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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙς τα <Κρητικά Χρονικά» γίνονται δεκταί προς δημο- 
σίενσιν μελέται, κείμενα και βιβλιοκρισίας έφ9 δαον αν- 
ταποκρίνονται προς τους σκοπούς τον περιοδικού, ώς εκ
τίθενται ούτοι εις το προλογικόν σημείωμα τον πρώτον 
τόμον. — Πάντα τα δημοσιεύματα νπόκεινται είς την 
κρίσιν της Συντακτικής 9Επιτροπής, ή όποια καθορίζει 
τον χρόνον της δημοσιενσεως άναλόγως τον διαθεσίμου 
έκάστοτε χώρον και αναλαμβάνει την ευθύνην της επι
μελούς εκδόσεως αυτών.—*0 σνγγραφενς δνναται αντο- 
προσώπως να επιμεληθη μιας των διορθώσεων των τυ
πογραφικών δοκιμίων, εφ9 οσον εξασφαλίζεται ή ταχεία 
επιστροφή των. Είς περίπτωσιν καθνστερήσεως ή 9Επι- 
τροπή επιφυλάσσει είς εαντήν το δικαίωμα της άμεσον 
εκτνπώσεως. — Δικαιούται επίσης δ σνγγραφενς να ζη- 
τήση την εκδοσιν μέχρι τριάκοντα, κατ9 άνώτατον δριον, 
ανατύπων έκάστης εργασίας αυτού. *Η παράδοσις των 
ανατύπων σνντελεΐται μετά παρέλενσιν διμήνον από της 
ημέρας της κνκλοφορίας τού αντιστοίχου τεύχους τού πε
ριοδικού.—Αι συνεργασίαι δημοσιεύονται κατά σειράν λή- 
ψεως.—Ίά δημοσιευόμενα χειρόγραφα δεν έπιστρέφονται.

Χειρόγραφα καί επιστολαί άφορώσαι την σύνταξιν τού 
περιοδικού δέον ν9 άποστέλλωνται προς τον κ. Ν. Πλά
τωνα, Μονσειον *Ηρακλείον. 9Εμβάσματα καί επιστολαί 
άφορώσαι την εκδοσιν (διορθώσεις δοκιμίων κλπ.) προς 
τον κ. 9Ανδρέαν Γ. Καλοκαιρινόν, *Ηράκλειον Κρήτης.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ή αλληλογραφία των γάλλων προξένων τοϋ 17ου καί 18°« αιώνα 
μέχρι το 1792 βρίσκεται στα Εθνικά ’Αρχεία τής Γαλλίας μέ τά στοι
χεία AFF. ETR. Β1 'Ένα μεγάλο τμήμα της άναφέρεται στις σκάλες 
τής ’Ανατολής καί δίνει πολύτιμο υλικό γιά την πολιτική, κοινωνική 
καί ιδιαίτερα την οικονομική τους ιστορία *.

Τό 21° Διεθνές Συνέδριο τών ’Ανατολιστών, πού έγινε στο Παρί
σι τό 1948, διατύπωσε ευχή γιά τή σύνταξη αναλυτικού ευρετηρίου 
τής προξενικής αλληλογραφίας πού άναφέρεται στις σκάλες τής ’Ανα
τολής. Ή αρχή έγινε ήδη μέ τή δημοσίευση τοϋ ευρετηρίου τής αλ
ληλογραφίας τών γάλλων προξένων Θεσσαλονίκης καί Καβάλλας. Πρό
κειται νά ακολουθήσουν τά ευρετήρια Σμύρνης, νήσων Αιγαίου Πέλα
γους, Εύβοιας, ’Αθήνας, Πελοποννήσου καί Κρήτης. Οί προξενικές 
αρχές στην Κρήτη άντιπροσωπεύουνται από ένα προξενείο μέ έδρα τά 
Χανιά (Ea Canee), από τό υποπροξενείο ιού Ηρακλείου (Candie) 
καί κατά καιρούς από τό πρακτορείο (agenee) Ρεθύμνου.

’Από τήν προξενικήν αλληλογραφία Κρήτης έκρίναμε σκόπιμο νά 
δημοσιεύσουμε εδώ μόνον τά υπομνήματα (memoires) καί τις εκθέ
σεις πού έχουν γενικό ενδιαφέρον καί πού τις περισσότερες φορές δί
νουν συνολική εικόνα τής κατάστασης στήν Κρήτη. Τά υπομνήματα 
πού αφορούν τήν Κρήτη καί βρίσκουνται στή σειρά MARINE Β7, 
επιφυλασσόμεθα νά δημοσιεύσουμε αργότερα.

Στήν έκδοση τών κειμένων αυτών δέν έτηρήσαμε τήν ορθογραφία 
τής εποχής εκτός στήν περίπτωση κυρίων ονομάτων καί τοπωνυμίων.

'Ολόκληρη ή προξενική αλληλογραφία Κρήτης βρίσκεται στους πα
ρακάτω τόμους :

1) Aff. Etr. Β1 340 ( 4 Άπρ. 1676 — 15 Όκτ. 1715)
2) » » » 341 (15 Φεβρ. 1716 — 10 Όκτ. 1725)

*) Για τή σπουδαιότητα τών προξενικών αλληλογραφιών βλέπε Ν. Γ. Σβο- 
ρώνου : Les correspondances des consuls de France comme source de 1’ 
histoire de Proche Orient. Πρακτικά τοϋ 21ou Διεθνούς Συνεδρίου ’Ανατο
λιστών. Παρίσι 1949, σελ. 361 -363. — Τοϋ ίδιου «Salonique et Cavalla» 
(i6S6 - 1792), Inventaire des correspondancesldes consuls de France au 
Levant conservees aux archives nationales publie sous la direction de 
t J. Sauvaget, L. Bazin, F. Braudel, J. Deny et P. Lemerle. Paris 1951 
(Adrien - Maisonneuve).
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324 Κ. Γ. Κωνσταντινίδη

3) Aff. Etr. B' 342 (17 Ίαν. 1726 — 19 Νοεμ. 1729)
4) » » » 343 (20 Ίαν. 1730 — 26 Δεκ. 1734)
5) » » » 344 ( 1 Ίαν. 1735 — 26 Δεκ. 1737)
6) » » » 345 ( 7 Ίαν. 1738 — 30 Δεκ. 1740)
7) » » » 346 ( 2 Ίαν. 1741 — 20 Δεκ. 1744)
8) » » » 347 ( 2 Ίαν. 1745 — 18 Δεκ. 1748)
9) » » » 348 ( 1 Ίαν. 1749 — 4 Δεκ. 1753)

10) » » » 349 ( 5 Ίαν. 1754 — 4 Σεπτ. 1759)
ID » » » 350 ( 1 Ίαν. 1760 — 10 Νοεμ. 1767)
12) » » » 351 ( 8 Ίαν. 1768 — 31 Δεκ. 1770)
13) » » » 352 ( 5 Ίαν. 1771 — 20 Δεκ. 1773)
14) » » » 353 ( 1 Φεβρ. 1774 — 31 Δεκ. 1775)
15) » » » 354 (10 Ίαν. 1777 — 30 Δεκ. 1778)
16) » » 355 ( 3 Ίαν. 1779 — 31 Δεκ. 1780)
17) » » » 356 ( 1 Ίαν. 1781 — 31 Δεκ. 1784)
18) » » » 357 ( 4 Ίαν. 1785 -— 31 Δεκ. 1786)
19) » >> » 358 (18 Ίαν. 1787 ·— 14 Δεκ. 1791)

Κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

I.
(Aff. Etr. Β' 34ο)

Έκθεση ιού D. Maillet, προξένου τής Γαλλίας στα Χανιά, 
πρός τόν De Lagny, γενικό διευθυντή τοΰ εμπορίου.

A la Canee le 8 Aout 1686

Monsieur,

J5 ai re^u Γ honneur de la votre en date du douze avril der
nier par laquelle je vois Γ ordre que monseigneur De Seignelay 
vous donne d’ entretenir avec moi correspondance de lettres 
pour etre instruit de Γ etat de ce consulat, et du negoce de cet- 
te ile; si votre lettre, Monsieur, m’ eut etre plutot rendue, j’ 
aurais assurement satisfait votre curiosite puis que je n5 ai 
point de plus grande passion que d’ obeir aveuglement a mes 
superieurs, et Γ offre obligeant que vous me faites de votre pro
tection nT est si avantageux que j’ en aurai toute la reconnais
sance possible jusqu5 au dernier de mes jours, quoiqu5 ils ten- 
dent a leur fin ayant blanchi dans' le Levant, dont je connais un 
peu les maximes, Γ humeur avare des turcs et les moyens de
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'Εκθέσεις καί υπομνήματα τοΰ γαλλικού προξενείου Κρήτης 325

les mettre a la raison. Le temps passe n’ est pourtant plus, les 
frangais n’ y sont plus exposes aux avanies, et F on y est en 
grande liberte depuis que notre invincible monarque a, par ses 
armes victorieuses, porte la terreur par toute Γ Europe, et fait 
connaitre sa puissance par toute la terre habitable, en sorte qu’ 
il suffit presentement de dire, je suis frangais pour etre a cou- 
vert de leurs mauvaises intentions surtout de cette lie, ou nous 
avons une liberte toute entiere quoique nous soyons etablis dans 
deux villes de guerre et lorsqu’ un soldat nous fait le moindre 
insulte, il est puni sur la moindre plainte que nous en portons. 
1/ air, effectivement, iF y est pas des meilleurs et depuis que j’ 
y suis etabi, j’ y ai vu mourir quantite de nos negociants. L’in- 
temperance de ce climat. n’ est je crois cause que par les exces- 
sives chaleurs qu’ il y fait. Cette lie a, Monsieur, comme vous 
pouvez savoir, six cent cinquante milles de tour, il n’ y a point 
de port du cote du midi, ils sont de celui de tramontane, encore 
n’ y a-t-il que celui-ci, Candie et Mirabeau aux turcs, et des 
venitiens, Carbuses, la Sude et Spinalongue. Nous habitons 
dans ces trois villes premieres, a cause de leurs ports. Ees pa
chas que F on envoie en cette lie pour y commander sont ordi- 
nairement vizirs a trois queues, F un est a Candie et F autre 
ici, mais celui de Candie ayant la qualite de serasker, comman. 
de toute F lie, excepte quelques defferences qu’ ils ont les uns 
pour les autres, celui qui est a present a Candie est Emir, ainsi 
se nomment ceux qui se disent etre de la race de leur faux pro- 
phete, et ils portent leur turban vert, il semble que ces gens la 
aient herite particulierement de la haine, que cet imposteur 
avait pour les chretiens, il nous en a meme donne des marques, 
mais nous ne F avons jamais guere apprehendi; quant a celui 
qui commande ici, c’ est un bon vieillard beau frere du Grand 
Seigneur qui se nomme Ahmet pacha, et qui nous a toujours 
temoigne de F amitie. Apres ces pachas nous n’ avons k faire 
qu’ au commandant des Janissaires, encore est ce en tres peu de 
chose, ainsi il nous importe peu qu’ ils soient bons ou me- 
chants.

Quant au commerce de ce royaume c’ est fort peu de chose 
ne consistant qu’ en huile et en bles, encore nous a-t- on leve 
la sortie de cette derniere denree depuis le comencement des 
guerres des venitiens avec la Porte; il s’y peut encore lever 
pour cinq ou six mille piastres de cire et de soie plus ou moins
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326 Κ. Γ. Κωνσταντινίδη

selon la recolte; la quantite des huiles est aussi incertaine et de- 
pujs plus de sept ans que je suis ici je n’en ai vu que trois bon
nes recoltes dont celle de cette annee est la meilleure, Γ on en 
peut charger trente a quarante barques et Γ on ne les peut ache- 
ter qu’a bon argent comptant et avec les monnaies qui courent 
en ce pays, qui sont piastres, siviliannes, aslanis, sequins veni- 
tiens pour la valeur de deux piastres et demi, et ongres de deux 
piastres et un quart, le tout de bon poids; la petite monnaie est 
de paras qui valent six liards de France et aspres qui en va
lent deux.

La mesure de Γ huile est connue sous le nora de mistache ; 
il en faut cinq et un tiers pour faire la millerolle de Marseille. 
L’ huile revient anx bailments qui ont charge jusqu’ a present 
a douze livres la millerolle, tous droits et depenses faites. De- 
puis les nouvelles capitulations Γ on ne paie que trois pour cent 
de douane et trois piastres d’ ancrage ; Les franqais sont ordi- 
nairement les seuls negotiants en ce pays et depuis que j’y suis 
je n’y ai vu venir que trois ou quatre petits vaisseaux anglais 
et deux ou trois ragusais qui ne font aueune difficulte de pren
dre la protection de France et ne payent que nos memes droits, 
tant a cause de leurs capitulations que de notre protection, ils 
me payent aussi le consulat et il n’y a que les venitiens ici qui 
payaient cinq pour cent du temps de la paix. Enfin le commer
ce de cette ile est le moins considerable du Levant et le plus 
incertain.

Quant aux manufactures de France de draps, etoffes et au- 
tres, il est inutile de vous en faire une longue narration, non 
plus que des mesures et aunages, l’on n’y peut vendre deux bal- 
les de draps dans une annee, encore le faudrait-il faire a credit 
et a des gens presque ruines, a des miserables de janissaires et 
juifs qui n’ont pas cinquante ecus vaillants dans leurs bouti
ques ; il s’y peut vendre trois balles de poivre dans une annee 
et quelques fois a credit. Ainsi le meilleur est de n’ y apporter 
aueune sorte de marchandises, comme on fait, et de se contenter 
pour lever leurs huiles d’ y apporter de F argent comptant, au- 
trement il n’ y aurait point de fondement au negoce qu’ on vou- 
drait faire.

Le peu de valeur de ce commerce ne vient, Monsieur, que 
de la mesintelligence qu’ il y a entre nos marchands frangais 
etablis ici, ils n’ ont jamais pu etre d’ accord aux achats des
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huiles, qui est la seule denree que nous prenions presentement 
et cependant il n’ y a que des frangais qui les achetent pour se 
faire mal les uns aux autres. L,e profit de tout ce negoce reste 
aux turcs et aux grecs et eux ne s’ enrichissent pas. J’ ai eu 
beau faire des reglements pour F acliat des huiles, ils se trom- 
pent indireetement les uns les autres. Enfin, quoi que F on fas- 
se, F on n’y trouvera jamais guere de profit si Fon ne se resout 
a faire une compagnie et que tous les achats se fassent par un 
seul homme. Neantmoins je crois que nous n’ aurons pas de be- 
soin de tels remedes. 1/ armee de la republique menace notre 
commerce de sa ruine entiere F annee prochaine; elle fait de 
grands progres dans la Moree, elle y a conquis cette campagne 
les deux forteresses de Navarin, Modon et sont a present au sie
ge de Napoly, ils sont maitres du terrain, ainsi nous croyons 
qu’ ils enleveront entierement la Moree cette annee et que, com· 
me ils disent, cette lie sera assiegee la prochaine campagne, il 
leur sera du moins autant facile de s’ en rendre maitres que de 
la Moree, puis qu’ il semble que les turcs ont perdu courage et 
qu’ ils tendent a leur fin, n’ ayant ni prevoyance ni conduite.

Apres vous avoir, Monsieur, informe de l’etat de cette lie, je 
suis bien aise que vous le soyez des emoluments et droits ordi- 
naires de ce cosulat d’ autant plus qu’ il y va de F interet de 
monseigneur De Seignelay.

Depuis environs six mois messieurs les echevins et deputes 
du commerce de Marseille, se sont avises de m’ ecrire que je ne 
devais point tirer le consulat des entrees des marchandises, sur 
quoi je leurs ai fait reponse que ce consulat etait beaucoup char
ge de faire des presents et depenses, que depuis la prise de Can- 
die Messieurs Bonet de Cassis mes predecesseurs, qui avaient 
obtenu le consulat de la bonte de sa Majeste, avaient toujours 
fait payer trois pour cent d’ entree et de sortie, que je croyais 
qu’ il etait juste tant pour eux que pour moi, etant un consul 
oblige de faire des presents excessifs aux renouvellements des 
pachas et autres puissances et aux bayrams, ce qui arrive si 
souvent que chaque annee il m’en coute plus de mille piastres, 
que Fon ne me pouvait jamais prouver que j’ eusse innove d’ 
autres droits que ceux que mes predecesseurs ont pris et qui 
s’exigent de coutume, ce qui se peut prouver par les patrons 
qui sont venus ici et qui n’ont jamais fait difficulte de me payer 
a l’ordinaire et qu’en fin si Fon voulait retrancher quelque cho-
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se de mes droits, il fallait que la Nation se chargea de faire les 
presents aux puissances, comme il se pratique aux autres echel- 
les du Levant, qu” ils s’ adressassent pour cela e Messieurs Fa- 
bre et Charles proprietaires et que ce qu’ ils feraient serait bien 
fait sauf a moi d’ avoir recours sur la pension que j’en fais, cet- 
te pension, Monsieur, monte a quatre mille livres, les presents 
monteront a trois mille sans exageration et trois autres mille de 
depense a la maison consulaire feront dix mille livres et cepen. 
dant, comme je vous ai dit, depuis sept annees que je suis ici je 
n’ai vu que trois bonnes recoltes d’ huile et outre cela il y a 
pres de trois ans que la sortie des bles nous a ete otee, ce qui 
devrait faire augmenter mes droits plutot que de les diminuer 
afin de vivre un peu honnorablement. Je suis bien aise de vous 
informer de ceci en passant dans F esperance que vous en in- 
struirez monseigneur De Seignelay et vous prie de croire que 
jusqu’ a present ja y suis pour plus de six mille livres de perte, 
je voudrais pour le mieux prouver etre requ a donner compte de 
clerc a maitre et suis dans le dessein de demander mon conge 
ou une diminution de pension, si Ton veut diminuer ceux ordi- 
naires de mon consulat. J’ espere neantmoins que Monseigneur 
De Seignelay en etant informe Γ on ne fera rien contre la ju
stice. Au reste je vous prie de me continuer la protection que 
vous avez eu la bonte de m’ offrir. Je continuerai de vous infor
mer de tout ce qui se passera en cette lie et vous prie d’ etre 
persuade que je suis avec respect.

Monsieur

Votre tres humble, tres obeissant et 
tres oblige serviteur 

D. Maillet

Depuis ma lettre achevee Is on a assassine ici un mar- 
chand nomme Dominique La Boissiere commettant de M.
Eon. Le pacha nous a promis de faire exacte recherche de 
Γ assassin et justice ensuivie. S’ il ne nous la fait pas selon 
nos souhaits et nos intentions que nous avons explique ,· 
aujourdhui en plain divan nous deputerons a Constanti
nople.
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2.
(Aff. Etr. Β' 34ο)

Υπόμνημα συνημμένο στό έγγραφο ΰπ’ άριίΚ 1.

(Χωρίς ημερομηνία)

Meraoire pour montrer qu’ il importe de ne tolerer pas 
au consul de Γ lie de Candie de negocier

Le commerce de Candie ne consiste principalement qu’ aux 
huiles; elles y sont amassees en petites parties qu’ on porte sur 
des mulets, en maniere de cueillete, dans les lieux ou les fran- 
gais resident et ou se font les achats en gros.

II n’en est pas de cette echelle comme des autres du Levant; 
en ces autres echelles les marchandises sont achetees dans le 
rnarche public ού Γ abondance ne manque jamais ; tous les mar- 
chands y - ont un libre et egal acces sans distinction.

Mais en Candie Γ on n’ y tient point de ces sortes de rnarche 
public; s’ il etait perinis au consul d’y negocier il ne tiendrait 
qu’ a lui de se distinguer des autres marchands, en maniere 
qu’ ils ne feraient desormais que le commerce qu’ il ne vou- 
drait pas faire lui meme.

Car quand il voudrait abuser de son caractere, il n’ aurait 
qu’ a envoyer ser janissaires aux avenues et sur les chemins, 
pour detourner la voiture des huiles, en les faisant venir dans 
ses propres magasins.

Il n’ est point de marchand qui dans ces occasions peut se 
soutenir contre les abus d’ un consul, les egards et les conside
rations des gens du pays n’ etant uniquement que pour lui.

C’ est pour cela que s’ il importe (comme il n’ en faut pas 
douter) de ne tolerer pas le commerce des consuls ; ce doit etre 
principalement a Γ egard de celui de Candie, par ces raisons par- 
ticulieres outre les generates qui lui sont egalement applicables.

D’ ailleurs les motifs que Γ on a de tolerer le commerce aux 
consuls de Barbarie et des autres petits lieux cessent absolu- 
ment a Γ egard du consul de Candie, puisque bien loin que ce 
consulat puisse etre mis dans le rang des petits, qu’ au contraire 
il est devenu des plus considerables, ayant ete exige pour plus 
de mille piastres de droits de consulat dans Γ annee derniere d’ 
une seule maison y etablie, et ainsi 1’ on ne peut pas dire que
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ce consul de Candie ne puisse pas subsister par les seuls droits 
de consulat.

En effet ce consulat est beaucoup plus sous - afferme que 
ceux de Seyde et de Chypre que Sa Majeste a compris dans Γ 
exclusion de negocier.

Ees sieurs echevins et deputes du Commerce de Marseille espe- 
rent de la bonte du roi et de la protection de Monseigneur le 
Marquis De Seignelay la grace de n’ accorder pas au dit consul 
de Candie la tolerance de negocier, laquelle ne lui a jamais ete 
accordee dans le temps meme que le revenu de ce consulat n’ 
arrivait pas au quart de ce qu’ il produit presentement.

Προσθήκη μέ άλλο χέρι :

Ee consulat de Candie afferme 4500 livres
et ceux de Seyde 2600 et Chypres 2000 1.

Κ. Γ. Κωνστανανίδη

3.
(Aff. Ert. B1 340)

Υπόμνημα συνημμένο σιό έγγραφο ΰπ’ άριβ·. 1.

(Χωρίς ημερομηνία)

De commerce qui se faisait ci - devant en Provence par la 
traite des bles de Candie qui etait tres considerable et avanta- 
geux a cette province se trouvant interdit par la mort du pa
cha de la dite ile que le Grand Seigneur a fait etrangler pour 
avoir vendu des bles aux chretiens et par les rigoureuses defen
ses qui s’ en sont ensuivies, le sieur.......................... propose par
le moyen du credit et des intelligences qu’il a a la Porte d’obte- 
nir 1’ extraction des bles de la dite ile au moyen que Sa Ma
jeste lui accorde la permission de les en sortir par exclusion a 
tout autre pendant le cours de six annees n’etant pas juste que 
les particuliers profitent de son Industrie et des depenses qu’ il 
aura faites et sera oblige de faire continuellement avec les turcs 
pour obtenir et se maintenir dans ce privilege.

Il assure que, se rendant seul avec sa compagnie le maitre 
de la sortie des bles de 1’ ile de Candie, il les reduira a un prix 
plus bas que celui auquel le sieur Dieude, qui en avait la per
mission du pacha, les avait portes par sa mechante conduite et
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qu’ ainsi il sera avantageux an public que cette exclusion lui 
soit accordee de la part du roi qui dans le fond n’ est rien, puis- 
qu5 ayant seul la permission du Grand Seigneur il sera le mai 
tre d5 en vendre a qui seulement il le voudra, la seule utilite qu3 
il en retirera c’ est que les particuliers n’ iront point charger 
sans Γ aveu de la compagnie et ne pourront point tenter le pa
cha de Γ lie de leur accorder des hies en les payant plus chere
que ne ferait le dit.................ce qui pourrait en augmenter les
prix et lui faire tort et au public.

Cette exclusion n’ aportera encore aucun prejudice aux autres 
negociants, capitaines et patrons, puisque la compagnie ne pre
tend pas faire la traite de tous les bles par elle meme, mais les 
vendre a un prix raisonnable a ceux qui voudront aller y char
ger dont ils pourront meme convenir avec le dit....................en
Provence avant de partir sur les lieux.

La compagnie pourra ancore prendre des expedients avec les 
patrons qui leur seront avantageux soit en retirant le payement 
de leur chargement a Marseille et les mettant a couvert des ris- 
ques de leur fond et dJ autres ajustements qu5 on poura pren
dre avec eux.

Il est de Γ interet de la dite compagnie que beaucoup de ba
ilments y aillent charger pour augmenter son profit et que les 
bles soient a un prix ou les particuliers y puissent faire un gain 
considerable, ainsi cette exclusion n’ aportera encore aucun pre
judice au commerce.

Et puisque la dite exclusion doit maintenir le ble a un bas 
prix et ne nuit par ce moyen qu‘ aux turcs, que chaque parti- 
culier pourra y charger avec la permission de la compagnie et 
que cette compagnie releve par son Industrie et les depenses 
qu’elle y veut bien faire un commerce qui est tout-a - fait eteint, 
il semble que bien loin d’ y faire opposition sa Majeste ne la 
doit pas moins accorder que celles du Bastion et Cap Negre, d’ 
autant mieux que tout 1’ Archipel et tout le Levant fournit in- 
finiment plus de bles ou chacun en peut aller charger et que la 
d. compagnie aura d’ elle meme le privilege de Γ exclusion par 
la permission qu’ elle en obtiendra du Grand Seigneur pour elle 
seule.

Εκθέσεις καί υπομνήματα τού γαλλικού προξενείου Κρήτης
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4.
(Aff. Etr. B‘ 340)

’Υπόμνημα άναφερόμενο στά σιτηρά τής Κρτ'ιτης, 
συνημμένο στό έγγραφο ύπ* άριθ·. 1.

(Χωρίς ημερομηνία)

Bles de Candie

Sur la demande faite du privilege de la vente des bles 
de Candie pendant six ans aux marchands et negociants 
qui voudront y charger, en sorte qu’ ils ne puissent en sor- 
tir que de l5 aveu de la compagnie, et sur les moyens pro
poses pour appuyer cette demande.

On repond :

A l’egard du premier, portant que c’ est un commerce eteint 
et fini depuis la mort du dernier pacha, et qu’ on espere faire 
revivre au moyen de la permission que la compagnie se charge 
d’ en obtenir a la Porte; que 1’ extinction ou cessation de ce 
commerce est un point de fait qui se peut verifier sur les regi- 
stres de P amiraute, et pour P eclaircissement du quel on a ecrit 
en Provence suivant les ordres de Monsieur le Marquis De 
Seignelay.

A P egard du second moyen il est certain que la permission 
que la compagnie pretend oblenir de la Porte est d’ un grand 
avantage pour faire seule ce commerce, et pour se rendre inutile 
aux autres negociants, qui ne pouvant apres cet etablissement 
tirer des bles qu’ en fraude de la compagnie, et par Pautorite du 
pacha, se verraient contraints d’ en acheter la protection fort 
cherement et bien au dessus du profit que la compagnie doit 
raisonnablement esperer sur les bles qu’ elle leur fournira.

II ne parait pas aussi que P etablissement demande porte 
aucun prejudice aux negociants ni au commerce, presupposant, 
comme il est vrai, que P extraction des bles est deffendue, de 
maniere que les negociants qui veulent en sortir de Candie, 
sont obliges de s’ adresser au pacha ou a ses emissaires, tels qu’ 
etait le sieur Dieude frangais ou que peuvent etre des tures ou 
autres gens du pays, et la compagnie ne propose a proprement 
parler autre chose que de se mettre de P agrement du roi en 
la place de semblables emissaires ou courtiers, en quoi les ne-

K. Γ. Κωνσταντινίδη
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gociants trouveront cet avantage, que passant par les mains de 
la compagnie, sure qu’ elle sera d’ un cote de la protection de la 
Porte et partant exempte des avanies du pacha, et de Γ autre 
ayant un interet sensible d’ attirer quantite de negociants, ils 
auront les bles a meilleur compte ou’ ils n’ ont fait ci - devant.

La liberte que ces memes negociants auront d’ aller querir 
des bles dans les lies de 1’ Archipel, est encore un engagement 
a la compagnie de donner a prix raisonnable ceux qu’elle amas- 
sera; que si elle voulait se prevaloir du cas d’ une extreme di- 
sette, ou de quelqu’ autre conjoncture, quoi que rare selon les 
apparences, dans Pespace de six annees pour lesquelles le privi
lege demande, et mettre un prix excessif a ses bles, la meme 
autorite dont elle tiendra ce privilege pourra remedier a ces 
abus sur les plaintes qui en seraient faites et qu5 il sera tou- 
jours tres facile de verifier.

Le troisieme moyen consiste a P exemple qu’ on tire des per
missions accordees pour le Bastion et le Cap Negre, qui sont 
comme un prejuge en faveur de la proposition que fait la com
pagnie.

Sur tous lesquels moyens on estime que la demande peut 
etre accordee comme n’ etant en rien prejudiciable a la liberte 
du commerce qui n’ est point detruite, ce privilege n’ etant pro- 
prement qu’ un changement de commissionnaire ou d’ adresse, 
lequel bien loin de faire quelque tort aux negociants en les en- 
gageant de passer par les mains d’ une compagnie reglee, les 
exempte des avanies du pacha ou de P extorsion des particu- 
liers outre que prenant leurs suretes de Marseille et avant leur 
depart, ainsi qu’ il est porte par le memoire, ils ne courent pas 
de risque d’ une augmentation du prix des bles lorsque divers 
batiments arrivent en meme temps sur P ile, et sont assures d3 
y faire leur chargement entier, sans etre obliges de passer dans 
les autres lies, comme il arrivait presque toujours.

Enfin comme il est plusieurs autres marchandises qu’ on 
peut aisement charger en Candie et dont le transport souvent 
n’ est pas d’ un moindre profit que celui des bles, la compagnie 
ne sera jamais en etat de se prevaloir contre aucun bailment de 
son voyage qui ne devient jamais inutile, quand elle ne convi- 
cndrait pas avec le patron du prix des bles qu’ il serait venu 
dans le dessin d’ y charger.
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5.
(Aff. Etr. Β1 34°)

Υπόμνημα συνημμένο στην επιστολή τής 1 Οκτ. 1696 
τοΰ I. Maillet, ΰποπροξένου τής Γαλλίας στό 'Ηράκλειο, 

πρός τόν υπουργό τών Ναυτικών De Pontchartrain *.

(Smyrni, 15 juin 1693)

Memo ire au sujet du travail et ecritures qu’ il faut faire 
pour Γ execution des droits de consulat qui s’ exigent sur les 
nations etrangeres sur les marchandises qu’ ils regoivent et char- 
gent sur les batiments pour les pays etrangers ce que messieurs 
les deputes ne sauraint exiger sans au prealable avoir deux com- 
mis comme ceux qui exercent presentement cet emploi et qui 
ont une tres parfaite connaissance des ecritures et marchandises 
qui viennent sur les dits batiments ce qui les occupe toute la 
journee et partie de la nuit, pour mettre en etat les ecritures 
du jour.

Ayant monsieur le depute ete oblige pendant son annee pre
sente 1693 de tenir tin autre homme pour copier attendu le grand 
travail qu’ il y a par le grand nombre des batiments qu’ il y a 
toujours sur Γ echelle et voici en partie leur occupation.

En premier lieu quand un batiment arrive il faut qu’ ils se 
retiennent toute la journee a la douane pour, suivant le mani- 
feste du chargement et le cahier qu’ils dressent sur celui du com- 
pte de chaque marchand leur faire livrer leurs marchandises a 
chaqun et prendre le compte de toute la quantite, qualite, poids 
et mesure de toutes les marchandises que chacun regoit pour en 
faire Γ estime suivant le tarif, ce qui est d’ un grand travail sur, 
tout quand ce sont des marchandises venant de Venise ou il se 
trainne dans une caisse ou barrique de toute sorte de quinquail- 
les de quoi ils prennent memoire de tout separement etant d’ 
une tres grande necessite d’ y avoir plus d’ un homme surtout 
a la douane dans le temps que les marchands qui sont juifs, grecs 
et armeniens ouvrent leurs marchandises et qui ne s’ etudient 
qu’ a faire en fa?on pour derrober les droits de consulat faut qu

‘) Έκρίναμε σκόπιμο νά παρα&έσωμε τό έγγραφο αυτό, πού αφορά γενικά 
τούς γάλλους προξένους στην ’Ανατολή, επειδή δέ βρίσκεται στην προξενική αλ
ληλογραφία τής Σμύρνης.
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un d’ eux prenne le compte et Γ autre prend garde qu’ on ne fas- 
se les contrebandes ou que l’on n’ecarte le meilleur, car le douanier 
a plusieurs commis pour prendre garde et ne se soucie guere 
des droits de consulat pourvu qu’ il retire sa douane, ce qu’ on ne 
saurait eviter a cause qu’ il est le maitre dans sa douane ne don- 
nant presque aucun temps au commis du consulat de visiter les 
marchandises et ce qui fait encore que le douanier fait prompte 
expedition c’ est qu’ il ne regarde pas de si pres les marchandi
ses d’ autant mieux qu’ il arrive souvent qu’ il prend un tant 
par balle ou caisse ce que les commis ne font pas pour le droit 
de consulat puisqu’ ils specifient toutes les marchandises hormis 
de quelques fois qu’ ils font comme le douanier quand il s’ agit 
de quelques bagatelles et c’ est ce qui leur donne un tres grand 
soin surtout pour eviter les contrebandes c’ est de quoi ils vien- 
nent a bout pour etre des gens qui savent les detours sur tout 
cette annee qu’ ils se sont traines souvent a la douane au dechar- 
gement de six a sept vaisseaux tout a la fois et ce qui fait enco
re qu’ on ne saurait eviter d’ avoir deux commis c’ est qu’ il y a 
toujours des marchandises en douane et que dans le temps qu’ 
un des dits commis reste avec monsieur le depute pour faire reti- 
rer les argents des droits de consulat Γ autre faut qu’ il soit a la 
douane pour faire livrer les marchandises qui restent.

Faut qu’ il fassent deux cahiers pour chaque vaisseau Γ un 
d’ entree et Γ autre de sortie et donner le compte a chaque mar- 
chand de ce qu’ ils doivent et demeurer toute la journee a la 
maison de monsieur le depute pour attendre les marchands qui 
viennent payer ou ceux qui apportent leurs polices des charge- 
ments pour les enregistrer, auxquels monsieur le depute met le 
vu au dos et declare le nombre des marchandises qu’ ils char- 
gent pour eviter les abus et se porte presque a tous les dechar- 
gements des batiments en douane tant au sujet des difficultes 
qu’ il y arrive que pour reconnaitre aussi les marchandises, ce 
qui leur donne un tres grand soin comme de meme de faire ra- 
masser les marchands etrangers pour le payement et qu’ il faut 
pour ce sujet un drogman qui ne fait que courir. davantage faut 
qu’ ils fassent conjointement avec les deputes le reconnaissement 
pour verifier le chargement des marchandises dans le temps que 
les batiments veulent leur expedition pour partir et beaucoup d’ 
autres soins et peines extraordinaires qu’ ils ont ce qui serait 
trop long pour en faire la deduction, faut que les dits commis
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travaillent a mettre les comptes au net et en faire double copie 
tant d’ entree que de sortie et apres le controle de monsieur le 
chancelier en envoyer par le dit sieur chancelier deux comptes a 
messieurs de la Chambre du commerce de Marseille et deux qui 
restent dans la chancellerie.

II est a considerer en tout ce que dessus que jamais Γ echelle 
deSmyrne n’a ete sans batiments, le moins cinq ou six, faut done 
conclure qu’ il y a de la necessite qu'il y ait deux commis et que 
les appointements qu’ on leur donne e’est assurement un argent 
bien gagne d’ autant mieux que se sont deux personnes qui agis- 
sent honnetement et sans aucun reproche et qui y prennent un 
soin tres particulier et qui font valoir par leurs soins les droits 
de consulat.

Et pareeque le dit travail est d’ une application entiere pour 
les deux commis il faut aussi que leurs appointements soient 
honnetes en considerant en premier lieu que nous sommes dans 
un pays ou les vivres sont fort chers et qu’ un homme ne sau- 
rait vivre a moins de cent cinquante piastres pour la nourriture 
tous les ans c’ est la taxe de ceux qui se mettent en pension et 
apres il faut qu’ il s’ entretienne de toute autre chose, ce qu’ on 
ne fait qu’ a force d’ argent etant tres juste apres toutes ces de- 
penses qu’ il leur reste honnetement en considerant aussi que 
ceux qui tiennent dans ce pays les livres des marchands gagnent 
trois cent piastres tous les ans et la table tranche ce qui n’ est 
pas un travail continuel comme celui - ci puisqu’ ils sont obliges 
de travailler partie des fetes et la plus grande raison qu’ il y a 
encore c’ est qu’ un homme est en pays du Eevant ou il y a 
beaucoup de danger et hors de la maison.

Vu le memoire si dessus, due information ensuite faite et 
ou'f le sieur Boutier depute, ayant considere la necessite qu’ il y 
avait de confirmer le sieur Maillet pour Γ exaction du droit de 
consulat, attendu le grand nombre des vaisseaux etrangers qui 
abordent en cette echelle, etant informe de la probite et capacite 
du dit sieur Maillet par une lettre que messieurs les echevins de 
la ville de Marseille nous ont ecrit par laquelle ils nous mar- 
quent d’ avoir egard aux soins et peines qu’ il prend en la dite 
exaction, P avons confirme pour Γ exaction des dits droits de con
sulat a deux cent cinquante piastres par an, savoir cent cinquan
te pour sa nourriture, logement et autres depenses et cent pias
tres pour ses salaires, lesquelles deux cent cinquante piastres lui
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seront payees par quartiers de trois en trois mois par les sieurs 
deputes de la Nation du revenu du droit de eonsulat. Fait a 
Smyrne, le quinze du mois de Juin mille six cent quatrevingt 
treize.

♦
6.

(Aff. Etr. B' 340)
'Υπόμνημα του J. Maillet, εμπόρου σιή Μασσαλία τέως ΰποπροξένου στο 
Ήράκλ'-ιο, συνημμένο οτήν επιστολή τής 24 Αΰγ. 1700 τοΰ Truilhard, 
προξένου στά Χανιά πρός τόν υπουργό τών Ναυτικών De Pontchartrain.

(Χωρίς ημερομηνία)

Memoire du commerce des huiles qu’ on a fait au royaume 
de Candie depuis le mois de Decembre dernier.

on n’ avait pas vu depuis un tres longtemps une recolte 
d’ huile si abondante au royaume de Candie, jointe a une disette 
si grande de cette denree en Provence et a ses environs, a la i 
viere de Genes, royaume de Naples, Sicile es Mayorque.

Joseph Maillet, marchand de cette ville, ayant prevu tous des 
premiers qu’ il y avait coup a faire au royaume de Candie, y fit 
passer des fonds considerables en Octobre et Novembre dernier 
a P adresse des sieurs Fournilhier et Maillet ses commissiopnai- 
res pour y acheter des huiles a la douane jusque a la concurren
ce de treize mille millerolles de Marseille.

II ne fut pas difficile a ses commissionnaires d’ executer ses 
ordres, personne n’ ayant encore fait aucun projet dans ce pays- 
la pour aller sur leurs brisees et acheterent ou errerent autour de 
douze mille millerolles a onze livres jusqu’ a douze que Maillet 
avait vendu a Γ avance en cette ville de Marseille a trente jusqu’ 
a trente deux livres dix sols' ce projet si bien imagine ne devait 
pas avoir des suites si facheuses comme il est arrive au grand 
regret du dit Maillet et qui n’ ont pas moins porte de prejudice 
a proportion a tous les autres particuliers, qui a son exemple 
avaient eu apres lui les memes vues' il est tres necessaire d’ en 
detailler les circonstances avant que de justifier les sieurs Four
nilhier et Maillet de leur pretendue contravention a la delibera
tion tenue a la Canee pour les achats des huiles que les frangais 
y devaient faire en commun.

Depuis que les Venitiens qui etaient etablis a la Canee avant
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 22
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cette derniere guerre y eurent fait dresser des cuves dans divers 
magasins de la contenance d’ environ cent millerolles pour y 
mettre les huiles qui s’achetaient au detail, les turcs s’ aviserent 
des les imiter, pour ne pas etre obliges de les vendre du moment 
qu’ on les tirait du moulin, en sorte que les franpais furent obli
ges de suivre leur trace pour pouvoir mettre des huiles en maga
sins et prirent encore des meilleures precautions en achetant les 
huiles de la dime du Grand Seigneur qu’ on appelle huiles du 
miri et celles du revenu du pacha, ce qui fait autour de la cin- 
quieme partie des huiles de ce pays la- leur vue en cela fut tres 
bonne parceque, comme les premieres huiles qu’on tire des mou- 
lins sont cedes la, ils avaient trouve le moyen de pouvoir se pas
ser d’ acheter des huiles des janissaires qui s’ appropriaient tou- 
tes cedes que les paysans apportaient pour vendre au detail.

Les pachas qui sont toujours bien aises de pouvoir disposer 
tout a coup de leur revenu sans attendre que leurs denrees se 
vendent au detail, consentirent facilement a livrer leurs denrees a 
notre Nation qui leur fournissait dans les occasions une grosse 
somme a compte, en sorte que d’ un pacha a Γ autre successi- 
vement, les frangais ont toujours ete les seuls depositaires du re
venu du Grand Seigneur et du pacha et la chose a continue de 
meme jusques a Γ exercice de Mons. Truilhard.

Deux juifs, appelles les freres Prancou, que Mons. Truilhard 
voulut mettre sous la protection de France contre les intentions 
de Mons. Γ ambassadeur, ont usurpe insensiblement depuis son 
exercice ce dernier fluron des prerogatives de notre Nation sans 
que celui qui est a sa tete se soit jamais donne le moindre mou- 
vement pour s’ opposer a une innovation si prejudiciable.

Les commissionnaires de Maillet, ne s’ attendant pas a un 
coup si imprevu et auquel ils ne pouvaient apporter aucun re- 
mede sans la protection et les mouvements de Mons. le consul, 
qui s’ en mit fort peu en peine, furent obliges, ayant su que le 
traite avait deja ete passe avec les juifs, d’ acheter et errer a Γ a- 
vance de divers particuliers, approchant de la quantite que Mail- 
let leur avait ordonne.

Les juifs, prevoyants que si les commissionnaires de Mailler 
avaient a leur direction toutes les huiles, qu’ ils avaient achetees 
ou errees des particuliers pourraient librement faire leur com
merce sans avoir besoin de leurs huiles, firent adroitement com- 
prendre dans le temps qu’ on commen?ait a tirer les huiles des
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moulins a ceux qui avaient vendus a Γ avance, que les huiles, 
ayant entierement manquees en France, elles se porteraient in- 
failliblement a des prix extraordinaires et faisant voir une perte 
considerable a leur vente, il n’ en falut pas d’ avantage pour faire 
trouver des moyens a ces turcs de retroceder les argents qu’ ils 
avaient deja re?us a Γ avance et creerent qu’ un decri des abou- 
quels neuf leur ser virait de pretexte assez plausible, en sorte que, 
s’ etant portes chez eux, ils leur rendirent leurs especes sous pre
texte qu’ elles n’ etaient pas du veritable titre et sortirent ainsi 
de leur maison.

Ce contretemps, cause par une injustice des plus criantes et 
des plus inouies qui soit parue en Turquie, ne fut pourtant pas 
mieux deffendue que celle d’ avoir laisse usurper a deux misera- 
bles juifs les huiles du Grand Seigneur et du pacha; si Mons. le 
consul dans cette occasion ne croyait pas pouvoir leur faire don- 
ner la quantite des huiles qu’ ils avaient achetees ou errees a Γ 
avance, du moins devait-il leur en faire livrer pour la valeur des 
erres recues, ce qui est une loi et un prejuge inviolable par toute 
la Turquie et qu’ on y a toujours tres religieusement observe dans 
toutes les echelles du Levant.

Les commissionnaires de Maillet porterent a Mons. le consul 
un etat des leurs fonds qu’ ils avaient en abouquels, a celle fin 
qu’ il se porta chez le pacha pour leur faire rendre justice dans 
Γ un et Γ autre cas, mais tout cela fut unitile.

Ce fut dans ce temps la que les commissionnaires de Maillet 
se retrouverent cinque ou six bailments sur l’echelle et, prevoyant 
que leurs abouquels n’ ayant aucun cours il y en avait assez 
pour ruiner leur majeur, s’ aviserent dans cette pittoyable neces- 
site de faire quelques donatives au secretaire du pacha pour que 
le pacha ordonna de faire un essai des leurs abouquels' ce mi- 
nistre turc en ordonna le cours, et par une telle metamorphose 
les abouquels qui avaient ete decries parcequ’ ils etaient employes 
en huile a onze et a douze livres la millerolle furent d’ un mer- 
veilleux titre pour les acheter dans la suite a quarante jusqu’ a 
cinquante pour cent plus cheres; mais les commissionnaires de 
Maillet aimerent mieux envoyer leur batiments ailleurs que d’ a- 
cheter a la Canee a des prix alteres' ce decri des abouquels et les 
huiles du Grand Seigneur acceptees par ces deux juifs ont fait 
assez de bruit sur cette place, mais comme ces circonstances 
sont tres desavantageuses au consul il a bien voulu les taire pour
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parler de cette ddliberation qu’ on a tenu dans la suite a la Canee 
pour y acheter les huiles en commun comme d’ une affaire tres 
importante, qui est une piece trop faible pour reparer le cruel 
manquement qu’ il avait deja fait- il devait savoir aussi qu’autre 
fois les franqais, ay ant voulu faire le meme dessein, les turcs en 
firent de meme et, qui plus est, le pacha leur deffendit la libre sor
tie des huiles' cela ne vient - il pas d’ arriver presentement, les 
turcs n’ ont- ils pas resolu de vendre en communaute, n’a- t-on 
pas fait payer des sommes pour pouvoir charger a Mirabeau, 
Scytie et Girapetre des batiments franqais a cause de cette ligue 
de la Canee' et independamment de cela cette deliberation n’ au- 
rait - elle pas ete tres inutile d’ elle meme dans un tel pays puis- 
qu’ elle n’ a d’ etendu et de prescription que pour la Canee et 
son territoir laissant la liberte d’ acheter indifferemment a toute 
sorte de prix, a la Sude, Rettimo, Candie, Mirabeau, Scytie, Gi
rapetre et Lasfachia.

Les commissionnaires de Maillet, qui n’ avaient pu faire au- 
cune expedition pendant ces troubles, se conformerent a cette de. 
liberation, quoiqu’ils fussent surcharges de divers batiments, dont 
la seule depense de la surestarie leur en coutait autour de trente 
cinq piastres par jour pendant trois mois.

Les turcs, ayant eu notice de cette deliberation, se promirent 
de vendre en commun a la persuation de ces deux juifs qui a- 
vaient le secret de savoir tout ce qui se passait parmi notre Na
tion, en sorte que, ne s’etant achete en commun qu’ un seul ton
neau d’ huile en quatre mois de temps, les commissionnaires de 
Maillet furent obliges d’ aller prendre ailleurs qu’ a la Canee le 
chargement de leurs batiments' cette longueur de temps a cause 
une perte considerable a Maillet, qu’ il ne souffre qu’ en conse
quence de cette inutile deliberation ou il y amene des articles at- 
tantoires au bien du public et des aventuriers pour leur faire 
payer des commissions qu’ ils ne doivent pas.

Un gros vaisseau de Maillet fut charge de ble au lieu d’huile 
et ce n’a ete que pour n’ avoir que trop bien observe le contenu 
en cette deliberation, cette seule affaire lui ayant coute la perte de 
seize mille livres sans compter un facheux proces qui est en in
stance qu’ on lui a intante pour la vente qu’ il avait fait du char
gement d’ huile de ce vaisseau.

Ces injustices rendues de toutes parts aux commissionnaires 
de Maillet contre les lois et les maximes de Turquie lui coutent
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une perte de vingt mille ecus dont Monsieur le consul devrait 
etre a juste titre plus responsable que non pas Fournilhier et 
Maillet de la pretention peu fondee qu’ on a sur eux pour cette 
pretendue contravention a la deliberation' ils etaient les seuls 
qui avaient des batiments sur Γ echelle, ils ont fait des depen- 
ses excessives pour le retardement de ces memes batiments, de 
onze barques et deux vaisseaux que Maillet leur a adresse de 
cette vilie ils n’ en ont charge a la Canee que ce seul petit ba- 
timent de Rouvier qui a emu cette contestation, Fournilhier et 
Maillet n’ ont commence d’ acheter ces liuiles qu’ apres 1’esta. 
rie et la surestarie finie, le capitaine les menagait de se mettre 
a la voile vide, ils ont demande une assemblee pour cette expe
dition, a laquelle on n’ a voulu donner aucune reponse, il n’ y 
avait que deux tonneaux d’ huile dans le magasin general de- 
puis un si longtemps et que devaient' ils devenir' il est vrai que 
s’ ils avaient achete des juifs au lieu du nomme Soliman il ne se 
serait pas parle de cette affaire, les memes juifs y auraient mis 
bon ordre aupres du consul, mais la perte qu’ ils venaient de 
souffrir par 1’ organe de ces juifs etait trop considerable et trop 
recente pour renouer quelque traite avec eux.

Monsieur le consul Truilhard a fait une grosse affaire de cet
te pretendue contravention, comme ayant apporte un tres grand 
prejudice aujcommerce des huiles de ce pays la, et qui est celui 
de Marseille qui a le plus d’ interet que les huiles s’ achetent a 
bon marche que Maillet qui y fait encore actuellement des gros
ses expeditions et quel particulier y ait qu’ il y ait fait passer 
de plus gros fonds pour employer en huiles que Maillet en peut 
-il donner apres le detail qu’il vient de faire des preuves plus 
consequentes.

Conclud, que le peu de protection que ce magistrat a donne 
aux commissionnaires de Maillet, coute autour de six cent mille 
livres a notre Nation, dont Maillet est le plus lese, que l’effet de 
la mesintelligence que ce magistrat nourrit depuis longtemps 
contre lui a par consequent par une suite facheuse eclate sur 
tous les autres particuliers et finalement que ces procedures fai- 
tes contre Fournilhier et Maillet pour cette pretendue contraven
tion, bien loin de les obliger a payer la somme de cinq cents pia
stres et de leur attirer aucune mauvaise suite, doivent servir 
pour developper ce qui s’ en passe a la Canee ou deux misera- 
bles juifs ont trouve le secret de s’ approprier sans trouver au-
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cune resistance, les denrees de ce pays la, a Γ exclusion des fran- 
gais, n’ y ayant aucun capitaine marchand ni patron de ceux qui 
ont ete cette annee dans ce pays la qui ne porte temoignage de 
cette constante verite.

Ajoutant a tout ce que dessus que si les seigneurs ministres 
et messieurs de la Chambre du Commerce veulent etre informes 
a fond de toutes les injustices que notre Nation a souffert dans 
ce pays la depuis Γ exercice de monsieur le consul Truilhard 
qu’ il a su taire, parcqu’ elles sont tres importantes et au com
merce et a Γ honneur du pavilion frangais si revere de toutes les 
nations etrangeres, on en fournira des amples et fideles memoi- 
res avec les pieces justificatives qu’ on remettra a la Chambre 
du Commerce et qui seraient tres certainement prendre de justes 
mesures pour bonifier le commerce de ces echelles qui va de mal 
en pis depuis cinq ou six annees, qu5 on serait encore a temps 
de rendre aussi fleurissant qu’ auparavant et Γ on previendrait 
les anglais qui ont commence d’ y faire des etablissements de
puis un an.

342

7.
(Aff. Etr. B1 340)

'Υπόμνημα συνημμένο στην επιστολή τής 5 Ίαν. 1701 
τοϋ Truilhard, προξένου τής Γαλλίας στά Χανιά, πρός ιόν υπουργό 

των Ναυτικών De Pontchartrain.

(Χωρίς ημερομηνία)

Memoire pour pouvoir bonifier le commerce des 
huiles et autres denrees du royaume de Candie.

L,es freres Franco, juifs furent chasses de la protection de 
France par monsieur De Castagnere, ambassadeur en Γ annee 
1696, et par le consul Truilhard Γ annee 1699, avec defenses ex
presses aux frangais de faire aucun negoce avec eux directement 
ni indirectement, mais cette defense ne fut que fort peu de temps 
observee parce que les negociants frangais, se mefiant les uns des 
autres, ne restaient pas de faire des negoces sous main avec les 
juifs qui avec leur propre argent achetaient les denrees de ce 
pays et en suite le leur consignaient a un plus haut prix de ce 
qui leur avait coute et encore qu’ ils voyaient qu’ ils etaient 
trompes, ils ont toujours continue de se servir de ces juifs sans 
en porter ses plaintes au consul Truilhard.
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Cette conduite irreguliere des frangais a donne occasion a 
tous les juifs de ce royaume de dresser une compagnie pour avoir 
le moyen d’ acheter les huiles des dimes du Grand Seigneur et 
ceux des pachas, ce qu5 ils pratiquent depuis longtemps et avec 
leur argent et celui des frangais ils ont le pouvoir de continuer 
a cette entreprise qui serait bien difficile a detruire, car les pa
chas livreront toujours leurs huiles a ceux qui leur en donne- 
ront davantage de maniere que, si quelque frangais faisait dessein 
de les acheter, les juifs, qui par leur regires ils ont le secret que 
d5 autres frangais leur en fournissent, le feraient monter a des 
prix exorbitants.

On ne peut remedier a cet acte d’ hostilite que par une or- 
donnance de Notre invincible Monarque qui defende a tous ses 
sujets de ne point contracter aucun negoce directement ni indi- 
rectement avec les freres Francou ni avec les autres juifs de cet
te lie, ce qui est de la derniere importance que le consul Truil- 
hard faira executer ponctuellement lorsqu’ elle lui parviendra.

8.
(Aff. Etr. B> 340)

Υπόμνημα συνημμένο στήν επιστολή τής 28 Ίαν. 1701 
τοΰ Truilhard, προξένου τής Γαλλίας στά Χανιά, πρός τόν υπουργό 

των Ναυτικών De Pontchartrain.

(Χωρίς ημερομηνία)

Moyens pour retablir le commerce de Γ lie de Candie 
qui est en partie ruine et perdu par la mauvaise con
duite et mesintelligence des frangais qui y resident.

II est a remarquer que Candie est une des lies la plus abon- 
dante en huiles, bles, cires, soies et fromages qu= il y aient en 
la mer Mediterranee, ou les frangais y faisaient autre fois un ne
goce avec des profits considerable. Cependant que, comme de
puis quelques annees toutes ces marchandises sont en reputa
tion en France, et qu’ il y en a presque tonjours abondamment 
dans la susdite lie, plusieurs negotiants de la ville de Marseille 
et des ports circonvoisins se seraient avises d’ y etablir des mai- 
sons par dessus celles deja etablies, lesquels a F envie des uns 
et des autres, encherissent les marchandises sur les lieux et ache- 
tent a tous prix sans considerer le tort que cela fait dans la sui
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te, non seulement au negoce du pays, mais encore a celui du de
bit en France et par consequent aux fabriques et manufactures. 
La verite de ce fait n3 est que trop experimentee aujourd3 hui 
que les huiles venant du dit Candie se sont vendues jusqu3 a 37 
livres 10 sols la millerolle, ce qu3 autrefois ne se vendait que 18 
a 20 livres le plus, lorsque la disette en etait en Provence, ainsi 
a proportion des autres denrees et marchandises venant du dit 
lieu et ce qu3 il y a a encore de facheux c3 est qu3 on a de cou- 
tume d3 expedier en ce port de Marseille des bailments qui s’en 
vont charger a l3 aventure et qui n3 ont aucun lieu destind pour 
leur chargement' ceux-ci roulent de port en port de la Medi* 
terranee, particulierement dans ceux de Candie, ou les capitaines 
et patrons sont assures d3 y charger parcequ’ils ne font pas dif- 
ficulte de faire de gros presents aux puissances du pays pour 
leur favoriser un prompte chargement en augmentant le prix 
des marchandises, ce qui arrive tous les jours.

On ne peut remedier a ces abus qu’en deux manieres, savoir 
qu3 a l3 egard de ces aventuriers, que defenses leur seront faites 
a l’avenir d’aller charger en Candie sans une expedition expresse 
de la Chambre du Commerce et du lieutenant de l3 Amiraute, 
avec ordre aux consul et vice - consul etablis au dit Candie, de 
se faire representer leurs expeditions a leur arrivee et de verba- 
liser contre les contrevenants, qu3 ils envoyeront aux deputes de 
la Chambre du dit Commerce.

En second lieu, que conformement aux ordres que sa Majeste 
a donnes qu3 il ne partira aucun vaisseau pour les echelles de 
Levant que par rang. Elle aura la bonte de donner le meme or
dre pour Γ lie de Candie afin que par le petit nombre qu3 on y 
envoyera a Γ avenir on puisse remettre le prix des marchan
dises en leur premier etat.

9.
(Aff. Ert. Bl 340)

Υπόμνημα συνημμένο σ' επιστολή ή οποία δέν υπάρχει.

Mars 1706

Memoire sur le lieu de la residence du consul de Candie.

Le principal pacha de Γ ile et royaume de Candis reside dans 
la ville du meme nom qui est la capita le de ce royaume. Il y
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a un autre a la Canee qui ne lui est point subordonne que pour 
les affaires qui peuvent regarder Γ interet de cet etat, chacun 
de ces pachas ayant son departement separe et independant Γ 
un de Γ autre.

Depuis que ce royaume a passe des mains de la republique 
de Venise en celles du Grand Seigneur, il y a eu des consul et 
vice - consul de France en ces deux villes, c’ est a dire un con
sul a la Canee et un vice - consul a Candie, et les choses sont 
presentement au meme etat.

La raison naturelle aurait demande que le consul eut du fai- 
re sa residence a Candie comme etant la ville capitale de ce ro
yaume, et le vice - consul a la Canee. Mais il y a eu deux raisons 
qui ont fait changer cet ordre; la premiere c’ est que la ville de 
Candie n’ est point une ville de commerce ou du moins il est 
resteint a celui des bles, dont la traite n’est accordee qu’en cas 
d’ une grande abondance, ce qui n’ arrive que fort rarement, et 
la deuxieme c’ est que tout le commerce de la dite ile se fait a 
la Canee d’ ou on tire abondamment des huiles, des cires, laines 
et soies et auqud endroit les negociants frangais ont fait des 
etablissements et y font leur residence comme etant le seul en
droit de la dite ile ou se fait le commerce, ce sont ces raisons 
qui ont donne lieu a 1’ etablissement du consul a la Canee, qui 
etant oblige de proteger le commerce des sujets de sa majeste et 
y ayant un corps de Nation ils peuvent conjointement delibe- 
rer et prendre des resotutions sur les cas qui interessent le com
merce; car quelle fonction aurait pu faire le consul s’ il avait sa 
residence a Candie ou il n’y a aucun frangais etabli et quelle 
protection aurait-il pu donner aux negociants de la Canee aupres 
du pacha de Candie qui n’ a, comme on a deja dit, aucune au 
tre inspection ni superiorite sur 1’ autre qu’ aux seules affaires 
qui peuvent interesser F etat. Il n’ est pas question d’ailleurs d’ 
examiner si les turcs souhaitent que le consul passe a Candie et 
le vice - consul a la Canee, ce n’ est point les turcs qui doivent 
etre consultes sur cette matiere, mais bien Γ interet du commer
ce, et en s’ attachant a ce dernier, on trouve que le consul doit 
faire sa residence a I’ endroit qui est le siege du commerce et 
ou il y a des etablissement des negociants frangais sans entrer 
en consideration si la residence du consul est ailleurs que dans 
la capitale de cet endroit. C’ est le commerce qui a toujours de
termine pareils etablissements; ce qui se reconnait par deux

32a
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exemples, Γ un dans les etats du Grand Due et Γ autre dans le 
royaume de Sicile, les consuls de France etant residents dans les 
villes autres que les capitales de ces etats, savoir a Libourne et 
a Messine, quoique les capitales soient Florence et Palerme. Mais 
c’ est par le commerce que ces etablissements out toujours ete 
determines. Ainsi la Chambre estime par toutes ces raisons qu’ 
un pared changement serait prejudiciable a ce meme commerce.

10.
(Aff. Etr. B1 340)

’Υπόμνημα συνημμένο στην επιστολή τής 3 Ίαν. 1715 
τοϋ Delane, προξένου τής Γαλλίας στά Χανιά, πρός τόν υπουργό 

των Ναυτικών De Pontchartrain.

(Χωρίς ήμερομηνία)

Projet ou reglement qui aurait convenu pour les huiles, mais 
qui n’ a pas ete suivi faute d’ intelligence entre les marchands.

On represente a monsieur Leon Delane, conseille du roi, con
sul de la Nation franqaise en ce royaume de Candie, qu’ etant 
arrive depuis environ un mois quantite de batiments dans ce 
port destines pour les huiles, dont la recolte est entierement tar
dive cette annee ici, chaque marchand ou par lui meme ou par 
gens du pays aurait travaille a Γ expedition des batiments a 
son adresse, et a P envoi 1’ un de 1’ autre ils les auraient fait 
augmenter a un prix tout a fait exorbitant et augmentent enco
re journellement avec apparence meme que si on ne trouve quel- 
que expediarit, ils seront bientot a un prix extraordinaire, mais 
comme on n’a pu prevoir en P'rance une telle deroute et qu’on 
n’a pas donne des ordres limites, les soussignes n’ayant en vue 
iue le bien de leurs interets, se sont assembles et tons unani- 
mement, pour rernedier a ce desordre, sont convenus des arti
cles suivants

Premierement
que chacun tout presentement donnera au cliancelier une note 
exacte des huiles qu’ il a aehetees jusqu’aujourd’hui et de celles 
qui lui sont dues, et a quel prix.

2e

qu’ aucum marchand ne pourra directement ni indirectement, ni 
par lui meme ni par ses censaux, acheter d’ aujourd’hui aucp-
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nes huiles au dela de soixante paras le mistache de ce pays et 
qu’ il sera oblige de remettre au chancllier la note des huiles qu’ 
il achetera chaque jour, ou chacun entrera pour sa part tant 
qu’ il aura des fonds en caisse.

3e
que d’abord que la part et portion des liuiles aehetees con- 

sumera le montant des fonds que quelque marchand a eh caisse; 
il sera oblige de le declarer et pour lors, il n’ entrera plus dans 
la dite societe jusqu’ a ce qu’ il en regoive de nouveau.

4e
que chaque marchand sera oblige sur le moindre soupgon et 

a la requisition des soussignes de se purger par serment s’ il n’a 
pas fait acheter par des personnes du pays, quelque quantite d’ 
huile au dela du dit prix des soixante paras.

5e
et attendu que la convention ci - dessus serait de nulle valeur 

et deviendrait inutile a Γ arrivee du premier aventurier, ils sont 
convenus qu’ a Γ arrivee du premier batiment qui tie sera pas a 
1’ adresse de quelqu’ un des soussignes la presente convention 
sera signifiee ou au capitaine ou au subrecargue, et que sur leur 
declaration, ils entreront pour leur part et portion aux huiles 
qui seront aehetees des ce lour la, promettant aux peines por- 
tees ci-dessus de leur en rendre fidele compte, a condition que le 
dit capitaine ou subrecargue consignera des fonds entre les mains 
du propose pour cela, pour fournir a sa part.

6e
et attendu que la convention ci - dessus n’est faite que pour 

le bien commun du negoce et que les soussignes, ne voulant a- 
buser de la confiance de leurs majeurs, ils se sont obliges et 
s’ obligent presentement de Γ executer des aujourd’hui a peine 
de mille piastres d’ amende pour le premier qui y contrevien- 
dra et d’ etre embarque honteusement sur le premier batiment 
qui partira pour France et qu’ au cas que quelque aventurier ne 
Γ execute aussi exactement apres deux significations il portera 
la meme peine de mille piastres, ayant requis Mons. le consul 
de l’approuver etdele faire executer a la premiere contravention, 

a 1’ egard du consul anglais
Je, soussigne promets executer la presente convention sous 

la meme peine de mille piastres et aux memes conditions.
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11.
(Aff. Etr. Β* 341)

Υπόμνημα χοϋ Delane, προξένου τής Γαλλίας σιό Χανιά, 
πρός τόν υπουργό τών Ναυχικών Due d’ Orleans.

(Χανιά, 15 Φρβρουαρίου 1716)

848 K. 1'. Κωναταντινίδη

Monseigneur,

Ayant su indireetement que le roi a confie a Votre Grandeur 
la direction des affaires de la Marine et du commerce, je me 
croie dans l’obligation de lui donner une petite idee de celui que 
nous faisons en ce royaume comme consul en chef des frangais 
Autrefois il etait de peu de consideration et nous n’ y trouvions 
guere d’ autre utilite que pour nos bailments qui y venaiet faire 
la caravane; mais depuis la mortalite des oliviers de Provence 
le commerce s’ y est rendu tres considerable et je compte qu’ on 
a porte de France depuis six a sept ans plus de quatre millions 
de livres en piastres sevillanes ou sequins venitiens qu’ on a ete 
prendre en Italie en chemin faisant. J’ ai propose il y a nombre 
d’ annees a M. le Comte de Pontchartrain de former une com 
pagnie a Marseille afin de ne pas faire augmenter cette denree 
en ce pays par un trop grand abord de nos batiments qui gatent 
tout par leur imprudence et a 1’ envie les uns des autres; mais 
soit qu’ il n’ ait pas voulu gener les negociants de cette place, 
soit qu’ il ait trouve des difficultes a concilier les esprits, il n’a 
pas suivi ce projet et il est venu les annees de recolte un si 
grand nombre de batiments pour charger d’ huile, que les prix, 
ainsi que je 1’ avais prevu, ont monte si haut que Messieurs de 
Marseille n’ y auront pas trouve leur compte surtout 1’ annee 
derniere, tellement que la permission que j’ avais trouve le se
cret de faire continuer pour la libre sortie par mon bonheur, 
mon savoir faire et quelques donatives, malgr6 les defenses ge
nerates du Grand Seigneur, n’ a pas procure les avantages dont 
je m’ etais flatte, a la place de Marseille. Messieurs du Com
merce devaient ni plus ni moins m’en savoir gre et mettre quel- 
que diff4rence entre les consuls qui font fleurir leurs echelles 
par leur zele et ardeur pour le bien du service, d’ avec ceux qui 
n’ agissent que mollement; mais ils ne 1’ ont jamais faite et j’ai 
eu le malheur de me voir plus maltraite que tous mes autres 
confreres, quoique je puisse avancer sans hesiter que j’ai augmen-
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te nos privileges tandis qu’ ils ont diminue quasi partout. J’a- 
vance un fait dont Votre Grandeur peut etre imforme par le mi- 
nistere precedent ou par messieurs Desalleurs et De Vauvre dont 
j’ai P honneur d’ etre connu. Elle pourra savoir aussi que j’ai 
toujours eu le secret d’ etre bien dans P esprit des vizirs pachas 
qui ont commande ici, etant souvent de leurs parties’de plaisir, 
ce qui m’ a engage a de grosses depenses auxquelles on n’a ja
mais eu aucun egard; car bien loin dela Messieurs du commerce 
np ont refuse depuis pres de treize ans que je suis dans ce ro- 
yaume le payement des assurances et change des mes appointe- 
ments qu’ il nP a falu faire venir a mes frais et risques dans le 
temps qu’ on les faisait tenir sur les echelles a tous mes autres 
confreres ; cela est si vrai que M. le comte de Pontchartrain, a 
qui je m’en suis plaint il y a nombre d’ annees, me manda en 
propres termes qu’ il trouvait mes pretentions legitimes, mais 
que dans les facheux temps ou nous etions il falait que tout le 
monde s’ en ressentit et qu’ il trouverait le moyen de m’ inde- 
mniser d’ ailleurs. J’ ai attendu sans murmurer apres cette re- 
ponse et dans le temps que je comptais sur une indemnite on 
m’a fait payer six pour cent de mes appointements, taxe qui n’ 
etait jamais pratiquee dans les temps les plus rudes a 1’ egard 
des employes dans les pays etrangers. Les legitimes sujets que 
j’ai de me plaindre contre Messieurs du Commerce de ce qu’ ils 
n’ont pas eu aucun egard pour moi apres avoir fait briller cette 
echelle, m’ ont detourne de mon sujet insensiblement, je le re- 
prend me persuadant que le gouvernement d’ aujourd'hui rendra 
ces Messieurs plus equitables et les forcera de distinguer ceux 
qui servent le mieux. Je dis done qu’ apres avoir engage nos 
puissances de nous continuer la permission de sortir les huiles 
malgre les defenses generates du Grand Seigneur nous avons 
joui pendant quinze mois de cette liberte, mais les vives repri- 
mandes que notre vizir pacha a regues depuis quelques jours du 
Grand Vizir qui Γ accuse d’ avoir exiger des sommes immenses 
des francs, ce qu’ il m’a communique quasi la larme a l’oeil, me 
disant en propres termes, que pour avoir voulu me favoriser il 
se trouvait en danger de perdre la tete, l’ont force d’en defen- 
dre absolument la sortie et de depecher un de ses principaux of- 
ficiers a la Porte pour se justifier' j’ecris aussi a son instance 
par le meme le plus fortement qu’ il m’est possible a M. le com
te Desalleurs afin qu’ il agisse pour obtenir un commandement
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qui nous confirme cet ancien privilege que nous avons par ecrit 
accorde par un des predecesseurs de ce sultan, lui alleguant tou- 
tes les raisons les plus vives que j’ ai su trouver; car outre qu’ 
il est de notre honneur de soutenir ce pacha qui se trouve en 
peine pour nous avoir fait plaisir, il faudra que la plupart de 
nos negotiants fassent retraite si la permission de sortir les hui- 
les ne nous est eontinuee, ni ayant dans tout ce royaume que 
tres peu de soie, cires et laines qui n’ occuperaient pas un seul 
petit marchand. Je supplie tres humblement Votre Grandeur de 
donner son attention a ce que j’ai P honneur de lui representer 
et de donner ses ordres a Μ. P ambassadeur a la Porte afin qu’ 
il sollicite cette affaire sans quoi cette echelle est absolument 
ruinee.

L,es bons succes des turcs la campagne passee les ont ren- 
dus plus fiers et plus farouches, mais comme ils sont plus rafi- 
nes dans la politique qu’ils ne l’etaient autrefois, je crois que la 
crainte que nous donions du secours aux venitiens et maltais 
les obligera de nous menager' ainsi profitant de ces egards poli- 
tiques, nous pourrions selon mon avis demander bien de choses 
a la Porte qu’on n’ osera pas nous refuser. 1/ experience qu’j’ ai 
acquise en quatorze ans de residence actuelle en Turquie, me 
fait juger de cela, ainsi que les conversations frequentes que j’ai 
avec nos puissances a qui je donne souvent des avis qu’ elles 
goutent, entre autres a notre pacha qu’ il m’ a su gre de tout 
ce que je lui ai inspire pour sa justification.

Si les turcs sont snperieurs sur mer la campagne prochaine, 
comme il y a quelque apparence, le Zante, Cefalonie et Corfou 
seront les places attaquees les premieres et, a moins que cette 
derniere qui est tres forte et tres bien munie ne les arrete, ils 
prendront la route de Malte ou de Sicile, rien n’ etant plus cer
tain qu’ ils ont dessein sur ces deux lies; mais si au contraire 
messieurs les venitiens battaient les turcs sur mer, je crois qu’ils 
viendaient assieger ou tout au moins insulter cette ville. Verita- 
blement ils ont manque a cause des vents contraires un coup de 
main qu’ils ne rencontreront peut - etre jamais et qui etait tres 
eclatant et tres facile; apres la reduction des deux forteresses de 
ce royaume les turcs renvoyerent en Barbarie les secours qu’ils 
en avaient re^us et se disperserent pour se rendre a Chio' si pour 
lors, qui etait le mois d’ Octobre, 1’ armee navale des venitiens, 
qui etait en tres bon etat, avait paru devant cette lie la, elle s’
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impatronisait quasi de tous les vaisseaux du Grand Seigneur 
sans tirer, parce qu’ils avaient pris P epouvante et que leurs 
equipages les avaient quasi tous abandonnes et d’ un meme 
coup elle faisait contribuer Chio, Smyrne et Metelin, ni ayant 
pas de forteresse dans ces trois places qui put le guarantir d’in- 
sulte et par cette action qui retablissait la reputation des artnes 
des venitiens, elle empechait les turcs de montrer le nez sur mer 
la campagne prochaine.

On assure que le Grand Seigneur a eu quasi autant de plaisir 
des conquetes de la Sude et de Spinalongua, forteresses depen- 
tantes de ce royaume que de celles de la Moree. II a ordonne de- 
puis peu qu’ on fit pendre ici plusieurs grecs qui y etaient de
dans et il a fait tous les autres esclaves contre la foi des capitu
lations ; cette cruaute pourrait etre vengee, ainsi que toutes les 
autres qui ont ete commises dans la Moree si les venitiens avai
ent le dessus. J’ ai ete le spectateur du siege de la Sude qui a 
ete mal attaquee et plus mal defendue; j’en ai fait la relation en 
son temps et je n’ose la repeter de-peur de fatiguer Votre Gran
deur par une lettre trop ample, surtous a cause que c’est la pre
miere que j’ai Γ honneur de lui ecrire.

JH attends avec impatience les ordres de Votre Grandeur pour 
savoir comment je dois me comporter dorenavant.Le vice-consul 
de ce royaume qui reside a Candie en a encore plus besoin que 
moi, parcequ’ il a dans cette capitale un pacha tres peu traitable 
qui est la cause que la sortie des huiles nous a ete defendue en 
mandant a la Porte qu’ il ne Γ avait jamais accordee pour s’ en 
faire un merite, ce qui est vrai, puisque toutes les instances du 
vice - consul ont ete inutiles. Comme ce pacha nous a porte le 
coup, je jugeai a propos de dire ces jours passes a un de ces 
principaux officiers en presence du notre, que j’ esperais qu’ il 
me viendrait en peu un ordre du roi pour abandonner 1’ echelle 
de Candie, a cause du peu de justice qu’ on nous y rendait de- 
puis quelque temps, pretendant par cette menace, qui n’ est pas 
petite, puisqu’ ils ne peuvent se passer de nos batiments pour 
passer chaque jour d’ un pays a Γ autre, pretendant dis-je les 
faire rentrer en eux memes et leur faire voir le besoin qu’ ils 
ont de nous.

Je supplie Votre Grandeur de m’ accorder Γ honneur de sa 
protection ainsi que j’ ai eu le bonheur d’ en etre favorise par 
ceux qui Γ ont precede dans ce poste sublime, et de croire que
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je redoublerai mon application pour m3 en rendre digne.
J3 ai Γ honneur d3 etre avec un tres profond respect.

Monseigneur
Votre tres humble et tres obeissant 

serviteur 
Delane

a la Canee le 15 fevrier 1716

12.
(Aff. Ert. B> 341)

'Υπόμνημα τοϋ Delane, προξένου χής Γαλλίας στά Χανιά, 
πρός tov Due dOrleans.

Χανιά, 16 Ίανουαρίου 1717

Monseigneur

Pour me conformer aux ordres de Votre Altesse Royale que 
j’ ai repus depuis peu, portant de lui remettre incessament un 
memoire amplement detaille du negoce qui se fait actuellement 
en ce royaume et des moyens de le rendre plus fleurissant; j3au- 
rai P honneur de lui dire que le commerce qu3 on faisait autre
fois dans toute cette lie etait peu considerable et que du temps 
meme des mes predecesseurs, on n3 y trouvait quasi d3 autre uti- 
lite que pour nos batiments qui y venaient en caravane; mais 
depuis la mortalite des oliviers de Provence qui est survenue 
l3 annee apres que j3 y ai ete place, les choses ont bien change, 
puisqu3 il est sur qu3 on a porte de France depuis environ huit 
ans plus de quatre a cinq millions en piastres sevillanes ou se
quins venitiens que nos batiments vont prendre en Italie en che- 
min faisant.

Il y a nombre d3 annee que j3 ai propose de former une com- 
pagnie a Marseille pour que cette denree ne passat pas par plu- 
sieurs mains, n3 augmentat pas par un trop grand abord de nos 
batiments qui gatent tout par leur imprudence a P envie les uns 
des autres ; mais soit qu3on n\ ai pas pu concilier les esprits ou 
qu3 on n3 ai pas voulu gener les negociants de cette place la, on 
n’a pas suivi ce projet et il a aborde il y a pres de trois ans un 
si grand nombre de batiments, qui ont fait monter les huiles si 
haut, que les negociants de Marseille n3y auront pu trouver leur
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compte, tellement que la permission que j’avais trouve le secret 
de faire continuer par un effet de mon bonheur et quelques do
natives, malgre les defenses generates du Grand Seigneur n’ a 
pas produit les avantages dont je m’ etais flatte et on ne m’a 
su aucun gre du bien que j’ ai fait parcequ’ on Γ a detruit par 
une imprudente conduite.

On tire de ce royaume des soies, cires et laine ; mais ces trois 
arlicles ne montent pas seulement au quart de l’huile. Les soies 
valent presentement cinq piastres et demi Γ ocque et la piastre 
vaut trois francs. 1/ ocque doit rendre a Marseille trois livres 
et deux onces. La cire vaut quinze a seize sols la livre et la lai
ne n’ a point de prix presentement, personne n’ en demandant. 
Quant a Γ huile, qui vaut a present vingt sept francs la mille- 
rolle de Marseille de premier achat, elle n’a rien de fixe et c’est 
selon qu’ elle est recherchee qu’ elle augmente de prix.

Pour ce qui est des marchandises qu’ on put apporter de 
France pour les debiter ici, elles consistent en trois ou quatre 
balles de londrines secondes de couleurs rouge, vert, blanc et 
bleu qui servent en partie pour habiller les domestiques des pa
chas ou autres puissances, les gens plus distingues usant de 
draps d’ Hollande et d’ Angleterre que les marchands armeniens 
portent de Smyrne; on porte aussi du meme endroit le poivre, 
les autres epiceries et etain pour la consommation du pays, mais 
elle est peu considerable, a cause que ce royaume n’est pas peu- 
ple la dixieme partie de ce qu’ il etait autrefois puisqu’ on y 
comptait cent villes et qu’ a present il n’ en reste plus que trois- 
cependant tant d’ habitants trouvaient a s’ y nourrir, parce que 
la terre qui est tres fertile ne refuse rien au laboureur diligent, 
et qu’ aujourd’hui il y a plus d’ un tiers de 1’ He en friche. On 
porte la grenaille ou plorab de France et toutes les quincailles 
c’est Venise qui les fournit ainsi que les simples eroffes d' or et 
argent qu’ on nomme damasquettes, ce qui ne monte pas a plus 
de dix a douze mille ecus par an, les autres etoffes de soie sont 
apportees de Messine, Chio et d’ Alep et cela ne va pas a plus de 
cinq a six mille ecus par an. Aucun de nos negociants ne s’est 
encore ravise de debiter ici quelque balle de drap de parfaite 
qualite, soit des Gobelins, soit des autres endroits ou on en fa- 
brique de beaux, non plus que des etoffes d’ or et d’ argent de 
nos manufactures de France, parceque les turcs, accoutumes a des 
prix bas, ne les payeraient pas ce qu’ ils valent.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 21
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On trouve quelque petit profit sur les piastres sevillanes qu’ 
on porte de France mais il n’ en fait pas une grosse quantite, 
ceux qui les changent les apportant a Alexandrie pour y acheter 
du riz, legumes, cafe, toileries et lin dont cette lie a besoin, ce 
qui n’ a chaque annee a plus de 50 mille ecus. :

On porte aussi de Constantinople trois ou quatre chargements 
de gros bateaux de poisson sale qui est d’ abord enleve par les 
grecs du pays a cause qu’ils ont nombre de caremes tous les ans·

On tire outre cela de ce royume trois ou quatre chargement 
de vin chaque annee pour les apporter a Alexandrie d’ Egypte 
et tout autant de charger de raisin sec pour le meme endroit.

Voila tout ce qui concerne le negoce de ce royaume qui, joint 
a tout ce que j’ai eu l’honneur de detailler a Votre Altesse Roya- 
le par mes premieres, donnera une juste idee de ce qu’on y put 
faire pour le rendre plus considerable, n’y ayant rien a mon su 
qui merite qu’ on s’y attache que le seul article d’ huile; mais 
il faudrait des reglements pour empecher le desordre et la con
currence de nos batiments et de nos negociants.

J’ ai P honneur d’ etre avec un tres profond respect 
Monseigneur

de Votre Altesse Royale 
Le tres humble et le tres obeissant 

serviteur 
Delane

A la Canee, le 16 Janvier 1717

13.
(Aff. Etr. B* 341) "

Υπόμνημα ιοΰ Bauine, ύπαπς)θξένου σιό ‘Ηράκλειο, 
πρός tov υπουργό ιών Ναυιικών De Morville.

('Ηράκλειο, 23 Ιουνίου 1723)

Monseigneur

J’ ai regu le 5 de ce mois la lettre que Votre Grandeur m’a 
fait P honneur de np ecrire le 5 du mois dernier, par laquelle- 
elle me fait la grace de m’ informer que le roi lui a remis le de
tail du service de la Marine et du commerce et m’ ordonne de 
lui rendre compte a P avenir de tout ce qui concerne P echelle de
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Candie, a quoi j’ obeirai avec toute la precision qui me sera pos
sible.

En consequence je commence par informer Votre Grandeur, 
que ce port est d’ un fort grand abord de batiments frangais qu’ 
on appelle caravaneursy c’ est a dire naviguant d’un port a l’autre 
de Turquie, charge de- differentes marchandises pour compte des 
sujets du Grand Seigneur. Ces batiments chargent ici pour Con
stantinople de Γ huile, du1 savon, du miel de la clre, du fromage, 
de merne que pour Chio et Smyrne, a la reserve de 1’ huile, et 
de toutes ces sortes de marchandises, ainsi que des raisins secs,' 
du vin, de la laine et du reglisse pour Alexandrie, et quelques' 
chargements entiers de raisins secs pour Salonique et Tunis; de 
tous lesquels endroits et de plusieurs autres de Turquie et de' 
Barbarie les dits batiments apportent ici du riz, du cafe, des toi- 
leries, du lin, du sucre d’ Egypte, des legumes, du poisson sale, 
du cuir tanne, du fer, des planches, des chevrons, de la mantegue 
ou beurre de Derne au royaume de Tripoli'et autres choses ne- 
cessaires a une grande lie comme celle - ci qui n’a aucuue fabri- 
que. II vient aussi quelques balles de drap de France, quelques 
epiceries, du drap, des etoffes d’or et de soie de Venise, de Flo
rence et de Messine a cause qu’elles sont moins cheres que celles 
de France, ainsi que des bijouteries, quincailleries et verreries. 
Nos batiments en faisant ce cabotage transportent aussi grand 
nombre de passagers et le tout leur cause un profit si favorable 
qu’ apres deux annees de sejours en Revant, temps limite par' 
leurs passeports, ils se trouvent, tous frais preleves, de quoi faire 
un chargement de ble ou partie d’ un chargement d’ huile pour 
France ou pour Γ Italie, sur quoi ils gagnent encore considera- 
blement. II charge aussi ordinairement et annee commune en Ce 
royaume, c’est a dire a la Canee, a Rettimo et a Mirabel, depuis 
trente jusque a quarante batiments de fort bonne huile, a quoi 
les marchands et les capitaines ajoutent toujours autant de sa
von, de cire et du fromage qui leur est possible et aussi quel que 
peu de soie, le tout pour France et fort peu pour Venise et l’lta- 
lie. R’ on assure que les levees d’ huile ne seront pas si fortes 
cette annee a cause que la grande quantite qu= on a ete trans- 
portee a Marseille pendant la contagion n’ ayant pu etre consu- 
mee, il faudra donner un temps pour le debbuchement.

Re climat de cette lie est beau, clair et sain, et fort abondan- 
te est toute sorte de commestibles, cette annee particulierement
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la recolte des grains a ete fort belle et celle de Γ huile et du vin 
donnent de grandes esperances. L,’ annee derniere a ete veritable- 
ment mediocre a cause de la secheresse, mais la Moree a supplee 
par le moyen des nos batiments qui en ont apporte plus de cin- 
quante chargements de ble et d’orge. II y a eu aussi Γ hiver der
nier par un hasard extraordinaire une grande mortalite de be- 
stiaux, ce qu’ avec la tyrannie du gouvernement a fait et fera 
pendant longtemps un grand tort aux peuple.

Quant a nos franpais, en general tant sedentaires que marins, 
ils se trouveraient dans une situation passablement bonne pour 
un pays de Turquie, si le chef du gouvernement qui reside a Can- 
die etait moins oppose et antipathique a tout ce qui s’ appelle 
franc et qu’ il voulut bien faire travailler a nettoyer le port, dans 
lequel nos moindres batiments ne peuvent entrer jusqu’ au mi
lieu sans s’ echouer et risquer par consequent de se perdre, sur- 
tout en hiver lorsqu’ ils entrent avec un vent force. Je n’ ai pas 
manque de se presenter la necessite indispensable qu’ il y a de 
creuser ce port, non seulement a cause que la bonne union qui 
regne entre les deux empires veux qu’ on mette les ports en etat 
d’ y recevoir et mettre en surete les batiments amis, mais encore 
en consideration de ce que ces batiments produisent tous les avan- 
tages dont Γ lie, les grands et les peuples peuvent avoir besoin· 
Il est certain que tous les turcs et autres connaissent cette veri- 
te, mais elle ne saurait engager les puissances qui gouvernent a 
employer a ces sortes de travaux et autres reparations de la pla
ce vingt mille piastres annuelles que le Grand Seigneur y desti
ne et qu’ elles mettent eu bourse impunement, personne n’osant 
parler, ecrire ni agir contre elles, sans risque evident d’ etre en- 
voye a leur examen et a leur rigoureuse justice, ainsi qu’ il arri
ve souvent. Mamet, actuellement pacha du Caire et qui l’a ete de 
Candie peniant la premiere annee de ma residence en ce pays, 
ayant ete Grand Vizir et par consequent plus au fait du com- 
mandement et de la politesse que notre pacha d’ aujourd’hui, 
me faisant Γ honneur de m’ ecouter et de me considerer, m’avait 
promis de faire travailler an creusage de ce port, et meme a ce- 
lui de Rettimo et de la Canee, m’ayant meme fait entendre que 
desirant y faire une tournee il serait bien aise que je Γ y accom- 
pagne, ce que le Conseil de Marine m’avait permis de faire, mais 
le changement de poste de ce sage pacha empecha Γ execution 
du bien qu’ il avait dessein de faire, ce que quelqu’ autre chan-
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gement nous procurera bientot a ce que j’ espere avec tous les 
Franfais.

Le grand nombre de batiments et de fran^ais qui abordent 
en ce port ne manquent par d’exercer continuellement les soins, 
le zele, le devoir et la patience d’ un consul, et j’ ose prendre la 
liberte de dire que le public est satisfait et meme Μ. Γ ambas- 
sadeur qui me fait P honneur de me le temoigner par toutes ses 
lettres, quoiqu’ il ait pense ci - devant quelque chose de different, 
faute d’ informations justes, ce qu’ il a bien reconnu depuis et de 
quoi il me fait la grace de m’ indemniser au centuple par mille 
gracieusetes. Le reverend pere Custode, capucin de Paris, person- 
ne d’ esprit et de vertu, qui se trouve ici depuis huit jours, com· 
mencant de faire sa visite dans les missions de ce royaume, de 
Γ Archipel, Athenes, Chio, Smyrne ect. et retourner en suite a 
Constantinople, sera un garant digne de foi dans les occasions. 
Ces circonstances et encore plus la genereuse bonte de Votre 
Grandeur me fait esperer qu’ elle voudra bien effacer toutes fa- 
cheuses impressions et me faire la grace de m’ honnorer de sa 
puissante protection, ainsi que je P en supplie tres humblement.

Des que j’ ai eu appris P elevation de Votre Grandeur au mi- 
nistere, j’ai pris la liberte de lui temoigner ma joie, ma soumis- 
sion a ses ordres et de lui souhaiter toutes les prosperites imagi- 
nables. J5 ai aussi ose representer avec humilite que Pai P hon
neur de servir le roi depuis vingt cinq annees, tant en qualite 
d’ecrivain du roi a Toulon, de commis dans les bureaux de la 
cour, que dans les consulats. J’ ai aussi ajoute que j’ ai P avanta- 
ge d’etre parent des sieurs Autran, officiers chez le roi et qu’en- 
fin, esperant aux graces de Votre Grandeur, je la suppliais tres 
humblement de vouloir bien m’ honnorer d’ un avancement fa
vorable, soit en Moree ou en tel autre consulat qui viendra a va- 
quer et qu’ il plaira a Votre Grandeur de me confier.

Ayant ete oblige de faire un petit voyage a la campagne pour 
mettre madame la veuve Chaudevin, fille de M. Lemaire ci - de
vant, consul d’ Egypte, en possession d’ un petit bien delaissd 
par son mari, qui se trouvait embarrasse par quelque pretention 
que des turcs y avaient, j’ ai pris occasion, accompagne du R. P. 
Leon de Paris, superieur de cette mission, et du sieur Carfeuil, 
marchand fran?ais, d’ aller examiner si les anciens auteurs qui 
ont parle avec tant d’ emphase du Labyrinthe de Crete ont dit 
ou non la verite, et je prens la liberte d’en faire le detail a Votre
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Grandeur esperant qu’ elle en aura un moment de satisfaction. 
Pour nous transporter a cet endroit-la nous avons marche une 
journee et demi et traverse plusieurs montagnes et vallees, les 
unes cultivees et les autres en friche, faute de peuples pour les 
travailler, jusques a ce que ..nous sommes parvenus a la partie 
meridionale de Γ lie ou nous avons trouve une belle plaine dite 
Missara, laquelle peut avoir, ,3,5 a 40 milles de long sur 5 a 6 mil
les de large, d’une egalite et d’une beaute et situation char- 
mantes. jPes montagnes fort hautes qui regnent de chaque cote 
de cette plaine, paraissent la garantir des affreux vents de nord 
ct de sud qui se font souvent et alternate vement sentir. D’ailleurs 

, elles produisent des sources, et des petits-ruisseaux d’ une tres 
belle et bonne eau, ,ni,ayant... aucune riviere qui merite d’ etre 
ainsi nominee, excepte pendant les pluies de P liiver qui forment 
alors des .torrents rapides et dangereux., E’on voit avec plaisir 
dans Γ etendue de cette plaine (.un grand jiombre de villages bien 
disperses avec quelques jardins autour, oriies de cypres et garnis 
de divers, arbres fruitiers; tout ce vaste terrajn en general etant 
seme et couvert de ble, d’orge e.t d’ avoinq, de maniere que le 
vent qui passe par dessus et faisant flechir les epis forme com· 
me les ondes de la mer et cause le plus agreable coup d5 oeil 
(pii se puisse. Etant arrive, au village qu’on nomme les Dix 
JMartyrs, environ a 5 a 6 milles de la pointe orientale du mont 
Ida, nous commencames a voir des restes de la fameuse ville 
nommee anciennement Ecatompolis ou Gortyna, capitale du 
royaume de Crete. Quelques pans d’ epaisses murailles, mor 
ceaux de voutes de pierre de taille et de briques, grand nombre de 
colonnes de marbre de toutes grosseurs et couleurs, les unes en- 
tieres et les autres rompues et renversees, une partie d’ eglise 
de pierres de taille batie a trois nefs et d5 un gout d’ architectu
re, de hauteur et de longueur admirables et la prodigieuse eten- 
du,e des ruines donnent a penser que cette ville etait dans son 
temps un des plus agreables sejours. Tout cela est pr6sentement 
reduit en champs pierreux des decombres mais cependant tres 
fertile. Cette belle ville etait appuyee pour ainsi dire au pied d’ 
une des montagnes qui bornent la plaine de Missara du cote du 
nord et proche d5 un vallon ou coupure naturelle des dites mon
tagnes par ou il decoule de Γ eau pendant toute 1’ annee. L’ on 
voit aussi les restes de deux grandes et belles voutes qui ser- 
vaieut de pont et de passage par dessous aux eaux abondantes
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du torrent qui sortent en hiver de ce vallon, les quelles coulent 
encore dans la plains - et vont tomber dans la mer du cote du 
sud-ouest de Γ ile. Apres avoir passe ce torrent et a 2 ou 3 mil- 
les de Gortyna, sur une hauteur de demi mille assez rude et sans 
aucun vestige: de chemin, su que le terrain est ensemence en 
divers endroits, 1’on'trouve une ouverture de la grandeur d’une 
porte cochere, plus .large que haute, faite a coup de marteau ou 
de pic et sans aucune regularite nifagon, dans laquelle etant 
entreTon se trouve dans une caverne a pouvoir contenir cent 
personnes ;et de la hauteur de 6 a. 7 pieds, d’ une maniere irre- 
guliere et. tualpropre. I,’ on voit d’ abord aussi trois rues tail 
lees dans le roc de la largeur de 10 a 12 pieds sur 6 a 7 pieds 
de-.haut, dans lesquelles, ayant marehe environ cent pas, Ton 
trouve a droite et a gauche de chacune de semblables caves, et 
aux endroits des encoignures ou coupements des rues sont des 
piliers naturels de la masse du roc, laisses expres pour soutenir 
1’ immense poids de la coline qui est pardessus ces vastes sou- 
terrains, lesquels par la diversite ;des- allees et detours causent 
veritablement un embarras invincible et il parait certain qu’un 
hommi qui entrerait dans ces lieux sans etre muni d’ une ficel
le ou sans faire de bien justes; signaux,: ainsi que font les pay- 
sans grecs qui servent de conducteurs, ne s’en retirerait que par 
une espece de miracle.; n‘ y ayant la de clarte d’ aucun endroit 
Ton est oblige d’ avoir des fanaux et des gros cierges; ainsi a 1’ 
aide de cette lumiere et de la ficelle nous marchames la distan
ce de quatre cent brasses et jusqu’ a un cul de sac de la gran
deur d5 une grande chambre haute d’ environ sept pieds au haut 
de laquelle de milliers de ehanve - souris qui avaient fuit avant 
nos lumieres, s’etaient attachees; alors chacun s’ appliquat a 
les chasser a coup de grands batons et elles nous a fort incom
mode en voltigeant parmi nous, par leur o.deur desagreable et 
en eteignant nos cierges avec leurs ailes. Etant retournes envi
ron cent pas sur notre chemin, nous vimes sur notre gauche une 
autre rue semblable aux autres et plus loin encore de pareilles 
allees, de maniere que n’ ayant pas lieu d’ esperer de rien voir 
de plus curieux ou pour mieux dire devenu. desagreable pen 
dant deux heures que nous avions marehe, nous primes le parti 
de nous en retourner apres avoir parfaitement reconnu que ja
mais cet ouvrage n’a ete fait a dessein de procurer du plaisir ni 
a prince ni a personne, telle que l’histoire Γ a voulu faire enten
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dre, mais que ce n’ est autre chose qu’ une carriere d’ ou Ton 
avait tire les pierres pour.batir Gortyna et la belle eglise, dont 
j’ai deja parle. La raison pour laquelle on avait fait la cette car
riere, plutot qu’ aux rochers voisins de la ville, c’ est que ceux- 
ci sont de pierre grise et tres dure et que P autre est d’ une 
pierre rousse et fort tendre et disposees par tables et ecailles, 
qu5 il semble que la nature Se soit jouee en entassant ces grands 
plateaux de pierre horizontalement P un sur P autre comme des 
feuilles de papier, de maniere que les ouvriers les arracherent 
avec facilite et de la grandeur et l’epaisseur qu’ ijs voulaient; 
car bien qu’elles soient egalement plates et fort unies, elles sont 
de diverses epaisseurs depuis 6 pouces jusqu’ a 40. Cette dispo
sition des pierres fait aisement connaitre que, des qu’ on avait 
coupe aux deux extremites de la rue ou l’on travaillait, le moin- 
dre effort ingenieux faisant tomber la pierre, le haut restait tou- 
jours uni comme un plancher et c’ est apparemment cette net- 
tete de pierre, qui a fait croire a diverses personnes qui ont vu 
cette carriere que le haut ainsi que les cotes des dits souterrains 
avait ete travaille avec le ciseau. Outre qu’ un peu d’ examen 
et de reflexion fait d’ abord connaitre la verite du fait, c’est que 
par succession de temps, par P humidite du lieu et par les se- 
cousses de tremblement de terre plusieurs de ces plateaux s’e- 
tant detaches et n’ ayant laisse un chemin de cinquante pas que 
pour y passer a quatre pieds, on a la facilite de grater avec Pon- 
gle et de voir que cette pierre unie est naturelle et non travail- 
1έ. Dans de certains endroits P on voit comme des sillons des 
charrettes qui transportaient les pierres hors de la carriere. Mais 
on ne voit dans la colline aucun vestige de chemin pour descen- 
dre au grand chemin de Gortyna. Nous avons vu dans ces en
droits tenebreux une infinite de noms des personnes qui les ont 
visites et entre autres ceux des sieurs Dubois et Delane mes prd- 
decesseurs, de divers religieux et marchands et capitaines fran- 
?ais, ainsi que des grecs, les uns graves sur la pierre avec un 
couteau ou un clou et les autres ecrits au haut des caves avec 
la fumee des cierges, et tous aussi bien marques qui si on ne 
faisait que de les ecrire. Les turcs ne vont point dans cet en- 
droit, leur loi leur defendant d’ aller tenter fortune dans des 
lieux inconnus sans y etre obliges par quelque necessite urgente. 
Au sortir de la, bien fatiguds pendant environ trois heures em
ployees a la marche k examiner et raisonner, tous baign6s d’une
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extreme sueur froide causee par le contraste de la chaleur cor- 
porelle et de l’humide fraicheur du souterrain, nous fimes colla
tion pour reprendre nos forces et remontemes a cheval pour re
passer nos montagnes et vallees et revenir an nord pour trouver 
Candie, apres avoir bien considere la hauteur prodigieuse du fa- 
meux Mont Ida, en partie couvert de neige, qui paraissait etre 
sur notre tete quoiqu’ assez eloigne de nous.

Je demande mille pardons a Votre Grandeur de la liberte que 
j’ai ose prendre d’inscrire ainsi une longue relation dans une let- 
tre qui ne devrait contenir que des protestation de respect et de 
veneration pour elle, mais j’ espere cependant qu5 elle voudra 
bien excuser cette faute, en faveur de Is explication d’ une verite 
qui fait connaitre le peu de fondement avec lequel les historiens 
on fait tant d’ eloges du Labyrinthe de Crete, et des contes au 
sujet de la reine Pasiphae, laquelle ne manquait pas d3 endroits 
plus propres que celui la pour se promener.

Si Votre Grandeur fait quelque cas de la Malvoisie de ce 
pays, que plusieures personnes renomment fort, je la supplie de 
vouloir bien m3 honnorer de ses ordres, au plus tot et par du- 
plicata afin que je puisse d3 avance lui en faire menager sa pro
vision. II y a apparence qu5 elle sera excellente cette ann£e, la 
saison. servant parfaitement bien la vigne.

Je suis avec un tres profond respect 
Monseigneur

De Votre Grandeur 
Le tres humble et tres obdissant 

serviteur 
Baume

A Candie, le 23 Juin 1723.

14.
(Aff. Ert. B‘ 341)

Υπόμνημα συνημμένο στην επιστολή τής 8 Μαρτίου 1725 
τοΰ De Monhenault, προξένου τής Γαλλίας στά Χανιά, πρός ιόν 

υπουργό τών Ναυτικών De Maurepas.

(Χωρίς ημερομηνία)

Mimoire touchant le commerce de Pile de Candie.
Le commerce de cette ile consiste presque tout en huile que 

Pon porte en France, Italie, Angleterre et Turquie. C’est la seu- 
le richesse du royaume et P on peut dire que sans la liberti que
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Ton a cT aclieter cette marchandise et de la porter hors de Γ lie, 
le pays serait absolument mine et le Grand Seigneur aurait de 
la peine a en retirer de quoi fournir aux frais qu’il est oblige 
d’y faire pour Γ entretien des garnisons et des places. C’est la 
seule ressource qui fait subsister tous les habitans, qui sont rui 
nes d’ ailleurs par les tyrannies et les vexations du gouverne- 
ment. On doit done regarder P huile comme la base et Punique 
objet du commerce du royaume.

On ne peut fixer au juste la quantite qui se recueille par la 
variation qu il y a dans les recoltes qui sont tantot bonnes et tan- 
tot mauvaises; dans certaines annees la recolte a ete de cinq a 
six cent mille mistaches, tandis qu’en d’autres a peine a-t-elle 
monte a deux cent mille mistaches, mais en supputant annee com
mune cela ira a trois cent mille mistaches Pune portant P autre 
ce qui revient a 54545 millerolles de Marseille.

A’ P egard des levees qui s’en font, elles sont plus ou moins 
fortes a mesure du besoin que P on en a en chretiente, ce qui 
en fait si fort varier le prix qu’ il change jusqu’ a quinze et 
vingt fois dans une seule annee.

On compte que les frangais en embarquent annee commune 
dans toute P dtendue du royaume environ deux cent mille mi
staches, dont on en einbarque cent cinquante mille a la Canee et 
le reste dans les autres ports de P lie.

La plus grande partie est portee a Marseille et le reste en 
Italie.

Comme les huiles de ce pays sont tres grasses et fortes, elles 
ne servent en Chretiente qu’ aux fabriques de savon et aux 
manufactures de draps.

On tire aussi de ce pays de la soie, de la cire, du savon et 
du fromage, quelque peu de laine et du safran.

La plus grande partie de la soie se fait aux environs de 
Rettimo; il s’y en faisait, il y a quelques annees, cinq a six mil
le oques; mais depuis cinq a six ans, il ne s’ y en fait plus que 
1500 a deux mille oques, ce qui vient ou de la negligence des 
habitants ou,ce qui est plus vraisemblable. de la durete du gou- 
vernement qui est cause que les habitants abandonnent leurs 
biens et les laissent perir ne pouvant subvenir aux frais qu’ ij 
faut faire et aux avanies; cela est general dans P lie.

La plus grande partie de la cire se fait a Candie ou P on 
P apporte des environs e de Girapetra, Scytia et Mirabeau;

362 Κ. Γ. Κωνσταντινίδη
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on en peut tirer annee commune pour France environ dix mille 
oques.

On compte que nos frangais chargent en cette lie toutes les 
annees environ mille quintaux de fromage sans compter ce que 
les capitaines et patrons en embarquent pour leurs provisions 
et pour leurs compte propre; mais il est rare que cela soit ma- 
nifeste, comme c’ est une denree extremement proliibee on ne Γ 
embarque qu’ en secret.

Pour le savon on en embarque de fort petites parties, encore 
est ce pour le porter en Italie; cela peut aller de cinq a six cent 
quintaux par an.

Tout le commerce que les frangais font dans Γ ile va bien 
a trois cent mille piastres par an ; c’ est ce qu’ on ne peut gue- 
re reconnaitre par les etats que Ton dresse annuellement dans 
les echelles de la Canee et de Candie, parceque les marchan- 
dises qui y sont mentionnees n’ y sont evaluees que sur le prix 
du /premier achat et encore le plus modique, sans y compter les 
droits du bedeat et les frais qui sont considerables. Par exemple 
il s’ est charge a la Canee en 1724 137,298 mistaches d’ huile ; 
elle n’ est estimee dans 1’ etat que 38 paras le mistache, ce qui 
monte a 130.433 piastres, a quoi ajoutant le droit du bedeat qui 
s’est paye pendant le cours de cette annee sur le pied de dix 
sept paras par mistaches il s’en suit que Phuile a coute 185.867 
piastres, a quoi il faut encore ajouter les frais, la douanede 3°/o. 
la censerie et le droit du marchand, sans compter ce qu’ on em
barque de contrebande, ce qui n’est jamais declare et j’ai appris 
que Γ on en avait embarque de contrebande quelques fois jusqu’ 
a deux mille mistaches sur un seul batiment.

Pour ce qui est du commerce d’ entree, ce n5 est pas la pei
ne d’ en parler par rapport au peu de marchandise que P on y 
apporte, soit du cru du royaume, soit des lies frangaises de 
P Amerique, soit des pays etrangers; a peine peut on consom- 
mer dans toute P ile quinze balles de drap de France, dont les 
deux tiers sont de londrins seconds et P autre tiers de londre 
large, encore la plus grande partie des premiers se consom
me -1 - elle dans les maisons du serasker de Candie et des pa
chas de la Canee et de Rettimo; les habitants du pays sont mi- 
serables et n’ usent guere de draps. Ce qui est cause qu’ il ne 
s’ en fait qu’ une fort petite consommation sur le pays. On 
doit dire la meme chose de toutes les autres marchandises que
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Γ on pourrait y apporter de Chretiente, de sorte que pour subve- 
nir au commerce de sortie on apporte des piastres, des pistoles 
d’ Espagne et des sequins de Venise; mais la plus grande par- 
tie des fonds sont apportes d’ Alexandrie en sequins zingirlis ou 
en paras blancs.ou en remises sur Constantinople et sur Smyrne.

II n’ y a qu’ a la Canee ou il y ait des etablissements de 
marcliands frangais. Ά Candie il n’ y en a aucun a P exception 
du chancelier, et a Rettimo trois, mais ui les uns ni les autres ne 
sont que les facteurs et les commis des negociants etablis a la 
Canee, de sorte que P on peut dire que P echelle de la Canee 
est la seule qu’ il y ait dans Γ lie.

Il y a en cette ville dix maisons de marchand, parmi lesquels 
il n’ y en a que quatre ou cinq qui fassent tout le negoce; il y 
en a quelques uns qui ne font rien absolument, et d’ autres tres 
peu de chose. Quelques uns ont des fonds dont ils se servent 
pour faire des avances aux gens de la campagne, dont ils ache- 
tent ainsi P huile a des prix modiques, et qu’ ils revendent en’ 
suite avantageusement a ceux qui ont de batiments a leurs adres- 
ses; mais ce negoce n’ est pas sans risque.

Ees principaux ports de Pile sont la Canee, la Sude, Rettimo, 
Mirabeau dans le golfe de Spinalonga, Candie, Scytia et Girapetra.

Le port de la Canee peut contenir trente ou quarante ba
timents de grandeur moyenne, depuis les tartanes jusqu’ aux 
vaisseaux de quatre et cinq mille quintaux; P entree en est 
fort etroite et la mer y brise fort par les vents de nord - est, 
nord et nord - ouest qui en sont les traversiers, et quj 
en rendent P entree dangereuse. Ce port se comble de jour 
en jour, et par ces memes vents qui y charient beaucoup de 
sable et par les ordures et les immondices de la ville qui y 
sont entrainees par les pluies; a quoi il serait aise de τεπιέ- 
dier si, comme on le pratique en Cretiente, les turcs le faisaient 
soigneusement curer; en effet il y a des fonds destines a cet usa
ge, mais les commandants les detournent a leur profit.

Il y aborde ou a la culate de la Sude cent jusqu’ a cent cin- 
quante batiments frangais par an, sans compter ceux qui rela- 
chent en ce dernier endroit ou par le mauvais temps ou pour 
faire des provisions; le tiers de ces batiments charge pour Fran
ce et le reste pour la caravane.

Le port de la Sude est le plus grand, le meilleur et le plus 
sur qu’ il y ait peut etre dans tout le Levant.
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Comme il se recueille une grande quantite d’ huile a Ret
timo, nos negociants y en font acheter des parties considera
bles qu’ ils font transporter par les bateaux du pays a la culate 
de la Sude, ou nos batiments vont les charger, ne pouvant abor- 
der, surtout en hiver, a Rettimo, dont le port est entierement 
comble.

Celui de Mirabeau est ban, mais il y a peu de negoce; celui 
de Candie est a moitie comble, et il n’ y aborde guere que trois 
ou quatre batiments frangais par an pour y charger pour Chre- 
tiente; mais il y va beaucoup de caravaneurs; tous les autres 
ports ne sont bons qu5 en ete.

