
O FANAE ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Χικολάω ΙΧύδαλγί μνηιιόοννον

Έ π Ι των πληροφοριών, των περιλαμβανομένων εις τάς δνεπιγράφους πινακίδας 
τής γραμμικής 15 γραφής στηρίζονται, κατά κανόνα, γενικά συμπεράσματα διά τό 
κοινωνικόν καί τό πολιτικόν σύστημα όχι μόνον τής περιοχής, τις την οποίαν εΰρέΰη- 
σαν αι πινακίδες, άλλα καί ολοκλήρου τοΰ μυκηναϊκού κόσμου, Καί δμως μέχρι τοΰδε 
μόνον εις τά άνάκτορα τής Κνωσού και τής Πύλου εύρεθησαν πινακίδες εις άριθμόν 
έπιτρέπονια μερικά συμπεράσματα διά την YE III  Η εποχήν της περιοχής των λ 
Ά πο  την άκοοπολιν των Μυκηνών δεν εχομεν παρά μόνον 8 μικρά τεμάχια πινακί
δων, τα όποια εύρέθησαν εις τα δπησβεστωμένα κατάλοιπα τοίχων εις τό Κτήπιον 
Wace (τό άποκαλούμενον Citadel House )1 2 Έκτδς τής άκροπόλεως, πλήν τής πινακί
δας, ή οποία ευρέϋη εις την επιφάνειαν υπό τοΰ αειμνήστου I qANNOY ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
καί τοΰ Έφορου Φοτιου Ι Ι ετςα, άνεκαλύφΰησαν είς τό οικοδομικόν συγκρότημα ποός 
Νότον τοΰ Κύκλου 15 65 ενεπίγραφα τεμάχια πινακίδων υπό τοΰ σοφού έρευνητοϋ 
των Μυκηνών Alan j .  R  W age και υπό τού άεψνήστου Ν ικολάου Β ερδελι-ι 3. 
Οΰδέ ίχνος πινακίδας εύρέθη εις την ΤίρυνΟα, μολονότι από την περιοχήν της είναι 
γνωστόν τμήμα ένεπιγράφου ψευδοστόμου άμφορέως, δμοιον πρός τά εύοείΐέντα είς 
τάς Μυκήνας, καί τμήμα κυάΟου με γραπτά σημεία4. Τελευταίως μερικά τεμάχια εύρέ-

1 Τά κυριώτβρα οογγράμματα διά τάς ένεπιγράφους  
πινακίδας είναι: S irA aT B Pa E v ans , Scripta  M in o a l ,  
190Π, και Palace  nf Minos, σποράδην, ως και J.JU. Μ ν -  
r b s , Scripta  Minoa 11, 1952$ M. V entkxs  xa l  
J , CiiAiiwrcK, D ocum ents  in M ycenaean  Greek, 1958» 
J. C hadwick , T h e  D ecipherm ent of Linear 15, 1958, 
Mil T h e  M y c e n a e  Tablets, III ,  1963* K\ L. Ηη ν ν έ τ τ - 
T he P y loe  T a b le t s  1951 and 1956* T he M y c e n a e  
T ablets  1958* T h e  M y c e n a e  Tablets  II , 1958, 
L, R. PAifMBfi, T h e  Interpretation of M y c e n a e a n  
G r e e t  T exts ,  1963, δποιι και πληρεοτέρα βιβλιογρα
φία· “Ό ρ α  πρός τούτοις W* T avi*our βΙς M ycen ae  
T a b le t s  III, n. 40-41.

2 To %τ ή αία ν αυτό έκλήΰη από χοή VYacΒ «Cita
del  H o u se ·  καί υΐ διάδοχοί ΙΟ» εξακολουθούν νά τό
υνομαζουν ουτω. Νομίζω ικι τό όνομα τοΰχο είναι ά
τυχες, πρώτον, διότι όλα τά κτήριο, τής ακροπόλευκ,

πλήν τοΰ Ανακτόρου, είναι Citadel Houses ,  καί δεύτε
ρον, διότι Ακόμη δέν είναι £$τ|κριβ<ομένον έάν τό κχή- 
ριον είναι όντως οικία. Διά τοΰΐο Αποτείνω νά ό ν ο- 
μαοΟή Κτηοΐον W ace προς τιμήν τού σοφοϋ, ό ©ποιος 
άφιέραχη την ζωήν του ®ic τήν μελέτην καί τήν άπο-  
κάλυψιν των Μυκηνών. Τοΰ λοιποί #ά  τό Αποκαλώ 
Κτήριον Wace»

3 Διά τάς πινακίδας χών Μυκηνών ορα υποοημ. W  
an. i .  ΜΑΡΙΝΑΤΏΝ, Πρακτικά Άκαδημ. Ά & ηνάν  B3t 
1858,0 161-173. Διά τήν πινακίδα 11 ΑΠ αλημ ητιίου- 
ΙΙε ίέ λ  όρα IIA Ε 1950, ο. 315, είκ. 18.

4 Διά τούς ψευδοατόμοιις Αμφορείς ιης Τίρυνθος και 
των Μυκηνών όρα Βκννκτ, Mycenae Tablets» II, ο. 
76, κα'ι C h a d w ic k , Mycenae Tablets HI, ο. 7,4 74. 
T* R. P a l m e r , Mycenacans and Minoans, 1961, 
0.167 £ξ. G io v a n n i  Puew BB B - G a r r a t e e t h , Mon. 
Antichi 40, 1015, ©. i2'2 610.
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θησαν καί βίς τάς Θήβας. "Οσοι έχομεν τήν τύχην να ΙργαζώμεΟα εις τάς Μυκήναςδιε- 
ρωτώμεϋα συχνάκις, διατί ή σπάνις αυτή πινακίδων εις τό σπουδαιότατον αυτό κένχρον 
της μυκηναϊκής εποχής, κεντρον, χο οποίον μερικοί ειοικοι ερευνηχαι αναγνωρίζουν ως 
τήν πρωτεύουσαν μεγάλης μυκηναϊκής αυτοκρατορίας, τής Ahliiyava των Χετταίων I

Είναι δυνατόν νά ύποτεθή, ώς συνήθως λέγεται, οτι πινακίδες, αί όποιαι θά 
υπήοχον είς τά ανάκτορα τής Τίρυνθος καί των Μυκηνών, κατεστράφησαν ή και άπερ- 
οίφθησαν μετά των χωμάτων υπό αδαών εργατών, άφά ου ή άποκάλυψίς τ(ον έγένετΟ 
εις Αποχήν κατά την οποίαν αί άνασκαφικαί μέθοδοι ήσαν σχεδόν ανύπαρκτοι. Τούτο 
ίσως και νά άληθεύη. Άλλα πρέπει νά μή λησμονώ μεν ότι τό άνάκτορον τών Μυκηνών 
άνεσκάη η άπό τον αείμνηστον διδάσκαλον X IU ΙΣΤΟΝ Τ ςΟΥΝΤΑΝ, από τον πλέον περί- 
φημον και προσεκτικόν άνασκαφέα τής Αποχής του, περί τά 15 έτη προ τών ανακαλύ
ψεων τού E vans είς την Κνωσόν, οτι καί τό άνάκτορον τών Μ σκηνών είχε καταστρο
φή διά πυρός καί ώς εκ τούτου αί τυχόν ύπάρξασαι πινακίδετ θά είχον στερεοποιηί)ή 
ώς αί τής Κρήτης, ότι τό άνάκτορον τής Τίρυνθος έσκάφη μεν υπό τού H einrich  
S chliemann  αλλά με την βοήθειαν τού W ilhelm  D 5 rpfeljj? τού οποίου αί παρα
τηρήσεις, άκομη καί είς τάς λεπτομέρειας των, άποδεικνύονται ώς όρθώς εχουσαι. ΙΙώς 
ή το δυνατόν 6 Τ ςουντας νά παρίδη ένεπιγράφους πινακίδας στερρώς εις τό έδαφος 
προσκεκολλημέναςλ ένψ τόσον Ιπιμελώς συνέλεξε καί έμελετησε μικρά ενεπίγραφα 
αντικείμενα, οία περί έλα βεν εις το περίητημον σύγγραμμά του Μυκήναι καί μυκηναΐος 
πολιτισμός, σ. 214 κ,έξ,; Βεβαίως είναι δυνατόν νά ύπατεθή ότι τό δωμάτιον, τό οποίον 
έχρησιμοποιεϊτο ώς άρχεΐον, είχεν άφανισθή προτού ακόμη αρχίσουν αί άνασκαη αί 
τού Τ ςουντα, Άλλ* ας μή λησμονώμεν ότι είς τό άνάκτορον τής Πύλου, όπου τά 
ευρήματα κατεγράφησαν έπιμελώς, πινακίδες καί τεμάχια πινακίδων ευρέθ η σαν όχι 
μόνον είς τό «δωμάτιον τού αρχείου» αλλά, είς μικρότερων αριθμόν βεβαίως, είς πολλά 
καί διάφορα τμήματα τού ανακτόρου. Τό αυτό θά έπρεπε νά είχε συμβή καί είς τάς 
Μυκήνας. Είναι αληθές ότι μόνον μικρά τμήματα τής περιοχής τού ανακτόρου είχον 
παραμείνει ανεξερεύνητα μέχρι τών ημερών μας, οπότε ή άνασκαφική ερευνά έχει 
συστηυατοποιηθ η καί οί άνασκάπτοντες έχουν μακράν πείραν. Ά λλα τά τμήματα 
αυτά είναι πολλά και ή ολική των έκτασις είναι αξιόλογος.

Ό  αείμνηστος W a c e  άφήρεσε τό νότιον τμήμα τού επί τής κορυφής τής άκρο- 
π όλε ως ελληνιστικού ναού τής Α θήνας ή τής Ή ρας, καί τήν επίχιοσι\\ αρκετού βά
θους, ή όποια τό συνεκράτει καί ή όποια έκάλυπτε μέρος τού Νοτίου Διαδρόμου καί τής 
μεγάλης αυλής. Ό  ίδιος έκαθάρισε τό διατηρηθέν τμήμα του «δωματίου τών πίθων» 
είς τό ισόπεδον τής κορυφής τού λόφου καί άπεκάλυψε στερεωμένους εις τό δάπεδόν 
του πυθμένας πίθων* έκαθάρισε την βορειοδυτικήν εξωτερικήν γωνίαν τού ανακτόρου 
καί τά δωμάτια, τά όποια ώνόμασε <Guard Rooms σ άνέσκαψε πλήρως τό «Pillar

1 F*. S c h a c h b k m ^ t Rj H e t h i t e r  u n d  A c l i l e r ,  a. 129, 
αλλά πρ[Τ 1>. L. P a g e , H is to ry  and th e  H om eric  
I l ia d ,  1959, o. 8 εξ. και 35 ύποσημ. Hi.

2 Είχον τήν ευκαιρίαν νά άνευρο) πινακίδας εις τό 
υπό του συναδέλφου C arl  \Υ. R l e GEN άποκαλυ-

φυδέν άνάκτορον τής Π όλου καί εκ πείρας γν(υρίζω 
πόσον στερρώς ενίοτε πινακίδες έχουν προσκολληθή  
είς τά δάπεδα, ώστε νά είναι αδύνατον νά μή επισύ
ρουν τήν προσοχήν του άνασκάπτοντος.
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AE 1966 Ό  F a v « 5  των πινακίδων m

Room» και τά δωμάτιά τής μεγάλης νοτιοδυτικής κλίμακας του ανακτόρου. Εις όλα 
αυτά τά τμήματα άνευρε πολλά όστρακα καί άλλα αντικείμενα, άλλ’ ουδέ Γχνος πινα
κίδων. Ό  W age καί ό W i l l i a m  T aylour  άνέσκαψαν την περιοχήν τού «Κτηρίου 
Wace>, ή έπίχωσις τής οποίας εις τμήματα είχε μέγιστον βάθος 6 μέτρα. Εις την έπί- 
χωσιν αυτήν δεν άνεκαλΰφθησαν πινακίδες καί μόνον 8 μικρά τεμάχια εύρέθησαν, ώς 
εΐδομεν, εις τούς άπησβεστωμένους τοίχους, οί οποίοι είχον καταρρεύσει εις τό κτήριον

Οί συνεργάται μου καί εγώ άπεκαλύψαμεν ολόκληρον την επιφάνειαν τής κορυ
φής του λόφου μέχρι τού βράχου καί εις διάφορα μέρη συνηντήσαμεν μικράς εκτάσεις 
ανέπαφου έπιχώσεως. Εις τμήματά τινα ή έπίχωσις περιειχεν Ακόμη καί μεσοελλαδικά 
όστρακα. Επίσης άνεσκάψαμεν πλήρως το εσωτερικόν τμήμα τής βορειοδυτικής γωνίας 
τού Ανακτόρου, ή οποία είχεν έπιχωσιν μέσου βάθους 2 1 μέτρων άπεκαλύψαμεν 
πλήρως τό βορειοδυτικόν πρόπυλον τού ανακτόρου, την βορείαν κλίμακα καί τμήματα 
δρόμων, οί οποίοι εφερον προς την κλίμακα άπό την Πύλην των Λεόντων καί από την 
Βορείαν Πύλην. Τό 1962 - 1963, άπεκαλύψαμεν πλήρως τό «Κτήριον Μ» τής βορειο
δυτικής κλιτύος τής άκροπύλεως, τούς διαδρόμους κατά μήκος τού βορείου κυκλώ
πειου τείχους καί συνελέξαμεν πλήθος οστράκων. Τό 1964 άπεκαλύψαμεν πλήρως τά 
κατάλοιπα κτηρίου σεβαστών διαστάσεων εις την βορειοανατολικήν έπέκτασιν, τό υπό
γειον ετέρου κτηρίου πλήρες πίθων καί οστράκων ώς καί τον μεταξύ των δύο κτηρίων 
δρομίσχον με έπιχωσιν, μέσου βάθους 2 μέτρων, περιέχουσαν πλήθος οστράκων καί 
αντικειμένων, τά οποία είχαν καταρρεύσει άπό τά υψηλότερα ισόπεδα τού λόφου, άπό 
την περιοχήν τού ανακτόρου* τό 1965 άπεκαλύψαμεν πλήρως το πρός Δυσμάς τής 
«Οικίας των Κιόνων» κτήριον, τό όποιον φαίνεται ότι άπετέλει τήν ανατολικήν πτέ
ρυγα τού Ανακτόρου καί έχρησιμοποιεΐτο άπό τούς καλλιτέχνας καί τεχνίτας τής μυκη
ναϊκής πολιτείας. Εις όλην αυτήν τήν έρευναν, ή όποια Απέδωσε χιλιάδας οστράκων 
οΰδε ίχνος πινακίδων εύρέθη. Είναι αληθές δτι τά κτήρια, τά όποια άπεκαλύψαμεν, 
είχαν σκάφη προηγουμένως, άλλ’ είναι Αληθές Ιπίσης ότι πολλά τμήματά των διετή- 
ρησαν άνέπαφον τήν άρχαίαν μυκηναϊκήν των έπιχωσιν καί εις αυτήν ουδέ τεμάχιον 
πινακίδας ευρέθη αλλά μόνον τμήμα ενεπίγραφου κυπέλλου καί τεμάχια δύο δια
φόρων ενεπίγραφων ψευδοστόμων αμφορέων λ "Ίσως ή σχεδόν παντελής ελλειψις πι
νακίδων, ή οποία χαρακτηρίζει τήν άκρόπολιν των Μυκηνών καί τό άνάκτυρόν της νά 
μή οφείλεται εις τήν καταστροφήν των άπό τούς πρώτους Ανασκαφείς, άλλ’ εις άλλην 
αιτίαν, ή οποία παραμένει άγνωστος μέχρι τοΰδε καί ή όποια πρέπει νά άναζητηΰή. 
Πιστεύω ότι ή παράδοσις θά μάς βοηθήοη εις τήν άναζήτησιν τής αίτιας ταύτης.

