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είναι ό δημιουργός τής θρησκευτικής εκείνης φιλοσοφίας, ήτις εκυριάρχησεν 
εν τε τφ χριστιανικφ, τφ ίουδαϊκφ καί τφ μωαμεθανικφ κόσμιρ επί 17 
δλους αιώνας, ως καί τό νεον εν τφ φιλοσοφικφ έργφ τοϋ Σπινόζα είναι 
οτι άνέτρεψε τό εργον τοΰ Φίλωνος.

Τοιοΰτον εν άδρομερεστάτη περιλήψει τό περιεχόμενον τοϋ παρόντος 
δίτομου συγγράμματος, δπερ, αποτελούν τό ά'ριστον καί διεξοδικώτατον εργον 
περί τοΰ Φίλωνος, είναι χρησιμώτατον, ου μόνον εις τον μελετητήν τής ιστο
ρίας τής φιλοσοφίας, άλλα καί εις τον θεολόγον καί τον ηθικολόγον καί τον 
κοινωνιολόγον καί τον θρησκειολόγον καί εις τον ιστορικόν εν γένει.

Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ2

Γεωργίου Α. Μέγα, Ή 'Ελληνική οικία. 'Ιστορική αυτής έξέλιξις και 
σχέσις προς τήν οίκοδομίαν άλλων λαών τής Βαλκανικής. Σελίδες 133 
μετά 18 πινάκων και 75 εικόνων εκτός κειμένουΕκδοαις Υπουργείου 
'Ανοικοδομήσεως, άρ. 37.

Ό συγγραφεϋς δυναται να θεωρηθή ως δ κατ’ εξοχήν ερευνητής τής 
λαϊκής κατοικίας οϋχί μόνον δια τήν Ελλάδα,· άλλα καί τήν Ελληνικήν χερ
σόνησον γενικώτερον. ’Έχει έκδώσει ήδη τάς Θρακικάς οικήσεις, τάς Θεσσα- 
λικάς οικήσεις, τάς οικήσεις τής Λήμνου, τήν Λαϊκήν κατοικίαν τής Δωδε- 
κανήσου. Ώς εκ των παραπομπών του φαίνεται, έχει άνεκδότους καί άλλας 
όμοιας εργασίας.

Εις τό υπό κρίσιν βιβλίον δ συγγραφεϋς μελετά κατά πρώτον τήν Ελλη
νικήν λαϊκήν κατοικίαν, εν συνεχεία δ’ ερευνά καί τάς κατοικίας τών πέριξ 
λαών, προς ας άναζητεΐ να διαπιστώση δμοιότητας ή διαφοράς. Εξετάζει 
άρκουντως εκτενώς τήν Βουλγαρικήν οικίαν, άκολοϋθως τήν Γιουγκοσλαβικήν 
καί έν τελεί τάς οικήσεις τών ’Αλβανών.

Ό κ. Μέγας είναι επιστημονικώς κατηρτισμένος καί πρακτικώς εξησκη- 
μένος ερευνητής ό'σον ίσως πολύ ολίγοι εν τφ προκειμένη) θέματι. Αί περι- 
γραφαί του είναι βραχεϊαι, άκριβεΐς καί στοχάζονται πάντοτε τών κυρίων 
χαρακτηριστικών. Είναι βεβαίως πάντοτε δ λαογράφος ερευνητής, άλλ’ έχει 
ήδη προσαποκτήσει καί τό μέγιστον ίσως μέρος τοϋ είδικοΰ όφθαλμοϋ τοϋ 
άρχιτέκτονος. Είναι δέ εύτϋχημα, δτι εις τό παρόν βιβλίον τά σχέδια έχουσιν 
εκτελεσθή, μερίμνη τοϋ 'Υπουργείου Άνοικοδομήσεως, υπό τοϋ κ· Σ. Σκέ- 
περς. Οϋτω τό βιβλίον παρουσιάζεται εξαιρετικώς άρτιον, πράγμα οϋχί σΰνη- 
θες εις τα τοιούτου είδους βιβλία, τά άπαιτοϋντα συνεργασίαν πλειόνων 
ειδικών.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Eros W 23
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Εις τάς θεμελιώδεις υποδιαιρέσεις τής νεοελληνικής οικίας προβαίνει δ 
συγγραφεύς βάσει τής στέγης και τής προσόψεως, όπου τοποθετούνται ή κυρία 
θΰρα καί ενδεχομένως το προστφον. Ουτο) διαιρεί το υλικόν του εις οικίας 
μέ αμφικλινή ή άετοειδή στέγην καί εις επιπεδοστέγους οικίας, ωσαύτως δέ 
εις στενομετώπους, δ'ταν έχωσι την πρόσοψιν εις μίαν τών στενών πλευρών 
καί εΰρυμετώπους, δ'ταν συμβαίνη τουναντίον· Δι’ επιμελούς παρακολουθή- 
σεως προσπαθεί νά ερμηνεύση, ως συμβαινοΰσας βάσει τών θεμελιωδών τού
των αρχών, τάς προσαυξήσεις εις χώρον καί επιζητεί νά ένταξη εις την μίαν 
ή την άλλην κατηγορίαν τούς απαντώντας τύπους λαϊκών κατοικιών.

