
ΙΑ ΜΙΝΩΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΙΕΡΑ

Διά της μελέτης μου «Τό 'Ιερόν Μαζά (Καλού Χωριού Πεδιάδος) 
καί τά Μινωικά 'Ιερά Κορυφής»1 προσεπάθησα νά συγκεντρώσω τά 
στοιχεία τά άφορώντα τά επί υψωμάτων υπαίθρια ιερά καί την επί 
τόπου τελουμένην λατρείαν. Έκ των ενδεκα παραδειγμάτων τοιοΰτων 
ιερών δυο έμελετήθησαν ιδιαιτέρως, δημοσιευθέντων διά πρώτην φο
ράν των εκεί άνευρεθέντων αναθημάτων 2. Έκτοτε ήλθον εις φώς νέα 
πολύτιμα στοιχεία τά όποια συμπληροϋν τό αυτό κεφάλαιον τής μι- 
νωικής λατρείας καί τά όποια θά δημοσιεύσω έν καιρφ.

'Η παρούσα μελέτη στρέφεται είς άλλο σημαντικόν κεφάλαιον τής 
Μινωικής Θρησκείας, τά Οικιακά 'Ιερά' αποβλέπει είς τό νά συγκεν- 
τρώση τά μέχρι σήμερον γνωστά σχετικά μέ αυτά στοιχεία καί διά τής 
συγκριτικής τούτων μελέτης νά δώση λύσιν είς εν πρόβλημα, τό όποιον 
μέχρι σήμερον ουσιαστικούς παρέμεινεν άλυτον, παρά τάς ενδελεχείς 
επί τού προκειμένου μελέτας σοβαρών μελετητών, τό πρόβλημα δηλα
δή τού χαρακτήρος καί τής μορφής τών εντός τών μινωικών ενδιαι
τημάτων ιερών. Ή είς τό κεφάλαιον τούτο λίαν σημαντική συμβολή 
τού σοφού θεμελιωτοΰ τής Μινωικής ’Αρχαιολογίας ’Αρθούρου Έ- 
βανς * * ένεφανίσθη δχι πάντοτε κατά τρόπον συστηματικόν καί άποδει. 
κτικόν, ούτως ώστε άλλοι έρευνηταί, θεωρήσαντες δτι τά επιχειρήματα 
τού Έβανς εβασίζοντο όχι εις αυτά τά πράγματα, άλλ’ εις τήν φαντα
σίαν, κατέληξαν είς σχεδόν ολοκληρωτικήν άπόρριψιν τών συμπερα
σμάτων του επί τών Μινωικών Οικιακών 'Ιερών. Αυτός ό συστημα
τικός μελετητής τής Μινωικής Θρησκείας Martin Nilsson είς τήν 
δευτέραν έκδοσιν τού μνημειώδους συγγράμματος του Minoan and 
Mycenaean Religion (Lund 1950), εκφράζει τάς αμφιβολίας του διά 
τήν ύπαρξιν ιερών υπό μορφήν κρυπτών μέ τετραγώνους στύλους καί 
γενικώτερον θεωρεί ότι έν Κνωσφ καί αλλαχού δεν υπάρχουν απολύ
τως ασφαλείς αποδείξεις δωματίων χρησιμοποιουμένων ως 'Ιερών

’) «Κρητικά Χρονικά», Ε' σσ. 96 - 160.
s) Τοΰ Καλοϋ Χωριοΰ Πεδιάδος καί τοϋ Πισκοκεφάλου Σητείας.
*) Ίδίμ είς τά βιβλία του Mycenaean Tree and Pillar Cult, London 

1901, Tomb of the Double Axes and Pillar Rooms and Ritual Vessels of 
the «Little Palace» at Cnossos, London 1914· καί είς τό μνημειώδες εργον 
The Palace of Minos, London, vol. I - IV, 1921, 1928, 1930 καί 1935, pas
sim (εφεξής P. M.).
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(υπό την έννοιαν Ναών) κατά την περίοδον τής ακμής, καίτοι παρα
δέχεται δτι λατρεία έγένετο είς ωρισμένα δωμάτιά εις τα οποία ανευ- 
ρέθησαν κατά χώραν λατρευτικά σκευή4.

Ή L,uisa Banti, υ τόσον γνωστή επιστήμων διά τάς δημοσιεύ
σεις της αί δποΐαι αφορούν είς τούς άρχαιολ. χώρους τής Φαιστού καί 
'Αγίας Τριάδος, συστηματικούς άσχοληθεισα με την λατρείαν τόσον εν
τός τού Ανακτόρου τής Φαιστού δσον καί είς την Βασιλικήν Έπαυ- 
λιν τής 'Αγίας Τριάδος5 *, ήσκησε δριμεΐαν κριτικήν εναντίον τών πα
ραδοχών τού Έβανς. Κατέληξεν είς τό συμπέρασμα δτι εν Φαιστφ δυ- 
νάμεθα νά άναγνωρίσομεν ως ιερόν μόνον έν σύμπλεγμα δωματίων 
τής προσόψεως τού πρώτου ανακτόρου, απολύτως δέ ούδέν είς τό δεύ
τερον άνάκτορον' είς τήν 'Αγίαν Τριάδα αναγνωρίζει ως ιερόν τής νε- 
ωτέρας ανακτορικής περιόδου δωμάτιον μετά θρανίου, τό όποιον απο
τελεί κεχωρισμένον οικοδόμημα, συγκεντρώνουσα δ’ επ’ ευκαιρία τά 
γνωστά παραδείγματα τών vani - santuario ευρίσκει εν μόνον εϊσέτι 
εξ δλων άναγόμενον εις τήν αυτήν περίοδον, τό τών Γουρνιών, τών 
λοιπών αναγόμενων είς τήν μετανακτορικήν περίοδον τής παρακμής δ. 
Εκφράζει επίσης αμφιβολίας διά σειράν δλην δωματίων εις ανάκτορα 
ή άλλα οϊκήμαια τών μινωικών κέντρων, τά όποια είχον θεωρηθή ως 
ιερά είτε υπό τού ’Έβανς είτε υπό άλλων ερευνητών 7.

4) Αυτόθι σ. 248: I cannot see any chance of refuting anyone who
believes in the purely secular character of both the pillars themselves and 
their signs», a. 260 «There are no decisive proofs to show that one parti
cular portion of the rooms in the palace was at this period a sanctuary, 
in the sense of the abode of a deity; we can only demonstrate that some 
rooms had more or less a sacred character. Still less do we hnow if any 
single room or perhaps a complex of rooms formed a shrine, or if there was 
perhaps a cella, acting as the abode of a deity, surrounded by other rooms 
which served other purposes of the cult, e. g. as in the Egyptian temples». 
Γά μονά ίερά τά όποια ασφαλώς αναγνωρίζει είναι τό μικρόν τών Διπλών 
ΙΙελέκεων εις τό Άνάκτορον τής Κνωσοϋ, δπερ είναι ΥΜΙΙΙ χρόνων, καί τό 
τών Γουρνιών, τό όποιον θεωρεί εντελώς επαρχιακόν.

5) II Palazzo Minoico di Festos, II, σσ. 751 - 581 καί 
L. Banti, I culti minoici e greci di Haghia Triada (Creta), «Annuario 
d. R. Scuola Archeolog. di Atene», III - IV (1941 -2), N. S. σσ. 9 - 74.

") Banti, Culti, σ. 45 - 46 καί 72 - 74. Ώς είς τό κειράλαιον περί τών 
μετά θρανίου Ιερών θά δείξω τόσον τό τής Άγ. Τριάδος δσον καί τό τών 
Γουρνιών ανήκουν εις τούς ΥΜΙΙΙ χρόνους, επομένως δέν εόσταθεΐ ή ύπό τής 
συγγραφέως όποστηριχθεϊσα θέσις δτι από τήν αρχήν τών ΥΜΙΙΙ χρόνων ή 
λατρεία ήσκήθη είς μικρά δημόσια ίερά.

7) Ως του Ch. Picard, Les Religions Prehelleniques, Paris 1748, σ, 
57 - 73 καί 103 - 106 (βιβλιογραφικώς 131 - 133).
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Ή μετά σκεπτικισμού άντιμετώπισις τών ζητημάτων τών άφορών- 
των εις την μινωικήν θρησκείαν μετά τάς γενομένας ύπερβολάς έκ μέ
ρους διαφόρων μελετητών, οί'τινες έκάλυψαν την αμηχανίαν των απέ
ναντι πολλών δυσεξήγητων πραγμάτων μέ τον χαρακτηρισμόν των ως 
ιερών, είναι απολύτως δικαιολογημένη. Δέον δμως νά δοθή ή δέουσα 
προσοχή δπως μη διά τού σκεπτικισμού τούτου φθάσωμεν εις συμπε
ράσματα εντελώς αντίθετα προς την λογικήν και προς βασικά πορί
σματα, τά όποια προήλθον κατόπιν πολυπλεύρου μελέτης τών μνη
μείων τού μινωικοΰ πολιτισμού. Βασική ούτω διαπίστωσις είναι δτι ό 
μινωικός πολιτισμός, ουσιαστικούς άνήκων εις τον κύκλον τών ανατο
λικών πολιτισμών, είναι βαθύτατα έμπεποτισμένος μέ τήν θρησκείαν, 
ως άλλως δλοι οί προϊστορικοί πολιτισμοί τής ’Ανατολής, ούτως ώστε 
νά συναντά τις άνά πάν βήμα ίεράς παραστάσεις καί θρησκευτικός 
αντιλήψεις’ θά ήτο ούτω τή άληθεία άνεξήγητον αν εις τά πολυδαίδα
λα μινωικά συγκροτήματα έλειπον τά ιερά. Καί θά ήτο επί τοσούτον 
μάλλον άνεξήγητον καθ’ δσον καθολική διαπίστωσις καί υπό ανεξαι
ρέτως πάντων τών ερευνητών παραδεκτή είναι δτι εις τήν μινωικήν 
Κρήτην δεν ύπήρχον κατά τάς περιόδους τής ακμής χωριστοί ναοί διά 
τήν θεότητα καί δτι ή θεότης είχε τό ενδιαίτημά της εντός τών κατοι
κιών τών ανθρώπων8.

’Άν τά συμπεράσματα τών ερευνητών επί τού σημαντικού τούτου 
κεφαλαίου τόσον διίστανται προς άλληλα, τούτο, πιστεύω, συμβαίνει 
διότι δεν έγένετο μέχρι σήμερον συστηματική συγκριτική μελέτη πάν
των τών εις τήν διάθεσίν μας στοιχείων, βάσει μιας έκ τών προτέρων 
καθωρισμένης μεθόδου. Γά ώς ιερά θεωρούμενα δωμάτια δέον νά 
χωρισθούν εις κατηγορίας9, άναλόγως τής μορφής των, τού προορι
σμού των, τής εποχής εις τήν οποίαν ανήκουν καί είς έ'καστον είναι 
απαραίτητον νά σημειωθούν εκείνα τά στοιχεία έκ τών οποίων άγό- 
μεθα νά πιστεύσωμεν δτι έχρησιμοποιήθησαν διά θρησκευτικόν σκο
πόν. ’Άν τά στοιχεία ταύτα δεν είναι αποδεικτικά δι’ εν έκαστον τού
των, αποβαίνουν αποδεικτικά προκειμένου περί τού συνόλου. Έν εΐ- 
δωλον, μία τράπεζα προσφορών, έν σύμβολον, ώρισμένα τελετουργικά 
σκεύη δεν έχουν καθ’ έαυτά αποδεικτικήν ίσχύν, διότι είναι δυνατόν 
νά εύρεθούν — καί εύρέθησαν πράγματι — καί είς μή ιερά δωμάτια.

s) Nilsson, αυτόθι σ. 110, καί Picard, αύτ. σ. 70.
9) Ό Nilsson, διέλαβε περί όλων τών θεωρουμένων ώς οικιακών ιε

ρών άναμίξ (αυτόθι οσ. 77 - 116) καί μόνον περί τών υπόστυλων κρυπτών διέ- 
λσβε κεχωρισμένως (αυτόθι 238 - 243), άλλα έλλιπώς. Ή Banti διέλαβε 
σχεδόν άποκλειστικώς περί τών μετά θρανίου Ιερών (Culti etc. σσ. 40-50.
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Τό νά απαντούν όμως πολλά αντικείμενα τών κατηγοριών τούτων εις 
δωμάτια τοΰ αυτού τύπου και μάλιστα ώρισμένης ιδιορρύθμου διατά- 
ξεως τούτο σημαίνει δτι δέον νά θεωρήσα>μεν ως πολύ πιθανήν την 
ύπόθεσιν τής χρησιμοποιήσεώς των διά την λατρείαν. Ή διάταξις τών 
αντικειμένου εντός τών δωματίων τούτων δεν είναι ά'νευ σημασίας. 
‘Η δλη διαρρύθμισίς τα)ν και ή σχέσις των προς άλλα περιβάλλοντα 
καί έν συναρτήσει προς ταΰτα ευρισκόμενα είναι δυνατόν νά ορίσουν 
άκριβέστερον τον χαρακτήρα τούτων ως ιερών ή εξαρτημάτων τών ιε
ρών. Έκ τής διαπιστώσεως δτι δεν άνευρέθησαν ιερά αντικείμενα εις 
διαμερίσματα δι’ άλλους λόγους θεωρούμενα ως ιερά δεν δυνάμεθα ά 
ναγκαίως νά έπαγάγωμεν δτι αποκλείεται νά είναι τοιαύτα, αφού κατά 
τό λογικόν τούτο λάθος καί μία Χριστιανική Βασιλική εις τήν οποίαν 
δεν άνευρέθησαν αντικείμενα λατρείας — καί είναι πολλαί αΰται — θά 
ήτο δυνατόν νά θειορηθή δτι δέν είναι ναός. Άντιθέτως ή άνεύρεσις 
ιερών αντικειμένων έν τινι δωματίψ δέν αποτελεί καθ’ έαυτήν άπό- 
δειξιν τής χρήσεως τοΰ δωματίου ώς ιερού, αφού είναι δυνατόν νά 
πρόκειται περί απλής διαφυλάξεως, ως τούτο π.χ. συμβαίνει μέ ωρι- 
σμένας άποθήκας τελετουργικών σκευών τού μινωικοϋ Μεγάρου Νί- 
ρου 10. Ή συσχέτισις εξ άλλου μέ παραστάσεις ιερών επιβάλλεται νά 
γίνεται, φυσικά εντός ενός λογικού πλαισίου. ’Απαραίτητον είναι δι’ 
έκαστον συσχετισμόν νά μελετώνται επί τόπου τά σωζόμενα λείψανα 
δχι αόνον εις τήν γενικήν αυτών μορφήν, άλλ’ εις δλας αυτών τάς λε
πτομέρειας. Πολλάκις μία λεπτομέρεια φαινομενικώς ασήμαντος απο
βαίνει λίαν σημαντική, διότι χρησιμεύει ως αφετηρία συλλογισμών 
αποδεικτικών. Λίαν διαφωτιστική είναι άναμφιβόλως ή συγκριτική 
μελέτη προς τά ανάλογα συγχρόνων πολιτισμών, πολλάκις δέ είναι α
ποδεικτική ή έπιβίωσις ωρισμένων στοιχείων εις έποχάς κατθ’ άς είναι 
δυνατόν νά έλεγχθή ό χαρακτήρ τούτων διά τής γραπτής παραδόσεως 
ή διά τής συνυπάρξεως άλλων στοιχείων μέ ακρίβειαν έρμηνευθέντων. 
Περιοχαί μέ τάς οποίας 6 Μινωικός Πολιτισμός έσχε μακροτέραν ή 
στενωτέραν επαφήν ή εις τάς οποίας άφήκε πανθομολογουμένας επι
βιώσεις μορφών είναι πολύ πιθανόν νά παράσχουν ερμηνείαν διαφό
ρων τύπων ιερών ή νά διαλευκάνουν προβλήματα σχετιζόμενα μέ αυ
τά. Μετά τήν συστηματικήν συγκέντρωσιν τών στοιχείων καί τήν συγ
κριτικήν μελέτην επιβάλλεται νά γίνη προσπάθεια καθολικής ερμη
νείας τών μινωικών ιερών τών οποίων είναι δυνατόν νά άποτελεσθή 
ούτω συνολική είκών, βεβαίως δχι πλήρης, δυναμένη δμως νά διορ-

10) Στ. Ξανθουδίδου, Μινωικόν Μέγαρον Νίρου, ΑΕ σσ. 1-33" βλ, 
σ. 8 καί 15.
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θοΰται η νά συμπληροΰται διά τής περαιτέρω έρεύνης >αι μελέτης.
Ή κατά τά ως άνω συγκέντρωσις καί παράθεσις ενταύθα των σχε

τικών μέ τά μινωικά οικιακά ιερά στοιχείων δεν είναι ασφαλώς — μέ 
την ατέλειαν μάλιστα των χρησιμοποιηθέντων μέσων καί τού σχετι' 
κώς περιωρισμένου χρόνου τής μελέτης των—εξαντλητική. ’Έχει απλώς 
σκοπόν νά προπαρασκευάσω τό έδαφος, έφιστώσα την προσοχήν τών 
μελετητών επί ωρισμένων σημείων, και νά θέση είς την διάθεσίν των 
ικανόν υλικόν διά την συγκριτικήν μελέτην τοΰ προβλήματος τών μι- 
νωικών ιερών.

Θά έξετασθοΰν διαδοχικώς α) αί κρυπται και τά ύπεράνω τούτων 
ιερά, β) τά μετά θρανίων ή τραπεζών ιερά, γ) τά τριμερή ιερά, δ) αί 
α’ίθουσαι τελετουργίας, ε) οί άποθέται καί τά θησαυροφυλάκεια, σι) 
αί ίεραί δεξαμεναί, ζ) οί προπαρασκευαστικοί τών ιερών χώροι καί 
η) οί υπαίθριοι βο)μοί.

Α) ΑΙ ΚΡΥΠΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΩ ΤΟΥΤΩΝ ΙΕΡΑ

Ό Έβανς προσήγαγε βαθμηδόν ικανά επιχειρήματα υπέρ τής εκδο
χής ότι ώρισμέναι κρυπται σκοτεινοί καί υπόστυλοι τών ανακτόρων, 
τών οικιών καί ωρισμένων επιφανών τάφων εχρησιμοποιήθησαν ως 
ιερά, είς τά όποια άπενέμετο λατρεία είς τον ιερόν τετράγωνον στύλον, 
θεωρούμενον ως κατοικίαν τής θεότητος, ως βαίτυλον “. ’Άνω τών 
κρυπτών τούτων ύπήρχον συνήθως, χρησιμοποιούμενα ως ιερά, δω
μάτια μετά κιόνων. Ή άρχικώς έπ’ ολίγων παραδειγμάτων βασισθεΐ- 
σα ύπόθεσις τοΰ ’Έβανς έστηρίχθη βαθμηδόν μέ τήν άποκάλυψιν πολ
λών νεωτέρων παραδειγμάτων, τά όποια όσημέραι αυξάνουν. Έκ 
παραλλήλου όμως άπεδεικνύετο ότι ήτο άτοπον νά θεωρηθούν άπασαι 
αί υπόστυλοι αΐθουσοι ως ιερά δωμάτια, αφού πολλαί τούτων ήσαν 
απλώς άποθήκαι, προθάλαμοι, αΐθουσαι υποδοχής κ.λ.π. Άμφιβολίαι 
έξ άλλου προέκυψαν αν πράγματι έλατρεύθη ό τετράγωνος στύλος ως 
βαίτυλος|2. ”Ας ίδωμεν κατ’ άρχάς, συγκεντρωμένα εν συνάψει, τά 
υπάρχοντα στοιχεία. 'Ο ακολουθών κατάλογος περιέλαβε μόνον εκείνα 
τά παραδείγματα ιερών μετά κρυπτών διά τά οποία υπάρχει ωρισμέ- 
νος λόγος νά θεωρηθούν ως ιερά 18. * 2

“) Κυρίως Evans, Pillar Cult. σ. 8-14, Tomb of D. A., 59 κέξ. P. 
Μ. I, o. 423 κέξ. II a. 525 κέξ., IV a. 970 κέξ.

I2I Nilsson, αυτόθι, σ. 245, Banti, Festos, II, 583, Culti etc. σ. 18· 
1β) Τά αριθμητικά γράμματα τοΰ καταλόγου παραπέμπουν καί είς τούς 

πίνακας τών σχεδιαγραμμάτων.
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Α) Κνωσός. ’Ανάκτορον. Κρυπται τοϋ Κεντρικού 
Ιερού14. Πρόκειται περί δυο συνεχομένων τετραγωνικών πλακό
στρωτων δωματίων μέ τετραγώνους στόλους ακριβώς εις το μέσον των. 
Ήσαν ασφαλώς τελείως σκοτεινά. Τό συμβολον τοΰ διπλού πελέκεως 
επαναλαμβάνεται συνολικώς 29 φοράς επί τεσσάρων πλευρών τοΰ δυ
τικού στόλου καί επί τριών τοΰ ανατολικού. Εις τό ανατολικόν τούτο 
δωμάτιον υπάρχουν δυο ορθογώνιοι μάλλον άβαθεΐς δεξαμεναί - λε- 
κάναι εκατέρωθεν τοΰ στόλου, εντός τού πλακοστρώτυυ, τού τόπου τών 
άποκληθέντων υπό τού Έβανς vats. Εις τό δυτικόν σχηματίζεται πε
ρί τον στύλον τετράγωνον βάθυσμα, τό όποιον αφήνει κόκλιρ έξεχοό- 
σας τάς ακραίας πλάκας. Εις τον ανατολικόν τοίχον υπάρχει θρανίον, 
τό όποιον καταλαμβάνει τον χώρον είδους κόγχης σχηματιζομένης υπό 
τής προεξεχουσης παραστάδος τής θόρας καί τοΰ νοτίου τοίχου15· 
Σκεύη δεν εύρέθησαν εις τό δωμάτιον τούτο. Άντιθέτως τό ανατολι
κόν περιείχε λείψανά τινα πίθων. Έρευνα γενομένη υπό τό δάπεδον 
τοΰ τελευταίου 18 άπεκάλυψε βαθότερον πλακόστρωτον καί παχύ στρώμα 
τέφρας καί οστών ζώων, κωνικά τινα κύπελλα καί τεμάχιον λίθινου 
λύχνου, προφανώς άνήκοντο εις παλαιοτέραν φάσιν (ασφαλώς παλαιο- 
ανακτορικήν) Ή παρουσία τών χαρακτών διπλών πελέκεων επί τών 
στόλων δεν δυναται νά χαρακτηρισθή ως άνευ σημασίας, επί τοσοΰ- 
τον μάλλον καθ’ όσον άπαντά καί επί άλλων τετραγώνων στόλων ανα
λογών κρυπτών. Ή εμφάνισίς των εις έκτεταμένην ζώνην τής δυτι
κής πτέρυγος τού ’Ανακτόρου σχετίζεται άναμφιβόλως μέ τον ιερόν 
χαρακτήρα τοΰ τμήματος τούτου, τόν όποιον θά ίδωμεν έπιβεβαιοόμε- 
νον διά πολλών άλλων ενδείξεων 17.

Σχετικώς μέ τόν ιερόν χαρακτήρα τών δυο τούτων κρυπτών δέον 
νά ληφθοΰν ύπ’ όψει καί τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Αί κρυπται επι
κοινωνούν αμέσως μετά τών δύο δωματίων, τοΰ ενός μέ τάς λεκάνας 
εις μακράν σειράν (vat - room) καί τού ετέρου μέ επίσης έπίμηκες * *

■4) Ρ. Μ. I, 425 κέξ. BSA VI, 32 κέξ., Tomb of D. Α. σ. 66, Pillar Cult, 
σσ· 12 - 13.

*5) Ό Evans δέν είχε παρατηρήσει τήν ϋπαρξιν θρανίου καί άφήκεν 
άνερμηνεύτους τάς έξεχουσας παρασιάδας" κατά τάς εργασίας άποκαταστάσεως 
παρετήρησα πρώτος τήν άργολιθοδομήν τοϋ θρανίου, τό σωζόμενον τμήμα τής 
πλα»ός του καί τήν διά τής παραστάδος σχηματιζομένην κόγχην.

1β) Κατά τάς αΰτάς εργασίας άποκαταστάσεως- βλ. J.H.S. LXVI σ. 117, 
είκ. 7.

,7) Ή έμφάνισις τών χαρακτών διπλών πελέκεων εις τά διαμερίσματα κα
τοικίας τοΰ βασιλέως εκφράζει πιθανώς τήν ιερότητα τοΰ χώρου ώς κατοικίας 
τοΰ μεγάλου Άρχιερέως.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 28
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χαμηλόν πόδιον (βόθρον). Ταΰτα παρέχουν την έντύπωσιν διακονικού 
(sacristie) τοΰ 'Ιερού. 2) Ύπό τό κατώφλιον τοΰ ενός των δωματίων 
τούτων άνευρέθη αποθέτης ίεροΰ χαρακτήρας |8, άνήκων εις την άρχο- 
μένην μεσομινωικήν εποχήν. Τούτο έν συνδυασμφ μέ τό ύπό τό δά- 
πεδον σύγχρονον στρώμα θυσιών τής ανατολικής κρύπτης ανάγει εις 
την αρχήν τών παλαιοανακτορικών χρόνων τήν πρώτην χρησιμοποίη
σή τών κρυπτών. 3) ’Άνω τών κρυπτών έβεβαιώθη ή ύπαρξις δωμα
τίου μέ τρεις κίονας και τρεις στύλους, τό όποιον αναγνωρίζεται ως 
«τρικιόνιον ιερόν» Ι9. Δύο τών βάσεων τού 'Ιερού τούτου άνευρέθησαν 
εις τύν προθάλαμον τών κρυπτών, πεσοΰσαι έκ τού άνω ορόφου. Ή 
όλοκλήρωσίς του ως τρικιονίου, γενομένη ύπό τοΰ Έβανς, έβασίσθη 
είς τήν γνωστήν τοιχογραφίαν τού τρικιονίου 20 και εις τήν παρατήρη- 
σιν ότι τό βόρειον τμήμα τού δωματίου είχε τρεις βάσεις στύλων, τών 
οποίων αί δύο (καί ή μεσαία) μέ τμήμα τού δαπέδου άνευρέθησαν 
κατά χώραν' ό μεσαίος ούιω στύλος τού 'Ιερού έφαίνετο άντιστοιχών 
μέ τον μεσαΐον κίονα καί τό δωμάτιον έλάμβανε μορφήν τετραγώνου 
μέ τρεις κίονας καί τρεις στύλους. Ή παλαιοτέρα τοιχογραφική δια- 
κόσμησις τού δωματίου ήτο κατά τον Έβανς ιερά (Jewel Fresco)21. 
Ή πρόσοψίς του εύρίσκετο ό'πισθεν τής προσόψεως τοΰ Τριμερούς 
'Ιερού (περί τού οποίου κατωτέρω). 4) Είς τον άνω ό'ροφον έβεβαιώ
θη επίσης ή ύπαρξις θησαυροφυλακείου, τοΰ οποίου τό έκ μαρμάρι
νων και αλαβάστρινων ρυτών — μεταξύ τών οποίων ή θαυμαστή κε
φαλή λεαίνης—περιεχόμενον καταπεσόν διεσκορπίσθη εις τό κάτω πα
ρά τάς κρύπτας διαμέρισμα22. 5) Είς τά αμέσως μέ τον προθάλαμον 
τών κρυπτών συνεχόμενα διαμερίσματα άνεκαλύφθησαν άλλα ύπόγεια 
θησιαιροφυλάκεια τοΰ 'Ιερού (Temple Repositorces)2S, άποδώσαντα 
ολόκληρον τό peculium τού 'Ιερού Βωμού μέ τά είδωλα τών Θεοτή
των τών ’Όφεων, άνήκοντα δέ είς τήν MM III περίοδον' ταΰτα διε- 
δέχθησαν άλλα μάλλον επιφανειακά κατά τήν ΥΜ I περίοδον' τά θη· 
σαυροφυλάκεια τής πρώτης περιόδου έξετείνοντο καί βορειότερον (ύπό 
τό κατόπιν κεντρικόν κλιμακοστάσιον) 2\ 6) Ώς πρόσοψις προς τήν 
κεντρικήν αυλήν τοΰ κεντρικού τούτου συγκροτήματος τών δωματίων

,8) Ρ. Μ. I. σ. 170 κέξ. εϊκ. 121.
,3) Ρ. Μ. II, 817.
20) Ρ. Μ. I, 443 εϊκ. 319.
2Ι) Ρ. Μ. I. 523, εϊκ. 383, οπού θεωρείται οτι πρόκειται περί «ίεροΰ γά 

μου·.
22) Ρ. Μ. II, 820 είκ. 537.
2“) Ρ. Μ. I. 463 κέξ.
’*) Ρ. Μ. II, 811 εϊκ. 529.
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τού ‘Ιερού (κρυπτών καί θησαυροφυλακείων) έχρησιμοποιήθη το «τρι
μερές ιερόν», ώς άπέδειξεν ό Έβανς * 27 28 άναλόγου τύπου μέ εκείνον τό 
οποίον μας δεικνύει ή πολύ γνωστή μικρογραφική τοιχογραφία (βλ. 
κατωτέρω). 7) Πιθανώς ολόκληρος ή σειρά τών αποθηκών, ευρισκόμε
νη εις άμεσον επικοινωνίαν — άνευ μάλιστα κλειόμενης θύρας — προς 
τάς κρύπτας άπετέλει μέρος τού ‘Ιερού26, αφού ολόκληρος σειρά πυ
ραμιδικών βαθμιδωτών βάθρων διπλών πελέκεων άνευρέθη εις τον 
διάδρομον τούτων. 8) ‘Υπάρχουν ενδείξεις ότι καί άλλα διαμερίσματα 
τής δυτικής πτέρυγος τού ‘Ανακτόρου έχρησιμοποιήθησαν διά σκο
πούς λατρείας ή δι’ έξυπηρέτησιν τού ‘Ιερού27. Μία τοιαύτη παραδο
χή θά ήτο σχεδόν αποδεικτική τού χαρακτήρος τών Κρυπτώιν ώς τμή
ματος τρύ ‘Ιερού. Ή λατρεία εις τάς Κρύπτας φαίνεται παραταθεΐσα 
από τήν ΜΜ Ια μέχρι τήν ΥΜ II περίοδον.

