρόδακας (πρβλ. τήν πρόχουν τής σημ. 3 σ. 74). 
Τό άγγεΐον Grande Tomba είκ. 135 (ενταύθα πίν. 12, 
κάτω δεξιά), δεικνύει σειράς μικρών λευκών δίσκων 
έν συστροφή καί επίσης περί τόν λαιμόν καί τήν λα
βήν. Βλ. άκόμη τό άγγεΐον είκ. 138, αΰτ., μέ σειράν 
είδους «θεμάτων φασιόλων».

6 Grande Tomba, σ. 225 άρ. 299 (είκ. 136 καί 
έγχρ. πίν. XIX f.), Zervos, Crete, είκ.310 δεξιά. Διά 
τάς μεγάλας μονάς σπείρας πρβλ. τό άγγεΐον τοΰ Πα- 
λαικάστρου, BSA Suppl. I, πίν. IX d.

10
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β) Μία άλλη πρόχους (άρ. 294) 1 κοσμείται μέ μίαν άπό τάς γνησιωτέρας συ- 
στροφάς έκτελουμένην διά τραχώσεως. Μεταξύ των συστρεφόμενων τραχωτών θεμά
των (σχοινιών) είναι έζωγραφημέναι άνά τρεις λευκαί γραμμαί εις παράλληλον, επί
σης συστροψικήν, φοράν.

γ) Μία τρίωτος πρόχους (άρ. 338) 2 δεικνύει ώραίαν πολύχρωμον, καλώς διατη- 
ρουμένην κόσμησιν, μέ κύρια θέματα άπό τοΰ λαιμού κρεμάμενα μεγάλα τρίγωνα μέ 
ακανθωτήν τράχωσιν. 'Όμοια τρίγωνα ΐστανται εις τάς πλευράς τοΰ αγγείου. Τά τρί
γωνα είναι λευκά καί πλαισιοΰνται άπό έρυθράς ταινίας, ενώ τό καθ’ αυτό έδαφος 
τοΰ αγγείου φέρει κυανομέλαν βερνίκιον. Όριζόντιαι ταινίαι καί μικρά κυκλικά θέ
ματα συμπληρώνουν τό σύστημα.

δ) ”Ας άναφερθή τέλος ή πρόχους μέ μετάλλια ροδάκων 3 άπό τον μικρόν κυ
κλικόν τάφον, ή οποία δέν άπέχει πολύ χρονικώς άπό τά άγγεΐα τοΰ Μεγάλου Τάφου 
καί είναι προφανώς σύγχρονος τής πρόχου άρ. 338 (άνωτ. γ). Πράγματι τά δύο τε
λευταία αγγεία (γ - δ) πρέπει νά θεωρηθούν, λόγφ τής ώριμωτέρας τραχώσεως καί τής 
ωραίας πολυχρώμου κοσμήσεώς των, τά νεώτατα τής όλης όμάδος τραχωτών τής 
'Αγίας Τριάδας.

Λοιπά ί ομάδες.

Ή κεραμεική τοΰ μεγάλου ταφικοΰ καί λατρευτικού κέντρου τής 'Αγίας Τριάδας 
(κυκλικοί τάψοι Α, μέγας, καί Β, μικρός, μέ συναπτόμενα καί γειτονικά σύνολα δωμα
τίων) δέν μάς προσφέρεται πάντοτε εις τάς δημοσιεύσεις μέ άκριβή στοιχεία προ- 
ελεύσεως. Μάς άπομένει διά την χρονολόγησιν ή τεχνοτροπική άνάλυσις. Πλήν τών 
τραχωτών διακρίνονται τρεις άκόμη ομάδες κεραμεικής, έκάστη μέ ίδιον χαρακτήρα. 
Τάς άναφέρομεν μέ όλίγας λέξεις :

Πρώιμα πολύχρωμα άγγεΐα.

Εις άριθμός άγγείων 4 άντιπροσωπεύουν καλώς τον πρώιμον πολύχρωμον ρυ
θμόν έν Μεσαρά. Τεϊοδόχαι, πρόχοι, κύπελλα, μέ κυριαρχούσαν κόσμησιν λευκών καί 
ερυθρών καθέτων ταινιών, έχουν τόσον στενήν συγγένειαν προς άλληλα, ώστε ενδεχο
μένως είναι έργα τοΰ αυτού εργαστηρίου.

'Ώριμα πολύχρωμα άγγεΐα.

Εις τήν ώριμον κλασσικήν φάσιν χρονολογούνται επίσης άσψαλώς μερικά άγγεΐα. 
Προέρχονται άπό τήν περιοχήν τής μικράς θόλου, δπου εύρέθη καί ή περίφημος σαρ-

1 Grande Tomba, σ. 224, άρ. 294 (εϊκ. 134 καί 
εγχρ. πίν. XIX d), ZERVOS, Crete, είκ.122 μέσον (μέ 

έσφαλμένην προέλευσιν). Όμοιαι πρόχοι μέ ανάγλυ
φους συσιροφάς έκ Δρακόνων καί Σπηλαίου Καμαρών, 
ευθύς κατωτέρω.

2 Grande Tomba, σ. 234, άρ. 338, πίν. XVII c,

ZERVOS, Crete, είκ. 311 αριστερά, ωραία εγχρ. φω

τογραφία: Marinatos - Hirmer, πίν. IV κάτω δεξιά.

3 ΜΑ 14, 1904, εγχρ. πίν. XLII 2 (κείμ.: στ. 683). 
ZERVOS, Crete, είκ. 311 μέσον (πρβλ. άνωτ. σημ. 1 
σ. 73).

4 Τά πέντε άγγεΐα Grande Tomba, εγχρ. πίν. XVIII 
καί είκ. 22, 36, 157.
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κοψάγος, κα'ι δεικνύουν, δτι τό ταφικόν σύνολον έχρησιμοποιειτο καί εις αυτήν την 
εποχήν (ϊσως μόνον διά λατρευτικούς σκοπούς) ι.

’Αγγεία μέ σκοτεινήν κόσμησιν.

Τα αγγεία μέ σκοτεινήν κόσμησιν τοΰ Μεγάλου Τάφου πρέπει νά μάς απασχολή
σουν περισσότερον. ’Ανήκουν εις μίαν κατηγορίαν κεραμεικής, ή οποία ανευρίσκεται 
εις τά περισσότερα κέντρα καί δεν είναι πάντοτε εύκολον νά χρονολογηθή ακριβώς 1 2·

Π ρ ό χ ο ι.

Αί τέσσαρες πρόχοι άρ. 284-287 3 είναι ασφαλώς σύγχρονοι καί πιθανώτατα 
έργα τής αυτής χειρός. Πρόκειται περί αγγείων πτωχής έμφανίσεως καί κοσμήσεως. 
Τό σχήμα τής πρόχου διατηρεί καί είς τά τέσσαρα ιόν ΜΜ Ια τύπον καί άνταποκρί- 
νεται πλήρως προς τά τραχωτά παραδείγματα τοΰ αύτοΰ τόπου. Έάν λάβωμεν ύπ’δψιν 
καί τό γεγονός, δτι τά πλείστα τραχωτά παραδείγματα φέρουν συμπληρωματικός σκο
τεινός κοσμήσεις, συγγενείς τών κοσμήσεων τών τεσσάρων πρόχων (π.χ. δμοιαι πλατειαι 
όριζόντιαι ταινίαι), πρέπει νά δεχθώμεν, δτι αί δύο ομάδες πρόχων είναι σύγχρονου

Αί σκοτειναί κοσμήσεις τών τεσσάρων αγγείων ενθυμίζουν ίσχυρώς τάς κο
σμήσεις τής λευκής κεραμεικής. "Απαξ εμφανίζεται τό «feathery design» (άρ. 284) καί 
τρις ηνωμένα κυκλικά κοσμήματα (285-287).

’Ας σημειωθή έπί πλέον ή μικρά προσοχή κατά τήν έκτέλεσιν τών γραπτών θε
μάτων: Πρόκειται περί χαρακτηριστικού, τό όποιον είς τήν λευκήν κεραμεικήν απο
τελεί σχεδόν διακοσμητικήν αρχήν. "Ολα αύτά τά στοιχεία οδηγούν προφανώς είς μίαν 
πρώιμον χρονολόγησιν τής παρούσης όμάδος καί επομένως κατ’ ανάγκην καί τής όμά- 
δος τών τραχωτών τής Grande Tomba, τά όποια (έξαιρουμένων τών δύο νεωτέρων 
κομματιών) εΰρίσκονται χρονικώς προ τής κατηγορίας τών ώριμων πολυχρώμων τρα
χωτών. Είς τήν Φαιστόν έχομεν τώρα πλούσιας ομάδας τραχωτών (βλ. κατωτ. «φάσις 
'ΑγίαςΦωτεινής» σ. 77 κέξ.), τά όποια είναι πράγματι πολύ περισσότερον προχωρη
μένα καί αξίζουν δικαίως τό δνομα «πρώιμος κλασσική φάσις».

Μετά τής όμάδος τών τεσσάρων πρόχων πρέπει νά συγκαταριθμηθούν μερικά 
αγγεία ακόμη, δπως πρόχοι4 καί αμφορείς μέ όριζοντίας λαβάς (Schulterampho- 
ren)5. Δύο ασκοειδείς πρόχοι 6 μέ κάθετα τόξα ή συστρεφομένας ταινίας ανήκουν είς 
μίαν κατηγορίαν, περί τής όποιας θά όμιλήσωμεν καί κατωτέρω σ. (82-837).

1 Τό κΰπελλον έν Paribsni, ΜΑ 14, εγχρ. 
πίν. XLII 4 (ϊσως έπίσης τό τεμ.άρ. 3, ενώ τό «tum
bler» άρ. 1 ανήκει μάλλον είς τήν πρώιμον κλασσικήν 
φάσιν) καί τά δυο αγγεία αύτ. εγχρ. πίν. XLIII.

2 ’Αντίστοιχος κεραμεική εις Μάλια (Premier Char- 
nier), Κράσι. Γοΰρνες, Κουμάσαν κλπ.

3 Grande Tomba, είκ. 125-129 καί εγχρ. πίν. XIX c.

4 Αύτ. είκ. 124.
5 Αύτ. είκ. 150 (έπίσης εγχρ. πίν. XIX a-b), 154. 

Πρβλ. σχόλια είς ήμέτ. πίνακα 19.
6 Αύτ. είκ. 130-131.
7 Αί τρεις πρόχοι Grande Tomba, είκ. 16, πρέπει 

νά χρονολογηθούν πολύ ένωρίτερον, ϊσως είς τήν βα
θμίδα Κουμάσας·

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:42:37 EEST - 54.161.213.156



76 ’Αντωνίου Ά. Ζώη ΑΕ 1965

Δρακόνες, Σπήλαιον Καμαρών, Πατερικιίς.

Άνεφέρθη ανωτέρω ή σημαντική κεραμεική όμάς των Δρακόνων ', χρονολογη- 
θεϊσα εις μίαν πρώιμον φάσιν τών πρώτο-τραχωτών. Έκτος των αγγείων με κομβιω- 
τήν τράχωσιν υπάρχουν εις την ομάδα αυτήν επίσης ώραΐα παραδείγματα με συ- 
στρεφομένην τράχωσιν σχοινιών (tordierende Schnurbarbotine), έντελώς δμοια προς 
τό άγγεΐον τής 'Αγίας Τριάδας (άρ. 294, άνωτ. β), το όποιον μόνον φέρει λεύ
κάς ταινίας. ’Έχει ασφαλώς σημασίαν, ότι ή όμάς τών Δρακόνων δεν περιλαμ
βάνει κανέν παράδειγμα μέ τράχωσιν έπιφανείας (ή δημοσίευσις είναι εν τοΰτοις 
έλλιπεστάιη) καί επομένως μία χρονολόγησις προ τής όμάδος τραχωτών τής 'Αγίας 
Τριάδας φαίνεται δικαιολογημένη (μερικά αγγεία Δρακόνων εις τούς πίνακας 10-13 
καί 15-16).

Έτέρα πρόχους μέ άνάγλυφον συστροφήν εύρέθη εις τό Σπήλαιον τών Καμα
ρών, όπου έμφανίζεται καί άλλη μέ τράχωσιν έπιφανείας καί συστρεφομένην ταινίαν ή 
Καί τά δύο αγγεία αντιστοιχούν πλήρως προς τά όμοια τού Μεγάλου Τάφου καί τών 
Δρακόνων3. Ή πρόχους άπό τό Πορτί (πίν. 11 αριστερά) διατηρεί καλώς τάς πλα
τείας σκοτεινός ταινίας.

Άπό τό Σπήλαιον τών Καμαρών δέν υπάρχουν στρωματογραφικά δεδομένα, ή δέ 
κεραμεική δύναται νά χρονολογηθή μόνον μέ ρυθμολογικά κριτήρια. Αρκετά αγγεία 
πρέπει νά χρονολογηθούν εις τήν πρώιμον πολυχρωμίαν ή εις τήν πρώιμον κλασσικήν 
φάσιν 4. Οί γεφυρόστομοι σκύφοι έχουν μάλιστα σχήμα, ευρισκόμενον πλησιέστατα 
προς τον τύπον τού ωρίμου κλασσικού ρυθμού. Γνωρίζομεν όμως άπό τάς νέας άνα- 
σκαφάς τής Φαιστού, ότι ό πρώιμος κλασσικός τύπος τού γεφυροστόμου σκύφου δια
φέρει ελάχιστα άπό τον ώριμον κλασσικόν5.

"Εν σπουδαΐον άγγεΐον τού Σπηλαίου τών Καμαρών είναι ή τεϊοδόχη μέ λεύκάς 
κλαδοσπείρας, ή όποια, ώς άνεφέρθη ανωτέρω, έχει παράλληλον εις τήν ομάδα Πατε- 
ρικιών.

Τό τιθέμενον ερώτημα είναι: Ποία είναι ή σχέσις τής όμάδος Πατερικιών προς 
τάς ομάδας Αγίας Τριάδας καί Δρακόνων καί κατά πόσον ήμπορούν τά ευρήματα τού 
Σπηλαίου τών Καμαρών νά συμβάλουν εις τήν σχετικήν χρονολόγησιν.

Έδέχθημεν ήδη, ότι ή όμάς τών Δρακόνων πρέπει νά χρονολογηθή προ τής όμά
δος Αγίας Τριάδας (τών τραχωτών). 'Ότι ή όμάς τών Δρακόνων είναι χρονικώς 
ενιαία, φαίνεται σαφώς καί δι’ άπλής παρατηρήσεως τών αγγείων. Είναι άσφα?αος

1 VTM, πίν. XLI (πρβλ. κείμ. αΰτ. σ. 77 : Έκ 
τριάκοντα περίπου πρόχων δημοσιεύονται μόνον έξ, 
έκ τοΰτοιν δυο μέ κομβιωτήν καί δύο μέ τράχωσιν συ- 
στροφής. Γραπτή σκοτεινή κόσμησις διεκρίνετο άκόμη 
εις μερικά αγγεία).

2 Σπήλαιον Καμαρών, BSA 19, 1912-13, πίν. VII a-b 
(πρβλ. κείμ. αΰτ. σ. 19).

3 Σύγκρινε τό κομμάτι έ.ά. πίν. VII a μέ Museo Pi-

gorini, πίν. XII 4, τό b μέ VTM, πίν. XLI άρ. 4953 
(πρβλ. κατωτ. σχόλιον εις πίν. 12: 4953).

4 Σπήλαιον Καμαρών έ.ά. εΐκ. 3 (σ. 16 καί πίν. IV-V).
5 Σΰγκρινε τά πρώιμα κλασσικά Annuario 1957-58, 

εγχρ. πίν. XXIV (επίσης αΰτ. Gli scavi, είκ. 74, 
σ. 247) μέ τά ώριμα κλασσικά Bollettino 1952, έγχρ. 
πίν. II.
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ορθόν νά ύποθέσωμεν, ότι αί ομάδες Δρακόνων καί Πατερικιών αποτελούν άντιστοί- 
χως προϊόντα ενός εργαστηρίου. Τό αυτό έδέχθημεν ήδη διά την δμάδα 'Αγίας Τριά
δας. Καί ό Ξανθουδιδης δέχεται, δτι ή κεραμεική τών Δρακόνων προέρχεται άπό 
ίδιον έργαστήριον '. Επομένως πρέπει διά μίαν χρονολόγησιν νά λαμβάνεται ΰπ’ όψιν 
καί ή διαφορά τεχνοτροπίας τών εργαστηρίων.

Αί ομάδες Δρακόνων καί 'Αγίας Τριάδας πρέπει, αν καί είναι μεταξύ των τοπικώς 
καί χρονικώς άπομεμακρυσμέναι, ν’ αποδοθούν είς την αυτήν εργαστηριακήν παρά- 
δοσιν. Ή όμάς Πατερικιών δεικνύει άλλην άντίληψιν. Ότι ακόμη ύπόκειται είς τήν 
κοσμηματικήν παράδοσιν τής λευκής κεραμεικής, εϊδομεν ανωτέρω. Είς μίαν έρευναν 
εξ άλλου περί τού τύπου τής μινωικής τεϊοδόχης (Kamares-Stil, VI) δεν ήδυνήθημεν 
νά δώσωμεν οριστικήν άπάντησιν είς τό ερώτημα περί τής χρονικής σχέσεως τών κε- 
ραμεικών ομάδων Πατερικιών καί Δρακόνων, είς τάς οποίας άφθονεΐ ό τύπος ατιτός. 
Πρέπει επομένως νά δεχθώμεν, δτι πρόκειται περί δύο περίπου συγχρόνων ομάδων 
άπό διαφορετικά εργαστήρια. Ή κεραμεική τού Σπηλαίου τών Καμαρών, δπου απαν
τούν αγγεία καί τών δύο έργασιηρίων, δύναται, με τά κυριαρχοΰντα πρώιμα πολύ
χρωμα αγγεία, νά ένισχύση τήν ορθότητα τής άπόψεως αυτής.

Οί πρώιμοι γεφυρόστομοι σκύφοι τού Σπηλαίου έ'χουν καθ’ αυτούς κοινά χαρα
κτηριστικά. Όσον αφορά τήν κατασκευήν των δεν έχουν καμμίαν καθαράν σχέσιν 
προς τάς μνημονευθείσας ομάδας καί πρέπει επομένως ν’ αποδοθούν είς άλλο έργα
στήριον. Δυνάμεθα βασίμως νά δεχθώμεν, δτι παρήχθησαν είς τά φαιστιακά ανα
κτορικά έργαστήρια (πρβλ. κατωτ. Δωμάτιον XLV, σ. 79-80).

Φαιοτός · ‘Η φάοις'Αγίας Φωτεινής.

Είς τήν πρώιμον κλασσικήν κεραμεικήν τής κατηγορίας τών τραχωτών έδωσεν 
ό Levi τό όνομα «κεραμεική 'Αγίας Φωτεινής», διότι τήν εύρε διά πρώτην φοράν 
(ό ίδιος, διότι ήτο ήδη γνωστή, πρβλ. Festos I, είκ. 230-31 καί πίν. XVII) κατά τήν 
σκαφήν τμήματος τής αρχαίας πόλεως είς τήν ΒΑ. κλιτύν τού φαιστιακοΰ λόφου πλη
σίον τού έξωκκλησίου τής 'Αγίας Φωτεινής 1 2. Ή κατηγορία αύτή εύρέθη κατόπιν άφθό" 
νως είς τήν σκαφήν τού ανακτόρου είς σημαντικά ομοιογενή σύνολα. Είς σύντομον 
έξέτασιν τούτων είσερχόμεθα ευθύς αμέσως.

1 VTM, σ. 79 (επί τη βάσει τής συστάσεως τοϋ πη
λού. ’Ισχυρότεροι ενδείξεις ένισχΰουν τήν γνώμην αυ
τήν, όπως σχήμα καί κόσμησις).

2 Σύντομοι άναφοραί περί τής κατηγορίας αυτής : 
Revi, Gli scavi, Atti, σ. 216, — Gli nuovi scavi, 
Enciclop., σ. 95 - 96, — The Recent Excavations, 
Med. St., σ. 8.Ή άνασκαφή πλησίον τοϋ έξωκκλησίου 
(έκθεσις) έν Bollettino 1955, σ. 159b κέξ., κεραμεική : 
αύτ. έγχρ. πίν. I a καί είκ. 36, 40. Ή τραχωτή κερα- 
μεική πρέπει νά θεωρήται μόνον ώς μία (έστω ή σπου

δαιότερα) τών κατηγοριών τής πρωίμου κλασσικής φά- 
σεως. Είς τήν παρούσαν έκθεσιν λαμβάνονται ύπ’ όψιν 
καί αί λοιπαί κατηγορίαι : Ό όρος «κεραμεική» ή 

«φάσις 'Αγίας Φωτεινής· δέν πρέπει ν’ άναφέρεται μό
νον είς τά τραχωτά (όπως τόν χρησιμοποιεί ό Levi), 

άλλα είς ολην τήν κεραμεικήν τής εποχής. Όρθότερον 
είναι νά χρησιμοποιούνται οί όροι «πρώιμος κλασσική 
κεραμεική» καί «ώριμος τραχωτή κεραμεική»: Ή «ώρι
μος τραχωτή» αποτελεί μέρος μόνον (= μίαν κατηγο
ρίαν) τής «πρωίμου κλασσικής κεραμεικής».
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Δωμάτων LXV1.

Περί τών άνασκαψικών δεδομένων τοΰ δωματίου τούτου ώμιλήσαμεν ανωτέρω. 
Ή πρώιμος κλασσική όμάς, ή εύρεθεΐσα μεταξύ τών δύο δαπέδων («φάσις la» τοΰ 
Levi), περιλαμβάνει μερικά από τά ώραιότερα και κα?α3τερον διατηρούμενα τραχωτά 
αγγεία, τά όποια μέχρι σήμερον γνωρίζομεν.

Τρίωτοι πρόχοι.

Αί δύο τρίωτοι πρόχοι τοΰ δωματίου LXV 2 είναι αριστουργήματα τοΰ τραχω- 
τοΰ ρυθμού κα'ι αντιπροσωπεύουν τον ώριμον τύπον ενός βασικού σχήματος τής πρωί
μου κλασσικής κεραμεικής, όπως άνεπτύχθη εις τά ανακτορικά εργαστήρια.

Πρόχους με ωοειδή θέματα.

'Η πρώτη πρόχους είναι από κάθε άποψιν άριστουργηματική3 κα'ι έχει ευτυχώς 
καλήν διατήρησιν. Ή κυρία κόσμησις άποτελεΐται άπό πλατείαν ζφψόρον μέ μεγάλα 
προς τά αριστερά κλίνοντα ώοειδή θέματα, τών οποίων τό εμβαδόν πληρούται άπό 
σειράς —ομοίως προς τά αριστερά φερομένας — ακανθωτής τραχώσεως. Τά ώοειδή θέ
ματα πλαισιοΰνται άπό λεύκάς ταινίας. Έρυθραι και λευκαί ταινίαι, δισκία (έπίσης κί
τρινα δισκία μέ λευκήν πλαισίωσιν), συμπληρώνουν τό σύστημα. Μεγαλύτερα τραχωτά 
εξάρματα (πάλιν τοΰ ακανθωτού τύπου) υπάρχουν επί τών πλαγίων λαβών καί χειλέων. 
Ότι ή ψάσις έξελίξεως τής ΜΜ κεραμεικής, ή άντιπροσωπευομένη άπό τό άγγεΐον 
τοΰτο, εύρίσκεται πλησιέστατα προς χόν ώριμον κλασσικόν ρυθμόν, δύναται νά δειχθή 
διά μιας συγκρίσεως μέ τον τρίωτον γεφυρόστομον σκύφον τοΰ δωματίου IL, 
ό όποιος έπαναλαμβάνει τό κύριον θέμα τής πρόχου μέ νέαν άντίληψιν 4.

Πρόχους μέ δισκ ιορόδακας.

Τό ώραϊον άγγεΐον είναι καί διά χρονολογικούς σκοπούς πολύτιμον: Φέρει, κό- 
σμησιν άκανθωτής τραχώσεως μέ λευκόν επίχρισμα καί γραπτά πολύχρωμα κυκλικά

1 Annuario 1957-58, Gli scavi, σ. 243 κέξ., κερα- 
μεική: είκ. 72 84.

2 Έ.ά. εϊκ. 72 d καί f (κείμ., αΰτ·, σ. 252), έγχρ. 
πίν. XXII a. Έπίσης έν The Recent Excavations, 
Med. St. είκ. 16.

3 Δεν είσερχόμεθα εις τήν παρούσαν μελέτην εις τε- 
χνοϊστορικήν, αισθητικήν θεώρησιν τής τραχωτής κε-
ραμεικής. "Ας παρατηρητή μόνον ενταύθα, ότι ή κερα- 
μεική αυτή αποτελεί μίαν φυσικήν, συνεπή έμφάνισιν 
εις τήν έν γένει εξελικτικήν φοράν πρός τόν κλασσικόν 
ρυθμόν, εις τού οποίου τό κατώφλιον πατεΐ, ή, διά νά 
έκφρασθώμεν όρθότερον, εις τοΰ οποίου τόν κύκλον 
Ικφράσεως μετέχει. Ή χαρά διά τό κεραμεικόν χειρο
τέχνημα ήτο έν πραγματικόν, ισχυρόν βίωμα τού μι- 
νωικοΰ κεραμέως. Ήδυνήθη νά μεταβιβάση εις τά χα- 
ρίεντα έργα τών χειρών του τόν υποκειμενικόν δυναμι
σμόν καί τήν χαράν τής ύπάρξεως καί κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον συμπεριέλαβε καί ή μάς, τούς απλούς θεατάς

τών έργων του, εις ώρισμένον βαθμόν, εις τόν κύκλον 
τών κινημάτων τής ψυχής του. Τά τραχωτά αγγεία 
είναι κατά κανόνα μικρά, χαρίεντα έργα μέ λαμπράν 
πολυχρωμίαν. Ή απαρέσκεια τοΰ Pendlebdry, Έγ- 
χειρίδιον, σ. 110, 134, 137, διά τόν ρυθμόν αύτόν είναι 
πλήρως υποκειμενική καί αστήρικτος. Βεβαίως ό ο
φθαλμός καί ή αντιληπτική λειτουργία χρειάζονται μα
κράν προπαιδείαν, έως ότου κατορθωθή ή θεώρησις 
οίουδήποτε είδους τέχνης. Ή αγγλική έρευνα δέν συνή
θιζε δυστυχώς νά προσπαθή νά ϊδη τάς πιθανάς καλλι- 
τεχνικάς αξίας τοΰ υλικού, τό όποιον διεπραγματεύετο. 
Έν σχέσει μέ τήν κατηγορίαν τών τραχωτών πρέπει 
ακόμη νά λεχθή, ότι ή κακή διατήρησις έβοήθησε τήν 
ύποτίμησίν της. Κυρίως αί νέαι άνασκαφαί τής Φαι
στού έφεραν εις φώς καλώς διατηρούμενα παραδείγμα
τα, είς τά όποια είναι αισθητή όλη ή δροσερότης τοΰ 
άνατέλλοντος κλασσικού ρυθμού.

