
ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΑ! ΤΑΦΑΙ
ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΝΛΙ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Την 10. 7. 1951 έργάται ασχολούμενοι μέ λατομικός εργασίας 
πλησίον τού χωρίου Δουργουτζή η Κυπαρίσσι τής περιοχής Κανλί- 
Καστέλλι 'Ηρακλείου άνεύρον είκοσι καί πέντε αγγεία. Τρία έξ αυ
τών έκόμισε μετά τινας ημέρας δργανον τοΰ 'Αστυνομικού Σταθμού 
Καστελλίου εις τδ Μουσεΐον 'Ηρακλείου. 'Ανεγνωρίσθη δτι έπρόκει- 
το περί αξιόλογων πρωτομινωικών αγγείων καί ευθύς την επομένην 
μετέβην επί τόπου, ΐνα παραλάβω τά άνευρεθέντα, τα όποια έφυλάσ- 
σοντο εις τον σταθμόν Καστελλίου καί συνάμα επιχειρήσω συστημα
τικήν έρευναν τού χώρου εύρέσεως. Οΰτος αποτελεί σπηλαιώδη κοιλό
τητα, άνοί/ματος, ως έχει σήμερον, περίπου 2 μ., μήκους 3 μ. καί 
ύψους κατά την είσοδον 2.60 μ. Ή κοιλότης κεΐται επί τής λίαν α
ποτόμου βόρειας κλιτόος1 εξάρματος γής έκ μαλακού βράχου, (κούσ- 
κουρα ή άσπρουγα), καλουμένου Κορφή τού Βαθιά ή Τειχίδα. Τό ύ
ψωμα τούτο εύρίσκεται μεταξύ τού μνημονευθέντος χωρίου Δουργου
τζή ή Κυπαρίσσι, από τοΰ οποίου απέχει */4 τής ώρας, καί ετέρου κα
λουμένου Γαλένι. Ή κοιλότης δεν δύναται νά δνομασθή σπήλαιον, 
άςρού καί άβαθής είναι καί τό δάπεδόν της έχει σημαντικήν κλίσιν 
προς τά έξω. 'Ομοιάζει μάλλον μέ τάς συνήθεις θέσεις πρωτομινωι
κών ταφών, τάς καλουμένας «βραχώδη στεγάσματα» (rock shelters). 
Ή οροφή καί τμήμα τών παρειών τής κοιλότητος είχε καταπέσει, πα- 
ρείχετο δμως ακόμη ικανός χώρος, ΐνα κατακλίνηται εις άνθρωπος, καί 
έχρησιμοποιεΐτο διά πρόχειρον στάθμευσιν ζώων εις περίπτωσιν βρο
χής2·

Κατά τήν έπίσκεψίν μου ό χώρος τής κοιλότητος εκλείετο σχεδόν 
εξ ολοκλήρου υπό μεγάλου τεμαχίου τού μαλακού βράχου, καταπεσόν- 
τος κατά τάς εργασίας τών χωρικών έκ τής ανατολικής πλευράς. Εις 
τήν ευτυχή αυτήν σύμπτωσιν οφείλεται τό δτι ή μεγαλυτέρα έκτασις * 2

') Πρωτομινωικοί ταφαί επί αποτόμων επίσης κλιτύων εις Σφουγγαραν 
Hawes, Excav. in Eastern Crete, Anthr. Pub. Univ. of PA. Museum 
III, σ. 71 καί είς Γουρνιά, Hawes, Gournia, σ. 56.

2) Συχνή είναι ή τοιαύτη χρήσις τών rock shelters. Πβ. τό νεολιθικόν 
τοΰ Παλαικάστρου, Β. S. A., XI, σ. 261, καί τό πρωτομινωικόν τής Άγ. Φω
τιάς Ίεραπέτρου, Hawes, Gournia, σ. 56. Είς άμφότερα καί είς άλλα, λόγφ 
τής φύσεως τοΰ εδάφους, εΐχον καταπέσει επίσης τμήματα τοΰ βράχου.
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τής κοιλότητος μετά τών έν αυτή λειψάνων εύρέθη κατά την άνασκα- 
φήν άδιατάρακτος. (Τά υπό τών χωρικών έξαχθέντα αγγεία εκειντο 
κατ’ αυτό τό στόμιον τής κοιλότητος, εις μικράν μη καλυπτομένην υ
πό τοΰ πεσόντος βράχου έκτασιν). Ή εργασία τής άνασκαφής συνί- 
στατο επομένως κυρίως εις την διά μοχλών άνακίνησιν καί ρίψιν τοΰ 
βράχου έξω τοΰ σπηλαίου εις την κλιτΰν, ή οποία έπετεΰχθη διά πολ- 
λοΰ κόπου. Άποκαλυφθέντος οΰτω τοΰ δαπέδου διεπιστώθη διά τής 
έρεΰνης ό'τι αί από τής οροφής πτώσεις είχον άποτελέσει συνεχές, λευ
κόν στρώμα, βάθους 0,30 μ., υπό τό όποιον εύρίσκετο έτερον σαφέ
στατα διακρινόμενον στρώμα ερυθρόν, βάθους 0,20 μ. Κάτωθεν καί 
τοΰτου εύρ'σκετο τό «στερεόν» κατά την έκφρασιν τών εργατών άρ- 
χαΐον δάπεδον τής κοιλότητος. Τό δεύτερον τοΰτο ερυθρόν στρώμα εί- 
χεν άποτελεσθή εκ πλήθους οστών ανθρωπίνων φύρδην-μ ίγδην κειμέ
νων καί πολλών αγγείων, ών τά πλεϊστα ακέραια. Τά αγγεία εκειντο 
άναμίξ μέ τά ανθρώπινα λείψανα, εις διαφόρους θέσεις άτάκτως, καί 
τά περισσότερα έξ αυτών περιεΐχον τεμάχια οστών. ("Εν ευρύ κΰπελ- 
λον π.χ. περιεΐχεν ολόκληρον τό άνώτερον τμήμα ενός ανθρωπίνου 
κρανίου.) Διά τής σκαφικής έρεΰνης ό αριθμός τών ακεραίων ή σχε
δόν ακεραίων αγγείων άνήλθεν εις τεσσαράκοντα δύο, δύο δέ επί πλέ
ον αγγεία έκόμισε χωρικός τις εις τό Μουσεΐον μετά την άνασκαφήν, 
προερχόμενα, ως ειπεν, έκ τοΰ αύτοΰ χώρου. Πιθανώς ειχεν εΰρει καί 
αποκρέψει αυτά προ τής έρεΰνης. "Αφθονα καί λίαν ενδιαφέροντα ό
στρακα περισυνέλεξα έκ τών χωμάτων, τά όποια είχε συσσωρεύσει ή 
έργασία τών χωρικών έπί τής κλιτΰος, συνεπληρώθησαν δέ καί έκ τών 
οστράκων τούτων αγγεία τινά, άποτελεσθείσης οΰτω όμάδος πεντήκον- 
τα έν όλφ πρωτομινωικών αγγείων. Τό στρώμα τοΰ κοΰσκουρα, τό ό
ποιον έπέκειτο ολοκλήρου τοΰ ταφικοΰ στρώματος, καθιστά: βέβαιον, 
νομίζω, δτι τό τελευταΐον τοΰτο στρώμα δέν είχε διαταραχθή τουλά
χιστον από τής άρχαιότητος. Ή συσσώρευσις τών οστών καί τών αγ
γείων είκή καί ως έτυχε προήλθεν έξ αυτής τής φΰσεως τών αποθέ
σεων κατά τούς αρχαίους χρόνους. 'Ως προς τά οστά ήτο σαφές δτι 
ταΰτα δέν είχον τοποθετηθή εντός τών αγγείων, άλλ’ είσέδυσαν εις 
αυτά κατά την συσσώρευσιν. Ούδείς σκελετός ή τμήμα σκελετού εύρί
σκετο in situ καί ούδέν κρανίον περισυνελέγη. Έκ τών δστών άλλα 
μέν ήσαν κεκαυμένα καί τελείως μελανά, άλλα δέ άκαυτα. 'Ομοίως 
πλεϊστα αγγεία φέρουν σαφή ίχνη υστερογενούς πυράς, ασχέτου προς 
την δπτησιν τοΰ αγγείου.

Πλήν τών αγγείων άνευρέθησαν κατά την άνασκαφήν τρία χαλκά 
έγχειρίδια καί τινα τεμάχια όμοιων εγχειριδίων, τέσσαρα λεπίδια εξ 
Οψιδιανού, δυο-ψήφοι περιδέραιων έξ ωχρού στεατίτου καί τιγα τε
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μάχια σταλακτιτών, τά όποια πιιΊανώς άπετέλουν επίσης κτερίσματα, 
άφοΰ τουλάχιστον σήμερον ή κοιλότης δεν έχει σταλακίίτας. Χαλκαΐ 
τινες καρφίδες καί περόναι καί εις πήλινος λειαντήρ περισυνελέγησαν 
επίσης. 'Απάντων των ευρημάτων παρέχω κατωτέρω κατάλογον.

ΚΕΡΑΜΕΙΚ Η

Α'Πρόχοι με γραπτήν διακόσμησιν.
1. —Πίν. ΙΓ' 2,7. Μεγάλη πρόχους με σφαιρικόν σώμα ύψους 0, 

24 μ. Πηλός κιτρινωπός ακάθαρτος. Έπί τής κοιλίας κάθετοι γραμμαί 
έρυθραί ενούμεναι έπί τοϋ πυθμένος. ’Από τής ενάρξεως τοΰ λαιμού 
καί ά'νω όριζόντιαι ταινίαι. Λαβή ραβδωτή. Συνεπληρώθη τό στόμιον.

2. —ΓΙίν. ΙΓ' 1, 3. Πρόχους υψους 0,18 μ. όμοιου σχήματος καί 
διακοσμήσεως προς τήν προηγουμένην, μέ υψηλήν πρόχυσιν κοσμου- 
μενην δΓ ομάδων γραμμών άντιθέτως φερομένων εκατέρωθεν διπλής 
καθέτου ραβδώσεως.

