
Είκ. 1. To Μινω'ίκόν μέγαρον τοΰ Σκλαβοκάμπου. Ά,ποψις τής βόρειας πλευράς κατ’ άναπαράστασιν.

ΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟΥ
νπο ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ

Ή γνωστή είς τήν αρχαιολογικήν βιβλιογραφίαν Τΰλισος είναι σήμερον χωρίον, 
τό όποιον κεΐται 12 χιλιόμετρα προς Δ τοΰ Ήρακ?ιείου Κρήτης. Τα εκεί άνασκαφέντα 
Μινωϊκά οικοδομήματα 1 άπετέλουν μέχρι τοΰ 1930 τό τελευταΐον προς δυσμάς όριον 
τοΰ « κλασσικού» Μινωϊκοΰ πολιτισμοΰ τής ΙΘέ ή 15ης έκατονταετηρίδος. "Ηδη ή 
Τΰλισος κεΐται έπ'ι των πρώτων προβοΰνων, τα όποια άποκλείοντα προς δυσμάς τήν 
εύφορον πεδιάδα τοΰ Μαλεβυζίου, κορυφοΰνται ταχέως καί άποτόμως πέραν ταύτης 
προς τούς ορεινούς όγκους τής "Ιδης.

Κατά τό 1930 έχαράσσετο ή πέραν τής Τυλίσου αμαξιτός, ή προχωρούσα προς 
τό μέγα χωρίον Άνώγεια, κείμενον επί τής "Ιδης. Δέκα χιλιόμετρα δυτικώτερον τής 
Τυλίσου, κατά τό 2ΐον προς 22ον χιλιόμετρον άπό Ηρακλείου, κάτωθεν τοΰ χωρίου 
Γωνιές, ή χάραξις τής όδοΰ άπεκάλυψε τό οικοδόμημα, τό όποιον πρόκειται νά περι- 
γράψωμεν ενταύθα. Ή τοποθεσία, ήτις είναι στενόμακρος κοιλάς μεταξύ των τραχέων 
βουνών, διαθέτουσα όλίγην καλλιεργήσιμον έκτασιν, καλείται σήμερον Σκλαβόκαμπος 1 2· 
Τήν κοιλάδα διατρέχει κοίτη ποταμίου, τό όποιον κατά τον χειμώνα μεταβάλλεται είς 
κινδυνώδη ορμητικόν χείμαρρον. Έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ ποταμίου, ακριβώς κατά 
τούς πρόποδας πετρώδους βουνού, είχεν άνεγερΰή τό μέγαρον. (Εικ. 2-3).

1 ’Ιωσήφ Χατζιδάκης, Άρχ· Έφ. 1912 έξ. καί Tylis- 
sos, Villas Minoennes. έν τή σειρά τής Γαλλ. Σχολής 
’Αθηνών Etudes Cretoises III, 1934·

2 Οί εντόπιοι λέγουν, δτι εκεί οι έπαναστάται Κρή- 
τες «έσκλάβωσαν επτά πασσάδες», έξ οΰ καί ή ονομα
σία. Πράγματι κατά τό 1822 έσημειώθησαν έκεϊ δύο 
μικροεπιτυχίαι τών Ελλήνων κατά των Τούρκων οπλαρ
χηγών, τοΰ Λαδά-όγλοϋ καί τοΰ Χασάν πασά. Υπο
θέτω, ότι εν τή πραγματικότητι τό όνομα οφείλεται

είς τάς μετά τήν άνάκτησιν τής Κρήτης υπό τοΰ Νικη
φόρου Φωκά εγκαταστάσεις καί άλλων καί δή καί Σλά
βων στρατιωτών έπί τής νήσου (961), πρός τόνωσιν τοΰ 
άραιωθέντος πληθυσμού διά τήν κακοδιοίκησιν τών 
’Αράβων. 'Ο Ξανθουδίδης είς τήν αυτήν αιτίαν απο
δίδει ονόματα χωρίων, ώς Σκλαβεδιάκου, Σκλαβοχώρι, 
Σκλαβοποΰλα (Άθηνά, 15, 116). Ύπό τών Βυζαντινών 
οι μισθοφόροι ούτοι εκαλούντο Σκλάβοι ή Σθλαϋοι. 
"Ορα ωσαύτως Ξανθουδίδην, Χάνδαξ-Ήράκλειον σ. 31.
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Ή αναγγελία τής εύρέσεως τών έρειπίων προς την ’Αρχαιολογικήν υπηρεσίαν 
έγένετο υπό τοΰ Νομομηχανικοϋ Ήρακ?ιείου, άφοΰ δμως προηγουμένως είχεν ήδη

Είκ. 2. Τό τοπίον τοΰ Σκλαβοκάμπου κατά τήν χάραξιν τής όδοΰ, πρό τής ένάρξεως 
τής άνασκαφής. Εις τό βάθος τό χωρίον Γωνιές.

Είκ. 3. Τό μέγαρον διαρκουσης τής άνασκαφής.

χαραχθή ή οδός καί πέραν τοΰ μεγάρου. Ευτυχώς διήρχετο ή χάραξις ακριβώς πρό τής 
προσόψεως, ήτοι τοΰ βορείου τοίχου τοΰ οικοδομήματος, δστις^κα'ι ύπέστη εν μέρει 
καταστροφήν. Διά να μη καθυστερήση ή εργασία τής χαράξεως, λόγω τής βραδΰτητος
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μεθ ής κινείται ή ’Αρχαιολογική υπηρεσία, ή όδοληπτική Εταιρεία προσέφερεν επί 
τινας ημέρας τούς ίδιους αυτής έργάτας. Βεβαιωθέντος ειτα, δτι έπρόκειτο περί σημαν
τικής άνασκαφής, άφέθη εις ή μας ή συστηματική διεξαγωγή της, ή δέ οδός παρεξέκλι- 
νεν εν τελεί κατά τι χάριν των ερειπίων, αν καί τούτο ήτο δΰσκολον, καθότι παρέστη 
ανάγκη κατασκευής μικράς γεφΰρας. Τά έξοδα τής άνασκαφής κατέβαλε το Ύπουρ- 
γεΐον Παιδείας, άλλα καί ό αείμνηστος Σερ ’Αρθούρος Έβανς, ένθουσιασθείς έκ τής

ΕΙκ. 4. Τό Μινωϊκόν μέγαρον τοϋ Σκλαβοκάμπου. Κάτοψις.

εύρέσεως τών σημάντρων έβοήθησε διά 10 χιλ. δραχμών. Ή άνασκαφή έπερατώθη 
εις τρεις περιόδους, άλλα παρήλθον καί τινα έτη μέχρις ότου γίνη τό σχέδιον. Τούτο, 
φιλική έπεμβάσει τού καθ. Georg Karo έξεπόνησεν ό άρχιτέκτων κ. Hans Miinz. 
Έπεθεωρήθη ειτα ΰπ’έμού καί τού κ. Σπ. Ίακωβίδου, όστις έκαμε καί τήν άναπαρά- 
στασιν κατά τάς οδηγίας μου. Προς άμψοτέρους έκφράζονται εντεύθεν αί θερμαί μου 
εύχαριστίαι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Τό μέγαρον Σκλαβοκάμπου έχει σχεδόν ακριβή προσανατολισμόν από Β προς Ν 
Ή πρόσσψίς του άντίκρυζε τον βορράν καί ή είσοδος εύρίσκετο κατά τήν ανατολικήν 
πλευράν (είκ. 4, σχέδιον άρ. 1), αλλά λόγοι καταστροφής άρχαιόθεν δεν είναι γνωσταί 
πάσαι αυτής αί λεπτομέρειαι. Στοά ίσως, πάντως δέ αυλή πρέπει νά ύπήρχεν ενταύθα 
προ τής εισόδου 1. Ή είσοδος άποτελεϊται έκ διαδρόμου φέροντος διπλήν θΰραν, ής

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:30:01 EEST - 44.213.66.193



72 Σπυρίδωνος Μαρινάτου ΑΕ 1939-1941

σώζονται αί βάσεις τών τριών παραστάδων έκ πώρου λίθου. Αί δΰο άκραίαι έχουν 
τομήν σχήματος Γ ή δέ μεσαία σχήματος Τ. ’Ηδη εντεύθεν δέον νά λεχθή, δτι εις δλα 
τά αξιόλογα διαμερίσματα τοΰ μεγάρου διατηρούνται βάσεις παραστάδων, μικρόν δια-

Είκ. 5. Τό Μινωϊκόν μέγαρον τοΰ Σκλαβοκάμπου. Τομή Α-Β.

φέρουσαι κατά τό σχήμα, ενίοτε δέ καί κατώφλια, έκ λίθου πώρου. Αί θύραι τών δευτε- 
ρευόντων δωματίων είναι απλά ανοίγματα είς τούς τοίχους, άνευ χρησιμοποιήσεως 
ιδιαιτέρων υλικών (κοινόν υλικόν είναι ό έπιτοπίως έξορυχθείς σκληρός τιτανόλιθος, 
ενώ ό πώρος μετεφέρετο μακρόθεν, πιθανώς εξ Άμνισοΰ· Έγώ τουλάχιστον δεν γνω
ρίζω πλησιέστερον ?αχτομεΐον). Είς την πρώτην περίπτωσιν ύπήρχον καί θύραι, ών

ενιαχού διετηρήθησαν καί αί όπαί τών 
κνωδάκων. Είς την δευτέραν προφανώς τά 
ανοίγματα τών θυρών δεν έ'φερον θυρό
φυλλα. Τό πολύ ήσαν έφωδιασμένα διά κρε
μαστών παραπετασμάτων ή ι[ηάθων, άλλ’ 
ήσαν «κοίλα θυράων» ώς είς τον οίκον τού 
Άμφιτρύωνος, κατά την επιτυχή αποκατά
στασήν τού κειμένου τού Θεόκριτου υπό τού 
κ. Καψωμενάκη (Άθηνά 48, 269- 70). Συ
νέχειαν τής μεσαίας παραστάδος τής εισόδου 
άπετέλουν πλάκες δρθιαι έξ άόπτου πηλού. 
Διετηρήθησαν μόνον δΰο, ή μία επί τής 
άλλης (εΐκ. 6), μία δέ τρίτη εΰρέθη κεκλι
μένη αριστερά. Αί διαστάσεις τών ώμών τού

των πλακών είναι 36 X 52 έκ. καί πάχος 0,10. ’Άγνωστον άν έπρόκειτο περί μεσοτοίχου 
διχοτομούντος κατά μήκος τον διάδρομον. Άρχιτεκτονικώς δμως ή διάταξις αυτή δέν 
θά είχε νόημα. Αί δύο θύραι τής εισόδου δέν έ'χουσιν ακριβώς τό αυτό πλάτος (0,80 
καί 0,72).

Εντός τού διαδρόμου τούτου, είς ύψος ενός μέτρου άπό τοΰ δαπέδου εΰρέ- 
θησαν λιθίνη σφύρα (πίν. 3, 3) καί ανθρώπινος πούς έκ πηλού, (πίν. 3, 4). Ενταύθα 
έσημειώθη ώσαύτως καί τό κυριώτερον εύρημα τής άνασκαφής, τά πήλινα σή
μαντρα (σφραγίσματα). Έκειντο έν σωρώ (έν μόνον εύρέθη έντός τοΰ παρακειμένου

Είκ. 6. Ή ανατολική είσοδος τοΰ μεγάρου.
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δωματίου 2) εις μέγα από τοΰ δαπέδου ύψος και μόνον 0,20-0,30 υπό την σημερινήν 
επιφάνειαν τοΰ εδάφους. Παρά ταΰτα εύρέθη τό ήμισυ περίπου κυλινδρικού αγγείου 
μετά καλαμοειδών φυτών (ώς τά εν πίν. 1, 3-4). Άναμφιβόλως πάντα ταΰτα τά ευρήματα 
προέρχονται εκ τοΰ άνω πατώματος. Έν τω ήμερολογίω τής άνασκαφής έχω σημειώσει: 
«Προφανώς τά σφραγίσματα όμοΰ μετά τοΰ αγγείου έρρίφΰησαν εκεί άλλοθεν, κατά 
την κατασκευήν τής καμίνου ήτις κατέστρεψε τό μέγα δωμάτιον τής ΒΑ γωνίας». 
Πράγματι ολόκληρον τό μέγαρον κατεστράφη υπό πυρκαϊάς τοσοΰτον εντατικής, ώστε 
οί λίθοι έχουν άσβεστοποιηθή καί 
ενίοτε συγχωνευθή εις άδιάσπαστον 
μάζαν μετά τών πηλοκονιαμάτων, ώστε 
κατά τήν έναρξιν τής άνασκαφής ειχον 
πιστεύσει τήν εκδοχήν τοΰ αρχιεργάτου 
μου, δτι έπρόκειτο περί παρακειμένης 
ασβεστοκαμίνου.

Τά δεξιά τοΰ διαδρόμου κείμενα 
διαμερίσματα 2-3 έχουν καταστροφής 
έξωτερικώς ιδίως, ώστε δεν είναι καί 
φανερός ό τόπος τών θυρών των. Βο- 
ρειότερον ό διάδρομος 1 εκδίδει εις 
τήν μεγάλην αίθουσαν 4 (διαστάσεις 
6,70 X 3,30), ήτις ήτο τό κυριώτερον 
διαμέρισμα τοΰ μεγάρου. Δυστυχώς 
ταΰτην ακριβώς κατέστρεψεν ή χάραξις 
τής όδοΰ καί ιδίως τήν ανατολικήν 
αυτής γωνίαν, ήν συνήντησε πρώτην.
Τά εντός τοΰ χώρου σημειωθέντα ευ
ρήματα, πηλίνη κεφαλή βοός καί τό λί- 
θινον ρυτόν πίν. 3, 6 προσεκομίσθησαν 
υπό τής υπηρεσίας Νομομηχανικοΰ 
ε’ις τό Μουσεΐον Ηρακλείου. Παρ’ 
ημών εύρέθησαν εντός τοΰ αύτοΰ δω
ματίου τά τεμάχια τοΰ ώραιοτέρου αγγείου τής άνασκαφής, τής μεγάλης πρόχου πίν. 2, 2.

"Ηδη οί έργάται τής όδοΰ κατά τήν καταστροφήν τών τοίχων τοΰ δωματίου ειχον 
έξαγάγει δύο πωρίνας παραστάδας σχήματος Τ, επειδή δε μία άλλη παραστάς εύρέθη 
ύφ’ ημών ειτα κατά χώραν επί τοΰ Ν τοίχου τοΰ δωματίου τούτου, έξάγεται τό συμ
πέρασμα ότι κατά τό μέρος τούτο υπήρχε πολύθυρον (δρα τό σχέδιον). Κο?<.οβάς όμοιας 
παραστάδας συνηντήσαμεν εντός τοΰ δωματίου εις τά άνωτέρω στρώματα. Επομένως 
ή αυτή διάταξις έπανελαμβάνετο καί εις τό άνω πάτωμα.

Παραλλήλως προς τήν αίθουσαν ταύτην διαθέει τό μέγαρον άπό Α προς Δ ό 
«Βόρειος Διάδρομος» (είκ. 7 καί σχέδιον άρ. 5), δστις άπετέλει τήν κυριωτέραν άρτη- 
ρίαν συγκοινωνίας τοΰ μεγάρου. Δεξιά μέν, ήτοι προς Βορράν, άνοιγμα μετά πλακός

10

To Μινωϊκόν μέγαρον Σκλαβοκάμπου
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πώρου ώς κατωφλιού ήγε προς το άνω πάτωμά δια τοΰ κλιμακοστασίου 6-7 (εικ. 8). 
Τούτο ήτο διπτέρυγον, το δέ κοΐλον 7 ύπο την ανωτεραν πτέρυγα (sottoscala) είχε διαμορ- 
φωθή εις αποχωρητήριου. Όπή κατά το βάθος τοΰ διαμερίσματος τούτου συνεκοινωνει 
προς υπόγειον οχετόν έκδίδοντα ίσως εις τον αμέσως προς Β υποκείμενον χείμαρρον. 
Ό οχετός ούτος, τομής τετραγώνου, είχε κα'ι τάς πλευράς και την οροφήν κατεσκευασμένας

έκ μεγάλων πλακωδών, άλλ’ άκατεργάστων 
λίθων. Ήτο αρκούντως ευρύχωρος (πλ. 
0,30, ύψος 0,60). Το πλεΐστον μέρος αύτοϋ 
είχε καταστραφή κατά την χάραξιν τής 
όδοΰ, εντός δ’αύτοϋ εύρέθη το χάλκινον 
έγχειρίδιον (πίν. 3, 2). Εντός τοΰ αποχω
ρητηρίου 7 άνευρέθησαν δύο σφαιροειδείς 
όγκοι πηλού (πίν. 3,5). Τοΰ ενός το σχήμα, 
τοΰ καλύτερον διατηρούμενου, δεικνύει ότι 
έπρόκειτο περί πωμάτων, άτινα ετίθεντο 
επί τής οπής τής άφόδου. Λύσις απλή καί 
ευφυής προς αποφυγήν των αναθυμιάσεων 
τής υπονόμου.