Β) Κνωσός. Άνάκτορον. Κρύπτη βόρειας «νησί- 
δος»28. Τετραγωνικόν πλακόστρωτον δωμάτιον μέ τετράγοινον στύλον 
εις τό μέσον, τοΰ οποίου διεσώθη μόνον ό λίθος τής βάσεως. "Οτι 
τόσον τούτο δσον καί τά γειτονικά δωμάτια ήσαν σκοτεινά άποδει- 
κνύουν οί πολλοί λύχνοι, τών οποίων εις—ό λύχνος τού λωτού—είναι 
μεγαλοπρεπής29. Εις τήν κρύπτην κατέρχεται τις διά τεσσάρων βαθμι
δών εκ τής κεντρικής αυλής. Δύο μεγάλαι φορηταί λεκάναι - δεξα- 
μεναί, μία εξ αλαβάστρου καί άλλη έκ γύψου, άνευρέθησαν άνά μία 
εις τήν κρύπτην καί εις το ανατολικόν παράπλευρον δωμάτιον, πο
λύ δμοιαι μέ τήν άνευρεθεΐσαν εις τον προθάλαμον τής Αιθούσης τοΰ 
Θρόνου80. Μέρος Ιερών διπλών κεράτων έκ κονιάματος άνεκαλύφθη 
αμέσως έξω τού δωματίου εις τήν ΒΔ γωνίαν τής κεντρικής αυλής81. 
Ή χρήσις τού δωματίου ώς Κρύπτης ‘Ιερού γίνεται μάλλον πιθανή 
αν συνδυασθή τό γεγονός δτι έκ τού ύπεράνω δωματίου (πιθανώς ιε
ρού μέ ένα κίονα εις τό μέσον) προήλθον αί τόσον ένδιαφέρουσαι μι- 
κρογραφικαί τοιχογραφίαι τοΰ Τριμερούς ‘Ιερού καί τοΰ ‘Ιερού ’Άλ
σους, ώς επίσης τεμάχια έκ τοΰ αναγλύφου διακόσμου τής οροφής μέ

»5) Ρ. Μ. II, σ. 863 κέξ , 867 είκ. 527.
,6) Ρ. Μ. I, σ. 449 κέξ.
27) Ή λεγομένη Αίθουσα τοΰ Θρόνου καί ή παρ’ αυτήν δεξαμενή, ή Έξα- 

κιόνιος αίθουσα τοΰ Ίεροϋ (Sanctuary Hall), τό ‘Ιερόν τής Β. «Νησίδος», καί 
ή Καθαρτήριος Δεξαμενή τής ΒΔ εΙσόδου.

2S) Ρ. Μ. III, 18 κέξ., είκ. 9.
29) Ρ. Μ. III, 27, είκ. 14.
"») Ρ. Μ. IV, 936, είκ. 906.
81) Ρ. Μ. II, 814. *0 "Εβανς έπίστευσεν οτι διεκόσμουν τόν Ιξώστην άνω 

τοΰ Δωματίου τοΰ Θρόνου' τοΰτο όμως είναι τελείως αδύνατον.
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τό δίκτυον τών συνδεόμενων αναγλύφων σπειρών επί βάθους κυανού 
έφ’ ου ενδιάμεσοι ρόδακες (ίσως άποδίδοντες άστερόντα ουρανόν)32. 
Τό γειτονικόν άνω δωμάτιον διεκοσμειτο διά της γνωστής τοιχογρα
φίας τού Κροκοσυλλέκτου Πιθήκου33. 'Υπέρ τής ιερότητος τού δωμα
τίου είναι εϊσέτι τό γεγονός ότι εύρίσκεται εντός τού ορίου τής ζώνης 
τών άλλων ιερών τής δυτικής πτέρυγας και παρά την χωριστήν πρός 
ταΰτα οδηγούσαν είσοδον, δπου ή δεξαμενή καθαρμού, εις χρήσιν τών 
εισερχομένων34 πρός τήν πτέρυγα ταύτην. Τό δωμάτιον φαίνεται οτι 
έχρησιμοποιήθη ως κρύπτη από τής MM III περιόδου μέχρι τού τέ
λους τών 'Ανακτόρων.

Γ) Κνωσός. Άνάκτορον. Κρύπτη παρά Μεγάλα 
Προπύλαια85. ’Ακριβώς τετράγωνον δωμάτιον με τετράγωνον στύ
λον εις τό μέσον, άνευ ιδιαιτέρας εισόδου. Πιθανώς ή κάθοδος εις 
ταύτην έγίνετο διά καταπακτής έκ τού ύπεράνω δωματίου μέ ένα κίο
να. Ή ίερότης τών δύο δωματίων γίνεται πιθανή εκ τού δτι έξω α
κριβώς τής θύρας τού άνω δωματίου άνευρέθη ίερός αποθέτης βά
θους 4 μ. πλήρης κωνικών κυπέλλων, τών οποίων τινά μέ έξίτηλον 
έρυθράν χρώσιν, δστις απέδωσε και έν αναθηματικόν ζώδιον. 'Ως λα
τρευτικόν δωαάτιον ίσως έχρησιμοποιήθη υπό τών εισερχομένων διά 
τών Προπυλαίων, κατά τήν 'Υστερομινωικήν I και II περίοδον.

Δ) Κνωσός. Άνάκτορον. Κρύπτη παρά τήν Βο- 
ρείαν Είσοδον86. ’Ορθογώνιον σχετικώς επίμηκες δωμάτιον μέ 
έξ τετραγώνους μονολιθικούς στύλους, τών οποίων σώζονται δύο εις 
τήν θέσιν των, ενώ ετέρων δύο σώζονται αί βάσεις. Τό δωμάτιον ήτο 
ασφαλώς υπόγειον καί σκοτεινόν. Τέσσαρες διάδρομοι κΐιτά τάς γωνίας 
φέρουν πρός διαφόρους κατευθύνσεις. Ούδέν άντικείμενον χαρακτηρι
στικόν τής ιερότητος τού χώρου άνευρέθη. Τά χαρακτά σύμβολα τής 
τριαίνης καί τού άστέρος είναι τά αυτά ιιέ τά άπαντώντα εις τήν βο- 
ρείαν είσοδον τού ανακτόρου. 'Η διά πλακόστρωτου διόδου σύνδεσις 
μέ τήν κυρίαν διάβασιν πρός τήν Πύλην κατά τήν περιοχήν τού Θεά
τρου έθεωρήθη υπό τού ’Έβανς ενδεικτική. Σημασίαν έχει ή θέσις 
τής κρύπτης έξω τού ’Ανακτόρου και αμέσως παρά τήν Πύλην. Θά ήτο

52) Αί μικρογραφικαί τοιχογριιφίαι Ρ. Μ. III, Πίν. XVI - XVIII, ή δια- 
κόσμησις τής οροφής Πίν. XV.

33) Περί τοϋ «Κροκοσυλλέκτου» ώς πιθήκου βλ. μελέτην μου είς «Κρητικά 
Χρονικά», Α", 506 κέξ. μέ Πίν. ΚΘ\

84) Ρ. Μ. III, σ. 7 κέξ., είκ. 2 - 4.
*5) Ρ. Μ. IV, σ. 5 κέξ., είκ. 1 καί 2.
">) Ρ. Μ. I, 401, είκ. 289 - 290.
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δυνατόν νά είχε χρησιμοποιηθή υπό των εισερχομένων διά τής εισόδου 
ταύτης. Προφανώς άνω ύπήρχεν αίθουσα εξ κιόνων, άλλ’ ουδέν περ'ι 
ταύτης γνωρίζομεν. Ή κατασκευή τής κρυπτής ανάγεται εις τήν ΜΜ 
III περίοδον, ή δέ χρησιμοποίησίς της παρετάθη μέχρι και τής ΥΜ 
II περιόδου.

Ε) Κ νωσός. Μικρόν ’Ανάκτορον. Νότιαι Κρυπται”. 
Δυο συνεχόμενα ορθογώνια δωμάτια, των οποίων τό εν διασώζει ένα 
τετράγωνον στύλον και τήν βάσιν δευτέρου, τό δέ δεύτερον τον ένα 
στΰλον καί τό κοίλωμα στερεώσεως δευτέρου. Ή ΰπαρξις και τρίτου 
τετραγώνου στόλου εις τό αυτό δωμάτιον βεβαιοΰται από τήν γενικήν 
αΰτοΰ διάταξιν. Πράγματι μεταξύ των στύλων άμφοτέρων των κρυ
πτών υπάρχουν λεκάναι - δεξαμεναί εντός τοΰ εδάφους, δμοιαι άλλα 
βαθύτεραι τών δεξαμενών τών Κρυπτών εις τό Κεντρικόν 'Ιερόν τοΰ 
’Ανακτόρου Κνωσοΰ. Εις τό κέντρον των υπάρχει μικρόν τετράγωνον 
βάθυσμα. Ενθυμίζουν ωρισμένην κατηγορίαν σπονδικών τραπεζών μέ 
βαθμιδωτήν εξωτερικήν διαμόρφωσή 3S. Τά δωμάτια ειχον φκοδομη- 
θή εντός τομής τοΰ βράχου κατά τήν λήγουσαν MM III περίοδον καί 
ήσαν οΰτω υπόγεια καί σκοτεινά' ή κάθοδος έγίνετο διά στενής κλι- 
μακίδος, έτέρα δέ κλιμακίς κατά τό νότιον μέρος τής διστύλου κρύπτης 
έχρησιμοποιεΐτο διά τήν άνοδον εις τά άνω μετά κιόνων ιερά Ή 
ΰπαρξις άνω δικιονίου καί τρικιονίου αιθούσης, προσιτών διά στενοΰ 
διαδρόμου, έπιβεβαιοΰται έκ τής άνευρέσεως δύο τών βάσεων τών κι
όνων. Ή μετά δύο κιόνων αίθουσα φαίνεται ως προθάλαμος τοΰ κυ
ρίου τρικιονίου 'Ιεροΰ, τό όποιον έπιβεβαιοΐ αντίστοιχον διάταξιν τοΰ 
Κεντρικοΰ 'Ιεροΰ τοΰ Μεγάλου ’Ανακτόρου. Τό κατά τήν ΒΑ γωνίαν 
σκοτεινόν δωμάτιον, προσιτόν διά διαδρομίσκου έκ τής δυτικής κρύ
πτης, ’ίσως δέον νά έρμηνευθή ως διακονικόν (saeristie). ’Αντίστοι
χον άνω τούτου δωμάτιον θά ήτο τό θησαυροωυλάκειον, κατά τήν ό- 
μοίαν διάταξιν τοΰ Κεντρικοΰ 'Ιεροΰ τοΰ Μεγάλου ’Ανακτόρου. Δέον 
δμως νά σημειωθή δτι άπαντα τά δωμάτια άνευρέθησαν κενά’ ουδέν 
απολύτως σκεΰος ήλθεν εις φώς. Ή ΰπαρξις ποτέ πίθων εντός τών 
κρυπτών τούτων φαίνεται τελείως απίθανος.

Τ) Κνωσός. Μικρόν ’Ανάκτορον. Νοτιοδυτική Κρύ- 87

Τά Μινωικά οικιακά ιερά

87) Ρ. Μ. II, 525 κέξ. Tomb of D. A. a. 64 κέξ., εΐκ. 79 καί Πίν. VII. 
ss) Τρία παραδείγματα Ρ. Μ. II, 439 - 440.
“ή Διά τής δευτέρας κλίμακος έπεκοινώνει ή κρύπτη μέ τό άνω Ιερόν όταν 

αί frfipai τής εΐσόδη» παοεμενον κλεισταί.
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438 Ν. Πλάτωνος

π τ η 40 41 * *. Σχεδόν τετράγωνον δωμάτιον μέ δυο τετραγωνικούς στύλους, 
ευρισκόμενον εις ύψηλότερον επίπεδον τών νοτίων κρυπτών — των 
οποίων τό άνώτερον επεκοινώνει μετά της κρύπτης διά πλακοστρώτου 
διαβάσεως — και εις τό αυτό επίπεδον τοΰ ισογείου τού λοιπού οικο
δομήματος. "Ητο ασφαλώς σκοτεινόν. Χαμηλόν θρανίον υπάρχει κατά 
τύν βόρειον τοίχον. Προ τής εισόδου έ'τερον μικρόν σκοτεινόν δωμά
τιον θά έχρησιμοποιήθη ίσως ως διακονικόν. Τό άνω δικιόνιον δω
μάτιον ήτο, φαίνεται, τό κυρίως 'Ιερόν, διότι εκ τούτου προήλθε τό 
λαμπρόν ρυτόν εκ στεατίτου υπό μορφήν κεφαλής ταύρου “, μικρά βά· 
σις βαθμιδωτή πυραμιδική διπλού πελεκεως, άλλο πήλινον πλαστικόν 
ρυτόν επίσης μορφής κεφαλής ταύρου, και πήλινον άγεΐον τύπου αλα
βάστρου μέ διακόσμησιν δκτάποδος 4a. ’Αλλά περί τού άνω τούτου ‘Ιε
ρού ούδέν άκριβέστερον γνωρίζομεν. Εις τά βορείως γειτονικά θεμέ
λια διαμερίσματα άνευρέθη μεταξύ λειψάνων λαμπρών ανακτορικών 
αμφορέων άνάγλυφον άγγεΐον διακοσμούμενον μέ τον ιερόν κόμβον 48. 
Έκ τούτου ό Έβανς, προσάγων τό αντίστοιχον τής έξακιονίου αιθού
σης τελετουργιών τού Κεντρικού 'Ιερού τοΰ Μεγάλου ’Ανακτόρου, δέ
χεται τήν ύπαρξιν εις τον άνω ό'ροφον αιθούσης τελετουργικής. "Αν 
τά δεδομένα έρμηνευθούν ως ανωτέρω, προκύπτει διά τό Μικρόν Ά- 
νάκτορον οτι ή νοτία πτέρυξ του ήτο αφιερωμένη είς τήν λατρείαν ώς 
ή δυτική είς τό Μεγάλον Άνάκτορον. Ή χρονολογία ίδρύσεως τών 
κρυπτών τού Μικρού ’Ανακτόρου καθωρίσθη υπό τοΰ ’Έβανς είς τήν 
MM III εποχήν ή χρήσις των δμως θεωρείται δτι παρετάθη μέχρι τοϋ 
τέλους τών ’Ανακτορικών χρόνων. Κατά τήν περίοδον τής Άνακατα- 
λήψεως φαίνεται δτι έγένετο χρησιμοποίησις τοΰ άνω δωματίου, διό
τι έκ τούτου προήλθεν τό μικρόν μολύβδινον εϊδώλιον μέ ανυψωμένος 
χεΐρας, μέ ό'φιν άνερχόμενον επί τοϋ καλύμματος τής κεφαλής 44.

Ζ) Κνωσός. Βασιλική Έπαυλις. 'Υπόστυλος κρύ
πτη45. ’Ακριβώς τετράγωνον πλακόστρωτον δωμάτιον μέ τετραγωνι
κόν στύλον είς τό μέσον' τής επί τούτου στηριζομένης ίσχυράς δοκού 
καί τών τριών ζευγνυουσών δοκίδων έσώθησαν αί όπαί στηρίξεως εις 
τούς πλευρικούς τοίχους. Τετραγωγικόν βάθυσμα αφήνει έξεχούσας κύ-

40) Evans, Tomb of D. A. a. 72, είκ. 83, σχεδ. πίν. VII. P. Μ. II. 
525 κέξ.

41) Ρ. Μ. II, 527 κέξ. 330- 331.
4ί) Ρ. Μ. II, 538, είκ. 342.
4S) Αυτόθι, 539, είκ. 343 καί Tomb of D. A. 77, είκ. 86.
**) Ρ. Μ. II, 540, είκ. 344 καί Tomb of D. A. 74 - 75, είκ. 84.
«) Ρ. Λ1. II, 400 κίξ., είκ. 235.
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κλφ εις το δωμάτιον μίαν σειράν πλακών και περ'ι τον στΰλον τετρά
γωνον πλακόστραηον" σχηματίζεται ουτ,ω είδος πλατέος άβαθοΰς κα
ναλιού εντός τοϋ οποίου καί εκατέρωθεν τοΰ στόλου κατεσκευάσθησαν 
δυο δεξαμεναί - λεκάναι μέ άναθΰρωσιν προς στερέωσιν καλύμματος. 
Άναμφιβόλως ή δλη διάταξις έγινε διά την περισυλλογήν υγρών χυ- 
νομένων περί τον κεντρικόν στΰλον. ’Αποκλείεται ή χρήσις τοΰ δωμα
τίου ως αποθήκης, άφοΰ δεν εύρέθησαν λείψανα ή ίχνη πίθων. Δεν 
ήλθον εις φώς κινητά αντικείμενα. Κλιμακίς έθετεν εις επικοινωνίαν 
μέ τό άνω δωμάτιον, άνευ αμφιβολίας μέ κίονα εν τίο μέσφ, Ισως 
χρησιμοποιηθέν ως ιερόν. Δέν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία διά τό 
άνω τοΰτο 'Ιερόν. Ή ιδρυσις τής κρύπτης τοποθετείται εις την ΜΜ 
III περίοδον" ή χρήσίς της παρετάθη μέχρι τέλους τών ΥΜ II χρόνων.

Η) Κνωσός. Νοτι ανατολική Οικία Μονολιθικών 
Στύλων16. Τετραγωνικόν δωμάτιον μέ δύο μονολιθικούς υψηλούς 
τετραγωνικούς στύλους- τρία εξέχοντα εκ τοΰ βορείου τοίχου ήμιτοί- 
χια, σχηματίζοντα μεταξύ των μικρά αδιέξοδα διαμερίσματα17, άπο- 
δεικνύουν την στήριξιν εις τον άνω ό'ροφον δωματίου μέ κιονωτήν 
πρόσβασιν καί δύο κίονας αντιστοίχους τών κάτω στύλων. Ήτο άναμ
φιβόλως υπόγειον δωμάτιον μέ πρόσβασιν διά καταπακτής καί εντε
λώς σκοτεινόν. Κατά τον Έβανς τό δωμάτιον έχρησιμυποιήθη από 
την αρχήν τής παλαιοανακτορικής εποχής (MM I). Ή χρονολογία 
αυτή έστηρίχθη εις τήν κεραμεικήν τήν άνευρεθεΐσαν εντός τοΰ δωμα
τίου, είς τήν οποίαν συγκαταλέγεται τό ενδιαφέρον άγγεϊον υπό μορ
φήν περιστεράςis. ’Αποθέτης στενός βάθους 1,30 μ. άνευρέθη παρά 
τον νότιον τοίχον 18. Παλαιοανακτορικών χρόνων είναι επίσης τά σφρα
γίσματα επί πηλοΰ μέ ιερογλυφικά οημεΐα. Ή κρύπτη έξηκολούθησε 
χρησιμοποιουμένη κατά τήν MM II περίοδον, ως απέδειξαν τά όστρα
κα επί δευτέρου ύψηλότερον κειμένου δαπέδου. "Οτι έγένετο χρησιμο
ποίησή τοΰ ύπεράνω τής κρύπτης χώρου ως ίεροϋ κατά τήν MM III 
περίοδον άποδεικνύεται από τήν εις ύψηλότερον επίπεδον άνεύρεσιν 
τών τοίχων τοΰ δωματίου, εντός τοΰ οποίου μεταξύ άλλων άνευρέθη- 
σαν δύο μαγικά κύπελλα μέ επιγραφάς διά μελάνης έσωτερικώς50.

1δ) BSA VIII, 106, IX, 17 κέξ. είκ. 7, JHS XXVI, 246, Ρ. Μ. I, 114. 
Άτυχώς δέν άνεϋρον δημοσιευμένον σχέδιυν τής κρύπτης. Τό δημοσιευόμενον 
είνιιι νέον.

1Τ) Πρβλ. τό αντίστοιχον παράδειγμα τοΰ Διαδρόμου ‘Αδιεξόδων (Ρ. Μ. 
1,382, είκ. 278 καί III, 486 κέξ ) καί τήν επί τών τοιχίων στήριξιν τών κιόνων.

ls) Ρ. Μ. I 46, είκ. 107.
19) BSA IX, 17.
60) Ρ. Μ. I, 613, είκ. 450 - 452.
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Θ) Κνωσός. Κρύπτη Νοτιανατολικής Οικίας51. Τε
τραγωνικόν δωμάτιον μέ τετραγωνικόν στύλον εις το μέσον, εις κυβό- 
λιθος τού οποίου φέρει χαρακτόν τον διπλοϋν πέλεκυν. Χαμηλόν πό- 
διον συνδέει τόν στύλον μέ τον βόρειον τοίχον και επί τούτου, παρά 
τον στύλον, άνευρέθη πυραμιδική βαθμιδωτή βάσις διπλού πελέκεως 
εκ γυψολίθου. Σειρά βάσεων αγγείων έκειτο παρά τον βόρειον τοίχον. 
Κόγχη, είδος ερμαρίου, έσχηματίζετο εντός τού δυτικού τοίχου. 'Υπό
γειον σπηλαιώδες κοίλωμα κατά την ΝΔ γωνίαν τού δωματίου ήτο 
άναμφιβόλως γνωστόν κατά την εποχήν τής χρησιμοποιήσεως τής κρύ
πτης (ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια περίοδον) διότι περιείχε ύστερομινωικά 
όστρακα καί έκλείετο διά λίθου52 * *. Ή κρύπτη, ήτο τελείως σκοτεινή 
καί ό ωραίος λύχνος μέ ιήν σπειροειδή διακόσμησιν των κισσοφύλ- 
λων5",ό πολυτελέστερος των μέχρι σήμερον άνευρεθέντων μινωικών λύ
χνων έχρησίμευσε διά νά τήν φωτίση.Υπέρ τής ίερότητος τού δωματίου 
είναι ή άνεύρεσις έξαποδικοΰ σκεύους, ίσως στηρίγματος τελετουργι
κού αγγείου, εις τόν προθάλαμον51. Στενόν διαμέρισμα παρά τήν κρύ
πτην έχρησίμευσε πιθανώς ως διακονικόν δωμάτιον (άνευρέθη σειρά 
βάσεων στηρίξεως αγγείων καί κτιστή κίστις). Έκ τού άνω δωματίου, 
τό όποιον πιθανώς ήτο το 'Ιερόν καί μέ τό όποιον ή Κρύπτη έπεκοι- 
νώνει διά στενής κλίμακος, προήλθον ώραΐαι τοιχογραφίαι μέ κρίνα 
καί πόαν55 * καί εις ελεφάντινος ιερός κόμβος μέ κρόσσια58.

I) Κ νωσός. Δευτέρα κρύπτη Νοτιανατολικής Οι
κίας57. Μικροτέρα κρύπτη ορθογωνίου σχήματος μέ τετραγωνικόν 
στύλον, έχουσα παράπλευρον βοηθητικόν δωμάτιον καί ασφαλώς σύγ
χρονος τής προηγουμένης, άνεμοχλεύθη κατά τούς ΥΜ III χρόνους. 
Είναι δυνατόν νά υπήρξε χώρος τελετουργιών, διότι τό εσώτερον 
ταύτης δωμάτιον έχρησιμοποιήθη κατά τήν ΥΜ III περίοδον ως ιερόν 
μετά πεζουλιού (εξ οστράκων αγγείων άποτελούμενον) επί τού όποιου 
άνευρέθησαν τά ιερά κέρατα58. Οΰδέν γνωρίζομεν διά τά ύπεράνω 
τούτων δωμάτια.

Ν. Πλάτωνός

51) Ρ. Μ. I, 425 - 427, είκ. 306, Tomb of D. Α. σ. 68, είκ. 80, BSA 
VIII, 109, IX, 3 κέξ.

52) Ρ. Μ. I, 429.
55) Ρ. Μ. II, 481, είκ. 288.
51) Ρ. Μ. I, είκ. 307.
“) Ρ. Μ. I, 536 - 637, πίν. VI, είκ. 390.
5β) Ρ. Μ. I, 430, είκ. 308. Τήν ιερότητα τοΰ συμβόλου διεμφισβήτησαν τό

σον ό Nilsson, αυτόθι σ. 163, οσον καί ή Β a n t i, Culti, σ. 19.
57) Ρ. Μ. I, 426, ιίκ. 306 καί BSA IX, 12.
5*j Ούδόλως αποκλείεται τό Ορανίον νά άνήκη εις τήν άνακτορικήν περίο-
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Κρύπται Κνωσού : Α Κενιρ. Ιερού’Ανάκτορου, Β Βορ. Νησίδος ’Ανακτόρου, Γ Πα
ρά Μεγ. Προπύλαια, Δ' Βορ. Εισόδου ’Ανακτόρου, Ε - ΣΓ Μικρού ’Ανακτόρου, Ζ Βα
σιλικής Έπαύλεως, Η Μονολιί>. Στύλων, Θ-1 ΝΑ Οΐκιος, ΙΑ ΟΙχίας Ιερού Βήμα
τός, ΙΒ-ΙΓ Ν. Οικίας, ΙΕ ΒΔ Οικίας, ΙΣΤ Οικίας Τοιχογραφιών, 1Η Τάφου Διπλών 

Πελέκεων, ΙΘ Νοτ. Βασιλικού Τάφου.
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Κρύπται: ΙΖ ΟΙχίας Β Γυψάδων, Κ Έπαύλεως Κρίνον Άμνιοοΰ, ΚΑ - ΚΒ Μεγά
ρου Βαθυπετρηυ, ΚΓ Οικίας Α Πραηάς, ΚΓ* Μεγάρου Νίρου, ΚΔ 'Ανακτόρου 
Μαλίων, ΚΕ Οικίας Α Τυλίσου, ΚΣΤ Οικίας Γ Τυλίσου,' ΚΖ Μεγάρου Σχλαβο- 

. κάμπου, Κ.Η[· ΚΘ ’Ανακτόρου Φαιστού, Λ Νοτ,, Οικίας Φαιστού, ΛΑ · ΛΒ Άγ. 
Τριάδος, ΛΔ Τάφου Άπεσωκάρι^
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''.Ανω ,Ηρυπτών .’Ιερά : Κ v<u σο ΰ: Αα Κεντρ. . ?Ιερρϋ ‘ΑνακτόρόΜ, Btr Boy. Νησίδος 
‘Ανακτόρου, Γα Παρά Μεγ. Προπύλαια, Εα - ΣΤα Μικρού .‘Ανακτόρου, Zu Βασιλ. Έ- 
παύλεως, ΙΒα - ΙΓα Νοτ. Οικίας, ΙΘα Νοτ. Βασιλ. Τάφου. Μ αλίων: ΚΔα Ανακτόρου.
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ΙΑ) Κνωσός. Κρυπτή Οικίας 'Ιερού Βήματος59. Α
κριβώς τετραγωνικόν δωμάτιον μέ τετράγωνον στύλον εν τω μέσω και 
τελείως σκοτεινόν. Βάσις κίονος πεσοΰσα έκ τού άνω ορόφου άποδει- 
κνΰει την ύπαρξιν είς τούτον αντιστοίχου δωματίου μέ κίονα μέ τό ό
ποιον έπεκοινώνει διά παραπλεύρου στενής κλίμακος. Τό δωμάτιον 
δέν περιείχε πίθους καί δεν άγαφέρονται αντικείμενα έξ αυτού προερ
χόμενα. Είναι αμέσως γειτονικόν τού Δωματίου μέ τό Ιερόν Βήμα, 
’φκοδομήθη κατά τούς MM III χρόνους, έχρησιμοποιήθη δμως καθ’ 
όλην την δευτέραν ανακτορικήν περίοδον.

ΙΒ) Κνωσός. Τρίστυλος κρύπτη Νοτίας Οικίας90. 
’Ορθογώνιον δωμάτιον, προσβατόν διά κλιμακίδος κατά την γωνίαν, 
μέ τρεις τετραγωνικούς στύλους. Ήτο αναμφιβόλους τελείως σκοτει
νόν καί υπόγειον, κοπέντος προς τούτο επίτηδες τού βράχου. Εσώτε
ρον μικρόν δωμάτιον έχρησίμευε δι’ άποθήκευσιν αντικειμένων. Θη
σαυρός χαλκών εργαλείων, μεταξό τών οποίων είς μέγας πρίων, άνευ- 
ρέθη είς τό δωμάτιον τούτο01. Είναι λίαν πιθανόν ότι τό άνω δωμά
τιον ήτο τρικιόνιον, αποτελούν ετερον παράδειγμα τρικιονίου ιερού92. 
Δέν άνευρέθησαν χαρακτηριστικά αντικείμενα εντός τής κρύπτης. Ού- 
δείς πίθος επίσης άνευρέθη. ’Ωκοδομήθη κατά την ΜΜ ΙΙΙα περίοδον 
καί έχρησιμοποιήθη, ως φαίνεται, μέχρι τής ΥΜ Ια.

ΙΓ) Κνωσός. Μονόστυλος κρύπτη Νοτίας Οικίας9Β. 
Έν συνεχεία τής τρικιονίου αιθούσης εύρίσκετο άλλη κρύπτη σχεδόν 
τετραγωνική μέ τετραγωνικόν στύλον είς τό μέσον. Παρά ταύτην άνευ
ρέθη βάσις πυραμιδική βαθμιδωτή, προφανώς διπλού πελέκεως, εκ γυ
ψολίθου, καί είς την αντίστροφον πλευράν άλλη βάσις μέ τρεις κυλιν
δρικός θήκας διά την στερέωσιν ίσως ιερών συμβόλων. Θρανίον έκ 
γυψολίθου στηρίζεται επί διαχωριστικού προς τό κλιμακοστάσιον τοί
χου. Εντελώς βεβαία είναι ή ύπαρξις άνω άντιστίχου δωματίου μέ 
κίονα είς τό μέσον, προ τού οποίου, πιθανώς, ΐστατο άλλη γυψολιθι- 
κή βάσις διπλού πελέκεως, άνευρεθεΐσα μετά τών λειψάνων τού δω-

Τά Μινωικά οικιακά Ιερά 441

δον και νά έπεχώσθη έν μέρει, κατασκευασθέντος υψηλότερου δαπέδου κατά 
τήν ΥΜ III περίοδον.

6ί) Ρ. Μ. II, 392 κέξ., είκ. 224.
00) Ρ. Μ. II, 381, είκ. 214 καί 216.
°1) Αυτόθι, 381 καί 630, είκ. 393.
°*) *0 Έβανς τό άνεπαρέστησε μετά τεσσάρων κιόνων (βλ. αυτόθι 375, 

είκ. 208)· ή κάτω διάταξις σαφώς δεικνύει οτι ήτο τρικιόνιον μέ στενόν προ
θάλαμον.