1/ huile etait ci - devant une marchandise de contrebande; 
cependant on en chargait autant et avec presqu’ autant de li- 
berte que Γ on fait aujourd’hui au moyen des presents que l’on 
faisait aux puissances du pays; la Porte ayant reconnu P uti- 
lite qu’elle pouvait retirer en laissant ce negoce libre, et P im- 
possibilite qu’ il y avait d’ en empecher le cours, et pressee d’ 
ailleurs par les instances des gens du pays, a accorde la libre 
sortie de cette marchandise au moyen d’ une imposition qu’elle 
fit en 1721 d’ un droit que s’ appelle bedeat, qui a ete pen
dant quatre annees consecutives de deux paras P oque, ce qui 
revient a dix sept paras par mistache; presentement ce droit est 
modere a un para et un aspre par oque ou onze paras et un 
tiers par mistache.

Re mistache de la Canee est une mesure qui contient 
huit oques et demi, et meme huit oques deux cent septante 
dragmes.

R’ oque pese 400 dragmes el fait trois livres une once poids 
de Marseille.

A' Rettimo le mistache pese dix oques.
A' Candie, Mirabeau, Scytia et Girapetra 1’ huile se vend a 

poids et non a mesure.
Cinq mistaches et demi font la millerolle de Marseille.
Re quintal du pays est de quarante quatre oques. Ra soie, 

la cire, le savon et les autres marchandises se vendent a oque 
ou a quintal.

Re quintal est de 44 oques (sic).
A' la Canee le 8e Mars 1725

De Monhenault
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ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ 
ΠΟΙΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ

Τό ποίημα τούτο τοΰ Μάρκου Μουσουρου 1 είναι εν άξιολογώτα- 
τον ποιητικόν δημιούργημα, τό όποιον έσχε την τύχην πλείστων δσων 
έργων τής λογίας βυζαντινής καί μεταβυζαντινής παραδόσεως τοΰ πε
ζού καί τού έμμετρου λόγου, άτινα έμειναν επί πολύ εν απορία μελέ
της διά την περί την γλώσσαν εμπάθειαν τής Νεοελληνικής Φιλολο
γίας. Δηλαδή τιθέμενου πρώτου τοΰ γλωσσικού ενδιαφέροντος εις την 
μελέτην των κειμένων δεν ήτο δυνατόν να μελετηθούν, ως έδει, κείμε
να αρχαιοπρεπή μη παρουσιάζοντα τοιοΰτον ενδιαφέρον, ένφ άντιθέ- 
τως ηύνοήθησαν κείμενα δημώδη δλιγώτερον σημαντικά πλείστων λο- 
γιωτέρων 2, έφ3 δσον ή λογοτεχνική αξία δεν καθορίζεται υπό τής γλώσ- 
σης, άλλ3 ΰπ3 αυτού τού καλλιτεχνικού ποιοΰ τοΰ έργου. "Εν έκ των 
αναμφισβήτητου αξίας έργων τού ις-' αίώνος, άτινα έξεφράσθησαν διά 
τής αρχαίας γλώσσης, είναι ή ενταύθα έξεταζομένη ποιητική σύνθεσις.

'Ιστορία τού ,ποιήματος. Τό ποίημα εις τον Πλάτωνα τού 
Μάρκου Μουσουρου έγράφη κατά τον Ίόβιον3 ευθύς μετά τό 1510 * 57

‘(Στοιχειώδης περί Μουσουρου (1470;- 1517) βιβλιογρα 
φ ί α. Ρ. Iovii, Elogia virorum litteris illustrium (Βασιλεία, 1575), σελ.
57 - 58.—Τ h e ο d. Ducas, Travels in various countries in Europe, (έκ- 
δοΟέν ύπό Charles Mills, Λονδϊνον, 1822), χόμ. I, σελ. 12 - 14. —Nic· 
Komneni Papadopoli, Historia Gymnasii Patavini (Βενετία, 1726)’ 
τόμ. II, σελ. 294 - 295. — Christiani Boerneri, De doctis homini- 
bus Graecis...in Italia... (Λειψία, 1750), σελ. 219 - 232. — Rad. M e n g e, 
Πραγματεία περί ΜουσοΟρου, έν αρχή τοΰ ε’ τόμου τοΰ Ησυχίου, τής έκδόσεως 
Schmidt, Ίένα, 1868. A mb r ο is e-F i r m i n Didot, Aide Manuce 
et P Hellenisme a Venise (Παρίσιοι, 1875), σελ. 460 - 464. — ilrnile L e- 
grand, Bibliographic Hellenique, τόμ. I διά τούς ιε’ - ις-' αιών., σελ. 
CVIII - CXXIV. — Η. Pernot, Etudes de Eitterature grecque moderne 
(Παρίσιοι, 1916), σελ. 142 - 164. — N. B. Τωμαδάκη, Εισαγωγή εις τήν 
Βυζαντινήν Φιλολογίαν, Α', 1952,σελ. 39 - 40. —Ή λία Βουτιερίδη, Ίστο. 
ρία'τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Άθήναι, 1924), σελ. 270 - 287.—Ίο. Κ α. 
λιτσουνάκι, "Αρθρον έν τφ Έγκυκλ. Λεξ. «Ήλιου», τόμφ 13, 1953, σ. 
848 - 849, περί τοΰ Μουσοόρου, δπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία.

’) "Οσα φρονεί περί τού ζητήματος ό ήμέτερος καθηγητής κ, Ν Τιο μα. 
δ ά κ η ς, έν σελ. 24 τής «Εισαγωγής εις τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν».

*) Πρβλ. Iovii, Elogia..., σελ. 57·
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(οπωσδήποτε εν Βενετία). Ό Διονύσιος Θερειανός 4 δμως δεν συμφω
νεί υποστηρίζουν, δτι τό ποίημα έγράφη πατά τά μέσα καί τέλη Αύ
γουστου τοΰ 1513, ΐνα προτεθή τής εκδόσεως τοΰ Πλάτωνος, γενομέ- 
νης κατά Σεπτέμβριον τοΰ αΰτοΰ έτους, προς έπίρρωσιν τοΰ παπικοΰ 
βουλεύματος διά την ΐδρυσιν τής Ελληνικής Σχολής τής Ρώμης, ανα
κοινωθέντος τφ Μουσοΰρφ δι5 επιστολής5 τοΰ Λέοντος I’, φεροΰσης 
ημερομηνίαν 6ην Αύγουστου 1513 καί καλοτ'σης αυτόν εις συνεργα- 
σ'αν διά την σχολήν ταύτην. Ή γνώμη αυτή φαίνεται ήμϊν πάνυ α
πίθανος διά τόν ελάχιστον χρόνον, δστις έμεσολάβησε μεταξύ τής επι
στολής καί τής εκδόσεως, Ουχί αρκετόν διά την σύνθεσιν τοΰ εκ δια- 
κοσίων στίχων τουτου καί δζοντος έλλυχνίων ποιήματος. Ουδ’ εξ άλ
λου τό κύριον θέμα τοΰ ποιήματος είναι ή προτροπή διά τήν ΐδρυσιν 
τής σχολής (πρβλ. κατωτέρω). Τέλος μή άρνουμενοι ότι πράγματι ό 
Μουσοΰρος φροντίζει εν τφ ποιήματι καί διά τήν έπίρρωσιν τής πα 
πικής ιδέας, θεωροΰμεν άσφαλές δτι τής ιδέας ταΰτης οΰσης αρκετά 
παλαιοτέρας δεν έχρειάσθη ό Μουσοΰρος νά πληροφορηθή περί αυτής 
διά τής επιστολής. Επομένως ό χρόνος τής συγγραφής τοΰ ποιήματος 
πρέπει νά τοποθετηθή άνευ περιορισμοΰ εντός τοΰ 1513 ή καί τοΰ 1512.· 

Τό πρώτον έτυπώθη6 * * τοΰτο έν αρχή τής τών 'Απάντων τοΰ Πλά

4) "Ορα Δ. Θερειανοϋ, ’Αδαμάντιος Κοραής (Τεργέστη, 1889), τόμ. Α’
σελ. 20. ’Επίσης ό Θερειανός νομίζει, δτι διά τόν αυτόν λόγον άφιερώθη καί 
όλος ό τόμος τφ Λέοντι.

6) Πρβλ. καί Ίωάννην Καλιτσουνάκιν έν «Άθηνά» 1914, τόμ. 26, 
σελ. 84: «Ό Ματθαίος Δεβαρής καί τό έν Ρώμη ‘Ελληνικόν Γυμνάσιον», όπου 
και πολλαί περί τοΰ Μουσούρου πληροφορίαι.

*) Ό R. Μ e n g e έν σελ. 50 τοΰ ε’ τόμου τοΰ Ησυχίου τοΰ Schmidt 
αναγράφει τά έξης: «’Εάν δ Montfaucon βέβαιοι δτι συνήντησε τό αρχέτυ
πον τούτου, δέν είναι αρκετά σαφές ώς λέγεται. Διότι λέγει ό σοφός έκεΐνος 
άνήρ έν bibl. bibl. mscr. novae, tom. I, p. 315a : «Asservatur in bibl. Eau- 
rentiana Medicaea: in pluteo XXXVI codex XXXV, quo continentur (et 
alii libri et) Marci Musuri in libros Platonis elegiacon carmen, quod ver- 
tit Zenobius Acciaiolus (et hoc puto Archelypum) scriptum alia manu 
cum multis rasuris». Δέν δύναμαι δέ νά διακρίνω, εις ποιον έκ τών δύο πρέ
πει νά άναφερθοΰν αί λέξεις έν παρενθέσει τοΰ Montfaucon, είς μόνην τήν 
μετάφρασιν ή προσέτι εις τό ελληνικόν ποίημα».

’Εκτός τοΰ δτι καί ελληνικού χειρογράφου ΰπαρξις οΰδεμίαν ή μικράν δύ- 
ναται νά έχη φιλολογικήν αξίαν, έφ’ δσον τό ποίημα έξεδόΰη τύποις υπό τοΰ 
ίδιου τοΰ ποιητοΰ, νομίζομεν σχεδόν βεβαίαν τήν ύπόθεσιν τοΰ Menge, δτι 
πρόκειται περί τοΰ χειρογράφου τής μεταφράσεως, ή οποία έποιήθη πρός χά- 
ριν τοΰ Λέοντος τοΰ I’, ώς ό ίδιος Menge αναγράφει περαιτέρω, δστις δέν 
έγνώριζεν έπαρκώς τήν Ελληνικήν διά νά άναγινώσκη τήν αΰτφ άφιερωϋεϊσαν 
ΰπό τοΰ Μουσούρου φδήν. Τήν ύπόθεσιν ένισχύει καί ή χρονική άπόστασις
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τωνος έκδόσεως principis 7 τοϋ ’Άλδου, εν Βενετία τφ 1513 (χωρίς τί
τλον). Λόγφ τοϋ περί τον Πλάτωνα και την φιλοσοφίαν πάθους τής 
εποχής πρέπει να ύποθέσωμεν, δτι τό ποίημα κυκλοφορήσαν μετά τοϋ 
Πλάτωνος άνεγνώσθη εύρϋτατα άρκουσης τής μεγάλης φήμης τοϋ Μου- 
σουρου*'διά την τελειότητά του δε από γλωσσικής, την εν πολλοΐς 
αρτιότητα από μετρικής πλευράς κα'ι την αξίαν του από καλολογικής 
ϊπέδρασε τεραστίως εις την μιμητικήν εκείνην ποίησιν τής εποχής, η τις 
βεβαίως δεν αποτελεί την «νεοελληνικήν συνθεσιν» 9, δμως έδωκε ποι
ητικά αληθώς δείγματα, ως ή Ινταϋθα εξεταζόμενη φδή, παρά τό ξη
ρόν των θεμάτων της και τό άρχαιόγλωσσον τής εκφράσεως.

Άναφέρομεν ενταύθα τρία ποιήματα ολίγον μεταγενέστερα τοϋ 
Μουσουρου, άτινα φέρουν καταφανείς επιδράσεις τοϋ ποιήματος 
εις τον Πλάταινα. Πρώτον τό μετά τριακονταετίαν έν Βενετίρ έκδοθέν 
ελεγειακόν ποίημα τοϋ διαπρεπούς ελληνιστοΰ ’Αντωνίου Έπάρχου 10 * 
τοϋ Κερκυραίου «εις τής Ελλάδος καταστροφήν θρήνος» “. Τό ποίη
μα άποτελουμενον εκ 206 στίχων έχει τό αυτό περίπου θέμα μετά τοϋ 
ποιήματος εϊς τόν Πλάτωνα (βλ. κατωτέρω). Ό ποιητής δηλαδή κα
τόπιν τοϋ «θρήνου εις τής Ελλάδος καταστροφήν» καλεΐ τούς χρι

μεταξΐι τής συντελέσεως τής μειαφράσεως (περί ιό 1520) καί τής έκδόσεως αυ
τής (τφ 1626).

’) Περί τής έκδόσεως ταύτης δρα Tegrand, Bibl. Hellen., τόμ. I, 
σελ. 100 - 112.

*) Ό Λ η μ. Δούκας εν τφ προλόγιρ τοΰ β' τόμου τών «Ελλήνων ρητό
ρων», (έκδοσις "Αλδου, Βενετία, 1509), γράφει·: «Πανταχόθεν όρμώμενοι τρέχου- 
σιν εΰθϋ Παταβίου συνεσόμενοι τφ Μουσούριρ, τής Μουσούρου παιδείας άπο- 
λαύσοντες. Μακάριοι οίς τοιούτιρ χρήσθαι καθηγεμόνι παρέσχεν ή τύχη!». Και 
ό'ΑλδοςΜανούτιος έντφ προλόγιρ τής έκδόσεως: «Ελλήνων ρητόρων 
λόγοι», γενομένης ιφ 1513 γράφει : «...Αϋτη ή αγάπη ιών γραμμάτων, ήτις έχει 
κάμει τήν Βενετίαν άλλας ’Αθήνας, δπου δλοι τρέχουν, διά ν’ ακούσουν τόν 
Μάρ. Μουσοΰρον τόν σοφώτερον άνδρα τοΰ αίώνος...».

“) Ό χαρακτηρισμός τοϋ Θ. Δούκα. Πρβλ. «Travels...» τόμ. I, οελ. 
12, στ. 24 - 25.

10) Περί αύτοϋ ό Legranc^vB. Η., τόμ. I, σελ. CCX - CCXXVII 
καί ό Κ. Σάθας έν τή «Νεοελληνική Φιλολογία», σελ. 160 - 168. Πρβλ. καί 
Μ ι χ. Ά. Μουστοξύδου, Άντ. Έπαρχος, έν «Πανδώρρ» (L867 - 8), τόμ. 1Ζ 
καί ΙΗ', φυλλάδια 407, 409, 410, 412.

71) Ό τίτλος τής έκδόσεως ταύτης τοϋ Έπάρχου έχει ούτως : «’Αντωνίου 
Έπάρχου τοΰ Κερκυραίου εις τής 'Ελλάδος καταστροφήν θρήνος. Τοϋ αΰτοΰ 
έπιστολαί τινες πρός ομόνοιαν συντείνουσαι τών Χριστιανών πολιτείας». Έν 
Βενετία, 1544. — Περί τής έκδόσεως ό L,egrand, ένθ. άν., σελ. 259 - 262. 
Τό ποίημα άνετύπωσεν ό 2 ά θ α ς, ένθ. άν., σελ. 163 - 168, καί ό Μούστο. 
| ύ δ η ς, έν «Πανδώρρ» ΙΗ'(1867 - 68), σελ. 37 - 38.
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στιανικούς λαούς νά είρηνεύσουν 12 13 14 καί κατόπιν νά σπεύσουν εις βοή
θειαν τής υποδουλωθείσης Ελλάδος. Βεβαίως δεν απευθύνεται προς 
τόν Πάπαν, ως δ Μουσοϋρος, αλλά προς τά έθνη αυτά επικαλούμενος 
ενίοτε καί τόν Δία ! Ή έπίδρασις όμως δεν υπάρχει μόνον εις τό θέ
μα, αλλά καί εις την γλώσσαν, την εκφρασιν καί εις τόν αριθμόν των 
στίχων ίσως. Αυτούσιοι στίχοι δεν ήτο δυνατόν νά μεταφερθοΰν, έφ’ 
όσον τό ποίημα τοΰ Μουσούρου άνεχινώσκετο ακόμη, υπάρχει όμως, 
ως καί παρά τφ Μουσούρφ (στ. 107 - 124), ή άπαρίθμησις των λιτών:

145 "Οσσα μλν Αύσονίων άρειμανέων έίλνεα άνδρών, 
δσσα δε Γερμανών, δασα τε Παιονίων, 

φυλά ιε Κελτών ήδ’ εΓ Ίβήρων βόακετ’ επ’ αίαν...
Ό στίχος 91 τοΰ Μουσούρου γίνεται :
155 Παΰαον δ’ έπισταμένως άμφοΐν μέγα νεΤκος άνάκτοιν, 

καί τό μουσούρειον: «ευθύς ες ’Ελλήσποντον όρμάοΰων» (στ. 125) γί
νεται :

175 ’Ιατρός όδόν δεικνύει και πλοϋν πόντον εφ’ "Ελλης.

Τό ποίημα όμως τοΰ Έπάρχου ούδεμίαν επιδέχεται σύγκρισιν προς 
τό τοΰ Μουσούρου. Ό «Θρήνος» είναι στιχούργημα σκληρόν καί ά- 
καμπτον κατά την γλώσσαν, ήτις πολλάκις αδυνατεί νά άρμοση εις τά 
μέτρα, στομφώδες καί λίαν αμουσον κατά τό ύφος, ούδέν έχον τής χά- 
ριτος καί τής άνέσεως τοΰ ποιήματος εις τόν Πλάτωνα Προκειμένου 
δε περί τών τοιούτων στιχουργημάτων τής εποχής εκείνης εις άρχαίαν 
Ελληνικήν ή Λατινικήν συντεταγμένων δρθώς έλέχθη, ότι «έχουν μι
κρόν εσωτερικήν αξίαν ή ανύπαρκτον τυιαύτην» 1J, ουδόλως εύσταθεΐ 
όμως άναφερομένη εις τό ποίημα τοΰ Μουσούρου ή κρίσις αΰτη.

Έν συνεχείς άναφέρομεν τό έξ είκοσι στίχων επίγραμμα τοΰ Μ ιτ- 
θαίου Δεβαρή 15 * * «Πίφ τετάρτιρ άκριρ άρχιερεΐ», ευρισκόμενον συν ίκα-

,2) Βλ. κατωτέρω Σημειώσεις, στ. 83.
131 Καί τών συγχρόνων αί κρίσεις οΰχί εύνοϊκαί’ ό Άλέξ. Νερούλης 

εις επιστολήν πρός τόν Άνδρ. Τελούνταν γράφει: «Δικαίως δέ άμφω έδησας,
συγκρΐναι βουλόμενος τόν πυράν τή μελίνη' έπήλθέ μοι τότε γελάσαι, νή τόν 
φίλιον, καί, νή Δία, πλατύν κεκίνηχα τόν γέλωτα τόν άθρηνον θρήνον έωρα 
κώς»' καί ό Μελάγχθων εις επιστολήν πρός τόν ’Ιωακείμ Καμεράριον ονομάζει 
τούς στίχους τούτους «confragosos et jejunos». Άμφότεραι αί έπιστολαί παρά 
Legrand, Β. Η., τόμ. I, σελ. 262.

14) Πρβλ. Edinburgh review for Oct. 1805.. Jan. 1806 (printed in Lon
don, 1806), σ. 346.

15) Περί τοΰ άνδρός ό Legrand, Β.Η., τόμ. I, σελ. CXCV - CXCVIII
καί ό Καλιτσουνάκι:, Ματθαίος Δεβαρής. ., «Άθηνά» ΚΤ’. Πρβλ. καί Σάθαν 
έν Νεοελ. Φιλ., σελ. 158 - 160.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 24
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νοΐς έτι επιγράμμασι τοϋ ιδίου εν αρχή τής συγγρί-αρής αυτού «De 
Graecae Linguae particulis» 1β.

Ενταύθα ό Δεβαρής επικαλείται τον Πάπαν, ως ακριβώς ό Μου- 
σοϋρος, νά βοηθήση είς την ελευθερίαν τής Ελλάδος. Έκτος τοϋ θέ
ματος, τό όποιον είναι ακριβώς τό αυτό, υπάρχουν και γλωσσικά! επι
δράσεις. Παράλληλοι στίχοι είναι ό 132 προς τον τοΰ Δεβαρή :

4 αΐαη (θείςι) τό Γραικών πολλά πέπονϋε γένος.

Προς τό χωρίον 153 - 154 :

9 Και σοφίης σννάγων καλά λείψανα δσαα ποέλ’ 'Ελλάς 
........................... καρποφόρησε ...........................

Τό χωρίον 175 - 176 τοϋ Μουσοΰρου γίνεται :

19 Σόν τε κλέος περίπυστον ές ουρανόν άστερόεντα 
ηξει, καί γαίης τέρματα και πελάγους.

Τό επίγραμμα τούτο τοσαΰτην φέρει έπίδρασιν έκ τοϋ ποιήματος 
είς τον Πλάτωνα, ώστε ομοιάζει ως περίληψις αϋτοΰ από τοϋ στίχου 
81 και εξής.

Άναφέρομεν ακόμη ενταύθα 17 τούς Ίωάννου τοΰ Μινδονίου τοϋ 
Χίου 18 είκοσι τέσσαρας στίχους άφιερωτικούς «τω άγιωτάτφ άρχιερεΐ 
Κων)πόλεως κυρίω Διονναίω» ευρισκομένους έν αρχή Μηναίου τοϋ 
’Ιουνίου 19.

Έν τοΐς στίχοις τούτοις υπάρχει αυτούσιος ό στίχος 58 τοϋ Μου- 
σούρου καί εις όμοίαν ακριβώς ευκαιρίαν είρημίνος. ’Αποδίδεται δη
λονότι ό στίχος ούτος υπό τοΰ Μουσοΰρου είς τον διδάσκαλόν του Τ- 
ωάννην Λάσκαριν (ό λόγος έν ταΐς Σημειώσεσιν), δν έφίλει ό Πάπας 
Λέων, ωσαύτως δε αποδίδεται και υπό τοΰ Μινδονίου είς τον διδά

Ιβ) MATTHAEH DEVARTI, Liber de Graecae Linguae particulis, 
παρά Φραγκίσκφ Zannetto, Ρώμη, 1588 Έν αρχή τής έκδόσεως ταύτης εΰρί- 
σκονται 21 ελληνικά επιγράμματα τοϋ Δεβαρή. — Περί τής έκδ. ό Legrand, 
Β.Η., τ. II, σελ. 52 60.

1Τ) Επιφυλασσόμενοι νά περιλάβωμεν εύρύτερον περί τών επιδράσεων τοϋ 
Μουσοΰρου είς τήν ποίησιν τής εποχής του έν συνθετική μελέτη περί τής ποιή· 
σεως τών χρόνων εκείνων.

,s) "Ορα όσα γράφει περί τοΰ άνδρός ό Legrand, Β. Η., τόμ. II, σελ. 
180 καί Σ ά & α ς, Ν. Φιλ., σελ. 201.

19) <ΑΙ άνήκονααι Άκολου&ίαι τφ Ίουτίφ μηνί», δαπάναις Άνδρέα Σπι- 
νέλλου, έπιμελΑςι δέ Γρηγορίου τού Μαλαξοΰ, Βενετία, 1558. Τό επίγραμμα είς 
τήν σελίδα ο'τοΰ 2ου φύλλου. — ΙΙερί τής έκδόσεως βλ. Legrand, Β.Η.ι 
τομ. II, σελ. 186 - 187, όστις καί άνατυποΐ τό έπίγραμμα έν σελ. 187.
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σκαλόν του Έρμόδωρον Λήσταρχον 20, ον έφίλει 6 Πατριάρχης Διονύ
σιος. Το χωρίον παρά Μινδονίιρ έχει ουτω :

11 ......................................... ’ Ερμεοδώρον
Άτΰίδος η Σπάρτης εΐκελον ήΐλΐϋέοις

14 Μουσών ελλαδικών χ’ εσπεριών 21 τρόφιμον.

Τό ποίημα τοΰ Μουσοΰρου άνετυπώθη όμοϋ μετά τοΰ Πλάτωνος 
εις έκδοσιν 22 τοΰτου εν Βασιλεία τφ 1556· Έκτοτε έπαυσεν άνατυ- 
ποΰμενον εις τάς μεταγενεστέρας εκδόσεις τοΰ Πλάτωνος λησμονηθέν, 
(ώς τοΰ lob. Serrani, τοΰ Hen. Stephani, τοΰ I. Cornarrii), έτυπώ- 
θη δ5 αΰθις τφ 1626 εν Άμστελοδάμφ υπό Philippi Muncheri εις 
ίδιον τεΰχος και υπό τον τίτλον : «Marci Musuri Cretensis carmen 
admirandum in Platonem una cum versione Latina et Zenobii 
Acciaioli23 metaphrasi poetica» 24. Βλέπομεν λοιπόν, on το ποίημα 
ε’ις τοσοϋτον εκτιμηθέν έτυχε και συγχρόνου λατινικής μεταφράσεως 
εις Ισαρίθμους στίχους’ άργότερον άπαντώμεν μεταφρασμένους τους 
στίχους τοΰ Μουσοόρου και αγγλιστί υπό William Roscoe εν τφ ερ· 
ΥΦ αΰτοΰ τφ έπιγραφομένφ : «The life and Pontificate of Leo X», 
(Αονδΐνον, 1805), καί έν σελ. 241 κ. έ. τοΰ τόμου II25.

Τφ 1763 άνετυπώθη εις Ήτον εν τη «’Απολογία τών Ελλήνων 
κατά τοΰ Henr. Gallyi» υπό Ιο. Foster26. Ό R. Menge μνημονεύει 
έκδοσιν Didot έν Κανταβρηγίμ καί έτέραν εν Παρισίοις κατά τον Gund- 
ling («Historie der Gelehrtheit», μέρος II, § CLIII, σελ. 2052) 
οΰδέν έτερον λέγων περί αυτών27. 'Ο ίδιος άνατυποϊ τό ποίημα εις 
την περί Μουσουρου μελέτην του μετά τής λατινικής μεταφράσεως τοΰ 
Ζηνοβίου Άκιαγιόλι καί υπό τίτλον: carmen Platonis (σελ. 76 - 87). 
Τό αυτό έτος (1868) δ ήμέτερος Σάθας Ιτύπωσε τοΰτο έν τή «Νεο
ελληνική Φιλολογίφ» του (σελ. 85 -90), ενφ ό Ambr. - Firmin Didot

20) Περί τοΰ άνδρός βλ. Κ. Σ ά θ α, Νεοελλ. Φιλολογία, σελ. 143 - 144- 
“Ορα καί «Έλληνιμνήμονα», 1847, σελ. 581 - 617.

21) Γραμματικώς ορθόν θά ήτο χάαπερΐων.
22) Πρβλ. Μ enge έν σελ. 50 τοΰ ε' τόμου τοΰ Ήσυχ. Schmidt·
2S) Περί αΰτοΰ (1461 - 1519) βλ. Th. Ducas, Travels..., τόμ. I, σελ. 

69 - 70 καί A.-F. Didot, Aide Manuce..., σελ. 261.
24) Βλ. R. M e n g e έν Ήσυχίφ Schmidt, τομ. Ε', σελ. 50, καί Σ ά θ α ν, 

ένθ. αν.
25) Κρίσις περί τοΰ βιβλίου έν «Edinburgh Review», ένθ. άν.
") Πρβλ. Μ e n g e ενθ.άν, καί Antoine-Auguste Renouard, 

Annales de P imprimerie des Aides (Παρίσιοι, 1831), οελ. 62.
2I) ’Ένθ. άν.
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περιέλαβεν επίσης τό ποίημα εν τφ βιβλίιρ του «Aide Manuce...» 
(σελ. 491 - 498). Έσχατη άνατύπωσις εγένετο υπό Emile Degrand 
εν «Bibliographie Hellenique», τόμ. I, σελ. (106- 112).

Πασαι αί ανατυπώσεις αύται έγένοντο όίνευ ικανής προσοχής, πα- 
ρατασσόμεναι συνήθως εις βιογραφίας περί τοΰ Μουσουρου, οί δέ ά- 
νατυποΰντες έκάστοτε δεν άπέβλεψαν σχεδόν ποτέ εις τό ποίημα αυτό 
καθ’ αυτό παρατάσσοντες τοΰτο ως δείγμα τής ποιητικής αξίας τοΰ 
Μουσουρου, περί ής πολύς ό λόγος. Ούτω τό ποίημα τυχόν ικανών 
ούχι χάριν έαυτοΰ καί ά'νευ κριτικής ανατυπώσεων πολλάκις βριθου- 
σών άντιγραφικών σφαλμάτων ουδέποτε εμελητήθη ή εσχολιάσθη, 
πλήν υπό τοΰ Φοστέρου, ώς παραδίδεται28, οΰτινος έξ άλλου τό βι- 
βλίον είναι δυσεύρετον ή ανύπαρκτον εν Έλλάδι.

Ή παρούσα εκδοσις εγένετο κριτικώς επί τή βάσει τής έκδόσεως 
principis τού 1513 καί τών μεταγενεστέρων ανατυπώσεων τοΰ Ra- 
dulfi Menge 29, Κων)νου Σάθα, A.-F. Didot καί l^mile Degrand, εξ 
ών πιστοτέρα τού Menge καί τελειοτέρα τού Degrand.

’Ολίγα τινά περί τού ποιήματος. Οί άσχοληθέντες εκά
στοτε μέ τό ποίημα δεν συμφωνούν εις τον χαρακτηρισμόν τού είδους 
αυτού. Οί πλεϊστοι εκάλεσαν τοΰτο ποίημα απλώς, άλλος έλεγείαν 30 
καί άλλος φδήν31. Καί από άπόψεως μετρικής θεωρούμενου είναι βε
βαίως ελεγεία, άλλ’ από άπόψεως περιεχομένου εις ούδέν τής αρχαίας 
ποιήσεως είδος αρμόζει. Εντεύθεν αιτιολογείται καί ή ασυμφωνία πε
ρί την ονομασίαν. Ό ποιητής αυτός ουδέ τίτλον καν θέτει εις τό ποί
ημά του.

Πράγματι τό ποίημα δεν δύναται νά χαρακτηρισθή κατά τά είδη 
τής κλασσικής αρχαίας ποιήσεως* 80 81», διότι γλωσσικώς μεν ανήκει εις αύ-

38) Πρβλ. σημείωαιν περί τής έκδόσεως Foster. Άναφέρεται ωσαύτως, δτι 
ό Foster περιέλαβε καί παρατηρήσει; τοΰ Άγγλου Marckland.

39) Έντεΰθεν έλήφθησαν αί διάφοροι γραφαί τοϋ Muticher άναφερόμεναι 
εις τό κριτικόν υπόμνημα.

80) Πρβλ. Boerner, De doctis..... έν σελ. 229.
8|) Ωδήν εκάλεσαν τό ελεγειακόν τοΰτο ποίημα ό Κ ω ν. Σ ά θ α ς, Δ· 

Θερειανός, Ίω. Καλιτσουνάκις καί Ν ι κ. Τ ω μ α δ ά κ η ς. Πρβλ. 
Νεοελλ. Φιλολ., σελ. 85, Ά. Κοραής, τόμ. Α', σελ. 19, 20, Λεξ. «Ήλιου» έν άρ- 
θρφ περί Μουσουρου καί Είσ. εις τήν Βυζ. Φιλολ., σελ. 39.

81α) Θά ήδύνατο ίσως τις νά παρατηρήση γραμματολογικήν τινα σχέσιν τοΰ 
ποιήματος τοΰ Μουσουρου μέ τούς ύμνους τοΰ αλεξανδρινού Καλλίμαχου, έξ ών 
τινες είται συντεθειμένοι εις ελεγειακά δίστιχα, απευθύνονται δμως είς θεούς. 
Ή ευρύτατα έπικρατοΰσα κατά τήν τελευταίαν βυζαντινήν καί κυρίως κατά τήν 
αμέσως μεταβυζαντινήν περίοδον (ιε' - ις·' αιώνα) συνήθεια τών λογιών, νά ά-
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την, ούσιαστικώς δμως ανήκει είς την Ιδιόρρυθμον εκείνην λόγιαν 
ποίησιν τής εποχής του, ήτις μιμείται έπιτυχώς ενίοτε την άρχαίαν κα
τά γλώσσαν και ύφος, ή εκφρασίς της δμως είναι νόθος διά την συ
νήθη άνάμειξιν τής Χριστιανικής Θρησκείας μετά των ολυμπίων 
θεών καί γενικώς τής αρχαίας νοοτροπίας μετά τής χριστιανικής. Τής 
ποιήσεως αυτήςBa, ής έσώθησαν πλεΐστα δσα επιγράμματα και όλιγώ- 
τερα πολύστιχα ποιήματα, το ποίημα τοΰ Μουσούρου είναι τό άριστον 
δημιούργημα κατά την κοινήν ομολογίαν. (Βλ. κατωτέρω είς τάς Κρί
σεις.)

Τό περιεχόμενον τοΰ ποιήματος εν συντόμφ εχει ως ακολούθως.
Ό ποιητής απευθυνόμενος έν αρχή προς τόν Πλάτωνα καλεί αυ

τόν νά κατέλθη «ες γαν λιπών χορόν ούρανιώνων», νά λάβη τό προσ- 
φερόμενον τυπωθέν τεύχος των έργων του, (ενταύθα γίνεται έπαινος 
τοΰ Πλάτωνος καί τής φιλοσοφίας του, στ. 9 - 29), καί νά μεταβή είς 
'Ρώμην, δπου θά συναντήση άνδρτ ούχί διιοιον τφ παλαιφ καί άξίφ 
ύβρεων Διονυσίφ, αλλά «σοφίης τε πρόμον και ποιμένα λαών», «τό 
καλόν έρνος τών Μεδίκων Λέοντα», «άπειρεσίων γαιάων εσσήνα». Εί- 
σελθών δ’ εν τφ άνακτόρφ τοΰ ποντίφηκος πολλούς θά ΐδη ϊδιτούς 
του έραστάς, ους ό «έπιχΰόνιος Ζευς πάντοϋεν μετεπέμιματο». (Γίνεται 
λόγος ενταύθα περί τοΰ Τω. Λασκάρεως καί II. Μπέμπο [πρβλ. Ση
μειώσεις], εξ ου μανθάνομεν δτι ό Μουσοΰρος εσχε διδάσκαλον τόν 
Λάσκαριν [στ. 59 - 64].) Οΰτοι λοιπόν ίδόντες τόν Πλάτωνα θά τόν 
οδηγήσουν προ τοΰ «Πατρός», δστις θά τόν δεχθή άσπασίως. Εκεί
νος δέ θά προσφέρη τφ άρχιεράρχη τό προς αυτόν άφιερωθέν υπό τοΰ 
’Αλδου τεύχος, αντάλλαγμα τοΰ οποίου δεν ζητεί ούτος «χρυσόν τε 
και άργυρον», άλλα τήν κατάπαυσιν τοΰ πολέμου τών Χριστιανώιν, οί 
όποιοι μάχονται «εν Εύγανέαις άρούραις», τής Ειρήνης υπό τοΰ ”Α· 
ρεως φυλακισθείσης «ές πολυβενέλες αντρον». (Πρβλ. Σημειώσεις, στ. 
83.) Κατόπιν ό ποιητής ερχεται είς τό κεντρικόν θέμα, προς χάριν τοΰ 
οποίου άλλωστε εγράφη καί τό ποίημα δλον, δηλαδή υποδεικνύει διά 
τοΰ Πλάτωνος τήν αποστολήν βοήθειας — τής «εμφυλίου χάρμης» 
παυθείσης — είς Ελλάδα προς έλευθέρωσιν αυτής από των Τούρκων, 
οίτινες ετοιμάζονται ήδη νά διαπεράσουν καί είς ’Ιταλίαν. Είς τούς 
επομένους στίχους (107 - 123) γίνεται ή άπαρίθμησις τών χριστιανι
κών λαών καί τών πολεμικών προτερημάτων αυτών, οί οποίοι πρέπει

πευθύνουν πολύστιχα ποιήματα πρός ανθρώπους (καί γεγονότα), πρέπει νά έρ- 
μηνευθή ώς έπίδρασις τοΰ ιδιαίτατα άκμάζοντος συγχρόνου επιγράμματος.

8>) Βλ. καί τό άρθρον τοΰ Ή. Βουτιερίδη έν ΜΕΕ, τόμ. 10, σελ. 
924· 926, Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία.
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νά όρμήσουν «ες ’Ελλήσποντον», προς έλευθέρωσιν τής Κων)λεως και 
σκύλευσιν τοΰ πλούτου τής ’Ασίας. «Και μετ' δλε&ρον δυσσεβέων οϋ- 
οης πανταχον ήρεμίης» θά κατέλθη πάλιν ή Δίκη επί τής γής «μηκέτι 
μηνίονσα βροτοΐς», ένφ ό Λέων θά διαμοιράζη την δικαιοσύνην επί
γης·

Κατόπιν τοΰ πατριωτικού τούτου ονείρου ό ποιητής διά τοΰ Πλά
τωνος πάντοτε προτρέπει τον Πάπαν (ως ήδη ελέχθη) νά προστατεύση 
τά ελληνικά γράμματα και νά Ιδρυση την Ελληνικήν Σχολήν έν Ρώ
μη (στ. 157 - 186).

’Από τοΰ στίχου 187 ό ποιητής λαμβάνει τον λόγον αΰθις κα'ι α
πευθυνόμενος προς τον Πλάτωνα βέβαιοί, δτι ό Λέων σεβασθεις αυ
τόν «ού νηκουστήσει» των εκείνου «ϋπο&ημοσυνών», άφ’ ου άλλως τε 
είναι πάτριον αύτφ έθος νά φιλή τήν ειρήνην.

'Ως ήδη ελέχθη τό κεντρικόν θέμα τοΰ ποιήματος είναι μία υπό- 
δειξις προσέιι δέ μία προτροπή περί βοήθειας τής Ελλάδος καί τών 
ελληνικών γραμμάτων. Παρ’ ό'λον λοιπόν ό'τι έν τφ ποιήματι κατα
φαίνεται ή φιλοπατρία τοΰ άνδρός”3, ή δλη δ’ ύπόθεσις αφορά είς τήν 
Ελλάδα, ό χαρακτήρ τοΰ ποιήματος δεν είναι πατριωτικός, άλλ’ ύπο- 
δεικτικός, συμβουλευτικός.

Έν τή προσπαθείς νά άνιχνεΰσωμεν τήν καλολογικήν αξίαν τής 
συνθέσεως ταύτης έκκινήσαντες έκ τής αρχής, δτι τό θέμα δεν διαδρα
ματίζει πρωτεύοντα ρόλον εις τήν ποίησιν34 (ως καί εις τήν Τέχνην 
καθόλου), δεν δυνάμεθα παρά νά θαυμάσωμεν τήν ποιητικήν αυτήν 
δημιουργίαν. Έν πρώτοις θά καταπλήξη ημάς ή τελεία ά^νεσις τής 
γλώσσης' ούχί οίασδήποτε αρχαίας γλώσσης δρθοεπούσης, άλλ’ αυτής 
τής «επικής» 35,τοΰ χαριεστάτου οργάνου τούτου, δι’ ου έξεφράσθησαν 
τό έπος, ή ελεγεία δ’ έν πολλοΐς καί τό άρχαΐον μέλος. Ένφ δέ γίνε
ται χρήσις καί νεωτέρων λέξεων καί ετέρων υπό τοΰ ποιητοΰ δημιουρ- 
γηθεισών, τό ύφος παραμένει «επικόν». Αυτό τοΰτο τό ύφος μεγάλο · 
πρεπές καί συνάμα χαρίεν είναι ή δευτέρα μεγάλη αρετή τοΰ ποιήμα
τος. Καί τό μέν μεγαλοπρεπές επιτυγχάνεται δι’ εκφράσεων όμηριζου- * *

**) Δ. Θ ε ρ ε ι α ν ό ς έν Ά. Κοραή, τόμ. Α, σελ. 22, γράφει: «Τις δ’ έπε- 
ξερχόμενος ιό έκ 200 στίχων μελιχρόταχον τοΰτο ποίημα δέν διαγινώσκει ευ
θύς τόν γνήσιον ελληνισμόν καί τήν φλογερόν φιλοπατρίαν τοΰ 'Ρεθυμνίου φι
λολόγου».

*4) Πρβλ. σχετικήν γνώμην τοΰ ήμετέρου καθηγητοΰ κ. Ν. Τωμαδάκη 
έν «Εισαγωγή εις τήν Βυζ. Φιλ.», σελ. 125.

8δ) Περί τής «έπικής» ταύτης διαλέκτου ευρύς λόγος έν σελ. 23 - 28 τής 
«Ιστορίας τής άρχαίσς ελληνικής Λογοτεχνίας» τοΰ Gilbert Murray, 
μετάφρ. Σ. Μενάρδου, Άθήναι, 1922.
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σών, ένφ τό χαρίεν δΓ ενός προσωπικού συναισθηματισμού ένθυμί- 
ζοντος εκάστοτε αρχαΐον έλεγειακόν η βυζαντινόν ύμνογράφον. Αυτός 
6 αληθής και προσωπικός λυρισμός 30 είναι εκείνος, δστις προσδίδει 
εις τό ελεγειακόν τούτο ποίημσ την αξίαν, περί ής πολύς δ λόγος, καί 
ανευ τού οποίου θά παρέμενε ξηρά μίμησις εκφραστικών τρόπων ύπη- 
ρετουντων ξηρόν ίίέμα.

Σχετικώς μέ τάς γλοισσικάς επιδράσεις έκ τής αρχαίας γραμματείας 
έχομεν νά ε’ίπωμεν τά εξής' λόγφ τής φυσεως τού θέματος άφ’ ενός * * 
αλλά καί τής μεγαλοφυΐας τού ποιητοΰ άφ’ ετέρου δεν υπάρχουν ξένα 
χωρία εντός τού ποιήματος, ουδέ επαναλήψεις ξένων ιδεών καί τρό
πων έκτος ελάχιστων περιπτώσεων. Αί γλωσσικαί επιδράσεις περιορί
ζονται εις παραθέσεις ουσιαστικών, επιθέτων καί ρημάτων, ως παρά 
τισι των αρχαίων, κυρίως δέ^παρ’ Όμήρφ. Τούτο, γινόμενον σκοπί
μως φυσικά καί καταδείκνυαν την μεγίστην έλληνομάθειαν τοϋ άνδρός, 
σκοπόν έχει νά καταστήση τελειοτέραν τήν άρχαιοπρέπειαν τής γλώσ- 
σης' προσπάθεια δηλονότι, ήν ήμεΐς σήμερον όνομάζομεν μίμησιν κο- 
λαζομένην, τότε όμως άπετέλει σχεδόν τό μέτρον τής αξίας. ’Ασφαλώς 
δέ διά τήν θαυμαστήν αυτήν άρχαιοπρέπειαν τής γλώσσης και ούχί 
διά τήν καλολογικήν του αξίαν ωνομάσθη τό ποίημα υπό τών συγχρό
νων του έφάμιλλον τοΐς άρχαίοις ποιήμασι (ως περαιτέρω αναγράφε
ται εις «τάς περί τού ποιήματος κρίσεις»). Γενικώς περί τών γλωσσι- 
κών επιδράσεων γίνεται λόγος ειδικός έν ταΐς Σημειώσεσι κατωτέρω. 
’Ενταύθα πρέπει νά προστεθή, ότι έκτος τοϋ Όμήρου, έξ οΰ αι πλεΐ- 
σται επιδράσεις, υπάρχουν δμοιαι έκ τοϋ Εύριπίδου, έλάχισται δέ έκ 
τοϋ Ησυχίου καί Άριστοφάνους, συγγραφέων δηλαδή, ους πρώτος ό 
Μουσοϋρος σοφώς έξέδωκεν 8Ι. Περί τών πρωτοτύπων ωσαύτως λέξεων 
καιαδεικνυουσών τό ποιητικόν κυρίως δέ τό δημιουργικόν έν τή μιμή- 
σει τής διανοίας τοϋ Μουσουρου λόγος ειδικός γίνεται εις τάς Σημεία 
ώσεις.

Κρίσεις τ ι ν έ ς περί τοϋ ποιήματος. Τό ποίημα άφ’ 
δτου έκυκλοφόρησεν έσχεν εύρεΐαν διάδοσιν καί έθαυμάσθη λίαν υπό

36) Στίχοι ώς οί 32 - 34, 93 - 98, 117 - 8, 127 - 8, 163 - 4, 189 - 192 κ.τ.λ. 
δέν είναι δυνατόν ή νά θαυμασθουν διά τήν πρωτοτυπίαν καί τόν ποιητικώτα- 
τον τόνον.

*?) «Εύριπίδου Τραχφδίαι έπτακαίδεκα», έν Βενετίςι παρ’ "Αλδφ, 1503. 
Βλ. Teg rand, Bibl. Hellen., τόμ. I, σελ. 79 — «'Ησυχίου Λεξικόν», έκδ· 
"Αλδου έν Βενετίςι, 1514. Βλ. Leg rand, ένθ·. άν., σελ. 122 - 124. — «Άρι 
στοφάνους κωμφδίαι εννέα», εκδ. Άλδου, Βενετία, 1498. Βλ. Legrand, ενΟ·’ 
άν., σελ. 45 - 50. Περί τής έκδ. τοΰ Εύριπίδου βλ. ωσαύτως εις τάς Σημειώ
σεις, στ. 9.
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376 Γ. Μ. Σηφάκη

συγχρόνων και μεταγενεστέρων, πάντων γραψάντων μετά θαυμασμού 
περί αυτού.

'Ο Paulus Iovius πρώτος βιογραφήσας τον Μ. Μουσούρον καί 
πλείστους άλλους λογίους των χρόνων εκείνων λέγει τά έξης : «Κατά 
την κοινήν ομολογίαν δύναται νά συγκριθή κατά την χάριν μέ τά αρ
χαία ποιήματα» Ββ.

Ό Νικόλαος Κομνηνός Παπαδόπουλος ονομάζει τον Μουσούρον 
«ποιητήν σπανίας ευδαιμονίας» Β9.

Ό διάσημος Γάλλος ελληνιστής καί τυπογράφος Ambroise - Fir* 
min Didot γράφει : «Εντός τού ποιήματος τούτου ό Μουσοΰρος εκτυ
λίσσει συγχρόνως τήν υψηλήν ποιητικήν του έμπνευσιν καί τήν βα- 
θεΐάν του γνώσιν τής Ελληνικής .. . τήν δύναμιν τής έκφράσεως τού 
πινδαρικού τρόπου (style), δΓ ου τό ποίημα τούτο ένεψυχώθη» * 40. Ή 
κρίσις αύτη δμως αποτελεί καί τήν άπόδειξιν, ότι ή ελεγεία τού Μου- 
σούρου δεν έμελετήθη έπιμελώς ούδ’ ύπ’ αυτού τού Διδότου, ό'στις 
σπουδαίαν περί τού άνδρός καθόλου εργασίαν εξεπόνησε, καί τούτο, 
διότι όμιλε! περί πινδαρικού ύφους τού ποιήματος, πράγμα εντελώς 
ανακριβές, ώς άποδεικνύεται εκ τής σχετικής μελέτης. Ό μετρικός τρό
πος φυσικά δεν εχει σχέσιν μέ τούς τού Πινδάρου, άλλ’ ούτε γλωσσι
κήν τινα έπίδρασιν εχει τό ποίημα πινδαρικήν 41 * *.

Ό Θεόδωρος Δούκας Κρής εκ Χάνδακος, σύγχρονος τού Μουσού- 
ρου καί έκ τών πρώτων τροφίμων τού Ελληνικού Γυμνασίου τής 
'Ρώμης 4Β, όμιλεΐ περί τής ποιήσεως ούτω τού Μουσούρου : «Οι στί
χοι τού Μ. προτεθειμένοι τή πρώτη έκδόσει τού Πλάτωνος είναι τό 
άριστον δείγμα τής νεοελληνικής συνθέσεως» 4Β.

'Ο Philip. Muncher, εκδότης τού ποιήματος και τής λατινικής αύ 
τού μεταφράσεως, αμέσως εις τον τίτλον ονομάζει τούτο admiran- 
dum έπισωρεύων αύτφ πλείστους επαίνους, οΰς δυστυχώς δ R. Men- 
ge δεν μεταφέρει.

'Ο Γερμανός φιλόλογος Christianus Boerner, δστις εξέδωκε τφ 
1750 έν Λιψίςι εργον περιέχον υπέρ τάς δέκα έμβριθεστάτας περί Ελ
λήνων έν “Ιταλίςι λογίων μελέτας, άναφερόμενος καί εις τήν γνώμην 
τού Ιονΐϊ (βλ. ανωτέρω) γράφει: «Μεγίστην δόξαν ΐσην προς τό λαμ

Β8) Βλ. Ρ. Iovii, Klogia..., σελ. 57.
ΒΒ) Ν. Κ. Papadopoli, Hist. Gymn. Patavini, τόμ. II, σελ. 294.
40) A. - F. Didot, Aide Manuce..., σελ. 352.
41) Πρβλ. τάς επιδράσεις εις τάς Σημειώσεις.
4Β) Βλ. τοΰ ίδιου. Travels..., τόμ. I, σελ. 7.
**) ·Ένθ. άν., σελ. 12.
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πρόν αξίωμα, δι’ οΰ δ ποντίφηξ Λέων αυτόν έτίμησε44, παρεσκεύασεν 
εαυτφ ό Μουσοϋρος διά τοϋ έξοχου εκείνου καί «κατά την κοινήν γνώ
μην προς τά αρχαία συγκρινομένου κατά την χάριν» ποιήματος, τό 
οποίον είς έπαινον συνέθεσε τοϋ Πλάτωνος» 45.

Ό Emile Eegrand λέγει περί τοϋ ποιήματος τά έξης: «Έν τφ 
θαυμαστφ τούτφ ϋμνιρ είς τόν Πλάτωνα δ Μουσοϋρος επιδεικνύει 
ποιητικόν τάλαντον, τό δποΐον τόν κατατάσσει είς την αυτήν σειράν 
μέ τούς ποιητάς των λαμπρότερων χρόνων τής Ελλάδος» 46.

'Ο Κων)νος Σάθας ονομάζει τόν Μουσοϋρον «ποιητήν υψιπετή» 47 
οϋτω συμπληρών περαιτέρω: «'Η εξαίσια αϋτη φδή άποπνέουσα τό 
μύρον τοϋ πατριωτισμού καταδείκνυσι τήν περί τόν έλληνα λόγον δει
νότητα καί τό γόνιμον τής φαντασίας τοϋ Μουσουρου»48.

Ό Διονύσιος Θερειανός λέγει: «Καί αν μηδεμία άλλη εσώζετο εΐ- 
δησις των καλών τοϋ Μουσουρου επιτηδευμάτων καί μαθημάτων, θά 
ήρκει προς άπαθανατισμόν τοϋ άνδρός ή αθάνατος φδή, ή προτεταγ- 
μένη...»49. Καί άλλοϋ : «...κλασσικήν εκείνην φδήν λόγιρ ποιητικού 
κάλλους καί φραστικής εύρυθμίας ούχί άναξίαν των ενδόξων τής Ελ
λάδος ημερών, ικανήν δέ οπωσδήποτε νά άντιμετρηθή μέχρι τίνος προς 
τά κάλλιστα τών αλεξανδρινών χρόνων ποιητικά καλλιτεχνήματα»50.

'Ο Ιωάννης Καλιτσουνάκις γράφει: «’Άξιον ιδιαιτέρας παρατη- 
ρήσεως είναι, on δ Μουσοϋρος άποδεικνύεται διά τής φδής ταύτης 
λυρικός ποιητής άριστος, υπό τών συγχρόνων του μάλιστα τότε πολ- 
λαχώς εξυμνηθείς καί άνακηρυχθείς αυτό τούτο ως αντάξιος τών με
γάλων τής Ελλάδος ποιητών»51 *.

Έν τέλει μεταφέρομεν ενταύθα τήν κρίσιν τοϋ Ή. Βουτιερίδη 53. 
«Ή ’Ωδή είς τόν Πλάτωνα» γράφει, «είναι τό εύγενέστερον καί έκλεκτό- 
τερον τόϋν άρχαϊζόντων ποιητικών προϊόντων, δσα ήλθον είς φώς κατά 
τούς χρόνους αυτούς τής μεγάλης κινήσεως προς διάδοσιν καί μελέτην

Μάρκου Μουσουρου τοϋ Κρητός ποίημα εις τον Πλάτωνα

44) Πρόκειται περί τοϋ αξιώματος τοϋ αρχιεπισκόπου. Πρβλ. I ο ν ΐ ϊ, Εΐο- 
gia..., σελ. 58 καί Didot, Aide Manuce..., σελ. 464.

45) "Ορα Boerner, De doctis..., σελ. 232.
4β) "Ορα Legrand, Β.Η., τόμ. I, σελ. CXVI.
41) Έν τή Νεοελ, Φιλ., σελ. 84.
48) Βλ. ενθ. άν., σελ. 85.
49) Βλ. Δ. Θερειανοΰ, Ά. Κοραής, τόμ. Α', σελ. 19.
5“) Ένθ. άν., σελ. 20.
51) Ί. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ ι ς έν τφ περί Μουσουρου άρθρφ τοϋ Έγκυκλ.

Λεξ· «Ήλιου».
5Ϊ) Ό Β ο u τ ι ε ρ ί δ η ς, έν σελ. 282 - 6 τής 'Ιστορίας τής Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας παραθέτει άντί άλλης εΰρείας περιλήψεως παράφρασίν τινα τοϋ 
ποιήματος.
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578 Γ. Μ. Σηφάκη

των αρχαίων γραμμάτων»6S, και περαιτέρω' «'Η ’φδή εις Πλάτωνά 
κυρίως αποτελεί την δόξαν του (τοϋ Μουσούρου). Εις το ποίημα τού
το.. .ό εμπνευσμένος των ελληνικών γραμμάτων καί τού ελληνικού 
πνεύματος ερμηνευτής αποκαλύπτει δλην την ποιητικήν ιδιοφυίαν του... 
Έπί πολλούς αιώνας ή ελληνική ποίησις δεν είχε παρουσιάσει τόσον 
υψηλόν δημιούργημα. Εις αυτό ό Μουσοΰρος είναι λυρικός ποιητής 
κατά τήν ευρυτάτην σημασίαν τοϋ επιθέτου καί τού ουσιαστικού. 'Η 
ευγένεια καί τό ύψος τού νοήματος καί τής φράσεως βαίνουν παράλ
ληλος' ή έλληνικότης τού λόγου καί τής σκέψεως άναδεικνύει περισσό
τερον τήν διάνοιαν τού άνθρωπιστοΰ, ό όποιος κατέχει δλον τό πνεύ
μα τού αρχαίου κόσμου καί τής εποχής του, καί τήν συγκίνησιν τού 
πατριώτου, ό όποιος θέλει τον τελευταΐον μεταξύ τών ανθρώπων πό
λεμον ως απελευθερωτικόν τής πατρίδος του διά νά κυριαρχήσουν εις 
τον κόσμον αι ανθρωπιστικοί ίδέαι. Ό ποιητής είναι ουτω γνήσιος 
τής ’Αναγεννήσεως αντιπρόσωπος καί υπέροχος τής ελληνικής συνει- 
δήσεως εργάτης»64.

Σ^η μ ε ί α> σ ι ς. Εις τήν έκδοσιν τοϋ ποιήματος διετηρήθησαν τά κεφα
λαία γράμματα είς τήν αρχήν τών στίχων, ώς ταΰτα είχον εις τήν editionem 
principem' τούτο ένομίσθη καί διά αισθητικούς λόγους. ’Επίσης είς τό υπό 
μνήμα δέν αναγράφονται αί διαφοραί κατά τήν στίξιν τής πρώτης καί τών άλ
λων εκδόσεων πρός τήν ήμετέραν.

Εις Πλάτωνα

Θειε Πλάτων, ξννοπαδέ ϋεοϊς και δαίμοσιν ήρως 
Πασσυδίη μεγάλφ Ζηνι παρεσπομένοις,

“Αρμα κατ’ ουρανόν εύρυν άελλοπόδων ότε πώλων 
Κείνος έλα πτηνω δίφροι έφεζόμενος,

5 ΕΙ δ’ αγε νϋν κατάβηϋι λιπών χορόν ουράνιώνων 
Ές γαν ψυχοφνών είρεαίη πτερύγων 

Και λάζεν τάδε τεύχος, δ σωκρατικήν όαριστυν 
’Αμφίς έ'χει και αής κεδνά γένείλλα φρενός, 

τΩ ένΐ Κοσμοτέχνης οκτώ πτνχας Ουλΰμποιο 
10 Έξ ιδίων έλκων αρχέτυπον πραπίδων

Δείματο καρπαλίμως' υπάτην σελάεσσιν απείροις 
Δαιδάλλων, τήνπερ κλείομεν απλανέα.

2 Παοονδίη Aldus || 4 έ).ά Aldus || 7 λάζου Menge. **)

**) νΕνθ. άν·, σελ. 270.
“) "Ενθ. άν., σελ. 281 - 2.
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Τάς δ’ αρ νφεξείης μονοφεγγέας εξεζόρευαεν 
Αύζό&εν άκροζάζης άνζία κιννμένας.

15 H σφέας άρπάζουσα παλιμπλάγκζοιο κελεύ&ον 
Σύρει άναγκαίζ], ζαι δε βιηζόμεναι 

Ούκ άέκονααιεπονζαι' δμως έόν υϊμον εκάοζη 
’Έμπαλιν έξανύει βάρδων ή ζάχιον.

7Ω ένί κνδρδς ’Έρως από γαίης ϋψόσ’ άείρων 
20 Ίμέρω άμμε φλέγει κάλλεος ουράνιον.

7Ω ενι αν χρυχας φύσιν άφϋνρον οϋδ’ άμενηνοϋ 
Σκήνενς δλλνμένου δεΐξας άπολλυμένην. 

’Άλλοζε διογενών πάλιν ονρανογείζονα φωζών 
Κζίζεις, οίοι μέλει πόζνα Δικαιοσύνη 

25 Ήδέ και Εύνομίη κουροζρόφος' οϋδ’ απ’ εκείνου 
Νόαφιν άπεζραπέζην άαζεος δσαε πάλιν 

Αιδώς καί Νέμεαις. Τις εκασζά κε μυ&ολογεύοι,
“Οσαα έλεοπνεύσζοις ζαΐαδ* ενέϋου σελίαι;

Τάς γε λαβών άφίκοιο πάλιν βασιληίδα πασέων,
30 "Οσσας ονρανό&εν δέρκεζαι ηέλιος,

'Ρώμην επζάλοφον γαίης κράζος αίέν εχουσαν,
Ής διά μεσσαζίης Θύμβρις έλισσόμενος 

Κοίρανος εσπεριών ποζαμών κεραζηφόρος εϊαιν 
Ου&αρ πιαίνων βώλακος Αϋαονίης.

35 Έλ&ών δ’ ον Σικελών δλοόφρονα κεϊ&ι ζύραννον 
' Ωμοφάγον, Σκύλλης λευγαλέης ζράφιμον, 

Ύβριοζην Μονσέων Διονύσιον, αλλά γε δηεις,
'Ω ζόδμοιον ιδεΐν φώζα μάζην έπάϋεις,

’Αμφόζερον σοφίης ζε πρόμον καί ποιμένα λαών, 
40 Όππόοοι Ευρώπην ναιεζάουαιν ολην'

Λαυριάδην έραζης Φλωρενζίδος άσζέρα πάζρης 
Λαμπρόν, άζάρ Μεδίκων ζών δνομασζοζάζων 

Τηλεϋ·όον καλόν έρνος, αειθαλές, άγλαόκαρπον, 
Το πριν ’Ιωάννην νϋν δ’ αρ άπειρεοίων 

45 Γαιάων εσσηνα, Λέονζα, κράζισζον Όλύμπου 
Κλειδοϋχον' ζοϋ νεΰμ’ ώς Αιός άζόμεϋα'

13 εφεξείης Sathas |] 16 βιαζόμεναι Didot || 27 μνύολογεύει Sathas || 31 
Αναωνίης Sathas || 37 δήεις Sathas, Didot || 38 roV corr. Menge | δμοιον 
Sathas || 43 τηλε&όσε (?) Sathas || 44 aoa corr. Didot.
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Πας ον άναξ σέβεται γοννοΰμενος, ουδέ τις αντφ 
Τολμά σκηπτούχων αντιφεριζέμεναι.

ΕΙσβάς δ’ όλβιόδαιμον άνάκτορον εύ&υς έραατάς 
50 Σειο, Πλάτων, πολλούς δψεαι εν μεγάροις

Παντοίαις άρεταισι μεμηλότας ήδ’ δαριστάς 
Τερπνούς και πινντούς Ζηνός έπιχάονίον, 

Πάντοϋεν οϋς αυτός μετεπέμιρατο και σφίαι χαίρει 
Τιμήεντα διδούς καί πολνολβα γέρα.

55 ’Έξοχα δ’ αν περί κήρι φιλει δύο- τον μεν άφ’ Ιρής
'Ελλάδος, ονχ ενα των, οι πελόμεσάα τανΰν 

'Ρωμαίοι Γραικοί τε καλεύμενοι, αλλά παλαιούς 
’ Ατέλίδος ή Σπάρτης εΐκελον ήμιάέοις' 

Αασκαρέων γενεής έρικυδέος άκρον άωτον 
60 Καί τριπροσωποφανούς οννομ’ έ'χοντα ύεού.

"Ος μ’ ετι τυτάόν έόντα πατήρ άτε φίλτατον υιόν 
Στ ερχόμενος περί δη στέρξεν από κραδίης- 

Καί μοι στεΐνος όδον προς Άχαιΐδα μούσαν άγούσης 
Δεΐξεν άριγνώτως μοννος έπιστάμενος.

65 Τον δ’ ετερον τριπλαΐσι κεκασμένον εύεπίησι
Καί πλασάέντα τριών χερσί σοφαϊς Χαρίτων 

Βεμβιάδην ηρώα’ πατήρ δέ συνίστορα πάντων 
Θηκεν απορρήτων οϋατα τονδε μέγας 

Πάντα οί έξανδών μελχδήματα πορφύροντος 
70 Θυμού άναπτύασων τ’ ήτορ ενερέλεν δλον.

Κείνοι δη σ’ εσιόόντες άγινήσονσιν ές ώπα
Πατρός, δ δ’ άσπασίως δέξεται' αλλά σύπερ,

ΤξΙ Θέμις, άχράντου δράξαι ποδός- «'Ίλαάι», λέξας, 
«ΤΩ πάτερ- ώ ποιμάν, ΐλαέλι σαΐς άγέλαις- 

75 Δέχνναο δ’ εν μεν έως δώρον, τόπερ ’Άλδος άμύμων 
Δεψηταϊς ερίφων γραπτόν Ιν άρνακίσι 

Πρόφρων αοι προΐηοι, διοτρεφές" αύτάρ αμοιβήν 
Τήσδ’ εύεργεσίης ήτεε κείνος άνήρ,

Ονχ ϊνα οί χρυσόν τε καί άργυρον, ονδ’ ΐνα πέμιρης 
80 Έμπλείην ρηγέων λάρνακα πορφνρέων,

Άλλ’ ΐν’ άποσβέσσης μαλερόν πυρ άλλοπροσάλλον

48 άντιφερεζέμεναι Sathas || 51 άρεταΐς Didot, Legrand || 54 πολίολβα 
Sathas || 57 καλούμενοι Didot, Menge, Legrand, Sathas || 62 καρδίης lapsu 
oculi scr. Didot, Sathas || 73 T1 Aldus || 74 Γλαύι Aldus || 79 πέμχμης Al
dus || 81 άποσβέασης Aldus.
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Μάρκου Μουσοόρου ιοΰ Κρητός ποίημα είς τόν Πλάτωνα 381

"Αρηος, τω νυν πάντ' άμα&ννόμενα 
"Ολλυται. Ούκ άΐεις ώς Ενγανέαις εν άρυνραις 

Πάντα πλέω λν&ρον, πάντα πλέω νεκύων ;
8δ Παίδων δ’ οίμωγήν καί ύηλντερών δλολυγήν

"Ωκτισε μεν Κύκλωψ, ωκτιοε δ' Άντιφάτης' 
Φλόξ δ' δλοή τεμένη τε ϋεών οίκους τε πολιτών 

Δαρδάπτει μογερών τ’ αγρονόμων καμάτους' 
"Οοοων δ’ ανίλ’ °.Ηφαιοτος έφείοατο, ταΰΓ άλαπάζει 

90 Βάρβαρος ου οτοργήν ονδ’ ελεητυν έχων,
Παΰοοτάναξ, χάρμην εμφύλιον' ενέλεο σοΐοιν 

Υιάοιν ειρήνην κα'ι φιλότητα, πάτερ,
Σχέτλιος ήν τεταγών ’Άρης πολύβενΰ'ες ές άντρον 

Τ Ωοε λίϋοις φράξας πώμα κατωρνχέοιν.
95 'Αλλά ον μιν μοχλοΐοιν άνέλκνσον ήδε Αόγοιυ 

Δεΐξον ίδεϊν Θείου λάτρισιν άρτεμέα 
Ειρήνην, πολύκαρπον, ένφρονα, βοτρυόδωρον, 

ΕΙρήνην κόομω παντ'ι ποΰεινοτάτην.
Αντάρ αριάμη&έντας έπιπροΐαψον άπαντας 

100 Τουρκογενών ανόμοις έ&νεσιν αίνολύκων’
Οΐ χέλόνα δονλώοαντες Άχαιίδα νυν μεμάαοι 

Νάνοι διεκπεράαν γην ές Ίηπυγίην 
Ζεϋγλαν άπειλοΰντες δονλειον επ' αυχένι βήσειν 

“Αμμιν, άϊοτώοειν δ' οϋνομα Θειοτόκου.
105 'Αλλά ον δή πρότερος τεϋξον οφίοιν αίπνν δλεΰρον 

Πέμψας είς Άσίης μύρια φϋλα πέδον' 
Χαλκεοέλωρήκων Κελτάων άονριν Ένυώ

"Ιππους κεντονντων πρώοοιν είδομένους, 
Αίϋώνων μετέπειτα οακέοπαλον έιλνος Ίβήρων 

110 Και μέλαν Έλβετίης πεζομάχοιο νέφος'
Γερμανών τε φάλαγγας άπείρονας άνδρογιγάντων, 

Τοΐς δ’ επί Βρεττανών λαόν άρηϊφίλων'
Πάοης τ' Ίταλίης δσ' άλεύατο λείψανα πότμον,

Ουδέ διερραίο&η δούραοιν άλλοϋρόων.
115 'Άλλοι μέν τραφερής δολιχάς άναμετρήοαντες 

Άτραπιτούς άν’ δρη καί διά μεοαόγεων

88 τε Sathas || 102 νεώοι (?) Sathas | διεκπεραά(\) Sathas : διεκπεράανDi- 
dot || 103 ζενγλαν Didot || 108 κεντώττων Sathas | πρωόοιν Sathas || 110 έλ
βετίης Aldus || 114 δονρεσιν Sathas || 115 δολιχής Sathas || 116 άτραπετούς 
Sathas | μεοογέων exhib. Didot.
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382 Γ. Μ. Σηφάκη

Καί ποταμών διαβάντες αεί κελάδοντα ρέείλρα 
Δυομενέεοοι γένους κήρα φέροιεν εμού 

Θωρηχέλέντες δμον συν ΤΙαίοσιν άγκνλοτόξοις 
120 Τοΐς ΰαμά Τονρκάων αΐματι δευομένοις'

Αντάρ χιλιόνανς Βενέτων άλός άρχιμεδόντων 
Ουλαμός ώκυάλοις όλκάοι μαρνάμενος 

Και νέες ’Ισπανών μεγακήτεες ούρεοιν ϊοαι,
Αΐ κορυφάς ιστών έντός έχουοι νεφών,

125 Ευέλνς ες ’Ελλήσποντον (υπέρ καρχήσια δε σφέτυν 
Αίέν άειρέσϋω σταυρός άλεξίκακος)

ΌρμάοΊΔων' ήν γάρ τε πόλει Βυζαντίδι πρώτη 
Νόστιμον άστράψη φέγγος ελευέλερίης,

Αυτήν κεν έλλάσαειας άμαιμακέτοιο δράκοντος 
130 Συντρίψας κεφαλήν ταλλα δε τυΐο μέλη

’Βει’ άλαπαδνά γένοιντο' λεώς διι έλάρσος άείρας 
Γραικός δ δονλεία νυν κατατρυχόμένος 

Άρχαίης αρετής, ΐν’ ελεύθερον ήμαρ ΐδηται,
Μνήοεται ουτάζων δήϊον ενδομυχως.

135 Αντάρ έπε'ι κτείνωσιν αλάστορας ή πέραν ’Ινδών 
Φεύγοντας κρατερα γ’ έξελάσωσι βίη,

Αύτήμαρ συ ϋεοΐς επινίκιον ύμνον άε ίδιον 
Καί μεγάλης χαίρων εϊνεκε καμμονίης 

Άνδράαι νικηταΐς στεφανηφόρα κράατ’ έχονσιν 
140 Άσίδος άφνειής πλούτον απειρέσιον,

Τονρκάων αφενός τε, ρνηφενίην τε καί όλβον,
’Εξηκονταετής ον σννέλεξε χρόνος,

Χεροί τροπαιονγοις διαδάσσεαι αιΑρακάς" ο’ί δ’ αν 
Σκυλοχαρεΐς πάτρης μνηαάμενοι σφετέρης 

145 Μέλψονται κα&’ δδόν παιήονα καί πρνλιν δπλυΐς 
Όρχήσονται όλα ψνχα αγαλλόμενοι.

Καί τότε δη ποτί γαιαν απ' ουρανού ευρυόδειαν 
Πτήσεται ’Αοτραίου πρέοβα Δίκη ΰυγάτηρ 

Μηκέτι μηνίονσα βροτοΐς' έπε'ι ονκ άλιτρόν,
150 Άλλ’ εαται χρνσονν παν γένος ήμερίων

Σεΐο ϋεμιστενοντος όλη γέλονί καί μετ’ όλεθρον 
Δυοσεβέων ονσης πανταχοϋ ήρεμίης.

117 αεικελάδοντα Sathas || 123 Ισπανών Aldus || 124 ίσιων Aldus || 128 
άστράψη Aldus || 131 γένοιτο corr. Menge || 138 εϊνεκα Sathas || 141 αφενός τε 
Sathas | ρνηφενίαν Sathas || 146 δλα ψυχα Aldus || 152 ήρεμίης Aldus : Mun- 
cher depravavit verbum in ήμερίης.
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Μάρκου Μουσούρου τού Κρητός ποίημα εις ιόν Πλάτωνα 383

Καί τα μεν είθε γίνοιτο' μαθήμασι ννν δε παλαιών 
'Ελλήνων, ώναξ, αρκεαον οίχομένοις'

155 Θάρσυνον δ’ Έκάτοιο φιλαγρΰπνους νποφήτας 
ζΐώροτς μειλίσσων και γεράεαπι βεών.

ΓΙαντοδαποΰς τε, πάτερ, ξνναγείρας ήμέν ’Αχαιών 
Ήδε πολνσπορέων νΐέας ’Εσπεριών 

Πρωθήβας καί μήτε φρενών επι δενέας έσβλών 
160 Μήτε φυής μήτ' ονν αίματος ευγενέος

Έν 'Ρώμη κατάνασσον ίπιατήσας αφίσιν άνδρας,
Οΐ αώζουσι λόγων ζώπνρον ώγνγίων.

Ναίοιεν δ’ άπάνευθε πολυσκάρβμοιο κυδοιμοϋ 
Νηϊάδων προχοαΐς γειτονέοντα δόμον.

165 Τω δ’ Έκαδημείης δνομ’ εΐη κνδιανείρης
Ζήλφ τφ προτέρης, ήν ποτ’ εγώ νεμόμην 

Κονροις ενφνέεσσιν επισταμένως όαρίζων,
Τους γ’ άναμιμνήσκων, ών πόρος αυτοί (σαν.

Άλλ’ ή μέν δή δ λωλέ' αν δ’ ήν καινήν αναφήνης,
170 "Ενθεν αρ εύμαθίης πυρσός άναπτόμενος

Βαιον από σπινϋήρος άναπλήσει μάλα πολλών 
Ψυχάς ήϊθέων φωτός άκηρασίου.

’Εν ’Ρώμη δέ κεν αυθις άνηβήσειαν Άβήναι 
Αντί τοι Ίλισσοΰ Θύμβριν άμειψάμεναι.

175 Ταΰτά τοι εκτελέσαντι κλέος, πάτερ, ουρανόμηκες 
Εσχατιάς ήζει μέσφ’ §ς Ύπερβορέων.

Ποια γάρ ποτέ γλώσσα τεήν, ποιον στόμα, φήμην 
"Η αγορητάων ή καί άοιδοπόλων 

Οΰκ αν έφυμνήσειεν, αμαυρώσει δε τις αΙών 
180 Τηλεφανή τοίης πρήξιος άγλαΐην ·

Ταντα τεον γενετήρος αοίδιμον ήδε προπάππων 
Πάντα; επ’ άνϋ·ρώπονς οννομα βήκαν, αναξ.

Τών δέ σέ&εν προτέρων βάξις κακή άρχιερήων 
Κακκέχυται, ατε δή πάμπαν άρειμανέων 

185 Καί τε φιληδούντων άνδροκτασίαις άλεγειναϊς 
Καί κεραϊζομένοις αστεσι τερπομένων».

157 ξννεγείρων Sathas | ή μεν Muncher || 158 ή δε Muncher | κο/.υοπε
ρέταν Sathas || 162 λόγον lapsu manus scr. Muncher j| 165 Έκηδημείης 
Sathas: Άκαδημείης Didot, Legrand || 166 προτέρφ corr. Sathas || 167 ευ- 
φυίεοοιν Sathas | έπιοταμένων Didot, Legrand || 169 αναφήνης Aldus : ava- 
ψήνης Menge II 181 γενηιήρος Sathas I άοίδημον Sathas II 182 άνθρώποις Satha§ 
|| 183 βάξις Aldus || 181 κακκέχντ ’ Legrand || 185 φίλη δούντων Sathas,
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384 Γ. Μ. Σηφάκη

Τοΐα αν παρφάμενος πείθεις οπεύδοντα παρορμέων,
Θείε Πλάτων, έπεί οί πάτριόν έστιν ε'άος 

Ειρήνην φιλέειν, έχάς Ανσονος ώ&εμεν αιης 
190 'Ρίμφα ταλανρινον, βαρβαρόφωνον ’Άρη

Ήδ’ 'Ελίκωνιάδων έλλήνιον άλσος όφέλλειν 
Όρπήκεοσι φυτών άρτι κυϊσχοαένοιν.

Ναι μάν ενμεγέ&ους οέο μορφής έχπρεπές είδος 
Καί τε &εοΐς ιχέλην ά&ανάτοισι φυήν 

195 Και γεραρονς ώμους βα&υχαι τήεντά τε κόομον 
Παλλεύκον κορυφής κείνος άγαααάμενος,

Αιδεσάείς τε σέβας πολιών και σεμνά γένεια 
Ού νηκουστήσει σών ϋποάημοσυνών 

Ιίειϋοϊ άελξινότρ κηλούμενος. ’Αλλά τοι ώρα 
200 Πτηνόν έώντι &εών άρμα καάιπτάμεναι.

189 φιλέεις Aldus, Muncher corr. || 191 έλικωνιάδιον Aldus | ’Ελληνικόν 
Sathas || 192 όρπήκεοσι Didot, Degrand, Muncher || 193 ευπρεπές SathaS 
|| 194 ίκέλην Aldus, Legrand corr. || 190 κορνφας Sathas || 200 εών τι Sathas

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ!

σι. 1. Άν ή έκφρασις «δεοί και δαίμονες» δέν ήτο τόσον συχνή, θ·ά ήτο δυνα
τή ή διόρΟωσις : «καν δαίμοσιν ήρωςν δαίμονες=αί ψυχαί των τοϋ χρυ 
σοϋ αίώνος άνδ-ρώπων, καβ·’ Ησίοδον, "Εργ. καί Ήμ. 121.—Ήρως= 
divus' ώς καί παρά Δίωνι κ. 66.41.

στ. 6. Ή λέξις ψυχοφνής (= ό εχων τήν φυήν τής ψυχής, ό πνευματικός, ό έκ 
πνεύματος) οΰδαμοΰ απαντάται παρ’άρχαίοις καί μεταγενεστέροις. Προ
φανώς συνετέΟη υπό τοΰ Μοιισούρου.

στ. 7. Ή έννοια τοΰ βιβλίου εις τήν λέξιν τεύχος μετά τούς Αλεξανδρινούς. 
(Caesarius, Patrologia Craeca 38, στ. 1011)

στ. 9. Κοσμοτέχνης = ό Θεός. Ή λέξις όφι ίλεται είς τόν Συνέσιον (370 - 413 
μ.Χ.)' ύμνος τρίτος, σελ. 327 D, στίχ 424. (Έκδοσις Dionysii Petavii, 
Παρίσιοι 1631.)—'Όλυμπος ενταύθα μέ τήν σημασίαν τού ουρανού, στε
ρεώματος (πρβλ. Voss έν σελ. 586 των Γεωργικών τού Βιργιλίου. 3.261). 
— 77τΰ£=(μεταφορικ.) Ιδεατή πτύχωσις τοΰ στερεώματος, άστήρ ώς καί 
παρ’ Ευριπίδη, Όρέστ. 1631 : έν αίθέρος πτυχαϊς' Ελένη 44 : έν πτυ' 
χαισιν αίΌερος. ’Εμφανής ή σχέσις πρός τόν 84ον στίχον τών Φοινισ- 
σών: «Ζεύ, φαεινάς ουρανού ναίων πτυχάς». Είς τούς στ. 9 - 18 γίνεται 
λόγος περί τού πλανητικού συστήματος' άναφέρεται είς τόν τού Πλάτω
νος διάλογον «Τίμαιον», δπου, ώς γνωστόν, εκφράζεται περί δημιουρ
γίας θεωρία. Ή ανωτέρω μεταφορά, συχνοτάτη παρΈύριπίδη, δέν έτ- 
πλήσσει άπαντωμένη είς τόν Μουσοΰρον πρώΤον κριτικόν εκδότην αυ
τού. (Πρβλ. Εΰριπίδην, έκδ. Kirchhoff (Βερολινον, 1855), τόμ. I, πρό
λογος, σελ. 11, καί Leg rand, Β.Η., τόμ. I, σελ. CXIII.)
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οχ. 15. Ή χρήσις τής κελεύ&ον πρός δήλωσιν τροχιάς άσιέρος παρά Σοψοκλεΐ, 
Τραχίν. 131 καί Ευριπίδη, Ελένη 313.

σι 18. Έξανύω' συχνοιάιη λέξις τού Εύριπίδου' Φοιν. 161, Τρω. 232, Ίφ. έν 
Ταύρ. 897.—Βάρδιον' τύπος ούχΐ είθισμένος, ον ό Μουσοϋρος πιθανώς 
παρέλαβε από χόν Ησύχιον, δπου δμως σήμερον άναγινώσκεται βράδιον. 
(Πρβλ. Μ e n g e, σελ. 76.) Συνήθως ό συγκριχικός τύπο; είναι βραδύτε- 
ρος (καί βαρδύτερος), σπανίως ποιητικό; βραδιών (οΰχί βαρδιών) έν Ή- 
σιόδ. Έργ· κ. Ήμ. 526.

οχ 19 - 20. Οί στίχοι άναφέρονται είς τό «Συμπόαιον».
οχ. 21 - 22. Ή άνσφορά είς χόν «Φαίδωνα».
σχ 23. Ονρανογείχων ή λέξις δέν απαντάται ούτε παρ’ άρχαίοις, ούτε παρά 

βυζανχινοϊς· φαίνεται, δχι έδημιουργήθιι ύπό χοΰ ποιηχοΰ καί ή σημασία 
της (επιθετική) είναι ό γείτων τών ουρανίων, 6 δμοιος χοΐς ουράνιοι;- 
ό θεϊκό;. —Οί στίχοι 23 - 27 ομιλούν περί ιής «Πολιτείας».

στ. 27 Καί παρ’ Ήσιόδφ έν Έργ. κ. Ήμ. ή Αιδώς συνάπτεται τη Ν’εμέσει.
στ. 31. Κράτος γαίης' καί έν Θουκ. VIII 24. 1.
στ. 33. Κεραιηφόρος' σπάνιος τύπος αντί τού κερασφόρος. ’Απαντάται παρά 

Φαίσιψ, σχόλ. Πινδάρου Π. 4, 28.
σι. 38. Τόΰ’· τότε μάλλον καί οΰχί τόθι λόγφ τής είς ιόν στ. 35 ΰπάρξεως τού 

κεϊθι. Ό Μ e n g e πρός διάκρισιν έγραψε χότ’ άπαράδεκτον βεβαίως 
διά τό φθογγικόν πάθος.

στ. 43. Τηλεϋόον συνάπτεται μεχά χοή καλού έν Όμήρ. Ίλιάδ. Ρ 55.
σχ. 44 - 15. Καί έν Ίλιάδι Υ 58 ή λέξις άπειρεοίη ώ; έπίθετον τής γής.— Έθ

αψα' ή λέξις (δνομαστ. έσσήν) δέν απαντάται παρά τοΐς ’Αττικοί;. Ό 
Μουσοϋρος πιθανώς παρέλαβε αυτήν έκ τού Ησυχίου καί τού Μεγ. ’Ετυ
μολογικού, δπου ερμηνεύεται παρ’ Ήσυχίφ μεν: «βασιλεύς, ήγεμών», έν 
Μεγ. Έτυμ. δέ : «ό βασιλεύς κατ’ Έφεσίους άπά μεταφοράς τού μελιό 
σών βασιλέως». ’Αλλά καί Ζ ω ν α ρ ά ς καί Σ ο υ ΐ δ α ς παραδίδουν 
ωσαύτως, καί Θεόγνωστος έν Crameri Anecdotis, τόμ. 2, σελ. 7,14 
Ή σχέσις μέ τάς μέλισσας προήλθεν έκ παρετυμοί.ογίας τής λέξεως έκ 
τού έσμός (= τό σμήνος, συνήθως τών μελισσών), ιό όποιον δμως νΰν 
λαμβάνει πάντοτε δασεϊαν. Ή λέξις δέν φαίνεται ελληνικής ριζης ώς ό 
Tittmann παρετήρησε (πρβλ. Θησαυρόν Στεφάνου έν λ.), σχέ- 
σιν Ιχουσα μάλλον τφ έβραϊκφ hoschen καί τφ χαλδαϊκφ Λαείη(= δυ
νατός, potens) —Όλυμπον' καί πάλιν μέ τήν έννοιαν τού ουρανού.

στ 49. Άνάκιορον' ή σύγχρονος έννοια μόνον παρά βυζαντινοΐς. (Πρβλ. Λεξι
κόν Σοφοκλέους )

στ. 52. Ζηνός έπιχ&ονίου' πρόκειται περί τού Λέοντος.
σι. 54. 7ιμήενια γέρα' καί έν Όμ. Όδυσ. α 312 υπάρχει τό τιμήεν ώς έπίθετον 

τού δώρου.
στ. 55. Τό περί κήρι (= έκ βάθους καρδίας) συχνότατον π.ιρ’Όμήρφ. Μετά τού 

ρήμ. φιλεϊν έν Ίλ. Ν 430 καί άλλαχοΰ.
στ. 60. Τό έπίθιτον τριποοοωποφανης φαίνεται καί αυτό δημιουργηθέν ύπό τού 

Μουσούρου, αντί τού συνήθους τριπρόσωπος. Τριπροσωποφανή θεόν ο
νομάζει τόν Ίανόν, άν καί δέν μυθολογείται υΰτος ώ; τριπροσωπυς, άλ" 
λά συνήθως ώς διπρόσωπος καί σπανίως ιετραπρόσωπος (quadrifronsV 
Έν τοΐς στ. 55 - 64 όμιλεΐ περί τού διασήμου Ίανού ή Ίωάννου Λασκά- 
ρεως (1445 - 1535), δστις ύπήρξεν έκ ιών έπιφανεσχέρων άνδρών τών

Μάρκου Μουσούρου ιού Κρητός ποίημα εις τόν Πλάτωνα 385

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 35
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386 Γ. Μ. Σηφάκη

γραμμάτων, ακόμη δέ καί τής πολιτικής τής εποχής. (Περί τοΰ άνδρός 6 
lovius έν Elogiis, ό Boerner, De doctis hominibus Graecis 
in Italia, ό Boerje Knoes, Un ambassadeur de Γ Hellenisme- 
Ianus Lascaris - et la tradition greco - byzantine dans Γ huma- 
nisme fran^ais, Upsala, 1945, καί ό Legrand b Bibliographie 
Hellenique, [τόμ. I, σελ. CXXXI - CLXII].) Οί στίχοι αυτοί κατέστη
σαν γνωστότατοι διά τήν έξ σύτών πληροφορίαν, καθ’ ήν ό Ί. Λάσκα- 
ρις ύπήρξεν ό διδάσκαλος τοΰ νεαρού Μουσούρου έλθόντος εις ’Ιταλίαν, 

στ. 63. Στεϊνος' καί έν Όμ. Ίλ. Ψ 419 : *στεΐνος όδοΰ».
στ. 07. Βεμβιάδης είναι 6 περιβόητος Πέτρος Bembo (1470 - 1547), ιδιαίτερος 

γραμματεΰς τοΰ πάπα Λέοντος καί μυστικοσΰμβουλος, είς τών έξοχωτέ- 
ρων συγγραφέων τής ’Αναγεννήσεως, άριστος φιλόλογος καί συνεργάτης 
τοΰ Άλδου. (Περί τοΰ άνδρός δρα: S p i n g a r η, History of Criticism 
in the Renaissance, έκδοσις β' έν N. Ύόρκτ), 1906, S y ηι ο n d s, Re
naissance in Italy, Λονδΐνον, 1881, T rab a 1 z a, Storia della gram- 
matica italiana, Πάδουα, 1908.)

στ. 69. Μελεδήματα θυμοί/ ομοίως έν Όμ. Ίλ. Ψ 02. — Καί Κόϊντος Σμυρναΐος 
έν 2. 85 συνάπτει τό πορφύρειν τφ θυμφ. 

στ. 71. Καταφανής ή έπίδρασις είς τόν στίχον τοΰ όμηρικοΰ : «έπήν έλθηιε
Διός ι’ ές ώπα», Ίλ. Ο 147.

στ 8 ι. 'Ρήγεα πορφύρεα (= σκοτεινόχρωμα, βαρύτιμα υφάσματα, ένδύματα) έν 
Όμ. Όδ. δ 297" ό αυτός στίχος καί έν Ίλ. Ω 645. 

στ. 81. Μαλερόν ώς έπίθετον τοΰ πυρός έν Όμ. Ίλ. I 212, Υ 316. — Άλλοπρο- 
οάλλον συχνόν έπίθετον τοΰ "Αρεως παρ’ Όμήρφ' Ίλ. Ε 831, 889. 

στ. 81. Εϋγάνεαι αρονραι είναι λοφώδης περιοχή τής Βενετίας νοτιοδυιικώς τής 
ΓΙαδούης. ’Ενταύθα λαμβάνονται μέ πολύ εύρυτέραν τήν έννοιαν πάσης 
τής ’Παλία; νοούμενης, έκλέχεται δέ ίσως ή ονομασία αυτή διά ιό φωνητι- 
κώς συγγενές πρός τό εύγενείς. ’Εν τοίς στίχοις 81-98 ό ποιητής καλεϊ 
τόν Πάπαν νά ειρήνευσή τούς χριστιανικούς λαούς, οί όποιοι αγωνιστι
κόν έχοντες στίβον τήν ’Ιταλίαν έμάχοντο μεταξύ των αρχής αναγόμενης 
είς τό έτος 1494, οπότε ό Κάρολος Η' τής Γαλλίας ήξίωσε τήν διαδο
χήν τοΰ Άνδεγαυϊκοΰ οίκου κατολαβών ιό βασίλειον τής Νεαπόλεως. 
Τφ 1509 έγένετο ή συνθήκη τοΰ Καμπραί (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία 
κ.τ.λ. κατά Βενετίας), ή όποια δι’ έπιδεξίας ένετικής πολιτικής μετε- 
τράπη είς τήν Ίεράν συμμαχίαν πρός έκδίωξιν τών Γάλλων άπό τής Ι
ταλίας. Παρά τήν έπιτευχθεϊσαν έκκένωσιν τής ’Ιταλίας, αδτη μετ’ολί
γον Ιγενετο θέατρον νέων μαχών μεταξύ Γερμανών καί Γάλλων, 

στ. 85. θηλυτερών' λέξις προφανέστατα ειλημμένη έκ τοΰ Ησυχίου, δπου : «θη- 
λυτεραί· αί γυναίκες», μή άπαντώσα παρά τοϊς ’Αττικούς, 

στ. 87. Όλοή- έπίθετον τοΰ πυρός έν Όμ. Όδ. μ 68 
στ. 88. ‘Αγρονόμων = άγροτών.
στ. 91. Λί&οις καιωρνχέσιν είλημμένον έκ τής Όδυσ. ι 185: «κατωρυχέεσσι λί- 

θοισιν». ’Αριστοφάνειος δμως ή ιδέα τών στ. 93 - 94, (Ειρήνη 222 κ.έ.). 
στ. 97. Βοτουάδωρον έπίθετον τής ειρήνης έκ τής Άριστοφάνους Ειρήνης 520. 
στ. 99. Έπιπροϊάπτα)' παρ’ άρχαίοις ανευ τής έπί
στ. 100. Τουρκογενείς ονομάζονται τό πρώτον υπό τοΰ Μουσούρου οί τουρκικής 

καταγωγής λαοί. — Αίνολύκων· (αίνος -)- λύκος>αίνόλυκος = δεινός, 
χαλεπός λύκος). Λέξις ασφαλώς συντεθεΐσα υπό τοΰ ποιητοΰ.
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στ. 104. Θειοτόκον Θεοτόκου κατά μετρικήν παραχοίρησιν. 
στ. 106, Μύρια φυλά' έν Ίλιάδος Ρ 220 τό αυτό.
στ. 107. Ποιον λαόν εννοεί ό Μουσοΰρος όμιλών περί *Κελτάων» είναι δυσ- 

διάγνωστο»·. Πιθανώς πρόκειται περί των Γάλλων, οΐτινες όμως είχον 
όΐιγώτερον κελτικόν αίμα ή γερμανικόν, "ίσως καί περί τών κατοίκων 
τών Κάτω Χωρών, έν αις διετηρήθησαν επί μακρότερον τά κελτικά 
φΰλα, χωρίς νά φημίζωνται όμως ιδιαιτέρως διά τό Ιππικόν, 

στ. 108. Πρώοαιν' όνομαστ, πρών (= ύψωμα, όρος), πληθ. πρώνες καί πρώονες 
παρ’ Όμήρφ.

στ. 110. *0 ελβετικός στρατός έχαιρε μεγάλης φήμης μετά τάς κατά τών Βουρ
γουνδιών νικάς έν Βώ, Μορά (1476), Νανσύ (1477), ηύξήθη δέ περισ
σότερον διά τής εύρύνσεως τής ελβετικής ομοσπονδίας (1 '81, 1501, 
1513).

στ. 111. Εις τόν στίχον αυτόν άναφέρεται τοιοΰτος τοΰ Tacobi Sehopperi Bi- 
bracensis περί ιών Γερμανών: «Μουσοΰρος ό' άνδρογίγαντας έφη», 
έκ τοΰ ποιήματος «Γερμανίας περιήνησις» ευρισκομένου εις Μ. Cru- 
sii, Germanograecia, (Βασιλεία 1585), βιβλίον IV, σελ. 140. 

στ. 113-114. Καί πάλιν ό λόγος περί τών πολέμων έν ’Ιταλία, 
στ. 118. Ό στίχος έχει καταφανή σχέσιν μέ τόν τής Ίλιάδος Β 352 : «Άρ- 

γεΐοι Τρώεσοι.,.κήρα φέροντες».
στ. 119. Ό ίδιας “Ομηρος ονομάζει τούς Παίονας άγχνί.οχόξονς έν Ίλ. Β 848, 

Κ 428. Ό Μουσοΰρος χρησιμοποιών τό ομηρικόν έπίθετον άναφέρε- 
ται βεβαίως εις τούς ΟΟγγρους κ. α. συγχρόνους του κατοίκους τής αρ
χαίας Παιονίας.

στ. 120. «Οΐτινες συχνά βρέχουν τάς χεϊράς των μέ τουρκικόν α!μα.> 
στ. 121. Έν τφ α τής ’Οδύσσειας, στ. 72: «Φόρκυνος άλός μέδοντος». "Η σύν- 

θεσις μετά τοΰ άρχι — οφείλεται εις τόν Μουσοΰρον. 
στ. 123. Μεγακψεες' έπίθετον τής νηός καί παρ' Όμήρφ έν Ίλ. Θ 222, Λ 

5,600.
στ. 128. Νόοτιμον φέγγος' φαίνεται νά έχη σχέσιν προς τό «νόστιμον φάος* 

τοΰ Αισχύλου (Πέρσαι 261).
στ. 131. Τό αΐρειν μετά τοΰ ΰάρσους έκ τής Ιφιγένειας έν Αΰλίδι τοΰ Εΰριπί- 

δου 1598.
στ. 133. Έλεν&ερον ημαρ έκ τής Ίλιάδος Ζ 455 είλημμένον. 
στ. 135. Έν Όμ. Ίλ. Φ 50L : «κρατερήφι βίηφιν».
στ 145. Καοδόν φαίνεται, ότι ό ποιητής έχει κατά νοΰν εικόνα άδόντων 

άνά τάς οδούς καί ορχουμένων συγχρόνων του. Έχομεν δηλαδή στοι. 
χεΐον ενταύθα έκ τής συγχρόνου τοΰ ποιητοΰ ζωής άναφυόμενον έν 
μέσφ τής άρχαιοπρεπείας τοΰ ποιήματος, 

στ. 148. Δίκη' αυτή, άλλως Άστραία, ήτο θυγάτηρ τής Θέμιδο; καί τοΰ Διός, 
οΰχί δέ τοΰ Άστραίου ώς έν τφ στίχφ τούτφ λέγεται. Ό ποιητής 
προφανώς έρειδόμενος έπί τής όμοιότητος τών ονομάτων τήν Δίκην λέ
γει θυγατέρα τοΰ Άστραίου. 

στ. 162. Λόγων ώγνγίων = τής αρχαίας παιδείας.
στ. 164. Νηϊάδων προχοαΐς' πιθανώς πρόκειται περί όχθης καί οΰχί περί εκ

βολής ποταμίων ύδάτων, άφ’ ού ό Τίβερις έκβάλλει οΰχί πλησίον τή- 
'Ρώμης. Κατά δέ τόν στ. 161 έν ’Ρώμη λέγει δ ποιητής πρός τόν Λέ
οντα νά «κατανάσση» τούς «πρωθήβας» καί νά ίδρυση τήν Άκαδή-
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μειαν. (Περί τής ίδρύσεως αυτής πρβλ. Ί. Καλιτσουνάκινέν» Ά- 
θ-ηνά» ώς άν. καί Θ. Δ ο ύ κ α ν έν «Travels in various countries...», 
σελ. 5 κ. έ. *Ορα βιβλιογραφίαν Μ. Μανούσακα εν οελ. 332 τής 
Έπετηρίδος 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τόμ. 15', 1939.) 

σι.. 165. Ό τύπος Έκαδημείη σπάνιος' άπαντα εις Διογένην Λαέριιον 3.7,8. 
σι. 166 Ζήλος = άμιλλα.
στ. 168. Ό στίχος άναφέρεται εις τήν περί έκμαιεύσεως σωκρατικήν διδασκα

λίαν.
στ. 172. Φωτός' αντί φάους. Ό τύπος δέν άπαντά παρά ποιηταΐς' ενίοτε παρά 

πεζογράφοις, Πλατ. Πολ. 518 Α.
στ 173. Αίδις' προφανώς ό ποιητής άναφέρεται εις τόν χρυσοΰν αιώνα τού 

Αύγούστου.
στ. 175. Κλέος ουρανόμηκες' τό αυτό έν Άριστοφάνους Νεφέλαις 459, 
στ. 176. Ύπερβόρειοι έλέγοντο οί Κέλται. Ενταύθα βεβαίως δέν πρόκειται πε

ρί αυτών' ή λέξις πρέπει νά έρμηνευθή κυριολεκτικώς. 
στ. 181. Πατήρ τού Λέοντας ήτο ό Λαυρέντιος ιών Μεδίκων. —Προπάππων = 

προγόνων.
στ. 183. Βάξις κακή' σαφής άναφορά εις τόν ’Αλέξανδρον Τ' Βοργίαν. 
στ. 190. Ίαλανρινον' ομηρικόν έπίάετον τού "Αρεως' Ίλ. Ε 289, Υ 78. 
στ. 191. *Ελλήνιον αλ.σος ' Ελίκων ιάδων = χ\ ελληνική παιδεία, 
στ. 192. Όρπήκεοοι' εννοούνται οί μέλλοντες μαθηταί τής ’Ακαδημίας.

Γ. Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:07 EEST - 18.237.180.167



LA PEINTURE MURALE BYZANTINE DE L’lLE DE CRETE*

A M. An dr έ Gr a b a r 
hommage de reconnaissance

A.
Le probleme de la peinture byzantine de P lie de Crete en 

Grece, s’ il est un probleme particulier, concerne aussi P arche- 
ologie chretienne en general. Car la peinture cretoise a evident 
ment des rapports etroits avec celle du Moyen - Age, et en par
ticulier du Moyen - Age en Grece, par laquelle elle fut influeu- 
cee et elle est remarquable comine art provencial et pour son 
originalite. Elle est interessante aussi par ce qu’ elle a forme 
des types speciaux et parce qu’ elle a conserve les types tradi- 
tionnels. De plus, elle a fourni des peintres remarquables, con- 
nus et inconnus, d’ i<mncs portatives ou de peintures murales.

Les peintres d’ images vecurent surtout pendant les derniers 
siecles de P occupation de la Crete par les Venitiens, et—la plu- 
part— hors de Pile. Michel Damaskinos* 8, par exemple, a laisse 
des leones importantes. Le pretre Emmanuel Tzanes8, Pagome- 
nos, Moscos, Angelos, les deux Victors, Andr. Rico, Angelus Bi- 
zamanus4, etc, sont des peintres cretois de grand merite. En 
outre, comme nous le savons, des peintres importants de fres- 
ques ont travaille hors de la Crete, comme par exemple Theo- 
phane, qui a donne des peintures merveilleuses au Mont - Athos 
et aux Meteores.

') Conference qui a eu lieu a P Rcole des Hautes Ltudes des Paris 
sous la direction du professeur Andre Grabar (1953). Le but de cette con
ference a ete de faire connaitre aux etudiants les eglises peint^s de Γ ile 
de Crete. Ell’ a ete accompagnee par une serie des projections.

8) Voir Bettini Serg., II pittore Michele Datnasceno, dans les At- 
ti del Reale 1st. Veneto di Scienze, Lettere ed Arti an. 1934 - 1935, p· 
331. 36S.

8) G. Gerola, Etnanuele Zane da Rettimo ev Atti del R. 1st. Ve
neto. vol. LXII, Venezia 1903 και G. B. Cervellini, Emanuele, Ma
rino e Constantino Zane έν Nuovo Archivio Veneto, 1907.

4) Cf Millet, G. Recherches sur P iconographie de P Lvangile, 
Paris 1916, pp 66r. 662, καί Gerola G. Monumenti Veneti nelP isola 
di Creta, vol. Up. 308 etc.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:07 EEST - 18.237.180.167



390 K. D. Kalokyris

Mais ce qui nous interesse ici ce sont les peintures murales de 
Γ ile, qui constituent les plus anciens temoignages de la pein- 
ture byzantine en Crete. Elies commencent au Xlle siecle et ar- 
rivent jusqu3 a la fin du XVIe. Malheureusement les fresques les 
plus anciennes n’ ont pu etre retrouvees" elles ont ete detruites 
au cours de Γ invasion arabe5 *.

Ea peinture cretoise n’ a pas encore ete etudiee jusqu5 a pre
sent. Ees monuments de Γ ile n’ ont pas ete assez examines, du 
point de vue des influences, de Γ origine de leur art, ils n’ ont 
meme pas ete compares les uns avec les autres. Et la question 
des relations de cet art cretois avec le meme art des lies de Γ 
Archipel a ete entierement laissee de cote. On fait encore allu
sion a une pretendue «ecole Cretoise» (d’ apres G. Millet), mais 
une telle ecole, qui aurait reelement existe par elle-meme, nous 
ne Γ admettons plus aujourd’ hui. Ce qui nous fait affirmer ceci 
c’ est que Γ etude des autres peintures de Grece montre qu’ il 
n’ existe pas une ecole Cretoise independante. 
Nous croyons, quand meme, possible de conserver le terme «eco
le Cretoise», non pas avec la signification que lui donne Millet, 
mais pour indiquer simplement Part de la Crete, les types ico- 
nographiques qu’ elle a crees, le caractere local des images, 
etc. Car les meilleures fresques cretoises ne denotent pas une 
imitation servile des modeles, mais, au contraire, les peintres, 
dans Γ execution de leurs oeuvres, font souvent preuve d’ 
une grande originalite et d’ un grand esprit createur. Par 
exemple le peintre de P eglise de la Sainte Vierge a Kritsa - 
region Mirambello - represente la Nativite du Christ (nef sud) 
non comme a P ordinaire, mais d’ apres la jolie et symbo- 
lique fa?on de la «Porte Fermee» (πύλης κεκλεισμένης), selon la 
vision du prophete Ezechiel8. Ee meme peintre fait une com· 
binaison des elements de la scene «Songe de Joseph» (voir Mys- 
tras p. ex.) et «Joseph et la Vierge» et cree la scene «Tristesse 
de Joseph pour la Vierge enceinte»7. Certaines physionomies des

5) La plus ancienne eglise de Crete, portant une date, est celle de 
Sainte Anne a Assomatos dans la region d’ Amari, Rethymnon (1196 - 
1225).

e) Voir ce que nous ecrivons sur «les Monuments Byzantine de Γ ile 
de Crete — Βυζαντινά Μνημεία τής Κρήτη; — dans «Κρητικά Χρονικά» VI, 
1952 Ρ· 233·

7) Ibidem, ρ. £31.
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fresques cretoises serviront de modeles et on rencontrera exacte- 
ment les memes dans les images portatives. Comme exemple 
nous vous presentons Tange de la scene de TAscension de Tdgli- 
se de la Ste Vierge du village Agia Paraskevi ('Ayiu Παρασκευή) 
—region Amari—. L,e meme ange nous le trouvons dans les ico- 
nes.

Les travaux scientifiques sur la peinture cretoise Sont incorri- 
plets. Tout d’ abord nous devons mentionner les premieres tei 
marques faites sur elle par G. Millet dans son livre «Recher- 
ches sur T iconographie de Is Evangile» Paris 1916 et par Ch. 
Diehl, «Manuel d’art Byzantine», Paris 1926. Eusuite G. G e- 
rola — qui ne fut jamais un byzantinologue—dans son oeuvre 
«Monumenti Veneti nelT isola di Creta» a donne des elements 
sur elle et, de plus, il a compose un catalogue des eglises posse- 
dant des peintures murales sous le titre «Elenco Topografico 
delie chiese affrescate di Creta», Venezia 1935. Sergio Betti- 
ni donne aussi des renseignements, mais avec beaucoup de sub- 
jectivite, dans «La pittura di icone Cretese - Veneziane», Padova 
1:933. Nous mentionnons encore la publication de M. Chadzi- 
dakis «Ή Κρητική ζωγραφική και ή ’Ιταλική χαλκογραφία» dans 
«Κρητικά Χρονικά»8 et son dernier etude «Τοιχογραφίες στην 
Κρήτη», a la meme revue9. Enfin nous memes, qui nous interes- 
sons particulierement a cette question, nous avons recueilli une 
abondante matiere et avons commence a publier depuis P annee 
1952 les «Βυζαντινά Μνημεία τής Κρήτης» (Monuments Byzantins 
de Γ ile de Crete) dans les «Κρητικά Χρονικά»10. Nous avons 
deja publie une travail sur la fameuse eglise de Ste Vierge a KrL 
tsa (ή Παναγία τής Κριτσάς)’1. Une communication sur les fresques 
des eglises de la region d’ Amari en Crete a 6te envoyee par 
nous au recent congres Byzantinologique de Thessajonique et va 
etre publiee dans les «Acta» (actuellement sous presse).

8) Vol. 1, 1947.
9) Vol VI, 1952, pp. 59 - 91.
10) Ibid. pp. 2ii -270. Edition preliminaire.
“) Nous mentionnerons aussi un article publie par nous a la revue 

«’Απόστολος Τίτος» (Bulletin officiel de P Eglise de Crete) en 1952. 4, 

P· 77·
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B.

Examinons maintenant:
I) Les themes iconographiques et leur distribution.
II) La qualite des fresques
III) 1/ origine des fresques.

I. LES THAMES ICONOGRAPHIQUES

Les fresques de Crete remplissent habituellement tout Γ in- 
terieur des eglises. La plupart de celles - ci ont une nef unique 
et sont voutees. Les themes des fresques sont ceux que nous 
avons ordinairement dans les eglises de Grece. Quand une 
eglise est consacree a un Saint, quelque fois des scenes de sa 
vie ou de son martyre—si c’est un martyr—y sont peintes, com- 
me par exemple a St Georges au Village da Apodoulou (Rethy- 
mnon), St Jean au village homonyme a Amari etc. En Crete 
on honore St Georges sous le vocable «Διασορίτης», Diassorite **. 
Les saints militaires et les Dix Saints, qui furent martyrises en 
Crete, ont fourni des sujets des fresques, de meme que les Sept 
Enfants d5 Ephese18. On y rencontre aussi les themes des apo- 
cryphes, et meme les plus rares de ce cycle, par exemple «La 
caresse de la Vierge», «L’ Epreuve par Γ eau», «Le Voyage a 
Bethleem», «La maison de Joachim», «La tristesse de Joseph 
pour la Vierge enceinte» etc. 14 Le theme «ΟΙ Οίκοι τή; Θεοτό
κου» est aussi represente en Crete 15.

En ce qui concerne la distribution des themes, ceux - ci sont 
generalement places en zones superposees, separees par des ban- 
des rouges selon la coutume de 1’ art des Paleologues. Dans Γ 
abside (courbe de Γ hemicycle) sont representes la «Platytera» 
ou la «Δέησις» ou le «Pantocrator». Dans la Δέησις la place de 
St Jean Baptiste est occupee quelquefois par un autre saint, 
comme dans P eglise St Onoufrios a Γέννα-Amari. La Vierge du

**) Conf. Kritza, p. 248, Βαθιακό, Σκαλωτή Σφακίων, Νήσπιτας de Πη
γή Rethymnon.

1S) Ibid. p. 234.
u) Ibid. pp. 225, 228, 229 etc.
ls) Gerola, Elenco Topografico, No 586.
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ΠΙΝ. A'

Είκ. 1 (άνω).—La Sainte Vierge. 
Fresque de l’eglise S Jean «σιό Σπη
λιό* du village Kalogerou de Γ ile 
de Crete.—XIV siecle.