Προς τό κλιμακοστάσιον συνάπτεται άνατολικώς τό μικρόν δωμάτων 8. Τούτου 
τό δάπεδον εύρέδη καλυπτόμενον υπό στρώματος ανθράκων καί μελανού χώματος,
πάχους 0,04. Επ’ αύτοϋ έ'κειντο πολλοί άωτοι κύαθοι καί κοτυλίσκοι (πίν. 3, 5), οίτινες 
σχεδόν κατά κανόνα έκειντο ανεστραμμένοι. Όμοίως εύρέθη καί μικρόν πήλινον 
πύραυνον, οισαύτως άνεστραμμένον. Ενταύθα ήτο, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, τό μικρόν 
ιερόν τού μεγάρου.

Αριστερά, ήτοι προς νότον τοϋ διαδρόμου μία Ούρα οδηγεί εις διαμέρισμα 
έκ δύο δωματίων, 9 καί 10, εντός τών οποίων ούδέν εύρημα έσημειώθη.

Τέλος κατ εύθεΐαν, ήτοι προς Δυσμάς, ό διάδρομος άγει εις έτερον διαμέρισμα, 
11-13, άποτελούμενον έκ δύο αποθηκών καί ενός ήλιακωτοΰ (βεράντας), έχον δέ τό 
δάπεδον κατά μέσον όρον 0,40 χαμηλότερου. Κυρίως τούτο ισχύει διά τάς δύο άπο- 
θηκας, διότι τής βεράντας το δάπεδον, καί ταύτης δυστυχώς κακωθείσης κατά τήν διά
νο^ τής όδοϋ, ήτο εις τό αυτό ύψος προς τό τοϋ διαδρόμου 5. Έκ τών αποθηκών 
ή 11 έφερε τρεις πίθους, οί όποιοι φαίνεται ότι έτοποθετήθησαν έκεϊ βραδύτερου, δτε 
είχεν ήδη πληρωύή τούτων η παρακείμενη αποθήκη 12. Οί πυθμένες τών τριών τού
των πίθων έκειντο έπί χώματος, εις διάφορα ύψη, τό δέ δάπεδον εΰρίσκετο αρκετά 
εκατοστά (μεχρις 25) χαμηλοτερον. Το δωμάτων τούτο είναι γενικώς τό βαθύτατον 
τού όλου μεγάρου, ώστε οι τοίχοι του διατηρούνται εις μεγαλύτερου ύψος ή όπου δή
ποτε αλλαχού τής οικοδομής. Ο νοτως τούτου τοίχος διατηρεί σήμερον ύψος 2,40 μ. 
(ορα την τομήν εικ. 5). Κκ τοΰ δωματίου τουτου καθίστατο δυσχερής ή έξοδος προς 
την βεράνταν 13, αφού υπήρχε διάφορά επίπεδου περί τά 40 έκ. Φαίνεται ότι άρχικώς 
το δωμάτων 11 δεν προωρίζετο ως αποθηκη, μονον δ άφού τό 12 κατέστη ανεπαρκές 
έβάθυναν τό δάπεδον καί έτοποθέτουν βαθμηδόν τούς πίθους, έφ’ φ καί τό άνισον
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ύψος εις τό όποιον ϊσταντο. Μέχρι των βαθύτατων στρωμάτων εύρίσκοντο εν αφθονία 
άνθρακες κα'ι μελανόν χώμα περιέχον χαλκά τεμάχια ελασμάτων καί τινας ήλους.

Ή κυρίως αποθήκη 12 έφερε κύκλω περί τούς τοίχους ένδεκα πίθους. Πάντες 
είναι τοΰ αυτού τύπου με άσημάντους παραλλαγάς. Εΰρέθησαν μεν όρθιοι εις τάς 
θέσεις των, άλλα λόγω πιέσεως των χωμάτων καί τής πυρκαϊάς τοΰ μεγάρου, ήτις 
διέλυσε την συνοχήν των, ήσαν τεθραυσμένοι εις πλεΐστα τεμάχια έκαστος. (Ή είκ. 9. 
έλήφθη διαρκούσης τής άνασκαφής, εις τον πίν. 1, 1 παρίσταται εις ανασυγκροτηθείς). 
Πολλών πίθων έλειπον τεμάχια τοΰ άνωτέρου μέρους.

"Αν νΰν θελήσωμεν να είσέλθωμεν είς τό υπόλοιπον τμήμα τοΰ μεγάρου, όπερ 
κεΐται είς επίπεδον κατά 0,40 ύψηλότερον τοΰ τοΰ διαδρόμου 5 (έπομένως 0,80 ύτ(τη- 
λότερον τών αποθηκών) δεν θά εύρω- 
μεν καμμίαν θύραν. Πρέπει νά έξέλ- 
θωμεν είς τό ύπαιθρον καί νά όδεύ- 
σωμεν προς την νοτίαν τής οικίας 
πλευράν, είς τό κέντρον περίπου τής 
οποίας υπάρχει ευρύχωρος θύρα, ής 
τό μέγα, άλλ’ ακανόνιστου σχήματος 
κατώφλιον έξ έπιτοπίου σκληρού 
ασβεστόλιθου διετηρήθη κατά χώ
ραν. Αύτη έπομένως είναι ή κυρία 
είσοδος τοΰ παρόντος διαμερίσματος, 
αν καί μία έτι βοηθητική υπάρχει καί 
είς τον ανατολικόν τοίχον. Μεταξύ 
τοΰ νοτίου τοίχου καί τοΰ άποτόμως 
ήδη ύψουμένου βουνοΰ, στενός μόνον
χώρος υπάρχει, διατηρών καί λείψανα πλακόστρωτου πεζοδρομίου. Δεν δύναται νά 
ύπάρξη αμφιβολία, ότι ενταύθα έχομεν προ ημών πο?αισύχναστον, άλλ’ απλήν καί ανε
πίσημον είσοδον, την είσοδον υπηρεσίας.

Διά τής θύρας είσερχόμεθα κατ’ άρχάς είς τον «Νότιον Διάδρομον» (άρ. 14), 
στενόμακρον χώρον όστις φαίνεται ότι έχρησιμοποιεΐτο ως αποθήκη. Εντός αύτοϋ, 
μεταξύ άλλης κεραμεικής. εύρέθη (παρά τό ανατολικόν άκρον) ό ωραίος πίθος πίν. 1, 2 
είς μυρία τεμάχια τεθραυσμένος (πρβ. είκ. 12), άναμφισβητήτως λόγω τής πυρκαϊάς, 
καί ευθύς μετά τό κατώφλιον δύο νεολιθικοί πε?ιέκεις.

ΔΓ έτέρας θύρας, κατά τον άξονα τής εισόδου, είσερχόμεθα έκ τοΰ διαδρόμου 14 
είς την εύρύχωρον κεντρικήν αυλήν 15 (πρβ. καί τήν είκ. 10), ήτις κατά τό σχήμα εΐνε 
ακανόνιστος, ώς είσδύοντος εντός αυτής εν μέρει τοΰ δωματίου 9. Φέρει συμμετρικώς 
περί τό κέντρον τέσσαρας πεσσούς έκ μεγάλων, αλλά χονδροειδώς κατειργασμένων 
λίθων. Άκριβέστερον είπεΐν οί πεσσοί ήσαν τρεις, ώς τέταρτος δ’ έχρησίμευεν ή γωνία 
τοΰ μνημονευθέντος δωματίου 9. Αί διαστάσεις τών πεσσών είναι ανώμαλοι, μεταξύ 
70X70 καί 70X80 έκ. καί τό κτίσιμον τόσον αμελές, ώστε ασφαλώς θά έκαλύπτοντο 
υπό κονιάματος, πράγματι δ’εύρέθησαν ενταύθα αρκετά τεμάχια, συνιστάμενα έξ άσβέ-

Είκ. 9. Τμήμα τής μεγάλης αποθήκης.
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σχου όμοΰ μετά λιθαρίων καί χαλίκων έκ τοϋ ποταμοί). Μονον ό ΒΑ πεσσός (γωνία 
όμοΰ) διετηρήθη εις ύψος 1,40. Ιών υπολοίπων υπάρχει μονος ο κατωτατος λιύος, 
εις κακήν κατάστασιν καί οΰτος λόγω της άσβεστοποιήσεως ΰπο τής πυρκαίας.

Προς τό νότιον μέρος τής αΰλής υπάρχει τοίχος μονήρης, ουδεμιαν έχων οργα
νικήν σΰνδεσιν προς τό υπόλοιπον μεγαρον. Οΰτος εχωριζε στενόν τι τμήμα απο τής 
υπολοίπου αΰλής. Ένταϋθα καί μέχρι τής ^ΝΔ γωνίας τής αυλής, ο φυσικός βράχος 
ειχεν άφεθή έξέχων καί ακατέργαστος, πλήρης ρωγμών. ΕκαΑύπτετο υπο στρώματος 
4-5 έκ. παχέος, συνισταμένου έκ χώματος μέλανος ούχί υπό καύσεως, αλλ υπό άπο- 
συνθέσεως οργανικών ουσιών. Δεν έλειπον όμως και τά ίχνη καύσεως, μικροί άνθρα
κες καί κεκαυμένα οστά ζώων. Αναγνωρίζεται καλώς ή σιαγαιν χοίρου. Εντός τών

Είκ. 10. Συνολική αποψις του μεγάρου έκ Ν. νΑνω αριστερά ή κοίτη του χειμάρρου.

ρωγμών τοΰ βράχου καί παρ’ αΰτάς είσέδυε παντού τό μελανόν χώμα, πλήρες συν
τριμμάτων αγγείων και δύο ακεραίων κοτυλίσκων, οΐτινες εύρέθησαν ανάστροφοι. Τά 
πάντα πείιίουσιν, ότι έχομεν προ ημών τά λείψανα εστίας, χάριν τής οποίας έκτίσθη 
καί ο μεμονωμένος τοίχος ’. Ετερα ευρήματα εντός τής αΰλής έσημειώθησαν μόνον 
κεραμεικά ευτελή και εις τρίτος νεολιθικός πέλεκυς παρά τον ΝΔ πεσσόν καί εις ύψος 
0,25 από τοΰ δαπέδου.

Ανατολικώς συνάπτονται προς την αΰλήν 15 ό χώρος 16, ανοικτός εντελώς προς 
ταυτην και το δωματιον 17, εντός τοΰ οποίου εΰρέθη πήλινον πυζίδιον.

1 Κατά τήν πρώτην περίοδον τής άνασκαφής, οπότε 
τό συνολον τοΰ σχεδίου τοΰ μεγάρου ήτο έτι ασαφές 
καί άγνωστος ό χαρακτήρ τών παρακειμένων δωματίων 
18 - 19, είχον νομίσει δτι έπρόκειτο περί ίεροΰ χοίρου, 
όπου ό βράχος άφέθη επίτηδες ακατέργαστος καί 
όπου έτελοΰντο ίεραί δυσίαι. 'Η γνώμη αυτή έδημο-

σιεύθη καί εις τινας εκθέσεις. Μετά τό πέρας όμως 
τής άνασκαφής καί τήν εΰρεσιν βαναύσων σκευών 
κοσμικής χρήσεως εντός τών παρακειμένων χώρων 
18 -19, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχομεν πρό ημών 
τό μαγειρείον τοϋ μεγάρου.
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Δυτικώς συνάπτονται προς την αυλήν δυο έτερα δωμάτια, 18 κα'ι 19 (τό δεύτερον 
προσιτόν άπ ευθείας και εκ τοΰ Νοτίου Διαδρόμου 14), ατινα έμφανώς εξυπηρετούν 
τάς άνάγκας τοΰ μαγειρείου. Άμφότερα περιεΐχον πίθους μικρούς, οϊτινες έξ άλλων 
άνασκαφών γνωρίζομεν δτι περιέκλειον σιτηρά, όσπρια και σϋκα. Εντός τοΰ 19 εύρέ- 
θησαν έπ'ι πλέον εις τριπτήρ μυλόλιθος κα'ι μία άκόνη.

Εφόσον προχωροΰμεν προς νότον, ήτοι προς τον ΰψούμενον φυσικόν βράχον 
τοΰ ύπερκειμένου βουνού, τα δάπεδα αποβαίνουν έπ'ι μάλλον ανώμαλα. Εντός μάλιστα 
τοΰ δωματίου 19 φαίνεται ότι τό δάπεδον διηρεΐτο εις δύο επίπεδα, ών τό νοτιώτερον 
είναι καί υψηλότεροι1, λόγω ανωμαλιών τοΰ φυσικού βράχου, όν άπέφυγον νά πελεκή- 
σωσι προς ίσοπέδωσιν. Τό αυτό ισχύει έν πολύ μείζονι κλίμακι προκειμένου περί τοΰ 
δωματίου 20, τό όποιον ήτο τό μάλλον άπόκεντρον καί ήμελημένον τής ό?ιης οικίας, 
μη δεικνύον καν σημεϊον εισόδου. Ωσαύτως ό δυτικός τοίχος τοΰ μεγάρου παρου
σιάζει κατά την χώραν ταύτην ανωμαλίας πάχους.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ

Τό μέγαρον Σκλαβοκάμπου παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά επαρχιακής, άμε- 
λεστέρας αρχιτεκτονικής κατασκευής, όφειλομένης είτε εις τό κατά τι ΰστερώτερον τής 
άνεγέρσεώς του έν σχέσει προς τά λοιπά γνωστά μέγαρα, είτε εις τό άπόκεντρον καί 
δυσπρόσιτον τής περιοχής. Ή γειτονική Τύλισος, άν καί παρουσιάζει τήν μεγαλυτέραν 
ομοιότητα κατασκευής, έχει έν τούτοις μέρη έπιμελέστερον έκτισμένα (φωταγωγούς, 
όρθογυψώσεις, τοιχογραφίας), ών τό παρόν μέγαρον στερείται. ΓΙαρ’όλην όμως ταύτην 
τήν οικοδομικήν απλότητα σπανίως αρχιτεκτονική διάταξις παρουσίασε τόσον καθαρόν 
σχέδιον καί σκοπιμότητα έσωτερικής διατάξεως, ως θά ίδωμεν αμέσως κατωτέρω. Τό 
σχέδιον τοΰ μεγάρου Σκλαβοκάμπου ανήκει εις έμπειρον καί εύφυά Μινωϊκόν αρχι
τέκτονα.

Τοΰ μεγάρου ιδιαιτέρως στερεοί είναι ό βόρειος καί δυτικός τοίχος. Ούτοι εις τά 
κατώτερα στρώματα είναι έκτισμένοι διά μεγάλων, άλλ’ άτελώς έξειργασμένων λίθων. 
Ό βόρειος μάλιστα τοίχος, ό τής προσόψεως, χρησιμοποιεί σωστούς όγκολίθους κατα
λαμβάνοντας ολόκληρον τούτου τό πάχος, τό όποιον άριθμεΐ 1,20 μ. (είκ. 11). Ό δυτι
κός τοίχος είναι κατά τι ασθενέστερος, από 0,90 μέχρις 1 μ. Οί άλλοι έξωτερικοί τοίχοι 
είναι έτι ασθενέστεροι. Των έσωτερικών τοίχων τό πάχος ποικίλλει από 0,75 μέχρι 0,40. 
Είναι έκτισμένοι διά μικρών λίθων καί άφθονου πηλού, διατηροΰσι δι’ ένιαχοΰ καλώς 
καί κονίαμα, ώσαύτως έκ πηλοΰ *.

