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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εις τά «Κρητικά Χρονικά* γίνονται δεκταί προς δημο- 
οίευσιν μελέται, κείμενα καί β ιβλιοκριαίαι, Εφ' δοον άν- 
ταποκρίνονται προς τους σκοπούς τοϋ περιοδικού, ώς εκ
τίθενται ούτοι εις το προλογικόν σημείωμα τον πρώτου 
τόμου. — Πάντα τα δημοσιεύματα ΰπόκεινται εις την 
κρίαιν τής Συντακτικής Επιτροπής, ή όποια καθορίζει 
τον χρόνον τής δημοοιεύσεως άναλόγως τοϋ διαθεσίμου 
εκάστοτε χώρου καί αναλαμβάνει την ευθύνην τής επι
μελούς Εκδόσεως αυτών.—Ό συγγραφείς δνναται αυτο
προσώπως να Επιμεληθή μιας τών διορθώσεων τών τυ
πογραφικών δοκιμίων, Εφ’ όσον Εξασφαλίζεται ή ταχεία 
επιστροφή των. ΕΙς περίπτωσιν καθυατερήαεως ή *Επι
τροπή επιφυλάσσει εις Εαυτήν τό δικαίωμα τής άμεσου 
Εκτνπώσεως. — Δ ικαιοϋται Επίσης ό συγγραφείς να ζη- 
τήαη την εκδοσιν μέχρι τριάκοντα, κατ’ άνώτατον δριον, 
ανατύπων έκάοτης Εργασίας αυτού. Ή παράδοσις τών 
ανατύπων συντελεϊται μετά παρέλευσιν διμήνον από τής 
ημέρας τής κυκλοφορίας τοϋ αντιστοίχου τεύχους τοϋ πε
ριοδικού.—ΑΙ συνεργααίαι δημοσιεύονται κατά σειράν λή- 
ψεως.—Ίά δημοσιευόμενα χειρόγραφα δεν Επιστρέφονται.

Χειρόγραφα καί επιστο).αί άφορώσαι την σύνταξιν τοϋ 
περιοδικού δέον ν' άποστέλλωνται πρός τον κ. Ν. Πλά
τωνα, Μουσεΐον 'Ηρακλείου. ’Εμβάσματα καί Επιατολαί 
άφορώσαι την εκδοσιν (διορθώσεις δοκιμίων κλπ.) πρός 
τον κ. Άνδρέαν I. Καλοκαιρινόν, 'Ηράκλειον Κρήτης.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΚΛΕΓΓΙΟΥ

Έν τφ κώδικι 335 τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης Βενετίας υπάρ
χουν τρία έργα άνήκοντα εις τον Άνδρέαν Σκλεγγίαν ή Σκλέτζαν. 
Ό κώδιξ οΰτος είναι χάρτινος και έγράφη εν ετει 1493, ώς σημειοΰ- 
ται εις τό τέλος τοΰ πρώτου έργου τοϋ Σκλεγγίου (82r) καθ’ α ανα
γράφει καί ο τον κατάλογον τών κωδίκων συγγράψας* 2 *. Τά έργα τοΰ 
Σκλεγγίου έχουν αντιγραφή συν άλλοις έργοις, καί ώς έκ τοΰτου ελ
λείπει ή συνέχεια μεταξύ τών ποιημάτων. Τό τμήμα τοΰ κωδικός, τό 
όποιον περιέχει τά έν λόγφ στιχουργήματα, άρχεται από τοΰ φύλλου 
73r καί τελευτά εις τό φύλλον 100r. Έν τφ αύτφ τμήματι υπάρχουν 
καί οκτώ έτερα έργα, άτινα προτίθεμαι νά δημοσιεύσω άργότερον.

Ή αντιγραφή εγένετο λίαν άμελώς 8 καί συνεπώς τό κείμενον βρί
θει ανορθογραφιών καί σφαλμάτων. Καί επειδή δεν υπάρχουν άλλα 
χειρόγραφα, καθ’ δσον γνώριζα), τών αύτα>ν έργων, ή άποκατάστασις 
τοΰ κειμένου αποβαίνει κάπως δύσκολος. Εις τό ζήτημα τοΰτο έτυχον 
τής εύγενοΰς βοήθειας τοΰ κ. Βασιλείου Λαούρδα, καί ευχαριστώ εν
ταύθα τοΰτον θερμώς.

Εις τά προκείμενα ανέκδοτα άπαντώμεν διά πρώτην φοράν τό 
όνομα τοΰ Άνδρέου Σκλεγγίου ώς συγγραφέως. Τοΰτο είναι «Σκλεγ- 
γίας», ένθα αυτός ό ποιητής περιλαμβάνει αυτό έν στίχφ (100r, στιχ. 
71), καί Σκλέτζας κατά τον άντιγραφέα (86ν, 97r). Ή γλώσσα καί 
τό περιεχόμενον τών στιχουργημάτων καί ή περίοδος καθ’ ήν έγρά- 
φησαν αυτά υποστηρίζουν τήν γνώμην μου ότι ό συγγραφεύς ανήκει 
εις τήν κρητικήν οικογένειαν τών Σκλεγγίων, οί όποιοι έδρασαν κατά 
τον δέκατον πέμπτον αιώνα καί άρχάς τοΰ δέκατου έκτου αίώνος. Καθ’ 
δσον γνωρίζω, υπάρχουν τουλάχιστον δύο έ'τεροι Σκλεγγίαι, ό Νικόλαος 
καί ό Γεώργιος. Έν έτει 1430 περίπου Ήσαΐας ό Κύπριος γράφει 
επιστολήν προς τον Νικόλαον Σκλεγγίαν περί τής έκπορεύσεως τοΰ 
'Αγίου Πνεύματος, ίνα άνασκευάση έργα τούτου4 * *. Ό μεν Ήσαΐας,

’) Ή Σ κ λ έ τ ζ α. νΙδε κατωτέρω.
2)Graeci Codices llanu Scripti apud Nanios Pa- 

tricios Venetos Asservati, p. 481, Bononiae, 1784.
8) Άντιγραφεύς ήτό τις Μανοίσως (100r).
4) Patrologia Graeca, CI/VIII 971-976. Leo Allatius. «Grae-

ciae Orthodoxae», Vol. I, pp. 396-399, Romae, 1652. E. L e g r a n d
«Bibliographic Hellenique», tom. I, p. 61, Paris, 1885.
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δ John Ρ. Cavarnos

υποστηρίζει τό δόγμα τής Δυτικής ’Εκκλησίας, δηλαδή δτι τό "Αγιον 
Πνεύμα εκπορεύεται και εκ τού υιού και εκ τού πατρός, ό δέ Νικόλαος, 
δστις καλείται δεολόγος κα'ι διδάσκαλος, αναφέρεται ώς λαμβάνων την 
αντίθετον στάσιν. Τώ δέ 1522 ή 1523 ό Κρής Γεώργιος Σκλεγγίας 
άφιεροϊ ποίημα έν τή λατινική εϊς τον Πάπαν Άδριανόν τον έκτον5. 
Τό ποίημα τούτο εκφράζει τάς ευχαριστίας τού συγγραφέως διά χάριν, 
ήν έλαβε παρά τού Άδριανού :

Tu mihi Maecenas: tu Caesar reddere possis 
Quod tuba Vergilii clara canebat opus \

Τέλος ό Άνδρέας Σκλεγγίας, ώς μεταφραστής ποιήματος Θωμά τού 
Άκίνου (86ν-87ν) και κάτοχος τού τίτλου «Πέρ» (82r, 97r), προφα
νώς ανήκει εις τήν Δυτικήν Εκκλησίαν.

Ούτω, ένφ ό πρώτος τών Σκλεγγίων εμφανίζεται ώς ορθόδοξος, 
οι δύο έτεροι έχουν στενάς σχέσεις μέ τήν παπικήν εκκλησίαν. 'Ως 
έλέχθη ανωτέρω, τά ποιήματα τού Άνδρέου άντεγράφησαν τφ 1493, 
έκ τούτου δέ προκύπτει δτι ό συγγραφεύς έζησε και έδρασε κατά τά 
μέσα περίπου τού δεκάτου πέμπτου αίώνος. Χρονολογικούς ό ’Ανδρέας 
κατέχει διάμεσον θέσιν μετάξι) τού Νικολάου και τού Γεωργίου. Τό 
ύφος δέ και τό περιεχόμενον τών έργων τών τριών Σκλεγγίων, ώς καί 
ή χρονολογική σειρά, δεικνύουν τήν βαθμιαίαν έξέλιξιν τών σχέσεων 
μιας κρητικής οικογένειας προς τήν εκκλησίαν. ’Εν αρχή ορθόδοξος 
και έχθρικώς διακειμένη προς τήν Δύσιν, ή οικογένεια αύτη έν τέλει, 
μετά ένα σχεδόν αιώνα (1430-1523), συνδέεται στενοότατα μέ τον 
Πάπαν.

Έν όλίγοις τά έκδιδόμενα τού Άνδρέου Σκλεγγίου, ούχι αξιόλογα 
από λογοτεχνικής άπόψεως, έχουν ιστορικήν αξίαν. Τά προκείμενα 
έργα, προ παντός τό δεύτερον, άποεελούν συμβολήν εις τήν μελέτην 
τής έπιδράσεως τής Δυτικής Εκκλησίας εν Κρήτη.

Α’

Τό πρώτον έργον (73r-82r) στερείται τίτλου. Είς τό τέλος δέ αυ
τού δίδεται καί ή ημερομηνία τής αντιγραφής, 14 Μαΐου, 1493. Έν 
δλφ τό έργον έχει 230 πολιτικούς στίχους, ομοιοκατάληκτα δίστιχα, 
ούχί πάντοτε επιτυχημένα (όπως π.χ. 21-2, 47-8, 57-8, 69-70, 75-6, 
97-8 κ.ά).

s) Ε. Ε e g r a n d, έ.ά., τόμ. Ill, σελ. 110-114, Paris, 1903. 
“) Σελ. 113.
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Το ποίημα τοΰτο απευθύνεται προς την Μαρίαν, δπως αΰτη γίνη 
μεσίτρια επικαλούμενη την βοήθειαν τοΰ Χριστοί διά την σωτηρίαν 
των αμαρτωλών έν γένει και δή την τοΰ ποιητοΰ. Ή ένότης καί ή 
ομοιομορφία ελλείπουν' πολλά τά ά'σχετα, όπως ή άνάστασις τοΰ Λα
ζάρου καί ό μυστικός δεΐπνος, περιλαμβάνονται. Έπί πλέον ό συγγρα
φείς επιζητεί καί έτυμα διά τά ονόματα Μαρία (στ. 7) καί Μαγδαλη- 
νή (13). Ή γλώσσα είναι απλή, κάπως άνόίμκλος δημώδης, ή δέ 
σύνταξις οΰχί επιμελημένη.

’Ανέκδοτα ποιήματα τοϋ Άνδρέου Σκλεγγίου 9

Β'

Τό δεύτερον ποίημα (86ν-87ν) είναι μετάφρασις δεήσεως (Acloro 
te devote latens veritas) Θωμά τοΰ Άκίνου. 'Η γνησιότης τής δεή
σεως αμφισβητείται, από πολλοΰ, αλλά ή κριτική τών τελευταίων ετών 
τείνει μάλλον προς την ΰποστήριξιν τής γνώμης δτι τό προκείμενον 
έργον ανήκει εις τον 'Άγιον Θωμάν 7.

Ή μετάφρασις δέ τοΰ Σκλεγγίου δεν είναι ίκανώς πιστή. Συγ- 
κρινομένη προς τό πρότυπον8 φανερώνει τάς εξής διαφωνίας. Οι 
μέν στίχοι 12 καί 14 είναι πλεονάζοντες, οί δέ 21 καί 22 άκο- 
λουθοΰν τον στίχον 10 εις τό πρότυπον. Περαιτέρω ό στίχος 5 κακώς 
μεταφράζει τό «visus gustus, tactus in te fallitur». ’Άξιον δε πα- 
ρατηρήσεως είναι ή λέξις «αλήθεια» (veritas) έν τφ πρώτφ στίχιρ. 
Τό κείμενον τοΰ Mone καί ή μετάφρασις τοΰ Σκλεγγίου συμφωνοΰν. 
Έκ τών εννέα χειρογράφων ή έργων, άτινα μεταχειρίζεται ό Mone 
διά την σύνταξιν τοΰ κειμένου, μόνον έν χειρόγραφον έχει την λέξιν 
veritas, τών υπολοίπων οκτώ εχόντων deltas. 'Ο Mone προτιμά την 
λέξιν veritas τοΰ χειρογράφου Reichenauer άρ. 36, διότι αποδίδει 
καλύτερον την έννοιαν. Εις τά βιβλία προσευχών οΐ Καθολικοί προ- 
τιμοΰν deltas9.

7) Ρ. Mandonnet, «Des Rents Authentiques de S. Thomas 
d’Aquin», 2e ed., pp. 127-29. G r a b m a n n, «Die echten Schriften 
des hi. Thomas», s 234.

8) Μεταχειρίζομαι τό κείμενον τής έκδόσεως τοΰ F. J. Μ ο n e, «Hymtij 
Batini Medii Aevi», tom. I, p. 275-6, 1853. Πρβλ. καί G, M. D r e v e s, 
«Analecta Hymnica Medii Aevi», τόμ. B, σελ. 589-591. A. W i 1 m a r t, 
«Auteurs Spirituels et Textes Devots du Moyen Age Batin», Paris 1932, 
σελ. 361-414.

9) Πρβλ. καί F. J. E. Raby, «Α History of Christian Batin Poe
try», p. 410, Oxford, 1927.
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10 John P. Cavarnos

Γ

To τελευταΐον στιχούργημα (97r-100r), «Αίνοι προς την 
ζωοδόχον πηγήν», σύγκειται εξ 72 ομοιοκατάληκτων δεκα
πεντασυλλάβων. Καλαισθητικούς είναι πολύ άνώτερον τοϋ πρώτου 
ποιήματος. Ή Θεοτόκος Μαρία χαρακτηρίζεται ως ή πηγή αρετής 
και έλπίδος, ή κλΐμαξ τοϋ ουρανού καί ή θύρα τού παραδείσου. 'Ο 
δε συγγραφεύς ταπεινώς αποκαλύπτει τάς αδυναμίας του και ζητεί 
τήν χάριν καί καθοδήγησιν τής Παρθένου.

Εις τό τέλος τού ποιήματος τούτου υπάρχει έξάστιχος σημείωσις 
τού άντιγραφέως δίδουσα το δ'νομα αυτού, Μανούοως, ώς καί τό τής 
κατόχου τού χειρογράφου, κεράς Λένης.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΚΛΕΓΓΙΟΥ

Α'

Ποιος άνθρωπος αγγελικός έξώθη χίλιαις γλώοααις, 731
νά δυνηθή νά 'ξηγηθή ταΐς χάραις σου ταϊς τόσαις;
Ταΐς ελαβες Ικ τον Ίησοϋν τον ύπερευλογημένον 
τον είχες πάντα στην καρδιάν, μέσα γλυκέα θεμένον.

5 Ής ήλιος εϊς τον ουρανόν, λάμπουν στην οικουμένη, 
αι πράξαις σου αΐ θαυμασταΐς, κερά χαριτωμένη.
Μαρία εις τήν αγίαν γραφήν τρόπους πολλούς σημαίνει, 
ήγουν μέ πρικοθάλασσαν, φωτοΰσα φωτισμένη.
Διότι σου στήν μετάνοιαν, ώς θάλασσα πρικοΰσα,

10 ώς φωτισμένη έφώτισες άλλους και σέν φωτοΰσα.
’Ομοίως και Μαγδαληνή στήν εκκλησιάν γροικαται,
κα'ι εκ τούς δασκάλους, τούς σοφούς, || ούτως μεταγλωτταται. 73ν
Μαγδαλ.ηνή εκ τό μάγδαλ.ον, γροίκα μεγαλωτάτη,
διότι με δάκρυα τοϋ σωσμόν εύρες τό μονοπάτι.

15 Τήν ένελέκτηκες οδόν, ουδέ ποσώς τήν χάνεις’
μάλιστα τούς αμαρτωλούς, εις αγαθόν τούς βάνεις.
Τις λιθοκάρδιος ασεβής, τις τόσα απελπισμένος, 
στοχάζοντα τα δάκρυα σου, δεν έν μετανοημένος ;
*Ω μαργαρίτη Εκλαμπρε, άτίμητον λιθάριν,

20 δποΰβρες με ταπείνωσιν, δμπρός στον κύριον χάριν.
Στα πταίσματα σ’ έπώλνκεν, τάπταισες εις εκείνον

1 έξό&ι χίλιες || 5 οικουμένην || 11 γρηκαται || 12 μεταγλωτάται || 13 γρίκα || 14 μο- 
ναπάτη || 15 ένελέκτικες || 19 λιθάρην \\ ΊΧ επώληκεν.
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’Ανέκδοτα ποιήματα τοΰ Άνδρέου Σκλεγγίου 11

μέ σπλάγχνος οουπεν πήγαινε, ταΐς άμαρτίαις σου άφίνω.
Και τοΰ Χριστού το τίμιον άλειψες το κεφάλιν, 
επλννες τά ποδάρια του και αψούγ | γισές τα πάλιν 74Γ

25 Με τά ακριβά σου τά μαλλιά, καί εφιλοτίμησές τα, 
και με τά δάκρυα τά πικρά έσνχνοφίλησές τα.
Άκάλεστ’ ήρϋες στον Σιμώ, και άντίρρητα τό γιόμα' 
και δεν άψήφας τί νά πή διά σέ τίνος το στόμα.
Τον πόνον είχες μέσα σου, των αμαρτιών των τόσων,

30 και δεν εφάνη rd σταίλής ουδέ ποσώς κάμποσον.
’Όταν τον ευχαρίστησες, και το δνομάν του εϋλόγας, 
ώς λυτρωτήν αμαρτωλών, παντού τον ώμολόγας.
Διότι εξεμίατεψεν εσέν από τον Φαρισαίον, 
δταν σ’ έκατηγόρησεν στον δεΐπνον τών ’Ιουδαίων.

35 ΕΙπεν, άν ήτον διδάσκαλος τούτος η και προφήτης,
ήάελεν ξεύρη ποια εναι αυτή, και τρηλαφάτον ήττης. ||
Διατ'ι εναι γνναΐκ’ άμαρτωλή, μαρτυρικόν στην χώραν, 74ν 
άδιάντροπην, άκάϋαρτην, την κράζουν πάσαν ώραν.
Ώς γνωριστής τών φανερών, καί τών κρυπτών προφήτης,

40 τον λογισμόν του έγροίκησε, καί τό κρυπτόν του έδή τις.
’ Απηλ.ογή&ην κ’ εϊπεν του, σίμωσε καί ακούσε το, 
τοσοϋτον ϋέλω είπεΐν, Σιμών, καί καλοδιάκρινέ το.
Διδάσκαλε τ’ άποκρίϋηκεν, όρισε καί άφουκροϋμαι, 
τό μ’ ερώτησης νά σοϋ πώ, αν τό καλ,οεγροικοΰμαι.

45 Παράδειγμα τών έφερε τού κάποτες ζουράρη,
τοΰ ποιον εχρωστούσαν άνθρωποι, τότες οι δυο λογάροι.
"Ενας τον χρώστην φανερόν, δηνάρια πεντακόσια, 
άλλος πενήντα μοναχά, κ’ ούδείς από τά τόσα.
’Έναν δηνέριν εϋριακεν, που&ε νά τού [| τό δώση, 75Γ

50 ουδ’ εκ τινάν νά δανειστή, τό χρός του νά λαφρώση.
’Ενός καί άλλου τά έχάρισεν, τις πλειότερον πιστεύεις; 
από τους δύο τον αγαπά, πέ μου τα μην το ’κνεύης.
Τις &έ καλόν καί ευχάριστά, τις πλεα αγαπά τον φίλον ;
Τον εύρε στην στενοχώριάν, καί εις την χηρείαν του στύλον,

55 ’ Απηλογήϋ·ην 6 Σιμών εϊπεν κ’ εγώ διακρίνω,
δπούλαβεν τό πλεότερον, πλέον νά φιλήση εκείνο. 22

22 πάγενε || 23 ελνψες κεφάλι || 2ό μαλιά || 26 έσυχνοφίλιαες || 27 άντήρητα || 28 άψί- 
φας || 36 ψιλαφάτον ήτης || 40 εγρήκηαε || 41 σήμοαε [| 42 καλοδιάκρινέτω || 44 καλο- 
γρηκοϋμε || 46 λογάρη || 47. δυνάρια || 49 δννέριν || 50 δανιατή || 54 πτενοχοριάν στί- 
λον || 55 άπελογή&ην || 56 εκείνο>.
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Λέγει του δίκαια τοκρινες, κοίνωηές τό πε τάπα, 
αλλον μη εϊπης και εγροίκηαες, τό ζήτησα και πόσα.
Τότε γυρίζει προς εσέν, τοϋ ψαριοαίου αρχίζει'

60 τδπραξες πώς δεν έπραξεν, νά τον καταγογγίζη.
ΕΙπεν εσένα σπλαγχνικά, κριτής δικαιοσύνης' 
ϋπα και η πίατις [σ’]έσωσεν, || γυνή, εις οδόν εΙρήνης. 75ν 
Ταϊς άμαρτίαις σ’ έπόλυκα, διά την πολλήν σου αγάπην 
λοιπόν 6 κλήρος τώκονσεν κ’ εύθυς έπαρετράπην 

65 Λέγοντα πούβρηκεν αυτός την τόσην εξουσίαν,
και έξαπολεΐτο πας άνθρωπος, όντως την αμαρτίαν.
"Ολους τους έθεράπευσεν, στον δεΐπνον καλεσμένος, 
εκ τον Σιμών ό δάσκαλος ό μνριοπαινεμένος.
Την Μάρθαν την πολνάρωοτην, είχε διά σε ιατρέψει.

70 μέ σπλαγχνωσύνην απ’ αυτήν εσέ νά ξεμιστεύαη.
"Οταν τον έποδέχϋηκεν μέ κάλεσμα καί γιόμα, 
ώς βαρεμένη έλάλησεν, κ’ εϊπέν τον μέ τό στόμα :
Αέν έχεις έγνοιαν κύριέ μου, κ5 ή αδελφή μ' έφήκεν, 
καί εγώ δουλεύω || μόνη μον, κ’ είς άλλα έκείνη έμπήκεν.

75 Ταΐς δύο μέ μίαν άπόφασιν είχεν άκραναπαΰσιν, 
πλέον άλλον ονκ έμίλησεν, ή Μάρθα μή σκοντάψη.
ΕΙπεν τής, Μάρθα, μέριμνας, και μήν παραπονάσαι' 
άς την νά ξετρέχη τήν Μαριάμ, τήν στράταν τήν έπιάσε. 
Ξετρέχειν τά σωματικά, πνευματικά άς δικάται,

80 ώς τήν έλέγχεις δέν δκνεΐ, άς την νά μ’ άφουκράται.
Μάρϋα, καλεΐς τον δάσκαλον, ώς δύναααι νά γέψης'
Μαρία θεραπεύεσαι, τον λογισμόν νά θρέψης.
Τον κύριον αποδέχεσαι, κ’ οίκονομής τό γιόμα, 
και θεραπεύεσαι, Μαριάμ, εκ τάγιόν του στόμα.

85 Τά λόγια του μετ’ ευλάβειάν, Μαγδαληνή άφουκράσαι,
καί, Μάρθα, θερα | πεύεσαι, πλ.έον δέν παραπονάσαι 76ν 
” Αναπαν τήκετε κ’ οι δύο, είς τήν ανάπαυα ίν του, 
και κλίνετε τήν κεφαλήν, εις τήν υποταγήν τον.
Είς δύο μερτικά μοιράσετε πάσαν ζωήν τ’ άνθρωπον,

90 είς έναν τής άναπαυσεως, είς τ’ άλλον του μέγα κόπον.
Ή Μάρθα τήν προσωρινήν φέρνει τήν κοπιασμένην, 
κ’ εσύ, κερά Μαγδαληνή, τήν γλύκα δροαιαμένη.

57 κίνωσες || 58 εγρίκησες || 62 νπα : είπα πίπτεις || 63 επόλικα || 64 τόκονπεν |) 65 
πούρικεν\| 66 εξαπολίτο || 68 μνριοπενεμένος || 69 πολιάρωοτην || 71 έποδέχϋικεν 
γιόμα : γεύμα || 78 επιάααι || 82 θεραπενγεοαι || 83 γιόμα : γεύμα || 85 εϋλαβιαν || 89 
μυράοετε || 92 τήν \ τή.
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Την πρακτικήν ζωήν, Μάρθα, τίνος δεν παίρνεις, 
την θεωρητικήν, Μαρία, πάσα τίνος προσφέρνεις.

95 Εις την καρδίαν σου ενέβαλε την περισσήν του αγάπην, 
την σωτηρίαν την ψυχικήν δ νους σου έπαρετράπην. 
Επιτροπήν του σ’ έποικεν, όποϋθελεν δδεύη 
ν’ άναγυρεύη ταϊς ψυχαϊς, νά ταΐς συχνοίατρεύγη. || 
Συμπάθειαν εύρες καί μισθόν, με τόσην σπλαγχνωούνην ηητ 

100 τήν έ'δειξες εις τον Ίησοϋν με τήν ταπεινωσύνην.
Των μαθητάδων μαθητήν, καί απόστολον σ’ έποικεν, 
από ταΐς διδασκαλίαις τον ποτέ δεν σ’ έξεφήκεν.
Στής μάνας τον τήν συντροφιάν ήσουν μ’ εμπιστοσύνην, 
καί με ταΐς έπίλοιπαις Μαριαΐς, ήσουν με σπλαγχνωούνην.

105 Τον Λάζαρον άνέατησεν κ’ έδώκέν του τήν χέραν, 
εκ τδ μνηοϋριν βρωμερόν τήν τέταρτον ημέραν.
Θωρώντας ένεδάκρυαεν με πνεύμα βονρκομένον, 
καί κατερώτα νά τοΰ ’που, που τον έ'χονσι θεμένον.
Λάζαρε, με δριμέαν φωνήν, ελ’ έξω, εΐχεν κράζει'

110 καί <5 αδης έσνγχίστηκεν) | τ’ ακονσεν καί φωνάξει. 77ν
Οντως ώσάν έκοίτετον στήν γην σαβανωμένος, 
ήλθεν δμπρός στον κύριον δ νεκρανασταμένος.
Τους μαθητάδες ωρισεν' «πιάατε καί λύαετέ τον 
δπόθ’ ένθυμηθή νά πα, μ’ έξαναφήσετέ τον».

115 Τό κάλεσμαν τής τράπεζος, έτρωγε μέ τους άλλους,
ενχαριστωντα τον Ίησοϋν δμπρός εις μικρούς μεγάλους, 
’Έτρον καί αυτός αληθινά, κ’ ή Μάρθα έκύβενγέ τον 
έκ τήν χαράν έστένε τον, κ’ εκατεχόρτενέν τον.
Λίτραν βοτάνιν ακριβόν είχες άγορασμένον,

120 νά πάς ν’ άλείψης τον Ίησοϋν, πριν τον εϋρής θαμένον.
Τό σπίτιν έκ τήν μυρωδιάν τήν τόσην ένεπλήσθη, 
καί από τουτόνων ή καρδιά τοΰ προδότου έσχίσθη ||
Έστράφην άγρια κ’ εΐδέ σε Ιούδας Ίοκαριώτης, 78Γ
δ διά τα δώρα τάφερες, δ άνομος προδότης.

125 Είπε, «κρίμα ατό βότανον τό τίμιον έτοϋτον,
νά μήν τό δώσουν ατά πτωχά, μέγαν κακόν όπου τον».
Διότι ήθελεν δ άνομος τό δέκατον νά κλέψη, 
καί δ διδάσκαλος γλυκύτατα είχες έξεψιατεύσει.
«’Έχετε, είπεν, τά πτωχά πολλά καί πλησεμένα,

"Ανέκδοτα ποιήματα τοΰ Άνδρέου Σκλεγνίου 13

95 ενέλαβε· περιοήν ]| 102 εξεφεΐκεν || 101 επίλοιπες | 110 άκούοεν || 120 άλήψεις
121 οπή την.
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130 άμέ οϋκ έστι δυνατόν νάχετε πάντα εμένα.
Έτούι ή γυνή έπρωτέρεψεν, κ' ήλ&εν εμέ ν’ άλείψη, 
κρατώντα πώς <5 δάσκαλος, ενώ τής ίλέλω λειψή.
Τδπραξεν' θέλει έξακονστεΐν είς δλην την οικουμένη, 
καί θέλει μνημονεύεσθεν πάντοτ’ επαινεμένη».

135 "Ολα τά έπαρατήθηκες, θρηνάμενη \ να στέκης, j8v
αίματωμένη στον σταυρόν ΐ'ά τόννε περιπλέκης.
Σπουδακτικήν βαθέαν αυγήν, έσωσες μέ τά δώρα, 
κ’ ηύρες τον τάφον εύκαιρον κ’ έστράγης εις την χώρα. 
Κλαίγοντα ένεκάτωσε; ναϋρης τους αποστόλους'

140 έπήραν είπες τον Ίησοϋν κ’ έσύναξές τους όλους.
Πλέον υπέρ άλλους έτρεχεν δ Πέτρος και Ιωάννης, 
τον Πέτρον έπρωτέρεψεν αυτός πριν ξαναφάνης.
Στον άγιον τάφον ήλάασιν τρεχούμενοι, και έμπήκεν 
δ νεώτερος πρωτύτερα' τον Πέτρον έξω άγήκεν.

145 "Ολοι έπηγαιναν και ήρχοντα[ν], κάπου κ’ έπαιρναν βήμα, 
και μετά βίας δεν έβγαινες έκ τοΰ Χρίστου το μνήμα. 
Άνααταιμένον τον Ίησοϋν έξώθηκες ή πρώτη 
νά τον Ιδής, διότι ήδειξες σπλάγχνα || είς την ϋεύτη. 79Γ
Δύο αγγέλους έκλαμπρους έσκιάστηκες καθάρια,

150 έναν είς τά προσκέφαλα, τον'άλλον είς τά ποδάρια.
Γυναίκα, σούπαν διατί έκλεγες, και διατ'ι αναστενάζεις, 
ήξευρ’ άνέστην δ Χριστός, αυτός τον ανακράζεις.
Στην Γαλιλαίον καρτερεί Μαρίαις και ’Αποστόλους, 
όσοι καί άν τ’ άκλουϋήξασιν, γυναίκες καί άνδρες όλους.

155 Θωρώντά σε δ διδάσκαλος μέ βλέμμαν το πώς στέκεις, 
τόν άγιον τάφον κλαίγοντα καί γλυκοπε ριπλέκει 
Ώς κηπουρός σου ήφανίοτην, κ’ έρώτησεν^τί κλ.αίγεις' 
έπήραν τόν ανθέντην μου μέ κλάμμαν τοΰ το λέγεις.
’Άν τόν έπήρες, δός μοΰ τον, είπε μου αν τόν κατέχης'

160 νά τόν έπάρω j| δείξε μου, θεμένον ποϋ τόν έχεις. 79°
Τό νά\τοϋ κράξη τ’ όνομαν, ευφράνθην ή:ψυχ_ή σου' 
μιλώντα τόν έγνώρισες τότες τόν Ίησοϋν σου.
Μαρία σονπεν κ’ έπεσες νά τόννε προσκύνησης, 
κ’ έκεΐνος άποκρίθηκεν, «δεν νά μου έγγίσης.

165 Διότι σκοπας καί τον πατρός, ώς τέκνον δεν του ισάζω,

133 έξακουοτήν οικουμένην || 139 κλέγοντα || 145 έπήγεναν επέρναν || 14G εβγενες 
147 εξόϋτκες || 148 ϋεότην || 155 βλέμαν || 156 κλέγοντα || 157 κλέγεις || 158 άφ&έντυ 
κλάμαν. ,
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Ανέκδοτα ποιήματα τοϋ Άνδρέου Σκλεγγίου 15

εις την έλεότην μετ’ αυτόν ακόμη δεν ταιριάζω.
"Ανϋρωπον μόνον με σκοπας, και φαίνομαι σάν πρώτας 
κ’ ούδεν νοείς την οάρκα μου, εχιόν έναι τής έλεότης.
Πιστεύεις νάμαι μετά σε θνητός ώς άν άλλότες'

170 κράτει με τώρα αθάνατον, και δχι θνητόν σάν τότες».
"Αμα τά στέκοντα στην γην δεν ή&ελε ν’ άφήαη,
τις ναύρε&ή εις τον ουρανόν [| άνθρωπος να του έγγιστη. 8or
Αιότ’ εΐχεν άψηλάφηστον κορμιν δεδοξασμένον,
τρίτον ημέραν έκ νεκρών τότες άνασταιμένον.

175 ’Άμετρα θάλασσας και γης είχες περάσην μιλιά,
διδάσκοντας την πίστιν μας, ώς μέσα στην Μαραίλια.
Μέ την φρικτήν διδασκαλιάν έστρεψες εις την πίστιν, 
ατά ξακουστά ϋαυμάσ/ιατα δ κόσμος έαυγχίοτην.
Στα δίδαξεν δ βασιλεύς κ’ ή δέσποινα έπίστευσαν,

180 κα'ι τέκνον μέ την χάριν σου ανέλπιδα έ9·ρέψαν.
’Από τής άναλήψεως δλα τά έπαρνήϋης, 
νά τζιγαρίζης τό κορμιν άτής σου το έβουλή&ης.
’Εγκράτειαν εξακουστήν στον εμαυτόν έποΐκες, 
μέσα εις έρημον βα&έαν | την κατοικίαν εΰρήκες. 8ον

185 Μέ δίχως γλ,όην καί δροσόν, ανυδρον εύρες τόπον, 
τριάντα χρόνους έκαμες άγνωρη των ανθρώπων.
‘Οσάλαβες ύλελήματα, κ’ δσαις καλαις καρδίαις, 
έπλήρωαεν τοϋ λυτρωτή σάρκα σου ταίς έλυσίαις.
Οι άγγελοι καέλημερνόν σέ σέναν εοιμώναν,

190 επτά φοραΐς τον ουρανόν τό ύψος έαηκώναν,
”Ακόυες ύμνους, ψαλμωδιαΐς καί γλυκόμελφδίαις, 
καί των πιστών ταις προσευχαΐς, ιερέων άκολου&ίαις.
Ό κύριος έβουλή&ηκεν τους κόπους σου νά παύση, 
τό κοπιασμένον σου κορμιν τινάς στην γήν να ϋάψη.

195 Τό πνεύμα εις τον ουρανόν νά πα μέ τά ψυχάρια,
ν’ άγάλ/,εται τον κύριον βλέποντας αυτόν κα&άρια. |Ι
Κάτη δεσπότου ασκητή ένέβλεψεν τά μάτια, 8xr
καί οτράφην εις τον ουρανόν, κ’ είδεν τό φως κ έκράτει.
Την κατοικίαν σου ολόγυρα, κ’ είχε νά σ’ έξορκίση,

200 αν είσαι πνεύμα ή άνθρωπος άπίς σ’ έπερωτήση.
Έπηλογήέλης κ’ εϊπές του αν καλοε&νμαται

166 τεριάζω || 167 πρώτος || 169 νάμε' άλώτες || 172 ναβρε&ή || 173 κορμιν || 178 
εσυχίστην || 182 τζηγαρίζεις· κορμην’ άτΐς || 185 δϊχος' ανειδρον || 190 εοικόναν |) 
194 κορμην || 196 άγάλεται || 201 έπηλογίϋ·ης,
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κάποτες μίαν άμαρτωλήν άνεν καί άναστοράται.
Πόάεν τό γράψει το χαρτίν, τότε απηλογή&η, 
καί ώς ήτον άδολη σε τό κατεξηγή&η.

205 Έαν άπεκρίϋης καί εϊπές του, το πώς έτνσ’ εκείνη, 
κ’ εύρες από τον κύριον μισ&όν καί ελεημοσύνην,
Αέγοντα κ’ έβουλήάηκεν κοντά του νά oh κράζη,
καί έζήτησες την κοινωνίαν, ώς των Χριστιανών την τάζιν.
’Έλαβες την εζαγοριάν, κ’ ή ευχαριστία μετά σου,

210 καί εγιάγυρες τό πνεΰμά σου \ καί την έπιάυμιάν σου. 8ιν 
Έγίνουν των άμαρτωλών τό εξόπλιν καί κα&ύπρις, 
διότι εις ταΐς άμαρτίαις σου ονδε ποσώς έκρύπτης.
Άγάλλεσαι τώρα τον Χριστού γλ,υκντητα γεμάτη, 
ώς άάιβόλι Χριστιανών, Μαρία μεγαλοτάτη,

215 Μεσίτρια εγένου τό λοιπόν, κερά διά πάσα Ενα,
καί παρακάλ.ει τον Χριστόν διά όλους καί δι’ εμένα.
Νά σ’ έχουν Αάρρος δίκαιοι, εις την άνωΊλεν πόλιν, 
έλ,πίδαν οι αμαρτωλοί, γυναίκες καί άνδρες όλοι.
Χαριτωμένη, τό λοιπόν, δέχου ταΐς προσευχαΐς μας,

220 μεσίτενγε τον κύριον, μη Ιδη ταΐς άμαρτιαΐς μας.
"Ως ελϋνυν στο στοχάδιν σου, βλαβόντες τον ναόν σου, 
τό oh ζητήσουν νά ’ξωϋοϋν μετά τον αγιασμόν σου. ||
"Ως τις τιμά καί σέβεται καί σένα ν’ άνακράζη, 82Γ
δ αντιστάτης φανερά, μη δε κονρφά πατά'ξη.

225 Τινάς νά μην άπελπιστη αμαρτωλός μεγάλος, 
έσέναν όταν μιμηϋή, εύ&υς νά γίνη άλλος.
Καί με ταΐς δεήσαις σου, έσε ναναι σνμπαϋημένος, 
από κακόν εις άγαϋόν, μετά σοϋ γιαγερμένος.
Τον δουλών σου τον περ Άνδρά, κερά μεγαλοτάτη,

230 σκέπε καί περιφύλαττε, στην χάριν σου τον κράτει.

Εις 'αυςγ' εν μηνί Μ at το ιδ' ετελειώϋη. ’Αμήν:- ||

16

203 επηλογίϋη ]| 207 εβονλή&ικεν || 213 || 214; άϋυβόλ.η || 217 ΰάρος || 22^
ξο&οϋν|| 227 δεήαες [| 230 1493 in mavg.
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’Ανέκδοτα ποιήματα τού Άνδρέου Σκλεγγίου 17

Β'

Α έ η σ ι ς εϊς τ ή ν αγίαν κοινωνίαν τ ο ϋ μακαρίου 
κ ν ρ ο ν Θωμά ντε Άκίνου και διδάσκαλον της 
εκκλησίας μεταγλωττισμένη παρά του κ ν ρ ο ν 

II ε ρ Άνδρέου τ ον Σ κ λ έ τ ζ α.

Στροφή α' Σε την αλήθειαν προσκυνώ, μ’ εύλ-ίβειαν θεμένην,

Στρ. f/ 5

Στ;. /
10

Στρ. δ'

1δ

Στο. ε'

20

Στρ. ς

25

2τρ. ξ'

30

εις αληθινόν και τυπικόν άρτον ώδε κρυμμένην. 
Κλητός σοι υποτάσσομαι εξ δλης τής καρδίας, 
σμικραίνομαι τηρώντά σε, Θεέ τής εύσπλαγχνίας.
ΑΙ τέσσαρες αισθήσεις μου ου: έκαταλιμβάνουν, 
κ’ ή ακοή κ’ ή πίστις μου μόναι σε παραφθάνουν. 
Στέργω τ’ ορίζεις, υιέ Θεόν, σέβω και προσκυνώ το, 
λόγον άληθινώτερον, άλλον ου κεκρατώ τον. 
Κρεμάμενυς εν τώ στανρω έκρύπτετο [ή] θεότης, 
και νυν εις άρτον κρύπτεται θεότης | καί άνθρωπότης 
Και εις τά δυο δέ <5μου την κεφαλήν μου κλίνω, 
σώμα λαμβάνω μυστικόν, τίμιον αίμα πίνω.
Καί μετά του ληστοΰ ζητώ πολλά μετανβι]ομένος, 
εις τδ δεξιόν σου τδ πλευράν νάμαι θεραπευμένος.
'Ώσπερ Θωμάς, ώδε πληγάς ονκ έζητώ τα βλέπω, 
δμως .Θεόν ομολογώ, διάνοιαν μου τρέπο).
Μνήμην θανάτου του Χρίστον διψών άναθιβάλλω, 
κ’ εσύ, ό άρτος τής ζωής, τρέφεις μικρόν μεγάλου. 
Του νοϋ μου εύεργέτησον να σε γλυκοφημίζη, 
φαγεΐν τε άλλον παρ’ ου ου τά μέλλει τά στηρίζη. 
Πλήν δέ, Θεέ μου, δέομαι ποίησε νά πιστεύω, 
καί την οδόν σου έλπίζοντα, πάντοτε νά δδεύτυ. ||
*Ω πελεκάνε ’Ιησού, δεύτε με δίχως στέμμα, 
κάθαρον την αμαρτωλήν με τίμιύν σου al.ua.
Είς δε μικρός σου σταλαγμός δύναται καθαρίαειν, 
τού κόσμου αμαρτήματα τελείως άφανίαη.
Ίησοϋν βλέπω κρυπτόν, είς άλλην μορφήν θεμένον, 
πότε νάρθή τόπεθυμώ, σεμέν τον διψααμένον.
Νά δώ κ’ εγώ τό πρόσωπον, τό βλέπουν οι άγγέλσι, 
πάντα νά θεραπεύονται τά ταπεινά μου μέλη.

8 7r

8yv

Τίτλ. μεταγλωττισμένου || 2 κρυμένην \\ ί σμικρέιομαι ινοώντα |j δ εκαταλυμβάνον 
|| 6 παραφϋήνου || 14 δεξιών νάμε || 23 αιέμα.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 2
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18 John P. Cavarnos

Γ'

Αίνοι προς την ζωοδόχον πηγήν gjt 
πεπονημένοι παρά τον Περ Άνδρέου 

Σ κ λ έ τ ζ a

'Ο κύριος πάντως μετά αοϋ, χαιρε χαριτωμένη, 
πριν των αιώνων τοΰ Χρίστον μήτηρ προωριομένη.
Χρυσή τής αρετής πηγή, έςακονστή παρϋένε,
Μαρία, θάρρος δλονών, καρπέ χαριτωμένε.

5 ’Αγγέλων και των ουρανών δέσποινα και κυρία,
οωτμδς πενήτων, των πάντων κνβέρνησις στην χρείαν.
Δούλη και μήτηρ τοΰ Χρίστου, χαρά των λυπουμένοτν, 
τδ άπαγκούμπιον των πιοτών, ελπίς απελπισμένων. ||
Των νεκρωμένων ή ζωή, ενρεσις ίατρείας, 97ν

10 φλέγα [τής] ιρυχοπόνεσης, μορφή τής εύγενείας.
Θεμέλιον, ενρεσις, αρχή, βά&ος ταπεινοσύνης, 
πάσης μακαριότης καί ταπεινοφροσύνης. 

νΣκεύος τιμής κ’ ευπρέπειας, χάριτος ουρανίας, 
τοΰ ποιητοϋ τ δ ιερόν, ενρεσις σωτηοίας.

15 Των λυπονμίνων λύπησις, εγερσις τών πεσμένων, 
ζωής ή άνακαίνησις, στάσις των χαλασμένων.
’Κζ δλ’χις ώρτιοτάτη σύ, τοΰ 'Ιεσσαί βλαστάρι, 
με τον άνϋδν με τδν καρπόν, είδους ή πλοΰσα χάρι.
Θαλάσσης άστρον ει αγνή γεννήτρια σοφίας,

20 εύγενείας φρικτδς ά' ϋδς καί τής φιλ,ανΟρωπίας. ||
Λίωζις τής δλ.ης αμαρτίας, καί (ίλίψις μου τδ βάρος, g8r 
διότι εις σέ μοναχικήν πτρ&ένε έχω ϋάρρος.
Πάσα πληγή τής αμαρτίας, αρχή τής σωτηρίας, 
έλιιον άγαλλιχσεω; άλειψον ή ευσπλαχνίας.

2δ Με χειρα ιρυχοπόνεσης σηκωτέ τους πεσμένους,
τής αμαρτίας κοιμώμενους στον λάκκον καί πταισμένους.
Εις την δδδν τής άληϋείας κυβέρνα, πάγαινέ τους, 
κ' εις τδν λαμπρότατον ναόν τοΰ τέκνου σου έμπασέ τους.
Καί τδ λ.οιπδν μ’ ευσέβειαν καί σπλάγχνον τον Θεόν μου 

30 ευχαριστώ δτι έπλ.ασεν εσέ τδ βότανόν μου.
Καί τήν πανάγαύλον εσεν Μαρίαν προσκυνονμεν,

Τίτλ. πεπονοιμένοι |j 4 δάρος όλλονών || 6 άοσμος || 9 νεκρομένων' εϋρισις || 10 ψν- 
χοπόνεαις |) 20 ευγενίας || 25 ψυχοπόνεσις αύκοσε || 27 πάγενέ,
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Ανέκδοτα ποιήματα τοΰ Άνδρέου Σκλεγγίοο 19

ήν έχεις έξι || τητα πάντες δοξολογούμεν. g8v
Τών ουρανών οε κράζομεν κ’ εϊοαι υψηλότερα, 
των σεραφείμ άσύγκριτόν οε και τιμιωτέρα.

35 Πάντες είς σε εκδέχουνται κ’ έχουσι οδηγήτριαν,
εμπρός εις τον μονογενή σ’ ελπίζουν και μεσίτριαν.
Δός μου λοιπόν, ή κιβωτός βλέπεις πώς κινδυνεύει, 
αμαρτιών είς κύματα πλέγοντά σε γυρεύει.
Άπανωθίων των ουρανών δέσποιν’ άνεβασμένη,

40 όπισϋεν τοΰ μονογενούς με σάρκα καθημένη.
'Ως κέδρος και κυπάρισσος ύψώθης εις τό όρος, 
βλέποντά σε ξενίζεται των αρχαγγέλων χώρος.
Αέγοντες ποια εκ την έρημον ετούτην ανεβαίνει, 
ώσπερ καπνός τού λιβανιού αρωμα || χρισμένη. 99Γ

45 Μΰρα βαστά και βάλσαμα χαριτοκυματίζει,
όπου σταθή άρωμά των κα'ι μυρωδιά μυρίζει.
Και πλεονάζει ή χάρις σου ταις χάραις τών .Αγγέλων, 
διά τούτο σέ παρακαλώ και προσκυνώ και θέλω.
Να δέχεσαι τά στέλλομεν δεήσεις με τό κλάϊμα,

50 διά ί α δροσίζη μία σταγών τής χάρης σου τό κάϊμα.
Διότι την δόξαν άγάλλεσαι πάντα θεραπευμένη, 
πάσα πνοή στην χάριν σου έλπίζοντα νά μένη.
Έσ'εν τής γής καί τ’ ουρανών δέσποινα δμολογούσι, 
όλα σού ύπερτάσσονται πάντα δοξολογούσι.

55 Νύκταν ημέραν τό πρωΐ κυριεύεις καί τό βράδυν,
τον κόσμον γήν καί || ουρανόν καί φθάνεις έως αδην. 99ν 
Πχ ΐ'Γίί νεκροί καί ζωντανοί Μαρία Ανακράζουν, 
τρομάσσουσιν οι δαίμονες, δίκαιοι αγαλλιάζουν 
'Ελεημοσύνης δέσποινα, αγαθοσύνης φύσις,

60 ξεμίστευγε τους δούλους σου, μην τούς καταποντήσης.
Δράκος κρυφός ό δαίμονας, λέων ό αντιστάτης, 
όταν γυρεύη μη εύρεΐν ν' άρπάξη ώς πείρά της.
Καθημερνόν παράδιδε, Μαρία ένδοξοτάτη, 
τούς ευλαβείς στο τέκνον σου ώ μακαριωτάτη.

65 Καί μένα κλίμαξ τ’ ουρανού, θύρα τού παραδείσου, 
ακούε τον ανάξιον, τον πάντα δουλευτήν σου. 33

33 κεϊααι || 31 σεραγιμ ]| 35 κιίγουααι || 37 λ.νπόν || 39 Άπανοθίων || 41 κιπάρισ- 
OOS II 45 τιοΐα || 43 Μΰρα γαριτωκυματίζει [| 46 αρωμάτων' μνροδία\\Α9 δέχεπε || 
50 χάρις || 51 άγάλλεαε || 53 οανόν || 54 δλ.λα || 55 βράδυ \\ 60 καταποντήσις || 65 
κλήμαξ,
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20 John P. Cavarnos

Την χάριν σον πανάχραντε με δοκιμήν την οΐδα,
διαύτοτς δ | πίσω τοΰ Χρίστου άλλην ουκ έχω ελπίδα. ioor
Σκέπαζε πάντα, φύλαττε, στην χάριν αοΰ με κράτει,

70 καί τον ορισμού σου δείχνε μου άε'ι το μονοπάτι.
Άνδρέου Σκλεγγίου μνήσβητι, άχραντε, πρεσβυτέρου, 
αξία μητερ τοΰ Χρίστον, κυρίου ήμετέρου. Τέλος.

Παντάνασσα, πανύμνητε παρθένε, Θεοτόκε, 
ϋνμιατήριον χρυσοϋν, μάννα και &εϊε πόκε.
Την εχονσαν τον έπαινον των λωγων σον των έλείών, 
καέλάρισαι καί λΰτρωσαι εκ των αυτής κρύφιων. 
Μανονσως εν’ όπούγραηιε, καί κερά Λένην δπόχει, 
της βασιλείας τοΰ Χρίστον κάμε την νά μετέχη.

70 δίχιε' ι ονο:ι 'ι:ει.

JOHN Ρ. CAVARNOS 
Institute for Classical Studies 

Harvard University
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ TOY IQoy ΑΙΩΝΟΣ

Α'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

’Ολίγα γνωρίζομεν μέχρι τοϋδε περί των σχολείων της Κρήτης 
καί ε’ιδικώτερον τής Ρεθυμνης κατά το δεύτερον τέταρτον τοΰ 19ου 
αίώνος. Διά την περίοδον μάλιστα από τοΰ 1830-1842 αί ιπάρχουσαι 
ειδήσεις είναι έλλιπέσταται ι.

Ή μετά χεΐρας πραγματεία σκοπόν έχει νά συντελέση είς πλήρυ- 
σιν τοΰ κενοΰ. Ώς κυρία πηγή της έχρησίμευσαν επτά χορτάτοι κώ
δικες σχετικοί προς τά Ρεθυμνιακά σχολεία τών ετών 1834-1851, φυ
λασσόμενοι έν τφ άρχείφ τοΰ Έκκλησιαστικοΰ συμβουλίου Ρεθυμνης. 
Κατωτέρω παρέχεται περιγραφή των καί παρατίθενται προϊόντος τοΰ 
λόγου χαρακτηριστικά έξ αυτών αποσπάσματα* 2. Έν τή διαπραγμα- 
τευσει τοΰ θέματος εκτός τών χειρογράφων ικανά παρελήφθησαν εκ 
των κάτωθι μελετών :

1) Έ μ μ, Β υ β ι λ ά κ η, Έκθεσις τής επί τών Σχολείων τής 
Κρήτης Επιτροπής τοΰ 1844, έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου 
«Ραδαμάνθυος» 1879. (Τό πόνημα τοΰ λοιποΰ θά δηλώται συντομο- 
γραφικώς διά τοΰ: ’Έκθεσις)

2) Μιχαήλ Πρεβελάκη, Περί ίδρΰσεως, λειτουργίας καί 
διοικήσεως τών κοινών τής πόλεως Ρεθτίμνης Καταστημάτων κατά την 
από τοΰ 1843-1892 πεντηκονταετίαν3 (διάλεξις), έφημ. «Κρητική Έπι-

ή Πληροφορίας τινάς παρέχουσι τό Ήμερολόγιον Ιίων. Κοζύρη, «Κρη
τικά Χρονικά», Α'(1947), σσ. 345, 361, 364, 592, τά’Ανέκδοτα Εκκλησιαστικά 
έγγραφα, «Κρ. Χρον.», Β' (1918), σσ. 300-302 καί 313-314, ή Συνοπτική βιο
γραφία τοΰ Γεωργίου Χατζή Ίωάννου Ψαρουδάκη (βλέπε κατωτέρω ύποσ. 44) 
καί ή διάλεξις τοΰ Έ μ μ. Γ ε ν ε ρ ά λ ι, περί ής θά γίνη έν συνεχείφ λόγος.

2) Ή δημοσίευσις πάντων τών κωδίκων, ώς έχουσι, δέν είναι ένδεδειγμένη 
διά τε τό πλήθος καί τήν έκτασιν, αλλά καί τό άσήμαντον έν πολλοΐς περιε- 
χόμενον αυτών.

3) Ό Πρεβελάκις στηρίζεται είς δύο κώδικας, οϊτινες περιέχουσι «πρακτι
κά καί δοοοληψίας εν γίνει τών Έφορων και τών Επιτρόπων, οί όποιοι υπό 
την Προεδρείαν και την Έποπτείαν τον Άρχιερέως διαρκούν και διεχειρίζοντο τά 
κοινά τη; πόλεως Καταντήματα, Ναόν, Σχολεία και Νοοοκομεΐον από τον 1&6ί- 
1673».
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22 N. B. Δρανδάκη

θεώρησις» Ρεθύμνης 1935, άρ. φ. 1606 κ.έξ. ( = Πρεβελάκις).
Τέλος ώς βοηθήματα συχνότερον έχρησιμοποιήθησαν τά επόμενα:
1) Έ μ μ. Γενεράλι, ‘Η Παιδεία εν τφ τμήματι Ρεθύμνης 

έπ'ι Τουρκοκρατίας (διάλεξις), έφημ. «Βήμα» Ρεθύμνης, αρ. φ. 287- 
294 τοϋ 1931 (==Γενεράλις).

2) Τρΰφωνος Εϋαγγελίδου4, Ή Παιδεία έπ'ι Τουρ
κοκρατίας, εν Άθήναις 1896, τόμοι 2 ( = Ε ΰ α γ. Παι δ.).

I. ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Έκαστον των κωδίκων καί δυο άλλα χειρόγραφα χαρακτηρίζω δι’ 
ενός των γραμμάτων τοϋ αλφαβήτου καί κατ’ αυτήν την διάκρισιν θά 
γίνωνΐαι εις τό εξής τοϋ λόγου αί παραπομπαί.

1) Κ ώ δ ι ξ Α.
Έξ 80 φύλλων έχόντων ύδατίνας γραμμάς καί σήμα κύκλον έγκλεί- 

οντα σύμπλεγμα γραμμάτων, διαστάσεων 0,316X0,198. Εις την κο
ρυφήν τής πρώτης σελίδος τοϋ εξ εΰτελοϋς φαιοϋ χάρτου εξώφυλλου 
είχε γραφή διά μελάνης εις τέσσαρας σειράς ό ήμιεσβεσμένος σήμερον 
τίτλος του :

«...................................................
............................ τοϋ σχολείου

ό ε(ηίτ)ροπος Γ: παβλιονδάχης»

Ό κώδιξ, ώς καί πάντες οι λοιποί, διατηρείται έν καλή καταστά- 
σει' ή σελίδωσίς του παρουσιάζει ανωμαλίας καί δι’ αυτό προέβην εις 
νέαν κατά φύλλα, τών σελίδων δηλουμένων διά των γραμμάτων α καί 
β. Τό χειρόγραφον αποτελεί βιβλίον εσόδων καί εξόδων τών σχολείων 
τής πόλεως Ρεθύμνης από τοϋ 1834 μέχρι καί τοϋ 1840. Εις τάς σελ. 
49β-52α έχουσι καταχωρισθή μετά σημειώσεων επεξηγηματικών τρεις 
αποδείξεις παραλαβής καί άποδόσεως τών χρεωγράφων τής Έκκλη- 
σίας καί τών σχολείων Ρεθύμνης καί τών πολυτίμων σκευών καί αμ
φίων τοϋ έν τή πόλει Ναοϋ τών Είσοδίων5, τά οποία, παραλαβόντες 
μεθ’ εαυτών διά νά τά διαφυλάξωσι Ρεθόμνιοι άναχωροΰντες έ'νεκα 
τής έξεγέρσεως τοϋ 1841 διά τάς νήσους τοϋ Αιγαίου, άπέδοσαν βρα- 
δυτερον, άνακάμψαντες εις την πατρίδα.

Αί έν τφ βιβλίφ καταχωρίσεις, δεν είναι πασαι ευανάγνωστοι, 
οΰδ’ είναι γεγραμμέναι δλαι διά τής αυτής χειρός, άλλ’ υπό πολλών,

4) Ό αυτός έγραψε καί ιδίαν μελέτην, έχουσαν τόν τίτλον «Σχολεία Κρή
της»: έν «Μύσωνι» Α' (1932), σ. 45 κ.έξ.

δ) Βλ. ’Αποδεικτικά παρακαταθήκης Ιερών σκευών καί αμφίων τοΰ 1841, 
«Κρητ. Χρον.», Β' (1948), σ. 203.
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εν οις τοΰ ’Αντωνίου Ά. Μαρουλιανοΰ (κυρίως από τών σ. 18β- 49β) 
και πιθανώτατα τοΰ επισκόπου Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου Καλλινίκου.

