
23. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ

'Η περιοχή του κυρίου λιμένος τής Κνωσού καί τής νεκροπόλεως αύτοϋ 
παρά τάς έκβολάς του Καιράτου (νυν Κατσαμπα) ήρχισεν έκ νέου έρευνωμένη 
μετά την ύπ’ έμού άνάληψιν τής εφορείας άρχαιοτήτων Ηρακλείου κατά τδ 
θέρος του 1962. 'Η έξέτασις τής έπιφανείας του εδάφους έν συνεργασία μετά 
του πεπειραμένου άνιχνευτοϋ άρχιφύλακος του Μουσείου 'Ηρακλείου Χαραλ. 
Παπαδάκη καί ή συλλογή πληροφοριών έκ μέρους των κατοίκων τής περιο
χής, καί δή του φύλακος του άγροκτήματος τής Γεωργικής 'Υπηρεσίας 
Γ. Τσαγκαράκη, ώδήγησαν εις τήν παρατήρησιν μικρας λακκοειδοΰς κοιλότητος 
του μαλακού βράχου «κούσκουρα» έξωτερικώς του περιβόλου του κτήματος, 
βορείως τής θέσεως, ένθα παλαιότερον εΐχον άνακαλυφθή καί άνασκαφή οί 
τάφοι A, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ1. 'Υπετέθη άμέσως δτι ή κοιλότης ώφείλετο εις τήν 
καθίζησιν τής οροφής λαξευτού τάφου καί έπεχειρήθη κατά τδ θέρος του 1963 
ή άνασκαφή. 'Η εργασία σκαφής του τάφου τούτου διήρκεσεν ένα μήνα, υπήρξε 
δέ έξαιρετικώς έπικίνδυνος λόγω του μεγίστου βάθους του δαπέδου του θαλά
μου, άνακαλυφθέντος εις βάθος 9 περίπου μέτρων κάτωθεν τής σημερινής έπι
φανείας του εδάφους. 'Ο νέος τάφος έκλήθη Η.

Ό θάλαμος του τάφου (είκ. 1) έχει μήκος 5.60 μ. καί πλάτος 5.20, σώ
ζει δέ κεντρικόν λαξευτόν πεσσόν διαστάσεων 1.46x1.44, δστις συνεκράτει εί- 
σέτι μικρόν τμήμα τής οροφής. Ή είσοδος εύρίσκεται κατά τήν άνατολικήν πλευ
ράν καί έχει μέγιστον πλάτος 1.15 μ. στενουμένη προς τον δρόμον, έκλείετο 
δέ διά φράγματος άργών λίθων. Τό φράγμα εΐχε μέγιστον πλάτος 1 μ., έσώ- 
ζετο δέ μέχρις υψους 0.70 μ. Τό σχήμα του θαλάμου καί τής εισόδου ένθυμίζει 
ώρισμένους έκ των τάφων των Καλυβιών καί των θαλαμοειδών τάφων τών 
Μυκηνών. Έκ τμημάτων τής οροφής διατηρουμένων δυτικώς του πεσσού και 
εις τάς γωνίας τής ανατολικής πλευράς προκύπτει δτι αυτή εύρίσκετο εις ύψος

1 Οί τάφοι Α καί Β, άνακαλυφθέντες ό μεν πρώτος τυχαίως, ό δέ Β διά της περαι
τέρω έξετάσεως τοϋ εδάφους άνεσκάφησαν διά πιστώσεως τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας. 
Οί τάφοι Γ, Δ, Β, Ζ, άνακαλυφθέντες διά δοκιμαστικών τάφρων, άνεσκάφησαν διά πιστώ- 
σεως τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Διά τά σημαντικώτατα άποτελέσματα τών μέχρι 
σήμερον ερευνών βλ.τάς προκαταρκτικάς δημοσιεύσεις εις Κρητικά Χρονικά 6, 1952, σ. 9 έξ. 
Antiquity 28, 1954, σ. 211 έξ. ΠΑΕ 1953, σ. 299 έξ., ΠΑΕ 1954, σ. 369 έξ., ΙΙΑΕ 
1955, σ. 311 έξ. Έργον 1963, σ. 177 έξ., 1964, σ. 130 έξ. 111. London News 14.8.1965, 
σ. 32 έξ. Ή οριστική δημοσίευσις τοϋ συνόλου τών έπτά τάφων έκδίδεται ήδη ύπδ τής 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.
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Ε!κ. 1. Κάτοψις του τάφου Η.
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περίπου 2.45 μ. άνωθεν του δαπέδου. Το ύπέρθυρον, δπερ εύρίσκετο ολίγον 
χαμηλότερου, είχε καταρρεύσει.

Παρά την ε’ίσοδον (πίν. 155α), εύρέθη στηριζόμενον επί καταρριφθέντωυ 
λίθων τοϋ φράγματος δρθιον τό πώμα (1) μικράς λάρνακος (2), ήτις έ'κειτο επί 
της μιας μακράς πλευράς αύτής παρά την ΝΔ. γωνίαν τοϋ θαλάμου1. Πλη
σίον τής λάρνακος εύρέθησαν δύο μόνωτα ποτήρια (8,17) καί μικρόν όκλά- 
ζον ζώον έκ φαγεντιανής (7). Μία άλλη λάρναξ (3) εύρέθη συντετριμμένη 
δυτικώς τοϋ πεσσού (πίν. 155β), βορείως δέ αύτής εις τρίωτος άμφορεύς «ανα
κτορικού» τύπου (4), εις ψευδόστομος άμφορεύς (4α), μία κύλιξ (4β) καί 
εις πήλινος τριποδικός βωμός (19). Μία άκόμη κύλιξ εύρέθη ύπό τά τεμάχια 
τής λάρνακος 3 καί δύο κοινά άωτα κύπελλα παρά τον τρίωτον αμφορέα. 'Υπό 
τον τριποδικόν βωμόν εύρέθη μικρόν πώμα λίθινου αγγείου. Πλησίον τοϋ πεσ
σού καί δυτικώς αύτοΰ εύρέθησαν δύο βάρη εις σχήμα βλήματος σφενδόνης 
(16, 18), δύο χαλκοί ξυροί (20) καί τμήμα κτενιού έξ έλέφαντος (22) μέ ανά
γλυφου παράστασιν σφιγγών. Πλησίον τής ΒΔ. γωνίας εύρέθη πυξίς έξ έλέ
φαντος (9) μέ θαυμασίαν παράστασιν συλλήψεως ταύρου καί μικρά όκτάσχη- 
μος άσπίς έπίσης έξ έλέφαντος (21). Βορείως τοϋ πεσσού έκειντο διαλελυ- 
μένα τμήματα τριποδικοΰ βωμοΰ έκ κονιάματος (15) καί δύο πήλινα σκεύη 
μετά ποδός, πιθανώς βωμίσκοι (12, 14) ως καί μόνωτον εόρύ χαμηλόν κύ- 
πελλον (13). Παρά την άνατολικήν πλευράν τοϋ πεσσού ίστατο εόρύ καί υψη
λόν κυλινδρικόν άγγεΐον έξ όφείτου (11), πλησίον δέ αύτοΰ εύρέθησαν κατε- 
σπαρμένα τεμάχια έκ τής γάστρας μιας πρόχου μέ άνάγλυφον διακόσμησιν 
άποφύσεων (5), τής όποιας άλλα τμήματα εύρέθησαν άνάμεικτα μέ τά τεμά
χια τής λάρνακος τής ΝΔ. γωνίας. Μέγας άριθμός μικρών ροδάκων έκ μάζης 
μέ κεντρικήν οπήν, έπιπέδων κατά την έτέραν πλευράν, εύρέθη τέλος προ τής 
εισόδου.