3. —Πίν. ΙΓ' 1, 1. 'Ωραία πρόχους υψους 0.18 μ. έξαιρέτως επι
μελούς κατασκευής καί διακοσμήσεως. Πυθμήν ελαφρώς σφαιρικός, 
γάστρα κωνική, βραχύς λαιμός αμέσως άνοιγόμενος εις υψηλήν πρόχυ- 
σιν. Έφ’ ολοκλήρου τοϋ αγγείου ομάδες καθέτων γραμμών λεπτών 
τελείως παραλλήλων (έξ εννέα γραμμών έκαστη, πλήν μιας έχούσης δέ
κα τρεις), άρχόμεναι από τών χειλέων, συγκρατούμεναι διά ταινίας δι- 
ηκούσης κατά τήν έναρξιν τοϋ λαιμοΰ καί τέμνουσαι άλλήλας έπί τοϋ 
πυθμένος. 'Η λαβή συμπεριλαμβάνεται εις τήν αυτήν διακόσμησιν, 
φέρουσα γραμμάς όμμορόπους αυτή, αί όποϊαι συνεχίζονται κατόπιν 
έπί τοϋ αγγείου. Τά χείλη καί τό εσωτερικόν τοϋ στομίου βεβαμμένα.

4. —Πίν. ΙΓ' 1, 2. Πρόχους υψους 0,155 μ. τοϋ αυτού σχήματος 
καί τής αυτής διακοσμήσεως προς τήν προηγουμένην. Αί ταινίαι πλα
τύτεροι καί κατά τι άμελέστεραι. Φέρει έμφανή ίχνη πυράς υστερογενή.

5. —Πίν. ΙΓ' 1, 4. Πρόχους ύψους 0,115 μ. σφαιροειδής μέ υψη
λήν πρόχυσιν. Φέρει έπί τοΰ κατωτέρου τμήματος καθέτους γραμμάς' 
επί τής λαβής καί τοΰ ανωτέρω τμήματος τής γάστρας ταινίας οριζον
τίους καί έπί τοϋ στομίου καθέτους. Ίχνη καύσεως.

6. —Πίν. ΙΓ' 2, 8. Πρόχους ύψους 0,135 μ. μέ ήμισφαιρικόν πυθ
μένα σαφώς χωριζόμενον διά τρόπιδος από τής λοιπής γάστρας. Δύο 
παχεΐαι ταινίαι υπό τάς οποίας κάθετοι γραμμαί. Λαβή ραβδωτή.Στό
μιον κοσμούμενον δΓ ομάδων άντιθέτως φερομένων λοξών γραμμών.

7. —Πίν. ΙΓ' 2,5. Πρόχους μικρά ύψους 0,093 μ. μέ αμελή δια- 
κόσμησιν ζωηρού έρυθροΰ χρώματος. Ταινίαι" εις τό στόμιον κάθε
τοι. 'Ο πυθμήν είναι σχεδόν έπίπεδος καί κοσμείται διά σταυροειδώς 
τεμνομένων γραμμών.
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Β' ΙΙρόχοι μέ διακόσμησιν γενομένην διά κτενιού 
η ψήκτρας.

1. —Πίν. ΙΓ' 1, 6. Πρόχους ύψους 0,25 μ. καλυφθεΐσα ολόκλη
ρος δΓ έρυθράς αλοιφής, επί τής οποίας εγένοντο ακολούθως διά κτε
νιού ή ψήκτρας ομάδες άβαθών αυλακώσεων οΰχΐ κανονικαί. Έκ τής 
δπτήσεως εν τή εστία προεκλήθησαν κηλίδες, προοιμιάζουσαι τον ρυθ
μόν Βασιλικής.

2. —Πίν. ΙΓ' 1, 7. Πρόχους μικρά ΰψους 0,095 μ. τής αυτής τε
χνικής καί διακοσμήσεως προς την προηγουμένην. Στόμιον ευρύ στρογ
γυλόν.

3. —Πίν. ΙΓ' 1, 5. Πρόχους μικρά ύψ. 0,11 μ. τής αυτής τεχνι
κής. Αί γραμμαί τοϋ κτενιού ενταύθα κάθετοι. Τρόπις μεταξύ τού 
σφαιροειδούς πυθμένος καί τού τοιχώματος.
Γ' Πρόχοι μέ ερυθράν αλοιφήν ακόσμητοι.

1. —Πίν. ΙΓ' 1, 8. "Υψος 0,145 μ. Στόμιον στενόν.
2. —Πίν. ΙΓ' 2, 9. "Υψος 0,154 μ.
3. —Πίν. ΙΔ' 1, 13. Ύψος 0,035 μ. Προχοΐδιον χονδροειδές μι- 

κρογραφικόν.
4. —Πίν. ΙΔ' 2, 8. Πρόχους στογγυλόστομος ύψους 0,115 μ. μέ 

εύρύν πυθμένα.
5. — Πίν. ΙΔ' 2, 9. Πρόχους ύψους 0,09 μ. καπνισθεΐσα εν μέρει 

έν τή εστία.
Δ' ’Αγγεία δίωτα μετά στρογγυλού διακεκριμένου 
στομίου.

1. —Πίν. ΙΔ' 1, 14. Χονδροειδές άγγεΐον ΰψους 0,085 μ.
2. —Πίν. ΙΔ' 1, 6. Ώραΐον άγγεΐον, ύψους μετά των ύπερυψου- 

μένων καθέτων λαβών 0,065 μ. καί μέ διάμετρον στομίου 0,08 μ. 
Πυθμήν καί στόμιον διακεκριμένα. Καλύπτεται δΓ αλοιφής μελανθεί
σης διά καπνίσματος καί στιλβωθείσης. Ευθύς άνω τής τρόπιδος ζώ
νη μη στιλβωθεΐσα, διό δλιγώτερον μέλαινα τής λοιπής επιφάνειας, 
καί επί τής ζώνης ταύτης σειρά X γενομένη διά στιλβωτήρος. Λίαν 
δμοιον τό εκ τού σπηλαίου τής Μιαμούς, A. J. Α., 1897, είκ. 13, σ. 
302.

3. —Πίν. ΙΓ' 2, 4. Άγγεΐον σφαιροειδές ύψους 0,10 μ. μετά δύο 
καθέτων λαβών εκφυομένων εκ τής κοιλίας. Στόμιον κεχωρισμένον, 
μάλλον στενόν, διαμ. 0,065 μ. Ό πυθμήν δλος κεχρωσμένος δΓ ερυ
θρού. Τό σώμα έχει ταινίας, αι λαβαί καθέτους γραμμάς, τό δέ στό
μιον ομάδας έκ τριών έκάστη γραμμών λοξών άντιθέτως φερομένων. 
Τά χείλη εσωτερικώς έχουν χρωσθή ερυθρά.

4. —Πίν. ΙΓ'2, 2. Άγγεΐον δίωτον τριποδικόν ύψους 0,08 μ.,
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μέ διάμετρον στομίου 0,055 μ. Κάθετοι γραμμαί όξυνόμεναι έπ ι τοΰ 
πυθμένος. Ταινία κατά την έναρξιν τοΰ λαιμού. 'Η λαβή έχει μίαν 
κάθετον γραμμήν, ήν τέμνουν λοξά! ραβδώσεις, ύπ’ αυτήν δέΧ. Έπ! 
τοΰ στομίου ομάδες λοξών γραμμών άντιθίτως φερόμεναι. Ή έτέρα 
τών λαβών συνεπληρώθη.

5. —Πίν. ΙΓ' 2, 1. Όμοιου σχήματος προς τό προηγουμένου, άλλ’ 
άνευ ποδών, κα! ΰψους 0,075 μ. ’Έχει καλυφθή δι’ έρυθράς α
λοιφής μή στιλβωθείσης. Διά κτενιού έγένοντο έπι τών τοιχωμάτων 
μέχρι τής ένάρξεως τοΰ πυθμένος κάθετοι αύλακες διακρινόμεναι άλλή- 
λων, επι δέ τοΰ λαιμοΰ διά μικροτέρου κτενιού ομάδες λοξών γραμ
μών άντιθέτως φερόμεναι. Έσωτερικώς τά χείλη βεβαμμένα. Ό πυθ- 
μήν μελανός ολίγον έκ τής όπτήσεως.

6. —Πίν. ΙΔ' 2, 2. Άγγεΐον ΰψους 0,14 μ. μέ σφαιροειδή γά- 
στραν, εΰρύν άλλ’ άνευ ακμών πυθμένα και υψηλόν και εΰρύν λαιμόν. 
Κόσμησις έξ ερυθρών καθέτων γραμμών έπ! τής γάστρας καί λοξών 
τεμνομένων επί τοΰ λαιμοΰ, ου ή έναρξις έχει δυο οριζόντιας ταινίας· 
Συνεπληρώθη έν οΰς κα! μέρος τοΰ σώματος.

7. —Πίν. ΙΔ' 2, 1. Όμοιον ΰψους 0,15 μ. μετά στενωτέρου κα! 
σαφέστερου διακρινομένου πυθμένος. Εξίτηλος διακόσμησις ταινιών 
έπ! τοΰ λαιμοΰ κα! γραμμών τεμνομένων έπ! τοΰ σώματος.
Ε' Κύπελλα.

1. —Πίν. ΙΓ' 2, 6. 'Υψηλόν ευρύ κολουροκωνικόν μετά πυθμέ
νος έπιπέδου κα! δυο μικρών τετρυπημένων οριζοντίων αποφύσεων ευ
θύς υπό τά χείλη. "Υψος 0,115 μ. 'Ολόκληρον τό άγγεΐον καλύπτεται 
έξωτερικώς ύπό πυκνών ζωηρώς έρυθρών καθέτων γραμμών συναν- 
τωμένων έπ! τοΰ πυθμένος. Τά χείλη κα! τό εσωτερικόν τοΰ κυπέλλου 
ερυθρά. ’Ίχνη ύστερογενοΰς καύσεως.

2. —Πίν. ΙΔ' 2, 3. Μέγα έξαίρετον κύπελλον ΰψους 0,10 μ. μετά 
μιας λαβής φερούσης άνω προεξοχήν. Ό πυθμήν διακεκριμένος, άλλ’ 
ολίγον κυρτός. Κόσμησις οριζοντίων ταινιών κα! ύψηλότερον ομάδων 
λοξών γραμμών τεμνουσών άλλήλας. Συνεπληρώθη έν μέρει.