Ό  Παυσανίας διετή ρήσε τήν παράδοσιν κατά τήν όποιαν τήν Πύλον ώκιαε I Τύλος 
δ Κλήσωνος άγαγών εκ τής Με γαρίδας τους έχοντας τότε αυτήν Αέλεγας' και τής μεν ονκ 
ωνατο υπό Νηλέως καί των εξ ’ Τωλκον ΙΙελααγών εκβληϋείς. ’Λποχωρήοας δε εις τήν 
δμορον εοχεν ενιανϋα ΙΙνλον τήν εν rfj Ήλεόμ Νηλενς δε βαοιλενσας ές τοσοϋτο προή- 
γαγεν αξιώματος τήν ΙΙνλον ώς και "Ομηρον εν τοΐς επεοιν άστν ίπονομάσαι Νηλήιον. Ό  
περιηγητής επίσης αναφέρει ότι: Μέσο ηνίων δε των αρχαίων ονκ εγ ενετό υπό των J  ιο

ί G. Ε, My&onaSj Kadmos 1, 1962, α. 95-97 είκ-1.
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ριεων 6 δήμος άνάατατος, άλλα βασιλενεσϋαί τε ανγχωρονσιν νπυ Κρεοφύντον και άναδά- 
οαοϋαι προς τους Δωριέας την γην' ταντα δε οφιοιν εϊκειν παρίστατο υποψία προς τους 
βασιλεύοντας, διι ήοαν εξ Ίωλκον τΛ ανέκαθεν οι Νηλεΐδαι λ Φαίνεται ότι οί Δωριείς, επω
φελούμενοι τής ύ π ο ψ  ί ας  αυτής καί τής Ικ ταυ της προερχόμενης απροθυμίας των ιθα
γενών νά πολεμήσουν διά τους επήλυδας βασιλείς των, κατέλαβαν την χώραν ειρηνι
κά) ς. Ί I απροθυμία αυτή ίσως θά έςηγήση καί την εγκαταλειψιν του ανακτόρου τής 
ΙΙυλου μετά την καταστροφήν του περί το 1200 π.Χ. s Οί κάτοικοι ίσως νά μή ή σαν 
διατεθειμένοι νά κτίσουν νέον άνάκτορον διά τούς επήλυδας βασιλείς των, οί όποιοι 
άπεδείχί) η σαν αδύνατοι νά ύπερασπισθοΰν τον οίκον των, καί οί ΝηλεΤδαι ίσως δεν 
ή σαν τότε ισχυροί, ώστε νά τούς εξαναγκάσουν νά άναλάβουν τόσον σπουδαίον εργον. 
1 Ιάντως είναι βεβαιωμένον ότι οί βασιλείς τής ΙΙυλου τής YE 111Β εποχής, των 
Όμηρικών χρόνων δηλαδή, ήσαν ξένοι, έπήλυδες, οί οποίοι μετά των οπαδών των 
κατέλαβαν την αρχήν διά τής βίας.

Οί ειδικοί δέχονται ομοφώνους ότι κατά την περίοδον, κατά την οποίαν ήτο εν 
7ρήσει ή γραμμική Β γραφή καί sic την όποιαν ανήκουν αί εκατοντάδες όλαι πινα
κίδων τής Κνωσού, τό κέντρον εκείνο κατείχετο υπό μυκηναίωφ οί όποιοι διά. τής 
βίας είχαν επιβάλλει την εξουσίαν των εις τον ιθαγενή πληθυσμόν 1 2 3. Άξιοσημείωτον 
είναι ότι πολύ ολίγοι πινακίδες εΙς την γραμμικήν Α γραφήν έχουν εύρεΰή μέχρι 
τού δε καί σχετικώς ελάχιστοι, παραβαλλόμενοι προς τάς πινακίδας εις γραμμικήν Β 
γραφήν τής Κνωσού, εύρέθησαν εις τό άνάκτορον τής Κάτω /άκρου, τού όποιου τό 
περιεχόμενον διετηρήθη ώς είχε την εποχήν τής καταστροφής του λ

Αί παραδόσεις των Μυκηνών αναφέρουν περισσότερός πληροφορίας διά τούς 
βασιλείς τού κέντρου εκείνου. Εις \ Ε  111Β χρόνους ό Άτρεύς και οί απόγονοί του 
διαδέχονται τούς απογόνους τού 1 Ιερσέως. 'Ώστε και εδώ έχομεν αλλαγήν δυναστείας

1 Π αυσανίας  IV  86. 1 xai 3. 6-7.
2 Π επιγραφήν τον ανάκτορου αυτού βλέπε νυν gig 

C . W .  Br.8GBN καί M arion R a t o o n , T h e  P a lace  of 
N e s to r  a t  P y lo s  in W e s t e rn  M essen ia ,  I, P r in c e to n
U n iv e r s i t y  P ress ,  1966. Σ χ επ κ ώ ς  μέ τό πυμττέππσαα, 
εις το ό;τοΤον κατέληξα ότι ή καταστροφή τοΰ Ανακτά- 
ρ·*υ τοΰ “Ανω Έγκλιανού ;ιρέπει να άποδοθή εις πε ι 
ρατικήν επιδρομήν καί είς άνταπόδοοίν ερωτήματος, 
τό όποιον έδεσα διά τούς μυκηναϊκούς κατοίκους τής 
Ά κ ο ο π ο λ ε ω ς  ι<ϋν Α θη ν ώ ν  είς προγενεστέοαν μου με
λέτην, ό ουνάδβλφος κ. O s c a r  B r o n e e r  έρωτα με τήν 
οειοάν του είς ιήν  μόλις έκδοθείσαν μεάέτην του ( H e 
s p e r i a  3,η 1966, ο. 846 Ιξ, καί ο» 361), διά τό κυ- 
κλωπειον τείχος τού ’Ισθμού : « W h y  die! t to t  t h e  
p e o p l e  r e tu rn  h o m e  a f t e r  th e  r a id  w as  over?* >Γομΐ- 
t w  o n  το ερώτημα πρέπει νά τεθή όοθότερον, ώς 
έξης : «Διατί οί κάτοικοι  (ή people)  δεν έπεοτρεψαν 
να κτίσουν το άνάκτορον μετά τήν καταστροφήν 
του;* Καί τό ερώτημα αυτό είναι  ύοθότερον, διότι  
ούδεμιαν έχομεν αρχαιολογική\· ή έκ παραδοσεως ένδει- 
ξ ιν  δ η  τα ο ικήματα τών κατοίκων Ιγκατελείη θησαν ή 
καιεσ ΐρά 'ΐ  ησαν, συγχρόνως μέ τά Ανάκτορα ή, εάν έγκα- 
τελε ίφθησαν , ότι οί κάτοικοι δεν έπεστρεφαν είς αυτά

(homej μετά τήν επιδρομήν καί ότι δεν τά έπανέκτιοαν. 
Αί ανασκαφαί μέχρι τούδε περιορίζονται είς τήν περιο
χήν τοΰ ανακτόρου, τό όποιον άποδεικνύεται ώς τό διοι
κητικόν κέντρον (the a d m in is tra t ive  center) τής π ο 
λιτείας. Διατί λοιπόν ο! κάτοικοι δεν έχτισαν καί πά
λιν τό άνάκτορον: ΤΙ απάντησες είναι άπλή. Λιά τήν 
α.ι* ι η ν αίτίανς δια τήν οποίαν οί ίδιοι αυτοί κάτοικοι, 
ήονήθησαν νά πολεμήσουν καί προασπίσουν τά συμφέ
ροντα τών κατόχων τού ανακτόρου, τών αρχόντων απο
γόνων τού Νηλ&ος» άλλ’ έσυνθηκολόγησαν μέ τούς Δω 
ριείς καί είοηνικώς διηυθέτησαν μετ' αυτών τά τής 
ιδιοκτησίας τιυν. X) ΙίΑΥΣΑΝΙΑΣ λέγεΡ Τϊαρίοπιΐη Ατυ- 
ψία .τοΑ [ΐ*ι ς βασιλΡΐ'ονιαρ τους οποίου, Ιθεώρουν γέ
νους καί, ώς Ιξηγώ εις τό κείμενον, ή θποφυα γεννρ. 
την απροθυμίαν και τήν ανυπακοήν εις ξένους άρχον
τας, οί οποίοι δεν θά ήσαν πλέον είς θέσιν νά επιβά
λουν τήν θέλησίν των.

3 ΙΙρβ. καί Stbelintg Dow, The G reeks iti the 
Bronze A ge,  X le Congr€s In ternational des scien
ces historiqiies* Stockholm  1960, a. 13-16.

4 IIA E 1963, σ. 176. Ό ρ α  τέλειιταίοις καί Ν , Pl a 
t o n , Crete,  G e n e v a  1966, σ. 75 καί 147.
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εις τούς /οδνους το)ν πινακίδων τής γραμμικής Β γμιαρής. Ί Ι  Λλλαγή όμως «υιη είναι 
δλως διάφορος εκείνην ή οποία έγένετο εις την Πόλον και etc τήν Κνωσόν.

Ή  δυναστεία του ΙΙεοσεως εληξεν εις τάς Μυκήνας μέ τον θάνατον εις τήν 
‘Αττικήν του ΕύρυσΟέως, οτε ουτος εξεσιράτευσε κατα των Ί  Ιρακλειδων και των 
’Α θηνα ίω ν1. Έπριδή δεν άφηκε διάδοχον, ο λαός των Μυκηνών εξέλεξε τον λΥτοέα 
ώς βασιλέα των. Ή  δυναστεία λοιπόν των I Ιελοπιδών δεν έπεβλήί)η διά τής βίας υπό

1 Ό  συνάδελφος λ. O scar B r o n s u r  (έ ά. a 361) 
θπενθυμίζει την φράοιν τοΰ ΘΟΥΚΥάΐ&ΟΥ (I 9.* V) δτι 
οΐ Μυκτ|ναΐοι Ιξ,ίλιξαν τόν "Άτρέτ* βασιλέα των φό- 
βφ e / Ιραχλεώών χαϊ tic τόν φόβον αυτόν Αποδίδει τήν 
οικοδομικήν Ινίοχυσιν των τειχών τής YE I,IIΒ εποχής, 
Νομίζω ο ιι ή φοάσις foCi 0ΟΥΚΥΔΙΔΟΥ πρέπεινά unwi- 
νοη§ί Ιν αχέσει με τό κατα παράδοσιν γεγονός, ιό 
όποιον έπέβαλε τήν Αλλαγήν δυναστείας είς τάς Μυκή
νας. "Ο βασιλεύς τών Μυκηνών Εύρυσθεΰς έφονευθη
εϊς Εκστρατείαν εναντίον των τέκνων τοΰ Ή ο α κ λ έο υ : ,  
τα οποία  εζεόίωξε:ν από την περιοχήν του αμέσως μετά 
τόν θάνατον  τοΰ πατρός ίω ν  και τα όποΤα εδρον ασυ- 
λον εις τήν ’Αττικήν, Λϊφνιόίως λοιπόν ή πολιτεία ιώ ν  
Μυκηνών εύρέΰη άνευ «ρχηγοΰ  καί βεβαίως υπήρχε 
φόβος μήπως οί Α θ η ν α ίο ι ,  έπωφ ελουμενοι. τοϋ τ)ανα- 
ΐο ιι  τοΰ βασιλέως, επιχειρήσουν νά εισβάλουν εϊς τήν 
περιοχήν τών Μυκηνών. "Ητο φόβος φυσικός,  φόβος 
δ ιά  μίαν ώρισμένην πεοίπτωσι ν. "Η εκλογή τοΰ *Ατρέ- 
ως Ιδ ιδεν  Αμέσως είς τήν πολιτείαν Αρχηγόν., εϊς τόν 
όποιον ηόΰναντο νά έχουν εμπιστοσύνην. '11 φράσις 
αυτή τοΰ Θ ουκυλιλου  δεν μάς δίδει  τι» δ ικα ίωμα νά 
συμπεοάνωμεν ότι ό φόβος αυτός συνεχίσθη επ ’ άπε ι
ρον, ώοτε νά άναγκά οη τόν Ά τμ έα  νά ευρΰνη καί 
νά  ένισχύση τό οχυρόν τών Μυκηνών. Είναι λογι
κόν νά ερωτήαη τις, κατά τί ή προσΰηκη τής Πόλης 
τών Λεόντων καί τοΰ όυτικοΰ Κυκλώπειου τείχους ενι
σχύουν τό φ ρ σ ύ ρ ιο ν ; (Περί τούτου κατωτέρω ) ’Εάν 6έ 
υπήρχαν φόβοι εισβολής, πώς ό βασιλεύς τών Μυκηνών, 
ό Αγαμέμνων, αφήκε τήν πρωτεύουσαν του καί μέ τόν 
στρατόν του (100 πλο ία  -h 60) έξεστρατευσε κατά τής 
Τ ρ ο ί α ς ;