Δεδομένου δτι δ συγγραφεύς επιζητεί νά φθάση εις καταγωγήν τής λαϊ- 
κής αρχιτεκτονικής εκ τής άρχαιότητος, καί δη τής απώτατης, αποτελεί κατά 
την γνώμην μου ατυχίαν τό γεγονός, δτι άπεφάσισε νά άποκλείση εκ τής 
μελέτης του τάς κυκλικάς καί κυρίως τάς καμπυλόγραμμους κατοικίας (σελ. 6 
καί 44). Είναι αληθές, δτι περιγραφικούς έχει ερευνήσει καί ταύτας αλλαχού 
(Θεσσαλικαΐ οικήσεις, σ. 10-16), άλλ’ εδώ ήτο δ τόπος νά αναλυθούν λεπτο- 
μερέστερον καί ως κατόψεις καί ως τρόπος οικοδομής (πάσσαλοι καί πλεκτή 
κατασκευή, λίθινα θεμέλια καί πλίνθοι, ξύλινοι σκελετοί καί έμφραξις εκ 
πλίνθων κ.ο.κ.). Τό γεγονός, δτι κατέχομεν έκ τής προϊστορικής εποχής ανά
λογους οικήσεις, καί δή έπιχωριαζούσας εις τά αυτά μέρη, καθιστά τήν 
τοιαύτην έρευναν ένδιαφέρουσαν. Έγώ δεν πιστεύω εις τό θεωρητικόν κατα
σκεύασμα στρογγύλη - ελλειψοειδής-τετράπλευρος κατοικία. Τό γωνιακόν κατα
σκεύασμα φαίνεται έξ ίσου άρχέγονον, τουλάχιστον ώς καί τά λοιπά, αν μή 
καί τό μάλλον άρχέγονον πάντων. Παντού έν Έλλάδι, από Μακεδονίας μέχρι 
Κρήτης, ήδη αϊ νεολιθικαί κατοικίαι εμφανίζονται ορθογώνιοι. Τοπικώς 
δμως καί λόγιο ειδικών συνθηκών εμφανίζονται σποραδικώς καί τά άλλα δύο 
σχήματα. Έκ τούτων ή μέν κυκλική καλύβη προσιδιάζει εις πάσαν εποχήν, 
τά δέ καμπυλόγραμμα οικήματα ανήκουν κυριώτατα εις τήν Μεσοελλαδικήν 
περίοδον (2000-1600 π.Χ.). Ό τελείως ωοειδής τύπος είναι σπανιώτατος, 
ίσως αποτέλεσμα εντελώς ειδικών συνθηκών. Δύο μόνον ασφαλή παραδεί
γματα γνωρίζομεν, τό τού Χαμαιζίου (Κρήτη) καί τό τού Ρηνίου (Θεσσα
λία) *· Ό κυκλικός ώσαύτιος τύπος θεωρώ, δτι μόνον ως σποραδική εξαίρεσές 
ύπήρξεν, ούχί δι’ ολοκλήρους συνοικισμούς. Τό περίφημον καταστάν «στρώμα 
τών κυκλικών κτισμάτων» τού Όρχομενού άπεδείχθη δτι είναι ούχί Νεολι
θικόν, αλλά τής πρώτης εποχής τού χαλκού, εγώ δέ προσεπάθησα νά απο
δείξω, δτι δεν πρόκειται περί κατοικιών, αλλά περί σιτοβολώνων1 2. Αί χρονι-

1 "Ορα Η. Hansen, Early Civilisation in Thessaly, 1933, σ. 101 -102 καί 
σημ. 41.