3. —Πίν. ΙΓ' 2, 3. Κύπελλον δίωτον ΰψους 0,095 μ. σχήματος κυ
λινδρικού ελαφρώς άνοιγομένου προς τά κάτω μετά πυθμένος σφαιρο
ειδούς. Διακόσμησις έκ ζωηρώς έρυθρών καθέτων γραμμών όξυνομέ- 
νων έπι τοΰ πυθμένος. Ούτος διακοσμείται διά τεσσάρων παχειών 
γραμμών τεμνομένων χιαστί. Παχεΐα ταινία κατά την έναρξιν τοΰ 
πυθμένος. Τά χείλη καί τό εσωτερικόν ερυθρά. Λαβαί ραβδωταί.

4. —Πίν. ΙΔ' 1, 10. Κομψόν επιμελούς κατασκευής κύπελλον κω
νικόν, ΰψους 0,075 μ. μετ’ επιφάνειας καλυφθείσης δι’ ερυθρού και 
λειανθείσης διά ψήκτρας. Πυθμήν τελείως επίπεδος διαμέτρου 0,035
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μ., ενώ τό στόμιον λίαν ευρύ, διαμ. 0,14 μ. Τοιχώματα ευθέα. Mid 
λαβή μετά μαστοειδούς άποφύσεως υψηλά.

5, —Πίν. ΙΔ' 1, 15. Χονδροειδές κύπελλον ύψους 0,063 μ. δίωτον 
έχον μέρος τής εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας βεβαμμένον, τό 
δέ λοιπόν κεκαλυμμένον διά καθέτων γραμμών καί τινων τεμνουσών 
αύτάς, ώς καί κηλίδων, εΐκή καί ως έτυχεν.

6. —Πίν. ΙΔ' 1, 16 μ. Χονδροειδές κύπελλον ύψους 0,055 μ. μετ’ 
αποφύσεων τετρυπημένων παρά τά χείλη. Έχρώσθη εσωτερικώς καί 
έξωτερικώς δι’ ερυθρού.

ΣΤ' Σκεύη προς άνάρτησιν μέ δύο οριζόντιας τ ε- 
τρυπημένας αποφύσεις.

1. —Πίν. ΙΔ' 1, 9. Χυτρίδιον ύψους 0,08 μ. μετά στενού επιπέ
δου πυθμένος καί τρόπιδος. Ερυθρόν χρώμα έκάλυπτε την επιφάνει
αν, έστιλβωμένον. Νύν έχει άπολεπισθή.

2. -—Πίν. ΙΔ' 1, 17. Ύψους 0,06 μ. μέ τρόπιν χαμηλότερου. "Ο- 
μοιον προς τό προηγούμενου μέ την αυτήν χρώσιν καί στίλβωσιν.

3. —Πίν. ΙΔ' 1, 7. "Ομοιον μικρόν καπνιστόν, ύψους 0,035 μ.
4. —Πίν. ΙΔ' 1, 11. Σφαιρικόν πεπιεσμένου άγγεϊον ύψους 0,06 

μ. μέ επίπεδον πυθμένα καί λίαν στενόν στόμιον διακρινόμενον καί 
κλίνον έξω.

5. —Πίν. ΙΔ' 1, 12. Κυλινδρικόν άγγεϊον ύψους 0,045 μ. μέ εύρύν 
επίπεδον πυθμένα καί τοίχωμα άνοιγόμενον προς τά κάτω. Αί λαβαί 
ευθύς υπό τό στόμιον. ’Έχει καλυφθή διά τού αυτού παχέος ερυθρού 
«λουτρού», τό όποιον ειτα έστιλβώθη καί νύν ευκόλως απολεπίζεται.

6. —Πίν. ΙΔ' 1, 8. Άγγεϊον έχον σχήμα πλοιαρίου, μέ επίπεδον 
πυθμένα καί στόμιον υψηλόν καί στενόν έν ε’ίδει καπνοδόχης. Αί λα
βαί ήσαν προεξοχαί τετρυπημέναι, κατά τό μέσον τών μακρών πλευ
ρών, μιμούμεναι τήν θέσιν τών κωπών, ενώ κατά τήν πρύμνην υπάρ
χει διχαλωτή θέσις διά τό πηδάλιον. Ή προεξοχή τής πρώρας, ελλι
πής νύν- ήτο ασφαλώς τετρυπημένη ομοίως, ούτως ώστε τό σκεύος ά- 
νηρτατο έκ τεσσάρων σημείων. Μήκος 0,11 μ·, ύψος 0,075 μ. Ερυ
θρά χρώσις άποτριβεΐσα κατά τό πλεΐστον.

7. —Πίν. ΙΔ' 1, 1. Πώμα μικρόν διαμέτρου 0,075 μ., καπνιστόν 
καί έστιλβωμένον έξωτερικώς. Δύο αποφύσεις όριζόντιαι μικρόν προς 
τά ά'νω προέχουσαι τετρυπημέναι. Υπάρχει καί έτερον όμοιον πώμα, 
τό όποιον δεν δημοσιεύεται.

Ζ' Καπνιστά αγγεία.
1.—Πίν. ΙΔ' 1, 5. Υψηλή κύλιξ ή δπωροδόχη ύψους 0,12 μ., 

καπνιστή, μέ σώμα κυπελλοειδές καί πόδα κοϊλον, φέροντα παραλλή-
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Είκ. 1.— Αγγεία έκ τού σπηλαιώδους τάφου Κυπαρισσιού.

Είκ. 2.— 'Αγγεία εκ to j σπηλαιώδους τάφου Κυπαρισσιού.
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Είκ. 2—’Αγγεία καί όστρακα.
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λους οριζόντιας έξεχούσας ταινίας. Κατά τό σημεΐον συνδέσεως κυ
πέλλου και βάσεως δακτύλιος. Τό κΰπελλον κατά τό άνώτερόν του 
τμήμα, χωριζόμενον δι’ ελαφρώς δηλουμένης τρόπιδος, κοσμείται δι’ 
αστίλβωτων και διά τοΰτο όλιγώτερον τής λοιπής επιφάνειας μελανών 
μετοπών ραβδωθεισών καθέτως διά στιλβωτ~ρος. Ή λοιπή επιφά
νεια έσωτερικώς καί έξωτερικώς έχει συνεχή στίλβωσιν. Πηλός κοκκι
νωπός καί μάλλον ακάθαρτος. Φέρει μίαν μόνον λαβήν υψηλά, όριζον- 
τίαν τετρυπημένην.

2. —Πίν. ΙΔ' 2, 7. "Ομοιον κατά τό σχήμα καί τήν τεχνικήν, ύ
ψους 0,12 μ. ’Ελλιπές τά χείλη, άνευ δακτυλίου. Διακόσμησις διά τοϋ 
στιλβωτήρος.

3. —Πίν. ΙΔ' 1, 3. Άγγεΐον ΰψους 0,105 μ. μετά πυθμένος στε
νοί επιπέδου, άπαρτισθέν έκ δυο κωνικών κυπέλλων συνενωθέντων 
κατά τά χείλη, ών τό άνώτερόν διεμορφώθη μετά σωληνωτοί στομίου. 
Καπνιστόν με αυλακώσεις οριζόντιας παραλλήλους. Έφερε δυο απο
φύσεις τετρυπημένας.

4. —Πίν. ΙΔ' 1, 4. Άγγεΐον υψους 0,06 μ. δμοιάζον προς τό 
προηγοΰμενον, μετά υψηλοί σωληνωτοί στομίου, οΰ τά προέχοντα χεί
λη έχουν δυο όπάς. Δυο αποφύσεις τετρυπημέναι άποκολληθεΐσαι, κα
τά τήν έναρξιν του πυθμένος. Καπνιστόν μέ ταινίας διά στιλβωτήρος 
γενομένας.

5. —Πίν. ΙΔ' 1, 2. Μικρόν κωνικόν τριποδικόν άγγεΐον, υψους 
0,055 μ. Καπνιστόν μέ ταινίας γενομένας διά τοϋ στιλβωτήρος.

6. —Πίν. ΙΔ' 2, 6. Άγγείδιον καπνιστόν υψους 0,08 μ·, μετά μι
κροί επιπέδου πυθμένος καί τρόπιδος. Στενοίται προς τό στόμιον, οΰ 
τά χείλη προέχουν μικρόν. Έχει δΰο λαβάς μικράς τετρυπημένας επί 
τής τρόπιδος. Φέρει οριζόντιας χαρακτάς γραμμάς.

7·—Πίν. ΙΔ' 2, 5. Σφαιροειδές καπνιστόν άγγείδιον, υψους 0,06 
μ. μετά στενουμένου στομίου καί μικρόν προεχόντων χειλέων. Έφε- 
ρεν όμοιας προς τό προηγοΰμενον λαβάς άποκολληθείσας καί κόσμη- 
σιν τήν αυτήν διά χαρακτών οριζοντίων ταινιών.

8.—Πίν. ΙΔ' 2, 13. Πυξίς κυκλαδική μετά πώματος, συγκολλη- 
θεΐσα έκ τινων τεμαχίων, ελλιπής έν μέρει. "Υψος μετά τοϋ πώματος 
0,05 μ. Τό πώμα φέρει διακόσμησιν χαρακτήν εκ τριών συγκεντρι- 
κών κύκλων. Μεταξύ τών δύο ακραίων τεθλασμένοι. Έπί του προέ- 
χοντος τμήματος του πώματος καί του άγγείου ραβδώσεις. Τά τοιχώμα
τα του πώματος καί τοϋ πυξιδίου έχουν τεθλασμένος καί καθέτους γραμ
μάς εναλλάξ. 'Ο πυθμήν τής πυξίδος έχει δύο συγκεντρικούς κύκλους, 
ών μεταξύ στιγμαί, επί δέ του προέχοντος τμήματος [τοϋ πυθμένος 
τεθλασμένοι. Είναι καπνιστόν καί εστιλβωμένον έσωθεν καί έξωθεν.
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Η' Διάφορα.

1. —Πίν. ΙΔ' 2, 4. ’Ασκός ΰψους 0,13 μ., μετά τριών ατροφικών 
ποδών και μιας καθέτου λαβής συμπληρωθείσης. Το κάτω ήμισυ τοϋ 
αγγείου έχει καλυφθή δι’ έρυθράς αλοιφής, τό δέ άνώτερον εκοσμήθη 
διά ομάδων γραμμών τεμνουσών άλλήλας. Τό μέγα σωληνωτόν στό- 
μιον φέρει παραλλήλους γραμμάς.

