
ΜΙΝΩΙΚΟΙ ΘΡΟΝΟΙ

Τό θέρος τοϋ 1951 κατά την άνόρυξιν θεμελίων διά την άνοικοδό- 
μησιν αποθήκης τοϋ ιδιώτου Στεφάνου Σαατσάκη, ιχθυοπώλου τής 
πόλεως Ηρακλείου, εις τό προάστειον Κατσαμπάς ήλθον είς φως μι- 
νωικά κτήρια, τά οποία ουτος κατέστρεψε καί εκάλυψε διά τής οικο
δομής του πριν ή έξετασθοϋν υπό τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Κα
τά τάς συγκεντρω- 
θείσας πληροφορίας 
ταϋτα ήσαν φκοδο- 
μημένα κατά τον 
γνωστόν εις την μι- 
νωικήν οικοδομικήν 
τρόπον, υπήρχον δέ 
καί πελεκητοί λίθοι, 
ως άνωρΰχθησαν ό
μως τά θεμέλια δεν 
ήτο δυνατόν νά συ- 
ναγάγη τις άκριβέ- 
στερον τι περί τής 
φυσεως καί μορφής 
τών οικοδομημάτων.
"Οταν ήδη είχε πλέον 
οικοδομηθή ή απο
θήκη είδοποιήθημεν 
υπό τίνος εργολά
βου διά την παρα
λαβήν ενός, δπα'ς έ
λεγε, καθίσματος εκ 
λίθου, τό οποίον εί- 
χεν εξαχθή εκ τών 
θεμελίων καί άποτε-
θή προ τής οίκοδο- 
- > < , Είκ. 22.— Πρόσθια οψις τοΰ μιν. θρόνου Κατσαμπά.μης και παρα την f

δημοσίαν οδόν, την άγουσαν προς την Άνατολ. Κρήτην. Οϋτω περι-
συνελέγη καί άπετέθη είς τό Μουσεΐον Ηρακλείου ό δημοσιευόμενος
ενταύθα μινωικός θρόνος (είκ. 22, 23 καί 24 γ.), λίαν άξιόλογον μνη-
μεΐον καί διά την σπανιότητα καί διά\ό]είδος τής’' μορφής του. Επ’

JΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε.
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εΰκαιρίςι τής δημοσιεύσεως έκρίναμεν επωφελές νά συγκεντρώσωμεν 
ικανά στοιχεία διά την μελέτην των θρόνων και εδράνων γενικώτερον 
τοϋ κρητομυκηναϊκοΰ κύκλου, παρέχοντες ά'μα, δπου επεβάλλετο, νέας 
ερμηνείας ώρισμένων παραστάσεων καί ιδεογραμμάτων σχετιζομένων 
μέ τό υπό έρευναν θέμα.

'Η περιοχή τοϋ Κατσαμπά Ηρακλείου, δπου εκτείνεται σήμερον 
έν των προαστείων τής πόλεως, έχει αποδώσει ενδιαφέροντα λείψανα

τοϋ μινωικοϋ πολι
τισμού. Ό Ήβανς 
όμιλε! ιδιαιτέρως πε 
ρί αυτής, ως ζώνης 
τοϋ λιμένος τής Κνω
σού, παρέχων καί 
χάρτην τής δλης ανα
τολικούς τού 'Ηρα
κλείου περιοχής1. Καί 
μετά την άνακάλυ- 
ψιν καί μερικήν άνα- 
σκαφήν τής λιμενι
κής έγκαταστάσεως 
Άμνισοϋ υπό τού 
καθηγ. Μαρινάτου, 
ή εκδοχή ύπάρξεως 
λιμένος κατά τον αϊ- 
γιαλόν δυτικώς τής 
εκβολής τού Καιρά- 
του ποταμού (Κα- 
τσαμπανοϋ) δεν κα
τέστη δλιγά'τερον πι
θανή. ’Αντιθέτους, 
εις τήν συνεχώς με- 
ταβαλλομένην αμμώ
δη ζώνην επανειλημ- 

Είκ. 23 —Πλαγία δψις τού μιν. θρόνου Κατσαμπά. μ£νως μετά από τρι

κυμίαν παρετηρήθησαν σημαντικά λείψανα κτηρίων προεκτεινόμενα καί 
εντός τής θαλάσσης, λόγορ τής βυθίσεως των παραλιών, καί τά όποια, 
ως είναι ισχυρώς φκοδομημένα, φαίνονται νά ανήκουν εις λίαν ενδια- 
φέρουσαν λιμενικήν εγκατάστασιν. Κατά τό άκρον τής λιμενικής ζώνης, 
εκεί δπου οί βράχοι τών υψωμάτων τής Τρυπητής κατέρχονται άποτό- 

‘) Evans Ρ. Μ. II, σ. 228 κ. έξ. Σχέδιον εΐκ. 131Α.
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μως προς την θάλασσαν, άφήνοντες στενήν μόνον ζώνην άμμου, υπάρ
χει το «Τρυπητό Χαράκι», μέγας βράχος τον οποίον βεβαίως ανθρώ
πινα! χεΐρες έλάξευσαν καί ετρΰπησαν διαμπερώς, ούτως ώστε να κα- 
τασκευασθή μέγα τόξον, το όποιον νΰν διαχωρίζει δυο μικράς εκτά
σεις άμμου. Έκεΐ θά ήτο δυνατόν να προφυλσχθοϋν συρόμενοι έξω 
καί μεγάλαι εισέτι λέμβοι υπό την γέφυραν τοΰ τόξου. Τό έργον φαί
νεται μινωικόν' άφθονα άλλως λείψανα κεραμεικής υπάρχουν εκεί πλη
σίον. Πολλά κτήρια διακρίνονται καθ’ δλην την έκτασιν από τής 
γραμμής τοΰ αίγιαλοΰ μέχρι νοτίως τής γραμμής τοΰ δημοσίου δρό
μου καί μεταξύ τοΰ Καιράτου ποταμού καί τοΰ ρυακίου τής Τρυπητής. 
"Εν κτήριον άνεσκάφη υπό τοΰ Χρήστου Πέτρου παρά τον Πόρον καί 
σημαντικοί τάφοι καί άποθέται εις την μεταξύ τούτου καί τοΰ Κατσα- 
μπά περιοχήν ύπ’ εμού, εκ τών όποίοτν προήλθε κεραμεική ΜΜΙΙΙ, 
ΥΜΙ—II καί ΥΜΙΙΙ περιόδου2. Πολλά σποραδικά ευρήματα έδημο- 
σιεύθησαν άφ’ ετέρου υπό τοΰ’Ήβανς®.

Εις τήν αυτήν περιοχήν τοΰ Κατσαμπά, έξω τής μινωικής πόλεως, 
εκεί οπού σήμερον είναι τό Άγροκήπιον τής Γεωργικής 'Υπηρεσίας, 
άνεσκάφησαν υπό τοΰ κ. Στυλ. ’Αλεξίου δύο τάφοι, οί όποιοι περιεΐ- 
χον έξαίρετον κεραμεικήν τοΰ ανακτορικού ρυθμοΰ (ΥΜΙΙ) καί σπου
δαία αλαβάστρινα καί έκ διορίτου αιγυπτιακά αγγεία, έν τών οποίων 
φέρει δέλτον Τουθμώσιος τοΰ Τρίτου *■ Τά ανωτέρω δεδομένα καθι
στούν πιθανόν ό'τι τό κτήριον έκ τοΰ όποιου προήλθεν ό θρόνος δεν 
ήτο άσήμαντον, άλλ’ ίσως έν άξιόλογον κτήριον τοΰ λιμένος τής Κνω- 
σοΰ. Δυστυχώς επί τοΰ παρόντος αποκλείεται νά γίνη έξερεύνησις τοΰ 
χώρου.

'Ο περισυλλέγεις θρόνος είναι κατά τοΰτο αξιόλογος, οτι εμφανί
ζει σημαντικάς αναλογίας μέ τον περίφημον καταστάντα Θρόνον τοΰ 
Μίνωος τοΰ ’Ανακτόρου τής Κνωσού καί οτι είναι τό δεύτερον παρά
δειγμα θρόνου άναμφισβητήτως άνήκοντος εις τήν μιναηκήν εποχήν. 
'Η χρονολόγησίς του εΐς τήν μινωικήν εποχήν βεβαιοΰται απολύτως 
καί έκ τών κατά χώραν άφθονων οστράκων μινωικής κεραμεικής καί 
εξ αυτής τής μορφής του, μέχρι τών έλαχίστων εισέτι λεπτομερειών.

'Ο θρόνος (εΐκ. 22, 23 καί 24, γ), είναι έκ πώρου λίθου, σχετι- * 4

’) Βλ. Ν. Platon, Nouvelle interpretation des idoles - cloches du 
MMI, «Melanges Ch. Picard» 1949, σ. 835.

9) Evans, αύτόΦι σ. 234 κ. εξ. Οί τάφοι καί άποδέται Πόρου καί Κα- 
τσαμπα δεν έδημοσιεύθησαν εισέτι, διότι λόγω τοΰ πολέμου τό υλικόν εύρίσκε- 
ται σήμερον διεσπαρμένον άνά τάς αποθήκης τοΰ Μουσείου Ηρακλείου.

4) Τά αιγυπτιακά αγγεία καί μία μοναδικώς σπουδαία ανάγλυφος πρόχους 
δημοσιεύονται προσεχώς εις τά «Κρητικά Χρονικά» υπό τοΰ άνασκάψαντος.
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κώς μαλακού και ώς εκ τούτου έμφανίζοντος φθοράς και διαβρώσεις 
κατά την επιφάνειαν 'Υπάρχουν και φθοραί και άποτμήσεις όφειλό- 
μεναι εις την κακήν μεταχείρισιν κατά την εξαγωγήν του, μάλιστα κατά 
τάς γωνίας, τον έ'να πόδα. τδ κοίλωμα άνω και τό μεταξύ των ποδών 
πρόσθιον τμήμα. 'Όμως ή γενική διατήρησίς του είναι ικανοποιητική. 
Ήτο άνευ ερεισίνωτου και ό κυβόλιθος εξ ου άπετελέσθη εμφανίζει 
ελαφράν μείωσιν καθ’ δσον ανέρχεται προς τά άνω. 'Η λάξευσις τής 
πρόσθιας επιφάνειας, καίτοι ούχΐ επιμελής, εμφανίζει μεγάλην αναλο
γίαν μέ τήν τοϋ Θρόνου τής Κνωσού : άνάλογον τόξον διαγράφεται με
ταξύ των ποδών, πλατύτερον όμως καί χαλαρώτερον, βαθύτερον λαξευ
τόν καθ’ δσον βαίνει προς τά κάτω, ούτως ώστε νά διαχωρίζωνται σα" 
φέστερον οί πόδες" τό τόξον τούτο δεν είναι καθ’ δλα σύμμετρον : αρι
στερά εμφανίζει ελαφράν θλάσιν, τήν οποίαν ίσως δ τεχνίτης έσκό- 
πευε νά έπαναλάβη άντιστοίχως δεξιά, ΐνα δώση ραδινότητα εις τούς 
πόδας. 'Οριζόντια δοκίς κάτω τής κορυφής τού τόξου ζευγνύει τούς πό- 
δας καί υπό ταύτην, κατά τάς γοχνίας, υπό μορφήν ενισχύσεων μάλλον 
παρά απλών διακοσμήσεων, δύο ελαφρώς καμπύλοι τένοντες φαίνον
ται ως νά υποβαστάζουν τό ζεύγμα. Τά άκρα τών ποδών κάτω άπεδό- 
θ ισαν πλατύτερα και προύχοντα καί ούτω παρέχεται ή έντύπωσις 
άσφαλεστέρας εδράσεως. Ή τριπλή καθ’ όριζοντίαν διεύθυνσιν χάρα- 
ξις τών άκρων τούτων καί λάξευσις τών ούτω προελθουσών ραβδώ
σεων των ενισχύει έτι μάλλον τήν έντύπωσιν τής ασφαλούς βάσεως, 
ώς ή διπλή χάραξις ή συνοδεύουσα τό τόξον κατά τό κράσπεδόν του 
καί τάς γωνίας τών ποδών τονίζει έτι μάλλον τήν λειτουργικήν τούτων 
σημασίαν. Κατ’ άνάλογον τρόπον, καίτοι πολύ έντονώτερον, αι δια- 
νοιγόμεναι ραβδώσεις εις τούς πόδας τού Θρόνου τής Κνωσού, επαυ
ξάνουν τήν άνάτασιν καί παρέχουν τήν έντύπωσιν στερεότητος εις τό 
τόξον. 'Οριζόντια διπλή γραμμή χαρακτή κατά τό άνώτερον μέρος τών 
ποδών, κάτω τής κορυφής τού τόξου, εμφανίζει τό αντίστοιχον τής κα
τά τοξοειδή φύλλα άπολήξεως τών ραβδώσεων εις τον Θρόνον τής 
Κνωσού. Χαρακτή διπλή γραμμή έξ άλλου ενισχύει τήν δοκίδα τού 
ζεύγματος.