2 B.C.H., 70, 1946, σ. 337 έξ., ένθα καί λόγος περί κυκλικών καί καμπυλοσχή- 
μων κτισμάτων.
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κώς τελευταΐαι άνασκαφαί τής Μακεδονίας, αί όποΐαι έδημοσιεΰθησαν ακρι
βώς μέ την έναρξιν τοϋ τελευταίου πολέμου \ απέδειξαν ως συνήθη τρόπον κα
τασκευής τών παλαιοτάτων κατοικιών τής περιοχής (αϊτινες είναι ορθογώνιοι) 
λίθινα θεμέλια καί εντός αυτών πεπηγμένους πασσάλους ως σκελετόν πλη- 
ροΰμενον δΓ ωμών πλίνθων. Εις ή καί περισσότεροι πάσσαλοι έκτος τών 
θεμελίων καί παρά ταϋτα, ερμηνεύονται ως υπόστεγα, οπού, κατά τά παρα- 
τηρηθέντα οργανικά λείψανα, έκειτο τό μαγειρείου. Ό προϊστορικός αρχαιο
λόγος περιμένει ενταύθα βοήθειαν, τουλάχιστον δι’ άπλδς αναλογίας (έξάρ- 
τησις είναι δύσκολον να άποδειχθή), παρά τοΰ λαογράφου. ’Άλλοτε, διά νά 
ερμηνευθοϋν τά καμπυλόγραμμα κτίσματα τής προϊστορικής Ελλάδος, άνε- 
ζητοϋντο άναλογίαι σημεριναί εκ Γαλικίας ή εξ Άστουρίας. Σήμερον παρα
πέμπουν έπ’ ευκαιρία εις Νεολληνικά παράλληλα, δσοι έτυχε νά γνωρίσουν 
τινά έξ αυτών1 2 3. Διά τοϋτο νομίζω δτι είναι αισθητή ή έλλειψις λεπτομερούς 
πραγματείας καί τών πρωτογόνων μή γωνιωδών οικημάτων εις έν βιβλίον 
ειδικόν καί παρ’ άναμφισβητήτου ειδικού γραφέν, ως είναι τό παρόν πόνημα 
τοϋ κ. Μέγα. Σήμερον 6 προϊστορικός αρχαιολόγος περιμένει από τον λαο- 
γράφον σημαντικωτάτην βοήθειαν. Άπόδειξις είναι, δτι οί κυκλικοί σιτο
βολώνες (ρογοί εν ’Αρκαδία—ή λέξις είναι αρχαία—καί κουφίνες έν Θεσσα
λία) διατηρούνται καί μέχρι σήμερον, ως μας διδάσκει 6 κ. Μέγας εις τάς 
Θεσσαλικάς οικήσεις8.

"Ολαι αί περί τής λαϊκής κατοικίας έργασίαι τοΰ κ. Μέγα θά παραμεί
νουν ως έργα μονίμου αξίας, δεδομένου δτι άποτελοϋσιν ενσυνείδητον καί 
έπιστημονικώς άπηκριβωμένην συναγωγήν τής πρώτης ύλης. Είναι τό αντί
στοιχον προς τάς δημοσιεύσεις τών αποτελεσμάτων τών άνασκαφών έν τή 
αρχαιολογία, περί τών οποίων δ Wace εν τφ τελευταίφ βιβλίφ του λέγει: 
«Αί περί τών άνασκαφών έκθέσεις είναι διαρκούς αξίας. Είναι τφ ό'ντι τά 
αντίστοιχα τών αρχικών χειρογράφων, προκειμένου περί τοΰ κειμένου αρχαίου 
τίνος συγγραφέως, ένφ αί πραγματεΐαι καί μελέται δύνανται νά παραλληλι- 
σθοϋν προς τάς υποσημειώσεις τών σχολιαστών, οϊτινες ένίοτε δεν συμβαίνει 
νά συλλάβουν την έννοιαν ενός συγγραφέως καί έπιζητοΰσι διά τούτο νά 
διορθώσωσι τό κείμενον4». Ούτω καί ένταΰθα τό θεωρητικόν μέρος τοΰ 
βιβλίου τοϋ κ. Μέγα φυσικόν είναι νά ύπόκειται εις αμφιβολίας ή άντιρρή-

1 W. A. Heurtley, Prehistoric Macedonia, Cambridge 1939.
2 Gnomon, 4, 1928, σ. 125, περί τών παραλλήλων Άστουρίας καί Γαλικίας. 

