
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΠΟΔΟΣ 

ΕΠΙ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝ1ΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ *

’Αφορμήν εις την παρούσαν μελέτην παρέσχεν ή προσεκτική έξέ- 
τασις τού μεγάλου αριθμού γεωμετρικών οστράκων, τα όποια απέ
δωσε λαξευτός θαλαμωτός τάφος, ανασκαφείς ύπ’ εμού τον παρελθόν
τα χειμώνα. 'Ο τάφος κεΐται εις τά σύνορα αμπέλου καί αγρού, εις 
άπόστασιν χιλίων περίπου μέτρων προς δυσμάς τής λεωφόρου, ή ο
ποία άγει από Ηρακλείου εις Κνωσόν, πλησίον τού κτήματος Νικο- 
λετάκη έναντι τοΰ προαστείου τού Άγ. Ίωάννου. ’Ενδείξεις επί τής 
επιφάνειας τού εδάφους άπετέλουν εις μέγας πελεκητός ογκόλιθος, μή
κους καί πλάτους 0,61 καί ύψους 0,40 μ., κείμενος εντός τής αμπέ
λου, ή παρουσία άφθονων οστράκων εις τήν περιοχήν, ως καί αρχαίος 
άναλημματικός τοίχος βαίνων από βορρά προς νότον εις μικράν άπό- 
στασιν άνατολικώς τοΰ ογκολίθου τούτου.

Ή έρευνα άρξαμένη επί τοΰ παρά τον ογκόλιθον τμήματος τής 
αμπέλου κατέδειξεν ευθύς εξ αρχής, δτι επρόκειτο περί τοΰ θαλάμου 
τάφου συληθέντος, διότι τό εξαγόμενον χώμα ήτο πλήρες οστράκων. 
Φαίνεται ότι ό θάλαμος έσυλήθη εκ τών άνω, αφού ή πλάξ ή κλείου- 
σα τήν είσοδον εύρέθη εις τήν θέσιν της, πιθανώς δέ ή οροφή είχε 
καταρρεύσει ήδη όταν έγινεν ή σύλησις. Οι συλήσαντες τον τάφον, 
αφού έσκαψαν μέχρι τού δαπέδου, έρριψαν τό έξαχθέν χώμα καί 
θραύσματα τών άνευρεθέντων αγγείων, όμού μετά νεωτέρων άπορρι- 
μάτων, εντός τοΰ θαλάμου πληρώσαντες ούτω έκ νέου αυτόν’ άλλα τε
μάχια κατεσπάρησαν επί τής επιφάνειας’ διά τούτο εκ τοΰ σημαντι
κού αριθμού αγγείων, τον όποιον δηλούν τά εν τφ τάφφ> εύρεθέντα 
ποικιλώτατα όστρακα, ολίγα μόνον είναι πιθανόν ότι δύνανται νά

*) Ευχαριστώ θερμώς τόν σεβαστόν μοι κ. Νικόλαον Πλάτωνα, ό όποιος 
έπέστησε τήν προσοχήν μου έπί τής σημασίας τής έμφανίσεως τοΰ θέματος 
τοΰ πολύποδος έπί τών παρόντων ευρημάτων καί ή μετά τοΰ όποιου συζήτη- 
σις μέ διεφώτισε εις πλεΐστα σημεία τής έργασίας μου, ως καί διότι μοί έπέ- 
τρεψε τήν δημοσίευσιν αντικειμένων τινών τοΰ Μουσείου Ηρακλείου.

Προετίμησα τόν όρον «πρωτοελληνιχός» ώς καλύπτοντα καί τήν πρωτογεω
μετρικήν καί τήν γεωμετρικήν καί τήν άνατολίζουσαν περίοδον, καί διότι πι
στεύω ότι άνταποκρίνεται καλύτερον εις τά πράγματα, άφοΰ ό γεωμετρικός 
χαρακτήρ τών κρητικών προϊόντων τής γεωμετρικής περιόδου είναι συχνά άμ- 
ψισβητήσιμος. Τούς όρους early greek ή early Hellenic χρησιμοποιεί καί ό 
Payne, ό Doro Eevi κ.ά.
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ανασυγκροτηθούν. Πιθανώς το αυτό συνέβη και εις τον δρομον, διότι 
και εις τό πληρούν αυτόν χώμα άνεύρεν όστρακα. Ουτω κατά την 
άνασκαφήν τεμάχια τού αυτού αγγείου άνευρίσκοντο εις διάφορα ύψη. 
Πιθανώς άσύλητον παρέμεινε τό τμήμα υποκάτω δύο ογκολίθων άνευ- 
ρεθέντων εντός τού θαλάμου εις ύψος τι υπέρ τό δάπεδον, καί μετά 
τών οποίων ό επί τής επιφάνειας άπετέλει έν σΰνολον εξαχθείς έκεϊ- 
θεν υπό τών γεωργούντων. Τό τμήμα τούτο δεν άνεσκάφη. At δια
στάσεις τούτων είναι τού μέν ύπερκειμένου 0,50X0,50X0,44 μ., τού

Είκ. 1.—Κάιοψις τοϋ τάφου.

δέ υπό τούτον ευρισκομένου καί ορατού μόνον κατά μίαν πλευράν 
0,66X0,47 μ. Τέταρτος ογκόλιθος εκειτο επί τού δαπέδου διαστάσεων 
0,47 X 0,55 X 0,26 μ. Πιθανώς οί ογκόλιθοι οΰτοι άπετέλουν, εις την 
αρχικήν θέσιν των προ τής καταρρεύσεως τής οροφής τού θαλάμου, 
«σήμα» ύψούμενον επί τού τάφου. ’Ίσως παράλληλον έχομεν εις τούς 
ογκολίθους, τούς οποίους αναφέρει <5 Evans (παρά. Payne, pearly 
greek vases from Knossos, B.S.A. XXIX, σ. 225) προκειμένου πε
ρί τών άνασκαφέντων ΰπ’ αυτού δύο γεωμετρικών τάφων τής Κνωσού.

'Ο τάφος, πεταλοειδούς περίπου σχήματος, εχει μεγίστην διάμε
τρον κατά τό άνασκαφέν τμήμα 2,15 μ. Τό δάπεδον εύρίσκεται εις 
βάθος 2,65 μ. περίπου από τής επιφάνειας τού εδάφους. 'Η είσοδος, 
κειμένη κατά την ανατολικήν ευθείαν περίπου πλευράν τού θαλάμου,
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άποτελεΐται έκ δυο παραστάδων, ών έκατέρα σύγκειται εξ ενός μεγά
λου άδρώς πελεκητού λίθου και αριθμού τίνος μικρών αργών λίθων 
δίνευ πηλού, διά τών οποίων πληρούται το κενόν μεταξύ τού μεγά
λου λίθου κα'ι τής έκ στερεού κοΰσκουρα παρειάς τής εισόδου. Τό ύψος 
τών παραστάδων μέχρι τής οροφής τού θαλάμου κατά την είσοδον 
συνεπληρούτο δι5 αργών μικρών λίθων, έκ τών οποίων δυο εύρέθη- 
σαν κατά χοόραν, ένώ άλλοι παρασυρθέντες κατά την κατάρρευσιν τής 
οροφής καί κινητθέντες υπό τών αυλητών ήσαν εντός τού πληροΰντος
τον τάφον χόόματος. Τής βόρειας παραστάδος ό μέγας λίθος έχει ύψος 
0,59 μήκος 0,46 καί πλάτος 0,22 μ., τής δέ νοτίας ύψος 0,64, μήκος 
0,49 καί πλάτος 0,35 μ. Κατώφλιον υψηλόν, ύψους 0,28 είχε λαξευ- 
θή εις τον κούσκουραν, έπ’ αυτού δέ είχε τεθή, προσρρμοζομένη με
ταξύ τών παραστάδων, πλάξ πλάτους 0,55 μ. περίπου καί μεγίστου 
ύψους 0,70, πάχους δέ περίπου 0,15, κλίνουσα αισθητώς προς τό 
εσωτερικόν τού θαλάμου. Λόγιρ τής μικράς χωρητικότητος τού θαλά
μου δεν πιστεύω δ'τι υπήρξε ποτέ κτιστή εσωτερική έπένδυσις θολωτή 
τούτου, τής οποίας άλλως ούδέν ίχνος εύρέθη. Τό αυτό ισχύει καί διά 
τον δρόμον, ό όποιος ήτο βραχύτατος1.

’Αφού οί μέχρι τούδε άνακαλυφθέντες εν Κρήτη γεωμετρικοί τά
φοι είναι κατά συστάδας, πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι καί ό παρών τά
φος αποτελεί τον πρώτον άνακαλυφθέντα μιας νεκροπόλεως άγνοίστου 
μέχρι τούδε. Δέν πρέπει βεβαίως νά άποδοθή καί αυτή εις τήν Κνω
σόν, από τής οποίας απέχει τόσον. Είναι μάλιστα αμφίβολον καί αν 
οί τάφοι τής Φορτέτσας αποτελούν «μέρος τής νεκροπόλεως» τής Κνω
σού, ως πιστεύει ό Payne (ένθ5 άνωτ. σ. 231), Αί άραιαι αΰται συ
στάδες γεωμετρικών τάφων (ή υπό τού Hogarth άνασκαφεΐσα καί ή 
υπό τού Evans καί τού Payne, παρά τήν Ζαφέρ Παπούραν κείμεναι, 
ή τής Φορτέτσας, ή έναντι τής Ταβέρνας Λουκά παρά τήν Κνωσόν, 
ή τών τεσσάρων πρωτογεωμετρικών τάφων τού 'Αγίου Ίωάννου καί 
ή συστάς τάφων τού κτήματος Χατζάκη είς Τεκέν, εις ήν ανήκει καί ό 
ανασκαφείς αυτόθι υπό τού Ν. Πλάτωνος καί μή δημοσιευθείς, φαί^ 
νεται δτι αντιστοιχούν μάλλον είς μίαν άραιάν κατά «κώμας» κατοί-

’) Τάς αύτάς περίπου διαστάσεις ο'ις πρός τήν χωρητικότητα τοΰ θαλάμου, 
τό ύψος τοΰ κατωφλιού καί τό άνοιγμα τής θύρας εμφανίζει ό ανασκαφείς 
υπό τοΰ Ν. Πλάτωνος γεωμετρικός τάφος τών Αγίων Παρασκιών Ηρα
κλείου («Άρχ. Έφημ.» 1945-47 σ. 47 κ.έξ.), ένθα όμως τό κατώφλιον άπετε- 
λεϊτο έκ λίθων. Περί τοΰ άτροφικοΰ τοΰ δρόμου βλ. αυτόθι σ. 73 σημ. 5 καί 
σ. 74 σημ. 1. Περί τής μικράς εισόδου καί τοΰ βραχέος δρόμου τών πρωτο
γεωμετρικών τάφων τής Κρήτης έν γένει βλ. Pendlebury, The Ar
chaeology of Crete, σ. 307).
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κησιν τής περιοχής. Θα ήτο δύσκολον να φαντασθώμεν οτι μια πρω
τοελληνική πόλις εν Κρήτη έξετείνετο εις την έκτασιν, την οποίαν κα
λύπτουν αί ανωτέρω ταιραί, ενώ «ντιθέτως είναι φυσικόν νά ΰΛοθέ- 
σωμεν οτι υψωμένα σημεία τόσον πρόσφορα δι’ ιδρυσιν μικρών συν
οικισμών, ως τά σημερινά προάστεια τοϋ Άγιου Ίωάννου, τής Φορ
τέτσας καί τοΰ Ατσαλένιου, κατφκήτθησαν κατ’ αυτόν τον τρόπον από 
παλαιοτάτων χρύνοον2. Όμοιας όίλλωστε εγκαταστάσεις «κοτμηδόν» 
βλέπομεν εις την περιοχήν τών Αρκάδων 2(1.

Δεν θά ήξιζεν ίσως νά γίνη ιδιαίτερος λόγος περί τοΰ τάφου τού
του, εϊμή ως ένδείξεως διά τήν περαιτέρω άνίχνευσιν μιάς νέας νεκρο- 
πόλεως τής περιοχής 'Ηρακλείου, αν δεν συνέπιπτε νά εΰρεθή διά 
προίτην φοράν επί τών οστράκων, τά όποια ό τάφος οΰτος απέδωσε, 
ή καταπληκτικωτέρα τών μέχρι τοΰδε γνωστών επιβιώσεων τής κρητρ- 
μυκηναϊκής διακοσμητικής εις τήν πρωτοελληνικήν τέχνην.