’Εντελώς αδρά είναι ή επεξεργασία τών δύο πλευρών τού θρόνου. 
Άπεδόθησαν άμελώς πως^αί δύο ορθογώνιοι κοιλότητες, μεταξύ τών 
όποίιων παραμένει ελάχιστα τονιζόμενον τό ζεύγμα. Ή οπίσθια πλευρά 
είναι άδρότερον έτι έπεξειργασμένη. Λίαν χαρακτηριστική είναι ή δια- 
μόρφωσις τής άνω τού θρόνου επιφάνειας, ήτις έχει λαξευθή κατά 
τρόπον ώστε νά προσαρμόζεται προς τό σώμα τού καθημένου. ’Αλλά 
ενώ εις τον θρόνον τής Κνωσού ή λάξευσις άπεδόθη κυρίως κατά δύο 
κοιλότητας προσαρμοζομένας εις τούς γλουτούς, ενταύθα υπάρχει καί
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μεσαΐον κοίλωμα, ακριβώς όίνω τής κορυφής τοϋ τόξου, και μάλλον 
προς τα έμπροσθεν, προφανώς διά την καλύτερον προσαρμογήν τοϋ 
ανδρικού σώματος. Έπιζήτησις τόσον πλήρους προσαρμογής τού αν
δρικού σώματος έπικυροΐ πλήρως την άποψιν τού ’Ήβανς διαστέλλον- 
τος σαφώς τά ανδρικά από τά γυναικεία καθίσματα κατά τό πλάτος 
τού εδωλίου και 'κατά την βαθύτητα κα'ι την εκτασιν τών κοιλοτήτων 
αυτού, ως εις τά δύο λίαν χθαμαλά καθίσματα, τά ευρεθέντα εις τά 
εσώτερα δωμάτια τού συγκροτήματος Αιθούσης τού Θρόνου εν Κνω- 
σφ5 *. Ή μορφή τού θρόνου Κατσαμπά, παρά τήν άδράν επεξεργασίαν, 
είναι λίαν διδακτική τού τρόπου καθ’ ον άπεμιμούντο εις τον λίθον 
οί Μινωίται ξύλινα έπιπλα, τού όποιου λαμπράν εικόνα παρέσχεν 
ό "Ηβανς διά τής επαναφοράς εις ξύλον τού τύπου τού Θρόνου τής 
Κνωσού". Τό οριζόντιον ζεύγμα εμφανίζεται στιβαρώτερον, παρά τό 
καμπύλον τού θρόνου εκείνου, και οί ύπ’ αυτό τένοντες ομιλούν λίαν 
εύγλώττως περί τής μερίμνης τήν οποίαν έλάμβανον οί τεχνίται διά τήν 
μεγαλυτέραν κατασφάλισιν τής ζεύξεως. Τά πέλματα, κατεσκευασμένα 
εξ ιδιαιτέρου τεμαχίου ξύλου, ίσως ένισχυμένου, συνεΐχον ϊσχυρώς 
τούς πόδας καί τούς άπεμόνωνον εκ τής υγρασίας.

Ό θρόνος δεν φέρει άλλην διακόσμησιν πλήν τής απλής χαράξεως, 
ή οποία είναι, ώς εΐπομεν, αμελής. Τούτο όμως δεν σημαίνει ό'τι έστε- 
ρεΐτο άλλου διακόσμου, διότι είναι γνωστόν δτι ό πώρος συχνά εχρω- 
ματίζετο διά νά καλυφθούν οί πόροι τού λίθου. ’Ίχνη χρώσεως διεσώ- 
θησαν εις άλλα πώρινα αντικείμενα 7 καί είναι γνωστόν πόσον σπου- 
δαΐον ρόλον έ'παιξεν ή ώραιόχρωμος διακόσμησις εις τά πώρινα τών 
αρχαϊκών ελληνικών χρόνων, ίσως μάλιστα κατ’ επιβίωσιν. Τό χρώμα, 
δταν μάλιστα υπάρχει τριβή επιφάνειας συχνά εξαφανίζεται χωρίς νά 
άφήση ίχνη. Πολλάκις τό χρώμα επετίθετο επί επιχρίσματος8, αλλά 
τούτο δεν φαίνεται δτι είχε συμβή εις τήν Ιδικήν μας περίπτωσιν, αφού 
ούτε τό έλάχιστον ίχνος τοιούτου επιχρίσματος διεσώθη. Ή όριζοντία 
κατά τούς πόδας άνω χάραξις ήτο ίσιος διά νά όδηγηθή ό διακοσμητής

δ) Βλ. κατωτέρω περί τούτων. Ή χρήσις τοΰ αίδοιοθυλάκου, δστις εις 
πολλάς περιπτώσεις ήτο, φαίνεται, συμπαγής θήκη κατεσκευασμένη έκ δέρμα
τος, δικαιολογεί τήν λάξευσιν ειδικής κοιλότητος έπί τοΰ θρόνου διά τήν κα- 
λυτέραν προσαρμογήν.

") Evans, Ρ. Μ. IV, 919, είκ. 893.
7) Πρβλ. τόν μικρόν βωμόν τών Διπλών Πελέκεων καί Ιερών Κεράτων έκ 

Κνωσοΰ : Evans, Ρ. Μ. IV είκ. 154. Τά πώρινα τεμάχια μέ τάς σπείρας έκ 
τής ΒΔ γωνίας τοϋ ’Ανακτόρου, αυτόθι είκ. 191 a, b, ήσαν άναμφιβόλως χρω
ματισμένα.

8) Πρόχειρον παράδειγμα είναι ή βαθμιδωτή πυραμιδική βάσις διπλού πε- 
λέκεως έξ Άγ. Τριάδος.

ΜινοηκοΙ Θρόνοι
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εις την άπόδοσιν τής κορυφής τής διακοσμήσεως των ποδών, ή όποί« 
είναι πολύ πιθανόν δτι ήτο ή εις τόξον άπολήγουσα σειρά διανοιγομέ- 
νων ραβδώσεων, ως εις τον θρόνον τής Κνωσού. Αί έξω των διπλών 
χαραγών παρυφαί θά εχρωματίζοντο δι’ άλλου χρώματος, δι’ άλλου δέ 
ό μεταξύ τών χαραγών χώρος. Οι υπό τό ζεύγμα τένοντες όχι άπιθά- 
νως θά άπέδιδον φυτικήν ενάνθησιν, ίσως κατά τμήμα ρόδακος, αντί
στοιχον με τάς φυτικάς άκανθωτάς ένανθήσεις τών ποδών τού Θρόνου 
Κνωσού 9. 'Ο θρόνος οΰτω δεν θά ήτο ασήμαντος και θά ήτο δυνατόν 
να είχε χρησιμοποιηθή εις τό κύριον δωμάτιον άξιωματοΰχου ή άλλου 
έξέχοντος πολίτου εγκατεστημένου κατά την περιοχήν τού λιμένος. Φυ
σικά δεν ήτο βασιλικός θρόνος, αλλά και ανώτεροι, φαίνεται, τιτλού
χοι, ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιούν θρόνους άνευ έρεισινώτου και τοι- 
ούτοι παρεστάθησαν υπό τού ’Ήβανς οί θρόνοι τής Βασιλικής Έπαύ- 
λεως και τής οικίας τού 'Ιερού Βήματος παρά τά Μεγάλα ’Ανάκτορα 
τής Κνωσού. Ότι ό θρόνος εις τοιαύτα επίσημα διαμερίσματα έλάμ- 
βανεν ειδικήν θέσιν, ειδικώς προς τούτο προσδιωρισμένην καί ενίοτε 
είδικώς παρεσκευασμένην δ'πισθεν επισήμου μετά κιόνων διαχωρίσμα- 
τος, επί υπερυψωμένου χώρου εντός ορθογωνίου διαχωρισμένου χώρου 
ή εντός ειδικής κόγχης, άποδεικνύουν ακριβώς τά παραδείγματα τής 
Βασιλικής Έπαύλεως, τής Οικίας τού 'Ιερού Βήματος, τής αιθούσης 
τού Θρόνου καί τού Βασιλικού Μεγάρου (τής Αιθούσης τών Διπλών 
Πελέκεων), ως καί τού παρά τήν είσοδον Θρόνου τού Βασιλέως εις τά 
Μεγάλα ’Ανάκτορα τής Κνωσού καί τά μεταγενέστερα παραδείγματα 
τής μυκηναϊκής περιοχής, τών Μυκηνών καί τής Τίρυνθος10. Ή καθ’ 
οιονδήποτε τρόπον έξαρσις ή πλαισίωσις τού θρόνου ήδύνατο νά προ- 
σδώση μεγαλοπρέπειαν καί εις τό άπλούστερον κάθισμα. Είναι θλιβε
ρόν δτι σήμερον δεν δυνάμεθα πλέον νά έχωμεν γνώσιν τής ποικιλίας 
τών θρόνων, καί τής καθόλου έμφανίσεως αυτών εντός τού δι’ αυτούς 
προσδιωρισμένου χώρου, δστις συνήθως εύρίσκεται κενός διότι τό εδώ- 
λιον είτε άφηρέθη, είτε συνηθέστερον κατεστράφη, ως κατεσκευασμέ- 
νον εκ μάλλον φθαρτής ύλης.

Αί διαστάσεις τού θρόνου Κατσαμπά τού δίδουν αναλογίας περισ
σότερον βαρείας τού θρόνου τής Κνωσού' ή διαφορά είναι αντιληπτή 
καί είς τό πρώτον βλέμμα: ό θρόνος τής Κνωσού είναι ραδινός, ό τού 
Κατσαμπά στιβαρός. Τό ύψος του είναι 0,48 καί τό πλάτος του άνω 
0,49 καί κάτω 0,54 έναντι ύψους 0,48 καί πλάτους 0,45 τής Κνωσού. 
Τό πάχος του φθάνει τά 0,33, αρκετόν δηλαδή, ώστε νά παρέχη άνε- 
σιν είς τον καθήμενον. Τά πέλματα έχουν πλάτος 0,115 καί 0,075

9) Evans, Ρ. Μ. IV, σ. 918 είκ. 892.
Ι0) Περί πάντων τούτων βλ. κατωτέρω.
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ΰψος και τό πλάτος τής δοκίδος τοΰ ζεύγματος είναι 0,06 έναντι 0,27 
μήκους. Διά τής καμπυλώσεως τής ακμής άνω τοΰ τόξου παρέχεται 
ισοϋψής στεφάνη ΰψους 0,055 μ. Ή ροή κατά κυματιστήν γραμμήν 
τής ακμής, εν συνδυασμφ μέ τήν καμπύλην τοΰ τόξου και τήν προς τά 
άνω διάνοιξιν τών ποδών είναι έξαιρετικώς αρμονική, ακριβώς ως κα
τά ραδινώτερον τρόπον άρμονικώς προσαρμόζεται εις τον θρόνον τής 
Κνωσοΰ. Προφανώς ό γλυπτής έχει πλήρη έπίγνωσιν τοΰ αίσθητικοΰ 
και πρακτικοΰ αποτελέσματος τό όποιον επιδιώκει και δίδει αποτέλε
σμα πλέον ή ικανοποιητικόν. Δεν υπάρχει δμως αμφιβολία δτι ό κα
τασκευαστής τοΰ θρόνου τής Κνωσοΰ είναι πραγματικός καλλιτέχνης, 
ενώ ό τεχνουργήσας τον θρόνον Κατσαμπά είναι τεχνίτης μέ διατακτι
κήν χείρα.

Είναι γνωστόν πόσον ελάχιστα είναι τά άντιπροσωπεΰοντα τήν 
μινωικήν έπίπλωσιν είδη τά μέχρις ημών περιελθόντα, εν άντιθέσει 
προς τήν άπέραντον ποικιλίαν τών εις τήν Αίγυπτον άνευρεθέντων. 
Ή ραγδαία φθορά τοΰ εΰφθάρτου ύλικοΰ, ξΰλου, δέρματος, υφάσμα
τος εις τό υγρόν κλίμα τής Κρήτης εξηγεί τήν έξαφάνισιν, αλλά φαίνε
ται πολύ περίεργον δτι ελάχιστα είναι καί τά αντικείμενα τά όποια θά 
ήδύναντο νά θεωρηθοΰν λείψανα προελθόντα έκ διαλΰσεως έπίπλθ)ν, 
μεταλλικά λ. χ. επιθήματα, δεσμοί, συναρμογαί, ακόμη και ήλοι. Και 
αύται αί παραστάσεις επίπλων είναι έξαιρετικώς σπάνιαι, καί τοΰτο 
δέον νά άποδοθή κυρίως εις τον χαρακτήρα τοΰ μινωικοΰ παραστατι- 
κοΰ κΰκλου, δστις δεν αποβλέπει είς τήν άπόδοσιν σκηνών τοΰ καθ’ή- 
μέραν βίου ή παρελθόντων γεγονότων, άλλα κυρίως είς τήν άνάμνησιν 
τής φΰσεως καί τήν άπεικόνισιν ίεράς τελετουργίας. Καθόλου δμως εί
ναι ορθόν νά δεχθώμεν δτι τά έπιπλα τοΰ μινωικοΰ οίκου ήσαν ολίγα 
καί δτι γενικώς ή ζωή τών μινωιτών παρέμεινε πάντοτε αρκετά απλή. 
Λίθινα θρανία είναι συνήθη εντός τών δωματίων καί άντικαθίστων 
κατά μέγα μέρος τά κινητά καθίσματα' χαμηλαί κρηπίδες έκ λίθου ή 
πηλασβέστου ήτο δυνατόν νά είχον χρησιμεύσει ως κοΐται ή διά νά 
κάθηνται, γυναίκες μάλιστα, κατά τον ανατολικόν τρόπον

Τά εκ μάλλον μονίμου ύλης εδώλια κατεσκευάζοντο φαίνεται, διά 
κάποιον εϊδικώτερον λόγον, κατά τό πλεϊστον δχι άσχετον με επιδίω
ξιν τελετουργικής έπισημότητος. Τοΰτο φαίνεται βέβαιον είς τάς περι
πτώσεις ένθα ό θρόνος είναι τοποθετημένος είς είδικώς προπαρασκευ- 
ασμένην, ως ανωτέρω έδηλώθη, θέσιν είτε φέρει οΰτος έρεισίνωτον 
είτε οχι. Ακόμη δεν πρέπει νά άμφιβάλλωμεν δτι κάθισμα τοΰ τΰπου 
τοΰ γνωστοΰ Θρόνου τοΰ Μίνωος, έστω καί άνευ έρεισινώτου, άλλ' έκ

“) Πρβλ. τάς «κοίτας> τοΰ «καλλωπιστηρίου» τοΰ ’Ανακτόρου Κνωσοΰ καί 
τοΰ παρά τό μέγαρον τής Έπαύλεως Άγ. Τριάδος μικροΰ δωματίου.
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μονίμου ΰλης κατεσκευασμένον, είχε χρησιμοποιηθώ κάπως τελετούρ^ 
γικώς και διά τούτο δεν θά άπήδε δι’ αυτό χαρακτηρισμός θρόνου. 
Ώρισμέναι παραστάσεις και μάλιστα τύποι ιδεογραμμάτων, περί των 
οποίων κατωτέρω θά γίνη λόγος, είναι υπέρ τοΰ τοιούτου χαρακτηρι
σμού. Τελετουργικής δμως χρήσεως φαίνονται εκ των παραστάσεων 
καί ομοιωμάτων καί άλλου τΰπου καθίσματα, προφανώς εκ φθαρτής 
ύλης κατεσκευασμένα, ακόμη καί εντελώς απλά ή καί χθαμαλά, τά 
όποια δμως πολύ πιθανόν εχρησιμοποιοϋντο καί εις τον καθ’ ή μέραν 
βίον. Επειδή διάκρισις τών δυο τούτων κύκλων ίίά ήτο, δ'χι εύκολον 
νά γίνη καί επειδή έκ τών υπαρχόντων στοιχείων προκύπτει δτι τελε
τουργική ήτο ή χρήσις τών υφισταμένων παραδειγμάτων, περιελάβο- 
μεν υπό τήν ονομασίαν τών μινωικών θρόνων παντός είδους εδώλια 
τά όποια παρέχουν εικόνα τής ποικιλίας τοΰ λίαν αντιπροσωπευτικού 
τούτου είδους τής μινωικής έπιπλώσεως, έπεκτείνοντες τον κύκλον καί 
επί τής μυκηναϊκής περιοχής.