2) Κ ώ δ ι ξ Β.
Έξ 22 φύλλων, διαστ. 0,363 X 0,227. Έπ'ι τής πρώτης σελ. τοΰ 

φαιοΰ εξώφυλλου έ'χει έπικολληθή τεμάχιον χάρτου λευκοΰ, έφ’ ου 
άναγινώσκομεν:

1837
Βιβλίον Καταγραφής ’Ονομάτων 

Μαθητών τών Σχολείων ρεθύμνης 
Σεπτεμβρίου α' «__5

Έν τφ καταστίχφ σημειοΰται παρά το δνομα έκαστου μα&ητοΰ εν 
ειδική στήλη κατά τριμηνίας άρχικώς καί κατά μήνας έπειτα, ή κατα
βολή τών διδάκτρων. Καταλέχονται οί μα&ηταί τών σχολ. ετών 1837- 
38, 1838-39, 1839-40 κεχωρισμένως κατά σχολεία, ’Αλληλοδιδακτι
κόν και Ελληνικόν, καί οί μαΟηταί τοΰ ’Αλληλοδιδακτικού', ονομα
ζόμενου ήδη καί Δημοτικού, κατά τό έτος 1842-43· Ή σελίδωσις γί
νεται ούτως ώστε υπολογίζονται ως μία αί δυο έφαπτόμεναι σελίδες 
δύο παρακειμένων φύλλων. Αί 12 πρώται σελίδες εγράφησαν υπό τοΰ 
Ά. Ά. Μαρουλιανοΰ. Ή γραφή των είναι ή αυτή προς τήν εν τφ 
κώδ. Α. γραφήν τοΰ ίδιου.

3) Κ ώ δ ι ξ Γ.
Έξ 24 φύλλων, διαστ. 0,354X0,232. Φέρει έξώφυλλον οιον ό Β, 

έφ’ ου έχει γραφή 6 τίτλος:
1837

Ταμεϊον Μετρητών τών 
Σχολείων ρεθυμνης 

Σεπτεμβρίου α.

Βιβλίον Ταμείου από 1-9-1837 μέχρι τέλους Αύγουστου 1840 καί 
από 1-5-1842 μέχρι 8-9-1844. Αί πρώται 16 σελίδες έγράφτ,σχν ωσ
αύτως υπό τοΰ ’Αντωνίου Ά. Μαρουλιανοΰ.

4) Χειρόγραφον Δ.
Δίπτυχον φύλλον χάρτου, διαστ. 0,300 X 0,210, γεγραμμένον καί 

αυτό υπό Άντων. Ά. Μαρουλιανοΰ, περιέχον τον κατά μήνας ισολο
γισμόν τών σχολείων από 1ης Σεπτεμβρίου 1840—23ης Μαρτί υ 
1841 και ύπογεγραμμένον υπό τοΰ επισκόπου Καλλινίκου, τοΰ επι
τρόπου Νικ. Δανδόλου καί τοΰ Μαρουλιανοΰ ώς «σνμβοηθοϋ καί 
γραμματέως».
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5) Κώδιξ E.
Έκ 38 φύλλων, διαστ. 0,299X0,207. ’Έχει προσερραμμένον έξώ- 

φυλλον εκ φαιοΰ χάρτου. Έσελιδώθη υπ’ έμοϋ. Έν μεσφ τής τρίτης 
σελίδος αναγράφεται:

«’Έτος 1844
Όκτωμβρίου 12. Πρόχειρον τής Σχολής 

’Αναγνώστης Κοννουπας»

Τό κατάστιχον μέχρι τής σ. 36 περιλαμβάνει πρόχειρον βιβλίον 
Ταμείου από 12ης ’Οκτωβρίου 1844—27ης Μαΐου 1848. Αί σελίδες 
37-57 είναι άγραφοι, έκεΐδεν δέ μέχρι τής σελ. 68 περιέχουσι «βι- 
βλίον καταγραφής», δηλ. αναγραφήν καταβολής διδάκτρων κατά μήνα 
και κατά μαθητήν, όνομαστικώς σημειούμενον, πιθανώς τοϋ έτους 
1845-1846 και κεχωρισμένως κατά μαθήτριαν τοϋ ίδιου έτους. Άπό 
τής σελ. 70 συνεχίζονται αί πρόχειροι ταμιακοί σημειώσεις.

6) Κώδιξ ς.
Άκριβέστερον αποτελεί σπάραγμα κώδικος εκ 18 φύλλων, διαστ. 

0,297X0,200. Πιθανώτατα άπεσπάσδη έκ τοϋ κώδ. Ε, εις δν έπιγε- 
νομένως είχε προσραφή. Περιλαμβάνει «βιβλίον καταγραφής» μαθη
τριών, ιδιαιτέρως δέ μαθητών τοϋ ’Αλληλοδιδακτικού καί τοϋ Ελλη
νικού σχολείου κατά τό έτος 1846-47. ’Ίσως έγςάφη υπό τοϋ Στ. 
Βαροΰχα. Άπό τής σελ. 22 κ.έξ. τά φύλλα είναι άγραφα.

7) Κ ώ δ ι ξ Ζ.
’Εκ 16 φύλλων, γεγραμμένων μέχρι τής σελ. 12, διαστ. 0,365 X 

0,227. Βιβλίον Ταμείου τών σχολείων άπό ’Ιουλίου 1848-30-Δεκεμ- 
βρίου 1849.

8) Κώδιξ Η.
Έκ 45 φύλλων, διαστ. 0,366X0,227. Άπό τής σελ. 49 κ.έξ. τά 

φύλλα είναι άγραφα. Βιβλίον Ταμείου άρχόμενον άπό τοϋ Ιανουά
ριου 1850 καί λήγον τον Δεκέμβριον τοϋ 1851.

9) Χειρόγραφον Θ.
Δίπτυχον φύλλον χάρτου, διαστ. 0,358X0,222, περιέχον τά αυτά 

σχεδόν προς τά γεγραμμένα έν Η άπό σελ. 46 κ.έξ.

II. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ ΠΡΟ ΤΟΥ 1834

'Ο Τρύφων Εΰαγγελίδης γράφων περί τής έν Κρήτη παιδείας πα
ρατηρεί δτι οί Τούρκοι ύπέβλεπον τά σχολεία μέχρι τών μέσων τοϋ 
τοϋ 18ου α’ιώνος καί δεν έπέτρεπον την ΐδρυσιν αυτών. «Μόνον αί
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Moral εΐχον κοινά σχολεία και δη ή παρά τό Ρέθυμνον του ’^4ρκα- 
δίου, εν ή και μεγίστη υπήρχε βιβλιοθήκη»0. Ό κατελιθών τφ 1817 
εις την νήσον αυστριακός περιηγητής F. W. Sieber αναφέρει δτι 
υπήρχον έν αυτή τρία εκπαιδευτήρια, ων τό αρχαιότερου ειχεν ίδρυθή 
έν Χανίοις 50 έτη προ τής καθόδου του. «Την πρώτη αφορμή διά 
την ΐδρνσι αυτή εδωκαν οι Γάλλ.οι έμποροι, επειτα Ιδρύθη ενα επίσης 
στην πρωτεύουσα 'Ηράκλειο και τέλος στο Ρέθυμνο»''.

'Ως παλαιότερον διδάσκαλον Ρεδυμνης, από τοϋ 1795-1805 διδά- 
ξαντα, ό Ευαγγελίδης αναγράφει τον Μεγαλοβρυσανόν Γρηγόριον, 
τον όποιον και υπολαμβάνει Ρεθυμνιον * 7 8. Πό&εν αντλεί τάς δυο αυτός

G) Εΰαγ· Παιδ., τόμ. 2ος, σ. 107. Ό Γενεράλις παραθέτει είδησιν περί 
ύπάρξεως τφ 1706 σχολών εις Κρητικός πόλεις. Καί ό ίδιος όμως χαρακτηρί
ζει αυτήν όλως αόριστον.

7) Βλ. Γ. Ζ ο μ π α ν ά κ η, Ό Αυστριακός περιηγητής F. W. Sieber 
στήν Κρήτη, Ε.Ε.Κ.Σ. Β' (1939), σ. 282.

8) Εΰαγ. Παιδ., 2ος, σ. 168. Ό Ευαγγελίδης γράφει περί τοΰ Γρηγορίου, 
δτι έζήτησε νά διορισθή καθηγητής τής Άθωνιάδος ’Ακαδημίας καί παραπέμ
πει εις τόν Γ' τόμον τής «Έκκλησ. ’Αλήθειας», σ. 698. Καί μνημονεύεται μέν 
έκεϊ Γρηγόριος, άλλ’ δ γραφών τό άρθρον Έμμ. Γεδεών επιφέρει «η; <5’ ήν 
ό Γρηγόριος αγνοώ τέλεοη. Άγνωστον λοιπόν πόθεν ήρύσθη τήν είδησιν ό 
Ευαγγελίδης. ’Εν τφ 10φ τόμιρ (1886) τοϋ περιοδ. «Παρνασσός», σ. 285 κ.έξ , 
δημοσιεύονται έπιστολαί τοΰ Γρηγορίου. Έν ούταΐς διαφαίνεται ή ηθική προσω- 
πικότης, ή φιλοπατρία καί τό εύπαίδευτον τοΰ άνδρός. Έν τή βιογραφίμ τοΰ Γε
ωργίου X' Ί. Ψαρουδάκη (σ. 5) λέγεται δτι ό Χατζή ’Ιωάννης Ψαράκι ς 
«συνεννοήθη μετ' άλλων εύκατα ηάτων τοϋ Ή ρακλείου και μετά τοϋ φιλομούτ ον 
τότε Μητροπολίτου Κρήτης Γερασίμου καί κατώοθωσε νά προακληθή εις 'Ηρά
κλειον ό πολυμαθής ιερομόναχος Γρηγόριος Λόγιος, οοτις είχεν έκπαιδευ&ή καί εν 
Ευρώπη καί έκέκτητο πολ.λάς άρετάς». Ό Γρηγόριος Λόγιος είναι πιθανώτατα 
δ Μεγάλοβρυσανός. Δύναται άξίως νά καταλεχθή μεταξύ τών διδασκάλων τοΰ 
Γένους. Ό δημοσιεύων έν «Παρνασσφ» τάς έπιστολάς Άθ. Πετρίδης ταυτίζει 
τόν Γρηγόριον, λαβόντα τοΰτο τό δνομα δταν ήσπάσοτο τό μοναχικόν σχήμα, 
πρός τόν Γεώργιον πρός ον έπιστέλλει δ 'Αγιορείτης Νικόδημος τφ «,αω' 
Μαίου ις' (αυτόθι). “Ωστε Ιερομόναχος θά έγένετο δ Μεγαλοβρυσανός μετά τό 
1800. Ή επιγραφή τής επιστολής είναι «Τφ ελλογιμωτάτομ διδαοκάλφ καί έν 
Χριστφ μοι λίαν άγαπητφ άδελ.φφ κυρίφ Γεωργίφ εϋπροσηγόρως». Υπέρ τήν 
επιστολήν έχει δημοσιευθή ώς τίτλος : «προ; Γεώργιον τόν τών Κυδωνιέων δι
δάσκαλον». Δέν γνωρίζω έάν τοΰτο ύπάρχη έν τφ χειρογράφφ ή είναι προσθή
κη τοΰ Πετρίδου. Άδηλον είναι ωσαύτως έάν Κυδωνιεΐς έννοώνται οΐ κάτοι
κοι τών Κυδωνιών τής Μ. ’Ασίας ή τών Χανιών. Έν «Παρνασσφ» (σ. 23Γ) 
δημοσιεύονται καί άλλαι έπιστολαί, ών δύο άποστέλλονται υπό Γεωργίου, πι
θανώς τοΰ Μεγαλοβρυσανοΰ, πρός Συνέσιον, διδάσκαλον τής Κρήτης. Ή επι
γραφή τής δευτέρας, γεγραμμένης έν μέτριρ έχει ουτφ : «Τώ ίερώ Συνεοίφ καί 
διδασκάλ.φ τής Κρήτης τφ έν Χριστφ μοι φιλ.τάττρ έγχειριοιθείη προσκυνητώς». 
Ό Συνέσιος άποκαλεϊται «διδασκάλων άκρότης». Άλλη επιστολή απευθύνεται
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26 N. B. Δρανδάκη

πληροφορίας δεν γνωρίζω. Δια τούτο και παραθέτω ταΰτας μετά 
πλείστης όσης έπιφυλάξεως.

Άρχομένου τοΰ ΙΘ' αίώνος καί δη από τοΰ 1802-1808 διδάσκα
λος έν Ρεθΰμνη ήτο ό Ζαχαρίας Πρακτικίδης9, ίεροδιάκονος, αποβα-

πρός τόν άγνωστόν μοι αλλαχό0·εν επίσκοπον Λάμπης Ιερεμίαν (σ. 279-280) 
τοΰ οποίου έξαίρεται «to πρφον τον τρόπον, τό ονμπαδ'ες τής ψνχής, το ταπει
νόν, τό ιλαρόν, τό προς πάντας ευένδεκτον». Ή επιστολή λήγει οίίτω: ·ιαψ\ε’,
’Οκτωβρίου στ'. Τής νμετέρας δεοπροβλήτου {λεοφιλίας δούλος ταπεινός, προσ- 
X)ήοω δ' ετι και φίλος Γεώργιος, διδάσκαλος».

Ώς διδάσκαλος συναντάται ιό πρώτον, καθ’α είχε τήν καλωσύνην νά μοί 
υπόδειξη ό κ. Ν. 'Γωμαδάκης, τφ 1768,ότε Πολυχρόνιος ό Θρρίξ μετέβη «εις τό 
Ίάαιον τής Μολδαβίας, δπου εις τα τής πίστεως ημών, εις τά φιλ.όσοφα τοΰ Ά- 
ριαιοτέλονς και εις τήν ιστορίαν ί/κροάαατο τόν Κρητικόν Γεώργιον, ανδρα ειδή
μονα και ίκανώς πεπαιδευμένον» (Γ. Ζ α β ί ρ α ς, Ν. Ε. σ. 509). "Οτι δέ ό 
Μεγαλοβρυσανός έγίνωσκε τήν ’Αριστοτελικήν φιλοσοφίαν φαίνεται καί έ| 
επιστολής του πρός τόν Λάμπης Ιερεμίαν, περί ής κατωτέρω.

Ό Σέργιος Μακραΐος γράφει κατά Φεβρουάριον τοΰ 1779 καί 1785 πρός 
Γεώργιον, διδάσκαλον τής Άδριανουπόλεως (Σ ά Ο α ς, «Μ. Β.», Γ' 541,542). 
"Αγνωστον είναι, ό>ς παρατηρεί καί δ τήν πληροφορίαν ύποδείξας μοι κ. Τω- 
μαδάκης, εάν πρόκειται περί τοΰ Μεγαλοβρυσανοΰ.

Τφ 1805, ώς θά λεχθή καί κατωτέρω, ό κληρικός πλέον Γρηγόριος έδί- 
δασκεν έν Ήρακλείφ καί ήτο επί τινα χρόνον «κλινοπετής», πάσχων έξ «επα
ράτου ποδάγρας»: «Παρνασ.», τόμ. 10ος σ. 288-289). Διδάσκοντα έν Ήρακλείφ 
εδρεν αυτόν καί δ Sieber τφ 1817.

Σημειωτέων ότι ό Εΰγγελίδης γράφει έν «Μύσωνι» Α', σ. 46, ότι κατά 
Sieber «εν Ρεδύμνη τφ 1817 υπήρχε διδάσκαλος Γρηγόριος Μεγαλοβρυσανός». 
Άλλ’ δ Sieber αναφέρει τόν Γρηγόριον, οδ μάλιστα διασφζει καί τό παρω
νύμων Παπασοΰ, ώς διδάσκαλον τοΰ Ηρακλείου καί ούχί Ρεθύμνης (βλ. κοί 
Ζομπανάκην, ένθ’ άν. σ. 283).

Σημειωτέον επίσης ότι έν χειρογράφοις (βλ. Σ. Λ ά μ π ρ ο υ, «Ν. Έ.», 
11 (1914), σσ. 167 καί 16 (1922), σ. 335) σφζεται Γραμματική «Γρηγορίου It. 
δασκάλου Κυδωνιέως». "Ισως ό συγγραφεύς της νά ήτο ό Μεγαλοβρυσανός.

°) Περί αύτοΰ βλ. περιοδ. «Χρι σαλλίς» τόμ. Δ' (1866), σ. 211. Ή αυτό
θι δημοσιευομένη βιογραφία βασίζεται εις «επίσημα έγγραφα διαφνλαττόμενα 
παρά τοΰ έπιζώντος νίοΰ του, τοΰ κ. Έ Πρακτικίδου ». Εύλογον ήτο λοιπόν ν’ 
άποσιωπηθή ό,τι άπετέλει ψόγον διά τόν άνδρα. Χαρακτηριστικόν είναι ότι 
ουδόλως μνημονεύεται ή αποβολή τοΰ μοναχικού σχήματος. Βλ. καί Ν. Τ ω- 
μ α δ ά κ η ν, Ε.Ε.Β.Σ. έτος I (1933), σ. 226. ’Εν τω Ίστορ. Άρχείφ Κρήτης 
υπάρχουσιν 8 έγγραφα τοΰ Πρακτικίδου των ετών 1826-7. Έν αΰτοΐς, φαίνε
ται, άποκαλεϊται διδάκτωρ δικαίου (όρα Ν. Τ ω μ α δ ά κη, Γενική κεφαλαι
ώδης καταγραφή των έν τφ Ί. Άρχ. Κρήτης Αρχείων, 1933, σ. 12). Έν 
«Χρυσαλ», ένθ’ άνωτ., δημοσιεύεται «Ιστορία Συνοπτική τοΰ κατά τήν νήσον 
Κρήτην. ..συμβάντος πολ.έμου υπό των Σφακιωτών.,.κατά τό 1821... συγγραφεΐσα 
υπό τοΰ ταπεινού Ζαχαρίαν, τοΰ εκ Χάνδακας τής Κρήτης». Κατά τήν έπακολευ 
θοΰσαν βιογραφίαν, συντεθείσαν υπό Θ. Ν. Φ(ιλαδελφέως;), ό Πρακτικίδης 
«έγεννήδη τφ 1784 έν Ήρακλείφ τής Κρήτης, δπου και έξεπαιδεύβη· έσχολ,άρχηοε
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λών βραδύτερον τδ σχήμα* 10, άνθρωπος ράθυμος περί τούς ηθικούς 
αγώνας, ως φαίνεται και εκ των εν επιστολή 11 προς αυτόν συστάσεων 
τοΰ μνημονευθέντος Γρηγορίου, 6 όποιος ήδη τω 1805 υπογράφεται 
«Γρηγόριος, δ τής τον Χάνδακος σχολής άναξίως προϊστάμενος»1*.

Κατά τά τελευταία ετη προ τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 οι "Ελ
ληνες Χριστιανοί τής Ρεθύμνης διετήρουν13 αλληλοδιδακτικόν σχο-

δε πρώτον εις την εν Ρέθυμνου της Κρήτης ουαιηθεΐααν ελληνικήν σχολήν από τοϋ 
1802 μέχρι τοϋ 1806, δθεν μετειέΟη είς τήν εν Ήρακλείφ κεντρικήν σχολήν έν
θα έαχολάρχηαε μέχρι τοΰ 1818...» (σ. 211), Τω 1802 λοιπόν ίδρύθη ελληνική 
σχολή είς Ρέθυμνον; Έν «Παρνασσφ», ενΟ·’ άν., δημοσιεύονται δύο έπιστολαί 
τοϋ Πρακτικίδου. Ή μία απευθύνεται πρός τον ιεροκήρυκα Δωρόθεον Πρώιον. 
»Τή σεβαστή μοι Αυτής Σοφολογιότητι τήν μέχρις εδάφους ταπεινήν προακύ- 
νηαιν.,.Αντά δήτοι ταντα κάμο'ι τδ θαρρεΐν δέδωκεν άφανεϊ τε δντι, και εν τι] 
αγωνία (sic) ταύτη τής κατά Κρήτην Ρεθύμνης Σχολής ευρισκομένου, προσκυνήσαι 
αυτήν τφ ρερυπωμένφυ μοι τουτωΐ' πρός δέ και δηλώσαι τήν των ήδη έκδιδομέ- 
νων βίβλων τοΰ οοφωτάτου κυρίου Ευγενίου και τοΰ Μπαλάνου, διά τοϋ ίερολο- 
γιωτάιου κυρ Ρρηγορίου περιλαβήν, άμα δε καί παρακαλέααι θερμώς, εί καί τιν.-ς 
άλλαι εκδοθήσονται παρά των φιλογενών Ζωσιμάδων, νφ’ ών καί ανται έξεδόθη- 
ααν, ϊνα μοι άποστείλη καί εξ αυτών, τφ> ταπεινώ αυτής δούλφ... ό τής ύμετέρα; 
αοφολογιότητος δούλος ταπεινός, Ζαχαρίας, δ τής έν Ρεθύμνη σχολής διδάσκαλος» 
(σ. 281-282).

Μετά τοϋ Πρακτικίδου είχεν αλληλογραφίαν δ (Μεγαλοβρυσανός) Ι’ρηγό- 
ριος («Παρνασσός», έ'νθ’ άν., σσ. 285-286). Έάν δέ αί αυτόθι δημοσιευόμενοι 
καί άλλαι έπιστολαί τοϋ Γρηγορίου, αί άορίστιος απευθυνόμενοι πρός <τήν 
περιπό&ητον λογιότητα», άφορώσιν είς τόν Ζαχαρίαν, δπερ θεωρώ πιθανόν, τότε 
σεισμός συμβάς είς Ρέθυμνον πρό τής δ' ’Ιουλίου 1805 (δ Ν. Σταυρό- 
κ η ς, Στατιστική, σ. 108, αναγράφει σεισμόν γενόμενον έν Χανίοις τή 3 Ιου
λίου 1805 κατά τήν ανατολήν τοΰ ήλιου), κατετάραξε τόν Πρακτικίδην. *0 
Γρηγόριος έπιστέλλων αΰτφ τή δ' ’Ιουλίου γράφει : «”Ελαβον τό παρ’ αυτής 
καί άναγνούς σφοδρά δέδηγμαι δΡ απερ πάσχεις δεινά. Ίί τοίνυν άσχάλλεις περί 
των νομιξομένων μεν μ ή δντων δε κακών;... ερυθριώ έγωγε περί τούτου, και 
ούκ ανέχομαι σε τή των πολλ.ών γνώμη σύμφωνον είναι, οί δέ σο'ι μαθηταί δτι 
μεν τήδε κακεϊααι διεαπάρησαν, ου δεν θαυμαστόν. Εί γάρ καί δ σεισμός ου αυνέ- 
βαινεν, εδει παύσααθαί σε ήδη τή; παραδόσεως, άτε τοϋ ήλιου έπιβάνιος ήδη τόν 
λέοντα, καί τών κυνικών καύσεων έπικρατουντών (sic)» (σ. 286-287).

10) Βλ. Γ. Παπαδοπετράκη, Ίσιορία τών Σφακίων, σ. 180.
") Ό Γρηγόριος γράφει: «Ή Άρουρα, καθ’ ήν ημείς μυρίους καταβάλλ.ο- 

μεν τούς ιδρώτας υλομανοϋαά έστι, καί πολλής τομής δεΐται, ου βέλτιστε, ώς αν 
γένοιτο εϋκαρπος’ δει δέ μ ή ράθυμε ΐν, μηδέ καιρόν άναβάλλειν, εί βουλόμεθα ·,ήν 
κεχεραωμένην άνακαθάραι καί δεκτικήν άποδεΐξαι τών καταβαλλομένων καρπών 
οΐτινες τρέφουσι ψυχάς Θεόν πεινώαας, ως πού φησιν δ τής Θεολογίας επώνυμος’ 
καιρός αγώνων ήμΐν δ παρών... εάσωμεν τήν ραατώνην τοϊς κατά κόσμον...». 
(«Παρνασσός», 10ος, σ. 285).

12) Αυτόθι, σ. 289.
u) Βλ. Κ. Κ ρ ι τ ο β ο υ λ ί δ η ν, σ. 2, καί 21 ύποσ. β', Β. Ψ ι λ ά κ η ν, 

Γ', σ. 324 καί 326, Π ρ ε β ε λ ά κ ι ν, ύπ’ άρ. φύλ. 1609.
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28 N. B. Δρανδάκη

λεΐον14, αντιστοιχούν προς τά σημερινά στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, δι- 
ευθυνόμενον υπό τοΰ Σιφνίου Γεωργίου Βάου και ελληνικόν, υπό τον 
μετακληθέντα εκ τοΰ περίφημου Γυμνασίου τών Κυδωνιών Ίωάννην 
Μεταξάν, τον μετέπειτα επίσκοπον Ρεθύμνης Ίωαννίκιον 15 * *. 'Ο Sie- 
ber 10 όμιλεΐ, ώς φαίνεται, μόνον διά τό ελληνικόν. Εκφράζεται μετά 
θαυμασμού καί διά την όργάνωσίν του, την κατ’ αυτόν άρτιωτέραν 
τών άλλων σχολείων τής νήσου, και περί τοΰ διδάσκοντος, τον όποιον 
θεωρεί ώς τον μάλλον άξιοσέβαστον άνθρωπον όλης τής Κρήτης. Τον 
μισθόν του, άνερχόμενον ετησίως εις οκτακόσια γρόσια, κατέβαλλον 
έμποροί τινες τής πόλεως κατά τριμηνίαν. Οί μαθηται ήσαν μόλις 14, 
ηλικίας 12-14 ετών οι περισσότεροι, εγίνοντο δέ δεκτο'ι εις τό σχο- 
λεΐον, εάν έγνώριζον άνάγνωσιν και γραφήν. Έδιδάσκοντο χρηστοή
θειαν, μύθους τοΰ Αΐσοόπου, Πλούταρχον, Πλάτωνα, "Ομηρον, ’Αρι
θμητικήν, ’Άλγεβραν, Γεωμετρίαν, Τριγωνομετρίαν, 'Ιστορίαν, Φιλο
σοφίαν κ.ά. μαθήματα. "Οτε εξερράγη ή έπανάστασις τοΰ 1821, τά 
σχολεία βεβαίως θά έκλεισαν, άφοΰ καί οί διδάσκαλοί των συνελή- 
φθησαν υπό τών Τούρκων”. Πότε ακριβώς ίδρύθη έκ νέου σχολειον 
εις Ρεθυμνον, ώς καρπός κοινής προσπάθειας δεν είναι γνωστόν. Έκ 
τοΰ κώδικος Α φαίνεται δτι ΰφίστατο 18 τον Αύγουστον τοΰ 1834.

u) Ή αλληλοδιδακτική μέθοδος δέν ήτο άγνωστος καί εις τούς Βυζαντι
νούς, ώς παρατηρεί δ καθηγητής Φ. Κουκούλες (Βυζαντινών βίος καί 
πολιτισμός, Τόμος A' I., Σχολεία... Athenes 1948, σ. 57). Παρά τοίς νεωτέροις 
"Ελλησιν είσήγαγεν αυτήν πρό τοΰ 1821 δ Γ. Κλεόβουλος, τοΰ οποίου 
μαθητής ήτο φαίνεται δ Β ά ο ς (δρα καί Κριτοβουλίδην ένθ’ άνωτ 
σ. 3). Τφ 1816 δ Λόγιος‘Ερμής «εν πολλοϊς αίηοΰ ψύλλοι; κατά συνέχειαν 
έποιεί ικανόν λόγο» περί τη; υπό Λαγκαστέρου κατά τάς άρχάς τής παρονσης εκατοντα
ετηρίδα; είσαχθείοης εί; τά δημοτικά τή; Γαλλίας σχολεία αλληλοδιδακτικής μεθό
δουι» (Γ. X α σ ι ώ τ ο υ, Ή παρ’ ήμΐν Δημοτική παίδευσις άπό τής άλώσεως 
Κων)πόλεως μέχρι σήμερον. Ό έν Κων]πόλει «‘Ελληνικός Φιλολογ. Σύλλογος» 
Η' (1873-74), σ. 98. ’Ακολούθως ή μελέτη θά δηλώται έν ταϊς παραπομπαΐς 
διά τοΰ : X α σ ι ώ τ η ς). Πώς έγίνετο ή διδασκαλία δύναταί τις νά ΐδη καί 
παρά τφ καθηγητή Σ. Μ. Κ α λ λ ι ά φ α. έν άρθ·ρ. «αλληλοδιδακτική μέ
θοδος» τής Μ.Ε.Ε.

‘“) Βλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, “Ελεγχος κλπ. ΕΕΚΣ-, I” (1940), σ. 140
1Β) Παρά Ζομπανάκη, ένθ' άν.
”) "Ορα Κριτοβουλίδην, έ'νθ’ άν., σ. 2, 21.
1!ϊ) Ούτως ώς έπικεφαλίς τοΰ ϊσολογισμοΰ 1834-35 γράφεται : «γ έν. ρεθύ- 

μνη σχολή άπό τοΰ; 1834: Αύγουστου : 6: μέχρι σήμερον» [Τά κείμενα παρατί
θενται όρθογραφικώς διορθωμένα] (σ. 4β-5α). Άν έλειτοΰργει καί προηγουμέ
νως, δέν συνάγεται έκ τών κωδίκων. Χειρόγραφον όμως άποκείμενον παρ’ έμοί 
καί άποτελοΰν αυτοβιογραφίαν τοΰ Ν. Γ. Δρανδάκη, μαθητου τοΰ σχολείου, 
καταβαλλόντος τήν τετάρτην τριμηνίαν τοΰ 1834-35 (σ. 16β τοΰ κώδ. Α), πα
ρέχει τήν εϊδησιν, δτι σχολεϊον ΰφίστατο έν Ρεθύμνφ άπό τοΰ 1833: *Είς
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Β'

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1834- 1851

I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΩΝ

Αι φάσεις τής πολιτικής ιστορίας τής νήσου κατ’ ανάγκην ειχον 
επίδρασιν καί επι την ζωήν τοϋ σχολείου Ρεθϋμνης, δπερ άναπτυ- 
χθέν συν τφ χρόνφ έλειτούργησε μέχρι Μαρτίου τοϋ 1841. «Ή πε- 
ρίσταοις ή όποια ήτον εις αυτό τό έτος εμπόδιαεν την έξακολοΰ&ησιν 
των μαδημάτων της σχολής και έπροκάλεσε την φυγήν των διδασκά
λων, μαι'λητών και λοιπών Χριστιανών εις τάς νήσους τοϋ Αιγαίου» 
γράφει δ ΡεΟυμνης κα'ι Αϋλοποτάμου Καλλίνικος19. Και σημείων τά 
ανωτέρω δ ιεράρχης επιφέρει : «όταν δε συν Θεφ άγίω παύση ή περί- 
στασις τά σχολεία αμέσως Ίλέλουσι αρχίσει την πραξίν των προς εκ
παίδευαν τής νεολαίας». ’Όντως δ’ από Μαΐου τοϋ 1842 ήρχισε σχε
τική προεργασία20 και τον Αύγουστον τοϋ ίδιου έτους κατέστη και 
πάλιν δυνατή 21 ή λειτουργία σχολείου έν τή πόλει. Θά παρακολουθη- 
σωμεν τήν ζωήν του μέχρι τέλους τοϋ 1851.

τά 1821, ΙΟβρίου 6 εγεννή&ηκα εις τό χωριό Ζουρίδι... εις τά 1830: Με έφερεν 
ατό ’Ρέ&εμνος δ πατέρας μου... Εις τά 1833 με έβαλ.ενε είς τό αχολεΐο καί έκαμα 
χρόνια £». Άλλ’ ίσως τό σχολεΐον τούτο άπετέλει ολως Ιδιωτικήν έπιχείρησιν. 
Ιδιωτικά (ραίνονται καί τά έν Ήρακλείφ «τού Άνεγνώστη τό σχολείο» (1832) 
καί τό σχολείο «τοϋ Ρηνάκι» (1835) «Κρητ. Χρον.», Α', σσ. 345, 361, 364.

Τόν Αύγουστον τοϋ 1833 ή Αιγυπτιακή διοίκησις Κρήτης καΟιστφ γνω
στόν οτι «εβοήί)ηοεν δσον ήτο άναγκαΐον είς τήν ούοτασιν αλληλοδιδακτικών Σχο
λών τής Γραικικής γλώτοη;· (Ί. Μουρέλλου, Ιστορία τή; Κρήτης, Γ', σ. 
1290). Δεν γνωρίζω είς τί συνίστατο ή βοήθεια αυτή.

Ό περιηγήσεις τήν Κρήτην τφ 1834 Pashley αναφέρει δημοτικόν («κοι
νόν») σχολεΐον, λειτουργούν έν τη Ί. Μονή Άρσανίου, έχον ολίγους μαΟητάς. 
Έν αΰτφ έφηρμόζετο τό πσλαιόν διδακτικόν σύστημα καί όχι τό πρόγραμμα 
τής αμοιβαίας διδασκαλ'ας. «The monastery contains an elementary school, 
which is conducted on the old system (and not on the plan of mutual in
struction], and is frequented by only a few children» (Rob. P a s h 1 e y, 
Travels in Crete, vol. I, Tondon 1837, σ· 122).

10) Λ, σ. 50α.
20) Σημειιόσεις κώδ. Γ έν σελ. 17-19.
21) Κατά τήν "ΕκΟεσιν (σ. 6) «διά συνεισφοράς των κατοίκων σνμπρά'ξει καί 

ουνεργααία των Σ.Σ. αρχιερέων Ρε&ύμνης καί Λάμπης». ’Αγνοώ είς τί συνίστατο 
ή σύμπραξις καί συνεργασία τού 'Αγίου Λάμπης. Ούτε φαίνεται έν τω κώδ. 
Γ, σ. 17-19, γενομένη συνεισφορά των κατοίκων. ‘Εκεί γίνεται λόγος περί κε
φαλαίων τών σχολείων καί είσπράξεως τόκων έπ’ αότοΐς. Μόνον *ή. ’Εκκλησία 
Ρεϋύμνης τών Εΐαοδίων» παρέχει βοήθειαν 500 γρόσια (σ. 19). Τά σχολεία εί- 
χον ομολογίας άνερχομένας τόν Μάρτιον τού 1841 είς 13.661 γρόσια. Αί όμο- 
λογίαι διεσώθησαν χάρις είς τήν μέριμναν τοϋ Καλλινίκου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:28 EEST - 18.237.180.167



30 N. B. Δρανδάκη

Έκ των κωδίκων δεν φαίνεται αν τα σχολεία διέκοπτον την ερ
γασίαν των κατά τό θέρος22. 'Η εορτή των ήγετο, τουλάχιστον από 
τοϋ 1845 — προηγουμένως δεν γίνεται μνεία αυτής—τή 30ή ’Ιανουά
ριου23. Ή επιτροπή των σχολείων παρεσκεΰαζεν άρτους24 καί ήγό- 
ραζε μυρσίνας25 26 * 28 διά τον πανηγυρισμόν.

Κατά τό 1834 γίνεται λόγος απλώς διά σχολεϊον23. ’Από τοΰ επο
μένου δμως έτους τοΰτο διαστέλλεται είς ελληνικόν καί άλληλ,οδιδα- 
κτικόν 2Ι. Καί ή διάκοισις εξακολουθεί μέχρι τέλους τής εξεταζόμενης 
περιόδου. Άμφότερα ήσαν σχολεία άρρένων. Τψ 1836-37 μεταξύ των 
μαθητών εμφανίζονται καί μαθήτριαι29 30. Τό έπιόν έτος έκ των 68 μα
θητών τοΰ αλληλοδιδακτικού 5 ήσαν κοράσια29. Κατά την διετίαν 
1838-40 είς τό ελληνικόν έφοίτα μία μαθήτρια, ή Κατίγκω Νικολ. 
Χατζηκωνσταντίνου 39. Τά πρώτα έτη μετά τό 1841 υφίστατο έν Ρε- 
τθυμνη μόνον ’Αλληλοδιδακτικόν σχολεϊον, έχον πλήν τών άρρένων 
καί 14 μαθήτριας3Ι. Ή αύ'ξησις τοΰ άριθμοΰ των κάθίστα ήδη άναγ- 
καίαν την ίδρυσιν ιδίας αλληλοδιδακτικής σχολής θηλέων. Έκ τών

22) Έκ παρατεθέντος ανωτέρω αποσπάσματος επιστολής τοΰ Μεγαλοβρυ- 
σανοϋ φαίνεται δτι πρό τοϋ 1821 τά σχολεία, κατά θέρος τουλάχιστον, έχαλά- 
ρουν τήν εργασίαν των. Δι’ έπιγενομένους χρόνους γράφει ό Πρεβελάκις (άρ. 
φ. 1626) οτι έκριναν «άναγκαίαν τήν διακοπήν τών μαθημάτων δι’ υπερβολικόν 
καύσωνα επί μήνα ολον από της 20 Αύγουστου μέχρι της 20 Σεπτεμβρίου 1503, 
ενώ συνήθως αϋται ήσαν, φαίνεται ολίγων ημερών».

23) Ε, σ. 2 καί 6.
24) Ε, σσ. 11, 26, Ζ, σ. 5, Η, σσ. 14, 28. Διά τήν παρασκευήν των ήγό- 

ραϊον «στάρι ρούσικο* καί «όμοιο μιοίρι», έδαπάνων διά «καθαριοιικό και αλε
στικόν αΰτοϋ, έπρομηθεύοντο μέλι, κανέλλα, μαστίχα, πιπέρι (Ε, σ. 2, 12), 
ρακή, ζάχαρι (Ζ, σ. 5).

25) «μυρσίνες 2 γομάργια* Ε, σ. 12 καί 33, Η, σ. 14, 28.
26) «1831: 6: αύγούοτου διά σύναξιν δίσκου τοϋ σχολείου* Α, σ. 2β. "Ορα 

καί ύποσ. 18.
2!) Έν ταΐς δαπάναις οί μισθοί τοΰ διδακτικού προσωπικού καταγράφον

ται τιόρα κεχωρισμένως διά :
«τήν τριμηνίαν τοϋ ’Ελληνικού μέχρι 1ης : Α ε(κεμ)βρίο ν : 900 

τήν τριμηνίαν τοϋ Άλληδοδιδακτικοΰ 1 » .· 360*.
Ισολογισμός 1835-36 κώδιξ Α, σ. 5α.

28) Τοιαϋται φαίνονται αί άναγραφόμεναι έν τή συνάξει τής βας τριμη
νίας τοΰ 1836-37 «όσα τής Κατίγκου Νικολάου... όσα τής Στνλιανής τοϋ Αροσά- 
κη, όσα ή Άννίκα τοϋ Σανταντώνιο», Α, σ. 10α.

29) Κατίγκω Ν. Χατζηκωνσταντίνου, Χαρίκλεια Ν. Χατζηκωνσταντίνου, 
Στυλιανίτζα Δροσάκη, Μαρία Κωνσταντινοπούλα (;) καί Σοφία Εκκλησιάρχου: 
Β , φύλ. 1.

30) Β, φύλ. 6 καί φύλ 9.
81) Β, φύλ. 13-17.
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κωδίκων φαίνεται δτι τούτο επραγματοποιήθη τον Σεπτέμβριον τοΰ 
1845 32. Τό ελληνικόν σχολεΐον έπανήρχισε λειτουργούν τον ’Ιούνιον 
τοΰ 1844 33. Προηγουμένως μάλιστα ειχεν εκμισθωθή τό οίκημα 
αύτοϋ

II. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Ό διδάσκαλος καθ’ δλον τό έτος 1834-35 ήτο εις35. Τον άκολου- 
θήσαντα χρόνον, άφοΰ τό σχολεΐον διηρεθη εις Ελληνικόν και ’Αλ
ληλοδιδακτικόν, δεν αποκλείεται και οί διδάσκοντες νά ησαν δύο. ’Από 
τοΰ τρίτου έτους έχομεν μαρτυρίαν ρητήν δτι τό πράγμα ειχεν ούτως. 
Εις τό κατώτερον σχολεΐον εδίδασκεν δ Ά. Μακκας31 καί από 8

8ή «Τβοίον 9 (1845) ονναξις μηνιαίω κοριτζώ» Ε, σ. 7, αύγονστου 8 (1845) 
εΐ; ναύλο; τής δασκάλα;.. . 7βρίον 5 μηναίο δασκάλας» κλπ. Ε, σ. 8. Εις χεΐοάς 
μου δμως περιήλθεν έγγραφον, γεγραμμένον επί της α' σελίδος δίφυλλου ημί
κλαστου χάρτου, έχον ούτως: ’Αριστερά άναγινώσκεται ή χρονολογία: «Ρέ&υ- 
μνον την 2 ’Ιανουάριον \ 1815» καί δεξιά «Προς τον Σεβααμιώτατον και Σ. ,Ε, 
φορείαν των Κοινών Καταστημάτων της πόλεως ’ΡεΟύμνης. Μετά τοΰ προ σηκόν 
το; Σεβασμού υποβάλλω νμΐν, Κ.Κ. ’Έφοροι, αναφοράν, δΡ ής παρακαλεΐσϋε- 
ονμψώνως με το αυμφωνητικόν, δπερ εχομεν κάμει άπδ Λ' ’Απριλίου 77. Ε., νά 
με είδοποιήοητε εάν σκοπήτε νά με διατηρήσητε και κατά το ελευσόμενον έτος η 
μή. ή Διδάσκαλος ΡεΟύμνης Παρ. Περάκη».

Έκ τοΰ εγγράφου τούτου φαίνεται δτι καί πρδ τοΰ 1845 ύπήρχεν έν Ρε- 
Ούμνψ διδασκάλισσα, ή Παρ(ασκευούλα) Περάκη, έχουσα μάλιστα συνάψει καί 
συμφωνητικών μετά τής Εφορίας τών Κοινών Καταστημάτων άπδ 1 ’Απριλίου 
1844. Δύο τινά δυνάμεθ-α νά ύποθέσωμεν, ή δτι ήμείβετο ή διδάσκαλος έξ άλ
λου ταμείου, άφοΰ έν τοϊς κώδιξιν οΰδείς λόγος γίνεται πρδ τοΰ 1845 περί δι· 
δασιαλίσσης' τδ σχολεΐον της δέν ήτο κοινοτικόν, άλλ’ ή εφορία είχεν έγγυη- 
Οή την καταβολήν τοΰ μισθ-οϋ της καί έπώπτευεν έπί τοΰ έργου της, ή, δπερ 
καί πιθανότερον, δτι ή Περάκη εχει γράψει κατά λάθος έπί τής αίτήσεώς 
της τδ έ'τος 1845 (ίσως αντί 1865). Ή Περάκη έδίδαξεν έν Ρεθύμνιρ βραδύτε- 
ρον. Ό Πρεβελάκις γράφει έν φ. 1616 «Έν τφ μεταξύ εύρέθη εν Άθήναις δι- 
δαοκάλιασα ή Παρασ/.εν ον λα Περάκη, ήτις και άνέλαβε την Δ ιεν&υνοιν τοΰ Παρ
θεναγωγείου». Τδ Παρθεναγωγεΐον ΡεΟύμνης, ώς γνωστόν, φκοδομήΟη τφ 1864 
(αυτόθι, φ. 1611). ’Εάν ή Περάκη ευρίσκετο έν Ρεθύμνψ καί πρδ τοΰ 1815, 
κατόπιν μάλιστα συμφωνίας, δεν είναι παράδοξον δτι ή έφορία δέν έκράτησεν 
αυτήν καί τφ 1845, δτε ίδρύΟ-η έπισήμως τό σχολεΐον κορασίων, αλλά μετεκά- 
λεσεν άλλην, έπιβαρυνθεΐσα καί διά τών έξόδων τοΰ ταξιδιού της;

81) Γ, σ. 36 «28 Μαΐου 1844) ’Από Δωρόθεον Σ-χολάριον Έλλη(νικάν) δι
δάσκαλον, δι’ οσα τον εμέτρηαα διά 1 1/2 μηνός μισθόν τον από 15 τούτον άπο 
609: 900». Καί κατωτέρω: «ναϋλον τοΰ Ελληνικού διδασκάλου».

Si) «1843. Αύγουστον 5. Εις οικίαν της *Ελληνικής Σχολής, διά 6: μηνών 
ενοίκιόν της ελ,αβα από Ίω. Δροαάκην... (γρ.) 125», Γ, σ. 29.

·,δ) «οσα ε μέτρησαν εις τον διδάσκαλον» Α, σ. 5α.
36) Τφ 1837 Σεπτεμβρίου α' είς «7« Άναγκαιόντα έγγραφα τής σχολής» κα- 

ταλέγουσιν:
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32 N. B. Δρανδάκη

Σεπτεμβρίου 1837 μέχρι τής 25ης Μαΐου 1840 ό Νικόλαος 
Σ τ α υ ρ ά κ η ς 87. Εις τούς κώδικας δεν αναφέρεται διατ'ι τον Μάϊον 
έπαυσεν οϋτος διδάσκων. Είς διαδοχήν του προσελήφθη ό Δημήτριος 
Σ τ α υ ρ ι α ν ό ς 83, εις τον όποιον καταβάλλεται μισθός και τόν 
Μάρτιον τοϋ 1841. Λήγοντος Ιουλίου τοΰ 1842 κατήλθεν έξ ’Αθη
νών ως δημοδιδάσκ ιλος ό Κ ω ν. X. Ί. Ψ α ρ ο υ δ ά κ η ς* 38 39, διδά- 
ξας μέχρι τέλους Φεβρουάριου τοϋ 1844, δτε μετέβη είς 'Ηράκλειον40. 
Εκτοτε μέχρι ’Απριλίου 1848 διδάσκει είς το ’Αλληλοδιδακτικόν ό 

X α ρ. Π ε τ υ χ ά κ η ς41 καί από τόν ’Ιούλιον τοΰ ίδιου έτους έως 
τέλους τοϋ 1851 πάλιν ό Κ. Ψ α ρ ο υ δ ά κ η ς42.

Έκ τών μνημονευθέντων άνδρών ϊδιάζουσα φυσιογνωμία υπήρξε 
και διαφέρουσαν επιρροήν ήσκησεν επί την εν Κρήτη παιδείαν ό

«1: εξόφλ.ησιν τών μιοϋ'ών τον Ελληνικοί) διδασκάλων Αημητριόν Βαρούχα 
τω 1337-ανγ ον στον: 26.

1: ομοιον τοϋ αλληλοδιδακτικού » Α: Μακκάς».
Α, σ. 18β.

°7) Έν Α', α. 30β-31α ή μερίς του: «Νικό\(α)ος Σταυρά(κ)ης Διδάσκ(α)λος 
*Αλληλοδιδα(κτικ)ής Σχολής».

Ό Σταυράκης εγραψε στιχηρά ιδιόμελα τής Λιτής καί μεγαλυνάριον τών 
αγίων Τεσσάρων νέων Μαρτύρων (βλ. ΆκολουΟίαι τών 'Αγίων Τεσσάρων 
Νέων του Χριστοί» Μαρτύροον Άγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου... 
Έν Έρμουπόλει Σύρου 1865, σ. 4 καί 12).

38) 'Όρα Α, σ. 45β-46α καί Δ, σ. 2, 3, 4.
89j Έν Γ, σ. 19 «1312 ’Ιουλίου 30. Διά χαμαλιάτικα τών Πραγμάτων τον 

Διδασκάλων» καί σ. 20: Αύγουστον I Κ. Κ. Ψαρουδάκη Δημοδιδάσκαλον, δι9 
δσα τον εμβασα εις Αθήνας εις λ.]σμδν μισθών του...». "Ορα καί ’ΈκΌ'εσιν, σ. 6*

40) Γ, σ. 34.
4Ι) Γ, σ. 35. Διά τελευταίαν φοράν αναφέρεται τό δνομά του κατ’ ’Απρί

λιον τοΰ 1818 (Ε, σ. 35).
Ό Β υ β ι λ ά κ η ς γράφει (ΈκΟεσις σ. 7-8) δτι διεδέχθη τόν Ψαρου

δάκη ν «ο δραστήριος δημοδιδάσκαλος 3Αθηνών κ. X. ΤΙετυχάκης είς τό εν 'Ρε- 
θύμνη σχολεΐον, προσκληθείς εν αύίφ έπισήμως παρά τοϋ Σ. cΑγιον Ρεθύμνης 
και τών φιλομονσων εφόρων τής σχολής, είς την οποίαν ήρχισε τά μαθήματα του 
άπο 1 Μαρτίου ε.ε. (1844). Γνωρίζοντες επίσης τόν ζήλων καί την Ικανότητα, τά 
δποΐα διέκρινον τόν κ. Πετυχάκην είς τό δημοτικόν σχολωΐον τών 9Αθηνών, κα
θώς καί την προθυμίαν τδσν κατοίκων είς τό να συντρέχωσιν δλαις δυνάμεσι τους 
ικανούς καί άξιους διδασκάλους είς τόν φωτισμόν τής πατρίδος των, εχομεν δί
καιον νά ελπίζω μεν δτι τό δημοτικόν σχολεΐον τής Ρεθύμνης προ πάντων δε τό 
διδασκαλείον, θέλει τελοιοποιηθή υπό την αοκνον επιμέλοιαν καί την διενθυνσιν 
τοϋ κ. Πετνχάκη, ώοτε νά γίνη έφάμιλλον με εκείνο τών Αθηνών' δεν άμφιβάλ.- 
λομεν <5έ δτι θέλει καταβάλ.λοι καί πάσαν προσπάθειαν προς περισσοτέραν τελωιο- 
ποίησιν τών ήδη έξετασθέντοιν μαθητών, μέχοις δτον διορισθδδσιν εις διδασκαλι
κός θέσεις».

42) Ζ, σ. 1, Η, σ. 34.
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Κων. Ψσρουδάκης. Έγεννηθη έν 'Ηρακλείφ περί τδ 1803 έκ πατρός 
Χατζή Ίωάννου Ψαράκη43 *, μεγαλεμπόρου τής πόλεως, και μητρος 
Σμαράγδας, κόρης «τοϋ τά πρώτα εκ 'Ηρακλείφ γέροντο; Ματθαίου 
Καλόγνωμου έπ.στήμονο; Ιατρού»41. Έςεπαιδεύθη υπό τοϋ αδελφού 
του Γεοοργίου, ρστις ύπερηγάπα αυτόν «καί έδίδαοκεν <5 ίδιο; έν τι] 
οικία μη ϋέλοον να παραδώση εί; του; τότε κοινού; διδασκάλου;, οΐτι- 
νει έτυράννονν τοϋ; μα&ητά; των με τον βαρϋν και άμέθοδον τρόπον 
των»*5. Διδάσκαλος τού Γεωργίου έχρημάτισεν δ ιερομόναχος Γρηγό- 
ριος Λόγιος, ασφαλώς δ Μεγαλοβρυσανός, δ μετονομάσας αυτούς διά 
τού επιονύμου Ψαρουδάκης αντί Ψαράκης. Τφ 1824 οί δύο αδελφοί, 
αφού ελαβον μέρος εις τούς αγώνας κατά τών Τούρκων, προσέφυγον 
οίκογενειακώς είς Μονεμβασίαν καί είτα είς Σπέτσας. ’Εκεί, βλέπον- 
τες δτι «αί οδοί ήσαν πεπληρωμέναι άπδ όργανά καί πτωχότατα τέ
κνα τών έν πολεμώ φονευΰέντων», ’ίδρυσαν έκπαιδευτήριον, οπερ εί
χε 250 μαθητάς, δ'τε τή 8ΐ1 Μαρτίου 1823 επεσκέφθη δ Καποδίστοια; 
τάςΣπέτσας. Ό Κυβερνήτης έπληροφορήθη τότε δα οί ήμίσεις τών 
μαθητών πληρώνουσιν, οί δε λοιποί διδάσκονται αμισθί, διδόμενων 
μάλιστα παρά τών διδασκάλωνεις αυτούς καί πάντων τών προς σπου- 
σπουδήν αναγκαίων46.

Τον ’Ιούλιον τοϋ 1826 μετέβησαν οί δύο αδελφοί είς Σύρον καί 
εδιδάχθησαν την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον παρά τού διατρίβοντος 
εκεί είσηγητοϋ της Γεωργίου Κλεοβούλου47 48, διά νά άποφέρωσι «μεί- 
ζονα καρπόν» εις τό σχολεΐον αυτών. Έξητάσθησαν επί παρουσία 
πολλών διδασκάλων καί τού γενικού εφόρου τής Παιδείας Γρηγορίου 
Κωνσταντά καί «λαβόντες παρά τοϋ Κλ.εοβούλου τά αποδεικτικά ιη; 
τελειοποιήσεω; αυτών, ύπέοτρεψαν εί; Σπέτσα; καί μετερρύίλμπαν τό 
αλληλοδιδακτικόν τμήμα τοϋ σχολείου των, οπερ διηιίίλυνεν ό Κων
σταντίνος, κατά τους κανόνας καί τού; τρόπους, οΰ; έδιδάχίλησαν» 4S,

43) "Ορα περί αΰτοΰ «Κρητ. Χρον.», I” (1919), σ. 357-359.
**) Συνοπτική (3ιογραφία Γεωργίου Χατζή Ίωάννου Ψαρουδάκη, έρανι- 

σθεΐσα έκ ιών υπομνημάτων αΰτοΰ. Άθήναι, τΰποις X. Ν. Φιλαδελφέως 
1871, σ. 2.

45) Αυτόθι, σ. 5.
4β) Αυτόθι, σ. 20.
*7) Περί αύτοϋ βλ. «Θρακικά» (έκτακτον τεύχος επί τή Έκατονταετηρίδι 

τής ’Εθνικής ’Ανεξαρτησίας), Παράρτημα τοϋ Γ' τόμου (1931), σ. 125. Τφ 1824 
διωρίσΟη διδάσκαλος έν Τήνφ καί είτα έν Σύρφ, όπου καί ανέπτυξε τό παι
δαγωγικόν σύστημα αΰτοΰ, μέχρι τοΰ θανάτου του, 28 ’Ιουνίου 1828. Τό αύτό 
σύστημα ήκολούθησεν είτα καί ό 'Ιωάννης Κοκκώνης. Ό Κλεόβουλος μετέ- 
φρασεν είς τήν ελληνικήν τά έργα τοΰ Γάλλου Σαρξέν,

48) Συνοπτική βιογραφία, σ. 20.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 3
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Τφ 1831 ό Κων/τίνος κατήλτθεν εις Κρήτην, διά νά περισυλλέξη 
τά λείψανα τής περιουσίας των. 'Ότι θα έπανήλθεν εις την έλευθέραν 
Ελλάδα φαίνεται και εκ τοΰ κώδικος (Γ, σ. 20). Τφ 1842 προσκλη
θείς κατέρχεται εις Ρέθυμνον έξ 'Αθηνών. «Φιλοπονον κηδεμόνα καί 
ικανόν διδάσκαλον τής παρ’ αντον διδασκόμενης τρυφερός ηλικίας» 
αποκάλεϊ τον άνδρα 6 Βυβιλάκης (“Εκθεσις, σ. 6). 'Ο ίδιος πρησάέ- 
τει «τι «ή αημαντικωτέρα ωφέλεια, την όποιαν έ'καμεν, είναι τό δτι κα
τά την επίμονον προτροπήν και παράκλησίν μας, έλαβε πρόνοιαν μετά 
των εφόρων τής σχολής νά διδάξη ιδιαιτέρως τον οδηγόνia ώς καί εν 
γένει την τέχνην του διδάσκειν εις είκοσι τέσσαρας εκ των καλλίτερων 
μαθητών του* 50, εξ ών οι δέκα πέντε, καθά μάς έγραψεν, ελαβον παρ’ 
αυτόν διπλώματα ώς ικανοί άναδειχθέντες επί δημοσίων εξετάσεων, 
νά καθέξωσι θέσιν δημοδιδασκάλου εις όποιον χωρίον ή επαρχίαν 
ήθελανζητηθώσι. Τό μέσον τοΰτο έθεωρήσαμεν ώς τό συντελεστικώ- 
τερον διά την διάδοσιν των γραμμάτων εις την Κρήτην, διότι έκαστος 
μαθητής δύναται διά των στελλομένων ώς εΐρηται πινάκων τής άνα- 
γνώοεως καί άλ.λων διδακτικών βιβλίων, νά άνοιξη σχολεΐον εις τό 
χωρίον του ευχαριστούμενος με όσον μικράν καί αν λαμβάνη πληρω
μήν. Διά τον ζήλον δε καί την προθυμίαν του ταύτην υπέρ του διδα
σκαλείου πρό πάντων ό κ. Ψαρονδάκης έπέσνρεν επίσης την ευγνωμο
σύνην καί όλων των εν Έλ\άδι συμπατριωτών του» (αυτόθι, σ. 6-7). 
Καί έν Ήρακλείφ, ένθα ό Ψαρουδάκης μετέβη, δεν αμφιβάλλει ό Βυ- 
βιλάκης orι τον αυτόν θά επίδειξη ζήλον καί προθυμίαν.

'Ο Γενεράλις θεωρεί τον άνδρα εισηγητήν τής μεθόδου τοΰ Λα- 
γκάστερ εις τό Ρέθυμνον. 'Ίσως ύπήρξεν ό άρτιοδτερον έφαρμόσας αυ
τήν, διότι, ως ήδη ύπεδηλώθη, ή αλληλοδιδακτική μέθοδος ειχεν είσα- 
χθή από πολλοΰ εις τήν πόλιν. Ό Γενεράλις είχε τον Ψαρουδάκην δι

‘Ασφαλώς πρόκειται περί ιοΰ οδηγού ιοϋ Σαραζίνου. Τό βιβλίον με- 
ταγλοηιισΟ'έν υπό toO ‘I. Κοκκώνη ένεκρίϋη τω 1838 δι’ εγκυκλίου τοΰ 
Ύπουςιγειου.