’Επί μεγάλου τμήματος καλύμματος κάλπης τεφροδόχου, όπερ πε- 
ριγράφεται κατωτέρω, είναι έζωγραφημένον τύ χαρακτηριστικώτερον 
ίσως θέμα τής υστέρας φάσεως τής μινωικής τέχνης : ό όκτάπους. 
Εις ακόμη πλήρης όκτάπους καί έτερος ελλιπής ευρέθησαν έζωγραφη- 
μένοι επί τμήματος αγγείου, τό όποιον έκοσμεΐτο, ως φαίνεται, δι’ 
ενός ολοκλήρου «διαζώματος» όκταπόδων εις μικράν κλίμακα. Αλλά 
τά ευρήματα συνεχίσθησαν περαιτέρω : ή εκπληκτική αύτη παρατήρη- 
σις έδωσεν αφορμήν εις τήν άνακάλυψιν μιάς σειράς όμοιων παρα
στάσεων. Πράγματι θά ήτο περίεργον αν εις τά από πάσης άπό- 
ψεως ό'μοια ποός τά όστρακά μας πρωτοελληνικά αγγεία τών τάφων 
τής Κνωσού, τά έκδεδομένα υπό τοϋ Payne, (ένθ’ άνωτ.), καί εις 
εκείνα τών τάφων τής Φορτέτσας, τά ευρεθέντα ολίγα ε'τη προ τοΰ 
πολέμου καί μή έκδοθέντα ακόμη, τό θέμα τούτο δεν άπήντα ούτε 
μίαν φοράν. Έξ άλλου ή γνωστή ίκανότης τοΰ Payne, ό όποιος ούδέ- 
να λόγον κάμνει περί τής έμφανίσεως τοΰ πολύποδος ε’ις τά άγγεΐά του, 
δυσκόλως επέτρεπε νά σκεφθή τις οτι τό πράγμα είχε διαφύγει τήν 
προσοχήν του. Έν τούτοις έκ τής έπανεξετάσεως τών κεραμεικών προϊ

2) Ή από τής μινωικής εποχής κατοίκησις τοΰ Άγ. Ίωάννου άποδεικνύε- 
ται διά τής εσχάτως γενομένης άνακαλύψεως ενός ΥΜΙβ καθέτου τάφου περι- 
έχοντος ενδιαφέροντα όπλα εντός αύτοΰ τούτου τοϋ σημερινού συνοικισμού. 
Μία ΥΜΙΙΙ λάρναξ άνεκαλύφθη επίσης εσχάτως εις τήν θέσιν άλλου μινωι- 
κού συνοικισμού εις τό σημερινόν προάστειον Μασταμπά. Βεβαίως δέν ανή
κουν καί αί ταφαί αύται εις τήν Κνωσόν.

2α) Doro I, e ν i, Annuario, Χ-ΧΙΙ, σ. 17.
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όντων τούτων, τα όποια άπόκεινται νΰν εν τφ Μουσείο) Ηρα
κλείου, προέκυψεν άνά εν δείγμα παραστάσεως τοΰ όκτάποδος επί 
δυο πωμάτων καλπών προερχόμενων εκ των υπό τοΰ Hogarth ά- 
νασκαφέντων γεωμετρικών τάφων παρά την Κνωσόν τό 1900, εν δε 
επί όμοιου καλύμματος εκ Φορτέτσας. Είναι λίαν πιθανόν δτι καί επί 
τών καλυμμάτων καλπών, άτινα αναφέρει ή Μ. Hartley (Β. S. Λ. 
XXXI, 1930-1, σ. 82) δύνανται να άνευρεθοΰν παραστάσεις τοΰ 
όκτάποδος.

Πραγματευόμενος τά «lids of ovoid pithoi» εν σ. 246 τής μελέ
της του ό Payne, λέγει, δτι «δεν ήτο ανάγκη να άσχοληθή με αυτά 
κεχωρισμένως». Παρετήρησε την χρήσιν τής light on dark τεχνικής 
επ’ αυτών, άλλα λέγει δτι «συνήθως έχουν απλά θέματα συγκεντρικών 
κύκλων, γλωσσών κλπ.». 'Ως «μίαν τών έκπληκτικωτέρων επιβιώσεων 
ή αναβιώσεων τής μινωικής διακοσμητικής» επί τής Κρήτης χαρακτη. 
ρίζει μόνον την σειράν δίσκων τοΰ Πίν. XIX, 3. εις τήν σ· 244. 
Ουδέν επίσης λέγει ό F. Β. Welch, εν Β. S. A. VI, σ. 85, ένθα 
ήσχολήθη δι’ ολίγων μέ τά ευρήματα τοΰ Hogarth. 'Ομοίως ή υπό 
τοΰ αειμνήστου Ξανθουδίδου γενομένη περιγραφή τών πωμάτων έν 
τφ καταλόγφ τοΰ Μουσείου Ηρακλείου ουδέν περί δκταπόδων ανα
φέρει. Τό δτι τό σημαντικόν τοΰτο θέμα διέλαθε την προσοχήν δύνα- 
ται πιθανώς ν’ άποδοθή εις τό πλήθος τών αγγείων τής Κνωσοΰ, άλ
λα καί εις τό δτι — καί τοΰτο είναι διδακτικόν — τό θέμα ήτο τελείως 
άηθες προκειμένου περί κεραμεικής, διά τήν οποίαν πάντες έχομεν 
σχεδόν a priori μορφώσει τήν γνώμην, δτι είναι καί πρέπει να είναι 
γεωμετρική ή άνατολίζουσα καί ουδέν άλλο.

Γά αντικείμενα, περί ών πρόκειται έχουν ως ακολούθως : Τό ύπ’ 
εμοΰ εΰρεθέν, άρ. τοΰ Μουσείου 9467, άνω αριστερά έν Πίν. ΙΔ' 
συνεκολλήθη εκ δύο τεμαχίων, τών περί τήν κορυφήν θολωτοΰ πώμα
τος κάλπης μετά μικροΰ μέρους τών χειλέων. Διάμετρος 0,16 μ. Περί 
τό κέντρον, οριζόμενος κύκλφ υπό τριών ταινιών, δκτάπους έζωγρα- 
φημένος διά λευκοΰ άραιοΰ χρώματος επί καστανοφαίου επιχρίσματος, 
ως καί άπασα ή διακόσμησις (εΐκ. 2 άρ. 1)' ουτος άποτελεΐται εξ ενός 
κυρίου σώματος, δηλουμένου μόνον διά τοΰ περιγράμματος, δπερ συνε- 
χιζόμενον σχηματίζει τούς δύο πρώτους πλοκάμους, σπειρουμένους συμ- 
μετρικώς έκατέρωθεν κατά τά άκρα. Κατά τά σημεία ένάρξεως τών πλο
κάμων προσετέθη έκατέρωθεν άνά έν μικρόν ημικύκλιον, στιχθέν εις τό 
κέντρον, ΐνα δηλωθή ό οφθαλμός. Μικρά γραπτή ράβδωσις διήκει 
μέχρι τίνος κατά μήκος διά μέσου τοΰ σώματος τούτου. Τελείως χω
ριστά έζωγραφήθη έν στέλεχος κατά τήν νοητήν προέκτασιν τής ρα- 
βδώσεως, άπολήγον εις τι θέμα, έξαφανισθέν λόγφ άπολεπίσεως τοΰ
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επιχρίσματος. Έκ τοϋ στελέχους τουτου εκφύονται συμμετρικώς περί
που άνά τρεις πλόκαμοι εκατέρωθεν, σπειρουμενοι κατα τά άκρα. Οι 
δυο τελευταίοι, μακρότεροι όντες, άφοΰ προσεγγίσουν την εσωτερικήν 
ταινίαν τού πλαισίου στρέφονται καί σπειροΰνται πλησίον αλληλων( 
προ τής άπολήξεως τοΰ κεντρικού στελέχους. Πέραν των τριών ταινιών
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προς την περιφέρειαν διαδοχικώς : πλοχμός, τρεις ταινίαι, σειρά σι
γμοειδών, τρεις ταινίαι, σειρά συγκεντρικών κύκλων, πλατεία ταινία. 
Έσωτερικώς ή επιφάνεια τοϋ ωχρού πηλού.

Το εν έκ τών καλυμμάτων τοϋ Payne ύπ’ άρ. 2350, άνω δεξιά εν 
Πίν. ΙΔ , διαμ. 0,165 μ., είναι συμπεπληρωμένον διά γυψου κατά 
σημαντικόν μέρος περί τό κέντρον. Έπί τών δηλουμένων χειλέων 
φέρει δυο όπάς, πιθανώς χρησιμευουσας ποτέ προς άνάρτησιν τοΰ πώ
ματος, έξ ών δυναταί τις νά είκάση την θέσιν, καθ’ ήν δέον νά νοηθή
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300 Στυλιανού Αλεξίου

ή παράστασις, και ή οποία έτηρήθη εν τη φωτογραφία και τφ σχεδίφ 
(είκ. 2 άρ. 2), Άμυδρώς διακρίνονται εκ των αριστερά τοΰ σώ
ματος πλοκάμων τρεις σπεΐραι καί εις σχεδόν πλήρης πλόκαμος, έκ 
δε των δυο εμπρόσθιων άμφότεραι αί σπεΐραι καί σχεδόν πλήρης δ 
προς τά δεξιά πλόκαμος, ως καί τό κσμπτόμενον τμήμα τοΰ αριστε
ρού. Μεταξύ των γειτνιαζουσών τούτων σπειρών διακρίνεται τρίγωνον, 
εχον την κορυφήν προς τά έξω. Έπονται προς την περιφέρειαν αί 
γνωσταί τρεις ταινίαι, πλοχμός καί πάλιν τρεις ταινίαι, σειρά συγκεν- 
τρικών κύκλων καί τρεις παχύτεραι ταινίαι επί των χειλέων. Τεχνική 
οΐα εις τό προηγοΰμενον πώμα. Έσωτερικώς ή επιφάνεια τοΰ πηλού.

Τό έτερον πώμα τοΰ Payne, ύπ’ άρ. 2352, κάτω αριστερά έν Πίν. 
ΙΔ', έχον διάμετρον 0,19 μ., είναι συμπεπληρωμένον έν μέρει κατά 
τήν περιφέρειαν καί τά παρακείμενα τμήματα. Τής τεχνικής ούσης τής 
αυτής ως άνω, ή φαιά αλοιφή μετά τών λευκών έπιζωγραφήσεων έχει 
έξαφανισθή εις σημαντικόν τμήμα περί τό κέντρον. Περί τής θέσεώς 
τού πώματος ώδηγήθημεν καί εδώ υπό τών δυο οπών τών χειλέων. 
Διακρίνεται (είκ. 2, άρ. 3) πέριξ τοΰ άποβαφέντος μέρους τό προς τά 
δεξιά τμήμα τού περιγεγραμμένου κυρίου σώματος τού όκτάποδος 
μετά μέρους τής ραβδώσεως καί τού δεξιού οφθαλμού. Έκ τών προς 
τά δεξιά έκφυομένων πλοκάμων σώζεται σχεδόν ολόκληρος ό έξ αυτού 
τού σώματος εκφυόμενος μετά τής σπείρας, αί σπεΐραι τών δυο επο
μένων μετά μικρού τμήματος τών πλοκάμων καί ελάχιστα μέρη τού 
εμπρόσθιου πλοκάμου κατά τά σημεία, ένθα οΰτος κάμπτεται καί 
σπειροΰται. Έκ τών προς τά άριστερά πλοκάμων μόλις διακρίνεται ή 
σπείρα τού πρώτου έκ τών άνω. Έν συνεχεία προς τήν περιφέρειαν, 
μεταξύ δυο ρυστημάτων τριπλών ταινιών, σειρά συγκεντρικών ημικυ
κλίων έρειδομένων έναλλάξ έπί τής γειτνιαζοόσης ταινίας τού ενός καί 
τού ετέρου συστήματος. Περαιτέρω σειρά σιγμοειδών, τρεις ταινίαι, 
σειρά συγκεντρικών κύκλων, καί δύο παχεΐαι ταινίαι έπί τών δηλου- 
μένων χειλέων. Έσωτερικώς ή έπιφάνεια τού πηλού.

