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ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το χειρόγραφο τής Ριμάδας για τή θρόνιαση τής μητρόπολης τοϋ 
'Αγίου Μήνα στο Ηράκλειο, πού γίνηκε στις 16 τοϋ ’Απρίλη 1895, 
τυπώνεται τώρα για πρώτη φορά. Είναι τό ϊδιο το αύτόγραφο τοϋ 
ριμαδώρου Νικολή Τ. Μαρκάκη Χουδετσανοΰ, καί καθώς είναι προ
σεχτικά καταγραμμένο καί σε καλή κατάσταση διατηρημένο, ή έκδοση 
γίνεται μέ άνεση. Δυσκολίες ώς προς την ανάγνωση δεν υπάρχουν. 
Μόνο σ’ ένα σημείο στο τέλος (δίστιχο 221 - 222) τό νόημα δεν είναι 
καθαρό.

Τό χειρόγραφο (σε σχήμα 0,15 X 0,19) είναι γραμμένο σε δυο κόλ
λες χαρτί cloche άρρίγωτο, πολύ πρόστυχο, διπλωμένο στα δυό, ώστε 
νά σχηματίζη δεκαέξι σελίδες. Οί αράδες, ίσιες απόλυτα, προϋποθέ
τουν τή χρησιμοποίηση χαρτοχάρακα. Τό μελάνι μελιτζανί, πολύ συ
νηθισμένο τότε, πού διατηρήθηκε ζωηρό. ’Έχομε στήν κάθε σελίδα εί. 
κοσιτέσσερεις ή είκοσιέξι στίχους. ’Έτσι πιάνουν εννιά σελίδες οί 228 
στίχοι τής ριμάδας. Στήν προμετωπίδα ό ριμαδώρος γράφει τ’ ό'νομά 
του κι από κάτω τό χρόνο 1895. Στή δεύτερη σελίδα γράφει: «Μαΐου 
5, Χουδέτοι, Νικόλ. ’/. Μαρκάκης, έτος 1895, Τυ τραγούδι τών εγ
καινίων τον 'Αγίου Μεγαλομάρτνρος Μήνα τον θαυματουργόν». ’Από 
τήν τρίτη ίσαμε τήν ενδέκατη σελίδα βρίσκεται ή ριμάδα. Οί άλλες, 
’ίσαμε τή δέκατη έκτη, είναι άγραφες.

Τά εγκαίνια γίνηκαν στις 16 τοϋ ’Απρίλη κι ή ριμάδα βρίσκεται 
τελειωμένη κι αντιγραμμένη στις 5 τοϋ Μάη. Γράφτηκε λοιπόν μέσα 
σε είκοσι μέρες από τή θρόνιαση, όταν οί εντύπωσες ήταν ακόμα νω
πές, άρα πιστές καί ανόθευτες.

Γιατί δεν τυπώθηκε, άν καί σύμφαινα μ’ δλα τά φαινόμενα, θά 
ξωδεύονταν; Ή απάντηση στο ρώτημ’ αυτό βρίσκεται στούς χαλεπώ- 
τατους καιρούς πού περνούσε τότε τό νησί, καί πού δεν ησύχασαν 
παρά μέ τήν εγκαθίδρυση τής αυτονομίας, ήγουν από 9 Δεκεμβρίοτ 
1898 καί πέρα.

’Αλλά ή ριμάδα δέν τυπώθηκε ούτε καί μετά από τήν αποκατάστα
ση, γιατί 6 ριμαδώρος δέ ζοϋσε πιά γιά νά φροντίση τό τύπωμα. Σκο
τώθηκε τό 1897 σε μιά συμπλοκή, στο χωριό 'Αγιές Παρασκιές, μέσα
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στην επαναστατική άναρχία. Μά καί χωρίς αυτό, τόσα χρόνια ΰστερ* 
από τή θρόνιαση, φυσικό είναι να είχε χάσει την έπικαιρότητά της.

Σύμφωνα μ’ ιδιόχειρο σημείωμα, πού φυλάγουν οι απόγονοί του, 
ό Νικολής Ί. Μαρκάκης γεννήθηκε στο Χουδέτσι την ήμερα τοΰ Κλή- 
δωνα 24 ’Ιουνίου 1860. "Αρα πέθανε τριανταεφτά χρόνων.

Τό χειρόγραφο έκδίδεται πιστά, γιατί σε κανένα του σημείο δέ δη- 
μιουργιέται ή ανάγκη τής επέμβασης τοΰ εκδότη, καθώς είναι καθαρό 
καί διατηρημένο. Διορθώνεται μόνο ή ορθογραφία καί συμπληρώνε
ται ή σωστή καταγραφή, δπου είναι ελαττωματική.

Στή σελίδα τοΰ κειμένου πού δίνω σε φωτοτυπία, καί πού παρέ
χει τήν αρχή τοΰ κειμένου τής ριμάδας, ό αναγνώστης θά δισπιστώση 
τήν επιμέλεια καί τήν τάξη, άλλα καί τήν αγραμματοσύνη τοΰ απλοϊ
κού ριμαδώρου.

Άπ’ ολο τό ποίημα δμως θα διαπιστώση τον πατριωτισμό καί τή 
ζεστή θρησκευτικότητα πού τον χαρακτηρίζουν, γνώρισμα τών προγό
νων μας τήν εποχή τής σκλαβιάς, άφοΰ μόνο μέ τον κοινό δεσμό τής 
θρησκείας είχαν τό δικαίωμα νά νιώθουν κι εξωτερικεύουν τήν ενό
τητά τους.

Φθόγγοι καί λέξεις πού συναντούμε κάπου - κάπου στο χειρόγραφο 
νά περισσεύουν, παραβλάπτοντας καί τή σωστή εκφώνηση καί τό ρυθ
μό, μπαίνουνε μέσα σε αγκύλες []. "Αλλα πάλι ψηφία κ.λ. πού χρειά
ζονται μά λείπουν, επειδή δεν ήξερε ό ριμαδώρος νά γράφη σωστά, 
προσθέτονται μέσα σε παρένθεσες ( ). *0 ριμαδώρος, πού δπως είπα
με είναι προσεχτικός κι ευσυνείδητος, αλλά πολύ πίσω στα γράμματα, 
δεν καταγράφει πάντα σωστά τούς φθόγγους μπ = ί), ντ = ά, γκ= g, 
είτε σε μιά λέξη, είτε στή σύνδεση τών λέξεων. Γράφει λ. χ. σωστά 
καμπάνες, καμπαναριά, εξήντα, τριάντα, ευαγγελιστάδες, υποτάσσονται 
κ.λ. αλλά γράφει λαθεμένα παραπρδς (αντί παραμπρός), το κτίστη (αν
τί τον κτίστη), ετοιμάζονται (αντί έτοιμάζουνταΐ), φαίνονται (αντί φαί- 
νουνται), δτάδες (αντί δντάδες), δτε (αντί δντε), πλιδ (αντί μπλιό), τή 
κοινότη (αντί τήν κοινότη), ψυχικό του (αντί ψυχικόν τον), χωριό του 
(αντί χωριόν τον), στή προκυμαία (αντί στήν προκυμαία), σά τ’ άστρο 
(αντί σαν τ’ άστρο) κ. λ. Γράφει ακόμα αποδίδοντας φωνητικά τήν 
προφορά τοΰ χωριού του ήπχιασε, στεργι'ά, καμπαναργιά, δπχοιος κ.λ.

Κάνει χρήση γενικά τής γλώσσας τών χωριών τής ανατολικής Κρή
της, Ιδιαίτερα τής περιοχής τοΰ παλιοΰ δήμου 'Αγιών Παρασκιών 
Ηρακλείου, αλλά τήν ανακατεύει μέ στοιχεία δανεισμένα από τις εφη
μερίδες τοΰ καιρού, πού γράφονταν σε μακαρονική καθαρεύουσα, κι 
από τήν επί Τουρκίας ελληνική φρασεολογία τής διοίκησης. Τέτοια πες 
καθαρευουσιάνικα στοιχεία βρίσκονται ποΰ καί πού στή ριμάδα. Άνα-
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φέρω τούτα δώ’ είδοποιοϋμεν, έτος, ετη, έθηκε τό(ν) θεμέλιον, άρχι- 
τέκτων, εννέα μήνες, μέγας ναός, πολίτες, έκαταβάλανε, ή τελετή κ.λ.

Ή ριμάδα είναι συνταγμένη σε δεκαπεντασύλλαβους πολιτικούς 
στίχους, ταιριασμένους σε δίστιχα όμοιοκατάληχτα. Στους στίχους της 
ριμάδας ή χασμωδία είναι κανόνας καί οί ομοιοκαταληξίες φτωχότα
τες. Ό ριμαδώρος ενδιαφερεται μόνο γιά τά φωνήεντα των δυο τελευ
ταίων συλλαβών. "Αμα ταιριάζουν τά φωνήεντα ή ομοιοκαταληξία λο
γαριάζεται ικανοποιητική. Δεν εξετάζονται τά σύμφωνα, Σύμφωνα μ’ 
αυτή την αρχή τό παγώνια ριμάρει μέ τό δλα, άφοϋ καί στις δυο πε- 
ρίπτωσες έχομε τά άπαιτούμενα -όα -όα. Τό καμπάνες ριμάρει μέ τό 
πάνε' τό μεγάλη μέ τό πάη' τό καλεομένα μέ τό οημαία. Σπάνια και 
τυχαία ή ρίμα είναι καλή.

’Από τήν άποψη τής ποίησης ή ριμάδα είναι μετριώτατη. Κάποτε 
δμως, άμα πληθαίνη τό θρησκευτικό καί τό πατριωτικό συναίστημα, 
οί στίχοι ηλεκτρίζονται καί παίρνουν κάποια ζωντάνια.

Καί τώρα μιά παρέκβαση. 'Η εποχή πού γίνηκε ή θρόνιαση τής 
μητρόπολης τοΰ 'Ηρακλείου, είναι από τις κρισιμώτερες τής ιστορίας 
τοΰ νησιού κι είναι ανάγκη νά πούμε λίγα λόγια γι’ αυτήν, σκιαγρα
φώντας τά πριν καί τά μετά. ’Έτσι μόνο θά νιώσωμε τον παλμό τού 
τραγουδιού.

Μετά τό Είκοσιένα καί τή σύσταση τού Λεύτερου Βασιλείου οί ρα
γιάδες τής Κρήτης έχουν πάρει κάπως απάνω τους. Στήν ύπαιθρο πε
ριορίζονται τά ό'ργια των δυνατών αγάδων. Οί Χριστιανοί τήν κάθε 
ατσαλιά τών τυράννων τήν εγδικένται σε μετρητά καί κόβουν τήν όρεξη 
γιά ξαναγύρισμα στά περασμένα.

'Ο Κρητικός, ξυπνημένος τώρα, μ’ επικεφαλής τούς γραμματισμέ
νους του καί τούς συνειδητούς πολεμάρχους του, φτάνει στο Έξηντα- 
έξε. Ό ’Οργανικός Νόμος, μέ τά προνόμια πού παραχωρούνται στούς 
Κρητικούς, επισφραγίζει τήν τρίχρονη επανάσταση. Ό καταπονημένος 
λαός ελπίζει σε κάποιαν αλλαγή. ’Αλλά ή διοίκηση κι ό τουρκοκρητι- 
κός πληθυσμός αντιδρούνε στήν εφαρμογή τού ’Οργανικού Νόμου. Οί 
ραγιάδες αντιλαμβάνονται, πώς τά προνόμια δόθηκαν στά χαρτιά μέ 
τήν πρόθεση νά μή πραγματοποιηθούν. Τό επαναστατικό αέρι αρχίζει 
νά φυσάη εύτύς μετά τήν παραχώρηση τών ονομαστικών προνομίων.

Κατά τό 1878, μέ τήν ευκαιρία τοΰ Ρωσσοτουρκικού Πολέμου, ή 
δυσφορία τών Κρητικών, πού όλο καί μεγάλωνε στο μεταξύ, πήρε πά
λι τή μορφή γενικής εξέγερσης.

Τό Βερολίνειο Συνέδριο, πού άπ? αυτό περίμεναν οί Κρητικοί τή 
σωτηρία τους, δέν καταπιάνεται (μέ τήν πίεση τής Μεγάλης Βρεττανίας 
από τά παρασκήνια) καθόλου ή σχεδόν καθόλου μέ τό Κρητικό Ζήτη
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μα. Για νά κολακέψη δμως ή εγγλέζικη πονηριά την κοινή γνώμη 
Ελλήνων και Κρητικών, συνιστά σατιινικά στην Πύλη νά κάμη παρα
χώρησες, γιά νά γαληνέψη ιό φουρτουνιασμένο νησί.

Την εποχή τούτη (τελευταίο τέταρτο τοϋ 19ου αιώνα) ή Μεγάλη 
Βρεττανία βρίσκεται στον κολοφώνα τής δύναμής της. Κρατεί τούς 
θαλάσσιους δρόμους καί τά κλειδιά τής Οικουμένης. 'Η Κρήτη βρί
σκεται στο δρόμο τών ’Ινδιών και τής χρειάζεται ή Σούδα. Κι ήξερε 
καλά ή Μεγάλη Βρεττανία, πώς από τήν Τουρκία τής ήταν πιο βολικό 
ν5 άποσπάση καί σφετεριστή τήν Κρήτη, όπως είχε κάμει τήν ίδια επο
χή (1878) μέ τήν Κόπρο, παρά αν είχε άποκατασταθή εθνολογικά κι 
ιστορικά μέσα στο Λεύτερο Βασίλειο. Καί μάχεται θανάσιμα τή λόση 
τής ένωσης καί τήν αποκλείει μέ τήν ίδια λύσσα, πού δείχνει καί τώ
ρα στο τόσο ανάλογο μέ τό κρητικό κυπριακό ζήτημα.

Ή Πόλη, ευχαριστημένη πού αποκλείστηκε καί πάλι ή λόση τής 
ένωσης, δέχεται πρόθυμα τις συστασες τής Μεγάλης Βρεττανίας καί 
στέλνει στήν Κρήτη τό γαζή Άχμέτ Μουχτάρ πασά. Γούτος, έχοντας 
οδηγίες, καλεΐ μόλις έφτασε στά Χανιά τούς Κρητικούς, νά τού στεί- 
λουν αντιπροσώπους, γιά νά συζητήσουνε μαζί του καί νά βρούνε τρό
πο συμβιβασμού, γιά τήν παραπέρα καλύτερη διοίκηση τού νησιού.

Μέσα στούς αντιπροσώπους, πού ή Συνέλεψη τών Κρητικών στέλ
νει στον Άχμέτ Μουχτάρ πασά, είναι κι ό γιατρός ’Ιωάννης Κ. Σφα- 
κιανάκης, γυιός τού αρχηγού τών ανατολικών επαρχιών Κωσταντίνου 
Ί. Σφακιανάκη.

Οί αντιπρόσωποι τής Πόλης καί τής Συνέλεψης σμείγουνε στή Χα- 
λέπα καί σε σύντομο διάστημα συντάσσουν κι υπογράφουν ένα και
νούργιο καταστατικό χάρτη, πού θά ’μπαίνε στή θέση τού ’Οργανικού 
Νόμου.

Τή σύνταξη τού χάρτη, πού αργότερα τον είπανε «Σύμβαση τής 
Χαλέπας», τήν έκαμε κατά τρόπο αριστοτεχνικό ό Σφακιανάκης, πού ή 
επιβλητική παρουσία του, μ’ δ?,α τά είκοσιοχτώ του χρόνια, έδωσε τον 
τόνο στις συνεδρίασες κι άσκησε ευεργετική επιρροή φρόνησης κι ανώ
τερου πατριωτισμού σ’ δλους.

Οι Τούρκοι τού νησιού, απελπιστικά καθυστερημένοι κι ανίδεοι 
από κάθε πολιτική αγωγή, άρνούνται καί πάλι νά σεβαστούν τ’ απο
φασισμένα, μ’ δλο πού θά ’τανε καί γιά δικό τους συμφέρο. Οί Χρι
στιανοί πάλι δεν έχουνε συνταγματική πείρα. Ή κακοδιοίκηση κι ή 
αυθαιρεσία τούς έχει κι αυτούς αγγίξει. Δέν είναι κύριοι τών παθών 
τους. Χωρίζονται σε φατρίες πολύ γλίγωρα, πού μάχεται ή μιά μέ τήν 
άλλη μέ φανατισμό τυφλό κι ασυγκράτητο καί ξεχνούνε τον κοινό εχτρό.

"Ετσι Τούρκοι καί Χριστιανοί στο νησί γίνονται αφορμή, νά μήν
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εύδοκιμήση οΰτε και to δεύτερο φιλελεΰτερο πολίτευμα πού θεσπί
στηκε μέ τή Σύμβαση τής Χαλέπας.

Οί πέντε Χριστιανοί διοικητές πού έστάλθηκαν από τό σουλτάνο 
καί διοίκησαν ό ένας υστερ’ από τον άλλο την Κρήτη, από τό 1878 
ίσαμε τό 1889, δταν ή Πόλη κατάργησε τά προνόμια και ξανάφερε την 
πριν από τό Έξηνταέξε κατάσταση, δεν είχαν δλοι την ίδιαν αξία καί 
τις ίδιες ικανότητες, είχαν όμως δλοι τις αγαθότερες διάθεσες. Σκόν
ταψαν δλοι στο ίδιο φατριαστικό πνέμα τοΰ ντόπιου πληθυσμού, χρι
στιανικού καί μουσουλμανικού, πού τούς αναγκάζει μοιραία νά παίρ
νουνε κι αυτοί θέση στις διαμάχες καί ν’ αποτυχαίνουν ή νά μην ανα
πτύσσουν καμμιά δράση.

Ό ’Ιωάννης Φωτιάδης ήτανε φαίνεται ό πιο σημαντικός. Είχε χρη
ματίσει πρεσβευτής τής Τουρκίας στήν ’Αθήνα, όπως παλιότερα ό 
Κωσταντΐνος Μουσούρος. Ήταν έξυπνος, συνετός, μορφωμένος, δρα
στήριος κι είχε φανατικούς φίλους δλους τούς ξυπνημένους καί προο
δευτικούς Κρητικούς. Διοίκησε τήν Κρήτη μέ λαμπρά αποτελέσματα 
ισονομίας από τό 1878 ίσαμε τό 1885 μέ κάποια διακοπή. Φαίνεται 
πώς ευνοούσε τό κόμμα τών «Καραβανάδων», (όπου κι οί σοβαρώτε- 
ροι πολιτευόμενοι τού νησιού ’Ιωάννης Κ. Σφακιανάκης καί Νικόλαος 
Στ. Σταυράκης), κάτι πού δέν τού τό συχωρνούσαν οί πανίσχυροι 
«Ξυπόλυτοι».

Ή μερίδα τούτη, πού πλειοψηφούσε στο λαό καί στή συνέλεψη, 
βάζει στήν πράξη κάθε μέσο, γιά νά τον δίωξη καί τό κατορθώνει τό 
1885, τήν επαύριο κιόλας τής ανανέωσης από τήν Πύλη τής εντολής, 
γιά νά μείνη Γενικός Διοικητής τής Κρήτης άλλα πέντε χρόνια·

Οί τέσσερεις γενικοί διοικητές, πού κυβέρνησαν τήν Κρήτη διαδο
χικά υστερ’ από τό Φωτιάδη ήτανε συνηθισμένου τύπου Χριστιανοί 
άξιωματούχοι στήν υπηρεσία τής Πύλης. ’Ήτανε μορφωμένοι ραγιά
δες, συνηθισμένοι στούς συμβιβασμούς, πού ήταν απαραίτητοι, γιά 
νά υπηρέτη κανένας απρόσκοπτα τήν Πύλη.

Μέ τό διώξιμο τοΰ Φωτιάδη, πού σ’ αυτό συντέλεσαν δ'χι λίγο κι 
οί από τά παρασκήνια μηχανορραφίες τοΰ “Ελληνα προξένου στά Χα
νιά Δρακόπουλου, τά κομματικά πάθη έξάφτηκαν ακόμη περισσότερο 
γιά μακρό διάστημα. Οί Κρητικοί άλληλομισούνται θανάσιμα κι άλλη· 
λοσκοτώνονται. Τά φονικά στήν ύπαιθρο καί στις πολιτείες πολλαπλα- 
σιάζουνται.

Στήν κρητική βουλή τού 1888, πού εκλέχτηκε μέ τό έμμεσο εκλογι
κό σύστημα τών δημογερόντων, επεκράτησαν και πάλι, υστερ’ από όξύ- 
τατο κομματικό ανταγωνισμό, οί ξυπόλυτοι. Στά 1889 έγιναν καί πάλι 
εκλογές, γιά νά συμπληρωθή δ αριθμός τών βουλευτών τοΰ 1888. Σ’
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αυτές εφαρμόστηκε τό πλειοψηφικό σύστημα μέ τό σφαιρίδιο καί ση
μείωσε παταγώδικη αποτυχία.

Οί Ξυπόλυτοι, πού ητανε στά πράματα, κέρδισαν καί στη συμπλη
ρωματική εκλογή, μα οί νοθείες κι οί παρανομίες ητανε τόσες, ώστε ή 
μειοψηφία τών Καραβανάδων αποφάσισε νά μην ύποτοχτή, παρά ξε· 
φεύγοντας από την κομματική της ήττα, νά κήρυξή καινούργια επανά
σταση μέ αίτημα την ένωση.

Τον κύριο ρόλο σ’ αυτή την απεγνωσμένη ενέργεια τον έπαιξαν οί 
Χανιώτες καραβανάδες πληρεξούσιοι, χωρίς νά συμβουλευτοΰνε τούς 
όμόφρονές τους πληρεξουσίους τών άλλων διαμερισμάτων.

Στη συνεδρίαση τής Συνέλευσης τής 6 τοΰ Μάη 1889, ενώ ητανε 
παρών και προέδρευε κατά τό σύνταγμα κι ό γενικός διοικητής Νικό
λαος Σαρτίνσκης, οί Χανιώτες καραβανάδες διάβασαν απροσδόκητα 
ψήφισμα, πού κήρυσσε τήν έ'νωση μέ τήν Ελλάδα. Επακολούθησε 
σύγχυση κι απ’ αυτήν ξεκαθαρίζει γενική ομοφωνία. Οί πληρεξούσιοι 
ήλεχτρίζονται καί ξεχνούνε για μια στιγμή τά πάθη τους, έτοιμοι νά 
προχωρήσουνε στήν άμεση κύρωση τοΰ ενωτικού ψηφίσματος. Ό 
Σαρτίνσκης δμως, μ’ όλο πού βρίσκεται απροετοίμαστος, προλαβαίνει 
μπροστά στις ευθύνες τής στιγμής εκείνης καί διαλύει τή συνεδρίαση.

Οί καραβανάδες πληρεξούσιοι τών Χανιών πληροφορούνται, πότς 
γι’ αυτό τό μεγάλο τόλμημα, καταζητούνται. Κατορθώνουν τήν τελευ
ταία στιγμή νά βγοΰν από τήν πολιτεία, πιάνουν τά βουνά καί κηρύσ
σουν γενική επανάσταση μέ τό αίτημα τής ένωσης.

Ή συνέλευση μένει σχεδόν χωρίς αντιπολίτευση, γιατί οί καραβα
νάδες τών ανατολικών επαρχιών πού μείνανε σ’ αυτήν, είναι πολύ λί
γοι. Τότες ή συντριπτική πλειοψηφία τών ξυπόλυτων πού έμεινε νά 
διαφεντεύη χωρίς κανέναν έλεγχο τήν κατάσταση, θεώρησε κατάλληλη 
τήν ευκαιρία νά ψηφίση νόμο φαυλοκρατικό, πού σύμφωνα μ’ αυτόν 
ό διορισμός τών δικαστών θά γινόταν άμεσα από τή συνέλευση, δηλα
δή από τό κόμμα τους.

Ό νόμος αυτός χειροτερεύει παραπέρα τήν ελεεινή κατάσταση. Τά 
κακουργήματα πολλαπλασιάζοντας σάν αντίδραση στή φαυλοκρατία, 
κι όλος δ κόσμος νοσταλγεί τήν Ιπί Φωτιάδη τάξη, ίσοπολιτεία κι ευ
νομία.

Είναι περίεργο καί χαραχτηριστικό μαζί, πώς ό κρητικός λαός, αν
τίθετα προς τούς ηγέτες του, πού θυσιάζανε κάθε στιγμή στο βωμό 
τών παθών καί τών συμφερόντων κάθε ανώτερη σκοπιμότητα, ενθου
σιάζεται πάλι από τ’ όνειρο τής λευτεριάς. Κι δ αγώνας χάνει σιγά - 
σιγά τήν κομματική χροιά του κι όλοι τον συντρέχουν.

'Ωστόσο ή επανάσταση τούτη, πού άκούγεται συχνά «τό ’Ογδόντα-
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εννιά», «ν και την άρχηγεύουν άνθρωποι μέ κΰρος, δεν πηγαίνει 
μπροστά. Έχει κατηγορηθή έξω από την Κρήτη. Ή κυβέρνηση Τρι- 
κούπη, πού είχε άντιταχτή στην κήρυξή της, πλύνει τώρα τά χέρια της 
και δέ θέλει ν’ άναλάβη καμμιάν ευθύνη.

’Από την άλλη μεριά ή ΙΙύλη πιστεύει, χωρίς να κάνη λάθος, πώς 
ή τέτοια πολιτική τοΰ Τρικούπη προέρχεται από αδυναμία. Κρίνοντας 
λοιπόν κατάλληλη την ευκαιρία, αποφασίζει κρυφά, νά βάλη σε πράξη 
τα σχέδιά της για την άμεση άρση τών προνομίων τοϋ Κρητικού Λαοϋ, 
πού τής ήταν οχληρό άχυρο στα μάτια, αθετώντας τις υπογραφές καί 
τμς υποχρέωσες, πού είχε άναλάβει σε διεθνές επίπεδο. Σά δικαιολο. 
γία της προβάλλει την αποτυχία δήθεν τών φιλελεύθερων θεσμών, πού 
δχι μόνο δεν καλυτέρεψαν την κατάσταση, παρά και τή χειροτέρεψαν.

Στις 16 ’Ιουλίου 1889, ενώ ή επανάσταση έχει άπλωθή σ’δλη τήν 
ύπαιθρο και τά δυο στοιχεία Χριστιανοί και Τούρκοι έχουνε χωριστή 
καί πάλι, όπως γινόταν σ’ όλες τις επανάστασες, μέ συγκέντρωση τών 
αγροτών Τούρκων στίς πολιτείες και σκόρπισμα τών αστών Χριστια
νών στα ορεινά χωριά και στο Λεύτερο Βασίλειο,ό Σαρτίνσκης παραι- 
τειται και φεύγει. Κι ή Πύλη, χωρίς νά χάση δευτερόλεπτο, διατάσσει 
τό μουτεσαρίφη (νομάρχη) τής περιοχής 'Ηρακλείου Χασάν Ριζά πα
σά, νά τρέξη στα Χανιά και νά πάρη τά χαλινάρια τής γενικής διοί
κησης, σάν αναπληρωτής τοϋ γενικού διοικητή. Μόλις οχτώ μέρες ύστε- 
ρώτερα, διορίζει στρατιοηικό διοικητή τής Κρήτης και τοποτηρητή τής 
πολιτικής εξουσίας τον τρομερό στρατοκράτη Σακήρ πασά.

Τούτος φτάνει μ’ άγριες διάθεσες. Δίνει διαταγή νά βγούνε χωρίς 
αναβολή τά τουρκικά στρατέματα από τά διοικητικά κέντρα κι από τις 
πολιτείες καί νά πιάσουν όλο τό νησί, μπαίνοντας μέσα κι οχυρώνον
τας τά παλιά καστέλλια καί πιάνοντας τά επίκαιρα σημεία.

Παραβαίνει μ’ αυτά τά μέτρα ό Σακήρ πασάς ρητές ύπόσχεσες κι 
υποχρέωσες τής Πύλης αντίκρυ στήν Ελληνική Κυβέρνηση.

Ό Κρητικός Λαός, προδομένος από τις Μεγάλες Δυνάμεις κι εγκα
ταλειμμένος στήν τύχη του από τήν Ελληνική Κυβέρνηση, βλέπει τούς 
καρπούς τόσων αιματοχυσιών νά χάνωνται καί τό δυνάστη του πάλι 
νά θεριεύη.

Ή Πύλη, χωρίς περιστροφές πιά, σηκώνει ένα - ένα τά προνόμια, 
πού είχε ύποχρεωθή νά παραχωρήσει μέ τον 'Οργανικό Νόμο καί μέ 
τή Σύμβαση τής Χαλέπας. Φέρνει σά δικαιολογία, καθώς είπα, τό πώς 
τάχα τά νέα συστήματα δέν πέτυχαν καί τό πώς ή τάξη δέ θ’ άποκα- 
τασταθή, παρά μόνο μέ τήν κατάργησή τους καί μέ τό ξαναγύρισμα 
στο πριν από τό 1866 καθεστώς.

Στίς 25 τοΰ Νοέμβρη 1889 κατεβαίνει στά Χανιά ό Ρατίπ πασάς,
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έχοντας στην τσέπη τό σχετικό σουλτανικό φερμάνι, χωρίς νά έχη είδη
ση γι’ αυτό ή ωστόσο συνυπεύθυνη ευρωπαϊκή διπλωματία.

Οί Κρητικοί ακόυσαν με ανέκφραστη συντριβή καί κατάπληξη για 
τό φιρμάνι καί για τό περιεχόμενό του, μόνο σαν είχε κιόλας αρχίσει, 
νά μπαίνη σε πράξη. Καί ή πίκρα, πώς τους είχαν όλοι εγκαταλείπει 
στην τύχη τους, έγινε πιο βαθειά. Μην έχοντας καμμιά δυνατότητα 
για τότε μιας θετικής δράσης, περιορίζονται στην αποχή τους από τη 
διαχείριση των κοινών, κι έτσι δείχνουν, έστω κι αρνητικά, την απο
στροφή τους στον καινούργιο ζυγό Παραιτούνται ομαδικά από τις 
δημόσιες θέσες όλοι οί Χριστιανοί υπάλληλοι καί δε σιμα'ινουνε στίς 
κάλπες οί ψηφοφόροι τό Φλεβάρη τού 1890, για νά βγάλουν αντιπρο
σώπους.

Ή Πύλη πάλι, από τή μεριά της, αποφασισμένη οπωσδήποτε νά 
προχωρήση στο σκοπό της, αδιαφορεί γιά την παθητική αντίσταση 
τού Κρητικού Λαού, μη εξετάζοντας τί κινδύνους κλείνει καί γι’ αυτή 
τήν ίδια.

Μέσα σε μιά περίοδο πέντε χρόνων, ξεχειλισμένη από δυσπιστία 
κι αμοιβαίο μίσος άσπονδο, ανάμεσα στά δυο ντόπια στοιχεία, στέλνει 
ή Πύλη σειρά Τούρκους στρατιωτικούς, πού κυβερνούνε τό νησί κατά 
τό παλιό μισητό σύστημα, μέ στρατιωτικό νόμο καί με στρατοδικεία, 
πού δικάζουν καί καταδικάζουν αδιάκοπα.

Ή επανάσταση ξεθυμαίνει σιγά - σιγά κι ένα καθεστώς φόβου κι 
υποψίας στερεώνεται καί πάλι στό νησί.

Στήν αρχή τής φοβερής πενταετίας τής ιδιαίτερης πατρίδας μου, 
1890 - 1895, επί Τζεβάτ πασά, δεύτερου Τούρκου στρατιωτικού διοι
κητή τής Κρήτης, ύστερ’ από τό σήκωμα τών προνομίων,πού διαδέ
χτηκε τό Σακήρ καί τον άκλούθησε ό γιανιτσαρικώτερος άπ’όλους Μαχ- 
μούτ, γεννήθηκα στό Ηράκλειο, στίς 8/20 ’Ιουνίου 1890, άνατρά- 
φηκα μέσα στήν τρομοκρατία της κι έμαθα νά συλλαβίζω τά δοξασμένα 
εϊκοσιτέσσερα γράμματα.

Τό Γενάρη τού 1895 γίνονται στήν Κωσταντινούπολη οί φρικια- 
στικές σφαγές τών Άρμένηδων, όταν οχτώ χιλιάδες άνθρωποι, άοπλοι 
κι ανυπεράσπιστοι, βρίσκουν τό θάνατο κάτω άπ τό λεπίδι τών έξαλ
λων Ζεϊμπέκηδων, μόνο μέσα στήν Πόλη. 'Η κοιμισμένη κοινή γνώ
μη τών πολιτισμένων λαών τής Ευρώπης ξυπνάει πάλι στίς δώδεκα 
καί πέντε. Μέ τον τύπο καί μ’ όλα τ’ άλλα μέσα πού διαθέτει, εκφρά
ζει τον αποτροπιασμό της γιά τ’ ανήκουστα κακουργήματα ενός λαού, 
πού ξακολουθούσε νά ενεργή ομαδικά μέσα σε πρωτόγονη κι αμετακί
νητη φυλετική βαρβαρότητα.

Ή απήχηση από τις σφαγές τών Άρμένηδων ήτανε παγκόσμια
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και τ’ αυστηρά διαβήματα προς την Πύλη πολλά κι από παντοϋ.
Φόβος καί τρόμος έβασίλευε σ’ όλα τά σημεία της τουρκικής αυτο

κρατορίας, όπου εζοΰσαν ραγιάδες, πώς οι σφαγές τών Άρμένηδων 
ητανε τό προοίμιο μιας γενικής εξόντωσής τους.

Μπροστά στίς εναγώνιες έκκλησες τών δυστυχισμένων ραγιάδων, 
πού προκαλοΰνε πλήθος μεσολάβησες ισχυρών γιά τή σωτηρία τους- 
μπροστά στίς απειλές αντιποίνων' μπροστά στην απαίτηση τής παγκό
σμιας κοινής γνώμης νά παταχτούν ο! βαρβαρότητες, ή Πύλη μιά στιγμή 
τρομοκρατιέται. Καταλαβαίνει πώς ή ταχτική της κάθε άλλο παρά είναι 
χωρίς κίνδυνους καί μάλιστα θανάσιμους γιά την ύπαρξή της. Δίνει 
αυστηρές διαταγές στά όργανά της γι’ αλλαγή ταχτικής, καί, θέλοντας 
νά διάλυση τούς φόβους καί τών ραγιάδων καί τών άργοξυπνημένων 
προστατών τους, λαβαίνει διάφορα εντυπωσιακά κατά τή συνήθειά της 
καί σπασμωδικά μέτρα.

’Ιδιαίτερα γιά τήν Κρήτη, πού ή Πύλη έχει πικρή πείρα από τά 
κινήματα της, λαβαίνει ουσιαστικές άπόφασες.

Μέσα στήν ύπερκορεσμένη ατμόσφαιρα, ανακαλεί ξαφνικά τον Τούρ
κο στρατιαπικό διοικητή Μαχμούτ πασά καί στή θέση του διορίζει, τό 
Μάρτη τοϋ 1895, ένσ μήνα πριν από τά εγκαίνια τοϋ μητροπολιτικοΰ 
ναού τοϋ Άγιου Μηνά, τον Άλέξαντρο Καραθεοδωρή.

Ό Άλέξαντρος Καραθεοδωρής είχε κι άλλοτε διοριστή γενικός 
διοικητής τής Κρήτης κι είχε κατέβει στά Χανιά γιά λίγο τό Νοέμβρη 
τού 1878. Ήταν ό πρώτος Χριστιανός γενικός διοικητής, πού έστειλε 
ή Πύλη στο νησί, ϋστερ’ από τήν υπογραφή τής Σύμβασης τής Χαλε
πός. Κράτησε όμως τότε μόνο λίγες μέρες τό αξίωμα, γιατί εΰτύς ύστε
ρα διωρίστηκε υπουργός τών εξωτερικών τής Τουρκίας καί γύρισε στήν 
Πόλη.