Τά κατωτέρω παρατιθέμενα παραδείγματα δεν εξαντλούν βεβαίως 
τάς επί τοΰ κεφαλαίου τούτου γνώσεις μας, μάλιστα καθ’ δσον άπτον- 
ται τού μυκηναϊκού, κυκλαδικού καί τρωικού κύκλου. Ήθέλησα μάλ
λον, διά τής συλλογής αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων, νά εικονο
γραφήσω τό θέμα καί νά δώσω τήν αφετηρίαν περαιτέρω μελέτης καί 
έρεύνης τών επίπλων τού κρητομυκηναϊκού κύκλου. Ή εξαντλητική 
μελέτη τοΰ θέματος θά μού ήτο αδύνατος μέ τά πενιχρά εις τήν διά- 
θεσίν μου σήμερον μέσα.
Α. ΣΩΖΟΜΕΝΟΙ ΘΡΟΝΟΙ

1) Θρόνος τού Μίνωος τής Αιθούσης τού Θρόνου εις τό ’Ανάκτο
ρου τής Κνωσού (εικ. 24, α), μοναδικόν εις τό είδος του μνημείου 
τόσον διά τήν αισθητικήν αυτού μορφήν δσον καί διά τήν τελετουρ
γικήν του χρησιμοποίησιν εντός τοΰ άναμφισβητήτως ιερού δωμα
τίου 12. Ή ύλη εξ ής κατεσκευάσθη είναι εκλεκτή ποιότης γυψολίθου. 
Ή λάξευσις είναι επιμελεστάτη, άποδίδουσα λίαν επιτυχώς τό ξύλινον 
πρότυπον' ή προς τά άνω βλαστητική διάνοιξις τών ποδών μέ τάς εις 
τόξα κορυφουμένας ραβδώσεις, αί φυτικαι προς τά έσω τού υψηλού 
τόξου ενανθίσεις, ή κατ’ αντίστροφον θέσιν ζεΰξις τού τόξου, τό υψη
λόν ελαφρώς προς τά δπίσω κλίνον έρεισίνωτον μέ τό κυματιστόν πε
ρίγραμμα, ή θαυμασία προσαρμογή τής έδρας προς τό σώμα τού κα- 
θημένου, προσδίδουν δυναμικήν χάριν μοναδικήν εις τό σύνολον. Αί 
πλευραί τού καθίσματος είναι πολύ άπλούστερον επεξειργασμέναι κατ’

ι2) Περί τούτου λεπτομερώς ό Evans Ρ. Μ. IV. σ. 915 κ. έξ. είκ. 899, 
σχέδια είκ. 890—892. Άπόδοσις τοΰ ξυλίνου προτύπου είκ. 892, σ. 918.
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ορθογωνίους λαξεύσεις, πολύ ανάλογους τοϋ θρόνου Κατσαμπά. “Ιχνη 
επιχρίσεως τών εσωτερικών επιφανειών και λεπταί χαράξεις εφερον τον 
’Ήβανς εις την ύπόθεσιν δτι ό θρόνος ήτο διακοσμημένος κα'ι μέ πο. 
λύχρωμον διακόσμησιν' τοΰτο όμως δεν φαίνεται πιθανόν εξ αυτής τής 
χρήσεως τόσον εκλεκτού άλαβαστροειδοϋς γυψολίθου.

Ή τελετουργική χοήσις τοΰ θρόνου άπεδείχθη από την δλην διά-

Μινωικοί Θρόνοι

ταξιν τοΰ δωματίου κα'ι τοϋ προθάλαμου του, τοϋ χαρακτήρος τών μι
κρών εσωτέρων διαμερισμάτων, από την διακόσμησιν κα'ι τά τελετουρ
γικά σκεύη κα'ι λείψανα θησαυρών ϊεροϋ τά όποια επί τόπου άνευρέ- 
θησαν. Ό κλειστός χαρακτήρ τοϋ συνόλου τών δωματίων, ή διά μικράς 
κλιμακίδος σύνδεσις προς τά άνω δωμάτια, τά όποια, φαίνεται, προω- 
ρίζοντο διά την τελετουργικήν προπαρασκευήν τοϋ Βασιλέως - Άρχιε- 
ρέως, ό μυστικιστικός φωτισμός, τό ερυθρόν κυριαρχούν χρώμα τών 
τοίχων καί τοϋ κεντρικού δαπέδου, ή μεταξύ θρανίων—προφανώς τοϋ 
συμβουλίου ιερέων—τοποθέτησις τοϋ θρόνου, οί εκατέρωθεν τούτου 
κατ’ αντιθετικήν διάταξιν τοποθετημένοι ως φρουροί γρύπες, οϊτινες 
εις παραστάσεις συνοδεύουν τήν θεότητα καί τούς εκπροσώπους αυτής 
αρχιερείς, ή εντός αύτοϋ τοΰ δωματίου τοϋ θρόνου ϋπαρξις καθαρτη
ρίου δεξαμενής, ή καθαρτήριος εκ πορφυρού λίθου λεκάνη διά τον κα
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θαρισμόν τών εισερχομένων, τοποθετημένη εις τον προθάλαμον, τό 
γειτονικόν δωμάτιον μέ τό υψηλόν θρανίον η βωμόν άποθέσεως τών 
ειδώλων, δυο άλλοι βωμοί εις τά συνεχόμενα δωμάτια καί η διάταξις 
ενός μικρού δωματίου ως είδος τελετουργικού απομονωτηρίου,ούδεμίαν 
αμφιβολίαν αφήνουν περί τού ιερού χαρακτήρος τού ό'λου συγκροτήμα
τος καί ιδιαιτέρως τού Θρόνου. Εντός τής καθαρτηρίου δεξαμενής 
άνευρέθη πλήθος τεμαχίων κρυστάλλων, προερχόμενων έκ διαλύσεως 
αντικειμένων «ιερού θησαυρού», τμήμα πολυτίμου κρυστάλλινου κυά- 
θου, κρυστάλλινη λαβή εγχειριδίου, κρυστάλλινη πλάξ μέ έγχρωμον πα- 
ράστασιν ταυροκαθαψίων, τεμάχιον θαυμάσιου αναγλύφου ρυτού έκ 
στεατίτου μέ παράστασιν ένεδρεύοντος δκτάποδος, άνάγλυφον επί όστρέ- 
ου τεχνικής καμέου μέ ΐιαράστσσιν εγχειριδίου μετά τής ζώνης του κ. ά. 
Μικρά κρύπτη παρά τό άνατολικώς τού θρόνου θρανίον έδωκεν άλλα 
λείψανα θησαυρών έκ χρυσού, φαγεντιανής καί κυάνου. Άλλα μάλλον 
ενδεικτική τελετουργιών ήτο ή παρουσία πέντε μεγάλων αλαβάστρινων 
αγγείων, τού τύπου τών άρτοσχήμων αλαβάστρων, τά όποια μετεκινή- 
θησαν από τον μυχόν, δπου έν έ'τερον άνευρέθη εις τήν θέσιν του, διά 
νά χρησιμοποιηθούν είς τήν μετάγγισιν τού ιερού ελαίου έκ πίθου, 
δστις είχε μετακομιστθή προς τούτο έκ τών άποτθηκών. Πολύ πιθανόν 
ή αίθουσα τού Θρόνου έχρησιμοποιήθη ως Ίεροδικαστήριον (consi
story), ώστε εύστόχως άντίγραφον τού θρόνου τούτου τών Βασιλέων- 
Άρχιερέων τής Κνωσού, τών θεία παραχωρήσει σοφών νομοθετών 
καί δικαιοκριτών, έτοποθετήθη είς τήν Αίθουσαν Συνεδριάσεων τού 
Διεθνούς Δικαστηρίου έν Χάγη.

2) Θρόνοςτοΰ Μεγάρου τού Βασιλέως (ή τής Αιθού
σης τών Διπλών Πελέκεων) εϊςτά ’Ανάκτορα τής Κνωσού (εϊκ. 24, β)13 
Τούτου διασώζονται μόνον ίχνη άποτυπωθέντα επί τυχαίωσ συσσωρευ- 
θείσης κατά τον βόρειον τοίχον τού μεγάρου, οπού ήτο τοποθετημέ
νος, πηλασβέστου' ευφυής είναι ή άναπαράστασις ή γενομένη υπό τού 
Ήβανς, τή βοηθείςτ τού άρχιτέκτονος Piet de Jong, αν καί δεν δύνα- 
ται νά θεωρηθή παρά μόνον ως μία πιθανή ύπόθεσις. Βέβαιον είναι 
δτι δ θρόνος είχε τοποθετηθή έντός είδικώς παρεσκευασμένου χώρου 
μέ κίονας εκατέρωθεν, βαίνοντας έπί οριζοντίων δοκών' πιθανώς λοι
πόν οί κίονες ήσαν τέσσαρες καί έστήριζον ουρανόν, επί τού γεισώμα· 
τος τού οποίου έσυνεχίζετο ίσως τό διάζωμα τών σπειρών τής αιθού
σης' ή παραδοχή τού τελευταίου στοιχείου καθορίζει τό ύψος τών κιό
νων καί τού ουρανού καί ταυτοχρόνως τήν χρονολογίαν είς τό τέλος 
τής ΥΜΙα εποχής, έπιβεβαιουμένην από τήν θραΰσιν τής όρθομαρμα- 1

1S) Evans, Ρ. Μ. III σ. 336-337. είκ. 223-224.
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ρώσεως κατά το σημεΐον έδράσεως εις τον τοίχον τοΰ θρόνου. Τοϋ κυ
ρίως θρόνου ουδέν διεσώθη, επί τής πηλασβέστου δμως άπετυπώθη 
τό περίγραμμα τοΰ καθίσματος, διευρυνόμενον ελαφρώς προς τά κάται. 
Καθαρά ύπόθεσις είναι δτι 6 τόπος τοΰ θρόνου θά ήτο ανάλογος τοΰ 
εκ γυψολίθου' έτι τολμηρότερα δτι υπήρχε δεύτερος ξύλινος θρόνος εις 
την έσωτέραν αίθουσαν τοΰ μεγάρου 14.

3) Θρόνος τής Βασιλικής Έπαυλεως Κνωσοΰ 15. Τούτου διεσώθη- 
σαν μόνον λείψανά του, κυρίως τμήματα δοκίδων καί ζευγμάτων μετά 
εγκοπών ή αυλακώσεων διά την προς άλληλα στερεωσιν, άτινα άνευ- 
ρέθησαν εντός ή παρά την εΐδικώς προπαρεσκευασμένην διά την υπο
δοχήν θρόνου κόγχην, όπισθεν τοΰ ίεροΰ μετά κιόνων διαφράγματος, 
τό οποίον χωρίζει, ούτως είπείν, εν “Αγιον Βήμα τοΰ λοιποΰ χώρου 
τοΰ κυρίως μεγάρου. Ό ’Ήβανς ομολογεί δτι τά λείψανα είναι ανε
παρκή διά νά δώσουν δυνατότητα ικανοποιητικής άνασυγκροτήσεως 
τοΰ θρόνου. “Ομως τά διαρθρωθέντα (ως δεικνύει ή φωτογραφία τής 
εΐκόνος Ρ. Μ. II, 234) άποδεικνυουν μάλλον άπλοΰν κάθισμα μέ τε
τραγώνους πόδας, ζευγνυομένους άνά πλάγια ζεύγη μέ δοκίδας, εφ’ ών 
βαίνει ή πλάξ τοϋ καθίσματος' ερεισίνωτον δεν φαίνεται νά υπήρχε 
καί ή υψηλή καί ωραία δρθομαρμάρωσις τής κόγχης καθίστα τοΰτο 
περιττόν 16 *.

Χώροι προπαρεσκευασμένοι διά τήν υποδοχήν θρόνων άνευρέθη- 
σαν εν Κνωσφ είς τήν Οικίαν τοΰ Ίεροΰ Βήματος καί κατά τήν κυ
ρίαν είσοδον τοΰ ’Ανακτόρου, έσω τής ανοικτής αιθούσης τής Πύλης. 
'Ο πρώτος διαμορφοΰται έσω τοΰ μετά κιόνων διαχωρίσματος, επί 
δαπέδου υψηλότερου, προσιτού διά δύο βαθμιδών : ύπερυψούμενον τε
τράγωνον βάθρον κτιστόν διά λίθων καί κεκονιαμένον άπετέλει τήν 
κρηπίδα ξυλίνου θρόνου τοΰ οποίου ουδέν ίχνος διεσώθη ”. Ό δεύ
τερος χώρος αναγνωρίζεται κυρίως από τήν θέσιν του είς τό δλον συγ
κρότημα τής επισήμου εισόδου καί από τήν εσωτερικήν του διάταξιν18'

14) Τούτου μόνη έ’νδειξις είναι ή άνεύρεσις άπηνθρακωμένων λειψάνων 
ξύλου.

1δ) Evans, Ρ. Μ. II, είκ. 234, σ. 405 καί Πίν. ΧΧΑ κατ’ άναπαράστα- 
σιν Th. Fyfe.

1β) Ή παρά Evans απόπειρα συναρμολογήσεως ουδόλως έλήφθη ύπ’όιΐ^ 
κατά τήν άναπαράστασιν τοΰ Fyfe. Σήμερον δέν διασώζεται τίποτε κατά χώ
ραν έκ των στοιχείων τοΰ θρόνου καί ούδέν λείψανον τούτου διακρίνεται εντός 
τής κόγχης.

