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13. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΜΝΙΣΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

Αί κατά to έτος 1938 έν Άμνισφ άνασκαφαί ήρχισαν, κατόπιν βραχείας 
προπαρασκευαστικής εργασίας, κατά την 12ην Σεπτεμβρίου και διεκόπησαν 
κατά την 19Ίν ’Οκτωβρίου. Κατά την διάρκειαν τούτων έπώπτευε και ό επι
μελητής τοΰ Μουσείου Ηρακλείου κ. Χρ. Πέτρου, από δέ τής 27^ Σεπτεμ
βρίου καί ό έκτακτος επιμελητής κ. Ίω. Ρΐζος. Επίσης ό Διευθυντής τής

Είκ. 1. Άμνισός. Ή άνασκαφή άφ’ υψηλού.

Άναστηλώσεως κ. Άναστ. Όρλάνδος έπεσκέφθη επί τινας ημέρας τάς άνα- 
σκαφάς μετά τοΰ άρχιτέκτονος κ. Ε. Στίκα, δστις καί έξεπόνησε τά σχέδια. 
(Πρβ. παρένθετον πίνακα).

Εφέτος εΐχομεν τήν καλήν τύχην, χάρις εις τήν πρόθυμον καί εΰγενή 
συνδρομήν τοΰ έργολάβοτι τοΰ Μουσείου Ηρακλείου κ. Έμμ. Δερμιτζάκη, 
νά δυνηθώμεν νά διαθέσωμεν μηχανικά μέσα προς άπομάκρυνσιν των έπι- 
χώσεων. Δυο σιδηροτροχιά! έγκατεστάθησαν, μήκους περί τά 60 μ., τά δέ 
χώματα καί λίθοι διά σιδηρών βαγονίων μεταφέροντο καί άπερρίπτοντο 
προς τήν άμμον τής θαλάσσης. Έκ των βαθέων στρωμάτων βεβαίως δεν 
ήτο δυνατόν νά άποκομισθοΰν διά τοΰ τρόποτι τοΰτου τά χώματα, διά τοϋτο 
εχρησιμοποιήθησαν έκ παραλλήλου καί έργάτιδες μεταφέρουσαι ταΰτα διά
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δοχείων επ’ ώμου. "Οπως δήποιε δμως, τά βαγόνια παρέσχον μεγάλας υπη
ρεσίας καί ή παρουσία ίων έπέτρεψεν εις ημάς νά μεταφέρωμεν μεγάλους 
δγκους επιφανειακών έπιχώσεων. Έκαθαρίσθη σχεδόν ολόκληρος ή άνασκα- 
πτέα περιοχή μέχρι βάθους ενός μέτρου, πραγματοποιηθείσης ουτω σημαν
τικής μελλοντικής οικονομίας. Διά τον λόγον τούτον διετέθησαν καί οί πλεΐ- 
στοι πόροι τής άνασκαφής εις άπομάκρυσιν των έπιχώσεων.

Εις όσα μέρη έπροχωρήσαμεν μέχρι πραγματικής σκαφής, άνεφάνη 
ή εκ των παλαιοτέρων ετών γνώριμος ήδη είκών τών αρχαιολογικών στρω-

Είκ. 2. Άμνισός. Ό Μινωϊκός τοίχος έκ ΝΔ.

μάτων: Μέχρι βάθους 1 μ. κατά μέσον δρον, έπίχωσις περιέχουσα οικοδομή
ματα ρωμαϊκής καί πιθανώς πρωίμου χριστιανικής εποχής, έκτισμένα έκ 
παλαιοτέρου υλικού. ’Ακολουθεί στρώμα καθαράς άμμου, έντός τής οποίας 
είναι έν μέρει θεμελιωμένα τά έν λόγφ οικοδομήματα.'Έπεται τέλος τό μελα
νόν στρώμα, περιέχον αφθονίαν τεμαχίων οστών κεκαυμένων καί άκαυτων.

