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ΟΙ ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΛΕΒΗΝΟΣ
ΚΑΙ Η ΕΞΕΑΙΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΡΥΘΜΩΝ

Μέχρι σήμερον συνεπεία τής έλλείψεως καλώς στρωματογραφημέ- 
νων άνασκαφών Ασαφής παρέμενεν ή έξέλιξις τής κεραμεικής τών προ- 
ανακτορικών έν Κρήτη χρόνων. Τό χρονολογικόν σύστημα τοϋ ’Αρ
θούρου Έβανς, τό όποιον διακρίνει χωριστός φάσεις έξελίξεως τής κε- 
ραμεικής διά τούς χρόνους τούτους, έπεκρίθη υπό τού Ιωσήφ Χατζι- 
δάκη, τοϋ "Ωμπεργκ και άλλων, οι όποιοι ύπεστήριξαν ότι δλαι αί φά
σεις αύταί είναι ούσιαστικώς σύγχρονοι καί δτι δέν υπάρχει έξέλιξις 
ρυθμολογική τής κεραμεικής, άλλα μόνον τοπικά εργαστήρια καί δια- 
φοραί ποιοτικαί. Ή αποψις αΰτη φαίνεται Αντίθετος πρός τόν εξελι
κτικόν χαρακτήρα τοϋ καθόλου μινωϊκοϋ πολιτισμού. "Αλλως καί μό
νον εκ τής παρακολουθήσεως τών σχημάτων έξάγεται δτι π. χ. ή πρό- 
χους τοϋ ρυθμού Βασιλικής άνήκει εις περισσότερον προκεχωρημένην 
βαθμίδα έν σχέσει πρός τάς πρόχους τού ρυθμού Κυπαρισσιού καί 
'Αγίου Όνουφρίου.

Αί άνασκαφαί τής Λεβήνος κατέδειξαν δτι δέν πρόκειται περί συγ
χρόνων ρυθμών ή περί ρυθμών έξελισσομένων έντός μικράς μεταβατικής 
περιόδου, ως ύπεστήριξεν ό καθ. Δόρο Λέβι καί τελευταίως 5 Palmer, 
καθ’ δσον δέν δύναται νά κληθή μεταβατική μία έποχή, ήτις σαφώς 
διακρίνεται είς πλείονας έπί μέρους φάσεις. Άντιθέτως έχομεν άρκούν- 
τως μακράν έξέλιξιν διακρινομένων ρυθμών. Έπιβεβαιοΰται οϋτω τό 
χρονολογικόν σύστημα τοϋ Έβανς, υπέρ τής άπολύτου παραδοχής τού 
δποίου έτάσσετο τελευταίως κυρίως δ Σαούλ Ούάϊνμπεργκ. Έν τού- 
τοις, ως είναι φυσικόν, τά νέα συμπεράσματα δέν άγουν είς Απόλυ
τον παραδοχήν τών Απόψεων τοϋ "Εβανς, ούτε είς πλήρη Ανατροπήν, 
άλλ’ είς διόρθωσιν αυτών καί μάλιστα έπί σημείων, τών όποιων την 
Αδυναμίαν είχε διαγνώσει αυτός ούτος δ Ανασκαφεύς τών Ανακτόρων 
τού Μίνωος.

Είς Λεβήνα Ανεσκάφησαν μέχρι σήμερον πέντε θολωτοί τάφοι έσω- 
τερικής διαμέτρου πέντε περίπου μέτρων, άνήκοντες είς συστάδας τά
φων μετά έξωτερικών δωματίων χρησιμευόντων διά τήν λατρείαν. Έκ 
τούτων ό σημαντικώτερος είναι 6 τάφος II είς θέσιν Γεροκάμπος, ό 
οποίος είναι έν Μεσαρμ δ μόνος μέχρι σήμερον γνωστός τάφος τής 
πρώτης πρωτομινωικής φάσεως. Τούτο ως καί τό πλήθος τών Αγγείων
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(άνω τών 700) επιτρέπει την εξαγωγήν άσφαλών συμπερασμάτων.
Οί εμφανιζόμενοι εις τόν τάφον II τής Λεβήνος ρυθμοί έχουν 