Είκ 2 (άρισιερά).—S Jean Bapti
ste. Elglise S.Georges entre des villa
ges N. Aniari et Meronas. - XIVsiecle
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type «Platytera» porte souvent sur sa poitrine le Christ sous la 
forme d’ «Emmanuel» dans un medallion du type «Vlacherni- 
tissa» ie. Au dessous de cette representation figurent quatre hie- 
rarques portant des «ειλητάρια», c’ est · a - dire des rouleaux de- 
veloppes avec des inscriptions liturgiques. Parmi ces hierar- 
ques se trouve, petit en dimension, «ό Θυόμενος» (Μελισμός), c’ 
est - a - dire «Ρ Agneau», dans le saint disque. A la partie supe· 
rieure de P abside on voit «Γ hospitalite d’Abraham» ou le Saint 
Suaire ("Αγιον Μανδήλιον). A ce merne endroit nous avons encore 
une scene tres rare mais tres interessante de la «Sainte Trinite» 
c’ est - a · dire la representation du Pere qui porte sur sa poitri
ne le Fils, et le St Esprit qui procede des levres du Pere”. Sur 
les deux cotes de P abside est representee P Annonciation, et 
au dessous on peut voir aussi les diacres Etienne, Romanos 
etc. qui portent P encensoir et Parche. L'Ascension occupe Pex- 
tremite de la voute a P est. Jesus est assis dans un arc - en - ciel 
qui se trouve dans une mandorle portee par quatre anges vo 
lants. Des deux cotes se tiennent les Apotres et la Vierge. Quel- 
quefois P Ascension occupe la partie nord de la voute, et son 
pendant represente la «Pentecote» * 18. Sur les autres murs de P 
eglise on voit des scenes du cycle cliristologique, du cycle de P 
histoire de la Vierge, et les Saints. En ce qui concerne ie pre
mier cycle, les scenes que P on rencontre le plus frequement 
sont la Nativite du Christ, la Purification, Re Bapteme, Eazare, 
les Rameaux, la Transfiguration, la Cene, la Crucifixion, les 
Femmes au Tombeau, la Descente aux Rimbes (Rdsurrection). 
Ces peintures commencent ordinairement a P extremite sud - est 
de la voute (Nativite) et finissent au nord - est apres s’ etre de^ 
roulees sur toute P eglise. Res scenes du deuxieme cycle se trou- 
vent intercalees entre celles du premier et enchainees chronolo- 
giquement. Ra Visitation, la Nativite de la Vierge, la Presenta
tion, la Dormition. Ces deux cycles composent la zone iconogra- 
phique superieure. Dans la zone inferieure figurent les Saints 
militaires, ordinairement a cheval, comme S* Demetrius, St Ge
orges, les deux Theodores Habituellement a cette meme place

Ra peinture murale Byzantine de Γ ile de Crete 393

le) Conf. S. Paraskevi au vilage Σίβα (Μαλεβίζι), S. Paraskevi d’ 
Άρκάδι, S. Vierge a Θρόνος etc.

”) Cf. Eglise S. Georges, pres du Couvent Prevelis, Ρέθυμνον.
18) Cf. S. Jean, du village Νέφς Άμάρι.
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394 K. D. Kalokyris

se trouvent aussi les Saintes Femmes: Ste Barbare, Ste Irene, 
Ste Kyriaki, Ste Paraskevi, et aussi les Saints Antoine et Onou- 
frios. Dans la zone mediane sont surtout representes les saints 
dans des medallions. Nous avons des cas ou, sur le mur occi
dental, se trouvent la Crucifixion, ou la Dormition de la Vierge, 
mais le plus souvent on y voit le Jugement Dernier. A cote des 
«chatiments des Pecheurs», et a dessein, sont representes quel- 
ques peches les plus courants en Crete, par exemple vol des 
bestiaux (ζωοκλοπή - ό «ζωοκλέπτης»), dommages occasionnes aux 
champs (άγροζημίαι - ό «παραυλακιστής»), adultere etc. Dans les 
eglises avec une coupole figurent eomme a P ordinaire «Pan- 
tocrator» (Ποτάμιες Πεδιάδος), sur le tambour les Prophetes, 
et dans des pendentifs les quatre Eivangelistes. A Kritsa manque 
«Pantocrator» parce que la coupole est separee a P interieur par 
des zones de renforcement et la place de Pantocrator est occu- 
pee par des scenes du cycle christologique. Sur la fagade, dans 
la niche qui se trouve au - dessus de la porte centrale, est re
presente le saint auquel P eglise est consacree.

li. qualite; des fresques de Crete

La technique et le style de P execution des fresques sont 
tres interessantes. Les couleurs lumineuses, les expressions tres 
vivantes des personnages, leurs mouvements et leurs attitudes 
en sont les caracteristiques generates. Les visages, toujours sur 
un fond vert fonce, sont serieux, severes meme, et ils allient la 
simplicite au genie.

D’ abord en ce qui concerne les plus anciennes fresques, la 
peinture reussit par les traits du visage qui sont dessines sur 
la premiere couche d’ ocre (προπλασμός) et aussi par le contour 
nettement trac6. Pendant la periode un peu posterieure la pre
miere couche devient de couleur tres sombre. Dans ce cas la les 
lumieres sont de la meme couleur mais d’ un ton beaucoup plus 
clair, ou bien ils sont quelques petits coups de pinceau blancs 
et paralleles ou des triangles lumineux; Nous observons alors 
une transition brusque du sombre a la lumiere, c’ est · a - dire 
que l’on trouve des contrastes impressionistiques. Dans les pein- 
tures du Xlle - XHIe siecle les saints ont le corps court et le 
dessin est maladroit. Comme exemples nous vous presentons les
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fresques de Γ eglise de la Vierge au village Σμίλες (Smiles) a 
Amari (XIE siecle), celles de Saint George a Vathiako (Βαθιακό) 
a Amari, La nef principale de Γ eglise de la Vierge a Kritsa, les 
scenes du sanctuaire de Γ eglise a Θρόνος (Thronos), S'· Onou 
frios a Γένν < (Genna) etc. S' Jean Baptiste de cette derniere 
eglise en est un tres bel exemple.

Apres le XlVe siecle ces tendances sont abandonnees, mais 
pourtant ilsne disparaissent pas ear nous trouvons de nombreux 
exemples de fresques qui ont ete executees de cette maniere. 
Generalement apres le XIVe siecle Γ expression des physiono- 
rnies devient plus douce a cause de la graduation successive des 
tons, car nous sommes deja sous la vivante influence de Part 
des Paleoloques (expressionisme). Avec Γ affaiblissement pro- 
gressif des tons se perfectionne la plastieite des figures et la re
presentation du volume. A present les saints ne sont pas dessi- 
nes avec des corps courts, mais les mesures sont proportionnees, 
le dessin devient plus applique et on cherche a atteindre gra- 
duellement la verite des mouvements, des gestes et des attitu
des. Les corps et les vetements deviennent sou pies, et les plis 
des costumes sont plus naturels. Deja en meme temps que le 
pittoresque on recherche la representation de P espace, tandis 
que dans les fresques plus anciennes dominait la perspective a 1’ 
envers des peintures byzantines 19. Nous pouvons dire encore que 
la caracteristique de beaucoup de fresques de Crete est une ten
dance vers la stylisation, qui d’ailleurs n’est pas sans expression 
mais elle est pleine de spiritualite.—Comme exemples remar- 
quables de cette periode nous citerons Γ eglise de Valsamonero 
(region Temenos), celle de la Vierge au village Chromonastiri 
(region de Ρέθυμνον), celle de S' Jean a la Canee, de S1 Jean a 
Spilios (Καλογέρου) Άμάρι,, les S's Apotres a Petrochori (Amari), 
St Michel a Kardaki, Ste Vierge a Platania, St Vierge a Kar- 
douliano etc.

III. L’ORIGINE DES FRESQUES CRE1TOISES

Nous avons deja dit qu’ il n5 existe pas une ecole cretoise 
independante et que les fresques de Crete s’ apparient a la pein
ture byzantine de Grece. En realite ce qu= on appelle «Ecole
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9) Par exemple la Cene a Σμίλες.
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896 K. D. Kalokyris

Cretoise» est une ecole provinciale qui fut florissante au XIV - 
XVIe siecle grace aux peintres cretois qui allerent en Europe 
occidentale et subirent Γ influence de Γ art de Γ Occident. Mais 
ces peintres ont garde leur personnalite et ils Pont imprimee a 
leurs oeuvres en Crete' ils ont ajuste cet art nouveau a la tra
dition byzantine. Cest inutile de dire que ce qui precede concerne 
surtout les icones portatives, et moins les fresques de P lie. 
Quant a celles - ci il nous est plus facile de suivre le rapport 
qui existe entre celles de Crete et celles de Grece et des 
pays voisins, surtout au XIVe siecle et apres. Ainsi que nous 
Pavons deja signale dans notre publication Παναγία τής Κριτσάς 
(Ste Vierge a Kritsa) les fresques de Crete ont beaucoup de rap
ports avec Mystras, Mont - Athos (Πρωταιον, Βατοπέδιον), Ka- 
chrie Djarai a Constantinople et les monuments de Macedoine. 
Les fresques de ces pays ont une influence immediate et devien 
nent des modeles pour les peintres cretois. Les persounages et 
les objets rappellent les grands centres de Γ art. St Jean Ba. 
ptiste de Γ eglise SC Georges par exemple, entre les villages 
Meronas et Nefs Amari, est une copie du St Jean du Vatopedion 
au Mont Athos20. Les anges de la scene du Bapteme de P eglise 
a Lambiotes rappellent ceux de Mystras. L’ ange de la scene 
«tristesse de Joseph pour la vierge» a Kritsa a le meme vi
sage et la meme pose que celui de la Metropole de Mystras. 
St Pierre de la scene de la «Dormition de la Vierge» a Thronos 
(Ρέθυμνον) est tout a fait une figure du Mont Athos. La Vierge 
et Joseph de la Purification de P eglise Ste Lucie ('Αγία Φω
τεινή), pres du couvent de Prevelis, est une figure de Macedoi
ne. Certaines figures aussi ont quelque relation avec les fresques 
de Staro - Nagoritchino en Serbie, comme le Jacob de la scene 
«Voyage a Bethleem» de Kritsa, par exemple, et St Gregoire 
de la meme eglise21. Mais la aussi il n5 ya aucun doute que ce 
sont des artistes Grecs qui ont travaille22. Les physionomies 
dramatiques des hierarques de Kritsa et a Thronos, et les visa

20) Voir Millet, Monuments de 1* Athos I, Paris 1927 p. 2, No 4.
21) Cf. Muratoff, La peinture byzantine, planche CCXXXIX etc
2S) Nous mentionnons les noms cites par Millet, Diehl, Mu

ratoff etc. D’ apres ceux - ci le maitre byzantin Eutychios signa de 
son nom des fresques a Staro · Nagoritchino en Serbie». Cf. p. ex M u- 
ratoff, (La peinture Byzantine, Paris 1927, p.149).
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La peinture niurale Byzantine de Γ lie de Crete 397

ges tres reels et charmants de Valsamonero, les figures nobles 
et pleines de grace de Meronas rappellent celles de Protaton et 
Kachrie Djami. Nous pouvons dire que des reproductions de 
modeles se trouvant dans les grands centres ont ete executees 
en Crete, ce sont parfois des copies assez fideles, parfois au con- 
traire des realisations tres libres. Ici encore, comme dans les 
grands centres, on apergoit la faqon d’ exprimer le fond par la 
superposition des personnages et d’autres details. Ainsi certains 
themes decoratifs, les maisons, les edifices, les sieges etc. rap
pellent les modeles macedoniens. II nous faut signaler la meme 
chose pour la richesse des costumes des saints personnages, pour 
les bandes de ces costumes qui sont ornees de perles et de croix, 
pour les «segmenta», les couronnes etc Tout parle du rayonne- 
ment de Constantinople et des grands centres — lesquels 
sont sous son influence — sur la Crete, qui a toujours le regard 
tourne vers Byzance. L,’ecole cretoise depend ainsi de cette 
Cap i t al e.

Outre cela, nous devons dire qu’ un assez grand nombre de 
fresques parmi les plus anciennes rappellent les figures d’ Ori
ent. Certains personnages des peintures Cretoises font penser 
aux Egyptiens et aux Semites. Les rapports de la Crete avec Γ 
Orient ont evidemment influence Γ iconographie. En particu- 
lier un certain nombre de fresques anciennes rappelle le sou
venir des Arabes qui occuperent Tile pendant 137 ans (824-961). 
Comme example nous presentons les visages basanes et tout a 
fait arabes de Jesus et des deux prophetes dans la scene de la 
Transfiguration a Smiles (Amari) et les femmes dans la scene de 
la Presentation au village Thronos (Amari). Au sujet de cette 
epoque ancienne nous supposons aussi un grand rapport avec 
P art de Cappadoce, question qui doit etre examinee, bien que 
nous la proposions mainteneut sans reserves. Pour confirmer cet
te opinion voici, par exemple, la Cene du village «Smiles», et 
encore les fresques de St Georges a Vathiako (12 - 13 siecles).

Voila en resume les remarques que nous pouvons faire au- 
jourd’hui sur la peinture murale Cretoise. — Mais, independam- 
ment des etudes comparatives necessaires des fresques des autres 
parties de la Grece, des Balkans, etc., ce qui importe pour l’in- 
stant σ’ est d’ etudier en particulier les fresques des quatre de- 
partements et des provinces de la Crete, de les comparer entre 
elles et de progresser au classement. Ct-' travail rendra plus facile
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Γ eclaircissement de quelques preferences qui apparaissent dans 
les diverses regions de la grande lie, en ce qui coneerne les saints 
personnages et les scenes saerees. Car il y a des differences entre 
les departements, et les villages ont naturellement une influence 
les uns sur les autres. Mais puisque de nombreuses eglises, sur- 
tout parmi les plus anciennes, presentent deux couches succes- 
sives d= iconographie (par exemple S1 Jean a N. Amari), il faut 
d’ abord rechercher la premiere, et, par consequent, la plus an- 
cienne.

Il ne fait aucun doute que les conclusions de ces recherches 
seront tres importantes.

Paris le io Mai 1953
K. D. KALOKYRIS
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ΥΣΤΕΡΟΜΙΝΩΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΧΥΑΜΜΟΥ

Α') ΑΝΑΣΚΑΦΗ - ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

Τον Φεβρουάριον 1951 ερευνών εις την ανατολικήν Κρήτην μετά 
την άνασκαφήν τοΰ πρωτογεωμετρικού ίεροϋ τοϋ Καβουσίου 1 άνέσκα- 
ψα ύστερομινωικόν τάφον έξω τοΰ χωρίου Παχυάμμος Ίεραπέτρας, 
εις την κλιτύν χαμηλού υψώματος καλούμενου 'Αλατσομοϋρι, εις άπό- 
σταοιν ολίγων βημάτων από την έπαυλιν τοΰ Ριχάρδου Seager. Ό 
ανασκαφείς τάφος ασφαλώς ανήκει εις την νεκρόπολιν, τής οποίας άλ
λοι τάφοι εύρέθησαν τυχαίως ή μέ άνασκαφάς τής Boyd κατά τάς 
άρχάς τοΰ αίώνος μας 2.

Ό τάφος ήτο λαξευμένος εις τον μαλακόν βράχον (κούσκουραν), 
καί άπετελεΐτο από θάλαμον περίπου ελλειψοειδή, τοΰ οποίου ή οροφή 
είχε καταπέσει, καί μακρόν δρόμον προς άνατολάς. Οί λίθοι, μέ τούς 
οποίους άρχικώς έκλείετο ή είσοδος τοΰ θαλάμου, είχον άφαιρεθή υπό 
τοΰ ιδιοκτήτου γεωργοΰ Νικολάου Σαριδάκη, ό όποιος το 1928 διε- 
τάραξε το παρά την είσοδον τμήμα τοΰ θαλάμου καί εΰρε τέσσαρα αγ
γεία1. Ευτυχώς ό μυχός τοΰ θαλάμου εύρέθη τελείως άδιατάρακτος.

Άφοΰ έξεκενώθη ό θάλαμος από εν στρώμα απορριμμάτων και 
άλλο στρώμα καθαροΰ βράχου, τό όποιον είχε σχηματισθή μέ τήν κα- 
τάρρευσιν τής οροφής, έφθάσαμεν τό δάπεδον εις βάθος 2.50 μ. πε
ρίπου από τήν σημερινήν επιφάνειαν τοΰ εδάφους. Μετά τήν συμπλή- 
ρωσιν τοΰ καθαρισμοΰ, τό εσωτερικόν τοΰ θαλάμου παρείχε τήν εξής 
εικόνα, (είκ. 1). Κυκλικώς πλησίον τών τοιχωμάτων ευρίσκοντο τρεις 
λουτηροειδεΐς λάρνακες. Αϊ λάρνακες Α και Γ ήσαν τοποθετημένοι 
παραλλήλως, ή μέν πρώτη κατά μήκος τής βόρειας, ή δέ Γ κατά μή
κος τής νοτίας πλευράς τοΰ θαλάμου. Ή λάρναξ Β ήτο τοποθετημένη 
παρά τήν δυτικήν πλευράν τοΰ θαλάμου καθέτως προς τάς δυο άλλας.

') Τά αποτελέσματα τής άνασκαφής αυτής θά δημοσιευθοΰν προσεχώς.
‘) Gournia, σελ. 46. Οί τάφοι απέδωσαν λάρνακας καί κοινήν ΥΜΙΙΙβ 

κεραμεικήν. Εις τήν ιδίαν περιοχήν εΰρίσκονται καί οί τάφοι Άϊσά Λαγκάδα, 
άνασκαφένιες έπίσης άπό τήν Boyd καί χρονολογούμενοι και’ αυτήν ολίγον 
πρό ιών τάφων Άλατοομοΰρι, βλ. αυτόθι. Μινωϊκά όστρακα παρετήρησεν εις 
τό Άλατσομοϋρι ό Seager, The cemetery of Pachyammos, σελ. 10.

’) Τά αγγεία αυτά έφυλάσσοντο εντός τής έπαύλεως Seager μέχρι τής Γερ- 
μανοϊταλικής -κατοχής, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας ή έπαυλις έχρησιμοποιή- 
θη ως στρατών. 'Εκτοιε δέν έπανευρέθησμν. Τό σχήμα των είναι άγνωστον.
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400 Στυλιανού ’Αλεξίου

Ή βόρεια πλευρά τής Γ και εν μέρει ή νοτία στενή πλευρά τής Β 
ήσαν συντετριμμέναι.

'Ο νεκρός τής λάρνακας Α είχε τοποθετηθή μέ τήν κεφαλήν πρός 
άνατολάς. (Ήσαν σαφή τά όσια των μηρών εις τό δυτικόν μέρος τής

λάρνακος). Ή λάρναξ Β 
ήτο κενή, και ή Γ περί- 
εΐχεν οστά τελείως δια- 
λελυμένα.

Ε?ς τό δάπέδον με
ταξύ των λαρνάκων A 
καί Β (εικ. 2) άνεκα- 
λύφθη μικρόν όρυγμα 
βάθους 0.10 μ. καί δια
μέτρου περίπου 0.35 μ. 
πλήρες οστών, μεταξύ 
τών όποιων καί τό άνώ- 
τερον τμήμα ανθρωπί
νου κρανίου. Επάνω α
πό τό όρυγμα εύρίσκετο 
πήλινος τριποδικός βω
μός καί πλησίον του πή
λινη κυλινδρική πυξίς μέ 
πώμα (είκ. 1,1), ή οποία 
περιείχε άφθονους ψή
φους περιδέραιων έξ υε- 
λομάζης, περόνην κόμης 
εκ τής αυτής ύλης, ψή
φους σαρδίου, αμέθυ
στου καί χρυσού, ως καί 
δύο μικρούς απλούς χρυ

σούς δακτυλίους. ’Ανάμικτα μέ τά κοσμήματα ήσαν μικρά τεμάχια 
οστών.

’Ίσως τά οστά τού ορύγματος προήρχοντο από τήν λάρνακα Β, ή 
οποία, πιθανώς επ’ ευκαιρία μιας νέας ταφής, εξεκενώθη προετοιμα 
σθεισα οϋτω διά νέαν χρήσιν, ή οποία όμως δέν έπραγματοποι.ήθη 4.

Είκ. 1.— Κάτοψις τοΰ τάφου Παχυάμμου.

4) Κενή λάρναξ καί κρανία εις όρυγμα είς άλλον τάφον τοΰ Άλατσομου- 
ρίου, Gonrnia, σελ. 46. Δι’ ορύγματα μέ οστά είς τάφους μυκηναϊκών χρόνων 
βλ. καί Nilsson, Min. Myc. Rel., 1950, σελ 690 έξ. IIβ. Wace, Ch. 
Tombs at_Mycenae, 1932, σελ. 144 : the bones of the first tenant with so-
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Τα κοσμήματα, μέ ιά όποια είχε ταφή ό νεκρός, ετοποθετήθησαν εις την 
πυξίδα ανάμικτα μέ οστάρια και άπετέθησαν πλησίον τοΰ ορύγματος. 
’Άνωθεν αύτοΰ εστήθη ό τριποδικός βωμός, έπ'ι τοΰ οποίου έγινεν ώ- 
ρισμένη προσφορά καρπών ή χοή. (*0 βωμός δεν έφερεν ίχνη πυράς).

Είκ. 6. —"Ορυγμα, βωμός καί πυξίς παρά τήν λάρνακα Α.

"Ομοιοι τριποδικοΐ βωμοί έχουν εΰρεθή και ε’ις άλλους τάφους, 
δπως εις Γοΰρνες*, εις Ζαφέρ Παπουραν®, πλησίον τής εισόδου 
τοΰ'Βασιλικοΰ Τάφου των Ίσοπάτων και εις τάφον τής νεκροπόλεως 
Κατσαμπά7. Ή άποψις ότι πρόκειται απλώς περί «κινητών εστιών»,

me perhaps of his possessions would be collected and packed in a small 
pit...

5) Άρχαιολ. Δελτ , 1918, σελ 77, είκ. 21.
6) Evans, Pr. Τ. Κιι,, σελ. 36, είκ. 33α, είκ. 34. 
βα) Αΰτ., σελ. 143.
7) «Κρητικά Χρονικά», ΣΤ’, σελ. II.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 26
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επί τών οποίων ετοποθετοΰντο οίνθρακες προς θέρμανσιν των νεκρών * 8 
δεν φαίνεται πιθανή. Οί άνθρακες, οί οποίοι εύρίσκονται κάποτε επί 
τών βωμών, έγρησίμευον, φαίνεται, διά την καΰσιν αρωματικών υλών 
προς εξαγνισμόν τοΰ τάφου 9 ή διά την όλοκαύτωσιν προσφορών. Ή 
περίπτωσίς μας κάμνει πιθανόν δτι προσφορά! ήδΰναντο καί νά τοπο
θετηθούν απλώς επί τού βωμού, αν ήσαν π.χ. καρποί, ως εις την λάρ 
νακα τής 'Αγίας Τριάδος, ή, αν ήσαν υγρά, νά χυθούν εντός τοΰ πε- 
ριχειλώματος. Ή τοποθέτησις τοΰ βωμού ακριβώς άνωθεν τού ορύγ
ματος, υποδεικνύει ίσως δτι σκοπός τής πράξεως ήτο ό εξευμενισμός 
τοΰ νεκρού. Άπετρέπετο ούτω ή έξοδός του από τον τάφον ή λάκκον '°.

Μεταξύ τής λάρνακος Α καί τού τοίχου, πλησίον τής πυξίδος τών 
κοσμημάτων, άνευρεθη ψευδόστομος άμφορεύς (εϊκ. 1,2)' πλησίον τής 
λάρνακος Β άβαθές λίθινον άγγεΐον (εϊκ. 1,3), καί πλησίον τής Γ χάλ
κινος δίσκος (εϊκ. 1,4). Τό τελευταΐον άντικείμενον πιστεύω δτι είναι 
δίσκος ζυγού, λόγφ τού ελαφρώς θολωτού σχήματος καί τών τεσσάρων 
οπών, τάς οποίας φέρει σταυροειδώς. Τούτο μάς οδηγεί εις τά «τά
λαντα» τού Διός, τά όποια καθώριζαν την μοίραν τών ομηρικών η
ρώων, καί εις την «ψυχοστασίαν», δηλαδή την μετά θάνατον ζύγισιν 
τών ψυχών

Ό δρόμος τού τάφου άνεσκάφη εις μήκος 2,50 μ., άλλ’ εξετείνετο 
καί περαιτέρω εις γειτονικήν άμπελον. Ή άνασκαφή του θά ήτο διά 
τούτο δαπανηρά καί δεν έκρίθη αναγκαία. 'Ο δρόμος εϊχε πλάτος προ 
τής εισόδου τοΰ θαλάμου 0.95 μ. καί ήτο επικλινής προς αυτήν. Εϊς 
μικράν άπόστασιν από τής εισόδου εύρίσκεται βαθμίς 0,25 μ. ύψους. 
Έπί τοΰ δαπέδου τού δρόμου προ τής εισόδου εύρέθησαν αποσυντε
θειμένα μικρά τεμάχια χαλκών δπλων, εγχειριδίων καί βελών, εκ τών 
οποίων δεν κατέστη δυνατόν νά άποκατασταθή ούδέν.

Β") ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

1) Πίν. Ε', είκ. 1 καί 2. Λάρναξ Α. Σχήμα λουτήρος ελλειψοειδές μέ πλευ
ράς επιπέδους. Μήκος 1.22 μ., πλάτος 0.51 μ., ύψος 0.48 μ. Εις τήν μίαν μα

8) Evans, ένθ’ άνωτ., σελ. Β6.
8) Πβ. Wace, ένθ’ άνωτ.
ι0) "Ο Τ' ο r s d y k e, B.S.A., XXVIII, σελ. 246, βλέπει ίχνη θυσίας εις 

όρυγμα τάφου τού Μαύρου Σπηλιού περιέχον δοτά ζώων, τεμάχια θυμια
τηριού καί άνθρακας. Εις τόν τάφον τής Παχυάμμου τό όρυγμα περιεΐχεν αν
θρώπινα οστά καί δέν δύναται νά γίνη λόγος περί θυσίας.

u) Picard, Les religions prehelleniques, 1948, σελ. 290. Πβ. χρυσούς 
ζυγούς έκ καθέτων τάφων τών Μυκηνών, Fimmen, Die Kretisch - Myk. Kul- 
tur, σελ. 123 - 4, εϊκ. 116. Ότι δέν εύρέθη ό έτερος δίσκος τοΰ παρόντος ζυ
γού, δύναται νά άποδοθή εις διατάραξιν κατά μίαν τών νεωτέρων ταφών.
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κράν πλευράν σχηματικός όκτάπους, φολιδωτόν θέμα καί σχηματοποιημένα 
άνθη παπύρου. Ή ά?λη μακρά πλευρά έχει φολίδας, οριζόντιας κυματοει
δείς γραμμάς καί κάθετον σειράν συνδεομένων σπειρών. Εις τάς στενάς πλευ
ράς κάθετοι σπεΐραι καί άνθη. Εσωτερικούς ταινία καί εις τήν μίαν μόνον 
πλευράν ιχθύες. Ραβδώσεις κάθετοι χωρίζουν τά θέματα έξαηερικώς.

2) ίΐίν. ΣΤ', είκ. 1. Λάρναξ Β. Λουτηροειδής μέ βαθυνομένας πλευράς. 
Μήκος 0.96 μ , πλάτος 0 50 μ , ύψος 0.38 μ. Έκάστη μακρά πλευρά έχει εις 
τό μέσον σχηματικόν θέμα φύλλων κισσού, καί εκατέρωθεν σχηματοποιημένον 
όκτάποδα, τοϋ οποίου οί πλόκαμοι καταλαμβάνουν καί τήν παρακειμένην στε
νήν πλευράν.

3) Λάρναξ Γ. Λουτήρ μέ βαθυνομένας πλευράς, άκόσμητος. Μήκος καί 
πλάτος ώς ή Β, ύψος 0.45 μ. Αί λαβαί περιβάλλονται άπό άνάγλυφον ό ιτώ- 
σχημον προεξοχήν. "Επειδή κατά τά άλλα ό τύπος δέν είναι χαρακτηριστικός, 
ή λάρναξ δέν συνεκολλήθη καί δέν παρέχεται φωτογραφία της.

4) ΙΙίν. Ζ', είκ. 1, 2, 3, 4. Πυξίς κυλινδρική μέ δμοιον πώμα. Προεξοχή 
πλησίον τής βάσεως. Διάμετρος βάσεως 0.165 μ., ΰψος μέ τό κάλυμμα 0.105 μ. 
Φέρει μέ ζωηρόν ερυθρόν χρώμα επί κιτρινωπού επιχρίσματος ημικύκλια εκα
τέρωθεν γραμμής, θέμα «ιερών κεράτων» καί μεταξύ αυτών φυτικόν θέμα, έπί 
δέ των κεράτων μικρά μονόχρωμα πτηνά, δικτυωτόν, αντιμέτωπα μηνοειδή θέ
ματα μέ παραπληρωματικά τριγωνίδια καί δικτυωτόν, άμυγδαλοειδές θέμα μέ 
παραπληρωματικό τριγωνίδια, άβακα ζατρικίου καί δύο σχηματικά πτηνά (πέρ 
δικας) μέ ύψωμένην πτέρυγα, τά όποια ραμφίζουν ώοθήκας άνθέων. ‘Επτά έν 
δλψ όπαί περιτρέχουν τήν πυξίδα, έκ των οποίων δύο συμπίπτουν πρός τούς 
οφθαλμούς των πτηνών. Μία όπή εύρίσκεται καί εις τό κέντρον τοϋ καλύμμα
τος καί οϋτω έν νήμα διερχόμενον διά μέσου όλων τών οπών συνεκριιτει τό 
πώμα έπί τής πυξίδος. Τό πώμα φέρει παράστασιν πτηνού όμοιου πρός τό άλ
λα, αλλά μέ κλειστήν πτέρυγα, τό όποιον ραμφίζει φυτικόν θέμα, ώς τά έπί τών 
τοιχωμάτων. Πέριξ σειρά Ζ καί στιγμαί. Τό κάθετον τοίχωμα τοϋ πώματος 
έχει ταινίας, μεταξύ τών όποιων έπαναλαμβανόμενα Ζ. Τό πώμα καί τά κάθετα 
τοιχώματα τής πυξίδος διακοσμούνται έπίσης υπό λεπτών φύλλων χλόης και 
κυματοειδούς μονοχρώμου θέματος (rock pattern). Τεχνική άρίστη, πηλός λε
πτός καί καθαρός, χρώμα καί δπτησις λαμπρά.

5) Πίν. Η' είκ. 2, δεξιά. Ψευδόστομος άμφορεύς πεπιεσμένος, ϋψους 0.105 
μ. μέ τήν λαβήν, καί διαμέτρου εις τήν κοιλίαν 0.16 μ. Φέρει γραπτός ταινίας 
μέ φαιόν. Περί τήν λαβήν καί τό στόμιον ogival canopy μέ παραπληρωμα
τικούς ρόδακας. Εις τούς ώμους ραβδωτά τριγωνίδια.

6) Πίν. Η , είκ. 2, άνω. Χάλκινος δίσκος ζυγού ελαφρώς κοίλος, αρκετά 
(οξειδωμένος, μέ διάμετρον 0.07 μ., φέρων τρεις μικρός δπάς εις τήν περιφέ
ρειαν. "Υπήρχεν ασφαλώς καί τετάρτη εις τό μικρόν έλλεϊπον τμήμα της.

7) Πίν. Η', είκ. 1. Πήλινος τριποδικός βωμός, ύψους 0 205 μ. καί διαμέ
τρου 0.36 μ. “Εχει άβαθή κοιλότητα περιοριζομένην άπό χαμηλόν περιχείλω- 
μα. Πόδες υψηλοί καί παχεΐς δψ. 0.175 μ.

8) Πίν. Η', είκ. 2 αριστερά. Άβαθές ανοικτόν άγγεΐον έκ τιτανόλιθου, ύ
ψους 0.045 μ. καί μεγίστης διαμέτρου 0.143 μ. Τά χείλη έξέχουν ολίγον έξω- 
τερικώς. Συνεπληρώθη μικρόν τμήμα τών χειλέων καί τού πυθμένος.

Τά εντός τής πυξίδος εύρεθέντα κοσμήματα (πίν. ΣΤ', είκ. 2) είναι :
1) Χρυσούς δακτύλιος διαμ. 0.017 μ., φέρων έπί τού κρίκου έξωτερικώς 

λεπτήν κοκκίδωσιν. Ή σφενδόνη άποτελειται άπό ελλειψοειδή δίσκον μέ περί-
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χείλωμα καί αντί δακτυλιόλιθου έχει τεμάχιον ελεφαντοστού τού Ιδιου σχήμα
τος, άκόσμητον.

2) Χρυσούς δακτύλιος άποτελούμενος από λεπτήν έλικοειδή ταινίαν, δια
μέτρου 0.02 μ.

ΐ!) Περιδέραιον άπαρτισθέν άπό επτά στρογγύλας ελαφρώς πεπιεσμένος 
χρυσός ψήφους, μίαν λωτοειδή χρυσήν, δύο εύμεγέθεις ψήφους σαρδίου, έκ ιών 
οποίων ή μία φακοειδής, αυλακωτή, ή δέ άλλη αυλακωτή στρογγύλη, καί μίαν 
στρογγυλήν άπό άμέθυστον.

4) Περιδέραιον άπαρτισθέν άπό επτά φακοειδείς ψήφους ύελομάζης καί 
δέκα πέντε στρογγύλας μέ μεγάλας αύλακας.

5) Περιδέραιον άπό δέκα οκτώ λωτοσχήμου; ψήφους ύελομάζης μέ κοκ- 
κίδωσιν, αύλακωτάς. Αί δύο άκραϊαι άπλαϊ.

6) Περιδέραιον άπό πεντήκοντα καί δύο στρογγύλας ψήφους ύελομάζης, 
σχεδόν δλας αύλακωτάς. Προσετέθησαν καί τέσσορα επιμήκη σταγονοειδή εξαρ
τήματα τής ιδίας ύλης.

7) Περιδέραιον άπό τριάκοντα εννέα ψήφους ύελομάζης εις σχήμα φύλλων 
κισσού.

8) Κομβίον έξ ύελομάζης.
9) Περόνη κόμης έξ ύελομάζης, μήκους 0.105 μ. καμπτ·>μένη είς τό έν ά- 

κρον καί λεπτυνομένη είς τό άλλο. (Δέν άπεικονίζεται).
Ή μάζα τών κοσμημάτων τούτων είναι λευκή μέ κυανίζουσαν άπόχρωσιν, 

διατηρείται δέ κατά τό πλείστον καλώς.

Γ) ΕΞΕΤΑΣ1Σ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ

Ή πυξΐς τών κοσμημάτων ανήκει είς κεραμεικόν ι ύπον γνωστόν 
έν Κρήτη. Πρόδρομοι τοΰ τύπου τοΰ παρόντος δείγματος δύνανται νά 
θεωρηθούν αγγεία, όπως ή μεγάλη κυλινδρική μετά πώματος πυξΐς 
από τάς άκισκαφός τοΰ Σ r. Μαρινάτου είς τό Βαθύπετρον. 'Η 
πυξΐς αυτή είναι όπως καί τα άλλα ευρήματα τής έπαύλεως ΥΜ I α 
χρόνων 11 * *.

Τελείως ανάλογοι καί σύγχρονοι προς την πυξίδα τής Παχυάμμου 
είναι ΥΜ III α καί β πυξίδες εξ ανατολικής Κρήτης, όπως ή μετά λα
βών πυξΐς τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου έκ Παλαικάστρου, ή οποία φαί
νεται καί τεχνικώς όμοια προς την πυξ δα Παχυάμμου 1S, καί αί πυξί
δες τών Κουρνιών, εκ τών οποίων μάλιστα μία διακοσμείται μέ πτηνά14·

’*) Πβ. τήν σύγχρονον πυξίδα τού μεγάρου Νίρον, Άρχ Έιιημ., 1922, 
θ;λ. 21, εΐκ. 18, άνω δεξιά.

'“) B.S.A., Suppl. I, iq’.t, Bosa oquet- Dawkins, The unpu
blished objects from the Palaikastro excavations, I, εΐκ. 79, καί σελ. 94 έξ.,
όπου καί περί άλλων ΥΜ III πυξίδυιν. Πβ. σύτ , είκ. 80 (πώματα πυξίδων) καί 
85 c (πυξΐς).

14) Gournia, πίν. X, άριθ. 5 καί 40.
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Συγγενέστατος είναι ό τύπος τής πυξίδος μέ δυο λαβάς προσκεκολ- 
λημένας καθ’ δλον το ύψος των τοιχωμάτων, τοΰ οποίου δείγμα τοϋ 
τέλους τών ΥΜ III χρόνων (close style) έχομεν έκ Φαιστού 15 16 * 18 καί άλ
λο ύπομινωικόν από τό Καρφί 1β. Ή πυξις από τό Καρφί διακοσμεΐ- 
τας μέ «ιερά κέρατα» και πτηνά, όπως ή πυξις τοΰ Παλαικάστρου.

Ό τΰπος τής κυλινδρικής ή ελλειψοειδούς πυξίδος μέ ευρΰτερον 
τοϋ στομίου στρογγυλόν ή ελλειψοειδές πώμα και όπάς προσδέσεως 
είναι ασφαλώς παλαιότατος και δΰναται νά άναχθή εις προανακτορι 
κούς χρόνους και κυκλαδικός επιδράσεις 1!.

'Ως προς τήν τεχνικήν, ό λεπτός και καθαρός πηλός, τό κιτρινω
πόν επίχρισμα, τό άνισον βαθύ ερυθρόν και παχύ χρώμα, και ή τελεία 
δπτησις, τά οποία χαρακτηρίζουν τήν πυξίδα τής Παχυάμμου απαν
τούν εις μεμονωμένα δείγματα καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών ΥΜ χρό
νων IS.

15) Mon. Ant., XII, αελ. 117, είκ. 46.
le) B.S.A., XXXVIII, πίν. XXIV, 6, δεξιά.
Π) Πβ. κυκλαδικήν στρογγυλήν πυξίδα έκ Μήλου, J. H.S., Suppl. IV 

(1904), Excavations at Phylakopi, πίν. IV, 1, πρός τήν οποίαν ανάλογος ή 
έκ τής νεκροπόλεως τών Μαλίων προανακτορική μικρά πυξις άριθ. 8526 τοΰ 
Μουαείου Ηρακλείου, έπαναλαμβάνουσα γραπτώς τήν Ιδίαν διακόσμησιν τε
θλασμένων. Πβ. καί τάς ατρογγύλας πυξίδας τοϋ τάφου Πύργου, Άρχ. Δελτ., 
1918, Παράρτ., σελ. 143, είκ. 7, άριθ. 30 - 5, είκ. 9, άριθ. 73, οπού καί πώμα
τα. Συγγενής καί δ τύπος Mallia, Necropoles, I, (Etudes Cretoises, VII), 
πίν. XXXVI. ’Επίσης τά παλαιοανακιορικά MM I καί II κυλινδρικά αγγεία 
μετά πώματος, ώς Seager, The Cemetery of Pachyammos, πίν. II, κάτω 
αριστερά. Νεοανακτορικά δείγματα έμνημονεύθησαν ήδη. Ό Furumark, 
Myc. Pott., σελ. 46, ανάγει συγγενή τύπυν έκ κυρίως Ελλάδος, αύτ., είκ. 12, 
άριθ. 12, είς κυκλαδικά πρότυπα. Διά τάς ελλειψοειδείς πυξίδας πβ. τάς προ- 
ανακτορικάς κυκλαδικού τύπου έκ Πύργου, Άρχ. Δελτ., 1918, παράρτ., είκ. 9, 
άριθ. 62, τήν παλαιονακτορικήν τοϋ Αγίου Όνουφρίου, Evans, Cretan 
Pictographs, 1895, είκ. 107, τήν νευανακτορικήν, τής οποίας σώζεται τό έλε- 
φάντινον πώμα μέ όκτωσχήμους ασπίδας έκ τών τάφων Κνωσοϋ, Evans, 
Pr. Τ. Kn., σελ. 44, είκ. 41, καί τήν άδημοσίευτον ΥΜ III β έκ τάφου τής 
Επισκοπής ’Ηρακλείου, άνασκαφέντος υπό Ν. Πλάτωνος, άριθ. 9908 τοΰ 
Μουσείου ‘Ηρακλείου. Διά τήν έξω τής Κρήτης διάδοσιν τοΰ τύπου μετά λα 
βών, πβ. Furtwangler - Eoeschke, Myken. Vasen, 1886, πίν. VII, 
36 XIII, έξ Ίαλυσοΰ, καί πίν. XVI, 104, έξ ’Αθηνών.

18) Ή άποψις δτι ή ΥΜ III τεχνική υπερέχει γενικώς τής τεχνικής τών 
ΥΜ I καί II περιόδων δέν άνταποκρίνεται είς τά πράγματα καί πιθανώς οφεί
λεται είς τό δτι διά τάς παλαιοτέρας περιόδους γενικεύονται συμπεράσματα 
βασιζόμενα επί μιας ώρισμένης τάξεως «ανακτορικών» αγγείων, (ώς π. χ. τά 
αγγεία τών τάφων τού Σανατορίου, καί τάφου Α Κατσαμπά), ανεπαρκούς ώπιη- 
μένων. Ουτω όμοιότατον τεχνικώς πρός τήν πυξίδα τής Παχυάμμου είναι τό 
ΥΜΙ κύπελλον τοΰ Παλαικάστρου (Β. S. A , XI, σελ 275, είκ. 6α), ανάλογα
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Πτηνά ως άγγειογραφικόν θέμα παρουσιάζονται διά πρώτην φο* 
ράν εν Κρήτη επί των μηλιακών αγγείων των Temple Repositories, 
τά όποια αποτελούν βεβαίως εισαγωγήν ,9. Τά αγγεία αυτά είναι με. 
σοκυκλαδικών III χρόνων, αί δέ παραστάσεις των άνήχθησαν υπό τού 
Evans20 21 εις μινωικάς τοιχογραφικάς παραστάσεις γρυπών. Πτηνά 
σχηματικά απαντούν εις την κυκλαδικήν κεραμεικήν ήδη εις χρόνους 
άντιστοιχούντας προς την προανακτορικήν και παλαιοανακτορικήν πε
ρίοδον έν Κρήτη Τά δείγματα αυτά πείθουν δτι εις τάς Κυκλάδας 
ή τάσις προς παράστασιν πτηνών επί αγγείων ήτο παλαιά. Άργότε- 
ρον αΰτη παρουσιάζεται συνδυασμένη μέ μινωικάς φυσιοκρατικάς επι
δράσεις, πιθανώς δέ μηλιακαί εισαγωγαι τού μικτού τούτου τύπου, 
δπως τά αγγεία τών Temple Repositories, μάλλον ή Ιπιδράσεις ελ- 
λαδικαί, ώθησαν τούς κρήτας άγγειογράφους νά χρησιμοποιήσουν 
καί αυτοί τό θέμα. Φαίνεται δμως δτι τό πρότυπον έλήφθη εκ τών 
τοιχογραφιών τών μινωικών ανακτόρων, διότι τά παλαιότερα κερα- 
μεικά δείγματα τού θέματος έν Κρήτη είναι πλησιέστερα προς αύτάς 
παρά προς τά πτηνά τών μηλιακών αγγείων.

Ό Evans είχε προείπει την παρουσίαν τού θέματος επι τής 
ΥΜ II κεραμεικής 22, ενώ 6 Pendlebury κατηγορηματικώς ήρνή- 
θη την δυνατότητα αυτήν, ύποστηρίξας δτι ή πρώτη έμφάνισις πτηνών 
εις την κεραμεικήν παραγωγήν τής Κρήτης γίνεται κατά τούς ΥΜ III α 
χρόνους20. Αί πρόσφατοι άνακαλύψεις σαφώς «ανακτορικών» αγγείων 
μέ πτηνά εις τάφον τού Σανατορίου (άνασκαφαι Hood και De 
J o ng1*) καί εις τάφον τής ύπ’εμού άνασκαπτομένης νεκροπόλεως Κά

δε της αυτής περιόδου θά ήδύνατο κανείς νά προοαγάγη καί έκ Κνωσού. Άφ' 
ετέρου είναι φανερά ή συγγένεια τής πυξίδος πρός αγγεία, δπως ό ψευδόστομος 
ΥΜ III β άμφορεύς έκ τάφου τής Επισκοπής Ίεραπέτρας, άριθ. Μουσείου 
7637, Άρχ. Δελτ., 1920 - 1, Παράρτ., σελ. 160, είκ. 9, πρώτον έξ αριστερών.

,0) Ρ. Μ., I, σελ. 557, είκ. 404 h.
,0) Αΰΐ., σελ. 558.
21) J. Η. S., Suppl. 4, 1904. Excav. at Phylakopi, πίν. VII, άριθ. 4 α, 

17, πίν. XI, άριθ. 2, 5.
**) Ρ. Μ., IV, σελ. 334.
’*) Archaeol. of Crete, σελ. 247. Ό Pendlebury, αύτ., σελ. 247 - 8ι 

ΰπεστήριξε καί τήν προέλευσιν τού θέματος άπό τήν κυρίως Ελλάδα, ερμήνευ
σα; έκ τού λόγου τούτου καί τήν σχηματικότητα τών ΥΜ III α πτηνών. Άλλ’ 
ή σχηματοποίησις είναι γενικόν φαινόμενον τού ρυθμού τούτου καί εκτείνεται 
καί εις τά κοινότερα μοτίβα τής προηγουμένης περιόδου, ως δ όκτάπους, περί 
τής έξωθεν καταγωγής τών οποίων δέν δύναται νά γίνη λόγος.

“) B.S.A., XLVII, σελ. 264, είκ. 10, 14, πίν. 56α.
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τσαμπά25 έλυσαν όριστικώς to ζήτημα. Τά αγνεία τοϋ Σανατορίου και 
Κατσαμπα είναι πράγματι σύγχρονα προς τον αμφορέα μέ πτηνά τοϋ 
’Άργους26, και πείθουν διι και ως προς τοΰτο ή εξέλιξις τοϋ ΥΜ II 
ρυθμού εις την Κρήτην καί την κυρίως Ελλάδα είναι τελείως παράλ
ληλος.

Τά πτηνά τής πυξίδος τής Παχυάμμου ανήκουν εις κατηγορίαν, ή 
οποία προήλθεν από τον τοιχογραφικόν τύπον τής πέρδικος, ως αί πέρ
δικες τής ζωφόρου τοϋ Καραβάν Σεράϊ27. Ό τύπος αυτός είναι αρκετά 
πλησίον προς τον φυσικόν χαρακτήρα τοϋ μόνου ζώντος έν Κρήτη εί
δους πέρδικος, τής ενδημικής εν τή νήσφ «πέρδικος πετραίας» (alectoris 
graeca saxatilis). Άλλ’ ή εξέλιξις τοϋ τύπου επί τής κεραμεικής άπε· 
μακρύνθη τοϋ φυσικού κα'ι τοιχογραφικοϋ τύπου. Ουτω ήδη επί των 
ΥΜ II αγγείων ή γραμμωτή διακόσμησις των πλευρών τής πέρδικος 
έπεξετάθη εις δλον τό σώμα ταυτισβεΐσα μέ τά νατουραλιστικά πτίλα 
τής τοιχογραφίας28. Εις ωρισμένας περιπτώσεις αϋτη μετεβλήθη εις 
στίξιν. Τό ημικύκλιον, τό όποιον περιβάλλει τό πρόσωπον τής πέρδικος 
μετετοπίσθη κατωτέρω ή έξέλιπε. Προσετέθη ουρά έν εΐδει ήμίσεος 
ρόδακος εκ τοϋ τύπου τοϋ φασιανού τής ιδίας τοιχογραφίας τοϋ Κα
ραβάν Σεράϊ29, τό ράμφος έγινε κάποτε μακρότερον και όμοιον 
προς τό τής νήσσης. Εις τά ΥΜ III αγγεία ή στάσις γίνεται περισσό
τερον αφύσικος, τα πτερά άκαμπτα, τά νατουραλιστικά στοιχεία άψυ
χα, άλλ’ εξόχως διακοσμητικά.

2δ) Άπεικόνισις μετά τοΰ συνόλου των αγγείων τοΰ τάφου είς Β. C. Η., 
LXXVIII, Chronique des Fouilles, σελ. 153, εϊκ. 50, καί Antiquity, 112, 
πίν. VII.

2e) Ρ. Μ., IV, είκ. 276. Πβ. καί τό άργυροΰν ποτήριον έκ Δένδρων, 
Persson, New Tombs, 1942, σελ. 89, είκ. 100, πίν. VI.

2Ι) Evans, Ρ. Μ., II, 1, Frontispiece, είκ. 51 - 2. Πβ. Furumark, 
Myc. Pott , είκ. 30 (τύπος raised wing). Άλλη κατηγορία πτηνών τής ΥΜ II 
καί III αγγειογραφίας, αύτ., είκ. 29 (τύπος folded wing) προήλθεν άπό τόν τύ
πον τής νήσσης. Παρ’ δλον δτι απαντούν καί μεικτοί τύποι, ή διαφορά είναι, 
νομίζω, σαφής είς τά όλιγώτερον εκφυλισμένα δείγματα, καί συνίσταται είς τόν 
μακρόν λαιμόν καί τό μακρόν ράμφος τοϋ υδροβίου καί είς τάς ραβδωτάς ζώ- 
νας των πτερών. Διά τά «νειλωτικά» λεγάμενα θέματα, δηλ. τάς παραστάσεις 
άγριων νησσών μεταξύ ιχθύων καί άνθέων παπύρου, ή αιγυπτιακή έπίδρασις 
είναι προφανής, άλλ', ως φαίνεται, ήσκήθη μέσψ τής μινωικής τοιχογραφίας. 
Πβ. Evans, Ρ. Μ., IV, σελ. 332. Βλ. τάς σχετικός πρός τήν προέλευσιν τοϋ 
τύπου απόψεις τοΰ Furumark, Myc. Pott., σελ. 195.

!s) Γραμμωτήν διακόσμησιν έχει καί τό blue bird, είς τό στήθος, Ρ. Μ., 
II, σελ. 454 έξ , πίν XI.

29) Έκ τών γνωστών ΥΜ II κεραμεικών δειγμάτων αϋτη άπαντμ διά πρώ- 
την φοράν είς τήν μνημονευθεϊσαν πρόχουν τοΰ Κατσαμπα.
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Ή συγγενέστερα προς τον τοιχογραφικόν τύπον άγγειογραφική 
παράστασις τής πέρδικος είναι ή επί τοϋ μνημονευθέντος ΥΜ II άμ- 
φορέως τοΰ Σανατορίου. Ευθύς κατόπιν έρχεται ό τύπος τής επίσης 
ΥΜ II πρόχου τού Κατσαμπά, καί επεται το πήλινον αλάβαστρον εκ 
τοϋ τάφου 11 Φαιστού80 καΐατασσόμενον όρθώς υπό τού Furu- 
mark εις τό τέλος τών ΥΜ III α χρόνων (ΥΜ III A : 2)81. Ή πυ- 
ξις τής Παχυάμμου δύναται νά είναι σύγχρονος προς τό άγγεΐον τού
το. Ό τύπος τών πτηνών είναι αρκετά όμοιος, υπάρχουν δέ και άνα- 
λογίαι εις την σύνθεσιν, (ραμφισμός άνθέων περιβαλλόμενων από 
χλόην), και επίσης εις τά δευτερεύοντα θέματα, (έκφυλιστική παραλ
λαγή τού rock pattern, ζατρίκιον, παραπληρωματικά τριγωνίδια).

'Η πυξίς τής Παχυάμμου παρουσιάζει επίσης αναλογίας όσον αφο
ρά τον συνδυασμόν τών θεμάτων προς ΥΜ III β λάρνακα εκ Παλαι- 
κάστρου* *8, ή οποία διακοσμείται μέ «ιερά κέρατα», φυτά καί πτηνά, 
διαφόρου όμως τύπου τών ίδικών μας, και κυματοειδή rock patterns. 
Επίσης ενθυμίζει την σύγχρονον (ΥΜ III β) λάρνακα έκ τής Επι
σκοπής ‘Ιεραπέτρας “, διακοσμουμένην επίσης μέ κέρατα καί πτηνά84. 
Ώς προς τά μικρά πτηνά τά καθήμενα επί τών κεράτων, νομίζω ότι 
αποτελούν παράλληλον τών μαύρων πτηνών, τά όποια κάθηνται επί 
τών διπλών πελέκεων τής λίθινης ζωγραφημένης λάρνακος έξ 'Αγίας 
Τριάδος, πιθανώς δέ παριστούν κορώνας.

Τό μεταξύ τών κεράτων φυτικόν θέμα, προελθόν από τον κάλυκα 
τών παπύρων τοΰ ΥΜ II τύπου ανάγεται εις τάς φυτικάς διακοσμή
σεις διπλών πελέκεατν τοποθετημένων μεταξύ κεράτων. Ούτω εις ΥΜ 
I α άγγεΐον έκ Ψύρρας88 μεταξύ τών κεράτων ταυροκεφαλής ΐσταται δι
πλούς πέλεκυς, τού οποίου ό στειλεός λήγει άνω εις κρίνον. Εις τό 
θέμα τής πυξίδος μας παρελείφθη ό διπλούς πέλεκυς καί έμεινεν ή φυ
τική του άπόληξις*'.

•°) Mon. Ant. XIV, σελ. 534, σελ. 567, άριθ. 25, πίν. τοΰ ανατύπου I, 1 
καί II.

·') Chron. of Myc. Pott. σελ. 105.
,a) B.S.A., VIII, πίν. XVIII, XIX.
*') Άρχ. Δελτ., 1920 - 1, Παράρτ., σελ. 158, εϊκ. 5.
84) Διά τό θέμα τών κεράτων, βλ. Furumark, Myc. Pott., είκ. 56 

θέμα, 36.
·6) Evans, Pr. Τ. Kn., πίν. CI.
,e) Seager, Excav. on the island of Pseira, 1910, Anthr. Public- 

Univ. of Pennsylv. Mus., Ill, πίν. VII. ,
s’) Πβ. διακόσμησιν κεράτων μέ κλάδους, Ρ. Μ., IV, σελ. 345, είκ. 289c, 

ίσως κατά παράλειψιν τών διπλών πελέκεων. "Αλλως είναι πιθανόν δτι καί τά
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ΠΙΝ. Ε'

Εϊκ. 1 — Λαρναξ ΰσιερομινωικοϋ τάφου ΙΙυιχυάμμου.

Είκ. 2.—Λάρνοξ ύατερομινωικοΰ τάφου Παχυάμμου.
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ΠΙΝ. Η

Είκ. 1 — Τρυτοδιχός βωμός τάφου ΓΙηχυάμμου.

Είκ. 2. — Μικρά εΰρϊιμυτα τάφου Παχυάμμου.
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Τά φυτά, τα οποία ραμφίζονται από τα πτηνά, είναι, νομίζω, «κω- 
δίαι», δηλαδή έξωγκωμέναι ωοθήκαι άνθέων, ίσως μηκώνων, μετά την 
πτώσιν των πετάλων τής στεφάνης.Δηλοΰνται τά χείλη τής ωοθήκης και 
ό ύπερος, ως καί τά σπέρματα, τά όποια περιέχει, μέ στίξιν. Τό ιθέμα 
τής «κωδίας» υπό την παρούσαν του μορφήν είναι σπάνιον καί δεν 
έχει θησαυρισθή υπό τοϋ Furumark. Τά μόνα παράλληλα, τά ό
ποια γνωρίζω, χάρις εις ύπόδειξιν τοϋ κ. Νικολάου Πλάτωνος 
είναι τά έκ Φυλακωπής38. Έκάστη κωδία εχει αντί ενός δυο στελέχη, 
τά όποια καί σχηματίζουν τό περίγραμμά της’9.

Τά εκατέρωθεν γραμμής ημικύκλια προέρχονται από τό εκφυλισμέ- 
νον θέμα των ήμιρροδάκων εκατέρωθεν «τριγλύφων» 40, πιθανώς δέ 
εις τό ίδιον θέμα ανάγονται καί οί αντιμέτωποι μηνίσκοι4'.

Έκ των θεμάτων τών λαρνάκων ό δκτάπους τής Α είναι όλιγώτε- 
ρον σχηματικός τοϋ δκτάποδος τής Β καί ευρίσκεται αρκετά πλησίον 
τοϋ «ανακτορικού» τύπου κατά τήν διαμόρφωσιν τοϋ σώματος, τήν 
παράστασιν τών δφθαλμών καί τον τρόπον άποφύσεως καί σπειρώ- 
σεως τών δέκα πλοκάμων42 * * * * *. Έκ τών θεμάτων τοϋ Furumark, 
Myc. Pott, άριθ. 21, συγγενέστερα προς τον δκτάποδα τής λάρνακος A 
είναι τά δείγματα III A : 1 καί 2 early, έν τούτοις έκ τοϋ συνόλου 
τών μοτίβων καί τοϋ σχήματός της ή λάρναξ Α τής Παχυάμμου φαί
νεται μάλλον ΥΜ III β48. “Αλλως ό εκφυλισμός τών θεμάτων δύνα-

κέρατα διεκοσμοΰνιο ως οί πελέκεις, διά πραγματικών κλάδων κσί άνθέων 
κατά τάς έορταοίμους ημέρας.

,s) J.H.S., Suppl. 4 (1904). Excav. at Phylak., πίν. XXI, άριθ. 4, 15, 
πίν. XX, άριθ. 14. "Εν έκ τούτων καί είς Β ο s s e r t, Altkreta, 1923, 260. 
"Ανάλογοι είναι σι πλαστικαί κωδιαι τής «θεάς τών μηκώνων» άπό τό άνασκα- 
φέν ύπό τού Μαρινάτου, Ιερόν εις Γάζι, Άρχ. Έφημ., 1937 (τόμος ’Εκα
τονταετηρίδας), σελ. 287, εΐκ. 8. Πβ. καί χρυσά κοσμήματα έκ Μυκηνών, Bos· 
s e r t, ένθ’ άνωτ., 307.

'*) Πβ. τό multiple stem τοΰ Furumark, Mye. Pott., εΐκ. 47.
40) Αύτ., εΐκ. 72, θέμα 74.
41) Διά τό ζατρίκιον πβ. αύτ., σελ. 377 - 8 καί σημ. 2, όπου υποστηρίζεται

ή μεσοελλαδική του προέλευσις παρά τήν έμφάνισίν του έπί ΥΜ II άνακτορι-
κών άμφορέων ώς «άρχιτεκτονικοΰ» θέματος, Evans, Pr. Τ. Kn., σελ. 169, 
είκ. 144.

‘ή Πβ. Evans, The Tomb of the Double Axes, είκ. 63. Εις έκ τών 
πλοκάμων σπειροϋται κάτωθεν τοΰ σώματος ώς εις τό βάρος έκ πορφυρίτου
τής Κνωσοΰ, Bossert, ένθ’ άνωτ, 98.

*’) Χαρακτηριστική διά τήν προγενεστέραν φάσιν είναι ή λάρναξ τής Ζα-
φέρ Παπούρας, Ρ. Μ., IV, είκ. 272, ή οποία κατά τόν Evans, αύτ., σελ· 
329, άντιπροσωπεύει «the very latest stage of the Palace style». Πρόκειται
περί τής YM III A: 1 φάσεως, ή οποία τώρα θεωρείται προγενεστέρα τής κα-
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ται νά είναι διαφόρου βαθμού ακόμη καί επί περίπου συγχρόνων αν* 
τικειμένων * 44.

Ό όκτάπους τής λάρνακος Β είναι σαφώς ΥΜ III β τύπου. Πα
ρουσιάζει τελείαν νέκρωσιν τού θέματος, τής οποίας χαρακτηριστικά 
είναι τό διμερές σώμα, συνδεόμενον μέ λεπτήν γραμμήν, καί οι πλό
καμοι, εκ τώ>ν οποίων έν ζεύγος χρησιμεύει διά την πλαισίωσιν τού 
σώματος, όίλλα δέ ζεύγη προσκολλώνται εις τό πλαίσιον τούτο αντί νά 
νά έκφύωνται έκ τής κεφαλής, ως εις τον τύπον τής λάρνακος Α. Οί 
οφθαλμοί τέλος είναι μικραΐ σπεΐραι. 'Ο τύπος αυτός ομοιάζει πολύ 
προς τον όκτάποδα ενός ψευδοστόμου άμφορέως από την Επισκοπήν 
'Ιεραπέτρας άριθ. τού Μουσείου Ηρακλείου 7637 45 *.

Οί ιχθύες τής λάρνακος Α ομοιάζουν μέ άναλόγους παραστάσεις4β, 
αί όποΐαι απαντούν επί ΥΜ III β λαρνάκων, ως τής λάρνακος τών 
Άνωγείων47 καί τής λάρνακος τού Παλαικάστρου48. Ή ταινία τού 
εσωτερικού τής λάρνακος παριστα τήν επιφάνειαν τού ύδατος, εντός 
τού οποίου κολυμβούν οί ιχθύες49.

Άγγειογραφικαί παραστάσεις ιχθύων απαντούν ήδη επί MM III 
καί ΥΜ I αγγείων έκ Ψύρρας καί Παχυάμμου50, καί έν συνεχεία επί

ταστροφής τών ανακτόρων. Πβ. «Κρητικά Χρονικά», ΣΤ', σελ. 37 εξ. Πιθα
νώς εις τήν φάσιν αυτήν ανήκει ή λάρναξ Γ λόγφ τών σαφών όκτωσχήμων 
προεξοχών τών λαβών, αϊ όποΐαι ομοιάζουν μέ άνάμνησιν τών «ανακτορικών» 
παραδόσεων. Ή λάρναξ Α είναι ίσως ή τελευταία είσαχθεϊσα είς τόν τάφον.

44) Δέν πρέπει νά λησμονήται ότι ό «ανακτορικός» τύπος τού όκτάποδος 
διετηρήθη οπωσδήποτε έν Κρήτη μέχρι καί αυτών τών γεωμετρικών χρόνων. 
Πβ. τά αποτελέσματα άνασκαφής μου είς "Αγιον Ίωαννην, «Κρητικά Χρονι
κά», Δ’, σελ. 294 έξ.

4δ) Άρχ. Δελτ., 1920 - Ι,Παράρτ., σελ. 160, είκ. 9, πρώτος έξ αριστερών. 
Πρόκειται περί τού άμφορέως, ό όποιος ανωτέρω έχαρακτηρίσθη ώς τελείως 
όμοιος τεχνικώς πρός τήν πυξίδα. Ή πλαισίωσις τού σώματος τοΰ ζώου, πα- 
ρουσιαζομένη καί έδώ, υποδεικνύει ήδη τήν κατεύθυνσιν, ή όποια κατά τήν έ- 
πομένην περίοδον καταλήγει είς τό close style. Πβ. καί Gournia, σελ 45, είκ. 
25. Διά τήν ΥΜ III έξέλιξιν τοΰ θέματος, πβ. Evans, Ρ. Μ., IV, σελ 310 
έξ. Τήν έκφυλιστικήν έξέλιξιν τοΰ θέματος ηΰνόησεν ή χρήσις του όχι πλέον έπί 
τών τριώτων αμφορέων, άλλ’έπί τών διώτων μεγάλων κρατήρων καί τών λαρ
νάκων, δηλαδή έπί κεραμεικών προϊόντων, τά όποια παρείχαν μεγαλυτέραν ε
πιφάνειαν πρός άνάπτυξιν τών πλοκάμων.

4β) Πβ. Myc. Pott., είκ. 48, θέμα 20.
4Ι) Mon. Ant. I, σελ. 201, πίν. I.
45) Mon. Ant , XIV, σελ. 574 - 4, είκ. 48 ο.
4") Πβ. τήν λάρνακα τής Μιλάτου, αύτ., πίν. II, καί άγγεϊον έκ Φυλακω-

πής, J.H.S., Suppl. 4 (1904), σελ. 140, είκ. 113.
60) S e a g e r, Excav. on the island of Pseira, είκ. 10, καί The Ceme

tery of Pachyammos, πίν. IX, XIV.
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Ύστερομινωικός τάφος Παχυάμμου 4ΐί

τής ΥΜ II πρόχου τοϋ Κατσαμπά. Είναι βέβαιον δτι τά πρότυπα τοϋ 
θέματος υπήρξαν καί πάλιν αί τοιχογραφίαι, όπως ή MM III τοιχο
γραφία των δελφίνων τοΰ “Ανακτόρου τής ^Κνωσού Μ. Ό τύπος των 
ίχθΰων τής λάρνακος Α κατάγεται από τους δελφΐνας ενός ΥΜ II τε
μαχίου αγγείου από την Κνωσόν δ2. Τά πτερύγια καί τό ρόγχος έχουν 
άπλοποιηθή, τό σώμα έγινε άκαμπτον, άλλα διατηρούνται τά πλησίον 
των οφθαλμών ημικύκλια, τά όποια, ευρισκόμενα ήδη εις τά μνημο- 
νευθέντα αγγεία τής ανατολικής Κρήτης, προήλθον από τάς ταινίας 
τοϋ τοιχογραφικοΰ τόπου.

Τά άνθη πάπυρου μέ τό πλαίσιον έκ φύλλων χλόης ανάγονται εις 
τον συνήθη «ανακτορικόν» τόπον53 * 5, ως έξεφυλίσθη κατά τους ΥΜ 
III α καί β χρόνους. Χαρακτηριστικός είναι ό τρόπος, διά τοϋ οποίου 
άπεδόθη ή σειρά κεφαλών τών στημόνων, μέ ημικύκλια. Διατηρείται 
πάντως ακόμη τό κεντρικόν στέλεχος τοΰ υπέρου. 'Απλοόστερος είναι 
ό τύπος τών δυο μικροτέρων άνθέων εκατέρωθεν τοΰ μεγάλου.

Ό ψευδόστομος άμφορεϋς τοϋ τάφου Παχυάμμου ανήκει εις τάς 
γενικώς καλουμένας υπό τοΰ Furumark squat globular shapes 
καί μάλιστα εις τόπον άνήκοντα είς τό τέλος τής III Α : 2 περιόδου δ4. 
(’Ανάλογος είναι καί ό ΥΜ III β ψευδόστομος άμφορεύς από άλλον 
τάφον είς 'Αλατσομοΰρι, άριθ. τοΰ Μουσείου Ηρακλείου 3631). Χα
ρακτηριστικός είναι ό τελείως κάθετος λαιμός. ’Έχει κόσμημα δυνά- 
μενον νά χαρακτηρισθή ως ogival canopy, συνδυάζον ρόδακας καί α
ναμνήσεις πάπυρων. Τό θέμα ανάγεται είς ΥΜ II τόπον «καρδιοσχή- 
μου μέ ρόδακας»

'Ως προς τον βωμόν, ούτος ανήκει είς τόπον χαρακτηριζόμενον από 
τους υψηλούς πόδας καί τον λεπτόν δίσκον, έν άντιθέσει προς τον βα- 
ρότερον τόπον έκ κονιάματος, εις τον όποιον ανήκουν οί τριποδικοί 
βωμοί τοΰ μεγάρου Νίρου56 καί οί μνημονευθέντες τών τάφων Κνω- 
σοΰ, Γουρνών καί Κατσαμπα.

5‘) Ρ. Μ., III, σελ. 377, είκ. 251.
5Ϊ) Αΰτ., IV, σελ. 305, είκ. 239
5S) Myc. Pott., είκ. 33, papyrus, άριθ. 23 - 30. Διά τό φολιδωτόν θέμα, 

αύτ., είκ. 58, (concentric arcs), άριθ. 3,4 (III A: 2 καί III Β), πβ. καί τό scale 
pattern, αύτ., σελ. 405. Διά τάς σπείρας, αΰτ., είκ. 60, άριθ. 53 (III Β), καί 
σύγχρονον λάρνακα Παλαικάστρου, B.S.A., suppl. 1 (1923), πίν. XXXIV, άνω. 
Διά τά φύλλα κισσού, Myc. Pott., είκ. 36 (sacral ivy), άριθ. 32-5 (chain) 
III A: 2 καί III Β. Ούτω έπιβεβαιούται ή έκ τών κυρίων θεμάτων χρονολόγη
σή κατά τούς III β χρόνους.

5‘) Myc. Pott., είκ. 6, άριθ. 178.
“(Evans, The Tomb of the D. Ax., σελ. 47, είκ. 65.
5«) Άρχ. Έφημ., 1922, σελ. 15, είκ. 12.
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Οί τύποι των κοσμημάτων τοΰ τάφου Παχυάμμου είναι γνωστοί 
εξ άλλων ευρημάτων τοΰ τέλους τής ΥΜ III α καί τής ΥΜ III β φά- 
σεως. Ουτω ό χρυσούς δακτύλιος 2 είναι δμοιος προς τους δακτυλίους 
των τάφων Κνωσού 5Ι. Λωτόσχημοι ψήφοι προέρχονται επίσης έκ ιών 
τάφων Κνωσού, σταχονόσχημοι δέ, στρογγύλαι αύλακωταί, καί εις σχή
μα φύλλων κισσού έκ τών τάφων Κνωσού καί Γουρνών57 58.

Τό λίθινον άγγεΐον με τό ήμισφαιρικόν άβαθές σχήμα του, ανήκει 
εις τύπον λίθινου αγγείου έκ Παλαικάστρου ΥΜΙΙ χρόνων59.

Ουτω νομίζω δτι δεν δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία δτι τδ νέον 
τούτο άξιόλογον σύνολον ευρημάτων τού τάφου Παχυάμμου χρονολο
γείται γενικώς κατά τούς ΥΜ III β χρόνους, τής πυξίδος δυναμένης 
νά άνήκη καί είς τό τέλος τής III α.

Επιθυμώ νά έκφράσω τάς θερμάς ευχαριστίας μου είς τον έκλε- 
κτόν καλλιτέχνην φίλον κ. Piet de Jong, είς τον όποιον οφείλεται 
τό σχεδίασμα τής είκόνος 5.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

412 Στυλιανού ’Αλεξίου

57) Evans, Pf. Τ» Κυ., είκ. 101, 99 β, c.
5S) Αΰι., είκ. 85, 119, 96, Άρχ.'Δελχ , 1918, είκ 12.
58) B.S.A., XI, Dawkins, Excav. at Palaikastro, σελ. 279, είκ. 10.
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INFLUENCE DE L’ HOLOCAUSTE D’ ARKADI 
SUR L’ OPINION MONDIALE

«Le peuple tout entier garde une profonde reconnaissance ά cet- 
le Eglise qui, durant tant de siecles, a partage ses joies et ses pei- 
nes, ses tristesses et ses miseres, et qui, pour lui, est devenue et 
est restee le representant eminent de I’idee nationale helttnique».

CH. DIEHL
(L’Eglise grecque et Γ Hellenisme, p. 68).

Pour donner une image generale de Γ holocauste d’ Arcadi 
et de toute Γ etendue de sa contribution Γ insurrection, nous 
dirons que, d’ apres ce qui a ete ecrit jusqu’ a aujourd’ hui:

«cet evenement provoqua V enthousiasme final des Cretois et 
leur permit de continuer la lutte; il amena le d4couragement 
des Turcs

»il montra encore une fois a la Sublime Porte qu’ il ne s’a- 
gissait pas d’ un peuple esclave facilement soumis ά sa volontS;

»il enftamma le courage et V ambition des autres Grecs les 
incitant ά aider l’ insurrection;

»il provoqua de nouveaux exemples d' heroisme et de nou- 
veaux sacrifices;

»it demontra ά tous les peuples d’ Europe qu’ il ne s’ agissait 
pas de revolutions anarchiques, ainsi que la diplomatic turque 
avait reussi ά le faire croire ά V Europe, mais d’ un peuple qid 
luttait pour son existence et sa liberie,

»il transforma V opinion mondiale en faveur de la Question 
Cretoise.

»La politique des Grandes Puissances commenga ά s’ interes- 
ser davantage aux luttes cretoises, craignant qu’ elles ne causent 
des troubles en Moyen - Orient, ce qui occasionnerait une inter
vention dans la Question Cretoises.

') Consulat de France a La Canee, vol. 6, no 70, p. 75. Le 31 mars
1867“....La veille du depart de Moustapha Pacha..... je suis alle lui rendre
visite. J’ai trouve Moustapha tres ahattu hien que cherchant ά dissimuler 
son etat......

J) Consulat de France a La Canee, vol. 5, p. 356. Rapport adresse 
par M. Dedrinos au General Ignatiev? en date de Crete le 23 Dec. 1866/4
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414 Emmanuel E. Zambettakis

Nous examinerons ces deux derniers points plus en detail 
dans le chapitre suivant:

A partir de la chute d’ Arcadis, il n’ y eut plus en Crete de 
faits d’armes qui meritent d’etre racontes avec quelque detail. 
Ees Cretois avaient compris quepour eux il ne pouvait plus etre 
question d’attaquer les forteresses, ni meme de barrer le passage 
aux troupes regulieres dont rartillerie a longue portee pourrait 
toujours les deloger de leurs positions, ils laissaient done dire les 
officiers etrangers qui voulaient introduire parmi eux la tacti- 
que europeenne et pretendaient leur faire livrer des batailles ran- 
gees; ils demandaient qu’on les laissat se battre a la maniere 
cretoise, en partisans et en tirailleurs.

Avec beaucoup de bon sens les capitains expliquaient a leurs 
hotes comment ils se representaient la situation' par eux - me- 
mes, les Cretois ne pourraient venir a bout des forces imposan- 
tes que les Turcs avaient amassees dans File; mais on pouvait 
fatiguer et user cette armee en la tenant sur le qui-vive, en la 
forqant a des marches et contre - marches perpetuelles. Deja, peu 
habitues a des froids comme ceux qu’ils trouvaient dans les val- 
lees de Γ Ida et des Monts - Blancs, les soldats mouraient com
me des mouches en decembre. On pouvait aussi lasser le gou- 
vernement turc que Ton savait incapable de soutenir pendant 
longtemps Γ effort qu’ il venait de s’ imposer; enfin ce qui im- 
portait avant tout, e’etait que la resistance, en se prolongeant fit 
sortir de leur indifference les Cabinets de Γ Occident, et format 
la diplomatic a prendre parti, dans l’interet meme de la Turquie,

Janr. 1869, no 189. Aujourd’ hui cette derniere solution parait la seule 
raisonnable pour mettre un termc ά de plus grandes complications dont V 
insurrection cretoise peut devenir le signal......»

Consulat de Frace a Ea Canee, vol. 6, no 59, p. 10: «Les Turcs n' 
envisagent pas sans terreur I’avenir, ils voient la revolte obeissant partout a 
un mot d’ordre et comprennent, leur impuissance. La conduite du Consul 
anglais surtout les inquiete».

Questions grecques (L’ hellenisme et la Jeune Turquie! p. 78. «Mais, 
en ce qui concerne les Etats. le mal peut et doit etre enrage, car le remede 
existe, energique et radical, et ce remede consiste ά ne pas leur permettre 
d’ exister comme Etats souverains, et surtout de gouverner des peuples de 
race et de civilisation superieures, ce qui a toujours signifie, pour eux, dis
poser arbitrairement de leur honneur, de leur vie, de leur fortune».

*) Cosulat de France a Ea Canee. Direction Politique No 52. Assaut 
du Convent ad’ Arcadi^fvol. 5, p. 331 - 334, La Canee le 26 -11 -1866.)
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sa cliente. Pour atteindre ce resultal. il suffisait que les Turcs ne 
pussent faire un pas sans entendre des balles leur siffler aux 
oreilles et que partout ils se trouvassent en presence d’ une pro
testation armee dont le bruit finirait bien par retentir hors des 
etroites limites de la Crete. Ra lutte ne fut done plus qu’ une 
guerre de partisans dont les mille episodes, toujours divers et 
toujours pareils echappent a Γ histoire. II devenait de plus en 
plus difficile aux Cretois de garder reuni pendant quelques jours 
un corps un peu nombreux; a mesure que les ravages des Turcs 
s’etendaient a quelque nouveau district jusque - la epargne par 
la guerre, les chefs de bandes, ne pouvant plus compter pour 
nourrir leurs hommes sur ce que P on trouverait dans les villa
ges, etaient obliges de ne garder autour d’ eux que quelques cen· 
taines de partisans. S’ agissait - il de tenter une razzia, de de- 
fendre un passage menace, le signal etait donne, et, de tous les 
villages, accouraient les pallicares cretois avec deux ou trois jours 
de vivres dans leur havresac.

Mais, malgre le courage des Cretois, le manque de munitions 
et, quand Γ lie fut ravagee, le manque de pain, tuerent 1’ insur
rection. L,a faim fut le seul ennemi dont ne put triompher la plus 
indomptable Constance.

Grande fut la tristesse des grecs en apprenant la^chute d’Ar" 
cadi, mais grande aussi fut leur fierte. Il n’ est pas necessaire de 
mentionner ici ce qu’ il advint a Athenes et dans les autres villes 
libres de la Grece. quand parvint 1’ annonce de l’holocauste.

Ici, nous indiquons seulement, d’ apres les journaux de l’epo- 
que, 1’ expose de Γ evenement en Grece, puis nous en examine- 
rons les repercussions sur le monde.

Voici Γ article signe par un certain Zacharie, paru dans le 
journal «Siecle d’Athenes» 4. «Or Arcadi est un nouveau Misso- 
longhi; les diplomates rdfelchiront - ils et leurs coears durs en se- 
ronl - ils touchSs ?»

Et le journal «Renaissance de Cephalonie»5 note: «C’ est Id 
un facteur capable de contribuer a la liberte, non seulement de

Iufuence de Γ holocauste d’ Arcadi sur Γ opinion mondiale 415

4) Journal «Siecle d’ Athenes* du 17 novembre 1866. — L’OPINION 
NATIONALE (France), vendredi 19 Octobre 1866. «/>’ apres les lettres d’ 
Athenes, du H, journaux grecs soutiennent que la Russie et l’ Amerique n’ 
ont pas excite le soulevement cretois».

5) Journal «Renaissance de Cephalonie» du 9 decembre 1866.
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416 Emmanuel E. Zambettakis

V He de Crete mats de toute la Grece. Les victimes volontalres, d’ 
Arcadi, benies par le Pere abbe Gabriel, digne pretre de Dieu, 
avaient a peine rendu V dme que deja elles se presentaient couron- 
nees de lauriers devant le Dieu de la justice, car cn le priant pour 
la liberte et V independance de toute la Grece....Les Thermopyles 
sauverent la liberte et glorifierent la Grece Antique; Missolonghi 
souleva V admiration du monde antique et moderne et hdta Vin- 
dependance de la Grece. Ayons une foi profonde en Arcadi qui 
contribuera non seulement ά la liberte de la Crete et des differen- 
tes regions helleniques, mats encore ά V union de toute la race 
hellenique».

La «Voix du Grec»* 8 poursuit:
«De tous les faits historiques que notre nation enregistra pen

dant la grande insurrection de ia2i, ce drame est tout a la fois 
le plus tragique et le plus britlant.»

Et le meme journal continue: «L ’ Europe vil avec etonne- 
ment ce drame rare pour les aulres nations, mais habituel pour 
nous, qui electrisa et porta l’ enthousiasme ά son comble; d’ail- 
leurs le complot echoua».

Mais si, dans la Grece entiere le sacrifice d’ Arcadi enthou- 
siasma et affligea les Grecs, a Γ etranger il suscita des manife
stations innombrables de sympathie et d’ admiration pour le pe
tit peuple cretois luttant pour sa liberation. Ee mouvement phil- 
hellene commenga a se developper et a s’ intensifier dans toute 
Γ Europe. «Ce nouveau sacrifice pour la Croix, ecrit Desmaze7 
divulgue dans le monde entier eut des resultals qui ne se firent 
pas attendre et, etant άοηηό la sympathie provoquee, servit mieux 
qu une victoire la cause de V insurrection cretoise.»

Et Mirepoix8 ajoute: «L’ occupation et le pillage du mona- 
stere d’ Arcadi provoqu'erent en Europe des mouvements d’ indi
gnation tandis que dans le meme temps les egorgements ne dimi- 
nuerent pas V heroisme des Cretois.»

Mais examinons, d’ apres les differents journaux de Grece et 
de l’etranger, Γ opinion publique9 en Europe. Le «Journal d’

e) Journal «La voix du Grec» a Zante le 23 novembre 1866.
’) E. Desmaze: Histoire del’ Insurrection cretoise, p. 313.
8) T. Mirepoix, Essai sur Γ histroire de la Question Cretoise p. 40·
8) LA LIBERTY ^France) Mardi 11 Decembre 1866.— LE TEMPS 

(France) Mardi Decembre 1866. «Le Ddtachement des insurges cretois, re-
tranche dans ce couvent, n’ etait, dit - on, que de 200 hommes. II se defendant
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Athenes» publiait Γ article suivant du journal russe «Moscou»: 
«....Dcrvenakia, Arachova, Missolongi'0 eurent un nouvel episode 
en Arcadie. Dans ce monastere Vherolsme d’ une poignee de 
grecs rappela le meilleur de V histoire antique et moderne. II s’ 
6leva vers le del un holocauste terrible d’ homines, de femmes et 
d’ enf'ants. Etles cadavrcs turcs par milliers couvrirent I’eglise 
sacr6e". C’ est par de tels temoignages que les heros de Crete re- 
pondent aux mensonges du «Moniteur». Les pretendus amis des 
nations ont besoin de sang et de larnies que les intrepides defen- 
seurs d’ Arcadi leur jclient au visage. Que V Europe'2 vote si les 
Grecs de 1866 ne sont pas les memes que ceux de 1821, si la race 
des Samuel et des Capsalis est degeneree. Arcadi a couronne la 
nouvelle lutte cretoise cl ’ une splendour herotque qui garde tou- 
jours la meme intensite a travers les batailles nombreuses et meur- 
trieres. Quand Missolonghi tomba, La Grace entiere se lamenta 
alors que sur ces mines sacrees commencait ά pousser V arbre de 
la libertei).

Parmi les Grecs d’Alexandrie Γ emotion fut grande. «....Le 
drame d’ Arcadi a dechire le coeur des Grecs d’ Egypte et les a 
rempli d’ emotion. Tous, du plus riche marchand jusqu’ au plus 
humble travailleur, expriment un seal et meme desir.

depuis deux jours centre 72.000 turcs. Ayant. decouvert la breche, l’ archi- 
pretre Gabriel mil le feu ά la paudriere et sauta avec tous les insurges. Les 
Turcs auraient eu 2000 marts el beaucoup de blesses. .Parmi ces derniers se 
trouvaient Saliman - Bey, beau-frere dc Moustapha».

1CI) Places - fortes de Grece sur lesquelles se briserent les assauts.des 
Turcs en 1821, grace au courage des Grecs.

“) REVUE DES DEUX MONDES. 1/insurrection de la Crete, vol 
LXXIV. p. 886 (G. Perrot). Voici comment M. Skinner raconta la vi- 
site, qu’ il fit a Arcadi, au mois dJ avril 1867: «....Au milieu des ruines 
du bdtiment. que fit sauter la celebre explosion, nous pouvons distinguer les 
cadaures d’ un certain nombre de Turcs qui furent mis en pieces dans Vin
stant meme oil ils se croyaient surs de la victoire».

,s) C. Laroche, La Crete ancienne et moderne, insurection de 
1866 - 69, p. 180. «La prise du couvent cl’ Arcadi ρνοοοιρια dans toute T 
Europe un cri d’ indignation; les moindres episodes de cette lutte furent 
racontes avec force details, el V hygoumene fut regarde comme un heros 
martyre. La defaite des insurges de.venait une victoire morale, car elle appe- 
lait definitivemcnl. V attention publique sur leur cause, id demontrait qu’ il 
n' y avail plus aucunc esperance ά fonder sur la pacification amiable de V 
He. Le gouvernement ottoman devait choisir entre la voie des concessions ou 
la prolongation de la lutte».

,8) Journal «Le Siecle d’ Athenes», 29 Decembre 1866.
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Les secours continuaient aussi d’affluer: «Nous apprenons
de Trieste que......sont vcnus hier apporter de l ’ argent pour les
victimes d’Arcadi...»'* Et le meme journal poursuivait: «...Dans 
de nombreux pays, surtout en Russie, des quetes se font avec 
ardeur....»

En Russie, non seulement il y avait des quetes, mais les jour- 
naux publiaient des articles enflammes. Voici ce qu’ ecrivait l’un 
d’ eux, «Hermopolis» rapportant un article de Kartcoff dans le 
journal russe «Moscou», exhortant non seulement les membres de 
Γ aristocratie mais tout le monde a donner son offrande pour les 
malheureux Cretois: «....Qui sont ces freres? Les Grecs qui lut- 
tent en Crete contre les musulmans, ce sont leurs ateux qui nous 
ont enseigne la sainte religion».

Et voici ce que disaient les journaux franqais a ce sujet,e: 
«Cette emeute, que nous imaginions facile a priser, aboutil ά une 
revolution tenace....les revolulionnaires montrent un courage que 
nous serious injustes de sous - estimer. L’ holocauste d’ Arcadi 
est digne des faits les plus heroiques que V on rencontre dans V 
histoire».

Pascal a dit: «Je crois en des temoins qui se font igorger. 
Les patriotes qui se font sauter ne sont pas dignes d’ une moindre 
confiance que les autres, ce sont plus que des re voltes habituels». 
Et la presse frangaise a les yeux tournes vers la lutte cretoise17. 
S’ attaquant au «Moniteur» elle exprimait les vrais sentiments 
du peuple frangais pour ceux qui menaient la lutte supreme pour

u) Journal «La Renaissance», du 12 decembre 1866.
,5) Journal «Hermopolis* de Syra, du ig Janvier 1867.
,s) Journal «Clio* du 30 Janvier 1867. Reedition du journal semi - of- 

ficiel «La France*. Cet article du journal frangais a provoque une pro
testation de Γ atnbassadeur de Turquie a Paris, adressee au Ministre des 
Affaires Etrangeres de France.

”) LE TEMPS (France), Mardi 16 octobre 1866. «Les succes des trou
pes ottomanes ά Candie seraient moins importants qu’ on ne V a dit. Les in
surges occuperaient la partie occidentale de VAle avec 40 hommes...le Sul
tan, mecontent de la lenteur des operations, a envoye ά Candie un de ses 
aides de camp pour avoir des informations plus sures·..*. Idem, Samedi ler 
decembre 1806. «Les lettres de Constantinople du 21 disent que la Porte a 
intente tin proces, non seulement au Levant - Herald mais encore au jour
nal franfais l’ Etoile d’ Orient pour la publication de fausses nouvelles...on 
croit qu’ Aali - Pacha sera bientdt remplace». G. D e s c h a m p s, La Gre- 
ce d’ aujourd’ hui, op. cit., p. 394 «Les philhellenes en France».
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la liberte. A Paris surtout, le mouvement philhellene 18 declanchait 
par le sacrifice d’ Arcadi et P heroi'sme des Cretois. Voici a ce 
propos une lettre de l’ecrivain grec Valaoritis adressee a sa fem
me : «Un comite philhellenique s’ est constitue, il est compose de 
personnalites cclebres de la capitate de la France. Mats ce qui 
est le plus curieux c’ est que V Empereur et l’ Imperatrice I’ont 
reconnu et ont voulu que soient inscriles sur la liste du Comite 
deux personnes qui ont leur entiere confiance. Ce comite dont le 
secretaire est Piscator et les membres MM. Guizot, Villemain, 
Thiers, le due de Broglie, etc., nous annonce sa formation et 
nous a prie de rediger le plus tot possible une proclamation de la 
nation grecque; nous V adressons a Paris et ensuite avec cette 
proclamation le Comite commencera ses travaux a Paris'°».

Quant aux journaux grecs qui paraissaient dans les regions 
encore soumises a la Turquie («Amalthee» de Smyrne, «Harmo- 
nie» et «Etoile Orientale» de Constantinople et «Parole nouvelle 
de P Orient») nous dirons simplement ici que les uns durent 
ignorer Γ holocauste, d’ autres se contenter de simples descri
ptions des bailments d’ Arcadi et de son activite bienfaisante et 
enfin que d’ autres qui oserent faire la plus legere allusion aux 
evenements d’ Arcadi furent suspendus.

Tout au contraire de la reserve et de Pepouvante des articles 
des journaux grecs de Turquie, ceux qui paraissaient en Europe 
publierent des informations enflammees et remplies d’admiratio 
A Trieste le journal celebre de cette epoque «Ee Jour» d’Anasta ;e 
Byzantios et «Clio» de Denis Thersanos publierent des articles 
qui resterent profondement graves dans la metnoire des Helle
nes. «Ee Jour» surtout brulait d5 ardeur patriotique et designait

Influence de l’holocauste d’ Arkadi sur Γ opinion mondiale 419

ls) A. Politis. L,a guerre greco - turque au point de vue du droit 
international op. cit., p. 57 «La decision heroique d’ Arcadi....a prouve ά 
toute V Europe d’ une part la faiblesse de la Porte, de V autre la resolu
tion immuable du peuple cretois; ajoutez ά cela V opinion publique des peu- 
ples chretiens que leurs gouvernements ne peuvent mepriser*. Questions gre- 
cques, fasc. 9 - 13. Ligue des hellenes irredimes. Lausanne. Appel de la 
Conscience publique, p. 1. «Derriere nous il y a une chose ires grande, 
tres auguste, tres imperieuse ά de certaines heures, qui s’ appelle V opinion 
publique (Discours de G. Clemenceau a la seconde seance pleniere 
de la Conference de la Paix de Paris du 25 Janvier 1910).

le) A. Valaoritis. Sa vie et ses oeuvres, vol. I, p. 117 - 120 (Let
tre du 8 Mars 1867).
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a Γ Europe son devoir envers la Crete et la Greceao. «II a fallu 
une lumiere sanglante et eblouissante pour que les Europeens voi- 
ent que le sort de la Crete ne depend pas du rSsultat d5 une ou 
deux batailles, mats que c’ est une lutte de desespoir et d’ exter
mination. L’ Occident croyait que les Cretois repetaient d' une 
maniere thedtrale des expressions historiques quand Us crlatent: 
«LibertS ou mort»* *', mais la destruction d’Arcadi a dis- 
sipe a leurs yeux le brouillard qui les aveuglait et ils ont ete sai- 
sis d’ admiration devant Vheroisme inoui d" une poignSe de moi- 
nes du Monastere antique qui tomberent en criant: «Άποΰη- 
νέτω ή ψυχή μου μετά των αλλοφύλων.» La lutte de la Crete aboutit 
maintenant ά Vadmiration de V Europe, car la voix des enfants 
brrdSs vifs est plus forte et plus eloquente que tous les arguments 
politiques et philosophiques....Aujourd’hui plus que jamais, il est 
demontre que la guerre en Crete est une lutte pour la destruction 
et pour la mort, il est desormais impossible que ces deux races 
continuent ά vivre ensemble»aa. L’ holocauste d' Arcadi emut les 
populations, non seulement en France comme nous venons de le 
voir, mais aussi en Angleterre. La le sacrifice des Cretois ren- 
contra une sympathie tout a fait particuliere et fat soutenu par 
des efforts constants».

Mais les journaux officiels d’ Agleterre passerent outre la po
litique de leur gouvernement en ce qui concernait la Cretea!>.

ao) Jourual «Le Jour», Trieste 3/15 Decembre 1866.
’‘) E. F r a k o u d i s. Discours pour les victimes d’ Arcadi de 1866 

(Bucarest). «Acesta terra au disu, acesle sacre suntii alle parinti lorii nostri; 
cu dreptulu silintei le possedu a di hdrpiele errante alle Asiei; pina cand 
avenu unu bratu, ua mana inainte! -sa ne luptamu cu elle - acesta cstc 
testamentulu ce ne-au lasatu parinth; si taiandunise manele, ne vor re- 
manea pepturile». (Traduction: Cette terre sacree, dirent-ils, appartient 
a nos peres, a cause de leur force elle est devenue la propriete de ceux 
qui sont les harpies ambulantes de Γ Asie....tant qu’ il nous restera un 
bras, une main, luttons contre eux. C’ est le testament que nous ne ren- 
drons pas. Pour les tyrans il n’ y a qu’ un seul testament, le testament 
du sang).

,J) Fa Uriel. Chants populaires de la Grece moderne, t. I,p. 138.
*F aimerais mieux voir mon sanq - rouf/ir la terre - que de sentir mes 
yeux - baises par un Turc».

as) A cette epoque Γ Angleterre fetait gouvernee par le parti tory. 
REVUE DES DEUX MONDES. L’ insurrection de la Crete, vol. XLIV, 
p. 886 (G. P e r r o t) «Lord Stanley en effet n’ a point cesse de refuser son
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Tous les autres, par contre, exigeaient la justification de la lutte 
cretoise. A ce sujet le «Times» de Londres eleva la voix pour se 
faire entendre de la Porte, afin que celle - ci cede la Crete a la Gre- 
ce. L,’impression produite sur le peuple anglais fut telle que les 
journaux officiels durent abandonner la politique de neutralite de 
leur gouvernement. Le plus officiel d’ entre eux, le «Daily 
Herald» de Londres, concluait ainsi: «La lutte nationale de la 
Crete a recemment mis en eclat un de ces faits hero'iques et de- 
sesperes grace ά lui le monde entier s’ est familiarise avec Γ hi- 
stoire de V insurrection grecque. Les dSfenseurs d’ Arcadi out de- 
montre les possibililes de V esprit grec2*. ...Nous reconnaissons 
que ce fut un grande erreur de ne pas avoir annexe la Crete ά 
la Grece lors de la grande insurrection de lv21.... Quiconque con- 
naitra les raisons qui pousserent les defenseurs d’ Arcadi a leur 
tragique d6cision et dans quelle mesure les enfants et les fem
mes exprimerent leur libre consentement d ce sacrifice, saura 
qu’ il n’ est pas impossible que ce terrible evenement de la lutte 
cretoise aboutisse a d’heureuses consequences. Des suicides prodi- 
gieux comme ceux d’ Arcadi se passent de commentaires. Petits 
ou grands, Us sont quand meme capables de conquerir les esprits 
qu’aucun argument n’a pu convaincre. Le patriotisme est une re
ligion qui doit avoir son autel et ses holocaustes.. En un mot V 
Angleterre etait eblouie devant cette lumiere aveuglante et sans 
crdpuscule exhalee par le sacrifice d’ Arcadi»21·.

Un Grec installe a Manchester ecrivait au journal «Le Sie- 
cle d’ Athenes»; «L ’ evenement heroique d’ Arcadi nous a pro- 
fondement emus. Nos heros qui s’ y sont sacrifies non seulement 
ont acquis une gloire immortelle qui rejaillit sur toute la nation 
grecque, mais surtout ils ont deja moralement sauve et Ub6rd V 
He de Crete. Ce fait, non seulement a montre que V insurrection 
existe reellement et qu’ elle fait des progres, mais elle a aussi 
conquis les coeurs les plus endurcis, et quelques journalistes qui * 25

influence de l’holocauste d’ Arkadi sur 1! opinion mondiale 42i

concours ά toutes les mesures qui pourraient conduire ά un demembrement 
partiel de V empire ottoman>.

,4) Edgar Quine t. op. cit. p. 155 (Pindare). «Les dmes timides ne 
sont point faites pour affronter de grands dangers, et puisque la mart est 
inevitable, pourpuoi attendre dans un indigne repos, une vieille.sse honteuse 
sans avoir rien fait pour la gloire?*.

25) Reedition des journaux «Le Siecle d’ Athenes» du 25 decembre 
1866 et «Le Jour* du 29 decembre 1866.
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jusqu’ a hier nous disaient des injures embrassent dejd avec ar- 
deur les droits des CrStois et eompatissent d leurs malheurs».

En Angleterre aussi s’etaient crees des comites philocretois 
qui apres avoir recueilli de grosses sommes d’ argent acheterent 
tout de suite un navire qui fut envoye en Crete pour aider a la 
lutte et qui, en Γ honneur du Monastere, fut appele «Arcadi» ae.

En Russie, Γ empereur Alexandre fit faire une collecte dans 
son immense Etat et Γ Eglise russe y participa largement. Le 
grand - due Nicolas porta le toast suivant au cours d9 un ban
quet: «Souvenons - nous de ceux qui, pendant la guerre de Cri- 
ηιέβ, furent les seuls allies de la Russie....et qui maintenant lut- 
tent si heroiquement....»87.

Mais voyons Γ avis de quelques hommes celebres d’ Europe 
sur cet evenement. «Garibaldi a adresse de Caprera, le 28 octo- 
bre, une lettre a la nation grecque pour lui exprimer ses sym
pathies a propos de la lutte qu’ elle soutient contre les Turcs» as. 
Voici ce qu5 ecrivait Garibaldi a un ami29: «Un peuple ay ant 
montre tant des Svenements terribles comme celui d’Arcadi... 
etait en effet digne d’ obtenir la faveur des hommes eclaires. Un 
tel peuple est digne d’ avoir une existence libre, mais aussi ceux 
qui se revolterent ont droit a la reconnaissance publique....

Caprera 19 decembre 1866 
Votre ami 
Garibaldi».

Et voici encore une lettre a un autre ami29: «Mon cher Ane- 
mos, Vous etes un brave et je sais jaloux de votre denouement; 
si mes jambes me le permettaient je serais certainement pres de 
vous pour partager le sort de ces malheureux crelois. Neanmoins, 
je ferai tout ce qui sera possible pour eux. Votre lettre sera pu-

ae) Consulat de France a La Canee. vol. 6, no 59. Le 13 Janvier 
1867, p. 9. «t/η vapeur bondc et arme de canons Armanstonq est prochaine- 
ment attendu de Londres ά Syra. It doit etre employe au ramtaillement des 
insurgds et au transport des volontaires...».

”) T. Veneris. To Άρκάδι διά μέσου τών αΙώνων, op. cit., ρ. 43° " 
435ι note 1 et 2. D. S ο 1 o m o s.s Dithyrambe hymne a la liberte. Malgre 
toutes les promesses de la Russie de temps en temps, voila ce que dit 
le poete, c5 est la pure verite : «/.’ un versa quelques larmes venerettses 
sur ton sein, mais nulle consolation, V autre vinqt fois te promit du secours 
et te rendit victime d’ une horrible deception*.

a8) L’ AVENIR NATIONAL (France) Dimanche 11 novembre 1866. 
a9) J. Ballot. Histoire de Γ insurrection Cretoise, op. cit, p. 145.
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bliee etj’espere bien qu’ die rappellera en Europe qu’ un peuple 
chretien meurt de l’ yatac/an el de la faim.

Caprera ler Janvier 1867 
Votre devoue 

Giuseppe Garibaldi».
Mais auparavant Garibaldi admirateur des peuples qui lut- 

taient pour la liberte, avant meme le drame d5 Arcadi, avait en- 
toure et soutenu de son appui moral les Grecs de Caprera; il 
ecrivait a un ami le 16/28 Octobre 1866: «...Rejouissez - vous 
done 0 braves enfants de Vida... Apprenez que notre dme souffre 
ά cause de votre tristesse et que notre coeur bat pendant vos tri- 
omphes». Et un autre grand defenseur de la liberte italienne Ni
colas Tomaseo, ami de la Grece, qui connaissait ce pays et sa 
langue, repondant au jeune Cephalonien Epaminondas Anninos 
qui lui avait envoye une lettre inspiree par 1’ holocauste d’Arca- 
di, lui dit ceci: «Tres cher Monsieur, Je suis tres heureux quand 
je m’ adresse ά Vile de Crete, de laquelle Homere a dit que e’est 
V ile dont les traditions antiques se sont etendues ά V Orient et 
peu a peu a V Occident....»80.

Enfin, Γ insurrection cretoise et le drame d’ Arcadi emurent 
profondement le poete Victor Hugo D’ abord invite a dire son 
avis sur Tinsurrection cretoise par le journal beige «Orient», qui 
fut toujours le defenseur de la question cretoise, Hugo, trompe 
par des informations erronees fournies par un parisien, ami des 
Turcs, croyant que la revolte avait ete reprimee, il chanta la 
gloire mais pleura Γ eehec du soulevement. Plus tard, repondant 
a une autre invitation de Rangavis lui demandant de soutenir la 
lutte de la Crete, il celebra Γ heroi'sme cretois en rappelant Γ an- 
tiquite82 de la Grece: «...Toute la Grece; toute V Italie, Athenes * 2
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s") Ecrite a Florence, le 29 Janvier 1867.
*') B. Psilakis. Ίσιορία τής Κρήτης, op. cit., vol. Ill, p. 969: 

«....comme il est admirable le salut qu’ avait envoye, de sa terre d’ exil, ά 
la Crete qui luttait, le grand enfant de la France, le plus grand poete et 
philosophe frangais du XIXo siecle, Victor Hugo*.

S2) Aff. Etr. France, corr. polit. Grece, vol. 16, fo 67: On nous rap- 
pelle la declaration des Grandes Puissances pendant V intronisation d’ 
Othon de Grece ; *Puisse la divine Providence benir nos efforts reunis et 
faire riflechir avec un nouvel eclat ce beau pays dont le sol recouvre les cen- 
dres des plus grands hommes et des plus grands citoyens, dont les souvenirs 
rappel lent les plus belles epoques de V histoire et les sentiments eleves des 
immortels aieux ne sont point eteints dans leurs coeurs......
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au sommet de V une, Rome au sommet de V aulre. Voila de quoi 
nous sommes redevables en France a nos deux meres. Cetle dette, 
la France devra la payer: c’ est un devoir. Mats quand? Souf- 
frer avec patience»ss.

Enfin la gloire d’ Arcadi repandue sur toute Γ Europe inspi- 
ra a Hugo, dans sa reponse a une lettre de Zymbrakakis, cette 
page sur la lutte de la Crete: «Helcis, la politique de retraite du 
gouvernement a deux resultals, ref us de justice pour la Gr'ece, ηέ- 
gation de sympathie pour Γ humanite. Oh oui! un mot sauverait 
ce peuple. Un mol seulement de l’ Europe est si facile a dire. Bi
tes ce mot. De quoi etes - vous dignes si vous ne le dites pas ? II 
est interdit de parler en faveur de la Crete. Six ou sept puissan
ces onl conspire centre un petit peuple. Mais quelle est cette con
spiration? La plus Idche de toutes c’ est la conspiration du si
lence. Mais la fouclre ne participe pees a cette conspiration. La 
foudre vient de haul, dans la langue politique, elle s’ appelle in
surrection. La porte presses par la hache est pres de lomber. Le 
vieux prend une bougie clans le sanctuaire, il coil les enfants et 
les femmes, il la plonge dans la poudre et se sauve. Intervention 
effray ante, V explosion aide les lutteurs, V agonic se change en 
triomphe, celui du monastere herotque qui, apres avoir lutte com- 
me une place forte meurt commc un volcan. Psara n’est pas plus 
έpique, Missolonghi n’ est pas plus grand. Pels sont les faits» S4.

Apres avoir vu ce qui se passait35 dans la vieille Europe, 
examinons, maintenant la reaction produite en Amerique au me- 
me moment. Ee . Sacrifice d’ Arcadi fit resonner dans le Nou
veau - Monde la proclamation de la Crete insurgee «Annexion 
ou Mort». Ee peuple americaiu s’ en emut et les journaux s’in- 
spirerent de l’opinion publique: «Le peuple americain ne peat Te

ster indifferent devant la lutte d’un peuple brave et harcele qui 3

424 EtUmanttel E. Zambettakis

S3) Periodique «Hellenisme», Athenes, mai 1902. Journal «Clio», Tri
este, 14 decembre i860.

3Ι) Journal «Clio» Trieste, 8 mars 1867.
ss) J. Ballot. Op. cit. p. 101. Les Grecs pensent que: «....A’ on 

doit perseverer dans cette vote parce que noire persistanee, notre tdnacite 
lassera la Turquie et. forcera Γ Europe ά intervenir et a. unir la Crete d la 
Grice». «Σ’ intervention est proche, repondit alors Flourens, les nations ne 
psuvent tarder d’ ordonner ά la Turquie V evacuation de V He, et alors 
nous nous rejouirons avec ceux qui souffrent momenlanement pour le tri
omphe de V avenir».
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demande sa liberte!». Dans le mouvement qui s’ ensuivit, Bo
ston fut le premier a fonder un Comite «Greek Relief Commitee», 
a la tete duquel se trouvait Samuel HoweS6. II y eut des mee
tings ou furent prononcees des paroles enthousiastes81 pour la 
lutte cretoise et ou furent effectuees des collectes pour le soutien 
des combattants et le soulagement des malheureux. Ce comite 
chercha ensuite a se mettre en rapport* 3 * 33 * * * * * 39 avec le comite philocre- 
tois de Rondres. Howe fut envoye a Athenes par plusieurs comi
tes comme delegue afin de voir de pres les besoins de la Crete 
combattante et, en meme temps, d’ apporter les premiers secours 
a Γ insurrection.

Non seulement le peuple americain, mais le Gouvernement89
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8e) D. Kalogeropoulos. Biographie de Samuel Howe.
3I) Les paroles prononcees ont ete publiees et traduites en grec sous 

le titre «Paroles des orateurs de Boston au profit de Cretois», Athenes 
1867.

38) Journal «Le Siecle d’ Athenes» du 9 Mars 1867. Tres caracteristi- 
que est la lettre du comite philocretois de Boston adressee au comite phi- 
locretois de Londres; cette lettre est signee de S. G. Η o w e, I. Andrews, 
A. Lawrence, H. Warner et H. Woodman. «...Notre peuple ne s’ arretera 
pas en disant que les Etats- Unis se sont enfin dechar yes du blame en lais- 
sant les Turcs se moquer de la liberte et laisser les peuples en esclavaqe. II 
desire aussi voir V Europe se decharger du blame (α) c/u’ elle supporte, sy- 
steme cruel qui met des peuples chretiens sous la domination de la religion 
de Mahomet, domination acquise par V epee et conservee par V epee malgre 
les protestations continuelles ■ Le peuple americain voit que la Lot des na- 
tionalites s’ interprete par V annihilation de la Loi de Dieu et que la neu- 
tralite est necessaire pour cacher V injustice....quoique des paroles royales 
deplorent le soufflet inflige ά la Turquie ά Pylos et le considerent meme 
comme une aventure lamentable, quoique la diplomatic ait ordonne en 1830 
aux Cretois victorieux de laisser les Turcs vaincus par V insurrection cre
toise sortir des forteresses et reduire de nouveaux cretois ά V esclavaqe...».

(a) L. Thouvenel. La Grece du roi Othon, Paris 1890 (In
troduction, p. 3). «La Grece...pouvait Ure comparee ά un champ clos
ou les luttes d’ influence se succedaienl entre les trois grandes puissan
ces garantes de l’ independance hellenique, V Angleterre, la France et
la Russie, champ clos dans lequel....n’ hesitaient pas ά mesurer leurs
forces...».

39) I. A. K. No 15. Voici la decision du Senat americain en faveur 
de la question cretoise (votee le 7/19 Juillet 1867) Journal Officiel du Con- 
gres americain du 3 aout.). Le Senat decide ce qui suit: Le peuple des 
Etats - Unis, se sentant attire par une vive sympathie vers le peuple de Cre
te qui constitue une partie de la famille hellinique ά laquelle la civilisa-
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lui - merae montrerent leurs sentiments pour la liberte* 40 au sujet 
des luttes grecques. II aida les comites philocretois a envoyer 
des secours aux insurges, aux refugies, aux orphelins. «Ce furent 
les premiers efforts aceomplis en faveur des victimes».

Ainsi on peut conclure en disant que voila comment la tena- 
cite41 d’un abbe intrepide, une poignee de moines heroi'ques et 
des chefs de partisans avec leurs insurges creerent par leur 
courage indomptable un mouvement universel42 de sympathie et 
d’ admiration qui devait favoriser Γ intervention future des peu- 
ples et amener leur liberation.

Voyant Γ admiration manifestee par le monde entier devant 
la lutte cretoise, pour essayer de diminuer Γ emotion produite 
par le sacrifice d’Arcadi, le Sultan fit remplacer tous les pachas 
de Crete meme le cruel Mustapha. II comptait ainsi enrayer le 
flot de philhellenisme qui montait de jour en jour.