'Ε π ίσ η ς  νομ ίζω  δτι ό παραλληλισμός τής κατασκευής 
τή ς  Π ύλη ς  τών Λεόντων καί τοΰ όυτικοΰ κυκλώπειου 
τείχους με τήν κατασκευήν τής γραμμής M a r m o t  κα! 
S i e g f r ie d  είναι όχι μόνον ατυχής αλλά καί παραγνω ρί
ζε ι  τήν Ιδιότητα καί τόν σκοπόν, τόν όποιον εξυπηρε
τούν τά μυκηναϊκά αότά χτίσματα. Κ α θ ’ όοον γνωρίζω, 
ή γραμμί | Μ α μ ϊποΙ  όεν ητο μικρά προσθήκη εις πρου- 
πάρχον άπόρόητον οχυρωτικόν συγκρότημα, τό όποιον 
ήΓΟ αρκετόν όιά τόν σκοπόν όιά ιό ν  όποϊον Ιδρύθη, όιά 
τήν  προάοπιπ ιν  της χιόρας. Ούτε ή γραμμή S ieg f r ied  
έκτίσάη όιά νά προσάέση μικρϊιν χώρον εϊς προϋπάρ- 
χουσαν γραμμήν. 'Η  ΙΙύλη τών Λεόντων καί τό όυτι- 
ubv  κυκλώπε ιον τείχος άπετέλουν μικράν σχετικώς 
πρ ο σ θή κ η ν  είς τόν ποοϋπάοχοντα κυκλώπειον περίβο
λον. Ληλαόή ποοϋπήρχον τείχη άπορά) ητα σχεδόν, τά 
όποια  έζετέλουν <ίρκττα τον προορισμόν όιά τόν όποιον 
έκτιζοντο περίβολοι,  ήτοι τήν προάσπισιν τοΰ χώρου

t ο$  ανακτόρου καί τών θησαυρών του. Ή  Π ύλη 
τώ ν  Λεόντων καί τό δυτικόν κυκλώπε in ν τε ίχος δέν 
έΟεοάπευον άόυναιι ιαν τοΰ άχυρού, οώΥ ε π ’ ίλάχιστον
ενίαχυον τά τείχη του, Irei πλέον δεν προσέδετόν πολΰν 
χώρον εις τον ήδη περικλειόμενου, χώρον εις. τόν 
όποιον θά  κατέφευγβν ο πληθυσμός τής θπαίθρου
Ιν κοιριϊ) πολέμου. ά ί  μελετη τοΰ σχεόιογραιμήματος 
τής  άκροπίίλπος τών Μυκηνών θ ά  5εί|χ] ότι μέγα 
τμήμα τοΰ χώρου τής προσθήκης  κατέχετοι άπδ 
τόν Κύκλον Λ και τάς όιίο επικλινείς άνόδους (K am ps) .  
Τ ό  λοιπόν καλύπτεται από ολίγα ο ίκήματα  προφανώς 
εύγενω ν .Ή  προσθήκη υύδόλως συνέβαλεν είς τήν  άσφά- 
λειαν τής άκροπόλεως και τώ ν  Ανακτόρων τοΰ βασι** 
λεόον τος' αυτί] εξυπηρετείτο  κάλλιο τα ά.πό τόν Αρχικόν 
κυκλώπειον περίβολον. "Οσον Αφορφ τά έργα τά όποια 
έ.γένοντο εϊς την YE Ι Ι Ι Β  καί τά  όπο ια  άποόεικνΰουν 
δτ ι  ούτε και ή προσθήκη  τε ιχών έπεβλήάη από τόν 
φόβον τής εισβολής ιώ ν  Δωριέων π α ρα π έμ πω  τόν ανα
γνώστην εις τό βιβλίο ν μου, M v c e n a e  a n d  t h e  M y 
c e n a e a n  Aye, 1966, σ. 228- 214.

Διά νά άποιγευχάη συνέχεια παρεξηγήσεως θά  πρ έ 
πε ι  νά προσθέσω ο ι ι  δ ί ν  δ ιημφεσβήτησα ποτέ τόν 
μυκηναϊκόν χαρακτήρα τοϋ τείχους τοΰ Ίσ θ μ ο ΰ ·  Είς 
ι ό  ώς άνω βιβλίον μου, σ, 919, τό αποκαλώ C y c lo 
pean .  Ούτε ήτο δυνατόν νά υποόέσω άλλως, ά φ ’ ου ιό  
γνωρίζω !ξ αυτοψίας καί είχα σχηματίσει  γνώμην όιά 
τήν  χρονολογίαν του. ’Εκείνο όμως τό όπο ιον  έγραψα 
είναι , άτι ή απόλυτός χρονολογία  του έκ τών μέχρι 
τή ς  εποχής τοΰ άρθρου μου γραφεντων παρέμενεν α 
βέβαια Διότι Ο Ορισμός οστράκων ώς άνηκόντων εϊς 
τήν μυκηναϊκήν Ιποχήν, υπ ω ;  κατά τρυσικόν λόγον γίνε
ται εις τάς περικοπάς ημερολογίου τάς οποίας παρέχει 
ι ΐ ς  τό τελευταΤόν του άρθρον  ό καθηγητής  B s o n e b r  
τόσον Αφειδώς, δέν βοηθεΐ  τό πρόβλημά μας. Τ ά  χσ- 
οακτηριστικά καί όυναμενα νά βοηθήσουν ι ίς  ακριβέ- 
σ ιέρα ν  χοονο?όγησιν είναι οί Αμφορείς της εϊκόνος 
S la  τοΰ τελευταίου του άρθρου. Τά λοιπά όστρακα, τά 
όποια  τιΰοα τό πρώτον εϊκονιζονται, είναι αβέβαιων 
χοότω ν Αϊ π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς  τάς οποίας είόικώς παρείχε 
όιά τοΰ: άιαρορεις αυτούς εϊς τήν  H e s p e r i a  28,. 1909, 
σ. 334, λέγουν ; «from t h e  C y c lo p e a n  wall in th e  
v i l l a g e  <>f Lstlimia*. Τ ήν  τξήγησιν αυτήν έξέλαβον, ώς 
ητο όυνατίιν νά  εκληηπΗη, ίπ ι  έσημαινεν ίσιος και ότι τά 
αγγεία αύ ΐά  εΰρέθησαν υπό χωρικών καί ήσαν εϊς τό 
χωρίον "Ισάμια , πράγμα πού ίϊά καίΡστα επισιηαλή τήν 
μαρτυρίαν των. Χ αίρω  (ΐα,νάάνων ότι εΰρέθησαν εις to 
τείχος από τούς ανασκαφείς, *Λ.λλ’ η άβεβαιότης τών ο 
στράκων μαίνεται ότι έκαμε τούς άσχολτρΊέντας νά δε-
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άρχοντας και οπαδών, οι όποιοι εισέβαλαν εις την χώραν. Ό  Άτρεύς και ό άδελφός 
του Θυέστης είχαν καταψύχει εις την αυλήν του ΕύρυσΟέως ώς πρόσφυγες καί ούχι 
ώς εισβολείς καί ή εκλογή των εγένετο υπό του λαού, ό όποιος ασφαλώς θά έκράτησε 
τά κυριαρχικά του δίκαια') μαία.

Ή  προϊστορία τής αναλήψεοις τής άρχης εις την ΓΓΰλον, την Κνωσόν καί 
τάς Μυκήνας μάς παρέχει ίσως την έξήγησιν, την όποιαν ζη τοϋ μεν. Εις την ΙΓύλον 
καί εις την Κνωσόν έχομεν ξένους κατακτητάς, οι όποιοι διά τής βίας έπεκράτησαν 
καί έπέβα/.ον την εξουσίαν των εις ιθαγενή πληθυσμόν. Είναι φυσικόν νά ύποτεθή ότι 
οι ξένοι ουτοι άρχοντες συνεκενττκοσαν εις εαυτους και εις τους οπαοους των την 
εξουσίαν, την οποίαν θά ήσκουν με αΰστηροτητα, διότι αυτό άπήτει ή άσφάλειά των 
ότι ήλεγχον έξονυχιστικώς τούς οικονομικούς καί πλουτο^παραγωγικούς π ρ ο υ ς  
τής χώρας τήν οποίαν κατέλαβαν ότι έρρύθμιζαν λεπτομερειακώς τάς καλλιτεχνικά:, 
έμπορικάς, βιομηχανικός καί αγροτικός ασχολίας των κατοίκων, από τάς όποιας έξηρ- 
τάτο ό πλούτος καί ή ευημερία των ότι έκράτησαν διό εαυτούς καί τούς δπαδούς των 
μεγάλα: εκτάσεις γής, τάς καλυτέρας, τάς όποιας έμίσδωνον προς καλλιέργειαν ότι

χθούν ώς χρονολογίαν τοΰ τείχους την ΥΕ II IΒ εν 
γένει περίοδον. Τώρα από την τελικήν μελέτην μανθά- 
νομεν ότι το τείχος άνήκει εις τήν μεταβατικήν περίο
δον από τής YE II IΒ  προς τήν ΥΕ Ι1ΙΓ καί η χρονο
λογία αυτή υποδεικνύεται, όπως καί εγώ έπίσεευον, 
καί από τήν τεχνοτροπίαν τής οικοδομής τοΰ τείχους.

' Η χρονολογία αυτή άποδεικνύει επίσης ότι αι κατα- 
σ τροφοί περί τό τέλος τής YE II ΙΒ  περιόδου εις τήν 
μυκηναϊκήν περιοχήν τής Άργολιδοκορινθίας δεν δύ- 
νανται, να αποδοθούν εις τήν κάθοδον των Ήρακλει-  
δών. "Ας δεχθώμεν ότι τό τείχος δεν περί έκλειε παρα
λιακήν τι να έκταση· προς τα Νοτιοανατολικά, εκδοχήν 
τήν όποιαν απορρίπτει ό κ. συνάδελφος, άλλ’ ότι ίδρυ- 
θη. ώς δέχεται, κατά μήκος τοΰ ’Ισθμού. Ή  οικοδομή 
του έπεβλήθη. κατά τόν κ. B konHHR, υπό φόβου έπι- 
κειμένιυν εισβολών των Δωριέων, άφ* οΰ τήν εποχήν 
αυτήν δεν έχομεν έκ παραδόσεως γνωστάς άλλος είσβο
λάς. Ί Ι  οικοδομή του αυτή άποδεικνύει ότι οι Δωριείς 
κατά τήν μεταβατικήν από τής YE IIΪΒ  προς τήν ΥΕ 
ΙΙ ΙΓ  εποχήν δέν ειχον ακόμη είσδυσει. καί εγκαταστα
θή εις τήν Ά  ργ α λ ιδ ο κ ο ρ ιν 0 ί α ν, διότι άλλως τό τείχος 
θά ήτο άχρηστον. Τούτο προάγει, εις το συμπέρασμα 
ότι αι Μυκήναι, ή Τιρυνς κλπ δέν κατεστράφησαν 
υπό των Δωριέων περί τό τέλος τής ΥΕ 111Β περιόδου, 
διότι άλλως οι υποτιθέμενοι καταστροφεΐς - Δωριείς, 
οΐ όποιοι θά είχαν είσδυσει τόσον προς Νότον καί θά  
ειχον εξουδετερώσει τά στρατεύματα των Μυκηναϊκόν 
διά νά δυνηθοΰν νά καταλάβουν τάς άκροπόλεις το>ν, 
θά ειχον έγκατασταθή εις τήν Άργολιδοκορινθίαν, ο 
πότε ή οικοδομή τοϋ τείχους εις οϋδέν ωφελεί. *Η οι
κοδομή τοϋ τείχους από κοινοϋ ύπο των κατοίκων τής 
περιοχής, ώς λέγεται, άποδεικνύει ότι. οί ύπευασπισταί 
των άκροηόλβων άνέμενον έχθρικάς προσβολάς τήν 
εποχήν κατά τήν όποιαν ίδρύετο τό τείχος, Λεν θά ήτο 
λοιπόν δυνατόν νά καταληφθούν ανέτοιμοι καί αΐφνν

διαστικώς υπό εισβολέων. Τοϋτο όμως φαίνεται νά μή 
συμτρων") με τήν βιαίαν καταστροφήν, ή οποία παρα-  
τηρεΐται εντός καί έκτος τής άκροπολεως των Μυκη
νών καί τήν σύγχρονον καταστροφήν τής Τίρυνθος.  
ΑΙείσβολαί των Δωριέων ή καί ό φόβος τοιούτθ3ν εισ
βολών θά ήρχισαν ή θά συνεχίσθησαν μετά τήν οίκο
δομήν τοϋ τείχους, μετά δηλαδή τήν μεταβατικήν πε
ρίοδον από τής ΥΕ ΙΙΙΒ προς τήν ΥΕ ΙΙΙΓ  εποχήν  
Έ άν κατά τήν μεταβατικήν περίοδον οι επιδρομείς  
ή σαν τόσον ισχυροί ώστε νά υποτίθεται ότι κατέλαβον 
τά οχυρά τών Μυκηνών καί τής Τίρυνθος, θά  έπέτρε- 
πον τήν οικοδομήν τοΰ τείχους, το όποιον έπροστάτευε 
τήν Άργολιδοκορινθίαν από τάς έπιδρομάς των : Τό 
τείχος έκτίσθη διά νά άποκρούη Ιπιθρομάς πού θά  
έγένοντο μετά τήν οικοδομήν του, κατά τήν ΥΕ ΙΙΙΓ  
περίοδον. Ά λ λ α  at καταστροφαί τής μυκηναϊκής π ε
ριοχής τίθενται περί τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ  περιό
δου καί κατ’ ακολουθίαν δέν δύνανται νά άποδο-  
θοΰν εις τούς Δωριείς, διά τάς επικείμενος είσβολάς 
τών οποίων έκτίξετο τό τείχος. 11ρός τούτοι: ό
συνάδελφος κ. B roneer  ορθότατα παρετήρησεν ότι, 
κατά τήν παράδοση·, οι Δωριείς διά τοΰ Κορινθιακού 
καί ούχί διά τοΰ ’Ισθμού έπέτυχον τέλος τήν εισβολήν 
τιον. Θά ήτο δυνατόν άρά γε νά ύποτεθή ότι εξέλεξαν 
τήν διά τοΰ Κορινθιακού δίοδον, αν καί δέν ειχον  
ναυτικόν, διότι αξιόλογο ν τείχος απέκλειε τον Ι σ θ μ ό ν  : 
Ό π ό τε  καί πάλιν ή εισβολή τών Δωριέων θά πρέπει νά 
τεθή εις χρόνους μεταγενεστέρους τής οικοδομής τοΰ 
τείχους τοΰ Τσθμοΰ καί κατ’ ακολουθίαν καί τών κατα
στροφών του τέλους τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. "Οσον 
αφορά τάς είσβολάς τών Ά β ά ο ω ν ,  Σλαύων κλπ, πρέπει 
νά προστεθή ότι μαυτυρίαι καί παραδόσεις σχετικαί 
διατηρούνται καί μέχρι τών χρόνων μας, Έ ν  άντιθέσει 
ούδεμία παράδοσις άναφερεται εις τήν ύποτιθεμένην  
από Βορρά εισβολήν τών λεγομένων Ιλλυρικών φύλων.
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έκράτουν ακριβέστατους λογαριασμούς, οί οποίοι τούς έπέτοεπον νά ελέγχουν την όλην 
κίνησιν της κατακτη θείσης περιοχής. Τούτο συνετέλεσεν εις την δημιουργίαν τού συγ
κεντρωτικού συστήματος και τής γραφειοκρατίας, την οποίαν μας φανερώνουν αί πινα
κίδες και τήν οποίαν τόσον γλαφυρώς χαρακτηρίζει ό συναδελφός κ. I). L. P a g e  : «One 
would suppose that not a seed could be sown·), γράφει, «not a gram  of bron/e worked, 
not a cloth woven, not a goat reared or a hog fattened, without the filling of a form 
in the Royal Palace», Τούτο χαρακτηρίζει ξένους δυνάστης, of οποίοι μέ παν μέσον 
προσπαθούν νά κρατήσουν εις τάς χεΐράς των την απόλυτον διαχείρισιν τού πλούτου 
και τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής περιοχής τήν όποιαν κατέλαβαν.