κατά στρώματα ώς άκολούθως: Εις τό βαθύτερον στρώμα απαντούν 
άποκλειστικώς οί ΠΜ I ρυθμοί Πύργου με στιλβωτήν διακόσμησιν γραμ
μών, δικτυωτών, πεταλούδων, καί 'Αγίου Όνουφρίου μέ διακόσμησιν 
γραπτήν δχι μόνον έρυθράν, άλλα καί λευκήν - κιτρινωπήν1. Τής τε
λευταίας αυτής σπανίας τάξεως απαντούν πολλά δείγματα. Ώς προς 
τά σχήματα συνήθης είναι ή «κυκλαδική» κυλινδρική πυξίς μετά πο- 
δών καί πώματος φέρουσα διακόσμησιν Πύργου. Τδ γνωστόν εκ Πύρ
γου, Κράσι καί σποραδικώς έκ Κυπαρισσιού καί Άρκαλοχωρίου1 2 μέγα 
άμφικωνικόν ποτήριον απουσιάζει. Εις τόν ρυθμόν 'Αγίου Όνουφρίου 
ανήκουν κυρίως άγγεία δίωτα μετά σφαιρικής γάστρας καί κυλινδρι
κού λαιμού3 καί σπανιώτερον ραμφόστομοι πρόχοι καί κύπελλα, ώς 
καί πλαστικά αγγεία (εν εις σχήμα χοιριδίου) καί πυξίδες μετά τρυπη
τών άποφύσεων, επίπεδοι περί τόν λαιμόν, κατά κυκλαδικά πρότυπα, 
(πβ. Zervos, L’ art des Cyclades, σ. 54, είκ. 6, 7, 8).

Κύπελλα μελανά άνευρεθέντα επ’ αυτού τού δαπέδου φέρουν κε- 
ρατοειδείς άποφύσεις, μοναδική δε είναι μία μεγάλη πυξίς μετά πώ
ματος καί λαβών4, αί δποίαι συνεχίζουν ύπονεολιθικάς παραδόσεις, 
προελθούσα επίσης έκ τού δαπέδου.

Τό άνώτερον στρώμα είναι τελείως διάφορον : άπαντά τώρα ό ρυθ
μός Βασιλικής εις τοπικήν παραλλαγήν (δείγματά του έχομεν καί 
έκ τών έξαπερικών καί χρονολογικώς νεωτέρων κτισμάτων). Άπαν- 
τώσι έπίσης σφαιρικαί πυξίδες μετά πώματος καί πυκνής χαρακτής δια- 
κοσμήσεως5 *, ήτις εμφανίζεται καί εις τά νύν τό πρώτον άπαντώντα 
λίθινα άγγείδια έκ πρασίνου στεατίτου 8, έπίσης δε σειρά μικρών μονο- 
χρώμων άγγείων, κυρίως προχοΐδια μετά έπιπέδου πυθμένος, 
τά γνωστά έκ Τραπέζας πώματα μετά λαβής ή δίσκοι προσφορών καί 
λοπάδες μετά ή ανευ προχύσεως. Ή φάσις αΰτη άντιστοιχεί πρός τήν 
ΠΜ II τού Εβανς7, γίνεται δέ νύν άκριβέστερον γνωστή, διότι σειρά

1) Πβ. διά τήν πρώιμον χρήσιν τής «Light or Dark» τεχνικής PM 1 σ. 
G2 - 3.

