
Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΥ
ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΠΑΡΗΘΟΥ

’Όχι άπαξ ή αρχαιολογική σκαπάνη άπεκάλυψεν εις τον κύκλον 
τοϋ προελληνικοΰ κόσμου το ιστορικόν βόθρον επί τοΰ οποίου έστη- 
ρίχθη λίαν άπομεμακρυσμένη καί μυθοποιηθεΐσα παράδοσις. Εις την 
Τροίαν, τας Μυκήνας, την Τίρυνθα, τήν Πύλον, τάς Θήβας, τον Όρ- 
χομενόν, την Κνωσόν κ.ά. τα άποκαλυφθέντα ερείπια καί οί' θησαυ
ροί των εικονογράφησαν κατά καταπληκτικόν τρόπον παραδόσεις, αϊ 

■ όποιαι επί μακρόν χρόνον ειχον θεωρηθή απλώς δημιουργήματα τής 
φαντασίας τοϋ γεννωμένου ελληνισμού. Δεν είναι πλέον άπλοι ήρωες 
παραμυθιών δ ’Αγαμέμνων, ό Αΐγισθος, ό Άτρεΰς, ό Μι’νΰας, ό Νέ- 
στωρ, ό Κάδμος, ό Μίνως, δ Σαρπηδών, ό Ραδάμανθυς καί τα άλλα 
πρόσωπα τών μυθικών αυτών παραδόσεων' ή ιστορική έρευνα ελέγχει 
μέ σοβαρότητα τά προκύπτοντα στοιχεία ως προς τήν ιστορικήν ϋπαρ- 
ξιν τών προσωπικοτήτων αυτών1.

'Υπό τό φώς τών αποκαλύψεων τοιίτων έχει ’ιδιαιτέραν ιίλως ση
μασίαν ή άνακάλυψις κατά τό έτος 1936 εις τήν νήσον Σκόπελον, τήν 
άρχαίαν Πεπάρηθον, βασιλικού ή πριγκηπικοϋ τάφου, αναγόμενου εις 
τούς ηρωικούς εκείνους χρόνους, κατά τούς οποίους έθρυλεΐτο δτι έγέ- 
νετο ό κρητικός άποικισμός τής Πεπαρήθου. Τό εύρημα έφάνη ευθύς 
εξ αρχής ιδιαζόντως ενδιαφέρον, διότι παρεΐχεν ικανά στοιχεία συν- 
δέοντα μέ τήν παράδοσιν, ώστε νά αποκτά αΰτη χαρακτήρα ιστορικόν 
καί νά παρέχεται τοϋ λοιπού ως διδακτικόν παράδειγμα τής άποικι- 
στικής επεκτάσεως τών Κρητών κατά τούς μινωικούς χρόνους2.

’Έσχον τήν ευτυχίαν, αφού επί εξαετίαν εμελέτησα ώς Επιμελη
τής τοΰ Μουσείου Ηρακλείου τον πολιτισμόν τής Κρήτης, νά περι- 
συλλέξω ως ’Έφορος τής Β“? Άρχαιολ. Περιφερείας (Βοιωτίας, Φθι- 
ωτιδοφωκίδος, Εύβοιας καί Σποράδων) τά πολύτιμα ευρήματα τοΰ 
άνακαλυφθέντος εις Σκόπελον τάφου καί νά άνασκάψω περαιτέρω αυ
τόν, ερευνών συνάμα καί τήν περιοχήν του κατά δύο διαδοχικά ταξί
δια εις τήν νήσον, προτού έπανέλθω εις τήν Κρήτην ώς ’Έφορος Άρ-

‘) Τελευταίως ό καθ·ηγ. Μαρινάτος ΰπεστήριξε τήν θεωρίαν των τριών δυ
ναστειών, τοΰ Μίνωος εις τήν Κνωσόν, τοϋ Ραδαμάνθυος εις τήν Φαιστόν καί 
τοΰ Σαρπηδόνος εις τά Μάλια (μιν. Τάρμαρον).

2) Είναι γνωστός ό σκεπτικισμός πολλών έκ τών νεωτέρων ερευνητών τοΰ 
προελληνικοΰ πολιτισμοΰ εις τό ζήτημα τών μινωικών άποικισμών.
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χαιοτήτων αυτής. Ήλπιζα δτι ή ευτυχής αυτή σύμπτωσις τής συνδέ- 
σεώς μου μέ την μητρόπολιν και τήν αποικίαν της θά παρείχετο ευ
νοϊκή διά τήν περαιτέρω έξερεύνησιν τοΰ χώρου, ώστε και άλλοι τά
φοι νά άποκαλυφθοΰν καί τά κτήρια τοΰ συνοικισμού, διά τά σπτηα 
προέκυψαν σημαντικαί ενδείξεις, νά διερευνηθούν. Αί ανυπέρβλητοι 
δμως δυσχέρειαι, εις τάς οποίας άτυχώς προσκρούουν οί περιφερεια
κοί "Εφοροι Αρχαιοτήτων διά τήν άποκατάστασιν των ευρημάτων 
των καί τήν προετοιμασίαν τής δημοσιεύσεως τούτων, συνετέλεσαν ώ
στε Ιπί τόσα έτη νά μή καταστή δυνατή ή δημοσίευσις ενός τόσον 
σπουδαίου ευρήματος. Κατά τό 1937—-8 άπεμακρύνθην εις τό εξωτε
ρικόν καί μετά τήν επάνοδόν μου έδέησε νά άναλάβω τήν νέαν μου έν 
Κρήτη θέσιν' εν τφ μεταξύ επήλθαν ό πόλεμος μέ τήν συμπαρομαρ- 
τοΰσαν ανώμαλον κατάστασιν καί τά εκ Σκοπέλου ευρήματα, ήδη 
τό 1938 μεταφερθέντα από τό Μουσεΐον Θηβών εις τό Έθν. Άρχαι- 
ολογ. Μουσεΐον ’Αθηνών, συνεσκευάσθησαν καί μέχρι σήμερον εύρί- 
σκονται απρόσιτα διά τήν οριστικήν μελέτην καί έκδοσίν των. Δεν 
πρόκειται λοιπόν νά προβώ διά τής παρούσης μελέτης μου εις τήν ε
πιστημονικήν έκδοσιν των ευρημάτων εκείνων, αφού θά άπήτει τούτο 
νά γίνουν καί πάλιν ταϋτα προσιτά, ή εις τήν όλοκληρωμένην δημο- 
σίευσιν τοΰ άνασκαφέντος χώρου, αφού ή μεθοδική αυτού έξερεύνησις 
μόλις ήρχισε καί πρέπει οπωσδήποτε νά συνεχισθή' άλλ’ έθεοορησα 
ορθόν, προ τοΰ προβληματικού τής συντόμου οριστικής έξερευνήσεως 
καί δημοσιεύσεως, νά δώσω εις τήν δημοσιότητα τό ιστορικόν τής 
άνακαλύψεως καί τά προκύψαντα ιστορικά στοιχεία, τά όποια σχετί
ζονται τόσον στενώς μέ έν των βασικωτέρων προβλημάτων τής μινωι- 
κής αρχαιολογίας, τό πρόβλημα τού μινωικοΰ άποικισμοΰ, επιφυλάσ- 
σων διά τό μέλλον τήν συμπλήρωσιν τής δημοσιεύσεως των καθαρώς 
αρχαιολογικών στοιχείιον. Τούτο προσαρμόζεται άλλως μέ τό πρό
γραμμα τής παρούσης περιοδικής έκδόσειος των «Κρητικών Χρο
νικών».

’Απέναντι τού ακρωτηρίου ’Αρτεμισίου καί τής χερσονήσου τής 
Μαγνησίας εκτείνεται ή σειρά τών Βορείων Σποράδων νήσων, ή 
οποία αποτελεί, μετά τάς Κυκλάδας, τό δεύτερον φράγμα καί έρεισμα 
διά τούς προς τό βόρειον Αίγαΐον θαλασσοπλοούντας. Εις τήν ομάδα 
ή Σκύρος, μάλλον άπομεμονιομένη προς τά ΝΑ, φαίνεται ώς νά άπο- 
τελή τον φρουρόν. Άπό τήν Εύ'βοιαν καί τήν Θεσσαλικήν Μαγνησίαν 
ήτο ευχερής ή προώθησις τής αποικίσεως επί τής άλύσου τών νήσων, 
ή οποία τείνει νά κλείση τον Θερμαϊκόν κόλπον, αλλά καί οί θαλασ
σοπόροι άντίκρυζον τάς νησίδας κατά τούς πλόας των ώς γοητευτικάς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:03 EEST - 54.161.213.156



B3G Ν. Πλάτωνος

σειρήνας καλούσας αυτούς. Δεν ύπισχνοΰντο αΰται πλούσιον έδαφος: 
ή Σκϋρος μάλιστα περιεγράφετο, ύπερβολικώς πως, ως «άγαν λυπρά 
και άγονος κα'ι άν&ρώπων χηρεύονσα ώς τά πολλά»3' ένεφάνιζον όμως 
εξαίρετους φυσικάς άρετάς, έκαστη τάς έαυτής, κα'ι καθόλου μίαν χά- 
ριν, ή οποία και σήμερον δεσμεύει τον επισκέπτην του. Τό πράσινον 
καλύπτει κατά τό πλεϊστον τάς νήσους Σκιάθον και Σκόπελον και εντός 
αύτοϋ σήμερον θαυμασίως εναρμονίζονται οί συνωίίούμενοι κατάλευ- 
κοι οικίσκοι των μικρών πόλεων ή οι μεμονωμένοι τής έξοχης. Και ή 
πόλις τής Σκύρου, επί όχυράς άκροπόλεως, παρά την γυμνότητα της, 
παρέχει όψιν ίδιοτύπως γραφικήν4. Λιμένες ασφαλείς παρείχοντο διά 
τούς ναυτιλλομένους εις την Σκιάθον καί την Σκΰρον, άλλ’ ό διά
πλους μεταξύ των στενών τών νήσων δεν ήτο πάντοτε ά’νευ κινδύνων. 
Τό έδαφος τής Σκοπέλου καί Σκιάθου προσφέρεται εξαιρετικούς κα
τάλληλον διά την αμπελοκαλλιέργειαν καί τά όπωροφόρα δένδρα.

Μικρά δάση καλύπτουν τάς δρεινάς περιοχάς τών μεγαλυτέοων νή
σων. Άν αΐ νήσοι τών Βορείων Σποράδων προσεφέροντο ώς κατάλ
ληλοι σταθμοί διά τούς ναυτιλλομένους, άπετέλεσαν όμως καθ’ ώρι- 
σμένας περιόδους ορμητήρια πειρατών, ιδιαιτέρως ενοχλητικών διά 
τάς γειτονικός περιοχάς καί νήσους. Αί ίστορικαί πηγαί είναι πολύ 
πενιχραί, ώστε νά γνωρίζωμεν οπωσδήποτε καλώς την τύχην τών νή
σων κατά τάς διαφόρους περιόδους" εις ούδεμίαν τούτων έγένετο συ
στηματική αρχαιολογική έρευνα. Περιεγράφησαν όμως, ιδίως υπό τοΰ 
F r e d r i c h, ικανά από τά διασφζόμενα λείψανα επί τών νήσων 
Σκιάθου, Σκοπέλου καί Σκύρου “. Τά στοιχεία ταϋτα θά ήδύναντο 
νά επαυξηθούν εύχερώς μέ μίαν οπωσδήποτε συστηματικήν έξερεύνη- 
σιν, διότι πολλά λείψανα ήλθον έν τφ μεταξύ εις φώς, άλλα δε από 
μακροϋ χρόνου υπάρχοντα παρέμειναν απρόσιτα ή δεν περιεγράφη
σαν υπό τών ολίγων περί τής νήσου γραψάντων περιηγητών. ’Αλλά 
καί εκ τών μέχρι σήμερον προσιτών στοιχείων, τών προερχόμενων εκ 
τής παραδόσεως ή εκ τών έλθόντων εις φώς καί περιγραφέντων αρ
χαιολογικών μαρτυρίων, θά ήτο δυνατόν νά σκιαγραφηθή άκριβέστε- * 4 * 6

s) Λ ί λ ι α ν ο ΰ, Περί ζψων IV, 59. Πβλ. C. Fre-dri.ch, Slvyros, 
«Λthen. Mitteil.» XXXI (1906), σ. 259.

4) F redrich. αύτ., ο. 257 : «Keine Siedelung auf den Inseln des
aeyaeischen Meeres, die ich Kenne, bietet einen so bizarv malerischen An- 
blick wie der Hauptart von Skyros».

6) C. Fred'ri'ch, Skiathos und Peparethos, «Athen. Mitteil.» 
XXXI (1906), o. 99 κ.ίξ. Skj’ros, αύτ., σ. 257 κ.έξ. Έν σσ. 99 καί 257 βι- 
β?.ιογραφία μέχρι τοΰ 1906. IG XII 8, 166 κ.έξ. Προελληνικά ευρήματα δέν 
άναφέρονται.
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ρόν πως δ ρόλος τών νήσων κατά την ιστορικήν τούτων εξέλιξιν. Εν
ταύθα θά άρκεσθώμεν, σχετικώς μέ την γενομένην,επί τής νήσου Σκο
πέλου αρχαιολογικήν άνακάλυψιν, νά ύπογραμμίσωμεν κατοιτέρω ιδι
αιτέρως τά στοιχεία εκείνα, τά όποια άναδεικνύουν την σημασίαν της 
έν σχέσει μέ τον προελληνικδν κόσμον.

Την Σκόπελον, τήν άρχαίαν Πεπάρηθον, ηύνόησεν ιδιαιτέρως ή 
φύσις τοϋ εδάφους της' διπλασία τό μέγεθος τής Σκιάθου, ήτο πολ
λαπλασίους αποδοτική, αλλά καί ή ποιότης τών παραγομένων (οίνου 
κυρίως και οπωρών) ήτο καί εξακολουθεί νά είναι εξαιρετική. 'Ο Πε- 
παρήθιος οίνος εφημίζετο ιδιαιτέρως6 καί ή πόλις ένηβρύνετο έπιδει- 
κνύουσα επί τών νομισμάτων της σύμβολα σχετικά μέ τήν λατρείαν 
τοΰ Διονύσου \ Εις τούς καταλόγους τών συνεισφορών τοΰ Συμμαχι
κού Ταμείου παρατηρεί τις τήν μεγίστην διαφοράν μεταξύ τού ποσού 
τού καταβαλλόμενου υπό τής Πεπαρήθου άφ’ ενός καί υπό τής Σκιά
θου καί ’Ίκου άφ’ ετέρου* 8. Αί δύο τελευταΐαι ήσαν «διπόλεις» 9 καί 
αυτή ή μεγαλυτέρα Σκύρος είχε μίαν μόνον πόλιν, ενώ ή Πεπάρηθος 
έσχε τρεις: τήν Πεπάρηθον, τήν Πάνορμον καί τον Σελινοΰντα. Δέν 
ηύνοήθη υπό τής φύσεως δσον ή Σκιάθος καί ή Σκύρος ως προς τό 
εύλίμενον 6 λιμήν τής πόλεως Πεπαρήθου προσεβάλλετο ισχυρώςύπό 
τών βορείων ανέμων καί δ τής Σελινοϋντος δέν ήτο πολύ καλύτερος, 
πληττόμενος υπό τών δυτικών καί νοτίων' δ τής Πανόρμου, καίτοι 
ασφαλέστερος, δέν ενεφάνιζε κατάλληλον διά τήν άνάπτυξιν πόλεως 
ενδοχώραν. Σήμερον, δταν δ καιρός δέν είναι ευνοϊκός, αποβιβάζεται 
τις εις τον ορμίσκον Άγνόντα, δ οποίος κατ’ άξιοσημείωτον τρόπον 
διετήρησε τό όνομα τοϋ Πεπαρηθίου Όλυμπιονίκου δρομέως “Αγνω- 
νος (κατά τήν 53ην ’Ολυμπιάδα, τό 568 π. X)10, ίσως εκεί κατά τήν
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β) Ά ρ ι σ τ ο φ. παρ’ Άθην. I, 29a, I, 29f, 2 ο φ ο κ λ. Φιλοκτ. 539, 
Ρ 1 ϊ η. XIV, 9. Κατά τόν Πλίνιον (IV, 12, 23) πόλις τής νήσου εκαλείτο 
ποτέ Εΰοινος, εΰοινον δέ καί εϋδενδρον χαρακτηρίζει τήν Πεπάρηθον ό ‘Αρι
στοτέλης (Πεπαρηθίων Πολιτεία FHG II 2ΐγ, 13).

'(Head, Hist. Nummorum, Oxford 1887, σ. 265. Brit. Mu s. 
C a t a 1. Thes. PI. XI 14-16: κάνθαρος ή άμψορεύς μέ κληματίδας, κεφαλή 
Διονύσου, θύρσος μέ σταυρωτά εξαρτήματα δάδων, Διόνυσος ή Στάψυλος κρα
τών κάνθαρον καί θύρσον.

8) F r e d r i c h, αύτ., σ. 101. «Peparethos zahlte HHH, Skiathos nur 
ΔΠΡΙΙΙΙ Drachmen bn Delischen Seebunde». Διά τήν ”Ικον: IG I, 229 
κ.έξ. σ. 230.

9) Σκύλακος Περίπλ. 58. Εις τήν Σκιάθον μιας μόνον πόλεως άνι- 
χνεύονται λείψανα. Τήν δευτέραν συνεσχέτισαν μέ τούς Παλαισκκι.ΰ'ίονς, άναφε- 
ρομένους εις τάς έπιγραφάς D i t t e n b. Sylloge9 114, 14785.

10) Ά φ ρ ι κ. παρά Εύσεβ. I, 201. ’Αλλά καί * Αγνούς ώς όνόμα δήμου
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επάνοδόν του άποβιβασθέντος. Έκ.ΰθεν ή άπόστασις τής πόλεως Σκο
πέλου είναι μιας και ήμισείας ώρας, ή δέ οδός διέρχεται άνω τοΰ δι
πλού δ'ρμου τοΰ Σταφΰλου, ένθα έγένετο ή άνακάλυψις τοΰ τάφου.

'Η θέσις είναι έξόχως γραφική και ασφαλώς μία τών μάλλον 
προσφορών διά την εγκατάστασιν μικροΰ συνοικισμού μινωικοϋ ή μυ
κηναϊκοί χαρακτήρος. Μία γλώσσα ξηράς, σχηματίζουσα νησίδα — 
σήμερον καλείται Νησί-—διά χαμηλοί λαιμοί συνδεόμενη μέ την κα- 
τάφυτον ακτήν κατά τήν νοτίαν τής νήσου παραλίαν (είκ. 2), επιτρέ

πει νά διαμορφωθούν 
έκατέραιθεν δυο αιγια- 
λοί, τών οποίων δ ανα
τολικός είναι ευρύτερος 
μέ παχεϊαν και ϊκα- 
νώς ευρεΐαν ζώνην άμ
μου, εις τό άκρον τής ο
ποίας κατακορύφως πί
πτει τό πλευρόν τής νη- 
σΐδος, ενφ 6 δυτικός ει- 

Είκ. 2. — Ό δρμος τοΰ Σταψύλου. ναι μικρότερος και στε-
νώτερος, αλλά πλαισι- 

οίται μέ ήπίως ώς επί τό πολύ κατερχομένην στεφάνην πρασίνου" κα- 
τάλευκοι μεμονωμένοι οϊκίσκοι — τάς ονομάζουν οί επιχώριοι «καλύ
βας»— μέ τά «πεζούλια» καί τάς κληματίδας των, αί δποϊαι τούς 
προστατεύουν, διαστίζουν τήν μυριόφυτον ζοόνην" έκεϊθεν αναπεπτα
μένη παρέχεται θέα προς τούς κάτω δρμους καί τήν θάλασσαν τής 
Σκύρου. Ό προς άνατολάς αίγιαλός φέρει τό όνομα Βελανιό, όνομα 
τό όποιον εύχερώς ερμηνεύεται έκ τής ύπάρξεως επ’ αυτοί κατά τήν 
ελληνορωμαϊκήν εποχήν λουτρών (βαλανείου) όστρακα ελληνικής καί 
ρωμαϊκής εποχής παρατηρεί τις άφθονα τόσον κατά τούς αίγιαλούς 
όσον καί κατά τό εσώτερον τμήμα τής νησΐδος, ασαφείς δέ πληροφο- 
ρίαι μοί εδόθησαν σχετικώς μέ ύπαρξιν κτηρίων κατά τον ανατολί *

της Αττικής (βλ. Ρ a u 1 y - W i s s. Real.)' εκ τοπωνυμίου "Αγνοί ή Α
γνούς θεωρεί οτι προήλθεν ό Β τι r s i a n, Ceogr. v. Grieclienl. II, 387.