°8) Ρ. Μ. II, 386, είκ. 210 καί 215.
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ματίου τούτου' τοΰτο ειχεν επίσης, άντιστοίχως προς το κάτω, θρα- 
νίον64. Θησαυρός αργυρών σκευών, φυλαττόμενος εντός κιβωτίου, κα- 
τέπεσεν εκ τοϋ δωματίου τοΰτου είς την κάτω κρυπτήν65 *. ”Αν τό εν
διαφέρον έλεφάντινον σύμπλεγμα γρυπός παλαίοντος πρός ταϋρονδ6, 
τό άνευρεθέν έξω τοΰ βορείου τοίχου τής οικίας, προέρχεται εκ τών 
ιερών τούτων δωματίων δεν εξάγεται ασφαλώς. Προφανώς ή κρυπτή 
ήτο σύγχρονος τής προηγουμένης.

ΙΔ) Κνωσός. Κρυπτή Νοτιοδυτικής Οικίας67. Δω- 
μάτιον ορθογώνιον μέ δυο τετραγωνικούς στύλους μάλλον πλησιάζον
τας πρός τον βόρειον τοΐχόν του. Άτυχώς δεν υπάρχουν περισσότεροι 
πληροφορίαι περί τής υπό τοϋ Η ο ga r t h κατά τό πρώτον έτος τών 
άνασκαφών τής Κνωσού άνασκαφείσης ταΰτης οικίας. Πιθανώς ανή
κει είς την ΜΜΙΙΙ περίοδον.

ΙΕ) Κνωσός. Κρΰπται Βορειοδυτικής Οικίας68. Με
ταξύ τών θεμελιακών διαμερισμάτων ιής Βορειοδυτικής Οικίας τής 
Δυτικής Αυλής τοΰ Ανακτόρου, τής υπό τοΰ Έβανς χαρακτηρισθεί- 
σης ως ©ησαυροφυλακείου, δύο ακριβώς τετραγωνικά δωμάτια παρέ
χουν την έντΰπωσιν κρυπτών' τό έν έχει βάσιν κίονος, άλλ’ όχι είς τό 
μέσον' παρά την βεβαίωσιν τοΰ άνασκαφέως δτι ή βάσις άνευρέθη επί 
τοΰ δαπέδου, θεωρώ) ως πιθανόν οτι κατέπεσεν έκ τών άνω διαμερι
σμάτων, άφοΰ ή βάσις αυτή δεν φαίνεται είς την θέσιν ^ς καί τά 
κάτω δωμάτια ήσαν προσβατά μόνον διά καταπακτών' αν είς τά τε
τράγωνα δωμάτια ύπήρχον ξύλινοι τετραγωνικοί στύλοι δεν είναι εΰκο- 
λον νά διακριβωθή, τοΰτο δμως φαίνεται όχι άπίθανον, αν τά ύπερά- 
νω δωμάτια είχον έν τφ μέσορ κίονας. Είς τό αμέσως πρός νότον γει
τονικόν πολύ μικρόν διαμέρισμα άνευρέθη ό θησαυρός τών τεσσάρων 
χαλκών χερνίβων καί τής κατακοσμήτου υδρίας των69. Ή άνεύρεσις 
τοΰ θησαυρού τούτου, άλλων ιερών αντικειμένων, ως πεπιεσμένου κυ
λίνδρου μέ παράστασιν κεφαλής ταύρου έχούσης μεταξύ τών κεράτων 
διπλοΰν πέλεκυν70, μικρού ομοιώματος έκ χαλκού ελάσματος τών ιερών 
κεράτων, τμημάτων λαμπρών ανακτορικών αμφορέων μέ διακόσμησιν

64) Αυτόθι, 386, είκ. 220.
65) Αυτόθι, 387, είκ. 221.
"6) Αυτόθι, πίν. XII.
6?) BSA VI, 79, είκ. VI, 3, Ρ. Μ. II, 390.
6β) Ρ. Μ. II, 616 κέξ., είκ. 387, BSA IX, 112 κέξ.
6β) Αΰτόθίι, 637 κέξ., είκ. 402 - 411.
,0) Αυτόθι, 619, είκ. 388.
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αρχιτεκτονικών τρίγλυφων, διπλών πελέκεων71 κλπ., άφ’ ετέρου δέ ή 
άμεσος σύνδεσις μέ τήν κατέναντι εξάστυλον αίθουσαν τών τελετουρ
γιών τοΰ ’Ανακτόρου72 73 *, ήγαγον εις τήν ύπόθεσιν δτι ή Οικία έχρησί- 
μευσεν ως Θησαυροφυλάκειον τοΰ 'Ιερού. 'Ο χώρος άνήκεν κατά τον 
άνασκαφέα εις τό 'Ιερόν από τήν παλαιοανακτορικήν περίοδον- εις 
τούτο οφείλεται ή άνεΰρεσις βαθέος καί εύρέος κυκλικού αποθέτου, τοΰ 
τύπου τών γνωστών «κουλουρών» 7S, πλήρους χαρακτηριστικών κυπέλ
λων κλπ. τής ΜΜ Ιβ εποχής καί ή εις τά παλαιότερα δάπεδα εύρεσις 
λαμπρός κεραμεικής ωυκελύφων αγγείων καί τοΰ όνομασιού γεφυρο- 
στόμου μέ τήν πολύπλοκον άνθεμωτήν διακόσμησιν ,4. "Οτι καί μετά 
τήν καταστροφήν τοΰ ’Ανακτόρου Ιξηκολούθησεν ό χώρος νά είναι 
ιερός άποδεικνύεται εξ ΥΜ III ποδός πήλινου τρίποδος τοΰ στηρίγμα
τος, διακοσμούμενου μέ τόν διπλοϋν πέλεκυν μεταξύ τών ιερών κε
ράτων,δ. Ουτω ή Ο’ικία έχρησιμοποιήθη ώς τμήμα 'Ιερού από τής 
MM I εποχής μέχρι καί τής ΥΜ ΙΙΙα.

ΙΣΤ) Κνωσός. Κρύπται Οικίας Τοιχογραφιών76 *. "Κν 
ακριβώς τετράγωνον δωμάτιον μέ κεντρικόν τετραγωνικόν πλακόστρω- 
τον (ενώ τό λοιπόν δάπεδον ήτο έπίχριστον), κατελάμβανε τήν γωνίαν 
τής κληθείσης Οικίας Τοιχογραφιών καί πιθανώς έδέχετο φώς μόνον 
έκ τής θύρας. Εντός αυτού άνευρέθησαν τρία αγγεία διακοσμούμενα 
μέ διπλούς πελέκεις, τό εν όντως μεγαλοπρεπές, συνδυάζον τούς δι
πλούς πελέκεις μέ τόν ιερόν κόμβον ”. Ή λατρευτική χρήσις τοΰ δω
ματίου φαίνεται οϋτω έπιβεβαιουμένη. Σχεδόν εις άμεσον σύνδεσιν 
μετ’ αυτού εύρίσκετο έτερον δωμάτιον μέ άπομεμονωμένον διά διαχω- 
ρίσματος διαμέρισμα, εντός τού οποίου άνευρέθη μέγας σωρός τοιχο
γραφιών. Πιθανώς πρόκειται περί τεμαχίων τοΰ τοιχογραφικοΰ δια
κόσμου τού άνω δωματίου (πίθηκοι καί εξωτικά πτηνά εντός κήπων)78.

71) Αυτόθι, 619, όμοΰ μετά λαμπρών άνοκτορικών αμφορέων Ρ. Μ. IV, 
είκ. 239, 240, 260, 262.

’*) Φαίνεται δτι εγεφυροϋτο ή ελάχιστη άπόστασις ή χωρίζουσα τήν ΒΔ 
Οικίαν τοΰ Θησαυροφυλακείου από τήν Αίθουσαν τών Τελετουργιών (Sanctua
ry Hall). Τοιαϋται γεφυρώσεις έχουν σημειωθή μεταξύ τοΰ Μικρού Ανακτό
ρου καί τοΰ Δυτικώς τούτου οικήματος καί άνω τής παρά τό θέατρον Φαιστού 
κλίμακος, ένθα σώζεται ή βάσις τοΰ υποστηρίγματος τής γέφυρας.

73) Ρ. Μ. II, 616, BSA X, 16 ■ 17, είκ. 5 - 6. Μεταξύ τών αγγείων τοΰ α
ποθέτου υπάρχει ρυτόν καί φρουτοδόχη μέ διπλοΰς πελέκεις.

»4) Ρ. Μ. I, 247, πίν. III.
7ί) Ρ. Μ. II, 620, είκ. 390.
,6) Ρ. Μ. II, 431 κέξ., είκ. 251.
”) Αυτόθι, 437, είκ. 254.
78) Αυτόθι, 444 «εξ., πίν. X - XI, είκ. 262 - 272.
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='Av το δωμάτιον τούτο ήτο ιερόν δεν εξακριβοϋται. Τινά τεμάχια 
πιθανώς τοιχογραφίας τού κάτω δωματίου φέρουν ζωγραφιστούς χα
ρακτήρας μινωικής γραφής79. Εντός τοΰ κυρίως δωματίου περισυνε- 
λέγησαν δύο ασφαλώς τελετουργικά άντικείμενα, ιερόν κοχλιάριον τοΰ 
τύπου τών ενεπίγραφων έκ Τρούλλου Άρχανών και Παλαικάσιρου, 
και μαρμάρινη τράπεζα σπονδών ενεπίγραφος, τής οποίας ή επιγραφή 
περιέχει μεταξύ άλλων τέσσαρας χαρακτήρας ονόματος ίσως θεότη- 
τος80. Ή οικία χρονολογείται εις την ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

ΙΖ) Κνωσός. Κρύπται Οικιών Α καί Β Αόφου Γυ- 
τ[»άδων81. Εις την Οικίαν Α άνευρέθη συνεχόμενον μέ τον προθά
λαμον εισόδου τετραγωνικόν δωμάτιον μέ τετράγωνον στύλον, δστις 
δμως δεν εύρίσκεται εις τό κέντρον. Δεν υπάρχει ένδειξις δτι υπήρξε 
δωμάτιον λατρείας. Εις την Οικίαν Β διεπιστώθη δτι ύπήρχον τρεις 
κρύπται μέ τετραγώνους στύλους" ή νοτία κρύπτη είναι ακριβώς τε
τραγωνικόν δωμάτιον μέ τον τετράγωνον στύλον ακριβώς εις τό μέσον, 
συνδέεται δέ μέ δύο άλλα στενά διαμερίσματα βοηθητικά" δέν διακρί- 
νεται είσοδος καί ίσως ή κάθοδος έγίνετο από τον άνω όροφον διά κα
ταπακτής 82. 'Η κεντρική κρύπτη είναι δωμάτιον επιμελέστατα έπενδε- 
δυμένον διά γυψολιθικών πλακών καί μέ δάπεδον επίσης έκ πλακών" πα
ρά τον στύλον διακρίνονται δύο παραστάδες, ένθυμίζουσαι τό άνάλογον 
τής Οικίας Γ Τυλίσου (βλ. κατωτέρω)83. Ή βορεία κρύπτη είναι όρ 
θογώνιον δωμάτιον μέ θρανίον είς τό βάθος καί τετραγωνικόν στύλον 
εις τό κέντρον τού πλακοστρώτου δαπέδου 84. Δύο αγγεία, εν ώραίον 
μαρμάρινον μέ μεγάλα τοξοειδή ώτα καί εν έπίμηκες ωοειδές ρυτόν 85, 
αγνοώ πού ακριβώς εύρέθησαν. Διακόσια δμοτς περίπου κωνικά κυπελ- 
λίδια ήσαν τοποθετημένα σχεδόν είς κανονικός σειράς περί τον στύλον 
τής νοτίου κρύπτης86 ως διηκρίβωσεν ό άνασκάψας Hogarth, υπό

,9) Αυτόθι, 440 - 441, είκ. 257 -258. *0 “Εβανς θεωρεί πιθανόν δτι 
ήσαν ίεραί ρήσεις ή επικλήσεις καί υπενθυμίζει τά ανάλογα τών μουσουλμανι
κών τεμενών.

80) Αυτόθι, 439, είκ. 256. Είς τά τέσσαρα σημεία, τών οποίων τό δεύ
τερον επαναλαμβάνεται, ό καθ. Μαρινάτος άνεγνώρισεν ώς πιθανόν τό παρα- 
δεδομένον δνομα Άκακαλλίς.

“) BSA VI, 74, κεξ., πίν. IV καί V.
8ί) Αυτόθι, είκ. VI 1 - 2.
8S) Εϋκρινώς διακρινόμεναι είς τήν φωτογραφίαν πίν. IV, 5. Πολύ πιθα

νόν καί είς τάς δύο περιπτώσεις πρόκειται περί παραστάδων καί βάσεως θρό
νων, ιδρυμένων παρά τόν στύλον.

81) Αυτόθι, είκ. IV, 4.
*5} Αυτόθι, είκ. 20 - 21 σ. 76.
8·) Αυτόθι, είκ. VI 1 - 2.

4i4 N. Πλάτωνος
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τά κύπελλα υπήρχε μικρός σωρός άπανθρακωθείσης φυτικής ουσίας. 
Ή τελετουργία φαίνεται δτι είχε μαγικόν χαρακτήρα. Δέον νά σημειω- 
θή δτι τό σύστημα των κρυπτών είναι υπόγειον, τοϋ βράχου κοπέντος 
καί άπλως έπενδυθέντος καί}5 ολόκληρον την δυτικήν καί νοτίαν πλευ
ράν. Είναι βέβαιον δτι ολόκληρον τό υπόγειον τοϋ κτηρίου ήτο άφιε- 
ρωμένον εις την λατρείαν' αν τά αντίστοιχα άνω διαμερίσματα σχετί- 
ζωνται μέ τό Ιερόν τούτο δεν βεβαιοΰται, μη ύπάρχοντος ούδενός στοι
χείου. Αί κρυπται έχρησιμοποιήθησαν εις την ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια πε
ρίοδον' ή νοτία φαίνεται δτι ύπήρχεν από τής ΜΜ ΙΙΙα.

Έν Κνωσφ πλήν τών κρυπτών εις τά ανάκτορα καί τάς οικίας α
παντούν παραδείγματα κρυπτών εις μνημειώδεις τάφους, εις τούς ό
ποιους άνευ αμφιβολίας έγίνετο λατρεία προς τον νεκρόν87. Ταύτα 
είναι:

ΙΗ) Κνωσός. Τάφος τών Διπλών Πελέκεων88. *0 λα
ξευτός θάλαμος τού επιφανούς τούτου τάφου μορφούται ούτως ώστε 
νά σχηματίζωνται δύο κόγχαι εκατέρωθεν τετραγωνικού, ούχί δμως 
ελευθέρου, στύλου, δστις κατά πάσαν πιθανότητα είχε λατρευτικήν ση
μασίαν. Ή πρόσθια επιφάνεια τού στύλου τούτου εφερεν επίμηκες 
λάξευμα, άποδίδον πιθανώς στειλεόν συμβόλου, ίσως διπλού πελέκεως 
(άτυχώς λόγφ φθοράς μή διασωζομένου)89. Εις τήν άριστεράν κόγχην 
σχηματίζεται θρανίον συνεχιζόμενον καθ5 δλην τήν άριστεράν πλευράν 
τού τάφου' εις τήν δεξιάν άπετέθη εν μόνον θυμιατήριον. Ή κόγχη 
αύτη επεξετείνετο εις πλατείαν κρηπίδα εντός τής οποίας εσκάφη τό 
νεκρικόν όρυγμα εις σχήμα διπλού πελέκεως9". Έξόχως διακοσμητικά 
αγγεία χρονολογούν τον τάφον εις τήν τελευταίαν νεοανακτορικήν πε
ρίοδον (ΥΜ II)91. 'Η εντός τοϋ τάφου λατρεία πιστοποιείται εκ τών 
εξής αντικειμένων, τά όποια άνευρέθησαν προ τού στύλου διεσκορπι- 
σμένα είς τό δάπεδον, μέρος τών οποίων πιθανώς ήτο τοποθετημένον 
άρχικώς είς τό θρανίον τής άριστεράς κόγχης 92: δύο ιεροί διπλοί πε-

8?) Περί ταύτης βλ. Nilsson αυτόθι 426 κέξ. Picard, αΰτ. σ. 161 
κέξ., 201 κέξ.

88) Evans, Tomb of D. A., σ. 39 κέξ., πίν. V - VI, είκ. 49 - 53, Ρ. 
Μ. I, 441.

8β) *ο ”Εβανς έπίστευσεν δτι έπρόκειτο περί κίονος τοϋ οποίου άπεκρού- 
σθη τό κιονόκρανον τό λάξευμα δμως δέν εμφανίζει τήν χαρακτηριστικήν πρός 
τά άνω εϋρυνσιν τοϋ κίονος· στύλος δέ δέν δύναται νά είναι άφοϋ τό λάξευμα 
είναι κυρτόν.

90) Αυτόθι, είκ. 52 καί 73 (σ. 40 καί 57).
8|) Αυτόθι, είκ. 60 - 67.
*’) Αυτόθι, είκ. 48, 71 (πελέκεις), 70 (ρυτόν κεφαλής ταύρου), 69 (τελε

τουργικόν σκεύος).
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λέκεις εξ ελάσματος, ιά ώτα καί ένθέματα έκ στεατίτου ρυτού εις σχή
μα κεφαλής ταύρου εκ φθαρτής ύλης, υψηλόν άγγεϊον μέ όκτωειδείς 
ύπερυψουμένας λαβάς, άναμφιβόλως προοριζόμενον διά την τελετουρ
γίαν τών σπονδών. 'Έτερος διπλούς πελεκυς, χυτός όμως καί άναμφι
βόλως έργαλεΐυν, άνευρέθη εντός τών λίθων τοϋ φράγματος τής θύ- 
ρας" ή σημασία του έγκειται εις το γεγονός δτι το ταφικόν σκάμμα έχει 
ακριβώς το σχήμά του.

ΙΘ) Κνωσός. Κ ρ υ π τ α ι τ ο ΰ Νοτίου Βασιλικού Τά
φου (Temple - Tomb)93. Αμέσως έξω τοϋ ταφικοΰ θαλάμου σχεδόν 
τετραγωνικόν δωμάτιον εκ πελεκητών λίθων μέ δύο τετραγώνους στό
λους άπετέλεσε προφανώς λατρευτικήν κρυπτήν. Διασώζονται καλώς αί 
δπαΐ στερεώσεως εντός τών τοίχων των μεγάλων δοκών, αιτινες έβαι
ναν επί τών στόλων, καί τών δοκίδων αιτινες έστηρίζοντο επί τών με
γάλων δοκών. Έσώθησαν λείψανα τοΰ ερυθρού κονιάματος τών στύ
λων, πιθανώς δε επί τούτου ειχον ζωγραφηθή, κατά την ύπόθεσιν τοΰ 

. Έβανς, οί διπλοί πελέκεις" πολλοί δμαις εύρέθησαν κεχαραγμένοι εις 
τούς περιβάλλοντας τοίχους. Ό βόρειος τοίχος τής κρύπτης άπέκλινεν 
ελαφρώς προς τά έσω, καί τούτο διότι έσχημάτιζεν οΰτω διάβασιν 
προς τον νεκρικόν θάλαμον. Τό νότιον μέρος τής κρύπτης είχε χρησι- 
μοποιηθή διά μεταγενεστέρας ταφάς, άπομονωθέντος διά διατοιχισμά- 
των τμήματός της 94. Κατά τον ’Έβανς αί ταφαί αύιαι έγένοντο δλα1 
όμοϋ κατά τό τέλος τήςΥΜ Ια περιόδου-έπίστευσεν δτι πρόκειται περί 
θυμάτων σεισμού. Λατρεία εις μνήμην τοΰ νεκρού βασιλέως εικάζεται 
έκ τής άναθέσεως μετά ποδός κυλικών καί πέραν τής τελευταίας ανα
κτορικής εποχής 9δ. Πιστοποιείται ή ΰπαρξις εις τόν άνω όροφον αντι
στοίχου δωματίου ιερού μέ ερυθρόν επίχρισμα τοίχων, εκ τού οποίου 
προήλθον ιερά δίπλα κέρατα έκ κονιάματος98. Ή μία τών βάσεων τών 
κιόνων τού δωματίου τούτου άνευρέθη. 'Η κρύπτη έπεκοινώνει διά 
κλίμακος εκ τού προθαλάμου του μέ τό άνδηρον τού 'Ιερού. Ό ταφι- 
κός θάλαμος97 άπειέλει έτέραν κρύπτην λαξευθεΐσαν εντός τού βράχου 
εις ακριβώς τετράγωνον σχήμα, έπιμελώς έπενδυθεϊσαν διά γυψο- 
λιθικών πλακών μέ άρίστην συναρμογήν" ό τετραγωνικός στύλος τοϋ 
μέσου εβάσταζε διασταυρουμένας ύπεράνω τούτου δοκούς τετραγωνι
κής τομής. Τά μεταξύ τούτων φατνώματα ειχον βαφή κυανά, ίσως διά

93) Ρ. Μ. IV, 964 κέξ., είκ. 931 - 934, 943.
94) Αυτόθι, 990, είκ. 943.
9δ) Αυτόθι, 1015 κέξ., είκ. 965.
") Αυτόθι, 965, είκ. 930.
97) Αυτόθι, 973, ώς κρύπτη 977. Είκ. 935, 937 -$38,
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νά παραστήσουν τον ουρανόν. Ό θάλαμος έχει τό σύνηθες τετραγωνι
κόν βάθυσμα, άφήνον μίαν σειράν πλακών κύκλφ έξέχουσαν. 'Ότι έγί- 
νοντο εντός τού θαλάμου σπονδαί άποδεικνυει σπονδική τράπεζα εκ 
πυριγενούς λίθου μέ πέντε κοιλώματα κυλινδρικά 98. ’Αποθέτης νεκρι
κών σκευών δύο ύστερωτέρων ταφών άνευρέθη εις μίαν γωνίαν κάτω 
τοΰ πλακοστρώτου τοϋ θαλάμου". Ό Έβανς υποθέτει δτι αι ταφαι 
εις ας ταΰτα ανήκουν είναι αί άνευρεθεΐσαι προ τής εισόδου τοΰ θα
λάμου (άνδρός καί παιδός, βλαστών πιθανώς τοϋ βασιλικού οίκου). Αί 
προχοΐσκαι γάλακτος (milk jugs) αί άνευρεθεΐσαι κατά τον εξώστην 
τοΰ άνω ίεροΰ 100 μαρτυρούν την άπονεμομένην εις τον βασιλικόν νε
κρόν λατρείαν από τής MM III εποχής, καθ’ ήν φκοδομήθη ό τάφος 
μετά τών κρυπτών του.

Κ) Άμνισός Κρύπτη Έπαύλεως Κρίνων101. Τετρα
γωνικόν δωμάτιον μη δεχόμενον φώς παρά μόνον διά μέσου τών δύο 
θυρών. Τό πλακόστραιτόν του άφηνε εν τφ μέσιρ τό σύνηθες εις τάς 
κρύπτας κεντρικόν τετράγο)νον βάθυσμα. ’Ακάλυπτος επίσης παρέμενε 
κατά δύο πλευράς ζώνη (πιθανώς κατεχομένη ποτέ υπό ξυλίνου καθί
σματος), κατά δέ την ΒΑ γωνίαν υπήρχε μικρόν διαχώρισμα, είδος 
αποθέτου 102. Σχιστολιθικαί πλάκες εύρέθησαν καλύπτουσαι τον κεντρι
κόν χώρον. Αί εντός τού δωματίου άνευρεθεΐσαι βαθμίδες λίθινης κλί- 
μακος προέρχονται άναμφιβόλως έκ τού γειτονικού κλιμακοστασίου103. 
Ούδέν γνωρίζομεν περί τού εις τον άνω ό'ροφον αντιστοίχου, ασφα
λώς τετραγωνικού, δωματίου. Ή οικία χρονολογείται ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ 
Ια περίοδον.

ΚΑ) Βαθύπετρο. Κρύπται Μινωικής Έπαύλεως104. 
Εύρύχωρον ορθογώνιον δωμάτιον μέ δύο τετραγωνικούς στύλους έχρη-

Ό Αυτόθι, σ. 980, είκ. 939' βλ. τά έξ Αίγυπτου ανάλογα είκ. 940. Λί
θινα σκεύη μέ ανάλογα κυλινδρικά κοιλώματα (έξ, εννέα ή δώδεκα) άνευρέ- 
θησαν έν Παλαικάστρφ, Πρασφ καί Φαιστώ (τά δύο τελευταία αδημοσίευτα).

") Αυτόθι, 1002, είκ. 953 - 961.
lu0) Αυτόθι, 1015, είκ. 964.
101) Σπ. Μαρινάτου, Άνασκαφή Άμνισοϋ Κρήτης. ΙΊΑΕ 1932, ο. 76 

κέξ , σχέδ. είκ. 3, σ. 83.
,oa) Ανάλογος αποθέτης τοϋ δωμ. 6 Οικίας Β Τυλίσου (J. Hazzidakis, 

Villas Minoennes de Tylissos, Paris 1934, 29) απέδωσε σκεύη διαφυλασσό- 
μενα τελετουργικού χαρακτήρος' δύο τράπεζαι προσφορών άνευρέθησαν εις τό 
αυτό δωμάτιον.

ίο») 'Q άνασκάψας έθεώρησεν ώς sotto scala λόγφ τών εντός αυτού άνευ- 
ρεθεισών βαθμιδών κλίμακος' ό καθαρισμός τοϋ δωματίου κατά τήν αποκατά
σταση» απέδειξε τήν ιδιόρρυθμον καί χαρακτηριστικήν δι’ ιερά διάταξιν μέ τό 
βάθυσμα εις τό κέντρον.
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σιμοποιήθη εις διυτέραν χρήσιν ως αποθήκη πίθων, των οποίων μέ- 
γας αριθμός ανευρέθη κατά χώραν105. Ό άνασκάψας καθηγητής Μα
ρινάτος παρετήρησεν ότι οί κατώτεροι λίθοι τών τετραγωνικών στό
λων δεν έπελεκήθησαν έπιμελώς κατά το κάτω αυτών μέρος. Πιστεύω 
δτι τοϋτο συμβαίνει διότι τό άκατέργαστον μέρος ευρίσκετο κατά τόπλεΐ- 
στον εντός τοΰ δαπέδου, τό όποιον άρχικώς ήτο ύψηλότερον' όταν ή κρύ
πτη έχρησιμοποιήθη ως αποθήκη έξεσκάφη εις ικανόν βάθος. Περί 
τής χρησιμοποιήσεως τοΰ δοιματίου ως ίεροΰ ούδέν άλλο υπάρχει στοι- 
χεΐον πλήν τοΰ δτι ευρίσκεται εις άμεσον σύνδεσιν μέ άλλην μικράν 
κρύπτην, τής οποίας ή μορφή είναι ανάλογος άλλων κρυπτών' τετρά
γωνον βάθυσμα εις ιό μέσον έστρωμένον διά γύψου ή κονιάματος ά
φηνε κύκλφ έξέχουσαν σειράν πλακών100. Έπι τοΰ δαπέδου ανευρέθη 
ικανός αριθμός ανεστραμμένων κωνικών κυπελλιδίων καί μία λεκάνη' 
κωνικά δμως κυπελλίδια καί τμήματα τής αυτής λεκάνης εύρέθησαν 
καί κάτω τοΰ δαπέδου τούτου, μαρτυροΰντα κατά τον άνασκαφέα περί 
γενομένης τελετουργικής θυσίας 107. Τήν ιερότητα τοΰ χώρου μαρτυρεί 
κατά τον άνασκάψαντα καί ή αμέσως έξω τοΰ δωματίου τούτου κόγχη 
τής προσόψεως εις τήν οποίαν ανευρέθη χαμηλόν θρανίον 108. Άτυχώς 
δεν έχομεν πληροφορίας περί τών αντιστοίχων άνω δωματίων. Τό μέ- 
γαρον χρονολογείται εις τήν ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

ΚΒ) Πρασά Ηρακλείου. Κρύπτη Οικίας Α 103. Ιδιορ
ρύθμου διατάξεως υπόγειον δωμάτιον, μέ τέμενος εντός αΰτοΰ περί- 
κλειστον έχει εσωτερικόν διαχώρισμα, ήτο άναμφιβόλως κρύπτη ίεροΰ' 
τό χώρισμα τοΰ τεμένους έστηρίζετο εις ένισχυμένον τμήμα τοΰ τοί
χου, τό όποιον παρείχε τήν έντύπωσιν στύλου 110. Φαίνεται δτι άνω άν- 
τιστοίχως υπήρχε κίων. 'Ο χώρος τοΰ τεμένους καί αντίστοιχος χώρος 
τοΰ λοιποΰ δωματίου είχε δάπεδον ύψηλότερον τοΰ σχηματιζομένου

10*) Σπ. Μαρινάτου, Άνασκαφή Μεγάρου Βαθυπέτρου, ΠΑΕ 1951, 
258, σχέδ 259. Είναι ύπό έκτύπωσιν ή έκθεσις τοΰ 1952 (δπου ιό Τριμερές 
‘Ιερόν).

ι°5) χήν δευτέραν χρήσιν τοΰ «δωματίου τών πεσσών» ώς αποθήκης άνε- 
γνώρισεν αυτός ό άνασκά-ψας (αυτόθι, 261).

106) Αυτόθι, σ. 261, είκ. 2,
σ”) Θεωρώ τήν τελετουργίαν ταΰτην ώς καθιέρωσιν κατά τόν έγκαινιασμόν 

τής κρύπτης- αϋτη όμως έχρησιμοποιήθη έκτοτε διά τελετουργίας υπό τήν κα" 
θιερωμένην διά τάς ίεράς κρύπτας, μετά βαθύσματος είς τό κέντρον, μορφήν.