'·") Μεταξύ τούτων, αλλά δέν φαντάζομαι καί των καλυτέρων, κατελέγετο 
ό διδάσκαλος τοΰ Γενεράλι. «Καί δ εμάς πρώτος διδάσκαλο;», γράφει, «ήτο εκ 
τ ϋν μαθητών τοΰ ψαρουδάκι, άμοιρος μεν πόσης γραμματικήε μορφώαεως, μου
σικό; όμως καί εκ στήθους μαθών τό περί ποινών κεφάλαιον τοΰ όδηγοϋ, τό 
ύ ιοΐον ερήρμοσεν επί τή; ράχεώς μου τήν πρώτην ημέραν τής φοιτήσεώς μου εις 
τό σχολεΐον. Διά τοΰτο δε ή μακαρίτισσα μητέρα μου έκρινε καλόν ή πρώτη νά 
είναι καί ή τελευταία ήμερα τής τότε μαθητείας μου. Βραδύτεροι' έγινα, πάλιν μα
θητής τον καί ευγνωμονώ» (αυτόθι).

Άπό τοΰ 1842 ίδρύίίησαν έν τω διαμερίαματι ΡεΟύμνης 2G αλληλοδιδα
κτικά σχολεία (’ΈκΟ-εσις, σ. 28). ‘Ίσως ήσαν έν μέρει καρποί τής διδασκαλίας 
τοΰ Ψαρουδάκη,
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δάσκαλον εν τή μουσική51 2 * * * * * * * * * * τφ 1874. «Ένθυμονμεθα», γράφει, «κα
λώς τον οεβάσμιον ανδρα με την Κρητικήν, άλλ’ επί τδ σμυρναϊκώ- 
τερον, ενδυμασίαν, και εχοντα την κεφαλήν κλίνονσαν εκ τίνος ίσως 
παθήσεως προς τον ειερον των ώμων, ψάλτην δε μόνον τότε εις 
τον Καθεδρικόν Ναόν» (ύπ’ άρ. φύλ. 291).

Ό Ψαρουδάκης έξέδωκε διδακτικόν βιβλίον, φέρον τον τίτλον 
«Σύμμικτα, ήτοι απάνθισμα χρονολογίας [—'Ιστορίας] και μαθηματι
κής Γεωγραφίας κατ' ερωταπόκρισιν, έκδοσις Τρίτη, έν 'Ερμουπόλει 
Σύρον, 1862». Ό πρόλογός του αρχεται ούτως: «"Οτι ή χρονολογία 
έστ'ιν ού μόνον εύάρεοτον μάθημα, άλλα και χρήσιμον και άναγκαΐον 
εις τον σπουδαίας αγωγής κα'ι αγαθής παιδείας αντιποιούμενοι·, ούδε'ις 
βεβαίως των ευ φρονούντων αγνοεί. Διό και ανάγκη πάσα όπως οι 
παιδες εξ απαλών ονύχων εις την ταύτης σπουδήν καταγίνωνται». 'Ως 
ένα τών πολύ σεβαστών πολιτών χαρακτηρίζει τον Ψαρουδάκην ό εν
θυμούμενος αυτόν πατήρ μου' καί την πρός μητρός μάμμην μου ήκουον 
πολλάκις ομιλούσαν δι’ αυτόν μετά πολλοΰ σεβασμού. Καί εκ τούτων 
ύποδηλοϋται ότι ό Ψαρουδάκης θά ενεφορεΐτο υπό των αυτών ιδεών, 
ύφ’ ών καί δ αδελφός του Γεώργιος. Ταύτας καί ό τελευταίος εξέφρα- 
σεν έν συνδιαλέξει πρός τόν βασιλέα ’OOamt: «νομίζω πρώτον μτν 
χρέος τήν ηθικήν μόρφωσιν των μαθητών μου και δεύτερον τήν δια
νοητικήν αυτών άνάπτνξιν»*1.

Τοΰ ‘Ελληνικού σχολείου διδάσκαλοι διετέλεσαν :
1) ό Δημήτριος Β α ρ ο ύ χ α ς58 τ<ώ 1837.
2) δ Κοσμάς Μ α κ x ά ς 54 από Σεπτεμβρίου 1837 μέχρι Μαρ

τίου 1841.
3) δ Δωρόθεος Σ χ ο λ ά ρ ι ο ς55 από ’Ιουνίου 1844 μέχρι 

Μαΐου 1847.

°1) Ώς «μελίρρυτον ιεροψάλτην» τοΰ Καθεδρικού Ναού ΡεΟύμνης χαρακτη
ρίζει τόν Ψαρουδάκην ό Τιμόθεος Βενίρης (Τό Άρκάδι διά τών αιώνων 
1938, σ. 337).

S2) Συνοπτική βιογραφία, σ. 36.
δ3) Όρα ανωτέρω ύποσ. 36. "Ίσως έδίδασκεν από τού τέλους τού 1836.

Τάς ένεργείας τής Εκκλησίας διά τήν πρόσληψιν έλληιικοΰ διδασκάλου εις το
Ρέθυμνον μαρτυρεί επιστολή τού Κρήτης Μελετίου πρός τόν Γεώργ. X. Ί.
Ψαρουδάκην υπό χρονολογ. 29 Δεκεμβρίου 1833. Ή επιστολή αρχίζει : «Κατά
τήν 23 τον Νοεμβρίου έγράψαμεν προς τήν λ.ογιότητί τη;, δτι ή Ρι'θχμνα εγ/.ι
ανάγκην ελληνικού διδασκάλου, καί τ'ην επροσκαλεσαμεν δι9 εκείνο τό μέρος’ αλ/2
επειδή είναι εδώ περισσότερα ανάγκη... οε ειδοποιούμε)·... αυτήν τήν ανάγκην τής
πατρίδας...» (Συνοπτιλή βιογραφία, σ. 25).

51) Λ, σ. 29β καί 30u xul Δ, σ. 4.
δ5) Ε, σ. 28. Βιογραφίαν τοΰ άνδρός δρα έν προλόγφ τού έργου του :
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3G N. B. Δρανδάκη

'0 Σχολάριος ήτο έξέχουσα μορφή58. ’Εκ Βενδίτσης τής έπαρχ. 
Καλαμπάκας καταγόμενος και σπουδάσας έν ttj Θεολ. Σχολή τής Χάλ
κης προσεκλήθη εις Ρέθυμνον ως ελληνοδιδάσκαλος τή συστάσει τοΰ 
Μισαήλ Άποστολίδου και τοΰ έν Σΰρω Ν. Δαμβέργη57. Ό Σχολά
ριος ανεχώρησεν έκ Ρεθΰμνης «μετ’ αμοιβαίας λύπης διά κατεπειγοΰ- 
οας οικογενειακός υποθέσεις»58 άναλαβών βραδΰτερον την διευτ)ι·νσιν 
τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής. Εις το χορηγηθέν επί τή έκ Ρεθΰ- 
μνης άναχωρήσει του αρχιερατικόν καί βεβαιωτικόν γράμμα υπό χρο- 
νολογ. 29 Μαΐου 1847 59 έξαίρονται αί άρεται τοΰ άνδρός. Καί ο 
Εΰαγγελίδης γράψει περί τής εν Ρέθυμνο) διδασκαλίας τοΰ Δωροθέου 
ότι «πολλούς καί καλ,ονς μαίλητάς παρήγαγεν εΐια διδασκάλους γενο- 
μένονς» 80. ’Όντοσς δέ μαθηταί του υπήρξαν οί διδάσκαλοι Ρεθΰμνης 
Στυλ. Κορωνάκης, Ν. Κ ο ΰ ν ο υ π α ς61 καί οί διαδεχθέντες 
αυτόν έν τή διδασκαλία:

4) Ν ι κ ό λ. Μ ο υ ά τ ζ ο ς από ’Ιουλίου 1847 μέχρι Μιηου 
184863 καί τό δεύτερον διδάξας από ’Οκτωβρίου 1850 μέχρι ’Οκτω
βρίου 1851 83 καί

5) Ν. X ι ο ν ά κ η ς84 από ’Οκτωβρίου 1848 μέχρι καί ’Οκτιο- 
βρίου 1850. * 67

Δωροθέου Σ χ ο λ α ρ ί ο υ, Έργα καί ήμέραι, “ΛΟήναι 1877, σ. 109-120.
5Β) Ώς ένα των σοφωτέριυν αρχιερέων χαρακτηρίζει αυτόν ό καΟηγ. Ά. 

Διαμαντόπουλος έν Ε.Λ.Ε., άρΟρ. Δωρόθεος Χχολάριος.
67) Λ ω ρ. Σ χ ο λ., Έργα καί ήμέραι, σ. 111 (προλόγου).
6’) Αυτόθι.
Μ) ΛύτόΟι, σ. 11-12 τοΰ κυρίως βιβλίου.
ί”) Ε ύ α γ. «ΙΙαιδ.», τόμ. 2ος, σ. 1G9.
δ1) “Ορα Σ Γ, σ. 18, Πρεβελάκι ν, όπ’ άρ. rp. 1G16 καί ΈκΟεσιν, σ. 

21. Κατά ιήν "ΕκΟεσιν, ό Κορωναϊος ήτο ελληνοδιδάσκαλος.
δ2) Ε, σ. 29 καί 36.
<ί3) Ά μερίς του έν Η', σ. 36-37, Άργεται τόν Δεκέμβριον τοΰ 1850 καί 

λή/ει τόν Δεκέμβριον του 18 )1. «7871 Έλλην(ικός) διδάσκαλο; Νικόλαο; Μονα- 
τ'άκη;». 'II ΈκΟεσις όποκαλεϊ αυτόν «έ.τιμελ.ή καί υ.ξιον ελληνικόν διδάσκαλον» 
παωέχουσα τήν ιϊδησιν οτι μετέβη «ώ; τοιοϋτο; ει; τό εν Χανίοις σχολεϊον* (σ. 
23). Έκ Χανίων θεωρεί αυτόν καταγόμενον ι> Γενεράλις (ίιπ’ άρ. φ. 292).

"Ί Ζ, σ. 2. Έν κώδ. II, σ. 18-19 έχομεν τήν μερίδα του, «'Ελληνικός 
1 ιδάικ(α)λο; Νικόλχο; Χιονάκη;*, από Φεβρουάριου μέχρι “Οκτωβρίου προφα

νώς τοΰ 18.70. 'Ο Γενεράλις (ύ.τ“ άρ. φ. 292) χαρακτηρίζει αύτόν ώς ίδιύτρο- 
πον καί σοφώτατον Ελληνιστήν, «οστίί έξη καί έκ’ έμοϋ, άλλα τυφλός*.

Έν τή Εκθέσει, (σ. 23) άνα γινώσκομεν «'Υπάρχει δε έν τη αυτή πόλει (Ρε- 
Οόμνη) καί Ελληνικόν α/ολεΐον, διευΰννόμενον υπό των άξιων καί επιμελών δι
δασκάλων κ.κ. Λημ. Μ. Χιονάκη καί Σι. Κοριονάκη*. Ό τελευταίος έδίδαξεν 
εις χρόνους μεταγενεστέρους. Τό όνομα τοΰ Χιονάκη δέγ παραδίδει όρΟώς ό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:28 EEST - 18.237.180.167



Τα σχολεία Ρεθυμνης κατά τό δεύτερον τέταρτον τοϋ 19ου αίώνος 37

Ή διδασκάλισσσ τοϋ σχολείου κορασίων ήλθεν εις Ρέθυμνυν τόν 
Αύγουστον τοΰ 1845 °3. Τά σχολεία κατέβαλον και τα έξοδα ταξιδιού 
της, δπως επραξαν και διά τούς έξωθεν έλθόντας διδασκάλους “β. Ώ- 
νομάζετο Κ α τ ί γ κ ω Σ α ο υ ν ά τ ζ ο υ ”, Έάν είναι ή αυτή προς 
την εν συνεχεία καλουμένην απλώς Κατίγκων διδασκάλαν08 και εϊτα 
Κατίγκων Μ. Λαζαροποϋλαν “9, εδίδασκε μέχρι και τοϋ 1851. Συν τη 
καταχωρίσει καταβολών τοϋ μισθοΰ της σημειοϋται ή πληροομή πα
γίου χρηματικοϋ ποσοΰ και εις την Μ. Βασιλογλουδοποΰλαν ,0. ’Ίσως 
ή τελευταία εξετέλει και χρέη έπιστατρίας.

Την ά'νοιξιν τοϋ 1844 είχε προσληφθή πιθανώς ώς διδάσκαλος 
της μιουσικής επί 1 ’/2 μήνα δ «ψάλτης» Κωνσταντίνος Μπουγιουκλής11.

Τφ 1851 το αλληλοδιδακτικόν σχολεΐον είχε καί «ευταξίαν», κατ’ 
άρχάς μεν τον Εμμανουήλ, ειτα δέ τον Ίωάννην Καλογρίδην ,2.

Οί μισθοί τοΰ διδακτικοΰ προσωπικοΰ ήσαν διάφοροι κατά σχο
λεία. ’Αλλά καί τών διδασκάλων τοΰ αύτοΰ σχολείου αί άποδοχαί δεν 
ήσαν πάντοτε αί αύταί, εξαρτώμεναι πιθανώτατα εκ τών προσόντων * * * * *

Βυβιλάκης. Ό πατήρ μου ενθυμείται τόν Ν. Χιονάκην, βραχύσωμων γέροντα, 
διδάσκοντα μόνον εν τφ οΐκφ του καί έχοντα πολλούς μαθητάς.

«θ Ε, σ. 8.
°°) Γ, σ. 36. Ι1ιΟ·ανόν είναι δτι τά σχολεία έξησφάλιζον καί κατοικίαν εις 

τούς διδασκάλους. Έν Ε', σ. 4 λέγεται «μεραμέτι είς ιόν όντα τοΰ Πειυχάκη», 
(δρα καί σ. 8, 12, 26) καί έν Γ', σ. 31 : «1811 Φεβρουάριου 29 Άοβέστωμα τοϋ 
όντα τοΰ Άλλ.ηλ: διδασκάλου γρ. 10».

“7) Ε, σ. 66.
es) Ε, σ. 24, δρα καί Ζ, σ. 1 κλπ.
“9) Έν Η έχομεν τάς μερίδας της διά τό 1850, σ. 20-21 καί διά τό 1851, 

σ. 34-35: «Δημοδιδαοκάλ.α Κανιίκω Μ. Λαζαροπού/.α». Έν τη Εκθέσει (σ. 28), 
λέγεται δτι τό σχολεΐον κορασίων διευθύνεται «υπό τής χρηστοήθους και επι
μελούς διδασκαλίασης κυρίας Αικατερίνης Λαζαοάκη». Έν Ζ, σ. 6 ή διδασκά- 
λισσα ονομάζεται Έλέγκω, ασφαλώς έκ παραδρομής: «Μαρτίου 1 Είς διδά
σκαλον 'Ελέγκω μισθόν της διά ιόν Μάρτιον». Τόν επόμενον μήνα άποκαλεΐται 
πάλιν Κατίγκω (αυτόθι σ. 7).

,0) Έν Ε, σ. 28: «(1S47) Μαιου 27 ενοίκιον τοΰ όαπιτίον βασιλόπουλου (γρ.) 
δΟ». Έν σ. 39 (αυτόθι) μετά τήν καταχώρισιν τοϋ μισθοΰ τής διδασκαλίασης 
γράφεται «ενοίκιον όαπιτίον... 50». Έν σ. 36 (αυτόθι) σημειοϋται απλώς «τών 
βαοιλ.ογλ.ουδοπονλων 50». Έν Ε', σ. 70 «1817 5Ιουνίου 28 δ,τι έξοδον γίνεται είς 
τών βασιλόπουλων ιό σπήτι διά σχολεΐον». Έν Ζ", σ. 6: «1849 Βαοιλογλουδοπον- 
λες διά ιόν Φεβρουάριον 30». Έν Η, σ. 20-21 υπάρχει ιδία μερίς «Μ. Βασι- 
λογλ.ουδοπούλ.ας 1850 ...μετρητά μηναίων μισθοΰ της». "Ισως λοιπόν ή διδασκα- 
λισσα έμενεν ή τό σχολεΐον έλειτούργει έν τή οΐκίρ Βασιλο(γλουδο)πούλων καί 
είια μία έ| αυτών είργάζετο ώς έμμισθο; έπιστάτρια ή βοηθός διδασκαλίασης.

”) Γ, σ. 35.
”) Η, σ. 38-39.
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τοϋ μισθοδοτούμενου. Τφ 1834 δ διδάσκαλος λαμβάνει κατα τριμη
νίαν 900 γρόσια73 *. Μετά την διάκρισιν των σχολείων οί μισθοί τών 
διδασκάλων τοΰ αλληλοδιδακτικού κυμαίνονται από 120 71 μέχρι 50075 
γροσίων κατά μήνα. 'Ο Κ. X. °Ι. Ψαρουδάκης έλάμβανε μηνιαίως 
κατά την προιτην περίοδον τής διδασκαλίας του 500 καί κατά την 
δευτέραν 400 γρόσια70 *. Μείζων είναι ή διαφορά, την οποίαν έμφα- 
νίζουσιν αι άποδοχαί τών διδασκόντων έν τω ελληνικοί σχολείω. Τω 
1835 6 ό διδάσκαλος εισπράττει κατά τριμηνίαν 900 γρόσια”, ό Ν. 
Μουάτζος κατά μήνα, μόνον 80 εν αρχή 78 και ειτα 200 7“, ένφ ό Σχο- 
λά'ριος μισθοδοτείται πολύ γενναιότερον. Λαμβάνει 600-667 γρόσια80. 
Ό μισθός τοϋ Ν. Χιονάκη κυμαίνεται περί τά 33081 γρόσια. Ή δι- 
δασκάλισσα λαμβάνει κατ’ άρχάς 25082 καί βραδύτερον 280 8\ ή Βα- 
σιλογλουδοπουλα84 85 * 30, ό ψάλτης95 ωσαύτως 30 καί ό επιστάτης 80 2 5 
γρόσια.

III. Μ Α Θ Η Τ A I

Οί μαθηταί τών σχολείων δεν ήσαν μόνον Ρεθόμνιοι, αλλά προήο- 
χοντο καί έκ τής υπαίθρου τής εγγύς καί τής μακράν, έκ τών χωρίων 
π.χ. Περβόλια, Πηγή, Άρμένοι, 'Αγία Πελαγία, Καλή Συκιά, Ποι
νές, Βυζάρι, Βρύσες Άμαρίου 87 * *.

Ποιος ήτο ό αριθμός των μαθητών από τού 1834-37 άδυνατοΰ-

73) τόσα δ’ ομοίως διά την τριμηνίαν της : 1ης Δε(κεμ)βρίου : 1831 :— 
!JU0·, Λ', σ. 5ο.

,4) Α, σ. 30β.
75) Γ, σ. 22 κλπ.
ί0) Ζ, σ. 1 κλπ.,
”) Α, σ. 4β-5α).
,8) Όρα ύποσ. 62.

Η, σ. 36.
80) Βλ. σημ. 33.
8Ι) Βλ. άνωτ., σημ. 64.
82) Ε, σ. 8
83) Ε, σ. 24 κλιτ.
84) Βλ. ανωτέρω σημ. 70 καί έν II, σ. 20 καί 36.
85) Βλ. άνωτ. σημ. 71.
80) Η, σ. 39.
8Ι) Έν Α' μεταξύ τών καταβαλλόντων δίδακτρα αναγράφονται οί «μιχαήλ

χαλκιαδάκης περβολιανός» (σ. 11α), «ό μάρκας, μιχαηλ καί μανουηλ γαληνάκια πη
γή;» (σ. 10α), «χ(ατζή) μανιουδάκης εξ αρμένων» (σ. 11α), «δημήτριος άγιοπελα-
γιώτης* (σ. 9α), «ό ατνλιανός από καλή συκιά» (σ. 15α), «ό αιυλιανός ί(μ)παισι· 
μιιξή από πρίνε» (σ. 10α). «Μανουήλ Σαουνάτζος, από Βνζαρι» Β, cp. 1, «άκτω- 
νιος βλαστός από βρύσες άμάρι» Λ”, σ. 10α κλιτ.
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μεν νά κοιθορίσωμεν. Καί παρέχονται μέν τά ονόματα όσων κιηέβαλ- 
λον δίδακτρα κατά τα έτη 1884-35 88 και 1836-37 80, αλλά παραμένει 
άδηλον αν ή καταβολή ήτο υποχρεωτική διά πάντας τούς φοιτώντας 
εις τό σχολεΐον90. ’Έπειτα έν τφ κώδικι Α έσημειοϋτο φαίνεται τό 
όνομα τοΰ καταθέτοντος τά χρήματα είτε μαθητής ήτο είτε κηδεμών91' 
άλλ’ ούτως έ'τι μάλλον δυσχεραίνεται ό υπολογισμός τοΰ αριθμού των 
μαθητών. Ουδέ γίνεται κατά τό πλεΐστον διάκρισις τών φοιτώντων 
εις εκάτερον τών σχολείων. Παρά πάσας όμως τάς δυσχερείας δυνά- 
μεθα νά εΐπωμεν ότι επληρώθησαν τω 1834-35 δίδακτρα 38 κατά μέ
σον δ'ρον μαθητών καί τφ 1836-37 πάλιν κατά μέσον όρον 44 92.

Διά μεταγενεστέρας σχολικός περιόδους ό υπολογισμός αποβαίνει 
ευχερέστερος. Έκ τών «καταγραφών δνομάτο)ν» τών μαθητών πλη- 
ροφορουμεθα ότι εφοίτησαν :

τό άλληλοδιδ ακτικόν άρρένων
τω 1837-8 68 μαθηταί (Β, φύλ. 1-2)
» 1838-9 78 » (Β, » 4-5)
» 1839-40 72 » (Β, » 7-8)
» 1842-43 159 » (Β, » 13-17)
» 1845-46 110 (;) » (Ε, σελ. 02-64)93
» 1846-47 151 (;) » (Στ ' » 6-15)!’3

kS) Λ, σ. 3α, 15α, 15β, 16α, 16β. 
s0) Α, σ. 7α, 9α, 9β, 10α-12α.
“°) ’Εάν ή καταβολή διδάκτρων ήτο προαιρετική, τότε δέν θά κατελέγοντο 

τφ 1837 (Α', σ. 19β) χρεώσται διάφοροι «τών άπερ(α)σμ(έν)ων τριμηνιών», έν 
όλφ 12. Πάλιν δμως παραβολή τών καταστάσεων, έν οίς γράφονται οί κατα- 
βάλλοντες δίδακτρα δεικνύει ότι περισσότεροι θά ήσαν οί οφείλεται, άφοϋ 
ίκανώς πλείονες τών 12 δέν έχουοι πληρώσει όλας τάς τριμηνίας. "Ωστε δυοΐν 
θάτερον συνέβαινεν, ή (ορισμένοι μόνον είχον ύποσχεθή ότι θά καταβάλλωσι 
δίδακτρα καί εξ αυτών ΰπελογίσθησαν οί καταλεγόμενοι 12 χρεώσται ή οί μή 
καταβαλόντες όλας τάς τριμηνίας ουδ’ ώς όφειλέται αναγραφόμενοι δέν έπλή. 
ρωσαν, διότι δέν εφοίτησαν καθ’ όλον τό έτος.

Ότι δέ καί πρό τοΰ 1821 ή φοίτησις δέν ήτο τακτική φαίνεται έκ τών 
λόγων τοΰ Sieber : «τη μια φορά βλέπει κανείς όνο, την άλλη τρεις και την άλ
λη δώδεκα μαί)ητάς. ”Ερχονται και φεύγουν πάλι όπως ϋέλ.ουν». Ε.Ε.Κ.Σ., Βος 
(1939) σ. 282.

91) «τό παιδίον τοΰ Ίωάννου πατζουράκη» (σ. 15α), «από παπουτζή αγγελι- 
δίκη» (σ. 11α), «όσα από τόν παπά οκονλονδη άρμενιώιη» (σ. 9α), «ή χήρα πα
τζουράκη Ίωάν(νου) (σ. 16u) κλπ.

°2) Κατσβολάς τοιαύτας, οΐα ή: «όσα <5 μπαλασας διά τά παιδιά του» (σ. 
10,3) καί ή «από νικόλαον Χ(ατζη)κωνοταντίνου και δροοάκη» (σ. 11β) υπελόγι- 
σα ως γενομένας διά δύο έκάστην μαθητάς.

03j Οί έν τοίς κώδιξι τούτοις πρό τών ονομάτων τών μαθητών σημείου-
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β) Εις τύ αλληλοδιδακτικόν ίίηλέων
ΤΟ) 1845-40 00 μαθητριαι (Ε, » 6<>-69)

» 1840-47 65 » (Στ' » 2-4)
γ) Εις τό 

τψ
ελληνικόν
1837-38 27 μαθηται (Β, φ. 3)

» 1838-39 26 » (Β, φ. 6)
» 1839-40 34 » (Β, φ. 9)
» 1845-40 38 » (Ε, σ. 58-59)

1840-47 41 » (Στ' σ. 18-21).
Έάν κρίνη τις έκ των πληροιροριών, τάς οποίας παρέχουσιν ο ί 

> άδικες, περίπου το */β των μαθητών κατά μέσον δρον έφοίτα δωρεάν 
εΐς τδ σχολεΐον"5. Οί λοιποί κατέβαλλον δίδακτρα. Άλλ’ ούτε το πο- 
σύν αυτών ήτο αϋστηρώς ωρισμένον, οτ'τε (ραίνεται ή μη καταβολή 
αντοΰ, ίσως δφειλομένη εις οικονομικήν δυσχέρειαν τής οικογένειας 
τοϋ μαΰητοϋ, ουνεπήγιτο την αποβολήν του έκ τοϋ σχολείου. Προ 
τοΰ 1821, Ιξ δσων λέγει ό Sicber, δεν φαίνεται δτι οί μαιΊηταί κα
τέβαλλον δίδακτρα. Κατά τον περιηγητήν έκαστη ελληνική οικογένεια 
συνεισέφερεν άναλόγως τοϋ εισοδήματος αίιτής 3, 10 έως 100 γρόσια 
προς σχηματισμόν σχολικού κεφαλαίου, τό όποιον έπειτα έτοκίζετο 
προς 8 °/<> καί εκ τών τόκων επληρώνετο ό διδάσκαλος και έγίνοντο τά 
άλλα απαραίτητα έξοδα διά τήν λειτουργίαν τοϋ σχολείου. Νϋν δμως 
οί μαβηταί καί μαΟήτριαι τοϋ μέν αλληλοδιδακτικού καταβάλλουσι 
καρά μήνα από 5 συνήθως γροσίων καί κάτι», οί δέ τοϋ ελληνικού 
άπ;ό, 10οβ;. ’Ίσως δέ δεν τμο απαραίτητος ή φοίτησ,ις έν τώ σχολεία» 
άπό τής αρχής έκαστου έτους

μενοι, άρι,Ομοί δέν βαίνουσι κατά πρόοδον όμ,αλώς αΰ'ξουσαν., ΙΙαρουσιάζουσιν 
άλματα κμί παλινδρομήσεις. "Ισως άντιπροσωπεΰουσιν αρίθμησαν' μαΟητο- 
λργίομ.

V) Δέν αναγράφεται δτι είναι, μαΟ-ηταί τοϋ Ελληνικού. "Οτι δμως περί 
((ΐάιφ,ν πρόκειται, φαίνεται, καί |κ τού ποσού τών καταβαλλόμενων διδάκτρων.

9δ) Βρα,δήτερον «ο/ πληρώναντες ουδέ ιό ή μιαν τον οΑον άρι&μοΰ τών εις τ<* 
σχολεία φοιττοντοιν άπετέλονν, άλλοι δέ, οί, και’ πλείίονες, οί> μόνον «εισιτηρίων» 
άπηλ,λ.άσαοντο, ά/,λά ημί τά βιβλία αυτών έλ,άμβανον παρά, τής 'Εφορείας δωρεάν» 
ΠρεβελάκιςΙν φΰλ. ύπ’ άρ. 1617.

5β) Τά αυτά περίπου συνέβαινον καί εις μεταγενεστέρους χρόνους. Ό Πρε- 
βελάκις γράφει: «και οί μαϋηται δε και μα&ήτριαι τουλάχιστον οί εύποροι καί! 
κατά τον βα&μον τής ευπορίας των κατέβαλλον δίδακτρα ώς «εισιτήρια» αναγρα
φόμενα, οί μεν τών δημοτικών Σχολείων 4-5 γρόσια κατά μήνα, οί δέ τών ελλη
νικών 10-ί,Ο γρόσια»,

9:) Έν ταΐ; καταγραφαΐς ονομάτων (Β, φ. 4-5, φ. 6, φ. 7-8, 9, 13-17) οί 
έχοντες τούς τελευταίους αυξοντας αριθμούς φέρονιαι καταβαλόντες δίδακτρα, 
διά τούς τελευταίους ή καί μόνον τόν τελευταΐον μήνα.
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Tfj 12 Φεβρουάριου 1848 38 ήγοράσθη μαθητολόγιον. Πιθανώς δέ 
δι’ αυτό δεν γίνεται πλέον καταγραφή τα>ν μαθητών εν τοΐς καταστί- 
χοις, αφοΰ θά ήσαν καταγεραμμένοι. έν είδικώ βιβλία).

IV. ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

’Ήδη τον Σεπτέμβριον τοΰ 1836 το σχολεΐον έκέκτητο ίδιον οίκη
μα, περιελθον αύτφ, τουλάχιστον έν μέρει, έκ δωρεάς τής Διαμάντας, 
συζύγου Ευθυμίου Δαλαμπέλα". Τώ 1837 έχρησιμοποιεΐτο ή οικία 
αύτη προς στέγασιν τής Έλληνιχής σχολής'"°. Τότε έπεχρίσθη δι5 
ασβέστου11,1 καί τον ’Απρίλιόν τοΰ 1839 έπεσκευάσθη γενικώτερον. 
Κατεσκευάσθη τότε εξώστης, «χαγιάτι», καί ήγοράσθησαν διά την 
χωματίνην στέγην 14 φορτία «λεπίδας». Τφ 1840 οίκοδομεΐται αλλη
λοδιδακτική σχολή 98 * * 101 102.

Ό ισολογισμός τών εσόδων καί εξόδων, δσα άπητήθησαν διά τήν 
οικοδομήν της (Α, σ. 46β-47«) είναι ίκανώς ενδιαφέρων. Έπληρώ- 
θησαν 303 ημερομίσθια «πυυργώι» καί 304 «κτιστάδων». Ξυλουργοί 
έργασθέντες εις τό σχολεΐον μνημονεύονται 6 Μαθιος Βαλέργας καί ό 
Τζακυθηνός. Τά χρήσιμα εις τήν διδασκαλίαν ημικύκλια κατεσκεύα- 
σεν ό Χατζή-Ι’ιώργης Βεβελάκης. Διά τήν στέγην έχρειάσθησαν 8.000 
κεράμων καί, προφανώς διά τό δάπεδον, 111 πλάκες «μαλτέζικες». 
Τότε ή αυλή έστρώθη δι’ έστρογγυλευμένων θαλασσίων λίθων 1113 καί

Τά σχολεία ΡηΤύμνης κατά τη δεύτερον τέταρτον τού 19ου αΐώνος 41

98) «1848 Φεβρουάριου 12 1 μαθητολόγιον σχολείου X. Π: δρχ. 5», Ε, ο. 34.
03) Α, σ. 6α και 49β.
10°) Ή οικία ή to φαίνεται διώροφος* τοΰτο συνάγεται καί έκ τοΰ σχεδίου 

τοΰ Βεβελάκη επί λιθογραφικής πλακάς, περί ής κατωτέρω, καί έξ δσων ση- 
μειοΰνται έν Ε, σ. 26 «(1847) 1 Φεβ(ρουαοίου) εξοδον της σκάλας τοΰ ελλ(ηνι- 
ν,οΰ) γρ. 89,20».

101) <(1837 θβρίου) 18 δμοιον διά γαλάκτωμα *Ελληνικού Σχολείου 1: ήμερο- 
κάματο και άσβεστη.... (γρ.) 8,20» Α, σ. 32β.

102) Βλ. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Ή αίθουσα τών 3 ‘Ιεραρχών, έν έφ. Ρε- 
θύμνης «Κρητ. Έπιθεώρησις» της 5-2-1947.

1ο3) «'Έξοδα—1840—ΟΙκοδομης 9Αλληλοδιδακτικής Σχολής

(διά) 111 Πλάκες μαλιέ'ικες 2-2
* Συνακ ι:ά δ ρακο,ί^ν της αυλής 10

Κεραμίδια: 8)30: χιλιίδε; με τά έξοδά τως 1170

Την Βρύίΐ (διά) κονροίπα και μο' σο Ο.ονκι 13
Λειαν'ι ε οϊα , .........................................................................
ΙΙουργικέ;: διά: 201: ήμερομίοϋια

διαφόρων τιονρ/ο ν , , . Ι'ρ(όσια) , . . 1460:10

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:28 EEST - 18.237.180.167



42 N. B. Δρανδάκη

ίσως κατεσκευάσθη ή κιιήνη, της οποίας σφζυνιαι ακόμη λείψανα ιι".
Τά έσοδα, 8792,10 γρόσια, συνεκεντρώθησαν κατά τό πλεΐστον 

έξ εισφορών των κατοίκων Ρεδυμνης. Αί δαπάναι δ'μως εφθασαν τάς 
15014,32. Διά την κάλυψιν αυτών «προς έξίσωοιν τής οικοδομής 
εμετρήϋησαν από τό ταμεΤον τής Σχολής . . . f>222,22»'as. * 69

Κτιαιική. διά 215 ημερομίσθια δια
φόρων κτιατάδων Ι'ρ. . . . 1609:20

69 ΰμοια του Ίωάν. ΙΊαλ. 1786:20

304
Ξυλική..............................................................................................
Καρφική..............................................................................................

Εις Χα(τζή) Ι'εώργη Βεβελάκη. Ι'ρ)όοι]α 444:32
επλ.ηρώθησαν δια ημικύκλια
και λοιπά ώς ό λογ(α)ρ(ιααμ)ός του Γρ(όοι)α 431:15 

ΕΙς Μαραγκική.
85; ήμερομίοθι(α) εις Μαι&ιόν 

Βαλέργ(αν) ....
241 36: ομοια εις Ιζακυθηνόν

120: ομοια » Διαφόρους» βλ. Λ, σ. 46β καί 47β. 
ιο4) ”Εξω τής Ανατολικής αυλόθυρας τοϋ περιβόλου τοΰ Καθ. Ναοΰ, εις 

την γωνίαν, δεξιά τφ εισερχόμενη). Ιίρήναι τοιαϋται σώζονται ακόμη καί σή
μερον εις πολλάς παλαιός τουρκικός οικίας τής Ρεθύμνης. Εις τός τοίχον ένε- 
τίθετο πίθος. Δι’ όπής, άφιεμένης άνωθεν αΰτοϋ, έπληροΰτο υδτος ϋδατος, 
ρέοντος έ'πειτα έκ σιρόφιγγος προσηρμοσμένης εις τόν πυθμένα τοϋ πίθου. Ή 
κρήνη φαίνεται έν τφ σχεδίω τοϋ Βεβελάκη.

ιο5) Εις τόν έρανον συνεισέφεραν έν δλφ 81 άτομα (’Εν τφ μνημονευθέντι 
δημοσιεύματι «Ή αίθουσα των 3 Ιεραρχών» οί αριθμοί εχουσι λελανθασμέ- 
νως). Δύο έκ τούτων, δ «"Αγιος Λάμπης κ. Νικόδημος» καί ό καθηγούμενος 
τών Άσωμάτων, αναμφίβολος δέν κατφκουν έν τή πόλει. Ό Νικ. Έμμ. Χιονά- 
κης, άφοΰ διά τής μητρός του προσήνεγκε τήν εισφοράν, ήτο έγκατεστημένος—ό
πως γνωρίζω καί έξ οίκογεν, παραδόσεως—εις τό έξωτερικόν. 'Υπολείπονται 78 
έρανισταί, περί ων πάλιν δέν γνωρίζομεν, έάν πάντες έμενον έν Ρεθύμνο). Καί 
μή νομισθή ότι μόνον οί εύποροι καί οί μεγαλέμποροι συνεισέφεραν. Μεταξύ 
τών 78 καταλέγονται καί «χαλκιάδες, -ψωμάδες, ταβερνάρης, ωρολογάς, φαναρ
τζής, γοβατζής, παποντζής, φελουτζής, κτίστης καί ό Μανουήλ; μαραγκός κάλφας 
Σκεπασθιανοϋ». Τό περιωρισμένον τοΰ αριθμού των είναι, νομίζω, στοιχεΐον 
στατιστικής εϋγλωττον περί τοϋ μικροϋ εϊς Χριστιανούς πληθυσμού, τόν όποιον 
είχε τότε ή πόλις. Ό αριθμός τών 200, εις δν αναβιβάζει τάς Χριστιαν. οικο
γένειας τοϋ Ρεθύμνου κατά τό 1832 δ Σταυράκης (Στατιστική τοΰ πληθυσμοΰ 
τής Κρήτης, 1890, σ. 191) ίσως είναι υπερβολικός. Καί τόν πατέρα μου έχω 
ακούσει έπανειλημμένως διηγούμενον ότι τφ 1850, δτε ό Ν. Γ. Δρανδάκης με
τά τοΰ πενθεροϋ του Νικ. Χατζηκωνσταντίνου έκαμνε τάς συνήθεις έπισκέψεις 
τής πρώτης τοϋ έτους, ύπερέβησαν 60 χριστιανικά κατώφλια. Καί έπισκέψεις 
τότε άντήλλασσον μεταξύ των δλοι οί Χριστιανοί.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:28 EEST - 18.237.180.167



Τά σχολείο Ρεθύμνης κατά τύ δεύτερον τέταρτον τοΰ 19ου αίώνος 43

Λιθογραφική πλάξ 10\ φυλασσόμενη έν τώ γραφεία* τοΰ Εκκλη
σιαστικού συμβουλίου Ρεθΰμνης και φερουσα άποτετυπωμένον σχέ- 
διον τοΰ ’Αντωνίου Βεβελάκη απεικονίζει άλλα τε και τον Καθεδρι
κόν ναόν μετά των περί αυτόν ιδρυμάτων, ώς ειχον τω 1866. Τό Ελ
ληνικόν σχολεΐον, ό'πισθεν τοΰ αγίου Βήματος τοΰ ναοΰ, είναι ή αί
θουσα ή στεγάζουσα σήμερον τό παράρτημα τών Κοινών. ’Ασφαλί
σεων, καί τό αλληλοδιδακτικόν είναι ή αίθουσα τών Τριών 'Ιεραρ
χών. Διά την τελευταίαν δεν γεννάται αμφιβολία ότι είναι τό κτίσμα 
τοΰ 1840 ,07.

Κατά τον Εΰαγγελίδην, τοΰ οποίου ή περιγραφή άλληλοδιδακτι- 
κοΰ σχολείου συμφωνεί κατά βάσιν καί εν ίκαναΐς λεπτομερείαις προς 
την μορφήν καί τοΰ αλληλοδιδακτικού Ρεθΰμνης, ως τά υπάρχοντα 
στοιχεία έπιτρέπουσι νά συλλάβωμεν αυτήν, «τό δ Ιον σχολεΐον άπετε- 
λεΐτο εκ μιας μεγάλης αιθούσης εν ή ήααν τά ϋρανία, οί πίνακες άνα- 
γνώσεως και αρι&μήσεως, ή δασκαλωκαϋ·έδρα, ϋπδ κιγκλιδώματος 
περιοριζομένη, εις ήν άνήρχετό τις διά τεσσάρων βαθμιδών και κάτω
θεν τής όποιας ΰπήρχεν ή φυλακή, εν f τους άτακτοϋντας μα&ητάς 
ένεκλειον' παρ’ αυτήν δε τό μέγα τοΰ σχολείου ώρολόγιον μετά ϋορυ-
βώδονς εκκρεμούς__ Γύρω δε κατά μήκος τών άλλων πλευρών τής
αΐάονσης ύπήρχον τά ημικύκλια και άνωθεν τών πινάκων διδασκα
λίας έκαστον ημικυκλίου, έφ’ ών ήτο γεγραμ μένον τό μάϋημα, νπήρ- 
χον διάφορα γνωμικά... καί εατιν δτε γεωγραφικοί πίνακες, γεγραμ- 
μένοι επί τον τοίχου αυτόν. Παρ’ αυτήν ΰπήρχεν ό πίναξ τής ατιμώ- 
αεο>ς (μομφής δηλαδή), εφ’ ου εγράφοντο τά ονόματα τών τιμωρημέ- 
νων μαϋητών»103. 107 *

,οβ) Βλ. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Λιθογραφημένον σχέδιον τοΰ Α. Βεβελάκι, 
έν έφημ. Ρεθυμνης «Κρητ. Έπιθεώρησις» της 20, 21, 22, 25 ’Ιουνίου καί 19 
Σεπτεμβρίου 1946.

107) Τό άνατολ. τμήμα τής αιθούσης, έτοιμόρροπον εκ τών βομβαρδισμών, 
κατηδαφίσθη τφ 1948 καί, διά νά εύρυνθή ή πρό αυτής διερχομένη οδός, 
ό άνατολ. τοίχος άνηγέρθη λοξός καί δυτικώτερον. Ούτως ή αίθουσα έκολο- 
βώθη. Αί άρχικαί αυτής διαστάσεις ήσαν : μήκος 18, 46 πλάτος 8,05, ύψος 
5,90. Τόν νότιον καί βόρειον τοίχον αυτής διαΟέει εσωτερικούς παρά τήν 
οροφήν πλατεία ξυλίνη ταινία, έψ' ής έχουσι ξωγραφηθή γεοψετρικά καί 
άλλα σχήματα, πρόσφορα εις τήν διδασκαλίαν. Εις τό άκρον τής ταινίας, 
διξιά τού εζωγραφημένου ηλιακού δίσκου «νεγινώσκομεν τήν επιγραφήν «Έ- 
σχεδιάα&ησαν υπό Κωνσταντίνου X. I. ψασουδάκη, καί έχοωματίσ&ηοαν υπό Νι
κολάου Κούνουπα 1850 Αύγουστου 10·. ’Εντός τετραγώνου κοιλώματος τοΰ κρη- 
μνισθέντος άνατολ. τοίχου εύρίσκετο άλλοτε είκών τών 3 Ιεραρχών, έργον τοΰ 
Άντων. Βεβελάκη.

,cs) Ε ΰ α γ., Παιδαχ. τόμ. 1ος, σ. CXEII.
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44 N. B. Δρανδάκη

Κα'ι 2v το) αλληλοδιδακτικοί σχολείο) Ρείλυμνης, εκ μιας «ίθουσης 
συγκειμένφ, ύπήρχον: κιγκλίδωμα, σφζόμενον ετι κα'ι σήμερονιββ, 
Ασφαλώς περιορίζον την δασκαλοκαίλέδραν, «τον ΰρόνον τοΰ διδασκά
λου»"'', «φραγκική παλαιά καρέκλα»109 * 111 ημικύκλια112, πίνακες διδασκα
λίας113, μαυροπίνακες114, θρονία115 *, και πλάκες επ’ αυτών Π“, φανός 
καί κανδήλιον κρεμάμενα δια σχοινίοιι117 καί εικονίσματα αγίων “8. 
Καί ωρολογίου113 * μνεία γίνεται καί χάρτου γεωγραφικού τής Κρήτης123.

109) Χρησιμοποιείται νϋν ώς βήμα τής αιθούσης.
“°) Α, σ. 32β. Γ, σ. 1.
>“) Λ, σ. 19α.
»2) Βλ. σημ. 106.
Ι|3) Έν Λ, σ. 19α άναγινιόσκομεν δτι εις τό «'Αλληλοδιδακτικόν Σχολεΐον 

εΰρίοκονζαι Πίνακες με τα ταβλιά τως», καί δή τφ 1837. Είχον τυπωθή μεγ<ά- 
λοις γράμμασι, άνηρτώντο εις τόν τοίχον καί έπ’ αυτών ό πρωτόσχολος έγύ- 
μναξεν εις τήν άνάγνωσιν τούς συμμαθητής του, ίσταμένους καθ’ ημικύκλιον 
πρό τοΰ πίνακος (δρα Κ α λ λ ι ά φ α ν, έν Μ.Ε.Ε. άρθρ. αλληλοδιδακτική 
μέθοδος). Οϊ πίνακες ουτοι αναγράφονται ώς ακολούθως υπό τόν αριθμόν 
1189 τής Έλλην. Βιβλιογραφίας 1800-1863 τών Δ η μ. Γ κ ί ν η κάί Βαλέ
ριου Μ έ ξ α (1939), σ. 190: ΙΙίνακες Παιδαγωγικοί. Κατά τήν ’Αλληλοδι
δακτικήν Μέθοδον. Άρ. 1ος [κάτω:] Χυνταχθέντες υπό Γ. Κλεοβούλου Φιλιπ- 
πουπολίτου, καί ήδη πρώτον έκδοθέντες διά δαπάνης... Έν Παρισίοις 1819. 
Κατά μήνα ’Απρίλιον. Έν τή τυπογραφία τοΰ Έβεράρτου. Νεωτέραν εκδοσιν 
(1830) Πινάκων ίδε ύπ’ άριθ. 1973.

“ή Μαυροπίνακες μνημονεύονται, αλλά χωρίς νά γίνεται λόγος εις ποιον 
σχολείον έχρησιμοποιοΰντο. Οδτω λέγεται έν Ε, σ. 6 «[1845 Ιανουάριου) 18. 
δια τους πινάκους εις τό ζωγράφο (γρ.) 80», Ζ. σ. 9 «εΐ; ένα πίνακα τοΰ ζωγρά
φου», Η, σ. 15 «(1850;) 7βρ!ου) 23. 16 πινάκους μπογιάνιιομα μαύρους γρ. 110». 
Αί έν τφ ’Αλληλοδιδακτική σχολείο) τφ 1937 ευρισκόμενοι «2 τάβλες προς 
παράδοσιν τής 'Αριθμητικής» Α, σ. 19α ίσως ήσαν μαυροπίνακες. Καί ή ανω
τέρω καταγραφομένη «7 τάβλι να εις τό Έλλ.ηνικόν Σχολ.εΐον» καί αυτή ασφα
λώς μαυροπίναξ ήτο. "Οτι δ’ υπήρχε τοιοΰτος καί έν τφ Έλληνικφ Σχολείφ 
φαίνεται έκ τοΰ Η, σ. 29 «(1851) Μαΐον 10 (εις) ένα πίνακα έλλην. Σχολείο 
μπογιαντιοτικά ζωγράφου (γρ.) 10».

ι15) «1838 Οβριόν) 27 (εις) διόρθωμα θρονιών (γρ.) 11» Α, σ. 32β. Όρα 
καί έπομένην σημείωσιν.

Ι'β) «(1851 Μαί'ου) 10 (εις) 12 πλάκες τοΰ Άλλοδ. Σχολείου διά τά θρονιά 
(γρ.) 15» Η, σ. 29.

117) «(1851 Φεβρουάριου) 13 (εις) 'Αλληλοδιδακτικόν; 5 δργυιές οκοινί διά 
τό Καντήλιον . . . γρ. 1.10» Η, σ. 28 καί αυτόθι σ. 29 «(Φεβρουάριον) 27 
(εις) Άλλ.ηλ.οδιδακτικήν Σχολήν ένα φανάρι (γρ.) 11 (εις) διάφορα διότι έσπασε 
τό αιτζίμι καί έπεσε τό φανάρι καί έσπασε (γρ.) 5,

“6) Α, σ. 19α. Τά εικονίσματα δέν άναφέρεται ποΰ ύπήρχον. Άφοΰ δμως 
μνημονεύεται κανδήλα κρεμαμένη έν τφ άλληλοδιδακτικφ, θά ύπήρχον έν αύ- 
τφ καί εικόνες άγιων.

“») Ζ, σ. 10.
lso) «(1851 Μαιου) 24 (εις) ένα πίνακα γεωγραφικόν τής Κρήτης (γρ.) 16»
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Διά τό αλληλοδιδακτικόν θηλέων ενοικιάζετο ιδιωτικόν οίκημα121, 
τύ όποιον η Εφορία των σχολείων επεσκευασεν αγορασασα, αντί 51 
γοοσίων, 23 υαλοπίνακας122 *. Τω 1S45 αναγράφεται δαπάνη διά «12 
καλαμάρια τής δασκάλας, 2 πήχες μουσαμά διά τό τραπέζι» αυτής, 
«2 καρέκλες τοΰ σχολείου κοριτζώ» και «1 καντήλι στής δασκαλας το 
σχολείο» (Ε, σ. 8). Και τά 6 ημικύκλια, άτινα την αυτήν εποχήν κα- 
τεσκευάσΟησαν 128 πιθανώς έχρησιμοποιήθησαν εις το σχολεΐον κορα- 
σίων, δπερ ήδη τω 1850 έκέκτητο και ίδιον ωρολόγιον 124. Καθόλου 
ή μορφή τοΰ σχολείου θηλέων δεν θά ήτο πολύ διάφορος τής είκόνος, 
ήν ενεφάνιζε τό αντίστοιχον άρρένων, Διά τά έπιπλα τοΰ ελληνικού 
αι υπάρχουσαι πληροφορίαι είναι ελάχισται12\ Αι σχολικά! αΐθουσαι 
είχον παραπετάσματα «κουρτίνες καί πορίλιέρες»125 *. Διδάσκαλοι και 
μαΟηται ΰδρευοντο έξ ίδιου φρέατος, ανήκοντας εις τά σχολεία127. 
Συχνότατα ή επιτροπή των προμηθεύεται υδρίας, δοχεία τίδατος, βρα- 
δυτερον ποτήρια «τενεκέδες καί κούπες καί τασάκια»128, αλλά και εξ

Τΰ σχολεία Ρβθύμνης κατά τό δεύτερον τέταρτον τοΰ 19ου α'ιώνος 45

II, σ. 29. Τήν εικόνα τής αιθούσης συμπληροΐ ή περιγραφή τοΰ Πρεβελάκι 
άναφερομένη μέν εις ύστερους πως χρόνους, άλλ’ ασφαλώς ίσχύουσα καί διά 
τήν περίοδον τήν μέχρι τοΰ 1851. Έν φύλ. ύπ’ αριΟ-, 1610 γράφει : «άνωθεν 
τής έδρα; του Σχολείου επί τής ανατολικής πλ.ενρας ανιόν καί υπό τήν εικόνα 
των τριών Μ. Ιεραρχών ήοαν άνηρτημέναι ταινίαι με καλλιγ ραφή μένα μεγά/.α 
γράμματα τά ρητά «άρχή σοφίας φόβος Κυρίου», «εις τόπος διά καθέν πράγμα 
καί καθ'εν πράγμα εις τον τόπον τόνε·, «έπιμελοΰ, κόπιαζε έφ' όσον ειοαι νέος...» 
κτλ. και οί εκατέρωθεν αυτής πίνακες τής τιμής καί τών ποινών καί νπ3 αυτήν ή 
ειρκτή καί ό φάλαγζ».

121) Ε, 21. Καί μετά τό 1851 «τό τών κορααίων σχολεϊον έοτεγάζετο εν Ιδιω
τική) οίκήματι επ’ ένοικίω ή καί έν αυτοί τφ γυναίκα)νίτη τής ’Εκκλησίας» II ρ ε- 
β ε λ ά κ ι ς, ύπ άρ. φ. 1611.

122) Ε, σ. 28.
12J) Ε, σ. 8.
121) Η, σ. 28 καί σ. 14.
12δ) Ούτως έν Ε, σ. 12 άναφέρεται «μία καντήλα, τον ’Ελληνικού σχολείου». 

1 ί ησαν οι κατασκευασϋέντες τφ 1845 όκιώ πίνακες (εάν πρόκειται περί 
μαυροπινάκων διατί ήσαν τόσον πολλοί;) δέν γνωρίζω : «(Μαρτίου) 22 διά 8 
πινάκους τον ελληνικόν καμωτικό 32» Ε, σ. 6.

Επίσης αγνοώ τί ήσαν οί μνημονευόμενοι τελέγραφοι (τοΰ άλληλοδιδα- 
κτικοΰ;) «(1837 8]βρίου) 0 (εις) ομοιον διά 1 σανίδι ά(πό) Π: Μαοονλι(ανό;)ν 
δια τελ.εγραφονς..,» Α, σ. 32β και κατωτέρω «(Δεκεμβρίου) 5 ομοιον: διά μαστό· 
οικά ντελεγράφων (γροσ.) 7». όρα καί Γ, σ. 2.

120) «1840 Οικοδομή Αλληλοδιδακτικής Σχολής... Πανί διά 2 πορθιέρες» 
Α, σ. 46β, «1846 Ιουνίου) 10... διά κουρτίνες ατό ελληνικό...» Ε, σ. 14.

,27) Ε, σ. 10.
12S) «(1834) ένα σταμνί...δυο στάμνες» Α, σ. 73α κλπ. «(1836) εις ενα κου

βά.» Α, σ. 17α κλπ., «(1844 Φεβρουάριου 20)— καί 15 ποτήρια» Γ, σ. 34, Η,
σ. 28, 29.
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άρχής τά απαραίτητα δια την καθαριότητα των δωματίων σ άρωθρα123. 
Ειδική δαπάνη σημειοΰται «διά τά δώματα οκονπιπ,ιια»'30 καί πολλά- 
κις αναγράφεται κονδύλιον διά τά «άδειαστικά τοΰ αναγκαίου»'3'.

V. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΥΣΗΜΑ ΑΙΙΟΛΥΤΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ Φ01ΤΗΣΕΩΣ, 
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Διά τον τρόπον διδασκαλίας καί τό άκολουίΐούμενον σύστημα εν 
τοί αλληλοδιδακτικοί—διά το ελληνικόν έλλείπουσιν ειδήσεις—οί κώ
δικες παρεχουσι,ν εμμέσους πληροφορίας. Έν πρώτοις το όνομα τοΰ 
σχολείου, έπειτα οί μνημονευθέντες πίνακες, τά ήμικυκλια, ή δια- 
γραφεΐσα εικών τής αιθούσης, αλλά καί όσα γνωρίζομεν διά την μόρ- 
φωσιν καί την μέθοδον διδασκάλων τινών καθιστώσι φανερόν ότι 
καί έν Ρεθύμνφ ήκολουθείτο τό σύστημα τό αλληλοδιδακτικόν, όπερ 
διά τοΰ ΰπ’ άριθ. 1032 τής 22ας ’Ιουλίου 1830 διατάγματος τοΰ 
Καποδιστρίου είχε καθιερωίΐή ιϊς τά σχολεία τής έλευίΐέρας 'Ελλά
δος καί είτα τής Τουρκοκρατούμενης,32. Έν τφ σχολείφ κορασίων 
έδιδάσκετο καί ραπτική ώς μαρτυρεί ή αναγραφή τών επομένων 
δαπανών διά «Iμπρισίμι και κονσουνο βελόνες» (Γ, σ. 34), «ενα ψα
λίδι τοΰ *Αλληλοδιδακτικού σχολείου» (II, σ. 29), «2 τόπια κορδέλλα 
διά στιχάρια» (Η, σ. Ιό), «χασέ και βελ,όιες διά στιχάρια» (αυτόθι). 
'II άμιλλα τών φοιτώντων είς τό αλληλοδιδακτικόν σχολεΐον, γράφει 
ό Εΰαγγελίδης 133, ήγείρετο διά βραβείων (ευσήμων) τής έπιμελείας καί 
χρηστοήθειας καί διά ποινών τής άμελείας καί κακοηθείας. 'Ότι δ’ 
εύσημα έδίδοντο καί έν Ρεθύμνη μαρτυρεί καί ή αναγραφή σχετικών 
δαπανών134 135’ δι’ αυτά έπρομηθεύοντο «κυρδέλλχς καρνάδες και χρυ
σόχαρτα»'35.

Ό Πρεβελάκις (άρ. φύλ. 1(510) παρέχει τόπον τών τοιοΰτων βρα
βείων: «Έν τοΐς παραχωρη&εϊσί μυι προς μελέτην βιβλίοις», γράφει, 
«υπάρχουσι δελτία έντυπα είς τους άδελφονς Παύλον Βλαστόν * * 130 131 132 και

12°) «(1834) δσα εις σκούπες 3 μί(α) ψιλή και δύο χοντρές (γο.) 1; 17* Α,
σ. 73α κλπ.

13<)) Η, σ. 15.
131) Α, σ. 32β, κλπ.
132) Ε ύ α γ. Παιδ., Ιος, σ. CXEI, CXLTII.
133) Αυτόθι σ. CXEI.
ι*4) «(1837 Οβριόν 12) (εις) δμοιον διά δσα επληρώ&ηααν είς ιόν αλληλοδιδα

κτικόν διδάσκαλον δ,ιά χαρτί γραψίματος, χρυσόχαρτα καί κορδέλλες διά τά βρα
βεία. ,.(γρόα.) 24.10* Α, σ. 32 κλπ.

135) "Ορα καί Α, σ. 17α.
,3Γ') Περί αύτοΰ δρα καί Τιμόθεον Β ε ν έ ρ η ν, Τό Άρκάδι διά τών 

αιώνων, Άθήναι 1938, σ, 398-399. Ό Βλαστός συνέχραψε τον «Γάμον έν Κρή,
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Ίωάννην Βλαστόν'31 Ιχδοθέντα και εν σνμμετρική και καλλιτεχνική 
διατάζει εχοντα οντω : «’Ανταμοιβή—Δημοτικόν Σχολεΐον—τοΰ Δήμον 
'Ρεθύμνης — σναταϋεν υπό τής Κοινότητος — προς τον κ. Ίωάννψ 
(ΙΙαΰλον) Βλαστόν διά την προκοπήν και την ευταξίαν του—τή 1 
Ό/βρίου 1S5U (I Φεβρουάριον 1852)—ό Δημοδιδάσκαλος Κ. X. / 
Ψαρονδάκης».

