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Επιστημονικά! έρευναι διάρκειας δύο τρίτων ενός αίώνος άπεκάλυψαν άφθονώ- 
τατα και όντως καταπληκτικά λείψανα τοΰ μινωικοΰ πολιτισμού, δστις έφθασεν εις 
ΰψίστην ακμήν ίδια κατά τάς δύο μεγάλας περιόδους ακμής των παλαιοτέρων και νεό
τερων ανακτόρων. Ή ακτινοβολία τοΰ πολιτισμού με κέντρα τά ανάκτορα υπήρξε 
τόσον μεγάλη, ώστε σήμερον νά παρακολουθώμεν την έξέλιξιν με βάσιν την ιστορίαν 
τής έξελίξεως τών ανακτορικών κέντρων, διαιρούντες ταύτην εις προανακτορικήν, πα- 
λαιοανακτορικήν, νεοανακτορικήν, μετανακτορικήν λ Ή συμβολή τού Evans εις την 
διασάψησιν τής έξελίξεως τού μινωικοΰ πολιτισμού ύπήρξεν έξόχως σημαντική και 
ήτο φυσικόν επί μακρόν χρόνον ο! επιστήμονες νά ακολουθήσουν τά διδάγματα του 
καί νά έπιμείνουν έφαρμόζοντες τό ύπ’ αυτού καθορισθέν χρονολογικόν σύστημα εις 
τά έκτοτε προκύψαντα επιστημονικά δεδομένα καί πορίσματα. Ή μέ βάσιν τήν έξέλιξιν 
τής κεραμεικής καθορισθεΐσα υπό τούτου έννεαδική, τριών περιόδων μέ τρεις ψάσεις 
δι’ έκάστην, διαίρεσις1 2 άνεγνωρίζετο υπό πάντων, ότι ένεφάνιζε πολλά ασθενή σημεία, 
ιδία διότι αί τομαι τών περιόδων δεν συνέπιπτον μέ τάς υπό μεγάλων καταστροφών 
δημιουργηθείσας ίστορικάς τομάς και διότι ώρισμέναι φάσεις έχαρακτηρίζοντο εκ κε- 
ραμεικών ρυθμών, έμφανιζόντων τοπικόν χαρακτήρα. Έπι τούτου ειχον έπιστήσει τήν 
προσοχήν πολλοί έπιστήμονές, μάλιστα ό Τωςηφ Χατζιδακης, ό έπι μακρά έτη Διευ
θυντής τοΰ Μουσείου Ηρακλείου, και ό Aberg, συγγραφεύς τοΰ μνημειώδους έργου 
Bronzezeitliche und friiheisenzeitliche Chronologie3, βραδύτερον δε κα! στενοί συνερ- 
γάταικαι συνεχισται τοΰ έργου τοΰ Evans εις τήν Κνωσόν, ώς ό Pendlebury4, έπε- 
σήμαναν ώρισμένας δυσκολίας τοΰ καθιερωμένου χρονολογικού συστήματος. Οί πρώτοι 
ανασκαφείς τών άλλων δύο μεγάλων ανακτόρων, τής Φαιστού και τών Μαλίων, ένφ 
ήκολούθησαν είς τάς κυρίας γραμμάς τό χρονολογικόν σύστημα Evans, εις τάς προ-

1 Διά τήν θέσπισιν τής νέας ύπ’ έμοϋ προταθείσης 
ορολογίας βλ. κατωτέρω σ. 9 καί σημ. 1.

2 Αΰτη προετάθη τό πρώτον υπό τοΰ BVANS εις τό 
Διεθνές Συνέδριον τών ’Αθηνών τό έτος 1906 καί έδη-
μοσιεύθη ώς Essai de classification des epoques de
la civilisation minoenne. ”Εκτοτε ΰπέστη μικράς μό
νον τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, μέ διάκρισιν ύπο- 
φάσεων, κατά τό πλεΐστον συμπεριληφθείσας είς τό

μνημειώδες έργον The Palace of Minos at Knossos, 
I-IV, Rondon 1921-1935.

o

3 Nibs Aberg, Bronzezeitliche und fruheisen- 
zeitliche Chronologie, IV, Griechenland, Stockholm 
1933.

4 J.D.S. Pendbebury, The Archaeology of Crete, 
Rondon 1939.
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Ν. Πλάτωνος AE 1968

καταρκτικάς ή τελικάς δημοσιεύσεις των1, κατέληξαν νά εκδηλώσουν τούς ενδοιασμούς 
των επί ώρισμένων σημείων, χωρίς δμως νά αντιπροτείνουν νέας λύσεις. Τά πράγματα 
έφαίνοντο ίκανώς συγκεχυμένα καί τούτο κατεφάνη πληρέστερον κατά την προπαρα- 
σκευήν καί δημοσίευσιν τού δευτέρου τόμου τού περί τού Ανακτόρου τής Φαιστού 
έργου ΰπό τής αρχαιολόγου Luisa Βαντι. Ή ίταλίς αρχαιολόγος, έπί μακρόν έργα- 
σθεΐσα άνασκαφικώς εις τήν Κρήτην, προ τής έκδόσεως τού τόμου τούτου1 2 ήθέλησε 
νά διασάφηση δι’ ειδικής μελέτης της3 τάς ύπαρχούσας δυσκολίας περί την χρονολό- 
γησιν με βάσιν την κεραμεικήν τών διαδοχικών στρωμάτων τού ’Ανακτόρου τής Φαι
στού κατά τό κρατούν σύστημα τού Evans. Αί δυσκολίαι όμως δεν παρεκάμφθησαν 
διά τών προτεινομένων λύσεων καί τούτο έπεσήμαναδιά μελέτης μου, έπεχούσης θέσιν 
κριτικής τής μνημονευθείσης εργασίας4. Μεθοδολογικώς άπεδεικνύετο λίαν σημαντική 
ή σαφής διάκρισις τής κεραμεικής δαπέδου, άντιστοιχούσης μέ τον αμέσως προ τής 
καταστροφής χρόνον, καί τής κεραμεικής έπιχώσεως, εις την οποίαν άντεπροσωπεύοντο 
μακροτέρα περίοδος, ενίοτε, μέ σποραδικά στοιχεία, καί πολύ παλαιότεραι φάσεις. 
Επίσης έσημειοΰτο ή ύπαρξις τοπικών ανακτορικών έργαστηρίων, συνεξελισσομένων 
όμως κατ’ άνάλογον τρόπον εις τά διάφορα ανάκτορα, ούτως ώστε νά είναι ευχερής ή 
συσχέτισις τής παραγωγής των. Διά τήν χρονολόγησιν τού παλαιοτέρου ανακτόρου τής 
Φαιστού καί τών φάσεων έξελίξεώς του εμπλοκήν ένεφάνιζεν ή υπό τό δάπεδον ενός 
δωματίου, τού XXVII, άνεύρεσις θαλάμου μέ κεραμεικήν δαπέδου πολύ συγγενή 
τής τών δαπέδων τού παλαιού ανακτόρου· ανήκε τό δωμάτιον τούτο εις παλαιοτέραν 
φάσιν ή ήτο υπόγειος αποθήκη διαφυλάξεως αγγείων; Ή κυρία όμως δυσχέρεια ήτο 
ότι ή κεραμεική τών διαμερισμάτων τών άποδιδομένων υπό τού Pernier καί τής 
Βαντι εις τό παλαιόν άνάκτορον άνήκεν εις πάσας τάς φάσεις, τάς ΰπό τού Evans 

χαρακτηρισθείσας βάσει τής κεραμεικής ως MM IB, ΜΜΙΙΑ, ΜΜΙΙΒ, MM IIΙΑ καί 
ΜΜΙΙΙΒ, δηλ. εις περίοδον κατά τήν τελικώς κρατήσασαν απόλυτον χρονο?ιογίαν άπό 
τού 2000 μέχρι τού 1600 π. X. Ήτο προφανές ή ότι είχε τελείως πλανηθή ό Evans 

ή ότι τά δεδομένα άποδόσεως είς συγκεκριμένος περιόδους τμημάτων τού ανακτόρου 
τής Φαιστού θά έδει νά αναθεωρηθούν. Ή άρχαιο?Φγος Βαντι, χωρίς νά δίδη έξήγη- 
σιν είς τήν τοιαύτην δυσαρμονίαν, προετίμησε τελικώς νά παραδεχθή ως χρονολογίαν 
τής κεραμεικής τών δαπέδων τού παλαιού ανακτόρου τής Φαιστού τήν MM ΙΙΙΒ, αφού 
έπί ώρισμένων δαπέδων δωματίων άνευρέθη κεραμεική άντίστοιχος μέ τήν ΜΜ ΙΙΙΒ 
τής Κνωσού. Ούτω καθωρίζετο ώς χρονολογία τής τελικής καταστροφής τών παλαιών 
ανακτόρων περί τό 1600 π.Χ. Τήν ζωήν τών ανακτόρων τούτων έθεώρησε πολύ βρα- 
χείαν, αφού τά υπό τό δάπεδον τού δωματίου XXVII —κατ’αυτήν προανακτορικά — 
αγγεία ελάχιστα παρήλλασσον ρυθμολογικώς τών τού δαπέδου όχι πέρα τών 200 ετών

1 L. Pbrnier, II palazzo minoico di Festos, τόμ. I, 
Roma 1935. Τά δύο πρώτα rapports preliminaires 
περί τοϋ 'Ανακτόρου τών Μαλίων έδημοσιεύθησαν εις 
τήν σειράν τών Etudes Cretoises κατά τά ετη 1928 
καί 1936.

2 L. Pbrnier - Ε. Βαντι, II palazzo minoico di

Festos, τόμ. II, Roma 1951.
3 Ε· Βαντι, Cronologia e ceramica del palazzo mi

noico di Festos, Annuario d. scuola archeol. d. 
Atene, N.S. 1-2, 1939-1940, 9 έξ.

4 Ν. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Ή χρονολογία τών μινωικών ανα
κτόρων τής Φαιστού, Κρητικά Χρονικά 3, 1949,150 εξ.
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άνερχομένην, δηλ. πέρα τοΰ 1800 π.Χ. Δεν ήρμήνευεν δμως πώς κεραμεική ανακτορι
κού χαρακτήρος, άναμφιβόλως παλαιοτέρα τής κεραμεικής δαπέδου τοΰ δωματίου 
XXVII και των άλλων συναπτομένων χώρων, θά ήτο δυνατόν να υπήρχε προ τής άνι- 
δρΰσεως των ανακτόρων. Ύπό τινα άλλα δάπεδα ή κεραμεική ήτο τοΰ τΰπου τής λεγο- 
μένης Messara Kultur, ύπό τοΰ Evans και άλλων χρονολογουμένης εις τούς ΠΜ III - 
ΜΜ ΙΑ χρόνους, τούς προ τοΰ 2000 π.Χ.1. Τάς απόψεις της, σαφώς έμφαινοΰσας τάς 
μεγάλας ύπαρχοΰσας δυσκολίας, έπανέλαβεν ακολούθως κατά την δημοσίευσιν τοΰ δευ
τέρου τόμου τοΰ μνημειώδους περί τοΰ ’Ανακτόρου τής Φαιστοΰ έργου, άν κα'ι αί δυσ- 
κολίαι αύται είχον έπισημανθή έπαρκώς εις την έν τώ μεταξύ δημοσιευθεισαν μελέτην 
μου. Ή κυριωτέρα τούτων ήτο ή ολοκληρωτική έλλειψις αντιστοιχίας είς την έξέλιξιν 
τών άνακτόρων Κνωσού κα'ι Φαιστού, άφοΰ είς τό πρώτον ή ΜΜΙΙΙ κεραμεική σαφώς 
έσχετίζετο με τήν πρώτην φάσιν τών νέων άνακτόρων μέ τάς μνημειώδεις κατασκευάς2. 
Ή Φαιστός θά εύρίσκετο οΰτω έν καθυστερήσει μίαν ολόκληρον φάσιν. Αλλά κα'ι είς 
τήν περίπτωσιν ταύτην πώς ένεφάνιζεν είς τήν τελικήν φάσιν καμαραϊκήν κεραμεικήν 
τόσον άνομοιογενή, ώστε νά συμπίπτη αυτή μέ τήν κεραμεικήν πλειόνων περιόδων και 
φάσεων τής Κνωσού; Κα'ι πώς θά ήδύνατο νά γίνη παραδεκτόν δτι είς τάς παλαιο- 
ανακτορικάς φάσεις τών άνακτόρων τής Κνωσού άντεστοίχουν είς τήν Φαιστόν μόνον 
πτωχοί οικισμοί μέ καθυστερημένην κεραμεικήν; Καί άν πράγματι ύπήρχεν ή καθυστέ
ρησές αύτη τής Φαιστού έναντι τής Κνωσού, πώς θά ήτο δυνατόν νά έρμηνευθοΰν αί 
καταπ?ιηκτικαί όντως άναλογίαι τόσον είς τάς μορφάς τής άνακτορικής κεραμεικής δσον 
καί είς τάς άλλας εκφάνσεις τής άνακτορικής τέχνης; Προσεπάθησα μέ τά τότε δεδο
μένα —ή μελέτη έγράφη τό έτος 1949— νά ευρώ τον τρόπον τής άρσεως τών υφι
σταμένων δυσχερειών μέ τήν ορθήν κατά τήν γνώμην μου ερμηνείαν τών δεδομένωτς 
τά όποια έβεβαίουν τήν στενήν άντιστοιχίαν έξελίξεως τών μινωικών άνακτόρων. Τά 
άγγεϊα δαπέδων τών διαμερισμάτων τών παλαιών άνακτόρων θά έδει νά άντεπροσάι- 
πευον τήν εποχήν τής τελικής καταστροφής των είς τό τέλος τής MM ΙΙΒ περιόδου- 
είς τήν κεραμεικήν έπιχώσεως, ένθα καί είς τά δύο άνάκτορα άνευρίσκοντο καί πολλά 
δείγματα τής θαυμαστής κεραμεικής τής άκμής τών ώοκελύφων, θά άντεπροσωπεύετο 
καί ή φάσις MM IIΑ, προφανώς άνταποκρινομένη προς τήν περίοδον τής μεγάλης 
άκμής τών παλαιών ανακτόρων. Είς τήν περίοδον ταύτην άνήκον αί βασιλικαί άποθή- 
και τοΰ ΒΑ. τομέως τής Κνωσού. Είς τήν Φαιστόν δμως δεν εΐχεν είσέτι άναγνωρισθή 
σαφές οικοδομικόν στρώμα άνήκον είς τήν φάσιν ταύτην. Τά ύπό τά δάπεδα ολίγα λεί
ψανα τής Messara Kultur, χαρακτηριστικά τής φάσεως Π Μ III - ΜΜ ΙΑ, σαφώς έδή- 
λουν, δτι ή οίκοδόμησις τών παλαιών άνακτόρων, οός καί είς τήν Κνωσόν, είχε γίνει 
είς τήν άρχήν τής ΜΜ ΙΒ περιόδου· σχετικώς διεσαφεΐτο δτι τά ύπό τήν δυτικήν, είς

1 Βλ. Festos I, 139 έξ. πίν. XIV-XV, ύπό τό δω
μάτων XXV. Messara Kultur ώνομάσθη, ώς γνωστόν,

Ο

υπό τοΰ AbERG έκ τοΰ περιεχομένου τών θολωτών 
τάφων τής Μεσαράς,τών ύπό τοΰ Στεφ.ΞαΝΘΟΥΔΙΔΟΥ 
κατά τό πλεΐστον άνασκαφέντων, δπερ ανήκε κυρίως 
είς τάς περιόδους ΠΜ III καί ΜΜ ΙΑ κατά Evans 
Βλ. St. Xanthudides, The Vaulted Tombs of Mes

sara, Liverpool 1924. Δέον δμως νά σημειωθή δτι ό 
δρος πλέον χρησιμοποιείται συμβατικώς διά τήν φάσιν 
ταύτην ΠΜ ΙΙΙ-ΜΜ ΙΑ τής Μεσαράς, έν φ είς τούς θο
λωτούς τάφους αντιπροσωπεύονται καί παλαιότεραι καί 
νεώτεραι φάσεις.

2 Βλ. κατωτέρω τάς έν προκειμένφ διαμφισβητή- 
σεις τοΰ δρ. LEvi.
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τούς παλαιοανακτορικούς χρόνους άνήκουσαν αυλήν τοΰ ανακτόρου τής Κνωσού ανα- 
καλυφθέντα λείψανα ΜΜ ΙΑ οικιών έδει να άναχθούν εις τούς προανακτορικούς καί 
όχι τούς πρωτοανακτορικούς μινωικούς χρόνους, ώς έπίστευσαν ό Evans και ό Ρεν- 

dlebury1. Τό περιεχόμενον τοΰ θαλάμου ύπό τό δωμάτιον XXVII έθεώρησα σχεδόν 
σύγχρονον με την τελευταίαν φάσιν των παλαιών ανακτόρων, άποκείμενον εις έπανα- 
χρησιμοποιηθέντα παλαιότερον χώρον, πιθανώς άνήκοντα εις παλαιότερον συγκρό
τημα1 2. Ήδη καί έκ τών άνασκαφών τοΰ Pernier διεκρίνοντο διαδοχικοί φάσεις τών 
πα?ιαιοτέρων ανακτόρων με έπιχώσεις, νέα δάπεδα, προσθήκας κλπ., καί τούτο σαφώς 
έδείκνυε την έξέλιξιν είς διαδοχικός περιόδους, αί όποΐαι κατά την άνευρεθεΐσαν 
κεραμεικήν θά ή σαν αί MM IB, MM IIΑ καί MM IIΒ3. Αί φάσεις α,ύται άντεπροσω- 
πεύοντο καί είς τα άνατεθέντα είς τό σπήλαιον τών Καμαρών, κατέναντι τής Φαιστού, 
?αχμπρά καμαραϊκά σκεύη4.

Την περίοδον τής ΜΜΙΙΙ εποχής έδέχθην καί διά την Φαιστόν ώς πρώτην φάσιν 
τών νέων ανακτόρων καί προσεπάθησα νά δείξω, ότι τότε τό πρώτον έδημιουργήθη 
τό νέον σχέδιον τών ανακτόρων, μέ περιωρισμένην μόνον άναχρησιμοποίησιν ώρι- 
σμένων, περιωρισμένων πάντως την έκτασιν, τμημάτων τού παλαιού5. Καί διά τά 
ανάκτορα τής Φαιστού καθωρίζετο οΰτω αντίστοιχος μέ την Κνωσόν έξέλιξις τών νέων 
ανακτόρων είς δύο ή τρεις διαδοχικάς φάσεις.

Ή άνασκαφική έρευνα τών ανακτόρων τών Μαλίων, διεξαχθεϊσα κατά τό μεγα- 
λύτερον μέρος είς χρόνους κατά τούς οποίους είχεν ήδη ούσιαστικώς περατωθή ή 
έρευνα τών ανακτόρων Κνωσού καί Φαιστού καί περαιτέρω συμπληρωθεϊσα διά πολ
λών υπό τά δάπεδα έξερευνήσεαιν, θά έδει νά έλυε τά κύρια χρονολογικά προβλήματα 
καί νά καθώριζε την έξέλιξιν σχετικώς μέ τά ανάκτορα ταΰτα. Άτυχώς σοβαραί συγχύ
σεις προήλθον περί τον χαρακτηρισμόν τών κυρίων αρχιτεκτονικών λειψάνων καί επί 
μακρόν έΰεωρήθη ότι τά διασωθέντα λείψανα διετήρησαν την μορφήν τών παλαιών 
ανακτόρων6. ’Ακόμη καί όταν άνεκαλύφθησαν δάπεδα υποκείμενα μέ λίαν χαρακτηρι
στικά αντικείμενα τής MM III φάσεως, ώς τό σκήπτρον μορφής λεοπαρδάλεως, τό βασι-

1 Evans, PM IV 66, κεραμεική ΜΜ ΙΑ, αυτόθι 
εϊκ. δΟ-54 έξ. J.D.S. Pendeeburv, Protopalatial 
Houses at Knossos, BSA 30, 1928 - ’30, 53 έξ. Τοΰ 
αύτοΰ, The Archaeology of Crete, London 1939,99.

2 Καθ’ δν χρόνον έγράφη ή μελέτη θά ήτο αδύνατον
νά φαντασθή τις, διι εκτεταμένα αρχιτεκτονικά στρώ
ματα, άναμφισβητήτως ανακτορικού χαρακτήρος, έξε- 
τείνοντο ύπό τά δωμάτια τοΰ παλαιοτέρου ανακτόρου, 
είς τόν ΝΑ μάλιστα τομέα, ένθα ό PERNIER είχε διε
νεργήσει πολλάς δοκιμαστικός διατρήσεις ε’ις μέγα βά
θος, χωρίς νά άντιληφθή τήν ϋπαρξιν τών κτηρίων
τούτων. Οΰτω έδέχθην τότε ώς πιθανήν ερμηνείαν τήν 
ύπόΟεσιν έπαναχρησιμοποιήσεως τμήματος προανακτο- 
ρικοΰ κτηρίου ώς ανακτορικής αποθήκης, προσιτής έκ 
τών άνω διά καταπακτής. Ήρμηνεύετο οΰτω ή όμοιό- 
της τής κεραμεικής μέ τήν κεραμεικήν τήν άνευρεθεΐ
σαν ύπό τοΰ PERNIER έπ'ι τών δαπέδων τών δωματίων 
τοΰ παλαιού ανακτόρου. *0 PERNIER, Festos I, 151,

έξέφερε τήν ύπόΟεσιν δτι θά έπρόκειτο περί προανα- 
κτορικής abitazione segniorile.

3 Περί παλαιοτέρων δαπέδων ύπό τά δωμάτια τής 
δυτικής προσόψεως τοΰ παλαιοτέρου ανακτόρου τής 
Φαιστού βλ. Pernier, Festos I, 199, 151-153' βλ. 
καί σ. 22 σημ 2.

4 R. Μ. Dawkins, The Excavations of the Ka- 
mares Cave in Crete, BSA 19, 1912 -13, 1 έξ.

5 Ή άποψις δμως αΰτη, τής είς περιωρισμένην έστω 
εκτασιν έπαναχρησιμοποιήσεως τμημάτων τοΰ πρώτου 
ανακτόρου είς τήν Φαιστόν κατά τήν πρώτην νεοανα- 
κτορικήν περίοδον, μετά τάς νεωτέρας έρεύνας χρήζει 
ριζικής άναΟεωρήσεως. Σχεδόν είς πάσας τάς περιπτώ
σεις πρόκειται περί λειψάνων τοΰ νέου ανακτόρου κατά 
τήν πρώτην φάσιν τής έξελίξεώς του. Βλέπε κατωτέρω.

6 Βλέπε τάς προκαταρκτικός εκθέσεις, τάς μνημο- 
νευθείσας είς τήν σ. 2 σημ. 1.
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EU. 1. Κάιοψις τοΰ υπό τοϋ δρ. LHvi άποκαλυφ&έντος ΝΔ. τομέως τοϋ παλαιού ανακτόρου.
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6 Ν. Πλάτων©; AE 1968

λικόν ξίφος καί τά ξίφη τοϋ ξιφακροβάτου ή έπιστεύθη δτι ταύτα άνήκον είς τό πα- 
λαιότερον άνάκτορον, αντίστοιχον μέ τά παλαιότερα ανάκτορα τής Κνωσοΰ καί τής 
Φαιστού, καί ή πλάνη αΰτη έξηκολούθησε καί δταν τέλος είς βαθύτερα στρώματα άπε- 
καλΰφθησαν τά λείψανα τοϋ πραγματικού παλαιοτέρου ανακτόρου. Οΰτω μέχρι σήμε
ρον ώς χρονολογία τών παλαιοτέρων ανακτόρων ορίζεται ή άπό τού 2000 μέχρι τού 
1600 π.Χ. καί ώς κυρία μορφή τούτων ή κατά μέγα μέρος μέχρι σήμερον διασω- 
ζομένη1 2.

Προς όριστικήν έπίλυσιν τών δύσκολων προβλημάτων τής χρονολογήσεως καί 
τή- ιστορίας έξελίξεως τών ανακτόρων ό δρ. Doro Levi, Διευθυντής επί μακρά έτη 
καί μέχρι σήμερον τής έν Άθήναις "Ιταλικής Άρχαιολ. Σχολής, προέβη άπδ τοϋ έτους 
1950 είς λίαν εκτεταμένος καί συστηματικός στρωματογραφικάς έρεύνας, αί όποιαι 
είχον λαμπρότατα αποτελέσματα, άφοΰ άπεκαλύφθησαν επάλληλα αρχιτεκτονικά σύ
νολα τών παλαιοτέρων ανακτόρων, τόσον είς τήν ήδη άνεσκαμμένην περιοχήν δσον 
κυρίως είς τον ΝΔ. τομέα, προ τής προσόψεως τού νεωτέρου ανακτόρου, νοτίως τής 
δυτικής αυλής (σχέδ. είκ. 1 -2). Ό άνασκαφεύς έδημοσίευσε τά αποτελέσματα τών ανα
σκαφούν είς εμπεριστατωμένας προκαταρκτικός εκθέσεις3 καί έκτοτε ένεφάνισε πολ?ιάς 
άλλας μελέτας καί μονογραφίας, είς τάς οποίας προσεπάθησε νά συγκεφαλαιώση τά γε
νικά πορίσματα τών γενομένων ερευνών4. Αί έρμηνεΐαι αί όποΐαι έδόθησαν είς τά προ- 
κύψαντα νέα στοιχεία έφάνησαν είς τούς πλείστους τών μελετητών ώς ριζοσπαστικοί 
καί είς πολλά σημεία αιρετικοί καί έδημιούργησαν π?ιήθος συζητήσεων, αί όποΐαι διε- 
ξήχθησαν ένίοτε καί είς τό πλ,αίσιον διεθνών συνεδρίων. 'Υπό πάντων άνεγνωρίσθη 
ή μοναδική συμβολή είς τήν έρευναν τού δρ. Levi5, τελικώς δμως πολύ ολίγοι ήσπά- 
σθησαν είς τό σύνολον τάς βασικάς απόψεις του, καίτοι γενικώς άνεγνωρίσθη δτι 
πολλά λάθη τών πρώτων άνασκαφέων έδει νά επανορθωθούν. Ό δρ. Levi, κατέλη-

1 J. CharbonnEaux έν Memoires Piot 1926, 1 έξ. 
F. Chapouthier, Deux epees d’apparat, Etudes 
Cretoises V, Paris 1938.

2 Βλ. Troisieme et quatrieme rapport, είς τήν σει
ράν Ltudes Cretoises, 1942 καί 1962. ’Ακόμη καί είς 
τήν τελευταίαν έ'κθεσιν εκφράζεται ώς συμπέρασμα : 
nous ne serions pas etonne que l’ensemble de l'aile 
ouest a Mallia soit demeure, avec des remaniemeiits 
sans doute et l’exhaussement naturel des sols, ce 
qu’il etait dans le premier palais.

3 Περιληπτικά! ή διεξοδικαί εκθέσεις έδημοσιεύθη- 
σαν αί ακόλουθοι:

Attivita della Scuola arched, italiana di Atene 
nell’ anno 1951, Bollett. d’arte IV 1952. Nell’anno 
1952, αυτόθι III, 1953. Nell’ anno 1954, II 1955.
Nell’anno 1955, III, 1956. Atti della Scuola, 1956, 
Annuario N.S. 17- 18, 1955-1956. Atti della Scuola 
1957-1958, Annuario N.S. 19-20,1957-1958. Atti della 
Scuola 1959- 1960, Annuario N.S. 21-22,1959-1960. 
Atti della Scuola 1961 -1963, Annuario N.S. 23 - 24, 
1961 -1962, Gli scavi italiani a Creta, Nuova Anto' 
logia, 1956, 221 έξ. The Italian Excavations in 
Crete and the Earliest European Civilization, Ita- 
jian Institute of Culture in Dublin, 1963. La Cam-

pagna di scavi a Festos nel 1953, Annuario N.S, 
14-16, 1952- 1954, 483 έξ. L’archivio di cretule 
a Festos, Annuario N.S. 19-20, 1957-1958, 8 έξ. 
Gli scavi a Festos negli anni 1956-1957, Annuario. 
N.S. 19-20, 1957-1958, 193 έξ. Gli scavi a Festos, 
negli anni 1958-1960, Annuario N.S. 23- 24, 1961- 
1962, 377 έξ. La conclusione degli scavi a Festos, 
Annuario N.S. 27-28, 1965- 1966, 313 έξ. The Re
cent Excavations at Phaistos, Studies in Medi
terranean Archaeology XI, 1964.

4 Αί καθ’ έκαστα μελέται άναφέρονται κατωτέρω.
5 Γενικώς όμολογεΐται δα όντως έπιμελεστάτη καί 

έξόχως υποδειγματική ύπήρξεν ή διεξαγωγή τών στρω
ματογραφιών άνασκαφικών εργασιών τοϋ δρ. Levi 
είς τά ανάκτορα τής Φαιστού καί αλλαχού. Ό σοφός 
ίταλός ερευνητής άπεδείχθη καταπληκτικός είς άπό- 
δοσιν καί ταχεϊαν δημοσίευσιν τών αποτελεσμάτων 
τών ερευνών του καί πολλά ή ’Επιστήμη οφείλει είς 
τούτον. Αί προκύψασαι δ αφωνίαι περί τήν ερμηνείαν 
ώρισμένων δεδομένων δέν οφείλονται είς οίανδήποτε 
ατέλειαν εφαρμογής άνασκαφικών μεθόδων, άλλ’ είς 
διαφορετικήν άντιμετώπισιν τών προκυψάντων, άλλως 
έξόχως πολύπλοκων, προβλημάτων.
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Ν. Πλάτωνος AE 1968

γεν εις τό γενικόν συμπέρασμα, δτι τα χρονολογικά συστήματα τοΰ Evans καί αί από
ψεις του περί τής έξελίξεως τοΰ μινωικοϋ πολιτισμού ήσαν είς πολλά καίρια σημεία 
έσφαλμέναι καί τοΰτό λόγω των ατελών μεθόδων, αϊτινες έχρησιμοποιήθησαν κατά 
την έρευναν, ώς επίσης λόγω των έπιστημονικών προκαταλήψεων, αϊτινες έπεκράτη- 
σαν κατά την ερμηνείαν των δεδομένων1. Κατά τον ίταλόν ερευνητήν ό παλαιοανα- 
κτορικός πολιτισμός διεδέχθη μετά βραχεϊαν μεταβατικήν περίοδον, χαρακτηριζομένην 
έκ στοιχείων τά όποια ό Evans ωνόμασε πρωτομινωικά, τον ύπονεολιθικόν ή χαλκο- 
λιθικόν πολιτισμόν, όστις διήρκεσε περίπου μέχρι των αρχών τής δευτέρας π.Χ. χιλιε- 
τηρίδος. Είς προανακτορικός οικισμός έπί τοΰ λόφου τής Φαιστού, πιθανώς χρονικής 
διάρκειας ούχί μεγαλυτέρας τών 150 - 200 ετών, προηγήθη τής οικοδομής τών πα- 
λαιοτέρων ανακτόρων, τά όποια περαιτέρω έξειλίχθησαν, έπανοικοδομούμενα μεθ’ 
έκάστην σεισμικήν καταστροφήν, είς τρεις φάσεις, είς διάφορα επίπεδα μετά τήν κάλυ
ψή τών ερειπίων έκάστοτε διά χυτής κεραμασβέστου. Μόνον είς τήν πρώτην τών δύο 
φάσεων τούτων θά ήδύναντο νά διαχωρισθοϋν ύποφάσεις. Ό έκάστοτε σφραγισμός 
διϊ τής χυτής κεραμασβέστου τοΰ καταστραφέντος στρώματος διεχώρισε σαφώς τήν 
ανακτορικήν σκευήν τών διαδοχικών περιόδων. Καί ή σκευή αΰτη άπεδείχθη τόσον 
πλούσια, ιδία είς πολΰχρωμον καμαραϊκήν κεραμεικήν, ώστε νά εϊμεθα σήμερον είς 
θέσιν νά έχωμεν πλήρη εικόνα τής έξελίξεως. Αί φάσεις αύται θά έδει κατά τον 
δρ. Levi νά ένταχθοΰν χρονικώς άπό τοΰ 1850 έως τό 1550 π.Χ., οπότε μετά τήν 
έπελθοΰσαν ριζικήν καταστροφήν άνψκοδομήΟησαν τά νέα ανάκτορα. Ή σχεδόν 
άμεσος διαδοχή νεολιθικού καί παλαιοανακτορικοΰ πολιτισμού καί ή εσωτερική τού
των συγγένεια παρέχουν έξήγησιν τής διατηρήσεως πλείστων όσων στοιχείων, ιδία 
είς τήν κεραμεικήν, όπως τής πολυχρωμίας, τής τεχνικής τής στολιδοισεως καί τών κο
σμημάτων διά στιλβωτήρος τής κηλιδωτής τεχνικής κλπ. Ούσιαστικώς είναι κατ’ αυτόν 
ανύπαρκτος ή μακρά προανακτορική εποχή, ή είς διαδοχικάς φάσεις έξελιχτΊεΐσα μέ 
ϊδια δι’ έκάστην τούτων χαρακτηριστικά. Τό υπό τοΰ Pernier άνασκαφέν τμήμα πι
στεύει ότι ανήκει κατά τό πλεϊστον είς τήν τρίτην παλαιοανακτοριπήν φάσιν, τήν 
άπό τοΰ 1700 μέχρι τοΰ 1550 π.Χ. διήκουσαν. Είς τήν αυτήν φάσιν ανήκουν καί ό 
ΒΑ. τομεύς, ώρισμένα έπίσης άλλα τμήματα, τά όποια ένεσωματώΟησαν είς τά νεό
τερα ανάκτορα ή ήχρηστεύθησαν, ώς μία καθαρτήριος δεξαμενή, τό αρχικόν δωμάτων 
τών κρυπτών μέ τούς τετραγωνικούς στύλους, έν δωμάτων μέ έναλλασσομένους πεσ
σούς καί κίονας βορείως τής κεντρικής αυλής, ώς καί ή διά τών άνασκαφών αΰτοΰ άπο-

1 Ή κυριωτέρα κριτική, άσκηθεΐσα υπό τοΰ δρ. LBVI 
κατά τών απόψεων τοϋ Evans, γενομένη μέ πλήρη 
καλήν πίστιν καί τον επιβαλλόμενοι' σεβασμόν απέ
ναντι τοΰ μοναδικός όντως ύπηρεσίας πρός τήν κρη- 
τικήν προϊστορίαν προσενεγκόντος άγγλου σοψοΰ ερευ- 
νητοΰ, έδημοσιεύάη εις τός μελετάς του : Per una 
nuova classificazione della civilta minoica, La 
parola del passato, τεΰχ. 71, Napoli 1960, 81 εξ. Ri- 
cerca scientifica e polemica sul’evoluzione della ci
vilta minoica, αύτόθτ τεϋχ. 84, Napoli 1962, 206 έξ. 
Gli scavi di Festos e la cronologia minoica, Atti 
del Settimo congresso internazionale di archeolo-

gia classica, τόμ. I, Roma 1961, 211 έξ. Βλ. καί τήν 
ανωτέρω είς σ. 6 σημ. 3 μνημονευομένην μελέτην, 
L’archivio di cretule a Festos, ιδία σ. 15δ έξ. Είς 
τας μελετάς ταυτας εξέθεσε τός ιδίας αΰτοΰ απόψεις, 
αϊτινες αποτελούν τα γενικά συμπεράσματα τών άνα
σκαφών του, απόψεις τάς οποίας περαιτέρω διηυκρί- 
νησε και συνεπλήρωσε δι5 άλλων μελετημάτων του, 
περαιτέρω αναφερομενιον, πειρωμενος νά άνασκευάστ) 
επιχειρήματα των ασκησαντων κριτικήν τών απόψειόν 
του με προσαγωγήν και νεωτερων στοιχείων έκ τών 
μάλλον προσφάτων ερευνών του.
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καλυφθεϊσα στοά κατά τό δυτικόν κράσπεδον τής κεντρικής αυλής. ’Αντίστοιχος, κατά 
τον δρ. Levi, θά ήτο ή έξέλιξις και εις τά άλλα δύο ανάκτορα, τής Κνωσού κα'ι τών 
Μαλίων, άλλ’ ή έπελθούσα εκεί σΰγχυσις τών στοιχείων κα'ι τό ανεπαρκές τής έρεΰνης 
τών βαθύτερων στρωμάτων δεν έπέτρετ|ιαν την άποκατάστασιν σαφούς εΐκόνος τής 
έξελίξεως.

Εις την μνημειώδη έκδοσιν τοΰ έργου τοΰ Christian Zervos, L’art de la Crete 
neolithique et minoenne, Paris 1956, παρέθεσα σύντομον άρθρον σχετικόν μέ την 
μινωικήν χρονολογίαν, δπου διά πρώτην φοράν είσηγούμην την θέσπισιν νέου χρονο
λογικού συστήματος, βασιζομένου εις την έξέλιξιν τοΰ μινωικού πολιτισμού έν σχέσει 
μέ τάς μεγάλας ίστορικάς τομάς εκ τής ίδρύσεως τών μεγάλων ανακτορικών κέντρων 
κα'ι τών διαδοχικών καταστροφών τούτων μέχρι και τής τελικής- διήρεσα οΰτω είςπρο- 
ανακτορικήν, παλαιοανακτορικήν, νεοανακτορικήν κα'ι μετανακτορικήν περίοδον ύπο- 
διαιρέσας έκάστην εις τρεις κυρίας φάσεις- τον απόλυτον καθορισμόν τών χρονολο
γιών έπεχείρησα βάσει τών μέχρι τότε συσχετικών δεδομένων μέ τάς χρονολογίας τής 
Αίγύπτου και τής Ανατολής. Δύο έτη βραδύτερον, εις τό δον διεθνές Συνέδρων 
Προϊστορίας κα'ι Πρωτοϊστορίας τοΰ 'Αμβούργου, διηυκρίνησα τό νέον σύστημα, 
αφού παρέσχον συγκεφαλαίωσήν τών νέων στοιχείων, τά οποία προ έκυψαν διά τών 
νεωτέρων ερευνών, μάλιστα τών τού ανακτόρου τής Φαιστού \ Ύπεγράμμισα τό 
γεγονός, δτι ή έξέλιξις ήτο παράλληλος κα'ι ανάλογος εις πάντα τά ανακτορικά κέντρα 
και έδειξα ποΐαι δυσκολίαι προέκυπτον μέ την παραδοχήν τών άκρων απόψεων τού 
δρ. Levi, μάλιστα κατά την συσχέτισιν τής έν Κρήτη έξελίξεως μετά τών αντιστοίχων 
είς τον έλλαδικό\', κυκ?ιαδικόν και ανατολικόν μεσογειακόν χώρον τού τρωικού πολιτι
σμού. "Εδειξα μόνον μέ τά τότε δεδομένα δισταγμούς ως προς την διαστολήν περιό
δων τού δευτέρου μέρους τού προανακτορικού πολιτισμού κα'ι έπίσης ώς προς την τε
λικήν έξέλιξιν τών νέων ανακτόρων άν δηλαδή θά έδει νά διασταλοΰν δεύτερα και 
τρίτη προανακτορικα'ι φάσεις, ισοδύναμοι μέ τήν ΠΜ II και ΙΙΜ III - ΜΜ ΙΑ, και 
νεοανακτορικαί, ισοδύναμοι μέ τάς ΥΜ ΙΒ και ΥΜ II - ΥΜ III A1 τού Evans.

Κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν αί έρευναι είς τήν Κρήτην και τον καθόλου 
αίγαιακόν χώρον έπροχώρησαν τόσον, ώστε, δοθέντος δτι ή σύγχυσις περί τήν μινωΐ- 
κήν χρονολογίαν ηύξάνετο άντ'ι νά έλαττούται, έθεώρησα σκόπιμον νά συγκεφαλαιώσω 
τάς απόψεις μου είς άνακοίνωσιν έπ'ι τής συγκριτικής χρονολογίας τών τριών ανακτό
ρων είς τό A' Διεθνές Κρητολογικόν Συνέδρων έν Ήρακλείω τοΰ έτους 1961 2. 
ΙΙροσεπάθησα νά δείξω έκεΐ ποια ήσαν τά κατά τήν γνώμην μου ασθενή σημεία είς 
τάς περί χρονολογίας τών ανακτόρων τελικάς αντιλήψεις τών άνασκαφέων τών ανα
κτόρων Φαιστού καί Μαλίων, διά τών όποιων καθίστατο αδύνατος πας συντονισμός 
τής έξελίξεως είς τά τρία διάφορα ανακτορικά κέντρα, ένφ μία όμοειδής έξέλιξις θά 
ήτο φυσικόν νά υπήρξε λόγφ τής καθόλου όμοειδούς έμφανίσεως τοΰ μινωικού πολι-

1 Ν. Platon, Ckronologie de la Crete et des Cy
clades a Page du bronze, Bericht iiber den V. In
ternal Kongress fur Vor-und Friihgeschichte, 
Hamburg 1958, Berlin 1961, 671 έξ.