108) Αυτόθι, 295. Περί τής κόγχης Ι1ΑΕ, 102 - 103, είκ. 2 καί 4.
10°) Ν. Πλάτωνος, Άνασκαφή Μινωικών Οικιών είς Πρασάν 'Ηρα

κλείου, ΠΑΕ 1951, σ. 246, κέξ., είκ. 1 - 2, πίν. V.
,10) Α ύ τ ό θ ι, είκ. 1. Δυστυχώς ή φωτογραφία δέν είναι καλή.
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διαδρόμου. ’Άφθονα αγγεία, αναθηματικής ως φαίνεται φύσεως, α- 
νευρέθησαν εις τό εσώτερον δυτικώτερον τμήμα τοϋ δωματίου. Μετα
ξύ τών αγγείων ήσαν δυο μεγάλα γεφυρόστομα μέ διπλούς πελέκεις 
συνδυαζομένους μέ ιερούς κόμβους καί εν κύπελλον μέ διπλούς πελέ- 
κειςΚύπελλα μέ κρίνα ήσαν επίσης αφιερωμένα. ’Αμέσως δυτικώς 
τής κρύπτης άνεκαλύφθη αποθέτης καλυπτόμενος μέ δύο βαρείας πλά
κας, περιέχων άφθονα κωνικά κύπελλα, λοπάδια καί άλλα πήλινα 
σκεύη112. Τό προς άνατολάς συνδεόμενον υπόγειον δωμάτιον ενεφάνιζεν 
ολόκληρον σειράν κυκλικών βόθρων μέ άπηνθρακωμένα λείψανα φυ
τικών ουσιών “8. Εις τον άνω ό'ροφον ή αντίστοιχος προς την κρύπτην 
αίθουσα ήτο λαμπρώς διακεκοσμημένον δωμάτιον μέ τοιχογραφίας, 
τών οποίων άτυχώς ολίγα λείψανα διεσώθησαν. Ή επικοινωνία εγί- 
νετο διά κλίμακος έκ τού παραπλεύρου χώρου. Τό άνω δωμάτιον είχε 
πολύθυρον, τού οποίου εσώθησαν αί βάσεις. Ή κρύπτη χρονολογείται 
εις την ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

ΚΓ) Νίρου Χάνι. Κρύπτη Διπλών Πελέκεων, τής 
Μ ι ν. Έ παύλεως114. Μικρόν άπομεμονωμένον καί άναμφιβόλως 
σκοτεινόν δωμάτιον μέ έκ πλίνθων εσωτερικόν διαχώρισμα είναι πι
θανόν δτι άπετέλεσεν ίεράν κρύπτην. Τέσσαρες ύπερμεγέθεις διπλοί 
πελέκεις άνευρέθησαν εντός τού μεγαλυτέρου διαμερίσματος τού δω
ματίου μέ άφθονα άπηνθρακωμένα λείψανα, τά οποία πιστεύω δτι 
είναι τών στειλεών των11δ' εις τό μικρότερον άφθονοι άνθρακες, τέ
φρα καί καπνισμένα αγγεία έφερον τον άνασκαφέα Ξανθουδίδην νά 
πιστεύση δτι ήτο έσχάρα “6. Ή ύπόθεσις δτι πρόκειται περί ιερού 
ένισχύεται από την άνεύρεσιν εις την έσχάραν δλμοειδούς αγγείου, εξ 
εκείνων τά όποια θεωρούνται δτι σχετίζονται μέ την λατρείαν (θεότη- 
τος ή νεκροί). Έπιβεβαίωσιν παρέσχεν ή άνακάλυψις ύπ’ εμού τού 
ιερού αποθέτου υπό τό κατώφλιον ενδιαμέσου προς τό γειτονικόν μι
κρόν τετράγωνον δωμάτιον θύρας, ήτις έτοιχίσθη, ώς φαίνεται, κατά 
τούς ΥΜ Ια λήγοντας χρόνους 1ιί. 'Ο αποθέτης, κτιστός καί μορφής

t,i) Δέν έδημοσιεύθησαν είσέτι.
,15) Εις τό πρώτον επίπεδον τής είκ. 112, αυτόθι.
11δ) Αυτόθι, είκ. 2.
1Ι4) Στ. Ξανθουδίδου, Μινωικόν Μέγαρον Νίρου, ΑΕ 1922, 1 κέξ., 

σχέδ. Α, σ. 6, είκ. 5.
115) Αυτόθι, 12. είκ. 10.
116) Αυτόθι, 6.
“’) «Κρητ. Χρονικά», Α', 63β· ή άνακάλυψις έγένετο κατά τάς εργασίας 

άποκαταστάσεως τοΰ έτους 1946.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 29
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«κασέλλας», άπέδωσεν εκατοντάδας μικρών κωνικών κυπέλλων, τών ο
ποίων τά πλεϊστα περιεΐχον τεμάχιον κισήρεως118. Ή λατρεία ούτω 
σχετίζεται μέ την έκρηξιν τοΰ ηφαιστείου της Θήρας, την οποίαν 6 
Μαρινάτος συνεδυασε μέ την καταστροφήν τοΰ 1500 π. X. “9. 'Ως 
γνωστόν εις τό μέγαρον Νίρου άνευρέθη άποθηκευμένη μεγάλη ποσό- 
της τριποδικών βωμών και διά τοΰτο έθεωρήθη οικος άρχιερέως Ι2°. 
Τό τεμάχιον τοιχογραφίας τό παριστών ιερόν κόμβον121 προέρχεται 
από τον κεντρικόν διάδρομον καί διεκόσμει δωμάτιον τοΰ άνω ορόφου' 
δεν βεβαιοΰται δμως αν τοΰτο ήτο τό ΰπεράνω τής κρύπτης. Τό Μέ
γαρον χρονολογείται εις την MM IIΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

ΚΔ) Άνάκτορον Μαλίων. Δυτική υπόστυλος κ ρ ύ- 
πτη,2ί. Επιμελούς κατασκευής ορθογώνιον δωμάτιον μέ ώραΐον εκ 
τετραγωνικών πλακών δάπεδον και δύο κεντρικούς τετραγώνους στύ
λους, τών οποίων ό εις φέρει χαρακτά καί επαναλαμβανόμενα τά σύμ
βολα τού διπλού πελέκεως καί ενός άστέρος, ό άλλος επίσης χαρακτόν 
(εις την άντικρύζουσαν την μετά συμβόλων επιφάνειαν πλευράν τοΰ 
άλλου) τό σύμβολον τής τριαίνης. Οί τοίχοι έφερον, ως φαίνεται, επί
χρισμα ερυθρόν. Δέν άνευρέθησαν αντικείμενα εντός τοΰ δωματίου καί 
ασφαλώς δέν πρόκειται περί αποθήκης. Είχε προθάλαμον ανοικτόν 
έμπροσθεν εν εϊδει στοάς (διασώζονται αί βάσεις δύο ίσως ξύλινων 
στύλων ή πσραστάδων). Έπεκοινώνει διά βραχέος διαδρόμου μέ σκο
τεινόν δωμάτιον έχον χαμηλόν κάθισμα' κατά τον βόρειον τοίχον τού
του υπήρχε βόθρος μέ κεκαυμένα οστά ζώων 123. 'Η υπόστυλος κρύ
πτη δέν έδέχετο φώς ειμή μόνον διά τής θύρας. Τό ύπεράνω δωμά
τιον θά είχε δύο κίονας καί θά έπεκοινώνει μέ βεράνταν. ’Ανήκει εις 
τό νεώτερον άνάκτορον, χρησιμοποιηθεΐσα καθ’ δλην την διάρκειαν 
αύτοΰ.

ΚΕ) Τύλισος. Κρύπτη Οικίας Λ12*. Τετραγωνικόν δωμά-

“8) ’Αποκλείεται συμπτωματική διείσδυαις εις τόν μέ στενώτατον σιόμιον 
αποθέτην.

"9) Σπ. Μαρινάτου, Ή Κρήτη καί δ Χεττιτικός - Μικρασιατικός κό
σμος κάτι τήν δευτέραν χιλιετηρίδα π.Χ., «Μικρασιατικά Χρονικά», A',72κέξ ,

|2°) Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ς, αυτόθι, σ. 8 καί 1δ.
,21) Αυτόθι, είκ. 9, Ρ. Μ. ΤΙ 284, είκ 168, ένθα άνεγνωρίσθη ώ; «ιερός 

κόμβος».
ιί2) Fouilles executees a Μ a Ilia, Ire Rapport, Paris 1928, 27 κέξ., 

πίν. XVII. Ποβλ. Ρ. Μ. I, 436, II, 922 κέξ., είκ. 183.
12’) Mai li a, αυτόθι 29 (δωμ. VII, 8)' ό βόθρος ήτο έπίχριστος. Απο

κλείεται άπολύτως ή εκδοχή έσιίας.
18‘) J. Hazzidakis, Villas Minoennes de Tylissos, Paris 1934,
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τιον, πιθανώς σκοτεινόν, επιμελώς πλακόστρωτου, μέ τετραγωνικόν 
στύλον εν τφ μέσφ. 'Η διάταξις τών πλακών τοϋ δαπέδου ήτο, φαί
νεται, άρχικώς ή συνήθης εις τάς κρΰπτας (μία σειρά πλακών κΰκλφ 
μέ βάθυσμα είς τό κέντρον), αλλά τό δάπεδον έπεδιορθώθη. 'Ο στύ
λος δεν φέρει χαρακτά σύμβολα, αποδεδειγμένους δμοος ήτο έπίχρι- 
στος ,2δ. Εντός τοϋ δωματίου άνευρέθησαν 123 μικροί ιδιότυποι πίθοι, 
δύο τρίωτα αγγεία, τό εν τών οποίων είναι τό γνωστόν κατακόσμητον 
μέ τάς γιρλάνδας καί τά κοράλια, πήλινοι δίσκοι μέ δπάς έξαρτή- 
σεως127, ιδιότυπον σκεύος μέ χωριστόν δοχεΐον έν τφ μέσφ, βαρύ 

σκεύος έκ στεατίτου κ.ά. ’Αποδεικτικά τής χρησιμοποιήσεως τοϋ δω
ματίου ώς κρύπτης ιερού είναι τό ωραΐον ευμέγεθες εΐδωλον λατρευ
τού τής θεότητος, πυραμιδική βάσις διπλού πελέκεως καί άφθονα οστά 
ζώων έκ θυσίας, προβάτων, χοίρων καί μηρός ταύρου (bos priraige- 
nius). Τό παράπλευρον δωμάτιον περιείχε δοχεία πήλινα μέ διαφό- 
ρους χρα>στικάς ουσίας 128 καί χαλκοΰν τάλαντον. Τό αμέσως γειτονι
κόν τούτου έδωκε τούς τρεις μεγάλους χαλκούς λέβητας καί τινας ενε
πίγραφους πινακίδας, ίσως προερχομένας έκ τοϋ αντιστοίχου άνω δω
ματίου. Τά τρία δωμάτια αποτελούν έν σύνολον κλειόμενον διά μιας θύ- 
ρας. Τό ε’ιδώλιον τού λατρευτού έπεσεν έκ τού άνω ορόφου, ώστε νά 
γίνεται πιθανή ή εκδοχή 'Ιερού μετά κεντρικού κίονος εις τον άνω ό
ροφον. Ή οικία χρονολογείται είς την ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

ΚΣΤ) Τύλισος. Κρύπτη Οικίας Γ 129. ’Εντός σχεδόν ακρι
βώς τετραγωνικού δωματίου 19°, ασφαλώς σκοτεινού, υπάρχει έν τφ

13, πίν. IV. Κατά, τάς ύπ’ έμοϋ γενομένας εργασίας άποκαταστάσεως έβεβαιώ- 
θη ή αρχική διάταξις τής κρύπτης :

12ί) Αυτόθι, 13.
Ι2β) Διά τά άνευρεθέντα J. Hazzidakis, Tylissos a Γ epoque mi- 

noenne, Paris 1921, είκ. 6 (τρίωτοι αμφορείς), είκ. 16 (σκεΰσς - κέρνος), είκ. 
28 (σκεύος στεατίτου), πίν. VI (χαλκοΰν είδωλον), είκ. 29 (λέβητες χαλκοί), 
είκ. 31 (τάλαντον).

127) Ό άνασκάψας έθεώρησεν άπιθάνω; ώς αναθηματικούς πελέκεις (Vil
las Min. 105. πίν. XXX, I). Πρόκειται περί τών λεγομένων υφαντικών βα
ρών. ΙΙαρετηρήθη πλειστάκις δτι τοιαϋια βάρη εύρίσκονται μέ ιερά αντικείμε
να (πρβλ. Loom - Weights Area Ανακτόρου Κνωσού).

m) Toiuuxa αγγεία μέ χρωστικός ουσίας άνευρέθησαν καί είς τήν Κρύ
πτην τοΰ Μονολιθ. Στύλου Φυλακωπής (ΜΣΤ, βλέπε κατωτέρω). 

m) Hazzidakis, Villas Min. 34, πίν. VIII, 2.
lso) Είς τό σχέδιον αυτόθι πίν. XI δέν άπεδόθη ό διαχωριστικός πρόί τό 

τέμενος τοίχος τοΰ δωματίου' τό σχέδιον είναι ατελές καί ώς πρός άλλα ση
μεία. Τών Οικιών Τυλίσου ετοιμάζεται νέα εκδοσις, ήτις θά πραγματοποιηθώ 
μετά ιό πέρας τής συνεχιζομένης άποκαταστάσεως.
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μέσφ> τετράγωνος στύλος. Τό δωμάτιον διαιρείται εις δύο μέρη, έν χα- 
μηλότερον πλακόστρωτον, περιλαμβάνον τό ανατολικόν τμήμα, κα'ι εν 
υψηλότερου μέ έπίχριστον δάπεδον, τού οποίου μόνον λείψανα κατά 
τά κράσπεδα διεσώθησαν. Εις τό πλακόστρωτον τοϋ δωματίου και 
σχεδόν προ τοϋ στύλου, άλλα προς τό βάθος, σώζεται πλάξ μέ εκατέ
ρωθεν δύο βάσεις ένθυμιζούσας βάσεις παραστάδων, άλλ’ άνευ τών 
συνήθων οδοντώσεων. 'Υποθέτω οτι πρόκειται περί τής βάσεως θρό
νου μέ ξυλίνας παραστάδας *81. Ύπό τό δάπεδον τοΰ ύψηλοτέρου τμή
ματος άνεκαλύφθη παλαιοανακτορικών χρόνων αποθέτης 132. Εις άμε
σον επικοινωνίαν ήτο στενώτερον διαμέρισμα μέ είδος τεμένους, άπο- 
μεμονωμένου διά διαχωρίσματος και πλακοστρώτου. Εντός αύτοϋ ά- 
νευρέθη τό σύμβολον τών ιερών κεράτων έξ επιχρίστου διά λευκού 
κονιάματος πηλοχώματος188. Ή θύρα τοΰ δωματίου είναι όχι όπου 
σημειοΰται ύπό τοϋ άνασκάψανιος, άλλα προς την sottoscala 134. Ή 
προσπάθεια να άποκλεισθή τό δωμάτιον γίνεται εκ τούτου φανερή. 
Τά λείψανα τοΰ ύπεράνω τούτου διαμερίσματος, έπικοινωνοϋντος διά 
παραπλεύρου κλίμακος, έξηφανίσθησαν κατά την θεμελίωσιν τών ΥΜ 
III δωματίανν. Ή κρύπτη άνήκει εις τούς ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια χρόνους.

ΚΖ) Μεγάρου Σκλαβοκάμπου κρύπται135. Ύπό τοϋ 
άνασκάψαντος καθηνητοϋ Μαρινάτου σκοτεινόν άπλοϋν ορθογώνιον 
δωμάτιον τής βόρειας πτέρυγος τοϋ Μεγάρου έχαρακτηρίσθη ως ιερόν 
λόγφ τοΰ μελανού στρώματος εντός τοϋ οποίου άνάοτροφοι άνευρέθη- 
σαν πολλοί άωτοι κυαθίσκοι. Σημειοΰται ενταύθα ότι έκ τών άνω δω
ματίων τών κειμένων κατά την πλευράν ταύτην τοϋ Μεγάρου προήλ- 
θον τά λίαν ενδιαφέροντα πήλινα σήμαντρα (σφραγίσματα), τών ο
ποίων πολλά έχουν θρησκευτικήν σημασίαν ,36'έκ τούτων προήλθον 
επίσης τό μαρμάρινου κωνικόν ρυτόν, ή μαρααρίνη σφύρα, πηλίνη κε
φαλή ταύρου, ή ωραιοτάτη γεφυρόστομος πρόχους καί ίσως ή μαρμά
ρινη τράπεζα (προσφορών ;) 137. Ώς ύπόστυλον κρύπτην θά εδεχόμην 
την μεγάλην τετραγωνικήν αίθουσαν μέ τούς τέσσαρας τετραγαινικούς * 184

lsl) Βλ. ανωτέρω σ. 444 διά τό αντίλογον Οικίας Β Γυψάδων.
1,s) Hazzidakis, αυτόθι 34.
,5S) Αυτόθι.
184) Αϋιη άπεκαλύφθη κατά τάς εργασίας άποκαταστάσεως. Έσφαλμένως 

εις τό σχέδιον παρά Χατζηδάκη.
Ι3ί) Σπ. Μαρινάτου, Τό Μινωικόν Μέγαρον Σκλαβοκάμπου, ΑΕ 1939 

- 1941, 69 κέξ., σχέδ. είκ. 4 (κρύπτη τίρ. S. σ 74 καί 78' σ. 75 - 76 καί 80 τε
τράστυλος χώρος καί συναφής εστία).

13e) Α ύ τ ό θ ι, σ. 87 κέξ , είκ. 13 - 15, πίν. 3, I καί 4, I -17.
‘,7) Αυτόθι, πίν. 2, είκ. 3, 4, 6.
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στύλους (των οποίων ό εις εχει δεσμευθή εντός τής γωνίας ενός προ- 
βάλλοντος εντός αυτής δωματίου), διότι ό μικρός διαχωριστικός τοί
χος, σχηματίζων είδος τεμένους, απομονώνει τον φυσικόν μετά ρω
γμών βράχον, επί τοΰ οποίου άνευρέθη παχύ πυρίκαυστον στρώμα' ή 
άνεύρεσις μικροσκοπικών κυπελλιδίων 138 εντός τών ρωγμών μετά κε- 
καυμένων οστών ζώων ενθυμίζει την άνάλογον άπόθεσιν εις τάς σχι- 
σμάς τών βράχων ιών Ιερών Κορυφών 139. Ή ύπόθεσις δτι έσχημα- 
τίζετο αυλή έχει κατ’ αυτής την παντελή έλλειψιν άποχετεύσεως. Δύο 
νεολιθικοί πελέκεις, οιτινες άνευρέθησαν πλησίον τοΰ ενός τών στύ
λων καί κατά τό κατώφλιον, είναι υπέρ τής χρησιμοποιήσεως τοΰ ύπο- 
στύλου δωματίου ως ίεροΰ 14°,

ΚΗ) Άνάκτορον Φαιστού. 'Υπόστυλος κεντρική 
κρύπτη141. ’Ανήκει εις τήν MM III περίοδον καί έχει δύο ορθο
γωνίους παραλληλεπιπέδους στύλους, τών όποιων ό πρώτος, παρά τήν 
δίδυμον θύραν, συνδέεται μέ διατοίχισμα μέ τον έναντι δυτικόν τοί
χον, ό δέ έτερος παραμένει εις τό κέντρον τοΰ ούτω δημιουργουμένου 
τετραγωνικού χώρου 142 143. 'Ο εις τών στύλων φέρει χαρακτόν τό σύμβο- 
λον τοΰ κεραυνοΰ. Το δάπεδον είναι πλακόστρωτον. “Ετερον κατά μή
κος διαχώρισμα διαχωρίζει είδος τεμένους. Δύο υψηλότερα δάπεδα αν
τιπροσωπεύουν τάς δύο τελευταίας φάσεις τοΰ νεωτέρου ανακτόρου, έν 
πολύ βαθύτερον, έπίχριστον μέ ερυθρόν ,έπίχρισμα δάπεδον ανήκει εις 
τό πρώτον άνάκτορον 14s. Έπί τοΰ πλακοστρώτου τής κρύπτης άνευρέ
θη άφθονος κεραμεική τής MM III φάσεως. Ό άνασκάψας έδέχθη άρ· 
χικώς τήν εκδοχήν περί ίεροΰ. Ούδέν γνωρίζομεν περί τοΰ άνω ταύτης 
δωματίου.

Τά Μινωικά οικιακά Ιερά 453

138) Αυτόθι, 76, όπου άναφέρονται δύο μόνοι άν δέν μέ άπατφ ή μνήμη 
άνευρέθησαν περισσότεροι. Οί κυπελλίσκοι τοΰ πίν. 2,5 προέρχονται έν μέρει 
έκ τοΰ δωμ. 8.

139) Βλ. Ν. Πλάτωνος, Τό ’Ιερόν Μαζα καί τά Μιν. Ιερά Κορυφής 
«Κρητ. Χρονικά» Ε', 95 κέξ.

14°) Όρθώς χαρακτηρισθέντες υπό τοΰ άνασκάψαντος ώς Ιερά ή μαγικά 
άντικείμενα.

141) Palazzo Minoico di Fest'os I, 122, εΐκ. 51 (σχέδ.).
14S) Δέν άποκλείεται τό έκληφθέν ώς διατοίχισμα νά είναι χαμηλόν πό- 

διον ώς είς τήν κρύπτην τής ΝΑ οικίας Κνωσού (Θ).
143) Τοϋτο πιθανώς δεικνύει δτι τά δωμάτια τοΰ πρώτου "Ανακτόρου εύρί- 

σκοντο, ώς τά αντίστοιχα τής προσόψεως, είς πολύ βαθύτερον επίπεδον καί 
δτι ή νϋν σωξομένη κρύπτη είναι τής πρώτης νεοανακτορικής φάσεως (ΜΜΙΙΙ). 
Βλ. αντίστοιχον ιερόν δωμάιιον μέ βόθρον είς τό κέντρον είς MM I οικίαν 
τής Δυτ. Αυλής (BSA, XXX, 33 κέξ., πίν. XI, I).
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ΚΘ) Άνάκτορον Φαιστού. Βορεία κρύπτη144. Παρά 
την σειράν των θησαυροφυλακείων παρά τά όποια, καταπεσών εκ τού 
άνω ορόφου, άνευρέθη ό περίφημος πήλινος ενεπίγραφος δίσκος της 
Φαιστού, υπάρχει μικρόν τετραγωνικόν δωμάτιον, ελλιπές τον βόρειον 
τοίχον, με τετραγωνικόν στύλον εις τό μέσον, εντός τού οποίου άνευ
ρέθη ολόκληρος σειρά τριποδικών χυτρών καί κατά την ΒΔ γωνίαν 
πλαστικόν πηλινον ρυτόν μορφής ολοκλήρου ταύρου 14‘, άνήκοντος ίσως 
εις την MM III περίοδον, κατά την οποίαν φαίνεται ότι εχρησιμο- 
ποιήθη ή κρύπτη. Είναι προφανές δ'τι δεν δύναται νά πρόκειται περί 
μαγειρείου, αφού τό δωμάτιον ήτο κλειστόν καί σκοτεινόν' τό ρυτόν 
καί ή γειτονία μέ τον θησαυρόν τού ιερού άποδεικνύει δτι ήτο κρύ
πτη λατρείας. Παράπλευρον δωμάτιον περιείχε πλουσίαν συλλογήν ΜΜ 
III αγγείων 146. Τό ά'νω προφανώς μετά κίονος δωμάτιον, επεκοινώνει 
μέ τό άρχειοφυλάκειον ε| ου ό Δίσκος.

Λ) Φαιστός. Κρύπτη Νοτίας Οίκίας147' "Εν τετραγωνι-
δωμάτιον μέ κεντρικόν τετράγωνον στύλον αναγνωρίζεται ως ΜΜ 

ί.ιία κάτω από τά θεμέλια τού ελληνικού ναού τής Ρέας' είναι πλα- 
κόστρωτον καί άναμφιβόλως ήτο σκοτεινόν. ‘Ο στύλος του έχει χαρα- 
κτόν τό σύμβολον τού στάχεος. Άτυχώς δέν άναφέρεται τί άνευρέθη 
επί τόπου. ’Ενδιαφέροντα δμως τεμάχια διακοσμητικών τοιχογραφιών 
σημειοΰται148 δτι προέρχονται άπό τον στενόν άνασκαφέντα άτελώς χώ
ρον τής οίκίας, ίσως καταπεσόντα έκ τού άνω τής κρύπτης δωματίου. 
Ή κρύπτη άνήκει εις την παλαιοανακτορικήν εποχήν. Δέν γνωρίζομεν 
καλώς τά επί τόπου οίκοδομηθέντα νεοανακτορικά κτήρια. 'Υπάρχει ή 
πιθανότης δη διά μέσου των γεωμετρικών χρόνων διετηρήθη ή άνά- 
μνησις τής ύπάρξεως εκεί προελληνικού ιερού, διά τούτο δέ άνιδρύ- 
τθη ναός είς την Ρέαν' άλλως καί ό ελληνικός ναός τής Κνωσού, πιθα
νώς καί αυτός άφιερωμένος είς την Ρέαν 149, έκειτο σχεδόν επί τού χώ
ρου τού κεντρικού 'Ιερού τού ’Ανακτόρου.

ΛΑ) 'Α γ. Τριάς. Κρύπτη Μιν. Έ π α ύ λ ε ω ς 1δ°. Τετράγω- * 14

,44) F e s t ό s I, 357, είκ. 211 (vano XU, 102), II, 392 - 3, είκ. 256.
14δ) Αυτόθι, II, είκ. 257, α. 393.
14β) Αυτόθι, I, 359, είκ. 212.
,4’) Αυτόθι, 170, είκ. 72.
14*) Αυτόθι, 172, πίν. XL, Ε I, 5.
>4*) Ρ. Μ. I, 635, II, 5 - 7, είκ. 2.
1δ0) Rapporto sugli scavi eseguiti ad Hagh. Triada e Festo, 

♦ Mem. R. 1st. Lomb.» XXI - XXII (Ser. Ill), 238 οπού αναγνωρίζεται ότι 
πρόκειται περί κρύπτης 'Ιερού. Β a n t i, Culti, etc. 18, όπου θεωρείται ώς 
αποθήκη.
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νον δωμάτιον έπιμελώς έπενδεδυμένον διά γυψοπλακών μέ τετραγωνι
κόν στΰλον έν τφ μέσψ' σειρά πλακών σχηματίζει κΰκλφ τοΰ στόλου 
τετράγωνον, τό όποιον αφήνει εν τφ μέσψ καί περί τον στΰλον τετρα
γωνικόν βάθυσμα, ως συμβαίνει συνήθως εις τάς κρΰπτας. Τό πλακό- 
στρωτον τοΰτο ήτο προσβατόν διά πλακός από τό κατώφλιον τής θύ- 
ρας. Τόσον ό λοιπός περιβάλλων χώρος, δσον καί τό βάθυσμα έχουν 
δάπεδον πατητού χώματος. Εντός τοΰ δωματίου δεν άνευρέθησαν πί
θοι ή άλλα μεγάλα αγγεία' ή ύπόθεσις δθεν περί αποθήκης οΰδαμοΰ 
στηρίζεται. Εις τό αμέσως γειτονικόν προς δυσμάς δωμάτιον άνευρέ
θησαν τρία ειδώλια λατρευτών καί δυο αναθηματικά ζώδια (κα&ήμενα 
αγρίμια)151' γειτονικόν επίσης είναι τό διαμέρισμα εις τό όποιον άνευ
ρέθησαν άποθηκευμένα τά χαλκά τάλαντα152 * *.’Αμέσως έξω τοΰ δωματίου 
τοΰ 'Ιερού καί παρά την εις αυτό άνερχομένην μικράν καί στενήν κλί
μακα υπάρχουν δυο μικρά δωμάτια τών οποίων ιό έν έχει ολόκληρον 
σειράν κυκλικών λεκανών μέ προεξέχον κέντρον- ενθυμίζει τό αντίστοι
χον διαμέρισμα διακονικού τοΰ Κεντρικού 'Ιερού τοΰ ’Ανακτόρου Κνω
σού (Vat Room). Δεν έξακριβοΰταί τι περί τοΰ πιθανώς άνω τής 
κρυπτής ύπάρχοντος δωματίου. Χρησιμοποίησις τής κρύπτης έγένετο 
κατά την ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια εποχήν.

ΛΒ)'Αγία Τριάδα. Κρύπτη Οικίας περιοχής Θο
λών155. Δωμάτιον έν μέρει διατηρούμενον, αλλά πιθανώς άρχικώς 
τετραγωνικόν, μέ δύο τετραγώνους στύλους κατά τον άξονα τοΰ δωμα
τίου- ό έτερος τούτων φθάνει εις ύψος 1,30 μ. 'Η εποχή χρησιμοποι- 
ήσεως τοΰ δωματίου είναι παλαιοτέρα τής χρονολογίας τών εντός αυ
τού ταφών. At ταφαί, περιορισθεισαι μόνον εις τό δωμάτιον τών στύ
λων, ήσαν εις στρώμα ύψηλότερον τοΰ δαπέδου. Γεγονός είναι ή εν
τός τοΰ δωματίου άνάμιξις τών στρωμάτων, τό κατώτερον δμως, τό 
όποιον δέν περιείχε καθόλου οστά ταφών, ήτο έν μέρει άδιατάρακτον. 
'Οπωσδήποτε αποκλείεται ή τυχαία συγκέντρωσις, μάλιστα είς τόσον 
στενόν χώρον, τών πολυαρίθμων πολυτίμων αντικειμένων, ως έδέχθη 
ή Banti, μέ τήν ύπόθεσιν τής έξ οικιών ευρισκομένων είς ύψηλότερον

Τά Μινωικά οικιακά ’Ιερά

1δ1) Οΰτω ή Banti' άντιθέτως είς τήν προκαταρκτικήν έκθεσιν άναφέ-
ρονται «πολλά ειδώλια» καί υπάρχει πράγματι είς τό Μουσεϊον 'Ηρακλείου
μακρά σειρά τοιούτων. Β ο s s e r t, Alt Kreta* 1937, εί < 311 - 312. B a n t i, 
Culti etc. 19' τά αγρίμια είναι αδημοσίευτα.

1δ2) Ρ. Μ. II, 621, είκ. 391. ’Υπενθυμίζω δτι τάλαντον άνευρέθη είς ιό 
γειτονικόν δωμάτιον τής Κρύπτης Οικίας Α Τυλίσου (ΚΕ).