Έ ν  αν τι Πέσει, αί παραδόσεις μαρτυρούν ότι εις τάς Μυκήνας δεν ύπήρχεν ή διά 
τής βίας επιβολή ξένων κυριάρχων. Καί εις τούτο ίσως οφείλεται ή σπαν κότερα χρήσις 
πινακίδων ή επιβληθεϊσα εις τήν Πύλον καί εις τήν Κνωσόν υπό ανάγκης, ή όποια δεν 
ύφίστατο εδώ, διότι ό λαός ί)ά έξηκολούθει νά έχη κυριαρχικά δικαιώματα. Ί  1 ύπύθε- 
σις αΰτη στηρίζεται βεβα.ίως εις τάς παραδόσεις, στηρίζεται όμως καί εις τήν σπάνιν 
ευρημάτων, ή οποία χαρακτηρίζει τάς Μυκήνας* Λς έλπισωμεν ότι μελλοντικά! έρευ
να ι θά αποδείξουν' τό όρί)όν ή ιό έσιμαλμένον τής ύποθέσειυς ταΰτης. Έ ν  τφ μεταξύ 
όμως ίσιος χρήσιμεύση ή υπόδεσις αυτή διά νά καταστήση προσεκτικποτέρους τούς 
ερευνητής, οί οποίοι βασιζόμενοι εις τά ευρήματα τής Πύλου καί τής Κνωσού δογμα
τίζουν διά τά κοινωνικά καί πολιτικά συστήματα ολοκλήρου τού μυκηναϊκού κόσμου. 
'Έχοντες προ όφθολμών τήν ύπόύεσιν ταύτην ας ίδωμεν τί είναι δυνατόν νά μάί)ω
μέ ν διά τον Ράνακτα τής Πύλου, ώς τόν σκιαγραφούν αί πινακίδες, αί εύρεθεισαπ 
υπό τού συναδέλφου κ. Carl W .  B L E G E M  εις τό άνάκτορον τού *Ανω Έγκλιανού.

Αί πληροφορίαι, τάς όποιας έχομεν διά τήν Πΐίλον καί αί όποϊαι περιλαμβά
νονται εις τάς πινακίδας της, δεν είναι πλήρεις, προς τούτοις δέ καί λεπτομέρειαί των 
εξηγούνται διαφυρως από τούς ειδικούς ερευνητής. Γενικώς όμως πιστεύεται ότι ό ύπα
τος αρχών τής πολιτείας τής Πύλου εκαλείτο Ράναξ I Μερικά τουλάχιστον από τά δι
καιώματα τού άνακτος αυτού άναφέρονται εις τάς πινακίδας. Ούτος ασκεί τήν ανώτα
τη ν εξουσίαν καί αντιπροσωπεύεται παντού από αξιωματούχους, τούς όποιους αυτός εκ
λέγει καί οι οποίοι ύποχρεοϋνται νά φροντίζουν διά τήν έκτέλεσιν τών διαταγών του 
καί τήν εϊσπραξιν των φώρτον, τούς οποίους επιβάλλει. Διά τον άνακτα κρατούνται 
λεπτομερείς ετήσιοι λογαριασμοί, Ύπό τήν εξουσίαν του έχει τούς καλλιτέχνης καί 
τεχνίτας, βασιλικούς υπαλλήλους καί δούλους καί αυτός διαχειρίζεται τάς ποσότητας 
τών μετάλλων, χρυσού, αργύρου, χαλκού, αί όποϊαι ανήκουν εις τήν πολιτείαν. Εις 
αυτόν ανήκουν εκτάσεις γής προς τούτοις δέ έχει καί τέμενος.

Αί πινακίδες δεν μάς λέγουν εάν ό Ράναξ ή το καί ό ανώτατος αρχηγός τών στρα
τιωτικών δυνάμεων ή ό ανώτατος δικαστής ή καί ό άρχιερεύς τής πολιτείας. "Όσον 
αφορά τάς στρατιωτικός δυνάμεις φαίνεται ότι εις τήν Πύλον ύπήρχεν ύπό τον 
Ράνακτα άξιωματούχος φίρων τον τίτλον τού ra-wa-ke-ta ή λαΡαγέτα, ό ηγέτης τού 
λαού, ό οποίος ή το ίσως ό αρχηγός τών δυνάμεων αυτών. Εις πολιτείαν όμως, εις

σ. 88 Ιξ. Ra g e , |,α , ο. 188 Ι | ,1 V bntrxs - Chadw ick , Ι,ά . σ, 110-iiB. P a m s », 
The In terpretation  of M ycenaean Greek Texts,
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την οποίαν αί στρατιωτικαί δυνάμεις ήσαν συνήθως οί ρυθμισταί της βασιλείας, ή 
ύπατη αρχηγία των θά έπρεπε νά μένη εις τάς χεΐρας του υπάτου άρχοντος, ώστε είναι 
δυνατόν νά ύποτεί) ή --άν αί πινακίδες δεν τδ αναφέρουν— δτι ο Ράναξ ήτο ο αρχι
στράτηγος τής πολιτείας καί ΰπ’ αύτδν υπηρετεί ό πραγματικός αρχηγός ό λαΡαγέτας. 
Διά την αυτήν αιτίαν δυνάμει) α νά υποθέσω μεν δτι ό Ράναξ έξήσκει τά καθήκοντα καί 
τοΰ άνωτάτου δικαστού, Κατά την πινακίδα Ερ, 704 τής 11ύλου. ό δήμος ήρνήΟη νά 
δεχίΐή την άξίωσιν τής ίερείας E-ri~ta δτι δεν έπρεπε νά φορολογηϋύ), διότι κατείχε 
γήν επ’ όνύματι τοϋ θεού1. Ή  άπάφασις αυτή τοΰ δήμου κατεχωρίσΟη εις πινακίδας 
καί άπετέθη εις τό βασιλικόν αρχείον. Τούτο ίσως υποδεικνύει την δικαστικήν έξάρτη- 
σιν από τον Ράνακτα ακόμη καί τού δήμου επίσης καί την ιδιότητα τού Ράνακτος ώς 
τού υπάτου άπονε μ η τού δικαιοσύνης.

Πολλοί έρευνηταί δέχονται, άνευ σοβαρού ελέγχου, δτι δ Ράναξ ήτο και ό ύπατος 
ιερατικός αρχηγός, είδος άρχιερέως, τής πολιτείας λ ΤΊ γνώμη των αύτη, ή οποία έχει 
καιαστή δόγμα, πηγάζει από την ύπύΟεσιν, την οποίαν δέχονται πολλοί ώς πραγματι
κότητα, δτι ό Μίνως τής Κνωσού ήτο καί ό ύπατος θρησκευτικός θεράπων τής Κρή
της, -■ a Priest-king- »λ Αί διασωθεΐσαι πληροφορίαι των πινακίδων άποδεικνύουν δτι 
ύπήρχεν ώρισμένη τάξις ιερέων καί ιερειών, ή οποία όχι μόνον ήσκει ιερατικά καθή
κοντα, άλλ’ ακόμη διεχειοίζετο την περιουσίαν των ιερών. Ουδέ μ ία ένδειςις υπάρχει 
άποδεικνύουσα την ιερατικήν ιδιότητα τού Ράνακτος. Ό  σοφός μελετητής τής θρη
σκείας τού αρχαίου Ελληνικού κόσμου Martin Ρ. N ilsson, γραφών προ τής μνημει
ώδους έρεύνης τού M ichael Y e n t r i s , έδίδαξεν δτι: «With regard to the Greek 
King it is well known that certain sacral functions were so firmly bound up with 
him and his title that the latter was not abolished when the kingship was, There 
are republican functionaries in Athens and many other towns who bear the name of 
king» (βασιλεύς)* και δτι «religious scruples forbade its discontinuance», τού τίτλου 
δηλαδή. Διά τούτο εις τούς ιστορικούς χρόνους ό τίτλος βασιλεύς έδίδετο εις άξιωμα- 
τούχους έ μ πεπισιευ μένουν με την έκτέλεσιν θρησκευτικών τελετών. Εις τάς 'Αθήνας εις 
των άςαυματούχοιν εκαλείτο αρχών βασιλεύς λ Ή  σειρά αυτή των συλλογισμών έπι- 
στεύετο ώς άποδεικνύουσα την ιερατικήν ιδιότητα τού άρχοντος τής μυκηναϊκής πολι
τείας. Οί συ/Αογισμοί όμως ούτοι δεν συμφωνούν μέ τάς πληροφορίας των ενεπίγρα
φων πινακίδων τής Πύλου.

Ό  επίσημος τίτλος τού υπάτου πολιτικού άρχοντος τής Πύλου, δ τίτλος τού άξι- 
ωματούχου δηλαδή, 6 οποίος έμενε ν εις τά ανάκτορα, δεν ήτο βασιλεύς αλλά Ράναξ, 
Έαν, ά)ς υποτίθεται, δ ύπατος αυτός πολιτικός άρχων ετέλει εις τό ανάκτορό ν 
του ιεροτελεστίας αί όποιαι συνεδέθησαν στενώς μέ τον τίτλον του και εάν ο τίτλος 
του διετηρήάη και μετά την κατάργησήν τής βασιλείας καί έδίδετο εις άξιωματούχους.

1 P a l m e r , !„ά. σ. 210-212.
2 Ό  βυνάδελφος κ. Palmer, Ad. σ. 83 και 02 , Ακό

μη δπαατηρίζει οτι Γ;το csaCr&l king», ο όποΐος 
<would have represented in cult 'the Young God*®. 
I Inj). καί W, Tayloor, The Mycenaean, 1964, σ. 69.

3 J\l. P. Nilsson, The Minoan Religion and its 
Survival in Greek Religion, 1951, o 485 xal έναν- 
τΐον της ΟποΙΗ’οπκς Ε. Ρ ε ν ν ε τ τ , Κρητικό Χρονικό 
15- 10, 1962-1966, Α, σ. 327-330.

4 N il s s o n , *.α. σ, 485 καί 486.
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εις ιούς οποίους ή πολιτεία ανέθετε την τέλεσιν πατροπαραδότων θρησκευτικών τελε
τών, τότε ό τίτλος του αξιωματούχου εκείνου ί)ά έπρεπε νσ ήτα «αρχών F ava |»  και 
όχι «αρχών βασιλεύς*. Εις τάς πινακίδας αναφέρεται αξιωματούχος γνωστός ώς pa„« 
si-re-u, ή βασιλεύς ώς τό εξηγούν. Ό  βασιλεύς όμως εκείνος ητο πολύ κατώτερος αξι- 
ωματαΰχος, ϊσως διοικητής μικρας περιφέρειας ί| και χωρίου. Κατά τον P a l m e r  ητο 
υπεύθυνος διά τούς χαλκουργούς μιας περιφέρειας λ Είναι δυνατόν να ύποτεθή ότι, 
όταν εις τό τέλος της μυκηναϊκής εποχής ή κεντρική αρχή διεσπάσθη, οί επιτόπιοι άξιω- 
ματούχοι, οί διάφοροι pa2-si-re-i =  βασιλείς, άνέλαβον τά δικαιώματα καί τά καθή
κοντα τού Ράνακτος' ότι μεταξύ ιών καθηκόντων τούτων ήσαν και αί ιεοοτελεστίαη αί 
οποίαι άλλοτε έτελούντο εις τά ανάκτορα υπό τού Ράνακτος, καί ότι την εξελιξιν καί 
αλλαγήν αυτήν διεφύλαξεν ή παοάδοσις, ΤΙ έπέκτασις τού τίτλου τού βασιλέιυς καί ή 
προσθήκη ιεροτελεστιών εις τά καθήκοντα του δικαιολογούν τον τίτλον τού άρχοντας 
βασιλείας τών ’Αθηνών.

Εις την ύπόθεσιν αυτήν παρουσιάζονται ανυπέρβλητοι δυσκολίσι. Ή  μυκηναϊκή 
πολιτεία ιών ’Αθηνών δεν κατεστράφη όπως αί τής Πύλου, τών Μυκηνών, κλπ. Τό 
πολιτικόν της σύστημα παρέμεινεν έν ίσχύϊ καί μετά την καταστροφήν τών άλλων 
μυκηναϊκών κέντρων. Καώ ακολουθίαν ό Ράναφ ό οποίος παρέμενεν εις τό ανάκτορον 
τής Άκροπόλεως δεν άντικατεστάθη υπό τού ασημότερου βασιλείας αλλά παρέμεινεν 
ώς ο ύπατος αρχών τής πολιτείας μέχρι καί τών χρόνων, κατά τούς όποιους τό Αξίωμα 
τού Ράνακτος Αλλά καί τό τού βασιλείας κατηργήθη. Έ άν λοιπόν εις την παοάδοσιν 
τών "Αθηνών είχε παραμείνει ή άνάμνησις τής ιερατικής ιδιότητας τού Ράνακτος, τότε 
καί ό αξιωματούχος τών ύστερωτέρων χρόνων θά έπρεπε νά Αποκαλήται «Αρχών 
Ραναξ»' τούτο όικυς δεν συμβαίνει καί κατ’ Ακολουθίαν οί συλλογισμοί, εις τούς οποί
ους έβασίσθη ή Αρχιερατική ίδιύτης τού Ράνακτος, δεν εύσταθούν, διότι είναι Αντίθε
τοι προς τάς πληροφορίας τών πινακίδων,

3Ακόμη μία υπόθεσες, Αρκετά διαδεδομένη, πηγάζει Από την αναπύδεικτυν ιερα
τικήν ιδιότητα τού Ράνακτος. Εις τά Ανάκτορα τής μυκηναϊκής εποχής φαίνεται ότι 
υπήρχαν πάντοτε ιερά. Υποτίθεται λοιπόν ότι οι μυκηναίοι έπίστευον ότι οί θεοί των 
Από καιρού εις καιρόν έμεναν εις τά ιερά αυτά, έζων μέ τον άνοκτα, δ οποίος τούς 
ύπηοέτει καί ό οποίος ιός θεράπων καί φίλος τών θεών έθεωρεΐτο θείος. Οί γνωστοί 
στίχοι τού ’Έπους, οί έκθειάζοντες την σχέσιν τής 'Αθήνας προς τον Έρεχθέα, τον 
μυθικόν βασιλέα τών ’Αθηνών, ενισχύουν την ύπόθεσιν αύτήν. Εις τό Β τής Ίλ ιάδος 
i)46 κ,έζ. λέγεται διά τούς Ά θφ να ίους ;

( )ϊ <)’ α υ’ ’Α θήνας εϊχον, ε ί*κτίμενον πτο/αεθρον, 
δήμον ’ Ερεγϋ'ήος μεγαλήιορος, ον ηοτ Α ϋή νη  
ϋρέψ ε Αίδς θνγάτηυ^ τεκε δε ζείδωρος αρονρα, 
κάδ <Υ tv Α ΐθήνμς είοεν, £φ εν ττίονι νηώ' 1

1 P a lm er , * ά. ο. 227 §'ξ, καί rr. 442.
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καί δίαν ή Άθηνά
λίπε δε Σγερίην ερατεινήν, 

ΐκετο ά’ ες Μαραϋώνα και ενρνάγνιαν *Α$ήνψ'9 
δννε δ Ερεγϋήος πνκινδν δόμον,

(’Οδύσσεια η 79-81)

’Αλλά πολλοί φιλόλογοι, ίσως ή πλειονότης, δέχονται δτι οι στίχοι αυτοί είναι έμβό- 
λιμοι καί ποοσετέθησαν εις τούς χρόνους τού Ιίεισιστράτου από ’Αθηναίους, οί όποιοι 
προσεπάθουν νά εξυμνήσουν τάς ’Αθήνας, των όποιων ή δοαοις εις τό ’Έ πος δεν ήτο 
διόλου ένδοξος. Ώ ς  εκ τούτου οί εμβόλιμοι καί ύστερώτεροι αυτοί στίχοι δεν είναι 
αποδεικτικοί των πράξεων καί των αντιλήψεων των μυκηναϊκών χρόνων. ΙΙρός τούτοις 
ιερά εύρέθησαν καί εις οικήματα τής Άσίνης και τού Μπερμπατίου 1 καί αυτά άπο- 
δεικνύουν τό έσφαλμένον τής ύποθέσεως, διότι άλλως θά πρέπει νά ύποτεθή ότι καί 
οί ίδιοκτήται των οικιών αυτών, οι οποίοι δεν ή σαν Κάνακτες, συνέζων μέ τούς θεούς 
από καιρού εις καιρόν καί έθεωροϋντο θείοι.