Τό τέταρτον πώμα, καταγραφέν ύπ’ άρ. 9466, κάτω δεξιά έν 
Πίν. ΙΔ', είναι ομοιον προς τά προηγούμενα κατά τό σχήμα καί τήν 
τεχνικήν μέ τήν διαφοράν, δτι τό χρώμα, πυκνότερον ένταύθα, έσώθη 
ικανοποιητικούς. Είναι συμπεπληρωμένον κατά μικρόν τμήμα τής πε
ριφέρειας καί έτερον τμήμα κατά τό κέντρον, ένθα δ δκτάπους. 'Ως 
εις τό προηγούμενον πώμα αί όπαί άναρτήσεως είναι κατά τήν πλευ
ράν, ένθα τό κύριον σώμα τοΰ όκτάποδος (είκ. 2, άρ. 4). Τούτο σώ
ζεται δλόκληρον, άνευ δηλάισεως οφθαλμών, άλλά μετά τής γνωστής 
ραβδώσεως, ως καί μέγα μέρος τών πλοκάμων καί τών σπειρών. Τό 
κεντρικόν στέλεχος καί αί προ αυτού πλησίον άλλήλων σπειρούμεναι
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έλικες ελλείπουν, τοΰ τμήματος τοΰτου δντος συμπεπληραιμένου. Ή 
περί τον όκτάποδα διακόσμησις της λοιπής επιφάνειας είναι διάφορος 
τής τών προηγουμένων καλυμμάτων, συνισταμένη αποκλειστικούς έκ 
πέντε συστημάτων τριπλών ταινιών, πυκνώς ραβδουμένων διά σειράς 
καθέτων μικρών γραμμών. Παχεΐα ταινία κατά τά χείλη. Τό παχύ 
τοΰ χρώματος και ή διακόσμησις προσδίδουν εις τό πώμα χαρακτήρα 
άρχαϊκώτερον τών λοιπών, προσεγγίζοντα προς τά λίαν πρώιμα ανέκ
δοτα καλύμματα τών τάφων τής Φορτέτσας, μέ τάς λεύκάς παραστά
σεις πτηνών επί φαιοΰ.

Το τεμάχιον τοΰ διαζώματος τών όκτυιπόδων, περί ού έγένετο λό
γος, άριθμηθέν 9468, άπετελέσθη έκ τριών συγκολληθέντων οστρά
κων (Πίν. ΙΔ' εις τό μέσον, Πίν. ΙΕ' καί είκ. 3). Φέρει ένα σχεδόν 
πλήρη όκτάποδα μέ την αυτήν διάταξιν τών πλοκάμων, ως εις τά 
ανωτέρω καλύμματα, την αυτήν διαμόρφωσιν τοΰ κυρίως σώματος, 
ραβδουμένου επίσης, καί την αυτήν περίπου δήλωσιν τών οφθαλμών. 
Αί ενάρξεις τών πλοκάμων σχηματίζουν τό γνωστόν στέλεχος, άπολή- 
γον εις τριγωνίδιον μέ τήν κορυφήν προς τό σώμα τοΰ δκτάποδος. 
Τμήμα ετέρου ό^τάποδος σφζεται δεξιά τοΰ πρώτου, από τοΰ οποίου 
χωρίζεται δι’ άριθμοΰ τίνος καθέτων ραβδώσεων, δίκην «τρίγλυφου» 
επαναλαμβανομένων αριστερά. Τό διάζωμα τοΰτο καί αί ταινίαι ύπ’ 
αυτό, ως καί αί δυο λεπταί ταινίαι άνωθεν, έζωγραφήθησαν διά τής 
λευκής επί φαιοΰ τεχνικής ακριβώς ώς εις τά πώματα. ΤΙ ύψηλότε- 
ρον κειμένη παράστασις τοΰ ραμφίζοντος ό'φιν πτηνοΰ, καί τοΰ ύπ’ 
αυτό μικροτέρου πτηνοΰ, τμήμα ύπερκειμένου πτηνοφόρου διαζώματος, 
ως καί αί προς τά αριστερά ραβδώσεις καί αί δυο πλατεΐαι ταινίαι 
κάτωθεν, εγένοντο διά φαιοΰ χρώματος επί τής επιφάνειας τοΰ πηλοΰ. 
Ό συνδυασμός τών δύο τεχνικών άπαντμ, ό)ς γνωστόν, εις πλείστα 
σύγχρονα προϊόντα έκ Κρήτης. Ή παράστασις τοΰ πτηνοΰ διδάσκει 
περί τής θέσεως τής ζωφόρου τών όκταπόδων, νοουμένων μέ τό κυ
ρίως σώμα προς τά άνω. Διά τον λόγον τοΰτον καί τό προερχόμενον 
έκ τοΰ αύτοΰ τάφου πώμα, άνήκον πιθανώτατα εις τό αυτό, εξ ού τό 
όστρακον, άγγεΐον, άπεικονίσθη εις τήν φωτογραφίαν καί τό σχεδία
σμα μέ τον όκτάποδα εις τήν θέσιν ταύτην.

Ή σημασία τής διά πρώτην φοράν έμφανίσεώς ενός τυπικοΰ μι- 
νωικοΰ θέματος μή άπαντώντος, καθ’ δ'σον γνωρίζω, εις τούς συγ
χρόνους ανατολικούς κύκλους 3, επί πρωτοελληνικών αγγείων έκ Κρή
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3) “Οτι τό ΰέμα δέν άπαντα εις τήν σύγχρονον ’Ανατολήν καί επομένως 
δεν δύναται νά προέρχεται έκεΐθεν, πιστεύει, ώς μοί εΐπεν, καί ό κ. D, Ι,βνϊ·
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της δεν είναι δυνατόν νά παροραθή. Προωθεί, ως θά ’ίδωμεν, έν τώ 
συνόλφ του τό έπίμαχον ζήτημα των επιβιώσεων τοΰ παλαιού μινωι- 
κοϋ κόσμου επί τής νήσου καί τό πρόβλημα τής έκτάσεως των ανατο
λικών επιδράσεων κατά τους πριότους χρόνους τής άναπτόξεως τής 
ελληνικής τέχνης. Άλλ’ εύρισκόμεθα πράγματι προ μιας τοιαυτης έπι- 
βιώσεως, καί τίνι τρόπο.) άραγε έπεβίωσε τό θέμα ; 'Ως σοβαρώτατον

Είκ. 3.—Τεμάχιον κάλπης μέ παραστάσεις πολύποδος.

έμπόδιον έναντι τής άπόψεως των επιβιώσεων προβάλλεται συνήθως 
ή πρωτογεωμετρική καλούμενη «περίοδος». “Οτι ή «περίοδος» αυτή, 
τουλάχιστον διά την Κρήτην, δεν αποτελεί εις την πραγματικότητα 
χάσμα, οτι συνάπτεται καί προς τά ά'νω καί προς τά κάτω εντός τής 
ιστορικής συνεχείας τοΰ πολιτισμού τής νήσου, καί ότι το περιεχομε- 
νον τοΰ όρου πρωτογεωμετρικός συνεχώς ευρύνεται, θά 
δειχθή κατωτέρω. Πιστεύω ότι έν τή άλύσει τών επιβιώσεων δυναν- 
ται νά εύρεθοΰν σχεδόν πάντοτε καί οί πρωτογεωμετρικοί κρίκοι καί 
έν προκειμένφ δέν πρέπει νά λησμονηθή δτι εις τά έκ Spring Cham
ber τής Κνωσού ευρήματα, τά αποδιδόμενα υπό τοΰ Evans εις την 
πρωτογεωμετρικήν εποχήν, καί συγκεκριμένος επί τοΰ πήλινου ναι-
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σκου μέ την θεάν, άπαντα τό κληθέν «octopus and pillar pattern» \ 
δπερ προφανώς συνεχίζει τον επί τής ΥΜΙΙΙ καί ύπο μυκηναϊκής κε- 
ραμεικής εκφυλισμόν τοϋ θέματος τοϋ όκτάποδος. Επομένως αν αί 
ήμέτεραι παραστάσεις δεν δύνανται να συναφθοΰν προς τα τελευταία 
εξελικτικά στάδια τής μινωικής αγγειογραφίας—ως θά ήτο φυσικόν 
προκειμένου περί συνεχούς επί τών αγγείων αναπαραγωγής τοϋ θέμα
τος—ή αιτία δεν είναι δτι παρεμβάλλεται ή πρωτογεωμετρική «περί
οδος», άλλ’ δτι ό τρόπος άντιλήψεως καί εκτελέσεως τοΰ θέματος εί
ναι ενταύθα τελείως διάφορος ή κατά τά στάδια εκείνα.

Διά τον έν γένει εκφυλισμόν τοΰ θέματος κατά την τελευταίαν μυ
κηναϊκήν περίοδον δυνατοί τις νά σχηματίση ιδέαν, αν ρίψη έν βλέμ
μα εις Evans, Ρ. of Μ. IV, σ. 310 καί εξής, καί Ρ e n d 1 e- 
b u r y, The Archaeology of Crete, σ. 246, πίν. 43, ένθα χαρακτη
ριστικά τινα δείγματα τοϋ θέματος έκ τής ΥΜΙΙΙ αγγειογραφίας4 5. 'Ο 
ύπ’ άρ. 1 δκτάπους έχει τρία ζεύγη πλοκάμων, έν μέρει μόνον έφω- 
διασμένων μέ μυζητήρας καί σώμα διαιρούμενου εις δυο μέλη, οί δέ 
οφθαλμοί δεν εξέχουν, αλλά δηλοϋντυιι δι’ έξηρημένων κύκλων εντός 
τοΰ περιγράμματος τοϋ άνωτέρου μέλους. Τά 2, 3, 4 απέχουν τών 
ήμετέρων ακόμη περισσότερον : οϋτω τύ 2 έχει μόνον δυο ζεύγη φυσι
κών πως πλοκάμων καί δύο έσχηματοποιημένων εις βρόχους. Τα ύπ’ 
άριθ. 3 καί 4 είναι καθαρώς κοσμήματα, μέ δέκα τό πρώτον πλοκά
μους, πλήρη παραπληρωματικών καί μόνον τά γωνιώδη θέματα ανω 
καί κάτω τοΰ φέροντος τούς οφθαλμούς σώματος εις τό ύπ’ άρ. 4 εν
θυμίζουν ίσως τό τριγωνίδιον τών ίδικών μας. Τον εκφυλισμόν τοΰ 
θέματος αναπτύσσει καί ή είδικώς άσχοληθεΐσα μέ τήν παράστασιν 
τών ζώων κατά τήν μινωικήν εποχήν Μ. Ο n 1 i e6, ήτις θεωρεί τήν 
παράστασιν τοΰ ζώου μέ οκτώ πλοκάμους ώς χαρακτηριστικήν τής 
καλής εποχής6“ . Διά τον επί ΥΜΙΙΙ κρητικών λαρνάκων εκφυλισμόν, 
αναφέρω τήν παράστασιν σαρκοφάγου εκ τοΰ τάφου Β τών Μουλια- 
νών7, ένθα έκ τού πολύποδος άπέμειναν μόνον οί πλόκαμοι έκτεινό-
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4) Evans, Ρ. of Μ. IV, σ. 352 είκ. 296.
") Ταΰτα αναλύονται αυτόθι σ. 247.
6) Les animaux dans la peinture de la Crete prehellenique, σ. 105 κ. 

έξ.· σχετικοί εικόνες έν σ. 107, 111.
6α) Χαρακτηριστικά δείγματα μυκηναϊκών χρόνων βλ. καί παρά F u r U- 

m a r k, The Mycenaean Pottery, 1941, είκ. 48 καί 49, αναλυόμενα αυτόθι, 
σ. 302 κ.έξ. Τον τρόπον έκφύσεως τών πλοκάμων έξ ενός καθέτου στελέχους 
ανάγει είς μυκηναϊκήν IIβ άνάπτυξιν. Τινά τών φυτικών θεμάτων της είκ. 44 
είναι μάλλον λίαν εκφυλισμένοι παραστάσεις τοϋ όκτάποδος.