”) Evans, Ρ. Μ. II, σ. 392, είκ. 224. Ό είς τήν άπεικόνισιν θρόνος, 
έχει ληφθή εκ κνωσιακοΰ σφραγίσματος (βλ. ένταΰθα είκ. 3, θ).

ls) Evans, Ρ. Μ. II, σ. 674 κ. έξ.· σχέδιον υπαρχόντων λειψάνων είκ 
428, άναπαράστασις εισόδου καί δωματίου θρόνου είκ. 429. Περί τοΰ δωματίου 
τοΰ θρόνου σ. 679.
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to εξ ερυθροΰ πηλασβέστου (stucco) δάπεδον ήτο βεβαίως κατάλληλον 
διά δωμάτιον θρόνου. Δέον όμως να όμολογηθή δη πρόκειται περί 
καθαράς, έστω δχι απίθανου, ιιποθέσεως. Πολύ μάλλον ενδιαφέροντα 
είναι τα δυο παραδείγματα τών ανακτορικών μεγάρων τών Μυκηνών 
και τής Τίρυνθος. Εντός τοΰ μεγάρου τών Μυκηνών, παρά την μεγά- 
λην φθοράν τοΰ δαπέδου, διακρίνεται ό ορθογώνιος χώρος μέ τό ύπε- 
ρυψωμένον πλαίσιόν του δπου ήτο τοποθετημένος 6 θρόνος κατά τον 
βόρειον τοίχον τοΰ δωματίου ,9. Περισσότερον χαρακτηριστικοί είναι 
οί χώροι τών θρόνων τών δυο μεγάρων τής Τίρυνθος20' τοΰ μεγαλυτέ- 
ρου υπάρχει έξω τοΰ διά λίθων κτιστοΰ ορθογωνίου τής πλαισιώσεως 
τοΰ θρόνου τριπλή κρασπέδωσις τών λευκών ζωνών μέ ρόδακας' τοΰ μι- 
κροτέρου απλή, άλλ’ εύρυτέρα καί μάλλον περίτεχνος. Οΰτω θά παρεί- 
χετο ή έντύπωσις δτι ό θρόνος έβαινεν επί πλουσίως διακεκοσμημένου 
ορθογωνίου τάπητος καί δέον νά θεωρηθή ως βέβαιον δτι ξύλινοι θρό
νοι ή καί λίθινοι, αλλά κινητοί, οιος δ έν Κατσαμπά άνευρεθείς, ήτο 
δυνατόν νά έβαινον επί τοιούτων ταπήτων.

4) Έδώλιον “Απομονωτηρίου ή Μαγειρείου τοΰ συγκροτήματος 
τής Αιθούσης τοΰ Θρόνου (είκ. 24, ε) 21)· Πολύ χαμηλόν (μόνον 0,15 
υπέρ τό δάπεδον), έχει διαστάσεις 0,55X0,46, δηλαδή είναι πλατύτερον 
τοΰ καθίσματος τοΰ Θρόνου, τοΰ οποίου αί διαστάσεις είναι 0,45 X 
0,32 μ. ’Εμφανίζει δμως άνάλογον είδος κοιλότητος διά την προσαρ
μογήν προς τό σώμα, τό όποιον αυτήν τήν φοράν θά έδει νά είναι 
σώμα γυναικός. Ή χαμηλή όκλάζουσα στάσις προσιδιάζει ιδίως διά 
γυναίκα, τής οποίας ή εύρυτέρα λεκάνη άπήτει πλατύτερον κάθισμα. 
Τό έδώλιον είναι μονίμως στερεωμένον εις τό έκ πηλασβέστου δάπεδον 
τοΰ θαλάμου, προ δέ αύτοΰ υπάρχει ιδιότυπος τράπεζα μέ δύο κοιλό
τητας, τοΰτο δέ συνετέλεσεν εις τό νά χαρακτηρισθή τό δωμάτιον υπό 
τοΰ ’Ήβανς ως «μαγειρεΐον».

5) Εντελώς δμοιον κάθισμα, άναλόγου πλάτους, καί επομένως προ- 
οριζόμενον επίσης διά γυναίκας, ήτο άλλο άνευρεθέν παρά τήν πλαγίαν 
θύραν τοΰ δλου συγκροτήματος τών έσω τής Αιθούσης τοΰ Θρόνου μι
κρών δωματίων, άλλ’ δχι μονίμως εντός τοΰ δαπέδου στερεωμένον 22. 
Ό “Ηβανς πιστεύει δτι έχρησίμευε διά τήν γυναίκα θυρωρόν τών ιε
ρών δωματίων.

6) Καταπληκτικήν ομοιότητα καί αναλογίαν μέ τον θρόνον τοΰ Κα
τσαμπά εμφανίζει ό Θρόνος τοΰ Πρινιά, επίσης έκ πώρου λί

>“) BSA, XXV (1921—1923) ο. 186 κ. έξ. πίν. ΧΧΧΙΙΙα.
»°) Tiryns II, πίν. ΧΙΧ-ΧΧ, σ. 222 κ. έξ. (R. Hackl).
ai) Evans, Ρ. Μ. IV σ. 927 είκ. 899.
”) Αυτόθι σ. 902, σχέδιον είκ. 877.
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θου (είκ. 24, δ)28. Εμφανίζει μεγαλυτέραν έτι πλατύτητα καί χαλαρό- 
τητα καί έχει ανάλογον διαμόρφωσιν τοΰ τόξου, τών ποδών, τής δοκί- 
δος τοΰ ζεύγματος, τών ορθογωνίων κοιλοτήτων τών πλευρών. Ή όίνω 
επιφάνεια είναι ίκανώς βεβλαμένη, διακρίνεται όμως ή χαρακτηριστική 
κοίλανσις, ανάλογος μάλλον πρός την τοΰ Θρόνου τοΰ Μίνωος, ή 
πρόσθια δέ γραμμή φαίνεται δτι έσχηματίζετο καθ’ δμοιον τρόπον, κυ
ματοειδής. Τα πέλματα τών ποδών δεν προέχουν αίσθητώς ως εις τον 
θρόνον τοΰ Κατσαμπά, άλλ’ εμφανίζουν ανάλογον όριζοντίαν χάραΕιν. 
Δεν διακρίνονται διακοσμητικαΐ λεπτομέρειαι διά χαράξεων. Ή φθο
ρά δμως τής επιφάνειας θά έδικαιολόγει τήν έξαφάνισιν τούτων. Χα
ρακτηριστική λεπτομέρεια, ήτις θά βοηθήση εις τήν άναγνώρισιν ωρι- 
σμένων ιδεογραμμάτων, είναι ετέρα δοκίς μηνοειδούς διαμορφώσεως 
μέ όριζοντίαν κάτω άπόληξιν υπό τήν κορυφήν τοΰ τόξου, ήτις προο
ρισμόν εις τό ξύλινον πρότυπον θά είχε νά δώση μεγαλυτέραν στερεό
τητα εις τό ασθενές τούτο σημεΐον, χωρίς νά μεταβάλη τήν μορφήν ή 
τήν α’ίσθησιν τού στηρίζοντος τόξου. 'Η πρόσθετος αύτη ένίσχυσις 
καθίστα περιττήν τήν διά τενόντων ύποβάστασιν τής κατωτέρας δοκί- 
δος ζεύξεως. Τό κάθισμα έχει διαστάσεις 0,48X0,34, είναι δηλαδή 
κατά τι μεγαλύτερον τού Θρόνου τής Κνωσού. "Ομως τό συνολικόν 
ύψος δεν υπερβαίνει τά 0,30 τού μ. καί πολλοί έπίστευσαν δτι τούτο 
οφείλεται είς τό δτι ό θρόνος είναι κάτω ελλιπής. Τούτο δμως εκ τών 
χαράξεων τών άκρων ποδών δεν φαίνεται καθόλου πιθανόν. Πρόκειται 
απλώς περί λίαν χαμηλού καθίσματος.

'Ο θρόνος προέρχεται έξ οικοδομήματος κειμένου ΝΑ τού ναού * 24 
καί οί ’Ιταλοί ανασκαφείς έθεώρησαν ως δείγμα έπιβιώσεως μινωικής 
κατά τήν πρωτοελληνικήν περίοδον. "Ομως ή στενή αναλογία μέ τον 
θρόνον τοΰ Κατσαμπά καί ή άνεΰρεσις κατά τήν αυτήν περιοχήν καί 
πιθανώς είς τό αυτό οικοδόμημα25 τών μεγάλων ειδώλων μέ τάς καμ- 
πτομένας πρός τά άν ω χεϊρας καί σωληνωτών σκευών τού γνωστού ως 
ΥΜΙΙΙ γ τύπου παρέχει ως σχεδόν βέβαιον τό συμπέρασμα δτι ό θρό
νος τού Πρινιά ανήκει καί ούτος είς μινωικούς χρόνους, ’ίσως δέ προ

2S) Luigi Pernier «Annuario» I, σ. 91, εϊκ. 61.
24) Τό ΰπ’ άριθ. 63 οίκημα τού σχεδίου τής είκ. 1 είς τήν ανωτέρω δημο- 

σίευσιν.
2δ) Βλ. «Bolletino d’Arte» II (1908), άρ. 12 σ. 15, είκ. 10—11. ’Ενταύθα 

άναφέρεται δτι τά υπό τοΰ S a tn Wide δημοσιευθέντα είδωλα (A then. Mit- 
teil. XXVI, 1901, 247 κ. έξ.) άνευρέθησαν «non lungi da questa importante 
costruzione», έκ τής όποιας προέρχεται ό θρόνος. "Αλλα τεμάχια αναλογών 
μορφών καί σωληνωτών σκευών περισυνελέγησαν δι’ άνασκαφής κατά χώραν 
υπό τοΰ Pernier,
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έρχεται εξ ίεροϋ τής εποχής τής Άνακαταλήψεως2β, σύγχρονον προς 
τόσα όίλλα ιερά των αυτών χρόνων (Ι'ουρνιών, Κουμάσας, Καρφί, Γα
ζί, Διπλών Πελέκεων Κνωσού, Τυκτής Κρήνης παρά τό Καραβάν Σε- 
ράϊ Κνωσού)27. Λόγφ τής μεγάλης όμοιότητος τών δύο θρόνοον Πρι- 
νιά και Κατσαμπδ θά ήτο ορθόν νά άπεδίδοντο εις τούς αυτούς ΥΜΙΙΙ 
χρόνους. "Ομως παραμένει πάντοτε ως πιθανή χρονολογία τού δευτέ
ρου ή ΥΜΙΙ περίοδος, ε’ις την οποίαν ά'λλως ανήκουν καί τά ευρήματα 
τών γειτονικών υπό Στυλ. Αλεξίου άνασκαφέντων τάφων.

Μέ τά ως άνω εξ παραδείγματα θρόνων καί εδωλίων τύπου θρό
νου εξαντλείται τό μέχρις ημών διασωθέν υλικόν τού αντιπροσωπευ
τικού τούτου είδους τής σκευής τών μινωικών αιθουσών μεγάρων ή 
οικιών. Τον κύκλον ό'μως τών επί τού κεφαλαίου τούτου γνώσεών μας 
δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν έκ τών μικρών ομοιωμάτων, τών παρα
στάσεων καί ωρισμένων ιδεογραμμάτων.
Β. ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΘΡΟΝΩΝ

Ελάχιστα όμοια'ιματα θρόνων ή ά'λλων εδωλίων είναι γνωστά έκ 
τού μινωικοΰ κύκλου. Τά ειδώλια τών θεοτήτων καί τών λατρευτών 
των είκονίζονται σχεδόν πάντοτε όρθια. Δύο ή τρία παραδείγματα 
υπάρχουν καθημένων λατρευτών έξ ιερών κορυφής, αλλά καί ταύτα δεν 
διασώζουν τό κάθισμα, τό όποιον είχε κατασκευασθή κεχωρισμένως, 
πλήν μιας περιπτώσεως, όπου τό εϊδώλιον φαίνεται νά κάθηται επί 
θρόνου μετά κυρτού έρεισινώτου τού τύπου τού μυκηναϊκού τής είκ. 
25, ζ28· Διεσώθησαν όμως δύο πήλινα θρανία (εικ. 25, α) έκ Πετσο
φα29, τά όποια εις τό ιερόν ειχον, φαίνεται, άποτεθή όμοΰ μετά τών 
καθημένων έπ’ αυτών μορφών, αϊτινες όμως άπεσπάσθησαν. Τό θρο- 
νίον είναι τύπου σκαμνιού άνευ έρεισινώτου, άπηρτισμένον εκ τεσσά-

2·) Ό Ρ e r n i e r, αυτόθι σ. 16, δέν πιστεύει είς τήν υπαρξιν χωριστού 
κατά χώραν ιερού, αλλά είς τήν χρησιμοποίησιν των είδιόλων καί σκευών δι 
οικιακήν λατρείαν.

,7) Τήν χρονολογίαν τών έκ Πρινιά ειδώλων καθώρισεν ό Evans, Ρ.Μ. 
IV 160, είς τήν ΥΜΙ εποχήν. Όρθώς όμως παρετήρησεν ό Μαρινάτος· 
ΑΕ 1937 Β', 289, δτι ή χρονολογία πάντων τών μέ ανάλογα είδωλα καί σκεύη 
ιερών είναι εντός τών ορίων τής ΥΜΙΙΙ περιόδου, ή τουλάχιστον τής λεγομένης 
Ύπομινωικής. Είς τήν τελευταίαν αυτήν πράγματι φάσιν ανήκουν τά είς τό 
Καρφί Λασηθίου εντός ιερού άνευρεθέντα είδωλα, πιθανώς δμως ταύτα είναι 
τά τελευταία τής σειράς. Είς τήν ύπομινωικήν - πρωτογεωμετρικήν φάσιν ανή
κει ίσως τό εϊδωλον, τού οποίου μόνον ή κεφαλή άνευρέθη είς τήν άκρόπολιν 
παρά τό Καλό Χωριό Πεδιάδος’ βλ. Ν. Π λ ά τ ω ν ο ς, τό 'Ιερόν Μαζά καί τά 
μινωικά 'Ιερά Κορυφής, «Κρητικά Χρονικά» Λ' (1951) σ. 98.