Έν τοΐς κώδιξι δεν γίνεται μνεία ούτε τοΰ χρόνου, καί)’ δν δι η θ' 
κει ή φοίτησις εις τε τδ Αλληλοδιδακτικόν και ελληνικόν 13S, ούτε εά ν 
έδίδοντο μετά το τέλος εκάστης σχολικής περιόδου ενδεικτικά εις τους 
μαθητάς. Πιθανώς δμως και τό τελευταΐον συνέβαινεν άφοΰ ΐσχυε 
ήδη απύ πολλοΰ δι’ άλλα σχολεία133. Ό Πρεβελάκις (αυτόθι) παραθέ
τει Απολυτήριον τοΰ Δημοτικού Σχολείου Ρεθΰμνης, έ’ξ οΰ συνάγε
ται δτι καί απολυτήρια έχορηγοΰντο καί ή φοίτησις εις το αλληλοδι
δακτικόν, τουλάχιστον περί τό τέλος τής εξεταζόμενης περιόδου, ήιο 
τετραετής. Κατά τύ Απολυτήριον τοΰτο «ό Ιΐανλος Γ. Βλαστός φοι- 
τήοας από τής 17 Μαΐον τοΰ 1848 έτους μέχρι σήμερον (26 Mat ον 
1852) διήλΟε τά πλεΐστα τής περιόδου των προπαιδεντικών μαθημά
των, εΐ; τά όποια εξετασϋεις εΰρέΟη ικανός δι’ 'Ελληνικόν Σχολεΐον. 
Δίδεται δϋεν ή παρούσα άπόδειξις εις αυτόν δυνάμει τής οποίας δύ- 
ναται νά καταταχθή είς τό 'Ελληνικόν Σχολεΐον, αν έγκριΟή παρά τοΰ 
έλλογιμωτάτου ελληνοδιδασκάλου». Έκ τοΰ αναγραφόμενου έν τελεί 
δρου φαίνεται δτι δοκιμασία τις απητεΐτο ΐνα ό απόφοιτος τοΰ άλλη- 
λοδικακτικοΰ καταλεγή μεταξύ των μαθητών τοΰ Έλληνικοΰ σχο
λείου1<0. Καί ό Πρεβελάκις (αυτόθι) συνεχίζει: «”/1£ιος (5ε προσοχής * 131

τη, ήθη καί έθιμα Κρητών, έν Άθήναις 1893». Είς πολλάς χιλιάδας ανέρχον
ται αί σελίδες τοΰ καλλιγεγραμμένου, ανεκδότου, πλουσίου είς ειδήσεις, λαο- 
γραφικοϋ ύλικοϋ, τό όποιον κατέλιπε. Οί κληρονόμοι του, κατασφραγίσαντες 
τήν κληρονομιάν σφραγΐσιν επτά συντελοϋσιν είς τήν μείωσιν τής αξίας της, 
επειδή καθ’’ ημέραν δημοσιεύεται λαογραφική ΰλη καί όσα έκ των συλ- 
λεγέντων καί καταγραφέντων υπό τοΰ Βλαστού γνωρίζονται έξ άλλης πηγής, 
απολέσαντα πλέον τήν αρχικήν των άξίαν, διατηροϋσιν ίσως σημασίαν μόνον 
παραλλαγών.

131) Βλ. δι’ αυτόν Τιμόθεον Β ε ν έ ρ η ν, ενθ’ άνωτ. σ. 285 καί 287.
I3b) Διά τόν Μεταξάν γράφει δ Sieber (ΕΕΚΣ Γος, σ. 283) δτι «διδάσκει 

τά εξής μαθήματα σε τρεις τάξεις...». Καί βραδύτερον τό ελληνικόν σχολεΐον 
έν ΡεΟύμνω ήτο τριτάξιον (Π ρ ε β ε λ ά κ ι ς, ύπ’ άρ. φ. 1611 «ιό των κορα- 
σίων είχε δύο τάξεις). "Ωστε πιθανόν είναι δτι καί κατά τήν έξεταζομένην πε
ρίοδον τριτάξιον ήτο τό ελληνικόν σχολεΐον.

Ι3°) Ε ύ α γ. ΙΤαιδ. 1ος, σ. CXXI κέξ.
14°) Έκ των κωδίκων υποδηλοΰται δτι τό σχολικόν έτος ήρχιζεν άπό 1ης 

Σεπτεμβρίου- οϋτως έν Α, σ. 5α «(1834 Αύγουστου 31) "Οσα δΟ ομοίως διά 
τήν τριμηνίαν τής 1η; Δε(κεμ)βρίου: 1834...». Καί δίαν οί μαθηταί πληροήνιη
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και περιέργειας είναι 6 εν τη οπίσθια σελίδι τοΰ άπολυιηοίου τούτον 
καιαγεγραμμένος έ'λεγχος της εξετάσεως άναλελυμένως κατά «γνώσεις 
και ικανότητος βαθμόν» και μάλιστα ό άριθμός των «έν τη στήλη των 
γνώσεων» μαθημάιτον, εις τον σεβαστόν αριθμόν 17 άι'ερχόμενος 
(Καλλιγραφίας, Άναγνώσεως, Γραμματικής, Χρονολογίας, ’Ιχνογρα
φίας, Φυσικής, 'Ηθικής, Γεωγραφίας, 'Ορθογραφίας, Προσευχών, 
7εράς Ιστορίας, 'Ελληνικής Ιστορίας, 'Ιεράς Κατηχήσεως, ’Αριθμη
τικής, Χρηστοήθειας, Θείου Νόμου, Χριστιανικού Εγχειριδίου)».

Έν τοίς κονδιξι δεν γίνεται λόγος περί διδασκόμενης ΰλης. Τα 
σχολεία δμως ήγόραζον βιβλία εκ Σόρου141 142, ’Αθηνών 112 καί ίσως έκ 
Χανιών143 * μεταπωλοΰντα έπειτα, εις τους μαθητάς τα αγοραζόμε
να141. Έκ των τίτλων των βιβλίων δυνάμεθα να συμπεράνωμεν 
περί τών διδασκόμενων μαθημάτων. Ούτως έκ των αναγραφόμενων 
μαθημάτων έν τφ μνημονευθεντι άπολυτηρίφ συναντώμεν έν τοίς χει 
ρογράφοις Γραμματικός 14\ Γεωγραφίαν (Στ, σ. 22), Τέραν 'Ιστορίαν 
(Ε σ. 35), Ελληνικήν 'Ιστορίαν, ’Αριθμητικήν (Στ, σ, 22) καί Έγ-

σι κατά μήνα (1838) αί καταβολαί αρχονται από Σεπτεμβρίου (Β, φ. 4).
Ή από τού αλληλοδιδακτικού σχολείου είς το ελληνικόν μετάβασις δέν 

έγίνετο, (ραίνεται, πάντοτε κατά την αρχήν τοΰ σχολικού έτου;. Τό ανωτέρω 
απολυτήριον έχορηγήΟη τόν Μάϊον. Καί έν κώδ. Β άναγινώσκομεν «’Ανίατος: 
Κ: Μπολανάχης... Μάρτιον α’ έπέρασεν είς Έλλη] νιχ]ύν», «Μανουήλ Σαουνά- 
τζος, από Βνζάρι.... ΙΟβρίου α' επέραοεν είς ιό Έλλην(ιχ)ον» φ. 1, «Νικόλαος 
Iεωρ[γί]ος Μυάτζος.... α' ’Απριλίου είς Ελληνικόν» φ. 2.

*41) Ε, σ. 12, Η, σ. 15, 29.
142) Γ, σ. 20.
id) «Ναύλος βιβλίων από Χανιό» Η, σ. 14.
14<) Έν τφ ίσολογισμφ 1836-37 (Λ, σ. 13u) άναγινώσκομεν : «διά τρεις. 

Άριθ. 3: Γραμματικές έπώληοα τον λα σκάρε ας ώς είς ψύλλον: 13: (γρόαια) 21» 
καί ; αχωχέρω «ο Χαράλαμπος ’Αακούτζης καί Σννδροφία. Νά λάβμ διά δσα τοΰ 
έμεινα χρεώατης διά τά βιβλία Γρ[όαι]α 173:20».

14δ) ϊοΰ Λασκάρεως (Α, σ. 19α), τοΰ Χρυσοβέργη (Γ, σ 21), χοϋ Λεον· 
χίου (Ε, σ. 35, Σχ, σ. 22).

Παλαιόχερον επί Τουρκοκρατίας έν ιοΐς κοινοΐς λεγόμενοι; σχολείοις «βι
βλία εις χρήοιν ήσαν τά Πινακίδια 7] Πίνακες έκ χάρτον μικρόν διπλονμενοι πολ- 
λάκις καί δέρματι τυλισοάμενοι, έν οίς έγράφσντο τά στοιχεία τοΰ αλφαβήτου, αι 
αυλλαβαί καί αί λέξεις' ακολούθως ή ’Οκτώηχος τοΰ Δαμασκηνού, τό Ψαλτηριον, 
ό Άπόατολ.υς, τά Μηναία' βρα^ντερον τη; αναγνώαεως ήρχιζεν ή γραφή νπο την 
έπιτηδειγμήν καί ή Αογαριίίμητική [λογαριασμός]’ οί παΐδες έκαθηντο όκλαξ περί 
τό οίκημα (sic) ό δε διδάσκαλος έδίδασκε /συγχρόνως δέ ήσκει και τό εργον τον' 
έροαπτεν ή άνεγίνοτσκε]' περί μεσημβρίαν ήκουε τών μαθημάτων όλων και τους 
άπέλυεν έπειτα' πολλάκις οί παΐδες έφεραν μεθ’ εαυτών τό πρόγευμα των' προ τής 
ένάρίςεως καί μετά τό τέλος τών μαθημάτων προσηνχοντο» (Μ a ι θ. Κ. II α- 
ρ α ν ί κ α, Σχεδίασμα περί τής έν τφ Έλλην. έΟνει καταστάσεως τών Γραμ
μάτων... Έν Κων)λει 1867, σ. 203-201).
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χειρίδια Χριστιανικά (αυτόθι). Ρητώς μνημονεύονται «βιβλιαράκια 
διά τό αλληλοδιδακτικόν» καί ασφαλώς εν τούτφ τφ σχολείφ εγίνετο 
χοήσις των μικρών και μεγάλιον αλφαβηταρίων140.

Άλλ’ ικανά τών βιβλίων σημειοΰνται εις τούς κώδικας χωρίς νά 
γίνεται μνεία εις ποιον έκ τών σχολείων εχρησιμοποιοΰντο. Ούτως 
συναντώμεν παρά τούς οκτωήχους (Α, σ. 19α), καί τά Ψαλτήρια (Α, 
σ. 19α), «Ψαλτήρια έςηγητά» ι,βα ίσως μεταφράσεις τοΰ βιβλίου τής
II. Διαθήκης.

54 Βιβλιάρια Χαρακτήρες Ίερογραγικυί, τοΰ ’Ισαάκ, Ίακτύβ, ’Ιω
σήφ, έτι δε και Μελχισεδέ. 1 Έν ’Ερμουπόλει εν τφ έ; ’Αμερικής φιλ

ί ελληνικά) Τυπογραφεία).
11 όμοια τοΰ ’Αβραά. Έν Άθήναις έν τφ έ; ’Αμερικής φιλελλ(ην)ικφ 
4 όμοια Εσωτερικά; ’Ενέργειας τής έμπνεύσεω; τών Γραφών υπό 

Ν. Βάμβα.—
8 Συνόψεις τής ’Ιερά; ’Ιστορία; τοΰ Κοραή (Α, σ. 19 α),40β .

’Ίσως και τούτων, πλήν τού συγγράμματος Βάμβα, εγίνετο χρήσις 
εν τώ αλληλοδιδακτική).

Έκτος τών βιβλίων αυτών άορίστως άναφέρονται Πλούταρχος (Α, 
σ. 3όβ), Άνθρωπολογίαι (Στ, σ. 22) καί. δύο ’Άτλαντες (Η, σ. 41).

Ό διδάσκαλος του Ελληνικού ειχεν εις χεΐοας του τφ 1837 :
«1 Σώμα όμηρος εί; τόμους (’Έκδοσις Νεοφ. Δούκα) κ(ο)μ(μά) θ(ι)α (ί 

» » Ευριπίδης » » » » » 6'
» » ’Επιστολά; » » » » » 2
1 τόμος Σοφιστής » » » » » —-
1 Σώμα Κλίμαξ τής ’Ελληνικής Γλώοση; (κομμά!) ια) 2
1 Τόμος Κατήχησις οικονόμου.—» (Α, σ. 19α).

Είναι λοιπόν πιθανόν δτι θά έδίδασκεν εις τούς μάθητάς του 
Θρησκευτικά, Γραμματικήν, "Ομηρον, Εύριπίδην, Πλάτωνα.

Ό Βυβιλάκης όμιλε! περί αποστολής εις τά σχολεία τής Κρήτης 
«βιβλίων διδακτικών, πινάκων άναγνώσεως, αριθμητική; κτλ. εξ ών 
τά πλεϊστα έλαμβάναμεν δωρεάν από την φιλεκπαιδευτικήν ’Εταιρίαν, 
τό διδασκαλείου και από τινα; έκδοτα; καθώ; καί παρά τοΰ πανόσιό- * 146 * * * * * *

14e) Α, 7β, Ε, σ. 3, Στ, σ. 22.
146α) "ίσως πρόκειται περί τοΰ ύπ’ άριΦ. 441 έν τή «Νεοελλην. Φιλολο

γία» τοΰ Α. Παπαδοπούλου Βρετοΰ, (Μέρος Λ', έν ΆΦήναις 1854,
σ. 161) αναγραφόμενου βιβλίου: «Ψαλτήριον τον Προψητάνακτος Δ"βίδ μετα
γλωττισμένου εις τό άπλοϋν μετά κόπου πο).λοΰ παρά Δαμασκηνού Ίερομονάχου
Πελοποννησίου τοΰ έκ Δημητζάνης διά νά κάμουν οί αρχάριοι μα ίλη ταί άνάγνω-
αιν εις αυτό... Ένετίησιν 1319. παρά Νικολάψ Γλ.υκεϊ».

146β) Βλ. Γ κ ί ν η ν - Μ έ | α ν ύπ’ άρ. 1894, 1906, 2238.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Λ. i
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λ.ογιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου κ. Μισαήλ» (σ. 6). Μεταξύ των σκολείων 
της Κρήτης ασφαλώς θά περιελαμβάνοντο και τά Ρεθυμνιακά 147, αφού 
μάλιστα δ Βυβιλάκης ήτο Ρεθύμνιος. 'Ο ίδιος εν συνεχείςι προσθέτει:
«Προϊόντος δε ήσ&άν&ηοαν και οι Κρήτες αυτοί την ανάγκην ώστε 
έπρομηΟεύοντο πολλά τοιαΰτα (βιβλία) και δι’ Ιδίων των χρημάτων».

Τω 1844 ύφίστατο έν Άθήναις επιτροπή επί των σχολείων τής 
Κρήτης. Άπετελεΐτο έξ επιφανών άνδρών, οιοι ήσαν οϊ καθηγητα'ι 
τοΰ Πανεπιστημίου Κ. Άσώπιος, Φίλιππος Ίωάννου, Μισαήλ Άπο- 
στολίδης καί οί Γ. Γεννάδιος καί Έμμ. Βυβιλάκης. Τό δέκατον όίρ- 
θρον Κανονισμού τής Επιτροπής ειχεν ούτως: «Περί τής διαχειρί- 
αεως και άποστολ.ή; των σνναχΰησομένων βιβλίαιν ή καί άλλων υλικών 
μέσων προς τον σκοπόν τούτον, άνταποκρινομένη δι’ επιστολών της ή 
επιτροπή προς τάς εν Κρήτη νπαρχούαας ήδη εφορείας των σχολείων 
εις τάς πόλεις Χανίοιν, Ρε&ύμνης καί 'Ηρακλείου ϋέλει οδηγεί ταύτας 
τον τρόπον τής διανομής των βοηθημάτων αυτών καί ζητεί λ.όγον τής 
διαχειρίσεώς των» (Έκθεσις, σ. 19). Έκ τών κωδίκων δμως δεν 
φαίνεται ούτε αλληλογραφία τών σχολείων Ρεθυμνης μετά τής έν Ά- 
θήναις Επιτροπής ούτε δτι ταϋτα άπδ τού 1844 έλάμβανον δωρεάν 
βιβλία.

Τά σχολεία ήγόραζον καί τήν γραφ. ύλην, χάρτην148, μελάνην119, 
μελανοδοχεία150, πλάκες γραψίματος, κονδύλια151, κονδυλοθήκας152, 
σπόγγους 153 «ρήγες» (Κ, σ. 34), κιμωλίαν* 154, αλλά καί εφημερίδας155.

VI. ΔΤΟΙΚΗΣ1Σ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ, ΕΦΟΡΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ, ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕ1ΡΙΣΙΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Γά σχολεία τής περιόδου 1834-1841 άπετέλουν ίδιον κοινοτικόν 
οργανισμόν. Τό πράγμα μαρτυρεί καί δ επίσκοπος Καλλίνικος γρα
φών έν τώ κώδικι Λ, σ. 49β : «αημείωσις τοΰ εγγράφου τοΰ νπογε-

141) "Εχει άυάγε σχέσιν πρός τά δωρεάν ύπό τοΰ Βυβιλάκη άποστελλό- 
μενα βιβλία ή έν Λ, σ. 7β αημείωσις, ίσως τοΰ έτους 1836: «ελαβα δωρεά βι
βλία ιοΰ δονκός»;

14“) Βλ. σημ. 134. “Ειι καί Α, σ. 32β «(1838)... διά 5 κόλλες χαρτί εις αλ- 
ληλοδιδα·, «...χαρτί κατάστιχων,.. ,ίνα καδέρνο χαρτί» Ε, σ. 4, 8, 10, II, σ. 30 κλπ·

"“) Α, σ. 32β, 44β, Ε, σ. 6, 24, Ζ, σ. 5, II, σ. 28, 30 κλπ.
Α, σ. 47β «(1843) 15 καλαμάργια τενεκένια», Η, σ. 14.

>51) Ε, σ. 36, Ζ, σ. 5.
,5!) Η, σ. 14 15.
15J) Γ, σ. 21, Ζ, σ. 12, Η, c. 14.
154) Ζ, σ. 5, Η, σ. 28.
,Μ) «(1818 ’Οκτωβρίου 10) εις 1 φνλ.λ.α τών εφημερίδων» (Ζ, σ. 3, ετι καί 

σ. 6, 7, 8) «εις ποατάλιο εφημερίδων, 10» (II, σ. 28 κλπ.). "Αγνωστον περί τί- 
νων εφημερίδων πρόκειται.
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γραμμένου ιδία χειρϊ παρά του κυρίου Νικολάου ταντόλου διά τά χρε
ωστικά έγγραφα έλαβεν παρ’ ημών διά (νά) τά διαφύλαξη και πάλιν νά 
τά επίατρέψη εις την κοινότητα τής σχολής τής πόλεως ρεϋύμνης».

Πώς ακριβώς ειχον τα πράγματα κατά τούς αμέσως ακολουθούν^· 
τας χρόνους δεν γνωρίζομεν. 'Ως εΐδομεν ανωτέρω, τώ 1844 εν τφ 
μνημονευθέντι άρθ-ρφ Κανονισμού τής εν Άθήναις Επιτροπής γίνε
ται λόγος περί Εφορίας σχολείων ύπαρχοϋσης καί έν Ρεθόμνη. Τον 
Μάϊον τοΰ 1847 το δοθέν εις τον Δωρόθεον γράμμα υπέγραψαν εφο
ρία δωδεκαμελής, δ επίτροπος τών σχολείων, δυο επίτροποι τής ’Εκ
κλησίας καί ό επίσκοπος. Τφ 1851 τά χρεώγραφα τών σχολείων κα
ταγράφονται ως γραμμάτια τών Κοινών Καταστημάτων τής πόλεως 
Ρεθυμνγ]ξ (Θ, σ. 3, Η, σ. 25). ’Από τοϋ 1862 και εντεύθεν ή Εκ
κλησία Ρεθόμνης, τά σχολεία καί τό Νοσοκομεΐον156, άπετέλουν τά 
Κοινά τής πόλεως Καταστήματα, ένιαΐον οργανισμόν υπό τοϋ επισκό
που προεδρευόμενον καί διοικουμενον υπό πενταμελούς συνήθως ’Ε
φορίας 15?. 'Η συνένωσις αϋτη ’Ενορίας, σχολείων καί νοσοκομείου 
υπό ένιαίαν διοίκησιν έν Χανίοις έχει ήδη συντελεστή από τοϋ 1841158. 
Είναι λοιπόν πιάανόν δτι καί έν Ρεθόμνη τά άνω ιδρύματα συνηνώ- 
θησαν από τοϋ ϊδίου έτους, μετά την Έπανάστασιν τοϋ Χαιρέτη. 
Πάντως καί μετά τό 1841 τά σχολεία Ρεθόμνης ειχον ίδιον ταμεΐον, 
ως φαίνεται έκ τών κωδίκων, καί αυτοτελή οικονομικήν διαχείρισιν 
διεξαγομένην υπό επιτροπής.

’Εκ τών σημειώσεων τών χειρογράφων ύποδηλούται ότι ίκαναί 
κατεβάλλοντο προσπάθειαι διά την έξευρεσιν διδασκάλων καί μάλιστα 
τοΰ ελληνικού σχολείου. Εις τοϋτο προφανώς άπέβλεπον αί έπιστολαί, 
αΐτινες έστέλλοντο μετά την άναχώρησιν ή έν ελλείψει153 διδακτικού 
προσωπικού. Έν ταις προσπαθείαις ταΰταις πρέπει νά άναζητήσωμεν 
έργον σπουδαιότατον τής Εφορίας. Καί έν χρόνοις ύστέροις, ως πα-

15β) Κατά τόν Ν. Σταυρόκην (Στατιστική σ. 20β, ύποσημ. 1) «και 
ή Χριστιανική κοινόιης Ρεϋύμνης επι τών ημερών τοϋ ’Επισκόπου Καλλινίκου 
Νικολετάκη ίδρυσεν Ιδιον νοσοκομεΐον».

Ι57) Πρεβελάκις ύπ’ άρ. φύλ. 160G.
is*) Έν T^j Συνοπτική Βιογραφίρ. τοΰ Ψαρουδάκη, σ. 29 παρατίθεται έγ

γραφον * της ’Εφορίας της εκκλησίας, τοϋ Νοσοκομείου και της σχολής τής πόλε
ως λανίων* υπό χρονολ. 3 ’Ιουλίου 1841.

is») Έν Γ, σ. 34 αναγράφεται δαπάνη <(1814 Φεβρουάριου 20 διά] έπιστο- 
λ.αγώγια». Ύπό τήν αυτήν ημερομηνίαν σημειοΰνται καί τά έξοδα «<5ιά κιραν 
τοϋ ζώου όπου επήγεν τον ψαρουδάκην εις Ηράκλειον». Τόν Μάϊον 1817 άνεχώ- 
ρησεν ό Σχολάριος. Τόν ’Ιανουάριον 1818 καταβάλλονται γρ. 2 «««£ τό γράμμμ 
ρποϋ εστείλαμεν διά τόν διδάσκαλον» (Ε, σ. 33).
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Οατηρεΐ ό ΓΙρεβελάκις 1β0, ή μεγαλύτερα μέριμνα και προσπάθεια αυ
τής άπέβλεπεν εις τήν έξεύρεσιν διδασκάλαιν και τών άπαιτουμένων 
διά τήν λειτουργίαν τών σχολείων πόρων.

Τα δυο πρώτα σχολικά ετη ως επίτροπος τοϋ σχολείου Ρεθύμνης 
φέρεται εις, κα'ι μάλιστα τφ 1834, ό Γ. Παυλιουδάκης1β1, Κατά τό 
1835-36 δεν άναψέρεται μεν εκλογή νέου επιτρόπου άλλ’ ως τοιοΰτος 
μνημονεύεται ό Γ. Λαγός182. Πιθανώτατα δμως είναι αυτός οΰτος ό 
Παυλιουδάκης' αν δ5 ούτως έχη τό πράγμα, τό επώνυμον Παυλιου- 
δάκης ίσως ύποδηλοΐ δτι ό πατήρ τοϋ Λαγού έλέγετο Παύλος163.

Τώ 1836 εκλέγεται νέα επιτροπή έκ 3 μελών : «Τφ: 1836: 7 βρίου: 
1η : ρέϋυμνον. δηλοποιεΐται δτι διά κοινής συγκαταϋέσεως τών πολι
τών, εδιορίαϋησαν διά επίτροποι τής Σχολής. Ό Μιχαήλ χιονάκης"“, 
δοτις έδιορίοϋη νά κρατή τά έγγραφα και τό Ταμείον και ώς αυμβοη- 
ιΙοί τον δ κ. Παύλος Μπιοτάκης και Γεώργιος Σπυρίδων1™ Βλαστός, 
δοτις ϋέλει κρατεί και τους λογαριασμούς τής Σχολής» (Λ, σ. 6α).

Τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1837 ή επιτροπή πάλιν «διά κοινής συγ
καταϋέσεως τών πολιτών» αντικαθίσταται υπό δύο τώρα μελών, τού 
Νικολ. Δανδόλου, «δοτις έδιορίοϋη νά κρατή τά έγγραφα και τό τα- 
μεϊον» και τοϋ ’Αντωνίου Ά. Μαρουλιανοϋ, ώς «συμβοηϋοϋ του διά 
τά κατάστιχα και λ.ογαριασμονς» (Λ, σ. 18β).

Ό Ν. Δάνδολος ήτο πρόσωπον έξέχον. 'Υπήρξε μέλος τής επί τών 
εξωτερικών έν Κρήτη επιτροπής τού 1830 108 και εις αυτόν ενεπιστεύ- * 16

lco) Ύπ’ άρ. φύλ. 1614 κ.έξ.
Ιβι) "Ορα σημ. 106.
1Ι!2) Ούτως έν τφ ίσολογισμφ τοϋ 1836-37 (Λ, σ. 13α) «δοα... μου παρά- 

<5 ωαεν εις τήν παοαί.ησϊν του ό Γ. Λαγός*. Έν. σ. 17α «διά δοα έδωσα τοϋ 
γρηγοράκη ό.τοϋ έχοεώατει ό λαγός διά έξοδα του σχολείου*. Έν σ. 19β «Ιό Άρ- 
κάδι. Εις τον πρφην επίτροπον Γ: Λαγόν... Γρ[ όσια): 100:». *0 άνήρ άναφέρε- 
ται καί εις τό συναξάριον τών 4 Μαρτύρων. Μετά τυΰ "Αντωνίου Πουρδούνη 
κ.ά. μετεκόμισαν καί ένεταψίασαν τά σώματα τών αγίων «εις τήν εν τή κώμτ/ 
Περβόλια Μονήν τοϋ Άγιου Γεωργίου». (Βλ. «ΆκολουΟίαι κλπ.», σ. 9)

1β3) Οί ισολογισμοί τών δύο πρώτων ετών έγράφησαν διά τής αυτής χει- 
ρός, ό εΐ; ύπό τόν άλλον, εις τύς αύτάς σελίδας (Α, σ. 4β-5ο). Εντεύθεν συνά
γεται οτι ό επίτροπος ήτο ό αυτός κατά τά δύο πρώτα έτη.

16‘) Ό Μιχ. Χιονάκης διετέλεσε μέλος τής επιτροπής τών περί τήν Ρεί)ύ- 
μνην επαρχιών τής διορισίΐείσης λήγοντος τοϋ 1829, μετά τήν κάθοδον τοϋ Ν. 
Ρενιέρη είς Κρήτην, καί πληρεξούσιος τής επαρχίας ΡεΟόμνης εις τήν έν Μαρ- 
γαρίταις έΟνοσυνέλευσιν τοϋ 1830 (Κριτοβουλίδης, σ. 489, 511, 528).

,63) "Εάν έγράφη κατά λάθος ούτως αντί Γεώργιος Σπυρίδωνος Βλαστός, 
τότε Οά πρόκειται διά τόν ανδρα, περί οδ αναφέρει καί ό Πρεβελάκις (ΰπ’ 
άριά. φύλ. 1608).

Ι68) Κριτοβουλίδης, σ. 541·
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θη δ επίσκοπος Καλλίνικος τώ 1841 την εις χρεώγραφα περιουσίαν 
τής Εκκλησίας καί τών σχολείων προς φυλαξιν. 'Ο ’Αντώνιος Μα- 
ρουλιανός ήτο έκ των μεγαλεμπόρων τής πόλεως καί, ως φαίνεται έκ 
των κωδίκων, άν&ριοπος επιμελής καί φιλόκαλος μέ ίκανάς λογιστι
κός γνώσεις. Τώρα τδ βιβλίον εσόδων καί εξόδων (Κώδ. Α) τακτο
ποιείται καί γίνεται έκκαθάρισις καί καταγραφή των παλαιών χρε
ών16!. "Οτι δέ τά σχολεία εΰρον έν τφ προσώπφ τών δύο τούτων άν- 
δρών τούς επιτρόπους, τούς όποιους έχρειάζοντο, καί δτι διεξήγετο 
καλώς ή διαχείρισις ύποδηλοϋται έκ τής παραμονής τών ιδίων έν τή 
έπιτροπείςι μέχρι καί τοϋ 1841.

Ίον ’Απρίλιον τοΰ 1841 6 Ν. Δάνδολος άνεχώρησε διά τάς νή
σους τοϋ Αιγαίου108. Έπέστρεψε τή 12η ’Απριλίου 1842 καί παρέδω- 
κε τά έγγραφα τής Σχολής «τώ επιτρόπφ» αυτής ,ι>8. Επομένως ειχεν 
ήδη έκλεγή νέος επίτροπος, ίσως δ (Χαράλαμπος;) Φελουτζής, δ κατά 
τήν σημείωσιν τοϋ Καλλινίκου λαβών «46 κομμάτια έγγραφα».

Λήγοντος τοΰ 1844, πιθανώς, έπωμίσθη τήν έπιτροπείαν δ ’Ανα
γνώστης Κουνουπας, ολίγα γράμματα γινώσκων, εάν αυτός είναι δ 
γράφων τάς έν αρχή τοϋ κώδικος Ε σημειώσεις. Τή 21 ’Ιουλίου 1846 
«άναδέχβ-η τήν επιτροπήν τοΰ σχολείου» 6 Στ. Βαρούχας Ιβ9.

Τον Νοέμβριον τοϋ 1851 παρητήθη δ επίτροπος ’Αναγνώστης 
Άγγελιδάκης καί δ γραμματεύς ’Ιωάννης Μ. Βολανάκης. Έάν μεταξύ 
αυτών καί τοϋ Βαρουχα έμεσολάβησεν ή έπιτροπεία άλλου τίνος δεν 
φαίνεται εκ τών κωδίκων. 'Οπωσδήποτε «τή 1 Νοεμβρίου 1851 έπι 
Συνεδριάσεων τών πολ.ιτών το έαπέρας εντός τοΰ Αρχιερατικού Οί
κου110, δώσας λογ]σμδν εσόδων και εξόδων τών σχολείων μας δ Κύ
ριος ’Αναγνώστης ’Αγγελ.ιδάκης ώς επίτροπος αυτών, μετά τοΰ Κυ
ρίου Ιωάννη Μ. Βολανάκη γραμματέων, παραιτήΟησαν, και διά συν
αινέσεων πάντων έδιορίσ&ησαν διά τδ επόμενον είς ϋέσιν των, δ Κύ
ριος Ιωάννης Κορωνάκης, και μετ’ αυτοΰ Γραμματέων δ Κύριος 167 * 169

167) Βλ. σημ. 90-
*03) Α, σ. 50α.
169) Ε, σ. 15.
1;°) Καί μετά το 1862 έν τφ αύτφ χώρφ έγίνετο ή εκλογή. Ό ΙΙρεβελά- 

κις γράφει: «Ή εκλογή δε τών ’Εφόρων έγίνετο ΰ.τό τών πολιτών εις γενικήν 
αυνέλευαιν, συνερχόμενων εν τφ Έπισκοπείφ υπό τήν προεδρείαν τοϋ Θεοφιλέστα
του ’Επισκόπου Ρε&ύμνης και Α υλοπο τόμου διά μυστικής ψηφοφορίας και ή πε
ρίοδος τής Ίλητείας ήτο διετής. Εί/ε δέ ή ’Εφορία αν τη και ιδίαν σφραγίδα, ήτις 
ήν ωοειδής μέ σταυρόν εν τφ μέσφ περιβαλλόμενον υπό κλ.άδων δάφνης και μέ 
τάς λέξεις κύκλοι ν'Εφορία τών έν Ρεδύμνη Κοινών Καταστημάτων» (φνλ. ΰπ’ 
άρ. 1606).
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Φανούριος K. Βλαστός, προς τον όποιον παρεδόΐλησαν όλα τα έγγρα
φα και λοιπά άνήκοντα εις τα Σχολεία» (Η, σ. 25).

'Ο χρόνος της θητείας της επιτροπής, όπως κατέστη φανερόν, δεν 
ήτο πάντοτε ό αυτός.

Ή επιτροπή κατά την λήξιν τής υπηρεσίας της εδιδεν εύθύνας 
«επί σννεδριάσεως των πολιτών έν τω άρχιερατικω οΐκω». “Οτι δέ τά 
σχολεία έτέλουν υπό την άνωτάτην εποπτείον τοΰ Επισκόπου δεν άνα- 
φέρεται μέν ρητώς εις τούς κώδικας, άλλα γίνεται καί έξ αυτών δήλον. 
Τφ 1851 «ή Αυτόν Θεοφιλία "Αγιος Ρε&νμνης καί Ανλοποτάμον» (Η, 
σ. 25) εχει εις χεΐράς του τά «ομόλογα έγγραφα διαφόρων χρεώοταιν» 
των σχολείων. Καί εις τον γενικόν ισολογισμόν, ό όποιος κλείει την 
31 Αύγουστου 1840, ό επίσκοπος Καλλίνικος θέτει την υπογραφήν 
του : «/ ό όεΐλύμνης καί ανλοποτάμου Καλλίνικος έπιβεβαιοΐ» (Α, σ. 
48β). “Οτι δ’ ούτως είχε τό πράγμα καί εις χρόνους μεταγενεστέρους 
ήδη ελέχθη.

Τω 1834 Επίσκοπος Ρεθυμνης ήτο ό Ίωαννίκιος Λαζαρίδης, άρ- 
χιερατεΰσας μέχρι τοΰ 1838, δτε προήχθη εις την Μητρόπολιν Τωαν- 
νίνων. Τούτον διεδέχθη εις τον επισκοπικόν θρόνον Ρεθυμνης ό από 
Αύλοποτάμου Καλλίνικος (1838-1869). Οί δύο οΰτοι αρχιερείς ήσκη- 
σαν1Τ1 κατά την έξεταζομένην περίοδον την έποπτείαν επί των σχο
λείων τής πόλεαις. Ό Τωαννίκιος νομίζω καί εγώ ότι είναι αυτός 1,2 
ούτος ό ’Ιωάννης Μεταξάς, ό παλαιός διδάσκαλος Ρεθυμνης. Είναι 
λοιπόν πιθανόν ότι καί εις ίδικάς του προτροπας οφείλεται ή από τοΰ 
1834 λειτουργία σχολείου έν Ρεθύμνη.

•Τι) Διά τον Καλλίνικον έχομεν ενδείξεις. Έλλείπουσιν δμως διά τον Ίω- 
αννίκιον. Οί ισολογισμοί των ετών 1831-35 καί 1835-36 μένουσιν ανυπόγρα
φοι. Ουδέ γίνεται μνεία Επισκόπου έν ταις σημειώσεσιν εκλογής επιτρόπων 
τοΰ 1836 καί 1837.

αή Έν τή βιβλιοθήκη τής Πνευμ. Εστίας ΡεΟ-ύμνης σώζονται βιβλ α καί 
χειρόγραφα άνήκοντα ποτέ εις τόν Ίιοαννίκιον καί μαρτυροϋντα ότι ό κτήτωρ 
αυτών είχεν ευρύτητα γνώσεων τοιαύτην, οϊαν έκέκτητο ό ’Ιωάννης Μεταξάς. 
Έπί τινων άλλωστε σημειοΰται «καί τάδε εκ των τοΰ Ίωάννου Λαζαροπονλον». 
(Βλ. μελέτην μου «Έκ τής βιβλιοθήκης τοΰ Ίωάννου Μεταξά-Λαζαροπούλου» 
δημοσιευομένην έν τφ 9ω τεύχει τοΰ περιοδικού Χανιών -«Κρητική Έστία>).

Ό Εΰαγγελίδης (Παιδ. 2ος, σ. 169) παρουσιάζει ιός δίο διακεκριμένα άπ’ 
άλλήλων πρόσωπα τόν «Ίωάννην (ΜεταξανΙ, συγγενή Γρηγορίου Ε καί τής έν ιή 
πόλει εκείνη οικογένειας των ισχυρών Δαμβέργηδων καί τον Ίωαννίκιον Λαζαρί- 
δην μα&ητην τής σχολής Κυδωνιών» διδασκάλους έν ΡεΟύμνφ. Ό διαχωρισμός 
είναι άστήρικτος. Ώς ό Γεώργιος διδάσκαλος, γενόμενος μοναχός μετωνομάσθη 
είς Γρηγόριον (δρα άνωτ. σημ. S), οϋιω καί δ ’Ιωάννης Μεταξάς, ό κατά Sie- 
ber άνήκων είς τό «επιφανές τάγμα τοΰ ’Ελληνικού κλήρου·, γενόμενος Έπίσκο-
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VII. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΟΡΟΙ

Έκτος των κτηρίων της ελληνικής και αλληλοδιδακτικής σχολής ή 
ακίνητος περιουσία των σχολείων περιελάμβιινε πιθανώς καί άλλας 
οικοδομάς Εις τους κώδικας γίνεται λόγος περί αγοράς οικήματος'78, 
επισκευής* 173 174, εκμισθώσεως175 * καί είσπράξεως ενοικίου178.

Άλλα τά σχολεία ειχον καί κινητήν περιουσίαν. Τό αρχικόν άπο- 
θεματικόν αυτών κεφάλαιον άνήρχετο εις 4000 γρόσια177. Πώς απηρ- 
τίσθη τοϋτο δεν άναφέρεται. Κατανεμηθέν εις 8 τμήματα εκ 500 γρο- 
σίων εδόθη ως δάνειον εις οκτώ Ρεθυμνίους. Τφ 1837 σημειοϋται 
τό πρώτον καί ένατη ομολογία ισόποσος προς τάς άλλας178. ’Ίσως 
προέρχεται εκ περισσεύματος τών εσόδων τής σχολής κατά τό 1835- 
36 179. Τφ 1838 ό ναός των Είσοδίων εκχωρεί εις τά σχολεία τής πό- 
λεως επτά χρεώγραφα έκ 500 γροσίων έκαστον180 καί τό έπιόν έτος

πος ήδύνατο νά μετονομασθή είς Ίωαννίκιον. Ώς ένα καί τον αυτόν άνδρα 
θεωροΰσιν τόν Ίωάννην Μεταξάν καί τόν Ίωαννίκιον Λαζαρίδην άλλοι τε 
καί οί Ψιλάκης (Ιστορία τής Κρήτης Γ', σ. 324) καί Κριτοβουλίδης. Ό Εύ- 
ανγελίδης καί αλλαχού συγχέει τά πρόσωπα (βλ. καί «Μύσωνα» 1 [1932J, σ. 
46 έν παραβολή πρός τά υπό τοΰ Ψιλάκη ένθ’ ανωτέρω λεγάμενα περί Μεγα- 
λοβρυσανοϋ, Ίωάννου Μεταξα, επισκόπου Αΰλοποτάμου καί τής συγγένειας 
τών δύο τελευταίων πρός τόν Γρηγόριον τόν Ε'.

173) Ε, σ. 6.
·71) Ε, σ. 8, 10.
175) «(1847 ΙΟβριος 10) έλαβον από τό δοπι)τιον όπου έκάϋτοεν ό πρωτοανγ- 

γελος ενοίκων (γρ.) 50» (Ε, σ. 32).
ί7δ) Ε, σ. 32. Όρα αύτόθτ σ. 33 καί Η, σ. 46.

«If· 9βρ( ίου] i—κεφάλαια

500 εις *1ω: δοοσάκη
500 είς Ν: Χα(τζη]κωνοι(ανιίν]ον
500 εις Ν. Δάνδολον
500 είς Ι'ρη. Σαοννάτζο
500 εις Παυλ. μπιατάκη
500 εις *Ιω: αετόν
500 εις οπ: χοΛμοναστήριανό

3500
500 εις 3Αντώνιον: Λ: Μαοονλιαν

(Λ, σ. 1β).
>79) «(’Ομολογία μηνολογημένη και χρονολογημένη : 1836: 7βρίον αη . Εις 

βάρος) Χαρ(α]λ(ά]μ(που) φελουτζη. (Γρόοια) 500» (αυτόθι σ. 18β).
Ι79) Τά έσοδα άνήλθον είς 5838:23 (Α, σ. 4β) καί τά έξοδα είς 5436:31 

γρόσια (σ. 5α). Έν τέλει δέ τής αναγραφής τών εξόδων προστίθεται : «Νά δώ- 
οη ό Επίτροπος της Σχολής διά Ίοολο/ισμόν 401:38» (αυτόθι).

,8°) Α, σ. 22β.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:28 EEST - 18.237.180.167



56 N. B. Δρανδάκη

διά χειρός τού επιτρόπου τής εκκλησίας Βασιλείου Κασέλα άλλα δυο 
αξίας 3.661,18 γροσίων. Βραδΰτερον (Δ, σ. 4) προστίθεται νέα ομο
λογία έκ 2.C00 γροσίων καί ούτως ή περιουσία των σχολείων ανέρχε
ται τφ 1841 εις 13.661 γρόσια. Τφ) 1850 φθάνει εις τά 50.211 (Η, 
σ. 25) καί τό επόμενον έτος εις τά 60.382 γρόσια (Η, σ. 49).

Τά έσοδα τοΰ σχολικού Ταμείου προήρχοντο :
1) Έκ τοΰ τόκου προς 15 °/0 των ανωτέρω κεφαλαίων ,β1.
2) Έκ τών διδάκτρων. Κατά την διετίαν 1838-40 τά συναγόμενα 

μηνιαίως έκ τής Αλληλοδιδακτικής σχολής, τά «μηναία» (Α, σ. 39β, 
40α), άνήρχοντο κατά μέσον δρον εις 133 γρόσια, ύπερέβαλλον δηλ. 
τον μισθόν τού διδασκάλου (120 γρ., Α. σ. 30α) καί τά έκ τής Ελλη
νικής εις 127 γρόσια. Τά προηγούμενα έτη τά δίδακτρα κατεβάλλοντο 
κατά τριμηνίαν. Τό ποσόν αυτών, ως έλέχθη, δεν ήτο αΰστηρώς 
ωρισμένον.

Κατά τά έτη 1834-35 καί 1836-37 κατά μέσον δρον 12 άνθρωποι 
καταβάλλουσιν έκαστος 15 γρόσια την τριμηνίαν, ήτοι 5 μηνιαίως181 182 *, 
καί 13 άνθρωποι, πάλιν κατά μέσον δρον, πληρώνουσι 30-90 γρόσια, 
ήτοι 10-30 κατά μήνα. Ησως οι τελευταίοι κατέβαλλον δίδακτρα τού 
ελληνικού. Πάντως οί πλείστοι έξ αυτών φαίνονται κάτοικοι Ρεθύ- 
μνης καί πιθανώς ήσαν οί πλουσιώτεροι καί φιλοτιμότεροι.

Κατά μέσον δρον τά σχολεία εισέπραττον μηνιαίως : 
τφ 1850 1850-51

Έλλληνικόν 153,30 γρόσια 461,2 γρόσια
Άλληλοδ. άρρένων 279 » 305 »

» θηλέων 91 » 53 »
’Από τού 1848 τά δίδακτρα εισεπράττοντο διά χειρός τού Μ. 

Γιαννισάκη184.

181) Βλ. Α, σ. 2β: «Αύγουστον-? 3:1: από διάφ(ορ)α των γρ(οσί)ων: 4000:— 
διά ένα %ρό,νον προς : 15 τά %» καί Α, σ. 50α : «καί αυτά ήααν καταμοιρα- 
ομένα εις τους πολίτας διά νά τρκίζωνιαι προς 15 τοϊς °/0 κατ' έτος προς εξοι- 
κονόμηαιν των εξόδων διδασκάλων καί σχολής*.

ί8?) Καί ό Κοξύρης σημειώνει τη 30 “Ιανουάριου 1832 («Κρητ. Χρον.» 
Α' [1917], σ. 336): «Έγράψανε τό ίγγόνι μου το Λιανάκη ατό ακολεϊον νά δίδει 
τον χρόνον γρ. 00*. Καί χήν 11 Φεβρουάριου: τής Άποκρας έπήγα τον
Κωοταντΐνο τό Λιανάκη, τό έγγόνι μου, ατό αλληλοδιδακτικόν αχολεΐον ατό Κά
στρο». Αί πληροφορίαι είναι πολύτιμοι. Τφ 1832 έλειτούργει είς τό Ηρά
κλειον αλληλοδιδακτικόν. Οί μαθηταί έπλήρωναν δίδακτρα 5 γρόσια μηνιαίως.

Ι88) Ή έλάττωσις άραγε τοΰ είσπραττομένου ποσοΰ τών διδάκτρων οφεί
λεται εις χήν έλάττωσιν σύν τη προσλήψει τοΰ Ν. Μοάτσου τοΰ διδασκαλικού 
μισβ-οΰ ή είς διαρροήν τών μαίΐη-.ών, έπακολουίΐήσασαν την αλλαγήν τοΰ δι
δασκάλου ;

180 Ζ, σ. 2 κλπ.
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3) Έκ συνδρομής Σταυροπηγιακών Μονών.
Μεταξύ τών «άναγκαιόντων (sic) εγγράφων της Σχολής» (Λ,σ. 18(3) 

καταλέγονται «2 I ράμματα Πατριαρχικό των 1836) Νοέμβριον 9 next 
Μαρτίου 9. 1 ομόιον τοΰ άγιον Ρε&ύμνης (τών 1836 Νοεμβρίου 11.» 
και «1 υποχρεωτικόν άπόδειξις τής μονής τοΰ άρκαδίου, δια την κατά 
τριμηνίαν πληρωμήν είς τό σγ^ολεΐον. από Γρόοια 175 κατά τριμηνία, 
τοΰ όποιου ή χρονολογία είναι από τά 1836—’Ιουλίου αν .—» (Α, σ. 
18(3). Ή χρονολογική συσχέτισις τών ανωτέρω εγγράφων επιτρέπει 
νά ύποΑέσωμεν δτι τα πατριαρχικά γράμματα παρώτρυναν τά Σταυ
ροπηγιακά μοναστήρια νά ένισχΰωσιν οίκονομικώς τά σχολεία. "Οτι δ’ 
ούτως είχε τοπράγμα φαίνεται εκ τοΰ κώδ. Α, σ. 49β. Μετά τών άλ
λων εγγράφων τώ 1841 6 Ν. Δάνδολος παρέλαβε «Δύω πατριαρχικός 
επιστολάς διά την συνδρομήν τής σχολής παρά τών μοναστηρίων και 
εν ΰμοιον τον α: Π: Ίωαννίνων»1**.

’Αλλά πλήν τοΰ Άρκαδίου κ.ά. Μοναι από 1 ’Ιουλίου 1836 υπό
σχονται «Νά Βοηίΐοϋν και Νά Συνεισφέρουν Κατ' έτος ΕΙς Τά σχο
λεία Τής Ρεάύμνης. Κατά Τον εφεξής τρόπον

Τό Άρκάδι κατέτος (μέ άπόδειξιν) . . . Ρρ. :οο
Τό Άρσάνι » 300
'0 Άαώματος » 300
Ό Προφήτης ΊΙλίας 250 (Α

19β). Μέχρι τέλους Αύγουστου 1840 αί Μοναι συνεισέφεραν εν 6λη> 
5.600 γρόσια.

’Αλλά και βραδΰτερον τά Μοναστήρια δεν έπαυσαν συντρέχοντα τά

,85) "Ισως πρόκειται διά χό ανωτέρω μνημονευΦέν «εν δμοιον (γράμμα) τοΰ 
άγιου Ρεάυμνης» κλπ. Άγιος πρώην Ίωαννίνων ήχο πιΟανοίχαχα ό ΡεΟύμνης 
Ίωαννίκιος ό διαχελέσας από χοΰ 1838-1840 μητροπολίτης Ίωαννίνων (Βλ. Ν. 
Τ ω μ α δ ά κ η, "Ελεγχος τών έν Κρήτη άρχιεραχευσάνχων.... ΕΕΚΣ Γος, σ. 
140). Ό Ίωαννίκιος άποκαλειχαι Κρής καί Ρεθύμνιος καί ανεψιός χοΰ επι
σκόπου Αόλοποχάμου Γεδεών. Ό τάφος του εϋρηχαι έν ΡεΟύμνη (Βλ. ’Εκ τής 
βιβλιοθήκης χοΰ Ίωάννου Μεχαξά-Λαζαροπουλου, «Κρηχ. Εστία», χεΰχος 9ον). 
Ό ΙΙρεβελάκις (ΰπ3 άρ. φύλ. 1609) γράφει δτι ό πατήρ χοΰ Ίωάννου Μεχαξα 
(= Ίωαννικίου Λαζαρίδου) ελεγείο σιόρ Άνάσχος καί καχήγεχο έκ Δημηχσά- 
νης. Διά ν3 άποκαλειχαι όμως ό Ίωαννίκιος Κρής πιθανώς έγεννήΟη έν Κρή
τη. Διά τε χόν Γεδεών καί χόν Μεχαςάν ό Ψιλάκης γράφει (Ιστορία τής 
Κρήτης Γ', σ. 324 ΰποσ. 1) ϋχι «ήααν συγγενείς στενοί τοΰ εκ Δημψαάνης Πα- 
τοιάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε' και προς μητρος &εΐοι τών εν Ρεύνμντ) γνωστών Δαμ- 
βεργών*. Μήπως λοιπόν ό Γεδεών, εάν καχήγεχο έκ Δημηχσάνης, είχε μείΡ 
έαυτοΰ παραλάβει είς Κρήτην χόν σιόρ Άνάσχον, πιθανώς αδελφόν του, καί 
χοΰχου υιός καί τίνος ΡεΟυμνίας, στενής συγγενοΰς χών Δαμβεργών, ήχο ό 
‘Ιωάννης, ό μεχέπειχα Ίωαννίκιος;

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:28 EEST - 18.237.180.167



58 N. B. Δρανδάκη

σχολεία. Τύν ’Ιούλιον ταΰ 1843 180 εύρίσκετο εις Κρήτην εξαρχος πα
τριαρχικός ό πρώην Σμύρνης Χρύσανθος ,31. Ταις ενεργείαις αυτοΰ ή 
Μονή ΓΙρέβελη συνεισφέρει διά πρώτην φοράν 1000 γρόσια και αί 
Μονα'ι Άρκαδίου, Άρσανίου και Ρουστίκων χορηγοϋσιν υποσχετικά'88 
εις τά σχολεία δτι θ’ άποδίδωσι κατ’ έτος αυτοΐς 2000 γρόσια ή πρώ
τη, 1200 ή δεύτερα και 350 ή τρίτη. Χαρακτηριστικά είναι δσα λέ
γονται εν τφ εγγράφω Άρσανίου ,®“: «ήλ&εν τή 12 ’Ιουλίου αωμγ’ 
ετει εις το ιερόν μονάστήοιόν μας πατριαρχικός εξαρχος ό πανιερώτα- 
τος άγιος πρώην σμνριης Κος Χρύσαν&ος και εδιάβασιν πατριαρχικός 
και συνοδικός έπιστολάς, και προέτρεψεν ήμας και τοϋτο κοντά είς τάς 
λοιπός σύμβουλός τό νά αποδίδοτμεν ετήσιον εις βοή&ειαν εις τής εν 
τή πόλει ρείΐνμνης υφιστάμενης σχολής, λοιπόν έπείσϋημεν εις τός σύμ
βουλός αυτής . . έτι σαφέστερα είναι δσα άναγινώσκομεν εν τφ 
δμολόγφ τής Μονής Άρκαδίου'"0. 186 * * 189

186) Γ, σ. 29. "Ορα καί κατωτέρω σημ. 188.
18') Ό ΧρύσανΟΌς διεδέχθη τον Σεραφείμ είς τήν Μητρόπολιν Σμύρνης 

τώ 1833 («Μικρασιατικά Χρονικά» Α, σ. 191). Βραδύτερον εχένετο Μητροπο
λίτης Κρήτης (Ν. Τωμαδάκης, “Ελεγχος... ΕΕΚΣ Γ' [1910].

16S) Τά χειρόγραφα άπόκεινται παρά τφ Έκκλησ. Συμβουλίφ Ρεθύμνης. 
Τό ομόλογον τής Μονής Ρουστίκων φέρει μέν χρονολογίαν 27 ’Ιουλίου 1861, 
αλλά μνημονεύει καί άλλο παλαιότερον έγγραφον' «έχοντες ύπ' δψιν το άπό 27 
5Ιουλίου 1843 υποσχετικόν μας επιβεβαιωμένου παρά τε τοΰ Σεβααμιωτάτου πρώην 
Σμύρνης τότε όί· οταλέντος ένταυδα ώς Πατριαρχικού ’ Εςάρχου.., κυρίου Χρυ- 
σάνδου...» κλπ.

189) Δίφυλλος λεπτός χάρτης διιιστ. 0,368 X 0.230, γεγραμμένος μόνον επί 
τής α' σελίδος. Έν άρχή τοϋ εγγράφου «ή ό πρφην Σμύρνης καί ”Εξαρχος Πα
τριαρχικός Χρύσανθος βέβαιοί», έν τέλει δέ *f ό 'Ρεδύμνης καί αυλοποτά μου . 
Καλλίνικος αυνεπιβεβαιοϊ». Τό έγγραφον υπό χρονολογίαν «1843: Ιουλίου 15 : 
Εν μονή άρσάνι» έχει υπογράψει ό ηγούμενος Δαμιανός κ.ά. μονσχοί. ’Αριστε

ρή των υπογραφών τύπος τής έγκοίλου κυκλικής σφραγΐδος τής Μονής έχού- 
σης έν μέσιρ τήν εικόνα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου καί περί αυτήν τά γράμματα: 
<1834 Ή οφραγίς τής Ίερας Μονής Άροανίον».

iso) Έγγραφον τής Ί. Μονής Άρκαδίου, δι’ οδ αϋτη ομολογεί δτι θά κα- 
ταβάλλη έτησίως είς τά σχολεία τής πόλεως ΡέΘύμνης 2000 γρόσια (14 ’Ιου
λίου 1843). ’Επί τής α' σελ. διφύλλου χάρτου, έχοντος ύδατίνας γραμμάς καί σή
μα, διαστ. 0,360X0,238. ’Αριστερά των υπογραφών τύπος σφραγΐδος τής Μονής, 
έχούσης έν μεσφ εικόνα τής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος. Κάτω τής οψρα- 
γϊδος ή υπογραφή τοΰ Καλλινίκου. Τό έγγραφον ίσως έγράφη διά χειρός τοΰ 
Χρυσάνδου' ή γραφή ομοιάζει πρός τήν υπογραφήν του. ’Επί τής δ' σελίδος 
τοΰ χάρτου «’Έγγραφον Άρκαδίου».

f Ό πρφην Σμύρνης καί εξαρχος πατριαρχικός Χρύσαν&ος βέβαιοί ■—;
> Οί υπογεγραμμένοι δ τε Ηγούμενος Ιερομόναχοι καί Μοναχοί τής Σταυρο

πηγιακής Μονής τοΰ Άρκαδίου τοϋ Σωτήρος Χριοτοϋ έν τή Έπιοκοπή 'ΡεΟυ-
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Την 1 ^Οκτωβρίου 184ο συνεισφέρουσι τό πρώτον και αλλαι Μο. 
ναι, ή τοϋ Βωσάκου, Χαλέπας καί 'Αγ. Παντελεήμονος της ίεράς Ε
πισκοπής ΡεΟυμνης και Αυλοποτάμου 131. Είναι λοιπόν πιθανώτατον 
on εΤς τάς ενέργειας τοϋ πατριαρχικού αντιπροσώπου οφείλεται ή 
προσΟ-ήκη των νέων συνδρομητών.

’Έκτοτε μέχρι τοϋ 1851 συνεισφέρουσιν όλα τά ανωτέρω μοναστή
ρια 19ί. ‘Υποσχετικά έγγραφα ειχον παράσχει πλήν τών μνημονευ-θει- 
σών και αί μοναι Βωσάκου διά 400 γρόσια και Χαλέπας διά 300 199.