7Ι Ξ α ν θ ο μ δ ί δ η ς, A. Ε. 1904,
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μενοι έφ’ ολοκλήρου τής λάρνακος, καί την ύπ’ άριθ. 7623 τοϋ Μου
σείου 'Ηρακλείου εξ Επισκοπής 'Ιεραπέτρου μέ οκτάποδα διμερή, 
εχοντα δυο ζεύγη άτερμόνων πλοκάμων, άλλα και τρεις κεραίας, ών 
αί άκραΐαι κάμπτονται έναντι άλλήλων σχηματίζουσαι τρίγωνον. Έκ 
των θψιπόδων μυκηναϊκών κυλικών ή κΰλιξ εκ Ζυγουριών" φέρει 
οκτάποδα εχοντα αντί οφθαλμό)ν δυο κύκλους εκατέρωθεν γραμμής 
δηλούσης το σώμα καί πλοκάμους, πλήν δυο, ατροφικούς. ’Άλλα πα
ράλληλα δείγματα, έκ Ρόδου, εις «Annuario» VI-VII σ. 228, είκ. 
145, οπού ό όκτάπους έχει κόσμημα άνάλογόν πως προς τό τριγωνί· 
διον τών ήμετέρων, άλλα δύο μόνον γνησίους πλοκάμους, καί άπεσπα- 
σμένους οφθαλμούς' επίσης αυτόθι σ. 155 είκ. 79, ένθα άρκούντως 
όμοιον είναι τό σώμα, φερον μάλιστα την χαρακτηριστικήν ράβδωσιν, 
καί μικράν κεραίαν κατά την θέσιν τοΰ τριγωνιδίου, άλλα μέ δύο ζεύ
γη πλοκάμων μόνον, ως συνήθως εις την τάξιν ταύτην. Δύο ζεύγη 
πλοκάμων, αλλά σαφώς δηλούμενον τρίγωνον, μέ κορυφήν προς τά 
άνω καί επί τούτου ένα οφθαλμόν φέρει ό όκτάπους έτέρας κύλικος". 
Εις τήν αυτήν τάξιν άνήκουν δείγματα * 10 * μέ ένα οφθαλμόν καί τρεις 
μικράς κεραίας εις τήν θέσιν τοϋ τριγώνου, μέ μίαν κεραίαν καί έξηρη- 
μένην κυματοειδή ράβδαισιν ", ως καί 6 όκτάπους τής κύλικος έκ Κου- 
ρίου τής Κύπρου12 μέ τούς άπεσπασμένους οφθαλμούς εκατέρωθεν 
τοΰ άμυγδαλοειδοϋς σώματος καί τάς καμπυλουμένας κεραίας εις τήν 
θέσιν τοΰ τριγώνου'2“. Έκ τοΰ κύκλου τής Παλαιστίνης άναφέρω έν 
παλαιότερον άσφαλόις τών μνημονευθέντων, αλλά διαφόρου έπίσης τε
χνοτροπίας τών ήμετέρων παράδειγμα επί οστράκου έκ Gezer 13 καί 
έν «φιλισταϊκόν»14, πιθανώς αποτελούν τό έσχατον τοΰ σχηματικού 
έκφυλισμοΰ τοΰ θέματος.

ϊυνοψίζων τά έκ τής συγκρίσεως πορίσματα δύναταί τις νά εΐπη 
ότι, άν ώρισμέναι λεπτομέρειαι τών παραστάσεών μας, ως σπανίως τό

") C h a r b o n n e a u x, L’art egeen, IIiv. EXIII, άνω δεξιά.
'■>) Παρά B o s s e r t, Alt Kreta, 1923, σ. 197 είκ. 270.
10) Furtwangler - X 6 s c h k e, Mykenische Vasen, 1886, A- 

tlas Πίν. II, i6.
“) Αυτόθι, πίν. VIII.
l2) Evans, P. of Μ., IV, σ. 370, είκ. 309d.
12α) ”Αλλα δείγματα κυπριακής κεραμεικής ύστεροελλαδικών χρόνων, επί 

τών οποίων καί τινες παραστάσεις τοϋ όκτάποδος, βλ. πσρά Gj erstad, 
Studies on prehistoric Cyprus, σ. 212-216. Έπίσης Excavations 
in Cyprus, 1900, είκ. 68, 1091, είκ. 73, 965, είκ. 71, 1149 καί, είκ. 128, 
ένθα άπαντά τό στέλεχος.

1S) F i m m e n, έ'νθ’ άνωτ., σ. 98, είκ. 81.
14 Αυτόθι, σ. 196, είκ. 189, άνω δεξιά.
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ωοειδές σώμα και ή ράβδωσις, και συχνά τό τριγωνίδιον, απαντούν 
είς τον κύκλον τής παρακμής—τό τελευταΐον υπό διάφορα σχήματα, 
ώς μία, δύο ή τρεις κεραΐαι, εύθεΐαι ή καμπυλούμεναι, ως αμύγδαλο- 
ειδής άπόφυσις καί ώς τρίγωνον μέ τήν κορυφήν σχεδόν πάντοτε προς 
τά έξω — όμως δ αριθμός, ή διάταξις καί τό σχήμα των πλοκάμων, 
ή άντίληψις τού θέματος ώς ζώντος οργανισμού, κινούμενου άλλοτε 
έκ των άνω πρός τά κάτω (δπερ ουδέποτε συμβαίνει είς τον κύκλον 
τής σχηματοποιήσεως) καί άλλοτε άνιιστρόφως, όριστικώς άπομα- 
κρύνουν τούς δκτάποδας τής γεωμετρικής εποχής από των ΥΜΙ1Ι καί 
ύπομυκηναϊκών προδρόμων των.

"Ινα άνεύρωμεν επί άγγείων οπωσδήποτε συγγενείς παραστάσεις 
πρέπει, παραδόξως, νά άνατρέξωμεν πολύ υψηλά. Συμμετρική εις τρία 
ζεύγη διάταξις των πλοκάμων εύρίσκεται ήδη εις τό «άγγείον τού δκτά- 
ποδος» έκ τού σπηλαίου των Καμαρών ’5, τέσσαρα δε συμμετρικά ζεύ
γη έχει έτερος μεσομινωικός δκτάπους έπί ανεκδότου αγγείου έκ Φαι
στού τής άνασκαφής Banti, δπου άπαντά καί δ μακρυνός πρόδρομος 
τού τριγωνιδίου, κατά καμαραϊκήν τεχνοτροπίαν, έκφύων θυσάνους. 
Ή πρός τά κάτω διεύθυνσις τού ζώου, ή αυτή διαμόρφωσις τού σώ
ματος εις ένα όγκον καί ή διαστολή τών δφθαλμών παρατηρεΐται έν 
συνεχείς εις τον πίθον έκ Παχειάμμου 1Ε. Ό τύπος τών γνωστών αγ
γείων τών Γουρνιών1 * 17 καί Παλαικάστρου 18 δεν είναι τελείως διάφο
ρος, καίτοι έξόχως φυσιοκρατικός : ή κυρία διαφορά τούτων καί τών 
άλλων συγχρόνων παραστάσεων πρός τάς ήμετέρας έγκειται είς τό ότι 
οι πλόκαμοι δεν φύονται είς τά δείγματα αυτά έξ ενός διακρινομένου 
καθέτου στελέχους, καί έπίσης είς τό δτι συμπλέκονται καί φέρουν 
μυζητήρας.

Άλλ’ ή σαφής καί συμμετρική διάταξις καί σπείρωσις τεσσάρων 
συνήθως ζευγών πλοκάμων, συχνά μάλιστα άνευ μυζητήρων, εκατέρω
θεν τού σώματος εύρίσκεται τό πρώτον είς τούς δκτάποδας τών άνα- 
κτορικών αμφορέων 19 καί συγχρόνων αντικειμένων έξ άλλης ύλης. Ό 
ύπ’ άριθ. 3881 άμφορεύς τού Μουσείου Ηρακλείου, προερχόμενος 
έκ τού Βασιλικού Τάφου τών Ίσοπάτων20 έχει δκτάποδα, μή εϊκονι- 
ζόμενον έν τή μνημονευομένη δημοσιεύσει, παρουσιάζοντα πλήν τών
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1S) Evans, Ρ. of Μ., I, ι, είκ. 186f.
le) Seager, The cemetery of Pacbyammos, pi. XIII, κάτω. 
") Gournia, pi. H.
") B o s s e r t, Alt Kreta, 1923, a- 120.
"'Evans, P. of Μ., IV, σ. 305 κ.έξ.
!°) ΈνΟ·' άν. σ. 308 είκ. 243.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 20
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ανωτέρω καί χαρακτηριστικόν καρδιόσχημον κόσμημα, πιθανώς υπό 
δυο κεραιών σχηματιζόμενον, μέ την κορυφήν προς τό ζφον ως τύ 
τριγωνίδιον παρ’ ήμΐν. Εις τους όκτάποδας δυο άλλων ανακτορικών 
αμφορέων καί μιας πρόχου έκ Φυλακωπής 21, τα ζεύγη τών πλοκάμιον, 
φυόμενα έκ σημείων κειμένων διαδοχικώς εις μεγαλυτέραν απόστασιν 
από τοΰ σώματος, αποτελούν κατά τάς ενάρξεις των παρόμοιόν τι προς 
τό στέλεχος τών ήμετέρων.

'Γην κάμψιν και σπείρωσιν τών δυο εμπρόσθιων πλοκάμων προ 
τού ζώου δεικνύει ό όκτάπους τού δευτέρου ως καί άλλου ανακτορι
κού άμφορέως22 καί μικρού αγγείου συγχρόνου23 24 * *. 'Ως προς την διά- 
πλασιν όμως τρΰ σώματος, οί όκτάποδες τοΰ ανακτορικού ρυθμού 
έχουν συχνά τούτο διμερές μέ τούς οφθαλμούς επί τού εμπρόσθιου 
μέρους.

Εις τόν ανακτορικόν τύπον τού οκτάποδος ανάγεται ό γραπτός 
όκτάπους τού δαπέδου τής Τύρινθος, ένθα μάλιστα οί οκτώ πλό
καμοι εκφύονται συμμετρικούς έκ παχείας προεκτάσεως τού κυρίως 
σώματος 21.

Έκ τών λίθινων αντικειμένων μέ παραστάσεις τού οκτάποδος 
σύγχρονον είναι τό βάρος έκ πορφυρίτου 2\ μέ όμοιοτάτην προς τάς 
ήμετέρας παραστάσεις διαμόρφωσιν τού σώματος, ακραίους οφθαλμούς 
δηλουμένους διά δακτυλίου καί εντός τούτου κύκλου καί μέ την αυτήν 
αρκούντως συμμετρικήν διάταξιν καί διάπλασιν τών πλοκάμων, κατά 
συγγενή τρόπον, έκφυομένων, άλλ’ άνευ τριγώνου ή μικρών κεραιών, · 
ών τήν θέσιν καταλαμβάνει ή οπή. ΙΙαλαιοτέρα καί τελείως φυσιο- 
κρατική είναι ή άπεικόνισις τού ζώου επί τεμαχίου ρυτού έκ στεατί- 
του2β. Συγγενέστατος όμως είναι ό όκτάπους λίθινου αγγείου έκ Μυ
κηνών 27, ένθα άπαντά τό ένιαΐον σώμα, ραβδούμενον μάλιστα, καί 
ή συμμετρική διάταξις τεσσάρων ζευγών πλοκάμων, ως καί ό έπί 
σφραγΐδος όκτάπους28 μέ τέσσαρα συμμετρικά ζεύγη πλοκάμων καί

2<) Ρ. of Μ., IV σ. 280, είκ. 215 καί είκ. 240 καί J.Η.S. XXIV, πίν. 
XII.

2a) Ρ. of Μ. IV, σ. 309, είκ. 244.
28) Ένθ’ άνωτ., IV, σ. 362, είκ. 302 β.
24) Β ο s s e r t, ένθ’ άνωτ., σ. 157, είκ. 210b. Συχναί εις τήν τοιχο

γραφίαν είναι παραστάσεις καί άλλων θαλασσίων θεμάτων, ώς ναυτίλων. 
Ρ. of Μ., IV, σ. 891 καί ΑΕ 1887, Πίν. 12.

2δ) Bossert, ενθ’ άνωτ. είκ. 98.
2Β) Ρ. of Μ., II, σ. 503, είκ. 307.
»7) Α Ε. 1888, πίν. 7, 1.
ί8) Bossert, ένθ’ άνωτ. σ. 224, είκ. 315.
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τρεις κεραίας, αλλά μέ διάφορον διαμόρφωσιν σώματος και θέσιν 
οφθαλμών.