Έκ τών θυρών μόνον αί πολυτελέστεροι (αύται δε περιορίζονται εις τό πρώτον 
διαμέρισμα τοΰ μεγάρου, όρα άμέσως κατωτέρω) φέρουσι πελεκητός βάσεις παραστά- 1

1 Ή μέθοδος κατασκευής ενός ή πλειόνων έκ τών μής : Οικία I. Ζάκρου, BSA 7, 138 καί 141. Παλαι-
έξωτερικών τοίχων δι’ογκολίθων είναι κοινόν χαρακτη- κάστρου, έ.ά. 8,306. Κουσέ έν Μεσαρα, ΑΔ 9 (1924-25),
ριστικόν τής Μινωϊκής αρχιτεκτονικής. Είς μέν τά 54 καί 56. Τά παραδείγματα ταϋτα είναι άπλαϊ οίκίαι.
ανάκτορα χρησιμοποιούνται πελώριοι πελεκητοί λίθοι Τά λεγάμενα μέγαρα (Τυλίσου, Νίρου, Άμνισοΰ) άκο-
πώρου ή γύψου, είς δέ τάς οικίας άνάλογον υλικόν λουθούν πάντοτε τόν κανόνα, μιμούμενα κατά τό μάλ-
συμφώνως πρός τήν λοιπήν πολυτέλειαν τής οίκοδο- λον ή ήττον τά ανάκτορα.
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δων εκ πώρου, ενίοτε δε κατώφλιον τοΰ αύτοΰ ΰλικοΰ. Προς τα άνω εσυνεχιζετο ή 
κατασκευή τών παραστάδων κατά τον συνήθη τροπον, διά λιθαριων και πηλοΰ, ενώ 
εις τάς δυο γωνίας ετίθεντο δΰο δρθιαι, λεπταί, τετράγωνοι δοκοί. Λείψανα ξυλοδεσιάς 
(μόνον καθέτου) διετηρήθησαν καλώς κατά τον νότιον τοίχον τοΰ δωματίου 8.

Τό μέγαρον διαιρείται εις τρία σαφώς, άπ άλλήλων χωριζομενα διαμερίσματα, 
άτινα ήδη διακρίνονται έκτου διαφορετικού ύψους τών δαπέδων: Τό κατοικίδιον δια
μέρισμα, τό καί πολυτελέστατον πάντων (χώροι 1 -10), τό αποθηκευτικόν (11 - 12) κα'ι 
τό υπηρετικόν (14-20). Έάν ως βάσις ληφθή τό δάπεδον τοΰ κατοικίδιου διαμερί
σματος, τότε τό δεύτερον κεΐται 0,40 χαμηλότερον και τό τρίτον κατά 0,40 ύψηλότερον. 
Ούδαμοΰ διετηρήθη ίχνος δαπέδου ούτε πλακοστρώσεως. Προφανώς πλήν κτυπητής

Είκ. 11. Ό βόρειος εξωτερικός τοίχος τοΰ μεγάρου. Εις τό βάθος δεξιά ή γωνία τοΰ εξώστου.

γης άλλο δάπεδον ποτέ δεν υπήρξε. Συμπεραίνομεν τό ύψος του άπό τά κατώφλια, τούς 
πυθμένας τών πίθων, τάς βάσεις τών πεσσών καί άλλα συναφή τεκμήρια.

Τό πρώτον διαμέρισμα, το τεχνικώτατον πάντων, ήτο ή κατοικία τοΰ άρχοντος 
τοΰ μεγάρου. Η αίθουσα 4 ήτο δ κύριος χώρος διαμονής καί υποδοχής, αντιστοι
χούν προς τας αίθούσας τών θρόνων εν τοΐς άνακτόροις. Τά διαμερίσματα 2 καί 3, 
πολύ κατεστραμμένα, δεν γνωριζομεν πώς έπεκοινώνουν, άλλ’ ώς κείμενα παρά την 
είσοδον ήσαν πιθανωτατα διά την υπηρεσίαν τοΰ θυρωρείου καί τής έπιμελείας τοΰ 
μεγάρου. Η συγκοινωνία προς το άνω πάτωμα έξετελεΐτο άνέτως διά τοΰ κλιμακοστα
σίου 6-7, ενώ τα δύο απόμερα δωμάτια 9 -10, συγκοινωνοΰντα μόνον διά μιας θύρας 
προς τον Βόρειον Διάδρομον, ήσαν κατάλληλα ώς κοιτώνες.

Γό άπομενον δωματιον 8, λογω τοΰ μελανού στρώματος καί ιδία τών εντός τοΰ 
στρώματος τουτου ανεστραμμένων κυαθων, πιστεύω δτι έχρησίμευε προς έξορκισμούς 
και μαγικας τελετας, παρα τάς ακαταλ?ιηλους γειτνιάσεις του. Χώροι δπου εύρέθησαν
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ανεστραμμένοι μικροί άωτοι κύαθοι, πολλάκις κατά κανονικάς σειράς παρ’ άλλήλους, 
άνεκαλύφθησαν έπανειλημμένως κατά τάς εν Κρήτη άνασκαφάς. Τό καλύτερον παρά
δειγμα είναι Ιδιωτική οικία παρά τό άνάκτορον τής Κνωσού επί τού λόφου Γυψάδες. 
Οί χώροι, δπου παρετηρήθη τό φαινόμενον τούτο, χαρακτηρίζονται ένίοτε ως Ιεροί υπό 
τού ύπάρχοντος ιερού πεσσού. Δεν έδόθη όμως προσοχή εις τούς ανεστραμμένους 
κυάθους, ούτε έγένετο απόπειρα ερμηνείας. Πιστεύω ότι κατ’ Άνατολικάς αναλογίας, 
άς έ'χομεν κάθε λόγον νά πιστεύωμεν ίσχυούσας καί εν Κρήτη, πρόκειται περί μαγικής 
πράξεως ΐνα αίχμαλωτισθώσι κακοποιά πνεύματα υπό τον κύαθον, άτινα προσειλκύοντο 
εντός αύτού εϊτε δι’ επωδού είτε καί δι’ ολίγης τροφής. Εις τον ναόν τού Βήλου 
έν Νιππούρ εύρέθησαν παρόμοιοι κύαθοι (μεταγενεστέρας εποχής) ανεστραμμένοι, 
φέροντες καί τούς έξορκισμούς ένεπιγράφως 1.

Ή κατοικίδιος συνοικία αποτελεί κανονικόν ορθογώνιον καί είναι αυτή καθ’ έαυ- 
τήν πλήρης κατοικία μέ όλα τά χρειώδη. Ό Βόρειος Διάδρομος 5 παρέχει συγκοινω
νίαν προς πάντα τά διαμερίσματα καί προς τό άνω πάτωμα, διά τό όποιον έχομεν κάθε 
λόγον νά πιστεύωμεν, ότι ή διάταξις έπανελαμβάνετο ή αυτή.

Μία θύρα, εύρισκομένη εις τό δυτικόν άκρον τού βορείου διαδρόμου οδηγεί προς 
τό δεύτερον διαμέρισμα, τό των αποθηκών, 11 -12. Τό πρώτον εκ τών δύο δωματίων 
φέρει καί έτέραν θύραν προς Β, ήτις συγκοινωνεί προς τήν βεράνταν. Ή θύρα αυτή 
είναι πλατυτέρα τού συνήιθους, άπόδειξις ότι δι’ αυτής έγίνετο έντονωτέρα κίνησις, διότι 
έκεΐθεν είσήγοντο τά επίγεια αγαθά εις τάς άποθήκας. ’Επίσης ή θύρα μεταξύ τών 
δύο αποθηκών 11 καί 12 έχει ύπέρογκον πλάτος (1,10) διά τον αυτόν λόγον καί διά 
νά μετακομίζωνται οί ογκώδεις πίθοι. Ότι όμως ή βεράντα, κειμένη κατά τήν ΒΔ 
γωνίαν τού μεγάρου, άνοιγομένη προς τήν ώραιοτέραν θέαν τού τοπίου καί προς τον 
ζωογόνον άνεμον τού θέρους, έχρησιμοποιείτο καί διά τήν αναψυχήν τών ενοίκων, 
δεικνύει ή πολυτελής θύρα διά πωρίνων παραστάδων. Τό δάπεδον, άποτελούμενον 
εκ κτυπητών μικροτάτων χαλίκων, κεΐται είς τό αυτό ύψος προς τό τής κατοικίδιου 
συνοικίας. Περίεργον είναι έν τούτοις, ότι διά νά έξέλθουν προς αυτήν, έπρεπε νά 
κατέλθουν πρώτον δύο τουλάχιστον βαθμίδας εντός τής αποθήκης 11 καί είτα νά άνελ- 
θουν δύο άλλας, επί πλέον δε νά διέλθουν διά μιας αποθήκης. Είναι διά ταύτα πιθα
νόν, ότι ενωρίς έχρησιμοποιήθη προς αναψυχήν μόνον τού άνω πατώματος ή βεράντα, 
ενώ ή κάτω παρέμεινε μόνον προς τήν έξυπηρέτησιν, τήν ούχί τόσον συχνήν, τής πλη- 
ρώσεως τών αποθηκών. Ότι ή θύρα της ήτο προς τούτο στερεά καί εκ χονδρού ξύλου, 
δεικνύουν οί όγκοι τών ανθράκων, οϊτινες εύρέθησαν επί τού κατωφλιού, περισσότεροι 
ή είς παν άλλο μέρος τής οικίας.

Σήμερον τό δάπεδον τής βεράντας εύρίσκεται είς ύψος 60-70 έκ. από τού εξω
τερικού εδάφους, τόσον δε θά ήτο καί κατά τήν αρχαιότητα (βαθύτερον κατά τι συναν-

1 Όρα τήν μελέτην μου έν Arch. Anz. 1929 166 - 70. τίου, προθ. 69 Μουσ. Ηρακλείου. Παλαίκαστρον : BSA 
Άώτους κυαθίσκους (καί μόνον τοιοΰτους!) εΰρεν 8, 314 = Nilsson,,. Min. - Myc. Religion 95. Μάλια, 
ό Ξανθουδίδης εις τό μέγαρον Νίρου «εντός βόθρου», εντός δωματίου μετά πεσσού IX, καί IIΙ8 : Mallia,
ΑΕ 1928, 8. Όμοιοι εύρέθησαν έν τφ μεγάρφ Τυλίσου ler Rapport 16, 2me Rapp. 2, π. 35.
(άνευ περιστατικών εύρέσεως, άκατάγραφοι έντός κυ-
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τάται ό μνησθείς οχετός). Κατά την χάραξιν τής όδοΰ κατεστράφη κυρίως ή δυτική 
γωνία καί σχεδόν ολόκληρον τό δάπεδον. Εύτυχώς παρέμεινεν αρκετόν τμήμα τοΰ ανα
τολικού άκρου, όπου έπιμελέστερον τετραγωνισμένος και λείος λίθος δεικνύει την βάσιν 
τοΰ πρώτου πεσσού. Οί έργάται με έβεβαίωσαν, ότι ολίγον δυτικωτερον διετηρούντο 
δύο τοιούτοι λίθοι ό εις επί τοΰ άλλου, τούς οποίους έκρήμνισαν. Καθ υπολογισμόν τού 
μετακιονίου διαστήματος εύρίσκεται οΰτω, ότι ΰπήρχον δύο ετι πεσσοί. Κατά την άνα- 
παράστασιν έπανελήφθη είς τό άνω πάτωμα ή αυτή διάταξις, άλλ’ οί κίονες ενταύθα 
συνεπληρώθησαν ξύλινοι, κατά τά πολλά παραδείγματα εξ άλλων Κρητικών άνασκαψών, 
όπου είς τον πεσσόν τού κάτω πατώματος αντιστοιχεί ξύλινος κίων άνω.

’Εάν νΰν έκ τού κατοικίδιου ή τού αποθηκευτικού διαμερίσματος θελήσωμεν νά 
εϊσέλθωμεν είς τό τελευταΐον άπομένον, ούδαμού θά εύρωμεν ίχνος θύρας, άν καί οί 
τοίχοι, λόγω τού υψηλότερου έπιπέδου τού διαμερίσματος τούτου, διατηρούνται παν- 
ταχού είς αρκετόν ύψος. Τό διαμέρισμα τούτο, τό υπηρετικόν, δεν είχεν άπ ευθείας 
έπικοινωνίαν προς τό υπόλοιπον μέγαρον. ’Έπρεπε νά έξέλθη τις είς τό ύπαιθρον καί 
(πλήν βοηθητικής θύρας κατά τήν ανατολικήν πλευράν) νά φθάση είς τό όπισθεν μέρος 
τής οικίας, προς νότον, όπου ενώπιον λιθοστρώτου στενού δρομίσκου, μεταξύ οικίας καί 
ύπερκειμένου υψώματος, ήνοίγετο ή μετά συμπαγούς κατωφλιού θύρα προς τον Νότιον 
Διάδρομον 14.

Άρχιτεκτονικώς τό διαμέρισμα τούτο παρουσιάζει όλως ιδιαίτερον ενδιαφέρον : 
Κατά τον άξονα τής εξωτερικής θύρας υπάρχει έτέρα, ήτις έκ τού διαδρόμου 14 οδηγεί 
είς εύρύν χώρον (15), όστις άνευ ούδεμιάς αμφιβολίας ήτο αυλή κατά τό κέντρον άστε
γος, παρουσιάζουσα ούτω μετά τών τεσσάρων πεσσών τό παλαιότατον παράδειγμα 
τετραστύλου αίθριου (atrium), είς τό όποιον θά έπανέλθωμεν κατωτέρω. Δεξιά, ήτοι 
άνατολικώς υπάρχει δωμάτιον, όπερ φέρει όλον τό προς τήν αυλήν πλάτος του 
ανοικτόν, ήτοι αποτελεί ύπόστεγον χώρον. Παραπλεύρως τούτου τό δωμάτιον 17 ήτο 
προφανώς κοιτών, ένφ τά έναντι (προς δυσμάς) δωμάτια 18 καί 19 διά τά γενόμενα 
έν αύταΐς ευρήματα δέον νά συναφθούν προς τό μαγειρεΐον. Τό τελευταΐον άπομένον 
δωμάτιον 20 δεν έχει επικοινωνίαν προς τά υπόλοιπα. Είναι τό ύψηλότατον κείμενον 
δωμάτιον τού μεγάρου καί κυρίως είπεΐν δεν φέρει δάπεδον, άλλ’ ό ακατέργαστος 
βράχος τού ήδη ύψουμένου βουνού φαίνεται πανταχού τραχύς καί έξέχων. Επειδή 
ούδέν εύρημα πλήν άσημάντων οστράκων έσημειώθη εντός αύτού, πιστεύω ότι έκτίσθη 
μόνον διά νά χρησιμοποιηθή είς τό άνω πάτωμα, ενώ τό κάτω είχε πληρωθή τεχνητής 
έπιχώσεως. ’Αποτελεί καί τούτο μίαν ένδειξιν, ότι υπήρχε καί είς τό υπηρετικόν διαμέ
ρισμα άνω πάτωμα. Ως κλΐμαξ ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθή ή έτέρα τών πτερύγων 
τού διαδρόμου 14, έκτος άν παραδεχθώμεν ότι τό επάνω πάτωμα τού υπηρετικού 
προσωπικού δεν ήτο μεμονωμένον, ώς συνέβαινεν είς τό ισόγειον, αλλά συνεκοινώνετ 
προς τό υπόλοιπον μέγαρον. Τότε θά ήρκει τό κυρίως κλιμακοστάσιον 6-7, αλλά κατά 
τήν έκδοχήν ταύτην τό άνω τμήμα τού μεγάρου θά ήτο ολόκληρον μάλλον είς τήν 
διάθεσιν τών δεσποτών, προοριζομένου τού υπηρετικού προσωπικού είς τό μεμονω
μένον κάτω διαμέρισμα πέριξ τής αυλής. Τό τελευταΐον τούτο θεωρώ πιθανώτερον, 
διότι ένώ τό κύριον κλιμακοστάσιον έχει πλάτος 0,80, ό Νότιος Διάδρομος 14 είναι
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σχεδόν 1 μ. ευρύς και οΰδεμία ένδειξις κλίμακος εύρέθη. Ή αλήθεια έν τούτοις είναι, 
δτι αί κλίμακες είς το παρόν μέγαρον ήσαν έξ ολοκλήρου ξύλιναι καί ήτο δΰσκολον νά 
διατηρηθούν τα ίχνη των.

