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ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΝΩΙΚΑ ΙΕΡΑ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΑΖΑ

Εις τον Εμμανουήλ Φουντουλάκην, έμπορον τής πόλεως 'Ηρα
κλείου, όφείλομεν την ανακάλυψαν τοΰ ενδιαφέροντος Μεσομινωικοΰ
I 'Ιερού Κορυφής εις θέσιν Μαζά παρά τό Καλό Χωριό Πεδιάδος1.
'Ο ως άνω ιδιώτης προσεκόμισεν πράγματι εις τό Μουσεΐον Ηρα
κλείου μικρά πήλινα τεθραυσμένα ειδώλια άνδρών καί γυναικών, ως
καί άπεσπασμένα μέλη τούτων, επί πλέον δέ ικανόν αριθμόν μικρών
επίσης πήλινων ζωδίων. Ευθύς έξ αρχής άνεγνωρίσθη ή σπουδαιότης
τού ευρήματος εκ τής μεγάλης όμοιότητος τών ευρημάτων προς τά έκ
Πετσοφά αναλογών τύπων αναθήματα καί επεχειρήθη ύφ’ ημών κατ’
’Οκτώβριον τού 1947 μικρά δοκιμαστική έρευνα τοΰ χώρου.
Αί πληροφορίαι αϊ όποΐαι ειχον δοθή εις την Άρχαιολ. 'Υπη
ρεσίαν περί τού τόπου ένθα άνευρέθησαν τά ειδώλια ήσαν μάλλον αό
ριστοι καί εχρειάσθη νά γίνη εΰρυτέρα διερεύνησις, νοτιοανατολικούς
τοΰ Καλού Χωριοΰ 2 καί εις μικράν σχετικώς από τούτου άπόστασιν ύψοΰται λόφος, έμφανίζων μορφήν δχυράς άκροπόλεως, ήτις ελέγχει
τήν διά μέσου τής Λαγκάδος δίοδον, βαίνουσαν από τής στενής πα
ραλίου πεδινής ζώνης προς τό υψηλόν δροπέδιον τοΰ Λασιθίου. Τό
ύψωμα, τό όποιον οί επιχώριοι δνομάζουν Κορφή, είναι εύχερώς
προσβατόν από τό διάσελον, δπου οί ανεμόμυλοι, διά τοΰ οποίου συν
δέεται προς άλλα δλιγώτερον δεσπόζοντα υψώματα, τά Τρουλιά καί
τον Βολακιάν, δι’ ατραπού άνερχομένης από τήν ΒΔ πλευράν’ δμως
ή άνοδος δεν είναι δύσκολος διά τής βόρειας κλιτύος, ήτις βαθμηδόν
γινομένη μάλλον απότομος καταλήγει εις τό ύψηλότερον σημείον τής
*) Ειδήσεις περί τής άνακαλύψεως καί δοκιμαστικής έξερευνήσεως έδημοσιεύθησαν εις τά «Κρητ. Χροηκά», Α', (1947) σ. 639.
Τό σημερινόν όνομα τοΰ χωρίου έδόθη κατά τάς άρχάς τοΰ 19.

αιώνος

εις άντικατάστασιν τοΰ παλαιοτέρου Στροβορίνα ή Στραβορίνα' βλ. Σ τ α υ ριν ί δ η ν, «Κρητ. Χρονικά», αΰτ. 94, άριθ.27.

Υπάρχουν καί

χωρία, δμοίως μεταβαλόντα τό παλαιότερον όνομα, ως τό

άλλα

Καλό

ομώνυμα

Χωριό

Με-

ραμβέλλου (Νίστρωνας) καί τό Καλό Χωριό Μονοφατσίου (Κακό Χωριό).
2) Τό χωρίον κεΐται δυτικώς τής οδικής διακλαδώσεως, ήτις φέρει από τήν
κυρίαν πρός άνατολάς αρτηρίαν πρός τό όροπέδιον τοΰ Λασιθίου,
δέ μετ’ εκείνης διά μικράς όδοΰ κατά τό "Αγιον Πνεΰμα.
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Κορφής. Ή κλιτύς αΰτη είναι γνωστή είς τους κατοίκους μέ τό όνομα
Μαζάβ. Άντιθέτως άνατολικώς καί νοτίως ή κλιτύς ανέρχεται απότο
μος καί ή εκείθεν άνάβασις είναι λίαν επίπονος. Ό άνερχόμενος έχει
καί μακρόθεν την άντίληψιν ότι ή Κορφή θά ήτο κατάλληλος μάλλον
ώς θέσις αρχαίας ελληνικής άκροπόλεως παρά μινωικοϋ συνοικισμού :
τό σχετικώς μέγα ύψος, τό απότομον των κλιιύων, ή δεσπόζουσα τής
διαβάσεως θέσις συντελούν εις τήν διαμόρφωσιν τής άντιλήψεως τού
της. Μόλις άνέλθη τις άποκτόί πλέον τήν πλήρη βεβαιότητα ότι πράγματι
τό ύψωμα έχρησίμευσεν ως αρχαία άκρόπυλις' ή κορυφή του εκτείνε
ται ισόπεδος καί ευρύχωρος, μέ μικράν κλίσιν ανόδου προς βορράν,
όπου είς πολλά σημεία ό γυμνός βράχος διακρίνεται είς τήν έπιφάνεΓ
αν, ενώ ολόκληρος ή άλλη έκτασις είναι κεκαλυμμένη υπό χώματος,
τοιχίων ή τοίχων καί μεγάλων σωρών λίθων, τούς οποίους οί καλλιεργηταί συνεσώρευσαν είς τά κράσπεδα τών αγρών των' διαμορφούνται ούτω διάφοροι επίπεδοι αγροί, όπου σήμερον — όπως συμβαίνει
είς όλους τούς χώρους αρχαίων πόλεων ή άκροπόλεων, τούς γνωστούς
είς τήν Κρήτην μέ τό όνομα «Ελληνικά» (ή «Λενικά») — καλλιεργούν'
ται έξόχως εύδοκιμούντα δημητριακά καί «καλόβραστα» όσπρια. Οί
σωροί τών λίθων είναι πολύ μεγαλύτεροι καί μέ μεγαλυτέρους λίθους
κατά τήν περιφέρειαν τού ίσοπέδου τής κορυφής καί φαίνεται έκ τού
του πιθανόν ότι ύπήρχεν δχύρωσις κατά τά σημεία όπόθεν ήτο μάλ
λον ευχερής ή πρόσβασις. Ή πυκνότης τών σωρών τών λίθων όμιλεΐ
εύγλώττως περί τής ύπάρξεως επί τής κορυφής συνοικισμού μέ πυκνά
οικήματα. Άνατολικώς διακρίνεται ή προς τό Λασίθι βαΛουσα οδός
καί είς τό βάθος, νοτιοανατολικά, ύψοΰται μεγαλοπρεπές τό συγκρότη
μα τής Δίκτης' διακρίνει τις τούς ανεμομύλους είς τό ύψηλότερον σημεϊον τής ανόδου εις τό δροπέδιον, όπου ή θέσις Άμπελος, καί άνατολικώτερον ταύτης τό δεσπόζον, δίκην φρουρού τής διόδου, ύψωμα
Καρφί, όπου άνεσκάφη δ σπουδαίος ύπομινωικός συνοικισμός*4. Θά
έλεγέ τις ότι τά δύο υψώματα άντεμετώπιζον άλληλα ώς αντίπαλοι πα
ρά τήν σχετικώς μεγάλην μεταξύ των άπόστασιν. Τήν επί τής Κορφής
συνοίκισιν καθίστα δυνατήν ή γειτονία, κατά τήν νοτιοανατολικήν α
πότομον κλιτύν, μέ πηγήν—σήμερον μάλλον πτωχήν—ύδατος, εύρισκομένην είς άπόστασιν όχι μεγαλυτέραν από τήν διαχωρίζουσαν τον συν
οικισμόν τού Καρφιού από τήν επίσης πτωχήν πηγήν Βιισιλόβρυση5.
s) Περί τοϋ ονόματος τούτου βλ. κατωτέρω.
4) Άνεσκάφη υπό της Αγγλικής Άρχαιολ. Σχολής διά τοϋ J. Ρ e n d 1 ebury καί άλλων μελών αυτής τό 1937.

Τό πρώτον μέρος τής δημοσιεύσεως

έν BSA, XXXVIII (1937-8), σ. 57 κ. έξ.
5) Αυτόθι, σ. 98 κ. έξ.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε.
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Είναι περίεργον πώς θέσις τόσον άξιολόγου ιτρχαίου συνοικισμού
διέφυγε την προσοχήν τών ερευνητών' καθ’ δσον γνωρίζω, ύπ’ ούδενος τών περιηγητών άναφέρεται καί ό χώρος παρέμεινεν άθικτος από
τήν αρχαιολογικήν σκαπάνην, καίτοι έκ τούτου προελθοϋσα κατετέθη
εις τό Μουσεΐον Ηρακλείου ή γνωστή πρωτογεωμετρικών χρόνων πηλίνη κεφαλή μεγάλου ειδώλου τού Καλού Χωριού6. 7 Αυτός δ συστηματικώτερον διερευνήσας τους διαφόρους αρχαιολογικούς χώρους τής
Κρήτης John Pendlebury, ενώ μνημονεύει τήν ως άνω κεφαλήν,
δεν αναφέρει τίποτε περί τής ύπάρξεως εκεί σπουδαίου συνοικισμού ’’
όπως έπληροφορήθην παρά κατοίκων τού χωρίου δ άγγλος ερευνητής
έπεσκέφθη τον χώρον εν έτος προ τού τελευταίου Παγκοσμίου Πολέ
μου, δεν επρόφθασεν ό'μως να δημοσίευση τι σχετικώς8.
’Εκ τών άνά τήν επιφάνειαν τών αγρών τής άκροπόλεως παμπλη
θών οστράκων, μικρών καί μεγάλων αγγείων, μάλιστα πίθων κατέστη
φανερόν καί προ πάσης δοκιμής άνασκαφής, δτι δ συνοικισμός θά έδει
να άνήκη εις πρωτογεωμετρικούς καί γεωμετρικούς χρόνους. Τής ευ
καιρίας τυχούσης έκρίθη σκόπιμον νά έρευνηθή δ χώρος ένθα προ
πολλών ετών άνευρέθη ή πηλίνη κεφαλή, μέ τήν ελπίδα δτι θά ήρχοντο εις φώς άλλα τεμάχια τού μεγάλου ειδώλου ή ετέρων παρομοίων,
ίσως δέ καί τό κτήριον είς τό δποΐον τούτο άνήκεν, πολύ πιθανόν τού
τύπου τών ιερών Καρφί καί Γάζι. Δύο ή τρεις τών γηραιοτέρων χωρι
κών ίσχυρίζοντο δτι ένεδυμοϋντο τήν εύρεσιν καί τον χώρον. Ή γενομένη δμως δοκιμή, άπεκάλυψε μέν τοίχους τινάς γεωμετρικών οικημάτων,
ευτελείς μάλλον καί είς πολλά σημεία ασαφείς, δεν άπέδωκεν δμως τά
προσδοκώμενα αποτελέσματα" ίσως αί παρασχεθεΐσαι υποδείξεις δεν
ήσαν ακριβείς ή επαρκείς' πολύ πιθανόν θά χρειασθή έρευνα πολύ εύρυτέρας κλίμακος διά νά εξακριβωθή τι θετικώτερον σχετικώς προς τό
όντως άξιόλογον εΐδωλον. Τό ύποδειχθέν σημειον εύρίσκεται εις τό
νοτιοανατολικόν μάλλον άκρον τού ίσοπέδου χώρου. Τών εις τήν διάθεσιν ημών τεθέντων μέσων μή έξαρκούντων, έτράπημεν κατ’ ανάγκην
είς τήν κυρίαν άναζήτησιν, τού ιερού δηλαδή εξ ου προήλθον τά μινωικά είδωλα.
6) Έδημοσιεΰθη τό πρώτον υπό

Doro Levi, Arcades «Annuario»

X-

XII (1937-y), σ. 618, είκ. 650 α. Άριθ. εύρετ. Μουσ. Ήρ 803.
7) J. Pendlebury, The Archaeology of Crete, London 1939,0.314,
Πίν XLI, 3.
s) Ώς γνωστόν δ άκαμπτος ερευνητής ήγωνίσθη

μετά τών Κρητών κατά

τήν κατάληψιν τοϋ 'Ηρακλείου ΰπό τών Γερμανών αλεξιπτωτιστών (Μάιος 1941)
έτραυματίσθη βαρέως είς θέσιν Καμίνια, είς τά πρόθυρα τής πόλεως, καί έξετελέσθη έπί τόπου ΰπό Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 03:45:17 EET - 35.170.61.215

Τό ‘Ιερόν Μαξδ κα'ι τά μινωικά ‘Ιερά Κορυφής

99

Μέ χάς ατελείς παρασχεθείσας πληροφορίας κατ’ άρχάς και ώς
προς τό σημεΐον τοΰτο ή ερευνά άπέβαινεν αρνητική. Τέλος, μέ νέα
περισυλλεγέντα στοιχεία, ένετοπίσθη αυτή εις τό ΰψηλότερον βόρειον
σημεΐον, από τό όποιον άρχεται άποτόμως κατερχομένη ή φέρουσα τό
όνομα Μαζά κλιτύς. Επειδή εϊς τό ΰψηλότερον τοΰτο σημεΐον ό βρά
χος έφαίνετο γυμνός, πολλά δέ μέρη τοΰτου έκαλυπτοντο υπό μεγάλων
σωρών λίθων («τροχάλων»), έσκάφη κατ’ άρχάς ή βορειοτέρα τοΰ χώ
ρου παρυφή, όπου έπιμήκεις σωροί λίθων άπεδείκνυον την υπαρξιν
οικημάτων : ή άνασκαφή άπεκάλυψε τότε δυο δωμάτια οικήματος, τοΰ
οποίου ή φύσις δεν ήτο διάφορος των νοτιώτκρον άνασκαφέντων' ή
κεραμεική ήτις άπεδόθη ήτο άμιγώς σχεδόν πρωτογεωμετρική και γε
ωμετρική. Άπεδείχθη ουτω ότι ό πρωτογεωμετρικός και γεωμετρικός
συνοικισμός έξετείνετο μέχρι τοΰ βορείου κρασπέδου τοΰ λόφου και
επομένως ότι θά περιελάμβανεν εντός αυτοΰ τον χώρον τοΰ μεσομινωικοΰ ίεροΰ. Ή περισυλλεγεΐσα εις όστρακα κ;ραμεική τών άνασκαφέν
των δωματίων τών οικημάτων και ή έκ τής επιφάνειας τών αγρών
ανήκει εις τάς ακολούθους κατηγορίας :
Α) Τεμάχια πίθων ώς έπι τό πλεΐστον τοΰ εΰμεγέθους είδους, έκ
πηλού ποικίλοντος από ώχροφαίου εις κεραμόχρουν. Ή κρατούσα διακόσμησις είναι: α) Ή προελθοΰσα έκ τής μιμήσεως σχοινιών επί μινωικών πίθων' έπι πλατυτέρων ή στενωτέρων πλαστικών ταινιών άπεδόθησαν χαράξεις κατ’ ϊχθυάκαντθαν, έναλλήλους γωνίας άπλάς ή
συνεζευγμένας εις σχήμα τρισκελοϋς σίγμα ή κατά παραλλήλους έντομάς' στενώτεραι ταινίαι μέ πλήθος μικρών έμπιέσεων απομιμούνται
πιστότερον λεπτά σχοινιά’ ή σχοινοειδής διακόσμησις περιβάλλει τό
χείλος ή τό σώμα τοΰ πίθου, ενίοτε όμως σχηματίζει, ως έπι τών μινωικών πίθων, κύκλους έν εΐδει μεταλλίων9, * *β) Ή προελθοΰσα έκ
τής αποδοσεως επί μινωικών πίθων περιθεουσών σπειρών και άζεύκτων ή συνεζευγμενων ροδάκων’ τό είδος τοΰτο τή; διακοσμήσεω; άπε
δόθη κυρίως έπι πλατειών ταινιών διά τύπων, οΐτινες κεχωρισμέναζ
άπετυπώθησαν δι5 έμπιέσεως και οί όποιοι είτε έφερον απλώς ομοκέν
τρους κύκλους είτε ελισσομένας ή συνελισσομένας σπείρας' τό θέμα
άπεδόθη άζεύκτως Ι0. Ούδέν τεμάχιον μέ διάφορον διακόσμησιν περισυνελέγη (λ. χ. έκ τών μετά δοθιήνων, άνατολιζόντων πλοχμώιν ή μαι
άνδρων, παραστατικών θεμάτων κ. λ. π.)“.
Έκ τών ολίγων τεμαχίων δυσκόλως ιθά ήδύνατο νά συναγάγη τις

9) ’Ανάλογα παραδείγματα έν Arcades, σ. 59, είκ. 42, 1-6.
,0) ’Ανάλογα αυτόθι είκ. 42-43, άρ. 3, 7, 8, 11, 19, 20.
“) ‘Ως τά α ΰ τ. είκ. 42 - 53.
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ασφαλή συμπεράσματα περί τοϋ σχήματος τών πίθων. 'Ωρισμένα δμως
τεμάχια εκ τοϋ χείλους και των λαβών δεικνύουν σχήματα μάλλον ωο
ειδή ή σφαιρικά, άνευ ισχυρού κυλινδρικού λαιμού καί μέ χείλη μάλ
λον λεπτά, υπό τά οποία συνήθως υπάρχει λεπτή σχοινοειδής ζώνη'
ταΰτα έφερον λαβάς τά μέν μικρότερου μεγέθους τοξοειδείς καθέτους
καί οριζοντίους, κυκλικής διατομής, μέ μικρά βαθύσματα περί την βάσιν γενόμενα δι’ έμπιέσεως τού δακτύλου, τά δε μεγαλυτέρου μέ κα
θέτους πεπλατυσμένος- τούτων μία φέρει όφιοειδώς κατερχομένην εν
τομήν καί πολλά επιμήκη βαθύσματα άκτινοειδώς περί την βάσιν δια
τεταγμένα.
Β) ’Όστρακα αγγείων χαρακτηριστικά τής πρωτογεωμετρικής επο
χής, ήτοι: α) Τεμάχια εκ κρατήρων, μάλιστα εκ τής ζώνης τοϋ χείλους,
μέ ευρύ κοΐλον κυλινδρικόν περιχείλωμα καί διακόσμησιν ομοκέντρων
κύκλων' έν τεμάχιον μέ ομοκέντρους κύκλους περιβάλλοντας τό γνωστόν
θέμα τής «ψυχής»12, *έτερον
* * * * μέ πληρωτικά τόξα μεταξύ καθέτου καί καμπύλης18' όστρακά τινα μέ περιθεούσας λεπτάς ταινίας περί τό χείλος ή την
πλαστικήν ταινίαν τοϋ λαιμού' έν τεμάχιον εκ τής καθέτου λαβής κρατήρος. β) ’Όστρακα έκ μικροτέρων αγγείων, μεταξύ των οποίων τμήμα
κρατηρίσκου, τεμάχια στρεπτών λαβών, τοξοειδής λαβή σκαφοειδοϋς
αγγείου, πολλά τεμάχια έκ βαθέος, μάλλον κωνικού σχήματος, σκεύους,
τοϋ οποίου τό χείλος μορφοΰται μέ αύ'λακα καί επίπεδον χείλος, ώς
εάν έπρόκειτο περί κρατήρας" έν δστρακον φέρει διακόσμησιν τεθλασμένην μεταξύ λεπτών ταινιών, γ) ’Όστρακα έξ αγγείων μάλλον σκο
τεινού καί ακαθάρτου πηλού άνήκοντα εις αγγεία σφαιρικού πως σχή
ματος μέ ευρύ στόμιον, τών οποίων τό χείλος είναν επίπεδον' φέρουν
άπαντα διακόσμησιν έκ λεπτών παραλλήλων περιθεουσών γραμμών,
αΐτινες άπεδόθησαν χαρακτώς ι4' έν τών οστράκων είναι προφανώς έκ
πώματος ενός τοιούτου αγγείου.
Γ) ’Όστρακα αγγείων χαρακτηριστικά τής γεωμετρικής έποχής, ή
τοι : α) Τεμάχια έκ καλπών τού γνωστού γεωμετρικού σχήματος μέ τάς
δύο τοξοειδείς καί τάς δύο καθέτους λαβάς' φέρουν κατά τό πλεΐστον
διακόσμησιν δεσμών παραλλήλων περιθεουσών λεπτών ταινιών μεταξύ

12) Βλ

Payne, Early

Greek

Vases

from

Cnossos,

BSA

XXIX

(1927-8), είκ. 32 (21,25), Hartley, Early Greek Vases from Crete,BSA
XXX (1930-1) πίν. XIV, 9. Πρβλ. κρατήρα Μαρμαριανής, αΰτ. πίν.

IX, 138,

κΰαΟον, πίν. VII, 122, πρόχουν, πίν. V, 66.
ls) ΙΙρβλ. άνάλογον μέ ευθείας αντί τόξων έκ Κνωσού, Payne, αΰτ. σ.
270, εΐκ. 32, 25.
“) 'Ανάλογου τεχνικής πρωτογεωμετρικόν άγγεΐον βλ. παρά Hartley,
αΰτ. σ. 70, είκ. 15.
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πλατυτέρων ζωνών- περιεσώθησαν δυο τοξοειδείς λαβαί καί τεμάχιον
έκ τοΰ πυθμένος μέ προέχοντα κύκλιρ δακτύλιον, β) Κόμβοι κωνικών
καλυμμάτων καλπών, μέ μικρόν βάθυσμα καί κατά τό πλεΐστον κωνικώς μορφοΰμενοι. γ) Τεμάχια έκ πρόχων, μεταξύ τών οποίων έν τμή
μα κυλινδρικού λαιμού καί τινες κάθετοι λαβαί, ών μία πλατεία, δ)
Πολλά τεμάχια έκ σκύφων καί κυάθων, τό πλεΐστον μελαμβαφών καί
ενίοτε φερόντων λεπτάς ταινίας περί τό χείλος- έν μεγαλύτερον τεμά
χιον διασώζει τμήμα τής τοξοειδούς λαβής καί διακόσμησιν τριπλής
τεθλασμένης εις την κάτω τού λαιμού ζώνην" πολλά τεμάχια τών τοξο
ειδών λαβών, ε) 'Ικανός αριθμός πυθμένων μικρών αγγείων, κατά τό
πλεΐστον, φαίνεται, πρόχων μέ προέχοντα κύκλω δακτύλιον καί βάθυσμα κάτωθεν.
Λ) Δύο εφθαρμένοι λίθινοι τριπτήρες, ό εις μάλλον κυβικού, ό δέ
έτερος μάλλον κυλινδρικού σχήματος.
Ε) Πολλά τεμάχια οστών, κυρίως ζώων, τό πλεΐστον άκαυτα- μετα
ξύ τούτων δδόντες καί τμήμα σιαγώνος, πιθανώς προβάτου.
Έκ τών ως ανωτέρω περι/ραφέντων οστράκων, προερχομένων, ως
έλέχθη, έκ τής περιοχής τοΰ έπί τής άκροπόλεως συνοικισμού, είναι
δυνατόν νά έξαχθούν γενικώτερα συμπεράσματα διά την χρονολόγησιν
τούτου καί προ τής συστηματικής του άνασκαφής. Βεβαίως δέν δύναται νά θεωρηθή συμπτωματική ή παντελής απουσία οστράκων τοΰ
ύπομινωικού τύπου, περί τοΰ οποίου πολλά μάς έδίδαξεν ή άνασκαφή
τοΰ συνοικισμού Καρφί. Επίσης δέον νά σημειωθή ή ολοκληρωτική
απουσία οστράκων αντιπροσωπευτικών τής άποκαλουμένης άνατολιζούσης φάσεως. Ή κεραμεική είναι καθαρώς πρωτογεωμετρική καί γεω
μετρική τής παλαιοτέρας φάσεως- ούτω δύναται νά θεωρηθή πλέον ως
βεβαία ή χρονολόγησις τής εύμεγέθους κεφαλής ειδώλου έκ Καλού
Χωριού εις την πρωτογεωμετρικήν περίοδον, εις τήν οποίαν ανήκουν
καί τά άνολόγου τύπου είδωλα έκ Πρινιά15. "Oci όμως δέν εμφανί
ζονται λείψανα χαρακτηριστικά τής ύπομινωικής φάσεως δέν σημαίνει
εντελώς διάφορον χρονολογίαν, διότι, ως όρθώς παρετήρησεν ό Ρ e n dlebury, καθ’ δν χρόνον είς ωρισμένην περιοχήν είχε πλήρως επι
κρατήσει ό πρωτογεωμετρικός πολιτισμός εις τινα δυσπρόσιτα σημεία
ό επιχώριος πληθυσμός ευρίσκετο εις μίαν φάσιν χαρακτήριζαμένην ως
ύπομινωικήν 16. Ούτω έναντι άλλήλων αντιμέτωποι αί δύο άκροπόλεις
ls) Ό πρώτος δημοσιεύσας τήν κεφαλήν Doro Levi (βλ. σημ. 6) εκφρά
ζει αμφιβολίαν διά τήν χρονολογίαν της.
Ι6) Pendlebury, αΰτ. σ. 134. Πρβλ. τοΰ αύτοΰ, Archaeology of
Crete, σ. 308 κ. εξ. Αί χρονολογίαι τοΰ

Pendlebury είναι υψηλότεροι τών

τοΰ Levi- βλ. πίνακα χρονολογικόν τοΰ τελευταίου, αΰτ. σ. 694.
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τοΰ Καλοϋ Χωριού καί τοϋ Καρφιού χαρακτηρίζουν άριστά την κατάστασιν κατά τούς μεταβατικούς εκείνους χρόνους : τό νέηλυ δωρικόν
πρωτογεωμετρικόν στοιχεΐον απειλεί και οίονεί πολιορκεί τό εις δυσ
πρόσιτους κορυφάς καταφυγόν καί εις ληστρικόν βίον περιαχθέν μινωικόν, τό όποιον εύρίσκεται εις έσχάτην έξαθλίωσιν πολιτισμού. Ούιε
είναι ορθόν να έρμηνευθή ή παντελής απουσία των άνατολιζόντων
στοιχείων ώς άποδεικνύουσα διαφόρους χρόνους. Θά ήτο ενδεχόμενον
εις σημεία εις τά όποια είχε συναναμιγή τό επιχώριον στοιχεΐον ή
έπιβίωσις μινωικών στοιχείων καί ή δεκτικότης ανατολικών νά ένεφάνιζε πρώιμον άνατολίζουσαν φάσιν χρονικώς συμπίπτουσαν μέ την
αύστηρώς γεωμετρικήν τού Καλού Χωριού. "Ομως ή χρονική έκτασις
τοΰ συνοικισμού βεβαίως δεν ήτο μεγάλη, καί δεν ύπερέβαινεν ϊσως τάς
δύο εκατονταετηρίδας, από τά μέσα τοΰ 10ου μέχρι των μέσων τού 8ου
π. X. αίώνος. Τούτο θά ήδύνατο πάντως νά έπιβεβαιωθή μόνον κατόπιν
τής συστηματικής άνασκαφής τού συνοικισμού, ήτις θά έδει οπωσδή
ποτε νά επιχειρηθή.
’Από τά κατά τήν επιφάνειαν των αγρών τής Κορυφής περισυλλε.
γέντα όστρακα ούδεμία καθοδήγησις παρείχετο διά τήν άνεύρεσιν τής
ακριβούς θέσεως τού μινωικού ιερού, έκ τού οποίου προήλθον τά πή
λινα ειδώλια. 'Η απουσία μάλιστα μινωικών οστράκων, κατά κανόνα
άφθονοΰντων εις περιοχάς ιερών τής εποχής ταύτης, έξένιζεν όχι ολί
γον. Λόγφ» τής μεγάλης έκτάσεως τού χώρου τού συνοικισμού καί τής
μεγίστης πληθύος τών σωρών λίθων ή θέσις τού ιερού θά ήτο αδύνα
τον νά κατθορισθή άνευ τής ύποδείξεως τού χώρου ένθα περισυνελέγησαν τά είδωλα. Επειδή άπουσίαζεν ό ευρών καί προσκομίσας, ή ύπόδειξις κατέστη δυνατή μόνον κατά τήν τελευταίαν ημέραν τής άνασκα
φής. 'Ο χώρος εύρίσκετο εις μικράν άπόστασιν από τά γεωμετρικά
οικήματα τά άνασκαφέντα κατά τήν βορείαν παρυφήν τής Κορυφής.
Έκεΐ ό βράχος ήτο σχεδόν γυμνός καί μόνον αί σχισμαί του επληρούντο διά χάιματος' επειδή τό μεγαλύτερον μέρος τούτου έκαλύπτετο υπό
μεγάλων σωρών λίθων, έχρειάσθη νά μετατοπισθούν οΰτοι διά νά καταστή δυνατή ή επιμελής ανασκαφή. Ό βράχος έσχηματίζετο κατ’ α
κανόνιστα στρώματα, έπικλινώς διατεταγμένα, άφήνοντα άλλοτε μεγα
λύτερα άλλοτε μικρότερα χάσματα μεταξύ των' ύπήρχον όμως καί ακα
νόνιστοι ρωγμαί, αΐτινες διέσχιζον τον βράχον, προελθούσαι έκ διαβροίσεως. Ούδέν εύρημα Ιγένετο επί τού ύψηλοτέρου ακριβώς σημείου
τοΰ βράχου' τά πήλινα τεμάχια ήρχιζον ολίγα μέτρα χαμηλότερον. Τό
ολίγον χώμα τό όποιον έπλήρωνε τάς εύρείας κοιλότητας, τάς έκ τών
καμπυλοτήτων δηλαδή τής έπιφανείας τού βράχου, περιείχε πολύ περί-
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ωρισμένον αριθμόν τμημάτων ειδωλίων καί ζωδίων, μάλιστα εύμεγέθων. Άντιθέτως τό μέγα πλήθος των άνευρεθέντων τεμαχίων έκειτο
εντός των χασμάτων καί ρωγμών, είτε των οριζοντίων είτε τών κατακορΰφων, εντός στρώματος τέφρας, περιεχοΰσης καί ολίγα τεθραυσμένα καί κεκαυμένα οστά. Ήτο προφανές δτι ή άπόθεσις έγένετο επίτη
δες εντός τών κοιλωμάτων, άφοϋ μάλιστα ή πυκνότης τών τεμαχίων
καί ενίοτε ό συστιβασμός τούτων θά ήτο αδύνατον νά προήλθεν διά
τυχαίας διεισδύσεως έκ στρώματος τέφρας, ήτις άρχικώς εκάλυπτεν ίσως
τον βράχον. Ούδέν λείψανον κτηρίου άνεκαλύφθη κατά την περιοχήν
τοΰ γυμνού βράχου' αν ύπήρχεν ασφαλώς διελΰθη πλήρως' θεωρώ ό
μως πιθανώτερον ή δτι ουδέποτε υπήρξε τοιοΰτον ή δτι ήτο ελαφρόν
ξύλινον κατασκεύασμα εξ εκείνων τά όποια συχνά παρίστανται εις τάς
απεικονίσεις παραστάσεων λατρευτικών17. 'Οπωσδήποτε έπρόκειτο
μάλλον περί αποθέτου αναθημάτων, άνατιθεμένων κατά τρόπον άνάλογον μέ την εντός τών σχισμών τών σταλακτιτών άπόθεσιν, κυρίως
κατά την νεοανακτορικήν περίοδον, χαλκών ειδωλίων ή μικρών διπλών
πελέκεων καί ξιφιδίων 18. Δύναται νά θεωρηθή ως γεγονός δτι τά εϊδώλια καί τά ζώδια, άνευ διακρίσεως ή τάξεως, ολόκληρα ή τεμαχισμέ
να, έτοποθετήθησαν ή μάλλον είσεβιάσθησαν εντός τών σχισμών μέ
την τέφραν μέ την οποίαν περισυνελέγησαν' ήλέγχθη δτι πολλά τούτων
ειχον άρχήθεν τοποθετηθή τεθραυσμένα καί δτι μέρη τούτων εύρίσκοντο εις αλλας άφισταμένας κοιλότητας. Πολλά τών μεγαλυτέρων ζωδίων
άπετέθησαν εις εύρυτέρας κοιλόιητας ή εύρίσκοντο εις τό ολίγον χώ
μα τής επιφάνειας. Φαίνεται λοιπόν πιθανόν δτι τό άποτεθέν υλικόν
προήλθεν έκ προηγηθείσης τελετουργίας, καιά την οποίαν έρρίφθησαν
εις την πυράν καί έθρυμματίσθησαν τά πήλινα ειδώλια καί ζώδια. Ειτα ή τέφρα περισυνελέγη καί έσκορπίσθη επί τοΰ βράχου τής κορυφής,
έπληρώθησαν δε επίτηδες αι ρωγμαί καί κοιλότητες αυτού διά τοΰ πυρικαύστου υλικού. "Ομως τά ίχνη τής πυράς δεν είναι φανερά επί τών
ειδωλίων, καί ίσως τούτο νά σημαίνη δτι τοίΰτα δεν έρρίπτοντο ευθύς
έξ άρχής εντός μεγάλης πυράς, ως τούτο συνέβαινεν εις την πυράν τού
Ήρακλέους επί τής Οίτης19. Τό τελευταΐον δμως έθιμον, εμφανίζον
στενήν αναλογίαν, είναι πολύ πιθανόν νά άποτελή επιβίωσιν παμπα”)

Βλέπε άφοθνα παραδείγματα εν G. Karo,

onsgeschichte. Religion d.
άρ. 64-66, 73-74.

agaischen

Kreises,

Bilderatlas zur ReligiLeipzig-Erlangen

1925,

*■) Τό μάλλον χαρακτηριστικόν παράδειγμα είναι τό τοΰ σπηλαίου τοΰ
Ψυχρού, είς τό όροπέδιον τοΰ ΛασιίΚου' βλ. BSA VI (1899-1900) σ. 94, δημοσίευσιν του Hogarth.
19) Περί τούτου βλ. κατωτέρω.
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λαίου προελληνικού εθίμου, τοϋ οποίου συναντώμεν, ενταύθα καί είς
τά συγγενή, ως περαιτέρω θά ίδωμεν, άλλο κρητικά 'Ιερά Κορυφής,
την πρώτην έμφάνισιν.
Τά άνευρεθέντα είναι πάντα αναθήματα μικρά ειδώλια εκ πηλού
καί ούδέν πλέον, Ούτε κεραμεική ούτε καί τό έλάχιστον έστω χαλκούν
άντικείμενον άνευρέθη. Τό τελευταΐον άναμφιβόλως δεν είναι συμπτωματικόν, αφού παρετηρήθη είς άπαντα τά παρόμοιας φύσεως ιερά, καί
οφείλεται, ως δρθώς παρετηρήθη20, εις την φΰσιν τής άπονεμομένης
λατρείας καί εις τον χαρακτήρα τής λατρευομένης θεότητος. Ή ποσότης των αναθημάτων δεν είναι τόσον μεγάλη όσον ή τών εκ Πετσοφά
προερχομένων' άλλα τούτο ίσως οφείλεται εις τό ό'τι δ βράχος ήτο εν
ταύθα περισσότερον εκτεθειμένος καί τά ύδατα τής βροχής παρέσυρον
πολλά τών άνατεθέντων' επί πλέον ή άνασκαφή δεν ήτο εξαντλητική
λόγιρ τής έλλείψεως τών μέσων καί τού αδυνάτου τής μετακινήσεως
μεγάλων σωρών λίθων (τροχάλων), οΐτινες κατεΐχον ικανόν χώρον τού
βράχου τής κορυφής. 'Ο γενικός χαρακτήρ τού ευρήματος είναι όχι
ούσιαστικώς διάφορος τού έν Πετσοφμ γενομένου" εμφανίζεται παρά
ταΰτα ποιά τις ποιοτική διαφορά, τών περισσοτέρων τών ήμετέρων
αναθημάτων παρεχόντων πτωχοτέραν πως έμφάνισιν' είς τούτο συντεί
νει καί ή κατά μέγα μέρος εξαφάνισις τού Ιπιχρίσματος καί τών επ’
αυτού χρωμάτων τών ειδωλίων, ήτις, οφείλεται τόσον εις τήν ποιότητα
τού πηλού δσον καί εις τήν σχεδόν επιφανειακήν τών αναθημάτων θέσιν.
Τά αυτά είδη αντιπροσωπεύονται ενταύθα. Δέον δμως νά σημειωθή
ή σπάνις τών αναθηματικών μελών, τά όποια άντιθέτως είναι τόσον
πυκνά έν Πετσοφα.
'Ο πηλός είναι ό αυτός δι? δλα τά αναθήματα : είναι ό φαιός υπ
έρυθρος πηλός ό όποιος είναι συνήθης είς τήν περιοχήν τής επαρχίας
Πεδιάδος' διαφορά υπάρχει μόνον είς τήν καθαρότητά του’ τά μικρά
είδωλα είναι έκ μάλλον καθαρού πηλού, ενίοτε μάλιστα, ως φαίνεται,
έπιμελώς προς τούτο προπαρασκευασθέντος, ενώ άντιθέτως τά μεγάλα
ζώδια είναι έκ μάλλον ακαθάρτου πηλού μέ άφθονα μόρια φυλλιδίων
μαρμαρυγίου (μίκας). Είναι βέβαιον δτι πάντα τά ειδώλια καί τά ζώ
δια έφερον πάλαι επίχρισμα, τού οποίου ικανά ίχνη διασώζονται. Ι
διαιτέρως καλώς διασώζεται τό μέλαν έπίχρισμα τό όποιον καλύπτει
έξ ολοκλήρου τινά τών ειδωλίων.