Ή έν τη μεταλλουργία παράστασις τοϋ δκτάποδος είναι συχνό
τατη έν τώ ΥΜ κόσμω καί άρχεται λίαν πρωίμως. Τελείως φυσιοκρα- 
τικής άντιλήψεως είναι ό δκτάπους τής περί τδ 1500 χρονολογούμενης 
φιάλης των Δένδρων29 * * *, ως καί δ δκτάπους τής χαλκής υδρίας έκ Κά
πρου 80. ’Ισχυρότατα δμως ανάλογοι προς τάς ήμετέρας είναι άλλαι 
παραστάσεις, ως ή επί χρυσοϋ δισκίου έκ τοΰ 3ου καθέτου τάφου τοΰ 
περιβόλου των Μυκηνών81, καί μάλιστα έτέρα χρυσή παράστασις έκ 
καθέτου τάφου τών Μυκηνών επίσης82, ένθα δ δκτάπους παρουσιάζει 
την γνωστήν ήμΐν διαμόρφωσιν τοϋ σώματος, την έξογκωσιν τών 
δφθαλμών, την συμμετρικήν διάταξιν καί σπείρωσιν περί τδ σώμα 
τεσσάρων ζευγών πλοκάμων (πλήν τών έμπροσθίων, οί δποΐοι σπει- 
ροϋνται άπ’ ευθείας, χωρίς νά κάμπτωνται).

’Αρκούντως φυσιοκρατικά είναι δύο άλλα δείγματα33 τής αυτής 
προς τά ανωτέρω προελεύσεως, ών τδ πρώτον έν τούτοις παρουσιάζει 
τους πρδς τά αριστερά πλοκάμους διατεταγμένους ακριβώς ώς εις τά 
ήμέτερα καί καθ’ δμοιον περίπου τρόπον έκφυομένους, ώς καί την 
αυτήν διάπλασιν τοΰ σώματος καί τών δφθαλμών. Νεώτεραι, ασφαλώς 
ΥΜΙΙΙ χρόνων είναι χρυσαϊ παραστάσεις ζευγών ναυτίλων παρεχόν- 
των ενίοτε «έντύπωσιν πολυπόδων»34 *, άπαντώσαι σχεδόν έφ’ δλοκλήρου 
τοΰ πεδίου Ιξαπλώσεως τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού3δ. Είναι πιθανόν 
δτι καί ή παραγωγή όμοιων παραστάσεων πολυπόδων δεν έπαυσε36. 
Συμφυρμόν ίσως τών δύο θεμάτων ύποδηλοϊ εις τάς ήμετέρας παρα
στάσεις τδ μή κλειόμενον περίγραμμα τοΰ σώματος, άποτελοΰντος τδ 
κενόν μεταξύ τών δύο όστρέων, τών ακραίων σπειρών τούτων έκλη- 
φθεισών ως δφθαλμών.

Ή επί λίθου καί μετάλλου παράστασις τοΰ πολύποδος, κατά τρό
πον συγγενή πρδς τάς ήμετέρας παραστάσεις, έχει σημασίαν διά τδ

29) Pers so n, The Royal Tomb at Dendra near Midea, πίν. X.
") Evan s, P. of M., a. 653, είκ. 418.
") B o s s e r t, ένθ’ άνωτ., είκ. 312, άνω μέσον.
,2) Αυτόθι, είκ. 311.
"*) A ν τ 6 θ ι, είκ. 310 a καί b.
341 Eva n s, Prehist. Tombs of Knossos, σ. 131, είκ. 119.

Mon. Ant. XIV, πίν. Ill, έκ Καλυβιών Catalogue of the Jewellery 
of the Br. Mus., πιν. VIII, 793, εξ Ταλυσοΰ* A.E. 1888, πίν- 9, έκ, Μυκη
νών ΑΕ 1906, πίν. 14, ένθα όμοιοι παραστάσεις ίπποκάμπης, έκ Βόλου' 
B.C.H. 1904, σ. 384, έξ "Αργους. Evans, ένθ’ άνωτ., έκ Ζαφέρ Παπούρας.

86) Ιίβλ. ανέκδοτον διάδημα χρυσοΰν τής Συλλογής Γιαμαλάκη.
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απασχολούν ημάς πρόβλημα της όδοΰ, δι’ ής το θέμα επανεμφανίζε
ται, καθ’ δσον τοιαΰτα αντικείμενα ήδΰναντο νά διατηρηθούν επί μα- 
κρότατον χρονικόν διάστημα καί νά άποτελέσουν πηγήν έμπνεΰσεως 
διά καλιτέχνας νεωτέρων εποχών. Αί γεωμετρικών χρόνων παραστά
σεις τοΰ όκτάποδος βεβαίως δεν είναι δυνατόν νά συναφθοϋν προς 
δμοια δείγματα επί κεραμεικών προϊόντων τόσον άπομεμακρυσμένης 
εποχής, δσον ή ΥΜΙΙ, παρά την αναλογίαν, την οποίαν παρουσιάζουν 
προς αυτά- δύνανται όμως νά συναφθοϋν προς παραστάσεις τοΰ αυτού 
θέματος επί ΥΜΙΙ καί III λίθινων ή μεταλλικών αντικειμένων, άπο- 
τελοΰντων εν Κρήτη κειμήλια ή καί τυχαίως άνευρισκομένων κατά τους 
γεωμετρικούς χρόνους. Διότι, αν άναλογισθώμεν δτι σήμερον, μετά 
παρέλευσιν χιλιετηρίδων, συνηθέστατον είναι τό φαινόμενον εν Κρή- 
τη χωρικών διατηρούντων μικράς συλλογάς εκ τυχαίων ευρημάτων, 
πλήν τών άποκρυπτομένων καί φυγαδευομένων, δυνάμεθα νά φαντα- 
σθώμεν πόσον πυκνή ήτο ή παρουσία μινωικών αντικειμένων ολίγους 
μόνον αιώνας μετά τήν εξαφάνισιν τών μινωικών καί μυκηναϊκών πο
λιτικών δυνάμεων. ’Αλλά καί διά τής συνηθεστάτης, ώς θά ’ίδωμεν, 
κατά τούς πρωτοελληνικούς χρόνους έπαναχρησιμοποιήσεως ΥΜ τά
φων — πιθανώς άνηκόντων εις τά ’ίδια . έστω έξελληνισθέντα γένη — 
ως καί διά τής επίσης συνήθους συλήσεως, ήτο δυνατή ή επαφή 
προς παντός είδους καί κεραμεικά ακόμη προϊόντα τού παλαιού πολιτι
σμού τής νήσου. 'Ομοίως, είναι φυσικόν νά ύποθέσωμεν, δτι αρχι
τεκτονικά τινα έργα ΰφίσταντο ακόμη, έστω εις κατάστασιν ερειπίων 
παρουσιάζοντα έτι δείγματα τοΰ διακοσμητικοϋ πνεύματος τοΰ πολι
τισμού εκείνου διά σωζομένων μερών γραπτής διακοσμ.ήσεως. Πάντα 
τά λείψανα ταΰτα τής προηγηθείσης περιόδου άπετέλουν ίσχυρότατον 
«περιβάλλον» διά τά πρώτα βήματα τοΰ ελληνικού πολιτισμού επί τής 
Κρήτης, καί τούτο θά ήρκει διά τήν έξήγησιν πλείστων φαινομένων 
άναβιώσεως τής μινωικής τέχνης, ακόμη καί εις τήν περίπτιοσιν, κατά 
τήν οποίαν ήθελε διαπιστωθή εν χάσμα εις τήν παράδοσιν, ήτοι εις 
τήν συνεχή παραγωγήν όμοιων προϊόντων από τής μιας περιόδου εις 
τήν έτέραν. Είναι γνωστόν δτι κυρίως προς τήν μυκηναϊκήν μεταλ
λουργίαν ώς πηγήν έμπνεΰσεως κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους άπέ- 
βλεψεν ό πρώτος ύπέρμαχος τής άπόψεως τής έπιβιώσεως Sam 
Wide37.

Προς τά προϊόντα ταΰτα ήδΰναντο νά στρέφωνται οί κρήτες καλ- 
λιτέχναι τής γεωμετρικής περιόδου, άπαξ άναζωογονηθείσης τής καλ

91) «Athen. Mitteilungen» 1897, XXII, σ. 236, 243 κ.ά. καί Geome- 
trische Vasen aus Griechenland, a. 10.
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λιτεχνικής παραγωγής τής νήσου, μετά την περίοδον τής πολιτικής 
«στα θείας καί τής πτωχής τέχνης, την Οποίαν αναμφίβολος επέφερεν 
ή έγκατάστασις τοΰ έπήλυδος εθνικού στοιχείου 3Ι«.

Άλλα νομίζω δτι δεν δυνάμεθα νά άποκλείσωμεν καί την πιθα
νότητα συνεχοϋς έπιβιώσεως τοΰ θέματος διά τής μεταλλουργίας86. 
Άν κατά τους σκοτεινούς χρόνους των αρχών τής σιδηράς εποχής 
κατεσκευάζοντο πράγματι εν Κρήτη έργα, ως οί τρίποδες τοΰ Βροκά- 
στρου καί τής Κνωσού 30, πιστοποιουμένης οΰτω τής λειτουργίας ακ
μαίων τινων χαλκουργικών εργαστηρίων, δημιουργουντων επί μινωικών 
παραδόσεων, καί άφοϋ εκ τών γεωμετρικών τάφων τής περιοχής τής 
Κνωσοϋ προέρχονται λαμπρά δείγματα χρυσοχοϊκής, ως τά ευρήματα 
τοΰ Τεκέ, μεταξύ τών οποίων μυκηναϊκής έμφανίσεως πτηνά37 38 * 40, διατί 
νά άποκλείσωμεν την επί τής μεταλλουργικής παραγωγής εμμονήν 
τοΰ θέματος τοΰ πολύποδος καί άλλων ίσιος ακόμη, από τών ΥΜΙΙΙ 
χρόνων καί εντεΰθεν ; Ή αναπαραγωγή τοΰ θέματος ήτο άλλως 
εύκολος, συνισταμένη εις τήν έπαναχρησιμοποίησιν μητρών, αί όποΐαι 
ήδύναντο νά ανήκουν καί εις παλαιοτέρους χρόνους41, καίτοι ή διά 
μόνου τοΰ περιγράμματος δήλωσις τοΰ σώματος καί ή δι° απλής γραμ
μής άνευ έσωτερικοΰ εκτέλεσις τών πλοκάμων μάς άγει ίσως προς 
μίαν εκκρουστον παράστασιν ως αί ΥΜΙΙΙ τής Ζαφέρ ΓΙαπούρας42 *.

"Οτι δεν πρόκειται περί μεμονωμένης, τυχαίας έμφανίσεως τοΰ 
θέματος, άλλα περί παραδόσεως καλυπτοΰσης χρονικόν τι διάστημα, 
δεικνύει ή χρονική άπόστασις μεταξύ ενός τών πωμάτων καί τών υπο
λοίπων, περί τής οποίας εγένετο λόγος. Θά ήτο λίαν ενδιαφέρουσα ή 
ερευνά καί επί τών προϊόντων άλλων εργαστηρίων τής νήσου. Ούτω
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37α) Κατά τόν αυτόν τρόπον πιστεύω πρέπει νά ερμηνειών) ή έπανεμφάνι- 
σις τών μινωταύρων καί λαβυρίνθων επί τών νομισμάτων τής ελληνικής πε
ριόδου. Οΰτω φρονεί ό Evans : Ρ. of Μ., I, σ. 359.

38) Είναι χαρακτηριστικόν, δτι, καθ’ δσον γνωρίζω, επί τής τέχνης ταύτης 
τά θέματα τοΰ θαλασσίου ρυθμοϋ δέν ήκολούθησαν έκφυλιστικήν έζέλιξιν.

3ί) Τής εντοπίου παραγωγής τούτων ύπερημύνθη εσχάτως ό Doro Levi, 
«Κρητ. Χρον.», Δ'. I, σ. 185.

40) Σύντομος έκθεσις ύπό Τ. J. Dunbab in, J. Η. S. LXIV, σ. 
84 κ.έξ.

41) ‘Ως ή παρά Furtwangler-Loschcke, Myk. Vasen, 
σ. 34, είκ. 22.

42) Θά ήτο τολμηρόν βεβαίως νά ίσχυρισθη τις, δτι πρόκειται περί άνα-
βιώσεως τής διά λευκοΰ περιγράμματος δηλώσεως τών σωμάτων, ή τις άπαντα 
είς τόν Μ Mill πίθον τών δελφίνων έκ Πσχυάμμου, Evans, Ρ. of Μ. I, 
608, είκ. 447a, καίτοι ή τεχνική είναι ή αύτή.
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επί κάλπης εξ Αρκάδων18 ευρισκόμεθα πιθανώς προ δείγματος παραλ
λήλου έπιβιώσεως τού δέματος καί μάλιστα διά συνεχοΰς παραγωγής 
επί τής κεραμεικής, διότι τό δείγμα τοϋτο συνάπτεται βεβαίως προς 
τάς έκφυλιστικάς μυκηναϊκάς εξελίξεις, ώς παρουσιάζον σώμα εκ δυο 
άμυγδαλοειδών τμημάτων καί δυο ζεύγη πλοκάμων. Είναι χαρακτη
ριστική ή χρήσις καί ενταύθα τοΰ λευκού καίτοι έλλειπούσης τής τε
χνικής τού περιγράμματος.