1/ holocauste d’ Arcadi ne fut pas inutile. Le sacrifice de cen- 
taines de heros ne fut pas vain, car pres de leurs tombeaux s’ 
ouvrit un abime qui engloutit la tyrannie odieuse. Le peuple cre- 
tois se regenera dans le sang que ceux - ci repandirent sur Γ au- 
tel de leur immolation et put continuer la lutte jusqu’ a la deli- 
vrance finale.

L’ insurrection cretoise se termina apres trois annees de lut-
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tion doit tant de choses, il regrette d’ apprendre les maux dont souffre dejd 
ce peuple qui lui est cher. II espere de tout coeur que cette proclamation 
qu’ il juge un devoir sera acceptee par la Turquie avec une grande bien- 
veillance en ce qui concerne sa politique en Crete. Le President des Etats - 
Unis a le devoir de faire connaitre la presente decision au Gouvernement 
turc...». J. Ballot. Op. cit. p. 286. «Surveille par les Turcs, le consul d’ 
Amerique etablit sa demeure hors de La Canee et put ainsi facilement con
tinuer ά rendre de grands services ά V insurrection·.

40) D. So lorn os. op. cit. «La patrie de Washington s’ est emue jusqu’ 
aux larmes et s’ est rappele les chaines qui V avaient accablee*.

41) Id. op. cit. <La terre sent la foi de ton bras redoutable qui doit 
moissonner toute la race musulmane».

4a) Journal «Clio», Trieste, 28 novembre 1866: il fit un resume des 
evenements d’ Arcadi pour la presse anglaise : «Les defenseurs d’ Arcadi 
ont demontre combien V esprit hellenique antique continue d’ etre vivant 
quand il lutte centre les conquerants barbares. Le drame avec toutes ses con
sequences est digne de figurer parmi les exploits heroiques qui provoquent la 
sympathie europeenne...Si les defenseurs d’ Arcadi ont repris les tentes de 
Missolonghi pour attirer sur leur lutte V attention de V Europe occidentale, 
leur but est atteint».
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tes glorieuses. Mais le Monastere d’ Arcadi etait en ruines. Pen
dant des dizaines d’ annees, seules, ces ruines rappelaient le sou
venir des lieros: Et c’ est ce souvenir qui stimula les combat- 
tants dans les luttes qui suivirent.

Les Turcs ne laisserent pas reconstruire Arcadi. Seuls quel- 
ques moines y vecurent dans la suite fiers du sacrifice consenti 
a la liberte cretoise. Ils n’ eurent pas la possilbilite de participer 
de fa?on efficace aux luttes suivantes, mais, en depit des diffi- 
cultes qui empecherent le Monastere d’ Arcadi de redevenir un 
centre important d’ insurrection, il y eut toujours la un petit 
noyau d’ insurges compose uniquement de religieux ayant com- 
me chef de groupe le moine Gedeon, et comme porte - drapeau 
le moine Essaias. Mais, il faut reconnaitre que les evenements 
posterieurs ne furent que les simples etincelles d1 un passe glo- 
rieux.

EMMANUEL E. ZAMBETTAKIS
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ΙΑ ΜΙΝΩΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΙΕΡΑ

Διά της μελέτης μου «Τό 'Ιερόν Μαζά (Καλού Χωριού Πεδιάδος) 
καί τά Μινωικά 'Ιερά Κορυφής»1 προσεπάθησα νά συγκεντρώσω τά 
στοιχεία τά άφορώντα τά επί υψωμάτων υπαίθρια ιερά καί την επί 
τόπου τελουμένην λατρείαν. Έκ των ενδεκα παραδειγμάτων τοιοΰτων 
ιερών δυο έμελετήθησαν ιδιαιτέρως, δημοσιευθέντων διά πρώτην φο
ράν των εκεί άνευρεθέντων αναθημάτων 2. Έκτοτε ήλθον εις φώς νέα 
πολύτιμα στοιχεία τά όποια συμπληροϋν τό αυτό κεφάλαιον τής μι- 
νωικής λατρείας καί τά όποια θά δημοσιεύσω έν καιρφ.

'Η παρούσα μελέτη στρέφεται είς άλλο σημαντικόν κεφάλαιον τής 
Μινωικής Θρησκείας, τά Οικιακά 'Ιερά' αποβλέπει είς τό νά συγκεν- 
τρώση τά μέχρι σήμερον γνωστά σχετικά μέ αυτά στοιχεία καί διά τής 
συγκριτικής τούτων μελέτης νά δώση λύσιν είς εν πρόβλημα, τό όποιον 
μέχρι σήμερον ουσιαστικούς παρέμεινεν άλυτον, παρά τάς ενδελεχείς 
επί τού προκειμένου μελέτας σοβαρών μελετητών, τό πρόβλημα δηλα
δή τού χαρακτήρος καί τής μορφής τών εντός τών μινωικών ενδιαι
τημάτων ιερών. Ή είς τό κεφάλαιον τούτο λίαν σημαντική συμβολή 
τού σοφού θεμελιωτοΰ τής Μινωικής ’Αρχαιολογίας ’Αρθούρου Έ- 
βανς * * ένεφανίσθη δχι πάντοτε κατά τρόπον συστηματικόν καί άποδει. 
κτικόν, ούτως ώστε άλλοι έρευνηταί, θεωρήσαντες δτι τά επιχειρήματα 
τού Έβανς εβασίζοντο όχι εις αυτά τά πράγματα, άλλ’ εις τήν φαντα
σίαν, κατέληξαν είς σχεδόν ολοκληρωτικήν άπόρριψιν τών συμπερα
σμάτων του επί τών Μινωικών Οικιακών 'Ιερών. Αυτός ό συστημα
τικός μελετητής τής Μινωικής Θρησκείας Martin Nilsson είς τήν 
δευτέραν έκδοσιν τού μνημειώδους συγγράμματος του Minoan and 
Mycenaean Religion (Lund 1950), εκφράζει τάς αμφιβολίας του διά 
τήν ύπαρξιν ιερών υπό μορφήν κρυπτών μέ τετραγώνους στύλους καί 
γενικώτερον θεωρεί ότι έν Κνωσφ καί αλλαχού δεν υπάρχουν απολύ
τως ασφαλείς αποδείξεις δωματίων χρησιμοποιουμένων ως 'Ιερών

’) «Κρητικά Χρονικά», Ε' σσ. 96 - 160.
s) Τοΰ Καλοϋ Χωριοΰ Πεδιάδος καί τοϋ Πισκοκεφάλου Σητείας.
*) Ίδίμ είς τά βιβλία του Mycenaean Tree and Pillar Cult, London 

1901, Tomb of the Double Axes and Pillar Rooms and Ritual Vessels of 
the «Little Palace» at Cnossos, London 1914· καί είς τό μνημειώδες εργον 
The Palace of Minos, London, vol. I - IV, 1921, 1928, 1930 καί 1935, pas
sim (εφεξής P. M.).
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(υπό την έννοιαν Ναών) κατά την περίοδον τής ακμής, καίτοι παρα
δέχεται δτι λατρεία έγένετο είς ωρισμένα δωμάτιά εις τα οποία ανευ- 
ρέθησαν κατά χώραν λατρευτικά σκευή4.

Ή L,uisa Banti, υ τόσον γνωστή επιστήμων διά τάς δημοσιεύ
σεις της αί δποΐαι αφορούν είς τούς άρχαιολ. χώρους τής Φαιστού καί 
'Αγίας Τριάδος, συστηματικούς άσχοληθεισα με την λατρείαν τόσον εν
τός τού Ανακτόρου τής Φαιστού δσον καί είς την Βασιλικήν Έπαυ- 
λιν τής 'Αγίας Τριάδος5 *, ήσκησε δριμεΐαν κριτικήν εναντίον τών πα
ραδοχών τού Έβανς. Κατέληξεν είς τό συμπέρασμα δτι εν Φαιστφ δυ- 
νάμεθα νά άναγνωρίσομεν ως ιερόν μόνον έν σύμπλεγμα δωματίων 
τής προσόψεως τού πρώτου ανακτόρου, απολύτως δέ ούδέν είς τό δεύ
τερον άνάκτορον' είς τήν 'Αγίαν Τριάδα αναγνωρίζει ως ιερόν τής νε- 
ωτέρας ανακτορικής περιόδου δωμάτιον μετά θρανίου, τό όποιον απο
τελεί κεχωρισμένον οικοδόμημα, συγκεντρώνουσα δ’ επ’ ευκαιρία τά 
γνωστά παραδείγματα τών vani - santuario ευρίσκει εν μόνον εϊσέτι 
εξ δλων άναγόμενον εις τήν αυτήν περίοδον, τό τών Γουρνιών, τών 
λοιπών αναγόμενων είς τήν μετανακτορικήν περίοδον τής παρακμής δ. 
Εκφράζει επίσης αμφιβολίας διά σειράν δλην δωματίων εις ανάκτορα 
ή άλλα οϊκήμαια τών μινωικών κέντρων, τά όποια είχον θεωρηθή ως 
ιερά είτε υπό τού ’Έβανς είτε υπό άλλων ερευνητών 7.

4) Αυτόθι σ. 248: I cannot see any chance of refuting anyone who
believes in the purely secular character of both the pillars themselves and 
their signs», a. 260 «There are no decisive proofs to show that one parti
cular portion of the rooms in the palace was at this period a sanctuary, 
in the sense of the abode of a deity; we can only demonstrate that some 
rooms had more or less a sacred character. Still less do we hnow if any 
single room or perhaps a complex of rooms formed a shrine, or if there was 
perhaps a cella, acting as the abode of a deity, surrounded by other rooms 
which served other purposes of the cult, e. g. as in the Egyptian temples». 
Γά μονά ίερά τά όποια ασφαλώς αναγνωρίζει είναι τό μικρόν τών Διπλών 
ΙΙελέκεων εις τό Άνάκτορον τής Κνωσοϋ, δπερ είναι ΥΜΙΙΙ χρόνων, καί τό 
τών Γουρνιών, τό όποιον θεωρεί εντελώς επαρχιακόν.

5) II Palazzo Minoico di Festos, II, σσ. 751 - 581 καί 
L. Banti, I culti minoici e greci di Haghia Triada (Creta), «Annuario 
d. R. Scuola Archeolog. di Atene», III - IV (1941 -2), N. S. σσ. 9 - 74.

") Banti, Culti, σ. 45 - 46 καί 72 - 74. Ώς είς τό κειράλαιον περί τών 
μετά θρανίου Ιερών θά δείξω τόσον τό τής Άγ. Τριάδος δσον καί τό τών 
Γουρνιών ανήκουν εις τούς ΥΜΙΙΙ χρόνους, επομένως δέν εόσταθεΐ ή ύπό τής 
συγγραφέως όποστηριχθεϊσα θέσις δτι από τήν αρχήν τών ΥΜΙΙΙ χρόνων ή 
λατρεία ήσκήθη είς μικρά δημόσια ίερά.

7) Ως του Ch. Picard, Les Religions Prehelleniques, Paris 1748, σ, 
57 - 73 καί 103 - 106 (βιβλιογραφικώς 131 - 133).
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Ή μετά σκεπτικισμού άντιμετώπισις τών ζητημάτων τών άφορών- 
των εις την μινωικήν θρησκείαν μετά τάς γενομένας ύπερβολάς έκ μέ
ρους διαφόρων μελετητών, οί'τινες έκάλυψαν την αμηχανίαν των απέ
ναντι πολλών δυσεξήγητων πραγμάτων μέ τον χαρακτηρισμόν των ως 
ιερών, είναι απολύτως δικαιολογημένη. Δέον δμως νά δοθή ή δέουσα 
προσοχή δπως μη διά τού σκεπτικισμού τούτου φθάσωμεν εις συμπε
ράσματα εντελώς αντίθετα προς την λογικήν και προς βασικά πορί
σματα, τά όποια προήλθον κατόπιν πολυπλεύρου μελέτης τών μνη
μείων τού μινωικοΰ πολιτισμού. Βασική ούτω διαπίστωσις είναι δτι ό 
μινωικός πολιτισμός, ουσιαστικούς άνήκων εις τον κύκλον τών ανατο
λικών πολιτισμών, είναι βαθύτατα έμπεποτισμένος μέ τήν θρησκείαν, 
ως άλλως δλοι οί προϊστορικοί πολιτισμοί τής ’Ανατολής, ούτως ώστε 
νά συναντά τις άνά πάν βήμα ίεράς παραστάσεις καί θρησκευτικός 
αντιλήψεις’ θά ήτο ούτω τή άληθεία άνεξήγητον αν εις τά πολυδαίδα
λα μινωικά συγκροτήματα έλειπον τά ιερά. Καί θά ήτο επί τοσούτον 
μάλλον άνεξήγητον καθ’ δσον καθολική διαπίστωσις καί υπό ανεξαι
ρέτως πάντων τών ερευνητών παραδεκτή είναι δτι εις τήν μινωικήν 
Κρήτην δεν ύπήρχον κατά τάς περιόδους τής ακμής χωριστοί ναοί διά 
τήν θεότητα καί δτι ή θεότης είχε τό ενδιαίτημά της εντός τών κατοι
κιών τών ανθρώπων8.

’Άν τά συμπεράσματα τών ερευνητών επί τού σημαντικού τούτου 
κεφαλαίου τόσον διίστανται προς άλληλα, τούτο, πιστεύω, συμβαίνει 
διότι δεν έγένετο μέχρι σήμερον συστηματική συγκριτική μελέτη πάν
των τών εις τήν διάθεσίν μας στοιχείων, βάσει μιας έκ τών προτέρων 
καθωρισμένης μεθόδου. Γά ώς ιερά θεωρούμενα δωμάτια δέον νά 
χωρισθούν εις κατηγορίας9, άναλόγως τής μορφής των, τού προορι
σμού των, τής εποχής εις τήν οποίαν ανήκουν καί είς έ'καστον είναι 
απαραίτητον νά σημειωθούν εκείνα τά στοιχεία έκ τών οποίων άγό- 
μεθα νά πιστεύσωμεν δτι έχρησιμοποιήθησαν διά θρησκευτικόν σκο
πόν. ’Άν τά στοιχεία ταύτα δεν είναι αποδεικτικά δι’ εν έκαστον τού
των, αποβαίνουν αποδεικτικά προκειμένου περί τού συνόλου. Έν εΐ- 
δωλον, μία τράπεζα προσφορών, έν σύμβολον, ώρισμένα τελετουργικά 
σκεύη δεν έχουν καθ’ έαυτά αποδεικτικήν ίσχύν, διότι είναι δυνατόν 
νά εύρεθούν — καί εύρέθησαν πράγματι — καί είς μή ιερά δωμάτια.

s) Nilsson, αυτόθι σ. 110, καί Picard, αύτ. σ. 70.
9) Ό Nilsson, διέλαβε περί όλων τών θεωρουμένων ώς οικιακών ιε

ρών άναμίξ (αυτόθι οσ. 77 - 116) καί μόνον περί τών υπόστυλων κρυπτών διέ- 
λσβε κεχωρισμένως (αυτόθι 238 - 243), άλλα έλλιπώς. Ή Banti διέλαβε 
σχεδόν άποκλειστικώς περί τών μετά θρανίου Ιερών (Culti etc. σσ. 40-50.
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Τό νά απαντούν όμως πολλά αντικείμενα τών κατηγοριών τούτων εις 
δωμάτια τοΰ αυτού τύπου και μάλιστα ώρισμένης ιδιορρύθμου διατά- 
ξεως τούτο σημαίνει δτι δέον νά θεωρήσα>μεν ως πολύ πιθανήν την 
ύπόθεσιν τής χρησιμοποιήσεώς των διά την λατρείαν. Ή διάταξις τών 
αντικειμένου εντός τών δωματίων τούτων δεν είναι ά'νευ σημασίας. 
‘Η δλη διαρρύθμισίς τα)ν και ή σχέσις των προς άλλα περιβάλλοντα 
καί έν συναρτήσει προς ταΰτα ευρισκόμενα είναι δυνατόν νά ορίσουν 
άκριβέστερον τον χαρακτήρα τούτων ως ιερών ή εξαρτημάτων τών ιε
ρών. Έκ τής διαπιστώσεως δτι δεν άνευρέθησαν ιερά αντικείμενα εις 
διαμερίσματα δι’ άλλους λόγους θεωρούμενα ως ιερά δεν δυνάμεθα ά 
ναγκαίως νά έπαγάγωμεν δτι αποκλείεται νά είναι τοιαύτα, αφού κατά 
τό λογικόν τούτο λάθος καί μία Χριστιανική Βασιλική εις τήν οποίαν 
δεν άνευρέθησαν αντικείμενα λατρείας — καί είναι πολλαί αΰται — θά 
ήτο δυνατόν νά θειορηθή δτι δέν είναι ναός. Άντιθέτως ή άνεύρεσις 
ιερών αντικειμένων έν τινι δωματίψ δέν αποτελεί καθ’ έαυτήν άπό- 
δειξιν τής χρήσεως τοΰ δωματίου ώς ιερού, αφού είναι δυνατόν νά 
πρόκειται περί απλής διαφυλάξεως, ως τούτο π.χ. συμβαίνει μέ ωρι- 
σμένας άποθήκας τελετουργικών σκευών τού μινωικοϋ Μεγάρου Νί- 
ρου 10. Ή συσχέτισις εξ άλλου μέ παραστάσεις ιερών επιβάλλεται νά 
γίνεται, φυσικά εντός ενός λογικού πλαισίου. ’Απαραίτητον είναι δι’ 
έκαστον συσχετισμόν νά μελετώνται επί τόπου τά σωζόμενα λείψανα 
δχι αόνον εις τήν γενικήν αυτών μορφήν, άλλ’ εις δλας αυτών τάς λε
πτομέρειας. Πολλάκις μία λεπτομέρεια φαινομενικώς ασήμαντος απο
βαίνει λίαν σημαντική, διότι χρησιμεύει ως αφετηρία συλλογισμών 
αποδεικτικών. Λίαν διαφωτιστική είναι άναμφιβόλως ή συγκριτική 
μελέτη προς τά ανάλογα συγχρόνων πολιτισμών, πολλάκις δέ είναι α
ποδεικτική ή έπιβίωσις ωρισμένων στοιχείων εις έποχάς κατθ’ άς είναι 
δυνατόν νά έλεγχθή ό χαρακτήρ τούτων διά τής γραπτής παραδόσεως 
ή διά τής συνυπάρξεως άλλων στοιχείων μέ ακρίβειαν έρμηνευθέντων. 
Περιοχαί μέ τάς οποίας 6 Μινωικός Πολιτισμός έσχε μακροτέραν ή 
στενωτέραν επαφήν ή εις τάς οποίας άφήκε πανθομολογουμένας επι
βιώσεις μορφών είναι πολύ πιθανόν νά παράσχουν ερμηνείαν διαφό
ρων τύπων ιερών ή νά διαλευκάνουν προβλήματα σχετιζόμενα μέ αυ
τά. Μετά τήν συστηματικήν συγκέντρωσιν τών στοιχείων καί τήν συγ
κριτικήν μελέτην επιβάλλεται νά γίνη προσπάθεια καθολικής ερμη
νείας τών μινωικών ιερών τών οποίων είναι δυνατόν νά άποτελεσθή 
ούτω συνολική είκών, βεβαίως δχι πλήρης, δυναμένη δμως νά διορ-

10) Στ. Ξανθουδίδου, Μινωικόν Μέγαρον Νίρου, ΑΕ σσ. 1-33" βλ, 
σ. 8 καί 15.
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θοΰται η νά συμπληροΰται διά τής περαιτέρω έρεύνης >αι μελέτης.
Ή κατά τά ως άνω συγκέντρωσις καί παράθεσις ενταύθα των σχε

τικών μέ τά μινωικά οικιακά ιερά στοιχείων δεν είναι ασφαλώς — μέ 
την ατέλειαν μάλιστα των χρησιμοποιηθέντων μέσων καί τού σχετι' 
κώς περιωρισμένου χρόνου τής μελέτης των—εξαντλητική. ’Έχει απλώς 
σκοπόν νά προπαρασκευάσω τό έδαφος, έφιστώσα την προσοχήν τών 
μελετητών επί ωρισμένων σημείων, και νά θέση είς την διάθεσίν των 
ικανόν υλικόν διά την συγκριτικήν μελέτην τοΰ προβλήματος τών μι- 
νωικών ιερών.

Θά έξετασθοΰν διαδοχικώς α) αί κρυπται και τά ύπεράνω τούτων 
ιερά, β) τά μετά θρανίων ή τραπεζών ιερά, γ) τά τριμερή ιερά, δ) αί 
α’ίθουσαι τελετουργίας, ε) οί άποθέται καί τά θησαυροφυλάκεια, σι) 
αί ίεραί δεξαμεναί, ζ) οί προπαρασκευαστικοί τών ιερών χώροι καί 
η) οί υπαίθριοι βο)μοί.

Α) ΑΙ ΚΡΥΠΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΩ ΤΟΥΤΩΝ ΙΕΡΑ

Ό Έβανς προσήγαγε βαθμηδόν ικανά επιχειρήματα υπέρ τής εκδο
χής ότι ώρισμέναι κρυπται σκοτεινοί καί υπόστυλοι τών ανακτόρων, 
τών οικιών καί ωρισμένων επιφανών τάφων εχρησιμοποιήθησαν ως 
ιερά, είς τά όποια άπενέμετο λατρεία είς τον ιερόν τετράγωνον στύλον, 
θεωρούμενον ως κατοικίαν τής θεότητος, ως βαίτυλον “. ’Άνω τών 
κρυπτών τούτων ύπήρχον συνήθως, χρησιμοποιούμενα ως ιερά, δω
μάτια μετά κιόνων. Ή άρχικώς έπ’ ολίγων παραδειγμάτων βασισθεΐ- 
σα ύπόθεσις τοΰ ’Έβανς έστηρίχθη βαθμηδόν μέ τήν άποκάλυψιν πολ
λών νεωτέρων παραδειγμάτων, τά όποια όσημέραι αυξάνουν. Έκ 
παραλλήλου όμως άπεδεικνύετο ότι ήτο άτοπον νά θεωρηθούν άπασαι 
αί υπόστυλοι αΐθουσοι ως ιερά δωμάτια, αφού πολλαί τούτων ήσαν 
απλώς άποθήκαι, προθάλαμοι, αΐθουσαι υποδοχής κ.λ.π. Άμφιβολίαι 
έξ άλλου προέκυψαν αν πράγματι έλατρεύθη ό τετράγωνος στύλος ως 
βαίτυλος|2. ”Ας ίδωμεν κατ’ άρχάς, συγκεντρωμένα εν συνάψει, τά 
υπάρχοντα στοιχεία. 'Ο ακολουθών κατάλογος περιέλαβε μόνον εκείνα 
τά παραδείγματα ιερών μετά κρυπτών διά τά οποία υπάρχει ωρισμέ- 
νος λόγος νά θεωρηθούν ως ιερά 18. * 2

“) Κυρίως Evans, Pillar Cult. σ. 8-14, Tomb of D. A., 59 κέξ. P. 
Μ. I, o. 423 κέξ. II a. 525 κέξ., IV a. 970 κέξ.

I2I Nilsson, αυτόθι, σ. 245, Banti, Festos, II, 583, Culti etc. σ. 18· 
1β) Τά αριθμητικά γράμματα τοΰ καταλόγου παραπέμπουν καί είς τούς 

πίνακας τών σχεδιαγραμμάτων.
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Α) Κνωσός. ’Ανάκτορον. Κρυπται τοϋ Κεντρικού 
Ιερού14. Πρόκειται περί δυο συνεχομένων τετραγωνικών πλακό
στρωτων δωματίων μέ τετραγώνους στόλους ακριβώς εις το μέσον των. 
Ήσαν ασφαλώς τελείως σκοτεινά. Τό συμβολον τοΰ διπλού πελέκεως 
επαναλαμβάνεται συνολικώς 29 φοράς επί τεσσάρων πλευρών τοΰ δυ
τικού στόλου καί επί τριών τοΰ ανατολικού. Εις τό ανατολικόν τούτο 
δωμάτιον υπάρχουν δυο ορθογώνιοι μάλλον άβαθεΐς δεξαμεναί - λε- 
κάναι εκατέρωθεν τοΰ στόλου, εντός τού πλακοστρώτυυ, τού τόπου τών 
άποκληθέντων υπό τού Έβανς vats. Εις τό δυτικόν σχηματίζεται πε
ρί τον στύλον τετράγωνον βάθυσμα, τό όποιον αφήνει κόκλιρ έξεχοό- 
σας τάς ακραίας πλάκας. Εις τον ανατολικόν τοίχον υπάρχει θρανίον, 
τό όποιον καταλαμβάνει τον χώρον είδους κόγχης σχηματιζομένης υπό 
τής προεξεχουσης παραστάδος τής θόρας καί τοΰ νοτίου τοίχου15· 
Σκεύη δεν εύρέθησαν εις τό δωμάτιον τούτο. Άντιθέτως τό ανατολι
κόν περιείχε λείψανά τινα πίθων. Έρευνα γενομένη υπό τό δάπεδον 
τοΰ τελευταίου 18 άπεκάλυψε βαθότερον πλακόστρωτον καί παχύ στρώμα 
τέφρας καί οστών ζώων, κωνικά τινα κύπελλα καί τεμάχιον λίθινου 
λύχνου, προφανώς άνήκοντο εις παλαιοτέραν φάσιν (ασφαλώς παλαιο- 
ανακτορικήν) Ή παρουσία τών χαρακτών διπλών πελέκεων επί τών 
στόλων δεν δυναται νά χαρακτηρισθή ως άνευ σημασίας, επί τοσοΰ- 
τον μάλλον καθ’ όσον άπαντά καί επί άλλων τετραγώνων στόλων ανα
λογών κρυπτών. Ή εμφάνισίς των εις έκτεταμένην ζώνην τής δυτι
κής πτέρυγος τού ’Ανακτόρου σχετίζεται άναμφιβόλως μέ τον ιερόν 
χαρακτήρα τοΰ τμήματος τούτου, τόν όποιον θά ίδωμεν έπιβεβαιοόμε- 
νον διά πολλών άλλων ενδείξεων 17.

Σχετικώς μέ τόν ιερόν χαρακτήρα τών δυο τούτων κρυπτών δέον 
νά ληφθοΰν ύπ’ όψει καί τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Αί κρυπται επι
κοινωνούν αμέσως μετά τών δύο δωματίων, τοΰ ενός μέ τάς λεκάνας 
εις μακράν σειράν (vat - room) καί τού ετέρου μέ επίσης έπίμηκες * *

■4) Ρ. Μ. I, 425 κέξ. BSA VI, 32 κέξ., Tomb of D. Α. σ. 66, Pillar Cult, 
σσ· 12 - 13.

*5) Ό Evans δέν είχε παρατηρήσει τήν ϋπαρξιν θρανίου καί άφήκεν 
άνερμηνεύτους τάς έξεχουσας παρασιάδας" κατά τάς εργασίας άποκαταστάσεως 
παρετήρησα πρώτος τήν άργολιθοδομήν τοϋ θρανίου, τό σωζόμενον τμήμα τής 
πλα»ός του καί τήν διά τής παραστάδος σχηματιζομένην κόγχην.

1β) Κατά τάς αΰτάς εργασίας άποκαταστάσεως- βλ. J.H.S. LXVI σ. 117, 
είκ. 7.

,7) Ή έμφάνισις τών χαρακτών διπλών πελέκεων εις τά διαμερίσματα κα
τοικίας τοΰ βασιλέως εκφράζει πιθανώς τήν ιερότητα τοΰ χώρου ώς κατοικίας 
τοΰ μεγάλου Άρχιερέως.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 28
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χαμηλόν πόδιον (βόθρον). Ταΰτα παρέχουν την έντύπωσιν διακονικού 
(sacristie) τοΰ 'Ιερού. 2) Ύπό τό κατώφλιον τοΰ ενός των δωματίων 
τούτων άνευρέθη αποθέτης ίεροΰ χαρακτήρας |8, άνήκων εις την άρχο- 
μένην μεσομινωικήν εποχήν. Τούτο έν συνδυασμφ μέ τό ύπό τό δά- 
πεδον σύγχρονον στρώμα θυσιών τής ανατολικής κρύπτης ανάγει εις 
την αρχήν τών παλαιοανακτορικών χρόνων τήν πρώτην χρησιμοποίη
σή τών κρυπτών. 3) ’Άνω τών κρυπτών έβεβαιώθη ή ύπαρξις δωμα
τίου μέ τρεις κίονας και τρεις στύλους, τό όποιον αναγνωρίζεται ως 
«τρικιόνιον ιερόν» Ι9. Δύο τών βάσεων τού 'Ιερού τούτου άνευρέθησαν 
εις τύν προθάλαμον τών κρυπτών, πεσοΰσαι έκ τού άνω ορόφου. Ή 
όλοκλήρωσίς του ως τρικιονίου, γενομένη ύπό τοΰ Έβανς, έβασίσθη 
είς τήν γνωστήν τοιχογραφίαν τού τρικιονίου 20 και εις τήν παρατήρη- 
σιν ότι τό βόρειον τμήμα τού δωματίου είχε τρεις βάσεις στύλων, τών 
οποίων αί δύο (καί ή μεσαία) μέ τμήμα τού δαπέδου άνευρέθησαν 
κατά χώραν' ό μεσαίος ούιω στύλος τού 'Ιερού έφαίνετο άντιστοιχών 
μέ τον μεσαΐον κίονα καί τό δωμάτιον έλάμβανε μορφήν τετραγώνου 
μέ τρεις κίονας καί τρεις στύλους. Ή παλαιοτέρα τοιχογραφική δια- 
κόσμησις τού δωματίου ήτο κατά τον Έβανς ιερά (Jewel Fresco)21. 
Ή πρόσοψίς του εύρίσκετο ό'πισθεν τής προσόψεως τοΰ Τριμερούς 
'Ιερού (περί τού οποίου κατωτέρω). 4) Είς τον άνω ό'ροφον έβεβαιώ
θη επίσης ή ύπαρξις θησαυροφυλακείου, τοΰ οποίου τό έκ μαρμάρι
νων και αλαβάστρινων ρυτών — μεταξύ τών οποίων ή θαυμαστή κε
φαλή λεαίνης—περιεχόμενον καταπεσόν διεσκορπίσθη εις τό κάτω πα
ρά τάς κρύπτας διαμέρισμα22. 5) Είς τά αμέσως μέ τον προθάλαμον 
τών κρυπτών συνεχόμενα διαμερίσματα άνεκαλύφθησαν άλλα ύπόγεια 
θησιαιροφυλάκεια τοΰ 'Ιερού (Temple Repositorces)2S, άποδώσαντα 
ολόκληρον τό peculium τού 'Ιερού Βωμού μέ τά είδωλα τών Θεοτή
των τών ’Όφεων, άνήκοντα δέ είς τήν MM III περίοδον' ταΰτα διε- 
δέχθησαν άλλα μάλλον επιφανειακά κατά τήν ΥΜ I περίοδον' τά θη· 
σαυροφυλάκεια τής πρώτης περιόδου έξετείνοντο καί βορειότερον (ύπό 
τό κατόπιν κεντρικόν κλιμακοστάσιον) 2\ 6) Ώς πρόσοψις προς τήν 
κεντρικήν αυλήν τοΰ κεντρικού τούτου συγκροτήματος τών δωματίων

,8) Ρ. Μ. I. σ. 170 κέξ. εϊκ. 121.
,3) Ρ. Μ. II, 817.
20) Ρ. Μ. I, 443 εϊκ. 319.
2Ι) Ρ. Μ. I. 523, εϊκ. 383, οπού θεωρείται οτι πρόκειται περί «ίεροΰ γά 

μου·.
22) Ρ. Μ. II, 820 είκ. 537.
2“) Ρ. Μ. I. 463 κέξ.
’*) Ρ. Μ. II, 811 εϊκ. 529.
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τού ‘Ιερού (κρυπτών καί θησαυροφυλακείων) έχρησιμοποιήθη το «τρι
μερές ιερόν», ώς άπέδειξεν ό Έβανς * 27 28 άναλόγου τύπου μέ εκείνον τό 
οποίον μας δεικνύει ή πολύ γνωστή μικρογραφική τοιχογραφία (βλ. 
κατωτέρω). 7) Πιθανώς ολόκληρος ή σειρά τών αποθηκών, ευρισκόμε
νη εις άμεσον επικοινωνίαν — άνευ μάλιστα κλειόμενης θύρας — προς 
τάς κρύπτας άπετέλει μέρος τού ‘Ιερού26, αφού ολόκληρος σειρά πυ
ραμιδικών βαθμιδωτών βάθρων διπλών πελέκεων άνευρέθη εις τον 
διάδρομον τούτων. 8) ‘Υπάρχουν ενδείξεις ότι καί άλλα διαμερίσματα 
τής δυτικής πτέρυγος τού ‘Ανακτόρου έχρησιμοποιήθησαν διά σκο
πούς λατρείας ή δι’ έξυπηρέτησιν τού ‘Ιερού27. Μία τοιαύτη παραδο
χή θά ήτο σχεδόν αποδεικτική τού χαρακτήρος τών Κρυπτώιν ώς τμή
ματος τρύ ‘Ιερού. Ή λατρεία εις τάς Κρύπτας φαίνεται παραταθεΐσα 
από τήν ΜΜ Ια μέχρι τήν ΥΜ II περίοδον.

Β) Κνωσός. Άνάκτορον. Κρύπτη βόρειας «νησί- 
δος»28. Τετραγωνικόν πλακόστρωτον δωμάτιον μέ τετράγοινον στύλον 
εις τό μέσον, τοΰ οποίου διεσώθη μόνον ό λίθος τής βάσεως. "Οτι 
τόσον τούτο δσον καί τά γειτονικά δωμάτια ήσαν σκοτεινά άποδει- 
κνύουν οί πολλοί λύχνοι, τών οποίων εις—ό λύχνος τού λωτού—είναι 
μεγαλοπρεπής29. Εις τήν κρύπτην κατέρχεται τις διά τεσσάρων βαθμι
δών εκ τής κεντρικής αυλής. Δύο μεγάλαι φορηταί λεκάναι - δεξα- 
μεναί, μία εξ αλαβάστρου καί άλλη έκ γύψου, άνευρέθησαν άνά μία 
εις τήν κρύπτην καί εις το ανατολικόν παράπλευρον δωμάτιον, πο
λύ δμοιαι μέ τήν άνευρεθεΐσαν εις τον προθάλαμον τής Αιθούσης τοΰ 
Θρόνου80. Μέρος Ιερών διπλών κεράτων έκ κονιάματος άνεκαλύφθη 
αμέσως έξω τού δωματίου εις τήν ΒΔ γωνίαν τής κεντρικής αυλής81. 
Ή χρήσις τού δωματίου ώς Κρύπτης ‘Ιερού γίνεται μάλλον πιθανή 
αν συνδυασθή τό γεγονός δτι έκ τού ύπεράνω δωματίου (πιθανώς ιε
ρού μέ ένα κίονα εις τό μέσον) προήλθον αί τόσον ένδιαφέρουσαι μι- 
κρογραφικαί τοιχογραφίαι τοΰ Τριμερούς ‘Ιερού καί τοΰ ‘Ιερού ’Άλ
σους, ώς επίσης τεμάχια έκ τοΰ αναγλύφου διακόσμου τής οροφής μέ

»5) Ρ. Μ. II, σ. 863 κέξ , 867 είκ. 527.
,6) Ρ. Μ. I, σ. 449 κέξ.
27) Ή λεγομένη Αίθουσα τοΰ Θρόνου καί ή παρ’ αυτήν δεξαμενή, ή Έξα- 

κιόνιος αίθουσα τοΰ Ίεροϋ (Sanctuary Hall), τό ‘Ιερόν τής Β. «Νησίδος», καί 
ή Καθαρτήριος Δεξαμενή τής ΒΔ εΙσόδου.

2S) Ρ. Μ. III, 18 κέξ., είκ. 9.
29) Ρ. Μ. III, 27, είκ. 14.
"») Ρ. Μ. IV, 936, είκ. 906.
81) Ρ. Μ. II, 814. *0 "Εβανς έπίστευσεν οτι διεκόσμουν τόν Ιξώστην άνω 

τοΰ Δωματίου τοΰ Θρόνου' τοΰτο όμως είναι τελείως αδύνατον.
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τό δίκτυον τών συνδεόμενων αναγλύφων σπειρών επί βάθους κυανού 
έφ’ ου ενδιάμεσοι ρόδακες (ίσως άποδίδοντες άστερόντα ουρανόν)32. 
Τό γειτονικόν άνω δωμάτιον διεκοσμειτο διά της γνωστής τοιχογρα
φίας τού Κροκοσυλλέκτου Πιθήκου33. 'Υπέρ τής ιερότητος τού δωμα
τίου είναι εϊσέτι τό γεγονός ότι εύρίσκεται εντός τού ορίου τής ζώνης 
τών άλλων ιερών τής δυτικής πτέρυγας και παρά την χωριστήν πρός 
ταΰτα οδηγούσαν είσοδον, δπου ή δεξαμενή καθαρμού, εις χρήσιν τών 
εισερχομένων34 πρός τήν πτέρυγα ταύτην. Τό δωμάτιον φαίνεται οτι 
έχρησιμοποιήθη ως κρύπτη από τής MM III περιόδου μέχρι τού τέ
λους τών 'Ανακτόρων.

Γ) Κνωσός. Άνάκτορον. Κρύπτη παρά Μεγάλα 
Προπύλαια85. ’Ακριβώς τετράγωνον δωμάτιον με τετράγωνον στύ
λον εις τό μέσον, άνευ ιδιαιτέρας εισόδου. Πιθανώς ή κάθοδος εις 
ταύτην έγίνετο διά καταπακτής έκ τού ύπεράνω δωματίου μέ ένα κίο
να. Ή ίερότης τών δύο δωματίων γίνεται πιθανή εκ τού δτι έξω α
κριβώς τής θύρας τού άνω δωματίου άνευρέθη ίερός αποθέτης βά
θους 4 μ. πλήρης κωνικών κυπέλλων, τών οποίων τινά μέ έξίτηλον 
έρυθράν χρώσιν, δστις απέδωσε και έν αναθηματικόν ζώδιον. 'Ως λα
τρευτικόν δωαάτιον ίσως έχρησιμοποιήθη υπό τών εισερχομένων διά 
τών Προπυλαίων, κατά τήν 'Υστερομινωικήν I και II περίοδον.

Δ) Κνωσός. Άνάκτορον. Κρύπτη παρά τήν Βο- 
ρείαν Είσοδον86. ’Ορθογώνιον σχετικώς επίμηκες δωμάτιον μέ 
έξ τετραγώνους μονολιθικούς στύλους, τών οποίων σώζονται δύο εις 
τήν θέσιν των, ενώ ετέρων δύο σώζονται αί βάσεις. Τό δωμάτιον ήτο 
ασφαλώς υπόγειον καί σκοτεινόν. Τέσσαρες διάδρομοι κΐιτά τάς γωνίας 
φέρουν πρός διαφόρους κατευθύνσεις. Ούδέν άντικείμενον χαρακτηρι
στικόν τής ιερότητος τού χώρου άνευρέθη. Τά χαρακτά σύμβολα τής 
τριαίνης καί τού άστέρος είναι τά αυτά ιιέ τά άπαντώντα εις τήν βο- 
ρείαν είσοδον τού ανακτόρου. 'Η διά πλακόστρωτου διόδου σύνδεσις 
μέ τήν κυρίαν διάβασιν πρός τήν Πύλην κατά τήν περιοχήν τού Θεά
τρου έθεωρήθη υπό τού ’Έβανς ενδεικτική. Σημασίαν έχει ή θέσις 
τής κρύπτης έξω τού ’Ανακτόρου και αμέσως παρά τήν Πύλην. Θά ήτο

52) Αί μικρογραφικαί τοιχογριιφίαι Ρ. Μ. III, Πίν. XVI - XVIII, ή δια- 
κόσμησις τής οροφής Πίν. XV.

33) Περί τοϋ «Κροκοσυλλέκτου» ώς πιθήκου βλ. μελέτην μου είς «Κρητικά 
Χρονικά», Α", 506 κέξ. μέ Πίν. ΚΘ\

84) Ρ. Μ. III, σ. 7 κέξ., είκ. 2 - 4.
*5) Ρ. Μ. IV, σ. 5 κέξ., είκ. 1 καί 2.
">) Ρ. Μ. I, 401, είκ. 289 - 290.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:07 EEST - 18.237.180.167



437

δυνατόν νά είχε χρησιμοποιηθή υπό των εισερχομένων διά τής εισόδου 
ταύτης. Προφανώς άνω ύπήρχεν αίθουσα εξ κιόνων, άλλ’ ουδέν περ'ι 
ταύτης γνωρίζομεν. Ή κατασκευή τής κρυπτής ανάγεται εις τήν ΜΜ 
III περίοδον, ή δέ χρησιμοποίησίς της παρετάθη μέχρι και τής ΥΜ 
II περιόδου.

Ε) Κ νωσός. Μικρόν ’Ανάκτορον. Νότιαι Κρυπται”. 
Δυο συνεχόμενα ορθογώνια δωμάτια, των οποίων τό εν διασώζει ένα 
τετράγωνον στύλον και τήν βάσιν δευτέρου, τό δέ δεύτερον τον ένα 
στΰλον καί τό κοίλωμα στερεώσεως δευτέρου. Ή ΰπαρξις και τρίτου 
τετραγώνου στόλου εις τό αυτό δωμάτιον βεβαιοΰται από τήν γενικήν 
αΰτοΰ διάταξιν. Πράγματι μεταξύ των στύλων άμφοτέρων των κρυ
πτών υπάρχουν λεκάναι - δεξαμεναί εντός τοΰ εδάφους, δμοιαι άλλα 
βαθύτεραι τών δεξαμενών τών Κρυπτών εις τό Κεντρικόν 'Ιερόν τοΰ 
’Ανακτόρου Κνωσοΰ. Εις τό κέντρον των υπάρχει μικρόν τετράγωνον 
βάθυσμα. Ενθυμίζουν ωρισμένην κατηγορίαν σπονδικών τραπεζών μέ 
βαθμιδωτήν εξωτερικήν διαμόρφωσή 3S. Τά δωμάτια ειχον φκοδομη- 
θή εντός τομής τοΰ βράχου κατά τήν λήγουσαν MM III περίοδον καί 
ήσαν οΰτω υπόγεια καί σκοτεινά' ή κάθοδος έγίνετο διά στενής κλι- 
μακίδος, έτέρα δέ κλιμακίς κατά τό νότιον μέρος τής διστύλου κρύπτης 
έχρησιμοποιεΐτο διά τήν άνοδον εις τά άνω μετά κιόνων ιερά Ή 
ΰπαρξις άνω δικιονίου καί τρικιονίου αιθούσης, προσιτών διά στενοΰ 
διαδρόμου, έπιβεβαιοΰται έκ τής άνευρέσεως δύο τών βάσεων τών κι
όνων. Ή μετά δύο κιόνων αίθουσα φαίνεται ως προθάλαμος τοΰ κυ
ρίου τρικιονίου 'Ιεροΰ, τό όποιον έπιβεβαιοΐ αντίστοιχον διάταξιν τοΰ 
Κεντρικοΰ 'Ιεροΰ τοΰ Μεγάλου ’Ανακτόρου. Τό κατά τήν ΒΑ γωνίαν 
σκοτεινόν δωμάτιον, προσιτόν διά διαδρομίσκου έκ τής δυτικής κρύ
πτης, ’ίσως δέον νά έρμηνευθή ως διακονικόν (saeristie). ’Αντίστοι
χον άνω τούτου δωμάτιον θά ήτο τό θησαυροωυλάκειον, κατά τήν ό- 
μοίαν διάταξιν τοΰ Κεντρικοΰ 'Ιεροΰ τοΰ Μεγάλου ’Ανακτόρου. Δέον 
δμως νά σημειωθή δτι άπαντα τά δωμάτια άνευρέθησαν κενά’ ουδέν 
απολύτως σκεΰος ήλθεν εις φώς. Ή ΰπαρξις ποτέ πίθων εντός τών 
κρυπτών τούτων φαίνεται τελείως απίθανος.

Τ) Κνωσός. Μικρόν ’Ανάκτορον. Νοτιοδυτική Κρύ- 87

Τά Μινωικά οικιακά ιερά

87) Ρ. Μ. II, 525 κέξ. Tomb of D. A. a. 64 κέξ., εΐκ. 79 καί Πίν. VII. 
ss) Τρία παραδείγματα Ρ. Μ. II, 439 - 440.
“ή Διά τής δευτέρας κλίμακος έπεκοινώνει ή κρύπτη μέ τό άνω Ιερόν όταν 

αί frfipai τής εΐσόδη» παοεμενον κλεισταί.
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438 Ν. Πλάτωνος

π τ η 40 41 * *. Σχεδόν τετράγωνον δωμάτιον μέ δυο τετραγωνικούς στύλους, 
ευρισκόμενον εις ύψηλότερον επίπεδον τών νοτίων κρυπτών — των 
οποίων τό άνώτερον επεκοινώνει μετά της κρύπτης διά πλακοστρώτου 
διαβάσεως — και εις τό αυτό επίπεδον τοΰ ισογείου τού λοιπού οικο
δομήματος. "Ητο ασφαλώς σκοτεινόν. Χαμηλόν θρανίον υπάρχει κατά 
τύν βόρειον τοίχον. Προ τής εισόδου έ'τερον μικρόν σκοτεινόν δωμά
τιον θά έχρησιμοποιήθη ίσως ως διακονικόν. Τό άνω δικιόνιον δω
μάτιον ήτο, φαίνεται, τό κυρίως 'Ιερόν, διότι εκ τούτου προήλθε τό 
λαμπρόν ρυτόν εκ στεατίτου υπό μορφήν κεφαλής ταύρου “, μικρά βά· 
σις βαθμιδωτή πυραμιδική διπλού πελεκεως, άλλο πήλινον πλαστικόν 
ρυτόν επίσης μορφής κεφαλής ταύρου, και πήλινον άγεΐον τύπου αλα
βάστρου μέ διακόσμησιν δκτάποδος 4a. ’Αλλά περί τού άνω τούτου ‘Ιε
ρού ούδέν άκριβέστερον γνωρίζομεν. Εις τά βορείως γειτονικά θεμέ
λια διαμερίσματα άνευρέθη μεταξύ λειψάνων λαμπρών ανακτορικών 
αμφορέων άνάγλυφον άγγεΐον διακοσμούμενον μέ τον ιερόν κόμβον 48. 
Έκ τούτου ό Έβανς, προσάγων τό αντίστοιχον τής έξακιονίου αιθού
σης τελετουργιών τού Κεντρικού 'Ιερού τοΰ Μεγάλου ’Ανακτόρου, δέ
χεται τήν ύπαρξιν εις τον άνω ό'ροφον αιθούσης τελετουργικής. "Αν 
τά δεδομένα έρμηνευθούν ως ανωτέρω, προκύπτει διά τό Μικρόν Ά- 
νάκτορον οτι ή νοτία πτέρυξ του ήτο αφιερωμένη είς τήν λατρείαν ώς 
ή δυτική είς τό Μεγάλον Άνάκτορον. Ή χρονολογία ίδρύσεως τών 
κρυπτών τού Μικρού ’Ανακτόρου καθωρίσθη υπό τοΰ ’Έβανς είς τήν 
MM III εποχήν ή χρήσις των δμως θεωρείται δτι παρετάθη μέχρι τοϋ 
τέλους τών ’Ανακτορικών χρόνων. Κατά τήν περίοδον τής Άνακατα- 
λήψεως φαίνεται δτι έγένετο χρησιμοποίησις τοΰ άνω δωματίου, διό
τι έκ τούτου προήλθεν τό μικρόν μολύβδινον εϊδώλιον μέ ανυψωμένος 
χεΐρας, μέ ό'φιν άνερχόμενον επί τοϋ καλύμματος τής κεφαλής 44.

Ζ) Κνωσός. Βασιλική Έπαυλις. 'Υπόστυλος κρύ
πτη45. ’Ακριβώς τετράγωνον πλακόστρωτον δωμάτιον μέ τετραγωνι
κόν στύλον είς τό μέσον' τής επί τούτου στηριζομένης ίσχυράς δοκού 
καί τών τριών ζευγνυουσών δοκίδων έσώθησαν αί όπαί στηρίξεως εις 
τούς πλευρικούς τοίχους. Τετραγωγικόν βάθυσμα αφήνει έξεχούσας κύ-

40) Evans, Tomb of D. A. a. 72, είκ. 83, σχεδ. πίν. VII. P. Μ. II. 
525 κέξ.

41) Ρ. Μ. II, 527 κέξ. 330- 331.
4ί) Ρ. Μ. II, 538, είκ. 342.
4S) Αυτόθι, 539, είκ. 343 καί Tomb of D. A. 77, είκ. 86.
**) Ρ. Μ. II, 540, είκ. 344 καί Tomb of D. A. 74 - 75, είκ. 84.
«) Ρ. Λ1. II, 400 κίξ., είκ. 235.
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κλφ εις το δωμάτιον μίαν σειράν πλακών και περ'ι τον στΰλον τετρά
γωνον πλακόστραηον" σχηματίζεται ουτ,ω είδος πλατέος άβαθοΰς κα
ναλιού εντός τοϋ οποίου καί εκατέρωθεν τοΰ στόλου κατεσκευάσθησαν 
δυο δεξαμεναί - λεκάναι μέ άναθΰρωσιν προς στερέωσιν καλύμματος. 
Άναμφιβόλως ή δλη διάταξις έγινε διά την περισυλλογήν υγρών χυ- 
νομένων περί τον κεντρικόν στΰλον. ’Αποκλείεται ή χρήσις τοΰ δωμα
τίου ως αποθήκης, άφοΰ δεν εύρέθησαν λείψανα ή ίχνη πίθων. Δεν 
ήλθον εις φώς κινητά αντικείμενα. Κλιμακίς έθετεν εις επικοινωνίαν 
μέ τό άνω δωμάτιον, άνευ αμφιβολίας μέ κίονα εν τίο μέσφ, Ισως 
χρησιμοποιηθέν ως ιερόν. Δέν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία διά τό 
άνω τοΰτο 'Ιερόν. Ή ιδρυσις τής κρύπτης τοποθετείται εις την ΜΜ 
III περίοδον" ή χρήσίς της παρετάθη μέχρι τέλους τών ΥΜ II χρόνων.

Η) Κνωσός. Νοτι ανατολική Οικία Μονολιθικών 
Στύλων16. Τετραγωνικόν δωμάτιον μέ δύο μονολιθικούς υψηλούς 
τετραγωνικούς στύλους- τρία εξέχοντα εκ τοΰ βορείου τοίχου ήμιτοί- 
χια, σχηματίζοντα μεταξύ των μικρά αδιέξοδα διαμερίσματα17, άπο- 
δεικνύουν την στήριξιν εις τον άνω ό'ροφον δωματίου μέ κιονωτήν 
πρόσβασιν καί δύο κίονας αντιστοίχους τών κάτω στύλων. Ήτο άναμ
φιβόλως υπόγειον δωμάτιον μέ πρόσβασιν διά καταπακτής καί εντε
λώς σκοτεινόν. Κατά τον Έβανς τό δωμάτιον έχρησιμυποιήθη από 
την αρχήν τής παλαιοανακτορικής εποχής (MM I). Ή χρονολογία 
αυτή έστηρίχθη εις τήν κεραμεικήν τήν άνευρεθεΐσαν εντός τοΰ δωμα
τίου, είς τήν οποίαν συγκαταλέγεται τό ενδιαφέρον άγγεϊον υπό μορ
φήν περιστεράςis. ’Αποθέτης στενός βάθους 1,30 μ. άνευρέθη παρά 
τον νότιον τοίχον 18. Παλαιοανακτορικών χρόνων είναι επίσης τά σφρα
γίσματα επί πηλοΰ μέ ιερογλυφικά οημεΐα. Ή κρύπτη έξηκολούθησε 
χρησιμοποιουμένη κατά τήν MM II περίοδον, ως απέδειξαν τά όστρα
κα επί δευτέρου ύψηλότερον κειμένου δαπέδου. "Οτι έγένετο χρησιμο
ποίησή τοΰ ύπεράνω τής κρύπτης χώρου ως ίεροϋ κατά τήν MM III 
περίοδον άποδεικνύεται από τήν εις ύψηλότερον επίπεδον άνεύρεσιν 
τών τοίχων τοΰ δωματίου, εντός τοΰ οποίου μεταξύ άλλων άνευρέθη- 
σαν δύο μαγικά κύπελλα μέ επιγραφάς διά μελάνης έσωτερικώς50.

1δ) BSA VIII, 106, IX, 17 κέξ. είκ. 7, JHS XXVI, 246, Ρ. Μ. I, 114. 
Άτυχώς δέν άνεϋρον δημοσιευμένον σχέδιυν τής κρύπτης. Τό δημοσιευόμενον 
είνιιι νέον.

1Τ) Πρβλ. τό αντίστοιχον παράδειγμα τοΰ Διαδρόμου ‘Αδιεξόδων (Ρ. Μ. 
1,382, είκ. 278 καί III, 486 κέξ ) καί τήν επί τών τοιχίων στήριξιν τών κιόνων.

ls) Ρ. Μ. I 46, είκ. 107.
19) BSA IX, 17.
60) Ρ. Μ. I, 613, είκ. 450 - 452.
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Θ) Κνωσός. Κρύπτη Νοτιανατολικής Οικίας51. Τε
τραγωνικόν δωμάτιον μέ τετραγωνικόν στύλον εις το μέσον, εις κυβό- 
λιθος τού οποίου φέρει χαρακτόν τον διπλοϋν πέλεκυν. Χαμηλόν πό- 
διον συνδέει τόν στύλον μέ τον βόρειον τοίχον και επί τούτου, παρά 
τον στύλον, άνευρέθη πυραμιδική βαθμιδωτή βάσις διπλού πελέκεως 
εκ γυψολίθου. Σειρά βάσεων αγγείων έκειτο παρά τον βόρειον τοίχον. 
Κόγχη, είδος ερμαρίου, έσχηματίζετο εντός τού δυτικού τοίχου. 'Υπό
γειον σπηλαιώδες κοίλωμα κατά την ΝΔ γωνίαν τού δωματίου ήτο 
άναμφιβόλως γνωστόν κατά την εποχήν τής χρησιμοποιήσεως τής κρύ
πτης (ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια περίοδον) διότι περιείχε ύστερομινωικά 
όστρακα καί έκλείετο διά λίθου52 * *. Ή κρύπτη, ήτο τελείως σκοτεινή 
καί ό ωραίος λύχνος μέ ιήν σπειροειδή διακόσμησιν των κισσοφύλ- 
λων5",ό πολυτελέστερος των μέχρι σήμερον άνευρεθέντων μινωικών λύ
χνων έχρησίμευσε διά νά τήν φωτίση.Υπέρ τής ίερότητος τού δωματίου 
είναι ή άνεύρεσις έξαποδικοΰ σκεύους, ίσως στηρίγματος τελετουργι
κού αγγείου, εις τόν προθάλαμον51. Στενόν διαμέρισμα παρά τήν κρύ
πτην έχρησίμευσε πιθανώς ως διακονικόν δωμάτιον (άνευρέθη σειρά 
βάσεων στηρίξεως αγγείων καί κτιστή κίστις). Έκ τού άνω δωματίου, 
τό όποιον πιθανώς ήτο το 'Ιερόν καί μέ τό όποιον ή Κρύπτη έπεκοι- 
νώνει διά στενής κλίμακος, προήλθον ώραΐαι τοιχογραφίαι μέ κρίνα 
καί πόαν55 * καί εις ελεφάντινος ιερός κόμβος μέ κρόσσια58.

I) Κ νωσός. Δευτέρα κρύπτη Νοτιανατολικής Οι
κίας57. Μικροτέρα κρύπτη ορθογωνίου σχήματος μέ τετραγωνικόν 
στύλον, έχουσα παράπλευρον βοηθητικόν δωμάτιον καί ασφαλώς σύγ
χρονος τής προηγουμένης, άνεμοχλεύθη κατά τούς ΥΜ III χρόνους. 
Είναι δυνατόν νά υπήρξε χώρος τελετουργιών, διότι τό εσώτερον 
ταύτης δωμάτιον έχρησιμοποιήθη κατά τήν ΥΜ III περίοδον ως ιερόν 
μετά πεζουλιού (εξ οστράκων αγγείων άποτελούμενον) επί τού όποιου 
άνευρέθησαν τά ιερά κέρατα58. Οΰδέν γνωρίζομεν διά τά ύπεράνω 
τούτων δωμάτια.

Ν. Πλάτωνός

51) Ρ. Μ. I, 425 - 427, είκ. 306, Tomb of D. Α. σ. 68, είκ. 80, BSA 
VIII, 109, IX, 3 κέξ.

52) Ρ. Μ. I, 429.
55) Ρ. Μ. II, 481, είκ. 288.
51) Ρ. Μ. I, είκ. 307.
“) Ρ. Μ. I, 536 - 637, πίν. VI, είκ. 390.
5β) Ρ. Μ. I, 430, είκ. 308. Τήν ιερότητα τοΰ συμβόλου διεμφισβήτησαν τό

σον ό Nilsson, αυτόθι σ. 163, οσον καί ή Β a n t i, Culti, σ. 19.
57) Ρ. Μ. I, 426, ιίκ. 306 καί BSA IX, 12.
5*j Ούδόλως αποκλείεται τό Ορανίον νά άνήκη εις τήν άνακτορικήν περίο-
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Κρύπται Κνωσού : Α Κενιρ. Ιερού’Ανάκτορου, Β Βορ. Νησίδος ’Ανακτόρου, Γ Πα
ρά Μεγ. Προπύλαια, Δ' Βορ. Εισόδου ’Ανακτόρου, Ε - ΣΓ Μικρού ’Ανακτόρου, Ζ Βα
σιλικής Έπαύλεως, Η Μονολιί>. Στύλων, Θ-1 ΝΑ Οΐκιος, ΙΑ ΟΙχίας Ιερού Βήμα
τός, ΙΒ-ΙΓ Ν. Οικίας, ΙΕ ΒΔ Οικίας, ΙΣΤ Οικίας Τοιχογραφιών, 1Η Τάφου Διπλών 

Πελέκεων, ΙΘ Νοτ. Βασιλικού Τάφου.
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Κρύπται: ΙΖ ΟΙχίας Β Γυψάδων, Κ Έπαύλεως Κρίνον Άμνιοοΰ, ΚΑ - ΚΒ Μεγά
ρου Βαθυπετρηυ, ΚΓ Οικίας Α Πραηάς, ΚΓ* Μεγάρου Νίρου, ΚΔ 'Ανακτόρου 
Μαλίων, ΚΕ Οικίας Α Τυλίσου, ΚΣΤ Οικίας Γ Τυλίσου,' ΚΖ Μεγάρου Σχλαβο- 

. κάμπου, Κ.Η[· ΚΘ ’Ανακτόρου Φαιστού, Λ Νοτ,, Οικίας Φαιστού, ΛΑ · ΛΒ Άγ. 
Τριάδος, ΛΔ Τάφου Άπεσωκάρι^
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''.Ανω ,Ηρυπτών .’Ιερά : Κ v<u σο ΰ: Αα Κεντρ. . ?Ιερρϋ ‘ΑνακτόρόΜ, Btr Boy. Νησίδος 
‘Ανακτόρου, Γα Παρά Μεγ. Προπύλαια, Εα - ΣΤα Μικρού .‘Ανακτόρου, Zu Βασιλ. Έ- 
παύλεως, ΙΒα - ΙΓα Νοτ. Οικίας, ΙΘα Νοτ. Βασιλ. Τάφου. Μ αλίων: ΚΔα Ανακτόρου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:07 EEST - 18.237.180.167



ΙΑ) Κνωσός. Κρυπτή Οικίας 'Ιερού Βήματος59. Α
κριβώς τετραγωνικόν δωμάτιον μέ τετράγωνον στύλον εν τω μέσω και 
τελείως σκοτεινόν. Βάσις κίονος πεσοΰσα έκ τού άνω ορόφου άποδει- 
κνΰει την ύπαρξιν είς τούτον αντιστοίχου δωματίου μέ κίονα μέ τό ό
ποιον έπεκοινώνει διά παραπλεύρου στενής κλίμακος. Τό δωμάτιον 
δέν περιείχε πίθους καί δεν άγαφέρονται αντικείμενα έξ αυτού προερ
χόμενα. Είναι αμέσως γειτονικόν τού Δωματίου μέ τό Ιερόν Βήμα, 
’φκοδομήθη κατά τούς MM III χρόνους, έχρησιμοποιήθη δμως καθ’ 
όλην την δευτέραν ανακτορικήν περίοδον.

ΙΒ) Κνωσός. Τρίστυλος κρύπτη Νοτίας Οικίας90. 
’Ορθογώνιον δωμάτιον, προσβατόν διά κλιμακίδος κατά την γωνίαν, 
μέ τρεις τετραγωνικούς στύλους. Ήτο αναμφιβόλους τελείως σκοτει
νόν καί υπόγειον, κοπέντος προς τούτο επίτηδες τού βράχου. Εσώτε
ρον μικρόν δωμάτιον έχρησίμευε δι’ άποθήκευσιν αντικειμένων. Θη
σαυρός χαλκών εργαλείων, μεταξό τών οποίων είς μέγας πρίων, άνευ- 
ρέθη είς τό δωμάτιον τούτο01. Είναι λίαν πιθανόν ότι τό άνω δωμά
τιον ήτο τρικιόνιον, αποτελούν ετερον παράδειγμα τρικιονίου ιερού92. 
Δέν άνευρέθησαν χαρακτηριστικά αντικείμενα εντός τής κρύπτης. Ού- 
δείς πίθος επίσης άνευρέθη. ’Ωκοδομήθη κατά την ΜΜ ΙΙΙα περίοδον 
καί έχρησιμοποιήθη, ως φαίνεται, μέχρι τής ΥΜ Ια.

ΙΓ) Κνωσός. Μονόστυλος κρύπτη Νοτίας Οικίας9Β. 
Έν συνεχεία τής τρικιονίου αιθούσης εύρίσκετο άλλη κρύπτη σχεδόν 
τετραγωνική μέ τετραγωνικόν στύλον είς τό μέσον. Παρά ταύτην άνευ
ρέθη βάσις πυραμιδική βαθμιδωτή, προφανώς διπλού πελέκεως, εκ γυ
ψολίθου, καί είς την αντίστροφον πλευράν άλλη βάσις μέ τρεις κυλιν
δρικός θήκας διά την στερέωσιν ίσως ιερών συμβόλων. Θρανίον έκ 
γυψολίθου στηρίζεται επί διαχωριστικού προς τό κλιμακοστάσιον τοί
χου. Εντελώς βεβαία είναι ή ύπαρξις άνω άντιστίχου δωματίου μέ 
κίονα είς τό μέσον, προ τού οποίου, πιθανώς, ΐστατο άλλη γυψολιθι- 
κή βάσις διπλού πελέκεως, άνευρεθεΐσα μετά τών λειψάνων τού δω-
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δον και νά έπεχώσθη έν μέρει, κατασκευασθέντος υψηλότερου δαπέδου κατά 
τήν ΥΜ III περίοδον.

6ί) Ρ. Μ. II, 392 κέξ., είκ. 224.
00) Ρ. Μ. II, 381, είκ. 214 καί 216.
°1) Αυτόθι, 381 καί 630, είκ. 393.
°*) *0 Έβανς τό άνεπαρέστησε μετά τεσσάρων κιόνων (βλ. αυτόθι 375, 

είκ. 208)· ή κάτω διάταξις σαφώς δεικνύει οτι ήτο τρικιόνιον μέ στενόν προ
θάλαμον.

°8) Ρ. Μ. II, 386, είκ. 210 καί 215.
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ματίου τούτου' τοΰτο ειχεν επίσης, άντιστοίχως προς το κάτω, θρα- 
νίον64. Θησαυρός αργυρών σκευών, φυλαττόμενος εντός κιβωτίου, κα- 
τέπεσεν εκ τοϋ δωματίου τοΰτου είς την κάτω κρυπτήν65 *. ”Αν τό εν
διαφέρον έλεφάντινον σύμπλεγμα γρυπός παλαίοντος πρός ταϋρονδ6, 
τό άνευρεθέν έξω τοΰ βορείου τοίχου τής οικίας, προέρχεται εκ τών 
ιερών τούτων δωματίων δεν εξάγεται ασφαλώς. Προφανώς ή κρυπτή 
ήτο σύγχρονος τής προηγουμένης.

ΙΔ) Κνωσός. Κρυπτή Νοτιοδυτικής Οικίας67. Δω- 
μάτιον ορθογώνιον μέ δυο τετραγωνικούς στύλους μάλλον πλησιάζον
τας πρός τον βόρειον τοΐχόν του. Άτυχώς δεν υπάρχουν περισσότεροι 
πληροφορίαι περί τής υπό τοϋ Η ο ga r t h κατά τό πρώτον έτος τών 
άνασκαφών τής Κνωσού άνασκαφείσης ταΰτης οικίας. Πιθανώς ανή
κει είς την ΜΜΙΙΙ περίοδον.

ΙΕ) Κνωσός. Κρΰπται Βορειοδυτικής Οικίας68. Με
ταξύ τών θεμελιακών διαμερισμάτων ιής Βορειοδυτικής Οικίας τής 
Δυτικής Αυλής τοΰ Ανακτόρου, τής υπό τοΰ Έβανς χαρακτηρισθεί- 
σης ως ©ησαυροφυλακείου, δύο ακριβώς τετραγωνικά δωμάτια παρέ
χουν την έντΰπωσιν κρυπτών' τό έν έχει βάσιν κίονος, άλλ’ όχι είς τό 
μέσον' παρά την βεβαίωσιν τοΰ άνασκαφέως δτι ή βάσις άνευρέθη επί 
τοΰ δαπέδου, θεωρώ) ως πιθανόν οτι κατέπεσεν έκ τών άνω διαμερι
σμάτων, άφοΰ ή βάσις αυτή δεν φαίνεται είς την θέσιν ^ς καί τά 
κάτω δωμάτια ήσαν προσβατά μόνον διά καταπακτών' αν είς τά τε
τράγωνα δωμάτια ύπήρχον ξύλινοι τετραγωνικοί στύλοι δεν είναι εΰκο- 
λον νά διακριβωθή, τοΰτο δμως φαίνεται όχι άπίθανον, αν τά ύπερά- 
νω δωμάτια είχον έν τφ μέσορ κίονας. Είς τό αμέσως πρός νότον γει
τονικόν πολύ μικρόν διαμέρισμα άνευρέθη ό θησαυρός τών τεσσάρων 
χαλκών χερνίβων καί τής κατακοσμήτου υδρίας των69. Ή άνεύρεσις 
τοΰ θησαυρού τούτου, άλλων ιερών αντικειμένων, ως πεπιεσμένου κυ
λίνδρου μέ παράστασιν κεφαλής ταύρου έχούσης μεταξύ τών κεράτων 
διπλοΰν πέλεκυν70, μικρού ομοιώματος έκ χαλκού ελάσματος τών ιερών 
κεράτων, τμημάτων λαμπρών ανακτορικών αμφορέων μέ διακόσμησιν

64) Αυτόθι, 386, είκ. 220.
65) Αυτόθι, 387, είκ. 221.
"6) Αυτόθι, πίν. XII.
6?) BSA VI, 79, είκ. VI, 3, Ρ. Μ. II, 390.
6β) Ρ. Μ. II, 616 κέξ., είκ. 387, BSA IX, 112 κέξ.
6β) Αΰτόθίι, 637 κέξ., είκ. 402 - 411.
,0) Αυτόθι, 619, είκ. 388.
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αρχιτεκτονικών τρίγλυφων, διπλών πελέκεων71 κλπ., άφ’ ετέρου δέ ή 
άμεσος σύνδεσις μέ τήν κατέναντι εξάστυλον αίθουσαν τών τελετουρ
γιών τοΰ ’Ανακτόρου72 73 *, ήγαγον εις τήν ύπόθεσιν δτι ή Οικία έχρησί- 
μευσεν ως Θησαυροφυλάκειον τοΰ 'Ιερού. 'Ο χώρος άνήκεν κατά τον 
άνασκαφέα εις τό 'Ιερόν από τήν παλαιοανακτορικήν περίοδον- εις 
τούτο οφείλεται ή άνεΰρεσις βαθέος καί εύρέος κυκλικού αποθέτου, τοΰ 
τύπου τών γνωστών «κουλουρών» 7S, πλήρους χαρακτηριστικών κυπέλ
λων κλπ. τής ΜΜ Ιβ εποχής καί ή εις τά παλαιότερα δάπεδα εύρεσις 
λαμπρός κεραμεικής ωυκελύφων αγγείων καί τοΰ όνομασιού γεφυρο- 
στόμου μέ τήν πολύπλοκον άνθεμωτήν διακόσμησιν ,4. "Οτι καί μετά 
τήν καταστροφήν τοΰ ’Ανακτόρου Ιξηκολούθησεν ό χώρος νά είναι 
ιερός άποδεικνύεται εξ ΥΜ III ποδός πήλινου τρίποδος τοΰ στηρίγμα
τος, διακοσμούμενου μέ τόν διπλοϋν πέλεκυν μεταξύ τών ιερών κε
ράτων,δ. Ουτω ή Ο’ικία έχρησιμοποιήθη ώς τμήμα 'Ιερού από τής 
MM I εποχής μέχρι καί τής ΥΜ ΙΙΙα.

ΙΣΤ) Κνωσός. Κρύπται Οικίας Τοιχογραφιών76 *. "Κν 
ακριβώς τετράγωνον δωμάτιον μέ κεντρικόν τετραγωνικόν πλακόστρω- 
τον (ενώ τό λοιπόν δάπεδον ήτο έπίχριστον), κατελάμβανε τήν γωνίαν 
τής κληθείσης Οικίας Τοιχογραφιών καί πιθανώς έδέχετο φώς μόνον 
έκ τής θύρας. Εντός αυτού άνευρέθησαν τρία αγγεία διακοσμούμενα 
μέ διπλούς πελέκεις, τό εν όντως μεγαλοπρεπές, συνδυάζον τούς δι
πλούς πελέκεις μέ τόν ιερόν κόμβον ”. Ή λατρευτική χρήσις τοΰ δω
ματίου φαίνεται οϋτω έπιβεβαιουμένη. Σχεδόν εις άμεσον σύνδεσιν 
μετ’ αυτού εύρίσκετο έτερον δωμάτιον μέ άπομεμονωμένον διά διαχω- 
ρίσματος διαμέρισμα, εντός τού οποίου άνευρέθη μέγας σωρός τοιχο
γραφιών. Πιθανώς πρόκειται περί τεμαχίων τοΰ τοιχογραφικοΰ δια
κόσμου τού άνω δωματίου (πίθηκοι καί εξωτικά πτηνά εντός κήπων)78.

71) Αυτόθι, 619, όμοΰ μετά λαμπρών άνοκτορικών αμφορέων Ρ. Μ. IV, 
είκ. 239, 240, 260, 262.

’*) Φαίνεται δτι εγεφυροϋτο ή ελάχιστη άπόστασις ή χωρίζουσα τήν ΒΔ 
Οικίαν τοΰ Θησαυροφυλακείου από τήν Αίθουσαν τών Τελετουργιών (Sanctua
ry Hall). Τοιαϋται γεφυρώσεις έχουν σημειωθή μεταξύ τοΰ Μικρού Ανακτό
ρου καί τοΰ Δυτικώς τούτου οικήματος καί άνω τής παρά τό θέατρον Φαιστού 
κλίμακος, ένθα σώζεται ή βάσις τοΰ υποστηρίγματος τής γέφυρας.

73) Ρ. Μ. II, 616, BSA X, 16 ■ 17, είκ. 5 - 6. Μεταξύ τών αγγείων τοΰ α
ποθέτου υπάρχει ρυτόν καί φρουτοδόχη μέ διπλοΰς πελέκεις.

»4) Ρ. Μ. I, 247, πίν. III.
7ί) Ρ. Μ. II, 620, είκ. 390.
,6) Ρ. Μ. II, 431 κέξ., είκ. 251.
”) Αυτόθι, 437, είκ. 254.
78) Αυτόθι, 444 «εξ., πίν. X - XI, είκ. 262 - 272.
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='Av το δωμάτιον τούτο ήτο ιερόν δεν εξακριβοϋται. Τινά τεμάχια 
πιθανώς τοιχογραφίας τού κάτω δωματίου φέρουν ζωγραφιστούς χα
ρακτήρας μινωικής γραφής79. Εντός τοΰ κυρίως δωματίου περισυνε- 
λέγησαν δύο ασφαλώς τελετουργικά άντικείμενα, ιερόν κοχλιάριον τοΰ 
τύπου τών ενεπίγραφων έκ Τρούλλου Άρχανών και Παλαικάσιρου, 
και μαρμάρινη τράπεζα σπονδών ενεπίγραφος, τής οποίας ή επιγραφή 
περιέχει μεταξύ άλλων τέσσαρας χαρακτήρας ονόματος ίσως θεότη- 
τος80. Ή οικία χρονολογείται εις την ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

ΙΖ) Κνωσός. Κρύπται Οικιών Α καί Β Αόφου Γυ- 
τ[»άδων81. Εις την Οικίαν Α άνευρέθη συνεχόμενον μέ τον προθά
λαμον εισόδου τετραγωνικόν δωμάτιον μέ τετράγωνον στύλον, δστις 
δμως δεν εύρίσκεται εις τό κέντρον. Δεν υπάρχει ένδειξις δτι υπήρξε 
δωμάτιον λατρείας. Εις την Οικίαν Β διεπιστώθη δτι ύπήρχον τρεις 
κρύπται μέ τετραγώνους στύλους" ή νοτία κρύπτη είναι ακριβώς τε
τραγωνικόν δωμάτιον μέ τον τετράγωνον στύλον ακριβώς εις τό μέσον, 
συνδέεται δέ μέ δύο άλλα στενά διαμερίσματα βοηθητικά" δέν διακρί- 
νεται είσοδος καί ίσως ή κάθοδος έγίνετο από τον άνω όροφον διά κα
ταπακτής 82. 'Η κεντρική κρύπτη είναι δωμάτιον επιμελέστατα έπενδε- 
δυμένον διά γυψολιθικών πλακών καί μέ δάπεδον επίσης έκ πλακών" πα
ρά τον στύλον διακρίνονται δύο παραστάδες, ένθυμίζουσαι τό άνάλογον 
τής Οικίας Γ Τυλίσου (βλ. κατωτέρω)83. Ή βορεία κρύπτη είναι όρ 
θογώνιον δωμάτιον μέ θρανίον είς τό βάθος καί τετραγωνικόν στύλον 
εις τό κέντρον τού πλακοστρώτου δαπέδου 84. Δύο αγγεία, εν ώραίον 
μαρμάρινον μέ μεγάλα τοξοειδή ώτα καί εν έπίμηκες ωοειδές ρυτόν 85, 
αγνοώ πού ακριβώς εύρέθησαν. Διακόσια δμοτς περίπου κωνικά κυπελ- 
λίδια ήσαν τοποθετημένα σχεδόν είς κανονικός σειράς περί τον στύλον 
τής νοτίου κρύπτης86 ως διηκρίβωσεν ό άνασκάψας Hogarth, υπό

,9) Αυτόθι, 440 - 441, είκ. 257 -258. *0 “Εβανς θεωρεί πιθανόν δτι 
ήσαν ίεραί ρήσεις ή επικλήσεις καί υπενθυμίζει τά ανάλογα τών μουσουλμανι
κών τεμενών.

80) Αυτόθι, 439, είκ. 256. Είς τά τέσσαρα σημεία, τών οποίων τό δεύ
τερον επαναλαμβάνεται, ό καθ. Μαρινάτος άνεγνώρισεν ώς πιθανόν τό παρα- 
δεδομένον δνομα Άκακαλλίς.

“) BSA VI, 74, κεξ., πίν. IV καί V.
8ί) Αυτόθι, είκ. VI 1 - 2.
8S) Εϋκρινώς διακρινόμεναι είς τήν φωτογραφίαν πίν. IV, 5. Πολύ πιθα

νόν καί είς τάς δύο περιπτώσεις πρόκειται περί παραστάδων καί βάσεως θρό
νων, ιδρυμένων παρά τόν στύλον.

81) Αυτόθι, είκ. IV, 4.
*5} Αυτόθι, είκ. 20 - 21 σ. 76.
8·) Αυτόθι, είκ. VI 1 - 2.
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τά κύπελλα υπήρχε μικρός σωρός άπανθρακωθείσης φυτικής ουσίας. 
Ή τελετουργία φαίνεται δτι είχε μαγικόν χαρακτήρα. Δέον νά σημειω- 
θή δτι τό σύστημα των κρυπτών είναι υπόγειον, τοϋ βράχου κοπέντος 
καί άπλως έπενδυθέντος καί}5 ολόκληρον την δυτικήν καί νοτίαν πλευ
ράν. Είναι βέβαιον δτι ολόκληρον τό υπόγειον τοϋ κτηρίου ήτο άφιε- 
ρωμένον εις την λατρείαν' αν τά αντίστοιχα άνω διαμερίσματα σχετί- 
ζωνται μέ τό Ιερόν τούτο δεν βεβαιοΰται, μη ύπάρχοντος ούδενός στοι
χείου. Αί κρυπται έχρησιμοποιήθησαν εις την ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια πε
ρίοδον' ή νοτία φαίνεται δτι ύπήρχεν από τής ΜΜ ΙΙΙα.

Έν Κνωσφ πλήν τών κρυπτών εις τά ανάκτορα καί τάς οικίας α
παντούν παραδείγματα κρυπτών εις μνημειώδεις τάφους, εις τούς ό
ποιους άνευ αμφιβολίας έγίνετο λατρεία προς τον νεκρόν87. Ταύτα 
είναι:

ΙΗ) Κνωσός. Τάφος τών Διπλών Πελέκεων88. *0 λα
ξευτός θάλαμος τού επιφανούς τούτου τάφου μορφούται ούτως ώστε 
νά σχηματίζωνται δύο κόγχαι εκατέρωθεν τετραγωνικού, ούχί δμως 
ελευθέρου, στύλου, δστις κατά πάσαν πιθανότητα είχε λατρευτικήν ση
μασίαν. Ή πρόσθια επιφάνεια τού στύλου τούτου εφερεν επίμηκες 
λάξευμα, άποδίδον πιθανώς στειλεόν συμβόλου, ίσως διπλού πελέκεως 
(άτυχώς λόγφ φθοράς μή διασωζομένου)89. Εις τήν άριστεράν κόγχην 
σχηματίζεται θρανίον συνεχιζόμενον καθ5 δλην τήν άριστεράν πλευράν 
τού τάφου' εις τήν δεξιάν άπετέθη εν μόνον θυμιατήριον. Ή κόγχη 
αύτη επεξετείνετο εις πλατείαν κρηπίδα εντός τής οποίας εσκάφη τό 
νεκρικόν όρυγμα εις σχήμα διπλού πελέκεως9". Έξόχως διακοσμητικά 
αγγεία χρονολογούν τον τάφον εις τήν τελευταίαν νεοανακτορικήν πε
ρίοδον (ΥΜ II)91. 'Η εντός τοϋ τάφου λατρεία πιστοποιείται εκ τών 
εξής αντικειμένων, τά όποια άνευρέθησαν προ τού στύλου διεσκορπι- 
σμένα είς τό δάπεδον, μέρος τών οποίων πιθανώς ήτο τοποθετημένον 
άρχικώς είς τό θρανίον τής άριστεράς κόγχης 92: δύο ιεροί διπλοί πε-

8?) Περί ταύτης βλ. Nilsson αυτόθι 426 κέξ. Picard, αΰτ. σ. 161 
κέξ., 201 κέξ.

88) Evans, Tomb of D. A., σ. 39 κέξ., πίν. V - VI, είκ. 49 - 53, Ρ. 
Μ. I, 441.

8β) *ο ”Εβανς έπίστευσεν δτι έπρόκειτο περί κίονος τοϋ οποίου άπεκρού- 
σθη τό κιονόκρανον τό λάξευμα δμως δέν εμφανίζει τήν χαρακτηριστικήν πρός 
τά άνω εϋρυνσιν τοϋ κίονος· στύλος δέ δέν δύναται νά είναι άφοϋ τό λάξευμα 
είναι κυρτόν.

90) Αυτόθι, είκ. 52 καί 73 (σ. 40 καί 57).
8|) Αυτόθι, είκ. 60 - 67.
*’) Αυτόθι, είκ. 48, 71 (πελέκεις), 70 (ρυτόν κεφαλής ταύρου), 69 (τελε

τουργικόν σκεύος).
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λέκεις εξ ελάσματος, ιά ώτα καί ένθέματα έκ στεατίτου ρυτού εις σχή
μα κεφαλής ταύρου εκ φθαρτής ύλης, υψηλόν άγγεϊον μέ όκτωειδείς 
ύπερυψουμένας λαβάς, άναμφιβόλως προοριζόμενον διά την τελετουρ
γίαν τών σπονδών. 'Έτερος διπλούς πελεκυς, χυτός όμως καί άναμφι
βόλως έργαλεΐυν, άνευρέθη εντός τών λίθων τοϋ φράγματος τής θύ- 
ρας" ή σημασία του έγκειται εις το γεγονός δτι το ταφικόν σκάμμα έχει 
ακριβώς το σχήμά του.

ΙΘ) Κνωσός. Κ ρ υ π τ α ι τ ο ΰ Νοτίου Βασιλικού Τά
φου (Temple - Tomb)93. Αμέσως έξω τοϋ ταφικοΰ θαλάμου σχεδόν 
τετραγωνικόν δωμάτιον εκ πελεκητών λίθων μέ δύο τετραγώνους στό
λους άπετέλεσε προφανώς λατρευτικήν κρυπτήν. Διασώζονται καλώς αί 
δπαΐ στερεώσεως εντός τών τοίχων των μεγάλων δοκών, αιτινες έβαι
ναν επί τών στόλων, καί τών δοκίδων αιτινες έστηρίζοντο επί τών με
γάλων δοκών. Έσώθησαν λείψανα τοΰ ερυθρού κονιάματος τών στύ
λων, πιθανώς δε επί τούτου ειχον ζωγραφηθή, κατά την ύπόθεσιν τοΰ 

. Έβανς, οί διπλοί πελέκεις" πολλοί δμαις εύρέθησαν κεχαραγμένοι εις 
τούς περιβάλλοντας τοίχους. Ό βόρειος τοίχος τής κρύπτης άπέκλινεν 
ελαφρώς προς τά έσω, καί τούτο διότι έσχημάτιζεν οΰτω διάβασιν 
προς τον νεκρικόν θάλαμον. Τό νότιον μέρος τής κρύπτης είχε χρησι- 
μοποιηθή διά μεταγενεστέρας ταφάς, άπομονωθέντος διά διατοιχισμά- 
των τμήματός της 94. Κατά τον ’Έβανς αί ταφαί αύιαι έγένοντο δλα1 
όμοϋ κατά τό τέλος τήςΥΜ Ια περιόδου-έπίστευσεν δτι πρόκειται περί 
θυμάτων σεισμού. Λατρεία εις μνήμην τοΰ νεκρού βασιλέως εικάζεται 
έκ τής άναθέσεως μετά ποδός κυλικών καί πέραν τής τελευταίας ανα
κτορικής εποχής 9δ. Πιστοποιείται ή ΰπαρξις εις τόν άνω όροφον αντι
στοίχου δωματίου ιερού μέ ερυθρόν επίχρισμα τοίχων, εκ τού οποίου 
προήλθον ιερά δίπλα κέρατα έκ κονιάματος98. Ή μία τών βάσεων τών 
κιόνων τού δωματίου τούτου άνευρέθη. 'Η κρύπτη έπεκοινώνει διά 
κλίμακος εκ τού προθαλάμου του μέ τό άνδηρον τού 'Ιερού. Ό ταφι- 
κός θάλαμος97 άπειέλει έτέραν κρύπτην λαξευθεΐσαν εντός τού βράχου 
εις ακριβώς τετράγωνον σχήμα, έπιμελώς έπενδυθεϊσαν διά γυψο- 
λιθικών πλακών μέ άρίστην συναρμογήν" ό τετραγωνικός στύλος τοϋ 
μέσου εβάσταζε διασταυρουμένας ύπεράνω τούτου δοκούς τετραγωνι
κής τομής. Τά μεταξύ τούτων φατνώματα ειχον βαφή κυανά, ίσως διά

93) Ρ. Μ. IV, 964 κέξ., είκ. 931 - 934, 943.
94) Αυτόθι, 990, είκ. 943.
9δ) Αυτόθι, 1015 κέξ., είκ. 965.
") Αυτόθι, 965, είκ. 930.
97) Αυτόθι, 973, ώς κρύπτη 977. Είκ. 935, 937 -$38,
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νά παραστήσουν τον ουρανόν. Ό θάλαμος έχει τό σύνηθες τετραγωνι
κόν βάθυσμα, άφήνον μίαν σειράν πλακών κύκλφ έξέχουσαν. 'Ότι έγί- 
νοντο εντός τού θαλάμου σπονδαί άποδεικνυει σπονδική τράπεζα εκ 
πυριγενούς λίθου μέ πέντε κοιλώματα κυλινδρικά 98. ’Αποθέτης νεκρι
κών σκευών δύο ύστερωτέρων ταφών άνευρέθη εις μίαν γωνίαν κάτω 
τοΰ πλακοστρώτου τοϋ θαλάμου". Ό Έβανς υποθέτει δτι αι ταφαι 
εις ας ταΰτα ανήκουν είναι αί άνευρεθεΐσαι προ τής εισόδου τοΰ θα
λάμου (άνδρός καί παιδός, βλαστών πιθανώς τοϋ βασιλικού οίκου). Αί 
προχοΐσκαι γάλακτος (milk jugs) αί άνευρεθεΐσαι κατά τον εξώστην 
τοΰ άνω ίεροΰ 100 μαρτυρούν την άπονεμομένην εις τον βασιλικόν νε
κρόν λατρείαν από τής MM III εποχής, καθ’ ήν φκοδομήθη ό τάφος 
μετά τών κρυπτών του.

Κ) Άμνισός Κρύπτη Έπαύλεως Κρίνων101. Τετρα
γωνικόν δωμάτιον μη δεχόμενον φώς παρά μόνον διά μέσου τών δύο 
θυρών. Τό πλακόστραιτόν του άφηνε εν τφ μέσιρ τό σύνηθες εις τάς 
κρύπτας κεντρικόν τετράγο)νον βάθυσμα. ’Ακάλυπτος επίσης παρέμενε 
κατά δύο πλευράς ζώνη (πιθανώς κατεχομένη ποτέ υπό ξυλίνου καθί
σματος), κατά δέ την ΒΑ γωνίαν υπήρχε μικρόν διαχώρισμα, είδος 
αποθέτου 102. Σχιστολιθικαί πλάκες εύρέθησαν καλύπτουσαι τον κεντρι
κόν χώρον. Αί εντός τού δωματίου άνευρεθεΐσαι βαθμίδες λίθινης κλί- 
μακος προέρχονται άναμφιβόλως έκ τού γειτονικού κλιμακοστασίου103. 
Ούδέν γνωρίζομεν περί τού εις τον άνω ό'ροφον αντιστοίχου, ασφα
λώς τετραγωνικού, δωματίου. Ή οικία χρονολογείται ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ 
Ια περίοδον.

ΚΑ) Βαθύπετρο. Κρύπται Μινωικής Έπαύλεως104. 
Εύρύχωρον ορθογώνιον δωμάτιον μέ δύο τετραγωνικούς στύλους έχρη-

Ό Αυτόθι, σ. 980, είκ. 939' βλ. τά έξ Αίγυπτου ανάλογα είκ. 940. Λί
θινα σκεύη μέ ανάλογα κυλινδρικά κοιλώματα (έξ, εννέα ή δώδεκα) άνευρέ- 
θησαν έν Παλαικάστρφ, Πρασφ καί Φαιστώ (τά δύο τελευταία αδημοσίευτα).

") Αυτόθι, 1002, είκ. 953 - 961.
lu0) Αυτόθι, 1015, είκ. 964.
101) Σπ. Μαρινάτου, Άνασκαφή Άμνισοϋ Κρήτης. ΙΊΑΕ 1932, ο. 76 

κέξ , σχέδ. είκ. 3, σ. 83.
,oa) Ανάλογος αποθέτης τοϋ δωμ. 6 Οικίας Β Τυλίσου (J. Hazzidakis, 

Villas Minoennes de Tylissos, Paris 1934, 29) απέδωσε σκεύη διαφυλασσό- 
μενα τελετουργικού χαρακτήρος' δύο τράπεζαι προσφορών άνευρέθησαν εις τό 
αυτό δωμάτιον.

ίο») 'Q άνασκάψας έθεώρησεν ώς sotto scala λόγφ τών εντός αυτού άνευ- 
ρεθεισών βαθμιδών κλίμακος' ό καθαρισμός τοϋ δωματίου κατά τήν αποκατά
σταση» απέδειξε τήν ιδιόρρυθμον καί χαρακτηριστικήν δι’ ιερά διάταξιν μέ τό 
βάθυσμα εις τό κέντρον.
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σιμοποιήθη εις διυτέραν χρήσιν ως αποθήκη πίθων, των οποίων μέ- 
γας αριθμός ανευρέθη κατά χώραν105. Ό άνασκάψας καθηγητής Μα
ρινάτος παρετήρησεν ότι οί κατώτεροι λίθοι τών τετραγωνικών στό
λων δεν έπελεκήθησαν έπιμελώς κατά το κάτω αυτών μέρος. Πιστεύω 
δτι τοϋτο συμβαίνει διότι τό άκατέργαστον μέρος ευρίσκετο κατά τόπλεΐ- 
στον εντός τοΰ δαπέδου, τό όποιον άρχικώς ήτο ύψηλότερον' όταν ή κρύ
πτη έχρησιμοποιήθη ως αποθήκη έξεσκάφη εις ικανόν βάθος. Περί 
τής χρησιμοποιήσεως τοΰ δοιματίου ως ίεροΰ ούδέν άλλο υπάρχει στοι- 
χεΐον πλήν τοΰ δτι ευρίσκεται εις άμεσον σύνδεσιν μέ άλλην μικράν 
κρύπτην, τής οποίας ή μορφή είναι ανάλογος άλλων κρυπτών' τετρά
γωνον βάθυσμα εις ιό μέσον έστρωμένον διά γύψου ή κονιάματος ά
φηνε κύκλφ έξέχουσαν σειράν πλακών100. Έπι τοΰ δαπέδου ανευρέθη 
ικανός αριθμός ανεστραμμένων κωνικών κυπελλιδίων καί μία λεκάνη' 
κωνικά δμως κυπελλίδια καί τμήματα τής αυτής λεκάνης εύρέθησαν 
καί κάτω τοΰ δαπέδου τούτου, μαρτυροΰντα κατά τον άνασκαφέα περί 
γενομένης τελετουργικής θυσίας 107. Τήν ιερότητα τοΰ χώρου μαρτυρεί 
κατά τον άνασκάψαντα καί ή αμέσως έξω τοΰ δωματίου τούτου κόγχη 
τής προσόψεως εις τήν οποίαν ανευρέθη χαμηλόν θρανίον 108. Άτυχώς 
δεν έχομεν πληροφορίας περί τών αντιστοίχων άνω δωματίων. Τό μέ- 
γαρον χρονολογείται εις τήν ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

ΚΒ) Πρασά Ηρακλείου. Κρύπτη Οικίας Α 103. Ιδιορ
ρύθμου διατάξεως υπόγειον δωμάτιον, μέ τέμενος εντός αΰτοΰ περί- 
κλειστον έχει εσωτερικόν διαχώρισμα, ήτο άναμφιβόλως κρύπτη ίεροΰ' 
τό χώρισμα τοΰ τεμένους έστηρίζετο εις ένισχυμένον τμήμα τοΰ τοί
χου, τό όποιον παρείχε τήν έντύπωσιν στύλου 110. Φαίνεται δτι άνω άν- 
τιστοίχως υπήρχε κίων. 'Ο χώρος τοΰ τεμένους καί αντίστοιχος χώρος 
τοΰ λοιποΰ δωματίου είχε δάπεδον ύψηλότερον τοΰ σχηματιζομένου

10*) Σπ. Μαρινάτου, Άνασκαφή Μεγάρου Βαθυπέτρου, ΠΑΕ 1951, 
258, σχέδ 259. Είναι ύπό έκτύπωσιν ή έκθεσις τοΰ 1952 (δπου ιό Τριμερές 
‘Ιερόν).

ι°5) χήν δευτέραν χρήσιν τοΰ «δωματίου τών πεσσών» ώς αποθήκης άνε- 
γνώρισεν αυτός ό άνασκά-ψας (αυτόθι, 261).

106) Αυτόθι, σ. 261, είκ. 2,
σ”) Θεωρώ τήν τελετουργίαν ταΰτην ώς καθιέρωσιν κατά τόν έγκαινιασμόν 

τής κρύπτης- αϋτη όμως έχρησιμοποιήθη έκτοτε διά τελετουργίας υπό τήν κα" 
θιερωμένην διά τάς ίεράς κρύπτας, μετά βαθύσματος είς τό κέντρον, μορφήν.

108) Αυτόθι, 295. Περί τής κόγχης Ι1ΑΕ, 102 - 103, είκ. 2 καί 4.
10°) Ν. Πλάτωνος, Άνασκαφή Μινωικών Οικιών είς Πρασάν 'Ηρα

κλείου, ΠΑΕ 1951, σ. 246, κέξ., είκ. 1 - 2, πίν. V.
,10) Α ύ τ ό θ ι, είκ. 1. Δυστυχώς ή φωτογραφία δέν είναι καλή.
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διαδρόμου. ’Άφθονα αγγεία, αναθηματικής ως φαίνεται φύσεως, α- 
νευρέθησαν εις τό εσώτερον δυτικώτερον τμήμα τοϋ δωματίου. Μετα
ξύ τών αγγείων ήσαν δυο μεγάλα γεφυρόστομα μέ διπλούς πελέκεις 
συνδυαζομένους μέ ιερούς κόμβους καί εν κύπελλον μέ διπλούς πελέ- 
κειςΚύπελλα μέ κρίνα ήσαν επίσης αφιερωμένα. ’Αμέσως δυτικώς 
τής κρύπτης άνεκαλύφθη αποθέτης καλυπτόμενος μέ δύο βαρείας πλά
κας, περιέχων άφθονα κωνικά κύπελλα, λοπάδια καί άλλα πήλινα 
σκεύη112. Τό προς άνατολάς συνδεόμενον υπόγειον δωμάτιον ενεφάνιζεν 
ολόκληρον σειράν κυκλικών βόθρων μέ άπηνθρακωμένα λείψανα φυ
τικών ουσιών “8. Εις τον άνω ό'ροφον ή αντίστοιχος προς την κρύπτην 
αίθουσα ήτο λαμπρώς διακεκοσμημένον δωμάτιον μέ τοιχογραφίας, 
τών οποίων άτυχώς ολίγα λείψανα διεσώθησαν. Ή επικοινωνία εγί- 
νετο διά κλίμακος έκ τού παραπλεύρου χώρου. Τό άνω δωμάτιον είχε 
πολύθυρον, τού οποίου εσώθησαν αί βάσεις. Ή κρύπτη χρονολογείται 
εις την ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

ΚΓ) Νίρου Χάνι. Κρύπτη Διπλών Πελέκεων, τής 
Μ ι ν. Έ παύλεως114. Μικρόν άπομεμονωμένον καί άναμφιβόλως 
σκοτεινόν δωμάτιον μέ έκ πλίνθων εσωτερικόν διαχώρισμα είναι πι
θανόν δτι άπετέλεσεν ίεράν κρύπτην. Τέσσαρες ύπερμεγέθεις διπλοί 
πελέκεις άνευρέθησαν εντός τού μεγαλυτέρου διαμερίσματος τού δω
ματίου μέ άφθονα άπηνθρακωμένα λείψανα, τά οποία πιστεύω δτι 
είναι τών στειλεών των11δ' εις τό μικρότερον άφθονοι άνθρακες, τέ
φρα καί καπνισμένα αγγεία έφερον τον άνασκαφέα Ξανθουδίδην νά 
πιστεύση δτι ήτο έσχάρα “6. Ή ύπόθεσις δτι πρόκειται περί ιερού 
ένισχύεται από την άνεύρεσιν εις την έσχάραν δλμοειδούς αγγείου, εξ 
εκείνων τά όποια θεωρούνται δτι σχετίζονται μέ την λατρείαν (θεότη- 
τος ή νεκροί). Έπιβεβαίωσιν παρέσχεν ή άνακάλυψις ύπ’ εμού τού 
ιερού αποθέτου υπό τό κατώφλιον ενδιαμέσου προς τό γειτονικόν μι
κρόν τετράγωνον δωμάτιον θύρας, ήτις έτοιχίσθη, ώς φαίνεται, κατά 
τούς ΥΜ Ια λήγοντας χρόνους 1ιί. 'Ο αποθέτης, κτιστός καί μορφής

t,i) Δέν έδημοσιεύθησαν είσέτι.
,15) Εις τό πρώτον επίπεδον τής είκ. 112, αυτόθι.
11δ) Αυτόθι, είκ. 2.
1Ι4) Στ. Ξανθουδίδου, Μινωικόν Μέγαρον Νίρου, ΑΕ 1922, 1 κέξ., 

σχέδ. Α, σ. 6, είκ. 5.
115) Αυτόθι, 12. είκ. 10.
116) Αυτόθι, 6.
“’) «Κρητ. Χρονικά», Α', 63β· ή άνακάλυψις έγένετο κατά τάς εργασίας 

άποκαταστάσεως τοΰ έτους 1946.
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«κασέλλας», άπέδωσεν εκατοντάδας μικρών κωνικών κυπέλλων, τών ο
ποίων τά πλεϊστα περιεΐχον τεμάχιον κισήρεως118. Ή λατρεία ούτω 
σχετίζεται μέ την έκρηξιν τοΰ ηφαιστείου της Θήρας, την οποίαν 6 
Μαρινάτος συνεδυασε μέ την καταστροφήν τοΰ 1500 π. X. “9. 'Ως 
γνωστόν εις τό μέγαρον Νίρου άνευρέθη άποθηκευμένη μεγάλη ποσό- 
της τριποδικών βωμών και διά τοΰτο έθεωρήθη οικος άρχιερέως Ι2°. 
Τό τεμάχιον τοιχογραφίας τό παριστών ιερόν κόμβον121 προέρχεται 
από τον κεντρικόν διάδρομον καί διεκόσμει δωμάτιον τοΰ άνω ορόφου' 
δεν βεβαιοΰται δμως αν τοΰτο ήτο τό ΰπεράνω τής κρύπτης. Τό Μέ
γαρον χρονολογείται εις την MM IIΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

ΚΔ) Άνάκτορον Μαλίων. Δυτική υπόστυλος κ ρ ύ- 
πτη,2ί. Επιμελούς κατασκευής ορθογώνιον δωμάτιον μέ ώραΐον εκ 
τετραγωνικών πλακών δάπεδον και δύο κεντρικούς τετραγώνους στύ
λους, τών οποίων ό εις φέρει χαρακτά καί επαναλαμβανόμενα τά σύμ
βολα τού διπλού πελέκεως καί ενός άστέρος, ό άλλος επίσης χαρακτόν 
(εις την άντικρύζουσαν την μετά συμβόλων επιφάνειαν πλευράν τοΰ 
άλλου) τό σύμβολον τής τριαίνης. Οί τοίχοι έφερον, ως φαίνεται, επί
χρισμα ερυθρόν. Δέν άνευρέθησαν αντικείμενα εντός τοΰ δωματίου καί 
ασφαλώς δέν πρόκειται περί αποθήκης. Είχε προθάλαμον ανοικτόν 
έμπροσθεν εν εϊδει στοάς (διασώζονται αί βάσεις δύο ίσως ξύλινων 
στύλων ή πσραστάδων). Έπεκοινώνει διά βραχέος διαδρόμου μέ σκο
τεινόν δωμάτιον έχον χαμηλόν κάθισμα' κατά τον βόρειον τοίχον τού
του υπήρχε βόθρος μέ κεκαυμένα οστά ζώων 123. 'Η υπόστυλος κρύ
πτη δέν έδέχετο φώς ειμή μόνον διά τής θύρας. Τό ύπεράνω δωμά
τιον θά είχε δύο κίονας καί θά έπεκοινώνει μέ βεράνταν. ’Ανήκει εις 
τό νεώτερον άνάκτορον, χρησιμοποιηθεΐσα καθ’ δλην την διάρκειαν 
αύτοΰ.

ΚΕ) Τύλισος. Κρύπτη Οικίας Λ12*. Τετραγωνικόν δωμά-

“8) ’Αποκλείεται συμπτωματική διείσδυαις εις τόν μέ στενώτατον σιόμιον 
αποθέτην.

"9) Σπ. Μαρινάτου, Ή Κρήτη καί δ Χεττιτικός - Μικρασιατικός κό
σμος κάτι τήν δευτέραν χιλιετηρίδα π.Χ., «Μικρασιατικά Χρονικά», A',72κέξ ,

|2°) Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ς, αυτόθι, σ. 8 καί 1δ.
,21) Αυτόθι, είκ. 9, Ρ. Μ. ΤΙ 284, είκ 168, ένθα άνεγνωρίσθη ώ; «ιερός 

κόμβος».
ιί2) Fouilles executees a Μ a Ilia, Ire Rapport, Paris 1928, 27 κέξ., 

πίν. XVII. Ποβλ. Ρ. Μ. I, 436, II, 922 κέξ., είκ. 183.
12’) Mai li a, αυτόθι 29 (δωμ. VII, 8)' ό βόθρος ήτο έπίχριστος. Απο

κλείεται άπολύτως ή εκδοχή έσιίας.
18‘) J. Hazzidakis, Villas Minoennes de Tylissos, Paris 1934,
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τιον, πιθανώς σκοτεινόν, επιμελώς πλακόστρωτου, μέ τετραγωνικόν 
στύλον εν τφ μέσφ. 'Η διάταξις τών πλακών τοϋ δαπέδου ήτο, φαί
νεται, άρχικώς ή συνήθης εις τάς κρΰπτας (μία σειρά πλακών κΰκλφ 
μέ βάθυσμα είς τό κέντρον), αλλά τό δάπεδον έπεδιορθώθη. 'Ο στύ
λος δεν φέρει χαρακτά σύμβολα, αποδεδειγμένους δμοος ήτο έπίχρι- 
στος ,2δ. Εντός τοϋ δωματίου άνευρέθησαν 123 μικροί ιδιότυποι πίθοι, 
δύο τρίωτα αγγεία, τό εν τών οποίων είναι τό γνωστόν κατακόσμητον 
μέ τάς γιρλάνδας καί τά κοράλια, πήλινοι δίσκοι μέ δπάς έξαρτή- 
σεως127, ιδιότυπον σκεύος μέ χωριστόν δοχεΐον έν τφ μέσφ, βαρύ 

σκεύος έκ στεατίτου κ.ά. ’Αποδεικτικά τής χρησιμοποιήσεως τοϋ δω
ματίου ώς κρύπτης ιερού είναι τό ωραΐον ευμέγεθες εΐδωλον λατρευ
τού τής θεότητος, πυραμιδική βάσις διπλού πελέκεως καί άφθονα οστά 
ζώων έκ θυσίας, προβάτων, χοίρων καί μηρός ταύρου (bos priraige- 
nius). Τό παράπλευρον δωμάτιον περιείχε δοχεία πήλινα μέ διαφό- 
ρους χρα>στικάς ουσίας 128 καί χαλκοΰν τάλαντον. Τό αμέσως γειτονι
κόν τούτου έδωκε τούς τρεις μεγάλους χαλκούς λέβητας καί τινας ενε
πίγραφους πινακίδας, ίσως προερχομένας έκ τοϋ αντιστοίχου άνω δω
ματίου. Τά τρία δωμάτια αποτελούν έν σύνολον κλειόμενον διά μιας θύ- 
ρας. Τό ε’ιδώλιον τού λατρευτού έπεσεν έκ τού άνω ορόφου, ώστε νά 
γίνεται πιθανή ή εκδοχή 'Ιερού μετά κεντρικού κίονος εις τον άνω ό
ροφον. Ή οικία χρονολογείται είς την ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

ΚΣΤ) Τύλισος. Κρύπτη Οικίας Γ 129. ’Εντός σχεδόν ακρι
βώς τετραγωνικού δωματίου 19°, ασφαλώς σκοτεινού, υπάρχει έν τφ

13, πίν. IV. Κατά, τάς ύπ’ έμοϋ γενομένας εργασίας άποκαταστάσεως έβεβαιώ- 
θη ή αρχική διάταξις τής κρύπτης :

12ί) Αυτόθι, 13.
Ι2β) Διά τά άνευρεθέντα J. Hazzidakis, Tylissos a Γ epoque mi- 

noenne, Paris 1921, είκ. 6 (τρίωτοι αμφορείς), είκ. 16 (σκεΰσς - κέρνος), είκ. 
28 (σκεύος στεατίτου), πίν. VI (χαλκοΰν είδωλον), είκ. 29 (λέβητες χαλκοί), 
είκ. 31 (τάλαντον).

127) Ό άνασκάψας έθεώρησεν άπιθάνω; ώς αναθηματικούς πελέκεις (Vil
las Min. 105. πίν. XXX, I). Πρόκειται περί τών λεγομένων υφαντικών βα
ρών. ΙΙαρετηρήθη πλειστάκις δτι τοιαϋια βάρη εύρίσκονται μέ ιερά αντικείμε
να (πρβλ. Loom - Weights Area Ανακτόρου Κνωσού).

m) Toiuuxa αγγεία μέ χρωστικός ουσίας άνευρέθησαν καί είς τήν Κρύ
πτην τοΰ Μονολιθ. Στύλου Φυλακωπής (ΜΣΤ, βλέπε κατωτέρω). 

m) Hazzidakis, Villas Min. 34, πίν. VIII, 2.
lso) Είς τό σχέδιον αυτόθι πίν. XI δέν άπεδόθη ό διαχωριστικός πρόί τό 

τέμενος τοίχος τοΰ δωματίου' τό σχέδιον είναι ατελές καί ώς πρός άλλα ση
μεία. Τών Οικιών Τυλίσου ετοιμάζεται νέα εκδοσις, ήτις θά πραγματοποιηθώ 
μετά ιό πέρας τής συνεχιζομένης άποκαταστάσεως.
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μέσφ> τετράγωνος στύλος. Τό δωμάτιον διαιρείται εις δύο μέρη, έν χα- 
μηλότερον πλακόστρωτον, περιλαμβάνον τό ανατολικόν τμήμα, κα'ι εν 
υψηλότερου μέ έπίχριστον δάπεδον, τού οποίου μόνον λείψανα κατά 
τά κράσπεδα διεσώθησαν. Εις τό πλακόστρωτον τοϋ δωματίου και 
σχεδόν προ τοϋ στύλου, άλλα προς τό βάθος, σώζεται πλάξ μέ εκατέ
ρωθεν δύο βάσεις ένθυμιζούσας βάσεις παραστάδων, άλλ’ άνευ τών 
συνήθων οδοντώσεων. 'Υποθέτω οτι πρόκειται περί τής βάσεως θρό
νου μέ ξυλίνας παραστάδας *81. Ύπό τό δάπεδον τοΰ ύψηλοτέρου τμή
ματος άνεκαλύφθη παλαιοανακτορικών χρόνων αποθέτης 132. Εις άμε
σον επικοινωνίαν ήτο στενώτερον διαμέρισμα μέ είδος τεμένους, άπο- 
μεμονωμένου διά διαχωρίσματος και πλακοστρώτου. Εντός αύτοϋ ά- 
νευρέθη τό σύμβολον τών ιερών κεράτων έξ επιχρίστου διά λευκού 
κονιάματος πηλοχώματος188. Ή θύρα τοΰ δωματίου είναι όχι όπου 
σημειοΰται ύπό τοϋ άνασκάψανιος, άλλα προς την sottoscala 134. Ή 
προσπάθεια να άποκλεισθή τό δωμάτιον γίνεται εκ τούτου φανερή. 
Τά λείψανα τοΰ ύπεράνω τούτου διαμερίσματος, έπικοινωνοϋντος διά 
παραπλεύρου κλίμακος, έξηφανίσθησαν κατά την θεμελίωσιν τών ΥΜ 
III δωματίανν. Ή κρύπτη άνήκει εις τούς ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια χρόνους.