Hansen, έ.ά., είκ. 19 (σ. 40), καλΰβη στρογγυλή έκ Θεσσαλίας. Archaeology, 
Summer 1948, σ. 96-97, οικία έκ Γραβιάς έκ ξυλοπλέγματος καί πηλόχριστος.

3 "Ορα τήν μνημονευΟείσαν μελέτην μου Greniers de l’Helladique Ancien, 
BCIl, 70 σ. 343-344.

4 A. Wace, Myceme, Princeton 1949, σ. 139.
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σεις η και διαφωνίας· Λεπτομερής συζήτησις των πορισμάτων τού συγγρα- 
φέως, καθ’ α ή αρχαία Ελληνική οικία, και δή κα'ι ό τύπος τοΰ Μυκηναϊ
κού μεγάρου καί τής παστάδος, διατηρούνται μέχρι σήμερον εν τή λαϊκή αρχι
τεκτονική, θά ύπερέβαινε κατά πολύ τήν ζητηθεΐσαν εκτασιν τοΰ παρόντος 
σημειώματος. Κεφαλαιωδώς μόνον θά τονίσωμεν τά ακόλουθα: "Οσον καί 
αν είναι επαινετή ή πρόθεσις τού συγγραφέως, όπως απόδειξη εύρεϊαν τήν 
διατήρησιν τής αρχαίας παραδόσεως, δεν δύναται νά λεχθή ότι ούτω φαίνε
ται νά συμβαίνη. ’Ίσως μεμονωμένα σημεία άποδειχθώσι βραδύτερον ως 
συναπτόμενα προς τήν αρχαιότητα. ’Αλλά τό ζήτημα τής κατοικίας, άνήκον 
εις τάς θεμελιώδεις, αλλά καί στοιχειώδεις εμφανίσεις τής ανθρώπινης προό
δου, είναι διά τούτο εν των δυσκολωτέρων.

Ό κ. Μέγας στηρίζεται εις τό βασικόν βιβλίον τού Franz CEImann, 
Haus und Hof im Altertum (1927) προς γενικήν εκφρασιν τής θεωρίας 
του. Πράγματι, κατά τήν δύσκολον ερευνάν τοΰ προβλήματος τής ανθρώπινης 
κατοικίας, έκαστος ερευνητής, δ άρχιτέκτων, δ αρχαιολόγος, δ εθνολόγος ή δ 
λαογράφος, βλέπουσι τό πρόβλημα κατά τά ίδια έκαστος κριτήρια. Ό CEImann 
έπειράθη νά πραγματευθή ριζικώς τό θέμα, λαβών ύπ’ ό'ψιν πάντων τών 
λαών καί πασών τών εποχών τήν αρχιτεκτονικήν1. Βασικόν κριτήριον εκλέγει 
δ CEImann τό σχήμα τοΰ οικιακού χώρου, βασικήν δ5 έξήγησιν τών τύπων 
δέχεται τάς κλιματολογικάς συνθήκας: Ή έπιπεδόστεγος οικία είναι γέννημα 
τών θερμών κλιμάτων, ή δε αμφικλινής τών ΰεκοδών (βορείων ή τροπικών 
άδιαφόρως). Τήν εξευρεθεϊσαν τυπικήν εξέλιξιν : στρογγύλη—γιονιώδης— 
μεικτή κατοικία (=ωοειδής καί αψιδωτή, εκ τού κεντρικού χώρου—ορθο
γωνίου—καί τών βοηθητικών—καμπυλογράμμων—άναπτυχθεΐσα), θεωρεί 
καί χρονικώς άναπτυσσομένην κατά τήν αυτήν σειράν. Ούτως όμως αποβαί
νει δογματικός. Είπον ήδη (καί ούτε δ πρώτος, ούτε δ μόνος είμαι), ότι έξ 
Ελλάδος τουλάχιστον, ήτις παρουσιάζει τον μέγιστον καί παλαιότατον συνεχή 
πολιτισμόν εν Εύροόπη, δεν βεβαιοΰται τό πράγμα.