2. —Πίν. ΙΔ' 2, 10. Κύπελλον κυλινδρικόν ΰψους 0,08 μ., τριπο- 
δικόν, μόνωτον, φέρον πυκνάς παραλλήλους καθέτους γραμμάς.

Πλήν τών ανωτέρω αγγείων άνευρέθησαν δυο προχοΐδια μονό
χρωμα, καί τρίτον ελλιπές εν μέρει μετ’ έρυθρας γραμμικής διακοσμή- 
σεως. ’Επίσης έν χονδροειδές κυπελλον μετά μιας απλής λαβής ελλι
πούς, ήτις θά ήτο αρκούντως μακρά, ως άρυταίνης. Ταϋτα δέν δημο
σιεύονται ως ά'νευ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. Έκ τών άφθονων καί 
λίαν ενδιαφερόντων οστράκων δημοσιεύονται προς τό παρόν τά χαρα
κτηριστικότερα, γίνεται δέ λόγος περί αυτών κατωτέρω.

ΧΑΛΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

1. —Είκ. 7, (τό πρώτον τών εγχειριδίων έξ αριστερών). Έγχειρί- 
διον μήκους 0,093 μ. καί μεγίστου πλάτους 0,025 μ. επίμηκες στενού- 
μενον κατά την αιχμήν. Ελλείπει μικρόν τμήμα κατά τούς ώμους, έν
θα θά ΰπήρχον αι όπαί διά την πρσήλωσιν τής ξύλινης λαβής. Ή λε- 
πίς έχει άποτελεσθή έκ δύο συναρμοσθέντων προς άλληλα φύλλων 
χαλκού, έχει δέ ένισχυτικήν διόγκωσιν κατά τό μέσον, καθ’ δλον τό 
μήκος αυτής, άνευ πλαστικής εξωτερικής δηλώσεως.

2. —Εϊκ. 7, (τό μεσαΐον τών εγχειριδίων). Έγχειρίδιον μήκους 0, 
085 μ·, μεγίστου πλάτους 0,025 μ. τοϋ έπιμήκους τύπου, σώζον καί 
την μίαν τών οπών επί τών ώμων. ’Ελλείπει τμήμα τής αιχμής καί 
τών ώμων.’Έχει άποτελεσθή εξ ενός λεπτού φύλλου χαλκού, άνευ ένι- 
σχυτικής έξογκώσεως. Είναι λίαν βεβλαμμένον.

3. —Είκ. 7, (τό τρίτον τών εγχειριδίων). Έγχειρίδιον μήκους 0, 
067 μ. καί πλάτους 0,021 μ. τοϋ αυτού τύπου καί τής αυτής τεχνικής 
προς τό προηγούμενον. Λίαν βεβλαμμένον καί ελλιπές έν μέρει.

4. —Είκ. 7, κάτω δεξιά. Τρία τεμάχια περονών.

ΔΙΑΦΟΡΑ

1. —Είκ. 7, άνω δεξιά. Τέσσαρα λεπίδια έξ οψιδιανού.
2. —Εϊκ. 7, άνω δεξιά πλησίον τού λεπιδιού. Ψήφος περιδέραιου 

κυλινδρική μέ δύο βαθείας αύλακας, μήκους 0,005 μ., τετρυπημένη κα
τά μήκος, έκ κιτρινωπού στεατίτου.

3. —Είκ. 7, δεξιά τής προηγουμένης. Ψήφος περιδέραιου σταγο-
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νόσχημος, τετρυπημένη, μήκους 0,02 μ. εκ κιτρινωπού στεατίτου.
4. —Είκ. 7, κάτω αριστερά. Πήλινον άντικείμενον όμοιάζον προς 

οΰς, μήκους 0,09 μ. και πλάτους 0,05 μ. Πιθανώς λειαντήρ.
5. —Είκ. 7, άνω αριστερά. Τεμάχιον στεατίτου.
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Είκ. 7.— Μικρά ευρήματα τοϋ τάφου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

'Ως είναι σαφές τά αγγεία ημών ανήκουν εις τάς γνωστάς κατη
γορίας τεχνικής καί σχημάτων τής παλαιοτέρας πρωτομινωικής κερα- 
μεικής τής Κρήτης. ’Ιδιαιτέρως στενώς συνδέονται μέ τά σύγχρονα σύν
ολα τής κεντρικής Κρήτης, ήτοι τοΰ τάφου τοΰ Πΰργου, τοϋ σπηλαί
ου τής Εϊλειθυίας, τοϋ τάφου τοϋ Κράσι, τοϋ σπηλαίου τοϋ Άρκα
λοχωρίου, των τάφων τής Μεσαρας. Άπαντα και μεταξύ τών αγγεί
ων τοϋ Κανλί Καστελλίου ή κατηγορία τών μονοχρώμων αγγείων, ή
τοι τών έμβαπτισθέντων εις λουτρόν ερυθροϋ καθαροϋ χώματος δια- 
λελυμένου εις ύδωρ, διά τοϋ οποίου επιτυγχάνεται δ σχηματισμός λε- 
πτοτέρου λείου εγχρώμου στρώματος επί τής επιφάνειας τοΰ συνήθως 
ακαθάρτου πηλοΰ τοϋ αγγείου.8 Τό στρώμα τοϋτο, τό όποιον είναι φύ
σει αμαυρόν, στιλβώνεται ακολούθως διά στιλβωτήρος, καθ’ δλην την 
επιφάνειαν, ή (επί τών καπνιστών κυρίως αγγείων) γίνονται διά τοϋ 
στιλβωτήρος γραμμαί παράλληλοι, κάθετοι καί όριζόντιαι, εις δέ τάς *)

*) A. J. Α., 1897, σ. 300, Άρχ. Δελτ., 1918, c. 144.
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ύψίποδας κύλικας και συγκεντρικοί περίπου κύκλοι4. Προ τής όπτήσε- 
ως γίνονται άβαθεΐς αύλακες και χαρακτα! γραμμαί.5 * ‘Τά ερυθρά και 
τά καπνιστά φαιά αγγεία είναι ασφαλώς σύγχρονα8, ή δέ τεχνική των 
πρέπει νά θεωρηθή ως μίμησις τής νεολιθικής στιλβώσεως τοΰ αγγεί
ου 7, άφοϋ τό «λουτρόν» αποβλέπει ακριβώς εις την έμφάνισιν τής ε
πιφάνειας τοΰ αγγείου ως λείας και στιλπνής μέ δλιγωτέραν εργασίαν 
πραγματικής στιλβώσεως. ’Ανήκει λοιπόν ή τεχνική εις τους παλαιοτέ- 
ρους πρωτομινωικούς χρόνους, ασφαλώς δμως έπέζησεν επί μακράν, 
συνεχισθεΐσα παραλλήλως προς την χρησιμοποίησιν τοΰ ϊδίου έρυθροϋ 
χρώματος, δχι πλέον προς επικάλυψιν ολοκλήρου τής άδράς επιφάνειας 
τοΰ αγγείου, αλλά προς ασυνεχή γραμμικήν κόσμησιν τούτου.

Μεταβαίνομεν οΰτω εις τήν τάξιν τών έχόντων γραμμικήν κόσμη- 
σιν αγγείων, τά όποια πρέπει νά θεωρηθοΰν σύγχρονα προς τά μονό
χρωμα καί τά καπνιστά, καίτοι ή τεχνική τών προότων είναι ασφαλώς 
νεωτέρα8. 'Η κόσμησις αΰτη συνίσταται εις γραμμάς καθέτους ή ορι
ζόντιας, συνδυαζομένας ενίοτε εις κανονικά συστήματα ισαρίθμων 
γραμμών, ενίοτε τεμνομένων κατ’ έξαιρετικώς διακοσμητικόν τρόπον 
επί τοΰ πυθμένος τοΰ αγγείου (πίν. ΙΓ' 1, 1), ή ε’ις ομάδας λοξών τε
μνομένων γραμμών επί τοΰ λαιμοΰ. "Απαξ (επί τοΰ οστράκου πίν. ΙΑ' 
2, 14) άπαντα κόσμησις εκ κηλίδων έρυθροΰ χρώματος9.

Τρίτος διακοσμητικός τρόπος σπανιώτερος καί επί τών παρόντων 
αγγείων καί γενικώτερον επί τής πρωτομινωικής κεραμεικής είναι ή

*) Πβ. Β. S. A. XIX, σ. 38, εϊκ. 3 α, β.
s) Έγένετο λόγος περί lustrous black glaze, J. H.S., 1903, σ. 165 καί 

Pendlebury, Archaeology of Crete, a. 48. Πρόκειται νομίζω πόιντοτε 
περί έρυθροΰ στρώματος, τό όποιον εις τά καπνιστά αγγεία καθίσταται τελείως 
μέλαν, παρέχον οΰτω τήν έντΰπωσιν διαφόρου χρώματος. Τήν παρατήρησιν 
ταύτην οφείλω εις τον κ. Ν. Πλάτωνα, τήν δικαιολογεί δέ καί τό γεγονός ότι 
ποτέ δέν παρουσιάζεται επί τών αγγείων τών χρόνων τούτων ασυνεχής γραμμΓ 
κή κόσμησις διά μελανός χρώματος, αλλά μόνον δι’ έρυθροϋ. ’Ενίοτε καπνίζε
ται τό άγγεϊον χωρίς νά έχη έπικαλυφθή πρότερον δι’ αλοιφής' τότε σχηματί. 
ζεται ασαφές μέλαν στρώμα έπί τοΰ διαποτιζομένου διά καπνού πηλοϋ, ούχ; 
σαφώς άπολεπιζόμενον. Περί τής τεχνικής τοϋ καπνίσματος βλ. καί Άρχ. Δελτ. 
1918, σ. 157.

β) Πβ. αυτόθι , σ. 143.
7) Πρβλ. J. Η. S., 1903, σ. 165.
8) Δέν είναι δυνατόν π. χ. νά ανήκουν εις διαφόρους περιόδους τό έχον 

γραμμικήν κόσμησιν κύπελλον πίν. ΙΔ' 2, 3, καί τό ΰπ’ άριθ. 11 τεμάχιον κα
πνιστού κυπέλλου τοϋ αύτοΰ πίνακος' τό σχήμα τής λαβής μέ τήν άπόφυσιν 
είναι τό αυτό καί εις τά δύο δείγματα, αΐ δέ ταινίαι τοϋ πρώτου είναι ή γρα
πτή άπόδοσις τών παραλλήλων αυλακώσεων τοΰ δευτέρου.