Ό μέγας Μινωϊκός τοίχος παρηκολουθήθη έφέτος περαιτέρω κατά την 
φοράν του έκ Β προς Ν μέχρι 44 μέτρων έν συνόλω, χωρίς νά φαίνεται δτι 
συνηντήσαμεν τό άναμφισβήτητον τέλος του. Ή περίεργος αυτή καί σκοτεινού 
πάντοτε προορισμού οίκοδομή είναι έφωδιασμένη κατά διαστήματα διά κλι
μάκων (εϊκ. 2). Πάντως έφ’ δσον ό τοίχος βαίνει προς Νότον, έπί τοσοΰτον
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ή κατασκευή του αποβαίνει εύτελεστέρα κα'ι οί λίθοι είναι μικρότεροι.'Υλικόν 
εξακολουθεί νά είναι πάντοτε ό πώρος λίθος.

Τά αποτελέσματα τής έφετεινής άνασκαφής τείνουν ν’ αποδείξουν, δτι 
ολόκληρος οΰτος 6 τοίχος ανήκει εις την Μιναηκήν εποχήν. ’Ακόμη καί έν

Είκ. 3. Άμνιοός. Ό Μινωικός τοίχος έκ Δ.

είδος μικρού περιβόλου, πλησίον τής πρώτης (από Βορρά) κλίμακος φαίνεται 
νά είναι Μινωικόν. Πάντως είναι θεμελιωμένον εντός Μινωικοΰ στρώματος 
(είκ. 3). Είναι πιθανόν, δτι τό βορειότατον τμήμα τού μεγάλου τούτου τοίχου, 
τό οποίον είναι έκτισμένον διά πελωρίων πωρίων (είς λίθος έχει μήκος 2,80, 
είς έ'τερος 2,10) ανήκει είς την Μεσομινωικήν εποχήν. Ή συνέχεια φαίνεται 
νά είναι προσκτίσματα τής Ύστερομινωικής περιόδου και έν μέρει ίσως τής 
ύστάτης τοιαύτης.
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Έπι τοΰ Μινωικοΰ τοΰχου κτηρίου έκτίσθη κατά την πρώιμον ελληνι
στικήν περίοδον (ίσως μάλιστα καί κατά τον Δ' αιώνα) εις τοίχος άποκλίνων 
ελαφρότατα τοΰ Μινωικοΰ τοιοΰτου (είκ. 4). Σΰγκειται εξ έπιμελώς πελεκη- 
μένων πωρίων, φερόντων ακόμη τό έξεργον τό όποιον έχρησίμευε προς μετα- 
κίνησίν των. Μία μόνον σειρά των λίθων τούτων υπάρχει, φέρουσα εν μέρει 
μόνον υποδομήν μιας δευτέρας σειράς, ήτις έχρησίμευεν απλώς, όπως όμοΰ 
μετά τών σωζομένων Μινωϊκών λίθων σχηματίση κανονικήν εΰθυντηρίαν.

Ε’ικ. 4. Άμνισός. Ό Ελληνικός τοίχος έπικαθήμένος τοΰ Μινωικοΰ.

Ή εργασία τοΰ τοίχου τοΰτου είναι επιμελεστάτη, άλλ’ ή χρήσις του σκοτεινή, 
διότι οΰδαμοΰ φέρει συνέχειαν ή γωνίας, ινα ύποτεθή ότι άνήκεν εις ναόν ή 
συναφές οικοδόμημα. Ή όμοιότης τοΰ σκοποΰ του προς τον τοΰ υποκειμένου 
Μινωικοΰ οικοδομήματος είναι ουτω προφανής, διότι αποτελεί μίαν ευθείαν 
γραμμήν, έχουσαν ό'πισθεν μέν τον λόφον τής Παλαιοχώρας, έμπροσθεν δέ 
τήν άνασκαπτομένην επιφάνειαν, ήν κατελάμβανεν ό μέγας υπαίθριος χώρος 
θυσιών (εικόνες 1-4). Πάντα ταΰτα είναι πολύ χαρακτηριστικά διά τήν συνέ
χειαν τής παραδόσεως (καί τής λατρείας προφανώς) από τής Μινωικής εποχής 
μέχρι τής Ελληνικής.