Ή εσωτερική μικρά αυλή, είτε άνευ κιόνων, οπότε είς την στοιχειώδη της μορφήν 
είναι γνωστή ώς φωταγωγός, εϊτε έφωδιασμένη διά κιόνων, όπύιε καλείται συνήθως 
περίστυλον (κατά μίμησιν εκ τής ορολογίας τής Ελληνικής οικίας), είναι σύνηθες φαι- 
νόμενον τής Μινωϊκής αρχιτεκτονικής. Τά ανάκτορα είναι πλήρη φωταγωγών, μικρά 
δέ κεντρική αυλή άνευ κιόνων άπαντα ήδη είς τήν ΜΜ ωοειδή οικίαν τού Χαμαιζίου λ 
Ίο «περίστυλον» βλέπομεν είς άνάκτορα καί πολυτελείς κατοικίας1 2, αλλά καί είς 
οικίας άπλών θνητών. Αί άνασκαφαί τού Παλαικάστρου παρουσίασαν μίαν τοιαύτην 
οικίαν, είς δέ τό Ζάκρον άνεσκάφη άλλη, ής ή αύλή περιέχει καί οχετόν, παραπλεύρως 
δέ καί τά μαγειρεία, ώστε ή άναλογία προς τό μέγαρον Σκλαβοκάμπου είναι πλήρης3.

Κατά ταΰτα καί ή αύλή τού Σκλαβοκάμπου προωρίζετο είς φωτισμόν καί άερισμόν 
τών έσωτερικών δωματίων τού μεγάρου. Έν τούτοις δέν παρουσιάσθησαν σημεία 
άποχετεΰσεως τών ΰδάτων. Είναι άληθές, δτι ό μνημονευί)είς οχετός δέν ήδΰνατο νά 
παρακολούθησή έξωθεν ή μόνον μέχρι τού άποχωρητηρίου 7. Έν τούτοις δύναται νά 
θεωρηθή βέβαιον, δτι περισσότερον προς Ν δέν έπροχώρει, διότι ΰψούται ήδη ό φυ
σικός βράχος προς άνώτερα έπίπεδα καί θά ήτο κοπιωδέστατη εργασία νά σκαλίσουν 
τούτον. Έσκάψαμεν μεταξύ τών τεσσάρων πεσσών τής αυλής, μέχρις δτου έφθάσαμεν 
είς τον φυσικόν βράχον, άλλ’ ούδαμού εύρέθη ίχνος άποχετεύσεως ή άλλης έγκαταστά- 
σεως, πλήν λίθων τινών μεταξύ τών (βορείων ιδίως) πεσσών, άποτελούντων είδος περι- 
χειλώματος.

Πάντα ταΰτα πείθουν, δτι ούδεμία σημαντική ποσότης ύδατος όμβριου έπιπτεν 
εντός τής αυλής. Κατ’ άκολουθίαν ή στέγη τού μεγάρου έκλινε προς τά έξω καί ούτως 
έχομεν προ ημών έν πραγματικόν compluvium displuviatuni. Τό πολύ υπήρχε πρό
χειρος άβαθής λάκκος μεταξύ τών πεσσών, ΐνα χρησιμεύη ώς impluvium διά τήν έκ τού 
οπαίου πίπτουσαν βροχήν, ώς τοιαύτη άβαθής έγκατάστασις έξηκριβώθη έν Παλαι- 
κάστρφ 4. Δέον άλλως νά θεωρηθή βέβαιον, δτι κατά τάς βροχερός ημέρας τού χειμώ- 
νος καί κατά τήν νύκτα έκαλύπτετο τό επί τής στέγης όπαΐον διά ψιάθου ή ξύλων, προς 
προφύλαξιν ού μόνον άπό τής βροχής, άλλά καί άπό τού ψύχους, τό όποιον ούδαμώς 
είναι εύκαταφρόνητον είς τό ύψος τού Σκλαβοκάμπου.

Δεκτού γιγνομένου, δτι υπήρχε καί κατά τό διαμέρισμα τούτο δεύτερον πάτωμα,

1 Ξανθουδίδης, ΑΕ 1906, 117 έξ. Evans, Palace
I, 147.

2 Φαιστός : Pernier, Festos 1 πίν. 2, χώροι 50 καί 74 
τοΰ σχεδίου. "Αγία Τριάδα : Noack, Ovalhaus und 
Palast 15 έξ. είκ. 3 καί 4. Μικρόν Άνάκτορον Κνωσοΰ : 
Evans, Palace 2, 517.

3 Παλαίκασιρο : BSA 8, 310 είκ. 23 καί Evans, 
Palace 2 568 είκ. 354, (ένθα γίνεται παραβολή πρός τό 
Μυκηναϊκόν μέγαρον). Ζάκρο : δωμάτιον V τής οικίας
J, BSA 7 (1900-1901) 138 (περιγραφή σ. 141).

4 Evans έ.ά. 568. Εννοείται δτι τών λατινικών

όρων ποιούμαι χρήσιν συμβατικήν, χωρίς νά ύποτεθή 
ότι συμμερίζομαι τήν ύποστηριχθεΐσαν σχέσιν μεταξύ 
τής Μεσογειακής καί τής Ιταλικής αρχιτεκτονικής, 
ήτις θεωρείται πιθανώτερον βόρειας καταγωγής, ώς 
καί ή τοϋ Μυκηναϊκού μεγάρου. "Ορα τήν ύπό Matz 
κριτικήν τού βιβλίου τοΰ Schuckhardt, Alteuropa 3 
έν Gnomon 12, 1936 σ. 8. Περί τών διαφόρων παρά 
Βιτρουβίφ» τύπων τοΰ αίθριου καί τοΰ τετραστύλου δρα 
Robertson, Hdb. of Greek and Roman Architecture 
302 έξ.

11
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γεννάται τό ζήτημα, άν οί πεσσοί έφθανον μέχρι τοΰ δαπέδου τοΰ πατώματος τοΰτου ή 
κατ’ ευθείαν μέχρι τής στέγης. Είναι πολύ πιθανώτερον, δτι περιωρίζοντο μόνον εις το 
κάτω πάτωμα, έκεΐθεν δέ μέχρι τής στέγης ύπήρχον ξύλινοι κίονες. Έν τή περιπτώσει 
ταΰτη δΰναται να θεωρηθή βέβαιον, ότι κατά τό ύψος τοΰ δαπέδου τοΰ πρώτου πατώ
ματος υπήρχε κύκλω περί την αυλήν έξώστης. ”Αν ΰποτεθή ότι έν Κρήτη ΐσχυεν ενίοτε 
τό εκ πινακίδων τής ’Ανατολής γνωστόν «omen», κατά τό όποιον «οί χώροι οί συγκοι- 
νωνοΰντες μεταξύ των φέρουν δυστυχίαν, ενώ οί προς την αυλήν συγκοινωνοΰντες 
φέρουν ευτυχίαν» (ή σύγχρονος υγιεινή θά έλεγε: «καθαρόν αέρα»!) τότε ό έξώστης 
έξυπηρέτει πλήρως τόν σκοπόν τούτον : Προς αύτόν ήνοίγοντο αί θύραι τών άνω 
δωματίων τών άντιστοιχούντων προς τά 16, 17, 18, 19 κατά τόν κατακόρυφον άξονα 
τών κάτω θυρών, έπί πλέον δέ μία άλλη έκ τοΰ δωματίου υπέρ τό 11 - Τό κλιμακοστά- 
σιον 6-7 κατέληγε παρά τόν χώρον 9 εις τό άνω πάτωμα, όστις ανοικτός ών αμφοτέ
ρωθεν, καθώς προεξέχει έντός τής αυλής, έδιδε διά τοΰ έξώστου πρόσοδον εις όλα τά 
μνημονευθέντα δωμάτια.

Μέρος έκ τών χώρων τούτων πιθανόν νά προωρίζετο διά τό υπηρετικόν προσω
πικόν, αλλά τό κύριον μέρος τοΰ άνω πατώματος κατεΐχον προφανώς οί δεσπόται καί 
δή τά θήλεα τής οικογένειας, διότι ούδαμοΰ υπάρχει χώρος γυναικώνος εις τό ισόγειον. 
Πλήρη αναλογίαν ως προς τό τελευταϊον τούτο, αλλά καί ώς προς τήν έσωτερικήν 
τετράστυλον αύλήν, έφωδιασμένην δι’ έξώστου είς διωρόφους οικίας, παρέχουσιν οίκο- 
δομαί τής πρωίμου 2ας χιλιετηρίδος άνασκαφεϊσαι έν Ούρ τής Μεσοποταμίας. Τοΰτο 
παρέχει μίαν έπί πλέον άπόδειξιν τής κοινότητος τών θεμελιωδών γραμμών τοΰ πολι
τισμού καθ’ όλην τήν έκτασιν τής ’Ανατολής λ

Τά υπάρχοντα στοιχεία έπιτρέπουσιν ασφαλή έν ταΐς κυρίαις γραμμαΐς άναπαρά- 
στασιν του μεγάρου Σκλαβοκάμπου. Ή μία έξ αυτών δεικνύει γεωμετρικήν άναπαρά- 
στασιν έκ Β (είκ. 1) καί ή έτέρα προοπτικήν έκ τών άνω λοξώς, όπόθεν φαίνεται 
καλώς τό όπαΐον τής έσωτερικής αυλής (είκ. 16)

ΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΗ Μ ΑΤΑ 

Α-· ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

’Εκ τών ευρημάτων θά έξετάσωμεν πρώτον τά αγγεία, τά όποια δίδουν καί τήν 
χρονολογίαν τοΰ μεγάρου. Λόγω τής εύρέσεως τών τριών νεολιθικών πελέκεων (όρα 
κατωτέρω) έσκάψαμεν είς πολλά μέρη τοΰ μεγάρου μέχρι τοΰ φυσικού βράχου, 
άλλ’ ούδαμοΰ παρουσιάσθη ίχνος κεραμεικής παλαιοτέρας τής ΥΜ περιόδου. Τό μέγα- 
ρον έκτίσθη άρα είς καθαράν ΥΜ έποχήν, χωρίς νά έχωμεν πρόδρομόν του κατά τούς 
ΜΜ χρόνους, ώς κατά κανόνα σχεδόν παρατηρεΐται είς όλα τά ανάκτορα καί μέγαρα 
τής Κρήτης.

Βεβαίως μερικά έκ τών αγγείων τοΰ μεγάρου διατηρούν ακόμη τήν ΜΜ παρά- 
δοσιν, όπως τά έν πίν. 2 κάτω δεξιά. ’Αλλά καί αυτοί ακόμη οί πίθοι τών αποθηκών 
οί όποιοι συνήθως διατηρούνται έκ παλαιοτέρων γενεών, είναι ένταΰθα ΥΜ 1 έποχής. 1

1 "Ορα Woolley, The Sumerians 158 καί Ur und die Sintflut 102-104 καί πίν. 33.
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Έκ τών πίθων τούτων, λόγφ τής κακής των διατηρήσεως και τών κατά την εποχήν 
τής άνασκαφής δυσκολιών τής συγκοινωνίας μόνον δύο-τριών τα τεμάχια μετεκο- 
μίσθησαν είς τό φυλακεϊον Τυλίσου, δπου συνεκροτήθη και παρέμεινεν έπί τόπου εις 
μόνον (πίν. 1, 1). Δεικνύει τό όγκωδέστερον σχήμα και τάς εγχαράκτους ταινίας, αντί 
τής ραδινωτέρας μορφής καί τού αναγλύφου σχοινιού τής προκατόχου περιόδου. Δια
τηρεί δμοις ετι τάς δύο σειράς λαβών, μίαν άνω καί μίαν κάτω. Ό πίθος είναι ακριβώς 
δμοιος προς τούς τοΰ ύστερωτέρου ανακτόρου τής Φαιστού, ών εις φέρει καί επιγρα
φήν γραμμικού συστήματος Α καί είναι ΥΜ I ώριμου περιόδου λ

Τά αυτά ίσχύουσι καί περί τοΰ ωραίου τριώτου άμφορέως πίν. 1,2, διατηρούντος 
ετι τάς δύο σειράς τών λαβών καί φέροντος τυπικήν διακόσμησιν τής πρώτης ΥΜ 
περιόδου. Αί σπεΐραι καί ζώναι τού αγγείου έγράφησαν διά τού συνήθους καστανο- 
μέλανος βερνικιού έπί τού ώχρού πηλού.
Αί έπί τού ώμου σπεΐραι καί αί κατά τάς 
έφαπτομένας αυτών χώραι φέρευν στιγμάς 
λευκού χρώματος, λευκήν δέ κυματοειδή 
γραμμήν αί τρεις άνω πλατύτεροι ζώναι 
τής κοιλίας. Ή χρήσις τού λευκού χρώ
ματος, κυρίως αί έπί τών σπειρών στιγμαί 
δεν είναι πολύ συνήθεις. ’Απαντούν δμως 
έπί συγχρόνων όμοιων εύμεγέθων αγ
γείων έξ ’Ανατολικής Κρήτης καί έπί ενός 
τριώτου άμφορέως έκ τού πέμπτου βασι
λικού τάφου τής Άκροπόλεως τών Μυκη
νών, άνήκοντος είς πρώιμον ΥΜ I έπο- 
χήν καί μιμουμένου κατά τον Karo Μι- 
νωϊκόν υπόδειγμα1 2.

Σκόπιμον είναι, από άπόψεως τής ιστορίας τής καταστροφής τοΰ μεγάρου, νά 
έπιστηθή ή προσοχή έπί τήν κατάστασιν, είς ήν εύρέθη ό άμφορεύς οΰτος. Ήτο 
τεθραυσμένος είς πάμπολλα μικρότατα τεμάχια (δρα τήν είκ. 12), ώστε καί τό προσω
πικόν συγκολλήσεως τού μουσείου νά έκπλαγή από τό άσύνηθες φαινόμενον. Επειδή 
ούδείς μέγας λίθος εύρέθη έπί τού αγγείου, φαίνεται δτι ή θερμότης τής πυρκαϊάς 
διέρρηξε τούτο καί γενικώς κατέστησε τον πηλόν του εύθρυπτον.

Τό πλέον ένδιαφέρον άγγεΐον τής άνασκαφής είναι ή πρόχους πίν. 2, 2, ήτις έκό- 
σμει τήν μεγάλην αίθουσαν τού μεγάρου. Τά τεμάχιά της έν μέρει άπωλέσθησαν κατά 
τήν μερικήν καταστροφήν τού μέρους έκείνου υπό τών έργατών τής οδού, τά δέ ύπο- 
λειφθέντα παρουσιάζουν τά πλεϊστα φθοράν καί μαύρισμα έκ τής πυρκαϊάς. Ή ανα
συγκρότησα; τού αγγείου δμως έπετεύχθη ασφαλής.

1 Evans, Palace 4, 640 είκ. 627, ένθα καί αί γένι- της έν τφ Μουσείο) Ηρακλείου· Δυστυχώς, διά τήν
καί γραμμαί τής έξελίξεως τών πίθων. παρούσαν κατάστασιν τών αρχαιοτήτων τής Ελλάδος

2 Karo, Schachtgr. ν. Mykenai πίν. 172, 856 καί εντός τών καταφυγίων αποβαίνει αδύνατος ακριβέστερα 
σελ. 148-9 καί 256. Μετά τήν εΰρεσιν τοΰ παρόντος έρευνα Πρβ. λ. χ. Seager, Pseira 28 είκ. 9.
αγγείου διεπίστωσα όμοίαν τεχνικήν έξ’Ανατολικής Κρή-
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'Ως προς τό σχήμα (σφαιρική πεπιεσμένη κοιλία, μεγά?α] ραμφοειδής προχοή) τό 
όποιον πιστεύω ότι μιμείται μετάλλινον πρότυπον, έχομεν μιαν ιδιαιτέρως αξιοσημειω- 
τον αναλογίαν έκ τής « οικίας των τοιχογραφιών » εν Κνωσω, αν καί το περίγραμμα 
τής κοιλίας εκεί είναι ελαφρώς διάφορον, ίσως άρχαίκωτερον. Η προχους εκείνη 
κοσμείται υπό σειράς διπλών πελέκεων έν σχηματοποιήσει τοΰ στειλεοΰ καί θεωρείται 
υπό τοΰ Evans \ ως καί ή λοιπή κεραμεική τής οικίας, ΥΜ Ια.