’Αντιλαμβάνομαι δτι προκειμένου περί θέματος, ώς τό παρόν, 
οφείλει τις, έφ’ όσον δεν δέχεται την έξ ’Ανατολής επάνοδον, νά 
άποκλείση την δυνατότητα τής επανόδου ταύτης. Έκ τής έρεύνης μου 
εντός τών ορίων τής προσιτής εις εμέ βιβλιογραφίας, ούδέν στοιχεΐον 
προέκυψε ύποδηλούν την κατά τόσον νεωτέρους χρόνους εμμονήν τοΰ 
θέματος εις τήν ’Ανατολήν. Εις τάς άνατολικάς περιοχάς, αί δποΐαι 
έμυκηνάϊσαν, καί αί όποΐαι μάλιστα πιστεύεται δτι έμυκηνάϊσαν επί 
μακρότερον χρονικόν διάστημα ή ή μητρική γή τοΰ μυκηναϊκού πολι
τισμού44, ή κατ’ ευθείαν αναπαραγωγή τού θέματος επί τής κερα- 
μεικής κατέληξεν ασφαλώς εις πλήρη εκφυλισμόν καί κατ’ ουσίαν 
διάλυσιν τούτου, καί μάλιστα ήδη προ τών αρχών τής 1η? χιλιετηρί- 
δος, μή εύοδουμένης ούτω τής ύποθέσεως περί έκεΐθεν προελεύσεως 
τοΰ παρόντος τύπου. Δεν δύναται δμως νά άποκλεισθή ή πιθανότης 
παραλλήλου προς τήν εν Κρήτη εμμονής τοΰ θέματος διά τής μεταλ
λουργίας. Θά επανέλθωμεν κατωτέρω είς τό ζήτημα τής έν γένει ση
μασίας τής Κύπρου διά τήν εξέλιξιν τής πρωτοελληνικής τέχνης, ζή
τημα αποτελούν τήν έτέραν δψιν τοΰ προβλήματος τής μεγαλυτέρας ή 
μικροτέρας έπιβιώσεως τών μινωικών θεμάτων επί τής νήσου.

’Εκ τών λοιπών δημοσιευομένων οστράκων καί τμημάτων αγγείων 
(Πίν. ΙΣΤ') ενδιαφέρον είναι τό βαθμιδωτόν κάλυμμα κάλπης, δια
κοσμούμενου διά τής λεγομένης Schalenpalmette, ένθα δμως υπάρ
χουν μόνον αί δύο άντίνωτοι διπλαΐ σπεΐραι καί άνά μία όμάς συγ- 
κεντρικών ημικυκλίων εκατέρωθεν, συνδεομένων διά ραβδώσειον45.

4S) Doro 1 e ν i, Annuario, X-XII, a. 403, είκ. 519.
41) Μόνον περί τής Κύπρου δύναται κυρίως νά γίνη λόγος, καθ' όσον 

ή αίγαιακή Συρία καί ή «φιλισταϊκή» Παλαιστίνη έξηφανίσθ·ηααν ενωρίς.
45) Περί τοΰ θέματος, γνωστού καί άλλοθεν, τό όποιον ό S. Wide 

(Ath. Mitt. 1897, XXII, σ. 243) ονομάζει Doppelspiralen καί ανάγει επίσης 
είς τήν μυκηναϊκήν χρυσοχοΐαν, βλ, τελευταίως «Κρητικά Χρονικά» Δ', I, ό 
145 καί σημ. 28.
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Τό αυτό πώμα κοσμείται καί διά φολιδωτού κοσμήματος, ου έκαστη 
φολίς φέρει στιγμήν. Πιστεύω δτι δεν είναι αδύνατον νά άναχθή είς 
τό γνωστόν μυκηναϊκόν κόσμημα 4β.

’Ενδείξεις περί τής παρουσίας χβευδοστόμων πρωτογεωμετρικών 
αμφορέων έν τφ τάφφ παρέχει τό τεμάχιον μετά τής οπής καί τής 
διακοσμήσεως εκ τριγώνων διηρημένων είς τετραγωνίδια (άνω, τρί
τον έκ δεξιών).

"Εν άλλο τεμάχιον άποτελεΐ τόν λαιμόν καί μέρος τοϋ σώματος 
φλασκιού μέ αμφίπλευρον διακόσμησιν. Χαρακτηριστικός είναι ό πλο
χμός ό όποιος είχε θεωρητή μυκηναϊκός υπό τοΰ Sam Wide41, υπό 
δέ τοΰ Buschor46 * 48 τυπικώς ανατολικός, δστις μάλιστα έπίστευε δτι καί 
ή συνηθεστάτη είς την πρωτογεωμετρικήν αγγειογραφίαν τής Κρήτης 
σειρά σιγμοειδών προήλθεν εκ τής ανατολικής ή άνατολιζούσης μεταλ
λουργίας. Κατά τόν Droop49 ό πλοχμός παντοϋ άλλου π λ ή ν τής 
Κρήτης θά ήδυνατο νά θεωρηθή επί αγγείων γεωμετρικής έμφα- 
νίσεως ως βέβαιον δείγμα όψιμου εποχής. Φαίνεται δτι ό Payne50 51 
επεκτείνει τόν κανόνα καί διά την Κρήτην παρατηρών εν τούτοις την 
επί πρωτογεωμετρικών προϊόντων εμφάνισιν τοϋ θέματος δεν απο
κλείει την μυκηναϊκήν καταγωγήν του, περιέλαβε δέ τοϋτο καί είς 
τόν πίνακα τών πρωτογεωμετρικών μοτίβων (εικ. 32). Τό θέμα 
άπαντα καί επί άγγείου νεωστί άποκτηθείσης σαφώς πρωτογεωμε
τρικής όμάδος τής Συλλογής Γιαμαλάκη.

Έκ τοϋ μυκηναϊκοΰ θέματος ζευγών κρίνων καθέτως έκφυομέ- 
νων καί συγκλινόντων προς άλληλαΜ, προέρχονται τά άπαντώντα εν
ταύθα ζεύγη οριζοντίων άντιμετώπων κρίνων εκατέρωθεν σταυρού 
εγγεγραμμένου είς τετραγωνιδίου. Λίαν δμοιον είναι τό επί κυλινδρι
κής μυκηναϊκής κάλπης έκ ΠαλαικάστρουΓ,!.

Τά φυτικά καί καμπυλόγραμμα εν γένει θέματα θεωρούνται 
καί διά τήν Κρήτην άκόμη ως προϊόντα άνατολικών επιδράσεων. 
Δεν άρκεΐ δμως μόνον ή γενική έντύπωσις εκ τίνος διακοσμήσεως 
καί ή προς τά καμπύλα σχήματα προτίμησίς της, ΐνα χαρακτηρισθή

46) Π.χ. επί πυξίδος B.S.A. Suppl. I, ι, 1923, σ. 95.
45) Geom. Vasen aus Griechenland, σ. 16.
4“) Griech. Vasenmalerei, 1925, σ. 43.
49) Geometric pottery from Crete, B.S.A. XII, a. 41.
f,°) "Ev{F άνωτ. σ. 258.
51) Πβλ. Furtwangler-Loeschcke, Myk. Vasen, πίν. V. 
5a) B.S.A. Suppl. I, 1, 1923, πίν. XXIII, c. Πρβλ. καί τόν υπ’ άριΰ·, 

5349 μυκηναϊκόν αμφορέα, τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου εξ ’Επισκοπής Ίερα- 
πέτρας.
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αΰτη άνατολίζουσα. ’Αντιθέτους, παρά τήν έν γένει όμοίαν εντύπωσιν, 
ήν παρέχουν, πρέπει νά γίνεται σαφής διάκρισις, μεταξύ έ π ι β ι ο ύ ν 
των μυκηναϊκών καί γνησίως ανατολιζόντων 
■θεμάτων, ήτοι είσαγομένων διά πρώτην φοράν εις τήν τέχνην των ελ
ληνικών χωρών κατά το τέλος τών γεωμετρικών χρόνων, ή επανερχό
μενων εις αυτήν κατόπιν διαστήματος τίνος πραγματικής απουσίας 58. 
Είναι ά'ξιον προσοχής, δτι ό βεβαίως πολύ νεώτερος ανθρωπόμορ
φος άρύβαλλος τοΰ Βερολίνου* 54 * εμφανίζει άνάπτυξιν τοΰ θέματος τών 
«'άντιμετώπων κρίνων», παρέχων διά τούτο ακόμη έντονωτέραν ανα
τολικήν εντύπωσιν. "Αν όμως έν Κρήτη εύρίσκομεν τά άπλοΰστερα 
τών ώς ανατολιζόντων θεωρουμένων θεμάτων εις σύνολα ευρημάτων 
παλαιότερα ή τά έξειλιγμένα, τί ά'λλο σημαίνει τούτο, είμή τήν επί 
τόπου άνάπτυξιν τοΰ θέματος ; Διότι είσαγόμενα θέματα δεν ήτο 
ασφαλώς ανάγκη νά είσάγωνται κατά τάξιν εκ τών άπλουστέρων προς 
τά πολυπλοκώτερα, ’Επί τών παρόντων οστράκων άπαντά επίσης μία 
σύνθεσις τού θέματος τών κρίνων «άνατολικής» έμφανίσεως, περιο- 
ριζομένη εκατέρωθεν υπό συστημάτων καθέτων καί τεμνομένων. Πι
στεύω ότι τοιαύται συνθέσεις είναι δυνατόν νά δημιουργοϋνται αύ- 
θορμήτως οπουδήποτε καί οποτεδήποτε, άφού είναι άκόμη συνήθεις 
εις άναριθμήτους ποικιλίας επί τής συγχρόνου λαϊκής υφαντικής 
τής Κρήτης.

Ούχ ήττον δύναται νά άναχθή τό τετράφυλλον εις μυκηναϊκούς τύ
πους56 διά μέσου τών πρωτογεωμετρικών, άφού άπαντά επί καλάθου 
τής μνημονευθείσης πρωτογεωμετρικής δμάδος τής Συλλογής Γιαμα- 
λάκη. Δεν εύσταθεΐ λοιπόν ή γνώμη τοΰ Payne ότι τό φύλλον εμφα
νίζεται μόνον κατά τήν γεωμετρικήν περίοδον66.

Ό ά'βαξ ζατρικίου μάς φέρει επίσης εις τον μυκηναϊκόν κόσμον 
ώς καί ή εναλλάξ άντίθετος διάταξις τών συγκεντρικών ημικυκλίων 
τού πώματος 235257.

ί8) Δέν προτίθεμαι νά αμφισβητήσω τήν πιθανότητα τής ήδη κατά τούς 
μυκηναϊκούς χρόνους είσδύσεως ανατολικών θεμάτων, τήν οποίαν δέχεται ό 
Demargne’ πρόκειται μόνον περί τής έκτοτε συνεχούς επί τής Κρήτης έπιβι- 
ιυσεως αυτών.

54) Α.Μ. 1897, XXII, πίν. VI. Γνωρίζω καί μυκηναϊκάς ανάλογους συν
θέσεις τοΰ θέματος τών κρίνων, π. χ. Furtw. - Loeschcke, ένθ’ 
άνωτ., Πίν. XXXVI, 377·

ί5) Πρβλ. μεταξύ άλλων κυλινδρικήν κάλπην έκ Παλαικάστρου B.S.A. 
Suppl. I, 1, 1923, Πίν. XXIII, b, ένθα τά κενά πληροΰνται διά γωνιών, ώς 
καί εδώ.

5β) "Ενθ’ άνωτ., σ. 274.
*7) Πρβλ. Pendlebury, ένθ’ άνωτ., είκ. 43.
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1. ϊό άνασκαφέν ιμή α ιοϋ fla/.ajOj καί ή είσοδος τού τάφου.