15S) R. Paribeni, Ricerche nel Sepolchr. di Hagh. Triada, *Moa. 
Ant.» XIV (1905), 720 κέξ., είκ. 22 - 23. Banti, Culti, 23 κέξ., όπου αϋτη 
άρνεΐιαι καί πάλιν νά αναγνώριση δωμάτιον λατρείας.
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επίπεδον τοϋ λόφου κατολισθήσεως. Ή ύπόθεσις χρησιμοποιήσεως 
τοϋ δωματίου ώς ίεροΰ, γενοτιένη παραδεκτή υπό των Nilsson και 
Evans154, κατά τήν γνώμην μου είναι απολύτως δικαιολογημένη. 
Ειδώλια τοϋ τύπου των άνευρεθέντων ουδέποτε εύρίσκονται εις τά
φους 155 * καί είναι ζήτημα αν χρυσά κοσμήματα άποδεικνύοντα επιφα
νή νεκρόν θά ήτο δυνατόν νά άποτελέσουν κτερίσματα ταφής γενομέ- 
νης προχείρως εντός ερειπίων. Τά άνευρεθέντα 168 δικαιολογούν άντι- 
θέτως peculium ίεροΰ μετά τοϋ συναφούς εις αυτό θησαυροφυλα- 
κείου. Τά κύρια είναι: α) τό μέγα εΐδωλον μέ την «πολύμαστον» ε- 
σθήτα (κατά την γνώμην μου εΐδωλον θεότητος)' β) μία σειρά ειδωλίων 
μέ κυλινδρικήν ώς επί τό πλεΐστον έσθήτα εις λατρευτικήν στάσιν 157' 
έν εΐδωλον τής σειράς παριστφ αίωρουμένην μορφήν παιδίσκης επί αι
ώρας, τής οποίας τά στηρίγματα είναι ακριβώς στύλοι μετά πτηνών 
επ’ αυτών 158' γ) άγγεΐον πλαστικόν έξ αλαβάστρου εις μορφήν εγκύου, 
ίσως μάλιστα τικτούσης πιθήκου159' δ) σφύρα εκ γρανίτου' ε) ολόκλη
ρος σειρά χρυσών κοσμημάτων, ίσως διακόσμου ίερείας, άποτελούντων 
εν σύνολον (περιδέραιον έκ συμπαγούς χρυσού μέ άμυγδαλοειδεΐς καί 
σταγονοειδεΐς ψήφους, τρεις ψήφοι εις σχήμα κεφαλών ταύρων καί 
δύο εις σχήμα συσπειρουμένων αϊλούρων, έν περίπαπτον μέ έξ έπ’ αυ
τού αντικείμενα μαγικής σημασίας)' στ) μία σφίγξ κατακεκλιμένη εκ 
στεατίτου, ίσως σπονδικόν δοχεΐον' ζ) επίχρυσα κέρατα ταύρου' η) ει
δώλων χαλκοΰν βοός'θ) ιδιόρρυθμον σκεύος κολουροκωνικόν μέ δπάς, 
άνάλογον ά'λλων θεωρουμένων διά τάς έπ’ αυτών παραστάσεις βουκρά- 
νων καί διπλών πελέκεων 180 ώς ιερών (είδος σαμνίαιν διά τό αίμα 
τών θυσιαζομένων ζώων). Σχεδόν άπαντα (πιστεύω καί τά πήλινα ει
δώλια) χρονολογούνται εις τήν ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

15‘) Ν i 1 s s ο n a, 300 κέξ., 331 σήμ. 7.
155) Βλ. Ν i Is s ο n, I. ά.
15β) Εικόνες παρά Ρ a r ί b e n i, ε. ά. 24 - 47.
*57) Ή Β a n t i, (ε. ά. 24), άπέκλινεν εις χαμηλήν χρονολόγησίν των' δμως 

είναι όμοια καί αντίστοιχα πρός τά άνευρεθέντα εις ιερόν τής δυτικής πτέρυ- 
γος τής Έπαύλεως (αυτόθι σ. 19 κέξ. είκ. 6 - 8), τά όποια θεωρεί ώς ΥΜΙ.

158) Ή Banti, (αυτόθι 23) αμφιβάλλει, διά τήν συμπλήρωσιν τής αιώ
ρας μέ τούς στύλ,ους καί διά τήν ίεράν σημασίαν της. Αντιθέτους ό Nils
son1, 331, σημ. 7.

,6>) Τό σώμα τοϋ πιθήκου άνευρέθη τελευταίως ύπό τοϋ φύλακος καί συ- 
νηρμόσθη ύπ’ έμοΰ εις τήν άρχικώς νομισθεΐσαν άνθρωπίνην κεφαλήν (Pari- 
b e n i, έ. ά είκ. 25).

1β0) Βλ. τά έκ Παλαικάστρου BSA, Suppl. I (1923), πίν. XII καί VIII, 
πίν. XVII, 5 (τό δεύτερον άνευρεθέν μέ ποτήρια διακοσμούμενα διά διπλών 
πελέκεων).
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ΛΙ') Κουμάσα. 'Ιερόν Σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ΰ 1β1. Είς μίαν τών 
οικιών κρύπτη τετράγωνος μέ κίονα (η στύλον) είς τό μέσον, έκ τής 
οποία; προήλθεν ολόκληρος σειρά τελετουργικών σκευών (τεμάχιον τρα- 
πέζης προσφορών, όμοιας τού 'Ιερού τής Φαιστού, κωνική πηλίνη στή
λη, μικρά λιθίνη τράπεζα προσφορών, βαίτυλος μορφής τροχού τρο
χαλίας καί τινα αγγεία)1β2. Είς μεταγενεστέραν, μετανακτορικήν περίο
δον ανήκουν τά εντός τού ιερού άνευρεθέντα ευμεγέθη κυλινδρικά 
σκεύη μέ τάς οφιοειδείς λαβάς ,63. Άτυχώς δεν έχομεν περισσότερα; 
πληροφορίας περί τής ένδιαφεροΰσης ταΰτης κρύπτης.

ΛΔ) Άπεσιοκάρι. Κρύπτη Θολωτού τάφου,βί. Τό προ 
τής εισόδου τού τάφου χαρακτηριστικής μορφής τετράγωνον δωμά- 
τιον, μέ τετραγωνικόν στύλον είς τό μέσον, συνδεόμενον μέ βοηθητι
κόν χώρον διά τοίχου διαχωριζόμενου, προθάλαμον καί οπίσθιον δω- 
μάτιον, διά τού οποίου γίνεται ή είσοδος είς τον θόλον, όρθώς ήρ- 
μηνεύθη υπό τού άνασκάψαντος ως δωμάτιον λατρείας. Ούδε- 
μία ταφή εύρέθη εντός αΰιοϋ, άπέδωσεν όμως τινά τών μάλλον χαρα
κτηριστικών λίθινων καί πήλινων αγγείων, χρονολογουμένων εις τήν 
αμέσως πρό τής παλαιοανακτορικής εποχής ΜΜ Ια καί τήν άρχομέ- 
νην πσλαιοανακτορικήν ΜΜ Ιβ περίοδον. Σημαντική είναι ή άνεύ- 
ρεσις είς τήν στενήν πλευράν τού προθαλάμου θρανίου έκ πλακός έξα· 
γωνικής, προφανώς ίερδς τραπέζης" πρό ταύτης συσσωμάτωμα άπέδι- 
δεν αόριστον μορφήν ανθρώπου, τού όποιου τεχνητώς άπεδόθη ό όμ- 
φαλός 16\ Ούτω έπεβεβαιώθη ή εντός τής κρύπτης νεκρική λατρεία.

ΛΕ) Γουρνιά. Κρύπτη Οικίας Εε16β. Τετραγωνικόν δω
μάτιον μέ τετράγωνον στύλον είς τό μέσον' έχει προθάλαμον καί άλλο 
μικρόν διαμέρισμα, ίσως βοηθητικόν. ’Έξω αμέσως τής κρύπτης άνευ- 
ρέθη τρίωτος άμφορεύς μέ διακόσμησιν διπλών πελέκεων συνδυαζομέ-

457

161) Xanthudides, Vault. Tombs of Messara, σ. 50. «Arch. Anzei- 
ge>, 1907, 108. Δυστυχώς τό Ιερόν παρέμεινεν άδημοσίευτον.

Ιβί) Αυτόθι, πίν. XXXIII.
18ί) Ό καθ. Μαρινάτος πρώτος άπέδειξεν δτι τά 4 σωληνωτά σκεύη απο

τελούν δύο μόνον καί ότι ανήκουν είς τήν ΥΜ III περίοδον (βλ. Μαρινά
του, Αί Μινωικαί Θεαί τού Γάζι, 1937, σ. 284, υποσ. 3).

le4) Fr. Matz, Forschungen auf Kreta, Berlin 1950 (Aug. Schor- 
gendorfer. Fin mittelminoisches Tholosgrab bei Apesokari σ. 18 (Ra- 
um G.) πίν. 16, 18 (1 - 2).

1βί) Αυτόθι 19· ό άνασκαφεύς θεωρεί δτι τό είδωλον έκειτο άρχικώς επί 
τής πλακός, τήν όποιαν θεωρεί ως βωμόν.

16e) Boyd - Hawes, Gournia, Philadelphia, 1908. Βλ. γενικόν σχέδιον 
τής πόλεως.
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νων μέ τον ιερόν κόμβον, συνδυαζομένην μέ πλούσιον φυτικήν ,β7. Άτυ- 
χώς οΰδέν πλέον γνωρίζομεν περ'ι τής κρυπτής τούτης κ«'ι τοΰ ϊσως 
υπέρ αυτήν κειμένου δωματίου μετά κίονος. Έχρησιμοποιήθη κατά 
την ΥΜ Ια περίοδον.

ΛΣΤ) Ψείρα. Κρύπτη Οικίας Β1β8. Τετραγωνικόν δωμά- 
τιον, άπομεμονωμένον από τό λοιπόν συγκρότημα δωματίων καί τό 
όποιον είχε κλιμακωτήν πρόσβασιν. Περί αύτοϋ δεν έχομεν ακριβέστε
ρος πληροφορίας δεν φαίνεται νά υπάρχουν λείψανο κεντρικού 
στύλου, εντός όμως αύτοϋ άνευρέθη ό θαυμάσιος πίθος μέ την διακό- 
σμησιν των βουκράνων, μεταξύ των κεράτων των οποίων εμφανίζεται 
ό διπλούς πέλεκυς, καί σειράν όλην διπλών πελέκεων‘“9. Ή αύτή οι
κία έχει καί άλλο ιερόν μέ θρανίον (βλ. κατωτέρω), Έχρησιμοποιήθη 
κατά τήν MM IIΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

ΛΖ) Ψείρα. Κρύπτη Οϊκί ας Δ110. ’Ορθογώνιον δωμάτιον 
μέ ένισχυμένους τοίχους καί μέ δύο αντηρίδας ένισχυτικάς, προφανώς 
ϊνα ύποβαστάσουν τό μέγα βάρος τοΰ άνω δωματίου' έχει κατά τό μέ
σον παραλληλεπίπεδον στύλον. Είναι επιμελώς πλακόστρωτον, ως καί 
τό γειτονικόν του τό οποίον έχρησιμοποιήθη ως αποθήκη τοΰ πρώ
του. Ότι τό διαμέρισμα ήτο σημαντικόν απέδειξε τό γεγονός ότι εκ 
τών εννέα πίθων τοΰ τελευταίου δωματίου δύο ήσαν λαμπρότατα δια- 
κεκοσμημένοι μέ πλέγμα σπειρών καί ένεφάνιζον ωραίαν πλαστικήν 
άπόδοσιν τοΰ χείλους1". ’Ανήκει ε!ς τήν ΥΜ Ια περίοδον.

ΛΘ) Παλαίκαστρο. Κρύπτη Οικοδομικού τετραγώ
νου δ178. Έπίμηκες διαμέρισμα αριστερά τφ είσερχομένψ εις τό μέ- 
γαρον 19 μέ τετραγωνικόν στύλον «in situ». Θά έδίσταζέ τις νά θεω- 
ρήση ως κρύπτην ιερού τό δωμάτιον τούτο, αν δέν εύρίσκοντο παρά 
τον στύλον αί βάσεις τών τριών κιόνων τοΰ αντιστοίχου δωματίου τού 
άνω ορόφου (’ίσως καί ενταύθα τρικιονίου ιερού).

Μ) Παλαίκαστρο. Κρύπτη Οικοδομικού τετραγώ
νου π17*. Σχεδόν τετραγωνικόν δωμάτιον μέ τετράγωνον στύλον εις * 171

Ν. Πλάΐωνος

le7) Gournia, αυτόθι, πίν. IX, 28.
1ββ) R. Seager, Excav. on the Island of Pseira, Philad. 1910, a. 26, 

σχέδ. πίν. I.
1ββ) Αυτόθι, πίν. VII.
17°) Α ύ τ ό ϋ· ι, 15, σχέδ. πίν. I.
171) Αυτόθι, 28, είκ. 9.
17a) BSA IX, 293 (δωμ. δ 20), σχέδ. πίν. VI.
■7‘) BSA XI, 287, σχέδ. πίν. XIII (δωμ. 27).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:12 EEST - 54.161.213.156



Τά Μινιοικά οίκιακά ιερά

τό μέσον. Δυστυχώς άγνοούαεν τί εύρέθη εντός τής κρυπτής ταύτης' 
έκ δωματίων δμο)ς τής αυτής ο’ικίας προήλθον δΰο ρητά διακοσμού- 
μινα μέ τά ιερά κέρατα και τά όποια ανήκουν εις την εποχήν τής ά· 
ναχρησιμοποιήσεως τής οικίας (ΥΜ ΙΙΙα) "4. Πιθανώς ύπήρχεν άνω 
αντίστοιχον μετά κίονος δωμάτιον. Ή κρυπτή εχρησιμοποιήθη από 
την ΥΜ Ια περίοδον.

ΜΑ) Παλαίκαστρο. Κρύπται οικοδομικού τετραγώ
νου χ Πδ. Είναι γνωστόν δτι τό τέμενος καί ό ναός τοΰ Δικταίου Διός 
έξετείνοντο έν μέρει επί τοΰ οικοδομικού τετραγώνου χ, τοΰ οποίου τά 
λείψανα τών οικιών έκαλύφθησαν από παχύ στρώμα πλήρες αναθημά
των καί τμημάτων αρχιτεκτονικής πηλοπλαστικής. Τοΰτο δεν είναι 
άνευ σημασίας διά τό ίδιότυπον καί μορφής κρύπτης τετράγωνον δω
μάτιον χ 66 κατά την βορείαν γωνίαν τοΰ οικοδομικού ύστερομινωι- 
κοΰ I συγκροτήματος, εις τό δάπεδον τοΰ οποίου σχηματίζεται διά κο
νιάματος έν τετραγώνφ ελληνικός σταυρός"6. Τό αμέσως γειτονικόν 
δωμάτιον είχεν εις τό κέντρον τοΰ δαπέδου του μονόλιθον μεγάλην 
δρθογωνίαν πλάκα. Άμφότερα τά δωμάτια είναι υπόγεια καί πιθα
νώς ήσαν προσβατά έκ τών άνω. Εις τά αμέσως γειτονικά θεμέλια 
διαμερίσματα 61,62 άνευρέθησαν, προφανώς καταπεσόντα έκ τοΰ άνω 
ορόφου, 35 λίθινα αγγεία (μέ τά είς γειτονικά διαμερίσματα άνευρε- 
θέντα 46) ln‘ μεταξύ τούτων είναι θαυμάσιον ρυτόν έκ λιπαρίτου ωο
ειδούς έπιμήκους σχήματος, τρία αγγεία μορφής σπυρίδος, καί μαρ
μάρινη σφύρα. Τό σύνολον τοΰτο άναμφιβόλως άνήκεν είς θησαυρόν 
ιερού καί έχει τό αντίστοιχόν του είς τον θησαυρόν τών λίθινων αγ
γείων τοΰ Κεντρικού Τεροΰ ’Ανακτόρου Κνωσού. Είς τον αυτόν θη
σαυρόν άνήκεν έξοχος ανακτορικού ρυθμού πρόχους μέ διακόσμησιν 
έλισσομένου φυλλώματος "8. Οιίτω φαίνεται λίαν πιθανή ή ύπαρξις 
άνω αντιστοίχου προς τάς κρύπτας ιερού. Ή παρουσία σημαντικών 
ιερών είς τό οικοδομικόν τετράγωνον χ — πλήθος ιερών αντικειμένων 
έν συνδυασμφ μέ ιερόν μετά θρανίου (βλ. κατωτέρω) — καί έπίσης είς * * * * * * *

459

”4) BSA X, 214, είκ. 5.
"δ) BSA XI, 278 - 279, είκ. 9 (δωμ. 66 καί 64).
"*) Οΰδεμία αμφιβολία υπάρχει δτι ή άπόδοσις τοΰ σταυρού έχει ενταύθα

συμβολικήν έννοιαν. Περί τοΰ σταυρού ώς συμβόλου βλ. Picard, αΰτ, 158,
Nilsson3, 421 κέξ., Ρ. Μ. I, 515 κέξ., BSA IX, 90. ’Υπάρχουν πλεϊσται 
δσαι αποδείξεις τής ίερΰς συμβολικής σημασίας τοΰ σταυρού, τήν οποίαν παρά 
ταΰτα ήρνήθη ό Nilsson.

”7) BSA Suppl. I (1923), 132 κέξ., πίν. XXX (τό έκ λιπαρίτου ρυτόν 136 
είκ. 117, όπου τοΰτο έσφαλμένως έθεωρήθη ώς έκ στεατίτου).

"8) BSA IX, 280, είκ. II.
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τό γειτονικόν π, δπου πιστοποιείται ή ΰπαρξις σημαντικοί στρώματος 
θυσιών μετά πολλών αναθημάτων καί σκευών ιερών, μάλιστα εις σχή
μα πλαστικών ρυτών κεφαλής ταύρου 179, ερμηνεύει ίσως την κατά χώ
ραν ΐδρυσιν τοΰ ελληνικού ίεροϋ τοΰ Κρηταγενοΐς Δικταίυυ Διός.

MB) Ζάκρο. Κρύπτη Οικίας Α180 181. Δωμάτιον τετραγωνι
κόν μέ τετράγωνον στύλον προς τό βάθος καλυπτόμενον διά κονιάμα
τος χρώματος κυανοί" εντός του δωματίου καί δεξιά τής εισόδου ύπήρ- 
χεν επί τοΰ δαπέδου σύστημα δυο λεκανών, τών οποίων ή μεγαλύτερα 
έχυνε τό υγρόν της εις μικροτέραν δευτέραν ι>1. ’Όπισθεν ακριβώς τοΰ 
στόλου υπήρχε γωνιακόν παχύ έκ πλίνθων διαχώρισμα, άπομονοίν ε
σώτερον διαμέρισμα. Ό στύλος δεν έξεπλήρωνε τεκτονικήν λειτουρ
γίαν, καί διά τούτο ό άνασκάψας Hogarth δεν αποκλείει την ύπό- 
θεσιν δτι ήτο ιερός. Εις τό αμέσως γειτονικόν αριστερά δωμάτιον 
άνευρέθη συνολον χαλκών εργαλείων καί μέγα πλήθος (άνω τών 500) 
σφραγισμάτων επί πηλοί (σημάντρων) μετά τινων πινακίδων γρα
φής *82. Τά θέματα τών σημάντρων σχετίζονται μέ την λατρείαν καί 
μέ αλλόκοτα δαιμονικά δντα. Εσώτερον ύπήρχεν άπού)ήκη μέ πλήθος 
πίθων. Ούδέν γνωρίζομεν περί τών αντιστοίχων άνω δωματίων. Ή 
οικία είναι ΥΜ I.

ΜΓ) Ζάκρο. Κρυπτή Οικίας Δ183. ’Ορθογώνιον μάλλον τε
τραγωνικόν δωμάτιον μέ τετράγωνον στύλον εις τό μέσον" επικοινωνεί 
διά τριών βαθμιδών μέ εσώτερον διαμέρισμα. Ή κρύπτη ήτο υπό
γεια καί ό άνασκάψας πιστεύει δτι κλΐμαξ κατήρχετο εκ του αντιστοί
χου δωματίου άνω (πολύ πιθανόν μετά κίονυς) διά τών στενών αδιε
ξόδων του βορείου τοίχου" ταίτα δμως, λαξευτά εντός του βράχου, 
ϊσως προωρίζοντο δι’ ιερόν σκοπόν, διότι τό εν τούτων έχει εκτισμέ- 
νον εντός του τοίχου λίαν έπίμηκες δίωτον άγγεΐον μέ τετρημένον 
πυθμένα (διά σπονδάς ;) καί προ τής εισόδου του ή μικυκλικόν βάθρον.

Π·) BSA XI, 287 (κυρίως άνω ιών δωμ. 41 καί 43).
“°) BSA VII, 130 κέξ., σχέδ. είκ. Β.
181) Ό άνασκάψας ήρμήνευσεν ώς wine - press. Ουδόλως δμως άποκλείε- 

ται ή διά τελετουργικούς σκοπούς χρησιμοποίησις τοΰ συστήματος λεκανών, 
άφοΰ έξ άλλων ενδείξεων φαίνεται πολν πιθανή ή χρήσις τών λεκανών διά 
καθαρμούς εις τάς κρύπτας.

18ϊ) Αυτόθι, σ. 132 κέξ. είκ. 44 - 45. Τά σφαγίσματα έδημοσιεύθησαν 
έν JHS XXII, 76 κέξ., πίν. VI - X. BSA XVII, 254 - 265 καί υπό Doro 
Levi, cAnnuario» VIII - IX, σ. 157 κέξ , πίν. XV - XVIII.

16ί) BSA VII, 134, σχέδ. είκ. Β καί πίν. IV, 4. Άτυχώς ή δημοσίευσις 
τών Οικιών Ζάκρου είναι λίαν άτελής.
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Πίθοι δεν άνευρέθησαν εντός τού δωματίου- ούδέν χαρακτηριστικόν 
άντικείμενον ανευρέθη εντός αυτού. Ή Οικία ανήκει εις τήν ΥΜ I 
εποχήν.

Έξω τής Κρήτης αί κρΰπται των τετραγώνων κιόνων είναι σπα- 
νιώταται καί δεν απαντούν είμή εις κτήρια τής παλαιοτέρας μυκηναϊ
κής περιόδου οϊκοδομηθέντα υπό άμεσον κρητικήν έπίδρασιν ή καί 
υπό Κρητών. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι :

ΜΔ) ’Ανάκτορο ν Μυκηνών. 'Υπόστυλος κρύπτη184. 
Κάτω τοΰ προθαλάμου τοΰ άνατολικώς τής αυλής οικοδομήματος άνε- 
σκάφη μέρος τής ύποστύλου κρύπτης, τετραγωνικού δωματίου έχοντας 
τετράγωνον στύλον εις τό μέσον, τής οποίας ή οΐκοδόμησις ανάγεται 
εις χρόνους προηγηθέντας τής αρχής τής YE IIIu εποχής, εις ήν ανή
κουν τά όστρακα τής έπιχώσεως 185 186. “Αφθονα κωνικά κύπελλα καί τε- 
μάχιον ωραίου λίθινου ρυτού 185“ μαρτυρούν τήν παλαιόθεν τελετουρ
γικήν χρήσιν τού δωματίου.

ΜΕ) Φυλακω π ή Μήλου. Οικία Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ι ώ ν 1,β. 
Εις σχεδόν τετραγωνικόν δωμάτιον μιας εκ των καλυτέρων φκοδομη- 
μένων οικιών τού δευτέρου συνοικισμού (ΜΜ ΙΙΙβ) ανευρέθη τετρα
γωνικός στύλος έκ κυβολίθων, τών οποίων δύο Ισώζοντο κατά χώραν. 
Εις τό θεμελιακόν τούτο διαμέρισμα θά εγίνετο ή κάθοδος διά κατα
πακτής καί άναμφιβόλα)ς τούτο ήτο σκοτεινόν. "Ο στύλος έκειτο πλη
σίον τοΰ ενός τών τοίχων καί προφανώς δεν έξετέλει στατικήν λει
τουργίαν. Ερυθρόν κονίαμα άπέδειξεν δτι οΰτος ήτο έπικεχρισμένος. 
“Αφθονα τεμάχια τοιχογραφιών άνευρέθησαν εντός τής κρύπτης 187 *, 
προελθόντα έκ τού άνω δωματίου καί παριστώντα θέμα μέ χελιδο
νόψαρα καί κυρίας, ών μία καθημένη επί δίφρου. Τό αμέσως έν συ
νεχείς θεμελιακόν δωμάτιον έδωσεν επίσης, προελθούσαν έκ τοΰ άνω 
διαμερίσματος,τήν ωραίαν τοιχογραφίαν μέ τήν ζώνην τών κατεσπαρ- 
μένων κρίνων. Εις τό έκ τής ετέρας πλευράς γειτονικόν δωμάτιον ά-

|84) Allan Wace, Mycenae, Princeton 1949, 75, σχέδ. 4 (άρ. δωμ. 61). 
πίν. 93. BSA XXV, 181, πίν. XXXII.

185) BSA αυτόθι 181, 183 είκ. 36.
185α) Τό ρυτόν δέν φαίνεται νειότερον τής YE I εποχής καί εχει τά αντί

στοιχα του εις τά ρυτά τοΰ Κεντρικού Θησαυροφυλακείου Κνωσοϋ.
186) Rxcav. at Phylakopi, London 1904, 17, είκ. 8 σχέδ. 26 σ. 40.
m) Αύτόθι, πίν. III (χελιδονόψαρα), είκ. 60 - 63 (γυναικών τεμάχια)

είκ. 64 (κρίνα).
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νευρέθη λιθόκτιστος υψηλός αποθέτης 188 (ανάλογος τής Οικίας Α Πρα- 
σάς) δστις απέδωσε πλήθος κωνικών κυπέλλων, υφαντικών βαρών και 
λύχνον εκ στεατίτου.

ΜΣΤ) Φυλακωπή Μήλου. Οικία Μονολιθικού Στύ
λου 189 *. Εις γειτονικήν κατοικίαν δευτέρα κρύπτη είχε μονολιθικόν στύ
λον κατά τό κέντρον σχεδόν τού τετραγωνικού δωματίου. Είς τό αμέ
σως προς δυσμάς υπηρετικόν διαμέρισμα άνευρέθη βάσις κίονος, πε- 
σούσα προφανώς εκ τού άνω δωματίου. ’Ίσως έξ αυτού προήρχοντο 
πέντε ιδιόρρυθμα μετά ποδός σκεύη, πιθανώς τής κατηγορίας τών θυ- 
μιατηρίων 19ι). Τά σκεύη ταΰτα είναι τελετουργικά. ’Αγγεία περιέχοντα 
ερυθρόν χρώμα άνευρέθησαν επί τού δαπέδου παρά τον στύλον191 *. 
Πλακόστρωτος ΥΜ III αποθέτης άνευρέθη υψηλότερου, καί κάτω τού
του άνεφάνη πλάξ ετέρου παλαιοτέρου. ’Ίσως εις τούτον ανήκε χαλ- 
κούν δίωτον άγγειον. 'Ωραία τοιχογραφία μέ σπείρας, ρόδακας και 
θυσάνους άνευρέθη είς τό άμέσως πρός νότον γειτονικόν δωμάτιον 193 194. 
Ή ύπόθεσις δτι καί είς τάς δύο περιπτώσεις τού συνοικισμού Φυλα- 
κωπής πρόκειται περί ιερών δωματίων μετά κρυπτών εγένετο δεκτή 
υπό Ίων κυριωτέρων επιστημόνων τών άσχοληθέντων μέ τήν μινωικήν 
θρησκείαν 193.

Ό ως άνω κατάλογος τών Κρυπτών δεν εξαντλεί πάντα τά γνω
στά παραδείγματα. 'Υπάρχουν και περιπτώσεις κρυπτών είς τάς οποίας 
δεν υπάρχουν ενδείξεις ίεράς αυτών χρησι μοποιήσεως καί δέον νά θε- 
ωρηθή ώς βέβαιον δτι τά δωμάτια μέ τούς τετραγώνους στύλους δεν 
έχρησιμοποιήθησαν πάντοτε διά σκοπούς λατρείας191. Τά άνωτέρω 
δμως παραδείγματα είναι ικανά νά παράσχουν αποδεικτικήν βάσιν εις

1SS) Αυτόθι, σ. 16, είκ. 7.
199) Αυτόθι, σ. 18, είκ. 9, πίν. I (G 3, δωμ. 4).
19°) Αυτόθι, σ. 138, είκ. 110. Άνάλογον έκ Τυλίσου (Hazzidakis, 

Villas Min. πίν. I).
191) Άνάλογον είδομεν είς τό γειτονικόν δωμάτιον τής Κρύπτης τής Οίκίος 

Α Τυλίσου (ΚΕ).
,93) Αυτόθι σ. 78, είκ. 66.
19S) Nilsson3, 243, Hogarth, BSA VI 76, Evans, Tomb of D. 

A. 66, Pillar Cult, σ 13.
194) Π. χ. είς τό ’Ανάκτορου τών Μαλίων υπόστυλοι α’ίθουσαι είναι πλήν 

τής VII, 4 (Ίεροϋ) αί VII, II, IX 1, IX 2, X 2, IV 1, IV 2, μετά κεντρικού 
δέ κίονος ή XXI I (πίν. XXXV τού 2me Rapport). Πολύ άμφίβολον είναι άν 
τό δωμάτιον ιών αρχείων (III, 3) είναι ιερόν ώς κατ’ άρχάς ένομίσθη' βλ. 
BCH 1923, 533 (αλλά Chapouthier, Ecrit. Minoennes de Mallia, 3, 
είκ. 3).
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την ύπόθεσιν χρησιμοποιήσεως σκοτεινών θεμελιακών δωματίων, ως 
επί τό πλεΐστον τετραγωνικών και μέ ιετραγώνους στόλους εις τό μέ
σον, δι’ ωρισμένους σκοπούς της λατρείας.

"Ας συγκεφαλαιώσωμεν νΰν τά στοιχεία τά χαρακτηρίζοντα τάς 
κρύπτας ώς δωμάτια ιερών τελετουργιών 195:

Α) Θέσις τών κρυπτών. Προκύπτει σαφώς δτι αϊ κρύπται 
τών ’Ανακτόρων κατεΐχον κεντρικήν θέσιν εις ομάδα δωματίων άποτε- 
λούντων εν τφ συνόλφ των τό 'Ιερόν. Εις τά τρία ανάκτορα αί κρυ
πτοί τοΰ κυρίως 'Ιερού (A, ΚΔ καί ΚΗ) ευρίσκονται ακριβούς εις τό 
μέσον τής Δυτικής Πτέρυγος. 'Υπάρχουν δμως εντός τών ανακτόρων 
καί άλλαι κρυπται, συνδεόμενοι μέ τάς εισόδους (εις τό Άνάκτορον 
τής Κνωσού μέ την Βορείαν (Δ), Βορειοδυτικήν (Β) καί τά Προπύ
λαια (Γ) εις την Φαιστόν ΐσως μέ τήν Βορείαν (ΚΘ)). Εις τό Μικρόν 
Άνάκτορον Κνωσού άμφότεραι (Ε καί ΣΤ) ευρίσκονται εις τήν νο- 
τίαν πτέρυγα. Εις τά λοιπά μέγαρα καί τάς οικίας ευρίσκονται εις τό 
ισόγειον ή υπόγειον τής οικίας, άλλ’ ή θέσις των εντός αυτής δέν είναι 
πάντοτε ή αυτή. Πολλάκις είναι φανερόν δτι έπεζητεΐτο ή άπομόνωσις 
τής κρύπτης196 197. "Οτι ύπήρχεν άρχήβεν ή πρόθεσις νά συνδεθούν μέ 
τήν γήν είναι φανερόν' πολλαί έξεσκάφησαν εντός τής γής, ενίοτε μά
λιστα μετά πολλοΰ κόπου εντός τοΰ βράχου 19?, δστις ακολούθως ενε- 
δύθη διά τοίχοον ούχί σπανίως έκ πελεκητών λίθων. ’Άλλοτε ή κάθο^ 
δυς είς αύτάς (όπως εις τήν περίπτωσιν τών Κρυπτών τοΰ Κεντρικού 
'Ιερού (Α) καί τής Β. Νησίδος (Β) ’Ανακτόρου Κνωσού) έγίνετο 
δι’ ολίγων βαθμιδών. Είς πολλάς δέ περιπτώσεις αύται είναι θεμέλια 
διαμερίσματα τών οικοδομών είς τά όποια ή κάθοδος γίνεται προφα
νώς διά καταπακτών 198.