Καθ’ όλην σχεδόν τήν προ τοΰ μεγάλου τοΰτου τοίχου έκτασιν άναφαί-
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vovtai τα ίχνη τοΰ μεγάλου υπαιθρίου βωμοϋ υπό τό στρώμα τής άμμου, 
άλλ’ ή καρδία τοΰ βωμοϋ άντεστοίχει προς την βορειοτέραν καί σπουδαιο- 
τέραν κλίμακα είκ. 2 καί έξετείνετο κατά τι βορειότερου. Κατά την περιοχήν 
ταϋτην άνεκαλύψαμεν εφέτος μερικά τοιχάρια πρόχειρα, συγκείμενα έκ μιας 
μόνης σειράς λίθων καί φέροντα πρόσωπον μόνον έξωθεν. Δεν υπάρχει αμφι
βολία, δτι ήσαν αναλήμματα πρόχειρα προς συγκράτησιν των χωμάτων τοΰ 
βωμοϋ, καταχωσθέντα βραδύτερου υπό τά διαρκώς αυξανόμενα στρώματα 
τής τέφρας, οστών καί λοιπής έπιχώσεως τών θυσιών. Κατά την περιοχήν 
ταύτην άνεύρομεν καί εφέτος μερικά χαρακτηριστικά αναθήματα. Χαλκά μέν 
κυκλοτερές τεμάχιον έκ γεωμετρικού τρίποδος, έ'τερα άμορφα τεμάχια, έ'τερον 
τεμάχιον εκ τρίποδος καταλήγον εις έ'λικα, ακέφαλου ειδωλίου γυμνής γυναι- 
κός, πήλινα δέ μικρόν πτηνόν, τό ήμισυ διπλοϋ πελέκεως καί μικρόν αναθη
ματικόν άσπίδιον μετά προτομής λέοντος έν τφ μέσω, ως τά έκ τοϋ Ίδαίου 
άντρου καί έξ άλλων μερών μνημειωδέστερα παραδείγματα.

Εις άλλα σημεία τοΰ μελανού στρώματος εύρέθησαν γεωμετρικά δ'στρακα 
καί τινα σχεδόν ακέραια μικρά αγγεία, μικρός χρυσούς ρόδαξ, αντικείμενα 
έκ χαλκού, φαγεντιανής καί ύαλομάζης, ειδώλια κολοβά, κατά δέ τά δυτικά 
άκρα τοΰ στρώματος, εκεί δπου λήγει ή περιοχή τοϋ βωμοϋ, πλήθος Ελληνι
στικών άρυβαλλοειδών ληκυθίων.

Τά μεταγενέστερα οικοδομήματα, τά όποια ειχον ίδρυθή επί τής περιοχής 
τοΰ βωμοϋ, άφοϋ ούτος προηγουμένως είχε καλυφθή υπό τοΰ στρώματος τής 
άμμου, φαίνονται έν μέρει επί τής είκ. 1, ήτις έλήφθη από τοΰ ύψους τοΰ 
παρακειμένου λόφου τής Παλαιοχώρας. Τά οικοδομήματα ταΰτα δεν είναι 
δυνατόν νά ήσαν άλλο τι ή κατοικίαι, τουλάχιστον κατά μέγα μέρος. Ό τρόπος 
τοΰ κτισίματος τών τοίχων ως καί τό υλικόν είναι λίαν ανομοιομερή καί είναι 
προφανές δτι τά διαμερίσματα έκεΐνα έκτίζοντο βαθμηδόν καί συνετελέσθησαν 
εις διάστημα αρκούντως μακροΰ χρόνου. Κατά κανόνα οί τοίχοι είναι λίαν 
άμελώς έκτισμένοι, πολλάκις δέ εντελώς πρόχειροι καί κακότεχνοι, δέν φαίνεται 
δέ πιθανόν νά είναι προγενέστεροι τής ρωμαϊκής εποχής εις ούδέν σημείου 
τής άνασκαφής.