'Ως προς τον διάκοσμον τής ήμετέρας πρόχου, είναι ανάγκη να άναλυθή ούτος 
λεπτομερέστερον διά τό ζήτημα τής χρονολογίας : Έπί τοΰ λαιμού παρίσταται διπλή 
σειρά ροδακοειδών άνθέων λευκανθοΰς (μαργαρίτας) άκανονίστων, δι’ έλευθέρας χειρός 
καί « έξηρημενών» (ausgespart) έπί τοΰ πηλοΰ κατά τήν μελάνωσιν τοΰ λαιμοΰ. Έπί 
τοΰ ώμου, εύΰύς κατά τήν βάσιν τοΰ λαιμοΰ υπάρχει φυλλοειδές λίαν σΰνηΟες κόσμημα, 
υπό τοΰτο μαιανδροειδής γραμμή μετά φυλλοειδών ενθέσεων καί είτα πάλιν τό πρώτον 
φυλλοειδές κόσμημα, περιθέοντα κύκλω τον ώμον 1 2.

'Ακολουθεί είτα τό κύριον κόσμημα τοΰ αγγείου έπί τής κοιλίας, τό όποιον είναι 
ωσαύτως σύνηΟες, αν καί ένταΰθα αποτελεί ίσως τό ώραιότερον καί τεχνικώτερον παρά
δειγμα : Ή πριονοειδής γραμμή έν ζώναις εις υπαλλήλους σειράς. 'Αρκεί νά ένθυ- 
μηθή τις τούς ήμικίονας τοΰ θησαυροΰ τοΰ Άτρέως. Μία κεντρική πλατεία γραμμή 
ένταΰθα αντιστοιχεί προς τήν έπί τών ήμικιόνων κοίλην σκοτίαν. Δύο γραμμαί λεπταί 
εκατέρωθεν αντιστοιχούν έκεΐ προς τον άστράγαλον. Τέλος αί στιγμαί μεταξύ τών 
ζωνών τοΰ αγγείου μετεβλήθησαν έκεΐ εις σπείρας. Εις τον μυχόν έκάστης γωνίας τό 
άγγείον φέρει άνά μίαν σταγόνα καί ένα αστερίσκον (έχΐνον πολλάκις καλούμενον). 
Τέλος εις τούς μυχούς τών κατωτάτων γωνιών, όπου διά τριών ζωνών τελειώνει ό διά
κοσμος, υπάρχει γνωστόν θέμα τοΰ θαλασσίου ρυθμοΰ, τά λεγάμενα φύκη ή κοράλλια. 
Ό πηλός τοΰ αγγείου ήτο ξανθός μετά λείας έπιφανείας, τά δέ κοσμήματα διά καστα
νού, ένιαχοΰ έρυθρίζοντος βερνικιού.

Πάντα ταΰτα τά κοσμήματα είτε άνά έν είτε είς συνδυασμούς άναλόγους προς 
τούς τής πρόχου τοΰ Σκλαβοκάμπου άνευρίσκονται έπί αγγείων τής προκεχωρημένης 
ΥΜΙ περιόδου, έτι δέ συχνότερον είς τον πρώιμον επόμενον ρυθμόν, τον ’Ανακτορικόν. 
Αί πριονοειδείς γραμμαί μετά τών στιγμών είναι ιδιαιτέρως κοιναί έπί μιας τάξεως 
αλαβάστρων άπιοειδών, θεωρούνται δέ μιμήσεις τών φλεβώσεων τοΰ πραγματικού 
αλαβάστρου 3. Ό γενικός διάκοσμος τής πρόχου κατατάσσει ταύτην είς τήν προκεχωρη- 
μένην πρώτην ύστερομινωικήν έποχήν, ΥΜΙβ.

1 Evans, Palace 2, 437 είκ. 254. Αί λευκαί στιγμαί 
επί τών ζωνών εμφανίζονται επίσης ένταΰθα.

2 Λόγφ τοΰ σχήματος τοΰ αγγείου δέν είναι δυνα
τόν νά φανή έπί κανονικώς ειλημμένης φωτογραφίας 
δ ώμος. Τό αυτό όμως κόσμημα, παραλειπομένης μόνον 
τής δευτέρας σειράς τών φύλλων υπό τόν μαίανδρον, 
υπάρχει παρά Evans, Palace 4, 289 είκ. 224 (YMIb).

3 Περί τούτων πραγματεύεται ό Evans, Palace 
4,269 έξ. είκ. 200-201. Δέον έν τούτοις νά παρατηρηθή, 
ότι τό θέμα είναι παλαιόν καί δέν περιορίζεται είς 
μόνα τά αλάβαστρα. ’Ανατρέχει μέχρι τής νεολιθικής

παραδόσεως έν Κρήτη (πρβ. καί Evans έ.ά. 89 είκ. 56) 
καί χωρίς νά προστρέξωμεν είς μακρυνώτερα ανάλογα 
έξ ’Ανατολής, ανευρίσκεται έπί Κυκλαδικής πυξίδος, ΑΕ.

Τό φυλλοειδές κόσμημα τοΰ ωμού καί ό μαίανδρος 
είναι κοινά, τό πρώτον μάλιστα καί έπί χαλκών «χερνί- 
βων» ώστε νά περιττεύουν παραπομπαί. ("Ορα λ.χ. 
Evans 2, 639 είκ. 403 και ε.ά. σ. 270, 282, 289, 29:· 
κλπ.). Τό λευκανθές τοΰ λαιμοΰ «έξηρημένον» ανευρί
σκεται επι αγγείων τοΰ ωραιότερου θαλασσίου ρυθμοΰ, 
λ.χ. έπί ρυτοΰ έκ Παλαικάστρου, BSA IX 1902-3 311 
εικ. 10, άκολούθως δέ συνηθέστερον.
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Οί δύο γραπτοί κυλινδρικοί κάδοι πίν. 1,3-4 φέρουν καλαμοειδή φυτά είς τεχνο
τροπίαν χαρακτηριστικήν επίσης τής ωρίμου ΥΜ 1 περιόδου. Τό αυτό ισχύει και περί 
τών δύο πωμάτων πίν. 2, 3, άτινα φέρουν στέφανον κισσοειδών φύλλων, ώς και περί 
των μονώτων κυάθων μετά σπειρών πίν. 2, 4. Ό κυαθίσκος πίν. 2, 1 άνω άρ. φέρει 
πάλιν καλαμοειδή. Τα υπόλοιπα αγγεία είναι άγραφα και πλήν τών μικρογραφικών 
(ώς οί κυαθίσκοι πίν. 2, 5 περί ών έγένετο ανωτέρω λόγος) εφόσον είναι χαρακτη
ριστικά τό σχήμα, άγουσιν ημάς είς την πρώτην ΥΜ ή την μεταβατικήν περίοδον 
ΜΜ 3 - ΥΜ 1. Τοιαύτη είναι ή εύρύστομος πρόχους πίν. 2, 1, ήτις είναι ακριβής μίμη- 
σις χαλκού προτύπου εύρεθέντος έν Κνωσώ λ Όμοιας ΜΜ παραδόσεως είναι καί τό 
βαθύ άωτον ποτήριον πίν. 2, 1 κάτω σειρά μετά ελαφρώς κοίλου περιγράμματος. Αί 
κάθετοι αυλακώσεις έπιβεβαιοΰν τήν εκ μετάλλινου προτύπου καταγωγήν τού τύπου 
τούτου ποτηρίων, ήν ύπέθεσεν ήδη ό Evans 1 2.

Αίγινα αγγεία, πλήν άσημάντων τεμαχίων εύρέθησαν : Τό κωνοειδές ρυτόν πίν. 
3, 6 έκ μαρμαροειδοΰς λευκού ασβεστόλιθου μετά μελανών φλεβοισεων καί τεμάχιον 
αγγείου έκ πορφύρου, όπερ είχε τό σχήμα τρίτωνος (πίν. 3, 3 μεσαΐον άνω σειράς) καί 
έν πώμα μικρού αγγείου (πίν. 3, 3 κάτω).

Ία άνάμεικτα ευρήματα ώσαύτως δεν υπήρξαν πολλά : Έν πίν. 3, 6 είκονίζεται 
ορθογώνιος (άκριβέστερον τραπεζοειδής) πλάξ έκ λευκόφαιου λίθου, ήτις έπί μεν τής 
μιάς δψεως είναι τελείως έπίπεδος, έπί δε τής άλλης φέρει κύκλω σωστόν ελληνικόν 
κυμάτιον. Ούτε υπερβολικήν λείανσιν, ούτε άλλα ίχνη τριβής φέρει, ώστε νά ύποτεθή 
ότι (διά τών τριπτήρων χαλίκων πίν. 3, 5) έχρησίμευε προς λειοτρίβησίν, ώς τούτο ύπέ
θεσεν ό Pernier περί τού μόνου άναλόγου σκεύους, τό όποιον γνωρίζω έκ Φαιστού 3. 
Έμνημονεύθησαν ήδη οί άκονιστικοί λίθοι ανωτέρω, (πίν. 3, 5) χαλκούν δισκάριον (πίν. 
3, 2), ή λιθίνη σφύρα πίν. 3, 3 καί τό έντός τού αποχωρητηρίου εύρεθέν έγχειρίδιον 
πίν. 3, 2 4.

Οί τρεις λίθινοι πελέκεις πίν. 3, 3 είναι βεβαίως δυνατόν νά παρεσύρΰησαν όμού 
μετά τής έπιχώσεως έκ τών ύπερκειμένων στρωμάτων τού βουνού. Έν τούτοις, άν καί 
έγένοντο σχετικαί έρευναι, ούτε είς τά πέριξ ούτε είς τά βαθύτατα στρώματα υπό τά 
θεμέλια τού μεγάρου παρουσιάσθη νεολιθικόν τι ίχνος. Διά τούτο κλίνω νά πιστεύσω, 
δτι ώς ιερά ή μαγικά αντικείμενα συνελέγοντο οί πελέκεις οΰτοι υπό τών ιεραρχών τής 
Κρητομυκηναϊκής έποχής. Δύο τουλάχιστον ένδείξεις, μία αρχαιολογική καί μία φιλο
λογική, συνηγορούν υπέρ τής εικασίας ταύτης: Είς τό ύστερομυκηναϊκόν ιερόν τής 
Άσίνης εύρέθη κατά χώραν έπί τού βωμού λίθινος πέλεκυς όμού μετά τών άλλων 
ιερών αντικειμένων ό δέ Πορφύριος έν βίω Πυθαγόρου αναφέρει δτι ούτος, κατά τούς

1 'Υπό τοΰ Evans κατατάσσεται είς τήν μεταβα
τικήν περίοδον. Σημειωτέον δτι πηλίνη μίμησις εύρέθη 
καί έν τη οικία τών τοιχογραφιών, αλλά ραδινωτέρου, 
μάλλον έξειλιγμένου σχήματος: Palace 4,435 - 6 είκ. 
253 Β καί F.

2 Palace 4, 98 - 9 είκ. 63 - 65. Τά καλαμοειδή, ά
τινα καί εδώ ανευρίσκονται άφθόνως, είναι χαρακτηρι
στικά έπί πολυαρίθμων αγγείων τής ΥΜΙα περιόδου 
τών ιδιωτικών οικιών τής Κνωσοΰ («Popular» ονομάζει

τήν διακόσμησιν ταύτην ό Evans). Αί οίκίαι αΰται 
κατεστράφησαν κατά τό τέλος τής ΥΜΙα έποχής καί όρ
θιος υποθέτει ό Evans « Some catastrophe » διά τούς 
χρόνους εκείνους: Palace II 549 -50 είκ. 349.

3 Pernier, Festos 1 234 - 5 καί είκ. 112.
4 Έχειρίδιον έντός περιβάλλοντος, δπερ ύπετέθη 

άποχωρητήριον, εύρέθη καί κατά τάς έρευνας τών 
Άγγλων έν τώ άνακτόρω τών Μυκηνών BSA 25, 1921- 
23, 219 - 20 είκ. 40.
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καθαρμούς, οϋς έτέλεσεν έπί, τής ’Ίδης, έχρησιμοποίησε καί κεραυνών λίθον. Ήτο άρα 
τό πράγμα θρησκευτική συνήθεια Κρητική λ

Έκ τών πήλινων αντικειμένων τό μεν πίν. 3, 5 ήρμηνεύθη ήδη ως πώμα αποχω
ρητηρίου. Τό ωοειδές μικρότερον παραπλεύρως ήτο πώμα άμφορέως ώς οί τοΰ πίν. 
2,1 κα'ι έ'χουσιν εύρεθή τοιαΰτα εν Κρήτη και εν τή Μυκηναϊκή Έλλάδι. Δύο κολοβά 
ειδώλια βοών εύρέθησαν κατά την άνασκαφήν (πίν. 3,4) τρίτου δε — τοΰ ωραιότατου, 
φέροντος καί γραπτήν διακόσμησιν — τά τεμάχια έκόμισαν οί έργάται τής όδοΰ. Τοΰτο 
ήτο κοϊλον, επομένως έπρόκειτο περί ζφομόρφου ρυτοϋ (τεμάχιον τής κεφαλής πίν. 3,4).

Ενδιαφέρον είναι τό εύμέγεθες συμπαγές ειδώλων πιθήκου, πίν. 3,4 κάτω δεξ. 
καί 3,2 κάτω άριστ. Τοΰτο δέν άνεκαλΰψθη κατά τήν άνασκαφήν, άλλ’ ειχεν εύρεθή 
επτά έτη πρότερον έπί τόπου υπό τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ άγροΰ Χαραλάμπους Ζιμπραγοΰ 
καί ήγοράσΟη παρ’έμοΰ διαρκοΰσης τής σκαφής. Πιστεύω ότι δέν ήθέλησε νά δηλώση 
άνακριβώς τον τόπον εύρέσεως, ούδενός προς τοΰτο ύπάρχοντος λόγου.

Τό ειδώλων τοΰτο παριστά πίθηκον βαδίζοντα έπί τών τεσσάρων άκρων, τά όποια 
έχουσι δηλωθή ύποτυπωδώς. Τό υλικόν δέν έπέτρεπε τήν δήλωσιν ουράς, άλλ’ ή προε
ξοχή τοΰ οπισθίου μέρους είναι ένδεικτική καί ασφαλώς πρόκειται περί κερκοπιθήκου. 
Τό πρόσωπον είναι πλατύ καί δύο πλατέα ώτα ύπάρχουσιν εις τά πλάγια τής κεφαλής. 
Ή πλαστική τοΰ ειδωλίου είνε βεβαίως ύποτυπώδης, ασφαλώς όμως δέν πρόκειται 
περί κυνοκεφάλου. Ή όμοιότης τοΰ προσώπου προς τούς πιθήκους τής Οικίας τών 
τοιχογραφιών τής Κνωσσοΰ είναι έμφανής, έκεΐ δ’άναγνωρίζει ό Evans τό είδος cerco- 
pithecus callitrichus, ό Me Dermott μάλλον τό lasiopyga Tantalus 1 2 3 προερχόμενα 
άμφότερα έκ τής Δυτικής ’Αφρικής. Ό κυνοκέφαλος, όστις είσήλθεν εις τήν Αίγυπτον 
έκ Σουδάν, άπαντά ήδη άπό τής ΠΜ έποχής έν Κρήτη εις τήν καθιερωμένην στάσιν 
τοΰ ίεροΰ ζώου τοΰ προσκυνοΰντος τον ήλων, ήτοι μέ τά έμπρόσθια άκρα τεινόμενα 
προς τά άνω λ Κατά πόσον έχει καί ό καλλίτριχος πίθηκος ίεράν σημασίαν δέν δυνά- 
μεθα προς τό παρόν νά εϊπωμεν. Μέχρι τοΰδε δέν άπαντά έπί θρησκευτικών σκηνών, 
ώς ό κυνοκέφαλος. Ή άπεικόνισις πιθήκων, έν πάση περιπτώσει, είναι συχνοτέρα ή ώς 
συνήθως πιστεύεται έν τή Κρητομυκηναϊκή τέχνη 4.

1 Frodin - Persson, Asine 75 είκ. 53 καί 299 είκ. 
206. Nilsson, Minoan - Mycengean Religion σ. XXI 
—XXII, ένθα καί περαιτέρω βιβλιογραφία περί ίεράς 
ή μαγικής σημασίας τών κεραύνιων. Πορφύριος, Βίος, 
Πυθ. 17.