4) Έξ εισφορών τών εμπόρων τής πόλεως κ.ά. ιδιωτών.
Αί είσφοραι άρχίζουσιν από τοϋ 1834* 191 * 193 194. Τό δεύτερον έτος συν-

μνης, δηλοποιοϋμεν ότι, επειδή καί ήλΟεν εις ιό 'Ιερόν ημών Μοναοτήριον πατρι* 
αρχικό; εξαρχος ό πανιερώτατος άγιος π: Σμύρνης κύριος Χρύσανθος, και διέ· 
γνωαεν εις ημάς πατριαρχικός και Συνοδικός έπιατολάς, εις τός όποιας προέιρεπεν 
ημάς, ή αγία τοϋ Χρίστου μεγάλη Εκκλησία, μετό τών λοιπών συμβουλών καί 
τοΰτο, ότι να αννεισφέρωμεν συνδρομήν ετήσιον, εις τός εν τη πόλει 'Ρι&νμνης 
εύριακομένας σχολάς, επείαθημεν καί ημείς εις αυτός τός συμβουλάς, καί όμοϋυ- 
μαδόν επροαφέραμεν δύο χιλιάδας γρόσια, διό να άποδίδωμεν έτησίως εις αυτός 
τός αχολ.άς. καί όταν λ.άβη περιασοτέραν πρόοδον τό ιερόν Μοναοτήριον μας, εις τε 
την κατάστασιν καί ευταξίαν μας ΰποαχόμεθα ετι ν’ αυξήσω μεν αυτήν την ετήσιον 
συνεισφοράν μας, καί ενδειξιν τής τε ετησίου καταβολής μας τών δυο χιλιάδων, 
καί τής μετά ταΰτα αυξήοεως γεγονεν τό παρόν μας καί έδόθη τοϊς εφόροις αυτών 
τών σχολών τών κειμένων εν τη 'ΡιΟΰμνη όπως έ'χωοι τό κύρος, καί την ίσχνν 
διό να λαμβάνωαι αυτήν τήν έτήοιον συνεισφοράν, από τό 'Ιερόν ημών Μοναοτή
ριον παρ' ημών καί παρά τών διαδόχων μας εις αιώνα τον απαντα. διό νά χρη- 
σιμεύση εις τός σχολάς, έπιβεβαιωμένον παρά τοϋ πατριαρχικού έξάρχου πανιερω- 
τάτου άγιου π: Σμύρνης, έσφραγισμένον τή οφραγίδι τον ιερού ημών Μοναστη
ριού, ΰπογεγραμμένον παρ’ ημών πάντων, καί αυνεπιβεβαιωμένον, καί παρά τοϋ 
άρ/ιερατευοντος άγιου 'Ρι&ύμνης καί Αυλοποτάμου. — τφ ,αωμγ: τή ιδ : "Ιου
λίου. Έν τή ιερή Μονή Άρκάδι. οκ[ε)υοφύ).αξ<ήτι'ρ· γεράσιμος ιερομόναχος 
υπόσχομαι, ό γούμενος Ιωακείμ υπόσχομαι. Χρύσανθος Ίερομό(να)χος μέλος τής 
’Επιτροπής υπόσχομαι. Μάξιμος ιερομόναχος καί γραμματείς τής επιτροπής τον 
ιερού μοναστηριού υπόσχομαι. Μακάριος ιερομόναχος υπόσχομαι. ναθαναήλ ιερομό
ναχος καί τυπικάριος τής μονής υπόσχομαι. Μάξιμος ιερομόναχος υπόσχομαι». 
Άριστερφ τών υπογραφών ό τ. σφρ. τής Μονής καί κάτω αύτοϋ : «-/· <5 'Ρεθύ- 
μνης καί Αύλ.οποτάμου Καλλίνικος σννεπιβεβαιοΐ : «__ ».

191) Γ, σ. 31.
19a) Γ, σ. 31, Δ, σ. 3, 4. Ε, σ. 7, 9, 11, 24, 26, 27, 30, 31, 32, Ζ, σ. 1, 4, 

5, 6, 7, 11, 12, Η, σ. 8, 25, 38, 46.
193) «/... 1 Νοεμβρίου: 1851)... Συνυποσχετικό έγγραφα τών επομένων Σταυ

ροπηγιακών Μοναστηρίων διό νά συνεισφέρομαι κατ’ έτος εις τούς εφόρους τών 
Σχολών μας προς όφελος αυτών τός επομένας ποσότητας.

1 ”Εγγραφον από 1843. 11 ’Ιουλίου. τής Μονής Βωσάκου. Ι’ρ. 400 
1 » »»» » »» Χαλέπας » 300
1 » » » 27 » »» Προφήτου Ήλία 350» Η, σ. 25.

194) Έν τφ Ισολογισμφ τοΰ 1834-35 γράφεται: ΡΌαα έαΰναξεν από τό έμ-
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εισφέρουσι τέσσαρες έμποροι, το τρίτον δυο (Λ, σ. 4β και 13α). Ά- 
πδ τοΰ τετάρτου έτους γίνεται καταγραφή, δσων ύπεσχέθησαν οικονο
μικήν ένίσχυσιν.

«ρέθεμι'(ος) τή αν 7βρίον—1837 Σημειακής των Κάτωθεν νποσχε- 
μένων ονομάτων, τά όποια νποσχέθησαν, νά Βοηθούν και Νά σννεισ- 
φέρουν κατέτος, εις τά σχολεία της όεθύμνης, οι μεν έπαγγέλλοντες τό 
έμπόριον τής /ωδικής επάνω εις τάς πωλήσεις των, είτε εις λάδι, είτε 
εις σαπούνι, προς ένα παρά. Άρ. 1 παρά ατό μ(ί)στ(ατ)ον τό λάδι, οι 
δέ επαγγέλλοντες τό έμπόριον τής Μαλιφαττούρας και λοιπών, ήτοι τό 
εξωτερικόν, και τοπικόν προς ένα γρόαι είς τά "χίλια. Άρ. I τά °/00, 
δικαίωμα τής Σχολής. Ή νπόσχεσις αυτή έρχεται ά(πό) τά 1836 
7βρίον αν . ’Επειδή πριν τής εποχής ταύιης, δαοι ήτον νποσχεμένοι, 
έπλήρωοαν εις τύν επίτροπον Γ. Λαγόν»* 195 * * 198 (Α. σ. 20α).

Έκ τών προσφορών τών εμπόρων συνελέγησαν καθόλου μέχρι 
τοΰ 1840 2.782,21 γρόσια (Α, σ. 4β, 13α, 49α). Κατά την εντεύθεν 
μέχρι τοΰ 1851 περίοδον ήλαττώθησαν αί εΐσφοραί199.

5) Έκ τών «συνάξεων τον δίσχου».
ΕΙς τον ναόν τών Είσοδίων περιεφέρετο, φαίνεται, δίσκος υπέρ 

τών σχολείων ήδη από τής 6 Αύγουστου 1834 και παλαιότερον 
Προηγουμένως δεν έσημειοΰντο εις βιβλίον τά εισπραττόμενα. ’Από 
δέ τής 6ης Αύγουστου μέχρι τής 26 Σεπτεμβρίου τού Ιδιου έτους κα- 
τεγράφοντο εις τό κατάστιχον τής εκκλησίας'98.

’Από τού 1834 μέχρι τού 1840 ή περιφορά τού δίσκου άπέδωκε 
2425,17 γρόσια199.

6) Έκ τής πωλήσεως βιβλίων.
Τό έκ ταυτης κέρδος δεν ήτο, νομίζω, άξιόλογον 20°. Τά βιβλία

κύριον είς: κονδύλια: (γρ) 441» Α, σ. 4β.
195) "Επονται τά ονόματα 16 έμπορων τής Ρεθύμνης.
19ϋ) Γ, σ. 19, 29, 39, Ε, σ. 13, 16, 29, 31. ’Από χοϋ 1842 μέχρι καί Μοίου 

1848 αναγράφονται ώς είσενεχΟέντα 1800 περίπου γρόσια.
■3Ι) Α, σ. 2β. Δίσκος περιεφέρετο έν τφ Ναφ υπέρ τών σχολείων καί βρα 

δύτερον. "Ορα Πρεβελάκιν ύπ’ άρ. φύλ. 1608 καί 1617.
198) Α, σ. 39. Μεταξύ τών καταχωρίσεων της «συνάξεως τον δίοχου» σημει- 

οϋται καί ή τής 28 ’Οκτωβρίου 1837: «(1637 8]βρίον) 24 a(m) Σύναξη Λίοχον... 
(&]βρίου) 28 δμοια : τών τεσσάρων Μαρτύρων (γρ) 4:10» (Γ, σ. 1). Είναι καθ’ 
όσον γνωρίζω ή πρώτη μνεία εορτασμού τών Νεομαρτύρων Ρεύύμνης.

'") Βλ. καί Α, σ. 4β, 13α, 49α.
»°ο) *Εν Α, σ. 33β-34α έχομεν μερίδα: «ρέδεμνος. 1837 . . . Πωλήσεις ΐι· 

βλίων». Τό σύνολον τών είσπραχθέντων άνέρχεται εις 42,20 γρόσια. Καί έν 
Ε, σ. 28 άναγινώσκομεν : «(1847 Μάιος) 17 έιι έλαβον άπδ τον ίδιον (='Ν. 
Δάνδολαν) διά πούλησες τών βιβλίων σχολείου (γρ.) 230». Διά μεταγενεστέρους
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και τήν γραφικήν ύλην συνήθως έπώλει δ Νικόλαος Δάνδολος 201.
7) Έκ τής μισθώσεως οικημάτων.
’Ήδη έγένετο λόγος περ'ι ενοικιάσεο;ις τής ελληνικής σχολής 202 κα

τά τδ 1843. Τφ 1847 τά σχολεία λαμβάνουσιν ενοίκιον «από το όσπή- 
τιον όπου εκάϋισεν ό πρωτοσύγγελος» (Ε, σ. 33, 3ό). Τφ 1851 ενοι- 
κιάζουσι δωμάτιον (Η, σ. 46). Καί τά έσοδα όμως ταΰτα ήσαν ασή
μαντα.

8) Έκ τής διαχειρίσεοχς τοΰ μονυδρίου τής 'Αγ. Ειρήνης 20s,
’Ήδη άπο τοΰ 1841 ή Μονή τής 'Αγ. Ειρήνης «διά χειρός άγιου

δεσπότου» συνεισέφερεν υπέρ των σχολείων 150 γρόσια (Δ, σ. 3). Καί 
τφ 1843 «εμέτρησεν δ "Αγιος Ρεθύμνης συνδρομήν τοΰ Μοναστηριού 
τούτου 500 γρόσια» (Ε, 29).

'Ο Μιχ. Ήρεβελάκις γράφει δτι τό έν 'Αγία Ρίίρήνη μονυδριον 
από τοΰ 1844 κατά ΙΙατριαρχικήν καί Συνοδικήν έγκρισιν ήτο ένο- 
ριακόν καί τά ήμίση τών εισοδημάτων αυτού διετίΟεντο υπέρ τής * 21

χρόνους ό Μ. Πρεβελάκις (ύπ’ άρ. φ. 1617) γράφει ; « Έκ τής μεταπωλήσεως... 
τών βιβλίων εις τους μαθητάς και τών άπαιτουμένων διά τά εργόχειρα εις τάς μα
θήτριας ή επιτροπή οίι μόνον τά δωρεάν τοΐς άποροις μα&ηταΐς παρεχόμενα βι
βλία εκέρδιζεν αλλά καί πόρον τινά εις τους σκοπούς ανιής είχε».

21») Ε, 2. 34, 35, Ζ, σ. 2, II, σ. 41.
2oa) Βλ. σημ. 34.
203) Μονή ήρειπωμένη καί έγκαταλελειμμένη σήμερον. Κεϊται πρός Ν ομω

νύμου χωρίου, οΰ μακράν τής Ρεθύμνης άπέχοντος, παρά τάς υπώρειας τοΰ 
Βρύσινα. 'Ο Ν. Ί. Π α π α δ ά κ ι ς (Ή Εκκλησία Κρήτης, 1936, σ. 91) ανα
φέρει δτι είχε διαλυθή πρό τοΰ 1870. Ό Ναός ήτο τρίκλιτον καμαρωτόν οι
κοδόμημα. Σώζεται μέρος τής στέγης του. Τό "Αγιον Βήμα έκατέρου τών δύο 
πλαγίων κλιτών καλύπτει άνά εΤς τρούλος ύπομιμνήσκων τάς στέγας τών 
Τουρκικών λουτρών. Διατηρούνται προσέτι ΝΔ καί ΒΔ τής εκκλησίας δύο λα
ξευτοί έν τφ βράχφ δεξαμεναί, τετράγωνος ή μία καί ή άλλη μεγαλύτερα, 
υπόγειος, έ’χουσα έν μέσω στύλον, βράχον βαστάζοντα οροφήν. Βορείως τοΰ 
ναοϋ, πέριξ χθαμαλωτέρας αυλής διακρίνονται κελλία, τύ ήγουμενεΐον, τό μα- 
γειρείον, ή τράπεζα καί εξω τοΰ περιβόλου σώζεται ό σταΰλος, έγκλείων είς 
τό βάθος λείψανα έλαιομύλου καί άποθήκας.

Κατά τήν παράδοσιν, ώς μοί διηγή&η αυτήν ό πρωθιερεύς Ρεθύμνης π. 
Πέτρος Χαλκιαδάκης, άλλοτε έφημερεύσας καί έν 'Αγία Ειρήνη, δ ναός έμε- 
γεθύνθη έπί Τουρκοκρατίας. Άπηγορεύετο τότε η άνέγερσις καί έπισκευή 
Χριστ. Ναών. Έν 'Αγ. Ειρήνη έμύναζεν ασκητής θεραπεύσας διά τών προσ
ευχών του τήν ασθενή θυγατέρα τοΰ πασά τής Ρεθύμνης καί άντ’ αύτοΰ επι
τυχών τήν άδειαν έντός 40 ημερών «κά μεγαλώοτ\ τοή Κεράς του τύ οπίτι», τόν 
νσόν τής Παρθενομάρτυρος. 'Η παράδοσις συμφωνεί πρός τε τήν αρχιτεκτονι
κήν τών κτισμάτων, μηνύουσαν τουρκικούς χρόνους, καί πρός τά γράμματα τά 
λελαξευμένα έπί τοΰ υπερθύρου τής εισόδου τοΰ Ναοΰ, έν οίς ό Gerola (Μο- 
numenti Veneti nell1 isola di Creta, 3ος, σ. 173) άνέγνωσε" τήν χρονολο
γίαν 1755,
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62 N. B. Δρανδάκη

Κοινότητας τής πόλεως 201. 'Ότι την διαχείρισιν τής Μονής είχεν εις 
χεΐρας αυτής ή Επιτροπή των σχολείων από τοΰ 1844 γίνεται δήλον 
εκ των κωδίκων* * 205. 'Ότι ό'μα>ς τό ήμισυ μόνον των εισοδημάτων δι- 
ετίθετο υπέρ κοινοτικών σκοπών δεν φαίνεται οΰδαμοϋ.

Τφ 1848 μνημονεύεται καλόγηρος τής «γ. Ειρήνης (Ε, σ. 3ό) και 
τφ 1849 επίτροπος (Ζ. σ. 8) αυτής.

Τά κτήματά της έκειντο καί εις την περιφέρειαν τών χωρίων Πη
γή 206, Καρέ 207, Γωνιά 208 * καί ίσως Μετόχια 200.

Τά σχολεία έμερίμνων διά την αγοράν τών προς σποράν σιτη
ρών210, την πώλησιν έπειτα τών καρπών2", διά την καλλιέργειαν 
αγρών καί αμπέλων212, την συλλογήν καί τήν έκθλιψιν τών σταφυ- 
λών213 *, τήν πώλησιν τοΰ οίνου 211 καί ρακής215. Έφρόνπζυν ακόμη 
διά τό καθάρισμα καί κίντρισμα τών έλαιών210, τήν καλλιέργειαν αυ
τών 2,7, τήν ιδρυσιν καί λειτουργίαν ελαιοτριβείου2,8 τήν πώλησιν 
ελαίου210 * * καί καλάμων 220 ακόμη, τήν άνάπτυξιν σηροτροφίας221. Έ
μερίμνων δμως καί διά τήν συντήρησιν τών μοναστηριακών οικο
δομών222 καί διά τήν προμήθειαν τών κατά τήν πανήγυριν τής Μο
νής άπαιτουμένων τροφίμων 223.

ΜΙ) Ιϊρεβελάκις, ύπ' ας», φ. 1617.
am) «(1844 Δεκεμβρίου (;) 23 στάρι τη; άγια; ’Κρήτης...» Ε, σ. 4 κλπ.
»»«) Ε, σ. 24, 13, Ζ, σ 1.
20;) Ε, σ. 24.
20S) Ε, σ. 12, 24, 27.
2°“) Ε, σ. 6.
21°) "Ορα ανώτερο» σημ. 205 καί Ε, σ. 10, 31 κλπ.
2U) «(1815 νοεμβρίου (;) 9 έ.τούληαα στάρι άποΰ τής αγίας ’Κρήτη; . . ■» Ε,

σ. 9. Βλέπε καί Ε, σ. 13, 14.
212) Ε, σ. 6, 10, 12, 27, Ζ, σ. 11, II, σ, 12, 40.
212) Ε, σ. 8, 30, II, σ. 12, 40.
211) Ε, σ. 9, 11, 35 κλπ.
215) Η, σ. 41.
21°) Ε, σ. 6, 14.
21-7) Ε, σ. 27.
21δ) Ζ, σ. 9, 10, 11, Η, σ. 12, 40.
210) Ε. σ. 35, Ζ, σ. 12, II, σ. 41.
22°) Ε, σ. 9.
22‘) Ε, σ. 12, 13.
222) *(1845) φεβρουαρίου 3. .. . εί; μεσοδόκια κουβαλιοτικο τής άγιας Κρή

νης...» Ε, σ· 6 «(Μαρτίου) 17 μεραμέτι στη πόρτα τής άγιας ’Κρήνης . . . .» (αυ
τόθι) κλπ.

22») «(184ο άπριλίου) 29:... στάρι στην αγίαν ’Κρήνη διά ψωμί στην εορτή... 
4; όκ. πακαλιάρο στην εορτή τής άγιας ‘Κρήνης... 75 κιαοέδες ρύζι, 3 φασούλια.
...» Ε, σ. 6. "Ορα καί σ. 14, 28, 35.
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Τφ 1851 τά έξοδα ήσαν 385 γρόσια καί τά έσοδα 718.20 (Η, σ. 
40-41). Τφ) 1850 τά έσοδα άνήλθον είς 5898,20 (Η, σ. 22) κα'ι τά 
έξοδα μόλις εφθασαν εις τά 855,20 γρόσια (Η. σ. 23).

9) Έκ διαφόρων περιστάσεων.
'Ως ήδη ελέχθη τά σχολεία έοόρταζον ττ) 30π 'Ιανουάριου μνήμη 

των 3 ιεραρχών. Τφ 1846 μνημονεύεται «σνναξι τής άρτοςτλασίας των 
3 Ιεραρχών γρ. 276.20» (Ε, σ. 11) κα'ι τφ 1847

«στάρι τής εορτής με δλον το έξοδον 226.10
εσοδον άρτοπλασίας 243.10»

(Ε, σ. 26). Φαίνεται λοιπόν δτι παρεσκευάζοντο πολλοί άρτοι ή άρτί- 
σκοι (ώς και νϋν ετι γίνεται κατά τάς έορτάς των σωματείων) και 
διενέμοντο ειτα εις τά Χριστιανικά καταστήματα έπ'ι καταβολή χρη
μάτων. Τό τοιοΰτον δμως δεν έσχε συνέχειαν διά τά σχολεία, ίσως 
διότι άπέφερεν ελάχιστα κέρδη.

Έκτος τούτου τή 18 ’Οκτωβρίου 1851 σημειοΰται ως εσοδον (Η, 
σ. 46) «Ρεγάλα των παιδιών άπδ Πασσα Έφένδη μας και εμειναν εις 
Σχολεία γρόο. 200».

Κατά τά δύο πρώτα έτη οί ισολογισμοί παρουσιάζουσι περίσσευ
μα και τό τρίτον έλλειμμα. Διά τά επόμενα τρία σχολικά έτη έχομεν 
ένα μόνον ισολογισμόν, δεικνόοντα έλλειμμα 224 εκ 2957 γροσίων. 
Πρέπει δμως νά λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι τά σχολεία έδαπάνησαν το) 
1840, ως εΐδομεν άνο)τέρω, χρήματα ικανά διά την άνέγερσιν τής 
αλληλοδιδακτικής Σχολής. Έκτοτε ελλείπουσιν ισολογισμοί. ’Υπάρχει 
μόνον εις διά τό 1850, πολύ γενικός κα'ι ως φαίνεται ανεπίσημος 
(Η, σ. 22-23). Τά έσοδα, 31.913,25 γρόσια, δεν καλύπτουσι τά έξοδα 
32.494,30. ’Εν τοΐς εξόδοις δμως καταλέγονται «είς διάφορα γραμμά
τια 18.850». "Ο&εν εάν άφαιρέσωμεν ταϋτα, τά σχολεία έχουσιν άπο- 
θεματικόν 18.628,35 γρόσια.

Ό Βυβιλάκης τφ 1844 άρχόμενος τής Έκθέσεως αυτοϋ περί των 
σχολείων τής Κρήτης διεκτραγωδεί την «οίκτράν και ελεεινήν κατά- 
πτασιν είς ήν ενρε και την άπλονατέραν δημοτικήν εκπαίδευαιν τών 
πατριωτών μας κατά τό 1841» κα'ι την «εντελή σχεδόν εγκατάλειιμιν τών 
τέκνων των είς τάς τρομερωτέρας συνέπειας τής άπαιδευαίας» (σ. 5). 
Πάντα ταϋτα τουλάχιστον διά την κατάστασιν τής παιδείας εντός τής 
πόλεως Ρεθύμνης είναι υπερβολαί. Σχολεία κοινοτικά έξηκριβωμένως 22 *

22i) περιπλίον των εισοδημάτων ζημία προς έξίαωσιν... ■ (γρ.) 2957» (Α,
σ. 49α).
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έλειτουργησαν έν Ρεθόμνη από τοΰ 1834, εν τφ περιβολφ τοϋ Καθε
δρικού ναοϋ, ως νοσσία έπισυνηγμένα υπό τάς πτέρυγας όρνιθας, υπό 
ΐην σκιάν τής Εκκλησίας, άναπνέοντα τον μυροβόλον αέρα τον έκχεό- 
μενον απ’ αυτής, υπό τάς οδηγίας τοΰ σοφοΰ Ίωαννικίου και τύ 
άγρυπνον βλέμμα τοΰ ζηλωτοΰ Καλλινίκου. Μεταξύ των διδασκάλων 
διεκρίθησαν ό βαθείας μορφώσεως Δωρόθεος και ό ίδρύσας διδασκα
λείων καί εποχήν άφήσας Ψαρουδάκης. Άμφοτέρων ή διδασκαλία, 
αλλά και άλλων συναδέλφων των, ως διεφανη εξ όσων έλέχθησαν, 
επεδίωκε παρά την γνωσιολογικήν κατάρτισιν, την ηθικήν μόρφωσιν 
των μαθητών.

'Ο Εύαγγελίδης όμιλών διά την «λαμττράν οχολην» τοΰ Δωροθέου 
(2ος, σ. 172) έπιηέρει : «ΓΙαρ&εναγωγεΐα dkv είχον είτέτι συσταΟή4 
σπανίως δ’ ευρισκέ τις γυναίκας εγγραμμάτους εν Χανίοις και 'ίΐρα- 
κίείφ». Άλλ’ αν δλως έπελάθετο τής Ρεθόμνης, έν αυτή ήδη από τοΰ 
1836 έφοίτων εις τό σχολεΐον κοράσια καί από τοΰ 1845 έλειτουργει 
ιδία σχολή θηλέων.

Ό Πρεβελάκης έχει γράψει μελέτην φέρουσαν τον τίτλον «Γενικαί 
γραμμαί από τήν ζωήν τοΰ Ρέθυμνου κατά (την) τελευταίαν 40/ετ ία ν» 
(έφημ. «Κρητ. Έπιθεώρησις» Ρεθόμνης 1931, άρ. φόλ. 1410-1413). 
Έν αυτή ποιείται λόγον καί περί των σχολείων τής πόλεως.

Διά τής παρουσης πραγματείας συμπληροΰται ή ιστορία των από 
τοΰ 1834 μέχρι τών καθ’ ή μάς χρόνων. Καί ή ιστορία αυτή δεν 
αναιρεί, νομίζω, το περιαδόμενον περί τής Ρεθόμνης ως πόλεως 
Γραμμάτων.

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗ2
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩ, ΜΟΥΣΕΙΩ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ*

Δ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΚΡΗΤΗΣ

50

Επιστολή τοΰ Τζανή Κυριακή (η Κυριάκου;) προς τον Μητροπολίτην 
Κρήτης Μάξιμον, συγχαρητήριος επί τφ προβιβασμφ του εις τό 
μητροπολιτικόν αξίωμα. (Αύγουστος 1786).
ΆριΟ·. Χειρ. Μ. Η. 88. ΈπΙ φύλλου λεπτού κοινού χάρτου μέ ύδατίνας 
γραμμάς καί στέμμα άνω ψηγίων G F, διαστ. 0,815X0,21 μ. Τμήμα τοΰ 
δευτέρου φύλλου άπεκόπη διά τήν φακέλλωσιν. Τό κείμενον της επιστολής 
επί τής πρώτης σελίδος. Τό ΰστερόγραφον διαγωνίως κάτω αριστερά γε- 
γραμμένον. Επιγραφή έπί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμήματος: «Τφ τιανιε- 
ρίοζάζφ καί &εοπροβλήτφ Μ(ητ)ροτζολίζη Κρήτη;, κ(νρί)α> κ(νρί)φ Μαξίμφ, 
αεβαπμιωζάτφ μοι π(ατ)ρί και δεσπότη προσκυνητώς. Εις τήν Βασιλεύουσαν. 
ΔΓ άλλης γραφής περαιτέρω: J7S6. Κατάσιασι; διατηρήσεως καλή.

Την ύμετέραν ίλεοπρόβλητον πανιερότητα ταπεινώς προσκννών, 
οση τή αίδω και ενλα || βεία άαπάζομαι την αγίαν της δεξιάν.

f Εξεπλάγην μεν, δΤ εκεί [να που] ή πανι^ρότης της πάντοτε 
έλεγε με στερεόν άπόφασιν περί της άρχι | ερωσύνης της, άλλ’ έχάρην 
εκ τουναντίον υπέρ άλλον εγώ, ώς δπτηρών εκείνην την άρχαίαν \ έν
θερμον καί γνηαιωτάτην αγάπην, άκμάζονσαν διχ παντός άμειαγωγή- 
τως εν τη καρδία μου, | παρ’ ελπίδα μαθόον τον εις τό μεγα καί 
υψηλόν αξίωμα τής άρχιερωσύνης προβιβασμόν | της, είμαι γάρ 
βέβαιος από τά αγαθά της προτερήματα, δτι καί ευάρεστηίλήοεται, καί 
ευαρεστήσει Θεώ | τε καί άν(θρώπ)οις, καί άξίως ποιμανει τό εμπι- 
στευ&έν αυτή ποίμνιον. δθεν <5επ ε’λειψα διά τυΰ \ παρόντος μου τα- 
πεινοΰ, αδς φίλος ακραιφνής καί αρχαίος, τοϋτο μεν νά συγχαρώ ει
κότως | καί κατά χρέος, καί έπενχη&ώ θεόθεν, νγιείαν, μακροημέρευ- 
σιν, διαμονήν καί ατερέ | ωσιν εν ευαρεστήσει, καί τέλος αγαθόν καί 
σωτήριον. καί τοϋτο νά έπιζητήσω θερμώς \ με την δήλτααιν τής 
πολυενκτου σεβάσμιας νγιείας της, τον αγιασμόν καί την ευλογίαν τη;

| διά των δεσποτικών σεβασμίων της, καί τήν λύσιν άμα τής είρημέ-

*) Συνέχεια έκ τής σελ. 3G2 τοΰ Γ' τόμου (1949).

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 5
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6G Εΰμενίου Φανουράκη

νης απορίας μου και έκστά | σεως, προς ησυχίαν τον λογισμού μου 
και ανεσιν. των όποιων ούδαμώς αμφιβάλλω, δτι | άξιωθήσομαι, 
προς περισσοτέραν μου ευφροσύνην και άγαλλίασιν. αΐ δε Ιεραί εύ- 
χαι και | εύλογίαι της είεν μοι διά παντός άρρωγαί τε και καταφυ
γών. ,αψπς' : αύγούστου ην : θε(οσωτηρί)ου (;) 

τής ϋμετέρας αεβασμιοπάτης μοι πανιερότητας
ταπεινός δοΰλ.υς και εξημμένος (;) τοϊς έντάλμασι 

από τον πανιερώτατον άγιον Γέροντά μας είμπορεϊ νά πληροφορηθή 
την κατάστασίν μου, καί την νέαν | συντροφιάν μου, καί επειδή θέλω δια- 
τρίβει εδώ σχεδόν διά πάντοτε, επιθυμώ νά άξιώνωμαι | συνεχών προσ
ταγμάτων της είς πάντα, χωρίς τεκλίφι, γνωρίζονσα δτι είμαι καί 
άναφέρομαι | προς αυτήν αυτός εκείνος δ αρχαίος, τζανής αμετάβλη
τος, καί μάλλον θερμότερος με κάποιαν | άλλην περισσοτέραν ζέσιν, 
καί χρέος διαφορετικώτερον, καί δεν αμφιβάλλω | δτι θέλει με χαρο
ποιό] διά τούτων | κατ’ εφεσιν. μάλλον δέ καί παρακα J λώ, καί ζη
τώ τούτο με πολλήν προθυμίαν μου.

τζανής Κυριάκης (;)

51

Επιστολή τοϋ Έφορου Μητροπολίτου Κυζίκου ’Αγαπίου προς τον 
Μητροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, έντελλομένη ύπο την απειλήν 
άφορισμοΰ τήν εϊσπραξιν οφειλομένων παρά τών προκρίτων των 
Σφακίων και τήν αποστολήν εϊς τήν βασιλεύουσαν προς τον εις 
δν ή οφειλή. (Δεκέμβριος 1786)
ΆριΟ. Χειρ. Μ.II. 83. ’Επί όμοιου ως είς το προηγούμενον φύλλον χάρ
του διαστ. 0,29X0,190 μ., μέ υδάτινα στοιχεία ΡΡ, καί επιγραφήν HOSA 
ύπό υδρόβιον πτηνόν. Τό κείμενον επί τής πρόιτης σελίδος καί τά υστε
ρόγραφα τό εν διαγωνίως κάτω αριστερά, τό δεύτερον είς τήν άριστεράν 
φαν. Έπί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμήματος: «τφ πανιερωτάτφ καί έν χίρι- 
στ]φ ήμΐν άγα.τητφ καί κερικοδητιρ άδελφψ, άγίφ κοητης κνρίφ μαξίιιορ 
άαπααίΜς :■—Δι’ άλλης γραφής περαιτέρω: 1765.· Κατάστασις διατηρή- 
σεω; καλή.

τήν πανιερότητά της άδελ.φικώς έν κ(νρί)ρ) κατασπαζόμενοι, 
ήδέως καί περί | χαρώς προααγορεύομεν.

f δεόμενοι τοϋ άγιου θεού, δπως διαφυλόττη αυτήν νγιαίνουσαν 
κιί ευδαιμονούσαν μετά | μακροβιότητος καί επιτυχίας τών έφετών 
αυτή καί καταθυμίων. μετά τήν ερευ | ναν τής ακριβούς ήμΐν ϋγιείας 
της, δηλ.οποιοΰμεν τή πανιερότητί της, δτι λαμ | βάνοντας τά πρός αυ
τήν δύω γρά,ιιματα πατριαρχικά, μίαν επιστολήν, καί ενα | άφοριστι 
κόν, θέλει πληροφορηθή εξ αυτών τήν νπόθεσιν, καί θέλει λαλήσει 
τούς | προκρίτους τών σφακιών νά τούς δμιλήαη, καί νά τούς έπιτά-
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ξη αρχιερατικού; 1 νά πλη \ ρώοουν τό χρέος τους2 διά νά μην ύποπέ- 
σονν είς την εκκλησιαστικήν ποινήν και παι | δείαν, και εί μεν υπα
κούσουν, και δείξουν υποταγήν κα'ι εύπεί&ειαν, και άπολογη | &οΰν τό 
χρέος τους είρηνικώ τφ τρόπω ήδη καλώς, εί δε παρακούσουν και 
δει | ξουν άν&ίστασιν και εναντιότητα &έλ.ει γένει ή άνάγνωαις του κατ’ 
αυτών άφο | ριστικοΰ γράμματος, και &έλ.ουν μείνη ύπδ τήν εκκλησια
στικήν ποινήν και παι \ δείαν, εοος ου νά έξαποστείλ.ουν τό χρέος τους 
ένταΰ&α είς βασιλεύουσαν είς \ τον άν&ρωπον όπου τά χρεώστουν, καί 
νά έχωμεν μέ πρώτον τήν περ'ι τούτων | άπύκρισιν, διά άδελγικοϋ της 
γράμματος, διά νά άποκριίλώμεν είς τον \ άν(&ρωπ)ον όπου έχει νά 
τά λ.αμβαίνη, όπου νά μή νομίζη οτι δεν έστάλίλησαν | τά γράμματα 
προς τήν πανιερότητά της. και ταΰτα μέν αδελφικώς, τά δέ έ | τη της 
εΐησαν παρά &εοΰ πλείστα και πανευτυχή. ,αψπς. δεκεμβρίου all : — 
τής πανιερότητός της εν χ(ριστ)ώ αγαπητός αδελφός.

Και είς τους ορισμούς
cO Κνζίκου άγάπιος : «■—> 

καί αν υπακούσουν καί πληρώσουν τό χρέος τους εί; τήν πανιερό- 
| τητά της μέ τό διάφορόν τους ϋέλεις τά κάμει πυλίτζα | είς ημάς νά 

τά δώαωμεν τον άν&ρωπον. εί δέ \ καί δέν τά δώσουν άς ήξεύρουν 
οτι &έλει σταλή αύτυΐς επίτηδες νά τά δώσουν | μετά ζη/ιίας μεγάλης 

| καί νά έχωμεν άπόκρισιν.
ό άγιος γέρωντας χαλκη(δόνο)ς τήν άοπάζεται \ αδελφικώς, ομοίως 

καί ό άγιος σηλνβρίας :—

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

’) Ή επαρχία Σφακίων διιρκεΐτο, ώς γνωστόν, έκκλησιαστικώς επί μακράν 
υπό τής Μητροπύλεως Κρήτης. Ώς εΐδομεν—έγγραφον 45, «Κρητ. Χροτικά» Γ' 
σ. 351—τό 1779 ή ποιμαντική διοίκησις άνετέΟη υπό τής Μητροπόλεως είς 
τόν Επίσκοπον Αΰλοποτάμου, τιτλοφορηΰ-έντα "Εξαρχον Σφακίων. Φαίνεται 
όμως οτι ή υπαγωγή είς τόν Επίσκοπον Αΰλοποτάμου υπήρξε πρόσκαιρος καί 
είς τό παρόν έγγραφον βλέπομεν τά Σψακιά έξαρτώμενα καί πάλιν έκ τής 
Μητροπόλεως.

2) Δέν γνωρίζομεν τήν φύσιν τοΰ χρέους τών Σφακιανών πρός τόν ιδιώ
την, τόν διαμένοντα, ώς φαίνεται, έν Κωνσταντινουπόλει, ουδέ έκ τής έπι- 
στολήςέξάγεται οτι οΰτος είχε προκαταβάλει είς τό Κοινόν τής Μεγ. Εκκλη
σίας διάλογαριασμόν αυτών οφειλήν πρός τήν τελευταίαν.

52

Επιστολή τοΰ Μητροπολίτου Δέρκων Άνανίου 1 προ; τον Μητροπο
λίτην Κρήτης Μάξιμον, απαντητική εις ευχετήριον επιστολήν τοΰ 
Τελευταίου. (Μαϊος 1787).
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Άριθ. Χειρ. Μ.Η. 103. Έπί όμοιου φύλλου χόρτου διαστ. 0,3δχ0.245 
μέ υδάτινα στοιχεία S καί C Ν Μ. Τό κείμενον επί τής προηης σελίδος 
μέ τό ύστερόγραφον λοξώς κάτω αριστερά τό τμήμα τής φακελλιόσεως, έν
θα ή επιγραφή : Ίφ παηερτηάτφ και ΰ-εοπροβλήτο) εν χ(ριατ)ώ ήμΐν αγα
πητοί και περικοθήιφ άδελφφ άγιοι Κρήτης κνρίω μαξίμω. Έπί τοΰ υπο
λοίπου: 1787 καί σφραγίς δι’ ερυθρού ισπανικού κηρού μή διακρινομέ- 
νη. Κατάστασις διατηρήσεως μετρία.

την πανιερότητα της αδελφικώς άσπαζόμενοι, περιχαρώ; προσα- 

γορεύομεν.
f ήν και διατηροίη ό άγιος θεός εν Άκρα νγιεία, και διηνεκεΐ ευ

ημερία μετά μακροβιότητυς και επιτυχίας πάν \ τα»· των ών έπιποθεϊ 
και εφίεται θεόθεν αγαθών και οωτηριωδών έξαιτημάτων. Αδελ
φικόν | περιπόθητου ήμΐν γράμμα της μετ’ ενμενείας λαβόντες, και 
πληροφορηθέντες δι' αύτοϋ την \ ερετήν ήμΐν αγαθήν νγιείαν της έχά- 
ρημεν ον μετρίως. εγνωμεν τε καί τά εν αυτή | γραφόμενα δι’
ών έπεύχεται ήμΐν αδελφικώς διά τάο παρελθυύσας δεαποτικάς άγια; 
έορτάς | τής τοΰ κυρίου καί θεόν ημών τριημέρου έζαναστάσεως, καί 
νπερενχαριστοΰμεν την Πανιερότητά της. 6 | αυτός κύριος καί
θεός άςιώση καί αυτήν ώς εφέτος, οντω καί εί; αλλ.ους πολλούς χρό
νους εορτάζει ν | φαιδρώς καί πανηγυρίζει ν χαρμοσύντυς ανίας τάς 
λαμπροφόρους κνριωνύμονς έορτάς με ακραν νγιείαν \ καί άδιάπτω- 
τον ευημερίαν, ώς έπιποθεϊ. δτι δέ ημείς οώζομεν την προς αυ
τήν αδελφικήν ί | διιζουσαν αγάπην, καί ευνοϊκήν διάθεοιν, καί δτι 
ειμεθ.τ καλ.οθελήται της καί δεφένδορες διά \ πνροι εις τάς τυχούσας 
εκκλησιαστικός υποθέσεις της, ας εχη αδίστακτου την πληροφορίαν, 
καί ας \ γράφη ήμΐν θαρρυνντως δοα αυτή μεν χρειώδη, ήμΐν δε εφι
κτά, χαροποιούσα δέ ημάς τή δηλώσει τής έφετής ήμΐν αγαθής νγιείας 
της. ής τά ετη ι ΐησιν ϋιόθεν πλιΐοτα καί ευτυχή, ,αψπζ Μάιος: ιηΐΐ : 

τής πανιερότητος της ίν χ(ριστ)ώ αγαπητός άδελ.γός
Καί ιίς τους ορισμού;. 

ό Δέρκων Άνανίας

έλάβομεν καί τό σταλών ήμΐν σαπούνιον, καί τυρί καί | ευχάριστου- 
μεν τή παιτρότητά της.

τον επίσκοπόν της Άγιον ουλοποτ ίμου 2 καί συνάδελφόν ημών | πα
ρακαλώ νά τον αγαπά διά χατήρι μου. εί δέ καί έπιτρέ | ψει αύτώ καί 
την εςαρχιαν μαργαρίτας, ώ; εΐχεν | αυτάς καί πρότερον3 θέλω τής 
γνωρίζει | τήν χάριν πολλώ πλείονα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Ό από Άγχιάλου Μητροπολίτης Δέρκων Άνανίας άνήλΟεν εις τόν 
θρόνον τούτον τό 1773 καί παρέμεινεν είς αυτόν μέρχι τοΰ 1791, οπότε άπε-
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βίωσε. Περί τούτου βλ. Ξενοφ. 2 ι δ ε ρ ί δ ο υ, Μητροπολΐται Δέρκων, «’Ορ
θοδοξία» Ζ', (1932), σ. 371 κ.έξ.

2) Δέν ε’ίμεθα βέβαιοι αν πρόκειται περί τοϋ Καλλινίκου τόν όποιον εΐ- 
δομεν ύπογράφοντα ώς Επίτροπος τοϋ Μητροπολίτου Κρήτης εις τό ύπ’ άριθ. 
7 συνοδικόν έγγραφον τοϋ έτους 1781. Βλ. «Κρητικά Χρονικά» Λ', (1947), σ. 
172, σημ. 2.

8) Πολύ πιθανόν ή εξαρχία Μαργαριτών περιελάμβανε τήν περιοχήν, εις 
τήν οποίαν παλαιότερον επί τών Ένετικών Χρόνων έξετείνετο ή ύπότών έλλή- 
νων διεκδικουμένη Επισκοπή Άρίου, εκείνη ακριβώς ή οποία ώνομάσθη Επι
σκοπή Καλλιεργουπόλεως μετά τήν άπόδοσίν της εις τον Αλέξιον Καλλιέργην. 
Φαίνεται δτι κατά τήν περίοδον τούτην είχε περιλάβει τήν περί τόν τόπον τής 
καταγωγής τοϋ εύγενοϋς φεουδάρχου περιοχήν, όπου ή πλούσια κώμη τών 
Μαργαριτών, ή οποία άρχικώς δέν άνήκεν εις τήν Επισκοπήν ’Λρίου, ά>λ’ 
είς τήν Επισκοπήν Αύλοποτάμου.

53

Επιστολή τοϋ Έφορου Μητροπολίτου Κυζίκου Άνανίου προς τόν 
Κρήτης Μάξιμον, δι’ ής οΰτος εκφράζει απορίαν διά τήν μα
κράν σιωπήν τοϋ μητροπολίτου. Εσώκλειστον σημείωμα αναγγέλ
λει τήν λήψιν διά τίνος ’Ιγνατίου ποσοϋ 2.000 γροσίων καί πε
ριέχει υπαινιγμούς διά τά έν Κων/πόλει συμβαίνοντα. (’Ιανουά
ριος 1788).
Άριθ. Χειρ. Μ.Η. 81. Έπί όμοιου φύλλου χάρτου μέ ανάλογου τμήμα 
διά τήν φακέλλωσιι, μέ ύδατίνας γραμμάς καί σημεία, διαστ. 0,305X0,22 
μ. Τό κείμενον έπί τής πρώτης σελίδος μέ υστερόγραφου λοξώς πρός τά αρι
στερά καί κάτω γεγραμμένον. Έπί τοϋ πρός φακέλλωσιν τμήματος: «τώ 
πανιερωτάτφ και ΰεοπροβλήτφ μ(ητ] ροπολίτη άγίφ κρήτης κυρ μαξίμφ τφ 
έν χ(ριστ)φ ήμϊν άγαπητω άδελφφ και περιποόήτφ, άαπαοίως. εις κάν- 
διαν. ΔΤ άλλης γραφής σημειοϋται ή λήψις : αψπη : φευρ(ουαρί)ον : Τό 
εσώκλειστον σημείωμα έπί λεπτότερου στενοΰ χάρτου. Κατάστασις διατη- 
ρήσεως πολύ καλή.

Την πανιερότητά της αδελφικώς κατασπαζόμενοι περιχαρώς προσ- 
αγορεύομεν.

f τον εν ’Ιορδάνη υπό Ίωάννου βαπτισθέντος Ίηοοΰ χριστού 
δεόμενοι δπως διαφνλάτ | τη αυτήν εν άκροτάτη νγιεία, και διηνεκεϊ 
ευημερία, μετά μακροβιότητος και άπολαύσεως \ πάντων των έφετών 
και καταθυμίων. σχεδόν επτά μήνες επέρασαν όπου | γράμμα
της δεν ελάβομεν, και άποροϋμεν τί τό αίτιον τής τοσαύτης σιωπής, 
άν όμως [ και πλεύσιμον δεν ή)3ε εις τά ενταύθα είς αυτό τό διάστη
μα τοϋ καιρόν, ήμποροναε | περβία τής σμύρνης (μάλιστα όπου εμά- 
ίλομεν δτι έπήγε δ υιός του χατζή δημητρά | κη 1 εις τήν αμόρτην) ή 
μλ ααή ή με τάταρην 2 νά μας ατείλη ενα γράμμα, δ&εν J με πρώτον 
προαμένωμεν γράμμα της άποκριτικόν είς τά οαα γράμματα πρό | πολ-
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ίΟ Εύμενίου Φανουράκη

λοϋ τής έατείλαμεν. ής τά έτη εΐηααν εκ θεόν πλεΐστα και πανευτυχή : 
(αψπη ; ’Ιανουάριου ιβ :

τής πανιερότητός της εν χ(ριστ)ω αγαπητός αδελφός.

Και εις τους ορισμούς

ό Κυζίκου *Αγάπιος : ·—,

ό κασανδρείας έ'δωσε τό κοινόν χρέος \ και έγινεν κασανδρείας ό 

αρχιδιάκονος | κυρ νικηφόρος τον άγιον ηράκλειας, ή κοκόνα ρ: | παν-

οικι την προσκυνούν ευλαβώς και ασπα...............
κα'ι αυθις την ασπάζομαι.

«τούτην την ώραν όπου γράφω τό παρόν ή λ | ϋεν ένα γράμμα τοϋ 
σιμωνίτου ’Ιγνατίου3 και \ στέλνει μία πολ: γροα: 2.0004 διά τά 
διάφορα. | γράφει δμως ότι κατόπιν ϋέλει στείλει | και άλλα άσπρα διά 
τά ελιπή διάφορα, και | ό θεός νά τον φωτίση νά αταθή εις την πα \ 
ρόλα τον, και κατόπι άν στείλλη Άσπρα | τής γράφομεν.έδώ κατά 
τό παρόν | έχομεν δονλειαΐς ώσάν εκείνες όπου | εϊχαμεν είς την ανν 
γυναίκα, κα'ι | ή ευχή της νά τά υίκονομήση, ίσως j είναι γνωστά κα'ι 
αυτόν. ναυπλοίον ουζίτζης, καστορίας, φαναριού, πρεσ | πών. 
ό Άρτης ήλ,θεν κα'ι έγηνεν εν \ δημών6, είς τον τζίκνη την έπάθα- 
μεν | δέκα βαλτοχέραις6. τον Άγιον καθηγούμενον όπου έκαμεν αι
τεί ας 7 πού τον έσκά | ληααν. θέλει ήτον σαβουρομένος έπειδή | τό άρ- 
κάδι σνκώνει. όμως και ημείς θέλο | μεν τό ιραλτικόν μας. ταΰτα :

ο ίδιος .—

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Είς Χατζή Δ η μη τράκης Κρααάκης άναφέρεται είς τό τετράδιον των Κα
νονικών Πεσκεσίων τοΰ Μητροπολίτου Μαξίμου τοΰ έτους 1Ϊ86 (βλ. «Χριστ. 
Κρήτη» Β' σ. 70). Πολύ πιθ·ανόν πρόκειται περί τοΰ ενταύθα άναφερομένου.

2) Διά τά : ααής καί τάταρης βλ. έγγραφον 48 («Κρ. Χρονικά» Γ', σ. 361).
3) ΙΙροφανώς πρόκειται περί τοϋ ’Ιγνατίου τοΰ ποτέ διακόνου τοΰ Μητρο

πολίτου Μαξίμου, περί τοΰ οποίου ό Άθ·αν. Ύψηλάντης, ένθ·’ ανωτ. σ. 693, 
αναφέρει δτι ιέζημίωσε τον γέροντα του νπερ τα 100 πονγγεΐα» καί δτι κατήγ
γειλε τόν Πατριάρχην Προκόπιον είς την 'Υψηλήν Πύλην μέ «άρζονχάλι». Ό 
Κυζίκου χαρακτηρίζει ιόν ’Ιγνάτιον ώς «οιμωνίτηη άσκοΰντα δηλ. σιμωνίαν, 
χρηματιζόμενον είς βάρος τής ’Εκκλησίας.

*) Δέν διακρίνεται σαφώς αν πρόκειται περί 10.000 ή 2.000 γροσίων θεω
ρώ τό δεύτερον ώς πιθ-ανώτερον. Τό ποσόν κατεβλήθη ώς «διάφορα» διά λο
γαριασμόν βεβαίως τοΰ Μαξίμου, είς τοΰ οποίου την οικονομικήν διαχείρισιν 
άνεμιγνύετο, κατά τήν ανωτέρω παρατεθεΐσαν πληροφορίαν τοΰ Ύψηλάντου, 
ό ’Ιγνάτιος.

5) Οί υπαινιγμοί ενταύθα είναι αόριστοι· οί μητροπολΐται, των οποίων 
παρατίθενται ενταύθα αί έδραι, εΐχον φαίνεται συγκεντρωθή έν παρασυναγωγή 
είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί ό Ύψηλάντης αναφέρει συγκεκριμένως περί 
τοϋ "Αρτης (αύτόθι σ. 662): «Ήλθε και ό 'Άρτης καί συνεδριάζει, προκαθεζό-
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μένος ιοΰ Ναυπλίου, και παρανομώς καί τοϋ Παλαιών Πατρών, τοΰ Ίωαννίνων και 
τοϋ ylaρίσηs. . .». Ή κίνησις αδτη ίσως νά μή ήτο άσχετος πρός τήν κατά τό 
επόμενον έτος έξωσιν τοΰ Πατριάρχου, περί τής όποιας γίνεται λόγος εις έγ
γραφον κατώτεροι ύπ’ όριό·. 56 δημοσιευόμενον.

6) Σκοτεινή φράσις τής οποίας αδυνατώ νά καθορίσω τό περιεχόμενον.
’) Ποιος ήτο ό γενόμενος από ηγούμενος Άρκαδίου επίσκοπος Σητείας 

δέν γνωρίζομεν. Ό προκάτοχος Κωνσιάντιος όπέβ-ανε τό 1785 (βλ. Τ ω μ α- 
δ ά κ η, αύτ. σ. 149). "Αν τόν διεδέχδη ό Θεοφύλακτος ή έμεσολάβησεν άλλος, 
ενταύθα άναφερόμενος ώς προϋπάρξας ηγούμενος Άρ; αδίου, δέν γνωρίζομεν.

54

Επιστολή τοϋ Έφορου Μητροπολίτου Κυζίκου ’Αγαπίου προς τόν 
Μητροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, σχετική μέ διακανονισμόν χρεών 
του προς τό Κοινόν, ως και χρεών τών επισκοπών Σητείας καί 
'Ιερας. (’Οκτώβριος 1788).
Άριθ. Χειρ. Μ.Η. 153. Έπί φύλλου χάρτου λεπτού μεΟ·’ υδατίνων γραμ
μών καί οικοσήμου διαστ. 0,34 X 0,24 μ. Έπί τής μιας όψεως γεγραμ- 
μένον καί άνευ τμήματος πρός φακέλλωσιν. Κατάστασις διατηρήσεως 
άρίστη.

την πανιερότητά τη; αδελφικώς άσπαζόμεθα καί προσαγορεύομεν. 

■/· δεόμενοι τοϋ άγιου θεοΰ υπέρ τη; αγαθής αυτή; νγιείας καί 
πανευτυχούς καταστάσεως. καί δηλοποιοΰμεν αυτή \ δτι έλ.άβομεν δύω 
της γράμματα γεγραμμένα τη ιδ : τον παρελθόντος ανγονπτου. καί εις 
μεν τό ένα μας είχε \ περικλεισ,ιιένην καί μίαν πόλιτζαν έπτακσσίων 
γροοίων διά τά κουσούρια 1 τών διαφόρων τη;, νά τά λάβοαμεν | από 
τόν κωνοταντάκην χατζή γεωργίαν γιαννονδάκη 2 όπου κάθεται εις τό 
οιλικτάρ χάνι, την όποιαν πάλι \ τζαν την άπρακτήοαμεν καί την εχο- 
μεν φυλαγμέιην επειδή προ τον νά έλθουν τά γράμματά τη; της είχα·

| μεν τραβήξει ημείς πόλιτζαν από εδώ διά έπτακόοια δέκα πέντε 
γρόοια διά αυτά τά κουσούρια τών δια | φόρων της τά όποια τά έλά- 
βομεν εδώ από τόν δημητράκην παραϋιόν τοΰ χότζα οοροπέ2. καί λοι
πόν θέλει φρον \ τίσει νά τά πλήρωσή αύτοϋ καθώς τής εγράφαμεν. 
τήν δε πόλιτζαν όπου μάς έστειλε τώρα καί τήν έχομεν φυλά \ γμένην, 
θέλει μας γράψει εις ποιον αγαπά νά τήν δώσωμεν όπου νά τής σταλ- 
θή όσφαλώς, επειδή κατά | τό παρόν κανέιας σίγουρος δεν είναι καί 
φοβούμεθα νά μήν παραπέση. ας ήξεύρη όμως καί τούτο δτι γίνεται | 
μεγάλη κατακραυγή περί τοΰ ξεπεσμού της4, ώσάν όπου δέν εφρόντισε 
τελείως περί τούτου, καί αν αγαπά | ας κάμη τήν διόρθωσιν επειδή 
δεν πάγει ή δουλοιά της καλά, τής επισκοπής τά άσπρα5 καί κρυφά 
καί φάνε \ ρά, καί ψημένα καί ωμά κατεχωνεύθησαν δλα, καί περί 
τοϋ ξεπεσμού της δέν εφρόντισε, μάλιστα όπου | είναι συνήθεια δτι τά
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δύω μερίδια νά δίδωνται εις ξεπεσμόν του χρέους τής επαρχίας, καί 

τό έ'να νά \ κρατή ό κυρίαρχης, όχι όλα μαζωμένα νά καταχωνενων- 

ται. αυτά είναι γνωστά εις όλους, και διά τούτο πρέπει, | νά κάμη την 

διόρθωσιν αν άγαπά. ημείς ήξεύρωμεν τό ταμάχι τη; 11 και από

‘τον καιρόν όπου ή τον δι | άκονος7, πολλω μάλλον θέλει νπερεπερίσ- 

’οευοε τώρά, με τό παραπολυ ταμάχι δουλοιά δεν γίνε | ται και ας τό 

στοχασθή καί μόνη της. διά τά άσπρα του επισκόπου της άγιου 

σιτείας όπου μας ε/ραψε καί τά έκά | μαμεν πολίταα, διά τα όποια 

τής προεγράφαμεν διά νά επιμελ.ηθή νά εύρεθούν τά άσπρα από αυ

τού | καί νά μάς σταλθοΰν εδώ νά τά διόσωμεν από εκεί όπου τά επή- 

ραμεν, ας μην τό νομίζη πώς τής \ τό εγράψαμεν εν παρέργω, αλλά 

νά επιμελήθή νά τό τελείωση διότι θέλει τής σταλθή έξαρχος | πατρι

αρχικός 8 νά τά πάρη από την πανιερότητά της, επειδή ημείς διά ενα 

καί διά άλλον εις τό τολά | πι9 δεν έμβαίνωμεν. ας λάβη τάς αποδεί

ξεις τον μιρίου καί σχολής του10, καί μίαν όμολογίαν έσχι | σμέ- 

νην όπου ήλλάχθη εις άλ,λο όνομα, τό όποιον έ’χομεν οημειωμένον όπι

σθεν αυτής, διά τό εξο | ψλητικόν της όπου ζητεί έξετάααμεν εις τό 

επιτροπικόν, πλήν έξοφλητικόν δεν εχει. νά μάς στείλη καί με | ρι- 

κά πεγιάζια11 επειδή οί δανεισταί της ζητούν τά άσπρα τους προς πεν- 

τήκοντα18. οΐδομεν καί ταΐς μωρολογΐαις | όπού γράφει εις τό άλλο 

της γράμμα περί των έπισκόπων της. ταύτα. τα δέ ετη της εΐησαν 

θεόθεν | πλειστα καί πανευτυχή : «—, ,αψπη: Οκτωβρίου ιαίΐ ;—

απορούμεν καί με τον επίσκοπόν της 'Ιερας 13 όπού μήτε ή θεοφι
λία του δεν έφρύντισε μέχρι τούδε μήτε τά διάφο | ρά του νά στείλη, 

μήτε καν νά γράφη. καί νά επιμελή θή νά τού γράψη νά τά στείλη με 
πρώτον, επειδή \ άλλων μεν 6 καιρός επέρασε, άλλων δε εφθασε καί 
καταβοούν οί δανεισταί του καθ’ ημέραν, καί | δεν ήμποροϋμεν νά 

τραβούμεν καθ' έκάστην τόσους πονοκεφαλισμούς. αυτά πρέπει νά τά 

φρον | τίζη καί ή πανίερο της της διά νά μήν ακολουθούν τά τοιαύτα. 

τής πανίεροτητός της εν χ(ριστ)ω αγαπητός αδελφός

Καί εις τούς ορισμούς 

f ό Κυζίκου 'Αγάπιος ; '—,

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Κουσοΰρ : υπόλοιπον λογαριασμού.
2) ’Άγνωστος άλλοθεν.
3) Οικογένεια Σοροπέ εις τήν Κρήτην άναφέρεται εις τά Κανονικά Πε

σκέσια τού Μητροπολίτου («Χριστ. Κρήτη» Β', σ. 77 : 215 els τοϋ οιροττ'ες της 
μητέρα;). "Ισιος εις αυτήν έπρόκειτο νά καταβληθή τό ποσόν τής είσπραχάεί- 
σης «πολίτζας».

4) ’Εκπεσμού τοϋ χρέους.
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s) Πρόκειται περί τής Επισκοπής Σητείας, ώς καί κατωτέρω άναφέρεται. 
Είς τό προηγούμενοι έγγραφον εϊδομεν δτι αυτή άνετέθη εις τον ηγούμενον 
τής Μονής Άρκαδίου.

6) Ταμάχ : απληστία, φιλαργυρία.
7) Ποϋ ήτο διάκονος δέν είναι γνωστόν άλλα φαίνεται, έκ τοϋ δτι τα 

κατ’ αυτόν ήσαν γνωστά είς τον Κυζίκου καί τον Δέρκων (βλ. προηγούμενον 
έγγραφον), διι υπήρξε τοιοΰτος έν Κωνσταντινουπόλει.

8) Ό Κρήτης Μάξιμος έξηκολούθησε μέχρι τέλους νά δύστροπή περί τήν 
καταβολήν των χρεών είς τό Κοινόν. Είς ακολούθως δημοσιευόμενον έγγρα
φον τοϋ 1797 έμφαίνεται δτι άπεστάλη έξαρχος πρός έλεγχον αύτοΰ.

9) Μέ τήν έννοιαν τής παγίδος (τολάπι = ντουλάπι)' βλ. τήν άνάλογον έν 
Κρήτη έκφρασιν : νά βάλη τό ί εφάλι του στον τορβά.