Ή διασπορά καί άνάμειξις τών τεμαχίων τής πρόχου καί τών περισσό
τερων άγγείων ώς καί ή άνεύρεσις τοϋ πώματος τής μιας λάρνακος μακράν 
αύτής, ή θέσις τών λαρνάκων, ή αταξία τών άνθρωπίνων λειψάνων (τρία κρα
νία ήσαν παρά την είσοδον καί οστά διαλελυμέυα έκειντο έκτος τών λαρνάκων 
εις διάφορα σημεία τοϋ θαλάμου), δεικνύουν δτι ό τάφος εΐχεν οχι απλώς δια- 
ταραχθή κατά νεωτέρας ταφάς, αλλά συληθή. Ή σύλησις Ιγινεν άσφαλώς κατά 
τήν αρχαιότητα προ τής καταρρεύσεως τής οροφής τοϋ θαλάμου.

Τμήμα τοϋ δαπέδου μεταξύ τοϋ πεσσού καί τής νοτιάς πλευράς τοϋ θα
λάμου είχε χρωσθή μέ ζωηρόν, κυανοΰυ χρώμα, δπερ είχε τεθή άπ’ ευθείας

1 Εις τήν κάτοψιν τοϋ τάφου (είκ. 1) έχουν τεθή έντός κύκλου οί αριθμοί τών αντι
κειμένων, άτινα εύρέθησαν διαλελυμένα- δ κύκλος δηλοϊ τήν θέσιν εύρέσεως τών τεμαχίων. 
Τομή θά παρασχεθή είς τήν οριστικήν δημοσίευσιν.
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επί του μαλακού βράχου. Τμήμα του κεχρωσμένου δαπέδου έξήχθη διά γύ
ψου καί μετεφέρθη εις το Μουσείου 'Ηρακλείου, άλλ’ ή χημική άυάλυσις τοΰ 
χρώματος δεν εγινεν ακόμη. 'Η χρώσις ήτο ανάλογος προς την σωθεΐσαν επί 
τής οροφής του Τάφου -'Ιεροϋ τής Κνωσού (ήτις κατά τον Evans έσυμβόλιζε 
τον ουρανόν, δπου μετέβη ό νεκρός, PM IV, σ. 974-5), άλλά καί προς την 
χρώσιν του βωμού έκ κονιάματος τοΰ παρόντος τάφου καί σειράς βωμών καί 
θυμιατηρίων τοΰ τάφου Β (Κρητικά Χρονικά 6, 1952, σ. 13).

Παρετηρήθη δτι τό δάπεδον τοΰ θαλάμου έκαλύπτετο μέ στρώμα λεπτοΰ 
χώματος («λασπωσιάς») σχηματισθέντος, ώς καί είς άλλας άναλόγους περι
πτώσεις βαθέως κειμένων τάφων, ύπό τοΰ όμβριου υδατος, δπερ διαποτίζον 
τον ύπερκείμενον όγκον τοΰ βράχου κατεστάλαζεν είς τον τάφον παρασΰρον 
καί μικράν έκάστοτε ποσότητα χώματος. (Αυτός είναι ό λόγος τής κανονι
κής καί βαθμιαίας ύψώσεως τής στάθμης ώρισμένων τάφων τών Μυκηνών 
καί οχι ή πτώσις τμημάτων έκ τής οροφής καί τοΰ τοιχώματος, ώς ύπέθετεν 
ό A. Wace, Ch. Tombs, σ. 78.)

Μ ετά τήν άνασκαφήν τό δάπεδον ήρευνήθη έκ νέου καθ’ δλην την έ'κτα- 
σιν αύτοΰ διά τό ένδεχόμενον ΰπάρξεως λάκκου ώς οί παρατηρηθέντες είς άλ
λους τάφους καί χρησιμεύοντες δι’ ιδιαιτέρας ταφάς ή διά τήν άπόκρυψιν πο
λυτίμων άντικειμένων. Ή ερευνά αυτή, ώς καί έτέρα γενομένη είς τό άνασκα- 
φέν τμήμα τοΰ δρόμου, προ τής εισόδου, άπέβη άρνητική.

Άναμείξ μέ τούς πεσόντας έκ τοΰ φράγματος λίθους άνευρέθησαν δύο 
θυμιατήρια (10, 10α). Έξωτερικώς είς τήν ΝΔ. γωνίαν τοΰ δρόμου καί είς 
ΰψος 1.90 μ. άνωθεν τοΰ δαπέδου εύρέθη εν ακόμη θυμιατήριον καί εις ψευ- 
δόστομος άμφορεύς (10 β, γ) ώς καί εν μεμονωμένου κρανίου άνευ άλλων οστών. 
’Έναντι αύτοΰ παρά τήν βορείαν πλευράν τοΰ δρόμου καί είς τό αύτό ΰψος εύ- 
ρίσκοντο δύο λίθινα άγγεΐα (23, 24). Τά άντικείμενα ταΰτα ώς καί τό κρα
νίου έξήχθησαν έκ τοΰ θαλάμου κατά μίαν τών νεωτέρων ταφών (πβ-WACE, 

Ch. Tombs, σ. 130, 134) ή πιθανώτερον, κατά τήν τελικήν σύλησιν. "Οταν 
Ιγινεν ή διατάραξις, ό δρόμος εΐχεν έπιχωσθή μέχρις υψους 1.90 μ. παραμέ- 
νοντος πάντως ίκανοΰ χώρου διά νά είσέλθη τις ερπων είς τον θάλαμον διά τοΰ 
αρκούντως ύψηλοτέρου ανοίγματος τής εισόδου.