2 Ν. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συγκριτική χρονολογία ιών τριών 
μινωικών ανακτόρων, Πρακτικά 1961-1962, τοΰ Α' Διε
θνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, Κρητικά Χρονικά, 
15-16, 127 έξ.
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10 Ν. Πλάτωνος AE 1968

τισμού καί τής αναμφισβήτητου πυκνής επικοινωνίας μεταξύ τά>ν κέντρων τούτων. 
Τοπικά! παραλλαγαί, όφειλόμεναι εις την ύπαρξιν τοπικών εργαστηρίων και εις την 
διαφοράν των τοπικών συνθηκών, δεν θά ήδύναντο νά έκληφθοΰν ώς σημαίνουσαι 
διάφορον και ανεξάρτητον έξέλιξιν ενός έκάστου τών ανακτορικών κέντρων. Ό συντο
νισμός άλλως θά ήτο έφικτός κα! βάσει μόνον τών κοινών στοιχείων και ώρισμένων 
αντικειμένων έξ ανταλλαγής. Αί τρομακτικά! γεωλογικά! καταστροφα! ήτο φυσικόν νά 
έ'πληξαν πάντα σχεδόν τά μινωικά κέντρα ταύτοχρόνως κα! επομένως νά έδημιούργη- 
σαν συγχρόνους ίστορικάς τομάς. Ό συντονισμός θά ήδΰνατο νά γίνη κα! βάσει τών 
στρωματογραφικών παρατηρήσεων, μάλιστα τών γενομένων κατά τάς τελευταίας δε
καετίας, όσον κα! αν αί παρατηρήσεις αύται ήσαν ελλιπείς κα! ενίοτε συγκεχυμέναι. 
Οΰτω θά έδει νά ληφθοΰν ύπ’ όψιν τά πορίσματα τής προσφάτου στρωματογραφικής 
έρεύνης τής γενομένης υπό τοΰ δρ. Hood είς οικήματα παρά την Βασιλικήν Όδόν τής 
Κνωσού, διά τών οποίων, κατά τον άνασκαφέα, έπεβεβαιοϋντο τά βασικά στοιχεία τοΰ 
χρονολογικού συστήματος τού Evans 4.’Ιδιαιτέρως σημαντική ήτο ή διακρίβωσις 
έν Κνωσώ τής ύπάρξεως τών περιόδων ΠΜ I, ΠΜ II, ΙΊΜ III - ΜΜ ΙΑ, MM ΙΒ, 
MM IIΑ κα! Β, ΜΜ ΙΙΙΑ - όχι σαφώς -, MM ΙΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ, ΥΜ IB, ΥΜ II - 
ΥΜ ΙΙΙΑ1 και ΥΜΙΙΙΒ· κύρια σφάλματα τού Evans φαίνεται ότι ήσαν ό χαρακτηρι
σμός ώς πρωτοανακτορικών τών οικιών υπό τό πλακόστρωτον τής δυτικής αυλής, ώς 
καΐτού αποθέτου τού Vat Room 2 λειψάνων άνηκόντων αναμφιβόλους είς τούς προανα- 
κτορικούς μινωικούς χρόνους, ή περί «νησίδων» εκδοχή τής παλαιοτέρας μορφής 
τού ανακτόρου3, ό χαρακτηρισμός ώς παλαιοανακτορικής τής διασωθείσης δυτικής 
προσόψεως και τοΰ προς ταύτην συνεχομένου συστήματος τών δυτικών αποθηκών4, ώς 
και άλλων βασικών τμημάτων τού ανακτόρου, ενφ, ώς άπεδεικνύετο, τά κύρια παλαιο- 
ανακτορικά λείψανα θά έ'δει νά εΰρίσκωνται έν μέρει είς βαθύτερα υπό τό νέον άνά- 
κτορον στρώματα. Τά διά τών παλαιών και νεωτέρων ερευνών διά την διαδοχήν τών 
περιόδων διαπιστωθέντα είς τήν Κνωσόν φαίνονται ακριβώς αντιστοιχούντο πρύς τά 
βεβαιωθέντα χρονολογικά στοιχεία τόσον είς τό άνάκτορον τής Φαιστού όσον και είς 
τό Άνάκτορον τών Μαλίων. Είς τήν Φαιστόν τά υποκείμενα νεολιθικά στρώματα αντι
στοιχούν προς τάς τε?ιευταίας φάσεις τής έξελίξεως τού νεολιθικού πολιτισμού τής 
Κνωσού, άλλ’ ό ύπονεολιθικός χαρακτήρ είναι είς τήν Φαιστόν σαφέστερος, μέ πρό
δρομα στοιχεία τών προανακτορικών κεραμεικών ρυθμών.

Ύπό τά πλακόστρωτα τής κατωτέρας αυλής άνεκαλύφθησαν οικήματα προανα- 
κτορικά τής πρώτης φάσεοις μέ ρυθμούς ώς τού Άγ. Όνουφρίου κα! Πύργου- είς 
άλλα σημεία διεπιστώθη ή ΰπαρξις λειψάνων τής Messara Kultur, μέ κεραμεικήν αντι
προσωπευτικήν τής τελευταίας προανακτορικής φάσεως, ΠΜ II - ΜΜ ΙΑ τού Evans- 

χαρακτηριστικά είναι είς τό στρώμα τούτο αγγεία τού ρυΰ μού Πατρικιές, ανάλογα μέ 1

1 Ό δρ. Hood προέβη είς άναχοίνωοιν σχετικώς είς καί συνοπτικής έν ΑΔ 17, 1961-1962, Χρονικά 294 έξ. 
τό Α’ Διεθνές Κρητολογικόν συνέδριον, δημοσιευΟεΐ- 2 Βλ. σ· 4 σημ. 1. Διά τό Vat Room Evans, PM I, 
σαν είς τά Πρακτικά του, Α' 92 κέξ. : M.S.F. Hood, 116 έξ. καί PenduEbury, Archaeol. of Crete, 104. 
Stratigraphic Excavations at Knossos, 1957-1961. 3 Evans PM I, 127 έξ. PendlEbury, έ.ά. 96 έξ.
Βλ. τοΰ αυτού έν Illustrated London News, 17 4 Evans, PM I, 128 έξ.
Febr. 1962, 259 έξ.: Sir Arthur Evans Vindicated
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τά τοΰ παρά την 'Αγίαν Τριάδα άνακαλυφθέντος οικισμού, έξ ού προήλθε και τό 
δνομα1. Τοιαΰτα στρώματα άνευρέθησαν και εις σχετικώς υψηλά επίπεδα υπό τό 
άνάκτορον, όπου ταΰτα παρέμειναν άθικτα, χωρίς νά άποκοποϋν. Ή οίκοδόμησις τών 
παλαιοτέρων ανακτόρων έγένετο ώς εις την Κνωσόν, κατά την αρχήν τής MM ΙΒ 
εποχής, πρώτης παλαιοανακτορικής φάσεως, καί τοΰ ανακτόρου τούτου διεσώθησαν 
δάπεδα μέ την κεραμεικήν in situ υπό τινα δάπεδα τών ανακτόρων τής κατά τον δρ· 
Levi πρώτης παλαιοανακτορικής φάσεως. Ή χαρακτηριστική αΰτη κεραμεική είναι 
τοΰ ρυθμοΰ 'Αγίας Φωτεινής, πολύ άναλόγου τοΰ κεραμεικοΰ ρυθμοΰ τής MM ΙΒ 
φάσεως τής Κνωσοΰ2. Τά τρία οικοδομικά στρώματα τών παλαιοτέρων ανακτόρων, 
τών οποίων τό άνώτατον εκτείνεται κατά τό ανατολικόν κράσπεδον τής άνω δυτικής 
αυλής, ό δρ. Levi έθεώρησεν άντιπροσωπεΰοντα τρεις διαδοχικός φάσεις, άν κα'ι ή 
κεραμεική είναι εις ταΰτα σχεδόν ομοιόμορφος κα'ι ομοιογενής- όμως ή άνεΰρεσις τμη
μάτων τών αυτών αγγείων εις διαδοχικά επίπεδα, ή σύνδεσις τών επιπέδων δι’ επι
κλινών βαθμιδωτών προσβάσεαιν, ή ακριβής σχεδόν αντιστοιχία τοΰ σχεδίου τών δια
μερισμάτων εις τά διάφορα επάλληλα οικοδομικά στρώματα θά ήδύναντο ϊσως νά 
έρμηνευθοΰν φυσικώτερον μέ τήν παραδοχήν, ότι διετηρήθησαν εις σημαντικήν κλί
μακα τμήματα τοΰ αΰτοΰ πολυωρόφου οικοδομήματος εκτεινόμενου εις διάφορα επί
πεδα. Μικρά έξέλιξις τής κεραμεικής, άποδεικνυομένη διά τής συγκρίσεως τής κεραμει- 
κής έπιχώσεως κα'ι τής κεραμεικής δαπέδου, έκ τών διαφορών κεραμεικής εις ώρισμένα 
π?,ακόστρωτα ή άλλα δάπεδα υπό άλλα κείμενα μέ τήν κεραμεικήν κατά χώραν, 
καθ ιστά πολύ πιθανήν τήν διαδοχήν δύο κεχωρισμένων παλαιοανακτορικών φάσεων, 
πέρα τής αρχικής μέ τήν κεραμεικήν ρυθμοΰ 'Αγίας Φωτεινής- αί τελευταΐαι αύται 
φάσεις ρυθμολογικώς θά έδει νά άντιστοιχοΰν μέ τάς φάσεις MM IIΑ και MM IIΒ 
τής Κνωσοΰ. Ή κατά τό τέλος τής τρίτης παλαιοανακτορικής φάσεως — MM ΙΙΒ — 
έπισυμβάσα ριζική καταστροφή έφερεν εις τήν άνοικοδόμησιν τών νέων ανακτόρων 
μέ όλως διάφορον αρχιτεκτονικόν σχέδιον και κατά τό πλεΐστον είς υψηλότερα έπίπεδα- 
τότε τά παλαιότερα ερείπια κατεχώσθησαν, άφοΰ δι’ άσφαλεστέραν έδρασιν κα'ι δια- 
μόρφωσιν νέων αυλών έχύθη μάζα χυτής κεραμασβέστου, ήτις ούσιαστικώς έσφράγισε 
τά στρώματα τοΰ παλαιοΰ ανακτόρου. Επομένως είς τά στρώματα ταΰτα ούδαμοΰ θά 
ήτο δυνατόν νά άνευρεθή κεραμεική τής MM III Β έποχής, όπου δέ άνευρέθη τοιαύτη, 
εκεί πρόκειται περί τμημάτων άνηκόντων είς τήν πρώτην φάσιν τών νέων ανακτόρων. 
Ούχί όρθώς λοιπόν τά τμήματα ταΰτα έχαρακτηρίσθησαν υπό τοΰ δρ. Levi ώς πα- 
λαιοανακτορικά τής τρίτης φάσεως καί άτόπως συνεσχετίσΰησαν μέ τά υπό τοΰ 
Pernier καί τοΰ ίδιου άποκα?ακρθέντα διαμερίσματα παρά τήν δυτικήν αύλήν, τά

1 Οΰτω έχαρακτηρίσθη τό είδος τής κεραμεικής τής 
άνακαλυφθείσης είς οικήματα άνασκαφέντα είς θέσιν 
Πατερικές ή Πατρικίες έπί υψώματος δεσπόζοντος τής 
περιοχής τής "Ανίας Τριάδος, ΝΔ τής Φαιστού."Η φά- 
σις. εις τήν οποίαν ανήκει ή κεραμεική αυτή, αντιστοι
χεί μέ τήν κυρίαν φάσιν τής λεγομένης Messara Kul- 
tur. Βλ. Ν. Bonacasa, Patrikies, Una stazione me- 
dio-minoica fra Haghia Triada e Festos, Annuario 
N.S. 29-30, 1967-1968, 7 εξ.

2 Βλ. Attivita della Scuola, 1954, Bollett. d’Arte 
1955, 158 έξ. Οίίτω ό δρ. Uevi άπεδέχθη τήν δποδι- 
αίρεσιν τής πρώτης κατ’ αυτόν φάσεως τών παλαιών 
ανακτόρων είς δύο δποφάσεις, a καί b. Βλ. Per una 
nuova classifieazione etc., 121 έξ. Κεραμεική είς βά
θος Bastione, Annuario N.S 17-18, 1955-1956, 294 
έξ. 19-20, 1957-1958, 283 έξ. Κεραμεική όχετοϋ υπό 
δωμ. BXIV, LX, LIX έ.ά. 207, 218 έξ. Κεραμεική 
υπό δωμ. LXV έ'.ά. 246 έξ.
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12 Ν. Πλάτωνος AE 1968

όποια είναι μέρη τοΰ παλαιού ανακτόρου κατά την τελικήν αύτοϋ περίοδον (σχέδ. είκ. 3 
και 4). ’Αντίστοιχος επομένως κα'ι ως προς την περαιτέρω έξέλιξιν είναι ή ιστορία των 
νέων ανακτόρων εις την Κνωσόν και την Φαιστόν. Τα κυρία στοιχεία των ανακτόρων

Είκ. 3. Τό ύ,τό τοΰ Pernier άνασκαφέν τμήμα τοΰ παλαιού ανακτόρου κατά τήν άνω δυτικήν αυλήν.

τής πρώτης νεοανακτορικής ιράσεως ένεσωματώθησαν εις τα ανάκτορα τών επομένων 
δύο τράσεων, ΥΜ ΙΑ και ΥΜ ΙΒ κατά Evans και αναγνωρίζονται εις πολλά ση
μεία τών ανακτόρων. Μεταβολαί ούσιαστικώτεραι έπήλθον τότε είς τάς προσόψεις

ωθήΟη ή πρόσοψις καί κατεσκευάσθησαν μικρά στοά, άνδηρα, ή πρόσσψις τοΰ τρι-
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14 Ν. Πλάτωνος AE 1968

μεροΰς ίεροϋ κλπ., εις την Φαιστόν άντιθέτως κατηργήθη ή μεγάλη κατά τό δυτικόν κρά- 
σπεδον τής κεντρικής αυλής στοά, ή υπό τοΰ δρ. Levi τό πρώτον άποκαλυφθεϊσα\ και 
άνεμορφώθησαν τά δωμάτια τής προσότ(ιεως. Τόσον εις τό άνάκτορον τής Κνωσού 
όσον καί τό τής Φαιστού είναι δυσχερής ό διαχωρισμός των στοιχείων τών δύο έπακο- 
λουθησασών νεοανακτορικών φάσεων, όμως καί είς τά δύο ανάκτορα είναι εις πολλά 
σημεία εμφανείς αί έπελθοϋσαι, πάντως μικράς κλίμακος, μεταβολαί. Άτυχώς όμως 
ελάχιστα είναι τά στρωματογραφημένα λείψανα, αφού κατά τό πλεϊστον παρέμειναν τά 
αυτά δάπεδα. Είς την ενώπιον τοΰ Α' Κρητολογικοΰ Συνεδρίου άνακοίνωσιν έθεωρή- 
θη διά τούτο ενιαία ή τελική περίοδος, εν συνεχεία έκτεινομένη εν Κνωσώ είς τάς βά
σεις τής κεραμεικής μόνον διαστελλομένας φάσεις τής ΥΜ ΙΒ καί ΥΜ II - ΥΜ ΙΙΙΑΐ 
φάσεις. Είς τήν τελικήν όμως ταύτην φάσιν είχεν άποδοθή υπό τού Evans μία ίκανώς 
εκτεταμένη ριζική άναμόρφωσις τής αρχιτεκτονικής μορφής τού ανακτόρου καί τής 
διακοσμήσεώς του. Θά ίδωμεν ότι τά νέα προκύψαντα στοιχεία παρέχουν τήν δυνατό
τητα σαφεστέρας διαστολής τών νεοανακτορικών περιόδων. Είς τήν Φαιστόν καθ’όλην 
τήν έ'κτασιν τοΰ ανακτόρου δεν άναφέρονται λείψανα μαρτυρούντα άνακατάληψιν 
τμημάτων του, αλλά τούτο ίσως οφείλεται είς τό γεγονός, ότι κατά τάς πρώτας άνα- 
σκαφάς δεν παρηκολουθήθησαν επακριβώς πάντα τά στοιχεία. Δείγματα μετανακτορι- 
κής κεραμεικής καί άλλα αντικείμενα δυνάμενα νά άναχθοΰν είς τούς μετά τήν κατα
στροφήν τών ανακτόρων χρόνους άνεκαλύφθησαν πάντως όχι ολίγα. Ή συνέχισις 
τών ερευνών άπέδειξεν οπωσδήποτε τήν ΰπαρξιν άκμάζοντος μετανακτορικού οικι
σμού περί τό άνάκτορον1 2.

Είς τήν αυτήν άνακοίνωσιν έγένετο σύντομος έπισκόπησις τών αντιστοιχιών μέ 
τό τρίτον άνάκτορον, τών Μαλίων3, καί διά ταύτης κατέστη πολύ πιθανή ή άντίστοι- 
χος καί παράλλη?ιος έξέλιξις καί τούτου άπό τών προανακτορικών μέχρι τών μετανα- 
κτορικών χρόνων. Τής νεολιθικής εποχής ελάχιστα ειχον άναφανή λείψανα, άλλα τού 
προανακτορικοΰ οικισμού τής 2ας- 3ης προανακτορικής φάσεως, ΠΜ II καί ΠΜ III - 
ΜΜ ΙΑ, κατά Evans, άνεκαλύ φ 0 η σαν υπό τό δάπεδον τών αυλών καί υπό τό άνά
κτορον εκτεταμένα ερείπια οικιών. Τού παλαιού ανακτόρου μικρόν τμήμα κατέστη 
δυνατόν νά έρευνηθή κατά τύν ΒΔ. ελεύθερον νεοανακτορικών κτηρίων τομέα, άνήκον 
προφανώς είς τάς φάσεις MM IB - MM II4. ’Ατυχώς κατέστη εκεί άδύνατος ή παρα
κολούθησή τής έξελίξεως κατά διαδοχικός φάσεις καί θά έ'δει νά γίνουν επί τόπου 
έπιμελέστεραι στρωματογραφικαί έρευναι, όις καί υπό τά δάπεδα τού νέου άνακτό- 
ρου5, οΰτω μόνον θά ήτο δυνατόν νά άποκτηθή πληρεστέρα είκών τής μορφής καί 
τής έκτάσεως τού παλαιοτέρου ανακτόρου. Παλαιοανακτορικά όμως κτήρια μεγάλης

1 Annuario N.S. 17-18, 1955-1956, είκ. 9, 19-20, 
1957-1958, 325 έξ.

2 Βλ. κυρίως La conclusione degli scavi etc., 
Annuario N.S. 27-28, 1965 - 1966, σποράδην.

3 Οί γάλλοι ανασκαφείς δέν μετέβαλον ούσιαστικώς
απόψεις, ώς προς τήν χρονολογίαν τών ’Ανακτόρων 
τών Μαλίων κατά τάς διαδοχικός περιόδους καί φάσεις 
εξελιξεως, ώς αΰται συνοπτικώς εΤχον διατυπωθή ύπό

τοΰ Hubert Gaeeet de SanterrE εις τήν μελέτην 
του: Mallia, apercu historique, Κρητικά Χρονικά 3, 
1949, 363 έξ.

4 Τοΰ τμήματος τούτου προκαταρκτική δημοσίευσις 
έδόθη διά τοΰ troisieme rapport τοΰ έτους 1942, είς 
τήν σειράν τών IJtudes Cretoises.

5 Τοιαΰται έρευναι ήρχισαν διεξαγόμενοι κατά τά 
τελευταία έτη.
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σπουδαιότητος ήλθον εις φως και ήρευνήθησαν είς την άμεσον γειτονίαν, ώς καί την 
εύρυτέραν ακτίνα τοϋ ανακτόρου.

Καί είς τά Μάλια τό νέον ανακτορον φκοδομήθη κατά την αρχήν τής ΜΜ ΙΙΙΑ

Είκ. δ. Κάτοψις τοΰ νεωτέρου ανακτόρου των Μαλίων καί των λειψάνων του παλαιοτέρου.

εποχής καί είς τό ανακτορον τοΰτο ανήκουν κυρίως τά μέχρι σήμερον διασωζόμενα 
λείψανα (σχέδ. είκ. 5)· άλλ’ οί ανασκαφείς επί μακρόν έΟεώρησαν τά λείψανα ταΰτα 
ώς άνήκοντα είς τό παλαιότερον ανακτορον καί όταν βραδύτερου άνεγνώρισαν την 
πλάνην των έπίστευσαν, ότι τά στοιχεία τοϋ πρώτου ανακτόρου συνεχωνεύθησαν μετά
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τοϋ δευτέρου. Οΰτω απέδωσαν εις την εποχήν τοϋ παλαιού ανακτόρου την νΰν ΰφι- 
σταμένην πρόσοψιν προς την δυτικήν αυλήν, τα συστήματα τών αποθηκών μέ τούς 
συλλεκτήρας, τήν άρχικώς πλατυτέραν, μέ μακράς περιβαλλοΰσας στοάς, κεντρικήν 
αυλήν, πολλά πλακόστρωτα άνακαλυφθέντα αμέσως υπό τά δάπεδα τού νέου ανακτό
ρου κλπ. Έχρονολόγησαν δέ μέ βάσιν τήν έπ'ι τόπου άνευρεθεισαν κεραμεικήν τό πα
λαιόν άνάκτορον από τής αρχής τής MM I μέχρι τού τέλους τής MM III εποχής, 2000- 
1600 π.Χ. Κατ’ ακολουθίαν ήναγκάσθησαν νά δεχθούν, ως ήδη έσημειώθη, ως παλαιο- 
ανακτορικά αντικείμενα τό βασιλικόν ξίφος μέ τήν κρυσταλλίνην λαβήν, τό σκήπτρον 
μορφής λεοπαρδάλεως και πελέκεως, τά ξίφη τού ξιφακροβάτου κλπ., ως άνευρεθέντα 
έπ'ι υποκειμένων πλακόστρωτων δαπέδων ή ως επίσης τά αρχεία τού ιερογλυφικού και 
γραμμικού Α συστήματος κα'ι τά συνοδεΰοντα ταύτα σφραγίσματα1 2. Πάντα όμως τά 
στοιχεία ταύτα ανάγονται εις τήν πρώτην νεοανακτορικήν φάσιν, οπότε, ώς εις τήν 
Κνωσόν και τήν Φαιστόν, άνενεώθη ή μορφή τών ανακτόρων. Και εις τό άνάκτορον 
τών Μαλίων αί δυο τελικά! φάσεις, ΥΜ ΙΑ και ΥΜ ΙΒ κατά Evans, μόλις διαστέλ- 
λονται στρωματογραφικώς, διότι έχρησιμοποιήθησαν, ώς έπ'ι τό πλεΐστον, τά αύτά δά
πεδα. Εμφανείς όμως είναι και ένταΰθα αί έπελθοΰσαι είς τό κτήριον μεταβολα'ι μέ 
προσθήκην διατειχισμάτων, έμφραξιν ή μετατόπισιν θυρών, μετασκευήν δωματίων, 
έγκατάλειψιν χώρων κλπ. Προς στιγμήν ύπετέθη— κα'ι τούτο έγένετο δεκτόν είς τήν 
άνακοίνωσίν μου — ότι ή ζωή τού ανακτόρου τών Μαλίων παρετάθη, ώς και τού 
’Ανακτόρου τής Φαιστού, κα'ι κατά τήν ΥΜ II- ΥΜ ΙΙΙΑΐ κατά Evans περίοδον, κα'ι 
έγένετο δεκτόν ότι κατά τήν περίοδον ταύτην είχε συνεχισθή ή χρησιμοποίησές κερα- 
μεικής παλαιοτέρων ρυθμών. Θά ’ίδωμεν ότι τά νεώτερα δεδομένα έπιβάλίαιυν άνα- 
θεώρησιν τής έκδοχής ταύτης. Περιωρισμένη και ένταΰθα ύπήρξεν ή άνακατάληψις 
μικρού μέρους τού ανακτόρου κατά τήν μετανακτορικήν περίοδον, και τούτο κυρίως 
διά τήν έγκατάστασιν μικρού ιερού3. Ένω, ώς είς τήν Κνωσόν και τήν Φαιστόν, είναι 
ικανά τά λείψανα μετανακτορικών εγκαταστάσεων είς τον περιβάλλοντα τό άνάκτορον 
χώρον4. Είς τήν άνακοίνωσίν κατέ?νηγον είς τό γενικόν συμπέρασμα, προκΰπτον έκ τής 
γοργής άνασκοπήσεως τής συγκριτικής χρονολογίας τών τριών άνακτόρων, ότι ή έξέ- 
λιξις υπήρξε πανταχού άνάλογος καί άκριβώς άντίστοιχος, παρά τάς τοπικάς ή έκ τού 
χαρακτήρος τών άνακτόρων προερχομένας ιδιορρυθμίας, άλλ’ ότι προς πλήρη διασά- 
φησιν τής άπόψεως ταύτης έπεβάλλετο νά συνεχισθούν είς μεγαλυτέραν κλίμακα αί 
στρωματογραφικα! έ'ρευναι και νά μελετηθούν μέ μεγαλυτέραν έπιμέλειαν τά προκύ- 
ψαντα ή τά μέλλοντα νά προκόψουν στοιχεία.

Είς τάς άπόψεις ταύτας, τάς διατυπωθείσας είς τήν άνακοίνωσίν μου, άντεπεξήλθεν

1 Βλ. σ. 6 σημ. 1.
2 Fernand Chapouthier, I,es ecritures rnino- 

ennes au palais de Mallia, Paris 1930, εις τήν σειράν 
τών Etudes Cretoises.

3 Πρόκειται περί τοΰ edifice oblique, διομ. XXIII
1-2, κειμένου είς λοξήν Οέσιν είς τήν ήμιπερίστυλον 
βόρειον αυλήν τοϋ Ανακτόρου. Κατά τήν εποχήν τής 
οίκοδομήσεώς του ή στοά είχεν ήδη καΟαιρεθή, άλλ’ οί 
πρώτοι ανασκαφείς, παρασυρθέντες έκ τοϋ άναχρησι-

μοποιηθέντος υλικού μέ χαρακτά μινωικά τεκτονικά 
σημεία, έθεώρησαν τό οικοδόμημα τούτο άρχικώς ώς 
νεοανακτορικών χρόνοιν: deuxieme rapport, 24 έξ.

4 ’Ιδιαιτέρως σημαντική ύπήρξεν ή άνοικοδόμησις 
κατά τήν περίοδον ταύτην τής εκτεταμένης — μορφής 
έπαύλεως— Οικίας Ε, ’ίσιο; χρησιμοποιηΟείοης ώς κατοι
κίας τοϋ τοπικού άρχοντος: Deshayes et DbssEnnb, 
Exploration des maisons et quartiers d’habitation, 
II, Paris 1960, είς τήν σειράν τών Etudes Cretoises.
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ό δρ. Doro Levi δι’ οξείας κριτικής, είς άρθρον του ΰπδ τίτλον La critica degli 
arclieologi \ Είς τον ισχυρισμόν δτι αί νεώτεραι ερευναι είς την Κνωσόν, αί υπό τοΰ 
Hood κυρίως διεξαχθεΐσαι2, έπεβεβαίωσαν είς τάς γενικάς γραμμάς την διαδοχήν 
τών περιόδων καί φάσεων, ώς καθώρισε ταΰτας ό Evans, άντεπεξήλθε διαμφισβητή- 
σας τά προκύψαντα αποτελέσματα καί πορίσματα, ώς διετυπώθησαν τουλάχιστον ταΰτα 
υπό τοΰ διενεργήσαντος τάς άνασκαφάς. Ή στρωματογραφία είς οικήματα νοτίως τής 
Βασιλικής δδοΰ διαδοχής ΜΜ ΙΑ, MM IB, MM II δεν φαίνεται, λέγει, αποδεικτική, 
άφοΰ ή διάκρισις τών δύο πρώτων βάσει τής έμφανίσεως τών σπειροειδών είς τύ τέ
λος τής πρώτης καί κατά την δευτέραν περίοδον δεν εύσταθεϊ. Σπειροειδή είναι γνω
στά είς την σφραγιστικήν καί τήν κεραμεικήν ήδη είς τήν ΠΜ III φάσιν, ούδ’ είναι 
επίσης αποδεικτική ή έμφάνισις μεταλλικής μορφής ώοκελΰφων αγγείων καί τοΰ σχή
ματος τών ώοθηκών διά τήν MM ΙΒ, άφοΰ τοιαΰτα είναι γνωστά ήδη από τής ΙΙΜ II 
καί ΠΚ II, τά δέ μεταλλικοΰ σχήματος αγγεία έκτείνονται είς πολλάς διαδοχικός 
περιόδους κατά τήν ομολογίαν αύτοΰ τοΰ Evans, ενώ κυρίως φθάνουν είς μεγάλην 
ακμήν καί ποικιλίαν κατά τήν φάσιν τής 'Αγίας Φωτεινής είς τήν Φαιστόν. Αί γενικαί 
δμως αΰται παρατηρήσεις τοΰ δρ. Levi ούδέν στοιχεΐον άφαιροΰν ώς προς τήν δια
στολήν τής κεραμεικής τών σαφώς διαχωριζομένων στρωμάτων τής Κνωσοΰ· ή πε
ρίοδος τής 'Αγίας Φωτεινής είναι ακριβώς αντίστοιχος καί μέ τά αυτά γενικά χαρα
κτηριστικά με τήν φάσιν MM ΙΒ τής Κνωσοΰ καί οΰτε τά μεταλλικοΰ σχήματος αγγεία 
οΰτε τά ακιδωτά barbotine οΰτε αί ώοθήκαι άλλων περιόδων είναι ακριβώς αντί
στοιχα ή ομοίως χαρακτηριστικά. Διαμφισβητεΐ επίσης δ δρ. Levi τό βάσιμον μιας 
απολύτου χρονολογίας τοΰ στρώματος ΜΜ ΙΒ τής Κνωσοΰ βάσει τών συνήθων είς 
τήν κεραμεικήν τής φάσεως ταύτης τοξοστοιχιών, στενώς άντιστοιχουσών προς τάς επί 
τών μεταλλικών αγγείων τοΰ θησαυροΰ τής Tod 3, δστις ανήκει είς τήν αρχήν τής 
12ης δυναστείας, διότι τοιαΰται τοξοστοιχίαι υπάρχουν είς αγγεία τής κατηγορίας τής 
'Αγίας Φωτεινής «primissima fase palaziale» καί έξακολουθοΰν νά χρησιμοποιώνται 
καί είς τάς ακολούθους παλαιοανακτορικάς φάσεις. Άλλα καί ένταΰθα δέον νά παρα- 
τηρήση τις δτι ακριβώς ή φάσις τής 'Αγίας Φωτεινής είναι ή αντίστοιχος τής ΜΜ ΙΒ, 
ήτις επίσης είναι primissima fase palaziale είς τήν Κνωσόν, διότι ούχί δρθώς δ 
Evans καί οί τούτον άκολουθήσαντες έχαρακτήρισε τήν φάσιν ΜΜ ΙΑ πα?αχιοανακτο- 
ρικήν, ενώ είναι ή τελευταία προανακτορική, γνωστή εκ λειψάνων οικιών υπό τάς πα- 
λαιοανακτορικάς αύλάς ή υπό τά δάπεδα τοΰ παλαιοτέρου ανακτόρου4. Ή απόλυτος

1 Doro Levi, La critica degli archeologi, La 
parola del passato, τεΰχ. 96, 161 έξ. Ή κυρία βά- 
σις τής παρούσης μελέτης έστηρίχθη είς τήν ανασκευήν 
τής κριτικής ταΰτης τοΰ δρ. LEVI. Ή άναγνώρισις τής 
όντως μοναδικής συμβολής τοΰ σοφοΰ ίταλοΰ έρευνητοϋ 
περί τήν έπίλυσιν τών μάλλον σημαντικών προβλημά
των, τών σχετιζομένων μέ τήν γέννησιν, έξέλιξιν καί 
χρονολόγησιν τοΰ κρητομυκηναϊκοϋ πολιτισμού έκ μέ
ρους πάντων τών συναδέλφων αρχαιολόγων, ιδιαιτέρως 
δέ τοΰ υποφαινομένου, δστις άλλως συνδέεται πρός

τούτον δι’ αρρήκτου στενής φιλίας, δέν έ'ρχεται είς 
άντίθεσιν πρός μίαν εΰρυτέραν συζήτησιν τών καθ’ έ- 
καστα προβλημάτων, τήν οποίαν άλλως ό άνασκαφεΰς 
τής Φαιστού καί έπεζήτησεν, ϊνα ουιω καταστή εφικτή 
ή τελική τών προβλημάτων τούτων έπίλυσις.

2 Βλ. σ. 10 σημ. 1.
3 Le tresor deTod, Documents de l’lnstitut Fran- 

^ais d’archeologie orientale du Caire, XI, 1953.
4 Βλ. σ. 4 σημ. 1.
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χρονολύγησις κεραμεικής στράιματος ύπερκειμένου τοΰ MM ΙΒ, στρώματος τό όποιον 
φαίνεται αντίστοιχον με τό στρώμα MM ΙΙΒ τοΰ Evans, δι’ ενός σκαραβαίου τής 12ης 
δυναστείας ή τής αρχής τής 13ης είναι βεβαίως, ώς θέλει ό δρ. Levi, αρκούντως αό
ριστος1, αποκτά όμως ιδιαιτέραν σημασίαν όταν ή άνεύρεσις τοΰ σκαραβαίου τούτου 
εις στρώμα MM ΙΙΒ συνδυασθή μέ άνεύρεσιν άλλου σκαραβαίου τής άρχομένης 12ης 
δυναστείας είς στρώμα ΜΜ ΙΑ, τοΰ τέλους τής προανακτορικής περιόδου, εις ένα τών 
τάφων τής Λεβήνος2- ό πρώτος σκαραβαίος τότε προσδιορίζεται άκριβέστερον ώς 
άνήκων πράγματι είς τό τέλος τής 12ης ή την αρχήν τής 13ης δυναστείας.'Οπωσδήποτε 
αδυνατώ νά κατανόησα) πώς βάσει τών παρατηρήσεων τοΰ δρ. Levi δύναται να άμφι- 
σβητηθή ή ακρίβεια τής διαπιστωθείσης στρωματογραφίας τών τριών περιόδων μέ 
κεραμεικήν αντίστοιχον εκείνης, την οποίαν ό Evans καθώρισεν ώς άνήκουσαν είς 
τρεις διαδοχικός φάσεις. "Αλλως ή αυτή στρωματογραφία, ώς θά ίδωμεν, παρατη- 
ρεϊται καί είς τήν Φαιστόν.

Είναι αληθές ότι εν σαφώς διαχωριζόμενον στρώμα βάσει τής κεραμεικής, ή 
οποία υπό τοΰ Evans έχαρακτηρίσθη ώς ΓΙΜ III, δέν άνευρέθη μέχρι τής ώρας είς 
τήν Κνωσόν, ότι άντιθέτως αληθεύει ότι ή φάσις ΜΜ ΙΑ φαίνεται εκεί μακράς διάρ
κειας καί 0ά ήτο ευχερές νά παρακολουθήση τις είς ταύτην μίαν ρυθμολογικήν έξέλι- 
λιξιν, διαστέλλων οΰτω πρώιμον καί υστέραν φάσιν1 2 3. Ή σκέψις ότι ή ΜΜ ΙΑ τής 
Κεντρικής Κρήτης θά ήτο αντίστοιχος τής ΓΙΜ III τής ’Ανατολικής Κρήτης, ήτις εκεί 
τόσον σαφώς διαστέλλεται, έρχεται αυτομάτως είς τον νοΰν καί πολλοί νεώτεροι έρευ- 
νηταί ΰπεστήριξαν τήν άποψιν ταύτην, ώς τελευταίως ό δρ. Αλέξιου4, ενώ άλλοι, ώς 
ό δρ. Ζωιις5, άντετάχθησαν. Τελευταίως ό δρ. Warren έζήτησε νά διευκρινήση τό 
θέμα τοΰτο τής σχέσεως τών δύο περιόδων είς τήν Κεντρικήν καί τήν ’Ανατολικήν 
Κρήτην, έπ ευκαιρία μελέτης του άφορώσης είς τήν έξέλιξιν τών λίθινων αγγείων 
κατά τήν πρωτομινωικήν περίοδον*. ΕδέχΘη ότι ή ΓΤΜ III κεραμεική φάσις έκρά- 
τησεν είς τήν Ανατολικήν Κρήτην πολύ περισσότερον, ένφ άντιθέτως ή ΜΜ ΙΑ ένε- 
φανίσθη πολύ πρωιμώτερον είς τήν Κεντρικήν. Τοΰτο ερμηνεύει τήνέμφάνισιν ΠΜ III 
αγγείων είς τήν Κρήτην είς ΜΜ ΙΑ σύνολα, όχι όμως τοΰ τέλους τής περιόδου, διότι 
κατά τήν λήγουσαν ταύτην περίοδον καί είς τήν Ανατολικήν Κρήτην είχεν επικρατήσει 
ό ΜΜ ΙΑ κεραμεικός ρυθμός. Πράγματι είς τήν ’Ανατολικήν Κρήτην παρηκολουθήθη 
ή διαδοχή ΠΜ III καί ΜΜ ΙΑ είς τήν Βασιλικήν, όπου εμφανίζεται ό εντελώς πρώιμος

1 Καίτοι τήν αποδέχεται καί τήν χρησιμοποιεί είς 
τήν μελέτην του: La varieta della primitiva ceramica 
cretese, Studi in onore di Luisa Banti, Roma 1965, 
223 έξ. έν σημ. 19 τής σ. 233 διά τον προσδιορισμόν 
τής απολύτου χρονολογίας όχι πρό τοΰ 1700 π.Χ. διά 
τό στρώμα ΜΜ ΙΙΒ τής άνασκαφής Hood, κατά τόν 
αιγυπτιολόγον Η. Stock.

2 Στυλ. Αλέξιου, Οί πρωτομινωικοί τάφοι τής Λε
βήνος καί ή έξέλιξις τών προανακτορικών ρυθμών,
Πεπραγμένα τοΰ A' Διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου,
τόμ. A' Κρητικά Χρονικά 15-16, 1961-1962, 88 εξ., 
Ιδία σ. 91.

3 Βλ.σχετικώς HooD,Stratigr. Excavations etc.,93.
4 Στυλ.Αλέξιου, έ.ά. 90 έξ.
5 Αντ. ΖΩΗ, Φαιστιακά, ΑΕ 1965, 27 έξ. Ant. Zoes, 

Der Kamares-Stil. Werden und Wesen, Inau
gural-Dissertation, Tubingen 1968. Τοΰ αύτοΰ, 
Υπάρχει ΠΜ εποχή ; Πεπραγμένα τοΰ Β' Διεθνούς 
Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, τόμ. Α', Άθήναι 1967, 
141 έξ.

6 Peter Warren, The First Minoan Stone Vas
es and Early Minoan Chronology, Κρητικά Χρο
νικά 19, 1965, 7 κέξ.
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καμαραϊκός ρυθμός δλως ιδιόμορφος και ώς συνέχεια τοΰ έξειλιγμένου ΠΜ III ρυ
θμού Βασιλικής1, ή αυτή δέ διαδοχή διεπιστώθη τελευταίως εις στρωματογραφικάς 
έρευνας υπό τινα δωμάτια τοΰ ανακτόρου τής Ζάκρου2. Ή διασταΰρωσις τών δύο 
φάσεων εις τάς περιοχάς τής ’Ανατολικής και τής Κεντρικής Κρήτης δικαιολογεί την 
χρησιμοποίησιν όμοιων τινών βασικών θεμάτων, ώς τής σπείρας·

Ή κριτική τοΰ δρ. Levi στρέφεται ιδιαζόντως οξεία κατά τών ερμηνειών, αΐτινες 
έδόθησαν ύπ’ έμοΰ σχετικώς μέ τον χαρακτηρισμόν και τήν διαδοχήν τών παλαιοτέρων 
περιόδων έξελίξεως τοΰ πολιτισμού εις τήν Κρήτην, περιληπτικώς διατυπωθεΐσαι εις 
τήν ενώπιον τοΰ Α' Διεθνοΰς Κρητο?ιογικοΰ Συνεδρίου γενομένην άνακοίνωσιν3. Τα 
νεολιθικά στρώματα τής Φαιστοΰ, λέγει, δεν αντιπροσωπεύουν μόνον τήν τελευταίαν 
φάσιν έξελίξεως, ώς αύτη διαγράφεται εις τήν νεολιθικήν Κνωσόν, άφοΰ υπάρχουν εις 
τήν Φαιστόν δείγματα αντιστοιχούντο ακόμη καί εις τάς φάσεις τής παλαιοτέρας νεο
λιθικής κεραμεικής τής Κνωσού. Τούτο όμως θά έσήμαινεν ότι και εις τήν Φαιστόν ή 
διάρκεια θά ήτο μακροτάτη, οϊα άπεδείχθη διά τών νεωτέρων άνασκαφικών έρευνών 
τού John Evans υπό τήν κεντρικήν αυλήν τού ’Ανακτόρου τής Κνωσού4· Έκεΐ τά 
παλαιότερα στρώματα ανάγονται εις τήν 6ηνπ·Χ. χιλιετηρίδα, άν μή παλαιότερον. Πώς 
λοιπόν ό δρ. Levi έθεώρησε τήν νεολιθικήν έποχήν τής Φαιστού ώς βραχείας διάρ
κειας, χαρακτηρίσας μάλιστα ταύτην ύπονεολιθικήν καί τουλάχιστον ώς προς τήν δευ- 
τέραν αυτής φάσιν χαλκολιθικήν5; Καί διατί τά κύρια χαρακτηριστικά ταύτης αντι
στοιχούν μέ εκείνα, τά όποια αλλαχού απαντούν κυρίως εις τήν τελευταίαν νεολιθικήν 
περίοδον, ώς λ.χ. διακοσμήσεις διά τού στιλβωτήρος, αγγεία πρόδρομα τών ρυθμών 
Βασιλικής, Πύργου καί 'Αγίου Όνουφρίου, κτενιστή κεραμεική, οϊα λ.χ. άπαντα εις τό 
σπήλαιον τής Είλειθυίας6; "Οτι απαντούν ολίγα δείγματα παλαιοτέρας χαράκτης νεο
λιθικής κεραμεικής, τούτο απλώς άποδεικνύει τήν ΰπαρξιν εις τάς βαθυτέραζ έπιχώσεις 
λειψάνων έκ διατεταραγμένων στρωμάτων παλαιοτέρων περιόδων. Είναι δέ έντελώς 
φυσικόν εις τήν αμέσως προηγηθεΐσαν τών παλαιοτέρων φάσεων τού προανακτορικού 
μινωικού πολιτισμού περίοδον νά απαντούν πρόδρομοι ρυθμοί τών κατόπιν έξελιχθέν- 
των- έκ τούτου άλλως καί ό χαρακτηρισμός τής περιόδου ταύτης ώς ΰπονεολιθικής. 
Μέ τον αυτόν άλλως όρον θά έχαρακτήριζέ τις καί τήν αρχικήνπροανακτορικήν μινωι- 
κήν φάσιν, λόγφ τής ίσχυράς έπιβιώσεως νεολιθικών στοιχείων. Εις τήν πρώτην περί- 
πτωσιν ή φάσις θά ήτο ύπονεολιθική εντός νεολιθικού πλαισίου, εις τήν δευτέραν οπο

ί Pendeebury, Archaeol of Crete, 101 καί 111.
2 N. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Αί άνασκαφαί τοΰ ‘Ανακτόρου Ζά

κρου, ΠΑΕ 1965, 190 έξ. πίν. 233 β, 234 α, β.
3 Doro Levi, La critica degli archeologi, 166 έξ.
4 J. D. Evans, Excavations in the Neolithic 

Mound of Knossos, 1958-1960, Bulletin of the Uni
versity of London, N. 4, 1964, 34 έξ. Τοΰ α ύ t ο ΰ, 
Excavations in the Neolithic Settlement of Knos
sos, 1957-1960, Pt. 1, BSA 59, 1964, 132 έξ.