10) Λιεγράφη ή λέξις : χαρατζήδαις καί έγράφη : σχολής. Λί μητροπόλεις 
κατέβαλλον διά τήν Σχολήν τοϋ Πατριαρχείου.

ι1) "Αλλη ονομασία των «άσπρων».
Ι2) Φαίνεται δτι ή αξία τοϋ γροσίου έκυμαίνετο- κανονικώς ίσοδυνάμει 

πρός 40 παράδες' οί δανεισταί δμως θά έζήτουν νά υπολογίζεται πρός 50.
1S) Τό 1788 'Επίσκοπος Ίερας ήτο κατά πάσαν πιθανότητα δ Ατιξέντιος 

(βλ. Τ ω μ α δ ά κ η, αϋτ. 148).

55
Επιστολή τοϋ Έφορου Μητροπολίτου Κυζίκου ’Αγαπίου προς τον 

Μητροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, σχετική μέ τον διακανονισμόν 
των χρεών αυτοϋ και τής Επισκοπής Σητείας, είς αυστηρόν ΰφος 
συντεταγμένη. (Νοέμβριος 1788).
'Λριθ. Χειρ. Μ.Η. 154. Έπί όμοιου φύλλου χάρτου διαστ. 0,305 X 0,205 
μ. Έπί τοϋ πρός φακέλλωσιν τμηθέντος φύλλου : «ιφ πανιερωτάτφ καί 
ΰεοπροβλήτφ μητροπολίτρ άγίφ κρήνης τφ κυρ μαξίμφ, τω έν χ(ριαι)φ 
ήμΐν άγαπητώ άδε/.φψ καί περιποΊλήτψ, άοπαοίως. Είς κάνδηαν. Περαιτέρω 
δι’άλλης χειρός σημειοΰται ή λήψις: ’Ιανουάριου 8.· αφπρ (αντί: αψπϋ·). 
Τό κείμενον τής επιστολής έπί τής πριότης σελίδος μέ τό ύστερόγραφον λο- 
ξώς κάτω αριστερά. Σφραγίς έφ’ ισπανικού ερυθρού κηρού μέ οίκόσημον 
έν θυρεφ μετά στέμματος έν μέσω αντιθετικών λεόντων, σύμβολον μέ αε
τόν πτερυγίζοντα έπί ώοΰ. Κατάστασις διατηρήσεως άρίστη.

Την πανιερότητα της αδελφικώς άοπαζόμεί'λα και προσαγορενομεν. 

f δεόμενοι τον άγιον ϋεον υπέρ της άγαδής αυτής νγιείας καί 
πανευτυχούς καταοτάοεως. καί προλαβόντως τη εγρά | ψαμεν άποκρι- 
νόμενοι εις τό πρός ή μας αδελφικόν της γράμμα, καί δηλοποιούντες 
τήν παραλαβήν τής πο | λίτζης των επτακοσίων γροσίων όπου μας 
έστειλε, καί δτι ό πραγματευτής τήν ετζετάρησεν 1, με νπόσχε | αιν δτι 
είς τήν διορίαν νά δώση τά Άσπρα, καί ήδη δμως δέν έλείψαμεν από 
τον νά τής γράψω | μεν καί επομένως, μετά τήν έρευναν τής άγαϋής 
νγιείας της νά τήν πληροφορήσωμεν δτι τά έπτα | κόσια γρόσια τής 
είρημένης πολίτζης ευρίσκονται είς χεϊρας μας, καί Άς μήν εννοιάζε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:28 EEST - 18.237.180.167



74 Εύμενίου Φανουράκη

ται. με τό νά \ είναι ελιχρις καί κιτλίκι2 άσπρων οί δανειοτα'ι τά ασ- 

πρα τους προς τεσσαράκοντα, ούτε εις την έπαρχί | αν της, ούτε είς 

κάμμίαν άλλην επαρχίαν δεν τα άφίνονσι, διό και καθώς τής προε- 

γράχρα | μεν θέλγει επιμεληθεϊ νά μας στείλη με α’1ν δκαζιόνα μερικά 

πεγιάζια, διά νά εύρίσκωνται | είς τάς dAAaj'd? των ομολογιών, διι 

όλοι τα ζητούν προς 50 τό πουγγί, ή τά άσπρα τους.

πολλάκις σε έγράψαμεν περ'ι του νέου επισκόπου σου σιτείας διι νά 
στείλης τά άσπρα όπου μάς εγέλα | αες και τά ηνραμεν απ' εδώ, και 
τώρα μάς τά ζητούν οί δάνειοταί, καί σε έγράχραμεν πολλάκις, | καί ή 
πανιερότης σου, ούτε καν αποκρίνεσαι, ήξενρε δμως δτι τή άληϋεία 
θέλει έλθει έξαρχος \ νά τά πάρη μετά ζημίας καί ατιμίας, άλλος νά 
καρπονται τάς ευτυχίας, καί άλλος νά ποτί \ ζεται φαρμάκια, από τάς 
καθημερινός άπαιτήαεις, καί αετέμια3, καί μην τά νομίζεις αυτά 
δνει | ρα, επειδή θέλεις, καί είδη καί έξυπνος, καί προσμένωμεν με 
πρώτον άπόκρισιν καί άσπρα. | επειδή καί ό αρχών σπαθάρης κα>στά· 
κης μαυρογένης* όπου τον επαρακαλέσαμεν καί έδωσεν τά \ πέντε 
πονγγεΐα εις τήν επισκοπήν σιτείας έπήγεν είς τήν πατρίδα του, καί 
έστεφανώθη εκεί, καί τά ζη | τόϊ άφεύκτως. ομοίως άλλα χίλια γρόαια
όπου είναι είς άνομα.........6 καί αυτά τά ζητούν, δθεν | τα επτακόσια
γρόαια τής πολίτζης τά κρατοϋμεν διά τά χίλια, έως νά στείλης καί τά 
διακόσια \ πεντήκοντα, νά γεμίσουν τά χίλια, ομοίως νά κοιτάξης νά 
οτείλλης έξαποφάσεως, καί τά πέντε πονγγεΐα τοϋ εϊρημένου σπαθάρη 
μανρογένη. τανία εΐησαν δέ τά έτη σου θεόθεν πλεϊατα καί πανευτυχή.

τής πανιερό(τητος της) έν χ(ριστ)ω αγαπητός αδελφός ,αψπηω 
νοεμβρίου κε : Καί είς τους ορισμούς

Ό Κνζίκου ’Αγάπιος
τό γράμμα του επισκόπου της νά τό έξαποστείλη με σίγονρην δκα- 

| ζιόνα καί τήν άπόκρισίν του με α°ν νά μάς τήν προφίλάση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΐ) Ό έκτελών τήν έξόφλησιν τής συναλλαγματικής ετζετάρηαεν, Ικαμε δε

κτήν ταύτην (έκ τοϋ ίταλ. αΜβΙΙανε=&έχεσθαι).
2) "Ελλειψις. Πβλ. σιιμ. 12 τοϋ προηγουμένου έγγραφου.
8) Προσβολάς, επιτιμήσεις.
·*) Δέν διηκρίβωσα τίς ό αρχών Σπαθάρης Κωστάκης Μαυρογένης, όστις 

ανήκε, φαίνεται, είς τήν γνωστήν οικογένειαν τών Μσυρογένηδων.
5) Τό όνομα δέν άνεγράφη είτε διότι δέν ήτο πρόχειρον είτε καί σκοπί

μως διά λόγον ό όποιος λανθάνει. Διά τήν κατά τοϋ Πατριάρχου καταφοράν 
τών αρχόντων ως μή καταναγκάζοντος τούς όφειλέτας είς αυτούς μητροπολίτας 
επισκόπους είς καταβολήν τών δφειλομένων καί τών τόκων των καί τήν έκ 
τούτου λίαν δυσχερή θέσιν αύτοΰ βλ. παρά *Υ ψ η λ ά ν τ η, αύτ. σ. 681 2.

t Ο ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚ1ΩΝ 
ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣ ΚΡΗΤΙΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ

Έν Άρχ. Έφημ. 1942/44 (εξεδ. 1948) παράρτ. σελ. 13 κε.ξ. 
δημοσιεύονται ΰπδ τοΰ κ. Β. Δ. Θεοφα νείδου παλαιοχριστια
νικοί τινες έπιγραφαι άποκείμεναι νϋν εις την εν Καστελλίφ Κισά- 
μου Δημοσίαν Αρχαιολογικήν Συλλογήν, προερχόμενοι δε εξ αυτής 
τής πολίχνης και τών πλησιοχώρων μερών. Τήν δημοσίευσιν συνο
δεύουν φωτογραφικοί απεικονίσεις, εκ των οποίων είναι δυνατόν εις 
τινας περιπτώσεις νά επιτευχθούν εν μέρει βελτίονες αναγνώσεις, at 
όποΐαι παρατίθενται κατωτέρω. Μερικαί εκ των επιγραφών έχουν 
δημοσιευθή ήδη, ως ό εκδότης σημειώνει, υπό τής δίδος Μ. Guar- 
d u c c i, Inscr. Creticae, τ. II (1939), σ. 98 κεξ.

1. Σελ. 14 άρ. 2, ε’ικ. 21 και 22. Ό εκδότης μεταγράφει ουτω :

Ίησοΰ Χριστέ, μνήσϋητι τής κοιμη- 
ϋείσης ] ώσίης δούλης σου 
Ο[λ]υνπιάδος πιστής 

δο[νλ]ης είς τον άπαν
τα βίον.

προσθέτων οτι «ή δεύτερα λέξις τοΰ δευτέρου στίχου, δυσανάγνωστος 
ουσα, ως εκ τής διχοτομήσεώς της έκ τοΰ ρήγματος, άναγνωστέα ή 
ω ( δ ) σ ί η ς ή ϊ λ ε] ιο ς τής. Προτιμητέα μο'ι φαίνεται», συνεχί
ζει, «ή ανορθόγραφος πρώτη τής σολοίκου δευτέρας, ώς συνεπεστέρα 
προς τον συμπληρωτέον χώρον και προς τήν δλην σύνταξιν τοΰ κει
μένου». Τά εις τήν αρχήν όμως τοΰ στίχου συμπληρούμενα γράμματα 
είναι πολλά εν σχέσει προς τον υπάρχοντα χώρον, Τό πράγμα οϊκονο- 
μεΐται, αν μεταγράψωμεν :

Ίησ(οΰ) Χρ(ιστέ), μνήσϋητι τής κοιμή 
[σε]ως τής δούλης σου 
Ό[λ]υνπιάδος κτλ.

Πρβλ. π.χ. Kaufman n, Handbuch, der altchr. Epigr. 
σελ. 145 : Θεός δ παντοκράτωρ - - - μνήσϋητι τής κοιμήσεως καί 
άναπανσεως τής δούλης σου Ζωνεήνης.
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2. Σελ. 15 άρ. 3 και σελ. 49, εικ. 23 :

[καταλι] 
πών [τον μάταιον] 
βίον κ[α'ι] [ζητών] 
παρά Θ [εον] παντοκρά] 
τορος ε[λεος]
Μην'ι δ; 77 (;) ε[τών]

Ιν[δικιιώνος;]

Συμφωνοτέρα προς τον χώρον και τό άκολουθύμενον πρότυπον, 
την έν τη αυτή σελίδι υπ’ άριθ. 5 επιγραφήν, θα ήτο ή εξής μετα
γραφή :

[ — — — καταλι]
πών [τον μάταιον] 
βίον κ[(αι) ζητών ελεος] 
παρά Θ[εον παντοκρά] - 
τορος' ε[κοιμήϋη dh] 
μη(ν'ι) Νοεμ[βοίω—]
Ιν(δικτιώνος) —

Ή υπό τοϋ εκδότου προτεινομένη μεταγραφή τών δύο τελευταίων 
στίχων δεν ίκανοποεΐ. Συνήθως μετά τήν συντομογραφίαν μη(νδς) ή 
μη(ν'ι) ακολουθεί τό όνομα ολογράφως ή σχεδόν ολογράφως. Βλ. π.χ. 
τήν εις τήν ιδίαν σελίδα υπ’ άρ. 5 επιγραφήν καί τάς εν Corpus der 
griechisch-christlichen Inschriften von Hellas I, 1941, υπ’ άρ. 
19, 31, 32, 34, 36, 41, 43-45 κλπ. Θα ήτο πατά ταϋτα βέβαια ή 
άνωτέρω διδόμενη άνάγνωσις Νοεμββρίφ, άλλ’ εξασθενίζουν αυτήν τά 
υπέρ τά γράμματα No υπάρχοντα συντομογραφικά σημεία. Καί αυτό 
τοϋτο τό γράμμα Ν έχει δριζοντίαν γραμμήν ενοϋσαν τήν λοξήν κε
ραίαν του προς τήν δευτέραν όρθίαν' άποτελεΐται δηλ. σύμπλεγμά τι. 
Ή πλούσια συλλογή τοϋ Μ. A vi-Yon ah, Abbreviations in 
Greek Inscriptions ('Ιερουσαλήμ 1940) δεν μέ εβοήθησε σχετικώς.

3. Αυτόθι άρ. 5 εικ. 25=Inscr. Cret II, VIII άρ. 8 (σελ. 100) 
μετά λαμπρός φωτογραφίας. Έν στ. 5/ ή Guardueci άφησεν ως έχει 
εις τον λίθον τήν λέξιν κατάλιπε, γραφεΐσαν κατ’ άναλογίαν προς τήν 
άμέσως προηγουμένην κατάκιτε, σύμφωνον δέ προς τάς έν γένει γραμ
ματικός γνώσεις τοϋ χαράκτου (πρβλ στ. 7). Όρθώς έξ άλλου δ Θεο- 
φανείδης γράφει κ(α'ι) ήσύχιος (στ. 2), κ(α'ι) (στ. 6), παρά ah (στ. 7) 
άντί τών παρά Guard, άντιστοίχων κήαύχιος, (και), παρά ο(ον). Έν 
στ. 4 ή Guard, τονίζει Ιππιατρον (οϋτω καί παρά J. R ο b e r t- L.
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Robert, REG 53> Ι94°> σ· 221, 119) συμφιόνως προς τό δί
δαγμα τοϋ Ήρωδιανοϋ π. καθολ. προσφδίας I 229, 11 Lentz.

4. Σελ. 16 άρ. 7 είκ. 26—Inscr. Cret. ε.ά. άρ. 12 (σελ. 101) με
τά ιχνογραφήματος. Ό Θεοφανείδης μεταγράφει :

κοσ] '(ος ιο.
. . . ϋαι νπερ ε . . .

ή δε Guarducei δίδει μόνον τον δεύτερον στίχον οϋτω :
— —]ϋ·αι νπερ ε.[--------

Ύπο&έτω δη δυνάμε&α νά άναγνώσωμεν :

]Ι[
JMOCIOY ■ [

εϋχεσ]&αι νπεο έμ[οΰ

άναγνωρίζοντες εις τον τελευταίον στίχον την γνωστήν φράσιν. Πρβλ. 
π.χ. Kauimann, ε.ά. σελ. 71 (ενξηται ΰπερ ημον), 122 (εϋχον 
νπερ ημών).

5. Σελ. 17 άρ. 9, εικ. 27: «Δέκα τρία τεμάχια (μεγάλα, μικρά καί 
ελάχιστα) ενεπιγράφου επιτύμβιου πλακός - - - -. Φέρει άνω καί κά
τω τό σημεΐον τοϋ στραυροϋ * καί εχει την εξής επιγραφήν :

t
σήμα τόδ(ε;) ις ορα(ν;)
(σ;)οφρόνω(;)ς ώ φί).(ε)
Θε(ο)ϋ δωρησ(αι) 
ενδεκ . . .

Έκ των μικρότερων τεμαχίων : 
υνι
δ κο(ι;)ρης
Βαρ]νόβαν πεν.— · .
ωβεβαυιησ
διερης εκ
φας f »

Έκ τής παρατιθεμένης φωτογραφίας, εις την οποίαν περιλαμβά
νονται έξ μόνον προς άλ?.ηλα άρμόζοντα τεμάχια, είναι δυνατόν ν’ 
άναγνωσθή τό πλεΐστον τοϋ κειμένου, τό όποιον παρέχει τό εξής επί
γραμμα :

*) Συμβόλου γνωστού ώς crux monogramniatica. Ή σχετική βιβλιογρα
φία συνηγμένη παρέχεται νϋν έν Corpus der gr.—chr. Insehr a. 12.
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78 Γ. ’Λ. Σταμίρη

σήμα τόδ’ είσοράα,; πινυ | τόφρονος, ώ φίλε, κούρης | 
Θενδώρης, λνκάβαντι ει· \ ενδεκάτφ βεβαυίης |

[ 4- 5 ] AIEPHCEKA | [ . 6-7 ] ψας f

Την ιδίαν αρχήν σήμα <^τό3’ εΕ>σορά<Έ^>ς επιτύμβιοι·. ώ πα- 

ροδείχα είχε το εκ Κυζίκου (;) επίγραμμα CIG 3(335 κατά την διόρ· 
θωσιν τοϋ Boeckh, τήν οποίαν δεν είχε δεχθή ό Κ a i b e 1, Epi- 
grammata Graeca άρ. 339, άλλ’ ή οποία τώρα ένισχυεται εκ τοΰ 
παρόντος επιγράμματος. Τό γράμμα Ε εις τάς λέξεις είσοράα; καί 
φίλε έχει ιδιαίτερον σχήμα 6, δπερ είναι γνωστόν καί άπο άλλας επι- 
γραφάς των ιδίων χρόνων. Πρβλ. χρήσιν διπλοΰ σχήματος τοϋ 13 καί 
εις τήν εν σελ. 15 ύπ’ άρ. 5 (ανωτέρω άρ. 3) επιγραφήν.—Πινυτό- 
φρονος ή πυνντόφρονος. Μάλλον δμως αϊ κάτωθι διακρινόμεναι κε- 
ραΐαι αποτελούν μέρος τοΰ ύστερον προστεθέντος Υ εις τήν λέξιν 
κόρης, όπου ό χαράκτης έγραψε πρώτον τον κοινόν τόπον τής λέξεως, 
ακολούθως δέ διώρθωσε κατά τάς απαιτήσεις τοϋ μέτρου. Τό έπίθε- 
τον πινντόφρων είς γυναίκα προσαπτόμενον, κατά γενικήν καί εις τήν 
αυτήν θέσιν τοϋ στίχου έν Άνθολ. Παλ. Γ' 8 (εκ Κυζίκου μετά τά 
μέσα τοϋ Β' π.Χ. αίώνος) καί παρά Kaibel έ.ά. άρ. 441, (Β' ή Γ' 
μ.Χ. αί., έκ Τραχωνίτιδος).

Είς τον επόμενον στίχον δεν γνωρίζω, αν πρέπη ν’ άναγνωρίσω- 
μεν τό ποιητικόν, προς τό μέτρον καί εις έπιτυμβιον επίγραμμα προσ- 
αρμοζόμενον έπίθετον διερής ή νά χωρίσωμεν 3’ Ιερής εκα[

(5. Έν σελ. 30 δημοσιεύεται ιός εξής επιγραφή χριστιανική εύρε- 
θεΐσα εν Πολυρρηνία: :

f
υ&υ νου 
ν Μιχαή[λ] 
ι ιου τοϋ 3 - 
ούλου σου

Είς τήν είκ. 19 οϋδέν διακρίνεται. Μετ’ έπιφυλάξεως προτείνω 
τήν άνάγνωσιν :

βο]ύ&υ ΥΟΥ*
Ν Μιχαη- 
λίου τοϋ δ
ούλου σου

The Institute for Advanced study Γ. A. ΣΤΑΜΙΡΗ2
Princeton, N.J.

) ή: βο]νϋν<ζ'θ'^ο[νξ I v ;
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ΔΥΟ ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Περί των συγγραφέων των κατωτέρω εγκωμίων, τοϋ Θεοδώρου 
ΙΙαλλαδα, πρωτοπαπά καί ΐεροκήρυκος εν Κρήτη, καθώς κα'ι περί τοΰ 
υιού του Γερασίμου Παλλαδά, πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς, ήσχολήθη- 
σαν πολλοί, προσφάτως δέ έγραψε περί αυτών δ κ. Ν. Β. Τωμαδά- 
κης'. Τδ πρώτον έκ τών ενταύθα δημοσιευόμενων κειμένων, τό εγ- 
κώμιον τού Θεοδώρου ΙΙαλλαδα, διεσώθη είς τον κώδικα 1592, 12 
τής μονής Καρακάλλου, τού 17. αίώνος, περιέχοντα καί άλλο κείμενον 
συνδεόμενον προς την Κρήτην 2, εκδίδεται δέ εδώ επί τή βάσει αντι
γράφου γενομένου χάριν τών «Κρητικών Χρονικών» ύπδ τού ηγουμέ
νου τής μονής αρχιμανδρίτου Παύλου. Τδ έγκώμιον σύγκειται εκ δύο 
μερών εις τδ πρώτον έκ τών οποίων γίνεται διεξοδική θεολογική ανά- 
πτυξις περί τών εννοιών τού «μάρτυρος» καί τού «μαρτυρίου» κατά 
την χριστιανικήν άντίληψιν. Τδ μέρος αύτδ παρουσιάζει ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον λόγφι τών άπδ τδν Άριστοτέλην καί άπδ την συμβολικήν 
ερμηνείαν άντλουμένων επιχειρημάτων, παρελείφθη δμως εδώ λόγφ 
τής έκτάσεώς του, μεγαλυτέρας τοΰ εις τούς ‘Αγίους Δέκα άναφερομέ- 
νου δευτέρου μέρους8. Κατά τήν έκδοσιν άπεκατέστησα σιωπηρώς τήν 
ορθογραφίαν καί τήν στίξιν.

Τδ δεύτερον κείμενον, τδ έγκώμιον τοΰ Γερασίμου Παλλαδά, διε- 
σώθη είς τδν κώδικα 374, 30 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών, 
τού 18. αίώνος4, άποτελούμενον άπδ διαφόρους λόγους θρησκευτικού 
περιεχομένου άπαντας, εκδίδεται δέ εδώ επί τή βάσει αντιγράφου γε
νομένου χάριν τών «Κρητικών Χρονικών» υπό τής καθηγητρίας τοΰ 
’Αρσάκειου ’Αθηνών δ. Σοφίας Δοανίδου. Τό κείμενον εκδίδεται εν
ταύθα ολόκληρον, διορθουμένων σιιοπηρώς τών ορθογραφικών λαθών 
καί τής στίξεως.

’Εκφράζω καί από εδώ τάς θερμάς ευχαριστίας μου καί εις τον πανο- 
σιολ. αρχιμανδρίτην Παύλον καί εις τήν καθηγήτρ. δ. Σοφίαν Δοανί- 
δου, διά τήν εύγενή προθυμίαν τιον εις τήν αντιγραφήν τοΰ κειμένου. 
BOSTON UNIVERSITY
____________________  Π. Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ

‘) «Κρητικά Χρονικά» Γ, 1919, 179-203.
’(Λάμπρου Σ »., Κατάλογος τών έν ταϊς βιβλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου 

"Ορου; 'Ελληνικών κωδίκιον, 1895, II, 139. "Ογδοον κείμενον είς τόν κώδικα 
αύτόν είναι : «Μεγαλυνάρια ψαλλόμενα είς τόν άγιον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, 
ποιη&ένια υπό τοϋ σοφοΰ κυρ Άντώνη τοϋ Καροφύλλη εκ της Κυδωνιάς».

8) Τό πλήρες κείμενον κατέθεσα είς τήν βιβλιοθ. τοϋ Μουσείου'Ηρακλείου.
4) Σακελλίωνος Ί., Κατάλογος τών χειρογράφων τής Εθνικής 

Βιβλιοθήκης ’Αθηνών, 1892, 64.
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80 Π. Κ. Χρήστου

Α'.

ΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΕΡΕ ΩΣ ΠΑΛΛΑΔΑ, ΡΗΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΊΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ 
ΜΑΡΊΥΡΩΝ. ,αχλγ.

510 «-Μ η φοβείστε ά π 6 τ ών άποκτεινόντων το σώ
μα, την δε ψυχήν μη δννα μενών ά π ο κ τ ε ΐ ν a t»1.

1 _ Έρωτας, ώ Χριστιανέ, ποιοι είναι προωριομένοι νά ελ&ω ■ 
σιν εις την μακαριότητα. Ίδέ ποιους μισεί ό κόσμος, ποιοι έχουσι 
θλίψεις και πειρασμούς και τούτοι είναι πρωρισμένοι και διαλεγμένοι 
νά ελϋωσιν εις την μακαριότητα. "Αν είναι ή άλή&εια, μαρτυρά το ή 
αύτοαλή&εια ό Χριστός. «Έ γ ώ έξελεξάμην υμάς έ κ τον 
κόσμον, διά τούτο μισεί υμάς <5 κόσμο ς»2, ηγουν 
ή αφορμή όπου ό κόσμος σάς μισα και διώκει σας είναι διατι εγώ 
σάς έδιάλεξα εκ τοϋ κόσμου. Λοιπόν οί μισούμενοι είναι οι διαλεγμέ
νοι από τον Δεσπότην Χριστόν νά ελδωσιν εις την μακαριότητα' και 
διά τοϋτο, ώσάν διαλεγμένους και ξένους από τον κόσμον, τούς μισα 
δ κόσμος. «Ε ί έ κ τον κόσμου η τ ε, ό κόσμος ά ν τ ό 
ίδιον έ φ ί λ ε Γ ν ΰ ν δε έ κ τοϋ κόσμου ο ν κ έ σ τ έ,

^tI <5 t ά τοϋτο μισεί υμάς ό κόσμο ς»3, | μά ώς καϋώς εγώ, 
διατϊ δεν ήμουν από τον κόσμον, με έδίωξεν δ κόσμος, τέτοιας λογής 
και εσάς επειδή δεν είσϋε από λόγου του, σάς ϋέλει δίωξη : «ε ί έ μ έ 
έδιωξαν και υμάς διώξουσι ν»*. ’Αλλά τάχα, ας σάς
διώξη και σάς μισήση, ας σάς τιμωρήση και νά σάς δώση θανάτους, 
τάχα βλάπτει σας εις την ιμυχήν; ’Οχι, «μ η φοβεΐσέλε ά π ό 
των άποκτεινόν των τ ό σώμα, την ά λ ψυχήν μη 
δυναμένων άποκτεΐνα ι»5. Μη φοβεϊσϋε τον κόσμον και 
τους τυράννους, διατι άπίνης και νά δίδωσι έλανάτονς εις τα κορμιά, 
τόσον λείπει νά μη τους βλάπτωσιν, δσον μάλιστα τους δοξάζουσι πε
ρισσότερον. Και τάχα δεν μάς το μαρτυροϋσιν οί °Αγιοι Δέκα Μάρ
τυρες; τους όποιους άν καλά και δ κόσμος τους έμίσησε καί οί τύραν
νοι τούς έμαρτυρήσασι, μέ δλον έτοϋτο δεν τους έβλάψασι, αλλά μάλι
στα τούς έδοξάαασι. Κα&ώς ϋεωροϋμεν όλος δ κόσμος τούς δοξάζει,

’) Ματθ. ι' 28.
2) Ίωάνν. ιε' 28. 
8) αυτόθι.
4) Ίωάνν. ιε' 20. 
£) ένθα άν.
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Δύο εγκώμια των άγιων Δέκα μαριύρων 81

και μάλιστα ή περίφημος Κρήτη, καθώς ή άγια μας ’Εκκλησία ψάλ
λει: «Κρήτη προεορτάζει σήμερον Χρίστου τ ά
γενέθλια διά των | άθλοφόρω ν»β. Λοιπόν και ήμεΐς $12 
χρεωστοΰμεν δόξαν των μαρτύρων, ο&σά)’ όπου αυτοί είναι αίτια και 
αφορμή και όλος ο κόσμος ημάς ευδαιμονίζει, τίνι τρόπω προσέχετε

2. Προτού νά κατέβη δ Θεός εις την γην, μόνον νά είναι εις τους 
ουρανούς, έπερίσσενεν ό ουρανός την γην κατά την αξίαν, μά, ώσάν ό 
Θεός έκατέβη κάτω εις την γην, έπερίσοεναεν ή γι'] πάλιν τον ουρανόν, 
ή, διά νά εΐπω καλλίτερα, ό ουρανός εγίνηκε γή καί ή γη ουρανός' 
όπου γάρ | βασιλέως παρουσία εκεί τάξις παραγίνεται, διά τούτο καί 5.34 
ό ουρανός εις δόξαν τού Χριστού εβγαλεν ένα άστρον οδηγούν τους 
Μάγους από την ’Ανατολήν καί ή γή δέκα αστέρας, σωστόν αριθμόν.
Δέκα Μάρτυρας εις δόξαν τού Χριστού από τήν Κρήτην, όδηγούντας δλον 
τον κόσμον εις δόξαν Χριστού, καί ξεχωριστά ημάς τους Κρήτας τους 
συμπατριώτας. Πού νά μάς φέρουσιν ; Εις τήν Βηθλεέμ, νά έλθω μ εν 
νά προσκυνήσω,ιτεν, βρέφος έσπαργανωμένον, τον Κύριον ή,ιιών Ίη- 
οούν Χριστόν. 'Ημείς οι Κρήτες νά έλθωμεν πλέα πρώτα παρά αλ.λον 
γένος, ώσάν όπου οί οδηγούντες είναι Κρήτες· διά τούτο όλος ό κό
σμος ψάλλει καί βο<Τ «Κ ρ ή τ η προεορτάζει σήμερον 
Χριστού τ ά γενέθλια διά των άθλοφόρω )»’ Διά 
τους μάρτυρας όπου ή Κρήτη έχει, αύτη προπαίρνει τήν προσκύνησιν 
τού Χριστού, διατί αυτή προεορτάζει, διότι μηδεμία πόλις, μηδεμία 
χώρα, μηδέν γένος περισσεύει τήν Κρήτην σιμά είς τήν αγάπην που 
έχει είς τούτο τό παιδίον όπου γεννάται, διά τούτο καί αυτή προ εορ
τάζει. ’Όιαν έρχεται ένας βασιλεύς είς εκείνους δπου j έχει περισσότε- 535 
ρην αγάπην, είς εκείνους προέρχεται πλέα πρώτα, διά τούτο καί 
εκείνη ή θυγατέρα τού I ε φ Ο ά ε ,6 7 8 όπόταν ήκουσε ποος ήρχετον νι
κητής, έπροήλθεν αυτή από άλλον κανένα. Τέτοιας λογής προέρχεται ή 
Κρήτη είς προσκύνησιν τού παιδίον, δια τί περισσεύει ή αγάπη καί τής 
δείχνει τήν αγάπην τήν μεγάλην, τό δώρον δπου κανισκεύει τό παι
δίον. Δέκα μάρτυρας, δέκα πληγωμένους, δέκα αποθαμένους, διατί καί 
ό ερχομός τού παιδίον δεν ήταν άλλος παρά νά πάρη θάνατον διά τήν 
αγάπην τής φύσεως τής ανθρώπινης. Δεν ήθέλησεν ή Κρήτη νά φανή 
πώς δεν λυπάται τον θάνατον τού Χριστού, μά διαλέγει δέκα τελείους

6) Δοξαστικόν Εσπερινού κγ' Δεκεμβρίου, ποίημα Κυπριανού.
7) Ένθ·’ άν.
8) Κριτ. ιβ' 34.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Α. 6
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82 Π. Ιί. Χρήστου

ανδρας, σωστόν κανίσκι, και φέρει τους μάρτυρας ϋανατωμένους διά 
την αγάπην του Χρίστου.

3. Και πώς ό δέκατος άριθμός φανερώνει την τελείαν αγάπην, 
τούτο είναι φανερόν, διατ'ι ό Θεός διά νά δείχνη πώς είναι αγάπη και 
φιλάνθρωπος, εις την κορώνα του έχει τούτον τον αριθμόν τον δέκα- 
τον, ηγονν τό όνομά τον εκείνο τό τετραγράμματον, όπου λέγεται Γε- 
χωβά εβραϊκά, \ αρχίζει από τό γιόδ, από τό ιώτα, όπου έχει τον δέ· 
κατον αριθμόν. Και 6 ’Ιησούς Χριστός διά νά δείχνη την αγάπην αύ- 
τοΰ και αυτός τό όνομά του, όπου ώνομάπθη καθ’ ό άνθρωπος, 
άπό τό ιώτα αρχίζει, Ιησούς, όπου ευρε τον δέκατον αριθμόν. Καί τον 
μακάριον Νώε", διατ'ι ήταν δέκατος άπό του Άδάμ, τον έφύλαξεν. 
Καί τον Ά β ρ α ά μ'°, διατ'ι ήτον δέκατος άπό του Νώε, έσυντοκισε 
μετ’ εκείνου. Καί εκείνων των Σοδομιτών έταξεν ό Θεός εάν έχουσι 
ι’ δίκαιοι9 10 11 * νά τους συμπαθήση. Καί τον δέκατον άριθμόν τον 
έμπυρων, διατ'ι είναι δέκατος, τον άφηκεν άκίνητον καί ηρεμον. Καί 
αρχίζοντας άπό την τάξιν των άνθρώπων νά μετράς τά εννέα τάγματα 
των Αγγέλων, νά έλθης έως εις τά Σεραφείμ, τον δέκατον άριθμόν 
ευρίσκεις’ καί αυτά εμπνέοντα μεγάλην αγάπην ευ ρίσκο μεν. Καί πάλιν 
αρχίζοντας άπό τά Σεραφείμ νά έρχώμεθα εις τον άνθρωπον τον δέκα
τον άριθμόν ευρίσκομεν. Καί τον (άνθρωπον σημεΐον τής μεγάλης άγά- 
πης τον Θεοΰ ευρίσκομεν. Διά τούτο, ωσάν όπου | ό ι»;' άριθμός ση
μαδεύει άγάπην, έπρύσταξε καί δέκατα άπό ημάς νά του φέρνωμεν, 
διά νά δείχνεται ή μεγάλη αγάπη προς τον Θεόν. Καθώς καί ή Κρή
τη, διά νά δείξη την μεγάλην άγάπην, δέκα Μάρτυρας έφερε. Καί ό 
Πατριάρχης ’Ιακώβ, τον ’// ααί,! τον άδελφόν του θέλ.οντας νά 
τόνε καλωαυνέψη, νά τον άγαπήση, έπεμψέ του κανίσκιν, αριθμητά τά 
δώρα εις τον ι' άριθμόν. Διατί φυσικά ό δέκατος άριθμός ήθέλησεν 
δ Θεός νά παΰη οργήν καί μάνιτα. Λοιπόν, ώ Κρήτη, χαίρον σήμερον 
διατί καθώς ό Θεός έδωκε σημάδι την *Ιριν την Κεραζώνα13 νά μή 
κάμη κατακλυσμόν είς όλην την )ήν, τέτοιας λ.ογής ξεχωριστά σου έδω
κε εσένα τον δέκατον άριθμόν τής ειρήνης του, τής αγάπης του" καί άεν 
φοβάσαι νά καταποντισθής ποτέ, δεν φοβάσαι ποτέ νά φθαρής όλως 
διόλου άπό οργήν Θεοΰ, διατί έχεις τον δέκατον άριθμόν ι', τους δέκα 
λέγα) μάρτυρας, όπου καλωσυνεύουν τον Θεόν. Μόνον φώναζε καί κράζε,

9) Γεν. χεφ. ε'.
10) Γεν. κεφ. ια'.
11) Γεν. ιη' 32.
•η Γεν. λβ' 13 έξ,
**) Γεν. ·θ·' 13 έξ.
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«"Αγιοι δέκα» οποία ώρα έχει; από θεοϋ πόλεμον, | κράζε και φώναζε ^8 
τούτον τον άρι&μόν και εν&υς έκαλ.οσννεύσασι τον Θεόν. Τοϋτο κάνει ή 
Κρήτη,ώσάν την Σ ε π φ ώ ρ α ν 14, είδεν ένα ’’Αγγελον και έκατέβαινε 
νά ϋανατώση τό παιδίον της και ενίλυς περιτομα το παιδίον και κα
λοσυνεύει τον ’Άγγελον. Και ή Κρήτη, αν ϊδη δργητα και μάνιτα 
Θεόν, παρεν&νς νά φέρη τά αίματα των Δέκα παίδων, νά κράξη τούς 
'Αγίους Δέκα, ενΟυς καλωοννενει τον Θεόν.

4. 5//τον ή αγάπη των μαρτύρων μεγάλη είς τον Χριστόν, ναΐ
σκε, δείχνει το μαρτύρων τους. Είς τον καιρόν δποΰ οι "Αγιοι Δέκα 
έμαρτύρησαν εις την Κρήτην, δ βασιλεύς Δέκιος έβασίλευε τά σκήπτρα, 
καί εδώ άνϋύπατος Κρήτης Δέκιος. ΟΙ "Αγιοι Δέκα Μάρτυρες έμαρ
τύρησαν διά νά βεβαιώνηται δ άριάμός και από τους έχ&ρούς. Εΐχασι 
διαλαλημόν καμωμένον είς δλην την εξουσίαν τον Δεκίου Βασιλ.έωζ 
Χριστιανός τινας νά μή είναι' εί δε καί ή&ελεν εΐσίλαι, νά άρνήται τόν 
Χριστόν, νά προσκυνά τά είδωλα' καί αν ήάελε παρακούσει \ είς τό 
βασιλικόν πρόσταγμα, παρενϋνς νά παίρνη μαρτύρια, βασανιστήρια 
καί ϋάνατον. 'Ωσάν έγροίκησαν οί "Αγιοι Δέκα Μάρτυρες τέτοιας λο- 
γής μισητόν πρόσταγμα, παρεν&υς ζήλω ϋείω πυρπολούμενοι, εϊπα- 
σιν άλλήλοις των μή άρνηϋώμεν ήμεΐς οί Δέκα την πίστιν την άμώ- 
μητον, αλλά νά αταάώμεν στερεοί, να μή φοβηδουμεν πρόσκαιρα βά
σανα, νά κηρύξωμεν τόν Δεσπότην μας Χριστόν, Θεόν άληθινόν, όπου 
έχυσε τό αίμα τον επί του Σταύρον, διά νά μάς έξαγοράση έκ τής 
πλάνης, να μάς δώση τήν αιώνιον ζωήν καί Βασιλείαν τον. ’’Λς 
ατερευϊΟ'οΰμεν καί ήμεΐς νά μή τό αρνη&ονμεν, αλλά νά χύαωμεν τό 
αίμα τό ίδικόν μας δι’ αυτόν, νά μάς άξιώση τής αιωνίου τον ζωής. 
"Αρεσε καί των Δέκα ή βουλ.ή αύιη λέγοντας δ ένας τόν άλλον, δσα 
βάσανα αν μάς κάνουσι, δέν άρνούμεαάεν Χριστόν τόν Δεσπότην μας 
καί Βασιλέα πώποτε. "Αν μάς δώσουν χιλίονς ϋανάτους, αν καί τά 
κορμιά μας κατακόψουν τμήματα μύρια.

5. | Ίΐσαν όέ από πολλά μέρη τής Κρήτης. 'Ο ένας από τό ένα μέ- 
ρος καί δ άλλος από τό άλλο' μά ξεχωριστά οί πέντε από τήν περιβόητου 
Μητρόπολιν καί θαυμαστήν χώραν εκείνην Γορτύνην, οπού ευρίσκειαι 
είς τήν μέσην τής Κρήτης, σημαδευμένη είς ολίγους τοίχους ώαάν λεί
ψανα, τήν οποίαν βέβαια κατέχοντας πάσα ένας, εκείνην τήν δόξαν 
τής μεγάλης ακέπτωντας χώρας εκείνης, καί τώρα είς μικρά σημάδια 
νά φαίνεται, δέν ήθελ.ε θαυμάσει λιγώτερον, δσον έάαύμασεν δ άγιος 
Σισώης άωρώντας είς ολίγα κόκκαλα νά σημαδεύεται δ μέγας έκεΐνος

1ι) ’.Εξ. δ’ 24 έξ.
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Αλέξανδρος. 'Απ' αυτήν λοιπόν την χώραν ηοαν οι πέντε μαρτυρεί. 
Οί άλλοι °Αγιοι πέντε άπό άλλους διαφόρους τόπους της Κρήτης. ’Α
πό την Κνωοοόν Ζωτικός, από το Έπίνειον (ΙΙάνορμον) Άγαθόπους, 
από την Κυδωνιάν (Χανία) Βασιλείδης, και άπό το 'Ηράκλειον Εύα- 
ρέοτης και ΙΙόμπιος. Οί όποιοι τοΰτοι εοτωντας νά γροικήαουσι το 
βασιλικόν πρό | αταγμα, νά προστάσση νά άρνοϋνται τον Χριστόν τον 
άληθινόν Θεόν κα'ι νά προσκυνοϋαι τά είδωλα, δλοι με θεϊκήν αγάπην 
κινοϋσι καί έρχονται έμπροσθεν εις τον Δέκιον, ’Ανθύπατον, Γενερά- 
λην τής Κρήτης, καί εοτωντας νά παρασταθούσιν έμπροστά καί οί Δέ
κα Μάρτυρες ώμολογήσασι Χριστόν έσταυρωμένον τον αληθινόν Θεόν.
*Ο όποιος (τύραννος) προστάσσει νά δοθώσιν εις τό πλήθος των Ελ
λήνων, καί έκεινος οπού ήθελε φανή πλέα τιμωρητικος εις τους Μάρ
τυρας, νά παίρνη άπό τον ’Αφέντην περισσότερα χαρίσματα. Αυτούς 
λοιπόν παίρνοντάς τους οί “Ελληνες είς την έξουσίαν τους επληγώ- 
νασιν, έτιμωρούααν τους Άγιους καί τους έπεριτριγύριζαν είς τους 
βωμούς των ειδώλων ή νά θυσιάσουσι ή νά τιμωρούνται, εμπαιζόμε
νοι καί διωκόμενοι καί βασανιζόμενοι τριάντα ήμέρας απ' ίκείνους 
τους άπιστους καί συρόμενοι εις ταΐς κόπραΐς, δερνόμενοι, παίζόμενοι, 
εϊς τύπον των τριάντα χρόνων τής ζωής οπού δ Χριστός έζησεν εϊς 
τον κόσμον.

5, ’Αλλά μαθαίνοντας 6 Δέκιος πώς υχι μόνον δέν έμετασάλευσαν 
άπό την πίστιν τού Χριστού, j άλλα μάλιστα έβεβαιώνονταν περισσότε
ρον μέ τά μαρτύρια, προστάσσει καί τούς φέρνουσιν έμπροστά του, 
καί επειδή εΐχον τό φρόνημα καί τον λογισμόν άμετασάλευτον, άν κα
λά καί νά έδέρνουνταν καί νά έλιθοβολοΰνταν καί νά έκολαφίζουνταν 
καί νά έπτύονταν είς τό πρόοωπον καί νά εαύρνονταν είς τά κόπρια, 
έμειναν στερεοί είς την ομολογίαν τού Χριστού, τιμωρηθέντες καί 
ατρεβλω&έντες καί μέ άλλα βασανιστήρια, λέγοντες, «<5έν άρνούμεθα 
Χριστόν τον Θεόν ποτέ». Τότες μ'ε φοβερόν όμμάτι δ Κριτής τύ
ραννος θεωρώντας τούς Αγίους, έλεγε ταύτα τά λόγια' «’Άνδρες Κρή- 
ται, εσείς άφήκετε τούς μεγάλους θεούς καί προσκυνάτε ένα Χριστόν 
έσταυρωμένον, τον δποϊον οί 'Εβραίοι τον έσταύρωααν, αλλά άκούσα- 
τέ μου' νά προσκυνήσετε τούς μεγάλους θεούς, νά σάς δώσω τιμαϊς κα\ 
δόξαις' μά άνίσως δέν θέλετε νά καταπεισθήτε, θέλω σάς δώση τόσαις 
τιμωρίαις καί βάσανα ώστε οπού νά προσκυνήσετε τούς μεγάλους θεούς 
καί στανικώς σας, | ή νά άπολεατήτε κακήν κακώς». Τούτοι οί λόγοι 
ήσαν τού Δεκίου προς τούς Αγίους Δέκα μάρτυρας, είς τον όποιον οί 
“Αγιοι Μάρτυρες, ώς ενός στόματος, με ιλαρότητα τού προσώπου καί 
άνδρείαν τής ψυχής, αποκρίνονται. «*Ω Δέκιε, άν ίσως ήθελε λείπει ή 
πλάνη τής αθεΐας δπου σκοτεινιάζει τά μάτια τού νοός σου, δέν ήθελες
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βλασφημήσει τοιαΰτα βλάσφημα λόγια, μά επειδή εακοτίστης τόν νοΰν, 
καί σκοτεινά λόγια λέγεις' και βέβαια, εσείς οι "Ελληνες ομοιάζετε 
εκείνους όπου περιπατοϋσι εις μίαν στράταν σκοτεινήν, οϊ όποιοι τά 
πράγματα τά Αληθινά και παρόντα δεν ξανυίγουοι καί τά πράγμα
τα τά ψευδή καί μη όντα φαντάζονται. Τέτοιας λογής καί σείς τον 
αληθινόν Θεόν άρνηθήκατε καί τους ψευδείς θεούς έπροσκυνήαατε, 
καί έχετε τόσην τύφλωαιν, ώστε όπου παίρνετε σκεπάρνι καί πριόνι 
εις το χέρι καί εις το δάσος πηγαίνοντας διαλέγετε τό δένδρον εκείνο 
όπου σάς αρμόζει νά κάμετε ένα εϊδωλον του Διός ή τοϋ ’Απόλλωνος. 
Καί τότες κόβγοντας τό δένδρον εκείνο | τύ εμισοεκάψατε εις φούρνους 
καί έψήσατε άρτους, τό άλλο έμισό κάνοντας κάρβουνα έψησατε κρέας 
έφάγατε καί έχορτάσατε, τό δε λοιπόν τοϋ δένδρου κάνοντας εϊδωλον 
καί βάνοντας είς υψηλήν κολώνα έγονατίαατε καί εϊπετε' «έξελοΰ ήμάς, 
ότι συ ό Θεός ημών». Ώ πλάνη μεγάλη ! Τίνος λέγετε, "Ελληνες, νά 
σάς Απελευθέρωση την ψυχήν σας ; εκείνου τοϋ ξύλου τοϋ κωφοϋ καί 
άναιστήτου καί άγροίκου, όπου έσεϊς τό έπελεκήοατε, έκείνου λέγετε 
νά σάς λύτρωση την ψυχήν σας; έκεϊνο λέγετε πώς είναι Θεός ; τό 
όποιον έχειροτονήσατε μόνον την ψευδή ονομασίαν όποϋ τοϋ έδώκατε, 
δίχως την όποιαν Απομένει άνενέργητον, νάναι κωφόν καί Αναίσθητοι', 
καθώς καί πρωτύτερα ήτον. Έσεϊς λοιπόν πλανάσθε, Αλλά ήμεΐς 
προσκυνοϋμεν τον Σωτήρα Χριστόν, τον Θεόν Αληθινόν, τόν Υίόν τοϋ 
Θεοΰ, ό Όποιος διά νά μάς λντρώση Από την πλάνην ταύτην τής εΐ- 
δωλολατρείας ήλθε καί έ'γινεν άνθρωπος, όπως θεωρούν τες ήμεις την 
Ανθρωπότητά του καί τά θαύματα όπου έκαμε, νά φεύγωμεν πάσα λο
γής άλλον κτίσμα, νά προσκυνοϋμεν μόνον τόν Χριστόν, καθ' ο άν
θρωπον, καί διά | μέσου τής Ανθρωπότητος καί αυτήν τήν θεότητα νά 
προσκυνοϋμεν, εις τόν όποιον έ’χομεν τόσην αγάπην, όπου όχι μόνον 
μετ’ αυτά τά μερικά πράγματα όπου μάς τάσσεις, δέν θέλομεν τόν Αρ- 
νηθή, μά άπίνης καί νά μάς έτασσες όλον τόν κόσμον' διατί «τ ί 
ωφελήσει άνθρωπον εάν όλον τόν κόσμον κ ε ρ- 
δ ή σ η και την ψυχήν α ύ τ ο ϋ ζ η μ ι ω θ ή;» 16 Παϋσε καί 
είς τοϋτο, ω τύραννε, νά λέγης πώς θέλεις νά μάς τιμωρήσης, διατί 
σοϋ τάσσομεν πώς τιμωρώντας μας διά τόν Χριστόν, διά τήν Αγάπην 
τοϋ Χριστού, δέν θέλεις ήμπορέση νά μάς κόμης μεγαλύτερον καλόν. 
Καί τά κολαστήρια ώς ρόδα τά λογιάζομεν καί τους δημίους ώς εύερ- 
γέτας καί τους θανάτους ώς στέφανα, τούς όποιους θανάτους δέν θέ
λεις ήμπορέαη νά μάς δώαης τόσους, όσους ήμεΐς επιθυμοϋμεν νά πά
ρω μεν διά τήν Αγάπην τοϋ Χριστού. Παϋσε λοιπόν Απειλών μας ή Αν-

544

545

16) Βλ. ανωτ.
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ταπειλησόμεθά σοι4 μη μα; φοβερίζεις η σε θέλομε ν φοβερίζωμεν. 
Βάλε είς τον νουν που πώς έχεις νά κόμης με Δέκα Μάρτυρας, με 
Δέκα ίχνδρας Κρητικούς, ,ιιέ Δέκα ετοιμασμένους νά χύαωμεν το αίμά 
μας διά την αγάπην του Σωτήρος Χριστού τού θεού».

7. 'Ωσάν έγροί | κησεν δ τύραννος τέτοιας λογής στερεούς λόγους, 
αποφασίζει νά κόψωσι τάς τίμιας κεφαλάς των Δέκα Μαρτύρων. Την 
όποιαν άπόφααιν μαθαίνοντάς την οι "Αγιοι Δέκα Μάρτυρες και θεω
ρώντας τούς ατρατιώτας πώς ήλθααι νά τούς εβγάλουσιν και νά τούς 
κόψουσι τάς κεφαλάς των, στοχάζοντες πώς ήλθεν ή ώρα νά τελειώ
σουν τύ μαρτύριον, νά άλλάξουσι τον κόσμον, ιά ενοιθούσι με τον ήγα- 
πηαένον τους Χριστόν ένας τον άλλον έπαρακίνα, ένας τον άλλον του 
ακόνιζε, εδννάμωνε και έπαραθάρρει4 καί δλοι έλέγασι4 «"Ιωμεν αδελ
φοί, ΐωμεν, ας πάμεν, ας ύπαμεν νά χύαωμεν το αίμα ιδ Ιδικόν μας 
διά τδ αίμα εκείνο τδ θεϊκόν, οπού δ Υίδς τού Θεού εϊς τδν κόσμον 
έχυαεν». Τοιαύτα λέγοντες άλλήλοις τά χέρια έπιάνασι και, σχήμα χο
ρού τελειώνοντες, έψαλλαν χαρούμενοι, φαιδρφ τφ προαώπφ καί ίλαρηί 
φωνή4 «’Όροι και βοννοί, πεδία καί φάραγγες σταλάξατε γλυκασμόν, 
διατί σήμερον δέκα άνδρες Κρήται ήνώθημεν μέ τδ αίμά μας νά μαρ- 
τυρήσυηιεν τδ αίμα τού Χριστού».

8. Φθάνοντες είς τδν διατεταγμένον τόπον, έξωθεν άπδ την χώρα, 
είς κάποιον τόπον ονομαζόμενου ' Αλ.ώνιον, είς τδν όποιον ευρίσκετο 
πέτρα ήτοιμασμένη νά κοπούσιν αί κεφαλαί τών 'Αγίων, κυκλοφορι- 
κώς περιτριγυρίζοντάς την εγονάτισαν καί οϊ Δέκα, τά χέρια καί δμ- 
ματα πρδς τδν ουρανόν, τοιαύτα έπροσηύχοντο. «Πάτερ "Αγιε ποιη- 
τά ουρανού καί γης, Υιέ καί Αόγε τού Θεού καί Αυτρωτά τής άνθρω- 
πίνης φύσεως4 εύχαριστούμέν σοι πώς μάς ήξίωσες νά ένωθούμεν 
Δέκα ν.4ν<5ρες, να μαρτυρήσωμεν διά την αγάπην σου, εύχαριστούμεν 
σοι πώς μάς ήξίωσας καί τά κορμιά ετούτα τά Ιδικά μας τά έστολί- 
ααμεν μέ πληγάς, μέ δαρμούς καί αίματα διά την αγάπην σου. Ευχα- 
ριατούμέν σοι πώς μάς ήξίωσας νά έλθω μεν εις τούτο τδ τέλος, όπου 
ημείς κλίνομεν τάς κεφαλάς καί δ δήμιος κατεβάζει την σπάθην νά 
κόψη τάς κεφαλάς μας, διά την αγάπην την Ιδικήν σου. ’ Αν ημείς ’Ι
ησού Χριστέ έθέλαμεν ευρεθή είς την έδραν όπου (σέ) εκρεμούσαν έπά-

8 να> είς τδν Σταυρόν, είς τδν τόπον τού Γολγοθά, κύκλον | έθέλαμεν 
κάμει εις τδν Γολγοθάν εκείνον καί κάθε ένας άπδ ή μάς νά προτείνη 
την κεφαλήν του, καί άπδ τούς εχθρούς Σου νά κόβγονται, ώστε μέ 
δέκα κεφαλάς, καί μέ δέκα τρεξίματα αιμάτων, νά στολιαθή δ τόπος 
εκείνος. Μά επειδή εκεί δέν έτύχαμεν, παρακαλούμέν σε, ή πέτρα 
ετούτη άς άναλογή τδν τόπον τού Γολγοθά, καί τδ αίμα τούτο οπού
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θέλει χνθή εδώ εις τδ έδαφος τής Κρήτης, ας καθαρίση κάθε πλάνην 
διαβολικήν, και το ’Όνομά σου τό ”Αγιον εδώ νά δοξασθή· και ή κε- 
φαλαΐς τονταις αΐ δέκα νά στέκονσι εμπροστά εις τδ Βήμά σου, νά έχον- 
σι δύναμιν τόσην και θάρρος, ώστε οπού οποία ώρα θέλονσι σε πα
ρακάλεση οι Κρητικοί, δι’ αγάπην ίδικήν μας, κα'ι άπευχόμενοι, ας 
έ'χονσι τδ ζητονμενον.

Q. Τοιαντα λόγια λέγοντες προσευχόμενοι, άσπαζόμενοι άλ-λήλυυς, 
κάθε ένας έπροντεινε την κεφαλ.ήν εις την πέτραν εκείνην επάνω, καί 
δ δήαιος έκοβγε, ώστε έκοπήκααι καί των Δέκα1 καί ή πέτρα εκείνη \ 
έατολίσϋηκε κύκλω με δέκα κεφαλάς καί με δέκα τρεξίματα αιμάτων,
ΤΩ πέτρα πλέα στολισμένη παρά τδ πλάτος τοΰ ουρανού, διατί εκείνος 
με επτά πλανήτας έστολίστηκε, μά ίου με δέκα στερεάς κεφαλάς ! Ιΐέ- 
τρα πλέα χαριτωμένη παρά την πέτραν τοΰ Ζαχαρίου11, <5 ta
rt εκείνη ήτον στολισμένη μέ εφτά δμμάτια, μά εσύ μέ δέκα κεφαλάς. 
Πέτρα πλέα τίμια παρά την πέτραν τοΰ Μ ω ϋ σ ή * 18, εις την όποιαν 
ήσαν γραμμένοι αί Δέκα Έντολαί, διατί έκεΐ ένομο&ετάτον άνοια αλό
γων ζώων μά είς εσένα έτελειώθηκε θυσία λογικών προβάτων. Μέ ταΰτα 
τά στολίσματα ε'στωντας νά στολιαθή ή Κρήτη, περιχαρώς εορτάζει τοΰ 
Κυρίου την Γέννησιν. "Ομοιον τρόπον, ώς καθώς μία δούλη, θέλον
τας νά δείξη χαράν εις τδν γάμον τοΰ βασιλέως, έβγαίνει είς τδ πεδίον 
καί μαζεύοντας άνθη, πλέκοντας στέφανον, και στολίζοντας την κεφα
λήν της, \ χαίρεται την βασιλικήν χαράν, τέτοιας λογής καί ή Κρήτη, 550 
διά νά δείξη την χαράν της τοΰ Βασιλέως Χριστού, όποΰ γεννάται, 
έβγαίνει δξω εις τδ πεδίον, άνθη γυρεύοντας νά στεφανωθή, ευρε τά 
Δέκα ταΰτα άνθη, τους Δέκα Μάρτυρας, καί αυτούς παίρνον τάς τους 
είς τοΰ λόγου της, στεφανώνεται καί εις την Γέννησιν τοΰ Χριστοΰ 
εορτάζει, διά τούτο δλος ό κόσμος ευφραίνεται καί βοα4 «Κ ρ ή τ η 
προεορτάζει σήμερον Χριστού τά Γενέθλια 
διά τ ώ ν Άθλοφόρω ν». Τούς όποιους καί ημείς χρεωφειλε- 
τικώς δοξάζομεν, δπως νά έπιτνχωμεν δι’ αυτών την ουρανών Βασι
λείαν. τ Ης γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΐν, χάριτι καί φιλανθρωπία 
τοΰ Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού, ω ή δόξα καί τδ Κράτος, συν Πά
τοι καί τώ 'Αγίω Πνεύματι, νΰν καί αεί καί είς τούς αιώνας τών 
αιώνων. ’Αμήν. |

”) Ζαχ. δ' 10.
18) Έξόδ. λβ' 18, λδ' 1 κ.έξ.
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Β'.

ΛΟΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΛΛΑΔΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΙΙΤΗ ΜΑΡ
ΤΥΡΗΣΑ ΝΤΩΝ.