20) Βλ. Μ. Nilsson,

Minoan-Mycenaean

Religion2,

ο. 66 καί 73.
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Τά αναθήματα δύνανται νά καταταγοϋν εις τάς ακολούθους κατη
γορίας:
Α) Ειδώλια λατρευτών.
Ταΰτα είναι άνδρών καί γυναικών, περίπου εις ίσον αριθμόν, ώ
στε δεν εξάγεται δτι ή λατρεία άπενεμήθη κυρίως υπό τοϋ ενός γέ
νους. 'Ότι πρόκειται περί λατρευτών άποδεικνύει ή στάσις τών μορ
φών, μάλιστα δέ ή κίνησις τών χειρών. Ουδέν είδώλιον υπάρχει διά
τό όποιον υφίστανται Ιδιαίτεροι λόγοι να πιστευθή δτι ήτο εΐδωλον
θεότητος" άλλως καί τό μικρόν μέγεθος αυτών — τό μεγαλύτερον θά
ήτο μετά τής κεφαλής 0,17 μ.— μάλλον άντίκειται εις μίαν τοιαύτην
παραδοχήν.
1)
Ε ί δ ώ λ ι α ά ν δ ρ ώ ν. α) Ό ρ θ ί ω ν. Ουδέν τούτων άνευρέθη
ακέραιον- εις έξ μόνον διεσώθη ό κορμός μετά τής κεφαλής, δυο δέ
μόνον, μικροτάτων καί μή άπεικονισθέντων, διεσώθησαν έξ ολοκλή
ρου αί χείρες (εις τό μικρότερου απλώς δι’ αυλακώσεων άποδοθεΐσαι).
Τών πλείστιον διεσώθη ή κεφαλή μόνον ή ό κορμός μέχρι τών μη
ρών ή άλλα τινά άπεσπασμένα μέλη. Ουδενός έσώθη ή βάσις. Τά συμπληρωθέντα (πίν. Ε1, 3-6, 7) συνεπληρά)θησαν βάσει αναλογών εκ
Πετσοφά. "Ομως ή κρατούσα όμοιοτυπία βοηθεΐ εις τον ακριβή καθο
ρισμόν τοϋ τΰπου. Τά πλεΐστα έκαλύπτοντο διά μελανός επιχρίσματος
(τό όποιον διεσώθη καλώς εις τό ύπ’ άριθ. 4 καί εις έτερον μή άπεικονισθέν)- έβεβαιώθη δτι δυο έφερον ερυθρόν επίχρισμα, τό όποιον
ίσως νά έφερον καί άλλα, ών ή επιφάνεια άπετρίβη. Οί λάτρεις παρεστάθησαν ευθυτενώς ΐστάμενοι, μέ τούς πόδας ηνωμένους ή ολίγον
διισταμένους, οπότε ό εις φαίνεται ελαφρώς προβάλλων. Αί χείρες
άμφότεραι φέρονται προ τοϋ στήθους εις τό αυτό ύψος, χωρίς νά έφάπτωνται άλλήλων- οί αγκώνες κλίνουν προς τά δπίσω. Καίτοι κατά
τό πλεϊστον οί πήχεις άπεκροΰσθησαν, ή θέσις των καθίσταται βέ
βαια εκ τών επί τοϋ στήθους ιχνών. Ή κεφαλή βλέπει προς τά επά
νω, μέ τον πώγωνα προεξέχοντα. Τά χαρακτηριστικά άπεδόθησαν άδρομερώς, κυρίως δι° έμπιέσεως τών δακτύλων τού πηλοπλάστου" οϋτω έδηλώθη ή ρίς κα\ τά προέχοντα ώτα- οί οφθαλμοί σπανίως δια
γράφονται εις τά οΰτω προκΰπτοντα κοιλώματα" άπεδόθησαν, φαίνε
ται, γραπτώς. Ή κορυφή τής κεφαλής θολοΰται σπανίως" συνηθέστερον άπεδόθη όξυνομένη δι' έμπιέσεως καί τούτο σχετίζεται, χωρίς
αμφιβολίαν, μέ τό είδος τής φερομένης κομμώσεως, διότι εις μίαν
μικράν, πλέον έπιμεμελημένην κεφαλήν, μή άπεικονιζομένην ενταύθα,
καί εις τήν οποίαν καί τά χαρακτηριστικά τού προσώπου άπεδόθησαν
συμμέτρως καί ίκανοποιητικώς — οί οφθαλμοί διά μικρών σφαιριδί
ων καί τό στόμα διά χαράξεως — έπί τοϋ θόλου τοϋ κρανίου άπεδόθη
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προέχουσα κατά to μέσον επιμήκης εξοχή, ήτις ασφαλώς αποδίδει την
κόμην. Μία μικρά κεφαλή εμφανίζει ταύτην έξέχουσαν ύπεράνω τοϋ
μετώπου. Τρεις μόνον κεφαλαί επιπεδοϋνται άνω, σχηματιζομένου ελ
λειψοειδούς σχεδόν κοιλώματος, μέ τέσσαρα μικρά εξάρματα εις την
μίαν τών περιπτώσεων. ’Άν δεν πρόκειται περί κεφαλών γυναικείων
ειδωλίων, θά εδηλώθη διά τοϋ τρόπου τούτου ανδρικόν κάλυμμα κε
φαλής. Τό περίζωμα άπεδόθη μόνον ώς προς τον αίδοιοθύλακον, ό'στις
παρεστάθη διά κατερχομένου μεταξύ τών σκελών εξάρματος' πιθανώς
τό λοιπόν περίζωμα παρεστάθη διά χρώματος επί τοϋ καλΰπτοντος τό
ειδώλιον επιχρίσματος.
β) Ειδώλια άνδρών καθημένων. Τοιούτων διεσώθη σχετικώς καλώς μόνον έν, ελλιπές την κεφαλήν, την μίαν τών χειρών καί
τούς άκρους πόδας (βλ. πίν. Ε 1 άριθ. 7' ό σκίμπους έφ’ ου κάθηται είναι εκμαγείον, κατασκευασθέν κατά τά ανάλογα τοΰ Πετσοφά).
Είναι επιμελούς κατασκευής καί ό πηλός είναι καθαρός. Αί χεΐρες
φέρονται επίσης προ τοΰ στήθους, άλλ’ οί αγκώνες δεν κάμπτονται
προς τά όπίσω. Τό περίζωμα (ζώνη καί αίδοιοθύλακος) έδηλώθησαν
πλαστικώς κατά τρόπον σαφή. Τό άνω μέρος τοϋ κορμοϋ είναι τριγω
νικόν καί μορφοΰται πλακοειδώς. Τό συνολικώς σωζόμενον ύψος εί
ναι 0,07 μ.
2)
Ειδώλια γυναικών. Τούτων ολόκληρα είναι μόνον δύο
(τά τοϋ πίν. Ε 1, 11 καί Ιό) ακέφαλα τέσσαρα (τά 10, 12, 13 καί 14),
ικανοποιητικούς δέ διεσώθησαν έ'τερα δύο' από τά λοιπά διεσώθησαν
άπεσπασμέναι κεφαλαί, τμήματα κυρίως έκ τοϋ ίσχυρότερον διαπεπλατυσμένου περικορμίου μέ τάς έκτεινομένας χείρας καί τό περιτραχήλιον
τύπου collar Medicis, μόνον δέ τριών μέρος τοΰ από τής όσφύος
καί κάτω κορμοϋ. Αί γυναίκες παρεστάθησαν κατά κανόνα δρθιαι
καί ή λατρευτική των στάσις είναι διάφορος τής τών άνδρών: εκτεί
νουν προς τά εμπρός άμφοτέρας τάς χείρας, πάσαι πλήν δύο (άριθ. 1
καί 13), αΐτινες τάς φέρουν προς τό άνω μέρος τοΰ στήθους, κυρτοΰσαι καί σχεδόν ένοΰσαι ταύτσς. ’Ίσως ή διπλή αυτή στάσις άπονομής λατρείας δέον νά ερμηνευθή διά δύο διαδοχικών κινήσεων, τών
οποίων ή πρώτη ήτο έκτείνουσα, ή δέ δευτέρα συμπτύσσουσα. Παρά
τό σχετικώς χονδροειδές τής κατασκευής ή ολη έμφάνισίς των είναι
κομψή, τοΰτο δέ οφείλεται κυρίως εις τήν περίτεχνον περιβολήν, ήτις
εμφανίζεται ως παραλλαγή τοΰ συρμοΰ Πετσοφά 11. ’Άν τό έπίχριal) Άνάλυσιν τοΰ συρμού τούτου, ούχί καθ’ ολα ορθήν,

παρέσχεν ό άνα-

σκάψας έν Πετσοφρί John My res, έν BSA IX (1902-3) σ. 382 κ. έξ. Τό δι
άγραμμα τής εΐκ. 4 έν σ. 381 δέν ερμηνεύει ώρισμένας λεπτομέρειας τοΰ γυ
ναικείου φορέματος, άποδοθείσας διά χρώματος. ’Επιβάλλεται νά μελετηθούν
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σμα και τά επ3 αΰτοϋ χρώματα διεσώζοντο καλώς, ή εμφάνισις τών
ειδωλίων θά ήτο χαριεστέρα και δ συρμός θά εφαίνετο μάλλον περί
τεχνος. 3Από τά ολίγα διασωζόμενα ίχνη τοΰ επιχρίσματος βεβαιοΰται δτι τοΰτο ήτο ενίοτε μέλαν ή ερυθρόν- επ3 σ.ΰτοΰ όμως είχε τεθή
λευκόν χρώμα διά τά γυμνά μέρη τοΰ προσώπου, τοΰ λαιμού και τοΰ
στήθους (ίσως και τών προτεταμένων χειρών, τών οποίων τά ά
κρα ώς εύθραυστα κατά τό πλεΐστον άπεκρουσθησαν). Τοΰτο διακρίνεται σαφώς εις τινας τών μεγαλυτέρων κεφαλών, αΐτινες εκ τοΰτου
διακρίνονται ως γυναικεΐαι. Βεβαιοΰται οΰτω δτι τά περισσότερα τών
ειδωλίων γυναικών εφερον επί τής κεφαλής χωνοειδώς διευρυνόμενον
προς τά άνω πίλον, άλλοτε περισσότερον καί άλλοτε δλιγώτερον άνεπτυγμένον, σχεδόν δμως πάντοτε περισσότερον προς τό πρόσθιον μέ
ρος αΰτοΰ. Οΰδεμία δμως τών γυναικών φέρει τον εΰρΰν προς τά ά
νω άναπτυσσόμενον πέτασον τών ειδωλίων Πετσοφά 22. * *Ό
* * *πίλος εχει σχεδόν πάντοτε κυαθοειδές μάλλον σχήμα. Έκ τοΰ καλύμματος
τούτου είναι ευχερής ή διάκρισις τών γυναικείων άπεσπασμένων κε
φαλών. Μόνον μία γυνή φέρει διάφορον κάλυμμα (άριθ. 15), άποδοθέν διά μικρών ακτινοειδούς διατεταγμένων καί περιστρεφόντων την
κεφαλήν εξαρμάτων — ήσαν άρχικώς τέσσαρα — καί ενός προς τά όπι
σθεν εξέχοντος καί άνήκοντος, ως φαίνεται, επίσης εις τον πίλον. 3’Αν
εΰρεΐς πέτασοι τοΰ τύπου Πετσοφά δεν ήσαν ένταΰθα συνήθεις, τοΰτο
δεν σημαίνει δτι ευρέως ανεπτυγμένα καλύμματα κεφαλής δεν εχρησιμοποιήθησαν. 'Ως εΰρΰν ορθογώνιον πέτασον, έπικλινώς προς τά πρό
σω νεύοντα, ερμηνεύω ορθογώνιον, ελαφρώς κυρτόν δπισθεν πλακίδιον μέ στέλεχος κάτω, τό όποιον πολύ πιθανόν είναι τμήμα τής κεφα
λής γυναικός28. 3Αν ή ερμηνεία είναι, ως πιστεύω, ορθή τότε ή πε
συστηματικώτερον

οι μινωικοί συρμοί καθ'5 δλας τας περιόδους. Τά υπό τοΰ

G. Glotz, La Civilisation Lgeenne2, 1939, σ. 89, έκτεθέντα καί ανεπαρ
κή είναι καί έν πολλοΐς έσφαλμένα.
22) Ό Glotz περιέπεσεν είς τό λάθος, μή έπανορθωθέν άτυχώς είς τήν
δευτέραν έκδοσιν τοϋ βιβλίου του, νά έκλάβη ώς «enorme coiffure en forme
de corne» τόν γυναικείου πρός τά άνω διευρυνόμενον πέτασον. Προφανώς παρεσύρθη έκ τής πλαγίας οψεως, ήτις καί άπεδόθη είς τήν είκ.
εΰρέος επιπέδου πέτασου έκ Μαζά βλ. ευθύς κατωτέρω.
28)

10.

Δέν άπεικονίσθη. Τό πρόσωπον είναι μικρόν στοιχειώδες

Περί τοΰ
καί

άνευ

χαρακτηριστικών. Τήν ύπύθεσιν ένισχύει ό τρόπος τής άποκρούσεως τής κεφα
λής κατά τόν λαιμόν καί ή έλυφρώς καμπύλη οπίσθια έπιφάνεια τοϋ ορθογω
νίου τμήματος. Υψηλόν, μάλλον έπίπεδον πρός τά έμπρός πέτασον φέρει ΜΜΙ
κεφαλή γυναικός έκ Τυλίσου: J. Hazzidakis, Tylissos a 1’ epoque minoenne, Paris

1921, σ. 72, είκ. 37 άρ. 1 καί τοΰ αύτοΰ, Villas Minoen-

nes, Paris 1934, πίν. XXXI, 2, καί μάλλον έπίπεδον, έλλειψοειδώς τήν κεφα
λήν πλαισιοΰντα τό έκ Γουρνών είδώλιον «Άρχαιολ. Δελτίου» I (1917) σ. 59·
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ριοχή τής κεντρικής Κρήτης δεν υστέρησε τής ανατολικής εις έφευρετικότητα συρμοΰ καλυμμάτων. Τό περικόρμιον δεν έδηλώθη πανταχού
σαφώς' προφανώς ό λαιμός και μέρος τών ώμων, ως και τό στήθος
μετά τών μαστών, οΐτινες εις έν ειδώλιον (άριθ. 16) έδηλώθησαν δι’ ε
ξαρμάτων, παρεστάθησαν γυμνά' τοΰτο άποδεικνΰουν τά ίχνη τοΰ λευ
κού χρώματος κατά την περιοχήν εκείνην' ότι τοιαΰτα ίχνη ελλείπουν
κατά τους βραχίονας άποδεικνΰει δτι τό περικόρμιον ήτο χειριδωτόν.
Τό κύριον δμως χαρακτηριστικόν τούτου είναι δτι εκτείνεται όπισθεν
τοΰ αύχένος εις ύψούμενον καί τριγωνικώς δξυνόμενον περιτραχήλιον
τοΰ γνωστού τύπου collar Medicis, δστις είναι γνωστός όχι μόνον
εκ τών ειδωλίων Πετσοφά, αλλά γενικώτερον εκ τών ΜΜΙ γυναικεί
ων ειδωλίων καθ’ ολόκληρον την μινωικήν περιοχήν*24. Εις δύο περι
πτώσεις, τών ειδωλίων 14 και 16, τό ούτω εις οξύ έκτεινόμενον μέ
ρος τού περικορμίου είναι κάτωθεν ένισχυμένον διά ράχεως' τούτο κα
θιστά πιθανόν δτι τό τμήμα τοΰτο τοΰ γυναικείου φορέματος ήτο ενισχυμένον δι’ ύπερραμένου υφάσματος (φόδρας). Εις τινας άλλας πε
ριπτώσεις, ως εις τό ειδώλιον 10 και εις τεμάχια κορμών μή άπεικονισθέντα, τό περικόρμιον εκτείνεται εις περιφερές κύκλφ περιτραχήλιον, εις τό ύψος τών προτεινομένων χειρών. ’Ιδιαζόντως δμως άξιον
προσοχής είναι τό είδος τής «φούστας». Εις τά μικρότερα και άδρότερον άποδοθέντα έδηλώθη ως κωνική μάλλον παρά κωνοειδής' ούτω
εις τά ύπ’ άριθ. 1 και 10. Εις τό ύπ’ άριθ. 1, καίτοι έχει εις τό
σύνολον τό αυτό σχήμα, είναι «τραβηγμένη» κατά τά πλάγια, ούτως
ώστε αποδίδει συνοπτικώς τον έπικρατοΰντα, ως φαίνεται, ενταύθα
συρμόν τής λίαν πλατείας καί ελαφρώς κυματιζούσης ή πτυσσόμενης
έσθήτος, ή όποια πολύ ενθυμίζει τά φορέματα χορού τής αυλής τών
Βουρβώνων (βλ. τά 13, 14 καί 15). Ή έσθής κάτωθεν είναι κοίλη,
άλλ’ ενίοτε αποδίδονται οι πόδες, καίτοι μή δντες φανεροί όταν τό είδώλιον ΐσταται, έξικνούμενοι άλλοτε μέχρι τής βάσεως, οπότε καταλή
γουν εις υπερτροφικά ή ατροφικά πέλματα— ούτω είς τά 13 καί 14—
άλλοτε οιονεί αίωρούμενοι καί ατροφικοί ή ήκρωτηριασμένοι — ως είς
τό 16 και είς δύο τεμάχια μή άπεικονισθέντα. Είς τά μετά ποδών ει
δώλια ή κάτω έσθής προσετέθη, περιτυλιχθέντος τοΰ ως φύλλου πηΕΰρύτατον δισκοειδή πέτασον φέρει μικρά κεφαλή ειδώλου έκ τοΰ άνακτόρου
τής Κνωσοϋ, καθ' δσον γνωρίζω, αδημοσίευτος.
24) Παραδείγματα υπάρχουν έκ Κνωσοϋ (άριθ. εύρετηρ.

Μουσ. Ήρακλ.

2470 έκ Γυψάδων), Παλαικάστρου (ένταϋθα πίν. Ζ I, άριθ. 4) έκ Τυλίσου (αυ
τόθι άριθ. 5 καί 19), έκ Γουρνών (αυτόθι
Xanthudides, πίν. IV, 135, 128, 129,

μή

άπεικονισθέν),

έκ

Κουμάσας

βλ. καί πίν. XXI καί 5050 πίν.

(XXX).
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τούτο σαφώς διδάσκουν ει

δώλια ώς τό 16, όπου τό όπισθεν μέρος τής έσθήτος συνεπληρώθη διά
γύψου, καί δύο ά'λλα μή άπεικονισθέντα τεμάχια, των οποίων τό εν
άπέβαλε τήν έσθήτα, τό δέ έτερον εν μέρει την φέρει. Ούτω τά έκ
Μαζα τοΰ Καλοΰ Χωριού γυναικεία ειδώλια πλουτίζουν τάς γνώσεις
μας περί τού συρμού τών αμφιέσεων των γυναικών κατά τήν αρχομένην παλαιοανακτορικήν περίοδον.
’Ιδιαζόντως άξιόλογον είναι όρθιον γυναικεΐον εϊδώλιον, τό ύπ’ ά
ριθ. 12, κατά μέν τήν στάσιν καί τήν περιβολήν δμοιον προς τά άλλα,
έμφανίζον δμως τήν ιδιορρυθμίαν δτι ΐσταται όπισθεν ορθογώνιας
πλακός καί στηρίζεται επ’ αυτής. Ή πλάξ σώζεται έπαρκώς ώστε νά
είναι σαφείς αί διαστάσεις της (0,06X0,052 μ.) καί νά εξακριβούται
δτι δεν έχει σχέσιν μέ τήν εσθήτα" ή μορφή μάλιστα εφάπτεται τής
πλακός ολίγον λοξώς καί ή έσθής δεν άπλούται όπισθεν αυτής συμμετρικώς. Ούδεμία χρώσις διακρίνεται. Δεν είναι ευχερές νά έρμηνευθή διατί τό εϊδώλιον παρεστάθη ούτω" θεωρώ δχι άπίθανον δτι 6 τεχνουργήσας αυτό ήθέλησε νά δηλώση τον τόπον τής προσευχής" είναι
δηλ. γνωστόν δτι τό άδυτον τού ιερού έχωρίζετο διά διαφραγμάτων
από τό λοιπόν δωμάτων, ως π. χ. εις τό ιερόν τού Οίκου τοΰ Άρχιερέως έν Κνωσφ2δ. Πολύ πιθανόν τά 'Ιερά Κορυφής νά είχον πά
λαι ελαφρά κατασκευάσματα, τεμένη μάλλον παρά οικοδομήματα, δπου
διαχωριστικά θωράκια έχώριζον τον χώρον τής τελετουργίας από τον
χώρον τής προσευχής καί άφιερώσεως.
Β) ’Αναθηματικά μέλη.
Ένώ εις τό ιερόν τοΰ Πετσοφά τά αναθηματικά μέλη (πόδες, χεΐρες, κορμού τμήματα, ήμίτομα ή τεταρτημόρια, κεφαλαί ούχί άπεσπασμέναι, άλλ’ αύτοτελώς προς άνάθεσιν κατεσκευασμέναι, αίδοιακή χώ
ρα κ.λ.π,) ήσαν παμπληθή, άντιθέτως ενταύθα μόνον εν ασφαλές πα
ράδειγμα άναλόγου άναθέσεως έχομεν νά προσαγάγωμεν, ένα ολόκλη
ρον πόδα φέροντα καί τρήμα άναρτήσεως (πίν. Ε 1, άριθ. 2)" οΰτος
παρεστάθη μετ’ έπιμελείας, μέ τήν άρθρωσιν τού γόνατος, τά σφυρά
καί τούς περιβάλλοντας τένοντας. Έτερος επίσης ολόκληρος καί επι
μήκης πούς δέν φέρει τρήμα έξαρτήσεως, ώστε νά γίνεται φανερόν ό
τι πρόκειται περί αναθηματικού μέλους (πίν. Ε 1, άριθ. 9)" πολύ πι
θανόν δμως νά ήτο καί οΰτος αναθηματικός, διότι μέ τήν κάμψιν
τήν οποίαν έχει θά ήτο αδύνατον νά άνήκη εις δρθίαν ή καθημένην2

2S) Evans,

Ρ. of Μ.

IV, 206, είκ. 157' βλ. σ. 205 είκ. 156 a, b τά

παράλληλα τών μεγάρων τής Βασιλικής Έπαύλεως καί τοΰ Οίκου μέ τό 'Ιε
ρόν Βήμα.
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μορφήν. ’Άνευ τρήματος άλλως αναθηματικοί πόδες εύρέθησαν πολ
λοί εν Πετσοφρ. Εις έτι μικρότερος κεκαμμένος ποΰς, μή άπεικονισθείς.
ίσως ανήκει εις γυναικεΐον είδώλιον, ων εκ των υπό την έσθήτα άτρο"
φικών μελών. Ή σπάνις τών αναθηματικών μελών 28 δυσκόλως θά ήδύνατο να θεωρηθή ως συμπτωματική. ’Ίσως ή ενταύθα λατρευομενη
θεότης νά μ'ν έθεωρεΐτο δτι εΐχεν ανάλογους θεραπευτικός ιδιότητας
μέ την εν Πετσοφά λατρευομένην *27.
Γ; Ζώδια.
"Οπως εις τό ιερόν τού Πετσοφα ούτω και ενταύθα άφθονα ήσαν
τα μικρότερα ή μεγαλύτερα ομοιώματα τετραπόδων ζώων, άνατεθέντα
όμοΰ μετά τών ειδωλίων (πίν. Ε2 άριθ. 1-17). Καίτοι ποικίλα είναι
τα μεγέθη τούτων, διαστέλλονται ως προς αυτά σαφώς τρεις κατηγορίαι: τών μικροτέραιν, τών μέσου μεγέθους και τών εύμεγέθων. "Οτι
αί τρεις αΰται κατηγορίαι δεν διαφέρουν ως προς την χρονολόγησιν
βεβαιούται ούχί μόνον εκ τού γεγονότος δτι άνευρέθησαν δμού, άλλα
καί έκ τού δτι και ό πηλός καί ό τύπος είναι ό αυτός. 'Ο πηλός εις τα
μεγάλα είναι μάλλον ακάθαρτος, μέ περισσότερα μόρια μαρμαρυγίου
(μίκας) εντός αυτού, αλλά τούτο είναι φαινόμενον γενικώς παρατη··
ρούμενον εις την καθόλου ιιινωικήν πηλοπλαστικήν καί δφειλόμενον
εις καθαρώς τεχνικούς λόγους- τά μικρότερα διά νά πλασθούν ικανο
ποιητικούς έδει νά είναι έκ καθαροτέρου πηλού. Τών μικρότερων αι
διαστάσεις κυμαίνονται από 0,025 — μέγεθος όντως μικροσκοπικόν —
μέχρι 0,05, τών μέσων από 0,06 μέχρι 0,11, διαστελλομένων από τών
πρώτων καί διά την μάλλον στιβαράν κατασκευήν, τών δέ εύμεγέθων
τό μέγεθος είναι περί τα 0,15 μ. Πάντα είναι την κατασκευήν συμ
παγή. Πολύ διάφορος τό μέγεθος καί κοίλος έσωθεν είναι μέγας ταύ
ρος, τού οποίου άνευρέθη τμήμα τής κεφαλής (πίν. Ε 2, άριθ. 18),
περί τού οποίου θά γίνη κατωτέρω λόγος. Θά ήτο πολύ δύσκολον νά
έξακριβωθή μετ’ ασφαλείας τό είδος τού παριστανωμένου ζώου, έξαιρέ2β) Προσοχή έφιστάται περί τόν χαρακτηρισμόν άπεσπασμένων μελών, άτι-

να είναι δυνατόν να άπεκρούσθησαν άπό ολόκληρα ειδώλια ή ζώδια-

ουτω έ-

ξελήφθη καί όφ’ ημών ζεύγος άκρων ποδών, παχέων καί έκ τούτου νομισθέντων έξοιδημένων, ώς άνατεθέν διά

περίπτωσιν έλεφαντιάσεως (βλ.

«Κρητικά

Χρονικά» Α' (1947) σ. 639), ένώ πρόκειται περί ποδών άποκρουσθέντων έξ ει
δώλου ταύρου.
27)

Τούτο δεν σημαίνει βεβαίως ότι ή θεότης ήτο διάφορος- πρβλ. Πανα

γίας ή αγίους, τών οποίων διάφοροι ιδιότητες άποδίδονται εις διάφορα μέρη.
Μεμονωμένα παραδείγματα άναθέσεως αναθηματικών μελών είς κατφκημένους
μινωικούς χώρους δέν είναι άγνωστα· πρβλ.

έκ

Τυλίσου

Hazzidakis,

Tylissos a Γ epoque Minoenne, σ. 72, είκ. 37 άριθ. 14, αναθηματικόν πόδα
μέ τρήμα έςαρτήσεως. Εύμεγέθεις αναθηματικούς πόδας έχομεν έκ Μαλίων.
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σει εις τά ευμεγέθη, δπου άπεδόθησαν κυρίως βόες η ταύροι (βλ. πίν.
Ε, άρ. 1, 4, 7) εΰχερώς διακρινόμενοι από τά ισχυρά κέρατα άνω των
ώτων, τον σχεδόν επιπεδούμενον μυκτήρα, τό κυλινδρικόν μετά ράχεχεως σώμα καί την κρεμωμένην είς άπόστασιν από τό σώμα ουράν,
τής οποίας τό μεγαλΰτερον τμήμα κατά κανόνα σχεδόν άπεκρούσθη.
Καίτοι δεν διαστέλλονται σαφώς κέρατα καί ώτα είς τά μέσου μεγέ
θους, ή αποδίδονται μόνον κέρατα εις τά μικρότερα, ή δλη ανάλογος
στάσις καί μορφή ένδεικνύει δτι καί ενταύθα εχομεν μικρά ομοιώμα
τα βοών. "Εν μικρόν —μη άπεικονιζόμενον ενταύθα — άπεσπασμένον ούς, καλώς άποδοθέν πλαστικώς, προέρχεται εξ εύμεγέθους ειδω
λίου βοός ή ταύρου. Είς τά μεγάλα ειδώλια καί είς εν τών μικρών
(τά 1, 4, 7 καί 16) οί οφθαλμοί άπεδόθησαν πλαστικώς διά μικρών
δισκαρίων πηλού. Μέλαν επίχρισμα, ως φαίνεται εκ τών ιχνών, έκάλυπτε τά σώματα τών ζώων. Ενός μόνον μέσου μεγέθους—μη άπεικονισθέντος — τό σώμα έχει πλασθή επιμελέστερου, διαφαινομένων τών
αρθρώσεων καί τής σπονδυλικής στήλης υπό τό δέρμα. Τών μικροσκοπικών τά περισσότερα φαίνεται δτι είναι κύνες μάλλον ή πρόβατα,
μέ τά μικρά ήνωρθωμένα των ώτα καί την μόλις έξέχουσαν όπισθεν
ουράν’ εις τό σύνολον τών άνατεθέντων θά ήσαν ώς οί φύλακες τών
αγελών ή τών ποιμνίων28. Δύο τών μικρών τούτων ζωδίων, — τό ύπ5
άριθ. 16 καί ετερον μη άπεικονισθέν ώς ελλιπές — είναι άνακεκλιμένα ώς αναπαυόμενα. Κυνός θά ήτο ή κεφαλή ζωδίου τό όποιον, αν
έσώζετο, θά έδει νά καταταχθή άναλογικώς μεταξύ τών εύμεγέθων: εί
ναι επιμήκης καί καταλήγει εις ρόγχος, προς ο κατατείνει ή ράχις
τού κρανίου' οί οφθαλμοί θά παρεστάθησαν γραπτώς επί τού σκοτει
νού επιχρίσματος. Τέλος μικρά κεφαλή μέ μακρόν λαιμόν, ελαφρώς
προς τά δεξιά στρεφομένη — ύπ° άρ. 11 — θά άνήκεν εις ικτίδα μάλ
λον ή δορκάδα, ώς δύναταί τις νά συμπεράνη συγκρίνουν αυτήν προς
τά εκ Πετσοφά ομοιώματα ικτιδών (αυτόθι άρ. 56). Τμήμα μηρού
καί κνήμης μεγάλου ποδός, μη άπεικονισθέν, θά ήδύνατό τις νά πιστεύση δτι άνήκεν είς μέγα εΐδωλον άνδρός, λόγφ τού προέχοντος γόνατος, αν μή άνάλογα έκ Πετσοφά καί Παλαικάστρου (δύο μή δημο
σιευμένα' πρβλ. καί τό δημοσιευθέν άρ. 82) έπειθον, διά τής κάτω
άπολήξεώς των είς οπλήν ή δίχηλον πέλμα, δτι άνήκει καί τούτο
είς έν τών λίαν εύμεγέθων ζωδίων. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον είναι

28)

Κύνες άνευρέθησαν μετά τών λοιπών ζωδίων καί είς άλλα Ιερά Κο

ρυφής. Λίαν ενδιαφέρουσα διά τήν άπόδοσιν ολοκλήρου ποιμνίου μέ τόν ποι
μένα του είναι ή γνωστή Ικ Παλαικάστρου λοπάς B>SA
πίν. VII.

Supplem. I
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το τμήμα κεφαλής πολύ μεγάλου ταύρου, (πίν. Ε 2, άρ. 18) τοΰ οποίου
τό μήκος θά ύπερέβαινεν ίσως τό ήμισυ μέτρον 2!). Οΰτος εσωτερικώς
ήτο κοίλος' ή κατεύθυνσις τοΰ άπυκρουσθεντος κέρατος καταφαίνεται
εκ τοΰ διασωθέντος τμήματος, άλλ’ ή συμπλήρωσις έγένετο κατά μι
κρόν ομοίωμα εκ Παλαικάστρου (πίν. Ζ 1, άριθ. 7)' τό ούς άπεδόθη
υπό τό κεράς πλαστικώς ως είς τά ύπ’ άριθ. 1 καί 7, άλλ’ ό οφθαλ
μός παρεστάθη δι’ άπλοΰ εξάρματος τοΰ πηλοΰ, δίκην δοθιήνος, ως
εις μίαν μικροτέραν ΜΜΙ, επίσης κοίλην, κεφαλήν βοός εκ Παλαικάστρου. Ότι τό μέγα τοΰτο ζώδιον ανήκει εις την αυτήν εποχήν, καί
εκ των προσαχθέντων αναλογών καί εκ τοΰ γεγονότος ότι ούδέν κατά
χώραν άνευρέθη μεταγενέστερον, δέον νά θεωρηθή ως βέβαιον. ’Αξι
οσημείωτος πάντως είναι ή παρουσία ενός τόσον μέγάλου ειδώλου είς
έν υπαίθριον 'Ιερόν Κορυφής.
Δ) ’Αναθηματικά αγγεία.
Μόνον έν μικρόν άγγείδιον — άτυχώς μη άπεικονισθέν — ιδιορ
ρύθμου σχήματος άνεκαλύφθη. Τοΰτο έχει την μορφήν μικράς στάμνου,
μέ άπλοΰν χαμηλόν περιχείλωμα καί τοξοειδή όριζοντίαν λαβήν άποκρουσθεΐσαν. Πλαγίως καί εκατέρωθεν, άλλ’ ούχί κατά τον αυτόν άξονα, συνείχετο, φαίνεται, μετ’ άλλων όμοιων άγγειδίων, άτινα άπεκρούσθησαν, ώστε νΰν είναι τοΰτο αμφοτέρωθεν τετρημένον. Έκ τής
θέσεως των σημείων συνοχής καί εκ τής παρουσίας μιας μόνον λαβής,
ενώ τό σχήμα θά άπήτει ζεΰγος, φαίνεται πιθανή ή ύπόθεσις δτι τοΰ
το αποτελεί μέρος κέρνου, σχηματιζομένου υπό σειράς μικρών άγγει
δίων — όχι, φαίνεται, δλιγωτέρων τών πέντε— έπικοινωνούντων προς
άλληλα καί διατεταγμένων εις κύκλον, ούτως ώστε αι άπλαΐ λαβαί νά
είναι έστραμμέναι προς τά έξω. Τοΰτο καθίσταται έτι μάλλον πιθα
νόν εξ άναλόγων προελληνικών κέρνων s0. Καίτοι καί εν Πετσοφφ τά
άνευρεθέντα άγγείδια δεν είναι πολλά άναλόγως τοΰ μεγάλου πλήθους29 30
29) Άπίθανον φαίνεται δτι παρεστάθη
στικά ρυτά τής νεοανακτορικής περιόδου.
πάρχουν είς τήν παλαιοανακτορικήν

μόνον ή κεφαλή, ώς εις τά πλα
Τοιαϋται κεφαλαί

περίοδον

άντιθέτως

ταύρων

είναι

δέν υ

συνήθεις οι

κοίλοι εσωτερικώς ταύροι, οΧτινες συχνά είναι πλαστικά αγγεία. Τό μέγα μέγε
θος

δέν είναι υπέρ τής χρήσεως τοΰ άναθήμτος ώς
30) Πρβλ. Xanthudides,

σπονδικοϋ αγγείου.