“) Εντελώς άνάλογον είναι τό τοπωνΰμιον Μπανιάς, άκουόμενον παλαιό- 
τερον ιός Μπαλανιάς (παρά Abulfeda) καί Βαλανιά ( = Valania, κατά 
τήν εποχήν τών Σταυροφόρων), είς τόν χώρον τής παλαιάς πόλεως Βαλαναίας 
τής Φοινίκης (Σ τ ρ α β. ΙΣΤ' 753) όνομασθείσης έκ τών αρχαίων έκεϊ βαλα- 
νείων, τών οποίων λείψανα διατηρούνται καί σήμερον βλ. Ρ e r r ο Ι
Ο h. i p i e z, Hist. d. Art III, 327, είκ. 237.
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κόν αίγιαλόν και την προ ετών άνεύρεσιν πήλινων σωλήνων υδραγω
γείου 12. Ή νησίς είναι δυσκόλως προσβατή από τοϋ λαιμοΰ, όπόθεν 
διέρχεται ή ατραπός ή ένοϋσα τους δύο αΐγιαλοΰς. Δεν παρέχει κα
τάλληλον χώρον δι’ εγκαταστάσεις οικισμού λόγω τοϋ βραχώδους καί 
απόκρημνου των κλιτύων του. Τά επί τής επιφάνειας λ,είψανα είναι 
ολίγα, τά δέ δ'στρακα ελάχιστα χαρακτηριστικά13. Περισυνέλεξα δμως 
δύο ή τρία όστρακα αναμφίβολος μυκηναϊκών χρόνων πλησίον οικο
δομήματος στρογγυλού, κατά την δυτικήν παρυφήν τής νησΐδος, φκο- 
δομημένου σχεδόν ξηρολιθικώς και μικράς σχετικιος διαμέτρου, τοϋ 
οποίου ή φύσις δεν ήτο δυνατόν νά προσδιορισθή όίνευ άνασκαφής.

'Ο Κ. Σ. Λ ι β α ν ό ς είχεν ήδη τοποθετήσει εις την εξαιρετικήν 
αυτήν τοποθεσίαν την άρχαίαν Πεπάρηθον καί διά τό ασφαλές τών 
ορμών, οΐτινες είναι προφυλαγμένοι έκ τών βορείων άνεμων —διά 
τοΰτο χρησιμοποιοϋνται ώς ασφαλή ορμητήρια καί μέχρι σήμερον, 
ιδίως από τά «καΐκια» τά πλέοντα έκ τής νήσου ’Ίκου (σημ. Χιλιο- 
δρόμια)— καί δι’ ορισμένα λείψανα αρχαίων οικημάτων καί υδραγω
γείου, τά όποια παρετήρησεν εκεί14. Την εκδοχήν ταύτην άπέρριψεν 
ό Fredrich 15, διότι ό χώρος τοϋ ακροατηρίου είναι περιοαρισμέ- 
νος τά δέ ερείπια, κατά τήν γνώμην του, μεσαιωνικά ή καί νεώτερα, 
ιδία ΰμως διότι λίαν χαρακτηριστικά λείψανα τής αρχαίας ελληνικής 
πόλεως καί τοϋ περιβόλου τών τειχών της διασφζονται, ακριβώς δπου 
σήμερον άπλοΰται ή σημερινή πόλις Σκόπελος. Τώρα, οπότε νέα στοι
χεία προκύπτουν συνδέοντα τήν περιοχήν τοϋ Σταφύλου μέ προελλη- 
νικήν νεκρόπολιν καί πιθανώς συνοικισμόν, δύναται νά τεθή εξ αρ
χής τό ζήτημα, μήποας ή θέσις τής προελληνικής Πεπαρήθου είναι 
δυνατόν νά καθορισθή κατά τήν περιοχήν ταύτην. Διότι ούχί άπαξ 
έσημειώθη μετάστασις έγκατοικίσεως από έν σημεΐον εις έτερον, με
ταξύ τών προελληνικών καί ελληνικών χρόνων, συντελεσθεΐσα υπό τό 
αυτό προελληνικόν δνομα διά λόγους τούς οποίους Ιπέβαλλον αί διά
φοροι απαιτήσεις περί τήν διαμόρφιοσιν πόλεως καί τήν χρησιμοποί- 
ησιν άκροπόλεως. Κατά γενικόν σχεδόν κανόνα, αί προελληνικαί θέ

σεις έγκατελείφθησαν ώς ελάχιστα πληροϋσαι τάς απαιτήσεις ασφα
λείας καί άναπτύξεως μιας ελληνικής πόλεως. Συχνά ή μετάστασις γί
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12) Ταύτην αναφέρει καί ό Κ. Σ. Λ ι β α ν ό ς, Αί Βόρειοι Σποράδες, 
«Έβδομός» VII (1890) άρ. 29· βλ. καί «Athen. Mitteil.» XV (1890), σ. 343.

Ι3) Τά περισσότερα είναι χονδροειδή έξ ακαθάρτου πηλοί καί τούτο έδωσε 
τήν έντύπωσιν εϊς τόν κ. Ί. Δημητριάδην, τόν αίτιον τής άνακαλύψεως τού τά
φου, οτι έπρόκειτο περί νεολιθικής κεραμεικής.

14) Σ. Κ. Λ ι β α ν ο 0, δ.ά.
15) Fredrich, αύτ., σ. 110.
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νεται εις μικράν σχετικώς άπόστασιν: οΰτω ή ελληνική Σύβριτος έγ- 
κατεστάθη επί υψηλής άκροπόλεως κατέναντι τοΰ διά τον προελληνι- 
κόν συνοικισμόν χρησιμοποιηθέντος χαμηλού λόφου16' εις την Φαι
στόν ως άκρόπολις τής ελληνικής πόλεως έξελέγη πλησιόχωρον μάλλον 
δεσπόζον ύψωμα. Ενίοτε δμως ή μετατόπισις υπήρξε μεγαλύτερα 
καί διά τον λόγον τούτον, πιστεύω, ματαίως σήμερον αναζητεί τις τα 
προελληνικά λείψανα περί ελληνικάς άκροπόλεις, τών οποίων τό προελ- 
ληνικόν όνομα καί ή παράδοσις μαρτυρούν προΰπαρξιν—κατά την αυτήν 
πάντοτε περιοχήν—προελληνικοΰ συνοικισμού' άναζητούνται πάντοτε 
μινωικά κέντρα κατά τάς περιοχάς τής Λΰκτου, Γόρτυνος, Λυκάστου, 
Πυράνθου, Ρυτιασοϋ κλπ. Είναι γνωστόν, ότι οί μινωικοί άνθρωποι 
έγκαθίστοον τάς πόλεις των επί λόφων χαμηλών, ευκόλως προσβατών, 
έλεγχόντων όδικάς αρτηρίας, μέ περιβάλλουσαν, αποδοτικήν γεωργικώς 
ή άλλως πως ζώνην, και έξησφαλισμένων κατά τών πειρατικών αϊφνη- 
διασμών μέ μίαν σχετικήν άπόστασιν οπό τής θαλάσσης' έκ παραλ
λήλου δμως ΐδρυον οικισμούς επί νησίδων διά στενού πορθμού χωρι- 
ζομένων ή χερσονήσων διά στενού λαιμού συνδεομένων μέ τήν κατέ
ναντι ακτήν, ώστε νά σχηματίζωνται διπλά ορμητήρια, ό'που τά σκά
φη των ήδύναντο νά προστατευθούν άναλόγως τοΰ πνέοντος ανέμου- 
ή καταφυγή επί τής νησΐδος ή τής χερσονήσου εν ώρα ανάγκης καθι
στά τήν άμυναν δυτατήν, ακόμη καί εις τήν περίπτωσιν αϊφνηδιο- 
σμού. Ή Ψείρα, ό Μόχλος καί τό Παλαίκαστρον17 18 επί τής Κρήτης 
είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα τοΰ τελευταίου είδους οικήσεων 
καί ή υπό Κρητών άποικισθεΐσα ηπειρωτική 'Ελλάς έγνώρισεν ανά
λογους εγκαταστάσεις, όπως εις τήν Άσίνην1S, τό Ναύπλιον, τήν 
Μινώαν-Νισαίαν τής Μεγαρίδος19 κ.ά. 'Ο τόσον συγγενής εις τον 
πολιτισμόν μέ τούς μινωικούς Κρήτας θρυλικός λαός τών ναυτικών

,β) Βλ. «Κρητικά Χρονικά» Α’ (1947), σ. 638.
Ι7) Χαρακτηριστικάς απόψεις τής Ψείρας καί τοΰ Μοχλού βλ. παρά J. 

I1 e n d 1 e b u r y, The Archaeology of Crete, London 1939, PI. IV, 4, 
V, 3' τοΰ Παλαικάστρου μέ τήν χερσόνησον Καστρί έν BSA VIII (1901-2), 
Ρ1. XVI.

18) Διά τήν θέσιν τής Άσίνης βλ. Asiiie, Results of the Swedish 
Excavations 1922-1930, fig. 27, p. 45- τό Καστράκι συνδέεται μέ τήν ακτήν 
ώς τό Νησί μέ τόν αίγιαλόν Σταφύλου, αλλά μέ εΰρύτερον λαιμόν.

'ή Ή Νισαία έχωρίζετο διά στενοΰ τεναγώδους πορΟμοΰ άπό τό νησυ- 
δριον τής Μινφας, δστις κατά τόν πελοποννησιακόν πόλεμον έζεύχίΐη διά γέφυ
ρας' κατά τήν εποχήν ήδη τοΰ Παυσανίου εΐχεν έκ τών προσχιόσεων ένωΟή 
μετά τής ακτής διά χαμηλοΰ λαιμοΰ καί σήμερον αποτελεί άκρόπολιν κατά 
τήν ακτήν. Βλ. Bursian, Geogr. ν. Griechenl. I, 379» V. Β e r a r d, 
Les Pheniciens et l’Odyssee, Paris 1927, II, a. 387.
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Φαιάκων έχει τον κύριον οικισμόν του έπ'ι άναλόγου θέσεως : «καλός 
δε λιμήν έκάτερϋε πόληος, λεπτή δ’ εΐοίϋμ.η' νηες δ’ οδόν άμφιέλισααι 
είρύαταί' πασιν γάρ έπίστιον εκάστφ» (ι 263-5). Άλλα τούς μάλλον χα
ρακτηριστικούς οικισμούς τοΰ είδους τούτου ίδρυσαν, ώς είναι γνωστόν, 
οί εις την θαλασσοκρατίαν, το έμπόριον και την άποικιστικήν έξάπλω- 
σιν διαδεχθέντες τούς Μινωίτας ευκίνητοι Φοίνικες2". Είναι αρκετόν νά 
ύπομνήσωμεν την τόσον χαρακτηριστικήν θέσιν τής επί νησΤδος διά τε
χνητού λαιμού συνδεθείσης με την ακτήν πόλεως τήςΤΰρου20 21, τής Καρ- 
χηδόνος22, τάς θέσεις τής Άράδου, τής Σιδώνος23, των Γαδείρων, 
επί νησΐδος διά στενού πορθμού χωριζομένης από τήν κατέναντι παρα
λίαν24, καί τόσων άλλων. Διά τήν αναλογίαν τής θέσεως ύπέθεσενό V ί
ο tor Berard, ότι πόλεις ως ή Σκάνδεια τών Κυθήρων, επί νησΐδος 
ένωθείσης μέ τήν ξηρόν, καί ή Χαλκηδών, μέ τον διπλοΰν λιμένα εκα
τέρωθεν τού ισθμού, θά έδει νά ειχον ίδρυθή υπό τών Φοινίκων ώς 
εμπορικά αυτών πρακτορεία25 καί τολμηρότερον έτι, ότι συνοικισμοί, 
όποιοι οι τής Ψείρας καί τοΰ Μοχλού26, εσχον Φοινικικήν προέλευ- 
σιν. Άλλα τό υπό τοΰ Θουκυδίδου διά τούς Φοίνικας λεγόμενον 
«ακρας τε επι τη ίλαλάσση απολαβόντες και τά επικείμενα νησίδια εμ
πορίας ενεκεν» (VI, 2, 6) θά ήδύνατο έξ ίσου προσφυώς νά έλέγετο 
διά τάς άναλόγους εγκαταστάσεις τών Μινωιτών. "Ωστε ούδεμία αμ
φιβολία απολείπεται, ότι ή θέσις τοΰ διπλού όρμου Σταφύλου, ήτο 
κατάλληλος διά τήν ΐδρυσιν ενός τοιούτου συνοικισμού.

Τό Ιστορικόν τής άνακαλύψεως τού τάφου είναι τό 
ακόλουθον:

Τήν 7ην Αύγουστου τοΰ έτους 1936 ό υπενωμοτάρχης Τριαντά- 
φυλλος Ταμβάκος, έκτελών υπηρεσίαν διώξεως, έκάθητο κατά τον αυ
χένα τον συνδέοντα τό Νησί μέ τήν ακτήν, ακριβώς εις τό ύψηλότερον 
σημεΐον τής ατραπού, τής ενούσης τούς δύο αίγιαλούς Σταφύλου καί 
Βελανιοΰ, εκεί όπου μερικοί λίθοι έσχημάτιζον τοιχίον. Τήν προσοχήν

20) Περί τούτου βλ. G. C ο n t e n a u, La civilisation phenicienne, 
Paris 1928, p. 32 καί V. Berard, αΰτ., I. 92.

21) Ή διά τεχνητού ισθμού σύνδεσις τής νησΐδος Τύρου μέ τήν ακτήν έγέ- 
νετο, ώς γνωστόν, κατά τήν πολιορκίαν τής πόλεως ύπό τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου. 
Σχέδιον βλ. παρά Perrot-Chipiez, αΰτ. σ. 21, είκ. 5. Αυτή ή νησίς 
εμφανίζει διδύμους λιμένας περί μικράν χερσόνησον.

22) Perrot-Chipiez, αύτ., σ. 343, είκ. 248.
2a) Α ν τ ό θ ι, σ. 18.
24) Α ύ τ ό θ ι, σ. 32.
25) Berard, αΰτ. I, 206 καί I, 92.
26) Α ύ τ ό θ ι II. σ. 330·
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του προσείλκυσε στίλβον έλασμα, τό οποίον περισυνέλεξεν άποσπών 
εκ τοϋ χώματος εις τέσσαρα τεμάχια. Δέν άπέδωσεν δμως ιδιαιτέραν, 
σημασίαν εις τοΰτο, αλλά περιελίξας άπέρριψεν ολίγον περαιτέρω. 
Μετά δέκα ημέρας, 6 καθηγητής τής Ζωοτεχνίας εις το Πανεπιστή- 
μιον Θεσσαλονίκης ’Ιωάννης Δημητριάδης, διερχόμενος τυχαίως διά 
τής ατραπού, άνευρε τό έλασμα και διαπιστώσας δτι ήτο χρυσοϋν και 
έφερε διακόσμησιν προδίδουσαν την αρχαιότητά του, άπηυθύνθη εις 
τον Διοικητήν τής Χωροφυλακής, ϊνα άναζητηθή ό άπορρίψας καί 
γίνη διά τούτου γνωστός ό ακριβής τόπος τής εύρέσεως. Είς τό έξαί- 
ρετον ενδιαφέρον καί τήν θερμήν αγάπην τοϋ κ. Καθηγητοΰ διά τήν 
ιστορίαν καί τον πολιτισμόν τού τόπου του οφείλεται δχι μόνον ή 
άνακάλυψις τού τάφου, αλλά και ή κατόπιν γενομένη επιστημονική 
τούτου διερεύνησις καί ή εμπεριστατωμένη ενημέρωσίς τής αρχαιολο
γικής υπηρεσίας επί πλείστων όσων σημείων, σχετιζομένων μέ αρχαιο
λογικά ευρήματα τής νήσου. ’Οφείλω έντεΰ&εν νά εκφράσιο τάς θερ
μοτέρας ευχαριστίας τής Ελληνικής Άρχαιολ. Υπηρεσίας καί εμού 
ιδιαιτέρως.

'Ο υπενο^μοτάρχης άνέφερεν, δτι αυτός ήτο ό εύριόν καί άπορρί- 
ψας τό χρυσοϋν έλασμα καί προσεφέρθη νά όδηγήση τήν επαύριον 
επί τόπου τον Πρόεδρον κ. Δουλίδην, τον κ. Δημητριάδην, τύν αδελ
φόν αύτοΰ Σωτήριον, δικηγόρον έγκατεστημένον μετά τοϋ αδελφού του 
εν Θεσσαλονίκη, καί τον Γυμνασιάρχην κ. Ν. Γεωργάραν. Ή μικρά 
όμάς άνεϋρεν όδηγουμένη τό μέρος δπου άνευρέθη τό διάδημα, καί 
διεπίστωσεν ευθύς έξ αρχής έκ των θραυσμάτων ανθρωπίνων οστών, 
δτι επρόκειτο περί τάφου. Προεξειχεν έτι χρυσοϋν άντικείμενον, σχή
ματος έπιμήκους φυλλιδίου μέ στέλεχος, τό όποιον εχαρακτηρίσθη ως 
πόρπη. ’Επειδή ό κίνδυνος τής συλήσεως είς τό άπομεμονωμένον τοΰτο 
σημεΐον ήτο καταφανής καί επειδή εκπρόσωποι τής άρχαιολ. υπηρεσίας 
μόνον μετά ημέρας θά ήτο δυνατόν νά προσέλθουν, άπεφασίσθη νά 
γίνη μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν προσοχήν ή περισυλλογή των αντι
κειμένων, τοϋ κυριωτέρου μέρους τής εργασίας ταύτης εκτελεσθέντος 
υπό τοϋ κ. Ί. Δημητριάδου.

Ό γυμνασιάρχης κ. Γεωργάρας περιγράφει είς σημείωμά του, 
δημοσιευθέν μετ’ δλίγας ημέρας είς θεσσαλικήν εφημερίδα, τήν συγ- 
κίνησίν των, δταν μετά τήν περισυλλογήν χαλκών καί πήλινων τεμα
χίων άγγείαιν εύρέθησαν προ ενός χαλκού διπλού πελέκεως, τοϋ 
οποίου τήν ιερότητα, ως μινωικοΰ λάβρυος, πολύ καλώς έγνώριζον. 
Ευθύς αμέσως άπεκαλύφθη σειρά ολόκληρος χαλκών οπλών (ξίφος, 
έγχειρίδιον, μάχαιρα, αιχμή δόρατος μέ τον συσφικτήρα δακτύλιόν 
του), ως καί χαλκοΰν επίσης βραχιόνιον. Μεταξύ των όπλων άνεφά-
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νησαν μεγάλα χρυσά διακόσμητα ελάσματα κωνικού και ήμιθολωτοΰ 
σχήματος, τά όποια κατ’ άρχάς έξελήψθησαν ώς διακοσμητικο'ι προ
φυλακτήρες μαστών. Ό καθηγητής Δημητριάδης ευτυχώς έσχεδίασε 
προχείρως έστω την θέσιν τών κτερισμάτων εντός τοϋ άνασκαφέντος 
χώρου και έφωτογράφησε προ τής εξαγωγής (είκ. Β και Πίν. 1' 
είκ. 1).

Οί προχείρως άνασκάψαντες μόνον τον προς βορράν τοίχον τού 
τάφου άνεΰρον, έπίστευσαν δέ, ότι κατά τάς λοιπάς πλευράς έχρησί- 
μευσαν ώς τοιχώματα αί πλευραί τού διά την ταφήν κοιλανθέντος σχι- 
στολιθικοΰ (πεταλίτου) βράχου. Συνάντησανιες λίθους τού πετροόμα-

Είκ. 3.

Η θέσις τών πρώτων περισυλλεγέντων κτερισμάτων τοΰ τάφου.

τος τουτου διέκοψαν τήν σκαφήν, επειδή Ινόμισαν ότι είχεν ήδη όλό- 
κληρος ό τάφος άνασκαφή. Τά ευρήματα μετεκομίσθησαν και παρεδό- 
θησαν εις τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής, ή οποία εύθύς αμέσως έτηλε- 
γράφησεν εις τήν Εφορείαν τών Θηβών.

Δέον νά σημειωθή προς τιμήν τών πρώτων άνασκαψάντων, ότι 
οΰτοι ευθύς εξ αρχής όρθώς έξετίμησαν τήν σημασίαν τής άνακαλύ- 
ψεως και πρώτοι συνέδεσαν τον τάφον και τά επί τής νησΐδος δια- 
κρινόμενα λείψανα με τήν παράδοσιν τοΰ εκ Κρήτης υπό τον ηρώα 
Στάφυλον άποικισμοΰ. Ό ιερός λάβρυς υπήρξε δι’ αυτούς ισχυρόν 
πειστήριον τής σχέσεο)ς μέ τήν Κρήτην καί ό κ. Γεωργάρας εχρονο- 
λόγησε σχετικώς ακριβώς τά ευρήματα εις τούς χρόνους 1500-1450 π.Χ.

Μετ’ όλίγας ήμέρας, τήν 25ην Αύγουστου, έφθασα εις τήν Σκό
πελον καί εξήτασα τά περισυλλεγέντα κτερίσματα τοΰ τάφου. Διεπί-
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στωσα δτι έπρόκειτο περί τάφου επιφανούς άνδρός, άνήκοντος εις 
τούς ΥΕΙΙ (—ΥΜΙβ-ΥΜΙI) χρόνους. Μέ την προϋπόθεσιν δτι ό τά
φος ήτο ασύλητος και επομένως δτι εΐχομεν τδ σύνολον των άποτε- 
θέντων κτερισμάτων άνέπαφον, ήρμηνευσα τά δύο προς άλληλα προσ- 
αρμοζόμενα διακόσμητα ελάσματα, τδ κωνικδν και τδ ήμιθολωτόν, ώς 
άνήκοντα εις έπένδυσιν ξύλινης πυξίδος. "Οτι ήτο δυνατόν νά έπρό- 
κειτο περ'ι λαβής ξίφους, δεν εφαντάσθην τότε, διότι τδ μόνον άνευ- 
ρετθέν ξίφος, τοΰ οποίου ε!ς σειράν ευρέθησαν οί ήλοι τής λαβής, άπε- 
κλείετο νά είχε τοιαύτην λαβήν, και διά τδ μέγεθος κα'ι διά τδν τύπον 
του. Βραδύτερον, δταν παρέβαλον προς τά πολύ μικρότερα μήλα λαβής 
ξιφών των ορθογωνίων τάφων των Μυκηνών, επείσθην δτι έπρόκειτο 
περί επενδύσεως άναλόγου λαβής. Τότε ήρμηνευσα καί τδ χρυσοϋν 
εξάρτημα, τδ χαρακτηρισθέν υπό τών εύρόντων ως πόρπη έξ αναλο
γών όμοιων τών αυτών τάφων ώς άνήκον εις τδ αυτό ξίφος27.