ΚΖ) Μεγάρου Σκλαβοκάμπου κρύπται135. Ύπό τοϋ 
άνασκάψαντος καθηνητοϋ Μαρινάτου σκοτεινόν άπλοϋν ορθογώνιον 
δωμάτιον τής βόρειας πτέρυγος τοϋ Μεγάρου έχαρακτηρίσθη ως ιερόν 
λόγφ τοΰ μελανού στρώματος εντός τοϋ οποίου άνάοτροφοι άνευρέθη- 
σαν πολλοί άωτοι κυαθίσκοι. Σημειοΰται ενταύθα ότι έκ τών άνω δω
ματίων τών κειμένων κατά την πλευράν ταύτην τοϋ Μεγάρου προήλ- 
θον τά λίαν ενδιαφέροντα πήλινα σήμαντρα (σφραγίσματα), τών ο
ποίων πολλά έχουν θρησκευτικήν σημασίαν ,36'έκ τούτων προήλθον 
επίσης τό μαρμάρινου κωνικόν ρυτόν, ή μαρααρίνη σφύρα, πηλίνη κε
φαλή ταύρου, ή ωραιοτάτη γεφυρόστομος πρόχους καί ίσως ή μαρμά
ρινη τράπεζα (προσφορών ;) 137. Ώς ύπόστυλον κρύπτην θά εδεχόμην 
την μεγάλην τετραγωνικήν αίθουσαν μέ τούς τέσσαρας τετραγαινικούς * 184

lsl) Βλ. ανωτέρω σ. 444 διά τό αντίλογον Οικίας Β Γυψάδων.
1,s) Hazzidakis, αυτόθι 34.
,5S) Αυτόθι.
184) Αϋιη άπεκαλύφθη κατά τάς εργασίας άποκαταστάσεως. Έσφαλμένως 

εις τό σχέδιον παρά Χατζηδάκη.
Ι3ί) Σπ. Μαρινάτου, Τό Μινωικόν Μέγαρον Σκλαβοκάμπου, ΑΕ 1939 

- 1941, 69 κέξ., σχέδ. είκ. 4 (κρύπτη τίρ. S. σ 74 καί 78' σ. 75 - 76 καί 80 τε
τράστυλος χώρος καί συναφής εστία).

13e) Α ύ τ ό θ ι, σ. 87 κέξ , είκ. 13 - 15, πίν. 3, I καί 4, I -17.
‘,7) Αυτόθι, πίν. 2, είκ. 3, 4, 6.
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στύλους (των οποίων ό εις εχει δεσμευθή εντός τής γωνίας ενός προ- 
βάλλοντος εντός αυτής δωματίου), διότι ό μικρός διαχωριστικός τοί
χος, σχηματίζων είδος τεμένους, απομονώνει τον φυσικόν μετά ρω
γμών βράχον, επί τοΰ οποίου άνευρέθη παχύ πυρίκαυστον στρώμα' ή 
άνεύρεσις μικροσκοπικών κυπελλιδίων 138 εντός τών ρωγμών μετά κε- 
καυμένων οστών ζώων ενθυμίζει την άνάλογον άπόθεσιν εις τάς σχι- 
σμάς τών βράχων ιών Ιερών Κορυφών 139. Ή ύπόθεσις δτι έσχημα- 
τίζετο αυλή έχει κατ’ αυτής την παντελή έλλειψιν άποχετεύσεως. Δύο 
νεολιθικοί πελέκεις, οιτινες άνευρέθησαν πλησίον τοΰ ενός τών στύ
λων καί κατά τό κατώφλιον, είναι υπέρ τής χρησιμοποιήσεως τοΰ ύπο- 
στύλου δωματίου ως ίεροΰ 14°,

ΚΗ) Άνάκτορον Φαιστού. 'Υπόστυλος κεντρική 
κρύπτη141. ’Ανήκει εις τήν MM III περίοδον καί έχει δύο ορθο
γωνίους παραλληλεπιπέδους στύλους, τών όποιων ό πρώτος, παρά τήν 
δίδυμον θύραν, συνδέεται μέ διατοίχισμα μέ τον έναντι δυτικόν τοί
χον, ό δέ έτερος παραμένει εις τό κέντρον τοΰ ούτω δημιουργουμένου 
τετραγωνικού χώρου 142 143. 'Ο εις τών στύλων φέρει χαρακτόν τό σύμβο- 
λον τοΰ κεραυνοΰ. Το δάπεδον είναι πλακόστρωτον. “Ετερον κατά μή
κος διαχώρισμα διαχωρίζει είδος τεμένους. Δύο υψηλότερα δάπεδα αν
τιπροσωπεύουν τάς δύο τελευταίας φάσεις τοΰ νεωτέρου ανακτόρου, έν 
πολύ βαθύτερον, έπίχριστον μέ ερυθρόν ,έπίχρισμα δάπεδον ανήκει εις 
τό πρώτον άνάκτορον 14s. Έπί τοΰ πλακοστρώτου τής κρύπτης άνευρέ
θη άφθονος κεραμεική τής MM III φάσεως. Ό άνασκάψας έδέχθη άρ· 
χικώς τήν εκδοχήν περί ίεροΰ. Ούδέν γνωρίζομεν περί τοΰ άνω ταύτης 
δωματίου.

Τά Μινωικά οικιακά Ιερά 453

138) Αυτόθι, 76, όπου άναφέρονται δύο μόνοι άν δέν μέ άπατφ ή μνήμη 
άνευρέθησαν περισσότεροι. Οί κυπελλίσκοι τοΰ πίν. 2,5 προέρχονται έν μέρει 
έκ τοΰ δωμ. 8.

139) Βλ. Ν. Πλάτωνος, Τό ’Ιερόν Μαζα καί τά Μιν. Ιερά Κορυφής 
«Κρητ. Χρονικά» Ε', 95 κέξ.

14°) Όρθώς χαρακτηρισθέντες υπό τοΰ άνασκάψαντος ώς Ιερά ή μαγικά 
άντικείμενα.

141) Palazzo Minoico di Fest'os I, 122, εΐκ. 51 (σχέδ.).
14S) Δέν άποκλείεται τό έκληφθέν ώς διατοίχισμα νά είναι χαμηλόν πό- 

διον ώς είς τήν κρύπτην τής ΝΑ οικίας Κνωσού (Θ).
143) Τοϋτο πιθανώς δεικνύει δτι τά δωμάτια τοΰ πρώτου "Ανακτόρου εύρί- 

σκοντο, ώς τά αντίστοιχα τής προσόψεως, είς πολύ βαθύτερον επίπεδον καί 
δτι ή νϋν σωξομένη κρύπτη είναι τής πρώτης νεοανακτορικής φάσεως (ΜΜΙΙΙ). 
Βλ. αντίστοιχον ιερόν δωμάιιον μέ βόθρον είς τό κέντρον είς MM I οικίαν 
τής Δυτ. Αυλής (BSA, XXX, 33 κέξ., πίν. XI, I).
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ΚΘ) Άνάκτορον Φαιστού. Βορεία κρύπτη144. Παρά 
την σειράν των θησαυροφυλακείων παρά τά όποια, καταπεσών εκ τού 
άνω ορόφου, άνευρέθη ό περίφημος πήλινος ενεπίγραφος δίσκος της 
Φαιστού, υπάρχει μικρόν τετραγωνικόν δωμάτιον, ελλιπές τον βόρειον 
τοίχον, με τετραγωνικόν στύλον εις τό μέσον, εντός τού οποίου άνευ
ρέθη ολόκληρος σειρά τριποδικών χυτρών καί κατά την ΒΔ γωνίαν 
πλαστικόν πηλινον ρυτόν μορφής ολοκλήρου ταύρου 14‘, άνήκοντος ίσως 
εις την MM III περίοδον, κατά την οποίαν φαίνεται ότι εχρησιμο- 
ποιήθη ή κρύπτη. Είναι προφανές δ'τι δεν δύναται νά πρόκειται περί 
μαγειρείου, αφού τό δωμάτιον ήτο κλειστόν καί σκοτεινόν' τό ρυτόν 
καί ή γειτονία μέ τον θησαυρόν τού ιερού άποδεικνύει δτι ήτο κρύ
πτη λατρείας. Παράπλευρον δωμάτιον περιείχε πλουσίαν συλλογήν ΜΜ 
III αγγείων 146. Τό ά'νω προφανώς μετά κίονος δωμάτιον, επεκοινώνει 
μέ τό άρχειοφυλάκειον ε| ου ό Δίσκος.

Λ) Φαιστός. Κρύπτη Νοτίας Οίκίας147' "Εν τετραγωνι-
δωμάτιον μέ κεντρικόν τετράγωνον στύλον αναγνωρίζεται ως ΜΜ 

ί.ιία κάτω από τά θεμέλια τού ελληνικού ναού τής Ρέας' είναι πλα- 
κόστρωτον καί άναμφιβόλως ήτο σκοτεινόν. ‘Ο στύλος του έχει χαρα- 
κτόν τό σύμβολον τού στάχεος. Άτυχώς δέν άναφέρεται τί άνευρέθη 
επί τόπου. ’Ενδιαφέροντα δμως τεμάχια διακοσμητικών τοιχογραφιών 
σημειοΰται148 δτι προέρχονται άπό τον στενόν άνασκαφέντα άτελώς χώ
ρον τής οίκίας, ίσως καταπεσόντα έκ τού άνω τής κρύπτης δωματίου. 
Ή κρύπτη άνήκει εις την παλαιοανακτορικήν εποχήν. Δέν γνωρίζομεν 
καλώς τά επί τόπου οίκοδομηθέντα νεοανακτορικά κτήρια. 'Υπάρχει ή 
πιθανότης δη διά μέσου των γεωμετρικών χρόνων διετηρήθη ή άνά- 
μνησις τής ύπάρξεως εκεί προελληνικού ιερού, διά τούτο δέ άνιδρύ- 
τθη ναός είς την Ρέαν' άλλως καί ό ελληνικός ναός τής Κνωσού, πιθα
νώς καί αυτός άφιερωμένος είς την Ρέαν 149, έκειτο σχεδόν επί τού χώ
ρου τού κεντρικού 'Ιερού τού ’Ανακτόρου.

ΛΑ) 'Α γ. Τριάς. Κρύπτη Μιν. Έ π α ύ λ ε ω ς 1δ°. Τετράγω- * 14

,44) F e s t ό s I, 357, είκ. 211 (vano XU, 102), II, 392 - 3, είκ. 256.
14δ) Αυτόθι, II, είκ. 257, α. 393.
14β) Αυτόθι, I, 359, είκ. 212.
,4’) Αυτόθι, 170, είκ. 72.
14*) Αυτόθι, 172, πίν. XL, Ε I, 5.
>4*) Ρ. Μ. I, 635, II, 5 - 7, είκ. 2.
1δ0) Rapporto sugli scavi eseguiti ad Hagh. Triada e Festo, 

♦ Mem. R. 1st. Lomb.» XXI - XXII (Ser. Ill), 238 οπού αναγνωρίζεται ότι 
πρόκειται περί κρύπτης 'Ιερού. Β a n t i, Culti, etc. 18, όπου θεωρείται ώς 
αποθήκη.
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νον δωμάτιον έπιμελώς έπενδεδυμένον διά γυψοπλακών μέ τετραγωνι
κόν στΰλον έν τφ μέσψ' σειρά πλακών σχηματίζει κΰκλφ τοΰ στόλου 
τετράγωνον, τό όποιον αφήνει εν τφ μέσψ καί περί τον στΰλον τετρα
γωνικόν βάθυσμα, ως συμβαίνει συνήθως εις τάς κρΰπτας. Τό πλακό- 
στρωτον τοΰτο ήτο προσβατόν διά πλακός από τό κατώφλιον τής θύ- 
ρας. Τόσον ό λοιπός περιβάλλων χώρος, δσον καί τό βάθυσμα έχουν 
δάπεδον πατητού χώματος. Εντός τοΰ δωματίου δεν άνευρέθησαν πί
θοι ή άλλα μεγάλα αγγεία' ή ύπόθεσις δθεν περί αποθήκης οΰδαμοΰ 
στηρίζεται. Εις τό αμέσως γειτονικόν προς δυσμάς δωμάτιον άνευρέ
θησαν τρία ειδώλια λατρευτών καί δυο αναθηματικά ζώδια (κα&ήμενα 
αγρίμια)151' γειτονικόν επίσης είναι τό διαμέρισμα εις τό όποιον άνευ
ρέθησαν άποθηκευμένα τά χαλκά τάλαντα152 * *.’Αμέσως έξω τοΰ δωματίου 
τοΰ 'Ιερού καί παρά την εις αυτό άνερχομένην μικράν καί στενήν κλί
μακα υπάρχουν δυο μικρά δωμάτια τών οποίων ιό έν έχει ολόκληρον 
σειράν κυκλικών λεκανών μέ προεξέχον κέντρον- ενθυμίζει τό αντίστοι
χον διαμέρισμα διακονικού τοΰ Κεντρικού 'Ιερού τοΰ ’Ανακτόρου Κνω
σού (Vat Room). Δεν έξακριβοΰταί τι περί τοΰ πιθανώς άνω τής 
κρυπτής ύπάρχοντος δωματίου. Χρησιμοποίησις τής κρύπτης έγένετο 
κατά την ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια εποχήν.

ΛΒ)'Αγία Τριάδα. Κρύπτη Οικίας περιοχής Θο
λών155. Δωμάτιον έν μέρει διατηρούμενον, αλλά πιθανώς άρχικώς 
τετραγωνικόν, μέ δύο τετραγώνους στύλους κατά τον άξονα τοΰ δωμα
τίου- ό έτερος τούτων φθάνει εις ύψος 1,30 μ. 'Η εποχή χρησιμοποι- 
ήσεως τοΰ δωματίου είναι παλαιοτέρα τής χρονολογίας τών εντός αυ
τού ταφών. At ταφαί, περιορισθεισαι μόνον εις τό δωμάτιον τών στύ
λων, ήσαν εις στρώμα ύψηλότερον τοΰ δαπέδου. Γεγονός είναι ή εν
τός τοΰ δωματίου άνάμιξις τών στρωμάτων, τό κατώτερον δμως, τό 
όποιον δέν περιείχε καθόλου οστά ταφών, ήτο έν μέρει άδιατάρακτον. 
'Οπωσδήποτε αποκλείεται ή τυχαία συγκέντρωσις, μάλιστα είς τόσον 
στενόν χώρον, τών πολυαρίθμων πολυτίμων αντικειμένων, ως έδέχθη 
ή Banti, μέ τήν ύπόθεσιν τής έξ οικιών ευρισκομένων είς ύψηλότερον

Τά Μινωικά οικιακά ’Ιερά

1δ1) Οΰτω ή Banti' άντιθέτως είς τήν προκαταρκτικήν έκθεσιν άναφέ-
ρονται «πολλά ειδώλια» καί υπάρχει πράγματι είς τό Μουσεϊον 'Ηρακλείου
μακρά σειρά τοιούτων. Β ο s s e r t, Alt Kreta* 1937, εί < 311 - 312. B a n t i, 
Culti etc. 19' τά αγρίμια είναι αδημοσίευτα.

1δ2) Ρ. Μ. II, 621, είκ. 391. ’Υπενθυμίζω δτι τάλαντον άνευρέθη είς ιό 
γειτονικόν δωμάτιον τής Κρύπτης Οικίας Α Τυλίσου (ΚΕ).

15S) R. Paribeni, Ricerche nel Sepolchr. di Hagh. Triada, *Moa. 
Ant.» XIV (1905), 720 κέξ., είκ. 22 - 23. Banti, Culti, 23 κέξ., όπου αϋτη 
άρνεΐιαι καί πάλιν νά αναγνώριση δωμάτιον λατρείας.
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456 Ν. Πλάτωνος

επίπεδον τοϋ λόφου κατολισθήσεως. Ή ύπόθεσις χρησιμοποιήσεως 
τοϋ δωματίου ώς ίεροΰ, γενοτιένη παραδεκτή υπό των Nilsson και 
Evans154, κατά τήν γνώμην μου είναι απολύτως δικαιολογημένη. 
Ειδώλια τοϋ τύπου των άνευρεθέντων ουδέποτε εύρίσκονται εις τά
φους 155 * καί είναι ζήτημα αν χρυσά κοσμήματα άποδεικνύοντα επιφα
νή νεκρόν θά ήτο δυνατόν νά άποτελέσουν κτερίσματα ταφής γενομέ- 
νης προχείρως εντός ερειπίων. Τά άνευρεθέντα 168 δικαιολογούν άντι- 
θέτως peculium ίεροΰ μετά τοϋ συναφούς εις αυτό θησαυροφυλα- 
κείου. Τά κύρια είναι: α) τό μέγα εΐδωλον μέ την «πολύμαστον» ε- 
σθήτα (κατά την γνώμην μου εΐδωλον θεότητος)' β) μία σειρά ειδωλίων 
μέ κυλινδρικήν ώς επί τό πλεΐστον έσθήτα εις λατρευτικήν στάσιν 157' 
έν εΐδωλον τής σειράς παριστφ αίωρουμένην μορφήν παιδίσκης επί αι
ώρας, τής οποίας τά στηρίγματα είναι ακριβώς στύλοι μετά πτηνών 
επ’ αυτών 158' γ) άγγεΐον πλαστικόν έξ αλαβάστρου εις μορφήν εγκύου, 
ίσως μάλιστα τικτούσης πιθήκου159' δ) σφύρα εκ γρανίτου' ε) ολόκλη
ρος σειρά χρυσών κοσμημάτων, ίσως διακόσμου ίερείας, άποτελούντων 
εν σύνολον (περιδέραιον έκ συμπαγούς χρυσού μέ άμυγδαλοειδεΐς καί 
σταγονοειδεΐς ψήφους, τρεις ψήφοι εις σχήμα κεφαλών ταύρων καί 
δύο εις σχήμα συσπειρουμένων αϊλούρων, έν περίπαπτον μέ έξ έπ’ αυ
τού αντικείμενα μαγικής σημασίας)' στ) μία σφίγξ κατακεκλιμένη εκ 
στεατίτου, ίσως σπονδικόν δοχεΐον' ζ) επίχρυσα κέρατα ταύρου' η) ει
δώλων χαλκοΰν βοός'θ) ιδιόρρυθμον σκεύος κολουροκωνικόν μέ δπάς, 
άνάλογον ά'λλων θεωρουμένων διά τάς έπ’ αυτών παραστάσεις βουκρά- 
νων καί διπλών πελέκεων 180 ώς ιερών (είδος σαμνίαιν διά τό αίμα 
τών θυσιαζομένων ζώων). Σχεδόν άπαντα (πιστεύω καί τά πήλινα ει
δώλια) χρονολογούνται εις τήν ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

15‘) Ν i 1 s s ο n a, 300 κέξ., 331 σήμ. 7.
155) Βλ. Ν i Is s ο n, I. ά.
15β) Εικόνες παρά Ρ a r ί b e n i, ε. ά. 24 - 47.
*57) Ή Β a n t i, (ε. ά. 24), άπέκλινεν εις χαμηλήν χρονολόγησίν των' δμως 

είναι όμοια καί αντίστοιχα πρός τά άνευρεθέντα εις ιερόν τής δυτικής πτέρυ- 
γος τής Έπαύλεως (αυτόθι σ. 19 κέξ. είκ. 6 - 8), τά όποια θεωρεί ώς ΥΜΙ.

158) Ή Banti, (αυτόθι 23) αμφιβάλλει, διά τήν συμπλήρωσιν τής αιώ
ρας μέ τούς στύλ,ους καί διά τήν ίεράν σημασίαν της. Αντιθέτους ό Nils
son1, 331, σημ. 7.

,6>) Τό σώμα τοϋ πιθήκου άνευρέθη τελευταίως ύπό τοϋ φύλακος καί συ- 
νηρμόσθη ύπ’ έμοΰ εις τήν άρχικώς νομισθεΐσαν άνθρωπίνην κεφαλήν (Pari- 
b e n i, έ. ά είκ. 25).

1β0) Βλ. τά έκ Παλαικάστρου BSA, Suppl. I (1923), πίν. XII καί VIII, 
πίν. XVII, 5 (τό δεύτερον άνευρεθέν μέ ποτήρια διακοσμούμενα διά διπλών 
πελέκεων).
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ΛΙ') Κουμάσα. 'Ιερόν Σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ΰ 1β1. Είς μίαν τών 
οικιών κρύπτη τετράγωνος μέ κίονα (η στύλον) είς τό μέσον, έκ τής 
οποία; προήλθεν ολόκληρος σειρά τελετουργικών σκευών (τεμάχιον τρα- 
πέζης προσφορών, όμοιας τού 'Ιερού τής Φαιστού, κωνική πηλίνη στή
λη, μικρά λιθίνη τράπεζα προσφορών, βαίτυλος μορφής τροχού τρο
χαλίας καί τινα αγγεία)1β2. Είς μεταγενεστέραν, μετανακτορικήν περίο
δον ανήκουν τά εντός τού ιερού άνευρεθέντα ευμεγέθη κυλινδρικά 
σκεύη μέ τάς οφιοειδείς λαβάς ,63. Άτυχώς δεν έχομεν περισσότερα; 
πληροφορίας περί τής ένδιαφεροΰσης ταΰτης κρύπτης.

ΛΔ) Άπεσιοκάρι. Κρύπτη Θολωτού τάφου,βί. Τό προ 
τής εισόδου τού τάφου χαρακτηριστικής μορφής τετράγωνον δωμά- 
τιον, μέ τετραγωνικόν στύλον είς τό μέσον, συνδεόμενον μέ βοηθητι
κόν χώρον διά τοίχου διαχωριζόμενου, προθάλαμον καί οπίσθιον δω- 
μάτιον, διά τού οποίου γίνεται ή είσοδος είς τον θόλον, όρθώς ήρ- 
μηνεύθη υπό τού άνασκάψαντος ως δωμάτιον λατρείας. Ούδε- 
μία ταφή εύρέθη εντός αΰιοϋ, άπέδωσεν όμως τινά τών μάλλον χαρα
κτηριστικών λίθινων καί πήλινων αγγείων, χρονολογουμένων εις τήν 
αμέσως πρό τής παλαιοανακτορικής εποχής ΜΜ Ια καί τήν άρχομέ- 
νην πσλαιοανακτορικήν ΜΜ Ιβ περίοδον. Σημαντική είναι ή άνεύ- 
ρεσις είς τήν στενήν πλευράν τού προθαλάμου θρανίου έκ πλακός έξα· 
γωνικής, προφανώς ίερδς τραπέζης" πρό ταύτης συσσωμάτωμα άπέδι- 
δεν αόριστον μορφήν ανθρώπου, τού όποιου τεχνητώς άπεδόθη ό όμ- 
φαλός 16\ Ούτω έπεβεβαιώθη ή εντός τής κρύπτης νεκρική λατρεία.

ΛΕ) Γουρνιά. Κρύπτη Οικίας Εε16β. Τετραγωνικόν δω
μάτιον μέ τετράγωνον στύλον είς τό μέσον' έχει προθάλαμον καί άλλο 
μικρόν διαμέρισμα, ίσως βοηθητικόν. ’Έξω αμέσως τής κρύπτης άνευ- 
ρέθη τρίωτος άμφορεύς μέ διακόσμησιν διπλών πελέκεων συνδυαζομέ-
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161) Xanthudides, Vault. Tombs of Messara, σ. 50. «Arch. Anzei- 
ge>, 1907, 108. Δυστυχώς τό Ιερόν παρέμεινεν άδημοσίευτον.

Ιβί) Αυτόθι, πίν. XXXIII.
18ί) Ό καθ. Μαρινάτος πρώτος άπέδειξεν δτι τά 4 σωληνωτά σκεύη απο

τελούν δύο μόνον καί ότι ανήκουν είς τήν ΥΜ III περίοδον (βλ. Μαρινά
του, Αί Μινωικαί Θεαί τού Γάζι, 1937, σ. 284, υποσ. 3).

le4) Fr. Matz, Forschungen auf Kreta, Berlin 1950 (Aug. Schor- 
gendorfer. Fin mittelminoisches Tholosgrab bei Apesokari σ. 18 (Ra- 
um G.) πίν. 16, 18 (1 - 2).

1βί) Αυτόθι 19· ό άνασκαφεύς θεωρεί δτι τό είδωλον έκειτο άρχικώς επί 
τής πλακός, τήν όποιαν θεωρεί ως βωμόν.

16e) Boyd - Hawes, Gournia, Philadelphia, 1908. Βλ. γενικόν σχέδιον 
τής πόλεως.
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νων μέ τον ιερόν κόμβον, συνδυαζομένην μέ πλούσιον φυτικήν ,β7. Άτυ- 
χώς οΰδέν πλέον γνωρίζομεν περ'ι τής κρυπτής τούτης κ«'ι τοΰ ϊσως 
υπέρ αυτήν κειμένου δωματίου μετά κίονος. Έχρησιμοποιήθη κατά 
την ΥΜ Ια περίοδον.

ΛΣΤ) Ψείρα. Κρύπτη Οικίας Β1β8. Τετραγωνικόν δωμά- 
τιον, άπομεμονωμένον από τό λοιπόν συγκρότημα δωματίων καί τό 
όποιον είχε κλιμακωτήν πρόσβασιν. Περί αύτοϋ δεν έχομεν ακριβέστε
ρος πληροφορίας δεν φαίνεται νά υπάρχουν λείψανο κεντρικού 
στύλου, εντός όμως αύτοϋ άνευρέθη ό θαυμάσιος πίθος μέ την διακό- 
σμησιν των βουκράνων, μεταξύ των κεράτων των οποίων εμφανίζεται 
ό διπλούς πέλεκυς, καί σειράν όλην διπλών πελέκεων‘“9. Ή αύτή οι
κία έχει καί άλλο ιερόν μέ θρανίον (βλ. κατωτέρω), Έχρησιμοποιήθη 
κατά τήν MM IIΙβ - ΥΜ Ια περίοδον.

ΛΖ) Ψείρα. Κρύπτη Οϊκί ας Δ110. ’Ορθογώνιον δωμάτιον 
μέ ένισχυμένους τοίχους καί μέ δύο αντηρίδας ένισχυτικάς, προφανώς 
ϊνα ύποβαστάσουν τό μέγα βάρος τοΰ άνω δωματίου' έχει κατά τό μέ
σον παραλληλεπίπεδον στύλον. Είναι επιμελώς πλακόστρωτον, ως καί 
τό γειτονικόν του τό οποίον έχρησιμοποιήθη ως αποθήκη τοΰ πρώ
του. Ότι τό διαμέρισμα ήτο σημαντικόν απέδειξε τό γεγονός ότι εκ 
τών εννέα πίθων τοΰ τελευταίου δωματίου δύο ήσαν λαμπρότατα δια- 
κεκοσμημένοι μέ πλέγμα σπειρών καί ένεφάνιζον ωραίαν πλαστικήν 
άπόδοσιν τοΰ χείλους1". ’Ανήκει ε!ς τήν ΥΜ Ια περίοδον.

ΛΘ) Παλαίκαστρο. Κρύπτη Οικοδομικού τετραγώ
νου δ178. Έπίμηκες διαμέρισμα αριστερά τφ είσερχομένψ εις τό μέ- 
γαρον 19 μέ τετραγωνικόν στύλον «in situ». Θά έδίσταζέ τις νά θεω- 
ρήση ως κρύπτην ιερού τό δωμάτιον τούτο, αν δέν εύρίσκοντο παρά 
τον στύλον αί βάσεις τών τριών κιόνων τοΰ αντιστοίχου δωματίου τού 
άνω ορόφου (’ίσως καί ενταύθα τρικιονίου ιερού).

Μ) Παλαίκαστρο. Κρύπτη Οικοδομικού τετραγώ
νου π17*. Σχεδόν τετραγωνικόν δωμάτιον μέ τετράγωνον στύλον εις * 171

Ν. Πλάΐωνος

le7) Gournia, αυτόθι, πίν. IX, 28.
1ββ) R. Seager, Excav. on the Island of Pseira, Philad. 1910, a. 26, 

σχέδ. πίν. I.
1ββ) Αυτόθι, πίν. VII.
17°) Α ύ τ ό ϋ· ι, 15, σχέδ. πίν. I.
171) Αυτόθι, 28, είκ. 9.
17a) BSA IX, 293 (δωμ. δ 20), σχέδ. πίν. VI.
■7‘) BSA XI, 287, σχέδ. πίν. XIII (δωμ. 27).
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τό μέσον. Δυστυχώς άγνοούαεν τί εύρέθη εντός τής κρυπτής ταύτης' 
έκ δωματίων δμο)ς τής αυτής ο’ικίας προήλθον δΰο ρητά διακοσμού- 
μινα μέ τά ιερά κέρατα και τά όποια ανήκουν εις την εποχήν τής ά· 
ναχρησιμοποιήσεως τής οικίας (ΥΜ ΙΙΙα) "4. Πιθανώς ύπήρχεν άνω 
αντίστοιχον μετά κίονος δωμάτιον. Ή κρυπτή εχρησιμοποιήθη από 
την ΥΜ Ια περίοδον.

ΜΑ) Παλαίκαστρο. Κρύπται οικοδομικού τετραγώ
νου χ Πδ. Είναι γνωστόν δτι τό τέμενος καί ό ναός τοΰ Δικταίου Διός 
έξετείνοντο έν μέρει επί τοΰ οικοδομικού τετραγώνου χ, τοΰ οποίου τά 
λείψανα τών οικιών έκαλύφθησαν από παχύ στρώμα πλήρες αναθημά
των καί τμημάτων αρχιτεκτονικής πηλοπλαστικής. Τοΰτο δεν είναι 
άνευ σημασίας διά τό ίδιότυπον καί μορφής κρύπτης τετράγωνον δω
μάτιον χ 66 κατά την βορείαν γωνίαν τοΰ οικοδομικού ύστερομινωι- 
κοΰ I συγκροτήματος, εις τό δάπεδον τοΰ οποίου σχηματίζεται διά κο
νιάματος έν τετραγώνφ ελληνικός σταυρός"6. Τό αμέσως γειτονικόν 
δωμάτιον είχεν εις τό κέντρον τοΰ δαπέδου του μονόλιθον μεγάλην 
δρθογωνίαν πλάκα. Άμφότερα τά δωμάτια είναι υπόγεια καί πιθα
νώς ήσαν προσβατά έκ τών άνω. Εις τά αμέσως γειτονικά θεμέλια 
διαμερίσματα 61,62 άνευρέθησαν, προφανώς καταπεσόντα έκ τοΰ άνω 
ορόφου, 35 λίθινα αγγεία (μέ τά είς γειτονικά διαμερίσματα άνευρε- 
θέντα 46) ln‘ μεταξύ τούτων είναι θαυμάσιον ρυτόν έκ λιπαρίτου ωο
ειδούς έπιμήκους σχήματος, τρία αγγεία μορφής σπυρίδος, καί μαρ
μάρινη σφύρα. Τό σύνολον τοΰτο άναμφιβόλως άνήκεν είς θησαυρόν 
ιερού καί έχει τό αντίστοιχόν του είς τον θησαυρόν τών λίθινων αγ
γείων τοΰ Κεντρικού Τεροΰ ’Ανακτόρου Κνωσού. Είς τον αυτόν θη
σαυρόν άνήκεν έξοχος ανακτορικού ρυθμού πρόχους μέ διακόσμησιν 
έλισσομένου φυλλώματος "8. Οιίτω φαίνεται λίαν πιθανή ή ύπαρξις 
άνω αντιστοίχου προς τάς κρύπτας ιερού. Ή παρουσία σημαντικών 
ιερών είς τό οικοδομικόν τετράγωνον χ — πλήθος ιερών αντικειμένων 
έν συνδυασμφ μέ ιερόν μετά θρανίου (βλ. κατωτέρω) — καί έπίσης είς * * * * * * *
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”4) BSA X, 214, είκ. 5.
"δ) BSA XI, 278 - 279, είκ. 9 (δωμ. 66 καί 64).
"*) Οΰδεμία αμφιβολία υπάρχει δτι ή άπόδοσις τοΰ σταυρού έχει ενταύθα

συμβολικήν έννοιαν. Περί τοΰ σταυρού ώς συμβόλου βλ. Picard, αΰτ, 158,
Nilsson3, 421 κέξ., Ρ. Μ. I, 515 κέξ., BSA IX, 90. ’Υπάρχουν πλεϊσται 
δσαι αποδείξεις τής ίερΰς συμβολικής σημασίας τοΰ σταυρού, τήν οποίαν παρά 
ταΰτα ήρνήθη ό Nilsson.

”7) BSA Suppl. I (1923), 132 κέξ., πίν. XXX (τό έκ λιπαρίτου ρυτόν 136 
είκ. 117, όπου τοΰτο έσφαλμένως έθεωρήθη ώς έκ στεατίτου).

"8) BSA IX, 280, είκ. II.
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τό γειτονικόν π, δπου πιστοποιείται ή ΰπαρξις σημαντικοί στρώματος 
θυσιών μετά πολλών αναθημάτων καί σκευών ιερών, μάλιστα εις σχή
μα πλαστικών ρυτών κεφαλής ταύρου 179, ερμηνεύει ίσως την κατά χώ
ραν ΐδρυσιν τοΰ ελληνικού ίεροϋ τοΰ Κρηταγενοΐς Δικταίυυ Διός.

MB) Ζάκρο. Κρύπτη Οικίας Α180 181. Δωμάτιον τετραγωνι
κόν μέ τετράγωνον στύλον προς τό βάθος καλυπτόμενον διά κονιάμα
τος χρώματος κυανοί" εντός του δωματίου καί δεξιά τής εισόδου ύπήρ- 
χεν επί τοΰ δαπέδου σύστημα δυο λεκανών, τών οποίων ή μεγαλύτερα 
έχυνε τό υγρόν της εις μικροτέραν δευτέραν ι>1. ’Όπισθεν ακριβώς τοΰ 
στόλου υπήρχε γωνιακόν παχύ έκ πλίνθων διαχώρισμα, άπομονοίν ε
σώτερον διαμέρισμα. Ό στύλος δεν έξεπλήρωνε τεκτονικήν λειτουρ
γίαν, καί διά τούτο ό άνασκάψας Hogarth δεν αποκλείει την ύπό- 
θεσιν δτι ήτο ιερός. Εις τό αμέσως γειτονικόν αριστερά δωμάτιον 
άνευρέθη συνολον χαλκών εργαλείων καί μέγα πλήθος (άνω τών 500) 
σφραγισμάτων επί πηλοί (σημάντρων) μετά τινων πινακίδων γρα
φής *82. Τά θέματα τών σημάντρων σχετίζονται μέ την λατρείαν καί 
μέ αλλόκοτα δαιμονικά δντα. Εσώτερον ύπήρχεν άπού)ήκη μέ πλήθος 
πίθων. Ούδέν γνωρίζομεν περί τών αντιστοίχων άνω δωματίων. Ή 
οικία είναι ΥΜ I.

ΜΓ) Ζάκρο. Κρυπτή Οικίας Δ183. ’Ορθογώνιον μάλλον τε
τραγωνικόν δωμάτιον μέ τετράγωνον στύλον εις τό μέσον" επικοινωνεί 
διά τριών βαθμιδών μέ εσώτερον διαμέρισμα. Ή κρύπτη ήτο υπό
γεια καί ό άνασκάψας πιστεύει δτι κλΐμαξ κατήρχετο εκ του αντιστοί
χου δωματίου άνω (πολύ πιθανόν μετά κίονυς) διά τών στενών αδιε
ξόδων του βορείου τοίχου" ταίτα δμως, λαξευτά εντός του βράχου, 
ϊσως προωρίζοντο δι’ ιερόν σκοπόν, διότι τό εν τούτων έχει εκτισμέ- 
νον εντός του τοίχου λίαν έπίμηκες δίωτον άγγεΐον μέ τετρημένον 
πυθμένα (διά σπονδάς ;) καί προ τής εισόδου του ή μικυκλικόν βάθρον.

Π·) BSA XI, 287 (κυρίως άνω ιών δωμ. 41 καί 43).
“°) BSA VII, 130 κέξ., σχέδ. είκ. Β.
181) Ό άνασκάψας ήρμήνευσεν ώς wine - press. Ουδόλως δμως άποκλείε- 

ται ή διά τελετουργικούς σκοπούς χρησιμοποίησις τοΰ συστήματος λεκανών, 
άφοΰ έξ άλλων ενδείξεων φαίνεται πολν πιθανή ή χρήσις τών λεκανών διά 
καθαρμούς εις τάς κρύπτας.

18ϊ) Αυτόθι, σ. 132 κέξ. είκ. 44 - 45. Τά σφαγίσματα έδημοσιεύθησαν 
έν JHS XXII, 76 κέξ., πίν. VI - X. BSA XVII, 254 - 265 καί υπό Doro 
Levi, cAnnuario» VIII - IX, σ. 157 κέξ , πίν. XV - XVIII.

16ί) BSA VII, 134, σχέδ. είκ. Β καί πίν. IV, 4. Άτυχώς ή δημοσίευσις 
τών Οικιών Ζάκρου είναι λίαν άτελής.
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Πίθοι δεν άνευρέθησαν εντός τού δωματίου- ούδέν χαρακτηριστικόν 
άντικείμενον ανευρέθη εντός αυτού. Ή Οικία ανήκει εις τήν ΥΜ I 
εποχήν.

Έξω τής Κρήτης αί κρΰπται των τετραγώνων κιόνων είναι σπα- 
νιώταται καί δεν απαντούν είμή εις κτήρια τής παλαιοτέρας μυκηναϊ
κής περιόδου οϊκοδομηθέντα υπό άμεσον κρητικήν έπίδρασιν ή καί 
υπό Κρητών. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι :

ΜΔ) ’Ανάκτορο ν Μυκηνών. 'Υπόστυλος κρύπτη184. 
Κάτω τοΰ προθαλάμου τοΰ άνατολικώς τής αυλής οικοδομήματος άνε- 
σκάφη μέρος τής ύποστύλου κρύπτης, τετραγωνικού δωματίου έχοντας 
τετράγωνον στύλον εις τό μέσον, τής οποίας ή οΐκοδόμησις ανάγεται 
εις χρόνους προηγηθέντας τής αρχής τής YE IIIu εποχής, εις ήν ανή
κουν τά όστρακα τής έπιχώσεως 185 186. “Αφθονα κωνικά κύπελλα καί τε- 
μάχιον ωραίου λίθινου ρυτού 185“ μαρτυρούν τήν παλαιόθεν τελετουρ
γικήν χρήσιν τού δωματίου.

ΜΕ) Φυλακω π ή Μήλου. Οικία Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ι ώ ν 1,β. 
Εις σχεδόν τετραγωνικόν δωμάτιον μιας εκ των καλυτέρων φκοδομη- 
μένων οικιών τού δευτέρου συνοικισμού (ΜΜ ΙΙΙβ) ανευρέθη τετρα
γωνικός στύλος έκ κυβολίθων, τών οποίων δύο Ισώζοντο κατά χώραν. 
Εις τό θεμελιακόν τούτο διαμέρισμα θά εγίνετο ή κάθοδος διά κατα
πακτής καί άναμφιβόλα)ς τούτο ήτο σκοτεινόν. "Ο στύλος έκειτο πλη
σίον τοΰ ενός τών τοίχων καί προφανώς δεν έξετέλει στατικήν λει
τουργίαν. Ερυθρόν κονίαμα άπέδειξεν δτι οΰτος ήτο έπικεχρισμένος. 
“Αφθονα τεμάχια τοιχογραφιών άνευρέθησαν εντός τής κρύπτης 187 *, 
προελθόντα έκ τού άνω δωματίου καί παριστώντα θέμα μέ χελιδο
νόψαρα καί κυρίας, ών μία καθημένη επί δίφρου. Τό αμέσως έν συ
νεχείς θεμελιακόν δωμάτιον έδωσεν επίσης, προελθούσαν έκ τοΰ άνω 
διαμερίσματος,τήν ωραίαν τοιχογραφίαν μέ τήν ζώνην τών κατεσπαρ- 
μένων κρίνων. Εις τό έκ τής ετέρας πλευράς γειτονικόν δωμάτιον ά-

|84) Allan Wace, Mycenae, Princeton 1949, 75, σχέδ. 4 (άρ. δωμ. 61). 
πίν. 93. BSA XXV, 181, πίν. XXXII.

185) BSA αυτόθι 181, 183 είκ. 36.
185α) Τό ρυτόν δέν φαίνεται νειότερον τής YE I εποχής καί εχει τά αντί

στοιχα του εις τά ρυτά τοΰ Κεντρικού Θησαυροφυλακείου Κνωσοϋ.
186) Rxcav. at Phylakopi, London 1904, 17, είκ. 8 σχέδ. 26 σ. 40.
m) Αύτόθι, πίν. III (χελιδονόψαρα), είκ. 60 - 63 (γυναικών τεμάχια)

είκ. 64 (κρίνα).
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νευρέθη λιθόκτιστος υψηλός αποθέτης 188 (ανάλογος τής Οικίας Α Πρα- 
σάς) δστις απέδωσε πλήθος κωνικών κυπέλλων, υφαντικών βαρών και 
λύχνον εκ στεατίτου.

ΜΣΤ) Φυλακωπή Μήλου. Οικία Μονολιθικού Στύ
λου 189 *. Εις γειτονικήν κατοικίαν δευτέρα κρύπτη είχε μονολιθικόν στύ
λον κατά τό κέντρον σχεδόν τού τετραγωνικού δωματίου. Είς τό αμέ
σως προς δυσμάς υπηρετικόν διαμέρισμα άνευρέθη βάσις κίονος, πε- 
σούσα προφανώς εκ τού άνω δωματίου. ’Ίσως έξ αυτού προήρχοντο 
πέντε ιδιόρρυθμα μετά ποδός σκεύη, πιθανώς τής κατηγορίας τών θυ- 
μιατηρίων 19ι). Τά σκεύη ταΰτα είναι τελετουργικά. ’Αγγεία περιέχοντα 
ερυθρόν χρώμα άνευρέθησαν επί τού δαπέδου παρά τον στύλον191 *. 
Πλακόστρωτος ΥΜ III αποθέτης άνευρέθη υψηλότερου, καί κάτω τού
του άνεφάνη πλάξ ετέρου παλαιοτέρου. ’Ίσως εις τούτον ανήκε χαλ- 
κούν δίωτον άγγειον. 'Ωραία τοιχογραφία μέ σπείρας, ρόδακας και 
θυσάνους άνευρέθη είς τό άμέσως πρός νότον γειτονικόν δωμάτιον 193 194. 
Ή ύπόθεσις δτι καί είς τάς δύο περιπτώσεις τού συνοικισμού Φυλα- 
κωπής πρόκειται περί ιερών δωματίων μετά κρυπτών εγένετο δεκτή 
υπό Ίων κυριωτέρων επιστημόνων τών άσχοληθέντων μέ τήν μινωικήν 
θρησκείαν 193.

Ό ως άνω κατάλογος τών Κρυπτών δεν εξαντλεί πάντα τά γνω
στά παραδείγματα. 'Υπάρχουν και περιπτώσεις κρυπτών είς τάς οποίας 
δεν υπάρχουν ενδείξεις ίεράς αυτών χρησι μοποιήσεως καί δέον νά θε- 
ωρηθή ώς βέβαιον δτι τά δωμάτια μέ τούς τετραγώνους στύλους δεν 
έχρησιμοποιήθησαν πάντοτε διά σκοπούς λατρείας191. Τά άνωτέρω 
δμως παραδείγματα είναι ικανά νά παράσχουν αποδεικτικήν βάσιν εις

1SS) Αυτόθι, σ. 16, είκ. 7.
199) Αυτόθι, σ. 18, είκ. 9, πίν. I (G 3, δωμ. 4).
19°) Αυτόθι, σ. 138, είκ. 110. Άνάλογον έκ Τυλίσου (Hazzidakis, 

Villas Min. πίν. I).
191) Άνάλογον είδομεν είς τό γειτονικόν δωμάτιον τής Κρύπτης τής Οίκίος 

Α Τυλίσου (ΚΕ).
,93) Αυτόθι σ. 78, είκ. 66.
19S) Nilsson3, 243, Hogarth, BSA VI 76, Evans, Tomb of D. 

A. 66, Pillar Cult, σ 13.
194) Π. χ. είς τό ’Ανάκτορου τών Μαλίων υπόστυλοι α’ίθουσαι είναι πλήν 

τής VII, 4 (Ίεροϋ) αί VII, II, IX 1, IX 2, X 2, IV 1, IV 2, μετά κεντρικού 
δέ κίονος ή XXI I (πίν. XXXV τού 2me Rapport). Πολύ άμφίβολον είναι άν 
τό δωμάτιον ιών αρχείων (III, 3) είναι ιερόν ώς κατ’ άρχάς ένομίσθη' βλ. 
BCH 1923, 533 (αλλά Chapouthier, Ecrit. Minoennes de Mallia, 3, 
είκ. 3).
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την ύπόθεσιν χρησιμοποιήσεως σκοτεινών θεμελιακών δωματίων, ως 
επί τό πλεΐστον τετραγωνικών και μέ ιετραγώνους στόλους εις τό μέ
σον, δι’ ωρισμένους σκοπούς της λατρείας.

"Ας συγκεφαλαιώσωμεν νΰν τά στοιχεία τά χαρακτηρίζοντα τάς 
κρύπτας ώς δωμάτια ιερών τελετουργιών 195:

Α) Θέσις τών κρυπτών. Προκύπτει σαφώς δτι αϊ κρύπται 
τών ’Ανακτόρων κατεΐχον κεντρικήν θέσιν εις ομάδα δωματίων άποτε- 
λούντων εν τφ συνόλφ των τό 'Ιερόν. Εις τά τρία ανάκτορα αί κρυ
πτοί τοΰ κυρίως 'Ιερού (A, ΚΔ καί ΚΗ) ευρίσκονται ακριβούς εις τό 
μέσον τής Δυτικής Πτέρυγος. 'Υπάρχουν δμως εντός τών ανακτόρων 
καί άλλαι κρυπται, συνδεόμενοι μέ τάς εισόδους (εις τό Άνάκτορον 
τής Κνωσού μέ την Βορείαν (Δ), Βορειοδυτικήν (Β) καί τά Προπύ
λαια (Γ) εις την Φαιστόν ΐσως μέ τήν Βορείαν (ΚΘ)). Εις τό Μικρόν 
Άνάκτορον Κνωσού άμφότεραι (Ε καί ΣΤ) ευρίσκονται εις τήν νο- 
τίαν πτέρυγα. Εις τά λοιπά μέγαρα καί τάς οικίας ευρίσκονται εις τό 
ισόγειον ή υπόγειον τής οικίας, άλλ’ ή θέσις των εντός αυτής δέν είναι 
πάντοτε ή αυτή. Πολλάκις είναι φανερόν δτι έπεζητεΐτο ή άπομόνωσις 
τής κρύπτης196 197. "Οτι ύπήρχεν άρχήβεν ή πρόθεσις νά συνδεθούν μέ 
τήν γήν είναι φανερόν' πολλαί έξεσκάφησαν εντός τής γής, ενίοτε μά
λιστα μετά πολλοΰ κόπου εντός τοΰ βράχου 19?, δστις ακολούθως ενε- 
δύθη διά τοίχοον ούχί σπανίως έκ πελεκητών λίθων. ’Άλλοτε ή κάθο^ 
δυς είς αύτάς (όπως εις τήν περίπτωσιν τών Κρυπτών τοΰ Κεντρικού 
'Ιερού (Α) καί τής Β. Νησίδος (Β) ’Ανακτόρου Κνωσού) έγίνετο 
δι’ ολίγων βαθμιδών. Είς πολλάς δέ περιπτώσεις αύται είναι θεμέλια 
διαμερίσματα τών οικοδομών είς τά όποια ή κάθοδος γίνεται προφα
νώς διά καταπακτών 198.

Β) Μορφή τών κρυπτών. Σχεδόν κατά κανόνα τό δωμάτιον 
- κρύπτη ή είναι τετραγωνικόν τό σχήμα μετά ενός στύλου είς τό κέν- 
τρον ή ορθογώνιον έπίμηκες, είς περίπτωσιν καθ’ ήν οί στύλοι είναι 
περισσότεροι τού ενός 199. ’Ολίγα παραδείγματα υπάρχουν κρυπτών ε-

*96) Παραπομπαί είς τάς δημοσιεύσεις βλέπε είς τόν Κατάλογον τών Κρυ
πτών οπού παραπέμπουν τά παρατιθέμενα αριθμητικά γράμματα.

196) Βλ. τήν Κρύπτην Οικίας Γ Τυλίσσου (ΚΣΤ) δπου ή θύρα έτοποθετή- 
θη υπό τήν sottoscala και δι’ σύτης ή είσοδος έγίνετο μέσω εσωτερικού δια
δρόμου.

197) Κρυπται Γ, Δ, Ε, Η, IB, ΙΖ, ΚΒ, Λ καί ΛΒ, ϊνα παραλείψω τάς υπο
γείους κρύπτας τών τάφων.

1,β) Κρυπται Γ, Η, ΙΕ, Μ καί ίσως ΙΔ, ΙΖ, ΛΒ, ΜΓ.
1,9J Τετράγωνοι αί A, Β, Γ, ΣΤ (ή μία), Ζ, Θ (δυο), ΙΑ, ΙΓ, ΙΕ, ΙΣΤ,
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πιμήκων μετά ενός στόλου, άλλα και εκεί υπάρχει ή τάσις νά τετρα- 
γωνισθή τό δωμάτιον 20°. 'Ο τετράγωνος στΰλος εις τό μέσον είναι κύ
ριον γνώρισμα' σπανιώτερον οί στύλοι είναι παραλληλεπίπεδοι τήν 
μορφήν * 201 202 * *' πάντοτε είναι ίσοπλατεΐς και1)’ δλον το μήκος των. Εύρί- 
σκονται σχεδόν πάντοτε κατά τον άξονα τοΰ δωματίου και εις τό κέν- 
τρον εφ” δσον είναι εις, εις ΐσας δέ σχεδόν αποστάσεις δίαν είναι πε
ρισσότεροι. 'Υπάρχουν παραδείγματα τινα κατά τά όποια ό στύλος ή 
οι στύλοι δεν είναι εις τό μέσον, υπάρχει δμως πάντοτε άποχρών λό
γος τής παρεκκλίσεως ταύτης 20\ Τινές ήθέλησαν νά υποστηρίξουν ότι 
ό στύλος ήσκει απλώς λειτουργίαν στηρίξεως 208. Τούτο δεν είναι αλη
θές, διότι σχεδόν κατά κανόνα τά δωμάτια των κρυπτών είναι πολύ 
μικρά και πολλά γειτονικά ταιν είναι πολύ μεγαλύτερα χωρίς νά έχουν 
ενδιάμεσα στηρίγματα' εις τάς περιπτώσεις μάλιστα κατά τάς όποιας 
ό στΰλος εύρίσκεται πολύ πλησίον τού τοίχου είναι φανερόν δτι ό στύ
λος δεν ήσκει λειτουργίαν στηρίξεως 2°4. Βεβαίως οί στύλοι εις τάς πε- 
ρισσοτέρας τών περιπτώσεων έστήριξαν άνω κίονας (τών οποίων πολ- 
λάκις άνευρέθησαν αί βάσεις) 205 *' διερωτάται δμως τις διατι ούτοι δεν 
έστηρίχθησιτν εις τούς θεμελιακούς τοίχους, τών όποίαιν οί περισσό
τεροι είναι λίαν ισχυροί. Ή υπαρξις στύλων εις πολύ μικρά δωμάτια 
φαίνεται μάλλον περίεργος αν λάβη τις ύπ’ ό'ψει δτι αί ύπεράνω τού 
των διασταυρούμενοι δοκοί ήσαν παχύτατοι καί έκ λίαν στερεού ξύ
λου, ως απέδειξαν αί περιπτώσεις δύο κρυπτών τής Βασιλικής Έπαύ- 
λεως (I) καί τού Νοτίου Βασιλικού Τάφου (ΙΗ) Κνωσού), δπου Ισώ- 
θησαν εις τούς πλευρικούς τοίχους αί φωλεαί στερεώσεώς των’ επομέ
νως ήτο περιττή ή πρόσθετος στήριξις. Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει 
δτι ή μορφή τής κρύπτης μετά στύλων έδημιουργήθη απλώς διά θρη
σκευτικούς λόγους, αλλ’ δτι άπαξ καθιερώθη δΤ ώρισμένα ιερά ή μορ
φή τής ύποστύλου αιθούσης, έχρησιμοποιεΐτο ακόμη καί εις περιπτώ
σεις καθ’ άς ό στύλος ήτο περιττός. Έξ άλλου φαίνεται δτι υπάρχουν

464

ΙΖ (ή μία), ΙΘ (δύο), Κ, ΚΑ (ή μία), ΚΕ, ΚΣΤ, ΚΖ (ή μία) καί ΚΘ. ’Ορθο
γώνιοι αί Δ, Ε, Η, I, ΙΒ, ΙΔ, ΙΖ (δύο), ΚΑ (ή μία), ΚΒ, ΚΔ, ΚΖ (ή μία), ΚΗ, 
ΛΖ καί ΛΘ.

20°) Πρβλ. τήν κρύπτην Φυλακωπής ΜΕ δπου εΤς τοίχος μετετοπίσθη πέ
ραν τοΰ τοίχου τής λοιπής οικίας ΐνα τετραγωνισθή τό δωμάτιον.

201) Βλ. κρύπτας Φαιστού ΚΗ καί Ψείρας ΛΖ.
202) Βλ. κρύπτας ΛΘ, MB καί ΜΕ.
208) Nilsson 2 245 καί Banti, Festos II, 513.
201) Ουτω εις τήν κρύπτην MB Ζάκρου.
2"5) Βάσεις έπεσαν έκ τών άνω εις τάς κρύπτας Α, Ε, ΙΑ, ΙΓ, ΙΕ, ΛΘ

καί ΜΣΤ.
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παραδείγματα ιερών κρυπτών δίνευ στΰλου εις τό μέσον 20β. Εις τάς 
περιπτώσεις ταΰτας δεν είναι εύκολον να διακριβωθή αν τον λί
θινου στΰλον ύπεκατέστησε ξύλινος. ’Αξιοσημείωτος είναι ή έμμονή 
εις την χρησιμοποίησιν λίθινου στΰλου, ενώ ήτο πρόχειρος ή στήριξις 
διά πεσσών εκ ξΰλου (άπασαι αί παραστάδες, ακόμη και λίαν εύμεγέ- 
θεις, είναι ξΰλιναι, κατά κανόνα δέ οί κίονες). "Οτι εις πολλάς περι
πτώσεις έχρησιμοποιήθησαν και μονολιθικοί στύλοι * 207 δέον νά ση- 
μειωθή δλως ιδιαιτέρως, διότι τοΰτο προϋποθέτει τεράστιον κόπον καί 
δαπάνην.

Σχεδόν πάντα τά δωμάτια τών κρυπτών έχουν γίνει μέ μεγίστην 
επιμέλειαν, ή οποία δεν θά έδικαιολογεΐτο εις την περίπτωσιν χρησι- 
μοποιήσεώς των ως απλών αποθηκών 2“8, ήτις καί δι’ άλλους λόγους, 
ως θά ίδωμεν, αποκλείεται. Εις τάς πιρισσοιέρας τών περιπτώσεων 
υπάρχει πλακόστρωτον εξ ωραίων μεγάλων ορθογωνίων πλακών οι 
τοίχοι είναι έπενδεδυμένοι μέ μεγάλας γυψολιθικάς πλάκας. Είναι τε
λείως άπίθανον ότι τοιαΰται λαμπραί επενδύσεις, αΐτινες άπήτουν πο
λύ μεγάλην δαπάνην καί κόπον, έγένοντο δι’ άπλάς άποθήκας ή δι’ ό- 
λως δευτερεΰοντα δωμάτια. Είναι αξία σημειώσεως ή περίπτωσις καθ’ 
ήν μόνον τό ήμισυ τής κρυπτής είναι πλακόστρωτον, τοϋ υπολοίπου 
δαπέδου ό'ντος υψωμένου κατά μίαν βαθμίδα καί έστρωμένου διά κο
νιάματος (ΚΣΤ, Κρυπτή Οικίας Γ Τυλίσου) 209 *. Πολύ ενδιαφέρουσα 
είναι ή περίπτωσις τής κρύπτης, ΜΑ Παλαικάστρου, τής οποίας τό 
δάπεδον παρουσιάζει διά κονιάματος μέγα σχήμα ελληνικού σταυ
ρού.

Αυτό τό όποιον φέρει περισσότερον προς τήν ύπόθεσιν Κρυπτών 
'Ιερών είναι ώρισμένη εντός αυτών διάταξις, ήτις φαίνεται ότι συν
δέεται μέ τήν τελετουργίαν τών σπονδών : ’Όχι όλίγαι τών κρυπτών 
εμφανίζουν ευρύ τετράγωνον βάθυσμα τού δαπέδου περί τον στΰλον,

20β) Κρύπται ΙΕ, ΙΣΤ (ή μία), Κ, ΚΑ, ΚΖ (ή μία), ΛΣΤ, ΜΑ (δύο) καί 
αί μετά τεμένους ΙΣΤ (ή μία), ΚΒ καί ΚΓ.

207) Τών κρυπτών Δ, Η, ΜΣΤ, ίσως καί άλλων.
joe) 'jj Banti, Culti 19, φέρει τό επιχείρημα, προ^ειμένου περί τής κρύ

πτης 'Ανίας Τριάδος ΛΑ, ότι πολλαί άποθήκαι έχουν έπένδυσιν γυψολίθων 
εις τήν "Επαυλιν όμως, καί)’ όσον γνωρίζω, τοΰτο συμβαίνει μόνον εις συνεχό
μενός μέ τό ιερόν άποθήκας καί τό διακονικόν. Γεγονός είναι ότι εις τάς άπο
θήκας τών περισσοτέρων οικιών, ακόμη καί τών ανακτόρων, δέν χρησιμοποιεί
ται ό πολυδάπανος γυψόλιθος. Άντιθέτως εις τάς κρύπτης είναι σχεδόν ό κα
νών.

3°») ’Ανάλογος ίίψωσις (πάλιν άνευ οΰδενύς πρακτικού λόγου) εις τήν Κρύ
πτην Πρασάς ΚΒ.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 30

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:07 EEST - 18.237.180.167



4CG Ν. Πλάτωνος

τό όποιον αφήνει κύκλφ σειράν πλακών ύπερέχουσαν ολίγον 21u' τά βαθύ- 
σματα ταύτα, είδος impluvium, προωρίζοντο προφανώς διά περισυλ
λογήν υγρών, τά όποια όμως δεν αποχετεύονται, ως εις τάς περιπτώ 
σεις τών πραγματικών impluvium211, άλλα συγκεντροΰνται περί τον 
τετραγωνικόν στύλον τού μέσου, περί τον όποιον υπάρχει ό'χι σπα- 
νίως αΰλαξ. 'Η ύπόθεσις αύτη επιβεβαιούται μέ τά παραδείγματα ένθα 
εκατέρωθεν τών στύλων (και μεταξύ αυτών, αν είναι περισσότεροι) υπάρ
χουν ειδικαί δεξαμεναι - λεκάναι, χρησιμεύουσαι επίσης διά την περι
συλλογήν υγρών. Εις τήν περίπτωσιν τών κρυπτών τού Κεντρικού 'Ιε
ρού Κνωσού (Α) ή μία κρύπτη έχει βάθυσμα και ή άλλη λεκάνας' εις 
τήν κρύπτην τής Βασιλικής Έπαύλεως (Ζ) αί λεκάναι είναι εντός τού 
βαθύσματος και φέρουν άναθύρωσιν διά κάλυμμα' αί λεκάναι τών κρυ
πτών τού Μικρού ’Ανακτόρου (Ε) έχουν μικροιέραν τετράγωνον κοι
λότητα εις τό κέντρον των, ένθυμίζουσαι ουτω μικράς τραπέζας προ
σφορών 212. Πρέπει να άποκλεισθή απολύτως ή περίπτωσις περισυλλο
γής υγρών χυνομένων έκ πίθων, αφού σπανιώτατα ανευρίσκονται πί
θοι εντός τών κρυπτών213 και αφού οί συλλεκτήρες τών αποθηκών 
είναι διαφορετικού σχήματος214. Χαρακτηριστικόν είναι ότι εντός αιρι- 
σμένων κρυπτών άνευρέθησαν φορητά! στρογγύλαι λεκάναι, ανάλογοι 
τής λεκάνης καθαρμού τού προ θαλάμου τού τελετουργικού δωμα
τίου τού Θρόνου Κνωσού 215 216. Διά τάς δύο κρύπτας τού Κεντρικού Ιε
ρού Κνωσού θά ήτο λογική ερμηνεία ότι εις τήν μίαν (μετά δεξαμε
νών) έγίνετο προσφορά αιματηρών σπονδών, είς δέ τήν άλλην άναι-

2Ι°) Κρύπται Α, Ζ, ΙΘ, Κ, ΚΑ, ΚΕ (άρχικώς), ΛΑ. Τετράγωνος στρώσις 
έν τφ μέσφ άνευ βαθύσματος Ι2Τ, ΜΑ (μονολιθος πλάξ). Ελλείπουν λεπτομέ- 
ρειαι διά τό δάπεδον είς τάς δημοσιεύσεις τών πλείστων κρυπτών.

2") Τοιαϋτα, μέ τό χαρακτηριστικόν βάθυσμα είς τό μέσον, βλ. είς οικίας 
τοΰ Παλαικάστρου (δ 19, δ 23, β 6, είς σχέδ. πίν. VI, BSA IX). Ή έμφά- 
νισις τού impluvium είς μινωικά οικήματα έπιβεβαιοΐ τό δτι ή διάταξις είχε 
σκοπόν τήν περισυλλογήν υγρών.

212) Βλ. σημ. 38
218) Λείψανα πίθων είς τήν Κρύπτην Α Κνωσού' οί τρίωτοι αμφορείς καί 

στάμνοι τής Κρύπτης ΚΕ δέν είναι πίθοι. Πίθος, αλλά καθαρώς τελετουργι
κός, ώς δεικνύεται έκ τής διακοσμήσεως, άνευρέθη είς τήν Κρύπτην Λ ΣΤ Ψεί 
ρας (βλ. κατάλογον). Οί πίθοι τής κρύπτης ΚΑ Βαθυπέτρου είναι τής δευτέρας 
χρήσεως τοΰ δωματίου ώς αποθήκης. Δέν γνωρίζω άλλα παραδείγματα άνευ- 
ρέσεως πίθων εντός τών κρυπτών.

214) Συλλεκτήρα Φαιστού βλ. Festos II, 92 είκ. 46, Μαλίων, Mallia
I, 47, πίν. XXIII.

216) Βλ. τάς δύο λεκάνας τής κρύπτης Β. Διά τάς έπικοινωνούσας δεξαμε- 
νάς τής Κρύπτης MB βλ. κατάλογον.
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μάκτων (σπονδών υγρών) χυνομένων εις τδ βάθυσμα τοϋ δαπέδου2"5.
Ή ΰπαρξις θρανίων εις τινας τών κρυπτών, ενώ αποκλείει την εκ

δοχήν αποθηκών, συνηγορεί εϊς την άποψιν τής ίερας των χρήσεως21’. 
Δύο τών κρυπτών (Οικίας Γ Τυλίσου καί Οικίας Β Γυψάδων) αντί 
θρανίου εΐχον, φαίνεται, θρόνον 2!S.

Αί κρύπται κατά κανόνα είναι τελείως σκοτεινοί' ούδαμοϋ εβεβαι- 
ώθη ΰπαρξις παραθύρων, άντιθέτως πολλά παραδείγματα υπάρχουν 
τών λύχνων οί όποιοι τάς έφώτιζον. Μεταξύ τούτων τινές είναι πράγ
ματι μνημειώδεις την εμφάνισιν κα'ι ασφαλώς οί ωραιότεροι τών μι- 
νωικών λύχνων (ό λύχνος τοΰ λωτοϋ εις τήν Κρύπτην τής Βόρειας Νη- 
σίδος ’Ανακτόρου Κνωσού (Β) καί ό λύχνος μέ τά σπειροειδώς έλισ- 
σόμενα κισσόφυλλα τής Κρύπτης τής ΝΑ Οικίας Κνωσού (Θ)). Θά ήτο 
άτοπον νά δεχθή τις ότι άποθήκαι ή ασήμαντα διαμερίσματα εφωτί- 
ζοντο μέ τοιούτους λύχνους.

Πιστεύω ότι ό Έβανς όρθώς έθεσε τό κέντρον τοΰ βάρους εις τά 
επί τών τετραγώνων στύλων καί ενίοτε επί τών τοίχων τών κρυπτών 
χαρακτά σύμβολα 219. Νά χαραχθή 29 φοράς τό ιερόν σύμβολον τοϋ δι
πλού πελέκεως επί τών τεσσάρων πλευρών τοϋ ανατολικού καί τών 
τριών πλήν τής δυτικής (διατί όχι καί επί ταύτης ;) τών στύλων τής Κρύ
πτης τοϋ Κεντρικού 'Ιερού Κνωσού δεν είναι δυνατόν νά άποδοθή εις 
άλλον λόγον είμή εϊς τό γεγονός ότι οί στύλοι έθεωροΰντο ιεροί' τό γε
γονός τούτο έχει επί τοσοϋτον μεγαλυτέραν σημασίαν καθ’ όσον επανα
λαμβάνεται εϊς πολλάς άλλας κρύπτας. όπου ό διπλούς πέλεκυς εμφανί
ζεται μετ’άλλων συμβόλων επίσης, ως φαίνεται, ίερών. Ταΰτα είναι ή 
τρίαινα, ό άστήρ, ό κεραυνός καί ό στάχυς 22°. "Οτι τά σύμβολα ταϋτα 
υπάρχουν καί εις άλλα τμήματα τού ανακτόρου δεν άποδεικνύει^ότι ή * *

21β) Βλ. τήν διπλήν προσφοράν αιματηρός καί αναίμακτου θυσίας επί τής 
μιας πλευράς τής Σαρκοφάγου Άγ. Τριάδος.

2Π) Εις κρύπτας A, Ε, ΙΓ, ΙΖ, ΙΗ, ίσως Κ καί ΛΑ. Εις τήν ΙΖ ή Κρύπτη 
ενθυμίζει τά μετά θρανίων 'Ιερά, περί ά>ν κατωτέρω. Ίσως καί εις τήν ταφι- 
κήν κρύπτην Η τό θρανίον προωρίζετο διά τήν άπόθεσιν ίερών αντικειμένων. 
Εις τά λοιπά παραδείγματα τά θρανία, ώς φαίνεται, ήσαν ΐνα κάθηνται οί τελε- 
τουργοΰντες.

*is) Δέν εΰρον πιθανωτέραν ερμηνείαν τών παρά τόν στύλον παραστάδων 
μετά πλακάς εις τάς κρύπτας ΙΖ καί ΚΣΤ' θύραι αποκλείονται' ή ΰπαρξις θρό
νων παρά τούς στύλους ενισχύει τήν άποψιν τής ίερας τελετουργίας.

2Ι9) Έπί τοϋ σημείου τούτου επιμένουν καί οί R. Vail ο is REA 32 
(1930), σ. 47 κέξ. καί ό Picard, έ. ά., 195 - 196

22°) Διπλούς πέλεκυς Θ, τρίαινα καί άστήρ Δ, ίσως πέλεκυς μέ στειλεόν 
μακράν ΙΗ, πέλεκυς, άστήρ καί τρίαινα ΚΔ, κεραυνός ΚΗ, στάχυς Λ. Διπλοί 
πελέκεις έπί τοίχων κρύπτης ΙΘ.
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χάραξίς των δεν άπέβλεπεν εις τό νά χαρακτηρίση ιερούς τούς στύλους 
καί τάς κρύπτας. Οί διπλοί πελέκεις εχαράχθησαν επί των τοίχων τών 
αποθηκών τού 'Ιερού τών ’Ανακτόρων Κνωσού καί Μαλίων221, καί η 
τρίαινα, ως σύμβολον ίσως τής θεότητος τής θαλάσσης, εις την Βορείαν 
εκ θαλάσσης είσοδον καί την παρ’ αυτήν κρύπτην 222. Ό άστήρ καί ό 
κεραυνός δεν αποκλείεται νά αποτελούν σύμβολα τής ουρανίας θεότη
τος καί δ στάχυς νά συμβολίζη την τροφοδότειραν θεότητα Γήν 223. 
Είναι βέβαιον δτι πολλοί τών στύλων δεν έκαλύπτοντο με επίχρισμα" 
εις τάς περισσοτέρας όμως τών περιπτώσεων υπήρχε κονίαμα καί επί 
τούτου είναι πολύ πιθανόν δτι άπεδόθησαν άλλα σύμβολα 224 *. Εις τον 
τάφον τών Διπλών Πελέκεων τής Κνωσού (ΙΗ) ήρμηνεύσαμεν τό κά
θετον λάξευμα επί τού στύλου ως στειλεόν διπλού πελέκεως.

Δεν μού φαίνεται άνευ σημασίας δτι διεπιστώθη εις ώρισμένας πε
ριπτώσεις ή χρώσις τών κρυπτών δι’ ερυθρού ή κυανού χρώματος 226. 
"Οτι τά χρώματα ταύτα έχρησιμοποιοΰντο επί τούτο, ϊνα προσδώσουν 
είς τό δωμάτιον τελετουργικήν έμφάνισιν, μοί φαίνεται λίαν πιθανόν, 
αν ληφθούν ύπ’ ό'ψει τά παραδείγματα τής τελετουργικής αιθούσης 
τού Θρόνου καί τού άνω τής κρύπτης τού Βασιλικού Τάφου 'Ιερού22®. 
Σχετικώς μέ τό κυανούν χρώμα δέον νά σημειωθή ή χρησιμοποίησίς 
του διά τήν οροφήν τής Νεκρικής Κρύπτης τού Νοτίου Βασιλικού Τά.

22*) Διά τήν διασποράν τών διπλών πελέκεων εις τάς άποθήκας βλ. Ρ. Μ. 
IV, 632, είκ. 621 (Κνωσού), Chapouthier, Ecrit. Minoennes, 77 (Μπί
λιων). *0 Chapouthier ένώ αναγνωρίζει τήν καθιέρωσιν τών στύλων ιής κρύ
πτης διά τών συμβόλων, άρνεϊται τήν συμβολικήν σημασίαν των διά τήν ΒΔ πε
ριοχήν τών αποθηκών, δπου μόνον υπάρχουν. Δέν είναι όμως άσφακώς συμπτω- 
ματικόν δτι καί είς τάς δύο περιπτόισεις αί μετά συμβόλων άποθήκαι συνδέονται 
αμέσως μετά τών δωματίων τών Κρυπτών κσί δτι σειρά πυραμιδικών βάσεων 
διπλών πελέκεων άνευρέθη είς τον διάδρομον τών αποθηκών Κνωσού, δπου τά 
χαρακτά σύμβολα

222) Πιθανώς ή τρίαινα είναι σύμβολον «έλελίχθονος» θεότητος, δπως κα
τόπιν τού Ποσειδώνος.

23S) 'PI συμβολκή σημασία τών χαρακτών σημείων τών στύλων καί τών 
άποθηκών τού Ιερού δέν είναι απαραίτητον νά έπεκταθή είς δλα τά τεκτονικά 
σημεία τών μινωικών οικημάτων.

2>1) Ρ. Μ IV, 973.
2£6) Ερυθρόν κρυπτών ΙΘ, ΙΔ (διεπιστώθη διά τούς τοίχους), ΜΕ, κυα- 

νοΰν MB’ ιό χρώμα τού κονιάματος τού στύλου είς τήν κρύπτην ΚΕ δέν άνα- 
φέρεται. Πολύ πιθανώς καί άλλοι στύλοι ήσαν έπίχριστοι. "Ισως δι’ επισκευήν 
τών κονιαμάτων προωρίζοντο τά μετά χρώματος δοχεία τών κρυπτών ΚΕ καί 
Μ ΣΤ.

22β) Ρ. Μ. IV, II (Frontispiece) καί αυτόθι, 967.
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φου 221 και διά πλεΐστα δσα τελετουργικά αγγεία (μάλιστα θυμιατήρια) 
χρησιμοποιούμενα εις την νεκρικήν λατρείαν* 228. Τό κυανοΰν φέρετρον 
εντός τάφου τής Νεκροπόλεως Κατσαμπά 229 αποτελεί έπιβεβαίωσιν 
τής ύιοθέσεως. Θά ήτο δυνατόν νά άνευρη τις πολλά ανάλογα εις τούς 
κύκλους των ’Ανατολικών Πολιτισμών.

’Ακόμη περισσότερον ενδεικτικόν τής χρησιμοποιήσεως τών κρυ
πτών ώς ιερών είναι δτι εις ώρισμένας περιπτώσεις διαχωρίζεται διά 
διατοιχίσματος στενός χώρος, σχηματίζων ούτω είδος τεμένους ή άδυ
του. Ουτω εις την κεντρικήν κρύπτην τοΰ 'Ανακτόρου Φαιστού (ΚΗ) 
σχηματίζεται εντός τού μεγαλύτερου άλλο μικρότερον διαμέρισμα- εις 
τήν κρύπτην τής Οικίας Γ Τυλίσου (ΚΣΓ) τούτο άπομονούται έτι μάλ
λον μεταμορφούμενον εις ιδιαίτερον διαμέρισμα καί υπό μορφήν τού 
γνωστού παλαιοτάτου συστήματος «but and ben». Εις τάς κρύπτας 
τού θολωτού τάφου παρά τό Άπεσωκάρι (ΛΑ) καί τής Οικίας Α Ζά- 
κρου (MB) ό διαχωρισμός γίνεται διά τοίχου μή συνδεομένου προς 
τούς τοίχους τής κρύπτης. Τεμένη όμως απαντούν καί εις κρύπτας άνευ 
κίονος καί αί όποΐαι άκριβώς χαρακτηρίζονται διά τής διατάξεως ταύ- 
της, δπως συμβαίνει μέ τάς κρύπτας εις Νίρου Χάνι (ΚΓ), Πρασάν 
(ΚΒ), Οικίαν Τοιχογραφιών Κνωσού (ΙΣΤ) 23°. Εις τι άκριβώς εχρη- 
σιμοποιούντο τά στενά ταύτα διαμερίσματα δεν είναι εύκολον νά εξα· 
κριβωθή. Καίτοι αυτό καθ’ εαυτό δεν δύναται ίσως νά θεωρηθή ως 
έχον ιδιαιτέραν σημασίαν, είναι σκόπιμον νά σημειωθή ενταύθα δτι ή 
κρύπτη τής ΝΑ Οικίας τοΰ ’Ανακτόρου τής Κνωσού (Θ) έχει κόγχην 
εις τον ενα τοίχον καί δτι ό στύλος της συνδέεται μέ τον άπέναντι τοί
χον μέ χαμηλόν πόδιον.

Γ) Σχέσις τών κρυπτών μέ άλλα διαμερίσματα τού 
Τ ε ρ ο ύ. Εις τά ’Ανάκτορα, τάς Έπαύλεις καί τάς μεγαλυτέρας Οικίας 
αί κρύπται εύρίσκονται σχεδόν κατά κανόνα εις συνάρτησιν μέ άλλα 
διαμερίσματα, τά όποια αποτελούν μέρος τού 'Ιερού231. Συνδέονται

2”) Ρ. Μ. IV, 971.
228) Διά τήν χρώουν τελετουργικών σκευών νεκρικής χρήσεως βλ. Evans, 

Tomb of D.A. 5ί9, Ρ. Μ. IV, 101Ρ ολόκληρος σειρά κυανών 9-υμι.ατηρίων 
προήλθεν άπό είσέτι άδημοσίευτον τάφον τής νεκροπόλεως Κατσαμπά (ΥΜ II 
χρόνων).

229) <Κρητικά Χρονικά», Ζ, 486.
2S0) Τοιοΰτον τέμενος υπάρχει καί εις τό ώς Ιερόν θεωρηΟέν δωμάτιον τοΰ 

Ανακτόρου ιών Μαλίων XVI, I (τοΰ σχεδ. Et. Cret. IV" βλ. Nilsson2, 107 
είκ. 29), τό όποιον μάλλον δέον νά συγκαταλεγή μεταξύ τών μετά θρανίου 
Ιερών.

231) Ώς όρδ·ώς άνεγνώρισεν ό Έβανς' βλ. ΐδίςι Ρ. Μ. II, 796 κέξ.
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οΰτω α) μετά των άνω 'Ιερών — περί τούτων αμέσως κατωτέρω—, κα
τά κανόνα δωιιατίων μετά κιόνων, μέ τά όποια εύρίσκονται συνήθως 
εις έπικοινωνίαν διά παρακείμενης κλίμακος, σπανιώτερον δέ διά κα
ταπακτών 282' β) μετά δωματίων διακονικού (sacristie), τά όποια ενίο
τε διακρίνονται από σειράς λεκανών, χαμηλοί ποδίου, βάσεων αγγείων 
έν σειρρ κατά μήκος τοϋ τοίχου κλπ.23s' δτι πολλάκις εντός αυτών εύ- 
ρίσκονται τελετουργικά σκεύη άποδεικνύει δτι έχρησίμευον εις εξυπη
ρέτησήν της πλησίον κρύπης' γ) μετά θησαυροφυλακείων, πολλάκις μέ 
ιδιαίτερα κτιστά κιβώτια διαφυλάξεως τών πολυτίμων αντικειμένων 
υπό τό δάπεδον' τά μάλλον γνωστά είναι τά Θησαυροφυλάκεια τοϋ 
Κεντρικοί 'Ιεροί τών 'Ανακτόρων Κνωσού (A) (Temple Reposito
ries και Δωμάτιον τών Λίθινων ’Αγγείων)' τά εντός αυτών άνευρε- 
θέντα ομιλούν εύγλώττως περί τοΰ χαρακτήρος των ώς '«θησαυρών» του 
‘Ιεροί. Γειτονικά τινα δωμάτια κρυπτών, οσάκις δεν είναι διαμερίσματα 
τοΰ διακονικοί, είναι δυνατόν νά Ιρμηνευθοΰν ώς θησαυροφυλάκεια 
κατ’ αναλογίαν άλλων, παρά τό γεγονός δτι λόγιρ της συλήσεώς των 
άνευρέθησαν κενά' εις άλλα δμως άνευρέθησαν κατά χώραν θησαυροί 
(πρβλ. τούς θησαυρούς τοΰ άνω Θησαυροφυλακείου τής ΝΔ Κρύπτης 
εις τό Μικρόν Άνάκτορον τής Κνωσού, τών δύο κρυπτών τής Νοτίας 
Οικίας Κνωσού (ΙΓ), τών κρυπτών τής ΒΔ Οικίας (ΙΕ), χαρακτηρι- 
σθείσης ολοκλήρου ώς Θησαυροφυλακείοο, τής κρύπτης τής Οικίας Β 
Τυλίσου (ΚΕ), τής Β κρύπτης τοΰ ’Ανακτόρου Φαιστού (ΚΘ), τής κρύ
πτης Έπαύλεως 'Αγίας Τριάδος (ΛΑ), τής κρύπτης Οικίας παρά τούς 
Θόλους 'Αγίας Τριάδος (ΛΒ), τής κρύπτης τοΰ Οΐκοδ. τετραγώνου χ 
Παλαικάστρου (ΜΑ) καί τής Οικίας Α Ζάκρου (MB). Πιστεύω δτι 
είναι παράλογον νά άποδοθή εις καθαράν σύμπτωσιν ή άνεύρεσις τό
σων θησαυρών, τών οποίων μέγα μέρος τών αντικειμένων ήτο άνευ αμ
φιβολίας τελετουργικής χρήσεως, εις δωμάτια αμέσως συνδεόμενα μέ 
τάς κρύπτας καί τά άνω τούτων ιερά' δ) μετά αιθουσών τελετουργιών 
(δπως την εξάστυλον αίθουσαν τοϋ Κεντρικοί 'Ιεροί 284 καί την Αί
θουσαν Θρόνου εις τό Άνάκτορον Κνωσού 285, την ύπεράνω τριών θε
μελίων δωματίων τελετουργικήν αίθουσαν εις την νοτιοδυτικήν πτέ- * 233 * 235 *

2Β2) Διά κλιμάκων σύνδεσις είς τάς κρύπτας A, Ε, ΣΤ, Ζ, Θ, IB, Κ, ΚΒ, 
ΚΣΤ, ΛΣΤ, ΜΓ· τάς διά καταπακτών έπικοινωνούσας βλ. εις σημ. 198.

233) Τά μάλλον χαρακτηριστικά παραδείγματα παρά τάς κρύπτας A, Β, Ε, 
ΣΤ, Θ, I, ΙΒ, ΚΔ, ΛΑ, ΛΕ, ΜΕ, ΜΣΤ.

2ί4) Τήν άποκληθεΐσαν ύπό τοϋ Έβανς Sanctuary Hall’ περί ταύτης κυ
ρίως Ρ. Μ. IV, 379 κΐξ., είκ. 316.

235) Ό Έβανς απέδειξε τήν τελετουργικήν ίεράν χρήσίν της (ίδίςι Ρ. Μ.
IV, 901 κέξ.).
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ρυγα του Μικρού ’Ανακτόρου Κνωσοΰ 28β, τάς μετά ιερού Βήματος αί
θουσας τής Βασιλικής Έπαΰλεως καί τής Οικίας τού 'Ιερού Βήματος 
παρά το Άνάκτορον Κνωσού237)· 'Οσάκις υπάρχουν περισσότεροι κρυ
πτοί εύρίσκονται ενίοτε εις σύνδεσιν μεταξύ των (ως εις τό Κεντρικόν 
'Ιερόν τού ’Ανακτόρου Κνωσού (Α), τάς Νοτίας (Ε) καί Νοτιοδυτικήν 
Κρύπτην (ΣΤ) τού Μικρού ’Ανακτόρου, τάς κρύπτας τής Οικίας Β 
Γυψάδων (ΙΖ), τής Οικίας Τοιχογραφιών Κνωσού (ΙΣΤ), τής Έπαύ- 
λεως Βαθυπέτρου (ΚΑ), τού οϊκοδ. τετραγώνου χ Παλαικάστρου 
κλπ. (ΜΑ)). Εις την περίπτωσιν τού Βαθυπέτρου ή μικρά τετράγωνος 
κρύπτη εύρίσκεται ακριβώς όπισθεν μιας εξωτερικής Κόγχης - 'Ιερού 
μετά θρανίου, ίσως ιερού δημοσίου, καί συνδέεται αμέσως διά διαδρό
μου μέ τό Τριμερές 'Ιερόν. 'Ότι αί κρύπται τού Κεντρικού 'Ιερού τού 
’Ανακτόρου Κνωσού εύρίσκονται όπισθεν τής προσόψεως τού Τριμε
ρούς 'Ιερού είναι έμφαντικώς χαρακτηριστικόν 238 * *.

Δ) Τά μετά κιόνων ιερά άνω τών Κρυπτών 839. Είμαι 
απολύτως πεπεισμένος ότι δεν στηρίζεται άποκλειστικώς εις την φαν
τασίαν τού Έβανς ή διαπίστωσις ότι κατά κανόνα άνω τών κρυπτών 
υπάρχουν δωμάτια χρησιμοποιηθέντα ως 'Ιερά. "Οτι οί στύλοι ύπε- 
βάστσζον άνω κίονας άπεδείχθη εις πολλάς περιπτώσεις 24°, αλλά καί 
είναι απολύτως λογικόν νά ύποτεθή' ότι εις τοιαΰτα δωμάτια έδει νά 
άναζητηθή τό εις τοιχογραφικήν παράστασιν τού ’Ανακτόρου Κνωσοΰ 
εμφανιζόμενου Τρικιόνιον 'Ιερόν, μέ τούς διπλούς πελέκεις άνηρτημέ- 
νους εΐς τά κιονόκρανα τών κιόνων καί τά διπλά κέρατα μεταξύ τού
των241, είναι πλέον ή φανερόν’ εξάλλου, ως εΐδομεν, διά την περίπτω- 
σιν τού ’Ανακτόρου τής Κνωσού (Α) είναι σχεδόν αποδεδειγμένη ή 
άνω διάταξις μέ τρεις κίονας καί τρεις στύλους’ τρικιόνια ήσαν καί τά 
'Ιερά τού Μικρού ’Ανακτόρου (Ε) καί τής Νοτίας Οικίας Κνωσοΰ 
(ΙΒ), ίσως δέ καί τό άνω τής κρύπτης τού οϊκοδ. τετρ. δ Παλαικά- 
στρου (ΛΘ). Τό μετά εξ κιόνων παράδειγμα τής παρά την Β. Είσοδον 
τού ’Ανακτόρου Κνωσού Κρύπτης (Δ) εμφανίζει τον διπλασιασμόν τού 
τρικιονίου. 'Ο κανών όμως είναι τά μετά ενός κίονος άνω 'Ιερά.

Τά Μινωικά οικιακά Ιερά

29e) Evans, Totub of D. Α., 7δ κέξ.
aB7) P. Μ. II, 392 καί 397.
aBB) P. Μ. II, 804 είκ. 526 - 527.
a3e) Ή παραπομπή είς τά σχέδια γίνεται μέ τά αριθμητικά γράμματα τού 

καταλόγου, συνοδευόμενα υπό μικρού α.
84°) Βλ. σημ. 205.
241) Ρ. Μ. I, 443, είκ. 319. Ή τοιχογραφία προέρχεται έκ τής 13ης ’Απο

θήκης καί προέρχεται έκ τού άνω Sanctuary Hall.
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Πολλάκις ή τοιχογραφική διακόσμησις εΐναι ενδεικτική τής χρησι- 
μοποιήσεώς των ώς ιερών' τό μάλλον χαρακτηριστικόν παράδειγμα 
είναι τό 'Ιερόν τής Β. Νησίδος (Β) μέ την μικρογραφικήν διακόσμη- 
σιν την παριστώσαν εορτάς περί τό Τριμερές 'Ιερόν καί εντός άλσους 
έλαιών. Ή τοιχογραφία τοϋ Κοσμήματος (Jewel Fresco), κατά τον 
Έβανς παριστώσα ίερογαμίαν, προέρχεται έκ τοΰ άνω τής Κρυπτής A 
'Ιεροΰ. Ό 'Ιερός Κόμβος εις τοιχογραφίαν τοΰ Μεγάρου Νίρου, δεν 
αποκλείεται, ώς εϊδομεν, νά προέρχεται εκ τοϋ άνω τής κρυπτής δωμα
τίου (ΚΓ). Πολλάκις όμως μας διαφεύγει ή θρησκευτική έννοια των 
τοιχογραφικών θεμάτων (ώς εις τα θέματα τοΰ ‘Ιεροΰ Φυλακωπής)242. 
"Αλλοτε τά θέματα φαίνονται απλώς διακοσμητικά 24“. ’Οπωσδήποτε 
γεγονός είναι δτι τά άνω τών κρυπτών δωμάτια διεκοσμοΰντο πολύ 
συχνά τοιχογραφικώς μέ ώραιότατα θέματα, παριστώντα κήπους μέ 
εξωτικά ζώα, άνθη, εορτάς, λαμπρώς ένδεδυμένας γυναίκας (ίσως αυ
τήν τήν θεότητα καί λάτρεις), σκηνάς τής θαλάσσης κλπ. “Οτι έκ τοΰ 
ι υοΰ τής Οικίας Τοιχογραφιών (ΙΣΤ) προέρχονται τοιχυγραφίαι μέ 
μεγαλογράμματον γραφήν δι5 ής αποδίδονται πιθανώς ιεραί ρήσεις, 
αποτελεί μίαν πρόσθετον είσέτι άπόδειξιν τής χρήσεως τών δωματίων 
τούτων ώς ιερών.

Συχνά άνω επαναλαμβάνεται ακριβώς ή κάτω διάταξις μέ αντίστοι
χα ανοίγματα. Ουτω π. χ. συμβαίνει εις τό καλώς διασωζόμενον πα
ράδειγμα τοΰ μετά κίονος ιεροΰ τής Νοτίας Οικίας Κνωσοΰ (ΙΓ), δπου 
τό θρανίον καί ίσως ή βάσις τοΰ διπλού πελέκεως ήσαν εις αντίστοι
χον θέσιν. Τά έκ τών άνω τούτων δωματίων προερχόμενα αντικείμενα 
πολύ συχνά έχουν θρησκευτικήν σημασίαν καί είκονογραφοΰν ακόμη 
καλύτερον τήν ίεράν αυτών λειτουργίαν (ώς λ.χ. ό ιερός κόμβος έκ τοΰ 
άνω τής Κρύπτης Θ 'Ιεροΰ).

Ε) Σχέσις τών κρυπτών μέ ιερούς άποθέτας ή βό
θρους. Σχεδόν τό εν τρίτον τών ώς άνω έν καταλόγφ άναγραφεισών 
κρυπτών 244 έχει σχέσιν μέ ιερούς άποθέτας ή βόθρους, άλλοτε προϋ- 
πάρξαντας τής κρύπτης, άλλοτε δέ συγχρόνως μέ τήν κρύπτην χρησιμο- 
ποιηθέντας. Αναφέρω τον υπό τό κατώφλιον προς τό διακονικόν τής 
κρύπτης τοΰ Κεντρικού 'Ιεροΰ (Α) τοΰ 'Ανακτόρου τής Κνωσοΰ (Vat * 4

242) Δέν είναι δυνατόν όμως νά μή λάβη τις ΰπ’ δψει τόν παραλληλισμόν τών 
Χελιδονόψαρων Φυλακωπής καί τών όμοιων έκ φαγεντιανής τών Temple Re
positories, τών Κυριών τής Φυλακωπής καί τής Θεότητος επί Βοομοϋ έξ Άγιας 
Τριάδος.

ϊ43) Οΰτω είς τάς τοιχογραφίας τών άνω τών Κρυπτών Β, Θ, ΙΣΤ, ΚΒ, 
ΚΓ, Λ, ΜΕ δωματίων.

S4‘) Κρύπται Α, Γ, Η, Θ, ΙΕ, ΙΘ, Κ, ΚΒ (δύο), ΚΓ, ΚΔ, ΚΣΤ, ΜΕ, ΜΣΤ.
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Room) ΜΜ Ια χρόνων και τά Temple Repositories, τον αμέσως έξω 
τής θύρας τοΰ όίνω τής κρυπτής ιερού των Προπυλαίων (Γ) ΥΜ Ια 
χρόνων, τον εντός τής κρυπτής των Μονολιθικών Στόλων Κνωσοΰ (Η) 
ΜΜ Ια χρόνων, τον εις τήν γωνίαν τής κρυπτής τής ΝΑ Οικίας Κνω
σού (Θ) αποθέτην παλαιοανακτορικών χρόνων, γνωστόν και ίσως χρη- 
σιμοποιηθέντα κατά τήν χρήσιν τοΰ δωματίου ως κρύπτης, τον επίσης 
παλαιοανακτορικών χρόνων παρά τάς κρύπτας τής ΒΔ Οικίας (ΙΕ) 
Κνωσού, τόν ΥΜ II χρόνων αποθέτην υπό τό πλακόστρωτον τής νε
κρικής κρύπτης τοΰ Νοτίου Βασιλικού Τάφου (ΙΘ), τό μικρόν γωνια
κόν διά πλακών σχηματιζόμενον περίφραγμα εις τήν κρύπτην τής Έ- 
παύλεως Άμνισοΰ (Κ), τόν βαθύν λιθόκτιστον και μετά καλύμματος 
αποθέτην ΜΜ III χρόνων έν επαφή μετά τής κρύπτης Οικίας Α Πρα- 
σάς (ΚΒ) καί τό μετά σειράς βόθρων γειτονικόν δωμάτιον 24\ τόν υπό 
τό κατώφλιον τής κρύπτης Μεγάρου Νίρου (ΚΓ), παρά τήν έσχάραν, 
αποθέτην μέ τά κωνικά κύπελλα και τά τεμάχια κισήρεως ΥΜ Ια χρό
νων, τόν βόθρον θυσιών εις τό γειτονικόν τής κρύπτης ’Ανακτόρου 
Μαλίων (ΚΔ) δωμάτιον, τόν παλαιοανακτορικών χρόνων αποθέτην 
υπό τό δάπεδον τής κρύπτης τής Οικίας Γ Τυλίσου (ΚΣΤ), τόν τής 
κρύπτης τής Οικίας Τοιχογραφιών εν Φυλακωπή (ΜΕ), σύγχρονον τής 
κρύπτης, και τέλος τούς δύο επαλλήλους υπό μορφήν υπογείων κτιστών 
κιβωτίων άποθέτας τής Οικίας τού Μονολιθικού Στύλου έν Φυλακωπή 
(ΜΣΤ), τού ενός συγχρόνου μέ τήν κρύπτην και τοΰ άλλου YE III.

Θά ήτο παράλογον νά ύποτεθή πάλιν δτι καθαρώς συμπτωματική 
είναι ή έμφάνισις τόσων αποθετών, σχεδόν απάντων ιερού χαρακτήρος, 
πολλών μάλιστα χρησιμοποιηθέντων κατά τήν διάρκειαν τής χρήσεως 
τής κρύπτης διά τελετουργικούς σκοπούς. Ή ύπαρξίς των έπιβεβαιοΐ, 
κατά τήν γνώμην μου, πλήρως τήν ύπόθεσιν τών κρυπτών ως 'Ιερών.

ΣΤ) Λείψανα θυσιών, ιερά σύμβολα, είδωλα και 
τελετουργικά σκεύη και όργανα. Θά ήδύνατό τις εις άκρον 
σκεπτικιστής νά διαμφισβητήση τά συμπεράσματα τά εξαγόμενα έκ τών 
ανωτέρω παρατεθέντων στοιχείων θέσεως, μορφής, σχέσεως τών κρυ
πτών μέ τά περ'ι αυτά και άνω δωμάτια και τούς εντός αύτάίν ή παρ’ 
αύτάς άνακαλυφθέντας άποθέτας. Θά ύπερέβαινεν όμως τό μέτρον, άν 
έπέμενεν εις τήν διαμφισβήτησιν μετά τήν προσεκτικήν έξέτασιν τών 
εντός τών κρυπτών ή παρ’ αύτάς άνευρεθέντων λειψάνων λατρείας ή

Τά Μινωικά οίκιακά ιερά 473

24δ) Βλ. τήν μελέτην τοΰ R. Hutchinson, Bothroi, JHS TV (1935) 
δπου καταλήγει νά θεωρήση τούς βόθρους τοΰ είδους τούτου σιρούς. Τούτο 
διά τούς βόθρους τουλάχιστον τοΰ δωμ. Α τής Οικίας Α Πρασάς είναι άπίθα- 
νον λόγφ τής μικρός χωρητικότητός των.
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αντικειμένων σκευής η διακόσμου 'Ιερού. Λείψανα θυσιών άνευρέθη- 
σαν, ως εΐδομεν : α) υπό τό πλακόστρωτον καί επί παλαιοτέρου πλα- 
κοστρώτου τής κρύπτης τοϋ Κεντρικού 'Ιερού ’Ανακτόρου Κνωσού (Α) 
(τέφρα, οστά ζώων κεκαυμένα, λείψανα μικρών τελετουργικών αγγείων, 
λύχνος), σύγχρονα μέ τό περιεχόμενον τού εις μικράν άπόστασιν απο
θέτου τού Vat Room" β) εις τό κατά την γωνίαν διαχώρισμα τής κρύ
πτης Άμνισού (Κ) (ή έξήγησις εστίας θά ήτο εκεί δυνατή)" γ) εις την 
έκ τούτου αποκληθεΐσαν «έσχάραν» τής κρύπτης τού Μεγάρου Νίρου 
(ΚΓ)" δ) εις την κρύπτην τής Οικίας Α Τυλίσου (ΚΕ) (όπου μεταξύ 
τών άφθονων οστών ζώων ήτο καί δστούν μηρού ταύρου, τού είδους 
bos primigenius)" ε) είς την στενήν κρύπτην τής Οικίας Σκλαβοκάμ
που (ΚΖ) καί είς τό τέμενος τής ύποστύλου αιθούσης, δπου τό στρώ
μα θυσιών ήτο παχύ καί οί κυπελλίσκοι εΐχον άποτεθή εντός τών σχι
σμών τού φυσικού βράχου, ώς έγίνετο είς τά ‘Ιερά Κορυφής.

’Ιδιαιτέρως δέον νά σημειωθή ή μαγική τελετουργία τών ανεστραμ
μένων κυπέλλων μέ λείψανα προσφοράς ύπ’ αυτά (άνευρέθησαν κατά 
χώραν άνω τών 200) τής μιας τών κρυπτών τής Οικίας Β Γυψάδων 
(ΙΖ) καί ή άνάθεσις τών κυπέλλων μέ τάς μαγικάς ρήσεις είς τό άνω 
τής κρύπτης Μονολιθικών Στύλων Κνωσού διαμέρισμα (Η). Έξ άλ
λου ή κατά εκατοντάδας άπόθεσις κωνικών ίδια κυπέλλων είς τούς ά- 
ποθέτας τινών κρυπτών είναι άναμφιβόλως τελετουργικού χαρακτή- 
ρος24β. Εις τήν περίπτωσιν τού αποθέτου τής κρύπτης Μεγάρου Νίρου 
τά περισσότερα κωνικά κύπελλα, ως εΐδομεν, περιεΐχον τεμάχιον κισή- 
ρεως καί τούτο ήρμήνευσα ως τελετουργικήν άνάθεσιν δι’ εξευμενι
σμόν τής χθονίας θεότητος, ή οποία έπέφερε τάς σεισμικάς καταστρο- 
φάς κατά τήν έκρηξιν τού ηφαιστείου Θήρας.

Τά παραδείγματα θυσιών καί προσφορών άναμφιβόλως θά έπολ· 
λαπλασιάζοντο αν τά άνασκαφικά δεδομένα είχον σημειωθή μέ μεγαλυ- 
τέραν επιμέλειαν είς τάς δημοσιεύσεις, αΐτινες κατά τό πλεΐστον είναι 
ολως διόλου στοιχειώδεις.

Πλήν τών χαρακτών συμβόλων επί τών στύλων ή τών τοίχων πλει- 
στάκις διεπιστώθη ή ύπαρξις συμβόλων αύτοτελώς ίσταμένων εντός 
τών κρυπτών ή τών ύπεράνω τούτων Ιερών δωματίων. Πυραμιδικοί 
βάσεις διπλών πελέκεων άνευρέθησαν είς τέσσαρας κρύπτας : Είς τήν

3,ί) Ή κατά κανόνα άπόθεσις αώτων κωνικών κυπέλλων είς τούς άποθέ- 
τας δέν επιτρέπει αμφιβολίας ώς πρός τήν σχέσιν των μέ τήν λατρείαν. Είς 
τούς παλαιοτέρους (MM I - II άποθέτας) τά κύπελλα είναι συνήθως μετά πο· 
δός χαμηλού, μετ’ αυτών δέ συχνότατα είναι τα κωδωνόσχημα ειδώλια. Χαρα
κτηριστική είναι ή άπόθεσις εκατοντάδων κυπέλλων παρά τήν είσοδον τού ιε
ρού 2πηλαίου Άρκαλοχωρίου, οπού άνευρέθη μέγα πλήθος διπλών πελέκεων.
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ΝΔ κρυπτήν τοΰ Μικροΰ ’Ανακτόρου Κνωσοΰ (ΣΤ), πεσοΰσα εκ τοΰ 
ά'νω Ίεροΰ, εις την κρυπτήν της ΝΑ Οικίας Κνωσοΰ (Θ), κατά χώραν 
καί επί τοΰ ποδίου παρά τον τετραγωνικόν σιϋλον, είς την μονόστυ- 
λον κρυπτήν τής Νοτιάς Οικίας Κνωσοΰ (ΙΓ), κατά χώραν καί προ τοΰ 
στόλου καί έτέρα εκ τοΰ άνω 'Ιεροΰ, καί είς την κρύπτην τής Οικίας 
Α Τυλίσου (ΚΕ), επίσης πεσοΰσα εκ τοΰ άνω 'Ιεροΰ. ’Ιδιότυπος βά- 
σις με ιρία κοιλώματα διά την στερέωσιν πιθανώς συμβόλων εύρέθη 
κατά χώραν είς την Κρύπτην ΙΓ προ τής ετερας πλευράς τοΰ στύλου, 
δπου ή πυραμιδική βάσις. 'Η θέσις των πελέκεων εις τάς δύο των πε
ριπτώσεων σαφώς δεικνύει δτι ή λατρεία έγίνετο προ τοΰ στύλου' τοΰ- 
το άλλως δεικνύουν καί αί πρό τών στύλων δεξαμεναί - λεκάναι. Είς 
την περίπτωσιν τής κρύπτης τοΰ Τάφου τών Διπλών Πελέκεων (ΙΗ) 
οί πελέκεις λατρείας άνευρέθησαν κείμενοι πρό τοΰ στύλου επί τοΰ ε
δάφους' δέον νά σημειωθή δτι διπλοί πελέκεις δεν κατετέθησαν ποτέ 
ως κτερίσματα εντός τών τάφων καί άνευ ούδεμιάς αμφιβολίας άπο- 
δεικνύουν την λατρείαν τοΰ νεκρού, περί τής οποίας τόσον διδακτική 
ύπήρξεν ή κατάγραφος σαρκοφάγος εξ 'Αγίας Τριάδος. Τά διπλά κέ
ρατα, τών οποίων τήν ιερότητα ούδείς ήμφεσβήτησεν 241, άνευρέ
θησαν : α) αμέσως έξω τής κρύπτης τής ΒΔ «νησίδος» ’Ανακτόρου 
Κνωσοΰ, ίσως καταπεσόντα έκ τοΰ άνω ιεροΰ' β) είς τό παράπλευρον 
δωμάτιον τής δευτέρας κρύπτης τής ΝΑ οικίας (I), επί θρανίου' γ) είς 
δωμάτιον παρά τήν κρύπτην τής ΒΔ Οικίας (Θησαυροφυλακείου) (ΙΕ) 
Κνωσοΰ υπό μορφήν μικροΰ ομοιώματος έξ ελάσματος χαλκού, μετ’ 
άλλων ιερών αντικειμένων 247 248 δ) εντός τοΰ «τεμένους» τής κρύπτης τής 
Οικίας Γ Τυλίσου (ΚΣΤ) (καί διά τούτο λίαν ενδεικτικόν τής ίερότη- 
τος τοΰ χώρου). 'Ο «ιερός κόμβος» δστις, ως γνωστόν, τόσον συχνά 
συνδυάζεται με τούς διπλούς πελέκεις καί φέρεται υπό τών ίερειών ή 
άναρτάται εις τούς κίονας τοΰ 'Ιερού 249, άπεδόθη εις τήν τοιχογραφι- 
κήν παράστασιν τοΰ Μεγάρου Νίρου, περί τής οποίας έγένετο λόγος 
ανωτέρω, καί άνευρέθη ως έλεφάντινον ομοίωμα έξω τής κρύπτης 
Θ, ένθα κατέπεσεν έκ τοΰ ύπεράνω αυτού Ίεροΰ.

Είδωλα θεοτήτων, λατρευτών τής θεότητος ή ζώδια αφιερωμένα είς 
αυτήν τά όποια εύρέθησαν εις τάς κρύπτας ή εις τά αμέσως συνεχόμενα 
δωμάτια, έπιβεβαιοΰν τήν έκ τών συμβόλων είκαζομένην απονομήν λα

247) Κυρίως δι’ αυτών καί τών ειδώλων έγένετο ή άναγνώρισις τών Ιερών.
248) ΤοΟτο δέν δύναται νά άποκλεισθή δτι άπετέλει μέρος τής σκευής τοΰ 

βωμοϋ (βλ. τόν μικροσκοπικόν διπλοΰν πέλεκυν τοΰ 'Ιερού Διπλών Πελέκεων τής 
Κνωσοΰ), αλλά είναι πιθανώτερον δτι άπετέλει διάκοσμον άλλου ίεροΰ αντι
κειμένου.

249) Ρ. Μ. I, 430 κέξ. Βλ. σημ. 56.
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τρείας εντός των κρυπτών καί τών υπεράνω αυτών 'Ιερών. Τά μάλλον 
ενδιαφέροντα είναι τό μεγάλον χαλκοϋν ε’ίδωλον λατρευτοί άνευρεθέν 
εις την κρυπτήν τής Οικίας Α Τυλίσου (ΚΕ) καί προερχόμενον εκ τοΰ 
υπεράνω 'Ιερού, τρία ειδώλια λατρευτών καί δυο ζώδια αναθηματικά 
(αγρίμια) εκ χαλκού προερχόμενα εκ τοΰ παρά την κρύπτην τής Έπαύ- 
λεως 'Αγίας Τριάδος (ΛΑ) δωματίου, εν μέγα εϊδωλον πήλινον μέ πο- 
λΰμαστον έσθήτα καί ολόκληρος σειρά άλλων μικρότερων, επίσης πή
λινων, τό πρώτον θεότητος, τά άλλα λατρευτών, ως καί τό γνωστόν εις 
αιώραν μεταξύ στύλων επί τών οποίων πτηνά αίωρούμενον ε’ιδώλιον, 
χαλκούν ζώδιον καί πλαστικόν ειδώλιον κυοφορούσης πιθήκου, άπαν
τα προερχόμενα από την κρύπτην (ΛΒ), τής παρά τούς θολωτούς τά
φους τής 'Αγ. Τριάδος οικίαν εν ειδώλιον πήλινον, άνευρεθέν εις τον 
αποθέτην τής παρά τά Προπύλαια τών ’Ανακτόρων Κνωσού κρύπτης 
(Γ) καί μολύβδινον ειδώλιον θεότητος μέ άνυψωμένας χεΐρας καί δφιν 
επί τού καλύμματος τής κεφαλής, προερχόμενον από τό άνω τής ΝΔ 
κρύπτης τού Μικρού ’Ανακτόρου ‘Ιερόν (ΣΤ), άλλ’ άνήκον εις τούς 
ΥΜ III χρόνους τής Άνακαταλήψεως. Άνεικονικής ή ήμιανεικονικής 
μορφής είναι ό κωνικός πήλινος καί ό υπό μορφήν τροχού τροχαλίας 
λίθινος βαίτυλος εκ τής κρύπτης τοΰ 'Ιερού τοΰ συνοικισμού Κουμά- 
σας (ΛΓ), ώς καί τό υπό μορφήν αόριστον ανθρώπου συσσωμάτωμα, 
τό άνευρεθέν επί τραπέζης βωμού εις τον προθάλαμον τής κρύπτης 
(ΛΔ), ήτις δίδει είσοδον εις τόν θολωτόν τάφον Άπεσωκάρι.