'Ομοίως ό CEImann θεωρεί τήν οικίαν ως τον πυρήνα πάσης ά'λλης 
αρχιτεκτονικής μορφής. Καί τούτο όμως είναι αξιωματικόν. Πρέπει νά γίνη 
ίσως διάκρισις μεταξύ τής λαϊκής οικίας καί τού ανακτόρου ή τού μεγάρου 
τών προκρίτων. Διά τά τελευταία δ πολύς Koldewey ύπεστήριξεν, ότι κατά
γονται εκ τού αρχικού οχυρωματικού περιβόλου, τοΰ φέροντος πύλην, συνο- 
δευομένην υπό δύο πυργοειδών κατασκευών. 'Ολόκληρος ή Άσσυροβαβυλω- 
νιακή αρχιτεκτονική ήρμηνεύθη κατ’ αυτόν τον τρόπον. Ούχί λοιπόν τό 
κλίμα, άλλ’ ή ανάγκη τής ασφαλείας ύπήρξεν ενταύθα δ θεμελιώδης παρά
γων, εφ’ φ καί διαφέρουν ακόμη αί αρχοντικοί κατοικίαι τών σημερινών 
Ίρακηνών ’Αράβων από τάς τών λοιπών συνανθρώπων των.

1 ΓΙρβλ. τήν κριτικήν τοΰ Ο. R e ιι t h e r, Gnomon, 4, 1928, σ. 124- 127.
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"Οτι το κλίμα είναι θεμελιωδέστατος παράγων είς την άνάπτυξιν της 
κατοικίας, γνώμη την οποίαν δικαίως έγκολποϋται καί δ κ. Μέγας, πρέπει 
νά θεωρηθή άναμφισβήτητον. Τό κλασσικώτερον ίσως παράδειγμα παρέχει 
ό παμπάλαιος πολιτισμός τής Μεσοποταμίας (εξ Αίγυπτου στερούμεθα σχεδόν 
πλήρως οικημάτων τής παλαιοτάτης περιόδου και μόνον από τοϋ Μεσαίου 
Βασιλείου έχομεν επαρκή λείψανα συνοικισμών). Άπό των οικιών τής παμ- 
παλαίας πόλεως Σουρουπάκ, «ήτις ήτο ήδη γηραιά, δταν έγινεν δ κατακλυ
σμός», μέχρι τών οικιών τής νεοβαβυλιονιακής περιόδου τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος, 
δπότε ή Βαβυλών πίπτει διά τών Περσών, δ τόπος τής οικίας παραμένει 
αμετάβλητος'. Θεμελιώδης παράγων υπήρξε τό κλίμα, τοϋ δποίου τό θέρος, 
διάρκειας 8 μηνών κατ’ έτος, είναι εις ωρισμένους μήνας αυτόχρημα άνυπό- 
φορον, άφοΰ ή θερμότης υπό τον ήλιον φθάνει μέχρις 60 βαθμών. Αί συν- 
θήκαι αϋται έδημιουργησαν τύπον εϋρυμετώπου οικίας, τής δποίας οϊ κύριοι 
χώροι ανοίγονται πάντοτε προς Βορράν επί μιας κεντρικής αυλής, ήτοι επί 
τοϋ μέρους δπόθεν δεν δύναται να είσέλθη δ ήλιος καί δπόθεν πνέει δ δρο
σιστικός άνεμος. Εκεί πρέπει ή πρόσσψις νά είναι όσον τό δυνατόν πλατεία, 
διά τοΰτο ή οικία γίνεται εϋρυμέτωπος. Είς ωρισμένους μάλιστα χώρους τοϋ 
ανακτόρου τοϋ Ναβουχοδονόσορος βλέπομεν καί τά πρώτα στοιχεία τοϋ 
Λιβάν, ήτοι τοξωτής στοάς, ήτις ανοίγεται προ τής προσόψεως τής οικίας 
πάντοτε προς Βορράν. Συμβαίνει δηλαδή τό αυτό, δπερ βλέπομεν είς τον 
τύπον τοϋ Μεγάρου παρ’ ήμΐν, αλλά κατ’ αντίθετον ακριβώς προσανατολι
σμόν, δεδομένου δτι πάντων σχεδόν τών Θεσσαλικών καί Μυκηναϊκών μεγά
ρων, παρατηροϋμεν δτι αί προσόψεις είναι κατά τό δυνατόν προς Νότον. 
’Έχω ωσαύτως τονίσει τό γεγονός, δτι ου μόνον τά ανάκτορα, αλλά καί ή 
λοιπή αρχιτεκτονική εν Κρήτη, δπου τό κλίμα είναι θερμόν, προσανατολί
ζονται κατά τον άξονα Βορρά - Νότου. Οί κυριώτατοι χώροι διαμονής, έφω- 
διασμένοι διά πολυθύρων καί στοάς, ανοίγονται ωσαύτως προς Βορράν είς 
τά ανάκτορα Φαιστού καί Μαλίων καί εις μέγαρα ως τό τοϋ Σκλαβοκάμπου1 2.