Kretan Kernos BSA XII, (1915-6) σ. 9.

κ. έξ. Τό ήμέτερον θά ήτο πολύ άνάλογον πρός τόν κέρνον τον προερχόμενον
έκ τοΰ νεκροταφείου τής Φυλακωπής καί δημοσιευθέντα

δπό Bosanquet

BSA III, (1896-7) σ. 54 είκ. 3, μέ τρία επί κοινού ποδός δοχεία. Ό δημοσιεύσας πραγματεύεται έπ’ ευκαιρία περί τών μηλιακών κέρνων καί γενικώτερον
περί τών προελληνικών.

’Ενδιαφέροντα παραδείγματα κέρνων έχομεν έκ Πα-

λαικάστρου, Γουρνών καί Ψυχρού (διά τούς πρώτους

βλ. BSA X 220 κ. έξ.

Suppl. I (1923) σ. 90 είκ. 75, διά τόν δεύτερον ΑΔ IV (1918) σ. 77 είκ.21,1)·
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τών Αναθημάτων**, ή άνεΰρεσις ενός μόνον αγγειδίου σημαίνει δτι
ενταύθα δεν υπήρχε τό εθιμον τής αφιερώσεως μικροσκοπικών δοχεί
ων, τιθέμενων εντός των σχισμών τού βράχου. Χαρακτηριστικόν άνάλογον τοιαύτης άναθέσεως ενθυμούμαι εκ τής άνασκαφής τού μεγάρου
Σκλαβοκάμπου, ένθα μικροσκοπικά κυπελλίδια ήσαν έσφηνωμένα εν
τός τών σχισμών τού βράχου, δστις εις εν δωμάτιον άνήρχετο ίκανώς
άνω τής στάθμης τού δαπέδου καί τού κατωφλιού 31
32.
Χρονολογία τών αναθημάτων.
Παρά τό γεγονός δτι δεν άνευρέθη κεραμεική, ήτις θά ύπεβοήθει
την ακριβή χρονολόγησιν τού ευρήματος 33 ούδεμία υπάρχει αμφιβο
λία, λόγφ τής μεγίστης δμοιότητος τών αναθημάτων καί τού τρόπου
τής άναθέσεώς των μέ τά εν Πετσοφοί, δτι καί τό εύρημα τού Μαζά
ανήκει εις την αυτήν χρονικήν περίοδον, δηλ. εις τήν ΜΜΙ. Τά λεί
ψανα τής χρώσεως είναι απολύτως σύμφωνα προς μίαν τοιαυιην χρονολόγησιν. Ή χρονική έκτασις τής άναθέσεως δεν φαίνεται, καί εκ
τού περιωρισμένου σχετικώς αριθμού καί έκ τού ομοιομόρφου τών ει
δωλίων καί τών ζφδίων, μεγάλη.
Έν Πετσοφμ καί επί τού όρους Γιούκτα ή λατρεία έσυνεχίσθη
καί κατά τήν πρώτην φάσιν τής νεοανακτορικής εποχής (ΜΜΙΙΙ), ως
άπέδειξεν ή άνεύρεσις κτηρίων άναμφισβητήτως ιερού χαρακτήρος, τά
οποία φκοδομήθησαν ακριβώς επί τού χώρου τού ΜΜΙ υπαιθρίου
ιερού. ’Ενταύθα δμως ή απουσία παντός κτηριακού λειψάνου καί προ
παντός ευρημάτων δυναμένων νά άναχθοΰν εις νεωτέραν τής ΜΜΙ
περίοδον άποδεικνυει τήν διακοπήν τής επιτόπιας λατρείας καί τήν
ερήμωσιν τής κορυφής μέχρι τών πρωτογεωμετρικών χρόνων.
31) Έκ Πετσοφά γνωρίζω 13 παραδείγματα δμοια προς τά δημοαιευόμενα
έν BSA IX πίν. XIII, σ. 68-71. Τά 67 καί 75 δέν είναι ρυτοειδή

κωνικά

άγγείδια, αλλά — ως άποδεικνυει ή τετρημένη κάτω κυκλική επιφάνεια

τοΰ

ενός— ειδώλια τών οποίων άπεκρούσθη ό άνω διά στενής όσφύος συνδεόμενος
κορμός.
32) Τό 1930 παρέστην εις τήν άνασκαφήν τοΰ χώρου τούτου. Βλ. Σπ. Μ α·
ρι νότου,

Τό Μινωικόν μέγαρον Σκλαβοκάμπου, Ε A 1939-41 σ. 76, δστις

σημειοΐ τήν ευρεσιν εντός τών ρωγμών τσΰ βράχου τέφρας, οστών καί άγγειδίων — τά όποια δμως ήσαν πλείονα καί δχι δύο μόνον, αλλά παρέχει τήν
ερμηνείαν εστίας μαγειρείου. Ή ερμηνεία αΰτη, κατόπιν

τών αναλογών τοΰ

Πετσοφα, Γιούκτα καί Μαζά, φαίνεται όλιγιότερον πιθανή.’Ανάλογος μετά ρωγ
μών βράχος, επί τής επιφάνειας παρά τά κτήρια προέχων, άνευρέθη κατά τήν
ανατολικήν πτέρυγα τοΰ Ανακτόρου τής Φαιστού. Άτυχώς δέν εΰρον πληροφο
ρίας περί τών έκεΐ ευρημάτων.
ss) Οί πιθανώς σύγχρονοι προς τόν ήμέτερον κέρνον μηλιακοί ανήκουν
είς τήν μέσην καί υστέραν προμυκηναϊκήν μηλιακήν κεραμεικήν, ήτις αντιστοι
χεί πρός περίοδον ΜΜΙ - ΜΜΙΙΙα.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε.
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Γενικά συμπεράσματα.
To εύρημα τοϋ Καλού Χωριού μάς κατέστησε γνωστόν εν επί
πλέον εκ των Τερών Κορυφής, περί τής μορφής καί σημασίας των
οποίων θά διαπραγματευθώμεν ευθύς κατωτέρω. Άναμφιβόλως οι
άναθέσαντες τά ειδώλια δεν κατψκουν έπ'ι τού υψηλού λόφου, δστις
πολύ βραδύτερον, μόλις κατά την πρωτογεωμετρικήν περίοδον, κατελήφθη υπό συνοικισμού. Άνήρχοντο επ'ι τής κορυφής εις προσκύνημα
και ήσκουν ωρισμένην τελετουργίαν, πιθανώς άνάπτοντες πυράν, ρίπτοντες έν αυτή τά ειδώλια, και διασκορπίζοντες ειτα την έκ ταύτης
τέφραν μετά τών θρυματισμένων ειδωλίων επί τού ιερού βράχου, εις
τάς σχισμάς τού όποιου επίτηδες την είσήγον. Ή λατρεία έγίνετο
ούτω άναλόγως πως μέ την εις τά ιερά σπήλαια, τών οποίων πολλά,
δυσπρόσιτα εις κλιτύς υψηλών όρέων ή περισσότερον προσιτά εις τάς
πτυχάς λόφων, άπετέλεσαν τόπους προσκυνήματος καί άναθέσεως
προσφορών εντός πολυτελών αγγείων (σπήλαιον Καμαρών) ή, βραδύτερον, μικρών χαλκών αναθημάτων, διπλών πελέκεων, ξιφιδίων ή ει
δωλίων, είσαγομένων είς τάς ρωγμάς τών σταλακτιτών ή άποτιθεμένων απλώς είς κοιλότητας (σπήλαια Ψυχρού, Άρκαλοχωρίου, Σκοτει
νό, Φανερωμένης κλπ.)31. Οί επικαλούμενοι την θεότητα παρίστων
εαυτούς είς στάσιν προσευχής, διάφορον, ως εΐδομεν, διά τούς άνδρας
καί τάς γτ’ναΐκας, καί άφιέρωνον ομοιώματα ζώων, υποκατάστατα
αύτουσίας προσφοράς ή εκπροσωπούντο τά ποίμνια καί τάς άγέλας
των τά όποια ούτω έθετον υπό την προστασίαν τής θεότητος. Τά ελά
χιστα αναθήματα μελών τού σώματος δεν άποδεικνύουν συστηματικήν
έπίκλησιν διά θεραπείαν. "Οτι ό'μως είς περιπτώσεις σωματικής ασθέ
νειας ή προς αυτήν έπίκλησις έγίνετο διά τοιαύτης άναθέσεως είναι
αυτονόητον καί αποδεδειγμένου" έφ’ όσον ή ασθένεια ήτο εντοπισμένη
είς μέλος τι τού σώματος, ήδύναντο νά αναθέτουν τό μέλος τούτο,
θέτοντες ουτω αυτό υπό την θεραπευτικήν τής θεότητος έπίδρασιν' αν
ή άθένεια ήτο καθολική τό είδώλιον τού προσευχομένου άπετέλει θερ
μήν διά θεραπείαν έπίκλησιν.
Τό γένος τής λατρευομένης θεότητος θά ήτο δύσκολον νά καθορι31) Διά τήν εντός σπηλαίων λατρείαν βλ. Nilsson, αΐιτ. σ. 56 κ. έξ.
Σπήλαιον Καμαρών BSA XIX (1912) σ. 1 κ. έξ.
(189.1) σ. 94 κ. έξ.
καί

προκαταρκτική

1934.

Σπήλαιον

Άρκαλοχωρίου

έκθεσις τής άνασκαφής

1/2 ο. 252 κ. έξ., 1935, σ. 240 κ. έξ.

Σπήλαιον Σκοτεινό ή Άγ· Παρασκευής

Σπήλαιον Ψυχρού BSA VI

BSA XIX (1912)

σ. 35 κ. έξ

Μαρινάτου έν Arch. Anz.
καί Πρακτ. A. Ε

1935, σ. 220.

Evans, Ρ. of Μ. I, σ. 163 κ. έξ.

Σπήλαιον Φανερωμένης Arch. Anz. 1937 > °· 222 κ. έξ.'πρβλ. Kirsten έν
Pauly - Wissowa, Realenc. συμπλ. άρθρο ν Eyttos.
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σθή, αφού δεν άνευρέθησαν ενταύθα είδωλα αυτής. "Αν κρίνη τις
από δσα γενικώς περί τών λατρευομένων μορφών τής θεότητος κατά
τούς μινωικούς χρόνους γνωρίζομεν, θά εδει νά έξαχθή τό συμπέρασμα
δτι καί ενταύθα ήτο αύιη θήλεια. Έκ τής επί κορυφής θέσεως τού ιερού
θά συνήγέ τις μάλλον δτι ή θεότης αυτή άνήκεν εις τον κύκλον τών
ουρανίων" εκ τού ύψους της δμως θά ήδύνατο νά δεσπόζη τού επι
γείου κόσμου. Τούτο άλλως άποδεικνΰει τό λίαν γνωστόν σφράγισμα
τής Κνωσού 8δ,τό όποιον παριστμ την «Πότνιαν Θηρών» επί κορυφής
ορούς μεταξύ λεόντων, κρατούσαν σκήπτρον καί δεχομένην λατρείαν
υπό λάτριος προ αυτής ϊσταμένου.
"Ενδειξιν διά την λατρευομένην θεότητα θά άπετελει τό τοπωνύμιου
διά τού οποίου είναι γνωστή ή αμέσως υποκείμενη τού ιερού καί ύπ5
αυτού δεσποζομένη κλιτύς τού Μαζά, αν θά ήτο δυνατόν νά άποδειχθή δτι διτως τούτο έχει προελληνικήν προέλευσιν. Τό τοπωνυμιον
ακούεται «ατοϋ Μαζά», καί έκ τούτου, κατ’ονομαστικήν, «ό Μαζά;»8”.
Πιστεύω δτι, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής εμμονής τών μινωικών το
πωνυμίων, μάλιστα χώρων ιερών ή άποτελούντων κέντρα — πβλ. τά
Ίυττός - Γιούκτας, Τύλισος, Κνωσός, Τέρμερος - Ντάρμαρος, Πύρανθος-Πυράθι κ.ά.—δεν θά έδει νά θεωρηθή ως καθαρά σύμπτωσις ή
εις τό θέμα τού τοπωνυμίου παρουσία δύο λέξεων, άναμφιβόλως προελληνικών, τών Μα Ζά, σημαινουσών: Μήτηρ Γή. "Οτι αί λέξεις αΰται είναι ό'ντως προελληνικαί άποδεικνύεται από τήν παρουσίαν των
εις άναμφισβητήτως προελληνικά τοπωνύμια, ως άφ’ ενός τά Μάθυμνα, Μάδνασα, Μαδυτός, Μαίανδρος, Μάκαλλα, Μάρα, Μάραθα καί
Μάραθος, Μαράκανδα, Μάρισσα, Μαρπησσός, Μάσταυρα, Μάταλα
κ.ά.95
97, *εις τινά τών οποίων είναι δυνατόν νά διαχωρισθή τό Μά ώς
κεχωρισμένη λέξις καί νά άντικατασταθή δΤ άλλης — πρβ. Μάθυμνα'Ρίθυμνα-Λεπέτυμνος—άφ’ ετέρου δε ως τά Ζάγκλη, Ζάγρον, Ζαδράκαρτα, Ζάκανθα, Ζάκυνθος, Ζάμα, Ζάρα, Ζάραξ ή Ζάρηξ 98 κ.ά. ή τά
95) Evans, Ρ. of Μ. II, σ. 809 είκ. 528.
") *0 χάρτης τής Κρήτης τοϋ ’Αγγλικού Επιτελείου σημειοϊ τήν ονομασί
αν τοϋ υψηλού λόφου υπό τόν τύπον Meza.
97) Βλ.

Pape - Benseler,

Worterbuch

griech.

Eigennamen3,

Braunschweig i884·
3’) Τό Ζάμα φαίνεται ακριβώς αντίστοιχον τοϋ Μαζά, αλλά δέν αποκλείε
ται ή αντιστοιχία αυτή νά είναι καθαρώς συμπτωματική.

Τό Ζάραξ ή Ζάρηξ

φαίνεται νά σημαίνη χάσμα ή ρήγμα γής (πρβλ τό άνάλογον φάραγξ) μέ πα
ράλληλον τύπον *ζάρνξ ΐ\*ζάρυγξ, έξ οδ τό σήμερον εν Κρήτη άκουόμενον:
τζάρουκας (=φάρυγ|'

σημειωθήτω ή αντιστοιχία φάραγξ—φάρυγξ ώς πρός τήν

κατά μεταφοράν μετάπτωσιν τής έννοιας) παράλληλον τοϋ ζάραξ—*ζάρυγξ—
τ ζάρονκαι),
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ανάλογα Δαμάστα χοί Δπμοστός89, καί ϊσως χά Δάναπρις, καί Δάνουβις, Δαράνισσα κ.ά. Τό μά μέ χήν έννοιαν μήτηρ υπάρχει εις
πολλάς γλώσσας άχόμη καί μή ΐνδοευρωπαϊκάς και διαχηρεΐχαι εις
τήν ελληνικήν υπό χόν αυτόν τύπον, ως παρ’ Αισχΰλφ ('Ικέχιδες
890, 899) εις χήν εκφρασιν ακριβώς «μα γα» : ώ μήχερ γή 4“. Τό
Δαμάτηρ καί χινες έπιφωνημαχικαι εκφράσεις, διασώζουσαι εισέχι χό
δα*41,40έδίδαξαν δ'χι χό σχοιχεΐον χοΰχο έλέγεχο πάλαι μέ χήν έννοιαν :
γή Τοϋχο έπιβεβαιοϋχαι από χήν αντιστοιχίαν δάπεδον - γήπεδον. Οί
παράλληλοι τύποι: ζάπεδον, δάπεδον, δάγκολον - ζάγκλη (Ησύχιος),
ζάμος-δάμος (επιγρ.

’Ολυμπίας) καί ή ακριβής αντιστοιχία των έπιχακτικών δα- και ζα-, χών οποίων ή αρχική έννοια ήχο ίσως ή τής
Όεότητος 42, καθιστούν βέβαιον δχι οί τύποι δα καί ζα ( = γή) είναι
ισοδύναμοι. Ό τύπος άλλως ζα αντί <55 ( = γή) εμφανίζεται εις επι
γραφήν τού Ίδαλίου τής Κύπρου (C a u e r ιι8), εις περιοχήν δηλα
δή δπου θά άνέμενέ τις επιβίωσιν παμπαλαίου προελληνικοΰ τύπου.
"Οτι άμφότεροι είναι πανάρχαιοι καί προελληνικοί άποδεικνύεται, ως
εΐπομεν, έκ τής συχνής αυτών παρουσίας εις προελληνικά τοπωνύμια.
Θά άνέμενέ τις μάλιστα τούτο προκειμένου περί ονομάτων σχετιζομένων μέ τήν κυρίαν μητρικήν θεότητα. Οδτω ερμηνεύεται τό περίεργον
όνομα τής Δαμίας, ήτιςμετά τής Αύξησίας ήτο τό αγαθοποιόν επί τής
καλλιέργειας τής γής πνεύμα- ήδη παλαιότερον συνεσχετίσθη τό όνομα
") Τό πρώτον δνομα χωρίου εις τά όρια τών επαρχιών Μαλεβυζίου καί
Μυλοποτάμου (νομών Ηρακλείου καί Ρέθυμνου)' τό δεύτερον δνομα τοποθεσί
α; ΝΔ τοϋ ανωτέρω χωρίου, εις άπόστασιν δύο ή τριών χιλιομέτρων άπό τούτου.
40Ι Βλ. έν λ μα εις τό Λεξικόν

τής έλλην. γλώσσης τοΰ Άνέστη Κ ω ν-

σταντινίδου (βασισθέν έπί τοΰ λεξικού Liddell - Scott) καί έν Etn. Β ο issacq,

Dictionnaire etymologique de la langue grecque. Εις δρκον διδό-

μενον μέχρι σήμερον εις τήν ορεινήν περιοχήν τών Άνοιγείων τής “Ιδης καί
κατά παράδοσιν παλαιόθεν διασωζόμενον άκούεται ή έπίκλησις Μά Ζά.

Φαί

νεται δτι πρόκειται περί τής διασώσεως αυτής τής παρ’ Αίσχύλφ χρησιμοποι
ούμενης έπικλήσεως τής θεάς μητρός γής μάλλον παρά περί δρκου εις τον Δία
(έκ τύπου: μά Δάν = μά τόν Δία, έξ ονομαστικής /Ιάς).
41) Πρβλ. φευ δά, Εύρ. Φοίν. 1286, Άριστοφ. Λυσ. 198. Οίοΐ δά, φεΰ, Αίσχ.
Εύμεν. 874, άλεΰ δά, Αίσχ. Προμ. 668, οϋ δάν (δχι μά τήν γήν) Θεοκρ. 4, 17.
Οι αρχαίοι σχολιασταί ερμηνεύουν ώς ισοδύναμον τοϋ χα=γή (βλ. λεξ. Κων·
σταντινίδου) ’Εκ τούτου πιθανώς προήλθεν ή χρήσις τοϋ μορίου
τήν νέαν ελληνικήν: δχι δά, δλα δά.

δά εις

42) Πολύ πιθανόν καί τοΰ ίρι— ή άρί—. Πρβλ. άνάλογον έπιτακτικήν έν.
ντιαν διά τοϋ θκδί—; &εότρελλο;, {λεόχουτος κλπ. Διά τήν παρ’ Ήσυχίφ αναγρα
φήν τών επιτακτικών μορίων καί υποκοριστικών καταλήξεων ώς ανεξαρτήτων
λέξεων βλ. τά ύπ’ εμού γραφέντα εις τά «Κρητ. Χρονικά» Α' (1947) σ. 19,
ΰποσ. 19,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 03:45:17 EET - 35.170.61.215

117

Τό 'Ιερόν Μαζά καί τά μινωικά 'Ιερά Κορυφής

τούτο μέ τό όνομα της'·θε«ς τής γής Δά Μα43. Δεν φαίνεται λοιπόν
νά είναι τυχαία ή παρουσία άμφοτέρων των ονομάτων τούτων εις
προελληνικά τοπωνυμία ως τά Ζάμα, Δαμαστός ή Δαμάστα, εις τά
όποια δέον νΰν νά προστεθή καί τό ήμέτερον Μαζά. Τό τελευταΐον ως
όνομα όρους δεν ξενίζει, άν εις τό όρος τοϋτο έβλεπον την παρουσίαν
τής θεότητος επί τής κορυφής, όπου ίδρύθη τό ιερόν. Τούτο θά ήτο
άνάλογον προς τό όνομα τού κυρίου ιερού όρους, όπου τά λατρευτικά
σπήλαια των Καμαρών τής Νίδας καί τό Ίδαΐον ’Άντρον : τό όνομα
πράγματι “I δ α, μέ τό χαρακτηριστικόν προθεματικόν I-*44, συνηθες
εις προελληνικά ονόματα, θά έσήμαινεν : ή (Μήτηρ) Γή, επέζησε δέ
μέχρι σήμερον ως όνομα τού επί τής ’Ίδης οροπεδίου, τής Νίδας.
Καί άλλα ίσως τοπωνύμια τής Κρήτης, μη παραδεδομένα εκ παλαιών
πηγών, ως τό όνομα Δαμάνια—έξ αρχικού Δαμάνα—καί τό τού γειτονι
κού χωρ?ου Μαδέ ή Μαδές σχετίζονται μέ τό όνομα τούτο τής μινωικής
θεότητος45. 46
Ή προσωποποίησις τής μητρός καρποδοτείρας γής ως θεάς
είναι ή μάλλον κυρίαρχος ιδέα εις την μινωικήν θρησκείαν καί εις τον
τίτλον Δέσποινα τον όποιον έκληρονόμησεν ή διάδοχος ελληνική θεότης ή Δημήτηρ, βλέπομεν νά εκφράζεται αυτή ή ιδέα τής Κυριάρχου
Γής («δάσποτνα») μέ λέξιν, ως φαίνεται από τήν κατάληξιν, προελληληνικήν 4β. Τον αντίστοιχον τίτλον Ποτιδάς ή Ποτιδάν (Κυρίαρχος τής
48) Βλ. Pape, αύτ. έν λ. Λαμία: «Andere denken an Λα μα». ”Ισως νά
μή είναι άσχετον τό όνομα : δάμαλις, άφοϋ ύπό τήν μορφήν δαμαλίδος συχνά
παρεστάθη ή μητρική θεά γή, θηλάζουσα τόν μόσχον της.
44) Περί σύτοϋ βλ. όσα έγραψα έπ’ εύκαιρίφ τοϋ ονόματος ’Ίκος εις τά
«Κρητ. Χρονικά» Γ' (1949) σ. 570.
45) Άνάλογον μετατροπήν τής καταλήξεως βλ. Έλεϋ&ερνα — Λευτερνία (με
σαιωνικόν όνομα τής περιοχής ένθα ή αρχαία πόλις, νΰν έξαφανισθέν: βλ. Cor
nelius, Creta Sacra, σ. 50. Παρά τά Δαμάνια άνευρέθη

σημαντικός μυ

κηναϊκός κτιστός θολωτός τάφος, ανασκαφείς υπό 2τεφ. Ξανθουδίδου,
«Άρχ. Δελτ.» II (1918) σ. 171 κ. εξ.

Τοϋτο βεβαίως είναι υπέρ

καταγωγής τού ονόματος. Τό τοπωνύμιον Μαδ'ε είναι

τής μινωικής

επίσης δυνατόν νά διε-

πλάσθη έξ αρχικού Μαδα κατ’ άναλογίαν τόσων άλλιον ονομάτων χωρίων τής
Κρήτης εις —έ: Φρέ, Καλανταρέ, Διαβαϊδέ, (καί άλλων είς —ές : ’Ορθές, Κουσές, Πρινές, Σμιλές). Τό όνομα Μαγκασά, χωρίου τοϋ

οροπεδίου των όρέων

τής ανατολικής Δίκτης (Στειακών Βουνών), όπου ήλθαν είς φως έπίσης προελ
ληνικά ευρήματα, θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθή

έκ τής καταλήξεώς του (είς

—σά) ως προελληνικόν, προελθόν έκ τύπου Μαγασά (έκ Μα Γ a), πολύ άναλόγου
λοιπόν σχηματισμού μέ τά Δαμαστος—Λαμάατα. Τά άνωτέρω αποτελούν βεβαίως
καθαράν ύπόθεσιν, είναι όμως αξιοσημείωτος ή παρουσία τόσων τοπωνυμίων,
δυναμένων νά συσχετισθοϋν μέ τό όνομα τής προελληνικής θεότητος.
46) Τό θέμα ποτ— άπαντα καί είς τάς ϊνδοευρωπαϊκάς γλώσσας καί περι
έχει τήν έννοιαν τής ισχύος. Τούτο όμως δέν αποκλείει τήν παράλληλον έμφάνισίν του είς γλώοοας τού μεσογειακού καί παλαιομεσοποταμιακοΰ κύκλου. Ό
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Γης) έκληρονόμησεν ως κύριον αΰτοΰ όνομα ό διάδοχος τοΰ Θεοΰ
Ταυρου ελληνικός θεός, ό κατόπιν Ποσειδών4’.
Τά ανωτέρω είναι ικανά διά νά πείθουν, δτι τό διασωθέν περ'ι τό
μινωικόν ιερόν όνομα Μαζά είναι, κατά πάσαν πιθανότητα, τό προελληνικόν ό'νομα τοΰ χώρου, καί τοΰτο είναι επαρκές διά νά δικαιολο
γήσω δτι τό εχρησιμοποιήσαμεν διά την ονομασίαν τοΰ ίεροϋ, προτιμήσαντες αυτό από τό γενικώτερον όνομα τοΰ υψώματος Κορφή.
Ή μόνη δυσκολία διά την ώς άνω παραδοχήν είναι ή σημερινή χρησι
μοποίησή τοΰ ονόματος υπό τόν αρσενικόν τόπον «στον Μαζά» ή «δ
Μαζάς». "Οτι τό τελευταΐον θά ήδυνατο νά ερμηνευθή ως περιεκτικόν
σημαίνον τόν τόπον δπου άφθονος φύεται καί συλλέγεται ή βοτάνη
μάζα48 ελέγχεται ώς μή στηριζόμενον, άφοΰ οΰτε τοΰτο συμβαίνει,
οΰτε, αν συνέβαινε, θά άπετέλει κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ υψώματος.
Ό κατ’ αρσενικόν μεταπλασμός θηλυκοΰ τοπωνυμίου, μάλιστα όρους,
δεν εκπλήττει' πρβλ. τά προελληνικά: ή Ίυττδς καί: ή Δίκτη μεταπλασθέντα εις: δ Γιονκτας καί : δ Έντίχτης (μία πλέον κορυφή τοΰ όλου
δρεινοΰ συγκροτήματος τών Λασιθιώτικων Βουνών' βλ. κατωτέρω).
Τά ονόματα τών δρέων είναι κατά τό πλεΐστον σήμερον αρσενικό καί
λίαν συνήθη είναι τά τοπωνυμία όρέων εις -ας (περιεκτικά, μεγεθυν
τικά, ένεργείας σημαντικά ή μέ συντετμημένην εις -ας κατάληξιν): ό
Χαλικιάς, δ Τσαχαλιάς, ό Βόλακας, ό Βρουχάς, ό Βροντάς, ό Ρουφάς
δ Φαγάς, δ Γουλάς, δ Πετσοφάς 49. "Ωστε εύκολος ήτο δ κατά ταΰτα
αναλογικός μεταπλασμός άκατανοήτου άλλως ονόματος.
Επειδή τό ιερόν Μαζά παρέχει τήν ευκαιρίαν νά τεθή ύπό νέον
φώς μία ενδιαφέρουσα σελΐς τής μινωικής λατρείας, θά διαπραγματευθώμεν ενταΰθα γενικώτερον περί τών ιερών Κορυφής, διά τά* 4

τίτλος τών Σουμερίων αρχόντων patesi τό άποδεικνύει. Διά τήν προσδιοριστικήν προελληνικήν κατάληξιν —να, προστιθεμένην άπ’ ευθείας εις τό συμφωνόληκτον ή φωνηεντόληκτον θέμα, θά πραγματευθώ, ώς ελπίζω, άλλαχοϋ συστηματικώς.
47)

Πρβλ. Ch. Picard, Les religions prehelleniques, Paris 1948, a.

S51 : «nous avons, de la Beotie ά la Laconie, des attestations nombreuses d’
une puissance marqu0e du «Poteidan» prehellene*.
4S) Ή μάζα άποξηραινομένη χρησιμεύει διά τήν πλήρωσιν στρωμάτων καί
προσκεφαλαίων.

Περιεκτικά, δηλοϋντα τήν άφθονον παρουσίαν τοΰ διά τοΰ

θέματος δηλουμένου, δέν είναι σπάνια εις τήν Κρήτην. Πρβλ. Άχεντριάς (τό
πος βρίθονν έχιδνών), Χαλικιάς, Τσαχαλιάς, Πρινιάς, Πλατανιάς κ.λ.π.
4S) Κατά τήν ορθήν ερμηνείαν τοΰ Στυλ. ’Αλεξίου
σθη τό

Πετσοφάς

ώνομά-

βραχώδες τής περιοχής τοΰ Παλαικάστρου όρος ώς καταστρέφον τά

κατύμματα τών υποδημάτων τών έπ’ αύτοϋ άνερχομένων ή δι* αύτοϋ διερχομένων (Πετσοφάγος—Πετσοφάς' βλ. Συκοφάγος—Συκοφάς).
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οποία αί γνώσεις μέχρι σήμερον είναι λίαν ελλιπείς' επ’ εύκαιρίςι δημοσιεΰομεν σπουδαία ευρήματα εκ Πισκοκεφάλου Σητείας, παλαιότερον μέν γενόμενα, νϋν ό'μως τό πρώτον παρεχόμενα διά την μελέτην
τών προβλημάτων τής μινωικής -θρησκείας, τής οποίας εικονογραφούν
διά την αναλογίαν τών τΰπων τών ειδώλων' τό αυτό κεφάλαιον τών
ΜΜΙ ιερών Κορυφής.

ΤΑ ΜΙΝΩΙΚΑ ΙΕΡΑ ΚΟΡΥΦΗΣ

'Ο συστηματικώτερον την μινωικήν θρησκείαν μελετήσας Martin
Nilsson εις την τελευταίως έμφανισθείσαν νέαν έκδοσιν τού όνομαστοϋ έργου του The Minoan - Mycenaean Religion (Eund 1950)
αναφέρει ως ιερά κορυφής (Peak Sanctuaries) μόνον τό επί τού
όρους Γιούκτα καί τό εν Πετσοφφ50. Περιλαμβάνει δέ μεταξύ τών
«προστεγασμάτων βράχου» (rock shelters) δύο τόπους αναθημάτων
παρά τό ’Επάνω Ζάκρο. Ό Evans, όμιλών περί τού ιερού τής
κορυφής τού Γιούκτα εις τό έργον του The Palace of Minos51, ανα
φέρει ως ανάλογα τό πλησίον άκροπόλεως τού ’Επάνω Ζάκρου καί
τό τού Πετσοφα. Μόνον ό συστηματικώτερον περί τής κρητικής αρ
χαιολογίας γράψας John Pendlebury πλήν τών ανωτέρω ανα
φέρει απλώς εις τό έργον του The Archaeology of Crete περισσό
τερα Ιερά κορυφής, δηλαδή, εκτός τών ανωτέρω, τό παρά τό άνάκτορον τών Μαλίων επί τού Προφήτου Ήλία καί τάς πιθανώς άναλόγους
τοποθεσίας εις τό Πισκοκέφαλο Σητείας, εις τον Χριστόν τών Άστερουσίων καί την κορυφήν τής Δίκτης Έντίχτηςδ2. Τά 'Ιερά Κορυ
φής όμως άποδεικνύονται νΰν περισσότερα καί κρίνω σκόπιμον νά
πραγματευθώ ενταύθα συστηματικώτερον, συγκεντρών τάς περί αυ
τών ύπαρχούσας πληροφορίας, ώστε νά βοηθηθοΰν οί περί τήν μινωικήν θρησκείαν ασχολούμενοι επιστήμονες νά διαμορφώσουν άκριβεστέραν εικόνα τού είδους τούτου τών ιερών.