Β) Μορφή τών κρυπτών. Σχεδόν κατά κανόνα τό δωμάτιον 
- κρύπτη ή είναι τετραγωνικόν τό σχήμα μετά ενός στύλου είς τό κέν- 
τρον ή ορθογώνιον έπίμηκες, είς περίπτωσιν καθ’ ήν οί στύλοι είναι 
περισσότεροι τού ενός 199. ’Ολίγα παραδείγματα υπάρχουν κρυπτών ε-

*96) Παραπομπαί είς τάς δημοσιεύσεις βλέπε είς τόν Κατάλογον τών Κρυ
πτών οπού παραπέμπουν τά παρατιθέμενα αριθμητικά γράμματα.

196) Βλ. τήν Κρύπτην Οικίας Γ Τυλίσσου (ΚΣΤ) δπου ή θύρα έτοποθετή- 
θη υπό τήν sottoscala και δι’ σύτης ή είσοδος έγίνετο μέσω εσωτερικού δια
δρόμου.

197) Κρυπται Γ, Δ, Ε, Η, IB, ΙΖ, ΚΒ, Λ καί ΛΒ, ϊνα παραλείψω τάς υπο
γείους κρύπτας τών τάφων.

1,β) Κρυπται Γ, Η, ΙΕ, Μ καί ίσως ΙΔ, ΙΖ, ΛΒ, ΜΓ.
1,9J Τετράγωνοι αί A, Β, Γ, ΣΤ (ή μία), Ζ, Θ (δυο), ΙΑ, ΙΓ, ΙΕ, ΙΣΤ,
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πιμήκων μετά ενός στόλου, άλλα και εκεί υπάρχει ή τάσις νά τετρα- 
γωνισθή τό δωμάτιον 20°. 'Ο τετράγωνος στΰλος εις τό μέσον είναι κύ
ριον γνώρισμα' σπανιώτερον οί στύλοι είναι παραλληλεπίπεδοι τήν 
μορφήν * 201 202 * *' πάντοτε είναι ίσοπλατεΐς και1)’ δλον το μήκος των. Εύρί- 
σκονται σχεδόν πάντοτε κατά τον άξονα τοΰ δωματίου και εις τό κέν- 
τρον εφ” δσον είναι εις, εις ΐσας δέ σχεδόν αποστάσεις δίαν είναι πε
ρισσότεροι. 'Υπάρχουν παραδείγματα τινα κατά τά όποια ό στύλος ή 
οι στύλοι δεν είναι εις τό μέσον, υπάρχει δμως πάντοτε άποχρών λό
γος τής παρεκκλίσεως ταύτης 20\ Τινές ήθέλησαν νά υποστηρίξουν ότι 
ό στύλος ήσκει απλώς λειτουργίαν στηρίξεως 208. Τούτο δεν είναι αλη
θές, διότι σχεδόν κατά κανόνα τά δωμάτια των κρυπτών είναι πολύ 
μικρά και πολλά γειτονικά ταιν είναι πολύ μεγαλύτερα χωρίς νά έχουν 
ενδιάμεσα στηρίγματα' εις τάς περιπτώσεις μάλιστα κατά τάς όποιας 
ό στΰλος εύρίσκεται πολύ πλησίον τού τοίχου είναι φανερόν δτι ό στύ
λος δεν ήσκει λειτουργίαν στηρίξεως 2°4. Βεβαίως οί στύλοι εις τάς πε- 
ρισσοτέρας τών περιπτώσεων έστήριξαν άνω κίονας (τών οποίων πολ- 
λάκις άνευρέθησαν αί βάσεις) 205 *' διερωτάται δμως τις διατι ούτοι δεν 
έστηρίχθησιτν εις τούς θεμελιακούς τοίχους, τών όποίαιν οί περισσό
τεροι είναι λίαν ισχυροί. Ή υπαρξις στύλων εις πολύ μικρά δωμάτια 
φαίνεται μάλλον περίεργος αν λάβη τις ύπ’ ό'ψει δτι αί ύπεράνω τού 
των διασταυρούμενοι δοκοί ήσαν παχύτατοι καί έκ λίαν στερεού ξύ
λου, ως απέδειξαν αί περιπτώσεις δύο κρυπτών τής Βασιλικής Έπαύ- 
λεως (I) καί τού Νοτίου Βασιλικού Τάφου (ΙΗ) Κνωσού), δπου Ισώ- 
θησαν εις τούς πλευρικούς τοίχους αί φωλεαί στερεώσεώς των’ επομέ
νως ήτο περιττή ή πρόσθετος στήριξις. Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει 
δτι ή μορφή τής κρύπτης μετά στύλων έδημιουργήθη απλώς διά θρη
σκευτικούς λόγους, αλλ’ δτι άπαξ καθιερώθη δΤ ώρισμένα ιερά ή μορ
φή τής ύποστύλου αιθούσης, έχρησιμοποιεΐτο ακόμη καί εις περιπτώ
σεις καθ’ άς ό στύλος ήτο περιττός. Έξ άλλου φαίνεται δτι υπάρχουν

464

ΙΖ (ή μία), ΙΘ (δύο), Κ, ΚΑ (ή μία), ΚΕ, ΚΣΤ, ΚΖ (ή μία) καί ΚΘ. ’Ορθο
γώνιοι αί Δ, Ε, Η, I, ΙΒ, ΙΔ, ΙΖ (δύο), ΚΑ (ή μία), ΚΒ, ΚΔ, ΚΖ (ή μία), ΚΗ, 
ΛΖ καί ΛΘ.

20°) Πρβλ. τήν κρύπτην Φυλακωπής ΜΕ δπου εΤς τοίχος μετετοπίσθη πέ
ραν τοΰ τοίχου τής λοιπής οικίας ΐνα τετραγωνισθή τό δωμάτιον.

201) Βλ. κρύπτας Φαιστού ΚΗ καί Ψείρας ΛΖ.
202) Βλ. κρύπτας ΛΘ, MB καί ΜΕ.
208) Nilsson 2 245 καί Banti, Festos II, 513.
201) Ουτω εις τήν κρύπτην MB Ζάκρου.
2"5) Βάσεις έπεσαν έκ τών άνω εις τάς κρύπτας Α, Ε, ΙΑ, ΙΓ, ΙΕ, ΛΘ

καί ΜΣΤ.
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παραδείγματα ιερών κρυπτών δίνευ στΰλου εις τό μέσον 20β. Εις τάς 
περιπτώσεις ταΰτας δεν είναι εύκολον να διακριβωθή αν τον λί
θινου στΰλον ύπεκατέστησε ξύλινος. ’Αξιοσημείωτος είναι ή έμμονή 
εις την χρησιμοποίησιν λίθινου στΰλου, ενώ ήτο πρόχειρος ή στήριξις 
διά πεσσών εκ ξΰλου (άπασαι αί παραστάδες, ακόμη και λίαν εύμεγέ- 
θεις, είναι ξΰλιναι, κατά κανόνα δέ οί κίονες). "Οτι εις πολλάς περι
πτώσεις έχρησιμοποιήθησαν και μονολιθικοί στύλοι * 207 δέον νά ση- 
μειωθή δλως ιδιαιτέρως, διότι τοΰτο προϋποθέτει τεράστιον κόπον καί 
δαπάνην.

Σχεδόν πάντα τά δωμάτια τών κρυπτών έχουν γίνει μέ μεγίστην 
επιμέλειαν, ή οποία δεν θά έδικαιολογεΐτο εις την περίπτωσιν χρησι- 
μοποιήσεώς των ως απλών αποθηκών 2“8, ήτις καί δι’ άλλους λόγους, 
ως θά ίδωμεν, αποκλείεται. Εις τάς πιρισσοιέρας τών περιπτώσεων 
υπάρχει πλακόστρωτον εξ ωραίων μεγάλων ορθογωνίων πλακών οι 
τοίχοι είναι έπενδεδυμένοι μέ μεγάλας γυψολιθικάς πλάκας. Είναι τε
λείως άπίθανον ότι τοιαΰται λαμπραί επενδύσεις, αΐτινες άπήτουν πο
λύ μεγάλην δαπάνην καί κόπον, έγένοντο δι’ άπλάς άποθήκας ή δι’ ό- 
λως δευτερεΰοντα δωμάτια. Είναι αξία σημειώσεως ή περίπτωσις καθ’ 
ήν μόνον τό ήμισυ τής κρυπτής είναι πλακόστρωτον, τοϋ υπολοίπου 
δαπέδου ό'ντος υψωμένου κατά μίαν βαθμίδα καί έστρωμένου διά κο
νιάματος (ΚΣΤ, Κρυπτή Οικίας Γ Τυλίσου) 209 *. Πολύ ενδιαφέρουσα 
είναι ή περίπτωσις τής κρύπτης, ΜΑ Παλαικάστρου, τής οποίας τό 
δάπεδον παρουσιάζει διά κονιάματος μέγα σχήμα ελληνικού σταυ
ρού.

Αυτό τό όποιον φέρει περισσότερον προς τήν ύπόθεσιν Κρυπτών 
'Ιερών είναι ώρισμένη εντός αυτών διάταξις, ήτις φαίνεται ότι συν
δέεται μέ τήν τελετουργίαν τών σπονδών : ’Όχι όλίγαι τών κρυπτών 
εμφανίζουν ευρύ τετράγωνον βάθυσμα τού δαπέδου περί τον στΰλον,

20β) Κρύπται ΙΕ, ΙΣΤ (ή μία), Κ, ΚΑ, ΚΖ (ή μία), ΛΣΤ, ΜΑ (δύο) καί 
αί μετά τεμένους ΙΣΤ (ή μία), ΚΒ καί ΚΓ.

207) Τών κρυπτών Δ, Η, ΜΣΤ, ίσως καί άλλων.
joe) 'jj Banti, Culti 19, φέρει τό επιχείρημα, προ^ειμένου περί τής κρύ

πτης 'Ανίας Τριάδος ΛΑ, ότι πολλαί άποθήκαι έχουν έπένδυσιν γυψολίθων 
εις τήν "Επαυλιν όμως, καί)’ όσον γνωρίζω, τοΰτο συμβαίνει μόνον εις συνεχό
μενός μέ τό ιερόν άποθήκας καί τό διακονικόν. Γεγονός είναι ότι εις τάς άπο
θήκας τών περισσοτέρων οικιών, ακόμη καί τών ανακτόρων, δέν χρησιμοποιεί
ται ό πολυδάπανος γυψόλιθος. Άντιθέτως εις τάς κρύπτης είναι σχεδόν ό κα
νών.

3°») ’Ανάλογος ίίψωσις (πάλιν άνευ οΰδενύς πρακτικού λόγου) εις τήν Κρύ
πτην Πρασάς ΚΒ.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 30

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:12 EEST - 54.161.213.156



4CG Ν. Πλάτωνος

τό όποιον αφήνει κύκλφ σειράν πλακών ύπερέχουσαν ολίγον 21u' τά βαθύ- 
σματα ταύτα, είδος impluvium, προωρίζοντο προφανώς διά περισυλ
λογήν υγρών, τά όποια όμως δεν αποχετεύονται, ως εις τάς περιπτώ 
σεις τών πραγματικών impluvium211, άλλα συγκεντροΰνται περί τον 
τετραγωνικόν στύλον τού μέσου, περί τον όποιον υπάρχει ό'χι σπα- 
νίως αΰλαξ. 'Η ύπόθεσις αύτη επιβεβαιούται μέ τά παραδείγματα ένθα 
εκατέρωθεν τών στύλων (και μεταξύ αυτών, αν είναι περισσότεροι) υπάρ
χουν ειδικαί δεξαμεναι - λεκάναι, χρησιμεύουσαι επίσης διά την περι
συλλογήν υγρών. Εις τήν περίπτωσιν τών κρυπτών τού Κεντρικού 'Ιε
ρού Κνωσού (Α) ή μία κρύπτη έχει βάθυσμα και ή άλλη λεκάνας' εις 
τήν κρύπτην τής Βασιλικής Έπαύλεως (Ζ) αί λεκάναι είναι εντός τού 
βαθύσματος και φέρουν άναθύρωσιν διά κάλυμμα' αί λεκάναι τών κρυ
πτών τού Μικρού ’Ανακτόρου (Ε) έχουν μικροιέραν τετράγωνον κοι
λότητα εις τό κέντρον των, ένθυμίζουσαι ουτω μικράς τραπέζας προ
σφορών 212. Πρέπει να άποκλεισθή απολύτως ή περίπτωσις περισυλλο
γής υγρών χυνομένων έκ πίθων, αφού σπανιώτατα ανευρίσκονται πί
θοι εντός τών κρυπτών213 και αφού οί συλλεκτήρες τών αποθηκών 
είναι διαφορετικού σχήματος214. Χαρακτηριστικόν είναι ότι εντός αιρι- 
σμένων κρυπτών άνευρέθησαν φορητά! στρογγύλαι λεκάναι, ανάλογοι 
τής λεκάνης καθαρμού τού προ θαλάμου τού τελετουργικού δωμα
τίου τού Θρόνου Κνωσού 215 216. Διά τάς δύο κρύπτας τού Κεντρικού Ιε
ρού Κνωσού θά ήτο λογική ερμηνεία ότι εις τήν μίαν (μετά δεξαμε
νών) έγίνετο προσφορά αιματηρών σπονδών, είς δέ τήν άλλην άναι-

2Ι°) Κρύπται Α, Ζ, ΙΘ, Κ, ΚΑ, ΚΕ (άρχικώς), ΛΑ. Τετράγωνος στρώσις 
έν τφ μέσφ άνευ βαθύσματος Ι2Τ, ΜΑ (μονολιθος πλάξ). Ελλείπουν λεπτομέ- 
ρειαι διά τό δάπεδον είς τάς δημοσιεύσεις τών πλείστων κρυπτών.

2") Τοιαϋτα, μέ τό χαρακτηριστικόν βάθυσμα είς τό μέσον, βλ. είς οικίας 
τοΰ Παλαικάστρου (δ 19, δ 23, β 6, είς σχέδ. πίν. VI, BSA IX). Ή έμφά- 
νισις τού impluvium είς μινωικά οικήματα έπιβεβαιοΐ τό δτι ή διάταξις είχε 
σκοπόν τήν περισυλλογήν υγρών.

212) Βλ. σημ. 38
218) Λείψανα πίθων είς τήν Κρύπτην Α Κνωσού' οί τρίωτοι αμφορείς καί 

στάμνοι τής Κρύπτης ΚΕ δέν είναι πίθοι. Πίθος, αλλά καθαρώς τελετουργι
κός, ώς δεικνύεται έκ τής διακοσμήσεως, άνευρέθη είς τήν Κρύπτην Λ ΣΤ Ψεί 
ρας (βλ. κατάλογον). Οί πίθοι τής κρύπτης ΚΑ Βαθυπέτρου είναι τής δευτέρας 
χρήσεως τοΰ δωματίου ώς αποθήκης. Δέν γνωρίζω άλλα παραδείγματα άνευ- 
ρέσεως πίθων εντός τών κρυπτών.

214) Συλλεκτήρα Φαιστού βλ. Festos II, 92 είκ. 46, Μαλίων, Mallia
I, 47, πίν. XXIII.

216) Βλ. τάς δύο λεκάνας τής κρύπτης Β. Διά τάς έπικοινωνούσας δεξαμε- 
νάς τής Κρύπτης MB βλ. κατάλογον.
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μάκτων (σπονδών υγρών) χυνομένων εις τδ βάθυσμα τοϋ δαπέδου2"5.
Ή ΰπαρξις θρανίων εις τινας τών κρυπτών, ενώ αποκλείει την εκ

δοχήν αποθηκών, συνηγορεί εϊς την άποψιν τής ίερας των χρήσεως21’. 
Δύο τών κρυπτών (Οικίας Γ Τυλίσου καί Οικίας Β Γυψάδων) αντί 
θρανίου εΐχον, φαίνεται, θρόνον 2!S.

Αί κρύπται κατά κανόνα είναι τελείως σκοτεινοί' ούδαμοϋ εβεβαι- 
ώθη ΰπαρξις παραθύρων, άντιθέτως πολλά παραδείγματα υπάρχουν 
τών λύχνων οί όποιοι τάς έφώτιζον. Μεταξύ τούτων τινές είναι πράγ
ματι μνημειώδεις την εμφάνισιν κα'ι ασφαλώς οί ωραιότεροι τών μι- 
νωικών λύχνων (ό λύχνος τοΰ λωτοϋ εις τήν Κρύπτην τής Βόρειας Νη- 
σίδος ’Ανακτόρου Κνωσού (Β) καί ό λύχνος μέ τά σπειροειδώς έλισ- 
σόμενα κισσόφυλλα τής Κρύπτης τής ΝΑ Οικίας Κνωσού (Θ)). Θά ήτο 
άτοπον νά δεχθή τις ότι άποθήκαι ή ασήμαντα διαμερίσματα εφωτί- 
ζοντο μέ τοιούτους λύχνους.

Πιστεύω ότι ό Έβανς όρθώς έθεσε τό κέντρον τοΰ βάρους εις τά 
επί τών τετραγώνων στύλων καί ενίοτε επί τών τοίχων τών κρυπτών 
χαρακτά σύμβολα 219. Νά χαραχθή 29 φοράς τό ιερόν σύμβολον τοϋ δι
πλού πελέκεως επί τών τεσσάρων πλευρών τοϋ ανατολικού καί τών 
τριών πλήν τής δυτικής (διατί όχι καί επί ταύτης ;) τών στύλων τής Κρύ
πτης τοϋ Κεντρικού 'Ιερού Κνωσού δεν είναι δυνατόν νά άποδοθή εις 
άλλον λόγον είμή εϊς τό γεγονός ότι οί στύλοι έθεωροΰντο ιεροί' τό γε
γονός τούτο έχει επί τοσοϋτον μεγαλυτέραν σημασίαν καθ’ όσον επανα
λαμβάνεται εϊς πολλάς άλλας κρύπτας. όπου ό διπλούς πέλεκυς εμφανί
ζεται μετ’άλλων συμβόλων επίσης, ως φαίνεται, ίερών. Ταΰτα είναι ή 
τρίαινα, ό άστήρ, ό κεραυνός καί ό στάχυς 22°. "Οτι τά σύμβολα ταϋτα 
υπάρχουν καί εις άλλα τμήματα τού ανακτόρου δεν άποδεικνύει^ότι ή * *

21β) Βλ. τήν διπλήν προσφοράν αιματηρός καί αναίμακτου θυσίας επί τής 
μιας πλευράς τής Σαρκοφάγου Άγ. Τριάδος.

2Π) Εις κρύπτας A, Ε, ΙΓ, ΙΖ, ΙΗ, ίσως Κ καί ΛΑ. Εις τήν ΙΖ ή Κρύπτη 
ενθυμίζει τά μετά θρανίων 'Ιερά, περί ά>ν κατωτέρω. Ίσως καί εις τήν ταφι- 
κήν κρύπτην Η τό θρανίον προωρίζετο διά τήν άπόθεσιν ίερών αντικειμένων. 
Εις τά λοιπά παραδείγματα τά θρανία, ώς φαίνεται, ήσαν ΐνα κάθηνται οί τελε- 
τουργοΰντες.

*is) Δέν εΰρον πιθανωτέραν ερμηνείαν τών παρά τόν στύλον παραστάδων 
μετά πλακάς εις τάς κρύπτας ΙΖ καί ΚΣΤ' θύραι αποκλείονται' ή ΰπαρξις θρό
νων παρά τούς στύλους ενισχύει τήν άποψιν τής ίερας τελετουργίας.

2Ι9) Έπί τοϋ σημείου τούτου επιμένουν καί οί R. Vail ο is REA 32 
(1930), σ. 47 κέξ. καί ό Picard, έ. ά., 195 - 196

22°) Διπλούς πέλεκυς Θ, τρίαινα καί άστήρ Δ, ίσως πέλεκυς μέ στειλεόν 
μακράν ΙΗ, πέλεκυς, άστήρ καί τρίαινα ΚΔ, κεραυνός ΚΗ, στάχυς Λ. Διπλοί 
πελέκεις έπί τοίχων κρύπτης ΙΘ.
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χάραξίς των δεν άπέβλεπεν εις τό νά χαρακτηρίση ιερούς τούς στύλους 
καί τάς κρύπτας. Οί διπλοί πελέκεις εχαράχθησαν επί των τοίχων τών 
αποθηκών τού 'Ιερού τών ’Ανακτόρων Κνωσού καί Μαλίων221, καί η 
τρίαινα, ως σύμβολον ίσως τής θεότητος τής θαλάσσης, εις την Βορείαν 
εκ θαλάσσης είσοδον καί την παρ’ αυτήν κρύπτην 222. Ό άστήρ καί ό 
κεραυνός δεν αποκλείεται νά αποτελούν σύμβολα τής ουρανίας θεότη
τος καί δ στάχυς νά συμβολίζη την τροφοδότειραν θεότητα Γήν 223. 
Είναι βέβαιον δτι πολλοί τών στύλων δεν έκαλύπτοντο με επίχρισμα" 
εις τάς περισσοτέρας όμως τών περιπτώσεων υπήρχε κονίαμα καί επί 
τούτου είναι πολύ πιθανόν δτι άπεδόθησαν άλλα σύμβολα 224 *. Εις τον 
τάφον τών Διπλών Πελέκεων τής Κνωσού (ΙΗ) ήρμηνεύσαμεν τό κά
θετον λάξευμα επί τού στύλου ως στειλεόν διπλού πελέκεως.

Δεν μού φαίνεται άνευ σημασίας δτι διεπιστώθη εις ώρισμένας πε
ριπτώσεις ή χρώσις τών κρυπτών δι’ ερυθρού ή κυανού χρώματος 226. 
"Οτι τά χρώματα ταύτα έχρησιμοποιοΰντο επί τούτο, ϊνα προσδώσουν 
είς τό δωμάτιον τελετουργικήν έμφάνισιν, μοί φαίνεται λίαν πιθανόν, 
αν ληφθούν ύπ’ ό'ψει τά παραδείγματα τής τελετουργικής αιθούσης 
τού Θρόνου καί τού άνω τής κρύπτης τού Βασιλικού Τάφου 'Ιερού22®. 
Σχετικώς μέ τό κυανούν χρώμα δέον νά σημειωθή ή χρησιμοποίησίς 
του διά τήν οροφήν τής Νεκρικής Κρύπτης τού Νοτίου Βασιλικού Τά.

22*) Διά τήν διασποράν τών διπλών πελέκεων εις τάς άποθήκας βλ. Ρ. Μ. 
IV, 632, είκ. 621 (Κνωσού), Chapouthier, Ecrit. Minoennes, 77 (Μπί
λιων). *0 Chapouthier ένώ αναγνωρίζει τήν καθιέρωσιν τών στύλων ιής κρύ
πτης διά τών συμβόλων, άρνεϊται τήν συμβολικήν σημασίαν των διά τήν ΒΔ πε
ριοχήν τών αποθηκών, δπου μόνον υπάρχουν. Δέν είναι όμως άσφακώς συμπτω- 
ματικόν δτι καί είς τάς δύο περιπτόισεις αί μετά συμβόλων άποθήκαι συνδέονται 
αμέσως μετά τών δωματίων τών Κρυπτών κσί δτι σειρά πυραμιδικών βάσεων 
διπλών πελέκεων άνευρέθη είς τον διάδρομον τών αποθηκών Κνωσού, δπου τά 
χαρακτά σύμβολα

222) Πιθανώς ή τρίαινα είναι σύμβολον «έλελίχθονος» θεότητος, δπως κα
τόπιν τού Ποσειδώνος.

23S) 'PI συμβολκή σημασία τών χαρακτών σημείων τών στύλων καί τών 
άποθηκών τού Ιερού δέν είναι απαραίτητον νά έπεκταθή είς δλα τά τεκτονικά 
σημεία τών μινωικών οικημάτων.

2>1) Ρ. Μ IV, 973.
2£6) Ερυθρόν κρυπτών ΙΘ, ΙΔ (διεπιστώθη διά τούς τοίχους), ΜΕ, κυα- 

νοΰν MB’ ιό χρώμα τού κονιάματος τού στύλου είς τήν κρύπτην ΚΕ δέν άνα- 
φέρεται. Πολύ πιθανώς καί άλλοι στύλοι ήσαν έπίχριστοι. "Ισως δι’ επισκευήν 
τών κονιαμάτων προωρίζοντο τά μετά χρώματος δοχεία τών κρυπτών ΚΕ καί 
Μ ΣΤ.

22β) Ρ. Μ. IV, II (Frontispiece) καί αυτόθι, 967.
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φου 221 και διά πλεΐστα δσα τελετουργικά αγγεία (μάλιστα θυμιατήρια) 
χρησιμοποιούμενα εις την νεκρικήν λατρείαν* 228. Τό κυανοΰν φέρετρον 
εντός τάφου τής Νεκροπόλεως Κατσαμπά 229 αποτελεί έπιβεβαίωσιν 
τής ύιοθέσεως. Θά ήτο δυνατόν νά άνευρη τις πολλά ανάλογα εις τούς 
κύκλους των ’Ανατολικών Πολιτισμών.

’Ακόμη περισσότερον ενδεικτικόν τής χρησιμοποιήσεως τών κρυ
πτών ώς ιερών είναι δτι εις ώρισμένας περιπτώσεις διαχωρίζεται διά 
διατοιχίσματος στενός χώρος, σχηματίζων ούτω είδος τεμένους ή άδυ
του. Ουτω εις την κεντρικήν κρύπτην τοΰ 'Ανακτόρου Φαιστού (ΚΗ) 
σχηματίζεται εντός τού μεγαλύτερου άλλο μικρότερον διαμέρισμα- εις 
τήν κρύπτην τής Οικίας Γ Τυλίσου (ΚΣΓ) τούτο άπομονούται έτι μάλ
λον μεταμορφούμενον εις ιδιαίτερον διαμέρισμα καί υπό μορφήν τού 
γνωστού παλαιοτάτου συστήματος «but and ben». Εις τάς κρύπτας 
τού θολωτού τάφου παρά τό Άπεσωκάρι (ΛΑ) καί τής Οικίας Α Ζά- 
κρου (MB) ό διαχωρισμός γίνεται διά τοίχου μή συνδεομένου προς 
τούς τοίχους τής κρύπτης. Τεμένη όμως απαντούν καί εις κρύπτας άνευ 
κίονος καί αί όποΐαι άκριβώς χαρακτηρίζονται διά τής διατάξεως ταύ- 
της, δπως συμβαίνει μέ τάς κρύπτας εις Νίρου Χάνι (ΚΓ), Πρασάν 
(ΚΒ), Οικίαν Τοιχογραφιών Κνωσού (ΙΣΤ) 23°. Εις τι άκριβώς εχρη- 
σιμοποιούντο τά στενά ταύτα διαμερίσματα δεν είναι εύκολον νά εξα· 
κριβωθή. Καίτοι αυτό καθ’ εαυτό δεν δύναται ίσως νά θεωρηθή ως 
έχον ιδιαιτέραν σημασίαν, είναι σκόπιμον νά σημειωθή ενταύθα δτι ή 
κρύπτη τής ΝΑ Οικίας τοΰ ’Ανακτόρου τής Κνωσού (Θ) έχει κόγχην 
εις τον ενα τοίχον καί δτι ό στύλος της συνδέεται μέ τον άπέναντι τοί
χον μέ χαμηλόν πόδιον.

Γ) Σχέσις τών κρυπτών μέ άλλα διαμερίσματα τού 
Τ ε ρ ο ύ. Εις τά ’Ανάκτορα, τάς Έπαύλεις καί τάς μεγαλυτέρας Οικίας 
αί κρύπται εύρίσκονται σχεδόν κατά κανόνα εις συνάρτησιν μέ άλλα 
διαμερίσματα, τά όποια αποτελούν μέρος τού 'Ιερού231. Συνδέονται

2”) Ρ. Μ. IV, 971.
228) Διά τήν χρώουν τελετουργικών σκευών νεκρικής χρήσεως βλ. Evans, 

Tomb of D.A. 5ί9, Ρ. Μ. IV, 101Ρ ολόκληρος σειρά κυανών 9-υμι.ατηρίων 
προήλθεν άπό είσέτι άδημοσίευτον τάφον τής νεκροπόλεως Κατσαμπά (ΥΜ II 
χρόνων).

229) <Κρητικά Χρονικά», Ζ, 486.
2S0) Τοιοΰτον τέμενος υπάρχει καί εις τό ώς Ιερόν θεωρηΟέν δωμάτιον τοΰ 

Ανακτόρου ιών Μαλίων XVI, I (τοΰ σχεδ. Et. Cret. IV" βλ. Nilsson2, 107 
είκ. 29), τό όποιον μάλλον δέον νά συγκαταλεγή μεταξύ τών μετά θρανίου 
Ιερών.