'Η εξέτασις τοΰ τάφου μέ έπεισεν δτι τμήμα μόνον τούτου είχεν 
άνασκαφή" προεξετείνετο καί πρδς Α καί πρδς Ν, άλλ5 ή προέκτασις 
αύτη δεν ήτο ορατή λόγιο τών εντός αυτού καταπεσόντων λίθων. Άπε- 
δείχθη επίσης, δτι δεν ειχεν άνασκαφή μέχρι τοΰ δαπέδου του, διότι 
πρόχειρος σκάφη άπεκάλυψε τμήμα χαλκού «χερνίβου», τοΰ οποίου 
τεμάχια ειχον ήδη έξαχθή.

Ή κανονική άνασκαφή ήρχισε τήν έπομένην δΤ ολίγων εργατών, 
άπασχοληθέντων κυρίως εις τήν άναζήτησιν άλλων τάφων κατά τήν 
αυτήν περιοχήν, ενώ τδ υπόλοιπον τοΰ τάφου άνεσκάφη μέ επιμελή 
εργασίαν διά μαχαιριών ύπ’ έμοΰ καί τοΰ κ. Δημητριάδου, βοηθου
μένων υπό ενός μόνον εργάτου. Άπεκαλύφθη ούτω ή άνατολική πλευ
ρά, άποτελουμένη έκ χαμηλού τοιχίου ύψ. 0,55 μ. καί ακριβώς κατά 
τήν γωνίαν άνευρέθη ανεστραμμένος καλώς διατηρούμενος χαλκούς άμ- 
φορεύς (βλ. Πίν. I' είκ. 2). Πρδ αυτού καί πρδς τήν βορείαν πλευράν 
άνευρέθη σωρός συντετριμμένων άγγείων, τών οποίων τινά ευθύς Ιξ 
αρχής άνεγνωρίσ&ησαν ώς άνήκοντα εις τδ είδος τών «άρτοσχήμων 
άλαβάστρων». Κάτω τού σωρού άπέκειτο τδ μεγαλύτερον τών άρτο
σχήμων, διατηρούμενον εισέτι εις τδ αρχικόν σχήμα του. Εις μικράν 
σχετικώς άπόστασιν νοτιώτερον τοΰ σωρού τούτου άνεφάνη τδ κρα
νιάν τού νεκρού, εις τδν οποίον προφανώς άνήκον τά κτερίσματα τών 
χαλκών δπλων, περί τδ μέσον του προφανώς τοποθετημένων. Παρά 
τδ κρανίον, διακρινόμενον εις τήν ανωτέρω εικόνα, άνεφάνη μικρόν

2Τ) Ό καθηγ. Ί. Δημητριάδης έκ παραλλήλου κατέληξεν είς τήν άποψιν, 
τήν οποίαν μοί άνεκοίνωσε δι* επιστολής, δτι έπρόκειτο περί λαβής σκήπτρου, 
τοΰ όποιου τό χρυσοΰν φυλλίδιον μέ τό στέλεχος άπετέλει πλευρικόν κόσμημα.
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άρτόσχημον άγγελον ακέραιον και αμέσως άνωθεν τοΰτου λίαν επιμή
κης άτρακτοειδούς σχήματος τ[ιήφος ύελομάζης μέ διακόσμησιν κλά
δου σχηματικού, ή οποία δυστυχώς κατά τό πλεΐστον άπεσυνετέθη εκ 
τής υγρασίας. Εις τον σωρόν των αγγείων άπέκειτο καί μαχαίριον 
γλωσσοειδοΰς σχήματος. Μετά την Ιξαγωγήν τοΰ χαλκού άμφορέως 
άνευρέθη κατά την γωνίαν χαλκούν μονόστομον μέ όξεΐαν αιχμήν μα
χαίριον. Δεύτερος σωρός αγγείων έκειτο μεταξύ τοΰ κρανίου καί τοΰ 
ανατολικού τοίχου' διεκρίνοντο κύπελλα τού τύπου των έφυραϊκών καί
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Είκ. 4.
Σχέδιον τής θέσεως των κτερισμάτων τοΰ τάφου.

άρτόσχημα. Πέντε σφονδύλια άνευρέθησαν μεμονωμένα, εν υπό τον 
χαλκούν αμφορέα, δεύτερον παρά τό κρανίον, τρίτον ολίγον νοτιιότερον 
τούτου καί δύο κατά τον ανατολικόν τοίχον.

Ή συνέχισις τής άνασκαφής άπέδειξεν, δτι ό νεκρός δεν ήτο μό
νος εντός τού τάφου' δεύτερον κρανίον, ούχί καλώς διατηρούμενον, 
άνεφάνη νοτιώτερον καί ολίγον δυτικώτερον τοΰ πρώτου (βλ. σχέδιον 
είκόνος 4, δπου εσημειώθη ακριβώς ή θέσις τών ευρημάτων). Ό νε
κρός θά έκειτο, φαίνεται, παραλλήλως μέ τον πρώτον, αλλά χαμηλώτε- 
ρον τοποθετημένος' άλλα δμως οστά τού σκελετού τούτου δεν άνευρέ-

35ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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θησαν εις την θέσιν των, διότι ολόκληρον τό ΝΔ ήμισυ τοΰ τάφου 
κατεστράφη, παρασυρθέν κατά τό πρανές της ατραπού υπό των ύδά- 
των λοξώς, ώστε νά έξαφανισθοΰν καί αί απολήξεις των δύο καθέτως 
συναντωμένων τοίχων, τοΰ βορείου διασωθέντος εις μήκος 2,80 περί
που, τοΰ ανατολικού εις μήκος 2,50. Μεταξύ τών δύο κρανίανν άνευ- 
ρέθη τοποθετημένου διαγωνίως πήλινον είδώλιον ύδριαφόρου γυναι- 
κός καί ολίγον άνατολικώτερον αργυρά μικρά φιάλη (τάσι), παρά την 
οποίαν ωραία ψήφος εξ άμεθύστου εις σχήμα όκτωειδοϋς μινωικής 
άσπίδος καί τό εν τών πέντε ανωτέρω μνημονευθέντων σφονδυλίων. 
Κατά την ανατολικήν παρυφήν τοΰ τάφου ήλθεν εις φώς μικρός άτρα- 
κτοειδοϋς σχήματος σφραγιδόλιθος εκ σαρδίου μέ παράστασιν σχη
ματικήν πτερυγωτοΰ ιχθύος καί δελφίνων.

’Απροσδόκητος ύπήρξεν ή άνατολικώς καί νοτιανατολικώς τοΰ δευ
τέρου κρανίου άνεύρεσις οστών μηρών καί πήχεων κατά περίεργον 
τρόπον τοποθετημένων καί οΐονεί προφυλασσομένων κάτωθεν ήμικυ- 
λινδρικών κεράμων, εις παράλληλον άνά ζεύγος θέσιν 28. Ταΰτα θά ήτο 
αδύνατον νά άνήκον, ως ήσαν τοποθετημένα, εις τον δεύτερον νεκρόν. 
Θά ήτο δυνατόν νά δεχθή τις, δτι οστά προηγουμένως ταφέντος νε
κρού περισυνελέγησαν κατά τό έν άκρον τοΰ τάφου29 καί επίτηδες 
έπροστατεύθησαν διά τών κεράμων. Μετά τούτων δεν άνευρέθησαν 
κτερίσματα, ολίγον δμως νοτιώτερον καί κατά τό ΝΑ άκρον τοΰ τάφου 
άπέκειτο άλλος (τρίτος αυτός) σωρός αγγείων, τοΰ αύτοΰ χαρακτήρος 
μέ τούς άλλους δύο30, κατά δέ τον τοίχον χαλκοϋν εγχειρίδιου, έξαχθέν 
εις τεμάχια.

"Οταν μετά δύο έτη — τον ’Οκτώβριον 1938 — επανελθών εκ τοΰ 
εξωτερικού, ένήργησα δοκιμαστικήν άνασκαφήν προς διαπίστωσιν 
ύπάρξεως άλλων ενδιαφερόντων λειψάνων, ή βροχή ειχεν άποπλύνει

’“) Έκ τοΰ επιπέδου εις τό όποιον τά οστά ταΰτα άνευρέθησαν καί τής 
αμέσου γειτνιάσεώς των μέ τόν τρίτον σωρόν αγγείων πρέπει νά άποκλεισθή 
τελείως ή περίπτωσις μεταγενεστέρας ρωμαϊκών ή χριστιανικών χρόνων ταφής, 
άναλόγου εκείνων αί όποΐαι άνευρέθησαν εις τό εξωτερικόν δωμάτιον τοΰ κα
τά τήν αρχήν τής άτραποΰ άποκαλυφθέντος (βλ. κατωτέρω) κτηρίου. Αί τελευ
ταίοι έκαλύπτοντο υπό τεμαχίων κεράμων, άλλά πλατέων καί όχι τοΰ στενοϋ 
σωληνωτού τύπου. Ούδέν άλλως μεταγενέστερον εύρημα προήλθεν έκ τοΰ ορ
θογωνίου τάφου.

") Τούτο δέν ήτο ασυνήθες εις μινωικούς καί μυκηναϊκούς τάφους' εν
διαφέρον άνάλογον παρέχει ό VI όρθογ. τάφος τών Μυκηνών, οπού παρά τόν 
εκτάδην κείμενον νεκρόν άνευρέθησαν συνεσωρευμένα τά όστα δευτέρου νεκρού, 
τοΰ άρχικοϋ κατόχου τοΰ τάφου : Karo, Schachtgr. ν. Mykenae, σ. 36.

80) Καί εις xov;VI όρθογ. τάφον τά μέν όπλα καί εργαλεία έκειντο κατά 
τό μέσον τοΰ νεκρού, τά δέ άγγεΐα κατά τό έν — ενταύθα δμως τό παρά τούς 
πόδας—άκρον τον τάφου (ατμ. σ. 37).
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τά τοιχώματα τοϋ τάφου' μεταξύ τών λίθων τοϋ άνατολικοΰ τοίχου, 
κατά την γωνίαν, άνεφάνησαν Ινσφηνωμένα εν μονόστομον μαχαίριον 
μέ τρεις όπάς ήλων διά την στερέωσιν λαβής καί μικρόν μαρμάρινον 
λοπαδοειδές σκεΰος.

Έρευνα κατά την αυτήν περιοχήν τοϋ λαιμοΰ προς άνακάλυψιν άλ
λων τυχόν υπαρχόντων τάφων, άλλως δυσχεραινομένη λόγφ τών πυκνών 
θάμνων, οϊτινες έπρεπε προηγουμένως νά άφαιρεθοϋν, άπέβη άκαρ
πος. Έν τούτοις δεν φαίνεται πολύ πιθανόν δτι 6 τάφος ήτο δλως 
άπομεμονωμένος, καίτοι εις περιπτώσεις επιφανιών τάφων, μάλιστα 
βασιλικών, έπεδιώχθη, φαίνεται, σχετική άπομόνωσις, ΐνα μή επέρ
χεται επαφή τών κοινών θνητών μετά τών διογενών.

Κατά τήν δευτέραν άνασκαφικήν έξερεύνησιν τοϋ ’Οκτωβρίου 
1938, διαρκέσασαν επί μίαν εβδομάδα καί γενομένην δι’ ολίγων ερ
γατών, ή έρευνα έπεξετάθη καί πέραν τής στενής περιοχής τοϋ τάφου, 
μάλιστα κατά τά σημεία ένθα ήσαν καταφανή λείψανα κτηρίων. Ό 
σχιστολιθικός βράχος άπαντά σχεδόν πανταχοΰ έπιφανειακώς, ευθύς 
ως άφαιρεθοϋν οί θάμνοι καί ελάχιστον χώμα. ’Αλλά κατά τήν πρόσ- 
βασιν εις τήν νησίδα ή σκαφή μιας ελαφράς κοιλότητος τοϋ βράχου 
άπέδωσεν ικανόν άριθμόν θραυσμάτων ελληνικών αγγείων, τών οποίων 
πολλά άνήκουν είς μικύλλους σκύφους, μικρόν άξιόλογον πλαστικόν άγ- 
γεΐον τοϋ Ε' π.Χ. αίώνος, παριστών κεφαλήν γυναικός, άτυχώς εξα- 
χθέν εις τεμάχια, και περαιτέρω τεμάχιον άγγείου μέ άνάγλυφον πα- 
ράστασιν, εν μέρει διασψζομένην, άσπιδοφόρου ίππέως81. ’Ασφαλώς 
μυκηναϊκών χρόνων άπεδείχθη έκ τών περί αυτόν οστράκων τοίχος 
κτηρίου τής νησΐδος μέ κατεΰθυνσιν έκ ΒΑ προς τά ΝΔ- τά όστρακα 
ήσαν κατά τό πλειστον έκ κυάθων καί κυλικών, αναλογών τοϋ έφυ- 
ραϊκοϋ τύπου, έν τούτων μέ τεθλασμένην γραμμήν διακοσμούσαν τό 
χείλος. Διά τούτων δμως δεν κατωρθώθη νά συγκροτηθούν άγγεΐα. 
Πήλινον άμφικωνικόν σφονδύλιον άνευρέθη μετ’ αυτών82. ’Ασφαλώς 
επίσης μυκηναϊκών χρόνων τοίχος άνευρέθη κατά τήν βάσιν τής νη- 
σϊδος προς τον αίγιαλόν έξέχων καί καταλήγων ε’ις παραστάδα ή μάλ
λον γωνίαν άμελώς φκοδομημένην" όστρακα έξ έφυραϊκών κυλικών, 
έν μέ σπείραν, καί πρόχυσις χαρακτηριστική μυκηναϊκού άγγείου άπο- * *

31) Τά αντικείμενα ταϋτα δέν φαίνεται οτι συνώδευσαν ταφήν' ό χαρακτήρ 
των, μάλιστα τών μικύλλων σκυφίσκων, φαίνεται αναθηματικός καί ή γειτνία- 
σις μέ τήν θέσιν τοϋ βασιλικού τάφου καθιστά πιθανήν τήν υπόθεσιν ήρωο- 
λατρείας. Περαιτέρω έρευνα δύναται νά παράσχη περισσότερός ενδείξεις.

*a) Τά έφυραϊκά αγγεία καί τό πήλινον άμφικωνικόν σφονδύλιον χρονο
λογούν τό κτήριον είς τήν YE II εποχήν.
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δεικνύουν τον τοίχον τούτον σύγχρονον τοϋ τάφου. Άτυχώς ή ισχυρά 
επικρεμαμένη επίχωσις και ή σκληρότης τοΰ χώματος κατέστησαν δυσ
χερή την περαιτέρω άνασκαφήν, και έκρίθη δτι ήτο προτιμότερον διά 
τοϋ μικρού διατιθέμενου ποσοϋ να άνασκαφή το κατά την αρχήν τής 
ατραπού κατά την στενήν διάβασιν προς τον λαιμόν τής νησΐδος, αρι
στερά, άποκαλυφθέν κτήρίον.

Κατ’ αρχήν ύπετέθη δτι επρόκειτο περί άλλου τάφου, διότι δυο 
τοίχοι συνηντώντο κατ’ ορθήν γωνίαν, φκοδομημένοι διά μικρότερων 
λίθων αλλά κατά τρόπον άνάλογον τού επί τού λαιμού τάφου, ευθύς 
δέ εξ αρχής άνευρέθησαν λείψανα οστών. Βαθμηδόν δμως άπεδείχθη, 
δτι δεν επρόκειτο περί τάφου, αλλά περί εκτεταμένου κτηρίου, τού ο
ποίου το πρόσθιον προς τον αΐγιαλόν διαμέρισμα είχε χρησιμοποιηθή 
διά υστερογενείς ταφάς. Πράγματι άνευρέθη κατ’ άρχάς κρανίον, ειτα 
δέ καί ολόκληρος σκελετός, υψηλότερου καί ελαφρώς λοξώς σχετικώς μέ 
τούς τοίχους, εκ δυσμών προς άνατολάς τεθαμμένος, έ'χων λίθους άκα- 
τεργάστους καί πλακοειδείς ώς υπόστρωμα καί άλλους κατ’ άμφότερα 
τά πλευρά. Εις ύψηλότερον στρώμα άνευρέθησαν κέραμοι εις τεμάχια 
καλΰπτοντες οστά άλλου νεκρού καί κρανίου τεμάχια επί τού δυτικού 
τοίχου. ’Άλλη τέλος ταφή, ά'νευ κεράμων ή προστατεύονται λίθων, 
άνευρέθη έπικαθημένη επί τής ανατολικής διασταυρώσεως τών τοί
χων τοΰ προσθίου διαμερίσματος μέ τό όπισθεν αυτού. Βυζαντινόν 
χαλκοΰν νόμισμα, μέ σταυρόν από τήν βάσιν τοΰ οποίου εκφύονται 
κλάδοι, περισυνελέγη εκεί πλησίον καί ολίγον περαιτέρω μικρόν χαλ- 
κούν νόμισμα αύτοκρατορικών χρόνων. Μεγάλοι χαλκοί ήλοι τετραγώ
νου τομής άνευρέθησαν, εις ακέραιος κατά τον τοίχον τού βάθους τού 
πρώτου διαμερίσματος καί τρία τεμάχια εις διάφορα άλλα σημεία τού 
αυτού δωματίου. 'Ο προσανατολισμός τοϋ νεκρού, τό γεγονός δτι εΐ- 
χεν έσταυρωμένας τάς χεΐρας επί τοΰ στήθους, δτι ήτο άκτέριστος, 
δτι πήλιναι κεραμίδες έκάλυπτον οστά κείμενα εις άνώτερον στρώμα, 
τά άνωτέρω μνημονευθέντα σποραδικά ευρήματα, εις τά όποια δέον 
νά προστεθή κοινή στρογγυλόστομος υστέρων χρόνων πρόχους, καί 
τμήματα όξυπυθμένων άγγείων έν συνδυασμφ μέ παρατηρήσεις επί 
τοϋ άποκαλυφθέντος εν μέρει οικοδομήματος, τοϋ οποίου ό πρόσθιος 
προς τον αΐγιαλόν τοίχος είχε καθ’ ολοκληρίαν καταστραφή, οΐ λοι
ποί δέ τοίχοι είχον έν μέρει καταρρεύσει δταν έγένοντο αί ταφαί, 
άφοϋ δύο έπεκάθηντο επ’ αυτών, πείθουν, δτι έγένετο επαναχρησιμο- 
ποίησις τοΰ χώρου τοΰ πρώτου θαλάμου κατά τήν παλαιοτέραν βυ
ζαντινήν εποχήν, μετά τήν μερικήν άφαίρεσιν τοΰ χώματος. Ό προς 
ταφήν δημιουργηθείς χώρος περιεκλείσθη διά προχείρου ξηρολιθικοϋ 
τοίχου, έφράχθη δέ καθ’ όμοιον τρόπον ή θύρα τοΰ βάθους ή φέρου-
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σα προς τά εσωτερικά διαμερίσματα καί ευρισκόμενη προς τά δεξιά. 
Προφανώς κατά την μετασκευήν ταύτην τδ δάπεδον άνεμοχλεύθη, δι
ότι άνευρέίίησαν πολλά τεμάχια .εξ επιστροόματος συμπαγούς μέ άμ
μον. Σποραδικώς άνευρέθησαν ολίγα μυκηναϊκά όστρακα, άλλ’ όχι 
πολύ χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχε πλησίον συ
νοικισμός κατά τούς βυζαντινούς η ύστερους χρόνους' ή πιθανιοτέρα 
εκδοχή είναι, ότι κατά τον αίγιαλόν εθάπτοντο υπό ναυτικών ιθανόντες 
εν πλφ.

Διά τών διατεθέντων μικρών μέσων ήτο αδύνατον νά άνασκαφή 
άξιον λόγου μέρος τοΰ άποκαλυφθέντος κτηρίου. Παρηκολουθήθησαν 
όθεν δι’ επιφανειακών τάφραίν αι κορυφαί τών τοίχων καί άνεσκάφη 
σχεδόν έξ ολοκλήρου τό πρόσθιον διαμέρισμα. Καί}’ όσον δύναταί τις 
νά συναγάγη εκ τής διερευνήσεως ταύτης, εύρισκόμεθα προ εκτεταμέ
νου κτηρίου, τοΰ οποίου τό άνατολικώτερον τμήμα άποτελεΐται εκ δύο 
δωματίων, έπικοινωνούντων διά θύρας, εύρισκομένης κατά τό ανατο
λικόν άκρον τοΰ μεσοτοίχου’ αί διαστάσεις τοΰ ό'πισθεν δωματίου εί
ναι 8X6,90, συνυπολογιζομένου καί τοΰ πάχους τών τοίχων (0,60μ·). 
Τό πρόσθιον εχει τό αυτό πλάτος, άλλα τό μήκος του δεν διασφζεταϊ, 
ως εσημειώθη ήδη, ολόκληρον" ό δυτικός τοίχος σώζεται εις μήκος 
2,70" ό ανατολικός παρηκολουθήθη επί 3,60 μ. άλλα συνεχίζεται έτι. 
Εις άπόστασιν 2 περίπου μέτρων άνατολικώς τοΰ τελευταίου άνεφά- 
νη τό τέρμα άλλου παραλλήλου, ίσως σχηματίζοντος την αρχήν δια
δρόμου.