Ένθιιμονμαι έν χάριτι Πνεύματος Αγίου έκείνην την ομό
νοιαν όπου εϊχαοιν οι πιάτο) τοϋ Θεού δούλοι, οι δεκάριθμοι εν Κρή
τη Μάρτυρες, και θαυμάζομαι νά θέλουαι νά όμογνωμονοϋσιν εις τους 
θανάτους διά την εις Χριστόν αγάπην. Και έστεκον άναμέσον τους κα'ι 
έλεγον' «Ί δ ο ύ δη τ ί καλόν ί] τ ί τερπνόν, ά λ λ’ ή τ ό 
κατοικεί ν αδελφούς επί τ ό αυτό»'0. «*Αδελφοί, έλ.ε- 
γον, εις μίαν γνώμην νά εϊμεσθεν, εις μίαν αδελφότητα και εις μίαν 
αγάπην. "Ας αταθοΰμεν ώς λίθοι άδάμαντες. Καί ώς άδιάοειστοι στό
λοι εις τά κτυπήματα τά θανατερά, όπου οί αγνώριστοι τοϋ Θεοΰ εϊ- 
δωλολάτραι έχουν νά μας κάμουν. Άλλ-ά και ας καθήσωμεν πρώτον 
τά σνμβουλευθονμεν διά ποιον έχομε ν νά άποθάνωμεν. Οί πολλ.οΐ εις 
τον κόσμον διαλέγουν νά υπάγουν εις τους πολέμους νά άποθάνουσι διά 
τήν^άγάπην τοϋ βασιλέως τους. Κα'ι ήμεΐς διά τον βασιλέα μας

2. "Οθεν ωσάν έκαμαν ταύτην την άρίστην βουλήν, άνέβησαν και 
οί δέκα με μίαν ψυχήν όλοι κα'ι μέ μίαι άγάπην και ομόνοιαν (διατ'ι 
διαλημός έγίνετο νά μη ακούεται τό όνομα τοϋ Χριστού), επάνω εις τό 
φοβερόν κριτήριον τοϋ ήγεμόνος, ώρα. όπου εν δόξη έκαθέζετο ό ήγε- 
μών με αυνάθροισμα μεγιστάνων και πολλών αρχόντων. Και μέ πολύ 
θάρρος έατάθησαν καί οί δέκα εις το μέσον τοϋ Συνεδρίου. Βλέποντάς 
τους ό τύραννος πώς έατάθησαν χοσρ'ις φόβον καί μέ πολλ,ήν τόλμην, 
τούς λέγει· «τίνες εϊαθε εσείς καί ποιοι εΐσθε, καί ήλθετε μέ τόσην 
αναίδειαν έμπροσθεν μου;» Άπεκρίθη ό Θεόδουλος ώς γεροντώτερος. 
«Ξένοι εϊμεσθεν αύθέντα». Λέγει τους· «καί πώς εϊαθε ξένοι όπου 
εΐσθε από τον τόπον τούτον ; Νά οί άρχοντες όποΰ σάς ήξεύρουσιν 
“Αρχοντες τούς ήξεύρετε τούτους τούς ανθρώπους;» Άπεκρίθησαν οί 
άρχοντες' «τούς ήξεύρομεν υψηλότατε αύθέντα, έδικοί μας είναι». Λέ
γουν, ώς έξ ενός στόματος καί οί δέκα' «Αύθέντα τά σώματα ταντα 
είναι απ' εδώ, από τούτο τό χώμα οπού τό ορίζει ή μεγαλοπρέπειά 
σου, καί ό τής Ρώμης βασιλεύς Δέκιος. Άμμή αϊ ψυχαί όέν είναι απ’ 
εδώ, αλλά από την Βασιλείαν τοϋ Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού, τού

10) Ψαλμόξ ιλβ’ 1.
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έπουρανίου Βασιλέα)?. Εκείνον εϊμεαθεν υπογεγραμμένοι δούλοι, εκεί
νον σεβόμεθα και προσκυνοϋμεν και λατρεύομεν». Ευθύς έθύμωσεν δ 
τύραννος' «καλά, κατά τα λόγια σας νά πάθετε. 5Εσείς είπατε πώς τά 
σώματα δρίζω επειδή είναι από το χώμα τούτο' τά σώματα νά Ιδοϋσι 
ιί ϋέλουν πάθει. ”Ακουσον εσύ, ώ δεσμοφύλαξ, τό όγληγορώτερον έκ- 
βαλέ τους τούτους και τους δέκα καί δέσε τους και φυλάκωσέ τους». 
’Έκαμεν δ δεσμοφύλαξ κατά τό πρόσταγμα του ήγεμόνος και Ιφυλά- 
κωσε τους Μάρτυρας. ’Από ταύτην την ώραν άρχίνισαν οί του Θεού 
εκλεκτοί δούλοι νά χαίροννται, δλον συλλογιζόμενοι πώς όγλή/ορα άνε- 
βαίνουαι νά ιδοϋσι τον γλνκντάτου Ίηαοΰ τό κάλλος. ’’Εσπευδαν δε 
νά στολίζονται με προσευχάς, κα'ι αυτό με τέχνην, νά έσμίξουν μέ τον 
Θεόν, δτι προσευχή εατιν ένωσις Θευΰ και ανθρώπων. Καί διά τό 
νά λέγονσιν «ε ί δ Θεός μ ε θ’ ημών, τ ί ς κ a θ' ή μ ώ ν»20, 
αλλά καί δεν τους άφήκεν ή μεγάλη τού Θεού δύναμις μοναχούς, δια- 
τί καί εις τά μαρτύρια εάν δεν ήθελεν εύρίσκεσθαι εκεί ή τού Θεού 
χάρις, δεν ήσαν δυνατοί οί άνθρωποι μοναχοί κά ύπομένουσι' καί τά
χα δεν τό έδηλοποίησεν δ μέγας Θεός εις τον ίδιον Χριστόν έπάνω 
εις τό όρος όταν επροσηύχετο, όπου λέγει δ Ευαγγελιστής Λουκάς' 
«ώ φ θ η δ έ α ύ τ ώ άγγελος ά π’ ουρανού ε ν ι σ χ ύ- 
co ν αυτό ν»20 21 22. ’Η καί εις τον προφήτην δεν προέλεγε' «μ ε τ’ αυ
τού ε ί μ ί εν θλίψει" έξελοϋ μ αι αυτόν καί δο
ξάσω αυτό ν»;72. Έκπ λοιπόν εις την φυλακήν έφάνη δ Κύριος 
ημών καί τούς έδειξε τά σχέφανα όπου έχει δια νά τούς στεφάνω
ση. Εϊπέ των καί αυτό, δτι άφ’ ου θέλει τους εκβάλουν άπ) τήν φυ
λακήν θέλει στείλη τους αγγέλους νά τούς ουντροφεύσουν.

3, ’Άς συλλογισθή δ καθ’ ένας πόσην καρδίαν καί πόσον θ.ίρ 
ρος έλαβον οί χαριτωμένοι θεράποντες τού Θεού νά τρέχουαιν εις τον 
θάνατον. Δεν έχρειάσθησαν πλέον άλλα σιδηρά ίμάτια νά ένδυθοϋσι, 
μήτε δπλα εις τάς χεϊράς τους νά βαστούσι, παρά τά ισχυρά λόγια τού 
ήγαπημένου Χριστού. Τής ώρας εκείνης ήρνήθησαν καί τήν όλίγην 
βρώσιν δπού οί ζώντες άνθρωποι έχρειάζοντο, δτι από τήν δόξαν τού 
Θεού δπού εΐδον έχορτάσθηααν. ’Έβλεπον μόνον τήν νύκτα νά περάση 
καί νά φθάοη ημέρα νά τελειώσουν τήν πραγματείαν τους οί έμφρονες 
πραγματευταί. Καί ουτω ώς έξημέρωσεν προστάξας δ ήγε/ιυον τούς 
έκβαλαν άπό τήν φυλακήν, έλαβον δε καί σχοινιά νά τούς δένουν. Οί

20) Ριομ. η' 31.
21) Λουκ. κβ' 43.
22) Ψαλμ. Η' (90) 15.
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δε άγιοι οτρεφόμενοι προς αυτούς και ώς μνχτηρίζοντες έλεγον «αΓ 
«ι θρωποι τι είναι και αυτά τα δεσίματα ; 'Ημείς έπεθνμούμεν, έξυ
πνοι δντες όλην την νύκτα, πότε νά ξημερώση να τρέξωμεν μοναχοί 
μας είς τον αύθέντην σας νά ζητήσωμεν την άπόφασιν τον θανάτου, 
καί σείς μας δίνετε διά νά μη φύγωμεν ; "Ανθρωποι άφήτε τά δεσί
ματα καί μόνον άκολουθάτε μας». Τρέχουν τοίνυν /ιέ πάσαν σπονδήν 
και πόθον καί πρώτα άρχίνισαν αυτοί με πολλην τόλιιην «ήξεύρεις 
διατί ήλθομεν εδώ) έμπροσθεν σου; διά νά σοϋ ζητήσωμεν την απόφα- 
αιν τον θανάτου. Μην άρχινίσης πάλιν νά μάς λίγης τής ματαίας ζω
ής, διατί μόνον περνά ή τ’όρα και άπομένεις είς τον κόπον. ’Όσα και 
ίιν λογιάζης καί λίγης τον άνεμον λόγια είναι· μόνον είπε τό τέλος νά 
Ιβγης από την έγνοιαν». Ώς είδε τό άμετάθετον τής γνώμης τής στα
θερός καί άγιοπλάστον, έκαμε την ακληράν καί απάνθρωπου άπόφα- 
αιν τών κολαστηρίων καί τον θανάτον, καί κράζει τον άρχικολαστήν 
καί /ιετά θνμοΰ καί μήνιδος πυλλ.ής τον λέγει' «λάβε τούτους τους 
κακούς ανθρώπους καί δέσε τους όπισθεν τώ>ν αλόγων καί είς καθ' 
ένα έχε δύο δημίους μέ νεύρα των βοών νά τούς δέρνουν άπαραμυθή- 
τως. Λος θέλημα καί τού) κοινού λαού, οπού έχουν νά ακολουθούν, 
πτύοματα καί περιγελάσ/ιατα καί κτυπήματα καί άλλα διάφορα νβρί- 
σ/ιατα τά τούς κάμνονοι, ,ιιόνον όσον νά /ιή τούς θανατώαονσι. Ιϊάλε 
καί ένα διαλαλητήν έ/ιπροσθεν καί άλλον όπισθεν νά κηρύττονσιν. "Ο
ποιος εϊιαι απειθής ιίς τον βασιλέα καί όποιος αναφέρει τού Ναζω
ραίου Χριστού τό άνομα καί τά πιστεύη είς αϊτόν, αυτά τά όμοια καί 
χείροτα νά πάσχη. Λυτά κάμε εις πολλ.αις ήμέραις’ έπειτα νά μού δώ- 
κη; λόγον».

4. "Εκραξε καί δ γλυκύς 'Ιησούς Χριστός τούς άγιους αυτού 
Άγγέλους τούς νπηρέτας τής ζωής καί δροσιστάς τής ψυχής- «σύρατε 
"Αγγελοί μ ον φαιδροί, λαμπάδες νοηταί τού κάλλους τού προσώπου 
μου. ’Αξιάγαστοι λειτουργοί τής τρισακτίνου θεότητος, πιστοί τελεσι- 
ουργοί τών θελημάτων μον συνοδεύσετε τούς δούλους μου τούς κα
λούς, τούς όλη ψυχή φνλάζαντας τήν αγάπην μου, τούς Μάρτυρας τής 
αλήθειας τούς βαοανιζομένους, αυτούς όπου τον κόσμον έμίσησαν, τάς 
σάρκας τους κατεφρόνησαν, από τον πολ.υν έρωτα όπου έβαλαν είς τήν 
ψυχήν τους, νά σάς συντροφεύσουσιν εν ουρανούς. Τούς δαίμονας ίσχυ- 
ρωτάτως ίπολέμηοαν" συντρογεύσετέ τους. Πολλοί σταθήτε είς τον καθ' 
έια καί τούς πληγαΐς τους σφουγγίζετε. 'Ελαφρύνετε τούς πόνους των. 
Ευθύς οπού τ ά παρασταϋήτε σιμά τους, δείξετε τους τα πρόσωπά σας, 
μέ πολ.λήν Ιλαρότητα. Είς όλ.αις ταύς στράταις παρηγοράτε. ’Εκείνα δέ 
τά λιθοβολίσματα οπού ο’ι μωροί παΐδες τών απίστων θέλουσι κάμνουν 
επάνω είς τούς πεπιοτευκότας τφ Άγίω μον Όνόματι, κάμετε μέ τήν
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αόρατόν αας δΰναμιν νά κατακτυποΰνται επάνω είς τους λιθοβολοΰντας. 
’Ομοίως και τά πτύσματα νά οτρέφουνται είς τά προοώπατά τους, 
με ραβδιά ένας τον άλλον νά κτυποϋνται και φθάνει ο πολύς πόνος τοΰ 
άλογοσύρματος είς τους Μάρτυρας μου».

5. Δόξα τφ Ύπεραγίω Θεφ, προτΰιερον έφθαααν οι ’Άγγελοι 
είς τους Άγιους Μάρτυρας παρά νά τους δένουαιν οι δήμιοι όπίαω 
από τά άλογα, καί ευθύς έχαρίτωοαν τους Άγιους νά τους ίδοΰοι. 
Καί τά δσα επρόσταξεν 6 μέγας Ίησοΰς πανευλαβώς τά ετελεσιούργουν. 
Καί ήν τό θαύμα εξαίοιον δτι εονρναν τά άγρια άλογα τους Άγιους 
καί έξεαχίζουνταν ή σάρκαις τους επάνω εν ταϊς πέτραις καί είς τά ξύ
λα. Καί τό βαρύτεροι· οΐ δήμιοι με νεύρα βοών είς τάς αύτάς σάρκας τάς 
πεπληγωμένας. Οί δε ’Άγιοι λαβόντες την χάριν έ'βλεπον την φωτοει- 
δεστάτην λαμπρότητα των Αγγέλων καί οιινανύμνουν τον Θεόν δ μου 
με τους ’Αγγέλους, ήκουεν δέ δ λαός τον ύμνον των Άγιων, άμμή 
των Αγγέλων δχι. "Ολην την δόξαν τών Άγιων Αγγέλων έ'βλεπον οί 
τρισμάκαρες, τους δέ ανθρώπους άμυδρώς πως τους έ'βλεπον ώς άσθε- 
νεοτάτους μύρμηκας. Τά δέ κολαστήρια δπυϋ τους έκτυπυΰσαν τόσον τά 
έμέτρουν, ώσάν νά έκτυποϋσαν είς ξένα σώματα. Δεν εβασάνιζαν τά 
άγια εκείνα σώματα τών Άγιων είς μίαν καί μόνην ημέραν, αλλά είς 
πολλάς, δλον διά νά βλέπη δ κοινός λαός καί νά φοβάται' νά στέκουν- 
ται είς την είδωλολατρείαν. Αλλά καί μέ τον τοσοϋτον φόβον, ρίζαις 
πολλαίς καί μεγάλαις έφυτεύθησαν τής άγιας τοΰ Χρίστου πίατεως μέ 
τά τίμια αίματα τών Δέκα αυτών Μαρτύρων καί άνεβλάστησαν ύστε
ρον πολλοί. ’Ήγουν δ φόβος εκείνος τών κολαστηρίων έρίζωνεν είς 
ταϊς καρδίαις τών απίστων περισσότερον αγάπην τοΰ ευλογημένου Χρι- 
στοΰ παρά μίσος καί έμαρτύρησαν πολλοί διά τον γλνκύν Ίησοΰν τον 
Σωτήρα τοΰ Κόσμου.

5, Έπέρασαν ήμέραι πολλαί. ΕΙδεν καί δ τύραννος πώς δεν κα
τορθώνει τίποτες είς τό ασεβές αυτοΰ θέλημα, έκραξε τύν αρχηγόν τών 
δημίων. Έρωτα τον τι έπόκαμες μέ τούτους τους άποστάτας. Ό δέ άπο- 
κριθείς εϊπεν. ’Υψηλότατε αύθέντα, τίποτες δεν εκάμαμεν. ’Όλα τους 
τά αίματα έχύσαμεν, άλλο τι δέν εφώναξαν παρά έψαλλον καί είς ημάς 
έλεγον' βαρεϊτε τό όγληγορώτερον νά άποθάνωμεν διά την αγάπην τοΰ 
στανρωθέντος υπέρ ημών Χριστοΰ. Τότε έπρόαταξε νά τους πηγαίνόυ- 
σιν είς τον τόπον τής καταδίκης, νά κόψουν τάς κεφαλάς των, καί κα
τά την προσταγήν τοΰ κρατοΰντος έλαβον αυτούς καί τούς έαύρναν, διό
τι δέν εδύνουνταν νά σταθοΰν είς τά ποδάρια. Έκει ήτον τό πλ,έα 
εξαίοιον δποΰ ώσάν εκείνοι δποΰ νά εϋρουν θησαυρόν τινα έ’αιν κά- 
μνουαι ποιος νά προαρπάση την πλουσιωτέραν καί περισσοτέραν fϊοΐ-
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ραν, τοιουτοτρόπως όλοι τους καί οι δέκα μέ κα&αράν φωνήν ελα εις 
εμέ πρώτον ότι είμαι γεροντώτερος από τον άλλον και τονταντδ και οι 
άλλοι. Έκόψασι τάς αγίας αυτών κεφαλάς. ’Εδώ ας αταϋη δ καΰ’ 
ένας και πνλλογιζόμενος ας εΐπη' εάν εις μετάνοιαν ενός ά μύρ
το) λ ο ν γίνεται μεγάλη χαρά εν ονρανοΐς23, άμμη εις 
τό χαριτωμένον τέλος δέκα κα&αρών και δικαίων άνϋρώπων καί μά- 
λιοτα Μαρτύρων όπου και τόσαις ήμέραις έτυραννήίέησαν διά την αγά
πην τοΰ Κυρίου ημών και ελαβον και τοιοϋτον κατηοχυμμένον θάνα
τον, ώσάν τί χαρά, τί άγαλλίααις, τί λογης ύμνοι και εύχαριοτίαι νά 
έγιναν εκείνη τη άγια ώρα.

7. Λεν είναι δυνατόν μέ χείλη ένοχα νά περιγράψωμεν, εΐ μη μό
νον και ήμεϊς νά παρακαλοϋμεν τον πανοικτίρμονα Κύριον τοΰ άγα- 
ϋοΰ τέλους της μετάνοιας νά μας άξιώση όπως νά αναβώμεν είς την 
αυτήν δόξαν, ότι είναι ειι τόπος και διά ήμας, και ουνδοξασϋώμεν μέ 
τούτους τους Μακαρίους Μάρτυρας, αίνοΰντες και εύλογοΰντες τον 
Κύριον Ίησοΰν Χριστόν συν τφ ΠατρΙ αύιοΰ τφ άνάρχφ καί τφ 
παναγία) ΙΙνεύματι.

“*) Aouxt ιε' 7.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ 

ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διά της έκδόσεως των εγκωμίων τοΰ Θεοδώρου και Γερασίμου 
Παλλαδά συμπληροϋται η δημοσίευσις όλων, καθ’ δσον γνωρίζω, 
των σωζομένων και ανεκδότων μέχρι τοΰδε κειμένων περί τοΰ μαρτυ
ρίου τών 'Αγίων Δέκα πλησίον τής Γορτύνης. Εκείνο τό όποιον 
υπολείπεται πλέον είναι νά γραφή ιδιαιτέρα μελέτη δταπραγματευο- 
μένη τά προς τό μαρτυριον αυτό συνδεόμενα θέματα καί συνθέτουσα 
τά υπάρχοντα στοιχεία.

Έκ τών δυο έκδιδομένων ενταύθα κειμένων τό έγκώμιον τοΰ 
Θεοδώρου Παλλαδά παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον ως προς τάς 
πηγάς αι όποΐαι έχρησιμοποιήθησαν καί ώς προς τό πνεύμα υπό τό 
όποιον συνετέθη. 'Ο συγγραφευς εγνώριζε καί έχρησιμοποίησε τό έγ
κώμιον Συμεώνος τοΰ ΜεταφράστουΤοΰτο προκύπτει από τό ό'νομα 
τοΰ ανθυπάτου τής Κρήτης, τό όποιον κατά τον Θεόδωρον Παλλαδάν* 2 
καί κατά τον Συμεώνα ήτο Δέκιος3, ενώ κατά την Άφήγησιν4

‘) Μ i g n e, PG. 116, 566-574. Τό κείμενον χρειάζεται νά έπανεκδοθή, 
διότι ή είς Migne έκδοσις, βρίθουσα τυπογραφικών λαθών καί γενομενη επί 
τή βάσει τυχαίως έκλεγέντων κωδίκων, είναι άτελεστάτη.

2) § 4 «Καί εδώ αν&ύπατος Δέκιος*.
3) Migne, ένθ’ άν. 568.
4) § 2, 3. Έκδοσις Pio Fra n chi de’ Cavalier i, «Stu- 

di e testi», 125, 1946, 6-40. Καί τοΰ κειμένου τούτου χρειάζεται νέα έκδοσις 
δι’ άντιβολής καί τών άλλων δύο μή χρησιμοποιηθέντων ύπό τοΰ Franchi 
de’ Cavalieri κωδίκων, Chalciensis 88 καί Torinensis 80. Τήν σωζομένην 
τούτην άφήγησιν ό Cavalieri τήν χρονολογεί άορίστως «certo non dopo V 
VIII secolo*. Νομίζω δτι terminus ante quem είναι τό έγκώμιον τού Άν- 
δρέου (πρβλ. «Κρητικά Χρονικά» Γ', 1949, 89) καί terminus in quo ή μνεία 
τών επισκοπών είς 11, 4. Ό συγγραφευς τής Άφηγήσεως αναφέρει ώς επί
σκοπός ίδρυθείσας ύπό τοΰ Τίτου, επιπλέον τής Γορτύνης, τάς Κ ν ω- 
σοΰ, Χερρονήσου, Ίεραπύτνης, Έλευθέρνης, Λάπ- 
πης, Κυδωνιάς, Καντάνου καί Κ ι σ σ ά μ ο υ. Ή πληροφορία 
αυτή βεβαίως δέν έχει ιστορικήν βάσιν, διότι προφανώς ό συγγραφευς τής 
Άφηγήσεως ανάγει είς Τίτον τάς έπί τής εποχής του ΰπαρχούσας έπισκοπάς : 
ή παράδοσις δέν αναφέρει αριθμόν επισκοπών ίδρυθεισών ύπό τοΰ Τίτου 
(Παύλος, πρός Τίτον 1, 6 «καταατήσης ανα πόλεις πρεσβυτέρονς «η Ε ύ σ έ 
βιος III, 4, 5 τών έπι Κρήτης εκκλησιών [Μ i g η e, PG. 20, 220], Θεο
δώρητος III, 3 Κρη τών ό Τίτος [Migne, 82, 804], Μηνολόγιον-
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και τον Άνδρέαν ήτο II λ α τ ί μ α ι ο ς5, όπως επίσης και απο τό 
δτι αμφότεροι αποδίδουν την άπάντησιν προς τον ανθύπατον δχι 
εις τον Θεό δ ούλο ν, όπως ή Άςρήγησις® και ό Ησύχιος’,

Βασιλείου Μ i g n e, 117, G01 όπίακοπος χειροτονηθείς ΰ.τό των άγιων 
Αποστόλων άπβατάλη εις Κρήτην, Menologium anonytni Β y- 
ζ a n t i 11 i : προβαλόμενος επίσκοπον;, πρεαβντέρους τε και διακόνους χειρο
τονήσεις I, a t y s e ν Β., II, Petropoli 1912, 918. Δεν γνωρίζοι πόθεν άρυ- 
σθείς τήν πληροφορίαν ό F ascher Ε., Titus RE3, VIA 1584 όμιλεϊ πε
ρί τοΰ Τίτου ιός επί κεφαλής δώδεκα επισκόπων). Θεωρών άπίθανον τήν ερ
μηνείαν, ότι, ύπαρχουσών καί άλλων επισκοπών εις τήν νήσον, ό συγγραφεύς 
τής Άφηγήσεως θά ανέφερε μόνον τάς ώς άνω εννέα, νομίζω ότι τό κεί
μενον έγράφη καθ' ήν εποχήν ύπήρχον εννέα επίσκοποί, συνεπώς έπειτα από 
τήν επιστολήν τών οκτώ επισκόπων Κρήτης εις Λέοντα τόν Λ' (επίσκοποί 
Γορτύνης, 2 υ β ρ ί ι ω ν, Ίεραπύτνης, Κνωσού, Λ ά π- 
π η ς, Χερσονήσου, Καντάνου, Κυδωνιάς. Schwarz 
Ε, Acta consiliorum oecumenicorum II, 5, 1936, 97) *«ϊ πρό τής εποχής 
εις τήν όποιαν ανάγεται ό εις Parisinus Graecus 1555 Λ παρατιθέμενος κατ, 
τάλογος 12 έπισκοπών (’Αρκαδίας, Κνωσού, Χερονήσου, Σ ι- 
τ ε ί α ς, Ί ε ρ Λ ς Πέτρας, Σ ο υ β ρ ί τ ο υ, Λ ά μ π η ς, Καντά
νου, Κ ι σ σ ά μ ο υ, Κυδωνιάς, Ελευθέρου καί Γ ο ρ τ ύ- 
ν η ς ώς μητροπύλεως. Κ ο ν ι δ ά ρ η Γ., Αϊ μητροπύλεις καί αρχιεπίσκοποί 
τοΰ οικουμενικού Πατριαρχείου καί ή τάξις αυτών, Άθήναι 1934, 94)—προϋ
ποτιθέμενου βεβαίως ότι ή αΰξησις τών έπισκοπών έγένετο προοδευτικώς. Νο
μίζω ότι οϋδεμία δυσκολία υπάρχει νά δεχθώμεν ώς πιθανωτέραν χρονολο
γίαν τά τέλη τού πέμπτου αίώνος. Πρός τό συμπέρασμα αύτό δέν άντιτίθενται 
άλλα στοιχεία, ούτε γλωσσικά ούτε ιστορικά, έκ τής Άφηγήσεως. Περί δέ τών 
άναπτυχθεισών περί τόν απόστολον Τίτον παςιαδόσεων πρβλ. Lipsius R. 
A., Die apocryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden II (Braun
schweig 1884) 401 κ.έ. καί Hennecke Ed., Neutestamentliche A- 
pokryphen (Tubingen 1924) passim.

5) § 7, 2. Έκδοσις Λ α ο ύ ρ δ a Β., «Κρητικά Χρονικά» Γ, 1949, 108. 
Ή έκδοσις αυτή έγένετο έπί τή βάσει δύο χειρογράφων τοΰ έννάτου πρός τόν 
δέκατον αιώνα. Έκ τών υστέρων διεπίστωσα ότι καί τρίτον χειρόγραφον υπάρ
χει, πολύ μεταγενέστερον όμως: Σακελλίωνος Ί ω ά ν ν ο υ, Κατάλο
γος τών χειρογράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος (Άθήναι 1892) 
186, κώδιξ 1048 (ΙΖ' έκατονταετηρίδος).

°) § 5, 2.
’) Στ. 99. "Εκδοσις Ψαλιδάκη Ε ύ γ., «Κρητικά Χρονικά» Β, 1948, 

573· Τό κείμενον, διασωθέν είς έν μόνον χειρόγραφον, τοΰ 14. αίώνος, 
μετά πλείστων λαθών, έξεδόθη ύποδειγματικώς ύπύ τοΰ έπισκόπου ’Αρκαδίας 
κ. Ευγενίου Ψαλιδάκη. Λόγορ τής στενής οχέσεως μεταξύ τής Άφηγήσεως καί 
τοΰ κειμένου αΰτοΰ (πρβλ. Fra n chi Pio de’ Cavalier i, ένθ’ 
άν. 26) είναι δυνατόν νά γίνουν-διορθο'ισεις τινές· ουτω π χ. είς Ησύχιον 
στ. 57 κ.έξ άντί «καί περιήγοντο μεν κακονχούμενοι καθ’ έκαστον τών εν τη πό- 
λει βωμόν ελκόμενοι βίρ σπεύδειν τε τούτους μιαροφαγεΐν» γραπτέον «καί περιή-
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αλλά είς όλους μαζί* 8 *. Γνώσιν τοϋ Συμεώνος προϋποθέτει επίσης καί 
ή μνεία τοϋ τόπου τοϋ μαρτυρίου, Ά λ ώ ν ι ο ν °. Τό 'Αλώνιον άνα- 
φέρεται καί εις την Άφήγησιν 10, επειδή όμως δεν υπάρχει άλλο στοι- 
χείον άποδεικνΰον ότι ό Θεόδωρος Παλλαδάς έγνώριζε την άλλως εις 
πολύ περιωρισμένον αριθμόν χειρογράφων διασωθεΐσαν 'Αφήγησιν11, 
ορθόν είναι νά συμπεράνωμεν ότι καί ή πληροφορία αϋτη έλήφθη έκ 
τοϋ Συμεώνος. Άγτιθέτως δμως από άλλην πηγήν, καί δχι από τον 
Συμεαινα, προέρχεται ή μνεία των ονομάτων των μαρτύρων είς τό 
εγκώμιον τοϋ Θεοδώρου Παλλαδά12 13 *. Ή Άφήγησις18 καί ό Ησύ
χιος11 παραθέτουν καί αυτοί τά ονόματα των μαρτύρων, ό Θεόδωρος 
Παλλαδάς δμως έστηρίχθη δχι είς αυτούς, άλλα εις τό περί τών 'Α
γίων Δέκα σχετικόν σημείωμα εκκλησιαστικών μηνολογίων τής επο
χής του. Ύοϋτο είναι προφανές από αντιστοιχίαν ΰπάρχουσαν μόνον 
μεταξύ τών μηνολογίων αυτών καί τοϋ Θεοδώρου Παλλαδά: κατά 
μεν την Άφήγησιν15, τό Μηνολόγιον Κωνσταντινουπόλεως καί τό 
Μηνολόγιον Βασιλείου έκ τοϋ Ηρακλείου ήτο μόνον 6 Ευάρεστος,

γοντο μεν χακονγονμενοι καθ’ έκαστον ιων εν τι] πόλει βωμών έλκόμενοι βία 
απένδειν χε τούτοις και μιαροφαγεΐν*. 05 αντί ΰυμόν γραπτέον 0·υμον. 74 αΰτο- 
χειρίη. 75 βλαοφημήααοιν είς. 77 <ζκαί]> 90 άναλώοεως. Διορθώσεις είναι δυ- 
ι «ιόν νά γίνουν καί άλλοι, άλλα δεν είναι εϋκολον νά γίνη διάκρισις μεταξύ 
τών σφαλμάτων του συγγραφέως καί τών σφαλμάτων τοϋ άντιγραςρεως. Ter
minus post queni διά τό κείμενον τού Ησυχίου είναι ή εποχή τής συγγρα
φής τής Άς)ηγήσεως, terminus ante quern Συμεών ό Μεταφραστής καί ’ίσως 
ό Ανδρέας Κρήτης, ό όποιος πάντως δέν τό έγνώριζεν. Τά όρια αυτά καί ή 
γλώσσα επιτρέπουν τήν χρονολόγησιν τοϋ έργου μεταξύ 6 καί 9. αίώτος.

8) Σ υ μ ε ώ ν, Μ i g n e, ενΟ’ άν. 572 «ώσπερ γάρ εκ ουν&ήμαιος πάντες 
μίαν αΐρονσι δμοϋ την φωνήν* «η Θεοδώρου Παλλαδά, «ώς ενός 
στόματος αποκρίνονται*.

°) Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Παλλαδά, §8 «είς κάποιον τόπον έπονομαζόμενον 
Άλώνιον».

*") § 9, 1 «εΐ; τό καλούμενον μέχρι τοϋ νυν Άλώνιον*. Ένδιαφέρουσαι εί
ναι αί δυο σχετικοί πρός τό Αλώνιον αρχαιολογικοί πληροφορίαι είς τήν Α- 
φήγησιν: αμέσως μετά τήν διά ξίφους έκτέλεσίν των οί Δέκα Μάρτυρες έτά- 
φησαν από άλλους ομοθρήσκους των «έν αυιφ τφ τάπω*. Είς τό ίδιον μέρος 
κατόπιν έκτίσθη ναός «έν τφ μετά ταϋτα κτια&έντι άγίφ ναφ, έ’ν&α ιόν της 
αφθαρσίας στέφανον άνεδήααντο*. 10, 3 καί 4. Αργότερα όμως αί σοροί των 
μετεφέρθησαν «έν τφ τής πόλεως κοιμητηρίω» 12, 2 καί Ή σ ύ χ ι ο ς 134.

“) «Κρητικά Χρονικά» Γ, 1949, 86.
12) § 5.
13) § 3, 4.
1() στ. 53.
15) § 3, 4. ΙΙρβλ. καί Ψαλιδάκην Εύγ., ένθ’ άν. 575.
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κατά δε τα συν η ft 0 λαϊκώτερα και μεταγενέστερα μηνολύγια και κα
τά τον Θεόδωρον Παλλαδάν εκ του ‘Ηρακλείου ήτο επίση; και ό 
ΙΙόμπιος ,0.

Πλήν του Συμεώνος, υπάρχουν ενδείξεις δτι ό Θεόδωρο; Παλλα- 
διις έγνώριζεν και ε/ρησιμοποίησεν εις τύ εγκώμιόν του τό έγκώμιον

1G) Ν ι κ ο δ ή μου 'Λ γ ι ο ρ ε ί τ ο υ, Ό 1'υναξαρισιής' Α, 397 και 
Ψ α λ ι δ ά κ η, εν9·* αν. 575. Επειδή τά κείμενα ιών Μηνολογίων Κων
σταντινουπόλεως χαί Βασιλείου είναι δυσεύρετα εία την Ελλάδα, τά παυαΟέ-
τιυ αύτούσια :

Μηνολόγιον Κων/πόλεως 
Οΰτοι ήοαν επί Δεκίου τον βασιλέ

ως έν γ/7 νήσφ Κρήτη, ουκ εκ μια; πό- 
λεως, άλλ9 εκ διαφόρων της νήσου με
ρών' νπήργον γαρ άπό μεν τη; μητρο- 
πόλεις Γορτννης πέντε, Θεόδονλος, Σα- 
τορνΐνο;, Εύπορος, Γελάιιος και Ευνι- 
κιανός, από δε Κνωσόν Ζωτικό:, από 
δε τον επινείου Λεοβένης Πόντιος και 
έκ του έτινείον ΙΙανόρμου ΆγαΟυπους, 
έκ δέ Κυδωνιάς Βασιλίδης κσί από Η
ρακλείου Ευάρεστος, Ο υιοί παρά των 
άπιστο)ν τφ τής νήσου άργοντι παοεδό- 
θησαν, ό δέ τφ δήμω έπέιρεψεν κατά 
τους βωμούς των είδώλυν περιά ειν 
αυτους καί μή θύοντας παντοίως αίκί- 
ζεσθαι. 9 Επί δέ τριάκοντα ήμερα; υπό 
των άτακτων καί υβριστών περιελαυνό- 
μενοι καί παίζόμενοι καί τυπτόμενοι καί 
λιθολευστούμενοι καί κολαγιζόμει οι καί 
έμπτυόμενοι καί κατά γης εν κοπρίαις 
έλκόμενοι, ύστερον, προκαθεσθ εντός του 
δικαστοΰ, ώς άνένδοτον εΐγον τό φρό
νημα καί την πίστιν την εις Χριστόν 
άσφαλή, στρεβλωθέντες και δείναΐς έιέ- 
ροις βασάνοις έξετασθέντες, τάς κεφά
λας άπετμήθησαν. Τελείται δε ή αυτών 
σνναζις εν τώ μαρτνρείω του * Αγίου Στε
φάνου, πλησίον τών ΙΊλακιδίας».

Πρβλ. Propylaeum ad acta San
ctorum Novembris. Synaxarium 
ecclesiae Constantinopolitanae e 
codice Sirmondiano nunc Beroli- 
riensi adjectis Synaxariis selectis, 
opera et studio Hippolyti Dele- 
Jiaye, Bruxellis 1902, 337'34°·

Μηνολόγιον Βασιλείου 
Ουιοι ή-αν επί τής βασιλεία; Δεκίου 

έν τή νήσφ τής Κρήτης, ουκ από μιας 
πόλεως, άλλ9 έκ διαφόρων μερών' καί 
άπό μέν τή; / η τροπό.'.εως Γορτννης ή- 
σαν πέντε, Θεόδουλ.ος, Σατορνΐνος, Εύ
πορος, Γελάσιο:, Ευ νικίαν ός, από δέ 
Κνωσού Ζωτικός, άπό δέ του επινείου 
Λεοβενη: Πόντιος, έκ δε του ΙΊανόρ- 
μου 9Λγαθόπους, άπό δέ Κυδωνιάς lia- 
σι.είδη; καί άπό 'IIρακλείου Ευάρε
στο:, Οστοι κράτηΟέντες παρά τών άπι
στων τώ τή: νήσου άρ/οντι παρε'όθη- 
σαν, εκείνο; δέ τφ πλήθει του λαού 
προσέταζεν ιήσαι αντο); καί πεοιάγειν 
εις τους βωιο'ς τών εί)ώλο)ν καί εί 
μή Θάσου hv, ίσχυρώς ώς θέλουσιν ά ρ
τους τιμωρήοαοθαι' έπί τριάκοντα δέ 
ήμέραις περιελαυνόμενοι, παίζόμενοι, 
τυπτόμενοι, λιθοβολούμενοι, κατά γής 
έν κοπρίαις συρόμενοι, ύστερον τον αρ
γό ντο; προκαθίσαντο; ενώπιον αυτού 
άπεκεγαΐίσθηταν, ευγαριστούντες μέ/,ρι 
τέλους τώ Θεφ.

ΙΙρβλ. II menologio di Basilio 
II (cod. Vaticano Greco 1613) I Te- 
sto, Turin 1907 (Codices e Yati- 
canis selecti, vol. VIII) 269 και 
Siraprie der Nerses- 
s i a 11, Remarks on the date of 
the Menologium and the Psalter 
written for Basil II, «Byzantion*
XV, 1940/41, 104-125.
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Μικρογραφία τοΰ Μαρτυρίου χών Αγίων Δέκα είς κώδικα χής 
Ί· Μονής Άγ. Λαύρας (Κώδιξ Μονής Λαύρας 427),
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τοϋ αρχιεπισκόπου Κρήιης Άνδρέου τοϋ ‘Ιεροσολυμίτου. Εις τό 
άπλοϋν και μέ πλεϊστα κρητικά διαλεκτικά στοιχεία στολισμένου κεί
μενον τοϋ Θεοδώρου Παλλαδα παρουσιάζεται αίφνιδίως μία άρχαΐ- 
ζουσα λέξις, την οποίαν ό συγγραφεϋς σπεύδει αμέσως νά μετάφραση: 
οί μάρτυρες οδηγούμενοι εις τον τόπον τής θυσίας στρέφονται ό εις 
προς τον άλλον κα'ι λέγουν: «ϊω,ιιεν αδελφοί, ΐωμεν, άς τιαιιεν, ας 
ϋπαμεν» 11. Την ιδίαν έκφρασιν ιύρίσκομεν καί εις τό έγκώμιον τι.ΰ 
Άνδρέου, χρησιμοποτουμένην καί πάλιν υπό των μαρτύρων, τοϋ ενός 
προς τον άλλον: «ΐωμεν, λέγοντες, επί τούς αγώνας, ΐωμεν»1’*. Προ
φανώς ό Θεόδωρος Παλλαδάς εΰρε την λέξιν εις τό κείμενον τοϋ Άν
δρέου καί την έχρησιμοποίησε καί αυτός. Επειδή τίμιος ούτε καί διά 
τον ίδιον, οΰτε καί διά τους άκροατάς του θά είχε σημασίαν, έσπευσε 
νά την μετάφραση. Μεθοδολογικούς τό στοιχείου καί μόνον αυτό είναι 
αρκετόν διά νά απόδειξη την σχέσιν τών δυο αυτών εγκωμίων. 'Υ
πάρχουν πάντως καί άλλα στοιχεία : ο! δέκα μάρτυρες συνελήφθησαν 
κατά μέν την Άφήγησιν επειδή άντέδρασαν εις τό διάταγμα τοϋ αν
θυπάτου περί συμμετοχής εις τόν εορτασμόν τών εγκαινίων τοϋ ναοϋ 
τής Τύχης * * * * * 19, κατά τόν 'Ησύχιον απλώς συνεπεία τών διωγμών τοϋ 
Δεκίου20, κατά τόν Συμεώνα άναζητηθέντες μέ δσους άλλους δεν 
ήσαν Χριστιανοί21, κατά δέ τόν Θεόδωρον ΙΙαλλαδάν, από κρινοΰ μετά 
τοϋ Άνδρέου Κρήτης22, άφ’ οΰ άντέδρασαν αίιτοβούλως καί οίκειο- 
θελώς εις τό διάταγμα περί διοογμών ύπερασπίσαντες δημοσία την 
πίστιν των καί προκαλέσαντες οΰτω αυτοί οί ίδιοι τό μαρτυρίαν των.

Μεταξύ τών δυο εγκωμίων υπάρχει επίσης αντιστοιχία καί εις τό 
θέμα τής προσπάθειας τοϋ ανθυπάτου, νά επιτυχή τήν άποκήρυξιν 
τοϋ Χριστιανισμοϋ υπό τών Δέκα Μαρτύρων διά τής ύπ.τσχίσεως με
γάλων ανταμοιβών23. Τό θέμα αυτό δεν αναπτύσσεται ούτε εις τήν 
Άφήγησιν, ούτε εις τόν Ησύχιον, ούτε εις τόν Συμεώνα. Αποδει
κτικήν επίσης δύναμιν, μικροτέραν πάντως άλλ’ ενδεχομένως ενισχύ-

1 ή Σημειωτέον δμως δτι ό Θεόδωρο; Παλλαδάς έχει καί άλλαχοΰ αρχαίας
φράσεις, τάς οποίας καί μεταφράζει αμέσως. Π χ. «Παϋοε λοιπόν απειλών μα;
και ά ν ταπειλη συ μεθά σον μη μα.; φοβερίζμς η σε ίλέλομεν φοβερίζομεν».

1S) 5, 2. Εις τό έγκώμιον δμως τοϋ Άνδρέοο πρό τής καταδίκης των ύπύ
τοϋ άρχοντος.

19) 1, 3. «προοεκαλεΐιο εγγράφως πάπα; τους οίκοΰντα; την χώραν».
20) στ. 49 κ έξ.
21) Μ i g n e, ένί)1’ άν. : «άνεζητοϋντο τοίννν και άνευρίσκονιο πάντες . . ,

με#’ ων και ό ιερό; ο υιός χορός».
22) 5, 1 κ.έξ. ® Θεόδωρος Παλλαδάς 4, 539.
!!) 7, Β. ® Θεόδωρος Παλλαδάς G, 512 ; «να προσκύνησειε 

τους μεγάλους {λεονς νά σας δώσω τιμές και δόξες»,

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 7
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98 Β. Λαούρδα

ουσαν τά ώς άνω στοιχεία, έχουν τρεις εκφράσεις κοιναι και εις τά 
δυο εγκώμια, εκ τών οποίων μάλιστα αι δυο πρώται χρησιμοποιούν
ται εις την αυτήν ενότητα ιδεών επί τοΰ ιδίου θέματος : «πυράς δν- 
τες νπέκκανμα» ^ «κάι όντας κάρβουνα»™ «ψευδώνυμοι ϋεοι»^« την 
ψευδή ονομασίαν όπου τον εδώκατε» !5, «κυκλοφορικήν» «κνκλο-
φορι κώς» * 25 26.

’Από τάς πηγσς τός οποίας έχρησιμοποίησεν δ Θεόδωρος Παλλα- 
δάς διά τό έγκώμιόν του έλοβε πληροφοριακά κυρίως στοιχεία, δευτε- 
ρευόντως δε ερμηνευτικά ή φραστικά. Τό υπόλοιπον περιεχόμενον, 
αποτελούν άλλωστε τό ουσιαστικόν και μεγαλυτερον τμήμα τοΰ εγκω
μίου, είναι προσωπική σύνθεσις τοΰ συγγραφέως αξιόλογος καί κατά 
τήν μορφήν καί κατά τήν ουσίαν, μορφικώς μέν μέ άφθονα λαϊ
κά γλωσσικά στοιχεία, αλλά καί μέ εκφράσεις καθιερωθείσας από 
τήν Εκκλησίαν ή τήν παιδείαν, ούσιαστικώς δέ μίγμα συνήθους 
θεολογικής επιχειρηματολογίας καί προσωπικής θρησκευτικής εμ
πειρίας : τυπικόν θρησκευτικόν κείμενον τής Κρητικής Άναγεννή- 
σεαις27 Μέσα από τάς γραμμάς του πνέει, αληθινά, ένας καινού
ριος αγέρας ; 'Ο πολαιός βυζαντινός βιογράφος αγίων δύσκολα θά 
κατενόει εκφράσεις δ'πως ή ακόλουθος τών αγίων προς τον ανθύπατον: 
«μή μας φοβερίζεις ή οέ ϋέλομεν φοβερίζομεν βάΐε εις τον νουν οον 
πώς εχεις νά κάμτ]ς με Δέκα Μάρτυρας, μέ δέκα ανδρες Κρητικούς»™. 
καί δυσκολώτερον ακόμη επεισόδια, όπως τό τελευταϊον τοΰ εγκωμίου, 
όπου οι Δέκα Μάρτυρες μεταβαίνοντες εις τον τόπον τοΰ μαρτυρίου 
στήνουν τον χορόν καί αρχίζουν τό τραγούδι23. Είναι τό ίδιον πνεύ
μα εδώ τό όποιον (οδήγησε τούς Κρήτας ζωγράφους τής Άναγεννή-

”)Ά ν δ ο ί α ί 8, 15 * Θεόδωρος Π α λ λ α δ α ς 6, 544.
25) Άνδρε ας, ένδ·’ άν. an Θεόδωρος Παλλαδάς§6, 544.
") Ά ν δ ρ 6 α ς 2, 4 an Θεόδωρος Π α λ λ α δ α ς § 8.
27) Ό τομεΰς αυτός δέν έχει μελετηΟή ούτε από τούς Νεοελληνιστής ούτε 

από τούς θεολόγου; όσον θά έπρεπε. ΙΙρωταρχικόν καθήκον είναι νά έκδο- 
θοϋν τά ανέκδοτα κείμενα, Ιδίως δέ αΐ όμιλίαι Μελετίου τοϋ Πήγα, Κυρίλλου 
του Λουκάρεως, ή αλληλογραφία τού Σκούφου καί αΐ μεταφράσεις, ύ.τό Κρη- 
τών, εκκλησιαστικών κειμένων εις τήν δημοτικήν, όπως π.χ. ή μεταφρασις τοΰ 
«Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ» ύπό τοΰ Βενετσά (πρβλ. Dawkins R. Μ., Α 
Cretan translation of Barlaam and Joasaph, «Medium Aevum» I, 2, 122- 
133) καί ή μεταφρασις τών Ψαλμών τοΰ Δαβίδ ύπό τοΰ Δημητρίου (κώδιξ 47 
τής λαύρα; τοΰ Αγίου Σάβσ εις τό Πατριαρχεϊον 'Ιερουσαλήμ' πρβλ.: Π α- 
παδοπούλου Κεραμέως Α·> Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, II, Πε- 
τρουπολις 1894, 92),

2θ § 6, 545.
2e) § 7,
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σεως εις την εικονογραφίαν περί των 'Αγίων Δέκα νά ανατρέψουν 
την παράδοσιν περί τοϋ κυριωτέρου ήρωος τοΰ μαρτυρίου, τοϋ Θεο- 
δοΰλου : Κατά μέν την Άφήγησιν ό Θεόδουλος «ήν αυτών πρεσβυ
τέρας», κατά δέ τον Διονύσιον τον εκ Φουρνά «νέος άγένειος» 30 — 6 
συνετός Θεόδουλος τής παραδόσεως έγινε εδώ «παλληκάρι».

Καί τό δεύτερον έκδιδόμενον ενταύθα έγκώμιον, τοΰ Γερασίμου 
Παλλαδά, υιού τοϋ Θεοδώρου Παλλαδά, παρουσιάζει καί αυτό ιδιαί
τερον ενδιαφέρον' ό συγγραφεύς έρριψε τό βάρος τής ομιλίας του εις 
τό ηθικόν νόημα τοΰ μαρτυρίου, παρέλειψε δέ τά πληροφοριακά στοι
χεία, άρκεσθεΐς μόνον εις την μνείαν τοΰ ονόματος τοΰ αΰτοκράτορος 
Δεκίου καί τοΰ εκ των Δέκα Θεοδούλου. Τά αφηγηματικά όμως θέμα
τα τοϋ εγκωμίου του είναι αξιοσημείωτα : 'Ο Θεόδουλος ήτο ό «χε- 
ροντότερος»!η, κατά την διάρκειαν τής παραμονής τών 'Αγίων Δέκα 
εις την φυλακήν «έφάνη δ Κύριος ημών και τους έδειξε τά στέφανα 
νά τους στεφάνωση»32, κατά την ώραν τοΰ μαρτυρίου των ευρίσκοντο 
πλησίον των άγγελοι ψαλλοντες, τό δέ μαρτΰριόν των ήτο μεταξύ άλ
λων δοκιμασιών ότι «τους έσερναν άγρια άλο/α»33 καί τούς έκτυποΰσαν 
«δήμιοι με νεύρα βοών»34. "Από τά θέματα αυτά τό περί τής ηλικίας 
τοΰ Θεοδουλου άναφέρεται ήδη εις την Άφήγησιν- εις την Άφήγη- 
σιν επίσης υπάρχει ένα όραμα τών μαρτύρων κατά την διάρκειαν τής 
παραμονής των εις την φυλακήν παρεμφερές προς τό μνημονευόμενον 
εδώ ύπό τοΰ Γερασίμου Παλλαδά: «πληρωιάντων γάρ αυτών εν τώ 
δεσμωτηρίφ τάς συνήθεις εύχάς και μικρόν τους οφθαλμούς επικαμ- 
μυσάντων εις ύπνον, παραατάς αύτοϊς νεανίας λευχειμονών έβόηαεν. 
’Εγγύς τό στάδιον, δ στέφανος τής αφθαρσίας έτοιμος»35. Τά στοιχεία 
αυτά είναι βεβαίως ανεπαρκή διά νά αποδείξουν σχεσιν μεταξύ τοΰ 
κειμένου τής Άφηγήσεως καί τοΰ εγκωμίου τοΰ Γερασίμου Παλλαδά, 
δεδομένων μάλιστα τών διαφορών μεταξύ των' νομίζω πάντοος ότι 
δεν είναι λάθος άν ύποστηριχθή ότι ή παράδοσις τήν οποίαν είχε

δ0) Διονυσίου τοϋ έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής ζωγραφικής 
τέχνης. “Έκδοσις Παπαδοπούλου" Κεραμέως, έν Πετρουπόλει 1909, 159 : «Οί 
δέκα μάρτυρες : Ό θεόδουλος νέο; αγένειος. Ό Σατορνϊνο; νέος άρχιγένης. Ό 
Εύπορος νέος οιρογγνλογένης. 'Ο Γελάαιος νέος άρχιγένης. Ό Εννικιανός γέρο)ν 
δξυγένης. Ό Ζωτικός νέος όςνγένης. Ό Άγαϋό.τονς νέος αγένειος. Ό Βαοιλεΐ- 
δης νέο; οτρογγυλογένης. 'Ο Ενίρεατος νέο; ογονροκέγαλο; μουοιακίζων. Ό 
ΤΙόμπιος γέρων δξνγένης»,

31) § 2.
33) § 2.

33) § 5.
3J) § 3.
S5) § 4, 4.
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ύπ’ δψιν του ό Γεράσιμος Παλλαδας περιείχε στοιχεία προβλητθέντα 
ήδη τ'πό τής Άφηγήσεως" τοΰτο είναι νομίζω περισσότερον εμφανές 
από την περίπτωσιν τοΰ Θεοδούλου, τοΰ «γεροντότερον» μεταξύ τών 
μαρτύρων. Μόνον ή Άφήγησις αναφέρει δ'τι ό Θεόδουλος ήτο πρε- 
σβύτερος. Ό Γεράσιμος Παλλαδας προσέθεσε βεβαίως στοιχεία ίδικά 
του·—δπως τό δ,τι «τούς εοερναν άγριη αλόγα·»·—ή λεπτομέρεια δμως 
τής ηλικίας τοΰ Θεοδούλου είναι προφανώς δάνειον, δάνειον μάλιστα 
το όποιον ό συγγραφενς δεν έχρησιμοποίησε μέ κατανόησιν, διότι ενώ 
λέγει ρητώς δτι ό Θεόδουλος ήτο «γεροντότερος», περαιτέρω διηγείται 
δτι δλοι οί μάρτυρες διεξεδίκουν καθείς πρώτος τον θάνατον «δτι 
ει,ιιαι γεροντότερος από τον άλλον»86. Ή προ τοΰ θανάτου αντιδικία 
άναφέρεται και υπό Συμεώνος τοΰ Μεταφράστου, τοΰ οποίου τό κεί
μενον θά εγνώριζε βεβαίοτς ό Γεράσιμος Παλλαδάς37, λόγιρ τής εις 
αναρίθμητα χειρόγραφα κυκλοφορίας του καί τής μεγάλης δημοτικό- 
τητός του.

Καθ’ δσον γνωρίζω, τά υπάρχοντα καί έκδεδομένα κείμενα περί 
τών Αγίων Δέκα είναι τά ακόλουθα: Ή ανώνυμος Άφήγησις, τά 
εγκα'ιμια Άνδρέου Κρήτης, Ησυχίου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπό
λεως, Συμεώνος τοΰ Μεταφράστου, Θεοδώρου Παλλαδά καί Γερασί
μου Παλλαδα, τά Μηνολόγια Κωνσταντινουπόλεως καί Βασιλείου, ό 
Συναξαριστής, αί όδηγίαι περί τοΰ είκονογραφικοΰ θέματος εις Διονύ
σιον εκ Φουρνά καί δύο μικρογραφίαι, εις κώδικα τής μονής 'Αγίας 
Λαύρας (εις [ύ ό'ρος ’Άθως)38 καί εις τό Μηνολόγιον τοΰ αύτοκράτο- 
ρος Βασιλείου τοΰ II ιοΰ Βουλγαροκτόνου 39. Πλήν τούτων, δέον νά 
αναφερθώσιν ε’ισέτι ή άπολεσθεΐσα αρχική άφήγησις40 καί ή μνεία 
τών Αγίων Δέκα εις την προς Λέοντα τον Α' επιστολήν τών επισκό
πων Κρήτης41 ως καί τό ενταΰθα έν παραρτήματι έκδιδόμενον επί
γραμμα τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη (1469-1472). Ή προς άλληλα σχέσις 
δλων αυτών τών κειμένων είναι ή ακόλουθος :

SG) § 6.
”7) Μ i g n e, ένΟ·’ άν. 972: «κατά τοϋτο μόνον εφάονείκονν, τις αν αυτών 

π>ώτο; νπέλ&η τό ξίφος».
8S) Κώδιξ μονής Λαύρας 427, φ. 127α Λαυριώιου Σ π. καί Ε ΰ- 

σχραχιάδου Σ ω φ , Καχάλογος τών κωδίκων χής Μεγίοχης Λαύρας, 
Cambridge, Mass, 1925> 61 ·

3n) ’Αναδημοσιεύεται εδώ (Πίν. Λ') από τό εις σημ. 16 άναφερόμενον φω
τοτυπικόν άνχίγραφον τοΰ κωδικός τοΰ Βατικανού.

40) «Κρητικά Χρονικά» Γ, 1949, 89.
■“) «Κρητικά Χρονικά» Γ, 1949, 98. Δέν ήδυνήΟην δυστυχώς νά ευρώ εις 

τήν βιβλιοθήκην τού Πανεπιστημίου τοΰ Harvard, οπού έγράφη ή παρούσα
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Έκ τής αρχικής άπολεσθείσης αφηγήσεως (3. ή 4. αιών) προήλ- 
θεν ή σωζομένη Άφήγησις (5. αιών), έξ άμφοτέρων τούτων τό εγ
κόσμιόν τοΰ Άνδρέου (717-724), εκ τής σωζομένη; Αφηγήσεως τό έγ- 
κώμιον τοΰ Ησυχίου (6.-9. αιών) και τό Συμεώνος τοΰ Μεταφράστου 
(10. αιών)' έκ τής άπολεσθείσης αφηγήσεως και έκ τής σωζομένης τά 
Μηνολόγια Κωνσταντινουπόλεως καί Βασιλείου (10. αιών) και 6 «Συ
ναξαριστής» (μεταβυζυντινόν), δπως έπίσης καί αΐ κατά τάς οδηγίας 
τοΰ Διονυσίου είκονογραφίαι (μεταβυζαντινόν)' έκ τοΰ Συμεώνος, τοΰ 
Άνδρέου Κρήτης καί τοΰ Συναξαρισιοΰ τό έγκώμιον Θεοδώρου 
ΓΙαλλαδά (τοΰ 1633) καί έκ τής σωζομένης ’Αφηγήσεως μετά τοΰ Συ
μεώνος τό έγκώμιον Γερασίμου Παλλαδά (περί τά μέσα ιοΰ 17. αίώ- 
νος). "Οπως προκύπτει έκ τών ανωτέρω ή σωζομένη Άφήγησις ΰπήρ- 
ξεν αμέσως είτε εμμέσως ή πηγή έκ τών όποίιον προήλίΐον δλα τά άλ
λα κείμενα. Μεταγενεστέρους ποιαν τινα έπίδρασιν έξήσκησεν καί Συ
μεών δ Μεταφραστής. Τό μόνον κείμενον, διασωθέν άλλωστε εις εν 
καί μόνον χειρόγραφον, τό όποιον έμεινεν άνευ συνεχείας είναι τό 
έγκώμιον τοΰ Ησυχίου.