5 Διά τόν προκεχωρημένον ύπονεολιθικόν χαλκολι- 
θικόν χαρακτήρα τών βα&υτέρων στρωμάτων τής Φαι
στού βλ. τάς τελευταίας μελετάς τοΰ δρ. Levi : Gli 
scavi di Festos e la cronologia minoica, 218 έξ.

The Recent Excavations at Phaistos, 4 έξ. La va- 
rieta della primitiva ceramica cretese, 233 έξ. καί 
ιδία Le cretule di Festos, Annuario N.S. 19-20, 
1957-1958, 181 έξ. Ό δρ. Levi διέκρινε σαφώς δύο 
διαδοχικός νεολιθικός περιόδους, άλλ’ ακόμη καί τήν 
παλαιοτέραν χαρακτηρίζει ώς ύπονεολιθικήν, δοθέντος 
ότι σχεδόν εις τά έφαπτόμενα μέ τόν βράχον στρώματα 
παρετηρήθη κεραμεική μέ έπένθετον πολύχρωμον δια- 
κόσμησιν, τήν οποίαν θεωρεί ώς άμεσον πρόδρομον 
τής καμαραϊκής.

6 ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, Άνασκαφή σπηλαίου Είλειθυίας, 
ΠΑΕ 1930, 91 έξ.
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νεολιθική εντός τοΰ μινωικοϋ πλαισίου1. Δεν θεωρώ όμως αυταπόδεικτον ότι ή είς 
την ύπονεολιθικήν κεραμεικήν τής Φαιστού παρατηρηθεϊσα πολυχρωμία δι έπενθέτων 
εξίτηλων χρωμάτων επί τής έστιλβωμένης επιφάνειας έπεβίωσεν εϊς τον πολύχρωμον 
καμαραϊκόν ρυθμόν, σαφώς διαφόρου τεχνικής, άφοΰ μάλιστα μεσολαβούν περίοδοι 
μέ κεραμεικήν ούδεμίαν έμφανίζουσαν πολυχρωμίαν1 2·

Διαμφισβητεΐ περαιτέρω ό δρ. Levi τό βάσιμον τοΰ ισχυρισμού μου, ότι υπό τήν 
κατωτάτην παλαιοανακτορικών χρόνων πλακόστρωτον αυλήν άνευρέθησαν λείψανα 
άνήκοντα πράγματι είς δύο περιόδους, μίαν χαρακτηρίζομενην διά κεραμεικής τών 
ρυθ μών 'Αγίου Όνουφρίου καί Πύργου καί άλλην ακολουθούσαν με κεραμεικήν πρό
δρομον τής καμαραϊκής, τού τύπου τής λεγομένης Messara Kultur ή τής κεραμεικής 
τύπου Πατρικίες. Αί δύο αύται περίοδοι θά άντεστοίχουν ή μέν πρώτη προς τήν 
ΠΜ I φάσιν τού Evans, ή δέ δεύτερα προς τήν ΠΜ III - ΜΜ ΙΑ, αποτελούσαν, ώς 
έλέχθη, μίαν οΰσιαστικώς φάσιν έξελίξεως, ίσως όχι βραχείας διαρκείας. Μία τοιαύτη 
παραδοχή θά ήτο άκρως αντίθετος προς τήν άποψίν του περί τής μεταβατικού χαρα- 
κτήρος καί σαφώς συντόμου χρονικής διαρκείας προανακτορικής φάσεως3. ’Αναγνωρί
ζει πράγματι ότι ή φάσις αύτη αποτελεί οΰσιαστικώς ένα μικρόν συνεκτικόν κρίκον τής 
συνεχούς έξελίξεως από τού νεολιθικού είς τον παλαιοανακτορικόν πολιτισμόν. Αί προ- 
δρομικαί μορφαί αί παρατηρούμενοι κατά τήν ύπονεολιθικήν - χαλκολιθικήν περίοδον 
αναπτύσσονται κατά τήν μεταβατικήν ταύτην φάσιν είς ρυθμούς οιοι ό τού Πύργου, 
τού Άγ. Όνουφρίου, τοΰ 'Αγ. Νικολάου, τής Λεβήνος, τής Βασιλικής, τών πρωίμων 
ακιδωτών (barbotine) κλπ., τών οποίων τήν περαιτέρω έξέλιξιν, ώς καί τής έπενθέτου 
πολυχρωμίας τών ύπονεολιθικών χρόνων, παρακολουθούμεν κατά τούς παλαιοανακτο- 
ρικούς μινωικούς χρόνους. Αί λεγόμεναι φάσεις I καί II οΰσιαστικώς αποτελούν μίαν 
καί τήν αΰτήν περίοδον καί ή ΠΜ III μετά τής ΜΜ ΙΑ οΰσιαστικώς αποτελούν τήν 
αρχικήν φάσιν τής πα?ιαιοανακτορικής εποχής4. Παρά ταύτα αΰτός ούτος ό δρ. Levi

1 Τόν χαρακτηρισμόν «ΰπονεολιθική» διά τήν πρώ- 
την φάσιν Πύργου - 'Αγ. Όνουφρίου έδωσεν αυτός ό δρ- 
LEVI, βλ. Annuario ε.ά. 178. "Ισως δμως πράγματι ή 
χρησιμοποίησις τού αυτού δρου «ύπονεολιθικός» διά δύο 
σαφώς διακρινομένας περιόδους, ενώ είναι σύμφωνος 
μέ τήν προδρομικήν έμφάνισιν στοιχείων μινωικών ρυ
θμών και μέ τήν ισχυρόν έπιβίωσιν νεολιθικών στοι
χείων, δημιουργεί ποιάν τινα σύγχυσιν καί θά ήτο ορ
θόν νά άποφεύγηται.

2 Ή τεχνική αΰτη, γνωστή καί έξ άλλων νεολιθικών 
περιοχών τής Ελλάδος, εκεί εμφανιζόμενη ώ; crusted 
neolithic ceramic, είναι κατά βάσιν πολύ διάφορος 
τής τεχνικής είς τήν πολύχρωμον καμαραϊκήν κεραμει- 
κήν καί θά ήτο δυσκόλως παραδεκτόν οτι άνεβίωσεν 
ύπό τήν μορφήν τής τελευταίας μετά παρέλευσιν αιώ
νων, κατά τήν διάρκειαν τών οποίων ουδόλως εμφανί
ζεται. Ή crusted neolithic αποτελεί τήν τελευταίαν 
φάσιν τής έξελίξεως τής νεολιθικής κεραμεικής είς τήν 
ήπειρωτικήν 'Ελλάδα καί πιθανώς αντιστοιχεί χρονι- 
κώς μέ τήν ύπονεολιθικήν περίοδον τής Φαιστού.

3 Τά συμπεράσματα τού δρ. Levi περί τής κατ’ αυ

τόν μεταβατικού χαρακτήρος προανακτορικής περιόδου, 
βραχείας διαρκείας, διετυπώθησαν συγκεφαλαιωτι
κούς κυρίως είς τό άρθρον του L’archivio di cretule 
a Festos, Annuario N.S. 19-20, 1957-1958, 178 έξ. 
καί είς τρία αυτού μελετήματα: Per una nuova classi· 
ficazione etc., 116 έξ. Gli scavi di Festos e la cro- 
nologia minoica, 218 έξ. καί Sul termine «antico- 
minoico», La parola del passato, τεϋχ. 90, 1963, 
176 έξ. Τό τελευταΐον έγράφη πρός ανασκευήν τών 
διατυπωθεισών ύπό τού J. DeshayES επιφυλάξεων είς 
τό άρθρον του A propos du Minoen Ancien, BCH 
86, 1962, 543 έξ.

4 Ό DeshayES, έ'.ά., ενώ συνεφυινησε κατ’ αρχήν 
πρός τάς δύο τελευταίας βεβαιώσεις, δέν παραδέχε
ται τόν χαρακτήρα τής περιόδου ταύτης ώς μεταβατι
κής, κατ’ ουσίαν συνεχιζούσης τήν νεολιθικήν καί ου- 
τω σχετικώς βραχείας, καί τούτο διότι αί άντιστοιχίαι 
μέ τόν Έλλαδικόν, Κυκλαδικόν, Τρωικόν καί γενικώτε- 
ρον τόν τής Άνατολίας κύκλον δεικνύουν πολύ μακράν 
έξέλιξιν, ή τις είς τούς κύκλους τούτους σαφώς διαχω
ρίζεται είς διαδοχικός περιόδους. Τήν φάσιν 'Αγίου
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σαφώς όμιλεΐ κεχωρισμένως περί οικημάτων υπό τό πλακόστρωτον τής κάτω δυτικής 
αυλής με κεραμεικήν 'Αγίου Όνουφρίου- Πύργου και περί λειψάνων, ασαφών βε
βαίως, λόγω τής έπελθούσης έκ τής διαστρώσεως τής αυλής διαταράξεως, μέ κεραμει- 
κήν τοΰ τύπου Messara Kultur- Patrikies1. ’Άλλα οικοδομικά ?ιεόψανα τής αυτής φά- 
σεως μέ την αυτήν χαρακτηριστικήν κεραμεικήν άνεγνωρίσθησαν υπό τά δάπεδα τοΰ 
υπό τοΰ Levi άνασκαφέντος κατωτέρου παλαιοανακτορικοΰ κτηρίου καί υπό τάς 
παλαιοανακτορικάς οικίας τής άνω δυτικής αυλής καί ύπ’ αυτό τό π?.ακόστρωτον τής

Όνουφρίου-Πύργου-Βασιλικής κηλιδωτών θεωρεί ένι- 
αίαν καί αντίστοιχον πρός την πρώτην φάσιν τοΰ 
Πρωτοχαλκοϋ πολιτισμοί) (ΠΕ II καί ΠΚ II), ένφ την 
τελευταίαν ύπονεολιθικήν τής Κρήτης θεωρεί αντίστοι
χον μέ την πρώτην φάσιν τοΰ πρωτοχαλκοϋ πολιτισμού 
(ΠΕΙ καί ΠΚ I). Πρβ. DeshayEs, έ.ά. 546 έξ. Όμως 
ό ’ίδιος αναγνωρίζει αντιστοιχίας αγγείων τοΰ ρυθμού 
Πύργου καί 'Αγίου Όνουφρίου μέ πρώιμα τής Τροίας 
(Τροίας I ή αρχής τής II) καί τής Θερμής Λέσβου; 
αυτόθι σ. 552· αί βαμματοδόχαι τής Κρήτης αντιστοι
χούν μέ τάς παλαιοτέρας τής ΠΕ II, αυτόθι σ. 553. 
Εκτείνει τήν διάρκειαν τής ΠΜ περιόδου μέχρι τής 
Τροίας IV καί τήν αρχήν τής ΠΕ III περιόδου, παρα
δεχόμενος οΰτω μακράν διάρκειαν μέχρι τοΰ τέλους τής 
2ας χιλιετηρίδος. Τήν φάσιν ΠΜ ΙΙΙ-ΜΜ ΙΑ δέχεται ιός 
παλαιοανακτορικήν, αν άνήκη εις τήν αρχήν τής 2ας 
χιλιετηρίδος , αυτόθι σ. 555. Ύπεγράμμισε τά βασικά 
χαρακτηριστικά τής κατ’ αυτόν πρωτοχαλκής περιό
δου, πολύ διάφορα των νεολιθικών: μέταλλον, νέα άν- 
τίληψις κεραμεικών ρυθμών, ανυπαρξία ειδώλων, έμφά- 
νισις πόλειον καί τειχίσεων, θολωτοί τάφοι, διάφορα 
ταφικά έθιμα, ως εξαγνισμός διάπυρος, μορφή but and 
ben αρχιτεκτονικής—δχι όρθώς θεωρηθεϊσα ως νεολι
θική—, ταφικά περιφράγματα, σφραγίσματα καί σφρα
γίδες. Εις τήν έπομένην φάσιν πολλά συνεχίζονται 
καί πολλά νέα είσάγονται, άλλ’ ή μεγάλη τομή είναι 
ή έμφάνισις τοΰ μεσοελλαδικοϋ πολιτισμού, δστις 
κατά τον DeshayEs άνέκοψε τήν περαιτέρω έξέλιξιν 
τοΰ πρωτοχαλκοϋ πολιτισμού μέχρι τής έμφανίσεως 
τού υστεροελλαδικού, οπότε υπάρχει μερική άναβίω- 
σις τών παλαιών μορφών. Οϋτω παρουσιάζει οϋτος 
ώς Ιστορικήν ύπόθεσιν τήν είσοδον τών ελληνικών 
στοιχείων κατά τήν αρχήν τής πρωτοχαλκής περιό
δου, τήν παρεμβολήν τής λουβιτικής εισβολής καί τήν 
περαιτέρω συνέχισιν τού ελληνικού στοιχείου έκμινωι- 
σθέντος έν μέρει κατά τήν υστεροελλαδικήν ή μυκη
ναϊκήν περίοδον, αυτόθι σ. 564-565. Τά λοιπά περί 
τοΰ σημείου έκκινήσεως, τοΰ χρόνου καί τής πορείας 
μέσφ τής Άνατολίας έπροτάθησαν παρ’ αυτού ώς 
άπλή έργαζομένη ύπόθεσις.

1 Διά τά προανακτορικά κτήρια υπό τήν κάτω Δυτι
κήν αυλήν όΙ,Ενι έπραγματεύθη κυρίως έν Annuario 
N.S. 19-20, 1957-58, σ. 167 έξ. Περί τής εις τά θε
μέλια τών κτηρίων τής κατά Levi α' φάσεως εις

τό κατώτατον επίπεδον τού ΝΔ. τομέως κεραμεικής 
ΜΜΙΑ βλ. Enrica Fiandra, I periodi struttivi del 
primo palazzo di Festos, Πεπραγμένα τού A' Διε
θνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, Κρητικά Χρονικά 
15-16, 1961-1962, 112 έξ., πίν. ΙΘ' κσί Κ'. 'Υπό τό 
πλακόστρωτον τής κάτω δυτικής αυλής κεραμεική τύ
που Πατρικιές, μέ χαρακτηριστικός μικράς τεϊοδόχας, 
Levi, Annuario N.S. 19 - 20, 1957 -1958, 173 - 175, 
ε’ικ. 353-354' βλ. καί Bonacasa Patrikies, Annua
rio N.S. 29-30, 1967- 1968, 13. ’Υπό τάς γεωμετρι
κός οικίας τής κάτω δυτικής αυλής καί προφανώς ΰπό 
τό πλακόστρωτον ταύτης άνεκαλύφθησαν κατά τάς βα- 
θείας δοκιμάς τάς γενομένας υπό τοΰ δρ. Levi λεί
ψανα οικημάτων προανακτορικών, συνοδευόμενα μέ χα
ρακτηριστικήν κεραμεικήν τύπου Patrikies-Messara 
Kultur, Levi, Annuario N.S. 23 - 24, 1961 - 1962, 
404-405. Ούχί όρθώς βεβαίως χαρακτηρίζει τινά τών 
άνευρεθέντων δειγμάτων πολυχριόμου κεραμεικής ώς 
«proprio del momento iniziale di vita dei palaz- 
zi», αφού εΰρέθησαν μετά τών άλλων άναμφιβόλως 
προανακτορικών υπό τό πλακόστρωτον ε’ις κοίλωμα 
τοΰ μαλακού βράχου, υπό τό γεωμετρικόν δωμάτιον R®. 
’Επίσης υπό τό γεωμετρικόν δωμάτιον CC τά βαθύ
τερα οικοδομικά στρώματα απέδωσαν κεραμεικήν χαρα
κτηριστικήν τής προανακτορικής ΜΜ ΙΑ φάσεως (αυ
τόθι 428, είκ. 79-80) καί υπό τό ετι βαθύτερον δάπεδον 
κεραμεικήν τής κατηγορίας 'Αγίου Όνουφρίου. Τέλος 
υπό τό γεωμετρικόν δωμάτιον ΑΑ τά άναφανέντα εις τό 
κατώτατον στρώμα λείψανα οικήματος θά ήδύναντο νά 
θεωρηθούν ώς άνήκοντα επίσης εις τήν τελευταίαν 
προανακτορικήν φάσιν, άν κρίνε; τις τουλάχιστον από 
τήν δημοσιευομένην λοπάδα μέ τούς ομοκέντρους κύ
κλους καί κοκκίδας, ΜΜ ΙΑ χρόνων, αυτόθι σ. 435- 
436, είκ. 99, σ. 440. Εις τήν τελευταίαν ταύτην περί- 
πτωσιν τό πλακόστρωτον τής αύλής κατεστράφη κατά 
τήν ίσοπέδωσιν πρός κατασκευήν τής γεοιμετρικής οι
κίας. Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι τά μινωικά ύπό τάς 
γεωμετρικός οικίας τής κάτω δυτικής αύλής λείψανα 
είναι άπαντα προανακτορικιδν χρόνων, αφού μάλιστα 
αμέσως πρό τής προσόψεοις θά ήτο αδύνατον νά είχον 
οίκοδομηθή επί τού πλακοστρώτου τής αυλής οίκίαι 
κατά τήν παλαιοανακτορικήν περίοδον. Αί οίκίαι τού 
άνω επιπέδου εύρίσκονται πάσαι πέρα τού όρΐου τής 
δυτικής πλακοστρώτου αύλής.
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τελευταίας ταΰτης, προ τής προσόψεως τοΰ παλαιού ανακτόρου1. Αυτός ό Perkier 

ώμίλησε περί λειψάνων κτηρίων, ασφαλώς προανακτορικών, τά όποια άπεκαλύφθη- 
σαν υπό δωμάτια όπισθεν τής δυτικής προσόψεως καί εντός των οποίων άνευρέθη 
χαρακτηριστική κεραμεική τοΰ τύπου Messara Kultur - Patrikies2. Φυσικά σχεδόν 
πανταχοΰ τά λείψανα ταΰτα έξ αιτίας τών γενομένων ίσοπεδώσεων διά την κατα
σκευήν τοΰ παλαιοΰ ανακτόρου και τήν π?αχκόστρωσιν τών αυλών άπεκόπησαν κατά 
τό πλεΐστον καί, όπου διεσώθησαν, διετηρήθησαν τά κτήρια είς πολύ χαμηλόν

1 Λείψανα καί κεραμεική τών προανακτορικών φά
σεων άνεκαλύφθησαν υπό τά δωμάτια τοΰ κάτω έπιπε- 
δου, τά όπισθεν τής ύπό τοΰ Levi άποκαλυφθείσης 
πρυσόψεως έξ ορθοστατών, ύπό τό οικοδομικόν στρώμα, 
τό ύπ* αύτοΰ χαρακτηριζόμενοι' ώς άνήκον εις τήν 
πριύτην παλαιοανακτορικήν φάσιν (βλ. σχέδια εϊκ. 1 
καί 2), Προανακτορικόν κτήριον ολίγον λοξόν ύπό τό 
κατώτερον οικοδομικόν στρώμα τοΰ δωμ. ΧΧΧΧΙΧ, 
άναχρησιμοποιηθέν, ώς πιστεύει ό άνασκαφεύς, ώςύπό- 
γειον, βλ. Levi, Bollettino 1952, 9, 1953, 8. Τούτο 
δικαιολογεί τήν παρουσίαν κεραμεικής λίαν πρωίμου 
τύπου Patrikies ώς π.χ. τής τεϊοδόχης, Bollettino 
1953, πίν. Ila. Ή κεραμεική τής πληρώσεως τοΰ πα- 
λαιοτέρου τούτου κτηρίου είναι ή αρχική ΜΜ, μεταξύ 
τής όποιας χαρακτηριστικόν τό κολουροκωνικόν πο- 
τήριον μέ ρόμβους τοΰ πίν. III, 2. Ή άναχρησιμο- 
ποίησις ώς ύπογείου δέν είναι βεβαία : ή κατερχομένη 
κλιμακίς, ελλιπής εύρεθεΐσα, ίσως ανήκει είς τό προ
ανακτορικόν κτήριον. Χαρακτηριστικοί είναι οί τόνοι 
τοΰ ιώδους καί καστανού ερυθρού τής πολυχρώμου 
κεραμεικής. Μία δοκιμή ύπό τά δωμάτια LVII καί 
LVIIA τής προσόψεως έδωσεν έν στρώμα πληρώ
σεως μέ χαρακτηριστικήν κεραμεικήν πρωίμου πολυ
χρωμίας, κατά τήν περιγραφήν MM ΙΒ καί ΜΜ ΙΑ, 
άνάλογον τοΰ ύπό τό δωμ. ΧΧΧΧΙΧ στρώματος· 
έπικαθημένου είς στρώμα μέ κεραμεικήν Αγίου Όνου, 
φρίου καί ύπονεολιθικήν, Levi, Bollettino 1955 153- 

Ή στρωματογραφική ερευνά ύπό τάς οικίας τοΰ δυ- 
τικοΰ κρασπέδου τής άνω δυτικής αυλής άπέδωσεν ανά
λογα αποτελέσματα (βλ. σχέδ. είκ. 2), Levi, Annuario 
N.S. 27 - 28, 1965-1966, 363' ύπό τά δάπεδα, κάτω τοΰ 
στρώματος προπαρασκευής τούτων, προανακτορική κα
μαραϊκή κεραμεική επί πατητών δαπέδων καί ύπό 
ταΰτα, παρά τόν βράχον, στρώματα χαλκολιθικής ύπο- 
νεολιθικής περιόδου. Αί δοκιμαί αί γενόμεναι ύπό τήν 
δυτικήν αυλήν τοΰ άνω επιπέδου, τήν έκτεινομένην πρό 
τής προσόψεως τοΰ ύπό τοΰ PERNIER άνασκαφέντος 
τμήματος τοΰ παλαιοΰ ανακτόρου, απέδειξαν επίσης τήν 
ΰπαρξιν προανακτορικών κτηρίων μέ προανακτορικήν 
κεραμεικήν καί ύπό ταΰτα τήν ΰπαρξιν στρώματος έτι 
παλαιοτέρου μέ χαρακτηριστικήν κεραμεικήν Αγίου 
Όνουφριου-Πύργου : βλ. PERNIER, Festos I, 124' δο
κιμαστική σκαφή πρό τής προεξεχούσης προσόψεως 
τών ορθοστατών έ'ξω τοΰ δωματίου XII άπεκάλυψε 
παλαιότερον πλακόστρωτον ύπό τό όποιον στρώμα χαλ- 
κολιθικόν, οπερ έδωσε κηλιδωτά όχι στιλπνά όστρακα,

τινά στιλπνά ύπονεολιθικά καί χαλκοΰν έργαλεΐον, όπέα 
μέ λαβήν έξ όστοΰ.

Ό δρ. LEVI, έ.ά. 343-344, ήρεύνησε δύο σημεία, 
όπου πλακόστρωτα υποκείμενα τοΰ πλακοστρώτου τής 
δυτικής αυλής αντιστηρίζονται ύπό τοίχων καμπυλου
μένων καί έξω τών τοίχων τούτων παρετηρήθησαν 
στρώματα μέ κεραμεικήν είς τό άνώτατον τύπου Πα
τρικίες, είς τήν μίαν περίπτωσιν μάλιστα μέ χαρακτη
ριστικός τεϊοδόχας, έξικνουμένην μέχρι τής αρχής τών 
παλαιών ανακτόρων, ήτις κατά τόν Levi είναι τής 
ΜΜ ΙΑ φάσεως, καί κατωτέρω κεραμεικήν χαρακτηρι
στικούς προανακτορικήν κατά Levi. Τό παράδειγμα 
όμως, τό όποιον προσάγει ώς χαρακτηριστικόν τής 
άνωτέρας έπιχώσεως διά τήν πρώτην περίπτωσιν, πλα
στικόν άγγεϊον μορφής χελώνης είς ακιδωτόν ρυθμόν, 
είκ. 35, προέρχεται κατά τόν ύπότιτλον τής είκόνος : 
• fra i lastricati di prima e di seconda fase proto- 
palaziale», χρονολογεί δηλαδή απλώς τό ύποκείμενον 
πλακόστρωτον είς τήν ΜΜ ΙΒ, αρχικήν προανακτορι
κήν περίοδον. Ό δρ. Levi έξετέλεσε δοκιμαστικήν 
σκαφήν αμέσως νοτιώτερον τοΰ σημείου είς τό όποιον 
έσκαψεν ό PERNIER έξω τοΰ δωμ. XXII πρό τής 
προσόψεως τών ορθοστατών : αυτόθι 345, είκ. 37-38. 
Ύπό δάπεδον μέ ερυθρόν κονίαμα, έ'χον ύπόστρωμα έκ 
μικρών λίθων, άνεφάνησαν κτήρια, τών όποιων ή ύστε- 
ρωτέρα κεραμεική έδωσε μικράν τεϊοδόχην τής κατη
γορίας 'Αγίας Φωτεινής, ώς λέγει ό LEVI, ίσως όμως 
χαρακτηριστικήν τής ύστέρας κατηγορίας τών Πατρι
κιών. Είς τήν κορυφήν τών τοίχων άνευρέθη ύλικόν 
τής πρώτης πρωτοανακτορικής φάσεως, άλλ’ ώς τοι- 
αύτην ό Levi χαρακτηρίζει τήν ΜΜ ΙΑ καί προφανώς 
αΰτη προηγήθη τής κατασκευής τών πρώτων ανακτό
ρων, άφοΰ τά ύποκείμενα κτήρια είναι προανακτορικά' 
προανακτορική κεραμεική—προϊστορικήν, τήν ονομά
ζει ό Levi—άνευρέθη είς τό στρώμα τών κτηρίων καί 
μέχρι τοΰ πατητοΰ δαπέδου- κάτω τοΰ τελευταίου τού
του τά λείψανα ήσαν χαλκολιθικά. Διά λείψανα προ- 
ανακτορικοΰ κτηρίου άνω άλλου ύπονεολιθικοΰ ύπό τήν 
2αν «κουλούραν» βλ. Levi, Annuario N.S. 23-24, 
1961-1962, 668.

2 Τά προανακτορικά κτήρια τής αυλής έχουν τήν 
συνέχειάν των είς τά εγγύς όπισθεν τής προσόψεως 
δωμάτια, τά άνασκαφέντα ύπό τοΰ PERNIER (βλ. σχέδ. 
είκ. 3 καί 4), Οΰτω ύπό τό δωμάτιον XXII, PERNIER, 
Festos I, 152, ύπό τό μέ τεφρόν κονίαμα δάπεδον, 
άνευρέθη είς βάθος περίπου 0.20 μ. άλλο μέ ερυθρόν
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ύψος Χ. Ουδέ φαίνεται δτι τά λείψανα ταΰτα εΰρίσκονται εις ήδη διαμεμορφωμένα 
επίπεδα, ώς τοιαϋτα κατεσκευάσθησαν κατά την οίκοδόμησιν τών πρώτων ανακτό
ρων. Προφανώς και ένταΰ&α ή κατάστασις ήτο ώς εις την Κνωσόν: πτωχαί μάλλον 
οίκίαι ήπλούνΐο έπί τής κλιτυος λόφου, κλιμακούμεναι μέχρι τής κορυφής2.

Ώς ήδη διηυκρινήθη, ό δρ. Levi σαφώς διέστειλε τά κτήρια τής προηγηθείσης 
φάσεως, την όποιαν έχαρακτήρισε μεταβατικήν, με χαρακτηριστικήν κεραμεικήν τοΰ 
τύπου 'Αγίου Όνουφρίου καί Πύργου. Δεν διέκρινεν άλλην φάσιν, ήτις θά άντεστοίχει 
με την δευτέραν, σύγχρονον τής φάσεως Βασιλικής τών κηλιδωτών τής Ανατολικής 
Κρήτης καί δεν πιστεύει εις την ύπαρξίν της. ’Αληθές είναι ότι είς την Φαιστόν ούδα- 
μοϋ κατέστη δυνατόν νά διακριθοΰν εντελώς σαφώς δύο φάσεις, αντίστοιχοι μέ την 
ΠΜ I καί ΠΜ II τοΰ Evans. Διά τούτο καί είς την άνακοίνωσίν μου άπέφυγα νά δια- 
στείλω διά την Φαιστόν τάς φάσεις ταύτας, λόγω άνεπαρκείας τών στρωματογραφικών 
δεδομένων. Όμως δέον νά παρατηρήσωμεν ενταύθα ότι ή μέχρι σήμερον δημοσιευ- 
θεΐσα κεραμεική τών παλαιοτέρων κτηρίων δέν ανήκει κυρίως είς τον αρχικόν ρυθμόν 
τού 'Αγίου Όνουφρίου καί τού Πύργου, άλλ’ είς τον μάλλον έξειλιγμένον 3· τά αγγεία 
ρυθμού 'Αγίου Όνουφρίου χαρακτηρίζονται από σχήματα ώς τό τής τεϊοδόχης μέ 
μάλλον βραχεϊαν προχοήν καί μέ πυκνά δικτυωτά- είναι τοΰ είδους έκείνου, τό όποιον 
ό αρχαιολόγος Ζωής έχαρακτήρισε μέ τον όρον: φάσις Κουμάσας4. Ούδεμία πρόχους 
είναι τού τύπου τού γνωστού έκ τών τάφων τού 'Αγ. Όνουφρίου ή Κυπαρισίου. Έπί-

κονίαμα, καί τό αυτό παρετηρήθη καί είς όίλλα δω
μάτια γειτονικά, ώς τό XIII, δπου άνεφάνησαν καί 
πλίνθινα θρανία επίσης κεκαλυμμένα μέ ερυθρόν 
κονίαμα, προχωροΰντα μάλιστα υπό τούς τοίχους 
τοΰ άνωτέρου στροιματος. Ό PERNIER έ'τεινε νά 
πιστεύση, αυτόθι 151, δτι τοιαϋτα λείψανα ήσαν 
προανακτορικά, άλλα τό γεγονός δτι πρό τής προσό- 
ψεως τών παλαιοτέρων τούτων οικοδομημάτων έξε- 
τείνετο πλακόστρωτον τον έ'φερεν είς τήν εκδοχήν, 
δτι τά αρχικά κτήρια θά είχον άνάλογόν πως μορ
φήν πρός τό παλαιόν άνάκτορον καί θά ήσαν είδος 
«abitazione segniorile» τοϋ τέλους τής περιόδου mi- 
noico-primitivo. Όμως αλλαχού άνευρέθησαν βαθύ- 
τερον πλακόστρωτα, τά όποια έφαίνοντο νά άνήκουν είς 
υπαίθρους χώρους, ώς υπό τά δωμάτια XV καί XVI, 
αυτόθι 152, καί υπό τήν παρά τόν διάδρομον αποθή
κην XXI άνεφάνη κτήριον μέ διάφορον προσανατολι
σμόν, τό όποιον άπεδόθη είς ιδιωτικήν οικίαν, παλαιο- 
τέραν τοΰ πρώτου ανακτόρου, αυτόθι 153. Τά στοιχεία 
ταΰτα, συνδυαζόμενα μέ τήν άνεύρεσιν κεραμεικής κα
μαραϊκής παλαιοτέρας μορφής τής έπί τών δαπέδων 
τών δωματίων άνευρεθείσης, κατά μέγα μέρος τοΰ 
τύπου Patrikies-Messara Kultur, ώς έπί τό πολύ ύπό 
τά δάπεδα, ώς τοΰ ίεροΰ VIII, είκ· 59, 4, τοΰ δωμα
τίου XII, πίν. XIII, τοΰ δωματίου XIX, είκ. 59, μιας 
όμάδος χαρακτηριστικών τύπων αγγείων, αυτόθι είκ. 
59, 1 καί 59, 8 μετ’ άλλου περιγραφομένου είς σ. 136, 
άνευρεθείσης είς τό σημεΐον Β τών υπό τά Προπύλαια 
αποθηκών XXXIV, μικρας τεϊοδόχης άνευρεθείσης είς

βάθος 1.30 ύπό τήν αποθήκην 28, αυτόθι σ. 133, είκ. 58, 
άλλης όμάδος είς βαθύ στρώμα ύπό τά δωμ. XXV, 
είς κτήριον μέ ελαφρώς διάφορον προσανατολισμόν 
καί είς τήν όποιαν συγκαταλέγονται χαρακτηριστικά 
πρώιμα αγγεία, ώς τά τών πιν. XlVa καί XlVb καί 
ή μικρά ανθρώπινη κεφαλή τοΰ πίν. XV, φέρουν είς 
τήν εκδοχήν δτι καί ύπό τοΰ PERNIER άπεκαλύφθη- 
σαν λείψανα, άλλα μέν αναγόμενα είς τήν αρχικήν 
φάσιν τοΰ παλαιοΰ ανακτόρου, MM ΙΒ ή Άγ. Φωτει
νής, άλλα δέ είς προανακτορικάς οικίας, ένίοτε μέ 
διάφορον προσανατολισμόν καί μέ πλακόστρωτα ανα
μεταξύ των, ακριβώς ώς τοΰτο διεπιστώθη καί είς 
άλλα τμήματα τοΰ παλαιοΰ άνακτόρου διά τών νεωτέ- 
ρων ερευνών τοΰ δρ. Levi.

1 Τήν αποκοπήν τών στρωμάτων είς τήν κατωτέραν 
δυτικήν αυλήν δέν φαίνεται παραδεχόμενος ό δρ. LEVI, 
βλ. Gli scavi di Festos e la cronologia minoica, 
218, όστις δμως άντιθέτως όμιλεΐ περί αποκοπής, 
στρωμάτων τόσον είς τά διαμερίσματα τής προσόψεως 
τής ύπό PERNIER άνασκαφείσης δσον καί είς τήν πε
ριοχήν τοΰ κατόπιν δωματίου 25 καί τοΰ διαδρόμου 7, 
L’archivio di cretule a Festos, 17 καί 21 καί Annua- 
rio N.S. 23-24, 1961-1962, 453-455.

2 Διά τήν Κνωσόν βλ. σ. 4 σημ. 1.
3 Βλ. Levi, Annuario N.S. 23 -24, 1961 - 1962, 

430-431, είκ. 82-83, 458, είκ. 126.
4 Zoes, έ.ά. Die Keramik der Koumasa-Stufe> 

71 εξ.
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σης τοϋ ρυθμού Πύργου απαντούν μάλλον έξειλιγμένα είδη, τα οποία αντιπροσωπεύ
ονται εις τινας των τάφων τής Μεσαράς. Τοιοΰτο κτήριον μέ κεραμεικήν τής αυτής 
φάσεως άνέσκαψεν ό Pernier υπό τον κεντρικόν χώρον τού περιστύλου τού δωμα
τίου 74 των νέων ανακτόρων '. Οΰτω ούσιαστικώς τά περί ών δ λόγος κτήρια θά έδει 
νά ανήκουν εις την δευτέραν προανακτορικήν ψάσιν. Τούτο δέ θά ήρμήνευε την ταυτό
χρονον έμφάνισιν και κηλιδωτών αγγείων ρυθμού Βασιλικής. Ή πρώτη θά άντεστοί- 
χει τότε μέ εκείνην, ήτις απέδιδε μικτήν κεραμεικήν ύπονεολιθικήν, αρχικήν 'Αγίου 
Όνουφρίου και Πύργου καί λείψανα τής φάσεως ταύτης, χαρακτηρισθέντα απλώς 
ΰπονεολιθικά ή χαλκολιθικά, άνεφάνησαν εις τινα σημεία, ως λ.χ. υπό τό Πρόπυλον 
των παλαιών ανακτόρων II, είς τό βαθύτερον στρώμα καί υπό τον διάδρομον 7/ΙΙΙ 1 2· 
Φυσικά, ώς ήδη ύπεγραμμίσθη, ύπονεολιθικός είναι καί αλλαχού δ χαρακτήρ τής πρώ
της φάσεως τού 'Αγίου Όνουφρίου - Πύργου. "Ωστε είς τήν πραγματικότητα ούδεμία 
τών τριών προανακτορικών φάσεων απουσιάζει είς τήν Φαιστόν.

Ή δ ιάκρισις τών τριών φάσεων έγένετο σαφεστέρα μέ τήν επιμελή στρωματο- 
γραφικήν έ'ρευναν τών τάφων τής Λεβήνος υπό τού δρ. Αλέξιου3, ένθα ή επαλληλία 
τών στρωμάτων καί ή διάκρισις τούτων απολύτως βεβαιοΰται, έκάστου τών στρωμά
των άποδώσαντος χαρακτηριστικήν κεραμεικήν, κατά τό πλεΐστον αντίστοιχον μέ τήν 
είς τήν Φαιστόν άποδοθείσαν. Παρά τό γεγονός δτι ή ’Ανατολική Κρήτη εμφανίζει 
ώρισμένας ιδιορρυθμίας καί εκεί πλεονάζει ή κεραμεική τών ρυθμών 'Αγίου Νικο
λάου, Βασιλικής κηλιδωτών, Βασιλικής light on άατίτ,πολυχρώμου κεραμεικής τύπου τής 
Βασιλικής IV ή πρωίμου πολυχρώμου τού ΓΙαλαικάστρου, είναι ευχερές νά άποκατα- 
σταθούν αί άντιστοιχίαι μέ τάς φάσεις τοϋ προανακτορικοϋ πολιτισμού είς τήν Κεντρι
κήν καί ’Ανατολικήν Κρήτην, μάλιστα μέσω τής Κνωσού, δπου δμως ή στρωματογρα
φία τών παλαιοτέρων φάσεων δέν έμελετήθη είσέτι έπαρκώς 4. Ή έ'ρευνα ενός φρέα- 
τος, ΰφ ημών άνακαλυφθέντος κατά τάς εργασίας άποκαταστάσεως τοϋ ’Ανακτόρου

1 Pernier, Festos I, 116 έξ. είκ. 49 τής σ. 116, 
πίν. VI καί XII 3-8, ΙΙ.Τινά όστρακα μαρτυρούν χρη
σιμοποίηση' πιθανήν από τής αρχής τής 1ης προανα- 
κτορικής περιόδου, έ.ά. είκ. 50, σ. 118.

2 Ύπό τό Πρόπυλον Levi, Bollettino, 1953, 17 - 19
καί Annuario N.S 23- 24, 1961 - 1962, 667 - 668. Ύπό
τόν διάδρομον III, αυτόθι 449 έξ. καί είκ. 132 - 133 
σ. 463. Είς τάς τελευταίας εικόνας σαφώς αποδί
δεται κεραμεική τής πρώτης φάσεως Πύργου. Τό 
στρώμα τούτο υπό τού δρ. Levi έχαρακτηρίζετο ώς 
χαλκολιθικόν-υπονεολιθικόν καί έκ τούτου έπήλθε 
σύγχυσις μέ τήν παλαιοτέραν κεραμεικήν ύπονεολιθι- 
κών στρωμάτων, ώς τήν ύπό τό κατώτατον πλακόστρω- 
τον, τό χαρακτηρισθέν ύπό τού Levi ώς προανακτο- 
ρικόν, τό άνευρεθέν υπό τό Πρόπυλον II. Ό άνασκα- 
φεύς έπίστευσεν ότι άνεγνώρισεν ύπό τό Πρόπυλον λεί
ψανα τής 1ης καί 2ας κατ’ αυτόν παλαιοανακτορικής 
φάσεως, άφού τό Πρόπυλον άπέδωσεν είς τήν 3ην κατ’ 
αύτόν φάσιν. Θεωρώ δμως βέβαιον δτι δέν άνευρέθη 
κεραμεική τής λαμπράς καμαραϊκής φάσεως, τής άντι- 
στοιχούσης μέ τήν lb καί II φάσιν τού Ι,Ενι καί τούτο 
είναι φυσικόν, διότι τό Πρόπυλον άνήκεν είς τά κτήρια

τού παλαιού ανακτόρου, ακριβώς τών φάσεων lb καί II, 
τά κείμενα είς τό ύψηλότερον επίπεδον τής δυτικής 
αυλής. Πάντα επομένως τά ύπό τό Πρόπυλον λείψανα 
είναι προανακτορικών χρόνων.

3 Βλ. σ. 18 σημ. 2.
Τήν έν προκειμέιψ σημασίαν τής στρωματογραφίας 

τών τάφων τής Λεβήνος άνεγνώρισεν ό Bonacasa, έ.ά. 
16 καί 28, δστις συνεπάγεται: «la successione crono- 
logica dei nuovi reperti di Eebena sembrerebbe 
confermare pienamente la soluzione proposta dal 
Platon: che si debba ristabilire, cioe, il principio 
di riconoscere al gruppo delle culture pre-palaziali 
meglio note una lunga durata e che si debba, al- 
tresi, riconoscere alle suddette culture una fioritura 
ovunque constante al di fuori dei grandi centri, nia 
pure, ovviamente, documentata negli strati che 
precedono i primi grandi insediamenti palaziali».