”Αν τό κτήριον τούτο άνήκη πράγματι, ως εκ τής οικοδομής του 
δύναται νά συναχθή, εις μυκηναϊκούς χρόνους, είναι πολύ πιθανόν νά 
πρόκειται περί μεγάλης οικίας ή καί μεγάρου, ό'χι ίσως άσχετου με 
τον εις μικράν σχετικώς άπόστασιν άνακαλυφθέντα τάφον επιφανούς 
προσώπου. "Ωστε τούτο θά άπετέλει σημαντικήν ενδειξιν διά τήν 
ΰπαρξιν κατά χώραν προελληνικοΰ συνοικισμού ή άλλης άξίας λόγου 
έγκαταστάσεως. ’Αλλά μόνον μετά τήν άνασκαφήν τοΰ συνόλου θά 
καταστή δυνατόν νά άποφανθή τις κατηγορηματικώτερον επί τοΰ προ- 
κειμένου.
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Διά νά σχηματίση τις άκριβεστέραν ιδέαν επί τοΰ χαρακτήρος τοΰ 
άνακαλυφθέντος τάφου, είναι άπαραίτητον νά έχη ύπ’ ό'ψιν του ολό
κληρον τό περιεχόμενόν του' επειδή δέ, εκ τών συνθηκών άναγκαζόμε- 
νος, άνέβαλον δι’ εύθετώτερον χρόνον τήν επιστημονικήν δημοσίευσιν 
τούτου, παραθέτω ενταύθα συνοπτικόν κατάλογον τών όπλων, κοσμη
μάτων, άγγείων καί λοιπών κτερισμάτων.
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δδό Ν. Πλάΐωνος

A' Κοσμήματα.
1) Χρυσή ταινία διαδήματος μήκους 0,30 μ. μέ διακόσμησιν τεσ

σάρων σπειρών μεταξύ των οποίων συστήματα «δοθιήνων» (Βλέπε 
Πίν. ΙΑ').

2) Ψήφος έξ αμέθυστου εις σχήμα δκτωειδοϋς άσπίδος.
3) Επιμήκης ψήφος ύελομάζης σχεδόν κυλινδρική, μέ διακόσμη- 

σιν κλαδιών, διαλυθεΐσα.
4) Τμήμα ελεφαντοστού έλλειψοειδώς τετμημένον καί ελαφρώς 

κυρτόν.
5) Σφραγιδόλιθος άτρακτοειδής σαρδίου μέ σχηματικήν παράστα- 

σιν πτερυγωτοΰ ιχθύος (δχι χελιδονόψαρου) και δελφίνων.
6) Τέσσαρα άμφικωνικά σφονδύλια διαφόρων μεγεθών και χρω

μάτων, τρία έκ στεατίτου και έ'ν πήλινον.
7) Χαλκοϋν ψέλιον ή περισφύριον άνευ διακοσμήσεως (πίν. ΙΑ').

Β' “Οπλα και εργαλεία.

1) Χρυσή έπένδυσις μήλου έκ λαβής εύμεγέθους ξίφους, τό όποι
ον δμως δεν άνευρέθη. Άποτελεΐται έξ ενός κωνικού τμήματος καί 
ενός θολωτού, (βλ. πίν. ΙΓ', εϊκ. 1), συναρμοζόμενων ακριβώς προς 
άλληλα καί συνηλουμενών έπί τού ξυλίνου πυρήνος, τού οποίου δεν 
διεσώθησαν λείψανα. Μήκ. 0,073 καί μεγαλΰτ. πλάτος 0,14.

Ή διακόσμησις είναι έμπίεστος' ή κορυφή τού θόλου κοσμεί
ται υπό ταινίας έλισσομένης κατά τρεις διδύμους λοβούς μέ ενδιά
μεσα πληρωτικά κοσμήματα έλισσομένων γραμμών, καί κυκλίσκων- 
τό υπόλοιπον τού μήλου διακοσμείται κατά ζώνας σπειρών, ψευδο
σπειρών, έλισσομένων κυματοειδώς γραμμών, μέ κυκλίσκους ως «οφ
θαλμούς» τών ελιγμών. Δεν άνευρέθη επίσης έντός τού τάφου υπό 
τών περισυλλεξάντων τά πρώτα ευρήματα ή χρυσή έπένδυσις τής κώ- 
πης τού ξίφους’ ως θα εϊδομεν, είχεν έν τφ μεταξύ συληθή, άλλ’ ευ
τυχώς έπανεκτήθη. Εις τήν κώπην, ως ^πλάγιος αυτής προφυλακτήρ, 
άλλα καί συνδετήρ, άνήκει τό χρυσοΰν στέλεχος μέ άπόληξιν σχήματος 
φύλλου έλαίας (βλ. Πίν. ΙΑ')’ τό τελευταΐον τούτο προσηρμόζετο δια 
τού μικρού του ήλου εις τό πλάγιον τής κώπης, ένφ τό κατά τήν μί
αν άκμήν αιχμηρόν στέλεχος ένεπηγνύετο εις τό ξύλον, άνερχόμενον 
καί περικάμπτον τούς ώμους καί τον λαιμόν ταύτης (βλ. τήν εικόνα 
τού Πίν. ΙΒ' μετά τήν άνασυγκρότησιν τού ξίφους).

2) Χαλκούν ξ ίφος άποκεκρουσμένον τούς ώμους, οι όποιοι πιθα
νώς έστρογγυλούντο’ τρεις, έπίσης χαλκοί, ήλοι, εΐς σειράν άνευρεάέν- 
τες κατά τήν προέκτασιν τής βάσεως τού ξίφους, έστερέωνον τήν έξα- 
φανισθεΐσαν λαβήν (βλ. Πίν. ΙΑ').
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3) Έγχειρίδιον χαλκοΰν κοινού τύπου μέ τρεις χαλκούς ήλους εις 
όριζοντίαν σειράν κατά την βάσιν (βλ. Πίν. ΙΑ').

4) Τμήματα άλλου εγχειριδίου, έν μέ ήλους.
δ) Έγχειρίδιον χαλκοΰν γλωσσοειδοΰς σχήματος.
6) Χαλκοΰν μονόστομον μαχαιριόν μέ όξεΐαν αιχμήν.
7) Χαλκοΰν έγχειρίδιον μονόστομον, τοΰ οποίου ή βάσις σχηματί

ζεται μέ τριγωνοειδή εξοχήν, φέρουσαν τρεις όπάς διά τήν στερέωσιν 
τής λαβής.

8) Χαλκή αιχμή δόρατος μέ ενισχυμένην ράχιν, στενώτερον αυλόν 
και δακτύλιον συσφικτήρα (πόρκην), θραυσθεΐσα (βλ. Πίν. ΙΑ').

9) Τμήμα μεγάλης χαλκής αιχμής λόγχης, παχείας, άλλ’ άνευ ρά- 
χεως ένισχυτικής (βλ. Πίν. ΙΑ').

10) Χαλκούς διπλούς πέλεκυς αναθηματικός εκ παχέος ελάσματος, 
παχύς και μέ άκμάς ελαφρώς καμπΰλας, τών οποίων ή μία άπεκρού- 
σθη (βλ. Πίν. ΙΑ').

11) Τεμάχια άλλων πελέκεων.

Γ' Μεταλλικά σκεύη.
1) Χαλκή λεκάνη, τού τύπου τών χερνίβων, μέ άνυψουμένην γυρι

στήν λαβήν, άνευ διακοσμήσεως και μέ λεπτά τοιχώματα. Έξήχθη εις 
τεμάχια.

2) Τεμάχια λεπτού χαλκού καταστραφέντος αγγείου, απροσδιορί
στου σχήματος.

3) Χαλκούς ευμεγέθης άμφορεύς διατηρούμενος εις καλήν κατά- 
στασιν (ορατός εις τήν είκ. 2 τοΰ Πίν. Γ).

4) ’Αργυρά φιάλη (τάσι) μετά λαβής, μετρίως διατηρούμενη λό- 
γφ όξειδώσεως.

Λ' Λ ί θ ι ν α σκεύη. Μικρόν εκ λευκού μαρμάρου λοπαδοει- 
δές άγγεΤον.

Ε' Ε ϊ δ ώ λ ι ο ν πήλινον αμελούς κατασκευής ύδριαφόρου γυ- 
ναικός, τής οποίας τό κάτω σώμα είναι διαμεμορφωμένον ως πολυ
γωνικός στύλος, αί δέ χεΐρες ύψοΰνται προς τά άνω. (Βλ. Πίν. ΙΓ' 
είκ. 2).

ΣΤ' Πήλινα αγγεία.
1) Κύλιξ τών λεγομένων «έφυραϊκών» μέ δύο κανονικά ώτα, δια- 

κοσμουμένη κατά τήν μίαν παρειάν διά πλοκάμων ναυτίλου, ελισσο- 
μένων προ τά αριστερά, χωρίς νά δηλοΰται τό κύριον σώμα τοΰ θα
λασσίου τούτου ζιρου (βλ. Πίν. ΙΓ' είκ. 2).

2) Τμήμα έκ τής παρειάς όμοιας κύλικος' οί πλόκαμοι ελίσσονται 
προς τά δεξιά.
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3) To ήμισυ.περίπου όμοιας καί άναλόγως διακοσμούμενης κύ- 
λικος.

4) Όμοια κΰλιξ μέ διακόσμησιν πολύφυλλων — μέ περισσότερα 
των 30 φύλλων—ροδάκων, ενός έφ5 εκάστης των παρειών.

5) Όμοια κΰλιξ αδιακόσμητος, μέ εσωτερικόν πυρρόν γάνωμα 
εξίτηλον.

6) Πούς έφυραϊκής κΰλικος.
7) Έφυραϊκή κΰλιξ μέ ίσχυρώς ύπερυψουμένας τοΰ χείλους λαβάς 

κατά τον τόπον των μινυακών, ελλιπής την μίαν τούτων' διακόσμησις 
τοΰ ανωτέρω μέρους διά συνδεόμενων σπειρών κατά τό σύστημα των 
γνωστών ΥΜΙ αγγείων.

8) Όμοιου σχήματος κΰλιξ μέ διακόσμησιν επ’ άμφοτέρων τών 
παρειών ίδιοτΰπου μηνοειδούς αντικειμένου, ίσως άπεικονίζοντος 
επτάχορδον λύραν.

9) Λαβή όμοιας κΰλικος προς τάς ύπ’ άριθ. 7 καί 8.
10) Χαμηλός μονωτός καί ευρύς κύαθος μέ διακόσμησιν εξίτηλον 

τριών όμοιων προς τούς άνω περιγραφέντας ναυτίλους.
11) Ήμισφαιρικόν ευρύ άγγεϊον, μέ δύο οριζόντιας λαβάς καί έλα- 

φράν πρόχυσιν, διακοσμούμενον διά φολιδωτού πλέγματος καί περι- 
θεουσών ταινιών.

12) Ρυτόν τοΰ γνωστού μινωικού επιμήκους ωοειδούς, αλλά μάλ
λον όξυνομένου κάτω σχήματος, εκ πηλού έξαιρετικώς εύθρύπτου, 
ώστε νά άποσαθρωθή μέρος τούτου και νά μή διασωθή ίκανοποιητι- 
κώς ή ωραία διακόσμησις εκ κρινοειδών φυτών, νατουραλιστικώς 
μεταξύ έλισσομένων στελεχών άποδοθέντων.

13) Μικρά πρόχους μέ ράμφος λοξώς άποτετμημένον και διακό- 
σμησιν εξίτηλον κυματοειδών γραμμών καί ταινιών (rock-pattern) 
μετά κύκλων ή ημικυκλίων.

14) Μικρά υδρία αδιακόσμητος.
15) Μικρόν άγγεϊον, μικρογραφική μίμησις τών μινωικών «χερνί- 

βων», διακοσμούμενον τό χείλος υπό διπλής περιθεούσης χαρακτής 
γραμμής.

16) Όμοιον μικρότερον άνευ χαρακτής γραμμής.
17) Άγγεϊον σχήματος πεπιεσμένου αλαβάστρου εκ τών λεγομέ

νων «άρτοσχήμων» μέ διακόσμησιν κυματιστής, βραχώδες έδαφος μι
μούμενης, ταινίας και κοραλλοειδών εκβλαστήσεων εν μέσφ διάστι
κτου κατά γραμμάς βάθους’ κάτω τοΰ πυθμένος στροβιλιζόμενος τροχός 
μέ κυματοειδείς ακτίνας.

18) "Ομοιον, μέ to κυματιστόν κόσμημα, αλλά περίστικτον καί ά
νευ εκβλαστήσεων' ανάλογος στρόβιλος επί τού πυθμένος.

Ν. Πλάτωνος
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ΤΤΙΝΑΞ ΙΑ'

Τά πρώτα περισυλλεγέντα κτερίσματα τού τάφου, κοσμήματα, όπλα και εργαλεία.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:03 EEST - 54.161.213.156



μ
μ

β
ΤΤΙΝΑΞ IB

To βασιλικόν ξίφος τοϋ τάφου τοϋ Στα φύλου μετά τήν άνασυγκρότησιν.
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ΤΤΙΝΑΞ ΙΓ”

Είκ. 2.—Μίο£τών έφυραϊκών κυλίκακν καί το ειδώλων xijg «άρρηφόροι».
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19) “Ομοιον, μέ τό κυματιστόν κόσμημα, ύπεράνω των κυμάνσε- 
ων τοϋ οποίου ύπερίπτανται καμπΰλαι ταινίαι' ομόκεντροι κύκλοι έπΐ 
τοΰ πυθμένος.

20) Μικρόν άρτόσχημον μέ διακόσμησιν τριών φύλλων κισσού μέ 
διπλά στελέχη' ομόκεντροι κύκλοι επί τοϋ πυθμένος.

21) Μικρόν άρτόσχημον μέ διακόσμησιν τριών κρίνων' έπ'ι τοΰ 
πυθμένος ομόκεντροι ταινίαι.

22) Μικρόν τοΰ τύπου τών άρτοσχήμων, άλλα μιέ κυλινδρικόν τό 
σώμα, άγγεΐον, μέ διακόσμησιν ιελείως έξίτηλον!

23) Τμήμα κοινής χρήσεως αγγείου, σχήματος ευρέως κυάθου, 
έμπεποτισμένον μέ καπνόν.
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Κατά τάς άρχάς τοΰ επομένου έτους 1937 τό ’Εθνικόν ’Αρχαιο
λογικόν Μουσεΐον ’Αθηνών απέκτησε δι’ αγοράς τής Εταιρείας τών 
Φίλων τοΰ Μουσείου χρυσήν επένδυσιν λαβής μυκηναϊκού εύμεγέιθους 
ξίφους, τής οποίας έλειπε τό τμήμα τό περικαλύπτον τό μιήλον. Ό 
καθηγητής Σπ. Μαρινάτος, εις διάλεξίν του γενομένην ενώπιον τών 
μελών τής Εταιρείας, ύπεγράμμισε την σημασίαν τοϋ άποκτήματος, 
τού οποίου φωτογραφίαν εδημιοσίευσε τό BCH, συνοδευομένην υπό 
συντόμου κειμένουss. Μετ’ επίσκεψιν εις τό Μουσεΐον Θηβών, οπού 
είδε τα εκ Σκοπέλου ευρήματα και την επένδυσιν τού μιήλου τής χρυ
σής λαβής, έπείσθη ότι τα δύο τεμάχια τής λαβής προήρχοντο εκ τού αυ
τού ευρήματος και δτι συνανήκον. Την βεβαιότητα έδωσεν ή γενομένη 
προσαρμογή και άποκατάστασις, μιέ την προσθήκην όμιοιώματος μέ
ρους τής λεπίδος, υπό τού καλλιτέχνου τών ελλην. Μουσείων Αιμί
λιου Ζιλιερόν, μετά την μιεταφοράν τοϋ συνόλου τών έκ Σκοπέλου 
ευρημάτων εις τό Έθνολ. Μουσεΐον (βλ. Πιν. ΙΒ'.). Και τό μέγεθος 
και ή διακόσμησις ούδεμίαν αφήνουν έπΐ τού προκειμένου αμφιβο
λίαν. Κυματιστοί ψευδό μαίανδροι, ψευδοσπεΐραι, σπεΐραι - διόπτραι, 
δικτυωτόν, και άλλα θέματα, δμοια προς τα διακοσμιοΰντα τό μιήλον, 
κατανέμονται κατά ζώνας οριζόντιας ή καθέτους. Έπΐ πλέον, διερευ
νούν την δλην ύπόθεσιν τής διά μερικής συλήσεως τού τάφου προ τής 
άνασκαφής του διαφυγής τοΰ χρυσού αντικειμένου έκ Σκοπέλου, συν- 
εκέντρωσα ικανάς ενδείξεις κατά ώρισμένου προσώπου, τό όποιον, 
φαίνεται, και την σύλησιν εξετέλεσεν και την άπεμπόλησιν, ευτυχώς 
ούχί προς ξένους, ώστε κατέστη δυνατόν νά όλοκληραηθή τό σημαντι
κόν τούτο άντικείμενον. Ή Εταιρεία τών Φίλων τοΰ Μουσείου προ-

ss) BCH 1937, σ. 412, Πίν. ΧΧΧΙΑ. Ό κ; Μαρινάτος έχρονολόγησε τού
το εις τον ΙΣΤ' π.Χ. αιώνα.
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έβη to 1939 διά τοΰ αρχαιολόγου Γ. Μπακαλάκή, παρεπιδημούντο^ 
τότε εν Γερμανία., εις επιστημονικήν άνακοίνωσιν επί τοΰ άποκατα- 
σταθέντος ξίφους ενώπιον τοΰ VI Διεθνούς Συνεδρίου τοΰ Βερολί
νου 34. Διά τής άνακοινώσεως ταΰτης ΰπεγραμμίσθη ή σπουδαιότης 
τοΰ αντικειμένου διά τό μέγεθος, τό όποιον τό άναδεικνόει ως τό με- 
γαλΰτερον γνωστόν μυκηναϊκόν ξίφος μέ λαβήν μήκ. 0,24 και μήλον 
διαμέτρου 0,14, διά τήν διακόσμησιν, ή οποία, παρά τό γεγονός δτι 
είναι περισσότερον έσχηματοποιημένη καί χαλαρά, άποδεικνύει στε
νήν συγγένειαν μέ τά βασιλικά ξίφη των ορθογωνίων τάφων των 
Μυκηνών, καί διά τήν χρονικήν περίοδον εις ήν ανήκει, δχι διάφορον 
εκείνης κατά τήν οποίαν έδέσποζεν εις τάς πολυχρύσους Μυκήνας ή 
δυναστεία των βασιλέων, των ένταφιασθέντων εντός τοΰ περιβόλου 
τής άκροπόλεως.

Έκ των δύο κρανίων τά όποια άνευρέθησαν εις τον τάφον μόνον 
τό έν διεσορζετο εις κατάστασιν σχετικώς καλήν, ώστε νά είναι δυνα
τή ή άποκατάστασίς του. Είναι ευτύχημα, ότι καθ’ όν χρόνον έγίνετο 
ή συγκόλλησις των εκ Σκοπέλου αγγείων ό άμερικανός άνθρωπολό- 
γος Laurence Angel έξήτασεν, άπεκατέστησε καί περιέγραψε τό 
καλύτερον διασφζόμενον των κρανίων τούτων (είκ. 5), άνήκον εις 
τον νεκρόν, τον όποιον συνώδευσεν εις τόν τάφον ή πλούσια σκευή 
των όπλων και αγγείων (Πιν. ΙΑ'—ΙΓ'). Έκ τής φύσεως των αντι
κειμένων καί τής θέσεως των εντός τοΰ τάφου συνάγεται, δ'τι ολίγα 
κτερίσματα δύνανται νά θεωρηθούν ώς συνοδεύσαντα τόν δεύτερον 
νεκρόν (κατά τήν ΝΑ γωνίαν σωρός αγγείων καί ίσως ή ύδριαφόρος 
θεότης, τό άργυροΰν άγγεΐον καί ό άσπιδοειδής σφραγιδόλιθος), αλ
λά τοΰτο ίσως οφείλεται εις τήν καταστροφήν καί ίσως μερικήν σύ- 
λησιν τοΰ νοτιοδυτικοΰ τμήματος τοΰ τάφου. Παραθέτω ευθύς αμέ
σως έν μεταφράσει τό άποσταλέν μοι σημείωμα επί τοΰ κρανίου τής 
Σκοπέλου.