Είς τον χώρον τής εισόδου εύρέθησαν άκόμη, όμοϋ μέ τούς λίθους τοΰ 
φράγματος, λεκάνη, πήλινος βωμίσκος μετά ποδός, χαμηλόν, μόνωτον κύπελ- 
λον καί άκόσμητον θολωτόν πώμα κάλπης πιθανώς γεωμετρικών χρόνων 
(τοϋτο θά άπετέλει ενδειξιν περί τοΰ χρόνου τής συλήσεως). ’Επί τοΰ δαπέδου 
τοΰ δρόμου, είς τήν ΝΔ. γωνίαν αύτοΰ, εύρέθησαν όμοΰ μετ’ άνθράκων καί μι
κρών τμημάτων έλέφαντος δύο λεπτά χρυσά έλάσματα μέ γλωσσοειδεϊς έγκο- 
πάς είς τήν παρυφήν καί τμήματα άναλόγων χρυσών άντικειμένων (πίν. 160γ). 
’Ανάλογου εΰρεσιν χρυσών ταινιών καί φύλλων είς τον δρόμον καί προ τοΰ
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στομίου έχομεν καί έκ των θαλαμοειδών τάφων των Μυκηνών (ΑΕ 1888, 
σ. 142, 145, 154).

'0 θάλαμος άπέδωσε προσέτι ψήφον χρυσήν εις σχήμα μικρού ρόδακος 
(πίν. 160γ), έλεφάντινον κομβίον, άμυγδαλοειδή ψήφον έκ κυανού στεατί- 
του, τρία βάρη εις σχήμα βλήματος σφενδόνης, μικρόν χρυσοΰν σφηκωτήρα 
(πίν. 160γ) καί τινα αντικείμενα άνήκοντα εις ζατρίκιον, πιθανώτατα παιδικόν, 
ήτοι δύο μικρούς κωνικούς πεσσούς έκ λίθου καί δύο έξ ελεφαντοστού ώς καί 
άστράγαλον μέ όπάς διαφόρου αριθμού εις έκάστην πλευράν (111. London 
News 14.8.65, σ. 33, είκ. 4). Τά μικρότερα έκ τών ώς άνω άντικειμένων εύ- 
ρέθησαν κατά τό γενόμενον προσεκτικόν κοσκίνισμα τών χωμάτων.

’Ιδιαίτερος λόγος πρέπει νά γίνη από τοΰδε καί προ τής οριστικής δη- 
μοσιεύσεως περί τής έλεφαντίνης άναγλύφου πυξίδας (πίν. 156 καί 157), ή 
όποια χωρίς άμφιβολίαν είναι έκ τών μεγάλων άριστουργημάτων τής μι- 
νωικής τέχνης. 'Η πυξίς, ύψους 0.092 μ. καί μεγίστης διαμέτρου 0.085 μ., 
άποτελεΐται έξ έλλειψοειδοΰς καί ελαφρώς κυρτού τμήματος όδόντος έλέφαν- 
τος — ώς π.χ. οί ύπό τού Ν. Πλάτωνος άνακαλυφθέντες εις Ζάκρον — τού 
οποίου ή φυσική, μικρά κοιλότης διηυρύνθη τεχνητώς. Προσετέθη πυθμήν, ώς 
δεικνύουν αί σωζόμεναι τέσσαρες όπαί παρά την βάσιν, διά τών όποιων διήρ- 
χοντο άσφαλώς μικροί ήλοι. 'Τπήρχεν επίσης πώμα, ώς δεικνύει έγκοπή παρά 
τά χείλη καί τέσσαρες όπαί (ών σώζονται δύο) χρησιμεύουσαι διά νά στερεώ
νεται μέ κλωστήν έπί τής πυξίδος τό πώμα, οπερ θά εϊχεν άνάλογον κεντρικήν 
οπήν.

Έπί τής κυλινδρικής έπιφανείας τής πυξίδος εχει παρασταθή μέ χαμη
λόν άνάγλυφον θαυμασία σκηνή. ’Ανδρική μορφή, ορατή έκ τών νώτων, φέ- 
ρουσα ζώνην μέ ιμάντα καί περίζωμα, τού οποίου διακρίνεται τό οπίσθιον 
τμήμα καί τό άνορθούμενον πτερύγιον, τρέχουσα άριστερά, στρέφει τήν κεφα
λήν όπίσω καί κατευθύνει διά τής δεξιάς κεκαμμένης δόρυ έναντίον ταύρου, 
οστις έξορμφ ογκώδης μέ συνεσπειρωμένην τήν ράχιν καί κεκλιμένην τήν κε
φαλήν, Δεξιά τού ταύρου (άριστερά εις τό ανάπτυγμα) διακρίνεται ό τοξοειδής 
θύσανος τής ούράς. 'Ο άριστερός βραχίων τού άνδρός είναι έπίσης κεκαμμένος 
καί ορατός μόνον μέχρι τού άγκώνος1.

Δεξιώτερα «άκροβάτης» άνάστροφος σφίγγει διά τών βραχιόνων κεκαμ- 
μένων χιαστί τά κέρατα τού ταύρου καί αίωρεΐται μέ τούς πόδας εις τον άέρα.

1 Τό κάτωθεν τοϋ δεξιού βραχίονος τοϋ άνδρός καμπυλόγραμμον άντικείμενον είναι 
δυσερμήνευτον. Δεν άποκλείεται νά πρόκειται περί βράχου, καίτοι διά τοϋ άναγλύφου και 
τοϋ σχήματος διακρίνεται έν μέρει τών λοιπών βράχων. Θά ήδύνατο ίσως νά ύποτεθή δτι 
είναι δίκτυον ή ύφασμα κρατούμενον διά τής άριστεράς μή φαινομένης χειρός. Δέν είναι 
ίσως τυχαΐον δτι άνάλογον άντικείμενον διακρίνεται καί πλησίον τής χειρός τοϋ ετέρου 
φεύγοντος άνδρός, βλ. σημ. είς σ. 194."Ισως ήσαν τεμάχια έρυθροϋ υφάσματος.