2 Palace 2, 488 καί είκ. 262, 264, έτι δέ έγχρωμος 
πίν. X. Me Dermott, The Ape in Antiquity, 1938, 24 
275.

3 Όρα Palace 1, 83 είκ. 51 καί 2,763 - 4 είκ. 492 
προκειμένου περίΥΜ απεικονίσεων έπί σήμαντρων καί 
δακτυλίων ώς καί τήν έμήν μελέτην έν Arch. Anz. 1929,
166 - 70. Τουναντίον μία ζφόμορφος ΠΜ 3 σφραγίς έξ 
έλέφαντος εύρεθεϊσα υπό Pendlebury έσχάτως έν Λα- 
σηθίο), ίσως δέ καί μία παλαιοτέρα έκ Πλατάνου, δέν 
παριστοΰν κυνοκέφαλον, άλλα πιθανώτερον πίθηκον τόν 
καλλίτριχον, αί δέ χεϊρες κεΐνται έπί τών γονάτων ή 
μεταξύ τούτων: BSA 36, 97 καί 10, πίν. 14, 7 Ξαν-

θουδίδου, Vaulted Tombs 114, πίν. 13,1040 καί Pa
lace, 1, 118 είκ. 87,1.

4 Σημειώ τά ακόλουθα παραδείγματα, τά όποια δυ
στυχώς δέν είναι δυνατόν νά έλεγχθοϋν άκριβέστερον 
λόγω τής παρούσης καταστάσεως τών ελληνικών μου
σείων: Μουσεΐον Ηρακλείου, σήμαντρα ύπ’άρ. 240-45. 
Έξ ύαλομάζης, (Κνωσός) έ'ν παράδειγμα έντός τής 
προθήκης 18. Έτερον παράδειγμα έκ λίθου εύρίσκεται 
έντός τής προθήκης Τυλίσου. Έν Άθήναις (Μυκην. 
αίθουσα Έθν. Μουσείου): Άρ. 2735, δυο πήλινοι πί
θηκοι έκ τής Άκροπόλεως τών Μυκηνών. 1204, είδώλιον 
πιθήκου πήλινον. 3031, πήλινος πίθηκος, Άκρόπ. Μυ
κηνών. Έτερος άνευ άριθμοϋ, προθ. 55-56 κάτω. 
6250, τεμάχια άγγείου (ρυτοΰ;) έκ μαρμαροειδοΰς λί
θου, παριστώντος πιθανώτατα πίθηκον. Έπί ανατολι
κών κυλίνδρων έμφανίζεται ωσαύτως ό πίθηκος εις 
θρησκευτικός παραστάσεις (όρα τήν ανωτέρω μελέτην
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Ό πήλινος ανθρώπινος πούςπίν. 3,4 δεν είναι θραύσμα, άλλ’είχεν άρχικώς ποιηθή 
αύτοτελώς μέχρι τής χώρας ολίγον άνωθεν τών σφυρών. Δεν δηλοΰνται όνυχες, επομέ
νως παρίσταται πούς έν ΰποδήσει, τό δε υπόδημα, (έκ δέρματος ή υφάσματος) κατέ- 
ληγεν εμπρός εις αιχμήν ελαφρώς στρεφομένην προς τα άνω, ώς ή ύπόδησις επί χετ- 
ταϊκών μνημείων ή ώς τά σύγχρονα τσαρούχια (άνευ τού θυσάνου). "Ετερον δμοιον 
πόδα, μεγέθους σχεδόν φυσικού, άρ. καταλ. 5590 ειχον σημειώσει έκ Γουρνιών 1 ολί
γον δε βραδύτερον εΰρέθησαν δύο άλλα παραδείγματα εις τάς άνασκαφάς τού ανα
κτόρου Μαλίων. Μικροί πόδες, συνήθως διάτρητοι, ώς περίαπτα ή σφραγίδες, ήσαν 
ήδη γνωσταί έν τή Π Μ έποχή, άλλ’οί παρόντες είναι άλλης φύσεως καί δεν φαίνονται 
ούτε κάν ώς αναθηματικοί. Την ερμηνείαν ίσως θά μάς δώση ή άνακάλυψις δύο πή
λινων θεαινών υπό Pendlebury είς Καρφί Λασηθίου, αιτινες φέρουν τοιούτους πόδας, 
φαινομένους έξ ανοίγματος τού κυλινδρικού κάτω σώματος. Οί πόδες ούτοι εΐχον ποιηθή 
χωριστά. Ή θεά όμως έκείνη ανήκει είς πολύ ύστερωτέραν έποχήν, ϊσως καί πέραν 
τών τελευταίων όρίων τού καθαρώς Μινωϊκοΰ πολιτισμού 2.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ

Τά σπουδαιότερα κινητά ευρήματα τού μεγάρου Σκλαβοκάμπου υπήρξαν τά πή
λινα σήμαντρα, ήτοι αποτυπώματα έκ δακτυλίων καί σφραγίδων 3. Εΰρέθησαν έν 
όλω 39 τεμάχια, έξ ών 4 έφθαρμένα καί όλως άδιάγνωστα. Ό πηλός είναι τριών δια
φόρων ποιοτήτων. Κατά πλειονότητα πρόκειται περί καθαρού, έρυθρού ή κεραμόχρου 
πηλού. Ενίοτε οΰτος είναι ώχρός, σχεδόν λευκός, είς όλίγας δε περιπτώσεις φαιός, πάν
τοτε καθαρός 4 (πίν. 3, 1 καί 5).

Ώς προς τό σχήμα, τά σήμαντρα υπάγονται είς τρεις κατηγορίας: 1) Δισκοειδή, 
ή ήττον ακανόνιστα, άτινα έπετίθεντο έπί τών θωμίγγων, ήπλωμένων έπί τίνος 

έπιφανείας. Τά ίχνη είναι πολλαπλών καί λεπτών θωμίγγων έπί τής οπίσθιας έπιφα-

μου ). Είς μεταγενεστέραν έποχήν άνήκουσι πλήθος πι
θήκων εύρεθέντων έν τφ ναφ Epatutila τής Βαβυλώ- 
νος, Koldewey, Das wieder erstehende Babylon4 
1925 228 είκ. 148. Τά ανωτέρω παραδείγματα έλλείπουν 
έκ τής ειδικής μονογραφίας τοΰ Me Dermott, The Ape 
in Antiquity, Baltimore 1938 (The John Hopkins 
University Studies in Archaeology edited by Da
vid M. Robinson No 27). Ό συγγραφεύς ( σ.23) τεί
νει νά άρνηθή πάσαν θρησκευτικήν σημασίαν είς τόν 
πίθηκον κατά τήν Κρητομυκηναϊκήν έποχήν, άλλ’ή 
παρουσία του έν θρησκευτικαΐς σκηναϊς έπί σφραγίδων 
καί δακτυλίων καί παραλλήλως έπί Χεττα'ίκών κυλίν
δρων είναι δύσκολον νά έρμηνευθή άλλως. “Ορα τήν 
ανωτέρω μνημονευθεΐσαν μελέτην μου έν Arch. Anz. 
1929. Τό σήμαντρον Palace IV 387 είκ. 321 παριστφ 
καί τοϋτο πίθηκον.

1 Boyd Hawes, Gournia 32 πίν. 3,11. («Καλα- 
πόδιον υποδηματοποιού»).

2 Pendlebury, The Archeology of Crete 1939

πίν. 41, 1-2, κείμενον σ. 312 («πρωτογεωμετρικοί»).
3 'Υπό τών Ελλήνων αρχαιολόγων καλούνται συνή

θως «πήλινα σφραγίσματα» κατά μίμησιν τών ξενό
γλωσσων όρων ( Clay sealings, Ton-oder Siegelab- 
driicke, enpreints de sceaux). Ό ορθός αρχαίος όρος 
(χρησιμεΰων καί νΰν είς τήν έπίσημον γλώσσαν τής 
Ελληνικής Ταχυδρομικής υπηρεσίας) είναι σήμαντρα, 
ό δέ χρησιμοποιούμενος εΰπλαστος καί καθαρός πηλός 
έκαλεΐτο γη σημαντρίς, έκφρασις ήτις αποδίδει ακρι
βώς τήν μέθοδον τής Μινωίκής σφραγιστικής τέχνης: 
Ήρόδ. 2, 121, 2: (σήμαντρων έόντων σόων) καί 2,38: 
(γήν σημαντρίδα έπιπλάσας έπιβάλλει τόν δακτύλιον) 
Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις πρόκειται περί Αίγύ- 
πτου.

4 Αί αύταί ποιότητες πηλού παρατηρούνται καί έπί 
τών άλλων σήμαντρων τών Κρητικών άνασκαφών καί 
δυνατόν νά άποδειχθή βραδύτερον, ότι σχετίζεται πρός 
ώρισμένας προελεύσεις. (Ή μέλαινα γή πηλός τού 
Νείλου;)
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νείας τοΰ σήμαντρου. Άντιστοιχοΰσι πλήρως προς τήν χρήσιν τοΰ ήμειέρου 'Ισπανικού 
κηρού, τιθέμενου επί λεπτών δεμάτων ή περιδεδεμένων επιστολών. 2) Κωνικού ακανό
νιστου σχήματος. Ταύτα έπετίθεντο ώσαύτως επί επιφάνειας τίνος καί φέρουν τα ίχνη 
θώμιγγος. Έξαίρεσιν αποτελεί το ύπ’άρ. 1 κατωτέρω, δπερ ούδέν ίχνος προσαρμογής 
που φέρει, ούτε θώμιγγος αυλακώσεις. Επομένως φαίνεται νά έγένετο απλώς δι’αυτού 
δοκιμή τής σφραγΐδος έκτος εάν θεωρηθή παραποίησις επισήμου σφραγΐδος, ώς ύπε- 
τέθη καί δι’ έτερον παράδειγμα εκ Κνωσού ’. 3) Πρισματικά ή πολύεδρα σήμαντρα, 
φέροντα τούς τύπους μέχρι τεσσάρων σφραγίδων. Γραμμικά σημεία ελέγχου, ώς διεπι- 
στώθησαν επί σημάντρων εξ άλλων μερών δεν υπάρχουν εν Σκλαβοκάμπω 2.

Έξ έκάστου σημάντρου υπάρχουν συνήθως αρκετά παραδείγματα. Τινά είναι κο
λοβά λόγω φθοράς, αλλά καί εις τά ακέραια σωζόμενα ή παράστασις τής σφραγΐδος 
είναι σχεδόν κατά κανόνα ελλιπής τά άκρα, λόγω μικρότητος τού αρχικού τεμαχίου 
πηλού. “Οπως δήποτε, τά παραδείγματα έκάστου τύπου συμπληρούν συνήθως άλληλα, 
ώστε κερδίζομεν πλήρως τον τύπον τής σφραγΐδος. Ή κατωτέρω άπαρίθμησις αφορά 
εις τούς τύπους τών σφραγίδων, ώς καί οί αντίστοιχοι έπί τού πίνακος 5 αριθμοί.Ό έν 
παρενθέσει αριθμός είναι ό τοΰ ευρετηρίου τού Μουσείου Ηρακλείου 3.

1 (611). Τύπος έξ έλλειψοειδούς σφραγΐδος. Δύο όρθιοι άντωποί άνδρες ένδεδυ- 
μένοι «θώρακας» φέροντας καθέτους ραβδώσεις. Ύπό τούτους έτερον φόρεμα καταπΐ- 
πτον εις δύο ή μικυκλικά πέταλα. Ή ένδυμασία αΰτη είναι γνωστή καί έκ τού ρυτού 
τών λικμητήρων 'Αγ. Τριάδος καί έκ σφραγίδων. Υποτίθεται ίεράς σημασίας. Όρα τό 
σχετικόν κεφάλαιον (Sacral Dress) παρά Nilsson, Minoan - Mycenaean Religion 133 
έξ. είκ. 31 καί δι’όμοίους τύπους Levi, Annuario Atene 8 - 9, 131, άρ. 125 είκ. 141, 
Palace 1, 680 είκ. 500. Έν άντίτυπον.

2 (628). Τύπος έξ έλλειψοειδούς δακτυλίου. Ταύρος καλπάζων προς άρ. μέ τήν 
κεφαλήν ύψηλά. Τό οπίσθιον ήμισυ τού ζώου έλλείπει. Ύπό τό ζώον ή γραμμή τού 
έδάφους. Άρίστη τέχνη. Δύο αντίτυπα (είκ. 13).

Τό σήμαντρον έχει έξέλθει έκ τής αυτής σφραγΐδος, έξ ής περιεσώθησαν δύο 
παραδείγματα έκ Γουρνιών ( Gournia 54 30, 4) καί έτερα έξ 'Αγ. Τριάδος (Levi 
Annuario 8 - 9, 101 άρ. 54 είκ. 71. ’Ιχνογράφημα ούχί λίαν άκριβές, ένθα παραλεί- 
πεται καί ή μορφή όρθιου άκροβάτου όπισθεν τοΰ ζώου.)

3 (612). Γύπος έξ έλλειψοειδούς σφραγΐδος. Ταύρος έν όρμητικώ καλπασμώ 
προς άρ. μετά ογκώδους, καθέτως ύψουμένου τραχήλου, έφ’ού αίωρεΐται άκροβάτης 
μέ τό σώμα ΰπτίως φερομενον προς τά νώτα τού ζώου. Τριπλή άνάγλυφος γεισοειδής 
γραμμή ύπό τύν ταύρον. Παράλληλος τύπος Palace 3, 218 είκ. 149. ’Ανάλογοι 
γραμμαί γείσου είκ. 151 a - b. Πρβ. τόμ. 1,686 έξ. (είκ. 14).

4 (613). Τύπος άναμφισβητήτως έξελθών έκ χρυσού δακτυλίου. Ταύρος έν 
όρμητικώ καλπασμώ προς δ., υψών τον τράχηλον καί στρέφων τήν κεφαλήν κατ’ ένώ-

t Palace κλπ. 2,763 είκ. 498.
2 Όρα περί τών σημείων τούτων τελευταΐον Levi, 

Annuario Atene 8- 9, 1925-6 73 έξ.
3 Έπί του πίν. 3 είκονίζονται φωτογραφίαι τινών 

έκ τών καλύτερον διατηρούμενων σημάντρων. Ό πίν. 4

περιλαμβάνει ιχνογραφήματα τούτων έκ τής χειρός 
τοΰ Emil Gillieron. Έπί τών είκ. 15 -17 είκονίζονται 
τρεις μεγεθύνσεις γενόμεναι ύπό τήν έποπτείαν μου ύπό 
τής εκλεκτής καλλιτέχνιδος δ. Φ. Εύθυμιάδου.
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πιον προς τον θεατήν. Μεταξύ των κεράτων αί χείρες ακροβάτου, ου τό σώμα αίωρεΐ- 
ται ύπτίως υπέρ τό τοΰ ζώου. Τοΰ ακροβάτου οί πόδες εύρίσκονται υπέρ την ουράν 
τοΰ μαινομένου ταύρου. Ύπό την παράστασιν ανάγλυφος ταινία φέρουσα συνεχή 
σπείραν. Τέχνη θαυμασίσς λεπτότητος. Δέκα πέντε αντίτυπα (είκ. 15).

Είκ. 13. Σήμαντρον 2.

Είκ. 14. Σήμαντρον 3.

5 (625). Τύπος εξ ελλειψοειδούς δακτυλίου, κολοβός ιδίως άνω δεξιά κα'ι όπισθεν 
ελλιπής. Ταύρος καλπάζων προς δ., μεθ’ύψωμένης κεφαλής. Παρά το κέρας τοΰ ζώου 
διακρίνονται αί χείρες ακροβάτου. Άρίστη τέχνη. Έν άντίτυπον.

12
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Όμοιον έξελθόν έκ τοΰ αύτοΰ δακτυλίου, υπάρχει εν παράδειγμα εκ Ζάκρου: 
JHS 1902 86 άρ. 27.

6) (630). Τό δεξιόν ήμισυ τΰπου, προφανώς έκ δακτυλίου. Τό έμπρόσθιον μέρος 
ογκώδους ταύρου προς δ., βαίνοντος με την κεφαλήν υψηλά. Εκατέρωθεν τοΰ κέρατος 
διακρίνονται ή χε'ιρ καί ό πούς (μάλλον ή οί δύο πόδες) ακροβάτου. Άρίστη τέχνη. 
"Εν άντίτυπον.

7 (631). Τύπος κολοβός. Διατηρείται τό άνω όπισθεν μέρος ταύρου, δστις προ
φανώς έκειτο όκλαδόν επί τοΰ εδάφους. Άρίστη τέχνη. "Εν άντίτυπον.

8 (632). Τύπος ελλειψοειδής έκ χρυσού δακτυλίου. Δύο ίπποι σύρουσιν άρμα 
προς δ. Διατηρούνται καλώς ό ρυμός, τά ηνία, ή μάστιξ (μετά δύο ιμάντων) καί

Είκ. 15. Σήμαντρον 4.