2) PM 1 είκ. 19 έναντι σελ. 59.
3) Πβ. τό έκ Κυπαρισσιού «Κρητικά Χρονικά, Ε' 1951, πίν. ΙΔ', είκ. 2,2.
4) Άπεικόνισίς της έδημοσιεύβη εις «London News» 6. 8. 60, σ, 226, 

είκ. 10.
®) Πβ. Annuario XIII-IV 1930 - 1 σ. 236, Zervos, L’ art de la Crete, 

σ. 145, είκ. 126, 127.
δ) Πβ. Vaulted Tombs πίν. XXXVIII 1051.
7) PM I είκ. 40. Διά τάς συγχρόνους «τραπέζας προσφορών» αϋτ. σ. 76

είκ. 43α, β.
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τεφρών αγγείων καί πυξίδων, ή οποία άπεδίδετο υπό τοΰ Ξανθουδί- 
δου είς την ΠΜ 18, άποδεικνύεται τώρα ΠΜ II. νΑλλως πάντες οί τά
φοι τής Μεσαράς αρχίζουν με την ΠΜ II φάσιν (μόνον είς Σαλάμι 
εύρέθησαν ΠΜ I τινά όστρακα) καί τό αυτό Ισχύει καί διά πάντας 
τούς τάφους τής Λεβήνος πλήν τοΰ τάφου II. Τούτο ευκολύνει την 
διάκρισιν τών εποχών. Σπανιώτατα άπαντά ή σπείρα, καί δή όχι γρα
πτή, άλλ’ Ανάγλυφος.

Τής επομένης ΜΜ Ια φάσεως τα Αντικείμενα εύρίσκονται εις πάν
τας τούς τάφους τής Λεβήνος είς τό αυτό καί ή ΠΜ II φάσις στρώμα, 
πλήν τού τάφου ΙΙα, είς τόν όποιον αί δύο φάσεις χωρίζονται μέ πυ
κνόν στρώμα άμμου, διά τού όποιου έκαλύφίίησαν αί παλαιότεραι (ΠΜ 
II) ταφαί. Ή φάσις ΜΜ Ια χαρακτηρίζεται έκ τού κυπέλλου μετά ή 
άνευ ποδός καί ταινίας φαιάς ή λευκής έπί φαιού είς τά χείλη9, τής 
«τσαϊέρας» μετά σωληνωτής διανοιγομένης προχύσεως ώς Από Πατερι- 
κιές Φαιστού10 11, τού άμφορίσκου μετά διακοσμήσεως φαιών δίσκων Χ1. 
Ρυθμόν Barbotine ΜΜ Ια ή Ιβ χρόνων Απέδωσε μόνον ό τάφος III.

Την στρωματογραφίαν τών Αγγείων παρακολουθεί μετά Ικανής 
σαφήνειας καί ή στρωματογραφία τών κοσμημάτων, σφραγίδων καί 
οπλών. Τό ΠΜ I στρώμα απέδωσε μόνον πηλίνας ψήφους, τό δέ ΠΜ 
II - ΜΜ Ια στρώμα Απέδωσε ψήφους λιθίνας, χρυσάς καί έκ φαγεντια
νής, κυλινδρικός, σφαιρικός καί λεπτοτάτας δισκοειδείς. Αί σφραγί
δες — μόνον έκ τού Ανωτέρου στρώματος — είναι έκ πρασίνου λίθου 
καί συχνότατα έξ έλεφαντοστού. Τά σχήματα είναι κωνικά, δακτυλιο
ειδή καί σπανιώτερον πλαστικά, πτηνά, κεφαλαί κυνών, κ. λ. καί τά 
χαράγματα συνήθως Απλά γραμμικά διασταυρούμενα καί σπανιώτερον 
σιγμοειδή, σπειροειδή (εν δείγμα τού Αενάως έκτατού διά σπειρών) καί 
άπαξ μαιανδροειδή. Όλίγα είναι τά χαλκά έγχειρίδια, γλωσσοειδή είς 
τήν ΠΜ II καί έπιμήκη είς την έπομένην φάσιν καί τά κυκλαδικά ει
δώλια, συνήθως σχηματικά, Απαντώντα ήδη είς τήν ΠΜ I, Αλλά καί 
είς τά ΠΜ II στρώματα, πιθανώς ώς κατάλοιπα τής προηγουμένης 
περιόδου. Καί τά λίθινα ΜΜ I άγγεία διακρίνονται τών παλαιοτέρων.