» 'Υστεροελλαδικόν II κρανίον εκ Σκοπέλου, βορείως τής Σκύρου:
» Τό κρανίον ανήκει πιθανώς εις άνδρα ηλικίας περίπου τεσσα- 

» ράκοντα ετών, μέσου μάλλον παρά μεγάλου μεγέθους. Τό μήκος του 
» είναι 178 χιλιοστ., τό πλάτος του 144 (;) καί τό ύψος του ίσως 4

S4) G. Bakalakis, Das goldene Schwert von Staphylos, VI 
Arch. Kongress, Berlin 1939. Ή άνακοίνωσις έγένετο μέ τήν έ'γκρισίν μου, 
παρεχώρησα δέ πρός τοΰτο πάντα τά ζητηθέντα στοιχεία καί συνεζήτησα μετά 
τοΰ έν Γερμανία τότε μετεκπαιδευόμενου συναδέλφου τό ζήτημα κυρίως τής 
χρονολογίας τοΰ ξίφους, τό όποιον έκλινε νά τοποθέτηση εις τήν ΥΜΙΙΙ 
περίοδον.
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» 128 χιλ. Ό κρανιακός δείκτης είναι 80,9 (μόλις βραχυκεφαλικός), 
» ό δείκτης μήκους-ύψους είναι 71,91 (όρθοκεφαλικός) καί ό δείκτης 
» πλάτους-ύψους 88,89 (πλατυκεφαλικός), αν καί οί δυο τελευταίοι 
» δεΐκται είναι πολύ αμφίβολοι. Ούτω το κρανίον εμφανίζει σχεδόν 
» τάς μέσας αναλογίας μεσοκεφάλου, άλλ’ έξογκοΰται εις ικανόν πλά- 
» τος, ώστε να είναι βραχυκέφαλον. Μέ τον βραχυκέφαλον αυτόν χα- 
» ρακτήρα το κρανίον εμφανίζει έκ τών δίνω βυρσοειδή μορφήν, ώς 
» κρεμαμένη σταγών υδατος έτοιμη νά καταπέση. Αί δφρυακαί κορυ-

Είκ. 5.
Τό κρανίον τοΰ πλουσίως έκτερισμένου νεκρού τοΰ τάφου.

» φαί είναι μεγάλαι καί, αφού Ιν καταγραφή (προφίλ) ή τονιζόμενη 
» μετωπική κλιτύς φέρει ό'πισθεν τών μετωπιαίων εξοχών προς σχε- 
» τικώς υψηλήν καί κυρτουμένην χώραν, τό κρανίον φαίνεται Ιλα- 
» φρώς ό'μοιον προς τό τοΰ άρμενοειδοΰς λεγομένου τύπου" άλλα στε- 
» ρεΐται τοΰ ύψικεφάλου καί επιπέδου οπισθίου μέρους τής κεφαλής, 
» τό οποίον είναι χαρακτηριστικόν τοΰ είδους τούτου. Τό πρόσωπον 
» είναι πολύ βεβλαμμένον ώστε νά έπιτρέπη μετρήσεις ασφαλείς, άλ- 
» λά φαίνεται βραχύ καί πλατύ, μέ πλατείαν καί πολύ υψηλήν ρίνα 
» καί χαμηλά κοιλώματα οφθαλμών. Τά μάλλον σημαντικά χαρακτη- 
» ριστικά τοΰ κρανίου σχετίζονται μέ τό σχήμα τοΰ θόλου του. Ή 
» τάσις προς μορφήν δίκην κρεμαμένης σταγόνος συναντάται πάλιν 
» εις τήν Άσίνην, ιδιαιτέρως εις τό μεσοελλαδικόν κρανίον Fiirst
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» Asine 20 καί επίσης ίσως είς κρανίον τής μεταβατικής περιόδου 
» τής Τροίας IV—V, είσέτι άδημοσίευτον, από τάς άνασκαφάς τοϋ 
» δρ. Blegen. Καί ή σημασία τοϋ κρανίου τής Σκοπέλου είναι, δτι 
» αντιπροσωπεύει ίσως ιδιαίτερον τόπον, διαβιοΰντα εντός καί πέριξ 
» τοΰ αίγαιακοϋ χώρου κατά την δευτέραν π. X. χιλιετηρίδα».

Τα ανωτέρω παρατεθέντα στοιχεία είναι αρκετά διά νά καταλήξω- 
μεν εις συμπεράσματα, τά όποια έχουν εξαιρετικήν σημασίαν, 
ιδίως ως προς τό κεφάλαιον τών σχέσεων τής μινωικής Κρήτης, τής 
μυκηναϊκής ηπειρωτικής 'Ελλάδος καί τής άποικισθείσης περιοχής 
τών Σποράδων Νήσων. Ό τάφος ανήκει προφανώς είς μέλος βασιλι
κού γένους, διότι άλλως δυσκόλως θά ήρμηνεύετο ή παρουσία τόσων 
κτερισμάτων, ιδίως οπλών, καί μάλιστα ενός ξίφους μέ χρυσήν λαβήν, 
τό όποιον είναι τό μεγαλυτερον μυκηναϊκόν ξίφος, μεγαλυτερον εκεί
νων τά όποια συνώδευσαν τάς μεγαλοπρεπείς ταφάς τών βασιλικών 
γενών τών Μυκηνών85. 'Ο νεκρός άλλως ετάφη ακριβώς κατά τον 
τρόπον τών ταφών εκείνων, εντός δηλ. ορθογωνίου τάφου, τοΰ οποίου 
αί διαστάσεις δεν ήσαν ουσιαστικούς διάφοροι εκείνων τών ορθογωνίων 
τάφων τών Μυκηνών" από την θέσιν τοϋ δευτέρου κρανίου κατά τό μέ
σον τοΰ διασωθέντος τμήματος τοΰ τάφου εξάγεται, ό'τι ό τάφος δεν θά 
είχε μικρότερον μήκος τών 3,50 μ., μέ πλάτος δε τουλάχιστον 2,60 μ. 
(2,50 διασορζεται) παρέχονται διαστάσεις σχεδόν ανάλογοι τών 'τοΰ III 
τάφου τών Μυκηνών, μεγαλύτεροι τών II, VI καί τοΰ υπό Wace άνα- 
σκαφέντος, ύπολειπόμεναι δέ μόνον τών I καί IV3<5. Ό τρόπος κατα
σκευής του ήτο ανάλογος καί θά έδει νά συμπεράνωμεν, οτι καθ’ 
δμοιον τρόπον έκαλύπτετο 57, αν κρίνη τις από τούς εντός τοΰ τάφου 
καταπεσόντας λίθους: επί ξύλινων δοκών έστρώθησαν πλακοειδείς, τό 
πλεΐστον σχιστολιθικής υφής, λίθοι. Είναι λοιπόν πιθανόν, ότι ό επί 
τό άκρότατον τοΰ λαιμοΰ τής προεξεχοΰσης μικράς χερσονήσου τοΰ 
Σταφυλου Ινταφιασθείς ήτο βασιλεύς ή αρχηγός. Ούχί άπαξ επιφανείς 
νεκροί ετάφησαν κατά την ακτήν, επί εξεχούσης θέσεως, ώστε ό τά- 35 * * * *

35) Αί χρυσαΐ επενδύσεις μήλων λαβών τοϋ IV όρθογ. τάφου τών Μυκη
νών υπ’ άριθ. 276 (πιν. LXXV) καί 277 (πιν. LXXXV) έχουν ή α' διαμ 
0,053 καί συνολ. ΰψος 0,044, ή β' διαμ. 0,08 καί ΰψ. 0,048 (ή κώπη τοϋ α'
μήκ. 0,064, πλατ. 0,075). Τό μήλον τοΰ ξίφους τής Σκοπέλου έχει μεγ. διάμ. 
0,14 καί μήκ. 0,073.

8β) Αί διαστάσεις τών ορθογωνίων τάφων τών Μυκηνών είναι αί ακόλου
θοι: I : 5,50 X 2,80, II : 3,05 X 2,15, III: 3,70 X 2,70, IV : 6,55 X 4,10, V : 
5,77 X 2,85, VI : 3,15 X 1,85, Wace: 2,07 χ 0,80.

8ί) Περί τής κατασκευής καί τοΰ τρόπου καλύψεως τών όρθογ. τάφων τών
Μυκηνών βλ. Karo, Schachtgr. ν. Myk., σ. 18.
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φος των νά είναι δήλος εις τούς περιπλέοντας καί όπόθεν ό νεκρός 
ήδύνατο νά άντικρύζη την αγαπητήν θάλασσαν ή γνώριμων κατέναντι 
κειμένην ακτήν. Ούτω 6 τάφος τοΰ Πρωτεσιλάου εις τον κόλπον τοΰ 
Έλαιοΰντος έβλεπε προς την θάλασσαν και την κατέναντι ακτήν τοΰ 
Σιγείου88, δπου πρώτος αυτός έξ όλων των ηρώων εύρε τον θάνατον 
εις τον κατά τής Τροίας πόλεμον. «’Επ’ ακτής» ό Άχιλλεύς επίσης 
«φράσσατο Πάτροκλο) μέγα ήρίον ήδε οί αύτφ» (ψ 125-6) κα'ι ό 
«άμνμων τύμβος» κατασκευάζεται «ακτή επ προυχονστ), επί πλατεΐ 
'Ελλήσποντο.ο, ως κεν τηλεφανής έκ ποντόφιν άνδράσιν εΐη τοΐς, οΐ νεϋ 
γεγάαοι και οΐ μετόπισθεν εοονται» (ω 82-84). Και τής βασιλίσσης 
Εκάβης τό σήμα, εις τήν άκραν τήν άποκαλουμένην «Κ υ ν ό ς σ ή- 
μ α» έδεικνύετο κατέναντι τής Τρωάδος γής εις τούς περιπλέοντας τήν 
χερσόνησον τής Προποντίδος39. Ό εταίρος τοΰ Όδυσσέως Έλπήνωρ 
παρακαλεΐ τον κατελθόντα εις “^.δου ηρώα: «σήμά τε μοι χεϋαι πολι- 
ής επ'ι ϋινί θαλ.άασης» (λ 75) και είς τήν παράκλησιν ταΰτην άνταπο- 
κρινόμενος ούτος τον θάπτει έπανελθών «δ&’ άκροτάτη πρόεχ’ ακτή», 
σωρευων τύμβον έπ'ι τοΰ τάφου μέ στήλην, είς τήν κορυφήν τοΰ οποί
ου έμπηγνύει «ενήρες ερετμόν» (μ 11, 14-15). Βραδύτερον, είς τούς 
ελληνικούς χρόνους, δ τύμβος τοΰ δδηγήσαντος τούς Πέρσας Σαλγα- 
νεως έπεδεικνύετο εις τούς παραπλέοντας τήν κατέναντι τής Χαλκίδος 
ακτήν τοΰ Εύρίπου40. 'Ο νεκρός τοΰ τάφου τοΰ Σταφύλου ήτο, άναμ- 
φιβολως ατενώς συνδεδεμένος μέ τήν θάλασσαν: καί θά ήτο δΰσκολον 
να εύρη τις θέσιν κατά τήν ακτήν πλέον άρμόζουσαν διά τάφον ενός 
ναυτικοΰ.

Αλλ’ ό πλουσίως κτερισθεΐς νεκρός δεν ήτο ό μόνος, ούδ3 ό πρώ
τος ίσως κάτοχος τοΰ τάφου. 'Ο εν ταφή σύντροφος υποθέτω ότι 
ητο γυνή, αν κρίνη τις εκ των κτερισμάτων, τά όποια δύνανται νά 
αποδοθούν εις αυτόν41.

°8) 2 τ ρ ά β. VII, 331, 52.
89) Αυτόθι, 53.
40) 2 τ ρ ά β ω ν, IX, 2, 9, σ. 403. Βλ. Β u r s i a n, αύτ. I, 215.
41) Χαρακτηριστικόν ιδία τό είδώλιον ύδριαφόρου θεότητος ή λάτριδος" 

πβλ. τά ανάλογα έκ Κύπρου (Perrot-Chipiez, αΰτ. σ. 553 εικ. 376 
εξ Αλαμπρας, δπου παρίσταται θεότης μάλλον, βαστάζουσα διά τής μιας χει- 
ρός τήν επί τής κεφαλής υδρίαν καί διά τής άλλης είς τόν κόλπον της βρέ
φος) καί έκ Ρόδου (Winter, Typen d. figiirl. Terrakoten, σ. 20, 7 έκ 
Καμίρου, γυναικός μέ κιονοειδές σώμα, βασταζοΰσης δι’ άμφοτέρων τών χει- 
ρών επι τής κεφαλής κωνικόν άγγεΐον). Χαρακτηριστική καί πιθανώς λατρευ
τικού χαρακτήρος είναι ή κιονωτή διαμόρφωσις τοΰ κορμοί παρομοίων ειδω
λίων. Είς τήν τελικήν δημοσίευσιν θά παραθέσω τά ανάλογα. Ή μορφή θά 
ήτο δυνατόν νά έρμηνευθή καί ώςάρρηφόρος (ώς γνωστόν, παναρχαίαν
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Τά εκτός θέσεως υπό κεράμους σωληνωτούς προστατευθέντα και 
προς τό ανατολικόν άκρον τοϋ τάφου κείμενα οστά πολύ πιθανόν ά- 
νήκον εις νεκρόν κατέχοντα άρχικώς τό δλον η μέρος τοΰ χώρου τοΰ 
τάφου. Εις την πρώτην περίπτωσιν θα ήτο δυνατόν νά είναι ό πρώ
τος κάτοχος τοΰ τάφου, εις την δευτέραν θά ήτο δυνατόν νά ύπεκατε- 
στάθη διά τοϋ νεκρού εις τον όποιον ανήκει τό δεύτερον κρανίον' τό 
τελευταΐον τοΰτο είναι πιθανώτερον, διότι άλλως δυσκόλως θά ήρμη- 
νεύετο ή τόσον χαμηλή, προς τά δυτικά, τοποθέτησις τοϋ κρανίου 
τούτου. Κατ’ άνάλογον τρόπον συνεσωρεύθησαν τά οστά τοΰ σκελε- 
τοϋ τοϋ πρώτου κατόχου τοΰ ορθογωνίου τάφου VI των Μυκηνών, 
δπου έκειτο εκτάδην εις επί πλέον νεκρός 42.

Ό νεκρός τής κυρίας ταφής, καθ’ δσον δύναται νά εξαχθή εκ τής 
άνθρωπολογικής μελέτης τοΰ κρανίου του—ή οποία, έκ τοΰ γεγονό
τος δτι δεν διασώζεται ολόκληρον, δεν δίδει αποτελέσματα καθ’ δλα 
ασφαλή—άνήκεν εις την μεσογειακήν φυλήν, άλλα δεν εμφανίζει τον 
χαρακτηριστικόν δολιχοκεφαλισμόν τών πρωιμωτέρων μινωικών χρό
νων' τό βυρσοειδές σχήμα καί ή σχετική άπόκλισις προς τον άρμενο- 
ειδή τύπον είναι χαρακτηριστικά, ως καί τό γεγονός δτι παρουσιάζει 
μάλλον τάς μέσας αναλογίας μεσοκεφάλου τύπου, όχι σπανίου καί εις 
την Κρήτην ακόμη καί εις την πρώιμον περίοδον τών κυκλικών τά
φων τής Μεσσαράς43. Ό τύπος δμως οΰτος εμφανίζεται καί εις την 
ηπειρωτικήν Ελλάδα, μάλιστα εις την περιοχήν τής Άργολίδος. "Ωσ
τε άνθρωπολογικώς θά έδει νά άναζητήσωμεν την προέλευσιν τοΰ 
γένους τοΰ βασιλικοΰ νεκροΰ εις την Κρήτην ή την έξ αυτής άποικι- 
σθεΐσαν, κατά την λίαν πιθανήν εκδοχήν τοΰ Σερ ’Αρθούρου ’Ήβανς, 
μυκηναϊκήν περιοχήν τής ηπειρωτικής Ελλάδος.

Τά κτερίσματα τοΰ τάφου άποδεικνύουν εναργέστερου έτι τήν στε
νήν σχέσιν μέ τήν Κρήτην καί τήν’Αργολίδα. Τά αυτά ακριβώς όπλα, 
εντελώς ανάλογα εφυραϊκά αγγεία, δμοια άρτόσχημα, στενώς άνάλο 
γοι χρυσαΐ λαβαί άνευρέθησαν εις τήν δευτέραν περιοχήν, ενφ τά 
ίδια ακριβώς δπλα, ό διπλοΰς πέλεκυς, τό ρυτόν μέ τά κρίνα, ό σφρα-

τελετουργίαν ήσκουν αί 4 άρρηφόροι τής Άθηνάς ΓΙολιάδος' ή λ. προέρχεται 
έκ τοϋ αρρη, ερρη ή εραη καί ή τελετουργία είχε τήν έννοιαν τής καρποφορίας 
τής γής διά τής μαγικής άρδεύσεως- πβλ. Daremberg-Saglio, 
Diet. d. Antiquites, λ. Arrhephoria). "Οτι μετά τοΰ δευτέρου νεκροΰ δεν 
άνευρέθησαν όπλα δέν άποδεικνύει δτι ήτο γυνή, διότι, ώς έσημειώθη, τό σώ
μα τούτου μετά τών περί αύτό κτερισμάτων, έξηφανίσθη, παρασυρθέν κατά τό 
πρανές τής άτραποΰ.

4S) Βλ. ύποσ. 30.
48) Πβλ. Xanthudides, Vaulted Tombs of Messara, σ. 126.
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γιδόλιθος και ή ψήφος τοΰ αμέθυστου, τό άργυροϋν ά/γεΐον καί ό 
χαλκούς άμφορεύς μας φέρουν προς την πρώτην. 'Η επιστημονική εΐς 
τά καθ’ εκαστα δημοσίευσις των ευρημάτων θά δείξη λεπτομερέστε- 
ρον τά σημεία συνδέσεως μέ τάς περιοχάς ταύτας. Έπί τοΰ παρόντος 
είναι αρκετόν, δτι διαπιστοΰται ή σύνδεσις αυτή.

Διά την εκτίμησιν τής ιστορικής σημασίας τοΰ τάφου εμφανίζεται ώς 
πρωτεύον στοιχεΐον ό ακριβής καθορισμός τής χρονολογίας αυτού. Ή 
στενή αναλογία των δύο χρυσών λαβών 276 καί 277 τού IV ορθογω
νίου τάφου τών Μυκηνών μέ τήν λαβήν τού ξίφους τής Σκοπέλου θά 
έφερε τήν χρονολογίαν εντός τών ορίων τής ΥΕΙ(=ΥΜΙα) εποχής, 
προς τό τέρμα ταΰτης, άν λάβη τις ύπ’ ό'ψει τήν μεγαλυτέραν σχημα
τοποίησα καί χαλαρότητα τών διακοσμήσεών της. Εΐς τήν χρονολογί
αν ταύτην κατέληξε πεισθείς μεθ’ ώρισμένους δισταγμούς44 * * * καί ό Γ. 
Μπακαλάκης εΐς τήν προ τοΰ VI Συνεδρίου άνακοίνωσίν του, στηρί- 
ξας τήν γνώμην του εΐς εμπεριστατωμένην άνάλυσιν τών διακοσμητι- 
κών θεμάτων. Τά λοιπά κτερίσματα, δπλα, αγγεία καί κοσμήματα δύ- 
νανται ασφαλώς νά χρονολογηθούν εΐς τήν ΥΕΙΙ(=ΥΜΙβ—ΥΜΙΙ) 
εποχήν: λίαν χαρακτηριστικά τής περιόδου ταΰτης είναι αί έφυραϊκαί 
κύλικες καί τά άρτόσχημα μέ τά τροχοειδή σχέδια τοΰ πυθμένος 
των 4\ Πρωιμιυτερον φαίνεται τό ρυτόν μέ τά κρίνα' ό πηλός του καί 
καθόλου ή τεχνική του είναι πολύ ανάλογος τών λοιπών εφυραϊκών, 
αλλά τό σχήμα καί ή διακόσμησίς του ενθυμίζουν ΥΜΙακρητικά πρό
τυπα. Επίσης τό μικρόν άργυροϋν, τύπου χερνίβου, καί το μεγαλύ
τεροι· δμοιον χαλκοΰν φαίνονται ύπερβαίνοντα τό άνω δριον τής ΥΕΙΙ 
περιόδου (περί τό 1500 π. X.). ’Άν όμως λάβη τις ύπ’ όόβιν δτι με
ταλλικά σκεύη καί δή βασιλικόν ξίφος τής ολκής τού άνευρεθέντος 
θά ήτο δυνατόν νά διατηρηθούν έπί δεκαετηρίδας ώς κειμήλια, κλη
ροδοτούμενα ίσως από τήν μίαν γενεάν εΐς τήν άλλην, δύναται νά 
χρονολογήση μέ βεβαιότητα τάς ταφάς τοΰ τάφου τής Σκοπέλου,

*0 τάφος τοΰ Σταφύλου καί ό Μινωικός άποικισμός τής Πεπαρήθου 559

44) Βλ. ύπυσ. 34. Ή σχηματοποίησις καί χαλαρότης τών διακοσμητικών
θεμάτων δέν έχει προχωρήσει εις τό σημεΐον τό όποιον παρέστησεν ό Μπακα
λάκης. Τόσον τό δικτυωτόν όσον καί τό θέμα των συνδεόμενων ψευδοσπειρών 
καί κυματιστών μαιάνδρων μέ κυκλίσκους ώς οφθαλμούς είναι γνωστά εις τόν 
κύκλον τών διακοσμηχικών θεμάτων κοσμημάτων καί αγγείων τής ΥΜΙα 
περιόδου.