4 Ό Bonacasa, έ.ά· 24 έξ., ίσως τονίζει μέ υπερ
βολήν τάς διαφοράς τής φάσεως Πατρικίες άπό τήν τής 
Βασιλικής III καί IV τής ’Ανατολικής Κρήτης' όρθώς 
όμως ύποσημαίνει τήν δυνατότητα συντονισμού διά τής 
περιοχής Κνωσού, μάλιστα τού άποθέτου Vat Room.
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Κνωσοΰ και περαιτέρω υπό τής Βρεττανικής σχολής διά τοΰ δρ. Hood άνασκαφέντος, 
απέδωσε χαρακτηριστικήν κεραμεικήν τής πρώτης φάσεως, με τούς ρυθμούς 'Αγίου 
Όνουψρίου καί Πύργου ’. Μία άλλη οικία, άναφανείσα κατά τάς αΰτάς εργασίας άπο- 
καταστάσεως, εις την νοτίαν παρυφήν τοΰ ανακτόρου, υπό τό εξωτερικόν παλαιοανα- 
κτορικών χρόνων πλακόστρωτον καί ήτις δεν ήρευνήθη εϊσέτι, απέδωσε κατ’ αρχήν κε- 
ραμεικήν Βασιλικής κηλιδωτήν καί ειδώλια τύπου Naqada1 2. Ή έ'ρευνα αυτή πιθανώς 
θά διεσάψει τήν προέλευσιν τών ώραίων αγγείων ρυθμού κηλιδωτοΰ Βασιλικής, των 
περισυλλεγέντων καί δημοσιευθέντων υπό τοΰ Evans 3. Πολύ πληρέστερον ήρευνή- 
θησαν αί προανακτορικαί οίκίαι τής τρίτης φάσεως 4 5 υπό τό πλακόστρωτον τής Δυτι
κής αυλής καί ό αποθέτης τοΰ Vat Room. Διά τήν αντιστοιχίαν τοΰ τελευταίου τούτου 
με τήν φάσιν Patrikies - Messara Kultur τής περιοχής Φαιστοΰ έπραγματεύθη ό επ’ 
εσχάτων δημοσιεύσας τά ευρήματα τών Πατρικιών Bonacasa υ. Οΰτος σαφώς διέστειλε 
τήν φάσιν ταύτην ώς τελευταίαν προανακτορικήν καί συνετάγη απολύτως προς τήν 
άποψίν μου ώς προς τήν διαδοχήν τών προανακτορικών στρωμάτων εις τήν Φαιστόν 
καί όις προς τήν ϊδρυσιν τών παλαιοτέρων ανακτόρων κατά τήν αρχήν τής φάσεως 
Αγίας Φωτεινής, αντιστοίχου προς τήν MM ΙΒ τής Κνωσοΰ 6. Ούτω έπεσήμανε τήν 
ακριβή αντιστοιχίαν τής φάσεως τών Πατρικιών - Messara Kultur με τήν ΜΜ ΙΑ, εν 
μέρει αντίστοιχον καί προς τήν ΠΜ III τής ’Ανατολικής Κρήτης.

Αί τρεις προανακτορικαί περίοδοι άνταποκρίνονται περίπου με τάς τρεις φάσεις 
τοΰ πρωτοκυκλαδικοΰ πολιτισμού 7 καί τάς τρεις τοΰ πρωτοελλαδικού καί διερωτάταί 
τις άν ή διαδοχή τούτων δεν ώφείλετο εις ουσιαστικά ιστορικά γεγονότα 8, τά όποια 
συνέβησαν εις τήν ανατολικήν λεκάνην τής Μεσογείου κατά τήν πρώιμον χαλκήν πε
ρίοδον. Τούτο θά ήδύνατό τις νά συναγάγη εκ τοΰ γεγονότος ότι καί εις τούς τρεις 
κύκλους —καί θά ήδύνατο νά περιλάβη τις ώς τέταρτον τον Τρωικόν— εμφανίζονται- 
πλεΐστα όσα κοινά, καί μάλιστα λίαν ουσιαστικά, χαρακτηριστικά τά όποια μάς βοη
θούν νά καθορίσωμεν τάς ακριβείς αντιστοιχίας. Οΰτω λ.χ. είς τάς Κυκλάδας ή 
φάσις Πηλού έχει ύπονεολιθικόν χαρακτήρα καί γενικά χαρακτηριστικά πολύ άνά-

1 Ν. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Κρητικά Χρονικά 12, 1958, 461. 
Μ. S. Hood, Stratigraphic Excavations at Knossos, 
92 κέξ. Τό φρέαρ είχε βάθος 10 μ. καί είς τά κάτω 
στρώματα ή κεραμεική ήτο αμιγής μέ ύδρίας ακόσμη
τους ή ξεστάς καί χαρακτηριστικά όστρακα 'Αγίου Ό- 
νουφρίου καί Πύργου. Πόδες χυτρών, συνήθεις είς 
στρώματα Ι1Μ II δέν άνευρέθησαν.

2 Ν. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Κρητικά Χρονικά 11, 1957, 338.
3 Evans, PM I, 74, είκ. 40. Ό Hood, έ.ά, ανα

φέρει ΠΜ II λείψανα οικιών ύπό ΜΜ ΙΑ οικίας, ένθα 
άνευρέθησαν, ώς είς τάς ύπό τοΰ Evans μνημονεύομε" 
νας οικίας πρός Ν. τοΰ ’Ανακτόρου, κεραμεική ρυθμού 
Βασιλικής καί κύπελλα έφ’ υψηλού ποδός.

4 Βλ. σ. 4 σημ. 1.
5 Bonacasa, έ.ά. 15, 24 καί 27, ένθα ουτος παρατη

ρεί : «ci sembra ormai decisamente definita l’ap-
partenenza di Patrikies al periodo iniziale del
MM IA. La relativa contemporaneity delle culture

pre-palaziali, postulata oltre eke per le tombe della 
Messara anche per quelle di Platanos in partico- 
lare, e stata ribadita da Sidney Smith e di recente 
ha trovato ulteriore conferma nelle conclusion! di 
N. Platon·.

6 Bonacasa, έ.ά. 13.
7 Διά τάς άντιστοιχίας τών φάσεων τοΰ προανακτο- 

ρικοϋ μινωικοϋ πολιτισμού καί τού πρωτοκυκλαδικοΰ 
βλ. Platon, Chronologie de la Crete et des Cy
clades, 675, καί τελευταίως Colin Renfrew, Crete 
and the Cyclades before Radamanthys, Κρητικά 
Χρονικά 18, 1964, 107 έξ. καί P. Warren, έ.ά. 
βλ. σ. 18 σημ. 6. ’Επίσης DeshayES, έ.ά. βλ. σ. 20, 
σημ. 3, ένθα γίνεται λόγος καί περί τού συντονισμού 
μέ τάς περιόδους τοΰ Πρωτοελλαδικού πολιτισμού 
άντιστοίχους καί μέ τάς διαδοχικός πόλεις τής Τροίας.

8 Βλ. κυρίως Platon καί Deshayes, έ. ά.
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λογά μετά τής πρώτης προανακτορικής φάσεως 'Αγίου Όνουφρίου - Πύργου. II 
δεύτερα τής Σύρου αντιστοιχεί μέ την δευτέραν προανακτορικήν, μέ την οποίαν 
εμφανίζει πολλά δμοια χαρακτηριστικά' λ.χ. καταπ?νηκτική είναι ή όμοιότης τών λίθι
νων αγγείων Σύρου καί Μοχλού καί εις τινας περιπτώσεις συζητεΐται άν εν άγγειον 
είναι κυκλαδικόν ή κρητικόν, ώς λ.χ. αί περίφημοι πυξίδες Μοχλού, Ζάκρου καί Μα- 
ρωνιάς1. Ή τρίτη τέλος περίοδος, γνωστή περισσότερον έκ Φυλακωπής, εμφανίζει 
επίσης πολλά ανάλογα χαρακτηριστικά μέ την τρίτην προανακτορικήν φάσιν, ώς λ.χ. 
ρυθμούς light on dark καί πρόδρομον πολυχρωμικόν καί ιδιόρρυθμα σχήματα ώς τά 
τών πολλαπλών κέρνων 1 2 3. Μέ τάς Κυκλάδας, λόγω τής στενής επαφής, είναι ευχερής ό 
συντονισμός τών πρωτοελλαδικών περιόδων, άφοΰ κεραμεική καί άλλα είδη είσάγονται 
από τοϋ ενός χώρου εις τον άλλον καί πολλά αντιγράφονται ή γίνονται υποδείγματα 
μιμήσεως. Οΰτω ή ΠΕ I αντιστοιχεί μέ τήν ΠΚ I, ή ΠΕ II μέ τήν ΠΚ II, ή ΙΊΚ III 
μέ τήν ΠΕ III λ Χαρακτηριστικόν είναι δτι καί εις τήν τελευταίαν επιδίδει ό ρυθμός 
light on dark. Ό συντονισμός μέ τάς επαλλήλους πόλεις τής Τροίας, τής Πολιόχνης, 
τής Θερμής Λέσβου κλπ.4 διδάσκουν έπακριβέστερον περί τής διαδοχής τών φάσεων 
καί τής έξελίξεως τοϋ πρωίμου πολιτισμού τοϋ χαλκού. Διά τοϋ Τρωικού κυρίως πολι
τισμού επέρχεται ό συντονισμός μέ τούς πολιτισμούς τής Πρόσω ’Ανατολής. Ή συνε- 
ξάρτησις αΰτη φέρει μέ σχετικήν βεβαιότητα εις τήν παραδοχήν μακράς οπωσδήποτε 
χρονολογίας, ήτις έξ άλλου έπιβεβαιοΰται καί έκ τών συσχετίσεων μέ τήν Αίγυπτον 
καί τήν ’ΑνατολήνΛ Άν όντως θά έδει νά έπελθη βράχυνσις, αΰτη Οά ήτο άναγκαίον 
νά άπορρέη από βράχυνσιν τών αιγυπτιακών καί ανατολικών χρονολογιών, ώς έγένετο 
τούτο μέχρι σήμερον. Ως προς τήν ανάγκην συντονισμού τών εις άλληλεξάρτησιν καί 
συσχέτισιν κύκλων τοϋ μεσογειακού πολιτισμού όρθώς, πιστεύω, έπέμεινεν εις τήν με
λέτην του ό δρ. Deshayes. Ή ύπόθεσις περί συντόμου διάρκειας μιας μεταβατικής 
μόνον φάσεως κατά τον δρ. Levi, ίσως ούχί μακροτέρας τών 150 ετών, δέν είναι δυνα
τόν νά εύσταθήστ], άν τουλάχιστον δέν μεταβληθούν ούσιαστικώζ αι χρονολογίαι τοϋ 
αιγυπτιακού καί ανατολικού πολιτισμού τών παλαιοτέρων φάσεων. Ή υπέρμετρος έξ 
άλλου βράχυνσις τής διάρκειας τοϋ πρωτοχαλκοϋ πολιτισμού, άντιπροσωπευομένου άλ
λως μέ πλήθος οικοδομικών στρωμάτων, θά έδημιούργει πρόβλημα καί ώς προς τήν 
διάρκειαν αυτού τοϋ νεολιθικού πολιτισμού. Θά έδημιουργοϋντο πράγματι αγεφύρωτα 
χάσματα μεταξύ τοϋ νεολιθικού πολιτισμού τής Ελλάδος καί τών αντιστοίχων σταδίων 
τοϋ νεολιθικού καί χαλκολιθικοϋ πολιτισμού τής Πρόσω ’Ανατολής καί τών παλαιοτέ- 
ρων φάσεων τοϋ πρωτοχαλκοϋ πολιτισμού 6.

1 Chr. Zervos, La Crete neolithique et mino- 
enne, Paris 1956, πίν. 144-147.

To πώμα τής πυξίδος Μοχλού μέ τόν κύνα είναι 
άπαράλλακτον, προφανώς έκ τής χειρός τοϋ αΰτοΰ 
καλλιτέχνου, μέ τό άνακαλυφθέν εις ταφήν σπηλαίου 
τής Φάραγγος τών Νεκρών εις τήν Ζάκρον, ένθα άνευ- 
ρέθη καί ή πυξίς, ΙΙΑΕ 1968, 188, πίν. 154 β.

2 Chr. Zervos, L’art des Cyclades, Paris 1957, 
είκ. 139, 142-143,145-151, 242,243.

3 Ε· Vermeule, Greece in the Bronze Age,
Chicago 1964, 27 έξ.

4· Deshayes, έ. ά· 550 έξ.
5 "Η άντισιοιχία λ.χ. αγγείων τινών τοϋ Μοχλού μέ 

αιγυπτιακά τής 6ης δυναστείας δέν θά ήτο δυνατόν νά 
τεθή έν άμφιβόλφ· βλ. Evans, PM I, 92, είκ. 60-61.

6 Παρά τάς αμφιβολίας μας διά τήν ακρίβειαν τών 
χρονολογικών προσδιορισμών διά τής μεθόδου τοϋ 
άνθρακος 14, είναι άνορθόδοξον νά διαμφισβητήση τις 
τά γενικά προελθόντα αποτελέσματα, τά όποια μαρτυ
ρούν μακράς χρονολογίας διά τόν νεολιθικόν καί χαλ- 
κολιθικόν πολιτισμόν.
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Ότι εις τά κΰρια ανακτορικά κέντρα εμφανίζονται εις την στρωματογραφίαν κενά 
ολοκλήρων περιόδων, αΐτινες άλλαχοΰ αντιπροσωπεύονται, είναι φυσικόν καί όχι 
άπροσδόκητον, άφοϋ έγένοντο άποκοπαί στρωμάτων κατ’ έ'κτασιν προς δημιουργίαν 
εύρέων επιπέδων εις διαφόρους στάθμας διά την καλυτέραν προσαρμογήν τών ανα
κτορικών συγκροτημάτων καί την κατασκευήν τών εκτεταμένων αυλών των λ Άλλ’ εις 
τά σημεία είς τά όποια δεν άπεκόπησαν τά στρώματα συναντώμεν κατά κανόνα τήν 
αυτήν διαδοχήν περιόδων καί φάσεων, άντιπροσωπευομένων με κεραμεικήν χαρακτη
ριστικήν έκάστης τούτων. Οΰδαμοΰ διηκριβώΟη ότι τά λείψανα μέ τήν χαρακτηριστι
κήν κεραμεικήν τής ΜΜ ΙΑ φάσεως—Πατρικίες - Messara Kultur είς τήν Φαιστόν— 
συνεσχετίζοντο μέ λείψανα τών παλαιοτέρων ανακτόρων 1 2.

Άπορε! ό δρ. Levi βάσει ποιων στοιχείων καθώρισα ως χρονολογίαν τής ίδρύ- 
σεως τών παλαιοτέρων ανακτόρων είς άπάσας τάς ανακτορικός περιοχάς τήν αρχήν τής 
MM ΙΒ περιόδου 3. Άλλ’ είς τό άνάκτορον τής Φαιστού τά παλαιότερα δάπεδα, τά 
όποια άπεκαλΰφθησαν υπό τά δάπεδα τών κυρίων διαμερισμάτων τών παλαιών ανα
κτόρων, τόσον είς τον τομέα τον υπό τοΰ δρ. Levi άνασκαφέντα 4 όσον καί είς τό υπό 
τοΰ Pernier έρευνηθέν τμήμα τής δυτικής πτέρυγος 5, δάπεδα τά όποια άναμφιβόλ,ως 
ανήκουν είς τό παλαιότερον ανακτορικόν συγκρότημα, απέδωσαν κεραμεικήν ρυθμού 
Αγίας Φωτεινής, ένω ή επί τών αμέσως άνωτέρων δαπέδων άνακαλυφθεισα κεραμεική 
ήτο πανταχοΰ χαρακτηριστική τής περιόδου MM II. Ή κεραμεική τοϋ ρυθμού τής Αγίας 
Φωτεινής αποτελεί, ως γνωστόν, τήν κορύφωσιν τής τεχνικής τών ακιδωτών barbotine ° 
καί ή τυπολογία τών αγγείων τοϋ ρυθμού τούτου, ώς επίσης τό είδος τής πο?αιχρωμικής

1 Βλ. σ. 23 σημ. 1. Ή αποκοπή τών στρωμάτων ήτο 
επόμενον νά γίνη είς πάσαν διαμόρφωσιν επιπέδων χώ
ρων μεγάλης έκτάσεως διά τήν άνίδρυσιν τών κυρίων 
τομέων τών παλαιών ανακτόρων καί τών πρό αυτών εκ
τεταμένων αυλών είς διαφόρους στάθμας. Κατά τήν 
τοιαύτην διαμόρφωσιν τά άποκοπτόμενα χώματα τών 
στρωμάτων άπερρίπτοντο ενίοτε είς γειτονικούς χώρους, 
οΰτω δέ εμφανίζεται τό φαινόμενον χώρων άπορρίψεως 
μέ μικτήν προανακτορικήν κεραμεικήν, ώς λ.χ. είς τήν 
τάφρον πρό τών δωμ. 86-87 τοΰ ΒΑ. τομέως τοΰ ’Ανα
κτόρου Φαιστού, ένθα άνευρέθη κεραμεική minoico- 
antico, μέ όστρακα τών ρυθμών 'Αγίου Όνουφρίου, 
Βασιλικής, light on dark μέ δικτυωτά—προηγμένα 
Άγ. Όνουφρίου—τελευταία προανακτορικά καί τινα 
κυκλαδικά. Βλ. Pernier, Festos I, 130.

2 Φυσικά δέον νά δοθή ιδιαιτέρα προσοχή προκειμέ-
νου περί τινων τύπων έπιζτόντων, ώς μικρών τεϊοδοχών
τοΰ παλαιοτέρου τύπου, ώς λ.χ. αγγείων ώς τά έν Βοΐ- 
lettino 1955, 146 είκ. 9 καί Annuario N.S. 19-20,
1957-1958, 318 είκ. 161. ’Ενίοτε τοιαϋτα αγγεία δεν 
είναι άναμφισβητήτως παλαιονακτορικά, ώε τό : Annu
ario N.S. 14-16, 1952-1954, είκ. 35a καί b, τά όποια 
προέρχονται έκ τής έπιχώσεως τοΰ δτομ. LI τής κατά 
Levi 1ης φάσεως. Υπάρχει συχνά έξέλιξις τοΰ τύπου, 
ώς είς τήν τεϊοδόχην ρυθμοΰ 'Αγίας Φωτεινής, δηλ. 
ΜΜ ΙΒ, έκ τοΰ όχετοΰ υπό τό γεωμετρικόν δωμάτιον 
R 3, καί τό άγγεΐον τοΰ δωμ. LXV, Annuario 1957-

1958, 250, είκ. 79 c. Περισσότερον έξειλιγμένη ή τεϊο
δόχη τοΰ δωματίου οικίας XCIV, άνήκουσα είς τήν 
φάσιν Ib=MM IIA, Annuario N.S. 27-28, 1965-1966. 
360 είκ. 54. ’Επίσης συντηρητικά ώς πρός τό σχήμα 
καί τήν διακόσμησιν τό τροπιδωτόν άγγεΐον τοϋ δωμ. 
LXV, Annuario 1957-1958, 245, είκ. 70f, καί τό πλατύ 
κύπελλον, αυτόθι 70 g. Τά σκυφωτά μέ ανοικτήν πρό' 
χυσιν αγγεία τοΰ δωματίου LXV τής φάσεως la 
(— ΜΜ ΙΒ) διατηρούν τόν παλαιόν τύπον τής φάσεως 
Πατρικίες, αύτόθι είκ. 74 a d.

3 Lhvi, La critica degli archaeoiogi, 169.
4 ’Ιδιαζόντως σαφής ή διαδοχή τών δύο παλαιο- 

ανακτορικών δαπέδων μέ κεραμεικήν Άγιας Φωτεινής 
(ΜΜ ΙΒ) καί τοϋ εξειλιγμένου καμαραϊκού ρυθμοΰ 
(ΜΜ II) εις τό δωμάτιον LXV, Levi, Annuario Ν S. 
19-20, 1957-1958, 237 εξ. είκ. 65-67, 70-84. Έπιχώσεις 
τής πρώτης ταύτης νεοανακτορικής φάσεως είς τους 
οχετούς ύπό τά δωμάτια LIX-LX, Annuario ε. ά. 
219 εξ. είκ. 37-38, καί ύπό τό γεωμετρικόν δωμάτιον 
R3 τής κάτω δυτικής αυλής, Annuario N.S. 23-24, 
1961-1962, 404, είκ. 45-46.

5 Διά τό οικοδομικόν παλαιοανακτορικόν στρώμα τοΰ 
ύπό τοΰ Pernier άνασκαφέντος τμήματος βλ. ανωτέρω 
σ. 22 σημ. 2.

6 Διά τόν ρυθμόν Άγιας Φωτεινής βλ. κυρίως Annu
ario N.S. 19-20, 1957-1958, 299 εξ. (τοΰ προμαχώνος II) 
είκ. 144 έξ.
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διακοσμητικής, αντιστοιχούν μέ τά τής κεραμεικής τής MM ΙΒ φάσεως τής Κνωσού, 
δπου ή κεραμεική αΰτη εμφανίζεται πράγματι ώς ή παλαιοτέρα τής εποχής τών πρώτων 
ανακτόρων \ Άντιθέτως ή κεραμεική τών κτηρίων, τά όποια άνεκαλύφθησαν υπό τά 
κατώτερα ανακτορικά πλακόστρωτα ή κεκονιαμένα δάπεδα τών ανακτόρων ή υπό τά 
πλακόστρωτα τών αυλών, κτηρίων άναμφιβόλως προανακτορικών, άψοϋ ταΰτα αποτε
λούν μέρη οικημάτων προϋπαρξάντων τού ανακτόρου, μέ διάφορον ενίοτε προσανατο
λισμόν και σχετικώς πτωχήν δομικήν, είναι πάντοτε τού τύπου τής ΠΜ III - ΜΜ ΙΑ 
περιόδου, τόσον εις τήν Κνωσόν όσον καί είς τήν Φαιστόν καί τά Μάλια. Οΰτω λ.χ. εις 
τήν φάσιν ταύτην ανήκει ή κεραμεική τών υπό τήν δυτικήν αυλήν τού ανακτόρου τής 
Κνωσού οικιών, τού αποθέτου τού Vat Room, τών οικιών υπό τήν νοτίαν αυλήν καί 
υπό τό άνάκτορον τών Μαλίων καί, ώς εϊδομεν, ώρισμένων λειψάνων υπό τάς παλαιοα- 
νακτορικάς αύλάς τής Φαιστού, ένθα απαντούν αγγεία τού ρυθμού Πατρικιές, τά όποια 
αυτός ό δρ· Levi χαρακτηρίζει προανακτορικά 1 2. Πώς άλλως θά ήδΰναντο νά συνυπάρ
χουν οίκίαι αμέσως έξω τών προσόψεων τών ανακτόρων, περισφίγγουσαι αύτά καί 
έμποδίζουσαι ταΰτα ακόμη καί νά άναπνεύσουν; Δεν κατενόησα τό προβαλλόμενον επι
χείρημα υπό τού δρ. Levi, ότι τό αμέσως ύπερκείμενον στρώμα εκείνου, τό όποιον 
έδωσε κεραμεικήν τού τύπου 'Αγίας Φωτεινής καί τό όποιον εγώ έθεώρησα χαρακτη
ριστικόν τής αρχικής φάσεως τών ανακτόρων, έχει αντιστοιχίας μέ τήν κεραμεικήν τού 
Vat Room καί τών υπό τήν αυλήν οικιών τής Κνωσού 3. Τό αμέσως ύπερκείμενον 
στρώμα απέδωσε μόνον λαμπράν κεραμεικήν χαρακτηριστικήν τής MM II φάσεως όλως 
διάφορον τής ΜΜ ΙΑ. Φυσικά τήν διάδοχον ταύτην φάσιν ονομάζω δευτέραν παλαιο- 
ανακτορικήν 4, ενώ ό δρ. Levi τήν χαρακτηρίζει ώς δεύτερον τμήμα τής πρώτης φά
σεως, ΐνα διατηρήση τήν άρχικώς δοθεΐσαν ορολογίαν. Ούσιαστικώς πρόκειται περί δια
φόρου φάσεως μέ όλως διάφορον κεραμεικήν 5, ενώ άντιθέτως είς τάς άκολουθησάσας 
φάσεις lb καί II κατά Levi μετά δυσκολίας ή καί ουδόλως διαστέλλεται ή κεραμεική 6· 
Συμφώνως προς ταύτα ούδεμία διαφωνία υπάρχει ώς προς τον θρίαμβον τού καμαραϊ
κού ρυθμού κατά τό δεύτερον τμήμα τής πρώτης κατά Levi περιόδου, τήν όποιαν εγώ 
απλώς θεωρώ καί ονομάζω δευτέραν πα?ατιοανακτορικήν φάσιν. Κατά τήν φάσιν ταύτην 
ό καμαραϊκός ρυθμός έδημιούργησε τά πλέον θαυμαστά αριστουργήματα καί τήνλεπτο- 
τάτην εκείνην κεραμεικήν, ήτις έχαρακτηρίσθη ώς ώοκέλυφος ή ύμενόστρακος’ φυσικά

1 Διά τάς έν προκειμένη) παρερμηνείας τοΰ Evans 
καί PendlEbory βλ. ανωτέρω σ. 4 καί σημ. 1.

2 Βλ. λ.χ. Annuario N.S. 23 - 24, 1961 - 1962, 479 
N.S. 27-28, 1965 1966, 339, 343.

3 Levi, αυτόθι 169. Φαίνεται επί πλέον οτι καί οΰτος 
συμμερίζεται τήν έσφαλμένην άποψιν οτι ό αποθέτης 
τοΰ Vat Room καί αί ύπό τό πλακόστρωτον τής δυτι
κής αυλής τοΰ ανακτόρου οίκίαι είναι «primissima 
fase struttiva del palazzo di Cnosso».

4 Άνάλογον ορολογίαν έχρησιμοποίησεν ή Fiandra 
είς τήν έν σ. 21 σημ. 1 μνημονευομένην μελέτην αυτής-

5 Δέν συμφωνώ οτι καί άπό άπόψεως αρχιτεκτονικής
καί τεκτονικής αί έπελθοΰσαι μεταβολαί είς τό τέλος 
τής φάσεως ταύτης υπήρξαν όλως δευτερεύουσαι, ώς

θέλει ό δρ. Levi- βλ. λ.χ. είς Annuario N.S. 27-28 
1965 1966, 372 : «Anche in questo quartiere abitato, 
dunque come nel Palazzo, il passaggio della fase 
la alia lb appare quale il risultato di semplici 
riassestamenti edilizi o urbanistici, piuttosto che 
non di un disastroso sconvolgimento tellurico». Τά 
είς τά κατοίτερα στρώματα άναφανέντα λείψανα άπο- 
δεικνύουν τό εναντίον.

6 Ό δρ. LEVI επιμένει ότι υπάρχει σαφής διάκρισις 
μεταξύ τής κεραμεικής lb καί τής II κατ’αΰτόν παλαιο- 
ανακτορικών φάσεων. "Ομως οΰδαμοϋ διέστειλε σαφώς 
τήν κεραμεικήν έκάστης τών περιόδων τούτων. Βλ- 
κατωτέρω.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 18.237.180.167



AE 1968 Τά προβλήματα χρονολογήσεως τών μινωικών ανακτόρων 29

τοΰτο δεν σημαίνει δτι λεπτότατα αγγεία δεν υπήρξαν εις την προηγηθεϊσαν ανακτο
ρικήν φάσιν οΰτε ότι δεν υπήρξαν και πρόδρομα τούτων κατά την προανακτορικήν) 
ακόμη καί κατά την νεολιθικήν περίοδον οΰτε ότι τοιαΰτα αγγεία έπαυσαν νά παρα
σκευάζονται κατά τήν τελικήν παλαιοανακτορικήν φάσιν. Μία περίοδος χαρακτηρίζε
ται από μίαν γενικήν έπικράτησιν τεχνικών καί ρυθμών καί όχι από σποραδικά ή με
μονωμένα δημιουργήματα' οΰτω ή μεγάλη ακμή τών ακιδωτών barbotine είναι κατά 
τήν MM ΙΒ περίοδον, αλλά τοΰτο, δεν σημαίνει ότι τοιαΰτα αγγεία δεν άπαντοΰν καί 
κατά τάς προηγηθείσας ή τάς άκολουθησάσας περιόδους· ’Αμφιβάλλω όμως άν ΰπάρ- 
χτ) τόσον σαφής διαστολή, άς τήν περιγράφει ό δρ. Levi, μεταξύ τής κεραμεικής τοΰ 
βαθύτερου άνακτορικοΰ στρώματος τοΰ αποδιδόμενου εις τήν lb φάσιν καί τής εις 
τά υψηλότερα επίπεδα άνακα?νυφθείσης, ώς καί εκείνης ήτις άνευρέθη ώς κεραμεική 
δαπέδου τών διαμερισμάτων τής δυτικής προσόψεως τών άνασκαφέντων υπό τοΰ Per- 
nier. Δοθέντος ότι ή ΐδρυσις τών πα?ωιοτέρων ανακτόρων έγένετο, ώς εγώ πιστεύω 
εις τήν αρχήν τής MM ΙΒ περιόδου, ή κεραμεική θεμελιώσεως καί ή υπό τά πλακό
στρωτα τών αρχικών αυλών είναι ή ΜΜ ΙΑ καί ή τών προηγηθεισών ταύτης περιόδων 1 

Τό όλον θέμα τών διαδοχικών φάσεων τών παλαιών ανακτόρων περιεπλάκη έκ τοΰ 
γεγονότος ότι ή χαρακτηρίζουσα ταύτας παλαιοανακτορική κεραμεική ανευρίσκεται εις 
οικοδομικά στρώματα εις διάφορον ΰι[ιος κείμενα. Ευθύς εξ αρχής τών νέων άνασκα- 
φών τοΰ δρ. Levi διεπιστώθη ή ΰπαρξις δύο οικοδομικών στρωμάτων κειμένων υπό τό 
επίπεδον τοΰ υπό τοΰ Pernier άνασκαφέντος τμήματος τοΰ παλαιοΰ ανακτόρου, άλλ’είς 
νοτιώτερον τομέα. Επόμενον ήτο καί λογικόν συνάμα νά άποδοθοΰν ταΰτα εις τρεις δια
δοχικός φάσεις, τής φάσεως τών κτηρίων Pernier χαρακτηρισθείσης κατ’ ακολουθίαν 
ώς τρίτης καί τών δύο εις βαθύτερα επίπεδα δευτέρας καί πρώτης. Τό κατώτερον κτή- 
ριον έχει πρόσοι|πν μέ κρηπίδα ορθοστατών πολύ άνάλογον εκείνης, ήτις ΰπήρχεν εις τά 
κτήρια Pernier καί άμφότεραι αί προσόψεις εύρίσκονται εις τήν αυτήν ευθείαν γραμ
μήν καί έχουν προ αυτών έκτεταμένην πλακόστρωτον αύλήν (βλ. σχέδ. είκ. 2 εις σ. 7). 
Βραδύτερον ό ίδιος ό άνασκαφεύς διά τής συνεχίσεως τής έρεύνης έπείσθη ότι εις επί
πεδα διαφόρου στάθμης ήδύναντο πολύ καλά νά εύρίσκωνται κτήρια τής αΰτής περιό
δου καί άπέδωσεν εις τήν πρόιτην φάσιν τάς υπό τοΰ Pernier άνασκαφείσας παλαιο- 
ανακτορικάς άποθήκας XXXIV υπό τό εσώτερον διαμέρισμα τοΰ νεοανακτορικοΰ προ- 
πύλου (τοΰ χαρακτηριζομένου ώς μεγάρου), ώς επίσης τά λείψανα τά άνευρεθέντα εις 
μικρόν βάθος υπό τό δωμάτων 25 (τό λεγόμενον μέγαρον άνδρών), εκεί όπουάνευρέθη- 
σαν τά παμπλ,ηθή σφραγίσματα καί αί σφραγίδες 1 2 (βλ. σχέδ. είκ. 4 εις σ. 13). Ή έπακο- 
λουθήσασα άνακάλυψις τών επικλινών προσβάσεων, τών συνδεουσών τά επίπεδα ταΰτα, 
ώς καί τών ισχυρών άντερεισματικών τοίχων, οΐτινες συνεκράτησαν τάς άναχώσεις τής 
άνω δυτικής αυλής, έπεβεβαίωσαν τήν ύπόθεσιν, τήν όποιαν έξ αρχής ειχον τιποστηρί- 
ξει, ότι τά κτήρια τοΰ άνωτέρου επιπέδου τής δυτικής αυλής κάλλιστα ήδύναντο νά είναι 
σύγχρονα προς τά κτήρια τοΰ κατωτάτου επιπέδου μέ τήν επίσης πλακόστρωτον αύλήν 3.

1 Βλ. σ. 21 σημ. 1 καί σ. 22 σημ. 1. N.S. 19-20, 1957-1958, 8 έξ.
2 Βλ. κυρίως Bollettino 1956, 261 έξ. καί Annuario 3 Τά συστήματα συνδέσεως δι’ επικλινών έπιπέδων
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Και βεβαίω; μέ επικλινείς προσβάσεις δεν μεταβαίνει τις άπό περιόδου εις περίοδον. 
Φυσικά τα κτήρια τοϋ ανώτερου, άλλα και τοϋ κατωτέρου επιπέδου θά ήδύναντο να 
είχον διέλθει διαδοχικάς φάσεις, χωρίς ούσιαστικώς νά μεταβληθή πό γενικόν σχήμα 
και ιδία ή εξωτερική γραμμή των προσόψεων, έκάστοτε κατασκευαζομένων νέων δαπέ
δων, έπί των οποίων θά έδει νά ανευρίσκεται κεραμεική αντίστοιχος προς έκάστην φά- 
σιν Και τοϋτο ακριβώς έβεβαίωσαν αί άνασκαφα! Pernier, διότι υποκείμενα δά
πεδα εις τήν περιοχήν τών ιερών και τάς προς ταΰτα συνδεομένας άποθήκας, ευρι
σκόμενα εις μικρόν σχετικώς βάθος, απέδωσαν κεραμεικήν δαπέδου τών φάσεων 
MM ΙΤΑ κα'ι MM ΙΒ, ακριβώς ως δάπεδα υπό τά δωμάτια τοΰ κάτω επιπέδου έδωσαν 
κεραμεικήν δαπέδου ΜΜ ΙΒ λ Φυσικά εις έκάστην διαδοχικήν φάσιν άνακατεσκευά- 
ζοντο αί επικλινείς προσβάσεις (ράμπες) και έκ τούτου ή παρατηρηθεϊσα στρωματο
γραφία τούτων, τόσον κατά τον ?\.εγόμενον προμαχώνα όσον καί κατά τον τοίχον άντι- 
στηρίξεως τής άνω δυτικής αυλής3. Αυτός ό τοίχος άντιστηρίξεως, ώς άπεδείχθη, 
άνενεώθη μεθ’ έκάστην καταστροφήν, εις τό τέλος έκάστης τών φάσεων ΜΜ ΙΒ

η κλιμακωτών άναβάσεων ήρχισαν άποκαλυπτόμενα ήδη 
άπό τών πρώτων ετών τών άνασκαφών Levi. Ήσαν οί 
άποκληδέντες «προμαχώνες» τής διαβάσεως L. οϊτινες 
άκολούδως άπεδείχδη δτι έξετείνοντο εις ισχυρόν σύ
στημα αντερεισμάτων, άνανεουμένιον κατά τάς διαδοχι
κάς περιόδους, τά όποια έστήριξαν τάς βαδμηδόν άνα- 
καλυφδείσας επικλινείς προσβάσεις' καδ' ώρισμένην 
περίοδον έχρησιμοποιήδη διά τήν επικοινωνίαν τών 
επιπέδων κλιμακωτή έστεγασμένη πρόσβασις. Περί τού
των διέλαβε συνοπτικώς εις τήν μνημονευδεΐσαν μελέ
την της ή άρχιτέκτων Fiandra (βλ. σ. 21 σημ. 1). Κατά 
τά τελευταία έτη τών άνασκαφών τό δλον σύστημα διηυ- 
κρινήδη, άφοϋ άνεκαλύφδη ή συνέχεια τής επικλινούς 
προσβάσεως, διερχομένη άμέσως νοτίως τοΰ ισχυρού 
άντερεισματικοΰ τοίχου τής άνω δυτικής αυλής καί 
έξικνουμένη τέλος μετά καμπήν εις τό επίπεδον τής αυ
λής τούτης, Eevi, Annuario N.S. 27-28, 1965-1966, 
314 εξ. Βλ. καί αύτόδι N.S. 23-24, 1961-1962,399, είκ. 
38. Είναι προφανές δτι οί άποκληδέντες προμαχώνες 
ούδένα άπολύτως οχυρωματικόν σκοπόν έξεπλήρωσαν, 
ώς πιστεύει ό δρ. Ι,Ενι. Τό πολύ ή διαμόρφωσις τών 
κλιμακοιτών προσβάσεων παρέσχε τήν ευκαιρίαν ενός 
ελέγχου τών προσερχομένων, ώς τούτο συνέβη καί εις 
τήν Κνωσόν, Evans, PM IV, 51 είκ. 30 καί 57 είκ. 34, 
δπου επίσης τό σύστημα είναι απλώς έλεγχομένης επι
κλινούς προσβάσεως καί άντιστηρίξεως τής δυτικής 
αυλής.

1 Ή άρχιτέκτων Fiandra διά τής μνημονευδείσης 
μελέτης της προσεπάδησε νά δώση έν γενικόν διάγραμ
μα τής έξελίξεως τών παλαιοτέρων 'Ανακτόρων τό 
διάγραμμα τούτο είναι εις τάς γενικάς αυτού γραμμάς 
σύμφωνον πρός τήν ΰπ’ εμού υποστηριχθεϊσαν άποψιν, 
υπάρχουν δμως ώρισμένα σημεία, εις τά όποια αί από
ψεις διίστανται, καί τά σημεία ταΰτα δά έδει νά διαλευ- 
κανδοΰν δι’ είδικωτέρας μελέτης. Δέν είμαι λ.χ. σύμ
φωνος δτι τό μέρος τού άνακτόοου κατά τήν άνω δυτι
κήν αυλήν ώκοδομήδη βραδύτερον τοΰ εις κατώτερον

επίπεδον ΝΔ. τμήματος. 'Ολόκληρον τό κτήριον διήλδε 
τάς αύτάς φάσεις, οίκοδομηδέν τό πρώτον κατά τήν 
αρχήν τής ΜΜ ΙΒ περιόδου (πρώτης κατ’ εμέ παλαιοα- 
νακτορικής). Είναι δμως πιδανόν νά έγένοντο ριζικώ- 
τεραι μεταβολαί εις ώρισμένα τμήματα, μάλιστα κατά 
τήν περιοχήν τής δυτικής αυλής, κατά τήν δευιέραν 
παλαιοανακτορικήν φάσιν (lb τού δρ. Eevi). ’Επίσης 
δέν είμαι σύμφωνος δτι υπήρξε τετάρτη παλαιοανακτο- 
ρική φάσις κατά τήν άρχήν τής ΜΜ III περιόδου. 
Απλώς μετά τήν οριστικήν καταστροφήν τών παλαιών 
άνακτόρων έμεσολάβησεν ίσως σύντομος μεταβατική 
περίοδος, μέχρις δτου οίκοδομηδοϋν τά νέα άνάκτορα.

2 Βλ. σ. 21 σημ. 1 καί σ. 22 σημ. 1.
3 Βλ. άνωτέρω σ. 29 σημ. 3. Εις τήν περιοχήν τοΰ κά

τω προμαχώνος ό δρ. Levi διέστειλε μίαν επικλινή άνά- 
βασιν μέ βαδμίδας κατά διαστήματα μυκηναϊκών χρόνων 
καί δύο ύποκειμένας, επίσης πλακοστρώτους, τάς όποιας 
άπέδωσεν εις τήν δευτέραν καί πρώτην παλαιοανακτο- 
ρικήν φάσιν: Annuario 1961-1962,398. Τούτο δμως 
σημαίνει δτι καί κατά τήν δευτέραν φάσιν κατά ΕΒνι 
έχρησιμοποιεΐτο τό κατώτερον επίπεδον καί ή πλακό
στρωτος αυλή, δπου εΰρίσκοντο τά κτήρια τής πρώτης 
φάσεως.

Εις τό τμήμα τής επικλινούς προσβάσεως άμέσως 
πρός Νότον τών άντερεισματικών τοίχων τής δυτικής 
αυλής καί μεταξύ τούτου καί τών ΜΜ III οικιών διε- 
κρίδησαν σαφώς τρία επάλληλα πλακόστρωτα, τά όποια 
κατά τόν Eevi άποτελοϋν μέρη τών προσβάσεων τής 
la φάσεως, τής lb καί τής II: Annuario 1965-1966, 
338-339, είκ. 31. Ή χρονολογία κατέστη δυνατόν νά 
προσδιορισδή έκ τής υπό τά πλακόστρωτα καί μεταξύ 
τούτων άνευρεδείσης κεραμεικής: ύπό τό κατώτατον 
τύπου τής τελευταίας προανακτορικής φάσεως Πατρι
κιών, μεταξύ πρώτου καί μέσου κεραμεικής τής φάσεως 
la, δηλ. ΜΜ ΙΒ 'Αγ. Φωτεινής, μεταξύ τοΰ δευτέρου 
καί τού άνωτάτου κεραμεικής τής φάσεως lb, δηλαδή 
ΜΜ II. Οϋτω καί εις τάς τρεις παλαιοανακτορικάς
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MM IIA, MM ΙΙΒ, ίσως και τής ΜΜ ΙΙΙΑ (πρώτης νεοανακτορικής) \ Ή διαδοχή τών 
οράσεων τοΰτων παρηκολουθήθη άλλως και εις ία κτήρια τών οικιών, πέρα τοΰ δυτι- 
κοΰ κρασπέδου τής δυτικής άνω πλακόστρωτου αύλής 2.