’Ήδη δμως είς τήν Βαβυλωνίαν επιδρούν καί άλλοι, ειδικής φύσεως 
παράγοντες, ως προς τήν διαμόρφωσιν τοϋ χώρου. Ή Κρήτη ήτο δενδρο- 
βριθής καί οί χώροι ήδύνατο νά στεγασθοΰν κατ’ αρέσκειαν. Εις τήν Βαβυ
λωνίαν δμως μόνον προσιτόν μέσον ήτο δ κορμός τοϋ φοίνικος. Τούτο ήγα- 
γεν εις τό αποτέλεσμα, τό δποϊον άριστα άντελήφθη καί διετύπωσεν ό

1 'Όρα Β. Meissner, Babylonien und Assyrien, 1, 286, εΐκ. 100-101. 
R. Koldewey, Das Wieder erstehende Babylon, 279 έξ., είκ. 235 - 236.

2 "Ορα τήν μελέτην μου Zur Orientierung der minoischen Arcbitektur, 
Proceedings of the First Intern. Congress of Prehist. and Protohistoric Scien
ces, Oxford 1934, a. 197 έξ, Τό μέγαρον Σκλαβοκάμπου : Άρχ. Έψημερίς, 1939 - 
1941 (έξεδόθη 1948), σ. 69 έξ.
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Στράβων1 : «Διό και ταΐς στέγαις έπί δυο πήχεις γην έπιτίθεσθαι, υπό δε 
τοϋ βάρους άναγκάζεσθαι στενούς μέν, μάκρους δε ποιεΐσθαι τούς οίκους, 
άπορουμένους μακρών μέν δοκών, δεομένους δε μεγάλων οϊκων διά τό 
πνίγος».

Πάντα ταϋτα τονίζονται διά νά καταδειχθή πόσον πολυμερές είναι τό 
πρόβλημα της γενέσεως της κατοικίας καί προς πόσας κατευθύνσεις δέον νά 
στραφή ή έρευνα, ϊνα συν τφ χρόνφ έξιχνιασθώσιν οι γενεσιουργοί παρά
γοντες τής οικίας εν έκάστφ τόπφ καί χρόνφ. Πάντως ούτοι άπέχουσι πολύ 
τής μιας καί μόνης ερμηνευτικής αρχής, ως ήθέλησε νά έφαρμόση τό πράγμα 
δ CElmann. Ό κλιματικός παράγων είναι άναμφισβητήτως σπουδαίος, 
πιθανώς ό σπουδαιότατος, άλλ’ όχι καί δ μόνος. 'II έρευνα τοΰ λαογράψου 
πρόκειται καί ενταύθα νά προαγάγη τά μέγιστα τό ζήτημα, δμοϋ μετά τοϋ 
ιστορικού, τοΰ άρχιτέκτονος καί τοΰ αρχαιολόγου.