Τά έν τφ στρώματι τούτφ σημειωθέντα ευρήματα είναι δμοια προς τά 
τών προηγουμένων ετών, ήτοι πλήθος λύχνων, αγγείων άχροίμων ή καλυπτο- 
μένων υπό άραιοΰ γανώματος, πρόχων καί χυτρών όμοιων προς τάς δημο- 
σιευθείσας ήδη έν ΠΑΕ 1935 202 είκ. 5, τεμαχίων έξ ωραίας άρρετινής 
κεραμεικής μετ’ αναγλύφου διακοσμήσεως, διαφόρων χαλκών μικρών αντικει
μένων κλπ. ’Ιδιαιτέρως δέον νά σημειωθή έλεφάντινον μικρόν αντικείμενου 
έν σχήματι ανθρωπίνου σκέλους (μέχρι τοΰ γόνατος) φέροντος είδος ένδρο- 
μίδος. Λόγφ έγκοπής ύπαρχούσης κατά τήν όπισθίαν επιφάνειαν καί οπής 
διατηρούσης έ'τι λείψανου τοΰ ήλου, ούδεμία δύναται νά ύπαρξη αμφιβολία,
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δη έχομεν προ ημών μικρόν πολυτελές «κονδυλομάχαιρον» (κοινώς σουγιαν). 
Άξιομνημόνευτον επίσης εύρημα είναι πώρινος αετός, ού άνεκαλΰφθη καί 
ή βάσις, καταλήγουσα εις έλικα. Ό αετός είναι σχεδόν ακέραιος καί μεγέθους 
περίπου φυσικού. Εύρέθη επίσης ετερον τεμάχιον όμοιου πτηνού, τό όποιον 
προσαρμόζεται επί θραύσματος ανακαλυφθέντος κατά τάς προηγουμένας 
άνασκαφικάς περιόδους.
('Όρα ΠΑΕ 1934 131 
εΐκ. 3).

Παρά τον μνημονευ- 
θέντα ώραΐον Ελληνικόν 
τοίχον εκ πελεκητών λίθων 
άνεκαλΰφθη στενώτατον 
διαμέρισμα περικλειόμε- 
νον εντός δυο μικράιν 
τοίχων, δπερ ήτο πλήρες 
μικρών τεμαχίων κεκαυ- 
μένων οστών έξ εριφίων 
ή άρνίων γαλαθηνών (οΐ 
αστράγαλοί των μικρότα
τοι). Είςτά ανώτερα στρώ
ματα εύρέθησαν σειρά μι
κρών μονώτων κοτυλί- 
σκων καί άλλα τεμάχια 
αγγείων, έτι δέ μολΰβδινος 
μικρός οβελίσκος. Άναμφι- 
βόλως πρόκειται περί βό
θρου θυσιών, δν τά ευρή
ματα χρονολογούσιν ώς 
Ελληνιστικόν. Πανταχοΰ 
όπου έσκάψαμεν κάτωθεν 
τού μελανού στρώματος τού μεγάλου βωμού άνεΰρομεν όστρακα μόνον 
Μινωικής εποχής, άτινα αρχίζουν ευθύς υπό τό μελανόν στρώμα. Ούδεμία 
απομένει αμφιβολία περί τής άνευ διακοπής τής λατρείας εγκαταστάσεως τού 
μεγάλου υπαιθρίου βωμού αμέσως επί τών Μινωϊκών στρωμάτων.

Εις έν σημεϊον (ακριβώς προ τής μεγάλης κλίμακος) έσκάψαμεν ορθο
γώνιον δοκιμαστικόν λάκκον διά μέσου τής Μινωικής έπιχώσεως, προωθη- 
θέντα μέχρι τού φυσικού βράχου. Ούτος άνεκαλΰφθη εις βάθος 4,40 άπό τής 
άρχικής επιφάνειας τού άγροΰ. Πρόκειται, περί συμπαγούς βράχου όμοιου 
προς τά πετρώματα τού γειτονικού λόφου τής Παλαιοχάιρας, ισοπεδωμένου