231) Ώς όρδ·ώς άνεγνώρισεν ό Έβανς' βλ. ΐδίςι Ρ. Μ. II, 796 κέξ.
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οΰτω α) μετά των άνω 'Ιερών — περί τούτων αμέσως κατωτέρω—, κα
τά κανόνα δωιιατίων μετά κιόνων, μέ τά όποια εύρίσκονται συνήθως 
εις έπικοινωνίαν διά παρακείμενης κλίμακος, σπανιώτερον δέ διά κα
ταπακτών 282' β) μετά δωματίων διακονικού (sacristie), τά όποια ενίο
τε διακρίνονται από σειράς λεκανών, χαμηλοί ποδίου, βάσεων αγγείων 
έν σειρρ κατά μήκος τοϋ τοίχου κλπ.23s' δτι πολλάκις εντός αυτών εύ- 
ρίσκονται τελετουργικά σκεύη άποδεικνύει δτι έχρησίμευον εις εξυπη
ρέτησήν της πλησίον κρύπης' γ) μετά θησαυροφυλακείων, πολλάκις μέ 
ιδιαίτερα κτιστά κιβώτια διαφυλάξεως τών πολυτίμων αντικειμένων 
υπό τό δάπεδον' τά μάλλον γνωστά είναι τά Θησαυροφυλάκεια τοϋ 
Κεντρικοί 'Ιεροί τών 'Ανακτόρων Κνωσού (A) (Temple Reposito
ries και Δωμάτιον τών Λίθινων ’Αγγείων)' τά εντός αυτών άνευρε- 
θέντα ομιλούν εύγλώττως περί τοΰ χαρακτήρος των ώς '«θησαυρών» του 
‘Ιεροί. Γειτονικά τινα δωμάτια κρυπτών, οσάκις δεν είναι διαμερίσματα 
τοΰ διακονικοί, είναι δυνατόν νά Ιρμηνευθοΰν ώς θησαυροφυλάκεια 
κατ’ αναλογίαν άλλων, παρά τό γεγονός δτι λόγιρ της συλήσεώς των 
άνευρέθησαν κενά' εις άλλα δμως άνευρέθησαν κατά χώραν θησαυροί 
(πρβλ. τούς θησαυρούς τοΰ άνω Θησαυροφυλακείου τής ΝΔ Κρύπτης 
εις τό Μικρόν Άνάκτορον τής Κνωσού, τών δύο κρυπτών τής Νοτίας 
Οικίας Κνωσού (ΙΓ), τών κρυπτών τής ΒΔ Οικίας (ΙΕ), χαρακτηρι- 
σθείσης ολοκλήρου ώς Θησαυροφυλακείοο, τής κρύπτης τής Οικίας Β 
Τυλίσου (ΚΕ), τής Β κρύπτης τοΰ ’Ανακτόρου Φαιστού (ΚΘ), τής κρύ
πτης Έπαύλεως 'Αγίας Τριάδος (ΛΑ), τής κρύπτης Οικίας παρά τούς 
Θόλους 'Αγίας Τριάδος (ΛΒ), τής κρύπτης τοΰ Οΐκοδ. τετραγώνου χ 
Παλαικάστρου (ΜΑ) καί τής Οικίας Α Ζάκρου (MB). Πιστεύω δτι 
είναι παράλογον νά άποδοθή εις καθαράν σύμπτωσιν ή άνεύρεσις τό
σων θησαυρών, τών οποίων μέγα μέρος τών αντικειμένων ήτο άνευ αμ
φιβολίας τελετουργικής χρήσεως, εις δωμάτια αμέσως συνδεόμενα μέ 
τάς κρύπτας καί τά άνω τούτων ιερά' δ) μετά αιθουσών τελετουργιών 
(δπως την εξάστυλον αίθουσαν τοϋ Κεντρικοί 'Ιεροί 284 καί την Αί
θουσαν Θρόνου εις τό Άνάκτορον Κνωσού 285, την ύπεράνω τριών θε
μελίων δωματίων τελετουργικήν αίθουσαν εις την νοτιοδυτικήν πτέ- * 233 * 235 *

2Β2) Διά κλιμάκων σύνδεσις είς τάς κρύπτας A, Ε, ΣΤ, Ζ, Θ, IB, Κ, ΚΒ, 
ΚΣΤ, ΛΣΤ, ΜΓ· τάς διά καταπακτών έπικοινωνούσας βλ. εις σημ. 198.

233) Τά μάλλον χαρακτηριστικά παραδείγματα παρά τάς κρύπτας A, Β, Ε, 
ΣΤ, Θ, I, ΙΒ, ΚΔ, ΛΑ, ΛΕ, ΜΕ, ΜΣΤ.

2ί4) Τήν άποκληθεΐσαν ύπό τοϋ Έβανς Sanctuary Hall’ περί ταύτης κυ
ρίως Ρ. Μ. IV, 379 κΐξ., είκ. 316.

235) Ό Έβανς απέδειξε τήν τελετουργικήν ίεράν χρήσίν της (ίδίςι Ρ. Μ.
IV, 901 κέξ.).
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ρυγα του Μικρού ’Ανακτόρου Κνωσοΰ 28β, τάς μετά ιερού Βήματος αί
θουσας τής Βασιλικής Έπαΰλεως καί τής Οικίας τού 'Ιερού Βήματος 
παρά το Άνάκτορον Κνωσού237)· 'Οσάκις υπάρχουν περισσότεροι κρυ
πτοί εύρίσκονται ενίοτε εις σύνδεσιν μεταξύ των (ως εις τό Κεντρικόν 
'Ιερόν τού ’Ανακτόρου Κνωσού (Α), τάς Νοτίας (Ε) καί Νοτιοδυτικήν 
Κρύπτην (ΣΤ) τού Μικρού ’Ανακτόρου, τάς κρύπτας τής Οικίας Β 
Γυψάδων (ΙΖ), τής Οικίας Τοιχογραφιών Κνωσού (ΙΣΤ), τής Έπαύ- 
λεως Βαθυπέτρου (ΚΑ), τού οϊκοδ. τετραγώνου χ Παλαικάστρου 
κλπ. (ΜΑ)). Εις την περίπτωσιν τού Βαθυπέτρου ή μικρά τετράγωνος 
κρύπτη εύρίσκεται ακριβώς όπισθεν μιας εξωτερικής Κόγχης - 'Ιερού 
μετά θρανίου, ίσως ιερού δημοσίου, καί συνδέεται αμέσως διά διαδρό
μου μέ τό Τριμερές 'Ιερόν. 'Ότι αί κρύπται τού Κεντρικού 'Ιερού τού 
’Ανακτόρου Κνωσού εύρίσκονται όπισθεν τής προσόψεως τού Τριμε
ρούς 'Ιερού είναι έμφαντικώς χαρακτηριστικόν 238 * *.

Δ) Τά μετά κιόνων ιερά άνω τών Κρυπτών 839. Είμαι 
απολύτως πεπεισμένος ότι δεν στηρίζεται άποκλειστικώς εις την φαν
τασίαν τού Έβανς ή διαπίστωσις ότι κατά κανόνα άνω τών κρυπτών 
υπάρχουν δωμάτια χρησιμοποιηθέντα ως 'Ιερά. "Οτι οί στύλοι ύπε- 
βάστσζον άνω κίονας άπεδείχθη εις πολλάς περιπτώσεις 24°, αλλά καί 
είναι απολύτως λογικόν νά ύποτεθή' ότι εις τοιαΰτα δωμάτια έδει νά 
άναζητηθή τό εις τοιχογραφικήν παράστασιν τού ’Ανακτόρου Κνωσοΰ 
εμφανιζόμενου Τρικιόνιον 'Ιερόν, μέ τούς διπλούς πελέκεις άνηρτημέ- 
νους εΐς τά κιονόκρανα τών κιόνων καί τά διπλά κέρατα μεταξύ τού
των241, είναι πλέον ή φανερόν’ εξάλλου, ως εΐδομεν, διά την περίπτω- 
σιν τού ’Ανακτόρου τής Κνωσού (Α) είναι σχεδόν αποδεδειγμένη ή 
άνω διάταξις μέ τρεις κίονας καί τρεις στύλους’ τρικιόνια ήσαν καί τά 
'Ιερά τού Μικρού ’Ανακτόρου (Ε) καί τής Νοτίας Οικίας Κνωσοΰ 
(ΙΒ), ίσως δέ καί τό άνω τής κρύπτης τού οϊκοδ. τετρ. δ Παλαικά- 
στρου (ΛΘ). Τό μετά εξ κιόνων παράδειγμα τής παρά την Β. Είσοδον 
τού ’Ανακτόρου Κνωσού Κρύπτης (Δ) εμφανίζει τον διπλασιασμόν τού 
τρικιονίου. 'Ο κανών όμως είναι τά μετά ενός κίονος άνω 'Ιερά.

Τά Μινωικά οικιακά Ιερά

29e) Evans, Totub of D. Α., 7δ κέξ.
aB7) P. Μ. II, 392 καί 397.
aBB) P. Μ. II, 804 είκ. 526 - 527.
a3e) Ή παραπομπή είς τά σχέδια γίνεται μέ τά αριθμητικά γράμματα τού 

καταλόγου, συνοδευόμενα υπό μικρού α.
84°) Βλ. σημ. 205.
241) Ρ. Μ. I, 443, είκ. 319. Ή τοιχογραφία προέρχεται έκ τής 13ης ’Απο

θήκης καί προέρχεται έκ τού άνω Sanctuary Hall.
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Πολλάκις ή τοιχογραφική διακόσμησις εΐναι ενδεικτική τής χρησι- 
μοποιήσεώς των ώς ιερών' τό μάλλον χαρακτηριστικόν παράδειγμα 
είναι τό 'Ιερόν τής Β. Νησίδος (Β) μέ την μικρογραφικήν διακόσμη- 
σιν την παριστώσαν εορτάς περί τό Τριμερές 'Ιερόν καί εντός άλσους 
έλαιών. Ή τοιχογραφία τοϋ Κοσμήματος (Jewel Fresco), κατά τον 
Έβανς παριστώσα ίερογαμίαν, προέρχεται έκ τοΰ άνω τής Κρυπτής A 
'Ιεροΰ. Ό 'Ιερός Κόμβος εις τοιχογραφίαν τοΰ Μεγάρου Νίρου, δεν 
αποκλείεται, ώς εϊδομεν, νά προέρχεται εκ τοϋ άνω τής κρυπτής δωμα
τίου (ΚΓ). Πολλάκις όμως μας διαφεύγει ή θρησκευτική έννοια των 
τοιχογραφικών θεμάτων (ώς εις τα θέματα τοΰ ‘Ιεροΰ Φυλακωπής)242. 
"Αλλοτε τά θέματα φαίνονται απλώς διακοσμητικά 24“. ’Οπωσδήποτε 
γεγονός είναι δτι τά άνω τών κρυπτών δωμάτια διεκοσμοΰντο πολύ 
συχνά τοιχογραφικώς μέ ώραιότατα θέματα, παριστώντα κήπους μέ 
εξωτικά ζώα, άνθη, εορτάς, λαμπρώς ένδεδυμένας γυναίκας (ίσως αυ
τήν τήν θεότητα καί λάτρεις), σκηνάς τής θαλάσσης κλπ. “Οτι έκ τοΰ 
ι υοΰ τής Οικίας Τοιχογραφιών (ΙΣΤ) προέρχονται τοιχυγραφίαι μέ 
μεγαλογράμματον γραφήν δι5 ής αποδίδονται πιθανώς ιεραί ρήσεις, 
αποτελεί μίαν πρόσθετον είσέτι άπόδειξιν τής χρήσεως τών δωματίων 
τούτων ώς ιερών.

Συχνά άνω επαναλαμβάνεται ακριβώς ή κάτω διάταξις μέ αντίστοι
χα ανοίγματα. Ουτω π. χ. συμβαίνει εις τό καλώς διασωζόμενον πα
ράδειγμα τοΰ μετά κίονος ιεροΰ τής Νοτίας Οικίας Κνωσοΰ (ΙΓ), δπου 
τό θρανίον καί ίσως ή βάσις τοΰ διπλού πελέκεως ήσαν εις αντίστοι
χον θέσιν. Τά έκ τών άνω τούτων δωματίων προερχόμενα αντικείμενα 
πολύ συχνά έχουν θρησκευτικήν σημασίαν καί είκονογραφοΰν ακόμη 
καλύτερον τήν ίεράν αυτών λειτουργίαν (ώς λ.χ. ό ιερός κόμβος έκ τοΰ 
άνω τής Κρύπτης Θ 'Ιεροΰ).

Ε) Σχέσις τών κρυπτών μέ ιερούς άποθέτας ή βό
θρους. Σχεδόν τό εν τρίτον τών ώς άνω έν καταλόγφ άναγραφεισών 
κρυπτών 244 έχει σχέσιν μέ ιερούς άποθέτας ή βόθρους, άλλοτε προϋ- 
πάρξαντας τής κρύπτης, άλλοτε δέ συγχρόνως μέ τήν κρύπτην χρησιμο- 
ποιηθέντας. Αναφέρω τον υπό τό κατώφλιον προς τό διακονικόν τής 
κρύπτης τοΰ Κεντρικού 'Ιεροΰ (Α) τοΰ 'Ανακτόρου τής Κνωσοΰ (Vat * 4

242) Δέν είναι δυνατόν όμως νά μή λάβη τις ΰπ’ δψει τόν παραλληλισμόν τών 
Χελιδονόψαρων Φυλακωπής καί τών όμοιων έκ φαγεντιανής τών Temple Re
positories, τών Κυριών τής Φυλακωπής καί τής Θεότητος επί Βοομοϋ έξ Άγιας 
Τριάδος.

ϊ43) Οΰτω είς τάς τοιχογραφίας τών άνω τών Κρυπτών Β, Θ, ΙΣΤ, ΚΒ, 
ΚΓ, Λ, ΜΕ δωματίων.

S4‘) Κρύπται Α, Γ, Η, Θ, ΙΕ, ΙΘ, Κ, ΚΒ (δύο), ΚΓ, ΚΔ, ΚΣΤ, ΜΕ, ΜΣΤ.
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Room) ΜΜ Ια χρόνων και τά Temple Repositories, τον αμέσως έξω 
τής θύρας τοΰ όίνω τής κρυπτής ιερού των Προπυλαίων (Γ) ΥΜ Ια 
χρόνων, τον εντός τής κρυπτής των Μονολιθικών Στόλων Κνωσοΰ (Η) 
ΜΜ Ια χρόνων, τον εις τήν γωνίαν τής κρυπτής τής ΝΑ Οικίας Κνω
σού (Θ) αποθέτην παλαιοανακτορικών χρόνων, γνωστόν και ίσως χρη- 
σιμοποιηθέντα κατά τήν χρήσιν τοΰ δωματίου ως κρύπτης, τον επίσης 
παλαιοανακτορικών χρόνων παρά τάς κρύπτας τής ΒΔ Οικίας (ΙΕ) 
Κνωσού, τόν ΥΜ II χρόνων αποθέτην υπό τό πλακόστρωτον τής νε
κρικής κρύπτης τοΰ Νοτίου Βασιλικού Τάφου (ΙΘ), τό μικρόν γωνια
κόν διά πλακών σχηματιζόμενον περίφραγμα εις τήν κρύπτην τής Έ- 
παύλεως Άμνισοΰ (Κ), τόν βαθύν λιθόκτιστον και μετά καλύμματος 
αποθέτην ΜΜ III χρόνων έν επαφή μετά τής κρύπτης Οικίας Α Πρα- 
σάς (ΚΒ) καί τό μετά σειράς βόθρων γειτονικόν δωμάτιον 24\ τόν υπό 
τό κατώφλιον τής κρύπτης Μεγάρου Νίρου (ΚΓ), παρά τήν έσχάραν, 
αποθέτην μέ τά κωνικά κύπελλα και τά τεμάχια κισήρεως ΥΜ Ια χρό
νων, τόν βόθρον θυσιών εις τό γειτονικόν τής κρύπτης ’Ανακτόρου 
Μαλίων (ΚΔ) δωμάτιον, τόν παλαιοανακτορικών χρόνων αποθέτην 
υπό τό δάπεδον τής κρύπτης τής Οικίας Γ Τυλίσου (ΚΣΤ), τόν τής 
κρύπτης τής Οικίας Τοιχογραφιών εν Φυλακωπή (ΜΕ), σύγχρονον τής 
κρύπτης, και τέλος τούς δύο επαλλήλους υπό μορφήν υπογείων κτιστών 
κιβωτίων άποθέτας τής Οικίας τού Μονολιθικού Στύλου έν Φυλακωπή 
(ΜΣΤ), τού ενός συγχρόνου μέ τήν κρύπτην και τοΰ άλλου YE III.

Θά ήτο παράλογον νά ύποτεθή πάλιν δτι καθαρώς συμπτωματική 
είναι ή έμφάνισις τόσων αποθετών, σχεδόν απάντων ιερού χαρακτήρος, 
πολλών μάλιστα χρησιμοποιηθέντων κατά τήν διάρκειαν τής χρήσεως 
τής κρύπτης διά τελετουργικούς σκοπούς. Ή ύπαρξίς των έπιβεβαιοΐ, 
κατά τήν γνώμην μου, πλήρως τήν ύπόθεσιν τών κρυπτών ως 'Ιερών.

ΣΤ) Λείψανα θυσιών, ιερά σύμβολα, είδωλα και 
τελετουργικά σκεύη και όργανα. Θά ήδύνατό τις εις άκρον 
σκεπτικιστής νά διαμφισβητήση τά συμπεράσματα τά εξαγόμενα έκ τών 
ανωτέρω παρατεθέντων στοιχείων θέσεως, μορφής, σχέσεως τών κρυ
πτών μέ τά περ'ι αυτά και άνω δωμάτια και τούς εντός αύτάίν ή παρ’ 
αύτάς άνακαλυφθέντας άποθέτας. Θά ύπερέβαινεν όμως τό μέτρον, άν 
έπέμενεν εις τήν διαμφισβήτησιν μετά τήν προσεκτικήν έξέτασιν τών 
εντός τών κρυπτών ή παρ’ αύτάς άνευρεθέντων λειψάνων λατρείας ή
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24δ) Βλ. τήν μελέτην τοΰ R. Hutchinson, Bothroi, JHS TV (1935) 
δπου καταλήγει νά θεωρήση τούς βόθρους τοΰ είδους τούτου σιρούς. Τούτο 
διά τούς βόθρους τουλάχιστον τοΰ δωμ. Α τής Οικίας Α Πρασάς είναι άπίθα- 
νον λόγφ τής μικρός χωρητικότητός των.
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αντικειμένων σκευής η διακόσμου 'Ιερού. Λείψανα θυσιών άνευρέθη- 
σαν, ως εΐδομεν : α) υπό τό πλακόστρωτον καί επί παλαιοτέρου πλα- 
κοστρώτου τής κρύπτης τοϋ Κεντρικού 'Ιερού ’Ανακτόρου Κνωσού (Α) 
(τέφρα, οστά ζώων κεκαυμένα, λείψανα μικρών τελετουργικών αγγείων, 
λύχνος), σύγχρονα μέ τό περιεχόμενον τού εις μικράν άπόστασιν απο
θέτου τού Vat Room" β) εις τό κατά την γωνίαν διαχώρισμα τής κρύ
πτης Άμνισού (Κ) (ή έξήγησις εστίας θά ήτο εκεί δυνατή)" γ) εις την 
έκ τούτου αποκληθεΐσαν «έσχάραν» τής κρύπτης τού Μεγάρου Νίρου 
(ΚΓ)" δ) εις την κρύπτην τής Οικίας Α Τυλίσου (ΚΕ) (όπου μεταξύ 
τών άφθονων οστών ζώων ήτο καί δστούν μηρού ταύρου, τού είδους 
bos primigenius)" ε) είς την στενήν κρύπτην τής Οικίας Σκλαβοκάμ
που (ΚΖ) καί είς τό τέμενος τής ύποστύλου αιθούσης, δπου τό στρώ
μα θυσιών ήτο παχύ καί οί κυπελλίσκοι εΐχον άποτεθή εντός τών σχι
σμών τού φυσικού βράχου, ώς έγίνετο είς τά ‘Ιερά Κορυφής.

’Ιδιαιτέρως δέον νά σημειωθή ή μαγική τελετουργία τών ανεστραμ
μένων κυπέλλων μέ λείψανα προσφοράς ύπ’ αυτά (άνευρέθησαν κατά 
χώραν άνω τών 200) τής μιας τών κρυπτών τής Οικίας Β Γυψάδων 
(ΙΖ) καί ή άνάθεσις τών κυπέλλων μέ τάς μαγικάς ρήσεις είς τό άνω 
τής κρύπτης Μονολιθικών Στύλων Κνωσού διαμέρισμα (Η). Έξ άλ
λου ή κατά εκατοντάδας άπόθεσις κωνικών ίδια κυπέλλων είς τούς ά- 
ποθέτας τινών κρυπτών είναι άναμφιβόλως τελετουργικού χαρακτή- 
ρος24β. Εις τήν περίπτωσιν τού αποθέτου τής κρύπτης Μεγάρου Νίρου 
τά περισσότερα κωνικά κύπελλα, ως εΐδομεν, περιεΐχον τεμάχιον κισή- 
ρεως καί τούτο ήρμήνευσα ως τελετουργικήν άνάθεσιν δι’ εξευμενι
σμόν τής χθονίας θεότητος, ή οποία έπέφερε τάς σεισμικάς καταστρο- 
φάς κατά τήν έκρηξιν τού ηφαιστείου Θήρας.

Τά παραδείγματα θυσιών καί προσφορών άναμφιβόλως θά έπολ· 
λαπλασιάζοντο αν τά άνασκαφικά δεδομένα είχον σημειωθή μέ μεγαλυ- 
τέραν επιμέλειαν είς τάς δημοσιεύσεις, αΐτινες κατά τό πλεΐστον είναι 
ολως διόλου στοιχειώδεις.

Πλήν τών χαρακτών συμβόλων επί τών στύλων ή τών τοίχων πλει- 
στάκις διεπιστώθη ή ύπαρξις συμβόλων αύτοτελώς ίσταμένων εντός 
τών κρυπτών ή τών ύπεράνω τούτων Ιερών δωματίων. Πυραμιδικοί 
βάσεις διπλών πελέκεων άνευρέθησαν είς τέσσαρας κρύπτας : Είς τήν

3,ί) Ή κατά κανόνα άπόθεσις αώτων κωνικών κυπέλλων είς τούς άποθέ- 
τας δέν επιτρέπει αμφιβολίας ώς πρός τήν σχέσιν των μέ τήν λατρείαν. Είς 
τούς παλαιοτέρους (MM I - II άποθέτας) τά κύπελλα είναι συνήθως μετά πο· 
δός χαμηλού, μετ’ αυτών δέ συχνότατα είναι τα κωδωνόσχημα ειδώλια. Χαρα
κτηριστική είναι ή άπόθεσις εκατοντάδων κυπέλλων παρά τήν είσοδον τού ιε
ρού 2πηλαίου Άρκαλοχωρίου, οπού άνευρέθη μέγα πλήθος διπλών πελέκεων.
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ΝΔ κρυπτήν τοΰ Μικροΰ ’Ανακτόρου Κνωσοΰ (ΣΤ), πεσοΰσα εκ τοΰ 
ά'νω Ίεροΰ, εις την κρυπτήν της ΝΑ Οικίας Κνωσοΰ (Θ), κατά χώραν 
καί επί τοΰ ποδίου παρά τον τετραγωνικόν σιϋλον, είς την μονόστυ- 
λον κρυπτήν τής Νοτιάς Οικίας Κνωσοΰ (ΙΓ), κατά χώραν καί προ τοΰ 
στόλου καί έτέρα εκ τοΰ άνω 'Ιεροΰ, καί είς την κρύπτην τής Οικίας 
Α Τυλίσου (ΚΕ), επίσης πεσοΰσα εκ τοΰ άνω 'Ιεροΰ. ’Ιδιότυπος βά- 
σις με ιρία κοιλώματα διά την στερέωσιν πιθανώς συμβόλων εύρέθη 
κατά χώραν είς την Κρύπτην ΙΓ προ τής ετερας πλευράς τοΰ στύλου, 
δπου ή πυραμιδική βάσις. 'Η θέσις των πελέκεων εις τάς δύο των πε
ριπτώσεων σαφώς δεικνύει δτι ή λατρεία έγίνετο προ τοΰ στύλου' τοΰ- 
το άλλως δεικνύουν καί αί πρό τών στύλων δεξαμεναί - λεκάναι. Είς 
την περίπτωσιν τής κρύπτης τοΰ Τάφου τών Διπλών Πελέκεων (ΙΗ) 
οί πελέκεις λατρείας άνευρέθησαν κείμενοι πρό τοΰ στύλου επί τοΰ ε
δάφους' δέον νά σημειωθή δτι διπλοί πελέκεις δεν κατετέθησαν ποτέ 
ως κτερίσματα εντός τών τάφων καί άνευ ούδεμιάς αμφιβολίας άπο- 
δεικνύουν την λατρείαν τοΰ νεκρού, περί τής οποίας τόσον διδακτική 
ύπήρξεν ή κατάγραφος σαρκοφάγος εξ 'Αγίας Τριάδος. Τά διπλά κέ
ρατα, τών οποίων τήν ιερότητα ούδείς ήμφεσβήτησεν 241, άνευρέ
θησαν : α) αμέσως έξω τής κρύπτης τής ΒΔ «νησίδος» ’Ανακτόρου 
Κνωσοΰ, ίσως καταπεσόντα έκ τοΰ άνω ιεροΰ' β) είς τό παράπλευρον 
δωμάτιον τής δευτέρας κρύπτης τής ΝΑ οικίας (I), επί θρανίου' γ) είς 
δωμάτιον παρά τήν κρύπτην τής ΒΔ Οικίας (Θησαυροφυλακείου) (ΙΕ) 
Κνωσοΰ υπό μορφήν μικροΰ ομοιώματος έξ ελάσματος χαλκού, μετ’ 
άλλων ιερών αντικειμένων 247 248 δ) εντός τοΰ «τεμένους» τής κρύπτης τής 
Οικίας Γ Τυλίσου (ΚΣΤ) (καί διά τούτο λίαν ενδεικτικόν τής ίερότη- 
τος τοΰ χώρου). 'Ο «ιερός κόμβος» δστις, ως γνωστόν, τόσον συχνά 
συνδυάζεται με τούς διπλούς πελέκεις καί φέρεται υπό τών ίερειών ή 
άναρτάται εις τούς κίονας τοΰ 'Ιερού 249, άπεδόθη εις τήν τοιχογραφι- 
κήν παράστασιν τοΰ Μεγάρου Νίρου, περί τής οποίας έγένετο λόγος 
ανωτέρω, καί άνευρέθη ως έλεφάντινον ομοίωμα έξω τής κρύπτης 
Θ, ένθα κατέπεσεν έκ τοΰ ύπεράνω αυτού Ίεροΰ.

Είδωλα θεοτήτων, λατρευτών τής θεότητος ή ζώδια αφιερωμένα είς 
αυτήν τά όποια εύρέθησαν εις τάς κρύπτας ή εις τά αμέσως συνεχόμενα 
δωμάτια, έπιβεβαιοΰν τήν έκ τών συμβόλων είκαζομένην απονομήν λα

247) Κυρίως δι’ αυτών καί τών ειδώλων έγένετο ή άναγνώρισις τών Ιερών.
248) ΤοΟτο δέν δύναται νά άποκλεισθή δτι άπετέλει μέρος τής σκευής τοΰ 

βωμοϋ (βλ. τόν μικροσκοπικόν διπλοΰν πέλεκυν τοΰ 'Ιερού Διπλών Πελέκεων τής 
Κνωσοΰ), αλλά είναι πιθανώτερον δτι άπετέλει διάκοσμον άλλου ίεροΰ αντι
κειμένου.

249) Ρ. Μ. I, 430 κέξ. Βλ. σημ. 56.
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τρείας εντός των κρυπτών καί τών υπεράνω αυτών 'Ιερών. Τά μάλλον 
ενδιαφέροντα είναι τό μεγάλον χαλκοϋν ε’ίδωλον λατρευτοί άνευρεθέν 
εις την κρυπτήν τής Οικίας Α Τυλίσου (ΚΕ) καί προερχόμενον εκ τοΰ 
υπεράνω 'Ιερού, τρία ειδώλια λατρευτών καί δυο ζώδια αναθηματικά 
(αγρίμια) εκ χαλκού προερχόμενα εκ τοΰ παρά την κρύπτην τής Έπαύ- 
λεως 'Αγίας Τριάδος (ΛΑ) δωματίου, εν μέγα εϊδωλον πήλινον μέ πο- 
λΰμαστον έσθήτα καί ολόκληρος σειρά άλλων μικρότερων, επίσης πή
λινων, τό πρώτον θεότητος, τά άλλα λατρευτών, ως καί τό γνωστόν εις 
αιώραν μεταξύ στύλων επί τών οποίων πτηνά αίωρούμενον ε’ιδώλιον, 
χαλκούν ζώδιον καί πλαστικόν ειδώλιον κυοφορούσης πιθήκου, άπαν
τα προερχόμενα από την κρύπτην (ΛΒ), τής παρά τούς θολωτούς τά
φους τής 'Αγ. Τριάδος οικίαν εν ειδώλιον πήλινον, άνευρεθέν εις τον 
αποθέτην τής παρά τά Προπύλαια τών ’Ανακτόρων Κνωσού κρύπτης 
(Γ) καί μολύβδινον ειδώλιον θεότητος μέ άνυψωμένας χεΐρας καί δφιν 
επί τού καλύμματος τής κεφαλής, προερχόμενον από τό άνω τής ΝΔ 
κρύπτης τού Μικρού ’Ανακτόρου ‘Ιερόν (ΣΤ), άλλ’ άνήκον εις τούς 
ΥΜ III χρόνους τής Άνακαταλήψεως. Άνεικονικής ή ήμιανεικονικής 
μορφής είναι ό κωνικός πήλινος καί ό υπό μορφήν τροχού τροχαλίας 
λίθινος βαίτυλος εκ τής κρύπτης τοΰ 'Ιερού τοΰ συνοικισμού Κουμά- 
σας (ΛΓ), ώς καί τό υπό μορφήν αόριστον ανθρώπου συσσωμάτωμα, 
τό άνευρεθέν επί τραπέζης βωμού εις τον προθάλαμον τής κρύπτης 
(ΛΔ), ήτις δίδει είσοδον εις τόν θολωτόν τάφον Άπεσωκάρι.