Παρ’ ήμίν, δπου ποικιλώταται τύχαι καί παράγοντες ιστορικοί ήσκησαν 
μακραίωνας επιδράσεις, δέν είναι δυνατόν νά μη έσχον τά άποτελέσματά των 
επί τής αρχιτεκτονικής. Ιδού έν παράδειγμα: Έπ’ ευκαιρία μνείας προϊ
στορικών οικιών έκ Κρήτης καί Κυκλάδων, δ Έβανς παρετήρησεν ό'τι καί 
σήμερον εις απόκεντρα μέρη τής 'Αλβανίας συμβαίνει δ,τι καί εις τάς περι
πτώσεις εκείνας: Τό ισόγειον δηλαδή, λόγφ έλλείψεως ασφαλείας, ούδέν 
άνοιγμα παρουσιάζει, άλλ5 είναι προσιτόν έσωθεν διά καταπακτής καί χρησι
μεύει ως αποθήκη. Θύρα υπάρχει μόνον εις τό άνω πάτωμα, προσιτή διά 
κινητής κλίμακος, ήτις άνασύρεται την νύκτα 2. Κατά τάς περιόδους τήςάρχαιό- 
τητος, καθ’ ας ή γυνή καί ή ζωή γενικώς τής οικίας είναι άποκεκλεισμέναι 
έκ τού έξω κόσμου, ή κατοικία μορφοϋται άναλόγως μέ φώς καί αέρα έκ τής 
έσωτερικής αυλής καί χωρίς εύρέα ανοίγματα έξωτερικώς. Κατά τάς περιό
δους τοϋ απηνούς ζυγού τών κατακτητών, καθ' ας παν πολύτιμον έμψυχον 
καί άψυχον έπρεπε νά μή ύποπίπτη εις τό ασελγές ή τό άρπακτικόν βλέμμα 
τοϋ κατακτητοϋ, πρέπει νά έπέδρασαν ανάλογοι συνθήκαι καί έπί τής κατοι
κίας. Ό διαρκώς άποσυρόμενος ραγιάς εις τά ορεινότερα, τά άφορα καί τά 
στερούμενα πάσης ευκολίας μέρη, πρέπει νά διεμόρφωσεν άναλόγως καί τήν 
κατοικίαν του. Ό Μεσογειακός άνθρωπος πάλιν έσχε τάς συνθήκας τής ζωής 
έντελώς διαφόρους καί ή κατοικία του, μελετω’μένη καταλλήλως, θά δμιλήση 
τήν άνάλογον γλώσσαν.

Πάντα ταϋτα τά πολλαπλά προβλήματα θά άπαιτήσωσιν έρευναν μακράν 
καί δεικνύουν τήν πολυμέρειαν καί τό σύνθετον τοϋ προβλήματος τής κατοι
κίας. Πέραν δέ καί πάντων τούτων, αί στοιχειώδεις μορφαί τής κατοικίας 
είναι φυσικόν νά άναγεννώνται αυτομάτως, άνευ μεσολαβήσεως τοϋ ιστορικού

1 Στραβ., 15, 8, 10 (731).
“Sir A. Evans, Palace of Minos, II, a. 299.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:19 EEST - 34.211.113.242



Βιβλιοκρισία 359

παράγοντος. Πιστεύω διά τούτο, δτι δεν είναι ανάγκη νά βλέπωμεν απαραί
τητους την διαιώνισιν τού Μυκηναϊκοί μεγάρου εις στοιχειώδεις μορφάς της 
σημερινής Ελληνικής οικίας. Τό Μυκηναϊκόν μέγαρον, δπως τό βλέπομεν 
κυρίως εις τάς Μυκήνας καί την Τίρυνθα (κατ’ εμέ έδρας άμφοτέρας μιας 
μόνης δυναστείας), είναι ή τελείωσις τής εξελίξεως τοΰ βασιλικού ενδιαιτήμα
τος. Εις την απλήν του μορφήν είναι από τους στοιχειοίδεις τόπους κατοι
κίας καί ασφαλώς πολλοί κοινοί θνητοί κατιρκησαν εις μεγαροειδεϊς οικίας. 
Σήμερον δμως, οπότε κατέχομεν εκτεταμένα αρχιτεκτονικά ερείπια (Κοράκου, 
Ζυγουριές, κάτω πόλις Τίρυνθος καί κυριώτατα κάτω πόλις Άσίνης καί ή 
Μυκηναϊκή πολίχνη Μάλθι τής Μεσσηνίας, χωρίς νά άναφέρωμεν νησιωτι
κούς συνοικισμούς, ως τό Θερμί, Γουρνιά, Παλαίκαστρον κ.λ.π.), βλέπομεν 
δτι ή πραγματικώς λαϊκή αρχιτεκτονική δεν δόναται τόσον ευκόλως νά ύπα- 
χθή εις ένα καί δυο τύπους. Τό μεγαροειδές συγκρότημα άπαντά δπως δήποτε 
συχνόν, άλλ’ εις μορφήν άτυπον καί άρχέγονον. Είναι ορθογώνιος τύπος 
κατοικίας, διαιρούμενος εις δύο, άλλ’ άνευ κανόνων ως προς τήν θέσιν τής 
θύρας, τοΰ μεσοτοίχου, τής εστίας καί των τυχόν προσαυξήσεων τοΰ χώρου.

