
ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΒΟΥΣΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

I. ΤΟ ΙΕΡΟΝ

Τό χωρίον Καβοΰσι κειται πλησίον ιής βόρεια; ακτής τοΰ ίσθμοΰ 
τής Ίεραπέτρας εν Κρήτη, καί δεσπόζει ευφόρου κοιλάδας χωριζομένης 
διά σειρά; χαμηλών λόφων από τοΰ κόλπου τοΰ Μεραμπέλλου. Βο- 
ρειοανατολικώς και άνατολικώς τοΰ χωρίου εκτείνεται τραχεία, βραχώ
δης περιοχή σχηματίζουσα κΰκλφ περίπου τάς αποτόμους κορυψάς 
Καψάς, ’Αζιλαχιάς, Μεοορράχη, Κλήρος, Μεοωνας καί Πλάι τοΰ Κά- 
ατρου. Διά τοΰ οΰτω οριζόμενου χώρου διέρχεται χαράδρα χειμάρρου 
καλούμενη ή Μάκελλος. Παρ’ αυτήν, εις θέσιν Παχλπζάνη ’Αγριάδα, 
έργάται ασχολούμενοι κατά τον Αύγουστον 1950 με την όρυξιν τάφρου 
προς τοποθέτησιν σωλήνων υδραγωγείου άνεΰρον αρχαία ειδώλια πή
λινα. Μεταβάς Ιξ 'Ηρακλείου προς εξακρίβωσιν τοΰ γεγονότος και πε
ρισυλλογήν των άνευρεθέντων, επεχείρησα μικράν σκαφήν, ή οποία 
συνεπληρώθη διά συστηματικής έρεύνης τον Φεβρουάριον 1951, γενο- 
μένης διά πιστώσεως τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας.

Διά τής ερεΰνης ταύτης διεπιστώθη, οτι έπρόκειτο περί άρχαϊκα)- 
τάτου ίεροΰ, άποτελουμένου άρχικώς εξ ενός ορθογωνίου μικροΰ δω
ματίου, μέ είσοδον από νότου, έχοντος συνεχές χαμηλόν βάθρον κατά 
μήκος τοΰ άνατολικοΰ τοίχου (Είκ. 1, Εικ. 2. Διά στιγμών δηλοΰται 
τό νΰν ύπαρχον τμήμα). Μέγα μέρος τοΰ κτίσματος είχεν άποκαλυφθή 
και καταστροφή κατά τάς εργασίας τών χωρικών προς δρυξιν τής τά
φρου, άλλ’ έσώζετο ίκανοποιητικώς ή μάλλον ενδιαφέρουσα πλευρά 
μετά μεγάλου τμήματος τοΰ βάθρου, ήτις και άνεκαλύφθη τό πρώτον 
κατά τήν άνασκαφήν, ως καί ή ΝΑ γωνία μετά τής παραστάδος τής 
θύρας. 'Η φυσική διαμόρφωσις τοΰ χοίρου, σχηματίζοντος έξαρμα γής 
έκ «στερεού» μαλακού βράχου (κούσκουρα) κατά τήν βορείαν καί τήν 
ανατολικήν πλευράν τοΰ κτίσματος, καί απότομον κατωφέρειαν προς 
τήν χαράδραν κατά τήν δυτικήν πλευράν, επιτρέπει τήν ασφαλή όλο- 
κλήρωσιν τοΰ σχεδίου τοΰ ίεροΰ. 'Η ΰπαρξις τοΰ δυτικού τοίχου εξα- 
κριβοΰται άλλως καί εκ τών πληροφοριών τών χωρικών. Προφανώς 
τό ιερόν είχε κτισθή επί μικράς ϊσοπεδωθείσης έκτάσεως επί τής δυ
τικής κλιτύος τοΰ μνημονευθέντος εξάρματος τοΰ εδάφους, ολίγον υψη
λότερου τής χαράδρας ή δέ βορεία καί έτι μάλλον ή ανατολική πλευρά 
τοΰ κτίσματος ήρείδετο επί τοΰ λόφου.

Ό τοίχος, πάχους περίπου 0.60 μ., εχει κατά τήν ανατολικήν πλευ-
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8 2τυλιανοί ‘Αλεξίου

ράν μήκος 3.50 μ. κα'ι ΰψος κατά τό μέσον τής πλευράς ταύτης 0.85 
μ. Τό βάθρον, ως σώζεται, έ'χει μήκος 1.95 μ., πλάτος 0.40. μ., καί 
ύψος 0·30 μ. περίπου. ‘Ο νότιος τοίχος τέλος έχει μήκος 1.40 μ., 
και πάχος 0.60 μ. περίπου. Διά την κατασκευήν έχρησιμοποιήθησαν 
«σιδερόπετρες» μέτριου μεγέθους, αί δποΐαι εϊχον δι’ ατελούς επεξερ
γασίας καταστή περίπου παραλληλεπίπεδοι. Τό βάθρον είναι εκ μεγα

λύτερων λίθων κατά τον αυτόν τρόπον έπεξειργασμένων. Ή τοιχοδό- 
μησις είναι εν γένει δμοιοτάτη προς την των λοιπών κτισμάτων τοϋ 
Καβουσίου, τά δποΐα άνέσκαψεν ή Boyd *.

Έπΐ τοϋ βάθρου καί μάλλον προς τό βόρειον άκρον αυτοϋ ήτο το- 
ποθετημένον, ως διεπιστώθη, τό κατώτερον τμήμα μεγάλου είδώλου, 
τό όποιον άνευρέθη υπό των χωρικών κατά τον Αύγουστον, (είκ. 1, 
άριθ. 1, πίν. Γ', είκ. 1). Ύπ’ αυτό υπήρχε πλάξ σχιστόλιθου, εύρε- 
θεΐσα κατά την άνασκαφήν. Δεξιά τούτου επί τοϋ βάθρου έκειτο είδώ- 
λιον γυνσικός (είκ. 1, άριθ. 2, πίν. Β' είκ. 1), δεξιώτερα δέ άγγεΐον 
άνεστραμμένον, φέρον προεξοχάς κατά τά χείλη (είκ. 1, άριθ. 3, πίν.

’) Excavations at Kavousi Crete in 1900, American Journal of Archae
ology, V, 1901, σελ. 125 εξ.
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Δ', εικ. 4). Ταίτα εΰρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν. Τά λοιπά ειδώλια 
και αντικείμενα αποτελούν τυχαιον εύρημα τού Αύγουστου, και ή θέ- 
σις των δεν είναι δυνατόν να καθορισθή μετά βεβαιότητος3. Φαίνεται 
δ'τι τά πλεΐστα προέρχονται εκ τοϋ εσωτερικοί τοΐ δωματίου, πλήν τής 
έγκυου γυναικός (πίν. Α', είκ. 2), ήτις ευρέθη έξω παρά την είσο
δον. Είναι πιθανόν δτι τό επί 
τοϋ βάθρου Ιδρυμένον μέγα 
εϊδωλον άπετέλει τό λατρευ
τικόν άγαλμα τοϋ ιεροί. Τά 
λοιπά ειδώλια ασφαλώς ήσαν 
αναθηματικά *.