4 Bollettino 1952, έγχρ. πίν. II a.
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συστήματα έν εϊδει μεταλλίων από στιγμο- καί δισκιορόδακας. Ή έξετασθεΐσα ανω
τέρω (σ. 74: δ') πρόχους μέ μετάλλια ροδάκων τής 'Αγίας Τριάδας δΰναται νά συγκριθή 
μέ την παρούσαν καθώς και ό γεφυρόστομος σκΰφος από την ομάδα τοϋ ξυλίνου κι
βωτίου τοΰ δωματίου 11 (βλ. άνωτ.: δωμ. 11, σ. 37-38). Οΰτω χρονολογείται ασφαλώς 
ή κεραμεική τοϋ ξυλίνου κιβωτίου είς την πρώιμον κλασσικήν φάσιν και λύεται τό 
πρόβλημα των δύο δαπέδων : Τό δωμάτιον 11 εΐχε, φαίνεται, δύο δάπεδα όπως τό 
δωμάτων LXV (έπι πλέον στοιχεία περί τοΰ δωματίου 11 κατωτέρω, σ. 83).

’Αλλα τέσσαρα τραχωτά αγγεία και μερικά όστρακα δημοσιεύονται άπό τό αύτό 
σύνολον ή μεταξύ τούτων καί έν κεραμεικόν αριστούργημα, τό χαριέστατον «τάσι τοΰ 
δωματίου LXV».

Μία ενδιαφέρουσα παρατήρησις, την οποίαν επιτρέπει τό υλικόν τοΰτο είναι, ότι 
εκτός άπό την έξετασθεϊσαν πρόχουν (και τά προμνημονευθέντα δύο παράλληλα αγ
γεία) και άλλα κομμάτια στολίζονται μέ δισκιορόδακας, οί όποιοι εμφανίζονται ώς 
σύνηθες θέμα τής κοσμηματικής τής παρούσης φάσεως 1 2, ώστε θά ήτο δυνατόν νά την 
όνομάσωμεν «φάσιν των δισκιοροδάκων» 3. Είς όλα αυτά τά πρώιμα κλασσικά προϊόν
τα τοΰ ωρίμου τραχωτοΰ ρυθμοΰ μέ τάς πολυμόρφους κυκλικάς κοσμήσεις, όπου έπι- 
κρατοΰν τά δισκία, θά ήθέλαμεν νά ’ίδωμεν προϊόντα τοΰ αύτοΰ εργαστηρίου τοΰ φαι- 
στιακοΰ ανακτόρου.

Γεφυρόστομοι σκύφοι.

Γεφυροστόμους σκύφους όνομάζομεν τά τυπικώτατα αγγεία τοΰ καμα- 
ραϊκοΰ ρυθμοΰ μέ γεφυρωτήν προχοήν καϊ δύο όριζοντίας άνω στρεφομένας λαβάς, 
κατά κανόνα σφαιρικού σχήματος. Ή ιστορία τοΰ τύπου καλύπτει πλήρως την ΜΜ 
εποχήν, έχει δέ τάς ρίζας της είς τούς μεσαίους χρόνους τής ΠΜ εποχής. Μετά τό τέ
λος τής ΜΜ εποχής δέν άπαντά πλέον. Είς την βιβλιογραφίαν φέρει ό τύπος ποικι- 
λώτατα ονόματα. Είναι ανάγκη νά μη γίνεται σύγχυσις προς τάς γεφυροστόμους 
πρόχους, ομοίως μικρά αγγεία μέ γεφυρωτήν προχοήν καϊ μίαν μόνην κάθετον λα
βήν όπίσω, τά όποια έχουν περιεργοτάτην ιστορίαν, καθ’ όσον έμφανίζονται ώς τυπικά 
αγγεία τής βαθμίδος τής πρωίμου πολυχρωμίας (ΜΜ Ια) είς Βασιλικήν, Παλαί- 
καστρον, Μάλια διά νά έξαφανισθοΰν ακολούθως καθ’ όλην τήν καμαραϊκήν εποχήν 
καϊ νά έμφανισθοΰν κατά τήν ΜΜ III- ΥΜ I επίσης ώς τυπικώτατον, λίαν διαδεδο- 
μένον σχήμα.

Οί τέσσαρες γεφυρόστομοι σκύφοι τής «φάσεως Ια» τοΰ δωματίου LXV 4 δει
κνύουν τύπον σχήματος, ό όποιος δΰναται μέ απόλυτον δίκαιον νά όνομασθή κλασσι-

1 Annuario 1957-58, Gliscavi, είκ.72, 76 (σ. 246 κέξ.), 
έγχρ. πίν. XXIII d καί XXV a.

2 ”Ε.ά. είς τό κέντρον των μεγάλων κυκλικών θεμά
των τοΰ γεφυροστόμου σκΰφου είκ. 72 e, έπίσης είς τό 
τεμ. είκ. 76 κάτω αριστερά. Τά σταυροειδή θέματα είς 
τό τάσι είκ. 72 b καί έγχρ. πίν. XXIII d (εξωτερικούς) 
είναι πολύ συγγενή τών ροδάκων.

3 Ό ρόδαξ αρχίζει τήν εξελικτικήν του πορείαν

εντός τής κρητικής άγγειογραφίας είς τήν πρώιμον λευ
κήν κεραμεικήν, όπου εμφανίζεται διά πρώτην φοράν 
δειλά ώς στιγμορόδαξ (Βόρεια Τάφρος, Παλαίκαστρο). 
Είς τήν πρώιμον πολυχρωμίαν γίνεται δισκιορόδαξ 
(Κνωσός, Μόχλος, Μάλια). Έπί μέρους παρατηρήσεις 
έν Kamares-Stil.

4 Annuario 1957-58, Gli scavi, είκ. 74 καί έγχρ. 
πίν. XXIV d (κείμ. αΰτ. σ. 247, 253-54).
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κός. Τό σώμα είναι σφαιρικόν, ελαφρώς πεπιεσμένον, αί λαβαί κυλινδρικά! γωνιοΰμεναι 
εις την κορυφήν (και εις τά τέσσαρα παραδείγματα), τό ράμφος βραχύ. Αί πολύχρωμοι 
κοσμήσεις τών άγγείων τούτων δύνανται επίσης νά χαρακτηριστούν ώς γνησίως 
κλασσικοί.

Είς αλλα φαιστιακά σύνολα, ήτοι εις τον Προμαχώνα II (Bastione II, βλ. εύθύς 
κατωτέρω) και είς την ομάδα τού θρανίου τού δωματίου LXI1I (πρβλ. ανωτέρω, σ. 49) 
έχομεν γεφυροστόμους σκύφους απολύτως όμοιου τύπου '. Άπότό Σπήλαιον τών Καμα
ρών υπάρχουν παραδείγματα εκπληκτικής συγγένειας προς τ’ ανωτέρω αγγεία 5. Ή κε- 
ραμεική τού Προμαχώνας II ανήκει άσφαλώς είς την πρώιμον κλασσικήν φάσιν, ώς καί 
ή όμάς τού δωματίου LXV. Διά τών άναφερομένων γραμμών συνδέσεως γίνεται επο
μένως σαφές, δτι καί τό κλειστόν εύρημα τού θρανίου τού δωματίου LXIII ανήκει είς 
την αυτήν πρώιμον κλασσικήν φάσιν, όπως καί ή κεραμεική άπό τό παλαιότερον δά- 
πεδον τού δωματίου LXV καί άπό τον Προμαχώνα II. Οΰτω δικαιολογείται καί ή έμ- 
φάνισις μιας πρόχου με τράχωσιν έπιφανείας είς την ομάδα αυτήν 3. Ή χρονολόγησις 
τών δύο γεφυροστόμων σκύφων τού Σπηλαίου τών Καμαρών καθίσταται επίσης 
ασφαλής.

"Οτι ό ώριμος κλασσικός τύπος τού γεφυροστόμου σκύφου ολίγον διαφέρει τού 
πρωίμου κλασσικού, δύναται νά δειχθή άπό πλήθος ασφαλών παραδειγμάτων. Τά 
ώριμα αγγεία διαφέρουν κυρίως είς τό σώμα, τό όποιον είναι συνήθως υψηλότερου, 
ελαφρώς στενούμενον προς τά κάτω, καί είς τάς λαβάς, αί όποϊαι είναι συνήθως 
ταινιωταί καί τοξωταί, μη γωνιούμεναι είς τήν κορυφήν 4.

Προμάχων II.

Ή σπουδαιοτέρα όμάς πρωίμου κλασσικής κεραμεικής, τήν όποιαν κατέχομεν 
μέχρι σήμερον, προέρχεται άπό τήν σκαφήν τού Προμαχώνος II 5. Τό κτίσμα τούτο 
(πίν. 3-4) αποτελεί τήν βορείαν κατάληξιν τής κάτω δυτικής αυλής καί ήτο κατά τον

1 "Ε.ά. δωμ. ΕΧΙΙΙ: τρία παραδείγματα, είκ. 55 
κάτω σειρά καί έ'γχρ. πίν. XXIV b. Προμάχων II : 
κυρίως τά παραδείγματα είκ. 153 καί εγχρ. πίν. 
XXIV a,c.

2 Σύγκρινε τά δύο αγγεία του Σπηλαίου Καμαρών 
BSA 19, 1912-13, πίν. IV b καί V b μέ τά Annuario 
1957-58, εγχρ. πίν. XXIV b καί c.

3 Φαίνεται, δτι ή άνω άπόληξις τοϋ θρανίου δέν άνε- 
γνωρίσθη άσφαλώς ή ήτο κατεστραμμένη, πρβλ. τάς 
παρατηρήσεις τοΰ Lbvi, Annuario 1957-58, Gli scavi, 
σ. 229-230. Παράδοξοι είναι αί συνί) ή και εύρέσεως τοϋ 
αγγείου, αΰτ. είκ. 57 b: πρβλ. Levi, αύτ. σ. 232. Διά 
τήν χρονολόγησιν τής όμάδος τοΰ θρανίου δύνανται νά 
βοηθήσουν καί οί δύο μικροί πίθοι, αύτ. είκ. 52 καί 53: 
Ό πίθος μέ έπιφανείας δισκίων καί χιαστάς ταινίας μέ 
έπιζωγράφησιν στιγμών (είκ. 52) δεικνύει στοιχεία χα
ρακτηριστικά τής πρωίμου κλασσικής φάσεως, πρβλ. 
π.χ. τούς τραχωτοΰς γεφυροστόμους σκύφους άπό τό 
ξύλινον κιβώτιον τοΰ δωμ. 11, Bollettino 1951 εγχρ.

πίν. I 7-8 διά τάς έπιφανείας δισκίων (έδώ έπιζωγρα- 
φημένη άκανθωτή τράχωσις) καί τήν κνωσιακήν τρίω- 
τον πρόχουν (βλ. άνωτ. Κνωσός) διά τάς ταινίας μέ στί- 
γμωσιν. Ό πίθος μέ συστρεφόμενον ρόδακα (είκ. 53) 
έχει είς τό κέντρον τών κύκλων, όπόθεν φύονται τά 
φύλλα, τούς τυπικούς δισκιορόδακας (πρβλ.άνωτ. <φάσις 
τών δισκιοροδάκων»), "Ας παραβληθή τό άγγεΐον τού
το μέ τό αριστούργημα τοΰ ωρίμου κλασσικοΰ ρυ- 
θμοΰ άπό τό δωμ. XXVIII, Annuario 1952-54, είκ. 79, 
διά νά φανή καθαρά ή χρονική διαφορά.

4 Είς τά άνωτ. σημ. 4 σ. 76 άναφερόμενα ώριμα 
κλασσικά ας προστεθοΰν μερικά άκόμη, π.χ. Annuario 
1939-40, είκ. 2 δεξιά (= Zervos, Crete, 334 άριστ.): 
σχήμα άκόμη πεπιεσμένον, ταινιωταί λαβαί,—Bolletti
no 1953, εγχρ. πίν. Ilb-c, μέ διαφόρου ύψους σώμα, 
—Bollettino 1956, είκ. 25, καθ’ αυτό ώριμος κλασσι
κός τύπος,—Annuario 1961-62, είκ. 188 κλπ.

5 Περί τοΰ Προμαχώνος II βλ. Bollettino 1955, 
σ. 154-55 καί είκ. 24 (σ. 153), — Annuario 1965-56,
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Levi «προφανώς πύργος φυλακής καί άμΰνης» λ Ώς έ'δειξεν ή σκαφή, υπήρχε δεύτε
ρος τοίχος, παράλληλος τοϋ εξωτερικού τοϋ πλαισιοϋντος την αυλήν. Κατά την 
Fiandra 2 πρέπει να ερμηνευτούν οί τοίχοι αυτοί ώς άπλοι άναλημματικοί. Έν λιθό- 
στρωτον κεκλιμένον επίπεδον (rampa), τοϋ όποιου σημαντικά λείψανα διετηρήθησαν, 
αποτελεί οικοδομικήν ενότητα με τούς τοίχους τούτους. Πρόκειται περί οδού, ή όποια 
παρακάμπτουσα τον Προμαχώνα κατά τό ανατολικόν του άκρον έχρησίμευε προφανώς 
προς επικοινωνίαν τής κάτω αυλής (κα'ι τού ισογείου τοϋ άνακτόρου) με τό άνώτερον 
άνδηρον.

Ή ερμηνεία τοϋ Levi είναι, όπως πιστεΰομεν, πλησιεστέρα προς την αλήθειαν : 
Ό «Προμάχων» οϋτος πρέπει νά είχε μίαν λειτουργίαν, ή όποια θά ήτο κάτι περισ
σότερον άπό αυτήν τοϋ άπλοϋ αναλήμματος. Εις τό συμπέρασμα αυτό όδηγούμεθα 
άναγκαστικώς άπό τό γεγονός, ότι άνω ό Προμάχων ήτο πολύ εΰρυχωρότερος άπό 
όσον θά ήτο άναγκαΐον διά τήν οδόν, έσχημάτιζε δηλαδή εν μικρόν άνδηρον (εάν ό 
χώρος δεν είχε χρησιμοποιηθή κατ’ άλλον τρόπον) με εμβαδόν περίπου 9 χ 3 μ. 
(παραπλεύρως τής όδοϋ ανόδου) 3.

Συμφώνως προς τά άνασκαφικά δεδομένα ό εσωτερικός (βόρειος) τοίχος είναι 
αρχαιότερος τοϋ εξωτερικού (νοτίου). Ό Levi χρονολογεί τον εσωτερικόν είς τήν 
«προότην φάσιν» του καί πιστεύει, ότι κατεστράφη άπό τήν αυτήν μεγάλην καταστρο
φήν τής «πρώτης φάσεως». Τον εξωτερικόν τοίχον καί επομένως τον όλον Προμα
χώνα είς τήν τελικήν μορφήν του χρονολογεί είς τήν «δευτέραν φάσιν» του 4. Εϊδο- 
μεν ανωτέρω, ότι αί δύο φάσεις Levi είναι είς τήν πραγματικότητα μία. Ή σκαφή 
τοϋ Προμαχώνος II έ'ρχεται νά ενδυνάμωση τήν ερμηνείαν αυτήν καί νά προσφέρη 
επί πλέον πολύτιμα δεδομένα διά τήν ιστορίαν τοϋ άνακτόρου: Τό παλαιότερον κτί- 
σμα τοϋ Προμαχώνος (οδός καί εσωτερικόν άνάλημμα) είναι σύγχρονον τοϋ άνακτόρου 
Levi, κατεστράφη όμως (ή κατηδαφίσθη) καί άνορκοδομήθη προ τής μεγάλης κατα
στροφής τού άνακτόρου τούτου. Τό γέμισμα μεταξύ τών δύο τοίχων δεν έσχηματίσθη 
κατά τήν διάρκειαν καταστροφής, όπως τό μέγα στρώμα πυρκαϊάς τού άνακτόρου, 
άλλ’ έρρίφθη (δηλ. ό χώρος μεταξύ τών τοίχων μπαζώθηκε) άπό τούς έργάτας κατά 
τήν άνοικοδόμησιν τοϋ Προμαχώνος προς δημιουργίαν τοϋ άνδήρου 5.

Τό «γέμισμα» άποτελεΐ επομένως οικοδομικόν στοιχεΐον, χρησιμοποιηθέν κατά 
τήν αυτήν χρονικήν στιγμήν όπως καί τά λοιπά υλικά τής άνοικοδομήσεως· αυτή έ'γινεν 
είς χρόνον μεταγενέστερον τής άνιδρύσεως τοϋ άνακτόρου, όπως δεικνύουν τά οικοδο
μικά δεδομένα καί προγενέστερον τής μεγάλης καταστροφής, όπως μαρτυρεί ή κερα- 
μεική τού γεμίσματος. Τό γέμισμα άποτελεΐται σχεδόν άποκλειστικώς άπό πρώιμον 
κλασσικήν κεραμεικήν (με όλίγην γήν καί λίθους) καί επομένως πρέπει ό εξωτερικός

σ. 296-97 και είκ. 6 (σ. 294), — Annuario 1957-58, Gli 
scavi, σ. 283-320,— Annuario 1961-62, σ. 398-99 και 

είκ. 38 (: τά υπό τοΰ Ι,Ε νι είς τήν προηγουμένην εκθε- 
σιν, σ. 285, σημ. 1, υπεσχημένα σχέδια δέν ανευρίσκον
ται δυστυχώς ένταΰθα!). Fiandra, Periodi, σ. 114.

1 Bollettino 1955, σ. 154.

2 Fiandra, Periodi, σ. 114 καί πίν. ΙΗ' 1.
3 Βλ. Τό σχέδιον έν The Recent Excavations, 

Med. St., είκ. 2 (ένταϋθα είκ. 2, σ. 35).
4 Περί τής χρονολογίας: Bollettino 1955, σ. 155, 

—Annuario 1957-58, Gli scavi, σ. 285, 288.
5 Annuario, αΰτ. σ. 299.

11
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τοίχος, και τό δλον χτίσμα εϊς την νέαν μορφήν του, να χρονολογηθή άνευ ετέρου είς 
την πρώιμον κλασσικήν φάσιν,—κατά κανένα τρόπον είς μίαν εποχήν (= «δευτέρα 
φάσις»)—-, ή οποία είναι μεταγενεστέρα καί τοΰ χρόνου τής μεγάλης καταστρο
φής (= «πρώτη φάσις»).

Έξ άλλου έχομεν σειράν παραλλήλων φαινομένων, τα όποια σαφώς μαρτυρούν, 
ότι κατά την πρώιμον κλασσικήν φάσιν κάτι συνέβη είς τήν Φαιστόν : Περί τοΰ 
άρχαιοτέρου δαπέδου τοΰ δωματίου LXV, περί τής όμάδος τοΰ ξυλίνου κιβωτίου 
καί τοΰ μετ’ αυτής συνδεομένου δαπέδου τοΰ δωματίου 11, περί τοΰ θρανίου τοΰ 
δωματίου LXIII έχομεν ήδη ομιλήσει. Μέ τον Προμαχώνα II έχομεν μίαν τετάρτην 
περίπτωσιν αναλογών οικοδομικών δεδομένων καί μίαν τετάρτην ομάδα κεραμεικής, 
άνήκουσαν, ως καί αί λοιπαί τρεις, είς τήν αυτήν πρώιμον κλασσικήν φάσιν.

Ή κεραμεική τοΰ Προμαχώνος II.

Ή κεραμεική, ή εύρεθεΐσα μεταξύ τών δύο τοίχων τοΰ Προμαχώνος II, τοΰ 
οποίου άπετέλει κατά κύριον λόγον τό γέμισμα, αποτελεί μίαν τών μεγαλυτέρων ομά
δων μινωικής κεραμεικής, έξ εκείνων πού εύρέθησαν είς ένα χώρον. Άναφέρονται εκα
τοντάδες κιβωτίων, πληρωθέντων διά τοΰ ΰλικοΰ τούτου λ Είς τήν έκθεσιν τής άνα- 
σκαφής δημοσιεύονται ολίγον περισσότερα τών 70 αγγείων καί 50 τεμαχίων 1 2. Έγ- 
χρώμως απεικονίζονται δύο αγγεία 3. Ό άνασκαφεύς τονίζει, ότι πρόκειται περί «γεμί
σματος ομοιογενούς, δημιουργηθέντος δηλαδή είς μίαν μοναδικήν στιγμήν» 4.

“Εχομεν επομένως πάλιν εν σημαντικόν κλειστόν εύρημα προ ημών, άντιπροσω- 
πεΰον κατά τον καλύτερον τρόπον τήν ανακτορικήν κεραμεικήν παραγωγήν τής Φαι
στού είς τήν αυγήν τής ζωής τοΰ ανακτόρου κατά τήν πρώιμον κλασσικήν φάσιν. Συγ
χρόνως αποτελεί τήν σπουδαιοτέραν ομάδα αυτής τής φάσεως. Έπί τοΰ δημοσιευθέν- 
θέντος υλικού παραθέτομεν μερικάς παρατηρήσεις προς όλοκλήρωσιν τής είκόνος, τήν 
οποίαν έκερδίσαμεν διά τών άλλων ομάδων.

Π ρ ό χ ο ι.

Μερικαί από τάς δημοσιευθείσας εμφανίζονται ώς δίδυμοι τών πρόχων τής 
Grande Tomba μέ τράχωσιν επιφάνειας καί σκοτεινούς δίσκους καί τόξα 5. Ή κατα
φανής αύτή επαφή δεν δύναται, όπως νομίζομεν, κατά κανένα τρόπον να σημαίνη^ 
ότι ή μεγάλη όμάς τής 'Αγίας Τριάδας είναι σύγχρονος τής κεραμεικής τοΰ Προμα
χώνος II. Τά ευρήματα τής 'Αγίας Τριάδας δεν αποτελούν κλειστόν εύρημα καί ή 
χρονολόγησίς μας τοΰ κυρίου όγκου τής κεραμεικής είς πρωιμωτέρας φάσεις δύναται 
νά διατηρήση τήν ίσχύν της.

Μία πρόχους μέ σκοτεινήν κόσμησιν μηνοειδών όρθιων θεμάτων πρέπει νά συνα-

1 Annuario 1957-58, Gli seavi, σ. 285, — έν έκτάσει 4 Αύτ.σ. 299.
περί τών συνθηκών εύρέσεως καί άνάλυσις τής κερά- 5 Αύτ. είκ. 157 a-b (σ. 314), πρβλ. Grande Tomba 
μεικής, αύτ. σ. 299 κέξ. είκ. 145 (σ. 226) καί Museo Pigorini, πίν. XII άνω

2 Αΰτ. είκ. 144-162. δεξιά ή ήμέτ. πίνακα 14.
3 Αύτ. εγχρ. πίν. XXIV a καί c.
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φθή εις ότι αφορά την κόσμησιν μέ μίαν ασκοειδή πρόχουν τής αυτής όμάδος λ Τά 
δύο αγγεία έχουν άπλούστερα παράλληλα εις 'Αγίαν Τριάδα 1 2. Εις την κόσμησιν των 
αγγείων τούτων εχομεν την αυτήν ιδέαν των πυκνών καθέτων τόξων, μέ χαρακτήρα 
συστροφής και μεγάλην οργανικήν εκφραστικότητα. Ή ασκοειδής πρόχους είναι 
ασφαλώς αριστούργημα εις τό είδος τούτο, ενώ ή πρόχους μέ τά μηνοειδή θέματα 
λόγω τής χρήσεως πλατειών οριζοντίων ταινιών ύπόκειται περισσότερον εις τάς άρχάς 
τής τεκτονικότητος.

Αί υπόλοιποι πρόχοι είναι διαφόρων επί μέρους τύπων : Μία έχει σώμα σφαιρι
κόν 3, δύο έχουν υψηλόν στενούμενον προς τά κάτω σώμα καί πλαστικούς οφθαλμούς 4. 
Μία άλλη μέ βαρύτερον σχήμα κοσμείται είς τό κυρίως σώμα μέ σκοτεινόχρουν τρά- 
χωσιν επιφάνειας, έπί τής οποίας έζωγραφήθησαν λευκά δισκία είς διάταξιν επιφάνειας· 
είς τό κάτω σώμα είναι αί συνήθεις πλατεΐαι όριζόντιαι ταινίαι μέ σκοτεινόν είς δέ τον 
λαιμόν στεναί ταινίαι μέ λευκόν 5. Άναφέρομεν έν τέλει μίαν τρίωτον πρόχουν μέ 
τράχωσιν επιφάνειας 6, ή οποία εξ όλων τών τριώτων αγγείων τού τύπου αυτού τής 
Μεσαράς είναι ή μόνη άνταποκρινομένη κάπως κατά τό σχήμα προς τήν κνωσιακήν 
πρόχουν (βλ. άνωτέρω : Κνωσός).

Ά μ φ ο ρ ε ύ ς.

Ό μοναδικός άμφορεύς τού συνήθους καμαραϊκού τύπου, ό όποιος εμφανίζεται 
μεταξύ τών ολίγων δημοσιευμένων αγγείων τής παρούσης όμάδος 7, είναι τό άρχαιό- 
τατον γνωστόν παράδειγμα αύτοΰ τού τύπου έν Μεσαρά καί, καθ’ όσον δυνά- 
μεθα νά γνωρίζωμεν, επίσης τό μοναδικόν, τό όποιον είναι άρχαιότερον τών ωρίμων 
κλασσικών αμφορέων τής Φαιστού, τυπικών αγγείων τής καμαραϊκής κεραμεικής. 
Έν Κνωσώ εχομεν τά πρωιμώτατα (ΜΜ Ια) παραδείγματα είς τήν κεραμεικήν τού 
Vat Room Deposit. Περίπου είς τήν εποχήν τού φαιστιακού αγγείου, αν μή ολίγον 
ένωρίτερον, πρέπει νά χρονολογηθούν καί τά ελάχιστα παραδείγματα άλλων τόπων 
(Βασιλική, Γούρνες, Τύλισος).

Τό φαιστιακόν άγγεΐον φέρει σκοτεινήν κόσμησιν μεγάλων ταινιωτών σπειρών μέ 
πρόσθετα θέματα κλάδων καί είς τό κάτω μέρος πλατειών οριζοντίων ταινιών. Τό τε- 
μάχιον πίθου μέ όμοια σκοτεινά θέματα κλάδων άπό τό δάπεδον τού ξυλίνου κιβω
τίου τού δωματίου 11 (πίναξ 31) 8 είναι προφανώς έργον τού αυτού τεχνίτου. Διά τής 
παρούσης συγκρίσεως έπιβεβαιούται ή ερμηνεία μας τών δεδομένων τού δωματίου 11.