Νΰν προκύπτει σαφώς τό ακόλουθον πρόβ?τημα: Κατά την οίκοδόμησιν τοΰ νέου 
ανακτόρου (βλ. σχέδ. είκ. 0 εις σ. 32) έκρίθη απαραίτητον να δημιουργηθή εΰρυχωρο- 
τέρα αυλή καί προς τοΰτο ήτο ανάγκη να οπισθοχώρηση ή πρόσοψις και να έπιχω- 
σθοΰν διά χυτής κεραμασβέστου τά λείψανα τοΰ παλαιοτέρου κτηρίου, άνήκοντος εις 
τήν τελευταίαν παλαιοανακτορικήν φάσιν" ή χυτή κεραμάσβεστος έχύθη καθ’ όλην τήν 
έ'κτασιν τής παλαιάς αύλής, άνυι[>ωθέντος οΰτω τοΰ επιπέδου, ώς επίσης είς τήν νο- 
τιωτέραν ζώνην, προ τοΰ νοτίου τμήματος τής δυτικής προσόψεως, όπου έπεξετείνετο 
πάλαι τό παλαιόν άνάκτορον. Δεν φαίνεται νά έχύθη συστηματικούς κεραμάσβεστος 
είς τούς λοιπούς έπιχωσθέντας χώρους, τούς οποίους έκάλυψαν τά διαμερίσματα τοΰ 
νέου ανακτόρου’ οΰτω αί υπό τά δωμάτια ταΰτα άποθήκαι δεν εΰρέθησαν πλήρεις κε
ραμασβέστου 3. Ό λόγος λοιπόν τής χύσεως τής κεραμασβέστου ήτο ή κατασκευή τών 
νέων αυλών επί στερεάς βάσεως καί ούχί ή άσφαλεστέρα έδρασις τών νέων κτηρίων,

φάσεις ήκολουθήθη ή αυτή πορεία διά τήν διέλευσιν 
τής επικλινούς προσβάσεως. Ή αυτή διαδοχή έβεβαι- 
ώθη καί κατά τήν πρός τήν δυτικήν αυλήν καμπήν τής 
προσβάσεως, αύτόθι σ. 342-343, είκ. 34. Άλλ’ ενταύθα 
ό άνασκαφεύς έκ μόνης τής άντιλήψεως δτι τό άνώτα- 
τον πλακόστρωτον τής δυτικής αυλής ανήκει είς τήν 
τρίτην φάσιν, έ'δωσεν έσφαλμένην χρονολογίαν είς τήν 
διαδοχήν τών πλακόστρωτων, υπό τά όποια καί μεταξύ 
τών όποιων όμως άνευρέθη κεραμεική εντελώς ανάλο
γος μέ τά τοΰ προηγουμένου τμήματος τής επικλινούς 
προσβάσεως. Ή άνεΰρεσις σκεύους, ώς τοΰ χελωνοει
δούς ακιδωτού τής είκ. 35, μεταξύ τών δύο κατωτέρων 
πλακόστρωτων, είναι σύμφωνος μέ τήν χρονολόγησιν 
τών τριών πλακοστρώτων τοΰ τέρματος τής προσβά
σεως καί τής δυτικής αύλής είς τήν πρώτην, δευτέραν 
καί τρίτην παλαιοανακτορικήν φάσιν, la, lb καί II 
κατά Levi, αντιστοίχους μέ τήν MM IB, MM ΙΙΑ καί 
ΜΜ ΙΙΒ περίοδον.

1 Levi, Annuario N.S. 27-28, 1965-1966, 317 έξ. 
διά τό άνατολικώς τής άνερχομένης γεωμετρικής όδοΰ 
διασφζόμενον τμήμα τοίχων άντιστηρίξεως, βλ. καί κά- 
τοψιν πίν. III. Ό ισχυρός τοίχος άντιστηρίξεως μέ τάς 
όπισθεν αυτού καθέτους αντιστηρίξεις έχαρακτηρίσθη 
ώς protopalaziale. Ό εις όμως τών τοίχων άντιστηρί- 
ξεως προχωρεί πέρα τοΰ ορίου τής 4ης «κουλούρας» 
καί προϋποθέτει τήν προγενεστέραν καταστροφήν της 
(βλ. σχέδ. είκ. 2 είς σ. 7). ’Αρχή του είναι ό λοξός 
τοίχος μέ τάς αντηρίδας, ό ανακαλυφθείς πρό τών 
προπυλαίων, Bollettino 1933, 3, είκ. 3. Είναι προφανές 
ότι ή λίαν ισχυρά αίίτη άντιστήριξις κατεσκευάσθη, ΐνα 
συγκροτηθούν αί ίσχυραί άναχώσεις τοΰ άνυψωθέν- 
τος κατά τήν αρχήν τής νεοανακτορικής φάσεως (αρ
χή τής ΜΜ III) επιπέδου τής δυτικής αύλής. Φυσικά 
ή όπισθεν αύτοΰ κεραμεική έδει νά είναι τοΰ τέλους

τών παλαιών ανακτόρων, τής δευτέρας κατά Levi φά
σεως, Μ Μ II. 'Υπό τον ισχυρόν τοΰτον τοίχον άντι- 
στηρίξεως άνεφάνησαν οί άλλοι τής άντιστηρίξεως τής 
αύλής τών παλαιών ανακτόρων είς τάς διαφόρους αυ
τών φάσεις, καλύτερον διασφζόμενοι είς τό πρός Δυ- 
σμάς τής γεωμετρικής όδοΰ τμήμα, πρό τών οποίων 
διήρχετο ή πλακόστρωτος επικλινής πρόσβασις.

2 Annuario έ'.ά. 340 - 341, είκ. 32 - 33 καί σχέδια 
κατόψεων πίν. IV καί V.

Κεραμάσβεστος χυτή είς έκτασιν δέν άνευρέθη υπό 
τόν διάδρομον 7, καλύπτουσα τόν παλαιότερον διάδρο
μον III καί τά παρ’ αύτόν διαμερίσματα : Annuario 
N.S. 23-24, 1961-1962, 449 εξ. 453, όπου σημειοΰται 
ότι «αστράκι» άνευρέθη μόνον κατά τό δυτικόν άκρον 
τοΰ διαδρόμου καί τοΰ βορείως τούτου δωματίου. Ό 
άνασκαφεύς πιστεύει ότι δέν παρέστη ανάγκη έκεΐ τοπι
κής έπιχώσειος μέ κεραμάσβεστον ή αϋτη άπεμακρύνθη 
κατά τήν κατασκευήν τοΰ νέου διαδρόμου. Άμφότερα 
φαίνονται άπίθανα.

3 Ύπό τό δωμάτιον 25 υπήρχε μόνον λεπτόν στρώμα 
μέ κεραμάσβεστον άνω τών στρωμάτων τών άνηκόν- 
των είς τό παλαιόν άνάκτορον, συσχετιζόμενον μέ τόν 
λοξόν άνατολικόν τοίχον τής ΜΜ III περιόδου, Annu
ario N.S. 19-20, 1957-1958, 19‘ Bollettino 1956, 262. 
’Επίσης δέν παρετηρήθη χυτή κεραμάσβεστος ύπό τά 
δωμάτια τής ύπό τό 70 καθαρτηρίου δεξαμενής καί τό 
δωμ. XIV τών τετραγωνικών στύλων, άμφότερα άνή- 
κοντα καθ’ ήμας είς τήν πρώτην νεοανακτορικήν φά- 
σιν, ΜΜ III (βλ. σχέδ. είκ. 6 είς σ. 32). Δέν άναφέρε- 
Tat επίσης συστηματική χύσις κεραμασβέστου είς τούς 
χώρους ύπό τάς άποθήκας 27-37 καί τά δωμάτια 8-13 
τού νέου άνακτόρου κατά τάς διενεργηθείσας στρω- 
ματογραφικάς έρευνας ύπό τών Pernier, Βανχι καί 
Levi .
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τά όποια οΰδαμοϋ έβασίσθησαν επί ταΰτης λ ’ Αλλως ΐήν στρώσιν τών αυλών δεν 
άπετέλεσαν πλέον νέα πλακόστρωτα, άλλ’ αυτό τό στρώμα τής κεραμασβέστου. Δεν 
είναι λοιπόν κατανοητόν διατί θά έφηρμόζετο ή μέθοδος τής χύσεως τής κεραμα
σβέστου μετά πάσαν καταστροφήν των παλαιών ανακτόρων καί δή είς χώρους, ένθα

Είκ. 6. Κάτοψις τοϋ νέου ανακτόρου. Τά τμήματα τοΰ παλαιοτέρου (επίσης καί τό τοΰ ΒΑ. τομέως, θεωρη- 
θέντος υπό των άνασκαφέων ώς άνήκοντος είς τούς παλαιοανακτορ ικούς χρόνους, ένφ πράγματι ανήκει είς τήν

πρώτην νεοανακτορικήν περίοδον) άπεδόΟησαν λευκά.

δεν θά έδημιουργοΰντο αύλαί, αλλά θά έστηρίζοντο διαμερίσματα, τών όποιων 
οί τοίχοι σχεδόν κατά κανόνα έβασίσθησαν επί τών υποκειμένων τοίχων. Βεβαίως 
ό δρ. Levi προβάλλει ότι ή έρευνα έβεβαίωσε τήν εφαρμογήν τής μεθόδου ταΰτης 
μεθ’ έκάστην καταστροφήν τών κατ’ αυτόν τριών φάσεων. ’Αλλά τό θέμα, πιστεύω, 
χρήζει εύρυτέρας διερευνήσεως. Κατά τήν πρώτην φάσιν, εκείνην τήν όποιαν όνομά- 1

1 “Αλλως σχεδόν άπαντες οί μεγάλοι καί ισχυροί τοΐ- αχοΰ διεισδύσαντα μέχρι τών παλαιοανακτορικών κτη 
χοι τοϋ νέου ανακτόρου είχον πολύ βαθέα θεμέλια, ένι- ρίων, τμήματα τών οποίων καί κατέστρεψαν.
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ζει la, ούδεις χώρος διεπιστώθη δτι έκαλύφθη υπό χυτής κεραμασβέσιου' τά δάπεδα 
ή οί άποθέιαι με κεραμεικήν ρυθμού 'Αγίας Φωτεινής MM ΙΒ περιόδου άνευρέθη- 
σαν πανταχοΰ ελεύθερα \ Εις τά κτήρια τά ευρισκόμενα εις την στάθμην τής κατω- 
τάτης αυλής, τά χαρακτηριζόμενα ώς άνήκοντα εις την lb τράσιν — συνήθως κα- 
λουμένην απλώς ποώτην —, ή διείσδυσις κεραμασβέστου παρετηρήθη μόνον είς 
ώρισμένα σημεία, μάλιστα κατά τό κέντρον των δωματίων, καί σχεδόν οΰδαμοΰ 
ή κεραμάσβεστος έπλήρωσεν έξ ολοκλήρου τον χώρον ή έκάλυψε τά δάπεδα 1 2' άντι- 
ΰέτως ήτο ισχυρά ή διείσδυσις τής κεραμασβέστου καί ούσιαστικώς κατελάμβανε 
σχεδόν έξ ολοκλήρου τούς χώρους είς τό άνώτερον άπό τά δύο ύπερκείμενα οικοδο
μικά στρώματα, τό άποδιδόμενον είς την δευτέραν φάσιν, ώς επίσης καί είς τό υπό τού 
Pernier άνασκαφέν τμήμα, τό θεωρούμενου υπό Levi ώς άνήκον είς την τρίτην φά- 
σιν (ούχί όρθώς, ώς έλέχθη καί ώς περαιτέρω θά διασαφηθή)· τό στρώμα τής κερα
μασβέστου είς τά κάτω διαμερίσματα τής λεγομένης πρώτης φάσεως b κατά τό πλεΐ- 
στον ήτο ώς νά έχύθη εκ τής μιας πλευράς τών δωματίων, άλλά διεπιστώθη δτι 
μετά την πλήρωσιν διά κεραμασβέστου τών άνω διαμερισμάτων, τά τελευταία ύπερε- 
καλύορθησαν προς σχηματισμόν τοΰ υποστρώματος τών νέων αυλών 3.

Έξ άλλου έβεβαιώθη δτι ούδαριοΰ οί τοίχοι τών δωματίων έκαλύφθησαν διά 
κεραμασβέστου είς τό σημεϊον διαχωρισμού τοΰ κατωτάτου προς τό ύπερκείμενον οικο
δομικόν στρώμα, ώς θά έδει νά είχε γίνει, άν έπρόκειτο νά στηριχθοϋν άσφαλέστερον 
τά νέα κτήρια. Άντιθέτως σχεδόν πανταχοΰ τό σχέδιον τών άνω δωματίων ήκολού- 
Οησε τό τών κάτω είς τάς κυρίας αυτού γραμμάς, άν καί ενίοτε δεν αντιστοιχούν ακρι
βώς τά κάτω μέ τά άνω ανοίγματα 4. "Οτι τό αρχικόν κτήριον τού παλαιού ανακτό
ρου ήτο πολυώροφον, τούλάχιστον διώροφον, καθίσταται προφανές έκ τών σωζομένων

1 Τόσον τα υπό τοΰ PERNIER δσον καί τά υπό τοΰ 
Levi έρευνηθέντα' βλ. σ. 22 σημ. 2 καί σ. 27 σημ. 4.

2 Βλ. λ·χ. είς τό δωμ. LIII τών φάσεων II καί I κατά
Levi, Bollettino 1905, 245, είκ. 7 καί 8 τής σ. 242,
δ,του διακρίνεται εύκρινώς τό στρώμα τής κεραμασβέ- 
στου, τό ό,τοΐον δεν διεισέδυσε πανταχοΰ είς τό κάτω 
δωμάτων. Χαρακτηριστική είναι ή ισχυρά καθίζησις, 
ένιαχοΰ καί κατάρρευσις, τών άνω δαπέδων είς τά κάτω 
διαμερίσματα, ώς λ.χ. είς τό γειτονικόν δωμ. LV, αυ
τόθι σ. 247, είκ. 17 σ. 245, ή καθίζησις τής κλίμακος, 
η τις άλλως, αν είχε πληρωθή ό κάτω χώρος διά κερα
μασβέστου, θά ήτο αδύνατον νά αυμβή. ‘Ο Levi παρέ
χει την δικαιολογίαν δτι λόγφ τοΰ πελιορίου βάρους 
«non lianno trovato resistenza nel molle sottosuo- 
1ο», άλλά τούτο ακριβώς άποδεικνύει δτι δέν είχε πρα- 
γματοποιηθή ή πλήρωσις τών κάτω διαμερισμάτων διά 
κεραμασβέστου, άλλ’ απλώς αυτή διεισέδυσεν είς ά 
σημεία είχε πραγματοποίησή καθίζησις ή κατάρρευσις 
τών άνω δαπέδων. ’Ακριβώς τό γεγονός δτι δάπεδα τών 
άνω διαμερισμάτων άνευρέθησαν είς άπόστασιν μόνον 
ενός περίπου μέτρου άπό τά κάτω δάπεδα άποδεικνύει 
την καθίζησιν τών άνω δαπέδων, άλλ’ ούχί τήν δημι

ουργίαν νέου επιπέδου άλλης φάσεως είς αυτό τό ύψος, 
άφοΰ είς τούς περιβάλλοντας χώρους τά άνω δάπεδα 
εύρίσκονται είς διάφορον στάθμην' βλ. Levi, Gli 
scavi di Festos e la cronologia minoica, 214.

3 Annuario έ. ά. 247.
4 Διάφορος διαμόρφωσις εύρυτέρου δωματίου τοΰ 

άνωτέρου επιπέδου (τής δευτέρας κατά Levi φάσεως) 
παρετηρήθη κυρίοις είς τό δωμ. L, δπου είς τό άνω επί
πεδον τό πλακόστρωτον βαίνει επί τοΰ νοτίου τοίχου 
τοΰ κάτω πολύ στενωτέρου διαμερίσματος' βλ. Annu
ario N.S. 14-15, 1952-1954, σ. 396 είκ. 10. "Οτι δμως 
ή όλη διάταξις έγένετο ολόκληρος έξ ΰπαρχής είς δύο 
ορόφους καταφαίνεται έκ τοΰ γεγονότος δτι πρός στή- 
ριξιν τοΰ θρανίου τοΰ άνω δωματίου κατεσκευάσθη είς 
τόν κάτω δροφον προεξοχή άντίστοιχος κατά τόν Β. 
τοίχον. Μάλλον άπίθανον φαίνεται δτι ό άρχιτέκτων 
τής δευτέρας φάσεως έπωφελήθη μιας προεξοχής— άδι- 
καιολογτ'ιτου άλλως — τοΰ υποκειμένου τοίχου, ινα κα- 
τασκευάση θρανίον. Ή μή άπόλυτος αντίστοιχος διάτα- 
ξις άνοιγμάτων, διαχωρισμάτων, στηριγμάτων κλπ. πα
ρετηρήθη καί είς τούς διαδοχικούς ορόφους τών νέων 
άνακτύρων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 18.237.180.167



34 Ν. Πλάτων®; AE 1968

κλιμακοστασίων, φερόντων προς τούς ύπερκειμένους ορόφους λ Ότι δέ ήτο φκοδο- 
μημένον καθ’ έκάστην φάσιν είς διαδοχικά επίπεδα άπέδειξεν ή ανακάλυψης των επι
κλινών προσβάσεων, τών συνδεουσών ταΰτα. "Αν τδ κτήριον κατεστρέφετο υπό σει
σμών όχι έξαιρέτως καταστροφικών, θά ήτο φυσικόν ή άνοικοδόμησις νά έγίνετο είς 
τό αυτό επίπεδον, έκκαθαριζομενών τών ερειπίων καί στερεουμένων τών διασωθέντων 
οικοδομικών τμημάτων. Τοΰτ’ αυτό έγένετο μεθ·’ έκάστην σεισμικήν καταστροφήν καί 
είς τά νεώτερα ανάκτορα. Οί όροφοι ήτο εύλογον νά έπανοικοδομώνται μέ την αυτήν 
περίπου αντιστοιχίαν δωματίων προς τά δωμάτια τοΰ ισογείου ορόφου καί τά καταπε- 
σόντα δάπεδα νά άποκαθίστανται. Τοϋτο θά ήτο δυνατόν νά έρμηνεΰση τό γεγονός, 
ότι εις τινας περιπτώσεις ώρισμένοι τοίχοι τών άνω δωματίων προεξέχουν ολίγον τών 
κάτω 1 2. Κατά μίαν τοιαΰτην άνοικοδόμησιν ούδείς λόγος θά συνέτρεχε νά χυθή κε
ραμάσβεστος, άφοΰ θά έχρησιμοποιοΰντο πάλιν οί αυτοί χώροι. Θά ήτο δυνατόν όμως 
είς (ορισμένα σημεία νά γίνη έπίχωσις δωματίων ή νά άνακατασκευασθοΰν τά δάπεδα 
είς ολίγον ΰψηλοτέραν στάθμην3. Ή τελική όμως καταστροφή περί τό 1700 π.Χ. 
συνεκλόνισεν εκ θεμελίων τό πο?Λ)ώροφον οικοδόμημα' τά μεγαλύτερα τμήματα τών 
άνω ορόφων κατέρρευσαν καί άναμφιβόλως κατέπεσον μέρη τών προσόψεων καί τοί
χων τών ισογείων διαμερισμάτων καί τών προς τάς αύλάς προσόψεων. Τά δάπεδα τών 
άνω ορόφων, ιδία κατά τό μέσον, θά κατέρρευσαν επίσης καθιζήσαντα εις τούς υπο
κειμένους χώρους τοΰ ισογείου. Μετά τήν μεγίστης έκτάσεως καταστροφήν ταύτην, έν 
δψει μάλιστα τής άνιδρύσεως νέου μεγαλοπρεπεστέρου ανακτόρου μέ έπιβλητικάς 
προσόψεις καί αναπεπταμένος προ τούτων αύλάς, έθεωρήθη σκόπιμον νά έγκαταλει- 
φθοΰν πλήρως, ως άποβάντα σαιθρά καί επικίνδυνα, τά έναπομείναντα ερείπια, νά έπι- 
χωσθοΰν καί νά γίνη άνοικοδόμησις είς ΰψηλοτέραν κατά τό πλεΐστον στάθμην. Τότε 
έπενόησαν τήν λύσιν τής πληρώσεως τοΰ έπιχωννυμένου κτηρίου διά χυτής κεραμασβέ- 
στου, αλλά μόνον διά τήν περιοχήν είς τήν οποίαν έπρύκειτο νά έκταθή ή νέα αύ?νή. 
Ή χυτή κεραμάσβεστος έπλ-ήρωσε κατ’ άρχάς τά έναπομείναντα λείψανα τών άνω ορό
φων, διεισέδυσεν ειτα διά μέσου τών κενών τών καθιζησάντων δαπέδων είς τούς 
χώρους τοΰ ισογείου, χωρίς όμως νά πληρώση τούς τελευταίους τούτους εξ ολο
κλήρου \

1 Κλίμακες άνευρέθησαν είς τά δωμάτια LVI καί 
LV, φέρουσαι προς τούς ανωτέρω, πιθανώς δυο, ορό
φους. Φυσικά ό δρ. Ι,Ενι παραδέχεται τό πολυώροφον 
τών κτηρίων της 1ης καί 2ας φάσεως, τών οποίων 
τά κλιμακοστάσια έξεκίνουν κατ’ αυτόν έκ διαφόρου 
στάθμης' δέχεται όμως δτι είς τό τέλος έκάστης φάσεως 
άπεκόπησαν τά άνω τοΰ ισογείου ορόφου στοιχεία: 
Bollettino 1956, 238 έξ. σχέδιον είκ. 2 καί 252 διά τήν 
κλίμακα τοΰ δωμ. KV, Bollettino 1954, 148 διά τήν 
κλίμακα τοΰ δωμ. EVI. Ό υπολογισμός τών βαθμιδών 
τής πρώτης θά καθίστα δυνατόν τόν προσδιορισμόν τοΰ 
ΰψους δαπέδων τών άνω δωματίων.

2 Τοΰτο συμβαίνει καί είς νεοανακτορικά κτήρια. 
Βλ. προχείρως Hazzidakis, Les villas minoennes de 
Tylissos, Paris 1954 (Etudes Cretoises, III), 18 είκ. 2.

3 Ή άρχιτέκτων Fiandra, έ.ά. 119, όμιλεϊ διά τήν

άναχρησιμοποίησιν μεγάλων κυβολίθων τής κάτω δυτι
κής προσόψεως κατά τήν άνακατασκευήν τοΰ δωματίου 
LXIV τής επομένης φάσεως, έ'χοντος δάπεδον είς ύψη- 
λότερον επίπεδον. Διά τάς κτηριακός μεταβολάς από 
περιόδου είς περίοδον τών παλαιοτέρων ανακτόρων δια
πραγματεύεται περιληπτικούς κατόπιν λεπτομερειακής 
μελέτης τών έπί μέρους στοιχείων. Οϋτω προσθήκην 
τμημάτων είς τήν κάτω πρόσσψιν καί διάνοιξιν βαθμι
δών τής προσβάσεως αποδίδει είς τήν τρίτην περίοδον 
(χρονικούς συμπίπτουσαν μέ τήν φάσιν II τοΰ δρ. Levi)· 
’Ανάλογος προσθήκη δωματίων μετά διάνοιξιν έγένετο 
είς τήν πρόσοψιν τοΰ ίεροΰ τής άνω δυτικής προσό- 
ψεως, τής ύπό τοΰ PERNIER άνασκαφείσης, Festos I, 
199 έξ.

4 Τόσον ό δρ. EEVI όσον καί ή άρχιτέκτων Fiandra, 
έ'.ά. 125, όμιλοΰν περί διαφόρου συστάσεως κεραμασβέ-
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AE 1968 Τά προβλήματα χρονολογήσεωξ των μινωιχών ανακτόρων 3ο

Όιι οΰτω συνέβησαν τά πράγματα έμφαίνεται έκ τοΰ γεγονότος, δτι πολλά 
τμήματα αγγείων τοΰ άνω ορόφου κατέπεσον εις τό ισόγειον μετά των καΟιζησάντων 
δαπέδων ή παρεσύρθησαν ΰπδ τής χυτής κεραμασβέστου, εντός τής όποιας ή υπό την 
οποίαν και άνευρέΟησαν. Διότι πώς άλλως θά ήδύνατο νά έρμηνευθη δτι μέρη τοΰ 
αύτοΰ αγγείου άνεκαλύφθησαν εις τό κατά Levi προγενέστερον οικοδομικόν στρώμα, 
άφοΰ, δίαν έχΰθη ή κεραμάσβεστος, τά αγγεία ταΰτα δεν θά είχον είσέτι κατασκευασθή, 
άν άνήκον εις την έπομένην περίοδον; Δεν πρόκειται άλλως περί μιας μεμονωμένης 
περιπτώσεως, άφοΰ εις πολλά σημεία διεπιστώΟη τό φαινόμενων τοΰτο *. Τό γεγονός 
τής μόνον έφ’ άπαξ και κατά τό τέλος τής παλαιοανακτορικής περιόδου (τέλος τής 
MM II) χύσεως τής κεραμασβέστου δύναται επίσης μόνον νά έρμηνεύση την σχεδόν 
καθολικήν ομοιογένειαν τής κεραμεικής άνά τά επικείμενα στρώματα και τά διαμερί
σματα τών διαφόρων επιπέδων, φυσικά προκειμένου περί κεραμεικής δαπέδου, διότι 
βεβαίως ή κεραμεική έπιχώσεως αντιπροσωπεύει έν μέρει και παλαιοτέρας περιόδους,

στου καί, φαίνεται πράγματι δτι αίίτη παραλλάσσει και 
εις χρώμα καί εις συνεκτικότητα. Τοΰτο δμως ουδόλως 
σημαίνει διάφορον εποχήν παρασκευής καί έγχύσεως. 
Ή άπαιτηθεΐσα ποσότης διά τήν έπίχιοσιν καί την κα
τασκευήν τής νέας εκτεταμένης αυλής υπήρξε κολοσ
σιαία καί παρεσκευάσθησαν ποικίλα «χαρμάνια», άνα- 
ναλόγως δέ τοΰ βάθους ήτο καί ή διείσδυσις λεπτο- 
τέρου μίγματος, τό όποιον εχανε τήν συνεκτικότητά του 
καθ’ δσον άνεμιγνΰετο μέ ξένας ΰλας, προερχομένας έκ 
τής καταστροφής τοΰ κτηρίου. ' Διά τήν διαφοράν συ- 
στάσεως τής κεραμασβέστου, ήτις έκάλυψε τό αυτό οι
κοδομικόν στρώμα, έν προκειμένη) τμήμα τοΰ διαδρό
μου III τής κατά ΙνΕνι τρίτης φάσεως, βλ. Annuario 
N.S. 23-24, 1961-1962,454: «questa gettata si ap- 
proffondisce fino a circa m. 0,90-1 con uno strato 
superficiale (fino a circa m. 0,60) piu compatto, e 
uno strato inferiore piu friabile e spesso sfatto*.

1 Οϋτω τής ωραίας καρποδόχης μέ τάς γραμμικάς 
χορεύτριας τμήματα άνευρέθησαν άλλα εις τό δωμάτιον 
XXVIII Α, άνήκον εις τήν δευτέραν φάσιν, άλλα εις 
τό πλήρωμα τοΰ δωματίου LIV—άρχικώς XXVII la— 
τής πρώτης φάσεως, Bollettino 1952, 320 εΐκ. 27 σ. 336. 
’Άλλα τέλος τεμάχια τοϋ αύτοΰ σκεύους άνευρέθη
σαν εις τό πυρίκαυστον κατώτερον στρώμα τοΰ αύτοΰ 
δωματίου LIV, παρά τήν είσοδον, πράγμα τό όποιον 
άποδεικνύει δτι τοΰτο κατέπεσεν έκ τοΰ δωματίου τοΰ 
άνω ορόφου κατά τήν καταστροφήν τοΰ τέλους τής φά
σεως lb καί δέν παρεσύρθη υπό τοΰ στρώματος τής 
χυθείσης κεραμασβέστου, ή όποια καί ενταύθα διεισέ" 
δυσε μόνον εις τό άνώτερον στρώμα, Bollettino 1954, 
144. Βλ. τά τεμάχια τοΰ σκεύους εις τήν είκ. 7 τής σ. 145.

Τής θαυμαστής διά τήν ποικίλην διακόσμησιν εύρεί- 
ας καρποδόχης, τής όποιας τό μεγαλύτερον μέρος άνευ. 
ρέθη εις τό κεκαυμένον στρώμα τοΰ δωμ. LV, έν τμήμα 
τοΰ χείλους καί ό ποΰς άνευρέθησαν αμέσως πρό τοΰ 
ερμαρίου τοΰ τοίχου τοΰ ΰπερκειμένου διαμερίσματος,

Bollettino 1956, είκ. 11 σ. 243 καί σ. 248. Εικόνα 
έγχρωμον τής καρποδόχης ταύτης, άνευρεθείσης εις τό 
αύτό στρώμα μέ τά επίσης θαυμαστά αγγεία, τόν κρα
τήρα μέ τούς κάλυκας άνθέων καί τήν συνανήκουσαν 
οίνοχόην, βλ. αύτόθι εις πίν. II.

Άλλο άντίστοιχον παράδειγμα έκ τοΰ αύτοΰ χώρου, 
τό όποιον αυτός ό δρ. Levi χαρακτηρίζει «sconcer- 
tante trovamento», είναι ή άνεύρεσις τμημάτων τοΰ 
ωραίου ύπερμεγέθους γεφυροστόμου σκεύους, τύπου 
σκύφου, επί τα>ν βαθμιδών τής κλίμακος τοΰ δωματίου 
EV τής κατά Eevi φάσεως II, ένφ τά πλεΐστα αύτοΰ 
τεμάχια άνεκαλύφθησαν εις τό κεκαυμένον στρώμα τής 
πρώτης φάσεως εις τό κάτω δωμάτιον EV, παρά τόν 
νότιον αύτοΰ τοίχον, αύτόθι σ. 247" άπεικόνισις τοΰ 
σκεύους εις τήν είκ. 18 τής σ. 246. "Εν άγγεΐον, πιθα
νώς έργον τοΰ αύτοΰ κεραμογράφου, μορφής φλασκιού, 
μέ έντελώς όμοίαν πρός τό ύπερμέγεθες σκυφοειδές 
άγγεΐον διακόσμησιν — βλ. είκ. εγχρώμου πίν. Ill C — 
άνευρέΰη εις τό πλήρωμα τοΰ αύτοΰ δωματίου τής 
φάσεως I.

Άλλο χαρακτηριστικόν παράδειγμα είναι ή άνεύρε- 
σις τμημάτων τής ωραίας πολυχρώμου λεκάνης τοΰ δω
ματίου XXVIII παρά τούς πόδας τοΰ πίθου τοΰ δα
πέδου τής φάσεως II, ένφ άλλα τμήματα τοΰ αύτοΰ 
σκεύους άνεκαλύφθησαν εις τά πληρώματα τών δωμα
τίων XXVII καί XXVIII τής πριότης φάσεως, γεγο
νός τό όποιον χαρακτηρίζει ό δρ. Ι,Κνι «Π piu miste- 
rioso fra tutti quelli da noi scavati*, Annuario N.S. 
14- 16, 1952 - 1954, 437, είκ. 71 καί 73. Προσεπάθησε 
νά τό έρμηνεύση, δεχόμενος δτι τά άνω τεμάχια άπε- 
τέλουν μέρος τής έκ πηλοχώματος βάσεως τοΰ πίθου.

Τά παραδείγματα ταΰτα θά ήδύναντο νά πολλαπλα- 
σιασθοΰν μέ τήν δημοσίευσιν τοΰ ύλικοΰ τών άνασκα- 
φίον. Καιά τάς διαβεβαιώσεις τής επί μακρόν μελετη- 
σάσης τό υλικόν τοΰτο αρχαιολόγου Ραοεα Ρει,αοατι 
πολλαί παρουσιάσθησαν ανάλογοι περιπτώσεις.
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36 Ν. Πλάτωνος AE 19G8

μάλιστα την προτελευταίαν ι. Παρόμοια είναι τά αγγεία δαπέδων τά άνευρεθέντα είς 
τα ΰπο τοΰ Pernier άνασκαφέντα διαμερίσματα και εντελώς όμοιοι οί πίθοι τών υπό 
τοΰ ίδιου άνασκαφεισών άπο&ηκών μέ τά αγγεία και τούς πίθους τοΰ κατωτάτου οικο
δομικού στρώματος, τού χαρακτηριζόμενου υπό τού Levi ώς τής πρώτης φά
σεως2· Τό αυτό ισχύει και διά τά λίθινα σκεύη, τούς στίλβοντας πυρρούς λύχνους κλπ.

1 'Υπάρχουν αγγεία, τά όποια αυτός ό ανασκαφείς 
έχαρακτήρισεν άδελφά, τά όποια προέρχονται από δύο 
διάφορα στρώματα τών κατ’ αυτόν φάσεων I καί II. 
Οϋτω μία πρόχους υψηλά είς τό στρώμα τής έπιχώσεως 
τοΰ δωμ. LV, προφανώς προερχόμενη έκ τοΰ καθιζή- 
σαντος υλικού τοΰ οίνοι δωματίου, είναι brocca ge- 
mella τής πρόχου τοΰ αποθέτου τοΰ δωματίου LVI 
τής φάσεως lb, Bollettino 1956, 248 καί 1955, 149 
είκ. 15.

’Αδελφόν σκεΰος ώς πρός τον ρυθμόν καί τό θέμα 
άπεικονίσεως μέ τήν καρποδόχην τών χορευτριών, τήν 
όποιαν ήθέλησε νά χαρακτηρίση ό δρ. Levi ώς άνή- 
κουσαν είς τήν δευτέραν φάσιν, είναι ή λεκανΐς μέ τάς 
περί ε’ίδωλον χορευούσας μορφάς τής sottoscala τοΰ 
δωματίου EV, χρονολογούμενη είς τήν πρώτην φάσιν, 
Bollettino 1956, 250 είκ. 26. ’Επίσης άδελφά σκεύη, 
τοΰ αΰτοΰ ασφαλώς εργαστηρίου (βλ. Ρ. Pei.agati, έ.ά. 
105 : Gruppo C della palma), είναι μεγάλη πρόχους 
διακοσμουμένη μέ φοίνικα τοΰ δωμ. ΕΙ τής 2ας φά
σεως, Annuario Ν. S. 14- 16, 1952-1954, είκ. 16 τής 
σ. 401' βλ. σ. 395, καί τά όμοια τοΰ δωμ. ΙΕ, αυτόθι 
μνημονευόμενου, ώς καί τό τοΰ δωμ. EV, τής sotto
scala, τής πρώτης φάσεως, Bollettino 1956, είκ. 25Ε.

Μία συγκριτική μελέτη τοΰ υλικού θά έπολλαπλα- 
σίαζε τά παραδείγματα αγγείων αδελφών ή συγγενικών, 
ενίοτε τής αυτής χειρός ή τοΰ αΰτοϋ εργαστηρίου, προ- 
ερχομένων έκ τών στρωμάτων τών κατά ΕΕνι φάσεων 
I καί II.

2 Είς τού; καταλόγους τών ομάδων αγγείων, τών 
προερχόμενων έκ τών αυτών έργαστηρίων, ένίοτε έρ
γων τοΰ αΰτοϋ καλλιτέχνου, περί τών οποίων διεπρα- 
γματεύθη ή Ρ. PEEAGATI, έά-, περιλαμβάνονται αγ
γεία προερχόμενα άλλα έκ τών διαμερισμάτων τοΰ υπό 
τοΰ Pernier άνασκαφέντος τμήματος, άλλα έκ τών 
δωματίων τών ΰπό τοΰ ΕΕνι άνασκαφέντων, τών φά
σεων I καί II. Οϋτω λ. χ. είς τήν ομάδα della palma, 
τής όποιας έμνημονεύσαμεν τρία δείγματα είς τήν προ- 
ηγουμένην σημείωσιν, ανήκει καί άλλο έπ τοΰ δωμ. 
XIX, τοΰ άνασκαφέντος ύπό τοΰ Pernier, Festos I, 
πίν. ΧΧΧΓ, καί άλλο έκ τής fossa dei sacrifizi, πίν- 
XXa. Αύτός ό δρ. ΕΕνι, Per una nuova classifica- 
zione etc., έ. ά. 85 εξ., αναφέρει πολλά όμοια σκεύη 
άνευρεθέντα είς τά ύπό τοΰ PERNIER άνασκαφέντα διο- 
μάτια, ώς άκριβώς άνταποκρινόμενα πρός τά άνευρε
θέντα είς τό ύπ’ αΰτοΰ άνασκαφέν τμήμα τής 1ης καί 
2ας φάσεως καί προσπαθεί νά δικαιολογήση τήν πα
ρουσίαν των είς διαμερίσματα χρησιμοποιηθέντα κατά 
τήν 3ην κατ’ αύτόν φάσιν, δηλ. τήν MM III. Οϋτω πα
ρατηρεί τήν στενήν άντιστοιχίαν μεταξύ πρόχου τοΰ

δωμ. XIII, Festos, είκ. 134, διακοσμουμένης ύπό με
γαλοπρεπών ροδάκων καί τοΰ μέ άνάλογον διακόσμη- 
σιν πιθίσκου τοΰ δωμ. XXVIII φάσεοις I, Annuario 
Ν. S. 14 - 16, 1952 - 1954, 44, είκ. 79 καί άλλου τής 
αυτής φάσεως, Annuario Ν. S. 19 - 20, 1957 - 1958, 
είκ. 43a, άλλα χαρακτηρίζει ώς άνακριβή τήν άπόδοσιν 
τοΰ πρώτου είς τό στρώμα δαπέδου, Festos I, 251 - 252. 
Τά περιγραφόμενα ώς άγγεϊα δαπέδου τοΰ δωμ. X., 
αυτόθι 239 έξ·, θεωρεί ώς εσωτερικά πληρώματα τοΰ 
θρανίου καί επομένως χρονολογίας τής κατασκευής τοΰ 
δωματίου. ’Αμφισβητεί έπίσης ότι είναι άγγεϊα δαπέ
δου και όχι πληρώσεως τά άγγεϊα τοΰ δωματίου XVI, 
είκονιζόμενα είς φωτογραφίαν τής άνασκαφής Festos, 
I, είκ. 148 καί περιγραφόμενα έν σ. 264 έξ· ”Αν ήσαν 
όμως τής πληρώσεως θά ήσαν πιθανώτατα τοΰ τέλους 
τής MM III, άφοϋ είς ταύτην κατ’ αυτόν ανήκε τό δω- 
μάτιον. Φαίνονται όμως πράγματι τοποθετημένα κατά 
μήκος τοΰ Α. τοίχου. Ουδέ θεωρεί τον μέ εύρεϊαν κοι
λίαν πίθον τοΰ αΰτοϋ δωματίου ενδεικτικόν χρονολο
γίας. Διαμφισβητεΐ παραλλήλως καί τήν χρονολογίαν 
τών λίθινων καί τών πήλινων σκευών τοΰ δωματίου τοΰ 
ίεροΰ VIII, Festos I, 196 έξ., τών οποίων τινά είναι 
χαρακτηριστικά, ύποθέτων δπ καί ταΰτα θά ήδύναντο 
νά είναι έκ τοΰ στρώματος πληρώσεως. Προσπαθεί 
μάλιστα νά δικαιολογήση, LEVI, έ'. ά. 88, καί τήν ιεράν 
τράπεζαν μέ τό κεντρικόν κοίλωμα, ήτις άνευρέθη στε
ρεωμένη είς τό δάπεδον, καί τής οποίας σχεδόν άκρι- 
βές άντίστοιχον άνευρέθη είς δωμάτιον τής πρώτης 
φάσεως, Annuario 1957 - 1958,329 έξ., είκ. 179, ώς 
έκσκαφεΐσαν αρχαιολογικοί; ύπό τών κατοίκων τοΰ κτη
ρίου τής 3ης φάσεως καί έπαναχρησιμοποιηθεϊσαν μετά 
δύο δλας περιόδους εις τό ιερόν τοΰ άνακτόρου, χωρίς 
όμως νά άποκλείη καί τήν συντηρητικήν διατήρησιν 
παλαιού σχήματος. "Ινα έξηγήση τήν παρουσίαν τών 
μεγάλων ογκωδών χαρακτηριστικών πίθων μέ τάς πολ- 
λάς λαβάς (Festos I, είκ. 159-160), τής άποΟήκης XXI 
παρά τόν διάδρομον III, ΕΕνι,έ'.ά., πολύ όμοιων μέ τούς 
γιγαντιαίους MM II πίθους τής Κνωσοΰ — βλ Evans, 
PM III, 264 είκ. 179 —καταφεύγει είς τήν ύπόθεσιν, ότι 
προέρχονται έκ τοΰ ολίγον κατωτέρω άναφανέντος πα- 
λαιοτέρου δαπέδου ή ότι τά τεμάχιά των ήσαν είς τό 
στρώμα πληρώσεως. Είναι προφανές ότι τοιαΰται έρ- 
μηνεΐαι είναι μάλλον βεβιασμένοι. Χαρακτηριστικόν 
είναι ότι δύο τεμάχια τής είς τό δωμάτιον VI τοΰ ίεροΰ 
ύπό τοΰ PERNIER άνευρεθείσης καρπό δόχης, Festos I, 

πίν. XXIIa, άνευρέθησαν εντός τοΰ όχετοΰ τοΰ έξω 
τοΰ δωμ. ΕΧΧΙΙ τής la κατά ΕΕνι φάσεως, Annuario 
N.S. 23 ■ 24, 393, είκ. 27. Ή πλήρης δμοιότης τών πί- 
θοιν τών ύπό τοΰ PERNIER άνασκαφεισών άποθηκών
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Καί είναι μέν αληθές ότι ό δρ. Levi δμιλεΐ περί διαχωρισμού καί έξελίξεως τής 
κεραμεικής ιών κατ’ αυτόν πρώτης καί δευτέρας φάσεων, άλλ ούδαμοΰ σαφώς διε- 
κρίίΐη ή κεραμεική αυτή. Φυσικά είς τα άνασκαψέντα διαμερίσματα παρά την άνω δυ
τικήν αυλήν καί υπό τό νεώτερον άνάκτορον δύναταί τις κατά βοΰλησιν νά χαρακτη
ρίζω ταϋτα ως άνήκοντα είς τήν πρώτην ή δευτέραν παλαιοανακτορικήν περίοδον, αλλά 
τά διαμερίσματα ταΰτα εύρίσκονται είς τό αυτό περίπου επίπεδον καί αί άποΰήκαι 
έμφανίζουσαι τήν αυτήν περίπου σκευήν, έπεκοινώνουν, ως φαίνεται, προς άλλήλας ή 

Λι’ εμέ παραμένει άκατάληπτον διατί ό δρ. Levi άπέδωσεν είς τήν κατ’ αυτόν 
τρίτην φάσιν, αντιστοιχούσαν προς τήν MM III τοϋ Evans, τό τμήμα των διαμερι
σμάτων τής προσόψεως προς τήν δυτικήν αυλήν τό υπό τοϋ Pernier άνασκαφέν 
(βλ. σχέδιον είκ. 4 σ. 13), άφοϋ απολύτως ούδέν σκεύος ή έστω όστρακα μόνον τής έν 
λόγω φάσεως άνευρέΟησαν είς τά δωμάτια ταΰτα 2. Δεν είναι ακριβές ότι ό Pernier 

άπέρριψε ταΰτα ώς έχοντα μικράν σημασίαν. Είς τάς άποθήκας τοΰ Μουσείου τοΰ 
Ηρακλείου υπάρχουν παμπληθή όστρακα καί τμήματα αγγείων ή καί ολόκληρα 
αγγεία έκ τοΰ τομέως τούτου, πάντα άνήκοντα είς τήν παλαιοανακτορ ικήν περίοδον 
MM IB - MM II, ένω έκ τοΰ ΒΑ. τομέως προέρχονται άλλα άνήκοντα ακριβώς είς 
τήν κατά Levi τρίτην παλαιοανακτορ ικήν φάσιν, Μ Μ III κατά Evans, τά όποια μέ 
σχετικήν επιμέλειαν περισυνέλεξεν ό Pernier3.