13
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Ούτος φέρει περίζωμα πίπτον υψηλά, λόγω τής άναστρόφου θέσεως, μεταξύ 
των μηρών, ζώνην μέ Ιμάντα καί, κατά τον καρπόν τής άριστεράς χειρός, 
ψέλιον. 'Η αριστερά άκρα χειρ είναι συνεσφιγμένη εις γρόνθον. Τής δεξιάς 
είναι ορατός μόνον ό βραχίων μέχρι τοϋ άγκώνος. ’Από του τραχήλου κατα
πίπτουν δύο καμπυλούμενα άντικείμενα δηλοΰντα άσφαλώς τάς γνωστάς έξ 
άλλων παραστάσεων ομάδας πλοκάμων.

’Αριστερά τής πρώτης μορφής μέ τό δόρυ υπήρχε καί άλλη ανδρική μορφή 
έλλιπώς σωζομένη. Αυτή ετρεχεν επίσης άριστερά ύψοΰσα καί κάμπτουσα τήν 
άριστεράν χεΐρα. 'Ο άνήρ ούτος φαίνεται ότι δεν έφερε δόρυ, εις δέ τό ανάπτυγμα 
(πίν. 157) παρεστάθη άπλώς χειρονομών1. Ούτος ήτο ορατός κατ’ ενώπιον, 
ώς δεικνύει κυρίως τό περίζωμα, τό όποιον πίπτει εις δύο επαλλήλους παρυ- 
φάς μεταξύ των μηρών φαίνεται επίσης τό οπίσθιον τμήμα του περιζώματος 
άπολήγον εις πτερύγιον, καί ή ζώνη μέ τον ιμάντα. Τοϋ άνδρός τούτου συν- 
επληρώθη τό έλλεΐπον πρόσωπον (’ίσως ύπέρ τό δέον όμοιον προς τό τοϋ συν
αδέλφου αύτοΰ), ολόκληρος ή δεξιά χειρ, ή άριστερά άκρα χειρ καί ό άριστε- 
ρός μηρός.

'Η όλη σκηνή εκτυλίσσεται προ βραχώδους τοπίου καταλαμβάνοντας ολό
κληρον τό βάθος τής παραστάσεως, καί, ώς φαίνεται εις τό άνάπτυγμα, πλαι- 
σιοϋται υπό δύο φοινίκων, τών οποίων παριστάνονται οΐ εκατέρωθεν καταπί- 
πτοντες ξηροί κλάδοι. ’Άνωθεν τής σκηνής ίπταται πτηνόν τοϋ τύπου τών 
υδροβίων.

Τμήματα τής παραστάσεως συνεχίζοντο έπί τών πλευρών τοϋ πώματος 
καί τοϋ πυθμένος. Οΰτω ελλείπουν τά άνώτερα τμήματα τών φοινίκων, ή μία 
πτέρυξ τοϋ πτηνοΰ, οί πόδες καί τμήμα τοϋ σώματος τοϋ ταύρου καί άνά εις 
άκρος πούς τών εΐκονιζομένων άνθρωπίνων μορφών. Οΐ παριστώμενοι κατά 
τήν όπισθίαν πλευράν τής πυξίδος βράχοι καί φοίνικες, έλλιπώς σωζόμενοι, 
συνεπληρώθησαν ίσχυρώς, άλλά μετά μεγίστης πιθανότητος.

Ούδεμία άμφιβολία ύφίσταται ότι τό μοναδικόν άντικείμενον τοΰτο πα- 
ρήχθη τό άργότερον κατά τούς ΤΜ ΙΒ χρόνους ήτοι κατά τό α' ήμισυ τοϋ 
15ου αΐώνος έν Κρήτη. Χαρακτηριστική είναι ή ζωηρά, έλευθέρα καί πολύμορφος 
κίνησις (άν μάλιστα ύποτεθή ότι έχομεν συμπύκνωσιν διαδοχικών

1 ’Ίσως ή άκρα χείρ, ήτις δέν σώζεται, έκράτει τό άπιοειδες άντικείμενον, οπερ δια- 
κρίνεται άνωθεν αυτής. Βλ. καί σημ. είς σ. 193. ’Ασαφές είναι καί τό παρά τήν κεφαλήν 
τοϋ ακροβάτου στρογγύλον άντικείμενον, ίσως κρωβύλος ή κόσμος τής κόμης. Τοΰτο, άν 
δέν άνήκη είς τό βάθος τής παραστάσεως, θά Ιδει νά παραβληθή μέ άνάλογον λεπτομέρειαν 
τής κόμης τής άναστρόφου μορφής έπί τοϋ ποτηριού τοϋ Βαφειοΰ. Προ τοϋ μετώπου τοϋ 
άκροβάτου ήμών διακρίνεται καί ό συνήθης πίπτων βόστρυχος.
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στιγμών άκοντισμοΰ καί συλλήψεως του ζώου)1, ή οποία καθίσταται σχεδόν 
περιστροφική μέ τήν κατ’ ενώπιον καί κατά τά νώτα τολμηρών άποψιν τών 
τρεχόντων άνθρώπων, επίσης δέ τολμηραί καί ίσως μοναδικαί είναι αί βρα
χύνσεις τών έπί μέρους μελών καί ή πιστή άπόδοσις του συμπλέγματος τών 
χειρών καί πλοκάμων του άκροβάτου προς τά κέρατα του ταύρου. 'Ο τρόπος, 
καθ’ όν ό πάλλων τό δόρυ κρατεί αυτό, δεικνύει άφ’ ετέρου οτι εύρισκόμεθα 
εις μίαν καλήν στιγμήν τής φυσιοκρατικής φάσεως τής μινωικής τέχνης, άν 
σκεφθώμεν πώς άντιμετωπίσθη τό πάντοτε δυσχερές διά τον μινωικόν καλλι
τέχνην θέμα τούτο εις άλλας περιπτώσεις (πβ. PM III, σ. 215-6, είκ. 146-7). 
Τόλμην καί φυσιοκρατικήν διάθεσιν δεικνύει καί ή προβολή τής σκηνής έπί 
ολοκλήρου του βραχώδους τοπίου, άντί τής συνήθους συμβατικής δηλώσεως 
τών βράχων εις στενάς ζώνας άνωθεν τής παραστάσεως καί κάτωθεν αύτής.