1 Annuario έ.ά. είκ. 157 c καί d. “Αλλαι ασκοει
δείς πρόχοι έν Annuario 1961-62, είκ. 150 (σ. 475) 
άπό τήν 'Αγίαν Φωτεινήν καί Kamilari, αΰτ. είκ· 114 
(σ. 86) άπό τόν Καμηλάρη. Έξ όλων τών παραδειγμά
των τοϋ τόπου τό άξιολογώτερον είναι τό έκ τοϋ Προ- 
μαχώνος II, Annuario 1957-58, Gli scavi, είκ. 157 d. 
Πρβλ. καί άνωτ. σ. 32 σημ. 2, τά δείγματα τοϋ δωμα
τίου XXI.

2 Grande Tomba, είκ. 130-131 (σ. 222).
3 Annuario 1957-58, Gli scavi, είκ. 158 c.
4 Αΰτ. είκ. 157 e-f: Ή πρόχους f μέ «κυκλαδικόν»

ράμφος (τύπος τοϋ «πίνοντος ΰδωρ πτηνού»).
5 Αΰτ. είκ. 156 b.
6 Αΰτ. είκ. 156 c.
7 Αΰτ. είκ. 156 a.
8 Bollettino 1951, σ. 352 a, είκ. 42 (: Τό άξιόλογον 

τοϋτο τεμάχιον συνεπληρώΟη ΰφ’ ήμών τό 1962 είς τό 
Μουσεϊον Ηρακλείου (πίν. 31) μέ μερικά όστρακα 
—ίσως έκ τής σκαφής Βαντι ; Τά μοτίβο έν Bollettino 
1951, είκ. 41 άρ. 32 δέν άνταποκρίνεται πρός τό πρω
τότυπον).
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Προς τον αμφορέα τοΰ Προμαχώνος II συνάπτεται κατά τό σχήμα καί την κόσμησιν, 
έν δεύτερον φαιστιακόν άγγεΐον, τοΰ όποιου αγνοείται ή ακριβής προέλευσις \ Τό άγ- 
γεΐον τοΰτο θεωρούμενον καθ’ εαυτό δίδει έντύπωσιν πολύ μεταγενεστέραν (θά ήδύ- 
νατο άνευ δισταγμού νά χρονολογηθή MM III), ή σΰγκρισις είναι έν τούτοις σαφής: 
πρέπει μόνον νά δεχθώμεν, ότι προέρχεται από άλλο εργαστηρών, ή, ότι είναι 
κάπως νεώτερον.

Τό δεύτερον αύτό άγγεΐον συσχετίζεται από τον Μ. Borda μέ ένα αμφορέα τοΰ 
δωματίου XXVII 2, ό όποιος έχει επίσης σχήμα πολύ συγγενές μέ τον αμφορέα τοΰ Προ
μαχώνος II. ’Από τό αυτό δωμάτων προέρχεται μία τρίωτος πρόχους μέ λευκά κυκλικά 
κοσμήματα (άνά έν είς την έμπροσθίαν καί την όπισθίαν όψιν)3, ή όποια συγγενεύει πολύ 
κατά τό σχήμα μέ την τρίωτον πρόχουν τοΰ Προμαχώνος II. Αί ομοιότητες αΰτα'ι δέν 
πρέπει νά έρμηνευθοΰν, ότι υποδεικνύουν χρονικήν ταύτισιν τής κεραμεικής τοΰ δω
ματίου XXVII και τοΰ Προμαχώνος II. Ή κεραμεική τοΰ δωματίου XXVII ανήκει 
είς τό μέγα ώριμον κλασσικόν σύνολον τής Φαιστοΰ. Γίνεται μόνον σαφές, ότι ή κερα- 
μεική τοΰ Προμαχώνος II (όπως και τών άλλων συγχρόνων ομάδων) εύρίσκεται χρονι- 
κώς πλησιέστατα προς την ώριμον κλασσικήν φάσιν. ’Αρκετά αγγεία καί όστρακα φα- 
νεροινουν μάλιστα, ότι ό ώριμος κλασσικός ρυθμός εμφανίζεται ήδη είς αυτήν τήν φά- 
σιν σποραδικώς έν πλήρει ανθήσει. Τήν παρατήρησιν έκάμαμεν ανωτέρω καί σχετικώς 
μέ τούς γεφυροστόμους σκύφους τοΰ δωματίου LXV. Είς τήν ομάδα τοΰ Προμαχώ
νος II υπάρχουν αρκετά παραδείγματα, έπιβεβαιοΰντα αυτά τά συμπεράσματα (κυρίως 
γεψυρόστομοι σκύφοι καί κύπελλα).

Πάντως αί πρώιμοι κλασσικαί κεραμεικαί ομάδες έ'χουν, ρυθμολογικώς όρώμεναι, 
χαρακτήρα ακριβώς «προιιμον κλασσικόν» καί διακρίνονται σαφώς τής μεγάλης ωρί
μου κλασσικής όμάδος. Τό γεγονός, ότι αί συγκρίσεις μεταξύ πρωίμων καί ωρίμων 
κλασσικών παραδειγμάτων είναι δυνατόν ν’ αυξηθούν έπ’ άπειρον δεικνύει ακριβώς, ότι 
ή χρονική διαφορά μεταξύ τών δύο μεγάλων ΜΜ κεραμεικών οριζόντων τής Φαιστού 
δέν δύναται νά είναι μεγάλη. Πιστεύομεν, ότι μεταξύ τών δύο τούτων μεγάλων κερα- 
μεικών συνόλων δέν υπάρχει κενόν είς τήν ρυθμολογικήν έξέλιξιν: Ό ώριμος κλασσι
κός ρυθμός ακούεται ήδη εύκρινώς είς τάς πρωίμους κλασσικάς ομάδας, ένώ ή πρώι
μος κλασσική παράδοσις συνεχίζεται είς τον ώριμον ρυθμόν. Ή πιστοποίησις αυτή δέν 
δύναται έν τούτοις νά σημαίνη ρυθμολογικήν έξίσωσιν τών δύο φάσεων. Τοΰτο δει
κνύεται διά τών έπί μέρους άνα?αίσεων.

Γεφυρόστομοι σκύφοι.

Οί πλεΐστοι τών δημοσιευθέντων γεφυροστόμων σκύφων είναι τοΰ πρωίμου 
κλασσικού τύπου, τον όποιον έγνωρίσαμεν είς τήν κεραμεικήν τοΰ δωματίου LXV 
(ανωτέρω) 4. Μερικά παραδείγματα φανερώνουν έξ άλλου, ότι έν ρεύμα από διάφορο

ί Museo Pigorini, άρ. 113 (σ. 24), πίν. VIII 4. 4 Παραδείγματα: Annuario 1957 -58, Gli scavi,
2 Αύτ. βλ. επίσης Festos I, είκ. 69 (σ. 149). είκ. 147 Α αριστερά καί 148 δεύτερα σειρά αριστερά,
3 Festos I, είκ. 68 (σ. 149) καί Museo Pigorini, 150 d καί f, 153 d-g, 154 άνω αριστερά, 

πίν. VIII 1 (χρήσιμοι καί αί δυο εικόνες)
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ποιήσεις τοΰ σχήματος διαρρέει την φάσιν αυτήν και σημαίνουν, δτι ό ώριμος κλασσι
κός ρυθμός, εις τον όποιον όλοι εκβάλλουν, δεν είναι μακράν λ Ενδιάμεσα σχήματα 
(υβρίδια) υπάρχουν επίσης, π.χ. έν άγγεϊον, τοΰ οποίου το σχήμα ϊσταται μεταξύ τεϊο
δόχης καί γεφυροστόμου σκύφου: τούτο έχει αντίστοιχον είς 'Αγίαν Τριάδα, το 
όποιον δια τής παρούσης συγκρίσεως χρονολογείται ασφαλώς είς την πρώιμον κλασσι
κήν φάσιν 1 2.

Μ ι κ ρ α ί τεϊοδόχαι.

Αυτά τα δύο αγγεία, τα όποια διατηρούν ακόμη μίαν πνοήν από τήν παράδοσιν 
τού σχήματος τής τεϊοδόχης, μάς βοηθούν να συνειδητοποιήσωμεν έκ νέου τό γεγονός, 
ότι ό τύπος τής τεϊοδόχης, ό όποιος αντιπροσωπεύεται τόσον πλουσίως είς τήν πρώι
μον πολυχρωμίαν, παύει πλέον να εμφανίζεται είς τήν πρώιμον κλασσικήν φάσιν. 
'Απομένουν μόνον οί περίεργοι μικροσκοπικοι απόγονοί του, αί άωτοι τεϊοδόχαι, ώς 
τυπικόν σχήμα τής κεραμεικής τής Μεσαράς, έπιζώσαι σποραδικώς καί είς τον ώριμον 
ρυθμόν. Από τον Προμαχώνα II δημοσιεύονται μερικαί3.

Κύπελλα.

Ανεφέραμεν ήδη τό γεγονός, ότι είς τάς πρωίμους κλασσικός ομάδας, τά αγγεία^ 
τά όποια κυρίως φανερώνουν τάς νέας τεχνοτροπικάς τάσεις, είναι οί γεφυρόστομοι 
σκύφοι (τού συνήθους μικρού μεγέθους) καί τά κύπελλα. Είναι φυσικόν είς έν ανα
κτορικόν περιβάλλον τά αγγεία πόσεως (τοιαύτα ήσαν βεβαίως καί οί γεφυρόστομοι 
σκύφοι) νά είναι τά ωραιότερα από όλα τά σκεύη. Τά κύπελλα από τον Προμαχώνα II 
είναι πράγματι πολύ προχωρημένα καί έφάπτονται σχεδόν με τά ώριμα κλασσικά των 
παράλληλα 4.

Αί ανωτέρω σύντομοι ειδήσεις περί τής κεραμεικής τού Προμαχώνος II παρεσχέ- 
θησαν απλώς προς όλοκλήρωσιν τής έπιδιωκομένης προσωρινής είκόνος τής πρωίμου 
κλασσικής κεραμεικής τή βοήθεια τών σπουδαιοτέρων συνόλων. Ή πλουσιωτάτη όμάς 
τού Προμαχώνος II περιλαμβάνει μερικάς από τάς όιραιοτέρας δημιουργίας τού καμα
ραϊκού ρυθμού: Αναφέρομεν μόνον τό κάνιστρον μέ έναλλαγήν καθέτων καί οριζον
τίων ταινιών είς τάς δύο πλευράς (πίν. 30), έν τών σημαντικωτέρων κεραμεικών δη
μιουργημάτων τής Κρήτης (πρβλ. Kamares-Stil, XVI). Είναι σαφές, ότι ή διαπραγμά- 
τευσις τής όμάδος αυτής αποτελεί τό πρώτον καθήκον μιας μελλοντικής έργασίας περί 
τού πρωίμου κλασσικού ρυθμού. Ή υψηλή καλλιτεχνική ποιότης τής κεραμεικής αυτής 
θά είναι ασφαλώς γνησία χαρά διά τον μελετητήν της.

1 Πρβλ. Annuario 1957-58, Gli scavi, είκ. 150 a-b 
καί 151 b.

2 Πρβλ. αΰτ. είκ. 151 a καί Grande Tomba, πίν. XVI
(=Zbrvos, Crete, είκ. 244- 45). Περαιτέρω ίδιά-
ζοντα σχήματα δεικνύουν οί γεφυρόστομοι σκύφοι,

Annuario αΰτ. είκ. 152 καί 150 e.
3 Annuario αΰτ. είκ. 161 n, p, q (επίσης r;).
4 Πρβλ. π.χ. αΰτ. είκ. 160 μέ Bollettino 1951, 

είκ. 46-47 καί Bollettino 1952, είκ. 20.
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Ό χρόνος άνιδρύσεως τοϋ άνακτόρον.

Έν πρόβλημα, είς τό όποιον άναγκαστικώς φερόμεθα διά τής ανωτέρω έρεύνης, 
είναι τό τοΰ χρόνου άνιδρύσεως τοΰ ανακτόρου. Είς την πρώιμον κλασσικήν φάσιν εμ
φανίζεται τό άνάκτορον έν πλήρει ανθήσει καί είναι πρακτικώς τό αυτό, όπως καί τής 
ωρίμου φάσεως. Ένεκα λόγων, τούς οποίους δεν γνωρίζομεν, συνεσωρεύθησαν κατά 
την (άπερχομένην) πρώιμον κλασσικήν φάσιν αί ομοιογενείς κλεισταί ομάδες κερα- 
μεικής, χρησιμοποιηθεΐσαι ώς οικοδομικόν υλικόν (γιά μπάζωμα) είς νέα δάπεδα δω
ματίων (δωμάτιον LXV, ίσως δωμάτιον 11), είς έν κτιστόν θρανίον (δωμάτιον LXIII), 
είς ένα «Προμαχώνα». Τό άνάκτορον πρέπει νά έκτίσθη είς έποχήν παλαιοτέραν τής 
χρονικής αυτής στιγμής.

Ή άρχιτέκτων Fiandra μνημονεύει τήν κεραμεικήν «άπό τήν τάφρον των θεμε
λίων τοϋ άνακτόρου»,ήτοι άπό τό άνώτερον στρώμα τών προανακτορικών οικιών ή προ- 
κειμένου νά χαρακτηρισθή ή στιγμή άνιδρύσεως τοΰ άνακτόρου. Μεταξύ τών ευρημάτων 
τούτων, τά όποια δεν είναι καθαρά, άλλά μείγμα προϊόντων διαφόρων χρονικών περι
όδων (βλ. άνωτ. σ. 56-59), επιτρέπεται τά νεώτατα νά χρησιμοποιηθούν διά τον καθο
ρισμόν τοΰ χρόνου άνιδρύσεως τοΰ άνακτόρου: Είναι ταΰτα όστρακα μέ τράχωσιν επιφά
νειας, σκοτεινούς δίσκους καί συστρεφόμενα θέματα. Τά όστρακα αύτά άνταποκρίνονται 
πλήρως (καί ώς προς τό σχήμα, έφ’ όσον είναι δυνατόν ν’ άναπαρασταθή) προς τον 
τύπον τών τραχωτών πρόχων τής Grande Tomba 1 2. Διά τής προηγηθείσης άνωτέρω 
έρεύνης έγινε σαφές, ότι ή όμάς τών τραχωτών τής 'Αγίας Τριάδας είναι άρχαιοτέρα 
τής «κεραμεικής 'Αγίας Φωτεινής» τής Φαιστού, τούτο δε πιστοποιείται καί στρωμα- 
τογραφικώς διά τής σκαφής τής κάτω δυτικής αυλής: Ό Προμάχων II, ό όποιος άπέ- 
δωκε τήν μεγάλην πρώιμον κλασσικήν ομάδα, πατεΐ επί τής πλακοστρώσεως τής αυλής, 
ένω τά άναφερόμενα όστρακα έ'κειντο υπό τήν πλακόστρωσιν. Θά όνομάσωμεν τον 
χρόνον, καθ’ όν ήτο έν χρήσει ή όμάς τραχωτών τής ’Αγίας Τριάδας, «φάσιν τραχωτών 
Αγίας Τριάδας» καί θά τήν έννοήσωμεν ώς άρχικήν φάσιν τού πρωίμου κλασσικού 
ρυθμού. Κατά τήν διάρκειάν της άνιδρύθη πιθανώτατα τό φαιστιακόν άνάκτορον 3.

Ή μόνη (κατ’ άρχήν) δυσχέρεια, ή όποια αντιβαίνει είς αυτήν τήν ΰπόθεσιν, συνί- 
σταται είς τήν παρουσίαν μερικών (μεταξύ τών δημοσιευμένων αγγείων) τραχωτών πρό
χων τοϋ πρωίμου τύπου Αγίας Τριάδας (τοϋ ήμετ. πίν. 14) είς τάς πρωίμους κλασσικάς 
ομάδας τοϋ δωματίου LXIII καί τοϋ Προμαχώνος II (περί ών άνωτέρω) 4. Ή δυσχέ
ρεια αυτή δύναται ν’ άπαλυνθή, έάν δεχθώμεν, ότι ό πρώιμος τύπος πρόχου μέ τρά- 
χωσιν επιφάνειας κλπ., — όπως καί κάθε σχήμα ή κόσμημα—, δεν περιωρίσθη είς αυ
στηρά χρονικά πλαίσια, άλλ’ έπέζησε καί είς μίαν ολίγον νεωτέραν έποχήν. Όπως καί 
άν έχουν τά πράγματα, δυνάμεθα, όπως δεικνύει ή ρυθμολογική έρευνα, νά θεωρήσω-

1 Fiandra, Periodi, σ. 114-15, πίν. ΙΘ'. Κρητ. Χρον. 15-16, Πρακτικά Α' Κρητολ. Συνεδρίου I,
2 Πρβλ. π.χ. τά όστρακα Annuario 1957-58, I/ar- σ. 133.

chivio, είκ. 355, σ. 175 (επίσης Fiandra. πίν. ΙΘ') μέ 4 Annuario 1957-58, Gli scavi, εΐκ. 56 c και 157 a-b 
τάς πρόχους Museo Pigorini, πίν. XII, ή πίν. ήμέτ. 14. (πρβλ. Museo Pigorini, πίν. XII, η πίν. ήμέτ. 14).

3 Πρβλ. επίσης ΠΛΑΤΩΝΑ, Συγκριτική χρονολογία,
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μεν ώς βέβαιον, ότι μεταξύ τής «φάσεως τραχωτών 'Αγίας Τριάδας» καί τής πρωίμου 
κλασσικής φάσεως τής Φαιστού δεν υπάρχει μεγάλη χρονική άπόστασις. Διά τον ορι
στικόν προσδιορισμόν τού χρόνου άνιδρΰσεως τού ανακτόρου εις την «φάσιν τραχω
τών 'Αγίας Τριάδας» πρέπει ν’ άναμείνωμεν περισσότερον βέβαια άνασκαφικά 
δεδομένα.

Η ΩΡΙΜΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ: Η ‘ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΑΣΙΣ»

Ό έ'λεγχος τών άνασκαφικών δεδομένων τού νεωστι άνακαλυφύέντος ανακτορι
κού τμήματος τής Φαιστού έδειξε σαφώς, ότι αί δύο πρώται φάσεις τού Levi είναι εις 
την πραγματικότητα μία καί μόνη. Μία σΰγκρισις τής κεραμεικής τών δύο φάσεων δύ- 
ναται να επιβεβαίωση την αλήθειαν αυτήν. Εις τα εξής θά έξετάσωμεν τά κεραμεικά 
ευρήματα τού άνω δωματίου LI καί τού δωματίου LXIV: Πρόκειται περί τών δύο 
σπουδαιοτέρων ομάδων τής «δευτέρας φάσεως» τού Levi, τάς οποίας θά άντιπαραθέ- 
σωμεν προς την κεραμεικήν τής «πρώτης φάσεως».

Τό πρώτον ερώτημα είναι κατά πόσον αί δύο αύταί ομάδες είναι τεχνοτροπικώς 
ομοιογενείς, δηλαδή κατά πόσον ανήκουν πράγματι εις τήν αυτήν φάσιν. Έσημειώσαμεν 
ήδη τό γεγονός (άνωτ. δωμ. LXIV), ότι εις άμφοτέρας τάς ομάδας εμφανίζονται «πι- 
θαράκια» τού αυτού τύπου- έδέχθημεν μάλιστα (σ. 48 σημ. 5), ότι έργα τής αυτής χει- 
ρός μοιράζονται εις άμφοτέρας τάς ομάδας. Τά τέσσαρα αγγεία τής σημ. 5 σ. 48, τά 
όποια άποδίδομεν εις τον αυτόν τεχνίτην (ή απλή αντιπαραβολή είναι τόσον σαφής) 
ώστε ή άνάλυσις είναι περιττή), έφ’ όσον αναγνωρίζονται ώς όμοειδής όμάς, ελκύουν 
προς έαυτά όλα τά «πιθαράκια» τού αύτοΰ τύπου (: σχήμα «χαμηλόν»,προς τό σφαιρο
ειδές, δύο όριζόντιαι λαβαί καί—εις τά περισσότερα—ανάγλυφα οριζόντια σχοινιά εις 
τήν βάσιν καί τον ώμον) από τάς ομάδας τών δωματίων LI καί LXIV. Πρόκειται 
προφανέστατα περί προϊόντων τού αύτοΰ εργαστηρίου, είς τά όποια, κατά μίαν πρώτην 
έντύπωσιν, διασταυρούνται δύο άγγειοπλάσται καί δύο (ή τρεις) άγγειογράφοι λ

Είναι επομένως σαφές, ότι αί δύο ομάδες δεν είναι απλώς σύγχρονοι αλλά περι
λαμβάνουν καί αγγεία τού αύτού έργαστηρίου.

1 Πρώτος αγγειοπλάστης : Annuario 1952-54, εϊκ. 23, 
24,29 b, Antiuario 1957-58, Gli scavi, είκ.24ό-ο,28 a-b

Δεύτερος αγγειοπλάστης : Annuario 1952-54 είκ. 25a, 
29 a (ίσως επίσης : 14a, 27, Annuario 1957 - 58, έ.ά. 
είκ. 22 a-b).

Πρώτος ζωγράφος : Annuario 1952 54, είκ. 23, 24 
(ίσως καί 25 a, 29 b).

Δεύτερος ζωγράφος : Annuario 1957 - 58, Gli sca
vi, είκ. 24 b-c, 28 a-b.

Τρίτος ζωγράφος (μαθητευόμενος;): Annuario
1952 - 54, είκ. 29 a.

Πρβλ. κατωτ. καί σ. 89 σημ. 2 καί σ. 90 σημ. 1-2. 
Έν ώραΐον πιθαράκι εΰρέθη είς Χάλαρα (Φαιστός), 
βλ. Annuario 1961-62, είκ- 187 : Έργον τοΰ πρώτου 
άγγειοπλάστου ζωγραφηθέν άπό τόν πρώτον ζωγρά

φον.'Ο γεφυρόστομος σκύφος άπό τά Χάλαρα, Annu 
ario αΰτ. είκ. 188, έζωγραφήθη ίσως άπό τόν ίδιον τε
χνίτην. Ή παρατήρησις αυτή είναι δυνατόν νά μάς 
δώση τήν κλείδα διά τήν άναγνώρισιν μιας ίσχυράς 
προσωπικότητος τοΰ κλασσικού ρυθμού, έργαζομένης 
καί είς τόν πολύχρωμον καί είς τόν άπλούστερον ρυ
θμόν (πρός τόν σκύφον άπό τά Χάλαρα πρβλ. τούς 
σκύφους Palace I, είκ. 107 καί 108, άναφερομένους 
κατωτέρω σ. 92 σημ. 2, έξ άφορμής τής τριώτου πρό- 
χου τοΰ δωμ. TV). Ή άνωτέρω διάκρισις άγγειογρά- 
φων καί άγγειοπλαστών άποτελει απλήν προσωρινήν 
ύπόθεσιν, δυναμένην νά χρησιμεύση ώς σημεΐον έκκι- 
νήσεως διά μίαν ερευνάν πρός αυτήν τήν κατεύθυν- 
σιν, έφ’ όσον βεβαίως θά υπάρχουν πλήρεις καί καλαί 
άπεικονίσεις τοΰ ΰλικοΰ.
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Εις άξωλόγησιν τών δυο ομάδων βοηθούμεθα κατά τον καλύτερον τρόπον άπό 
τά κεραμεικά αριστουργήματα, τα όποια εμφανίζονται εις άμφοτέρας. Άπό το δωμά
των LI έχομεν τό λίαν εντυπωσιακόν «κιονωτόν άγγεΐον» 1 άπό δέ τό δωμάτων LXIV 
τρεις πίθους: Τον «τετράωτον πίθον με παράστασιν ιχθύων» (πίν. 33), τον «τετράωτον 
πίθον με κρινοσπείρας» (πίν. 34) καί τον «τρίωτον πίθον μέ σπείρας έπιφανείας» 
(πίν. 35) (: «πρώτος, δεύτερος, τρίτος πίθος τοϋ δωματίου LXIV») 1 2.

Καί τά τέσσαρα αγγεία εύρίσκονται είς τό ύψος τοϋ καλυτέρου ωρίμου ΜΜ 
πολύχρωμου ρυθμού3: Σχήμα καί διακοσμητικά συστήματα διαφέρουν άπό τού ενός 
είς τό άλλο, ώστε ή συγκριτική προς άλληλα μελέτη είναι δυσχερής: Τά άπλούστερα 
«πιθαράκια» έδωσαν ευθύς άμέσως πολυτίμους πληροφορίας' άντιθέτως τά υψηλά δη
μιουργήματα τού πολύχρωμου ρυθμού άποδεικνύονται είς έπακρον αυτόνομοι μονά
δες μιας τέχνης, ή οποία άπαιτει άπό τον θεατήν (έφ’ όσον ή θέασις δεν γίνεται μόνον 
διά την απλήν αυτής χαράν), υψηλόν βαθμόν πνευματικής παρουσίας. Δεν θά έπιχει- 
ρήσωμεν συστηματικήν άνάλυσιν τών τεσσάρων άριστουργημάτων (τοιαύτη άνάλυσις 
μερικών κλασσικών άγγείων γίνεται είς άλλον τόπον), άλλά θ’ άρκεσθώμεν μόνον είς 
ώρισμένας παρατηρήσεις, σημαντικός διά τήν «τεχνικήν» πλευράν τής έρεύνης μας:

Τά τέσσαρα άγγεΐα εμφανίζουν τήν οίκείαν, ευκόλως άναγνωριζομένην ωριμό
τητα τού καλυτέρου καμαραϊκού ρυθμού, χωρίς καθόλου σημεία, τά όποια θά ύπεδή- 
λωνον τον μεταβατικόν ρυθμόν. Ότι είναι μεταξύ των σύγχρονα καί προϊόντα άνα- 
κτορικών εργαστηρίων, δεν χρειάζεται άπόδειξιν: Έδείχθη ήδη, ότι τά συνευρεθέντα 
«πιθαράκια» τών δύο ομάδων προέρχονται άπό εν έργαστήρων. Μία φυσική έρώτησις, 
ή όποια άνακύπτει σχετικώς, είναι, κατά πόσον τά τέσσαρα πολύχρωμα άριστουργήματα 
προέρχονται έπίσης άντιστοίχως άπό εν έργαστήρων καί κατά πόσον ταυτίζεται τούτο 
μέ τό έργαστήρων, πού παρήγαγε τά «πιθαράκια». Δεν θά εΐχομεν κατ’ άρχήν δυσκο
λίαν ν’ άπαντήσωμεν θετικώς είς τό έρώτημα τούτο' ή άπόδειξις όμως δεν θά ήτο καί 
τόσον απλή καί έξ άλλου θά είχε μικράν μόνον άξίαν διά τήν παρούσαν έρευναν. Τά 
εξής σημεία πρέπει νά έξαρθούν:

α) Τά πολύχρωμα άριστουργήματα δεν πρέπει νά θεωρούνται ως ιδία τεχνοτρο- 
πική κατηγορία. Διαφέρουν άπλώς κατά τήν τεχνικήν ζωγραφήσεως τών πολλών χρω
μάτων καί λόγφ τών περισσότερον άνεπτυγμένων διακοσμητικών συστημάτων' άνήκουν 
όμως είς τον αυτόν ρυθμόν, όπως καί τά άπλούστερα σύγχρονα άγγεΐα.