4δ) Τά υπ’ άριθ. 19-21 μικρά άρτόσχημα έχουν έπί τοΰ πυθμένος ομοκέν
τρους κύκλους καί όχι ακτινωτούς τροχούς, άλλα τούτο δέν αποτελεί ένδειξιν 
χαμηλής χρονολογίας (ΥΕ1ΙΙ), ώς ή λοιπή διακόσμησίς τούτων άποδεικνύει. 
Άντιθέτως φαίνεται αληθές, ότι τά τροχοειδή έπί τοΰ πυθμένος άρτοσχήμων 
θέματα δέν απαντούν κατά τήν ΥΕΙΙΙ περίοδον (βλ. Β 1 e g e n, Prosymna,
1937, σ. 404 κ.έξ.).
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πλήν ίσως της τοϋ εκτοπισθέντος νεκροί, ώς γενομένας περί τό μέσον 
της ΥΕΙΙ περιόδου, κατά τό 1450 π. X. Ή στενή αναλογία τών πε
ρισσοτέρων οπλών καί αγγείων μέ δμοια τής περιοχής τής Άργολίδος 
άποδεικνυει, δτι επί τινα χρόνον θά έδει να ειχεν άποκατασταθή στε
νός σΰνδεσμος μεταξύ τών εγκατασταθέντων εις την νήσον Πεπάρηθον 
καί τών βασιλείων τής ΒΑ Πελοπόννησου46' ή εγκατάστασις λοιπόν θά 
έπρεπε νά είχε γίνει πεντήκοντα και πλέον έτη προ τής άποθέσεως τοΰ 
πλουσίως κτερισθέντος νεκρού, περί τούς χρόνους κατά τούς οποίους 
κατεσκευάσθη ίσως τό ξίφος μέ την χρυσήν λαβήν, τοϋ οποίου ή τε
χνική φαίνεται μάλλον επαρχιώτικη, κατά μίμησιν τών βασιλικών ξι
φών τής περιοχής Μυκηνών γενομένη. Ή νήσος δμως ειχεν, φαίνε
ται, διατηρήσει στενόν δεσμόν μέ τήν Κρήτην' 6 αποτελείς διπλούς 
πέλεκυς δέν είναι διακοσμητικός, αλλά λατρευτικός47, καί τά κοσμή
ματα (ή ψήφος 48 καί δ σφραγιδόλιθος 49) κατεσκευάσθησαν πιθανώ- 
τατα εις τήν μινωικήν νήσον. Οί δεσμοί οί οποίοι ενώνουν τήν μυ
κηναϊκήν περιοχήν καί τον πολιτισμόν της κατά τήν παλαιοτέραν μυ
κηναϊκήν περίοδον (ΥΕΙ) άποδεικνυονται βαθμηδόν στενώτεροι καί ή 
άποψις τοϋ ’Ήβανς, περί τής εκ Κρήτης προελεΰσεως τής παλαιοτέρας 
ταΰτης φάσεως διά τοΰ μινωικοΰ άποικισμοΰ, κερδίζει βαθμηδόν καί, 
πιστεύω, ταχέως έδαφος. Τά πρότυπα τών μακρών μυκηναϊκών ξιφών 
άνευρέθησαν ήδη έν Κρήτη (σπήλαιον Άρκαλοχωρίου)50, επίσης άπε- 
καλΰφθησαν δύο γνήσιοι θόλοι ΜΜΙΙΙβ — ΥΜΙα χρόνων51 παρά τήν

4β) Ειχεν ύποστηριχθή οτι αί Βόρειαι Σποράδες άπειέλεσαν μετά της πε
ριοχής Βόλου (Τωλκοΰ) μίαν μυκηναϊκήν περιοχήν (πβλ. τόν θολωτόν τάφον 
τοΰ Καπακλή Βόλου, έξερευνηθέντα ύπό τοΰ Κ. Κουρουνιώτου : ΑΕ 1906, σ·
211, Karo, αΰτ., σ. 346. Τά κτερίσματα τοΰ τάφου Σταφύλου εμφανίζουν 
πολύ ίσχυρότερον τόν δεσμόν μέ τήν Αργολίδα.

,!) Ό Κ a r ο (Scliaclltgr. ν. Myk.) ύπεστήριξεν, δτι εις τής μυκηναϊ
κήν περιοχήν ό διπλούς πέλεκυς έχρησιμοποιήθη όχι ώς ιερόν δπλον, όπως εις 
τήν Κρήτην καί σποραδικώς είς νεωτέρους μυκηναϊκούς χρόνους εις τήν ’Ατ
τικήν, αλλά μόνον διακοσμητικώς. Τό εύρημα τής Σκοπέλου άντίκειται είς 
μίαν τοιαύτην παραδοχήν, πρός τήν οποίαν άλλως καί άλλα δεδομένα δεν 
συμφωνούν.

4S) ’Ανάλογους ψήφους σχήματος όκτωειδοϋς άσπίδος βλ. παρά Evans, 
Ρ. of Μ. II, σ. 52.

49) Όμοιον θέμα δελφίνων, έπεξειργασμένον μέ άνάλογον τεχνικήν, βλ. επί 
τοΰ ΥΜΙα κυλίνδρου έκ σαρδίου παρά Ε ν a n s, Ρ. of Μ. I είκ. 435,0.496.

50) Δυστυχώς ή δημοσίευσις τής άνασκαφής τοΰ σπηλαίου, γενομένης ύπό 
τοΰ καθηγ. Μαρινάτου βοηθουμένου ύπ’ έμοΰ, καθυστερεί κατ’ ανάγκην, λόγοι 
τών ανωμάλων συνθηκών, αί όποϊαι καθιστούν μέχρι σήμερον άπροσπέλαστον 
τό περιεχόμενον τοΰ Μουσείου Ηρακλείου.

δ1) Βλ. προκαταρκτικούς: «Illustr. Lond. News» 2 Mars 1940, σ. 284,
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Κνωσόν κύλικες τοϋ άποκληθέντος έφυραϊκοΰ τύπου άπετέθησαν λατρευ- 
τικώς εις ιόν Βασιλικόν Τάφον-'Ιερόν τής Κνωσοΰ, έχουσαι ως πρότυπα 
μεταλλικά αγγεία πολύ αρχαιότερα εις αυτήν την νήσον52 *' τελευταίου δε 
διαδημοτική ταινία μέ εμπίεστον διακόσμησιν πολύ άνάλογον τής επί 
χρυσών κοσμημάτων (ταινιών, επενδύσεων κλπ) των «ορθογωνίων 
τάφων» περιήλθε μετ’ άλλων πολυτίμων χρυσών αντικειμένων εις 
την Συλλογήν Γιαμαλάκη*8. Αυτό τό σχήμα των ορθογωνίων τάφων, 
μέ ακριβώς άνάλογον όρόφωσιν, δεν είναι άγνωστον εις τήν Κρήτην, 
άφοΰ τό νεκροταφεΐον τής Ζαφέρ Παπούρας παρά τήν Κνωσόν έδω
σε μερικά ανάλογα54. Οϋτω ό δεσμός τής προελληνικής Πεπαρήθου 
καί τής Κρήτης, είτε άμεσος είτε έμμεσος διά μέσου τής υπό Κρητών 
άποικισθείσης Άργολίδος, άποδεικνύεται στενός καί ουσιαστικός.

'Υπό τό φώς τούτο ιδιαιτέραν σημασίαν ενέχει ή εξέτασις τών 
στοιχείων, τα όποια παρέχονται υπό τής παραδόσεως καί τής έρεύνης 
επί τών τοπωνυμίων.

Εις τήν έμμετρον Περιήγησιν τοϋ ’Ανωνύμου, τήν έσφαλμένως 
άποδοθεΐσαν εις τον Σκύμνον τον Χίον καί γραφεΐσαν τον Α αιώ
να π. X., άφοΰ εσημειώθη (στιχ. 540-546) διά τήν Κρήτην, δτι ήτο:

δχλοις άπ αρχής και πόλεοιν οικουμένη.
Άρχαιοτάτονς δέ εχει τους οικήτορας
τους δή παρ’ αυτούς Έτεόκρητας λεγομένους.
Πρώτους δε Κρήτάς φαπι τής 'Ελληνικής 
αρξαι ΰαλάττης τάς τε νηοιώτιδας 
πόλεις καταοχειν, ας δε και ουνοικίοαι 
αυτών ’Εφορος ε’ΐρηκεν ....

προστίθεται κατωτέρω (στ. 579-586), θά έλεγέ τις ως είκονογράφησις

«Arch. Jahrb.» 1942> 195, J. Η. S 59> Ι939> σσ· 203-204 διά τον θόλον τής 
Κεφάλας, J. Η. S, 64, σσ. 85-86 είκ. 2-3 (Archaeol. in Greece) διά τόν θό- 
λον χοϋ Τεκέ, έπαναχρησιμοποιηθέντα εις τήν γεωμετρικήν εποχήν. Τόν πρώτον 
ό Ρ e r s s o n, New Tombs...Midea, 1942, σ. 167 είκ. 122, 3, χρονολογεί 
εις τήν ΥΜ1Ι περίοδον. Ή υπό τοϋ άνασκάψαντος όμως R. Hutchin
son καθορισθεΐσα χρονολογία ΜΜΙΙΙβ-ΥΜΙα φαίνεται ασφαλής.

,!) Ε ν a n s, Ρ. of Μ. IV, ιοι6 κ.έξ. είκ. 965. Ώς «κνπελον αγάπη;» 
εις τήν γνωστήν ώς Camp-Stool Fresco τοιχογραφίαν: α ΰ τ., 389 είκ. 324.

δ·) Βλ. «Κρητ. Χρονικά» Α' (1947), 221.
δ4) Evans, Prehist. Tombs of Knossos, σ. 11 : The Shaft-Graves. 

Ή κυρία διαφορά άπό τούς ορθογωνίους τής ηπειρωτικής Ελλάδος είναι, δτι 
τό σκάμμα δέν περιεβάλλετο υπό τοίχων, άφοΰ είχε γίνει είς τόν μαλακόν βρά
χον. “Ομως τό ορθογώνιον όρυγμα τοϋ θαλάμου χοϋ βασιλικού τάφου τών 
Ίσοπάτων (αύτ. πίν. XCVI καί XCV) περιβάλλουν τοιοϋτοι τοίχοι.
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τής άποικιστικής αυτής επεκτάσεως των Κρητών κατά τους προελλη- 
νικούς χρόνους εις τάς Σποράδας νήσους:

Κεΐνται δε και νησίδες αυτής πλησίον, (δηλ. τής Έστιαίας)
Σκνρος, Πεπάρη&ος, Σκία&ος, ών Κρήτες μεν οί
μετά Σταφύλον διαβάντες εκ Κνωσού ποτέ
Πεπάρηϋυν' εγγύς κειμένην τ’ αυτής ”Ικον
νήσον συνοικίζουσιν, την Σκνρον δέ και
[την] Σκίαίλον εκ Θράκης διαβάντες, ώς λόγος,
Πελασγιώται' πάλι δ’ ερήμους γενομένας 
αύτάς πάσας Χαλκιδεϊς σννφκισαν.

Ή πληροφορία διασαφεΐται έτι μάλλον διά των στοιχείων, τά 
όποια παραθέτει άντλών εκ κρητικών πηγών Διόδωρος ό Σικελιώτης' 
όμιλήσας περί τής μεγάλης ναυτικής δυνάμεως τοϋ Μίνωος, διά τής 
οποίας κατώρθωσε «των τε νήσων τάς πλείστας καταστρέψασ&αι και 
πρώτον των ‘Ελλήνων ϋαλαττοκρατήσαι» (V, 78), συνεχίζει περί τών 
μεγάλων έργων τοϋ Ραδαμάνθυος, έπιτυχόντος «κατακτήσασΰαι και 
νήσους ούκ δλίγας και τής Ασίας πολλήν τής παρα&αλαττίου χώραςδδ, 
απάντων έκονσίως παραδιδόντων εαυτούς διά την δικαιοσύνην»5β 
(αϋτ. 79)' ό Ραδάμανθυς κατανέμει τά κατακτηθέντα εδάφη εις τούς 
περί αυτόν57' εις τον υιόν Ερυθρόν παραδίδει την βασιλείαν τών απ’ 
αύτοΰ κληθεισών Ερυθρών, εις τον Οίνοποίωνα, υιόν τοϋ Διονύσου 
καί τής ’Αριάδνης, την Χίον' «τών δ’ άλλων τών περί αυτόν ηγεμό
νων έκάατω νήσον ή πόλιν δωρήσααίλαι λέγουσι τον ’Ραδάμανύλυν, 
Θόαντι μεν Λήμνον, Έννεΐ δε Σκϋρον, Σταφνλω δε Πεπάρη&ον, 
Ενάνίλει δε Μαραινειαν, Άλκαίφ δε Πάρον, Άνίωνι δε Δ ήλον, Άν-

δδ' Εις τήν Νύσαν, βορείως τοϋ Μαιάνδρου, ή τήν εις αυτήν άνήκουσαν 
Akaraka, ό οικιστής "Αθυμβρος έλέγετο «Κρή; τφ γίνει από 'Ραδαμάνϋνος>: 
Μεθόδιος εις Έτυμ. Μέγα 45, 17.

66) Έλέγετο ότι ό Ραδάμανθυς έγκατέλειψε την νήσον Κρήτην μετά φιλο
νικίαν πρός τόν Μίνωα «ιοί? νηπιώταις νομο&ετεϊν» (ίσως έκ τών σχολίων 
’Απολλοδώρου εις Νηών Κατάλογον, Ά π ο λ λ ο δ. Βιβλ. 3, 1, 2, 3).

®7) Τί έκράτησε δι’ εαυτόν ό Ραδάμανθυς οΰδαμοϋ άναφέρεται' θά έκλι
νε τις νά παραδεχθή, ότι έκράτησε τήν μεγαλυτέραν τών νήσων, τήν Εύβοιαν, 
όπου δ "Ομηρος τόν παριστα φερόμενον επί ταχυτάτου πλοίου ύπό τών ναυτι
κών Φαιάκων *εποψόμενον Ίιτνόν, Γαιήιον υιόν» (η 321-324). Σχετικόν είναι 
απόσπασμα τής τραγφδίας «Ραδάμανθυς» τοϋ Εΰριπίδου ή τοϋ Κριτίου 
(Nauck2, frg. 658 «οι γην εχουα* Ενβοΐδα πρόαχωρον πόλιν”. Τήν σχέσιν τοϋ 
Ραδαμάνθυος μέ τήν Βοιωτίαν καί τήν σΰνδεσίν του μέ τήν βασίλισσαν Άλ- 
κήστιδα θά ήρμήνευεν ή γειτονική επί τής νήσου Εύβοιας έγκατάστασις. ’Εκεί 
άλλως εύρίσκομεν έντοπισμένον καί άλλον μΰθον σχετικόν μέ τό γένος τοϋ 
Σταφύλου. Βλ. κατωτέρω σ. 564, ΰποσ. 66. Πβλ. παρά R ο s C h e r’s, Le
xicon d. Mythol. αρθρ. Rhadajnanthys (Jessen), a. 83,
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δρει δε την απ εκείνου κληΰειααν ’Άνδρον»53. Αί δτίο αΰται παραδό
σεις συμπίπτουν ώς προς τον άποικισμόν τής Πεπάρήθου υπό Κρη- 
τών υπό τον ηρώα Στάφυλον και ώς προς τό δτι ό αποικισμός οΰτος 
υπήρξε μέρος εΰρυτέρου άποικιστικοΰ προγράμματος έπεκτάσεως εις 
τάς νήσους τοΰ Αιγαίου καί την παρακειμένην μικρασιατικήν παρα
λίαν, πραγ ματοπο ιηθέντος καθ’ ώρισμένην περίοδον. Ό αποικισμός 
οχιτος άφήκεν έντονον άνάμνησιν μέ τό έφαρμοσθέν εκπολιτιστικόν 
πρόγραμμα, ιδίως σχετιζόμενον μέ την επέκτασιν των συστηματικών 
καλλιεργειών, μάλιστα τής αμπέλου. Έδηλώθη τοϋτο μέ τά θρυλικά ονό
ματα τών αρχηγετών τής άποικίσεως, μάλιστα τών αδελφών Σταφύλου 
καί Οϊνοπίωνος, έγκατασταθέντων εις τάς νήσους εκείνας, αί όποϊαι 
έκτοτε έφημίσθησαν διά την εξαιρετικήν ποιότητα τών σταφυλών καί 
τοΰ οίνου των, δηλαδή την Πεπάρηθον59 καί τήν Χίον80. Καί ομοίως 
έφημίσθη ό'λως ιδιαιτέρως ό οίνος τής Μαρωνείας81, τής υπό τοΰ 
Ευάνθους άποικισθείσης, ή γλυκΰτης τοΰ οποίου κατώρθωσε νά δα- 
μάση τον Κύκλωπα Πολύφημον. Τά νομισματικά σύμβολα τής Πεπα- 
ρήθου καί τής Μαρωνείας62 δμιλοΰν εΰγλώττως διά τήν παραγωγήν, 
διά τήν οποίαν ιδιαιτέρως ενηβρΰνοντο. Καί σήμερον τό «σκοπελίτικο 
κρασί» χαίρει τής αυτής έκτιμήσεως μέ τον πάλαι πεπαρήθιον οίνον. 
’Αλλά καί ή περαιτέρω παράδοσις, ή σχετιζομένη μέ τό πρόσωπον 
καί τήν γενεάν τοΰ ήρωος Σταφύλου, είναι λίαν διδακτική. Έθεω- 
ρεΐτο υιός τοΰ Διονύσου καί τής ’Αριάδνης, γεννηθείς μετά τών άλ
λων «περί αντόΐ’»62α — προφανώς τών κατόπιν τάς νήσους άποικισάν- 
των — εις τήν νήσον Νάξον' κατ’ άλλους έγεννήθη μετά τοΰ Ο ί ν ο
πίων ο ς εκ τής ένώσεως τοΰ Θησέως μετά τής ’Αριάδνης, τήν

δ8) Τό Κνρνον διώρθωσεν εις Σκϋρον ό Rochette, τό ΤΙαμφύλφ εις Στα- 
γύλφ ό Heyne, χό Εύαμβεΐ εις Ευάν&ει ό Wesseling. 

δ9) Βλ. ύποσ. 6.
’°) Ά e ι ο ι ο φ. Έκκλησ. 1139, Σ χ ό λ. Ά ρ ι σ x ο φ. Είρ. 835, Ά- 

θ ή ν. 1, 28 e-f, 29a, Θ ε ο π. FHG I 328. Σχετικόν είναι χό όνομα χών 
παρά χήν Χίον Οίνουσσών : Ή ρ ό δ ο χ. I, 16δ, Θ ο u κ. 8, 24.

61) Κραχϊνος παρά Π ο λ υ δ. VI, 26, Ε ό ρ ι π. Κύκλωψ 395.
°2) Διά χά χής Πεπάρήθου βλ. άνωχ ύποσ. 7. Τής Μαρωνείας σύμβολον 

ήχο ή κατάφορτος βοχρύων κλημαχίς καί ό βόχρυν κρατών Διόνυσος. Head, 
Hist. Nummor., 215-217, είκ. 158-160. Ό Μάριον έλέγεχο υιός χοϋ Εύάν- 
θους. Ό Σχάφυλος συνεδέθη καί μέ τήν νήσον Θάσον διά χό εξαίρεχον χοϋ 
Θασίου οίνου (σχόλ. Ά ρ ι σ τ. Πλούχ. 1022, Σ ο υ ΐ δ α ς, Θάσιος οίνος).

62α) Χαρακτηριστικά διά χήν μετά χής Κρήτης σχέσιν είναι τά παρά Σχολ. 
Ά π ο λ. Ρ ο δ. (Άργον. III, 997) όνόμαια τοΰ άδελφοϋ Λαιράμυος καί τής 
αδελφής Ταυροπόλιδος’ επίσης τοΰ υίοϋ “Άνθους (Συνεχ. Θεοφάν. έν Patrol. 
Migne, 109, § 367 > σ· 384)·
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5(54 Ν. Πλάτωνος

οποίαν ό έξ Αττικής ήρως έγκατέλειψεν εις την νήσον Νάξον, δπου 
αυτή συνήόκισε μετά τοΰ ίερέως τοϋ Διονύσου Ο ί ν ά ρ ο υ. Αι προς 
τιμήν της εορταί ήσαν εορται ιλαρότητος καί χαράς, άντιθέτως προς 
τάς θρηνητικός έορτάς δευτέρας ’Αριάδνης®3· καί είναι φυσικόν, άφοϋ 
τά ονόματα των μετ’ αυτής συνδεθέντων προσώπων έχουν σχέσιν με 
τον οίνον. Εις α’ιτωλικόν μϋθον τό δνομα τοΰ Σταφύλου φέρει βο
σκός τής Αιτωλίας (εις παραλλαγήν μέ τό όνομα: Όρίστας) βόσκων 
τάς αίγας τοΰ βασιλέως Ο ί ν έ ω ς' οΰτος ανακαλύπτει την άμπελον 
οδηγούμενος υπό αίγός, ή οποία έφαγε βότρυν, «pomum its tem- 
poribus ignotum», καί έμεθύσθη' ούτω γίνεται ή αφορμή τής επεκτά- 
σεως τής αμπελοκαλλιέργειας διά τοΰ βασιλέως Οίνέως, εις τον όποιον 
προσέφερε τό νέον φυτόν64. Ό Πλίνιος διηγείται δτι ό Στάφυλος, 
υιός τοΰ Σειληνοΰ, πρώτος έδίδαξε «vinum aqua misceriι>65 *. Άλλαι 
παραδόσεις συνδέουν τον Στάφυλον ακριβώς μέ εκείνας τάς περιοχάς, 
αττινες έθεωροΰντο ως υπό Κρητών άποικισθείσαι, όπως μέ τήν ρο- 
διακήν Χερσόνησον καί τήν Καρίαν, καί αί παραδόσεις αΰται είναι έξ 
εκείνων τών χαρακτηριστικών, τάς οποίας υπό διάφορον ποος μορφήν 
καί μέ διάφορα πρόσωπα συναντώμεν συνδεομένας μέ τήν Κρήτην 
καί τάς υπό ταύτης άποικισθεισας περιοχάς τής ηπειρωτικής Ελλά
δος, Μία τούτων παρέχει τον μΰθον τής σωτηρίου λάρνακος*8. Ό 
Στάφυλος έκ τής Χρυσοθέμιδος αποκτά τρεις θυγατέρας, τήν Μολπα- 
δίαν, τήν Ροιώ καί τήν Παρθένον' ή δεύτερα διαφθείρεται υπό τοΰ 
’Απόλλωνος, δι’ δ έγκλείεται εις λάρνακα, τήν οποίαν τό κΰμα φέρει 
είς τήν Δήλον, ό'που αύτη γεννά τον ’Άνιον' κατά τον Σχολιαστήν 
τοΰ Λυκόφρονος67, ή λάρναξ φέρεται εις τήν Εύβοιαν — πλησίον λοι
πόν τής Πεπαρήθου—καί ό ’Άνιος γεννάται είς σπήλαιον, μεταφερό- 
μενος είτα υπό τοΰ ’Απόλλωνος είς τήν Δήλον. Είς τάς δύο άλλας θυγα
τέρας ό πατήρ έχει έμπιστευθή τήν φύλαξιν τοΰ οίνου «προοφάτως κατ’ 
ανθρώπους εύρημένου», άλλ’ ό πίθος έξ άμελείας των θραύεται υπό

88) Τά κατά τάς δύο Άριάδνας καί τήν έν Νάξφ λατρείαν βλ. παρά 
Π λ ο υ τ. Θησ. XX. Έκ Κρήτης προφανώς έξηπλώθη διά τοΰ άποικισμοΰ ή 
λατρεία θεότητας άπαγομένης, θνησκούσης καί είς φως αναγόμενης, παράλλη
λος πρός τήν λατρείαν νεαροϋ θεού θνήσκοντος καί άνισταμένου' τάς τελετουρ
γίας συνώδευον οί αυτοί όργιασμοί εκστατικής χαράς καί άφάτου πένθους.