'Ως θά έδει τις νά άναμένη, καί τράπεζαι προσφορών άνευρέθησαν 
εντός τών κρυπτών ή εις τά αμέσως μετ’ αυτών συνδεόμενα δωμάτια. 
"Οπου ύπήρχον εϊδικαί δεξαμεναί διά τάς σπονδάς φυσικά τοιαίτα κι
νητά σκεύη διά σπονδάς θά ήσαν περιττά. Είς τήν Κρύπτην Κουμά- 
σας (ΛΓ) άνευρέθη τεμάχιον τραπέζης προσφορών όμοιας τού MM II 
'Ιερού Φαιστού. 'Ολόκληρος σειρά βωμίσκων απέδωσαν τά Temple 
Repositories. Είς τήν Οικίαν Τοιχογραφιών Κνωσού (ΙΣΤ) (δωμά- 
τιον τού αποθέτου) άνευρέθησαν μία ενεπίγραφος μαρμάρινη τράπεζα 
προσφορών, τοΰ βαθμιδωτού τύπου (πιθανώτατα άναγράφουσα μετα
ξύ άλλων τό όνομα τής θεότητος) καί ιερόν κοχλιάριον τού τύπου τών 
laddies, τών οποίων δύο (έκ Τρούλλου Άρχανών καί έκ Παλαικά- 
στρου) είναι ενεπίγραφα. Επιμήκης τράπεζα μέ πέντε κυλινδρικά κοι
λώματα έκ πυριγενούς λίθου άνεκαλύφθη εντός τής ταφικής κρύπτης 
τοΰ Ν. Βασιλικού Τάφου (ΙΘ), επί τοΰ δαπέδου της. ’Ίσως ως τρά
πεζα προσφορών έχρησίμευσε τό ίδιότυπον σκεύος μέ τό χωριστόν 
δοχειον είς τό κέντρον τό άνευρεθέν είς τήν κρύπτην τής Οικίας A 
Τυλίσου (ΚΕ). ’Επίσης ως τράπεζα απλής άποθέσεως προσφορών δέον 
νά έρμηνευθή ή ωραία μαρμάρινη πλάξ μέ άναθύρωσιν τοΰ Μεγάρου
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Σκλαβοκάμπου (ΚΖ)25ι>. Επίσης καί ως τράπεζα άποθέσεως θά έχρησί- 
μευσεν ή πλάξ θρανίου της ταφικής κρυπτής Άπεσωκάρι (ΛΔ).’Άν ήτο 
δοχειον προσφοράς ή εκ στεατίτου Σφίγξ τής κρυπτής παρά τούς Θο
λούς 'Αγίας Τριάδος (ΛΒ) δεν είναι εύκολον νά εξακριβωθη, οπωσδή
ποτε δ'μως τό σκεύος φαίνεται τελετουργικόν. Ώς δοχειον δεχόμενον 
τάς σπονδάς πιθανώς εχρησιμοποιήθη σκεύος άμφορόσχητιον υψηλόν 
μέ τετρημένον πυθμένα, έντοιχισθέν εις τον τοίχον κόγχης τής κρύ
πτης τής Οικίας Δ Ζάκρου (ΜΓ). Σκεύη εντός τών οποίων περισυνε- 
λέγοντο αί σπονδαί ή τό αίμα τών θυσιαζομένων ζώων (σαμνία) είναι 
αναμφιβόλους καί τά ωραία τελετουργικά σκεύη μέ τάς ύψηλάς όκτωει- 
δεΐς λαβάς καί την πολύχρωμον διακόσμησιν (είδος χρησιμοποιούμε- 
νον, ως φαίνεται, μόνον διά τελετουργίας)251 252 * *' έν τοιοΰτον άνευ- 
ρέθη εις την κρύπτην τού Τάφου τών Διπλών ΙΙελέκεων (ΙΗ) εν Κνω- 
σφ. Χαρακτηριστικόν είναι καί τό ιδιόρρυθμον κωλουροκωνικόν σκεύος 
μέ τάς τρεις δπάς εκατέρωθεν, τό άνευρεθέν εις την κρύπτην παρά 
τούς Θόλους 'Αγ. Τριάδος (ΛΒ), τό όποιον, ως εΐπομεν, από τά ανά
λογά του μέ τά βούκρανα καί τούς διπλούς πελέκεις εκ Παλαικάστρου255 * * 
καί από την ομοιότητά του μέ τά αντίστοιχα αγγεία τά εΐκονιζόμενα 
είς την σαρκοφάγον τής 'Αγίας Τριάδος φαίνεται δτι είναι καί τούτο 
«σάμνιον» (δοχειον περισυλλογής τού αίματος τού τθυσιασθέντος ζώου).

Τελετουργικά σκεύη διά τών οποίων προσφέρονται αί σπονδαί ά- 
νευρέθησαν πολλά καί λίαν χαρακτηριστικά τόσον εις τάς κρύπτας 
δσον καί εις τά αμέσως μετ' αυτών συνδεόμενα δωμάτια. Τά μάλλον 
χαρακτηριστικά βεβαίως είναι τά ρυτά258 είς σχήμα ταύρου ή κεφαλής 
ταύρου (εις μίαν περίπτωσιν λεαίνης). Τοιαύτα είναι τό μορφής ολο
κλήρου ταύρου (ίσως MM III), τό άνευρεθέν εις την Β. κρύπτην τού 
'Ανακτόρου Φαιστού (ΚΘ), τό ρυτόν λεαίνης, άνευρεθέν μετά πολλών 
άλλων κωνικών καί ωοειδών ρυτών είς τό θησαυροφυλάκειον τής κρύ

2δ0) Ό άνασκάψας δέν προσδιορίζει τήν χρήσήν της, αποκλείει δμως την 
εκδοχήν πλακός τριβής, διότι δέν παρατηρούνται ίχνη τοιαύτης.

2δ1) Evans, Tomb of D. A. 27, πίν. IV, 51 είκ. 69. Πιθανώς τής κα
τηγορίας τούτης τελετουργικόν άγγεϊον είναι τό επί σφραγίσματος τής Κνωσού 
παριστώντος λατρευτικήν σκηνήν Ρ. Μ. II, 767 είκ. 498.

252) Βλ. οημ. 160.
26ί) Ή άμφισβήτησις έκ μέρους τού Nilsson2, αϋτ. 144 κέξ., τής χρή-

σεως τών ρυτών ώς τελετουργικών σκευών δέν δύναται νά στηριχθή' υπάρχουν
πλεΐσται δσαι αποδείξεις. Ιερά σύμβολα συχνά αποδίδονται έπ’ αυτών καί υ
πάρχει μία περίπτωσις (αυτόθι, 141, είκ. 50) συνδυάζουσα τό ρυτόν μέ κέρνον
επί τού οποίου αποδίδονται οί ιεροί δφεις. Διά τάς παραστάσεις τελετουργιών
διά ρυτών βλ. Ρ. Μ. I, 687, είκ. 502, II, 768 κέξ. είκ. 500 - 501 καί Levi
έν «Annuario» VII - IX, 142 είκ. 158.
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πτης τού Κεντρικού 'Ιερού ’Ανακτόρου Κνωσού (Α), το ρυτόν μορ 
φής κεφαλής ταύρου μέ τούς ενθέτους οφθαλμούς έκ τού ύπεράνω τής 
ΝΔ κρύπτης τού Μικρού ’Ανακτόρου 'Ιερού (ΣΓ) και το έκ τοΰ αυτού 
ίεροΰ προερχόμενον δεύτερον ρυτόν, πήλινον τούτο, μορφής κεφαλής 
ταύρου, τό δμοιον έκ φθαρτής ύλης τού οποίου τα ώτα καί ενθέματα 
ανευρέθησαν προ τού στύλου τής κρύπτης τού Τάφου Διπλών Πελέ- 
κεων Κνωσού (ΙΗ). Τα επίχρυσα κέρατα ταύρου τής κρύπτης παρά 
τούς Θόλους 'Αγίας Τριάδας (ΛΒ), μάλλον έκ τοιούτου μικρού ρυτού 
προέρχονται. ’Ανάλογου τάξεως πλαστικόν ρυτόν είναι τό εις μορφήν 
περιστεράς 254, από την κρύπτην τών Μονολιθικών Στύλων τής Κνω
σού (Η). Τά κωνικά ρυτά απαντούν επίσης, αν καί μέχρι σήμερον δεν 
ανευρέθησαν (πλήν ενός παραδείγματος, τής κρύπτης τών Μυκηνών 
(ΜΔ), δπου άνευρέθη τεμάχιον ωραίου λίθινου ρυτού) εντός τών κρυ
πτών, άλλ’ εις δωμάτια συνδεόμενα μέ αύτάς ή εις άποθέτας ανήκον
τας ε’ις ιό ‘Ιερόν. Τούτο είναι εύεξήγητον' τά ρυτά μετά την λήξιν τής 
ιεροτελεστίας έπανήρχοντο προς φύλαξιν εις τά θησαυροφυλάκεια ή εις 
τάς δι’ αυτά προοριζομένας άποθήκας. Χαρακτηριστικόν είναι δτι 17 
παραδείγματα ανευρέθησαν ε’ις τό Θησαυροφυλάκειον τού Κεντρικού 
Ιερού τής Κνωσού. "Εν ωραϊον μαρμάρινον ρυτόν προέρχεται έκ τού 
άνω τής κρύπτης δωματίου τοΰ Μεγάρου Σκλαβοκάμπου (ΚΖ). Ρυτά 
ανευρέθησαν εις τον αποθέτην τής Κρύπτης ΒΔ Οικίας Κνωσού (ΙΕ) 
καί εις την Οικίαν Γυψάδων (ΙΖ). Εις τον θησαυρόν τών 35 λίθινων 
αγγείων τον άνευρεθέντα παρά την κρύπτην τοΰ οίκοδ. τετραγ. χ Πα- 
λαικάστρου (ΜΑ) συμπεριελαμβάνετο έν ωραϊον ρυτόν έκ λιπαρίτου. 
Δύο ρυτά ΥΜ III μέ διακόσμησιν ιερών κεράτων ήλθον εις φώς εις 
την περιοχήν τής κρύπτης τού οικοδομικού τετραγο&νου π Παλαικά- 
στρου (Μ). ’Αξίζει νά ύπενθυμίσωμεν δτι εις τό οικοδομικόν τε
τράγωνον τούτο καί μάλιστα εις τήν περιοχήν τών δωματίων 41 - 43 
παρετηρήθη παχύτατον στρώμα θυσιών, εντός τού οποίου ανευρέθησαν 
τεμάχια τεσσάρων πλαστικών ρυτών - κεφαλών ταύρων καί περί τούς 
είκοσι πήλινοι λύχνοι.

Καί άλλων ειδών δμως τελετουργικά αγγεία εμφανίζονται εις τάς 
κρύπτας- ας σημειωθούν ιδιαιτέρως τά εις τήν μετά κίονος ή στύλου 
κρύπτην τού συνοικισμού Κουμάσας (ΛΓ) άνευρεθέντα δύο έκ τών με- 
γαλυτέρων σωληνωτά σκεύη μέ οφιοειδείς λαβάς, άνήκοντα εις ΥΜ III 
χρόνους τών οποίων τήν ίεράν χρήσιν άνεγνώρισε πλήρως καί ή

ίδ<) Διά τήν ιερότητα της περιστεράς βλ. Ρ. Μ. I, 146, είκ. 107, 222, 
είκ·Ι166 (οπού ή περιστερά επί τοΰ τρικιονίου ίεροΰ). Βλ. καί Nilsson8, 
337, Picard, 112·
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Banti2"5. Πιστεύω δτι ως προς τά εν λόγφ αγγεία 6 "Εβανς είχε 
δίκαιον θεωρών δτι τούτα προαιρίζοντο δια κατοικίαν και διατροφήν 
των ιερών δφεων 25°.

Καί αφού τόσον τρανώς άποδεικνύεται ή εντός των κρυπτών λα
τρεία μοί φαίνεται δτι θά εύρισκόμεθα εντός τοΰ ορθού, αν άναγνω- 
ρίσωμεν εις αγγεία διακοσμούμενα αέ ιερά σύμβολα, βούκρανα, δι
πλούς πελέκεις, ιερούς κόμβους, ιερά κέρατα καί εύρεθέντα εντός τών 
κρυπτών ή αμέσως παρ’ αΰτάς, σκεύη διά τελετουργίας. Τοιαύτα σκεύη 
λ. χ. προέρχονται από ιό άνω διαμέρισμα παρά την ΝΔ κρύπτην τού 
Μικρού ’Ανακτόρου (ΣΤ) (ή περίτεχνος πρόχους μέ τον άνάγλυφον 
ιερόν κόμβον), από χά παρά τάς κρύπτας δωμάτια τής ΒΔ Οικίας τού 
Θησαυροφυλακείου (ΙΕ) (χεμάχια θαυμάσιων ανακτορικών αμφορέων 
μέ διπλούς πελέκεις, πούς ΥΜ III τριποδικού σκεύους μέ διακόσμη- 
σιν διπλών πελέκεων καί ιερών κεράτων)—εκ τής αυτής περιοχής είναι 
καί. ό εξαίρετος πεπιεσμένος κύλινδρος μέ τό βούκρανον, μεταξύ τών 
κεράτων τού οποίου είναι ό διπλούς πέλεκυς—,άπό την έτέραν χών 
κρυπτών τής Οικίας Τοιχογραφιών (ΙΣΤ) (δπου άνευρέθησαν τρία αγ
γεία μέ διπλούς πελέκεις, τό εν τών οποίων μεγαλοπρεπές συνδυάζον 
τον διπλούν πέλεκυν μέ τον ιερόν κόμβον) από την κρύπτην τής Οικίας 
Α Πρασάς (ΚΒ) (δπου δύο γεφυρόστομα καί έν κύπελλον εμφανίζουν 
επίσης τούς διπλούς πελέκεις συνδυαζομένους μέ τον ιερόν κόμβον), 
από την κρύπτην τής Οικίας Εε Κουρνιών (ΔΕ) (δπου αμέσως έξω 
αυτής άνευρέθη ό λαμπρός τρίωτος άμφορεύς μέ τούς διπλούς πελέκεις 
έν συνδυασμφ μέ τον ιερόν κόμβον), από την κρύπτην τής Οικίας Β 
Ψείρας (ΛΣΤ), δπου τό μοναδικής λαμπρότητος άγγεΐον μέ σειράν 
βουκράνων καί διπλών πελέκεων κ.ά. Μετ’ αυτών εξ άλλου άνευρέθη
σαν άλλα αγγεία έκ τών λαμπροτέρων τού μινωικού κύκλου, τά όποια, 
καίτοι δέν φέρουν ιεράς παραστάσεις, αναμφιβόλους ήσαν σκεύη εύ- 
πρόσδεκτα εις τά ιερά καί προσαρμοζόμενα προς την σεμνότητα τής 
ιεράς τελετουργίας. Τοιαύτα άνευρέθησαν εις τάς κρύπτας τού Μικρού 
’Ανακτόρου Κνωσού (ΣΤ), τής Νοτιάς Οικίας Κνωσού (ΙΓ) (σύνολον 
αργυρών σκευών), ιδία τής ΒΔ Οικίας (παλαιοανακτορικά καί νεοανα- 
κτορικά), τής Οικίας Τοιχογραφιών Κνωσού (ΙΣΤ), τοΰ τάφου Δι
πλών Πελέκεων (ΙΗ), τού Νοτίου Βασιλικού Τάφου (ΙΘ), τής Οικίας A 
Τυλίσου (ΚΕ), τού ιερού Σκλαβοκάμπου (ΚΖ), τής Οικίας Δ Ψείρας 
(ΛΖ), τής κρύπτης τοΰ Οΐκοδ. τετρ. χ Παλαικάστρου (ΜΑ) καί αλλα
χού. Τό λαμπρόν σύνολον τών χρυσών κοσμημάτων (εκ τής κρύπτης

255) Banti, Culti, 33 κεξ. 73.
,5β) Ρ. Μ. IV, 140 κέξ.
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τής περιοχής Θόλων 'Αγ. Τριάδος (ΛΒ)), αί πέντε λίθινοι σφύραι251 
(μία εκ τής αυτής κρύπτης, δύο έκ τών "Αποθετών τού Θησαυροφυ- 
λακείου Κνωσού, άλλη εκ τοΰ 'Ιερού Σκλαβοκάμπου, τρίτη έκ τοΰ θη- 
σαυροφυλακείου τής κρύπτης οικοδ. τετρ. χ Παλαικάστρου), ή ωραία 
σειρά των μετά ποδός υψηλών κατακ ισμήτων θυμιατηρίων (έκ τής 
κρύπτης τού μονολιθικού στύλου Φυλακωπής ΜΣΤ), αϊ δύο βάσεις 
στηρίξεως Ιερών σκευών (τών κρυπτών ΝΑ κα'ι ΒΔ Οικιών Κνωσού 
Θ και ΙΕ), δέον νά προστεθούν εις τό σύνολον τών τόσων τελετουρ
γικών αντικειμένων τών Ιερών κρυπτών.

Τό γεγονός δτι δύο άποθέται σφραγισμάτων τοΰ Ζάκρου και τού 
Σκλαβοκάμπου, εύρέθησαν εις την άμεσον γειτονίαν κρυπτών (MB κα'ι 
ΚΖ) δεν είναι άνευ σημασίας' άποδεικνύει δτι αρχεία εγγράφων έφυ- 
λάσσοντο εις ειδικά αρχειοφυλακεία υπό τήν σκέπην τής θεότητας. 
Πρβλ. τον Δίσκον και τάς πινακίδας Φαιστού παρά τήν κρύπτην ΚΘ 
τού ’Ανακτόρου καί ’ίσως τό άρχειοφυλάκειον τοΰ ’Ανακτόρου Μα- 
λίων 2ί8.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τά ανωτέρω έν συνάψει παρατεθέντα παρέχουν στερεόν αποδεικτι
κήν βάσιν εις τήν ύπόθεσιν δτι εντός τών κρυπτών έγίνετο λατρεία 
διά προσφοράς θυσιών και σπονδών. Ή μορφή τής τελετουργίας 
ταύτης δεν μάς είναι ακριβώς γνωστή καί ούτε είναι ορθόν νά καθο- 
ρισθή μόνον βάσει τών έντός τών κρυπτών άνευρεθέντων. Ή συγκέν
τρωσες τών στοιχείων απονομής λατρείας αποτελεί έτερον κεφάλαιον 
τό όποιον δεν είναι δυνατόν νά μάς απασχόληση ενταύθα. Πιστεύω 
δμως δτι διά τής γενομένης περισυλλογής τών στοιχείων τών άφορών- 
των εις τάς κρύπτας καί τά άνω τούτων δωμάτια καί διά τής συγκρι
τικής μελέτης των έβεβαιώθη απολύτως δτι πρόκειται περί δωματίων

25!) Αί σφϋραι αΰται δέν φαίνεται νά άπετέλεσαν εργαλεία πρακτικής χρή- 
σεως' είναι κομψότατα κατασκευασμένοι καί δέν φέρουν ίχνη φθοράς' μόνον 
εις τήν περίπτωσιν τών σφυρών τών Temple Repositories ο Έβανς ύπέθεσεν 
δτι έχρησιμοποιήθησαν διά τήν παραβίασιν τών θησαυροφυλακείων και δτι έκ 
τούτου έθραύσθησαν' τοιαύτη δμως παραβίασις φαίνεται δτι δέν συνέβη Πιθα
νόν έχρησιμοποιήΟησαν ώς insignia dignitatis (δπως π χ. τό ρόπαλον είς τόν 
τάφον τοΰ Ροπαλοφόρου, Evans, Tomb of D. A. 18, είκ. 25, καί τό εξ α
χάτου ρόπαλον - σκήπτρον τής υστέρας χαλκής περιόδου, κατασκευασθέν ύπό 
μινωικήν έπίδρασιν, έκ Κύπρου: Helm. Bossert, Alt Syrien, Tubingen 
1951, είκ. 287.

2i8) BCH 1923, 533 έξ.
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τού Ίεροϋ καί μάλιστα περί κυρίων δωματίων λατρείας. Εις επί τούτο 
κατασκευαζόμενα περίκλειστα, άπομεμονωμένα, σκοτεινά καί ενίοτε 
υπόγεια δωμάτια, υπό τό φώς λύχνων, έγίνετο ή ιερά τελετουργία αι
ματηρών καί άναιμάκτων θυσιών. Ή θυσία καί αί προσφοραί προη- 
τοιμάζοντο εις αμέσως συνδεόμενα δωμάτια, τά όποια είχον λειτουρ
γίαν διανονικοϋ. ’Άλλη ιεροτελεστία εγίνετο εις τό αμέσως ύπεράνω 
δωμάτιον, εις τό φώς τής ημέρας αύτη καί μέ χαρακτήρα ό'χι κλειστόν. 
Τά άνω ταϋτα ιερά είχον ένα, τρεις ή έξ κίονας 259. Παρέχεται ούτω ή 
έντΰπωσις ότι ή λατρεία ήσκεΐτο άλλοτε φανερά καί άλλοτε μυστική. 
Τούτο θά έσήμαινεν ότι ή παράδοσις καθ’ ήν οί Κρήτες πρώτοι είσή- 
γαγον εις την λοιπήν Ελλάδα καί εδίδαξαν τά μυστήρια είναι αλη
θής260. Θά ήρμηνεύετο επίσης ή εμφάνισις τών υπόστυλων κρυπτών 
τών τελεστηρίων εις τά μεγάλα μυστηριακά κέντρα. Ή άνάμνησις τών 
κρητικών ιερών - κρυπτών κατά την ελληνικήν εποχήν είχε παραμείνει 
συνδεδεμένη μέ την ευρύτατα διαδεδομένην πίστιν ότι ή Κρήτη ήτο 
ιερά γή. Τό απόσπασμα τών «Κρητών» τού Εύριπίδου 261 είναι επί 
τού προκειμένου λίαν διδακτικόν καί προσθέτει εν είσέτι στοιχεΐον ά- 
ποδείξεως τής ίερότητος τών κρυπτών. Ό χορός τού δράματος εκ μυ
στών τού Διός Ίδαίου καί Βάκχων τού Ζαγρέως κατά την πάροδόν 
του λέγει (στίχ. 5 - 9) :

ήκω ζαϋέονς ναούς προλυτών, 
ονς ανϋιγενης τμηΟειοα δοκδς 
στεγανούς παρέχει χαλύβφ πελέκει 
καί οταυροδέτως κραχοΰσ’ 
άτρεκεΐς αρμούς κνπαρίααου 262.

Τό μετά κίονος ιερόν εντός τού οποίου ό κοπείς τελετουργικώς δα 
κός παρέχει ασφαλή στήριξιν διά τής ύποστηρίξεως τών διασταυρου
μένων ισχυρών ζευκτών ξύλων εκ κυπαρίσσου διαφσίνεται ενταύθα 
έναργώς, οί επόμενοι δε στίχοι τό συνδέουν μέ τά μυστήρια τού Ζα
γρέως καί τής Όρείας Μητρός 268.

2ί0) Ή τρισδικότης είς τήν μινωικήν θρησκείαν εχει έπανειλημμένως δια" 
πιστωθή, αλλά χρήζει εύρυτέρας διερευνήσεως- ή Κρητική Τριάς τής αρχαϊ 
κής ελληνικής εποχής' εχει πιθανώς τήν αρχήν της είς τήν μινωικήν Κρήτην 
βλ. Picard, 109.

2β0) Διόδ. V, 64, 28- Ό Διόδωρος όμως (V, 77) έκ παραλλήλου αναφέρει 
περί τών τελετουργιών τούτων : «κατά δε τήν Κρήτην, εν Κνωαφ νόμιμον εξ αρ
χαίων είναι φανερώς τα; τελείας ταντας πααι παραδίδοσ&αι*.

'“) Supplementum Euripideum (ed. Arnim): Εύριπίδου 
Κρήτες.

26>) Άπεκαιέσιησα τό εφθαρμένον χωρίον άκολουθήσας κατά τό δυνατόν

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 31
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"Οτι τά ιερά ταΰτα ήσαν εν χρήσει από την αρχήν των παλαιοανα- 
κτορικών χρόνων και μέχρι τής τελικής καταστροφής των ’Ανακτόρων 
εΐδομεν από τά παρατεθέντα παραδείγματα 2β1. Αί δέ περιπτώσεις έπι- 
βιώσεως τής λατρείας εντός των κρυπτών κατά την ΥΜ III εποχήν δεν 
είναι όλίγαι ('Ιερόν άνω κρυπτής Μικροϋ ’Ανακτόρου (ΣΤ), δεύτερα 
κρυπτή ΝΑ Οικίας Κνωσοΰ (I), κρυπται Δ Οικίας (ΙΕ) Κνωσού, 'Ιε
ρόν Κουμάσας (ΛΓ), κρυπτή οϊκοδ. τετρ. π Παλαικάστρου (Μ), κρυπτή 
Οικίας Μονολιθικού Στύλου Φυλακωπής (ΝΣΤ). ’Ασφαλώς δέ δεν πρό
κειται περί τυχαίου γεγονότος ότι οί ελληνικοί ναοί τής Ρέας έν Κνω- 
σιό καί Φαιστφ ίδρύθησαν ακριβώς είς τούς χώρους δπου παλαιότερον 
υπήρξαν μινωικά ιερά καί δτι έν Παλαικάστρω ακριβώς εις τήν πε
ριοχήν δποΐί άνευρέθησαν αί κρυπται καί οί θησαυροί τούτων, δπου 
παχύ ήτο τό στρώμα θυσιών αναγόμενων ήδη εις μινωικούς χρόνους, 
άνευρέθησαν τά λείψανα τού Ναού τού Δικταίου Διός καί 6 αρχαϊκός 
ύμνος αυτού 2β5.

Αί κρυπται καί τά άνω τούτων ιερά άπετέλεσαν τό κέντρον όμά- 
δος δωματίων άνηκόντων είς τό ιερόν (διακονικών, θησαυροφυλα- 
κείων, θαλάμων τού ιερατείου, αιθουσών τελετουργίας, αποθηκών τού 
Ιερού, καθαρτηρίων χώρων, δωματίων βωμών) περί τών οποίων έν 
συνεχεία θά διαλάβωμεν. Τό Τριμερές 'Ιερόν άπετέλει τήν πρόσοψιν 
καί πρόσβασιν εις τά δωμάτια τού Κεντρικού 'Ιερού τού ’Ανακτόρου 
Κνωσοΰ 2,β. * 28

τάς γραφάς τοΰ Πορφυρίου (Porphyrii, De Abstinentia, IV, ig), δΓ οί 
παοεδόίίη τό απόσπασμα: στ. 6 ζμηιίεΐσα δοκός (δοκός αντί δοράς Scaliger), 
στ. 9 αρμούς κυπαρίοσου ώ; ό Ποοφ., οζαυ ροδέτως κραζοϋο’, δπερ προσεγγίζει 
ϊ) τού ΙΙορφ, ζαυροδέζως κοηδεΐο'· περισσότερον πάσης άλλης προτσύ-είσπς διορ- 
ίΐώσεως. Τό νόημα αποδίδεται πλήρως: ή αύδιγενής τμηΟ-εΐσα χαλύβιρ πελέκει 
δοκός παρέχει στεγανούς κρατούσα στουροδέτως άτρεκεϊς αρμούς κυπαρίοσου. 
Της χρήσεως τοΰ κοάζω μέ τήν σημασίαν: κρατώ τι ίσχυρώς βλ. είς παράδει
γμα τής Βατραχομυομαχία; 63, 216. Τό οζαυροδέτως έπιτυχώς επί συνηρμοσμέ- 
νων μακρών ξύλων (σταυρών)· ή χρήσις τής λ. σταυρός περί σταυρωτών ξύλων 
ήδη παρά Διοδώρω 2, 18.

!Β9) Διά τούς ναούς τής Ρέας επί τών χώρων ένδιι αί μινωικαί κρυπται βλ, 
ανωτέρω καί σημ. 149.

28*) Κρυπται εν χρήσει κατά τούς παλαιοανακτορτκούς χρόνους: Α, Η, ΙΕ 
Λ ΛΓ καί ΛΔ. Τής πρώτης νεοανακτορικής φάσεως (MM III) Α, Β,Δ,Η,ΙΒ, 
ΙΓ, ΙΕ, ίσως 1Θ, ΚΗ, ΚΘ, ΛΒ, ΜΕ καί ΜΣΤ. Αί λοιπαί έχρησιμοποιήίίησαν 
κατά τήν δευτέραν καί τρίτην νεοανακτορικήν φασιν.

2Β5) BSA XI, 298 κέξ.
266) 'Η ύπό τοΰ καθηγητοΰ Μαρινάτου σημαντική άνακάλυψις τοΰ Τριμε

ρούς "Ιερού έν ΒαΦυπέτρω άπέδειξεν δτι τό είδος τούτο τών ιερών υπήρχε και 
έξω τοΰ Κνωσιακοΰ "Ανακτόρου.
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Ή άνακάλυψις κρυπτών συνδεόμενων με τάφους, (Θολωτός τάφος 
Άπεσωκάρι (ΛΔ), Νότιος Βασιλικός Τάφος (ΙΘ) και Τάφος Διπλών 
Πελέκεων (ΙΗ)) επεβεβαίωσε κατά τρόπον μή επιδεχόμενον άμφισβή- 
τησιν δτι εις νεκρούς άπενέμετο ενίοτε — ήδη από τής παλαιοανακτο- 
ρικής εποχής — λατρεία ανάλογος εκείνης ήιις άνεφέρετο εις την θεό
τητα, τής οποίας άλλως ή παρουσία κατά την ώραν τής τελετουργίας 
είς τό 'Ιερόν τών τάφων ήιο αισθητή. Την τελετουργίαν ταυτην απει
κονίζουν, ως εϊπομεν, αί παραστάσεις τής γραπτής λάρνακας εξ 'Αγίας 
Τριάδος. 'Η παράδοσις τοΰ Διοδώρου 2Ϊ’ περί τοϋ έν Σικελίςι τάφου 
τοΰ Μίνωος, συνδυαζομένου μέ ιερόν τής ’Αφροδίτης, άποδεικνύει δη 
είχε διατηρηθή ή άνάμνησις τών ταφικών τούτων Ιερών. Ή διαπί· 
στωσις δε τής χρησιμοποιήσεως κρυπτών διά την νεκρικήν λατρείαν 
αποτελεί την κυριωτέραν άπόδειξιν δτι αί κρυπτοί δεν είναι άποθήκαι 
ή άλλα δλως ασήμαντα διαμερίσματα, ως τινες τών μελετητών άπέκλι· 
ναν νά πιστευσουν.

Τά περισυλλεγέντα στοιχεία δεν είναι καθ’ εαυτά Ικανά νά άπ 'δεί
ξουν δτι ή άπονεμομένη λατρεία άνεφέρετο είς τον στύλον ως βαιιυ- 
λον' τούτο κατά την γνώμην μου είναι πιθανόν, αλλά διά νά άποδει- 
χθή είναι απαραίτητον νά γίνη εύρυτέρα διερευνησις τών αναλογών 
τής ’Ανατολής, τής Κόπρου, τής Αίγυπτου, νά μελετηθή μέ επιμέλειαν 
ολόκληρος ό παραστατικός κύκλος τοϋ μινωικοϋ και μυκηναϊκού κό
σμου και νά συγκεντρωθούν αί σωζόμ,εναι παραδόσεις. ’Επίσης είναι 
ανάγκη νά μελετηθούν τά έπιζώντα σχετικά στοιχεία λατρείας.

(Συνεχίζεται)

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

’ΒΙ) Διόδ. IV, 79 : «καί διπλαϋν τάφον οίκοδομήοανιες κατά μεν τον κεκρυμ- 
μενον τόπον ε&εοαν τά δοτά, κατά δε τον άνετργμένον εποίηααν 3Αφροδίτης νεών' 
ουτος δ3 επί γενεάς πίείονς ετιμάτο, &υόντων των εγχωρίων ως ’Αφροδίτης οντος
τοΰ νεών, Βλ· Ρ. Μ. IV, 959 κέξ.
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ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΞΟΤΑΙ

Τό ενδιαφέρον δημοσίευμα τοΰ Κ. Δ. Μέρτζιου περ'ι τοξοτών έν 
Κρήτη κατά τό 1513, περί ών έγγραφον εις τό Archivio di Stato - 
Venezia (Κρητικά Χρονικά, Η, 1954, 287-299), δΰναται νά συμπλη
ρωθώ δι’ άλλης μνείας Κρητών τοξοτών εις ’Αγγλικήν πηγήν τοΰ 155U. 
Ή πληροφορία αυτή εύρίσκεται εις μίαν υπό τάς διηγήσεις τάς οποίας 
συνεκέντρωσεν ό Hakluyt υπό τον γενικόν τίτλον «The Principal Na
vigations, Traffiques and Discoveries of the English Nation». To 
βιβλίον αυτό μοΰ είναι απρόσιτον, τό ενδιαφέρον όμως ημάς ενταύθα 
χωρίον μετ’ άλλων συμπληρωματικοί πληροφοριών τό παραθέτει ό 
Terence Spencer είς τό μόλις προ ολίγων μηνοιν έκδοθέν έργον του 
«Fair Greece, Sad relic. Literary Philhellenism from Shakespea
re to Byron», London 1954, σελ. 27. Καθ’α γράφει ό Spencer, είς 
τον εν τη εκδόσει Glasgow 1903 πέμπτον τόμον τοΰ έργου του, ό 
Hakluyt παραθέτει άφήγησιν ενός ναυτικοΰ καί εμπόρου όνόματι Βο- 
denham, δστις μετά τοΰ συντρόφου του Bark Aucher έπεσκέφθη την 
Κρήτην τό 1550, ή οποία εύρίσκετο επί ποδός πολέμου λόγφ κυκλοφο
ρουμένων φημών περί έπικειμένης έπιθέσεως τών Τούρκων. Διά την 
άμυναν τής νήσου κατήλθον έκ τών δρέων τής Κρήτης πολυάριθμοι 
φυγόδικοι, τους οποίους ό Bodenham περιγράφει ως εξής : «There be 
in that Island of Candia many banished men, that live continu
ally in the mountains; they came down to serve, to the number 
of four or five thousand; they are good archers, every one with 
his bow and arrows, a shword and a dagger, with long hair 
and boots that reach up to their groin, and a shirt of mail, han
ging the one before, and the other behind... They would drink 
wine out of all measure» = «Είς την νήσον αυτήν τής Κρήτης υπάρ
χουν πολλοί εκτός νόμου, οί όποιοι ζοΰν συνεχώς είς τά όρη. Κιαήλ- 
θον τώρα διά νά υπηρετήσουν ως στρατιώται, περίπου τέσσαρες ή πέν
τε χιλιάδες εξ αυτών. Είναι καλοί τ ο ξ ό τ α ι, κάθε ένας μέ τό τ ό ξ ο ν 
καί τά βέλη του, μέ σπάθην καί έγχειρίδιον, μέ μακράν κόμην, μέ 
μπότες πού φθάνουν έως επάνω είς τούς μηρούς καί μέ ριχτό ύποκά- 
μισον, τό έν ήμισυ τοΰ οποίου κρέμαται, εμπρός καί τό άλλο ήμισυ δπί- 
σω... Πίνουν κρασί πέραν παντός ορίου».

Έξ αφορμής τοΰ ως άνω χρησίμου χωρίου, σκόπιμον θά ήτο νά 
άναληφθή συστηματική έρευνα τών περί Κρήτης πληροφοριών εις τάς 
αφηγήσεις ’Άγγλων ταξιδιωτών από τοΰ δεκάτου μέχρι καί τοΰ δεκά- 
του δγδόου αϊώνος.

Β. ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΧΡΟΝΑ

ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ TOY «PQTOKPITOY»

(1915— 1955)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:07 EEST - 18.237.180.167



■

.

__

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:07 EEST - 18.237.180.167



ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

"Οσο περνούν τά χρόνκχ, τόσο καί μελετάται περισσότερο ό Ρωτό- 
κριτος κι άποχτάει καινούργιους θαυμαστές κι εδώ στην Ελλάδα και 
στο Εξωτερικό. Δέ λογαριάζεται τώρα πιά καθώς άλλοτε σαν έ'να λαϊκό 
ανάγνωσμα, παρά τον βλέπουν δλοι σαν τό «κατ’ εξοχήν» εθνικό έπος 
τού Νεώτερου Ελληνισμού.

Συνδεμένος σε μιαν εποχή, πού διαμορφώνονταν ακόμα οί δυτικο
ευρωπαϊκές κλασσικές λογοτεχνίες, αντιπροσωπεύει άξια την Ελλάδα 
στη μεγάλη εκείνη κίνηση. Πλάϊ στον Τάσσο και στο Μολιέρο είναι 
τώρα κι ό Βιτσέντζος Κορνάρος ένας Ευρωπαίος κλασσικός.

Τούτο χρωστιέται πρώτα - πρώτα βέβαια στην αξία τού έργου. "Ο
μως στο να γίνη γνα>στή καί ν’ άν.ιγνωριστή ή αξία τούτη, ό'χι λίγο 
συντέλεσε ή μεγάλη κριτική έκδοση, πού είδε στα 1915 τό φώς στο 
Ηράκλειο τής Κρήτης, δηλαδή στο Κάστρο, δπου παντρεύτηκε καί 
συμπλήρωσε τή συγγραφή τού Ρωτόκριτου ό Βιτσέντζος Κορνάρος κα
τά τά μέσα τού 17ου αιώνα.

Τώρα πού οί σπουδές γύρω στήν Κρήτη καί τήν κρητική λογοτε
χνία πήραν τόση διάδοση- πού ανθολογίες τής κρητικής ποίησης άλλες 
έκδίδονται κι άλλες βρίσκονται στο δρόμο τής έκδοσης- πού οι δημο
σιευόμενες από τούς ειδικούς μελέτες πολλαπλασιάζοντας πού οί έκδο- 
σες τού Ρωτόκριτου άκλουθούν ή μια τήν άλλη - πού ερευνητές άξιοι 
δέν παύουν ν’ άναδιφοΰν στις βιβλιοθήκες και νά βρίσκουν δλο καί 
καινούργια κείμενα κρητικά, είναι πιστεύω καιρός νά χυθή φώς στα 
περιστατικά πού προηγήθηκαν από τήν έκδοση εκείνη τού Ρωτόκρι- 
του, γιατί αυτή στάθηκε ένα από τά σημαντικώτερα ξεκινήματα για 
τήν παραπέρα γόνιμη μελέτη τών κρητικών πνευματικών προϊόντων, 
πού τόσο αξιόλογα συνεχίζεται.

'Η ιστορική εκείνη έκδοση έχει στο ξώφυλλό της τυπωμένα τά ονό
ματα τού Στεφάνου Ά. Ξανθουδίδη σάν εκδότη καί τού Στυλιανού Μ. 
’Αλεξίου σάν ίδιοχτήτη τού τυπογραφείου, άπ’ δπου βγήκε τό βιβλίο.

Μέ τή δημοσίεψη τών δυο άγνωστων από τό ευρύτερο κοινό ντο
κουμέντων πού άκλουθούν παρακάτω σε φωτοτυπία- μέ τήν προσεχτι
κή εξέταση τού τόμου τού Ρωτόκριτου, δπως τυπώθηκε- καί μέ προ
σωπικές μου θύμησες, θά δείξω, πώς ή συμβολή τού ’Αλεξίου στο ιστο
ρικό κι εθνικό έργο δέν περιορίζεται στήν πρωτοβουλία, στή χρηματο
δότηση τής προπαρασκευής καί στο τύπωμα τού βιβλίου, παρά άπλώ-
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νεταιι καί στην επιστημονική και στη φιλολογική του συγκρότηση σε 
ποσοστό σημαντικό.

Πάνε σαράντα χρόνια άπο το 1915. Καί δέν είναι πολύ νά πούμε, 
πώς μέσα σ’ αυτό τό διάστημα, μια καινούργια επιστήμη, ή Κρητολο- 
γία, συγκροτήθηκε, πού 6 Ξανθουδίδης πρέπει νά λογαριάζεται πατέ
ρας της. Στο γόνιμο επιστημονικό του βίο, δέν άφησε καμμιά από 
τ'ις πολυποίκιλες εκδήλωσες τής μακρότατης ιστορικής καί προϊστορι
κής ζωής τού νησιού, χωρίς νά τήν άγγίξη φωτεινά, βάζοντσς παντού 
θετικά θεμέλια καί δίνοντας πάντα σωστές επιστημονικές κατεύθυνσες. 
Αυτό τό λέω σά σε παρέντθεση, γιατί θέλω ν’ απόκλεισα) τήν υπόνοια, 
μήπως οι γραμμές αυτές στρέφονται, έστω κι ελάχιστα, ενάντια στον 
κορυφαίο επιστήμονα κι ερευνητή τού νησιού, πού γιά τή μνήμη του 
μόνο θαυμασμό καί βαθειά έχτίμηση τρέφω.

Τά δυο ντοκουμέντα, πού δημοσιεύονται τώρα γιά πρώτη φορά, 
είναι α) Ή ’Ανοιχτή Επιστολή, πού οί Ξανθουδίδης καί ’Αλεξίου 
απεύθυναν καί μοίρασαν έντυπη στά μέλη τής Γενικής Συνέλευσης τών 
Κρητών, μέ ημερομηνία 30 τού Όχτώβρη 1907 καί β) τό Συμφωνη
τικό, πού οί δυο συνεργάτες υπόγραψαν στις 13 τού Μάρτη 1910, κι 
δπου εκθέτουν τό σκοπό τους γιά έκδοση τού Ρωτόκριτου μέ κοινή καί 
τών δυό τους πνευματική κι επιστημονική συνεργασία καί μέ ϊσα δι
καιώματα στήν πατρότητα τού έργου.

Α') ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒ. ΓΕΝ. ΣΓΝΕΛΕΓΣΙΝ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ 

Κύριε Πρόεδρε και λοιποί Κύριοι Πληρεξούσιοι,

Πρό είκοσι καί πέντε έτών ή Βουλή των Κρητών διά ψηφίσματος αυτής, τής 
29 ’Ιουλίου 1886, άνεγνώρισε τήν ανάγκην τής έκδόσεως τοΰ Έρωτοκρίτου, ανέ
βηκε δέ τήν εργασίαν ταύτην εις τόν κ. Γιάνναρην, χορηγήσασα αύτψ πρδς τοΰτο 
τρισχιλίας δραχμάς.

Διά τοΰ ποσοΰ τούτου δ κ. Γιάνναρης μετέβη κατά τό 1888 εις ’Αγγλίαν καί 
έμελέτησε τό μοναδικόν χειρόγραφον τοΰ Έρωτοκρίτου τό εύρισκόμενον έν τή Άρ- 
λειανή συλλογή τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου, καί έξέδωκεν άξιόλογον πραγματείαν 
«περί Έρωτοκρίτου καί τοΰ ποιητοΰ αύτοΰ», χωρίς δμως νά δυνηθή μέχρι τοΰ τε- 
λευταΐον έπελθόντος θανάτου του νά έκδώση καί τά κείμενον, διά τήν έλλειψιν, 
ώς φαίνεται, τών άπαιτουμένων χρηματικών μέσων.

Ή άνάγκη τήν όποιαν πρό είκοσιπενταετίας κατεΐδεν ή Κρητική Βουλή κατέ
στη σήμερον μάλλον έπείγουσα καί έπιτακτική. Πανταχόθεν έξ Ελλάδος καί έξ 
Ευρώπης ζητείται γνησία καί έπιστημονική Κρητική καί κριτική έκδοσις τοΰ Έρω
τοκρίτου, τοΰ σημαντικωτέρου τούτου ποιήματος τοΰ Μέσου καί Νέου Ελληνισμού, 
τοΰ 'Ομήρου τής νέας Έλλ. Φιλολογίας, ώς τόν άπεκάλεσεν δ άοίδιμος Κοραής.

Αί άπό δύο αιώνων κυκλοφοροΰσαι εκδόσεις τοΰ Έρωτοκρίτου δλονέν διαφθει- 
ρόμεναι κατέστησαν τό ποίημα σχεδόν άγνώριστον, καί έγένοντο αίτια, Ενα τό ίξο- 
χον αΰτό προϊόν τής Κρητικής Μούσης μή τύχη έκτιμήσεως άναλόγοο τής σήμα, 
σίας καί σπουδαιότητος αύτοΰ.

Λεύτερη ’Αλεξίου
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Μιά δίκαιη ύποκανάσταση 489

Μία δθεν γνήσια έκδοσις τοΰ Έρωτοκρίτου είναι σήμερον τούτο μεν άπαίτη- 
σις Επιστημονική, τοΰτο δέ ανάγκη εθνική, πολύ δέ θά τιμήση καί τό Κρητικόν Ο
νομα, άν ή Εργασία αΰτη γίνη, ώς οφείλει, ύπό Κρητός καί υπό τήν Επίσημον τής 
Ελευθερωθείσης Κρήτης αιγίδα.

Εργαζόμενοι πρό καιρού οί υπογεγραμμένοι εις τό Ιργον τούτο, τή προτροπή 
καί Επιφανών λογιών, έχομεν ήδη προχωρήσει τοσούτον, ώστε δυνάμεθα νά διαβε- 
βαιώσωμεν τήν Σεβ. Συνελευσιν δτι τάχιστα θά περατώσωμεν αυτό, καί δτι ή Εκτέ- 
λεσις αύτοϋ θά γίνη Επαξίως τής σημασίας αυτού, άν ή Σεβ. Συνέλευσις άποφα- 
σίση νά προσέλθη Επίκουρος καί εΰαρεστηθή νά προσδώση τό Επίσημον κύρος καί 
τήν συνδρομήν αυτής πρός τοΰτο.

"Οτι τό Ιργον δέον νά γίνη 5πά Κρητός άναγνωρίζουσι πάντες' διότι μόνον Κρής 
Ιχων μητρικήν γλώσσαν τό ιδίωμα τοΰ Έρωτοκρίχου δύναται νά κατανοήση ακριβώς, 
Ερμηνεύση καί άποκαχαστήση τό γνήσιον κείμενον, Πρός τή άκριβεϊ δέ γνώσει τοΰ 
Κρητικού ιδιώματος πρέπει νά συμβαδίζη καί ή άλλη Επιστημονική παρασκευή.

'Ως βάσιν τής Εργασίας ήμών Εθέσαμεν, πλήν τοΰ Εξαίρετου χειρογράφου τού 
Λονδίνου, καί τάς δύο πρώτας Ένετικάς Εκδόσεις, αί δποϊαι Εγένοντο Εξ άλλων 
χειρογράφων, κατεχομένων ύπό των Κρητών, των καταφυγόντων εις Επτάνησον 
καί Ένετίαν μετά τήν άλωσιν τής Κρήτης. Τό ουτω καταρτιζόμενον κείμενον θά 
συνοδεύωσι σημειώσεις κριτικαί καί έρμηνευτικαί, θά Επακολουθήση δέ, ώς άναγ. 
καϊον Επίμετρον, γραμματική καί γλωσσάριον των ιδιωματικών λέξεων καί φράσεων 
τού ποιήματος χάριν των μή Κρητών αναγνωστών, Εν δέ τή εισαγωγή θά Εξετα- 
σθώσι τά διάφορα προβλήματα τά σχετιζόμενα πρός τό πρόσωπον τού ποιητού, τάν 
τόπον και τόν χρόνον, καθ’ 8ν έγένετο τά ποίημα, καί θά Επισυναφθώσι φωτοτυ- 
πίαι τινές παρέχουσαι ιδέαν τού χειρογράφου καί των Εν αΰτφ εικόνων.

Καί τά μέν πολύτιμον χειρόγραφον τού Λονδίνου έχομεν ήδη πρό όφθαλμών, λα- 
βόντες αντί άδροτάτης δαπάνης φωτογραφικόν πανομοιότυπον καί των 530 αύτού σε
λίδων μετά τών εικόνων, των δέ δύο πρώτων Εκδόσεων τής Ένετίας, ήτοι τοΰ 1713 
καί τού 1737, ών τής μέν πρώτης τό μοναδικόν άντίτυπον κατέχει δ Εν Λονδίνψ 
Πρεσβευτής τής Ελλάδος κ. Ίωάν. Γεννάδιος, τής δέ δευτέρας Εν άντίτυπον εύρί- 
σκεται Εν τή Έθν. Βιβλιοθήκη, κατέχομεν άντίγραφα κατ’ άντιβολήν ακριβέστατα.

Διά τήν φωτογράφησιν τού χειρογράφου καί τάς άντιγραφάς τών πρώτων Εκ
δόσεων καί άλλας σχετικάς Εργασίας Εδαπανήσαμεν μέχρι, τοΰδε δισχιλίας δραχ- 
μάς. 'Η δέ Εκτύπωσις τού δλου έργου Εξ 800 περίπου είς όγδοον σελίδων Επί λαμ
πρού χάρτου καί μέ άνάλογον τής σημασίας τού έργου φιλοκαλίαν θά άπαιτήση 8 
χιλ. δραχμών, ήτοι ή δαπάνη θά συμποσωθή εις 10 χΛ. δραχμάς.

Τήν δαπάνην ταύτην άδυνατοΰμεν νά ύποστώμεν άπασαν, ούτε πρέπει νά Ελπί- 
ζωμεν δτι είναι δυνατόν νά καλύφωμεν αύτήν Εκ τής πωλήσεως αντιτύπων τοΰ βι
βλίου, ΔΓ 8 ζητοΰμεν τήν άρωγήν τής Σεβ. Συνελεύσεως μέ τήν πεποίθησιν δτι, 
δπως αδτη έδείχθη άλλοτε πρόθυμος εις ύποστήριξιν παρομοίων έργων, θέλει καί 
νΰν εΰαρεστηθή νά μάς καταβάλη τοΰλάχιστον τά ήμισυ τού άνωτέρου ποσού, καί 
προσδώση διά ψηφίσματος αδτής τά Επίσημον κύρος, εις Ιργον τόσον Εθνικόν καί 
τόσον τιμητικόν διά τήν Ελευθερωθεϊσαν Πατρίδα, διαβεβαιοΰμεν δέ αυτήν δτι οδ- 
τω θά δυνηθώμεν Εντός βραχέος χρόνου νά θέσωμεν είς Ενέργειαν καί νά άποπε- 
ρατώσωμεν τήν Εκτύπωσιν τοΰ έργου.

Έν 'Ηρακλείψ τή 30 ’Οκτωβρίου 1907.
Διατελοΰμεν μετά σεβασμοΰ

- Εύπειθέστατοι
ΣΤΕΦ. ΕΑΝΘΟΓΔΙΔΗΣ, ΣΤΓΛ. ΑΛΕΞΙΟΓ
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Β') 2 Γ Μ Ψ 2Ν ΗΤ IKON

Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι συνεφωνήααμεν νά παρασκευάσωμεν μεγάλην κρι
τικήν Ικδοσιν τοΰ Ερωτοκρίτου καί δημοσιεύσωμεν αυτήν υπό τούς έξης όρους:

Ή πνευματική καί έπιστημονική εργασία τοΰ βιβλίου θά γίνη τή κοινή άμφο- 
τέρων συνεργασία καί τό βιβλίον θά ςρέρ·^ εις τόν τίτλον τά όνόματα καί των δύο 
συνεργατών.

Τά έξοδα τής παρασκευής τής έκδόσεως καί α£ δαπάναι τής εκτυπώσεως καί 
πάντα τά άλλα σχετικά θά καταβληθώσιν εξ δλοκλήρου ύπό τοΰ κ. Στυλ. Άλε' 
ξίου. ’Αντί τούτου δ κ. ’Αλεξίου θά λαμβάνη δλον τό ποσόν των εκτυπωθησομένων 
αντιτύπων καί θά πωλή αύτά πράς ίδιον δφελος καί διαθέτη κατά βούλησή, τοΰ 
κ. Ξανθουδίδου λαμβάνοντος Ικατάν μόνον αντίτυπα.

"Αν τυχόν χορηγηθή διά τά βιβλίον αμοιβή τις ή βραβεϊον ή εισφορά υπό τής 
Κρητ. ’Αντιπροσωπείας ή άλλης ’Αρχής ή Καθιδρύματος ή Σωματείου ή καί ίδ.ώ- 
του θά άνήκη εξ ίσου και εις τούς δύο συνεργάτας καί θά διανεμηται άμεσως με
ταξύ των, καί όταν ακόμη δίδηται επί τφ δρψ τής παραχωρήσεως άριθμοΰ τίνος 
αντιτύπων τοΰ βιβλίου, τά όποια θά παραχωρή δ κ. ’Αλεξίου.

*0 κ. ’Αλεξίου δικαιούται μετά τήν έκτύπωσιν τής μεγάλης έκδόσεως νά δη
μοσίευση, άν θέλη, μικράν λαϊκήν εκδοσιν τοΰ ’Ερωτοκρίτου δι’ ίδιον λογαριασμόν 
καί πράς ίδιον δφελος. Δευτέρα δμως Ικδοσις τής μεγάλης κριτικής έκδόσεως θά 
γίνεται μόνον τή συνεννοήσει καί συγκαταθέσει άμφοτέρων των συνεργατών.

Έν Ήρακλείφ Κρήτης τή 15 Μαρτίου 1910
Οί συμβαλλόμενοι συνεργάται 

ΣΤΓΛ. ΑΛΕΞΙΟΓ 
ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΓΔΙΔΗΣ
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Παρατηρώ στην ’Ανοιχτή Επιστολή πώς από τό 1886 ίσαμε τό 
1907 είναι 21 κι όχι 25 χρόνια. Πρέπει νά δεχτούμε, πώς ή Γενική 
Συνέλευση των Κρητών, που θεσπίστηκε μ’ άλλα προνόμια μετά τήν 
Επανάσταση τοΰ 1866 - 1869, είχε κσΐ πριν από τό 1886 καταπιαστή 
με τό Ρωτόκριτο.

Στις πρώτες παράγραφες τοΰ Προλόγου τής Κριτικής Έκδοσης δι
αβάζομε, πώς ό ’Αλεξίου, άφοΰ προμηθεύτηκε μέ πολλά έξοδα τό φω
τογραφικό αντίγραφο τοΰ χειρογράφου τοΰ Λονδίνου, ζήτησε τή συ
νεργασία τοΰ Ξανθουδίδη, κι άρχισαν νά δουλεύουν μαζί κι οί δυο γιά 
τήν αποκατάσταση τοΰ κειμένου, μέ βάση τό χειρόγραφο τοΰ Λονδίνου 
καί τις δυο πρώτες βενετσιάνικες έκδοσες. Τόν πρόλογο δμως τόν υπο
γράφει μόνος ό Ξανθουδίδης, γιατί, δπως μας πληροφορεί, «λόγφ πολ
λαπλών ασχολιών» δ ’Αλεξίου είχε αποχωρήσει, κι είχε άναλάβει μό
νος αυτός τή φιλολογική εργασία.

Πότε άρχισε ή συνεργασία, πόσο καιρό κράτησε καί σε ποιό ση
μείο βρισκόταν ή εργασία τής έκδοσης, άμα αποχώρησε ό ’Αλε
ξίου, μαθαίνομε μέ αρκετή ακρίβεια από τά παραπάνω ντοκουμέντα. 
Πότε διακόπηκε ή συνεργασία καί γιά ποιους λόγους διακόπηκε, θά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:07 EEST - 18.237.180.167



Μια δίκαιη αποκατάσταση 491

μας πή μέ ένδειξες πειστικές ή προσεχτική εξέταση τοΰ τόμου, καινοί 
προσκοπικές μου θύμησες.

Στην έχτη παράγραφο τής "Ανοιχτής ’Επιστολής τοΰ 1907 διαβά
ζομε, πώς είχαν από καιρό κιόλας αρχίσει νά δουλεΰουν για την έκδο
ση και πώς πολΰ γλίγωρα θά τέλειωναν την προπαρασκευαστική εργα
σία καί τό έργο θά ήταν έτοιμο γιά τύπωμα. Στήν όγδοη παράγραφο 
άναφέρεται, πώς είχαν κιόλας από καιρό στά χέρια τους κι είχαν βάλει

Είκ. 6. — Ό Στυλ. Αλεξίου γύ
ρω στά 1886, δταν συνεργαζότανε 
μέ τόν ’Αντώνιο Γιάνναρη γιά τήν 

έκδοση τοΰ Ρωτόκριτου.

Είκ. 7. — Ό Στυλ. ’Αλεξίου στά 
1915, δταν είχε τελειώσει τό τύ
πωμα τοΰ τόμου τής Κριτικής 

Έκδοσης.

σά βάση τής εργασίας τους τό χειρόγραφο τοΰ Λονδίνου καί τις δυο 
πρώτες βενετσιάνικες έκδοσες. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένα εμπόδιο στο 
νά προχωρή ή δουλειά, άφοΰ είχαν στή διάθεσή τους καί τις τρεις πη
γές γιά τήν κριτική καί άλλη επεξεργασία τής ύλης τους. Καί πραγμα
τικά, όπως διαβάζομε στο τέλος τής ’Ανοιχτής Επιστολής, οί συνερ
γάτες λεν’ «Αιαβεβαιονμεν δέ αυτήν, [τή Γενική Συνέλευση τών Κρη- 
τών], ότι οντω &ά δννηϋώμεν εντός βραχέος χρόνον νά ΰέσωμεν εις 
ενέργειαν καί νά άττοπεραιώοωμεν την έκτύπωσιν τον έργον». "Ωστε 
από τόν Όχτώβρη τοΰ 1907 τό μέγιστο μέρος τής ύλης τοΰ βιβλίου 
ήταν κιόλας έτοιμο γιά νά δοθή στο τυπογραφείο.

Έρχομαι στο Συμφωνητικό. Είναι γραμμένο μέ τό χέρι τοΰ Ξαν- 
θουδίδη. Φαίνεται πώς τό αντίγραφο πού πήρε δ Ξανθουδίδης θά ήταν 
γραμμένο μέ τό χέρι τοΰ ’Αλεξίου. Συντάχτηκε κι υπογράφτηκε δυό- 
μιση χρόνια ύστερα από τήν εχτύπωση καί τή διανομή τής ’Ανοιχτής 
’Επιστολής στους Κρήτες βουλευτές. Πρέπει νά θεωρήσωμε βέβαιο, 
πώς σ’ όλο αυτό τό χρονικό διάστημα, μέ τήν προσθήκη εκείνου, πού
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εξάγεται από τό «προ καιρόν» τής ’Ανοιχτής Επιστολής, εξακολουθού
σαν να συμπληρώνουν κι έπεξεργάζωνται την ύλη τους οί συνεργάτες. 
Κι άφοϋ τό 1907 είχε σιμώσει στο τέλος της ή δουλειά, τό 1910 πρέ
πει νά είχε συμπληρωθή.

”Ας μην άπορήσωμε για τά σχετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
Οι συνεργάτες διάθεταν γιά τό Ρωτόκριτο μόνο τον καιρό πού τούς 
ά'φηναν λεύτερο οί άλλες τους ασχολίες, ή υπαλληλική ιδιότητα καί τό 
εμπόριο.

’Έτσι συμπληρώνεται ή πενταετία τής συνεργασίας, πού άναφέρε- 
ται ρητά στη σελίδα XI τής Εισαγωγής τής Κριτικής ’Έκδοσης, οπού 
διαβάζομε’ «Μετά σκέψιν ώριμον και άναμέτρησιν των δυσκολιών τον 
πράγματος και κατόπιν ϋερμών και πολλών παροτρύνσεων. . . άνελά- 
βομεν αυτό και εργασίλέντες επί πενταετίαν, παρονσιάζο- 
μεν σήμερον την παρούσαν εκδοσιν, περί τής οποίας καί δίδομεν εξη
γήσεις τινάς και εκϋέτομεν τον σκοπόν κα'ι την μέϋνδον ήν ήκολουϋ·ή- 
ααμεν».

’Αν σ’ άλλα σημεία τής Έκδοσης τό πρώτο πληθυντικό θά μπο
ρούσε νά ερμηνευτή, πώς αφορά μόνο τον Ξανθουδίδη, κατά τη συ
νήθεια πού Ιπικρατεΐ, ή φράση «εργασθέντες επί πενταε
τίαν», τώρα πού ξέρομε τά πράματα, δέν είναι δυνατό παρά ν’ άνα- 
φέρεται καί στούς δυο συνεργάτες. ”Αν δηλαδή ό Ξανθουδίδης είχε 
συντάξει τήν Εισαγωγή κι είχε ύπ’ ό'ψη μόνο τον εαυτό του, θ’ άπό- 
φευγε τον πληθυντικό τούτο τής μετοχής, πού μόνο γιά περισσότερα 
πρόσωπα θά είχε τον τόπο της. ’Από τήν άλλη μεριά τό τόσο επιμε
λημένο ύφος τής Εισαγωγής θά ’ταν όλότελα ασυμβίβαστο μέ μιά τόσο 
κακόζηλη διατύπωση τής φράσης. Έκεΐ πού ό Ξανθουδίδης μιλεΐ ρητά 
γιά δικό του μόνο λογαριασμό, δπαις π. χ. στή σελίδα XII, μεταχειρί
ζεται τό α' ενικό. Γράφει’ «ίφ’ δσον γνοιρίζω»' καί παρακάτω’ «ό έμός 
φίλος .. . H.R. Hall» κ.λ.

Πώς γινόταν ή συνεργασία δέν ξέρω, γιατί δέν ήμουν ποτέ μπρο
στά. Τά χρόνια κείνα ίσα ίσα (1910 ως 1915) ήμουν στρατιώτης ή 
φοιτητής καί πήρα τό πτυχίο μου στις 14 τού Μάη τού 1915. Δέν ή
μουν στο Ηράκλειο παρά μόνο τά καλοκαίρια. Ξέρω δμως, πώς ή συ
νεργασία γινόταν πάντα στο σπίτι τού Ξανθουδίδη, πάνω από τ’ ανα
τολικά τείχη τού λιμανιού, τ’ άπογέματα, καί κρατούσε ώρες. Έκεΐ 
βρίσκονταν τά βιβλία, τά βοηθήματα, τά λεξικά, καί κεΐ βασίλευε κι ή 
άπαιτούμενη γιά τήν εργασία ησυχία. *0 Ξανθουδίδης ήταν κι έμεινε 
απάντρευτος καί στο σπίτι του δέ βρισκόταν άλλος από τήν υπηρεσία. 
Παιδιά δέν υπήρχαν κι ή συνοικία ήταν από τις ήσυχώτερες τής πολι
τείας.
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Λεπτομέρειες για την προμήθεια τών δυο μηχανογραφημένων κι 
«αντί βεβλημένων» αντιγράφων τά·ν δυο πρώτων βενετσιάνικων εκδό
σεων (1713 και 1737) δέν ξέρω. Μαθαίνομε μόνο από την ’Ανοιχτή Ε
πιστολή, πώς τά ’χάνε στη διάθεσή τους από τό 1907. ΙΙιστεΰω πώς 
καί κείνα τά ’χε προμηθευτή ό ’Αλεξίου, γιατί κείνος μόνο πλήρωνε 
κι αλληλογραφούσε για κάθε τί που σχετιζόταν μέ δαπάνες. Μετά τη 
συμπλήρωση τής δουλειάς, δ Ξανθουδίδης πήρε τύ «άντιβεβλημένο» 
αντίγραφο τής πρώτης κι ό Αλεξίου τής δεύτερης έκδοσης, πού φυ
λάσσω ακόμα στη βιβλιοθήκη μου.

Για την προμήθεια τοΰ φωτογραφικού αντιγράφου τού χειρογρά
φου τού Λονδίνου καί για την τωρινή του τύχη θ’ αναφέρω τά παρα
κάτω εξακριβωμένα περιστατικά. 'Ο ’Αλεξίου αποτάθηκε αρχικά στην 
Ελληνική Πρεσβεία τού Λονδίνου, γιά νά μεσολαβήση κι επιτραπή σε 
φωτογράφο ειδικό, νά μπαίνη στο Βρετανικό Μουσείο γιά τή φωτο
γράφηση τών 530 σελίδων τοΰ χειρογράφου. Ή Πρεσβεία, μ’ δλη τήν 
καλή διάθεση τοΰ λόγιου πρεσβευτή ’Ιωάννη Γεννάδιου, πού τόσο 
χρήσιμος δείχτηκε στούς συνεργάτες καί τόσο βοήθησε στήν προπαρα- 
σκευή τής έκδοσης, άρνήθηκε νά ζητήση αυτή τήν εκδούλευση, γιατί 
τήν θεώρησε ζήτημα λεπτό. Τότες δ ’Αλεξίου, κατά σύσταση τοΰ Άλέ- 
ξαντρου Πάλλη από τό Λίβερπουλ, αποτάθηκε στον έγκαταστημένο στο 
Λονδίνο Έλληνοεβραΐο από τή Ζάκυνθο καί καλό δημοτικιστή Λάζα
ρο Βελέλη, πού ήταν γνωστό; έβραιολόγος κι ύστερώτερα καθηγητής 
τής Εβραϊκής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης. *0 
Βελέλης, ποιος ξέρει μέ ποιά μέσα, πέτυχε τό ποθούμενο. Ό ειδικός 
φωτογράφος εργαζόταν γιά καιρό κι οί σελίδες στέλνονταν τμηματικά 
στύν ’Αλεξίου, ώσότου συμπληράίθηκαν. Τό φωτογραφικό χαρτί πού 
χρησιμοποιήθηκε ήτ,αν πολύ χοντρό καί, κατά τή συνήθεια, γιά τήν 
εύκολώτερη χρησιμοποίηση, οί φωτογραφίες τυπώνονταν αρνητικά, 
όπως δείχνουν οί σελίδες πού φωτοτυπήθηκαν μέσα στήν Κριτική ’Έκ
δοση. Όλον αυτό τον όγκο τών σελίδων τον έδεσε μέ ειδική φροντίδα 
ό ’Αλεξίου σ’ ένα μαύρο χοντρό δερματόδετο τόμο, πού βρισκότανε 
στήν κατοχή μου ’ίσαμε τά 1927, όταν αποφάσισα, σ’ ένδειξη τιμής, 
νά τον χαρίσω στον αείμνηστο εθνάρχη ’Ελευθέριο Βενιζέλο, μέ τήν 
ευκαιρία τής εγκατάστασής του στά Χσνιά. Άπό τά 1927 είχα χάσει 
τά χνάρια τοΰ πολύτιμου τόμου, ίσαμε τό Δεκέμβρη τοΰ 1947, όταν, 
περνώντας άπό τά Χανιά κιιί κατά μιά επίσκεψή μου στο εκεί 'Ιστο
ρικό ’Αρχείο, συνάντησα τό φίλο καθηγητή κ. Νικόλαο Τωμαδάκη, 
πού μέ δέχτηκε μέ πολλή φιλοφροσύνη. Όταν ήρθε τυχαία ή κουβέν
τα στο είκοσι χρόνια πριν χαρισμένο στο Βενιζέλο φωτογραφικό αντί
γραφο, ή χαρά μου ήταν μεγάλη, σάν ακόυσα τον Τωμαδάκη νά μέ
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πληροφορώ, πώς τό δώρο μου βρισκόταν εκεί, στο ίδιο δωμάτιο πού 
συνωμιλοΰσαμε, κι όταν, ξεκλειδώνοντας μια βιβλιοθήκη, τό τράβηξε 
και μοΰ τό έβαλε στα χέρια. 'Ο τόμος φυλασσόταν καλά κα'ι ή αφιέ
ρωσή μου στο έσώφυλλο βρισκόταν ακόμα στη θέση της. Δεν αμφι
βάλλω, πώς ή αξία τού αντικειμένου θά συντελέση στη γιά πάντα εξα
σφάλισή του.

Γιά τη διάρκεια τής συνεργασίας Ξανθουδίδη - ’Αλεξίου έχομε λοι
πόν ρητή πληροφορία στη σελίδα XI τής Εισαγωγής τής Κριτικής 
Έκδοσης, δπου οί συνεργάτες αναφέρουν, δτι δούλεψαν πέντε χρόνια 
κι δτι στά πέντε αυτά χρόνια συμπληρώθηκε ή δουλειά.

Πώς θά συνδυάσωμε τον Πρόλογο, πού λέει πώς ή συνεργασία 
διακόπηκε, μέ τήν Εισαγωγή, πού βεβαιώνει πώς κράτησε ίσαμε πού 
συμπληρώθηκε;

Τήν απάντηση μάς τήν δίνει εύγλωττα 6 ’ίδιος δ τόμος: "Αμα προ- 
σέξωμε τον Πρόλογο, θά δούμε πώς οί τέσσερεις σελίδες πού τον απο
τελούν, μέ τις άλλες τέσσερεις έσωφύλλου κι αφιέρωσης, δεν είναι άριθ- 
μημένες. Ή λατινική αρίθμηση αρχίζει από τήν πρώτη σελίδα τής 
Εισαγωγής κι από κεΐ αρχίζει και τό πρώτο δεκαεξασέλιδο τυπογραφι
κό φύλλο. "Αν τό νά μείνη έξω από τήν αρίθμηση τό εσωτερικό ξώ
φυλλο τού βιβλίου είναι μιά φανερή αβλεψία, ό Πρόλογος, αν εστοι- 
χειοθετοϋνταν και τυπωνόταν μαζί μέ τή συνέχεια τών σελίδων, θά 
ήταν χωρίς άλλο άριθμημένος.

Συμπεραίνομε μέ βεβαιότητα, πα ς ό Πρόλογος γράφτηκε καί τυ
πώθηκε μετά τό τύπωμα τής Εισαγωγής.

Θά δούμε τώρα πότε ακριβώς καί γιά ποιές λεπτομερειακές αφορ
μές παρουσιάστηκαν οί διαφωνίες ανάμεσα ατούς συνεργάτες, πού έκα
μαν, ώστε ν’ άποχωρήση τήν τελευταία στιγμή δ ’Αλεξίου καί ν’ άτο- 
νήση δ δρος τού Συμφωνητικού γιά τήν αναγραφή τών ονομάτων καί 
τών δυο συνεργατών σάν ισότιμων στά ξώφυλλα τής Έκδοσης, καί γιά 
ποιούς λόγους δ Πρόλογος βρίσκεται σ’ αντίφαση προς τήν επίλοιπη 
«από κοινού» συνταγμένη ύλη τού βιβλίου.

"Αμα ετοιμάστηκε ή ύλη κι ήρθε τό χαρτί καί τ’ αποκλειστικά γιά 
τό βιβλίο παραγγελμένα στοιχεία, μέ τά ειδικά φωνητικά σημάδια, υ
πογράφτηκε τό Συμφωνητικό τό Μάρτη τού 1910 κι άρχισε νά τυπώ
νεται ή Εισαγωγή. Τά δώδεκα τυπογραφικά φύλλα της συμπληρώθη
καν απρόσκοπτα κι άρχισε νά στοιχειοθετήται πιά τό κείμενο τού Ρω- 
τόκριτου, τό καλοκαίρι τού 1912. Φάνηκε από τήν αρχή, πώς δέ θά 
συνεχιζόταν ή ομοφωνία.

'Ο ’Αλεξίου, πού στήν Εισαγωγή, τή γραμμένη σε καθαρεύουσα, 
είχε αφήσει ν’ άναφέρεται τ’ δνομα τού έπους καί τού πρώτου ηρώα
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μέ τή λογία μορφή «’Ερωτόκριτος», τώρα διατύπωσε την επιθυμία, 
στην κορφή τής πρώτης σελίδας τοΰ κείμενου, τ δνομα νά γραφτή μέ 
τή μορφή που λάμπρυνε ό ποιητής, δηλαδή «Ρωτόκριτος», και πού 
τήν πτιραδίδει στον τίτλο και το χειρόγραφο τοΰ Λονδίνου.

"Οπως είναι γνωστό κι δπως άναφέρεται και στ'ις σηιχείωσες τής 
’Έκδοσης (σελίδα 686, λήμμα Ρωτόκριτος καί Ρώκριτος), 6 Κορναρος 
πουθενά δεν τον γράφει Έρωτόκριτο. Μέ τήν πρά>τη σελίδα τοΰ έπους 
μπαίναμε στήν περιοχή τής δημοτικής, τής αξιοθαύμαστης για τήν κα
θαρότητα της δημοτικής τοΰ Κορνάρου. Καί θά ’ταν, δπως πίστευε ό 
’Αλεξίου, περιφρόνηση προς τον ποιητή κι αντίφαση καί δασκαλισμός, 
νά βάλωμε σάν επικεφαλίδα ένα τύπο, πού αγνοούσε ή καλύτερα πού 
αποκρούε σίγουρα ό μεγάλος γλωσσοπλάστης.

Στήν ίδια κείνη πρώτη σελίδα τοΰ Ρωτόκριτου (στίχος 16) βρί
σκεται ή πρώτη λαμπρή διόρθωση τού ’Αλεξίου, (μέσα σε μιά σειρά 
πολλών άλλων, χαμένων στο πέλαγος τής συνεργασίας), τοΰ ακατανόη
του «αβασάνιστη» των δυο εκδόσεων καί τοΰ άνύπαρχτου «αβασάνι
στη» τοΰ χειρογράφου τοΰ Λονδίνου, σε «α(ν) βασανιστή». Είχε λοι
πόν τό δικαίωμα νά διατυπώση τήν επιθυμία του, γιά τήρηση τής 
γλωσσικής ομοιομορφίας καί στον τίτλο τής επικεφαλίδας.

‘Ο Ξανθουδίδης δμως, πού βρισκότανε σε πιό στενή σχέση επιστη
μονικής αλληλεγγύης από τό δημοτικιστή ’Αλεξίου προς τό Χατζηδάκη, 
καί φυσικά δέν ήθελε νά τον δυσαρεστήση, άφοΰ τόσο κι αυτός βοή
θησε κι ευνόησε τήν έκδοση, έπέμεινε κι επέβαλε τελικά τή γνώμη του. 
'Ο ’Αλεξίου απογοητεύτηκε, μά ή συνεργασία φαινόταν πώς δέν κινδύ
νευε άμεσα. ’Αλλά πολύ γλίγωρα καινούργια διαφωνία ξέσπασε, πριν 
ακόμα τυπωθή τό πρώτο φύλλο τοΰ κειμένου τοΰ Ρωτόκριτου. Ό ’Α
λεξίου διατύπωσε τήν τολμηρή τώρα γνώμη, νά γραφτή τό κείμενο, σ’ 
ώρισμένες λέξες καί τύπους, φωνητικά, γιά τήν πιστότερη απόδοση 
τής κρητικής προφοράς. Νά γραφτή λόγου χάρη στο στίχο 2 ή λέξη 
ττηαίνου ως πχαίνου, γιατί έτσι πραγματικά προφέρουν οί Κρητικοί 
τών ανατολικών επαρχιών καί μάλιστα μέ δασύ τό χ (=ch γαλλικό). 
Οί συζήτησες κράτησαν μέρες καί τό πρώτο φύλλο τοΰ κειμένου τοΰ 
Ρωτόκριτου έμενε ατύπωτο στο πιεστήριο. Σ’ ενίσχυση τής άποψής 
του ό ’Αλεξίου έφερε τό ρήμα κ α μ μ υ ώ (=κλείνω τά μάτια), πού στον 
αόριστο φέρεται πάντα μέ τή μορφή έκάμνυσα. Τό ν εκεί, έλε
γε, δέ βρίσκεται γιά λόγους προφοράς, παρά είναι οργανικό γράμμα. 
Κατά συνέπεια αποκλείεται νά γράψωμε έκάμνυσα στον αόριστο 
καί καμμυώ στον ενεστώτα, παρά καμνυώ.

Βρισκόμουν τότε στο Ηράκλειο καί θυμούμαι τίς ατέλειωτες συ
ζήτησες, πού δσο κι αν κρατιοΰνταν μέσα στά περιθώρια τοΰ άλληλο-
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496 Λεύτερη 'Αλεξίου

σεβασμού, είχαν φέρει κάποια ψυχρότητα ανάμεσα στους συνεργάτες. 
Τέλος, μπροστά στο αδιέξοδο, οπού είχαν φτάσει τά πράματα, ό ’Αλε
ξίου, παρά τή γνώμη τοΰ ίδιου τοϋ Ξανθουδίδη κι άλλων φίλων, άπο- 
σΰρθηκε από την έκδοση κι άφησε μόνο τον Ξανθουδίδη νά δρέψη 
τούς καρπούς πολύχρονων κοινών μόχτων καί προσωπικών του θυσιών. 
Σκόπευε νά επιχείρηση δίκιά του έκδοση κι είχε αρχίσει κιόλας νά την 
καταρτίζη καί νά την επεξεργάζεται. Ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος 
ανάτρεψε τής προοπτικές τής νέας αυτής έκδοσης καί τό 1021 ό θάνα
τος έματαίωσε οριστικά την πραγματοποίησή της.

Είναι άξιο ιδιαίτερης μνείας, πώς καί μετά τή διακοπή τής σύμ
πνοιας καί τήν αποχώρηση τοΰ ’Αλεξίου από τή συνεργασία, τά ατύ
πωτα χειρόγραφα, προς τιμή τοΰ Ξανθουδίδη, δεν άλλαξαν ούτε κατά 
ένα γιώτα κι έτσι έμειναν τά χνάρια τής συνεργασίας απείραχτα ίσαμε 
τό τέλος.

"Ας άνοίξωμε λ. χ. τή σελίδα 686 κι ά; δοΰμε πάλι τό λήμμα Ρω- 
τόκριτος καί Ρώκριτος πού κρύβει ένα από τά νευραλγικά ση
μεία τής διαφωνίας. Διαβάζομε' «Πάντοτε εκφέρεται ανεν τον ε εν τή 
αρχή, (μολονότι γίνεται εκ τοϋ έρωτας κα'ι ή λέξις αν τη και τό ερωτιά 
ενρίσκεται πολλάκις εν τφ ποιήματι)... Θά ήτο ίσως όρίάόν και 
δ τίτλος τον ποιήματος νά γράφεται Ρωτόκριτος 
(δπως τον έχει και τό X [= χειρόγραφον Λονδίνου]^. Άλλ’ από τής 
πρώτης έκδόσεως έπεκράτησε νά καλήται και νά γράφεται Έρωτ ά
κριτος καί διά τοντο δεν έτολμήσαμεν νά μεταβάλωμεν τήν 
παράδοσιν».

Ό πληθυντικός κι εδώ άναφέρεται χωρίς καμμιά αμφιβολία στούς 
δυο συνεργάτες. Είναι καί μιά δικαίωση τοΰ ’Αλεξίου, καί γράφτηκε 
γιά ικανοποίησή του από τον Ξανθουδίδη, αυτό τό «δεν έτολμήσαμεν».

Σηκώνεται τό ρώτημα: “Οταν καταγραφότανε τό κείμενο τοΰ Ρω- 
τόκριτου, μιά δουλειά πού κράτησε μήνες καί χρόνια, κι όταν συζητιό
ταν εξονυχιστικά προτοΰ καταγραφή ή κάθε λέξη κι ό κάθε στίχος, 
πώς δεν είχαν άναφανή οί διαφωνίες πού χώρισαν αργότερα τούς συ
νεργάτες ;

Ή απάντηση δεν είναι καθόλου δύσκολη. Οί διαφωνίες γεννήθη
καν λίγο πριν άρχίση τό τύπωμα τοΰ κειμένου τοΰ Ρωτόκριτου κι ά* 
φωροΰσαν λεπτομέρειες, πού δεν συζητήθηκαν κατά τή διάρκεια τής 
εργασίας. Πιστεύω μάλιστα πώς τό κείμενο γράφτηκε αρχικά κατά τά 
καθιερωμένα' πώς στήν κεφαλίδα τής πρώτης σελίδας γράφτηκε Έ 
ρωτόκριτος’ πώς ζήτημα γιά νά γραφτή πχαίνουν αντί πηαίνονν 
δέ δημιουργήθηκε τότε καθόλου. Οί γνώμες τοΰ ’Αλεξίου, σχετικά μ’ 
μΐμά Ρ* δευτερεύοντα ζητήματα μορφώθηκαν καί διατυπώθηκαν πρώ-
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒ. ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ TON KPHTON
Kvpie_ Πρόεδρε καί Zotrtol Κύριοί Πληρεξούσιοι, 0

ΙΤρό είκοσι καί πέντε Ετών ή Βουλή των Κρητών 5ιό ^φίσματο; αΰτ%, τ% 29 ’Ιουλίου 
1886,άνεγνώρισε τήν άνάγκην τής έκδόσβως τού Έρωτοκρίτου, άνέθηκε δέ τήν Εργασίαν 
ταύτην elg τόνκ. Γιάνναρην, χορι$ήσασα αΰτφ προ; τούτο τριοχιλίας δραχμές.

Δια τοΰ ποσού τούτου 6 κ. f μίύναρης μβτέβη κατά τό 1988 είς ’Αγγλίαν καί έμτλέττμκ 
τό μοναδικόν χειρόγραφον του Έρωτοκρίτου to εύρισκόμενον Εν τή Άρλειανή συλλογή του 
Βρεταννικού Μουσείου, καί Εξέδωκεν άξιόλογον πραγματείαν «περί Έρωτοκρίτου καί τοΰ 
Λοιηιού αυτοί»χωρίς δμως νά δυνηθή μέχρι τού τελευταίοι έπ^λθόντος θανάτου του να έ» 
δώσηκαί το κείμενον, διά την έλλειψιγ, ώς ηαίνεται, των άπαιτουμένων χρηματικών μέσό;ν.

Ί( ανάγκη τίρν οποίαν προ είκοσύτενταετίας κατειδεν ή Κρητική Βουλή κατέστη σί,- 
}ΐέραν μάλλον Επείγουσα καί επιτακτική. Πανταχόθεν έ|^Ελλάδοςκαί Εξ Ευρώπης ζητείται 
γνήσια καί Επιστημονική Κρητική καί κριτική έκδοσις τοΰ Έροηοκρίτον, τού σημάντικω- 
τέραυ τούτου ποιήματος τού Μέσου καί Νέου Ελληνισμού, τού Όμήρού τής νέί/ς Έλλ. 
Φιλολογίας, ως τόν άπεκάλεσεν 6 άοίδιμος Κοραής. ο

ΑΙ 4»ό δύο αΙώνων κυκλοφορουσαι Εκδόσεις τού Έρωτοκρίτου ολονεν διαφθειρόμεναι 
κατέστησαν τ« ποίημα σχεδόν άγνώριστον, καί Εγένοντο αΙτία, ινα τό Εξοχον αυτό προϊόν 
τής Κρητικής Μονσης μή τύχη Εκτιμήσεως αναλόγοΟ τής σημασίας και σπουδαιυτητος αυτού.

Μία ί>0εν γνηβία εκδοσις τοΰ Έρωτοκρίτου είναι σήμερον τούτο μεν «παίτησις Επέστη- 
μονική, τούτο δε ανάγκη Εθνική, πολύ δέ θά τίμηση καί τό Κρητικόν ovojia, άν ή Εργασία 
αΰτη γίνη, ως δφεΟνβι, ύπό Κρητας καί ύπό τ.ίμ» επίσημον τής Ελευθερωθείσης Κρήτης αίγίδα. ■?

’Εργαζόμενοι πρό καιρού οΐ ύπογεγραμμένοι είς τό έργον τούτο, τή προτροπή καί Επιφα. 
νών λογίων, έχομβν ήδη προχωρήσει τοσοϋτον, ώστε δυναμεΟα νά διαβεβαιώσωμεν τήν Σεβ. 
ΣννέλβυσίΥ ότι τάχιστα θά περατιόσωμεν αύτό, και ότι ή Εκτέλεσι; αύτου θά γίνμ Επαξίως 
τής σημασίας αύτοϋ, αν ή Σεβ, Συνέλευσις άποφασίση νά προσέλθη Επίκουρος και εόαρε- 
στηθή να προσδώση τό Επίσημέ κύρος καί τήν στη'δρομήν αύτης πρός τούτο.

wOti τό Ιργον δέον νά γίνη ύπό Κρητος άναγνωρίζουσι πάντες· διότι μόνον Κρής 
Εχων μητρικήν γλώσσαν τό Ιδίωμα τού Έρωτοκρίτου δύναται νά κατανόηση ακριβώς, έρ- 
μηνενση καί ΐοοκαταστήση τό γνήσιον κείμενον, Πρός τή άκριβεϊ δε γνιοσει τού Κρητικού 
Ιδιώματος πρέπει νά σνμβαδίζμ καί ή άλλη Επιστημονική παρασκευή. . % |

’ *βς βάσιν τής Εργασίας ήμωνίθέσαμεν, πλήντού εξαίρετου χειρογράφους» Λονδίνου, mi·- - "JjjlJ 
τάς δύο πρώταςΈιττικάς Εκδόσεις, α{ δποΐαι Εγένοντο Εξ άλλων χειρογράφων, κατεχομένων 
ύπό τώνΚρητών, τοιν καταφυγοντων είς Επτάνησον καΙΈνετίαν μετά τήν «λωσιν τ% Κρήτης.
Τόουτω καταρηζόμενον κείμενον θά συνοδέώοσί σημεκόσεις κριτικοί καί έρμηνευτικαί, Μ 
Επακο/.οΐ'θήση δέ, ώς άναγκαΐον Επίμετρον, γραμματική καί γλωσσάριον των ίδιωματικών 
λέξεων καί φράσεων τού ποιήματος χάριν των μή Κρητών άναγνωετών. Εν δέ if* δίσκγφγ| 
θά Εξετασθώσι τά διάφορα προβλήματα τά σχετιζόμενα πρός τό πρόσωπόν τού ποιητού, 
τον τόπον καί τόν χρόνον, καθ’δν Εγένετο τό ποίημα, καί θά έπισυναφθωσι φωτοτυπίαι 
τινές παρέχουσαι Ιδέαν τού χειρογράφου καί των Εν αύτφ εικόνων. ν Μ

Καί τό μέν πολύτηιον χειρόγραφον τού Λονδίνου έχομεν ήδη πρό όφ&αλμων, λαβόντες,
ΛντΙ άδροτάτης δαπάνης ιρωτόγραφικόν πανομοιότυπον καί των 590 αισού σελίδων μετά τύ>ν 
εΙκόνων, τών δέ δύο πριότων Εκδόσεων τής Έ\*ετίας, ήτοι τού 1719 και Τού 1737, ιΤ>ν τής 
μέν προπης τό μο\·αδικόν άντίτυπον κατέχει ό Εν Λονδίνφ Πρεσβευτής τής Έλλάθος 
’Ιωάν. Γεννάδιος, τής θέ δευτέρας έν άντίτρπον εί*ρίσκεταΐ Εν τή Έθν. Βιβλιοθήκη, κατέ~ 
χομεν άντίγραφα κατ’ άΛητιβολίμ» ακριβέστατα.

Λιά τήν «ροιτογράς ησιν τοΰ χειρογράφου καί τάς άντιγραηά; τάιν πρώτων Εκδόσε ιτν κ«ί ΰάΐας σχετικά; Εργασίας Εδαπανήσιηιεν μέχρι τοΰδ2 δισχιλία;. δραχμάς. Ή Εκτύπωσις ;
τού δλου έργου Εξ 800 περίπου είς όγδοον σελίδων Επί λαμπρού χάρτου καί μέ άνάλογον -
τής σημασία; τού έργου φιλ.οκαλίαν Οά απαίτηση 8 χιλ. δραχμών, ήτοι ή δαπάνη θά συμ- 
ποσωθή είς 10 χιλ. δραχμάς. f/

Τί{ν δαπάντιν ταύτην άδυ\·ατοϋ}ΐεν νά ύποστώμεν άπασαν, ούτε πρέπει νά Ελπίζωμεν δη 
είναι δυνατόν νά καΕ.ύψω}ΐεν αυτήν Εκ τής πωλήσεως άντιτύπων τοΰ βιβλίου. ΔΓ δ ζη- 
τοδμεν τήν άρο>γήν τής Σεβ. Συνελεύσεως μέ τήν πεποίθησιν ότι, όπως αύτη έδείχθΐ) άλ~
> οτε πρόθυμος είς ίποστήριξιν παρομοίων έργων, θέλει καί νυν εύαρεστηθή νά μάς 
καταβολή τουλάχιστον τό ιμασυ τού άνωτέρου ποσού, καί προσθώσμ δια ψηφίσιαχτος αυ
τής τό Επίσημον κύρος, είς έργον τόσον Εθνικόν καΙ τόσον τιμητικόν διά t»jv Ελευθ> 
ρωθείσαν Πατρίδα, διαβεβαιούμεν δέ αύτήν % οΓτω θά δυνηθώμεν Εντός βραχέος χρότ*ου 
•ά θέσωμεν είς Ενέργειαν καί τ*ά άποπερατώσωμεν τήν Εκτύποκτιν τού Εργου.

•

Δ*ατΒ?Λΰμεν μετά «βασμοθ Εύπει&έστατοι

Εν ΊΙο«Μ+ 4 » JI*#. 2ΑΝΘ0ΥΑΙΔΗ2, ΧΤΥΑ. ΑΛΕΣΙΟΥ
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Μια δίκαιη αποκατάσταση 497

τη φορά, δταν έκανε τ'ις διόρθωσες τών τυπογραφι
κών δοκιμίων τοΰ πρώτου τυπογραφικού φύλλου 
τού κειμένου τού Ρωτόκριτου.

Θά ρίξω τώρα ενα τελευταίο βλέμμα στην Εισαγωγή τού βιβλίου, 
γραμμένη, ενώ διαρκοΰσε ή συνεργασία, για να βρώ χρήσιμα στοιχεία 
σχετικά μέ τη χρονολόγηση τών περιστατικών.

Στην ίδια την περικοπή τής Εισαγωγής πού ξέτασα παραπάνω (σε
λίδα XI), άναφέρεται, πώς οί συνεργάτες άνάλαβαν το έργο καί «£ρ- 
γαοϋέντες έπ'ι πενταετίαν» παρουσιάζουν τήν έκδοσή τους. Πότε θά το
ποθετήσουμε τήν πενταετία; Ή Ανοιχτή Επιστολή τοΰ 1907 μας λέει 
πώς ή συνεργασία είχε αρχίσει «προ καιρού». ’Άν σ’ αυτή τήν αόρι
στη ένδειξη δώσωμε τήν αξία μιας χρονιάς, ή συνεργασία τθά πρέπη 
να είχε αρχίσει τό 1906 καί κατά συνέπεια νά έχη τελείωση τό 1911. 
’Απ’ δ,τι θυμούμαι προσωπικά, (τό 1911 ήμουν είκοσι χρονών), οί 
χρονολογίες αυτές μού φαίνονται πολύ πιθανές, κι αν ύπάρχη λάθος, 
δέ θά περνά τή μια μονάδα. “Οπως καί νά ’ναι, τό τύπωμα τής Εισα
γωγής άρχισε αμέσως μετά τήν υπογραφή τοΰ Συμφωνητικού (Μάρ
της 1910), αλλά μέ βραδύ ρυθμό, γιατί τό τυπογραφείο ’Αλεξίου ξα- 
κολουθοΰσε νά εργάζεται κανονικά. Μόνο στήν περίπτωση πού δέν 
υπήρχαν άλλες δουλειές, τυπωνότανε σ’ αραιά διαστήματα κι από κα
νένα τυπογραφικό φύλλο τοΰ Ρωτόκριτου.

Ή αφιέρωση τώρα τοΰ βιβλίου στο βασιλιά Κωσταντΐνο μέ τή 
φράση «επί ιοϊς είευϋερίοις Κρήτης» στις χωρίς αρίθμηση πρώτες σε" 
λίδες, (πού τυπώθηκαν, δπως είπα, τελευταίες μαζί μέ τον πρόλογο), 
φανερώνει, πώς τό τύπωμα τέλειωσε ύστερ’ από τήν προσάρτηση τού 
νησιού στο Έλεύτερο Βασίλειο, τό Νοέμβρη τοΰ 1913, δταν ό βασι
λιάς Κωσταντΐνος είχε κατεβή στήν Κρήτη, γιά νά παραβρεθή στις τε
λετές, άλλα πριν έκδηλωθή ή διαφωνία μεταξύ τοΰ Βενιζέλου καί τού 
βασιλιά Κωσταντίνου, τό Φεβρουάριο τοΰ 1915, γιατί ίσως τότε ή α
φιέρωση νά μή ήταν ευχάριστη σε πολλούς Κρητικούς.

Σύμφωνα μ’ αυτά καταρτίζω τον παρακάτω χρονολογικό πίνακα.

1) ’Ίσως κατά τό 1906 προμήθεια τών τριών πηγών.
2) ’Από τό 1906 ίσαμε τό 1911 συμπλήρωση τής ύλης.
3) Τό 1907 Ή ’Ανοιχτή ’Επιστολή στούς βουλευτές.
4) Τό 1910 Σύνταξη κι υπογραφή τού Συμφωνητικού.
5) Τό 1910 Έναρξη τής έχτύπωσης τής Εισαγωγής.
6) Τό 1912 Συμπλήρωση τής έχτύπωσης τής Εισαγωγής, έναρξη

τής έχτύπωσης τοΰ Ροπόκριτου, διαφωνία κι αποχώρηση 
Αλεξίου τό καλοκαίρι τοΰ 1912.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 32
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7) Τέλος τού 1914 Συμπλήρωση τής έχτύπωσης τοΰ Ρωτόκριτου,
των Σημειώσεων, τής Γραμματικής τοΰ Χατζηδάκη, τοΰ 
Γλωσσάριου, τών Παραρτημάτων κ.λ.

8) Γενάρης τοΰ 1915 Έχτυπωση τοΰ ήμίφυλλου μέ την ’Αφιέρω
ση και μέ τον Πρόλογο.

Αυτά μοΰ ύπαγόρεψε να γράψω, έστω κι αργά, χρέος έπιταχτικό, 
τόσο απέναντι στην 'Ιστορία, όσο κι απέναντι στην ιερή σκιά τοΰ Στυ 
λιανοΰ Μ. ’Αλεξίου, πού ήταν ό πατέρας μου, γιατ'ι χωρίς αυτόν ου
δέποτε θά ’ρχότανε στο φώς μιά τέτοια έκδοση δαπανηρή κι άρτια.

Ή πίστη στις ιδέες του στάθηκε γι’ αυτόν πιο δυνατή από τή φή
μη, πού θά συμμεριζότανε τόσο δίκια κι άξια άπό τήν επιτέλεση ενός 
έργου έθνικοΰ και δύσκολου πού γι’ αυτό μόχτησε καί θυσιάστηκε σ’ 
όλη πες τή ζωή του. Ή πίστη στις ιδέες του, συνδυασμένη μέ κάποια 
ευθιξία, γνώρισμα τών ακέραιων χαραχτήρων, τον έσπρωξαν ν’άπαρ- 
νηθή τό μοναδικό σκοπό τής ζωής του, ίσα - ’ίσα τήν ώρα τής πραγ
ματοποίησής του, και νά στερηθή άπό ένα στέφανο πού δικαιωματι- 
κ χ τοΰ ανήκε.

’Ίσοτς όμως ή σταθερότητα κι ή πίστη στίς σωστές ιδέες νά ’ναι 
μιά άλλου είδους δόξα, περήφανη καί σιωπηλή, όχι λιγώτερο τιμητική 
γιά κείνον πού τήν αξίζει, άπό κάθε άλλη. Kt ας τήν ξέρη μόνος αυτός.

Ηράκλειο, Γενάρης 1955.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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ΧΡΟΝΙΚΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ή Δ' έτησία Γενική Συνέλευοις των εταίρων έγένετο τήν 16 ’Ιανουάριου 
1955. Kue’ αυτήν έξετέθησαν τά πεπραγμένα τού Διοικητικού Συμβουλίου κατά 
τό 1954 (τό κείμενον τής έκθέσεως δημοσιεύεται κατωτέρω), ένεκρίθη ό απολο
γισμός τής οικονομικής διαχειρίσειος, έψηφίσθη ό προϋπολογισμός διά τό έιος 
1955 καί εξελέγη τό νέον Διοικητικόν Συμβούλων, τό όποιον άπετελέσθη έκ τών 
Μ. Γ. Παρλαμά, προέδρου, I. Παπαϊωάννου, αντιπροέδρου, Α. Γ. Κυλοκοιρι- 
νοΰ, γραμματέως, 1. Ρασιδάκη, ταμίου, Ν. Πλάτωνος, Σ. ’Αλεξίου καί Κ. Λα' 
σιθιωτάκη.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΗΣ Ε.Κ.Ι.Μ. ΚΑΤΑ ΤΟ 1954

Είναι σκόπιμον, νομίζομεν, νά ανακοίνωσή αμέσως εις τήν αρχήν τής πα- 
ρούσης έκθέσεως μιά λεπτομέρεια άναχιμένη εις τά οικονομικά τής Εταιρίας: 
τά έσοδα κατά τό π. έ. ύπερέβησαν τός προβλέψεις τού προϋπολογισμού κατά 
103 940,85 δρ. ’Εκ πρώτης δψεως τό γεγονός τούτο δέν φαίνεται κατάλληλον 
διά να προοιμιάση τόν γενικόν απολογισμόν τού έργου επιστημονικού σωμα
τείου. Έξεταζόμενον όμως βαθύτερον όδηγεΐ εις βασικά συμπεράσματα κσί διά 
τόν τρόπον, καθ’,όν έδρασε μέχρι τοΰδε ή 'Εταιρία, καί διά τό ήθικόν κλίμα, 
τό όποιον παγιωθέν ήδη περί αυτήν εύνοεΐ τήν άνάπτυξιν των οικονομικών της 
πόρων. Ύπογραμμίζοντες όθεν τό γεγονός τούτο έπιθυμοΰμεν συγχρόνως νά έ- 
πιστήσωμεν τήν προσοχήν τών εταίρων εις δύο τινά : α') εις τήν ανάγκην τής 
άξιοποιήσεως τών ήδη έξευρεθέντων πόρων δΡ έκτελέσεως έργων σοβαρών, 
όίστε νά διατηρηθή άμείωτον, μάλλον δέ νά κραταιωθή, τό κύρος τής 'Εται
ρίας· καί β') εις τήν ανάγκην έξασφαλίσεως τών οικονομικών πόρων τού προ
σεχούς έτους. Διότι εάν σήμερον δυνάμεθα νά εϊμεθα αισιόδοξοι διά ιό μέλ
λον, τούτο κυρίως οφείλεται εις τό ότι, πριν ή ή άμεσος χρεία τό έπιβαλη. 
έξησφαλίσΟησαν οι πόροι τού άρχομένου έτους έπιτρέποντες ήδη είς ήμάε νά 
συνεχίσωμεν καί νά άναπτύξωμεν τό έργον τό όποιον ήρχίσαμεν. Άλλ’ ή έξα- 
σφάλισις αΰτη θά ήτο πάλιν ματαία, άν, παραλλήλως πρός τήν περί τά οικο
νομικά επιμέλειαν, δέν έξεδηλοΰτο καί ή περί τά έργα δραστηριότης. Άφ’ ής 
στιγμής ή δραστηριότης αυτή θά άτονήση, καθίσταται αλυσιτελής ή περί τά 
οικονομικά επιμέλεια. Καί άφ" ής στιγμής ή τελευταία θά μειωθή, ή περί ιά 
έργα δραστηριότης αποβαίνει ψιλή επιδίωξις... Αυται ύπήρξαν αί γενικοί σκέ
ψεις αί ρυθμίσασαι κατά τό παρελθόν έτος τήν όλην δράσιν τού Δ. Σ., είς τήν 
έκθεσιν τής οποίας προβαίνομεν.

Ή δράσις αΰτη, καθ’ οΰς τομείς έξετάθη, ΰπήρξεν ή άκόλουθος :

Α' ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ. Ή λειτουργία του έγένετο κανονικώς υπό 
τήν άμεσον έποπτείαν τής ’Εφορείας καί υπό τήν διεύθυνσιν τού εντεταλμένου 
μέλους αυτής κ. Α. Καλοκαιρινού, οΰδεμιάς μεταβολής έπελθούσης είς ιό έμ
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μισθόν προσωπικόν, τό όποιον ήργάσθη μέ άξιέπαινον ευσυνειδησίαν. Είδικώ' 
χερον είς τόν τομέα χοΰ Μουσείου έγένοντο αί κάτωθι έργασίαι :

I, Πλουτισμός των Συλλογών καί βελτίωσις τής έ κ- 
θέσεως τούτων. — Τό Δ. Σ. εν οψει πάντοτε τής ανάγκης τοΰ εμπλουτι
σμού τών μουσειακών συλλογών συνέλεξε πληροφορίας περί τών έν Άθήναις 
καί αλλαχού πιθανών κατόχων μουσειακού υλικού, άπέστειλε δέ βάσει τών πλη
ροφοριών τούτων έγγραφα προς αυτούς. Έπί πλέον έξετύπωσε καί έκυκλοφό- 
ρησεν εγκύκλιον σχετικήν πρός τούς έν Άθήναις Κρήτας. Ή είς τήν ύπαιθρον 
άναξήτησις περιωρίσθη είς τήν επαρχίαν Άμαρίου καί είς τινας περιοχάς τής 
Σητείας. Άπεκτήθησαν οδτω 164 νέα αντικείμενα (αΰξ. άριθ. Γεν. Καταλόγου 
1124 - 1287). Έξ αυτών 97 ανήκουν είς τήν Μεσαιωνικήν Συλλογήν, 18 είς τό 
Ιστορικόν Τμήμα καί 49 είς τήν Λαογρ. Συλλογήν. Έξέχουσαν θέσιν μεταξύ 
τών άποκτημάτων τούτων κατέχουν τά ϊερά άμφια καί σκεύη τής διαλυθείσης 
Μονής Άσωμάτων ώς καί είκών τού 1Ζ αί. έκ τής Παναγίας τής Γκουβερνιώ- 
τισσας (Ποταμιές). Αί πρός πλουτισμόν τών μουσειακών συλλογών γενόμεναι 
δωρεαί καί παρακαταθήκαι ήσαν αί ακόλουθοι :

α') Δωρεαί. Στυλιανός Γιαμαλάκης (αντικείμενα 18), Έμμ. Παπαϊωάν- 
νου (6), Ανδροκλής Ξανθουδίδης (4). Ιωάννα Άριστοτ. Χατζηδάκη (4), ’Εμ
μανουήλ Τσουδερός (2), Ιερά Μονή Άγια; Ειρήνης Κρουσώνος (2) καί άνά έν 
οί Ευάγγελος Άνωγειανάκης, Βικτωρία Καλλιατάκη, ’Ιάκωβος Κλάδος, Άνδρ- 
Μονιάκης, Κων. Λασιθιωτάκης, Θεοδ. Καροΰζος, Γ. Καφετζάκης - Μαράντης, 
Ήλίας Πόρταλης, Σωτ. Κονταξή;, Σ. Δακανάλης, Α. Γ. Καλοκαιρινός καί 
Έμμ. Φυγετάκης.

β ) Παρακαταθήκαι. 'Ελένη Ι’ιαμαλάκη (6), Σύλβια Κατεχάκη, Μα- 
ρίκα Άνεμογιάννη καί ό Θεφ. Επίσκοπος Λάμπης Εΰμένιος άνά έν.

Έξαίροντες τόν φιλεπιστήμονα ζήλον τών τε δωρητών καί παρακαταθετών 
έκφράζομεν αύτοίς θερμοτάτας ευχαριστίας.

Παραλλήλους πρός τόν κατά τ’ ανωτέρω εμπλουτισμόν τών μουσειακών συλ
λογών έπετελέσθη σημαντικόν έργον διά τήν συμπλήρωσιν καί βελτίωσιν τής 
έκθέσεως τούτων ήτοι α') έξετέθησαν 10 γλυπτά δι’ έντειχισμοΰ, περισυλλεγέντυ 
κατά τό π. έ., 8 είς τάς αίθουσα; τοΰ υπογείου καί 2 είς τόν κήπον τού Μου
σείου (έν οΐς καί ή λαμπρά επιγραφή Τζάνε), β') κατεσκευάσθησαν 4 προθή- 
και, γ’) έξετέθησαν 3 ανδρείκελα (δύο μέ νυναικείας καί έν μέ ανδρικήν άμ- 
φίεσιν) είς τήν αίθουσαν τής Λαογραφικής Συλλογής, τών αντικειμένων τής 
οποίας έγένετο καί άνακατάταξις πρός καλυτέραν προβολήν τών τε νέων καί 
τών παλαιών άποκτημάτων.

II. Βιβλιοθήκη. Ή Βιβλιοθήκη τού Μουσείου έπλουτίσθη μέ 200 τό
μους καί φυλλάδια. 11 ήγοράοθησαν υπό τής Ε.ΚΙ.Μ. (έν οΐς 3 τόμοι τής κα
τοχικής έφημερίδος «Κρητικός Κήρυξ»), οί δέ λοιποί έδωρήθησαν ΰπό τών: 
Αναστασίου Όρλάνδου (πλήρης σειρά τών 7 τόμων τοΰ Αρχείου τών Βυζ. 
Μνημ. τής Ελλάδος), Γ. Κ. Σπυριδάκη (12 άνάτυπα έπιστημονικών του μελε
τών). Άννης Άποστολάκη (II τομ. καί άνάτυπα), Βασ Λοούρδα (19 τομ. καί 
άνάτυπα), Μ. I. Μανούσακα (25 άνάτυπα), Δ. Λουκατου (1), Κατίνας Τσατσα- 
ρωνάκη (4 έν οΐς τό τού Μητροπολ. Τ.), Νικ. Ζευγαδάκη (1), Νικ. Σταυρι- 
νίδου (σειρά φύλλων τής έβδομαδ. έφημερίδος «Φωνή τοΰ Λαού» —Ηρα
κλείου 1905), Έλ. Πρεβελάκη (2), Άλ. Χατζηγάκη (1), Έλευθ. Πλατάκη (1)ι 
Δήμος Ηρακλείου (I, ό τελευταίος τόμος τών Ένετ. Μνημείων τού Gero- 
la), Άνδρέου Καλοκαιρινού (48 τόμοι κατά τό πλεΐστον έπιστημ. περιοδικά)
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καί ‘Αγνής Ξενάκη - Σακελλαρίου (55 τόμοι, κατά τό πλεΐστον εκδόσεις Μα- 
ρασλή).

III. 'Ιστορικόν Άρχεΐον. Εις τόν κατάλογον τούτου κατεχωρίαθη- 
σαν : 6 έκκλησιαστικά έγγραφα δωρηθέντα ύπό τής δίδος Κ. Τσατσαρωνάκη 
καί προερχόμενα έκ του αρχείου τού θείου της Μητροπολίτου Τ. Βενέρη, 2 έγ
γραφα τού ’Αρχηγείου Ηρακλείου (1867), δωρηθέντα ύπό τού Εϋαγγ. ψαράκη, 
9 έγγραφα (1898) έκ τής Μονής Άσωμάτων, 1 πολύχρωμον φερμάνιον άφορών 
εις τά προνόμια τών έν Κρήτη Σιναϊτών, δωρηθέν ύπό τυϋ Ζαχαρ. Μακρή, 13 
έντυπα τοΰ 1898 δωρηθέντα ύπό τού Α. Γ. Καλοκαιρινού καί σειρά 81 παλαιών 
φωνογραφιών καί δελταρίων μέ απεικονίσεις ιστορικών γεγονότων καί προσώ
πων τής νήσου, δωρηθεΐσα υπό τοΰ φωτογράφου Κ. Μαρκουλάκη.

IV. Φωτογραφικόν ’Αρχείο ν. Τό Άρχεΐον Φωτογραφιών τών 
Μεσαιωνικών Μνημείων τής Κρήτης, ή κατάρτισις τοΰ οποίου ήρχισε κατά τό 
λήξαν έτος, περιλαμβάνει ήδη 176 — κατά τό πλεΐστον ανεκδότους καί σπανίας 
-—φωτογραφίας. ’Εκ τούτων 91 ήγοράσθησαν ή έλήφθησαν δαπάναις τής Ε
ταιρίας (διατεθέν ποσόν δρ. 3127). Αί λοιπαί έδωρήθησαν ύπό τών Στεργίου 
Σπανάκη (30), Ν. Πλάτωνος (13), ’Αναστασίας Πλάτωνος (1), Κωστ. Λασιθιω- 
τάκη (11), Α. Καλοκαιρινού (15). Έμμ. Άνδρουλάκη (9). Κ. Μαρκουλάκη (2) 
καί Γ. Δεληγιάννάκη (I). Εις τό Άρχεΐον τούτο περιήλθεν επίσης σειρά 12 φω_ 
τογραφιών έν μεγεθύνσει έκ μικροταινίας κοόδικος, εύρισκομένου έν Ένετίςι, τοΰ 
Atlante dell’ isola di Candia τοΰ άρχιτέκτονος Basilicata. Τήν μικροταινίαν 
ταύιην έπρομηθεύθη καί παρεχώρησεν εις τήν ’Εταιρίαν, ό εταίρος Στέργιος 
Σπανάκης, 6 όποιος ετοιμάζει καί τήν δημοσίευσιν τοΰ κωδικός.