Προφανής είναι ή όμοιό- 
της του ιεροί τουτου προς 
σειράν υστερομινωικών, ύπο- 
μινωικών καί πρωτοελληνι
κών ιερών, τά οποία έχουν 
σχήμα ορθογωνίου δωματίου 
μετά βάθρου κατά μίαν ή πε- 
ρισσοτέρας τών πλευρών, φέ- 
ροντος συνηθέστατα είδωλα 
καί αγγεία. Τοιαϊτα ιερά εν 
Κρήτη, ίδρυθέντα ή χρησιμο- 
ποιηθέντα κατά τους τελευταίους μινωικούς χρόνους, είναι τό «τών 
Διπλών Πελέκεων» καί τό «τοϋ Μικροί Ανακτόρου» εν Κνωσφ4 5, τό 
ιερόν τής Αγίας Τριάδος6 *, τό ιερόν τών Γουρνιών0 καί τό ιερόν του 
Καρφιού'. ‘Ο τύπος άπαντφ παραλλήλως καί έξω τής Κρήτης8. Έκ 
τών πρωτοελληνικών ίερών τής Κρήτης ό'μοιον βάθρον έχει τό χρονο-

3) Ή θέσις ιοϋ μεγάλου ειδώλου επί τοΰ βάθρου έξηκριβώθη άπό τάς 
πληροφορίας τών άνευρόντων. Ή τάφρος, κατά τάς εργασίας τοΰ υδραγωγείου, 
διήλθεν διά της ΒΑ καί της ΝΔ γωνίας τοϋ ίεροϋ καί άπεκάλυψε τό παρά 
τήν διαγώνιον εϊδωλον, κατσστρέψασα τό τμήμα αυτό τοΰ βάθρου.

*) Ώς θά δειχθή κατωτέρω, τά ειδώλια αύτά καλύπτουν αρκετόν χρονικόν 
διάστημα καί παρέχουν οΰτω τά όρια ζωής τοΰ ίεροΰ.

4) Evans, Ρ. of Μ. II, σ. 335 έξ. καί 519 έξ.
5) Annuario, 1941 - 43, L. Banti, I culti minoici e greci diAg. Tria- 

da, είκ. 16. Διεξοδική άνάλυσις τών γνωστών δειγμάτων τοΰ τύπου σ. 40 εξ.
*) Boyd, Gournia, σ. 47.
') Β. S. A., XXXVII, σ. 198, B.S.A. XXXVIII, σελ. 75.
*) Πβ. τά ιερόν τής Άσίνης (YE III), τό τής Αγίας Ειρήνης τής Κύπρου 

(Ύστεροκυπριακόν III), καί τά πρωτοελληνικά τής Σπάρτης, Ρόδου, Δήλου, 
Λήμνου, Banti, ένθ’ άν., σ. 47 έξ.

Είκ. 2. — Ό ανατολικός τοίχος τοΰ ίεροΰ 
μετά τοΰ βάθρου καί ή είσοδος.
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λογούμενον κατά τον 8ον αιώνα «Δελφίνιον» τής Δρήρου, ό κατά τι 
νεοότερος ναός Α τοΰ Πρινια, εν ελληνιστική δέ διασκευή to ιερόν 
τής Άξοΰ καί τό μεταξύ 'Αγίου Νικολάου καί Όλοϋντος9. Εϊδικώς 
πλάγιον βάθρον, ως εις την παρούσαν περίπτωσιν, ήτοι ούχί κατά την 
έναντι τής εισόδου πλευράν, άπαντα εις τα μνημονευθέντα 'ιερά των 
Γουρνιών, τοΰ Πρινια και τής 'Αξοϋ.

Ενδείξεις λατρείας άναλόγου και περίπου συγχρόνου προς την εν
ταύθα εξεταζομένην ΰφίστανται καί αλλαχού έν τή ανατολική Κρήτη, 
περί των ιερών όμως προς τά όποια συνήπτετο αΰτη, ατελείς μόνον 
πληροφορίαι υπάρχουν. 'Αβέβαια είναι ή υπαρξις ίεροΰ διά την πρώ- 
την τουλάχιστον περίοδον τής χρήσεως τοΰ άνασκαφεντος υπό τοΰ 
Halbherr αποθέτου τοΰ Altar Hill τής Πραισοϋ Ι0. Άορίστως όμιλει 
επίσης ό Forster περί ιών θεμελίων μικροϋ ναοΰ αφιερωμένου κατ' 
αυτόν εις θεότητα πηγής παρά την Μεσαβρύσην τής αυτής περιοχής". 
'Αποθέτης ίεροΰ μόνον καί οϋχί ίερόν είναι τό παρά τό χωρίον Βα- 
βέλοι εύρημα τοΰ Halbherr, όπερ απέδωσε πλήθος ειδωλίων προερχό
μενων κατά τον άνασκαφέα εκ γειτονικού τίνος ίεροΰ Περί τής όμά- 
δος ειδωλίων τοΰ Άναυλόχου πιστεύει 6 δημοσιειίσας Ρ. Demargne 
οτι προέρχεται «ασφαλώς εκ τίνος μικροΰ ίεροΰ» 18. ’Ανάλογοι σειραί 
ειδωλίων προέρχονται έκ Κρουσώνος, δπου δεν έγινε συστηματική 
έρευνα, καί κυρίως έκ τοΰ πλουσιωτάτου αποθέτου αρχαϊκού ίεροΰ τής 
άκροπόλεως τής Γόρτυνος άνασκαφέντος τελευταίως υπό τής 'Ιταλικής 
Σχολής. Έξ ίεροΰ τίνος παρά την Λατώ Έτέραν κειμένου προέρχεται 
επίσης, ύπ’ αγνώστους συνθήκας εΰρεθεϊσα, ή δημοσιευθεϊσα είς B.C· 
Η. 1929, σ. 382 - 429 σειρά. Έκ πάντων τών ανωτέρω χώρων προ
έρχονται ειδώλια λίαν δμοια προς τά δημοσιευόμενα ενταύθα. Πι_ 
στεΰω οτι τό παρόν ίερόν, δπερ ήρευνήθη συστηματικώς, καθιστά 
πιθανόν ότι τοιαΰτα ήσαν καί τά ίερά, εξ ών προήλθον αί ανωτέρω 
ομάδες.

Στυλιανού 'Αλεξίου

II. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
1,—Π ιν. Α', είκ. 1: Χαλκοΰν είδώλιον όρθιας ανθρώπινης μορφής, 

ύψους 0,091 μ., μέ ελαφρώς άποχωριζόμενα τοΰ κορμού άνω καί κάτω άκρα 
καί κυλινδρικόν κορμόν, δστις συνεχίζεται είς τον λίαν μακρόν λαιμόν. Τό 8

8) Αυτόθι, σ. 46 - 47, είκ. 27.
10) Β. S. A. VIII, σ. 257. Περί τού αποθέτου τούτου βλ. καί A. J. Α. 