"Ολα τά παράλληλα εις τό σύνολον καί τάς λεπτομέρειας επιβεβαιώνουν 
τήν χρονολόγησιν. Ύφίστανται άναλογίαι προς τάς παραστάσεις τών ΤΜ ΙΒ 
ποτηρίων του Βαφείου (ΑΕ 1889, σ. 129 έξ. πίν. 9. Marinatos - Hirmer, 

Kreta und das myk. Hellas, σ. 118 εΐκ. 34), όπου επίσης ή σκηνή τής συλ
λήψεως του ταύρου (διά δικτύου) διαδραματίζεται εις τήν έξοχήν έν μέσω 
φοινίκων, καί ιδιαιτέρως ενθυμίζει ό ταύρος μας τούς ογκώδεις μέ χαμηλούς 
πόδας ταύρους τών ποτηρίων1 2 καί μάλιστα τον έφορμώντα καί συλλαμβανό- 
μενον άπό τά κέρατα, του οποίου ή μορφή μέ τήν καμπυλουμένην ράχιν καί 
τήν άνωρθωμένην ούράν διαφωτίζει πολύ τήν παράστασίν μας. Άλλ’ εις τά 
ποτήρια τού Βαφείου είναι βεβαίως ή παράστασις πλουσιωτέρα καί λεπτομε- 
ρεστέρα καί ίσως οί ευθείς καί άπλοι κορμοί καί κλάδοι τών φοινίκων μας καί 
ή έμφάνισις ενός υδροβίου πτηνού εις τήν ορεινήν σκηνήν μας προμηνύουν 
ήδη έν μέρει τάς σχηματικάς τάσεις τής «άνακτορικής» μινωικής τέχνης. Τό

1 Δέν δύναται νά άποκλεισθή δτι ή μορφή ή τρέχουσα πρώτη, άριστερά είναι αύτός 
ό βαλών τό δόρυ, επαναλαμβανόμενος κατά τρόπον άνάλογον προς τόν έφαρμοσθέντα είς 
τήν τοιχογραφίαν τής ταυρομαχίας PM III, σ. 213 είκ. 144. Είναι πάντως δύσκολον νά νοη
θούν αί έπί μέρους σκηναί της παραστάσεώς μας ώς σύγχρονοι καί πιθανώτερον πρόκειται 
περί διαδοχικών φάσεων. Ή ίλλειψις χρώματος δέν καθιστεί δυνατήν τήν διάκρισιν τοϋ γέ
νους τών άγωνιζομένων, είναι όμως πιθανώτερον καί λόγω τοϋ είδους τής σκηνής ότι πάν- 
τες είναι άνδρες, καίτοι ό Evans έπίστευεν ότι μία τών μορφών τών είκονιζομένων έπί τών 
ποτηρίων τοϋ Βαφείου είναι γυναικεία (PM III, σ. 182, IV, σ. 22).

2 Τοϋ ίδιου είδους είναι καί ό ταύρος τοϋ κρυστάλλινου πλακιδίου έκ Κνωσοΰ (ΡΜ 
III, σ. 109 έγχρ. πίν. XIX) μέ τόν ούδόλως διακρινόμενον λαιμόν καί τούς βραχυτάτους 
πόδας. 'Υπετέθη ότι οΰτω ήσαν πράγματι οί κρητικοί ταΰροι. ΓΙρβ. καί PM III, σ. 204 
είκ. 139 β καί σ. 231 είκ. 163. Αί γνωσταί έξ άλλων παραστάσεων (π.χ. έκ τής μνημονευ- 
θείσης τοιχογραφίας) άναλογίαι τών κεράτων πρός τό σώμα τοϋ ταύρου δεικνύουν ότι ό 
άπεικονιζόμενος έπί τής πυξίδος σχεδόν άμορφος όγκος άποτελεϊ ολόκληρον τό σώμα τοϋ 
ζώου καί όχι έν τμήμα αΰτοΰ.
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πτηνόν είναι λίαν άνάλογον προς το επί άργυροΰ κυπέλλου έκ Δένδρων 
(A. Persson, New Tombs, πίν. VI), ό δέ φοΐνιξ μέ τούς μάκρους καταπί- 
πτοντας κλάδους καί τον εύθύν, κεκλιμένον κορμόν, προετοιμάζει τον IΙΑ 
τύπον των φοινίκων τής κεραμεικής (Furumark, ΜΡ είκ. 38).

Καί άλλα στοιχεία δμως επιβάλλουν την υψηλήν — έν σχέσει προς την 
κεραμεικήν τοϋ τάφου · χρονολόγησιν τής πυξίδος μας. Αυτή προφανώς έμ- 
πνέεται άπο τήν μινωικήν τοιχογραφίαν των χρόνων τής άκμής. Αί μορφαί 
μας, αν τάς φαντασθώμεν όρθιας, θά έχουν περίπου τό ύψος των μορφών τών 
μικρογραφιών (PM III, σ. 210), τό δέ ένδυμα, τό αυτό μέ τό τών ποτηρίων 
του Βαφείου, καί γνησίως μινωικόν, μέ τήν χαρακτηριστικήν στενήν ζώνην, 
ή οποία σχηματίζει άνω έξέχοντα δακτύλιον1, τό πίπτον εμπρός περίζωμα μέ 
διπλήν παρυφήν (ασφαλώς άνωθεν αίδοιοθύλακος) καί τά έλαφρά υποδήματα, 
άτινα δηλοΰνται μέ τά έπιμήκη, λεπτά άκρα τών ποδών, είναι πολύ άνάλογα 
μέ τό ένδυμα καί τά υποδήματα τών μορφών τοϋ έκ Κνωσού «Toreador 
Fresco» (PM III, σ. 213 είκ. 144, σ. 217 είκ. 148, έγχρ. πίν. XXI). νΤέλιον 
ως ό άκροβάτης μας φέρει εις τον καρπόν ή μορφή αότ. σ. 215 εΐκ. 146 καί εις 
τον βραχίονα ή μορφή αύτ. πίν. XXI. Ή κόμμωσις τοϋ άκροβάτου ενθυμίζει 
έπίσης τάς έκτινασσομένας ομάδας πλοκάμων τής μεσαίας μορφής τής τοι
χογραφίας τής ταυρομαχίας, ενώ ό φέρων τό δόρυ καί ό παρ’ αύτόν έχουν 
κόμμωσιν βραχυτέραν ή άναδεδεμένην καί συγκρατουμένην επί τών ώμων.