ό ηνίοχος, ούχί όμως καί τό άρμα. Ό ήνίοχος φέρει περίζωμα μέχρι τών γονάτων, τό δέ 
στήθος είναι γυμνόν. Κύπτει τό σώμα προς τά έμπρός, ως καταβάλλων έντονον προσπά
θειαν. Οί ίπποι χωροΰσι βάδην, ούχί έν καλπασμώ. Άρίστη τέχνη. Τέσσαρα αντίτυπα.

Έκ τοΰ αυτού δακτυλίου έχουσιν έξέλθει δύο σήμαντρα εύρεθέντα έν Άγ. Τριάδι. 
Είναι κολοβώτερα καί δεν διατηρείται ό ήνίοχος: Levi Annuario 8-9 έ'. ά. άρ. 117 
είκ. 133. Μνεία Rodenwaldt, TirynsII 106: «Weitaus die schonste Pferdedarstellung».

9 (636). Μικρός έλλειψοειδής τύπος έπί πρισματικού σημάντρου, έξελθών ίσως 
έκ μικρού δακτυλίου. Παρίσταται ίππος έν ζωηρά κινήσει προς δ., έπειδή δ’ή κεφαλή 
κύπτει πρύς τά κάτω είκονίζεται λακτίζων, ούχί καλπάζων. ’Όπισθεν καί υπέρ τούτον 
τά άμυδρά ίχνη δένδρου. Ή σφραγΐς ήτο έφθαρμένη έκ τής χρήσεως. Άρίστη τέχνη. 
Έν άντίτυπον. (ΙΊανομοίου τύπου σήμαντρα, άλλά μεγαλυτέρων διαστάσεων, υπάρχουν 
έξ Αγίας Τριάδος καί Ζάκρου: Levi έ. ά. 101 είκ. 77 καί JHS 1902 πίν. 9,100).
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10 (636). Μικρός ελλειψοειδής τΰπος έπί τής έτέρας πλευράς τοΰ προηγουμένου 
σήμαντρου. Διακρίνονται καλώς οί οπίσθιοι πόδες μετά τοΰ σώματος ζώου καλπά- 
ζοντος προς άρ. Καλαμοειδή φυτά είς τό βάθος. Λεπτή τέχνη.

11 (637). Τύπος εξ έλ?ιειψοειδοΰς, μέτριου μεγέθους δακτυλίου. Παρίσταται 
φεΰγον προς άρ. τερατοειδές ζωον μετά μακροϋ, στικτού σώματος καί υψηλού λαιμού. 
Οί πρόσθιοι πόδες (οί οπίσθιοι ελλείπουν) είναι βραχείς καί πλατείς, ώς εί έπρόκειτο 
περί νηκτικού ζώου. Είς τό βάθος καλαμοειδή φυτά. Καλή τέχνη. Έν άντίτυπον.

12 (638). Τΰπος εκ λίαν έφθαρμένης, μικράς ελλειψοειδούς σφραγΐδος, ίσως 
δακτυλίου. Φαίνεται ζφον λεοντοειδές, έφωδιασμένον διά πτερύγων άνω καί όπίσω 
τεινομένων (Σφίγξ;). Ύπό τό ζωον γραμμή. Καλή τέχνη. Τέσσαρα αντίτυπα.

13 (642). Τύπος επί πολυέδρου σημάντρου λίαν κολοβού, δστις φέρει τέσσαρα 
διάφορα αποτυπώματα. Διακρίνεται τό ήμισυ ανθρωποειδούς τέρατος γνωστού εκ των 
σημάντρου Ζάκρου. Πόδες καί ιδίως χεΐρες λίαν μακραί. Κοιλία διαμορφουμένη έκ 
συγκεντρικών ημικυκλίων. "Εν άντίτυπον.

14 (642). Τύπος όμοιας περίπου μορφής επί τού αυτού σημάντρου. Διακρίνονται 
καλώς οί πόδες. Έν άντίτυπον.

15 (642). Τύπος επί τού αυτού σημάντρου. Διακρίνεται γυνή ένδεδυμένη τό 
σύνηθες Μινωϊκόν φουστάνιον, γυμνή δε τό στήθος. 'Έν άντίτυπον.

16 (642). Τύπος δυσδιάκριτος επί τοΰ αυτού σημάντρου. ’Ίσως πρόκειται περί 
βουκρανίου. "Εν άντίτυπον.

17 (643). Τύπος λίαν έφθαρμένος, έφ’ου διακρίνεται παράστασις γνωστή έκ 
Ζάκρου: Κεφαλή λεοντοειδοΰς ζώου μετά φανταστικών γραμμών έν μορφή κεράτων 
καί μεταξύ τούτων σφαίρα ή ρόδαξ. Δύο άντίτυπα.

18 - 21 (646 - 649). Τέσσαρες τύποι τοσούτον έλλιπεϊς καί έφθαρμένοι ώστε 
οί έπί τούτων τύποι είναι άδιάγνωστοι. Έπί τού ενός διακρίνεται μετά τίνος άσφαλείας 
ταύρος προς άρ. έν μανιώδη καλπασμώ καί στρέφων τήν κεφαλήν προς τά όπίσω.

Ώς ήδη έκ τών σποραδικών συγκρίσεων καί τής ταυτότητος ώρισμένων τύπων 
γίνεται φανερόν, τά σήμαντρα Σκλαβοκάμπου έν τφ συνόλω των είναι σύγχρονα προς 
τά έκ Ζάκρου, 'Αγίας Τριάδος καί Γουρνιών γνωστά, ώς καί προς μίαν κατηγορίαν 
σημάντρων έκ Κνωσού. Υπάρχει πας λόγος νά ύποθέσωμεν, ότι πάντα ταύτα τά 
σήμαντρα μετά τής σχετικής άλληλογραφίας ή τών άντικειμένων, έφ’ ών εΰρίσκοντο, 
ένεταφιάσθησαν συγχρόνως υπό τά έρείπια. Επομένως αί καταστροφαί υπήρξαν σύγ
χρονοι είς τά διάφορα μέρη τής νήσου.

Σπουδαιότατον είναι τό γεγονός (διά πρώτην φοράν έξακριβούμενον έν Κρήτη) 
ότι τύποι έκ τής αυτής σφραγΐδος έξελθόντες εύρέθησαν είς διάφορα μέρη τής νήσου: 1 
Τής ΰπ’άρ. 2 άντίτυπα εύρέθησαν είς Γουρνιά καί 'Αγίαν Τριάδα. Τής ύπ’άρ. 5 είς τό 
Ζάκρον. Τής ύπ’άρ. 8 είς 'Αγίαν Τριάδα. Τό γεγονός δεν δύναται άλλ,ως νά έρμηνευθή,

1 Έν σήμαντρον έκ Ζάκρου έθεωρήΟη ώς «re
plica» Κνωσιακοΰ αντιτύπου, παριστώντος θεάν κα- 
θημένην καί δύο άλλας μορφάς πρό αυτής: Hogarth, 
JHS 22,1902, 77 άρ. 3 είκ. 2, Evans, Palace 1 σ. 702.

Δέν γνωρίζω αν διά τοΰ δρου νοήται ελεύθερα ή μηχα
νική αναπαραγωγή, πάντως τά δύο σήμαντρα, άτινα 
παρέβαλα προσεκτικούς, δέν έξήλΟον έκ τής αυτής 
σφραγΐδος.
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ή ώς άπόδειξις τού γεγονότος, ότι μία κεντρική άρχη εύρίσκετο εις αλληλογραφίαν 
προς όλα τά τοπικά κέντρα. Τοΰτο ιδίως δεικνύει ή περιπτωσις τής σφραγιδος 2, ής 
αντίτυπα εύρέθησαν εις Γουρνιά, 'Αγίαν Τριάδα και Σκλαβοκαμπον. Το γεγονος έχει 
σημασίαν διά την διοικητικήν όργάνωσιν τής τότε εποχής λ Αν ύποτεύή, ότι η κεν
τρική αΰτη άρχή ήτο ή Κνωσός, τότε ή δικαιοδοσία της έφθανε μέχρι τής Αγιας Ιρια- 
δος, ήτις κειται παρά τό άνάκτορον τής Φαιστού, όπερ ώρθούτο έτι εν όλη του τή 
λαμπρότητι. Δεν γνωρίζομεν όμως τίνος είδους άλλη?αιγραφίαν ή σχέσιν άντεπροσω- 
πευον τά σήμαντρα, ήτοι απλώς έμπορικήν ή πραγματικής έξαρτησεως ή άλλης ψύσεως. 
Ούτε είναι εδώ ό τόπος συζητήσεως τοιούτων προβλημάτων.

Ότι μερικοί εκ τών ώραιοτέρων τύπων, κυρίαις τών θαυμάσιων σκηνών ταυρο- 
παιδιών, είναι ειλημμένοι εκ τής μνημειώδους τέχνης, είναι βέβαιον α Η τριπλή 
βαθμιδωτή γραμμή (τύπος άρ. 3), ώς ό Evans παρετήρησεν, ερμηνεύεται κατα τον 
τρόπον τούτον. Ενίοτε επί δακτυλίων λαμβάνει τήν μορφήν τής γνωστής «ζφφόρου» 
τριγλύφων καί ήμιροδάκων3. Ό τύπος άρ. 4 Σκλαβοκάμπου, όπου παρουσιάζεται 
συνεχής σπείρα υπό τον ταύρον, δεικνύει ακόμη καλύτερον ότι ό σφραγιδογλύφος 
ήντλησεν έξ άρχιτεκτονικών έ'ργων κοσμουμένων υπό τοιχογραφιών, κυρίως φυσικά 
τών ανακτόρων.

’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι ή έμφάνισις τού ίππου (άρ. 8 - 9). Έφ’όσον τό 
άρμα δεν διατηρείται, δεν δυνάμεθα νά εΐπωμέντι πλέον τού ότι άνήκεν εις τον τύπον 
C τού Evans, ώς ήδη ούτος,,άνεγνώρισεν επί τού έξ 'Αγίας Τριάδος σημάντρου έξελ- 
θόντος, ώς ήδη εΐπομεν εκ τού αυτού δακτυλίου4. Οί είκονιζόμενοι όμως 'ίπποι δια
τηρούνται καλώς καί ανήκουν εις έξηυγενισμένην γενεάν, αποτελούν δέ καί τήν παλαιο- 
τάτην μέχρι τής στιγμής παράστασιν 'ίππων εν Κρήτη. Κατά τον Evans τά έξ 'Αγίας 
Τριάδος σήμαντρα δεν δύνανται νά είναι νεώτερα τής ΥΜ ΐβ έποχής. Τού Σκλα
βοκάμπου τό εύρημα, λόγω τού ενιαίου τών εύρεθέντων τύπων, θά έ'τεινε μάλλον νά 
άναβιβάση τήν χρονολογίαν εις ΥΜ Ια περίοδον. Έν πάση περιπτώσει, σταθερόν 
σημεΐον παραμένει ή καμπή τών δύο περιόδων, περί τό 1500 π. X.

Είναι άξιον σημειώσεως, ότι έν Κρήτη μέχρι τής στιγμής δεν εύρέθη άπεικόνισις 
'ίππων εις τό κλασσικόν Μινωϊκόν σχήμα τού ταχέος καλπασμού (Flying Galop).
Ο τύπος άρ. 9 είναι αναμφίβολον, ότι παρουσιάζει ζώον λακτίζον. Ήτο επόμενον νά 

καμη έντυπωσιν εις τούς Μινωϊκούς τεχνίτας ή ίδιότης τού καινοφανούς ζφου, τό 
όποιον ήμυνετο κατα έντελώς αντίθετον τρόπον ή τά πατροπαράδοτα ζώα τής κρητι- 
κής τέχνης, οί ταύροι. Εις τήν ηπειρωτικήν Ελλάδα τουναντίον καλπασμός 'ίππων είναι 
συνήθης. Εν ζεύξει ίππων υπό τό άρμα άπαντά ό καλπασμός έπί τών στηλών τών τάφων 
τής άκροπόλεως Μυκηνών, χρυσού δακτυλίου έκ τού 4ου τάφου τών Μυκηνών, τήςζφο- 
φόρου έκ τού αυτόθι άνακτόρου και τεμαχίων τοιχογραφίας τού νεωτέρου άνακτόρου τής

1 ΈχρησιμοποιήΟη ήδη υπό τοΰ Karo, Altkreti- 
sche Verwaltungskunst (τόμος εις μνήμην Σπ. Λάμ
πρου) 569-70.

2 Πρβ. Rodenwaldt, Tiryns II 153.
3 Palace 1, 685-87.

4 Palace 4, 828 εικ. 808. Εις τον τύπον άρματος 
C οριζόντιος σύνδεσμος άναχωρών έκ τού προσθίου 
άκρου τού ρυμοΰ συνδέει τούτον προς τό άνω πρόσθιον 
μέρος τοΰ άρματος.
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Τιρυνθος (Rodeuwaldt, Tiryns II 104-5 κα'ι είκ. 41 - 43 κα'ι τοΰ αύτοΰ Fries des Mega- 
rou von Mykenae Beil. II). Αλλως τά ζφα είκονίζονται σΰροντα τό άρμα βάδην.’Τσως 
τοΰτο δεν στερείται σημασίας, διότι δηλ,οΐ δτι ό ίππος κα'ι τό άρμα έχρησιμοποιοϋντο 
έν Κρήτη κυρίως διά τούς ειρηνικούς σκοπούς της συγκοινωνίας '.

Ολως άντιθέτως οί τύποι μετά τών ταυροπαιδιών τοΰ Σκλαβοκάμπου, αί όποϊαι 
μάς έχάρισαν και μερικά νέα τολμηρότατα σχήματα τών ακροβατικών γυμνασμάτων, 
παριστάνουν κατά κανόνα τά ζώα έν μανιώδει καλπασμώ. Ώς συνήθως συμβαίνει έπ'ι 
τών δακτυλίων, εις και μόνος ακροβάτης είκονίζεται. Τούς πολλούς είσήγαγεν ή τοιχο
γραφία, όπου υπάρχει άφθονος χώρος. Δυστυχώς ό μακαρίτης Gillieron δεν συνέθεσεν 
έκ τών κολοβών μεν, άλλ’άφθονων σημάντρων πλήρεις τάς σκηνάς έπ'ι τοΰ πίν. 4. Τοΰτο 
άναπληροΐ είς τρεις τύπους μεταξύ τών καλυτέρων ή ωραία πλαστική άπεικόνισις τών 
σημάντρων έν μεγεθύνσει υπό την άμεσον έποπτείαν μου έκτελεσθεΐσα διά τής δεξιάς 
ζωοπλ,άστιδος δεσπ. Φ. Εύθυμιάδου (είκ. 13-15).

To Μινωϊκόν μέγαροv Σκλαβοκάμπου

ΛΕΙΨΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Καθ’όλην την έκτασιν τοΰ μεγάρου τά αποτελέσματα τήςέντατικήςπυρκαϊάς,ήτις 
κατέστρεψε τοΰτο, κατέλιπον κα'ι ίχνη ανθράκων είς μικρά τεμάχια. ’Άνθρακες, μελανόν 
χώμα κα'ι τεμάχια όστών ζώων κατά την ΝΔ γωνίαν τής κεντρικής αυλής άνήκον είς 
τό μαγειρεΐον. Τό λεπτόν μελανόν στρώμα έπ'ι τοΰ δαπέδου τοΰ δωματίου 8 άνήκεν 
είς όργανικάς ουσίας προερχομένας έκ τών θυσιών.

Είς πάσας τάς γωνίας τών θυρών, όπου άλλοτε ύπήρχον ξύλιναι παραστάδες, διε- 
τηροΰντο είς τό κάτω μέρος, παρά τά κατώφλια, ευμεγέθη τεμάχια ανθράκων, άλλ’ είς 
πολύ ψαθυράν κατάστασιν. ’Ιδιαιτέρως άφθονοι ήσαν οί άνθρακες έπ'ι τής θύρας τής 
βεράντας.