2. Οί εντός τοΰ θαλάμου ογκόλιθοι καί ό επί τής επιφάνειας τοΰ έδάιρους.
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Τεμάχιον κάλπης μετά παροοτύσεων πολύποδος,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:28 EEST - 54.161.213.156



ΠΙΝ. ΙΣΪ

Τε
μά

χι
α γ

εω
με

τρ
ικ

ώ
ν α

γγ
είω

ν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:28 EEST - 54.161.213.156



Παραστάσεις πολύποδος επί πρωτοελληνικών αγγείων έκ Κρήτης 31$

Έπί δυο οστράκων προερχόμενων έκ πολυχρωμικών καλπών, άπο- 
τελουσών πάντως μειονότητα, ώς φαίνεται, καί μεταξύ τοΰ αρχικού 
περιεχομένου τοΰ τάφου, άπαντά κόσμησις ερυθρά, μέ μέλαν πλαίσι- 
σιον, επί λευκού επιχρίσματος, εις την μίαν περίπτωσιν «κρίνων», εις 
δέ την έτέραν καθέτων γραμμών.

Χαρακτηριστικόν είναι τό πώμα μετά λαβής εις σχήμα κεφαλής 
ζώου καί τά άγγείδια, άτινα άπετέλουν λαβάς καλυμμάτων, ως καί 
τινα σχεδόν πλήρη κρατηρίδια τοΰ γνωστού πρωτογεωμετρικοί' τόπου 
καί ά'λλα εις τεμάχια.

Ενδιαφέρουσα ύπήρξεν ή εντός τοΰ θαλάμου άνακάλυψις όχι μό
νον τεμαχίων χονδρού μεγάλου πίθου, άλλα καί άλλων σαφώς άνη- 
κόντων εις πηλίνην σαρκοφάγον ή κιβώτιον. Πιθανώς ευρισκόμεθα 
προ μιας ακόμη περιπτώσεως επαναχρησιμοποιήσεως μινωικοϋ τά
φου, εις τον όποιον άνήκεν ή σαρκοφάγος, κατά τούς πρωτογεωμετρι
κούς χρόνους καί εντεύθεν, ή περί μιας άρχικής ύπομινωικής ταφής 
εντός λάρνακος58. 'Ο άνασκαφείς τον Φεβρουάριον τοΰ 1940 τάφος 
τοΰ Τεκέ άπεδείχθη ομοίως ώς άναγόμενος εις την μινωικήν εποχήν, 
άφοΰ απέδωσε τεμάχια λαρνάκων καί ζεύγος κεράτων59. ’Αλλά καί ή 
χρήσις λαρνάκων ή οικιακών πήλινων κιβωτίων ώς τεφροδόχων άγ- 
γείων κατά τούς μεταβατικούς χρόνους δεν πρέπει νά θεωρηθή άπί- 
θανος. Πάντα τά άνευρεθέντα οστά έφερον ίχνη καύσεως. Πάντως 
ή διαμόρφωσις τής εισόδου δεν δόναται νά είναι παλαιοτέρα τής πρω
τογεωμετρικής περιόδου. Χαλκά τινα τεμάχια καί έν ξίφος σιδηροΰν 
εις κακήν κατάστασιν ώς καί σιδηρά πόρπη άνευρέθησαν επίσης.

Άνώτατον δριον χρονολογικώς άποτελοΰν (άφοΰ περί τής λάρνα
κος δεν δυνάμεθα νά μορφώσωμεν σαφή γνώμην) τά πρωτογεωμε
τρικά κρατηρίδια καί ό ψευδόστομος άμφορεύςδ0, ώς καί τό σιδηροΰν 
ξίφος καί ή πόρπη, τής παρουσίας οπλών άποτελούσης έ'νδειξιν πρωι- 
μότητος. Κατώτατον δριον παρέχει ή άραιά έμφάνισις πολυχρώμων 
καλπών καί ή απουσία πρωτοκορινθιακής κεραμεικής. Πιστεύω δτι 
αί ενδείξεις αύται άγουν εις χρόνους μεταξύ τών άρχών τοΰ 9ου αίώ- 
νος καί τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 8ου.

58) Μινωικοΰς καί κατά τήν γεωμετρικήν εποχήν έπαναχρησιμοποιηθέντας 
θεωρεί τούς τάφους τής Κνωσού παρά τήν Ζαφέρ Παπούραν ό Payne, 
ενθ’ άνωτ., 225.

59) Dunbabin, ένθ’ άνωτ., σ. 84. Περί τού δτι οί πλεΐστοι πρωτο
γεωμετρικοί λαξευτοί θαλαμωτοί τάφοι ανάγονται είς τήν ΥΜΙΙΙ βλ. Pendl. 
σ. 308. ’Επίσης πρβλ. Evans, Prehist. Tombs of Knossos, σ. 134.

eo) Τό φέρον τήν οπήν τεμάχιον, καίτοι καλής τεχνικής, πρέπει ίσως νά
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Πιστεύω ότι δυνάμεθα τιάρα, κατόπιν της έμφανίσεως τοΰ πολύ
ποδος επί τής γεωμετρικής κεραμεικής τής Κρήτης, νά ύποστηρίξωμεν 
την μυκηναϊκήν καταγωγήν καί των λοιπών θεμάτων, άτινα άπησχό- 
λησαν ημάς ενταύθα* 61 * *, καί να πεισθώμεν οριστικούς οτι ή πρωτοελλη
νική τέχνη τής Κρήτης δεν «μυκηναΐζει διότι άνατολίζει >"a, άλλ’δτι όν
τως μυκηναΐζει. Τινά των θεμάτων τούτων ήντλήθησαν εκ των λει
ψάνων τοΰ μινωικοΰ κόσμου, άλλα όμως έπεβίωσαν διά συνεχούς 
αναπαραγωγής: είς την τελευταίαν περίπτωσιν οφείλει τις βεβαίως νά 
άνευρη τούς συνδετικούς κρίκους. Αί ώς Ικ θαύματος «αναβιώσεις;, 
όφειλόμεναι δήθεν είς ωρισμένην ψυχολογικήν διάθεσιν των κατοί- 
κων τής νήσου, έμμένουσαν εν λανθανούση καταστάσει από των μι- 
νωικών μέχρι των ελληνικών χρόνων, δεν είναι πιστευταί66.

Νομίζω ότι ακόμη καί είς τήν περίπτωσιν, κατά την οποίαν θά 
ήρνεΐτο τις οτι ό πρωτογεωμετρισμος αποτελεί απλώς έν των ύπομυκη- 
ναϊκών εργαστηρίων, παράγον πτωχήν διακόσμησιν δι’ επιλογής ώρι- 
σμένων μυκηναϊκών θεμάτων, ότι αποτελεί ρυθμόν καί όχι 
περίοδον64 * καί θά έπέμενε νά θεωρή τήν πρωτογεωμετρικήν τέ
χνην ως άντιπροσωπεύουσαν ωρισμένην περίοδον, σαφώς άποχωρίζου- 
σαν τήν γεωμετρικήν από τής ύπομυκηναϊκής, καί τότε ακόμη, λέγω, 
θά ήδΰναντο νά άνευρεθοΰν διά μέσου καί τής περιόδου ταύτης οί 
κρίκοι οί έρμηνεύοντες πλεΐστα φαινόμενα έπιβιώσεως6Γ’. 'Ο όρος 
«πρωτογεωμετρικός», ως τον άντιλαμβανόμεθα συνήθως, αποτελεί 
συμβατικόν σχήμα ταχέως διασπώμενον μόλις ε'ξετάση τις εκ τοΰ 
πλησίον τά αντικείμενα. Ειδομεν τήν επί πρωτογεωμετρικής κεραμει- 
κής έμφάνισιν τοΰ πλοχμού καί τοΰ τετράφυλλου, ή δέ καταπληκτι- 
κωτέρα επιβίωσις μυκηναϊκών θεμάτων επί τής κεραμεικής ταύτης 
είναι έν βουκράνιον, άπαντών επί αγγείου τής γνωστής όμάδος τής 
Συλλογής Γιαμαλάκη.

άποδοθή είς πρωτογεωμετρικούς χρόνους, άφοΰ τά γεωμετρικά δείγματα τοΰ 
είδους τούτου αμφισβητούνται ακόμη. Περί ενός δείγματος έκ Αασιθίου, βλ. 
παρά Pendlebury, ένθ’ άνωτ. σ. 319.

61) Είς ταϋτα πρέπει νά προστεθή ό φυλλωτός ρόδαξ, ή σειρά δισκίων> 
αί επάλληλοι σειραί τεθλασμένων κ.ά.

,ι5) Demargne, Ea Crete dedalique, σ. 179’ πρβλ. καί ο. 241.
,,s) Οΰτω π.χ. πιστεύει ή Hartley, Early greek vases from Crete, 

B.S.A. XXXI, σ. 60: είς «resurrection of minoati taste», προκειμένου περί 
τής κνωσιακής πολυχρωμίας.

«■>) Desboroug h, B.S.A. ΧΕΙΙΙ, σ. 261.
6δ) *0 Pendlebury, ενθ’ άνωτ. σ. 308, φαίνεται θεωρών πρωτο

γεωμετρικήν καί ύπομυκηναϊκήν ώς φάσεις τής αύτής περιόδου. "Οτι ό πρω-
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Πλείστοι, εν οίς καί ό Payne 6G, άρνοΰνται τούς δεσμούς τής γειυ- 
μετρικής πολυχρωμίας τής Κρήτης προς την μινώικήν, λόγφ τής απου
σίας τοΰ λευκού από των πρωτογεωμετρικών. Άλλ’ είναι άράγε τούτο 
τουλάχιστον βέβαιον ; Εις πρωιμάπατα, αδημοσίευτα καλύμματα των 
τάφο»ν τής Φορτέτσας, και εις τό ύπ’ άριθ. 330 κάλυμμα τής Συλλογής 
Γιαμαλάκη, πρωτογεωμετρικής έμφανίσεως καί τεχνικής, απαντούν 
λευκά πτηνά. Χρήσις λευκού άπαντά εις άγγείδιον τής μνημονευθεί- 
σης όμάδος τής Συλλογής67. Τό νά εΐπωμεν ευθύς ο>ς άναγνωρισθοΰν 
έπί πρωτογεωμετρικών ευρημάτων στοιχεία ως τά ανώτερα», ασυμβί
βαστα προς τό άπηρτισμένον «σχήμα», δτι τά ευρήματα ταΰτα δεν 
είναι γνησίως πρωτογεωμετρικά, άναγνωρίζοντες συγχρόνως δτι κατά 
τά λοιπά είναι τελείιος πρωτογεο»μετρικά, δεν είναι ευθύ. Άπ’ εναν
τίας όφείλομεν νά εΰρύνωμεν τό σχήμα, αφού καί ή δλη έξέλιξις τής 
πρωτοελληνικής τέχνης έν Κρήτη απαιτεί την εύ'ρυνσιν ταύτην.

Είδικώς ως προς την πολυχρωμίαν, είναι προφανές πόσον δυσ/ε- 
ραίνεται δχι μόνον ή λΰσις, αλλά καί αυτή ή σύλληψις τοΰ προβλή
ματος, ένεκα ωρισμένων τυπικών απόψεων βαθύτατα έρριζωμένων 
καί ευρύτατα διαδεδομένων: ούτω τονίζεται υπό πάντων σχεδόν ή κα
ταπληκτική όμοιότης μεταξύ τοΰ παλαιοτάτου ανατολικού συνδυασμού 
τοΰ ερυθρού καί τοΰ μέλανος άφ’ ενός, καί τής κρητικής πολυχρωμίας 
όφ’ ετέρου, ή οποία μάλιστα εμφανίζεται δήθεν έπί τής Κρήτης μό
νον έν Κνωσφ καί διά πεντήκοντα μόνον έτη. Άλλ’ εις τήν πραγμα
τικότητα ή πολυχρωμία αυτή είναι αρκούντως διάφορος, αφού χρησι
μοποιεί τό λευκόν επίχρισμα, — άγνωστον έν τή ’Ανατολή68, άλλ’ 
άπαντών άντιθέτως έπί ΥΜ σαρκοφάγων — καί έπίσης τό κυανούν 
καί τό κίτρινον. Δεν περιορίζεται δέ αύτη μόνον εις τήν Κνωσόν, 
άλλ’ είναι γνωστή, εις τοπικήν παραλλαγήν, καί έν τή άπομεμονω- 
μένη περιοχή των ’Αρκάδων, καί έν τή ανατολική Κρήτη, τής οποίας

τογεωμετρισμύς δέν χωρίζεται διά τομής από τής μυκηναϊκής τέχνης, άλλ’ 
αποτελεί «έκφυλιστικήν συνέχειαν» αυτής φρονεί καί ό Demargne, ένβ' 
άνωτ., σ. 176, 179' πρβλ. καί Desborough, ένθ’ άνωτ., σελ. 267-70. Ό 
Pendlebury, ένθ’ άνωτ., σ. 311, έδέχΟη τήν μινώικήν καταγωγήν των τρι
γώνων, άτινα διαιρούνται ποικίλως εις τετραγωνίδια, καί των ζατρικίων. Ό- 
μοίαν καταγωγήν καί των συγκεντρικών κύκλιον καί ημικυκλίων δεικνύει ώς 
δυνατήν ό Payne, ίνίΚ άνωτ., σ. 269.