’Αλλά καί ή δλη διάταξις τής σκηνής δεικνύει δτι αυτή προέρχεται έκ 
τών τοιχογραφιών καί οτι ίσως άναπαράγει μίαν συγκεκριμένην κνωσιακήν 
τοιχογραφίαν. Είναι χαρακτηριστικόν δτι μόνον εις τό άνάπτυγμα τής παρα- 
στάσεώς μας γίνεται σαφής ή πραγματική σύνθεσις αυτής, ή οποία προφανώς 
είχε προβλεφθή δι’ έπίπεδον καί δχι διά κυρτήν έπιφάνειαν. 'Η σύνθεσις έξα- 
φανίζεται έπί τής πυξίδος καί οί δύο φοίνικες, οί όποιοι κλείουν έκατέρωθεν 
τήν σκηνήν, έρχονται έπί τής κυλινδρικής έπιφανείας ό εις πλησίον τοϋ άλλου 
εις τήν όπισθίαν πλευράν, μένοντες ουτω άνευ νοήματος.

Σημαντική είναι ή πυξίς τοϋ τάφου Η Κατσαμπα καί διότι πλουτίζει 
τάς γνώσεις μας περί τών μινωικών ταυρομαχιών διά πρώτην φοράν παρου
σιάζεται εις αύτήν άνήρ ένοπλος1 2. 'Η χρήσις τών δπλων, τό βραχώδες το- 
πίον, ό τρόπος, καθ’ δν ό άκροβάτης σφίγγει τά κέρατα τοϋ ταύρου καί τον

1 Ή ζώνη εϊς τινας τών μνημονευομένων εύθύς κατωτέρω τοιχογραφικών παραστά
σεων ταυροκαθαψίων σχηματίζει δακτύλιον άνω καί κάτω, ένω έπί της πυξίδος μας μόνον 
άνω όπως εις τήν τοιχογραφίαν PM III, σ. 213 είκ. 144, σ. 214 είκ. 145, καί είς τό έγ
χρωμον άνάγλυφον τοϋ «Πρίγκιπος» PM II, 2 Frontispiece.

2 Ή παράστασις άνδρός πλήττοντος μέ τό έγχειρίδιον ταΰρον έπί λίθου έκ Θίσβης 
όρθώς θεωρείται άμφιβόλου γνησιότητος ΰπό τοϋ Κεννα, Cretan Seals, πίν. 21, 

άριθ. 1113.
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άκινητοποιεΐ, ή έλλειψις θεατών, πάντα ταϋτα δεικνύουν ότι ή σκηνή δεν έκ- 
τυλίσσεται εις τον άγωνιστικόν στίβον, άλλ’ εις τήν εξοχήν «in the rock- 
fringed glens of the country» (Evans, PM IV, σ. 39), εις μίαν κοιλάδα 
πλησίον τής Κνωσού ή άλλου, άνάλογον ’ίσως μέ το σημερινόν Βάϊ. ’Ασφαλώς 
λοιπόν δέν παριστάνεται ταυροπαιδιά του συνήθους τύπου, άλλα σύλληψις 
άγριου ή ήμιαγρίου ταύρου προοριζομένου διά τήν άρέναν καί τήν θυσίαν 
(πρβ. Fr. Ματζ, Πεπραγμένα Α' Διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου 1961, 
σ. 219). Δυνάμεθα να ένθυμηθώμεν καί τήν ύποστηριχθεϊσαν ύπό του A. Evans 

καί του Glotz άποψιν, δτι οί ταύροι έζων ελεύθεροι εις «ranches», δτι ή 
σύλληψις των δέν ήτο ευχερής καί αύτδς ήτο ό κύριος προορισμός τών μινωι- 
κών «cowboys», καί δτι αί ταυρομαχίαι ήρχισαν «par des prouesses dans 
les herbages de la plaine avant d’etre transporters dans 1’arene» (PM 
III, σ. 217, La civilisation egeenne, 1952, σ. 338).

Πρέπει νά παρατηρηθή επίσης δτι τό δόρυ τοϋ ταυρομάχου κατευθύνεται 
άκριβώς προς τήν κεφαλήν τοϋ ταύρου ώς εις τήν παράστασιν Θήρας λεόντων 
έπί έγχειριδίου έκ Μυκηνών (Fr. Ματζ, La Crete et la Grece primitive, 
σ. 156) καί εις τήν παράστασιν Θήρας κάπρου έπί λίθου εκ Βαφείου (PM IV, 
σ. 573, είκ. 551) καί δτι ή χρήσις τών δπλων κατά τήν προσπάθειαν συλλή- 
ψεως τοϋ ταύρου άποσκοπεϊ πιθανώς δχι μόνον εις τήν άμυναν έναντίον τοϋ 
επιτιθεμένου, έξηγριωμένου καί έπικινδύνου ζώου, άλλ’ ίσως καί εις τον τραυ
ματισμόν του, ώστε ό ταύρος νά έξαντληθή καί συλληφθή εύκολώτερον. Εις 
άλλας περιπτώσεις έχρησιμοποιεΐτο διά τήν σύλληψίν του δίκτυον (Βαφείο) 
ή σχοινίον, ώς δεικνύει κατά τήν ερμηνείαν τοϋ Evans παράστασις έπί 
κρυστάλλινου πλακιδίου έκ τοϋ «δωματίου τοϋ θρόνου» (PM III, σ. 109 εΐκ. 
61) καί - ίσως — έπί σφραγΐδος (αύτ. σ. 188, είκ. 132. Κεννα, Cretan 
Seals, πίν. 10, 247).