1901, σ. 378, Β. C. Η. 1902, σ. 579.
») Β. S. A. VIII, σ. 278.
<·) A. J. Α., 1901, σ. 384.
**) Β. C. Η. BTV, 1930, σ. 195 καί Β, C. Η. 1929, σ. 382, σημ. 4.
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πρόσωπον καταλήγει είς λίαν οξύ πηγούνιον, ή ρίς στρέφεται ολίγον προς τά 
άνω, οΐ δέ οφθαλμοί είναι Ιξωγκωμένοι. Τό στόμα δηλοΰται δΤ ελαφρώς καμ
πύλης γραμμής. Ή κεφαλή φέρει κατά τό έμπροσθεν άνω τοΰ μετώπου τμήμα 
κάλυμμα προεξέχον ελαφρώς εκατέρωθεν καί σχηματίζον άνω τοΰ προσώπου 
μικρόν γείσον. Τά ώτα δηλοϋνται διά προεξοχών. Έπί ολοκλήρου τοΰ αΰχένος 
καί τοΰ ανώτερου τμήματος τής ράχεως κατέρχεται κόμη εις τρεις παραλλή. 
λους ευθείς πλοκάμους. ΟΙ γλουτοί δηλοϋνται σαφώς σχηματίζοντες ορθήν γω
νίαν πρός τούς μηρούς. Σαφώς έπίσης δηλοϋνται οί μαστοί, δθεν συνάγω διι 
πρόκειται περί γυναικός. ΑΙ άκραι χεΐρες καί οί άκροι πόδες δηλοϋνται μό
νον διά τοΰ πεπιεσμένου σχήματος. Τό είδώλιον φαίνεται χυτόν κατασκευα* 
σθέν διά μήτρας, βάσει ξύλινου αρχετύπου. Διά τόν πίλον τοϋ ειδωλίου τούτου 
πβ. τό κάλυμμα ειδωλίου είς Β. C. Η., 1929, σ. 411, είκ. 23.

2. — Π ί ν. Α', είκ. 2: Είδώλιον πήλινον ϋψους 0,15 μ. γυναικός εγκύου, 
ύποβασταζούσης διά τών χειρών τούς μαστούς καί έχούσης σαφεστάτην δήλω- 
σιν τοΰ αιδοίου καί τής κλειτορίδος. Ελλείπει ή κεφαλή καί οί πόδες, οί ο
ποίοι ήσαν ατροφικοί, ως αί χεΐρες, καί προσεκολλώντο είς τάς ΰπολειφθείσας 
κοιλότητας εκατέρωθεν τοΰ αιδοίου, είς στάσιν πιθανώτατα καθημένης. "Οπι
σθεν δηλοϋνται οί ώμοπλάται, ή σπονδυλική στήλη κσί οί γλουτοί, ών ό δε
ξιός συνεπληρώθη. Συνεπληρώθη ομοίως ό δεξιός μαστός καί ό δεξιός βραχίων.

3. —Π ί ν. Β', ε ί κ. 1: Τό άνω τμήμα ειδωλίου πήλινου γυναικείας μορ 
φής, ϋψους 0.145 μ., έχοντος πεπιεσμένον σχήμα, άλλ’ οΰχί διά μήτρας κατε. 
σκευασμένου. Σαφώς δηλοϋνται οί ώμοι καί οί μαστοί, ό δέ λαιμός είναι πλα
τύς καί μάκρος καί σώζει τήν έναρξιν τοϋ άνω έστραμμένου προσώπου. Κατά 
τήν άριστεράν πλευράν τοΰ λαιμοϋ είναι προσκεκολλημένος πλόκαμος έξ ιδιαι
τέρου πήλινου φύματος, δμοιος δέ υπήρχε καί δεξιά, άλλ’ άπεκολλήθη. Συνε
πληρώθη 6 αριστερός ώμος καί ό μαστός καί μέρος τοΰ προσώπου.

4. —Π ί ν. Β', ε ί κ. 2, π ί ν. Δ', ε ί κ. 2, αριστερά: Κεφαλή πήλινου 
ειδωλίου ύψους 0.105 μ. κοίλη έσωτερικώς, ίσχυρώς έστραμμένη πρός τά άνω 
έχουσα έξωγκωμένους οφθαλμούς, όξύ πηγούνιον καί πλαστικήν δήλωσιν τών 
όφρύων καί τής ρινός, ής οί ρώθωνες έδηλοΰντο δι’ οπών. Τό στόμα δηλοΰται 
διά μικρός κοιλότητος ελλειψοειδούς, ή δέ κόμη κατέπιπτεν εκατέρωθεν καί 
έκοσμεΐτο όπισθεν χαμηλά διά σειράς μικρών κοιλοτήτων.

5. —Πίν. Δ', ε ί κ. 1, αριστερά, καί είκ. 2, δεξιά: Κεφαλή σφαι
ρική πήλινου ειδωλίου ϋψους 0.065 μ. έχουσα όξύ πηγούνιον, έξωγκωμένους 
οφθαλμούς καί πλαστικήν δήλωσιν τοΰ άριστεροΰ ώτός. Τά περί τήν ρίνα καί 
τό στόμα, οπερ δηλοΰται δι' άβαθοΰς κοιλότητος προέχουσι ίσχυρώς.

6. —Ή ί ν. Γ', είκ. 1 : Κυλινδρική βάσις διαμέτρου 0.35 μ. καί ϋψους 
0.135 μ. διά τροχοΰ κατασκευασθεϊσα. Κοσμείται διά πλοχμοΰ διατρήτου, 
δστις, ως φαίνεται έσωθεν, έσχημαιίσθη διά τής διανοίξεως κυκλικών καί τρι
γωνικών οπών, πιεσθέντος καταλλήλου οργάνου έπί τής έπιφανείας τοϋ νωποΰ 
πηλού, έφ’ ου έν συνεχείς έδηλώθησαν διά χαράξεως αί λεπτομέρειαι τοΰ θέ
ματος. "Ανω καί κάτω τοΰ πλοχμοΰ ταινίαι. Έπί τής βάσεως ταύτης βαίνουν 
οί άκροι πόδες ανθρώπινης μορφής, ών έκαστος μήκους 0.24 μ., μέ υποδήμα
τα, τών οποίων αί μΰται κυρτοΰνται πρός τά άνω. Ευθύς άνωθεν τών ποδών 
σώζεται τό κατώτατον τμήμα τελείως κυλινδρικού ενδύματος άνοιγομένου κω
δωνοειδούς. Τό δλον έχει ϋψος 0.28 μ. Πηλός χονδρός κοκκινωπός.

7. —Πίν. Δ', είκ. 1, δεξιά: Ό λαιμός ανθρωπόμορφου ειδωλίου 
ύψους 0.105 μ. σώζων καί τήν έναρξιν τοΰ προσώπου, τό δεξιόν οίς καί δπι-
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12 Στυλιανού 'Αλεξίου

σθεν τούτου βόστρυχον καταπίπτοντα καί άπολήγοντα εις ιρίλοβον. Ό λαιμός 
κοσμείται διά περιδέραιου εκ φακοειδών ψήφων, μετά μηνοειδούς εξαρτήματος.