Είκ. 5. Πώρινος αετός.
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όμως τεχνητώς και διατεμνομένου υπό τεχνητών αυλακώσεων, ών ό προορι
σμός είναι είσέτι άγνωστος. Αϊ αυλακώσεις είναι 0,15 μ. πλατεΐαι καί έξ ίσου 
βαθεΐαι. Εντός αυτών εύρέθησαν ολίγα όστρακα έξ ενός τυπικοϋ Μ Μ I 
αγγείου (περί τό 2.000 π. X.), δπερ ήτο πρόχους μετά τριφύλλου στομίου καί 
τριών λαβών. Φέρει γραμμικήν διακόσμησιν δι’ ερυθρού βαθέος χρώματος 
επί τού μελαμβαφοϋς εδάφους. Τό συνολικόν πάχος τού Μινωικοϋ στρώματος 
είναι ενταύθα 1,10 μ. περίπου, περιέχει δε Μεσομινωικά όστρακα εις τό βαθύ- 
τερον τμήμα του καί Ύστερομινωικά όλων τών υποδιαιρέσεων εις τό άνώτερον 
μέρος, άτινα είναι πολλφ άφθονώτερα τών Μεσομινωικών.

Εφέτος εύρέθη επί τέλους ή από τόσων ετών άναμενομένη επιγραφή, 
ήτις προσεδοκάτο νά φωτίση ημάς περί τής λατρευομένης εν Άμνισφ θεότη- 
τος. Εις τάς δεκάδας τών εύρεθεισών ήδη επιγραφών κατά τάς προηγουμένας 
άνασκαφικάς περιόδους προσετέθησαν εφέτος επτά, πάσαι τού αυτού γνωστού 
ήδη τύπου, άναφέρουσαι μόνον ονόματα κόσμων. Μία εξ αυτών έχει ως εξής:

Οί κόσμοι οί συν Ύπε 
ργένει τώ Κ 
οίχιος Τηνί Θε 
νάτα.

’Ήδη κατά τό 1935 (14Ίν Αυγούστου) είχε ευρεθή επιγραφή «Έπί 
κόσμων τών συν Ύπεργένηι τώ Κοίχιος τό δεύτερον» (δρα ΠΑΕ 1935 σ. 202). 
Κατά τήν παρούσαν περίοδον άνευρέθη επομένως ή επιγραφή τής πρώτης 
«άρχηίας» τών συν Ύπεργένει, ήτις είναι πολυτιμοτάτη δι’ημάς ως άναφέ- 
ρουσα τον λατρευόμενον θεόν καί συγχρόνως μνημονεύουσα επωνυμίαν τούτου 
πρωτοφανή: Ζευς Θενάτας. Νύν μόνον καθίσταται νοητή μία επιγραφή επί 
τεμαχίου μαρμάρινου αγγείου, ευρεθέντος ήδη τώ 1934, ήτις δμως τότε δεν 
ήτο δυνατόν νά κατανοηθή (ΠΑΕ 1934 σ. 132) καί ήτις δέον προφανώς νά 
άναγνωσθή: Τηνί] Θενάτα

ΠΑΙ]ΔΕΡΩΣ ?
Κατ’ ακολουθίαν πιστούται διά δύο επιγραφών τό γεγονός, δτι τό υπαί

θριον ιερόν τού Άμνισοΰ ήτο άφιερωμένον εις τον Δία Θενάταν. Τό έπώ- 
νυμον άνευ ούδεμιάς αμφιβολίας συνάπτεται προς τάς Θενάς, πόλιν τής 
Κρήτης, περί ής αναφέρει Στέφανος ό Βυζάντιος: «Θεναί, πόλις Κρήτης 
τό εθνικόν Θεναΐος...» Έτι δέ: «’Ομφάλιον τόπος Κρήτης πλησίον Θενών 
καί Κνωσού». Κατά ποιον τρόπον αί δύο αΰται μαρτυρίαι συνάπτονται 
προς άλλήλας θά διδάξωσιν ημάς δύο έτερα χωρία. Τό έν ευρίσκεται παρά 
Διοδώρω (V, 70,4): «Φερομένου μέν γάρ υπό τών Κουρήτων αυτού (sc. 
τού Διός) νηπίου φασίν άποπεσειν τον δμφαλόν περί τον ποταμόν τον καλού- 
μενον Τρίτωνα καί τό χωρίον... Όμφαλόν προσαγορευθήναι καί τό περικεί
μενον πεδίον ομοίως Όμφάλειον». Τό έτερον καί σπουδαιότερον είναι δ ύμνος 
τού Καλλιμάχου εις Δία (42 έξ.):
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Εύτε Θενοις άπέλειπεν επί Κνωσοΐο φέρουσα,
Ζεΰ πάτερ, ή νύμφη σε (Θεναί δ’ ή σαν έγγύθι Κνωσού)
Τουτάκι τοι πέσε, δαΐμον, οίπ’ όμφαλός, ένθεν εκείνο 
’Ομφάλιον μετέπειτα πέδον καλέουσι Κύδωνες.