"Αν ή άνωτέρω παράστασις συλλήψεως ταύρου είναι μοναδική εις τήν 
καθόλου κρητομυκηναϊκήν τέχνην, ό τύπος, εις τον όποιον άνήκει ή πυξίς, εί
ναι γνωστός καί έξ άλλων δειγμάτων ΤΜ I - III χρόνων. Έν τμήμα μικράς 
έλεφαντίνης πυξίδος τοϋ είδους αύτοΰ μέ έγκοπήν διά τό πώμα καί μέ πρό
χειρον έγχάρακτον παράστασιν ίεροΰ καί γυναικών προέρχεται έξ 'Αγίας Τριά- 
δος (άριθ. Μουσείου 'Ηρακλείου 58). Τμήμα μικράς έλεφαντίνης πυξίδος πε- 
ρισυνελεγη τελευταίως καί έξ Άρχανών ύπό τοϋ Ί. Σακελλαράκη. ’Ανάλογος 
είναι καί ή ελλειψοειδής έλεφαντίνη πυξίς έκ θαλαμοειδούς τάφου τών Μυκη
νών με οπας καί άνάγλυφον παράστασιν άνθρωπίνης μορφής — λίαν όμοιας 
προς τό περίφημον άνάγλυφον τοϋ Πρίγκιπος έκ Κνωσοΰ - βαινούσης προς 
άριστερά καί άγούσης διά σχοινιού σφίγγα (ΑΕ 1888, σ. 156-157) καί έτέρα 
έκ τοϋ αύτοΰ τάφου μέ άναγλύφους άργοναύτας (αυτόθι). Αί δύο αύταί πυ
ξίδες κατασκευασθεΐσαι έκ τμημάτων όδόντων έλέφαντος είναι λίαν άνάλογοι
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προς την ήμετέραν και κατά το σχήμα καί τάς διαστάσεις, ή δέ δευτέρα δει
κνύει πώς ήτο 6 πυθμήν των πυξίδων του είδους τούτου, άποτελούμενος έκ 
τεσσάρων τεμαχίων συνδεομένων μεταξύ των καί μετά του κυλίνδρου δι’ ήλων. 
Έλεφαντίνας πυξίδας, μετ’ οπών διά την προσήλωσιν τής βάσεως, ΤΕ Ι-ΙΙ 
χρόνων, εχομεν καί έξ άλλων τάφων των Μυκηνών (A. Wace, Ch. Tombs, 
σ. 84, 85, εΐκ. 31). ’Ανάλογος είναι καί ή πυξίς έκ Θορικοΰ καί ή μετ’ άνα- 
γλύφων σπειρών καί φύλλων έκ Ροϋτσι — χρονολογούμενη περί τό 1500 
(Marinatos - Hirmer, Kreta und das myk. Hellas, σ. 233), τοιαύτη δέ 
πρέπει νά νοηθή καί ή άπεικονιζομένη εις χείρας κυρίας έπί τοιχογραφίας έκ 
Τίρυνθος (Tiryns II, πίν. VIII). Ή πυξίς μας κατατάσσεται άνευ άμφιβο- 
λίας μεταξύ τών παλαιοτέρων δειγμάτων τής ως άνω σειράς, ένω τά άλλα 
έλεφάντινα αντικείμενα, περί τών οποίων θά γίνη λόγος εις την οριστικήν δη- 
μοσίευσιν, καί κυρίως το κτένιον μετά σφιγγών, θά ήδύναντο νά άνήκουν 
καί εις τούς ΤΜ ΙΙΙΑ χρόνους. Άπετέλει έπομένως ή πυξίς κειμήλιον, ήδη 
παλαιόν κατά εκατόν περίπου έτη, όταν κατετέθη εις τον τάφον. Δεικνύει δέ 
τούτο ή έκ τού τάφου προελθοΰσα κεραμεική.

Πράγματι ούδέν οστρακον ΤΜ ΙΒ ή ΤΜ II χρόνων άνευρέθη εις τον τά
φον Η. Ή παλαιοτέρα κεραμεική άνάγεται εις τούς προχωρημένους ΤΜ III 
Α1 χρόνους. Οΰτω ό μέγας τρίωτος άμφορεύς (πίν. 158α), διατηρών τήν 
παράδοσιν του ((ανακτορικού)) ρυθμού, δεικνύει πλήρη σχηματοποίησιν τών 
φυτικών μοτίβων, τά όποια ένθυμίζουν κάπως τήν διακόσμησιν τού λουτήρος 
έκ τού «μεγάρου τής βασιλίσσης» (PM III, σ. 385 εΐκ. 256) καί τείνουν νά 
καταστούν έν συνεχές φολιδωτόν θέμα ώς έπί τριώτου έκ Ζαφέρ Παπούρας 
(ΡΤΚ σ. 27 εΐκ. 23). 'Ο ψευδόστομος άμφορεύς (4α) (πίν. 159α, δεξιά) 
ομοιάζει κατά τό σχήμα καί τήν διακόσμησιν μέ έ'να ψευδόστομον έκ Μυκη
νών, πρωίμων ΤΕ III χρόνων (πρβ. A. Wace, Ch. Tombs, πίν. XIX, άριθ. 6 
καί αύτ. σ. 36) καί μέ ένα ΤΜ ΙΙΙΑ ψευδόστομον άμφορέα έκ τάφου τού Μαύ
ρου Σπηλιού (BSA 28, 1926-7, σ. 272-3 εΐκ. 28). Χαρακτηριστικά είναι τά 
συγκεντρικά καμπυλόγραμμα τριγωνίδια καί αΐ ραβδώσεις (ΜΡ σ. 71). Σύγ
χρονα καί πιθανώς έργα τού αυτού έργαστηρίου φαίνονται τά δύο ώς άνω 
άγγεϊα ημών, χαρακτηριζόμενα έκ τής αυτής τεχνικής καί τού αυτού χρώμα
τος καί έκ κοινών διακοσμητικών θεμάτων.

Πολύ πλησίον τής ΤΜ ΙΙΙΑ1 φάσεως εύρίσκεται ή πρόχους μετ’ απο
φύσεων (πίν. 158β) ή τόσον όμοιάζουσα προς τήν σπονδικήν πρόχουν τού τά
φου Β (πρβ. Κρητικά Χρονικά 6, 1952, σ. 9 έξ. έγχρ. πίν. Α). ’Αλλά καί 
γενικώτερον όλη ή κεραμεική τού τάφου αποτελεί περίπου ένιαΐον σύνολον φθά- 
νον πιθανώς μέχρι τής πρωίμου ΤΜ ΙΙΙΑ2 φάσεως.