8. —-Εικ. 3: Ό κορμός πήλινου ανθρωπόμορφου ειδωλίου ΰψους 0.17 μ, 
φέρων κατά την ράχιν χαρακτήν δήλωσιν κόμης καταπιπτούσης όπισθεν. "Ασα
φής πλαστική δήλωσις των γλουτών.

9. —Π ί ν. Γ', ε ί κ. 2, άριστερά: Πλακίδιον πήλινον υψους 0.17 μ. 
καί πλάτους 0.07 μ., ελαφρώς κοϊλον όπισθεν, μετά παραστάσεως γυμνής γυ- 
ναικός όρθιας, γενομένης διά μήτρας. Ή γυνή έχει την δεξιάν χεϊρα επί τής 
κοιλίας, τήν δέ άριστεράν εύθυιενή πλαγίως, φέρει δέ πόλον πλατυνόμενον 
άνω. Ή κόμη βοστρυχουμένη επί τοϋ μετοόπου καταπίπτει εκατέρωθεν έπί τών 
ώμων, χαρασσομένη δι’ οριζοντίων γραμμών. Έπί τοϋ αριστερού ώμου διακρί- 
νεται άκρα χειρ άριστερά, αναπαυόμενη έπ’ αϋτοϋ. Τό πλακίδιον έχει θραυσθή 
κατά τήν πλευράν τής ευθυτενούς χειρός, διατηρείται δέ πλήρες κατά τήν αν
τίθετον πλευράν.

10. —Π ί ν. Γ', ε ΐ κ. 2, δεξιά: Όμοιον πλακίδιον δψους 0.13 μ. μετά 
παραστάσεως γυναικός γυμνής όρθιας σωζομένης άπό τής κοιλίας και άνω. 
“Εχει τήν δεξιάν κεκαμμένην, ής ή άκρα χειρ εύρίσκεται υπό τούς μαστούς, 
τήν δέ άριστεράν έπί τής κοιλίας. Φέρει ΰψηλότατον πόλον. Ή κόμη καταπί
πτει έπί τών ώμων. Όπισθεν κυρτόν.

11. —Π ί ν. I”, ε ί κ. 3. Κεφαλή άνθρωπίνη υψους 0,08 μ. κοίλη έσωτε- 
ρικώς, κατασκευασθεϊσα διά μήτρας, ελλιπής τόν άριστερόν κρόταφον καί τά 
παρ’ αυτόν, μέ ώραίαν πλαστικήν δήλωσιν τών λεπτομερειών τού προσώπου 
κυρίως δέ τού ύπομειδιώντος στόματος. Ή κόμη σχηματίζει δύο σειράς βο
στρύχων άνωθεν τοϋ μετιόπου.

12. —II ί ν. Δ', ε ί κ. 3, β : Κεφαλή γυναικός ΰψους 0.07 μ. μέ κόμην χω- 
ριζομένην έπί τοϋ μετώπου καί έπ’ αύτής στεφάνην.

13-14.—Π ί ν. Δ', ε ί κ. 3, γ, δ : Τμήμα ειδωλίου πήλινου μεγίστου μή
κους 0.11 μ. παριστών τό άριστερόν άνω άκρον ανθρώπινης μορφής, κεκαμμέ- 
νον καί κεκαλυμμένον κατά τό ήμισυ ΰπό πτυχουμένου έπιβλήματος. Έκάθητο 
ποτέ έπί θρόνου, ώς φαίνεται έξ οπής υπαρχούσης κατά τόν άγκώνα, ή οποία 
έχρησίμευε διά τήν έπί τοϋ θρόνου προσήλωσιν. Τό παρ’ αυτό κυλινδρικόν τε- 
μάχιον (γ) άποτελεί έ'να τών ποδών τού θρόνου.

15. —Πίν. Δ', ε ί κ. 3, α: Χειρ ειδωλίου πήλινου φέρουσα πινάκιον, έν 
τφ όποίφ τρεις πλακούντες. Μέγιστον μήκος τού όλου 0.075 μ.

16. —Πίν. Δ’, ε ί κ. 4: Λοπάς πηλίνη ΰψους 0.09 μ. διαμέτρου άνοιγμα- 
τος 0.170 μ. έχουσα τρεις προεξοχάς κατά τά χείλη καί χαρακτάς γραμμάς ο
λίγον κατωτέρω τούτων.

III. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ - ΧΡΟΝΟΛΟΙΉΣΙΣ

‘Η σειρά είδωλίοιν τοΰ ιερού τού Καβουσίου είναι αξιόλογος διά 
τήν μελέτην τής καταγωγής και διαμορφώοεως τής πρωτοελληνικής τέ
χνης Ιν Κρήτη. Τό ύπ’ άριθ. 1 χαλκούν ειδώλιον, μέ τήν χαλαράν διά- 
πλασιν τού σώματος, τήν άντίληψιν αυτού ως πυρήνος, έκ τού οποίου 
εκτινάσσονται τά μικρά μέλη, μέ τόν μακράν, προεκτείνοντα τό σώμα 
λαιμόν, και τό δυσμορφον πρόσωπον κατατάσσεται ευκόλως εις τήν 
αναθηματικήν κα'ι κτερισματικήν, πρωτόγονον, άρρυθμον, «παιδικήν»
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πλαστικήν, ή οποία προηγείται τοϋ πρώτου «γνησίως ελληνικού» ρυθ
μού, τού γεωμετρικού. Άναπτυχθείσά παραλλήλως προς την πρωτο
γεωμετρικήν κεραμεικήν ή 
π?.αστική αυτή επεβίωσεν 
εις καθυστερημένος περιο- 
χάς επί μακράν **.

Ό τύπος των προσώπων 
τού ειδωλίου άριθ. 1, καί 
τών ειδωλίων άριθ. 4 καί 
5, συνδέεται ασφαλώς προς 
επιβιώσεις τής ΥΜ III καί 
ΰπομινωϊκής πλαστικής.
Ανάλογα είναι τά πρόσω
πα τών ειδώλων τού Γάζη,
Καρφί, ΙΙρινιά, καί τών 
μικρών είδάθ,ων τής 'Αγίας 
Τριάδος, εκ τών οποίων 
πολλά παρουσιάζουν καί 
την χιιλαράν, παιδικήν διά- 
πλασιν τού σώματος αντι
θέτους προς τήν τεκτονικήν 
διαμόρφωσιν τών μεγάλα)ν 
ειδώλων. Κύρια χαρακτη
ριστικά τού τύπου είναι ή 
δυσμορφία, οι εξωγκωμε- Είκ. 3. — Κορμός πήλινου ειδωλίου, 
νοι οφθαλμοί, ή δήλωσις
τού στόματος διά κοιλότητος καί τών ρωθώνων δι“ οπών, τό μυτερόν 
πηγούνι, αί έξέχουσαι ενίοτε όφρύες, ή ενίοτε ισχυρά τάσις προς τά 
ά'νω 1δ.