28) 'Εκ Πετσοφά, BSA, IX (1902—5), πίν. XI, σ. 373.
29) Αυτόθι, πίν. XIII, 77—-78. “Εν έτερον έκ τού σπηλαίου Τραπέζης προ

σαρμόζεται πρός μικρότατον καθήμενον εϊδώλιον.
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ρων επικλινών πλευρών, σχηματιζόντων χαμηλούς ποδας, ούτως ώστε 
τούτο διευρυνόμενον προς τά κάτω νά παρέχη έδρασιν απολύτως 
ασφαλή. Χαρακτηριστική δμως είναι ή προσαρμοζομένη εις τό σώμα 
άνω επιφάνεια, ενθυμίζουσα καθόλου και κατά την κυματοειδή της 
ακμήν τούς κατόπιν μινωικούς θρόνους. 'Ως γνωστόν ή χρονολογία 
τών πήλινων τούτων ειδωλίων είναι ΜΜΙ.

Τά λοιπά παραδείγματα προέρχονται έκ τού κυκλαδικού καί τού

Είκ. 25.—Μικρά ομοιώματα μινωικών, κυκλαδικών καί μυκηναϊκών 
θρόνων καί εδωλίων.

μυκηναϊκού κύκλου. |Ύπό μορφήν απλών παραδειγμάτων παραθέτω 
απεικονίσεις δύο θρόνων, ενός μετ’ έρεισινώτου και έτερον τύπου 
απλού σκαμνιού, άνήκοντα εις μαρμάρινα ειδώλια μουσικών άνευρε- 
θέντων εις κυκλαδικούς τάφους (είκ. 25, β, γ). Ενδιαφέρων είναι 
ό πρώτος, θρόνος ενός κιθαριστού ή μάλλον παίκτου σαμβύκης, άπει’ 
κονιζόμενος παρά Ρ er r ο t - C h i p i e z, Hist.de TArt, VI σ. 761’ 
είκ. 358. Παρέχει τοξοτήν διαμόρφαωιν έρεισινώτου, τό όποιον έπε- 
κτείνεται έν συνεχεία εις τούς οπισθίους πόδας. Τό έρεισίνωτον τούτο 
είναι τρητόν, έχον εις τό κενόν προεξοχήν επίσης τοξοειδή. Ή τοιαύτη 
διαμόρφωσις παρεΐχεν άφ’ ενός στερεότητα εις τό έρεισίνωστον τό 
όποιον έδέχετο τό βάρος τού στηριζομένου κορμού καί ελαφρότητα διά 
τής τρήσεως. Έπί τού έρεισινώτου έστηρίζετο ή πλάξ τού καθίσματος
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βαίνουσα επί καμπύλων ποδών, διανοιγομένων εκατέρωθεν εις δίπλα 
σκέλη. Οί οπίσθιοι πόδες καί δυο πρόσθετα στηρίγματα, έπέχοντα θέ- 
σιν προσθίων ποδών καί τα όποια παρεΐχον άσφαλεστέραν στήριξιν 
τής πλακός τοϋ καθίσματος, στηρίζονται επί τών οίκρων των καμπυ
λουμένων σκελών. Ή σχέσις με τον μινωικόν θρόνον είναι απαραγνώ
ριστος καί μέχρις δτου εύρεθοΰν παλαιότερα μινωικά πρότυπα ή προ- 
τεραιότης τοϋ μετ’ ερεισίνωτου καί κατά τοξοειδή διαμόρφωσιν θρόνου 
φαίνεται άνήκουσα εις τάς Κυκλάδας. Συνηθέστερα δ'μως ε?ς τάς Κυ
κλάδας είναι εδώλια τόπου άπλοϋ τετραγώνου σκαμνιού, τό όποιον 
παρέχει έντύπωσιν μεγάλης στερεότητος. Δΰο έκ Θήρας ειδώλια σαμ- 
βυκτών κάθηνται επί τοιούτων σκαμνιών30. “Ετερον παριστά μορφήν 
καθημένην επί όμοιου εδωλίου μέ εσταυρωμένος επί τοϋ στήθους χεΐ- 
ρας καί προέρχεται έκ τής περιοχής Τεκέ 'Ηρακλείου, άνευρεθέν μετά 
πολλών άλλων κυκλαδικών ειδωλίων31. Καθημένη κουροτρόφος επί 
θρόνου μέ τρητόν έρεισίνωτον καί ύποπόδιον κυκλαδικού τύπου προ
έρχεται έκ τής Τεγέας32' δυστυχώς δμως ό θρόνος οΰτος δέν διασώζε
ται καλώς. “Οτι πάντα τά ειδώλια ταϋτα έσχετίζοντο μέ την θρησκευ
τικήν, τό πλεΐστον επιτάφιον, τελετουργίαν ούδεμία παραμένει αμφι
βολία.

’Όχι σπάνια είναι τά μικρχ όμοιώιιατα θρόνων τά άνευρισκόμενα 
έντός τών μυκηναϊκών τάφων, μάλιστα τής υστέρας περιόδου. Είναι 
ποικίλα την μορφήν καί άλλοτε είναι κενά, άλλοτε φέρουν είδώλιον. 
Δέν είναι άπίίίανον καί επί τών κενών νά έτοποθετοΰντο ειδώλια έκ 
τών πτερυγομόρφων ή δισκοειδών. Είναι δμως επίσης πιθανόν διά 
τούς κατωτέρω άναφερομένους λόγους νά απετίθεντο οί θρόνοι πράγ
ματι κενοί. Είναι ποικίλων τύπων κσί ως αντιπροσωπευτικά παραδείγ
ματα απεικονίζω ένταΰθα τρεις τύπους, έκ τών ομοιωμάτων τά όποια 
άνευρέθησαν εις τούς λαξευτούς τάφους τοϋ Κολωνακίου Θηβών3Β. 
Καί οί τρεις τύποι (είκ. 25, δ, ε, ζ) έχουν τρεις πόδας καί μάλλον 
κυρτόν κάθισμα κατάλληλον δι’ αναπαυτικήν τοποθέτησιν τοϋ καθημέ- 
νου. Ό πρώτος έχει ιδιόρρυθμον έρεισίνωτον ορθογώνιον μέ έγκοπάς, 
τών οποίων ή άνω παρείχε λαβήν εις τήν χεϊρα διά τήν μεταφοράν τοϋ 
θρόνου. Τοϋ δευτέρου τό έρεισίνωτον φέρει τέσσαρα ορθογώνια τρή
ματα, τά όποια ήλάττωνον τό βάρος τοϋ θρόνου, δστις άλλως θά ήτο 
δυσμετακόμιστος. Ό τρίτος, μικρότερος, έχει έρεισίνωτον καμπύλον 
καί συνεχές, περιβάλλον ούτως είπεΐν, τό σώμα τού καθημένου. Φυσι- * 1

,0) Προχείρως παρά Bossert, Alt Kreta2, είκ. 120 α, β.
S1) «Arch. Anzeiger» 1933, σ. 302 είκ. 10.
,a) Bossert, Alt Kreta2, είκ. 121.
,e) A Δ 3 (1917), σ. 190 είκ. 135 (δημοσίευσις Άντων. Κεραμοπονλλου).
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κά υπήρχε πολύ μεγαλύτερα ποικιλία. ’Αναφέρω εν ακόμη παράδειγμα 
εκ τών τάφων τοΰ Παλαμηδίου (Ναυπλίου), υψηλού θρόνου μέ ερεισί- 
νωτον άπολήγον άνω μηνοειδώς και μέ δυο κορυφουμένας απολήξεις S4. 
'Η ποικιλία τών καθισμάτων τούτων πείθει δτι κατά τούς μυκηναϊ
κούς χρόνους είχε γίνει σημαντική 'πρόοδος ως προς τά διάφορα είδη 
τών καθισμάτων. Είναι περιττόν νά ύπομνήσω δτι και τά παραδείγ
ματα ταϋτα σχετίζονται μέ κάποιαν τελετουργίαν, δχι άσχετον μέ την

Είκ. 26. — Παραστάσεις μινωικόδν καί μυκηναϊκών θρόνων καί εδωλίων

λατρείαν τών νεκρών. Τούτο δμως δέν σημαίνει δτι καθίσματα τών 
τύπων τούτων δέν έχρησιμοποιοΰντο εις την καθ’ ημέραν ζωήν.

Γ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΔΩΛΙΩΝ

Έξηγήσαμεν ανωτέρω τον λόγον διά τον όποιον αί παραστάσεις 
δέν βοηθούν ίκανώς εις τό νά συμπληρώσωμεν τά κενά τών γνώσεών 
μας Ιπ’ι τού κεφαλαίου τούτου. Παρέχω τά παραδείγματα τά όποια 
προχείρως περισυνέλεξα.

Β<) Perrot-Chipiez, Hist. d. Art. VI, σ. 752 είκ. 347. Βλ. ένδια-

ΚΡΗΤ1ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε. 26

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:49:50 EEST - 54.161.213.156



402 Ν. Πλάτωνος

1) Παράστασις θρόνου επί χρυσοΰ σφραγιστικοί δακτυλίου εκ Θί- 
σβης (είκ. 26, ν) 3δ. Άτυχώς τό μάλλον αντιπροσωπευτικόν καί περί
τεχνον παράδειγμα θρόνου προέρχεται έκ παραστάσεως τής όμάδος τοΰ 
θησαυρού των χρυσών κοσμημάτων τής Θίσβης, τοΰ οποίου ή γνη- 
σιότης βασίμως ήμφεσβιτήθη' επειδή δμως δ ’Ήβανς, ό άριστος γνώ
στης τού κύκλου τοΰ μινωικοϋ πολιτισμού, ΰπεστήριξε μετά φανατι
σμού την γνησιότηταse, συμπεριέλαβα ενταύθα την παράστασιν τοΰ 
θρόνου, από τό θέμα τής προσκυνήσεως τής κουροτρόφου θεάς υπό 
πολεμιστών εν σπηλαίφ. Ό θρόνος έξ άλλου παρουσιάζει ουσιαστικήν 
αναλογίαν μέ τό επόμενον παράδειγμα έκ Κύπρου, ως προς τήν δήλω- 
οιν τού έρεισινώτου. ”Αν ό κιβδηλεύσας αντέγραψε τον θρόνον από τό 
κυπριακόν παράδειγμα, ασφαλώς παρενόησε τήν κατά έν επίπεδον δή- 
λωσιν τών τεσσάρων ποδών μετά τού ζεύγματός των καί τό μετεμόρ- 
φωσεν εις διακόσμησιν τοΰ πλευρού τού θρόνου κατά φατνώματα, 
δπου μάλιστα προσετέθη ή διασταύρωσις δοκίδων, ένθυμίζουσα τούς 
διασταυρουμένους πόδας τών μινωικών διπλουμένων σκιμπόδων (camp- 
stools) περί τών οποίων κατωτέρω. "Ομως ή παράατασις τού θρόνου 
δεν έχει τίποτε τό άντιμινωικόν : τό ερεισίνωτου έδηλώθη κατ’ ενώ
πιον μέ τάς δύο άνω δίκην κεράτων προεξοχάς του καί τούς διακοσμη- 
τικούς κυκλίσκους του' ή δήλωσις στηρίγματος χειρών, ως εις τούς ση
μερινούς επισκοπικούς θρόνους, δεν εκπλήττει, άν ή άναπαράστασις 
τού Θρόνου τού Βασιλικού Μεγάρου ή παρασχεθεΐσα υπό τοΰ ’Ήβανς, 
είναι ακριβής, αν καί εκεί αί όριζόντιαι δοκίδες αποτελούν στήριγμα 
τών κιόνων τοΰ ουρανού καί πλαισίωσιν τοΰ πραγματικού θρόνου. Αί 
ορθογώνιοι εις τά πλάγια κοιλότητες τών άνευρεθέντων θρόνων δύ- 
νανται νά αντιστοιχούν ενταύθα μέ τά κεντρικά φατνώματα' τά λοιπά 
είναι διακοσμητικά στοιχεία. Αί όριζόντιαι ραβδώσεις τών πλαγίων 
φατνωμάτων έχουν τό αντίστοιχόν των εις τάς οριζόντιας πολλάς δο- 
κίδας τού έρεισινοίτου τού κυπριακού παραδείγματος.

2) Παράστασις θρόνου μετ’ έρεισινώτου έπί κυλίνδρου έκ Παλαιάς 
Σαλαμΐνος τής Κύπρου (είκ. 26, I)31. ’Επάλληλοι δοκίδες εις τό έρει- 
σίνωτον, τό όποιον απολήγει εις αίχμάς. Ή άπόδοσις τών τεσσάρων 
ποδών καί τών ζεύξεών των, ως καί τοΰ έρεισινώτου, είς έν έπίπεδον.

3) Παράστασις θρόνου μετ’ έρεισινώτου έπί τριπλεύρου ΠΜΙΙΙ * ·

φέρον παράδειγμα θρονιού έξ Ίαλύσου: «Annuario» XIII-XIV, πίν. XXIII.
·δ) Evans, Ρ. Μ. III, ο. 471, είκ. 328.
se) Evans, αυτόθι καί The Ring of Nestor, (JHS, XLV, 1925) o. 4. 
8I) Evans, Ρ. Μ. IV σ. 408, είκ. 338. Θεά κάθομαι έπί θρόνου καί άλ

λη, πάρεδρος ή βοηθητική, έπί μικρότερου άνευ έρεισινώτου εδωλίου' πρό αύ. 
τών έπί ύψηλοΰ θρονοειδοϋς βάθρου περιστερά.
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χρόνων σφραγίδος, ώς πιστεύει ό Ήβανς, άνηκούσης εις αγγειοπλά
στην (είκ. 26, λ)86 επί τοΰ θρόνου κάθηται ό κάτοχος τής σφραγίδος, 
παίζων ζατρίκιον. 'Ανάλογος άπόδοσις τών τεσσάρων ποδών επί ενός 
επιπέδου. Τό Ιρεισίνωτον είναι καμπύλον καί καταλήγει άνω εις πα· 
χυτέραν άπόληξιν. Ή προχειρότης τής παραστάσεως δεν επέτρεψε την 
άπόδοσιν άλλων λεπτομερειών.