Επίσης έσημειώΟη ότι επί των ερειπίων των Ανακτόρων των Μυκηνών, τής 
Τίρυνθος καί τών ’Αθηνών ίδρύθησαν ναοί των Όλυμπίων θεών. Είναι όμως άπαραι- 
τήτως άναγκαιον νά δεχθώ μεν δτι: «the reason why the temples are built upon the 
ruins of the Mycenaean palaces is the sacred character of the King's palace, which 
remained always attached to the place through the tenacity of religious tradition* ‘J ; 
Πιστεύω ότι δύναται νά δοθή καί άλλη έξήγησις, πλησιεστέρα προς τά πράγματα. Καί 
ώς προς τό άνάκτορον τών ’Αθηνών πρέπει νά τονισθή ότι ή θέαις του είναι άδηλος. 
J ό ότι υπήρχε άνάκτορον εις την Άκρόπολιν υποδεικνύουν τά κυκλώπεια της τείχη, 
άλλα ποιον τμήμα τής περιοχής έκάλυπτε δεν είναι γνωστόν. Μέχρι τών ή [ιερών μας 
έπιστεύετο οτι μερικά τοιχάρια καί δύο βάσεις εκ πώρου κείμεναι προς Νότον τής προ
στά σεως τών Κορών ήσαν τά μόνα κατάλοιπα τού ανακτόρου καί ταύτα έχρησιμοποίη- 
σεν ό  H o l l a n d  εις την άναπαράστασιν τού μεγάρου τού ανακτόρου εκείνου1 2 3. Μετά 
προσεκτικήν έρευναν καί μελέτην 6 Ν π υ ρ * Ιακωβιδηε καιέληξεν εσχάτως εις τό 
συμπέρασμα ότι «από όλους αυτούς τούς τοίχους, τούς θεωρηθένιας προϊστορικούς καί 
άποδοθέντας εις τό συγκρότημα τού ανακτόρου ή εις άλλας άπλουστέρας κατοικίας 
ούδείς είναι μυκηναϊκός». Εις παρόμοιον συμπέρασμα έφθασε καί διά τάς βάσεις : 
«τίποτε δεν μάς αναγκάζει νά θεωρήσω μεν τάς βάσεις αύτάς ώς μυκηναϊκός, αντίθε
τος δέ υπάρχουν σοβαρώτατοι λόγοι νά τάς δεχθώ μεν ώς σημαντικός μεταγενεστέ- 
ρας*, γράφει, καί εις τούτο έχει Απολύτως δίκαιον 4. Είναι λοιπόν δυνατόν νά ύποτεθή 
ότι ό πρώτος ναός Όλυμπίου θεότητας δεν ήτο ιδρυμένος επί τών ερειπίων τού ανα
κτόρου τών ’Αθηνών.

ΊΙ θέσις τού ζητήματος καί ή πραγματική έξήγησις γίνεται θετικωτέρα, όταν 
έξετάσωμεν τά κατάλοιπα τών άκροπόλεων τών Μυκηνών καί τής Τίρυνθος. Καί εις

1 N ilsso n , ε.α. σ. 110 καί 115. καί είκ. 13.
2 N il s s o n , ε.ά. σ. 487. 4 211. ΙΑΚΟΒΙΔΗΣ, Ή  μυκηναϊκή άκρόπολις τών
3 Γ.. Β. H olland, AJA ,28, 1924, ο. 162-  168 ‘Αθηνών, 1962, σ. 62 καί 65.
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τάς δύο αύτάς Ακροπύλεις εχομεν ναούς ιδρυμένους έπί των ερειπίων τού Ανακτόρου, 
πρέπει δικός να μη λησμονώ μεν oil μεταξύ ιών ήρειπωμένων θεμελίων των Ανάκτο
ρων αυτών εΰρέθησαν καί ερείπια οικιών των γεωμετρικών χρόνων, αποδεικνύοντα 6τl 
οί Απόγονοι των μυκηναίων εις τούς χρόνους εκείνους κατοικούν εις την κορυφήν του 
λόφου, είναι δέ φυσικόν νά δεχθώ μεν ότι Ικεΐ οπού ειχον τάς κατοικίας των οί άνθρω
ποι εκείνοι υα έκτισαν και τον ναόν των. Καν έκτισαν τον ναόν των επι των ερείπιων 
των ανακτόρων, διότι τά έθεώρουν ιερό, διατί τότε έκτισαν επί των ίδιων έρειπίων καί 
τάς κατοικίας των; Ίο  ότι ναοί έκτίσθησαν εις πολύ ύστερωτέρους χρόνους επί των 
ερειπίων των ανακτόρων, δεν αποδεικνύει την ιερότητα των Ανακτόρων, διότι απλά 
καί κατά τον Tsoyntan άθλια οικήματα έκτίσθησαν επίσης επί των ερειπίων εκείνων, 
"Ας μ ή λησμονώ μεν δτι καί εις ιούς ιστορικούς χρόνους βωμοί ύπήρχον εις την αυλήν 
πολλών οικιών, οτι αυτοί δεν υποδεικνύουν Ιδιαιτέραν στενήν σχέσιν των κατοίκων με 
τούς θεούς.

Κατά ταΰτα ούδεΐς λόγος καί ούδεμία ενδειξις υπάρχει δυναμένη νά Απόδειξη ότι 
δ FAva| των μυκηναϊκών πολιτειών ήτα καί ό «αρχιερεύς των». Μελλοντικά! Ανακα
λύψεις ίσως αλλοιώσουν τό συμπέρασμα τούτο, αλλά τά μέχρι τούδε γνωστά δεδο
μένα τό άποδεικνύουν ώς το μόνον δυνατόν.

Τελευταίως υποστηρίζεται ότι ό Ράναξ έθεωρείτο ώς ή προσωποποίησις τού θεού 
επί τής γης, δτι ένομίζετο θειος λ Ή  ύπόθεσις αύτη με τον καιρόν λαμβάνει μορφήν 
δόγματος καί στηρίζεται εις τάς Ακολούθους δύο θέσεις:

1) Ή  ύπόθεσις έστηρίχθη επί τού τίτλου τού ύπατου άρχοντας τής μυκηναϊκής 
πολιτείας. Ώ ς ε’ίδομεν Ανωτέρω, ό αρχών αυτός έλέγετο Ράναξ. Αί ενδείξεις των ενεπί
γραφων πινακίδων δυστυχώς δεν είναι θετικαί. Φαίνεται δτι δ τίτλος τού Ράνακτος 
έδίδετο καί εις τούς Αθανάτους θεούς καί εις τον ύπατον τής πολιτείας θνητόν άρχοντα, 
δεν είναι δέ πάντοτε βέβαιον, εάν ό μνημονευόμενος εις την επιγραφήν είναι Αθάνατος 
θεός ή θνητός αρχών. Ή  διάκρισις παραμένει εις την διάθεσιν τού έρευνητού καί εις 
την υποκειμενικήν του επιλογήν. Ό  συνάδελφος κ, P a l m e r  π.χ, λέγει δ τιμώμενος δι’ 
Αφιερώματος τής πινακίδας Un 2 «is more likely to be the divine than the earthly 
wan ax» 1 2 καί τούτο διότι τό Αφιέρωμα είναι τόσον πλούσιον. Εις τάς «πινακίδας του 
ελαίου» συχνάκις άναφέρεται δ Ράναξ, Αλλά καί εκεί παραμένει αβέβαια, ή διάκρισις’ 
νομίζω δτι εις τάς πινακίδας έκείνας εχομεν τον αθάνατον άνακτα λ "Οπουδήποτε ό 
θνητός επίγειος άναξ άναφέρεται Ασφαλώς, δεν εχομεν Αναθήματα ή λατρευτικός πρά
ξεις Αφιερωμένος εις αυτόν.

Ό  συνάδελφος κ. P a l m e r  δμως Αναφέρει την πινακίδα U n 2 1 9 ,  εις την οποίαν 
λέγει δτι δ Ράναξ είναι ατενώς συνδεδεμένος με την θεάν - ΙΙότνιαν, καί ό σύνδεσμος 
αυτός κατά την αντίληψίν του αποδεικνύει τήν θείαν ιδιότητα τού μυκηναίου άρχον-

1 Τ» Β, L. W e b s t e r ,  Prom Mycenae to Homer, 
1959, α. 11, 22 κλπ. και εις Companion to Homer, 
1962, o. 455. P a l m e r . I.d. 0 . 267. W. K. C. G u t h r i e ,  
Bull, of Inst, of Class. Studies, 6, 1959, σ. 42.

2 'Palmer, 1.4 a. 258.

3 Διά τάς «πινακίδας ton ελαίου* δρα Ε, ΒκννΒττ , 
The Olive Oil T ablets of Pylos, Minos Suppl. 2, 
1958 M. Tang, AJA 62, 1958, και 67, 1965. Palmer, 
1 ,4  σ. 240245.
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τος λ Ή  πινακίς εκείνη, όπο>ς ο P aemer  γράφει» περιέχει «lists of names in the 
dative against which are booked commodities of various kinds. . . . .the recipients are 
both (a) gods and (b) their associates». Εις τούς στίχους 7 και 8 της πινακίδος ανα
γιγνώσκεται :

wa - ιιa - ka - te ΤΗ 1 po - ti - ni - ja
e - [ra] Ul e - in a - a ,  U I PE

Λ ποτίθεται ότι 6 wa-na-ka-te τού Του στίχου είναι ο επίγειος, θνητός Κάναξ καί 
ότι ό σύνδεσμος του με την po-ti-ni-ja καί τούς άλλους θεούς υποδεικνύει την ιερότητα 
του. 11 ισιείΜΐ) οτι ούδέν στοιχείου της επιγραφής η (/.νερώνει ότι ό Κάνας της πινακίδας 
αυτής είναι θνητός άρχουν. Τουναντίον ή ένδειξις είναι σαφής καί υποδεικνύει θεόν, 
διότι ό Κάνας αύτος άναφέρεται πρώτος εις ομάδα γνωστών θεών: τής ΙΙοτνίας, τής 
Ί  Ιο ας, τοΰ Έρμου, ΤΙ τιμητική αυτή θέσις θά έδίδετο εις θεόν κάπως σπουδαιότερου 
τών άλλων καί όχι εις θνητόν θεράποντα των θεών. Κατά ταύτα ή πινακίς Un 219 
δεν μάς παρέχει έ νδείλει ς, ασφαλώς δέ ούδ" απόδειξήν, ενός συνδέσμου τοΰ επιγείου 
θνητού άτακτος καί τής θεάς ΙΙοτνίας. Τ) σύνδεσμος αυτός έβασίσθη εις ύποκειμε- 
ν ι κι] ν α ύ 0 α ί ρ ε τ ο ν γ ν ιύ ι1 η λ'.

Έλέχθη ότι 6 τίτλος po-ti-ni-ja, όταν δίδεται χωρίς το όνομα θεότητας, άνα.φέρε- 
ται «to the local Potnia, who needs no further specification»a To αυτό δύναιαι νά λε- 
χθή καί διά τον τίτλον wa-na-ka-te* καί ό τίτλος αυτός, όταν γράφεται άνευ ονόματος 
θεού άναηπρεται εις τοπικήν θεότητα, ή οποία «needs no further specification». Είναι 
δυνατόν νά ύποτεθή ότι ή θεό της εκείνη ή το ό Π υοειδών, ό προφανώς σπουδαιότερος 
θεός τής περιοχής. Τ λπωσδήποτε απομένει ώς πράγματι,κότης οτι εις τάς πινακίδας δεν 
διασώζονται ούτε ενδείξεις καν οτι ό θνητός άναξ έ θεωρείτο ώς ή προσο ενοποίησες επί 
τής γης τοΰ θεού καί ότι τοΰ άπεδίδοντο θειαι ιδιότητες. Τ) τίτλος ίσως ΰπεδείκνυεν εις 
τούς μυκηναϊκούς χρόνους οτι τό δικαίωμα τοΰ άρχειν έδίδετο εις τον φέροντα από τον 
θεόν, ό όποιος ήτο ύ πραγματικός Κάναξ λ Πάντως εις τούς μυκηναϊκούς χρόνους δ 
τίτλος έδίδετο καί εις τους αθανάτους θεούς καί εις τον θνητόν ύπατον άρχοντα τής 
πολιτείας. Κατά τον αυτόν τρόπον καί εις τό "Έπος ό τίτλος έδίδετο καί εις τούς αθα
νάτους καί εις τούς θνητούς άρχοντας καί ιδία εις τον Άγαμέμνονα. Είναι δέ αδύνατον 
νά ύποστηριχθή σοβαρώς ότι οί "Αχαιοί έβλεπαν εις τον άρχοντα τών Μυκηνών τήν 
προσωποποίησην επί τής γης αθανάτου θεού. (Περί τούτου περισσότερα κατωτέρω.)

2) Κατά δεύτερον λόγο λ' ή ύπόθεσις τής θεότητας τοΰ μ υκ η να ίου άνακτος έστ η- 
ρίχθη εις τήν πληροφορίαν τήν περιλαμβανόμενη ν εις πινακίδα τής Πύλου, ότι ό ύπα
τος αρχών της είχε τέμζνος. «The words wan ax and temenos suggest that the Myce
naean ruler was divine», γράφει ύ συνάδελφος κ. T.B.L. W e b s t e r 4, 1 2

1 Bat.m rr , *.ά. o, 259. 3 ΙΙρβ, J, I ' r n m ,  Minoica. 1958, a .  327-333.
2 Αυτόΐα a. 83, 230. Γαϊ,μκκ . M ycen a ea n s  ami 4 Εις C om panion  to H om er, a. 455.