*) Πρβλ. Vaulted Tombs of Messara, πίν. II, 4141.
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κόσμησις τής επιφάνειας τού αγγείου διά ψήκτρας ή κτενιού, ή δημι
ουργούσα πυκνάς παραλλήλους αύλακας, συνήθως εις ακανόνιστους 
ομάδας, εφ’ όλης τής επιφάνειας10 *.

Χάραξις κύκλων, τεθλασμένων καί ευθειών άνευ πληρώσεως διά 
λευκής ύλης άπαντςί επί μιας μετά πώματος πυξίδος κυκλαδικού τύ
που

'Ως προς τά σχήματα, αντιπροσωπεύονται μεταξύ των δημοσιευό
μενων καί μη τεμαχίων δι’ αρκετών δειγμάτων αί ύψηλαί μελανωπαί 
κύλικες ή όπωροδόχαι, τών οποίων το οΐκεΐον έργαστήριον ύπήρχεν 
ίσως εις συνοικισμόν τινα παρά τήν βορείαν παραλίαν τής νήσου πλη
σίον τοΰ τάφου τοϋ Πύργου ό'που εΰρέθησαν εις μεγάλην αφθονίαν τά 
άριστα δείγματα τοϋ ρυθμού τούτου. Εις κωνικόν πόδα τοιούτου αγ
γείου λαμπράς καί επιμελεστάτης τεχνικής ανήκει τό φέρον πολλάς πα
ραλλήλους αύλακας μέγα ερυθρωπόν δ'στρακον τού πίν. ΙΔ' 2, 15 έκ 
δέ τού δακτυλίου τού συνδέοντος κύπελλον καί πόδα τό αυτόθι 12. Τά 
ευρέα κύπελλα τοΰ αυτού ρυθμού με τάς τοξοειδείς, κοσμουμένας δι5 
αποφύσεων λαβάς καί τήν αυλακωτήν διακόσμησιν 12 αντιπροσωπεύον
ται επίσης, (πίν. ΙΔ' 2, 11).

Έκ τών λοιπών αγγείων, μονοχρώμων ή γραπτών, άφθονοι είναι 
αί πρόχοι, εις σχήματα κοινά εν tfj ΠΜ Κρήτη, ήτοι μετά στομίου 
ραμφοειδούς (Schnabelkannen) ή στρογγύλου, μέ τελείως σφαιρικόν 
ή τελείως επίπεδον πυθμένα13. Υπάρχουν επίσης πολλά αγγεία μετά 
διακεκριμένου στομίου και δύο λαβών τοξοειδών καθέτων, έξ ών λαμ
πρόν είναι τό καπνιστόν έστιλβωμένον τού πίν. ΙΔ' 1, 6, καί κύπελ
λα μόνωτα ή δίωτα, κωνικά ή σφαιροειδή, προχείρου ή επιμελούς κα
τασκευής, άλλ5 άνήκοντα εις τήν αυτήν περίοδον 14. Σπάνιον είναι τό

10) Δείγματα τοϋ τρόπου τούτου εύρίσκονται μεταξύ τών έκ τοϋ σπηλαίου 
τής ΕίλειΟυίας αγγείων. Πβ. καί Xanthoudides, V.T.M. pi. XXV, 4294·

") Παραδόξως δ Pendlebury, ένΟ’ άνωτ. σ. 85 καί πίν. XIII, 3, b-c, 
πιστεύει δτι αί κυλινδρικοί αυται πυξίδες εμφανίζονται διά πρώτην φοράν έν
Κρήτη κατά τήν ΠΜ III περίοδον, διακρίνει δέ τελείως τά αγγεία ταΰτα άπό 
τών ύπονεολιΟικών καί ΠΜ I χαρακτών. Τό παρόν δείγμα άνήκον είς σαφώς 
χρονολογημένον σύνολον είναι διδακτικόν.

13) Άρχ. Δελτ. 1918, είκ. 10, 81.
ί3) Είναι αμφίβολον αν ή διαφορά αϋτη αντιστοιχεί πράγματι είς διακε

κριμένος χρονικός περιόδους, Pendlebury ένθ’ άν. σ. 67. ’Ασφαλώς τό σχήμα 
μετ’ επιπέδου πυΟμένος είναι νεώτερον, άλλ’ αγγεία κατά τό παλαιόν πρότυ
πον ήδύναντο νά κατασκευάξωνται επί μακρόν παραλλήλως προς τά μετ’ επι
πέδου πυΟμένος.

14) Πάντα τά χονδροειδή καί βαρέα αγγεία τοΰ Πύργου έΟεώρει δ Ξαν- 
Οουδίδης ΠΜ I. Άρχ. Δελτ. 1918, σ. 170. ("Ομοια πρός τά ανωτέρω αγγεία 
ημών, αυτόθι, είκ. 6, 16-19). Άλλα νομίζω ότι ή τεχνική, τά σχήματα και ο
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σχήμα τοΰ τριποδικού κυπέλλου μετά μιας τοξοειδούς λαβής, πίν. ΙΔ' 
2, 10. Άπαντμ επίσης εις ασκός τριποδικός μετά τοξοειδούς λαβής 
άνωθεν καί σωληνωτής προχύσεως’5, καί τινα πυξίδια κυλινδρικά και 
χυτρίδια σφαιροειδή μετ’ ανοικτού ή κλειστού στομίου, καί τετρυπη- 
μένων λαβών ,β. Εις μέγα άγγεΐον άγνωστου σχήματος μέ σωληνωτήν 
πρόχυσιν ανήκει τό τεμάχιον μετ’ ερυθράς αλοιφής, (πίν. ΙΔ' 2, 17) 
Ή χρήσις χειροκινήτου ατελούς τροχού (tournette) φαίνεται λίαν 
πιθανή καί διά τά παρόντα αγγεία”. Μεταξύ των μή δημοσιευθέν- 
των ενταύθα τεμαχίων υπάρχουν τμήματα μεγάλου άβα&ούς δίσκου 
χονδροειδούς τεχνικής μέ ερυθράν γραμμικήν διακόσμησιν ,8. Μονα
δικόν είναι τό έχον σχήμα πλοιαρίου (πίν. ΙΔ' 1,8)Ι9. Αξία προσο
χής είναι ή απουσία των λεγομένων «πωμάτων χυτρών», τά όποια 
απαντούν εις Πύργον, Κουμάσαν, Πορτί, Άγ. Τριάδα, Μόχλον, 
Σφουγγαράν, Άρκαλοχώρι, Τραπέζαν* 16 * 18 19 20.

'Ως προς τά χαλκά αντικείμενα πρέπει νά παρατηρήσωμεν ότι τά 
εγχειρίδια ημών ανήκουν είς προκεχωρημένον τύπον, δηλαδή όχι εις 
τον τού βραχέως καί τριγωνικού εγχειριδίου, άλλ’ είς τον τού στενού 
καί επιμήκους. ’Ιδιαιτέρως αξία προσοχής είναι ή τεχνική τού ύπ’ 
άριθ. 1 έν τφ καταλόγφ τών χαλκών μετά τής ένισχύσεως κατά μήκο- 
τής λεπίδος. Συμφώνως προς τά παραδεδεγμένα, ή χρήσις τοΰ χαλκού 
θεωρείται συμπτωματική διά τούς ΠΜ I χρόνους21 καί επομένως 
προωδευμένα δπλα ώς τό παρόν θά έπρεπε νά ανήκουν είς τήν επομές 
νην περίοδον22. ’Επειδή είναι απίθανος ή άμεσος έμφάνισις κατ’ αύ- 
τάς τάς άρχάς τού χαλκού αίώνος τοιούτου τύπου όπλου, (καί ή παρα

τρόπος της διακοσμήσεως καθορίζουν τάς περιόδους καί δχι ή έπιμελεστέρα ή 
άμελεστέρα κατασκευή.

Ι5) Πρβλ. Άρχ. Δελτ. 1918, είκ. 6, 23. Όμοιον άγγεΐον προέρχεται έκ 
τοΰ σπηλαίου τής Είλειθυίας, (άνασκαφής Σπ. Μαρινάτου).

16) Πρβλ. Άρχ. Δελτ. 1918, είκ. 7, 30-35 καί είκ. 12, 96-98.
”) Αυτόθι σ. 162.
18) Πρβλ. Hall, Excav. in East. Crete, Univ. of Pens., Anthrop. 

Public, vol. Ill, σ. 46, είκ. 20 καί τά έκ Μιαμοΰς, A. J. Α., 1897, είκ. 12ι 
σ. 301.

19) Πρβλ. τό έκ Μόχλου πλοιάριον, τό όποιον δμως δέν αποτελεί συνδυα
σμόν πλοιαρίου καί αγγείου ώ; τό ήμέιερον. A. J. Α., 1909, σ. 279, είκ. 2 
μέσον.

20) Άρχ. Δελτ. 1918, σ. 157, Pendlebury, ένθ’ άν. σ. 65.
2) Pendlebury, ενθ’ άν. σ. 52.
22) Είς τήν μεσαίαν έποχήν τής ΠΜ περιόδου τάσσει τά δμοια πρός τά 

ήμέτερα δπλα τοΰ Πύργου δ Ξανθουδίδης, Άρχ. Δελτ. 1918, σ. 165-6. 
Τό μετά ραβδώσεως έγχειρίδιον είκ. 15, πρώτον κάτω αριστερά, θεωρεί νεώ- 
τερον.
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δοχή επομένως τοϋ τριγωνικού καί τού έπιμήκους τύπου ως συγχρό
νων) θεωρώ πιθανώτερον δτι ή συνΰπαρξίς των προς τά παρόντα αγ" 
γεια πρέπει νά έξηγηθή έκ τού δτι ή λεγομένη υπονεολιθική καί ΠΜ 
I κεραμεική καλύπτει πράγματι καί μέρος της ΠΜ II εποχής.