'Ως θά έδει τις νά άναμένη, καί τράπεζαι προσφορών άνευρέθησαν 
εντός τών κρυπτών ή εις τά αμέσως μετ’ αυτών συνδεόμενα δωμάτια. 
"Οπου ύπήρχον εϊδικαί δεξαμεναί διά τάς σπονδάς φυσικά τοιαίτα κι
νητά σκεύη διά σπονδάς θά ήσαν περιττά. Είς τήν Κρύπτην Κουμά- 
σας (ΛΓ) άνευρέθη τεμάχιον τραπέζης προσφορών όμοιας τού MM II 
'Ιερού Φαιστού. 'Ολόκληρος σειρά βωμίσκων απέδωσαν τά Temple 
Repositories. Είς τήν Οικίαν Τοιχογραφιών Κνωσού (ΙΣΤ) (δωμά- 
τιον τού αποθέτου) άνευρέθησαν μία ενεπίγραφος μαρμάρινη τράπεζα 
προσφορών, τοΰ βαθμιδωτού τύπου (πιθανώτατα άναγράφουσα μετα
ξύ άλλων τό όνομα τής θεότητος) καί ιερόν κοχλιάριον τού τύπου τών 
laddies, τών οποίων δύο (έκ Τρούλλου Άρχανών καί έκ Παλαικά- 
στρου) είναι ενεπίγραφα. Επιμήκης τράπεζα μέ πέντε κυλινδρικά κοι
λώματα έκ πυριγενούς λίθου άνεκαλύφθη εντός τής ταφικής κρύπτης 
τοΰ Ν. Βασιλικού Τάφου (ΙΘ), επί τοΰ δαπέδου της. ’Ίσως ως τρά
πεζα προσφορών έχρησίμευσε τό ίδιότυπον σκεύος μέ τό χωριστόν 
δοχειον είς τό κέντρον τό άνευρεθέν είς τήν κρύπτην τής Οικίας A 
Τυλίσου (ΚΕ). ’Επίσης ως τράπεζα απλής άποθέσεως προσφορών δέον 
νά έρμηνευθή ή ωραία μαρμάρινη πλάξ μέ άναθύρωσιν τοΰ Μεγάρου
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Σκλαβοκάμπου (ΚΖ)25ι>. Επίσης καί ως τράπεζα άποθέσεως θά έχρησί- 
μευσεν ή πλάξ θρανίου της ταφικής κρυπτής Άπεσωκάρι (ΛΔ).’Άν ήτο 
δοχειον προσφοράς ή εκ στεατίτου Σφίγξ τής κρυπτής παρά τούς Θο
λούς 'Αγίας Τριάδος (ΛΒ) δεν είναι εύκολον νά εξακριβωθη, οπωσδή
ποτε δ'μως τό σκεύος φαίνεται τελετουργικόν. Ώς δοχειον δεχόμενον 
τάς σπονδάς πιθανώς εχρησιμοποιήθη σκεύος άμφορόσχητιον υψηλόν 
μέ τετρημένον πυθμένα, έντοιχισθέν εις τον τοίχον κόγχης τής κρύ
πτης τής Οικίας Δ Ζάκρου (ΜΓ). Σκεύη εντός τών οποίων περισυνε- 
λέγοντο αί σπονδαί ή τό αίμα τών θυσιαζομένων ζώων (σαμνία) είναι 
αναμφιβόλους καί τά ωραία τελετουργικά σκεύη μέ τάς ύψηλάς όκτωει- 
δεΐς λαβάς καί την πολύχρωμον διακόσμησιν (είδος χρησιμοποιούμε- 
νον, ως φαίνεται, μόνον διά τελετουργίας)251 252 * *' έν τοιοΰτον άνευ- 
ρέθη εις την κρύπτην τού Τάφου τών Διπλών ΙΙελέκεων (ΙΗ) εν Κνω- 
σφ. Χαρακτηριστικόν είναι καί τό ιδιόρρυθμον κωλουροκωνικόν σκεύος 
μέ τάς τρεις δπάς εκατέρωθεν, τό άνευρεθέν εις την κρύπτην παρά 
τούς Θόλους 'Αγ. Τριάδος (ΛΒ), τό όποιον, ως εΐπομεν, από τά ανά
λογά του μέ τά βούκρανα καί τούς διπλούς πελέκεις εκ Παλαικάστρου255 * * 
καί από την ομοιότητά του μέ τά αντίστοιχα αγγεία τά εΐκονιζόμενα 
είς την σαρκοφάγον τής 'Αγίας Τριάδος φαίνεται δτι είναι καί τούτο 
«σάμνιον» (δοχειον περισυλλογής τού αίματος τού τθυσιασθέντος ζώου).

Τελετουργικά σκεύη διά τών οποίων προσφέρονται αί σπονδαί ά- 
νευρέθησαν πολλά καί λίαν χαρακτηριστικά τόσον εις τάς κρύπτας 
δσον καί εις τά αμέσως μετ' αυτών συνδεόμενα δωμάτια. Τά μάλλον 
χαρακτηριστικά βεβαίως είναι τά ρυτά258 είς σχήμα ταύρου ή κεφαλής 
ταύρου (εις μίαν περίπτωσιν λεαίνης). Τοιαύτα είναι τό μορφής ολο
κλήρου ταύρου (ίσως MM III), τό άνευρεθέν εις την Β. κρύπτην τού 
'Ανακτόρου Φαιστού (ΚΘ), τό ρυτόν λεαίνης, άνευρεθέν μετά πολλών 
άλλων κωνικών καί ωοειδών ρυτών είς τό θησαυροφυλάκειον τής κρύ

2δ0) Ό άνασκάψας δέν προσδιορίζει τήν χρήσήν της, αποκλείει δμως την 
εκδοχήν πλακός τριβής, διότι δέν παρατηρούνται ίχνη τοιαύτης.

2δ1) Evans, Tomb of D. A. 27, πίν. IV, 51 είκ. 69. Πιθανώς τής κα
τηγορίας τούτης τελετουργικόν άγγεϊον είναι τό επί σφραγίσματος τής Κνωσού 
παριστώντος λατρευτικήν σκηνήν Ρ. Μ. II, 767 είκ. 498.

252) Βλ. οημ. 160.
26ί) Ή άμφισβήτησις έκ μέρους τού Nilsson2, αϋτ. 144 κέξ., τής χρή-

σεως τών ρυτών ώς τελετουργικών σκευών δέν δύναται νά στηριχθή' υπάρχουν
πλεΐσται δσαι αποδείξεις. Ιερά σύμβολα συχνά αποδίδονται έπ’ αυτών καί υ
πάρχει μία περίπτωσις (αυτόθι, 141, είκ. 50) συνδυάζουσα τό ρυτόν μέ κέρνον
επί τού οποίου αποδίδονται οί ιεροί δφεις. Διά τάς παραστάσεις τελετουργιών
διά ρυτών βλ. Ρ. Μ. I, 687, είκ. 502, II, 768 κέξ. είκ. 500 - 501 καί Levi
έν «Annuario» VII - IX, 142 είκ. 158.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:12 EEST - 54.161.213.156



478 Ν. Πλάτωνος

πτης τού Κεντρικού 'Ιερού ’Ανακτόρου Κνωσού (Α), το ρυτόν μορ 
φής κεφαλής ταύρου μέ τούς ενθέτους οφθαλμούς έκ τού ύπεράνω τής 
ΝΔ κρύπτης τού Μικρού ’Ανακτόρου 'Ιερού (ΣΓ) και το έκ τοΰ αυτού 
ίεροΰ προερχόμενον δεύτερον ρυτόν, πήλινον τούτο, μορφής κεφαλής 
ταύρου, τό δμοιον έκ φθαρτής ύλης τού οποίου τα ώτα καί ενθέματα 
ανευρέθησαν προ τού στύλου τής κρύπτης τού Τάφου Διπλών Πελέ- 
κεων Κνωσού (ΙΗ). Τα επίχρυσα κέρατα ταύρου τής κρύπτης παρά 
τούς Θόλους 'Αγίας Τριάδας (ΛΒ), μάλλον έκ τοιούτου μικρού ρυτού 
προέρχονται. ’Ανάλογου τάξεως πλαστικόν ρυτόν είναι τό εις μορφήν 
περιστεράς 254, από την κρύπτην τών Μονολιθικών Στύλων τής Κνω
σού (Η). Τά κωνικά ρυτά απαντούν επίσης, αν καί μέχρι σήμερον δεν 
ανευρέθησαν (πλήν ενός παραδείγματος, τής κρύπτης τών Μυκηνών 
(ΜΔ), δπου άνευρέθη τεμάχιον ωραίου λίθινου ρυτού) εντός τών κρυ
πτών, άλλ’ εις δωμάτια συνδεόμενα μέ αύτάς ή εις άποθέτας ανήκον
τας ε’ις ιό ‘Ιερόν. Τούτο είναι εύεξήγητον' τά ρυτά μετά την λήξιν τής 
ιεροτελεστίας έπανήρχοντο προς φύλαξιν εις τά θησαυροφυλάκεια ή εις 
τάς δι’ αυτά προοριζομένας άποθήκας. Χαρακτηριστικόν είναι δτι 17 
παραδείγματα ανευρέθησαν ε’ις τό Θησαυροφυλάκειον τού Κεντρικού 
Ιερού τής Κνωσού. "Εν ωραϊον μαρμάρινον ρυτόν προέρχεται έκ τού 
άνω τής κρύπτης δωματίου τοΰ Μεγάρου Σκλαβοκάμπου (ΚΖ). Ρυτά 
ανευρέθησαν εις τον αποθέτην τής Κρύπτης ΒΔ Οικίας Κνωσού (ΙΕ) 
καί εις την Οικίαν Γυψάδων (ΙΖ). Εις τον θησαυρόν τών 35 λίθινων 
αγγείων τον άνευρεθέντα παρά την κρύπτην τοΰ οίκοδ. τετραγ. χ Πα- 
λαικάστρου (ΜΑ) συμπεριελαμβάνετο έν ωραϊον ρυτόν έκ λιπαρίτου. 
Δύο ρυτά ΥΜ III μέ διακόσμησιν ιερών κεράτων ήλθον εις φώς εις 
την περιοχήν τής κρύπτης τού οικοδομικού τετραγο&νου π Παλαικά- 
στρου (Μ). ’Αξίζει νά ύπενθυμίσωμεν δτι εις τό οικοδομικόν τε
τράγωνον τούτο καί μάλιστα εις τήν περιοχήν τών δωματίων 41 - 43 
παρετηρήθη παχύτατον στρώμα θυσιών, εντός τού οποίου ανευρέθησαν 
τεμάχια τεσσάρων πλαστικών ρυτών - κεφαλών ταύρων καί περί τούς 
είκοσι πήλινοι λύχνοι.

Καί άλλων ειδών δμως τελετουργικά αγγεία εμφανίζονται εις τάς 
κρύπτας- ας σημειωθούν ιδιαιτέρως τά εις τήν μετά κίονος ή στύλου 
κρύπτην τού συνοικισμού Κουμάσας (ΛΓ) άνευρεθέντα δύο έκ τών με- 
γαλυτέρων σωληνωτά σκεύη μέ οφιοειδείς λαβάς, άνήκοντα εις ΥΜ III 
χρόνους τών οποίων τήν ίεράν χρήσιν άνεγνώρισε πλήρως καί ή

ίδ<) Διά τήν ιερότητα της περιστεράς βλ. Ρ. Μ. I, 146, είκ. 107, 222, 
είκ·Ι166 (οπού ή περιστερά επί τοΰ τρικιονίου ίεροΰ). Βλ. καί Nilsson8, 
337, Picard, 112·
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Banti2"5. Πιστεύω δτι ως προς τά εν λόγφ αγγεία 6 "Εβανς είχε 
δίκαιον θεωρών δτι τούτα προαιρίζοντο δια κατοικίαν και διατροφήν 
των ιερών δφεων 25°.

Καί αφού τόσον τρανώς άποδεικνύεται ή εντός των κρυπτών λα
τρεία μοί φαίνεται δτι θά εύρισκόμεθα εντός τοΰ ορθού, αν άναγνω- 
ρίσωμεν εις αγγεία διακοσμούμενα αέ ιερά σύμβολα, βούκρανα, δι
πλούς πελέκεις, ιερούς κόμβους, ιερά κέρατα καί εύρεθέντα εντός τών 
κρυπτών ή αμέσως παρ’ αΰτάς, σκεύη διά τελετουργίας. Τοιαύτα σκεύη 
λ. χ. προέρχονται από ιό άνω διαμέρισμα παρά την ΝΔ κρύπτην τού 
Μικρού ’Ανακτόρου (ΣΤ) (ή περίτεχνος πρόχους μέ τον άνάγλυφον 
ιερόν κόμβον), από χά παρά τάς κρύπτας δωμάτια τής ΒΔ Οικίας τού 
Θησαυροφυλακείου (ΙΕ) (χεμάχια θαυμάσιων ανακτορικών αμφορέων 
μέ διπλούς πελέκεις, πούς ΥΜ III τριποδικού σκεύους μέ διακόσμη- 
σιν διπλών πελέκεων καί ιερών κεράτων)—εκ τής αυτής περιοχής είναι 
καί. ό εξαίρετος πεπιεσμένος κύλινδρος μέ τό βούκρανον, μεταξύ τών 
κεράτων τού οποίου είναι ό διπλούς πέλεκυς—,άπό την έτέραν χών 
κρυπτών τής Οικίας Τοιχογραφιών (ΙΣΤ) (δπου άνευρέθησαν τρία αγ
γεία μέ διπλούς πελέκεις, τό εν τών οποίων μεγαλοπρεπές συνδυάζον 
τον διπλούν πέλεκυν μέ τον ιερόν κόμβον) από την κρύπτην τής Οικίας 
Α Πρασάς (ΚΒ) (δπου δύο γεφυρόστομα καί έν κύπελλον εμφανίζουν 
επίσης τούς διπλούς πελέκεις συνδυαζομένους μέ τον ιερόν κόμβον), 
από την κρύπτην τής Οικίας Εε Κουρνιών (ΔΕ) (δπου αμέσως έξω 
αυτής άνευρέθη ό λαμπρός τρίωτος άμφορεύς μέ τούς διπλούς πελέκεις 
έν συνδυασμφ μέ τον ιερόν κόμβον), από την κρύπτην τής Οικίας Β 
Ψείρας (ΛΣΤ), δπου τό μοναδικής λαμπρότητος άγγεΐον μέ σειράν 
βουκράνων καί διπλών πελέκεων κ.ά. Μετ’ αυτών εξ άλλου άνευρέθη
σαν άλλα αγγεία έκ τών λαμπροτέρων τού μινωικού κύκλου, τά όποια, 
καίτοι δέν φέρουν ιεράς παραστάσεις, αναμφιβόλους ήσαν σκεύη εύ- 
πρόσδεκτα εις τά ιερά καί προσαρμοζόμενα προς την σεμνότητα τής 
ιεράς τελετουργίας. Τοιαύτα άνευρέθησαν εις τάς κρύπτας τού Μικρού 
’Ανακτόρου Κνωσού (ΣΤ), τής Νοτιάς Οικίας Κνωσού (ΙΓ) (σύνολον 
αργυρών σκευών), ιδία τής ΒΔ Οικίας (παλαιοανακτορικά καί νεοανα- 
κτορικά), τής Οικίας Τοιχογραφιών Κνωσού (ΙΣΤ), τοΰ τάφου Δι
πλών Πελέκεων (ΙΗ), τού Νοτίου Βασιλικού Τάφου (ΙΘ), τής Οικίας A 
Τυλίσου (ΚΕ), τού ιερού Σκλαβοκάμπου (ΚΖ), τής Οικίας Δ Ψείρας 
(ΛΖ), τής κρύπτης τοΰ Οΐκοδ. τετρ. χ Παλαικάστρου (ΜΑ) καί αλλα
χού. Τό λαμπρόν σύνολον τών χρυσών κοσμημάτων (εκ τής κρύπτης

255) Banti, Culti, 33 κεξ. 73.
,5β) Ρ. Μ. IV, 140 κέξ.
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τής περιοχής Θόλων 'Αγ. Τριάδος (ΛΒ)), αί πέντε λίθινοι σφύραι251 
(μία εκ τής αυτής κρύπτης, δύο έκ τών "Αποθετών τού Θησαυροφυ- 
λακείου Κνωσού, άλλη εκ τοΰ 'Ιερού Σκλαβοκάμπου, τρίτη έκ τοΰ θη- 
σαυροφυλακείου τής κρύπτης οικοδ. τετρ. χ Παλαικάστρου), ή ωραία 
σειρά των μετά ποδός υψηλών κατακ ισμήτων θυμιατηρίων (έκ τής 
κρύπτης τού μονολιθικού στύλου Φυλακωπής ΜΣΤ), αϊ δύο βάσεις 
στηρίξεως Ιερών σκευών (τών κρυπτών ΝΑ κα'ι ΒΔ Οικιών Κνωσού 
Θ και ΙΕ), δέον νά προστεθούν εις τό σύνολον τών τόσων τελετουρ
γικών αντικειμένων τών Ιερών κρυπτών.

Τό γεγονός δτι δύο άποθέται σφραγισμάτων τοΰ Ζάκρου και τού 
Σκλαβοκάμπου, εύρέθησαν εις την άμεσον γειτονίαν κρυπτών (MB κα'ι 
ΚΖ) δεν είναι άνευ σημασίας' άποδεικνύει δτι αρχεία εγγράφων έφυ- 
λάσσοντο εις ειδικά αρχειοφυλακεία υπό τήν σκέπην τής θεότητας. 
Πρβλ. τον Δίσκον και τάς πινακίδας Φαιστού παρά τήν κρύπτην ΚΘ 
τού ’Ανακτόρου καί ’ίσως τό άρχειοφυλάκειον τοΰ ’Ανακτόρου Μα- 
λίων 2ί8.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τά ανωτέρω έν συνάψει παρατεθέντα παρέχουν στερεόν αποδεικτι
κήν βάσιν εις τήν ύπόθεσιν δτι εντός τών κρυπτών έγίνετο λατρεία 
διά προσφοράς θυσιών και σπονδών. Ή μορφή τής τελετουργίας 
ταύτης δεν μάς είναι ακριβώς γνωστή καί ούτε είναι ορθόν νά καθο- 
ρισθή μόνον βάσει τών έντός τών κρυπτών άνευρεθέντων. Ή συγκέν
τρωσες τών στοιχείων απονομής λατρείας αποτελεί έτερον κεφάλαιον 
τό όποιον δεν είναι δυνατόν νά μάς απασχόληση ενταύθα. Πιστεύω 
δμως δτι διά τής γενομένης περισυλλογής τών στοιχείων τών άφορών- 
των εις τάς κρύπτας καί τά άνω τούτων δωμάτια καί διά τής συγκρι
τικής μελέτης των έβεβαιώθη απολύτως δτι πρόκειται περί δωματίων

25!) Αί σφϋραι αΰται δέν φαίνεται νά άπετέλεσαν εργαλεία πρακτικής χρή- 
σεως' είναι κομψότατα κατασκευασμένοι καί δέν φέρουν ίχνη φθοράς' μόνον 
εις τήν περίπτωσιν τών σφυρών τών Temple Repositories ο Έβανς ύπέθεσεν 
δτι έχρησιμοποιήθησαν διά τήν παραβίασιν τών θησαυροφυλακείων και δτι έκ 
τούτου έθραύσθησαν' τοιαύτη δμως παραβίασις φαίνεται δτι δέν συνέβη Πιθα
νόν έχρησιμοποιήΟησαν ώς insignia dignitatis (δπως π χ. τό ρόπαλον είς τόν 
τάφον τοΰ Ροπαλοφόρου, Evans, Tomb of D. A. 18, είκ. 25, καί τό εξ α
χάτου ρόπαλον - σκήπτρον τής υστέρας χαλκής περιόδου, κατασκευασθέν ύπό 
μινωικήν έπίδρασιν, έκ Κύπρου: Helm. Bossert, Alt Syrien, Tubingen 
1951, είκ. 287.

2i8) BCH 1923, 533 έξ.
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τού Ίεροϋ καί μάλιστα περί κυρίων δωματίων λατρείας. Εις επί τούτο 
κατασκευαζόμενα περίκλειστα, άπομεμονωμένα, σκοτεινά καί ενίοτε 
υπόγεια δωμάτια, υπό τό φώς λύχνων, έγίνετο ή ιερά τελετουργία αι
ματηρών καί άναιμάκτων θυσιών. Ή θυσία καί αί προσφοραί προη- 
τοιμάζοντο εις αμέσως συνδεόμενα δωμάτια, τά όποια είχον λειτουρ
γίαν διανονικοϋ. ’Άλλη ιεροτελεστία εγίνετο εις τό αμέσως ύπεράνω 
δωμάτιον, εις τό φώς τής ημέρας αύτη καί μέ χαρακτήρα ό'χι κλειστόν. 
Τά άνω ταϋτα ιερά είχον ένα, τρεις ή έξ κίονας 259. Παρέχεται ούτω ή 
έντΰπωσις ότι ή λατρεία ήσκεΐτο άλλοτε φανερά καί άλλοτε μυστική. 
Τούτο θά έσήμαινεν ότι ή παράδοσις καθ’ ήν οί Κρήτες πρώτοι είσή- 
γαγον εις την λοιπήν Ελλάδα καί εδίδαξαν τά μυστήρια είναι αλη
θής260. Θά ήρμηνεύετο επίσης ή εμφάνισις τών υπόστυλων κρυπτών 
τών τελεστηρίων εις τά μεγάλα μυστηριακά κέντρα. Ή άνάμνησις τών 
κρητικών ιερών - κρυπτών κατά την ελληνικήν εποχήν είχε παραμείνει 
συνδεδεμένη μέ την ευρύτατα διαδεδομένην πίστιν ότι ή Κρήτη ήτο 
ιερά γή. Τό απόσπασμα τών «Κρητών» τού Εύριπίδου 261 είναι επί 
τού προκειμένου λίαν διδακτικόν καί προσθέτει εν είσέτι στοιχεΐον ά- 
ποδείξεως τής ίερότητος τών κρυπτών. Ό χορός τού δράματος εκ μυ
στών τού Διός Ίδαίου καί Βάκχων τού Ζαγρέως κατά την πάροδόν 
του λέγει (στίχ. 5 - 9) :

ήκω ζαϋέονς ναούς προλυτών, 
ονς ανϋιγενης τμηΟειοα δοκδς 
στεγανούς παρέχει χαλύβφ πελέκει 
καί οταυροδέτως κραχοΰσ’ 
άτρεκεΐς αρμούς κνπαρίααου 262.

Τό μετά κίονος ιερόν εντός τού οποίου ό κοπείς τελετουργικώς δα 
κός παρέχει ασφαλή στήριξιν διά τής ύποστηρίξεως τών διασταυρου
μένων ισχυρών ζευκτών ξύλων εκ κυπαρίσσου διαφσίνεται ενταύθα 
έναργώς, οί επόμενοι δε στίχοι τό συνδέουν μέ τά μυστήρια τού Ζα
γρέως καί τής Όρείας Μητρός 268.

2ί0) Ή τρισδικότης είς τήν μινωικήν θρησκείαν εχει έπανειλημμένως δια" 
πιστωθή, αλλά χρήζει εύρυτέρας διερευνήσεως- ή Κρητική Τριάς τής αρχαϊ 
κής ελληνικής εποχής' εχει πιθανώς τήν αρχήν της είς τήν μινωικήν Κρήτην 
βλ. Picard, 109.

2β0) Διόδ. V, 64, 28- Ό Διόδωρος όμως (V, 77) έκ παραλλήλου αναφέρει 
περί τών τελετουργιών τούτων : «κατά δε τήν Κρήτην, εν Κνωαφ νόμιμον εξ αρ
χαίων είναι φανερώς τα; τελείας ταντας πααι παραδίδοσ&αι*.

'“) Supplementum Euripideum (ed. Arnim): Εύριπίδου 
Κρήτες.

26>) Άπεκαιέσιησα τό εφθαρμένον χωρίον άκολουθήσας κατά τό δυνατόν

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 31
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"Οτι τά ιερά ταΰτα ήσαν εν χρήσει από την αρχήν των παλαιοανα- 
κτορικών χρόνων και μέχρι τής τελικής καταστροφής των ’Ανακτόρων 
εΐδομεν από τά παρατεθέντα παραδείγματα 2β1. Αί δέ περιπτώσεις έπι- 
βιώσεως τής λατρείας εντός των κρυπτών κατά την ΥΜ III εποχήν δεν 
είναι όλίγαι ('Ιερόν άνω κρυπτής Μικροϋ ’Ανακτόρου (ΣΤ), δεύτερα 
κρυπτή ΝΑ Οικίας Κνωσοΰ (I), κρυπται Δ Οικίας (ΙΕ) Κνωσού, 'Ιε
ρόν Κουμάσας (ΛΓ), κρυπτή οϊκοδ. τετρ. π Παλαικάστρου (Μ), κρυπτή 
Οικίας Μονολιθικού Στύλου Φυλακωπής (ΝΣΤ). ’Ασφαλώς δέ δεν πρό
κειται περί τυχαίου γεγονότος ότι οί ελληνικοί ναοί τής Ρέας έν Κνω- 
σιό καί Φαιστφ ίδρύθησαν ακριβώς είς τούς χώρους δπου παλαιότερον 
υπήρξαν μινωικά ιερά καί δτι έν Παλαικάστρω ακριβώς εις τήν πε
ριοχήν δποΐί άνευρέθησαν αί κρυπται καί οί θησαυροί τούτων, δπου 
παχύ ήτο τό στρώμα θυσιών αναγόμενων ήδη εις μινωικούς χρόνους, 
άνευρέθησαν τά λείψανα τού Ναού τού Δικταίου Διός καί 6 αρχαϊκός 
ύμνος αυτού 2β5.

Αί κρυπται καί τά άνω τούτων ιερά άπετέλεσαν τό κέντρον όμά- 
δος δωματίων άνηκόντων είς τό ιερόν (διακονικών, θησαυροφυλα- 
κείων, θαλάμων τού ιερατείου, αιθουσών τελετουργίας, αποθηκών τού 
Ιερού, καθαρτηρίων χώρων, δωματίων βωμών) περί τών οποίων έν 
συνεχεία θά διαλάβωμεν. Τό Τριμερές 'Ιερόν άπετέλει τήν πρόσοψιν 
καί πρόσβασιν εις τά δωμάτια τού Κεντρικού 'Ιερού τού ’Ανακτόρου 
Κνωσοΰ 2,β. * 28

τάς γραφάς τοΰ Πορφυρίου (Porphyrii, De Abstinentia, IV, ig), δΓ οί 
παοεδόίίη τό απόσπασμα: στ. 6 ζμηιίεΐσα δοκός (δοκός αντί δοράς Scaliger), 
στ. 9 αρμούς κυπαρίοσου ώ; ό Ποοφ., οζαυ ροδέτως κραζοϋο’, δπερ προσεγγίζει 
ϊ) τού ΙΙορφ, ζαυροδέζως κοηδεΐο'· περισσότερον πάσης άλλης προτσύ-είσπς διορ- 
ίΐώσεως. Τό νόημα αποδίδεται πλήρως: ή αύδιγενής τμηΟ-εΐσα χαλύβιρ πελέκει 
δοκός παρέχει στεγανούς κρατούσα στουροδέτως άτρεκεϊς αρμούς κυπαρίοσου. 
Της χρήσεως τοΰ κοάζω μέ τήν σημασίαν: κρατώ τι ίσχυρώς βλ. είς παράδει
γμα τής Βατραχομυομαχία; 63, 216. Τό οζαυροδέτως έπιτυχώς επί συνηρμοσμέ- 
νων μακρών ξύλων (σταυρών)· ή χρήσις τής λ. σταυρός περί σταυρωτών ξύλων 
ήδη παρά Διοδώρω 2, 18.

!Β9) Διά τούς ναούς τής Ρέας επί τών χώρων ένδιι αί μινωικαί κρυπται βλ, 
ανωτέρω καί σημ. 149.

28*) Κρυπται εν χρήσει κατά τούς παλαιοανακτορτκούς χρόνους: Α, Η, ΙΕ 
Λ ΛΓ καί ΛΔ. Τής πρώτης νεοανακτορικής φάσεως (MM III) Α, Β,Δ,Η,ΙΒ, 
ΙΓ, ΙΕ, ίσως 1Θ, ΚΗ, ΚΘ, ΛΒ, ΜΕ καί ΜΣΤ. Αί λοιπαί έχρησιμοποιήίίησαν 
κατά τήν δευτέραν καί τρίτην νεοανακτορικήν φασιν.

2Β5) BSA XI, 298 κέξ.
266) 'Η ύπό τοΰ καθηγητοΰ Μαρινάτου σημαντική άνακάλυψις τοΰ Τριμε

ρούς "Ιερού έν ΒαΦυπέτρω άπέδειξεν δτι τό είδος τούτο τών ιερών υπήρχε και 
έξω τοΰ Κνωσιακοΰ "Ανακτόρου.
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Ή άνακάλυψις κρυπτών συνδεόμενων με τάφους, (Θολωτός τάφος 
Άπεσωκάρι (ΛΔ), Νότιος Βασιλικός Τάφος (ΙΘ) και Τάφος Διπλών 
Πελέκεων (ΙΗ)) επεβεβαίωσε κατά τρόπον μή επιδεχόμενον άμφισβή- 
τησιν δτι εις νεκρούς άπενέμετο ενίοτε — ήδη από τής παλαιοανακτο- 
ρικής εποχής — λατρεία ανάλογος εκείνης ήιις άνεφέρετο εις την θεό
τητα, τής οποίας άλλως ή παρουσία κατά την ώραν τής τελετουργίας 
είς τό 'Ιερόν τών τάφων ήιο αισθητή. Την τελετουργίαν ταυτην απει
κονίζουν, ως εϊπομεν, αί παραστάσεις τής γραπτής λάρνακας εξ 'Αγίας 
Τριάδος. 'Η παράδοσις τοΰ Διοδώρου 2Ϊ’ περί τοϋ έν Σικελίςι τάφου 
τοΰ Μίνωος, συνδυαζομένου μέ ιερόν τής ’Αφροδίτης, άποδεικνύει δη 
είχε διατηρηθή ή άνάμνησις τών ταφικών τούτων Ιερών. Ή διαπί· 
στωσις δε τής χρησιμοποιήσεως κρυπτών διά την νεκρικήν λατρείαν 
αποτελεί την κυριωτέραν άπόδειξιν δτι αί κρυπτοί δεν είναι άποθήκαι 
ή άλλα δλως ασήμαντα διαμερίσματα, ως τινες τών μελετητών άπέκλι· 
ναν νά πιστευσουν.

Τά περισυλλεγέντα στοιχεία δεν είναι καθ’ εαυτά Ικανά νά άπ 'δεί
ξουν δτι ή άπονεμομένη λατρεία άνεφέρετο είς τον στύλον ως βαιιυ- 
λον' τούτο κατά την γνώμην μου είναι πιθανόν, αλλά διά νά άποδει- 
χθή είναι απαραίτητον νά γίνη εύρυτέρα διερευνησις τών αναλογών 
τής ’Ανατολής, τής Κόπρου, τής Αίγυπτου, νά μελετηθή μέ επιμέλειαν 
ολόκληρος ό παραστατικός κύκλος τοϋ μινωικοϋ και μυκηναϊκού κό
σμου και νά συγκεντρωθούν αί σωζόμ,εναι παραδόσεις. ’Επίσης είναι 
ανάγκη νά μελετηθούν τά έπιζώντα σχετικά στοιχεία λατρείας.

(Συνεχίζεται)

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

’ΒΙ) Διόδ. IV, 79 : «καί διπλαϋν τάφον οίκοδομήοανιες κατά μεν τον κεκρυμ- 
μενον τόπον ε&εοαν τά δοτά, κατά δε τον άνετργμένον εποίηααν 3Αφροδίτης νεών' 
ουτος δ3 επί γενεάς πίείονς ετιμάτο, &υόντων των εγχωρίων ως ’Αφροδίτης οντος
τοΰ νεών, Βλ· Ρ. Μ. IV, 959 κέξ.
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