Μέ τον έρχωμό τού Καραθεοδωρή στήν Κρήτη περνούν ci Κρητικοί 
απο την απόγνωση στήν αισιοδοξία, γιατί θέλουν νά πιστετίουν, πώς ή 
αλλαγή ταχτικής τής Πύλης δέ μπορεί παρά νά προοιωνίζεται καλά.

Στή ριμάδα τοΰΝικολή Μαρκάκη γιά τά εγκαίνια τοϋ Αγίου Μηνά, 
τούτα τά δειλά μά ξέχειλα συναιστήματα τής αισιοδοξίας αποδίδονται 
μέ ζωντάνια καί συγκίνηση. Ό απλοϊκός πατριώτης μεταμορφώνεται 
σε ποιητή, καί χαιρετίζει τον Καραθεοδωρή σάν τό Μεσσία, πού έρχε
ται νά σώση τήν Κρήτη, ίσα ίσα τήν ώρα πού ή καταστροφή της φαί
νονταν βέβαιη καί κοντινή.

’Αλλά τά πράματα δέν ήρθαν όπως τά περίμεναν οί απελπισμένοι 
Κρητικοί. Κι αν στήν πραγματικότητα ή λευτεριά τής Κρήτης βρισκό
τανε κοντά, γιά νά τή φτάσουν οί Κρητικοί έπρεπε νά περάσουν ακό
μα πολλές δοκιμασίες.
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Οί Τουρκοκρητικοί, πού, αντίθετα προς δ,τι περίμεναν τώρα οί 
Χριστιανοί, είχαν πιστέψει, πώς ή κατάσταση βάδιζε σταθερά στην 
ανασύσταση των γενιτσαρικών μεθόδων, δυσαρεστήθηκαν κι άποφασί- 
στηκε νά προβοϋνε σ’αντίμετρα, δήθεν έξω από την επίσημη πολιτική 
τής Πύλης. ’Ήτανε κι αυτό τό κόλπο εν’ από τά πολλά, πού εφάρμοζε 
ή Πύλη, κάθε φορά πού βρισκόντανε σε δυσχέρειες.

Οί μπέηδες των πόλεων από συμφέρον κι ό ξαγριεμένος όχλος, 
αστικός κι αγροτικός, από τυφλό φανατισμό, συνομωτοΰνε (τάχα κρυ
φά) νά τορπιλίσουνε κάθε προσπάθεια γιά δμαλότητα. ’Οργανώνανε 
παγκρήτιο τρομοκρατικό κομιτάτο, πού μ’ ένέδρες και δολοφονίες θά 
ματαίωνε κάθε λύση μέ συμβιβασμό καί θά διαιώνιζε την αναρχία.

Είναι χαραχτηριστικό τό πώς ή Πύλη, άμα πληροφορήθηκε γιά 
τό κομιτάτο, δεν έκαμε τίποτε, γιά ν’ άποτρέψη την οργάνωσή του. 
Κυκλοφορούσε μάλιστα ή φήμη, πώς δλα, ώς τις πιο μικρές λεπτομέ
ρειες, είχανε πηγή τους αποκλειστική τόν ίδιο τό στρατιωτικό διοικη
τή τής Κρήτης Μαχμούτ πασά, πού προηγήθηκε ά’μεσα στη θέση αυτή 
από τόν Άλέξαντρο Καραθεοδωρή.

Πολύ θλιβερό κι άποθαρρυντικό τό πώς οί Τουρκοκρητικοί, κα
θυστερημένοι καί μοιρολάτρες καθώς ήταν, έταύτιζαν την τύχη τους 
μέ τό ανελεύθερο κράτος των σουλτάνων, χωρίς νά έχουν τήν οξυδέρ
κεια νά βλέπουν, πώς είχανε ζωτικό συμφέρον κι αυτοί, δπως κι οί 
Χριστιανοί, νά γίνεται σεβαστός δ νόμος, αφού εξασφάλιζε καί τή δι
κή τους καλοπέραση. Επειδή οί Χριστιανοί ζητούσαν ευνομία, οί 
Τουρκοκρητικοί τήν άρνιούνταν, προσκολλημένοι στον πατροπαράδοτο 
μοιρολατρισμό καί σε κάθε λογής ανθελληνική κι άντιχριστιανική προ
κατάληψη.

Τό φτάσιμο τού Καραθεοδωρή, πού δ Νικολής Μαρκάκης τό πι
στεύει σωτήριο, αποδείχνεται πολιτική ενέργεια τής στιγμής χωρίς 
ιδιαίτερη σημασία.

Οί Τουρκοκρητικοί, μέ τόν ίδιο φανατισμό, πού πριν λίγα χρόνια 
άντιστρατεύτηκαν κι εξουδετέρωσαν τόν ’Οργανικό Νόμο καί τή Σύμ
βαση τής Χαλέπας, μέ τόν ίδιο καί τώρα παραμερίζουν κάθε σκέψη 
γιά μεταρρύθμιση, γιά δικαιότερη διοίκηση, γιά ίσοπολιτεία, γιά ανά
λογη προς τόν πληθυσμό των δυο στοιχείων κατανομή τών δημόσιων 
λειτουργημάτων. ’Αποκρούουν δηλαδή δλα κείνα, πού είχαν γίνει α
νάγκες τού καιρού, αναγνωρισμένες από τή διεθνή συνείδηση τών πο
λιτισμένων λαών, ανεξάρτητα από τήν πολιτική τών κυβερνήσεων.

*0 Καραθεοδωρής αναλαβαίνει τά καθήκοντά του κάτω από δυσ
μενέστατες συνθήκες τό Μάρτη τού 1895. Ή ύπαρξη τού εχθρικού 
προς τόν ελληνικό πληθυσμό τού νησιού σουλτανικοϋ φιρμανιοΰ, πού
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βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, τοΰ κρατεί δεμένα τα χέρια καί κάνει την 
παρουσία του σκιώδικη. ’Από την άλλη μεριά τό Κομιτάτο, πού στρέ
φεται αποκλειστικά ενάντιο σε κάθε ουσιαστική ένέργειά του, για την 
καλυτέρεψη τών πραγμάτων, δημιουργεί μια νόθη κι επικίνδυνη κα
τάσταση.

Κατορθώνει νά πείση τούς Χριστιανούς να μην απέχουν από τά δη
μόσια πράματα καί νά πάρουνε μέρος στις εκλογές τής Συνέλευσης. 
Καί τούτοι παραβλέπουν την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, μέ 
την ελπίδα, πώς οί ενέργειες τοΰ Καραθεοδωρή θά τελεσφορήσουν, 
καί τό κράτος τοΰ νόμου τελικά θά επιβληθή, για την εφαρμογή τής 
πολύπαθης Σύμβασης τής Χαλέπας.

Οί ελπίδες όμως άποδείχτηκαν φρούδες. 'Ο Καραθεοδωρής είναι 
βέβαια Χριστιανός κι “Ελληνας, άλλα καί υπάλληλος τής Πύλης. “Αμα 
πληροφορήθηκε, πώς στην καινουργιοεκλεγμένη συνέλευση βασίλευε 
σύγχυση, δπου άλλοι Χριστιανοί πληρεξούσιοι συντάσσανε νέο ψήφι
σμα για την ένωση μέ την 'Ελλάδα, κι άλλοι καταρτίζανε νόμους φαυ- 
λοκρατικούς σε βάρος τοΰ προϋπολογισμού, αντί ν’ αγωνιστή μέσα στη 
συνέλευση για τό καλύτερο, πείθοντας δημοκρατικά τούς άντιφρονοΰν- 
τες για τά χρέη τους ως έμπειρος διπλωμάτης καί γνώστης των παρα
σκηνίων, προτίμησε τό εύκολοπερο, καί διάλυσε τη συνέλευση πρόωρα 
καί σπασμωδικά, τριανταέξι μέρες υστερ’ από τη σύγκλησή της, δια- 
πράττοντας ανεπανόρθωτο λάθος.

Τά Σφακιά κι ό Άποκόρωνας επαναστατούν εύτύς καί στην άλλη 
Κρήτη επικρατεί μεγάλος αναβρασμός.

Ό Τρικούπης επιμένει στην «άψογη στάση» του, ενώ βρίσκεται 
στην τελευταία φάση τής σταδιοδρομίας του. Υποστηρίζει, πώς ή Κρή
τη πρέπει νά μείνη ήσυχη, άκλουθώντας κι αυτός τό βολικώτερο δρό
μο. Μεγάλος αριθμός πληρεξουσίων συμμορφώνεται μέ τις οδηγίες 
του. 'Αντιτάσσεται στά έπαναστατημένα διαμερίσματα κσί τ’ απομο
νώνει από την επίλοιπη Κρήτη.

Η Πύλη την «άψογη στάση» τοΰ Τρικούπη καί τη «νομιμοφρο
σύνη» των Χριστιανών πληρεξουσίων την παίρνει σαν έσχατη αδυνα
μία καί συνθηκολόγηση, κι ανασκουμπώνεται γιά νά χτυπήση δήθεν 
την ανταρσία στην αρχή της, αλλά ό σκοπός της είναι άλλος : Νά προ- 
χωρηση, υστερ’ από μικρή καθυστέρηση, στήν ολοκλήρωση τής άρσης 
τών προνομίων.

'Ο Καραθεοδωρής άνακαλιέται άδοξα καί στή θέση του στέλνεται 
ό ’Αρβανίτης Τουρχάν πασάς, πού φροντίζει, μόλις ήρθε, νά εξουσιο
δοτηθώ νά μή συγκαλέση τή συνέλεψη. Γι’ αυτό τό σκοπό προκαλεΐ 
καινούργιο σουλτανικό^φιρμάνι.
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Οι άλληλογροθοκοπούμενες ενέργειες τής Πύλης, πού όμως αφή
νουν νά φαίνωνται οί αληθινές της πρόθεσες, εξοργίζουν ακόμα πε
ρισσότερο τον Κρητικό Λαό κι οι ηγέτες του καταφεύγουν, (τώρα πού ή 
κοινή γνώμη τών λαών τούς παραστέκει), στούς προξένους των Δυνά' 
μεων, και σ’ έντονα διαβήματα ζητούν απ’ αυτούς νά έπέμβουν και νά 
δώσουνε λύση στο «Κρητικό Ζήτημα».

Οί κυβέρνησες, κάτω από τήν πίεση των λαών, δεν άκλουθοΰνε 
πια τήν πολιτική τής μή επέμβασης κι αυτό φαίνεται σέ πολλές περί- 
πτωσες. Οί στόλοι τους κατεβαίνουνε καί περιπολούνε στα κρητικά νε
ρά, έτοιμοι ν’ αγκυροβολήσουν καί ν’άποβιβάσουν αγήματα καί στρα- 
τέματα.

Οί έπαναστατημένες περιοχές παίρνουνε θάρρος κι από τις άλλες 
πλήθος αρματωμένοι κάθε τάξης καί ηλικίας τρέχουν καί κατατάσσον' 
ται στά σώματα τής λεγάμενης Μεταπολιτευτικής Επιτροπής καί προ- 
βαίνουνεσ’ αληθινά τολμήματα, δπως ή πολιορκία τού τούρκικου στρα
τού στού Βάμου.

Μόλις έγινε γνωστό στά Χανιά, πώς οί «γκιαούρηδες» επήραν τέ
τοιο θράσος κι αυθάδεια, ώστε νά χτυπήσουνε τον ταχτικό στρατό, οί 
συγκεντρωμένοι στά Χανιά Τουρκοκρητικοί αγρότες κι αστοί, φανατι
σμένοι από τούς μπέηδες, σκεδιάζουνε νά ξεκάμουν τούς αποκλεισμέ
νους μέσα στά τειχιά τής πολιτείας λίγους Χριστιανούς καί στις 12 
τού Μάη 1896 βάζουνε σε πράξη τό δολοφονικό τους σκέδιο. "Οσοι 
Χριστιανοί έχουν όπλα, πολεμούν από τά παράθυρα τών σπιτιών τους 
κι από τά μαγυζιά τους. Μαζί μέ τις δολοφονίες προβαίνουν οί Τούρ
κοι καί στήν πυρπόληση καί στο διαγούμισμα τών χριστιανικών συν
οικιών.

Τρεις μέρες έκράτησε τό κακό, ως πού έφτασαν οί στόλοι τών δυ
νάμεων στά κρητικά νερά καί σώθηκαν μέσα στή μεσοκαημένη πολι
τεία τών Χανιών, ό'σοι Χριστιανοί έμεναν ακόμα ζωντανοί.

Οί Ευρωπαίοι άργησαν πολύ νά ξυπνήσουν καί νά κινηθούν. Τώ
ρα δμως ή δραστήρια επέμβασή τους γιά τήν οριστική λύση τού κρη- 
τικού ζητήματος, ύστερ’ από τόσα σφάλματα πού δυνάμωναν τήν Πύ
λη' ΰστερ’ από τόση αναβλητικότητα καί διπλοπροσωπία, είναι πιά καί 
σίγουρη καί σύντομη.

“Ομως ήταν αργά πολύ γιά νά προληφτούν οί φοβερές σφαγές τών 
Τούρκων τής Σητείας τό τέλος τού Γενάρη τού 1897, δ γενικός ξεσπι- 
τωμός τών Χριστιανών πού άκλούθησε, καί τό πόγκρομ τών Χριστια 
νών τού 'Ηρακλείου στις 2ό Αΰγούστου τού 1898.

’Αλλά ας ξαναβροΰμε τό νήμα.
Στις 16 τού Μάη 1896 ξεβαρκάρει στά Χανιώτικα νερά δ απαίσιας
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μνήμης Άβδουλάχ πασάς, πού διαδέχτηκε τον Τουρχάν σά μουσίρης 
τής Κρήτης.

*0 Άβδουλάχ κατορθώνει νά λύση την πολιορκία τού Βάμου. Μά 
την ώρα πού φεύγει νικητής κι ικανοποιημένος, πώς άποκατάστησε το 
γόητρο τοΰ τούρκικου στρατού, προσβάλλεται από τούς επαναστάτες 
καί δοκιμάζει πολλές απώλειες.

Οί πρεσβευτές των Δυνάμεων προβαίνουνε σέ διαβήματα και κα
λούνε την προσοχή τής Πύλης στις συνέπειες, πού θά ’χουνε τυχόν 
καινούργιες ανωμαλίες στο νησί, ύστερ’ από τήν ενεργό τους επέμβα
ση. Κι ή Πύλη δίνει τις πιο καθαρές διαβεβαίωσες :

«Θ’ άνακαλέοη τον Άβδουλάχ καί θά ξετάση μέ κάθε επιείκεια τά 
ζητήματα των Κρητικών». ’Έτσι λέει, μά άντίς αυτό, τον δυναμώνει 
κάθε μέρα μέ καινούργιες Ινίσχυσες. ’Έχοντας κρυφές οδηγίες, ό Άβ- 
δουλάχ δέν κοιτάζει παρά πώς θά τις εφαρμόση τό ταχύτερο. Στέλνει 
δραστήρια στρατό καί χωροφυλακή σ’ δλους τούς σταθμούς καί τά κα- 
στέλλια τής στρατοκρατούμενης από τήν αρχή Κρήτης, πού τονώνουνε 
παντού τό ηθικό τών Τουρκοκρητικών καί προκαλούνε πλήθος αίματε- 
ρές σύγκρουσες κι επεισόδια.

Αυτές οί αυθαίρετες καί παράνομες ενέργειες τού Άβδουλάχ, ξεση" 
χώνουνε πιο πολύ τό επαναστατικό πνέμα. Άντίς νά τρομοκρατήσουνε 
τις καρδιές, τις κάνουνε πιο αποφασιστικές. Καί τό νησί, κάτω τώρα 
άπό τά βλέμματα τών ξένων, βρίσκεται πάλι άπ’ άκρη σ’ άκρη στο πόδι.

"Υστερ’ άπό τον Καραθεοδωρή, πού οί καλές του πρόθεσες δέν 
έτελεσφόρησαν, τον Τουρχάν καί τον Άβδουλάχ, πού χειροτέρεψαν μέ 
τά βίαια μέτρα τους τήν κατάσταση, καί ενώ ή δράση τού Κομιτάτου 
γίνεται δλο κι εντονώτερη, ή Πύλη, κάτω άπό καινούργια έντονη πίε
ση τών Δυνάμεων, διορίζει γενικό διοικητή Κρήτης τον άπό τή Σκό
δρα Σερβοκροάτη καί Χριστιανό Γεώργιο Βέροβιτς πασά, πού άποδεί- 
χτηκε ειλικρινής φιλέλληνας καί ηπλοκρητικός μέ τήν παραπέρα λαμπρή 
συμπεριφορά του.

Ό Γ. Βέροβιτς, πρώην Γενικός Διοικητής τής αυτόνομης Σάμος, 
πού άναφέρεται στή ριμάδα τών εγκαινίων μέ «άντιπρόσωπο» στο 
'Ηράκλειο, κατέβηκε στά Χανιά στις 19 ’Ιουνίου 1896 ύστερ’ άπό τήν 
άνάκληση τού Καραθεοδωρή. Ένώ προσπαθεί νά ξαναφέρη τή νομι
μότητα κι έχει καλέσει τούς πληρεξούσιους νά τού κάμουν πρότασες 
γιά τά αίτήματά τους, οί σφαγές, οί διαρπαγές κι οί σύγκρουσες μέ 
τον ταχτικό στρατό εξακολουθούν, κι ό Άβδουλάχ, όχι μόνο δέν έχει 
άνακληθή, παρά βρίσκεται σε μεγαλύτερη δράση κι έ.νισχύεται.

Μέσα σ’ αυτή τή σύγχυση, οί Ευρωπαίοι, πιεσμένοι άπό τήν κοι
νή γνώμη τών λαών, καί έχοντας διαπιστώσει μέ τήν πείρα, πώς άπό
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διαπραγμάτευσες μαζί μέ την επίσημη Τουρκία δεν μπορεί να βγή τί
ποτα, άφοϋ οί συμφωνίες υπογράφονται για νά μη τηρηθούν, αναθέ
τουν στους πρεσβευτές τους στην Πόλη, νά καταρτίσουν αυτοί πια το 
Σύνταγμα τής μελοντικής Κρητικής Πολιτείας, λαβαίνοντας υπ όψη 
καί τα αιτήματα τών Κρητικών καί τις άντίρρησες τής Πόλης, καί νά 
τό προτείνουν ύστερα στους Κρητικούς καί στην Πόλη.

Τό Σύνταγμα καταρτίζεται κι ή Πόλη, τρομοκρατημένη από τη διε
θνή εξέγερση γιά τις σφαγές των οχτώ χιλιάδων Άρμένηδων στην 
Πόλη πού άνάφερα, τό αποδέχεται. Τό αποδέχονται κι οί πληρεξού
σιοι τής Κρητικής Βουλής. Έχει δεκατέσσερα άρθρα καί μιά σημείω
ση, πού θεσπίζουν την αυτοδιοίκηση καί τη δικαιότερη διακυβέρνηση 
τού νησιού.

Τά γεγονότα γίνονται παντού γνωστά μ’ ανακούφιση. Οί Κρητικοί 
πρόσφυγες, πού χρόνια τώρα τρώνε τό πικρό ψωμί τής εξορίας, εμπι
στεύονται κι ετοιμάζονται νά γυρίσουνε στά σπίτια τους. Σ’ ό'λο τό 
νησί ό γυρισμός τών προσφυγών καί τό ξαναζέσταμα τών εστιών γί
νεται κανονικά. Τό κεντρικό, τό μεγαλύτερο καί πιο πυκνοκατοικημένο 
διαμέρισμα τής Κρήτης, ό σημερινός νομός Ηρακλείου, έπεσε στη 
Μεγάλη Βρεττανία, δταν οί Μεγάλες Δόναμες μοίρασαν μεταξύ τους 
την Κρήτη, γιά νά την κάμουν κατοχή. Κι ενώ σ’ δλη την άλλη Κρή
τη ή εγκαινίαση τών Μεταρρυθμίσεων τού νέου χάρτη, πού είχαν ετοι
μάσει οί Δόναμες, έγινε χωρίς ν’ άνοιξη ρουθούνι, σιό βρεττανοκρα- 
τουμενο διαμέρισμα, μέ τη διπλοπρόσαιπη πολιτική τών Βρεττανών 
αντίκρυ στούς Χριστιανούς καί στούς Τούρκους, καί μέ την ενθάρρυν
ση τών Τούρκων στά κρυφά, συμπληρώθηκε τό φοβερό κι ανήκουστο 
κακούργημα, νά κατακρεουργηθούν απάνω από δχτακόσοι άφωπλισμέ- 
νοι Χριστιανοί, πού πίστεψαν, πώς οί Μεταρρύθμισες θά μπαΐναν ο
μαλά σ’ εφαρμογή, αφού βρίσκονταν τά πράματα κάτω από την εγγύη
ση τών Ευρωπαίων, καί κατέβηκαν λίγες μέρες πριν στον τόπο τους.

Ή Σφαγή τούτη τού 'Ηρακλείου, πού έμεινε μέ τ’ όνομα «ή Με
γάλη Σφαγή», καί πού μπορούσε μ’ έ'να τίποτα νά προληφτή, μά οί 
Εγγλέζοι τήν έπροκάλεσαν, γιά νά μπορέσουν νά έκμαιέψουν από τούς 
άλλους Ευρωπαίους εξουσιοδότηση γιά γενική κατοχή «προς άποκατά- 
στασιν τής τάξεως», αλλά δέν τό κατώρθωσαν, ήταν ή τελευταία απαί
σια σελίδα τής τούρκικης κυριαρχίας απάνω στήν Κρήτη.

Τόση ήταν ή απήχηση τής Σφαγής αυτής στο εξωτερικό, τρία χρό
νια μόλις ύστερ’ από τίς σφαγές τών Άρμένηδων, ώστε ή λύση δέ 
μπορούσε πιά ν’ άναβληθή. Οί Ευρωπαίοι κινήθηκαν Ιπί τέλους δρα
στήρια. Οί συγκαλυμμένες αλλά πασίγνωστες βλέψες τών Βρεττανών 
παραμερίστηκαν, κι οί Μεταρρύθμισες, πού θέσπιζε δ νέος χάρτης.
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μπήκανε σε πράξη : Στις 9 τοΰ Δεκέμβρη 1898 αποβιβάστηκε στη Σού- 
δου ό πρώτος ύπατος αρμοστής τής Κρητικής Πολιτείας πρίγκηπας 
Γεώργιος, σαν έντολοδόχος τών τεσσάρων Δυνάμεων.

Θεώρησα χρήσιμη την κάπως έχτενέστερη ιστορική τούτη ανασκό
πηση τών γεγονότων, πρώτο, γιατί μ’ αυτήν μπαίνομε στο κλίμα τής 
πολυτάραχης εποχής, που μόνο μέ τή γνωριμία της θά μπορούσαμε ν’ 
άξιολογήσωμε τό λαϊκό στιχούργημα σωστά, και δεύτερο, γιατί τά πε
ριστατικά τής στερνής αυτής φάσης τής επικατάρατης τουρκικής κυ
ριαρχίας στήν Κρήτη, δεν έχουν ακόμα μελετηθή κι ε!ν’ άγνωστα στους 
πιο πολλούς.

’Από προσωπική μου θύμηση σημειώνω, πώς στις 2 τοΰ Φλεβάρη 
1897 φεύγαμε μέ πλήθος άλλο Ηρακλειώτες πρόσφυγες γιά τή Σάμο. 
Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει ή κατοχή τοΰ νησιοϋ από τις Δύνα- 
μες και τήν Ελλάδα, ΰστερ’ από τις σφαγές τών Τούρκων από τούς 
Χριστιανούς στή Σητεία. Τό βαπόρι πού μας πήρε, μέ πλαστά χαρτιά 
καί μεγάλους κίνδυνους, ήτανε τής εταιρείας Lloyd Austriaco. Άπό 
τό κατάστρωμα, δπου μας είχαν σωριάσει σά σαρδέλλες, (ή θάλασσα 
ήταν ήσυχη), βλέπαμε στήν πρώτη θέση τό γενικό διοικητή Γεώργιο 
Βέροβιτς, πού μέ τήν οίκογένειά του έφευγε κι αυτός άπό τήν Κρήτη 
γιά τό Βαθιί. Μάθαμε πιο υστέρα, πώς ό Βέροβιτς έφευγε φιλελληνι- 
κώτατα, γιά νά διευκολύνη τήν παραπέρα πρόοδο, γι’ αποκατάσταση 
αυτονομίας στήν Κρήτη κι ή Κρητική Πολιτεία τον ετίμησε γι’ αυτό.

Μείναμε τότε στή Σάμο ίσα - ’ίσα ένα χρόνο κι υστέρα περάσαμε 
στήν ’Αθήνα γι’ άλλον ένα χρόνο προσφυγιάς.

Ήταν ή δεύτερη, φορά, πού σ’ ηλικία νηπιακή ακόμα, ξεπατριζό· 
μουνα γιά δυο χρόνια μέ τούς δικούς μου, δοκιμάζοντας τις συνέπειες 
τοΰ σπαραγμού τής ιδιαίτερης πατρίδας μου, γιά τή λευτεριά. Ό πρώ
τος ξεσπιτωμός τής φαμίλιας μου, στή διάρκεια τής ζοϊής μου, γίνηκε 
τό καλοκαίρι τοΰ 1896 καί κράτησε τρεις μήνες, γιατί βιάστηκε 6 πα
τέρας μου νά μάς γυρίση πίσω, μέ τή φρούδη ελπίδα, πώς θά γαλή
νευαν τά πράματα. Μά σε λίγους μήνες ξαναξωριζόμαστε.

Τά 1889, πριν γεννηθώ, ή φαμίλια τοΰ πατέρα μου, μέ λιγώτερα 
μέλη τότε, κατάφυγε καί τότε στήν ’Αθήνα γιά ένα σωστό χρόνο. Ό 
πατέρας μου, άπό τό 1866,[όταν ήτανε δεκατριών χρόνων, καί πέρα, εκ
πατριζότανε ταχτικά στούς καιρούς τών ταραχών καί τών φόβων Στή 
διάρκεια μιάς τέιοιας προσφυγιάς πήρε απολυτήριο άπό τ’ δνομαστό 
γυμνάσιο τής Πλάκας μέ γυμνασιάρχη τον ’Αριστείδη Κυπριανό. Θαύ
μαζε τον Κυπριανό, δ'πως τον θαύμαζε κι ό ’Αλέξαντρος Πάλλης.

’Από ζωηρή προσωπική μου θύμηση σημειώνω, πώς παραβρέθηκα
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στη θρόνιαση τού 'Αγίου Μήνα. Κάποιος (δέ -θυμούμαι ποιος ήτανε) 
μέ σήκωνε ψηλά στα χέρια του, για νά βλέπω. Θυμούμαι καλά τό μη
τροπολίτη Τιμόθεο Καστρινογιαννάκη, μέ τό πελώριο παράστημα και 
τη μεγαλόπρεπη εμφάνιση, νά ίερουργή μέ πλήθος δεσποτάδες, όλους 
στα χρυσά. Θυμούμαι, πώς, μέ όλα τά παρά δυο μήνες πέντε μου χρό
νια, μετείχα στην χαρούμενη διάθεση πού επικρατούσε.

’Ακριβέστατη καί μ’ όλα τά καθέκαστα περιγραφή των εγκαινίων 
τού 'Αγίου Μηνά έχομε στην εφημερίδα «Ηράκλειον», πού έβγαζαν 
εκείνα τά χρόνια στο 'Ηράκλειο οί Στυλιανός Μ. ’Αλεξίου καί ’Αντώ
νιος Δ. Βορεάδης. Ή περιγραφή είναι συνταγμένη από τό δεύτερο, 
γιατί γίνεται σ’ αυτήν ιδιαίτερη μνεία καί τού ίδιου καί τής κατοικίας 
του, σεμνά βέβαια κι αντάξια σοβαρού προσώπου.

Θά ’πρεπε νά δημοσιευτή εδώ στο ακέραιο ή περιγραφή τής ντό
πιας εφημερίδας, όπου βρίσκομε τό πριν από εξήντα χρόνια Κάστρο, 
μέ τήν κοινωνία του, τούς προύχοντες καί τή νεολαία του, δοσμένη μέ 
πρόσωπα καί πράματα σε πλέρια φλέγόμενη δράση. ’Αλλά ή μεγάλη 
της έχταση μάς υποχρεώνει νά περιοριστούμε στή διαπίστωση, πώς 
ή Ριμάδα τού Μαρκάκη δίνει μέ ακρίβεια τά πιο σπουδαία στοι
χεία της.

'Όπως αναφέρει ρητά ό Μαρκάκης στο στίχο 225 τής Ριμάδας του, 
οί πληροφορίες πού μάς δίνει βρίσκονται καί «στήν εφημερίδα». ’Άρα, 
κατά τό συλλογισμό του, είναι σωστές. Δέ θά βγάλωμε τό συμπέρα
σμα, πώς ή Ριμάδα έχει πηγή της τήν εφημερίδα, αφού τούτη δίνει 
καί πράματα, πού δέν τά βρίσκομε σ’ εκείνη, παρά θά δεχτούμε, πώς 
κι οί δυο πηγές είναι άμεσες κι αν συμπέφτουν, τούτο χρωστιέται σιήν 
πιστή απόδοση των πραγματικών περιστατικών.

Στο Ηράκλειο έβγαινε τότε καί δεύτερη βδομαδιάτικη εφημερίδα 
μέ τίτλο «ό Μίνως» κι εκδότη τον Χατζή Πέτρο Λιδάκη. Μ’ όλο πού 
προσπάθησα, δέν κατώρθωσα νά βρώ τό σχετικό μέ τή θράνιαση φύλ
λο της.

Θά μπορούσε νά ρωτήση κανένας, πώς ή διοίκηση ά'φησε τό χρι
στιανικό στοιχείο νά χτίση μιά τέτοια εκκλησία, αφού τον καιρό τής 
εγκαθίδρυσής της δεν άφησε ούτε τήν προνομιούχα σιναϊτική Άγιά 
Κατερίνα στά χέρια τών ραγιάδων, (τήν έκρινε μεγαλύτερη από τό πρέ- 
πον !), αλλά ξαπόστειλε τούς Σιναΐτες στον "Αγιο Ματθαίο καί στον 
πληθυσμό παραχώρησε μόνο τή μικρή Πανιάνασσα (άργόιερα παλαιό 
"Αγιο Μηνά) καί πάλι μέ πολλά βάσανα.

Τώρα δχι μόνο τούς επιτρέπει νά ξεκινήσουν τά σκέδια γιά τό χτί
σιμο μεγαλόπρεπης μητρόπολης, άλλά καί βρίσκεται Τούρκος, πού δέ
χεται πληρωμή καί παραχωρεί οικόπεδο γι’ αύτό τό σκοπό, δίπλα -
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δίπλα μάλιστα στο τζαμί τής Άγια Κατερίνας και στον ετοιμόρροπο 
από τό σεισμό τοΰ 1856 μικρό Άγιο Μήνα.

Άς σημειώσωμε, πώς άμα παραχωρήθηκε 6 Μικρός "Αγιος Μηνάς 
(Παντάνασσα) στους ραγιάδες, σηκώθηκε μεγάλο ζήτημα από τούς φα
νατικότερους καί μισελληνικώτερους Τούρκους, επειδή τάχα ή εκκλη
σία βρισκότανε πολύ κοντά στό τζαμί τής Άγια Κατερίνας, πράμα πού 
τό απαγορεύει τό Κοράνι!

Την απάντηση στό ρώτημα τούτο τη δίνει ή ιστορία : "Υστερ’ από 
τόν Κριμαϊκό Πόλεμο (1853 - 1856), παρ’ δλο πού κατά τά άλλα οί 
Άγγλογάλλοι έπαιξαν σ’ αυτόν ελεεινό καιροσκοπικό ρόλο, συμμαχών
τας μέ τούς Τούρκους ενάντια στούς Ρώσσους, προστάτες τότε τής 
’Ορθοδοξίας καί των Αγίων Τόπων, καί παρά τη μακρόχρονη κατοχή 
πού έκαμαν στη σύμμαχο τής Ρωσσίας Ελλάδα, δμως, υστερ’ από τη 
σύναψη τής συμμαχίας, υποχρέωσαν την Τουρκία ν’ αναγνώριση επί 
τέλους στούς ραγιάδες της τ’ ανθρώπινα δικαιώματα καί την άνεξιθρη- 
σκεία. Μέσα στη συνθήκη τού Μάρτη 1854 πού κλείστηκε ανάμεσα 
στούς Άγγλογάλλους καί τούς Τούρκους, γίνεται ρητή μνεία γι’ αυτό 
κι δ Σουλτάνος Άβδούλ Μετζίτ εκδίδει πανηγυρικό διάταγμα, (τό ό
νομαστό Χάττι - Χουμαγιούν), πού μ’ αυτό κυραινει τό σχετικόν δρο 
τής συνθήκης, κι’ αναγνωρίζει τ’ ανθρώπινα δικαιώματα καί τήν άνε- 
ξιθρησκεία.

Είναι ενδιαφέρουσες οί συνέπειες τής δημοσίευσης τοΰ Χάττι - Χου
μαγιούν στήν Κρήτη. Πολλοί κρυφοχριστιανοί, πού είχαν ως τότε 
κρατήσει μυστικά τήν πάτρια θρησκεία, βγαίνουνε στούς δρόμους καί 
διαλαλοΰνε θριαμβευτικά, πώς δεν είναι Μουσουλμάνοι. Στό χωριό 
Πισκοπή τής Πεδιάδας οί κρυφοχριστιανοί κάνουν ολόκληρη διαδή
λωση καί τρέχουνε στις εκκλησίες, χτυπούνε τις καμπάνες καί κάνουνε 
κατανυχτικές δοξολογίες. Ή Τούρκικη διοίκηση ξυπνά τότε, καί, κατά 
τή συνήθειά της, παίρνει πίσω τις υπογραφές της, τσαλαπατεϊ τις συν
θήκες, καί κηρύχνει άμείλιχτο πόλεμο στούς κρυφοχριστιανούς, απα
γορεύοντας μέ τήν ποινή φυλάκισης, εξορίας καί κρεμάλας, όλους πού 
θά γύριζαν στό Χριστιανισμό.

"Οπως καί νά ’ναι τό Χάττι - Χουμαγιούν ετηρήθηκε ως προς τούς 
Χριστιανούς, πού είχαν τώρα τό δικαίωμα νά χτίζουν εκκλησίες οπου
δήποτε κι όσοδήποτε μεγάλες. Τό παλιό καί δικαιολογημένο όνειρο 
των 'Ηρακλειωτών, ν’ άποχτήσουν εκκλησία κεντρική καί ανάλογη μέ 
τόν πληθυσμό τής πολιτείας, μπορούσε νά πραγματοποιηθώ κι ή εκ
κλησία θεμελιώθηκε στις 25 τοΰ Μάρτη 1862. Οί τοίχοι σηκώθηκαν 
ως τέσσερα μέτρα κι οί δουλειές διακόπηκαν στις 31 ’Ιουλίου 1866, 
γιατί ή μεγάλη επανάσταση είχε ξεσπάσει. Οί δουλειές ξεκίνησαν πάλι
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στις 17 τοϋ Γενάρη 1883 και σε δώδεκα χρόνια τελείωσαν. 'Η μητρό
πολη θρονιάστηκε στις 16 τοΰ ’Απρίλη 1895.