M inuaris. cr. 123-125 xai 232.
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Εις την ύπ’ αριθμόν Ε γ 312 πινακίδα τής Πύλου Αναγιγνώσκεται :

wa - τι a - ka - te - ro  te  - me - no 
lo - so - jo pe - in a  ΣΙΤΟΣ 30  
ra - wa - ke - si - jo  te - me - no ΣΙΤΟΣ 10 

Ή  πινακίς αυτή άποδεικνύει ότι δ Γάνας τής Πύλου είχε τέμενος, συγχρόνως όμως 
άποδεικνύει ότι καί δ λαΓαγέτας (ζζζra-wa-ke-si-jo) επίσης εΐ/ε τέμενος, αν καί το ι.μήμα 
γης, τό οποίον τού ανήκε είχε μικρότερης διαστάσεις λ Τούτο επέβαλε το συμπέρα
σμα ότι και δ άξαοματούχος fκείνος έθεωρεΐτο «in some sense divine*. To συμπέρασμα 
όμως αυτό δημιουργεί την πιθανότητα ότι και έίλ/,οι άξιωματούχοί ήτο δυνατόν νά 
είχον τβμένεα και ώς έκ τούτου νά έύεωραυντυ θείοι divine. 'Ολοι οί ειδικοί μελετη- 
ταΐ δέχονται ότι μόνον μέρος τών πινακίδων, αί όποια ι ύπήρχον εις τούς μυκηναϊκούς 
χρόνους, διεσώθη και δεν είναι δυνατόν νά άποδειχίΐή ότι εις τάς αφανιστεί σας πινα
κίδας δεν άνεγράφοντο και άλλοι άξιωματούχοί, οί οποίοι έκαρπούντο τεμένεα, ΙΙρός 
τούτοις εις τέχς διασιοίΐείσας πινακίδας δεν εΰρίσκομβν Ενδείξεις, αί όποΐαι υποδει
κνύουν ότι ο όρος τέμενος είς τούς YE I I ΙΒ  χρόνους έσήμαινε όχι μόνον τεμάχιον γης 
τό όποιον έδίδετο υπό τής πολιτείας είς τον άρχοντα ώς βασιλικόν προνομίαν ή είς τόν 
λϋτΡαγέιαν δΓ έκτακτους υπηρεσίας, άλλ’ ότι πρός τούτοις έφανέρωνε καί την ιερότητα 
τού κατόχου. 'Ακόμη καί είς τό ’Έ πος ό όρος δεν «χρησιμοποιείτο άποκλειστικώς διά 
τά κτήματα των θεών καί μόνον είς προχωρημένους ιστορικούς χρόνους συνεδέθη με 
ιάς όρησκευτικάς δοξασίας τού λαού. λΓέχρις ατού εύρεθούν είς τάς πινακίδας, αί όποΐαι 
θά ανακαλυφθούν είς το μέλλον, ϋετικαί ενδείξεις άποδεικνύουσαι την ιερότητα τού 
τεμένους, δικαιούμεθα νά πιστεύω μεν ότι ό όρος έσήμαινε ν απλώς εν τεμάχιον γης, τό 
όποιον έδίδετο είς τόν άνακτα ή καί είς άλλους άξιοιματούχους δφρα νέμοιντο.

Τεμένεα είχον καί αθάνατοι θεοί και θνητοί ήρωες είς τό Έ πος, Γ() Ζευς μετέ
βαινε συνήθως είς

Ίδην . . . πολύ πίδακα, μητέρα ϋηρών,
Γάργαρον, §νϋα τέ οι τέμενος βωμός τε ΰνήεις.

(Τλιάς Θ 47-48)
Ό  άνάειιόεις Πέοαοος ήτο Α ή μίθρας τέμενος (Τλιάς Β ύ05-(ϊίΜί) καί ό Σπερχειός είχε 
τέμενος (Τλιάς Φ 148)

§ς πηγάς, 3$ι τυι τέμενος βωμός τε ί) νήεις.

ΤΙ 3Αφροδί 17] τέλος είχε τέμενος είς την Πάφον τής Κύπρου, όπως αναφέρει ή 
’Οδύσσεια (θ 362-368):

ή δ ίίρα Κύπρον ικανέ φιλομμειδης ’Αφροδίτη} 
ές Πάφον, ένΰα τέ οί τέμενος βωμός ιε δνήεις.

Βωμός άναφέρεται είς τάς τρεις από τάς τέσσαρας περιπτώσεις τάς όποιας αναιρέσουν 
τά Επη καί ό βωμός αύτός άποδεικνύει ότι οί δικαιούχοι θεοί έλατρεύοντο είς τά τεμέ- 
νεά των. Αατρεία λοιπόν είς τέ/. ιεμένεα τών θεών άποδεικνύεται έκ των πραγμάτων

AE 1966 Ό  FocvaJ των πινακίδω ν 139

1 Vkntris - ChaowicKi Ι.ά. σ. 152.
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140 Γεωργίου Ή. Μυλωνά ΑΕ 1966

καί από την λατρείαν αυτήν με την παροδον του χρόνου έπήγασεν ή αντίληψης της 
ίβο6 cr;rος του χώρου καί τής ειδικής θρησκευτικής σημασίας του δρου.

Εις τούς Ομηρικούς χρόνους τεμένεα παρεχωρούντο καί εις τούς θνητούς δια δύο 
Ας μ αίνεται, λόγους. Το τέμενος ήτο κατά πρώτον λόγον προνομίαν τής βασιλείας* 
Ούτω τό τέμενος, τό όποιον ο "Ηφαιστος έζίθει εις την ασπίδα τού ’Αχίλλειος,καλείται 
βααίΜΐον (Ίλιάς Σ 550). Ό  βασιλεύς των Φαιόκων ’Αλκίνοος είχε τέμενος πλησίον 
τού άλσους τής ΊΥθηνάς, Ας άναιρέρει ή ’Οδύσσεια (ζ 293):

ί'νϋα δέ πάτους έμον τέμενος τεϋαλνΐά τ ’ άλωή, 
τόοοον άπο πτολιος ησοον τε γέγωνε βοήοας*

Εις τον Βελλερεφόντην έδόϋη τέμενος ο<γρα νέμοιτο, όταν ό βασιλεύς τής Λυκίας 
όώκε . . . οί τιμής βαοιληΐδος η μια η πάοης (Ίλιάς Ζ 193). Ούτε εις την μίαν ούτε εις την 
άλλην περίπτωσιν άναφέρεται ότι τό τέμενος τό βασιλήϊον είχε βωμόν ή ότι είΐεωρεΐτο 
ιερόν ή δτι έχάριζε θειότητα εις τον κτήτορα, άλλ’ έδίδετο οψρα νέμοαο. ’Ακόμη εχομεν 
ενδείξεις δτι τό τέμενος περιήρχετο εις την κατοχήν των επιγόνων μετά τον θάνατον 
τού τιμηί) εντός. δτι ήτο κληρονομικόν. (_) ’ Αχιλλεύς έπαιρόμενος διά τον θάνατον τού 
Ίφιιύωνος έπηύξατο:

«κεΐσαι, ’ Οτρυντέΐόη, πάντων έκπαγλότατ' άνόρών 
ενθάδε τοι θάνατος, γενεή δέ τοί έοτ' επί λίμνμ 
Γνγαίμ, υθι τοι τέμενος πατρώϊον έστιν,
} λλω έπέ Ιχθυόεντι καί * Ερμ(ο δινήεντι».

(Ίλιάς Υ 389-892)

Ηοως καί ιό τέμενος τού Σαρπηδόνος καί τού Γλαύκου ( Ιλιάς Μ 313) ήτο πατρώ’ί- 
ον, τό τέμενος τού παππού των Βελλερεφύντη λ

Τεμένεα έδίδοντο εις ήριοας ή τρανούς πολεμιστάς όχι διότι έ θεωρού ντο θ ε Ιο ι 
άλλα διά τάς υπηρεσίας των καί ή απονομή τεμένους δεν μετέβαλε τούς θνητούς αυ
τούς είς λατρευυμένους ημιθέους, Τούτο άποδεικνύεται πλήρως άπο την περίπτωσιν 
τού Μελεάγρου :

. , , τον δε (Μελέαγρον) λίοοονιο γέροντες
ΛΙττολών, πέμπον δε θεών ίερήας άρίοτονς, 
έξελθεΐν καί άμνναι, ύποοχό μενοι μέγα δώρον' 
υππόθι πιοτατον πεδίον Καλνδώνος εραννής, 
ένθα μιν ήντογον τέμενος περικαλλές έλέοθαι 
πεντηκοντόγνον, τό μέν ήμισν οίνοπέδοιο, 
ήμισν δέ ψιλήν άροοιν πεδίοιο ταμέσθαι,

(Ίλιάς I 574 κ.έξ.)

Οί γέροντες δεν προσέθεσαν δτι ή παροχή τού τεμένους θά τού παρείχε και δικαιώ
ματα θείων τιμών, πράγμα τό όποιον θά ένίσχυε τάς παρακλήσεις των και θά ηύξανε I

I Εις τό Η της *Ιλιάδθ€, 46, τό σκήπτρον του *Αγα- λητέχνησεν 6 “Ήφαιστος δια τον Δία, περιήλθεν εις 
μεμνονος καλείται xmmtMov, είς τό αυτό δέ βιβλίον Β, τήν κατοχήν του Άγαμέμνονος μέ.στυ του Πέλοπος καί 
.100-105, έπε^ηγειται. πώς τό σκήπτοον, το όποιον Ιφι- του Ά τρέω ς καί οΐ'τω κατέστη πατοώ ϊον ,
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την αξίαν τοΰ «μεγάλου δώρου». Και τοΰτο διότι ή παροχή τοΰ τεμένους δεν συνω- 
δευετο με τοιαύτας τιμάς. Το τέμενος θά έδίδετο είς τον Μελέογρον ώς δώρον διά 
ώρισμένην υπηρεσίαν προς την πολιτείαν. Ό  ήοως έκύκρενσεν είς τάς παρακλήσεις τών 
γερόντων καί, Οταν επιτέλους άπέκοουσε τούς Κουρήτας και ήλευθέρωσε την Κάλυ- 
δώνα την έραννήν, ακόμη και τότε δεν τοΰ έδύΟη το τέμεν<>ς. διότι αρχικός δεν ύπή- 
κουσεν είς τά κελεύσιιατα καί τάς παρακλήσεις τών γερόντων καί τών ιερέων.

Καί δεύτερον παράδειγμα έξ ίσου διδακτικόν μάς παρέχει ή Ίλιάς (Υ 177 έξ.)* 
Εις την τελευταίαν φάσιν τού Τρωικού δράματος ό Αινείας σπεύδει να αντιμετώπιση 
τον Άχιλλέα:

τον πρότερος προοέειπε ποδάρκης δΐος 9 Αχιλλενς'
€Αινεία , τί ον τυσοον όμιλον πολλήν επελάέον 
έοτης ; ή οέ γε άνμός εμώ μαγμ'σαοάαι avmVBi 

180 ελπόμβνον Ί ρώεοοιν άνάςειν ίπποδάμοανι
τιμής τής ΙΙριάμον; άτάρ εϊ κεν εμ * εςεναρίςμς, 
ον τοι τοννεκά γε Πρίαμος γέρας εν χέρι άήοεν 
εϊσίν γάρ οι παΤόες, ό ό’ έμπεδος ούΥ ηεοίμρων. 
ή νν τί τοι Τρώες τέμενος τόμον έζοχον άλλων,

185 καλόν φνταλιής καί άρονρης^ αψρα νέμηαα
αΐ κεν έμε κτείνμς; , , , , . , , . »

Είς τον Αινείαν θά έδίδετο τέμενος δά έξέχουσαν υπηρεσίαν προς την πολιτείαν. Διά 
τον ίδιον ή παρόμοιον λόγον ίσιος εδόίΐη τό τέμενος καί εις τον λαΕαγέταν τής 
Πύλου Ινώ τό τέμενος τού Εάνακτος ήτο [ΐέρος τιμής βαοιληΐδος. ’Ιδιαιτέρως πρέπει 
νά σημειωθή ότι τό τέμενος ήτο δυνατόν να είναι πατρώϊον περιελθόν εις την κυριό
τητα επιγόνων, οί οποίοι ίσως ούδεμίαν υπηρεσίαν πρυσέηερον είς την πατρίδα, 
ούτε ή σαν ανακτες, Τ ί παροχή τεμένους ζΐζ άνακτας καί ήρωας αντιπροσωπεύει 
μυκηναϊκήν συνήθειαν, άλλ’ ουδέ ή παραμ ικοοτέρα ενδειξις υπάρχει ύποδεικνύουσα 
άτι θείοι ιιμαι συνώδευον τό μέγα  Αωρον} τό όποιον τοίς παρείχετο είτε ώς μέρος 
τής τιμής βαοιληΐδος είτε διά τάς {υπηρεσίας των πρός την πατρίδα.

"Οπως έδίδετο τέμενος καί είς αθανάτου: Πέους καί είς θνητούς κατά τον αυτόν 
τρόπον καί ό τίτλος άναξ έδίδετο είς τούς ’Ολύμπιους και είς ιούς ήρωας. Εις την 
Τλιάδα ό τίτλος έδίδετο ιδία εις τον Άγαμέμνονα, ό οποίος συχνάκις άποκαλεϊται άνα'ς 
αιώρων λ ’Αρκεί νά ένθυμηθώμεν τον άργιλον λόγον τού ’Αχίλλειος είς αυτήν την 
εκκλησίαν τών ’Αχαιών διά νά συ μπε ράνω μεν ότι ό "Αγαμέμνων δεν έθεωρείτο οός ή 
προσιοποποίησις επί τής γής θεού, ότι δεν έτιματο όντως ώς θεός, ότι ό τίτλος του δεν 
φανερώνει την άπόδοσιν θείων τιμών, αι οποίαι άπενέ.μοντο είς μυκηναίους άρχοντας:

*οϊνοβαρές κιτνυς δ μ μα τ% έγμον, κυαδίην δ ’ έλά<} <>(<>? 
ούτε ποτέ ές πόλεμον άμα λαώ άωριμ/ι)ήναι 
ο ντε λόχοι Ύ  ϊέναι ον ν άυιοτήεοοιν 9 Αχαιώ ν 1

1 ‘Απλή άνάγνωσις τής Ίλιάδος tp ινεοώνει δτι δ n'- m m  49 φοράς, είς τον Μενέλαον 2, είς ιδν  Διομήδη S, 
τλος τοΟ ανακτος έόοί)η είς τον Άγαμεuvoνα τοδλάχι- είς τον ’Ιδομενέα 4, είς τον Ά χ ιλ λ έα  4,, nkn .
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τετληκας ϋνμώ' το δέ τοι κηρ ειδεται είναι.

δημοβάρος βασιλεύς, i j t e i  ουτιδανοισιν άνάσοεις,«
(Ίλιάς A 225 κ.έξ.).

9 Αναιόείην επιειμένε, κερδαλεόφρον, μέγ* αναιδές είναι μερικό Ακόμη < τιμητικά!* 
επίθετα, τά όποια ύ Άχιλλεύς άπευθυνει τό εν κατόπιν τοΰ άλλου προς τον Αγαμε- 
μνονα. Είναι αληθές οτι οΰχΐ σπανίως καί ο! θεοί χρησιμοποιούν επίθετα οΰχΐ κο
λακευτικά εναντίον άλλων θεών. ’Αλλά 6 Άχιλλεύς δεν ώιιίλει ιδιαιτέρως με τον 
ανακτα, οΰιε ερητόρευεν εις συνέδριο ν αρχόντων, εις όμήγυριν ίσων. όπως συνέβαινε 
με τους θεούς, άλλ’ εις την εκκλησίαν τοΰ λαού καί εις έπήκοον ολοκλήρου τής στρα
τιάς. των άνδρών δηλαδή, οΙ οποίοι υποτίθεται ότι άπένεμον θείας τιμάς εις τον ύβρι- 
ζόμενον άνακτα.