V. Κίνησις τοΰ Μουσείου. Αύτη κατά τό λήξαν έτος παρουσιά
ζεται σημαντιν.ώς ηΰξημένη έναντι τοΰ 1953, καί τούτο παρά τό δτι δέν κατέ
στη δυνατόν νά έπισκεφθοΰν τό Μουσεΐον τά μεγάλα καραβάνια τα>ν ξένων πε
ριηγητών. Ούτω τό σύνολον τών έπισκεπτών άνήλθεν εις 6062 (3721 έλληνας 
καί 2311 ξένους), έξ ών οί 3755 έπί πληρωμή, οί δέ λοιποί δωρεάν. Χαρακτη
ριστική είναι ή σύγκρισις τής κινήσεως τοΰ Μουσείου κατά τούς μήνας ’Ιού
νιον - Δεκέμβριον 1951 (ούνολον έπισκεπτών 1118) πρός τήν τής αντιστοίχου 
χρονικής περιόδου τοΰ 1953 (συνολ. έπισκ. 27C0), παρουσιάζουσα αΰξησιν 60 ο)ο 
περίπου.

VI. Έντυπα Μουσείου, Διαφήμισις κ.λ. Κατά τόν ’Απρίλιον 
έγένετο ή αγγλική έκδοσις τοΰ Όδηγοΰ τοΰ Μουσείου εϊς 900 αντίτυπα (κείμε
νον Στ. ’Αλεξίου, μετάφρασις G. Morgan). ΈξετυπώΟ-ησαν έπίσης έπιστολικά 
δελτάρια είκονίζοντα εκθέματα τού Μουσείου καί έφιλυτεχνήθη ύπό τοΰ ζωγρά
φου Θωμά Φανουράκη, κατά παραγγελίαν τής Εταιρίας, μεγάλη διαφημιστική 
πινακίς, ή οποία έξετέθη εις τήν είσοδον τοΰ Άρχαιολ. Μουσείου. Έγένοντο 
δέ κιιτ’ έπανόληψιν διαβήματα πρός τόν ’Οργανισμόν 'Ελληνικού Τουρισμού, 
διά νά συμπεριληφθή ή έπίσκεψις τοΰ Ίστορ. Μουσείου εις τό πρόγραμμα τών 
ύπ’ αυτού όργανουμένων έκδρομών.

VII. Πρατήριον Λαϊκής Τέχνης. Τοΰτο ήρχισε λειτουργούν περί 
τό τέλος τοΰ ’Απριλίου έφοδιασθέν μέ 78 έν δλω ύφαντά, έξ ών έπωλήθησαν 
τά 68.

VIII. Αί έκ τοΰ Μουσείου εισπράξεις Αύται κατά τό 1951 
άνήλθον εις τό ποσόν τών 20.105,25 δρ., έξ ών 11.325 προήλΟον έκ τής πωλή- 
σεως εισιτηρίων 4.301 έκ τής ποτλήσεως έντύπων ('Οδηγών καί δελταρίων) καί 
1.179,25 έκ τής πωλήσεως αντικειμένων τοΰ Πρατηρίου' Τό σύνολον τών εΐσπρά-
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ξεων χούιων περιελθόν εις ιό Ταμειον ιής Έχαιρίας καλύπχει χό 1/3 περίπου 
χής δαπάνης χής άπαιχηθ-είσης διά χήν ουνχήρησιν καί χήν λειχουργίαν χοΰ 
Ίαχορ. Μουσείου (δρ. 59.972,60).

Β' ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ. 
Πρός ουμπλήρωσιν χοΰ καχά χό π. έ. συλλεγένχος χοπωνυμικοΰ ΰλικοΰ ήλΟομεν, 
χή προΟύμφ πάνχοιε συνδρομή χών κ. Έπιίΐεωρηχών Σχοιχειώδους Έκπαιδεύ- 
σεως, εις νέαν επαφήν με χού; έλλιπώς ή ούδόλως άνχαποκριΦένιας πρός χήν 
πρώχην εγκύκλιον χής Εταιρίας διδασκάλους (196 έκ χοϋ συνόλου χών 748) άπο- 
αχείλανχες πρός αΰχούς νέας οδηγίας καί ύπομνήμαχα. Εις χήν νέαν αύιήν ενέρ
γειαν άνχαπεκρίθησαν μέχρι χοΰδε 46, έκ χοϋ ρυθμοΰ δέ ιών συνεχιζομένων εΐι 
άπανιήσεων δυνάμεθα νά αυμπεράνωμεν, δχι καχά ιό άρχόμενον έχος ή συλλο
γή χών χοπωνυμικών πινάκων Οά καχασχή όπωσοΰν πλήρης. Έν χώ μεχαξύ ήρ· 
χισεν ή άποδελχίωσις χών συμπεπληρωμένων πινάκων υπό χής Έπιμεληχρίας 
χοΰ Ίσχ. Μουσείου κ. Πλάχωνος, καχηρχίσΟησαν δέ μέχρι χοΰδε 5000 περίπου 
δελχία άνχισχοιχοϋνχα πρός 150 πίνακας. Γενικώς δυνάμεθα νά είπωμεν, όχι ιό 
βασικώχερον καί δυσχερέσιερον μέρος χής όλης έργασίας — ή περισυλλογή — 
έχει ήδη περίπου συνιελεσΟή. Τό ύπολειπόμενον έργον — επεξεργασία καί έκδο 
σις ιοΰ συλλεγένιος υλικού — όσον καί άν είναι δύσκολον θά έκχελεσΟή, πι· 
σιεύομεν, ασφαλώς καί καχά χό δυναχόν συνχόμως αχε έξαρχώμενον άποκλει. 
οχικώς άπό εήν δρασιηριόχηια χής Έχαιρίας.

Γ’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. Ή καχά χό 1953 
άρξαμένη άποκαχάσχασις χοϋ Μωσαϊκού Χερσονήσου δεν έπεραχώΟη καχά χό 
π. έ’., διόχι ή πρός χοΰιο άναγκαιοϋσα δαπάνη έφαίνεχο δυσανάλογος πρός χό 
σχεχικόν κονδύλιον χοϋ προϋπολογισμού χής Έχαιρίας. Ταΐς ένεργείαις όμως 
χοϋ Δ. Σ. χό Λιμενικόν Ταμειον Ηρακλείου, έν χφ πλαισίω χής μερίμνης χου διά 
χόν εΰπρεπισμόν χοϋ Λιμένος Χερσονήσου, διέθεσε 4000 δρ. διά χήν άνάδειξίν 
χοΰ Μωσαϊκοΰ, παραλλήλως δέ ή Δ)σις Άνασχηλώσεων, καΟ’α πληροφορούμε
να, διέθεσε πρός πλήρη άποκαχάσχασιν χοϋ μνημείου χούχου δρ. 5000. Υπάρ
χουν ουχω αί οίκονομικαί δυναχόχηχες, διά νά συνιελεσΟή καχά χό έχος χοΰιο 
ή άποκαχάσχασις καί χουρισχική άξιοποίησις χοΰ μοναδικού χούχου μνημείου 
χής Κρήχης.

Έχερον μνημεΐον έξ ίσου σημανχικόν, ή «Κρήνη χοΰ Ίδομενέως», χό ό
ποιον είχε καιεδαφισδή πρό έιών καί άπέκειχο εις χεμάχια εις χόν περίβολον 
χοΰ Άρχαιολ. Μουσείου, άνεσχηλώθ-η ένανχι χής εισόδου χοΰ Ίσχ. Μουσείου έπί 
χώρου άνήκονιος είς χά Φιλανδρ. Ίδρύμαχα καί καχαλλήλως δαπάναις χούχων 
διαμορφωθ-ένχος. Ή άνασχήλωσις έγένεχο μερίμνη καί δαπάνη χής Έχαιρίας, 
δι αόχής δ’ έπεχεύχθ-η διπλή ωφέλεια : άπεκαχεσχάθ-η κάλλισχον μνημεΐον χής 
παλαιάς πόλεως καί συγχρόνως έξωραΐσΟη δΓαύιοΰ ό περί χό Μουσεΐον χώρος. 
Έπί χοΰ σημείου δέ χούχου, χοϋ έξωραϊσμοΰ χοΰ περί χό Μουσεΐον χώρου, πρέ. 
πει νά έξαρΟη ίδιαιιέρως ό υπό χοΰ ημάρχου Ηρακλείου κ. Γεωργιάδη έπι- 
δειχθ-είς ζήλος διά χήν διάνοιξιν καί διεύρυνσιν όδοΰ άγούσης άπό χήν παρα
λιακήν λεωφόρον πρός χά Μουσεΐον, έπιχευχθεΐσαν δι’ άπαλλοιριώσεως καί κα- 
χεδαφίσεως χών έπιπροσ0·ούνχων έχοιμορρόπων κχισμάχων. Ως δέ μάς διεβε- 
βαίωσεν ό κ. Δήμαρχος, καχά χήν έρχομένην "Άνοιξιν θά συνεχισθ-ή ιό έργον 
χοΰιο χοΰ έξωραϊσμοΰ δΓ άσφαλχοσχρώσεως καί δενδροφυχεύσεως χής διανοι- 
γείσης όδοΰ.
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Ή 'Εταιρία επίσης άντοποκρινομένη εις α’ίτησιν τού Έπιμελητοΰ Βυζαν
τινών ’Αρχαιοτήτων κ. Καλοκύρη, δΓ ής έζητήθη ή οικονομική βοήθεια αΰιής 
πρός συντήρησιν τού ναού τής Παναγίας τώι Σταυροφόρων, απειλούμενου έν 
έναντιρ περιπτώοει υπό αμέσου κατεδαφίσεως, διέθεσε πρός τοΰτο δρ. 3000 
ένήργηαε δέ συγχρόνως παρά τή ‘Ιερά Μητροπόλει Κρήτης έξαιτησαμενη κσι 
ταύιης την προσεπικουριαν πανυ προθύμους παρασχεΟεϊσαν. Έπετεύχθη οϋτω ή 
διάσωσις τού μνημείου τούτου καί έδόθη ή άπαιτουμένη χρονική άνεσις διά 
μίαν πλήρη άποκατάστασιν.

Κατά τόν αυτόν χρόνον εν τών μάλλον άξιολόγων άγιογραφικών μνημείων 
τής νήσου, ό κατάγραφος θόλος τοΰ παρά τό Καστέλλι ΙΊεδιάδος ναΐσκου τής 
Παναγίας τής Κυρδιώτισσας, έπε,δη ύπέκειτο εις άμεσον κίνδυνον, άπετειχίσθη 
μερίμνη καί δαπάνη τής Εταιρίας Οπό τού αρχιτεχνίτου κ. Ζαχ. Κανάκη, με- 
τηνέχθιι δέ έπιμελώς εις συμπαγή τμήματα εις τό Ίστορ. Μουσεΐον. “Ιια δέ 
έξασφαλισθή πλήρως καί προβληθή κατ’ αξίαν ό άγιογραιρικός οδτος πλούτος, 
άπεφασίσθη καί μελετάται ήδη ή μετατροπή τής παρά τό Γραφεΐον τής Εται
ρίας αιθούσης τοΰ Ίστ. Μουσείου εις ομοίωμα ναΐσκου ίσων διαστάσεων πρός 
τόν κατεδαφισθέντα. τοιοΰτον τού Καστελλίου, διά νά έπανεντειχισθοΰν έν αύ" 
τψ αί τοιχογραφίαι.

’Εκτός τών ανωτέρω έγένοντο καί προκαταρκτικοί τινες ένέργειαι α ) διά 
τόν καθαρισμόν και χήν στερέωσιν δύο καταγραφών εκκλησιών τής περιοχής 
Άρχανών καί β ) διά τήν μεταφοράν τής Κρήνης Ζωγράφου εις χό υπό χοϋ 
Δήμου Ηρακλείου δημιουργούμενον άλσος ΝΑ τής Πλατείας Ελευθερίας.

Δ' ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ. Τά καχά χό π. ε. 
προκηρυχθέντα ύπό τής Εταιρίας βραβείσ ήτοι α' τό έκ 4000 δρ. Βραβεΐον 
Γεωργίου Α. Κατεχάκη (χορηχ. Α. ΚαλοκαιρινόςΙ, β' τό έκ 4000 δρ. 
Βραβεΐον Χρυσής Κατεχάκη (χορηγ. Α. Καλοκαιρινός) καί γ' τό έκ 
1000 δρ. Ξανθουδίδειον Λα ο γραφικόν Βραβεΐον (χορηγ. ’Αν
δροκλής Ξανθουδίδης) άπενεμήθησαν ως άκολούθως : Τό μέν πρώτον έλαβεν ό 
κ Νικόλαος Σταυρινίδης διά τήν ύπό τόν τίτλον «Συμβολή εις τήν Ιστορίαν 
των Σφακίων» εργασίαν του. Τό δεύτερον κατενεμήθη έξ ίσου μεταξύ τών κ. 
Μανόλη Πιχυκάκη καί Ίωάννου Χαβάκη διά χάς ύπό χόν τίτλον «Ή 'Υφαν
τική στήν Κρήτη» καί «Ό κρητικός άργαλιός καί τά κρητικά μεσαιωνικά καί 
μεταμεσαιωνικά ρούχα» μελετάς των. Ό πρώτος έκ τών βραβευθέντων κ. ΓΙι- 
τυκάκης δέν άπεδέχθη χό βραβεΐον λόγφ διαφωνίας του πρός σημεία χινά τής 
εισηγητικής έκθέσιως τών κριτών. Τό τρίτον, τέλος, βραβεΐον έλαβεν ό κ. Χά 
ρης Σαριδάκης διά χήν Οπό τόν τίτλον «Ή Φάμπρικα καί τό Σωμαράδικο σχό 
"Ανω μέρος Άμαρίου» μελέτην του. At βραβι-υθεΐσαι έργασίαι αποτελούν ση
μαντικήν εισφοράν εις τήν σχετικήν μέ αΰτάς έρευναν, πρός τούς συντελεσιάς 
δέ τού ευτυχούς τούτου άποτελέσματος — χορηγούς καί μελετητάς — εκφράζον
ται καί από τού βήματος τούτου αί εΰχαριστίαι τής ’Εταιρίας.

Κατόπιν δέ προσφάτου δηλώσεως τού κ. Άνδρ. Ξανθουδίδη, καθ’ ήν έπι- 
θυμεϊ νά έπαναληφθή καί εφέτος ό Ξανθουδίδειος Λαογρ. Διαγωνισμός, τό 
νέον Δ. Σ. πρέπει αμέσως νά μεριμνήση διά τήν έγκαιρον προκήρυξιν τούτου.

Ε' ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Κατά τόν Αυ/ουατον τοΰ π. έ. έκυκλοφόρησεν ή «Κρητι
κή ’Ανθολογία», τής όποιας ή έκδοσις είχεν άποφασισθή πέρυσι πρό, άποκα. 
τσστασιν τής επαφής τοΰ κοινού μέ τήν γηγενή τέχνην τοΰ λόγου. Καί ή σύν-
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θεσις τού έργου, όφειλομένη είς τόν κ. Σι. ’Αλεξίου, καί ή τυπογραφική του 
έμφάνισίς, όφειλομένη είς τόν κ. Α. Καλοκαιρινόν, έφείλκυσαν τόν έπαινον τής 
κριτικής καί τών φίλων τής Κρητικής Λογοτεχνίας τήν επιδοκιμασίαν.

Άλλ’ ή «Κρητική ’Ανθολογία», εξυπηρετούσα τόν εΰρύτερον παιδευτικόν 
σκοπόν τής 'Εταιρίας, είναι τρόπον τινά ό πρόδρομος μιας σειράς είδικωτέ-. 
ρων εκδόσεων, ών έμελετήθη ήδη ή προπαρασκευή καί καθοιρίσθη ό τύπος. 
Επειδή έχετε ήδη ύπ’ όψει τόν έκτυπωθέντα Κανονισμόν ’Εκδόσεων, είναι πε. 
ριττόν^νά έπεκταθή ό λόγος επί του θέματος τούτου. Τούτο μόνον κρίνομεν 
σκόπιμον νά τονίσωμεν, ότι τό νέον Συμβούλιον θά άναλάβη αθλον βαρΰν καί 
ευθύνην, διότι έπί τού έπιχειρουμένου έργου θά δοκιμαοθή ή επιστημονική 
αντοχή καί ή οργανωτική δραστηριότης τής 'Εταιρίας.

ΣΤ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Ευθύς από τής αρχής τού π. έ. τό Δ. Σ. ήρχισε συν
τόνους ένεργείας διά τήν έξασφάλισιν πόρων. Τό προβλεπόμενον περίσσευμα 
διά τό παρόν έτος ήτο άσήμαντον (7.502,70), μόνιμοι πόροι ανάλογοι πρός τάς 
δαπάνας δέ ύπήρχον' ήσαν ώς έκ τούτου αί ένέργειαι αυται επιβεβλημένοι. 
’Αποτέλεσμα των ενεργειών τούτων ήσαν αί εξής είσφοραί: ’Αρχαιολογική 
'Εταιρία δρ. 30.000. Δ)σις Κρατικών Λαχείων δρ. 75.000. Έφεδρ. Ταμεϊον 
Ηρακλείου δρ. 10.000. Δήμος Ηρακλείου δρ. 10.000. Τής ’Αρχαιολογικής ’Ε
ταιρίας ή συνδρομή πρέπει νά ύπογραμμισθή δλως ιδιαιτέρως, διότι προέρχεται 
από επιστημονικόν σωματεϊον, ή εμπιστοσύνη τού οποίου πρός τήν Εταιρίαν βε· 
βαιοϊ τό ασφαλές τής πνευματικής της πορείας. 'Αλλά καί τής Δ)σεως Κρατι
κών Λαχείων ή συνδρομή, ή οποία ηύξήθη εις τό τριπλάσιον έν συγκρίσει πρός 
τήν παρασχεθεϊυαν τοιαύτην κατά τό 1953, ενέχει εκτός τής οικονομικής καί 
ήθικήν σημασίαν. Διά τήν υπό τών αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών κατανόησιν 
τής αποστολής καί τού έργου τής Ε.Κ.Ι.Μ. σπουδαίως συνέβαλεν ό έν παντί 
καί πάντοτε θερμός φίλος ταύτης κ. Ε. Τσουδερός. Τού δέ ’Εφεδρικού Ταμείου 
ή βοήθεια θά έκτιμηθή δεόντως, όταν ληφθή ΰπ’όψει δτι παρεσχέθη καθ' 
ΰ.τέρβασιν ειλημμένης άποφάσεως τή προσωπική έπεμβάσει τού Γεν. Διοικητού 
Κρήτης κ. Ε. Κωνιωτάκη, τήν συμπαράστασιν τού οποίου ήσθάνθη πάντοτε θερ
μήν ή διοίκησις τής Εταιρίας.

Γενικώς — διότι λεπτομέρειας θά ακούσετε μετ’ ολίγον κατά τήν άνάγνω- 
σιν τού απολογισμού τού οικονομικού έτους — άναφέρομεν ενταύθα, δτι τά μέν 
έσοδα τής Εταιρίας άνήλθον είς τό ποσόν τών 243.913,55 δρ. (έναντι προϋπολ 
140 002,70 δρ.), τά δ’ έξοδα είς τό ποσόν τών 110.507,10 (έναντι προϋπολ 
132.500). Ή αΰξησις τών εσόδων καί ή μείωσις τών εξόδων, έν συνδυασμώ,μέ 
τό γεγονός δτι ή τελευταία δέν οφείλεται είς περικοπήν τού προγράμματος ερ
γασιών, είναι, νομίζομεν, χαρακτηριστικοί ένδείξεις μιας περιεσκεμμένης δια- 
χειρίσειος.

Πέραν δμως αυτών τών εύοιώνων διαπιστώσεων πρέπει νά τονισθοΰν έδώ 
δύο ουσιώδη γνωρίσματα τής οικονομικής καταστάσεως τής Εταιρίας μας ; 
α') ό κύριος δγκος τού ενεργητικού της άποτελεϊται άπό εισφοράς εκτάκτους 
καί δχι άπό μόνιμα έσοδα, γεγονός τό όποιον ενέχει πάντοτε κίνδυνον καί β ) 
Τά έσοδα τού 'Ιστορικού Μουσείου, καίτοι σημαντικώς ηύξήθησαν κατά τό πα
ρελθόν έτος, είναι πάντοτε δυσανάλογα πρός τάς δι' αυτό διατιθεμένας δαπά
νας. Καθίσταται ώς έκ τούτου εύνόητον, δτι πρέπει άφ’ ενός μέν νά προστατεύ. 
σωμεν καί νά αΰξήσωμεν τούς παγίους πόρους τής ’Εταιρίας, άφ’ ετέρου δέ νά 
μεριμνήσωμεν διά τήν αΰξησιν τών έκ τού Ιστορικού Μουσείου εσόδων. Τό τε-
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λευταΐον θά έπιτευχθή, αν καταστή δυνατόν νά έπισκέπτωνται όμαδικώς τό 
Ίατορ. Μουσεΐον, δπως τό ’Αρχαιολογικόν ιοιοϋτον, τά πολυπληθή καραβάνια 
τών ξένων περιηγητών Μόνον όταν άποκτήσωμεν μονίμους πόρους οπουδαίους 
καί τά έσοδα τοΰ Ίσιορικοϋ Μουσείου καλύψουν όπωσοΰν τάς δαπάνας τής λειν 
τουργίας του, ή 'Εταιρία θά άποκτήοη ευστάθειαν οικονομικήν.

Ζ’ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΙ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Τό 
Δ. Σ. έκρινε άναγκαίον νά διατυπωθούν όπό μορφήν γενικού προγράμματος έρ" 
γασιών τά desiderata τής Εταιρίας διά τήν σκοπιμωτέραν κατεϋθυνσιν τής 
έκάστοτε διοικήσεως αυτής. Έκ τοΰ γενικού τούτου προγράμματος θά πηγάζη 
τό ειδικόν πρόγραμμα έκαστου έτους, τό όποιον θά καταρτίζεται βάσει τών έπι„ 
στημονικών καί οικονομικών δυνατοτήτων τής Εταιρίας. Έν δψει τής ανάγκης 
ταύτης κατόπιν έπισταμένης μελέτης καί μακρών συζητήσεων τό Δ. Σ. κατέλε- 
ξε σειράν δλην εργασιών, αί όποϊαι πρέπει καί είναι δυνατόν νά έκτελεσθοΰν, 
άλλ’ εις χρόνον μείζονα τής θητείας ενός συμβουλίου. Βάσει τοΰ καταλόγου τού
του, ό όποιος υπάρχει εις τό άρχείον τής Εταιρίας, τό νέον Δ. Σ., άφοΰ θερα- 
πεύση τάς τυχόν ύπαρχούσας ελλείψεις, πρέπει νά συντάξη τό Γενικόν Πρόγραμ
μα ’Εργασιών. Οδτω θά όπάρχη μία συγκεκριμένη έκθεσις τών εκτελεστέων 
έργων — πολύτιμος οδηγός διά τήν έκάστοτε διοίκησιν τής Εταιρίας.

Η' ΔΙΑΦΟΡΑ. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους έγένοντο καί αλλαι έργα- 
σίαι ήσσονος σημασίας, έκ τών οποίων άναφέρομεν τά εξής :

α') Διά τήν εΰχερεστέραν μελέτην καί έκδοσιν τών εις ξένας βιβλιοθήκας 
άποκειμένων χειρογράφων, παρηγγέλθη μηχάνημα προβολής μικροταινιών.

β') Κατόπιν σχετικοΰ εγγράφου τής Έ. Μ. Σ. ήλθομεν εις έπαφήν μέ τούς 
έν Κρήτη Μακεδονομάχους, διά δημοσιεύσεως εις πάσας τάς έφημερίδας τής 
Κρήτης έγκυκλίου πρός τοΰτο συνταχθείσης, πρός περισυλλογήν τών υπό τούτων 
κατεχομένων στοιχείων τοΰ Μακεδονικού άγώνος, χρησίμων διά τό ειδικόν άρ· 
χεΐον, δπερ καταρτίζει ή άνωτέρω Εταιρία. Τά μέχρι τοΰδε άποτελέσματα τής 
προσπάθειας ταύτης είναι γενικώς πενιχρά, τινά δμως τών συλλεγέντων στοι
χείων είναι λίαν άξιόλογα (τμήμα τής άλληλογραφιας τοΰ 1 εν. Άρχηγοΰ Κα· 
πετάν Ρούβα).

γ') Πρός εύρυτέραν δημοσιότητα τοΰ έργου τής 'Εταιρίας μερίμνη τοΰ Δ. 
Σ. έξετυπώθη καί διενεμήθη ευρέως ή έκθεσις πεπραγμένων τοΰ 1953, έγένοντο 
ραδιοφωνικοί όμιλίαι καί έδημοσιεύθησαν σχετικά άρθρα εις τόν αθηναϊκόν 
καί τόν εγχώριον τύπον.

Θ' ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ. Κατά τό 1954 ένεγράφησαν εις τό Μη- 
τρώον τής 'Εταιρίας ώς τακτικά μέλη οι: κ. Έμμ. Παπαντωνίου καί Κατίνα 
Τσασταρωνάκη, ώς άντεπιστέλλοντα δέ οί: Gareth Morgan, Χριστοφ. Σταυ· 
ρουλάκης καί Χριστοθέα Άνεμογιάννη.

Ώς έγινεν άντιληπτόν έκ τής άνωτέρω έκθέσεως, τά πεπραγμένα τοΰ Δ. Σ. 
είναι, κατά τό πλειστον, άπαρχαί έργων μάλλον ή έργα συντελεσμένα. Τοΰτο 
ίσοις είναι φυσικόν διά μίαν ’Εταιρίαν μέ τόσον έκτεταμένας επιδιώξεις ώς ή 
ίδική μας. Ή συνέχισις καί ή ευτυχής άποτέλεσις τών έργων τούτων, ό έπιμε- 
λής προγραμματισμός άλλων καί, γενικώς, ή άδιάπτωτος τάαις πρός τά κρείτ- 
τονα άποτελοΰν τά χρέος τής 'Εταιρίας μας.
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Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1954

“Εκαστον παρερχόμενον έτος ενισχύει επί μάλλον καί μάλλον τήν άποψιν δτι 
τό έδαφος της Κρήτης είναι άνεξάντλητονεΐς αρχαιολογικούς θησαυρούς. Έξ άλ
λου ή καλή τύχη δεν εγκαταλείπει τούς έν τή νήσω εργαζομένους επιστήμονας αρ
χαιολόγους, άλλα καί αυτόκλητος φέρει εις φως πολύτιμα ευρήματα. Οΰτω κα^ 
κατά τό έτος 1954 πλούσια ύπήρξεν ή συγκομιδή παντός είδους καί πάσης εποχής 
αρχαίων αντικειμένων καί σημαντικά αρχαία κτίσματα ήλθον εις φως. ’Αλλά καί 
κατά τό λήξαν έτος ή Κρήτη ηύτύχησε νά ίδη δλοκληρουμένην τήν τουριστικήν 
έκθεσιν τοΰ μοναδικού έν τφ κόαμφ μουσείου της, τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου, παρά 
τάς ΰπαρχούσας δυσχερείας καί τήν σχετικώς μεγάλην έλλειψιν μέσων καί εργαζο
μένου έπιστημονικοΰ καί τεχνικού προσωπικού.

Διά τήν συμπλήρωσιν τού κτηρίου τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου 
καί τοΰ περιβόλου αύτοϋ διετέθησαν έτεραι 450.000 δραχμών. Οΰτω άπεπερατώ- 
θησαν α£ ύπόγειαι άποθήκαι καί προσετέθη μία αποθήκη υλικών, άπεπερατώθη πλή
ρως ή βορεία ήμιτελής πτέρυξ ές οκτώ αιθουσών εις δύο ορόφους, κατεσκευάσθη- 
σαν νέα συστήματα φωταγωγών καί ετοποθετήθηααν τά νέα έκ τοΰ Έξωτερικοΰ 
κομισθέντα σιδηρά παράθυρα εις όλόκληρον τό κτήριον. Έγένοντο επί πλέον έργα- 
oiat διά τήν έπαύξησιν τής άσφαλείας τοΰ Μουσείου καί τήν προστασίαν αΰτοϋ 
άπό των όμβριων ύδάτων. Οΰτω παρεδόθη τό σύνολον των αιθουσών των προορΓ 
ζομένων διά τήν τουριστικήν έκθεσιν καί τάς έπιστημονικάς συλλογάς, είκοσι τάν 
άριθμόν. 'Ο περίβολος τού Μουσείου διεμορφώθη εις τήν τελικήν αΰτοΰ μορφήν, χω
ρίς αί σχετικαί έργασίαι νά λάβουν είσέτι τέλος· τά έξωτερικά κιγκλιδώματα καί 
κιγκλιδωταί θύραι κατεσκευάσθησαν, μένει όμως είσέτι νά κατασκευασθοΰν τά φυ- 
λακεϊα καί νά γίνη δ εξωτερικός έςωραϊσμάς τοΰ όλου κτηρίου. Δέν ελύθη είσέτι 
τά ζήτημα τής οικοδομής παραρτήματος του Μουσείου διά τήν επιγραφικήν συλλο
γήν καί τά γλυπτά τοΰ περιβόλου, θεωρείται άπαραίτητον νά συμπληρωθή τά Μου- 
σεϊον καί διά μιας μεγάλης αιθούσης διαλέξεων καί μουσειακών μαθημάτων.

Ή έκθεσις τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου προσέ- 
λαβεν ώς πράς τά τουριστικόν αυτής τμήμα σχεδόν τήν δριστικήν αυτής μορφήν. 
Έχρησιμοποιήθη τά σύνολον τών νέων μεταλλικών καί κρυστάλλινων προθηκών 
(ήτοι 126) διά τάς 14 αίθούσας τής τουριστικής έκθέσεως, εντός τών όποιων άνέ- 
τως καί κατά τρόπον έμφανίζοντα όλόκληρον τήν έξέλιξιν τοΰ κρητικού πολιτι
σμού εις πάσας αύτοΰ τάς μορφάς εκτίθενται τά μάλλον σημαντικά άντικείμενα 
τοΰ Μουσείου. Έγένετο νέα κατάταξις τών χρυσών κοσμημάτων καί τών σφραγι
δόλιθων. Συνεπληρώθησαν αί κυριώτεραι σύλλογαί τών άλλων μικροτεχνημάτων. 
Έξετέθησαν καί νέα λαμπρά παραδείγματα καμαραϊκής κεραμεικής. Οί πίθοι έςε- 
τέθησαν κατά έποχάς έντάς τών αιθουσών. Άπεμονώθησαν εις μικράς προθήκας 
τά μοναδικής σημασίας άντικείμενα. Κατεσκευάσθησαν ειδικά βάθρα διά τάς σαρ
κοφάγους καί τούς μεγάλους λέβητας. Έξετέθησαν έπίσης τά κυριώτερα εδρήματα 
τών τελευταίων άνασκαφών. Αί μινωικαί τοιχογραφία·, έξετέθησαν εις τήν μεγά
λην αίθουσαν τοΰ άνω άρόφου. Εις τήν άρχαϊκήν έλληνικήν αίθουσαν έτοποθετή- 
θησαν συμπληρωθέντα καί άποκατασταθέίτα τά γλυπτά τοΰ Πρινιά, ή ζωοφόρος 
τών ιππέων καί ή πύλη μέ τάς θεότητας. Ή αίθουσα αδτη έλαβε τήν δριστικήν 
αυτής μορφήν. Ή αίθουσα τών κλασσικών έλληνικών καί έλληνορρωμαϊκών γλυ
πτών άπηλλάγη τών προθηκών καί ήνοίχθη διά τά κοινόν.

Αί έργασίαι άποκαταστάσεως τών άντικειμένων έσυνεχίσθη- 
σαν μέ γοργόν ρυθμόν κυρίως διά τοΰ άρχιτεχνίτου τοΰ Μουσείου Ζαχαρίου Κα-
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voi'/.η καί τοΰ βοηθού του ’Ιωάν. Μεραμβελλιωτάκη. *0 ζωγράφος θωμάς Φανού, 
ράκης έαυνέχισε τό έργον τής καλλιτεχνικής άποκαταστάσεως. ’Επίσης είργάσθη 
εις ώρισμένας καλλιτεχνικές αποκαταστάσεις δ καλλιτέχνης Κωνστ. Πετράκης. 
Διά τής έργασίας των άνιοτέρω κατέστη δυνατή ή άποκατάστασις τοΰ μοναδικού 
εις σπουδαιότητα αρχαϊκού πίθου έκ Λύττου, ή συμπλήρωσις των έλληνικών θυ. 
ρωμάτων, ή συμπλήρωσις τοΰ έκ Κνωσού μωσαϊκού τοΰ Άπολλιναρίου, ή συμ- 
πλήρωσις ώρισμένιυν τοιχογραφιών των όποιων τά χρώματα άποκαταστάσεως εί- 
χον καταστή λίαν εξίτηλα, ή ζωγραφική άποκατάστασις μεγάλου αριθμού μινωι- 
κών αγγείων μεταξύ των όποιων ικανοί πίθοι, ή άποκατάστασις των γλυπτών τοΰ 
ΙΙρινιά κλπ. Έξ άλλου τά έργαστήρια τοΰ Μουσείου έργασθέντα άδιαλείπτως άπε. 
κατέστησαν μέγαν Αριθμόν των ευρημάτων των τελευταίων άνασκαφών. Διά λογα
ριασμόν τής ’Ιταλικής Άρχαιολ. Σχολής είργάσθησαν εις τήν άποκατάστασιν τών 
έκ Φαιστού καί Γόρτυνος σημαντικών νέων εδρημάτων ό ειδικός τεχνίτης Άλή 
Καραβέλλα καί δ συγκολλητής Βασίλειος Γιαννίκος. 'Ο πρώτος είργάσθη μετά 
τοΰ Ζαχαρίου Κανάκη καί εις τήν βάσει τών νεωτέρων τεχνικών μεθόδων άποκα. 
τάστασιν ώρισμένων μινωϊκών τοιχογραφιών.

Σημαντικόν βήμα διά τήν βελτίωσιν τής έκθέσεως διά προσθήκης βοηθη. 
τικών διά τούς έπισκέπτας μέσων ύπήρξεν ή Ικθεσις σειράς φωτο 
γραφιών έν μεγεθύνσει τών μάλλον άντιπροσωπευτικών αρχαιολογικών χώρων 
παραχωρηθεισών διά δωρεάς τοΰ γνωστού τεχνοκρίτου Χριατ. Ζερβού. Εΰρίσκεται 
νυν έν προπαρασκευή δλόκληρος σειρά εγχρώμων άναπαραστάσεων έκ τών μινωι- 
κών άνακτόρων, μεγάρων, μνημειωδών τάφων καί τοΰ αρχαϊκού έλληνικοΰ ναοϋ 
τοΰ Πρινιά διά τοΰ ειδικού άρχιτέκτονος κ. Piet de Jong. Παρασκευάζονται δέ 
καί έπεξηγηματικαί δέλτοι τοΰ Μουσείου εις τρεϊς γλώσσας. 'Γπά έκδοσιν slvat 
καί δ ‘Οδηγός τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου, κατ’ άρχάς εις τήν άγγλικήν γλώσσαν.

Τά νεοσύστατον ’Ιστορικόν Μουσεϊον Κρήτης, τή άδιαλείπτφ 
μερίμνη τής Εταιρείας Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών καί τής έν Ήρακλείω ’Αρ
χαιολογικής Υπηρεσίας, επλουτίσθη διά πολλών άρχαιολ. αντικειμένων τής βυζαν
τινής, μεσαιωνικής καί παλαιοτουρκικής περιόδου. Τά σχετικά στοιχεία περιλαμ- 
λαμβάνονται εις τήν δημοσιευομένην άνωτέρω έκθεσιν τών Πεπραγμένων τής 
ώς άνω 'Εταιρείας.

Ώς πράς τά Τοπικά Μουσεία καί Συλλογές ή έπελθοδσα πρόο
δος ώς πράς τάν πλουτισμόν καί συστηματικήν έκθεσιν των, παραβαλλομένη μέ τά 
πενιχρά διατεθέντα μέσα, είναι σημαντική. Οΰτω διά πρώτην φοράν έξετέθη συ- 
στηματικώς καί κατά εΰπρόσωπον τρόπον τά μικρόν Μουσεϊον Ρεθύμνης 
έντός τής άποκατααταθείσης 'Ενετικής Λέσχης. Έ έργασία έξετελέσθη διά τοΰ 
υποφαινομένου καί τοΰ Αρχιτεχνίτου τοΰ Μουσείου ‘Ηρακλείου Ζαχαρίου Κανάκη. 
Ή συλλογή περιέλαβε τάς προελληνικάς, έλληνικάς καί έλληνορρωμαϊκάς αρχαιό
τητας, μεταξύ τών δποίων ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσα είναι ή σειρά τών μινωϊκών 
σαρκοφάγων καί ή νομισματική συλλογή, ή τελευταία τακτοποιηθεϊσα διά τής 
συνδρομής τοΰ Γάλλου νομισματολόγου Le Ridder' έπίσης μικρόν μεσαιωνικόν 
τμήμα. Εις τό Μουσεϊον Χανιών δέν έγένοντο εργασίαι έκτάσεως. ”Ηρχι- 
σεν ή άναδιοργάνωαις διά τοΰ Έπιμελητοΰ τοΰ Μουσείου κ. Στ. Αλεξίου καί τοΰ 
Αρχιτεχνίτου τών τριών Συλλογών τής ’Ανατολικής Κρήτης (Νεαπόλεως, 
'Αγίου Νικολάου καί 'Ιεραπέτρας) κοινή συμβολή τοΰ 'Ελλην. Δη* 
μοσίου καί τών Δήμων.

Εις τά κεφάλεαιον τής στερεώσεως καί άποκαστάσεως τών 
Αρχαιολογικών χώρων αί γενόμεναι έργασίαι δέον νά χαρακτηρισθοΰν
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ώς σημαντικαί. O&tco Ιν Κνωσφ, διατεθένχος κονδυλίου Ικαχόν χιλιάδων νέων 
δραχμών υπό τής Διευθύνσεως Άνασχηλώσεως, έγένεχο έκχεχαμένη εργασία σχε- 
ρεώσεως χών δαπέδων καί χοίχων μάλισχα καχά χήν Δυχικήν Πτέρυγα χοδ Άνα- 
κχόρου. 'Ολόκληρος ή Δυτική αύλή έσχερεώθη ώς πρός τά πλακόσχρωχά χης καί 
χούς δύο βωμούς, έν συνεχείς δέ ό διάδρομος χής πομπής, ή νοχία αίθουσα χών 
ιερών καί χά γειχονικά δωμάχια, χά Ιερά θησαυροφυλάκεια καί αί δύο σχοαί τής 
πρός χήν κενχρικήν αυλήν προσόψεως. Έσχερεώθησαν οί τοίχοι χών περισσοχέ- 
ρων αποθηκών χής δυχικής πχέρυγος μεχά χοϋ συναφοΰς διαδρόμου καί αί κρύ. 
πχαι χών ίερών σχύλων. Δύο σχέγασχρα καχεσκευάσθησαν, χά έν διά χήν προσχα- 
σίαν χών Κρυπχών μεχά χών συναφών δωμαχίων καί χό έτερον διά χήν κάλυψιν 
χών Βασιλικών ’Αποθηκών καί χοϋ Διαδρόμου χών ’Αδιεξόδων. 'Η γενομένη άπο- 
καχάσχασις ύποβοηθεϊ ούσιασχικώς χήν καχανόησιν σημανχικών χμημάχων χοϋ 
Άνακχόρου έδωσε δέ εύκαιρίαν νά μελεχηθοϋν πολλά προβλήματα χής άρχιχεκχο- 
νικής καί χής χρονολογίας διαφόρων χμημάχων χοδ μνημείου.

Έν Φ α ι σ χ φ αί έργασίαι άποκαχασχάαεως έγένονχο &πό χοδ Διευθυνχοϋ 
χής ’Ιταλικής Άρχαιολ. Σχολής κ. Ντόρο A46t καί χοϋ έξαιρέχου τεχνικοϋ κ. 
ϊόχι· έσυνεχίσθη ή άντικατάστασις χών έφθαρμενων πλακών έκ γυψολίθου δι’ άλ
λων μέ ύλικόν έξαχθέν από χά άρχαια λατομεία, τής έργασίας έκταθείσης εις χήν 
περιοχήν χών Βασιλικών διαμερισμάτων. Μικροχέρας κλίμακος εργασία έγένεχο 
εις χά Άνάκτορον Μ α λ ί ω ν, όπου έπροσχαχεύθη δ βωμός χής νεκροπόλεως χοϋ 
Χρυσολάκκου, μερίμνη χής Γαλλικής Άρχαιολ. Σχολής, ώς καί χμήμαχα χοδ Άνα- 
κχόρου. Δαπάναις χής εν Άθήναις Άρχαιολ. Έχαιρείας έσυνεχίσθησαν αί έργα. 
σίαι σχερεώσεως καί άποκαχασχάσεως χών χριών μινωικών Μεγάρων Τυλί
σου. Διά χών έργασιών ό χώρος άνεδείχθη εις νέαν όλως μορφήν καί κατά χήν 
διάρκειαν τούτων έγένονχο σημανχικαί αποκαλύψεις καί έλύθησαν πολλά προβλή- 
μαχα, μάλισχα σχεχικά μέ χήν χρονολογίαν των μεγάρων. Αί έργασίαι έγένοντο 
δπά χήν διεύθυνσιν χοδ δποφαινομένου καί διά χής τεχνικής υπηρεσίας χοδ Μου
σείου 'Ηρακλείου, μέ χά άκόλουθα άποτελέσματα: Εις χό Μέγαρον Γ άπεκατεστάθη- 
σαν ή δδάς προσπελάσεως, χά δωμάχιον χής κρύπτης, χά πρόσθετον εις αΰχά δω- 
μάχιον, χό κύριον διαμέρισμα κατοικίας μέ χά πολύθυρον, χά συναφές πρός αύχά 
καί νϋν χό πρώτον άποκαλυφθέν λουχρόν, χά χριπλοϋν παράθυρον χοϋ γειχονικοϋ 
δωματίου, ή θύρα χοδ αποχωρητηρίου μετά χοϋ υπερθύρου χης, έσχερεώθησαν δέ 
χά έπιχρίσμαχα χών τοίχων καί δπεσχηρίχθη χό ύπερμέγεθες ΓΜ III χρόνων κατώ- 
φλιον. Εις χό Μέγαρον Α άπεκαχεσχάθη ή ανατολική πλευρά έπιχωσθένχων χών δω
ματίων μέχρι χοϋ δαπέδου των καί καχεσκευάσθη καχά χά δπάρχοντα λείψανα ή 
κλΐμαξ επικοινωνίας μέ χήν δυχικήν πτέρυγα. Καχά χήν σχερέωσιν χών πλακο- 
στρώτων χής Πλατείας χοδ Βωμοδ παρεχηρήθη όχι έκχεχαμένοι πλακόστρωτοι 
χώρο, έξεχείνοντο δυτικώς καί βορείως. Τοδχο ήγαγεν είς χήν άποκάλυψιν χής 
δυχικής πλακόστρωτου πλατείας καί χοϋ βορείου πλακοστρώτου μεχά μικρας 
ΓΜ III χρόνων στοάς έκ πέντε κιόνων. Τά πλακόστρωτα ταϋχα έσχερεώθησαν σχε
δόν καθ’ δλοκληρίαν. Προπαρεσκευάσθησαν νέα λεπτομερή καί ακριβή σχέδια χών 
χριών μεγάρων καί χών πλακοσχρώχων χώρων.

Μικροχέρας κλίμακος έργασίαι σχερεωχικαί έγένονχο είς χήν Μινωικήν 
Έπαυλιν Σηχείας, κυρίως καχά χά τρία κλιμακοστάσια.

Διά χήν προστασίαν χών μεσαιωνικών μνημείων χής Κρήτης 
καί ιδιαιτέρως χοϋ Χάνδακος έλήφθησαν πάντα χά ένδεικνειόμενα μέτρα καί 
έσυνεχίσθη αδιάλειπτος δ άγων διά χήν περίσωσίν των, ώς είς χά προηγούμενα 
έτη. Δυστυχώς αί προσπάθειαι δέν έτελεαφόρησαν πάντοτε καί ώρισμένα μνημεία
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εξακολουθούν νά κατέχωνται καί νά κακοποιώνται ύπό των ιδιωτών, παρά χά 
ατελεύτητα πράς χά; άρχά; διαβήματα. Τά ’Αρχαιολογικόν Συμβούλιον μετά πολ
λούς δισταγμούς ένέδωσε καί έπετρεψε τήν καθαίρεσιν καί άλλου χμήματος τού 
βυζαντινού καί παλαιοενετικοΰ τείχους τού Χάνδακος έναντι της Κρήνη; Μορο- 
ζίνη, ώς καί τμήματος μετά τόξων, μικρού λειψάνου τού άλλοτε Δουκικού Παλα
τιού. Καχησφάλισεν όμως τήν διατήρησιν τού 'Αγίου Μάρκου καί τής Παναγίας 
τού Φόρου, ώς καί' τής μεγάλης εκκλησία; τής Παναγίας των Σταυροφόρων. Εις 
τό τελευχαϊον τούτο μνημεΐον εγένοντο ώρισμέναι σχερεωτικαί εργασία’, ύπό τού 
Έπιμεληχού κ. Καλοκύρη, ιδιαιτέρως διά τήν δποστήριξιν τού βορείου τοίχου, 
δστις ήχο έχοιμόρροπος. Δαπάνη τού Λιμενικού Ταμείου 'Ηρακλείου καί ύπό τήν 
έπίβλεψιν τής Άρχαιολ. 'Γπηρεσίας έσυνεχίσθησαν τά έργα άποκαταστάσεως τού 
Φρουρίου Λιμίνος διά τής συμπληρώσεως των επάλξεων τού Φρουρίου καί τής 
άποκαταστάσεως των επί τού τείχους 65ων των περιπόλων. Σημαντική εργασία 
άποκαταστάσεως έγένετο ύπό τήν έπίβλεψιν τού ’Εφόρου καί τού μηχανικού κ. 
Λασιθιωτάκη εις τήν Κρήνην τού Ίδομενέως, ήτις έπανωκοδομήθη συμπληρωθεϊσα 
έναντι τού 'Ιστορικού Μουσείου.

Εις τά Χανιά κατηδαφίσθησαν καί μετεφέρθη τά Ολικόν των εις τά Μου- 
σεΐον χωρίς νά ζητηθή προηγουμένως ή γνώμη τής τοπικής Άρχαιολ. 'Γπηρεσίας 
δύο ένετικά θυρώματα τού Καστελλίου. Διά τήν περίσωσιν τοιχογραφιών έξ ήρει- 
πωμένων έκκλησιδίων έδόθη ή άδεια παρά τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως νά άπο- 
κολλώνται καί νά περισυλλέγωνται αί τοιχογραφίαι. Δαπάνη καί εισηγήσει τής 
Εταιρείας Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών άπεσπάσθη καί μετεφερθη εις τά 'Ιστο
ρικόν Μουσεϊον διά τού ’Αρχιτεχνίτου Ζαχαρία Κανάκη ολόκληρος δ τοιχογραφη” 
μένος θόλος τής βομβαρδισθείοης μικρας εκκλησίας τής Παναγίας Κ α ρ δ t ώ- 
τισσας παρά τά Καστέλλι Πεδιάδος.

Διά δαπάνης τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως έσυνεχίσθησαν χωρίς νά κερα
τωθούν αί έργασίαι άποκαταστάσεως τού ώραίου αναβρυτηρίου μετά μωσαϊκών των 
τελευταίων ρωμαϊκών ή πρώτων βυζαντινών χρόνων τό ευρισκόμενον εις τά χω_ 
ρίονΛιμήν Χερσοννήσου, τής έργασίας έκτελεσθείσης διά τού’Εφόρου Άρ. 
χαιοτήτων.

'£2ς πράς τά Τουριστικά έργα εις τούς αρχαιολογικούς χώρους έπε- 
τεύχθη έπίσης σημαντική πρόοδος. Έπιβλέποντος τού Νομομηχανικού κ. Λασιθιω- 
τάκη έγένετο ή έπεκτασις τού Τουριστικού Ξενώνος Φαιστού κατά τρόπον 
έξυπηρετούντα μεγαλύτερα; ομάδας περιηγητών. Κατεσκευάσθησαν νέαι δεξαμεναί 
καί προεβλεφθη δ ήλεκτροφωτισμός τού περιπτέρου. Σημαντικόν είναι έπίσης δτι 
έξησφαλίσθη δ έξοπλισμός τούτου διά νέων έπίπλων παρεχόντων πλήρη άνεσιν. 'Η 
κατασκευή τής τουριστικής διακλαδώσεως κατέστησε λίαν ευχερή τήν προσπέλα- 
σιν τών περιηγητών μέχρι τού διασέλλου τού λόφου δπου τό Άνάκτορον. Έν Κ ν ω- 
σ φ κατεσκευάσθησαν συμπληρωματικά έργα εις τά Άναπαυτήρίον τών έπισκεπτών 
καί έν γενει διά τόν έξωραϊσμάν τής εισόδου πράς τά Άνάκτορον. Συνεπληρώθη 
έπίσης δαπάνη τής ’Ιταλικής Άρχαιολ. Σχολής ή ριζική έπισκευή τού Βασιλείου 
Μελάθρου τής Γ ό ρ τ υ ν ο ς, τό όποιον διηυκόλυνεν ουτω εφέτος τάς εις τήν πε
ριοχήν ταύτην άρχαιολογικάς έργασίας. Καί έφέτος δέν κατέστη δυνατή ή άξιο- 
ποίησις τής Έπαύλεως Αριάδνης ώς Ξενώνος τών ’Επιστημόνων λόγφ τών άτερ- 
μόνων δυσχερειών έκ τής γραφειοκρατίας τού Κέντρου. ’Εν Τυλίσψ δαπάνη 
τών Τεχνικών Υπηρεσιών τού Υπουργείου Παιδείας καί τής Κοινότητος Τυλίσου 
φκοδομήθη χωρίς νά περατωθή, ώραΐον Άναπαυτήρίον - φυλακεϊον διά τούς έπι- 
σκεπτομενους τάς άρχαιότητας έπισκέπτας.
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Τά αποτελέσματα των άνασκαφών τοΰ λήξαντος έτους υπήρξαν λίαν 
σημαντικοί, αν καί ή άνασκαφική δράσις δπήρξε μάλλον περιωρισμένη, διότι ούτε 
εις τάς άνασκαφάς της ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας διετέθησαν άξιόλογα κονδύλια 
υπό τοΰ Δημοσίου ούτε δλαι αί Ξέναι Άρχαιολ. Σχολαί είργάσθησαν εις άνασκα" 
φάς μεγοίλης κλίμακος. "Η εν Άθήναις ’Αρχαιολογική 'Εταιρία έχρηματοδότησε 
τάς περισσοτέρας των γενομένων ερευνών, άποδειχθεϊσα καί ποίλιν ώς δ σπουδαιότε
ρος συντελεστής τής προαγωγής των άνασκαφικών εργασιών. Εις τό Μεγαρον 
τοΰ Βαθυπέτρου δ καθηγ. Σπ. Μαρινάτος δέν έσυνέχισε τήν έρευνάν του 
διότι άπησχολήθη κυρίως έν Πύλφ. Ό δποφαινόμενος έξετέλεσε διά δαπάνης τής 
Άρχαιολ. 'Εταιρείας τάς ακολούθους εργασίας: Εις τήν άρχαίαν πόλιν έπί τοδ 
υψώματος Όνυθέ Γουλεδιανών Ρεθύμνης, τής. δποίας λανθάνει τό δνο" 
μα (έταυτίσθη δπό τινων με τόν ανύπαρκτον Όσμίδαν, άλλά φαίνεται μάλλον δτι 
πρόκειται περί τής αρχαίας πόλεως Φαλάννης), εμελετήθη κατ’ άρχάς ή τοπογρα
φία καί ιδιαιτέρως ή αρχαία κρήνη καί τό έπί τής άκροπόλεως φρούριον. ’Ακο
λούθως άνεσκάφησαν δύο έκτεταμέναι οΐκίαι αρχαϊκών έλληνικών χρόνων, ή πρώτη 
εξ όκτώ δωματίων εύρυχώρων καί μετά προαυλίου πρό τής έξωθύρας, εις ήν θέσιν 
είχον άνευρεθή τά τεμάχια των σπουδαίων αναγλύφων πίθων. "Εν δωμάτιον εΰρέθη 
ύπερπλήρες πίθων (τουλάχιστον είκοσι) μέ άπλάς διακοσμητικάς ζώνας ώς καί κυ
λινδρικών βάσεων, βασταζουσών ένιαχοΰ μέτριου μεγέθους άγγεΐα. Ώραϊα χαλκή πρό- 
χυσις σκεύους καταλήγουσα είς κεφαλήν λεαίνης καί περίτεχνος λαβή μέ έξέχοντα 
ροδακοειδή άνθη προήλθον εκ τοΰ αύτοΰ δωματίου, ενώ έκ τοΰ γειτονικού περί" 
συνελέγη εΰρεϊα μαρμαρίνη λεκάνη μέ πρόχυσιν μορφής κεφαλής λεοντος. Τεμάχια 
τοδ αναγλύφου πίθου άνευρέθησαν εις τρίτον γειτονικόν δωμάτιον. "Ετερον δωμά
τιον είχε γωνιακήν κρηπίδα μέ άγγεΐα' άλλο άπεδείχθη καμαροσκέπάστον άφοϋ 
έκ τούτου προήλθε μέγας άριθμάς σφηνοειδών λίθων έκ καμάρας. Του αναγλύφου 
πίθου άπεκατεστάθη έν μέρος : διακοσμείται διά σφιγγών, γρυπών, έλάφων, λεόν
των καί ίσως ίππων καί μέ ζώνην σπειροειδών μέ απολήξεις κεφαλής πάνθηρος ή 
λεαίνης. Τής δευτερας οικίας (πιθανώς συνόλου έκ δύο συνεχομένων οικιών) άνε
σκάφησαν μόνον οί περιγραμματικοί καί διαχωριστικοί τοίχοι καί οδτω άπεδείχθη 
ή δπαρξις δύο παραπλεύρων σειρών δωματίων, άναπτυσσομένων είς μήκος όχι μι- 
κρότερον τών πεντήκοντα μέτρων. Έξήχθησαν δύο ένδιαφέροντες πίθοι, είς μέ ρό
δακας καί άλλος μέ πρόσωπα άνθρώπινα έπί τών λαβών. Αί οΐκίαι φαίνονται άνή- 
κουσαι εις τά τέλος τοΰ Ζ’ καί τήν αρχήν τοΰ ΣΤ’ π. X. αΐώνος, είναι δέ αί με- 
γαλύτεραι μέχρι σήμερον άνασκαφεϊσαι οΐκίαι έκ τών άνηκουσών είς τήν έποχήν 
ταύτην. Είς άλλην περιοχήν τής αυτής πόλεως άνεκαλύφθη έκτεταμένος γωνιακός 
στερεοβάτης έκ μεγάλων λίθυιν άριστα πράς άλλήλους προσαρμοζομένων' κατ’ άρ
χάς δπετέθη δτι έπρόκειτο περί ναοΰ, ή έρευνα δμως δέν έπεβεβαίωσε τήν ύπόθε- 
σιν ταύτην και έπί του παρόντος παραμένει άγνωστος ή φύσις τοΰ οικοδομήματος. 
Σημαντική ύπήρξεν ή άνακάλυψις έκτεταμένης Βασιλικής παλαιοχριστιανικών χρό
νων διακοσμούμενης διά μωσαϊκών έκτεινομένων είς τό κεντρικόν κλίτος καί είς 
δύο διαμερίσματα τοδ Εεροϋ καί παριστώντων διάφορα διακοσμητικά θέματα. Τό 
μήκος τής Βασιλικής υπερβαίνει τά 36 μέτρα, τά δέ πλάτος είναι περίπου 17 μ. 
Τά μνημεϊον άποδεικνύει τήν έξακολούθησιν τής ζωής τής πόλεως μέχρι τών άρ' 
χών τοδ ΣΤ’ μ. X. αΐώνος. Ή άνασκαφή δέν έπερατώθη, άπεδείχθη δμως δτι τά 
κύρια άρχιτεκτονικά μέλη καί δ γλυπτός διάκοσμος τοδ Ναοΰ έχάθησαν διά παν
τός. ’Επί τοΰ κεντρικού μέρους τοδ ίεροδ βήματος φκοδομήθη, πιθανώς κατά τόν 
r η ία- αιώνα μικρόν έκκλησίδιον.

Δαπάνη έπίσης τής Άρχαιολ. Εταιρείας έγένονφο άνασκαφικαί Ιρευναι πάλιν
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δπό τοΰ δποφαινομένου εις τήν περιοχήν 2 η τ ε ί α ς, συνεχίζουσαι χήν άπά δύο 
ετών άρξαμένην εργασίαν. Έν πρώτοις έπερατώθη ή άνασκαφή τής παρά τήν πάλιν 
τής Σητείας Μινωικής Έπαύλεως. Άνεσκάφησαν τά ύπεράνω τής δημοσίας όδοΰ 
διαμερίσματα, των οποίων εν μετά μεγάλου κίονος έν τφ μέσω είναι άξιόλογον' ή 
κλιμακίς επικοινωνίας πρός τά υψηλότερα ταΰτα διαμερίσματα, των όποιων Ιν 
μετά μεγάλου κίονος έν τφ μέσψ είναι αξιόλογου- ή κλιμακίς έπικοινιονίας πρός τά 
υψηλότερα ταΰτα διαμερίσματα άπεκατεστάθη μέ οκτώ βαθμίδας. Επίσης έξηρευ- 
νήθη δλόκληρον τό υπόστρωμα τής σημερινής όδοΰ καί άπεκαλύφθη σειρά δωμα
τίων, των δποίουν Ιν έχει εν τφ μεσφ μικρόν κίονα' τά άνατολικώτερα ευρέθησαν 
κατεστραμμένα κατά τά ανατολικόν κράσπεδόν των μικρός διάδρομος θέτει εις έπι* 
κοινωνίαν τά δωμάτια ταΰτα, υπό δε τά δάπεδόν του άπεκαλύφθη οχετός. ’Επιμε
λής έρευνα έγενετο καθ’ δλην τήν ανατολικήν πρός τάν ποταμόν πρόσοψιν τοΰ με" 
γάρου. Διά ταύτης επεβεβαιώθη ή αρχική δπόθεσις ότι τά μέγαρον ήτο παραποτά
μιου καί άνεσκάφη είδος προβλήτος προστατευτικής τής προσόψεως. Τά κινητά 
ευρήματα υπήρξαν ολίγα, κυρίως κεραμεική, έπιβεβαιοΰσα τήν χρονολόγησιν τής 
έπαύλεως εις τήν μεταβατικήν εποχήν ΜΜ ΙΙΙβ - ΓΜ Ια. Εϊς τήν περιοχήν τήί 
Μ α ρ ω ν ι ά ς άνεσκάφη πολύ ένδιαφέρον ταφικόν σπήλαιον προανακτορικών μι" 
νωικών χρόνων. Τά Ιν ταφικόν σκάμμα είχεν άνασκαφή παλαιότερον υπό τοΰ ίδιο" 
κτήτου τοΰ χώρου καί είχεν άποδώσει ένδιαφέροντα πήλινα άγγεϊα ρυθμοΰ Βασι
λικής καί Ιν ή δύο λίθινα τύπου Μόχλου (νΰν εις τά Μουσείου Άγ. Νικολάου). Τά 
άνευρεθέντα εις τά δεύτερον σκάμμα ήσαν ανάλογα, έννεα συνολικώς άγγεϊα, άλλα 
ρυθμοΰ Βασιλικής καί άλλα λίθινα τύπου Μόχλου, δύο ελεφάντινες σφραγίδες καί 
μιά ψήφος έκ συμπαγοΰς χρυσού. Εις τήν περιοχήν τοΰ χωρίου Ζοΰ Σητείας 
άνεσκάφη μικρόν ταφικόν σπήλαιον μέ επαρχιακήν γεωμετρικήν κεραμεικήν κα; 
άνεκαλύφθη έκτεταμένον κτήριον μέ πελεκητούς όγκολίθους, πιθανώς των άρχομέ- 
νων μεσομινωικών χρόνων. Τούτου μέρος κατεστράφη κατά τήν διάνοιξή τής κοι
νοτικής όδοΰ, άπομενουν όμως λείψανα μεγάλης έκτάσεως, άξια άνασκαφής- δέν 
άνεσκάφησαν όμως ελλείψει χρόνου. Μικρά έρευνα έγενετο επίσης εις θεσιν Τ ί' 
μιος Σταυρός τής περιοχής Ρούσσας ’Εκκλησίας, όπου πρά ετών άνευρέθη 
σαν πολλά αναθηματικά ανάγλυφα πλακίδια, άποδεικνύοντα τήν δπαρξιν ύπαιθρίου 
ίεροΰ κατά τούς άρχαϊκούς έλληνικούς χρόνους (ΣΤ' π. X. αιών). Περισυνελέγησαν 
πλεΐστα τεμάχια πλακιδίων μέ άναγλύφους παραστάσεις πολοφόρου θεότητος, πο. 
λεμιστών, γρυπών κ.λ.π. καί τεμάχια κέρνων. ’Εντός τής πόλε ως Σητείας 
ή έκ τής τρικυμίας πτώσις τμήματος τοΰ άντερεισματικοΰ πρός τήν θάλασσαν τοί" 
χου άπεκάλυψε τμήμα του ίεροΰ έκτεταμένης παλαιοχριστιανικής Βασιλικής· διά 
δοκιμαστικής μικρας σκαφής άπεδείχθη ότι έπρόκειτο περί τοΰ νοτίου παστοφο- 
ρίου. Διακρίνεται νΰν καί ή εΰρεία άψίς. Περισυνελέγη ένδιαφέρον τεμαχίου κυ
κλικής μαρμάρινης τραπέζης άγαπών, τής πρώτης, καθ’ όσον γνωρίζω, έπί τής 
Κρήτης άνακαλυφθείσης. Δυστυχώς ή Βασιλική ε&ρίσκεται’] κάτωθεν δλοκλήρου 
σειράς νεωτέρων οικιών καί δέν δύναται επί τοΰ παρόντος νά άνασκαφή.

Εις περιοχήν μεταξύ Συκιάς καί Άβρομύλων δ ύποφαινόμενος έσκα- 
ψεν ολόκληρον σειράν τετραγωνικών θολωτών τάφων άνηκόντων εις τούς πρωτο
γεωμετρικούς καί γεωμετρικούς έλληνικούς χρόνους. Έκ τούτων τρεις ήσαν άπο- 
μεμονωμένοι. εις γειτονικά ύψώματα, δεκατέσσαρες δέ περιεστοίχιζον χαμηλόν ύψω
μα, εις σχετικώς πυκνήν διάταξιν. Παρά τήν σύλησιν τών περισσοτέρων άπεδόθη 
μέγας άριθμάς άγγείων, περίπου διακοσίων, κατά τά πλεϊστον κοινών. Υπάρχει 
όμως Ιν ιδιόρρυθμον τετραγωνικόν σκεΰος. Πόρπαι άνευρέθησαν άφθονοι διαφόρων 
σχημάτων καί μεγεθών, επίσης δέ ί^ανά κοσαήματα, Γπερόναι καί.όπλα, κατά φό
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πλείστον σιδηρά. Δύο χρυσοί δακτύλιοι, τρεις σφραγιδόλιθοι καί έξαρτήματά τινα 
είναι μεταξύ των ενδιαφερόντων εύρημάτων. Έκ των σφραγιδόλιθων οί δύο (είς 
μετά σημείων ιερογλυφικών καί άλλος μέ νήσσαν στρεφουσαν τήν κεφαλήν) είναι 
άναμφισβητήτως μινωικοί καί επίσης δ είς των χρυσών δακτυλίων μέ ελλειψοειδή 
σφενδόνην. Είς θεσιν Καντέμη Κεφάλα τής περιοχής 'Α βρομύλων 
άνεσκάφη ΓΜ III τάφος μέ λουτηροειδή σαρκοφάγον έντός τής δποίας φαίνεται ότι 
ένεταφιάσθησαν διαδοχικώς δχι όλιγώτεροι των πέντε νεκρών. Αί ταφαί συνωδεύ- 
θησαν μέ οκτώ έως δέκα άγγεια, ένα πίθον καί κοσμήματά τινα μεταξύ των ό
ποιων είναι είς χρυσούς' δακτύλιος μέ ελλειπτικήν σφενδόνην, είς ώραίος σφραγι
δόλιθος, εξάρτημα καί τινα σφονδύλια. Είς τήν περιοχήν τού 'Αγίου Στεφά
νου Σητείας περισυνελέγηοαν έκ ταφικοδ σπηλαίου πρωτογεωμετρικά αγγεία εν
τελώς έπαρχιακής έμφανίσεως. Είς θέσεις Παλιοταβέρνες καί Μοναστηράκια Σ υ- 
κ ι α ς άνεσκάφησαν έν μέρει δύο μινωικαί οίκίαι ΓΜ I χρόνων, των δποίων ή πρώ' 
τη είναι Εκανώς ένδιαφέρουσα, μέ πολλά δωμάτια καί μέ πίθους κομψούς, μάλλον 
μικρούς· εντός στένοΰ δωματίου άνευρέθησαν Εκανά δισκοειδή δφαντικά βάρη καί 
έν ή δύο ;μορφής σταθμών.

Τάς 'έρεύνας ταύτας υπεβοήθησαν αί πληροφορίαι τάς δποίας παρέσχεν δ εκ 
Σητείας φιλάρχαιος Έμμαν. Φυγετάκης,. όστις καί συνώδευσε τόν ’Έφορον εις τάς 
εξερευνητίκάς: έκδρομάς’διά τούτων περισυνελεγησαν σημαντικαί πληροφορίαι, αΐ_ 
τ.νες θά κατευθύνουν τάς μελλούσας έρεύνας, ώς καί διάφορα μικρά αρχαία άντι- 
κείμενα. Είς μίαν τών έκδρομών άνεκαλύφθη είς τήν περιοχήν Ρούσσας ’Εκκλησίας 
(θέσις Καστρί) άγνωστος άκρόπολις αρχαίας έλληνικής πόλεως, διασωζούσης τείχη 
μέ τετραγωνικούς πύργους, λείψανα οικοδομημάτων καί δεξαμενών. Έκ ταύτης πε- 
ρισυνελέγη τεμάχιον έπιγραφής κλασικών χρόνων έπί μέλανος λίθου.

’Ανωτέρω έγένετο λόγος, προκειμένου περί τών έν Τυλίσ-φ άποκαταστά- 
•σεων μνημείων, περί τής έκεΐ γενομένης άνασκαφής τών πλακόστρωτων αόλών καί 
τής άνακαλύψεως μικράς στοάς ΓΜ III χρόνων. ’Επίσης ύπό καί παρά τήν ΝΔ 
γωνίαν τού Μεγάρου Β άνεσκάφησαν κτήρια MM I καί ΓΜ III χρόνων.

Είς τήν περιοχήν Β ι ά ν ν ο υ καί είς θεσιν Γαλανά Χαράκια έγένετο 
δαπάνη τού Δημοσίου άνασκαφή συστηματική, .δύο μεγάλων τάφων είς κοιλότητας 
βράχων, οϊτινες έκάλυψαν μακράν σειράν ταφών έντός ανεστραμμένων πίθων κατά 
τήν προανακτορικήν μινωικήν εποχήν. Οί άνασκαφέντες τάφοι είναι δύο (Α καί Β) 
καί περιείχον όχι όλιγωτερους τών τριάκοντα ταφικών πίθων όλοι σχεδόν είναι 
ένός τύπου, μέ μίμησιν ζωνών σχοινιών μέ έμπίεστον δήλωσιν καί δύο σειράς λα
βών κατά τήν περιφέρειαν τού εΰρέος χείλους καί κατά τήν βάσιν. Τινές τών τα
φών είχον έγκλεισθή έντός δύο ή καί τριών άλλεπαλλήλων πίθων. Παρηκολουθήθη δ 
•τρόπος ταφής τών συνεσταλμένων νεκρών έντός τών πίθων. "Αφθονα όστα είχον 
συσσωρευθή είς τούς μεταξύ τών πίθων χώρους. Πλήθος κτερισμάτων έσυνώδευσαν 
τούς νεκρούς, άποτεθέντα έντός ή έκτάς τών πίθων. Περισυνελεγησαν όχι όλιγώτε- 
ρα τών πεντήκοντα λιθίνων αγγείων καί Ικανός άριθμάς πήλινων, δύο σφραγίδεςι 
μία κυλινδρική ελεφάντινη καί άλλη είς σχήμα πεπιεσμένου κυλίνδρου, έν έγχει- 
ρίδιον καί λεπταί χαλκαϊ βελόναι, ώς καί χαλκούς δακτύλιος. Πολλά τών αγγείων 
είναι έκ τών λεγομένων πρωτομινωικών, τινά όμως φαίνεται νά είναι τού τόπου 
■τών χρονολογουμένων είς τήν αρχήν τών μεσομινωικών χρόνων. Φαίνεται ότι αί 
ταφαί έγένοντο είς χρόνον σχετικώς περιωρισμ.ενον καί έπομενως ότι είναι άναγ" 
καίον νά γίνη συμπύκνωσις τών προανακτορικών μινώικ,ών περιόδων. Μία ταφή είς 
μεμονωμένον πίθον φαίνεται μεαομινωική. Άνεζητήθη δ συνοικισμός είς τήν έγγυς 
περιοχήν όπου υπάρχουν πηγαίύδατος. ’Ανεκαλύφθη όμως μόνον μία μεγαλιθική
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οικία της άρχής των μεσομινωικών χρόνων είς τό αμέσως δπερκείμενον ϋψωμα' έν 
εύμέγεθες κυλινδρικόν δοχεΐον προήλθεν έκ ταύτης. Έπ’ εΰκαιρίφ έγένετο άνίχνευ- 
σις είς τήν περιοχήν Χόνδρου Βιάννου όπου ήλθον εις φως ανάλογοι τά
φοι εις πίθους μέ πρωτομινωικά άγγεία, επί δψώματος (Κεφάλι) οπού ενδιαφέρον 
ΓΜ III οίκημα καί εις θέσιν Ξυναχλάδα, δπου προφανώς ήτο δ ΓΜ I μινωικός συ· 
νοικισμός.

Διά δαπάνης τής έν Άθήναις Αρχαιολ. Εταιρείας έσυνέχισεν δ ’Επιμελητής 
τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου Στυλ. ’Αλεξίου τήν ερευνάν του είς θέσιν Κατσαμπάς 
'Ηρακλείου πρός άνεύρεσιν καί άλλων μινοκκών λαξευτών τάφων, άναλόγων 
εκείνων άπό τούς δποίους προήλθον τόσον σημαντικά εύρήματα. *0 χώρος έξηρευ- 
νήθη μέ εξαιρετικήν έπιμέλειαν, χωρίς όμως νά άποκαλυφθοϋν άλλοι τάφοι. Ή ερευ
νά όμως εφερεν είς φως ικανά νεολιθικά λείψανα οικημάτων καί τινα έργαλεϊα λί
θινα ώς καί άφθονον νεολιθικήν κεραμεικήν- άπεδείχθη δ’ οδτω ότι δ νεολιθικός 
συνοικισμός έπεξετείνετο είς όλην τήν άνατολικήν κλιτόν τοΰ λόφου. Προσπάθεια 
περισυλλογής τοΰ πέρυσιν άνακαλυφθέντος είς ένα των τάφων σκελετού μετά των 
λειψάνων του ξυλίνου φερέτρου του δέν εϋωδώθη λόγφ των καταρρακτωδών βρο
χών καί αίφνηδίου έπισυμβάντος άτυχήματος. Ή έρευνα έπεξετάθη δοκιμαατικώς 
καί είς τήν περιοχήν Κατσαμπά δπου άνευρέθη πρό ετών δ πώρινος άνευ έρειοι- 
νώτου θρόνος.

Άπό τάς έν Κρήτη άνασκαπτούσας ξένας Σχολάς ή μεν ’Αγγλική Σχολή 
δέν έσυνέχισε κατά τά λήξαν έτος τάς έρευνας της, ή δέ Γαλλική Σχολή 
διά τοΰ καθηγητοΰ Pierre Demargne καί τών έταίρων Van Effenterre καί 
Dessene προέβη είς δοκιμάς τινας, έξυπηρετούσας τήν μελέτην καί δημοσίευσιν 
τοΰ ’Ανακτόρου, τών Οικιών καί τών Νεκροταφείων.

Εύρείας άντιθέτως κλίμακος εργασίας έξετέλεσεν ή ’Ιταλική Αρχαιο
λογική Σχολή διά τοΰ Διευθυντοΰ της κ. Ντόρο Λέβι, τοΰ κ. Μορικόνε, τοΰ 
τεχνικού κ. Τότι καί ικανών μαθητών της είς Φαιστόν καί Γόρτυνα. Τά άποτε- 
λέσματα δπήρξαν λίαν σημαντικά, κατά πολύ προαγαγόντα τήν λύσιν τών προτε- 
θέντων προβλημάτων τόσον τής Μινωικής χρονολογίας όσον καί τών άφορώντων είς 
τήν άρχαϊκήν έλληνικήν περίοδον. ’Εξ άλλου τά εύρήματα δπήρξαν πλουσιώτατα. 
’Εν Φαιοτφ συμπληρωματική έργασία έγενετο είς τά κατώτερα στρώματα τών 
δωματίων LIV, LVI, EVII τοΰ παλαιοτέρου ’Ανακτόρου, έκταθεΐσα έφ’ δλοκλή- 
ρου τού χώρου τών δωματίων τής πρώτης φάσεως μετά προηγουμένην λίαν έπί- 
πονον στερέωσιν ύπερκρεμαμένων τμημάτων τοίχων τών δωματίων τών μεταγε- 
στέρων φάσεων. Τά άνευρεθέντα κατά χώραν άγγεϊα, τά περισσότερα είς θαυμά- 
σιον πολυχρωμικόν ρυθμόν, είναι έφάμιλλα τών πέρυσιν άνευρεθέντων καί παρέ
χουν σειράν δλόκληρον νέων σχημάτων. Διά τούτων τά συμπεράσματα τά προελ- 
θόντα έκ τών στρωματογραφικών έρευνών τών προηγουμένων έτών έπιβεβαιούνται 
καί συμπληροΰνται. Μεταξύ τών πήλινων άγγείων διακρίνεται είς ωραίος εϋρύ- 
στομος, μάλλον μικρός πίθος μέ διακόσμησιν πολυχρωμικών σπειρών, έν σκεύος 
λεμβοειδοΰς άλλά βαθέος σχήματος μέ ώραίαν διακόσμησιν, μεταξύ δέ τών λίθι
νων είς κέρνος μέ κυλινδρικάς κοιλότητας καί δύο βαρείς λίθινοι λύχνοι.

"Γπό τής αΰτής Σχολής άνεσκάφησαν τά άποκαλυφθέντα κατά τήν χάραξιν 
τής τουριστικής πρός Φαιστόν διακλαδώσεως μινωικά οικήματα άνήκοντα είς τήν 
πόλιν δυστυχώς, τής διανοίξεως τής δδοΰ γενομένης διά μεγάλων μηχανικών εκ
σκαφέων, έπροξενήθησαν ώρισμέναι ζημίαι είς τά οικήματα ταΰτα. Έν τούτων, 
χρησιμοποιηθέν κυρίως κατά τήν πρώτην παλαιοανακτορικήν μινωικήν φάσιν καί 
τήν δευτέρων νεονακτορικήν, άνευρέθη δπερπλήρες πήλινων σκευών πάσης φύ-
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σεως, τών δποίων πολλά έχουν τά άντίστοιχά των εις τά αγγεία της πρώτης φά- 
σεως τών παλαιοτέρων ανακτόρων, ώς καί τών νεώτέρων ανακτόρων τής Φαι- 
στοΰ. Σημαντικοί είναι δύο ώοειδείς πιθίσκοι ρυθμού άκιδωτοΰ (barbotine) καί 
είς άλλος εύρύστομος ρυβμοΰ χλωρίδος. Έξ άλλου τό οίκημα παρουσιάζει ιδιαί
τερον ενδιαφέρον μέ τά πολλά αύτοΰ δωμάτια μέ τήν ιδιόρρυθμον διάταξίν των 
καί παρέχει έν τών καλυτέρων παραδειγμάτων οικίας τών παλαιοανακτορικών 
χρόνων. "Εν τών δωματίων παρεΐχεν έμφάνισιν έργαστηριακήν. Είς άλλην περίο
δον άνήκει έτερον οίκημα, έπίοης ενδιαφέρον, τό όποιον απέδωσε άντιπροσωπευ- 
τικήν κεραμεικήν της τελευταίας φάσεως της ΓΜ III περιόδου, καί τάφος μέ 
πρωτογεωμετρικά άγγεία, τών δποίων μία εύμεγεθης υδρία διακοσμείται λαμπρώς· 
Παρά τό γεγονός ότι ή κεραμεική ανήκει είς περίοδον μετά τό τέλος τών μινωι* 
κών χρόνων δέν παρέχει τήν γνωστήν άπά άλλα κέντρα έμφάνισιν καί φαίνεται 
ότι έν Φαιστψ έλειτούργησε κεραμεικόν έργαστήριον μέ σχετικήν ακμήν.

Λαμπρά δπήρξαν καί τά αποτελέσματα τής άνασκαφής έπί τής Άκροπόλεω? 
τής Γόρτυνος, ήτις άπέβλεψεν είς τήν άνασκαφήν τού αρχαϊκού ναού καί τήν 
άνεύρεσιν καί άλλων δαιδαλικών γλυπτών, ώς καί τμημάτων τού πρά του πολέ. 
μου άνακαλυφθέντος πώρινου συμπλέγματος τής Κρητικής Τριάδος. Ό ναός άπε. 
καλύφθη δλόκληρος καί άπεδείχθη ιδιότυπος. Δυστυχώς δέν έσώθη παρά τά κρη
πίδωμά του μέ διαχωρισμόν είς έννέα διαμερίσματα τών δποίων τό κεντρικόν 
έχει όρθογωνίαν κρύπτην. Τό άνω μέρος τού ναού έξηφανίσθη σχεδόν έξ δλοκλή" 
ρου κατά τήν κατασκευήν έκτεταμένης χριστιανικής έκκλησίας. Τά δάπεδα ταύ- 
της* κατεσκευάσθησαν δψηλότερα, βαίνοντα έπί τών κρηπίδων τού ναού, έξετάθη 
δέ καί πέραν τών δρίων τού αρχαϊκού ναού- πιθανώς δ’ έχρησίμευσεν ή παλαιά 
κρύπτη ώς δεξαμενή. Πολλά τμήματα τών γλυπτών τού ναού έχρησιμοποίηθησαν 
ώς άπλοΰν οικοδομικόν δλικάν κατά τήν περίοδον ταύτην. Άνευρέθησαν δύο τε
μάχια προφανώς άνήκοντα εις τά μνημονευθέν σύμπλεγμα τής Κρητικής Τριάδος 
(ή πολοφόρος κεφαλή τής τρίτης θεότητας καί τά μέσον γυμνού κορμού τής μιας 
θηλείας μορφής). Έσώθη έπίσης τμήμα έκ τής άλλοκότου κεφαλής πολύ μεγαλυ" 
τέρου δαιδαλικού γλυπτού. “Γπήρξεν όμως έξαιρετική έπιτυχία τής άνασκαφής ή 
άνακάλυψις κρηπιδώματος (ίσως βωμού) είς τήν αμέσως δποκειμένην τού ναού 
απότομον βορείαν κλιτύν, έλθόντος είς φώς μετά τήν άπομάκρυνσιν πελωρίων βρά* 
χων- παρά τά κρηπίδωμα τούτο άπεκαλόφθη μοναδικής σπουδαιότητος αποθέτης 
έντάς καί έκτάς τού όποιου, κατά τά πλείστον έντάς μελανού στρώματος, περι- 
συνελέγησαν παντός είδους, πήλινα κυρίως, αναθήματα μορφής αναγλύφων πλακι
δίων ή χωριστών ειδωλίων ή συμπλεγμάτων. Ταύτα αποτελούν τήν σπουδαιοτέραν 
μέχρι σήμερον είς φώς έλθούσαν σειράν δειγμάτων αρχαϊκής πηλοπλαστικής τόσον 
διά τήν μεγάλην ποικιλίαν των όσων καί διά τήν έξαιρετικήν αύτών τέχνην. 
Μαρτυρούν τήν ύπαρξιν έν Γόρτυνι ένάς τών σπουδαιοτέριον πηλοπλαστικών έργα- 
στηρίων τής'Ελλάδος. Αντιπροσωπεύεται ή Πότνια Θηρών, ή Κρητική'Γριάς τριών 
γυμνών γυναικείων μορφών θεοτήτων, δίδυμοι γυμναί μορφαί, άλλαι θεότητες γυ- 
μναί ή ένδεδυμέναι, ή Άθηνά, δ Βελλεροφόντης καί ή Χίμαιρα, γοργόνεια1 
μορφαί πολεμιστών, γρύπες καί σφίγγες καί τινες έντελώς ιδιόρρυθμοι όσον 
καί μυστηριώδεις τόποι, άσπιδίσκαι, ιππείς ή μόνον ίπποι, θεότητες μέ κυ
λινδρικόν σώμα κ.λ.π. Πολλά τών δειγμάτων τούτων φέρουν χρώσιν. Έκτάς τών 
πήλινων άνευρέθησαν καί τινα χαλκά, μεταξύ τών οποίων εύμέγεθες είδώλιον θεό- 
τητος δαιδαλικού τύπου, ίσως προσάρτημα σκεύους, καί τινα έκ πώρου λίθου όχι 
όμως έξαιρετικής τέχνης. Δέν έπερατώθη είσέτι ή συγκόλλησις καί μελέτη τού 
άφθονωτάτρυ τούτου υλικού. Χρονολογικών -τά άνευρεθέντι* φαίνετφι ότι κοολ,ΰ*
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πιουν περίοδον δύο αιώνων (Ζ'. καί Στ', π. X.). Άνευρέθησαν καί ώραϊα δείγματα 
μελανόμορφου κεραμεικής, τινά προερχόμενα προφανώς εξ εισαγωγής εκ τής ’Ατ
τικής, ώς καί ενδιαφέροντες κέρνοι.

Καί ή τύχη εφερεν εις φως κατά γενομένας καλλιεργητικάς καί οίκοδομικάς 
εργασίας σχεδόν καθ’ άπασαν τήν νήσον Κρήτην μέγα πλήθος ευρημάτων κατά τό 
πλεϊστον άξιολόγων, τά όποια διαφωτίζουν τήν ιστορίαν καί τήν τέχνην τής Με- 
γαλοννήσου καί παρέχουν άφετηρίαν διά μελλοντικάς έρευνας. Εντός αυτής τής 
πόλεως ’Ηρακλείου ήλθόν εις φως ρωμαϊκά καί βυζαντινά τινα άγγεΐαι 
τά περισσότερα κατά τάς εργασίας τοΰ περιβόλου τοϋ Μουσείου 'Ηρακλείου. Επί
σης ερείπια τής Β’ βυζαντινής περιόδου καί ένετικαί δεξαμεναί άπεκαλύφθησαν 
κατά τήν θεμελίωσιν τοΰ νέου μεγάρου τής ’Εθνικής Τραπεζης. Σημαντική δπήρξεν 
ή άνεύρεσις βυζαντινών νομισμάτων τής β' βυζαντινής περιόδου καί, λίαν σπανίων 
άραβικών νομισμάτων, των πρώτων άνευρισκομένων αντικειμένων τής περιό
δου τής Άραβοκρατίας εν Χάνδακι. Έν Κνωσφ κατά τήν διαπλάτυνσιν τής όδοΰ 
οΰχί μακράν τοΰ Φυλακείου άνεφάνησαν ισχυρά κτήρια μινωικών οικημάτων, <;>κο- 
δομημένα με πελεκητούς λίθους, τών όποιων εις έφερε τεκτονικόν σημεΕον. Δυστυ
χώς έν μέρος τών κτηρίων κατεστράφη προτού προλάβει νά έπέμβη ή Άρχαιολ. 
Υπηρεσία. Παρά τούς Κουμπέδες Ηρακλείου άνεφάνησαν μίνωικά κτήρια, τά 
όποια άπό τά προσαχθέντα δστρακα δέον νά χρονολογηθούν εις τήν ΓΜ I περίο
δον. Εις τά χωρίον Γωνιές Μαλεβυζίου άνευρέθη μέγα νεολιθικόν άγγεΕον καί 
τεμάχιον σφύρας εις ικανόν βάθος. Δέν έγένετο εΐσέτι αύτοφία τοΰ χώρου. Παρά 
τά χωρίον Ά ι τ ά ν ι α Πεδιάδος άνευρέθη κατά τήν εκσκαφήν τάφρου εις τήν 
περιοχήν Φονιάς μικρός σπηλαιώδης λαξευτός τάφος, δστις άπέδωσε τριάκοντα πε" 
ρίπου άγγεϊα γεωμετρικών χρόνων. *Ως τεφροδόχος κάλπη έχρησιμοποιήθη εΰρύ 
σκυφοειδές δοχεϊον. Δύο γεωμετρικά άγγεϊα, πυξίς καί πρόχους, άνευρέθησαν παρά 
τά χωρίον Ά σ τ ρ ί τ σ ι Πεδιάδος. Εις τήν περιοχήν τοΰ Άρκαλοχωρίου 
περισυνελέγη λίθινον άγγεΐον; εις δέ τά γειτονικόν χωρίον Ζ ί ν τ α Μονοφατσίου 
γεωμετρικά τινα άγγεϊα άποδεικνύουν τήν καί εκ παλαιοτέρων εδρημάτων γνω
στήν, ϋπαρξιν γεωμετρικού νεκροταφείου. Παρά τό χωρίον Τζίγκουνας τή» 
περιοχής Καστελλίου Πεδιάδος άνευρέθη καί άλλη κιβωτιόσχημος λάρναξ, ήτις πε- 
ρισυνελέγη εις τεμάχια όμοϋ μετά τινων αγγείων ΓΜ III χρόνων καί τινο)ν ψήφων 
καί σφονδυλίων τά όποϊα παρέδωσεν δ άνακαλύψας τούς τάφους χωρικός. Έπ’ ευ
καιρία τής έκεϊ μικράς άνασκαφής δπό τοΰ ’Εφόρου έγένετο καί πάλιν αυτοψία 
τοΰ μινωικοΰ συνοικισμού παρά τά χωρίον Βα.ρβάρω, θέσις Καβουρωτό Χα
ράκι, ένθα κατά τά παρελθόν έτος άνευρέθησαν πολλά χαλκά έργαλεϊα, σμίλαι καί 
πελέκεις. Παρά τό χωρίον Λ ι λ ι α ν ώ Πεδιάδος άντεγράφη επιγραφή τών δοτέ" 
ρων ρωμαϊκών χρόνων ; “Ερμων Άφροδισίφ τφ ίδίφ πατρί μνήμης χάριν. ’Άλλη 
επιτύμβια έπιγραφή παρά τόν Μ ο χ ά ν Πεδιάδος, θέσις Λυγαρά, έχει οδτω : Χαρ· 
ματιών Μαρφακίφ τφ νιφ μνήμης χάριν. Εις τήν περιοχήν τοΰ Μεγάρου Ν ί- 
ρου άνεκαλύφθη μέγα δπόγειον κοίλωμα κατά πάσαν πιθανότητα λαξευτός τά
φος.. Δέν έγένετο εΐσέτι αύτοφία. Παρά τά χωρίον Μαθιά Πεδιάδος καί εις θέ- 
σιν Σταυρόπλακα άνεκαλύφθησαν εις κοιλότητα δπό τήν σκέπην βράχων μεσομι- 
νωικαί έντάς πίθων ταφαί, αϊτινες όμως διεταράχθησαν δπό τών χωρικών. Μέγα 
πλήθος οστών πληροΰν τάς κοιλότητας, δπάρχει δέ μεγάλη αφθονία οστράκων. Με
ταξύ Μ α θ ι α ς καί Ά μ α ρ ι α ν ώ παρά τήν δδάν διακρίνεται όμοιος τάφος δπό 
βράχον. Εις θέσιν Λάκκος τής περιφέρειας Μ ο χ ο δ Πεδ.άδος άνεφάνη σαρκοφά
γος συνοδευομένη δπό τινων άγγείων καί ένάς χαλκού μαχαιριού. Παρά τά χωρίον 
Τεφέλι Μονοφατσίου άνευρέθησαν δύο ενδιαφέροντα πρωτομινωικά άγγεϊα πή.
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λινά μέ γραπτήν γραμμικήν διακόσμησιν. Παρά τό χωρίον Καστελλιανά Μο- 
νοφατσίου, θέσιν Λουτρά, άπεκαλύφθη μέγα κτήριον (ίσως παλαιοχριστιανική Βα
σιλική) με. Ενδιαφέροντα μωσαϊκά εχοντα διακοσμητικά θέματα κληματίδος, συν
δεόμενων σπειρών κλπ. Ούχί μακράν ύπάρχει τετράγωνον κτήριον 25 τ. μ. ύπο- 
διαιροόμενον εις τέσσαρα δωμάτια μέ βόλους καί μικράν αίθουσαν Εφωδιασμένην 
δι’ ύδαταγωγοΰ (πληροφορίαι διδασκάλου). "Ισως πρόκειται περί ρωμαϊκών θερμών. 
Παρά τό χωρίον Ρ ο τ ά σ ι Μονοφατσίου άνεκαλύφθη θολωτός τάφος πρωτογεω
μετρικών χρόνων, δστις έδωσε περί τά τριάκοντα αγγεία γνωστών τόπων, καί δύο 
πολύ Ενδιαφέροντα ειδώλια μορφών με άνυψουμένας χεΐρας. Δέν έγένετο είσέτι αό- 
τοψία τοΰ χώρου. Παρά τό χωρίον Μ ά λ ι α εις θέσιν Περβόλια, όπου διακρίνον- 
ται πολλοί τάφοι παλαιόθεν σεσυλημένοι, άνευρέθη, περισυλλεγεϊσα διά μικράς άνα- 
σκαφής τοΰ υποφαινομένου, λάρνας τής όποιας τά κάλυμμα Εκοσμεϊτο κατά τά 
άκρον τής δοκοΰ διά ανθρώπινης κεφαλής. Μία είσέτι λάρναξ κιβωτιόσχημος 
ε&ρίσκετο εις τάν αυτόν τάφον, ώς καί τινα μικρά αγγεία Εκ τών όποιων δ τάφος 
χρονολογείται εις τήν ΓΜ II Εποχήν. Δυστυχώς αί λάρνακες δέν ήσαν εις καλήν 
κατάστασιν διότι εϊχον καταπλακωθή υπό τεμαχίων βράχου άποσπασθέντων τής 
οροφής. Παρά τά χωρίον Άφρατί ήΖυμπραγοΰ Πεδιάδος άνευρέθησαν πί
θοι καί άλλα αντικείμενα, τών όποιων δέν Εξηκριβώθη είσέτι ή Εποχή.

Εις τήν ’Ανατολικήν Κρήτην άνευρέθησαν Επίσης ίκανά τυχαία 
ευρήματα. Παρεδόθησαν εις τήν Συλλογήν 'Ιεραπέτρας τά παρά τά χωρίον Κα" 
6 ο ΰ σ ι Εντός τάφου άνευρεθέντα δεκαεννέα αγγεία (πιθανώς μινωικών χρόνων) 
καί τρεις σφραγιδόλιθοι. Εις τήν περιοχήν Λ α γ ο ΰ Λασηθίου άνευρέθη μικρός 
θησαυρός Ένετικών νομισμάτων τών δογών Σιγκόνια καί Γριμάνι. Παρά τά χω
ρίον Σφάκα Σητείας (θέσις Κερατίδι) άνευρέθη ΓΜ III τάφος Εκ τοΰ όποιου 
®»ήχθη μία λάρνξ εις τεμάχια, Ενώ ή άλλη παραμένει εις τήν θέσιν της' Εκ τοΰ 
τάφου προήλθον καί τινα μικρά άγγεία. Εις ύψωμα παρά τήν Ζ ή ρ ο ν Σητείας 
Εξηκριβώθη ή ϋπαρξις μεσομινωικοϋ 'Ιεροδ Κορυφής μετά πήλινων άναθημάτων· 
Δύο σημαντικαί Επι γραφαί, μία συνθήκη τών πόλεων Όλοΰντος καί Λατοΰς πι 
θανώς μέ τόν βασιλέα τής Περγάμου Εΰμένην τάν Β' καί έτέρα, συνθήκη Λατοΰς 
καί Ίεραπϋτνης, κατετέθησαν εις τήν Συλλογήν 'Αγίου Νικολάου προερχόμενα ι 
Εξ ‘Α γ £ ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ. 'Η πρώτη έδημοσιεύθη ήδη ύπά τοΰ ύποφαινομένου. 
Μικρόν άναθηματικόν ζώδιον μινωικών χρόνων παρεδόθη ύπά χωρικού Εκ τοΰ χω
ρίου "Εξω Μουλιανών. ’Ενδιαφέρουσα σειρά μινωικών σφραγιδολίδων, πε- 
ριάπτων καί Εξαρτημάτων ήγοράσθη διά τό Μουσείον'Ηρακλείου Εκ Π α λ α ι κ ά- 
σ τ ρ ο υ. ’Επίσης Εκ τοΰ αΰτοΰ τόπου, άποτειχισθέν Εκ φούρνου, κατετέθη εις τά 
Μουσείον 'Ηρακλείου Ενδιαφέρον λίθος (ίσως δπέρθυρον) με χαρακτάς παραστάσεις 
ζώων κατά πάσαν π.θανότητα μινωικών χρόνων. ’Άλλα μικρά άντικείμενα περισυ- 
νελέγηααν Εκ Π ρ α ι σ ο ΰ, μεταξύ τών όποιων τά μάλλον Ενδιαφέροντα είναι πή- 
λινον πλαστικόν άγγείον μορφής νήσσης άνατολιζούσης Εποχής καί πηλίνη κρεά- 
γρα Ελληνικών χρόνων. Έκ Τουρτούλων ήγοράσθη μακράν Εγχειρίδιον ΓΜ 
III χρόνων. ’Εκ Συκιάς,, θέσις Μοναστηράκια, ήγοράσθη χαλκούς δίστομος μι* 
νωικός πέλεκυς. Έκ Λιθινών Σητείας άπεκτήθησαν Επίσης δι’ άγοράς δύο 
μινωικοί σφραγιδόλιθοι. Έκ Ζοΰ Σητείας άπετειχίσθη Εκ τοΰ μικρού ναοδ τής 
Παναγίας Ενεπίγραφος πλάξ μέ καλενδάριον, περιέχον τούς κύκλους ήλιου καί σε
λήνης (έτος 1609).

Εις τήν Δ υ τ ι κ ήν Κρήτην, μάλιστα εις τάν Νομόν Ρ ε θ ό μ ν η ς, άνευ
ρέθησαν τυχαίως επίσης άξιόλογοι άρχαιότητες. Έξ Έλευθερνών, θέσις Σαί* 
νη, προήλθεν Ενδιαφέρουσα στήλη πολεμιστοδ τών πρωίμων κλαδικών χρόνων, Ελλι*
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πής τό άνω αυτής τμήμα. 'Η στήλη παρέμεινεν, ως φαίνεται, ημιτελής, έμφανίζου. 
σα σχεδόν έπιπεδόγλυφον εργασίαν. Έκ τής αύτής αρχαίας πόλεως προέρχεται μαρ- 
μάρινον σύμπλεγμα μεθυσμένου Διονύσου υποβασταζόμενου υπό νεαρού σατύρου ρω. 
μαϊκίδν χρόνων- δμού άνευρέθη επίκρανον κορινθιάζον παραστάδος. Έκ Π ί κ ρ ι 
Μυλοποτάμου περισυνελέγησαν περίπου δέκα αγγεία εκ ρωμαϊκού τάφου. Έκ τής 
περιοχής τού Σταυρωμένου προέρχεται τό κάτω ήμισυ κορμού γυμνής γυναι- 
κός. Εις τούς ’Αποστόλους ’Αμαplot), θέσις Άγ. Φωτεινή, άνευρέθησαν καί 
παρεδόθησαν εις τό Μουσεϊον 'Ηρακλείου, αναθηματικόν πλακίδιον με άνάγλυφον 
ους, κεφαλή ειδωλίου πήλινου καί είδώλιον γυναικός άκέφαλον μετά αιγάγρου πα. 
ρά τους πόδας (Βριτομάρτιος ίσως). Ές Ό ν υ θ έ Γουλεδιανών ήγοράσθησαν δύο 
μινωικοί σφραγιδόλιθοι καί μινωικόν χαλκούν ζώδιον. Παρά τό χωρίον Ά σ ή Γ ω. 
ν ι ά Ρεθύμνης άνευρέθη άνάγλυφον, ίσως έλληνικών χρόνων, παριστών γυναίκα 
κρατούσαν κλάδον ελαίας πράς 8ν κατέρχεται, ραμφίζον τούτον, πτηνόν. Παρά τά- 
προσπάθειας τής Άρχαιολ. Υπηρεσία; δέν κατέστη δυνατόν νά περισυλλεγή τούτο, 
άπεμπωληθέν ύπό τού ε&ρόντος. Πλησίον τού χώρου ένθα άνευρέθη τό άνάγλυφον 
ύπάρχουν ταφικοϊ θάλαμοι με έπιχρίσματα, πιθανώς άνήκοντες εις έλληνορωμαϊκούς 
χρόνους. Εις τό Μουσεϊον Ρεθύμνης κατετέθησαν πολλά νομίσματα δωρη. 
θέντα ύπό τού κ. Καούνη καί προερχόμενα εκ τής συλλογής τού πατρός του. Ύπό 
ιδιώτου κατετέθησαν επίσης ώρισμένα μικρά άντικείμενα: κεφαλή μαρμάρινη γυ- 
ναικός ('ίσως ’Αφροδίτης), μικρός χαλκούς πτερωτός Έρως, πηλίνη πυξίς, χαλκούν 
κάτοπτρον καί πήλινος κύαθος. Εις τό Μουσεϊον Χανίων κατετέθησαν δπά 
ιδιώτου δύο δακτυλιόλιθοι μέ παράστασιν κεφαλής έντός πλοίου καί κυνάς τρέχον. 
τος. Παρά τό Πλατάνι τής Σούδας, θέσις Γρας Αιμνιωνάρι, άνευρέθη κατά τό 
τέλος τού παρελθόντος έτους έκτεταμένον ρωμαϊκόν κτήριον μέ τρία διαμερίσματα 
διαστάσεων έκαστου 6 X 3 μ. "Εν τούτων επικοινωνεί με κοιλότητα δεξαμενής 8ta 
πηλοσωλήνος- τό μεσαϊον έχει κόγχην καί τρεις βαθμίδας, ώς καί δύο καθέτους 
σωληνώσεις- τό νοτιώτερον διασώζει μέρος ύποκαύστων- έκ τής περιγραφής των 
κτηρίων ΰπό τού έπισκεφθέντος ταύτα έπιμελητού κ. Δημ. Μαρουλάκη φαίνεται ότι 
πρόκειται περί ρωμαϊκών θερμών.

Τέλος εις τό Μουσεϊον 'Ηρακλείου κατετέθη έκ κατασχέσεως, άγνω
στον πόθεν προερχόμενον, άργυροΰν τετράδραχμον Βασίλειος ’Αλεξάνδρου.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
’Εφορος ’Αρχαιοτήτων Κρήτης
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Π 1 Ν Α Ξ
ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

(ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ. ΣΠΑΝΑΚΗ)

[Οί άρι&μοί παραπέμπουν εις τάς σελίδας του τόμου. At παϋλαι (—) δηλονν 
έπανάληψιν τον λήμματος είς την προοήκουοαν πτώαιν. Προς ενχερεοτέραν εϋρεαιν 
πολλά ονόματα λημματογραφοϋνται υπό πλείονας ταξινομικός λέξεις. Ια ξενόγλωσσα 
ονόματα λ,ημματογραφοΰνται κατά τό λατινικόν άλφάβητον, έκαστον γράμμα του 
όποιου ακολουθεί τό αντίστοιχον γράμμα τον ελληνικόν. Βλέπε καί γλωσσάριου 
ιδιωματικών κρητικών λέξεων α. 131].

Άβδοΰ χωρ. 29, 173, 193.
Άβούρης Τζανέτος 302.
Άβρακόντε χωρίον Λασιθίου 189, κα

ταστροφή Τούρκων 32.
Άβράμης Νικολέτος 243.
Άγαπάκης Σπύρ. οπλαρχηγός Βιάν- 

νου 175.
Άγαπάκης Γεώργιος δΟΟρχος Βιάν- 

νου 177.
αγγαρεία ι 43.
Άγγελοπούλα Αγγελική 16.
Άγγελάκης Δημήτρ. 50ρχος Βαχό 181.
Άγγουράκης 'Ιωάν. οπλαρχηγός Βιάν- 

νου 175, 184.
Άγγουράκης Νικ. Γ. 500ρχος Κάτω 

Βιάννου 179.
'Αγία Αίκατερίνα τών Σιναϊτών, μο- 

ναστήριον Ζακύνθου 72,—Χάνδα- 
κος, Σχολή ανθρωπιστική 88.

"Αγιος Αντώνιος σπήλαιον (Άσϊτες) 
10—Καινούριου, καταστροφαΐ υ
πό Τούρκων 25.

Αγία Βαρβάρα, χωρίον, καταστροφή 
ύπό τών Τούρκων 17.

"Αγιος Βασίλειος, χωρ. Ρίζου (Βιάν
νου) 40, 178,—χωρ. Ίεραπέτρας 
40.

"Αγιος Γεώργιος χωρ. Λασιθίου 189, 
καταστροφαΐ τών Τούρκων 33.

"Αγιοι Δέκα, χωρ. 358, 392, κατα- 
στροφαί τών Τούρκων 23.

Αγία Ειρήνη Σέλινου 231.

Αγίων Θεοδώρων Μονή έν Άροα- 
νεία 59.

Άγιος Θωμάς, χωρ. καταστροφαΐ 
τών Τούρκων 16.

Άγιος Ιωάννης, χωρ. Πυργιωτίσσης 
καταστροφαΐ τών Τούρκων 27— 
χωρ. Άμαρίου 392, 398.—Προά- 
στειον‘Ηρακλείου, άνασκαφή 410

'Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου, Μο
νή είς Λαγκάδα Ζακύνθου 216, 
217.

Άγιος Κύριλλος, χωρ. 24.
Άγ. Κωνσταντίνος, χωρ. Λασιθίου, 

καταστροφαΐ τών Τούρκων 33.
"Αγιος Μάρκος Χάνδακος 509.
"Αγιος Μηνάς ‘Ηρακλείου, θεμελίω- 

σις 215.
Άγιος Μύρων χωρ. 14, 19, καταστρο

φαΐ τών Τούρκων 9, — μάχη 17, 
—τάφος 9.

Άγιος Νικόλαος, λιμήν 192—άρχαιο* 
λογική συλλογή 507, 611, 516.

"Αγιος Όνούφριος, τπν. πυξΐς 405.
Αγίου Παύλου ενορία (Αίγιαλός Ζα

κύνθου) 72.
Άγιος Στέφανος Σητείας 512.
'Αγία Τριάς, χωρ. Πυργιωτίσσης, κα

ταστροφαΐ τών Τούρκων 27, 429,
—λάρναξ 402, 408, 467,—μινωική ε- 

παυλις 454, 455, 465.
Άγια Φωτιά, χωρ. καταστροφαΐ τών 

Τούρκων 18.
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Άδρομύλοι Σητείας, θολωτοί τάφοι 
511.

Άη Γιάννης, τπν. 230.
Άθανάτοι, μετόχι 13.
"Αθως, τπν. 396.
Αίθιά, χωρίον 18.
Άίσά, Λαγκάδο, τάφοι 399.
Άϊτάνια Πεδιάδος, λαξευτός τάφος 

515.
'Ακρια, χωρ. 17.
Άκρωτηριανή Παναγία, μοναστήρ. 72. 
Άλατσομούρι, τπν. 400, 111. 
Άλεξάκης Ίωάν. από Κριτσά 37. 
Άλεξάκης Ν. Γ. οπλαρχηγός Κρητσάς 

177, 195.
Άλέξης Γεώργιος ΙΟΟρχος Πεύκου 179. 
Άλέξης Μιχ. Έμ. δΟΟρχος Κριτσάς

195.
Άλέξης Κωνστ. Γ. ΙΟΟρχος Κριτσάς

196.
Άλέξης Ίωάν. Ν. 50ρχος Κριτσάς 196. 
Αλεξίου Γεώργ. Μ. έξ Ηρακλείου, 

γραμματεΰς όπλαρχηγείου Βιάν- 
νου 177.

Αλεξίου Στυλιανός, έκδοσις Έρωτο- 
κρίτου 487.

Άληδάκι τραγούδι 229, 230 — Πύρ
γος 46.

Άλλάτιος Λέων 89.
Αλμυρός, τπν. 9,—μάχη 13. 
Άλουμπάντης Νικόλ. 186.
Άλυγγος, πόλις Κρήτης 283.
Αλυκή, τπν. Σπιναλόγγας 186. 
Άμαργιανό, χωρ. 29,—άρχαιολ. ευρή

ματα 515.
Άμάρι, άρχαιολ. ευρήματα 517. 
Άμιρά, χωρ. 178, 179, 181.
Άμνισός, κρύπτη έπαύλεως κρίνων 447 
Άμουργέλες τπν. 19.
Άμπελοϋξος, χωρ. καταστροφαί των 

Τούρκων 23.
Άνάβλοχος, τπν. Βραχασίου 35. 
Άναγνωστόπουλος Μιχ. άπό Χοχλα- 

καΐς Σητείας 42.
Άναστασάκης Δημήτρ. 22.
'Ανατολή, χωρ. Ίεραπέτρας 40. 
Άνδρεαδάκης Μιχ. 17.
Άνδρέας Μιχ. 18.

Άνδριανοπούλα Αικατερίνη άπό Κα
λάμι Ρίζου 39.

Άνδρουλάκης Μιχ. δΟΟρχος Μιλάτου
200.

Άνεντρανιστός Έμμ. 29.
"Ανθιμος Δ" Πατριάρχης Κων)λεως 

205, 207, 208, 210 — μητροπολί
της ‘Εφέσου 207, 210.

"Ανθος Χαρίτων (Flower of the Gra
ces) 66.

άνουλάρω (άκυρώ) 73.
Άντισκάρι, χωρίον 25.
Άντώνενα Ελένη 17.
Άνώγεια Βασιλικά, χωρ καταστρο

φαί των Τούρκων 24.
Άνώγεια, λάρναξ 410.
Άνωγιαννάκης Γεώργ. 14.
Άπεζανές, μονή, καταστροφαί τών 

Τούρκων 24.
Άπεσωκάρι, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 24—θολωτός τάφος 457, 
469.

άπιλογοΰμαι 117.
Άποδούλου, χωρ. 25, 392.
Άποκόρωνας 190, 191.
Άπολλιναρίου μωσαϊκόν 507.
Άπόλυχνος, μετόχι 20.
Άπομορμά, μετόχι 22.
Άποστόλοι Άμαρίου, άρχαιολ ευρή

ματα 517.
Άπτερα, πόλις Κρήτης 283.
άραβοκρατία έν Χάνδακι 515.
Άραδενα, χωρ. 49, 230.
Άραδήν, πόλις Κρήτης 283.
Άργάσι, προάστ. Ζακύνθου 221.
Άργος 407.
Άρδάχθια, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 17.
Αριάδνης Έπαυλις 509.
Άριφάκης Δημητρόπουλος Κωνστ. 10.
Άρκάδι 10, 11, 13, 231, 393, έπίδρα- 

σις τής όλοκαυτώσεως έπί τής 
παγκοσμίου γνώμης 413.