δ0) Nilsson, αύτ. σσ. C8 - 76.
δ") Evans, Ρ. of Μ. I, σσ. 151-155.
δ2) Pendlebury, αύτ. σσ, 102 -103, 123 - 126. Διά τά πήλινα ειδώλια
καί ζώδια έν σσ. 115-117. Έξ αύτοϋ ό Picard,
hauts-lieux,

έ. ά. σσ. 59 -60 περί τών

παραβ-έτων τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν έν σ. 131. Τό παρά τον

Γούλαν (Λατώ τήν Έτέραν) ιερόν δέν φαίνεται νά ήτο μινωικόν : βλ. BCH
XXV (ιροι) σ. 305’ πρβλ. ευθύς κατωτέρω, σ. 305, όπου ό Demargne ό
μιλε! διά τήν απουσίαν μινωικών λειψάνων έν Γουλφ.
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A. 'Ιερά ’Ανατολικής Κρήτης.
1)

'Ιερόν Πετσοφά53. Έπι τής ύψηλοτέρας κορυφής των
έναντι τοϋ όρεινοΰ συγκροτήματος Σιμόδι προβούνων, ήτις άσβεστολιθική την σΰστασιν προβάλλει γυμνή 54 55μέχρις ύψους 270 μ. και ολί
γον κατωτέρω τοΰ άκροτάτου σημείου αυτής υπήρχε τέμενος σχηματισθέν δι’ άντερεισματικοΰ τοίχου συγκρατοΰντος ολίγον χώμα. 'Ως όρθώς παρετήρησεν 6 Nilsson 55 πρόκειται περί ίεροΰ κορυφής και οΰχι
στεγάσματος βράχου, ως σαφώς τοϋτο άποδεικνύει τό υπό τοϋ Myres
δημοσιευθέν διάγραμμα τομής56. * Ή αντιστοιχία μέ τό ιερόν Μαζά
είναι πλήρης' θά ήδΰνατο εις τό δεύτερον νά άναζητηθή και τό περιο
ριστικόν τείχος τοϋ τεμένους υπό τον επιμήκη σωρόν λίθων, ό'στις
διαχωρίζει τό ιερόν από την κλιτΰν τοϋ Μαζά. Εις τό πρώτον διαστέλλονται μόνον σαφέστερον τά τρία διαδοχικά στρώματα, τό άνάμικτον και άναμοχλευμένον, τό στρώμα τής τέφρας μέ τά ειδώλια καί
τό καθαρόν, υπέρυθρον και πυρίκαυστον. Και ενταΰθα χάσμα τοϋ
βράχου (εις τό σχέδιον F-D-H) έπληροϋτο από τέφραν μέ θραύσματα
ειδωλίων καί ζωδίων. "Εν ιερόν οικοδόμημα μέ τρία δωμάτια, ών έν
μέ δάπεδον εκ λευκοΰ πηλασβεστοχρίσματος καί σχιστόλιθων καί θρανίον κυκλφ φκοδομήθη κατά την ΜΜΙΙΙ περίοδον.
Εντελώς αναλογών τύπων ειδώλια καί ζώδια μέ τά τοϋ ίεροϋ
Μαζά είχον άνατεθή: ομοιώματα λατρευτών άρρένων όρθιων καί καθημένων, γυναικών όρθιων επίσης καί καθημένων, αναθηματικά μέλη
ή τμήματα τοϋ σώματος, ζφδια, ομοιώματα οικιακών ή τοΰ υπαίθρου
ζώων (βοών, αιγοπροβάτων, δορκάδων, χοίρων, κυνών, περιστερών,
άκανθοχοίρων, χελωνών καί αιγάγρων, ικτιδών καί ιδιότυπων συσπει
ρωμένων ζφων, περί τών οποίων κατωτέρω, εν σχέσει μέ τό εύρημα
Πισκοκεψάλου, θά γίνη ευρύτερος λόγος). Άνακεκλιμένα ζφα ύπήρχον
επίσης. Δέον νά ύπογραμμισθή ως έχον ιδιαιτέραν σημασίαν διά την
ερμηνείαν τής άφιερώσεως τών αναθημάτωνδΙ, δτι τά άνατεθέντα μέλη
58) John Myres έν BSA IX (1902-3) αα. 356-387, πίν. VII - XIII.
Evans, Ρ. of Μ. I, σ. 151 κ. εξ., είκ. 111. Nilsson, αύτ. σ. 62 κ. έξ.
Geschichte griecli. Religion, σσ. 243 - 244. Pendlebury, αΰτ. 103, 116.
54) Διά τήν σχέσιν τοΰ ονόματος μέ τήν φύσιν τοΰ τόπου βλ. έν σημ. 49.
55) Nilsson, αΰτ. σ. 76.
56) Myres, αΰτ. πίν. VII.
5!) Ό Nilsson, αΰτ. σ. 74, άνασκευάζων τήν άποψιν τοΰ Myres πε
ρί άναθέσεως είς θεραπευτικήν θεότητα έπάγεται: «On a closer consideration
unsurmountable difficulties arise in opposition to this view. Such parts of
the body as are very prominent among the later ex - votes in
ctuaries, e. q. eyes and female breasts,
the people of

Petsofa

suffered

healing san

are absent; or are we to think that

only in their legs, arms, and heads? It is
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ή μέρη σώματος είναι πολυποίκιλα, μαρτυροϋντα ακριβώς άνάθεσιν
δι’ επιζητουμένην ή γενομένην ήδη διά τής επενεργείας τής θεότητος
θεραπείαν : χεΐρες μετά τοΰ βραχίονος ή μόνον άκραι χεϊρες, πόδες
μετά τοΰ μηροΰ ή μόνον τής κνήμης καί ζεύγη ποδών, άκροι πόδες,
κεφαλαί άνδρικαί ή γυναικειαι επίτηδες κεχωρισμένως από τοΰ κορμοΰ
διαπεπλασμέναι, κορμοί άνευ άκρων καί ήμίτομα κορμών — τά τελευ
ταία, ως όρθώς παρετηρήθη, άντιπροσωπεύοντα περιπτώσεις ημιπλη
γίας58—, περιοχαί ωμοπλάτης, μαστών, ενίοτε εξοιδημένων, ή α’ιδοιακής χώρας άνδρών ή γυναικών 59, έγκύμονες κορμοί κ.ά. Τοιαυτη άνάθεσις μελών μαρτυρεί ασφαλώς ότι έπεκαλοΰντο την θεότητα διά θε
ραπείαν ή άπέτιον φόρον ευγνωμοσύνης {ίεραπευόμενοι- δεν άποδεικνύεται όμως εκ τούτου δτι ή θεότης ήτο άποκλειστικώς θεά υγείας
καί δτι τό ιερόν είχε χαρακτήρα άνάλογον τών ελληνικών ’Ασκληπι
είων. Ή σπάνις τοιούτων αναθηματικών μελών εις τό ιερόν τοΰ Μαζά, παρά την στενήν αντιστοιχίαν τών λοιπών αναθημάτων, είναι ως
προς τό σημείον τούτο χαρακτηριστική.
Παρά τάς μικράς διαφοράς συρμού μεταξύ τών γυναικείων ειδω
λίων Πετσοφά καί Μαζά, δύναται νά θεωρηθή δτι αντιπροσωπεύεται
καί εις τάς δύο περιοχάς ό αυτός συρμός- πολλά ειδώλια, ιδιαιτέρως
έκ τώνάπλουστέρων (Μαζά Πίν. Ε Ι,άρ. 1, 10, 11, 15, Πετσοφά Πίν.
XI, άρ. 29 καί πολλά άλλα αδημοσίευτα) είναι σχεδόν απαράλλακτα, καί
πίλοι μη ίσχυρώς ανεπτυγμένοι, οίοι οί τοΰ Μαζά, εμφανίζονται δχι
σπανίως καί έν Πετσοφά (άτυχώς μία μόνη κεφαλή τοιούτου ειδωλίου,
Πίν. XI, 17, έδημοσιεύθη. Δέον ιδιαιτέρως νά σημειωθή ή διαφορά
τής στάσεως προσευχής μεταξύ άνδρών καί γυναικών, άπαραλλάκτως α
παντούσα εις τάς δύο περιοχάς (ακόμη καί ή προ τού στήθους συμπτύσσουσα καί κυρτούσα τάς χείρας)60. ’Ιδιαιτέρως σημαντικόν είναι τό
τμήμα προσώπου, προφανώς απόσπασμα λατρευτικού ειδωλίου, τό όποι
ον δεν αποκλείεται νά παριστφ θεότητα61 καί τοΰ οποίου ασφαλώς τό
further more impossible to explain in this way an arm with a quarter of
the trunk or the half cloven from crown to groin*. Τό σφάλμα εις τό όποι

ον περιέπεσεν ό σοφός ερευνητής οφείλεται έν πολλοΐς εις τήν ατέλειαν τής
δημοσιεΰσεως τών έκ Πετσοφα ευρημάτων.
ί9) Τοΰτο παρετήρησεν, αν δέν σφάλλω, πρώτος ό Μαρινάτος, προσΰέσας
αυτό τό χαρακτηριστικόν, δτι τά ήμίτομα είναι πάντοτε δεξιά, καί τοΰτο διότι
αριστερά ημιπληγία, παραλύουσα τήν καρδίαν, επιφέρει τόν θάνατον.
59) Βλ. άνάλογον έκ Παλαικάστρου BSA Suppl. I (1923) σ· 131, είκ. 114.
β0) Πρβλ. τό έκ Πετσοφά ύπ’ άριθ. 30 τοΰ πίν. XI- υπάρχουν καί άλλα
αδημοσίευτα.
61) Αυτόθι σ. 375 καί πίν. XII άρ. 34. Ό My res (σ. 376) τό χαρακτη
ρίζει ως «α chef d’ oevre of approximately the same date and style of the

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 03:45:17 EET - 35.170.61.215

122

Ν. Πλάτωνος

μέγεθος δεν ήτο κατώτερον του ενός μέτρου. Τοΰτο άνευρέθη μετά
τών άλλων εις τό χάσμα καί, καίτοι ήτο μάλλον επιφανειακές, δέον
νά χρονολογηθή επίσης εις την ΜΜΙ περίοδον, άφοΰ ούδέν άνευρέθη
κατά χώραν, δυνάμενον νά χρονολογηθή εις μεταγενεστέραν περίοδον.
'Ιερά Ζ ά κ ρ ο υ. Φαίνεται δτι είναι δυο : Τό έν είναι, επί
2)
υψώματος άκροπόλεως παρά τό Επάνω Ζάκρο, υπό επικρεμάμενον
βράχον : τό έπεσκέφθη 6 Evans τό 1894, ό'στις καί δίδει όλίγας
περί αυτού πληροφορίας καί περί τών αναθημάτων του, τών οποίων
ολίγα εύρίσκονται εις τό Ashmolean Museum τής ’Οξφόρδης, δυο δέ
ή τρία αναφέρει ό Eucio Mari a n i62. Δυο γυναικεία ειδώλια, εν
με collar Medicis καί έτερον μέ διπλήν ζώνην, τμήματά τινα άνδρΐ'
κών μορφών, ζφδια καί μέλη ανθρώπων ή ζφων άποδεικνύουν δτι
πρόκειται περί ίεροΰ τοϋ αυτοΰ τόπου. Τό έτερον είναι επί γυμνού
λόφου εις θέσιν «στους Άθρωπόλιθους», περί τό έν μίλιον νοτίως
τού Έπάνου Ζάκρου 68. 'Ολίγα λείψανα οικημάτων ίσως νά ανήκουν
εις τό ιερόν. Ό Ε ν a n s τό 1896 είδεν εν Ζάκρφ ολίγα πήλινα ει
δώλια, τά όποια είχον έκεΐθεν την προέλευσίν των. Τό 1903 έπεσκέ
φθη μετά τού Bosanquet τον χώρον δπου υπό χαμηλήν όφρΰν
τοϋ λόφου διεκρίνετο σειρά κοιλωμάτων. "Εν τούτων είχε χρησιμεύ
σει ως αποθέτης αναθημάτων' διά μικράς σκαφής ήλθον εις φώς καί
άλλα πήλινα ειδώλια καί ζφδια (έν μέγα βοός καί πόδες συνεζευγμένοι ανδρικών ειδωλίων), δμοια προς τά τοΰ Πετσοφά τόσον κατά τον
τόπον δσον καί κατά τον πηλόν.
3)
'Ιερόν X α μ α Τ ζ ι. ’Επί τοϋ ύψηλοΰ καί κωνοειδούς λό
φου, τοϋ γνωστού λόγφ τής οξείας αυτού κορυφής μέ τό δνομα τό
Σουβλωτό Μουρί, νοτίως τοΰ χωρίου Χαιμαίζι Σητείας, κεΐται τό
υπό τοΰ Ξανθουδίδου άνασκαφέν κτήριον, τό όποιον ήρμηνευθη ύπ’
rest of the Objects in clay γ».

Δέν άποφαίνεται όμως επί τής παρατηρήσεως.

τοΰ Bosanquet ότι ή κατηγορία τοϋ πηλοΰ γ είναι μεταγενέστερα τής τοΰ α.
Έκ τοΰ ευρήματος τοΰ Ίεροΰ Μαζά άπεδείχθη τοΰτο άπίθανον καί τοϋιο κυλι
στά πολύ πιθανήν τήν χρονολόγησιν τής εύμεγέθους κεφαλής εις τήν ΜΜΙ
περίοδον. Τό μέγεθος, ή τεχνική τελειότης, ή διαφορά από τά λοιπά ειδώλια
άποτελοΰν ενδείξεις ότι τό είδωλον παρίστα μάλλον θεότητα. “Ωστε δέν είναι
άληθές ότι ούδέν ίχνος έξ ειδώλου θεότητος άνευρέθη έν Πετσοφςί. Ή Βπαρξις
μεγάλων ειδώλων κατά τήν ΜΜΙ-1Ι έποχήν έπιβεβαιοΰται διά τής έκ Παλαι
οκάστρου μεγάλης κεφαλής ειδώλου, άριθ. 4908, άτυχώς μή δημοσιευθείσης.
Περί τοΰ άναλόγου μεγέθους ταύρου έκ Μαζά βλ. ανωτέρω.
eJ) Evans, Ρ. of Μ. I σ. 151, Μ a r i a n i, Antiquita Cretesi, «Mon.
Ant.» VI (1895) σ. 182, είκ. 17, σελ. 176, είκ. 5.
·*) Τά δύο ιερά δέν φαίνεται νά συμπίπτουν είς έν καί μόνον. Διά τό δεύ
τερον βλ. BSA IX (1902-3) σ. 276. Πρβλ. Nilsson, αύτ. σ. 71.
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αυτού ώς μεσαιωνική οικία**. Τόσον όμως ή θέσις όσον τό ελλειψο
ειδές σχήμα, ή εσωτερική διάρθρωσις καί τό μέγεθος (22X14,5 μ.)
τοϋ οικοδομήματος τούτου αφήνουν αμφιβολίας ώς προς την ορθότη
τα τής ερμηνείας. Ό εις τό κέντρον βόθρος, όμοιος καθ’ όλα πρός
τους ΜΜΙ άποθέτας, είναι αμφίβολον ότι ήτο ποτέ δεξαμενή ΰδατος :
ούτε τό κτιστόν, οΰτε τό λαξευτόν αύτοΰ τμήμα θά συνεκράτει τό ΰδωρ
καί τό κτήριυν θά εδει νά είχε τότε στέγην πρός τά έσω επικλινή. Βω
μός καί τέφρα εις έν των δωματίων άποδεικνΰουν λατρείαν. Τά στοι
χεία ταϋτα βεβαίως δεν είναι επαρκή διά νά χαρακτηρίσουν τό δλον
οικοδόμημα ώς ιερόν. Διά τήν ιερότητα όμως τών περιφερών οικοδο
μημάτων καί τήν έπιβίωσιν τοϋ σχήματος εις τάφους καί ιερά τής
Ελλάδος όμιλε! αυτός δ Ξανθουδίδης (σ. 159 κ.έξ.). 'Υπενθυμίζω
τους περιφερείς οίκίσκους-ιερά, οΐτινες από τών υστέρων μυκηναϊκών
χρόνων κληρονομούνται εις τούς πρωτογεωμετρικούς (βλ. τό άριστον
ομοίωμα τοιοΰτου ιερού εις τήν Συλλογήν Γιαμαλάκη) "5. ’Επίσης τά
εντός τοϋ κτηρίου άνευρεθέντα δεν άποδεικνΰουν ιερόν, αποτελούν
όμως άξιόλογον περί τούτου ένδειξιν, αφού μεταξύ αυτών είναι δ βω
μός, ικανοί λύχνοι, πύραυνον, ρυτόν καί κυλινδρικόν σκεύος, δμοιον
πρός τά εις τό ιερόν τής Κουμάσας άνευρεθέντα. ’Άλλως δέον νά σημειωθή ότι εντός τών άναμφισβητήτως ιερών οικοδομημάτων τοϋ Πε
τσοφά καί τοϋ Γιούκτα δεν άνευρέθησαν σκεύη ή είδωλα άποδεικνύοντα τήν ιερότητα των. Πολύ σημαντικόν όμως είναι τό γεγονός τής
άνευρέσεως τριών εύμεγέθων ειδωλίων καί κεφαλής τετάρτου εις έν
εξωτερικώς έφαπτόμενον τού οικήματος διαμέρισμα καί εις έτερον,
συνεχόμενον πρός τούτο, σειράς χαλκών εργαλείων καί όπλων, άναλόγων μέ εκείνα τά δποΐα άνετίθεντο καί εις Ιερά σπήλαια ή άλλους τό
πους λατρείας*6665
. * *Ταϋτα είναι άπίθανον νά έρρίφθησαν έκ τοϋ οική
ματος πρός τά έξω, άφοϋ μάλιστα τό οικοδόμημα περιεκλείετο υπό
παχέων τοίχων άνευ άνοιγμάτων, τά δέ διαμερίσματα όπου τά είδωλα
καί τά χαλκά ήσαν κλειστά. Πιθανώς πρόκειται περί ιερών άποθετών,
άναλόγων πρός εκείνους οΐ δποίοι περιβάλλουν τούς κυκλικούς τάφους
**) Στ. Ξανθουδίδου, Προϊστορική οίκία εις Χαμαϊζι Σητείας, Ε A
1906, σ. 118 κ. έξ.
65) Δημοσίευσίς του ΰιτό Στυλ. ’Αλεξίου,
σ. 441 κ. έξ., οπού προσάγονται πολλά ανάλογα.

«Κρητ.

66) Ό Ξανθουδίδης, αΰτ. σ. 120, ένόμισε ταϋτα

Χρονικά» Δ' (1950)
μεταγενεστέραν μυ

κηναϊκών χρόνων προσθήκην όμως τόσον τά είδωλα, δσον ίσως τά δπλα —
βλ. καί τά μετ’ αυτών άνευρεθέντα λίθινα πώματα— δεικνύουν χρονολογίανΜΜΙ. "Αλλως αυτός ό άνασκαφεύς παραδέχεται τήν εκδοχήν δτι άπερρίφθησαν
έκ τοϋ ίεροΰ δωματίου

4α

τής

οικίας, ήτις οΰδέν μεταγενέστερον τής ΜΜΙ

ίποχής παρέσχεν.
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τής Μεσαράς διά νά δεχθούν τάς εις τούς νεκρούς προσφοράς*7. ‘Έχομεν λοιπόν και ενταύθα 'Ιερόν Κορυφής ένθα μέγα ελλειψοειδές κτήριον έχρησίμευσεν ώς κύριον ιερόν, ενώ αί αναθέσεις έγένοντο εντός
κτιστών διαμερισμάτων. Διά την χρονολογίαν τών ειδώλων ούδεμία
υπάρχει αμφιβολία δτι ανήκουν εις την ΜΜΙ εποχήν *8. Ό τύπος καί
ή τεχνική των είναι ανάλογος τών έν Πετσοφά καί Μαζά (πρβλ.
τον πιλίσκον, τό φόρεμα μέ τάς πλαγίας πτυχώσεις τής γυναικός καί
τάς καμπυλότητας τών βραχιόνων). Άνάλογον στάσιν προσευχής τών
άνδρών καί όμοίαν γυναικείαν έσθήτα μέ πλαγίας πτυχώσεις θά συναντήσωμεν εις την ομάδα ειδώλων τού Πισκοκεφάλου Σητείας.
4) 'Ιερόν Πισκοκεφάλου Σητείας.
Αί πληροφορίαι περί τού ιερού Πισκοκεφάλου είναι δλίγαι καί σπο
ραδικοί’ τά εξ αυτού προερχόμενα αναθήματα άλλα έξηφανίσθησαν,
άλλα έπωλήθησαν λάθρα, μία δέ σειρά λίαν σημαντικών παρέμεινε
μέχρι σήμερον ούσιαστικώς αδημοσίευτος καί δημοσιεύεται ενταύθα.
Ό Evans έπεσκέφθη πρώτος τό 1894 μίαν θέσιν εις άπόστασιν ενός μιλίου από τό χωρίον καί αριστερά τής νέας οδού καί έσημείωσεν εις τό Ήμερολόγιόν του υπό ημερομηνίαν 12/4/94 την παρου
σίαν λειψάνων τοίχων καί οστράκων89. Ούδεμία δμως συστηματική
έρευνα τού χώρου έπηκολούθησε. Δύο έτη κατόπιν ό Fucio Mariani εδημοσίευσεν ώς έκ Σητείας προερχόμενον σημαντικόν είδώλιον
γυναικός, τό όποιον είχε λάβει ο')ς δώρον*70 (ενταύθα πίν. ΣΤ 1 άρ.
2, εξ εκμαγείου)’ ή προέλευσίς του έκ Πισκοκεφάλου, μικρόν άπέχοντος έκ Σητείας καί άποδώσαντος ειδώλια εντελώς όμοιου τύπου, δεν
είναι λογικόν νά άμφισβητηθή. Τό πρώτον έδημοσιεύθη ώς έκ Πισκοκεφάλου προερχόμενον είδώλιον (ενταύθα πίν. ΣΤ 2, άρ. 2) υπό τού
F. Forster, όμοΰ μετ' άλλων έκ Πραισοΰ προερχομένων71. Τό
*7) Βλ. Xanthudides,

The Vaulted Tombs of Messara, London

1924.

*8) Βλ. ανωτέρω, ΰποσ. 66. Έκ τής

αποδιδόμενης εις τά προσκτίσματα

χρονολογίας εξάγεται δτι ό άνασκαφεύς έθεώρησε τά εντός αυτών άνευρεθέντα
ειδώλια καί δπλα ΥΜΙΙΙ·
β9) Βλ. J. Pendlebury— Money - Coutts—Eccles, Journeys in Crete,
1934 έν BSA XXXIII (1932-3) o. 96.

70) Lucio Mariani, Antichita Cretesi, «Mon. Ant.» VI (1896)0.27
είκ. 3 καί 4. Ό δημοσίευσης σημειοΐ : «trovata a Sitia e regalatami da Haggi Ikonomaki*. Τό είδώλιον πιθανώς ευρίσκεται εις τό Museo Pigorini (Ro

ma),

έκμαγεΐον δέ τούτου ευρίσκεται κατατεθειμένον εις τό Μουσεϊον 'Ηρα

κλείου.
71) Έν BSA VIII (1901 - 2) σ. 273, είκ

1.

Τούτο είναι καθ’ όλα δμοιον

πρός τό τού πίν. “Γ 2, άρ. 3 τής ακολούθου όμάδος.
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έτος 1910 άπεστάλησαν εκ Σητείας καί κατετέθησαν εις τό Μουσεΐον
'Ηρακλείου οκτώ συνολικούς αντικείμενα, μεταξύ τών οποίων ή ωραία
υπό τοΰ Valentin Kurt Μ u 1 1 e r τό πρώτον δημοσιευθεΐσα κεφαλή
γυναικός, τήν καλήν άπεικόνισιν τής όποιας επανέλαβεν ό Helmuth
Β ο s s e r t εις τό περί Κρήτης βιβλίον του ,2. Ό Muller ανέφερεν έν υποσημειώσει τάς διά τοΰ G. Rodenwaldt διαβιβασθείσας πλη
ροφορίας τοΰ ’Ιωσήφ Χατζηδάκη, σχετικάς μέ τό εύρημα, καί παρέθε
σε τήν επίσης άποσταλεισαν εις αυτόν περιγραφήν τών αντικειμένων™.
Βάσει τής περιγραφής ταΰτης καί ήμιεξιτήλου πινακίδος έταυτίσθησαν τά αντικείμενα τής όμάδος ταΰτης, τά άποκείμενα εις τάς άποθήκας τοΰ Μουσείου (ενταύθα Πίν. ΣΤ' 1, άρ. 1, ΣΤ' 2, άρ. 2, 7, 10,
Πίν. Ζ' άρ. 9). Ή ταύτισις άπεδείχθη βραδΰτερον ορθή διά τής φω
τογραφίας ήν εύρομεν δημοσιευμένην υπό τοΰ R. Hutchinson,
εις τήν συμπληρωματικήν δημοσίευσιν ιών έκ Παλαικάστρου καί
Πραισοΰ ευρημάτων ”,

”) Valentin Kurt Muller, Der Polos, die griech. Gotterkrone, Ber
lin 1915, a. 12, πίν. 1. Helmuth. Bossert, Alt Kreta, Berlin 1921, είκ.
141 καί σ. 31.
7S) V. K. Muller, αύτ. σ. 12, ύποσ. 5, δπου παρατίθεται τό σημείωμα:
*Ausserdem (ενν. τής ωραίας κεφαλής) wurden gefunden :
einer Frau. H. 13,2 cm.

Ahnliches Fragment

aus

i] TJntere Halfte

dersselben gegend Sitiat

Mon. Line. VI, S. 171 ff. Fig. 314. 2] Bein und Hilfte eines Mannes; rotlicher Firnisuberzug; H. 15,5 cm. 3] Halber Ober - und Unterschenkel; starke Muskulatur. 4) Bein Oder Arm; Reste von braunem Firnisuberzug. Lan
ge 8,2 cm. 5] Burtiger Kopf mit MiXtze; rotlicher

dunkler

Ton;

glimmer

haltig. 6) Halbe Fussplalte mit Fuss; H. 4,3 cm. L. 6,4 cm. 7] Massive «α
κανθόχοιρος**.

Sehr

nahe verwandt sind die Funde in Petsofd;

Ahnliche

Kopfe und Proportionen; gleiche Trittplattchen und gleich stilisierte Tiere
als Weihgeschenke. Zeit also Middle Minoan I». Εις τό έγγραφον τής Δημαρ-

χίας Σητείας (άριΟ. 240/126 τής 5-4-1910) παρέχεται ή ακόλουθος περιγραφή:
«"Εν άγαλμάιιον πήλινον άνευ κεφαλής και ποδάς,

δύο

μία είκονίζουαα κεφαλήν γυναικός και ή ειέρα άνδρός,

κεφαλάς άγαλματίων,

ή

ετερον παριοχάνον σώμα

γυναικός άνευ κεφαλής, τρία τεμάχιά αγαλμάτων, εν άγαλμα πήλινον είδος άκανθο
χοίρου>.

Τά στοιχεία προελεύσεως καί είς τά δύο σημειώματα είναι τά αυτά :

εις τό πρώτον: «gekauft von einem Manne namens Βαοιλάκης, Fundort χωρίον Πιακοκεφαλο, Βονρβονλίνα (sic), eine halbe Stunde von Siteia·' είς τό
δεύτερον «άνευρέθηααν προ καιρού παρά τοΰ Γεωργίου Ν. Χατζηδάκη είς θέαιν
Βουρβουλίδα τής περιφέρειας ΓΙιακοκεφάλου».

71) BSA ΧΕ (ΐ939 - 4°)> Unpublished objects from Palaikastro and
Praesos, a. 43, πίν. 20 Β. Ή φωτογραφία είναι, φαίνεται, παλαιό, ληφθεϊσα
παρά τοΰ Bosanquet ίσως έν Σητείρ, άπέκειτο δέ μετά τών άλλων σημειωμά
των βάσει τών οποίων έγένετο ή δημοσίευσις. Είς τήν φωτογραφίαν δέν είχε
περιληφθή μόνον ό πούς A 1 ξ.
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To έτος 1930 προσεκομίσθησαν εις το 'Υπουργεΐον Παιδείας ύπό
τοϋ μικροπωλητοΰ Κιοστόγλου εξ ειδώλια και ζφδια, τα οποία σίτος,
ως έδήλωσεν, είχεν αγοράσει εις τό Πισκοκέφαλον Σητείας παρά τον
εύρόντος αυτά παιδός. Ταϋτα ήσαν, φαίνεται, οι κορμοί των δύο μεγά
λων ειδωλίων (πίν. ΣΤ' 1, άρ. 3 καί 4), 6 μέ επενδυτήν κορμός (πίν.
ΣΤ' 2, αρ. 5) καί δύο η τρία τών περίεργων ζωυφίων (πίν. Ζ' 1,
πλήν τοϋ άριθ. 9). Ταϋτα άπεστάλησαν εις τό Μουσείον Ηρακλείου
μέ την πληροφορίαν δτι ύπηρχον καί πολλά άλλα ανάλογα εις χεΐρας
ιδιωτών πωλούμενα ελευθέριος. Οΰτω έδόθη ή ευκαιρία εις τον “Εφο
ρον Μαρινάτον νά άνευρευνήση άκριβέστερον την προέλευσιν τοϋ ευ
ρήματος, να έπισκεφθή τον χώρον καί νά ένεργήση μικράν καί εντε
λώς πρόχειρον άνασκαφικήν δοκιμήν κατά τό έτος 1931. Τά πορίσμα
τα άνέφερεν δ ίδιος περιληπτικώς εις έκθεσίν του προς τό 'Υπουρ
γεΐον Παιδείας”.
Ό χώρος εις τον όποιον άνευρέθησαν τά πωληθέντα εις τον Κιοστόγλου ειδώλια ύπεδείχθη ύπ’ αύτοΰ τοϋ πωλήσαντος παιδός Έλ. Βασιλάκη, δστις παρέδωκε καί τινα άλλα δευτερεύοντα τεμάχια εις τον
“Εφορον”. Έκειτο επί τοϋ λόφου Κατρίνια”, βορειοδυτικώς καί
εις μικράν άπόστασιν από τοϋ χωρίου- τά ευρήματα έγένοντο δχι επί
τής κορυφής τοϋ λόφου, άλλ’ επί τής ΒΑ τούτου κλιτύος" ύπέθεσεν
δμως δτι τά αναθήματα κατεκυλίσθησαν προς τά εκεί έξ υψηλότερου

”) Ή έκθεσις υπεβλήθη τήν 16ην ’Ιουλίου 1931 και φέρει εις τό άρχεΐον
τοϋ Μουσείου, έκ τοϋ οποίου ήντληοα διαφόρους πληροφορίας περί τών κατά
διαδοχήν εύρημάτιον, τόν άριθ. 154.
”) Ύπό τοϋ Προέδρου τής Κοινότητος παρεδόθησαν τότε είς τόν κ. Μαρινάτον καί σπουδαίος σκαραβοειδής σφραγιδόλιθος έκ μελανός λίθου μέ έξίτηλον δέλτον αίγυπτίου Φαραώ, καί ώραιον εξάρτημα έξ αμέθυστου.
”) Κατρίνια ονομάζονται έν Κρήτη τά λεπτά αρχαία νομίσματα' φαίνεται
δτι ό λόφος έλαβε τό δνομα έκ τής συχνής έπί τούτου άνευρέσεως τοιούτων
νομισμάτων. Ή ΰπαρξις άλλως αρχαιοτήτων ελληνικής καί ελληνορωμαϊκής
εποχής έβεβαιώθη καί ύπό τοϋ Evans καί τοϋ Schachermeyr (βλ.
κατωτέρω). Κατά τάς ύπό τοϋ Προέδρου τής Κοινότητος Πισκοκεφάλου παρασχεθείσας μοι τελευταίως πληροφορίας ή θέσις Βουρβουλίδα είναι πολύ γειτο
νική τής θέσεως Κατρίνια· ή πρώτη

είναι μάλλον πεδινή καί ύπόκειται τής

δευτέρας, ήτις είναι λοφώδης. “Οτι καί τό εύρημα τοϋ 1910, τό σημειούμενον
ως γενόμενον εν θέσει Βουρβουλίδα, προέρχεται έκ τοϋ αύτοΰ χώρου τοϋ λό
φου Κατρίνια, έσημειώθη δμως τό γνωστότερον δνομα τής περιοχής, άποδεικνύεται έκ τοϋ γεγονότος δτι δ είς τά Κατρίνια άνευρων τά αναθήματα τής
δευτέρας όμάδος Ελευθέριος Βασιλάκης ήτο συγγενής τοϋ Κ. Μ. Βασιλάκη,
εις τόν αγρόν τοϋ οποίου άνευρέθησαν τά πρώτα εύρήματα, είς τόν τελευταϊον
δέ τοΰτον παρέχει τό 1931 ή άρχαιολ. 'Υπηρεσία άδειαν καλλιέργειας· αί δύο
ομάδες έξ άλλου παρέσχον αντικείμενα έντελώς όμοια.
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σημείου. Δεν παρετήρησεν ίχνη κτηρίων η άλλων λειψάνων, αναλο
γών προς τά υπό τοϋ Evans σημειωθέντων. Ή επί τόπου διενεργηθείσα σκάφη υπήρξε σύντομος και εντελώς επιφανειακή, γενομένη
δι’ ενός μόνον εργάτου. Άπεδόθησαν τινά τεμάχια αναλογών των υπό
τοϋ παιδός άνακαλυφθεντων αναθημάτων καί περισυνελέγη εν δμοιον
ζωόφιον. Ό Μαρινάτος, παρά την διαπίστωσιν δτι ή καλλιέργεια καί
αί λαθραϊαι σκαφαί ειχον επιφέρει ίσχυράν άναμόχλευσιν τοϋ χώρου,
έζήτησε παρά τοϋ Υπουργείου την άδειαν εϋρυτέρας άνασκαφής, ή
οποία παρεχωρήθη' πλήν όμως δεν έπραγματοποιήθη ή ερευνά, λόγφ
εντατικής άπασχολήσεως τοϋ Εφόρου εις άλλιχς άνασκαφικάς εργασίας
(είς την Κεφαλληνίαν, Άμάριον κ.ά.)*78. * Τά /ενόμενα ευρήματα συνεσχέτισεν εϋθϋς εξ αρχής προς την υπό τοϋ Valentin Muller δημοσιευθεΐσαν ώραίαν κεφαλήν καί τά άλλα μετ’ αυτής προ πολλών ετών
άνευρεθέντα, υπεστήριξε δέ την ενότιμα τοϋ ευρήματος παρά τάς έκφρασθείσας υπό πολλών επιφυλάξεις, διά την ελληνικήν ή μάλλον ελ
ληνιστικήν εμφάνισιν τής κεφαλής (βλ. κατωτέρω). Έν αναμονή τής
διενεργείας συστηματικής άνασκαφής τά οΰτω έκ πολλών πηγών προελθόντα έκ Πισκοκεφάλου αναθήματα, καίτοι λίαν σημαντικά, παρέμειναν οϋσιαστικώς αδημοσίευτα. ’Έκρινα νϋν απαραίτητον νά τά
δημοσιεύσω ένταΰθα70, άφοϋ μάλιστα ό χαρακτήρ τοϋ χώρου ώς
υπαιθρίου ίεροϋ επί λόφου μάλλον βεβαιοϋται, ϊνα γίνωσιν οΰτω
κτήμα τής επιστήμης.
Ό John Pendlebury κατά τήν περιοδείαν του, τήν οποίαν
έξετέλεσε συνοδείςι τών δεσποινίδων Money-Coutts καί Ε cc 1 e s, άνά τήν Κρήτην κατά τό έτος 1934, διήλθε διά τοϋ Πισκοκεφάλου, άλλ’ ως φαίνεται, δεν έπεσκέφθη τον χώρον τοϋ ίεροϋ, άρκεσθεΐς νά άναφέρη είς τήν δημοσιευθεΐσαν έκθεσίν του80 ολίγα τινά
περί τών επισκέψεων τοϋ Evans καί Μαρινάτου, τά όποια καί έπανέλαβεν είς τό συστηματικόν περί τής Κρητικής ’Αρχαιολογίας έργον
του81. Τον χώρον ό'μως τής δοκιμαστικής άνασκαφής Μαρινάτου επε-

79) Έκ τοϋ αρχείου τοϋ Μουσείου Ηρακλείου, υποδεικνύεται δτι ό Μαρι
νάτος καί κατά τά άκολουθήσαντα έτη, καί μέχρι τοϋ 1936, δέν άπέβαλε τήν
πρόθεοιν νά έκτελέση τήν ανασκαφικήν ερευνάν.
78) Ό Μαρινάτος έσκόπευε νά δημοσίευση τό εύρημα τοϋ 1910, τά έν Ιτει
1930 - 31 περισυλλεγέντα καί τά ολίγα ύπ’ αύτοΰ άνευρεθέντα μετά τήν έκτέλεσιν τής εϋρυτέρας άνασκαφικής έρεύνης. Ή μή πραγματοποίησις τής τελευταί
ας καί αί πολλαί του άσχολίαι

τόν ήμπόδισαν. ’Απευθύνω καί

έντεϋθεν τάς

ευχαριστίας μου διά τήν παραχώρησιν τοϋ δικαιώματος δημοσιεύσεως.
•°) Βλ. έν ύποσ. 69.