Προωδευμέναι φαίνονται καί αί ψήφοι, έκ των οποίων ή κυλιν
δρική καί αυλακωτή έπανευρίσκεται εις τάς πρωτομινωικός ταφάς τοϋ 
'Αγίου 'Αντωνίου28 ή δέ σταγονόσχημος ανήκει εις τύπον έπαναλη- 
φθέντα πλειστάκις μέχρι τών τελευταίων ημερών τοϋ μινωικοϋ πολί' 
τισμοΰ. Αι περόναι καί τα λεπίδια είναι ομοιότατα προς τά έκ Πύρ
γου “, τό δέ περίεργον πήλινον σκεύος τής εϊκ. 7, κάτω αριστερά, (τό 
όποιον αν έπρόκειτο περί ίεροΰ χώρου, θά ήδύνατο νά θεωρηθή ανα
θηματικόν οΰς) ενθυμίζει βεβαίως τά έκ Σφουγγαρά clay polishers * 25· 
Ή παρουσία τέλος τών σταλακτιτών εις τό ταφικόν στρώμα έχει ίσως 
παράλληλον εις τήν άνεύρεσιν ενός τεμαχίου κισσήρεως εις τό rock 
shelter τοϋ Μαγασά 26.

Τά ταφικά έθιμα, τά διαπιστούμενα εις τάς παρούσας ταφάς, συμ
πίπτουν προς τά τών λοιπών πρωτομινωικών ταφών, καί ό τρόπος 
άποθέσεως τών νεκρών φαίνεται ό αυτός καί εις τό ενταύθα δημοσι- 
ευόμενον καί εις τά πρότερον γνωστά rock shelters. Σπηλαιώδης, 
φυσικός ή τεχνητός, είναι καί ό τάφος τού Πύργου, τού οποίου δμως 
τό στόμιον έφράσσετο διά μεγάλων τιτανόλιθων 27 28, δτι δέ καί μικρο- 
τέρας σπουδαιότητος ταφικοί χώροι ήδύναντο νά έξασφαλίζωνται κατά 
τον τρόπον τούτον φαίνεται έκ τοϋ rock shelter at Magasa τό όποι
ον «έκλείετο μερικώς διά τοίχου»28. Τό νεκρικόν στρώμα τοϋ τάφου 
τού Πύργου περιγράφεται υπό τοϋ Ξανθουδίδη 29, ως έχον βάθος 0,30 
—0,60 μ. καί μή παρουσιάζον ούδέν ίχνος καύσεως. Μόνον πήλινα

2S) Univ. of Pensylv., Anthrop. Public., vol. Ill, No. 3 σ. 184, είκ. 
107, ένθα χρονολογείται ώς άνήκουσα εις τούς ΠΜ II χρόνους.

2<) Άρχ. Δελτ. 1918, είκ. 15.
25) Οί λειαντήρες οΰτοι, οί όποιοι υπό τής Hall θεωρούνται προοριζό- 

μενοι διά τήν κατεργασίαν τής επιφάνειας τών αγγείων, Excav. in East. 
Crete, Sphoungaras, Univ. of Pensylv. Anthrop. Public., vol. Ill, No. 2 

a. 53-4, είκ. 27, A-D προέρχονται έκ τοϋ πρωτομινωικού συνόλου Β τού 
Σφουγγαρά. Πιστεύω ότι δέν είναι κατάλληλοι διά λείανσιν αγγείων. Πιθα
νώς είναι είδος στλεγγίδων καί προωρίζοντο διά τόν καθαρισμόν αυτού τού 
ανθρωπίνου σώματος. Τό ήμέτερον φέρει κοιλώματα αμφοτέρωθεν πρός υπο
δοχήν τού άντίχειρος καί δύο δακτύλων τού χειριζομένου αυτό ανθρώπου.

2β) Β. S. A., XI, σ. 262.
27) Άρχ. Δελτ. 1918, σ. 136 έξ.
28) Β. S. A., XI, σ. 261.
28) Άρχ. Δελτ.. 1918, σ. 138.
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αγγεία παρουσιάζουν ίχνη ισχυρού πυρός—και τούτο είναι υπέρ τής 
άπόψεως τής συμπτωματικής και υστερογενούς και δχι σκοπίμου καύ
σεως των νεκρών, την οποίαν άλλως ούδείς ερευνητής παρεδέχθη. 
"Ανάμιξις και ταραχή τών οστών παρατηρεΐται εις τον τάφον τού Πύρ
γου κα'ι θεωρείται δρθώς, νομίζω, υπό τού Ξανθουδίδη, ως συνέπεια 
νέων ταφών και τυμβωρυχίας80 81. "Αταξίαν και κατατεμαχισμόν τών 
ανθρωπίνων λειψάνων παρατηρεί καί ή Hawes31, εις τό παρά τά 
Γουρνιά rock shelter, αποδίδει δέ ταΰτα εις τήν σύλησιν ή τάς επι
δράσεις τού εδάφους. Εις τό Early minoan deposit Α παρά τον 
Σφουγγαραν τεμάχια οστών κεΐνται χύδην πλησίον αγγείων, ούδέν δέ 
ίχνος καύσεως παρατηρεΐται82 83. Εις έν σπηλαιώδες rock shelter άνω- 
θεν τού Κάτω Ζάκρου33 διαλελυμένα λείψανα τουλάχιστον πέντε τα- 
φών έκειντο περί τούς δύο πόδας από τής επιφάνειας, υπό στρώμα 
λεπτής τέφρας. Τά σώματα έκειντο άρχικώς επί τής γής εντός προχεί- 
ρως κατεσκευασμένων διά μικρών λίθων θηκών, αλλά πλήν ενός, άνευ- 
ρέθησαν ως σωροί λίθων, κρανίων, οστών καί αγγείων. Τήν διατά- 
ραξιν ταύτην ανάγουν εις λίαν πρώιμον περίοδον84 85. Αί ταφαί αΰται, 
δλιγώτερον τεταραγμέναι τών άλλων, παρέχουν, πιστεύω, στοιχεία, ϊνα 
σχηματίσωμεν γνώμην περί τής αρχικής μορφής τής άποθέσεως.

Ή διαταραχή τού ταφικοΰ στρώματος, ή παρατηρουμένη εις δλας 
τάς ταφάς τής περιόδου, θά ήδύνατο νά άγάγη καί εις τήν σκέψιν πε
ρί μετακομιδής τών λειψάνων έκ τίνος αρχικού τόπου άποθέσεως, 
δταν οΰτος επληρούτο, διά τήν δημιουργίαν χώρου προς νέας ταφάς. 
"Αλλ" αί περί ών πρόκειται ταφαί τού Ζάκρου, αί όποΐαι έχουν τήν 
μορφήν αρχικών αποθέσεων, καθιστούν άπίθανον ό'τι τά λείψανα θά 
μετεκομίζοντο έκεΐθεν εις ετέραν σπηλαιώδη κοιλότητα, διότι τούτο θά 
ήτο άνευ λόγου. Πλήν τούτου σύνολα αγγείων, ως τά ενταύθα δημο
σιευόμενα, ομοιογενή καί μή δυνάμενα νά καλύψουν μέγα διάστημα 
χρόνου, δέν δύνανται νά προέρχωνται εκ κοινοταφίων επί μακρόν χρη- 
σιμοποιουμένων, ένθα πράγματι προέκυπτε εκάστοτε τό πρόβλημα 
τού χώρου, ως π.χ. οί μεγάλοι τάφοι τής Μεσαράς. Ή δημιουργία 
άλλωστε νέου χώρου εις τούτους γίνεται ή διά τής συσσωρεύσεως τών 
παλαιοτέρων λειψάνων εις διάφορα σημεία αυτού τούτου τού θαλά
μου, καλυπτομένων μάλιστα ενίοτε διά χώματος35, ή διά τής μεταφο

80) Αύτ. σ. 139.
81) Gournia , α. 56.
ί2) Sphoungaras, Univ. of Pens., Anthrop. Public., vol. Ill, No. 2 

a. 48.
83) B. S. A., Ill, 143.
84) Αύτ. σ. 144.
85) Vaulted Tombs of Messara, σ. 7. Πρ^λ. καί a. 34.
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ράς των είς τάφρους κειμένους πλησίον τοϋ κυρίως τάφου,β. Ή με
ταφορά των άχρηστων οστών έκ πραγματικών τάφων είς κοιλότητας 
κειμένας επι απόκρημνων, άπομεμακρυσμένων κλιτυων, δεν φαίνεται 
πιθανή, ενώ είναι φυσικωτέρα ή έξ αρχής άπόθεσις είς τους ήσυχους 
τουτους χώρους, ενίοτε μάλιστα έξασφαλιζομένους καί διά τειχίσεως, 
ως είδομεν. Άλλ’ ή οπωσδήποτε πρόχειρος καί συνήθως άνευ τειχίσε
ως άπόθεσις εξέθετε τους χώρους τουτους, καταλλήλους άλλως όντας 
διά την στέγασιν τών ποιμένων, είς τον κίνδυνον τής συλήσεως, καί 
περί ούδενός rock shelter δυνάμεθα νά εΐμεθα βέβαιοι ότι δεν έσυ- 
λήθη. Έν τουτοις πιστεύω λόγφ τής γενικής διαταράξεως τών τά
φων τής περιόδου (καί όχι μόνον τών έν σπηλαίοις καί βράχοις) ότι 
αυτός ό τρόπος τής ταφής — καί πιθανώς τής λατρείας — έδημιοΰργει 
τήν συσσώρευσιν. Περί σωρού οστών καί άδυναμίας προς έξακρίβω- 
σιν τής θέσεως τών λειψάνων όμιλε! ό ΞανθουδίδηςSJ, καί άλλαχοϋ 
περί συμπαγούς μάζης γής, άντικειμένων καί οστών * 38. Ταφικόν στρώ
μα περίπου 0,50 μ. πλήρες οστών διαλελυμένων καί άγγείων, έκ τών 
οποίων μάλιστα τινά περιεΐχον οστάρια, εΰρεν ό Μαρινάτος είς τον 
τάφον Κράσι 38“ 'Ομοίως συνωθημένα έπ’ άλλήλων, διεσκορπισμένα 
καί άνάμικτα μετ’ άγγείων είναι τά οστά τών κατά τι νεωτέρων σπη
λαιωδών charniers τών Μαλλιών 38β· Ενίοτε φαίνεται έτοποθετούν- 
το οί νεκροί εντός τής κοιλότητας όκλάζοντες 38Υ καί λίαν πλησίον άλ
λήλων, καί τούτο συνετέλει επίσης εις μεΐξιν τών οστών.