“*) Μ y t h ο g r. Vatic. I, 87. Τούς περί Σταφύλου μύθους βλ. 
διεξοδικώτερον παρά Roscher, έ.ά. άρθρ. Staphylos, καί εν Ρ. W. Rea- 
lenc.: Staphylos (Gebhard).

65) Ρ 1 i n. N.H. 7, 199.
6e) Ή παράδοσις παρά Διοδώρφ, V, 62.
δΙ) Σχόλ. Λυκόφρ. Άλεξ. 570. Ή παραλλαγή σχετίζεται ίσως μέ τόν δε. 

σμόν τον Ραδαμάνθυος μέ τήν Εύβοιαν βλ. άνωτ. ύποσ. 57·
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χοίρων—«λληγορικώς: λόγφ μέθης—και αί κόραι, φεύγουσαι την ορ
γήν τοϋ πατρός, ρίπτονται εξ απόκρημνων βράχων εις τήν θάλασσαν 
(κατά τήν γνωστήν και άλλαχόθεν παράδοσιν αυτοκτονίας)670' στάζον
ται δμως υπό τοΰ ’Απόλλωνος και λατρεύονται εκτοτε εις τήν Βούβα- 
στον (ή Παρθένος) καί τήν Κάσταβον (ή Μολπαδία-Ήμιθέα). Διαβλέ
πει τις σαφώς όπισθεν των μύθων τούτων «ιερούς λόγους» με παλαιο- 
τάτην, πιθανώτατα κρητικήν, προέλευσιν, καί σχετιζομένους μέ τήν λα
τρείαν ωρισμένων μορφών τής προελληνικής θρησκείας68. Μέ τήν Κα- 
ρίαν σχετίζεται δ υπό τοϋ Παρθενίου (Έρωτ. Λόγ. I) παραδοθείς μΰθος 
περί Λύρκου : Μαντευόμενος ούτος εις τό Διδυμαιον διά τήν άπόκτη- 
σιν τέκνων, λαμβάνει χρησμόν ότι θά απόκτηση γόνον εκ τής πρώτης 
γυναικός, τήν οποίαν καθ’ οδόν θά άπαντήση. Επανερχόμενος εις 
Καΰνον τής Καρίας συναντάται ε’ις Βοΰβαστον μετά τοΰ Σταφύλου, 
δ'στις ξενίσας καί μεθύσας τούτον συγκατακλίνει μετά τής θυγατρός 
Ήμιθέας, έκ τής οποίας αποκτά τον Βασίλον, μέλλοντα βασιλέα τοΰ 
λαοΰ των Καρών. Χαρακτηριστικόν είναι, δτι καί τά ονόματα τών 
τριών θυγατέρων τοΰ Άνίου, τής Οίνους, Σπερμοΰς καί Έλαΐδος69, 
διδάσκουν τήν αυτήν ιστορίαν τής έπεκτάσεως τών συστηματικών καλ
λιεργειών, τής αμπέλου, τών δημητριακών καί τής ελαίας εις τάς νή
σους μέ προέλευσιν τήν Κρήτην.

Μετά τήν άνακάλυψιν τοϋ ηγεμονικού τάφου καί λειψάνων τοΰ πα
ρακειμένου συνοικισμοΰ, άποδεικνυόντων στενήν σχέσιν μέ τήν Κρή
την καί τήν έκ τής Κρήτης άποικισθεΐσαν ’Αργολίδα, ή περί Σταφύ
λου παράδοσις είναι ορθόν νά θεωρηθή ως προελθούσα έκ τοΰ πρά
γματι γενομένου άποικισμοϋ Κρητών. Ουδέ υπάρχει λόγος νά άμφι- 
σβητηθή, δτι ή έκκίνησις έγένετο κυρίως έκ Κνωσοΰ ,0. Ή μελλοντική

Ό τάφος τοό Σταφύλου καί ό Μινωικός άποικιόμός ΐής ίΐεπαρήθου 566

6,α) Μύθους αυτοκτονίας διά κατακρημνίσεις βλ. έν «Arch. f. Relig. 
Wiss. XXIV (1926-7) 61 κ.έξ.

n«) Τήν μορφήν τής προελληνικής Παρθένου ενσαρκώνει έν Κρήτη ή θεά 
Βριτόμαρτις (=Γλυκεΐα Παρθένος). Μέ τήν ροιάν συνέδεσαν μίαν μορφήν μι- 
νιοικής θεότητος, τήν οποίαν ό Μαρινάτος, μετά τήν άνεύρεσιν τών ειδώλων 
τοΰ Γάξι, συνεσχέτισε μέ τήν μήκωνα (δχι τήν ροιάδα, άλλα τήν ύπνοφόρον). 
βλ. έν Α.Ε. 1937 Α', 207-208. Τό όνομα τής Μολπαδίας θά έσχετίζετο αναμ
φίβολος μέ τήν τελετουργικήν μολπήν, μετά άσματος δρχησιν, ώς εκείνην τήν 
χαροποιόν καί εκστατικήν ή οποία έτελεσιουργεΐτο πρός τιμήν τής έν Νάξψ 
Αριάδνης.

6Β) Ό μΰθος τών Οίνοτρόφων, ώς αί τρεις κόραι τοΰ Άνίωνος έκ τής έκ 
Θράκης Δορίππης δι’ ενός ονόματος καλούνται, ευρηται εις τά Κύπρια "Επη 
καί τόν Φερεκύδην. Βλ. Anios έν R.W. Realenc.

,0) Τήν Φαιστόν ώς κέντρον έξορμήσεως τών περί τόν Ραδάμανθυν θά
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566 Μ. ίΐλάτοίνός

αρχαιολογική ερευνά ανά τάς νήσους, αί όποΐαι αναφερονται ώςάποι- 
κισθεΐσαι ταίιτοχρόνως, θά φέρη εις φως πλείονα στοιχεία, τα όποια 
θά επιβεβαιώσουν την εκτασιν τοϋ άποικιστικοΰ τοΰτου κύματος* 71. 
Έπί τοϋ παρόντος δμως δύναται νά θεωρηθη ως ασφαλές, δτι ήδη 
κατά τάς άρχάς ή περ'ι το μέσον τοϋ XVI αιώνος άπφκίσθη ή νήσος 
Πεπάρηθος υπό Κρητών, τής πρώτης εγκαταστάσεως γενομένης ακρι
βώς κατά την περιοχήν τοϋ διπλοΰ όρμον, τοϋ μέχρι σήμερον φέρον- 
τος τό όνομα τοϋ κατά την παράδοσιν πρώτου οικιστοϋ, όνομα όφει- 
λόμενον, ώς εΐπομεν, εις την εΰθϋς αμέσως έπελθοϋσαν έπέκτασιν 
τής συστηματικής άμπελοκαλλιεργίας. Χαρακτηριστική είναι ή έμμο
νή τοϋ τοπωνυμίου ακριβώς κατά την περιοχήν, ένθα έγένετο ή κυ
ρία έγκατάστασις, περιοχήν και μέχρι σήμερον καλυπτομένην κατά τό 
πλεϊστον υπό αμπέλων καί κήπων72. Καθ’ δμοιον τρόπον έπεβίωσαν 
μέχρι σήμερον τά αρχαία τοπωνυμία “Αγνών ('Αγνώντας) καί Πάνορ- 
μος (Πανέρμο). Τό όνομα Δέλφι τής ύψηλοτέρας κορυφής τοϋ κυρίως 
όρους Μεγάλο βουνό τής νήσου θά πρέπει νά είναι προελληνικόν, 
συγγενές μέ τά ασφαλώς προελληνικά Δίρφυς, όρους επίσης όνομα επί 
τής γειτονικής Εύβοιας, καί Δελφοί (ίσως εκ προελληνικοΰ Δέλφυς).

Εις την κατηγορίαν τών προελληνικών μεσογειακοΰ τόπου ονο
μάτων ανήκουν άναμφιβόλως τά ονόματα τών τριών γειτονικών νή
σων τών Β. Σποραδών: Σκιάθος, Πεπάρηθος καί ’Ίκος73 * * * * 78. Ή κατά- 
ληξις τών δυο πρώτων —ϋ·ος είναι ακριβώς εκείνη, ή οποία μέ θε
ματικόν, συχνά άπαντών, σύμφωνον -ν διαμορφοϋνται εις -νΰος (πι
θανώς προελλην. -ν&α ή -v&u)' κατάληξις -θος μέ προ αυτής φωνή
εν θά ήτο δυνατόν επίσης νά προέλθη δι’ άφομοιώσεως καί άπλοποι-

εφερε μάλλον ή σύνδεσις τοϋ τελευταίου μετά τοϋ κέντρου τούτου, ύποστηρι- 
χθεΐσα τελευταίως υπό τοϋ καΟ-ηγ. Μαρινάτου. Βλ. ΰποσ. 1. Ή παράδοσις 
τής διενέξεως Μίνωος καί ΡαδαμάνΟυος ϋά ήτο μάλλον σύμφωνος πρός τήν 
τελευταίαν ταύτην εκδοχήν. Κατά κανόνα όμως διενέξεις έϋεωροϋντο ώς προ- 
καλέσασαι τούς άποικισμούς.

71) Αί μεγάλαι σεισμικαί καταστροφαί τής Κρήτης άπετέλεσαν κατά τόν
Ήβανς τήν κυριωτέραν αιτίαν τών ομαδικών πρός αποικίας εξορμήσεων, αί
όποΐαι έστράφησαν κυρίως πρός τήν νοτίαν καί κεντρικήν ήπειρωτικήν Ελλά
δα, τάς νήσους τοϋ Αιγαίου, τήν παραλίαν τής Μ. ’Ασίας καί τήν περιοχήν
Κύπρου καί Φοινίκης. Αί καταστροφαί αυται χρονολογούνται περί τό 1600,
1600 καί 1400 π.Χ. Μέ τήν δευτέραν τούτων πιστεύει ό καΟ. Μαρινάτος, ότι 
σχετίζεται ή πελώρια έκρηξις τοϋ ηφαιστείου τής Θήρας, ή οποία έπροκάλεσε 
τήν ολοκληρωτικήν έρήμωσιν τής βορείου ακτής τής Κρήτης.

,2) Στάφυλος καλείται σήμερον όχι μόνον ή στενή περί τόν διπλοΰν όρμον 
περιοχή, άλλ’ εύρΟτέρα ζώνη, άρχομένη δύο χιλιόμετρα έξω τής πόλεως Σκο
πέλου, παρά τόν λόφον τοϋ προφήτου Ήλία.

78) A. F i c k, Vorgr. Ortsnamen, 1905, σ. 68.
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ήσεως τοΰ συμπλέγματος νΰ(ϋ·&-&). Και σήμερον ακούονται εις την 
Κρήτην προελληνικά τοπωνυμία οΰτω μετασχηματισθέντα: Πύρανθος- 
Πυράθι, Ζώμινθος-Ζώμιθος. ’Ασφαλώςπροελληνικά είναι ονόματα ώς 
τά: Κάρπαθος, Κικύνηθος (νησύδριον τοΰ Παγασητικοΰ, τοΰ οποίου 
άπαντά παραλλήλως καί ο μάλλον χαρακτηριστικός προελληνικός τύ
πος Κίκυνθος), Σεσάρηθος (πόλις των Ταυλαντίων), Μάραθος (πόλις 
τής Φοινίκης καί άλλη τής Κρήτης, παραδοθεΐσα υπό τον τύπον Μα- 
ράθουσσα, ενώ τό ό'νομα Μάραθος καί Μαράθι εξακολουθούν νά 
υπάρχουν σήμερον επί τής νήσου) καί Μάραθα (ως τόπος τής ’Αρ
καδίας" παράλληλον τό Μαραθών τής ’Αττικής), Σύμαιθα (πόλις τής 
Θεσσαλίας) καί Σύμαιθος (ποταμός τής Σικελίας), Κάναθος (πηγή πα
ρά την Ναυπλίαν) καί Κάνηθος (πόλις τής Λυκαονίας καί λόφος πα
ρά την Χαλκίδα τής Εύβοιας), Πάρνηθος (πιθανός αρχικός τύπος τοΰ 
Πάρνης γεν.-ήθος), Λάπιθος (ό'ρος τής ’Αρκαδίας" πβλ. καί τούς Λα- 
πίθας) καί Λάπαθος ή Λάπηθος (πόλις τής Κύπρου), Τριμυθοΰς καί 
Άμαθοΰς (πόλεις τής Κύπρου), Αΐνηθος (ό'ρος), Περαιθείς (πόλιςτής 
’Αρκαδίας έκ γενάρχου Περαίθου, συνδεόμενου μέ την Λυκαονίαν), 
Ύρνήθιον (τόπος παρά την ’Επίδαυρον, Ικ τής Ύρνηθοΰς, κόρης 
τοΰ Τεμενοΰ, δνομασθείς, καί φυλή άργολική (Ύρνάθιοι), Κύναιθα 
(πόλις τής ’Αρκαδίας, καλούμενη επίσης: ή τών Κυναιθέων πόλις, συν
δεόμενη καί αυτή μέ γενάρχην εκ Λυκαονίας, τον Κύναιθον). Προση
γορικά επίσης ονόματα, οια τά άμαθος, κύαθος, μάραθος, άρπίαθος 
(= φοινιξ, Ήσύχ.). ασπάλαθος, ζΰθος, κάλαθος, έριθος (=γεωργός), 
τυτθός καί τίτθη, μέρμιθος, σάπιθος (θυσία, Πάφιοι) κ.ά. φαίνεται 
δτι έχουν προελληνικήν προέλευσιν.

Τά ανωτέρω παραδείγματα είναι αρκετά διά νά αποδείξουν, δτι 
εις τά τοπωνύμια Πεπάρηθος καί Σκιάθος δεν είναι ορθόν νά άνα- 
ζητήται ελληνική ετυμολογία (έκ τοΰ πεπαρεϊν: ένδεϊξαι, σημήναι, πε- 
παρήαιμον: σαφές, Ήσυχ. καί εκ τοΰ σκιά ή σκιάς, πβλ. Lauben- 
heim δ Pape)74. Προς τήν τόσα προελληνικά τοπωνύμια παρέχου- 
σαν ’Αρκαδίαν μάς φέρει τό όνομα Σκιαθίς (όρους μεταξύ τής Καφυ- 
άτιδος καί Φονεάτιδος). Τό δε θέμα τοΰ τοπωνυμίου Πεπάρηθος εμ
φανίζει τουλάχιστον μάλλον προελληνικόν χαρακτήρα μέ τήν συνήθη 
εις μεσογειακά τοπωνύμια άναδίπλωσιν: πβλ. Πάρπαρος καί Παρπά- 
ρων, Περπερήνη, Παρπαμισός, Τάρταρα, Γάργαρα (πβλ. σημ. Γέρ- 
γερη εν Κρήτη, τόπος πλήρης πηγών), Πρεπενισσός καί Πρεπέσινθος 
(ίσως άρχικώς Περπε- ή Περπερ-) κ.ά." βλ. καί προσηγορικά ως τό 
μάρμαρον, βόρβορος, κόρκορος. Τό Σεσάρηθος εμφανίζει παράλληλον

Ό τάφος toC Σταφύλου καί δ Μινωικδς άπσικισμδς τής ίΐεπαρήθου δδί

74) Pap e, Worterbuch d. griech. Eigennamen, Braunschweig 1884.
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568 Ν. Γίλάΐωνσς

τοϋ Πεπάρηθος τύπον. Άτυχώς πολύ ελάχιστα γνωρίζομεν ώς προς 
την γλώσσαν των μινωικών Κρητών και των άλλων συγγενών μεσο
γειακών φύλων' ελάχιστοι λέξεις παρεδόθησαν διά τών λεξικογράφων 
ως κρητικαί και κυπριακοί γλώσσαι, αΐ όποΐαι εμφανίζουν ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον οσάκις συνδέονται μέ τοπωνύμια ή ονόματα θεών η ηρώ
ων. Εις ώρισμένα θέματα τών λέξεων τούτων αναγνωρίζεται μακρυ- 
νή συγγένεια τόσον μέ σημιτικός, οσον καί μέ ίνδοευρωπαϊκάς γλώσ
σας, και ή έρευνα τείνει να απόδειξη, δτι ή συγγένεια αύτη οφείλε
ται εις την άπωτέραν καταγωγήν τών οικογενειών τών γλωσσών τού
των εκ κοινής μητρός γλώσσης. "Ωστε είναι άτοπον νά σπεύδωμεν νά 
άναγνωρίσωμεν ώς λέξεις ίνδοευρωπαϊκής καταγωγής έκείνας τών οποί
ων τό θέμα εμφανίζει συγγένειαν μέ θέματα λέξεων τής ίνδοευρωπαϊ- 
κής οικογένειας, ιδίως μάλιστα θέματα τα όποια έπανειλημμένως εμ
φανίζονται εΐς άναμφισβητήτως προελληνικά τοπωνύμια. ’Ίσως λοιπόν 
δέν θά ήτο παρακεκινδυνευμένον, άν άνεγνώριζέ τις εις τό θέμα τοϋ 
τοπωνυμίου Πεπάρηθος πεπαρ- την αυτήν ρίζαν την οποίαν εμφανί
ζουν τά: πέηειρα καί πέπειρος™, σημαίνουσαν: ώριμάζειν διά θερμό- 
τητος' τό δτι ή αυτή ρίζα εμφανίζεται εις τό σανσκρ. pdcyate, το έλ- 
λη. πέπτω καί τό λατιν. coquo 76 δέν αποκλείει τήν ΰπαρξιν προελλη- 
νικών λέξεων έξ αυτής διαπλασθεισών. Πεπάρηθος θά ήιο λοιπόν 6 
κατάλληλος διά τήν ώρίμανσιν τόπος καί ή τοιαύτη σημασία θά ήτο 
πολύ προσηρμοσμένη διά τήν άμπελόφυτον νήσον, άφοΰ ιδιαιτέρως 
περί τής ώριμάνσεως τών σταφυλών εχρησιμοποιήθη τό ρ. πεπαίνειν

Διά τών ανωτέρω κατεδείχθη, πιστεύω, δτι εις τήν περί τοϋ άποι- 
κισμοϋ τής Πεπαρήθου υπό τών Κρητών παράδοσιν υπάρχει ιστορική 
βάσις καί δτι τό δνομα τοϋ έκ Κνωσοϋ όδηγήσαντος εις τήν νήσον 
τήν αποικίαν ήγήτορος διεπλάσθη εις παραστατικήν δήλωσιν τοϋ γε
γονότος τής διά τοϋ άποικισμοΰ μεταδόσεως καί άναπτύξεως τής αμ
πελοκαλλιέργειας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότης δτι τό ό'νομα τής εύχυ
μου οπώρας ή οποία εκλέϊσε τήν νήσον καί έχάρισε τό ό'νομα εις τον 
Κρήτα αρχηγέτην είναι κρητικής καταγωγής, δπως καί τά βότρυς καί 
οίνος· τό διω τελευταία απαντούν υπό συγγενή τύπον εις τήν φοινι
κικήν περιοχήν : Batrun, ελλην. Βότρυς, εκαλείτο λιμήν τής Φοινίκης, * 77

,5) Έ θεωρήΟ-η δτι τό πέπειρα έσχηματίσθ-η έκ τοϋ άρσεν. πέπων κατ' ανα
λογίαν τοϋ πΐων-πίειρα. Θά ήτο όμως δυνατόν καί έκ τοΰ πεπειρος, πέπειρα 
νά έσχηματίσθη τό άρσεν. πέπων κατ’ αναλογίαν τοϋ πίων-πίειρα.