β) Είναι φυσικόν τά περισσότερον έπιμεμελημένης τεχνικής πολύχρωμα άγγεΐα 
νά είναι καί καλλιτεχνικώς άνώτερα. Τούτο δεν είναι πάντως άπόλυτον. Παρά τά άριστα 
πολύχρωμα άγγεΐα τών δύο ένταύθα έξεταζομένων ομάδων,— τό «κιονωτόν άγγεΐον» 
τού δωματίου LI καί τον «πίθον μέ κρινοσπείρας» τού δωματίου LXIV—, έμφανίζε- 
ται ώς ισάξιον είς τήν αυτήν υψηλήν βαθμίδα καλλιτεχνικής έκφράσεως ίστάμενον, τό

1 Annuario 1952-54, εγχρ. πίν. II καί III a.
2 Πρώτος: Annuario 1957-58, Gli scavi, είκ. 27

καί Annuario 1955-56, εγχρ. πίν. III, — δεύτερος καί 
τρίτος: Annuario 1957-58, εγχρ. πίν. XXIa-b. Ώραΐαι

έγχρωμοι απεικονίσεις τών τριών πίθων έν Marinatos- 

Hirmer, πίνακες ΙΧ-ΧΙ. Ύψη άντιοτοίχως 50, 45, 
καί 69 έκ.μ.
3 Δηλ. δ,τι εχομεν συνηθίσει ν’ άποκαλοϋμεν MM II α.
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διακοσμημένον μέ απλουστέραν τεχνικήν «πιθαράκι μέ θέμα άγκύρας» άρ. 482 τοϋ 
δωματίου LI ι.

γ) Τδ γεγονός, δτι τα τέσσαρα πολύχρωμα αγγεία διαφέρουν τόσον πολύ άφ’ένός 
μεταξύ των κα'ι άφ' ετέρου ώς όμάς από την υπόλοιπον κεραμεικήν των δύο δωματίων 
πρέπει να ληφθή ύπ’ δψιν εις την περαιτέρω έρευναν.

δ) Δεν θά μας έξέπληττε πολύ, εάν μία αναλυτική έρευνα άπεδείκνυεν, δτι τά τέσ
σαρα πολύχρωμα αγγεία προέρχονται από τό αυτό έργαστήριον, ή ακόμη, δτι έκοσμή- 
θησαν υπό τής αυτής χειρός. Δίδομεν όλίγας χρησίμους ενδείξεις σχετικώς· ίσως πρό
κειται περί γενικωτέρων τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών, δεν εϊμεθα έν τούτοις ακόμη 
εις θέσιν νά τά άξιολογήσωμεν έπαρκώς: Τό «κιονωτόν αγγεϊον» ας συγκριΰή κατ αρ
χήν μέ τον «δεύτερον πίθον». Τά θέματα τής μεσαίας ζωφόρου, φυλλοειδή κα'ι σταγο- 
νοειδή τοΰ «κιονωτοϋ αγγείου», δύνανται νά συγκριθοΰν μέ τά κρεμάμενα κρινοειδή 
τοϋ πίθου, τά όποια νοούνται ώς «κοσμήματα σταγόνων». Οί διάφοροι τύποι δισκίων 
τοΰ «κιονωτοϋ αγγείου» έχουν αντιστοίχους κα'ι εις τούς τρεις πίθους. Αί σπεΐραι τοϋ 
«πρώτου» κα'ι τοϋ «δευτέρου πίθου» είναι συγγενείς προς άλλήλας κα'ι είς άνάλογον 
συντακτικήν χρήσιν επίσης συγγενείς είναι αί σπεΐραι τοϋ «πρώτου» προς τάς τοϋ 
«τρίτου» πίθου, πάντως διαφορετικών τύπων, είς τον ένα «μοναί», είς τον έτερον 
«διπλαΐ». «Διπλαΐ» είναι καί αί σπεΐραι τής άνωτέρας ζωφόρου τοϋ «κιονωτοϋ αγ
γείου» καί λίαν συγγενείς τών σπειρών τοϋ «τρίτου πίθου». Τό αύτό «κιονωτόν άγ- 
γεΐον» έχει έν τούτοις επί τοϋ δίσκου τής βάσεως μίαν έντελώς διάφορον μορφήν 
σπείρας μέ «κισσόφυλλα» καί συνηνωμένας όπισθοδρομούσας «δισκοσπείρας». Τό σύ
στημα τούτο ευρίσκει πάλιν άπήχησιν συγγένειας είς τάς σπείρας επί τοϋ οριζοντίου 
τμήματος τοϋ στομίου τοΰ αύτοϋ «τρίτου πίθου» (πίν. 35, κάτω), αί όποΐαι μέ τήν 
άρχαϊκωτέραν διατύπωσίν των άποτελοϋν προφανώς τό πρότυπον τών πλέον προχωρη
μένων τοϋ «κιονωτοϋ αγγείου». Λίαν συγγενείς είναι καί αί σπεΐραι επί τοϋ ώμου 
τοΰ άμφορέως τοϋ δωματίου IL (πίν. 36, άνω δεξιά).

Αί ανωτέρω παρατηρήσεις περί τής κεραμεικής τής «δευτέρας φάσεως» τών δω
ματίων LI καί LXIV έδειξαν σαφώς, δτι έχομεν προ ημών δύο συγχρόνους ομάδας, 
άνηκούσας είς τον ώριμον καμαραϊκόν ρυθμόν, τοϋ οποίου τήν ποικιλίαν μορφών άρι
στα αντιπροσωπεύουν. Θά θεωρήσωμεν τάς δύο ομάδας ώς ένιαΐον, ομοιογενές σύνο- 
λον καί θά τάς άντιπαραθέσωμεν είς τάς ομάδας τής «πρώτης φάσεως» τοΰ Levi· ή 
σύγκρισις αυτή τής κεραμεικής τών δύο «φάσεων» αναλαμβάνεται ώς έλεγχος τών 
συμπερασμάτων τής έρεύνης μας τών άνασκαφικών δεδομένων (άνωτ· σ. 52-53):

1) Τά ανωτέρω έξετασθέντα «πιθαράκια» τών δωματίων LI καί LXIV έχουν 
ακριβή παράλληλα δχι μόνον είς τήν «δευτέραν φάσιν» άλλων δωματίων (δωμ. LXV)1 2

1 Annuario 1952-54, είκ. 23 (σ. 407): Τό αριστούρ
γημα τοΰτο τοϋ καμαραϊκού ρυθμοΰ ήτο προφανώς άγ- 
γεΐον τής καθημερινής χρήσεως, ένώ τά πολύχρωμα 
δεν αποκλείεται νά έχρησιμοποιούντο είς επισήμους 
περιστάσεις.

2 Annuario 1957-58, Gli scavi, είκ. 68 (σ. 244):

Νά συγκριθή ό ωοειδής πίθος αριστερά μέ τά αγγεία 
τής αυτής κατηγορίας τοΰ δωμ. LXIV, αΰτ. είκ. 23. 
Ό πίθος δεξιά (είκ. 68) είναι τοΰ αύτοΰ εργαστηρίου 
ώς καί οΐ πίθοι τών εικόνων 24 καί 28, αΰτ. (=πρώτος 
αγγειοπλάστης, δεύτερος άγγειογράφος, άνωτ. σ. 87 
σημ. 1).

12
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άλλα καί εις την κεραμεικήν τοϋ περιμαχήτου κατωτέρου δωματίου XXVII (πρβλ. 
άνωτ.), τό όποιον ό Levi άνάγεί εις τήν «πρώτην φάσιν» του. Τα δυο «πιΰαράκια» 
μέ άνάγλυφα σχοινιά τοΰ δωματίου XXVII προέρχονται προφανώς από τό αυτό εργα
στήριο ν, όθεν καί τα όμοια αγγεία των δωματίων LI καί LXIV \ Ή νέα σκαφή Levi 

τοΰ δωματίου XXVII έφερεν εις φώς εν δείγμα ακόμη, τό όποιον έκειτο επί τοϋ 
«στρώματος δαπέδου» τής «πρώτης φάσεως». Τοΰτο συνάπτεται έπίσης σαφώς προς 
τα παραδείγματα τών δωματίων LI καί LXIV1 2.

2) Έν Kamares-Stil, κεφάλ. XIII, αναλαμβάνεται συστηματική έρευνα περί τοΰ 
θέματος «άγκυρας καί πάπυρου». Ό «φαιστιακός άμφορεύς», ό όποιος έξελέγη ώς ση- 
μεϊον έκκινήσεως τής έρεύνης, προέρχεται άπό τήν μεγάλην ομάδα τής «πρώτης φά
σεως» τοΰ δωματίου IL. Τό άγγεϊον έζωγραφήθη πιθανώτατα υπό τοΰ αύτοΰ τεχνίτου 
ώς καί τά «πιθαράκια» τοΰ «δευτέρου ζωγράφου» τής σημ. 1 σ. 87 3. Ό «κνωσιακός 
άμφορεΰς» άφ’ ετέρου 4, ό όποιος εξετάζεται (έ.ά.) έν συνεχεία τοΰ «φαιστιακοΰ» είναι 
κατά τό σχήμα καί τήν κόσμησιν δίδυμος τοΰ «φαιστιακοΰ»· κατά τήν τεχνικήν ζω- 
γραφήσεως συγγενεύει όμως τόσον πολύ μέ τό άριστουργηματικόν «πιθαράκι» άρ. 482 
τοΰ δωματίου LI 5, ώστε άναγκαζόμεθα νά δεχθώμεν, ότι ό αύτός ζωγράφος έκόσμησε 
τά δύο άγγεϊα. Πάντα τά άναφερόμενα ένταΰθα άγγεϊα είναι προφανώς σύγχρονα.

3) Οι πίθοι μέ «θέματα σταγόνων καί καταλειβάδων» τής «δευτέρας φάσεως» 
τοΰ δωματίου LXIV έχουν, ώς ήδη άνεφέρθη, άκριβέστατα παράλληλα όχι μόνον είς 
τάς άποθήκας XXXIV τής σκαφής Pernier, άλλ’ έπίσης καί είς τήν «πρώτην φάσιν» 
τών άποθηκών LVIII τής σκαφής Levi (πίν. 39) 6. Ό άριστουργηματικός πίθος τής 
«δευτέρας φάσεως» τοΰ δωματίου XXVIII (πίν. 38) έχει πολύ καλήν άντιστοιχίαν 
κατά τό σχήμα είς πίθον μέ καταλειβάδας τής «πρώτης φάσεως» έκ τών άποθη
κών LVII (πίν. 39α).

4) Τά τέσσαρα πολύχρωμα άριστουργηματικά άγγεϊα τών δωματίων LI καί LXIV 
δεικνύουν σαφέστατα τήν αυτήν τεχνοτροπικήν βαθμίδα, ήν καί τά καλύτερα ώριμα 
κλασσικά άγγεϊα τών διαφόρων δωματίων τής «πρώτης φάσεως», τά σπουδαιότερα 
τών όποιων άνεφέρθησαν άνωτέρω είς τήν έπιθεώρησιν τών άνασκαφικών δεδομένων. 
Ένεκα τοΰ υψηλού βαθμοΰ αυτονομίας τών άγγείων τούτων δέν είναι δυνατή ένταΰθα

1 Καλύτερα παράλληλα τοΰ άγγείου Festos I, είκ. 67 
(σ. 147) είναι τά δύο άγγεϊα τοΰ δωμ. LI, Annuario 
1952-54, είκ. 23-24 (σ. 407-8). Τό δεύτερον άγγεϊον 
Festos I, είκ. 66 (σ. 146) έχει ίδιάζον σχήμα.

2 Annuario 1952-54, είκ. 64 (σ. 435) άνω σειρά,
προς σύγκρισιν μέ τό άγγεϊον τοΰ δωμ. LI, αύτ. είκ. 23
(σ. 407), 29 κλπ. Τό άγγεϊον τής σκαφής PERNIER»
Festos I, είκ. 67 (σ. 147), ομοιάζει πολύ κατά τό σχήμα 
πρός τό πιθαράκι τής νέας σκαφής άπό τό «στρώμα
τοΰ δαπέδου» καί επομένως χρονολογείται ασφαλώς είς 
τήν αυτήν φάσιν (καί άκολουθεΐ βεβαίως τό δεύτερον 
άγγεϊον Festos I, είκ. 66 μέ τήν συνευρεθεΐσαν κε- 
ραμεικήν). Βλ. άκόμη έν παράδειγμα άπό τό τμή
μα XXVIII, «πρώτην φάσιν», Annuario αύτ. είκ. 77 
(σ. 446) δευτέρα σειρά, τρίτον έξ άριστ.,—πρός σύγκρι- 
σιν μέ έν τής «δευτέρας φάσεως» τοΰ δωμ. U,

αύτ. είκ. 25 a (σ. 409).
3 Bollettino 1952, είκ. 21 a (σ. 333), «πρώτη φά- 

σις»: είς τήν τεχνικήν ζωγραφήσεως συγγενεύει ό άμ
φορεύς πρός τά δύο άγγεϊα, Annuario 1957-58, Glisca- 
vi, είκ. 24, πολύ περισσότερον άπό δ,τι τά δμοια (τοΰ 
αύτοΰ άγγειοπλάστου ! πρβλ. σ. 87 σημ. 1) αύτ. είκ. 28.

4 BCH 84, 1960, σ. 834, είκ. 1. Πρβλ. Pelagatti, 

Osservazioni, σ. 99 καί σημ. 1.

5 Annuario 1952-54, είκ. 23 (σ. 407).
6 Πρβλ. Annuario 1957-58, Gli scavi,sui. 23 a καί c 

μέ Festos I, πίν. XXXVII (έπίσης αύτ. είκ. 190-194) 
καί Fiandra, Periodi, σ. 120 καί πίν. ΛΓ', έπίσης ήμέτ. 
πίν. 39. Οί λίαν ένδιαφέροντες πίθοι τών άποθηκών 
τής πτέρυγος PERNIER είναι δυστυχώς έλλιπέστατα δη
μοσιευμένοι.
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μία πλήρης μελέτη των. Θά περιορισθώμεν επομένως είς επί μέρους παρατηρήσεις επί 
τών τεσσάρων καί τινων ακόμη αγγείων.

5) Οί ήμιρόδακες, οί εμφανιζόμενοι είς μίαν τών ζωφόρων τοΰ «κιονωτοΰ αγ
γείου» τοΰ δωματίου LI και επίσης έπ'ι κυπέλλου τοΰ δωματίου LXIV (άμψοτέρων 
τής «δευτέρας φάσεως») 1 αποτελούν θέμα κοινόν, άπαντώμενον είς διαφόρους μορφάς 
έπ'ι αγγείων τής «πρώτης φάσεως», όπως π.χ. έπ'ι ενός γεφυροστόμου σκΰφου τοΰ δω
ματίου IL καί μιας πρόχου τοΰ δωματίου LV 2.

Τα πλάγια φύλλα τών σπειρών τής άνωτέρας ζωφόρου τοΰ «κιονωτοΰ αγγείου» 
τοΰ δωματίου LI έπανέρχονται είς ταυτόσημον τύπον είς όμοίαν ζωφόρον σπειρών τοΰ 
θαυμασίως κοσμημένου άγγείου-ήθμοΰ (vaso-colatoio) τοΰ δωματίου LV 3. Έάν ή 
έπανάληψις τοΰ θέματος δεν οφείλεται απλώς είς τον σύγχρονον ρυθμόν (πράγμα πού 
θά ήρκει διά την χρονολογικήν έρευναν), πρέπει νά σκεφθώμεν, ότι οφείλεται είς τον 
αυτόν ζωγράφον 4.

Τοιαΰται έπ'ι μέρους παρατηρήσεις φαίνονται ίσως σχολαστικά! είς τον αναγνώ
στην, έφ όσον τό ΰπέροχον «κιονωτόν άγγεϊον» τοΰ δωματίου LI όμιλε! άφ’ εαυτού 
γλώσσαν καθαρωτάτην. Όφείλομεν έν τούτο ις νά προσέχω μεν πάντοτε τάς σαφείς συγ
κρίσεις, διότι παρέχουν ασφαλή επιχειρήματα.

6) Τό ώραΐον κυλινδρικόν άωτον ποτήριον τοΰ δωματίου LI5 με κόσμησιν ορι
ζοντίων ταινιών κα'ι ζωφόρον κυκλικών θεμάτων με ρόδακας, έχει ρόδακας τοΰ αύτοΰ 
τύπου ώς και μία τρίωτος κομψή πρόχους τής «πρώτης φάσεως» τοΰ δωματίου LV 6. 
Και είς την έκτέλεσιν τών οριζοντίων ταινιών είναι τά δύο αγγεία συγγενή.

7) Ή Paola Pelagatti επιχειρεί είς την εργασίαν της περ! τών κεραμέων τής 
Φαιστού7 μίαν συναρπαστικήν άπόδοσιν τοΰ πίθου μέ κρινοσπείρας τοΰ δωμα
τίου LXIV (πίν. 34) είς μίαν ομάδα (:«Gruppo Β»), είςτήν οποίαν ανήκει κα'ι ή «πρόχους 
τοΰ δωματίου II»8. Ή πρόχους προέρχεται από τήν σκαφήν ΒΑΝΤΐ(πρβλ.άνωτ.σ.37-38: 
Δωμάτιον 11), αλλά ανήκει άναμφιβόλ,ως είς τήν μεγάλην ομάδα τής «πρώτης φά
σεως» τοΰ δωματίου τούτου. Ή Pelagatti δεν δικαιολογεί έπαρκώς τήν άπόδοσιν 
αυτήν, είναι έν τούτοις λίαν πιθανόν νά έχη δίκαιον. Θά ήθέλαμεν σχετικώς νά ύπο- 
δείξωμεν τήν συντακτικήν συγγένειαν τών διακοσμητικών συστημάτων τών δύο αγγείων, 
ή οποία οφείλεται είς τήν χρήσιν όμοιων «ίσταμένων» γωνιωδών θεμάτων («θέματα

1 Annuario 1952-54, έγχρ. πίν. II, Annuario 1957- 
68, Gli scavi, είκ. 25 i (σ. 210): έπ'ι τοΰ κυπέλλου 
σταυροειδώς.

2 Bollettino 1952, έγχρ. πίν. II d, Bollettino 1956,
είκ. 23 b (σ. 249), σταυροειδώς όπως είς τό κΰπελλον τοΰ
δωμ. LXIV (αμέσως άνωτ. σημ. 1): ’Αντίστοιχον κύπελ-
λον προέρχεται από τό δωμ. LV (sottoscala), Bollet
tino 1956, είκ. 24 a, δωδέκατον. Όμοιους ήμιρόδακας
μέ συνδυασμόν σπειρών και κοραλλίων φέρει τό θαυ-
μάσιον ρυτόν τοΰ δωμ. LXI, Annuario 1957-58, έγχρ. 
πίν. XXII b : Ρυθμός τής αυτής εποχής (ώς τοΰ «κιονω- 
τοΰ αγγείου»), άλλα προφανώς άλλος ζωγράφος. Ό 
ζωγράφος τοΰ ρυτοΰ έκόσμησε καί ένα γεφυρόστομον

σκΰφον τοΰ δωμ.LV,Bollettino 1956,είκ.25b (σ. 250)·
3 Bollettino 1956, έγχρ. πίν. Ill b, ζφφόρος σπει

ρών είς τό κάτω σώμα τοΰ άγγείου.
4 Πρβλ. τήν λίαν ένδιαφέρουσαν (άλλα δυστυχώς 

λίαν περιληπτικήν) άνάλυσιν τής PELAGATTI, Osser- 
vazioni, σ. 104 κέξ. : Gruppo A.

5 Annuario 1952-54, είκ. 32 (σ. 412).
6 Bollettino 1956, έγχρ. πίν. Ilia (κείμ. αύτ· 

σ. 248 b).
7 Pelagatti, Osservazioni, σ. 103 κέξ.
8 Marinatos-Hirmer, έγχρ. πίν. VIII (πρόχους) 

καί X (πίθος).
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Λάμβδα»): Τά θέματα αυτά (τά όποια έχουν και είς τα δΰο άγγεϊα πρόςτά έσω καμπυ- 
λούμενα σκέλη), βοηδοΰν είς τον καθορισμόν τών μεγάλων έπιφανειών, όπου ευρίσκουν 
θέσιν τά κύρια διακοσμητικά θέματα καί συγχρόνως χρησιμεύουν ώς πλαισιοΰσαι δυνά- 
μεις.Ότιέχουν επίσης μίαν συνδετικήν (άκριβέστερον «μεταβιβαστικήν») λειτουργίαν, εκ
τίθεται είς άλλον τόπον είς την άνάλυσιν τής πρόχου τοϋ δωμ. 11 (Kamares-Stil, XVI). 
Είναι περαιτέρω συντακτικώς συγγενή τά δύο αγγεία είς τό ό,τι κύρια και δευτερεύοντα 
κοσμήματα συνδέονται μέ όμοιον τρόπον μεταξύ των, ή, μέ άλλους λόγους, είς την δια
δοχήν κυρίων καί «πλαγίων» όψεων. Βεβαίως τό διακοσμητικόν σύστημα τοϋ πίθου 
είναι συντακτικώς πολύ ώριμώτερον παρά τής πρόχου καί επομένως θά ήδυνάμεθα 
ίσως νά θεωρήσωμεν τήν πρόχουν ώς κάπως παλαιότερον έργον τοϋ αυτού τεχνίτου 
(χωρίς τούτο νά σημαίνη, ότι δεχόμεθα καί αντίστοιχον χρονικήν διαφοροποίηση» τών 
κεραμεικών ομάδων, όθεν τά δύο αγγεία προέρχονται).

Σημαντικώς συγγενής προς τά δύο αγγεία είναι ή «τρίωτος πρόχους μέ σπείρας 
ροδάκων (Rosettenspiralen) καί κλάδους» τοϋ δωματίου LV (τής «πρώτης φάσεως», 
πρβλ. αμέσως ανωτέρω : 6) '. Έάν καί αυτή ανήκει είς τον αΰτόν τεχνίτην, δύναται νά 
δείξη μόνον μία συστηματική μελλοντική έρευνα 1 2. Είναι πάντως ή τρίωτος πρόχους 
είς πολλά σημεία συγγενής τών δύο αγγείων : Άς συγκριθή π.χ. ή μεταχείρισις τοϋ 
κάτω σώματος (βάσεως) τής τριώτου πρόχου καί τοϋ πίθου μέ τάς τρεις όμοιας πλα
τείας όριζοντίας ταινίας. Τά γωνιώδη πλαισιοΰντα συστήματα είναι εντελώς διάφορα 
είς τά δύο αγγεία, μάλιστα είς τήν τρίωτον πρόχουν ταϋτα δέν ιστανται πλέον, αλλά 
«κρέμανται» δίκην γιρλάντας κατά τον παλαιόν τρόπον τού λευκού ρυθμού τής Ανα
τολικής Κρήτης (π.χ. τεϊοδόχαι Βασιλικής). Αί διαφοραί είναι εν τούτοις περισσότερον 
εξωτερικοί’ μία εσωτερική συγγένεια διακρίνεται ευκόλως : Ή σύνδεσις τών «ίσταμέ- 
νων» γωνιωδών συστημάτων τού πίθου διά τών ημισεληνοειδών θεμάτων έδωσεν 
’ίσως αφορμήν διά τήν έκτέλεσιν έν σχήματι γιρ?ιάντας τοϋ συστήματος είς τήν τρίω
τον πρόχουν. 'Η πρόχους τού δωματίου 11 έξ άλλου δεικνύει τήν αρχικήν άντίληψιν 
μέ τήν γωνιώδη ακόμη σύνδεσιν τών «θεμάτων Λάμβδα». Επίσης είναι λογικόν νά 
διατυπωθή ή υπόδεσις, ότι τά πλαισιοΰντα λογχοειδή θέματα τής πρόχου τοϋ δωμα
τίου 11 έξειλίχθησαν είς τά «φλογωτά» τού πίθου, τά όποια ακολούθως μετηλλάγη- 
σαν είς τήν τρίωτον πρόχουν είς τάς ήσύχους οδοντωτός ταινίας. Πιστεύομεν, ότι 
τοιαϋτα απίστευτα κατ’ αρχήν άλματα είναι οπωσδήποτε δυνατά είς τήν συνεχώς εναλ- 
λασσομένην φοράν τού ώριμου καμαραϊκού ρυθμού καί δή εις τό έργον τοϋ αυτού τε
χνίτου. Εδώ εύρίσκεται καί ό πυρήν τοϋ αινίγματος τής άφαντάστου δυναμικής τοϋ 
κλασσικού ρυθμού. Έξ άλλου κατόπιν προσεκτικωτέρας παρατηρήσεως δυνάμεθα νά 
ίδωμεν, ότι τά άλματα αύτά δέν έγιναν απλώς καθαυτά, αλλά καθορίζονται έν πολλοΐς 
υπό τής κυρίας κοσμήσεως: Τά είς τήν επιφάνειαν εκτεινόμενα θέματα κλάδων τής 
τριώτου πρόχου καί τά φλογωτά θέματα τοϋ πίθου δέν θά ήτο δυνατόν ν’ ανεχθούν

1 Bollettino 1956, έγχρ. πίν. Ill a.
2 Πρός τήν τρίωτον πρόχουν πρβλ. τόν γεφυρό- 

στομον σκύφον τής Κνωσού, Palace IV 1, είκ. 107 
(σ. 137). "Ο δμοιος σκύφος τής Άβύδου, αύτ. είκ. 108,

δεικνύει τά αυτά θέματα αστερίσκων, όπως ό πίθος μέ 
σπείρας επιφάνειας τοΰ δωμ. LXIV, άνωτ. «δεύ
τερα φάσις» (πρβλ. ακόμη τόν σκύφον άπό τά Χάλαρα, 
σ. 87 σημ. 1).
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αλληλα. Ήτο άνάγκη, το πλαισιοϋν στοιχεΐον νά εύρίσκεται είς άπολύτως ούδετέραν 
σχέσιν προς την κυρίαν διακοσμητικήν επιφάνειαν, καθ'’ όσον τό κύριον κόσμημα διά 
των εκτεινόμενων θεμάτων κλάδων άπήτει δι’ εαυτό την επιφάνειαν ταύτην. Είς τον 
πίθον έχομεν την αυτήν σχέσιν άλλα αί δυνάμεις είναι αντίστροφοι: Έδώ είναι τα 
πλαισιοϋντα συστήματα έκεϊνα, τα όποια, διά τών «όδόντων» των «φλογωτών θεμά
των», εκτείνονται είς την κυρίαν επιφάνειαν, ενώ τά κύρια κοσμήματα έχουν ήρεμον 
άπόληξιν. Τά γωνιώδη συστήματα έχουν επί πλέον είς τον πίθον μεγαλυτέραν διακο- 
σμητικήν σημασίαν.