Τά ίχνη τής πυράς έπανευρίσκονται είς πλείστας περιπτοόσεις καί 
εις τούς κυκλικούς τάφους τής Μεσαράς. 'Ο Ξανθουδίδης γράφει πε
ρί «τών ιχνών μεγάλης εστίας» κειμένης κατά τό μέσον τού θόλου Β 
τής Κουμάσας, υπό τήν πιθανήν κεντρικήν οπήν τής στέγης, καί περί 
τών άνευρεθέντων μελανών οστών καί λίθων, ενώ ίχνη άλλων πυρών 
παρετηρήχθησαν εντός τού τάφου, έξωθι τής εισόδου καί μεταξύ τών 
θόλων Β καί Ε39. Μελανά έκ τής πυράς καί τού καπνού είναι τά οστά
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,β) Αυτόθι σ. 57, ένθα ό λόγος περί τής θόλου είς ΙΙορτί, καί σ. 93, περί 
τών θόλων τοΰ Πλατάνου.

ST) V. Τ. Μ. σ. 7, No single sceleton could be recognised as in situ.
38) Αυτόθι, σ. 89, ένθα περί τής θόλου Α Πλατάνου. Τό ταφικόν στρώμα 

είς τήν θόλον Πορτί είναι 0,30-0,40 μ. πάχους, καί περιλαμβάνει γήν άνάμι- 
κτον μέ οστά, αύτ. σ. 56. Πρ. τάφους Μόχλου, Explor., σ. 15.

38α) Άρχ. Δελτ., 1929, σ. 110, 111-2.
,9β) Μ a 11 i a, £tudes Cret., VII, Neeropoles, I, σ. 2, 13.
,sY) Μαρ ινάτος, ενθ’ άγωτ., σ. 113. Είς ’Επισκοπήν εύρον εγώ ακόμη 

είς ΥΜ III τάφον τήν θέσιν ταότην τών νεκρών.
··) V. Τ. Μ. σ. 6.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε. 19
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τής θόλου εις Πορτί40, ενώ εις την θόλον Α τοϋ Πλατάνου το πϋρ 
φαίνεται ίσχυρότατον καί μένα41. Έν τοΰτοις ό Ξανθουδίδης ήρνήθη 
την πιθανότητα καύσεως των νεκρών48, καί πράγματι το ότι εις τελεί
ως όμοιους τάφους, ως ή θόλος Β τοΰ Πλατάνου, ουδέν ίχνος καύσε
ως εύρέθη48, συνηγορεί υπέρ τής άπόψεως τής συμπτωματικής καί 
υστερογενούς καύσεως. Τούς προβαλλομένους πάντως λόγους, (φωτι
σμόν, άπολύμανσιν, θυσίαν ή εορτήν) θεωρεί 6 ίδιος ανεπαρκείς διά 
την έξήγησιν τοιούτων πυρών41. Έκ τών rock shelters σαφή ίχνη 
πυράς παρουσιάζει, πλήν τοϋ ήμετέρου, καί το παρά Μαγκασά16 * 44 *, κα- 
θισταμένης οϋτω άπιθάνου τής άπόψεως τοΰ Pendlebury δτι αί καύ 
σεις τών θόλων οφείλονται εις πυρκαϊάν τών καλαμωτών στεγών46. 
Πιθανώτατα καί αί «εστίαι» τοϋ παλαιοτέρου στρώματος τοϋ σπηλαί
ου τής Μιαμοϋς δεν είναι οικιακοί, ως έχαρακτηρίσθησαν υπό τοϋ 
Taramelli, αλλά ταφικαί καί λατρευτικοί4’, διότι δυσκόλως δύναται 
νά έξηγηθή ή παρουσία τόσων πυρών εις χώρον όχι μέγαν καί εις δι
αφορετικά επίπεδα48. Αί από τής οροφής πτώσεις, δι’ ών ερμηνεύει 
τήν διαδοχικήν άνύψωσιν τοϋ δαπέδου49, θά καθίστων πρακτικώς α
κατοίκητου το σπήλαιον. Πλήν τούτου το περίπου σύγχρονον τών αγ
γείων, έξ ών τό δίωτον προωδευμένον άγγεΐον, το δμοιον προς το 
ήιιέτερον πίν. ΙΑ' 1, 6, εύρέθη εις τό βαθύτερου στρώμα, παρέχει 
τήν έντύπωσιν τής σχετικώς ταχείας άνυψώσεως τοϋ δαπέδου διά δια
δοχικών αποθέσεων νεκρών καί έναγισμών έμπύρων, καί ούχί τής 
βαθμιαίας, ήτις θά ήτο φυσική προκειμένου περί κατοικίας. Ή πα
ρουσία οστών ζώων πέριξ τών πυρών τής Μιαμοϋς δεν σημαίνει άναγ- 
καίως τήν οικιακήν χρήσιν τούτων, άφοΰ εις τό ταφικής χρήσεως 
σπήλαιον είς Σκαφίδια Λασιθίου, όμοϋ μετά τών οστράκων καί τών 
ανθρωπίνων οστών, άνευρέθησαν καί οστά ζώων60, θυσιασθέντων προ
φανώς61. Μέγας αριθμός οστών ζώων άνευρέθη επίσης εις τό μνημο-

40) Αϋτ., σ. 56.
41) Αύτ., σ. 90
4!) Αύτ., σ. 6, 90.
45) Αύτ., σ. 92.
44) Αύτ., σ. 195.
46) Β. S. A., XI, σ. 261.
46) νΕν3’ ον. σ. 65.
4’) A. J. Α., 1897, σ. 296,307.
19) "Ιδε τομήν τοϋ σπηλαίου μετά τών πυρών, αύτ. σ. 292, είκ. 5.
41) Αύτ , σ. 307.
60) Β. S. A., XXXVIII, σ. 5.
61) Πρβλ. προχείρως διά τούς μετέπειτα χρόνους τήν θυσίαν τοϋ ταύρου 

έπί τής σαρκοφάγου τής 'Αγίας Τριάδας, καί τά ομηρικά, λ, 30-35.
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νευθέν rock shelter τοΰ Μαγκασά62, ένθα, ως εΐδομεν, ύπήρχον και 
ίχνη καύσεως. Εις τάς επί τοΰ νεκρικού στρώματος γενομένας λοιπόν 
θυσίας οφείλεται καί ή καϋσις καί κατά τό πλεΐστον ή διατάραξις τού
του, διαταρασσομένου καί εκ των νέων αποθέσεων58. ’Οστά ζώων, 
κατά τό πλεΐστον οικιακών, άνευρέθησαν καί εις τον τάφον τοΰ Κρα
σί, περί τών οποίων δμως πιστεύει ό άνασκάψας Μαρινάτος δτι απλώς 
συγκατετίθεντο εις τον τάφον άνευ θυσίας, διότι ήσαν άκαυτα, επι
τεινόμενης πάντως τής συγχύσεως τών σκελετών 53α·

Τό σύνολον τών ενταύθα δημοσιευόμενων αγγείων δυναται νά χρο- 
νολογηθή βάσει τών κατωτέρω παρατηρήσεων, γενομένων επί τε τών 
αγγείων καί τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών οστράκων. ’Απουσιάζει τελείως 
έκ τοΰ συνόλου ημών ή τυπική διά την ΠΜ III περίοδον διακόσμη- 
σις δι’ ωχρολεύκου χρώματος επί φαιάς επιφάνειας. Ουδέ έν ό'στρα- 
κον ανήκει είς την κατηγορίαν ταυιην. Επομένως ουδόλως δυνάμεθα 
κατά την χρον ολόγησιν νά είσέλθωμεν εντός τών ορίων τών ΠΜ III 
χρόνων. ’Αλλά καί ούδέν άγγεΐον ή δστρακον γνησίως ανήκον είς τον 
ρυθμόν Βασιλικής άνευρέθη. 'Η πρόχους πίν. ΙΓ' 1, 6 έχει κηλΐδας 
γενομένας διά τής φλογός, λίαν εμφανείς, καί, έφ’ δσον καί τό σχήμα 
ενθυμίζει τά σχήματα τοΰ έν λόγψ ρυθμοΰ, δόναται νά θεωρηθή τρό
πον τινα προοίμιον τής νέας κηλιδωτής διακοσμήσεως εν τφ δποίφ 
δμως συνδυάζεται ακόμη αυτή πρός την διά ψήκτρας διακόσμησιν. Πι
στεύω λοιπόν δτι δεν δυνάμεθα νά ύπερβώμεν τό πρώτον τμήμα τής 
ΠΜ II περιόδου, ενώ ή mottled ware κυριαρχεί κατά τό δεύτερον* 53 54. 
Εις τό αυτό συμπέρασμα άγει ή τελεία απουσία έκ τοΰ συνόλου ημών 
τοΰ σχήματος τής «τεϊέροις» μετά προχύσεως, ήτις εμφανίζεται μέ κη- 
λιδωτήν διακόσμησιν κατά τους ΠΜ ΙΙβ χρόνους καί μέ light on 
dark διακόσμησιν κατά τούς ΠΜ III55. Τό πρός τά άνω χρονολογικόν 
δριον τών παρόντων αγγείων δύναται άφ’ ετέρου νά καθορισθή έκ τών 
τύπων εκείνων, οί όποιοι συνδέονται σαφώς πρός τάς νεολιθικός καί 
ύπονεολιθικάς παραδόσεις. Οί κληθέντες υπό τοΰ Ξανθουδίδη «πρω

6a) Β. S. A., XI, σ. 261.
5S) Ύπό διαδοχικών γενεών προσφερομένη λατρεία, Hawes, Gournia, 

σ. 66.
53α) “Ενθ’ άνωι., σ. 123, καί 132-6, ένθα άναφέρονται παραδείγματα καί 

Ιξ άλλων τάφων, κυκλαδικών καί τής μυκηναϊκής περιόδου καί προσφυώς υπεν
θυμίζεται ή τοποθέτησις ύπό τοΰ ‘Αχιλλέως κυνών έπί τής πυράς τού Πα
τρόκλου. Πρ. καί τάς ταφας παρά Παλαίκαστρον, Β. S. Α., IX, σ. 340.