,4) Fr. Matz, Geschichte der griech. Kunst, I οελ. 74, G. Lip- 
pold, Die griechische Plastik, Handbuch der Arcbaologie, 5 lieferung, 
σελ. 7. Δείγμαια, πήλινα ή χάλκινα τής πλαστικής αυτής έχομεν καί από άλλα 
πρωτοελληνικά στρώματα καί εξω τής Κρήτης. Γνωστοί είναι αί σειραί τών 
βαθύτερων στρωμάτων τής 'Ολυμπίας χρονολογούμενα! κατά τάς άρχάς τής 
πριότης χιλιετηρίδος. (Matz, ένθ’ άνωτ.). Ή χαλαρά διάπλασις του σώματος 
ευρίσκεται έν Κρήτη καί εις χαλκά ειδώλια έκ τοΰ σπηλαίου Πατσοΰ, Η a 1 b- 
herr - Ο rsi: Antichita dell’Antro di Zeus Ideo e altre localita in Cre- 
ta, Mon. Ant 11, tav. XIV, καί Φανερωμένης, Archaologischer Anzeiger, 
1937, 1-2, σελ. 222 εξ. είκ. 3. ΓΙβ καί δείγμα έξ ’Ιθάκης, B.S.A., XLVIII, 
1953, ιιίν. 64, κάτω δεξιά.

“) Annuario, III - V (n. serie), 1941 - 1943, σελ. 50 εξ. Ή κεφαλή τοΟ
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14 Στυλιανού ’Αλεξίου

‘Ωρισμένα δείγματα συνδυάζοντα τον πλαστικόν αυτόν τύπον με 
στοιχεία κεραμεικά 1β πείθουν οτι δ τύπος έπεβίωσε μέχρι του τέλους 
τών γεωμετρικών καί τής αρχής τών άνατολιζόντων χρόνων, καί τούτο 
καθιστά δυσκολον την άκριβεστέραν χρονολόγησιν τών ειδωλίων άριθ. 
4, 5, τών οποίων έ'χομεν μόνον τάς κεφαλάς. 'Η χαμηλή χρονολογία 
δεν δυναται να αποκλεισθή δι= αυτά έκ μόνου τού λόγου τών ύπομι- 
νωικών αναμνήσεων. Είδικώς ή κεφαλή άριθ. 4 με τήν ένταξιν τού 
οξέος προσώπου εντός τού πλαισίου τής κόμης φαίνεται να δεικνυη 
ήδη τήν εξέλιξιν, τήν οποίαν έπρόκειτο νά άκολουθήση ή δαιδαλική 
τέχνη. Ίσχυράς ύπομινωικάς αναμνήσεις δεικνύει καί δ κορμός άριθ. 3.

Προς τήν άνατολίζουσαν εποχήν μάς φέρει δ πλοχμός τής βάσεως 
τού μεγάλου κυλινδρικού ειδώλου άριθ. 6. Τό κυλινδρικόν σχήμα τού 
κατωτέρου τμήματος αυτού ενθυμίζει τάς ΥΜ III καί ύπομινωικάς 
θεάς, άλλά δεν άρκεΐ διά τήν υψηλήν χρονολόγησιν, διότι, ως φαίνε
ται, έπεβίωσεν επί μακρόν εϊς τήν άνατολικήν Κρήτην (βλ. κατωτέρω).

Δαιδαλικά είναι τά ύπ= άριθ. 9, 10 πήλινα πλακίδια τής «γυμνής 
θεάς», αν καί ή λίαν κακή διατήρησις τού προσώπου δεν επιτρέπει 
άκριβεστέρας συγκρίσεις προς τούς άβεβαίους άλλως τόπους τών Dae- 
dalica τού Jenkins.

Οι άρχαϊκοί χρόνοι άντιπροσωπευονται μέ τήν ώραίαν κεφαλήν 
άριθ. 11, ή όποια παρουσιάζει άναλογίας μέ τήν κεφαλήν κουρου έκ 
Θάσου”, κατά τήν δρθογωνίαν διάπλασιν τού προσώπου καί τήν πα-

είδωλίου άριθ. 1 ομοιάζει μέ τήν εξ Άγ. Τριάδος, αϋτ., είκ. 47. Διά τόν μα
κρόν λαιμόν πβ. αύτ.. είκ. 50. Ή κεφαλή άριθ. 5 ομοιάζει με τήν κεφαλήν 
τής είκ. 61. *0 μακρός προεκτείνων τό σώμα λαιμός εύρίσκεται καί εις τό ύπ’ 
1783 πήλινον είδώλιον έκ Φαιστού (Μουσεϊον Ηρακλείου). Ή κεφαλή 4 τοΰ 
Καβουσίου έχει άναλογίας μέ τήν κεφαλήν Β. C. Η., 1929, σελ. 409, είκ. 22, 
μέσον. Διά τόν ΥΜ III καί ύπομινωικόν τύπον εις τήν μεγάλην πλαστικήν βλ· 
Μ α ρ ι ν ά τ ο ν, Άρχ. Έφ·, 1937, Α', σελ. 278 έξ., Pendlebury, B.S.A., 
XXXVIII, πίν. ΧΧΧΤ.

,β) Τό άνθρωπόμορφον άγγεϊον τής Κνωσού μέ τήν δύσμορφον άνεστραμ- 
μενην κεφαλήν, Levi, Arkades, σελ. 620, είκ. 652, έχει προωδευμένην γεω
μετρικήν διακόσμησιν, ένώ ό τύπος τής άνθρωπίνης μορφής άποτελεϊ σαφή μι- 
νωικήν έπιβίωσιν, πβ. αύτ. σελ. 619. Σημειωτέον δτι εύρέθη ένιός έξειλιγμέ- 
νης γεωμετρικής κάλπης A, J. Α., 1897, σελ. 262, είκ. 4. "Εν άνθρωπόμορφον 
άγγεϊον εις Σάμον, B.S.A., XLVI, 1951, πίν. 8, πολύ άνάλογον μέ τό έκ Κνω
σού, χρονολογείται κατά τάς πρώτας δεκαετηρίδας τού Ζ' αίώνος, αύτ. σελ. 41. 
Ό επίσης τών άρχών τού ίδιου αίώνος άνθρωπόμορφος άρύβαλλος τοΰ Erlan 
gen αύτ. σελ. 34, πίν. 9 d, ομοιάζει μέ τήν σφαιρικήν κεφαλήν άριθ. 5 τοΰ 
Καβουσίου.

”) Buschor, Frubgriech. Jiinglinge, είκ. 81.
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χεΐαν ρίνα. Αρχαϊκός φαίνεται καϊ ό κορμός 8 18, πιθανώς δέ τοϋ Ε' 
αίώνος, ή κεφαλή αριθ. 12.

Περί τοϋ ειδωλίου τής εγκύου αριθ. 2 γίνεται ευρύτερος λόγος ευ
θύς κατώτερο). 'Ως προς την χρονολόγησιν και τον τύπον ας λεχθή 
μόνον ενταύθα δτι ιό λίαν συγγενές ρυτόν των Άδρομύλων εύρέθη 
όμοϋ με αγγεία πρωτο/εωμετρικά καί γεωμετρικά (0λ. παραπομπήν 
κατωτέρω).