Μέ βεβαίωσαν ηλικιωμένοι συμπολίτες μου, πώς, δπως θυμούνται 
καλά, πλήθος Χριστιανών εκκλησιάζονταν ώς τότε στο ύπαιθρο, στα 
γύρω από το μικρό “Αγιο Μηνά στενοσόκακα. Οί οικογενειάρχες έρ
χονταν μέ τά καλά τοις, τραβώντας τις γυναίκες καί τά παιδιά τους, 
κι έπιαναν θέση μέσα στους δρόμους. Άν ό καιρός ήτανε καλός, δλα 
πήγαιναν καλά. 'Ο κόσμος μπορούσε τουλάχιστο ν’ άκοΰη άπ’ τ’ ανοι
χτά παράθυρα καί τις πόρτες τής εκκλησίας τά γράμματα καί τις ψαλ
μωδίες. ’Αλλά σαν έβρεχε κι έκανε κρύο, τό πράμα άλλαζε. 'Ο κόσμος 
έμενε στα σπίτια του, καθώς αναφέρει κι’ ό Μαρκάκης, κι αυτό απο
τελούσε βαρύ αμάρτημα.

Μόλις άρχισε τό θεμέλιωμιι τού Άγιου Μηνά, οί Τούρκοι τής πο
λιτείας, πολυαριθμώτεροι από τούς Χριστιανούς, ζήλεψαν καί φιλοτι- 
μήθηκαν νά χτίσουν κι αυτοί μεγάλο τζαμί, σ’ αντιστάθμισμα τού χτι
ζόμενου Αγίου Μηνά. Άνάθεσαν λοιπόν στον ίδιο μηχανικό, πού ’χε 
κάμει τά σχέδια τοΰ Αγίου Μηνά, τον Ήπειρώιη Αθανάσιο Μούση, 
πού έμενε μόνιμα στο 'Ηράκλειο, κι έκαμε καί τά σχέδια τού καινούρ
γιου Βεζίρ - τζαμιού, πού θά χτιζόταν στη θέση τοΰ γκρεμισμένου στύ 
σεισμό τής 30 Σεπτεμβρίου 1856 παλιού Βεζίρ - τζαμιού.

Τό Βεζίρ - τζαμί, ό σημερινός Άγιος Τίτος, στη θέση πού ήταν 
καί παλαιά ή χριστιανική μητρόπολη τοΰ Αγίου Τίτου, είναι τό μόνο 
τέμενος στο 'Ηράκλειο, πού χτίστηκε από μιάς αρχής γιά νά γίνη τέ
τοιο, καί πού δεν προϋπήρξε χριστιανική εκκλησία. Τούτο αποδείχνε
ται κι από τις ιστορικές μαρτυρίες, αλλά κι από τον αλλοπρόσαλλο προ
σανατολισμό του, πού αγνοεί ανατολή καί δύση κι άκλουθά μουσουλ
μανικές υπόδειξες.

Τό τζαμί ώνομάστηκε αρχικά Βεζίρ - τζαμί, δηλαδή τζαμί τοΰ Βε
ζίρη, σε δόξα τού καταχτητή τοΰ Χάνδακα (Ηρακλείου) Γαζή Άχμέτ 
Κιοπρουλή, γιατί ήτανε ό επισημότερος ναός τής πολιτείας καί επί 
αιώνες καθεδρικός ναός πρώτα τών ορθοδόξων κι ύστερα τών Βενετών.

'Ο Αθανάσιος Μούσης, έχτός από τό μεγάλο 'Άγιο Μηνά καί τό 
καινούργιο Βεζίρ - τζαμί, εσχεδίασε καί τό μεγάλο στρατώνα τού Ηρα
κλείου (Κισιλάς), απάνω στά θεμέλια τών βενετσιάνικων στρατώνων 
τού Αγίου Γεωργίου (Quartiere di San Giorgio). Ό Κισιλάς έχει 
ανακαινιστή μερικά χρόνια πριν από τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καί 
στεγάζει τή Νομαρχία, τά Δικαστήρια, τις οικονομικές υπηρεσίες καί 
πολλά άλλα δημόσια γραφεία.
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"Ολα τοΰ κόσμον τα πουλιά, αηδόνια και παγώνια, 
αρχίζετε μέ τη χαρά νά κελαηδήτε δλα.

Σήμερα που θά παίξουνε τ’ άγιου Μήνα οΐ καμπάνες, 
νά τρεξουν δλ’ οι Χριστιανοί στην έκκλησά να πάνε.

Παίζου[ν] οϊ καμπάνες σήμερο μέ μιά χαρά μεγάλη 
κι οπού 'ναι ένας Χριστιανός τοΰ πρέπει γιά νά πάη.

"Ολης τσή νήσος τά χωριά έχουνε καλεσμένα 
νά έλθουν, που θά ύψωθή τ’ άγιου Μηνά ή σημαία.

Έατείλανε εγκύκλια σ’ δλα τά δημαρχεία 
και τά τοιχοκολλήσανε στσή Κρήτης τά χωρία.

Και γράφουν, πώς ή θρόνιααη τ’ Άγιοΰ Μηνά θά γίνη· 
κι είδοποιοΰμεν παραμπρός, δχι την ώρα κείνη.

Tool δεκαέξε τ’ Άπριλιοΰ, γράφουν, νά συναχτούνε’ 
άπού 'χει ευχαρίστηση στη χώρα νά βρεθούνε.

Tool δεκαέξε τ’ Άπριλιοΰ, πού ’ναι των Μυροφόρων, 
νά έλθουν, που θά θρονιαστή τ’ άγιοΰ Μηνά δ θρόνος.

Στά χίλια οκτακόσια εξήντα δύο έτος 
έθηκε τό(ν) θεμέλιον Διονύσιος δ πέμπτος.

Άμοναχός του ήβαλε πηλό με τό χαλίκι
και ήπ[χ]ιασε κα'ι τό σφυρί και ήκαμε τό(ν) κτίστη.

Κι ώς τώρα εγενήκανε έτη τριάντα τρία 
που κτίζετ’ άγιος Μηνάς μέσα στην πολιτεία.

Κι άποϋ την Πόλη εστείλανε κι έφέραν άρχιτέκτον’ 
έννέα αήνες παρα(μ)πρός επόθανε δφέτος.

ΟΙ ΚαατρινοΙ έτοιμάζουνται γι’ αυτό τό πανεγύρι’ 
καθένας συλλογού(ν)τονε πώς θά ’χη μουσαφίρη.

Σπίθια, σοκάκια και τσαρσά τώρα μορφίοαν δλα, 
τώρα που ξετελεύτηκε “Αη Μηνάς στη χώρα.

Πό θάλασσα κι από στερ[γ]ιά, τρακόαα μιλιά (άλ)λάργο, 
φαίνεται "Αγιος Μηνάς, θαρρώ δέν κάνω λάθος.

Τρακόαα μιλιά πό μακρά, άμα φανή ή χώρα, 
φαίνουνται τα καμπαναρ[γ]ιά τ’ Άγιοΰ Μηνά τό δώμα.
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Σαν τ’ άστρο πού ’ναι λαμπηρό, καί λεν ’Αποσπερίτη, 
έτσά ’ναι κι “Αγιος Μήνας, μέγας ναός τσή Κρήτης.

’’Εχει κολάννες δώδεκα, την έκκλησά στηρίζουν 
τσοί δώδεκα απόστολους, αυτούς προεικονίζουν.

Εϊν’ οϊ μεγάλες τέσσερεις, ώς ευαγγελίατάδες,
δίχως εκείνες που βαστούν των γυναικών τσ ό(ν)τάδες.

Έβγαλανε διαταγή, τά μαγαζά να κλείσουν, 
ιά ’ναι τρεις μέρες αφαλικτά, κανένα μην ανοίξουν.

Για τη μεγάλην εορτή άπού θά νά ’χη ή χώρα 
οήμερο θά ξεχάσωμε τά έξοδά μας δλα.

Σήμερο "Αγιος Μηνάς θά νά ’χη λειτουργία 
χαρά μεγάλη βρίχνεται μέσα στή(ν) πολιτεία.

Καλλιά ’τόνε νά πόμενε τού χρόνου γιά vd γένη, 
γιατ’ ή χρονιά ή φετινή είναι δυστυχισμένη.

ΙΊολλοι καημένοι έχουνε φχαρίατηση γιά νά ’ρθουν, 
άμά δέν έχουν νά βαστούν μηδέ κερί γιά ν’ αψουν.

Στά χρόνια πού έκτίζουντο τούτο τό μοναστήοι, 
ή πλιά χερότερη χρονιά ή φετινή έγίνη.

Κι ήτον καλλιά νά πόμεναν τού χρόνου νά θρονιάσουν, 
τά δώρα τά έφετινά διπλά νά τά συνάξουν.

Μ’ αφού έποφασίσανε και τό ’παν οί έμφόροι 
καί πόγραψεν ό πρόεδρος καί δλοι οί έμποροι,

πρέπει γιά νά θρονιάσωμε τούτο τό καλοκαίρι 
καί οποίος έχει τάσιμο, δντε (μ)πορ’ 3ς τό φέρη.

Καθημερινώς πληθαίνοννε οι Χριοθιανοί στο Κάστρο 
καί πέφτει (μ)πλιό στενόχωρα ή έκκλησά ή κάτω.

"Αμα θά τύχη έορτή, στενή ν’ ή εκκλησία' 
στά απίθια μας πομένομε κι έχομεν αμαρτία.

Είναι πολλές οί αφορμές των Καστρινών στή Χώρα 
καί πρέπει νά θρονιάσωμε κι ας λείπουνε τά δώρα.

Είναι πολλές οί αφορμές, μεγάλες οί αίτιες, 
γι’ αυτό έτελειώσαμε τ’ άγιου τς εργασίες.

Πόσοι πολίτες είχανε τς ελπίδες [τως] οί καημένοι 
νά τύχουνε στή θρόνιαση, τώρα ν’ αποθαμένοι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:34 EEST - 54.161.213.156



Ριμάδα για τή Φρόνιαση τής Μητρόπολης τοΰ 'Αγίου Μηνά 121

Δίχως ετούτες τς αφορμές κι αιτίες (μ)πλιό ας πάψουν, 
ή έκκληοά τελείωσε, πρέπει νά τη θρονιάσουν.

Λοιπόν έποφασίσανε τον φετινόν ’Απρίλη 
η θρόνιαοη τ’ Άγιοΰ Μηνά καλά ’ναι (μ)πλιό νά γίνη.

'Ο Μάρτης έχει τη χαρά, άπού ’ρθεν ό μουχίρης 
κι ’Απρίλης, που θά θρονιαστη τό μέγα μοναστήρι.

Τή(ν) Κυριακή, τάς ένδεκα, άρχιζαν οΐ καμπάνες 
και τρέχουν ολ’ οί Χρισθιανοί οτήν έκκληοά νά πάνε.

“Ανθρωπος συγκινού(ν)τονε μέσα στην εκκλησία 
νά βλέπη τόσους Χρισθιανούς πού ’ρθαν στη λειτουργία.

"Ω Θέ μου, και στερέωνε όλη τη Χρισθιανόιη 
κι όσοι έκαταβάλανε σε τούτη την κοινότη.

Καθένας δ,τι [έ]δώρισε ας είναι ψυχικό (ν)του 
μά δέ μπορώ τοΰ καθενούς νά λέω τό χωριό (ν)του.

Μόνο ό Αύτοκράτορας σουλτάν Άβδούλ Άζίζης 
λοΐζα τετρακόσια στον “Αγιον δωρίζει.

Στο χτήρι ξωδευτήκανε, στ’ Άγιου Μηνά τή χάρη, 
στη Χώρα τοΰ θαυματουργού, άπού ’ναι καβαλλάρης.

“Αη - Μηνά θαυματουργέ, πρωτεύουσα τοΰ Κάστρου, 
ξεμήατευγε ταοι χρισθιανούς στη χάρη σου γιά νά ’ρθονν.

Ξεμήστευγε τσοί χρισθιανούς, δώσ’ τως ελευθερία, 
αυτούς άπού ’ναι στά χωριά καί μές στην πολιτεία.

Ξεμήστευγε τσοϊ χρισθιανούς τοΰ κόσμον και τσή Κρήτης 
καί όσοι σε πιστεύγουνε, αν είν κι άπ' άλλη πίστη,

Τ' Άγιοΰ Μηνά ή τελετή καί ή μεγάλη δόξα 
δέν τό πίατευγ' άλλοΰ ποθες γιά νά γενήκαν τόσα.

Έψάλλανε μέ μουσική καί στή δοξολογία, 
έγίνηκε με τό στρατό μεγάλη άλιτανεία.

"Ως έκατό τριάντα δυο παπάδες άκλουθοϋνε, 
μά μόνο οί τριαντατρεϊς από συλλειτουργούνε.

’Εκεί τον κι άρμενόπαπας, διάκοι κι άρχιμανδρίτης, 
γουμένοι καί έπίσκοποι καί δ μητροπολίτης.

Τ’ Άγιου Μανθαΐο δ έξαρχος, άγιος οίκονόμος’ 
μά κείνοι υποτάσσονται είς τοΰ Σινά τό όρος.
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Ήλθε καί τηλεγράφημα, τη νύκτα, όνο ή ώρα, 
πώς έρχετ’ 6 διοικητής ώς το πρωί στη χώρα,

στη χάρη τοϋ 'Αγιον Μηνά για νά πανηγυρίση.
Θέ μον, και δίδε τον ζωή, χρόνονς πολλούς νά ζήση !

Πρώτοι πού πάνε τό πρωΐ, φτάνον στή(ν) προκυμαία, 105
Άσάν παχιάς κι ό Γεωργής ό άρχιγραμματέας.

Φτάνον κι οι αξιότιμοι εξε αντιπρόσωποι' 
τσοί στέλνει ή κοινότητα και ή σεβάσμιό τη.

Κατόπι συναχτήκανε έμποροι και προξένοι,
ή μουσική και ό στρατός και τόνε συνεπαίρνει. 110

ΙΊολλοι ιόν εχαιρέτιξαν μ’ άγάν&ια φορεμένοι, 
σύστημα ευρωπαϊκό — τιμή πολλή τοΰ φέρνει.

Όμάδι με τή μουσική ώς τό σαράγιο φτάνουν.
’Ολίγη ώρα ήκαταε ό)ς δτου νά σημάνουν.

Λιγάκι ώρα ήκαταε γιατ’ ήτον κουρασμένος, 115
γιατ’ ήτον ’πον τή θάλασσα ό πολυχρονισμένος.

Μέ μουσική και με στρατό καί μέ τσοί δυο παχιάδες 
’που τό σαράγιο ξεκινούν, ατήν εκκλησά νά πάνε.

Έατάθηκ(ε) όλος δ στρατός γραμμή κατά τήν τάξη
καί πάει μέ τή μουσική ιός τό χιαντριβανάκι. 120

Μέ τον Ρεθέμνου ιό(ν) παχιά καί κείνο πού ’ν στο Κάστρο 
μέ τσοί προξένους κι έμπορους πάει ’πο κεΐ καί κάτω.

Στήν εκκλησά ώς έ(μ)πήκενε χαρά μεγάλη δίδει' 
φωνάζουν’ «Ζήτω ό διοικητής Καρά Θεοδωρίδης».

Στον ίλρόνον τον έστά&ηκε μέ τό μητροπολίτη 125
6 γενικός διοικητής ’Αλέξανδρος τσή Κρήτης.

"Αμα έβγήκανε κι οΐ δυο στσοί ύρόνους καί σταθήκαν 
δα’ ήαανε ατήν εκκλησά δλοι συγκινη&ήκαν,

νά βλέπουν τον διοικητήν καί τό μητροπολίτη,
τσοί δυο μεγάλους αρχηγούς των χριοθιανών τσή Κρήτης. 130

’Απάνω ατά θρησκευτικά [ό] Τιμόθεος ορίζει 
καί στ’ αλλα τα πολιτικά [ό] Καρά Θεοδωρίδης.

’Ήστεκε(νε) καί δίπλα (ν)τον δ γνναικάδελφός τον 
όμάδι μέ τού Βεροβίντς τον Αντιπρόσωπόν τον.
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Έοτέκανε κι οι πρόξενοι άπού 'ναι είς το Κάστρο, 135
κο(ν)τά με τδν διοικητήν, λιγάκι παρακάτω.

°Οσοι ήαανε οτήν έκκληση [ή] καρδιά (ν)τως σνγκινάται 
νά βλέπη τέύοια τελετή, ν' άκούγη και τοοι ψάλτες.

’Εκείνος πού 'τον δεξιά με τον μητροπολίτη 
'που τον Πειραία ήρ&ενε άξάργον εις την Κρήτη.

Δεν ήρέλενε με πληρωμή, γράσα για νά γνρέψη, 
μόνο 'ρϋ·ε στην πανήγνρη καί πάλι νά μιαέψη.

Καί άλλος ό αριστερός είναι Γέροιπετρίτης, 
είναι γιατρός καί μουσικός, είναι κι άπον την Κρήτη.

ΟΙ ψάλτες ήτονε πολλοί εκείνη την ημέραν 

δε τσοί γνωρίζω νά σάς πω ποιος ήτον κάίλε ένας.

Δέν ήμπορώ νά δηγη&ώ καί νά τά γράφω όλα, 
μονό 'πρεπε για νά βρείλη κα&ένας είς την χώρα.

Νά δή τοή χώρας τά τσαρσά, πώς είναι στολισμένα 
γιά <3έ μπορώ νά δηγη&ώ χώρια τό κάέλε ένα.

Δεν ήμπορώ νά δηγη&ώ, δ νους μου δεν τά φτάνει 
κι άν'εν τά γράψοο, θέλουνε ένα σταμνί μελάνι.

Καί έλέλει καί τοϋ Σολομών τό νοϋ άν&ρω(π)ος νά χη 
νά πιάση (μ)πένα καί χαρτί τέάοια δουλειά νά γράψη.

Χίλιες χιλιάδες είχανε γιοφύρ[γ]ια καωμένα 155
με στέφανα καί με μερίλιές, με κάδρα κρεμασμένα.

Είχανε ατά Τζα(γ)κάρικα δ(μ)πρός στο χια(ν)τριβάνι 
τό κάδρο τ' αυτοκράτορα με τό χρυσό στεφάνι.

Άπου τη (μ)πά(ν)τα τη δεξά είχανε τό μονχίρη
κι άπον την άλλη Άσάν παχιάς, μέ στέφανα καί κείνη. 160

Στο μαγαζί(ν) του κα&ανείς, στή(ν) πόρτα(ν) του πό πάνω, 
είχαν πολλές επιγραφές, είχαν καί ιόν Σουλτάνον.

Τρία ψηφιά ολόχρυσα τό «ζήτω» μολογοϋνε 
«ό Κρήτης, ό Τιμόίλεος» π' όλοι τον προακυνοϋμεν.

Είχανε κι άλλα γράμματα, δμάδι μέ σημαία, 165
κι έλεγαν «Θέ μου, φύλαττε, τον μέγ' αρχιερέα»,

Σαββάτ’ αργά καί Κυριακή ή νύκτα ήτο αέρα 
άπου τά φώτα πού ’φτάνε καί ρίκταν στον άέρα,

Ριμάδα για τή θρόνιαση τής Μητρόπολης τοϋ Άγιου Μηνά 123
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Λάμπες, φανάρια και κεριά, χρωματιστά κανδήλια
δλη ή χώρα ήφεγγε σά νά ’τον μέρα ίδια. 170

’’Ανθρωπος <5έ»> το λόγιαζε με τόσονά ασκέρι 
τέβοιας λοής νά διάξουνε, πράμα νά μη συνέβη !

Μά ’τον τ’ Άγιον φώτιση κι έγινε ησυχία, 
και τού παχιά που κράΰειενε μεγάλη ευταξία.

Τό Σάββατο στάς δώδεκα, άπού ’φτάνε τά φώτα, 175
Άαάν παχιάς επόρισε άμοναχός στη βόλτα.

Άπον τη Στράτα τή(ν) Πλα&ειά πηγαίνει ίσα πάνω' 
πιστενγω τέτοιον αρχηγό δέν έχει ό Σουλτάνος.

Ή χέρα(ν) τον δίν ήπαντε άπού τσο'ι τεμενάδες—■
χαρά στην ώρα που γεννούν τέβοια παιδιά οι μανάδες! 180

’Ήλϋενε κι ό διοικητής στ’ Άγιου Μηνά τη χάρη 
κι αμέσως πάλι έφυγε καί στην καβέδρα πάει.

Μητροπολίτης κι έμποροι τον λένε, κι οι προξένου 
«Νά μείνης, έξοχώτατε, αύριο για νά πχαίνης» ,

Λέει τοσς πώς· «Αέν ήμπορώ νά λείπω για δυο μέρες· 185
έχω κι εγώ πολλές δουλειές κι έχω μεγάλες έγνοιες».

Σ’ ολίγη ώρα ό στρατοί κι η μουσική πηγαίνει, 
προξένοι, έμπορ(οι), ό κα(ν)τής καί τόνε συνεπαίρνει.

(Μ)παίν(ει) ό στρατός εις την γραμμή καί φτάν(ει) ως τό λιμάνι, 
γιατί ϋ·ά πχαίν(η) ό διοικητής είς τά Χανιά νά πάη. 190

Μέ τον Ρεϋέμνου ιό(ν) παχιά καί κεΐνο(ν) πού ’ν στο Κάστρο 
μέ τό(ν) κα(ν)τή καί δήμαρχο πηγαίνει ίσα κάτω.

Πολλοί τον άκλονϋούσανε, φτάνου στή(ν) προκυμαία' 
στη βάρκα ώς έ(μ)πήκενε, έσύρανε σημαία.

Στη βάρκα ώς έ(μ)πήκενε, νά πάη στο βαπόρι, 195
όλοι τον αποχαιρετούν προξένοι καί έμποροι.

Καί κείνος τς αποχαιρετά και πάει στη δουλειά του 
γιατί ’χει λόγο, νά βρεβή τό βράδυ ατά παιδιά του.

Μιοεύγεις, έξοχώτατε, τοΰ ουρανού αστέρα'
οήμερο αέ γνωρίζομεν οι Κρήτες ώς πατέρα. 200

Μιοεύγεις, έξοχώτατε, που νά καλοστρατίσης' 
διψούμε κι άνημένομε έαν νά μάς δροσίσης.
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Μισεύγεις, έξοχώτατε, καλοστραάιά νά κάμης 
μέσα στη ΰάλασσά ’μαστέ καί συ #ά μάσε βγάλης,

Μισενγείζ, εξοχώτατε, Καρά Θεοδωρίδη, 205
δώσε μας μέρα νά ’χωμε, πού ’μαστέ στο σκοτάδι.

’Αλέξανδρε διοικητή, ταή Κρήτης ό πατέρας 
πρώτα στο Θεό ελπίζομε και δεύτερα σε σένα.

Ό ερχωμός τοϋ διοικητοϋ — τ’ ‘Αγιον Μηνά ή αίτια 
έζευγαρώσα(ν) tool χαρές μέσα στην πολιτεία. 210

Τά τέμπλα είναι ξύλινα και τά ’χοννε βαμμένα, 
άλλα σε λίγο διάστημα άά γίνουν μαρμαρένια.

'Ως είναι ό δεσποτικός ίλρόνος τον Τιμοάέου 
ελπίζομεν στον "Αγιον όγλίγωρα ϋά γένουν.

Στσή χώρας τον διοικητήν έχομ5 ευχαριστία, 215
σε τόσον άπειρο λαό έκράάειεν ευταξία.

Γιατ’ αγαπά κα'ι σέβεται τ’ αφέντη τς άραγιάδες 
για κείνο είν κι ανώτερος απ' δλους τσοί παχιάδες.

'Έχει βαϋμό πολιτικού, βαάμό υποστρατήγου,
στο κράτος τ’ αντοκράτορα τέ&οιονς &ά τς εϋρης λίγους. 220

Πέτε μ(ον), σείς οι Καστρινοί, που ξέρετε τά πάντα 
τον βίον τ’ "Αγιον Μηνά, αν κάνω λάάος πράαα.

Γιατ’ είμαι ένας χωρικός, τά γράμματά μου λίγα' 
εις τό Χονδέτσι κάάομαι, βαστώ και τη σκαλίδα.

Π[γ]ιάσετε τό τραγούδι μου και την εφημερίδα, 225
διαβάσετε, νά μάάετε, σά νά ’σαστε κειά ίδια.

Άν ίρωτοΰν π[χ]οιός τό ’βγάλε τούτο τό τραγουδάκι,
είς τό Χονδέτσι κάϋεται, Νικόλαος Μαρκάκης. 228

ΣΗΜΕΙΩΣΕΣ

Στίχος 14. Ή σύνταξη ανώμαλη σύμφωνα μέ σχήμα κατά τό νοούμενον. 
Ό πληθυντικός νά βρε&οϋνε μπαίνει, γιατί σιή φράση άπον ’χει ευχαρίστηση 
νοούνται πολλοί.

17 - 18. "Όπως άναφέρεται στή σχετική αναμνηστική πλάκα, πού βρίσκε
ται έντειχισμένη αριστερά καθώς μπαίνομε από τό νάρθηκα στον κυρίως ναό 
τού ’Αγίου Μηνά, τό θεμέλιο λίθο τόν εβαλε πραγματικά ό μητροπολίτης Κρή
της Διονύσιος Χαριιωνιάδης από τήν Άδριανούπολη στις 25 τού Μάρτη 1862
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23. Γιά τό μηχανικό ’Αθανάσιο Μούση γίνεται λόγος στήν Εισαγωγή.
24. Άπό τό στίχο βγαίνει σίγουρα τό συμπέρασμα, πώς ό Μούσης πέθανε 

τό καλοκαίρι τοϋ 1894. Κατά πάσα πιθανότητα πέθανε στύ 'Ηράκλειο, γιατί 
άλλοιώς ό Μαρκάκης δέν είναι φυσικό νά μάθαινε μέ τόση ακρίβεια τό θάνα
τό του. Θυμούμαι σά μαθητής τοϋ γυμνασίου, (τό γυμνάσιο στεγαζότανε τότε 
στόν Κισιλδ), πώς μέσα στον περίβολό του καί οτή νοτιοανατολική γωνιά, πρός 
τήν Πλατεία των Τριών Καμαρών, υπήρχε τάφος μέ ξύλινα κάγκελα, πού ά- 
κουγόταν ό τάφος τού Μούση.

26. Σωστή παρατήρηση, σά λάβουμε υπόψη τή στενότητα τού χώρου και 
τό πλήθος τών ξένων πού θά ’χαν μαζευτή στό Ηράκλειο.

27. Ωραίος ό στίχος, πού μάς κάνει νά θυμηθούμε ανάλογους μέσα στό 
Ρωτόκριτο.

29 - 30. Τήν υπερβολή τών τρακοσών μιλιών προσπαθεί νά κολάση μέ τό 
δεύτερο ημιστίχιο τού στίχου 30 ΰαρρώ δεν κάνω λάΰος.

31 - 32. Καί σήμερα, αν καί χτίστηκαν καί χτίζονται τριγύρω πολλά χτή- 
ρια πού φράζουν τή θέα, ό “Αγιος Μηνάς φαίνεναι κι άπό τή θάλασσα κι άπό 
τή στεριά κι επιβάλλεται μέ τόν όγκο του άπό μεγάλη απόσταση.

35 - 38. Ό Μαρκάκης κάνει σωστές παρατήρησες γιά τό εσωτερικό τού 
ναού, άφοΰ πρώτα μάς έδωσε τήν εντύπωσή του άπό τήν εξωτερική άποψη.

41 - 42. Νόστιμη απλοϊκή σκέψη, πού εκφράζει συναιστήματα τοβ λαού.
45 - 56. Στούς στίχους αυτούς έχομε φανερούς υπαινιγμούς γιά τήν κακή 

πολιτική κατάσταση, πού φέρνει σάν άποτέλεσμα φτώχεια κι άθλιότητα Πολ
λοί έχουν κάμει ταξίματα γιά τή θρόνιαση, πού τώρα δέν είναι σέ θέση νά τά 
φέρουν. Πρέπει όμως νά γίνη ή θρόνιαση καί τά ταξίματα ας έρθουν άργότε- 
ρα. Γιατί όμως ή τέτοια βία; Ή απάντηση δέν είναι δύσκολη. ’Από τό Μάρ
τη βρίσκεται στά Χανιά ό Καραθεοδωρής κι ό κόσμος πιστεύει, πώς ό έρχω- 
μός του δέ μπορεί παρά νά σημαίνει γαλήνη μέ κάποια διάρκεια κι ευνομία. 
Οί ανώμαλες περίστασες καθυστέρησαν τριαντατρία χρόνια τήν αποπεράτωση. 
Τώρα πού τελείωσε ή εκκλησία, πρέπει ή κοινότητα νά βιαστή καί νά τή θρο- 
νιάση τό γρηγορώτερο, γιά νά μή μένουν περισσότερο καιρό αλειτούργητοι οί 
Χριστιανοί, πού δέ χωρούν άπό χρόνια καί χρόνια στις δυό μικρές εκκλησίες.

53 - 54. Έμφόροι. Πιστεύω πώς πρόκειται γιά τούς Ινοριακούς επιτρό
πους. Πρόεδρος είναι δ μητροπολίτης, δηλαδή ό μόνιμος πρόεδρος τής ένορια- 
κής επιτροπής. Όλοι μαζί (οργανωμένοι σε νομικό πρόσωπο διοικούν τά πρά
ματα τής εκκλησίας. Έμποροί· ό δρος αυτός, σάν τιμητικό κοινωνικό αξίωμα, 
άναφέρεται καί παρακάτω μερικές φορές- (οτίχοι 183, 188, 196 κ.λ). Πρόκρι
τοι στόν καιρό τής σκλαβιάς έλογαρτάζονταν γενικά άνθρωποι ανεξάρτητοι οι
κονομικά. Τέτοιοι, σε μεγάλο ποσοστό, στά μέρη πού υπήρχε κίνηση εμπορική, 
ήταν οί έμποροι.

57 - 60. Εξηγεί πώς γεννήθηκε άρχικά ή ανάγκη νά χτιστή ό μεγάλος 
Άγιος Μηνάς.

58. Ή λκκληαά ή κάτω = 6 μικρός παλιός ναός τού Άγιου Μηνά. “Ετα1 
λεγότανε πάντα : Ή κάτω εκκλησία, σ’ άντίθεση πρός την απάνω εκκλησία, πού 
ήταν ή εκκλησία τών Σιναϊτών "Αγιος Ματθαίος Μίλησε παραπάνω γιά τήν 
ανάγκη τής άμεσης εγκαινίασης. Τώρα μάς λέει τις αφορμές. Οί Χριστιανοί 
πληθαίνουν καί δέ χωρούν πιά στις παλιές στενόχωρες έκκλησιές.

65 · 66. “Αλλη αφορμή, πού τό θρόνιασμα τού μεγάλου Άγιου Μηνά πρέ
πει νά γίνη τό ταχύτερο, είναι καί τό πώς πολλοί πού ήλπιζαν, πώς θ’ άξιω-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:34 EEST - 54.161.213.156



Ριμάδα γιά τή θρόνιαση τής Μητρόπολης χοΰ 'Αγίου Μηνά 127

θοΰν αυτή χή χάρη, έξαιτίας ιών πολύχρονων αναβολών καί ιής καθυστέρησης, 
δέν έπρόφτασαν νά δούνε πραγματοποιημένο τ’ όνειρό τους. ”Ας θρονιαστή λοι
πόν μιά ώρα αρχύτερα, γιά νά μήν πάθουν κι άλλοι αυτή τή συμφορά.

67 - 68. Τό δίσιιχο συνταχτικά λειψό, άλλα τό νόημά του βγαίνει μέσα - 
πέρα. «Χωρίς πιά δικαιολογίες καί προσχήματα, μιά καί τέλειωσε ή εκκλησία, 
πρέπει νά θρονιαστή».

71 - 72. Προνομιούχοι οί μήνες Μάρτης κι ’Απρίλης τού 1895! Τό Μάρτη 
ήρθε δ μουσίρης, ιόν Απρίλη θρονιάζεται ό "Αγιος Μηνάς! Μονχίρης (γράφε 
σωστότερα μουαίρης) ήταν ανώτατο στρατιωτικό αξίωμα, ισότιμο μέ ιό δικό μας 
αντιστράτηγος, καί μέ τό βεζίρης τής πολιτικής ιεραρχίας. Ό Μαρκάκης ονο
μάζει τό Γενικό Διοικητή ’Αλέξανδρο Καραθευδωρή μουσίρη. Φαίνεται πά>ς 
είχε τούτο ιό βαθμό. Τό γεγονός, πώς ό διορισμός κι έρχωμός τού Καραθεο- 
δωρή στήν Κρήτη στις μαύρες εκείνες ώρες, βάζεται πλάι - πλάι μέ τή θρό- 
νιαση τού 'Αγίου Μηνά, δείχνει σε ποιό σημείο χάρηκαν κι ανακουφίστηκαν ο1 
Κρητικοί άπ’ αυτόν. Ό Μαρκάκης ξαναζευγαρώνει τά δυό κοσμοϊστορικά γεγο
νότα στους στίχους 209 - 210.

73. Τάς ένδεκα' κατά ιό τουρκικό ρολόι, πού ήτανε τότε στή χρήση, ή 
ανατολή τού ήλιου πέφτει απάνω στις δώδεδα. Ή ώρα έντε α λοιπόν βρίσκε
ται μιάν ώρα πριν άπό τήν ανατολή τού ήλιου. Τέτοια περίπου ώρα καί σή
μερα χτυπούν οί καμπάνες τού όρθρου κατά τις γιορτερές μέρες.

75. "Ανθρωπος' στό άλφα τής αρχής βρίσκεται καί τό άρθρο μέ κράση, 
καί πρέπει νά πάρη δασεία. Νά, μιά περίπτωση, πού ή δασεία παίζει κάποιο 
χρήσιμο ρόλο στήν καταγραφή τής νεοελληνικής.

78. Κι δαοι' γίνεται έλξη' κι ή αντωνυμία βάζεται σ’ ονομαστική αντί 
στήν αιτιατική κανονικά, θεωρούμενη όχι σάν αντικείμενο τού στερέωνε, παρά 
σάν ύποκείμεεοι τού έκαταβάλανε.

81. Στόν πίνακα των εισφορών καί τών εράνων, πού έχει δημοσιευτή πα, 
λαιότερα καί αναδημοσιεύεται στό αναμνηστικό βιβλίο τού Σιλαμιανάκη γιά 
τόν "Αγιο Μηνά, ά'αφέρεται κι ή γενναία αΰιη εισφορά τού τότε Σουλτάνου 
Άβδούλ Άζίζ Αλλά κι ό άντιβασιλιά; τής Αίγυπτος συνεισφέρει γενναία γιά 
τόν "Αγιο Μηνά, στέλνοντας διακόσα πενήντα είκοσόφραγκα.

87. ’Εντύπωση προξενεί ιό πώς ό Μαρκάκης ενώ σ’ δλο τό ποίημα προ
σέχει νά μή θίξη τήν τούρκικη διοίκηση, μά αντίθετα μιλεί σε πολλά σημεία 
μέ σεβασμό γι’ αυτήν, φιλοδωρεί τό Σουλτάνο μ’ ευχές καί -κολακείες, κι άνα- 
κηρύσσει ιόν Άσάν παχιά, (γράφε καλύτερα Χασάν [Ταχαίν] πασά), διοικητή 
στό διαμέρισμα Ηρακλείου, ίδεοιδη άρχοντα κ λ, δέεται τώρα στον Άγιο Μη" 
νά, νά διόση στους Χριστιανούς ελευθερία. Παρατηρούμε, πιύς καί μέσα στις 
δεινότερες περίστασες, οι Κρητικοί μιλούσαν κι έγραφαν έλεύτερα γιά τόν πό
θο τής λευτεριάς. Δέν έκρυβαν τού; πόθους τους, αφού σ’ δλο τόν κόσμο ήια- 
νε γνωστοί.