*‘) J. Pendlebury, Archaeol, of Crete, σ. 126.
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σκέφθη κατά την περιοδείαν του άνά την ’Ανατολικήν Κρήτην κατά
την άνοιξιν τοΰ 1988 6 γερμανός ιστορικός Fritz S c h a c li e rm e y r, δστις περιέλαβεν δλίγας πληροφορίας εις την δημοσιευθεΐσαν περί αυτής έκθεσίν του92. Έσηιιείωσε την παρουσίαν αποκλειστι
κών σχεδόν ελληνικών καί ρωμαϊκών οστράκων καί την άνακάλυψιν
ενός μωσαϊκού, ανέγραψε δέ καί την άνεύρεσιν μινωικών ευρημάτων,
κατά πληροφορίας τών χωρικών, νοτίως τού χωρίου81.
Αί ομάδες τών αναθημάτων Mariani καί Forster, τών προ τού
1910 άνευρεθέντων καί σημειουμένων ως εκ Βουρβουλίδα προερχόμε
νων, τών υπό τοΰ Κιοστόγλου άγορασθέντων παρά τού άνευρόντος
ταύτα παιδός Ελευθερίου Βασιλ ική, τών υπό τοΰ Μαρινάτου τέλος
περισυλλεγέντων *αί τών ολίγων επί τοΰ λόφου Κατρίνια κατά τήν
δοκιμαστικήν άνασκαφήν άνευρεθέντων αποτελούν τελείτος ομογενή
κατηγορίαν περιλαμβάνουσαν δμοια αντικείμενα, τών όποιων ή μορ
φή καί τά είδη άποδεικνΰουν δτι εύρισκόμεθα προ αναθημάτων ιε
ρού άναλόγου ρύσεως προς τό τοΰ Πετσοφα. Παρίστανται καί ενταύ
θα άφ’ ενός λάτρεις ά'ρρενες καί θήλεις, οί πρώτοι μέ άπλοΰν περί
ζωμα, αί δεύτεραι μέ περίτεχνον ετθήτα καί κόμμωσιν, άπονεμουσαι
λατρείαν μέ ωρισμένας κινήσεις τών χειρών καί ευθυτενή προ τής
θεότητος στάσιν" άφ’ ετέρου εμφανίζονται αναθηματικά τινα ζφδια,
ό'χι αγνώστων καί έν Πετσοφφ, άλλ’ εκεί μάλλον σπανίων τύπων. Ή
παρεχομένη δμως γενική έντύπωσις είναι διάφορος καί προφανώς τά
είδωλα προέρχονται εξ άλλου εργαστηρίου: είναι κατά κανόνα ευμεγέ
θη καί έχουν καλυτέραν τεχνικήν επεξεργασίαν" ή ήόη δημοσιευμένη
ωραία γυναικεία κεφαλή είναι μάλιστα καταπληκτική, παρ^χουσα έκ
πρώτης δψεως τήν έντύπωσιν δτι ανήκει εις καλούς ελληνιστικούς
χρόνους διά τήν περίτεχνον καί λίαν επιμελή κόμωσίν της, πολλοί δέ
διά τούτο έξέφρασαν αμφιβολίας διά τήν μινωικήν αυτής προέλευσιν.
"Ομως, ως θά άναπτυχθή περαιτέρω, ούδ’ ή παραμικροτέρα αμφιβο
λία υπάρχει, δτι ολόκληρον τό εύρημα είναι ένιαΐον, χρονολογούμενον
εις τήν αρχήν τής μεσομινωικής εποχής.
Ή περιγραφή τών αντικειμένων έχει ώς ακολούθως:

“) «Arch. Anz.» 1938, 3/4, σ. 474. ’Άν τά υπό τοΰ Evans σημειωθέντα
αρχαία (βλ. ανωτέρω), τά όποια φαίνονται ελληνικά, παρετηρήθησαν, επί τοΰ
αύτοϋ χώρου δέν είναι δυνατόν νά διακριβωθή. Παράδοξον φαίνεται δτι τόσον
ό Μαρινάτος δσον καί νΰν ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Πισκοκεφάλου έβεβαί"
ωσάν δτι δέν φαίνονται κατά χοϊραν λείψανα κτηρίων.
,3) Είς θέσιν Βελή Μπέη, ένθα τό έλαιόφυτον Ίωάννου Λιανουδάκη, εις
άπόστασιν 5 λεπτών άπό τό χωρίον άνευρέθη τό 1933 εντός τής γης πίθος με
γάλου μεγέθους κενός (πληροφορίαι Διοικήσεώς. Χωροφυλακής Σητείας),
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Α) Ειδώλια λατρευτών.
1) ’Ανδρών, α) Εϊδώλιον εύμέγεθες λατρευτού, διασφζον άρι
στά τό από τής δσφύος καί άνω τμήμα τού κορμού μετά τής κεφα
λής, ύψους ώς συνεπληρώθη 0,295 μ. 'Η συμπλήρωσις τού κάτω
ήμίσεος έγένετο κατά τά κατωτέρω β καί γ, ελεγχόμενη ως ορθή εκ
τής παρατηρήσεως δτι υπάρχει ή αυτή διάπλασις τής δσφύος καί τής
αρχής τού περιζώματος, ως καί τό αυτό ερυθρόν επίχρισμα. Τό επί
χρισμα τούτο, τόνου μάλλον άνοικτοΰ πυρού, εκάλυπτε πάλαι ολόκλη
ρον τό σώμα καί μόνον ή κόμη, οι όφθαλμοί καί αί δφρύες έγράφησαν επί τούτου διά καστανό μελανός χρώματος84. 'Η κόμη άλλως άπεδόθη καί πλαστικώς δι’ δφιοειδώς ελισσομένων, ούχί μακρών, βοστρύ
χων, οϊτινες εκκινούν άκτινοειδώς έκ τής κ τρυφής τής κεφαλής, ό'που
συνεστρέφετο άλλος πλόκαμος, νύν έν μέρει άποκρουσθείς. Τά ώτα απο
τελούν μικρά τετρημένα εξάρματα. Ενδιαφέρουσα είναι ή λατρευτική
στάσις τών χειρών : ή μία, ή δεξιά, κάμπτεται ενώπιον τού στήθους,
προς τον ώμον, ενώ ή έτέρα κρατεί τον καρπόν τής πρώτης. Ή καμπυλότης τών χειρών κατά τούς ώμους ενθυμίζει τά ανδρικά είδωλα
τού Χαμαΐζι84. Ή κεφαλή συνεκολλήθη. Πίν. ΣΤ' 1, άριθ. 3 καί
πλάγιά ό'ψις πίν. Η' 2, άρ. 3.
β) Τμήμα από τής δσφύος καί κάτω όμοιου ανδρικού ειδωλίου,
τού οποίου ό εις πούς είναι άποκεκρουσμένος από τού γόνατος — τό
κάτω τούτου συνεπληρώθη —- ό δέ έτερος, δ αριστερός, από τό κάτω
μέρος τής κνήμης. "Ομοιον επίχρισμα. ’Ενταύθα είναι περισσσότερον
σαφής ή λίαν στενή δσφύς λόγω τής περισφίγξεως διά ζώνης, ήτις
όμως δεν δηλούται, καίτοι είναι βέβαιον έκ τής δηλώσεως τού περι
ζώματος δτι ύπήρχεν. Ό α’ιδοιοθύλακος διαφαίνεται υπό τό περίζω
μα, τού οποίου τό μακρύτερον άκρον καί ή δπισθία κάτω παρυφή
δηλούται πλαστικώς. Καλή πλάσις τών γόμφων, τών κνημών, καί τών
γονάτων εις ας άπεδόθη σαφώς τό προέχον δστούν καί ό μύς. Μήκος,
ώς συνεπληρώθη, 0,16 μ. Πίν. ΣΤ 2, άριθ. 3.
γ) Τμήμα εντελώς όμοιου ειδωλίου, από τού κάτω μέρους τής
δσφύος—τό άνώτερον συνεπληρώθη — μέχρι τού κατωτέρου τμήματος
τών κνημών. ’Ισχυρά δήλωσις τής δστεώσεως καί τών μυών τών κνη
μών. ‘Ικανά ίχνη λευκού χρώματος κατά τήν περιοχήν τού περιζώ
ματος καθιστούν βέβαιον δτι τούτο άπεδόθη διά λευκού. Μήκος, ώς
84) Τοϋιο, πλήν εξαιρέσεων, είναι γενικόν εις τά ΜΜΙ ειδώλια, ερμηνεύει
δέ τήν περίεργον όψιν αυτών οσάκις έχει έξαφανισθή ή χρώσις. 'Υπάρχουν εν
ταύθα Ικανά ίχνη τών κύκλων τών οφθαλμών καί τών όφρύων καί ίχνη τινά
λευκού, άποδίδοντος τούς βολβούς.
8ί).ΕΑ 1906, σ. 135-139, εϊκ. 3 καί 5.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε.
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συνεπληρώθη, 0,135. Πίν. ΣΤ' 2, άριθ. 2.
δ) Όμοιον τμήμα άναλόγου ειδωλίου, άλλ5 εκ πηλοϋ έρυθροφαίου
και ακαθάρτου, ενώ δ πηλός των α-γ είναι μάλλον καθαρός και ωχρός
κατά την επιφάνειαν του φαίνεται δΤ έμβαπτίσεως των ειδωλίων είς
λουτρόν έπιμελώς παρασκευασθέντος πηλοϋ. Δηλοΰται αίδοιοθϋλακος
καί δχι περίζωμα. Τό πλάσιμον τής μορφής είναι πολύ άτελέστερον
καί τό άνω μέρος φέρει κοιλότητα διά την ένσφήνωσιν τοΰ άνω μέ
ρους τοΰ κορμού, κατά την γνωστήν καί εν Πετσοφοί καί αλλαχού τε
χνικήν τής είς δυο ήμίση κατασκευής. Σωζόμ. μήκος 0,11 μ. Πίν.
ΣΤ' 2, αριθ. 1.
ε) Αριστερός πούς όμοιου προς τά α-γ ειδώλια εξ όμοιου προς
αυτά πηλοϋ, άλλ’ άποιριβέντος καί ως εκ τούτου μάλλον ακαθάρτου
φαινομένου, μεγαλύτερος τό μέγεθος — 0,145 μ. από τής κορυφής τοΰ
μηρού μέχρι τού κάτω μέρους τής κνήμης — των προηγουμένων καί
άνήκων επομένως είς εϊδωλον τουλάχιστον κατά 0,06 μεγαλύτερον τοΰ
α. Δεν άπεικονίσθη.
στ) Τμήμα ποδός, από τού μέσου τοΰ μηρού μέχρι τοΰ μέσου τής
κνήμης, εξ όμοιου καθ’όλα προς τό γ ειδωλίου, άλλ5 έκ πηλοϋ υπερύ
θρου. Σωζ. μήκος 0,08 μ. Δεν άπεικονίσθη.
ζ) ’Αριστερός πούς άνευ τοΰ πέλματος καθ’ όλα όμοιος προς τον
ε, άνήκων όμως είς πολύ μικρότερον εϊδωλον, τουλάχιστον κατά 0,08
μικρότερον τοΰ α. Σωζόμενον ύψος 0,08 μ. Δεν άπεικονίσθη.
η) Δύο άκροι πόδες, των οποίων ό είς, ό μεγαλύτερος, βαίνει επί
ορθογωνίου πλίνθου' τό ήμισυ ταύτης άπεκρούσθη μετά τοΰ άριστεροΰ ποδός' τοΰ μικρότερου άπεκρούσθη ή πλίνθος. Ό μετά πλίνθου
άνήκει εις εϊδωλον όχι μικρότερον τοΰ α. Δεν άπεικονίσθησαν. Σωζόμ.
ύψος τοΰ πρώτου 0,05, πλάτος πλίνθου 0,063. Τοΰ δευτέρου σωζόμ.
μήκος 0,035 μ.
θ) Κεφαλή άνδρικοΰ ειδωλίου έξ έρυθροφαίου πηλοϋ, άποκεκρουσμένη τμήμα τής άριστεράς παρειάς καί τοΰ πώγωνος. Τό εϊδωλον
ήτο πολύ μεγαλύτερον τοΰ α καί τών άνδρικών ειδώλων έκ ΧαμαΓζι.
Οί οφθαλμοί μόλις έδηλώθησαν πλαστικώς. Ή κόμη παρεστάθη πλαστικώς ως εις τό α μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι οί κυματισμοί τών
βοστρύχων άπεδόθησαν μέ μικράς έντομάς' ή πλαστική των άπόδοσις
έγένετο δι5 έπικολληθεισών ταινιών πηλοϋ, τών οποίων μέρος, μάλι
στα κατά τήν κορυφήν τοΰ κρανίου, άπεσπάσθη. Τό επίχρισμα έξηφανίσθη. Ή κεφαλή είχε στερεωθή είς τον κορμόν δι5 έξέχοντος κάτω
θεν έμπολίου. Μήκος 0,065. Πίν. ΣΤ' 2, άριθ. 6.
2) Γυναικών ειδώλια, α) Τό άπό τής όσφύος καί άνω
τμήμα κορμού γυναικός μετά τής κεφαλής (συγκολληθείσης). Διασφζε-
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tat καί ή διπλή ζώνη, μαρτυρούσα δτι τό κάτω μέρος παρίστατο μετ’
έσθήτος όμοιας τών β καί γ καί οΰτω συνεπληρώθη86. "Ισταται
ευθυτενώς άτενίζουσα προς τά εμπρός εις στάσιν λατρευτικήν. Την
δεξιάν χεΐρα, συμπληρωθεΐσαν κατά τον βραχίονα καί τον πήχυν βά
σει τών σωζομένων ιχνών, φέρει προς τον ώμον κάμπτουσα αυτήν
προ τοϋ στήθους- ή παλάμη οίονεί κρατεί τον ώμον. Την άριστεράν
φέρει διαγωνίως προς την ζώνην, καλύπτουσα ουτω διά τοϋ πήχεως
την κοιλίαν. Οί δάκτυλοι έδηλώθησαν άδρώς διά τινων εντομών. Φέ
ρει επιμελή κόμμωσιν μέ πυκνούς βοστρύχους χωριζομένους εις τό μέ
σον διά χωρίστρας καί πλαισιοϋντας εκατέρωθεν τό πρόσωπον" οί
βόστρυχοι οϋτω συγκεντροϋνται ό'πισθεν καί υψηλά εις επιμήκη κρώβυλον, δστις κρατείται εις την θέσιν του περισφιγγόμενος διά ταινίας,
πλατυτέρας καί γωνιουμένης ό'πισθεν, ως νά ήτο έκ μετάλλου. Τά χα
ρακτηριστικά τοϋ προσώπου μόλις άπεδόθησαν πλαστικώς" οί οφθαλ
μοί καί τό στόμα ειχον άποδοθή γραπτώς έπι τοϋ λευκοΰ επιχρίσμα
τος, τό όποιον, ως φαίνεται εκ τών άφθονων αϋτοΰ ιχνών, έκάλυπτεν
ολόκληρον τό άνω μέρος τοϋ κορμοϋ καί την κεφαλήν πλήν τής κόμης,
ήτις πιθανώς ήτο καστανή. ”Αν καί δεν φαίνονται ίχνη περικορμίου
είναι μάλλον αμφίβολον ότι είκονίζετο γυμνή τον άνω κορμόν, άφοϋ
εις τήν περίπτωσιν τοϋ δ τοϋτο έδηλώθη γραπτώς δι’ ερυθρών γραμ
μών. Ή ταινία τοϋ κρωβύλου ήτο επίσης λευκή μέ διακόσμησιν έρυθράν κατά τάς παρυφάς, μέ παράλληλα μέλανα γραμμίδια καθέτως
κύκλφ κατερχόμενα. Πηλός ό συνήθης. Σφζόμενον μήκος τοϋ κορ
μοϋ 0,15. “Υψος ώς συνεπληρώθη 0,265. Πίναξ ΣΤ' 1, άριθ. 4- πλά
γιά δψις εν πίν. Η' 2, άριθ. 4.
β) Τό άπό τής όσφύος καί κάτω τμήμα τού κορμοϋ όμοιου προς τό
προηγούμενον ειδωλίου γυναικός, φερούσης διπλήν ζώνην καί πλατεί
αν έσθήτα, ήτις έμπροσθεν μέν καμπυλοϋται ευρέως πλατυνομένη καί
καταλήγουσα εις τά πλάγια εις τρεις εκατέρωθεν κατακορύφους καί με·
γάλας πτυχάς, ό'πισθεν δέ έπιπεδοϋται τελείως. Ή διπλή ζοϊνη, συμπληρωθεΐσα έν μέρει, περιήρχετο κύκλφ τής όσφύος άνευ διακοπής
καί εις τό αυτό ύψος. Τό τμήμα τοϋτο τοϋ ειδωλίου είναι βαρύ καί
κοΐλον κάτωθεν, είχε δέ, φαίνεται, κατασκευασθή χωριστά, διά νά
προσαρμοσθή έπ’ αύτοΰ ό άνω κορμός. Λόγφ άποτριβής τοϋ λεπτού
επιχρίοντος πηλοΰ καί τοϋ επιχρίσματος κατέστη εμφανής ό υπέρυθρος

8") “Οτι ή έσθής ήτο όμοια άποδεικνύουν τά πλευρικά ίχνη τών πτυχώ
σεων, ιδίως όμως ή κατά τό όπισθεν καί κάτω μέρος τής ζώνης έπιπέδωσις,
σαφώς δηλοϋσα τήν επίπεδον διαμόρφωσιν τής οπίσθιας πλευράς αυτής. Ή
ζώνη καμπυλοϋται μόνον περισσότερον έμπροσθεν καί όπισθεν.
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πλήρης φυλλιδίων μαρμαρυγίου (μίκας) πηλός. “Ιχνη τινά εντός τών
πτυχώσεων καθιστούν πιθανόν ότι ή εσθής ήτο έπίχριστος διά λευκού
χρώματος. Σφζόμενον ύψος 0,35 μ., πλάτος τής εσθήτος κάτω 0,10
μ, Πίν. ΣΤ' 1, άριθ. 1, πλάγιά όψις, πίν. Η' 2, άριθ. 1.
γ) Έκμαγεΐον τού εις τον Μ a r i a n i δωρηθέντος εν Σητείφ και
ύπ’ αυτού δημοσιευθέντος97 ειδωλίου γυναικός, όμοιου προς τά α και
β τύπου. ’Ήδη ό Val. Muller τό συνεσχέτισεν με τό εύρημα Πισκοκεφάλου (αύτ. σ. 12, ύποσ. 5), λόγψ τής μεγάλης προς τό β όμοιότητος. Πράγματι κα'ι διά την στάσιν, τό μέγεθος, την μορφήν τής
εσθήτος, τό βάρος και την εσωτερικήν κοιλότητα ούδεμία αμφιβολία
υπάρχει ότι προήλθεν εκ τού ιερού Πισκοκεφάλου, αφού μάλιστα ή
άπόστασις τού Πισκοκεφάλου από τής Σητείας είναι μόλις 4 χιλιόμε
τρα. Ή θέσις τών χειρών είναι ακριβώς όμοια μέ τήν τού α, και τού
το είναι σαφές, καίτοι ή δεξιά έν μέρει άπεκρούσθη, εκ τών σιρζομένων ιχνών αυτής. Ούτω τό είδώλιον τούτο έπιβεβαιοΐ τήν γενομένην
άποκατάστασιν τού α' ή διαφορά τής εσθήτος από τήν τού β είναι
ότι τό κυρτόν τού φορέματος είναι ό'πισθεν και τό επίπεδον έμπρο
σθεν' αί πλάγιαι όμως πτυχαι είναι ακριβώς όμοιαι. Διαφοράν τινα
παρουσιάζει ή ζά>νη, διότι ό κατώτερος κύκλος ταύτης έχει δεσμόν
έμπροσθεν, τού όποιου τά ά'κρα πίπτουν ελεύθερα μέχρι τού μέσου τής
εσθήτος*88. Σωζόμερον ύψος 0,205, πλάτος τής εσθήτος κάτω 0,10
μ. Πίν. ΣΤ' 1, άριθ. 2' πλαγία όψις πίν. Η' 2, άρ. 2.
δ) Τό άνω μέρος του κορμού γυναικείου ειδωλίου, από τής όσφύος
μέχρι τού λαιμού. Άμφότεραι αί χείρες άπεκρούσθησαν, ή δεξιά τε
λείως ή αριστερά από τό μέσον του βραχίονος, ώστε νά μήν είναι δυ
νατόν νά καθορισθή μετ’ ασφαλείας ή θέσις των- ή στάσις ήτο μάλλον
διάφορος παρά εις τά α και γ, διότι δεν φαίνονται ’ίχνη τών χειρών επί
τού κορμού, πιθανώς δέ ήτο ανάλογος τής τού επομένου ειδωλίου. ’Έ
φερε ποτέ απλήν μάλλον ή διπλήν ζώνην, ως φαίνεται εκ τών επί τής
όσφύος ιχνών αυτής. Ή λάτρις παρεστάθη έγκυος και μέ ανεπτυγμέ
νους ισχυρώς τούς μαστούς, τών οποίων όμως δεν άπεδόθησαν αί θηλαί. Ώς έσημειώθη ήδη, τύποι εγκύων γυναικών εμφανίζονται εις
Πετσοφά89. 90Τό
* διασωθέν τμήμα μορφούται κάτωθεν είς έμπόλιον
διά τήν ενσφήνωσιν είς τό κοίλωμα τού κάτω κορμού". cO κορμός
8Ι) Βλ. ύποσ. 70.
88) Πρβλ. τά κρεμιόμενα άκρα ζώνης τού ύπ’ άριθ. 23 ειδωλίου Πετσοφά.
") BSA IX (1902-3) πίν. XI, 22 καί έτερον άδημοσίευτον Ικ Πετσοφά
παράδειγμα.
90) Τούτο είναι, ώς είπομεν, σύνηθες είς τά ειδώλια Πετσοφά· πρβλ. τό
μνημονευθέν 22.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 03:45:17 EET - 35.170.61.215

Τό Ιερόν Μαζδ καί τά μινωικά 'Ιερά Κορυφής

133

εκαλύφθη διά λευκού επιχρίσματος, διασωζομένου κατά τό πλεΐστον' παρά ταΰτα είναι βέβαιον δτι δεν παρεστάθη γυμνός, διότι
επί τού επιχρίσματος διασφζονται, καίτοι άμυδρώς διακρινόμενα, ίχνη
τής δι’ ερυθρού χρώματος διακοσμήσεως τού περικορμίου' μία ταινία
με μικρά παράλληλα γραμμίδια—πρβλ. την ταινίαν τού κρωβύλου τού
α — διέρχεται διαγωνίως από τής ζώνης καί πλαγίως δεξιά τού δεξιού
μαστού’ ολίγα ίχνη ερυθρών γραμμών διακρίνονται εις τό μεταξύ τών
μαστών κατώτερον μέρος τού στέρνου. Πιθανώς ή μορφή παρίστατο
φέρουσα ανοικτόν καί άφήνον γυμνούς τούς μαστούς περικόρμιον,
δενόμενον έμπροσθεν μέ ιμάντας, ως εις τό εΐδωλον τής Θεάς τών
’Όφεων. Σιρζόμ. μήκος 0,105 μ. Πίναξ ΣΤ' 2, άριθ. 4. Πηλός ερυθρόφαιος.
ε) Τό από τής όσφυος μέχρι τού λαιμού μέρος κορμού γυναικείου
είδωλίου, ίσταμένου είς στάσιν προσευχής καί φέροντος άμφοτέρας
τάς χεΐρας γωνιουμένας προς τό κάτω μέρος τού στήθους. Ή αριστε
ρά χειρ είναι άποκεκρουσμένη από τού ώμου, διεκρίνοντο δ'μως σα
φώς τά σημεία επαφής επί τού κορμού δι’ ών συνεπληρώθη. Ελλεί
πουν Ιπίσης αί άκραι χεΐρες. Ή μορφή φέρει περικόρμιον πλαστικώς
δηλωθέν, ευρέως ανοικτόν τριγωνικώς είς τό στήθος, χωρίς δμως νά
άφήνη γυμνούς τούς μαστούς, οί όποιοι διαφαίνονται υπό τό ύφα
σμα 81. Τήν δσφύν περισφίγγει διπλή ζώνη, ολίγον συμπληρωθεΐσα,
όμοια τής τών α-δ. Ή κεφαλή ειχεν ένσφηνωθή είς τον κορμόν δι’
εμπολίου, ώς φαίνεται από τό κατά τον λαιμόν κωνικόν κοίλωμα’ δι’
όμοιου εμπολίου—διαφαινομένου κάτω τής ζώνης—ενεσφηνώθη καί ό
άνω κορμός καί κατόπιν προσετέθη ή διπλή ζώνη, έξασφαλίσασα ούτω
τήν σύνδεσιν. Πηλός έρυθρόφαιος, σκοτεινοτέρου ή είς τό προηγούμενον χρώματος. Σφζόμενον ύψος 0,085. Πίν. ΣΤ' 2, άρ. 5.
στ) 'Ωραία κεφαλή είδωλίου γυναικός μέ υψηλήν άναδεδεμένην
κόμμωσιν. Είναι ή υπό Val. Muller δημοσιευθείσα88, τής όποιας
ούτος παραθέτει λεπτομερή περιγραφήν καί ερμηνείαν τής κομμώσεως, γενομένην υπό τής δεσπ. Ε. J a s t r o w. 'Ως έσημειώθη ανω
τέρω, τήν συσχετίζει μέ τά λοιπά αναθήματα, τά όποια κατά τό ση
μείωμα τού Rodenwaldt χρονολογεί είς τήν ΜΜΙ εποχήν.
’Ανήκει προφανώς εις είδώλιον όμοιου προς τό α τύπου καί είναι έκ
τού αυτού πηλού. Ή διάπλασις τών χαρακτηριστικών τού προσώπου
είναι ακριβώς όμοια, μόνον ενταύθα διατηρείται άριστα ή λεπτή ρίς.* 9
81) Άνάλογον δήλωσιν περικορμίου, άφήνονιος δμως γυμνούς ιούς μα.
στους’ βλέπε έκ Πετσοφα BSA IX, πίν. XI, άριθ-. 23.
9S) Βλ. σημ. 72. Τήν κεφαλήν άνεδημοσίευσαν οί Bossert καί Hut
chinson βλ. σημ. 72 καί 74.
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Οι πλαισιοϋντες την κεφαλήν βόστρυχοι είναι καθ’ όλα όμοιοι μέ
τούς τοΰ α, αλλά και ή καθόλου κόμμωσις βασίζεται εις την αυτήν
αρχήν, τον διαχωρισμόν είς τό μέσον διά χωρίστρας, τήν άνάσυρσιν
προς τά άνω και συστροφήν είς κρώβυλον τής κόμης καί τήν άνάδεσίν της διά ταινίας93. 'Η ερμηνεία τής Jastrow δεν φαίνεται καθ’
όλα ακριβής. Ό συρμός τής κομμώσεως ήτο μάλλον δ ακόλουθος : Ή
κόμη έχωρίζετο κατά τό πρόσθιον μέρος διά χωρίστρας είς τό μέσον,
οί δέ πλόκαμοι, διερχόμενοι άνω τών ενταύθα πλαστικούς δηλωθέντων
ώτων, έκτενίζοντο προς τά όπίσω, όπου έστερεοϋντο αναμεταξύ των
οί δεξιοί καί οί αριστεροί, σχηματίζοντες μικρόν δεσμόν εις τό κάτω
μέρος' τό κύριον μέρος τής κόμης, περί τό κέντρον, έκτενίζετο κεχωρισμένως προς τά άνω καί κατενέμετο κύκλφ είς δέσμας, τών όποιων
αΐ πρόσθιοι, ήσαν, ως είναι φυσικόν, παχύτεροι' τά άκρα τούτων
έγυρίζοντο είτα προς τά έσω, προς τό κέντρον τής κεφαλής, όπου καί
εστερεοϋντο, φαίνεται, διά σφηκωτήρος' μικρόν άκρον τών πλοχμών
τούτων είναι φανερόν εις τό μέσον καί μάλλον προς τά όπίσω. Είναι
μάλλον άπίθανον ότι εχρησιμοποιεΐτο στερεόν ύπόβαθρον (τουπές)94'
τό πιθανώτερον είναι ότι ή κόμμωσις άπετελεΐτο αποκλειστικούς έκ
τής πλούσιας κόμης' ίσως όμως νά έχρησιμοποιοϋντο έσωτερικώς καί
τολΰπαι τριχών, τάς οποίας αείποτε αϊ γυναίκες συνηθίζουν νά χρησι
μοποιούν διά νά συμπληρούν καί τήν πλουσίαν ακόμη κόμην των. "Ινα
κρατηθή 6 υψηλός καί ευρύς κρώβυλος περιεσφίγγετο διά πλατείας
9") Όμοία μικρά καί χονδροειδώς άποδοθεΐσα κεφαλή, μέ άνάλογον υψη
λήν άναδεδεμένην διά ταινίας κόμμωσιν,

άπόκειται είς τό Μουσεΐον Ηρα

κλείου ύπ’ άριθ. ευρετηρίου 4849, αδημοσίευτος. Είναι ανακριβές τό ύπό τοΰ
Muller σημειωθέν ότι άνάλογον κόμμωσιν φέρει ή έκ Τυλίσου ΜΜΙ κεφα
λή ΕΑ 1912, σ. 229, άρ. 1 (—Tylissos a l’epoque minoenne, Paris 1921, σ.
72, είκ. 37, 1' οπίσθια δψις : Tylissos, Villas minoenne, Paris 1934, πίν.
XXXI, 2 δεξιά. Τό έν καταγραφή μετ’ αυτής άποδοθέν είναι διάφορον ειδώ
λων καί έσφαλμένως παρετέθη ώς πλαγία δψις τοΰ αΰτοϋ). Ή κεφαλή αϋτη φέ
ρει οΰχί κόμμωσιν, αλλά περίτεχνον πέτασον, έξ οριζοντίων ταινιών άποτελούμενον, εκατέρωθεν διά ταινιών έπίσης πλαιοιουμενον καί φέροντα άνω κροσσωτήν άπόληξιν είς τήν όπισθίαν έπιφάνειαν, έσωτερικώς, ελίσσονται τρεις έλι
κες, διακοσμητικά μάλλον έπιθήματα τοΰ πετάσου παρά πλοκαμίδια τής κόμης.
Ή παριστανωμένη γυνή φέρει πελώρια υπό μορφήν κρίκων ένώτια.
94) Τήν έκδοχήν ταΰτην ΰπεστήριξεν ή Jastrow, καί, ώς μοί άνεκοίνωσεν, ό κ. Μαρινάτος, θεωρών μάλιστα ανάλογα υπόβαθρα κομμώσεως τά χρυσά
έκ Τίρυνθος πλέγματα (προφανώς τά μετ’ ήλέκτρου τοΰ γνωστού θησαυροΰ «Αthen. Mitteil,» LV (1930), παρενθ. πίν. XXX καί XXXI). Ή ερμηνεία είναι
αξία ιδιαιτέρας προσοχής, αφήνει όμως άνεξήγητον τήν έκ τόσον πολυτίμων
υλών κατασκευήν των, άφοΰ μετά τήν έπ’ αυτών στερέωσιν τοΰ κρωβύλου καθί
σταντο αθέατα.
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ταινίας κατά πάσαν πιθανότητα μεταλλικής (βλ. ανωτέρω). Ύπ’ αυτήν
έσύροντο μικρά βοστρυχίδια έκ τής προς τά δπίσω έκτενισμένης κό
μης. [’Ανάλογα βοστρυχίδια διακρίνει τις υπό τον πέτασον τής έκ
Τυλίσου ΜΜΙ κεφαλής]. Τό επίχρισμα τής κεφαλής έχει έξαφανισθή'
δμως διασφζονται ελάχιστα ίχνη τά όποια μαρτυρούν δτι τό πρόσωπον και ή ταινία ήσαν διά λευκού κεχρωσμένα, ή δέ κόμη διά καστανομέλανος. Ή ανωτέρω περιγραφή είναι ικανή νά πείση δτι ή ωραία
κεφαλή δεν δύναται νά διαχωρισθή από τήν κεφαλήν τού α καί τάς
αμέσως κατωτέρω περιγραφομένας. Ή έκ τού σύνεγγυς μάλιστα πα
ραβολή των χαρακτηριστικών τού προσώπου, των λεπτομερειών καί
τής τεχνικής τής κομμώσεως, δεν αφήνει ουδέ τήν παραμικροτέραν
αμφιβολίαν95. Έκ τούτου καταφαίνεται ή μοναδική σημασία τού αν
τικειμένου τούτου, τής ώραιοτέρας, καθ’ δσον γνωρίζω, πηλίνης μινωικής κεφαλής. Πηλός απολύτως δμοιος μέ τον τών ειδωλίων α καί
γ. “Υψος 0,08 μ. Πίν. ΣΤ' 2, άρ. 7 καί Η' 1" πλαγία όψις, πίν. Η'
2, άριθ. 6.
ζ) Κεφαλή γυναικείου ειδωλίου, όμοια τής τού α. Ή κόμη άπεδόθη δλιγώτερον έπιμελώς καί οι βόστρυχοι άποσπασθέντες άφησαν
μικράς αύλακας, αϊτινες δεικνύουν δτι έχωρίζοντο υύτοιείς τό μέσον, άνω
τού μετώπου, διά χωρίστρας. Τού κρωβύλου έσώθη μόνον ή βάσις,
αλλά συνεπληρώθη οΰτος ασφαλώς κατά τό α. Σφζονται λείψανα τού
λευκού έπιχρίσματος τού προσώπου. “Υψος τής κεφαλής Ο,Οδδ, μετά
τού κρωβύλου, ως συνεπληρώθη, 0,08. Πίν. ΣΤ' 2, άριθ. 9' πλαγία
δψις πίν. Η' 2, άριθ. 8.
η) "Ομοια κεφαλή έπιμελεστέρας κατασκευής. "Η πλαισιούσα τό
μέτωπον κόμη είχε άποδοθή διά πλαστικών πλοκαμιδίων, ως εις τό α
άλλ’ ή χωρίστρα τού μέσου δεν είναι σαφής. "Ο κρώβυλος συνεπλη
ρώθη έξ ολοκλήρου. “Υψος τής κεφαλής άνευ τού κρωβύλου Ο,ΟδΒ,
μετ’ αυτού 0,073. Πίν. ΣΤ'2,άρ. 8' πλαγία δψις πίν. Η' 2, άρ. 7.
θ) "Ομοια κεφαλή έκ μάλλον ακαθάρτου πηλού, διαβεβρωμένη τό
πρόσωπον καί άποκεκρουσμένη μέρος τού κρανίου, ως καί τό πλεΐστον
τού κρωβύλου. “Υψος σφζόμ. Ο,Οδδ. Πίν. ΣΤ' 2, άριθ. 1Τ πλαγία
δψις πίν. Η' 2 άριθ. 10.
ι) Γυναικεία κεφαλή έκ πηλού κεραμόχρου, ολίγον άποκεκρουσμένη
9δ) Ώς έσημειώθη ήδη πολλαί

άμφιβολίαι προεβλήθησαν διά τήν χρονο-

λόγησιν τής κεφαλής. Ό Hutchinson, αύτ. 43 καί άλλοι έθεώρησαν ώς
ελληνικών χρόνων. ’Αμφιβολίας εϊχεν έκφράσει, καθ’ δσον ενθυμούμαι άρχικώς
καί δ Μαρινάτος. Ό Bossert, αύτ., σ. 31 σημειοΐ: «Nicht mittelminoisch
I, wie Muller anqibt sondern Endes spatminoisch I. Vgl dazu Jahrb. d. arch.
Inst. 1915, s. 277 Anm. 2».
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τον δεξιόν κρόταφον. Τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου κα'ι ή κόμη
άπεδόθη άδρώς. Οί οφθαλμοί έδηλώθησαν ελαφρώς πλαστικοί. 'Η
προέχουσα σιαγών δίδει έκ πρώτης ό'ψεως την εντύπωσιν δτι πρόκει
ται περί ανδρικής κεφαλής μετά πώγωνος96, άλλ= ή κόμμωσις δεν
αφήνει αμφιβολίαν δ'τι πρόκειται περί γυναικός: υπάρχει δ αυτός
κρώβυλος ώς εις τά α, ε-θ, αλλά μάλλον κωνικώς προς τά άνω καί
ολίγον προς τά δπίσω μορφουμενος καί συγκροτούμενος δι" ανάλογου
ταινίας. Τό όπισθεν είναι άδρότερον επεξειργασμένον. Τό επίχρισμα
έξηφανίσθη. "Υψος 0,07. Πίν. ΣΤ' 2, άριθ. 10" πλαγία δψις πίν.
Η' 2, άρ. 9.
ια) Δεξιά χειρ άποσπασθεΐσα εκ γυναικείου ειδωλίου άναλόγου
φαίνεται, προς τό α τύπου, καί ομοίως προς τό δεξιόν τής δσφύος
καμπτόμενη καί συστρεφόμενη. Μήκ. 0,06. Δεν άπεικονίσθη.
Β) Ζ φ δ ι α.
Μεταξύ τών αναθημάτων τοϋ Τεροϋ Πισκοκεφάλι αντιπροσωπεύε
ται κυρίως εν μόνον είδος καί τούτο εκ πρώτης ό'ψεως άλλόκοτον
(Πίν. Ζ' 1, άριθ. 1, 5, 8-10) τό οποίον όμως άνεγνωρίσθη υπό τοϋ
Καθηγητοϋ Μαρινάτου τή βοηθείφ ειδικών. “Οτι έπρόκειτο περί κολεοπτέρου τής οικογένειας τών φυλλοκεράτων, είδος κανθάρου, ήδύνατό
τις εύχερώς νά διαγνώση εκ τής συνολικής μορφής τοϋ σώματος,
ωοειδούς τό σχήμα καί πεπλατυσμένου κάτωθεν, καί τής διαχαράξεως
κατά την περιφέρειαν καί την ράχιν γραμμών, άποδιδουσών τον δια
χωρισμόν τών φυλλοκεράτων 97. Καί τά πέντε άνευρεθέντα ομοιώματα
έχουν τά αυτά γενικά χαρακτηριστικά, δήλωσιν τών φυλλοκεράτων,
πόδας άνά ζεύγη, κάτωθεν εκφυόμενα καί πλαγίως προς τά εμπρός
καί δπίσω διευθυνόμενα98, επιπεδουμένην έμπροσθεν κεφαλήν καταλήγουσαν εις πλατύ τοξωτόν καί δδοντωτόν ή μάλλον πριονωτόν ρόγ
χος καί τέλος κέρας προς τά άνω κυρτούμενον, σχετικώς μέ τό σώμα
ίσχυρώς άνεπτυ/μένον. Τό τελευταϊον τοΰτο έβοήθησεν ιδιαιτέρως εις
την άναγνώρισιν τοϋ είδους, τό οποίον φέρει τό δ'νομα εξ αυτού τού
9β) Ό πρώτος δημοσιεύσας V. Κ. Muller, αύτ.,
τήν περιγράφει: «bartiger Kopf mit Mutze»'

β.

