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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
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