Καί ακόμη, ή κυρία κόσμησις τής τριώτου πρόχου δεικνύει άνάλογον συγγένειαν 
προς την κυρίαν κόσμησιν τών δύο αγγείων: Ή κατανομή τών επί μέρους δυνάμεων 
(θεμάτων) τής τριώτου πρόχου ομοιάζει πολύ προς τήν διάταξιν τής πρόχου τοϋ δωμα
τίου 11. Επίσης αί μεγάλαι σπεϊραι με τούς ρόδακας έχουν μεγάλην συγγένειαν προς 
τά θέματα «κρίνων-σταγόνων» τού πίθου.

Δεν θά έπιμείνωμεν είς εύρυτέραν άνάλυσιν τών τριών άριστουργηματικών αγ
γείων: ’Ακόμη καί εάν δεν ανήκουν είς τον αυτόν τεχνίτην, δεικνύουν σαφώς, ότι αί 
δύο φάσεις τού Levi παρουσιάζουν τον αυτόν ώριμον κλασσικόν ρυθμόν.

Έτερματίσαμεν ούτω τήν άνάλυσιν τής κεραμεικής τών δύο προατων φάσεων τού 
Levi: Ή κεραμεική είναι καί είς τάς δύο ή αυτή, όχι μόνον τεχνοτροπικώς" έργα τών 
αυτών τεχνιτών ή τών αυτών εργαστηρίων διαμοιράζονται καί είς τάς δύο φάσεις. 
Τό συμπέρασμα τής έρεύνης είναι επομένως τό αυτό, ως καί τής προηγηθείσης έξετά- 
σεως τών άνασκαφικών δεδομένων: Ή «πρώτη» καί ή «δεύτερα φάσις» τοϋ Levi 

άποτε?ιθϋν μίαν καί μόνην φάσιν είς τήν οικοδομικήν ιστορίαν τοϋ ανακτόρου καί τήν 
τεχνοτροπικήν έξέλιξιν τής κεραμεικής- είναι αύτή ή μεγάλη εποχή τοϋ ωρίμου κλασσι
κού καμαραϊκού ρυθμού.

Η «ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΙΣ» TOY LEVI: Η ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ PERNIER

Είς τήν προηγηθεΐσαν έρευναν (τών άνασκαφικών δεδομένων) δεν ήδυνήθημεννά 
δώσωμεν οριστικήν λύσιν είς τό πρόβλημα τής χρονικής σχέσεως τών άνακτόρων Per- 

nier καί Levi προς αλληλα. Είσερχόμεθα ήδη είς συγκριτικήν έρευναν τής κεραμει- 
κής τών δύο άνακτορικών τμημάτων. Ή κεραμεική δαπέδων 1 τής πτέρυγος Pernier 

θ’ άντιπαρατεθή προς τήν μεγάλην ομάδα 2 τής πτέρυγος Levi 3. Είς τά εξής εξετά
ζονται αί σχέσεις άριθμοϋ άγγείων, τά όποια άνήκουν άναμφισβητήτως είς τήν «τρίτην 
φάσιν» (άγγεΐα τών επί μέρους τίτλων παραγράφων), προς τήν ώριμον κλασσικήν κερα-

1 Κατά τόν κατάλογον τής Βαντι, Cronologia, πτέρυγος Levi.

σ. 10: Ή κεραμεική τοΰ δωμ. XXI και τών άποθη- 2 Ώς είναι εΰνόητον. άνευ διακρίσεως «πρώτης» καί 
κών XXXIV δέν συνεξετάζεται, πρβλ. άνωτ. σ. 32 (κεί- «δευτέρας φάσεως».
μενον καί σημ. 2). Τήν κεραμεικήν τοΰ κατωτέρου 3 Πρέπει νά όπενθυμίσωμεν τό γεγονός, οτι τά άνα- 
δωμ. XXVII, συνυπολογίζομεν, επί τή βάσει τής προ- σκαφικα δεδομένα τής πτέρυγος PERNIER παραδίδον- 
ηγηθείσης έρεΰνης, μετά τής μεγάλης όμάδος τής ται έλλιπώς, πρβλ. άνωτ. σ. 28-29 καί σημ. 1. σ. 29.
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μεικήν τής πτέρυγος Levi (συμπεριλαμβανομένης τής όμάδος τοϋ δωματίου 11): 

Πρόχους τοϋ δωματίου XIII.

Ή Ρ. Pelagatti αποδίδει τάς δΰο εξαίρετους πρόχους τών δωματίων 11 καί 
XIII είς τον αυτόν τεχνίτην ', τ.έ. τον «ζωγράφον τοϋ πίθου μέ κρινοσπείρας τοϋ δω
ματίου LXIV». Ότι ή πρόχους τοϋ δωματίου 11 δύναται πράγματι ν’ άποδοθή είς 
τον τεχνίτην αυτόν προσεπαθήσαμεν νά δείξωμεν είς την ανωτέρω έρευναν. "Οτι όμως 
είναι δυνατόν αί δΰο πρόχοι ν’ αποδοθούν είς τον αυτόν τεχνίτην δεν είναι εντελώς 
σαφές. Είς μίαν μελέτην τών σχημάτων τών αγγείων τοϋ καμαραϊκού ρυθμού (Kamares- 
Stil, XIV) κατελήξαμεν είς τό συμπέρασμα, ότι τα δΰο αγγεία είναι περίπου σύγχρονα 
καί προέρχονται από διαφορετικά εργαστήρια. Τό πρόβλημα είναι ίσως δυνατόν νά 
λυθή διά νέας συστηματικής μελέτης.

Πρόχους τοϋ δωματίου VII.

Ή πρόχους τοϋ δωματίου VII1 2 είναι κατά τό σχήμα λίαν συγγενής προς τάς δΰο 
πρώτας. Ή κόσμησις μέ σπείρας ροδάκων δεν φαίνεται καλώς είς την κακήν εικόνα 
(καί κακή διατήρησις τού αγγείου)’ είναι πάντως μία τυπική ώριμος κλασσική κόσμη- 
σις 3. Τό λεπτυνόμενον ελαφρώς προς τά κάτω σχήμα τοϋ αγγείου δεν σημαίνει νεωτέ- 
ραν εποχήν, διότι τοιαϋτα καί ακόμη κομψότερα σχήματα (: επόμενον άγγεΐον) είναι 
τυπικά διά τον ώριμον κλασσικόν ρυθμόν 4.

Πρόχους τοϋ δωματίου VI

Ή πρόχους τοϋ δωματίου VI 5 μέ κόσμησιν σπειρών καί κυματοειδών γραμμών 
δεν πρέπει επίσης ένεκα τοϋ σχήματός της ( : σώμα ωοειδές, λαιμός υψηλός καί σαφώς 
διακρινομένη βάσις) νά χρονολογηθή βραδΰτερον. Μεγάλης όμοιότητος είναι τό σχήμα 
τής πρόχου μέ άβακωτόν θέμα καί κοράλλια τοϋ δωματίου LV («πρώτη φάσις» 
πίν. 40, κάτω) 6. Δεν θά ήτο μεγάλη τόλμη ν’ αποδοθούν αί δΰο πρόχοι είς τον αυτόν 
τεχνίτην: ’Όχι μόνον τό σχήμα αλλά καί ή κόσμησις τοϋ κάτω σώματος έχει μεγάλην 
ομοιότητα. Ή πρόχους μέ τό άβακωτόν θέμα είναι έργον τοϋ τεχνίτου τοϋ μοναδικού 
«κρατήρος μέ πλαστικά άνθη» από τό αΰτό δωμάτων LV 7. Τά θέματα κοραλλίων τών 
δύο αγγείων έχουν αντιστοιχίαν είς μίαν πρόχουν στρογγΰλου σχήματος τοϋ αύτού δω-

1 Pblagatti, Osservazioni, σ. 103, «Gruppo Β» 

καί πίν. ΣΤ'. Καλαί εικόνες έν Marinatos-Hirmer, 
πίν. 21 (πρόχους δωμ. XIII) καί VIII (πρόχους 
δωμ. 11).

2 Festos I, είκ. 101 δεξιά (σ. 224).
3 Πρβλ. τό κύπελλον τοΰ δωμ. LI καί τήν τρίωτον

πρόχουν τοΰ δωμ. TV (άνωτ. σ. 91, άριθ. 6) καί ακόμη
τούς ήμιρόδακας των αγγείων (άνωτ. σ· 91, άριθ. 6 καί
σημ. αΰτ. 1-2) Ό άμφορεύς τοϋ δωμ. XXI, Festos I, 
είκ. 166 αριστερά, δεικνύει νεώτερον τύπον, πρβλ.
σ. 32 σημ. 2.

4 Έκτος τής ένταΰθα σ. 92 άναλυτικώς εξεταζόμενης 
τριώτου πρόχου τοΰ δωμ. LV πρβλ. τό κομψότερον 
σχήμα τής επίσης τριώτου πρόχου μέ κόσμησιν άνα- 
γλύφων οστράκων άπό τό αΰτό δωμ. L,V, Bollettino 
1956, είκ. 20 (σ. 247).

5 Festos I, σ. 222 άρ. 4 ( : υπάρχει μόνον ή κακή 
είκών έν ΜΑ 12, στ. 108, είκ. 41).

6 Bollettino 1956, έγχρ. πίν. II b.
7 Αΰτ. πίν. II a καί Marinatos - Hirmre, έγχρ. 

πίν. XII.
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ματίου \ ή οποία δεικνύει επίσης κυματοειδείς γραμμάς κατά τον τύπον τής πρόχου τοϋ 

δωματίου VI 1 2.

Πρόχους τοΰ δωματίου XXII.

Ή πρόχους τοΰ δωματίου XXII μέ «κισσοσπείρας» και κυματοειδείς γραμμάς άνε- 
φέρθη καί κατά την έποπτείαν τών άνασκαφικών δεδομένων (άνωτ.Δωμάτιον 18: α σ.39). 
Όμοίαν κόσμησιν έχει ό μέγας άμφορεύς τοϋ δωματίου IL («πρώτη φάσις» πίν. 36)3.

Όπως ήδη έσημειώσαμεν (ανωτ. σ. 89: δ') αί σπεΐραι τοϋ ώμου (περί τον λαιμόν) 
τοϋ άμφορέως τούτου τής «πρώτης φάσεως» είναι λίαν συγγενείς τών σπειρών επί τοϋ 
δίσκου τής βάσεως τοϋ «κιονωτοϋ αγγείου» τοϋ δωματίου LI καί τών σπειρών τοϋ 
στομίου τοΰ μεγάλου πίθου τοϋ δωματίου LXIV (πίν. 35), άμφοτέρων τής «δευτέρας 
φάσεως».

Γεφυρόστομος σκύφος τοϋ δωματίου XXIII.

Κισσόσπειραι τοϋ αύτοϋ τύπου κοσμοϋν καί τον γεφυρόστομον σκύφον τού δωμα
τίου XXIII 4. Τό άγγεΐον κατά τό σχήμα είναι τυπικώτατα ώριμον κλασσικόν 5. Κισ- 
σόσπειραι εμφανίζονται καί είς άλλα ώριμα κλασσικά αγγεία, όπως είς τό τρίωτον άγ- 
γεΐον τού δωματίου L (πίν. 37) καί είς άλλους τύπους, ως ήδη άνεφέρθη, είς τό «κιο- 
νωτόν άγγεΐον» τοϋ δωματίου LI καί τον μέγαν «τρίτον πίθον» τοϋ δωματίου LXIV 6· 
Πώς έξειλίχθη τό θέμα είς τήν υστέραν κλασσικήν φάσιν δεικνύουν οί γεφυρόστομοι 
σκύφοι τής ΝΔ. οικίας 7. Ότι ό σκύφος τοϋ δωματίου XXIII ανήκει πράγματι είς 
εποχήν πολύ πρωιμωτέραν από τούς σκύφους τής ΝΔ. οικίας φαίνεται καθαρά καί από 
τήν σύγκρισιν τών σχημάτων 8.

1 Bollettino 1956, είκ. 22 a (σ. 249).
2 Διά τάς κυματοειδείς γραμμάς πρβλ. ακόμη τήν 

τρίωτον πρόχουν τοϋ δωμ. L, («πρώτη φάσις»), Annua- 
rio 1952-54, είκ. 93 a (σ. 456) (γενικά περί τοΰ μοτί- 
βου έν Kamares-Stil, XV).

3 Festos I, είκ. 172 (σ. 295), άλλη δψις έν Βαντι, 
Cronologia, είκ. 31,— Bollettino 1952, είκ. 21b. 

Καί τά δυο αγγεία παρά Fiandra, ή οποία επίσης 
κάνει τήν σύγκρισιν, Periodi, πίν. ΛΕ' 1-2. Διά τήν 
Fiandra, αΰτ. σ. 121, αποτελεί ή όμοιότη; άπόδειξιν, 
δτι καί αί δύο ανακτορικοί πτέρυγες ή σαν συγχρόνως 
έν χρήσει καταστραφεΐσαι υπό πυρκαϊάς (: Ή «τρίτη 
περίοδος» τής Fiandra πρέπει νά έξισωθή μέ τήν 
«πρώτην φάσιν» τοΰ Τ,Ενι). Διά τήν απουσίαν στρώ
ματος πυρκαϊάς είς τήν πτέρυγα PERNIER δέν έξοδεύει 
έν τούτοις ουδέ λέξιν !

4 Festos I, πίν. XXXV.
5 Πρβλ. κυρίως : Bollettino 1952, έ'γχρ. πίν. II άρ. 1 

μέ όμοια οριζόντια χείλη καί άρ.3 διά τό σχήμα.
6 Annuario 1952 - 54, είκ. 97 (έπίσης είκ. 96 άνω 

άριστ.) καί έγχρ. πίν. Ilia. Κιονωτόν άγγεΐον: An
nuario 1952-54, έγχρ. πίν. Ilia (πρβλ. άνωτ. «δευτέ- 
ραν φάσιν» σ. 89).

7 Festos I, πίν. XIX a-b. Πρβλ. ακόμη τόν αμφορέα
έν Ausonia 3, 1908, σ. 261, είκ. 3 καί τό άγγεΐον Ka-

milari, είκ. 165 δεξιά (σ. 115). Τό τελευταΐον είναι εν 
έξαίρετον δείγμα τής υστέρας κλασσικής «φάσεως τής 
ΝΔ. οικίας».

8 Οί τέσσαρες γεφυρόστομοι σκύφοι τής ΝΔ. οικίας, 
Festos I, πίν. XVIII-XIX, δεικνύουν τήν άρχομένην 
διαφοροποίησιν τής βάσεως, ή οποία είς τήν ύστερω- 
τέραν έξέλιξιν άνεπτύχθη είς πραγματικόν πόδα (καί 
τοΰτο καί είς άλλους τύπους άγγείων), δπως πιστο
ποιούν τά νέα ευρήματα άπό τόν Καμηλάρη, π.χ. Ka- 
milari, είκ. 49 (σ. 49). Τό σχήμα τών άναφερθέντων 
σκύφων τής ΝΔ. οικίας δέν πρέπει νά θεωρηθή ταυτό
σημον μέ τό σχήμα (ορισμένων ώριμων κλασσικών, 
π.χ. Bollettino 1952, έγχρ. πίν. II άριθ. 1 καί 4 : Έκεΐ 
έχομεν άλλας μορφάς τοΰ ρυθμοΰ τής αυτής έποχής 
(ας προσεχθή δτι τά περιγράμματα είναι καμπύλα !), 
ένφ τό υψηλόν σχήμα τών σκύφων τής ΝΔ. οικίας 
(περιγράμματα κοίλα κατά τήν βάσιν!) άποτελεΐ 
έξελικτικόν γνώρισμα. Οί πολυάριθμοι γεφυρόστομοι 
σκύφοι άπό τόν Καμηλάρη, δπου έκτος τών άρχαιοτέρων 
καί νεοιτέρων παραδειγμάτων ή «φάσις τής ΝΔ. οι
κίας» άντιπροσωπεύεται λίαν έπαρκώς (άγγεΐα τοΰ αύ- 
τοΰ έργαστηρίου άπαντοΰν καί είς τά δύο σύνολα I), δύ- 
νανται νά συμβάλουν ούσιωδώς είς τήν διασάφησιν τής 
ιστορίας τοΰ γεφυροστόμου σκύφου και γενικώτερον 
τής υστέρας ΜΜ κεραμεικής.
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Άμφορεύς τοΰ δωματίου XIV.

Ό ωραίος άμφορεύς με μεγάλους ρόδακας τοΰ δωματίου XIV 1 δημιουργεί καί 
εκ πρώτης όψεως την έντύποισιν ωρίμου κλασσικού άγγείου συγχρόνου τής κεραμεικής 
τής πτέρυγος Levi. Κατά τό σχήμα και την σύνταξιν τής κοσμήσεως συγγενεύει τό 
άγγεΐον τόσον πολύ με τον «άμφορέα των ναυτίλων» τοΰ δωματίου IL («πρώτη φά- 
σις»), ώστε πρέπει να δεχθώμεν, ότι τα δύο άγγεΐα είναι έργα τής αυτής χειρός. Πρό
κειται, όπως πιστεύομεν, περ'ι μιας των άσφαλεστέρων άποδόσεων δύο άγγείων τοΰ κα
μαραϊκού ρυθμού εις τον αύτόν τεχνίτην (πρβλ. άμέσως κατωτέρω και «άμψορέα τού 
ιερού VIII)» 2.

Ό μέγας όξύψυλλος ρόδαξ τού άμφορέως τού δωματίου XIV έχει άκριβεστάτην 
άντιστοιχίαν (έν τούτοις άλλη χειρ !) εις τον μικρόν πίθον τού δωματίου XXVIII 
(«πρώτη φάσις») 3.

Π ρώτον κύπελλον τοΰ δωματίου XVI.

Τό διακοσμητικόν σύστημα ενός κυπέλλου τύπου Βαφειοΰ τού δωματίου XVI 4 
με ρόδακας και σπείρας δύναται να συγκριθή μέ τα όμοια συστήματα δύο άγγείων τής 
«πρώτης φάσεως» Levi, τά όποια ήδη έξητάσθησαν : τής τριώτου πρόχου τού δωμα
τίου LV μέ σπείρας, ρόδακας καϊ κλάδους καϊ τού κυλινδρικού ποτηριού τού δωμα
τίου LI 5 (πρβλ. άνωτ.: «Δευτέρα φάσις», σ. 92, καϊ «πρόχους τού δωματίου VII», σ. 94; 
επίσης σημ. 3 σ. 94).

Δεύτερον κύπελλον τού δωματίου XVI.

'Έτερον κύπελλον τού αυτού τύπου άλλα εύρύτερον κατά τό σχήμα, έκ τού αυτού 
δωματίου 6, κοσμείται μέ μίαν άνωτέραν ζοοψόρον μέ «κοράλλια και ήλιους» 7 καϊ δύο 
κατωτέρας σειράς μικρών ίσταμένων τόξων. Αι ζωψόροι ορίζονται υπό ταινιών, έφ’ ών 
πατούν τά κοσμήματα.

Όμοια κύπελλα εύρέθησαν όχι μόνον εις άλλα σημεία τής «τρίτης φάσεως» άλλά 
καϊ είς καθαράς ομάδας τής «πρώτης φάσεως» (πίν. 40 άνω) 8. Κύπελλα όμοιας 
κοσμήσεως, μέ την αυτήν άνωτέραν ζωφόρον κοραλλίων και ήλιων, άλλά μέ διαφόρους

1 Festos I, είκ. 144 (σ. 261).
2 Άμφορεύς ναυτίλων, Bollettino 1953, έγχρ.πίν.ΙΙΙ. 

"Εν άγγεΐον δίδυμον τοΰ άμφορέως μέ ρόδακας τοΰ 
δωμ. XIV εύρεση εις Μάλια, βλ. Pblagatti, Osser- 
vazioni, πίν. ΙΔ' καί σ. 110 ( : άνευ περαιτέρω πληρο- 
ριών). Διά τό σχήμα βλ. επίσης Bollettino 1953, είκ. 17 
καί Annuario 1952-54, είκ. 80 (σ. 447), άμφότερα 
«πρώτη φάσις» : Διά τό δεύτερον άγγεΐον βλ. κατωτ. 
κείμ. «Άμφορεύς τοΰ ίεροϋ VIII».

3 Annuario 1952-54, είκ. 79 (σ. 447). Είς τήν εικό
να έν Festos I, είκ. 144 (σ. 261) εμφανίζεται ό άμφο
ρεύς τοΰ δωμ. XIV μέ σκοτεινόν δίσκον είς τό κέν-
τρον τοΰ ρόδακος, είς τήν εικόνα παρά PbBAGATTI (ίσως
ή έτέρα όψις) μέ δίσκον ανοικτόν. Τό χρώμα τών δί
σκων είναι πορτοκαλλί, πρβλ. Pernikr, Festos L

σ. 259. ’Ανοικτοί είναι οί δίσκοι καί είς τόν δεύτερον 
άμφορέα καί τό πιθάριον.

4 Festos I, είκ. 150 δεξιά (σ. 267).
5 Bollettino 1956, έγχρ. πίν. Ilia — Annuario 

1952-54, είκ. 32 (σ. 412).
6 Festos I, είκ. 150 άριστ. (σ. 267).
7 Όνομάζομεν τό μοτίβο «θέμα ήλιου», διότι ομοιά

ζει μέ τόν άνατέλλοντα ήλιον τής τέχνης τών παιδιών 
(πού παριστάνουν μέ δμοιον τρόπον καί τούς «θά
μνους»). Τό θέμα είναι συγγενές μέ τόν ήμιρόδακα, 
μέ τόν όποιον όμως δέν πρέπει νά έξισοΰται.

8 «Τρίτη φάσις» 1 Festos I, είκ. 177 δεξιά (σ. 302), 
ένταΰθα πίν. 40 άριθ. 5780. «Πρώτη φάσις» : Bollettino 
1951, είκ. 47 κάτω σειρά, δεύτερον έξ άριστ. (άπό τό 
δωμ. 11), ένταΰθα πίν. 40 άριθ. 10116.
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κατωτέρας ζώνας ανευρίσκονται τόσον εις την «πρώτην» οσον κα'ι εις την «τρίτην 
φάσιν» \ Ή τυπική ζωφόρος κοραλλίων και ήλιων έμφανίζεται επίσης και έπι γεφυ- 
ροστόμου σκύψου τοϋ δωματίου IL (πάλιν εις το άνω μέρος !) 1 2. Αί σειρα'ι των μικρών 
τόξων, των ίσταμένων έπ'ι οριζοντίων ταινιών, έπανευρίσκονται επίσης εις σειράν κυπέλ
λων τής «πρώτης φάσεως» εις τήν αυτήν μορφήν, ώς καί εις τα κύπελλα τής «τρίτης 
φάσεως» 3.

Κύπελλον τού δωματίου XXV.

Έν κύπελλον τοϋ δωματίου XXV μέ 8 -σχήμα θέματα καί δίσκους (άριθ. 5782) 
έχει έν άκριβέστατον «ταίρι» εις τό δωμάτιον 11 (άριθ. 10113 «πρώτη φάσις» άμφό- 
τερα πίν. 40 μέσον) 4.

Τεϊοδόχη τοϋ δωματίου VIII.

Έν άγγεϊον τοϋ δωματίου VIII, μέ ίδιάζον σχήμα, καταγόμενον από τον τύπον 
τής παλαιάς τεϊοδόχης (ή οποία δεν έπιζή εις τον κλασσικόν ρυθμόν), έχει κόσμησιν 
πλοχμού, άποτελουμένου άπό μίαν κεντρικήν σειράν δίσκων καί δύο σειράς μικρών 
τόξων εκατέρωθεν συνδεόντων αυτούς. Ή αυτή κόσμησις επανέρχεται καί εις αγγεία 
τής «πρώτης φάσεως» 5.

Άμφορεύς τοϋ δωματίου XVI.

Περί τής απολύτου όμοιότητος κατά τό σχήμα καί τήν κόσμησιν τοϋ άμφορέως 
τοϋ δωματίου XVI μέ αμφορέα τοϋ δωματίου LXIV έγένετο ήδη λόγος (άνωτ., δω
μάτιον LXIV, σ. 49). Βλέπομεν εδώ έκ νέου τον αύτόν κεραμέα καί ζωγράφον ν’ αντι
προσωπεύεται εις δύο διαφόρους «φάσεις» (έν προκειμένφ «δευτέραν» καί «τρίτην») 6.

Άμφορεύς τοϋ ίεροϋ VIII.

Ή Ρ. Pelagatti επέτυχε μίαν λίαν επιτυχή άπόδοσιν τοϋ άμφορέως μέ σπείρας

1 «Τρίτη φάσις» : δωμ. XIV, Festos I, είκ. 145 
(σ. 262), —δωμ. XIX, αύτ. πίν. XXX b. «Πρώτη φά- 
σις» : Bollettino 1955, είκ. 17 b, άπό τό δωμ. LVI· 
Τά κύπελλα των δωμ. XIV καί LVI είναι απολύτως 
όμοια, άνευ αμφιβολίας έργα τού αύτοΰ αγγειοπλάστου 
καί άγγειογράφου !

2 Bollettino 1953, έγχρ. πίν. II b, Ή «ζιρφόρος άπό 
κοράλλια καί ήλιους» άποδεικνύεται ο>ς εν τυπικόν, εις 
απολύτως όμοίαν μορφήν επί αρκετών αγγείων τοϋ αύ
τοΰ σχήματος, —κυπέλλων τύπου Βαφείου καί απαξ 
επί γεφυροστόμου σκύφου (ό όποιος ήτο καί αυτός άγ- 
γεϊον πόσεως)—, έπανερχόμενον σύστημα, ζωγραφού-
μενον πάντοτε εις τήν άνωτάτην ζώνην τοϋ αγγείου. 
Δέν είναι ευχερές νά κριθή, εάν δικαιούμεθα ν’άναζητή-
σωμεν ενταύθα μίαν έννοιαν όχι απλώς διακοσμητικήν. 
Διά μίαν περαιτέρω έρευναν θά έπρεπεν ίσως νά συνε- 
ξετασθή τό θαυμάσιον ρυτόν τοΰ δωμ· LXI, Annua-
rio 1957-58, έγχρ. πίν. XXII b, τό όποιον κοσμείται
μέ σύστημα κοραλλίων καί σπειρών μέ απολήξεις ήμι- 
ροδάκων. Τό σύστημα εδώ δέν περιορίζεται είς διάτα- 
ξιν ζφφόρου άλλ’ άπλοΰται ώς σύστημα έπιφανείας.

Ότι ήμιρόδακες καί ήλιοι είναι σχεδόν ισοδύναμοι δια- 
κοσμητικαί λέξεις, άν καί δέν πρέπει νά έξισοΰνται 
(πρβλ. σ. 96 σημ. 7), δεικνύει ή σύγκρισις τών έξετασθέν- 
των αγγείων (π.χ. τοΰ γεφυροστόμου σκύφου) μέ έν 
κύπελλον τοΰ δωμ. EV, Bollettino 1956, είκ. 24b. 9, 
όπου εμφανίζονται ήμιρόδακες είς συντακτικός θέσεις· 
άνηκούσας κυρίως είς τούς ήλιους.