12, όποσ. 5 άρ. 5

όμοίως ώς ανδρικήν τήν έξέλα-

βον οί έκ Σητείας άποστείλαντες (βλ. άνωτέρω σημ. 73).
97) *0 διαχωρισμός τών φυλλοκεράτων

διακρίνεται

καί εις τά δ καί ε τά

όποια φέρουν παραλλήλους έπ’ αυτών χαράξεις.
98) Επειδή οι πόδες ήτο δύσκολον τεχνικώς νά κατασκευαστούν έξέχοντες
άπεδόθησαν διά πλαστικών ταινιών προσκεκολλημένων επί τού σώματος· πάρε·
στάΟησαν

δέ 4 ζεύγη ή 2 μόνον, τών άλλων δύο άποδοθέντων γραπτώς, ή

άπλοποιήθησαν εις 4 μικράς αποφύσεις. Εις έν τών παραδειγμάτων παρελείφθη όλως ή δήλωσίς των.
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χαρακτηριστικού, ως και εκ τής ίδιότητος τού ζωυφίου να ορύσσει δια
τού ισχυρού ρόγχους, τού κέρατος και των ως άσπάλακος ποδών του
την γήν. Ό ορυκτής 6 ρινόκερως (oryctes nasicornis) είναι μέγας
κάνθαρος με επίμηκες και ισχυρόν σώμα, τού οποίου τό μήκος φθάνει
τά τέσσαρα εκατοστά, χρώματος στίλβοντος καστανοφαίου καί έχων
ακριβώς εκείνα τά κύρια χαρακτηριστικά τά όποια άπεδόθησαν υπό
τών μινωιτών πηλοπλαστών' ως καί ή χαρακτηριστική προς τά άνω
προεξοχή κατά τήν ενωσιν τής κεφαλής με τό θωρακισμένον σώμα
άπεδόθη εις τά μεγαλύτερα α καί β. Τό ρύγχος παρεστάθη ως είναι
πράγματι, κινητικόν, πότε ύψούμενον — ως εις τό ε—πότε προτεινόμενον—ως εις τό δ—πότε προς τήν γήν εστραμμενον—ώς εις τά α, β,
καί γ. Τό ζωΰφιον είναι σύνηθες εις τούς κήπους, ό'που ή νύμφη του
επιφέρει σημαντικός βλάβας
Τό τελευταΐον τούτο γεγονός ερμηνεύει
τήν παρουσίαν του είς τό ιερόν: ή βλαπτική του ίδιότης έπρεπε νά εξ
ουδετερωθώ, δπως άλλων ζώων, τής ίκτίδος π.χ., διά τής άναθέσεως,<ι0. Τά είδικώτερα στοιχεία τών άνευρεθέντων πέντε ζωυφίων εί
ναι τά ακόλουθα:
α) Σώμα εντόνως ωοειδές, κεφαλή επίπεδουμένη επικλινώς, οδον
τωτόν ρύγχος έφαπτόμενον τού εδάφους, κέρας άνεπτυγμένον κατά τό
μέσον τής επιπεδώσεως τής κεφαλής, άρτίως διασφζόμενον, προεξοχή
αΰχένος άποκρουσθεΐσα, χαρακτή δήλωσις “τών φυλλοκεράτων, τέσσα
ρα ζεύγη ποδών προς τά πρόσω καί όπισθεν διευθυνόμενα, προσκεκολλημένα επί τού σώματος καί με μικράς εντομάς άποδοθέντα, οπή
όπισθεν κατά τήν ενωσιν τών φυλλοκεράτων. Πηλός ώχρόφαιος. Επί
χρισμα καστανομέλαν, έξίτηλον κατά τό πλεΐστον. Μήκος μετά τού κέ
ρατος 0,105 μ. Πίν. Ζ' 1, άριθ. 10.
β) "Ομοιον μικρότερον. Διασώζεται ή προεξοχή επί τού αύχένος.
Τό κέρας συνεπληρώθη, άλλ’ έσφζετο ή βάσις του, Μόνον δύο ζεύγη
ποδών προς τά έμπροσθεν διευθυνόμενα. Μήκος άνευ τού κέρατος
0,075. Πίν. Ζ' 1, άριθ. 8.
γ) “Ομοιον καθ’ όλα προς τό α. Ή εξοχή τού αύχένος, αν υπήρχε,
άπετρίβη. Τό κέρας συνεπληρώθη. Μήκος άνευ τού κέρατος 0,095.
Πίν. Ζ' 1. άριθ. 9.

") Δέν πρόκειται περί τοϋ επίσης καταστροφικού διά τούς κήπους ζωυ
φίου τό όποιον είναι γνωστόν είς τήν Κρήτην μέ τό όνομα «:τερτοίκονπας». Δέν
γνωρίζω τό σημερινόν όνομα τοϋ όρύκτου είς τήν νήσον. Μέ έβεβαίωσαν ότι
δέν είναι σπάνιος κατά τήν εποχήν τής άνοίξεως είς τούς κήπους.
10°) Πρβλ. τήν ερμηνείαν του Myres BSA IX σ. 381, οστις προσάγει
άνάλογα έξ άλλων ιερών, ζώων δηλ.

βλαπτικών, τών οποίων έπεζητεϊτο νά

εξουδετερωθή δι’ άναθέσεως ή βλσπτική ενέργεια.
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δ) "Ομοιον ζωΰφιον διαφόρου πως τόπου: ή κεφαλή κυρτοΰται
περισσότερον και διανοίγεται εις προτεταμένον τοξοειδές οδοντωτόν
ρόγχος. Έσφζοντο τά ίχνη τοϋ επ’ αυτής κέρατος, εξ ών τοϋτο συνεπληρώθη. Παράλληλος χάραξις κατά μήκος των φυλλοκεράτων, των
οποίων όμως δ διαχωρισμός σημειοϋται διά βαθυτέρας εντομής. Έσωτερικώς κοΐλον με οπήν τής κοιλότητος κάτωθεν. Πόδες δεν έδηλώθησαν. Πηλός φαιός. Μήκος άνευ τοϋ κέρατος 0,08. Πίναξ Ζ' 1,
άριθ. 5.
ε) "Ομοιον μικρότερον πλήρες, αλλά μέ τό ρόγχος άνορθουμενον,
ούτως ώστε νά κοιλαίνεται ή κάτω τουτου επιφάνεια τής κεφαλής.
3Οπή διασφζομένη εις τό σημεΐον δπου θά έπρεπε νά ήτο τό κεράς
άποδεικνυει δτι τοϋτο ήτο ένθετον, στερεουμενον εντός τής οπής (δεν
συνεπληρώθη). Έλαφραι έπιμήκεις αποφύσεις έν μέρει άποκρουσθεΐσαι εις τήν θέσιν των ποδών κάτωθεν. Μήκος 0,06. Πίν. Ζ', άριθ. 1.
“Οτι άνάθεσις τοϋ είδους τουτου τών κολεοπτέρων δεν ήτο παν
τελώς ξένη προς τό ιερόν τοϋ Πετσοφα άποδεικνόεται έκ τής εις αυτό
παρουσίας ομοιωμάτων οια τά 60, 62, 68 καί 80101. 'Ο δημοσιευσας
ταΰτα δεν ήδυνήθη, ως είναι φυσικόν, νά τά προσδιορίση, αλλά νΰν διά
τής συγκρίσεως δόναται νά βεβαιωθή τις σχεδόν μετ’ ασφαλείας, δτι
πρόκειται περί ζωυφίων τοϋ αύτοΰ γένους τών κολεοπτέρων. Εις τό
60 άπεδόθη σαφώς και υπερβολικούς πως τό κέρας, οί οφθαλμοί, αί
χαραγαί τοϋ διαχωρισμοϋ τών φυλλοκεράτων, καί τό όδοντουμενον
ρόγχος’ οΐ πόδες σχεδόν άπετρίβησαν. Εις τό μικρότατον 62 άπεδόθησαν παράλληλοι χαραγαί, οϊαι εις τά ήμέτερα δ καί ε, λακκίδια αντί
οφθαλμών, έτερον δε λακκίδιον σημειοΐ ίσως τήν θέσιν τοϋ άποκρουσθέντος κέρατος. Εις τό μικρόν 63 άπεδόθησαν επίσης τρεις παράλλη
λοι χαραγαί επί τής ράχεως, πλαστικοί οφθαλμοί, τό μικρόν έξαρμα
τοϋ αϋχένος, καί οι μόλις έξέχοντες πόδες. Διακρίνει τις τήν θέσιν τοϋ
άποκρουσθέντος κέρατος. Τέλος καί τό ευμέγεθες—μήκ. 0,085—σχε
δόν δσον τά ήμέτερα α-γ υπ’ άριθ. 80 θά άνήκη ασφαλώς είς τήν
αυτήν οικογένειαν, αν λάβη τις ύπ’ δψει τό εν γένει σχήμα τοϋ σώ
ματος, τό είς τήν κορυφήν εξέχον κατά τό πλειστον δμως άποκρουσθέν κέρας, τό προέχον ολίγον τοξοειδώς ρόγχος, τον διαχωρισμόν κε
φαλής καί σώματος δΤ απλών χαρακτών τοξοειδώς γραμμιδίων καί
τήν άνάλογον, αλλά συγκλίνουσαν διάταξιν τών χαρακτών γραμμών
τής ράχεως" οί πόδες είναι βραχείς καί μόλις διαφαίνονται υπό τό
101) BSA IX, πίν. XIII. Τά 80, 62, 63 προσήγαγεν ώς ανάλογα τοϋ έκ
Πισκοκεφάλου άκανθοχοίρου ό Hutchinson, BSA XL, ο. 43. *0 Myr e s Ιξέλαβεν τά 60, 62, 63 ώς λαγούς μέ συνεπτυγμένα ή ατροφικά ώτα καί
τό 80 ώς ομοιον ζφον ή μάλλον ώς ακανθόχοιρον (hedgehog).
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βαρύ σώμα, to όποιον είναι κοΐλον κάτωθεν, ως εις τό ήμέτερον δ.
Μέ τά έκ Πετσοφα και Πισκοκεφάλου ζωύφια θά έδει νά συσχετισθή τό εκ τής νησΐδος Ψείρας εκ κρυσταλλικού λίθου αντικείμενου,
τό άπεικονισθέν υπό τού Doro Levi καί ύπ° αυτού προσδιορισθέν
ώς τέττιξ 102. * *Παρά
* * * 108
την σχηματοποίησίν του, συνήθη εις τά εκ λίθου
ομοιώματα, αναγνωρίζει τις τό αυτό κολεόπτερον εκ τής εν γένει μορ
φής τού σώματος, τής διασταυρούμενης καί κύκλφ περιθεούσης χαράξεως, διαχωριστικής, ως εϊπομεν, τών φυλλοκεράτων. Μικρά κοιλότης
εις την θέσιν τού κέρατος ίσως δΰναται νά ερμηνευθή μέ την ένθεσιν
τούτου, ως εις τό ήμέτερον ε. Τό μήκος τού έκ Ψείρας κολεοπτέρου
είναι 0,052 μ.
Έκτος ενός άλλου μικρού πήλινου ζωδίου, παριστώντος ίσως κΰνα
ή πρόβατου—μήκους 0,043, ενταύθα Πίν. ΖΊ, άρ. 6— ούδέν ομοίωμα
ζώου άλλου είδους εύρίσκεται μεταξύ τών εις τό Μουσεΐον Ηρα
κλείου περιελθόντων εκ Πισκοκεφάλου αναθημάτων. Τούτο ίσως δεν
φαίνεται τυχαΐον, άλλ’ έχει ίσως σχέσιν μέ τό είδος τών αναθέσεωντούτο πάντως δέν είναι δυνατόν νά βεβαιωθή προ τής συστηματικής
τού χώρου άνασκαφής, ήτις οπωσδήποτε επιβάλλεται νά γίνη.
Έκ τών άνευρεθέντων προκύπτει ότι ό γενικός χαρακτήρ τού ιερού
δέν είναι διάφορος τού χαρακτήρος τών άλλων ‘Ιερών Κορυφής. Ή
χρονολογία είναι ή αυτή καί τούτο εξάγεται έκ τής ακριβούς αντιστοι
χίας ωρισμένων τύπων, τόσον έκ τών ειδωλίων τών λατρευτών δσον
καί τών περιέργων ζωδίων- αν ύπάρχη χρονολογική διαφορά, δέν θά
είναι σημαντική: θά ήδύνατο απλώς νά συζητηθή αν ταύτα ανήκουν
είς την ΜΜΙα ή την ΜΜΙβ φάσιν- αλλά καί ή διάκρισις τών φάσεων
τούτων δέν είναι καθόλου σαφής, είς την ανατολικήν μάλιστα Κρή
την, καί ή χρησιμοποίησις τού ιερού είναι δυνατόν νά είχε παραταθή
έπί μακρότερον χρόνον. Ή φύσις του ως υπαιθρίου ιερού δέν είναι
δυνατόν νά βεβαιωθή προ τής άνασκαφής του- φαίνεται δμως πιθανή
τόσον έκ τής θέσεώς του έπί τής κλιτύος τού λόφου, δχι πολύ κάτω
τής κορυφής, δσον καί έκ τού γεγονότος δτι δέν έξηκριβώθη ή κατά
χώραν ύπαρξις λειψάνων κτηρίων 10Β.
Ενδιαφέρουσα είναι ή στάσις τής απονομής λατρείας, διάφορος
102) D. Levi, Arcades, «Annuario d. Scuola Ital.» X-XII (1927-9),
σ. 524, εΐκ. 604. Είς τό ζωΰφιον δέν φαίνεται νά έδηλώθησαν οφθαλμοί ή
στόμα· ή κεφαλή, έκ τής συγκρίσεως πρός τά άλλα άποδεικνύεται οτι εύρίσκεται πρός τό όξυνόμενον

μέρος. Ή χάραξις, ή άποδίδουσα τά φυλλοκέρατα,

διασταυροϋται σχεδόν περί τό μέσον καί συνεχίζεται πάλιν διασταυρουμένη
κάτωθεν, έπί τής έπιπέδου βάσεως.
108) Βλ. ανωτέρω, σ. 128, ΰποσ. 82.
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εν πολλοΐς τής εις άλλα ‘Ιερά Κορυφής σημειωθείσης: αί γυναΐκέ
φέρουν την μίαν χεΐρα προς τον ώμον, την έτέραν διαγωνίως πρό^
την δσφΰν, ούτως ώστε ή μία χειρ καλύπτει τους μαστούς καί ή ε.
τέρα την κοιλίαν' θά έλεγέ τις δτι τούτο σημαίνει προστασίαν τών
ζωνών μητρότητος, αν ή στάσις τού ανδρικού ειδωλίου δεν ήτο ανά
λογος πως: ή δεξιά χειρ τούτου φέρεται προς τον ώμον ή δε έτέρα ε
φάπτεται τού καρπού τής πρώτης. Άνάλογον θέσιν χειρών εμφανί
ζει τό εκ τής περιοχής Σητείας γυναικεϊον εΐδωλον τής Συλλογής
Γιαμαλάκη (βλ. κατωτέρω). "Ομως δύο ειδώλια γυναικών, τά τού πίν.
ΣΤ' 2, άριθ. 4 καί 5, εμφανίζουν διάφορον στάσιν, φέροντα άμφοτέρας τάς χεΐρας γωνιουμένας κάτωθεν τών μαστών.
"Ολως εξαιρετικήν σημασίαν έχουν τά ειδώλια Πισκοκεφάλου διά
την μελέτην τού συρμού ενδυμασίας καί κομμώσεως κατά την παλαιόανακτορικήν περίοδον.
Β' ‘Ιερά Κορυφής Κεντρικής Κρήτης.
1) ‘Ιερόν Προφήτη Ή λ ί α Μαλίων. Έπί κωνικού,
όχι πολύ υψηλού λόφου νοτίως τού χώρου τής μινωικής πόλεως παρά
τά Μάλια, εγένοντο μικραί δοκιμαι υπό τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής
Σχολής, τών οποίων άτυχώς τό αποτέλεσμα δεν εδημοσιεύθη 104. Φαί
νεται δτι αυτή ή άνασκάπτουσα Σχολή δεν επείσθη απολύτως δτι πρό
κειται περί ιερού. Έκ τού συντόμου είδησεογραφικού σημειώματος
τού δημοσιευθέντος τό 1928 105 άρυόμεθα τά ακόλουθα : ‘Ο λόφος,
φαίνεται, έχρησιμοποιήθη ταυτοχρόνως ως «βίγλα» καί ώς ‘Ιερόν Κο
ρυφής άνάλογον τού Γιούκτα 10β. Τοίχος άντερεισματικός ή περίβολος
τεμένους ύφίσταται κατά τήν βορείαν κλιτύν με περίεργον είσοδον
βαθμηδόν μειουμένην καί επικλινή άνοδον προς ύψηλότερον επίπεδον.
Ώρισμένα λείψανα κτηρίων, ώς πιστεύει δ Demargne, είναι
οικοδομήματος ΜΜΙ χρόνων (ιερού;). Έπί τόπου άνευρέθη εις πίθος,
θαλάσσια δστρεα καί έν μικρόν πήλινον ανάθημα, διά τό όποιον δ δημοσιεύσας τό σημείωμα διερωτάται αν πρόκειται περί άκανθοχοίρου,104 *
104) Ευχαριστώ εντεύθεν τόν συνάδελφον Gallet de Santerre διά τάς
πληροφορίας τάς οποίας μοί παρέσχεν.
,οδ) BCH 52, 1928, σ. 505, υπό Ρ. Demargne. Έκ τούτου παρέθεσεν
απλήν αναγραφήν ό Pendlebury, αύτ. σ. 102, 123 καί

Ch. Picardi

αΰτ., σ. 69 καί 131. Τό τελευταίου σημειούμενον παρά τήν Λατώ τήν Έτέραν
(σημ. Γούλαν) ιερόν δέν άποδεικνύεται δτι είναι μινωικόν "Ιερόν Κορυφής.
"Απλήν μόνον αναγραφήν άτυχώς περί δύο Ιερών παρά τόν Γουλάν εχομεν :
BCH XXV (1901), σ. 305.
Ι0β) "Ως «βίγλα» καί "Ιερά Κορυφής ταυτοχρόνως έχρησιμοποιήθησαν πι.
θανώς καί αί κορυφαί τοϋ Έντίχτη (βλ. Pendlebury, αύτ., σ. 102), τοΰ
Καρφιού καί ίσως (βλ. κατωτέρω) τοϋ Χριστού τών Άστερουσίων.
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οπωσδήποτε όμως και εκ τών άνευρεθέντων ό άνασκάψας τείνει νά
πιστεύση δτι πρόκειται περί ΜΜ1 'Ιερού Κορυφής.
Καίτοι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι πολύ ολίγα, δμως, βάσει τής
έξ άλλων ιερών κτηθείσης πείρας, δύναταί τις νά εΐπχ) μετά βεβαιότηιος δτι πρόκειται πράγματι περί 'Ιερού Κορυφής. Φαίνεται δμως δτι
εξηρευνήθη μόνον τό οικοδόμημα, τό όποιον ίσως νά άνήκη μάλλον
εις την ΜΜΙΙΙ περίοδον, ως τά επί τού Γιουκτα και εις Πετσοφά
κτήρια, καί όχι ό υποκείμενος βράχος και τά χάσματα αυτού. Έκ
τούτου ίσως ή σπάνις τών αναθημάτων ό «ακανθόχοιρος» άνευ αμ
φιβολίας ανήκει εις την κατηγορίαν τών δημοσιευθέντων παραδειγμά
των τού κολεοπτέρου «όρύκτου τού ρινόκερω» καί αποτελεί σαφή ενδειξιν τού χαρακτήρος τού 'Ιερού. 'Οπωσδήποτε συστηματικωτέρα εξερεύνησις τού χώρου επιβάλλεται.
2) 'Ιερόν Έντίχτη Λασιθίου. Ώς πιθανή θέσις ιε
ρού άναφέρεται υπό τού Pendlebury είςτό περί τής ’Αρχαιο
λογίας τής Κρήτης εργον του 107 ή κορυφή τού Έντίχτη, ενός τών δε
σποζόντων τού οροπεδίου τού Λασιθίου υψωμάτων τού συγκροτήμα
τος τής Δίκτης109 έναντι τού χωρίου Μοχός Πεδιάδος δπου τό έτος
1935 παρετήρησε λείψανα κτηρίου κα'ι όστρακα- οΰτος άπέκλεισεν ως
όλιγώτερον πιθανήν τήν Ικδοχήν δτι εκεί εκειτο πύργος παρατηρητήριον (βίγλα) ελέγχων κατά τήν μινωικήν εποχήν οδόν, ήτις δμως δεν
φαίνεται πιθανόν δτι διήρχετο εκεί πλησίον 109. Ή άποψις τής ύπάρ“”) Pendlebury, έ.ά., σ. 102, 124.
los) Μετά τήν άνακάλυψιν τοϋ Δικταίου Ίεροϋ τοΰ Διάς εις τήν περιοχήν
τοΰ Παλαικάστρου τής

Άνατολ. Κρήτης πολλοί έρευνηταί καί Ιστορικοί, με

ταξύ τών όποιων oiBosanquet, Beloch, Μαρινάτος καί Hut
chinson (ό τελευταίος έν BSA XI* (1939-40), σ. 62-63) έτοποθέτησαν τήν
άρχαίαν Δίκτην εις τήν Ανατολικήν Κρήτην (Στειακά Βουνά, μάλιστα τό Μό
δι). Ή ταύτισις αυτή δέν αποκλείει παλαιοτέραν χρήσιν τοΰ ονόματος, ή ακό
μη καί παράλληλον διά τό κεντρικόν συγκρότημα τών Λασιθιώτικων Βουνών·
όπου καί τό όρος Αίγαϊον τής Ήσιοδείου παραδόσεως. Ή μετάθεσις τοϋ ονό
ματος πρός άνατολάς είναι εΰκολον νά έρμηνευθή διά τής έξωθήσεως καί συμπιέσεως τών Έτεοκρητών πρός τήν Πραισιακήν Χερσόνησον μετά τήν Κάθοδον
τών Δωριέων. Τό όνομα Έντίχτης, προφανώς προελθόν έκ τοϋ Δίκτη, αποτε
λεί σημαντικήν τούτου Ινδειξιν. Φαίνεται ότι κατά τήν ελληνικήν εποχήν καί
τά δύο ορεινά συγκροτήματα εκαλούντο διά τοΰ αύτοΰ ονόματος Δίκτη καί
τοΰτο ερμηνεύει τήν φαινομενικήν άντίφασιν εις τάς αρχαίας πηγάς (βλ. Hut
chinson, αυτόθι). Είς τούς μεσαιωνικούς χάρτας τό όνομα Δίκτη, κατά τό
πλεϊστον παρεφθαρμένον, εμφανίζεται σημειούμενον καί επί τών δύο ορεινών
συγκροτημάτων.
109) Είδομεν άνωτέρω (βλ. καί σημ. 106) ότι τό έν δέν αποκλείει τό άλλο·
Η κορυφή τοϋ Έντίχτη είναι κατάλληλος ώς «βίγλα»

διά τήν έπαγρύπνησιν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 03:45:17 EET - 35.170.61.215

142

Ν. Πλάτωνος

ξεως ίεροϋ, δυναμένη φυσικά νά έπιβεβαιωθή μόνον δΡ άνασκαφών,
ένισχύεται εκ τοϋ δτι, εντελώς άνάλογον ιερόν άπεδείχθη υφιστάμενον
εις την Ιπίσης υψηλήν κορυφήν τοϋ αυτού ορεινού συγκροτήματος
Καρφί.
3.
'I ε ρ ό ν Καρφί Λ α σ ι θ ί ο υ. 'Ο άνασκαφεύς τοϋ σπου
δαίου ύπομινωικοϋ συνοικισμού επί τοϋ διάσελου τής υψηλότατης κο
ρυφής Καρφί John Pendlebury κα'ι οί μετ’ αυτού συνεργασθέντες ερευνηται εις τήν δημοσίευσιν των άνασκαφών Καρφί περιέ
γραψαν τό 'Ιερόν Κορυφής (Peak Sanctuary) χωρίς νά αναγνωρί
σουν τον χαρακτήρα του ώς μεσομινωικοϋ ιερού, καίτοι έδημοσίευσαν
μέρος από τά έκ τούτου προερχόμενα ειδώλια καί ζφδια"0. Τούτο
οφείλεται εις τό γεγονός δτι τό ιερόν έκειτο εις τήν αυτήν ακριβώς
περιοχήν μέ τον ύπομινωικόν συνοικισμόν καί δτι τά έκ τούτου ανα
θήματα ήσαν άπαντα άτεχνα καί μάλλον βαναύσου κατασκευής. 'Όμως
ούδεμία αμφιβολία υπάρχει δτι καί τό 'Ιερόν τούτο Κορυφής εινα1
σύγχρονον καί όμοιας φύσεως προς τά άλλα. Τά αναθήματα άνευρέθησαν είς τά χάσματα καί ρωγμάς τοϋ ανωμάλου βράχου, ακριβώς
ολίγον κάτω τού ύψηλοτέρου σημείου τής κορυφής καί, ως φαίνεται,
καθ’δλας τάς πλευράς, όπόθεν πολλά κατωλίσθησαν άνά τήν κλιτύν, άνευρεθέντα σποραδικώς κατά τήν περιοχήν τών ΒΑ προστεγασμάτων καί
τού συνοικισμού, μάλιστα δέ κατά τήν ΒΑ πλευράν τού λόφου. Δύο
τμήματα τοίχων, έν ευθύ καί έν γωνιακόν, δεν έχουν σχέσιν μέ τό
ιερόν, τό όποιον είναι υπαίθριον, καί όρθώς έχαρακτηρίσθησαν υπό
τών άνασκαφέων ώς «βίγλα»111. ’Αλλά περί τού χαρακτήρος του ώς
ΜΜΙ 'Ιερού Κορυφής δεν πείθει μόνον ή ακριβής αντιστοιχία μέ τήν
θέσιν τών άλλων μεσομινωικών 'Ιερών Κορυφής, μάλιστα τοϋ Μαζά
καί Πετσοφά' τά άνατεθέντα είναι ακριβώς όμοια*112III: 113
ειδώλια λατρευτών
ανδρικά καί γυναικεία, μικρά ή μεγαλύτερα ζφδια καί μικρογραφικά
αναθηματικά αγγεία. Οί τύποι τών αναθημάτων τούτων άποδεικνύουν
τήν χρονολογίαν των (πρβλ. ενταύθα πίν. Ζ’ 2 καί Pendlebury,
πίν. XXXIII)' είναι: α) ’Άνδρες λατρευταί ίστάμενοι επί ορθογωνίου
τής παραθαλασσίου περιοχής, δπου τό Άνάκτορον τών Μαλίων καί ταυτοχρό"
νως τοϋ όροπεδίου τοΰ Λασιθίου.
“°) BSA XXXVIII (1937-8), H.W. and J.
and Μ. Β. Money-Coutts,

D.

S.

Pendlebury

Excavations in the Plain of Eassithi,

III Karphi, σ. 97-98, πίν. XXII, 4, πίν. XXXIII, 1-3.

Πρβλ.

καί τινα πή

λινα ξφδια έκ τών Northern Shelters αΰτ,, πίν. XXXII, 3.
11‘) Αυτόθι, πίν. IX, 128, 129. Βλ. ανωτέρω καί ΰποσ. 106 καί 109.
113) Μέ τήν Βπαρξιν ΜΜΙ ίεροϋ δέον νά συοχετισθή

καί ή κατά τήν πε

ριοχήν τών Northern Shelters άνεύρεσις λίθινων ΠΜΙΙΙ-ΜΜΙ σκευών (βλαΰτ., πίν. XXX, 1).
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πλίνθου εις τήν συνήθη λατρευτικήν στάσιν μέ τάς χεΐρας προ τοϋ
στήθους πτυσσομένας, μέ περίζωμα έκ ζώνης και αίδοιοθυλάκου και
ενίοτε έγχειρίδιον (βλ. άρ. 2, 4, 8, 9, 18 κα'ι 19, πίν. Ζ' 2' πρβλ. και
πλήθος άλλων μη άπεικονιζομένων ενταύθα μεταξύ των οποίων εν
άπεσπασμένον έγχειρίδιον, δμοιον προς τά έκ Πετσοφά, καί είδώλιον
μέ λευκόν περίζωμα, δηλωθέν επί τοϋ πυροϋ έπιχρίσματος)' αί κεφαλαί των έμφανίζουν στενάς αναλογίας μέ τάς τών ιερών Πετσοφά και
Μαζά μέ τήν πρωτόγονον έμφάνισίν των, τούς συχνά πλαστικώς διά
σφαιριδίων δηλουμένους οφθαλμούς (άριθ. 15, 17, 23, 24) ή γραπτώς εντός ελαφρών κοιλωμάτων (άριθ. 14, 22) τήν ράχιν τοϋ κρα
νίου και ενίοτε τά κερατοειδή εξάρματα κύκλφ (άριθ. 14 καί άλλαι),
τον κωνικόν πίλον ή περίδεμα (άριθ. 22, 15, 23)' μία έχει τό περί
δεμα ως θλώμενον άνω τοϋ μετώπου τόξον δύο μέ λαιμόν άπολήγοντα κάτω εϊς τετρημένον κώνον—μή άπεικονισθεΐσαι—ήσαν ένθετοι
ή καθ’εαυτάς άναθηματικαί ns. β) Γυναίκες λάτρεις μέ κορμόν μάλ
λον τριγωνικόν πεπλατυσμένον έπί τοϋ οποίου δηλοϋνται οί μαστοί114
καί μέ έσθήτα—φούσταν—πλατυνομένην μάλλον έπιπέδως έμπροσθεν
καί κυρτώς όπισθεν, ένίοτε μέ πτυχάς όχι πολύ διαφόρους τών γυναι
κείων ειδωλίων τοϋ Μαζά (άριθ. 6, 11, 13 καί έτερα μή άπεικονισθέντα) συνήθως ζώνη περιβάλλει τήν δσφύν καί ένίοτε — εις παρα
δείγματα μή άπεικονισθέντα — τά άκρα της διπλά ή απλά, κρέμονται
έμπροσθεν ή όπισθεν' χαρακτηριστική είναι ή δΓ έμπολίου (άριθ. 11
καί 13) ή εμπιέσεως εις κοιλότητα (άριθ. 6 καί τινα μή άπεικονισθέντα) προσαρμογή τών δύο τμημάτων τοϋ κορμού καί τής κεφαλής' αί
κεφαλαί τών γυναικών (άριθ. 16, 20, 21 καί άλλαι μή άπεικονισθεΐσαι) φέρουν, ως έν Μαζά, όχι άνεπτυγμένον σκιάδιον, άλλα πίλον
κυαθοειδώς κύκλφ έκτεινόμενον, δστις εις μίαν περίπτωσιν (άριθ, 21)
φέρει μικρά εξάρματα, ως δ πιλίσκος κεφαλής έκ Μαζά καί έτέρας
κεφαλής τοϋ Πετσοφά' ή αυτή κεφαλή φέρει χαραγήν άνω τοϋ μετώ
που εις τήν οποίαν έστερεοϋτο μεταλλικόν διάδημα διά δύο κατά τούς
κροτάφους οπών, γ) Αναθηματικά μέλη τοιούτων, σπανίων ως έν
Μαζά, εχομεν μόνον δύο παραδείγματα (τό έν άριθ. 1) καί ίσως
τάς δύο άνωτέρω μνημονευθείσας μετά τρήματος κεφαλάς. δ) Ζφδια
ευμεγέθη ή μικρότερα. Περί τών πρώτων παραλείπω νά άναφέρω, ΐνα
μή προέλθη σύγχυσις μέ τά προσομοιάζοντα ύπομινωϊκά' σημειώ μό
νον ότι πόδες ταύρων άκριβώς ομοίως διαπεπλασμένοι άνευρέθησαν* 1
“*) Ώς εϊδομεν, τοϋτο είναι
ειδωλίων.