Έκ τών παραστάσεων θρόνων άνευ έρεισινώτου αϊ μάλλον ένδια- 
φέρουσαι είναι:

4) Παράστασις θρόνου μορφής λίαν συγγενούς προς τούς έν Πρι- 
νια καί Κατσαμπα άνευρεθέντας επί ελεφάντινης λαβής κατόπτρου εκ 
λαξευτού τάφου τών Μυκηνών (είκ. 26, ι)39. Τό θέμα είναι βεβλαμμέ- 
νον καί συνεπληρώθη διά στοιχείων άιιφοτέρων τών πλευρών τής λα
βής : παρίστανται δύο αντιμέτωποι καθήμεναι γυναικείοι μορφαί κρα- 
τούσαι διά τής μιας χειρός δυσδιάγνωστα αντικείμενα' τό θέμα τούτο 
εμφανίζει μεγάλην αναλογίαν μέ τό τής κνωσιακής τοιχογραφίας τής 
γνωστής ως camp-stool fresco, δπου τελετουργεΐται, ως φαίνεται, ή 
μετάδοσις τής ίερας κύλικος40. Ό θρόνος εμφανίζει την χαρακτηρι
στικήν κοιλότητα τής άνω επιφάνειας τοΰ καθίσματος, όριζοντίαν ζεύ- 
ξιν, τοξοειδή διαμόρφωσιν μέ θλάσιν τής γραμμής τού τόξου εκατέρω
θεν αμέσως κάτω τής δοκίδος ζεύξεως, οΐαν, άλλ' αντίστροφον, εμφα
νίζει ό εις πούς τού έκ Κατσαμπα θρόνου. Ή θλάσις αύτη θά έστή- 
ριζεν άσφαλέστερον την δοκίδα ζεύξεως, ώστε νά μή χρειάζεται στήρι- 
ξις δι’ ειδικών τενόντων, ώς εις τον θρόνον Κατσαμπα. ’Εμφανίζεται 
επίσης κατ’ ακριβώς αντίστοιχον τρόπον περιθέουσα χάραξις κρασπε- 
δούσα τό τόξον καί τούς πόδας. Ή ,δοκίς κοσμείται διά κοκκίδων, 
άποδιδουσών δισκία. "Αν ή παράστασις είναι, ώς φαίνεται μάλλον, τε
λετουργική, θά έχωμεν τότε μίαν είσέτι ένδειξιν διά την τελετουργικήν 
χρησιμοποίησιν τών θρόνων τοΰ νέου άνευρεθέντος τύπου.

5) Παράστασις θρόνου άνευ έρεισινώτου έπί δακτυλίου εξ ήλέκτρου 
τών Μυκηνών (είκ. 26, ζ)41' τό θέμα παριστα λατρευτήν προ τής θεό- 
τητος, δστις δράττεται τού καρπού αυτής. 'Ο τύπος τού θρόνου είναι 
δ αυτός, αλλά δεν υπάρχει ζεΰξις έντός τού τόξου καί ή άνω έπιφά- 
νεια φαίνεται μάλλον επίπεδος (ώρισμένη θλάσις τής γραμμής όφείλε-

ss) Evans, Ρ. Μ. IV, σ. 521 είκ. 464.
89) Ε A 1888, σ. 163 πίν. 8,3 καί 9,19. Perrot-Chipiez, αυτόθι σ 

814 είκ, 384. Ό Ρ e r n i e r, έ. ά., παρελλήλισε πρώτος τήν παρόιστασιν τοΰ 
θρόνου μέ τύν έκ Πρινια θρόνον.

40) Evans, Ρ. Μ. IV, πίν. XXXI.
4Ι) Evans, Ρ. Μ. III, σ. 464, είκ. 324. Furtwangler, Antike 

Gemmen III, σ. 36 είκ. 14, Evans, Pillar Cult, σ. 78.
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ται ίσως εις χήν άδράν χάραξιν). Χαρακτηριστική είναι ή δήλωσις ορι
ζόντιας γραμμής διαχωριζοΰσης τό άνω μέρος τού καθίσματος και ή 
δήλωσις των πελμάτων των ποδών δι5 οριζοντίων επίσης γραμμών. 
Κα'ι ενταύθα ή παράστασις φαίνεται τελετουργική.

6) Διαφορετικού τΰπου, μορφής άπλοϋ σκαμνιού, είναι τό κάθι
σμα γυναικός σπενδούσης διά πρόχου εις πιθοειδές άγγεΐον επί διπλών 
κεράτων στερεωμένον, επί πήλινου σημάντρου (σφραγίσματος) τοΰ ανα
κτόρου τής Κνωσού (εΐκ. 26, θ)42. Τόξον μεταξύ τών ποδών δεν υπάρ
χει, ή δέ ζεύξις φαίνεται διπλή, διά δοκίδων αϊτινες αφήνουν άνισα 
ορθογώνια ανοίγματα, τών οποίων τό άνω λίαν στενόν. 'Η ανωτέρω 
δοκίς στηρίζεται διά τενόντων διαγωνίων, οί όποιοι ενθυμίζουν τούς 
άναλόγους τένοντας τού θρόνου Κατσαμπά. Όμοιου τύπου κάθισμα 
είναι τό επι τού μικρού τεμαχίου τοιχογραφίας έκ Τίρυνθος, δπου πα- 
ρίσταται τελετουργία, εις την οποίαν μετέχει περίεργος μορφή δαίμο- 
νος ή μετημφιεσμένου εις ζώον ίερέως.

7) Προσθέτω ενταύθα τον τύπον τού θρόνου ή εδωλίου τής γρυπός 
τής γνωστότατης παραστάσεως τού Δακτυλίου τοΰ Νέστορος (είκ. 26> 
η)43, επι τοσούτον μάλλον έφ° δσον θεωρώ τον δακτύλιον τούτον γνή
σιον, ως και τον αντίστοιχον εν Κνωσφ εύρεθέντα Δακτύλιον τού Μί- 
νωος, διά λόγους τούς οποίους θά εκθέσω αλλαχού44. Οι πόδες είναι 
άναμφιβόλως τορνευτοί : θά ελεγέ τις δτι ό πρόσθιος είναι μάλλον 
ζφου και ό οπίσθιος μάλλον ανθρώπου, αν βεβαίως άπεδόθησαν ακρι
βώς εις τα σχεδιάσματα45. Χαρακτηριστική είναι ή δήλωσις στηρίξεως 
τής πλακός τού καθίσματος διά καθέτων τενόντων, οϊτινες συνέχονται, 
φαίνεται, στερρώς μετά τών ποδών.

Θά ήδύνατό τις νά περιλάβη μεταξύ τών καθισμάτων 46 καί ιδιόρ
ρυθμα κατασκευάσματα επί τών οποίων συχνά παρίσταται καθημένη ή 
θεότης, αν δεν εβεβαιούτο έκ πολλών στοιχείων δτι πρόκειται δχι περί 
καθισμάτων, αλλά περί ιερών ή βωμών. Ούτω δέον νά έρμηνευθή καί

42) Evans, Ρ. Μ. II σ. 451 είκ. 376 β.
43) Evans, Ρ. Μ. II σ. 482, είκ. 289. III, σ. 145 κ. εξ. είκ. 95, Ring of 

Nestor, σ. 49 είκ. 44, σ. 65, είκ. 55, άπόδοσις της παραστάσεως ώς τοιχογρα- 
φικοϋ θέματος υπό Emil Gillieron πίν. V.

44) Διά τήν γνησιότητα ό Evans, Ρ. Μ. III σ. 145 καί IV, σ. 947 κ. εξ.
45) Εις τήν τοιχογραφικήν άπόδοσιν τοΰ Ζιλλιερόν οί πόδες τοΰ θρόνου 

άπεδόθησαν απλώς τοςινευτοί, παχυνόμενοι κατά τά πέλματα καί μέ υποθέματα.
4Β) ’Ανάλογου τύπου πρός τά προηγούμενα απλά καθίσματα είναι τά τοΰ 

χρυσού δακτυλίου τών Διόσκουρων, άνήκοντος εις τόν θησαυρόν τής Θίσβης : 
Evans, The Ring of Nestor είκ. II, σ. 11, δπου αποδίδονται τορνευτοί 
απολήξεις ποδών καί γεισώματα τής πλακός τοΰ καθίσματος. Ή γνησιότης δμως 
τοΰ δακτυλίου είναι αμφίβολος.
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τό της είκ. 26, μ47, οπού το στηρίζον σκέλος είναι μάλλον κίων βαστά- 
ζων γείσωμα παρά πούς εδωλίου έφ’ οΰ στηρίζεται ή πλάξ τοΰ καθί
σματος.

8) Κυλινδρικόν εδώλιον μέ άνω καί κάτω πλαστικήν «σπείραν» ή 
γείσωμα είναι τό παριστώμενον επί φακοειδούς σφραγιδόλιθου έξ 
ϊάσπιδος, προερχόμενου έκ Κυδωνιάς (είκ. 26, κ) 48' ή παράστασις τοΰ 
σφραγιδόλιθου ήρμηνεΰθη ως ή θεότης μεταξύ των διοσκούρων της, 
τάς οποίας έναγκαλίζεται. Ή κυρτότης τοΰ καθίσματος οφείλεται είς 
την δυναμικότητα καί τό κεκινημένον τής δλης παραστάσεως, ως καί 
είς την προς άλλήλας θέσιν των μορφών. Κυλινδρικόν σκαμνίον άνευ- 
ρέθη είς μίαν τών αποθηκών τοΰ ’Ανακτόρου τής Φαιστοΰ, χρήσιμον 
διά νά ανέρχεται έπ’ αΰτοΰ ό πληρών ή κενών τούς πίθους.

’Ιδιαιτέρως είναι ενδιαφέρουσα ή κατηγορία τών καθισμάτων εκεί
νων τά όποια είναι μορφής σκιμπόδων μέ διασταυρουμένους χιαστί 
πόδας, έκ τών άναδιπλουμένων (pliants, camp - stools). "Οτι τοιαΰτα 
θά ήδυναντο νά προσλάβουν μορφήν πραγματικού θρόνου άποδεικνυει 
τό ακόλουθον παράδειγμα μετ’ έρεισινώτου.

9) Παράστασις σκίμποδος μέ διασταυρουμένους πόδας καί έρεισί- 
νωτον επί τοΰ περίφημου Δακτυλίου τών Δαιμόνων τής Τίρυνθος 
(είκ. 26, δ)19. Έπ’ αΰτοΰ κάθεται ή θεότης κρατούσα υψηλόν κωνι
κόν ποτήριον ή ρυτόν προ τής οποίας προσέρχονται σπονδοφόροι δαί
μονες. Τό έρεισίνωτον είναι ελαφρώς κυρτόν, ώστε νά παρέχη άνεσιν 
είς τό στηριζόμενον σώμα, πιθανώς 5έ αποτελεί απλήν προέκτασιν τής 
πλακός τού καθίσματος, ούτως ώστε νά είναι λίαν στερεόν. Μία προε
ξοχή κάτω έχρησίμευεν ασφαλώς διά τήν στερέωσιν τού ενός ποδός' ό 
άλλος έστερεοΰτο ή έγομφοΰτο άδηλον πώς είς τήν προσθίαν ακμήν. 
Οί πόδες είναι λεπτοί καί τορνευτοί, λεπτυνόμενοι προς τά κάτω καί 
καταλήγοντες εις σφαιρικά άκρα. Έδένοντο προφανώς είς τήν δια
σταύρωσήν των μέ ταινίας τών οποίων τά άκρα ή οί θύσανοι έπιπτον 
προς τά κάτω. Πολύ πιθανόν ό δίφρος άνεδιπλοΰτο, ώς είς νεώτερα 
καθίσματα, χωρίς νά άποσπασθοΰν οί πόδες, άλλ’ άνεγειρομένης τής 
πλακός τοΰ καθίσματος καί άποσπωμένου τοΰ ενός ποδός από τήν γόμ- 
φωσίν του. Τό παράδειγμα τής Τίρυνθος είναι λίαν διδακτικόν διά 
τήν ορθήν ερμηνείαν τοΰ επομένου παραδείγματος.

10) Δίφρος όμοιου σχήματος καί τύπου, άλλ’ άνευ έρεισινώτου, 
είκονιζόμενος είς τήν γνωστήν τοιχογραφίαν «camp - stool fresco» ή * 4
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17) Evans, Ρ. Μ. II, σ. 763 είκ. 499.
4“) Evans, Ρ. Μ. IV, σ. 518 είκ. 451.
‘θ Προχείρως παρά Evans, Ρ. Μ. IV σ. 393 είκ. 329 (μεγέθυνσις).
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της 'Ιεράς Κοινωνίας (είκ. 26, β)'°. ’Ενταύθα δμως φαίνεται δτι αντί 
ξύλινης πλακός διά τό κάθισμα έχρησιμοποιήθη ύφασμα, ως εις τά 
σημερινά pliants καί επί τοΰτου παρεστάθη μαλακόν καί παχύ, πιθα
νώς «σκουλωτόν» ύφασμα, δηλωτικόν μεγαλύτερος άνεσεως, τού οποίου 
τό εν άκρον πίπτει προς τά δπίσω. 'Υπάρχει καί ενταύθα δ δεσμός 
κατά την διασταύρωσιν των ποδών, πίπτων προς τά κάτω ε’ις πυκνόν 
θύσανον ταινιών- οΰτος δέ παραδόξως έξελήφθη υπό τού Ήβανς ώς 
χειρόκτιον άποτεθέν υπό τής καθημένης μορφής, κάπως άφελώς εκεί, 
ενώ τό ετερον χειρόκτιον αναγνωρίζει, εξ άλλων λειψάνων ταινιών, ως 
προσηλωθέν εις την ζώνην κατά την όσφΰν- πρόκειται προφανώς περί 
τών άκρων τής ζώνης καί δχι τών δακτύλων τών χειροκτίων. Μία επι
μελέστερα παρατήρησις τών διασωζομενων λειψάνων κατά τά σημεία 
ταϋτα καί ή παραβολή προς τό κάθισμα τού Δακτυλίου τών Δαιμόνων 
τής Τίρυνθος, περί τού οποίου έπραγματεύθημεν προηγουμένως, είναι 
ικανή διά νά εξάλειψη την άτυχώς λίαν διαδοθεϊσαν παρεξήγησιν περί 
τής χρήσεως τών χειροκτίων κατά την μινωικήν εποχήν “. 'Η αυτή 
τοιχογραφία παρέχει λείψανα δύο άλλων, φαίνεται ομοίως άναδιπλου- 
μένων δίφρων, επί όμοιου δέ προφανώς καθίσματος έκάθητο καί ή 
γνωστή ως «Παρισινή» μορφή ίερείας.