3 Διά τάς σειράς τόξων πρβ. τά κύπελλα, Festos I, 
είκ. 150a (σ. 267) καί 177 b (σ. 302) («τρίτη φάσις») μέ 
τά κύπελλα Bollettino 1956, είκ. 24 a τελευταΐον δεξιά 
καί 24 b κάτω αριστερά («πρώτη φάσις»).

4 Festos I, είκ. 180 a (σ. 305), Bollettino 1951, 
είκ. 47 d, έγχρωμος είκών έν Marinatos-Hirmer, 

πίν. VI άνω αριστερά.
5 Festos I, είκ. 111 (σ. 235), Annuario 1952-54, 

είκ. 68 (σ. 437) κύπελλον δεξιά καί 64 (σ. 435) δευ- 
τέρα σειρά, μικροσκοπικός πίθος.

6 Festos I, πίν. XVI c, —Annuario 1957-58, Gli 
scavi, είκ. 24 a (σ. 209), πρβλ. επίσης Fiandra, Pe- 
riodi, σ. 121 καί πίν. ΛΕ' 3-4.'Υπάρχει καί έτερος άμ
φορεύς όμοιος αδημοσίευτος.

13
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καί κλάδους τοΰ Εεροϋ VIII 1 εις μίαν ομάδα (: «Gruppo D») 2 3, είς τήν όποιαν ανή
κουν κυρίως αμφορείς τής «πρώτης φάσεως», μεταξύ άλλων ό «άμφορεύς των ναυτί
λων» τοΰ δωματίου IL, τον όποιον άπεδώσαμεν είς τον τεχνίτην τοΰ άμφορέως μέ με
γάλους ρόδακας τοΰ δωματίου XIV (πρβλ. ευθύς άνωτ.).

Ό τεχνίτης τοΰ «άμφορέως των ναυτίλων» έκόσμησεν ασφαλώς κα'ι τον έξ ίσου 
ώραΐον αμφορέα τοΰ δωματίου XXVII "XXVIII μέ θαυμασίως άνεπτυγμένον σύ
στημα σπειρών, τοΰ όποιου τήν βάσιν αποτελεί ή σιγμοειδής σπείρα λ Πιστεύομεν, ότι 
είς τήν ύπέροχον άνάπτυξιν τών μεγάλων πλαγίων «φύλλων» (:τό σιγμοειδές σύ
στημα νοείται εδώ ώς στροβιλιζόμενον κα'ι οΰτω συνδέεται μέ τήν παράδοσιν τοΰ λευ- 
κοΰ ρυθμοΰ τής Ανατολικής Κρήτης, όπου είναι συνήθεις αί άπλαΐ μορφαί στροβιλιζο- 
μένων σπειρών) δικαιούμεθα να ίδωμεν τήν στιγμήν γεννήσεως τοΰ θέματος τοΰ ναυτί
λου : Ή σπείρα ή άποτελουμένη από «κυματοειδή ταινίαν» (ή άλλη πλευρά τοΰ 
«φύλλου» δέν πρέπει να ύπολογισθή) είναι απολύτως όμοια προς τούς πλοκάμους τοΰ 
ναυτίλου ! Ό ναυτίλος τοΰ τεχνίτου μας είναι κατά πάσαν πιθανότητα ό πρώτος τής 
κρητικής αγγειογραφίας, όχι απλώς ό αρχαιότατος διασωθείς, αλλά πράγματι τό πρό
τυπον τοΰ θέματος τούτου 4.

Οίνοχόη τοΰ δωματίου XIX.

Κλείομεν τήν έποπτείαν τής κεραμεικής τής «τρίτης φάσεως» μέ τήν οίνοχόην τοΰ 
δωματίου XIX, ή όποια κοσμείται μέ φοινικοειδή 5. ’Ακριβέστατα παράλληλα υπάρ
χουν είς τήν κοσμηματικήν τόσον τής «πρώτης» όσον καί τής «δευτέρας φάσεως». Καί 
εδώ είναι φανερά ή εργασία τοΰ αύτοΰ ζωγράφου. Τά παραδείγματα έχουν συγκεν- 
τρωθή υπό τής Ρ. Pelagatti 6.

Κατόπιν τών ανωτέρω συντόμων παρατηρήσεων περί τής κεραμεικής τών δαπέ
δων τής πτέρυγος Pernier, ή οποία υποτίθεται, ότι αντιπροσωπεύει άριστα τήν «τρί- 
την φάσιν» Levi, πρέπει νά έγινε σαφές, ότι αυτή είναι σύγχρονος τής μεγάλης 
ομοιογενούς όμάδος τής πτέρυγος Levi. Δέν πρόκειται ενταύθα περί απλής τεχνο- 
τροπικής συγγένειας: Συνηντήσαμεν πολλάς περιπτώσεις διδύμων αγγείων, συχνό
τατα προϊόντων όχι μόνον τής αυτής χειρός αλλά καί τής αυτής ώρας, διαμοιρα- 
ζομένων είς τήν «πρώτην» καί τήν «τρίτην φάσιν». Έτερα κεραμεικά προϊόντα, άνευ 
αμφιβολίας έργα τών αυτών τεχνιτών, απαντούν καί είς τάς δύο άνακτορικάς πτέρυγας. 
’Ασφαλώς ή πλήρης δημοσίευσις τοΰ υλικού θά πολλαπλασιάση τάς περιπτώσεις. Τό 
γεγονός, ότι αί πλεΐσται περιπτώσεις αντιστοιχίας οδηγούν άναγκαστικώς είς τήν χρο
νικήν ταύτισιν «πρώτης» καί «τρίτης φάσεως», αποτελεί επίσης έμμεσον άλλ’ άδιά-

1 Festos I, πίν. XXV.
2 Pelagatti, Osservazioni, σ. 108-109 καί πίν. ΙΑ'.
3 Annuario 1952-54, είκ. 80 (σ. 447), Pelagatti, 

ε.ά. πίν. ΙΑ' 8-4.
4 Τά μεγάλα φυλλοειδή θέματα από κυματοειδή ται

νίαν εμφανίζονται ανεξάρτητα, περισσότερον ανεπτυ
γμένα, είς σύστημα αντιθετικού ζεύγους είς τό εσωτε
ρικόν φιαλοσχήμου αγγείου (bowl) τής Κνωσού,

Palace IV 1, έγχρ. πίν. XXX Β (έναντι σ. 130, κείμ., 
αύτ. σ. 135). Τό άγγεΐον δύναται ν’ άποδοθή είς τόν 
αυτόν τεχνίτην : Πρέπει ακόμη νά συγκριθή μέ τόν αμ
φορέα τοΰ ιερού VIII (διά τάς έσωτερικάς σπείρας μέ 
άπόληξιν δίσκων καί τά θέματα κρίνων).

5 Festos I, πίν. XXXI.
6 Pelagatti, Osservazioni, σ. 105 κέξ.: «Grup

po C ο della palma».
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σειστόν άπόδειξιν ότι «πρώτη» καί «δεύτερα ψάσις» είναι πράγματι μία και μόνη.
Εις ό,τι αφορά την χρονο?ιόγησιν τής πτέρυγος Pernier πρέπει έν τοΰτοις νά 

γίνη συνειδητή ή αντινομία, ή όποια ΰφίσταται μεταξύ τής μαρτυρίας τών κεραμεικών 
καί τής τών άνασκαφικών δεδομένων (πρβλ. άνωτ.: «Σχέσις ανακτόρων Pernier καί 
Levi», σ. 51). Πώς είναι δυνατόν νά έρμηνευδή αυτή ή αντινομία; Ώς έχουν τα πρά
γματα, είναι δυναταί αί εξής υποδέσεις:

α) Ή μεγάλη καταστροφή, ή οποία ήφάνισε τό φαιστιακόν άνάκτορον είς τό ΰψι- 
στον τής ακμής τοΰ κλασσικού ρυθμού ώφείλετο είς έκτεταμένην πυρκαϊάν. Τα ίχνη 
τής πυρκαϊάς δεν κατεγράφησαν ύπό τού Pernier.

β) Τα δωμάτια τής πτέρυγος Pernier έπανεκτίσΰησαν έν μέρει μετά τήν κατα
στροφήν καί έχρησιμοποιήθησαν έκ νέου. ’Αρκετή διασωδεΐσα κεραμεική έχρησιμο- 
ποιήδη πάλιν, έως ότου έπήλδε μετ’ολίγον χρόνον μία νέα καταστροφή (σεισμός).

γ) Ή μεγάλη πυρκαϊά περιωρίσδη είς τό νότιον τμήμα τού ανακτόρου (καθώς 
καί είς τήν περιοχήν τού δωματίου 11), ένώ τά δωμάτια Pernier δεν έδίγησαν, κατα- 
στραψέντα βραδΰτερον ύπό σεισμού.

δ) Σεισμός καί πυρκαϊά ένήργησαν συγχρόνως' ή πυρκαϊά περιωρίσδη έν τοΰτοις 
είς τήν νοτίαν πτέρυγα.

Διά τήν οριστικήν λΰσιν τού προβλήματος είναι ακόμη απαραίτητος πολύπλευρος 
έργασία, καί δή:

α) ’Ορδή οριστική δημοσίευσις τού συνόλου τών αρχαιολογικών δεδομένων: 
Είναι αυτονόητον, ότι πρέπει νά δημοσιευδούν έκ νέου καί τά ευρήματα τών παλαιών 
άνασκαφών έν τώ συνό?αρ των, τά όποια έγιναν γνωστά μόνον έν μέρει καί κατά τρό
πον αντιεπιστημονικούς έκλεκτικόν (πρβλ. σημ. 1 σ. 29).

β) Μία συστηματική άνάλυσις τής οικοδομικής ιστορίας τού ανακτόρου περίπου 
κατά τον τρόπον, τον όποιον έδοκίμασεν ή Fiandra, αλλά με πλήρη άξιολόγησιν τών 
αρχαιολογικών δεδομένων.

’Εν τώ μεταξύ ή έπιτευχδεΐσα διασάφησις τών σχετικών με τήν κεραμεικήν προ
βλημάτων αποτελεί τό δίκαιον κέρδος τής παρούσης έρεΰνης περί Φαιστού.

Ή υστέρα κλασσική φάσις.

Διαπραγμάτευσις τής υστέρας κλασσικής φάσεως τού καμαραϊκού ρυθμού, έστω 
καί περιληπτική, θά έξήρχετο τού πλαισίου τής παρούσης έρεύνης. Θεωρούμεν καθή
κον τοΰ μέλλοντος τήν έρευναν τού τέλους τοΰ καμαραϊκού ρυθμού καί τής μετα- 
βάσεως είς τον μονόχρωμον ρυθμόν «μυκηναϊκού» τύπου: Ό μεταβατικός ρυθμός, 
ή φυσιοκρατία, ό ανακτορικός ρυθμός, πρέπει ν’ άποτελέσουν τό περιεχόμενον ανεξαρ
τήτου βιβλίου. Διά τον ύστερον κλασσικόν ρυθμόν ας άρκεσδή κατ’ αρχήν ό αναγνώ
στης είς τάς παρατηρήσεις περί τής «φάσεως τής ΝΔ. οικίας» κλπ., αί όποϊαι περιέχον- 
ται εις τήν παρούσαν έργασίαν.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α· ΖΩΗΣ
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Οί αριθμοί τών αγγείων είναι οί χοΰ καταλόγου τοΰ Μουσείου Ηρακλείου)

ΕΙκών 1, ο. 34.

Χρήσιμος ή αντιπαραβολή τοΰ πρωτοτύπου πίνακος Festos I, πίν. II, δπου φαίνονται και τά 
λοιπά ΜΜ λείψανα, διακρινόμενα διά κυανοϋ.

Είκών 2, σ. 35.

ΈπΙ μέρους σχέδια δωματίων τής νέας ανακτορικής πτέρυγος υπάρχουν εις τάς εκθέσεις 
Levi (σημειουμένας είς τάς παραπομπάς).

Παρένθετος ηίναξ Α'·

'Η τρίτη στήλη (ήμετέρα διαίρεσις) δίδει απλώς την σχετικήν χρονολόγησιν τής κεραμεικής 
τών παλαιοτέρων άνασκαφών. ΓΙληρεστέραν χρονολόγησιν βλ. έν παρενθέτω πίνακι Β'.

Παρένθετος στίνα'ξ Β

'Ο πίνας αποτελεί περισσότερον εποπτικήν άνάπτυξιν τής δοθείσης έν αρχή (σημ. σ· 27) διαι- 
ρέσεως τής κεραμεικής τών πρωίμων εποχών. Δίδεται ή αντιστοιχία τών εποχών τοΰ Evans · 

τοϋτο σημαίνει, δτι κατά βάσιν δεχόμεθα τήν διαίρεσιν τοΰ Evans ώς ορθήν' έν τούτοις πλεΐσται 
έπι μέρους χρονολογήσεις αγγείων ή ομάδων κεραμεικής υπό τοΰ Evans δεν άνταποκρίνονται προς 
τήν ϊδικήν μας άντίληψιν. Δίδονται παραπομπαί είς τά κεφάλαια τοΰ Kamares-Stil, δπου συστη
ματική διαπραγμάτευσή τών έπι μέρους θεμάτων καί πλήρης ή σχετική βιβλιογραφία.

Πίναξ 3 α.

Διακρίνεται μέγα τμήμα τής νέας πλακοστρώτου Δυτικής αυλής, ό Προμάχων II καί τμήμα 
τής πλακοστρώτου όδοΰ ανόδου, δι’ ής έπεκοινώνει προφανώς ή κάτω Δυτική αυλή καί αϊ άποθήκαι 
τοΰ ανακτόρου (κάτω όροφος πτέρυγος Levi) μέ τα καθ’ αυτό δωμάτια τοΰ πρώτου ορόφου (άνω 
όροφος πτέρυγος Levi). Έτέρα διακλάδωσις ωδήγει ίσως είς τήν άνω Δυτικήν αυλήν I καί είς τήν 
πτέρυγα Pernier. Αί έρευναι τοΰ 1965 έ'φερον είς φώς πλεΐστα νέα τμήματα οδών πλακοστρώ- 
των, τών οποίων ή μελέτη θά συμβάλη ασφαλώς είς τήν οριστικήν άποσαφήνησιν τών χρονολογικών 
προβλημάτων τής Φαιστοΰ.

Πίναξ 3 β, 4 και 5 α·

“Οτι αί δυο πρώται φάσεις τοΰ Levi άποτελοΰν πράγματι μίαν, άποδεικνΰεται καί έκ τής 
έξετάσεως τής οικοδομικής ένότητος αυλής, προσόψεως ορθοστατών καί κλίμακος — σχηματιζόντων 
μνημειώδη είσοδον—, δωματίου LIX, δωματίου LX καί δωματίου LXIV. Πρόκειται περί οικο
δομικού συνόλου απολύτως ενιαίου καί ασφαλώς χρονολογουμένου εις τήν αυτήν φάσιν. ’Από τοΰ 
έπιπέδου τοΰ πλακοστρώτου τής αυλής μέχρι τοΰ έπιπέδου τοΰ δωματίου LXIV άνερχό- 
μεθα τή βοήθεια τριών κλιμάκων (βαθμίδες 5, 2, 2) κατεσκευασμένων διά τοΰ αύτοΰ μνημειώδους 
(έν συγκρίσει προς τό πλεΐστον τής υπολοίπου κατασκευής τής πτέρυγος Levi) υλικού φαιών πελε
κητών λίθων, οϊτινες έχρησιμοποιήθησαν καί είς τήν βάσιν τών τοίχων τοΰ τμήματος τούτου ως 
είδος τοιχοβατών (πίν. 4 β), εις δέ τό τελευταΐον δωμάτιον LXIV, τό όποιον αποτελεί τήν 
επίσημον τρόπον τινά κατάληξιν τής οικοδομικής ταύτης ένότητος, έν μέρει καί διά τήν οϊκοδόμησιν 
τών τοίχων κατά σύστημα ψευδοϊσόδομον (πίν. 4 β αριστερά καί 5 α).

Ή αυλή καί ή πρόσοψις τών ορθοστατών χρονολογούνται υπό τοΰ Levi είς τήν «πρώτην 
φάσιν». Εις τήν αυτήν φάσιν τοποθετούνται τά δωμάτια LIX καί LX, ένφ όλως παραδόξως
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to δωμάτιον LXIV χρονολογείται εις την «δευτέραν φάσιν». Περί τών δωματίων LIX-LX 
πρβλ. Levi έν Bollettino 1956, σ. 256-260, ίδίφ τά περί τής σχέσεως τοΰ δωματίου LX προς 
τάς άπ'οθήκας LVIII, σ. 259. Περί τοΰ δωματίου LXIV βλ. άνωτ. κείμενον σ. 48. Πρβλ. επίσης 
Annuario 1957-58. Gli scavi, σ. 204, 205 κέξ. κα'ι είκ. 35 (σ. 219), επίσης Bollettino 1956, είκ. 1-3. 

Πίναξ 5β καί 6.

At τρεις εικόνες έκ τοΰ δωματίου XXVII - XXVIII δεικνύουν τμήματα τών τοίχων εις τήν 
διαχωριστικήν γραμμήν τών δυο ορόφων. Οί τοίχοι τοΰ ά'νω ορόφου έκτίζοντο διά κοινών λο
γάδων λίθων, ως καί οί τοΰ κάτω ορόφου, άλλ’ έλαμβάνετο φροντίς ή πρώτη σειρά ν’ άποτε- 
λήται από κανονικωτέρους λίθους, σχηματιζομένης οΰτω στοιχειώδους «πατοΰρας». Ενίοτε 
(ό'χι πάντοτε!) οί τοίχοι τοΰ ά'νω ορόφου εξέχουν ολίγα εκατοστά (όχι πλέον τών 10) προς τό 
εσωτερικόν τοΰ δωματίου (πίν. 6, πρβλ. πίν. 7). “Αλλοτε ή μετάβασις είναι κανονική (πίν. 5 β). 
'Υπέρ και υπό τήν διαχωριστικήν γραμμήν τών δυο ορόφων διακρίνονται άνά μία σειρά 
οπών έκ ξύλινων δοκών (πίν 6, πρβλ. πίν. 7). Πώς έγίνετο ή στήριξις τοΰ δαπέδου είναι θέμα χρή- 
ζον μελέτης. Αί δυο σειρά! οπών πάντως δίδουν τήν βεβαίαν έντΰπωσιν, δτι ανήκουν εις τήν αυτήν 
οικοδομικήν στιγμήν (καί επομένως ά'νω και κάτω ό'ροφος, είς οΰς διαμοιράζονται, ανήκουν επίσης 
εις τήν αυτήν χρονικήν στιγμήν). Είς τό τμήμα πίν. 5 β δεν παρατηροΰνται όπαι δοκών. Κα! τών 
δυο ορόφων οί τοίχοι ήσαν κεκονιαμένοι.

Πίναξ 7.

Cubicolo LIV. Ή γραμμή τής γωνίας τοΰ ά'νω ορόφου είναι ελαφρώς μετατοπισμένη έν 
σχέσει προς τήν αντίστοιχον τοΰ κάτω ορόφου. Ελαφρά προεξοχή τοΰ Β. τοίχου, αλλά τό κονίαμα 
τών δυο ορόφων τής Α. πλευράς εύρίσκεται εις τό αυτό έπίπεδον. Είς τό κάτω μέρος φαίνεται 
τμήμα λίαν έπιμελώς κεκονιαμένον δυσκόλου ερμηνείας. “Ισως ένταΰθα ή πλευρά τοΰ δωματίου 
άπετέλει τμήμα κτιστής θήκης πολυτίμων αντικειμένων ή υγρών. Είς τόν Levi έδόθη ή έντυπωσις 
κλίνης, πρβλ. Bollettino 1955, σ. 145 κα! είκ. 6.

Πίνακες 8-9.

Δω μάτ ιον LXII.
'Η προσεκτικωτέρα μελέτη τής τομής φαίνεται νά ένισχΰη τήν άποψιν, δτι ή δλη έπίχωσις 

έδημιουργήθη είς μίαν οικοδομικήν στιγμήν, πλήν τοΰ άνωτάτου τμήματος δεξιά κα! ά'νω τών με
γάλων λίθων κα! τών λοιπών τμημάτων κατά τήν δεξιάν κυρίως πλευράν, δπου έπικρατοΰν οί με
γάλοι λίθοι' ταΰτα ανήκουν ίσως εις τήν έποχήν άνιδρΰσεως τοΰ δευτέρου ανακτόρου, ου τά θεμέ
λια αποτελεί ό τοίχος δεξιά. Ή είκών τής τομής δεν δεικνύει πάντως «τρεις στρώσεις άστρακίου».

’Ως συμπεράσματα τών ανωτέρω παρατηρήσεων επί τών εικόνων τών ερειπίων ση
μείου μεν : Ό κάτω όροφος τοΰ ανακτόρου («πρώτη φάσις» Levi) δεν είναι καθ’ αυτό όροφος άνα- 
κτορικοΰ οικοδομήματος. Τό δάπεδον τών διαφόρων δωματίων δεν εύρίσκεται είς τό αυτό έπί
πεδον, άντιστοίχως δέ τό ύψος τών δωματίων ποικίλλει από 1.30 μέχρι 2 μ. περίπου. Άντιθέτως ή 
γραμμή τής οροφής τών δωματίων φαίνεται δτι εύρίσκεται είς τό αυτό έπίπεδον, πρβλ. δωμά
τια IL κα! XXVII - XXVIII. Τό σημεϊον τοΰτο πρέπει πάντως νά μελετηθή έπαρκώς. Τά δάπεδα 
είναι κατεσκευασμένα έπ! τοΰ φυσικοΰ βράχου, έφ’οΰ στηρίζονται κα! οί τοίχοι τοΰ οικοδομήματος· 
"Οτι οί χώροι οΰτοι τοΰ κάτω ορόφου έχρησίμευον προς άποθήκευσιν κυρίως άποδεικνΰεται από 
τόν άφάνταστον πλοΰτον τών κεραμεικών ευρημάτων. Φαίνεται επομένως, δτι:

Οί τοίχοι τοΰ κάτω ορόφου άποτελοΰν τήν καθ’ αυτό θεμελίωσιν τοΰ ανακτόρου, ένισχυομέ- 
νην ενίοτε διά προσθίων τοίχων ή αντηρίδων.

Εις ώρισμένον ύψος τών θεμελίων αυτών τοποθετοΰνται ξΰλιναι δοκοί προς στήριξιν τοΰ δα
πέδου τοΰ άνω ορόφου.

'Υπέρ τάς δοκούς, εις τά σημεία, δπου αυται πατούν έπ! τών τοίχων, τοποθετείται σειρά κανο
νικών λίθων προς δημιουργίαν «πατοΰρας» διά τούς τοίχους τοΰ άνω ορόφου.
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Δευτέρα σειρά δοκών τοποθετείται ευθύς υπέρ την «πατοΰραν» ταΰτην.
Συμπληροΰται ή κατασκευή τών δαπέδων και ακολουθεί ή οϊκοδόμησις τών τοίχων τοϋ άνω 

ορόφου.
Ελαφρότατη είσοχή των τοίχων τούτων έν σχέσει προς τούς υποκειμένους είναι συχνή· πρέ

πει νά έρευνηθή κατά πόσον είναι τυχαία ή σκόπιμος.
Τό δλον οικοδόμημα από τοΰ φυσικού βράχου μέχρι τού επιπέδου τού δαπέδου τού άνω ορό

φου αποτελεί τό τμήμα θεμελιώσεως τού κτηρίου, τοΰ οποίου πρώτος καθ’ αυτό ό'ροφος είναι ακρι
βώς ό «άνω ό'ροφος» οΰτος.

Οί χώροι μεταξύ τών τοίχων θεμελιώσεως δεν έπιχώνονται, καθ’ όσον προφανώς δεν υπάρχει 
τοιαύτη ανάγκη στατική, άλλ’ άξιοποιοΰνται μετατρεπόμενοι εις άποθήκας.

Πίναξ 10.

Ά ρ. 5 6 7 2: Πρόχους Δρακόνων, δύο όψεις. Πλαστικά κομβία εις τό μέσον τοΰ σώματος 
καί σχοινίον πλαστικόν είς την βάσιν τοΰ λαιμού. Κόσμησις γραπτή διά σκοτεινού, νΰν λίαν άμυ- 
δρά: πλατεΐαι όριζόντιαι ταινίαι επί τοΰ ώμου καί κάθετοι επί τοΰ σώματος. Πρβλ. τά κνωσιακά 
πίν. 17 διά τά κομβία καί πίν. 18 διά τό πλαστικόν σχοινίον.

Ά ρ. 4956: Πρόχους Δρακόνων. Δύο σειραί όριζόντιαι πλαστικών κομβίων επί τοΰ σώματος 
καί μία επί τοΰ λαιμοΰ, έτερα κομβία εις σειράς, έν εΐδει δακτυλίων επί τής λαβής. Γραπτή κόσμη- 
σις οριζοντίων ταινιών (νΰν άμυδρά) καθ’ δλον τό σώμα, μάλλον σκοτεινή επί ανοικτού. Τοΰτο 
συμπεραίνεται έκ τοΰ γεγονότος, δτι αι γραπταί ταινίαι εμφανίζονται νΰν ανοικτότεροι τοΰ εδάφους, 
δπως άντιθέτως εις αγγεία με κόσμησιν λευκήν, τά λευκά θέματα εμφανίζονται σήμερον (έφ’ δσον 
ή επιφάνεια τοΰ αγγείου ΰπέστη αλλοιώσεις) σκοτεινά (π.χ. τό «κύπελλον τών μαιάνδρων» τοΰ 
Μόχλου).

Ά ρ. 4961: Τμήμα αγγείου Δρακόνων, ίσιος πρόχου. ’Ακανθωτή τράχωσις εις τρεις σειράς 
καί ίχνη γραπτών οριζοντίων ταινιών, μάλλον λευκών επί σκοτεινού. Ή ζώνη τής τραχώσεως ήτο 
έξηρημένη, ενώ άνω καί κάτω υπήρχε σκοτεινή αλοιφή. Πρβλ. τό τρίωτον πίν. 12, άρ. 3975 έξ 
'Αγίας Τριάδας.

Πίναξ 11.

Ά ρ. 50 7 5: Πρόχους από τό Πορτί. Λαιμός καί στόμιον συμπεπληρωμένα. Ή φορά τών 
αναγλύφων καί τών γραπτών θεμάτων συστροφής δεν είναι παράλληλος. Λευκή όριζοντία ταινία 
(διπλή;) είς τήν βάσιν.