93. Me μουσική' τά τμήματα τού τούρκικου στρατού πού στάθμευαν στό 
Ηράκλειο κι έμεναν στον απέραντο στρατώνα, δέ μπορεί νά είχαν δύναμη λι- 
γώτερη άπό ένα σύνταγμα, αφού είχαν καί στρατιωτική μπάνια. Θυμούμαι κα" 
λά, πώς κάθε Κυριακή, γιά τέρψη ιών πολυάριθμων Χριστιανών κατοίκων 
ιού Ηρακλείου, (γιορτάσιμη μέρα τής εβδομάδας γιά τούς Τούρκους ήταν ή 
Παρασκευή), έπαιάνιζε ή μπάντα τού τούρκικου στρατού στον κήπο τών Τριών 
Καμαρών, μέσα στό ειδικό ξύλινο στρογγυλό (καγκελωτό) περίπτερο. Ή μπάνια 
αυτή, άπό χάλκινα, ξύλινα καί κρουστά όργανα, έπςιιζε ανατολίτικες μελωδίες,
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καί πολύς κόσμος μαζεύονταν κάθε Κυριακή γιά νά τήν άκούη. *0 κήπος τών 
Τριών Καμαρών βρισκότανε τότε τέσσερα - πέντε μέτρα ψηλιότερα από τή ση
μερινή στάθμη τής πλατείας, όπου ό κόσμος ανέβαινε από κεκλιμένο επίπεδο 
δρόμο, αριστερά τής πύλης Λαζαρέτου ('Αγίου Γεωργίου). Ή μπάνια λάβαινε 
μέρος καί στις χριστιανικές γιορτές καί λιτανείες, Φώτων, Μεγάλης Παρα
σκευής, Λαμπράς κ.λ. Τώρα τή βλέπομε νά παιανίζη καί στή θρόνιαση τοϋ Α
γίου Μηνά.

96. Στό βιβλίο τοϋ Σιλαμιανάκη άναφέρονται οί ίδιοι αριθμοί τών ιε
ρέων.

97. Άρμενόπαπας' έχομε κι εδώ κράση μέ τό άρθρο στό άρχτικό άλφα. 
"Η αρμένική κοινότητα ήταν έπί Τουρκίας πολυάριθμη στό Ηράκλειο. Ή εκ
κλησία τους βρισκότανε όπου καί σήμερα, βόρεια τής Πλαθειάς Στράτας, 
στό λεγόμενο καί σήμερα Μικρό Τσαρσάκι = μικρή άγορά.

99. Τ’ Άγιου Μαν&αΐο· δημοτικώτατος στήν Κρήτη ό τύπος αυτός τής 
δευτερόκλιτης γενικής τοϋ Μαν&αΐο. “Ετσι λέμε τοϋ Γιώργο, τοϋ Μάρκο, τοϋ 
Φανούργιο, τοϋ Μαρίνο, τοϋ Νίκο, τοϋ Βάσο. ’Αλλά μόνο ατά κύρια ονόματα 
κι απ’ αυτά μόνο σ’ εκείνα πού τονίζονται στήν παραλήγουσα. Λέμε δηλαδή 
πάντα: τοϋ Μανοΰ, τοϋ Φραγκιού, τοϋ φούρνου, τοϋ κακοΰ, τοϋ λιγνού, τοϋ 
μικροϋ, τοϋ Νικόδημου, τοϋ Νικόλαου, τοϋ 'Ιερόθεου, τοϋ Καλλίνικου κ.λ. Ό 
“Αγιος Ματθαίος ή ή κοινά λεγάμενη ’Απάνω Εκκλησία, είναι τό μετόχι τών 
Σιναϊτών, στά νοτιοδυτικά τής πολιτείας, πού κατά τόν καιρό τής τουρκοκρα
τίας, μέ τά προνόμιά του, έπαιξε σημαντικό ρόλο στά κοινοτικά ζητήματα, πό
τε καθαρό καί τίμιο κι άλλοτε συμφεροντολογικό κι όχι τιμητικό. *0 “Αγιος 
Ματθαίος διαδέχτηκε σά σιναϊτικό μοναστήρι τήν περίδοξη έπί Βενετών Ά- 
γιά Κατερίνα, λίγα χρόνια μετά τήν απομάκρυνση τών Βενετών από τήν Κρή
τη. (Κοίταξε καί τήν Εισαγωγή).

101 · 136. Οί στίχοι είναι αφιερωμένοι στόν έρχωμό, στήν υποδοχή, στή 
μετάβαση στήν εκκλησία καί τήν παρουσία στήν τελετή τοϋ γενικοϋ διοικητή 
‘Αλέξαντρου Καραθεοδωρή.

101. Στήν Κρήτη ή εγγλέζικη εταιρεία Eastern είχε ιδρύσει σε πολλά 
σημεία (Χανιά, Ρέθεμνος, ’Ηράκλειο, Σητεία) τηλεγραφικά γραφεία, πού ένω
ναν καί μεταξύ τους καί μέ τόν επίλοιπο κόσμο τά κέντρα αυτά. Τούτα διατη
ρήθηκαν ίσαμε τελευταία, λίγο πριν άπό τήν έκρηξη τού δεύτερου παγκόσμιου 
πολέμου, όταν ενσωματώθηκαν μέ τά δημόσια τοϋ ελληνικού κράτους.—Λνό ή 
ώρα — οχτώ ώς εννιά τό βράδυ.

102. Ό Μαρκάκης είναι καλά πληροφορημένος γιά τό κάθε τί. Πρέπει 
νά δεχτούμε, πώς οί ντόπιες εφημερίδες, πού κατά κανόνα ήταν βδομαδιάτικες, 
θά κυκλοφορούσαν στή διάρκεια τής εβδομάδας καί παραρτήματα μέ τά τελευ" 
ταϊα νέα.

104. Γιά τόν Καραθεοδωρή κάνει ό Μαρκάκης πολλές εΰκές στό Θεό καί 
τό ποίημα κρατεί μοιρασμένο τό ενδιαφέρον του σε δυό κυρίως θέματα: Στά 
εγκαίνια καί στήν παρουσία σ’ αυτά τοϋ γενικοϋ διοικητή. Πολλά περίμενε άπ’ 
αυτόν ό κρητικός λαός.

106. Άσάν έχομε κι έδώ κράση μέ τό άρσενικό άρθρο. — Άσάν παχιά; 
(γράφε πασάς)· ό άναφερόμενος έδώ Άσάν πασάς είναι ό κατά τό 1912 άρχι- 
στράτηγος τών πρός τά ελληνικά μέτωπα τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων 
Χασάν Ταχσίν, πού παράδωσε στον ελληνικό στρατό τή μακεδονική πρωτεύου
σα. Φαίνεται πώς ήταν άνθρωπος ξυπνητός καί μέ αξία, πού τήν ξέρει καί τήν
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αναγνωρίζει κι ό ποιητής τής Ριμάδας. Είναι γνωστά κι απ’ άλλου, δσα λέει 
γι’ αυτόν στους στίχους 176 ως 180 καί δέν είναι τυπικές φιλοφρόνησες. — Ό 
Γεωργής ό άρχιγραμματέας είναι ό Γεώργιος Οίκονομίδης, γραμματέας τής διοί
κησης, τουρκομαθής κι επί κρητικής πολιτείας κι αργότερα διευθυντής τοΰ με
ταφραστικού γραφείου στο Ηράκλειο. Ήτανε λόγιος κι ερευνητικός. 2’ αυτόν 
χρωστούμε τήν άνεύρεσΐ] τοΰ ντοκουμέντου, πού λέει γιά τή γέννηση τοΰ Θεο" 
τοκόπουλου στό Χάντακα (Ηράκλειο).

108. ΟΙ έξε αντιπρόσωποι· πρόκειται γιά τήν «Τελεταρχική Επιτροπεία», 
(όπως τήν άποκαλεϊ στήν περιγραφή του ό Βορεάδης), πού θά έπώπτευε στά 
καθέκαστα των τελετών. Ή εκλογή τών προσώπων αυτών θά έγινε πιθανιότα- 
τα άπό τό μητροπολίτη καί τό περιβάλλον του, γιατί έθναρχικός ήτανε καί 
στήν Κρήτη ό ρόλος τών ιεραρχών. Τήν Τελεταρχική Επιτροπεία τήν άποτέ- 
λεσαν γνωστά πρόσωπα τής εποχής, ό Ζαχαρίας Θιακάκης μεγαλοκτηματίας 
(θύμα τής σφαγής τής 25 Αύγουστου 1898), ό ’Εμμανουήλ Πολυχρονίδης δικη
γόρος, δ Χρόνης Ρασιδάκος έμπορος, δ Γεώργιος Στεργιάδης έμπορος, (πατέ
ρας τοΰ Άρισιείδη καί δυό γυιών επιστημόνων πού έγιναν κι αυτοί θύματα 
τής ίδιας σφαγής), δ Γεώργιος Βουγιουκλάκης κι δ Γιάννης Δουκουμετζίδης, 
νεώτεροι οί δυό τελευταίοι.

109. "Οπως είπα στήν εισαγωγή, κι όπως θά παρατηρήση δ άναγνώστης 
τής Ριμάδας, σε πολλά της σημεία, (στίχοι 122, 183, 188, 196 κι άλλου), οί 
έμποροι άπολαβαίνουν ιδιαίτερης τιμής άπό τό ριμαδώρο καί βάζονται πλάι 
μέ τούς προξένους καί μέ τ’ άλλα επίσημα πρόσωπα τής κοινωνίας.

111. Μ' άγάνύια φορεμένοι' τά γάντια τών επισήμων, πού κατέβηκαν στό 
λιμάνι γιά τήν υποδοχή τοΰ Καραθεοδωρή, κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση στό 
Μαρκάκη. Κάνει μνεία τής λεπτομέρειας αύτής, άποκαλώντας την εύστοχα σύ
στημα ευρωπαϊκό.

113. Σαράγιο' ή παλιά κατεδαφισμένη άπό τούς γερμανικούς βομβαρδι
σμούς νομαρχία, όπου σήμερα τό νέο δημοτικό πάρκο μέ τόν παιδικό κήπο.

114. "Ως οτον νά αημάνονν· δ Βορεάδης κάνει στήν περιγραφή του ιδιαί
τερη μνεία τής μεγάλης ρούσσικης καμπάνας τοΰ Αγίου Μηνά, πού κατά τή 
γερμανική κατοχή ράγισε κι άχρηστεύτηκε. Ήτανε βελούδινος κι επιβλητικός 
ό ήχος της σε βαθύ σταθερό mi bemol.

117. Μέ ίσοι δυό παχιάδες (γράφε πασάδες). Ό ένας είναι δ διοικητής τοΰ 
Ηρακλείου Χασάν Ταχσίν κι δ άλλος ό διοικητής τοΰ Ρεθέμνου Σουλεϊμάν 
Άσάφ πασάς.

119 - 120. Ή στρατιωτική παράταξη δεξιά κι αριστερά κρατούσε άπό τήν 
παλιά νομαρχία ως τήν κορφή τής Πλαθειάς Στράτας, όπου ό νέος δρόμος 
πού άνοιξαν οί γερμανικοί βομβαρδισμοί. Τούτος ενώνει τήν Πλαθειά Στράτα 
μέ τήν όδό Χάνδακα κι άνοιξε ρήγμα στό λεγόμενο λανθασμένα άραβικό μά 
πού είναι στήν πραγματικότητα τό παλιό βενετσιάνικο τείχος. Στήν είσοδο τοΰ 
νέου δρόμου άπό τήν ΓΙλαθειά Στράτα βρισκόταν, ως τά πρώτα χρόνια τοΰ 
εικοστού αιώνα, τό Χιαντριβανάκι (γράφε Σαντριβανάκι), πού άναφέρει δ Μαρ- 
κάκης, μέ τρεις περιφερικά βαλμένες βρύσες καί μέ ύψος δυό ως τρία μέτρα. 
Τό Σαντριβανάκι λεγόταν έτσι γιά διάκριση άπό τήν πηγή τών λεόντων, πού 
άκουγότανε τό «Μεγάλο Σαντριβάνι».

122. "Εχομε κι εδώ τούς προξένους κι έμπορους. Αύτοί άποτελοΰνε τήν 
κορφή τής κοινωνικής πυραμίδας. Σήμερα θά τούς λέγαμε «οί επίσημοι». (Κοί
τα στίχος 109),
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123. Έμπήκενε' παράβαλε μέ τό ήστεκενε τοϋ στίχου 133 καί ιό ηρΰενε 
τοΰ στίχου 141. Οί τύποι γνήσιοι καί κοινότατοι. Ή κρητική διαλεχτό δέν α
νέχεται τά τελικά νΰ μετέωρα. ”Η τ’ αποβάλλει ή παίρνει υστερ’ από τό νϋ 
ένα έψιλο. Λέμε’ άνεβοκατεβαίνου ή άνεβοκατεβαίνουνε' ποτέ άνεβοκατεβαίνουν. 
Λέμε πάντα νά τόνε ! πιάς τόνε ! ποτέ νά τον! πιάς τον! Ό τύπος κάνομε 
λέγεται σε πολλά μέρη καί κάνομενε. Στό γ' ενικό τοϋ παρατατικού καί τοΰ 
αόριστου ακούονται συχνά τέτοιοι τύποι, όπως ήστεκενε, έμπήκενε κ.λ. Ακό
μα καί έθυμήθηνε στό Ρέθεμνος.

124. Ό Μαρκάκης, άκλουθώντας, χωρίς νά τό φαντάζεται τόν "Ομηρο, 
πού έ'γραφε Μελανθεύς καί Μελάνθιος, Έρμείας καί Έρμης, Άθήνη καί Ά- 
θηναίη κ.λ., γράφει πότε Καραθεοδωρής καί πότε Καραθεοδωρίδης, όπως τοϋ 
χρειάζεται στό στίχο.

127. Έβγήκανε· κοίταξε σημείωση στίχου 123.
127 - 128. Σζαΰήκαν - σνγκινη&ήκαν' οί τύποι ξένοι άπό τήν Κρήτη. Ό 

Μαρκάκης τούς μεταχειρίζεται άπό αστάθεια στό γοϋστο κι άπό επίδρασες έξω* 
κρητικές. Δέ γράφει συνειδητά τη διάλεχτό του, παρά δπως τοΰ έρχονται τά 
λόγια στην πέννα κι δπως τοΰ φαίνεται ευπρεπέστερο. Τό κανονικό θά τανε νά 
γράψη, σταΰήκα, αυγκινη&ήκα. Τά τελικά νΰ μπαίνουνε κι άκούγονται στά ρή
ματα μόνο στην περίπτωση συνεκφώνησης, άμα άκλουθοΰν λέξες πού αρχίζουν 
άπό φωνήεντα ή άπό κ, π, τ, ξ καί ψ. Λέμε' έφτάξαν - ο! σκόλες, έτελειώσαν 
- τά ψώματα κ. λ.

133. Γυναικάδελφος καί σύμβουλος τοΰ Καραθεοδωρή ήταν ό επίσης φα- 
ναριώτης ’Ιάκωβος Μουσοΰρος. Φαίνεται πώς είχαν κατεβή μαζί άπό τήν Πόλη.

134. Όμάδι με τοϋ Βεροβϊντς τον αντιπρόσωπόν τον ή διατύπωση τοΰ στί
χου - κακόζηλη. Θέλει νά πή πώς" μαζί (μέ τόν Καραθεοδωρή καί τό γυναικά- 
δελφό του) εατεκε κι ό αντιπρόσωπος τοϋ Βέροβιτς. Ό Γεώργιος Βέροβιτς, πού 
ήταν γραφτό, νά γίνη αργότερα γενικός διοικητής Κρήτης, (ό τελευταίος άπ’ 
όσους διώρισε ό σουλτάνος), ήτανε τήν εποχή των εγκαινίων γενικός διοικητής 
στή Σάμο. Ή Σάμο, σάν ιδιαίτερο κράτος, έχει έδώ καί κεϊ αντιπροσώπους. 
Στό Ηράκλειο αντιπρόσωπος τοΰ Βέροβιτς είναι ό Αντώνιος Δ. Βορεάδης, εκ
δότης τής εφημερίδας «Ηράκλειον», διαπρεπής φιλόλογος, συγγραφέας «Διορ
θωτικών στά παλιά σχόλια τοΰ Θουκυδίδη» καί ποιητής τής σοφής «Πινδαρι- 
κής Ωδής» στούς 'Ολυμπιακούς άγώνες τοΰ 1896 καί τής τραγωδίας «Ή Κρή
τη παλαίουσα»' μαθητής τοΰ Εύκενίου (Rudolf Eucken) στήν Ίένα κ.λ., κ.λ. 
Τήν πληροφορία, πώς αντιπροσωπεύει στό 'Ηράκλειο τό Βέροβιτς ό Βορεάδης, 
μάς τήν δίνει κι ό ίδιος στήν περιγραφή τών εγκαινίων.

135. Έοτέκανε' κοίταξε σημείωση στίχου 123.
136. Κοντά με τόν διοικητήν, λιγάκι παρακάτω' παραστατικός ό στίχος. Θυ

μίζει κάπως τό στίχο τοΰ Μαλακάση στόν «Τάκη Πλούμα», δταν ό ποιητής λέ
γει γιά τόν ηρώα τοΰ τραγουδιού, πώς ήταν «σάν τόν "Αη Γιώργη, λίγο πιό 
μικρός !»

140. Ό δεξιός ψάλτης πού αυθόρμητα κι άφιλόκερδα κατέβηκε άπό τόν 
Πειραιά στό 'Ηράκλειο, αξάργου γιά νά ψάλη κατά τά εγκαίνια, λεγότανε 
Σταυράκιος Σαζόγλου. Τ’ δνομά του τόν δείχνει τουρκομερίτη.

143 - 144. Σάν άριστερός ψάλτης έλαβε μέρος στά εγκαίνια ό γεραπετρί- 
της γιατρός Παπαστεφανίδης, πού ήρθε κι αυτός άπό τή Γεράπετρο γι' αυτό 
τό σκοπό αποκλειστικά.

147 · 156. Μιλεΐ γενικά γιά τά στολίσματα τής πολιτείας καί μεταχειρί·
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ζειαι δυό σχήματα υπερβολής, για νά δικαιολογηθή, πώς δέν τά λέει όλα ένα 
κι ένα. Άν τά ‘γράφε, λέει, δλα, θά τοϋ χρειαζόταν ένα σταμνί μελάνι κι ό 
νους τοϋ Σολομώντα ! Ίο μελάνι άναφέρεται στα υλικά μέσα, ή σοφία τοϋ Σο- 
λομώντα στά πνευματικά.

155. Ό Μαρκάκης δέν ξέρει τή λέξη αψίδα. Οικονομά τά πράματα βά
ζοντας στή θέση της εύστοχα τό γιοφύρι.

156. Ωραίος ό στίχος. ’Από κάμποσους τέτοιους βγαίνει τό συμπέρασμα, 
πώς αν είχε μάθει περισσότερα γράμματα, θά τοϋ ήταν εύκολο ν’ αύτοδιδαχτή 
καί νά γράψη σωστή καί γιερή ποίηση ό Μαρκάκης.

157. Τά Τζαγκάρικα ήτανε τό πάνω μέρος τής Πλαθειάς Στράτας, αρι
στερά καθώς κατεβαίνομε. Τώρα μέ τήν κατάργηση τής ντόπιας φορεσιάς καί 
τήν εξαφάνιση τής βράκας, έφυγαν καί τά συγκεντρωμένα σε κείνο ιό σημείο 
τσαγκαράδικα, όπως έκλεισαν πιό κάτω καί τά τερζίδικα, όπου ράβονταν άλ
λοτε οΐ βράκες, έκεντιοϋνταν τά γελέκια καί τά μεϊτάνια καί ύφαίνονταν οί με
ταξωτές ζώνες των πέντε μέτρων. — "Όμηρος ατό ΧιαντριβάνΓ κοίταξε τό στί
χο 120, όπου τό Σαντριβάνι ονομάζεται Σιαντριβανάκι.

158. Σουλτάνος ήτανε τότες ό Σουλτάν Χαμίτ.
159. Ή εικόνα τοϋ σουλτάνου βρίσκεται στή μέση τής αψίδας τών Τζαγ- 

κάρικων. Δεξιά του κρέμεται ή εικόνα τοϋ Καραθεοδωρή κι αριστερά τοϋ Χα
σάν Ταχσίν. Ή αψίδα τών Τζαγκάρικων ήταν ή μεγαλοπρεπέστερη άπ’ όλες, 
όπως έξάγεται κι άπό τήν περιγραφή τοϋ Βορεάδη. ’Αλλά κι όλες οί επίλοιπες 
λεπτομέρειες τής ριμάδας επικυρώνονται άπό τήν ίδια περιγραφή. (Κοίταξε τήν 
Εισαγωγή).

167 - 170. Μπορεί καθένας νά φανταστή ποιας λογής μέρα θά ’ταν εκεί
νη ή νύχτα, φωιαγωγημένη μέ λάμπας, φανάρια καί κεριά, χρωματιστά καντψ 
λια (!). "Εκαιγαν όμως καί βεγγαλικά κι έρριχναν ρουκέτες, όπως φαίνεται άπό 
τό στίχο 168.

171 - 174. Ό ριμαδώρος εκφράζει τήν απορία του, δίνοντας ταυτόχρονα 
καί τήν εξήγησή της, γιά τό πώς, αν καί είχε μαζευτή στήν πολιτεία τόσο πλή
θος ανθρώπων τόοονά ασκέρι, δέν έγινε κανένα επεισόδιο, καμμιά συμπλοκή, 
τραυματισμός, φονικό. Ή απορία θά ’τανε φυσική σ’ όποιαδήποτε περίσταση 
συνωστισμού, άλλά περισσότερο σε τόσο ταραγμένη εποχή. 'Αποδίδει τό πράμα 
στή φώτιση τοϋ Άγιου καί στή δραστηριότητα τοϋ τοπικού διοικητή Χασάν 
Ταχσίν. Ή διατύπωση τοϋ δίστιχου 173-171 είναι ανώμαλη, γιατί σά νά χρω- 
στιέται ή ευταξία στή φώτιση τοϋ Αγίου καί στή φώτιση τοϋ πασά ! Άλλά τό 
πράμα οίκονομιέται, άμα εννοήσομε πώς ό Άγιος έφώτισε τόν κόσμο νά μήν 
κάμη αταξίες κι ό Άγιος πάλι έφώτισε τόν πασά νά κρατήση μεγάλη ευταξία.

171. Ίόοονά (ασκέρι)' "Εβαλα δυό τόνους στό τόοονά, γιατί πραγματικά μέ 
δυό τόνους έκφέρεται ή συσχετική δεικτική αντωνυμία τόσος, τόση, τόσο (όπως 
καί οί απλές δεικτικές τοϋτος, εκείνος) άμα συνοδεύονται άπό τό δειχτικό επί
θημα -έ ή -ά. Λέγεται: τόσοσέ, τοΰτοσέ, έκεϊνοσέ. Στόν πληθυντικό γενικά, στό 
θηλυκό καί στό ουδέτερο αναπτύσσεται ευφωνικό νϋ ανάμεσα στήν αντωνυμία 
καί στό επίθημα καί λέμε: Τόσοινέ, τοϋτοινέ, έκεΐ(νοι)νέ, τόσηνέ, τούτηνέ, έ- 
κεί(νη)νέ, τοΰτονά, έκειονά κ.λ. Τό επίθημα -έ λέγεται, άμα τό πράμα, πού γι’ 
ϊύτό πρόκειται, είναι κοντά καί φαίνεται. Σάν είναι μακρυά, ή άναφέρεται κά. 
τι χρονικά μακρυνό, τό επίθημα -έ, άντικαθιστάται σ' όλες τις περίπτωσες μέ 
-ά. "Οπου οί άντωνυμικοί τύποι τελειώνουν σε σίγμα, μπορεί μετά τό επίθημα 
νά προστεθή καί δεύτερο σίγμα. Λέγεται- τοΰτοσές, έκεΐνοσές. Τά τοπικά καί
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τά χρονικά επιρρήματα δέχονται κι αυτά τά επιθήματα. Λέγεται: Ιπαδέ, έπα- 
δά, έκειέ, έκειά, τότεσά καί τότεσάς.

175 - 180. Οί έξ οτίχοι είναι αφιερωμένοι στον τοπικό διοικητή Χασάν 
Ταχσίν πασά, πού στις 12 ή ώρα τοΰ Σαββάτου, δηλαδή λίγο ύστερ’ από τή 
δύση τοΰ ήλιου, βγήκε μονάχος καί πεζός νά έπιθεωρήση τά καθέκαστα, καί 
ένώ ανεβαίνει τήν Ιΐλαθειά Στράτα,

ή χέρα ντου δε ήπαντε αϊτού τοο'ι τεμενάδες.
Χαρά οτήν ωρα πού γεννούν τέτοια παιδιά οί μανάδες!

181 - 210. ΟΙ τριάντα στίχοι μας αναφέρουν χαραχτηριστικές λεπτομέρειες 
γιά τήν άμεση υστερ" άπό τά εγκαίνια επιστροφή τοΰ Καραθεοδωρή στά Χα
νιά. Ό Μητροπολίτης, οί έμποροι κι οί πρόξενοι τόν παρακαλοίνε νά μείνη 
έστω καί μιά μέρα, μά κείνος άρνιέται, γιατί, καθώς λέει, έχει πολλές δουλειές 
κι έχει μεγάλες έγνοιες! Φανταζόμαστε εύκολα τις ευθύνες καί τις φροντίδες τοΰ 
Καραθεοδωρή σε μιά τόσο κρίσιμη εποχή !

194. Φαίνεται πώς τό βαπόρι πού τόν έφερε τήν παραμονή των εγκαινίων, 
δηλαδή τό τουρκικό αύτοκρατορικό ατμόπλοιο ’Ισμαήλ, τόν περίμενε γιά νά τόν 
ξαναπάη πίσω στήν έδρα του, άμα τέλειωσε στό 'Ηράκλειο τόν προορισμό του. 
Τά πέντε δίστιχα (199 - 208) διαλαβαίνουν συγκινητικές αποχαιρετιστήριες ευ
χές πρός τό Γενικό Διοικητή. Τά τέσσερα ξεκινούν μέ τις λέξες Μισενγεις έξο- 
χώτατε" τό πέμπτο τόν ονομάζει' ’Αλέξανδρε διοικητή. Τό δίστιχο 209 - 210 ά- 
ναφέρει παράλληλα τά δυό σπουδαία γεγονότα τής ήμέρας, τόν έρχωμό στό 
Ηράκλειο τοΰ Καραθεοδωρή καί τή θρόνιαση τοΰ Αγίου Μηνά. Τόν Καρα
θεοδωρή καί τή θρόνιαση τά έχει ξαναταιριάσει 6 ριμαδώρος στό ωραίο δί
στιχο 71 - 72. ’Εκεί πρόκειται γιά τόν έρχωμό τοΰ Γενικοΰ Διοικητή στά Χα
νιά. Έδώ γιά τήν παρουσία του στή θρόνιαση στό 'Ηράκλειο.

211 - 214. Ό ριμαδώρος κάνει στούς τέσσερεις στίχους μνεία τών τότε 
φτωχικών ξύλινων τέμπλων τοΰ Αγίου Μηνά κι εκφράζει τή βεβαιότητα, πώς 
σύντομα θά γίνουν μαρμάρινα, δπως καί ό μητροπολιτικός θρόνος. Ή πρόρ· 
ρηση τοΰ Μαρκάκη αλήθεψε υοτερ’ άπό τριανταπέντε σωστά χρόνια, κατά τοΰτο 
λανθασμένη, γιατί μαζί μέ τά μεγαλόπρεπα τέμπλα πού άντικατάστησαν τά ξύ
λινα, άντικαταστάθηκε κι ό θρόνος μέ άλλον όμοιου μέ τά τέμπλα ρυθμού. Τά 
σχέδια τέμπλων καί θρόνου κατάρτισε κι έπώπτευσε (1927 - 1930) ό καθηγητής 
κι ακαδημαϊκός κ. 'Αναστάσιος Όρλάνδος. Σημειώνω, πώς, ό παλιός μητροπο- 
λιΤικός θρόνος πού άντικαταστάθηκε, δέν ήτανε μαρμάρινος παρά ξύλινος.

215 - 220. *0 Μαρκάκης ξαναγυρίζει στό εγκώμιο τοΰ διοικητή 'Ηρακλείου 
Χασάν Ταχσίν πασά, γιά τήν επιβολή τής τάξης κατά τή διάρκεια τής κοσμο
συρροής τών εγκαινίων. Αυτό χρωστιέται στήν άγάπη καί στό σεβασμό πού ό 
πασάς τρέφει πρός τούς ραγιάδες τοΰ αφέντη, δηλαδή τοΰ σουλτάνου, τίτλος πού 
τόν βάζει πιό ψηλά άπ’ όλους τούς συναδέλφους του. Πασάδες μ' αυτή τήν 
ικανότητα δέν υπάρχουν πολλοί σ’ όλο τό κράτος! συμπεραίνει.

221 - 222. "Οπως είπαμε στήν εισαγωγή, τό δίστιχο τοΰτο δέν είναι κα
θαρό. Τί θέλει έδώ δ βίος τ’ άγιον Μήνα;

223 - 228. Ό Μαρκάκης δίνει περιωρισμένες πληροφορίες γιά τό άτομό 
του. Λέει πό^ς είναι χωρικός, πώς δέν ξέρει πολλά γράμματα, πώς κατοικοε
δρεύει στό Χουδέτσι καί πώς βαοτα και τή οκαλίδα. Άμποτε όσοι κρατούνε τή 
σκαλίδα, νά ’χάνε τήν παρατηρητικότητα καί ,τήν παραστατική ικανότητα στό 
λίγειν τοΰ ριμαδώρου τών εγκαινίων. Γιά νά στηρίξη τήν αυθεντικότητα τών 
πληροφοριών πού δίνει στό τραγουδάκι τον (όπως τό χαραχτηρίζει ό ίδιος), συ'
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σταίνει στους αναγνώστες του νά τό πάρουν καί νά τό συγκρίνουν μέ τήν εφη
μερίδα. Πρόκειται ασφαλώς γιά τήν εφημερίδα « Ηράκλειον», όπου ή περιγρα
φή τοΰ Βορεάδη Τήν εφημερίδα «Μίνως» δεν τήν είχα υπόψη. "Ομως ή σύμ
πτωση τών περιστατικών πού εξιστορεί ό Βορεάδης στήν περιγραφή του κι ό 
Μαρκάκης στή ριμάδα του δέν αφήνουν αμφιβολία πως ό Μαρκάκης εννοεί 
αυτή τήν περιγραφή.

'Από επιζώντες παλαιούς Χουδετσανούς, πού μέ πληροφόρησαν καί γιά τό 
βίαιο θάνατο τοΰ ριμαδώρου, έμαθα πώς δ Νικολής Μαρκάκης ήτανε γυιός 
τοΰ Γιάννη Μαρκάκη, τοΰ επιλεγόμενου «δασκάλου», πού λογαριαζότανε γραμ
ματιζούμενος καί φρόνιμος άνθρωπος κι είχε καί τό επάγγελμα τοΰ συμβουλά- 
τορα καί τοΰ μάντη. Τρέχαν άπό τά γυροχώρια γιά νά πάρουν τή συμβουλή 
του γι’ άρρώστειες, πού πίστευαν πώς προέρχονται άπό φταρμούς καί βασκά
ματα. *0 ίδιος ό ριμαδώρος ήταν ένας αψηλός λιγερόκορμος μελαχροινός βρα- 
κάς κι άμα τόν σκότωσαν είχε πριν άπό λίγες μέρες άρροβωνιαστή.

Ριμάδα γιά χή θρόνιαση τής Μητρόπολης τοΰ ’Αγίου Μηνά 133
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

Κωνστ. Δ. Καλοκΰρη: Ή γέννησις τοϋ Χρίστον είς την 
βυζαντινήν τέχνην τής 'Ελλάδος, διατριβή επί διδακτορίμ, 
Άθήναι, 1956.

'Υπό τοϋ κ. Κωνστ. Δ. Καλοκΰρη, Έπιμελητοϋ τών Βυζαντινών 
καί Μεσαιωνικών ’Αρχαιοτήτων Κρήτης, έξεδόθη ή υπό τον ανωτέρω 
τίτλον εργασία, αποτελούσα την διδακτορικήν διατριβήν αΰτοϋ εν τφ 
Πανεπιστημίφ ’Αθηνών (Θεολογική Σχολή). Ό κ. Καλοκΰρης είναι 
γνωστός καί έξ άλλων δημοσιευμάτων του σχετικών προς τήν χριστια
νικήν κυρίως αρχαιολογίαν τής Κρήτης. Εις τήν ιδιαιτέραν πατρίδα 
του Ρέθυμνον αφιέρωσε τον χρήσιμον διά τήν εν αΰτφ μεθοδικήν συλ
λογήν υλικού εκ τών αρχαίων καί μεσαιωνικών χρόνων τόμον «'Η 
’Αρχαία Ρίθυμνα» (Άθήναι, 1950). Έξέδωσε συστηματικώς ένα τών 
μάλλον ενδιαφερόντων τοιχογραφημένων ναών τής Κρήτης, τήν Πανα
γίαν τής Κριτσάς, μετά στερέωσιν καί καθαρισμόν υπό τήν διεΰθυνσιν 
τοΰ ίδιου, («Κρητικά Χρονικά», 1952), καί, ομοίως μετά καθαρισμόν, 
τάς «Βυζαντινάς τοιχογραφίας τών ναών τής επαρχίας Άμαρίου» (ά- 
νάτυπον εκ τοΰ Α' τόμου τών Πρακτικών τοΰ Θ' Βυζαντινολογικοΰ 
Συνεδρίου Θεσσαλονίκης). Είς σύντομον, αλλά περιεκτικήν εργασίαν 
(Ea peinture murale byzantine de 1’ lie de Crete, «Κρητικά Χρο
νικά», 1954) προσεπάθησεν έπιτυχώς νά διακρίνη τάς εξελικτικός φά
σεις τής βυζαντινής τοιχογραφίας έν Κρήτη. Δι’ άλλας άναστηλωτικάς 
εργασίας του βλ. «Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας», 1952, 
διά δε τήν υπ’ αΰτοΰ άνακάλυψιν τής παλαιοχριστιανικής Βασιλικής 
τοΰ Πανόρμου, «Κρητικά Χρονικά», Β', 1948, σελ. 380 έξ. 'Ο κ. Κα
λοκΰρης έδημοσίευσεν επίσης άξιόλογον σειράν επιγραφών καί χαρα
γμάτων επί τών μεσαιωνικών μνημείων τής Κρήτης («Κρητικά Χρονι
κά», 1951).

Ή παροΰσα εργασία τοΰ κ. Καλοκΰρη περιλαμβάνει προλεγόμενα, 
είς τά όποια εκτίθεται συντόμως ή μελετωμένη ϋλη καί ή μέθοδος έξε- 
τάσεως αυτής, καί δικαιολογείται ό περιορισμός αυτής είς τά μνημεία 
τοΰ έλληνικοΰ κράτους. Ό περιορισμός οΰτος, ουχί απόλυτος άλλως, 
άφοΰ γίνονται αί άναγκαΐαι συγκρίσεις προς μνημεία τοΰ εΰρυτέρου 
κύκλου τοΰ βυζαντινοΰ πολιτισμοΰ καί τής ακτινοβολίας του, είναι 
πράγματι μεθοδικώς νόμιμος. ’Ακολουθεί βιβλιογραφικός πίναξ τών 
πηγών καί βοηθημάτων, τά όποια ειχεν ύπ’ οψει ό συγγραφεΰς, καί
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έπεται ή κυρίως μελέτη κοσμούμενη καί μέ δεκατρείς πίνακας εκ δια
φόρων αξιόλογων δειγμάτων τοΰ είκονογραφικοϋ τύπου.