11) Βάσει κυρίως τής παραστάσεως τού δίφρου τής ανωτέρω τοι
χογραφίας άνεπαρέστησεν ό ’Ήβανς διά τού Ζιλλιερόν τον δίφρον τής 
εις φορεΐον καθημένης μορφής εις τό γνωστόν Palanquin fresco (εϊκ. 
26, α)52. Τό σωζόμενον τμήμα είναι λίαν μικρόν καί παριστρί μόνον 
τό οπίσθιον άκρον- είναι δμως αρκετόν διά νά βεβαιώση τον τύπον ώς 
δμοιον- τό ύφασμα φαίνεται ενταύθα δτι είναι δικτυωτόν ή δτι ήτο 
διακοσμημένον μέ διασταυρουμένην πυκνήν διακόσμησιν. Φυσικά ό 
δίφρος ήτο πρόσθετος εντός τού φορείου.

12) ’Ανάλογος δίφρος θά ήτο βεβαίως καί ό άδρώς δηλωθείς επί 
πήλινου σημάντρου εκ τού Μικρού ’Ανακτόρου τής Κνωσού (είκ. 26, 
ε), εφ’οΰ παρίσταται καθημένη μορφή (θεότης;) δεχομένη προσφοράν 
παρ’ άλλης ίσταμένης ανδρικής μορφής (λατρευτού;) δ\ Ή σκηνή 
φαίνεται καί πάλιν τελετουργική.

13) Τέλος, ούχί ούσιωδώς διάφορος είναι ό δίφρος έφ’ ου κάθηται 
ό μικρός κυνοκέφαλος πίθηκος εις τό υπό τού ’Ήβανς άποκληθέν * 81

60) Evans, Ρ. Μ. IV πίν. XXXI.
81) Ή χρήσις χειροκτίων καθ’ έαυτήν κατά τήν μινωικήν εποχήν δέν φαί

νεται απίθανος, άφοϋ μάλιστα απαντούν τά χειρόκτια καί εις τήν Αίγυπτον 
κατά τήν εποχήν τοΰ Νέου Κράτους.

”) Evans, Ρ. Μ. IV, σ. 771 είκ. 602.
·*) Αυτόθι σ. 387 είκ. 322.
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Σφράγισμα τοϋ Νεαροϋ Μινώταυρου, μέ την όντως περίεργον τελε
τουργικήν παράστασιν (εϊκ. 26 γ)54. Τά κάτω άκρα δμως των διασταυ- 
ρουμένων ποδών συνδέονται διά δοκίδος και ή πλάξ τοϋ καθίσματος 
είναι κάτω τής επιφάνειας των άνω άκρων τών ποδών, και τοϋτο δέον 
νά έρμηνευθή δτι πρόκειται μάλλον περί συμπαγούς καθίσματος, στε- 
ρεουμένου διά τής δοκίδος κατά τήν βάσιν, ούτως ώστε νά δϋναται νά 
στερεοϋται ή άνω πλάξ δι’ απλής ένθέσεως μεταξύ τών άνω άκρων 
τών ποδών.

Τά ανωτέρω υπό μορφήν παραδειγμάτων προσαχθέντα στοιχεία 
είναι ικανά διά νά διαμορφώσωμεν γενικήν ιδέαν περί τών θρόνων, 
σκιμπόδων, δίφρων καί λοιπών ειδών εδωλίων εις τον κρητομυκηναϊ 
κόν κύκλον. ‘Απάντων τούτων εγίνετο χρήσις κατά τάς τελετουργίας, 
αλλά τοϋτο δεν αποκλείει τήν χρήσιν των καί εις τον καθ’ ημέραν 
βίον, ώς ε’ίδομεν. Παντός είδους τύποι ήσαν γνωστοί: θρόνοι μετ’ 
έρεισινώτου ή άνευ αύτοϋ, μέ τοξωτήν μεταξύ τών ποδών διαμόρφω- 
σιν ή ορθογώνιον, μέ ζεύξεις διά μιας ή πλειόνων δοκίδων, μέ τένον
τας οριζοντίους, καθέτους ή εγκαρσίους ή άνευ αυτών, διακεκοσμημέ- 
νοι ποικιλοτρόπως ή άπλοι, μέ ευθείς ή διασταυρουμένους πόδας, μέ 
τορευτούς, ενίοτε δέ καταλήγοντας εις άκρους πόδας ζώων ή ’ίσως καί 
ανθρώπων, τετράγωνοι ή κυλινδρικοί, μέ ευθύ ή κυρτόν, μέ τρητόν ή 
πλήρες, μέ περιωρισμένον ή περιβάλλον έρεισίνωτον, μέ στηρίγματα 
χειρών ή άνευ αυτών, μέ διευρυνομένην βάσιν ή ίσοι άνω καί κάτω, 
μόνιμοι ή άναδιπλούμενοι, μέ γομφώσεις ή μέ δεσμούς ταινιών, μέ ξυ- 
λίνας πλάκας καθισμάτων ή μέ κάθισμα έξ υφάσματος ή δικτυωτοϋ, 
μέ επίπεδον ή προσαρμοζομένην προς τό σώμα ή απλώς κυρτήν τήν 
επιφάνειαν καθίσματος, μέ βοηθητικά άνέσεως προσκεφάλαια ή σισύ- 
ρας ή άνευ αυτών. Τοιαύτη ποικιλία, συναγομένη έξ ολίγων μόνων 
προχείρως περισυλλεγέντων παραδειγμάτων, άποδεικνύει δτι καί εις τό 
είδος τοϋτο οί μινωίται απέδειξαν τό κινητικόν αυτών πνεϋμα, τό ρέ- 
πον προς τήν μεΥάλην ποικιλίαν καί γραφικότητα, ιδιαιτέραν φροντί
δα μάλιστα καταβαλόντες οσάκις έπρόκειτο νά θεραπεύσουν άνάγκας 
έπιβαλλομένας υπό τής ίεράς τελετουργίας.

Ή ’Ανατολή καί δλιγώτερον ή Αίγυπτος πολλά έδίδαξαν εις τό κε- 
φάλαιον τοϋτο. Αϊ άπαντώσαι άντιστοιχίαι εις τούς διαφόρους τούτους 
κύκλους δεν είναι δυνατόν νά είναι καθαρώς συμπτωματικαί. 'Απλώς 
υπό μορφήν παραδείγματος αναφέρω τήν εικόνα θρόνου επί στεα. 
τίτου μέ σχετιζομένην μέ τήν θεότητα Nin Soun παράστασιν”, ήτις

“) Evans, Ρ. Μ. II σ. 763 εϊκ. 491.
δ6) G. Contenau, Manuel d* Archeol. Orientale, εϊκ. 532.
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δεικνύει την κυριότητα τοϋ καθίσματος και τοϋ ερεισινώτου, τον κρη^ 
τικοϋ τύπου έκ βασάλτου θρόνον εκ Beissan, προερχόμενον εκ στρώ
ματος χρονολογούμενου επί Άμενόφιος III, καί τοϋ οποίου αί πλά
γιοι πλευραί διακοσμούνται υπό πτερωτών σφιγγών56. Θά ίδωμεν δτι 
ή σχέσις μέ την ’Ανατολήν εινσι έτι στενωτέρα εις την «τελετουργίαν 
τοϋ θρόνου».

Τόσον σημαντικόν διά την τελετουργίαν καί τον επίσημον βίον εί
δος επίπλου θά ήτο άπίθανον νά μην είχε χρησιμοποιηθή ώς ιδεό
γραμμα η ιερογλυφικόν σημεΐον γραφής υπό τών Μινωιτών. Ό Ή- 
βανς πράγματι άνεγνώρισε θρόνον καί σκήπτρον εις εν τών σημείων 
τής γραφής τοϋ γραμμικοΰ συστήματος Β, τοϋ οποίου μάλιστα παρη- 
κολούθησε την εξέλιξιν5’. Τό σημεΐον (είκ. 26, ι) αποδίδει θρόνον μέ 
υψηλόν ερεισίνωτου, ελαφρώς καμπυλούμενον, ή δέ κοιλότης τής επι
φάνειας τοϋ καθίσματος εις τινα παραδείγματα δεν φαίνεται συμπτω- 
ματική, άλλ’ δτι αποδίδει ουσιαστικήν διά τούς θρόνους λεπτομέρειαν. 
Οϋτω δ αποδιδόμενος θρόνος είναι τού τύπου τοϋ μεγαλοπρεπούς θρό
νου τής Κνωσού58. Περισσότερον αμφίβολος είναι ή ερμηνεία τοϋ αγ
κιστρωτού επιθέματος ώς σκήπτρου, ή αναλογία όμως μέ τό αιγυπτιακόν 
σκήπτρον είναι υπέρ τής άπόψεως τοϋ Ήβανς. Πολλάκις τό σημεΐον 
τοϋ θρόνου χρησιμοποιείται ώς ιδεόγραμμα καί πιθανώς εις δήλωσιν 
βασιλικής κτήσεως ή εξουσίας. Παραδόξως ό Ήβανς δέν άνεγνώρισε 
τό ιδεόγραμμα τοϋ θρόνου εις τό λίαν χαρακτηριστικόν σημεΐον όπερ 
άποκαλεΐ «template» sign (σχεδιαστικήν φόρμαν) (είκ. 27, α—θ), δι
δάσκων τον τρόπον καθ’ όν θά ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή δι’ ανα
στροφής (ζ) διά νά παραχθή συνεχής διακόσμησις τοίχου ή οροφής, 
μέ βασικόν διακοσμητικόν θέμα τό επί σφραγίδος έν συναφεία μέ τό 
σημεΐον δηλούμενον άνθέμιον (ε)59. Λογικώς δέν είναι παραδεκτόν ότι 
ώς ιδεόγραμμα έχρησίμευσε συγκεκριμένος τύπος σχεδιαστικής φόρ
μας, διά τής οποίας δέν ήτο δυνατόν νά παραχθή παρά έν καί μόνον 
διακοσμητικόν θέμα. Τά υπάρχοντα παραδείγματα είναι περισσότερα

δδ) Αυτόθι. ’Ενδιαφέρον εμφανίζει ό θρόνος μέ τό κυρτούμενον έρεισίνω- 
τον είς.τό χεττιτ. έκ Marash άνάγλυφον : Evans,P.M. IV είκ. 340α σ.410.

δ?) Βλ. Evans, Ρ. Μ. I, σ. 626 είκ. 464 (τής γραμμικής γραφής A), IV 
σ. 684 είκ. 666 (πίναξ) καί σ. 687 είκ. 670.

δ8) Τό διπλοϋν περίγραμμα τοΰ δευτέρου παραδείγματος, είκ. 27, ι, αποδί
δει ίσως τήν είς επισήμους θρόνους, ώς ό τής Κνωσού, διακοσμητικήν παρυφήν 
τοΰ ερεισινώτου.

δβ) Evans, Scripta Minoa, I, σ. 187—188, είκ. 98 a—d. Ρ. Μ. I. σ. 
277 είκ. 207 a, b, c πίνακες, σ. 279 είκ. 210 καί είκ. 214. II, σ. 203 είκ. 112, 
σ. 204 είκ. 115.
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και τά πλείονα συνεκέντρωσα εις την είκ. 27, α —ε60. Εις ταϋτα δέον 
νά προστεθή τό Ιπι τής χρυσής τετράπλευρου πρισματικής σφραγίδος 
τής Συλλογής Γιαμαλάκη, δπου τό αυτό σημεΐον εμφανίζεται, εΐς την 
πλέον απλήν αλλά μάλλον πεπλατυσμένην μορφήν61. "Οτι τό παριστώ- 
μενον είναι θρόνος δεν υπάρχει ούδεμία αμφιβολία : τό μεταξύ των 
ποδών τόξον, ή βαθμιαία προς τά κάτω διάνοιξις, ή διπλή καμπύλη 
τής ακμής άποδίδουσα, ώς εΐδομεν, την διπλήν κοιλότητα τής προσαρ
μογής τοϋ σώματος είναι απαραγνώριστα στοιχεία. Εκείνο δμως τό 
όποιον είναι πραγματική άπόδειξις είναι δτι εις τό εκ Μόχλου παρά
δειγμα υ υπάρχει 
ή δοκις τοΰ ζεύ
γματος, εις την ο
ποίαν τό διασταυ
ρούμενον στοιχεΐ- 
ον αποτελεί ίσως 
πρόσθετον στή- 
ριξιν, ισοδύναμον 
προς τούς τένον
τας, περί των ό
ποιων έγένετο ήδη 
λόγος.Εις τάπαρα 
δείγματα β καί ε 
λεπτοτάτη γραμμή 
υπό τήν κορυφήν 
τοϋ τόξου απο
δίδει πιθανώς τήν μηνοειδή ενίσχυσιν, τήν οποίαν έγνωρίσαμεν ήδη 
εις τον θρόνον τοϋ Πρινιά. Ή ανωτέρω εκδοχή περί τής σημασίας τοϋ 
ιδεογράμματος έπιβεβαιοϋται διά τής συγκρίσεως προς τό ιδεόγραμμα 
μιας πινακίδος έξ 'Αγίας Τριάδος γεγραμμένης εΐς τό γραμμικόν σύ
στημα Α (είκ. 27, κ)62. Ένταϋθα ή δήλωσις των ποδών καί τοϋ τόξου

Είκ. 27.—’Ιδεογράμματα καί σημεία παριστώντα θρόνους

60) Τό α επί σφραγίδος τρίπλευρου μέ ελλειψοειδείς .πλευράς έκ σαρδίου 
αγνώστου προελεΰσεως· τό β επί σφραγίδος τετράπλευρου έκ σαρδίου προερχό
μενης έκ τής Κεντρικής Κρήτης· τό γ έπί τοϋ ωραίου σφραγιδίου έκ χαλκηδό- 
νίου τοΰ Μόχλου' τά δ καί ε έπί τρίπλευρου σφραγιδόλιθου μέ έλλειψοειδεϊς 
πλευράς έκ λευκοϋ σαρδίου, προερχόμενου έκ Γουλά Μεραμβέλλου (Κρητσάς).