Ή κεραμεική αντιπροσωπεύεται μόνον μέ τήν λοπάδα αριθ- 16· 
Ή τάξις αυτή αγγείων μέ προεξοχάς εις τα χείλη έχει και δείγματα 
ΥΜ III καί ύπομινωικών χρόνων19.

IV. Η ΛΑΤΡΕΙΑ

Έκ των ως άνω αντικειμένων διαφωτίζει τό ζήτημα τής έν τφ 
ίερφ άσκηθείσης λατρείας ή μορφή τής εγκύου γυναικός. Μεταξύ των 
εύρεθέντων αντικειμένων ήτο καί έτερον είδώλιον γυναικός εγκύου, 
άλλα τύπου περισσότερον φυσιοκρατικοϋ, κάκιστα διατηρούμενου. Υ
πάρχουν καί άλλα περίπου σύγχρονα δείγματα καί των δύο τύπων έκ 
Κρήτης. Οϋτω μεταξύ πρωτογεωμετρικών καί γεωμετρικών αγγείων 
προερχυμένων έκ τίνος τάφου παρά τό χωρίον Άδρόμυλοι Σητείκς 
είναι και ρυτόν είς σχήμα εγκύου γυναικός λίαν δμοιον προς τό ήμέ- 
τερον, καίτοι τό δεύτερον είναι συμπαγές είδοόλιον καί δχι ρυτόν20. 
Είδώλιον εγκύου έξ ’Αρκάδων φυσιοκρατικοϋ τύπου έδημοσιεύθη υπό 
τού Doro Levi21.

*0 Levi άναδημοσιεύων τό ρυτόν τών Άδρομύλων22 23, παρατηρεί 
δη ενθυμίζει τό ΥΜ III ρυτόν τών Γουρνιών28, συνάπτει δέ αυτό 
προς «μύθον τινά σχετικόν μέ τήν γονιμότητα». Πράγματι ή έγκυος 
τών Γουρνιών μετά τών ατροφικών χειρών καί ποδών, τοΰ εξαιγκωμέ- 
νου σώματος καί τής σαφούς δηλώσεως τού αιδοίου καί τής κλειτορί-

18) Ιΐβ. αύτ., είκ, 98, όπισθία δ·ψις κούρου Μεγάρων.
*’) Άρχαιολ. Έφημερίς, 1937, Α’, σελ. 285, εΐκ. 7.
,0) B.S.A., XII, ιρός - 6, J. Ρ. Droop, Geotn. pottery from Crete, 

εΐκ. 23, σ. 57.
21) Annuario, X - XII, είκ. 58lc Ή ύ-εσίς τών χειρών φαίνεται περίπου 

οΐα ή τ)ϋ αγγείου ιών Άδρομύλων. Ή δεξιά ήιο προοκεκολλημένη είς τό 
πλευράν, ή δέ άρισιερά ανυψωμένη (σ. 438). Είναι καί ιό δείγμα τούτο συμ
παγές ειδώλων ώς τό τοϋ Καβουσίου, άποδεικνυομένου ουιω δτι κατά τούς 
γεωμετρικούς χρόνους κατεσκευάζοντο καί ρυτά καί ειδώλια τοΰ σχήματος τού’ 
του.

") ΑϋτόΙΗ, είκ. 597 καί σ. 506 - 7.
23) Gournia, πίν. X, 11 καί σ. 46.
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δος ανήκει εις τον αυτόν τύπον παραστάσεως εγκύου γυναικός, εχού- 
σης όίλλοτε μεν τάς χεΐρας υπό τά στήθη, ως τό παρόν εκ Καβουσίου 
είδώλιον, άλλοτε δε φερούσης την μίαν χεΐρα έπι τής κοιλίας καί την 
ετέραν παρά την κεφαλήν, ως τό ρυτόν των Γουρνιών, των Άδρομύ- 
λων, και πιθανώς τό είδώλιον των ’Αρκάδων. Τό ρυτόν τών Γουρνιών 
χρονολογείται υπό τής Boyd κατά την περίοδον τής «άνακαταλήψεως», 
αποτελεί δέ άνευ αμφιβολίας πρόδρομον τών αναλογών πρωτοελληνι
κών. ’Αλλά δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τον τύπον καί εις πα- 
λαιοτέρους χρόνους καί ό'χι μόνον επί τής Κρήτης.

Οδτω εκ τής περιοχής τοΰ επινείου τής Κνωσοΰ προέρχεται αλαβά
στρινου ρυτόν εις σχήμα εγκύου γυναικός ", λίαν δμοιον προς τό τών 
Άδρομύλων κατά την λαβήν, ήν φέρει όπισθεν, τό επί τής κεφαλής 
άγγεΐον καί τά πλαδαρά στήθη. Ό Evans 85 θεωρεί τό αντικείμενου 
τοΰτο ανατολικόν καί ανάγει τον τύπον είς αιγυπτιακήν τάξιν αντικεί
μενων χρονολογουμένην κατά τό δεύτερον ήμισυ τής 18ης καί κατά την 
19ην δυναστείαν, λέγει δέ ότι ό τύπος επέζησεν έν Συρίρ μέχρι τοΰ 
800 π. X. Συγγενής είναι καί μία πολύ παλαιοτέρα σειρά ρυτών, τής 
οποίας ΠΜ II δείγματα έχομεν έκ Μεσαράς καί ΠΜ III εκ Μόχλου 
καί Μαλλιών". Είς ταϋτα ή Μεγάλη Μήιηρ είκονΕεται έν προτομή 
περιλαμβανούση καί τήν εξωγκωμένην κοιλίαν (σαφώς κυοφορεί ή τοΰ 
Μόχλου), έχει δέ όπισθεν λαβήν. Αί χεΐρες, ταινιοειδείς είς τά ΠΜ II 
δείγματα (διότι δέν πρόκειται περί δφεων), καί πλαστικαί ή χαρακταί 
εις τά ΠΜ III, εύρίσκονται υπό τά στήθη. Ό χαρακτήρ τής μή πλή
ρους διαπλάσεως ολοκλήρου σώματος διατηρείται καί είς τά νεώτερα 
δείγματα τοΰ τύπου, ως τό τών Γουρνιών καί τό έξ Άδρομύλων, όπου 
οί ατροφικοί πόδες παρέχουν τήν εντύπωσιν τής εκ τών υστέρων προσ
θήκης εις προτομήν. Τό είδώλιον τοΰ Καβουσίου, τοΰ οποίου οί πό
δες έχουν άποκολληθή, έπιβεβαιοΐ τήν εντύπωσιν αυτήν.