Αί σαρκοφάγοι (ή ύπ’ άριθ. 3 άπεικονίζεται εις τον πίν. 159β) δέν θά έδει 
να θεωρηθούν ώς κατερχόμεναι άναγκαστικώς κάτω τού ορίου τούτου, άφοΰ
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κατά τον Pendlebury έχομεν καί άλλας ΤΜ ΙΙΙΑ λάρνακας (Arch, of Crete, 
σ. 244) καί άφοΰ καί έκ του άνασκαφέντος ύπό τοϋ Doro Levi θολωτού τά
φου του Καμηλάρη προέρχεται λάρναξ μέ άνάλογον διακόσμησιν καθέτων καμ
πύλών (Annuario 39-40, 1961-2, σ. 34 είκ. 31) πιθανώς σύγχρονος προς 
το έκ του αύτοϋ τάφου πήλινον αλάβαστρον. Το θέμα της σαρκοφάγου 3 προ- 
ήλθεν ’ίσως, κατά την προσφυα παρατήρησιν τοϋ καθηγητοΰ Γ. Μυλωνά, 

έκ τοϋ έθίμου άναρτήσεως άποκοπέντων πλοκάμων εις τάς λαβάς της λάρ- 
νακος.

'Ο ψευδόστομος άμφορεύς ΙΟγ (πίν. 159 αριστερά), δλιγώτερον ραδινός 
καί άμελεστέρας τεχνικής τοϋ 4α, εύρέθη εις τον δρόμον καί ίσως είναι κατά τι 
νεώτερος τοϋ ετέρου. (Κατά τον Furumark, ΜΡ σ. 410, οί ρόμβοι έμφα- 
νίζονται κατά τούς ΤΜ ΙΙΙΒ χρόνους.) ' Η κύλιξ μέ ύπερυψωμένας λαβάς (πίν. 
160α, αριστερά) άπαντα ήδη κατά τούς III Α1 χρόνους (αύτ. είκ. 16, άριθ. 272, 
πρβ. καί άριθ. 273: III Α2 1). Μόνωτοι κύλικες ή ποτήρια μετά ποδός (πίν. 
160β) έμφανίζονται εις τον ΤΜ ΙΙΙα2 - πρώιμον ΤΜ ΙΙΙΒ συνοικισμόν τοϋ 
Χόνδρου Βιάννου (IIΑΕ 1957, πίν. 69β, 70β, πρβ. σ. 139) καί εις τούς 
συγχρόνους τάφους Σελλόπουλου (Κρητικά Χρονικά 11, 1957, σ. 332-4). 
Άλλ’ ομοιον σκεύος έ'χομεν ήδη εις ΤΕΙΙ-ΤΕΙΙΙΑ σύνολον έκ Δενδρών 
(A. Persson, New Tombs, είκ. 103, άριθ. 3, πρβ. σ. 95). Αί κύλικες καί 
ώρισμένα έκ τών μικρών άγγείων μας εΐχον άφ’ ετέρου τό παρατηρηθέν ύπό 
τοϋ Persson (αύτ. σ. 93) καί ύπό τοϋ Evans (ΡΤΚ σ. 72) επίχρισμα, 
τό οποίον άπέβλεπεν εις τό νά δώση την έντύπωσιν τοϋ άργύρου. Τά θυμια
τήρια καί οί βωμίσκοι μετά ποδός έκ τοϋ τάφου Η Κατσαμπα ομοιάζουν 
προς τά έκ Ζαφέρ Παπούρας (ΡΤΚ σ. 124 είκ. 118 άριθ. 32) καί Μαύρου 
Σπήλιου (BSA 28, 1926-7, πίν. XXII άριθ. XXI, 1 καί πίν. XXIII άριθ. 
XX 7 καί VII Β, 12). 'Τπάρχει έπίσης εν άβαθές λεκανίδιον μέ οριζόντιας 
λαβάς παρά τά χείλη καί έ'τερον μέ κάθετον στρογγύλην λαβήν ύπερέχουσαν 
τών χειλέων.

Παλαιότερον τής κεραμεικής καί πιθανώς σύγχρονον προς την άνάγλυ- 
φον πυξίδα είναι τό λίθινον άγγεΐον 11 (111. London News 14-8-1965, σ. 33 
είκ. 5), άνάλογον προς τό έξ ΤΜ ΙΒ οικίας τών Μαλίων (Mallia, Maisons 
II, πίν. L) καί έτι μάλλον προς εν άδημοσίευτον εύρεθέν έντός οικίας τής αυ
τής περιόδου έν Άμνισώ ύφ’ ημών. Ώς ή πυξίς οΰτω καί τό λίθινον άγγεΐον 
άπετέλουν άσφαλώς κειμήλια καί δέν θά ήτο ορθόν νά θεωρηθούν (παρά την 
μαρτυρίαν τής κεραμεικής) ώς έ'νδειξις κατασκευής καί πρώτης χρήσεως τοϋ 
τάφου κατά τούς ΤΜ ΙΒ χρόνους, δεδομένου μάλιστα ότι ή πυξίς δέν εύ
ρέθη έπί τοϋ δαπέδου, άλλ’ εις ύψος 0.25 μ. άνωθεν αύτοϋ. Έκ τών εύρεθέν- 
των εις τον δρόμον τό ύπ’ άριθ. 23 άνήκει εις αιγυπτιακόν τύπον τοϋ ’Αρχαίου 
Βασιλείου, άλλ’ άνευ τών συνήθως λαβών (πρβ. Vercoutter, Essai sur les
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relations, σ. 49 - 50 εικ. 3), το δέ ύπ’ άριθ. 24 εις νεοανακτορικον καί μετα- 
νακτορικόν τύπον, συγγενή δείγματα τοΰ οποίου προήλθον έκ Παλαικάστρου 
(The Unpublished Objects, I, σ. 134 εΐκ. 115), Παχυάμμου (Κρητικά Χρο
νικά 8, 1954, πίν. Η' εΐκ. 2) κ.ά.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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ΠίΝΑΞ 158 ΠΑΕ 1963. — 23. αναςκαφη κατςαμπα
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β. Σαρκοφάγος (άριθ. 3).

α. Ψευδόστομοι άμφορεΐς.
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α. Αί κύλικες 4β καί 2β.

β. Μόνωτα ποτήρια μετά ποδός.

γ. Χρυσαΐ ταινίαι, σφηκωτήρ καί ψήφος.
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