XXXIV μέ τούς πίθους των αποθηκών τών δωματίων 
LVIII b καί c τής φάσεως I έ'φερεν είς τήν παραδο
χήν τής αυτής χρονολογίας διά τό τμήμα τοΰτο, Fe- 
stos I, 316 έξ, πίν. XXXVI - XXXVIII. Bollettino 
1956, 255, είκ. 31 -32 σ. 252 253. "Ομοιοι όμως ακριβώς 
πίθοι άνευρέΟησαν είς τό δωμάτιον EXIV τής φά
σεως II, οϋιως ώστε νά δημιουργήται πρόβλημα μέ 
τήν έμφάνισιν εντελώς όμοιων σκευών είς τάς φάσεις I 
καί II. Βλ. Annuario 1957-1958,209 είκ. 23 καί σ. 214- 
Είς τό αυτό δωμάτιον LXIV άνευρέθη είς άμφορεΰς 
εντελώς όμοιος μέ τόν είς τό δωμάτιον XVI άνευρεθέν- 
τα υπό τοϋ Pernier, όμοΰ μέ άλλα αγγεία άνήκοντα 
εις τήν κατά Ι,Ενι πρώτην φάσιν, Annuario έ.ά. 212, 
είκ. 24 τής σ. 209 καί PERNIER, Festos I, πίν. XVIc. 
’Επίσης ή όμοιότης τών πρόχων μέ τά δύο άνερχόμενα 
φύλλα καί άλλων σκευών τοϋ δωματίου ύπό τό 25, ένθα 
άνευρέθη ό αποθέτης τών σφραγισμάτων, συνετέλεσεν 
είς τό νά δοθή ή αύτή χρονολογία τής πρώτης φάσεως, 
Annuario ε. ά. 8 έξ. "Ομως πανταχοΰ προκύπτει τό 
αυτό θέμα τής άκριβοϋς αντιστοιχίας τής κεραμεικής 
τοΰ τμήματος τοϋ ανακτόρου τοΰ άνω επιπέδου, τοΰ 
κατά μέγα μέρος άνασκαφέντος ύπό PERNIER καί έν 
μέρει ύπό Ι,Κνι, πρός τήν κεραμεικήν τών δύο οικοδο
μικών στρωμάτων τών φάσεων I b καί II κατά Eevi 
τοϋ ΝΔ. τομέως.

1 Ώς έδειξεν ή άνασκαφή τοϋ διαδρόμου III, τό έ’δα- 
φος έβαινεν ελαφρώς άνερχόμενον πρός τόν χώρον τής 
κεντρικής αυλής' τούτο ερμηνεύει τήν μικράν διαφοράν 
επιπέδου μεταξύ τών δωματίων τής δυτικής προσόψεως 
καί τών αποθηκών XXXIV καί τοϋ ύπό τό δωμάτιον

25. ’Αλλά θύρα είς τόν δυτικόν τοίχον μιας τών απο
θηκών XXXIV άποδεικνύει τήν πρός τά δυτικά δια
μερίσματα επικοινωνίαν. Ή κατασκευή τών αποθηκών 
τοϋ νέου ανακτόρου άπέκοψε βεβαίως τμήμα τοϋ όλου 
συγκροτήματος, αλλά πολύ πιθανώς ύφίστανται είσέτι 
λείψανα ύπό τά δάπεδα τών νέων αποθηκών καί τοϋ 
διαδρόμου των. ”Αν, ώς πιστεύει ό δρ. Levi, άπε- 
κόπησαν είς τήν περιοχήν τών αποθηκών XXXIV τά 
στρώματα τής δευτέρας καί τρίτης φάσεως, τότε ταϋτα 
θά εύρίσκοντο πολύ άνω τοΰ επιπέδου τής κεντρικής 
αύλής καί είς πολύ διάφορον επίπεδον τοΰ βεβαιωθέν- 
τος διά τά διαμερίσματα ύπό τό δωμάτιον 25. Χαρα
κτηριστικόν είναι ότι κατά τήν κατασκευήν τοϋ νέου 
ανακτόρου δέν έχρειάσθη νά καθαιρεθοϋν τελείως αί 
άποΟήκαι τοΰ συστήματος XXXIV καί παρέμειναν 
ύπό τό λαμπρόν πρόπυλον, ένω άντιθέτως ολίγον νο- 
τιιότερον τά κτήρια καθηρέΰησαν μέχρι χαμηλού ύψους 
διά τήν κατασκευήν τοΰ δωματίου 25.

2 Βλ. καί ανωτέρω σ. 36 σημ. 2.
3 "Ομως καί ό PERNIER έθειόρησε παλαιοανακτορι- 

κόν καί τόν τομέα τούτον, τοΰ οποίου ή κεραμεική αν
τιστοιχεί μέ περίοδον κατά τήν οποίαν είχεν έπιχωσθή 
τό τμήμα τών διαμερισμάτων τής δυτικής πτέρυγος, 
είχε κατασκευασθή ή νέα αυλή καί είχεν ήδη οίκοδο- 
μηθή τό νέον άνάκτορον. Είς τό γενικόν σχέδιον άπε- 
δόθη διά κυανοΰ χρώματος, χαρακιηρίζοντος τό παλαιο- 
ανακτορικόν. Τοΰτο έγέννησε τήν σύγχυσιν, ή όποια 
κυρίως προεκάλεσε τήν άνιιγνωμίαν έπί τής χρονολο
γίας τής τελευταίας φάσεως τοΰ ανακτόρου μεταξύ τής 
Βαντι καί έμοΰ' βλ. σ. 2 έξ. καί κατωτέρω σ. 40.
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Ή δοθείσα ύπ’ έμοΰ ερμηνεία δεν άντίκειται βεβαίως εις την κατά περιόδους 
έξέλιξιν των παλαιών ανακτόρων, ούδ’ απορρίπτει ταΰτην, άλλα δέχεται ότι συνετελέ- 
σθη, ως έν Κνωσώ, εις τρεις διαδοχικός φάσεις, την MM ΙΒ, την MM IIΑ κα'ι την 
MM ΙΙΒ, μέ ουσιαστικήν χρησιμοποίησιν των αυτών βασικών αρχιτεκτονικών στοι
χείων τοΰ κτηρίου τών παλαιών ανακτόρων, φκοδομημένου κατά ορόφους καί διαδο
χικά άνδηρα, έπικοινωνοΰντα διά κλιμάκων καί επικλινών προσβάσεων προς αύλάς εις 
διαφόρους στάθμας έκτεινομένας. Αί μεταβολαί, αί όποΐαι θά έγένοντο από φάσεως 
εις φάσιν, θά ήσαν ή έπανοικοδόμησις περίπου είς την αύτήν μορφήν καί τά αυτά επί
πεδα τών έκ τών σεισμών κατακρημνισθέντων τμημάτων, ή άνανέωσις πολλών ισογείων 
δαπέδων καί ή άνακατασκευή τών δαπέδων τών άνω ορόφων, ή μετατόπισις ώρισμέ- 
νων ανοιγμάτων, ή διάνοιξις έρμαρίων καί κατασκευή νέων θρανίων κλπ· Οΰτω είναι 
ορθός ό χαρακτηρισμός τών διαδοχικών τούτων κτηρίων ώς παλαιού ανακτόρου. Είς 
τάς επικλινείς προσβάσεις, αϊτινες έθετον είς επικοινωνίαν τάς είς διάφορα επίπεδα 
αύλάς καί τμήματα τοΰ ανακτόρου, άνενεοΰντο, ώς ήτο φυσικόν, αί διαστρώσεις καί έκ 
τού γεγονότος τούτου ερμηνεύονται τά επάλληλα τούτων πλακόστρωτα, άντιστοιχοΰντα 
προς τάς τρεις ώς άνω σημειουμένας παλαιοανακτορικάς φάσεις. Αί διαστρώσεις αύται 
παρετηρήθησαν καί είς τό κατώτερον τμήμα τής κυρίας επικλινούς προσβάσεως, τής 
έκκινούσης έκ τής αυλής τού κτηρίου τής πρώτης κατά Levi φάσεως- είς τό τμήμα 
τούτο ή έ'ρευνα άπεκάλυψεν ότι ή πρόσβασις έξηκολούθησε νά ύπάρχη καί μέχρι τών 
μετανακτορικών χρόνων, άνανεωθέντος τού πλακοστρώτου δρόμου λ Άλλ’ αν είς τήν 
κατά Levi δευτέραν φάσιν τό κτήριον τού ανακτόρου εύρίσκετο είς τό ύψος τού αρχι
κού πρώτου ορόφου, τότε θά έδει προ τούτου είς τό αυτό έπίπεδον νά έκτείνεται αυλή, 
τής οποίας ή ΰπαρξις ούδαμόθεν έπεβεβαιώθη. ’Αλλά καί αν τοιαύτη ύπήρξεν, ή έπι- 
κοινωνία της μέ τήν άνω δυτικήν αυλήν δεν θά ειχεν ανάγκην πλέον κεκλιμένης προσ
βάσεως, αλλά μόνον απλής κλίμακος 1 2. "Αν δέ ή αυλή καί τά διαμερίσματα τής προσ- 
όψεως τά άνασκαφέντα υπό Pernier έχρησιμοποιήθησαν, ώς θέλει ό δρ. Levi, καί 
κατά τήν τρίτην κατ’ αυτόν φάσιν, τήν MM III, τότε ούδεμιάς κεκλιμένης προσβάσεως 
ή κλίμακος έπικοινωνίας θά παρίστατο ανάγκη, διότι τά δωμάτια τής δευτέρας φάσεως 
τά προς Νότον τής δυτικής αύ.λής έκτεινόμενα είχον ήδη έπιχωσΟή μέχρι τού έπιπέδου 
τής αυλής 3. Παραλλήλως προς τήν διαδοχικήν άνύψωσιν τοΰ έπιπέδου τής έπικλινούς 
προσβάσεως ανοικοδομούντο ή ριζικώς έπεσκευάζοντο οί άντερεισματικοί τοίχοι, οι συγ- 
κρατοΰντες τάς άναχώσεις τής άνω δυτικής αυλής. Ό ισχυρότερος τούτων μέ τάς έσω- 
τερικάς αντηρίδας πολύ πιθανόν κατεσκευάσθη, ώς έλέχθη 4, ΐνα συγκράτηση τό ίσχυ-

1 Βλ. σ. 30 σημ. 3
2 Μία τοιαύτη κλΐμαξ επικοινωνίας τής κάτω πλα-

■κοστρώτου αυλής μέ διαμερίσματα τοΰ άνω ορόφου 
— 2ας φάσεως κατά Levi — ήτο ή διάβασις LII, εκκι
νούσα έκ τοΰ κατωτάτου επιπέδου, Annuario N.S.
14-16, 1952-1954, 459 έξ. Ή άρχιτέκτων Fiandra, 
εις τήν μνημονευθεΐσαν μελέτην της, 117, τήν επικοι
νωνίαν διά τής κλίμακος ταΰτης έίίειόρησεν ώς ύποκα- 
ταστήσασαν τήν αρχικήν επικλινή άνάβασιν κατά τήν 
δευτέραν φάσιν (lb τοΰ bLvi). Πραγματικώς όμως ή

επικλινής άνάβασις έξηκολούΟει νά ύπάρχη παραλ
λήλως, διαπλατυνθεϊσα μάλιστα, διότι εξυπηρετεί άλ
λον σκοπόν, τήν επικοινωνίαν μέ τό έπίπεδον τής άνω 
δυτικής αυλής.

3 Μία τοιαύτη έπικλινής πρόσβασις θά συνέδεεν 
απλώς πρός τήν περιοχήν τής έκτεινομένης κατά τήν 
νοτίαν κλιτΰν πόλεως καί επομένως δέν θά ήκολούθει 
τήν αρχικήν πορείαν διά διαδοχικών καμπών πρός τήν 
κατωτάτην αυλήν.

4 Βλ, σ, 29-31 καί σημ. 1 σ, 29 καί σημ. 1 σ, 31.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:16 EEST - 18.237.180.167



AE 1968 Τά προβλήματα χρονολογήσει»; των μινωικΰν ανακτόρων 39

ρόν στρώμα κεραμασβέστου, ήτις έχύθη διά την άνύψωσιν τοΰ επιπέδου καί την κα
τασκευήν τής αυλής των νέων ανακτόρων, περί τό 1700 π.Χ. Ή κεραμεική, ώς είναι 
επόμενον, θεμελιώσεως είναι ή τών χρόνων τούτων, MM ΙΙΒ.

Έκ τής ως άνω περιληπτικής έκθέσεως τών άπόψεών μου ώς προς την ορθήν 
κατά την γνώμην μου ερμηνείαν τών νέων στοιχείων, τά όποια προέκυψαν διά τής 
έρεύνης, αϊτινες κατ’ ουσίαν είναι αί διατυπωθεΐσαι είς την άνακοίνωσιν τοΰ συνεδρίου, 
συμπληρωθεΐσαι μόνον καί περαιτέρω διασαφηθεΐσαι με τά νεώτερα δεδομένα τής 
έρεύνης τών τελευταίων ετών, καθίσταται προφανές ότι δεν έπρόκειτο περί ελλιπούς 
κατανοήσεως ή ατελούς παρακολουθησεως τών έν προκειμένη) απόψεων τού σοφού 
έρευνητοΰ τής Φαιστού, άλλ’ ουδέ περί παρεξηγήσεως τών ύπ’ αυτού διατυπωθέντων, 
αν καί παρανόησις θά ήδύνατο βεβαίως νά προέλθη, ώς καί πράγματι συνέβη, έκ τής 
χρησιμοποιήσεως διαφόρου ορολογίας διά τά αυτά πράγματα, ως προκειμένου περί 
τής ονομασίας τών τριών φάσεων τού παλαιού ανακτόρου la καί b και II κατά Levi, 

πρώτης, δευτέρας καί τρίτης καθ’ ημάς, ή προκειμένου περί τού όρου «αγροίκου κα
μαραϊκού ρυθμού: «camares rustico'>>. Σαφώς πρόκειται περί διαφόρου ερμηνείας 
τών αυτών δεδομένων.

’Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι πλήρης στήριξις τής έκδοχής μου θά άπήτει ενδε
λεχή λεπτομερή μελέτην καί άνάλυσιν τών καθ’ έκαστα στοιχείων, την οποίαν θά ήτο 
αδύνατον ενταύθα νά 'επιχειρήσω. Έθεώρησα όμως άναγκαϊον, έστω καί μέ μεγάλην 
καθυστέρησιν, προελθοΰσαν έκ λόγων ανεξαρτήτων τής θελήσεώς μου, νά δώσω άπάν- 
τησιν είς την άσκηθεΐσαν αύστηράν κριτικήν, ακριβώς ΐνα παρασχεθή ή ευκαιρία καί 
είς άλλους μελετητάς νά επανεξετάσουν τό όλον πρόβλημα. Άλλ’ ϊνα τό όλον θέμα 
καταστή σαφέστερον, είναι ανάγκη νά έπανέ?ά)ω διεξοδικώτερον είς τό πρόβλημα τού 
χαρακτηρισμού τής έπακολουθησάσης είς την περί τό 1700 π.Χ. καταστροφήν φάσεως, 
υπό μέν τού δρ. Levi ώς τελικής—τρίτης κατ’αυτόν -τών παλαιών ανακτόρων, ύπ’ 
έμού δέ ώς πρώτης τών νέων. Ώς ήδη έσημειώθη, βασική διαφωνία άποδόσεως αρχι
τεκτονικών στοιχείων καί σκευής δαπέδου είς τήν φάσιν ταύτην, οπωσδήποτε καί 
αν αυτή χαρακτηρίζεται, μεταξύ έμού καί τού δρ. Levi δέν υπάρχει, είμή μόνον ώς 
προς τά διαμερίσματα τής δυτικής προσότ[ιεως, τά άνασκαφέντα υπό τού Pernier καί 
τον έν συνεχεία τούτων διάδρομον εισόδου έκ τών προπυλαίων, τά όποια εγώ μέν απο
δίδω είς τήν MM II περίοδον, έκεΐνος δέ είς τήν MM III. Ίσχυρίσθη μάλιστα ότι δια
φωνώ καί ώς προς τά αποτελέσματα τών πρώτων άνασκαφών, ώς διετυπώθησαν ταύτα 
υπό τού Pernier- αλλά τοιαύτη διαφωνία είς τήν ουσίαν δέν ύφίσταται, δεδομένου 
ότι τόσον ό πρώτος άνασκαφεύς όσον καί έγώ έδέχθημεν τήν αυτήν χρονολογίαν διά 
τά διαμερίσματα τής προσόψεως, τήν MM II, καί τήν χρησιμοποίηση» τής κεντρικής 
αύλής κατά τούς MM III χρόνους, τούς όποιους όμως ό Pernier δέχεται ώς ό δρ. 
Levi ότι αποτελούν τήν τελικήν παλαιοανακτορικήν φάσιν 2. Ουδέποτε ό πρώτος άνα
σκαφεύς απέδωσε τά διαμερίσματα τής προσόψεως είς τήν ιδίαν φάσιν, τήν MM III,

1 Ι,χινι, I,a critica clegli archeologi, 168-190, 2 Βλ. σ. 37, σημ. 3
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κατά την όποιαν έχρησιμοποιήθη, κατά την γνώμην του, έκ νέου ή ΒΑ. ακραία πτέρυξ, 
ένθα ή κεραμεική ήτο τοΰ τύπου τοΰ Camares rustico, ώς έχαρακτήρισε ταΰτην Ιόν 
τελευταΐον τούτον όρον έχρησιμοποίησα κα'ι εγώ διά την χαρακτηριστικήν ΜΜ ΙΙΙΒ 
κεραμεικήν, ίσως όχι πολύ όρθώς, αφού έν τω μεταξύ ό όρος ούτος, κατόπιν των άνα- 
σκαφών τοΰ δρ. Levi, προσέλαβεν όλως διάφορον σημασίαν και ώς έκ τούτου ή χρη- 
σιμοποίησίς του θά ήδύνατο νά φέρη, ώς έφερεν, είς παρανοήσεις.

ΓΙρός άρσιν πόσης περαιτέρω παρεξηγήσεως θά έδει νά διασαφηθή πλήρως τί 
όνομάζομεν παλαιόν και τί νέον άνάκτορον, διότι άνευ ενός τοιούτου ορισμού θά ήδύ- 
ναντο μίαν κα'ι την αυτήν φάσιν άλλοι νά χαρακτηρίσουν ώς παλαιοανακτορικήν και 
άλλοι ώς νεοανακτορικήν, πάντοτε μέ βάσιν τήν αυτήν χαρακτηριστικήν κεραμεικήν. 
Φυσικά ή διαστολή ουδόλως έχει σχέσιν μέ τήν μεταβολήν τών κεραμεικών ρυθμών, 
καίτοι πάσα καταστροφή καί άνανέωσις συνετέλει άναμφιβόλως είς τήν μεταβολήν καί 
υπό νέαν μορφήν έξέλιξιν τών ρυθμών τούτων. ”Αν αί τρεις διαδοχικαί αρχιτεκτονικά! 
φάσεις, τών οποίων τά λείψανα άπεκάλυψαν αί άνασκαφαί τοΰ Pernier καί τού Levi 

είς τά βαθύτερα στρώματα τού τελευταίου ανακτόρου, έχαρακτηρίσθησαν ώς άνήκου- 
σαι είς τό παλαιόν άνάκτορον καί όχι είς διάφορα, καλούμενα πρώτον, δεύτερον καί 
τρίτον, τούτο οφείλεται είς τήν διαπίστωσιν ότι τά λείψανα τών κτηρίων τούτων εμφα
νίζουν τό αύτό γενικόν σχέδιον καί τά αυτά γενικά χαρακτηριστικά δομής κλπ., παρά τό 
γεγονός, ότι οί διάφοροι τομείς τών κτηρίων τούτων εύρίσκυνται ενίοτε είς διαφορετικά 
επίπεδα. Ώς εϊδοριεν, τό κτήριον έκάστοτε ύφίστατο μίαν ριζικήν επισκευήν καί έπα- 
νοικοδόμησιν, αλλά δεν μετεβάλλετο ούσιωδώς τό γενικόν τούτου σχέδιον, αφού έγέ- 
νετο έπαναχρησιμοποίησις τών αυτών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Κατά τό πλεΐστον τά 
δωμάτια τών έπαλλή?ιων κτηρίων —έφ’ όσον δεν άπετέλουν αλλεπαλλήλους ορόφους 
τού αυτού κτηρίου— ή τών διαδοχικών ορόφων ήσαν σχεδόν ακριβώς αντίστοιχα προς 
τά υποκείμενα κτήρια, παραλλάσσοντα μόνον ένίοτε ώς προς τά ανοίγματα Ουρών, τά 
ερμάρια ή τά θρανία, σπανιώτερον ώς προς ώρισριένα διατειχίσματα 1 2. Ώς έβεβαίω- 
σεν ή έρευνα ταύτα έπληρώθησαν μετά τήν τελικήν καταστροφήν διά κεραμασβέστου 
καθ’ ολόκληρον τήν έκτασιν τών κατόπιν αυλών καί οΰτω κατέστησαν τελείως απρό
σιτα καί άπρόσβατα κατά τούς έπακολουθήσαντας χρόνους. Τούτο ισχύει, ώς εϊδοριεν, 
καί διά τό υπό τού Pernier άνασκαφέν τριήρια τών διαμερισμάτων τής παλαιός 
προσότ[)εως υπό τήν νέαν αυλήν 3.

Τό νεωτερον άνάκτορον φκοδομήθη βάσει ενός ριζικώς νέου σχεδίου είς ΰψηλό- 
τερον επίπεδον, μέ διαφόρους προσόψεις προς νέαν διαριορφωθεισαν πολύ εύρυτέραν 
δυτικήν αυλήν καί μέ διάφορον δοριικήν, ήτις έχρησιριοποίησεν είς μεγάλην κλίμακα 
δομους έκ καλώς συνηρμοσμένων πελεκητών πωρολίθων. Τό κτήριον, καίτοι ΰποστάν 
διαδοχικός έκ σεισμών καταστροφάς, παρέριεινε μέχρι τέλους τό αύτό, άνευ ούσιαστι-

1 Pernier, Festos I, 353 έξ. Τόν όρον έχρησιμο- είς σ. 33 σημ. 4.
ποιησεν υπο την αυτήν έννοιαν και ή Luisa Βαντι, 3 Τούτο άπεκάλεσεν όρΟώς σφράγισιν στρωμάτων ό 
Cronologia e ceramica etc., αλλά καί αυτός ό δρ. δρ. Levi, ώς απολύτως έγγυωμένην τό άπαραβίαστον
Levi, τουλάχιστον εις την αρχήν τών ανασκαφών του. κατά τάς άκολουδησάσας έποχάς καί περιόδους. Βλ καί

2 Παράδειγμα εϋρυτέρας τινός διαρρυδμίσεως βλ. Festos I, 447,
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κών μεταβολών τοΰ γενικού αύτοΰ σχεδίου. Ύπέστη δμως έκάστοτε, καί επ’ ευκαιρία 
μερικών καταστροφών σεισμικού χαρακτήρος, επί μέρους μεταβολάς, όλίγας τοΰ εξω
τερικού του, μεγαλυτέρας έκτάσεως τοΰ εσωτερικού του, διά μίαν έκάστοτε καλυτέραν 
προσαρμογήν προς την έξελισσομένην ανακτορικήν ζωήν. Είς ούδεμίαν περίπτωσιν 
τμήματα τοΰ κτηρίου τούτου έκαλύφΟησαν διά κεραμασβέστου, καίτοι τδ υλικόν τοΰτο 
είχε χρησιμοποιηθή διά την κατασκευήν τής εκτεταμένης δυτικής αυλής με τήν έπίχω- 
σιν τών λειψάνων τοΰ παλαιοΰ ανακτόρου. Ώρισμένοι τομείς ή μεμονωμένα δωμάτια 
ήχρηστεύΟησαν μετά τήν πρώτην φάσιν ή άναπροσηρμόσΟησαν, συγχωνευΰέντων τών 
αρχικών στοιχείων καί διατηρηθέντων τών κυρίων τοίχων καθ’ άπάσας της διαδοχικός 
φάσεις. Τοΰτο εύχερώς διακρίνεται είς τά δημοσιευθέντα σχέδια, δπου δμως οί βασι
κοί ούτοι τοίχοι άπεδόθησαν διά κυανοΰ χρώματος, ώς νά ήσαν παλαιοανακτορικοί, 
ώς διά κυανοΰ χρώματος άπεδόθη καί ολόκληρος δ ΒΑ. τομεύς, άνήκων είς τήν πρώ
την νεοανακτορικήν φάσιν. Τοΰ τελευταίου τούτου ώρισμένα τμήματα, άναγκαιοΰντα 
διά τάς συνδέσεις καί επικοινωνίας, έχ ρ η σ ι μ ο π ο ιή 9 η σαν μέχρι τής τελικής καταστρο
φής τών ανακτόρων, ώς ή αυλή 103 μέ τούς έναλλασσομένους στύλους καί κίονας καί 
ή προς αυτήν συναπτομένη κλΐμαξ, ή φέρουσα προς τήν αύλήν τοΰ βιοτεχνικού το- 
μέως 90 λ Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τών τοιούτων αναπροσαρμογών παρέχει τό 
σύστημα δωματίων αμέσως βορείως τής κεντρικής αυλής καί επί δεξιά τοΰ προς τά 
βασιλικά διαμερίσματα φέροντος διαδρόμου (58- 61, 91 - 92). Εκεί εν διαμέρισμα μέ 
διπλήν εσωτερικήν συστοιχίαν έναλλασσομένων στύλων καί κιόνων μετεβλήθη είς σύ
στημα συναπτό μενών προς άλληλα δωματίων, εντός τών τοίχων τών οποίων συνεχω- 
νεύθησαν τά παλαιότερα στοιχεία1 2. Κατ άνάλογον τρόπον άναπροσηρμόσΟη τό ιε
ρόν δωμάτων τών τετραγωνικών στύλων 22, είς τό όποιον άρχικώς κατήρχετό τις διά 
κλιμακίδος βαθμιδών τινών, ένω κατά τάς ακολούθους περιόδους είσήρχετο απ’ ευ
θείας, μετά τήν ύπερύψωσιν τοΰ πλακοστρώτου τοΰ δαπέδου 3. Είς άλλην περίπτωσιν, 
λουτρόν ή καθαρτήριος δεξαμενή υπό τό διαμ. 70 τοΰ γνωστοΰ τύπου μέ τήν κατερ- 
χομένην παρά κιονωτόν διάφραγμα κλίμακα, μέ παράΟυρον προς τον προθάλαμον 
(38 - XLIV), ήχρηστεύθη έπιχωσθεΐσα, διατοιχισΟέντων τών ανοιγμάτων, διότι κατά 
τήν δευτέραν φάσιν έχρειάσθη νά ένισχυΰή ό Ν. τοίχος τοΰ μεγάλου προπύλου 67-69 
δι άλλου τοίχου, καταλαβόντος μέρος τοΰ χώρου4. Τό δωμάτων τοΰτο δέν θά ήτο δυ-

1 Pernier, Prestos I, 360, είκ. 215. Διά τά διαμερί
σματα τοΰ ΒΑ. τομέως βλ. γενικόν σχέδιον είς τό τέλος 
τοΰ τόμου, σχέδιον είκόνος 219 κο.ί σ. 353 εξ.

2 Pernier - Βαντι, II, 12, 232. Ή διάταξις μέ 
έναλλασσομένους στύλους κίονας είς διπλήν σειράν ήτο, 
φαίνεται, χαρακτηριστική τής πρώτης νεοανακτορικής 
περιόδου, άφοϋ επαναλαμβάνεται σχεδόν όμοια είς τό 
περίστυλον 103 τοΰ ΒΑ. τομέως.

3 Pernier, έ. ά. 121 έξ. Κατά τήν εκεί παρεχομένην 
περιγραφήν τό κατώτερον παλαιοανακτορικών χρόνων 
δωμάτιον είχε δάπεδον μέ ερυθρόν κονίαμα. “Ανω τού
του, 1.70 μ., έν πλακόστρωτον τετραγωνικόν δωμάτιον
μέ έπιχρίστους τοίχους ήτο προσιτόν διά διδύμου θύ- 
ρας καί κατέρχομένων βαθμιδών καί κατά τό μέσον 
είχε δύο τετραγωνικούς στύλους μέ χαρακτόν σύμβολον

κεραυνού- έν διαχώρισμα έ’φθανε μέχρι τοΰ πρώτου τε
τραγωνικού στύλου. Ή χρονολογία τοΰ δωματίου τού
του προσδιορίζεται έκ τής προηγμένης καμαραϊκής τής 
MM III περιόδου, άνευρεθείσης μεταξύ τοΰ πλακο
στρώτου καί άλλου δαπέδου έκ πατητής γής, είς τήν Ιην 
καθ’ ημάς νεοανακτορικήν φάσιν. Τό ύπερκείμενον δά
πεδον θά ώρίζετο είς τήν αμέσως ακόλουθον δευτέραν 
νεοανακτορικήν φάσιν ΥΜ ΙΑ. Τό τελευταϊον άνω τού
του πλακόστρωτον δάπεδον τοΰ αΰτοΰ δωματίου, προ
σιτού έκ τριών θι<ρών, τής ΝΑ. μέ κατώφλιον άνευ 
κατέρχομένων βαθμιδών, άνήκεν είς τήν τελικήν νεο
ανακτορικήν φάσιν ΥΜ ΙΒ.

4 Pernier, Festos I, 126, σχέδ. είκ. 195 σ. 328. 
Ή δοκιμή είς τόν προθάλαμον τοΰ λουτρού υπό τό δά
πεδον τοΰ δωμ. 38 (δωμ. XL,IV) άπεκάλυψε βαθύτερον
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νατόν νά θεωρηθη παλαιοανακτορικόν, άφοΰ ήτο έντεταγμένον εις τό νεοανακτορικόν 
σύστημα τών άποθηκών κα'ι αφού ό προθάλαμος του έξηκολούθησε νά χρησιμοποιήται 
και μετά την διατοίχισιν τών ανοιγμάτων. Τό δάπεδον τοΰ τελευταίου τούτου εύρί- 
σκετο εις τό αύτό περίπου επίπεδον, εις τό όποιον άνεκαλΰφθη τό παλαιότερον πλακό
στρωτο ν δάπεδον ύπό την γειτονικήν αίθουσαν 25, την γνωστήν ως «μέγαρον τών 
άνδρών», αίθουσαν τής οποίας ή μορψή κατά τήν προηγηθεΐσαν ταύτην φάσιν ήτο ή 
αυτή περίπου με τήν μορφήν τοΰ δωματίου κατά τάς άκο?ιθυθησάσας περιόδους 1 
(σχέδ. είκ. 7). Καί εις άλλα δωμάτια άνευρέθησαν δάπεδα άνήκοντα είς τήν πρώτην 
ταύτην φάσιν, άλλά πανταχοΰ είναι βέβαιον ότι δεν παρήλλαξεν ούσιαστικώς ή άρχι- 
τεκτονική μορφή τούτων. Ύπό τό κιονωτόν διαμέρισμα 50, γνωστόν ώς μέγαρον τής 
βασιλίσσης, άνευρέθη έντός βόθρου όμάς άγγείων, άποτεθεϊσα εκεί προ τής κατα
σκευής τοΰ νέου μέχρις ημών διασωθέντος π?ιακοστρώτου κα'ι χρονολογούμενη είς τό 
τέλος τής πρώτης νεοανακτορικής φάσεως, MM 111Β κατά Evans2. Μικραί, περιατ 
ρισμένης έκτάσεως μεταβολαί έπήλθον κα! κατά τήν πρόσοψιν προς τήν δυτικήν αύ"

κείμενον πλακόστρωτον, άνήκον είς τήν εποχήν τής 
χρησιμοποιήσεως τοΰ χώρου κατά τήν πρώτην νεοανα- 
κτορικήν φάσιν, MM III. Δοκιμή υπό τό κατώτερον τού
το πλακόστρωτον έδωσε κεραμεικήν ύπονεολιθικήν, είς 
τήν όποιαν συγκαταλέγεται άμφοροειδές σκεύος μέ λα- 
βάς κατά τό μέσον. Ή είσοδος πρός τό λουτρόν έγίνετο 
διά διδύμου Ούρας. Είς χαρακτηριστικού τύπου πί
θος, αυτόθι είκ. 197, σ. 350, ιστατο αμέσως μετά τήν 
είσοδον. Τό λουτρόν ή καθαρτήριος δεξαμενή είναι 
τοΰ γνωστού νεοανακτορικοΰ τύπου μέ τό κιονωτόν 
διάφραγμα, τήν κατερχομένην κλίμακα καί τό πρός τόν 
προθάλαμον βλέπον παράθυρον. ’Επί τοΰ πεζουλιού 
τοΰ παραθύρου άνευρέθη χαρακτηριστική πινακίς τοΰ 
γραμμικού Α συστήματος, αυτόθι 426 είκ. 449. Τό δω- 
μάτιον ήχρηστεύθη, κλεισθέντων τών ανοιγμάτων του, 
λόγω τής προκυψάσης ανάγκης καλυτέρας στηρίξεως 
τοΰ προπύλου καί άνανεώσεως τοΰ άνω ορόφου τών 
αποθηκών τών νέων ανακτόρων κατά τήν 2αν νεοανα- 
κτορικήν περίοδον, MM ΙΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ, άφοΰ επί τινα 
χρόνον έχρησιμοποιήθη είς μάλλον περιωρισμένην 
μορφήν, οίκοδομηθέντων δύο παραλλήλων τοίχων, τών 
οποίων ό βόρειος έκλεισε τό έν άνοιγμα τής διδύμου 
θύρας' κατά τήν μεταβατικήν ταύτην φάσιν, προφα
νώς, τό δάπεδον άνυψώθη είς τό επίπεδον τοΰ προθα- 
λάμου, άφοΰ ή δίοδος καθόδου κατέστη λίαν στενή. 
Βλ. Pernier, Festos I, έ·ά.

1 Annuario Ν. S. 19 - 20, 1957- 1958, 14 εξ. Τοΰτο 
άπέδειξεν ή ύπό τό ώραΐον πλακόστρωτον τοΰ δωμα
τίου 25 γενομένη δοκιμή. Ή αμέσως προηγηθεϊσα φά- 
σις διακρίνεται από τό παλαιότερον μέ ερυθρόν κονία
μα είς τοΰ; αρμούς, τό όποιον προσηρμόζετο είς τούς 
αυτούς κεντρικούς κίονας. Ή μεταξύ τών δύο πλακο- 
στρώτων άνευρεθείσα χαρακτηριστική κεραμεική τής 
ΥΜ ΙΑ φάσεως, δευτέρας νεοανακτορικής, δεικνύει, 
ότι τό τελευταϊον εξ ολοκλήρου διασωΟέν πλακόστρω
τον ήτο τής τελικής 3ης νεοανακτορικής φάσεως, 
ΥΜ ΙΒ. Πρό τών δύο πλακοστρώτων ύπήρχε παλαιό

τερον δάπεδον, στηριχθέν είς λεπτόν στρώμα κεραμα- 
σβέστου. "Οριον πρός τήν στοάν τής κεντρικής αυλής, 
ή οποία ύπήρχε κατά τήν περίοδον ταύτην, ήιο ό ανα
καλυφθείς λοξός τοίχος, βαίνων έπί τών δύο βαθύτερον 
κειμένων παλαιοανακτορικών στρωμάτων' βλ. κατωτέρω 
σ. 43 (σχέδ. είκ. 7). Ό ελαφρώς λοξός οΰτος τοίχος ήτο 
ένηρμονισμένος μέ τήν επίσης ελαφρώς λοξήνκιονοστοι- 
χίαν τής κεντρικής αυλής. Βλ. Annuario έ'.ά 262. Ό χα
ρακτηρισμός ύπό τοΰ δρ. LEVI τών δύο πλακοστρώτων 
ώς νεοανακτορικών — βλ. Sul termine antico - mino- 
ico 177, N. 2 —δεικνύει ότι ό άνασκαφεύς είναι βασι- 
κώς σύμφωνος πρός τήν ώς άνω χρονολόγησιν τών δια
δοχικών στρωμάτων.

2 Annuario N.S. 14 -16,1952 - 1954, 300 έξ. ε!κ.3-6 
τών σ· 392-393. Περί τών μεταβολών είς τό δωμά
των τών τετραγωνικών στύλων 22 βλ. ανωτέρω σ. 41 
σημ. 3. Μεταβολαί μαρτυροΰσαι τάς διαδοχικάς νεο- 
ανακτορικάς φάσεις, ώ; πρώτης πάντοτε όπολογιζομέ- 
νης τής MM III, καί είς τά πλακόστρωτα δάπεδα καί 
τήν διάταξιν τών διδύμων θυρών εισόδου, έσημειώθη- 
σαν καί είς τόν κύριον διάδρομον εισόδου, 7- βλ. An
nuario, N.S. 23-24, 1961-1962, σ. 453 είκ. 117 σ. 452, 
όπου διακρίνεται τό στήριγμα τής κεντρικής παραστά- 
δος καί είς τό βάθος ή μία τών βάσεων τών παρατοι- 
χίων παραστάδων (βλ. σχέδ. παρενθ. πίν. Α). Ό δρ, 
Levi, πιστεύων είς τήν χρονολογίαν τοΰ κάτω πλακό
στρωτου διαδρόμου είς τήν κατ’ αυτόν τρίτην φά- 
σιν, MM III, έδέχθη ώς χρονολογίαν τής διδύμου εισό
δου πρός τήν κεντρικήν αυλήν τήν τής πρώτης κατ’ 
αυτόν νεοανακτορικής περιόδου, δευτέρας καθ’ ημάς. 
Τό σύστημα όμως φαίνεται νά άνήκη είς τήν φάσιν τής 
MM III περιόδου, πρώτην καθ’ημάς νεοανακτορικήν. 
’Άλλως είναι σαφές ότι ήδη τοΰτο μαρτυρεί τήν πρώ
την αναπροσαρμογήν τοΰ συστήματος εισόδου είς 
τό νέον άνάκτορον' βλ. κατωτέρω σχετικώς μέ τήν 
προσαρμογήν είς τό σύστημα τοΰτο τής άποκαλυφΟεί- 
σης δυτικής στοάς τής κεντρικής αύλής.
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λήν, άφοϋ κατά μήκος τής κατερχομένης έκ τής βορειοδυτικής αύ?ιής κλίμακος 6 προς 
την δυτικήν αυλήν παρατηρεί τις τά ίχνη τής αρχικής προσόψεως, ήτις ώπισθοχοΐρησεν

Είκ. 7. Κάτοψις τώνύπό τήν αίθουσαν 25 τοΰ νεωτέρου ανακτόρου της Φαιστού άποκαλυφθέντων λειψάνων.

ακολούθως ολίγον, άνακατασκευασθεΐσα μέ ωραίους ζεστούς πελεκητούς λίθους1 
(βλ. σχέδ. είκ. 6). Ότι ή περί ής ό λόγος κ?άμαξ ανήκει εϊς τό σύστημα τών νέων άνα-

I Pernier, Festos I, 199, Annuario N S. 19-20, 
1957 - 1958, 15. Ό δρ. Levi αποδίδει τήν διαπλάτυν- 
σιν τής κλίμακος καί επομένως τήν νέαν πρόσοψιν μέ 
τούς ωραίους πελεκητούς λίθους εις τήν 2αν κατ’ 
αυτόν νεοανακτορικήν περίοδον, τρίτην καθ’ήμας. Διά 
τούς ως ανωτέρω όμως έκτεθέντας λόγους πιστεύω, ότι

ή αρχική κλϊμαξ κατεσκευάοθη κατά τήν οΐκοδόμησιν 
τών νέων ανακτόρων εις τήν αρχήν τής MM III περιό
δου, διεπλατύνθη δέ εις τήν αμέσως επομένην φάσιν 
περί τό 1600 π.Χ. Ή πρό τής κατασκευής ταύτης κλΐ- 
μαξ επικοινωνίας τής άνω πλακοστρώτου αυλής μέ τήν 
δυτικήν αυλήν θά έδει νά εόρίσκετο κατά τήν προέκτα-
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44 Ν. Πλάτωνος AE 1968

κτόρων καί δχι εις τό ποΛαιόν ανάκτορον, ώς έπίστευσεν ό Pernier — κα'ι διά τοΰτο 
απέδωσε ταύτην διά κυανοΰ χρώματος εις τό γενικόν σχέδιον— βεβαιοΰται έκ τοΰ 
γεγονότος δτι συνάπτονται αί κατώτεραι βαθμίδες αύτής προς τάς κατωτέρας βαθμί
δας τοΰ λαμπρού προπύλου καί έκ τοΰ δτι ή κλϊμαξ αυτή ώδήγει είς τό επίπεδον 
τής δυτικής αυλής έσωτερικώς τής προσόψεως τοΰ παλαιοτέρου ανακτόρου, ή οποία 
είχε πλέον καλυφθή διά τοΰ στρώματος τής κεραμασβέστου λ

Είς πάντα τά σημεία τά άνήκοντα είς την φάσιν ταύτην ή κεραμεική είναι πάν
τοτε ΜΜ ΙΙΙΒ και τοΰτο άποδεικνόει δτι αΰτη δέον νά χαρακτηρισθή ώς πρώτη νεο- 
ανακτορική καί δχι ώς τελευταία παλαιοανακτορική. Είς την αυτήν MM III περίοδον 
άπέδωσεν ό δρ. Levi καί την διαπλάτυνσιν τής κεντρικής πλακοστρώτου αύλής, με την 
προσθήκην στοάς κατά την δυτικήν αύτής πλευράν (βλ. σχέδ. είκ. 2), άναγαγών τήν 
αρχικήν κατασκευήν ταύτης είς τήν τρίτην παλαιοανακτορικήν φάσιν2· Αλλ’ έπλα- 
νήθη πιστεύσας δτι εγώ απέδωσα είς άλλην περίοδον τήν πλακόστρωτον κεντρικήν αυ
λήν μετά τής πλευρικής αύτής στοάς 3. 'Απλώς τήν έθεώρησα ώς άνήκουσαν είς τό 
σχέδιον τοΰ νέου ανακτόρου, άφοΰ τήν φάσιν ταύτην θεωρώ ώς πρώτην νεοανακτο- 
ρικήν. Εκφράζει τήν απορίαν δ δρ. Levi δτι ώμίλησα περί κεραμεικής θεμελιώσεως 
τής στοάς, χαρακτηριστικής τών περί τό 1700 π.Χ. χρόνων, άναγομένης είς τήν εποχήν 
τής ίδρύσεως τών νέων ανακτόρων. Αλλ’ ώς προς μέν τήν χρονολόγησιν τής κερα- 
μεικής ταύτης ούδεμία υπάρχει διαφωνία, άφοΰ καί ό Levi τήν ανάγει είς τό τέλος 
τών MM II χρόνων' δτι υπό τήν στοάν άνεκαλύφθησαν διαμερίσματα αναγόμενα είς 
τάς δύο προηγηθείσας παλαιοανακτορικάς φάσεις τοΰτο άποδεικνόει δτι δλως διάφο
ρος ήτοή μορφή τών παλαιών ανακτόρων καί κατά τό σημεΐον τοΰτο (βλ. σχέδ- παρενθ· 
πίν. Β). Ώς προς δέ τον χαρακτηρισμόν τής φάσεως τής στοάς ώς πρώτης νεοανα- 
κτορικής μεθ’ δσα ανωτέρω έλέχθησαν ούδεμία είναι ανάγκη νά προστεθή έξήγησις 4.