Ή εξεταζόμενη, ΰλη επί τής οποίας βασίζει τά πορίσματα του ό 
συγγραφεΰς, περιλαμβάνει χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία τής Ελ
λάδος, καλύπτοντα κυρίως τούς χρόνους από τής άναγεννήσεως τής βυ
ζαντινής τέχνης επί μακεδονικής δυναστείας (ΙΑ' αία)ν) μέχρι τοΰ τέ
λους τοΰ ΙΖ' αίώνος, δηλαδή χρονικόν διάστημα, κατά τό όποιον ή βυ
ζαντινή ζωγραφική παραμένει οπωσδήποτε ομοιογενής καί συνεχής. 
Εξετάζονται παραστάσεις τής Γεννήσεως εις μνημεία τής Στερεάς, τής 
Θεσσαλονίκης, τής Καστοριάς, τής Ρόδου, τής Κύπρου, τής ’Άρτας, 
τής Κρήτης, τοΰ Μυστρά, τοΰ Αγίου’Όρους, των Μετέωρων. Ό ΙΖ' 
αιών αντιπροσωπεύεται έν τή μελέτη διά των φορητών κυρίως εικό
νων. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονισθή ή υπό τοΰ συγγραφέως χρησιμο
ποίησή τοΰ κρητικοΰ τοιχογραφικοϋ ύλικοΰ, κσί συγκεκριμένως των 
ναών 'Αγίου Όνουφρίου Γέννας Άμαρίου, Αγίου Ιωάννου Καλογέ
ρου, Κοιμήσεως Θρόνου Άμαρίου καί Παναγίας Σμιλέ, διά τόν ΙΔ' 
αίώνα, καί τής Παναγίας Κριτσάς καί Κοιμήσεως είς Κάντανον διά 
τόν ΙΕ'. Κρήτες άλλως είναι καί οί εξεταζόμενοι ζωγράφοι φορητών 
εικόνων.

Ή ανωτέρω ύλη εξετάζεται υπό τοΰ συγγραφέως ούχί χρονολογι
κούς, αλλά τυπολογικώς, εις τό πρώτον κεφάλαιον τοΰ έργου, περί τών 
έν Έλλάδι είκονογραφικών τύπων τής Γεννήσεως. Μεθοδικούς κατα
μερίζεται ό γενικός τύπος τής Γεννήσεως εις κεντρικόν Όέμιχ (Βρέφος 
καί Θεοτόκος) καί δευτερεύοντα επεισόδια, καί πάλιν είς επί μέρους 
στοιχεία τοΰ κεντρικού θέματος, έξεταζομένων χωριστά τοΰ Βρέφους, 
καί ειτα τής Θεοτόκου, είς τάς διαφόρους στάσεις υπό τάς Οποίας πα- 
ριστάνεται τίκτουσα, ήτοι καθημένη, άνακεκλιμένη, γονυπετής (κατά 
δυτικήν έπίδρασιν καί μόνον από τοΰ ΙΣΤ' αίώνος), καί τέλος (σπα
νίους) θηλάζουσα.

Ακολουθεί ή έξέτασις τών «δευτερευόντων επεισοδίων», ήτοι τών 
Αγγέλων (διαφόρων τόν αριθμόν καί τήν διάταξιν άναλόγως τοΰ προ
τύπου καί τής εποχής), τών Ποιμένων (είκονιζομένων μετά τόν ΙΔ' 
αιώνα συνήθως δίς, ήτοι άγραυλούντων καί έν συνεχείφ παρά τό σπή- 
λαιον), τών Ίριών Μάγων (πεζών συνήθως είς τά παλαιότερσ μνημεία, 
κυρίως δέ από τοΰ ΙΔ' αίώνος εφίππων), τοΰ Λουτροΰ (είκονιζομένου 
καί διά τής προπαρασκευής αύτοΰ), καί τέλος τοΰ ’Ιωσήφ (είκονιζομέ- 
νου έν εύλαβεΐ μονώσει εις μίαν τών κάτω γωνιών τής παραστάσεως).

Έν συνεχεία ό συγγραφεΰς εξετάζει τόν «άνεπτυγμένον κύκλον τής 
Γεννήσεως», δηλαδή τάς άπαντώσας κυρίως από τοΰ ΙΔ' αίώνος σκη- 
νάς τής ΙΙροσκυνήσεως τών Μάγων (άποτελούσης κατ’ ουσίαν παραλ-
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λαγήν άνεπτυγμένην τοϋ μνημονευθέντος θέματος), τής Φυγής εις Αί
γυπτον (μέ τό παιδίον ενίοτε επί των ώμων τοϋ ’Ιωσήφ, τή συνοδεία 
τοΰ άδελφοθέου Ιακώβου — κατά τά απόκρυφα — καί μέ παράστασιν 
τής Αίγυπτου προσωποποιουμένης καί προβαλλούσης εκ κάστρου), καί 
τέλος τής Σφαγής τών Νηπίων, έκτελουμένης υπό στρατιωτών, άπο- 
στελλομένων προς τοϋτο υπό τοϋ επίσης εϊκονιζομένου Ήρώδου. 'Ο 
συγγραφεύς εξηγεί πώς αϊ αναπτύξεις αΰται τοϋ γεγονότος τής Γεννή- 
σεως, άποτελοΰσαι κατ’ άρχάς δευτερευοΰσας σκηνάς αϋτοϋ εντός τοϋ 
αΰτοΰ πλαισίου, τείνουν να αποχωρισθοΰν καί αποχωρίζονται τοϋ κυ
ρίως θέματος, καθιστάμενα νέα, αυτοτελή θέματα.

Έν κατακλειδι τοΰ τυπολογικοϋ τμήματος τής μελέτης ό συγγρα
φεύς εξετάζει τό θέμα τής «κεκλεισμένης πύλης» εικονιζομένης εν συν
δυασμό) προς τον προφήτην ’Ιεζεκιήλ καί την Θεοτόκον, έχουσαν έν 
μεταλλίφ τον Ίησοϋν. Εις τό θέμα τοϋτο διαβλέπει συμβολικήν άπει- 
κόνισιν ούχί μόνον τοϋ αδιάφθορου τής Θεοτόκου, αλλά αύτοΰ τούτου 
τοΰ γεγονότος τής Γεννήσεως. 'Ο τύπος οΰτος ενδιαφέρει ιδιαιτέρως 
τήν Κρήτην, διότι εύρίσκεται εις τον τοιχογραφικόν διάκοσμον τής 
Παναγίας τής Κριτσάς, ακριβώς δέ ή διαδοχή τών σχετικών μέ τήν 
Γέννησιν θεμάτων είς τό νότιον κλίτος τοϋ ναοϋ, παρέχει εις τον συγ
γραφέα τό μάλλον ισχυρόν επιχείρημα υπέρ τής άπόψεώς του, δεδομέ
νου δτι ή Κεκλεισμένη Πύλη ακολουθεί αμέσως τό είς Βηθλεέμ Τα- 
ξείδιον. Ή άποψις αυτή είναι άλλως σύμφωνος προς τήν γενικήν τά- 
σιν τοϋ συγγραφέως, δπως υπογράμμιση τον συμβολικόν χαρακτήρα 
τής βυζαντινής τέχνης.

Πάσα ή τυπολογική μελέτη τής Γεννήσεως έπιχειρεΐται έν σχέσει 
καί προς τούς εικονογραφημένους κώδικας καί κυρίως προς τήν εκ
κλησιαστικήν γραμματείαν, ήτοι τά Ευαγγέλια — συμπεριλαμβανομέ
νων τών Άποκρύφων — τούς πατέρας, καί τήν ύμνογραφίαν. Τής 
γραμματείας ταύτης έχει 6 συγγραφεύς εύρεΐαν γνώσιν. Οί εϊκονογρα- 
φικοί τύποι εξετάζονται είς πλείστας παραλλαγάς των, καί έπιχειρεΐται 
εξαντλητική παρακολούθησις αυτών ως καί άνάλυσις τών παραλλαγών 
τών καθ’ έκαστον θεμάτων. Εις τινας περιπτώσεις ή παρακολούθησις 
αυτή φθάνει μέχρι τοϋ ΙΗ' α’ιώνος έξεταζομένων τών τύπων τής «Ερ
μηνείας τής ζωγραφικής» γίνονται δέ καί αί προς τά άνω άναγκαΐαι 
συνδέσεις μετά τής παλαιοχριστιανικής τέχνης καί τής τών πρώτων βυ
ζαντινών αιώνων.

Μετά τήν μελέτην τοϋ εΐκονογραφικοϋ τύπου, ήτις καί αποτελεί 
τήν κυρίαν προσφοράν τοΰ συγγραφέως, ακολουθεί τό δεύτερον κεφά- 
λαιον. Τοϋτο έπιγράφεται «Μορφή καί περιεχόμενον τών παραστά
σεων τής Γεννήσεως», προβαίνει δέ έν αύτφ ό συγγραφεύς είς τεχνο-
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τροπικήν κσι τεχνικήν άνάλυσιν, ώς καί εις αισθητικήν άξιολόγησιν 
των παραστάσεων τής Γεννήσεως έν Έλλάδι. ’Εξετάζεται ή ελληνιστι
κή ποράδοσις και ή ανατολική, και τό νέον στοιχειον το είσογόμενον 
εις τήν βυζαντινήν τέχνην Ιπι Παλαιολόγων, και θίγεται τό ζήτημα 
τής «μακεδονικής» κα'ι τής «κρηιικής» Σχολής. Κεχωρισμένως μελε- 
τώνται τά πρόσωπα κα'ι τα γυμνά μέρη, τά ενδύματα, καί τό περιβάλ
λον τής παραστάσεως τής Γεννήσεως, ήτοι ό χώρος (συμβατικός καί 
όχι πραγματικός, μέ «ύπέρθεσιν» τών μορφών αντί δηλώσεως τοΰ βά
θους), καί τό επίσης συμβατικόν καί εξ ίσου κατανεμημένον φώς. Το
νίζεται έν τέλει ό άντιπραγματικός χαρακτήρ τοΰ τύπου, καθορισθείς, 
κατά τον συγγραφέα, έκ τοΰ καθαρώς θρησκευτικού καί πνευματικού 
προσανατολισμού τής βυζαντινής τέχνης, ή οποία υπηρετεί τήν λα
τρείαν, καί επιδιώκει πρωτίστως νά έκφράση τό δόγμα. Έν τέλει ό 
συγγραφέας συνιστά τήν μελέτην, τής καλλιτεχνικής βυζαντινής παρα- 
δόσεα)ς ως αίτημα διά τον εθνικόν πολιτισμόν.

Ή πυκνή, περιεκτική καί επί γνώσεως τών εξεταζομένων βασιζό
μενη μελέτη τού κ. Καλοκύρη, θά άποτελέση πολύτιμον βοήθημα διά 
τήν μελέτην τού τύπου τής Γεννήσεως έν Έλλάδι, αλλά καί τής βυζαν
τινής ζωγραφικής γενικώτερον.

Συγχαίροντες εύχόμεθα νά συνέχιση μετ’ ίσης επιτυχίας τήν μελέ
την τής βυζαντινής τέχνης καί τήν προσπάθειαν διά τήν διάσωσιν καί 
γνώσιν τών βυζαντινών μνημείων τής Κρήτης.

ΣΤΥΛ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Christian Zervos, L’art de la Crete neolitliique et 
minoenne, Editions «Cahiers d’Art», 40, σσ. 524, Paris 
1956.

Μέ καθολικόν ενθουσιασμόν καί ειλικρινή θαυμασμόν έχαιρετίσθη 
υπό τών καλλιτεχνικών καί επιστημονικών κύκλων τοΰ κόσμου, τών 
ενδιαφερομένων διά τήν ιστορίαν τών αρχαίων πολιτισμών καί άν- 
τλούντων αισθητικά διδάγματα από τήν μελέτην τής αρχαίας τέχνης, 
τό νέον μνημειώδες έργον τού Χριστ. Ζερβού «Ή τέχνη τής νεολιθι
κής καί μινωικής Κρήτης». Μέ τήν έκδοσίν του ό εξαίρετος Έλλην 
τεχνοκρίτης καί αισθητικός προωθεί κατά ένα επί πλέον σταθμόν τό 
πρόγραμμά του νά δώση διά σειράς εκδόσεων του έποπτείαν τών με
γάλων αρχαίων πολιτισμών, στηριζομένην εις λαμπράν είκονογράφη- 
σιν καί εις κείμενον έξαϊρον ιδιαιτέρως τήν ίδιάζουσαν αισθητικήν 
αξίαν τής καλλιτεχνικής δημιουργίας έκάστου κύκλου καί τά κύρια χα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:34 EEST - 54.161.213.156



138 Βιβλιοκριαίαι

ρακτηριστικά έκαστου πολιτισμού. «Ή τέχνη εις την Ελλάδα», «'Η 
τέχνη τής Μεσοποταμίας» και «Ό πολιτισμός τής Σαρδηνίας» άπετέ- 
λεσαν λαμπράν απαρχήν καί τα προγραμματισθέντα έργα «Ή τέχνη 
των Κυκλάδων», «Ή τέχνη τής Νεολιθικής Ελλάδος», «Ή Μυκηνα
ϊκή τέχνη», «Ή γεωμετρική ελληνική τέχνη», «'Η αρχαϊκή ελληνική 
τέχνη» καί «Ή κλασσική ελληνική τέχνη», έργα διά τά όποια έχει ήδη 
γίνει μακρά προεργασία, θά προσθέσουν τόσον εις τό δλον πρόγραμ
μα, ώστε τούτο νά φαίνεται μετά τήν έκδοσιν τούτων σχεδόν συμπλη- 
ρούμενον. Τό επιχείρημα φαίνεται σχεδόν ύπεράνθρωπον, άν ληφθή 
ώς βάσις ότι έκτελεΐται ουσιαστικούς υπό ενός μόνον ανθρώπου' θαυ. 
μάζει δέ τις τήν άδάμαστον θέλησιν τού άναλαβόντος, ό όποιος δεν 
παρημποδίσθη από τήν άναμέτρησιν των κολοσσιαίων δυσχερείων τής 
έξευρέσεως των αναγκαίων υλικών μέσων, τής προσπελάσεως τόσον ά- 
περάντου υλικού, τής άξιοποιήσεώς του διά τής φωτογραφίας, πολλά- 
κις υπό συνθήκας πάν άλλο ή εύνοϊκάς. Οίοσδήποτε άλλος θά έδίστα- 
ζε νά τό άναλάβη. Άλλ’ ό Χριστ. Ζερβός έπροχώρησε χωρίς δισταγ
μούς καί μέ αισιοδοξίαν τοιαύτην, οΐα χαρακτηρίζει μόνον τον πραγ
ματικόν εραστήν τής τέχνης. "Αριστος μελετητής τής συγχρόνου τέχνης 
καί εις έκ των κυριωτέρων πρωτοπόρων αυτής, έκθυμος δέ ύποστηρι- 
κτής της μέ τό παγκοσμίου φήμης περιοδικόν του «Cahiers d’ Art», 
κατώρθωσε νά άναπτύξη εντός του τό αισθητήριον τής πραγματικής 
τέχνης καί κινούμενος υπό τού αισθητηρίου αυτού, ώς τεχνοκρίτης 
πλέον, έζήτησε νά ένθαρρύνη τήν τέχνην νά άναζητήση νέας οδούς, νά 
αναγνώριση τά δημιουργικά στοιχεία ε?ς τάς ψηλαφήσεις τών νέων 
καλλιτεχνών διά νά τά υπογράμμιση καί νά μή άφήση νά καταπνι- 
γούν. Μέ τήν αισθητικήν του καιάρτισιν ύπεστήριξεν ότι πάσα πρα 
γματική τέχνη τού παρελθόντος, ακόμη καί τών πρώτων σταδίων τής 
έξελίξεως τού ανθρώπου, εμφανίζει τά αυτά κύριιτ χαρακτηριστικά τά 
όποια τήν άναδεικνύουν εις πραγματικήν τέχνην, όσον καί αν αί επί 
μέρους επιδιώξεις, τά μέσα, τό περιβάλλον, ή βασική κοσμοθεωρία 
είναι διάφορα. Επομένως ότι θά ήτο δυνατόν νά αντληθούν έκ τούτων 
λαμπρά διδάγματα διά τήν πρόοδον ιής νέας τέχνης από τήν αισθητι
κήν μελέτην αυτών καί ότι θά ήτο έκ παραλλήλου δυνατόν νά τάς 
πλησιάσωμεν καί νά τάς γνωρίσιυμεν περισσότερον, μέ τήν καρδίαν 
μάλλον παρά μέ τον νούν.

Εις τήν σειράν τών προγραμματισθένιων τόμων ό Ζ. ήθέλησεν ευ
θύς έξ αρχής νά δώση ιδιαιτέραν έξαρσιν εις τήν είκονογράφησιν τού 
Αΐγαιακού πολιτισμού' είχε τήν πρόθεσιν νά έκδώση ογκώδη τόμον 
περιλαμβάνοντα έξόχως αντιπροσωπευτικήν άπεικόνισιν τών διασω- 
θέντων θησαυρών τού κύκλου τούτου. Έκ τών πραγμάτων άπεδείχθη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:34 EEST - 54.161.213.156



Βιβλιοκρισία! 139

τούτο αδύνατον λόγορ τοϋ πολύ μεγάλου αριθμού τών αντικειμένων, τά 
όποια ιθά έδει νά άπεικονισθοΰν. Ή ορθή άλλως παρατήρησις ότι, 
παρά τό κυριαρχούν στοιχεΐον το όποιον δημιουργεί την ενότητα τού 
κύκλου, υπάρχει σημαντική διαφοροποίησις εις τάς επ'ι μέρους περιο- 
χάς (Κυκλάδας. Ηπειρωτικήν Ελλάδα, Τροίαν, Κύπρον κλπ.), ύπε- 
βοήθησε τήν άπόφασίν του νά διαπραγματευθή εις χωριστούς τόμους 
τον πολιτισμόν και τήν τέχνην τών διαφόρων τομέων, άποφεύγων διά 
τής μεθόδου ταύτης νά περικόψη σημαντικόν μέρος τού υλικού, τό ό
ποιον θά ήτο απαραίτητον διά τήν επιτυχίαν τού σκοπού. Ούτω έδό- 
θη ή δυνατότης νά έμφανισθή εις όντοος μνημειώδη μορφήν ό τόμος 
τής νεολιθικής και μινωικής τέχνης τής Κρήτης. Διότι ό Ζ., πλήρης 
από τον ενθουσιασμόν τον όποιον τού έγέννησεν ή νέα μακρά επαφή 
μέ τούς θησαυρούς τού Μουσείου Ηρακλείου, δεν έφείσθη μόχθου 
και δαπάνης διά να δυνηθή νά έμφασίση άρτιον τό έργον. Καί όφεί- 
λομεν νά όμολογήσωμεν ότι επέτυχε πλήρως. Διά πρώτην φοράν πα
ρελαύνει προ τών οφθαλμών εκείνων, οί όποιοι δεν ηύτύχησαν νά έπι- 
σκεφθούν τό Μουσεϊον Ηρακλείου, ή λαμπρά θεωρία τών διασωθέν- 
των θησαυρών τού μινωικοΰ πολιτισμού κατά τρόπον εις άκρον ικα
νοποιητικόν και μέ αριστοτεχνικήν φωτογραφικήν άπόδοσιν τού συνό
λου ή, οσάκις ήτο ανάγκη, τής λεπτομέρειας. ’Ακόμη και εκείνοι οι ο
ποίοι έγνώρισαν έκ τού πλησίον τούς μινοηκούς θησαυρούς έχουν πολ
λά νά διδαχθούν, πολλά νά κερδίσουν εις αισθητικήν άπόλαυσιν καί 
πολλά νά άνακαλύψουν εις τάς σελίδας τού βιβλίου. Διότι ή φωτογρα
φία πολλάκις προσφέρει ότι ό οφθαλμός τού επισκέπτου δυσκόλως α
νακαλύπτει. Μέγιστον δέ ευεργέτημα είναι νά έχη τις εύκολον έπο- 
πτείαν ενός τόσον εκτεταμένου συνόλου. Τά λευκώματα τ >ΰ Μ α ρ α- 
γιάννη (Antiquites Cretoises2, I - III, Candie 1912), τό βιβλίον τού 
Helmuth BosseTt, Alt Kreta, ακόμη και εις τήν τελευταίαν αυτού 
έκδοσιν, αυτό τούτο τό μνημειώδες εις τέσσαρας τόμους λαμπρώς εικο- 
νογραφημένον βιβλίον τού Sir Arthur Evans, The Palace of Mi
nos, I - IV, τό όποιον θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθή ως μία εγκυκλο
παίδεια τού Μινωικού Πολιτισμού, ύπελείφθησαν κατά πολύ τού νέου 
έργου εις τό κεφάλαιον τής άντιπροσα)πευτικής παρουσιάσεως τού προ
ϊστορικού κύκλου τής Κρήτης.

‘Ο Ζ. άπέβλεψε περισσότερον εις τό νά προσελκύση τήν προσοχήν 
τών καλλιτεχνών κα'ι τών ανθρώπων τού πνεύματος παρά είς τό νά 
συλλέξη απλώς υλικόν διά μελέτην ή επεξεργασίαν υπό τών ειδικών. 
Και έπαρουσίασεν εκείνα ακριβώς τά αντικείμενα εκ τών οποίαν δια- 
φαίνεται ή ίδιάζουσα πνευματική θέσις και καλλιτεχνική διάθεσις τών 
Μινωιτών (διότι τών νεολιθικών Κρητών τήν δημιουργίαν μόνον έν
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εΐδει εισαγωγής εις ολίγα αντιπροσωπευτικά δείγματα παρέθεσε). Καί 
διά νά ύποβοηθήση τον χειριζόμενον τό βιβλίον εις την άποιέλεσιν ορ
θής άντιλήψεως και ακριβούς έκτιμήσεως προέταξε καί επέταξε διασα- 
φητικόν κείμενον, τό όποιον αποκαλύπτει καί την Οέσιν τού συγγρα- 
φέως απέναντι τού πρώτοι) μεγάλου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εις τό 
προτασσόμενον κείμενον παρενέθεσεν οκτώ εγχρώμους πίνακας απει
κονίζοντας, βάσει εγχρώμων φωτογραφιών, καμαραϊκά αγγεία και μι- 
νωικάς τοιχογραφίας. ΔΓ αυτών εζήτησε νά προσθέση εις την παρα
στατικήν του έκθεσιν τό στοιχεΐον ιού χρώματος, καί ή προσθήκη είναι 
βασική διά την ορθήν έκτίμησιν τής μινωικής τέχνης, ήτις τόσον χαί
ρεται με την ώραιοχρωμίαν.

Μετά από μίαν σύντομον ιστορίαν τών άνασκαφών, εις την οποίαν 
μάλλον άπαριθμούνται παρά περιγράφονται αί πυλαιότεραι, προ τού 
1900, επί τής τουρκοκρατουμένης τότε Κρήτης μικραί άνασκαφαί ή έ- 
ρευναι, αί από τού 1900 μέχρι τού 1935 άνασκαφαί τού ’Αρθούρου 
’Έβανς, αί άνασκαφαί τών ξένων άρχαιολογικών άποστολών ή σχολών 
(’Αμερικανικών, ’Ιταλικών, Γαλλικών, ’Αγγλικών καί Γερμανικών), αί 
άνασκαφικαί έρευναι τών Ελλήνων άρχαιολόγων, παρατίθεται μία 
ιστορική άνασκόπησις τού νεολιθικού καί μινωικοΰ πολιτισμού τής 
Κρήτης, μέ τήν όποιαν κυρίως παρακολουθοΰνται αί εγκαταστάσεις 
τών διαφόρων φυλετικών στοιχείων, τά όποια έρχονται έξ άνατολών, 
έκ νότου καί βραδύτερον έκ βορρά κατά τάς διαφόρους περιόδους (νεο
λιθικήν, μινωικήν προανακτορικήν, παλαιοανακτορικήν, νεοανακτορι- 
κήν καί μετανακτορικήν περίοδον), μέχρι τής τελικής εισβολής τών Δω
ριέων, ήτις θέτει τέρμα είς τήν έξέλιξιν τού μινωικοΰ πολιτισμού, πε- 
ριγράφονται έν συντόμιρ αί άλλεπάλληλοι περίοδοι άκμής διά τάς ο
ποίας άναζητούνται τά γενεσιουργό αίτια, άναπτύσσονται μέ ιδιαιτέ
ραν προσοχήν αί σχέσεις τής Μεγαλονήσου μέ τήν ’Ανατολήν καί τήν 
Αίγυπτον, ή εξάπλωσις τών μινωικών επιδράσεων καί ακολούθως τών 
κρητικών άποικιακών ή απλώς εμπορικών εγκαταστάσεων είς ολόκλη
ρον τήν λεκάνην τής Μεσογείου, ερμηνεύονται αί αίτίαι τών μετακι
νήσεων καί τά άποτελέσματά των ως προς τον εκπολιτισμόν τής Ευρώ
πης, καθορίζεται ή σχέσις τού μινωικοΰ μέ τον μυκηναϊκόν πολιτι
σμόν, άνασκοποΰνται τά αίτια τών διαδοχικών επί τής Κρήτης κατα
στροφών καί τής τελικής παρακμής, διαγράφεται τό ιστορικόν πλαί- 
σιον εντός τού οποίου διεδραματίσθησαν τά γεγονότα τσύτα συμφώ- 
νως προς τάς αιγυπτιακός καί μεσοποταμιακάς πηγάς καί τήν συνεσκο- 
τισμένην άρχαίαν ελληνικήν παράδοσιν.

’Ακολουθεί σημαντικόν καί διεξοδικόν κεφάλαιον επί τής μινωικής 
θρησκείας, είς τό όποιον καταβάλλεται προσπάθεια νά γίνη σύνθεσις
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τών στοιχείων τά οποία μάς άπέδωσεν ή κρητική αρχαιολογία, μέ την 
βοήθειαν τής παραδόσεως και πολύ περισσότερον μέ την βάσιν ή οποία 
παρέχεται από τά στενά ανάλογα τών θρησκειών τής ’Ανατολής κυρίως 
καί δλιγώτερον τής Αίγυπτου, σΰνθεσις την οποίαν άπέφυγον νά πα
ρουσιάσουν οί μέχρι σήμερον συστηματικώτερον άσχοληθέντες μέ την 
μινωικήν θρησκείαν, άλλοι από υπερβολικόν σκεπτικισμόν καί άλλοι 
λόγφ τής μονομερούς εξετάσεως τών παραδοθέντων στοιχείων. Την βά· 
σιν τών αναλογών εξήρεν ιδιαιτέρως ό Ζ. πιστεύων, δρθώς ως νομί
ζω, δτι αί καταπληκτικοί άναλογίαι μεταξύ τών διαφόρων κύκλων τών 
ανατολικών θρησκειών καί τής μινωικής θρησκείας, ως αύτη εμφανί
ζεται εις τον παραστατικόν κύκλον ή διαφωτίζεται διά τών τελετουρ
γικών συμβόλων καί σκευών, δεν θά ήτο δυνατόν νά οδηγήσουν εις 
την παραδοχήν τής πολυγενιστικής θεωρίας, καθ’ ήν έκαστος θρησκευ
τικός κύκλος άνεπτύχθη ανεξαρτήτως.

Διαισθανόμενος την ιδιαιτέραν άφοσίωσιν τών Μινωιτών εις την 
θρησκείαν, παριστα ως ολοκληρωτικόν τον διαποτισμόν τής μινωικής 
δημιουργίας υπό τής θρησκευτικής έκφράσεως. Συμμερίζεται την άπο- 
ψιν τού ’Έβανς, δτι αυτή ή μινωική κοινωνία καί τά διαπλασθέντα 
πολιτικά συστήματα έσχηματίσθησαν μέ βάσιν θεοκρατικήν, “Υποστη
ρίζει δτι οί Μινωίται, χωρίς νά απασχολούνται συνεχώς μέ τήν θρη
σκείαν, είχον εσωτερικήν ζωήν θρησκευτικήν, ή οποία δεν τούς ήμπό- 
διζε νά ζούν μέ χαράν τήν ζωήν των. Πιστεύει δτι ή θρησκευτική ανη
συχία των πολύ πιθανόν τούς ώδήγησαν είς καθαράν μεταφυσικήν σκέ- 
ψιν, ήτις έφερεν εις πείρας μυστηριακού χαρακτήρος, χωρίς εκ τούτου 
νά χάσουν τόν αυτοέλεγχον καί τήν επαφήν μέ τήν πραγματικήν ζωήν. 
Διετήρησαν ουτω διαυγές πνεύμα καί πλήρη επίγνωσιν τού σκοπού 
τόν όποιον έπεζήτουν καί προς τόν όποιον έτεινον.

Δίδει ακολούθως εικόνα τών τόπων λατρείας, τών ιερών σπηλαίων, 
τών ιερών επί τών υψωμάτων, τών οικιακών ιερών, τών οποίων θε
μελιακόν στοιχεΐον είναι αί κρύπται μέ τούς τετραγωνικούς πεσσούς - 
βαιτύλους, καί τά ύπεράνω τούτων μετά κιόνονν ιερά δωμάτια. Όμι- 
λεΐ συναφώς περί τού τελετουργικού τής μινωικής θρησκείας, τό όποιον 
περιλαμβάνει καθαρμούς, αιματηρός καί άναιμάκτους θυσίας, <δν πε
ριγράφει τά σκεύη καί όργανα, αναθέσεις ειδώλων καί ζφδίων, ως καί 
άλλων αντικειμένων, μαγικάς πράξεις, πομπάς καί λιτανείας, ιερούς 
χορούς κλπ. ’Ιδιαιτέρως περιγράφει τό τελετουργικόν τό σχετιζόμενον 
μέ τήν λατρείαν τήν προσφερομένην εις τόν νεκρόν καί τά νεκρικά 
έθιμα.

Εισερχόμενος εις τό κεφάλαιον τών λατρευομένων θεοτήτων παρα
τηρεί δτι ή κυριωτέρα μορφή είναι ή θεά - σελήνη, έχουσα εύρεΐαν I-
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ξουσίαν επί τοϋ κόσμου, και χαρακτηριζόμενη από τό σύμβολόν της, 
τά δίπλα κέρατα η την ημισέληνον. Είναι ή θεότης αυτή ή οποία μέ 
την έπίδοσιν της καλλιέργειας γίνεται θεά μητέρα γή καί θεά τών ύδά- 
των. Καί ή ί)εά - σελήνή ενωρίς μεταβάλλεται εις θεάν ουρανίαν (τών 
ουρανίων σωμάτων) καί γενικώτερον θεά τοΰ Σύμπαντος. Τά σύμβολα 
αυξάνουν καθ’ δσον ή μεγάλη θεάν εμφανίζεται εις διαφόρους παραλ- 
λαγάς, καί ό πολυσυμβολισμός γίνεται λίαν χαρακτηριστικός, κατά τόν 
Ζ., εις τον ώριμον πλέον μινωικόν πολιτισμόν. Ή θεότης αντιπροσω
πεύεται η συνοδεύεται υπό άστρικών η ουρανίων συμβόλων (ίσως καί 
ό διπλούς πέλεκυς καί ή σπείρα ανήκουν εις την κατηγορίαν ταύτην), 
ιερών δένδρων, θάμνων, καρπών η άνθέων, ζώων διαφόρων (μάλιστα 
τοϋ ταύρου καί τοΰ λέοντος), ακόμη καί πτηνών, εντόμων, ερπετών καί 
οντων της θαλάσσης, μυθικών ό'ντων, ως ή γρύψ καί ή σφίγξ. Αί 
μορφαί αύταί της θεότητος απαντούν παραλληίως μέ την άνθρωπο- 
μορφικην έμφάνισίν της. Περί άρρενος θεού δεν υπάρχουν, ως πι
στεύει ό συγγραφέας, ενδείξεις" ή θεότης αύτογονιμοποιεΐται καί 
προσλαμβάνει ακόμη καί την χαρακτηριστικήν δι’ άρρενα θεόν μορ
φήν πολεμιστοΰ.

Τό περί τής μινωικής θρησκείας κεφάλαιον κλείει μέ τά μάλλον 
υποθετικής φύσεως στοιχεία περί τοΰ μινωικού ιερατείου καί τών υπό 
τούτου τελουμένων τελετουργιών (μεταξύ τών οποίων κυριώτεραι ήσαν 
αί τελεταί τής βλαστήσεως καί τά ταυροκαθάψια). Καί τό συμπέρασμα 
ε’ις τό όποιον ό συγγραφέας καταλήγει είναι ότι ή μινωική θρησκεία 
δεν έγινεν εφιάλτης καί δέν έφερεν τήν δημιουργίαν πέραν τής ανθρώ
πινης στάθμης, άλλ’ άντιθέτως τήν ύπεβοήθησε να γίνη πλήρης έκφρα- 
σις τής εσωτερικής λίαν ενεργού ζωής τοϋ ανθρώπου.