Κατά ταύτα αί Θεναί συνήπτοντο προς τον Δία, διότι εμυθολογεΐτο ότι 
παρά την πόλιν ταύτην άπέπεσεν ό δμφαλός του καθ’ δν χρόνον νήπιον 
μετεφέρετο. Θενάτας αντί Θεναΐος έχει γλωσσικώς ώς τό έπιγραφικώς πιστού- 
μενον Ριδάτας παρά τό Ίδαΐος.

Ή πιστοποίησις αυτή, προκειμένου περί ενός ιερού, δπου ή λατρεία 
πιστούται ως αδιάπτωτος συνέχεια από τής Μινωϊκής μέχρι τής Ρωμαϊκής 
εποχής, ενέχει δι’ ημάς μεγάλην σπουδαιότητα. Τό έπώνυμον Θενάτας καί αί

ΕΙκ. 6. Άμνισός. Ή τοποθεσία Μέσα Καρτεράς. ’Ομφάλιον πεδίον.

ανωτέρω μνημονευθεισαι σχετικοί παραδόσεις καθιστώσι βέβαιον, δτι πρό
κειται περί τού νηπίου, ήτοι τού Κρηταγενούς καλουμένου Διός, δστις είναι 
μία Μινωϊκή ΰπόστασις ούδεμίαν έχουσα σχέσιν προς τον Ίνδογερμανικόν 
Δία των Ελλήνων.

’Εάν καί κατά πόσον προάγεται καί ή τοπογραφία τής Κρήτης διά τής 
πιστοποιήσεως τού ιερού τού Διός Θενάτα έν Άμνισφ, είναι ζήτημα τό 
όποιον δέον νά έξετασθή λεπτόμερέστερον. Τάς Θενάς έτοποθέτησαν εις 
πολλά μέρη πέριξ τής Κνωσού οί διάφοροι συγγραφείς. Τελευταία ή Μ. 
Guarducci, βάσει τής διηγήσεως περί ενός θαύματος τού ’Αγίου Μύρωνος, 
επισκόπου τής Ραύκου, τοποθετεί τον Τρίτωνα προς Δυσμάς τού Ηρακλείου 
(επομένως καί τού Άμνισού), αναγνωρίζει δ’ αυτόθι καί τό ’Ομφάλιον 
πεδίον. (Historia 8, 1934, 627 εξ.). Ή παρατήρησις είναι όμολογουμένως 
εύστοχος, άλλ’ είναι επίσης περίεργον τό ακόλουθον γεγονός: Εις τό ενδό
τερον μέρος τής κοιλάδος τού Άμνισού (σήμερον λεγόμενον «Μέσα Καρτερός») 
ύψούται εν μέσω τού πεδίου βραχώδες έξαρμα, κατειλημμένον σήμερον υπό 
μερικών οικοδομών (είκ. 6), δπερ ά'ριστα καί οίονεί φυσιολογικώς θά ήδύ-
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νατό νά όνομασθή Όμφαλός καί νά δώση αφορμήν εις την γένεσιν ιοΰ 
σχεπκοϋ μύθου. Ή άνακάλυψις δέ τοΰ ιεροΰ τοΰ Διός Θενάτα εις άπόστασιν 
ελασσόνα τοΰ χιλιομέτρου έκεΐθεν, συνδυαζομένη προς τάς οίκρως ασαφείς καί 
άντιφατικάς τοπογραφικάς των αρχαίων ειδήσεις περί Κρήτης, θά έπέτρεπε 
νά Ιξετασθή τό ζήτημα, μήπως αί Θεναί ήσαν πολίχνιον παρά τον Άμνισόν. 
Τρίτων θά ήτο τότε ό αυτός ποταμός, όστις παραδίδεται καί ώς Άμνισός 
κατά συνωνυμίαν προς την δλην τοποθεσίαν.