’Αλλά δυνάμεθα νά εΐμεθα απολύτως βέβαιοι οτι έχομεν προ ημών 
παράσιασιν εγκύου θεάς καί όχι εγκύου γυναικός λατρευούσης 'Ο 
Evans συμφωνών προς τον Seagei έθεώρησε τήν γυναίκα τοΰ Μό- **)

**) Evans, Ρ. Μ. II, σ. 255 έξ , είκ. 150.
’*) Αΰτόθι, σ. 256 έξ. Πβ. καί τό έξ Άγκυρας, Β. S. A., XL/VI, 1951, 

πίν. 12.
se)Xanthudides, Vaulted Tombs, πίν. 11,4137. Έκ Κουμάσας 

προέρχονται πλείονα δείγματα τοϋ τύπου. S eager, Explorations in the 
island of Mochlos, a. 64, XIII, g, είκ. 34, καί Melanges Glotz, I, σ. 305 
έξ., ένθα καί περί ανατολικής προελεύσειος τών τύπων τής θεάς τής γονιμότη- 
τος/σ. 310-311.

*’) “Εγκυοι λατρεύτριαι Πεταοφδ, Β. S. A. IX, πίν. XI, 22.
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πιν. r.

Είκ. 1. — Βάσις μεγάλου κυλινδρικού ειδώλου.
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Ίερδν παρά τδ ΚαβοΟσι Ίεραπέτρας 17

χλου εικόνα τής Μεγάλης Μητρός28, ό δέ Demargne επίσης θεωρεί 
βέβαιον παρά τάς αντιρρήσεις τού Nilsson, δτι τά ρυτά ταΰτα απει
κονίζουν την μινωικήν θεάν 29. Κλίνω προς την άποψιν αυτήν προκει- 
μένου περί τοΰ δημοσιευόμενου ειδωλίου, διότι ή έπί αιώνας επανά- 
ληψις τοΰ αΰτοϋ τόπου μέ μικράς μεταβολάς αρμόζει μάλλον εις πα- 
ράστασιν θεότητος. Ό μητρικός χαρακτήρ τής κυρίας μινωικής καί 
πρωτοελληνικής θεότητος δόναται να έξηγήση και την παράστασιν αυ
τής ως κυοφοροΰσης. Άλλα και αν πρόκειται περί όμοιωμάιων γυ
ναικών, αί όποΐαι επικαλούνται την βοήθειαν τής θεότητος διά τον 
επικείμενον τοκετόν, και τούτο διαφωτίζει την φόσιν τής εν τφ ίερφ 
λατρείας. 'Η Είλείθυια, ήτις δυνατόν άρχικώς νά είναι απλώς μία 
των εκφάνσεων τής Μεγάλης Μητρός, αποτελεί κατά τούς ελληνικούς 
χρόνους σημαντικήν θεότητα έπ'ι ολοκλήρου τής Κρήτης. Οΰτω λατρεία 
αυτής άναφέρεται είς τάς πόλεις ’Ίνατον, Άπτέραν, Έλευθερναν, αυτή 
δέ ήτο ή κυρία θεότης ακόμη τής ελληνιστικής Λατούς a“. Τό διπλούν 
δείγμα παραστάσεως τής εγκύου εις τό Καβούσι και τά τών Άδρομύ- 
λων και Γουρνιών έπιβεβαιούν τήν διάδοσιν τής λατρείας τής θεότητος 
τών τοκετών εν τή ανατολική Κρήτη.

Θεωρώ πιθανώτατον δτι και τό λατρευτικόν άγαλμα τού ιερού, τού 
οποίου έσώθη ή βάσις μετά τού κατωτέρου τμήματος τής κυλινδρικής 
έσθήτος και τών ποδών, παριστμ γυναίκα, τήν ίδιαν Μεγάλην Μητέ
ρα. 'Ολόκληρον πρέπει, νομίζω, νά τό φαντασθώμεν περίπου ως τό 
εΐδωλον τού Ashmolean Museum, δπερ λέγεται δτι προέρχεται έκ τής 
Δυτικής Κρήτης**. Ό τύπος οΰιος τών κυλινδρικών ειδώλων είναι 
συνήθης έν Πραισφ 92. Περί τής στάσεως ούδέν δύναται νά λεχθή. (Είς 
τό εΐδωλον τού Ashmolean Museum ut χεΐρες ελείπουν, θεωρώ δμως 
πιθανόν δτι ήσαν άνυψωμέναι, ως φαίνεται έκ τών σωζομένων ενάρ
ξεων τών βραχιόνων).

Ενδιαφέροντα είναι τά πλακίδια τής γυμνής θεάς. Ό τύπος, συ- 
νηθέστατος έν Κρήτη κατά τον 7ον αιώνα, άπαντά διά πρώτην φοράν 
επί άσπίδος τής "Ιδης, είναι δέ κσθαρώς ανατολικός, αφού έν Συρία, 
Παλαιστίνη καί Άσσυρίμ κατεσκευάζοντο ανάλογα και διά τής αυτής 
τεχνικής, ήτοι διά μητρών, πλακίδια από τής χαλκής εποχής”, ενώ καί

·*) Ρ. Μ. I, σ. 115, II, σ. 259.
”) Mel. Glotz, I, σ. 306 - 7.
'°) Nilsson, Min. Myc. Rel., 1950, o. 519 εξ.
Sl) A. J. A., 1901, a. 382, είκ. 9.
”) A. J. A., 1901, σ. 381, B S A. YIII, a. 276, σ. 278 · 9.
**) Ό P. Demargne, Crete dedal., a. 275 σημ. 3, ευρίσκει δίκαιο·
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18 Στυλιανού 'Αλεξίου

δ τύπος καί ή τεχνική, διά τά ειδώλια, είναι άγνωστα εϊς τον μινωι- 
κόν κύκλον.

Τό πλακίδιον άριθ. 9 εχει μίαν χεΐρα προσκολλημένην επί τού ώ
μου, πιθανώς διότι κατεσκευάσθη διά μήτρας διπλών θεοτήτων, ως 
τά αρχαϊκά ζεύγη καί αί τριάδες μορφών άπτομένων άλλήλων. Δείγ
ματα τών συνδυασμών αυτών εχομεν εις μεν την μεγάλην πλαστικήν 
την πωρίνην τριάδα τής ΓόρτυνΟς34, εις δέ την μικράν τά ζεύγη εκ 
τού τεμένους τής Όρθιας εν Σπάρτη 8δ, καί τά εκ τής Πραισοΰ και τοϋ 
Άναυλόχου εν Κρήτη 86. Ζεύγος θεών μέ τάς χεϊρας επί τών ώμων 
άλλήλων εχομεν καί από τό Κίτιον τής Κύπρου8’. Δείγμα μεμονωμέ
νης μορφής κατασκευασθέν διά διπλής μήτρας καί σώζον έπίσης χεΐρα 
επί τοΰ ώμου υπάρχει καί άλλο εκ Κρήτης, τό ύπ’ άριθ. 6241 τοϋ 
Μουσείου 'Ηρακλείου εκ Πραισοΰ88.