51) Ρ. of Μ., I, σ. 78.
55) Είς χρόνους ολίγον νεωτέρους τοΰ παρόντος συνόλου ανήκει ή τεϊέρα 

έκ Κουμάσας, V. Τ. Μ., πίν. XXVI, 4107, ήτις συνδυάζει πρός τό νέργ 
σχήμα τήν παλαιόν γραμμικήν dark on light διακόσμησιν.
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τόγονοι σκύφοι» ήτοι τά σφαιροειδή αγγεία τοΰ Πύργου μέ τάς τε- 
τρυπημένας αποφύσεις αντί λαβών προς άνάρτησιν, θά ήδύναντο χατ’ 
αίιιόν νά θεωρηθούν νεολιθικοί, αν εύρίσχοντο μόνοι, λόγφ τής όμοι- 
ότητος παός ανάλογα τής Κνωσού και Φαιστού* *8. Έν τουτοις κατά τον 
Evansδ? ή κατηγορία των προς άνάρτησιν αγγείων έπιζή και κατά τό 
πρώιμον τμήμα τής ΠΜ II περιόδου. Αί «φανερώς προελθούσαι εκ 
τών ύπονεολιθικών φιαλών μετά ποδός» ύψίποδες δπωροδόχαι φθά
νουν, εις τά ωραιότερα δείγματά των, μέχρι τής «μάλλον προκεχωρη- 
μένης φάσεως» τής ΠΜ I περιόδου58. Πράγματι αί αναμφισβήτητοι 
μεταλλικοί επιδράσεις αί παρατηρούμενοι επί τινων εκ Πύργου δει
γμάτων τοΰ τύπου έπιβεβαιούν δτι οΰτος φθάνει μέχρι τών τελευταίων 
ΠΜ I χρόνων59. Ή αφθονία καί ή τελειότης τής έρυθράς διακοσμή- 
σεως επί κιτρινωπού πηλού μάς άγει επίσης προς τό τέλος τής ΠΜ I 
περιόδου80. Βάσει τών ανωτέρω έκτεθέντοιν νομίζω δτι γενικώς δυ- 
νάμεθα νά τοποθετήσωμεν τό σύνολον τών αγγείων μας κατά τούς ΠΜ 
Ιβ καί τούς ΠΜ ΙΙα χρόνους. ’Απουσιάζει εξ αυτών ή χαρακτηρίζου- 
σα τον άρχόμενον χαλκούν αιώνα πράγματι ύπονεολιθική κεραμεική, 
τά δέ σχήματα τών χαλκών δπλων, αρκούντως εξειλιγμένα, συνηγορούν 
υπέρ τής ως άνω χρονολογίας.

Αί εξωτερικοί σχέσεις τής εποχής παρουσιάζονται βάσει τών ανω
τέρω ευρημάτων ώς κάτωθι: Τά αγγεία προς άνάρτησιν συνδέονται 
στενώς προς τά ευρισκόμενα εις πρωίμους κυκλαδικούς τάφους καί εις 
τό πρώτον στρώμα της Τροίας6|. Κοινή προς την κεραμεικήν τής 
πρώτης πόλεως τής Τροίας φαίνεται καί ή τεχνική ή χρησιμοποιούσα 
τό μονόχρωμον επίχρισμα — ενίοτε καλόν ερυθρόν—καί τήν δπτησιν 
εις άνοικτόν πύρ, διά τής οποίας επιτυγχάνονται χρωματικοί ποικι- 
λίαι, ώς καί τήν μηχανικήν στίλβωσιν. «Πρωίμους τρφαδικάς σχέσεις» 
πρέπει νά ίδωμεν καί είς τον τύπον τής χαμηλής φιάλης μέ δύο ύπερ- 
υψουμένας λαβάς πίν. ΙΔ' 1, 6", δστις επανεμφανίζεται άργότερα εις 
τήν λεγομένην «μινύειον» κεραμεικήν83. Είναι άναμφισβήτητος ή σχέ- 
σις τού σχήματος τούτου προς τά άνάλογα μινύεια, τό αυτό δέ ισχύει

5β) Άρχ. Δελτ., 1918, σ. 150.
*») Ρ. of Μ., Τ, σ. 60.
*8) Αΰι., σ. 59.
59) Αυτόθι. 
β0) Αύτ. σ. 63.
«’) Αύτ. σ. 62.
8ί) Αύτ. σ. 58.
“) Πρβλ. Fimmen, Die Kret. Myk. Kultur, 1924, σ. 79, είκ. 63, 

καί J. Η. S., XXXIV, σ. 130, είκ. 3, καί 132 σ. 5.
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και προκειμένου περί των ύψιπόδων κυλικών64. Ή τρόπις, οι δακτύ
λιοι, αί υψηλά κείμεναι μικρα'ι λαβαι (εις τό ήμέτερον, πίν. ΙΔ' 1, 5; 
υπάρχει μία μόνον, ως και εις ανάλογα τοϋ Πΰργου) είναι λίαν όμοια, 
μένει δέ να άνευρεθοΰν οί συνδετικοί κρίκοι των δυο τάξεων, άφοΰ 
αυται απέχουν άλλήλων χρονικώς. Κυκλαδική εισαγωγή ή μίμησις ει- 
vut τέλος ή χαρακτή κυλινδρική πυξίς πίν. ΙΔ' 2, 13. Κυκλαδικός σχέ
σεις δηλοΐ και ή συνεχιζομένη μέχρι των εσχάτων ημερών τοΰ μινω- 
ικοϋ πολιτισμού παρουσία των λεπίδων οψιδιανού 65.

Περί τής σημασίας τέλος τής περιοχής τού Κανλΐ Καστελλίου ήδη 
κατά τούς πρωτομινωικούς χρόνους όμιλε! ό Evans66, όστις παρετή- 
ρησε τήν παρουσίαν πλήθους μινωικών οστράκων ΠΜ II και III χρό
νων εις τήν θέσιν Βήσαλα νοτίως τής Ρόκκας τού Κανλι Καστελλίου, 
έξ ών εικάζει τήν ύπαρξιν ενός μινωικοΰ συνοικισμού. Πλησίον τού
του διήρχετο μέ κατεύθυνσιν έξ ανατολών προς δυσμάς ή έκ Κνωσού 
οδός67. ΈπΙ τής Κορφής τοΰ Βαθιά, ή οποία είναι επίπεδος, ερευ
νών εύρον κατά τό νότιον τμήμα τοΰ ϊσοπέδου μέγα κτίσμα, περίπου 
ορθογώνιον, ου αί μείζονες φαινόμεναι πλευραί είναι 20 μ. καί 9,30 
μ. έξ άδρώς πελεκητών ό'γκων ασβεστόλιθου μικρών καί, κυρίως κατά 
τάς γωνίας, μεγάλων. 'Η ΝΔ γωνία έχει καταρρεόσει εις τήν κλιτόν. 
Έκ τής νοτίας κλιτΰος ταύτης περισυνέλεξα οΰς καί χείλη πίθου καί 
έξ αυτού τοΰ κτίσματος, διά προχείρου σκαφής τεμάχιον ακόσμητου
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64) Αΰτ σ. 134, είκ. 7.
6δ) Άφοΰ παρουσιάζονται σημεία συνδέσεως πρός μάλλον άπομεμακρυσμέ- 

νους κύκλους πολιτισμού δύναταί τις νά άμφιβάλλη περί τού άν θά κατέληγεν 
εις αποτέλεσμα προσπάθεια πρός έξακρίβωσιν ουσιωδών διαφορών εις τήν 
κεραμεικήν τών περιοχών τής Κρήτης εντός τής αυτής περιόδου 
Αί ύπάρχουσαι ίδιομορφίαι, ώς π. χ. ή μνημονευθεϊσα απουσία έκ τοϋ παρόν
τος συνόλου τών «πωμάτων χυτρών» καί επίσης τών κυπέλλων μέ χαιριστήν 
βάσιν καί ενίοτε μέ πρόχυσιν, πρβλ. Άρχ. Δελτ., 1918, είκ. 12, 89-94, δέν εί
ναι σημαντικοί. "Εν νέον λίαν ενδιαφέρον σύνολον προέρχεται έκ τοϋ άνασκα- 
φέντος ύπύ τοϋ καθηγητοϋ Μαρινάτου σπηλαίου τών προπόδων τοϋ Γιούχτα 
παρά τό Καρνάρι.

6fJ) Ρ. of Μ., II, σ 71 έξ, καί είκ. 33.
*’) "Εν μινωικόν φρούριον έθεωρήθη ώς πιθανώς ύπάρξαν καί έπ’ αυτής 

τής Ρόκκας υπό τοϋ Evans, αύτ. σ.. 74, ένθα παρετήρησεν άδρώς πελεκητούς 
ογκολίθους υπό τάς μεσαιωνικάς κατασκευής. Περί λειψάνων ανακτόρου κει
μένου δυτικώς τής θέσεως Βήσαλα γράφει ό Evans, αύτ , σ. 72, καί δ Τ a- 
ramelli,Mon. Ant. IX, i8gg, σ. 347, είκ. 21, όστις έθεώρει τά Βήσαλα 
συνοικισμόν μυκηναϊκής Άκροπόλειος κειμένης επί τής Ρόκκας. Οδτος ώς καί 
άλλοι έταύτισε τήν θέσιν τοϋ Καστελλίου πρός τήν Λύκαστον, Mon. Ant. VI, 
1896, σ. 233, ένώ δ Σπ. Μαρινάτος έσχάτως τήν τοποθετεί πλησιέστερον 
πρός τον Γιούχταν.
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πυξίδος πιθανώς ΥΜ III χρόνων. Πιθανώς πρόκειται περ'ι οικίας ή 
φρουρίου της τελευταίας μινωικής ή τής γεωμετρικής φάσεως “8.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ **)

**) Ή Μεσομινωική φάσις αντιπροσωπεύεται έν τή περιοχή διά μιας τα
φής εντός πίθου ανεστραμμένου καί συγκρατουμένου κύκλφ διά λίθων, έν τφ 
άγρφ Γ. Σωμαράκη. Ρωμαϊκόν κτίσμα μετά κονιάματος, πιθανώς δεξαμενήν, 
εΐδον έν τφ άγρφ Μύρωνος Σωμαράκη, κάτοχος δέ μιας λατινικής ένεπιγρά- 
φου στήλης τυγχάνει ό ’Εμμανουήλ Καλλέργης εις θέσιν Πύργος, κειμένην ως 
καί αί ανωτέρω πλησίον τοΰ Κυπαρισσιού.
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