’Απομένει τό θέμα, άν πράγματι μία αρχική πλακόστρωτος αύλή, άναγομένη 
είς παλαιοανακτορικούς χρόνους (MM IB - MM ΙΙΒ), έπεξετάθη διά τής προσθήκης 
πλευρικής δυτικής στοάς ή άν έξ αρχής κατεσκευάσθη καί ή πλακόστρωσις καί ή στοά

σιν τής διασχιξούσης τήν βορείαν αυλήν πλακόστρωτου 
διαβάσεως καί θά έφθανεν αμέσως πρό τής προσόψεως 
τών παλαιών ανακτόρων. Ό δρ. Levi έξετέλεσε δοκι
μήν παρά τάς ελληνιστικός οικίας διά τήν άνακάλυψιν 
ιχνών. Δυστυχώς ή περιοχή αϋιη είχε διαταραχθή μέχρι 
τοΰ φυσικού βράχου κατά τήν ελληνιστικήν περίοδον 
καί ή έ'ρευνα άπέβη άκαρπος.

1 Ό «βόθρος των θυσιών», αμέσως βορείως τών δω
ματίων τοΰ ίεροϋ τοΰ παλαιού ανακτόρου, άπεκόπη 
κατά τήν διαμόρφωσιν τοΰ επιπέδου, είς τό όποιον έ- 
φθανεν ή κλίμα';, τό όποιον άπετέλεσε μέρος τής εΰ- 
ρείας δυτικής αυλής μετά τήν χΰσιν τής κεραμασβέ
στου Βλ. Pernier, Festos I, 207 έξ.

2 Βλ. κυρίως Annuario N.S. 19-20, 1957 - 1958, 
325 έξ.

3 Levi, La critica degli archeologi, 170 έξ
4 Πράγματι ή στοά προσηρμόσθη πρός τό νέον σχέ

διον τών ανακτόρων, ως αυτός ό δρ. Levi σαφώς διέ- 
γνωσεν, Annuario έ.ά. 22 καί 327, σχέδ. πιν. Α καί Β 
(βλ. σχέδ. παρενθ. πίν. Β): Πρό τοΰ διαδρόμου 7 άφέθη

μεγαλότερον μεσοκιόνιον άνοιγμα, προφανώς ϊνα πα- 
ρέχη άνετον πρόσβασιν πρός τόν διάδρομον υπό τήν 
νέαν αΰτοϋ μορφήν, δχι έπομένως πρός τόν διάδρομον 
τής τρίτης κατά LEVI φάσεως, δστις πράγματι ανήκει 
είς τό παλαιόν ανάκτορον (MM II). ’Επίσης προσέλαβε 
μορφήν «d’un porticato individuale», μέ δύο μεγαλύ
τερος βάσεις κατά τά άκρα καί τέσσαρας μικροτέρας 
μεταξύ τούτων, ακριβώς ΐνα προσαρμοσθή πρός τήν 
νέαν μορφήν τής μεγάλης αιθούσης 25, κατά τήν άρ- 
χομένην νεοανακτορικήν φάσιν (MM III), τήν οποίαν 
δμως ό δρ. LEVI έχαρακτήρισεν ώς τρίτην νεοανακτο
ρικήν. Έγένετο ήδη λόγος διά τόν ελαφρώς λοξόν 
προσανατολισμόν τοΰ ανατολικού τοίχου τής αιθούσης 
ταύτης κατά τήν περίοδον ταύτην- βλ. ανωτέρω σ. 42 
καί αυτόθι οημ. 1. Χαρακτηριστικόν είναι δτι καί τό 
λουτρόν ή καθαρτήριος χώρος υπό τό δωμ 70, άνή- 
κον είς τήν αυτήν περίοδον — βλ. ανωτέρω σ. 41 καί 
σημ. 4—ήτο ελαφρώς λυξώς διατεταγμένοι·, προσηρ- 
μοσμένον πρός τήν ελαφρώς λοξήν διάταξιν τοΰ τομέ- 
ως τούτου, Pernier, P'estos I, σχέδ. είκ. 195 σ. 328.
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κατά την αρχήν τών νεοανακτορικών χρόνων (ΜΜ ΙΤΙΑ). Συναφές είναι το ζήτημα 
τής λοξής γραμμής τοϋ πλακόστρωτου —λοξής γραμμής τοΰ άξονος τής αρχικής αύ- 
λής, ώς πιστεύει ό δρ. Levi—, ή όποια τάχα δεν προσαρμόζεται προς τον άξονα τοΰ 
νέου ανακτόρου, ένω αντίθετος προσαρμόζεται προς τον άξονα τοΰ παλαιοτέρου. 
’Αλλά πρώτον δέον νά ύπογραμμισθή ότι ή γραμμή τοΰ άξονος τοΰ παλαιοΰ ανα
κτόρου κατ’ ούδέν παραλλάσσει τής τοΰ νεωτέρου και τοΰτο διαπιστώνει τις αμέσως 
δι’ ενός βλέμματος επί. τοΰ γενικοΰ σχεδίου 1 (βλ. σχέδ. είκ. 2). Βεβαιοΰται δ’ έ'τι μάλ
λον τό γεγονός τοΰτο έκ τής διαπιστώσεως ότι αί βασικαί γραμμαί τοίχων, αί άνή- 
κουσαι είς την κατά Levi τρίτην πα?ιαιοανακτορικήν φάσιν—-την περίοδον δηλαδή 
τής στοάς —-,ένεσωματώθησαν είς τό νέον άνάκτορον καθ’ όλόκ?νηρον τον βόρειον καί 
έν μέρει τον δυτικόν τομέα (βλ. έπίσης τό γενικόν σχέδιον). ’Επί τοΰτοις δέον νά ση- 
μειωθή ότι ούτε είς τήν περιοχήν τής στοάς είναι λοξοί οί τοίχοι οί αναγόμενοι είς τάς 
παλαιοτέρας φάσεις τοΰ πρώτου ανακτόρου, ώς λ.χ. τοΰ χώρου τοΰ υπό τό δωμ. 25, 
τοΰ οποίου μόνον τμήμα ενός έπικαθημένου τοίχου, άνήκοντος είς τήν MM III περί
οδον, είναι έν μέρει λοξόν 1 2. Άλλα προσέτι δέον νά σημειωθή ότι δεν είναι έν τω 
συνό?αρ του λοξόν τό προεξέχον προς τήν αυλήν κτήριον, τό διακόπτον καί συνεχίζον 
προς Ν. τήν στοάν3. Αυτό τό σύστημα πλακοστρώσεως τής κεντρικής αυλής, ώς δια
πιστώνει τις έκ τών σχεδίων, έχει γενικούς άξονας συμφωνοΰντας μέ τούς άξονας τοΰ 
νεωτέρου ανακτόρου καί αί πλάκες αί π?ιευρίζουσαι τήν ανατολικήν στοάν είναι σχε
δόν τελείως παράλληλοι προς ταύτην. Θά έδει λοιπόν άλλως νά έρμηνευθή ή ανωμα
λία. Πιθανώς ή λοξή έν μέρει μόνον στοά προσέλαβε τήν κατεύθυνσιν ταύτην ϊνα 
συνδεθή μέ τήν προέχουσαν γραμμήν τοΰ νοτίως αυτής κτηρίου. ’Ισως έπίσης διότι 
ώρισμένος τομεύς τών δωματίων τής περιόδου ταύτης ήτο λοξώς πως τοποθετημέ
νος4. Τοιαΰται άνωμαλίαι δέν είναι ξέναι είς τήν μινωικήν αρχιτεκτονικήν, ώς δύναταί 
τις προχείρως νά διαπιστώση από τήν παραλ?ναγήν τών αξόνων είς τό ΒΔ. άκραΐον 
τμήμα τοΰ ανακτόρου, τό όποιον μάλιστα ανήκει είς τήν αυτήν μέ τήν στοάν φάσιν.

Αί παρατηρήσεις αύται καί τό γεγονός ότι ούδεμία τών πλακών τοΰ π?ιακοστρώ- 
του τής κεντρικής αυλής είναι έλλιπής προς τό μέρος τής δυτικής στοάς βεβαιοΰν ότι 
ή κατασκευή τής αυλής έγένετο κατά τήν αρχήν τής πρώτης νεοανακτορικής περιόδου, 
MM III κατά Evans. Τοΰτο άλλως έξάγεται καί έκ τοΰ γεγονότος ότι τά παλαιοανα- 
κτορικά υπό τήν στοάν κτήρια, τά όποια σχετικώς μέ τήν αυλήν δέν ήσαν βεβαίως τε- 
?ιείως υπόγεια, εΰρίσκονται είς χαμηλοτέραν τής αυλής στάθμην °. Σαφέστερον κατέ
στη τοΰτο διά τής άποκα?τύψεως τής βόρειας πλευράς τοΰ διαδρόμου εισόδου τών πα
λαιών ανακτόρων, κειμένου είς στάθμην αρκούντως χαμηλοτέραν τοΰ έπιπέδου τής 
αυλής (σχέδ. παρενθ. πίν. Α). Δύο ή τρεις βαθ μίδες άνεκαλύφθησαν κατά τό ανατολικόν 
τέρμα τοΰ διαδρόμου, όστις βαίνει ολίγον έπικλινώς —, ή διαφορά στάθμης άπό τοΰ 
ενός άκρου είς τό άλλο είναι Υ2 περίπου μέτρον —, άνερχόμενος προς τήν κεντρικήν αύ-

1 Βλ. Annuario N.S. 23-24, 1961 - 1962, είκ. 1 4 Βλ. σ. 44 σημ. 4.
σ. 314. 5 Annuario N.S. 19-20, 1957 -1958, 329 έξ. σχέδ.

2 Βλ. σ. 42 σημ. 1 καί σ. 44 σημ. 4. πίν. Β (σχέδ. παρενθ. πίν. Β). Τό έπίχριστον ερυθρόν
3 Βλ. γενικόν σχέδιον έν Annuario έ. ά. (ένταϋθα, δάπεδον δωματίου τής φάσεως I κατά ΕΕνι εύρίσκεται

σχέδ. είκ. 2). είς βάθος 2.60 μ. κάτω τοϋ πλακοστρώτου τής αυλής.

Tot προβλήματα χρονολογήσεως τών μινωικων ανακτόρων
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λήν \ Τά έκατέρωθεν τοΰ διαδρόμου διαμερίσματα εΰρίσκοντο εις χαμηλοτέραν πως 
στάθμην τοΰ ανατολικού τέρματος τοΰ διαδρόμου. ’Ίσως λοιπόν ή στάθμη τής αρχι
κής αυλής, τής οποίας δεν είναι γνωστόν τό αρχικόν πλάτος, να ήτο εις ελαφρώς χα- 
μηλότερον επίπεδον τοΰ τής νεοανακτορικής.

Περαιτέρω διαφώτισιν εις τό θέμα τής διαδοχής και των βασικών χαρακτηριστι
κών τών μινωικών περιόδων τόσον τής παλαιοανακτορικής όσον καί τής νεοανακτορι
κής εποχής παρέχει ή συγκριτική έξέτασις τών δεδομένων τών προκυψάντων διά τής 
έρεύνης καί είς τά άλλα ανακτορικά κέντρα καί σκοπός τών ανακοινώσεων μου εις τό 
δον Διεθνές συνέδρων προϊστορίας καί πρωτοϊστορίας τοΰ 'Αμβούργου καί είς τό Α' 
Διεθνές κρητολογικόν συνέδρων ήτο να έπιστήσω την προσοχήν είς τήν βασικήν ση
μασίαν τοΰ κεφαλαίου τούτου, δοθέντος ότι ή έξέλιξις τοΰ πολιτισμού είς τήν Κρήτην 
φαίνεται ότι έγένετο καθ’ ένιαίαν πορείαν καί ότι αί αύταί μεγάλαι γεωλογικαί κατα- 
στροφαί έπέφεραν τομάς ιστορικής σημασίας καθ’ όλην τήν έ'κτασιν. Τούτο ασφαλώς 
έλαβον ύπ’ όψει, ίσως καί πέρα τοΰ δέοντος μέτρου, οί επί τής νήσου έργασθέντες 
έρευνηταί, άφοΰ έζήτησαν άρχικώς να εφαρμόσουν πανταχοΰ τό κνωσιακόν χρονολο
γικόν σύστημα καί να συντονίσουν τά χαρακτηριστικά έκάστης περιόδου. Είς τήν προσ
πάθειαν ταύτην ήγνόησαν ενίοτε τάς τοπικάς εξελίξεις καί έγενίκευσαν τά χαρακτη
ριστικά περιόδων κατά τρόπον, ώστε νά έμφανίζωνται ιστορικά κενά είς τήν έξέλιξιν ή 
νά ανάγεται ή σκευή δαπέδων τών χρόνων καταστροφής είς πολλάς καί διαφόρους πε
ριόδους ταύτοχρόνως 1 2. Τούτο ήτο επόμενον νά γέννηση άντίδρασιν μέχρι τοΰ σημείου 
νά θεωρηθή τέλος ανεξάρτητος ή έξέλιξις έκάστης ανακτορικής περιοχής. Ουτω λ.χ. τά 
ανάκτορα τής Φαιστοΰ καί τών Μαλίων έπιστεύθη ότι εΰρίσκοντο είς πολιτιστικήν 
καθυστέρησιν μιας περιόδου απέναντι τών τής Κνωσού άρχιτεκτονικώς, άνανεωθέντα, 
μετά 100 τουλάχιστον έ'τη βραδύτερον 3.

Ή καταπληκτική πρόοδος τών ερευνών κατά τάς δύο τελευταίας δεκαετίας έπεισε 
τούς επιστήμονας, ότι δέν ήτο αυτή ή ορθή άντιμετώπισις τοΰ προβλήματος. Κατεβλήθη 
προσπάθεια νά εύρεθοΰν τά ασθενή σημεία τοΰ χρονολογικού συστήματος καί τών 
απόψεων τοΰ A. Evans περί τής έξελίξεως, αλλά δέν έ'γινεν ό,τι έ'πρεπεν είς τό 
θέμα τής παρακολουθήσεως τής συγκριτικής έξελίξεως τών ανακτόρων. ΙΙαρά ταΰτα 
ό δρ. Levi ήσθάνθη τήν ανάγκην, εκθέτων τά γενικά αυτού συμπεράσματα έπί τής 
έξελίξεως είς τήν Φαιστόν, νά συντονίση ταΰτα μέ τήν έξέλιξιν είς τήν Κνωσόν- τούτο 
βεβαίως έσήμαινε πλήρη άναθεώρησιν τών απόψεων τοΰ Evans, τήν οποίαν έπε- 
χείρησεν είς σειράν μελετημάτων του 4. ’Απορρίπτει οΰτω τήν ύπόθεσιν ότι ήδύνατο ή 
Φαιστός νά έγνώρισε προδρομικήν έξέλιξιν κατά τήν τελευταίαν παλαιοανακτορικήν 
φάσιν έναντι τής Κνωσού καί έπίσης τήν έκδοχήν ότι ή βασική αλλαγή τοΰ σχεδίου 
τών ανακτόρων, επομένως ή ϊδρυσις τοΰ νέου ανακτόρου, θά έδει νά άναχθή είς τήν

1 Διά τήν διαμόρφωσιν και χρονολογίαν τοΰ δια
δρόμου εισόδου III εις τό παλαιόν άνάκτορον βλ. 
ανωτέρω σ. 42 σημ. 2. Annuario N.S. 23-24,1961-1962, 
449 έξ. σχέδιον πίν. C καί εϊκ. 115.

2 Βλ. σχετικώς Levi, Annuario N.S. 19-20, 1967-

1958, 160 έξ. Banti, Cronologia e ceramica etc., 31!ξ.
3 Τήν λΰσιν ταύτην αντιμετώπισε καί ό δρ. Levi 

χωρίς τελικώς νά παραδεχΟή ταύτην. Βλ. Classifica- 
zione d. civilta minoica, 105.

4 Βλ. σ. 8 σημ. 1.
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αρχήν τής Μ Μ III φάσεως, ώς έδέχθη ό Evans, και δχι εις την αρχήν τής ΥΜ I, 
περ'ι το 1 600 π.Χ. Τήν παρακολούθησήν τής διαδοχής των οράσεων εις τδ άνάκτορον 
τής Κνωσού θεωρεί έξαιρετικώς δΰσκολον βάσει τών προκαταρκτικών εκθέσεων τού 
Evans ή μέ τήν μελέτην τού μνημειώδους μέν, άλλα μή έ'χοντος χαρακτήρα συστημα
τικής δημοσιεΰσεως τελικού του έργου. Ιδίως είναι αδύνατον, λέγει, να σχηματίση τις 
εικόνα τής συνολικής έξελίξεως. Ούτως έξεπήγασεν έν σύστημα βασισθέν επί προκαθο
ρισμένων αντιλήψεων ή τό όποιον τελικώς έπεβλήθη παρά τάς παρατηρηθείσας δυσαρ
μονίας προς τά δεδομένα άλλων άνασκαφών. Τήν σεισμικήν καταστροφήν περί τό 
1700 π.Χ. έθεώρησεν ό Evans ώς κύριον διαχωριστικόν σταθμόν προς τήν «νέαν 
εποχήν» τών τελευταίων ανακτόρων, άνοικοδομηϋέντων βάσει ενός όλως νέου σχεδίου) 
τήν δ’ έπακολουθήσασαν μετά ένα αιώνα περίπου καταστροφήν, περί τό 1600 π·Χ., 
έχαρακτήρισεν ώς πολύ μικροτέρας κλίμακος καί έδέχθη, ότι αί έπακολουθήσασαι ανοι
κοδομήσεις, καίτοι κατά τομείς σημαντικοί, δεν μετέβαλον ριζικώς τό σχέδιον τών 
ανακτόρων. Άλλ’ ή μεγάλη μεταβολή εις τον πολιτισμόν καί ίδια εις τάς βασικάς μορ- 
φάς τής τέχνης συνέβη, λέγει ό δρ. Levi, ακριβώς τότε. Μία όμως τόσον κατηγορημα
τική διατύπωσις, πιστεύω, δεν είναι δυνατόν νά εύσταΟήση. Ή μεγά?ιη μεταβολή έγέ- 
νετο κατά τήν διάρκειαν ακριβώς τής φάσεως ταύτης, τήν οποίαν ο Evans έχαρα
κτήρισεν ώς πρώτην νεοανακτορικήν πράγματι περί τό τέλος της ειχεν ήδη επικρατή
σει πλήρως ή τέχνη τού φυσιοκρατικού πνεύματος καί είχε δημιουργηθή ή νέα αρχιτε
κτονική άντίληψις, ή μεγά?νη τοιχογραφία, ή νέα μορφή τής σφραγιστικής τέχνης, ή με
γάλη ακμή τής φαγεντιανουργίας κλπ. καί, όσον καί άν ό Evans υπερέβαλε τά πράγμα
τα άποδίδων είς τήν περίοδον τούτην τά κύρια αριστουργήματα τής μινωικής τέχνης, 
είναι γεγονός, ότι ή νέα αισθητική άντίληψις ειχεν ήδη πλήρως επικρατήσει1 2. ’Ασχέτως 
προς τά δεδομένα τής Κνωσού, έπί τών οποίων έστηρίχίΐη ό Evans, τά μέχρι σήμερον 
προκύψαντα στοιχεία άνά άπασαν τήν περιοχήν τού μινωικού πολιτισμού βεβαιοΰν, 
ότι ή καταστροφή είς τό τέλος τής MM II φάσεως ήτο πολύ μεγαλύτερα, γενικωτέρα 
καί μάλλον ριζική παρ’ όσον ή καταστροφή περί τό 1600 π.Χ. Ούδαμού τά καταπεσόν- 
τα διά τής πρώτης κτήρια έπανωκοδομήθησαν είς τήν αυτήν μορφήν 3· κατά κανόνα έγέ- 
νετο άνοικοδόμησις είς υψηλότερα έπίπεδα καί τά παλαιά κτήρια έπεχώσθησαν. Άντι- 
θέτως τά διά τής δευτέρας καταστροφής περί τό 1600 π.Χ. καταπεσόντα κτήρια κατά 
τό πλεΐστον άνφκοδομήθησαν άναπροσαρμοσθέντα. Δεν νομίζω ότι υπήρξε διαφωνία 
έπί τού σημείου τούτου. Ό Ιωσήφ Χατζηδακης διεφώνησε προς τό χρονολογικόν 
σύστημα τού Evans, άλλ’ είς τήν ύπ’ αυτού άνασκαφεϊσαν Τύλισον έβεβαιώΟη ότι τά 
περί τό 1700 π.Χ. καταστραφέντα κτήρια, τά οποία έδωσαν κεραμεικήν MM II καί 
παλαιοτέραί', ούδαμού έπανωκοδομήθησαν είς τήν άρχικήν αυτών μορφήν4· Άντιθέτως

1 Κατά τον LBVI ό Evans καθώρισε τήν διαδοχήν 
συναναμίξας στριοματογραφικά καί ρυθμολογικά δεδο
μένα' βλ. Annuario έ.ά. 164.

2 Πρβ, τήν πρώτην έμφάνισιν τοϋ μινωικοΰ φυσιο- 
κρατικοϋ πνεύματος εις τούς ορθογωνίους βασιλικούς
καί πριγκιπικούς τάφους τών Μυκηνών ήδη περί τό
1600 π.Χ. (αν μή πρότερον, ώς τινές έδέχθησαν).

3 Βλ. ανωτέρω σχετικώς μέ τήν νέαν μορφήν τών 
αιθουσών 25, τής ύπό τό 70, τής 22, τοϋ διαδρόμου 7, 
τής κεντρικής αυλής μέ στοάν, τοϋ συγκροτήματος άνα- 
τολικώς τοϋ διαδρόμου 14, τών δωματίων τοϋ ΒΑ. 
τομέως κλπ.

4 Hazzidakis, Les villas minoennes de Tylissos 
(βλ. σ. 34,σημ. 2), 59 έξ.
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τά ακολούθως οίκοδομηθέντα μέγαρα διήλθον διαδοχικός φάσεις από τής MM III και 
ΥΜ ΙΒ, απλώς παραλλάξαντα κατά την μορφήν. Εις τό άνάκτορον τής Κναισοϋ κύριος 
χώρος εις τον όποιον παρηκολουθήθη σαφώς ή στρωματογραφία, άποδοθεΐσα και διά 
διαγραμμάτων, είναι ό «χώρος τών υφαντικών βαρών» \ Έκεΐ σαφώς διαστέλλονται 
τά παλαιοανακτορικά κτήρια, μέ κεραμεικήν δαπέδου προδήλως προκεχωρημένην 
MM II, από τά επικείμενα, τά όποια συνίστανται εις ίσχυράς ΰποθεμελιώσεις τοϋ τμήμα
τος εκείνου τό όποιον περιέλαβε τάς άποθήκας τών πίθων τών μεταλλίων και την ύπερ- 
κειμένην είς ταύτας—μή διασωθεΐσαν, αλλά μέ σχετικήν ασφάλειαν ΰποτιθεμένην — 
αρχικήν ανατολικήν αίθουσαν. Τά τελευταία ταΰτα κτήρια ασφαλώς εντάσσονται είς τό 
σχέδιον τών νέων ανακτόρων καί συνεχωνεύθησαν ή άνενεόίθησαν κατά τάς έπακολου- 
θησάσας νεοανακτορικάς περιόδους. ΤΤ κεραμεική τών αποθηκών τών πίθων τών με
ταλλίων είναι σαφώς τοΰ τέλους τών MM III χρόνων. Βεβαίως άσφα?ιής στρωματο- 
γραφική διαστολή τών είς τήν περιοχήν ταΰτην χρησιμοποιηθένταιν χοίρων είς τάς 
περιόδους MM IIIΑ καί MM IIIΒ δεν δύναται νά γίνη, αλλά τά δάπεδα, επί τών 
όποιων άνευρέθη ή κεραμεική τοΰ τέλους τής MM III περιόδου, ειχον διαστρωθή επί 
έπιχώσεως μέ προγενέστερα στοιχεία, τά όποια κατά τοϋτο θά ήτο δυνατόν νά άνα- 
χθοϋν είς τήν ΜΜ ΙΙΙΑ περίοδον. Ό δρ. Levi διαμφισβητεΐ τήν MM III χρονολογίαν 
τών πίθων τών μεταλλίων καί λέγει, ότι δεν έδημοσιεύθη άλλη χαρακτηριστική κερα- 
μεική τών διαμερισμάτων τούτων 1 2· αλλά καί ή μορφή τών πίθων μέ τάς τρεις σειράς 
λαβών καί τούς λευκούς ρόδακας εντός μεταλλίων είναι χαρακτηριστική φάσεως 
παλαιοτέρας τής ΥΜ ΙΑ καί τά αγγεία οικιακής χρήσεως τοϋ συνεχομένου διαδρόμου 3 
φαίνονται επίσης νά ανήκουν είς τούς αυτούς χρόνους.

Είς τό νέον άνάκτορον φαίνεται επίσης έντασσόμενον τό αρχιτεκτονικόν συγκρό
τημα τό περιλαμβάνον τόν ΒΑ. χώρον καθαρμού καί τον περίβολόν του καί ή εντός 
τούτου άνευρεθεϊσα κεραμεική είναι επίσης σαφώς τής MM III περιόδου 4. Τό σύ
στημα εισόδου τοϋτο παρεΐχεν άμεσον προσπέλασιν προς τήν δυτικήν πτέρυγα τοΰ 
ανακτόρου, ώς αϋτη διεμορφώθη κατά τήν νεοανακτορικήν περίοδον 5. ’Άλλος απο
θέτης MM III αγγείων, περιλαμβάνουν αμφορέα μέ σημεϊον τής γραμμικής Α γραφής, 
άνεκαλύφθη είς διαμέρισμα ισόγειον αμέσως νοτίως τοϋ χώρου τών προπυλαίων, προ
φανώς καί τοϋτο έντασσόμενον είς τό νέον αρχιτεκτονικόν σχέδιον τών ανακτόρων 6.

Διά τήν χρονολόγησιν τοϋ συστήματος τών αποθηκών καί μάλιστα τών υπογείων 
θηκών τούτων είς τήν MM III περίοδον ό δρ. Levi εκφράζει ούσιαστικάς αμφιβολίας, 
άναφερόμενος είς τό γεγονός ότι αί θήκαι άνευρέθησαν κατά τό πλεΐστον κεναί ή μέ 
έπίχωσιν δυναμένην νά χρονολογηΟή είς οίανδήποτε παλαιοτέραν περίοδον, άφοΰ μά
λιστα συγκεκριμένους εις τινας θήκας προσφάτους άποκαλυφθείσας μιας τών αποθηκών 
τούτων άνευρέθη κεραμεική τοΰ ρυθμοϋ Αγίου Όνουορρίου 7. Όμως σημασίαν έχει

1 Evans, PM I, 248 έξ., σχέδ. είκ. 187 a-b: 
Loom - Weight Area.

2 Levi, Classificazione della civilta mitioica 99.
3 Corridor of the Bays, Evans, P Μ I, 562 είκ. 

409 και 567 είκ. 412, III, 486 έξ.
4 Evans, PM I, 410 έξ. Βλ. Levi, έ.ά.
5 Ούχί όρθώς βεβαίως ό Evans απέδωσε τήν αρχι

κήν μορφήν τοϋ προθάλαμου μέ τάς υψηλός βάσεις κα'ι 
τό μωσαϊκόν δάπεδον είς τούς MM II χρόνους, έ ά. 
217 είκ. 162 καί 405 είκ. 291.

6 Evans, PM I, 554 έξ. είκ. 403.
7 Levi, έά. 101. Περί τών θηκών τοϋ διαδρόμου 

τών δυτικών αποθηκών καί τής χρονολογίας των 
βλ. Evans, PM I, 448 έξ. καί IV, 630έ ξ.
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το γεγονός δτι σχεδόν εις το σύνολον τούτων τά τελευταία ευρήματα ανάγονται εις την 
MM III περίοδον και δτι τό επακολούθησαν σύστημα με τούς παρατεταγμένους πίθους 
ανάγεται εις τάς ακολούθους φάσεις. Ουσιαστική δε είναι ή στενή αντιστοιχία των θη
κών των αποθηκών τούτων με τάς θήκας τού ίεροΰ — τά Temple Repositories—, τών 
οποίων ούδείς διημφεσβήτησε τήν χρονολόγησιν εις τό τέλος τής MM III περιόδου, 
βάσει τοϋ πλουσίου περιεχομένου των '. Είναι προφανές δτι τό δλον συγκρότημα τών 
αποθηκών μετά τών θηκών των ανάγεται είς τήν πρώτην νεοανακτορικήν φάσιν, τό δέ 
γενικόν σχέδιον διατηρείται μέχρι τού τέλους τών ανακτόρων με μικράς μόνον μετα- 
βολάς. Αυτή ή πρόσσψις με τήν υψηλήν κρηπίδα τών ορθοστατών φαίνεται άναγομένη 
είς τήν αρχήν τής περιόδου ταύτης καί δεν είναι παλαιοανακτορική, ως έπίστευσεν ό 
Evans 1 2, άφοϋ είς τον πληρωθέντα μεταξύ τής διπλής σειράς τών ορθοστατών χώρον 
τής κρηπϊδος ταύτης περισυνελέγη κεραμεική τών MM II καί MM III χρόνων, τής 
τελευταίας προφανώς προερχομένης εκ τής επισκευής τής γενομένης μετά τήν σεισμικήν 
καταστροφήν περί τό 1600 π.Χ. Άδιατάρακτος αποθέτης τής περιόδου ταύτης, λίαν 
χαρακτηριστικός λόγω τής άφθονου κεραμεικής τών αγγείων τών λευκών κρίνων κλπ., 
άντιστοιχούσης προς τήν κεραμεικήν τών αποθετών τού ίεροΰ, είναι ό τού ΝΑ. τομέως 
τοϋ ανακτόρου, διασωθείς in situ έξ αιτίας τής κατασκευής κλίμακος, ήτις διήλθεν ύπερ- 
άνω τούτου έπιχωσθέντος, ΐνα σύνδεση τμήμα τής ανατολικής πτέρυγος με τήν κεντρι
κήν αυλήν 3. Τό συγκρότημα τούτο δμως συνδέεται αμέσως προς τό τοϋ Ίεροΰ τών δι
πλών πελέκεων, τής παρ αυτό καθαρτηρίου δεξαμενής, τών συνεχομένων διαδρόμων 
καί τής κλίμακος παρά τήν ΝΑ. γωνίαν τοΰ ανακτόρου 4. Φυσικά άγνοοΰμεν, λόγω τής 
κατ ακολουθίαν άναχρησιμοποιησεως, τήν ακριβή μορφήν τοΰ τομέως τούτου κατά 
τήν περί ής ό λόγος περίοδον, άλλ’ είναι βέβαιον δτι ή γενική μορφή ήτο ή αύτή. Έκ 
τής ΝΑ. γωνίας άπεσπάσθησαν οί πελώριοι ογκόλιθοι, οϊτινες κατέπεσον καί κατέστρε
ψαν μίαν τών υποκειμένων οικιών — τήν Οικίαν τών καταπεσόντων ογκολίθων — ενώ 
ή αμέσως γειτονική της — ή Οικία τών θυσιασθέντων ταύρων —, ήτις κατεστράφη 
ταυτοχρόνως, κατεχώσθη μετά τελετουργίαν θυσίας ταύρων, τής οποίας διεσώθη- 
σαν λείψανα. Οΰτω καί έκ τών οικιών τούτων έ'χομεν χαρακτηριστικήν κεραμεικήν τής 
φάσεως ταύτης, τήν οποίαν καί ό Evans καί ημείς έχαρακτηρίσαμεν ώς πρώτην νεο
ανακτορικήν 5. Ό δρ. Levi δμως διαμφισβητεΐ τήν παρεχομένην βάσει τής κεραμει- 
κής χρονολογίαν, παρατηρών δτι πολλά σχήματα αγγείων καί διακοσμήσεις θά ήδύ- 
ναντο νά χρονολογήσουν τάς οικίας είς πα?ιαιοανακτορικήν περίοδον, τής πρώτης καί 
δευτέρας φάσεως. Καί είναι μεν αληθές δτι άγγεΐά τινα έχουν τά ακριβώς αντί
στοιχό των μεταξύ τών φαιστιακών τών εν λόγοι φάσεων, ώς τό λεγόμενον «κλωβός 
πτηνού», ό τρητός επί ποδίσκων δίσκος κλπ. °, άλλα δεν νομίζω δτι θά ήδύνατο ν’ άμφι- 
σβητηθή ή χρονολογία τοΰ συνόλου, επί τοσοΰτον μάλλον καθ’ όσον υπό τάς οικίας

1 Evans, PM I, 463 έξ. καί 550 έξ.
2 Evans, PM I, 127 έξ. είκ. 95. Τό αρχικόν συμ

πέρασμα τοϋ Evans ήτο δτι: «The construction 
of the west wall belongs to the close of the MM 
age», Knossos, Report 1905, BSA 11, 1904-1905,24.

3 Evans, PM I, 575, είκ. 419 - 422.

4 Evans, PM I, 574, είκ. 418 καί II, 326 έξ. είκ 
186 σ. 329.

5 Διά τάς οικίας ταύτας βλ. PM II, 296 έξ·
6 Evans, έ.ά. 306 - 307 είκ. 177 - 178. Βλ. Levi, έ.ά. 

102 - 103.
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άνευρέθησαν κτήρια διαφόρου σχεδίου μέ πολύχρωμον κεραμεικήν τής φάσεως MM II, 
ώς και ημείς αυτοί διεπιστώσαμεν κατά τάς εργασίας στερεώσεως τών οικιών τούτων. 
Ή άνάμιξις εις τινα σημεία στρωμάτων τών οικιών είναι δυνατόν να έρμηνεύση την 
παρουσίαν παλαιοτέρων τινών σχημάτων αγγείων. Ό λύχνος μέ τον υψηλόν πόδα μέ 
σφαιρώσεις, άνευρεθείς εις την Οικίαν τών καταπεσόντων ογκολίθων, ούδέν έχει άνά- 
λογον εις παλαιοανακτορικά ΜΜΙΙ στρώματα, άντιθέτως εμφανίζει ίκανάς αναλογίας 
μέ νεοανακτορικούς λύχνους λ

Ό δρ. Levi αισθάνεται ποιάν τινα αμηχανίαν ώς προς τον ορθόν προσδιορισμόν 
τών κυριωτέρων MM III αποθετών τήςΚνωσοΰ 2. ’ Αν, λέγει, πράγματι έτάφησαν ούτοι 
εκ τοΰ σεισμού, όστις έ'θεσε τέρμα εις την πρώτην περίοδον τού νέου ανακτόρου, θά 
ήτο δυνατόν νά γίνη δεκτόν ότι δεν είναι σύγχρονοι μέ την κεραμεικήν δαπέδου τής 
κατ’ αυτόν τρίτης παλαιοανακτορικής φάσεως τής Φαιστού" ώρισμέναι ομοιότητες θά 
ήρμηνεύοντο τότε ώς έπιβίωσις συντηρητική ώρισμένων στοιχείων, ώς λ.χ. τών λευκών 
θεουσών σπειρών έπι καστανού ή ίοχρόου βάθους. Ή έπελθούσα βράχυνσις τής μινωι- 
κής χρονολογίας θά έδικαιολόγει, λέγει, την διέλευσιν στοιχείων από περιόδου εις περίο
δον, τινών μάλιστα παραμεινάντων μέχρι τού τέλους τής ζωής τών ανακτόρων. Άλλ ότι 
πράγματι έτάφησαν κατά την καταστροφήν ταύτην ούδεμίαν έχει βεβαιότητα, διότι εις 
τήν Κνωσόν πιστεύει ότι πολύ δυσκόλως γίνεται ή διάκρισις μεταξύ τών τμημάτων τού 
πρώτου καί τού δευτέρου ανακτόρου, αφού εκεί δέν μετεβλήθη πο?ώ τό αρχικόν αρχι
τεκτονικόν σχήμα και αφού τά κριτήρια διακρίσεως τά όποια ώρισεν ό Evans άποδει- 
κνύονται εις άκρον επισφαλή, ώς απέδειξαν αί νεώτεραι έρευναι. Πρόσθετον δυσκολίαν 
αποτελεί ή κατά τμήματα έξέτασις τού άρχιτεκτονήματος υπό τού Evans και όχι συσχε- 
τικώς εις τό σύνολόν του, άλλοτε μεν τής χρονολογίας τών άρχιτεκτονη μάτων καθορι- 
ζομένης βάσει αυθαιρέτου έντάξεως τής άνευρεθείσης κεραμεικής, άλλοτε αυτής τής 
κεραμεικής χρονολογουμένης εκ τού προκαθορισμού τών αρχιτεκτονικών φάσεων. 
Οΰτω λ.χ. αί θήκαι τών αποθηκών καί τού ιερού δέν ορίζονται χρονολογικώς βάσει τής 
έντάξεώς των εις τό άρχιτεκτονη μα, τό παλαιότερον ή τό νεώτερον άνάκτορον, άλλα βά
σει τού περιεχομένου των ή τών λειψάνων τούτων γίνεται λόγος περί διαδοχής θηκών, 
άλλ’ είναι δύσκολον νά προσδιορισθή ό συσχετισμός μέ έκάστην περίοδον τού παλαιο- 
τέρου ή τού νεωτέρου άνακτόρου. Επίσης πρόσθετον δυσκολίαν, λέγει, περί τήν διά- 
κρισιν τών δύο άνακτόρων άποτελεΐ ότι κατά μέρη διάφορος τακτική ήκολουθήθη κατά 
τήν άνοικοδόμησιν τών νέων άνακτόρων: άλλοτε έγένετο άναπροσαρμογή τών παλαιών 
άρχιτεκτονικών στοιχείων μετά τήν έκκένωσιν τών χώρων, άλλοτε έγένετο έπίχωσις 
καί οίκοδόμησις είς ύψηλότερον έπίπεδον, άλλοτε άποκοπή τών στρωμάτων καί οίκοδό- 
μησις είς ύψηλότερον έπίπεδον, άλλοτε τέλος έγένετο οίκοδόμησις έξ ύπαρχής είς μή 
κατεχόμενον τέως χώρον- Οΰτω γίνονται έπισφαλεις αί χρονολογήσεις τών κυρίων 
τομέων, τού τομέως τών βασιλικών διαμερισμάτων, τών πυργίσκων τής βόρειας εισό
δου, τής καθαρτηρίου βόρειας δεξαμενής, τών προπυλαίων κλπ. 1

1 Βλ. Evans, PM I, 298 είκ· 174. Καί εις τό άνά- έγένετο όρθώς, τοΰ ποδός μέ τά σφαιρώματα συνεχι· 
κτορον τής Ζάκρου άνευρέΰη τοιοϋτος λύχνος, ΠΑΕ ζομένου αναμφιβόλους πρός τά κάτω).
1966, 171, πίν. 144α (όπου όμως ή συμπλήρωσις δέν 2 Levi, Classificazione d. civilta minoica, 107 έξ.
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Φαίνεται δτι ό δρ. Levi έχει δίκαιον ώς προς τάς ύπαρχοΰσας δυσκολίας χρονο- 
λογήσεως διαφόρων τμημάτων τοΰ ανακτόρου, αϊτινες θά ήσαν βεβαίως πολύ μεγαλύ
τεροι κατά την άνασκαφήν, άφοΰ τότε ούδόλαις είχον άντιμετωπισθή τά βασικά προβλή- 
ματα. Βραδύτερον ήτο βεβαίως πλέον αργά, ΐνα καθορισθούν έπακριβέστερον τά συν
ακόλουθα στοιχεία. Ο Evans χωρίς αμφιβολίαν έπλανήθη εις ώρισμένα σημεία, ώς 
έπλανήθησαν κατά κανόνα οί περισσότεροι πρωτοπόροι ανασκαφείς. Άλλ’αί δυσκολίαι 
χρονολογήσεως, ώς εκ των γενομένων πολλαπλών συζητήσεων άποδεικνΰεται, εξακολου
θούν νά υπάρχουν καί σήμερον διά τά νεωστί άποκαλυπτόμενα αρχιτεκτονικά λείψανα, 
παρά την μεγίστην καταβαλλομένην προσοχήν καί λεπτομερή άποτύπωσιν πάντων των 
στοιχείων. Εκ των άνακαλυπτομενών κατ εξοχήν πολύπλοκων κτηρίων είναι ανάγκη 
νά έξαγάγη τις τήν ιστορίαν τής έξελίξεως, προσπαΟών νά μαντεΰση τάς έκάστοτε άκο- 
λουθηθείσας μεθόδους καί τρόπους άνοικοδομήσεως καί νά προσδωρίση τάς επί μέ
ρους χρονολογίας. ΙΙαρά τάς τόσας δυσκολίας ό Evans δεν φαίνεται νά έπλανήθη είς 
τό γενικόν συμπέρασμα, δτι τά κύρια λείψανα τοΰ ανακτόρου τής Κνωσού, ώς διεσώ- 
θησαν μέχρις ημών, ανήκουν είς τό νεώτερον άνάκτορον, καίτοι περιπίπτει είς τό λά
θος νά άναγάγτ) ώρισμένα τμήματα, μάλιστα τής δυτικής πτέρυγος είς τό παλαιόν λ Τά 
συστήματα τών αποθηκών τής πτέρυγος τούτης, τά συγκροτήματα τών δωματίων τού 
κεντρικού ιερού, αί κύριαι βασιλικαί άποθήκαι τής ανατολικής πτέρυγος μετά τής άνω 
τούτων λίαν εύρυχώρου— ύποθετικώς δμως άνασυγκροτουμένης — αιθούσης θρόνου, 
τά βασιλικά διαμερίσματα είς τήν γενικήν τούτων μορφήν, τά προς Νότον τούτων δω
μάτια τού βασιλικού ιερού, δπου άνευρέθησαν τά αγγεία τών κρίνων, αί βορειοανατο
λικοί άποθήκαι κ.ά. ανήκουν βεβαίως είς τήν νέαν μορφήν τών ανακτόρων καί άνω- 
κοδομήθησαν είς τήν αρχήν τής MM III φάσεως, διατηρηθέντα είς τήν αυτήν βασικήν 
μορφήν μέχρι τοΰ τέλους τής ζωής των. Δεν θά ήτο φυσικόν, άλλ ούτε καν νοητόν, τά 
δλως είς νέαν μορφήν κύρια ταΰτα τμήματα νά χαρακτηρισθούν ώς άνήκοντα είς τό 
παλαιόν άνάκτορον, τού οποίου, οπουδήποτε άνεκαλύφθησαν σαφώς διά τής κεραμει- 
κής δαπέδου χρονολογούμενα λείψανα, εύρίσκονται είς διαφορετικά επίπεδα καί είναι 
δλως διαφόρου μορφής καί δομής. Είς τήν δυτικήν πτέρυγα, τούλάχιστον είς τον το
μέα τού κεντρικού ιερού, δεν αποκλείεται νά καθηρέθησαν ταΰτα έν μέρει προς ίσοπέ- 
δωσιν τοΰ χώρου, αφού τό νεολιθικόν στρώμα εΰρίσκεται είς μικρόν βάθος1 2. Είς τό 
ΒΔ. συγκρότημα — «insula» κατά τον Evans — διεσώθησαν ίκανοποιητικώς είς ικα
νόν βάθος μέ λείψανα χαρακτηριστικών πίθων καί άλλων αγγείων 3. ΤΙ δυτική πλα
κόστρωτος αυλή μέ τό πλακόστρωτόν της ανήκει άναμφιβόλως είς τήν παλαιοανακτο- 
ρικήν περίοδον, δπότε κατεσκευάσθησαν καί έχρησιμοποιήθησαν, ώς καί είς τήν Φαι
στόν, οί κυκλικοί άποθέται — «κουλούρες» —, άλλ' ή αυλή έπεσκευάσθη ώς προς τό

1 Βλ. ανωτέρω σ. 49 και σημ. 2.
2 Πράγματι εις τόν χώρον τών πινακίδων τών αρ

μάτων, Evans, Knossos Report 1904, BSA 10, 1903-4, 
54 έξ. άνεκαλύφθη κατά τάς ΰπ’ έμοϋ γενομένας εργασίας 
ατερεώσεως νεολιθικόν στρώμα είς επίπεδον άνώτερον 
τοΰ δαπέδου, καθ’ δ σημεΐον είχε κατασκευασθή ή κλΐ- 
μαξ προσβάσεως πρός τό νοτίως τοΰ χώρου τούτου δω
μάτων, τό υπό τοΰ Evans άρχικώς κληθέν Αύλή τοΰ

βωμοΰ. Είναι γνωστόν δτι δ αποθέτης τοΰ Vat Room 
διέτρησε τό νεολιθικόν στρώμα καί έκ τούτου ή παρου
σία τής νεολιθικής πυξίδος μεταξύ τών αγγείων τοΰ 
περιεχομένου του, Evans, PM I, 166 έξ. εΐκ 118 a καί b. 
Βλ. καί Levi, Anuuario N.S. 19-20, 1957-1958, 188- 
189.