Εις την εκκλησίαν των Αχαιών εΐς ιών νεωτέρων αρχηγών, 6 Διομήδης, δημοσίρ 
έπέπληξε τον άνακτα Άγαμέμνομα λέγων μεταξύ άλλων:

Ατρεΐδη, σ<>\ πρώτα μαχήσομαι άψυαδέοντι, 
η δε μις έστίν, αναξ, άγορίψ . . . . . .  .

001 δε διάνδιχα δώκε Κρόνου πάίς αγκιάΙομήτεω' 
σκήπτρο» μεν τοι δώκε τειιαήοΟαι περί πάντων, 
αλκήν ιΥ ον τοι δώκεν, δ u: κράτος εοτί μεγιστάνα,

(Ίλιάς I 82 έξ.)

Και τό πλήθος τών Αχαιών άντί νά έκπλαγή και δυσαρεστηθΓ) κατά τοΰ Λιομήδους 
Ο οποίος άπέτεινε την χειροτέραν δυνατήν ΰβριν κατά πολεμικού ηγέτου, την ΰβριν 
τής ανανδρίας, έπεκρότησε τους λόγους του* πάντες επί αχόν νΐες * Αχαιών, λέγει ό "Όμη
ρος. Οί λόγοι τοΰ Λιομήδους επίσης φανερώνουν ότι υ αναξ “Αγαμέμνων έτιμδτο 
περί πάντο>ν, περισσότερον από τούς άλλους, ώς γενικός Αρχιστράτηγος όχι όμως 
και ώς προσωποποίησις τοΰ θεοΰ επί τής γής, ούτε τοΰ άπενέμοντο θεϊαι τιμαί.

Νομίζω ότι κατέστη φανερόν ότι εις τό Έ πος  ύ τίτλος αναξ και τό όνομα τέμε
νος δεν ύποδηλοΰν θείας τι μάς άπονεμομένος εις τούς θνητούς άρχοντας. ΙΙροτοΰ 
δέ δεχθώ μεν ότι αι λέξεις αυται είναι απηχήσεις παραδόσεων άρχαιοτέρων χρόνων, 
είς τούς οποίους οί άρχοντες ε&εωροΰντο ώς θείοι ή ώς προσωποποιήσεις θεών έπι 
τής γής, θά πρέπει νά αποδείξω μεν ότι είς τούς μυκηναίους Εάνακτας τών ενεπίγρα
φων πινακίδων άπενέμοντο θεϊαι τιμαί. Ουδέ ή ελάχιστη ενόειξις υπάρχει ύποδει- 
κνύουσα ότι όντως ούτως είχον τά πράγματα,

Ά ς  σημειώσου μεν εδώ καί μίαν άλλην παρατήρησιν σχετικήν προς τον τίτλον τοΰ 
άνακτος εις τούς μυκηναϊκούς καί είς τούς ομηρικούς χρόνους. Καί κατά τά-c δύο περιό
δους ό τίτλος Εάναξ ή το ανώτερος τοΰ τίτλου βασιλεύς. Διά τοΰτο οί θεοί άποκα- 
λοΰνται κατά κανόνα άνακτες είς τό Έ πος, δηλαδή άπονέμεται είς αυτούς ό ανώτερος 
τίτλος. Είδομεν δέ ότι ό τίτλος βασιλεύς =  ρ;ι_» -s i- ro  - u είς την YE III Β εποχήν έδί-
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δετό εις άσημους άξιωματούχους. Ό  α νά δελφ ος κ. P age τελευταίους παρετήρησεν ΰτι 
είς την Ιπικήν ποιησιν v*lhe older distinction (of tlie titles) lias become confused, for the 
Epic gives the title basileus to men who were clearly-*·—in the M ycenaean sense— 
wanaktes l® Πιστεύω on  η μυκηναϊκή διακρισις των δύο α υ τ ώ ν  τίτλων διατηρείται 
και εις τδ "Επος καί ότι εν τφ μεταξύ ηΰξήθη μόνον η σημασία καί η σπουδαιότης 
του τίτλου του βασιλέως.

Ή  Τρωική έκστρατεία, όπως λέγει ό Θουκυδίδης (1 3, 1) ήτα κοινή των Ε λ λ ή 
νων προσπάθεια — κοινή εργαοαμενη η Ε λ λ ά -— υπό την ήγεσίαν ενός Αρχηγού, του 
Αγαμέμνονος. Ί I ηγεσία αυτί) ισοδύναμε! προς τήν απόλυτον Αρχήν τοϋ Fdvaxioc των 

πινακίδων τής Πύλου καί τής Κνωσού. Πολλοί επί μέρους άρχοντες ελαβον μέρος, είς 
τήν εκστρατείαν αυτήν ηγούμενοι των ιδίων των στρατιωτών' κατά τον αυτόν τρόπον 
πολλοί άξιωματοΰχοι συνέβαλον είς τήν διακυβέρνησιν τής μυκηναϊκής πολιτείας. Καί 
οι μεν καί οι δε ή σαν υπό τήν Αρχήν τοΰ Εάνακτος. Ό  Αρχιστράτηγος τής εκστρατείας 
ή το ό "Αγαμέμνων καί < λ ύ τ ο ς ήσκει τήν ανωτάτην Αρχήν, ένφ ο! άλλοι—καθ όσον 
διήρκει ή προσπάθεια καί μετεΐχον αυτής — εΤχον ύποδεεστέραν θέσιν. Αυτό (υποδει
κνύεται καί από τους λόγους τοΰ Όδυσσέως και τοΰ Άχιλλέως. **Ατρεΐά7]», λέγει δ 
Αχιλλεύςεις τό Ψ τής Ιλιάδος, 156-7* *αοί γάρ τε μάλιστα γε Ιίώς * Αχαιών iteiaovtai 
iivi)u(cn\ 0  Όδυσσεύς αποτεινόμενος πρός τον Άγαμέμνονα λέγει:

*οκητττονχβς τ εΥη% και οί ϊΐπΐΐυπαο λαο) 
τούϋοίδ οοοοιοιν ον μετ ' Λργείοιοιν άνααοεις®,

(Ίλιάς Ξ 93)
Καί ό Νέστωρ (Ίλιάς I 69) λέγει μεταξύ των Αρχηγών:

«Αίτρεέώρ ον μεν άοχε' ον γάρ βασιλευτατός Ισα/.»
Σπανιώτερον ό τίτλος άναξ δίδεται καί είς άλλους των Αρχηγών, συνήθως όμως* 

όταν πρόκειται νά νοηόή απόλυτος εξουσία επί θεμάτων τής ιδιοκτησίας των. Είς τήν 
Ίλιάδα , π.χ., λέγεται ότι ό Άχιλλεύς

πενιε (Τ αρ* ήγεμ<’>νας ττηίήοατο τυΤς vstBitouht 
αημαίνειν αυτός δε μέγα κρητεων tjvanoe

( Π  171-172)

επί τών 50 πλοίων, τά οποία έφερεν είς τήν εκστρατείαν. Έ ν  ϋυμώ ό ‘Αγαμέμνων 
λέγει πρός τον Άχιλλέα είς Τλιάδα A 179-180:

*αϊκα<Υ μην ονν νηνοί τε ομς καί ϋύϊς ετάοηιοί 
Μνυμη)<η>εσοη' αυασσε, οεάεν <Υ εγω ηνκ άλεγίζω>,

Ό  Άχιλλεύς είναι ο άναξ τών Μυρμιδόνων μόνον* ο ’Αγαμέμνων είναι δ άναξ 
ολοκλήρου τής στρατιάς.

Είς τήν Οδύσσειαν εΰοίσκομεν τήν διαφοράν τών δύο τίτλων σαφώς δηλουμέ- 1

1 Pack, ε.ά- η. 188.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:35 EEST - 54.226.8.97



144 Γεωργίου Έ. Μυλωνά ΑΕ 1966

την Big το λογίδριον του Τηλεμάχου προς τον μνηστήρα Άντίνοον (α 392έξ.): 
«ου td:v γάρ τι κακήν βασίλευε μεν' αίψά τε οι δώ 
άφνεών πελεται και τιμηεβτεηος αητός, 
άλλ* // tot βαοιλρες Αγαιών rial και άλλοι 
πολλοί εν αικμαλω 3Ιδάχρ νέοι ήδε π α λ α ιο ί ,  

των κέν τις τόό* εχμοιν, ίππ δάνε ό ϊο ς  '( )δηοσεός' 
αητάρ ώ'άον οίκο to άνας ί π ο μ  ημ,Βτόροίο 
και διάδων, οης μαι λψΰύατο διος ΟδοοοΒος.*

Κατά ταΐίτα ή διάκρισις των δύο τίτλων υπήρχε και εις το Έ π ο ς  καί μόνον ή 
δικαιοδοσία καί τά προνόμια του βασιλεως ηύξήιϊησαν. Ώ ς  εΓδομεν ανώτερα), δύναται 
νά ύποτεΟή ότι τό άξίωμα τού pa2-si-re-n ήτασιλεως τής μυκηναϊκής εποχής έγένετο 
σπουδαιύτερον μετά τό τέλος τής εποχής εκείνης, όταν ή εξουσία καί ή αρχή τού Fava- 
κτος διεσπάσόη καί όταν μικραί περιοχαί έκράτησαν την ανεξαρτησίαν των υπό τον 
τοπικόν άξυοματούχον, τον βασιλέα, τού όποιου τότε ή εξουσία ηύξήΟη.

Μερικαί εκφράσεις καί επίθετα τής Τλιάδος καί τής ’Οδύσσειας χρησιμοποιούν
ται διά νά ένισχύσουν την ύπύόεσιν περί απονομής ΰείων τιμών εις τον άρχοντα των 
μυκηναϊκών χρόνων. Έσημειώύη π.χ. ότι ό Σαοπηδών λέγει εις τον Γλαύκον η* Ληκίρ 
πάνζες... ϋτ.ονς ως είαορόωσι (Ίλιάς Μ 812)* καί τούτο ώς καί άλλαι όμοιαι έκφυάσεις 
έόεωρήύησαν άρκεται διά νά αποδείξουν ότι εις παλαιοτέρους χρόνους οί άνακτες άπε- 
λάμβανον θείων τιμών καί έόεωροϋντο ώς προσωποποιήσεις θεών επί τής γής. Ή  έκ- 
τρρασις όμως αυτή χρησιμοποιείται εις τό ’Έπος καί δι ανθρώπους αμφιβόλου αρετής 
καί μικράς αξίας. Τον Εΰρύμαχον, υιόν τού ΙΙολυβοίου, ενα τών μνηστήρων Ισα ΰνω 
7ϊδακροιοί ριοορόωοι ("Οδύσσεια ο 020), Ο Εύρύμαχος αυτός προσεπάΰει νά καΟησυ- 
χάση την Πηνελόπην, λέγων ότι όά φονεύση όσους Βά προσπαθήσουν νά βλάψουν τον 
Τηλέμαχον, διότι ακόμη ένεΟυμεΐτυ πόσον καλός ή το προς αυτόν ό Όδυσσεύς' καί 
όμως τω δ7 ρρτνεν αητός όλεθρον (Όδύσσεια π 448). "Ακόμη διδακτικιοτέρα είναι περι
κοπή τού I)1 Όδυσσείας, 161 κ.έξ., εις την οποίαν έχομεν λογίδριον το ύ ’Οδυσσέως προς 
τον χλευάσαντα αυτόν Εΰρύαλον :

* οητως on πάντεοοι δ so} χαρίεντα διδονοιν 
άνδράοιν, ο η π- φηην οντ άρ ψρενας οητ αγορητών, 
άλλος μην γάρ είδος άκιδνότερος πελει άνήρ,

/ 1 0 άλλα δεδς μ  οργήν Γπεοι οτερει, οί δε τ ες αητόν 
τερπό>μενοι λεηηηοηαιν' δ δ' άοφαλεως άγορεηει 
αίδοϊμειλιχίρ, μετά δε πρεπει όιγρομενοιοιν, 
εργγαιενον δ ' άνά άοτν ΰεδν ώς είσορόωοεν. 
άλλος δ an είδος μεν ιΐλίγκιος άδανάτοιοιν,

175 άλω οό οί χάρις άμφιττεριοτεψεται επεεοοι ν,
ώς και ο οι είδος μεν άριπρεπες, ουδέ κεν άλλως 
οηδε ί)εδς τεηςειε, νόον δ άπορ ιδλιός εοοι a

Ο ρήτωρ, τον όποιον δε ον ώς είοορόωοιν είναι απλούς πολίτης, γνωστός τοϊς πάσι
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καί ούχΐ Ράνα|, ασφαλώς δέ of συμπολϊταί του δεν τον έθεώοουν ώς θειον ή καί προ- 
σωποποίησιν επί τής γης θεού. Δεν δΰναται νά ύπαρξη άμφιβολία, νομίζω, ότι ή εκ» 
φρασις είναι ποιητικόν στόλισμα διδόμενον ε!ς οίονδήποτε διά τά χαρίσματα του καί 
δεν υποδεικνύει θειον καταγωγήν ή άρχοντας περιβαλλόμενους με θείας τιμάς.

Εις τό ίδιον συμπέρασμα θά καταλήξω μεν εάν έπιμελώς εξετάσω μεν καί την έκ~ 
φρασιν Φεοψ ώς τιμήσονσιν. Ό  3Αγαμέμνων λέγει οτι οί κάτοικοι των πόλεων, τάς 
οποίας θά δ (όση εις τον ΆχιλλΙα, δέον ώς τιμήοουοι αυτόν (Μλιάς I 155). Ό  Α γα 
μέμνων αυτός ΰεος <Υ ώς τίετο όήμω (Ί λιάς Κ 33). "Ο Όδυσσεύς λέγει εις την «ψυχήν» 
τού Αχίλλειος: πριν μεν γάρ σε ζωον έτίομβν ha demon’ ( Οδύσσεια λ 484). Καί 
άλλα παραδείγματα είναι εγκατεσπαρμένα εις τό ’Έπος, εν τούτων όμως φανερώνει 
οτι ή έκφρασις είναι μάλλον ποιητικόν στόλισμα. Ο Όδυσσεύς εις την φανταστι
κήν ιστορίαν τής καταγωγής του, την οποίαν διηγείται εις τον Εύμαιον λέγει μεταξύ 
άλλων:

109 «*Κκ μεν Κοητάων γένος εύχομαι εύρειάων 
άνέρος άφνειοϊο πόες . . . .

205 ος τυτ9 ένΐ Κρήτεσαι Οευς ώς τίετο (ϊήμφ
ολβω τε πλούτω τε καί νίάσι κνδαλίμοισιν».