Αρκαδία, πόλις Κρήτης 283.
Άρκαλοχώρι, σπήλαιον 474—λίθινον 

άγγεΐον 515.
Άρμένοι, χωρ. Σητείας 194.
Άρμουτάκης Μιχ. 19.
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Αρμούτιδων τό μετόχι 19.
Αρναουτάκης Κ. από Έλοϋντα 27, 36.

Άρναουταντώνης 15.
Άρσάνη μονή 201, 205.
Άρχάνες, χωρίον, καταστροφαί τών 

Τούρκων 15,—444.
Άρχοντάκης Γεώργιος δΟΟρχος Κρού

στα 196.
Άσαργιώτης Μιχ. οπλαρχηγός Μα- 

λίων 199.
Άσή Γωνιά ΡεΟύμνης, άρχαιολ. ευρή

ματα 517.
’Ασήμι, χωρ. καταστροφαί ιών Τούρ

κων 18.
Άσίτες Επάνω χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 10.
Άσίτες Κάτω χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 10.
άσπρα, τά 218.
Άστρινάκης Θεοχάρης 13.
Άστρίτσι Πεδιάδος, γεωμετρικά αγ

γεία 515.
Άσωμάτων Μονή, άμφια 500.
Άτσιπάδες, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 18.
Αύγενική, χωρ. καταστρ. Τούρκων 11.
Αύδοϋ, χωρ. βλ. Άβδοΰ.
άφορμάρω (affermare = βεβαιώ) 75.
Άφρατί, χωρ. Πεδιάδος, άρχαιολογ. 

ευρήματα 516.
Άχέλης 78, 83.
Άχεντριάς, χωρ. 18.
Abraham ’s Sacrifice 61, 63, 64, 81.
Accacios bishop of Naupactus, Ar- 

ta 66.
Acciaioli Zenobii 371.
Agia Paraskevi Άμαρίου 391.
Ahmet pacha 325.
Allen Thomas 142.
Anastasijevic Drag. 142.
Angelos, ζωγρ. 389.
Apocalypse of the Virgin 61, 64.
Apollonius of Tyre 66, 77.
Ariosto 76.
Athos, Mont 389.
Avuri Zaneto 64,—Chierazula 65.— 

Petros Protopsaltes of Zacyn- 
thos 65,—Georgios 65.

βαγιονιά, χωρίον καταστροφαί τών 
Τούρκων 18.

Βαγιονάκης Έμ. από Γιανίτσι Ίε 
ραπέτρας 41.

ΒαΟιακό, χωρ. 392, 395, 397.
ΒαΟύπετρο, τπν. 404,—κρύπται μινωι. 

κής έπαύλεως 447, 448, 466,— 
μέγα ρον 510.

Βαμβουκάκης βλ. Μπαμπουκάκης.
Βαλσαμόνερο τπν. 395, 397.
Βαλσάμος Κυριάκης 221.
Βαρβάρω Πεδιάδος, χαλκά εργαλεία 

515.
Βαρδάκης Δημ. ΙΟΟρχος Άμιρα 179.
Βαρδάρης Γεώργ. 40.
Βαρδιατάκης Έμ. 200ρχος Βιάννου 

177.
Βαρκαράκης Μιχ. ΙΟΟρχος Χουμερ. 

γιάκο 199.
Βασάλος 59, 60.
Βασίλαινα Μαρία άπό Κριτσά 38.
Βασιλάκης Ίωάν. 16,—Θωμάς 17.— 

Κωνστ. 200ρχος Μιλιαράδω 188.
Βασιλείου Έμ. 40.
Βασιλιαϊς, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 16.
βατσέλι, τό (δίσκος εκκλησίας) 221.
Βαφάκης Νικολής 19,—’Αντώνιος 24.
Βαφές, χωρ. 231.
Βαχός 177, 179, 181, 203.
Βελέλης Λάζαρος 493.
Βελονάκης Έμ. άπό Βρύσες 36.
Βενεράτο, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 16.
Βενέρης Τιμόθεος, μητροπ. Κρήτης 

7, 204, — Μιχ άπό Μέσα Λασί
θι 33.

Βενετάντος Τζώρτζης 222.
Βενεταντοπούλου Λουτζέτα 226.
Βερερουδάκης βλ. Μπερερουδάκης.
Βερούσης Γιακουμής 217.
Βερροίας μητροπολίτης Σωφρόνιος 

212, 215.
Βερυκοκάκης Μύρων δΟΟρχος Άμιρα 

181.—Πολύχρονης 200ρχος Άμι- 
ρά 181.

Βηλαράς Ίωάν. 140.
Βιάννος χωρ, 40,—επαρχία 173, 175,
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177,—άνασκοφαί 512.—Χόνδρος 
513.

Βιδάλης Πιέτρος 224, 225.
Βιδιανοΰ, νεόδμητος μονή έπυρπολή- 

ί}τ) 34.
Βίεννα, πόλις Κρήτης 283.
Βιλανάκης Σπυρίδων 24.
Βιτάλ Σαμουέλ 221.
Βλάσσης Γ. άπό Άγ. Κωνστ. Λασι- 

ίΚου 33.
Βλαστός Ίωάν. 11.—Μαστρομιχελής 

73.—Φρατζέσκος 224.
Βλαχάκης Ίωάν. 11.
Βλάχος Γεράσιμος μητροπολίτης Φι

λαδέλφειας 55,—ηγούμενος τής έν 
Παλαιοπόλει μονής Θεοτόκου 57, 
58, — ίεροκήρυξ έν Χάνδακι 60.

βλισίδι, τό (κεφάλαιον) 221.
βολά, ή (φορά) 222.
Βορίξα, χωρ. 16,— καταστροφαί των 

Τούρκων 19.
Βορνιωτάκης Γιάννης 15.
Βόρους,'χωρ., καταστροφαί των Τούρ

κων 27.
Βοσκοποϋλα, ποιμεν. εΐδύλ. 80, 81.
Βουλισμένη, χωρ. Μεραμβ. 184, 186. 

199, 201.
Βουνής Πέτρος 217.
Βουράκης Ίωάν. Παπά Μ. ΙΟΟρχος 

Άγ. Γεωργίου ΛασιΟ. 189
Βούτες, χωρ., καταστροφαί τών Τούρ

κων 8.
Βραχάσι, χωρ. Μεραμβ. 35, 173, 175, 

176, 182, 184.
Βριτόμαρτις 517.
Βροντήσι 11, 59 μονή, κατεκάη υπό 

τών Τούρκων 20.
Βρουχάς χωρ. Μεραμβ. 186, 187.
Βρύσες χωρ. Μεραμβ. 36, 177, 180.
Banescu Nicolae 142.
Baume, υποπρόξενος Γαλλίας στό 

'Ηράκλειο 354.
Bartlett Fred. Ch. 142.
Bidez Josef 142.
Bizamanus Angelos, ζωγράφος 389.
Blegen Carl, άνάγνωσις μινωικής 

γραφής 143.
Bojardo 76.

Bonet, Πρόξενος τής Γαλλίας στά 
Χανιά 327.

Brehier Emile 142,— L. 142.
Buniales 64.
Buschor Ernst 142.

Γαβαλάκης Νικόλ. 16.
Γάζις, χωρ. καταστροφαί τών Τούρ

κων 12,— ιερόν 409.
Γαλανάκης Νικόλ. ΙΟΟρχος Χουμε- 

ριάκου 203.
Γάνου καί χώρας μητροπολίτης Χρύ

σανθος 212.
Γαράκης Χριστόδουλος οπλαρχηγός 

Νεαπόλεως 174, 186.
Γαροφαλάκης Γιάννης 16.
γαστάλδος (έπίτροπος) 74.
Γαύδος, 49.
Γδόχια, χωρ. 179.
Γέννα, χωρ. Άμαρίου 392, 395.
Γενιατάκης ’Αναγνώστης ΙΟΟρχος Κα 

λαμαύκας 178.
Γεννάδιος Ίωάν. 493.
Γεραντωνάκης Ίωάν. 50ρχος Βιόν- 

νου 178. 186.
Γεράσιμος ό άπό Μονεμβασίας, (Λε- 

τίτζης) μητροπολίτης Κρήτης 
204,— ό άπό Κισάμου, μητροπο
λίτης Κρήτης 204, —μητροπολίτης ’ 
Χαλκηδόνοε 212, 215. — 'Αγίου 
Μονή έν Κεφαλληνία 56.

Γέργερη, χωρ. καταστροφαί τών Τούρ
κων 21,— μάχη 22.

Γερμανάκης Φραγκιός 26.
Γεροττής Μιχ. ΙΟΟρχος Κρούστα 196.
Γεροντομουρί, χωρ. ΛασιΟ. 188.— 

καταστροφαί τών Τούρκων 31.
Γερώνυμος Νικόλαος 22.
γή (ή) 74,
Γειοργουλάκης Νικόλ. 200αρχος Βιάν- 

νου 177.
Γιαλιά, μετόχι 20.
Γιαλιτάκης Ζαχαρίας, οπλαρχηγός 

Πεδιάδος 189.
Γιαμαλάκης Παπά Γεώργ 43.
Γιανίτσι, χωρ. Ίεραπέτρας 41.
Γιάνναρης Άντ. 488.
Γιαννιτσάκης Νικόλ. 27.
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γιάντα 110.
Γιαπιτζής Έμ. άπό Τζερμιάδω 83. 
Γιασάδενα Αίχατ. άπό Λαγοΰ 31. 
Γιατράκης Μανώλης 22 
Γιγούρτης, οϊκογ. έπίθ. 14. 
Γιοργακάκης Έμ. 39.
Γιούχτας 15.
Γιωργαντωνάκης Άντ. ΙΟΟΟρχος Βου- 

λισμένης 201.
Γκουβερνιώτισσα Πιιναγία 500. 
Γκριδάκης βλ. Κριδάκης.
Γκύπος, τπν. κρημνός 38. 
γλυκόρριζα (reglisse) Κρήτης 355. 
γνοιρα, ή 75.
Γοβδελαα μεγαλομάρτ. ακολουθία 57. 
Γοργολαΐνη μοναστήρι, κατεστράφη 

ύπό των Τούρκων 10. 
γοργό 110.
Γορτύνη 85, πρωτεύουσα Κρήτης την 

Α' βυζαντινήν περίοδον 277, 278, 
282, 283, 358, λατομεΐον 360. 

Γόρτυς, Βασίλειον Μέλαθρον 509,— 
άνασκαφαί 513—άκρόπολις 514. 

Γουλεδιανά Ρεθύμνης 510, 517. 
Γουλιμής Θεοδωρής 220, 223. 
Γουνάλη Πελαγία 32.
Γοΰρνες, τπν. τριποδ. βωμός 401. 411. 
Γουρνιά, τπν. 404, 429, 457. 
Γραδενΐγος 89.
Γραμβοΰσα (Carbuses) 325. 
Γραμματικάκης Κωνστ. άπό Βρύσες 

Μεραμβ. 36.
Γρασέλος Τζώρτζης 226.
Γρηγοριά, χωρ. καταστροφαί των 

Τούρκων 27.
Γρηγόριος ό ΣΤ' Πατριάρχης Κιον- 

σταντινουπόλεως 211, 213. 
Γριμάνι, δόγης, νομίσματα 516. 
Γρίτης, κονσεγιέρης Ζακύνθου 220. 
Γρινιεζάκης Δημ 200ρχος Κατωφυ- 

γίου 188. 
γροικώ 110.
Γρυπάρης ΙΙαΰλος έκ Ρεθύμνης 216. 
Γύπαρης (Gyparis) 61, 63, 80, 81,261. 
Γυψάδες, κρύπται 444.
Γωνιές Μαλεβυζίου, χωρ. 13,—νεολιθ.

άγγεϊον 515,—Πεδιάδος χωρ, 29. 
Γωνιωτάκης Γεώργ. 3β.

Candie 325 κλπ. βλ. καί Χάνδαξ.
Capps Edward 142.
Carlini Arm. 142.
Cassis, Πρόξενος Γαλλίας εις Χα

νιά 327.
Castiglioni Luigi 142.
Chadwick J. (άνάγνωσις μινωικής 

γραφής) 143.
Chapouthier Fernard,νεκρολογία 164
Cimabue 77.
Claparede Ed. 142.
Codex Baroccianus 67, 216, — Mar- 

cianus XI, 19, 61, — Vindobo- 
nensis Theologicus Graecus 65, 
244.

Cretoise Ecole (ζωγραφικής) 390.

Δαγαλάκης Γεώργ. ΙΟΟρχος Καλα- 
μαύκας 178, —οπλαρχηγός Λασι- 
θίου 181, 188, 194.

Δάμας Νικολής 20.
Δαμασκηνός Μιχ. 60—ζωγράφ. μέ ί- 

ταλ. έπίδρασιν 90
δαμί 110.
Δαμιανάκης Γεώργ. 20.
Δανέλλης ϊδ. Ντανέλης.
Δαρδαντής ϊδ. Νταρδαντής.
Δασκαλάκης 29,—Ίωάν. 12, 17.
Δασκαλογιάννης, τοΰ — τά τραγούδια 

227 κ.έξ.
Δασκαλομανώλης 17.
Δαφναΐς 11, 16, — καταστροφαί των 

Τούρκων 15.
Δεβαρής Ματθαίος καί τό Ιν Ρώμη 

Έλλην. Γυμνάσιον 139, 367, 369, 
370.

Δεληπαλτάς Μιχ. 200ρχος Καλαμαύ- 
κας 178.

Δελή Χουσεΐνης 17.
Δέπος Έμμ. 59, 60, — Σιλβέστρος 59.
Λέρκων μητροπολίτης Νεόφυτος 207, 

210, 212, 215.
Δέ Σπιγα Γιαννούλης 281.
Δημητρόπουλος Κωνστ. Άριφάκης 10. 

—Ματθαίος άπό Τζερμιάδω 33.
Δημητρομανωλάκης δΟΟρχος, Γδόχια 

179.
Διακάκης Γεώρ. δΟΟρχος, Γδόχια 179.
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Διακρούσης ’Ακάκιος 57.
Διασάκης Ζαχαρ. 83.
διάσκατσε 304.
Διασορίτης "Αγ. Γεώργιος 392.
Διδυμοτείχου μητροπολίτης Μελέτιος 

207, 210, 211.
Δίκτη (Γιούχτας) 15.
Δινεράκης Ζαχ. 50ρχος Λιμνών 199.
Διονύσιος, μητροπολίτης Νικομήδειας 

207, 210.— μητροπολίτης Κρήτης 
214.—Πατριάρχης 371.

Διπλαράς Χατζή ’Απόστολος ΙΟΟρχος 
Βραχασίιυ 176.

Δισκούριον, μοναστήριον 14.
Δολαψής Ζαχαρίας ΙΟΟΟρχος Μαγου

λά ΛασιθΊου 203.
Δοργιανάκης Γεώργ. ΙΟΟρχος Βιάν- 

νου 178.
δοσίματα, τά 50.
Δούκας Θεόδωρος έκ Χάνδακος 376.
Δουλούσης Κυριακής 75.
Δράμας, μητροπολ. Μελέτιος 212,215.
Δραματινός Κωνστ. από Μαγουλά 32
Δραντάς Έμμ. άπό Κριτσά 37.
Δροσατάκης Μιχ. ΙΟΟρχος Μιλιαρά- 

δου 185.
Δροσάτος Έμμ. 39.
Δρόσου, μετόχι ,καταστροφαί τώνΤούρ- 

κων 21.
Δύλισος 12, 13, 19, βλ. καί Τύλισος.

Damaskinos Michel 389, βλ. καί 
Δαμασκηνός.

Darko Ε. 142.
Daskaloyannis, Παρατηρήσεις εις 

ποίημα— 44, βλ. καί Δασκαλο- 
γιάννης.

Dawkins R. Μ. 142.
Debresen 142.
Dedrinos Μ. 413.
De Lagny 324.
Delan, πρόξενος τής Γαλλίας στά Χα

νιά 346, 348, 360.
Deraezo Nicolas 63, βλ. καί Ντεμέ- 

τζο.
De Monhenault, πρόξενος τής Γαλ

λίας στά Χανιά 361.
De Seignelay 324.

De Ville, Marquis 63.
Dolger Franz 142.
Drerup Eng. 132.
Dubois, πρόξενος τής Γαλλίας στά 

Χα\ιά 860.
Duodo Francesco, the hero of Le- 

panto 62.

Έβρ“ ΐοι στήν Κρήτη 105.
είντα 110.
Έλλάδιος ’Αλέξανδρος 89.
έλαιον Κρήτης, έμπόριον 327, 329, 389, 

342, 363, — κανονισμός εμπορίου 
ελαίου 316, 347, 361,—παραγωγή 
600.000 μίστατα 362.

Έλεύάερνα πόλις Κρήτης 283,—αρ
χαιότητες 516.

Έλούντα, χωρ. Μεραμβελ. 86.
Έλυρος, πόλις Κρήτης 283.
Έμπορος, χωρ. 173, 184,—μάχη 187. 

191, 198, 200.
έντριτεία, ή, 240.
έξεκούτζιον (κατάσχεσις) 221.
Εξηνταβελόνης Μανώλης, ζαριανός 21
Έπ.ινωσήφης, μοναστήριον, κατεστρά' 

φη ύπό των Τούρκων 19.
"Επαρχος ’Αντώνιος 368.
Επιμενίδης Νικολής 21.
'Επισκοπή Ηρακλείου τπν. τάφος μι" 

νωικός 405, — Ίεραπέτρας τπν- 
τάφος 406, 408, 410.

Έρωτόκριτος 80, 81, 86, 254,—γιά τά 
σαραντάχρονα τής κριτικής έκδο
σης 485 κ.έξ.

Έρωφίλη 64, 80, 89, 133, 244.
Εταιρία Κρητικών ‘Ιστορικών Μελε

τών, έκΟεσις πεπραγμένων 499.
ετούτος, - η, -ο, cfr. il bovese etiito 

= questo 117.
Ευγενική ίδε Αύγενική.
Ευδοκία Αϋγούστα 278.
Εύμένης Β' βασιλεύς Περγάμου 516.
Εύμένιος ιεροδιάκονος, μητροπολίτης 

Κρήτης 13.
’Εφέσου μητροπολίτης "Ανθιμος 207.

210.
Ecatompolis ou Gortyna 358.
Eitrem Sam 442,
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Fabre 328.
Fido, Pastor 63.
Filov Bodgen 142.
Fleschenberg, O. Schissel von—152
Fortunatos 61, 63, 65, 80.
Foscolo Marcantonio 61, 65, — Mi

chel 61, 62.
Francou freres, juifs, έμποροι έν 

Κρήτη 338, 342.

Ζάκρος, μινωικό ιερό 460, 469.
Ζάκυνθος 72, 216
Ζαμπέτα, βαπτιστ. όνομα γυναικός 218.
Ζαρός, χωρ. καταστροφαί τών Τούρ

κων 20.
Ζαφειράκης Ίωάν. 15.
Ζαφέρ Παπούρα, τπν. τριποδικός βω

μός 401, 409.
Ζαχοράκης ’Αντώνιος 200ρχος Καλά

μι 180,—Έμμ. ΙΟΟρχος Μηλια- 
ράδου 185. ί

ζαχαροκάλαμο, καλλιέργεια έν Κρή
τη 100.

Ζάχος Δημήτρης 97.
Ζελαΐτης ιερέας 222, βλ. καί Κατζαί- 

της καί Τζελαΐτης.
Ζερβοπούλα Ευφροσύνη 32.
Ζερβός Γειόργ. από Καρύδι Μεραμ- 

βέλου 36.
Ζήνων (Zeno) ιραγωδ. 61, 63 , 64, 

80, 264.
Ζήρος Σητείας. ιερόν κορυφής 516.
Ζίντα Μονοφατσίου, γεωμετρ. αγγεία 

515.
Ζισωσπούλα Αίκατερ. 39.
Ζοΰ, χωρ. Σητείας, αρχαιότητες 511, 

—ενεπίγραφος πλάξ 516.
ζουγκλός 110.
Ζουλινάκης Ίωάν. Γ. 200ρχος Χου· 

μεργιάκο 199,—Έμμ. I. 200ρχος 
Χουμεργιάκο,—Ίωάν. Κ. ΙΟΟρχος 
Χουμεργιάκο 199.

ζουπόνι, τό 73
Ζουραράκης Χριστόδουλος 50ρχος Λι

μνών 199.
Ζυγιράκης Κωνστ. 27.
Ζυμπραγοϋ τπν. Βιάννου, άρχαιολ. ευ

ρήματα 516,

Ζυνάκης Γεώργ. 22.
Ζωγράφος Α. ύπαρχηγός έπαναστ. 

177. αρχηγός 191,—κρήνη ’Ηρα
κλείου 505.

Ζωής Ίωάν. άπό χωρ. Κρεββατά Ίε- 
ραπέτρας 40.

Qemelli A. 142.
Gerola Gius. 142.
Gortyna βλ. Γόρτυνα.
Gregoire Henri 142.
Guarini Pastor Fido 63.
Gyparis βλ. Γύπαρης.

Ηλιακής Ίωάν. 50ρχος Άμιρών 185.
Ήρακλείας μητροπολίτης Πανάρετος 

' 207, 210.
Ηράκλειον, 231 τό νεκροταφεϊον άνε- 

σκάφη ΰπό τών Τούρκων 8,— 
τοπωνυμικοί περιπέτειαι 273 έ|. 
285—παραγωγή κηρού 362,—λι- 
μήν 365,—μουσεϊον 507, 517,— 
ρωμαϊκά καί βυζαντινά αγγεία 
515.

’Ηράκλειος Αύγουστος 278.
Ήρακλειούπολις 285.
Hoeg Carsten 142.

©αλασσινάκης Βασίλ. 16.
Θεοδωράκης Γεώργ. έκ Βραχασίου, 

200ρχος 175.
Θεοδωρόπουλος "Ανθιμος, ιερομόνα

χος 74.
Θεολόγου μονή Κριτσας 37.
Θεοτοκόπουλος, βιβλιοκριτικοί ση

μειώσεις 306.
Θεοφάνης, ζωγρ. μέ ίταλ. επίδραση 

90, — Λαρδοτύρης, άρχισατράπης 
Κρήτης 273.

Θησηίδα 77.
Θοδωράκης Έμ. άπό Τζερμιάδω 33.
θρησκεία μινωική 428.
Θρόνος, χωρ. 393, 395, 396, 397.
Θυσία τού ’Αβραάμ 81, 140' βλ. καί 

Abraham Sacrifice.
Θωμαδιανό, χωρ. 185.
θωρώ, βλ. bov. θοΓΟ = vedo 117,
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’Ιάκωβος μητροπολίτης Σερρών 207,
210.

Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου ναός έν Κερ- 
κύρρ 58.

”Ιδα 86, 361.
Ίδομενέως Κρήνη 503, 509.
Ιεράπετρα 40, 41, 362,—Επαρχία 173, 

174, 175, 177, 189, — μάχη 190, 
191, 192, 194, 196, 198, 201, 202, 
—άρχαιολογική συλλογή 507.

"Ιεράπυδνα, πόλις Κρήτης 283.
'Ιερουσαλήμ, μοναστήριον, κατεστράφη 

υπό των Τούρκων 11.
"Ίνατος, πόλις Κρήτης 283.
Ίνιωτάκης Τωάν. αρχηγός Ρίζου 174, 

181, 184, 190, 191, 200,—Μι.χ. 
δΟΟρχος Άμιρών 185,—Ίωάννου 
γραμματεΰς περιφερείας ’Αρχη
γείου Άμιρών 179,—’Αντώνιος 
ΙΟΟρχος Άμιρών 185.

ίνστάρω (άξιώ) 74.
ιππικόν 194.
Ίσόπατα, τπν. τριποδικός βωμός 401.
'Ιστορικόν Μουσεϊον Κρήτης 499, 507.
’Ιωακείμ (Βασάλυς) Επίσκοπος Ση- 

τείας 60.
'Ιωακείμ μητροπολίτης Κυζίκου 207,

210.
ΐχιτας 301.
Ignatiew, General 413.

Καβάσιλας Συμεών 89, — Μελέτιος 
μητροπολίτης Κρήτης 211.

Καβούσι, χωρ. 399,— αγγεία μινωικά 
516.

Καβουρωτό χαράκι, τπν. 515.
Καβροχώρι, χωρίον 12.
Καγιαμπάκης ’Ιωάν, οπλαρχηγός Λαγ· 

κάδος 173, 176, 181, 181, 188.
κάθ-α, cfr. bov. καΟ-α = ogni 117.
καθημερνή, cfr. grico kalaperni = 

giorno di lavoro 117, καΟημερ- 
νό 110.

Καινούργιο Χωριό Μεραμβ. 35.
Καινούριου επαρχία, καταστροφαί τών 

Τούρκων 19.
Καισαρείας μητροπολίτης Παΐσιος 

207, 210.

Κακογιάννενας μετόχι 13.
ΚαλαίΚανά, μετόχι κατεστράφη ύπό 

τών Τούρκων 21.
Καλαϊτζής Γεώργ. 30
Καλαμαΰκα χωρ. Ίεραπέτρας 40 

178, 182.
Καλάμι, χωρ. καταστροφαί υπό τών 

Τούρκων 39.
Καλάμιον χωρ 176, 180, 181.
Καλαμίτσι χωρ. Άποκορώνου 231.
Καλαρίτης, τπν. Μεραμβ. 31.
Καλέργης Τζουάνε 22C, 221.
Καλέσα, χωρ. καταστροφαί ΰπό τών 

Τούρκων 8.
Καλίκης Ζαχ. άπό Μετόχι ΛασιΟίου 

31,—Μιχαήλ 32.
Καλίτσα, όνομα γυναικός 218.
Καλλιάκης Χρόνης, εκάη εις Άρκά- 

δι 10.
Καλλιέργης Καλλιόπιος, κρής ιερο

μόναχος 56, 57.
Καλλίμαχος 372.
Καλόγεροι, χωρ. 198, 200, 201.
Καλογέρου χωρ. Άμαρίου 395.
Καλό Χωρίον Μεραμβέλ., καταστρο

φαί τών Τούρκων 38,—Ίεραπέτρ. 
177, 195, 202,—Πεδιάδοι, 189,— 
ιερόν 428.

Καλογιαννάκης Κωνστ. 18.
Καλονάς Σωφρόνιος 217.
Καλορίζοικος Καλή 10.
Καλούτσης όνομα βαπτιστ. 216.
Καλοχριστιανάκης Κυριάκος 26.
Καλοχωραφίτης, χωρ. καταστροφαί 

τών Τούρκων 28.
Καμάρα, πόλις Κρήτης 283.
Καμάρες χωρ., καταστροφαί τών 

Τούρκων 27.
Καμάρι, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 12.
Καμαριώτης χωρ. 12, 11,—μάχη 9· 

14.
Καμαράριος ’Ιωακείμ 369.
Καμιλάρης, χωρ. καταστροφαί Τούρ

κων 28.
Καμινάκι, χωρ. ΛασιίΚου 188, 189, 

καταστροφαί τών Τούρκων 32.
Καμινογιάννη Μαρία άπό Παπαδια-
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νά Σητείας 42.
καμπούρης 241.
Κανλί Καστέλλι, χωρ. καταστροφαί 

τών Τούρκων 14.
Καντακουζηνοϋ Ίω. συγγράμματα 58.
Καντανία, πόλις Κρήτης 283.
Καντέμη Κεφάλα, τπν. άνασκαφαί 512.
Καντσοπούλα Μαρία 29.
καουτσιόνα (cauzion) 74, 75.
Καπαράκης Νικόλ. 38,—’Αντώνιος 40 

ΙΟΟρχος Πρίνας 182.
Καπαριανά μετόχι, καταστροφαί τών 

Τούρκων 21.
Καπελάκης ‘Αναγνώστης 27.
Καπίστρι, χωρ. Ίεραπέτρ. 41, 177.
Καραβαδιανάκης Μανιός ΙΟΟρχος Κα· 

σάνων 185, — Νικόλ. οπλαρχηγός 
Πεδιάδος 185.

Καραβέλας Θεόδωρος 217.
Καραγιαννάκης Νικολ. 17.
Καραγιάννενα Μαρία 10.
Καραμιχελάκης Φραγκιάς 50ρχος Ξε- 

νιάκου 188.
Καραντινός Χατζή Γεώργιος 20.
Καραπουλάκης Νικολής 10.
καράτερο (carattere χαρακτήρ)74, 75.
Καρδάκι, τπν. 395.
Καρδαμιανά, μετόχι, 22.
Καρδυμοπούλα 'Ελένη 22.
Καρδιώτισσα, μονή Πυργιωτισ. 27,— 

Παναγία, Καστελλίου Πεδιάδος, 
άποτοίχησις τοιχογρ. 503, 509.

Καρδουλάκης Νικ. Κ. 500ρχος Πλά
της 188.

Καρδουλιανά, χωρ. 395.
Καρουζάκης Νικολ. έκ Καλεσών, έ- 

φονεύΟη υπό τών Τούρκων 8.
Καρπάίΐης Έμμ., έφονεύθ-η όπό τών 

Τούρκων 8.
Καρφί, τπν. πυξίς 405.
Καρύδι, χωρ. Μεραμβ. 36.
Κασάνοι χωρ. 185.
Κασάπενα Ελένη 33.
Κασιμάτης Νικολός 218, 221.
Κασσαβετάκης Έμμ., καπετάνιος 184.
Κασταμονίτσα χωρ. 29.
Καστέλλι Πεδιάδος 29,—ναΐσκος Πα

ναγίας Καρδιώτισσας 503,—Και

νούριου, καταστροφαί τών Τούρ
κων 23.

Καστελλιανά Μονοφατσίου, παλαιοχρ· 
βασιλική 516.

Καστελλιανός ‘Ιωάννης 29.
Κασωτάκης Γεώργιος ΙΟΟρχος Καλα

μιού 181.
Κατεχάκης αρχηγός 190.
κατέχω 110.
Κατζαΐτης, ίερεύς 219- βλ. καί Τζε- 

λαΐιης.
καιζέλο (cancello) γραφεϊον 74.
Κατσαμπας τπν. τάφοι, τριποδ. βω

μός 401, ανακτορικά αγγεία 405> 
407, 403, 411, νεκρόπολις 469, 
άνασκαφαί 513.

Κατσαράς Ίω. Έμμ 20ϋρχος Μιλά- 
του 200.

Κατσιρτής Νικ. X" 25.
Κατσιφαρονικολής 17.
Κατσοπρινάκης Κωνστ. 25.
Κατσούλης Δημ. ΙΟΟρχος Κριτσσς 

196,—Άνδρώνης ΙΟΟρχος. Ταπών 
196.

Κατωγιαννάκης Γεώργ. ΙΟΟρχος Ά- 
μιρά 181.

Κατωφύγι, χωρ. Εμπόρου 184, 188.
Καφετζάκης Έμ. Γ. έκ Νεαπόλεως 

ΙΟΟρχος 174.
Ιναχριέ Τζαμί 396, 397.
Καψάλης Βασίλ. 39.
Καψοκέφαλος Δημήτριος 221.
Κεντρί, χωρ. Ίεραπέτρας 38, 177.
Κερά, χωρ. Πεδιάδος 29, 184,— κα- 

τασκήνωσις τοΰ στρατού τού Ό- 
μέρ 30,— μονή 29.

Κερά Καλιώ, όρμος έκφορτώσ. πολε
μοφοδίων 192.

Κεραλεοϋσα μονή 11.
Κεραμούτσι, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 12.
Κερανάκης Γεώργ. έφονεύΟ-η υπό τών 

Τούρκων 9.
Κεράσα, χωρ. καταστροφαί υπό τών 

Τούρκων 10.
Κερασάκης Γεώργιος άπά Καλάμι 39.
Κερατίδι, τπν. Σητείας 516.
Κερατοκεφάλι, χωρ. καταστροφαί τών

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 34
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Τούρκων 25.
Κετριετάκης Νικόλ. 500ρχος Θωμα- 

διανοΰ 185.
Κετχουντά Μεχμέτ 318.
Κεφαλάρης Νικ. έκ τοΰ 'Αγίου Βασι

λείου 10.
Κεφαλάς Μιχ. 15.
Κεφαλοβρύσι, χωρ. 201.
Κεφαλλονιά 220, 221.
Ιίέφαλος 86.
Κιθαρίδα, χωρ. καταστροφαί των 

Τούρκων 11.
κιντινάρι 220.
Κίσαμος, πόλις Κρήτης 283.
Κλάδος Λίονάρδος ίερεύς 74, 75.
κλαδοιζύμπανα 238.
Κλαί 0ο~ (Γαύδος) 283.
Κλεισορχάκης X' Ίωάν. ΙΟΟΟρχος 

Άν. Γεωργίου καί των εξαρτημά
των 189

Κλεψίμια, χωρ. Μυλοποτάμου 8.
Κλώντζας, Παπά Γραμματικός 50ρχος 

Κριτσάς 196.
χνιζιόλα (πλαίσιον) 75.
Κνωσοΰ πινακίδες 144, - πόλις Κρή

της 283, — Καραβάν Σεράϊ 407, 
—κρύπται Κεντρικού 'Ιερού 433, 
466,—Βασιλ. Τάφος 464, — ανα
στηλώσεις 508,—μινωικά οικήμα
τα 515.

Κοζυράκης Κ. αρχηγός 180, 182, 185,
186.

Κοζύρη Κεφάλα, τπν. 180.
Κοζυροπούλα Καλή, από Κριτσά 38.
Κόκκινης Νικολ. δΟΟρχος Κριτσάς 196.
Κοκολάκης Γεώργ. Άντ. 200ρχος Λι

μνών 199,—Έμα. Γεωρ. ΐΟΟρχος 
Λιμνών 199,— Δημήτριος 22.

Κοκολοπούλα ΑΙκατερ. 13.
Κολυβάκη μετόχι 13.
Κολυβας Γεράσιμος (Παπαντωνόπου- 

λος) 56, 57,— ’Αγάπιος (Παπαν- 
τωνάκης) 57.

κομεσάριος (επίτροπος) 73.
κομπιάνω 110.
Κονδυλάκης Κωνστ. οπλαρχηγός Άμι- 

ρών 179,— δΟΟρχος Μιλιαράδου 
188,—Έμμ. 50ρχος Άμιρών 185,

Κονόμος Γιάννης 217.
Κονταξάκης Μιχαήλ δΟΟρχος Βιάν- 

νου 177.
Κοντομανωλάκης ’Αναγνώστης 20. 
Κοντός Γεώρ. δΟΟρχος Κ. Σύμης 179. 
Κόρακας Μιχ. Γενικός Αρχηγός 173, 

176, 189, 190, 192 
Κορνάρος (Βιτσέντζος) 84, — Ίωάν- 

νης 16.
Κορνηλάκης Ζαχ. 23.
Κορυδαλεϋς Θεόφιλος 58.
Κορυτζάς μητροπ. Νεόφυτος 212 215. 
Κορφαΐς, χωρ. καταστροφαί των Τούρ

κων 12
Κορφοί 220, 221.
Κοίτης Ιωάννης ίερεύς νοτάριος έκ 

Κρήτης 74, 75.
Κοΰβος Γεώργ. 29.
Κουγιάρενα Δεσποινιά 32. 
Κουδουμάκης Γεώργ. 17. 
Ινουδουμαλιά, χωρ. Λασιθίου 189. 
Κουδουμαλιανά χωρ. Auoiftiou, κα

ταστροφαί των Τούρκων 33. 
Κουκουλογιαννάκης Έμ. 14. 
Κουκουλοδημήτρης 14.
Κοΰλες Χάνδακος 509.
Κουμάσα, μινωικόν ιερόν 457.
Κούμνα 263.
Κουμπέδες, μινωικά κτήρια 515. 
Κουνάβοι χωρ. 198.
Κουντουράκης ’Ιωσήφ Γ. αρχηγός Ση- 

τείας 194, — Γεώργιος αρχηγός 
ιππικού Μεραμβέλλου καί Ίερα- 
πέτρας 194, 195.

Κουρμουλάκης Ίωάν. 25.
Κούρτζουλας 'Αντώνιος 222.
Κουρτζή Πελαγία 20.
Κούτα, τπν. τό χειμαδιό τού—25. 
Κουτάντος Έμμαν. Γ. ΙΟΟρχος Κρι" 

τσάς 196.
Κουτουλάκης Μιχ. 50ρχος Κριτσάς 196 
Κουτσουνάρες τπν. 15, 17. 
Κουτσοχέρης Γεώργ. άπό Πλάκα Ση- 

τείας 42.
κόφτω (άκυρώ) 73.
Κράνα τπν. Μυλοποτάμου 14.
Κρασάς Άρτέμης 11,— Νικ. ΙΟΟρχος 

Άμιρά 181.
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κρασί, μέτρο 16.
Κράσι, χωρίον 29, 184.
Κρεββατάς, χωρ. Ίεραπέτρας 40, 179.
Κρεβέτζης Νικόλαος 16,—Ίωάν. 16.
Κρεμαστά, μονή, καταστροφή των 

Τούρκων 36.
Κρήτη, αρχιτεκτονική 90,— σιτοπα

ραγωγή 100,— κρασί 101,— μαλ- 
βάζια 101,— εξαγόμενα κρητικά 
προϊόντα 101,— εισάγει λάδι από 
τήν Τύνιδα, τήν Τρίπολη καί τήν 
Κέρκυρα 101,— έμπόριον 325, 
334 κλπ.,— νομίσματα 326,— μο
νάδες βάρους 326,— σίτος 330, 
332,—ελαιον, έμπόριον 337, 361,
362, — μετάξι 353, 362,— κηρός 
353, 362,— μαλλί 353, 355, 362,- 
γλυκόρριζα 355,— σταφίδα 355, 
ελαιον, παραγωγή 600.000 μίστα- 
τα 362,—ζαφορά 362,—τυρός 362
363, — μητροπολίτης Χρύσανθος 
207, 210,— μητροπολίτης Μελέ
τιος Καβάσιλας 211,— μητροπο
λίτης Διονύσιος 214,— μητροπο
λίτης Νικηφόρος Σκοτάκης 223.

κρητική κοινωνία στήν Οψιμη βενετο- 
κρατία 91,— λογοτεχνία καί ή ε
ποχή της 76, 85.

κρήτες ναυτικοί 97,— τυξότες 287.
Κριδάκης 13.
Κριτσά, κώμη 176, 182, 186,195, κατα- 

στροφαί των Τούρκων 36, 38,— 
Παναγία 390, 391, 394, 395.

Κριτσωτάκης Κωνστ. Γ. ΙΟΟρχος 
Χουμεργιάκου 199.

Κρότος, χωρίον 24.
Κρουσταλλένια, μονή Λασιθίου, κα- 

ταστροφαί τών Τούρκων 33.
Κρούστας, χωρ. 196.
Κρόυσώνας, χωρίον 8, 9, 10, 11, κα- 

ταστροφαί τών Τούρκων 13.
Κυδοννία, πόλις Κρήτης, 283.
Κυζίκου μητροπολίτης ’Ιωακείμ 207, 

210,— Νικόδημος 212, 214.
Κυκλάδες 404.
Κυπραϊος ’Ιωάννης X" 50ρχος Πρί

νος 182.
Κυριακάκης Μιχ. ΙΟΟρχος Βιάννου 178.

Κυρούλης Ίωάν. άπό Κριτσά 37.
Κωσταντάκης Ίωάν. 24.
Κωσταντινίδης Γεοόργ. ΙΟΟρχος ’Αρ

μένων 194.
Katsourbos 64, 80.
Kopriilfi, Mehmet Fuad 142.
Koutouphas Anastasios 65, — Pe

tros 65.
Kruger F. 142

Α“βδάκης Έμ. K. 200ρχος Λιμνών 
199.

Λαβύρινθος 357, 359, 360, 361,— 
κρύπτη γεννημάτων κατά τήν Έ· 
πανάστασιν τού 1866, 23,

Λαγκάδα Πεδιάδος τπν. 29, 173, 176, 
193. 198,— διορισμός είσπρακτό- 
ρων 180.— Ζακύνθου, μονή Ά
γιου Ίωάννου τού Προδρόμου 
216, 217.

Λαγολιό, χωρίον, καταστροφαί τών 
Τούρκων 28.

Λαγού, χωρ. Λασιθίου 31, καταστρο
φαί τών Τούρκων 34,— θησαυ
ρός ένετικών νομισμάτων 516.

Λαγουδίνα Μαρία 22.
Λαδαντώνης 16.
Λαδαντωνάκης Έμ. 17.
Λακέρδας Έμ. αρχηγός Ίεραπέτρου 

174, 180, 182, 190,195, 199, 200.
201.

Λακωνία, χωρ. Μεραμβέλ. 36.
Λαλουμά, χωρ. 21.
Λάμπαι, πόλις Κρήτης 283.
Λαμπιότες, χωρ. 396.
Λαμπράκης Έμ. 13.
Λαπάθου μάχη 33, 36, 38, 39.
Λαρδοτύρης Θεοφάνης, άρχισατρά- 

πης Κρήτης 273, 275, 277.
Λαρέντζος Γεώργ. 15.
Λασίθι, επαρχία, 173, 184, 198,— κα

ταστροφαί τών Τούρκων 30,— 
μάχη τό 1866, 7, 9, 14.

Λάσκαρις Ιωάννης 370, 373.
Λάστρος, χωρ. Σητείας 42.
Λατσίδα, χωρ. Μεραμβέλ. 173, 184. 

186, 201.
Λατώ, πόλις Κρήτης 516.
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Λέκας Δημήιριος, βενερατιανός 19.
Λεμονογιάννης 17.
Λεμονοπούλα Μαρία,—’Ελένη 20.
Λεονταράκης Γιάννης Έμμ, 223, 225.
Λεπίδης Ίωάν. άπό Βρύσες Μεραμ- 

βέλλου 36.
Λετίτσης, μητροπολίτης Κρήτης 204.
Λευκόχειρ 'Αβραάμ, Πρόεδρος τού 

Δικαστηρίου 187.
Λευτεράκης Δημήτρ. έφονεύθη υπό 

των Τούρκων 10.
Λέων I, πάπας Ρώμης 367, 370.
Λήσταρχος Έρμόδωρος 371.
Λιατσάκης Ίωάν. άπό Νεοχώριον Με- 

ραμβ. 35.
Λίθινες Σητείας, σφραγιδόλιθοι 516.
Λιλιανώ χωρ. Πεδιάδος, επιγραφή 

ρωμαϊκή 515.
Λίμνες, χωρ. 177, 180, 199.
Λιμνιάκαρον, τπν. Λασιθίου 32.
Λιμνιωνάρι Γράς, τπν. Σούδας 517.
Λίσσος, πόλις Κρήτης 283.
λογιωτατισμός, άποστράφηκε τήν Κρη

τική παράδοση 88.
Λοντής I. άπό *Άγ. Κωνσταντίνον Λα

σιθίου 33.
Λορεδάν, προβεδόρος Ζακύνθου 220.
Λούκαρις Κύριλλος 59, 87, 89.
Λούκια, χωρ. καταστροφαΐ τών Τούρ

κων 18.
Λουλάκης Ματθ. ΙΟΟΟρχος Άμιρα 

185,—Αναγνώστης δΟΟρχος Άμι- 
ρά 181.

Λουλελάκης Σταύρος δΟΟρχος Άμι- 
ρά 178.

Λουλομαθιουδάκης Κωνστ. ΙΟΟρχος 
Άμιρα 181,—Ματθαίος ΙΟΟΟρχος 
Άμιρα 181.

Λοϋμας χωρίον 203.
Λούτρα, τπν. Μονοφατσίου 516, Πα

ναγία τής—12.
Λουτράκια, χωρ. καταστροφαΐ τών 

Τούρκων 11.
Λουχούνενα Αίκατ. άπό Πλάτη Λασι- 

θίου 31.
Λυγαρά τπν. Μοχοϋ 515.
Λύκτος, πόλις Κρήτης 283.
Λυράκης Γεώργιος έκ Νεαπόλεως

ΙΟΟΟρχος 174,—I. Δ. Πληρεξού
σιος 187.

λωβάδα (σύφιλις) 239.

La Boissiere Dominique 328.
Lavagnini Bruno 142.
Lepanto 62.
Lietzmann Hans 142.
Lybistos and Rhodamne 67.

Μαγαρικάρι, χωρ. καταστροφαΐ τών 
Τούρκων 28.

Μαγκουσάκης Μύρων καί Μιχ. 9.
Μαγουλά, χωρ. Λασιθίου 203,— κα- 

ταστροφαί τών Τούρκων 32.
Μαγριπλής Βασίλειος έκ Νεαπόλεως 

ΙΟΟΟρχος 174.
Μάζα, χωρ. Σέλινου 231.
Μαζά Ιερόν 428, 453.
Μαζαράκης (έτυμολ.) 261.
Μαθιά, χωρ. Πεδιάδος, άρχαιολ. ευ

ρήματα 515.
Μαθιουδάκης Γεώργ. άπό Γεροντο- 

μουρί 31.— Ζαχαρίας άπό Ά· 
βρακόντε 32,— Βασίλειός, καπετ. 
Λατσίδας 186.

Μαθιούδης Σπύρ. 15.
Μακεδόνης Μήτρος, οπλαρχηγός Ίε- 

ραπέτρου 202.
Μακελάρης Μάνος 221.
Μάκραις, μετόχι κατεστράφη υπό 

τών Τούρκων 21.
Μακριλιά, χωρ. 177,198, 200, 201.
Μακρογιώργης 29.
Μακρυανά, μετόχι καταστροφαΐ τών 

Τούρκων 25.
Μακρυδημητράκης Ζαχάρης 18.
μαλβαζία, κρασί κρητικό (μαλεβιζώ- 

τικο) 101.
Μαλαξός Γρηγόριος 370.
μαλαφράντζα (mal francese) 240.
μαλεβιζιώτικο κρασί 101.
Μαλεβυζίου επαρχία, κακουργήματα 

διαπραχθέντα υπό τών Τούρκων 8.
Μάλια τπν. 164, 184, 199,— πυξϊς 

405,— μινωικόν άνάκτορον 450, 
462, 508,— τάφοι μινωικοΐ 516.

Μαλιός Δημ. οπλαρχηγός Πλατυπο-
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Μάλλες, χωρ. Ίεραπ. 40, 194, 195, 198,
202.

μαλλί Κρήτης 353.
μάλλιος 110.
Μανασάκης Στεφάνής 19.
Μανιαδάκης "Ιωάν, άπό Γιανίτσι 41.
Μανιανός 20.
Μανιάτης Δημήιρ. 30.
Μανιουδάκης Γιάννης 24.
Μανιούδης Ίωάν. Ν. δΟρχος Βραχα- 

σίου 176.
Μανουσάκης Δημ. 23,—Γεώργιος αρ

χηγός 171, 174, 176,—Νικόλ. άπό 
Βαχό, οπλαρχηγός Ρίξου 177,
181, 184, 190, 191,—Γεώργ. αρ
χηγός Πεδιάδος 180,181,183,184,
187, 188, 194, 198, — Άνδρ. Ν. 
500ρχος Βαχό 181.

Μανουσοπούλα Ειρήνη 19.
Μαραγκάκης Χαράλ. έκ Νεαπόλεως 

ΙΟΟΟρχος 174.
Μαραγκοπούλα 'Αναστασία άπό Σταυ- 

ράκια 9.
Μαράκης Έμ., οπλαρχηγός Μαλλών 

Ίεραπέτρας 30, 202,—Μιχ. 27.
Μαργιολάκης Ίωάν. 27.
Μαργούνιος Μάξιμος 87, 89.
Μαρής Ίωάν. άπό Μάλλες Ίεραπ. 40.
Μαρκάκης 'Απόστολος 50ρχος Βραχα- 

σίου 176.
Μαρκογιαννάκης Έμμ. 500ρχος Μιλια- 

ράδου 185.
Μαρκοπούλα Ζαμπία 32.
Μαρμακέτο, χωρ. Λασιθίου, καταστρο- 

φαί Τούρκων 33.
Μαρνέλος Ευστράτιος 500ρχος Χουμε- 

ριάκου 199.
μαρνερίστικος (ναυτικός) 73.
Μαροπούλα Αικατερίνη 22,— Μαρία 10.
Μαρούδας Συμειόν, ιερομόναχος 219, 

220, 223.
Μαρουσάκης Ιωάννης 200ρχος Κ. Σύ

μης 180.
Μαρτιμιανός μοναχός άπό Χριστόν Ίε

ραπέτρας 40.
μαρτίν, είδος όπλου 186.
Μάρτσαλος, τπν. 26.

ταφ. σπηλαίου 511.
μασαρία (έπιπλοσκευή) 73, 223.
Μασιοράκης ’Ιωάννης 14, εκατόνταρ

χος Λιμνών 199.
Μαστραχιανά, μετόχι 22.
Μάταλα, τπν. 26.
Ματξούκης Γεώργιος 15.
Ματθαιάκης Έμμαν. ΙΟΟρχος Καμι. 

νάκι 189,— Βασίλ. οπλαρχηγός 
Λατσίδας 201.

Μαυρογέννης Γεώργ. 40.
Μαυροειδάκης Γεώργιος οπλαρχηγός 

186, 199.
Μαυροκούκουλος Γεώργ. 17.
Μαχόρια Άντρίας 218.
Μεγάλη Βρύσις, χωρ. καταστροφαί 

των Τούρκων 17.
Μελάγχθων 369.
Μελέτιος ηγούμενος Τοπλοΰ 42,— μη

τροπολ. Διδυμοτείχου 207, 210) 
213,— Καβάσιλας, μητροπολίτης 
Κρήτης 211,—μητροπολίτης Δρά 
μας 212, 215,—μητροπολίτης Φι
λαδέλφειας 212, 215.

μέλισσες, καταστροφαί τών Τούρκων, 
9, 11, 12, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 
25.

Μελισσηνός Ίωάν. τοΰ Νικολάου 72.
Μενάρδος Σϊμος νεκρολογία 140.
Μενεγάκης Ίωάν. Έμμαν. ΒΟρχος Λι

μνών, 199,— Μιχαήλ Ν. δΟρχος 
Λιμνών 199.

Μεραμβέλλου, 7, 198, 362,—επαρχία, 
καταστροφαί τών Τούρκων 34,— 
λιμήν 365.

Μερτόρι, μετόχι, κατεστράφη ϋπό 
τών Τούρκων 21.

Μέρωνας, τπν. 396, 397,
Μέσα Λασίθι, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 33.
Μεσαρα, 189, (Missara) 358.
Μεσαριτάκης Κωνστ. 10,— Γεώργιος 

16,— Παυλής 12.
Μεσελέροι, χωρ. Ίεραπ. 177, 202.
Μεσίσκι, χωρ. 21.
Μεσκινιά. τπν. 29.
Μεταξάκης Νικ. 200ρχος Παρσα 180,
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—Ίωάν. Φρούραρχος Βιάννου 203.
μετάξι Κρήτης 353.
Μετόχι, χωρ. Λασιθίου, 188,— κατα

στροφαί των Τούρκων 31.
Μηλιός Δημ. άπό Χουμεριάκου 36, ο

πλαρχηγός 186.
Μήλος, Φιλακωπή 461, 462.
Μηναδάκης Κ. 18.
Μητρόπολις, χωρ. Μεσαράς, καταστρο- 

φαί των Τούρκων 23.
Μιαμοΰ, χωρ. 24.
Μιλατιανός Γιώργης 74, 75
Μίλατος, χωρ. 183, 193, 195 , 200,— 

λάρναξ 410.
Μιλιαράδο, χωρ. 185, 188.
Μιλιαράς Έμ. αρχηγός 180, 181, 184, 

194, βλ. καί Μυλιαράκης.
Μινδόνιος ‘Ιωάννης 370.
μινωικά οικιακά ιερά 428 κ. έξ.—θρη

σκεία 429, 432.
μινωικής γραφής άνάγνωσις 143.
Μινώτος, οΐκογ. έπίθ. Ζακύνθου 302.
Μιρτζαδάκης ’Ισμαήλ 30.
Μισιλέρονα (Μεσελέροι ;) Ίεραπ. 41.
μίστατον (mistache) 326, — Χανίων 

8, 5 όκ. 365,—Ρεθύμνου 10 οκά
δες 365.

Μϊτσος Άντών. 38.
Μιχαλογιαννάκης Έμμ. 50ρχος Βιάν

νου 178,— 50ρχος Καλάμι 181,— 
Μιχ. ΙΟΟρχος Μύθους 180.

Μιχαλοδημητράκης Ίωάν. όπλαρχη- 
γός Κρεβατά 179, — οπλαρχηγός 
Ρίζου 201.

Μιχαλομιχελάκης Δημ. δΟΟρχος έκ 
Νεαπόλεως 174.

Μιχελάκης Έμμ. ΙΟΟρχος Άμιρά 179
Μιχελιδάκης ‘Αντώνιος εκρεμάσθη υ

πό των Τούρκων 12.
Μιχελινάκης Γεώργ. οπλαρχηγός Ρί

ζου 176.
Μοίρες, χωρ. καταστροφαί τών Τούρ

κων 23.
Μοναχόγαμβρος Γεώργ. 17.
Μονή, χωρ. καταστροφαί τών Τούρ

κων 12.
Μονοφατσίου επαρχία, καταστροφαί 

τών Τούρκων 16.

Μονόχωρον, χωρ. καταστροφαί τών 
Τούρκων 25.

Μοροζίνι, Κρήνη Χάντακα, έργο τοϋ 
Ρεθεμνιώτη καλλιτέχνη Φραμπε- 
νέττου 91.

Μόρος Βερνάρδος 217.
Μόσκος Ήλίας ή Ήλιου, ζωγράφος 

216, 217, 389, —- Λέως ζωγράφος 
216,—Γεώργιος 218.

Μοσχουλάκης Γεώργ. 11.
Μουδάτσος Ίωάν. δΟΟρχος Πρίνος 182.
Μούλια, χωρ. καταστροφαί τών Τούρ. 

κων 23.
Μουλιανά Έξω, χωρ. άρχαιολ. ευρή

ματα 516.
Μουρελάκης Στ. οπλαρχηγός 182,185, 

186,— Κωνστ. 200ρχος Χουμεριά
κου 199,—Νικολ. I. 200ρχος Χου
μεριάκου 199,—Δημ. I. ΙΟΟρχος 
Χουμεριάκου 199.

Μουρνιές, χωρ. 179, 180.
μουσεϊον 'Ηρακλείου 506,—Ρεθύμνης 

507,—Χανίων 507.
Μουσουροπούλου Ζαμπέλλα 226.
Μουσοΰρος Νικολός 72,—Μάρκος 366.
Μοχός, χωρ. Πεδιάδος 184,—επιτύμ

βια επιγραφή 515.
μπάζανος (σύγγαμβρος) 73.
Μπακιορόγαμβρος Γεώργ. 17.
Μπαμπουκάκης Ίωάν. 13, 14,—’Εμ

μανουήλ 14.
μπάντα (πλευρά) 218.
Μπασταρδάκης Νικόλ. 9.
Μπεβελάκουας Άνδρέας 225.
Μπεγάκη; Άλής 16.
Μπελιμπασάκης ϊδ. Πελιπασάκης.
Μπεμπελάκης Έμμ. οπλαρχηγός 201.
Μπέμπελης Κωνστ. οπλαρχηγός 186.
Μπέμπο Π. 373.
Μπεργαδής 77.
Μπερερουδάκης Δράκ. 13.
Μπερναρδάκης ‘Ανάστασης 221.
μπέσας (ben si sa) 304.
Μπετούρας Έμμ. ΙΟΟρχος Κριτσάς 195
Μπικοπούλα Ελένη 30.
Μπίρμπας Κωνστ. 221.
Μπλευρίτης Έμμ. 186.
Μπόμπια, χωρ. καταστροφαί τών
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Τούρκων 25.
Μπορελάκης Έμμ. καί Νικολ. από 

Χουμεριάκο 36.
Μπουζάκης Γεώργ. 16.
Μπουνιαλής Μαρίνος Τζάνες 272,— 

Έμμ. Τζάνε 57, (Buniales) 64.
Μπουρεξάκης βλ. Πουρεξάκης.
μπράτσο (πήχυς), 73, 219.
Μύθους, χωρ. 180.
Μυκήναι, άνάκτορον 461.
Μυλιαράκης Σταύρος 39.
Μυλοποταμιτάκης Άναγ. 10.
Μυλοινάκης Μιχ. Έμ. οπλαρχηγός Λι

μνών 199,—Νικ. Έμ. 50ρχος Λι
μνών 199.

Μυοτράς 396.
Μύτης Κ. άπό "Αγ Κωνσταντίνον Λα- 

σιθίου 33.
Μωραϊτάκης Ίωάν. ΙΟΟρχος Επάνω 

Σύμης 180.
Maillet Joseph πρόξενος τής Γαλλίας 

εις Χανιά 324, 328, 337.
Malta, the Siege of—64.
Manoussoyannakis Joseph 48.
Marquis de Ville 63.
Martin Victor 142.
Mazon Paul 142.
Meautis G. 142.
Meister R. 142.
Mercati S. G. 142.
Meteores 389.
millerolle de Marseille = 5 1/2 μί- 

στατα 326, 365.
miri, huiles du—338.
Modon (Μεθώνη) 327.
Moravesic Jal. 142.
Miihll, P. von der—142.
Murchisson Carl 142.
Myres, John N. L. 142.

Νεάπολις Μεραμβ. 173, 177, 182,183, 
—άρχαιολ. συλλογή 507' βλ καί 
Νεοχώριον.

Νεόφυτος μητροπολίτης Δέρκων 207, 
210, 212, 215, — μητροπολίτης 
Κορυτζάς 212, 215.

Νεοχώριον Μεραμβέλλου (Νεάπολις) 
35, 36.

Νερούλης Άλέξ. 369.
Νέφς Άμόρι 393, 396.
Νήβρητος, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 21.
Νήσπιτας 392.
Νικηθιανό χωρ. 179.
Νικηφοράκης ’Αναστάσιος, δΟΟρχος 

Μιλάτου 200.
Νικηφόρου Χρυσή 10.
Νικόδημος μητροπολ. Κυζίκου 212, 

214.
Νικολούδης I. 28.
Νικομήδειας μητροπολίτης Διονύσιος 

207 , 210.
Νίρου χάνι, μινωικόν μέγσρον 404, 

411, 431, 449,—οίκος άρχιερέως 
450, 469, 515.

Νοδάρος X" ’Αρτέμιος δΟΟρχος *Αγ. 
Βασιλείου 178.

Νομικός Νικόλαος, συμβολαιογράφος 
72,—Φραντσέσκος 74, 75.

Νταβιλάκης Ζαχαρίας 20.
Ντανέλης Θεοδ. 9.
Νταρδαντής Δημ. 9,—Κωνστ. 10.
Ντεξουγιοπούλα άπό Πλάτη Λασιθ. 31
Ντεμέτζος Νικολός 74, 75, βλ καί 

Demezo.
Ντεντιδάκης Παύλος X" αρχηγός Μα- 

λεβυζίου καί Τεμένους 14.
Ντοζόγιας Έμ. έκ Πλάτης Λασιθ. 31.
Ντουλμέρης Χατζής 20.
Napoly (Ναύπλιον) siege 327.
Navarin forteresse 327.
Nilsson J. A. 142.
Nimbros χωρ. 48.

^,ανθουδίδης Στέφανος, νεκρολογία 
139,—εκδοσις Έρωτοκρίτου 487, 
— ’Αντώνιος Ζωγράφος 171, — 
Δαυίδ, ύπογραμματεΰς Γενικού 
’Αρχηγείου Άνατολ. επαρχιών 
172, 176,—Μανοΰσος Ζωγράφος, 
υπασπιστής καί άρχιγραμματεύς 
’Αρχηγείου Πεδιάδος 187.

Ξεκαρδάκης Γιάννης 19.
Ξενιάκο χωρ. 185, 188.
Ξενοκτιστάκης Νικολ. 9.
Ξενοφώντος μονή έν Άγ. ”Ορει 55.
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Ξοπλαράκης Ίωάν. οπλαρχηγός Ση- 
τείας 199.

Ξυδάς, χωρ. 29.
Ξυναχλάδα τπν. 513.

Όαξος, πόλις Κρήτης 283.
'Οδηγήτρια, μονή, καταοτροφαί των 

Τούρκων 26.
Όλους, πόλις Κρήτης 516
όμπλιγάρομαι (obligate) 75.
όντε(ν) 110.
Όνυθέ Γουλεδιανών Ρεθ. 510, 517.
'Ορφανός Κωνστ. άπό Γεροντομουρί 

Λασιθίου 31.
Όσμίδας 510.

Παγετός Γαμπριέλ 221.
Πάγκαλος Νικολ. άπό Κριτσά 37,— 

"Ιωάν. X" Μιχ. 50ρχος Κριτσάς 
196.

Παΐσιος, μητροπολίτης Καισαρείας 
207, 210.

Πακάς Κωνστ. 11.
Πακόπουλος Γεώργιος 97.
ΓΙαλαίκαστρον, σφραγιδόλιθοι 516, 

πυξίς κλπ. 404, 405, 408, 410, 444, 
447, 456, 458, 459

Παλιανή, γυναικεϊον μοναστήριον ή 
Κοίμησις τής Θεοτόκου, κατεστρά- 
φη υπό τών Τούρκων 16.

Παλλαδάς 'Αλέξανδρος 89.
Παναγιά, μετόχι 21, — Παναγία τής 

Λούτρας 12,—Πολέμισσα 12.
Παναγιωτάκης Μιχ. οπλαρχηγός Λα

σιθίου 181, 194, —Έμμ. οπλαρ
χηγός Μαλλών Ίεραπ. 202,—Μιχ. 
οπλαρχηγός Λασιθίου 188.

Πανακάκη Μαρία εκ Σύμης 38.
Πανάρετος, μητροπολ. Ήρακλείας 

207, 210.
Πανασός, χωρ. καταοτροφαί Τούρ

κων 22.
Παντζελιός, ό Μπάρμα—227, 229.
Παπαγιαννάκης Στέφ. 200ρχος Βιάν- 

νου 178,— Νικ. οπλαρχηγός 186.
Παπαγιαννιοϋ,Παπαδιά άπό Τζερμιά- 

δω 34.
Παπαδάκης Ν. άπό Βούτες 9, 19,—

Μιχ. 12,—Εΰμένιος 17, Γιάννης 
24, —Κωνστ. 25, —Δημήτρ. καί 
Γεώργ. εκ Κριτσάς 30,—Γεώρ
γιος άπό Μαγουλά Λασιθ. 32,— 
Γεώργιος άπό Παρσά 40,—Νικ. 
ΙΟΟρχος Κάτω Βιάννου 179,— 
—Μιχ. δΟΟρχος Σχοινιά 185.

Παπαδημητρίου Έμ. άπό Λάστρον 42.
Παπαδιανά, χωρ. Σητείας 42.
Παπαδογιαννάκη Μαρία άπό Συκο

λόγο 39.
Παπαδογιώργης Δημ. 200ρχος Παρ

σά 180.
Παπαδόπουλο; Κομνηνός Νικόλ. 89.
Παπαδούλης Λαμπρής άπό Μετόχι 

Λασιβίου 31.
Παπακωνσταντϊνος Γεώργ. άπό Τζερ- 

μιάδω 34.
Παπαμαστοράκης Ίωάν. πληρεξ. 198.
Παπαματβαιάκης Γεώργ. ΙΟΟρχος Βι 

άννου 178.
Παπαμιχελίνα άπό Μέσα Λασίθι 33.
ΓΙαπαντωνάτος ’Αγάπιος Κολυβάς Ιε

ρομον. 57.
ΠαπαΛωνόπουλος Γεράσιμος Κολυ

βάς Ιερομόναχος 56, 57.
Παπουρανάκης Ίωάν. 200ρχος Βιάν

νου 179.
Παππούλιας Δημήτρ. νεκρολογία 140.
Παραβολιάσης Γεώργ. 1. 50ρχος Βρα- 

χασίου 175.
Παράσκης Θεοδωρής 221.
Παριτάκης Ίωάν. δΟΟρχος Βιάννου 

178.
Παρίτης Γεώργ. ΙΟΟΟρχος Καλαμαύ. 

κας 178, 182.
Παρσάς, χωρ. Ίεραπέτρας καταστρο- 

φαί τών Τούρκων 40.
Πατεράκης Κωνστ. ΙΟΟρχος Μετόχι

188.
Παχεΐα Άμμος Ίεραπέτρου τπν. 198.
Παχυάμμου ΰστερομινωικός τάφος 

399 κ. έξ.
Πεδιάδος επαρχία 173, 191, 192,— 

καταοτροφαί τών Τούρκων 28.
Πεδιαδιτάκης Έμμ. Γ. ΙΟΟρχος Λι

μνών 199,—Μιχ. Άντ. 50ρχος Λι
μνών 199,—Ηρακλής 50ρχος Λι
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μνών 199,—Λάζαρος 50ρχος Λι
μνών 199.

Πελιβάκης Γεώργ. 33.
Πβλιπιισάκης Γεώργ. 32, — Έμμ. 33, 

—Μ. 40,—Ίωάν. 41.
Πενταμόδι, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 14.
Πεντάρενα Πελαγία 33.
Πενταχώρι τπν. 13.
Πεπονάκης Μιχ. 22.
Περάκης Άναγν. Πα Γ. 200ρχος Πλά

της 188.
Περβολαράκης Ίωάν. δΟΟρχος Καμι- 

νάκι 188.
Πέρι, μετόχι τής Μονής Άπεζανών 

24, — χωρίον καταστροφαί τών 
Τούρκων 25.

Πετράκης Έμμ. Ίωάν. ΙΟΟρχος 'Επά
νω Βιάννου 185.

Πετρογιαννάκης Γεώργ. 17.
Πετρογοπούλα Βασιλική εκ Πλάτης 

Λασιθ. 31.
Πετροκεφάλι, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 25.
Πετροκέφαλον, χωρ. 20, καταστροφαί 

τών Τούρκων 14.
Πετρουλής Γεώργ. 395.
Πετροχώρι Άμαρίου 395.
πετζί (τεμάχιο υφάσματος) 73.
Πετσαγγουράκης ‘Αναγν. οπλαρχηγός 

Μαλλών 202.
Πετσοφοί. τπν. Σπιναλόγκας 186.
Πεύκος χωρ. Ρίζου, 177, 178, 179, 

180,—καταστρ. τών Τούρκων 39.
Πηγαϊδάκια, χωρ. 24.
Πηγδς Μελέτιος 59, 60, 87, 89.
Πικατόρος Ίωάν. 77, 133.
Πικοπούλα Δροσίτσα 30.
Πίκρι Μυλοπ. ρωμαϊκά αγγεία 517.
Πινακιανό, χωρ. Λασιθίου 31, κατα

στροφαί τών Τούρκων 34.
Πισκοκέφαλον Σητείας, μινωικόν ιε

ρόν 428.
Πιστόλης Ίωάν. 16.
Πιταροκοίλης Κωνστ. ΙΟΟΟρχος Ψυ

χρού 188.
Πιτσάκης "Εμμ. 200ρχος Βιάννου 178.
Πιτσίδια, χωρ. καταστροφαί τών

Τούρκων 26.
Πιτσιδιανός Γεώργ. 17,—Ίωάν. 17.
Πλαζογιαννάκης Έμ. άπό Παρσάν 40.
Πλάκα Σητείας 42,—τπν. Σπιναλόγ- 

κας 186.
Πλάκας Βασίλειος 207.
Πλατάνι Σούδας ρωμαϊκόν κτήριον 517
Πλατανιάς, χωρ. 395, καταστροφαί 

τών Τούρκων 17.
Πλάτανος, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 24.
Πλάτη, χωρ. Λασιθίου 188, — κατα 

στροφαί τών Τούρκων 31.
Πλατυπόδι, χωρ. Μεραμβ. 179.
Πλατύς Έμμ. άπό Βραχάσι 35.
Πλευράκης Δημ. Γεωργ. ΙΟΟρχος Άγ. 

Γεωργίου 189.
Πλευρίτης βλ. Μπλευρίτης.
ΓΙλώρα, χωρ. καταστροφαί τών Τούρ

κων 24.
Ποδοχτής Θοδωρής Γεώργ. 223, 224.
Πόθος Παπά Έμ. οπλαρχηγός Κρι- 

τσάς 177, 182, 186, 195,—’Αντώ
νιος ΙΟΟρχος Κριτσάς 195,—Μιχ. 
άπό Κριτσά 38.

Ποκαμισάκης Χαράλαμπος 200ρχος 
Κεφαλοβρυσίου 201.

Πολέμισσα Παναγία 13.
Πολένης Έμμ. 200ρχος Βιάννος 177.
Πόμπια βλ. Μπόμπια.
Πόρος ‘Αλυκής (Σπιναλόγκα) 186.
Πορτάλιος Γεώργιος έκ Πλάτης Λα- 

θίου 31.
Ποταμιές, χωρ. Πεδιάδος 183, 394,— 

Πα\αγία Γκουβερνιώτισσα 500, 
—συμπλοκή 186.

Ποτάμοι, χωρ. Λασιθίου, και,αστρο
φαί τών Τούρκων 34.

Πουζοπούλα Ελένη άπό Συκολόγον 39
Πουρεξάκης Γεώργ. δΟΟρχος Πεδιά

δος 198.
Πραισός, άρχαιολ. ευρήματα 516.
πραματευτής 97.
Πρασά, τπν. 447, κρύπτη οικίας 448^ 

465, 469.
Πρέβελη, μονή 393, 396.
Πρεβελιανά, χωρίον, καστροφαί τών 

Τούρκων 17.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 35
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πρεζεντάρω (παρουσιάζω) 74.
Πρετώρια, χωρ. καταστροφαί Τούρ

κων 19.
Πρίνα, χωρ. 182.
Πρινιδς, άρχαϊκός έλλην. ναός 507, 

—καταστροφαί των Τούρκων 23.
Πριπράκης Ίωάν. 8.
Προβατάκης Άντ. άπό Παρσαν 40.
προβεδόρος (προβλεπτής) 220.
Προκόπιος, μητροπ. ΣωζουαγαΟου- 

πόλεως 207, 210.
Πύλου πινακίδες 144.
Πυργιώτισσα επαρχία, καταστροφαί 

των Τούρκων 26.
Πύργος, χωρίον, καταστροφαί των 

Τούρκων 19,—τάφος 405.
υυργοϋ χωρ., καταστροφαί ύπό τών 

Τούρκων 9.
Πυρζισχας Μιχ. 29.
Πυροβολάκης Έμμαν. ΙΟΟρχος Άμι- 

ρών 185.

Pagomenos, ζωγράφος 389.
Paribeni R. 142.
Pastor Fido 63.
Peinture murale byzantine de Cre

te 385 κέξ.
Pernier Luigi 142.
Pernot Hubert 142.
Petersen P. 142.
Pfuhl E. 142.
Phallidos 61, 63, 64.
Picard Ch. 142.
Pontchartrain, ύπουργός ναυτικών 

Γαλλίας 334, 342.
Postovcev Μ. 142.
Przychocki G. 142.
Pulci 76, 79.

Ρακιτζάκης Έμμαν. 200ρχος Μουρ· 
νιών 180.

Ραπτάκης Μιχ. ΙΟΟρχος Βιάννου 177.
ρεάλια 218.
Ρέας ναοί 482.
ρεγγιστράδος (registrato) 74, ρεγγί- 

στρο 75.
ρεζίστο (residuo, υπόλοιπον) 73.
ΡέΟυμνον 290,—παράγει τό περισσό

τερο μετάξι 362,—μουσείον 507, 
517.

ρεκονιτζιόν (reconizione, άναγνώρι- 
σις) 74.

ρεκουπεράρω (ανακτώ) 75. 
ρεμέτζα, τά (εξαρτήματα) 218. 
ρεστιτουτζόν (restituzione, επιστρο

φή) 74.
Ριγέτης Τζόρτζης, σκλαβοΰνος 221. 
ριζικό περίκολο 224.
Ρίζου επαρχία 173, 174, 175,—οπλαρ

χηγός 177, 191, 192, 195, 198,— 
καταστροφαί τών Τούρκων 38. 

Ρινάκης Άντ. 39.
Ροβίθης Μιχ. X. Β. δΟΟρχος Βρα- 

χασίου 175.
Ρογδιά, χωρ. καταστροφαί τών Τούρ

κων 13.
Ροδίτης Γεώργ. 33'
Ροδούσης Ίωάν. 14. 
ροζιάρικος 241.
Ροτάσι, χωρ. Μονοφατσίου, θολω

τός τάφος 516.
Ρούβας καπετάν, αλληλογραφία 505. 
Ρουμπάκης Γεώργ. 20.
Ρούσα Εκκλησία 511, 512.
Ρουσίας Γ. 217.
ρούσπιδα (νόμισμα Φλωρεντ.) 224,225.

Radermacher L. 142.
Rico Andrea, ζωγράφος 389.
Riva Giacomo, Venetian Captain 62. 
Rhodolinos 63, 64, 80, 89. 
Robertson D. Str. 142.
Robin Leon 142.
Rodenwaldt Gerh. 142.
Rohlfs Gerhard 142.
Roussel P. 142.
Rust Bern. 142.

Χαβαστάκης Δημήτριος 17.
Σαββάκης Κωνσταντής 14.
Σάββενα Μαρία 22.
Σαΐνη, τπν. Ρε&ύμνης 516.
Σακελάρης ’Αντώνιος άπό Άγ. Κων

σταντίνο Λασιθίου 33.
Σαλωνικιός Γεώργιος 9.
Σανοΰδος Κωνστ. οπλαρχηγός Μιλά·
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του 200.
Σαντορίνης Γιάκουμος 222, 223.
Σαπουντζάκης Δράκος 12, — Γεώργ. 

οπλαρχηγός Βιάννου 175.
σάπων Κρήτης, εξαγωγή 363.
Σαριδάκης Γεώργιος X. οπλαρχηγός 

Βραχασίου 175, 177.
Σάρχος, σπήλαιον 10, 11,— χωρ. κα

ταστροφαί τών Τούρκων 11.
Σαρχός Άλή Πασάς 31. 

σασεπώ, όπλο 192.
Σαχλίκης Στέφ. 77, 239.
Σαχτούρια τπν. 24.
Σγουρός 97.
Σεϊσι τπν. 171.
Σερμάκης Έμμ. ΙΟΟρχος Βιάννου 178.
Σερρών μητροπολίτης ’Ιάκωβος 207, 

210, 215.
Σηρόπουλος Βαρθολομαίος, εφημέ

ριος τής Παναγίας τής Πανυμνή- 
τουκαί Άγ. Σπυρίδωνος, 74, 75.

Σητεία, 192, 194, 196, 285, 290, 362, 
επαρχία, καταστροφαί των Τούρ
κων 41,— επίσκοπος Ιωσήφ (Βα- 
σάλος) 60, — μινωική έπαυλις 
508, 511.

Σηφάκης Ίωάν. ΙΟΟρχος Βιάννου 178, 
—Δημ. 24.

Σίβα, χωρ. Μαλεβιζίου 393, —κατα
στροφαί τών Τούρκων 11, — Μα- 
κρά, χωρ. Πυργιωτίσσης 27.

Σιγκόνια, δόγης, νομίσματα 516.
Σίγουρος Κωνστ. 226.
Σικελίας Σχολή 76.
Σίλαμος χωρ. καταστροφαί τών Τούρ

κων 15.
Σιλίνγκαρδος ίερεΰς 222.
Σισιλιάνος βλ. Τσιτσιλιάνος.
σίτος (ble) Κρήτης 330, 332.
Σκαλωτή Σφακίων 372.
σκλάβοι (δωρεά χρημάτων πρός άπε- 

λευθ.—) 74.
Σκλαβόκαμπος, μινωικόν μέγαρον 452.
σκλαβοΰνος 221.
σκοντράδα (συνοικία) 217.
Σκορδύλης ’Αναγνώστης 227, 231.
Σκοτάκης Νικηφόρος, μητροπολίτης 

Κρήτης 223, 225.

Σκουλάς Νικόλ. 12.
σκούλινο πανί 219.
Σκούρβουλα, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 19.
Σκουργιέττο, λόφος Σπιναλόγκας 186.
Σκύβαλος Μιχ. 200ρχος Κριτσάς 195.
Σκώτος, υιός τοΰ — 8.
Σμάρι, χωρ. 281.
Σμίλες, χωρ. Άμαρίου 395, 397,
Σολωμός καί οί ’Αρχαίοι 140.
Σούβριτος, πόλις Κρήτης 283.
Σούδα 325,—λιμήν 364,— φρούριον 

κατάληψίς 317.
σοΰμα, ή (ποσότης) 218.
Σοφιανός 89,— Γαζής 225.
Σπαθάρης Γιάννης 226.
Σπαιάκης Ίωάν. άπό Βρύσες Μεραμ" 

βέλου 36,—Χριστόδουλος 500ρχος 
Γεροντομουρί 188.

Σπανογιαννάκης Γεώργιος 500ρχος 
Έμπάρου 185.

Σπανούδης Χρόνης, άπό Καλαμαύκαν 
Ίεραπετρας 41.

Σπιναλόγκα 175, 177, 198, 325, φρού
ριον, κατάληψις 317,— αποκλει
σμός υπό τών επαναστατών 180, 
— μάχη 182, 186, 197, 201.

Σπινέλλος Άνδρ. 370.
Σπυριδάκης Έμ. 14, 27.—Ίωάν. 14,
Σπυροπούλα Μαρία άπό Σταυράκια 9.
Σπυρτάκης Φανούριος 9.
Στάθης, κωμωδ. 61, 63, 64, 80, 134, 

138, 261, 263.
Σταματάκης Μιχαήλ 14, — Έμμαν, 

ΙΟΟρχος Βραχασίου 175.
Σταργιογλίδης Άριστομ. δΟΟρχος Πε· 

διάδος 198.
Σταϋγες, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 18.
Σταυρακάκης Ίωάν. ΙΟΟΟρχος Βα- 

χοϋ Ρίζου 203.
Σταυράκια, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 9.
Σταυροπλάκα, τπν. Μαθιάς 515.
Σταυροφόρων Παναγία, ναός Χάν- 

δακος 503.
Σταυρωμένος, μοναστήριον, κατερη 

μώθη 8.
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σταφίδα Κρήτης 355.
Στειωτάκης Χαράλ. όπλαρχηγός Βιάν- 

νου 175, 184.
Στέρναις, χωρίον καταστροφαί τών 

Τούρκων 18.
Στεφανάκης Γεώργ. δΟΟρχος Ψυχροί 

189,—Κ. 18.
Στεφανίδης Κωνστ. 203.
Στέφανος ό Νέος, όσιος 273.
Στεφανουδάκης Άνδρ. 19.
Στιβακτάκης Έμμ, δΟΟρχος Συκολό
γου 179,—Γεώργ. 33.
Στιβακτίνα Μαρία άπό Παρσά Ίερα- 

πέτρας 40.
Στρατάκης Κ. άπό Καμινάκι 32.
Στρατηγός Μεθόδιος, ΐερεύς 223.
Στρούμπουλας τπν. 13.
Συγγελάκης Παΰλος, όπλαρχηγός Ίε- 

ραπέτρας 177, 182, 190, 195, 200,— 
Μανοίσος, ιατρός 186.

Συκιά χωρ· Σητείας 511, 512, 516.
Συκολόγος, χωρ. Ρίξου 79, καταστρο

φαί τών Τούρκων 39.
Συλλιγάρδος Γεώργιος 50ρχος Μιλά- 

του 200.
Σύμη, ’Επάνω καί Κάτω χωρ. 179, 

180 καταστροφαί τών Τούρκων 
38, 39.

Συμιανός Χατζή 'Αναγνώστης Τουρ
κοφάγος 39.

Συμινελάκης Έμ. όπλαρχηγός 186.
σύντεκνος 73.
Συρΐγος Μελέτιος Κρής 58.
Σφάκα, χωρ. Σητείας 42,—άραχαιολ. 

ευρήματα 516 τπν. 200.
Σφακιά 230.
Σφακιανάκης Κωνσ Γενικός άρχηγός 

άνατολ. επαρχιών 7, 171, 183,— 
Παναγιώτης καί Πέτρος 18,— 
Στυλ. 26,— Δράκος Γ. άρχιγραμ- 
ματεύς Γενικοί 'Αρχηγείου, άνα
τολ. επαρχιών 172, 176, — ’Ιωάν. 
173,—Κωνστ. δΟΟρχος Καλαμαύ- 
κας 178,— Μιχ. δΟΟρχος Τάπες 
196,—Έμμαν. Κ. υπασπιστής καί 
Γραμματείς Γεν.'Αρχηγείου 203.

Σφακιανός Στρατής 11, 22,—Σταμά- 
τιος άπό Κριτσά 37.

Σχοινιάς, χωρ. 185, 200, 202. 
Σωζοαγαθουπόλεως μητροπολ. Προ

κόπιος 207, 210.
Σωμαράς Ίωάν. Έμμ. 50ρχος Κου- 

δουμαλιά 189.
Σωμερίτης Γιάννης Δημ. 225. 
Σωτήρος, μονή επί τής Δίκτης 15. 
Σωφρόνιος, μητροπ. Βερροίας 212.

Sclavos Manuel 66, 67, 77. 
Schwyzer Ed. 142.
Spranger Ed. 142.
Staro Nagoritchino τπν. 396. 
Sundwall Joh. 142.
Suppositi, κωμωδ. του Lodov. Ari

osto 292.

Τακδοπούλα Αίκατ. 15.
Τακτικάκης Γεώργ. ΙΟΟρχος Βιάν- 

νου 178.
Ταμιώλης Άντ. 33.
Τάπες, χωρ. Μεραμβέλ. 36, 196. 
ταυλομάντηλο 73.
Ταυράδος Γεώργ. ΙΟΟρχος Κριτσδς 

196.
Τελουντάς Άνδρ. 369.
Τεμένους επαρχία 14.
Τετράδης ’Αρσένιος ιερομόναχος 74. 
Τζαβλάκης Μιλτιάδης δΟΟρχος Χου- 

μεργιάκου 199.
Τζάνε Έμ. Μπουνιαλής 57.
Τζανής Ροϋσος άπό Βρύσες 36. 
Τζανογιαννάκης Νικόλ. 50ρχος Πεύ

κου 180.
Τζελαΐτης 222.
Τζενιτάκης Κοκόλης 15.
Τζένιος βλ. Τσένιος.
Τζερμιάδω, χωρ. Λασιθίου 188, κα

ταστροφαί τών Τούρκων 33. 
Τζερνιαδοπούλα Ειρήνη 20. 
Τζίγκουνας, χωρ. άρχαιολ. ευρήματα 

515.
Τζόγιας Βαρθολομαίος 72.
Τζότρας Ζαχάρης 17.
Τξουγάκης Γεώργ. 18.
Τξώρτης ΜιΧ. ΙΟΟρχος Κριτσάς 195. 
τόμου 110.
τοξότες Κρήτες 287, 484·
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Τοπλοΰ μονή 42.
Τορνέσης Νικόλ. 8.
Τουρλουροΰ νήσ. 263.
Τούρτουλα, τπν. μινωικόν έγχειρίδιον 

516.
Τουτουντζάκης X” Νικ. αρχηγός Πε- 

διάδος 193, 198.
τράτο, τό (διάφορον) 221.
Τραχηλιοϋ Κεφάλι τπν. Σπιναλόγκας 

186.
Τριγωνάκης ’Αναγνώστης 39.
Τριγώνης Πόλος 224, — Κωνστ. άπό 

Καπίστρι Ίεραπέτρας 41.
Τριφίτσος Άντ. αρχηγός 181, 184.
Τριφόπουλος Άντ. άρχηγός 176.
Τρυπητά, μετόχι Μονής Άπεζανών 24.
Τρωίλος 89.
Τσαγκαράκης ’Ιωάννης άπό Χριστόν 

Ίεραπέτρας 40,— Μιχ. 200ρχος 
Άμιρών 185,— Μάρκος 200ρχος 
Άμιρών 185.

Τσαγκάρης Γεώργ. 29.
Τσαγκαροπούλα Πελαγία 17,— Ειρή

νη 16.
Τσαγκατάκης ’Ιωάν. ϋΟΟρχος Κ. Σύ

μης 179,—Έμμ. 200ρχος Κ. Σύ
μης 179.

Τσαγκατοπούλα Έργίνα 38.
Τσακιράκης ’Ιορδάνης οπλαρχηγός 

Μαλλών 194.
Τααμάντουρας Κ. άπό Τζερμιάδω 34.
Τσαμπαρλάκη; Γεώργιος οπλαρχηγός 

Νεαπόλεως 174, 186.
Τσαπάκης Νικόλ. 500ρχος Πεύκου Ρί- 

ζου 201.
Τσαχιανά, μετόχι 22.
Τσένιος ’Ιωάν, άπό Βρύσες 36.
Τσιγαριδάκης Γιάννης 20.
Τσιγαριδοποΰλα Μαρία 20.
τσιγκούνης (τσιγκιανές) 241.
Τσιλεγκίρης Γεώργ. άπό Λαγού Λασι- 

(Κου 34.
Τσικαλάς Νικ. Γ. Άλέξης 500ρχος 

Κριτσας 195.
Τσικαντύλης Γεώργ. 14.
Τσιμπραγός Δράκος 13.
Τσιντάρης Παναγ. 13.
Τσιτσιλιάνος Καλούτσης 216.

541

Τχιχλής Μιχ. όπλαρχηρός Βουλισμέ- 
νης 199.

Τσουκάκης Γεώργ. 33,—Κων. ΙΟΟρχος 
Βραχασίου 175.

Τσούτσουρος τπν. 200, 202.
Τύλισος, χωρ. 444, 447, 450, 451, 462f 

463, καταστροφαί των Τούρκων 
12,—άναστηλώσεις 508, 509, 512·

Τυλλιανάκης Νικόλ. άρχηγός 'Εμπό
ρου 172, 176, 180, 181, 182, 184, 
187, 189, 191, 198, 200,—Ίωάν. 
Νικολ. δΟΟρχος Εμπόρου 185,— 
Παύλος δπλαρχηγός Πεδιάδος 
199, — ’Απόστολος πληρεξούσιος 
187, 194.

Τυμπάκι, χωρ. 9, καταστροφαί των 
Τούρκων 26.

τυρός Κρήτης, εξαγωγή 363.
Theophane, ζωγράφος 389.
Thiersch Η. 142.
Thorndike Ε. Lee 142.
Tondia Nicolo 225.
Truillard, γάλλος Πρόξενος εις Χα

νιά 337, 338, 342.
Tzanes Emm. 389.

'Υαλινάς 97.

Φαιστός άνάκτορον, 405, 408, 429, 
447, 453, 454, 469,—αναστηλώ
σεις 508, 513, 514,—ξενών 509.

Φαλάννη, άρχαία πόλις Κρήτης 510.
Φαλιέρος 78.
φαναριωτισμός 86.
Φανερωμένη, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 28.
Φανουράκης ’Ελευθέριος 29.
Φανουργάκης Γεώργιος 26.
Φαουτάκης Ίωάν. άπό Χριστόν Ίε

ραπέτρας 40.
Φαρί, μετόχι, κατεστράφη ύπό τών 

Τούρκων 21.
Φαρσάρο, χωρ. ΛασιΟίου, καταστρο

φαί τών Τούρκων 33.
Φασιδόνης Μητροφάνης 97.
φελτσάδα, πατανία, άσπρη πατητή

212.
Φεργατάς Γεώργ. άπό τήν ’Ανατολή
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Ίεραπέτρας 40.
φιγουράδο (ζωγραφισμένο) 219.
Φιλαδέλφειας, μητροπολίτης Μελέ

τιος 212, 215.
φιλιότσο (αναδεχτός) 73.
Φιλομάτης 97.
Φιλομήλα 86.
Φιορέτζας, διδάσκαλος Έλλην. Σχο

λής Βενετίας 89.
Φιρφιρής Μιχ. ΙΟΟρχος Κριτσδς 196.
Φλακιάσες (Φλαθιάκες;) χωρ. κατα· 

στροφαί των Τούρκων 24.
Φλισκούνης 97.
Φοινίκη (Άραδήν) πόλις Κρήτης 283.
Φονιαδάκης Άναγν. οπλαρχηγός Κα- 

λαμαύκας 178, 190.
Φόρου, ή Παναγία τοΰ—508.
Φορτουνδτος, Κωμωδία 266.
Φοσκαρίνι Φραγκίσκος 73.
Φουρνή χωρ. 177, 180, 194.
Φουρνοφάραγκον, καταστροφαί τών 

Τούρκων 18.
Φουσάτο, 20, 51.
Φραγγδτος Παναγής παπάς 55, 56, 

57.
Φραγκάκης 14,—Έμμ. από Μισιλέρο- 

να 41,—Γεώργ. ΙΟΟρχος Ξενιά- 
κου 185.

Φραγκισκινάκης 239.
Φραγκουλιανός Γεώργ. 10.
Φραμπενάττος, ρεβεμνιώτης καλλιτέ

χνης. Κατεσκεύασε τήν Κρήνη 
Μοροζίνι 91.

Φραντζεσκίνα, βαπτ. όνομα 218.
Φραντσιτσινακης Νικ. 200ρχος Μουρ- 

νι ών 179.
Φρέ τπν. 177, 183, 191.
Φρουδάκης Νικόλαος έκ Λατσίδας 

δΟΟρχος 184.
Φρουζής Νικόλ. δΟΟρχος Φουρνής 194.
Φτενός Κωνοτ. Γ. έκ Βραχασίου 

δΟΟρχος 175,—Γεώργ. έκ Βραχα
σίου δΟΟρχος 176,—Χατζή Μιχα
ήλ έκ Βραχασίου ΙΟΟρχος 176,— 
’Ιωάν. Α. έκ Βραχασίου ΙΟΟρχος 
176,—Χατζή ’Αναστάσιος έκ Βρα
χασίου ΙΟΟρχος 176.

Φυλακωπή τπν. 405, 409, 410, 451,

461, 462.
Φυσάρος 29.
Φωτεινόπουλον, μετόχι μονής Όδη- 

γητρίας 26.

Χάβα κεφάλι τπν. Σπιναλόγκας 186.
Χαβάκης Ίωάν. ΙΟΟρχος Χουμεργιά- 

κου 199.
Χαϊδούλης Γεώργ. σφακιανός 173.
Χαλεβή μονή 204, 208, 209.
Χαλεπής Γεώργ. Ν. 200ρχος Καλα- 

μαύκας 178, — Πέτρος ΙΟΟρχος 
Καλαμαύκας 178.

Χαλκηδόνος μητροπολίτης Γεράσιμος 
215.

Χαμηλάκης Κωνστ. δΟΟρχος Κάτω 
Σύμης 179.

Χάνδαξ 273, 284,—μεσαίων, μνημεία 
508.

Χανιά 290, 509,—λιμήν 364,—μου- 
σεΐον 507, 517.

Χανιωτάκης Άντ. 14.
Χάρακας, χωρ. καταστροφαί τών 

Τούρκων 18.
χαρακτήρες βυζαντινής γραφής έκτο- 

πίζονται ΙΣΤ' αιώνα 88.
Χάραζ τπν. 284.
Χαριάτης 222.
Χαρκιαδάκης Γεώργ. άπό Τζερμιά- 

δω 18, 33,—Γιάννης 22.
Χαρκιάδενα γρδ Καλή άπό Τζερμιά- 

δω 33.
Χασουράκης Γεώργ. 24.—Νικόλ. 24.
Χατζάκης Γεώργ. 10, — Έμμ. άρχη" 

γός Ρίζου 174, 180, 182, 189, 190, 
195, 198, 200, 201, 202,—Νικόλ. 
ΙΟΟΟρχος Μουρνιών 179.

Χατζή Ζαχάρης 19.
Χατζή Νικολάου ’Ιωάννης (Ζωγρά

φος) άπό Νεοχώριον 35.
Χατζή ’Αντώνιος άπό Βρύσες Μεραμ- 

βέλλου 36.
Χατζιδασκαλάκης Ίωάν. άπό Χριστό 

Ίεραπέτρας 40.
Χαυγιαροπούλα Μαρία 17.
Χελιανά Μυλοποτάμου 10.
Χερσόνησος 184,—μωσαϊκόν 502, 509.
Χετζάκης Ίωάν. 50ρχος Ξενιάκου 185>
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—Μιχ- Ί.δΟρχος Ξενιάκου 188.
Χετζογιαννάκης Κωνστ. ΙΟΟρχος Πλά

τη·; 188.
Χιοναδάκης Σταύρος 174.
Χιονιάς Γεώργ. 15.
Χοιρομουριδάκης Γεώργ. 22,—Από

στολος 23.
Χόνδρος Βιάννου, άρχαιολ. ευρήματα 

513.
Χορτάτσης 83, 84, 89, —Μελέτιος μη

τροπολίτης Φιλαδέλφειας 217, 219
Χουζουροπούλα Μαρία 32.
Χουλϋς Ζαχ. από "Αγ. Βασίλ. Ίερα- 

πέτρας 40.
Χουμεργιάκο, χωρ. Μερααβ. 36, 177, 

180, 183,—ιππικό 199, 203.
Χουμέρι, χωρ. Πεδιάδος 15.
Χοϋμνος 77, 263.
Χουρδάκης Ίωάν. Έμμ. 200ρχος Μι- 

λάτου 200, —Κωνστ. Έμ. ΙΟΟρχος 
Μιλάτου 200.

Χουστουλιανά, χωρ. καταστροφαί των 
Τούρκων 23.

Χοχλακαϊς Σητείας 42.
Χρειασιδάς Κωνστ. 29,— Μαργαρίτα 

Μ. 30.
Χρηστάκης Στελιανός 200ρχος Βαχό 

179,— Κωνστ. 50ρχος Βαχό 179.
Χριστινάκης Έμμ. οπλαρχηγός Κα

λού Χωρίου καί Μεσελέρω-ι 202.

Χριστοδουλάκης Κωνστ. 39,—Έμ. 10,
Χριστομιχελϊνα άπό Κριτσά 38.
Χριστός, χωρ. Ίεραπέτρας 179, κα

ταστροφαί των Τούρκων 40.
Χριστοφάκης Κωνστ. ΙΟΟρχος Άβρα- 

κόντε 189.
Χριστόφορος Παπά ’Ιάκωβος 226.
Χρονάκης Νικόλ. 16.
Χρυσάκης 'Αναγνώστης, οπλαρχηγός 

έκ Νεαπόλεως 174, 182,— Κωνστ. 
οπλαρχηγός 186.

Χρύσανθος, μητροπολίτης Κρήτης 
206, 207, 209, 210, — μητροπολί
της Γάνου καί Χώρας 212, 215.

Χρωμοναστήρι ΡεΟύμνης 395.

ψαλίδια, μετόχι τού χωρίου Γέργε- 
ρη 22.

Ψαρή Φοράδα, άποβίβασις εθελον
τών υπό Α Μϊτσον 38.

Ψείρα, νησίς 458.
Ψύρρα, νησίς, αγγεία 408, 410.
Ψυχρό, χωρ. ΛασιΟίου 188, 189,— 

καταστροφαί τών Τούρκων 32.

Vasari 76.
Vasilev Alex. 142.
Ventris Mich. 143.
Victor, ζωγράφος 389.
Vollgraft C. W. 142.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ Σελίδες

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 'Η κρητική λογοτεχνία και ή επο
χή της .................................................................. 76—108

» Παρατηρήσεις στο Κρητικό Θέατρο . . 133—138
» Φιλολογικά! παρατηρήσεις εις κρητικά κείμενα 238—272 
» Ύστερομινωικός τάφος Παχυάμμου . . . 399—412

ZAMBETTAKIS EMMANUEL, Influence de 1’ holocau
sts d’ Arcadi sur F opinion mondiale . . 413—427

ΖΩΗ ΛΕΩΝΙΔΑ, Κρητικά! σελίδες .... 72—75, 216—226
KALOKYRIS Κ., Ba peintupe murale Byzantine de Γ

ile de Crete....................................................... 389—398
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Κ., Εκθέσεις και υπομνήματα από την

αλληλογραφία τοϋ γαλλικού προξενείου Κρήτης 323—365
ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣ., Οί Κρήτες τοξόται............................ 484
MANGO CYRIL, Quelques remarques sur la chanson

de Daskaloyannis  ...................................... 44— 54
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ., Δύο άγνωστα έργα τού Γερασίμου Βλά

χου είς Άγιορειτικόν κώδικα...................... 55— 60
» Τά χάσματα τής κρητικής κωαφδίας «Στάθης» 291—305 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ.—PARLANGELI OR., ’Άγνωστο κρητι·
κό «Μυστήριο τών Παθών τον Χριστού» . . 109—132

ΜΕΡΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤ., Οί Κρήτες τοξόται............................ 287—290
MORGAN GARETH, Three Cretan manuscripts . . 61— 71
ΠΑΡΛΑΜΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, Πρωτόκολλον τού Γενικού Αρ

χηγείου τών ανατολικών επαρχιών Κρήτης
κατά την Ιπανάστασιν τού 1878 ...................... 171—203

» Τοπωνυμικά! περιπέτειαι τού Ηρακλείου . . 273—286
PARLANGELI OR.—ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ., Άγνωστο κρητι-

κό «Μυστήριο τών Παθών τού Χριστού» . . 109 —132
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ., Τού Δασκαλογιάννη τά τραγούδια 227—237 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Τά μινωικά οικιακά 'Ιερά . . 428—483
ΣΗΦΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Μάρκου Μουσούρου τού Κρητός

ποίημα είς τον Πλάτωνα...................... ..... . 366—388
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑΣ, Μία έκθεσις ωμοτήτων τού 

1866 7— 43
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&46 Περιεχόμενά

» ’Ανέκδοτα πατριαρχικά σιγίλλια τών μονών
Άρσάνη και Χαλεβή Ρεθιίμνης........................ 204—210

•j-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΜΕΝΙΟΥ, Δΰο πατριαρχικά γράμματα
προς τον Μητροπολίτην Μελέτιον Καβάσιλαν 211—215

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΤΟΥ «ΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ» (1915 — 1955):
ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ, Μιά δίκαιη αποκατάσταση . . . 485—498

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΚΑΑΙΤΣΟΥΝΑΚΗ . 139—142

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

ΛΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣ., Ίωάν. Κ. Βασδραβέλλη : 'Ιστορικά ’Αρ
χεία Μακεδονίας, Α' Άρχεΐον Θεσσαλονίκης
(1695- 1912), Β' Άρχεΐον Βέροιας - Ναοόσης
(1598- 1886)......................................................... 316—319

ΞΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ., Βιβλιοκριτικές σημειώσεις γιά τό
Θεοτοκόπουλο (II).............................................. 306—316

ΠΛΑΤΩΝΟΣ NIK., Mich. Ventris - J. Chadwick: Eviden
ce for Greek Dialect in the Mycenaean Ar
chives.— John Chadwick: Greek Records 
in the Minoan Script.— Mich. Ventris : A 
Note on Decipherment Methods.— Mich.
Ventris: King’s Nestor Four-handled Cups,
Greek Inventories in the Minoan Script.—
Carl Blegen: An Inscribed Tablet from
Pylos.......................................................................143—163

ΝΕΚΡΟΛΟ ΓIA 1

ΞΕΝΑΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΓΝΗΣ, F. Chapouthier . . 164—168

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Έκθεσις
Πεπραγμένων τοΰ Δ. Σ. κατά τό έτος 1954 . 499—505

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΙΚ., Ή αρχαιολογική κίνησις έν Κρήτη κα
τά τό έτος 1954 . 506—516
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Πίναξ A'. 1. L,a Sainte Vierge. Fresque de Γ eglise S. Jean «στο 
Σπηλιό» du village Kalogerou de Is lie de Crete.— 
XIV siecle.
2. S. Jean Baptiste. Eglise S. Georges entre des vil
lages N. Amari et Meronas — XIV siecle.

Πίναξ B'. 1. E’ Ascension. Extremite de la voute a F est de 1’ 
eglise «Κοίμησις» (Dormition de la Vierge) du village 
Thronos (Rethymnon).— XIII-XIV si£cle.
2. S. Zacharie. Detail de la scene «Offrandes acce- 
ptees» a la metne eglise a Thronos.—XIII-XIV siecle. 

Πίναξ Γ'. 1. Bapteme du Christ. Fresque a 1’ eglise de la S.
Vierge du village Lambiotes.— Fin du XV siecle.
2. S- Pierre. Detail de la scene «Dormition de la Vi
erge» a Thronos.— XV siecle.

Πίναξ Δ'. 1. S. Andre, archeveque de Crete. Fresque a F eglise 
de la Vierge au village S. Jean, Mylopotamo.— XV s. 
2. Un de deux anges de F «Ascension». Eglise de S. 
Vierge, Hagia Paraskevi, Amari.— XVI siecle. 

Πίναξ E'. 1. Λάρναξ ύστερομινωικοϋ τάφου Παχυάμμου.
2. Λάρναξ ύστερομινωικοϋ τάφου Παχυάμμου.

Πίναξ Τ'. 1. Λάρναξ ύστερομινωικοϋ τάφου Παχυάμμου.
2. Κοσμήματα ύστερομινωικοϋ τάφου Παχυάμμου.

Πίναξ Ζ'. 1. Πυξις κοσμημάτων τάφου Παχυάμμου.
2. Πυξις κοσμημάτων τάφου Παχυάμμου.
3. Πυξις κοσμημάτων τάφου Παχυάμμου.
4. Πώμα πυξίδος κοσμημάτων τάφου Παχυάμμου.

Πίναξ Η'. 1. Τριποδικός βωμός τάφου Παχυάμμου.
2. Μικρά εύρήματα τάφου Παχυάμμου.

Πίναξ Θ'. Κρΰπται Κνωσοϋ: Α Κεντρ. Ίεροΰ Ανακτόρου, Β Βορ.
Νησίδος "Ανακτόρου, Γ Παρά Μεγ. Προπύλαια, Δ Βορ. 
Εισόδου "Ανακτόρου, Ε-Τ Μικροϋ "Ανακτόρου, Ζ Βασ. 
Έπαύλεως, Η Μονολιθ. Στύλων, Θ·Ι ΝΑ Οικίας, ΙΑ 
Οικίας 'Ιεροΰ Βήματος, ΙΒ-ΙΓ Ν. Οικίας, ΙΕ ΒΔ Οικί
ας, IT Οικίας Τοιχογραφιών, ΙΗ Τάφου Διπλών Πελέκε- 
ων, ΙΟ Νοτ. Βασιλικού Τάφου.
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648 Πίνακες και Είκόνες

Πίναξ

Πίναξ

Πίναξ

Πίναξ

Πίναξ

ΕΙΚΟΝΕΣ

Εϊκών
Είκών
Είκών
Είκών
Είκών

Είκών

Είκών

I’. Κρΰπται: ΙΖ Οικίας Β Γυψάδων, Κ Έπαύλεως Κρίνων 
Άμνισοϋ, ΚΑ - ΚΒ Μεγάρου Βαθυπέτρου, ΚΓ Οικίας A 
Πρασάς, ΚΓ 1 Μεγάρου Νίρου, ΚΔ ’Ανακτόρου Μαλίων, 
ΚΕ Οικίας Α Τυλίσου, ΚΤ Οικίας Γ Τυλίσου, ΚΖ Μεγά- 
ρου^Σκλαβοκάμπου, ΚΗ - ΚΘ Άνακτ. Φαιστού, Λ Νοτ. 
Οικίας Φαιστού, ΛΑ - ΛΒ 'Αγίας Τριάδος, ΛΔ Τάφου 
Άπεσωκάρι.

ΙΑ'. Κρΰπται: ΛΕ Γουρνιών, ΛΤ-ΛΖ Ψείρας, ΛΘ - Μ - Μ A 
Παλαικάστρου, ΜΒ-ΜΓ Ζάκρου, ΜΔ ’Ανακτόρου Μυ
κηνών, ΜΕ - ΜΤ Φυλακωπής Μήλου.

ΙΒ'. ’Άνω Κρυπτών 'Ιερά: Κνωσού: Αα Κεντρ. 'Ιερού ’Ανα
κτόρου, Βα Βορ. Νησίδος ’Ανακτόρου, Γα Παρά Μεγ. 
Προπύλαια, Εα - ΣΤα Μικρού ’Ανακτόρου, Ζα Βασιλικής 
Έπαΰλεως, ΙΒα-ΙΓα Νοτ. Οικίας ΙΘα Νοτ. Βασιλ. Τά
φου. Μαλίων : ΚΔα ’Ανακτόρου.

ΙΓ'. Φωτοτυπία τής ανοικτής επιστολής τών Στεφ. Ξανθουδί- 
δου καί Στυλ. Άλεξίυυ προς την Γενικήν Συνέλευσιν τών 
Κρητών.

ΙΔ'. Φωτοτυπία τού συμφωνητικού τών Στεφ. Ξανθουδίδου 
καί Στυλ. ’Αλεξίου διά την κριτικήν έ'κδοσιν τού «Έρω- 
τοκρίτου».

ΕΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σελίς

1. Ή «πινακίς εισφοράς χαλκού» εκ Πύλου .... 161
2. Ή «πινακίς τών τριπόδων» εκ Πύλου....................... 162
3. Ή «πινακίς μέ ονόματα θεών» εκ Κνωσού . . . 162
4. Κάιοψις τού ύστερομινωικού τάφου Παχυάμμου. . 400
5. ’Όρυγμα, βωμός καί πυξίς παρά τήν λάρνακα Α τού

ύστερομινηοικοΰ τάφου Παχυάμμου........................... 401
6. Ό Στυλ- ’Αλεξίου γύρω στά 1886, όταν συνεργαζό

τανε μέ τον ’Αντώνιο Γιάνναρη γιά τήν έκδοση τού 
Ρωτόκριτου.................................................................... 491

7. Ό Στυλ. ’Αλεξίου στά 1915, όταν είχε τελειώσει το
τύπωμα τού τόμου τής Κριτικής ’Έκδοσις τού Ρω- 
τόκριτου........................................................................... 491
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

Καταχωροΰνται τά κυριώτερα παροράματα καί προαθηκαι, των δποίων ή κα-
ταχώρηαις έζητήθη &πό των συνεργατών τού ΐόμου.

Σελ. 46 στίχ. 15 αντί adorder γράφε aborder
» 120 » 1 ΰπομν. » Ponorm. Panortn.
3> » » » » 77 ff

137 25 » liiebe » liebe
» 171 4 ΰποσημ. » νήν » τήν

■» 172 » 5 » » κανωτέρω κατωτέρω
» 196 3 » Άξέξη Άλέξη

212 28 Γάμου Γάνου
219 » 22 δεμπιζόντο δεμπιζόνιο

» 224 » 23 28 » 29

> 274 > 8 ΰποσημ. » 1946 » 1947
» 307 1 » νά προστεθη εις τό τέλος -τοΐ» στίχου: (Μόναχο 1932)

309 » 37 άντί , ελάχιστες γράφε . Ελάχιστες
> 311 » 6 » στό » τοδ
> 366 » 2 ΰποσημ. » litteris » literis
» 370 » 12 » » ό ro

371 » 22 > Κανταβρηγίφ » Κανταβρυγίφ
» » » 23 Gelehrtheit » Gelahrtheit
» 389 20 des de

392 30 τελεί» τ. » St Onoufrios a > St Jean a Kalogerou
Γέννα (Σπήλιος)

> 400 » Είκ. 1 » Είκ. 4
> » 11 > 2 > > 5
> » 23 » 1 » » 4

402 12 » 1 » » 4
> 13 » 1 » » 4
> » » 14 » 1 » » 4
» 502 40 ημάρχοο » Δήμαρχοί)

Πίν. I. Ή κρύπτη Πρασας φέρεται ΰπό στοιχεία ΙίΓ αντί ΚΒ 
» I. ‘Η κρύπτη Βαθυπέτρου φέρεται Οπό στοιχεία ΚΑ - ΚΒ αντί ΚΑ.

Τυπογραφικό εργαστήριο Α. Γ. Καλοκαιρινού, Ηράκλειον Κρήτης Άρ. 32—1955
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