3 Evans, PM I, 136 έξ. II, 18 έξ. καί είκ. 12 σ. 24.
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πλακόστρωτόν της εις διάφορα σημεία και εκ των αποθετών τούτων εις μόνον παρέμει- 
νεν ανοικτός κατά την πρώτην νεοανακτορικήν φάσιν (MM III). Ώς άπεδείχθη, ή είσο
δος εις τό παλαιόν άνάκτορον, ώς και εις την Φαιστόν, έγίνετο διά διαδρόμου παρέ- 
χοντος άμεσον πρόσβασιν εις την κεντρικήν αυλήν1, και τοΰτο σαφώς δεικνύει ότι ή 
πρόσοψις, ώς σώζεται νΰν, ανήκει εις τό νέον άνάκτορον. Αυτή, άν πράγματι άνήκεν 
εις τό παλαιόν, θά ένεφάνιζε κεραμεικήν θεμελιώσεως τής φάσεως ΜΜ ΙΑ 1 2. Ύπό τό 
πλακόστρωτόν τής αυλής άνευρέθη άλλο παλαιότερον, άνήκον εις παλαιοτέραν παλαιο- 
ανακτορικήν φάσιν3. Ώς ήδη ύπεγραμμίσθη, αί υπό τά πλακόστρωτα ταΰτα οίκίαι 
είναι τών προανακτορικών χρόνων και συνεχίζονται και πέρα τοΰ περιβόλου, όστις 
αποτελεί τον άντερεισματικόν τοίχον τών αναχωμάτων τής αύλής, ακριβώς ώς τοΰτο 
συμβαίνει εις την Φαιστόν.

Ή αντιστοιχία τής κεραμεικής τής τρίτης κατά Levi παλαιοανακτορικής φάσεως 
τής Φαιστού με την τής πρώτης νεοανακτορικής τοΰ Evans, ήτις θά έδει και εκεί κατ’ 
αυτόν νά θεωρηθή ώς τελευταία τών παλαιών ανακτόρων, είναι πλήρης. Την μόνην δια
φοράν, λέγει, αποτελεί ή παρουσία έπιζώσης, έστω περιωρισμένης καί πτωχής μάλλον 
πολύχρωμου κεραμεικής εις την Κνωσόν καί ή ζωηρότερα έμφάνισις τοΰ φυσιοκρατικοΰ 
ρυθμού, ώς λ.χ. εις τά αγγεία τών κρίνων ή απουσία όμως είς τό άνάκτορον τής Φαι
στού τοιούτου είδους άγγείων πιστεύει ότι οφείλεται ίσως είς την τύχην ή την πολύ με
ρικήν διάσωσιν τής κεραμεικής δαπέδου τών διαμερισμάτων τής φάσεως ταύτης ή ίσως 
είς την άναχρησιμοποίησιν άλλων τμημάτων διά τά νέα άνάκτορα μετά τον καθαρι
σμόν τών δαπέδων4. Άλλα τοΰ μέν φυσιοκρατικοΰ πνεύματος πρόδρομα στοιχεία παρα
τηρούνται, λέγει, ήδη είς την προηγηθείσαν παλαιοανακτορικήν φάσιν — πιθίσκος 
ιχθύων είς δίκτυα—, ώς άντιθέτως έπιζοΰν άλλα διακοσμητικά στοιχεία τής φάσεως 
ταύτης, τοΰ δε πολύχρωμου ρυθμού άνευρέθησαν λίαν ενδιαφέροντα παραδείγματα 
άνήκοντα είς την φάσιν ταύτην είς οικίας έξω τοΰ άνακτόρου καί είς τον θολωτόν τά
φον τοΰ Καμηλάρη5. Αί παρατηρήσεις αύται είναι πράγματι λίαν εύστοχοι καί μετά 
την τελευταίως μάλιστα γενομένην άνακάλυψιν οικιών τής φάσεως ταύτης νοτίως τοΰ 
άντερεισματικοΰ τοίχου τής δυτικής αυλής τοΰ άνακτόρου τής Φαιστού 6, ένθα άνευρέ
θησαν άντιπροσωπευτικά παραδείγματα καί πολύχρωμων άγγείων καί τοΰ φυσιοκρατι- 
κού ρυθμοΰ—έξοχον παράδειγμα είναι ή βάσις άγγείου με τούς άναγλύφους δελ- 
φΐνας7—ούδεμία άπομένει άμφιβολία περί τής άκριβοΰς άντιστοιχίας τών φάσεων 
τούτων είς την Κνωσόν καί την Φαιστόν. Ή διαφορά μένει λοιπόν μόνον ώς προς τον 
χαρακτηρισμόν, διότι επιμένω πάντοτε ότι καί είς τάς δύο περιπτιοσεις πρόκειται περί 
λειψάνων τής πρώτης νεοανακτορικής φάσεως.

Αί μνημονευθεΐσαι προ τοΰ άντερεισματικοΰ τοίχου καί είς χαμηλόν επίπεδον 
άποκαλυφθείσαι οίκίαι (σχέδ. είκ. 8) κατέστρεψαν έν μέρει τό κράσπεδον τής κατά την

AE 1968

1 Evans, PM I, 662, IV, 51 είκ. 30.
2 Βλ. σ. 49 καί σημ. 2.
3 Τοΰτο άνεφάνη κατά τάς εργασίας στερεώσεως τοΰ

πλακόστρωτου τής αυλής, τάς έκτελεσθείσας ΰπ’ έμοϋ.
Διαδοχήν πλακόστρωτων τής δυτικής αυλής τοΰ παλαιο-
τέρου άνακτόρου ε’ίδομεν επίσης είς τήν Φαιστόν' βλ.

ανωτέρω σ. 30 σημ. 3.
4 Levi, ε.ά. 111.
5 Levi, Annuario N.S. 23-24, 1961-1962, 7 έξ.
6 Levi, Annuario N.S. 27-28, 1965-1966, 320 έξ.
7 Αυτόθι πίν. I.
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ρίζαν τοϋ τοίχου διερχομένης επικλινούς πλακοστροότου προσβάσεως τών παλαιοανα- 
κτορικών χρόνων και έδέησε να ύψωθή τό επίπεδον ταΰτης κατασκευαζομενού προς το 
μέρος τών οικιών στενοΰ, καμπυλουμένου άντερεισματικοΰ τοίχου ή νέα πρόσβασις,

Είκ. 8. Κατοψις τών προ τοΰ άντερεισματικοΰ τοίχου τής άνω δυτικής αυλής 
τοΰ ανακτόρου τής Φαιστού Μ Μ III οικιών.

αφού ή αυλή ήτο κατακεχωσμένη διά κεραμασβέστου, συνεχίσθη μέ κατεύΟυνσιν προς 
Βορράν μεταξύ δύο παλαιών οικοδομικών συγκροτημάτων, κατασκευαθέντων πλευρι- 
κών άντερεισματικών τοίχων. Τούτο έγένετο κατ’ ανάγκην, διότι ή πρόσβασις έδει 
πλέον νά ψθάστ] εις τό επίπεδον τής νέας υπερυψωμένης και πολύ εύρυτέρας αυλής 
τών νέων ανακτόρων και νά συνδέση μέ το ύψηλότερον επίπεδον τής βόρειας αυλής 2.

1 Βλ. Levi, Aniiuario Ν. S. 27 - 28, 1965 - 1966, 
σχέδ. 7 α. 321 καί είκ. 8 καί 9.

2 Αΐκόθι σ. 372, είκ. 69-71. Ή επικλινής πρόσ. 
βασις τής πρώτης νεοανακτορικής ιράσεως -— τρίτης π«·
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Οί εις χάς οικίας άνευρεθένχες πίθοι είναι δμοιοι προς εκείνους, οι όποιοι καί εις χήν 
Κνωσόν καί εις χά Μάλια άνάγονχαι εις χήν πρώχην νεοανακχορικήν ψάσιν1. Σύγχρο
νος προς αύχούς πίθος είναι εκείνος όσχις άνευρέΟη εϊς χήν κάθοδον προς χήν καθαρ- 
χήριον δεξαμενήν υπό χό 70 2. Άνχιθέχως, χοΰ παλαιοχέρου χύπου χών παλαιών άνα- 
κχόρων είναι, ως εϊδομεν, οί πίθοι χής αποθήκης XXI χοΰ υπό χοΰ Pernier άνασκα- 
φένχος χμήμαχος, χό όποιον, όχι βεβαίως όρθώς, ως έλέχθη, έθεώρησεν ό δρ. Levi ώς 
άνήκον εις χήν χρίχην καχ’ αύχόν παλαιοανακχορικήν φάσιν 3.

Χωρίς αμφιβολίαν ό δρ. Levi έχει δίκαιον είς χήν διαχύπωσιν χής παραχηρήσεώς 
χου, δχι αί ύπερβολαί χών άνακαχασκευών χοΰ Evans, γενόμεναι διά χήν προσχασίαν 
χοΰ άνακχόρου, καθισχοΰν δυσχερή χόν διαχωρισμόν χοΰ πρωχοχύπου άπό χό άνα- 
καχασκευασθέν καί επομένως δυσχεραίνουν έ'χι μάλλον χήν διάκρισιν χών σχοιχείων 
χοΰ νέου άνακχόρου4. Είναι λοιπόν άναγκαϊον νά έξεχάσωμεν μέ μεγαλυχέραν προσο
χήν χάς οίκοδομικάς φάσεις είς χό άνάκχορον χών Μαλίων, δπου ίσως θά είναι δυναχόν 
νά γίνη σαφεσχέρα διάκρισις χοΰ παλαιοχέρου άπό χό νέον, ώς καί διάκρισις χών δια
δοχικών φάσεων χοΰ νέου, άφοΰ εκεί δεν έγένονχο άνάλογοι επεμβάσεις.

Περιληπχικώς άνωχέρω εξέθεσα χάς επί χοΰ θέμαχος χούχου απόψεις μου, ώς βα- 
σικώς διεχυπώθησαν είς χήν άνακοίνωσίν μου ενώπιον χοΰ Α’ Διεθνοΰς Κρηχολογικοΰ 
συνεδρίου5, συμπληρωθείσας βάσει χών νέων σχοιχείων χών χελευχαίων ερευνών. Άλλ’ 
είναι ένχαΰθα σκόπιμον μεχά χήν γενομένην σχεχικώς διεξοδικήν άνασκόπησιν χών 
προκυψάνχων δεδομένων είς χά άνάκχορα χής Φαισχοΰ καί χής Κνωσοΰ καί χοΰ ορ
θού καχ’ εμέ χρόπου χής ερμηνείας χων, νά έξεχάσωμεν άναλυχικώχερον χά νέα προ- 
κΰψανχα σχοιχεΐα είς χήν περιοχήν χοΰ άνακχόρου χών Μαλίων, επί χοσοΰχον μάλλον 
καθ’ δσον οί έρευνηχαί καί σήμερον έχουν πολλάς αμφιβολίας σχεχικώς μέ χόν χαρα- 
κχηρισμόν χών κυρίων άποκαλυφθένχων λειψάνων β. ”Αν ή άρχική γνώμη χών άνα- 
σκαφέων, δχι χά λείψανα χαΰχα χοΰ άνακχόρου άνήκουν κυρίως είς χό πα?ωιιόν άνάκχο
ρον καί δχι έχρησιμοποιήθησαν οί αύχοί βασικοί χώροι, απλώς μεχασκευασθένχες, είς 
χό νέον άνάκχορον, θά ήχο δυναχόν νά εύσχαθήση, χόχε δέν θά έδει νά γίνεχαι λόγος 
περί δύο άνακχόρων, πα?ιαιοχέρου καί νεωχέρου, άφοΰ χάς χοιαύχης κλίμακος ή καί

λαιοανακτορικής τοΰ Levi — άνήρχετο ακολουθούσα 
άνάλογον πορείαν, άλλ’ είς πολύ ΰψηλότερον έπίπεδονι 
προς εκείνην τήν οποίαν ήκολούθησεν ή παλαιά 
πλακόστρωτος οδός τής ΙΒ παλαιοανακτορικής φάσεως’ 
οί άντερεισματικοί τοίχοι εκατέρωθεν τής πρώτης έ- 
στηρίχθησαν επί παλαιοτέρων τοίχων καί ό ανατολι
κός έκοψε τό πλακόστρωτον τής αρχικής δδοΰ. Ό δρ. 
Levi καθώρισε τά διαδοχικά επίπεδα άνυψώσεως τής 
όδοϋ, —βλ. έ.ά. είκ. 70-71—, χρονολογήσας ταϋτα διά 
τής άνευρεθείσης εντός των στρωμάτων κεραμεικής άπό 
τής φάσεως lb μέχρι τοΰ τέλους τής φάσεως II (ΜΜ 
ΙΙΒ). Είναι προφανές οτι ή ύψηλή πρόσβασις τής ακο
λούθου φάσεως —πρώτης καθ’ημάς νεοανακτορικής — 
δέν ή το σύγχρονος μέτήν περίοδον, καθ’ήν ήτο έν χρή- 
σει ή δυτική πλακόστρωτος αυλή, ήτις εύρίσκετο είς 
πολύ χαμηλοτέραν στάθμην, τήν αυτήν, ώς έλέχθη, μέ 
τήν τής υποκείμενης πλακόστρωτου όδοϋ.

1 Annuario N.S. 27-28, 1965-1966, 326, είκ. 13-14.
2 Βλ. σ. 41 σημ. 4.
3 Βλ. σ. 36 σημ. 2.
4 Ό Evans διά τάς ολοκληρώσεις του έχρησιμο- 

ποΐησε συχνά παρεμφερές υλικόν μέ τό πάλαι χρησιμο
ποιηθεί', κατά τρόπον ώστε είς πολλά σημεία νά μή 
διακρίνηται πλέον ποιον είναι τό άρχικώς άνακαλυ- 
φθέν. Πρός αποφυγήν τοιούτων συγχύσεων κατά τάς 
νεωτέρας εργασίας στερεώσεως των ανακτόρων έχρησι- 
μοποιήσαμεν υλικά σαφώς διαστελλόμενα, δι’ ώρισμέ- 
νας μάλιστα ολοκληρώσεις, ώς δαπέδων, βάσεων παρα- 
στάδων καί κιόνων κ.ά.

5 Βλ. σ. 14 έξ.
ό Τούτο εκφράζεται πληρέστερον είς τήν 4ην προ

καταρκτικήν έκθεσιν περί τού’Ανακτόρου των Μαλίων, 
Quatrieme rapport, 1962 είς τήν σειράν των Ltudes 
Cretoises. Βλ. σ. 6 σημ. 1 καί 2.
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μεγαλυτέρας έ'τι μετασκευάς εις την Κνωσόν καί εις την Φαιστόν έθεώρησαν οι ανα
σκαφείς, ώς άνηκούσας εις φάσεις ενός καί τοΰ αύτοΰ ανακτόρου-

Εις τό άνάκτορον τών Μαλίων παρατηρεΐται ανάλογος έξέλιξις προς τα άλλα δυο. 
Τα υπό τά δάπεδα τοΰ τελευταίου άνευρεθέντα παλαιότερα δάπεδα ανήκουν εις χώ
ρους οί όποιοι ούσιαστικώς δεν παραλλάσσουν ώς προς την γενικήν αρχιτεκτονικήν 
μορφήν. Πρόκειται λοιπόν άναμφιβόλως περί τοΰ αύτοΰ ανακτόρου, ϊά πλεϊστα τών 
δαπέδων τούτων είναι έπίχριστα καί είς τούς χοίρους, οιτινες έχρησιμοποιήθησαν δι° 
άποθήκευσιν, υπάρχουν χαμηλά πεζούλια διά τήν τοποθέτησιν τών αγγείων, με συλλέ
κτη ρας είς τό βαθύτερον μέρος ώστε νά συλλέγωνται αυτομάτως δι’ αύλάκων τά χυνό- 
μενα υγρά. Έν τοιοΰτον σύστημα άνευρέθη υπό τον προθάλαμον τοΰ κατόπιν δωμα
τίου τοΰ λουτροΰ (III 1) καί επί τοΰ δαπέδου τούτου άνεκαλύφθησαν τά περίφημα 
ξίφη τοΰ ξιφακροβάτου, τό έν με τήν χρυσήν έπένδυσιν, επί τής οποίας άπεδόθη έκτυ
πος ή παράστασις τοΰ εις κυβίστημα κυρτουμένου ακροβάτου. Είς άνάλογον δάπεδον 
άνευρέθη επίσης, υπό τό εσώτερον δωμάτιον (VI 2) τής μικράς τελετουργικής αιθού
σης τοΰ θρόνου — τής βασιλικής loggia, όπως έκλήθη υπό τών γάλλων άνασκαφέων - 
τό σκήπτρον μορφής λεοπαρδάλεως καί τό ξίφος, τό όποιον ό Evans παρέβαλε προς τό 
ξίφος Turendal τοΰ θρυλικοΰ ήρωος Ρολάνδου λ Πάντων τών αντικειμένων τούτων ή 
χρονολογία ώρίσθη με ασφάλειαν είς τούς MM III χρόνους, δηλαδή είς τήν αυτήν 
φάσιν, είς τήν όποιαν άνηγάγομεν τήν ϊδρυσιν τών νέων ανακτόρων. Καί ή εκεί άνευ- 
ρεθεϊσα κεραμεική ανήκει φυσικά είς τούς αυτούς χρόνους. Χαρακτηριστικά μάλιστα 
είναι τά σκεύη τών εντός τοΰ εδάφους έγκτισθέντων συλλεκτήρων. "Εν πληρέστερον 
σύστημα τοιούτων αποθηκών (XI 1 - 7), παραλλήλων προς άλλήλας καί προσιτών εκ 
κοινού προ αύτών διερχομένου διαδρόμου, έχρησιμοποιήθη έκ νέου είς τήν ακόλουθον 
φάσιν τοΰ νέου ανακτόρου, άφοΰ άνυψώθη τό δάπεδον καί ήνοίχθη νέα είσοδος διά μέ
σου τής πρώτης αποθήκης, ήτις έ'παυσε πλέον νά χρησιμοποιήται ώς τοιαύτη 1 2 Καί 
ενταύθα οί συλλεκτήρες είναι λίαν χαρακτηριστικοί, κοσμούμενοι μέ τό σύστημα τών 
είς πλέγμα συνδεομένων δίσκων, ώς κοσμούνται ακριβώς πίθοι καί σαρκοφάγοι τής 
Παχυάμμου, χρονολογούμενοι εις τήν περίοδον ταύτην. Έπί αναλογών υποκειμένων 
δαπέδων τοΰ βορείου τομέως (III 8) άνευρέθησαν αί πινακίδες καί τά σφραγίσματα 
τοΰ ιερογλυφικού γραμμικού συστήματος, άποτελοΰσαι μέρος αρχείου, τό όποιον ΰπ 
αύτών τών άνασκαφέων πολύ όρθώς έχρονολογήθη είς τήν MM III περίοδον3. Χωρίς 
αμφιβολίαν είς τήν αυτήν περίοδον χρονολογείται καί τό όνομαστόν καταστάν Hiero
glyphic Deposit τών ανακτόρων τής Κνωσού, άνακαλυφθέν είς στενόν άχρηστευθέν 
δωμάτιον κατά τό βόρειον τέρμα τοΰ διαδρόμου τών αποθηκών, τό όποιον εύρίσκετο 
υπό τήν είς τον άνω όροφον άνερχομένην κλίμακα4. Είναι προφανές ότι έν τοιοΰτον 
δωμάτιον θά ήτο αδύνατον νά άνήκεν είς τό πρώτον άνάκτορον, άφοΰ είναι έντεταγμέ- 
νον είς τό οικοδόμημα, ώς τούτο εϊχεν οίκοδομηθή κατά τήν άρχομένην νεοανακτορι- 
κήν περίοδον. Ότι ή ιερογλυφική γραφή έξηκολούΟει νά χρησιμοποιήται, μάλιστα διά

1 Βλ. σ. 6 σημ. 1.
2 Mallia, Premier rapport, 36 εξ. Troisieme rap

port, 1 εξ.

3 Βλ. ο. 16, σημ. 2.
4 Evans, PM I, 271 έξ. Scripta Minoa, I, 144 εξ.
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κείμενα ίεροΰ χαρακτήρος, άπεδείχθη τόσον έκ τοΰ όνομαστοϋ δίσκου τής Φαιστού, 
προερχόμενου έξ ενός των αποθετών τοΰ ΒΑ. τομέως1, ασφαλώς χρονολογούμενου εις 
την MM III φάσιν, δσον καί έκ τοΰ μέ ιερογλυφικήν επιγραφήν έπιγεγραμμένου δι
πλού πελέκεως τοΰ Άρκαλοχωρίου1 2.

Οΰτω φαίνεται, ότι ολόκληρον τό σύστημα τών αποθηκών τής δυτικής πτέρυ- 
γος τοΰ ανακτόρου τών Μαλίων μέ τήν στιβαράν πρόσοψιν, ήτις έχει κρηπίδα ισχυρών 
ορθοστατών μέ προεξέχον πεζούλιον, ανάγεται εις τήν περί ής ό λόγος περίοδον καί δέν 
ανήκει, ώς ΰπετέθη, εις τό πρώτον άνάκτορον. Διά τοΰτο και πάντα τα όπισθεν τής 
προσόψεως ταΰτης διαμερίσματα, τά όποια έπαυσαν νά χρησιμοποιώνται κατά τό τέλος 
τής φάσεως ταΰτης, άλλα έπιχωσθέντα, άλλα άποκλεισθέντα μέ διατειχισμόν τών ανοι
γμάτων, περιεΐχον κεραμεικήν χαρακτηριστικήν τής MM III φάσεως. Έξ άλλου είναι 
εΰκολον νά διακρίνη τις προ τής ίσχυράς ταΰτης προσόψεως λείψανά τινα, άτυχώς μή 
περαιτέρω διερευνηθέντα, μιας παλαιοτέρας προσόι|ιεως, ήτις ήτο περισσότερον προς 
Δυσμάς προωθημένη, μέχρις ακριβώς τοΰ σημείου εις τό όποιον αρχίζει ή πλοχό- 
στρωσις 3 4. Έκ τοΰ γενονότος τούτου έπιβεβαιοΰται πλήρως ότι ή τελευταία αυτή άνή- 
κεν εις τήν αυλήν τοΰ πρώτου ανακτόρου, ώς ακριβώς συμβαίνει μέ τάς πλακόστρω
τους δυτικάς αύλάς τών ανακτόρων Κνωσοΰ κα'ι Φαιστοΰ.

Κατά τήν πρώτην νεοανακτορικήν φάσιν — MM III — ή κεντρική αυλή ήτο 
πλατυτέρα, ώς άπέδειξε τό γεγονός ότι ή βορεία κιονοστοιχία της εις τήν αρχήν τής 
φάσεως ταΰτης οίκοδομηθεΐσα, έπεξετείνετο έτι δυτικώτερον αί βάσεις τών ακραίων 
προς Δυσμάς κιόνων άνεκαλύφθησαν in situ, διότι δέν εΐχον μετακινηθή, άλλ’ απλώς 
κατεχώσθησαν, όταν προωθήθη κατά τήν αρχήν τής δευτέρας περιόδου ή προς τήν 
κεντρικήν αυλήν πρόσοψις τής δυτικής πτέρυγοςλ Ή αρχική γραμμή τής τε?ιευταίας 
σαφώς διακρίνεται, ώς καί είς τήν Κνωσόν, ένθα έγένετο αντίστοιχος μεταβολή. Κατά 
τήν πρώτην ταύτην φάσιν δέν ειχον λοιπόν κατασκευασθή είσέτι τά μεγάλα κλιμακο
στάσια καί ή βασιλική loggia. Ή υπόστυλος κρύπτη (VII 4) έφθανε μέχρι τής αυλής 
καί, ώς άπεδείχθη, δύο κίονες άπετέλουν ανοίγματα προς ταύτην, κατόπιν ένσωματω- 
θέντες, βεβαίως ώς προς τήν βάσιν των, μέ τον κατασκευασθέντα τοίχον προς τον 
τότε σχηματισθέντα προθάλαμον (VII 3)5. Ύπό τό δάπεδον τοΰ προθαλάμου τούτου 
άνεφάνησαν δύο βάσεις κιόνων, αί όποΐαι μετ’ άλλης άνακαλυφθείσης παρά τό άνδη- 
ρον τοΰ βωμοΰτής πανσπερμίας, ίσως είναι υπολείμματα μιας δυτικής στοάς6, πολύ

1 Pbrnibr, Festos I, 355 καί 419, ε’ικ. 247 a και b,
2 Βλ. Μαρινάτος, Ausgrabungen und Funde auf 

Kreta 1934-1936, Arch. Anz. 1935, 248 καί είκ. 4-6.
3 Βλ. γενικόν σχέδιον τοΰ ανακτόρου Quatrieme 

rapport, Plan I. Διά τήν δυτικήν αυλήν τελικώς βλ. 
αυτόθι 36 έξ.

4 Mallia, Premier rapport, 33 έξ., Deuxieme rap
port 1 έξ. Quatrieme rapport, 19 έξ.

5 Mallia, Premier rapport, 27 έξ. Quatrieme rap
port, 26 έξ. Τοΰτο έρμηνεύει διατί ό βωμός - έσχάρα 
τής κεντρικής αυλής εΰρίσκεται ακριβώς είς τήν προ- 
έκτασιν τοΰ άξονος τοϋ δοητατίου-κρύπτης τών τετρα
γωνικών στύλων (αυτόθι 227 είκ. 4 τής σ. 23). Προ
φανώς είχε κατασκευασθή ήδη είς τήν πρώτην περίο

δον, οπότε δέν ύφίστατο ό κλείων τόν προθάλαμον 
ανατολικός τοίχος.

6 Mallia, Quatrieme rapport, 27 έξ., 7. Ή στοά 
αΰτη θά συνεδέετο μέ τήν βορείαν. Ή κατέναντι ανα
τολική στοά τών εναλλασσόμενων στύλων καί κιόνων 
εΐχεν, ώς φαίνεται, ήδη κατασκευασθή είς τήν πρώτην 
φάσιν, άφοΰ εναρμονίζεται μέ τό σύστημα τών ανατο
λικών αποθηκών τής αυτής φάσεως. Κατά τήν νοτίαν 
πλευράν έσχηματίζετο είδος στοωτοΰ άνδηρου μέ τετρα
γωνικά υποστυλώματα, άνάλογον πρός τά τής δυτικής 
καί νοτιάς πλευράς τοΰ ανακτόρου τής Κνωσοΰ. Τοΰτο 
οί γάλλοι ανασκαφείς έθεώρησαν ώς είδος σειράς δι
δύμων παραθύρων: Mallia, Deuxieme rapport,
11-12, πίν. Ill, Quatrieme rapport, 3 έξ.
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αντιστοίχου έκείνης, ήτις άνεκαλύφθη υπό τοϋ δρ. Levi κατά μήκος τής δυτικής πλευ
ράς τής κεντρικής αυλής τοϋ ανακτόρου τής Φαιστού και ή οποία ανήκει, ώς εϊδομεν, 
είς την αυτήν οράσιν. ’Αντίστοιχος μεταβολή έγένετο και εις τήν στοάν τής βόρειας 
αύ?ιής, ένθα υπό τό πλακόστρωτόν της άνεκαλύφθησαν εσώτερον τοϋ κρασπέδου της 
άλλαι βάσεις κιόνων, άνήκουσαι εις παλαιότερον ήμιπερίστυλον, προφανώς τής πρώτης 
ταύτης νεοανακτορικής φάσεως \ Είναι σαφές, δτι είς ούδεμίαν περίπτωσιν είναι δυ
νατόν νά γίνη λόγος περ'ι λειψάνων τοϋ παλαιοτέρου ανακτόρου, άφοϋ τα άηοχαλν- 
φθέντα ταΰτα στοιχεία εντάσσονται πλήρως είς τό σχέδιον τών νέων ανακτόρων.

Άντιθέτως τά άναμφιβόλως είς παλαιοανακτορικούς χρόνους άνακαλυφΰέντα είς 
βαθύτερον στρώμα λείι|ιανα κατά τον ΒΔ. τομέα τοϋ ανακτόρου, αμέσως προς Β. τών 
βασιλικών διαμερισμάτων, ασφαλώς χρονολογούριενα εκ τής κεραριεικής των, άποτε- 
λοϋν τμήμα τοϋ παλαιοτέρου ανακτόρου, ώς άπεδείχΟη από τήν λεπτομερή περαιτέρω 
έξερεΰνησιν, ήτις άπεκάλυψε καί τμήμα τής κρηπΐδος τής προσότ^εως, τής συνδεομένης 
προς τό πλακόστρωτόν τής δυτικής αυλής 2. "Ωστε δεν πρόκειται περί λειψάνων προ- 
ανακτορικών οικιών. ’Άλλως τοϋτο κατέστη σαφές εκ τοϋ γεγονότος ότι άποτελοϋν 
τμήμα εκτεταμένου οικοδομήματος, καλώς φκοδομημένου, προσανατολισριένου κατά 
τον κύριον άξονα τών ανακτόρων, καί είς τό όποιον διασφζεται διαριέρισμα μέ κιονο- 
στοιχίαν καί πεσσούς. Τοϋτο δεν αποκλείεται νά άπετέλει κύριον διαριέρισμα βασιλικής 
διαμονής, αφού κεΐται σχεδόν υπό τό κατόπιν βασιλικόν μέγαρον. Ή ευκαιρία προς 
άνασκαφήν τοϋ σημαντικού τούτου τριήματος έδόί)η, διότι καθ’ όλην τήν διερευνηθεΐ- 
σαν έκτασιν δεν είχον κατασκευασΟή νεώτερα κτήρια, ίσως επειδή ενταύθα ειχον έντα- 
χθή προ τών βασιλικών διαμερισμάτων βασιλικοί κήποι. Άντιθέτως έφαίνετο δυσε- 
πίτευκτον νά παρακολούθησή περαιτέρω τό παλαιότερον τούτο άνάκτοροί', υπό τά 
λείψανα τοϋ νεωτέρου, διότι θά παρίστατο τότε ανάγκη νά καθαιρεθοΰν σημαντικά τοϋ 
τε?ωυταίου τριήματα3. Δεν ήρευνήθησαν επίσης τά έ'τι βαθύτερα στρώματα κατά τον το
μέα τοϋτον, ένθα δεν αποκλείεται νά έκτείνωνται λείψανα οικιών τών προανακτορικών 
χρόνων 4, ώς τοϋτο συμβαίνει είς τήν νοτίαν τοϋ ανακτόρου περιοχήν, ένθα άπεδείχΟη 
ότι προχωροΰν τά λείψανα τών προανακτορικών οικιών, τών άποκαλυφύεισών είς τήν 
νοτίαν αυλήν τοϋ ανακτόρου Β. ’Επίσης επί τοϋ παρόντος δεν είναι δυνατόν νά παρα- 
κολουθηθούν αί φάσεις έξελίξεως τοϋ παλαιοτέρου ανακτόρου, αιτινες πολύ πιθανόν 
είναι αντίστοιχοι καί ανάλογοι ριέ τάς έξακριβωθείσας είς τήν Φαιστόν καί τήν Κνω
σόν. Τοϋτο τουλάχιστον δύναταί τις νά συναγάγτ] έκ τής ήδη άποκαλυφύείσης κερα- 
ριεικής 6. "Εν γεγονός παραμένει βασικώς άξιοσημείωιον, ότι τά λείψανα τού παλαιο

Τα προβλήματα χρονολογήσεις των μινωικων ανακτόρων

ί Mallia, Deuxietne rapport, 19 έξ. Troisieme 
rapport, 16 έξ. Τών βάσεων τούτων περισσότεροι άνε
καλύφθησαν κατά τάς ύφ’ ημών γενομένας εργασίας 
στερεώσεως τοϋ ’Ανακτόρου.

2 Mallia, Troisieme rapport, 24 έξ. είκ. 6 τής σ. 26.
3 Τελευταίως ήρχισαν διεξαγόμενοι έρευναι υπό τά 

δάπεδα, μάλιστα δωματίων τής δυτικής πτέρυγος, καί 
τά αποτελέσματα, φαίνεται, επιβεβαιώνουν τήν γενομέ- 
νην ύπόθεσιν, δτι τό παλαιότερον άνάκτορον έξετείνετο 
καθ ’ όλην σχεδόν τήν περιοχήν τοϋ νεωτέρου ανακτόρου.

4 Ή εις τινα σημεία άνεΰρεσις στρωμάτων μέ κερα- 
μεικήν τών ρυθμών Βασιλικής, τόσον τοϋ κηλιδωτοΰ ώς 
και τοϋ light on dark, και άλλης κεραμεικής χαρα
κτηριστικής τής φάσεως ΠΜ III - ΜΜ ΙΑ, πιθανώς 
αποτελεί ένδειξιν τής ύπάρξεως λειψάνων τοϋ προανα- 
κτορικοΰ οικισμοί, εκτεινόμενου υπό τό άνάκτορον.

5 Mallia, Quatrieme rapport, 13 έξ. Δέν έχει βε- 
βαιωθή μέχρι ποιου σημείου έξετείνετο τό παλαιόν άνά- 
κτορον υπό τά νότια διαμερίσματα τοϋ νεωτέρου.

6 Τά περισσότερα ιών αγγείων καμαραϊκοί ρυθμοϋ
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τέρου ανακτόρου και ενταύθα, όπως εις την Κνωσόν κα'ι Φαιστόν, μαρτυρούν εν ουσια
στικές διάφορον σχέδιον, τό όποιον ουδόλως ήκολούθησαν οι αρχιτέκτονες τού νέου 
ανακτόρου. Ή άνοικοδόμησις έγένετο είς υψηλότερα επίπεδα, τα όποια δεν εμφα
νίζουν την ποικίλην κατά άνδηρα διάταξιν των άλλων ανακτόρων, αφού ενταύθα τά 
ανάκτορα δεν φκοδομήθησαν έπ'ι λόφου, άλλ’ είς επίπεδον σχεδόν καθ’ ολόκληρον την 
έκτασιν χώρον1.

Σημαντικά κτήρια των παλαιοανακτορικών χρόνων, ίσως ανακτορικού χαρακτή- 
ρος, κατά την γνώμην των άνασκαψάντων, ήλθον είς φώς είς την εγγύς γειτονίαν τού 
ανακτόρου, έν αμέσως ΒΔ. τούτου, περιλαμβάνον υπογείους θαλάμους μέ έπίχριστα 
δάπεδα καί πολλά κατά μήκος των τοίχων θρανία, ως επίσης έκτεταμένην πλακόστρω- 
τον αυλήν, κτήριον ϊσως προοριζόμενον διά τελετουργίας ιερού χαρακτήρος, όχι όμως 
ασχέτους μέ την υπό τού βασιλέως άσκουμένην διοίκησιν 2, καί έτερον είς μεγαλυτέραν 
άπόστασιν δυτικώς τού ανακτόρου (συνοικία Δ), επίσης μέ υπόγεια έπίχριστα διαμερί
σματα, προς τά όποια φέρουν έπίχριστοι κλίμακες 3. Είς τό τελευταΐον τούτο κτήριον 
άνεκαλύφθη κεραμεική τού καμαραϊκού ρυθμού τής ακμής, πολύ συγγενής προς την 
άποκαλυφθεΐσαν είς την κατ’ εμέ τελικήν φάσιν τού πρώτου ανακτόρου τής Φαιστού4· 
"Αν δέν πρόκειται περί εισαγωγής, τότε καί είς τήν περιοχήν τών Μαλίων θά έχω- 
μεν πολύ αντίστοιχον έξέλιξιν τής κεραμεικής είς τάς τρεις χαρακτηριστικός παλαιο
ανακτορ ικάς φάσεις, τάς βεβαιουμένας πολύ πληρέστερον είς τά άλλα δύο μεγάλα 
ανάκτορα.

Είναι όμως άναγκαϊον όπως αί έ'ρευναι συνεχισθούν, όπου τούτο καθίσταται δυ
νατόν, εντός τών ανακτόρων τής Κνωσού καί τών Μαλίων, ώστε νά διαλευκανθή πε
ρισσότερον διά τής στρωματογραφικής μελέτης τό θέμα τής έξελίξεως τών παλαιοτέ- 
ρων ανακτόρων, ώς καί τό τής αρχικής μορφής τών νεωτέρων. ’Αλλά καί εκ τών μέχρι 
σήμερον άποκαλυφθέντων στοιχείων καθίσταται σχεδόν βέβαιον, ότι καί τά τρία με
γάλα ανάκτορα έξειλίχθησαν κατ’ άνάλογον τρόπον, ΰποστάντα παρόμοιας κατα- 
στροφάς. Προς διαλεύκανσιν τής ιστορίας των παραλλήλους μέ τήν έ'ρευναν έπιβάλλ,εται 
νά συνεχισθή ή συγκριτική μελέτη, ή άποβλέπουσα είς τον συντονισμόν τών ήδη άπο
καλυφθέντων ή τών μελλόντων νά άποκαλυφθούν στοιχείων είς τά τρία ανάκτορα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

φαίνονται ώς συνεχίζοντα τούς παλαιούς ρυθμούς τής 
ΜΜ ΙΑ καί MM ΙΒ περιόδου. "Ομως άνευρέθησαν καί 
χαρακτηριστικά αγγεία αντίστοιχα μέ τά καμαραϊκά 
τών περιόδων τής MM II. Τής φάσεως ταύτης λίαν 
χαρακτηριστική καμαραϊκή κεραμεική, πολύ όμοια μέ 
τήν τής Φαιστού, άνεκαλύφθη τελευταίως είς οικίας 
δυτικώς τού ανακτόρου. Βλ. κατωτέρω.

1 Τό αυτό ισχύει καί διά τό νεώτερον άνάκτυρον.
2 BCH 86, 1962, 973 εξ. είκ. 2 καί 87, 1963, 875 έξ. 

είκ. 2 - 3. Βλ. τάς έν προκειμένφ απόψεις τού καθηγ. 
van EffenterrE, Revue Historique 1963, 1 έξ.

3 Βλ. BCH 91, 1967, 882 έξ. είκ. 1.
4 Βλ. αυτόθι είκ. 4, σ. 885.
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