61) Βλ. 'Αγνής Ξ ε ν ά κ η, Οί μινωικοί σφραγιδόλιθοι τής Συλλογής Για
μαλάκη, «Κρητ. Χρονικά» Γ (1940) πίν. Α', 5, σ. 65 καί σ. 82, δπου άναφέ. 
ρεται τό πρώτον ή εκδοχή μου περί τής ερμηνείας ώς θρόνου τοΰ ώς template 
χαρακτηρισθέντος ιδεογραφικού σημείου.

62) ,E/vanS, Ρ. Μ. I είκ. 476 σ. 642: σόνοψις γραμμικής γραφής Α, ση
μεΐον 82. ’Ακριβέστερα άπόδοσις παρά Giov. Pugliese Carratelli,
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είναι σαφής85, δηλοϋντσι δέ και τά πέλματα των ποδών δι’ εντομών 
και επί πλέον ή όριζονιία ύπεράνω τοϋ τόξου διαχωριστή γραμμή, την 
οποίαν ε’ίδομεν εις τό παράδειγμα τοϋ χρυσοΰ δακτυλίου Μυκηνών 
(είκ. 26, ζ). Τό έπιμελώς άποδιδόμενον επί σφραγίδων τής παλαιοα- 
νακτορικής εποχής ιδεόγραμμα τοϋ θρόνου έχει ήδη σχηματοποιηθή 
επί τών ιερογλυφικών πινακίδων, πιστώς άποδιδόμενον εις μίαν τών 
πινακίδων εκ Μαλίων84 και συνοπτικώτερον εις άλλην έκ Κνωσοϋ65. 
Ό δεύτερος τύπος (ενταύθα είκ. 27, ι) διατηρείται φαίνεται ως ιδεό
γραμμα εις τάς πινακίδας τής γραφής Β (βλ. πίνακα παρά ’Ήβανς Ρ. 
Μ. I είκ. 666, σημ. 98), ώς εξάγεται εκ τής συγκρίσεως τοϋ τελευταίου 
τούτου σημείου προς τό γραμμικόν ιερογλυφικόν. Πολύ πιθανόν ή εν
τός τοϋ θρόνου καμπύλη, προήλθεν έκ τής αρχικής δηλώσεως τοϋ με
ταξύ τών ποδών τόξου.

Διά τών ως άνω παρατηρήσεων προσδιορίζεται άκριβέστερον ή έν
νοια ενός σχετικώς συνήθους μινωικοΰ ιδεογράμματος καί τοϋτο βε- 
βαιοϋται δτι πράγματι ετίθετο είς προσδιορισμόν βασιλικής κτήσεως 
ή ίδιότητος, οϋτω δέ ερμηνεύεται ή παρουσία τοϋ συμβόλου επί όντως 
βασιλικών σφραγίδων καί ό συνδυασμός μέ τό μορφής ’Ωμέγα (κεφα
λής σκήπτρου;)<ιβ σύμβολον.

Σχετικώς μέ την σύνδεσιν τοϋ θρόνου μέ την ίεράν τελετουργίαν 
δέον νά σημειώσωμεν ένταΰθα τον ρόλον τον όποιον έπαιξεν ό θρόνος 
αυτός καθ’ εαυτόν, έν Κρήτη' καί εύρύτερον είς την μυκηναϊκήν πε
ριοχήν. Είς τήν ελληνικήν εποχήν ή παράδοσις ή σχετική μέ τον ιερόν 
θρόνον είναι έντονος. Είναι γνωστόν τό περί τοϋ Πυθαγόρου σχετι
κώς άναφερόμενον : «είς τό Ίδαΐον καλονμενον αντρον καταβάς, έρια 
έχων μέλανα, τάς νενομισμένας τριττάς εννέα ημέρας εκεί διέτριψε και 
καΰήγισε τω Διί, τόν τε στορννμενον αυτω κατ' έτος ι9 ρ ό ν ο ν έ&εά- 
σατο, επίγραμμα τ’ άνεχάραξεν έπι τω τάφω επιγράψας» 67. Εις τήν

Leiscrizioni preelleniche di Haghia Triada «Mon. Ant.» X (1945) σ. 
476 είκ. 49 (σημ. 117), είκ. 163 σ 570 (πινακις 96).

βΒ) ’Αόριστα ίχνη μεταξύ τών δύο ποδών, ώσεί τρίτου ποδός, φαίνονται 
προερχόμενα έξ αρχικής χαράξεως, άποξεσθείσης πρός διόρθωσιν.

β4) Fern. Chapouthier4, Ees ecritures tninoennes au Palais de 
Mallia, Etudes Cretoises II, Paris 1930, σ. 48 είκ. 22. 

βδ) Evans, Scripta Minoa I, σ. 172, P 104 c.
6β) Αυτόθι σ. 192. Κατά τόν Evans αποτελεί κεντρικόν σημειον άποδόσεως 

επισήμου τίτλου' τά μετ’ αότοΰ τιθέμενα είναι τό template (θρόνος) καί τό Ψ. 
Τό χαρακτηρίζει ώς «pronged instrument of uncertain use».

βΙ) Πορφυρίου, Βίος Πυθαγόρου, 34. ’Εκ τούτου ό Κύριλλος, Κατά Ίου- 
λιανοϋ, X.
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Ελλάδα γνωρίζομεν και άλλα παραδείγματα θρόνων, οί όποιοι παρέ- 
μενον κενοί καί μέσφ τών οποίων έγίνετο ίσως αισθητή ή παρουσία 
τής θεότητος κατ’ επιφάνειαν ή άλλως πως. Εις την Μονήν τοϋ 'Αγ. 
Κωνσταντίνου τής ’Ίμβρου διασώζεται θρόνος αφιερωμένος εις τον 
Διόνυσον, όχι άσχετος μέ τήν μυστηριακήν επί τής νήσου λατρείαν88. 
Καί είναι γνωστόν τό έθιμον τοΰ Θρονισμοϋ ή τής Θρονώσεως89. ’Ι
δίως είναι γνωστά παραδείγματα τοιουτων θρόνων εις τήν ’Ανατολήν 
από παλαιοτάτων χρόνων καί έξ αυτής ή δι’ αυτής, φαίνεται, λαμβάνει 
ιδιαιτέρως ίεράν σημασίαν 6 θρόνος εις τήν μινωικήν Κρήτην. Οί 
θρόνοι τής Ίστάρ, προς τους οποίους πολλοί αρχαιολόγοι συνεσχέτι- 
σαν ωρισμένα ομοιώματα άνευρεθέντα εις τον ναόν τής Άσοΰρ, ανά
γονται μέχρι τής 3ης π. X. χιλιετηρίδος * 70. ’Ανάλογοι θρόνοι άνευρέ- 
θησαν μέ όφεις άνερχομένους εις τό ερεισίνωτου εις άποθέτας θεμε
λίων τοϋ Σουσενάκ εις τά Σοϋσα71. Θρόνος - βωμός εϊκονίζεται επί 
χεττιτικοϋ ανάγλυφου τοΰ Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως72 * 74. Λαξευτοί 
θρόνοι αφιερώνονται εις θεότητας τής χεττιτικής περιοχής καί τοιοϋτοι 
είναι οί επί βράχων τοϋ Καρά Ντάγκ καί Κιζίλ Ντάγκ 7δ. Άνεφέρα- 
μεν ήδη τον κρητικοϋ τΰπου θρόνον τοΰ Beissan. ’Ιδιαιτέρως ήσαν 
γνωστοί κενοί θρόνοι άφιεροΰμενοι εις θεότητας εις τήν φοινικικήν καί 
συριακήν περιοχήν 71. Πολλοί τούτων άνευρέθησαν άνήκοντες εις δια
φόρους χρόνους. 'Υπάρχουν εις τήν Φοινίκην θρόνοι μακροί μέ ερει
σίνωτου καί λέοντας εκατέρωθεν, σφίγγας ή καί γρΰπας (εις εις Bey
routh), ένθα ενίοτε ή παρουσία τής θεότητος αποδίδεται μέ άνάγλυ- 
φον ή μέ τά σύμβολά της (θρόνοι Άστάρτης τοϋ Μουσείου τής Βηρυτ- 
τοϋ μέ μήνην καί δίσκον επί τοϋ ερεισινώτου καί εκατέρωθεν σφίγ
γας75 * *). 'Ο Πλούταρχος, Περί Συρίης Θεοϋ, 34, αναφέρει περί θρόνου 
«Ήελίοου, αυτοϋ δε ε'δος ονκ ενι», δηλαδή περί κενοϋ λατρευτικού 
θρόνου τοϋ 'Ηλιου. ’Ακόμη είναι γνωστός ό θρόνος τής Εφέσου μέ 
μέλισσαν εν άναγλύφφ επί τοϋ ερεισινώτου καί εκατέρωθεν σφίγγας 78. 
’Ανάλογοι θρόνοι ήσαν αφιερωμένοι συνήθως εις τήν θεάν Μητέρα,

®8) Ρ a u 1 y - Wi s s o w a, Realenc. λ. Κάβιροι.
e9) Δ ί ω v Π ρ ο υ σ ι ε ύ ς, λ. XII, 33 (Arnim), Πλάτωνος, Εύθύδ. 277.
70) Conte n au ε. ά. είκ. 158. Ό συγγραφεύς θεωρεί δτι δέον νά Ιγκα- 

ταλειφθη ή ερμηνεία τών θρόνων της Ίστάρ ώς ομοιωμάτων μικρών οικιών.
71) Αυτόθι.
7·) Αυτόθι εΐκ. 669.
79) Αυτόθι εΐκ. 983.
74) Αυτόθι σ. 1472, είκ. 892 καί τοΰ αΰτοΰ I,a Civilisation Pheni·

cienne, είκ. 34.
7i) L,. Vincent, «Syria» 1924, πίν. XXXII 4—5.
'*) C o n t e n a u, Civil, phen. είκ. 33.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:49:50 EEST - 54.161.213.156



412 Ν. Πλάτωνος

Ρέαν η Κυβέλην, η την ’Ανατολικήν Άφροδίτην. 'Η ρίζα των σχετι
κών θρησκευτικών αντιλήψεων είναι παμπολαία, άφοΰ ήδη εις την 
τρίτην δυναστείαν τής Οΰρ υπάρχει ονομασία ετών «έτος καθ’ δ κατε- 
σκευάσθη ό θρόνος τοϋ τάδε ή τάδε θεοϋ» Είναι λοιπόν εύλογον 
να άναμένη τις ανάλογους αντιλήψεις εις την μινωικήν Κρήτην, άφοΰ 
μάλιστα εκεί έπέζησεν είς τάς μυστικάς τελετουργίας τοϋ Ίδαίου ’Άν
τρου. Φυσικά, είναι αδύνατον σήμερον να διακριβωθή άν «ορισμένος 
μινωικός θρόνος προωρίζετο δι’ αυτήν τήν θεότητα καί κατά την τε
λετουργίαν παρέμενε κενός, εν αναμονή τής θεοφανείας. Δεν είναι 
δμως άτοπον νά ύπομνήσωμεν, δτι δ θρόνος τοϋ 'Ιεροϋ Δωματίου τής 
Κνωσού, εύρίσκεται μεταξύ δύο βωμών καί δύο γρυπών, γραπτώς δη- 
λωθέντων’ καί αν ακόμη δ θρόνος προωρίζετο διά τον βασιλέα, ασφα
λώς οΰτος θά έκάθητο ως εκπρόσωπος ή απεσταλμένος τής θεότητος, 
ίσως ως αΐματι συνδεόμενος μέ αυτήν. ’Ακόμη, δταν μεταξύ πυραμι
δικών βάσεων, ένθα εστηρίζοντο οί ιεροί πελέκεις, εντός τοϋ ίεροϋ βή
ματος (δπως είς τήν Οικίαν τοϋ Άρχιερέως)78 άπόκει.ται βωμός μορ
φής τετραγώνου εδωλίου μέ κυρτουμένας πλευράς, θά ήτο δύσκολον 
νά άποκλείσωμεν δτι δ τελευταίος ούτος ήτο ταυτοχρόνους θρόνος θεό
τητος, άφοϋ ακριβώς είς πλεΐστα δσα παραδείγματα, χρυσόύν δακτυ
λίων, σφραγιδόλιθων, σφραγισμάτων, τοιχογραφιών, ή θεότης παρί- 
σταται καθημένη επί βωμών ή ιερών. Οϋτω δ θρόνος - βωμός θεότη
τος θά κατείχε τήν αυτήν θέσιν τήν δποίαν κατεΐχεν είς τήν βασιλικήν 
’Έπαυλιν ό βασίλειος θρόνος. 'Υπενθυμίζομεν δτι τοϋ προελληνικοϋ 
ήρωος - θ·εοϋ Υακίνθου είς τήν Λακωνικήν δ τάφος έκειτο υπό τον 
λατρευτικόν θρόνον, επί τοϋ δποίου δεν έκάθητο, αλλά ΐστατο τό ξοα- 
νόμορφον καί ήμιανεικονικόν άγαλμα τοϋ «οπλισμένου ’Απόλλωνος79.

Τά ανωτέρω έκτεθέντα θεωρ«ΰ ικανά, δχι βεβαίως νά δώσουν συν
θετικήν εικόνα βασιζομένην επί πάντων τών μέχρις ημών περιελθόν- 
των διά τό σπουδαΐον τοϋτο κεφάλαιον στοιχείων, αλλά νά εικονογρα
φήσουν έπαρκώς τό θέμα καί νά κινήσουν περισσότερον τό ενδιαφέρον 
επί τών ύπαρχουσών ποικιλιών τών θρόνων καί Ιδωλίων, τοϋ τρόπου 
παραστάσεως αυτών, τών μορφών τών άποδιδόντων αυτά ιδεογραμμάτων 
καί τής τελετουργίας, ήτις έκ παλαιοτάτων χρόνων συνεδέετο προς αυ
τά, τελετουργίας μέ τήν δποίαν δέον νά συσχετίσωμεν δσα γνωρίζομεν 
έκ τών αναλογών κύκλων τής ’Ανατολής καί έκ τής αρχαίας παραδό- 
σεως.
_____________________ Ν. ΠΛΑΤΩΝ

”) Cotitenau, Manuel, σ. 1472.
,9) Evans, Ρ. Μ. IV, σ. 209 είκ. 160.
,9) Παυσανίας, 111,16,2. Reich el, Vorhel. Gotterkulte, 88.
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