Τούς οκτώ ωραίους πολυχρώμους πίνακας ακολουθεί τό κύριον εί- 
κονογραφικόν μέρος τοϋ βιβλίου, περιλαμβάνον 807 πρωτοτύπους φω
τογραφίας εις 430 πίνακας. Παρέχονται κατ’ άρχάς χαρακτηριστικοί 
εικόνες τών άρχιτεκτονημάτων τής Κνωσού, τών Μαλίων, τής Φαιστού, 
τής Αγίας Τριάδος, τών Κουρνιών, τοΰ Νίρου Χάνι καί τής Τυλίσου, 
δύο χαρακτηριστικοί φωτογραφίαι τοϋ εσωτερικού τοΰ ιερού σπηλαίου 
Ψυχρού καί δύο τών πεδιάδων τής Μεσαράς καί τοϋ Λασιθίου. ’Ακο
λούθως παρελαύνει προ τών θαμάτων μας λαμπρότατη ή σειρά τών 
φωτογραφικών απεικονίσεων αντιπροσωπευτικών αντικειμένων πολιτι
σμού δλων τών περιόδων, από τής νεολιθικής μέχρι τής ύπομινωικής· 
ειδωλίων καί άλλων αντικειμένων λατρείας, κεραμεικής εις διαφόρους 
ρυθμούς, λίθινων ή μεταλλικών σκευών, οπλών καί εργαλείων, σφρα
γίδων, κοσμημάτων, εξ ελεφαντοστού αντικειμένων, τοιχογραφημάτων,
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δειγμάτων γραφής επί πήλινων πινακίδων κλπ. Μέ ιδιαιτέραν στορ
γήν έπέδειξεν ό Ζ τα αντικείμενα των παλαιοτέρων περιόδων καί 
πολλά εξ εκείνων τα όποια πολλοί -θεωρούν ώς τελείως δευτερεύοντα, 
διότι ανήκουν είς τάς τελευταίας περιόδους τής παρακμής, ενώ πιστεύει 
οΰτος ότι παρέχουν όλως ιδιαίτερον καλλιτεχνικόν ενδιαφέρον. Πολλά 
δημοσιεύονται διά πρώτην φοράν, πλεΐστα δέ άλλα εμφανίζονται υπό 
νέον όλως φως, διότι ήσαν γνωστά μόνον έκ προχείρων δημοσιεύσεων, 
ατελών φωτογραφιών ή καί μόνον σχεδίων. Αισθάνεται τις άνέκφρα- 
στον χαράν συναναστρεφόμενος μέ την πληθύν αυτών τών καλλιτεχνι
κών αντικειμένων καί σχεδόν έχει τό αίσθημα εκείνου, ό όποιος, έπι- 
σκεπτόμενος αρχαιολογικήν συλλογήν, χαίρει λαμβάνων άνά χεΐρας τά 
αντικείμενα καί θωπεύων αυτά. 'Η καλή φωτογραφία δίδει τήν αϊσθη- 
σιν τής παρουσίας καί άναδεικνύει τήν διακόσμησιν. Ή μεγέθυνσις 
μάς χαρίζει εκείνο τό όποιον θά τό άντιπαρήρχετο τις χωρίς νά τό πα- 
ρατηρήση, Πολλάκις παρέχεται ή ευκαιρία νά παρακολουθήση τις το 
άντικείμενον από διαφόρους όψεις, πράγμα τό όποιον δεν είναι πάν
τοτε εφικτόν διά τον επισκέπτην τοΰ Μουσείου. Αί φωτοσκιάσεις υπο
γραμμίζουν τήν έκφρασιν τοϋ προσώπου τών ειδωλίων, άναδεικνύουν 
τό περίγραμμα, δίδουν πλαστικότητα είς τά σώματα καί τάς έσθήτας. 
’Οφείλει τις νά όμολογήση ότι ή ατελεύτητος σειρά τών εικόνων, μέ 
τήν ποικιλίαν μέ τήν οποίαν έχουν τεθή έν διαδοχή, δεν κουράζει τον 
χειριζόμενον τό βιβλίον. Πιστεύω ότι όσοι θά έχουν τό ευτύχημα νά 
γνωρίσουν τό θαυμαστόν έργον τοϋ Ζ. θά αποκτήσουν τήν θερμήν ε
πιθυμίαν νά ΐδουν αυτά τά πρωτότυπα είς τό Μουσείον Ηρακλείου. 
Καί ώς προς τό σημείον τούτο άποδεικνύεται τό έργον πολύ ευεργετι
κόν διά τήν τόνωσιν τοΰ τουριστικού ρεύματος προς τήν Κρήτην, ιδία 
δέ διά τήν προσέλκυσιν τών έπιλέκτων. Αυτοί θά διαισθανθούν ότι 
ή επαφή μέ τό πρωτότυπον θά προξενήση έξαιρετικώς έντονον αισθη
τικόν παλμόν μέ τήν πλαστικότητα του είς τον χώρον, μέ τήν υφήν 
του, μέ τό χρώμά του, μέ τό αίσθημα τό όποιον δημιουργεί ώς προς 
τον χρόνον του, μέ ιό μυστήριον τής δημιουργίας του. ”Αν ήσθάνθη- 
σαν δέ τήν ιερότητα πολλών άπό τά παρουσιαζόμενα αντικείμενα καί άν 
έπείσθησαν ότι ή μινωική δημιουργία είναι ατενώς δεμένη μέ τό 
θρησκευτικόν αίσθημα, θά επιθυμήσουν ακόμη περισσότερον νά γνωρί
σουν αυτά τά πράγματα, τά όποια εξακολουθούν νά είναι φορείς ενός, 
έστω, μέρους τοΰ «μάνα» των. Αί φωτογραφίαι τοΰ βιβλίου σχεδόν 
παρέχουν τήν υφήν τής ύλης τών αντικειμένων, είς ικανόν μάλιστα 
βαθμόν ώστενά αντιλαμβάνεται τις ποιαν συγκίνησιν θά αίσθανθή όταν 
εύρεθή ενώπιον αυτών καί χαρή τήν θερμότητα τοϋ ελεφαντοστού, τήν 
αΐγλην τής φαγεντιανής, τήν διαφάνειαν τής όρείας [κρυστάλλου, τήν
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πάτιναν τοΰ μετάλλου και την μαλακότητα τοϋ πηλοΰ. Καί αυτός δ ό
ποιος θά δοκιμάση την χαράν αυτήν θά γυρίση ασφαλώς καί πάλιν εις 
τάς σελίδας τοΰ βιβλίου διά νά διατηρήση δσον είναι δυνατόν πλέον 
πιστήν την φίλην εικόνα.

Αϊ ωραιαι φωτογραφίαι τοΰ έργου οφείλονται εις τον Γάλλον φω
τογράφον καλλιτέχνην Jean Da valid καί ή δλη εργασία φωτογραφί- 
σεως ΰπεβοηθήθη σημαντικώς υπό τής γραμματέως καί συνεργάτιδος 
τοΰ Ζ. Dora Vallier, ή οποία επί πλέον έβοήθησεν εις την επιστημο
νικήν ενημέρωσιν.

Φυσικά ήτο ανάγκη νά προταχθή ή φωτογραφική συλλογή τών έρ
γων διά νά συγκεφαλαιωθοΰν ακολούθως τά αισθητικά συμπεράσματα 
τά όποια είναι λίαν εΰπρόσδεκτα, άφοΰ προέρχονται από ένα τεχνο
κρίτην τόσον διαπρεπή, όποιος είναι ό Χριστ. Ζερβός. Δεν άρκεΐται 
οΰτος εις γενικάς διαπιστώσεις ή εις έκφρασιν ενός ένθουσιασμοΰ, άμε
τρου αλλά χωρίς επαρκή έξήγησιν. 'Η τριακονταπενταετής πείρα τοΰ 
αίσθητικοΰ τής συγχρόνου τέχνης τον φέρει οχι ως άπλοΰν παρατηρη
τήν, άλλ’ως μετέχοντα τής μινωικής τέχνης, τής οποίας αναλύει μόνον 
τάς κυρίας εκδηλώσεις, δσας εκφράζουν τά ουσιαστικά στοιχεία αυτής. 
’Αναγνωρίζει τήν μινωικήν δημιουργίαν ως παρουσιάζουσαν διπλοΰν 
χαρακτήρα, άφ! ενός τοΰ μόλις προσβατοΰ καί λεπτεπιλέπτου καί άφ’ 
ετέρου τοΰ πλήρους σφρίγους ζωής πραγματικής, ως πηγάζουσαν άφ’ 
ενός άπό τήν θρησκευτικήν φΰσιν τοΰ μινωικοΰ άνθρώπου, ή οποία 
τον βοηθεΐ νά άποκαλυψη τον πραγματικόν κόσμον καί νά άναζητήση 
τάς αισθητικός άξίας εις τήν έσωτέραν φυσιν του, άφ’ ετέρου άπό τήν 
άπελευθέρωσίν του διά τής φΰσεως.

Ό συγγράφεις περιέγραψε μέ σαφήνειαν πώς ή περιβάλλουσα φό- 
σις εκίνησε τήν φαντασίαν, τήν ενεργητικότητα, τήν περιέργειαν τοΰ 
μινωικοΰ άνθρώπου καί τον έφερε νά τήν παραστήση μέ τόσην δύνα- 
μιν, άλλά καί μέ άνεξάρτητον πλαστικόν πνεΰμα. Έτόνισεν ιδιαιτέρως 
δτι ή μαγικοθρησκευτική έξαρσις τών δυνάμεων τής φυσεως συνεβιβά- 
σθη άπολύτως μέ τήν χαράν τής αισθητικής δημιουργίας καί άπολαυ- 
σεως καί προσφυώς συνέκρινε τήν μινωικήν δημιουργίαν μέ τήν δη
μιουργίαν τής ελληνικής άρχαϊκής εποχής, ως προς τό κεφάλαιον τοΰ 
συμβιβασμοΰ τοΰτου. 'Υπεγράμμισεν δτι πολλά διδάγματα θά ήτο δυ
νατόν νά αντλήσουν άπό τήν μελέτην τής μινωικής τέχνης όχι μόνον ο·· 
ειδικοί, άλλ’ ιδιαιτέρως οί σημερινοί καλλιτέχναι δημιουργοί έπιλέ- 
γοντες μεταξύ τών τότε αίσθητικών άπόψεων και προσαρμόζοντες αύ- 
τάς εις τάς νεωτέρας αίσθητικάς άπαιτήσεις. Θά εβοηθοΰντο οΰτω εις 
τήν άπελευθέρωσίν τής τέχνης άπό τά πλαίσια καί τάς μορφάς τάς ό
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ποιας επιβάλλει ή διάνοια. Ό Ζ. φέρει ως παράδειγμα της γονίμου 
επαφής μέ την μινωικήν τέχνην τον ζωγράφον Πικασσό.

Δεικνύει ακολούθως την ιδιοτυπίαν τής παραγωγής τής νεολιθικής 
και ύπονεολιθικής περιόδου τής Κρήτης, παρά την συγγένειάν της μέ 
την σύγχρονον παραγωγήν τής Άνατολίας, καί εξηγεί πώς προήλθεν 
ή βαθμιαία δημιουργία πραγματικής τέχνης. Εις την πρωτομινωικήν 
τέχνην διαστέλλει τήν σχηματικήν παράστασιν των ειδώλων, από τήν 
συμβατικήν πραγματιστικήν των λοιπών αντικειμένων. ’Ιδιαιτέρως το
νίζει τήν πλαστικήν αξίαν τών κυκλαδικών ειδωλίων, και τήν ποιητι
κήν διάθεσιν ή οποία εκφράζεται εις έργα οια τα πλαστικά πρωτομι
νωικά αγγεία. Εκτιμά τήν δημιουργικήν πνοήν εις τήν εργασίαν τών 
κατασκευαστών τών αγγείων Μοχλού καί Μεσαρας, ιδιαιτέρως ως προς 
τήν άπόδοσιν τοΰ σχήματος καί τήν άξιοποίησιν τοΰ ύλικοΰ. Τοΰ πα
ρέχεται ή ευκαιρία νά δείξη ότι ή ταπεινή κεραμεική δύναται νά είναι 
φορευς σημαντικών αξιών, διότι εις τήν πραγματικήν τέχνην δεν είναι 
τό θέμα τό όποιον έχει σημασίαν, άλλ’ ή καλλιτεχνική έκφρασις. Καί 
ακριβώς ή πρωτομινωική κεραμεική δεικνύει εις ποιον βαθμόν είναι 
δυνατόν νά άνέλθη ή έκφρασις αύτη (ρυθμοί Πύργου, 'Αγίου Όνου- 
φρίου, Βασιλικής, Μεσαρας). Θαυμάζει τήν συνδεδυασμένην εργασίαν 
τοΰ γλύπτου και χαράκτου - διακοσμητοΰ εις τάς ελεφαντίνας πρωτο
μινωικός σφραγίδας, καί τήν λεπτότητα γούστου καί ύπέροχον τεχνι
κήν εις τά έργα τοΰ χρυσοχόου. Ή δύναμις συνεχούς άνανεώσεως τής 
τέχνης κατά τάς διαδοχικός φάσεις, διεπομένης από μίαν βασικήν συ
νεχώς έξελισσομένην δημιουργόν σκέψιν, δρθώς υπογραμμίζεται.

Τήν καλλιτεχνικήν έκφρασιν τής εφήβου παλαιοανακτορικής περιό
δου παρακολουθεί είς τήν μεγάλην διά προότην φοράν αρχιτεκτονικήν' 
αύτη έχει νά επίδειξη εκτεταμένα ανάκτορα, τών οποίων τό άκανόνι- 
στον οφείλεται, ως πιστεύει, είς τήν συνεχή επαύξησιν. ’Ακολούθως 
είς τήν πηλοπλαστικήν τών ειδωλίων, τά όποια αυτήν τήν φοράν δια- 
κρίνονται διά τήν μετά νηφαλιότητος άποδοθεϊσαν ζωήν καί τήν έκ- 
φρασιν εΰσεβείας. Εκτιμά δεόντως τήν επί σκληρών ημιπολύτιμων λί
θων γλυπτικήν τών σφραγίδων. Δίδει επί πλέον ωραίαν άνάλυσιν τής 
πολυχρωμικής καμαραϊκής τεχνοτροπίας καί τής ακιδωτής ή οστρακό
δερμου παραλλαγής της καί καταλήγει είς τό συμπέρασμα δτι ένότης 
έμπνεύσεως διέπει τήν μεγίστην πολυμορφίαν, πραγματοποιούσης τον 
ύψιστον σκοπόν τής τέχνης, τήν μεταμόρφωσιν είς απόλυτον τού πα 
ρεχομένου από τήν πραγματικότητα, χωρίς νά παρασύρεται είς τον 
ίλιγγον τοΰ απείρου.

Τήν ύστερομινωικήν περίοδον χαρακτηρίζει ως περίοδον ωριμότη- 
τος, κατά τήν οποίαν συνεχίζεται ή αυτή γραμμή ανόδου, άνευ διάκο"
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πής, μαρτυρούσης έπέμβασιν ξένου στοιχείου, ως τινες υπεστήριξαν. 
Ή γραμμή βαίνει μόνον επί τό φυσιοκρατικώτερον. Τον τεχνίτην κα
ταλαμβάνει έξ ολοκλήρου ή άφοσίωσις εις την θεοποιημένην φύσιν, 
ιδίως έκφραζομένην με τον κόσμον τής βλαστήσεως και τον κόσμον 
τής θαλάσσης. Περιγράφει τον άφάνταστον πλούτον τής παραγωγής 
κατά την νεοανακτορικήν περίοδον, άντανακλώντα τον μέγαν συγκομι- 
ζόμενον υλικόν πλούτον διά τού Ιμπορίου, καί τής εκμεταλλευσεως των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών τού έδάφους τής νήσου. Καί ό πλούτος 
τής παραγωγής εκφράζεται εις δλας τάς μορφάς τής τέχνης, την αρχι
τεκτονικήν, την γλυπτικήν, την μεταλλοτεχνίαν, την κοσμηματοποιίαν· 
την κεραμουργίαν, την ζωγραφικήν. Μέ ιδιαιτέραν αγάπην όμιλεΐ διά 
τά μέ ανάγλυφους παραστάσεις αγγεία έκ στεατίτου καί διά τά χαλκά 
ειδώλια, διά τούς θαυμαστούς σφραγιδόλιθους καί τάς τοιχογραφίας. 
Τέλος άρνεΐται νά αναγνώριση άρχομένην παρακμήν εις τά έργα τής 
τελικής νεοανακτορικής φάσεως, ως έπραξαν πολλοί" αναγνωρίζει α
πλώς μιάν απλήν μετατόπισιν τού κέντρου τού βάρους εις τήν σχέσιν 
πραγματικότητος καί καλλιτέχνου Τά δημιουργήματά της παραμένουν 
πάντοτε αριστουργήματα.

Τήν αυτήν θερμήν συνηγορίαν συνεχίζει δ Ζ. διά τήν δημιουργίαν 
τής τελευταίας ύστερομινωικής φάσεως, τήν οποίαν πάντες οί επιστή
μονες ωνόμασαν περίοδον παρακμής. Πολλά τών έργων της χαρακτη
ρίζει ως εξόχως εκφραστικά καί σχεδόν μνημειώδη. Ακόμη καί εις τά 
έργα δ'που έκορυφώθη ή σχηματοποίησις τών μορφών δ δημιουργός, 
λέγει, δεν έχασε τήν αΐσθησιν τής άτομικότητος τών αντικειμένων καί 
εξακολουθεί πάντοτε νά έκφράζη τά αόρατα καί μυστηριώδη δεσμά τά 
δποΐα ενώνουν τήν πραγματικότητα μέ τον δημιουργόν. Εις τάς πλεί- 
στας τών περιπτώσεων πρόκειται περί συνυπάρξεως διαφόρων τρόπων 
έκφράσεως, ως συνέβη καί εις τήν παλαιολιθικήν ακόμη περίοδον, μιας 
φυσιοκρατικής, μιας άπλοποιητικής καί μιας γεωμετρικής διακοσμητι- 
κής. Αϊ τρεις αύταί εκφράσεις εξακολουθούν νά υπάρχουν καί σήμερον 
παραλλήλως εις τήν τέχνην. °’Αν ή τελική καταστροφή δέν διέκοπτε 
τον ρούν, ή επαναφορά ισορροπίας πραγματικού καί άφηρημένου θά 
άπεκαθίστατο, ως τείνει νά άποκατασταθή είς τήν σύγχρονον τέχνην. 
Τά μεγάλα πήλινα είδωλα από τον υπομινωικόν συνοικισμόν τού Καρ
φιού Λασιθίου φαίνεται δτι τό άποδεικνύουν.

Τό βιβλίον κλείει μέ δύο κεφάλαια τά δποΐα Ιν συντόμφ πραγμα
τεύονται δύο από τά πλέον ενδιαφέροντα θέματα τού μινωικοΰ κύκλου, 
τήν γραφήν καί τήν χρονολογίαν, θέματα τά όποια τελευταίως εγένον- 
το λίαν επίκαιρα άφ’ ενός μέ τήν άναγγελθείσαν άποκρυπτογράφησιν 
καί άνάγνωσιν τών πινακίδων τού συστήματος Β τής Κνωσού καί τής

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:34 EEST - 54.161.213.156



Βιβλιοκςιισίαι 147

ηπειρωτικής μυκηναϊκής Ελλάδος, άφ’ ετέρου με τήν συζητουμένην 
βράχυνσιν ή ολοκληρωτικήν άναμόρφωσιν τοΰ έπικρατήσαντος χρονο
λογικού συστήματος τοΰ Έβανς. Τό τελευταΐον κεφάλαιον, γραφέν υπό 
τοΰ ύπογράφοντος τήν παρούσαν κριτικήν, συγκεφαλαιώνει τό δλον 
πρόβλημα, εκθέτει τά διάφορα χρονολογικά συστήματα καϊ προτείνει 
εφαρμογήν συστήματος πολύ πρακτικωτέρου, προς αποφυγήν τής κρα- 
τουσης περί τήν μινωικήν χρονολογίαν συγχιίσεως.

Μεταξύ των δύο κεφαλαίων παρεντίθεται χάρτης σημείων τά κύρια 
σημεία εις ά άνευρέθησαν νεολιθικά! ή μινωικαί αρχαιότητες, περί 
των οποίων γίνεται λόγος εις τό βιβλίον.

Αΐ έπιτασσόμεναι σημειώσεις περιέχουν ικανόν μέρος τής μινωι- 
κής βιβλιογραφίας, ήτις συμπληροΰται εις τό τέλος. Ό χειριζόμενος 
τό βιβλίον δέον νά λάβη ύπ’ δψιν τούς πίνακας και τάς διορθώσεις.

’Έργα τόσον μνημειώδη ώς τό τοΰ Ζ. ίστανται ύπεράνω πάσης 
κριτικής. Διά τοΰτο πιστεύω δτι κατ’ ούδέν μειοΰται ή αξία τοΰ βι
βλίου καί ουδόλως άφαιρεΐταί τι από τον θαυμασμόν τον όποιον αί- 
σθανόμεθα απέναντι μιας τόσον εξόχου προσπάθειας, αν προστεθούν 
ενταύθα γενικαί καί είδικαί τινες παρατηρήσεις, αί όποΐαι ίσως, αν 
ληφθοΰν ύπ’ ό'ψει κατά τήν δευτέραν έκδοσιν τοΰ βιβλίου, άναμενο- 
μένην ως λίαν προσεχή, θά τό εμφανίσουν ακόμη τελειότερον. Ό συγ- 
γραφεύς δεν είναι ό ειδικός αρχαιολόγος, άλλ’ ούτε θέλει νά είναι' ή 
κουσεν δμως καί θέλει πάντοτε ν’ άκούη τήν γνώμην των ειδικών. 
Είναι ακόμη βέβαιον, δτι πολλά πράγματα διέφυγον από τον έλεγχόν 
του καί τοΰτο λόγφ τής ύφισταμένης είσέτι τεχνικής άνεπαρκείας, τής 
έλλείψεως ίκανοΰ χρόνου καί επαρκών βοηθουσών δυνάμεων.

'Ο συγγραφεύς εστηρίχθη αποκλειστικούς εις τό υλικόν τοΰ Μου
σείου ‘Ηρακλείου (με μίαν μόνον έξαίρεσιν, τον λατρευτήν τοΰ Eeyde 
πίν. 496 * 497). Ή μονομέρεια αύτη στερεί τον χειριζόμενον τό έρ- 
γον από τήν ευκαιρίαν νά γνωρίση πολλά μινωικά αριστουργήματα, 
ευρισκόμενα εις επαρχιακός συλλογάς τής Κρήτης, εις τήν συλλογήν 
τοΰ ιατρού Γιαμαλάκη, εις τό Ashmolean Museum καί εις τινα άλλα 
ευρωπαϊκά ή αμερικανικά Μουσεία.

Παρατηρεί τις παραλλήλως μίαν σχετικώς άνισόμετρον αντιπροσώ
πευσή τών διαφόρων περιόδων καί των διαφόροον καλλιτεχνικών πε
δίων δημιουργίας. ’Αποκτά τις τήν αΐσθησιν δτι ό Ζ. ήρχισε τήν ερ
γασίαν από τά αντικείμενα τών παλαιοτέρων περιόδων και κατεδαπά- 
νησεν εις αύτάς τό μεγαλύτερον μέρος τών δυνάμεών του, ώστε νά μή 
δυνηθή νά παρακολουθήσω άναλόγως τάς λοιπάς περιόδους. ’Ίσωϊ 
δμως τοΰτο οφείλεται εις τήν ιδιαιτέραν τουκλίσιν προς τά βήματα πρώ
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της γενέσεως' ίκανώς εξ άλλου άντεπροσωπεύθη ή έσχατη (μετανακτο- 
ρική) φάσις, προς την οποίαν επίσης αισθάνεται ιδιαιτέραν έλξιν. Θλί
βεται τις διότι αΐ μινωικαί τοιχογραφίαι δεν άπεικονίσθησαν έπαρ- 
κώς (τινά των πλέον γνωστών θεμάτων δεν περιελήφθησαν και ήγνο- 
ήθησαν τά σημαντικά εις τεμάχια τοιχογραφήματα). “Ισως ο Ζ. επί- 
στευσεν ότι ή τοιχογραφία μόνον έγχρωμος ήδυνατο νά άποδοθή και 
ό αριθμός των εγχρώμων πινάκων δεν ητο δυνατόν νά είναι μέγας. 
’Έχω την γνώμην ότι θά έδει νά καταβληθη μεγαλυτέρα προσπάθεια 
εις το νά περιληφθοΰν περισσότεροι καί καλυτέρας ποιότητος έγχρωμοι 
πίνακες, άφοϋ το χρώμα είναι εν τών κυριωτέρων στοιχείων τής μι- 
νωικης δημιουργίας. Θά έπεθύμει τις λ χ. νά ϊδη περισσότερα έγχρω
μα καμαραϊκά αγγεία. Φαίνεται, εις την τεχνικήν ανεπάρκειαν οφεί
λεται ή όχι απολύτως ακριβής άπόδοσις τών χρωμάτων τών τοιχογρα
φιών, διότι, καθ’ δσον ενθυμούμαι, αί έγχρωμοι φωτογραφίαι ειχον 
θαυμασίαν επιτυχίαν. Θά ηΰχετό τις νά άντεκαθίσταντο αϊ απεικονί
σεις πολύ ίσχυρώς αναστηλωμένων τμημάτων τού ’Ανακτόρου Κνωσού 
(είκ. 9 - 12) μέ άλλας, αΐτινες αποδίδουν διασωζόμενα ερείπια. Αΐ ει
κόνες 39 και 40 τών Γουρνιών δεν είναι άντιπροσωπευτικαί, οι περι
φερικοί ή κλιμακηδόν άνερχόμενοι πλακόστρωτοι δρομίσκοι θά παρεί- 
χοντο καλύτερον διά χαρακτηριστικήν άπεικόνισιν. ΕΙς τάς φωτογρα
φίας τών σπηλαίων (53 - 54) αισθάνεται τις πολύ τήν απουσίαν τής 
χαρακτηριστικής είκόνος τών εντός τεμένους σταλακτιτών τού Σπη
λαίου τής Ε’ιλειθυίας. Ουσιαστικοί παραλείψεις σημαντικών αντικειμέ
νων δεν είναι πολλαί, αλλά μέ εύχαρίστησιν θά έβλεπέ τις τό χρυσούν 
κόσμημα τών μελισσών εκ τής νεκροπόλεως Χρυσολάκκου τών Μαλίων, 
τό καρδιόσχημον περίαπτον μέ εξ ανάγλυφα μικροσκοπικά μαγικά αν
τικείμενα από τήν 'Αγίαν Τριάδα, τούς πελωρίους διπλούς πελέκεις 
τού Μεγάρου Νίρου, τό μοναδικόν ρυτόν έξ όψιανού τής Τυλίσου, τι- 
νάς έκ τών καλυτέρων ανακτορικών τριώτων αμφορέων καί πίθων καί 
τήν λίαν σημαντικήν διά τάς παραστάσεις της σαρκοφάγον έκ Παλαι- 
κάστρου. Παραλείπω τά αντικείμενα εκείνα τών οποίων τήν άπεικόνι- 
σιν έμπόδισεν ή μή εΐσέτι πρώτη δημοσίευσίς των, ή οποία δικαιω- 
ματικώς ανήκει εις τούς ανασκαφείς. Είναι ήδη αρκετόν δτι ό Ζ. έζή- 
τησε καί έλαβεν άδειαν δημοσιεύσεως ό'χι ολίγων αδημοσίευτων σημαν
τικών αντικειμένων.

Προφανώς ή ποικιλία καί ή αισθητική εναλλαγή κατά τήν παρου- 
σίασιν άπησχόλησε περισσότερον τον συγγραφέα, παρά ή αύστηρώς 
κατά περιόδους και είδη κατάταξις τού υλικού. ’Άλλως θά παρέμενεν 
άνεξή/ητος μία σχετική αταξία κρατούσα κατά τήν παρουσίασιν ταύ- 
την, καί ή οποία φέρει ποιαν τινα σύγχυσιν εις τον προσπαθούντα νά
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σχηματίση σαφεστέραν άντίληψιν τής εξελίξεως και των παραλλαγών 
των ειδών δημιουργίας.

Ή σύγχυσις αύτη έπετάθη διότι ό συγγραφεύς δεν κατώρθωσε νά 
συσχετίση ακριβώς τάς δυο ανακτορικός περιόδους κα'ι τάς διαδοχικός 
φάσεις των, την προηγηθείσαν και άκολουθήσασαν περίοδον μέ τάς 
περιόδους τής χρονολογίας ’Έβανς, ή οποία ώς γνωστόν διηρθρώθη 
μέ βάσιν την έξέλιξιν τής κεραμεικής. Εις τήν σΰγχυσιν ταύτην εξακο
λουθούν νά περιπίπτουν και αρχαιολόγοι καί ακριβώς προς άποφυ 
γην ταΰτης έπρότεινα τήν χρησιμοποίησιν νέας διαιρέσεως μέ βάσιν 
τάς ανακτορικός περιόδους. Οϋτω 6 Ζ. άπέδωσεν εις τήν παλαιοανα- 
κτορικήν περίοδον πλήθος αντικειμένων, άνηκόντων απλώς εις τήν 
πρώτην φάσιν τών νέων ανακτόρων (ΜΜΙΙΙ). Επίσης άπέδωσεν εις 
τήν αυτήν περίοδον αντικείμενα τά όποια ανήκουν εις τήν αμέσως 
προηγηθείσαν τής οικοδομής τών ανακτόρων φάσιν, τήν ΜΜΙα. Τέ
λος έχαρακτήρισε (σ. 504) τήν ΥΜΙΙΙ περίοδον, ώς τελευταίαν νεο- 
ανακτορικήν φάσιν, ενώ αύτη είναι μετανακτορική. Είναι προφανές δ'τι 
δυσκόλως θά ήδύνατό τις νά παρακολούθηση τούς κυρίους σταθμούς 
εξελίξεως, δημιουργών τομός εις τό τέλος τής πρωτομινωικής καί με- 
σομινωικής περιόδου. Μικροτέρα σύνχυσις είναι εκείνη ή οποία δη
μιουργεί χωριστήν ύπονεολιθικήν περίοδον, δταν τούς χαρακτηριστι
κούς ρυθμούς τής περιόδου ταύτης (Πύργου, 'Αγ. Όνουφρίου, μονό
χρωμα Μεσαράς καί Άνατολ. Κρήτης) ανάγει εις τήν πρωτομινωικήν 
περίοδον. Ύπονεολιθική είναι ή πρώτη εκ τών τριών φάσεων τής πρω
τομινωικής. Ή έξίσωσις επί κεφαλής τών κεφαλαίων τής ιστορικής ει
σαγωγής (προανακτορικής μέ πρωτομινωικήν, πρωτοανακτορικής μέ με- 
σομινωικήν, νεοανακτορικής μέ ύστερομινωικήν) είναι βεβαίως εσφαλμέ
νη, είχε δέ έν επί πλέον λυπηρόν αποτέλεσμα, νά μή προστεθή ίδιον κε- 
φάλαιον μετανακτορικής περιόδου, καίτοι έσημειώθη δρθώς ή διάρκεια 
τής νεοανακτορικής μέχρι τό 1400 π. X. Ουσιαστική δέ συνέπεια τής 
ούτω προελθούσης συγχΰσεως είναι δτι κατέστη δΰσκολον νά έρμηνευ- 
θοϋν ώρισμέναι νέαι δημιουργίαι, ώς ή πηλοπλαστική, γνωσθεΐσα κυ
ρίως διά τού 'Ιερού τού Πισκοκεφάλου, τής πρώτης νεοανακτορικής 
φάσεως (ΜΜΙΙΙ), ώς καί ή σύγχρονος τεχνική τής φαγεντιανής, εντός 
τού πλαισίου τής παλαιοανακτορικής δημιουργίας (ΜΜΙβ - ΜΜΙΙβ).

Σημαντική έλλειψις τού βιβλίου είναι ή παράλειψις πίνακος τών 
εικόνων, επί τοσούτον μάλλον οδυνηρά καθ’ δσον ή κατάτιχξίς των 
δέν είναι αύστηρώς επιστημονική.

Εις τά καθ’ έκαστα κεφάλαια ας μού επιτροπή νά παρατηρήσω τά 
ακόλουθα :
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Θά ήτο ίσιος προτιμότερον νά έγίνετο αντί απλής αναγραφής των άνασκα- 
φών άξιολόγησις των σπουδαιότερων, παραλειπομένων τών δοκιμαστικών, των 
ατελείωτων ή τών δλως μεμονωμένων άλλως δ εξαντλητικός κατάλογος τών 
άνασκαφών θά έφερε πολύ μακράν, χωρίς νά πρόσθεση τι ουσιαστικόν ‘Ονό
ματα πολλών άνασκαφέων παρελείφθησαν, ενώ άνεγράφησαν άλλα μάλλον δευ- 
τερευόντων. Θεωρώ παράλειψιν δτι δέν έγένετο μνεία τοϋ άρχιτέκτονος - αρ
χαιολόγου Piet de Jong καί τοϋ ζωγράφου Stefani, άμφοτέρων επί μακρόν 
έργασθέντων έν Κνωσφ καί Φαιστώ. Θά ήτο σκόπιμον νά προσετίθετο βρα
χεία ιστορία τοϋ Μουσείου Ηρακλείου, άφοϋ μάλιστα εις τό περιεχόμενον σύ· 
τοϋ στηρίζεται τό βιβλίον

Είς την περιγραφήν τής έξελίξεως τής νεολιθικής περιόδου δέν διεστάλη- 
σαν σαφώς κατά τά προϊόντα των αί τρεις φάσεις Ευρίσκω δτι γενικώς ΰπε- 
τιμήθη πολύ ή κρητική νεολιθική παραγωγή απέναντι τής παραγωγής τής Θεσ
σαλίας, Τρανσυλβανίας καί 'Ιράν - Μεσοποταμίας. Ή ποικιλία τής χαρακτής 
διακοσμήσεως, ή θαυμασία στολίδωσις τής επιφάνειας, ή εξαίρετος ποιότης τής 
στιλβώσειος, ή υπαρξις λεπτοτάτων αγγείων καί ή επιφανειακή πολύχρωμος 
χρώσις (μελετηθεΐσα τό πρώτον έν Φαιστφ) δέν έξετιμήθησαν δσον έπρεπε.

Άτυχώς τά προδυναστικά αγγεία δέν εΰρέθησαν εντός καθιυρισμένων πρω
τομινωικών στρωμάτων.—Έκ παραδρομής έσημειώθη ως χρονολογία τοϋ προ- 
χιττιτικοϋ πολιτισμού 2300 - 1200 π. X. — Είναι πολύ αμφίβολον άν τά χρυσά 
κοσμήματα τής Οϋρ είναι τά πρότυπα τών χρυσών πρωτομινωικών κοσμημά
των.—Αί πρωτολιβυκαί σχέσεις δέν ανάγονται είς τό τέλος, άλλ'είς τήν αρχήν 
τής πρωτομινωικής περιόδου.

Αί πριγκηπικαί έπαύλεις καί αί ευρύχωροι κατοικίαι δέν ανήκουν είς τήν 
παλαιονακτορικήν περίοδον, αλλά είς τήν δευτέραν φάσιν τής νεοανακτορικής.— 
Τό κέντρον τοϋ βάρους κατά τήν πρωτομινωικήν περίοδον δέν είναι μόνον είς 
τήν Άνατολ. Κρήτην, άλλά καί είς τήν νότιον Κεντρικήν (πεδιάδα Μεσαράς).— 
Οί “Ιωνες δέν ήσαν Μινύαι καί ό μεσοελλαδικός πολιτισμός δέν είναι μινυα- 
κός· έκ παρεξηγήσεως ώνομάσθησαν υπό τοϋ Schliemann μινυακά αγγεία τά τε- 
φρά μεσοελλαδικά.—’Αποικιών μινωικών έγκατάστασις δέν φαίνεται νά έγινε 
κατά τήν παλαιοανακτορικήν έποχήν παρά μόνον είς τήν Φυλακωπήν τής Μή
λου.—Αί σχέσεις μέ τήν ’Ανατολήν δέν φαίνονται άμεσοι' εισαγωγή κυλίνδρων 
τινων δέν άποδεικνύει πυκνήν έπικοινωνίαν υπάρχουν δμως δεσμά συγγένειας, 
άγνωστον από πότε χρονολογούμενα. Είς ταΰτα οφείλονται αί ομοιότητες άντι- 
κειμένων τοϋ Σουμεριακοΰ κύκλου μέ αντίστοιχα μινωικά ή άνάλογοι θρησκευ
τικοί αντιλήψεις τής Μεσοποταμίας καί τής Άνατολίας.—Ή χρονολογία τής 
έλεύσεως είς τήν Κρήτην τοϋ έκ διορίτου ειδωλίου τοϋ Waset User δέν είναι 
ΥΜΙΙ, άλλά ΜΜΙΙ.—Ό ρόλος τής Άνατολ. Κρήτης κατά τήν παλαιονακτορι- 
κήν περίοδον δέν φαίνεται δευτερεύων.