Έπι πλέον, τό ζήτημα τοΰ Μυκηναϊκού μεγάρου περιπλέκεται καί ως 
προς τό ζήτημα τής στέγης. Εις τά βορειότερα κλίματα φαίνεται πράγματι 
νά επικρατή ή κεκλιμένη στέγη. Τά επιχειρήματα τού Τσούντα, ως προς τά 
Νεολιθικά μέγαρα τής Θεσσαλίας, μοΰ φαίνονται πάντοτε ισχυρά. Αί νεώ- 
ταται ανακαλύψεις εν Βουλγαρία παρουσιάζουν τά αυτά αποτελέσματα, διότι 
άνεκαλύφθησαν περίεργα καί αξιόλογα πήλινα άπομιμήματα Νεολιθικών 
οικιών ορθογωνίων, μετά στέγης μονοκλινούς ή δικλινούς καί παραδόξων 
κυκλικών θυρών καί παραθύρων'. Προκειμένου δμως περί τού Μυκηναϊκού 
μεγάρου, αί έρευναι τοΰ Wace εν Μυκήναις κατέληξαν εις τό συμπέρασμα, 
δτι επρόκειτο περί διωρόφου ανακτόρου φέροντος επίπεδον τήν στέγην. Εις 
τό αυτό αποτέλεσμα κατέληξαν καί αί έρευναι τών Muller καί Karo, προκειμέ
νου περί ολοκλήρου τού συγκροτήματος τοΰ ανακτόρου τής Τίρυνθος 2.

'Υπό τοιούτους δρους τό ζήτημα τού προϊστορικού μεγάρου περιπλέκε
ται ήδη έν αυτή τή γενέσει του. Τό ζήτημα πάλιν τής αρχαίας Ελληνικής 
οικίας είναι έτι μάλλον πολύπλοκον. Θά έπρεπε νά έχωμεν πολύ περισσότε
ρον άρχαΐον υλικόν, καί δή έκ τόπων άποκέντρων, διότι μεγάλα κέντρα, ως ή 
Δήλος, ή ’Όλυνθος, ή Πριήνη, δεν θά άπεδείκνυον πολλά πράγματα, προκει-

1 "Ορα τό βιβλίον τοΰ κατά τόν τελευταϊον πόλεμον εξαφανισθέντος Αμερικα
νού James A. Gaul, The Neolithic Period in Bulgaria, 1948, όπερ έξεδόθη 
εις ατελή μορφήν έκ τών χειρογράφων του.

2 "Ορα τόν 25ον τόμον τοΰ British School Annual περί Μυκηνών καί 
τόν 3ον τόμον τοΰ Tiryns, ένθα πλήρης άναπαράστασις τής αυτόθι άκροπόλεως. 
Κατά τών ολίγων είσέτι οπαδών τής άετοειδοΰς στέγης, όρα Β 1 e g e n, The Roof 
of the Mycen. Megaron, AJA, 49, 1945, 35 εξ.
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μενού περί τού σχήματος τής σημερινής κατοικίας τοΰ Ελληνικού λαού εις 
χωρία καί απόκεντρους επαρχίας.

Πάντα τα ανωτέρω αφορούν εις τό νά παρουσιάσουν τό πολΰπλοκον 
τού προβλήματος τής κατοικίας. Ή συνθετική εργασία τού κ. Μέγα εν τούτιο 
αποτελεί έν μόνον βήμα. Πας τις θά ηύχετο, φυσικά, νά άποδειχθή ότι ό 
πυρήν τής θεωρίας του περί καταγωγής τής σημερινής κατοικίας έκ τής 
αρχαίας περιέχει όσον τό δυνατόν μεγαλΰτερον ποσοστόν αλήθειας. Αλλά τό 
κεφάλαιον τούτο, όπως εΐπομεν, αποτελεί τά σχόλια εις τό κύριον έργον τοΰ 
συγγραφέως, όπερ είναι ή επιστημονική συναγωγή τού πρώτου υλικού. Έν 
τούτιρ παρέσχεν υπηρεσίας πολυτίμους ήδη καί ή προσπάθεια αυτού, ήτις 
συνεχίζεται, αποτελεί τίτλον σοβαρόν διά την Ελληνικήν επιστήμην.

ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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