Ά ρ. 4 9 5 2: Πρόχους Δρακόνων μέ άνάγλυφον συστροφήν. Έκαλύπτετο ’ίσως έξ ολοκλήρου 
διά σκοτεινής αλοιφής. Πλαστικοί οφθαλμοί.’Ίχνη λεπτών οριζοντίων ταινιών (διά λευκού;) επί 
τοΰ λαιμού.

Πίναξ 12.

Ά ρ. 49 5 3. Πρόχους Δρακόνων, όμοια προς τήν προηγουμένην. Φέρει ίχνη γραπτής κο- 
σμήσεως. Ό αριθμός Μουσείου διακρίνεται επί τοΰ αγγείου. Έν VTM πίν. XLI φέρεται ύπό τον 
αυτόν αριθμόν άγγεΐον όμοιάζον περισσότερον προς τό προηγούμενον.

Ά ρ. 39 7 5: Πρόχους 'Αγίας Τριάδας, τρίωτος. Τράχωσις ακανθωτή είς δύο τριπλάς σειράς 
καί έπί τών πλαγίων λαβών. ’Οπίσθια λαβή καί ράμφος συμπεπληρωμένον. Σκοτεινόν βερνίκιον.

Ά ρ. 3 990: Πρόχους 'Αγίας Τριάδας, τρίωτος πολύχρωμος. Τράχωσις έπιφανείας. Μέλαν 
βερνίκιον. Αί λευκαί στιγμαί επί ερυθρών ταινιών. Είς τό κάτω σώμα όριζόντιαι ταινίαι, ίσως λευκαί 
καί έρυθραί.

Πίναξ 13-

Ά ρ. 39 91. Πρόχους 'Αγίας Τριάδας τρίωτος. Στόμιον συμπεπληρωμένον. ’Ακανθωτή τρά- 
χωσις είς οριζόντιας σειράς.’Επίχρισμα καστανέρυθρον.
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Ά ρ. 4715^ Κύπελλον Παλαικαστρου. Τό μόνον τραχωτόν τής Άν. Κρήτης; Ζώνη μέ είδος 
φολιδωτής τραχώσεως, ίσως έξηρημένη. ’Άνω και κάτω (επίσης και έσωτερικώς) σκοτεινόν επίχρισμα.

Ά ρ. 5 057: Πορτί. ’Άωτος τεϊοδόχη. Διακρίνονται’ίχνη λευκών δισκιοροδάκων, ίσως εις δυο 
σειράς επί σκοτεινού επιχρίσματος. Αποτελούνται από πέντε δισκία εις σταυροειδή διάταξιν.

Τό άρτοειδές σχήμα μέ τάς αποφύσεις ΐδιάζον. Πρώιμος κλασσική φάσις.
Ά ρ. 56 8 4: Σκύφος κοινός Δρακόνων. Πρβλ. δμοιον μέ οριζόντιας λαβάς Πλατάνου VTM, 

πίν. L, άρ. 6 8 9 2.

Πίναξ 14.

Πρόχοι μέ τράχωσιν επιφάνειας Άγιας Τριάδας.
Ά ρ. 3 9 64: Εις δύο όψεις. Λαβή και στόμιον συμπεπληρωμένα.
Ά ρ. 3 96 5: Γραπτοί οφθαλμοί. Λαβή συμπεπληρωμένη.
Ά ρ. 39 9 6: Άποκεκρουμένον τό στόμιον.

Πίναξ 15.

Τρεις τεϊοδόχαι Δρακόνων. ’Έφερον σκοτεινόν επίχρισμα, νϋν άπολεπισμένον.
Άρ. 49 6 6: Ράμφος άποκεκρουμένον.
Ά ρ. 4 96 4: Λαβή καί ακρον ράμφος συμπεπληρωμένα.
Ά ρ. 49 6 3: Ράμφος συμπεπληρωμένον.

Πίναξ 16.

Ά ρ. 496 8: Τρίωτος τεϊοδόχη Δρακόνων. Τό άγγεΐον έ'φερεν έρυθράν αλοιφήν. Ή βάσις 
κατά τό ήμισυ καί ή όπισθία λαβή συμπεπληρωμένη.

Πίναξ 17.

Ά ρ. 4 3 29. Πρόχους Κνωσού. Τέσσαρες ομάδες πλαστικών κομβίαιν, τριόον έκάστη, καί 
σκοτεινή κόσμησις. Πρβλ. VTM, πίν. XLI άρ. 4957. ’Ελαφρά πλαστική έξαρσις περί τον λαιμόν 
καί τήν βάσιν. Έκ τού δωματίου υπό τήν Δυτικήν αυλήν, Mackenzie, JHS 26, 1906, πίν. XI 5 
(πρβλ έκθεσιν άνασκαφής BSA 11, 1904- 1905, είκ. 9).

Άρ. 4 3 38: Πρόχους Κνωσού. Τέσσαρα πλαστικά κομβία. Λαβή καί ράμφος συμπεπληρω
μένα. Έκ τής «βόρειας συνοικίας τής πόλεως», βλ. Mackenzie, έ.ά. πίν. X 10.

Πίναξ 18.

Ά ρ. 2 7 3 9: Πρόχους Κνωσού. Λαβή καί ράμφος συμπεπληρωμένα. Χρώμα καστανόν 
καλύπτει τό πλεϊστον τού άγγείου σχηματίζον επί τού ώμου τοξωτάς άπολήξεις. ’Εξαιρούνται ουτω 
τριγωνικά θέματα καί επίσης δ λαιμός. Πλαστικόν σχοινίον καί γραπται ταινίαι περί τήν βάσιν 
τού λαιμού. Λευκαί οριζόντιοι ταινίαι εις τό μέσον (τρεις) καί τήν βάσιν (μία). Έκ τής «βόρειας 
συνοικίας τής πόλεως», Mackenzie, έ.ά. πίν. X 4. Πρβλ. αύτ. άρ. 3 καί ήμέτ. πίν. 10, άρ. 5672.

Πίναξ 19.

Ά ρ. 2 7 38: Πρόχους Κνωσού. Άκεραία. Καστανόν επίχρισμα. Λαιμός καί λαβή έξηρημένα. 
Ζωφόρος λευκού θέματος επί τού ώμου καί λευκή ταινία είς τήν βάσιν. Ή γραπτή ζωφόρος έχει 
άντίστοιχον ε’ις άμφορέα μέ δριζοντίας λαβάς (Schulteramphora) τής Αγίας Τριάδας, βλ. Grande 
Tomba, πίν. XIX b. (καί είκ. 150 b).Έκεϊ ή τεχνική ζωγραφήσεως είναι άντίστροφος, ήτοι σκοτεινή 
επί άνοικτοΰ. Έκ τής «βόρειας συνοικίας τής πόλεως», Mackenzie, έ.ά. πίν. Χ5. Τάς σχέσεις τής 
κνωσιακής ΜΜ Ια κεραμεικής (άποκαλουμένης τότε MM I, καθ’ δσον ή ΜΜ Ιβ δέν είχεν άκόμη 
διακριθή) προς τήν κεραμεικήν Αγίας Τριάδας είχε διακρίνει σαφώς ό Mackenzie, πρβλ. έ.ά. 
σ. 249· Αί σχέσεις προς τό ομοιογενές σύνολον Δρακόνων γίνονται εξ άλλου σαφείς διά τών παρα- 
τιθεμένων ενταύθα ολίγων παραδειγμάτων (πρβλ. πίν. 10, 17, 18).
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Πίνακες 20 - 21.

Ά ρ. 43 95: Τεμάχιον πολυχρώμου αγγείου Κνωσού. Τό τεμάχιον τούτο, εκ των σημαντικω- 
τέρων κεραμεικών ευρημάτων τού πρωίμου κλασσικού ρυθμού έν Κνωσφ, άνήκεν ’ίσως εις γεφυρό- 
στομον σκΰφον ή (πιθανώτερον) πρόχουν. Τής καλυτέρας καμαραϊκής τεχνικής εις ποιότητα κα'ι 
όπτησιν πηλού φέρει πολύχρωμον κόσμησιν διά τών τριών βασικών χρωμάτων τού ρυθμού εις δν 
ανήκει: Έπ'ι τού μελανός κυανίζοντος βερνικιού είναι τά θέματα κατ’ εναλλαγήν λευκά και ρόδινα 
(τό ρόδινον εις άπόχρωσιν μεταξύ πορτοκαλλόχρου και κεραμόχρου ανοικτού). Ρόδινα είναι' ή ανώ
τερα τών τριών οριζοντίων ταινιών τής βάσεως, αί έξ αυτής έκκινοΰσαι κεντρικά! πλατεϊαι ταινίαι 
τών λοξώς άνερχομένων ομάδων εκ πέντε παραλλήλων ταινιών κα! αί διπλαϊ σειρά! τών μεγαλυ- 
τέρων δίσκων, τών ευρισκομένων μεταξύ τών σειρών εκ ζευγών δρεπανομόρφων θεμάτων καί τών 
κεντρικών σειρών τών μικρών δίσκων. Λευκά είναι' αί δυο κατώτεροι ζώναι τής βάσεως, τά ζεύγη 
τών λεπτών λοξών ταινιών, τά δρεπανόμορφα θέματα, αί σειρά! τών μικρότερων δισκίων κα! τά 
μεγαλύτερα δισκία (κατά τό πλεΐστον άπεσβεσμένα) έπ! τών πλατειών ρόδινων ταινιών.

Εκ τής όμάδος τού «δωματίου υπό την δυτικήν αυλήν». Βλ. Palace I, σ· 186 κα! εϊκ. 136, 
πρβλ. Pendlebury, Έγχειρίδιον, σ. 109 κα! είκ. 17 άρ. 10: Τό σχέδιον παρά Pendlebury είναι 
έσφαλμένον, διότι άφ’ ενός εμφανίζει τό διακοσμητικόν σύστημα ως άποτελούμενον εκ καθέτων 
στοιχείων, ενώ ταύτα εύρίσκονται εϊς σχέσιν γωνίας, άφ’ ετέρου δε διότι παραλείπει τάς πυκνάς σει
ράς τών έπ! τών ρόδινων ταινιών μεγάλων λευκών δίσκων, διακρινομένων σαφέστατα-

Πίνακες 22 - 23.

Τεμάχιον καρποδόχης Κνωσού. Τού σπουδαιοτάτου τούτου τεμαχίου δεν είναι γνωστή ή ακρι
βής προέλευσις, βλ. Palace I, είκ. 123 b κα! σ. 176, πρβλ· Pendlebury, Έγχειρίδιον, σ. 109-110 
κα! πίν. XVII 2 C. Έν άντιθέσει προς τό προηγούμενον έχει πηλόν χονδρόν και επιφάνειαν τρα- 
χεΐαν. Τά χρώματα είναι τά αυτά, μέλαν διά τό βάθος, λευκόν και ρόδινον - κεραμόχρουν διά τά 
θέματα. Τό περιεργότατον διακοσμητικόν σύστημα έχει ως άπωτάτην εξελικτικήν αρχήν τάς τριγωνο- 
σπείρας τού οστράκου άρ. 116 τής Βόρειας Τάφρου τών Γουρνιών (άρίθμησις έν Kamares-Stil)> 
ώς δεικνύει κα! ή σύγκρισις με τά όμοιας καταγωγής συγγενή θέματα ενός γεφυροστόμου σκύφου 
έκ τού Σπηλαίου τών Καμαρών, BSA 19, 1912-13, πίν. IX a (κα! Pendlebury, Έγχειρίδιον, 
πίν. XVIII 3 a) κα! ετέρου τεμαχίου καρποδόχης έκ Κνωσού Palace IV 1, είκ. 80 c, άμφοτέρων τής 
πρωίμου κλασσικής φάσεως.

Τό ρόδινον χρησιμοποιείται διά τούς καθέτους κορμούς, άφ’ ών κρέμανται ή έκβλαστάνουν τά 
λοιπά θέματα, μεταξύ τών λευκών ταινιών, κα! διά τό έσωτερικόν τών «κλάδων». Τά άτρακτοειδή 
θέματα δεν έχουν ροδίνην επιφάνειαν.

Πίναξ 24.

’Αρ. 2 400: Τρίωτος πρόχους Κνωσού. Ράμφος συμπεπληρωμένον. Τό άγγεΐον δύναται με 
απόλυτον σχεδόν βεβαιότητα ν’ άποδοθή εις φαιστιακόν άνακτορικόν έργαστήριον, ώς άποδεικνύει 
ή σύγκρισις μέ τήν τρίωτον πολύχρωμον τραχωτήν πρόχουν τής ΝΔ· οικίας (πρβλ. και πίν. Α'). 
Άς άντιπαρατεθοΰν αί έγχρωμοι εικόνες Palace IV 1, έγχρ. πίν. XXVIII a, έναντι σ. 106 
(= Hogarth - Welch, πίν. VI 1) κα! Festos I, πίν. XVII a (όμοΰ άπεικονίζει τά δύο άγγεΐα, 
χρησιμοποιών τάς χειροτέρας εικόνας, μή έπιτρεπούσας σύγκρισιν, ό Schachermeyr, Die mi - 
noische Kultur des alten Kreta, είκ- 30, σ. 75 — πρβλ. κείμ. σ. 74). ’Ήδη ό Pendlebury, 
Έγχειρίδιον, σ. 110 (πίν. XVII 1 b), θεωρεί τό άγγεΐον εϊσηγμένον ή άντίγραφον τού ρυθμού 
Μεσαράς (προς τον όποιον έκφράζει πλήρη άπαρέσκειαν, πρβλ. άνωτ. σημ. 3, σ. 78)· ’Ίχνη γραπτών 
θεμάτων—λεπτά! λοξά! ταινίαι διά καστανού—διακρίνονται κα'ιεΐς τήν πλαγίαν τραχωτήν έπιφάνειαν 
κα! είς τήν πρόχειρον φωτογραφίαν τού πίν. 24 β, τά όποια δεν ειδον οί Hogarth-Welch κλπ.

Πίναξ 25

Άρ. 839 1: Κύπελλον Κνωσού. Έπ! τού μέλανος βερνικιού χιαστά θέματα μέ έρυθράς τάς
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΙΑΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ
ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΠίΝΑΞ A

ΒΑΝΤΙ

(Cronologia..., Annuario 1939-40, σ. 9 κέξ.)

Περίοδος
1,2,3

Κεραμεική υπό τά δάπεδα τοϋ καταστραφέντος ΜΜ ανακτόρου, 
«από αρχαιότερα δάπεδα τοϋ πρώτου ανακτόρου» (σ. 35-38).

Συνυπολογίζεται ή κεραμεική τοϋ δωματίου XXVIL
Προ τής όμάδος των δαπέδων, άλλ’ αμφίβολον, αν είναι ενιαία. 

Κατά τό σύστημα Evans τρεις έποχαί: ΠΜ I, MM I, ΜΜ ΙΙβ.
(ΜΜ ΙΙβ θά ήτο ή κεραμεική υπό τό δωμάτιον XXVII, ή οποία 

πρέπει νά χρονολογηθή προ τής καταστροφής κα'ι επομένως προ τής 
κεραμεικής δαπέδων).

Προ τής καταστροφής τοϋ πρώτον Ανακτόρου.

3 Κεραμεική τής ΝΔ. οικίας (σ. 26-27)
Στιγμή προ τής καταστροφής.

3 Κεραμεική γεμίσματος (riempimento).
Στιγμή ( ’,) προ τής καταστροφής:
Έξισοΰται χρονικώς μέ τήν κεραμεικήν τής ΝΔ. οικίας (σ. 26-27)· 
Σελ. 28: «... προερχόμενον εκ τής γής τοϋ γεμίσματος και προ- 

ηγοϋμενον... τοϋ τέλους τοϋ ανακτόρου».

4 Κεραμεική δαπέδων τοϋ καταστραφέντος ανακτόρου, εύρεθεϊσα 
in situ (σ. 10-26).

Συμπεριλαμβάνεται ή κεραμεική τοϋ δωματίου XXI.
Στιγμή καταστροφής πρώτου Ανακτόρου.

5 Κεραμεική ΒΑ. κτηρίων (σ. 28-31).
Νεωτέρα τής κεραμεικής δαπέδων (αλλά τοϋτο παραμένει «βέ

βαιον).

ΠΛΑΤΩΝ

(Χρονολογία·.., Κρητικά Χρονικά 3, 1949,150 κέξ.)

Περίοδος
1

Κεραμεική υπό τά πατώματα τοϋ πρώτου ανακτόρου 
ΠΜ III-ΜΜ Ια (σ. 161).

2 ΜΜ Ιβ: "Ιδρυσις τοϋ πρώτου ανακτόρου.
Ή κεραμεική διακρίνεται διά τεχνοτροπικής άναλΰσεως (σ. 161,

163).

3 Κεραμεική ΝΔ. οικίας.
’Ασφαλής ΜΜ ΙΙα στιγμή (σ. 162).

3α Κεραμεική υπό τό δωμάτιον XXVII.
Όλίγον νεωτέρα, - μεταξύ ΝΔ. οικίας και κεραμεικής δαπέδων 

(σ. 162).

4 Κεραμεική δαπέδων.
Μ Μ ΙΙβ - Τέλος τοϋ πρώτου ανακτόρου (σ. 162).

5 Κεραμεική ΒΑ. κτηρίων. 
ΜΜ ΙΙΙβ (σ. 164-6).

ΗΜΕΤΕΡΑ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

Περίο
1

δος
Κεραμεική διαφόρων ΠΜ ρυθμών - φάσεων.

2 Βαθμΐς τής πρωίμου πολυχρωμίας - ΜΜ Ια. 
(Festos I, πίν. XIII - XIV).

3 Πρώιμος κλασσική φάσις - ΜΜ Ιβ.
(Festos I, πίν. XVII: ώριμα πολύχρωμα τραχωτά, πίν. XXII. c: 

χαρακτηριστικόν ΜΜ Ιβ ποτήριον, πίν. XXXIII: χαρακτηριστικοί 
στιγμορόδακες).

4 "Ωριμος Κλασσική φάσις - ΜΜ ΙΙα.
Κεραμεική υπό τό δωμάτιον XXVII.
Κεραμεική δαπέδων.
Κεραμεική έπιχώσεων, έφ’ δσον τοϋτο είναι τεχνοτροπικώς δυ

νατόν.
Ένταΰθα ανήκει καί τό κΰπελλον τοϋ δωματίου XI, Festos I, 

σ. 249, είκ. 127 καί πίν. XXIV b, ώς και άμφότερα τά κύπελλα 
Festos I, πίν. XX (πρβλ. άνωτ. σ. 30 σημ. 8).

(Ή κεραμεική τοϋ δωματίου XXI δεν συνυπολογίζεται!).

5 Κεραμεική τής ΝΔ. οικίας: Festos I, πίν. XVIII-XIX κλπ. 
Ιδία φάσις: τεχνοτροπικώς χρονολογείται σαφώς μεταξύ ΜΜ II 

καί ΜΜ III.
Δύναται νά όνομασθή προσωρινώς «υστέρα κλασσική φάσις*. 

(Ή πολύχρωμος τραχωτή πρόχους Festos I, πίν. XVII a έκ τής 
αυτής οικίας ανήκει είς τήν πρώιμον κλασσικήν φάσιν, άνωτ. Περ. 3).

5 α Κεραμεική δωματίου XXI.
Σύγχρονος (ή ολίγον νεωτέρα) τής κεραμεικής τής ΝΔ. οικίας. 
ΜΜ III χαρακτηριστικά. Προφανής άνάμειξις μέ παλαιοτέ- 

ραν κεραμεικήν (=ασκοειδείς πρόχοι, πρβλ. άνωτ. σ. 32 σημ. 2 καί 
σ. 82-83, σ. 83 σημ. 1).

6 Κεραμεική ΒΑ. κτηρίων. 
ΜΜ III.
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πλατείας ταινίας καί λεύκάς τάς άτάκτως πλαισιοΰσας στενάς. Συμπεπληρωμένον κατά τό ήμισυ. 
Πρβλ. πίν. 26.

Ά ρ. 8 3 8 8: Κΰπελλον κρίνων Κνωσού. Τρία κρινοειδή αρχίζουν από τήν βάσιν, καμπτό
μενα κατά τό ά'νω μέρος των εις τήν ακμήν τού αγγείου- έ'τερα τρία αρχίζουν ολίγον κάτω τής βά- 
σεως. Τά κρινοειδή αποτελούνται από συνδυασμόν πολυχρωμίας και τραχώσεως. Οί δισκιορόδακες 
είναι μόνον γραπτοί. Βλ. Palace IV 1, έγχρ. πίν. XXVIII c, καί σ. 106.

Άρ. 2 44 7 : Κΰπελλον σταυρών Κνωσού. Εις τάς πλαγίας πλευράς άνά μία λοξή πλατεία 
ταινία καστανή, μέ επιζωγραφη μένους λευκούς σταυρούς. Σκοτεινόν χρώμα και εις τον πυθμένα 
εξωτερικώς. Λευκή πλαισίωσις τής δεξιάς ταινίας (αριστερά είκών εις τον πίνακα) καί τού σκοτεινού 
δίσκου τής βάσεως. Φαίνεται, δτι ή ετέρα ταινία δεν είχε λευκήν πλαισίωσιν, ή αυτή δεν διε- 
τηρήθη. Βαφή σκοτεινή έσωτερικώς, εις τά χείλη και εις τήν άνω επιφάνειαν τής λαβής.

Πίναξ 26.

Άρ. 2460. Πολΰχρωμον κΰπελλον Κνωσού, συμπεπληρωμένον μερικώς. Έπ'ι τού μέλανος 
βερνικιού τά χιαστά θέματα τών πλευρών έζωγραφήθησαν δι’ ερυθρού ανοικτού μέ πλαισίωσιν 
λευκήν. Αί πλαισιούσαι λευκαί ταινίαι δεν διακόπτονται κατά τήν συμβολήν τών σκελών τού Χ· 
Έπί τών (εσωτερικών) ερυθρών ταινιών σειρά λευκών δισκίων (πρβλ. τό άγγείον τών πιν. 20-21)· 
Εις τούς ελευθέρους χώρους εκατέρωθεν τής λαβής και εΐς τήν έμπροσθίαν ό'ψιν άνά εις δισκιο- 
ρόδαξ διά λευκού (ήτοι έν δλφ τρεις, ών εις δεν σώζεται, διότι ελλείπει τό δεξιά τής λαβής τμήμα, 
τού αγγείου). Pendlebury, ’Εγχειρίδιου, πίν. XVII 2 b, πρβλ. σ. 109-110.

Πίναξ 27.

Ά ρ. 43 8 3: Κΰπελλον Κνωσού. Μέλαν βερνίκιον. Εΐς τάς πλαγίας ό'ψεις άνά εν «θέμα 
κλίμακος» λευκόν, φυλλόσχημον, λοξώς τεθειμένου (εικ. α και γ). ’Εμπρός ίχνη τριών λοξών ταινιών 
παραλλήλων προς τό φυλλόσχημον θέμα τής άριστεράς πλευράς. Δεξιά τούτων δύο πλατεΐαι ται- 
νίαι κάθετοι έρυθραί (άνοικτόχρωμοι εΐς τήν εικόνα β). Άνά εν ζεύγος όμοιων ερυθρών ταινιών 
επίσης καθέτων, δπίσω εκατέρωθεν τής λαβής. Pendlebury, έ'.ά. πίν. XVII 2 d.

Πίναξ 28.

Ά ρ. 4 40 7 : Ποτήριον Κνωσού. Καθ’ αυτό λευκόν επί ερυθρού. Ζφφόρος τεσσάρων ομά
δων δισκίων μή συγκροτηθέντων εΐς κανονικούς δισκιορόδακας, ως άνωτ. εΐς τό κΰπελλον πίν. 26, τ. έ. 
μέ κεντρικόν δίσκον καί τούς λοιπούς πέριξ εΐς κανονικόν κύκλον. Πρόκειται περί τού μοναδικού 
παραδείγματος άσυμμέτρων δισκιοροδάκων τής «φάσεως τών δισκιοροδάκων». Τό παρόν μικροσκο- 
πικόν ποτήριον θά ήτο δυνατόν νά χρονολογηθή εΐς παλαιοτέραν φάσιν, άλλ’ ή σΰγκρισις μέ τό 
επόμενον, τό όποιον είναι χαρακτηριστικώτατον δείγμα τής πρωίμου πολυχρωμίας (ΜΜΙβ), καθι- 
στμ μάλλον ασφαλή τήν χρονολόγησιν εΐς τήν αυτήν φάσιν. Επίσης ενδεικτικοί πρέπει νά θεω
ρηθούν και οί αριθμοί τού καταλόγου, ύποδηλούντες ίσως, δτι άμφότερα τά αγγεία προέρχονται 
έκ τής αυτής όμάδος. Πρβλ. VTM, πίν. IX άρ 6862, ποτήριον Πλατάνου.

Άρ. 4 4 0 8: Τεμάχιον πολυχρώμου ποτηριού Κνωσού. Εξαίρετος τεχνική τού πηλού εις 
καθαρότητα καί δ'πτησιν. Μέλαν βερνίκιον έσω καί έξω. Κόσμησις λευκή καί ερυθρά. Λευκά μηνο
ειδή θέματα μεταξύ οριζοντίων ταινιών. Ύπό τά μηνοειδή είναι δύο ζώναι, λευκή (άνω) καί ερυ
θρά πλαισιοΰσα ταΰτην. Εΐς τήν βάσιν ετέρα λευκή. 'Υπέρ τήν ζφφόρον τών μηνοειδών ύπήρχον 
θέματα δίσκων λευκών, μεγάλων εΐς καθέτους σειράς. Έκ τής όμάδος τού «δωματίου ύπό τήν 
δυτικήν αυλήν», βλ. Palace I, εΐκ. 136 a. Τό σχέδιον παρά Pendlebury, έ.ά. εικ. 17 άρ. 4 εσφαλμέ
νου, καθ’ δσον παραλείπεται ή ερυθρά ταινία.

Πίναξ 29.

Ά ρ. 4*3 9 7 : Πολΰχρωμον κΰπελλον Κνωσού. Άριστον δείγμα τού πρωίμου κλασσικού ρυ
θμού, μέ τεχνικήν τού πηλού καθ’ αύτό κλασσικήν. ’Έχει λεπτότατα τοιχώματα καί είναι έξαιρετι-

14

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:42:37 EEST - 54.161.213.156



106 'Αντωνίου Ά. Ζώη ΑΕ 1965

κώς έλαφρόν («άνεμοφόρητον»)· ΈπΙ μελανός βερνικιού κόσμησις λευκή και ερυθρά. ’Εσωτερικώς 
εις τα χείλη ταινία μέλαινα και κόσμησις ραντιστή καθ’ δλην την επιφάνειαν, ασφαλώς σκοπίμως 
γενομένη (πρβλ. τό έξαίρετον τάσι τής Φαιστού εκ τού δωματίου LXV, Annuario 1957-58, 
έγχρ. πίν. XXIII d). Διά τάς ανεξαρτήτους σιγμοσπείρας πρβλ. τά αγγεία τού Παλαικάστρου 
BSA Suppl. I, πίν. VIII Α και C καί τό κύπελλον εν Sphoungaras, είκ. 29.