““) 'Eve·' άνωτ., σ 275-6.
β7) Τήν ομάδα, περιλαμβάνουσαν καί λίαν ενδιαφέρον πήλινον ομοίωμα 

ναΐσκου, θέλω δημοσιεύσει προσεχώς, ως μέρος γενικώτερου προγράμματος δη- 
μοσιεύσεως τών άγγείων τής σπουδαιοτάτης ταύτης Ευλλογής, τήν οποίαν είχε 
τήν εύγενή καλωσύνην νά μοί άναθέση ό ιατρός κ. Γιαμαλάκης.

68) Πρβλ. Demargne, ένθ’ άνωτ., σ, 185,
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μάλιστα προνομίαν είχε θεωρήσει την χοήσιν του λευκού ύ Droop0!ι, 
ήτις καλύπτει εντός των ορίων των προελληνικών χρόνων διάστη
μα πολύ μεγαλΰτερον των πεντήκοντα ετών, αφού είναι καί πρωτο
γεωμετρική. Έξ άλλου υπάρχει καί διά την Κύπρον τό πρόβλημα τής 
συνδέσεως τής γεωμετρικής πολυχρωμίας προς την παραδεδομένην 
τής μέσης χαλκής περιόδου 70.

“Αλλά καί ως προς τό βεβαιότερου εκ των παραδειγμάτων τής από 
τής Κύπρου εξαρτήσεως, ήτοι τό των τεφροδόχων καλπών τοΰ γνωστού 
τύπου, πώς δύναταί τις νά άγνοήση τάς δύο μυκηναϊκάς τριποδικάς 
κάλπας τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου έξ 'Αγίας Τριάδος μέ τον συνδυα
σμόν τών οριζοντίων καί καθέτων λαβών, δστις άπαντα καί επί ΥΜ1ΙΙ 
πίθου έκ Βαθυπέτρου καί έτι ανωτέρω επί ΜΜΙβ τριποδικοΰ κυλιν
δρικού αγγείου έκ νεωστί άνασκαφέντος τάφου επί τοΰ λόφου τοΰ 
Προφήτου Ήλία τής Κνωσού; Μόνον λοιπόν ό ταινιοειδής πούς δύ- 
ναται νά θεωρηθή σχεδόν βεβαίως, ως δάνειον, προσαρμοσθέν επί τύ
που παλαιόθεν οικείου εν Κρήτη.

“Έχει άλλως τελείως άποσαφηνισθή τό ζήτημα τών διαφόρων 
κρητικών εργαστηρίων τής περιόδου; Ποιος δύναται νά εϊπη τίνας εκ
πλήξεις μάς επιφυλάσσει ή τόσον ολίγον γνωστή δυτική Κρήτη καί ή 
έτεοκρητική ανατολική; “Άν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, δτι ή δυτι
κή Κρήτη παρέμεινεν επί μακρόν άνευ σημασίας διά τον μινωικόν 
πολιτισμόν, τούτο δυσκόλως είναι πιστευτόν προκειμένου περί τών 
πρωτοελληνικών χρόνων. Ή συλλογή Γιαμαλάκη περιλαμβάνει δύο 
κυλινδρικός τεφροδόχους κάλπας έξ “Άδελε Ρεθύμνης, αί όποίαι εις 69

69) B.S.A., XII, σ. 26.
,0) D e m a r g n e, ένθ·’ άνωτ. σ. 178, ένδα επικαλείται πρός λύσιν τοΰ 

ζητήματος τόν συντηρητισμόν τών Κυπρίων, ώς άλλοι επικαλούνται προκειμέ
νου περί της κνωσιακής πολυχρωμίας, τόν συντηρητισμόν τών Κρητών. Διά 
τήν ύπομυκηναϊκήν καί πρωτογεωμετρικήν τέχνην τής Κύπρου, άκολουθονσης 
περίπου τούς νόμους τής κυρίως 'Ελλάδος, βλ. G j e r s t a d. Studies on 
prehistoric Cyprus, σ. 226-228. Ό κ. N. Π λ ά τ ω v υποθέτει, ώς μοί εΐ- 
πεν, ότι ή πολυχρωμία έπέζησε μετά τινων μινωικών θεμάτων μέχρι τής γεω
μετρικής εποχής διά τής υφαντουργίας. Πράγματι, πολυχρωμικαί τινες κάλπαι 
τής Κνωσοΰ καί διά τών χρωματικών συνδυασμών καί διά τών θεμάτων, πα
ρέχουν τήν έντύπωσιν άφαντου καί γωνιώδη τινά θέματα δύνανται όντως νά 
είναι υφαντικά. Έν τούτοις δέν παρέχεται οότω ερμηνεία τής έπιβιώσεως τής 
τεχνικής τής πολυχρωμίας, ή οποία τεχνική, όσον αφορά τά αγγεία είναι 
βεβαίως τελείως διάφορος τής τών υφαντών. Έξ άλλου, τά προελληνικά θέ
ματα, καμπυλόγραμμα ώς επί τό πλεϊστον, δέν ήσαν κατάλληλα διά τήν 
υφαντικήν.
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ούδεμίαν των γνωστών κατηγοριών ανήκουν, παρέχουν δέ ίσχυρώς μυ
κηναϊκήν έντύπωσιν. Τοιαΰτα αγγεία εύρίσκονται καί μεταξύ τής αρ
χαιολογικής συλλογής Ρεθυμνης. Εις εργαστήρια ώς τδ παραγαγόν αυ
τά ήτο δυνατή ή έμμονή παλαιών τρόπων διακοσμήσεως καί τεχνικής.

Ή σχηματική άποψις τής έπί έν διάστημα απολύτου έν Κρήτη 
κυριαρχίας του πρωτογεωμετρικού ρυθμού, με τό στενώτατον περιε- 
χόμενον, τό όποιον δίδεται εις τον δρον, καί τής μετά ταΰτα έξ Άνα 
τολών επανόδου παντός θέματος μή πρωτογεωμετρικού κατά τήν ά- 
ποψιν ταύτην, έπάγεται κατά βάθος τον παράλογον ισχυρισμόν, ότι 
ό μινωικός πληθυσμός έξεκένωσε πανοικεί τήν Κρήτην, μεταφερθείς 
μετά τής τέχνης του, τών εργαστηρίων καί των παραδόσεων του εις 
τήν ’Ανατολήν, έκδωρισθείσης ούτω τής νήσου εντός μιας ημέρας μέ 
τήν αυτήν ευκολίαν, μέ τήν οποίαν δημιουργεΐται έν ιστορικόν σχή
μα. ’Εν τούτοις τά πάντα πείθουν περί τού αντιθέτου, ήτοι περί τής 
βαθμιαίας άφομοιώσεως καί μείξεως :

άλλη δ’ άλ,λων γλώσσα, μεμιγμένη' έν μεν ’Αχαιοί, 
εν ό’ Έτεόκρητες μεγαλήτορες, εν δε Κνδωνες 
Δωρίέες τε τριχάϊκες δϊοι τε Πελασγοί1'.

Οί παλαιότατοι δέ οΰτοι κάτοικοι τής Κρήτιης διατηρούνται μετά 
τής γλώσσης των κατόπιν σειράς ολοκλήρων αιώνων έν Πραισφ. Διατί 
λοιπόν θά έπρεπε νά άρνηθώμεν δτι τοιαΰτη μείξις έγένετο καί επί 
τού πεδίου τής τέχνης, καί δτι τό παλαιόν φυλετικόν στοιχείου διά 
τών ούχί τελείως έξαφανισθέντων εργαστηρίων του συνέβαλεν εις τήν 
νέαν καλλιτεχνικήν παραγωγήν τής νήσου, ώς συνέβαλεν εις τήν δημι
ουργίαν τού νέου αυτής πληθυσμού,2; ’Άν τό μινωικόν κιονόκρανου 
έπιβιοΐ εις τό δωρικόν, αν οίκοδομούνται κατά τήν αρχαϊκήν περίοδον 
ναοί, ώς τού Πρινιά, μέ άναμφισβητήτως μινωικάς εμπνεύσεις, άν αυ
τός ό δαιδαλικός τύπος έν τή γλυπτική ανάγεται όντως εις τά μεγά
λης κλίμακος έργα τής τελευταίας μινωικής φάσεως, διατί άράγε νά 
άποτελή έξαίρεσιν ή κεραμεική71 72 73 ;

71) Όδύσ. χ, 175-7.
72) Ίοϋιο βεβαίως δέν σημαίνει ότι δύναχαι νά γίνη λόγος περί απολύτου 

φυλετικής κατανομής τών τρόπων διακοσμήσεως καί τεχνικής κατά τήν γεω
μετρικήν περίοδον. Οί μινωικοί τρόποι, έπιζήσαντες διά μέσου τών πολεμικών 
χρόνων είς ώρισμένα έτεοκρητικά εργαστήρια, ήτο δυνατόν νά γίνουν δεκτοί 
κατά τήν ειρηνικήν περίοδον καί υπό τοΰ δωρικού στοιχείου. Έξ άλλου πι
στεύω δτι εις μεγάλα κένιρα, ώς ή Κνωσός, τά δύο στοιχεία είχον κατά τήν 
περίοδον ταύτην άφομοιωθή.

,0) Βλ. λαμπρόν έ'κθεσιν τοΰ δλου προβλήματος τών μινωικών επιβιώσεων 
παρά Doro I, e ν i, «Κρητ. Χρον.» Δ', I, σ. 180 κ.έξ.
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Δεν είναι ασφαλώς τυχαία ή εμφάνισις εργαστηρίων εμπνεομένων 
εκ τής μυκηναϊκής τέχνης εις την Κνωσόν, παλαιάν ήγέτιδα των κα
τευθύνσεων τής τέχνης τής νήσου. Ό Pendlebury 74 * ομιλεΐ περί τής 
έςαιρέτου θέσεως τής Κνωσού, ήτις μόνη εκ των πόλεων, μετά τής 
Άμνισοΰ, έπέζησε των σκοτεινών χρόνων. ΓΙερί τής ΥΜΙΙί ακμής 
τής πόλεως, τούτ’ έσχν καί μετά την καταστροφήν τοϋ ανακτόρου, 
παρέχουν σαφή μαρτυρίαν οί τάφοι τής Ζαφέρ Παπουρας.

Ουδεμία μεταβολή εν τή ιστορία είναι απότομος. Δι’ άναλόγου 
έξελίξεως παρήχΟη δ μεσαιωνικός πολιτισμός τής Ευρώπης κατά το 
πλεΐστον έδραζόμενος επί τών ελληνορωμαϊκών παραδόσεων, μετά 
τον καταποντισμόν τοΰ δυτικού ρωμαϊκού κράτους είς τον χείμαρον 
τών βαρβαρικών εγκαταστάσεων. Δεν απέχει ίσως πολύ ή ημέρα, 
κατά τήν οποίαν θά άποδειχθή μέχρι ποιου σημείου οφείλεται ή θαυ- 
μασία ά'νθησις τής αρχαϊκής εποχής είς τό βαθύτατα έμπεποτισμένον 
διά πολιτισμού έδαφος τής νήσου τού Μίνωος76.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
’Επιμελητής τοϋ Μουσείου Ηρακλείου

,4) ’Ένθ’ άνωτ., σ. 305.
η) Ευχαριστώ θερμώς τον κ. Sinclair Hood, ύποδιευθυντήν τής έν Άθή- 

ναις ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, διότι είχε τήν καλοσύνην νά ρίψη 
χάριν έμοϋ εν βλέμμα επί τής μελέτης τοΰ G j e r s t a d, Decorated metal 
bowls from Cyprus, «Opusc. Archaeol.» IV, 1946, διά μίαν τυχόν έπ’ αυ
τών έπιβίωσιν τοΰ περί ου ό λόγος θέματος.
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