Προς την εκδοχήν ταΰτην θά συνεφώνει τό γεγονός, ότι ό Άμνισός 
πάντοτε (καί κατά τους χρόνους τής Όδυσσείας, τ 188-9 καί πολύ μεταγενέ
στερον ακόμη) έχρησιμοποιεϊτο ως τύπος προσορμίσεως των ερχομένων, δταν 
ιδίως έπρόκειτο νά μεταβοΰν προς τήν Κνωσόν. Επομένως ή νύμφη Νέδα, ήτις 
έκόμιζε κατά Καλλίμαχον τό θειον νήπιον έξ Αρκαδίας «επί Κνωσοΐο», 
φυσικόν ήτο νά φθάση εις τό έπίνειον τής Κνωσού, τον Άμνισόν. Έάν ό 
Τρίτων ήτο ό'ντως ό ποταμός τοΰ Άμνισοΰ, εκεί έκειτο, παρά τάς πηγάς του> 
εν ά'λλο παμπάλαιον ιερόν τής Άθηνάς, θεότητος Μινωικής καταγωγής, ήτις 
έπιστεύετο γεννηθεΐσα εκεί. Ό Διόδωρος βέβαιοί, δτι καί επί τών ημερών 
του ΰπήρχεν ακόμη «παρά τάς πηγάς ταύτας ιερόν άγιον τής θεοΰ» (Διόδ. 
V, 72, 15). Πιθανώτατα ήτο τό αυτό προς τό τής «Άθηνάς Μινωίδος», δπερ 
εμυθολογεΐτο δτι έκτισαν οί Άργοναΰται, οϊτινες καί οΰτοι δεν είναι δυνατόν 
νά προσήγγισαν άλλαχοΰ ή εν Άμνισφ. (Άπολλ. Ροδ. IV, 1689). Όποια 
σύμπτωσις ως προς τήν επωνυμίαν «Άθηνά Μινωίς», ήτις προλαμβάνει 
κατά είκοσι καί δύο που αιώνας τήν ορολογίαν τοΰ Sir Arthur Evans!

Ό Διόδωρος αναφέρει καί έτερον ιερόν «εν τή Κνωσίων χώρα» παρά 
τον Θήρηνα ποταμόν, δπου έλαβε χώραν ό ιερός γάμος του Διός καί τής 
“Ηρας, καί δπου μέχρι τών ημερών του συνετελοΰντο άγιαι θυσίαι ύπό τών 
εγχωρίων καί εγίνετο μίμησις τοΰ ιεροΰ δράματος τών γάμων, «καθάπερ έξ 
αρχής γενέσθαι παρεδόθησαν» (Διοδ. V 72, 20).

Ή άνακάλυψις τοΰ υπαιθρίου ιεροΰ τοΰ Διός Θενάτα, δεικνύοντος άδιά- 
πτωτον τήν συνέχειαν τής λατρείας από τών Μινωικών χρόνων μέχρι τής επο
χής τοΰ πρώτου χριστιανισμοΰ, ενώπιον ενός πελωρίου άναλημματικοϋ τοίχου, 
δστις έχει τά παράλληλά του μόνον έν τή Μινωική περιόδφ, μάς δίδει μίαν 
ιδέαν καί τών ανωτέρω μνημονευομένων ιερών. Αί μαρτυρίαι αύται μάς 
παρέχουν συγχρόνως βάσιμους ελπίδας, δτι τό ιερόν τοΰ Διός Θενάτα δεν 
είναι τό μόνον ύπάρχον καί δτι έτεροι τοιοΰτοι ιεροί χώροι μέλλουν νά άνα- 
καλυφθοΰν, οΐανες θά πιστώσουν τήν ύπαρξιν άκαταλύτου τής λατρείας τών 
Μινωικών θεοτήτων διά μέσου τής Έλληνορρωμαίκής άρχαιότητος εν Κρήτη.

Άθήναι, Δεκέμβριος 1938.
ΣΤΤ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:49 EEST - 13.56.182.168