Πίναξ 30.

Άρ· 1 1 607: Κάνιστρον Προμαχώνος II, Φαιστός. Πηλός χονδρός. Βερνίκιον μέλαν, αμαυ
ρόν. Μέγα τμήμα (τής πλευράς των καθέτων) συμπεπληρωμένον.

Τό κάνιστρον τού Προμαχώνος II είναι έκ τών αρίστων δειγμάτων καθαρός τεκτονικής άντι- 
λήψεως τού καμαραϊκού ρυθμού (άνάλυσις εν Kamares-Stil, XVI).

Πίναξ 31.

Άρ. 10132 και 10 7 5 7 : Φαιστός, τεμάχια πίθου έκ τού δωματίου 11. Επιφάνεια κιτρι
νωπή· ίσως επίχρισμα συντελούμενον διά τής τριβής τών υγρών χειρών. Βερνίκιον καστανόν έως 
μέλαν. Εις τό μικρόν τεμάχιον ρόδινον. Τό μικρόν τεμάχιον (αριστερά) ανήκει εις τον αυτόν πίθον, 
εις δν και τά συγκολληθέντα ό'στρακα, προφανώς δέ αποτελεί την κατάληξιν δεξιά τού κέντρου τού 
μεγάλου θέματος, αντίστοιχον τής άριστερας καταλήξεως μέ τό κεντρικόν θέμα. Ούτω θά συνεπλη- 
ρούτο ευκόλως τό θέμα: δύο εφαπτόμένα τόξα άπολήγοντα είς φοινικοειδές κατά τά ά'κρα καϊ 
δμοια φοινικοειδή άνά έν είς τάς μεταξύ γωνίας. Τό θέμα είναι μοναδικόν' αντίστοιχα φοινικοειδή 
άναφέρονται καί άνωτ. έν τφ κειμένφ, σ. 83, άμφορεύς, συγγενές δέ θέμα, άλλ’ άνευ φοινικο- 
ειδών απολήξεων, κοσμεί άδημοσίευτον είσέτι πρόχουν τού Μουσείου Ηρακλείου τής ωρίμου κλασ
σικής φάσεως.

Πίναξ 32·

Άρ. 10091 : Σκύφος μέ στροβιλιζομένους ρόδακας. Φαιστός, δωμ. 11. Ή πλαγία δψις, ως 
δεικνύει ή είκών, δέν ύπελογίσθη υπό τού ζωγράφου προς διακόσμησιν. Ή μία τών όψεων τού αγ
γείου (μή φαινομένη είς τάς εικόνας) έχει σαφώς άμελεστέραν έκτέλεσιν ή ή καθ’ αυτό κυρία οψις- 
Πηλός καί έπιφάνεια κιτρινόφαιος αμαυρός (μάτ). Βερνίκιον μέλαν αμαυρόν. Ό δακτύλιος είς τό 
κέντρον, δπου φύονται τά φύλλα, ρόδινος - κεραμόχρους. Έγχρωμος είκών έν Chefs-d’Oeuvre 
de l’Art, I, achette 1963 (M. Bonicatti), σ. 65, δπου καί ωραία είκών τής τεϊοδόχης μέ κλάδο, 
σπείρας τού Σπηλαίου Καμαρών, άνωτ- σ. 66 καί 76.

Πίναξ 33.

Πιθάριον ιχθύων. Φαιστός, δωμ. LXIV.
Πηλός φαιός, μάλλον χονδρός. Βερνίκιον καστανομέλαν, αμαυρόν. Ή κόσμησις λευκή, 

πλήν τών ιχθύων, ών τό σώμα ήτο έρυθρόν (ή πορτοκαλλόχρουν), νύν καστανόφαιον ανοικτόν. 
"Υψος 50 έκ. Βλ. έγχρ. εικόνα έν MARINATOS - Hirmer, πίν. XI.

Πίναξ 34.

Πιθάριον μέ κρινοσπείρας κλπ. Φαιστός, δωμ. LXIV.
"Ομοιος πηλός καί χρώματα ως ανωτέρω. Κατά την βάσιν έπιφάνεια κηλιδωτή. Τό πορτοκαλ

λόχρουν σώζεται καλύτερον. Χρησιμοποιείται διά τά καθ’ αυτό τρίγωνα καί είς τάς περιβαλλούσαζ 
τά κρεμάμενα κρινοειδή ταινίας. Πρβλ. τάς έγχρώμους εικόνας έν MARINATOS - Hirmer, πίν. Χ· 

”Ας παρατηρηθούν αί άσυμμετρίαι είς τάς σχέσεις τών έπί μέρους συστημάτων, π.χ. εις την σχέσιν 
τού ημισεληνοειδούς θέματος (πίν. 34 β) προς τό ύπεράνω αυτού σύστημα τού κρεμαμένου κρινο
ειδούς, — ή τού τριγωνικού συστήματος (πίν. 34 α) προς την ύπεράνω αυτού λαβήν καί τά περί 
αυτήν θέματα. "Υψος 45 έκ.
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Πίναξ 35.

Άρ. 106 7 8: Πίθος Φαιστού, δωμάτιον LXIV. Διά τά χρώματα πρβλ. τήν εικόνα παρά 
MarinatoS-Hirmer, πίν. IX. To στόμιον είναι γεφυρωτόν. Αί λαβαι και τό στόμιον δεν ΰπελο- 
γίσθησαν κατά τήν έκτέλεσιν τού συστήματος των σπειρών. Διά τό σύστημα των τριών λαβών 
πρβλ. τήν τεϊοδόχην τών Δρακόνων πίν. 16, τό αγγεϊον τού δωματίου L, πίν. 37, τον σκύφον τού 
δωματίου IL, Bollettino 1952, έγχρ. πίν. II a, κλπ. "Υψος 69 έκ.

Πίναξ 36.

Άρ. 10165: Άμφορεύς Φαιστού, δωμ. IL. Πηλός χονδρός. Βερνίκιον καστανόν έως μέλαν 
αμαυρόν με τοπικάς «φλογώσεις». Κόσμησις λευκή και ερυθρά. Ερυθρόν (νύν ροδόφαιον αμαυρόν) 
μόνον εις τάς δύο ταινίας τάς άποτελοΰσας τήν βάσιν τών κυματοειδών θεμάτων. Έπί τού λαιμού 
(κεφαλής) κύκλοι δίκην οφθαλμών. "Υψος περ. 45 έκ.

Πίναξ 37

Τρίωτον αγγεϊον Φαιστού, δωμ. L.'Η αριστερά πλευρά τού ράμφους συμπεπληρωμένη. 
Πηλός κιτρινορόδινος λεπτός. ’Όπτησις εξαίρετος. Βερνίκιον καστανομέλαν λάμπον. Κόσμησις μέ 
λευκόν και πορτοκαλλόχρουν. Έπί τού χείλους είς τό έξω νεΰον τμήμα άπεσβεσμέναι μικραι σπεΐραι, 
Ισως δμοιαι τών τού σώματος· ’Εσώτερον ζώνη πορτοκαλλόχρους. Βερνίκιον εις δλην τήν εσωτερι
κήν πλευράν τού στομίου· Διά πορτοκαλλόχρου έχουν έκτελεσθή ή όριζοντία ταινία τής βάσεως, ή 
αντίστοιχος τού λαιμού, ως καί αί συνδέουσαι ταύτας λοξαί ταινίαι. Έπί πασών τών ταινιών τούτων 
υπάρχει λευκόν γραμμικόν θέμα ζίκ-ζάκ.

Τό διακοσμητικόν σύστημα τού αγγείου τούτου είναι τό μόνον γνήσιον σύστημα συστροφής 
(Torsion) τού ωρίμου κλασσικού ρυθμού· Άνάλυσις έν Katnares-Stil, XVI-

Πίναξ 38.

Άρ. 10574: Πίθος Φαιστού. Δωμάτιον XXVIII. Πηλός χονδρός. «Αλοιφή - τριβή» δίδει 
επιφάνειαν κιτρινωπήν. Βερνίκιον μέλαν αμαυρόν ή καστανόν άναλόγως δπτήσεως. Άμυδραί κατα- 
λειβάδες υπό τήν κυρίαν κόσμησιν έγένοντο προφανώς σκοπίμως μετά τήν έκτέλεσιν τής κυρίας κο- 
κοσμήσεως, προς έξουδετέρωσιν τής διακοσμητικής αδιαφορίας τών μεγάλων επιφανειών τού κάτω 
σώματος. Αί καταλειβάδες συντελούν ούσιωδώς είς τήν οργανικήν προσαρμογήν τής κυρίας κοσμή- 
σεως είς τό αγγεϊον. Άνω έξ λαβαι κάθετοι, κάτω τρεις. Αί ασπίδες τών σπειρών είναι έξ. Έκαστη 
πληροΰται μέ έξ μονάς σπείρας, ών αί περιφερειακοί διά λευκού μόνον, ένφ αί κεντρικαί φέρουν καί 
μεσαίαν έρυθράν ταινίαν. Τό ερυθρόν φαίνεται, δτι έζωγραφήθη έπί τού λευκού- Όμοια έκτέλεσις 
λευκού καί έρυθρού είς τούς περιβάλλοντας τάς ομάδας τών σπειρών κύκλους, οί όποιοι κατά τό 
πλεΐστον έζωγραφήθησαν έπί τού μέλανος βερνικιού τών ασπίδων. Έρυθραί ταινίαι επίσης είς τά 
μετάλλια τών άνω λαβών έσω καί παραπλεύρως τών λευκών έπί τού σκοτεινού βερνικιού.

Προηγούμενα στάδια τού διακοσμητικού θέματος τού κύκλου πληρουμένου υπό μονών ανε
ξαρτήτων σπειρών υπάρχουν έπι οστράκου τής Βόρειας Τάφρου (Kamares-Stil, πίν. 18 άρ. 24) 
καί έπί πρωίμου πολυχρώμου αγγείου τού Παλαικάστρου, BSA Suppl. I, πίν. XI Β.

Ό πίθος τού δωματίου XXVIII είναι ασφαλώς έκ τών ώραιοτέρων δημιουργιών (ας προσε- 
χθή καί τό θαυμάσιον ωοειδές σχήμα) τού καμαραϊκού ρυθμού.

Πίναξ 39, άριστερά.

Πίθος μέ καταλειβάδας, in situ, Φαιστός. Ό πίθος μέ καταλειβάδας τών απ^^ηκών LVIII 
είναι ό μόνος (καιθ’ δσον γνωρίζομεν) φαιστιακός πίθος,δστις έχει στενήν αναλογίαν κατά τόσχήμα 
προς τον πίθον τού δωματίου XXVIII, άνωτ. πίν. 38. Πρόκειται προφανώς περί συγχρόνων έργων, 
διαφερόντων μόνον κατά τήν καλλιτεχνικήν ποιότητα (κατά Levi ό πίθος τού δωμ. XXVIII ανή
κει εις τήν «δευτέραν», ό τών αποθηκών LVIII είς τήν «πρώτην φάσιν»). Άλλη ένδειξις χρήσιμος
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διά την χρονολόγησιν παρέχεται υπό τών πλαστικών σχοινιών τής βάσεως, τά όποια απαντούν κυ
ρίως εις τά υπό τού Levi εις την «δευτέραν φάσιν» χρονολογούμενα «πιάαράκια», π.χ. Annuario 
1952- 54, είκ. 23-24, τού δωματίου LI, και Annuario 1957-58, Gli scavi, είκ· 24 b-c εκ τού 
δωματίου LXIV.

Πίναξ 39, δεξιά.

Πίθος μέ θέματα σταγόνων* Φαιστός, in situ. Ό πίθος μέ κόσμησιν «σταγόνων» τών απο
θηκών LVIII, «πρώτη φάσις» κατά Levi, έχει αντιστοίχους είς σύνολα τόσον τής «πρώτης» (άπο- 
θήκαι Pernier) δσον και τής «δευτέρας φάσεως» (δωμ. LXIV) πρβλ. Festos I, πίν. XXXVII 
καί Annuario 1957-58, Gli scavi, εΐ.κ. 23 (σ. 209). ’Απολύτου όμοιότητος προς τον πίθον τών 
αποθηκών LVIII είναι ό έτερος τών πίθων τού δωματίου LXIV, Annuario ε.ά. είκ. 23 δεξιά. 
Ή χρονολόγησις τών δύο αγγείων άντιστοίχως είς την «πρώτην» καί την «δευτέραν φάσιν» υπό 
τού Levi είναι πλήρως αστήρικτος. Διά την χρονικήν ταύτισιν τών ομάδων τού δωματίου LXIV 
και τών αποθηκών LVIII χρήσιμος είναι καί ή σύγκρισις τών πίθων μέ καταλειβάδας, πίν. 39 
αριστερά καί Annuario έ'.ά· είκ. 23 μέσον.

Πίναξ 40.

Κύπελλον άρ. 5 7 80: Έκ τής πτέρυγος Pernier. Εΰρέθη είς τον διάδρομον μεταξύ 
τών δωματίων XXIII-XXIV, βλ. Festos I, σ. 302 κείμενον καί είκ. 177 b. ’Ακέραιον. Πηλός 
κιτρινόφαιος, βερνίκιον καστανομέλαν έσω καί έξω. Θέματα λευκά. Τό εσωτερικόν τών κοραλλίων 
πορτοκαλλί (νΰν καφετί). Τρεις ήλιοι καί τρία κοράλλια. Είς τον πυθμένα έξωτερικώς δύο τόξα 
λευκά αντιθετικά. Κατά Levi «τρίτη φάσις».

Κύπελλον άρ. 101 16: ’Εκ τού δωματίου 11. Bollettino 1951, είκ. 47, κάτω αριστερά. 
Κατά Levi «πρώτη φάσις». ’Έχουν συμπληρωθή ή λαβή καί τμήματα τών τοιχωμάτων καί τού 
πυθμένος. Πηλός περισσότερον ρόδινος ή είς τό προηγούμενον, βερνίκιον άραιότερον. Τρία κοράλ
λια καί τέσσαρες ήλιοι, ήτοι διάταξις συμμετρικωτέρα τής τού προηγουμένου. Έπί τής πορτοκαλλό- 
χρου επιφάνειας τών κοραλλίων άνά δύο δισκία δι’ ερυθρού σκοτεινού.

"Οτι τά δύο κύπελλα είναι έργα τής αυτής χειρός καί τής αυτής ώρας είναι πλέον ή φα
νερόν. Περί τής διακοσμήσεως διά κοραλλίων καί ήλιων ό Pernier αναφέρει άορίστως, Festos I, 
σ. 302, δτι άπαντα είς έτερα τέσσαρα παραδείγματα (πρβλ. άνωτ. κείμενον καί σημ. 1-2, σ. 97).

Κύπελλον άρ. 5 7 8 2 : Λαβή συμπεπληρωμένη. Πηλός κιτρινόφαιος. Βερνίκιον μέλαν> 
λάμπον ελαφρώς, έσω καί έξω. Λευκά τά 8-σχημα θέματα καί οί δίσκοι πλήν τών μεσαίων, ό'ντων 
πορτοκαλλόχρων. Ή βάσις σχηματίζεται δι’ έλαφροτάτης γωνιώσεως φερούσης λευκήν ταινίαν. Έπ\ 
τής βάσεως δύο λευκαί παράλληλοι ταινίαι (πρβλ. τά άντιθετικά τόξα τού άρ. 5780 άνωτ.): Λευκή 
ταινία καί είς τό εσωτερικόν τών χειλέων. Έκ τού δωματίου XXV τής πτέρυγος PERNIER, 
βλ. Festos L σ. 304- 305, είκ. 180 a. Κατά Levi «τρίτη φάσις».

Κύπελλον άρ. 10113: Έκ τού δωματίου 11. Bollettino 1951, είκ- 46-47. Κατά Levi 
«πρώτη φάσις». Όμοιότατον προς τό προηγούμενον μέ έλαχίστας διαφοράς: Τοιχώματα περισσότε
ρον κάθετα. Ή γωνίωσις τής βάσεως πολύ μικροτέρα. Βερνίκιον ά'νισον μέ είδος φλογώσεως: Έπί 
τής βάσεως άντί τών παραλλήλων ταινιών τού προηγουμένου τόξα δμοια τών τού άρ. 5780, πλατύ
τερα, άπολήγοντα είς οξύ.

’Ασφαλώς τά δύο κύπελλα άρ. 5782 καί 10113 είναι έργα τής αυτής χειρός καί τής αυτής 
ώρας. Δέν άποκλείεται, ως δεικνύουν τά δμοια άντιθετικά τόξα τής βάσεως τών κυπέλλων άρ. 5780 
και 10113, κα. τά τέσσαρα κύπελλα νά είναι έργα τού αυτού εργαστηρίου ή άκόμη τού αυτού τε
χνίτου.

Πρόχους άρ. 10579: Φαιστός, δωμάτων LV. Πηλός ροδόφαιος. Βερνίκιον καστανόν. 
Κόσμησις κυρίως λευκή. Δι’ άνοικτοΰ κεραμόχρου τά κοράλλια μέ τήν συνήθη λευκήν πλαισίωσιν καί
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AE 1965 Φαιστικκά 109

ή πλατεία ταινία υπό τό άβακωτόν θέμα, επίσης μέ λευκήν πλαισίωσιν. Πλαστικά κέρατα, άπο- 
κεκρουμένα κατά τό ήμισυ, φύονται εΐς την θέσιν τών πλαστικών οφθαλμών (πρβλ. πρόχουν δω
ματίου 11 έν MarinatoS- Hirmer, πίν. VIII). Εμπρός, υπό τό ράμφος, φαίνονται ίχνη άπο- 
κρουσεως πλαστικού μέλους (Ισως ύπογενείου;). Πλαστικός δακτύλιος εΐς τήν βάσιν τοϋ λαιμού καί 
εμπρός λείψανα ετέρου πλαστικού μέλους (άνθους ή άλυσεως; πρβλ. τον κρατήρα τού αυτού τεχνί
του εν Marinatos-Hirmer, πίν. XII).

Τά πλαστικά κέρατα ύποδηλούν προφανώς, δτι προ ημών ε'χομεν τελετουργικόν σκεύος. 
Συνδυασμός αγγείου και ειδωλίου παρατηρεΐται εις μίαν περίπτωσιν είς τήν εποχήν Πυργου, 
βλ. ΞαΝΘΟΥΔΙΔΗΝ εν ΑΔ 4, 1918, σ. 154 (άρ. 47) καί πίν. A 2. Ό Levi θεωρεί τον κρατήρα 
και τήν οινοχόην τού δωματίου LV συμποσιακά σκευή, βλ. Bollettino 1956, σ. 249-250*.

A. Ζ.

* Διά τήν άδειαν μελέτης, φωτογραφήσεως καί δη- 
μοσιεύσεως τοΰ κεραμεικοΰ ύλικοΰ επιθυμώ νά έκφρά- 
σω τάς θερμοτάτας μου ευχαριστίας πρός τόν διευθυν
τήν τοΰ Μουσείου Ηρακλείου κύριον Στ. ’Αλεξίου, 
ό όποιος παντί τρόπφ έβοήθησε τήν εργασίαν μου.'Ο

διευθυντής τής ’Ιταλικής Σχολής κύριος D. Levi είχε 
τήν καλωσύνην νά μοΰ έρμηνεύση συντόμως επί τόπου 
τά λείψανα τοϋ νέου ανακτόρου καί νά μοΰ έπιτρέψη 
τήν φωτογράφησιν' τοϋ οφείλω λίαν θερμάς ευχαρι
στίας διά τοΰτο.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ

Πλήν τών συνήθων χρησιμοποιοΰνται αί εξής συν-
τομογραφίαι:

Βαντι, Cronologia: L. Βαντι, Cronologia e ce- 
ramica del palazzo tninoico di Festos, Annua- 
rio 1939-40, 9 κέξ.

Fiandra, Periodi : E. Fiandra, I periodi struttivi 
del primo palazzo di Festos, Κρητ. Χρον. 15-16, 
1961-62, Πρακτικά A’ Κρητολ. Συνεδρίου 1,112 κέξ.

Grande Tomba: L· Βαντι, La grande tomba a
tholos di Hagia Triada, Annuario 1930-31, 
155 κέξ.

Hogarth-Welch : D. Hogarth-F. Welch, Primi
tive Painted Pottery in Crete, JHS 21,1901, 
78 κέξ.

Kamilari: D. Levi, La tomba a tholos, di Kami- 
lari presso a Festos, Annuario 1961-62, 8 κέξ.

Κυπαρίσσι: Στ. ΑΛΕΞΙΟΥ, Πρωτομινωικοί ταφαί πα
ρά τό Κανλί-Καστέλλι Ηρακλείου, Κρητ. Χρον. 5, 
1951, 277 κέξ.

Levi, Classificazione : D. Levi, Per una nuova 
classificazione della civilta minoica, La parola 
del passato 72, 1960, 81 κ.έξ.

Levi, Gli nuovi scavi, Enciclop. : D. Levi, Gli 
nuovi scavi di Festos, Enciclop. dell’arte 
antica,άρ&ρov Minoico-micenea, Arte, τόμ. V,1963> 
94 κέξ.

Levi, Gli scavi, Atti: D. Levi, Gli scavi, di Fe
stos e la cronologia minoica, Atti 7 congr. 
intern, archeol. class., Roma 1961.

Levi, The Recent Excavations, Med. St.: D. Levi, 
The Recent Excavations at Phaestos, Studies 
in Mediterr. Archaeol. 11, 1964.

MA: Monumenti antichi (Reale Accademia dei
Lincei).

Museo Pigorini: M. Borda, Arte cretese-micenea 
nel Museo Pigorini di Roma, 1946.

Palace I - V : Evans, The Palace of Minos I - V, 
1921 - 1936.

Pelagatti, Osservazioni: P. Pelagatti, Osserva-
zioni sui ceramisti del I palazzo di Festos, 
Κρητ. Χρον. 15-16, 1961-62, Πρακτικά A' Κρη
τολ. Συνεδρίου I, 99 κέξ.

PendeEBURy, ’Εγχειρίδιον : J. PendeEBURY, The
Archaeology of Crete, 1939.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1965 Πιναξ 3

Φαιστός. ΜΜ ανακτορική πτέρυξ ι.Ενι.
"Ανω : Κάτω δυτική αυλή, προμάχων II καί οδός ανόδου (rampa).

Κάτω : Πρόσοψις ορθοστατών καί μνημειώδης είσοδος πρός δωμάτια UX, LX, LXIV.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1965 ΠίΝΑΞ 4

Φαιστός. ΜΜ ανακτορική πτερυξ LEVI ■ διομάτιον LXIV.
Άνω : Τμήμα (ΒΑ. γωνία) δωματίου LX| κλΐμαξ καί διάδρομος προς δωμάτιον LXIV. 

Κάτω : ΝΔ. γωνία δωματίου LXIV καί τμήμα διαδρόμου πρός δωμάτιον LX-
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Αρχαιολογική Εφημερις. 1965 ΠίΝΑΞ 5

Φαιστός. ΜΜ ανακτορική πτέρυξ Ι,Ενι. 
“Ανω : ΒΑ. γωνία δωματίου LXIV. 
Κάτω : Ν. τοίχος δωματίου XXVII.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1965 Πιναξ 6

Φαιστός. ΜΜ ανακτορική ιττέρυξ ΕΕνι. 
"Ανω ΒΔ. γωνία δωματίου XXVII. 
Κάτω : Λεπτομέρεια τής αυτής γωνίας.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1965 Πιναξ 7

Φαιστός. ΜΜ ανακτορική πτέρυξ Γ,Βνι.
"Ανω: ΒΔ. γωνία cubicolo LIV. 

Κάτω : Τό κάτω τμήμα τής αυτής είκόνος.
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Αρχαιολογική Εφημερις 1965 Πιναξ 8
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Δρακόνες : α - δ. Τρία πρωτοτραχωτά αγγεία.
«Φάσις Δρακόνων».
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γ δ
α - δ. Τρία πρώιμα τραχωτά αγγεία έκ Μεσαράς. 

3975 και 3990 'Αγίας Τριάδας. 4953 Δρακόνων.
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Πρώιμος ΜΜ κεραμεική.
3991: Τρίωτος τραχωτή πρόχους 'Αγίας Τριάδας. 5057: ”Αωτος τεϊοδόχη άπό τό Πορχι μέ γραπτήν κόσμησιν 

δισκιοροδάκιον. 4715: Κύπελλον τραχωτόν εκ Παλαικάστρου. 5684: Τρίωτος σκΰφος Δρακόνιον.
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Άγια Τριάδα. Τρεις πρόχοι μέ τράχωσιν επιφάνειας καί σκοτεινήν κόσμησιν. 
«Φάσις Τραχωτών 'Αγίας Τριάδας».
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Δρακόνες. Τρεις τεϊοδόχαι.
• Φάσις Δρακόνων».

4963
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Δρακόνες. Τρίωτος τεϊοδόχη.
«Φάσις Δρακόνων».
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4-338

Κνωσός. Δύο πρόχοι μέ κομβιωτήν τράχωσιν. «ΜΜ Ια».

4329
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Κνωσός. Πρόχους μέ κόσμησιν λευκήν επί σκοτεινού καί πλαστικόν σχοινίον περί την βάσιν τοΰ λαιμοΰ «ΜΜ Ια».
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Κνωσός. Τεμάχιον πολύχρωμου αγγείου. «ΜΜ Ιβ»= Πρώιμος κλασσική φασις.
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Κνωσός Περαιτέρω όψεις τοΰ τεμαχίου τοϋ πίνακος 20.
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Κνωσός. Κάτω τμήμα πολύχρωμου καρποδόχης ή λύχνου. 
«ΜΜ Ιβ»: Πρώιμος κλασσική φάσις.
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Κνωσός. Περαιτέρω όψεις τοΰ τεμαχίου τοΰ πίνακος 22.
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Κνωσός. Δύο ποτήρια τής πρωίμου κλασσικής φάσεως («ΜΜ Ιβ»). 
"Ανω; μέ κόσμησιν λευκήν επί έρυθ-ροΰ. Κάτω: πολύχρωμον.
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Φαιστός. Δίωτος πολύχρωμος σκύφος έκ τον δωματίου 11. "Ωριμος κλασσικός ρυθμός.
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Φαιστός, ΠΗΙος πολύχρωμος έκ τοϋ δωματίου EXIV (κάτω : λεπτομέρεια στομίου). Ωριμος κλασσικός ρυθμός.
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Φαιστός. Τρίωτον πολύχρωμον άγγεϊον έκ τοΰ δωματίου L. "Ωριμος κλασσικός ρυθμός.
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10116
5780

Φαιστός. ”Ανω: τέσσαρα κύπελλα, αριστερά έκ τής πτέρυγος Pernier, δεξιά έκ τοϋ δωματίου 11. 
Κάτω: πρόχους έκ τοΰ δωματίου LV.

"Ωριμος κλασσικός ρυθμός.

10579
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