χαρακτηριστική λεπτομέρεια πολλών ΜΜΙ

1 “) Τήν χαρακτηριστικήν αυτήν διαμόρφωσιν τοϋ άνω κορμοϋ συναντώμεν

Χαί είς ειδώλια ΜΜΙ έκ Πετσοφα, Παλαικάστρου, τών τάφων Μεσαρας κ·ά·
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τόσον Ιν Πετσοφά όσον και εν Μαζά· Μεταξύ τών μικρότερων διακρίνονται άφθονοι μεν οι βόες καί ταύροι, ικανά πρόβατα και κόνες,
τών οποίων είς λίαν κινητικός εν ίπταμένφ καλπασμφ παρασταθείς
(άριθ. 10), ακανθόχοιροι (μάλλον παρά μικροί κάπροι η χοίροι άριθ.
12),

περιστερά! άριθ. 3 καί τρεις μή άπεικονισθεΐσαι), αίγαγροι καί
κριοί (τού πρώτου τεμάχιον τού ρόγχους, τών δευτέρων στρεπτά κέρα
τα μή άπεικονισθέντα). ε) Μικρογραφικά αγγεία τελείως όμοια προς
τά εν Πετσοφα άνευρεθέντα κυαθίδια, προχοΐδια, άμφορίδια, πιθίσκοι με τέσσαρας υποτυπώδεις λαβάς, άγγεΐον επί βάσεως (τά πλείονα
άπεικονισθέντα εϊς την δημοσίευσιν Pendlebury, πίν. XXXIII,
2). ’Ασφαλώς εις τό αυτό ιερόν ανήκουν τεμάχια σκεύους εις τό
όποιον εξωτερικούς προσετέθη πλαστική διακόσμησις μιμουμένη άνώμαλλον έδαφος, βράχους, κοιλώματα κλπ. επί τού οποίου είναι κατεσπαρμένα μικρά τινα ζφα (εν τετράπουν ασφαλώς διακρινόμενονν)'
τούτου πολύ όμοια είναι γνωστά έκ Κνωσού, καίτοι εκεΐ πολύ τελει
ότερα
Ή ως άνω άνάλυσις εκρίθη άναγκαΐον νά γίνη διά τήν διαπίστωσιν τής χρονολογίας τού 'Ιερού Κορυφής Καρφί, όπου συνοικισμός
ύπομινωικών πρωτογεωμετρικών χρόνων, ως ακριβώς εις τήν Κορυ
φήν τού Μαζά πρωτογεωμετρικός, έγκατεστάθη εϊς τον τόπον τής παλαιάς λατρείας.
4.
'Ιερόν Γιουκτα. Τάς περί αυτού πληροφορίας καί καθολικώτερον ερμηνείαν τών 'Ιερών Κορυφής έξέθεσεν δ Sir Arthur
Evan s115
116. Ή προέλευσις τού σημερινού ονόματος Γιουκτας από τό
μινωικόν Τυττός (διά τού τόπου: ή Ίυκτός)
ή συνδεσις μέ τήν
επιτοπίαν παράδοσιν άρχαίαν καί νεωτέραν περί τού τάφου τού

115) Evans,

Ρ. of Μ.

I, σ. 252, είκ. 380, IV, σ. 103, είκ. 69. Ό

Evans τά έχρονολόγησεν είς τήν ΜΜΙΙΙ εποχήν' όμως δύναται νά θεωρηΟή
ώς βέβαιον οτι χρονολογούνται είς τήν παλαιοανακτορικήν εποχήν,

άφοΰ εύ-

ρέθησαν εντός τών κυκλικών αποθετών («κουλούρων») μέ ΜΜΙΙ όστρακα (αυ
τόθι IV σ. 104).
Τό σκεύος έξ οδ

προέρχονται τά έκ Καρφί τεμάχια ήτο τροχοποίητον)

αλλά κατά τήν τελικήν του διαμόρφωσιν συνεπιέσθη ούτως ώστε έλαβε διαμόρφωσιν μάλλον ορθογώνιον. Έπί τής εξωτερικής του τότε επιφάνειας προσεκολλήθησαν τά τεμάχια τής ανωμάλου πλαστικής δηλώσεως βράχων, έν πολλοις έξέχοντα ίκανώς τών παρειών. Είναι άδηλον είς τί έχρησίμευσαν τά σκεύη
ταΰτα. Πιθανώς ήσαν τελετουργικά.
ue) Evans, Ρ. of Μ., 151, κ.έξ.

Πρβλ.

Pendlebury,

Ar-

chaeol. of Crete, σ. 102.
’ *?r) Πρβλ. Γ. Χ α τ ξ η δ ά κ η, Μεθοδικά καί ’Ετυμολογικά. Ίυτοΐ-Γιούχτας, «’Αθήνα» ΛΣΤ' σ. 177 κ.έξ..
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2 — Πήλινα ειδώλια καί ζώδια έκ ιοΰ Ίεροΰ Κορυφής Καρφί Λασιθ·ίου.
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1. — Ή ωραία κεφαλή
τοϋ Περού Πισκοκεφάλου.

2. — Πλαγία οψις πήλινων ειδωλίων
έκ τού Ιερού Πισκοκεφάλου

3.— Πήλινον ΜΜΙΙ είδοίλιον

4. — Τεμάχιον αναγλύφου αγγείου έκ στεατίτου μέ παράστασιν Ί. Κορυφής. Κνωσός.

τής Συλλογής Γιαμαλάκη.
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. Διός us, και ή γειτονία τοϋ ίεροϋ ορούς μέ τό μεγαλύτερον μινωικόν
χέντρον, την Κνωσόν, προσέδωσαν ιδιαιτέραν δλως σπουδαιότητα ε!ς
την ερευνάν τοϋ ίεροϋ τούτου. Την μινωικήν λατρείαν διεδέχθη ή χρι
στιανική τοϋ ’Αφέντη Χρίστου1*9 και τοΰτο συνέβη καί εις άλλο μινωικόν ιερόν, περί οΰ κατωτέρω, έκ τούτου όνομασθέν, τον Χριστόν,
ενώ ανάλογος λατρεία, τοϋ Προφήτη Ήλία, διεδέχθη την μινωικήν
εις τό παρά τον μινωικόν συνοικισμόν των Μαλίθ)ν ίερόν. Ή αντι
στοιχία μέ τα ιερά Πετσοφά καί Μαζά είναι αποδεικτική τής συγγέ
νειας των : ολίγον κατωτέρω τής κορυφής στρώμα τέφρας πλήρους
τεθραυσμένων αναθημάτων εκάλυψε τον γυμνόν βράχον καί έπλήρωσε
τά χάσματα καί τάς σχισμάς του- τά εντός αύτοϋ αναθήματα τό χρονολογοϋν εις τήν ΜΜΙ εποχήν- υπέρ αυτό, ακριβώς ώς εις τό ίερόν
τοϋ Πετσοφά, κατά τήν ΜΜΙΙΙ εποχήν φκοδομήθη Ιερός Οίκος
(Casa Santa) μέ τρία δωμάτια, έπίχριστον δάπεδον καί περίβολον.
Πολύ εύρύτερον τέμενος διεμορφώθη διά κυκλώπειου τείχους, άκανο^
νίστως βαίνοντος μέ γωνίας καί προμαχώνας, άνήκοντος κατά τον άγγλον ερευνητήν εις τήν πρώτην περίοδον τοϋ ίεροϋ. 'Ως έν Πετσοφά
όλα τά μικρά αναθήματα τά παριστώντα λάτρείς είναι τής πρώτης
περιόδου, άνευρεθέντα υπό τό ΜΜΙΙΙ στρώμα εντός τοϋ τεφροϋ χώ
ματος. Εις τό ΜΜΙΙΙ στρώμα άνευρέθησαν μεγαλύτερα ζώδια καί
ύψωμέναι χεΐρες ειδωλίου, πλόκαμοι πήλινοι καί έν λίθινον ιερόν ένεπίγραφον «κοχλιάριον» («laddie»), όμοιον προς τό έκ Τρούλλου τών
Αρχανών. Δυστυχώς ό Evans δέν απεικόνισε τά άνευρεθέντα ΜΜΙ
ειδώλια καί ζφδια,
ανδρικά, γυναικεία,
θρώπων καί ζφων,
αγγείου αναγλύφου

άλλ’ έδωκε τον γενικόν χαρακτηρισμόν δει ήσαν
ζφδια βοών καί αιγών, αναθηματικά μέλη αν
ιερά σφαιρίδια, ως τά τοΰ Πετσοφά καί τμήμα
μέ αιγάγρους*120.
119

5.
Ίερόν Κουμάσας. 'Ο Στέφανος Ξανθουδίδης εις τήν
περί τών Θολωτών Τάφων Μεσαράς δημοσίευσίν του121 ελάχιστα
διεπραγματεύθη περί τοϋ μεσομινωικοϋ ίεροϋ τής Κουμάσας, επιφυ
λαχθείς νά έκθεση περί αύτοϋ έκτενέστερον εις χωριστήν μελέτηντοΰτο δέν επραγματοποιήθη, έπελθόντος μετά τινα έτη τοΰ θανάτου

lls) Ε ν a n s, αΰτ., 154 καί ύποσ. 3.
119) Evans, αυτόθι καί ύποσ. 6.
12°) Μεταξύ τών αναθηματικών μελών ήσαν βραχίων μέ τρήμα έξάρτήσεώς καί ζεύγος ηνωμένων ποδών. Άτυχώς ό Evans δέν σημείοϊ πού άπόκεινται σήμερον τά ευρήματα ταΰτα. Σχέδιον τοΰ κοχλιαρίου βλ. αυτόθι, σ.
624, είκ. 461, τοΰ δέ έκ Τρούλου σ. 625, είκ. 462.
m) X a n t

h u d i d e s,

σ. 50, πίν. XXXIII,

The vaulted Tombs of Messara, Eondon 1924,:
·■

■

·-·

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε.
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του. Οΰτω, πολύ ολίγα γνωρίζομεν περί τοΰ ιεροΰ τούτου. Βέβαιος
είναι 6 χαρακτήρ του ως 'Ιεροΰ Κορυφής, άφοϋ εκειτο κατά την κο
ρυφήν τοΰ δευτέρου πιχρά τούς θολωτούς τάφους υψώματος των Κορακιών, ενώ επί τοΰ πρώτου εκειτο 6 συνοικισμός. ’Από εν δευτέρας
χειρός σημείωμα 122 φαίνεται δτι έπΐ τής κορυφής ύπήρχεν οικοδόμημα
έκ πολλών δωματίων, τινών επιχρίστων τό δάπεδον, με ξύλινον επί
λίθινης βάσεως κίονα. Τα εντός τοΰ ιεροΰ άνευρεθέντα αντικείμενα
ανήκουν σαφώς εις δύο περιόδους λίαν άλλήλων άφισταμένας, την
ΜΜΙΙ καί την ΥΜΙΙΙβ123, πράγμα τό όποιον άποδεικνύει την επί
τόπου άναβίωσιν τής λατρείας 124. Είς την πρώτην ανήκουν τεμάχιον
τραπέζης προσφορών καί λίθινον άγγελον τετράγωνον μέ ενθέσεις ή
βωμίσκος, ομοια προς τά τοΰ ιεροΰ τής Κεντρικής Αυλής έν Φαιστφ,
λίθινον άμφίκυρτον καί ως τροχός τροχαλίας άντικείμενον, κατά τον
εύρόντα ίσως βαίτυλος, κωνικόν φαλλόσχημον άντικείμενον δμοιον
προς τά παρά τούς θόλους Κυυμάσας καί Πλατάνου άνευρεθέντα 125 καί
τινα αγγεία χαρακτηριστικά τής εποχής, υψηλός άμφορεύς, δύο λυχνίσκοι καί ώοκέλυφος κύαθος. Εις τήν δευτέραν ανήκουν τά δύο σω
ληνωτά μετ’ αλλεπαλλήλων σειρών λαβών σκεύη ή είδωλα, γνωστά καί
έξ άλλων ιερών126. Δεν ήρευνήθη, φαίνεται, αν επί τοΰ υψώματος
122) «Arch. Απζ». 1907, σ. 108123) Τούτο άνεγνώρισε πρώτος ό Σπ. Μαρινάτος, Ε A 1937

Α σ.

284, ύποσ. 3 καί σ. 289. Ό επί τοΰ σωληνωτού σκεύους όκτάπους δέν αφήνει
οΰδεμίαν αμφιβολίαν περί τούτου. "Ισως καί τό μόνον άπομένον ώς άνήκον
είς τήν ΜΜΙ περίοδον σωληνωτόν σκεύος έκ Χαμαιζίου (βλ. ανωτέρω

ΕΑ

1906, σ. 145, πίν. 8, 5), προέρχεται έξ ιεροΰ τής «έποχής άνακαταλήψεως»,
ίδρυδέντος έπί τοΰ αΰτοϋ χώρου ένθα τό παλαιόν ΜΜΙ ιερόν Κορυφής.
124) Άναβίωσις τής παλαιάς λατρείας κατά τήν ΥΜΙΙΙγ έποχήν τής «άνακαταλήψεως» παρατηρεΐται είς πλεΐστα όσα σημεία : πλήν των 'Ιερών Κορυ
φής Χαμαΐζι, Καρφί. Μαζά, Κουμάσα έχομεν νέας εγκαταστάσεις ιερών είς
τούς χώρους των παλαιοτέρων ιερών τής Κνωσού (Διπλών Πελέκεων Τυκτής
Κρήνης είς τό Καραβάν Σεράϊ, Καδαρτηρίου Χώρου τοΰ Μικροϋ ’Ανακτόρου
Κνωσού, ‘Ιερού Κουρνιών καί ίσως 'Ιερού Παλαικάστρου, νέα

δέ ιερά πλη

σίον ιερών χώρων είς τό Άνάκτορον των Μαλίων (Edifice Oblique) καί είς
τήν Άγ. Τριάδα (τό ιερόν μέ τό τοιχογραφημένων δάπεδον,

τό όποιον έδεω-

ρήδη υπό τής Euisa Β a n t i, «Annuario», III-IV, 28 κ.έξ. ώς ΥΜΙ, άλλ”
έκ τού τύπου τών σκευών του καί τής στρωματογραφίας του άποδεικνύεται
ώς ΥΜΙΙΙ).
125) Xanthudides, αύτ., σ. 41, πίν. XXIX α, 4300-4302 (Κουμάσας) σ. 97, πίν. LI 6, 6901-6903

(Πλατάνου).

τών δόλων Β καί Ε, τά δεύτερα,

μετά

Τά πρώτα

εύρέδησαν μεταξύ

πολλών άλλων τεμαχισμένων, είς τό

παράπλευρον διαμέρισμα τού δόλου (τάφρον δ) καί φαίνεται ότι σχετίζονται
μέ τήν ταφικήν λατρείαν.
126) Περί τούτων καί τής ερμηνείας των συστηματικώτερον
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προηγήθη τοΰ ΜΜΙΙ ιερού οικοδομήματος υπαίθριον ιερόν μέ ανα
θήματα άναλόγου προς τα τών δίλλων ΜΜΙ 'Ιερών Κορυφής τύπου,
ως συμβαίνει εις τά ιερά τοΰ Πετσοφά και Γιοΰκτα. Τοϋτο εμφανί
ζεται πολύ πιθανόν άφοΰ ό εγγύς, συνοικισμός χρονολογείται εις την
ΜΜΙ περίοδον.
6.
'Ιερόν Χριστού. 'Έτερον ιερόν τής πεδιάδος Μεσαράς,
ανεπαρκούς καί τούτο γνωστόν καί μή άνασκαφέν, είναι τό επί μιας
τών κορυφών τών 'Ασιερουσίων όρέων, τοΰ 'Αφέντη Χριστού, ύψηλότερον κείμενον τής ενετικών χρόνων εκκλησίας 127. * Περί τούτου έπραγματεύθη δι’ ολίγων 6 Evans Ι28. Κατά την πλευράν τού γυμνού
βράχου τής κορυφής υπάρχει χάσμα πλάτους 1,50 μ., επί τοΰ οποίου
έκτίσθη ορθογώνιον κτήριον έξ ενός δωματίου μέ προέχον μικρότερον, επίσης ορθογώνιον, παράρτημα. Τό χάσμα, πλήρες λίθων δεν
ήρευνήθη, άλλ’ δ Evans πιστεύει δτι είναι αποθέτης ιερού. Έκ τής
κορυφής τού Χριστού απότομος κλιτύς μέ βαθεΐαν χαράδραν κατέρχε
ται προς τον μικρόν μινωικόν λιμενίσκον τής Τρυπητής129.

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρά τό γεγονός οτι τά πλεΐστα τών ιερών, περί τών οποίων ανωτέ
ρω έγένετο λόγος ουδόλως ή άτελώς εξηρευνήθησαν, τά δέ έξερευνηθέντα ουδόλως ή λίαν έλλιπώς έδημοσιεύθησαν, ιδία μάλιστα τά ανα
θήματα των, τά γενικά συμπεράσματα είναι ίκανά διά νά διαμορφώσωμεν γενικήν άντίληψιν περί τών υπαιθρίων 'Ιερών Κορυφής. Βε
βαίως ταΰτα δέν περιορίζονται εις τά ανωτέρω δέκα, περί τών οποίων
συνεκέντρωσα στοιχεία. Σποραδικά ευρήματα ως έκ τοΰ γενικού χαρακτήρός των φαίνονται νά προέρχωνται έκ παρομοίων ιερών. Δημοσι
εύω ενταύθα (πίν. Η' 3) σπουδαΐον είδώλιον λατρευούσης γυναικός,
άνήκον εις την σημαντικήν άρχ. Συλλογήν τοΰ Ιατρού Στυλ. Γιαμαλάκη iso καϊ προερχόμενον, κατά τάς δοθείσας υπό τοΰ πωλήσαντος πλη
ροφορίας, έκ Λάστρυυ τής Σητείας. Ή σεβίζουσα παρίσταται ευθυ
τενής φέρουσα άμφοτέρας τάς χεΐρας γωνιουμένας προ τοΰ στήθους,
Μ α ρ ι ν α x ο ς, έ.α., σ. 284 κ.έξ.
127)
Διά χήν διαδοχήν λατρείας εις θέσεις μινωικών ’Ιερών Κορυφής βλ.
ανωτέρω σ. 115 καί Ε ν a a s, Ρ. of Μ. I, σ. 154 καί II σ. 8!.
m) Ε ν a n s, Ρ, of Μ., II, σ. 81, εΐκ. 37.
129) Α ΰ τ ό θ ι, σ. 83, είκ. 39. Περί «βίγλας» επί τής κορυφής βλ. ανω
τέρω σ. 140, ΰποσ. 106.
18°) Βλ. 'Αγνής Ξ ε ν ά κ η, Ή «ρχαιολογ. Συλλογή Στυλιανού Γιαμαλάκη, «Κρητικά Χρονικά» Α (1947), σ. 220.
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την δεξιάν υψηλότερον τής άριστεράς, ώστε ή θέσις των νά ένθυμίζη
την τών γυναικείων ειδωλίων τοϋ Πισκοκεφάλου καί νά φαίνεται εκ
ταΰτης προελθοΐσα. Φορεΐ κωδωνοειδή έσθήτα (φούσταν) βαθμηδόν
διευρυνομένην καί ειτα ελαφρώς μειουμένην προς τά κάτω. Ή δσφύς
είναι περιεζωσμένη διά διπλής ζώνης, ήτις δένεται εις στενόν δεσμόν
περί τό μέσον' άμφότερα τά όίκρα της κρέμονται προς τά εμπρός181 182
καί σχεδόν μέχρι τής κάτω παρυφής τής έσθήτος καί καταλήγουν εις
θυσάνους δηλωθέντας διά τεσσάρων κοκκίδων. ‘Η κεφαλή άτυχώς εί
ναι άποκεκρουσμένη, τό πρόσωπον δμως ήτο διά λευκοΰ κεχρωσμένον
ως καταφαίνεται εκ τών επί τοϋ λαιμοί ιχνών, τά όποια σχηματίζονται
έμπροσθεν εις τρίγωνον, άποδεικνυομένου ούτω δτι ό άνω κορμός δεν
παρεστάθη γυμνός132 αλλά μέ περικόρμιον τό όποιον αφήνει έμπρο
σθεν τριγωνικόν «decollete». Μέρος τών βραχιόνων καί οι πήχεις
παρεστάθησαν γυμνοί διά λευκοί χρώματος, τά δε άκρα τών χειρών
δεν έδηλώθησαν. Τό περικόρμιον εβάφη δι’ υπέρυθρου καί ή κάτω
έσθής διά καστανομέλανος χρώματος επί του οποίου πιθανώς εγράφησαν, ίσως δι’ ερυθροί καί λευκοί, διακοσμήσεις, νυν τελείως άφανισθεΐσαι. Τής χρώσεως δεν έξηρέθη ή ζώνη, ως φαίνεται από τά δια
τηρούμενα ίχνη καί εκ τοί δτι διαφυγόν χρώμα έβαψε τους αγκώνας'
δμως ή ζώνη εβάφη ειτα διά ζωηροί ερυθροί χρώματος, τοί όποιου
ίχνη διετηρήθησαν κατά τά σημεία επαφής μέ την έσθήτα. Ουτω τό
εΐδωλον άποδεικνύεται δτι εΐχεν όντως καμαραϊκήν πολυχρωμίαν. Έσωτερικώς είναι κοΐλον καί κλείεται κάτωθεν διά διαφράγματος, δπερ
έχει μικράν οπήν μάλλον προς τήν όπισθίαν πλευράν. Τό διασφζόμενον ύψος είναι 0,105, ή διάμ. τής βάσεως 0,048, τό μέγιστον κατά
τους αγκώνας πλάιος 0,055 μ. Εις τήν Συλλογήν φέρει τον αριθμόν
πήλινων 278. Πίναξ Η' δ.
"Εναντι τών ειδωλίων ΓΙετσοφά, Μαζά, Πισκοφάλου καί Χαμαϊζι
ό τύπος φαίνεται μάλλον προηγμένος καί εις τούτο συμφωνεί καί ή
καμαραϊκή του πολυχρωμία. Τοίτο έπιβεβαιοίν ωρισμένα ανάλογα έκ
Παλαικάστρου άτυχώς μή δημοσιευθέντα' τούτων έκρινα σκόπιμον τήν
ενταύθα παράθεσιν (πίν. Ζ' 1, άριθ. 4 καί 2):Τό πρώτον—άριθ. ευρε
τηρίου τοί Μουσ. Ηρακλείου 1689—προέρχεται από τό δωμάτιον 9 τοί
131) Τό χαρακτηριστικόν τοϋτο εϊδομεν έμφανιζόμενον καί είς ειδώλια τοΰ
Πισκοκεφάλου καί τοϋ Πετσοφα (βλ.

ανωτέρω σ. 132, ύπ. 88).

Οΐ ζωοκέφαλοι

δαίμονες επί τοϋ γνωστοΰ έξ όστρέου αναγλύφου τής Φαιστού (βλ. προχείρως
πτρά

Nils SO τι, αΰτ., σ. 371, εΐκ.

179) φέρουν άνάλογον μακράν

ζώνην,

τής όποιας τά άκρα καταλήγουν είς σφαιρικούς θυσάνους.
182) Τοϋτο έφάνη εΰκρινώ; μετά τόν έπιμελέστερον καθαρισμόν τοϋ ειδω
λίου. Δυστυχώς, ή φωτογραφία είχε ληφθή προηγουμένως.
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Block ξ κα'ι άνευρέθη μεθ’ ετέρου όμοιου, τό όποιον δεν ήδυνήθην
νά ταυτίσω" είναι τοϋ τΰπου Πετσοφά, μέ περικόρμιον και περιλαίμιον Μεδίκων μή ίσχυρώς γωνιοΰμενον' αί προτεταμένοι χεΐρες και
ή κεφαλή άπεκροΰσθησαν" ή επί τοΰ καστανερΰθρου γανώματος διακόσμησις άπέβη εξίτηλος. Σφζόμενον ύψος 0,10. Φαίνεται δτι ανήκει
εις εποχήν μάλλον προκεχωρημένην τοϋ ωραίου έκ Πετσοφά BSA IX
πίν. VIII, δηλ· είς την ΜΜΙβ περίοδον, αν κρίνη τις από τό μάλλον
κωδωνοειδές σχήμα τής έσθήτος. Τοΰτο έπιβεβαιοϋται έκ τοϋ δευτέ
ρου όμοιου, τοϋ οποίου διατηρείται τό κάτω μέρος τής όσφυος" άπεκροΰσθη όμως τοΰτου ολόκληρος ό άνω κορμός νϋν συμπληρωθείς κα
τά τό προηγοϋμενον. Τοϋτο έχει διαμόρφωσιν έσθήτος, ήτις τείνει νά
φθάση την τοϋ ειδωλίου Γιαμαλάκη, έχει δέ ωραίαν διακόσμησιν συ
στημάτων καθέτων λευκών γραμμών μέ ενδιάμεσα ερυθρά εξίτηλα
κοσμήματα επί τοΰ καστανοφαίου επιχρίσματος. Προέρχεται από τό
δωμάτιον 2 τοΰ Block γ. Κατεγράφη ύπ’ άριθ. εύρετ. Μ.Η. 9513. Ύ
ψος ως συνεπληρώθη 0,095. 01 πυθμένες άμφοτέρων κλείονται, ως
είς τό εΐδωλον Γιαμαλάκη, διά διαφράγματος πιθανώς κατά τό μέσον
τετρημένου. Τά χαρακτηριστικά ταΰτα παραδείγματα ερμηνεύουν τό
περίεργον άντικείμενον έκ Κουμάσας — άριθ. ευρετηρίου Μουσείου
'Ηρακλείου 4979 — τό όποιον ό Ξανθουδίδης ένόμισεν ως άγγεΐον
μιμουμενον κωδωνοειδή έσθήτα133 καί τό όποιον είναι απλώς τό κάτω
τής έσθήτος ειδωλίου όμοιου προς τά προηγούμενα, αλλά μέ μάλλον
κωνικήν διαμόρφωσιν" τοϋτο άποδεικνυει καί ή ζώνη μέ τό διπλοΰμενον έμπροσθεν άκρον, καί ή στενή δσφυς καί ό επίπεδος πυθμην
μέ την οπήν εις τό κέντρον, άποκλείουσαν τήν χρήσιν τοΰτου ώς αγ
γείου134. * Χαρακτηριστικόν
136
παράδειγμα κωόωνοειδοΰς προς τά κάτω
μειουμένης έσθήτος είδωλίου έχομεν είς τό έκ Φαιστοϋ εΐδωλον —
άριθ. εύρετ. Μουσ. Ηρακλείου 3543—, τό όποιον έχει έπ’ αύτοΰ άπομίμησιν τής ανωμάλου επιφάνειας θαλασσίων όστρέων (barnacle
ivork) ΜΜΙβ ίσως εποχής185. ’Ιδιαιτέραν σπουδαιότητα έχει τοϋτο
διά τήν ερμηνείαν τοϋ σημαντικοϋ ειδώλου τής άποκληθείσης «πολυ19S) Xanthudides,

αύτ. σ.

44, πίν. XXX. Περί αύτοΰ σημειοΐ

μόνον : «probably it is a copy of the bell-shaped Minoan skirts».
IS4) Ή ώς λαβή έκληφθεΐσα άποκεκρουσμένη δεξιά έκβλάστησις πολύ πι
θανόν σχετίζεται μέ τι έκ τής χειρός έξαρτωμενον ή διά ταύτης κρατούμενον
άντικείμενον (σκήπτρον ή ταινίαν).
136) Τοΰτο, ύπ’ άριθ. ευρετηρίου Μ.Η. 8534, παρέμεινε, φαίνεται, άδημοσίευτον. Ή διαμόρφωσίς του καί ό κατ' έλλειψιν σχηματισμός ούδεμίαν κατα
λείπουν αμφιβολίαν δτι ήτο εΐδωλον, άφοΰ μάλιστα είναι άνάλογον πρός τό εξ
Άγ. Τριάδος. Διά τήν χρονολογίαν τοΰ
σ. 101 κ.έξ., είκ. 102, δστις χρονολογεί

barnacle work βλ. Evans, αύτ. IV,
από τής ΜΜΙα περιόδου καί εφεξής.
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μαστού θεότητος»138: ή αναλογία των προεξοχών τοϋ κάτω σώματος
των δυο ειδώλων άποδεικνιίει δτι και εις τό δεύτερον ό καλλιτέχνης ήθέλησεν απλώς νά άποδώση άδρώς ακανθωτήν (barnacle work) επιφά
νειαν. Ή χρονολογία τοϋ ειδώλου είναι λοιπόν— τοϋτο άλλως φαίνε
ται κα'ι εκ τής διαπλάσεως τών βραχιόνων — ή αυτή με τήν τών ειδώ
λων Χαμαΐζι, δηλαδή ΜΜΙ.
Ή προσαγωγή τών ανωτέρω αναλογών έκρίθη αναγκαία κα'ι διά
τήν χρονολόγησιν τοϋ σπουδαίου ειδωλίου τής Συλλογής Γιαμαλάκη
καί διά τήν άποτέλεσιν σαφεστέρας είκόνος τών παλαιοανακτορικής
εποχής ειδώλων, τά όποια άτυχώς τόσον άτελώς γνωρίζομεν, άφοϋ μά
λιστα αϊ κΰριαι ομάδες τούτων προέρχονται έκ τών 'Ιερών Κορυφής,
δ'που ταΰτα άνετίθεντο1Β7. Ή οΰτω άποκαθισταμένη σειρά είναι ή
εξής: ΜΜΙα είδωλα Πετσοφά, Γιουκτα, Μαζά- περισσότερον προη
γμένα ακανθωτόν ‘Αγ. Τριάδος, είδωλα Χαμαΐζι καί Πισκοκεφάλου'
ΜΜΙβ Παλαικάστρου, Κουμάσας, Φαιστοϋ' ΜΜΙΙ Γιαμαλάκη.
Γενική παρατήρησις είναι ου εις οϋδένα τών χώρων άποθέσεως
άνευρέθη μεταλλικόν τι ανάθημα ασφαλώς άνήκον εις τούς χρόνους
τής χρησιμοποιήσεως τοϋ ίεροΰ*188
187
. 189
Τοϋτο δεν δύναται νά άποδοθή εις
καθαράν σΰμπτωσιν, είναι δέ ορθόν νά συσχετισθή με τό γεγονός τής
εις σπήλαια άναθέσεως κατά τήν παλαιοανακτορικήν εποχήν μόνον
προσφορών εντός πήλινων καλλιτεχνικών ως επί τό πολύ, αγγείων ως
εις τό σπήλαιον τών Καμαρών 139 Ένώ διά τινα τών ιερών (Έντίχτη,
18β) Βλ. «Monum. Antichi» XIV (1905), σ. 725, εΐκ. 24. Evans, Ρ
of Μ., I, σ. 567, είκ. 413, οστις παραδόξως τό έχρονολόγησεν εις τήν ΥΜΙ1Ι
εποχήν. Τό εΐδωλον άνευρέθη μετ’ αντικειμένων χρονολογούμενων άπό τής
πρωτομινωικής μέχρι τής ύστερομινωικής I εποχής. *0 πρώτος δημοσιεύσας
Paribeni άπέρριψε τόν χαρακτηρισμόν τοϋ ειδώλου ώς πολυμάστου, άποκλίνας εις τήν εκδοχήν έσθήτος μέ διακοσμητικοΰς δοθιήνας. Ό

Evans

όμως συνεσχέτισε τοϋτο μέ τήν πολύμαστον Έφεσίαν "Αρτεμιν. Ό Karo,
Religion d. ag. Kreises, άρ. 16, έχρονολόγησεν δρθώς εις τήν ΜΜΙ εποχήν,
άναγράψας δμως έσφαλμένως τήν προέλευσιν τούτου (έκ Φαιστοϋ). Ή R· Β a nt i τό έχρονολόγησεν εις τό τέλος τής ΥΜΙ έποχής ( = ΥΜΙΙ) καί ήρμήνευσεν
όρθώς τό ένδυμα ώς <qonna a bitorzoli»:

«Annuario»

III-IV (1941-42), σ.

34 τοϋ ανατύπου.
187) Τά έκτος τούτων γνωστά είναι ολιγάριθμα1 τά γνωστά μοι παραδεί
γματα, συνυπολογιζομένων καί τών έλλιπών καί τών κεφαλών μόνον, δέν υπερ
βαίνουν τά είκοσι.
13S) φύ χαχκΰ έργαλεΐα τοϋ ίεροΰ Χαμαΐζι δέν άνευρέθησαν μετά τών
ειδώλων, άλλ’ εις γειτονικόν μέ άλλον προσανατολισμόν διαμέρισμα (βλ. ΕΑ
1906, σ. 133 καί σχεδ. εΐκ. I έν σ. 119, άριθ. δωματίου I)1 ϊοως δέν ανήκουν
είς τήν αυτήν ακριβώς χρονικήν περίοδον.
189) Πρβλ. Nilsson, αυτόθι, σ. 65 κ.έξ.
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Προφ. Ήλία, Κουμάσας, Χριστού) ούδέν ακριβέστερου γνωρίζομεν
περί των αναθημάτων καί γενικώτερον τού είδους τής άπονεμομένης
λατρείας δι’ άλλα δέ γνωρίζομεν μεν τινα περί τοϋ είδους των άναθη ·
μάτων, όχι δμως καί περί τοϋ τρόπου άναθέσεώς των (Πισκοκέφαλο,
Χαμαΐζι), βεβαιούται, εκεί δπου παρετηρήθη οΰιος (Μαζάς, Πετσοφας, Ζάκρο, Γιούκτας, Καρφί), δτι αί αναθέσεις εγένοντο εντός κοι
λωμάτων ή σχισμών τοϋ βράχου ευθύς κάτω τής γυμνής κορυφής.
Εις τρεις περιπτώσεις (Μαζάς, Πετσοφάς, Γιοΰκτας) δπου εγένοντο
άκριβέστεραι παρατηρήσεις άπεδείχθη: 1) δτι τά αναθήματα εκειντο
εντός στρώματος τέφρας, προελθοΰσης ασφαλώς εκ πυράς- 2) δτι ταΰτα
ήσαν τεθραυσμένα, ελλιπή καί τά μέλη των διεσκορπισμένα. Αί παρα
τηρήσεις αΰται φαίνεται νά άποδεικνΰουν δτι μέρος τής τελετουργίας
άναθέσεώς ήτο ή ιερά πυρά («bonfire») : εντός τής άναπτομένης επί
τής κορυφής μεγάλης πυράς ερρίπτοντο τά αναθήματα 140- ειτα ή σπο
δός διεσκορπίζετο επί τοϋ γυμνού βράχου καί επληροΰντο δι’ αυ
τής αί κοιλότητες καί σχισμαί του. ’Ορθώς ή τελετουργία αΰτη συνεσχετίσθη υπό τοϋ Myres καί άλλων 141 μέ τό ευρύτατα διαδεδομέ
νου εθιμον τής πυράς, τό όποιον επιζή μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων.
’Ιδιαιτέραν δμως σημασίαν έχει ή επί κορυφής πυρά, δταν μάλιστα δύναταί τις νά παρακολουθήση την τελετουργίαν ταύτην μέχρι τών προ
ϊστορικών χρόνων ή εύρη συνάπτοντας δεσμούς μέ την μινωικήν Κρή
την 142. Καί ή μέν Λαφρία ’Άρτεμις ή έκ Δελφών καί Καλυδώνος την
καταγωγήν έ'λκουσα, διά την οποίαν οί Πατρεϊς έθυον ολοκαυτώματα
άνάπτοντες πυράν περί τον βωμόν επί τής άκροπόλεως l4S, ίσως νά μη
είναι άσχετος προς την κρητικήν ’Άρτεμιν, εις τούς ναούς τής οποίας
—δπως εις τον αρχαϊκόν ναόν τού Πρινιά-Ριζηνίας—εθύοντο ολοκαυ
τώματα έν τή έσχάρφ τοϋ σηκού, αν μάλιστα τό δνομα έχει σχέσιν μέ* 158
Ι40) Τούτο δέν είναι άτυχως δυνατόν νά βεβαιωθή απολύτως. Τά άνευρε■9-έντα είδωλα δέν φέρουν καταφανή ίχνη καύσεως. Ίσιος νά ερρίπτοντο κατά
τήν σβέσιν τής πυράς καί νά μή άπετίθεντο άρχήθεν επί
άναφθή σωρού ξύλων.