Ό συγγραφεύς δέν άσχολεΐται σχεδόν μέ τό ζήτημα τής αίφνηδίας γενέ- 
σεως τοϋ μυκηναϊκού πολιτισμού είτε κατά τήν άποψιν περί εύρέος άποικι- 
σμοΰ τοϋ Έβανς είτε κατά τήν άποψιν περί έπιδρομής είς τήν Κρήτην τών 
’Αχαιών καί μεταφοράς θησαυρών, τεχνιτών κλπ. τών Wace, Karo κ.ά., καί- 
τοι φαίνεται παραδεχόμενος τήν πρώτην, άφοϋ παραδέχεται τήν καταστροφήν 
τοϋ 1600 ως γεωλογικής φύσεως καί όμιλεΐ περί εύρέος άποικισμοϋ τών νή
σων.—Τά ονόματα είς γενικήν πτώσιν Oeneus, Spermous, Helaisos κακώς α
ποδίδουν τά : Οίνοϋς, Σπερμοϋς καί Έλαΐδος.—Τό χαρακτηριστικόν είδώλιον 
έκ τοϋ σπηλαίου Πατσοΰ τής είκ. 801, άφοϋ είναι ΥΜΙΙΙ, δέν είναι δυνατόν
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νά εΐναι προγενέστερον ιού 1400 καί απέχει οίσθητώς τής χρονολογίας αυτής.— 
'Αντί Menheperre Senet γράφε Men · cheper - re - seneb, αντί Athaimenes 
γρήφε Althaimenes.—Ή προταθεΐσα έξίσωσις τών Zakkara μέ τούς Τεΰκρους 
ή τούς κατοίκους τοΰ Ζάκρου εις οΰδέν στηρίζεται.

Καίτοι αναγνωρίζω ότι όρθώς έπέμεινεν ό συγγροφεΰς εις τό κεψάλαιον 
τής θρησκείας, ώς κυρίου κινήτρου τής μινωικής δημιουργίας, ευρίσκω δτι ή 
διαπραγμάτευσις έγένετο κατ' άσύμμετρον τρόπον, δστις είναι δυνατόν νά πα
ραπλανήσει τόν αναγνώστην. Άκολουθήσας τάς ειδικός μελετάς περιέλαβεν ε
ξαντλητικούς καταλόγους τών 'Ιερών Κορυφών καί τών Κρυπτών ιών οικιακών 
ιερών, ουτω δέ παρουσιάζεται ελλιπής ή αναγραφή τών άλλου τύπου ιερών δω. 
ματίων (τριμερών ιερών, τοΰ οποίου νΰν τό χαρακτηριστικώτερον παράδειγμα 
είναι τό ιερόν τοΰ Μεγάρου Βαθυπέτρου, τών μετά θρανίου ιερών, τών ιερών 
σπηλαίων, τών ιερών κρηνών κλπ.). Άντιδρών εις τήν γενικήν παραμέλησιν τής 
πλευράς τής λατρείας ουρανίων θεοτήτων έκ μέρους τών ειδικών επιστημόνων , 
περιέστη 6 Ζ εις τό ακριβώς αντίθετον: είς τήν παραδοχήν σχεδόν άποκλει- 
στικώς ουρανίων θεοτήτων, αΐτινες περιεβλήθησαν βαθμηδόν μέ πολύ εόρυτέ- 
ραν, σχεδόν καθολικήν κοσμικήν εξουσίαν καί ένεφανίσθησαν είς ποικίλας πα- 
ραλλαγάς μορφών (avatars). Είς τό τελευταΐον γενικεύεται μία σύγχυσις μετα
ξύ θεότητος, συμβόλου, ακολούθου ζώου καί τοΰ διεπομένου ύπ" αυτής κόσμου. 
Οΰσιαστικώς δέ τού διαφεύγει ή σπουδαιότης, εντός τοΰ μινωικοϋ τελετουργι
κού, τοΰ ίεροΰ δράματος, τοΰ θανάτου καί τής άναστάσεως τοΰ νεαρού θεού 
τής βλαστήσεως, τό όποιον τόσαι παραστάσεις καί παραδόσεις βεβαιοΰν. Ίσως 
τοΰτο συνέβη διότι ό Ζ. δέν παραδέχεται τήν λατρείαν τοΰ άρρενος ίσχυροΰ 
θεοΰ ούτε τοΰ νεαροΰ, έσαεί μεταβαλλόμενου, θεοΰ. Καί δμως τοΰ μέν δευτέ
ρου υπάρχουν απεικονίσεις, τοΰ δέ πρώτου ή παραδοχή είναι αναγκαία λόγψ 
τής έκτάσεως τής λατρείας τοΰ θεοΰ ταύρου.

Καίτοι είναι πιθανόν οτι πολλά σκεύη καί εργαλεία κοινής έμφονίσεως 
έχρησιμοποιήθησαν διά τελετουργικούς σκοπούς καί δτι ιερά έννοια ύπεκρύ- 
πτετο είς τόν τόσον επιμόνως είκονιζόμενον κόσμον βασικών διακοσμήσεων 
(σπείρας, σβάστικα, άστέρος κλπ.), χλωρίδος, θαλασσίων δντων, είναι επικίν
δυνον νά προβάλη τις τήν σχέσιν τούτων μέ τήν θρησκείαν, διότι τότε ούδέν 
δριον θά εύρίσκετο είς τήν προβολήν ταύτην.—Ή ιερά τελετουργία βεβαίως δέν 
έχει σαφή δρια μέ τάς αθλοπαιδιάς καί άλλας θεαματικός επιδείξεις, αί όποϊαι 
γίνονται πρός τιμήν τής θεότητος. Όμως είναι ορθόν νά μή γίνεται σύγχυσις 
τής τελετουργικής πράξεως καί τής έορτασίμου έπιδείξεως, ήτις είναι δυνατόν 
νά έχη ωρισμένον συμβολισμόν.

'Ορθόν θά ήτο νά μή περιελαμβάνοντο είς τόν κατάλογον τών ιερών σπη
λαίων ταφικά σπήλαια (ώς τό τής Μαρωνιάς) ή σπήλαια διά τά όποια δέν έχει 
άποδειχθή δτι υπήρξαν τόποι λατρείας (ως τό τοΰ Μιαμοΰ ή τό τοΰ Καστελ- 
λίου Πεδιάδος). Τοΰ σπηλαίου Ψυχροΰ ή ακμή δέν είναι είς τήν ΜΜ, αλλά 
είς τήν ΥΜ εποχήν. Τό σπήλαιον Άρκαλοχωρίου δέν είναι είς τούς πρόποδας 
τής Δίκτης. Ποίον ήτο τό σπήλαιον πλησίον είς τό Νίρου Χάνι; (σ. 29).—Γρά
φε Maza αντί Mazal (σ. BO), Edichtis αντί Entichtis. Καίτοι αί παρατηρή
σεις περί τής ίεράς χρήσεως τών χρωμάτων κυανού καί ερυθρού είναι όρθαί, 
φαίνεται υπερβολή ή υπόθεσις δτι πτηνά ή τετράποδα ή φυτά έζωγραφήθησαν 
κυανά ή ερυθρά διά μαγικό - θρησκευτικόν λόγον. Τά χριόματα ταΰτα είναι 
άπό τά ελάχιστα χρησιμοποιούμενα τής ώραιοχρωμικής κλίμακος τής μινωικής 
ζωγραφικής.—Τά μετά μαστών σκεύη (ώς τό τών Καλαθιανών τό άναφερόμενον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:34 EEST - 54.161.213.156



152 Βιβλιοκρισία!.

εις τήν σελ. 36) δεν φαίνονχαι τελετουργικά, ούτε αΐ έξοχοι των ύποδηλούν μα
στούς (πρβλ. πολλά άνευρεθέντα νΰν έν Φαιστφ).—Τό χρυσοΰν εξάρτημα μέ 
τούς μαστούς προέρχεται έξ 'Αγίου Όνουφρίου (δχι έκ Μόχλου) καί όρθώς έγέ- 
νετο διόρθωσις είς τό υπότιτλον της είκ. 202 (δχι δμως εις ιό κείμενον, σ. 36). 
Οί άνακαλυφθέντες θολωτοί τάφοι μέ στρογγυλόν θάλαμον ΜΜΙΙΙβ χρόνων 
είς τήν περιοχήν μεταξύ Ηρακλείου καί Κνωσού (Τεκές καί Κεφάλα) είναι 
δύο καί δχι είς μόνον.—Οί λίθινοι κέρνοι μέ τάς πολλάς κοιλότητας άνεκαλύ- 
φθησαν κατά ιό πλείστον είς οικίας καί δχι είς τάφους (σ. 38).—Άνεύρεσις δί
σκων ζυγού έγένειο είς πολλούς τάφους καί δχι μόνον είς τόν τάφον τής Πα· 
χυίμμου. "Ισως τούτο έχει σχέσιν μέ άντίληψιν περί ψυχοστασίας.

’Αμφιβάλλω δτι τά κέρατα τών ύπονεολιθικών αγγείων Παρτίρων καί σπη
λαίου Είλειθυίας έχουν σχέσιν μέ τά ιερά διπλά κέρατα. 'Ομοίως αί προεξο- 
χαί των ξιφών τού σταυροσχήμου τύπου έκ Ζαφέρ Παπούρας καί Σανατορίου 
Κνωσού (σ. 42). Τά μηνοειδή διά μικρού σφόγγου έπαναληφθέντα κοσμήματα 
καμαραϊκών κυπέλλων δέν δύνανται επίσης νά έχουν ΐεράν σημασίαν. Αμφί
βολον είναι αν ΰπάρχη οίοδήποτε συμβολισμός είς ιόν αστέρα - ρόδακα τού έκ 
Πλατάνου πήλινου αντικειμένου (είκ. 204), άφοΰ μάλιστα τούτο είναι πώμα 
καί δχι περίαπτον.—Σημαντική σειρά βαθμιδωτών πυραμιδωτών βάσεων δι
πλών πελέκεων άνευρέθη είς τήν έπαυλιν τής Άγ. Τριάδος (σ. 43).—Ή πιθα
νή ίερότης (ορισμένων φυιών, ώς τού κρόκου καί τού κρίνου, δέν οφείλεται 
ασφαλώς είς τήν γένεσίν των έκ βολβού κεκρυμμένου είς τήν γην, άλλ' είς τήν 
μορφήν των. Είναι υπερβολή ή άναζήτησις ίεράς σημασίας είς άπαντα τά πα- 
ριστανόμενα άνθη ή βλαστούς.—Μοΰ μένει άκατανόητον ιό σημειούμενον δτι 
τό είδώλιον τής έγκυμονούσης παριστφ τήν γέννησιν ενός πιθήκου. Προφανώς 
γίνεται σύμφυρσις δύο τελείως διαφόρων αντικειμένων, ένός έκ Ι ουρνιών καί 
τού άλλου έξ Άγ. Τριάδος (σ. 47).

Ή παράστασις ιού γνωστού σφραγιδόλιθου έξ δρείας κρυστάλλου, δστις 
λέγεται δτι εύρέθη είς τό Ίδαΐον "Άντρον, είναι προσφορά θαλασσίου τρίτω- 
νος είς τήν θεότητα καί δχι, ώς καί άλλοι ύπεστήριξαν, θεά σαλπίζουσα διά 
τρίτωνος (σ. 51).—Πολύ άμφίβολον είναι δτι ή πρόχους τού Κατσαμπά (είκ. 
701) παρίσταται πολύμαστος- κυριαρχεί ή ιδέα συνηλώσεως έλασμάτων μεταλ
λικού σκεύους (πρβλ. όμοίαν δήλωσιν ήλων έπί σαρκοφάγων).—Ό Ζ. δέν ανα
φέρει παραλλήλως μέ τό πήλινον φορεϊον θεότητος ή ίερείας (σ. 55) τό φο 
ρεΐον τής γνωστής κνωσιακής τοιχογραφίας (Palanquin Fresco).—'Υπερβολή 
είναι ή άναζήτησις ίερας σημασίας είς παίγνια καθαρώς αθλητικά, οία ή πά
λη καί ή πυγμή (σ. 56)—Τέλος δέον νά παρατηρήσω δτι πολύ ολίγον ό συγγρα- 
φεύς ώμίλησε περί τών μινωικών δαιμόνων, οίτινες παίζουν, φαίνεται, σημαν
τικόν ρόλον ώς βοηθητικά! δυνάμεις τής θεότητος.

Ό Έβανς ήρμήνευσε τά πρωτολιβυκά στοιχεία τής άρχομένης πρωτομι
νωικής περιόδου ώς όφειλόμενσ δχι είς απλήν έπίδρασιν, άλλ’ είς τήν είσοδον 
είς τήν Κρήτην ένός πρωτολιβυκού φυλετικού στοιχείου. Φυλετικοί συγγένειαι 
μέ τήν ’Ανατολήν καί τήν πρωτολιβυκήν - αιγυπτιακήν περιοχήν ερμηνεύουν 
περισσότερον τάς ομοιότητας ώρισμένων αντικειμένων μέ αντίστοιχα ιών περι
οχών τούτων παρά ή ύπόθεσις δτι οί Μινωίται δημιουργοΰντες είχον πρότυπα 
σουμεριακά, βαβυλωνιακά ή πρωτολιβυκά.—Τά μικροσκοπικά λίθινα άγγεϊα δέν 
είναι χαρακτηριστικά μόνον τής δευτέρας πρωτομινωικής φάσεως, άλλά καί τής 
τελευταίας πρωτομινωικής καί τής πρώτης μεσομινωικής.—Έξ αιτίας τής προ-
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μνημονευθείσης συνδέσεως τής παλαιοανακτορικής περιόδου μέ τήν πρώτην 
νεοανακτορικήν φάσιν (ΜΜΙ1Ι) δέν γίνεται διαστολή των μορφών πρώτου καί 
δευτέρου ανακτόρου· Όμως φαίνεται ότι υπάρχει αισθητή διαφορά.—Ή πα- 
λαιοανακτορική τοιχογραφία είναι γνωστή άπδ ελάχιστα λείψανα καί ταϋτα 
είναι πάντα καθαρώς διακοσμητικά.—Ή πηλοπλαστική τοϋ τύπου τών ειδωλίων 
Πισκο: εφάλου είναι γνωστή καί εξ άλλων παραδειγμάτων τής Κεντρικής Κρή
της (είόιόλιον Φαιστού εΐκ. 460 καί κυρίως είδώλιον Συλλογής Γιαμαλάκη, τό 
άποκληθέν Βριτόμαρτις)' πάντως είναι σχετική μέ τήν παραγωγήν τών περίφη
μων ειδωλίων έκ φαγεντιανής τής Κνωσού.—Δέν γίνεται, διά τόν αυτόν ως άνω 
λόγον, σαφής διαστολή τής παλαιοανακτορικής σφραγιδογλυφίας από τήν νεο
ανακτορικήν. ’Επίσης δέν δίδεται μέ ένάργειαν τό μεταβατικόν στάδιον άπό τόν 
πολύχρωμον καμαραϊκόν εις τόν δίχρωμον νατουραλιστικόν, τό όποιον ακριβώς 
αντιπροσωπεύει ή πριότη νεοανακτορική φάσις.—Τά κύρια χαρακτηριστικά τής 
νεοανακτορικής αρχιτεκτονικής αναγράφονται ασαφώς. Τό ένιαϊον τού αρχιτεκτο
νικού σχεδίου εχει διαφύγει τήν προσοχήν τού συγγραφέως.—’Ασφαλώς ό στεα
τίτης δέν είναι ή συνηθεστέρα δλη διά τά λίθινα αγγεία τής νεοανακτορικής επο
χής, αλλά τό αλάβαστρον καί τό μάρμαρον έκ στεατίτου κατασκευάζονται μόνον 
τά μέ παραστάσεις ανάγλυφα αγγεία. Παραλείπει ό Ζ. άτυχώς νά όμιλήση περί 
τών έξ ηφαιστειογενών υλικών (βασάλτου, λιπαρίτου όψιανοΰ) αριστουργημάτων 
έκ Κνωσού, Άγ. Τριάδος καί Τυλίσου —Τά νεοανακτορικά σχήματα τών σφρα
γιδόλιθων δέν είναι «πολύ ποικίλα» (σ. 503), άλλ’ ούσιαστικώς μόνον τρία ή τέσ- 
σαρα (φακοειδές, άμυγδαλοειδές, πεπιεσμένος κύλινδρος, κυρτόν πρίσμα).—Ώς 
περίοδον παρακμής χαρακτηρίζουν τήν μετανακτορικήν μινωικήν περίοδον οί 
έπιστήμονες ασφαλώς μόνον έν αντιπαραβολή μέ τάς προηγηθείσας περιόδους 
τής ακμής' έν τφ συνόλω καί απολύτως ή περίοδος δέον νά θεωρήται ώς ακμή. 
Άτυχώς ό Ζ. δέν όμιλεϊ περί τοϋ σαφώς μυκηναϊκού χαρακτήρος τής περιόδου 
ταύτης, άλλ’ ούτε περί τής μνημειακής αρχιτεκτονικής της ώς έμφανίζεται εις 
τήν 'Αγίαν Τριάδα καί τήν Τύλισυν, τής συνεχιζομένης είσέτι τοιχογραφίας καί 
ιδίως τής έξαιρέτου τεχνικής (δπτήσεως, χρίοεως καί βερνικιού) τών αγγείων.

Εις τό κεφάλαιον τής γραφής ό Ζ. παραλείπει νά άναφέρη τήν συνέχισιν 
τής ιερογλυφικής γραφής κατά τήν ΜΜΙΙί περίοδον (πέλεκυς Άρκαλοχωρίου 
καί Δίσκος τής Φαιστού, περί τού οποίου άιυχώς δέν κάμνει λόγον).—Δέν ανα
φέρει τήν έξαίρετον εργασίαν ταξινομήσεως καί δημοσιεόσεως κειμένων τού 
Emmett Bennett, ώς καί τήν στατιστικήν μελέτην τού "Ελληνος Κτιστοπούλου 
(τόν όποιον όμως μνημονεύει εις τάς προσπάθειας άποκρυπτογραφήσεως).

Αί απόψεις περί τής γλώσσης τών μινωικών πινακίδων τού Georgiev εί
ναι διατυπωμένοι ολίγον ασαφώς. Ό Ζ. προφανώς έμελέτησε περισσότερον 
τάς εργασίας τούτου παρά τών άποκρυπτογραφησάντων τάς πινακίδας Ventris 
καί Chadwick. Οδτω όλιγώτερον μάς γνωρίζει σχετικώς μέ τήν προσπάθειαν 
τών δύο σοφών παρά περί τής εναντίον των άσκηθείσης κριτικής (ιδίως ΰπό 
τοϋ Georgiev καί τού ύπογράφοντος). Προφανώς θέλει νά καταλήξη εις τό 
τελικώς διατυπούμενον συμπέρασμα, ότι ευρισκόμεθα ακόμη πολύ μακράν 
άπό τήν βεβαιότητα άναγνώσεως καί ορθής ερμηνείας τών μινωικών πινακί
δων, καίτοι αναγνωρίζει ότι ή καταβληθεϊσα προσπάθεια αποτελεί σημαντικήν 
πρόοδον πρός τήν τελικήν επιτυχίαν.

Ό χάρτης, όπου σημειοΰνται αί αρχαιολογικοί θέσεις, έγένετο μέ μεγάλην 
επιμέλειαν, καίτοι πολύ απέχει άπό τό νά έχη περιλάβει πάντας τούς νεολιθι
κούς καί μινωικοϋς χώρους.
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Ή περί τής νεολιθικής καί μινωικής Κρήτης βιβλιογραφία διά νά etvai 
όσον πρέπει χρήσιμος θά εδει νά είναι πληρέστερα καί μάλλον συστηματική. 
Ή χρησιμοποίησις τής εί; τάς σημειώσεις παρενειρομένης βιβλιογραφίας είναι 
πολύ δύσκολος, άν μη αδύνατος.

ΟΙ πίνακες ονομάτων, ϋλης καί περιεχομένων δέν είναι δυνατόν νά θεραπεύ
σουν τήν έκ τής παραλείψεως τοΰ πίνακος των εικόνων προκύπτουσαν απορίαν.

Τά ελαφρά μειονεκτήματα τά όποια εμφανίζει τό έ'ργον τοΰ Ζερβού 
δέν είναι δυνατόν νά μειώσουν αίσθητώς την μεγίστην αξίαν του 
Μειονεκτήματα πολύ σοβαρώτερα άπαντά τις συχνά και εις αύστηρώς 
επιστημονικά βιβλία. ’Αντιθέτους αί άρεταί τοΰ έργου, τόσον ως προς 
τούς πίνακας όσον καί ώς προς τό κείμενον, είναι τόσον μεγάλαι, ώστε 
νά καθιστούν έπιβαλλομένην την άπόκτησιν αυτού δι’ δσους έχουν εν
διαφέρον διά την εύρυτέραν αισθητικήν μόρφωσιν καί βαθυτέραν γνώ- 
σιν τής Ιστορίας τής ανθρώπινης έξελίξεως. Πάς έπαινος οφείλεται 
προς τον μοχθήσαντα διά τήν παρουσίασιν τού αληθώς μνημειώδους 
έργου καί πάσα ευχή επιβάλλεται νά συνοδεύση τήν έμφάνισίν του δια 
τήν όλοκλήρωσιν τής προσπάθειας.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
Διευθυντής τοΰ Μουσείου Ηρακλείου

Fritz Scbachermeyr, Die altesten Kulturen Grie- 
chenlands, Stuttgart 1955, σ. 300, Taf. XVI.

Τά συνθετικά βιβλία τά διαπραγματευόμενα βασικά θέματα τοΰ 
προϊστορικού κύκλου ωρισμένης περιοχής είναι πολύ ολίγα’ ακόμη δέ 
δλιγώτερα είναι Ικεΐνα τά όποια, στηριζόμενα εις τήν συγκριτικήν αρ
χαιολογίαν, πραγματεύονται γενικόν θέμα διό τήν εύρεΐαν περιοχήν 
τού προϊστορικού κόσμου, κατά τρόπον διδακτικόν τών δεσμών των 
διαφόρων εντός αυτού κύκλων καί τής συνεξελίξεως τού πολιτισμού 
των. Διά τούτο τό βιβλίον τού S. δέον νά χαιρετισθή μέ ιδιαιτέραν 
χαράν, διότι πραγματεύεται περί τών άρχαιοτάτων πολιτισμών τής Ελ
λάδος έν τή συσχετίσει των μέ τούς άλλους συγχρόνους προελληνικούς 
κύκλους. Εις τό έργον δέν περιελήφθη ό κρητομυκηναϊκός κύκλος, δι
ότι ή έκτασις τοΰ θέματος επέβαλλε τήν χωριστήν τούτου διαπραγμά
τευσή, ήτις εύχόμεθανά γίνη λίαν προσεχώς. Ώς κάτω χρονικόν όριον 
έχει τεθή τό έτος 2000 π. X., δηλ. ή αρχή τών παλαιοτέρων ανακτό
ρων τής Κρήτης καί τού μεσοελλαδικού πολιτισμού.

Καί ήτο πλέον καιοός νά εμφανισθή έν τοιούτον συνθετικόν έρ-
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γον, αφού ή ανάγκη συντονισμού των δεδομένων επρόβαλλεν επιτα
κτική καί άφοϋ ήδη βασικαί επί μέρους δημοσιεύσεις παρειχον ικανήν 
προς τούτο βάσιν. 'Ο S-, τού οποίου ή εύρύτης τής ιστορικής καί αρ
χαιολογικής μορφώσειος, ιδιαιτέρως ως προς τούς προϊστορικούς κύ
κλους, έχει ήδη ίκανώς δοκιμασθή μέ τήν έκδοσιν τόσων πραγματειών, 
ήτο εις έκ των μάλλον καταλλήλων ΐνα άναλάβουν εν τοιούτον έργον. 
Καί οφείλει τις νά όμολογήση δτι επέτυχε μεγάλως τού σκοπού του. 
Φυσικά εις θέμα τό όποιον εξακολουθεί νά είναι πάντοτε υπό μελέτην 
καί εις τό όποιον τόσοι αστάθμητοι παράγοντες παίζουν σημαντικόν 
ρόλον είναι επόμενον νά βλέπη τις έπιβαλλομένην τήν προσωπικήν 
σφραγίδα τού διαπραγματευομένου, αφού ουτος προβάλλει τάς ιδίας θεω
ρητικός παραδοχάς, τάς οποίας βεβαίως ζητεί νά στηρίξη δι’ όσον τό 
δυνατόν πληρεστέρων επιχειρημάτων. Πολλοί επομένως θά διαφωνή
σουν ως προς ωρισμένα σημεία, ίσως μάλιστα καί ως προς βασικάς 
γενικάς απόψεις. Γεγονός όμως είναι ότι ή εύρύτης τού πλαισίου εντός 
τού όποιου ό συγγραφεύς θέτει τά διάφορα προβλήματα, θά έπιτρέψη 
τήν επί ίσχυράς βάσεως συζήτησιν, ήτις καί θά προχωρήση προς άσφα- 
λεστέρας λύσεις. 'Ο S. ομολογεί ότι ή θέσις του ως προς τά καθ’έκα- 
στα προβλήματα είναι προκαταρκτική καί ότι είναι δυνατόν νά μετα- 
βληθή διά των δεδομένων τών μεγάλων άνασκαφών, ως είναι αί υπό 
των Milojcic διενεργούμεναι εις Ότζάκι Μαγούλαν τής Θεσσαλίας, 
τάς οποίας ούτος προσωπικώς παρακολουθεί. Σημαντικόν είναι ότι τό 
άνασκαφικόν υλικόν, επί τού όποιου ή συνθετική μελέτη εβασίσθη, 
έπεσκέφθη ό ίδιος κατά τό πλεΐστον.

Σκοπός τού έργου ετέθη ή ορθή άναμέτρησις τών βορείων καί νο
τίων - ανατολικών συστατικών παραγόντιον τού Ελληνικού στοιχείου 
κατά τήν παλαιοτάτην προϊστορικήν περίοδον. Προέλευσις, χαρακτήρ 
καί επίδρασις τών παραγόντων τούτων εξετάζεται κατά τρόπον εμπε
ριστατωμέναν. ’Ιδίως τό ως αυτόχθονον πιστευόμενον στοιχεΐον άπο- 
δεικνύεται ως προελθόν από τον κύκλον τού παλαιοτάτου πολιτισμού 
τής Πρόσω ’Ασίας. Βάσις τής άποδείξεως είναι τό αρχαιολογικόν υλι
κόν καί τά διασωθέντα γλωσσικά στοιχεία υπό μορφήν τοπωνυμίων 
ή λέξεων πολιτισμού. Τά προβλήματα παραμένουν πάντοτε πολύ δύ
σκολα καί διά τήν ανεπάρκειαν τής γνώσεως τού υλικού καί διά τό 
εξαιρετικώς πολύπλοκον τής κινήσεως τών ρευμάτων διά τών μετανα
στεύσεων ή διά μεταβιβαζομένων επιδράσεων.

Μία σύντομος ιστορία τών αρχαιολογικών ερευνών τών σχετικών 
μέ τον έξεταζόμενον κύκλον αποτελεί μέρος τής εισαγωγής. ’Ίσως δεν 
θά έπρεπε νά παραλειφθοΰν αί έρευναι εις τήν Άνατολ. Κρήτην (Πα- 
λαίκαστρο, Μόχλος, Βασιλική, Ψείρα, 'Αγία Φωθιά, Χαμαΐζι) καί ή
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εξερεύνησις τοΰ θολωτού τάφου εν Άπεσωκάρι Μεσαράς. Έν τώ με
τάξι') νέα δεδομένα, αδημοσίευτα εισέτι, προήλθον από την περιοχήν 
Βιάννου, Φαιστού και Μσρωνιας Σητείας. Δεν έμνημονεύθησαν επί
σης αί έρευναι τής Κύπρου και τής Κρήτης (ιδίως τής Φαιστού).

’Ακολουθεί ώς άλλο τμήμα τής εισαγωγής κεφάλαιον διά την ορο
λογίαν καί χρονολογίαν τών προϊστορικών περιόδων κατά περιοχάς, 
συνοδευόμενον από αντιπροσωπευτικούς πίνακας. Εις τούτων δίδει τά 
συστήματα απολύτου χρονολογίας κατά τούς διαφόρους κυριωτέρους 
μελετητάς, δ'που διαφαίνεται καθολική ή τάσις νά βραχυνθή ή χρονο
λογία τών παλαιοτέρων περιόδων.

Ό S. παρακολουθεί ακολούθως τήν έξέλιξιν εις τήν ’Ανατολήν, εις 
τήν ζωήν τών «συλλεκτών» (καρπών, θηραμάτων) τής 6ης χιλιετηρίδος 
και εις τήν τών «παραγωγών» τής δης, οϊτινες διανύουν τό καθαρώς 
λιθικόν καί ακολούθως τό κεραμεικόν στάδιον. Εις τήν Γιάρμο, τήν 
’Ιεριχώ, τήν Κύπρο, τήν Μερσίνην, εις θέσεις δηλ. μακράν ακόμη τών 
μεγάλων ποταμών παρακολου,θούνται οί πρώτοι συνοικισμοί τής Πρό
σω ’Ασίας καί συσχετίζεται ή παράλληλος εξέλιξις τής βόρειας ’Αφρι
κής, ’ιδίως τής άνω κοιλάδος τού Νείλου. Ή εξέλιξις παρακολουθεΐται 
περαιτέρω κατά τήν τετάρτην χιλιετηρίδα, οπού διά πρώτην φοράν εμ
φανίζεται τό μέταλλον, χαρακτηρίζον ούτω τήν περίοδον ως χαλκολι- 
θικήν' περιγράφονται αί αλλεπάλληλοι φάσεις τής περιόδου τούτης καί 
δ πρώτος ενδιαφέρων οικιστικός πολιτισμός (μέ κυρίας φάσεις τής 
Τέλλ Χαλάφ, Έλ Όμπαΐντ καί Ούρούκ). Εις τήν πνευματικήν δημι
ουργίαν δίδει τήν σφραγίδα ή ύπερεκτίμησις τής αρχής τής γυναικείας 
γονιμότητος καί μητρότητος, καί έπ’ αυτής στηρίζεται ό θρησκευτικός 
κύκλος τής λατρείας θεοτήτων τής γονιμότητος καί τής βλαστήσεως, ώς 
καί ή διαμόρφωσις μητραρχικών συστημάτων.

Τόσον παλαιά αντίστοιχος εξέλιξις δεν υπάρχει εις τήν δυτικήν Μ. 
’Ασίαν, τήν Βαλκανικήν καί τήν λοιπήν νοτιανατολικήν Ευρώπην, 
δπου στοιχειώδης παραμένει ή έπιπαλαιολιθική καί μεσολιθική φάσις. 
‘Η παρατηρούμενη αίφνηδία πρόοδος μέ τήν αρχήν τής νεολιθικής 
εποχής οφείλεται λοιπόν, κατά τον συγγραφέα, εις διείσδυσιν εκπολι
τιστικού ρεύματος έξ ’Ανατολών καί συγκεκριμένως εκ τής μεσοποτα- 
μιακής καί κιλικιακής περιοχής, ώς άποδεικνύεται από τήν παρατηρου- 
μένην τυπολογικήν αντιστοιχίαν εις τήν κεραμεικήν καί πηλοπλαστι
κήν. Τήν τελικήν άπόδειξιν τής έξ ανατολών διεισδύσεως ταύτης πι
στεύει δτι φέρουν αί συνεχιζόμενοι άνασκαφαί εις Ότζάκι Μαγοΰλαν 
τής Θεσσαλίας. Παράλληλον ρεύμα εισδύει από τήν Β. ’Αφρικήν εις 
τήν Ν. Ευρώπην καί τάς νήσου τής Μεσογείου. Άμφότερα τά ρεύμα
τα δημιουργούν τον χαρακτηριστικόν νεολιθικόν πολιτισμόν τής Ευ-
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ρώπης. ’Από τά εϊσαχθέντα στοιχεία είναι αί λαβαί, ή συστροφή ώς 
θέμα, ή γραπτή κεραμεική, χαρακτηριστικά σχήματα αγγείων κα'ι τά 
λεγάμενα προελληνικά τοπωνυμία. Γέφυρα μεταβιβάσεως ύπήρξενήΜ. 
’Ασία. 'Ο πολιτισμός ΓΙρωτοσέσκλου καί Σέσκλου έξεπήγασαν κατ’αυ
τόν τον τρόπον, ενώ επί τής Κρήτης έγένετο πολλαπλή διασταύρωσις 
ρευμάτων. Προς πίστωσιν ό S. προσάγει υλικόν συγκρίσεως, στηριζο- 
μένης είς τά σχήματα καί την διακόσμησιν. Παραδέχεται έξ άλλου την 
περαιτέρω διείσδυσιν τοΰ ρεύματος είς την ύπ’ αυτοί άποκληθεΐσαν 
Σεσκλοειδή εξωτερικήν ζώνην (παραδουνάβειον, Σερβίας,’Ιταλίας κλπ)· 
'Ο συγγραφείς καταπολεμεί τά επιχειρήματα εκείναιν οί όποιοι πι
στεύουν εις ανεξάρτητον προέλευσιν αναλογών ειδών πολιτισμοί’ υπο
γραμμίζει δτι τοίτο δέν είναι δυνατόν νά συμβαίνη διά τά ειδικής μορ
φής προϊόντα. Δέν θεωρεί δέ ίσχυρότερον τό επιχείρημα τής μεγά
λης άποστάσεως, αφοί πολλά παραδείγματα υπάρχουν μεταλαμπαδεύ- 
σεως πολιτισμών εις πολύ μεγαλυτέρας αποστάσεις.

Θα ήδΰνατό τις νά προβάλη, πιστεύω, δτι ή σΰνκρισις γινόμενη 
βάσει προχείρων σχεδίων καί κατ’ επιλογήν έξ ουσιαστικούς απέραντου 
υλικοί, δυναται νά όδηγήση είς εσφαλμένα συμπεράσματα, έφ’ δσον 
δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν αυτή ή ύφη, τό χρώμα καί ή έκφρασις έκά- 
στου κύκλου. Τοίτο φυσικά δέν σημαίνει άρνησιν τής θέσεως του S., 
άλλ’ ύπογραμμίζει τήν ανάγκην νά βασισθή ύ σΰγκρισις είς εσωτερι
κά καί δχι τόσον εξωτερικά στοιχεία. Ό συγγραφείς δίδει κατόπιν ά- 
νάλυσιν τοΰ πολιτισμοί του Σέσκλου (ύπό τήν εύρυτέραν έννοιαν) μέ 
τάς διαδοχικάς φάσεις του καί τάς τοπικός παραλλαγάς καί μάς γνω
ρίζει έν εκ τών κυριωτέρων κέντρων του, μορφής πολίχνης, τό Σέσκλο. 
Πραγματεύεται περί τής αρχιτεκτονικής, τ’>ν τάφων, τής πηλοπλαστι
κής, τής κεραμεικής, περί τών σφραγίδων καί τών εργαλείων χωρίς 
νά παράλειψη νά σημείωση τάς ομοιότητας, αλλά καί τάς διαφοράς μέ 
τά ανατολικά, αιτινες άποδεικνύουν αυθυπόστατον περαιτέρω έξέλιξιν. 
Θεωρεί άποδεδειχμένην τήν λατρείαν τής θεάς τής γονιμότητος καί τοί 
νεαροί ιθυφαλλικοί θεοί.