Ό Ρ. Demargne παρατηρών χήν τάσιν προς διπλασιασμόν ωρι- 
σμένων θηλειών θεοτήτων κατά τούς αρχαϊκούς χρόνους89, διά τής 
οποίας έγεννήθησαν μεταξύ άλλων τά ζεύγη τών Δαματέρων τής Λα
κωνίας, τών Παρθένων τής Δήλου, τών Είλειθυιών τής Κρήτης καί 
τών Μεγάρων, προτείνει τό όνομα Εϊλείθυιαι καί διά τά ζεύγη τοϋ 
Άναυλόχου καί τής Πραισοΰ, καί θεωρεί την ουτω διπλασιαζομένην 
μορφήν «θεότητα τής γονιμότητος, κληρονόμον τής Μεγάλης Μητρός 
τών μινωϊτών»10. Τήν επί τοϋ στήθους καί τοΰ αιδοίου θέσιν τών *

λογημένον τόν παλαιόν χαρακτηρισμόν τής θεάς τών ελληνικών πλακιδίων, ώς 
Άστάρτης, λόγφ τής ανατολικής προελεύσεως τοΰ τύπου.

β4) Annuario, 1939 - 40, (Ν. S. I ■ II), οελ. 235, fig’ ίο, Boll, d’ Arte, 
IV, Ott. Die. 1951, σελ. 22, είκ. 50.

,5) Art. Orth. πίν. 125, I καί σ. 222, ένθα δύο μορφαί έχουν τάς χεϊρας 
έπί τών ώμων άλλήλων, πίν. 96, I, ένθα υποθέτω δτι πρόκειται περί άδεξίας 
παραστάσεως μορφών έχομένων από τών ώμων καί ούχί άπτομένων τοΰ στή
θους άλλήλων, ώς λέγεται έν σ. 208 Θά ήδύνατο τις νά ένθυμηθή τό έκ Μυ
κηνών ζεΰγος γυναικών, αί όποΐαι έχουν τάς χεϊρας έπί τών ώμων άλλήλων, 
Β. C· Η., LXm, 1939, πίν. LVII. Συνηθέστατα είναι επίσης τά δείγματα 
ζευγών έχομένων από τών χειρών, τά όποια όμως δέν έχουν άμεσον σχέσιν 
πρός τό θέμα ημών.

·") Β. C. Η., LTV, 1930, σ. 196, πίν. X.
”) Αυτόθι, σ. 198 - 199. Σχετική βιβλιογραφία Ρ. Demargne, Crete 

dedalique, σ. 299 έξ.
*8) Εις άλλας περιπτιόσεις, ώς Art. Orth. πίν. XCVIII, 2 καί σ. 208. ή 

θεά έχει έπί τοϋ ώμου πτηνόν. Άλλ’ εις τό πλακίδιον τοΰ Καβουσίου οΰδεμία 
αμφιβολία υπάρχει ότι πρόκειται περί χειρός δηλουμένης ώς πάσαι αί χεϊρες 
τών άνυλόγων ειδωλίων. Τό 6241 δημοσιεύεται B.S.A., XI, σ. 246.

*8) Β. C. Η., 1930, σ. 201 έξ.
“>) Β. C. Η., 1931, σ. 400.
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χειρών τής Γυμνής Θεάς θεωρεί κοινόν νεϋμα πασών τών θεοτήτων 
τής γονιμότητος 4|.

Είναι όίξιον προσοχής δτι ούδεμία άποδεδειγμένως ανδρική μορφή 
εύρίσκεται μεταξύ τών ειδωλίων τοϋ ίεροϋ τοΰ Καβουσίου Αί δύσ
μορφοι κεφαλαι άριθ. 4, 5 δεν υπάρχει λόγος νά θεωρηθούν άναγκα- 
στικώς κεφαλαι άρρένων, διότι ή συχνά εκλαμβανόμενη ώς γενειάς 
οξεία άπόληξις τού πηγουνιού, πρόδρομος τής δαιδαλικής διαπλάσεως, 
άπαντοί καί εις τήν έγκυον τών Άδρομύλων 4\

Τό τεμάχιον τής καθημένης και δ πούς τοΰ θρόνου, άριθ. 13, 14, 
δεικνύουν δτι και δ τύπος τής ενθρόνου θεάς ήτο γνωστός εις τήν λα
τρείαν τού ιερού τού Καβουσίου. Πιθανώς είναι ή ιδία θήλεια θεό- 
της, ή δποία παρουσιάζεται άλλοτε μέ πόλον, όρθια, γυμνή, και άλλο
τε ώς έγκυος. Δείγματα ενθρόνου θεάς εχομεν καί άλλα εκ Κρήτης * 41 * * 44 45. 
Χαρακτηριστικόν είναι καί τό τεμάχιον τού λαιμού μέ περιδέραιου καί 
ενώτια, άνήκον πιθανώς εις άλλον τύπον παραστάσεως τής θεάς, εκτός 
αν πρόκειται περί ειδωλίου λάτρεως. Ειδώλια μέ περιδέραια καί εξαρ
τήματα γνωρίζομεν καί άλλα άπό τήν άνατολικήν Κρήτην άπό τήν 
Πραισόν46. Τό ε’ιδώλιον άριθ. 12 παριστά τήν θεάν εστεμμένην.

"Αξιόλογος διά τήν λατρείαν, ή δποία έτελειτο εις τό ιερόν είναι 
τέλος ή χειρ ειδωλίου άριθ. 15 μέ πινάκιον περιέχον γλυκίσματα ή 
μικρούς άρτους **.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

4Ι) Β. C. Η., 1929, σ. 399. Ό Demargue έξέφρασεν αμφιβολίαν περί 
τής έπιβιώσεως καί μινωιχών μορφών παρά τη έπιβιώσει της παλαιός πίστεω? 
εις τήν Μεγάλην Μητέρα, Β. C. Η., 1929, σ. 428. ’Αλλά πιστεύω δτι τό ειδώ
λων τής εγκύου δύναται νά άναχθή εις μινωικάς επιβιώσεις.

41) 'Ομοίως απουσιάζουν αί παραστάσεις ζώων.
*') Β. S. A., XII, σ. 57. Έκ μόνης τής φυσιογνωμίας έξ άλλου είναι αδύ

νατον νά διακρίνη τις τό φΰλον τών ανθρωπόμορφων ειδωλίων τής εποχής 
ταύτης.

“) Καθημένη μέ πόλον εις τόν πρωτογεωμετρικόν ναΐσκον τής Συλλογής
Γιαμαλάκη, «Κρητικά Χρονικά», Δ', σελ. 441 έξ. πβ. καί σελ. 454 καί σημ. 28. 
Έτέρα καθημένη πηλίνη γυναικε.α αρχαϊκή μορφή επί θρόνου ή ύπ’ άριθ. 
9780 τοΰ Μουσείου "Ηρακλείου.

45) Β. S. A., VIII, σελ. 279 είκ. 5.
4β) Πβ. τά στρογγυλά ψωμία τής θεάς (;) τοΰ οικισμού τής Περαχώρας, 

Perachora, σελ. 227. Διά τήν προσφοράν κουλουριών βλ. «Κρητικά Χρονικά»» 
Δ', σελ. 455, σημ. 34.
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