,6) Em. Boissacq, Dictionnaire etymol. έν λ. πέπων.
77) Πβλ. Ά ρ ι σ τ. Είρ. 1113 : διασκοπών ηδομαι τάς άμπέλονς, εί πεπαί- 

νονοίν ηδη' Ξ ε ν ο φ. Οικ. 19, 19: πεπαίνειν την οπώραν (έπί τής αμπέλου).
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και οί γλωσσολόγοι άνεγνώρισαν εις to σημ. yayin (’ini) τό αυτό 
θέμα μέ τό λατιν. vinum και τό έλ?ιην. l· οίκος78. Δια την λ. σταφυλή 
(καί τό παράλληλον στέμφυλα) είναι βέβαιον, δτι δεν υπάρχει ίνδοευ- 
ρωπαϊκή ετυμολογία79, καί εκ τού γεγονότος δτι ωρισμένα τοπωνυμία 
καί λέξεις μέ κατάληξιν -υλος,. -υλλος, -υλα80 εμφανίζονται ως προελ- 
ληνικά θά έκλινε τις νά αναγνώριση την λέξιν ως προελληνικήν, αφού 
άλλως θά ήτο φυσικόν τό δ'νομα νά συνηκολούθει, ως τόσα άλλα ονό
ματα φυτών, κατά την έπέκτασιν τής καλλιέργειας τοΰ προϊόντος.

Είναι πολύ πιθανόν δτι οί εγκατασταθέντες επί τής νήσου Σκο
πέλου άποικοι δεν ήρκέσθησαν νά κατοικήσουν εις τον μάλλον προσ
φοράν δι’ αυτούς τόπον τοΰ διπλού δρμου, άλλ’ ίδρυσαν καί άλλους 
συνοικισμούς ή τουλάχιστον μικράς κώμας εις επίκαιρα σημεία. Κατά 
τά κράσπεδα τής σημερινής πόλεως Σκοπέλου εις θέσιν Λίμνη άνεφά- 
νη παρά την κοίτην ρεύματος, πλησίον ενός νέου κεραμοποιείου, τεί
χος Ικτισμένον κατά τον κυκλώπειον τρόπον, τό όποιον, πιστεύω, δέον 
νά άναχθή εις την εποχήν τοΰ προελληνικοΰ οικισμού τής νήσου" δεν 
αποκλείεται νά άνήκη εις συνοικισμόν προελληνικόν, τον όποιον πολύ 
άργότερον διεδέχθη ή ελληνική πόλις, ίδρυμα κατά τήν παράδοσιν, των 
Χαλκιδεών" ή τελευταία έγκατεστάθη επί τής κλιτύος άκροπόλεως, ή 
οποία έξησφαλίσθη διά τειχών κατά τά μάλλον ευπρόσβλητα μέρη. 
Κατά τήν περιοδείαν μου άνά τήν νήσον, υπό τήν καθοδήγησιν τού 
εξαίρετου καί ακαμάτου κ. Ί. Δημητριάδου, παρετήρησα επί λό
φων (κατά τήν θέσιν Δίτροπον καί εις τήν περιοχήν τής πόλεως 
Πανόρμου) περιβόλους κατεσκευασμένους δι’ όρθογωνισμένων λί
θων καί υπόγεια κτιστά κατασκευάσματα άγνωστου χρήσεως, έξ ενός 
ή δύο δωματίων, των οποίων ή είσοδος δεν είναι φανερά. Δυστυχώς 
τά επιφανειακά λείψανα δεν βοηθούν διά τήν χρονολόγησιν, άλλ’ υπο
θέτω δτι καί ταϋτα ανήκουν εις προελληνικούς χρόνους, αν κρίνη τις 
από τήν τεχνικήν τής οικοδομής των. Καθ’ δσον ενθυμούμαι τά υπό
γεια κατασκευάσματα ένεφάνιζον τοιχοδομίαν πολύ άνάλογον τού πα
ρά τό Καπακλή Βόλου άνασκαφέντος θολωτού τάφου 81. Κατά τήν πα- 
ράδοσιν τού ’Ανωνύμου οί περί τον Στάφυλον κατέλαβον δύο μόνον 
νήσους, τήν Πεπάρηθον καί τήν ’Ίκον. Τό όνομα τής τελευταίας πι
στεύω δτι είναι επίσης προελληνικόν" τουλάχιστον έχομεν πλήθος

Ό τάφος του Σταφύλου καί δ Μινωικύς άποικίσμός τής Ηεπαρήθου 589

,8) Πβλ. Β e r a r d, αΰτ. I, 332.
79) B o i s s a c q, αύτ. έν λ. σταφυλή· το αντο ισχύει διά τό : βότρνς.
80) Βλ. τά Πύλος, Δάκτυλος, Βαίτυλος, Τέρπυλλος, Βάργυλος, γροίθυλος 

(=σπήλαιον), κρώβυλος, κότυλος κ.ά.
81) Βλ. ΰποσ. 40.
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προελληνικών τοπωνυμίων—άλλα και προσηγορικών, ασφαλώς προελ- 
ληνικών ονομάτων—έμφανιζόντων το προθεματικόν Ί- ή ί-, Προχεί- 
ρως αναφέρω τα Ίάρδανος, ’Ίναχος, ’Ίασος, ’Ίνατος, ’Ίτανος, Ίάλυ- 
σος, ’Ίκαρος, ’Ίμβρασος, Ίλισσός, Ίσμηνός, Ίσμαρος, Ίωλκός. Την 
νήσον συνδέει ή παράδοσις μέ τον Άχιλλέα. ’Εκεί έτοποθετεΐτο κατά 
μίαν παράδοσιν 6 τάφος τοϋ πατρός τοϋ Άχιλλέως Πηλέως82 καί δ 
εκ παραδόσεως γνωστός ’Αχίλλειος δρόμος83 * εσχετίζετο καί μέ αυτήν, 
ώστε μέχρι σήμερον νά διατηρήται ώς όνομα αυτής : τα Χιλλειοδρό- 
μια (γραφόμενον φυσικά Χιλιοδρόμια). Πληροφορίαι φέρουν ότι άνευ- 
ρέθησαν αγγεία καί άλλαι αρχαιότητες, άλλα μέχρι σήμερον δεν εγέ- 
νετο αρχαιολογική έξερεΰνησις εις την νήσον, ώστε νά γνωρίζωμεν 
ποίας εποχάς αντιπροσωπεύουν τα άνευρισκόμενα. Τόσον στενώς όμως 
συνδέεται ή ’Ίκος μέ την Πεπάρηθον έξ αυτής τής θέσεώς της, ώστε 
καί άνευ τής’παραδόσεως θά έδει νά θεωρηθή βέβαιον, ότι καί εις αυτήν 
έξετάθη δ άποικισμός. Πολύ περίεργον θά ήτο, αν οί έγκατασταθέν- 
τες εις την Πεπάρηθον, άναμφιβόλως ναυτικοί, άποικοι ήγνόησαν την 
τόσον εξαιρετικόν φυσικόν λιμένα παρέχουσαν καί πυκνήν βλάστησιν 
επιδεικνύουσαν γειτονικήν νήσον Σκιάθον’ ή παράδοσις τοΰ ’Ανωνύ
μου λέγει ότι τήν κατέλαβον, οός καί την Σκϋρον, Πελασγιώται εκ τής 
Θράκης' άτυχώς οί Πελασγοί ή Πελασγιώται παραμένουν δι’ ημάς 
μυστηριώδεις' αν κρίνη τις όμως έκ τοϋ γεγονότος ότι εις αυτούς άπε- 
δίδοντο τά παμπάλαια κυκλώπεια τείχη, οί παλαιότεροι συνοικισμοί 
τοΰ Αιγαίου και ότι τούς εύρίσκομεν μεταξύ των λαών τής Κρήτης εις 
τό γνωστόν δμηρικόν χωρίον (τ 175-177), θά έδει νά συμπεράνωμεν ή 
ότι Ιπρόκειτο περί συγγενούς μέ τούς Κρήτας μεσογειακού λαού ή ότι 
τό όνομα τούτο εχρησιμοποιείτο προς χαρακτηρισμόν τών παλαιοτέρων 
επί τής ηπειρωτικής Ελλάδος καί τών νήσων εγκαταστάσεων λαών 
τής θαλάσσης, άδιάφορον ποιων' επομένως πελασγική θά ήδύναντο

570 Ν. Πλάτωνος

82) Ά ν τ ί π α τ ρ. 2 ι δ ώ ν. εις Παλατ. Άνθολ. VII, 2, 9 κ.έξ : *ίοϋ·’ 
δτι κεύ&ει και Θέτιδος γαμέταν ή βραχύβωλος ’Ίκος»· πβλ. 2 χ ο λ. Ε ΰ ρ ι π. 
Τυρ. 1128.

83) χήν συσχέτισιν μέ τήν "Ικον-Χιλιοδρόμια ήδη ό F i c k, αύτ. 68. 'Υ
πήρχε φαίνεται καί παλαιό παράδοσις άφοϋ ό Bondelmonti, (Fiber 
Insul. 129) γνωρίζει τήν νήσον ώς: Δρόμον. “Ισως τό έπίμηκες τής νήσου 
καί ή γειτονία μέ τήν ιδιαιτέρως μετά τοϋ Άχιλλέως σχετιζομένην 2κϋρον 
συνέδεσαν μετ’ αύτής τήν παράδοσιν τοϋ ’Αχίλλειου Δρόμου, τήν οποίαν εύρί
σκομεν κυρίως έντοπισμένην επί στενής, μακράς καί αμμώδους λωρίδος ξηράς 
μεταξύ τών εκβολών τοϋ Βορυσθύνους καί τής Καρκινίτιδος (σημ. Tendera), 
παρά τήν νήσον Λευκήν, καλουμένην Άχίλλειον Πλάκα ή Άχίλλειον Νήσον 
(2 τ ρ ά β. VII, 307, ’Ανώνυμος (Ψευδοσκύμνος), 819, Π τ ο λ. III, 5, 
25, Ή ρ ό δ. IV, 55, 76). Πβλ. ’Αχιλλέως Δρόμος παρά Ρ. W. Realenc.
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νά χαρακτηρισθή καί παλαι.ά κρητική επί των νήσων έγκατάστασις. 
Τό τελευταϊον θά έφαίνετο πιθανόν προκειμένου περί τής Σκιάθου, 
άφοΰ οί Πελασγιώται εμφανίζονται εγκαθιστάμενοι και επι τής Σκύ
ρου, την οποίαν ή παράδοσις τοϋ Διοδώρου θεωρεί ώς άποικισθεΐσαν 
παρά τοΰ έκ Κρήτης μετά τοΰ Σταφύλου έλθόντος Ένυέως. Είς των 
λιμένων της εκαλείτο Κ ρ ή σ ι ο ν 84. Βραδύτερον την «αίτιεΐαν Σκνρον» 
κυριεύει ό Άχιλλεύς85. Μέχρι σήμερον δεν άνευρέθησαν επί τής νήσου 
Σκύρου μινωικά ή μυκηναϊκά αγγεία, ή έπιβίωσις δμως μυκηναϊκών 
στοιχείων εις τά άνευρεθέντα γεωμετρικά είναι προφανής86. Καίτοι μέ 
την έλλειψιν ασφαλών αρχαιολογικών ενδείξεων είναι πολύ δύσκολον 
νά δοθούν έστω καί εις γενικόν διάγραμμα αί κύριαι γραμμαί τών 
εις τάς νήσους τών Σποράδων εγκαταστάσεων, δμως, μέ βάσιν τάς 
παραδόσεις καί τά ελάχιστα άλλα στοιχεία τά όποια διαθέτομεν, δυ- 
νάμεθα από τοϋδε νά δεχθώμεν ως γεγονός τον άποικισμόν μιας όμά- 
δος Κρητών επί τών νήσων Πεπαρήθου καί “Ικου, ετέρας επί τών 
νήσων Σκύρου καί Σκιάθου' είς την βασιλικήν αυλήν τοΰ Λυκομή- 
δους ή παράδοσις φέρει τον Άχιλλέα ώς θηλυπρεπούς άνατρεψόμε- 
νον87 καί ή διήγησις τής διά τών οπλών άνακαλύψεώς του υπό τοΰ 
Όδυσσέως άπηχεϊ ίσως εντυπώσεις τής άντιθέσεως ζωής μεταξύ τών 
αυλών τών άποίκων βασιλέων καί τών εκ βορρά πολεμικών φύλων. 
Ή κατάκτησις τής Σκύρου υπό τοϋ Άχιλλέως πολύ πιθανόν αντικα
τοπτρίζει τήν εκτόπισιν τών κρητικών δυναστειών διά τής προωθή- 
σεως τών κατερχομένων έκ βορρά αχαϊκών φύλων, μάλιστα τών εγκα
τεστημένων είς τήν πλησιόχωρον Φθίαν (καί ίσως τήν θεσσαλικήν 
Πελασγιώτιδα, αν οί άναφερόμενοι Πελασγιώται συνδεθοΰν μάλλον 
προς τήν περιοχήν ταύτην). “Ισως ή Πεπάρηθος νά παρέμεινεν εις 
χεΐρας τών μινωιτών άποίκων επί μακρότερον χρόνον, δεν αποκλείε
ται δέ καί μετά τήν κατάληψιν τών νήσων υπό πολεμιικών καί πειρα
τικών φύλων—έγένετο κυρίως λόγος περί τών Δολόπων88, λαού πολεμι
κού τής Θεσσαλίας, συνορεύοντος προς νότον μέ τήν Φθίαν—νά έπέ- 
ζησαν λείψανα τών πρώτων άποίκων. Τούτο τουλάχιστον θά εδικαιο-

Ό τάφός τοό Σταφύλου καί ό Μινωικός άποικισμδς τη; Πεπαρήθου 571

S4) Fredrich, Skyros, 278.
86) Ίλιάδος IX, 668.
fc“) II α π α δ η μ η ι ρ ί ο υ έν ΛΑ 1936, 228 κ.έξ. Πβλ. BSA, XI, 1901 

-5, 78 κ.έξ. Άρχ. Δελτ. 1918 παραρτ. 41 κ.έξ. W ace-Thompson, 
Prehist. Thess. 208, F i m m e n, Kret-Myk. Kultur, 13.

87) Achilleus έν P. W. Realenc. Ό Άχιλλεύς έφερεν ώς κόρη τό όνομα 
Πύρρα, Κερκέσυρα ή ’Ίσσα. Τά δύο τελευταία φαίνονται προελληνικά.

88) Οί Δόλοπες μνημονεύονται κυρίως ώς έγκατασταΟέντες είς τήν Σκΰρον 
καί Ίκον.
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λόγει την ονομασίαν των Παλαιοσκιαϋίων εις έπιγραφάς των ετών 408 
καί 378 π.Χ., ονομασίαν άνάλογον τής «πάλαι Μιλήτου» καί τόσων 
άλλων (Παλαίπαφος, Παλαιμαγνησία, Παλαίσκηψις, ΙΙαλαιάμυνδος, 
Παλαίβυβλος, Παλαιγάργαρος, Παλαιπερκώσιοι κλπ.). Οί Παλαισκιά- 
θιοι θά ήσαν εις την Σκόπελον δτι οί Έτεοκαρπάθιοι εις την Κάρ
παθον, καί αυτοί εις έπιγραφάς εμφανιζόμενοι, ώς καταβάλλοντες 
συμμαχικόν φόρον' γενικώτερος χαρακτηρισμός περιοχής ένθα διετη- 
ρήθησαν λείψανα των μινωικών φυλών είναι, ως γνωστόν, ό των Έ- 
τεοκρητών τής περιοχής Πραισοϋ τής Κρήτης.

Έν κατακλ,είδι θά έδει νά τεθή τό ερώτημα, αν εις τον άνακαλυ- 
φθέντα επιφανή τάφον τής περιοχής Σταφύλου δυνάμεθα νά άναγνω- 
ρίσωμεν τον τάφον τοϋ πρώτου εκ Κρήτης οϊκιστοΰ. Ό γυμνασιάρ
χης κ. Γεωργάρας, μέ τον πρώτον ενθουσιασμόν τής άνακαλύψεως, 
κατέληξεν εις τό σύντομον δημοσίευμά του είς τό συμπέρασμα «δτι δ 
ταφείς εν τω άνωτέρφ τάφφ ήρως δεν δύναται νά είναι άλλος παρά δ 
οικιστής Στάφυλος». ’Αλλά και ό καθηγητής κ. Μαρινάτος άπέκλινε 
προς την εκδοχήν ταύτην καί ό τήν άνακοίνωσιν περί τοΰ χρυσού ξί
φους ενώπιον τοΰ VI Συνεδρίου παρουσιάσας Γ. Μπακαλάκης κατέ- 
ληγεν : «’Ίσως κατόπιν τούτων δεν θά ήτο πολ.υ τολμηρόν τον τάφον, 
και δι ’ αυτόν τό ξίφος μας, νά οννδέσωμεν με τον μυθικόν εκείνον 
ήρωα. "Αν δύναται τις δμως ν’ άμφιβάλλη, δτι δ Στάφυλος αυτός έφερε 
ποτέ τό ξίφος τούτο, είναι δμως βέβαιον, δτι τό άνακαλυφθεν δπλον 
ώς προς τήν ύλην καί εργασίαν δεν δύναται νά ύστερή των ίδικών 
του οπλών, καί εν πόση περιπτώσει είναι επάξιον ήγεμόνος. Είς ήοως 
των «πολυχρύσου1 Μυκηνών» θά ήδύνατο μόνον νά έφεοεν έν τοιοΰ- 
τον ξίφος». Καί δτι μέν ό τάφος ήτο ήγεμόνος ή πρίγκηπος ύπεγραμ- 
μίσθη έπαρκώς διά των ανωτέρω έκτεθέντων, δυσκόλως δμως θά ήδύ
νατο νά θεωρηθή ως άνήκω,ν είς τον πρώτον οικιστήν, άν ό άποικι- 
σμός έγένετο, ως ύπελογίσθη, κατά τάς άρχάς ή τά μέσα τοΰ κατά ΙΣΤ' 
αΐώνος, άφοΰ τό σύνολον τών κτερισμάτων έχρονολογήσαμεν περί τά 
μέσα τοΰ ΙΕ' αίώνος' παραμένει πάντοτε ή δυνατότης, δτι δ τάφος 
είχε κατασκευαστή διά τον παραμερισθέντα νεκρόν, δστις δεν θά άπε- 
κλείετο τότε νά ήτο δ ήγηθείς τοΰ άποικισμοΰ. Διά τό ξίφος όμως μέ 
τήν χρυσήν λαβήν, χρονολογηθέν περί τό τέλος τής ΙΣΤ' εκατονταετη
ρίδας καί πιθανώς περιελθόν κληρονομική) δικαιώματι εις τον νεκρόν 
βασιλέα μετά τοΰ όποιου καί ευρέθη, θά υπήρχε πάντοτε τό ενδεχόμε
νον δτι τό έφερέ ποτέ δ πρώτος οικιστής. Ενδεχόμενον είναι επίσης δτι 
είχε συνταφή μετά τοΰ παραμερισθέντος καί έτέ&η είς δευτέραν χρήσιν 
μετά τοΰ τελευταίου κατόχου τοΰ τάφου. 'Η μυκηναϊκή δμως έμφάνισις
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τοϋ ξίφους θά προϋπέθετεν, δτι τοΰτο δεν είχε κατασκευασθή εις 
την Κρήτην, επομένως οτι δεν ήλθε μετά τοΰ ηγουμένου τής αποι
κίας, άλλα κατεσκευάσθη βραδύτερον προς χρήσιν τοϋ βασιλέως 
κατά τά μυκηναϊκά πρότυπα, πολύ πιθανόν υπό επιχωρίων μεταλ
λουργών. Τόσον δμως το σχήμα όσον καί ή διακόσμησις των μυκη
ναϊκών ξιφών τών ορθογωνίων τάφων προήλθον από ά'μεσον εξέλιξιν 
τής κρητικής μεταλλοτεχνίας, ως τοΰτο επί μάλλον και μάλλον άποδει- 
κνύεται έκ τών ερχομένων εις φως νέων ευρημάτων. Ό δεσμός τής 
μητροπόλεως και τών αποικιών δεν έχαλαρώθη, άλλ’ ή εξάρτησις τού
των απ’ εκείνης δεν έσχεν ως επακόλουθον την απόλυτον ύποτέλειαν 
εις τό κεφάλαιον τής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ό Κρής αρχηγέτης, 
όπως καί οι διάδοχοί του, ήδύνατο νά εμφανίζεται φέρων όπλα καί 
σκευήν μικτήν, γνησίως κρητικήν καί τής νέας τεχνοτροπίας, ή οποία 
αφομοιώνει έπιτυχώς στοιχεία τά όποια ηϋρεν ή έλαβεν εις τό νεωστί 
άποκτηθέν έδαφος. Πιστός εις την μινωικήν θεότητα φέρει μέχρι τής 
νεκρικής κατοικίας του τον ιερόν λάβρυν, ή δέ εν τω τάφιρ σύντρο
φός του έχει πλησίον της την μικράν πηλίνην «αρρηφόρον», θεότητα 
ή λάτριδα. Καί από την έξέχουσαν, αλλά προφυλασσομένην, σκοπιάν 
τοΰ τάφου του δεν παύει νά άτενίζη προς τούς φίλους αιγιαλούς 
και μακράν προς την νότιον θάλασσαν, την θάλασσαν τής φιλτάτης 
μητρίδος.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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