τού

UI) Myres, αυτόθι, σ. 380 κ.έξ. Βλ. καί Evans,
158, δστις όμιλεΐ περί

μέλλοντος νά

Ρ. of Μ., I, σ.

«ash altar*. Πρβλ. Nilsson, αύτ., σ. 75.

Ό τελευ

ταίος αναφέρει μέν τήν άποψιν τοΰ Μ y r e s, καταλήγει δμως «the whole mat
ter is so obscure that a measure of caution is needed».

U2) Διά τήν τελετουργίαν τής πυράς κατά τήν Ελληνικήν εποχήν βλ. τήν
ένδιαφέρουσαν μελέτην τοΰ Martin Nilsson,
Greece, J.H.S. XEIII

Fire festivals in ancient

(1923), σ. 144 κ.έξ. Έπί τού ανατύπου, τό όποιον ό

συγγραφεύς έδώρησεν εις τόν Ξανθ-ουδίδην, έχει σημειωθή υπ' αυτού ίδιογράφως : *Cf. Petsofa, Myres BSA IX, 358*.
14s) Παυσ. VII, 18, 11-13.
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τον Λάβρυν, τον Διπλοϋν Πέλεκυν. Ή δέ επί τοϋ Κιθαιρώνος ίερογαμία Διός και Ήρας κατά την εορτήν τών Δαιδάλων, οπότε έγίνετο
όλοκαΰτωσις τών ξόανων, ταύρων κα'ι δαμαλίδων μετά τοϋ εκ ξύλων
βωμού 144, φαίνεται δτι συνδέεται πολλαχώς μέ τάς κρητικάς ίερογαμίας καί τά κρητικά ξόανα (δαίδαλα). Είναι εύλογον νά συσχετισθή
επίσης ό είς την μυκηναϊκήν περιοχήν τοϋ “Αργους-’Αρκαδίας εορτα
σμός επί τών κορυφών τής Λαρίσης τοϋ ’Άργους καί τής Λυρκείας
τής καλούμενης «πυρσών εορτής» 14δ. Σαφέστερα είναι ή προς τήν
προελληνικήν Κρήτην σύνδεσις τής δι’ ολοκαυτωμάτων θυσίας είς τό
Μέγαρο ν τών Κουρητών παρά τό ιερόν τής Εϊλειθυίας έν Μεσση
νία148. Διδακτικόν παράδειγμα προς ερμηνείαν τών ανωτέρω εθίμων
πυράς προσήγαγεν δ Nilsson 146
147 τήν Πυράν τοϋ Ήρακλέους επί τής
Οίτης, τήν δι’ άνασκαφών άποκαλυφθεΐσαν 14S: Κεϊται αϋτη επί κλιτύος τοϋ Ξηροβουνίου. ’Ολίγον κάτω τής κορυφής άπετελέσθη τετρά
πλευρος, ευρύς, (τραπεζοειδούς σχήματος χώρος, κλεισθείς κατά τούς
ρωμαϊκούς χρόνους διά περιχειλώματος. ’Εντός τούτου επί αιώνας
έκαίοντο θύματα καί αναθήματα, τών οποίων πολλά χαλκά άγαλμάτια,
μάλιστα τοϋ Ήρακλέους, συντετηγμένα ή είς τεμάχια, άνευρέθησαν εν
μέσφ σποδών, μετ’ αύτών δέ καί δπλα, εργαλεία καί σκεύη τά όποια
έχρησίμευσαν εις τάς θυσίας. Είναι γνωσταί αί σχέσεις ώρισμένου τύ
που Ήρακλέους, τοϋ καλουμένου Δακτύλου ή Ίδαίου μετά τής Κρή
της. Δεν δύναται νά βεβαίωση τις ό'μως ό'τι ό αύτοπυρούμενος καί ού'τω δι’ άναλήψεως άποθεούμενος Ηρακλής έχει άμεσωτέραν σχέσιν μέ
τήν προελληνικήν Κρήτην. Πάντως παρατηρεί τις δτι μετά πυρών άναπτομένων είς κορυφάς συνδέονται θεότητες, δαίμονες ή άποθεωθέντες
ήρωες τών οποίων παρακολουθεί τις τήν καταγωγήν από τήν Κρήτην
ή διαπιστώνει τούς μετά τής μεγαλονήσου δεσμούς. 'Ο Nilsson148
εζήτησε νά ερμηνεύση τήν επί τών 'Ιερών Κορυφής άφιέρωσιν τών
αναθημάτων ώς άπευθυνομένην προς τήν Πότνιαν Θηρών—έκ τούτου
τά άπεσπασμένα μέλη καί τά ήμερα καί άγρια ζώα—, παραδεχόμενος
εξ άλλου δτι ή άφιέρωσις αϋτη θά ήτο δυνατόν νά συνωδεύετο ύπό
τελετουργίας τής πυράς, ως έπρότεινεν δ Myres, άποσκοπούσης τήν
“*) Παυσ. IX, 3, 3-7.
,4δ) Παυσ. II, 25, 4.
146) Παυσ. IV, 31, 9. Πρβλ. Nilsson,

Min. Myc. Religion’, σ. 545.

147) Nilsson, έ.ά. JHS, σ. 144, 146.
*48) Ν. Παπαδάκη, Άνασκαφή

τής «Πυράς»

Άρχ. Δελτ. 1919, σ. 25 κ.έξ., δστις όμιλεΐ καί διά
περί τής Πυράς παράδοσιν.

τής Οίτης, Παράρτ.

τήν

14Β) Βλ. ύποσ. 141.
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διά μαγείας επίτευξιν γονιμότητος. Την ερμηνείαν ταύτην θεωρεί καθαρώς υποθετικήν, άλλ’ ευρίσκει ενισχυτικήν αυτής την άπσψιν τοϋ
Evans περί τοϋ Peak Sanctuary, διά την λατρείαν τής Θεάς Φύσεως ως Ποτνίας Θηρών επί τοϋ Γιοΰκτα, κατά τό γνωστόν σφράγι
σμα τό όποιον παριστφ την θεότητα ταύτην επί κορυφής υψώμα
τος, κρατούσαν σκήπτρον, περιβαλλομένην υπό των λεόντων της καί
λατρευομένην υπό λάτριος, οστις ϊσταται προ αυτής εις στάσιν προ
σευχής. Την άποψιν τοϋ Evans περί λατρείας θεότητος τής υγείας
λόγψ τών αναθηματικών μελών (ως «ταμάτων») απορρίπτει, ως επί
σης την εκδοχήν περί τοϋ Γιουκτα ως Τάφου τοϋ Θεοΰ16°. "Ομως
είναι ανάγκη νά έξευρεθή ερμηνεία διά τά αναθηματικά μέλη, τά
όποια, ως άνεπτύξαμεν ανωτέρω, είναι ποικιλώτατα, καί επίσης νά
άντιμετωπισθή ή εντατική περί τοϋ Τάφου τοϋ Θεοΰ παράδοσις, εντο
πισμένη ακριβώς εις τον χώρον τοϋ μεσομινωικοϋ ιερού. ’Αξιοσημείω
τος είναι ή εκδοχή τοϋ Evans (αύτ. IV, 808) περί απονομής λατρείας
είς αυτήν τήν γυμνήν κορυφήν τοϋ ίεροϋ όρους, ως αντιπροσωπευτι
κήν τοϋ Ιερού χαρακτήρος ολοκλήρου τοϋ όρους, καί ή συσχέτισις με
τήν λατρείαν αυτήν τής παραστάσεως τοϋ κνωσιακοϋ σφραγίσματος
μέ τήν επί τής κορυφής όρους θεάν.
Τό σφράγισμα τούτο, χρονολογοϋμενον είς τήν αμέσως ακολουθού
σαν τήν σεισμικήν καταστροφήν τοϋ ΜΜΙΙΙβ περίοδον (περίπου 1600
π.Χ.)161, παριστρ παρά τήν κορυφήν επί τής οποίας ϊσταται ή θεότης
μινωικόν ιερόν έλαφράς κατασκευής διώροφον μέ κίονας, προ τών
οποίων ιερά κέρατα καί μέ έπίστεψιν ιερών κεράτων είς τό γείσωμα'
είς τον κάτω όροφον άπεδόθη ίσως ή θυρα τοϋ ίεροϋ μετά τών παραστάδων της καί τοϋ άνω αυτής φωταγωγού παραθύρου. Οϋτω διδασκόμεθα περί τών μικρών αυτών ιερών τά όποια έγκατεστάθησαν
κατά τήν αρχήν τής νεοανακτορικής περιόδου εις τά υπαίθρια 'Ιερά
Κορυφής δι’ α σαφείς ενδείξεις παρέσχον αί άνασκαφαί εν Πετσοφφ,
Γιούκτςικαι Κουμάσφ “2. Θά ήδυνάμεθα νά περισυλλέξωμεν περισσό
τερα παραδείγματα τοιούτων ιερών παραστάσεων, ίδίφ επί χρυσών
δακτυλίων, σφραγιδόλιθων καί πήλινων σημάντρων (σφραγισμάτων),
άλλ’ ή άναζήτησις θά έφερεν ημάς μακράν 1SS. Θεωρώ όμως κατάλλη
λον τήν παρεχομένην ευκαιρίαν διά τήν δημοσίευσιν σπουδαίου τε-* **·)
ΐίο) Evans, Ρ. οί Μ. I, ίδίφ 154, δπου γίνεται λόγος καί περί τής αρ
χαίας παραδόσεως.
*“) Ε ν a n s, Ρ. of Μ., II, 809, είκ. 528.
,5ί) Βλ. ανωτέρω σ, 120, 145, 146.
**·) ’Ελπίζω νά πραγματευθώ είς συνθετικήν έργασίαν, τό δλον θέμα τών
μινωικών Ιερών.
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μαχίου αναγλύφου αγγείου εκ μελανός στεατίτου εκ Κνωσού 454 μέ παράστασιν τοιούτου ιερού, (εϊκ. 5).
Τό τεμάχιον έδωρήθη υπό τού στρατηγού R i n g e 1 εις τό Μουσεΐον Ηρακλείου, κατόπιν παρακλήσεως τού Εφόρου Θεοφανείδη,
κατά τό έτος 1941, ολίγον μετά την κατάληψιν τής Κρήτης υπό τών
Γερμανικών στρατευμάτων154
155'ούτος τό ειχεν αγοράσει παρά τίνος
αγρότου τής περιοχής Κνωσού, δπου, φαίνεται, άνευρέθη. Είναι δια
στάσεων 0,055 X 0,032 και πάχους 0,008' ανήκει άναμφιβόλως, αν
ληφθή ύπ’ όψει ή κυρτότης του καί ή λοξή του τμήσις, εις ρυτόν κω
νικού σχήματος τού μεγέθους περίπου, αν κρίνη τις από τό πάχος του,
τού κωνικού ρυτού τής 'Αγ. Τριάδος. Ή έπι τού τεμαχίου παράστασις
είναι τμήμα πολύ μεγαλύτερος συνθέσεως. Τό διασωζόμενον μέρος
άπετέλει όχι τό κύριον θέμα, αλλά τό φυσικόν πλαίσιον εντός τού
οποίου έξελίσσετο πιθανώς ολόκληρος τελετουργία ή απονομή λατρείας
προς θεότητα, ως εις τό επίσης εκ στεατίτου κνωσιακόν τεμάχιον μέ
τήν πομπήν των προσφεροντων προ ιερού δβ η εις το ανωτέρω μνημονευθέν σφράγισμα τής Ποτνίας Θηρών: είκονίζεται δηλαδή ιερόν
επί κλιτύος όρους κείμενον. Τό ανώμαλον τού εδάφους καί ή χαμη
λή βλάστησις, άπεδόθησαν όχι μόνον διά χαράξεως κροσσωτών καμπύ
λών, αλλά καί διά λαξεύσεως τής επιφάνειας κατ’ έλαφρόν κυματοειδώς μορφούμενον άνάγλυφον, μέ τεχνικήν δηλαδή γνωστήν καί έκ τής
αναγλύφου τοιχογραφίας μάλιστα τών περί τό 1600 π.Χ. χρόνων. Τό
είδος τού αγγείου, ή μορφή τού ιερού καί ή ανωτέρω τεχνική χρονο
λογούν τό τεμάχιον εις τήν ενδιάμεσον μεταξύ ΜΜΙΙΙβ καί ΥΜΙα πε
ρίοδον, εις τούς αυτούς δηλαδή χρόνους μέ τό κνωσιακόν σφράγισμα
καί τό άνάγλυφον τής πομπής. Λίαν^ενδιαφέρουσα είναι ή μορφή τού
ιερού (βλ. σχέδιον είκ. 5), τό όποιον, ως παρίσταται τοποθετημέμένον επί τής κλιτύος, οίονεί προβάλλεται επί ετέρας ράχεως τού
όρους" επί υψηλής κρηπίδος έκ τεσσάρων δόμων ίσοδομικοΰ τοίχου
ΐσταται έλαφρόν αρχιτεκτονικόν κατασκεύασμα" τούτου κύριον τε
κτονικόν στοιχεΐον είναι παραστάς έξ ορθογωνίων δόμων, παρά τήν
οποίαν δηλούνται δύο έπάλληλοι κίονες μέ κιονόκρανον τού τετραγω
154) Ευχαριστώ καί εντεύθεν τόν συνάδελφον "Εφορον κ. Βασίλειον Θεοφανείδην διά τήν παραχώρησιν τοϋ δικαιώματος δημοσιεύσεως τοϋ ενδιαφέ
ροντος άναγλύφου τεμαχίου.
15δ) Είναι γνωστόν δτι ό στρατηγός ΰπήρξεν ό άπαγωγεύς πολλών αρχαιο
τήτων, μάλιστα έκ Κνωσού1 βλ. «Κρητ. Χρονικά» A (1947) σ. 625 καί τό δη
μοσίευμα τοϋ ’Υπουργείου Παιδείας «Ζημίαι τών ’Αρχαιοτήτων, έκ τοϋ πο
λέμου καί τών στρατών κατοχής», Άθήναι 1946. Ό στρατηγός Ρίγκελ ασφα
λώς δέν έτέλει έν γνώσει τής άξίας τοϋ δωρηθέντος τεμαχίου.
ι>β) Evans, Ρ. of Μ., II, σ. 752 εϊκ. 486.
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νικού μετά δισκίων τύπου, συνήθους εις παραστάσεις ιερών, καί τοΰ
οποίου τα εναργέστερα παραδείγματα μάς παρέσχε τό ρυτόν τής 'Αγ.
Τριάδος καί τό έλεφάντινον ομοίωμα κιονόκρανου εκ Κνωσοΰ ΙδΙ. Εις
τό ύψος περίπου τοΰ κιονόκρανου παρίσταται επιστύλιον, σχηματίζον
μετά τοΰ επί τής κρηπίδος χαμηλού ίσοδομικοϋ τοιχίου καί μεταξύ
τής σωζομένης παραστάδος καί ίσως ετέρας άποκρουσθείσης, ευρύ
άνοιγμα. Ή άπόκρουσις τού τεμα
χίου δεν επιτρέπει νά σχηματίσω·
μεν πλήρη εικόνα τής μορφής τού
άνω ορόφου τοΰ ιερού' όμως τά
λείψανα ιερών κεράτων, παριστωμένων ό'πισθεν τού άνω κίονος καί
επί τού προέχοντος γείσου, άποδει
κνύουν ότι ό δεύτερος όροφος ήτο
ανάλογος μέ τον τού ιερού τού σφρα
γίσματος, καί τούτο δίδει τήν δυ
νατότητα νά άναπλάσωμεν τήν πι
θανήν μορφήν τού συνόλου (σχέδιον εικ. 5). Κάπως άνάλογον ήτο
τό ιερόν επί τού μνημονευθέντος τεμαχίου στεατίτου μέ παράστασιν πομπής: εκεί τό ιερόν ανέρχε
ται κλιμακοειδώς, ως νά εκειτο καί
τούτο επί κλιτΰος όρους1δ8: άποτελεΐται από σειράν κρηπίδων ίσοδομικών πλαισιουμένων διά σειράς Είκ 5.— Μινωικόν ‘Ιερόν Κορυφής
επάλληλων κιονών τού μνημονευθένέπί αναγλύφου αγγείου στεατίτου.
τος τύπου, επί τών οποίων κρηπίδων
βαίνουν στηριζόμενα επί διβάθμου βάθρου μεγάλα ιερά κέρατα.
157) Evans, Ρ. of Μ., III, σ. 62. Περί τοΰ τύπου τούτου τοΰ

Ή

κιονό

κρανου βλ. αυτόθι I, σ. 689 κ.έξ. 507-509. Χαρακτηριστική δήλωσις του επί
τοΰ τειιαχίου στεατίτου μέ τήν πομπήν' βλ. προηγ. ύποσ.
155) ’Από τό διασωζόμενον τμήμα δέν φαίνεται αν τό οικοδόμημα άνήρχετο εις μακράν κλιμακωτήν σειράν, ώς τό Stepped Portico τοΰ 'Ανακτόρου
τής Κνωσοΰ (Ρ. of Μ·, II, σ. 147 είκ. 75) ή αν ήτο τοΰ τύπου τοΰ πενταμε
ρούς ίεροΰ, οΐον τό επί τής τοιχογραφίας τών Μυκηνών πυργοειδές οικοδόμημα:
Rodenwaldt, Her Fries des Megaron von Mykenae, Halle a/S. Beil.
II Farbentafel. Ιερόν Κορυφής είναι ίσως καί τό επί χρυσού ελάσματος τοΰ
{Ιόλου Καπακλή Βόλου (ΕΑ 1906, πίν. 14) έκτύπως άποδοθέν' τούτου ένδειξιν
αποτελεί ή ανώμαλος τοξωτή κάτω

άπόληξις, δηλοΰσα ανώμαλον έδαφος. Ό

δημοσιεύσσας παρηρμήνευσε τά επί τοΰ θριγκού ιερά

κέρατα καί έκ τούτου
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αναλογία αΰτη δεν δίδει βεβαίως τό δικαίωμα νά άποκαταστήσωμεν
πομπήν προ τού ίδικοϋ μας ίεροΰ' πολύ πιθανόν ενταύθα επί τής κο
ρυφής τοΰ ορούς νά παρεστάθη αυτή ή θεότης υπό τήν μορφήν Ποτνίας Θηρών, δεχόμενη λατρείαν ως είς τό κνωσιακόν σήμαντρον.
Έκ πάντων των ανωτέρω στοιχείων θά ήτο δυνατόν νά διατυπω
θούν τά εξής γενικά συμπεράσματα περί των Μινωϊκών Ιερών Κορυ
φής καί τής είς ταΰτα άπονεμομένης λατρείας.

1) Ώρισμένα όρη γειτνιάζοντα μέ σπουδαία μινωικά κέντρα εθεωροΰντο ιερά καί έπ’ αυτών επιστεΰετο ότι εγίνετο ή επιφάνεια τής λατρευσμένης θεότητος, έμφανιζομένης εις τούς πιστούς επί τής γυμνής
δεσποζούσης κορυφής.
2) Ευθύς κάτω τής κορυφής καί επί τής κλιτΰος καιά τήν ΜΜΙα
περίοδον άπενέμετο συστηματικώς, ίσως κατά τακτόν χρόνον, λατρεία,
χάριν τής οποίας άνήρχοντο προσκυνηταί διαφόρων τάξεων από τούς
γειτονικούς συνοικισμούς.
3) Ή κυρία λατρευομένη θεότης ήτο άναμφιβόλως ή μεγάλη θεά
τής φΰσεως- πιθανώς ό χαρακτήρ της ήτο διπλούς : ήτο ουρανία καί
διά τούτο ή έπιφάνειά της εγίνετο επί όρους' τούτο ερμηνεύει ίσως
τήν παρουσίαν μικρών περιστερών μεταξύ των αναθημάτων' καί ήτο
επίσης κυρία τήςγής, κυρίαρχος τών ανθρώπων, τοΰ ζωικού καί φυτι.
κού κόσμου' τούτο ερμηνεύει τήν παράστασίν της ως Ποτνίας Θηρών.
Ή θεότης υπό τήν χθονίαν αυτής μορφήν έλατρεύετο, φαίνεται, εντός
τών σπηλαίων καί είς τά οικιακά ιερά, δπου ό'μως παρίστατο καί υπό
τάς άλλας αυτής μορφάς. ΙΙολύ πιθανόν συνελατρεύετο μετά τής θεό
τητος καί δ νεαρός θεός τής βλαστήσεως, δ θνήσκων καί άνιστάμενος*
τούτο θά εδικαιολόγει τήν τοποθέτησιν επί τής κορυφής τού Ιερού
δ'ρους τού τάφου του.
4) Οί λατρεύοντες, άνδρες καί γυναίκες, ήρχοντο είς επαφήν μετά
τής θεότητος διά τής τελετουργίας καί προσευχής, μεσολαβουσών καί
μαγικών πράξεων. Ή αυτοπρόσωπος δμως μετ’ αυτής «ομιλία», αν
κρίνη τις από τάς κρητικάς παραδόσεις περί τών επί τού ορούς δμιλιών τοΰ Μίνωος μετά τής θεότητος, ήτο προνόμιον τών διογενών
βασιλέων 159. Οί λάτρεις ήδύναντο νά ευχαριστήσουν τήν θεότητα καί
νά επικαλεσθούν τήν προστασίαν της διά τήν υγείαν καί ευημερίαν
αυτών καί τών κτημάτων των, διά τήν αποτροπήν διαφόρων βλαπτι
κών ενεργειών, τάς δποίας αύτη ως θεότης τής φύσεως ήδύνατο ευκό
λως νά εξουδετερώση.
παρεγνώρισε τόν χαρακτήρα τοϋ οικοδομήματος ώς Ιεροΰ.
1ί#) Βλ. Picard, ε.ά., σ. 145.
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5) Μία τοιαύτη λατρεία ερμηνεύει τό είδος τών αναθημάτων, τά
όποια εκφράζουν ευχαριστίαν καί δηλώνουν παράκλησιν διά περαιτέ
ρω προστασίαν επί ώρισμένου θέματος υγείας, ευημερίας καί έξασφαλίσεως έναντι κίνδυνων. Ουτω παριστοϋν εαυτούς εις στάσιν προσευ
χής, επικλήσεως ή ευχαριστίας, αίροντας προς την θεότητα τάς χεΐρας, συμπτύσσοντας εν συγκεντρώσει αύτάς προ τής έδρας τής ζωής,
τοΰ στήθους, ή σπανιώτερον, τής έδρας τοϋ λογικού, τής κεφαλής. Τά
ειδώλια τοΰ Πισκοκεφάλου διασταυρώνουν προ τοΰ άνω κορμού τάς
χεΐρας οίονεί προστατευούσας αυτόν. Είτε εύχαριστοΰντες διά θεραπεί’
αν γενομένην είτε επικαλούμενοι την άμεσον επέμβασιν επί πάσχοντος
μέλους, άφιέρουν ομοίωμα τούτου εις τό θειον. Αί έγκυοι γυναίκες
ζητούν αίσιον τοκετόν καί αί επίτοκοι ταχεΐαν άποκατάστασιν. Θέτουν
τά ποίμνια καί τάς άγέλας των υπό την προστασίαν τού θείου άναθέτοντες τά ομοιώματα τών ζιόων των ακόμη καί τών συνοδευτικών τών
αγελών κυνών 1β0. Ζητούν νά εξουδετερώσουν την βλαπτικήν ενέργειαν
φθοροποιών ζώων (π.χ. ικτιδών ή τών κολεοπτέρων τού είδους τών
«ορυκτών τών ρινοκέρων») θέτοντες προ τής θεότητος όμοιώματά
των. Προσφέρουν μικράν συμβολικήν προσφοράν εντός μικροσκοπικών
αγγείων, ίσως μάλιστα συνισταμένην εις «απαρχήν» τής παραγω
γής των.

6) Ή τελετουργία τής προσφοράς είχε, φαίνεται, παμπαλαίας ρί
ζας καί έβασίζετο επί τής μαγείας, άποβλεπούσης εις εξαναγκασμόν
τής θεότητος εις παροχήν τής αίτουμένης προστασίας δι5 αυτής τής
τελετουργικής πράξεως' διά ταύτης ή υγεία θ ά άποκατασταθή, ή
προστασία επί τών κτημάτων θ ά παρασχεθή, ή /ονιμότης θ ά επιτευχθή, ή βλαπτική ενέργεια θ ά εξουδετερωθή. Μεγάλη πυρά άνάπτεται καί μετά τήν μαγικήν έπίκλησιν ρίπτονται τά είδωλα, δταν ήδη
αύτη σβεννυται, εντός αυτής' μετ’ αυτών, αν κρίνη τις από τά σχετικώς άφθονα οστά, ρίπτονται είς τήν πυράν ζώα σφαγιασθέντα ή ζώντα έτι. Ή σποδος εΐτα διασκορπίζεται επί τού βράχου τής κατοικίας
τής θεότητος' έρχεται ουτω είς στενήν καί μόνιμον επαφήν μέ τήν
γήν, περιέχουσα τά είδωλα, εϊσωθουμένη έν μέρει εντός τών σχισμών
καί τών κοιλωμάτων τοΰ βράχου. Μία τοιαύτη τελετουργία προϋπο
θέτει τήν κατά τακτόν χρόνον έπανάληψιν, οπότε ή είς τό ιερόν ό
ρος άνοδος τών λατρευτών προσελάμβανε τήν μορφήν αληθούς προσ
ιβο) Άνάλογον έννοιαν θά είχεν ή προσφορά της έκ Παλαικάστρου πηλίνης λοπάδος εντός τής όποιας άπεδόθη ολόκληρος αγέλη μετά τοΰ συνοδεύοντος ποιμενος όλογλύφως. Τό άγγεΐον τούτο χρονολογείται είς τήν ΜΜΙ
εποχήν, ήτο δηλαδή
σημ. 28.

σύγχρονον τών αναθημάτων τών Ιερών Κορυφής.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 03:45:17 EET - 35.170.61.215

Βλ·

158

Ν. Πλάτωνος

κυνήματος (pilgrimage). Άνάλογον προσκύνημα, μέ προσφοράν άναι
μάκτου θυσίας εντός ωραίων αγγείων και πιθανώς αίματηράς διά’
σφαγής ζφων, εγίνετο διά την χθονίαν θεότητα εντός σπηλαίων, ως
π.χ. τοϋ σπηλαίου τών Καμαρών.
7) Όλίγας ενδείξεις εχομεν δτι κατά την ακμήν τής τοιαυτης λα
τρείας κατά την ΜΜΙ εποχήν, ύπήρχον κατά χώραν λατρευτικά αγάλ
ματα" εν τεμάχιον προσώπου ευμεγέθους μορφής δεν αποκλείεται νά
προέρχεται εξ ομοιώματος επισήμου λατρευτού. Τό μέγεθος δμως δεν
είναι επί τού σημείου τούτου αποδεικτικόν1β1. Ή λατρεία φαίνεται
κατ’ άρχάς άνεικονική και τό ιερόν υπαίθριον, εντός τεμένους, δπου
ίσως νά υπήρχε μικρόν εκ φθαρτού υλικού ιερόν κτήριον (casa

santa).
8) Εις ούδέν τών ιερών άνευρέθη χαλκοΰν τι άντικείμενον' μεταλ
λικά ό'ργανα θυσίας καθίσταντο ίσως περιττά έξ αυτού τού είδους τής
τελετουργίας καί τό έπικρατήσαν έθιμον ήτο ή προσφορά πήλινων
ομοιωμάτων τών οποίων τά τεμάχια ευχερέστερον διεσκορπίζοντο με
τά τής σποδού. ’Ίσως νά υπήρχε καί θρησκευτική τις άπαγόρευσις
χρήσεως μεταλλικών αντικειμένων.
9) Ή κατ’ αυτόν τον τρόπον άπονεμομένη λατρεία έσυνεχίσθη καθ’
ολόκληρον τήν ΜΜΙ εποχήν καί εις τινα ιερά φαίνεται δτι παρετάθη
καί εις τήν ΜΜΙΙ φάσιν. Άλλ’ ήδη εις τήν υστέραν αυτήν παλαιοανακτορικήν περίοδον ιδρύονται φαίνεται επί τών κορυφών κτιστά τινα ιερά (Χαμαΐζι, Κουμάσα, ’ίσως Χριστός)" εντός αυτών ή λατρεία
γίνεται ανάλογος μέ τήν τών μικρών οικιακών ιερών, αν κρίνη τις
από τά άνευρεθέντα όμοια σπονδικά αγγεία καί τούς άναλόγους κινη
τούς βωμίσκους προσφορών. Ό νέος τρόπος λατρείας έχει αναλογίαν
μέ τήν εγκατάστασιν κατά τούς χριστιανικούς χρόνους μικρών έκκλησιδίων (μάλιστα τού ’Αφέντη Χριστού, τής Μεταμορφώσεως, τού
Προφήτη Ήλία) επί τών κορυφών δρέων. Καί δπως σήμερον, θά
εγίνετο εορτασμός καί προσκύνημα κατά τακτήν ημέραν" προσκυνηταί
δμως ήδύναντο νά άνέρχωνται καθ’ ολας τάς έποχάς προς τά μικρά
ιερά. Αί τελετουργίαι τής δλοκαυτώσεως καί άναθέσεως «ταμάτων»
εΐχον ήδη παύσει. Άναβίωσις τής εντός μικρών ιερών λατρείας επί
τών κορυφών παρατηρεϊται κατά τήν ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙα περίοδον" τό ιε
ρόν έχει δάπεδα επίχριστα καί ενίοτε θρανία κύκλφ τού ενός τών δωΙβ1) Είς τό σφράγισμα τής Ποτνίας Θηρών ό λάτρις είναι κατά πολύ με
γαλύτερος τής επί τής κορυφής Όεότητος. Διά τόν αυτόν λόγον δέν υπάρχει
λόγος νά θεωρηθή ό μέγας ταϋρος, είς τόν όποιον ανήκει τό επί τοϋ Ιερού
Μαζά άνευρεΟέν τεμάχιον κεφαλής (βλ. σ. 110), ώς άπεικονίζων Οεόν-ταΰρονι
καίτοι βεβαίως τούτο ουδόλως αποκλείεται,
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ματίων, ενώ άλλα δωμάτια αποτελούν βοηθητικούς χώρους (sacristies).
Τοιαϋτα είναι τά κτήρια των ιερών εν Πετσοφοί και επί τοΰ Γιουκτα.
10) Τά ΜΜΙΙΙ - ΥΜΙα ταΰτα ιερά θά ειχον εξωτερικήν εμφάνισιν
δχι πολύ διάφορον εκείνης ή οποία αποδίδεται εις τάς παραστάσεις
δακτυλίων, σφραγιδολίθων, σφραγισμάτων και αναγλύφων αγγείων
εκ στεατίτου, διωρόφου δηλαδή κατασκευάσματος μέ επαλλήλους κί
ονας, μεταξύ τών οποίων, κατά τά ανοίγματα,ιερά κέρατα, κα'ι με επί"
στέψεις όμοιων συμβόλων- κλιμακωτοί διατάξεις, φαίνεται, τών δια
φόρων τμημάτων τοΰ ίεροϋ δεν ήσαν ασυνήθεις.
11) Δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεχίσεως τής λατρείας επί τών κορυ
φών κατά τήν τελευταίαν φάσιν τής νεοανακτορικής εποχής. Κατά τήν
επακολουθούσαν περίοδον τής παρακμής τά 'Ιερά Κορυφής παραμέ
νουν έγκαταλελειμμένα καί μόνον κατά τήν έσχάτην φάσιν τής «άνακαταλήψεως» (μικρού 'Ιερού Διπλών Πελέκεων καί 'Ιερού Τυκτής Κρή
νης παρά τό Καραβάν Σεράί Κνωσού, 'Ιερού Γουρνιών, Γάζι κλπ·),
άναβιούν τινα τών Τερών Κορυφής καί δέχονται εντός τών έπανιρκοδομημένων ιερών ή εις νέα κατασκευάσματα τής αυτής περιοχής ε’ίδωλα
όμοιου τύπου προς εκείνον δστις άπαντφ εντός τών οικιακών ιερών:
ευμεγέθη είδωλα μέ ανυψωμένος χεΐρας, διάφορα σύμβολα καί περί
εργα σωληνωτά σκεύη, ίσως σχετιζόμενσ μέ τήν χθονίαν λατρείαν καί
τούς ιερούς ό'φειςΙβ2. ’Ανάλογα ιερά εξακολουθούν νά άνεγείρωνται
κατά τήν ύπομινωϊκήν φάσιν (Καρφί) ή καί τήν καθαρώς πρωτογεω
μετρικήν (Καλό Χωριό Πεδιάδος, Πρινιάς), ως άποδεικνύουν τά ευ
μεγέθη όμοιου τύπου είδωλα καί σωληνωτά σκεύη.
12) Ιδιαιτέρως σημαντική είναι ή επιβίωσις τής τελετουργίας τής
επί κορυφής πυράς καί τών επ’ αυτής ολοκαυτωμάτων κατά τούς ελλη
νικούς χρόνους, τελετουργίας σχετιζομένης μάλιστα μέ θεούς ή δαίμο
νας —οΰτοι εμφανίζονται ενίοτε ως ημίθεοι ή ήρωες— προελθόντας ή
στενώς συνδεομένους μέ τήν προελληνικήν Κρήτην: τήν Λαφρίαν ’Άρτεμιν, τήν νυμφαγωγουμένην "Ηραν, τον έν άναλήψει Ήρακλέα, τούς
Κουρήτας κλπ. Τό παμπάλαιου έθιμον ήρμηνεύθη ενιαχού δι’ αίτιολογικών μύθων.
'Η παρούσα μελέτη δεν άπέβλεψεν εις τήν εξαντλητικήν έρευναν
τού σημαντικού θέματος τών Τερών Κορυφής καί τής εις ταύτα άπονεμομένης λατρείας. Όλίγαι δυστυχώς είναι αϊ συστηματικαί έρευναι
καί επί τούτων δέν είναι δυνατόν νά διαρθρωθούν τελικά συμπερά-

“’) Βλ. Evans, Ρ. of Μ.. IV, σ. 138 κ.έξ. Πρβλ. Μαρινάτος, έν
ΕΑ 1937, Α, σ. 284, κ. έξ. Βλ. καί ύποσ. άριίΚ 123.
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σματα. Ήθέλησα απλώς επ’ ευκαιρία τής δημοσιεύσεως των εκ τοϋ
ίεροΰ Μαζα αναθημάτων νά έπιστήσω την προσοχήν εις τό σπουδαϊον
τοΰτο κεφάλαιον τής μινωικής θρησκείας, τό οποίον, ως φαίνεται από
τάς δημοσιεύσεις, δεν έτυχε τής δεούσης προσοχής, λόγφ Ιδίφ τής
σποραδικότητος των εις αυτό άφορώντων στοιχείων. Έκρινα δέ σκόπιμον νά εικονογραφήσω την περί τών 'Ιερών Κορυφής πραγματείαν
μου μέ ενδιαφέροντα ανέκδοτα αναθήματα τοΰ αύτοϋ κύκλου και με
τό σημαντικόν τεμάχιον στεατίτου τό άπεικονίζον έν 'Ιερόν Κορυφής
τής δευτέρας ανακτορικής περιόδου.
Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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