Ή ΠΜ III έποχή Απουσιάζει καί, ώς είχεν υποθέσει ό ίδιος ό Έ- 
βανς12, πρέπει όριστικώς νά θεωρηθή ώς ΜΜ I ρυθμός τής άνατολ. 
Κρήτης. Ή άπάλειψίς της έπιφέρει μεγάλην διαύγειαν είς τήν εικόνα 
έξελίξεως τών προανακτορικών ρυθμών καί έξηγεί διατί τόσον συχνά

8) ΓΙ. χ. Vaulted Tombs πίν. I 4193, 4188, 4119.
9) Πβ. PM I σ. 173 είκ. 122 άρ. 7, 8, 9.
10) ΓΙβ. καί PM I σ. 144 είκ. 103 δεξιά καί L. Banti Guida είκ. 55 Β.
11) Πβ. τδ άγγείον άριύ. 9369 έκ Τραπέζας (Μουσείον 'Ηρακλείου).
1S) PM I σ. 164.
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αντικείμενα τής ΠΜ II εύρίσκονται όμοϋ μετά αντικειμένων τής ΜΜ 
Ια, δχι μόνον είς Λεβήνα, άλλα καί άλλου. Δέον νά παρατηρηθή δτι 
δέν άρκεί ή κεραμεική μετά διακοσμήσεως creamy-white επί μελα
νού13 διά νά κατασκευάση τις μίαν εποχήν, καί δτι ούδείς γνωρίζει 
άκριβώς ποίαι είναι αί εξελίξεις των λοιπών σχημάτων καί διακοσμή- 
σεων κατά την υποθετικήν αυτήν φάσιν.

'Ως πρδς την χρονολογίαν έχομεν έκ Λεβήνος τρεις σκαραβαίους 
τής ΙΒ' Δυναστείας14, πάντως δχι παλαιοτέρους, οΐτινες, προερχόμενοι 
άπαντες έκ των άνωτέρων στρωμάτων (είς δέ εξ αυτών έξ άποκλειστι- 
κώς ΜΜ Ια στρώματος), έπιβεβαιοϋν τάς απόψεις τών κ. κ. Hutchinson 
καί Astrom, δτι ή φάσις αΰτη αρχεται κατά τούς χρόνους τής ΙΒ' αιγυ
πτιακής δυναστείας.

13) PM I σ. 109 είκ. 76, σ. 113 είκ. 80α.
14) Είς έκ τούτων, ό έκ τού τάφου I, απεικονίζεται εις «London News» 

6. 8. GO, σ. 226 είκ. 12.

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

Ν. Π λ άτ ω ν.—Λίαν σημαντική είναι ή ερευνά τών τάφων Λεβήνος υπό τον 
κ. ’Αλεξίου. Πράγματι διαφωτίζει όλοκληρωτικώς τό θέμα τής παλαιοτέ- 
ρας στρωματογραφίας. ’Ίσως θά επρεπε νά μνημονενθή ενταύθα, ότι ήδη 
άνεσκάφη υπό τον καθηγητον κ. Μαρινάτου είς πρωτομινωικός θολωτός 
τάφος, δ όποιος πράγματι άπέδωσεν εν πολύ πρώιμον, ΠΜ I, σύνολον' 
είναι ό τάφος τον Κράσι. Και είναι ευτύχημα ότι ο κ. ’Αλεξίου άνίχνεναεν 
εις την αυτήν περιοχήν και άλλους τάφους, τους όποιους μελ,λοντικώς θά 
άνασκάψη και οι όποιοι άναμφιβόλως θά διαφωτίσουν καλύτερον την 
πρώιμον μινωικήν στρωματογραφίαν.

Στυλ. Άλεξίο υ.—Ό υπό τον κ. Μαρινάτου Ανασκαφείς είς Κράσι τάφος 
είναι δ μόνος ό όποιος εδωσε σύνολον ΠΜ ΐ. Άλλ’ εγώ (ομίλησα μόνον 
περί τών τάφων τής Μεσαράς καί σχετικώς μέ τούτους έθεώρησα πα- 
λαιοτέρους τούς τάφους τής Λεβήνος.
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