Οί μεγάλοι άποθηκευτικο! πίθοι εύρέθησαν τελείως κενοί. Μόνον είς γωνίαν τινά 
εύρέθησαν έπ'ι τοΰ χώματος (ούχ'ι έντός άγγείου) δωδεκάς περίπου πυρήνων έλαίας. 
Όμοΰ μετ’άλλων λειψάνων οργανικών ουσιών έκ τών Κρητικών άνασκαφών άπέστειλα 
καί έκ τούτων δείγματα είς τον κ. F. Netolitzky, καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου Τσέρ- 
νοβιτς, όστις άσχολειται με τήν έ'ρευναν τοιούτων οργανικών λειψάνων τής άρχαιό- 
τητος. Είς σχετικήν δημοσίευσίν του 2 άναγνωρίζει, έν συμφωνία μετά τοΰ Neuweiler, 
τό είδος Olea europaea, μή άποκλειομένης καί τής δυνατότητος ότι πρόκειται περί 
μορφής Oleaster DC. Επειδή όμως πυρήνες έλαιών εύρέθησαν έπανειλημμένως καί 
είς άλλας Κρητικάς άνασκαφάς καί θά ήτο άνόητον νά παραδεχθώμεν, ότι έντός τών

1 Περί τοΰ Μινωϊκοϋ καλπασμού, δν ό Reinacli 
είς μίαν περίφημον μελέτην του θεωρεί καλλιτεχνικόν 
δημιούργημα τής Κρήτης, διαδοθέν έκεΐθεν μέχρι καί 
τών περάτων τής ’Ανατολής, δρα Evans, Palace 1 
711 έξ., ιδία 713-4 καί 4, 831-2· Τόσον είς τήν Αιγυ
πτιακήν, δσον καί τήν Άσσυριακήν τέχνην, τά άρματα 
μετά τών πολεμιστών ή κυνηγών σύρονται υπό ίππων,

ο'ίτινες μετά ιδιαιτέρας προτιμήσεως παρίστανται έν 
πλατυτάτφ καλπασμώ.

2 Pflanzliche Nahrung-smittel und Holzer aus 
dem prahistoriehen Kreta und Kephallonia, Bul- 
letinul Facultatii de Stiinte din Cernauti τομ· 8 
1934 σ. 175.
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οικιών έφυλάσσοντο άγριαι έλαϊαι, πιστεύω δτι ασφαλώς πρόκειται περί ήμερου, εδω
δίμου ελαίας.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Οί τύποι τών σήμαντρων, τών όποιων όμοια εύρέθησαν είς την Κνωσόν, την 
'Αγίαν Τριάδα, τα Γουρνιά καί το Ζάκρον, αποτελούν όμοϋ μετά τής κεραμεικής 
ασφαλή γνώμονα χρονολογίας. Έν τούτοις, περισσότερον ακόμη και από τα αγγεία, 
αί σφραγίδες, (συμπεριλαμβανομένων φυσικά καί τών μετάλλινων δακτυλίων) ώς 
πολύτιμα καί δυσκόλως φθειρόμενα αντικείμενα δυνατόν νά διετηροϋντο από δύο καί 
τριών γενεών.

Οΰτω είς τό Ζάκρον, ή οικία εντός τής όποιας εύρέθησαν περί τα 500 σήμαντρα 1 
περιείχε καί άγγεΐον τού ωρίμου θαλασσίου ρυθμού. Επομένως ή οικία διετηρεΐτο 
τουλάχιστον μέχρι τού 1500 π.Χ., άν και αί σφραγίδες, κατά τον Evans, είναι σύγ
χρονοι προς τάς τού ιερού θησαυροφυλακίου τής Κνωσού (ΜΜ 3 ώριμος εποχή) του
λάχιστον κατά τό πλεΐστον 1 2.

’Ακριβώς τά αυτά ισχύουν καί προκειμένου περί Σκλαβοκάμπου — σύμπτωσις, 
ήτις δεν στερείται σημασίας ώς προς τό γενικόν αίτιον τών καταστροφών τής ΥΜ 
Κρήτης — διάτε τά σήμαντρα καί την κεραμεικήν. Οί δαιμονικοί τύποι τού Σκλαβο
κάμπου δεν δύνανται νά χωρισθώσιν από τούς όμοιους τύπους επί σημάντρων τού 
Ζάκρου, αί δε θαυμάσιαι απεικονίσεις ταύρων καί ακροβατών είναι τυπικαί τής MM3 
— ΥΜΐ περιόδου3.

Ώς προς την κεραμεικήν τού Σκλαβοκάμπου, εΐδομεν ήδη ότι τινά εκ τών 
αγγείων είναι μεταβατικής παραδόσεως (MM3 — ΥΜΐ), άλλα δε καθαρας ΥΜ περιό
δου. Ή ωραία πρόχους πίν. 2, 2 δεικνύει τό κατώτατον όριον, αντιστοιχούσα προς τά 
θαλασσίου ρυθμού αγγεία ού μόνον τής οικίας Α Ζάκρου, αλλά καί τού μεγάρου 
Νίρου, τών οικιών τού Παλαικάστρου, τής πόλεως τών Γουρνιών, τής οικίας τών 
τοιχογραφιών έν Κνωσφ καί πολλών άλλων περιπτώσεων. Άλλ’ ενταύθα δεν είναι 
ό τόπος, ϊνα συζητηθούν εύρύτερον τά ζητήματα ταύτα. Εκείνο τό όποιον έκ τής 
κεραμεικής προκύπτει, είναι ότι τό μέγαρον Σκλαβοκάμπου έκτίσθη κατά τήν αρχήν 
τής ΥΜ I εποχής (περί τό 1550 π.Χ.) καί κατεστράφη σχετικώς ταχέως, άμα τή 
ένάρξει τής ΥΜ Ιβ εποχής, ήτοι περί τό 1500. Έν καί μόνον άγγεΐον αντιπροσω
πεύει τήν περίοδον ταύτην, ή πρόχους πίν. 2,2.

Τό μέγαρον έκτίσθη είς παρθένον έδαφος, χωρίς κάτωθεν αυτού νά ύπάρχη ούτε 
παλαιότερον οικοδόμημα, ούτε παλαιοτέρα κεραμεική. ’Άλλαι έρευναι, αί όποΐαι έγέ- 
νοντο είς τά πέριξ τού μεγάρου, διεπίστωσαν τήν ΰπαρξιν έρειπίων οικιών καί άφθονων 
ιχνών κεραμεικής τής ΥΜ έποχής. Μεταξύ άλλων αντικειμένων εύρέθη καί τεμάχιον 
μεγάλου λύχνου έκ πώρου λίθου. Τά ίχνη ταύτα εύρίσκονται κυρίως έπί τού ύπέρ τό 
μέγαρον υψώματος προς Ν, ένθα σχηματίζεται μικρά έπίπεδος έκτασις. (Έπί τής είκ. 2

1 Hogarth, The Zakro Sealings JHS 22, 1902, μετά Ιερογλυφικών σημείων ανέρχονται μέχρι τής πρώ-
76 έξ. της ΜΜ περιόδου.

2 Palace I, 678-9- Τινά μάλιστα παραδείγματα 3 Palace 1, 686 καί πολλαχοϋ άλλαχοϋ.
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φαίνεται πολύ καλώς ή έκτασις αύτη, δπου έχει άνεγερθή ό ξύλινος οίκίσκος των εργα
τών τής όδοΰ). Επομένως τό μέγαρον δεν ήτο εκεί μεμονωμένον, άλλ’υπήρχε παρ’αύτό 
κα! μικρός συνοικισμός.

Ώς προς την καταστροφήν τοΰ μεγάρου, εϊδομεν ότι αύτη προήλθεν έκ πυρκαϊάς. 
Ή αίτια τής καταστροφής, κυριώτατα διότι συμπίπτει προς συγχρόνους εκτεταμένος 
ερημώσεις καθ’ όλην την περιοχήν τής Μινωϊκής Κρήτης, δέον να άποδοθή είς κοινόν 
βίαιον αίτιον. Σήμαντρα έκ τής αυτής σφραγΐδος έξελθόντα εύρέθησαν τεθαμμένα υπό 
τα ερείπια τεσσάρων διαφόρων μερών, άτινα τοπικώς αντιπροσωπεύουν ολόκληρον τήν 
έ'κτασιν τοΰ Μινωϊκοΰ πολιτισμού, από τής ανατολικής έσχατιάς (Ζάκρο) μέχρι τής 
δυτικής (Σκλαβόκαμπος) κα! τής νοτίας ('Αγία Τριάδα). Ή κεραμεική επίσης ρυθμολο- 
γικώς συμφωνεί είς όλους αυτούς τούς τόπους : Ή πλειονότης τών αγγείων είναι 
ΜΜ3-ΥΜΐα εποχής, αραιά δ’εμφανίζονται τα παραδείγματα τής ΥΜΐβ, ήτοι τοΰ 
λεγομένου θαλασσίου ρυθμού. Επομένως εΰρισκόμεθα προ τής χρονικής στιγμής, κατά 
τήν οποίαν οί δύο ρυθμοί συνυπάρχουν, άλλ’ ό δεύτερος εύρίσκεται έτι είς τήν 
αρχήν του.

Δι’άριθμοΰ έκφραζομένη ή περίοδος αύτη αντιστοιχεί προς τό έ'τος 1500 π.Χ., 
μετά περιθωρίου 10-20 ετών εκατέρωθεν, διότι άσφαλεστέρα χρονο?ιόγησις επί τή βάσει 
τοΰ ρυθμού κα! μόνου δεν είναι δυνατόν νά έπιτευχθή προς τό παρόν. Κατά τήν επο
χήν ταύτην ή Μινωϊκή ακμή κα! ευημερία εύρίσκετο είς τον κολοφώνα της κα! οί 
« ’Αχαιοί» είναι ακόμη ανοργάνωτος, ίσως κα! ανύπαρκτος δύναμις. Ή θεωρία τής 
καταστροφής τής Κρήτης υπό επιδρομής « ’Αχαιών » δεν πιστεύεται πλέον, προκει- 
μένου δέ περί τοΰ ανακτόρου τής Κνωσού είσήγαγεν ό Evans τήν νέαν θεωρίαν περί 
καταστροφής υπό σεισμού.

Αύτη, άν κα! ασφαλώς πολύ έγγυτέρα προς τήν αλήθειαν, δεν άρκε! διά νά έρμη- 
νεύση τήν συνολικήν καταστροφήν τής Μινωϊκής Κρήτης. Έπί τή βάσει σκαφικών παρα
τηρήσεων έν Άμνισώ κα! θεωρητικών συμπερασμάτων έκ τής μελέτης συναφών φαι
νομένων, είσηγάγομεν ημείς τήν νεωτέραν ύπόθεσιν, ότι αί έκτεταμέναι αΰται κατα- 
στροφαί οφείλονται είς πολύ μεγαλύτερον γεωλογικόν φαινόμενον, τήν τρομεράν 
έκρηξιν τού ηφαιστείου τής Θήρας. Ή ύπόθεσις αύτη έρμηνεύει ου μόνον τάς παρα- 
τηρουμένας έρημώσεις, αλλά κα! φαινόμενα μεταναστεύσεως κα! μετατόπισιν τού κέν
τρου βάρους τού πολιτισμού, άτινα πάντα φαίνονται σύγχρονα.

Ή νέα αύτη ύπόθεσις, ήτις άλλως δεν άνεπτύχθη έτι καθ ’όλον τό πλάτος της 
ευρίσκει μέχρις ώρας τούς έρευνητάς τηρούντας έφεκτικήν στάσιν. Σποραδικώς άνα- 
φέρεται με έν « vielleicht» κα! ολίγοι είναι έτι έκεΐνοι, οϊτινες έδέχθησαν ταύτην άνε- 
πιφυλάκτως. Έν τούτοις οί διστάζοντες δεν έκτιμούν δεόντως τήν σταθερότητα τών 
φυσικών φαινομένων. 'Ότι συνέβη είς τήν φύσιν, θά συμβή έκ νέου λέγει έν φυσικόν 
αξίωμα, οί δέ γεωλόγοι μάς λέγουν: Ότι συνέβη είς τό Krakatau τώ 1883 συνέβη 
άπαρεγκλίτως κα! κατά τήν προϊστορικήν έκρηξιν τής Θήρας. ’Αφού λοιπόν κατά τήν 
έκρηξιν τού Krakatau συνέβησαν μέχρις άκτΐνος 150 χιλιομέτρων καταστροφαί, έν 
μέρει πρωτοφανείς είς τήν ιστορίαν τών γεωλογικών φαινομένων, είναι αδύνατον 
κατά τήν έκκρηξιν τής Θήρας τού 1500 π.Χ., ήτις κατεβρόχθισεν έκτασιν τετράκις
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μεγαλυχέραν ή χό Krakatau, να μή έπροξενηθησαν πολύ μειζονες καχασχροφαι παι 
εις πολύ μείζονα άκχϊνα. Πισχεΰω δχι ή βάσις αΰχη δεν θα είναι δυναχον να κλονισθτ) 
καί μόνον εις τάς λεπχομερείας είναι δυναχον νά έπελθουν εχι μεχαβολαί καί συμ
πληρώσεις 1.

Άθήναι, ’Οκτώβριος 1942. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

Είκ· 16. Τό Μινω'ίκόν μέγαρον τοϋ Σκλαβοκάμπου. Άναπαράστασις.

1 Οϋτω τό γεγονός τής καταστροφής πάντων των 
παραλίων συνοικισμών τής Κρήτης υπό των θαλασ- 
σίων κυμάτων τής έκρήξεως πιστεύω δτι είναι βέβαιον. 
Διά τά μεσογειότερα κέντρα παρεδέχθην σειράν σει
σμών ήφαιστειακής προελεύσεων, φαινόμενον τυπικόν 
διά τό ήφαίστειον τής Θήρας. Τήν θεωρίαν διετύπωσα 
άρχικώς εις τήν μελέτην μου Kreta und die hethi- 
tisch-kleinasiatische Welt in 2 Jahrtausend, εις 
τά πρακτικά τοϋ 2ου Συνεδρίου Ιστορίας εν Κωνσταν- 
τινουπόλει, 1937. Πληρεστέραν πραγματείαν μου έδη- 
μοσίευσε τό περιοδικόν Antiquity, 1939, ήτις όμως 
λόγφ τοϋ πολέμου δέν έπρόφθασε νά κυκλοφορήση έν 
Έλλάδι. Ό Kirsten (Antike XIV 306) αποδίδει τήν 
κατά τό 1500 καταστροφήν «πιθανώς» εϊς τό ήφαί- 
στειον τής Θήρας. Άνεπιφυλάκτως παραδέχεται τήν 
καταστροφήν τής Κρητικής δυνάμεως λόγφ τής έκ- 
κρήξεως ό Weicker (Das Ende der kretichen 
Seemacht, Phil. Wochenschrift 1936 447-8) καί κυ-

ριώτατα ό Casson (Outstanding Needs in the Ar
chaeology of the Eastern Mediterranean έν An
nual Report of the Institute of Archaeology, Univ. 
of London, 1939, 9 εξ. ). Πιστεύει δτι δλα τά περί τό 
1500 γεγονότα δύνανται νά ερμηνευθοΰν διά τής έκ
ρήξεως τής Θήρας (one solid hypothesis). Περαιτέρω 
λέγει: «Είναι ή πρώτη σοβαρά γενική θεωρία, ήτις 
ερμηνεύει πάσας ίάς ύπαρχούσας δυσκολίας κατά τήν 
παρούσαν περίοδον· ’Εδώ είναι μία μεγαλοπρεπής ευ
καιρία, διά γεωλόγους, ήφαιστειολόγους, βοτανικούς· 
αρχαιολόγους καί αιγυπτιολόγους, ιστορικούς καί σει- 
σμολόγους πρός συνεργασίαν. Πρός τό παρόν ό κ. Μα
ρινάτος έργάζεται μόνος έπί τοϋ δγκου τοϋ ύλικοϋ, 
περιβαλλόμενος ύπό τοϋ σκεπτικισμοΰ τών πολλών καί 
τής αποτυχίας τών πλείστων νά συλλάβουν τήν σπου- 
δαιότητα τής θεωρίας...» Τήν συνεργασίαν ταύτην 
έπιθυμοϋμεν καί εΰχόμεθα καί ήμεΐς.
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Πίναξ 1. ’Αγγεία έκ τοϋ μεγάρου Σκλαβοκάμπου.
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Πίναξ 2. Κεραμεική έκ τοΰ μεγάρου Σκλαβοκάμπου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:30:01 EEST - 44.213.66.193



Αρχαιολογική Εφημερις 1939-1941 ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΙΙΙΝ. 3

Πίνας 3. ’Ανάμεικτα ευρήματα έκ τού μεγάρου Σκλαβοκάμπου.
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Πίνας. 4. Τά σήμαντρα έκ τοΰ μεγάρου Σκλαβοκάμπου.
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