( Οδύσσεια ξ 199-206).

Ό  έκ Κρήτης γέρων «έτιμάτο ώς θεός» διά τον πλούτον του!
Κατά τά κελεύσματα τού Δ ιός, τά οποία ό Έρμης φέρει εις την Κίρκη ν, ό Ό δυσ

σεύς θά φθάση
« Φαεήκων ές γαΐαν, οΐ άγχίϋεοι γεγάαοεν, 
οι κέν μιν περί κήρι ϋευν ώς τψήσοναι»

(Όδύσσεια ε 35-36).
Αί διαταγαί τού Διός έξετελέσθησαν καί εις τάς περιγραφάς τής υποδοχής του εις την 
χώραν των Φαιάκων δ Όδυσσεύς δίς επαναλαμβάνει οτι ϋεον ώς τιμήσανε ο ( Ο 
δύσσεια τ 280 καί ψ 339). Εις τήν Όδύσσειαν εχομεν πλήρη περιγραφήν τής σφίξεως 
τής παραμονής και τής άναχωρήσεως τού Όδυσσέως από τήν χώραν των Φαιάκων 
Τιμαί, αί οποία ι είναι δυνατόν νά Ικληφθοΰν ώς εξαιρετικοί καί αντάξιοι θείου προ
σώπου, δεν τώ άπενεμήθησαν κατά τήν παραμονήν του. Μάλιστα δ Εύρύαλος τον 
έχλεύασεν. Ούδείς των Φαιάκων εΐπεν δτι ήτο εκπρόσωπος θεού, αυτός δέ δ Όδυσσεύς 
δεν προβάλλει τήν άξίωσιν αυτήν άλλ* απλώς λέγει:

«εΐμ Οάνσευς Λ αερτιάδης, ος πασι daloimv 
άνϋρώποισι μέλωί καί μεν κλέος σδρανδν ϊκει

(Όδύσσεια ι 19-20).

Ούτε ο ’Αλκίνοος (λ 367 Ιξ.) ούτε ή ’Αρητη (λ 336 εξ.) λέγουν δτι δ ξένος των 
πρέπει νά τιμηΰή μέ θείας τιμάς, διότι ήτο έκπρύσιοπος θεού, καί τά δώρα, τά όποια 
τφ έδόθησαν, αν καί σημαντικά και πολύτιμα, δεν ή σαν άντάξια ξένου, ό όποιος έτι-

19
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μάτο ώς Ορός: Ό  ’Αλκίνοος παρακινεί τούς Φαίακας να δώσουν εις ιόν ξένον των

€ , , , , . ξεινήϊον, ώς επιεικές,
δώδεκα γάυ κατά δήμον άριποεπέες βασιλήες 
άοχοι κραίνουσι, τρισκαιδέκατος <Υ εγώ αυτός’ 
τών ο! έκαστος <jόρος έϋπλυνες η δε χιτώνα 
και χρυσοί ο τάλαντον ενείχατε αμήενιος*'®

("Οδύσσεια I) 389 έξ.)

Εις τα δώρα αυτά προσέθεσεν ό Εύρύαλος ξίφος άργυρόηλον (406) καί δ Αλκίνοος 
αλιισον . . .. χρυσέ ον (430) προς το τέλος δε καί τρίποδα μέγαν ήδέ λέβητα άνόρακάς 
(ν 13-14). Τά δώρα τούτα, προερχόμενα από 13 άρχοντας, παραβαλλόμενα προς τά 
φανταστικά δώρα, τά όποια ό Ψευδο-Έπηρετος υποτίθεται ότι έδωσεν εις τον Ό δυσ- 
σέα, είναι σχετικώς ολίγα:

«καί οί δώρα πόρον ξεινήϊα, οία έώκει, —-λέγει δ Ψευδό- Επήρετος—
χρυσόν μέν οί δίοκ εύεργέος επτά τάλαντα,
δώκα δέ οί κριμήρα πανάργυρον <\νθεμόεντα%
δολδεκα δ άπλοίδας χλαίνης} τυσσονς δε τάπητας,
τόκισα δέ φάρεα καλό., τόσους δ ’ επι τοΤσι χιτώινας,
χχΰρϊς δ αυτε γυναίκας άμύμονα έργα ΐδνίας
τέσσαρας ειδαλίμ.ας, ας ήθελεν αυτός έλέαθαυ*

(’Οδύσσεια ω 273-279).

Ό  Λαέρτης δεν δεικνύει κατάπληξη' διά την ποσότητα τών 5 τυρών, διότι δεν θά 
ή σαν διάφορα από δσα έδίδοντο εις τιμώμενον ξένον, άλ/ό υπόσχεται (283)

^δώιρα ό ’ έτιυσια ταυτα  χα ρ ίζεο , μ υ ρ ί  ότίάζΰΰν* 
εάν όντως ό Οδυσσεύς έπιστρέψτ|.

Τον Σαρπηδόνα καί τον Γλαύκον οι κάτοικοι τής Λυδίας: έτ ίμιαν μάλιστα καί 
6 ποιητής εξηγεί πώς τούς έτίμιαν:

€εδρη τε κρέασίν τε  ίδε π  λείους δεπ  άεσσιν 
ιν  / ίν κ ιη ,  χ α ίτ ε ς  δε θ εο ύς  ώ ς  είοο(xlcoot °

(Ίλιάς Μ 311-312),

Αί τιμαί αύται βεβαίως δεν είναι εξαιρετικοί ουδέ τιμαί ύποδεικνύουσαι θειότητα.
"Ακόμη εχομεν καί πολλά επίθετα, ώς τό: αντίθεος, δίας, δ/οτρεφής, διογενης, θεοει

δής κλπ.< είς τά οποία άναφέρονται οί προτείνοντες τάς περί τής ίερότητος τού Εάνα- 
κτος ύπούέσεις.Άλλά κα.ί τά επίθετα, ταύτα ούδέν άποόεικνύυυν. "Ας εξετάσω μεν hi ολί
γων τό επί θετόν ά/τ πίτας. Τούτο δίδεται είς όλους σχεδόν τούς άρχηγούς τών ’Αχαιών. 
’Αλλά καί ό λ ο ι οί Φαίακες καλούνται άγχίθεοι καί Αντίθεοι (ε 35 καί ζ 241), ό λ ο ι  
οί Λύκιοι %\σα.ν άντίΦεοι (Μ 408 καί Π 421), ό λ ο ι  οι εταίροι του Όδυσσέως είς τό κατά 
φαντασίαν ταξ ίδιον του εις την Αίγυπτον ή σαν αντίθεο ο καί αυτοί δεν ή σαν άριστοκρά- 
ταΐ ά/.λά ναΰται και κωπηλάται (ξ 246-247,Γ οι σύντροφοι τού Τηλεμάχου ήσαν αντί- 
θεοί (ρ 54) ακόμη καί δ κΰκλωψ Iϊολύψημος ήτο όιντίθεος (α 70), μολονότι αλλαχού
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χαρακτηρίζεται ώς (I9etiuaua Είδώς — άγριος άνήυ (ι 428 καί 494). Τό έπίθετον δΐος 
δίδεται εις τον Άγαμέ μονά» τον Άχιλλέα, τον Οδυσσέα, τον Μέντορα και εις όλους 
σχεδόν τούς αρχηγούς των Αχαιών καί των Τρώων. Ά λλα δίδεται επίσης καί εις 
όλους τούς Αχαιούς έν γένει (Ε 451, A 455, 504 κλπ.) εις όλους τούς εταίρους του 
Σαρπηδόνος (Ε 063) ακόμη καί εις τον ύφορβστ Ευμαιον (ο 301 κλπ.).

Πιστεύω ότι κατέστη προφανές Οτι τα επίθετα καί αί εκφράσεις είναι όπλα ποιη
τικά στολίδια καί ύπερβολαί, παράλληλα προς τά όποια εύρίσκονται εις την νεωτέραν 
δημοτικήν ιδία ποίησιν και δεν περιγράφουν τάς περί των Αρχόντων Αντιλήψεις των 
"Ομηρικών χρόνων ούτε είναι απηχήσεις τής πραγματικότητας ματς παρωχημένης έπο- 
741 ς*

Είναι καιρός νά συνοψίσω τά συμπεράσματα τής παρούσης έρεύνης. Αι μέχρι 
τοΰδε άνακαλυφθεισαι ενεπίγραφοι πινακίδες παρέχουν άμυδράν εικόνα τού πολιτικού 
συστήματος τής Πύλου καί τής Κνωσού τής VE ΠΙΒ έποχής. Έ π ί  τού παρόντος δεν 
δύναται νά άποδειχθή, εάν τό αυτό συγκεντρωτικόν καί γραφειοκρατικόν σύστημα 
ύφίστατο καί εις τάς άλλας μυκηναϊκός πολιτείας. ΠρούτάΟη ή ύπόίΐεσις ότι εις τάς 
Μυκήνας δεν θά υπήρχε τό απόλυτον συγκεντρωτικόν σύστημα τής Πύλου, διότι ο! 
άνακτες τής πολιτείας εκείνης δεν ειχον επιβάλει την Αρχήν των διά. τής βίας εις τον 
ιθαγενή πληθυσμόν καί ή συγκέντρωσις τής εξουσίας εις τάς χείοάς των δεν ή το Απα
ραίτητος διά την έπιβίωσίν των. Εις αυτό δύναται νά άποδοθή ή σπάνις των πινακί
διον ή παρατηρούμενη εις τάς Μυκήνας. Εις την ίΤύλον καί την Κνωσόν τής YE I I ΙΒ 
έποχής ό Ανώτατος Αρχών εκαλείτο Ράναξ. Είναι δυνατόν νά ύποτεθή ότι και αί άλλοι 
σύγχρονοι πολιτείαι, ώς ή των Μυκηνών, είχαν Ράνακτα, ώς άνώτατον πολιτικόν άρ
χοντα* τούτο δέ υποδεικνύεται από τάς άκροπόλεις καί τά Ανάκτορα, τά όποια ιδρύονται 
εις την εποχήν εκείνην. Ό  τίτλος Ράναξ παραμένει ώς προνομίαν τού ανώτατου άρ
χοντας ακόμη καί εις την παράδοσιν τού "Έπους. Ό  Ράναξ τής Πύλου είχε ώρισμένα 
προνόμια καί δικαιώματα καί ήσκει εξονυχιστικόν έλεγχον επί των πράξεων καί των 
εργασιών ιών πολιτών. Ούδεμία όμως ενδειξις υπάρχει ύποδεικνύουσα ότι έθεωρειτο 
ώς θειον πρόσωπο ν, οτι ήτο ή προοωποποίη σις επί τής γης τού θεού και ότι τφ άπε- 
νέμοντο τιμαί, οιαι άπενέμοντο εις θεούς. Ούτε καί αι ποιητικά! εκφράσεις τού Έ πους 
άπηχοϋν παραδόσεις τοιούτων τιμών καί Αντιλήψεων των μυκηναϊκών χρόνων. Ό  
Ράναξ τής Πύλου καί τής Κνωσού τής ΥΕ Π ΙΒ  έποχής δεν Αποδεικνύεται οτι ήτο ό 
ανώτατος θρησκευτικός αρχών, ό άρχιερεύς, ούτως είπείν, τής πολιτείας* φαίνεται όμως 
οτι ητο ο ρυθμιστής των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, ο ανώτατος αρχη
γός των στρατευμάτων καί ό Ανώτατος θεράπων τής δικαιοσύνης. Τά δικαιώματα των 
Fav ακτών των άλλων μυκηναϊκών πολιτειών, ώς ή σαν αί Μυκήναι, θά παρα μείνουν 
Αβέβαια, μολονότι ή αποκάλυψης τής Ανατολικής πτέρυγας τού Ανακτόρου καί τό οικο
δομικόν συγκρότημα εξω των τειχών καί πρός Νότον τού Κύκλου Β 1 υποδεικνύουν 
ότι ό Ράναξ των Μυκηνών ήτ° καί ό ρυθμιστής τής καλλιτεχνικής καί έμπορικής κινή- 
σεως τής πολιτείας του.

1 Πρβ. Σιΐ. Μα ρ ι ν α τ ο χ , Βαπιλικά μυρβψβΐα, Πρακυικά ’Ακαδημίας Α θη νώ ν  33. 1358, a. 161-173.
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‘Ας έλπίσωμεν δτι μέλλονπκαί άνασκαφαί θά προσθέσουν περισσότερός πληρο
φορίας και λεπτομέρειας εις την εικόνα της μυκηναϊκής πολιτείας, την όποιαν σκιαγρα
φούν αί ενεπίγραφοι πινακίδες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η

Άφ* ου ή παρούσα πραγματεία είχε σελιδοποίησή, εϊχον την ευκαιρίαν να ϊδα> 
την μελέτην του P e t e r  W alcot, την έπιιγραφομένην «The Divinity of the Myce
naean King» (Stndi Micenei ed Egeo - Anatolici, fasc. 2, 1 !Π>7, σ. 54 - ti2). A va- 
πιύσσων περαιτέρω τα όσα τόσον σαφώς έδίδαξεν ό συνάδελφος κ. ΣΠΥΡ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 
περί τ<7)·ν Αιογενών Βασιλέων του ’Έπους (Studies Presented to David M. Robinson, I, 
1951, σ. 120-104), ό W alcot καταλήγει εις το συμπέρασμα ότι «first the Mycenaean 
King did in fact rank as a god in his own lifetime, and secondly that such a concept 
of monarchy was adopted by the Mycenaean Greeks from the royal ideology of con
temporary Egypt» (σ. 54). To συμπέρασμα τούτο στηρίζει ά φ 9 ενός μεν επί των αιγυ
πτιακών εθίμων καί άφΊ ετέρου επί του μύθουτών σχέσεων του Λιός προς την Αλ- 
κμήνην. Και όσον αφόρα τα αιγυπτιακά έθιμα, ταυτα είναι προ πολλοΰ γνωστά καί 
έπιμεμαρτυρημενα (όρα καί Μ α ρινάτος , ε.ά.), προτού όμως δεχθώμεν τήν Αποδεικτικήν 
αξίαν του Ελληνικού μύθου, την αρχαίο τέραν μορφήν τοΐϊ οποίου εύρίσκομεν εις την 
Ίλιάδα και είς την ΤΙσιόδειον 'Ασπίδα, θά πρέπει άπαραιτήιως νά άποδειχΠη ότι ο 
μύθος έχει τήν αρχήν του εις τούς μυκηναϊκούς χρόνους καί ότι δεν έπλάσθη είς την 
γεωμετρικήν εποχήν, οπότε ή ήρωολατοεία είχε βλαστήσει καί σχετικοί μύθοι έδημιουρ- 
γουντο υπό των μυθοπλαστών διά τήν αίτιολόγησιν άθλων ηρώων. Ό  W alcot πα- 
ρέλειψε νά απόδειξη ότι ή αρχή τού μύθου άνάγεται είς τούς μυκηναϊκούς χρόνους 
καί κατ’ Ακολουθίαν το συμπέρασμα του παραμένει υποθετικόν καί άνευ πραγμα
τικής αξίας,

Γ. Ε. Μ-
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