Δεικνύει ακολούθως πώς ό νεολιθικός πολιτισμός τής Κρήτης άνε- 
πτύχθη διά διασταυρώσεων ρευμάτων έκ τής Β. ’Αφρικής, Άνατο- 
λίας, ’Ανατολής καί τής περιοχής πολιτισμοί Σέσκλου. ’Ίσως θά ήτο 
ορθόν ή μακρά έξέλιξις τοί πολιτισμοί τούτου νά παρακολουθηθή κα
τά φάσεις καί νά μή άναζητήται δι’ έκαστον στοιχεΐον χωριστή προέ- 
λευσις, αφοί ή ενότης τής νεολιθικής έκφράσεως έν Κρήτη είναι αδι
αμφισβήτητος. Όρθότερον δέ θά ήτο νά όρισθή σαφώς ή έκτασις τοί 
είδους τούτου τοί νεολιθικοί πολιτισμοί έξω τής Κρήτης. Πιστεύω 
δτι εΐνσι βασικόν σφάλμα νά άποδίδωνται είς τό νεολιθικόν στοιχεΐον
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τά προελληνικά τοπωνυμία τής Κρήτης, άφοϋ είναι φυσικόν να ήσαν 
φορείς τούτων οί μεσογειακοί οί δημιουργήσαντες τον μινωικόν πολι
τισμόν' άλλως θά εΐμεθα υποχρεωμένοι νά παραδεχθώμεν διι οι τε
λευταίοι δεν έδοσαν τοπωνύμια και δτι ξέναι πράς αυτούς είναι αί 
αντίστοιχου διαμορφώσεως λέξεις πολιτισμού! Ή ύποτίμησις τού νεο' 
λιθικοϋ πολιτισμού τής Κρήτης άφ’ ετέρου απέναντι τού πολιτισμού 
Σέσκλου δεν εύσταθεΐ : ή κεραμεική παρουσιάζει ποικίλους διακοσμη- 
τικούς ρυθμούς και τεχνικός, αΐτινες προοδοποιούν εις πολλούς μινωι- 
κούς ρυιθμούς (Βασιλικής, Πύργου, Παρτίρων, στολιδωτών, χαρακτών 
κυκλαδομόρφων κλπ.). Υπάρχουν λεπτότατα νεολιθικά αγγεία καί ή 
στίλβωσις έφθασεν εις άπαράμιλλον ύψος.Ή αρχιτεκτονική ’ίσως είναι 
μάλλον ανεπτυγμένη τής τού Σέσκλου. Τά λίθινα εργαλεία εμφανίζουν 
ποικιλίαν καί ό σφυροπέλεκυς είναι γνωστός' ή λεπτή κατεργασία των 
έξ εξαίρετων λίθων είναι ενίοτε καταπληκτική. Το εΐδωλον Συλλογής 
Γιαμαλάκη είναι πολύ άνώτερον παντός θεσσαλικού.

Τήν διείσδυσιν τού ανατολικού στοιχείου διά μέσου τής ζώνης τού 
πολιτισμού τού Σέσκλου παρακολουθεί ό S. μέχρι τής Σεσκλοειδούς 
εξωτερικής ζώνης (πολιτισμοί Starcevo, Korosch, Kremikovci, Gla- 
vanesti) μέ τήν ά'νισον κατανομήν καί τάς σχετικάς ιδιορρυθμίας.

Εις τό δεύτερον μέρος τού βιβλίου του ό συγγραφεύς πραγματεύε
ται πώς ή έξ ανατολών διά τού νότου διείσδυσις άνέκοψε τήν περαι
τέρω πορείαν της μέ τήν συνάντησιν τών ισχυρών πολιτισμών πρός 
βορράν Boian καί Bandkeramik (ταινιωτής κεραμεικής), σαφώς άντι- 
διαστελλομένων από τά θέματα διακοσμήσεως χαρακτής - κοπτής και 
ταινιών μέ σπείρας καί μαιάνδρους καί από σχήματα αγγείων τελείως 
διάφορα. Ώρισμένα στοιχεία (μέ αυτά καί ό διπλούς πέλεκυς) είσέδυ- 
σαν εις τάς περιοχάς τούτων έκ τής σεσκλοειδούς ζώνης’ εις τό σύνο- 
λον δμως οί ως ά'νω πολιτισμοί παρέμειναν αυθύπαρκτοι, χαρακτηρι
στικοί τών αυτοχθόνων τής Μέσης Ευρώπης. Ή αρχή των πίπτει εις 
τό τέλος τής 5ης χιλιετηρίδος.

Κατά τήν νεωτέραν νεολιθικήν περίοδον μεταξύ τών περιοχών τού 
Δουνάβεως γίνεται ολόκληρος σειρά αλληλεπιδράσεων, τάς όποιας άνα 
λύει ό συγγραφεύς. Οί ρυθμοί κεραμεικής γίνονται ουτω ποικιλώτεροι 
καί μέ δυναμικώτερον περιεχόμενον. ’Ιδίως παρουσιάζεται ως ενδια
φέρουσα ή είσοδος εις τήν περιοχήν τής εξωτερικής Σεσκλοειδούς ζώ
νης νέων σχημάτων, ως τής όπωροδόχης καί τού μετά κωνικού λαιμού 
μέ φουσκωτήν κοιλίαν δοχείου, καί διακοσμήσεων ως τής θεούσης 
σπείρας καί τής συστροφής, ή οποία μετέβαλε τήν έμφάνισιν τής κε- 
ραμεικής καί έδημιούργησεν είδος «κοινής» ανατολικής ταινιωτής κε-
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ραμεικής. Πιθανώς τοΰτο συνεδυάσθη με μετακίνησιν ιών λαών τής 
μέσης Ευρώπης προς τα Βαλκάνια, ήτις φέρει πρός, ούτως είπεΐν, δια
λεκτικήν άλληλεπίδρασιν.

Ό συννραφεύς παρακολουθεί την διείσδυσιν τών ιδιορρυθμιών 
τής ταινιωτής κεραμεικής εις τούς πολιτισμούς Starcevo III (τής Σερ
βίας - Μακεδονίας) και Γαληψοΰ (ΔΝ Θράκης - Χαλκιδικής) και ιδίως 
εις τον πολιτισμόν Διμηνίου, τοΰ τελευταίου διαστελλομένου από τούς 
προηγούμενους από την συνήθη χρήσιν τοΰ μαιάνδρου εις θέματα τον 
τύπου τοΰ άπείρως έκτατοΰ.Περιγράφεται τό κύριον κέντρον τοΰ πολι
τισμού, ή άκρόπολις τοΰ Διμηνίου, οί περίβολοι τών τειχών καί τά 
χαρακτηριστικά μέγαρα' ό τύπος τών τελευταίων υποστηρίζεται δτι 
έφθασεν εξ ’Ανατολών εις την περιοχήν τοΰ Δουνάβεως καί δτι έκεΐθεν 
επέστρεψεν είς τήν Ελλάδα. Ή αυτή επιστροφή πιστεύεται δτι έγένε- 
το καί ως πρός βασικά τινα σχήματα καί διακοσμήσεις αγγείων. 
Πιθανή παρίσταται ή εκδοχή συνασπισμού φυλετικών στοιχείων, με- 
ταναστευσάντων όμοΰ είς Ελλάδα καί διαμορφωσάντων τον νέον πο
λιτισμόν. 'Η προώθησις ώρισμένου κλάδου των μέχρι Πελοπονήσου 
φαίνεται βεβαία, άλλ’ ή κυρία περιοχή των είναι ή τής Θεσσαλίας - 
Φθιώτιδος. Παραλλήλως βαίνει ό πολιτισμός τοΰ 'Υπό - Σέσκλου. Πα
ρά τήν έλλειψιν επαρκών στοιχείων ό S. παρηκολούθησε τήν πορείαν 
καθόδου, τά παρακλάδια καί τήν ακτινοβολίαν.

Τό πρόβλημα τής μελανής στιλπνής κεραμεικής, εμπνευσμένης από 
τήν μεταλλοτεχνίαν τής Άνατολίας, ζητεί νά λύση μέ τήν παραδοχήν 
μεταναστεύσεως εκ τής Μ. ’Ασίας, ήτις προωθείται μέχρι τής Σερβίας 
καί δημιουργεί τον πολιτισμόν Βίνκα' εκ τής περιοχής ταύτης έλκει 
τήν καταγωγήν ή τελευταία νεολιθική κεραμεική τής Ελλάδος, ήιις 
διατηρεί τήν μεταλλοτεχνικήν έμφάνισιν (περίοδος Γ).

Ίον πολιτισμόν τών Κυκλάδων τής μέν φάσεως Πηλοΰ συνδέει καί 
θεωρεί ως προερχόμενον έκ Κιλικίας, τής δε φάσεως Σύρου, δπου χα
ρακτηριστικά τά πλέγματα σπειρών καί αί θέουσαι σπειραι, συνδέει 
μέ τήν βορείαν περιοχήν Butmir τής Βοσνίας, τής επαφής γενομένης 
πιθανώς διά θαλάσσης είς τάς Δαλματικάς άκτάς.Δέν αποκλείει μετανά- 
στευσιν φύλων έκ τής ως άνω βόρειας περιοχής. Τών περιόδων τού
των μέρος μόνον τής πρώτης χαρακτηρίζει ως νεολιθικήν, τήν δε έπο- 
μένην ως πρωτοχαλκήν. ’Αναγνωρίζει παραλλήλως εγκαταστάσεις προ
σωρινός κυκλαδικάς είς τήν ηπειρωτικήν Ελλάδα εντός ύστερονεολιθι- 
κοΰ περιβάλλοντος («κυκλαδικήν διατάραξιν», ως τήν άποκαλεΐ).

Εις τό τρίτον μέρος τοΰ βιβλίου ό συγγραφεύς απασχολείται μέ τον 
πολιτισμόν Αίγαίου - Άνατολίας τής πρωίμου χαλκής εποχής, δστις
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έφθασεν εις κοινήν μορφήν διά τής άναμίξεως τών στοιχείων. 'Η συ
χνή χρησιμοποίησή τοΰ μετάλλου δημιουργεί νέο εΐδη πολιτισμών, εις 
τά όποια ή κεραμεική δεν έχει πλέον τον πρωτεύοντα ρόλον. Ή ώθη- 
σις έδόθη από τήν Μ. ’Ασίαν διά τήν δημιουργίαν τοΰ πρωτοελλαδι
κού πολιτισμού μέ τήν χαρακτηριστικήν μεταλλόμορφον κεραμεικήν, 
κατ’ άρχάς εις τήν κεντρικήν Ελλάδα, είτα εις πολύ εύρυτέραν ζώνην. 
Μόνον εις τήν Κρήτην ή κεραμεική αύτη εμφανίζεται παραλλήλως μέ 
τήν γραπτήν. Ό συγγραφεύς παρακολουθεί τάς αντιστοίχους εξελίξεις 
εις τήν Άνατολίαν (Τροίαν, Κιλικίαν περιοχήν Άλυος) καί άντιθέτει 
τήν έξέλιξιν είς τήν Μεσοποταμίαν (φάσεις Ούρούκ καί Ντζεμντέτ 
Νάσρ), δπου φέρει βασικήν μεταβολήν ή έφευρεσις τοΰ κεραμευτικού 
τροχού. Ή κοινότης πολιτισμού Αιγαίου - Άνατυλίας βασίζεται εις 
εντατικός μεταναστεύσεις καί εμπορικός επιμιξίας. Περιγράφεται ακο
λούθως ό πρώιμος χαλκούς πολιτισμός τής Μ. Ασίας, Άνατολίας καί 
Κιλικίας μέ τήν μονόχρωμον κατά τύ πλεΐστον κεραμεικήν και τον έν 
τονον οικιστικόν χαρακτήρα του, ιδιαιτέρως δέ ό τής Τρωάδος (Τροίας 
I - Τροίας V), μέ τά χαρακτηριστικά τείχη καί μέγαρα, τάς πολεμικός 
άξίνας καί τούς εκ χρυσού θησαυρούς καί ό τών γειτονικών νήσων 
(Λέσβου, Λήμνου), είτα δέ ό τρόπος εξαπλώσεώς των είς τό Αίγαΐον 
(ιδίως Κυκλάδας) καί τήν βόρειον Ελλάδα. Αί μορφαί τού κοινού 
τούτου πολιτισμού είς τάς Κυκλάδας, τήν Στερεάν καί τάς Ίονίους 
νήσους αποτελεί τό θέμα τών άκολουθούντων κεφαλαίων. Ή έξάπλω- 
σις καί ακτινοβολία τού Κυκλαδικού Πολιτισμού περιγράφεται μέ α
κρίβειαν, ως καί ή ιδιοτυπία του παρά τάς διαφόρους επιδράσεις' τον 
κύριον ρόλον ασκούν ή Σύρος καί ή ’Αμοργός. Παρακολουθούνται αί 
διάφοραι φάσεις τού πρωτοελλαδικού πολιτισμού τής ηπειρωτικής 
Ελλάδος μετά τήν «Κυκλαδικήν διατάραξιν», προσλαβόντος τον ειδι
κόν αυτού χαρακτήρα μέ τήν έναρξιν τής δευτέρας φάσεως, καί ανα
λύονται αί επιδράσεις τής Άνατολίας καί τών Κυκλάδων, αί επιβιώ
σεις τού θεσσαλικοΰ πολιτισμού, καί ή εισαγωγή στοιχείων έκ τής Β. 
’Αφρικής διά τής Κρήτης τόσον είς τήν αρχιτεκτονικήν, τήν πλαστι
κήν ή γλυπτικήν, μεταλλοτεχνίαν κσΐ τήν κεραμεικήν δσον καί είς τά 
ταφικά έτθιμα. Έμπόριον καί βιοτεχνία προσετέθησαν νΰν είς τήν 
κατ' άρχάς μονομερή γεωργικήν άπασχόλησιν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή παρακολούθησις τής εισόδου τού 
πρώτου ίνδοευρωπαϊκοΰ φυλετικού στοιχείου είς τήν βόρειον καί 
είτα καί τήν λοιπήν Ελλάδα (πλήν τών νήσων καί τής Κρήτητ). 'Ο 
πολεμικός νομαδικός λαός, βιαίως εγκατασταθείς, φέρει τήν καταστρο
φήν είς τον πρωτοελλαδικόν πολιτισμόν καί εισάγει ως νέα στοιχεία, 
τόν πολεμικόν σφυροπέλεκυν καί τήν χαρακτηριστικήν σχοινοδιακό-
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σμητον η γραπτήν τεκτονικήν κεραμεικήν, ίσως δέ και τον ίππον.
Εις τήν περιγραφήν τής έξελίξεως τής πρώτης χαλκής εποχής τής 

Κρήτης 6 S. με δισταγμόν αναφέρει τήν συνύπαρξιν τής ύπονεολιθι- 
κής φάσεως είς τήν κεντρικήν Κρήτην με τήν πρωτομινωικήν I τής 
ανατολικής. Όμιλεΐ περί των τοπικών παραλλαγών, αί δποΐαι δημι
ουργούν πολλούς ρυθμούς (τήν μέ στιλβωτήν διακόσμησιν, τον ρυθμόν 
Πύργου, τήν τέφραν χαρακτήν τύπου Πηλού, τήν γραπτήν τού 'Αγ. 
Όνουφρίου), μεταβατικούς προς τούς ανακτορικούς μινωικούς, κσι 
άποδεικνύουν διασταύρωσιν επιδράσεων. Τό ιθαγενές στοιχεΐον δίδει 
πάντως τον κύριον τόνον. Τήν δευτέραν φάσιν χαρακτηρίζει ως συμ- 
πηγνύουσαν τα διάφορα στοιχεία : κυριαρχούν ή έξέλιξις τού γραπτού 
και τά κηλιδωτά στίλβοντα αγγεία (ρυθμός Βασιλικής), μέ ήδη ιδιό
τυπα τολμηρά σχήματα Πιστεύει δτι ή σπείρα παραμένει είσέτι άγνω
στος (πρβλ. δμως τήν λιθίνην πυξίδα τής Μαρωνιάς), καί ότι ή κερα- 
μεική δέν φθάνει είς πλήρη άπόδοσιν λόγω τής τροπής προς τήν τε
χνικήν τών λίθινων (υπερβολικόν συμπέρασμα, αν κρίνη τις από τό έ- 
ξαίρετον τής προμνημονευθείσης κεραμεικής). Ό S. άφ’ ετέρου έξαίρει 
ώς άπαράμιλλον τήν τεχνικήν τών λίθινων αγγείων καί έφιστά τήν 
προσοχήν είς τήν ιδιοτυπίαν τής αρχιτεκτονικής καί πηλοπλαστικής. 
Τήν γένεσιν τού θόλου είς τήν ταφικήν αρχιτεκτονικήν ανάγει είς επί- 
δρασιν τής Β. ’Αφρικής- όμιλεΐ επίσης περί τών παραλλήλων επιδρά
σεων τής Αίγύπτου, Μεσοποταμίας καί τών Κυκλάδων. Τήν έμψύχω- 
σιν τής διακοσμητικής μέ σπείρας καί καμπύλος κατά τήν τρίτην φά- 
σιν αποδίδει εις τήν έπίδρασιν τών Κυκλάδων" ή έξαρσίς της γίνεται 
μέ τήν «ανοικτήν επί σκοτεινού» τεχνικήν. Αί τάσεις συστροφών καί 
περιστροφών, ώς καί ό μαίανδρος, τά όποια επικρατούν ήδη εις τήν 
σφραγιστικήν, αποδίδονται είς επιδράσεις κατερχομένας έκ τών Βαλ
κανίων. Αί έξωθεν δμως επιδράσεις βοηθούν εις τήν άνάπτυξιν ενός 
λίαν κεκινημένου παραστατικού καί διακοσμητικοΰ κόσμου, ιδιαιτέρως 
έπιδίδοντος εις τήν σφραγιστικήν καί τήν πολύχρωμον πλέον κεραμει- 
κήν. Ή κρητική δημιουργία αποκτά ούτω αυτοτέλειαν, ήτις λαμπρώς 
έκδηλοϋται εις τάς άκολουθούσας ανακτορικός φάσεις.

Ό S. θά έδει νά αντιμετώπιση, ή τουλάχιστον νά μνημονεύση, τάς 
απόψεις τού Doro L,evi, αϊτινες εβασίσθησαν επί θαυμάσιων στρω
ματογραφιών δεδομένων έν Φαιστφ, καί αϊτινες ένεφανίσθησαν εις 
προκαταρκτικός δημοσιεύσεις είς ToBollettino d’ Arte τών τελευταίων 
ετών. Κατά τάς απόψεις ταύτας ή Πρωτομινωική εποχή μέ τάς τρεις 
φάσεις της δέν ύπήρξεν- αί φάσεις είναι απλώς ποικιλίαι τοπικών ρυθ
μών εντός τής πρώτης ανακτορικής περιόδου, διαδεχομένης άπ’ευθείας 
τήν νεολιθικήν εποχήν.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. II
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'Ο συγγραφεύς συνδέει μέ την έξάπλωσιν τυϋ μεγαλιθικού πολιτι
σμού από την Β. 'Αφρικήν εις τάς νήσους τής Δυτ. Μεσογείου, την 
'Ισπανίαν, Βρετάννην και Βρεταν. Νήσους την έμφάνισιν ωρισμένων 
θολωτών ή μεγαλιθικών κατασκευών έπί τής Κρήτης, Παλαιστίνης, 
Τίρυνθος κλπ. 'Η χρησιμοποίησις τούτων διά τάς ταφάς και διά την 
λατρείαν άποδεικνύει οτι τοιαϋται μορφαί δεν ήσαν απαραίτητοι εις 
την οικιστικήν αρχιτεκτονικήν εις χώρας ένθα τό ξύλον ήτο άφθονον.

Συγκεφαλαιώνουν τά συμπεράσματα του διά τήν πρώιμον χαλκήν 
εποχήν παρατηρεί δτι, παρά τάς τοπικάς ιδιότυπους εξελίξεις, ειχεν άπο- 
τελεσθή εις κοινός αιγαιοανατολι(α)κός πολιτισμός (περιλαμβάνουν και 
τήν Κιλικίαν), βασιζόμενος εις τήν εθνικήν κοινότητα καί τήν διά τής 
ανατολικής Μεσογείου επικοινωνίαν. ’Ισχυρός ως ήτο δεν διεσπάσθη 
διά τών έκ βορρά μετακινήσεων καί διά τών ατομικών εξελίξεων. Ή 
διάσπσσις έγένειο μόνον μέ τήν κάθοδον ισχυρών ίνδοευρωπαϊκών 
στοιχείων περί τό 2000 π. X., τά όποια διά πρώτην φοράν δημιουρ
γούν ελληνικόν πολιτισμόν. Μόνον ή Κρήτη διέφυγεν τήν κατάχωσιν 
καί έξηκολούθησε τον ίδιον αυτής καταπληκτικόν δρόμον.

Εις τό τελευταΐον (τέταρτον μέρος) τού βιβλίου του ό S. εξετάζει 
τον κόσμον ζωής τού παλαιοαιγαιακοϋ κύκλου ως βάσιν άναπτύξεως 
τού κατόπιν ελληνικού πολιτισμού καί ώς ένα τών κυρίων δύο συνθε
τικών παραγόντων του (τού άλλου δντος ίνδοευρωπαϊκού). Ό αρχικός 
κύριος φορεύς ήτο ό μεσογειακός άνθρωπολογικός τύπος, όστις διε- 
μορφώθη περαιτέρω μέ διασταυρώσεις. Παραγωγική βάσις ζωής μέ 
βάσιν τήν καλλιέργειαν τής γής, άγουσα εις μητραρχικόν κοινωνικόν 
σύστημα, καί κοινότης ίδιοτύπου γλώσσυς χαρακτηρίζουν τον κύκλον. 
Ό συγγραφεύς αναλύει τήν θρησκείαν ως προελθούσαν έξ αυτής τής 
βάσεως τής ζωής, τής γονιμότητας τής γής καί τής έξάρσεως τού θή- 
λεος. Ή έν τή γή ώρίμανσις τών καρπών φέρει τήν χθονίαν λατρείαν, 
έπι.ταθεΐσαν διά τής τότε έν εξελίξει εΰρισκομένης γεωλογικής κρίσεως 
τής αίγαιακής περιοχής. Διά τού διαχωρισμού καί διανομής τών λει
τουργιών τής θεότητος προέρχεται βαθμηδόν μία πολυθεΐα ή πολυμορ
φία μιας θεάς, άναγνωριζομένης ευκόλως εις τον παραστατικόν κύκλον 
τάς επιβιώσεις καί τό μέγα πλήθος τών ονομάτων τής θεότητος. Ό 
νεαρός, θεός τής βλασιήσεως, καί ή νεαρά κόρη, θεά τής βλαστήσεως, 
λατρεύονται μέ τό 'ιερόν δράμα τής διαδοχής τών εποχών. Τό τελε
τουργικόν καί λειτουργικόν τής θρησκείας εξελίσσεται από τάς αντιλή
ψεις ταύτας, ως έκ τούτων ορίζεται καί ή μορφή καί ή θέσις τών ιε
ρών καί τών συμβόλων.

Καίτοι έκφεύγει τού θέματος τού βιβλίου του ή διαπραγμάτευσή
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tcov επιβιώσεων των λοιπών μή θρησκευτικών στοιχείων, ό συγγρα
φεύς αναφέρει τιv<i τών κυριωτέρων στοιχείων (τον ουρμπανισμόν καί 
τό οίκιστικόν πνεΰμα, την κλίσιν προς την πλαστικήν καί την ρωπογρα
φίαν, την χαράν τοϋ χρώματος, την αγάπην τής κηπευτικής, την κλίσιν 
εις την μουσικήν, την έξαρσιν τής γυναικός κλπ). Δέον δμως νά παρα- 
τηρηθή ενταύθα δτι ούτε ή κλίσις προς τό πλαστικόν ύπήρξεν ισχυρά 
εις τον αΐγαιακόν κύκλον ούτε ή κλίσις προς τό γραφικόν εις τόν ελλη
νικόν κα'ι την αντιδιαστολήν ταύτην δέν τονίζει, ως θά έπρεπεν, δ S.

Τό βιβλίον κλείει μέ τήν διαπραγμάτευσιν τού αίγαιακοΰ γλωσσι
κού στοιχείου ώς βάσεως τού ελληνικού. Περιγράφει τήν μορφήν και 
διασποράν τού υλικού τών τοπωνυμίων, παρέχων και πέντε διαγραμ- 
ματικούς χάρτας και εκθέτει τάς απόψεις τών Kretschmer καί Bran- 
denstein. Ή κάλυψις τής περιοχής τού ανατολικού - αϊγαιακού πολι
τισμού μέ τά προελληνικά τοπωνύμια θεωρείται αποδεικτική. Ή έξά- 
πλωσίς των θά έγένετο δχι μόνον κατά τήν νεολιθικήν ή χαλκολιθικήν 
περίοδον, αλλά καί κατά τήν πρωτοχαλκήν, κατά τόν S-,καί προωθή- 
θη μέχρι τής σεσκλοειδούς εξωτερικής ζώνης. Ή κατάχωσίς των από 
τά εκ βορρά κατελθόντα ίνδοευρωπαϊκά στοιχεία δέν ήτο πλήρης, ή 
γλώσσα δμως μετεβλήθη καί παρέμειναν μόνον λέξεις τινες πολιτισμού, 
καί εις ώρισμένας περιοχάς ανάμικτα γλωσσικά ιδιώματα (ιδίως εις 
τήν Μ. *Ασίαν καί εις τήν Κρήτην, δπου διεμορφώθη ή έτεοκρητική 
γλώσσα). Επωφελείται ό συγγραφεύς ΐνα όμιλήση περί τών κρητικών 
γραφών καί τής τελευταίως γενομένης άποκρυπτογραφήσεως τού συ
στήματος Β, καίτοι ταύτα υπερβαίνουν τό χρονικόν πλαίσιον τού βι
βλίου του. Τόν ενδιαφέρει σχετικώς τό προερχόμενον εξ αίγαιακής έπι- 
δράσεως υλικόν. Συμπεράσματα περί τής γλώσσης είναι δυνατόν νά 
εξαχθούν από τήν Έτρουσκικήν, Λυκιακήν, Λυδικήν γλώσσαν, άπο. 
δεικνύοντα διάφορον διάρθρωσιν εκείνης τής ελληνικής, ήτις στηρίζε
ται πολύ εις τό κλιτικόν. Ό συγγραφεύς υποστηρίζει τήν δυνατότητα 
συνυπάρξεως καί άλλων γλωσσών, άνηκουσών εις τήν αυτήν γλωσσικήν 
οικογένειαν, καί άλλων χαλαρώτερον συνδεομένων (τής λελεγιακής, 
ίσως συγγενούς τής χαττιτικής, τών γλωσσών τών φύλων τής ταινιω
τής κεραμεικής, τών πρωτολιβυκών καί τών πρωτοϊνδοευρωπαϊκών). 
Εξετάζεται τέλος τό πρόβλημα τού βαθμού συγγένειας τής αίγαιακής 
γλώσσης μέ τάς άλλος γλώσσας τού περιβάλλοντος κύκλου καί αναγνω
ρίζεται ή παμπαλαία βασική συγγένεια μέ τάς γλώσσας τής Ευρώπης, 
τής Ανατολής, τού Καυκάσου. Αί ίνδοευρωπαϊκαΐ καί σημιτικοί δηλ. 
γλώσσαι είναι δυνατόν νά προήλθον δι’ έξελίξεως εκ κοινής παλαιο- 
τάτης γλώσσης τού προσκολλητικοΰ (agglutinierende) τύπου έξ ής 
προέκυψαν καί αί αίγαιακαί.
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To βιβλίον τοϋ S. έκπληροΐ άριστα τον σκοπόν του, νά δώση έπό- 
πτείαν τοΰ συνόλου τής έξελίξεως κα'ι κινήσεως τών εκπολιτιστικών 
ρευμάτων τής ανατολικής - αίγαιακής κοινότητος, νά διατύπωσή τά 
πρώτα γενικά συμπεράσματα και νά έκφέρη τάς κυριωτέρας εργαζόμε
νός υποθέσεις, αΐτινες μέ τήν πρόοδον τών γνώσεών μας, ώς λίαν πι- 
θαναί, είναι δυνατόν νά άποδειχθοΰν ότι αποδίδουν τήν ιστορικήν 
πραγματικότητα. Ή συστηματικότης καί ή σαφήνεια είναι κυριαι άρε- 
ται τοΰ έργου, τό όποιον είναι καλώς άρχιτεκτονημένον, αν εξαίρεση 
τις ότι ή νεολιθική κα'ι πρωτοχαλκή Κρήτη ετέθησαν εις μάλλον δευ- 
τερεΰουσαν μοίραν, ενώ έξ αυτών έξεπήγασεν ό μέγας μινωικός πολι
τισμός. Εις πλεΐστα όσα σημεία αί γνώμαι τοϋ S. συμπίπτουν μέ τάς 
γνώμας άλλων προϊστοριολόγων, καί μάλιστα τοΰ έξαιρέτου Milojcic. 
cO τελευταίος όμως φαίνεται διαφωνών ώς προς τό κι'ριον σημεϊον 
τής θέσεως τοϋ συγγραφέως, τήν ϊσχυροτάτην συμβολήν τής έξ ανατο
λής διεισδύσεως εις τήν διαμόρφωσιν τών νεολιθικών πολιτισμών τής 
Βαλκανικής, τήν έκτεταμένην ακτινοβολίαν τών έκεΐθεν ρευμάτων καί 
τήν δραστικότητά των επί τής έξελίξεως τών μεγάλων πολιτισμών τής 
κεντρικής καί ανατολικής Ευρώπης, μάλιστα τοΰ πολιτισμού τής ται
νιωτής κεραμεικής. Περί τοΰ άσθενοΰς σημείου τών αποδείξεων τοΰ 
συγγραφέως Ιγένετο ανωτέρω λόγος. Ένταΰθα θά έδει νά προσθέσω 
ώρισμένας παρατηρήσεις επί τών συσχετίσεων τών διαφόρων περιό
δων κατά περιοχάς ή μάλλον νά διατυπώσω απορίας τινάς, εις τάς 
οποίας θά ήδόνατο νά δώση άπάντησιν ό άναμφιβόλως πολύ είδικώ- 
τερος έμοΰ είς τήν συγκριτικήν μελέτην τών περιοχών τοΰ αίγαιακοΰ 
κύκλου S.

‘Υπάρχουν σημαντικοί ενδείξεις ότι ή φάσις Σύρου τών Κυκλάδων 
αντιστοιχεί μέ τήν ΠΜΙΙ περίοδον τής Κρήτης" αγγεία λίθινα μέ πλέγ
ματα σπειρών, χρυσαΐ ταινίαι μέ ζώα, κ. ά. άπαντοΰν είς άμφοτέρας 
τάς περιοχάς κατά τήν περίοδον ταύτην. Ή «Κυκλαδική διατάραξις» 
θά εδει λοιπόν νά χρονολογηθή τουλάχιστον εις τήν αρχήν τής φάσεως 
ταύτης καί επομένως νά καταβιβασθή έτι μάλλον ή άρχή τοΰ χαλκοΰ 
ελλαδικοΰ (ΙΙρωτοελλαδικοΰ) πολιτισμού. Τοΰτο είναι σύμφωνον μέ 
τήν άνεύρεσιν ΠΕ αγγείων τύπου σαλτσιέρας είς τά σύνολα κτερισμά- 
των τινών τών κυκλαδικών τάφων φάσεως Σύρου. ‘Η κυκλαδική 
φάσις Πηλοΰ συμπίπτει ώς άπεδείχθη μέ τήν ΠΜΙ, άφοΰ μετά αγ
γείων τοΰ ρυθμοΰ Πύργου εΰρέθησαν αγγεία τής φάσεως ταύτης- επί
σης μέρος τής περιόδου συμπίπτει, φαίνεται, μέ τήν φάσιν Γ τοΰ νεω- 
τέρου νεολιθικοΰ πολιτισμοΰ τής ηπειρωτικής Ευρώπης, ώς άπέδειξεν 
ή κοινή μεταλλόμορφος κεραμεική, ώς καί ή μετά στιλβωτών διακο- 
σμήσεων. Άν ή φάσις αΰτη διαδέχεται πράγματι τήν τοΰ Διμινίου, ή
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τελευταία θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθή ώς καλύπτουσα την αρχήν τής 
ΠΜΙ περιόδου, άφοΰ τα σχήματα τοΰ έπι ποδός ανοικτού αγγείου και 
τού σφαιρικού μετά κωλουροκωνικού λαιμού είναι κοινά. 'Η σχέσις, 
τής δευτέρας βαθμίδος τού κυκλαδικού πολιτισμού μέ την βοσνιακήν 
περιοχήν (Butmir) θά εδει νά εξετασθή μέ το νέον πρίσμα μιας ίκα- 
νώς χαμηλοτέρας χρονολογίας. Γενικώς θά εδει νά έξαρθή το γεγονός 
δτι ό χολκούς πολιτισμός προηγείται κατά μίαν φάσιν εις την Κρήτην 
καί τάς Κυκλάδας καί δτι πιθανώς έκ τών περιοχών τούτων ποοήλθεν 
ή μεταλλοτεχνική εμφάνισις τής κεραμεικής τής νεολιθικής φάσεως Γ 
καί τής άκολουθούσης πρωτοελλαδικής.

Τό δεύτερον σημεΐον επί τού οποίου είναι αναγκαία μία εξήγησες 
είναι τό ακόλουθον : όμολογεΐται δτι οϊ φορείς τού πρώτου χαλκού πο
λιτισμού διέδοσαν τά προελληνικά τοπωνύμια εις περιοχάς εις τάς ο
ποίας ό χαλκολιθικός πολιτισμός τής ’Ασίας δεν εΐχεν επεκταθή, ώς 
εις την Μ. ’Ασίαν' είναι Ιξ άλλου γνωστόν δτι μέ την ακτινοβολίαν 
τού κρητικού πολιτισμού εΰρον καταπληκτικήν διάδοσιν δχι μόνον τά 
τοπωνύμια, αλλά καί πλήθος λέξεων πολιτισμού. Αί άποικίσεις, τό 
εμπόριον, αί αναζητήσεις πρώτων υλών έφερον τά τοπωνύμια ταύτα 
εις λίαν έκτεταμένην ζώνην. Τά συγγενή φύλα εξ άλλου τού κυκλαδι
κού - άνατολι(α)κοΰ πολιτισμού διέδοσαν ταύτα εις άλλην παράλληλον, 
πολλάκις δμως συμπίπτουσαν ζώνην. Δεκτών γινομένων τών δεσμών 
συγγένειας τά όποια ήνωνον τά φύλα ταύτα τού μεσογειακού κύκλου 
μέ τά παλαιά φύλα τής Μεσοποταμίας, δεν είναι δύσκολον νά έρμη- 
νευθή αντίστοιχος επέκτασις εις τήν περιοχήν τής πρόσω ’Ασίας. Ποια 
υπάρχει τότε άπόδειξις δτι ή κυρία διάδοσις τών τοπωνυμίων ανάγε
ται εις τήν νεολιθικήν εποχήν καί δτι φορείς της ήσαν τά διάφορα, 
άλλ’ ετερογενή νεολιθικά φύλα ; Τούτο είναι πολύ όλιγώτερον πιθανόν 
αν λάβη τις ύπ’ δψιν τήν σχετικώς άραιάν διασποράν τών τοπωνυμίων 
τούτων εις τήν περιοχήν τών κεντρικών καί βορείων νεολιθικών πολι
τισμών τής Βαλκανικής. Οί χάρται δεν είναι δυνατόν νά είναι αποδει
κτικοί, διότι άναλόγους χάρτας διασποράς χρησιμοποιούντες άλλοι 
έφθασαν εις δλως διάφορα συμπεράσματα. ”Ας λάβωμεν δέ ύπ’ δψιν 
δτι ούδέν απολύτως γνωρίζομε^ περί τών γλωσσών τών διαφόρων νεο
λιθικών λαών τής Βαλκανικής, ϊνα στηρίξωμεν συμπεράσματα. Συγγέ- 
νειαι στοιχείων πολιτισμού δεν άποδεικνύουν καί έθνικάς ή γλωσσικάς 
συγγένειας. Θά ήτο δέ άτοπον νά προσπαθήσωμεν νά άποδείξωμεν τό 
άγνωστον διά τού αγνώστου.

Ιούνιος 1956 Ν. ΠΛΑΤΩΝ

Τυπογραφικό εργαστήριο Ά. Γ. Καλοκαιρινού, ‘Ηράκλειον Κρήτης Άρ. 43—1966

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:34 EEST - 54.161.213.156



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:34 EEST - 54.161.213.156