Καί ταΰτα μεν περί τής σχέσεως τών διαφόρων κειμένων μεταξύ 
των. ’Από ουσιαστικής άπόψεως ή διά τών κειμένων αυτών διήκουσα 
ιστορία τής λατρείας τών ‘Αγίων Δέκα Μαρτύρων έν Κρήτη είναι, 
νομίζω, ιδιαιτέρως διδακτική. Τό παλαιότερον κείμενον, εξαιρούμε
νης τής πρώτης αφηγήσεως, ή οποία δεν διεσώθη, είναι ή έπιστολή 
τών επισκόπων Κρήτης προς Λέοντα τον Α', περιέχουσα την διαβε- 
βαίωσιν .ότι ή παρουσία τής όμάδος αυτής τών αγίων προστατειίει την 
νήσον από τάς αίρετικάς διδασκαλίας. Τό δεύτερον κείμενον, ή σωζομέ
νη Άφήγησις, είναι ή ιστορία τής διαπάλης αρχαίας ελληνικής θρη
σκείας— αυτοΰ δηλαδή τό όποιον κατά τον 5. μ.Χ. αιώνα ήτο ή έθεω- 
ρεΐτο αρχαία ελληνική θρησκεία—προς τον Χριστιανισμόν. ‘Ο συγγρα- * 61

μελέτη, τήν «Άκολουδίαν τών 'Αγίων Δέκα» καί συνεπώς δέν είμαι εις θέοιν 
νά καθορίσω τήν σχέσιν της προς τά ώς άνω κείμενα. Καθ’ δσον γνωρίζω, 
αδτη έτυπώθη εις Ί λ α ρ ί ω ν ο ς, Άκολουθίαι . . . Άθήναι 1877, σελ. 139- 
152 (Petit Ε·, Bibliographic des acolouthies grecques, Brussels 1926, 
XXV καί 181) καί Ξηρουδάκη Ευ., Άκολουθίαι.

Τό κείμενον εις «Μηναία δλου ενιαυτοί» II, Ρώμη, 181)2, 594-611 ΰπε\- 
ίΐυμίζον άορίστως Άνδρέαν Κρήτης (πρβλ. π. χ. χορό; άγιό/,εκιος Μηναία 
596 καί Άνδρέας στ. 94. χρυσό;, σμύρνα καί λίβανος Μηναία 599, Άνδρέας
61) φαίνεται δτι έχει γραφή επί τή βάσει τυπικών εκφράσεων καί τών εγκω
μίων Άνδρέου Κρήτης καί Συμεώνος. Τό πρόβλημα πάντως τών Ακολουθιών 
είναι τόσον περίπλοκον, ώστε νά μή είναι δυνατόν νά γίνη ειδικότερα μελέτη 
του εις τήν περίπτωσιν τών 'Αγίων Δέκα.
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φεύς άφηγεΐται τό μαρη'ριον των Άγ. Δέκα ως μαρτΰριον των πρώτων 
Χριστιανών και ώς θεμέλιον λίθον διά το μέλλον. Και αν ακόμη τό 
κείμενον αυτό δεν έχει γραφή εις την Κρήτην, προέρχεται από άν
θρωπον γνωρίζοντα καλώς την θρησκευτικήν παράδοσιν τής νήσου : 
«'Ο ανθύπατος έφη : ουκ έοτιν νλη νεκρά’ ή ονχ όράτε τους παρε- 
στώιας αοφονς, οιτινες πεπεισμένοι εϊσιν την τον μεγάλου Διός δννα- 
μιν και τής μητρός τών ίλεών κατά τε την πάλιν ταύτην και πάντα τά 
εν αυτή ιερά. . . .»· εξ ου και ή έπίθεσις εναντίον τών Κρητών λογίων 
τών ύπερασπιζομένων την θρησκείαν τών Ελλήνων : «ουτοι οι παρέ
α ιώτες οοι λογάδες τών 'Ελλήνων, οις ου μαρτυρείς ώς σοφοϊς, από
γονοι του Διός τνγχάνουοιν, ανθρώπου γενομένου θνητού και άοελγε- 
στάτον, κατά Μίνωα και Ραδάμανθυν, και αυτοί δε του Κρητών έ
θνους τυγχάνοντες, ών έδόκει ό Ζευς βασιλεύειν» Ja. Εις τό επίπεδον 
τής διαπάλης «Ελληνισμού» καί Χριστιανισμού κινείται καί τό τρί
τον κείμενον, τό έγκώμιον τοϋ εξ 'Ιεροσολύμων αρχιεπισκόπου Κρή
της Άνδρέου. Ή σκοπιά δμως αυτήν τήν φοράν είναι ύψηλοτέρα" ό 
Άνδρέας Κρήτης όμιλεΐ ώς φιλόσοφος μέ τήν πείραν καί τήν παι
δείαν τήν οποίαν τοΰ προσέφερεν ή εργασία τών ’Απολογητών καί τών 
Πατέρων τής Εκκλησίας' ή απολογητική τοϋ Χριστιανισμού τήν 
οποίαν αναπτύσσουν οί "Αγιοι Δέκα εις τον ανθύπατον δέν έχει τίπο
τε από τήν οξύτητα καί βιαιότητα τών προς τον ανθύπατον τής Άφη- 
γήσεως λόγων τών 'Αγίων Δέκα' είναι νηφαλία, φιλοσοφική έπίκρισις 
τών — ανυπάρκτων άλλωστε εις τήν πραγματικότητα κατά τήν εποχήν 
τοΰ Άνδρέου — ύπερμάχων τής ’Αρχαίας Ελληνικής θρησκείας. Δι’ 
αυτό άλλωστε καί ή διεξοδική θεολογική επιχειρηματολογία του εις τό 
έγκώμιον τών 'Αγίων Δέκα είναι όλιγώτερον ενδιαφέρουσα από τό 
τμήμα τό άναφερόμενον εις τύν κίνδυνον επιδρομής τών ’Αράβων. 
Εις τό σημεϊον αυτό ό Άνδρέας συνεχίζει τήν παράδοσιν τών άλλων 
κειμένων" Ικεΐ όμως δπου οί Άγιοι Δέκα έπροστάτευον τήν νήσον 
από τάς αιρέσεις—κατά τήν επιστολήν τών επισκόπων— ή συνετέλεσαν 
διά τής θυσίας των εις τήν οριστικήν συντριβήν τής αρχαίας θρη
σκείας — κατά τήν Άφήγησιν — τώρα προστατεύουν τήν νήσον από 
τούς Άραβας. Άλλοι καιροί, άλλα αιτήματα.

Τά εγκώμια τοϋ Ησυχίου καί Συμεώνος τοΰ Μεταφράστου δέν 42

42) 'Υπάρχουν πολλά τεκμήρια υπέρ τής άπόψεως δτι ή 'Αφήγησις έγράφη 
είς Κρήτην. Ό συγγραφεύς γνωρίζει τάς έδρας επισκοπών, τήν ακριβή τοπο
θεσίαν τοϋ «'Αλωνιού» («έξωθεν δε της πόλεως άπαγχθέντες είς τδ καλούμενον 
μέχρι τον νυν Άλώνιον — ανωτέρω δε τοΰτο μικρόν τυγχάνει τής πόλεως»), τάς 
ιδιαιτέρας πατρίδας καί τών Δέκα μαρτύρων. Τήν είς Κρήτην συγγραφήν τής 
Άφηγήσεως δέχεται καί ό Fratichi Pio de’ Cavalieri.
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έχουν να μάς απασχολήσουν πολύ. Τό πρώτον είναι περίληψις τής 
σωζομένης Άφηγήσεως, τό δέ δεύτερον στομφώδες καί πομφολυγώ- 
δες κατασκεύασμα, δπως άλλωστε αί περισσότεραι άλλαι βιογραφίαι 
αγίων υπό τοΰ Συμεώνος. ’Ελλείπει καί ό πλούτος πληροφοριών τής 
Άφηγήσεως καί ή πνευματικότης τού Άνδρεου καί ή άπλότης τών 
εγκωμίων Θεοδώρου καί Γερασίμου Παλλαδά. Τό μόνον τό όποιον 
δύναται νά διίδη κανείς πέραν από τάς ρητορικός άποστροφάς καί την 
αοριστολογίαν είναι ποια τις ανησυχία τών έν Κωνσταντινουπόλει διά 
την τύχην τής ’Εκκλησίας τών Κρητών—τό έγκώμιον έχει γραφή με- 
σοΰντος τοΰ δέκατου αίώνος, εις εποχήν διαλύσεως τής ’Εκκλησίας τής 
Κρήτης λόγφ τής Αραβικής κατοχής. ’Εάν ή ανησυχία αυτή υπάρχει 
πράγματι εις τό κείμενον, τότε δεν στερείται τούτο ενδιαφέροντος43.

’Από τά υπόλοιπα κείμενα, ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα είναι ή περι
γραφή τοΰ είκονογραφικοΰ τύπου τών Αγίων Δέκα καί τά δύο έκδι- 
δόμενα εδώ εγκώμια: Καί εις τά τρία αυτά μνημεία υπάρχει, ως διέ- 
πουσα κεντρική έννοια, μία νέα άντίληψις περί τοΰ θέματος : τήν άν- 
τίληψιν αυτήν θά τήν ώνόμαζα «νεοελληνικήν» : 'Ο αρχηγός τών 
Αγίων Δέκα από «γεροντότερος», κατά τήν παράδοσιν, γίνεται τώρα 
«νέος αγένειος»' τό μαρτύριαν προσλαμβάνει τώρα στοιχεία από λαϊ- 
κάς παραδόσεις, παραμύάια κλπ., αγγέλους, άγρια άλογα, πετροβολι- 
σμοί'ς από παιδιά, άνάκρισιν τών Αγίων Δέκα από τον άρχοντα «/ιέ 
αννά&ροισμα μεγιστάνων καί πολλών αρχόντων», χορόν τών μαρτύ
ρων — προφανώς πεντοζάλη- άλλάσσει καί ή γλώσσα : ό «άν&ύ- 
πατος» γίνεται τώρα «γενεράλης» καί τό γραπτόν αύτοκρατορικόν διά
ταγμα «διαλαλημός». 'Η παλαιά πίστις καί ή παλαιά ικεσία υπάρχουν 
καί εδώ: «Και ή Κρήτη άν ΐδη οργητα και μάνιτα Θεοϋ παρευ&ύς νά 
φέρη τά αίματα τών Δέκα παίδων, νά κράξη τους Άγιους Δέκα, ευ
θύς καλοσυνεύει τον θεόν, και τό αίμα τούτο δπου ϋέλει χυόή έδώ είς
τό έδαφος τής Κρήτης, ας κα&αρίση κάδε πλάνη διαβολική...... καί ο'ι
κεφαλές τούτες αι δέκα νά στέκουαι έμπροστά εις τό Βήμα σου, νά 
έχουσι δύναμιν τόσην και Ίλάρρος, ώστε όποια ώρα ύλέλουοι σέ παρα- 
καλέοει οί Κρητικοί, δι' αγάπην ϊδικήν μας, ή απευχόμενοι, άς έχου
σι τό ζητούμενον»4'. Προκειμένου περί όρ&οδόξου Κρητός ίερέως, γρά- * **)

43) Πρβλ. «Κρητικά Χρονικά» Γ, 1949, 91-92 (περί τής ταφής τών λειψά
νων τών 'Αγίων Δέκα είς Κωνσταντινουπολιν). Περί τής εποχής τοΰ Συμεώνος 
ακολουθώ τόν J u g i e M., Eichos d’Orient 26, 1923, 5 κ.έξ.

**) ’Αξιοσημείωτος είναι είς τό ως άνω χωρών ή έννοια «πλάνη διαβολι
κήν, υπό τήν όποιαν εννοείται βεβαίως ή αιρετική διδασκαλία. Ήδη είς τήν 
επιστολήν τών οκτώ επισκόπων πρός τόν Λέοντα τόν Α' είχε διατυπωθή ή 
ιδία έννοια: «temptationibus haereticis*, όπως . αί είς τήν ’Αφήγησιν 12, 3: «5λη
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φοντος κατά τό πρώτον ημισυ τοΰ 17. αΐώνος, Βενετοκρατουμένης 
είσέτι τής Κρήτης καί έν δψει τής έπιθέσεως των ’Οθωμανών, είναι 
προφανές δτι οί "Αγιοι Δέκα καλούνται αυτήν την φοράν νά προστα
τεύσουν την νήσον των από άλλους τώρα κινδύνους.

Διά τών γενομένων ερευνών και δημοσιεύσεων έγένετο σαφές δτι 
οι "Αγιοι Δέκα έχουν πολύ μεγαίπιτέραν θέσιν εις την παράδοσιν από 
δ,τι ενομίζαμεν έως τώρα. Κατά την μαρτυρίαν τής Άφηγήσεως και 
τοΰ Άνδρέου Κρήτης ή εορτή των ετιμάτο εις ολόκληρον την νήσον, 
εις τάς κρίσιμους δέ ώρας τής Κρήτης, από τής αρχής τοΰ Χριστια
νισμού) μέχρι τοΰ τέλους τής Βενετοκρατίας, ήτο πάντοτε σταθερόν 
σημεΐον αναφοράς και ή πηγή από δπου άνεμένετο βοήθεια καί 
προστασία 4δ.

δυνάμει τούς απατεώνας αιρετικούς, δποι δ’ αν μά&ωοι προοπελάοαντας τή νήσφ, ώς 
λύκους από ποίμνης διώκοντες» καί εις Ησύχιον 134, κ.έξ.: «ίίκιοτε γοΰν οί 
Κρήτες ακέραιον απεύδειν έχειν την δρ&όδοξον πίστιν». Οι «απατεώνες αιρετικοί» 
τής Άφηγήσεως είναι βεβαίως δσοι κατά τόν 5. αιώνα διεφιλονείκουν πρός 
τήν έπίσημον ερμηνείαν τοΰ Ευαγγελίου. Χαρακτηριστικόν δμως είναι δτι τήν 
ίδιαν εποχήν εις τήν Κρήτην, μεταξύ τοΰ Ιουδαϊκού πληθυσμού τής νήσου, 
είχεν έμφανισδή *άπατεών τις ’Ιουδαίος» παριστάνων τόν Μωϋσήν, ό όποιος 
<έφ’ δλον ονν ενιαυτόν περιήει καθ’ εκάστην τής νήσον πάλιν» καί έπειθε τούς 
όμοδόξους του δτι θά τούς ώδήγει «διά ξηρά; τής ϋαλάοσης» είς τήν Παλαι
στίνην. Ή υπόθεσις αυτή είχε κάμει, φαίνεται, μεγάλην έντύπωσιν διότι τήν 
αναφέρουν διά μακρών διάφοροι. ΙΤρβλ. πχ. Σωκράτης VII, 38, (Μ ΐ- 
g ιι e 67, 825) καί A g a p i u s, Kitab al-Unwan, Patrologia Orientalis,
van, 414·

45) Κλείων διά τής παρούσης εισαγωγής είς τά δημοσιευόμενα δυο εγκώμια 
τήν ίδικήν μου συμβολήν είς τό θέμα περί τών Αγίων Δέκα Κρήτης, έπιθυ- 
μώ νά έκφράσω καί δημοσίφ τάς θερμός ευχαριστίας μου. πρός τόν θεοφιλέ- 
στατον έπίσκοπον ’Αρκαδίας κ. Ευγένιον Ψαλιδάκην. Αί τυχόν άτέλειαι τών 
δυο αυτών συμβολών είς τήν μελέτην τού θέματος άνήκουν βεβαίως είς έμέ. "Ο, 
τι άλλο υπάρχει καλόν, δίκαιον είναι νά άποδοθή είς τάς συζητήσεις τάς οποίας 
ε’ίχομεν άπό κοινού μετά τού εκλεκτού φίλου είς τήν φιλόξενον επισκοπήν του, 
είς Μοίρες Μεσαράς, τόν Δεκέμβριον τοΰ 1946. Φόρος τιμής επίσης ανήκει καί 
είς τρεις άλλους έρευτητάς οί όποιοι συνέβαλον είς τήν μελέτην τοΰ θέματος: 
Είς τόν άλλοτε Μητροπολίτην Κρήτης Εΰμένιον Ξηρουδάκην, είς τόν θεολό
γον κ. ’Εμμανουήλ Πετράκην καί είς τόν Pio Franchi de’Cavalieri, ό όποιος 
έδημοσίευσε πρό τριών ετών σπουδαίαν συμβολήν επί τοΰ θέματος καί κατό
πιν, μαθών δτι διά τό ίδιον θέμα Ινδιεφέροντο καί τά «Κρητικά Χρονικά» 
παρητήθη εΰγενέστατα πάσης περαιτέρω έρεύνης. Είς τόν Θεολόγον κ. Πανα
γιώτην Χρήστου ό όποιος κατά παράκλησίν μου άνέλαβε τήν έκδοσιν τών κει
μένων Θεοδώρου καί Γερασίμου Παλλαδά εκφράζω καί εδώ τάς θερμός ευ
χαριστίας μου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΔΕΚΑ

Εις τον κώδικα Parisinus Graecus 1744 (de l’ancient fonds 
grec), ff. 37-58, σώζεται αύτόγραφον έργον τοϋ μετά την πτώσιν της 
Κωνσταντινουπόλεως εις Γόρτυναν τής Κρήτης εγκατασταθέντος κλασ
σικού φιλολόγου και θεολόγου Μιχαήλ 'Αποστόλη υπό τον τίτλον : 
«’’Αποστόλη τον Βυζαντίου, στίχοι ιαμβικοί, ήρωικοι και ήρωοελεγειοι 
εις τάς δεσποτικάς έορτάς και εις τους ελλογίμους των άγιων»1. Πρό
κειται περί 133 επιγραμμάτων επί των δεσποτικών εορτών καί των 
γνωστότερων εκ των αγίων, γραφέντων κατά την τάξιν τοΰ εκκλησια
στικού έτους, εις άρχαίαν γλώσσαν καί υπό την σύνθετον μορφήν, 
δυο Ιαμβικών στίχων, ενός ηρωικού καί ενός ήρωελεχείου. Ίο ερ
γον, δπως διηγείται ό Μιχαήλ ’Αποστολής εις τον έκδοθέντα ήδη υπό 
Emile Legrand πρόλογον2, εγράφη κατά προτροπήν τοϋ Εμμανουήλ 
Άτραμμυτινοΰ (εις τον όποιον άλλωστε καί τό άφιεροΐ), ενός εκ τών 
Κρητών μαθητών του, καλοϋ κωδικογράφου3 καί φίλου διαπρεπών 
λογίων τής ’Αναγεννήσεως4.

Εις τήν σελίδα 44ν υπα'ρχει τό ακόλουθον, ανέκδοτον μέχρι τοΰ- 
δε, επίγραμμα :

Μηνι τφ αύτφ κγ' ΕΙς τους άγιους μάρτυρας 
δέκα, τους εκ Κρήτης και εν Κρήτη.
"Οσοι ψιλοϋσι τήν πανέλανμαστόν Κρήτην, 
παϋημάτων λντροϋσϋε μάρτυρες δέκα.
Τιμήεντα δέκ’ άνίλεα Κρήτης πέτρνε σίδηρος.
Κρήτη ένί κραναή δέκα μάρτυρας εϊλεν άτειρής 
χαλκός, δμον πάντας Ισοϋέους άνέρας.

Ό Noiret χρονολογεί τάς προς τον ’Εμμανουήλ Άτραμμυτινόν 
σωζομένας έπιστολάς τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη κατά τήν περίοδον 1469- * *)

‘) Ο m ο n t Η.. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la 
Bibliotheque Nationale II, 1888, 134.

’) I e g r a n d E., Bibliographie Hellenique I, 1885, EXVIII.
’) V o g e 1 M. GardthausenV., Die griechischen Schrei· 

bern des Mittelalters und der Renaissance, 1909, 116.
*) L e g r a n d E., ενθ’ άν. II, 1885, 258, σημ. 3.
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1472 s. Επειδή at σχέσεις των δυο αύιώνάνδρών έτραχυνθησαν άργό- 
τερον, δπως προκύπτει από το βιαιότατου φυλλαδίου τοϋ Μιχαήλ 
’Αποστόλη : «Λόγος κατά Έμμανουηλοϊν μιαρωτάτοιν αυτού ψοιτη- 
rah·, τοϋ μεν Κρητδ; Άτραμμντινοϋ, τον δε Εϊλωτος»*, προφανώς 
κατά τήν Ιδίαν αυτήν εποχήν 1469-1472 δέον νά έχουν γραφή και τα 
έπιγράμματα 7.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

«) Ν ο i r e t Hip., Eettres inedites de Michel Apostolis, 1889, 29.
“) British Museum Sloane 324. Τμήματα τοϋ φυλλαδίου έδημοσιεύΟιι- 

ααν εις. Noiret, ενΟ·’ άν. 151-161. Τό κείμενον τό έμελέτησα καί έγώ εις ιό 
British Museum, νομίζω δέ διι όρθτϋς ό Noiret ύπέφυγε νά τό δημοσιεύσχι 
ολόκληρον. Ή βιαιότης τοϋ Μιχαήλ 'Αποστόλη είναι άχαλίνωτος !

') 'Ενδεχομένως μάλιστα ή είς Noiret 133. CXX επιστολή τοΰ Μιχαήλ 
’Αποστόλη πρός τόν ’Εμμανουήλ νά σχετίζεται μέ τά επιγράμματα.
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Ή παρούσα δημοσίευσις αποτελεί μέρος ένδς γενικωτέρου προ
γράμματος δημοσιεύσεως των κυριωτέρων αντικειμένων τής Άρχαιολ. 
Συλλογής Στυλ. Γιαμαλάκη. ’Ήδη προέβην εις την δημοσίευσιν των 
μινωικών πινακίδων καί ενός μέρους των μινωικών σφραγιδόλιθων, 
των πρισματικών1. Δημοσιεύω ένταΰθα τα δπλα καί τά εργαλεία τής 
Συλλογής, περιλαμβάνουσα τά δύο ταΰτα είδη εις μίαν δημοσίευσιν 
ως συγγενή, λόγφ των κοινών αυτών χαρακτηριστικών ως προς την 
ύλην καί την τεχνικήν τής κατασκευής των, καί λόγφ τής συγγενούς 
αυτών χρήσεως 2.

’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ή όμάς τών οπλών, καίτοι αν
τιπροσωπεύεται δΓ ολίγων μόνον αντικειμένων. Περιλαμβάνει κυρίως 
ξίφη καί εγχειρίδια ποικίλων τύπων, κατά τό μάλλον ή ήττον συνή
θων εις την Κρήτην, αίχμάς δοράτων καί βέλη. Τά δπλα ταΰτα χρο- 
νικώς ανάγονται εις δύο κατηγορίας" τούτων ή πρώτη περιλαμβάνει 
τά μινωικά, ή δέ δευτέρα τά γεωμετρικά. 'Ως προς την ύλην διαστέλ- 
λονται αί ομάδες τών χαλκών καί τών σιδηρών. Δυστυχώς τά τελευ
ταία είναι, λόγφ τής ίσχυράς όξειδώσεώς των, δχι καλώς διατηρημένα 
καί παρουσιάζουν τούς τύπους των ήλλοιωμένους, ώστε ή μελέτη καί 
περιγραφή των νά μή δύνανται νά είναι απολύτως ασφαλείς.

Ή όμάς τών εργαλείων, περιλαμβάνουσα κυρίοος πελέκεις, σμίλας 
καί ενα άξιοσημείωτον διά τό μέγεθος του πρίονα, παρέχει μικρότε
ρου ενδιαφέρον παρά τά δπλα. Πάντα σχεδόν τά είδη τής όμάδος 
ανήκουν εις γνωστούς ήδη τύπους.

Την συστηματικήν δημοσίευσιν τών δπλων καί εργαλείων δυσχε
ραίνει δχι ολίγον τό γεγονός, δτι μέχρι σήμερον δεν ένεφανίσθη συν
θετική μελέτη διά τήν κρητομυκηναϊκήν χαλκουργίαν καί δτι καί τό 
έκ τών άνασκαφών ή εκ τυχαίων ευρημάτων προελθόν υλικόν δεν έχει 
δημοσιευθή ή έχει δημοσιευθή άτελώς. Εις συγγράμματα μέ ευρύτερα 
χρονικά καί τοπικά όρια, άναφερόμενα κυρίως εις τήν ’Ανατολήν,

«Κρητικά Χρονικά» Α" (1947), σσ. 391-392 : Μινωικαί πινακίδες τής 
Συλλογής Γιαμαλάκη, καί Πίν. ΙΓ'-ΙΔ". Αυτόθι Γ' (1949), σσ. 60-84 : Οί μι- 
νωικοί σφραγιδόλιθοι τής Συλλογής Γιαμαλάκη· Α) Πρισματικοί σφραγιδόλι
θοι, καί Πίν. Α'-Γ'.

2) Ό FI. Petrie εις τήν εισαγωγήν τοϋ έργου του Tools and Wea
pons ερμηνεύει πώς κατ’ ι’ρχάς τό αυτό αντικείμενου έξεπλήρωνε ρόλον όπλου 
καί εργαλείου.
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γίνεται βεβαίως λόγος δια την μινωικήν χαλκουργίαν, αλλά τα παρε
χόμενα εκεί στοιχεία είναι λίαν ανεπαρκή διά νά βοηθήσουν μίαν 
συστηματικήν δημοσίευσιν. Εις είδικώτερα έργα κυρίως έμελετήτίησαν 
συστηματικώτερον τά ξίφη καί τά εγχειρίδια. Άλλα καί εις τα κυριώ- 
τερα τούτων, τά έργα τοΰ Naue καί τοϋ R e m ο ιι c h a m p s 1 * * 
το κεφάλαιον των προελληνικών οπλών αποτελεί μάλλον προεισαγω- 
γήν εις τό κύριον θέμα.

Ή προέλευσις καί καταγωγή, ή αναγωγή εις τούς τόπους καί ή 
έξέλιξις των τόπων τούτων, ή χρονολόγησίς των, είναι τά κυρίως απα
σχολούντο θέματα είς μίαν συστηματικωτέραν μελέτην τών οπλών καί 
εργαλείων, τοϋ προελληνικοϋ μάλιστα κόσμου. Άλλ’ ή παρούσα δη- 
μοσίευσις δεν δυναται νά παράσχη ασφαλή στοιχεία διά τινα τών θε
μάτων τούτων. Ή προέλευσις τών αντικειμένων μιας Συλλογής, καί 
αν έχη ακόμη δηλωθή, δεν δόναται νά θεωρηθή ασφαλής. Συχνά συμ
βαίνει νά άποσιωπάται 6 τόπος τής εύρέσεως ή ακόμη νά δηλοΰται 
σκοπίμως άλλος άντ’ άλλου. Ενδιαφέρον δμως εμφανίζει ή άναζήτη- 
σις τής καταγωγής ενός τόπου, δταν ουτος είναι γνωστός έξ αναλογών 
ώρισμένης περιοχής, δπως συμβαίνει μέ ένα τών εγχειριδίων τής Συλ
λογής, τοϋ οποίου ό τόπος είναι γνωστός κυρίως έκ τής ηπειρωτικής · 
Ελλάδος. Ή αναγωγή είς (βρισμένους τόπους, μάλιστα τών ξιφών 
καί εγχειριδίων, θά ήτο δυνατόν νά γίνη βάσει τών κατατάξεων τοΰ 
Naue καί τοΰ Remouchamps, άλλ’ αί κατατάξεις αΰται δεν φαί
νονται ικανοποιητικοί καί δεν δόνανται νά χρησιμεύσουν είς τήν κα- 
τάταξιν όλοον τών οπλών τής Συλλογής. Βάσει δέ τόσον ολιγάριθμων 
αντικειμένων δεν θά ήτο δυνατόν νά έπιχειρήση τις άλλην κατάταξιν. 
Έπροτίμησα δθεν νά άρκεσθώ είς τήν απλήν μελέτην τών καθ’ εκα- 
σια στοιχείων τών δημοσιευομένων, ώς τής μορφής τής λεπίδος, τής 
ράχεατς, τών ώμων, τής λαβής, τοΰ τρόπου προσηλώσεως τής έπενδύ- 
σεως τής λαβής τών οπλών κλπ. καί νά έξαγάγω βάσει τούτων περιω- 
ρισμένα συμπεράσματα. Προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων εύρυ- 
τέρας κλίμακος θά ήτο παράτολμος, άφοΰ μάλιστα πολύ άπέχομεν από 
τοΰ νά διαθέτωμεν πλήρεις καί ικανοποιητικός δημοσιεύσεις4. ’Επί 
τού παρόντος δέ, ουσιαστικήν δυσχέρειαν διά τήν μελέτην καί δημο- 
σίευσιν αποτελεί τύ γεγονός, δτι αί αρχαιότητες τοΰ Μουσείου Ήρα-

’) Ν a u e, Die vorromischen Schwerter aus Kupfer, Bronze und Ei-
sen, 1903. Remoach a 111 p s, Griechisclie Dolch — und Schwertfor-
men, Eeiden 1926.

4) Λίαν αισθητή είναι ή μέχρι σήμερον έλλενψις δημοσιεύσεις τοϋ μονα
δικοί είς χαλκά αντικείμενα, ιδίως ξίφη καί πελέκεις, ευρήματος τοϋ σπη
λαίου Άρκαλοχωρίου.
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κλείου παραμένουν είσέτι απρόσιτοι διά τούς επιστήμονας, μή γενο- 
μένης εισέτι τής έπανεκθέσεώς των. Είναι εύνόητον άφ’ ετέρου δτι 
και εις τό ζήτημα τής χρονολογήσεως των διαφόρων τόπων οπλών και 
εργαλείων ή παρούσα δημοσίευσις ελάχιστα δυνατοί να συμβολή, άφοΰ 
σπανίως από τά αντικείμενα μιας Συλλογής προκύπτουν χρονολογικά! 
ενδείξεις. Ή χρονολόγησις επομένως των δημοσιευομένων, μάλιστα 
των οπλών έστηρίχθη εις τον παραλληλισμόν των προς άλλα χρονολο
γημένα, γνωστά κυρίως έξ ανασκαφούν, δμοια.

ΟΠΛΑ
Λ. ΞΙΦΗ ΚΛΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

1. —Άρ. Συλλογής 355 (ΓΤίν. Γ')·
Ξίφος ή εγχειρίδιου χαλκοΰν εις δυο τεμάχια. Διαστάσεις : Μήκος 

0,324, μήκος λαβής 0,082, πλάτος ώμων 0,05, πλάτος λαβής 0,0ΐ7. 
Ή λεπίς, έχουσα σχήμα πλησιάζον προς τό τριγωνικόν, μειοϋται μάλ- 
λον άποτόμως κάτω των ώμων και κατόπιν βαίνει προς την στρογγυλ- 
λουμένην αιχμήν άνεπαισΰήτως μειουμένη. Είναι ελαφρώς άμιρίκυρ- 
τος, άνευ μέσης ράχεως. Ο! ώμοι πίπτοντες σχηματίζουν γωνίαν μι- 
κροτέραν των 90°. Ή λαβή άποτελειται από μακράν γλώσσαν μετά 
μικράς όρθογωνίου άπολήξεως μήκους 0,008 ήτις φέρει μικράν οπήν. 
Ή στερέωσις τοΰ καλύμματος τής λαβής επετυγχάνετο διά τριών ήλων 
κατά μήκος τής γλώσσης και δυο έπ! των ώμων ως και διά τοΰ δρ- 
ΰουμένου πλαισίου τής λαβής καί τών ώμων. Έκ τών ιχνών έπ! τής 
όξειδούσεως φαίνεται δτι ή λαβή κατέληγεν έπ! τής λεπίδος εις ευθείαν 
γραμμήν, ένώνουσαν τά άκρα τοΰ πλαισίου τών ώμων.

2. —Άριθ. Συλλογής 356 (Πίν. Γ').
Ξίφος βραχύ ή εγχειρίδιου χαλκοΰν, εις σχετικώς καλήν κατάστα- 

σιν. Διαστάσεις: Μήκος 0,365, μήκος λαβής 0,08, πλάτος ώμων 0,055, 
πλάτος λεπίδος κάτωθεν τών ώμων 0,035. Πλάτος λαβής 0,02, μειοό- 
μενον προς τήν βάσιν κατά 0,002. Ή λογχοειδής λεπίς εχει ώμους 
διαμορφουμένους κατά τον σταυρόσχημον τόπον, δστις άναδεικνυεται 
διά τών βαθειών καμπύλών, αί όποΐαι αποτελούν τήν μετάβασιν από 
τών ώμων προς τήν λεπίδα. Ή τομή τής λεπίδος ελαφρώς άμφίκυρ- 
τος, άνευ ράχεως. Ή λαβή άποτελειται από μακριχν γλώσσαν μετά μι
κρός ορθογωνίου καταλήξεως. Ή στερέωσις τής έπενδόσεως τής λα
βής θά επετυγχάνετο διά τοΰ όρθουμένου πλαισίου, τό όποιον περι
βάλλει τούς ώμους καί τάς δυο πλευράς τής γλώσσης. Όπαί δι’ ήλους 
ελλείπουν. Έκ τών ιχνών έπ! τής δξειδώσεως φαίνεται δτι ή λαβή 
κατέληγεν εις ευθείαν γραμμήν μεταξύ τών άκρων τοΰ πλαισίου κάτο) 
τών ώμων.
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3. — ’Αριθμός Συλλογής 357 (Πίν. Γ').
Έγχειρίδιον χαλκοΰν έπίμηκες, έφθαρμένον κατά τάς άκμάς. Δια

στάσεις : Μήκος 0,315, μήκος λαβής 0,086, πλάτος άνω τμήματος λε- 
πίδος 0,055, πλάτος λεπίδος πλησίον τής αιχμής 0,035, πλάτος λαβής 
0,02. Ή λεπίς πλατεία, εις σχήμα γλώσση;' κυρτοΰται τόσον ελαφρώς 
εις την μέσην, ώστε παρουσιάζει σχεδόν επίπεδον επιφάνειαν. Οί ευ
θείς ώμοι καμπυλοϋνται κανονικώς προς τά κάτω. 'Η λαβή, άποτε- 
λουμένη εκ τής μακράς γλώσσης και τής μικρός καταλήξεως, ή οποία 
φέρει οπήν, είχε, φαίνεται, έπένδυσιν ή όποια θά έστερεώνετο δι’ ενός 
ήλου εις τό μέσον των ώμων και διά τοΰ δρθουμένου πλαισίου, τοΰ 
περιβάλλοντος την λαβήν και τούς ώμους. Έκ των ιχνών έπί τής όξει- 
δώσεως συμπεραίνεται δτι ή έπένδυσις κατέληγεν εις ευθείαν γραμμήν, 
ήτις ενώνει τα άκρα τοΰ πλαισίου τών ώμων.

4. —Άριθ. Συλλογής 358 (Πίν. Γ').
Έγχειρίδιον χαλκοΰν, εις καλήν καιάστασιν διαιηρούμενον. Δια

στάσεις : Μήκος 0,216, μήκος λαβής 0,022, πλάτος ώμων 0,047, πλά
τος κάτωθεν τών ώμων 0,035.

Ή λεπίς παρουσιάζει ϊδιότυπον σχήμα, έχουσα τάς πλευράς κοί- 
λας κάτωθεν τών ώμων, κυρτός περί τό μέσον και ευθείας καθ’ δσον 
τείνουν πρός την πλατείαν αιχμήν, κατά τό ήμισυ δηλαδή τής λεπίδος. 
Οί ώμοι καμπυλοϋνται κανονικώς, ή δέ ράχις είναι επίπεδος, καταλαμ- 
βάνουσα τό πλεΐστον τής λεπίδος— μέ περιθώριον 0,004-0,005 — καί 
βαθμιαίας εξαφανίζεται καθ’ δσον βαίνει πρός τούς ώμους. 'II γλώσ
σα τής λαβής, μήκους 002, μειοΰται ελαφρώς πρός τά άνω καί δεν 
φέρει οπήν δι’ ήλον. Δύο ιδιόρρυθμοι όπαί έπιμήκεις, άποτελοΰμεναι 
έκάστη έκ τριών συνεχομένων κυκλικών τρημάτων, ανοίγονται έπί τής 
ράχεως εις άπόστασιν 0,06 από τών ώμων. Τά ίχνη τοΰ πέρατος τής 
έπενδύσεως έπί τής λεπίδος, καίτοι αμφίβολα, φαίνεται δτι σχηματί
ζουν εις το κέντρον γωνίαν βαθεΐαν, τής οποίας αί πλευρά! καμπυ- 
λοόμεναι φθάνουν μέχρι τής ακμής εις τό ύψος τών οπών.

5. —Άριθμ. Συλλογής 437 (Πίν. Γ').
Ξίφος χαλκοΰν εις τέσσαρα τεμάχια, τοΰ όποιου άπωλέσθη το εν 

μικρόν τμήμα τής αιχμής. ’Ισχυρά όξείδωσις. Διαστάσεις : Μήκος 
0,415, πλάτος ώμων 0,07. Ή επιμήκης λεπις, μειουμένη βαθμηδόν 
κάτω τών ώμων, φέρει ράχιν διήκοΰσαν μέχρι τής βάσεως τής λαβής, 
ίσοπλατεΐαν, έξέχουσαν καί έπιπεδουμένην, πλάτους 0,11, ήτις διακο
σμείται βιά δύο ραβδώσεων εκατέρωθεν επιπέδου ταινίας. Οί ώμοι 
άκολουθοΰν κατά τήν διαμόρφωσίν ταιν τον σταυρόσχημον τύπον- 
ή μετάβασις από μέν τών πτερυγίων πρός τήν λεπίδα γίνεται διά 
ιτολύ ανοικτών καμπύλών, από δέ τούτων πρός την λαβήν διά καμ-
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πυλών τεινουσών προς διαγωνίαν διαμόρφωσιν. Ή λαβή άποτελεΐ- 
ται εκ γλώσσης ίκανώς επί μήκους, όίνευ ήλων, ή δέ στερέωσις τής 
έπενδύσεως θα έξησφαλίζετο δια των δυο ήλων τών ευρισκομένων 
κάτωθεν τών πτερυγίων και διά τοΰ ελαφρώς όρθουμένου πλαισίου, 
τδ όποιον περιβάλλει τους ώμους και τήν γλώσσαν κατά τάς δυο πλευ
ράς. Εις τήν μίαν ιών οπών διατηρείται ό ήλος, μικρός και κυλινδρι
κός, άνευ κεφαλής.

6. —Άριθ. Συλλογής 500 (Πίν. Γ').
Ξίφος χαλκοΰν, τοΰ οποίου ελλείπει τό κάτω τμήμα τής λεπίδος 

και ή λαβή. Διαστάσεις: Μήκος σωζομένου τμήματος 0,332, πλάτος 
όόμων 0,074. Τόπος ευρέσεως: Χερσόνησος. Ή λεπις μειουμένη βαθ- 
μιαίως, ένισχυεται εις τό μέσον δι5 ίσχυράς ράχεως, ίσοπλατοΰς, έξε- 
χουσης και ήμικυλινδρικής, ήτις φέρει λεπτάς ραβδώσεις, πέντε τον 
αριθμόν. Οί ώμοι ακολουθούν κατά τήν διαμόρφωσιν τον κερατοειδή 
τόπον, διά τής άνορθώσεως τών πτερυγίων και τοΰ σχηματισμοί) βα- 
θέων κόλπων μεταξύ λαβής και ώμων. Πλαίσιον καμπτόμενου περι
βάλλει τούς ώμους. Όπαί ήλων δεν υπάρχουν είς τό σωζόμενον τμή
μα" εάν ύπήρχον εις τήν γλώσσαν δεν δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν. Έκ τών 
ιχνών επί τής όξειδώσεως συμπεραίνεται δτι ή έπένδυσις κατέληγεν 
εις ευθείαν γραμμήν, ή οποία ενώνει τά άκρα τοΰ πλαισίου.

7. —Άριθ. Συλλογής 415 (Πιν. Ε' 1).
Μικρόν τμήμα εκ τής λαβής καί λεπίδος εγχειριδίου σιδηροΰ, λίαν 

όξειδωμένον. Διαστάσεις: Μήκος 0,15. Τό άνω τμήμα τής λεπίδος, 
τό όποιον καί μόνον σώζεται, είναι ελαφρώς κυρτωμένου, ή δέ λαβή 
έχει σχήμα τριγωνικόν, κορυφούμενον είς γλωσσίδα ωοειδή, άποκε- 
κρουσμένην άνω. Έκ τών τριών τριγωνικώς τοποθετημένων ήλων δια
σώζονται μόνον οί δυο, ό τής κορυφής καί ό είς τής βάσεως.

β. Δ ο Ρ Α Τ A

8. —Άριθ. Συλλογής 319 (Πίν. Δ').
Αιχμή δόρατος χαλκή, εις καλήν κατάστασιν, άποκεκρουσμένη κατά 

τό άκρον τοΰ αύλοΰ. Διαστάσεις : Μήκος 0,488, διάμετρος τοΰ σωζο
μένου τμήματος τοΰ αύλοΰ 0,028. Τόπος ευρέσεως : Άξός. Ή αιχμή 
τοΰ δόρατος λίαν επιμήκης εις σχήμα λογχοειδές, άπολήγον είς αιχμήν 
τριγωνικήν αρκούντως όξεΐαν, φέρει ράχιν ϊσχυράν, σχήματος ήμικυ- 
λινδρικοΰ, μετά λεπτών ραβδώσεων, πέντε τον αριθμόν, αί όποΐαι 
συνεχίζονται καί επί τοΰ αύλοΰ. Ή ράχις αποτελεί συνέχειαν τοΰ αύ
λοΰ όστις μειοΰται βαθμιαίως έφ5 δσον τείνει προς τήν αιχμήν, ού
τως ώστε ή λεπίς άποτελεΐται έκ τοΰ κωνικοΰ στελέχους, έν εΐδει σπον
δυλικής στήλης, καί τών εκατέρωθεν τούτου πτερυγίων,
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9. —-Άριθ. Συλλογής 435 (Πίν. Δ').
Αιχμή δόρατος χαλκή, εις άρίσιην κατα'στασιν. Διαστάσεις: Μή

κος 0,315, μήκος αυλοί 0,11, διάμετρος αυλού 0,025. Ό αυλός, σχε
δόν κυλινδρικός, μειοΰται άνω καί συμπιέζεται καθ’ δ'σον προχω
ρεί προς την λεπίδα, ήτις έχει σχήμα έπιμήκους λογχοειδούς φύλ
λου καί φέρει πλατείαν έπιπεδουμένην ράχιν, ήπίως προς τα άκρα 
βαίνουσαν. Τό δ'ριον μεταξύ αυλού καί λεπίδος είναι λίαν ευδιάκριτου 
διά τού σχηματισμού καμπύλης ανοικτής εις τό σημεΐον συναντήσεώς 
των. Ή σχισμή τού αυλού έχει τα χείλη ενωμένα. Δύο δπαί, άντιδια- 
μετρικώς τοποθετημέναι εις απόστάσιν 0,02 από των χειλέων τής 
οπής, εχρησίμευον διά τήν προσήλωσιν τής αιχμής εις τον κοντόν.

10. —Άριθ. Συλλογής 436 (Πίν. Δ').
Αιχμή δόρατος χαλκή, λίαν οξειδωμένη, τής οποίας ελλείπει τμήμα 

τού αυλού κατά μήκος τής σχισμής. Διαστάσεις: Μήκος 0,228, μή
κος αυλού 0,01, διάμετρος αυλού 0,03. Ό αυλός σχεδόν κυλινδρικός 
και δυσαναλόγους μεγάλος εν συγκρίσει προς τήν λεπίδα, βαίνει βαθ
μηδόν προς αυτήν, ώστε δεν υπάρχει σαφές δριον μεταξύ των. Ή 
λεπίς, φυλλόσχημος καί μάλλον ελλειψοειδής, φέρει πλατείαν επίπεδον 
καί μόλις έξέχουσαν ράχιν. Έπί τού αυλού υπάρχουν δύο δπαί άντι- 
διαμετρικώς τοποθετημέναι διά τούς ήλους καί ή συνήθης σχισμή.

11. —Άριθ. Συλλογής 508 (Πίν. Δ').
Αιχμή δόρατος χαλκού εις δύο τεμάχια, ελλιπής τουλάχιστον τό εν 

•τρίτον καί άποκεκρουσμένη κατά τό άκρον τού αυλού. Διαστάσεις: 
Μήκος σωζομένου τμήματος 0,318, μήκος αυλού 0,145, διάμετρος 
αυλού 0,03. Τόπος εύρέσεως : Χερσόνησος. Ό κυλινδρικός αυλός μει- 
οΰται βαθμηδόν καί συμπιέζεται εις τό σημεΐον εις τό όποιον συνά- 
πτεται προς τήν λεπίδα ή οποία έχει, σχήμα πλησιάζον τό τριγωνικόν 
οί ευθείς καί πίπτοντες ώμοι σχηματίζουν γωνίας μεγαλυτέρας "των 
90°, άφ’ ενός προς τον αυλόν καί άφ’ ετέρου προς τάς πλευράς τής 
λεπίδος. Ή ράχις πλατεία καί επίπεδος, συνεχίζεται βαθμηδόν, έξα- 

. φανιζομένη επί τού αυλού. Ή σχισμή τού αυλού; τής οποίας τά χείλη 
παραμένοον κλειστά,, φαίνεται χαίνουσα προς τό άνω τμήμα. Εις τό 
διασωζόμενον τμήμα τού αυλού υπάρχει οπή- ή αντίστοιχος θά άπε- 
κρούσθη. Έπί τού αυλού διακρίνεται διακόσμησις έξ ελαφρών παραλ
λήλων χαράξεων.

12. —Άριθ. Συλλογής 412 (Πίν. Ε' 1).
Αιχμή δόρατος σιδηρά, παραμορφιοθεΐσα καί διασχισθεΐσα εις τήν 

λεπίδα έκ τής ίσχυράς δξειδώσεως. Διαστάσεις : Μήκος 0,235, μήκος 
λεπίδος 0,145. Μέγιστον πλάτος λεπίδος 0,045. Ό κυλινδρικός αυλός 
μειοΰται βαθμιαίους, ή δέ μετάβαστς προς τήν λεπίδα,σχηματίζει ανοι-
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κτήν καμπύλην. 'Η φυλλόσχημος λεπίς δεν φέρει ράχιν. Όπή μόλις 
διακρινομένη εις τό όίνω τμήμα τοϋ αϋλοϋ.

13. —Άριθ. Συλλογής 413 (Πίν. Ε' 1).
Αιχμή δόρατος σιδηρά, παραμορφωθεΐσα έκ τής ίσχυράς δξβιδοο- 

σεως και αποκεκρουσμένη τό άκρον τοΰ αΰλοΰ. Διαστάσεις : Μήκος 0, 
145. Οϋδαμοϋ σώζεται ολόκληρον τό πλάτος. Ό αυλός αποτελεί συνέ
χειαν τής ράχεως, ή δέ λεπίς, σχήματος πλησιάζοντος τό ελλειψοειδές, 
βλαστάνει βαθμηδόν έκ τοϋ αϋλοϋ.

14. —Άριθ. Συλλογής 414 (Πίν. Ε' 1).
Αιχμή δόρατος σιδηρά, ίσχυρώς οξειδωμένη και αποκεκρουσμένη 

τον αυλόν. Διαστάσεις: Μήκος 0,125. Ή λεπίς, φυλλοειδής το σχή
μα, βλαστάνει βαθμηδόν έκ τοϋ αϋλοϋ, δστις αποτελεί συνέχειαν τής 
ράχεως.

15. —Άριθ. Συλλογής 416 (Πίν. Ε' 1).
Αιχμή δόρατος σιδηρά, ίσχυρώς οξειδωμένη και έλλιπής τό άνω 

τμήμα τής λεπίδας. Διαστάσεις : Μήκος 0,16, μήκος τοΰ αϋλοϋ 0,09. 
Έκ τοΰ κυλινδρικοϋ αϋλοϋ βλαστάνει ή φυλλόσχημος λεπίς, ή οποία 
φέρει ράχιν, άποτελοΰσαν συνέχειαν τοϋ αϋλοϋ. Διακρίνεται όπή εις 
το άνω τμήμα τοΰ αϋλοϋ,

16. —Άριθ. Συλλογής 417 (Πίν. Ε' 1).
Αιχμή δόρατος σιδηρά, ίσχυρώς οξειδωμένη καί κατεστραμμένη, 

τής οποίας έλλείπει ό αϋλός καί τμήμα τής λεπίδος. Διαστάσεις : Μή
κος 0,255. Ή λεπίς λίαν έπιμήκης καί λογχοειδής, διασώζει ίχνη μό
νον τής ράχεως.

17. —Άριθ. Συλλογής 418 (Πίν. Ε' 1).
Αιχμή δόρατος σιδηρά, εις δυο τεμάχια, λίαν οξειδωμένη, κυρτω- 

θεΐσα κατά ταφικύν έθιμον. Διαστάσεις : Μήκος 0,40, πλάτος 0,027, 
μήκος αϋλοϋ 0,08. 'Η λεπίς, λίαν έπιμήκης λογχοειδής, φέρει ράχιν, 
ήτις αποτελεί συνέχειαν τοΰ αϋλοϋ, εκατέρωθεν τής οποίας εκτείνον
ται τά πτερύγια τής λεπίδος.

18. —Άριθ. Συλλογής 509 (Πίν. Δ').
Αιχμή μετ’ αϋλοϋ χαλκή, ίσως σαυρωτήρ, εις καλήν κατάστασιν, 

Διαστάσεις : Μήκος 0,123, μήκος λεπίδος 0,05. Ό αϋλός δεν παρου
σιάζει τό συνηθες κυλινδρικόν σχήμα, άλλ’ είναι πεπιεσμένος κατά 
τήν όπισθίαν πλευράν καί έμφανίζει σχήμα μάλλον ήμικυλινδρικόν, 
καταλήγον εις δακτύλιον πλάτους 0,06, φέρει δέ δυο όπάς άντιδιαμε- 
τρικώς τοποθετημένος καί μόλις διακρινομένας, διότι ό περί ταύτας 
αϋλός είναι κατεστραμμένος. Ή λεπίς, σχήματος έλλειψοειδοϋς τεί
νοντας προς τό ορθογώνιον καί άνευ αιχμής, ως μορφοϋται μετά τής 
διαπλατυνομένης εις τό άνω ά'κρον έπιπέδου κμί πλατείας ράχεως πα-

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 8
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ρουσιάζει Ιδιόρρυθμον τύπον. Ή μετάβασις από τοϋ αυλού προς την 
λεπίδα γίνεται σαφής δια των κόλπων, οί όποιοι σχηματίζονται με
ταξύ τοΰ αυλού καί των πτερυγίων τής λεπίδος, καί διά τοΰ αναγλύ
φου, έλισσομένου κύκλω καί σχηματίζοντος αμφιπλεύρους θύλακας, 
δακτυλίου.

Γ. ΒΕΛΗ

19. —Άριθ. Συλλογής 441 (Πίν. Ε' 2).
Αιχμή βέλους χαλκή, εις καλήν κατάστασιν. Διαστάσεις: Μήκος 0, 

04, πλάτος 0,013, μήκος όγκίνων 0,005. Ή αιχμή μορφούταικάτω εις 
δύο τριγωνικός γλωσσίδας, όγκίνοΐ'ς υπό Όμηρου καλούμενος (*ΐλ. 
Δ 151, 214), καί εις μέσον στέλεχος, γνωστόν μέ τό όνομα οβελίσκος. 
Εις την βάσιν τοΰ οβελίσκου, εις τό κάτω μέρος τής αιχμής, μικρόν 
τρίγωνον ισχυρώς έξέχον, από τοϋ οποίου άρχεται ή οξεία ράχις. Το
μή ρομβοειδής' χάραγμα επί τής αιχμής εις σχήμα Π μέ διπλοϋν 
κροσσόν υπό τήν άνω κεραίαν.

20. —Άριθ. Συλλογής 335 (Πίν. Ε' 2).
Αιχμή βέλους χαλκή εις καλήν κατάστασιν. Τόπος εύρέσεως : Ά- 

ξός. Διαστάσεις : Μήκος 0,05, πλάτος 0,016, μήκος όγκίνων 0,012' 
ό εις άποκεκρουσμένος κατά τό ήμισυ. Όμοια εις τό σχήμα προς τήν 
προηγουμένην' φέρει χάραγμα επιφανειακόν εις σχήμα Π μέ δήλωσιν 
σημείου ωσεί τριαίνης μορφής ωμέγα μεταξύ των σκελών του.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
1. ΠΕΛΕΚΕΙΣ

1.—Άριθ. Συλλογής 370 (Πίν. ΣΤ' 1).
Διπλούς πέλεκυς, χαλκούς, χυτός, πρακτικής χρήσεως, μέ μικράς 

φθοράς εις τάς άκμάς. Διαστάσεις : Μήκος 0,16, πλάτος τοΰ μέσου 
0,45, πλάτος ακμών 0,055, πάχος μέσου 0,025. Σύνηθες σχήμα, μέ 
τάς άκμάς ελαφρώς καμπυλουμένας καί οπήν στειλεοΰ κυκλικήν, ή 
οποία κατά τήν μίαν άπόληξιν φέρει εκατέρωθεν εγκοπήν.

2—Άριθ. Συλλογής 338 (Πίν. ΣΤ' 2).
Χαλκούς διπλούς πέλεκυς όμοιος προς τον προηγούμενον κατά τό 

σχήμα, άλλ’ ασυνήθους μήκους' διαφέρει ως προς τήν ελλειψοειδή μορ
φήν τής οπής τοϋ στειλεοΰ. Δέν φέρει εγκοπάς. Διαστάσεις : Μήκος 
0,215, πλάτος μέσου 0,04, πλάτος ακμών 0,065. Τόπος εύρέσεως : 
Μεσαρά.

3.—Άριθ. Συλλογής 439 (Πίν. ΣΤ' 2).
Διπλούς πέλεκυς, χαλκούς, όμοιος προς τον προηγούμενον. Όπή 

στειλεοΰ κυκλική, φέρουσα εκατέρωθεν βαθεΐαν τριγωνικήν εγκοπήν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:28 EEST - 18.237.180.167



Όπλα καί εργαλεία τής Συλλογής Γιαμαλάκη 115

και ευθείαν χάραξιν. Διαστάσεις : Μήκος 0,13, πλάτος μέσου 0,05, 
πλάτος ακμών 0,06.

4. —Άριθ. Συλλογής 317 (Πίν. ΣΤ' 1).
Διπλούς χαλκούς πέλεκυς δμοιος προς τον προηγούμενον, άνευ εγ

κοπών. Διαστάσεις : Μήκος 0,19, πλάτος μέσου 0,05, πλάτος ακμών 
0,06. Τόπος εύρέσεως : Κνωσός.

5. —Άριθ. Συλλογής 340 (Πίν. ΣΓ' 2).
Διπλούς χαλκούς πέλεκυς δμοιος προς τον προηγούμενον, άλλα 

βραχύς. Βραχεϊαι και βαθειαι έγκοπαΐ εκατέρωθεν τής οπής τού στει- 
?,εού. Τόπος εύρέσεως : Μεσαριά.

6. —Άριθ. Συλλογής 371 (Πίν. ΣΤ' 1).
Διπλούς χαλκούς πέλεκυς, δμοιος προς τον προηγούμενον' διαφέ

ρει κατά τό σχήμα τών εγκοπών : ή μία είναι τριγωνική καί βαθεια, 
ή άλλη άβαθής καί ευθεία. ΕΙς τό μέσον εκάστης πλευράς φέρει χαρά
κτην παράστασιν περικεφαλαίας κωνικής, φερούσης λοφίον μέγα, άνυ- 
■ψούμενον καί διαγράφον ημικύκλιον. Διαστάσεις: Μήκος 0,18, πλάτος 
μέσου 0,047, πλάτος ακμών 0,057.

7. —Άριθ. Συλλογής 501 (Πίν. ΣΤ' 1).
Διπλούς χαλκούς πέλεκυς δμοιος προς τον προηγούμενον. Αί τρι

γωνικά! εγκοπαί βαθειαι, ή μία βραχύτερα. Διαστάσεις: Μήκος 0,163, 
πλάτος μέσου 0,015, πλάτος ακμών 0,055. Τόπος εύρέσεως : Μεγάλη 
Βρύση.

8. —Άριθ. Συλλογής 502 (Πίν. ΣΤ' 1).
Διπλούς χαλκούς πέλεκυς δμοιος προς τον προηγούμενον' έκ τών 

εγκοπών ή μία τριγωνική, ή άλλη ευθεία. Διαστάσεις : Μήκος 0,168, 
πλάτος 0,045, πλάτος ακμών 0,055. Τόπος εύρέσεως: Μεγάλη Βρύση.

9. —Άριθ. Συλλογής 503 (Πίν. ΣΤ' 2).
Διπλούς χαλκούς πέλεκυς δμοιος προς τον προηγούμενον. Ή οπή 

τού στειλεοΰ απέχει άνίσως τών ακμών, 0,06 από τής μιας καί 0,05 
από τής άλλης. Τούτο δεν οφείλεται εις τήν στόμωσιν τής μτάς ακ
μής, αλλ’ εις άτεχνον τού πελέκεως κατασκευήν. Αί άκμαί άμβλυν- 
θεΐσαι παρουσιάζουν άκανόνιστον διαμόρφωσιν. Διαστάσεις : Μήκος 
0,145, πλάτος μέσου 0,05, πλάτος ακμών 0,063. Τόπος εύρέσεως : 
Μεγάλη Βρύση.

10. —Άριθ. Συλλογής 504 (Πίν. ΣΤ' 1).
Διπλούς χαλκούς πέλεκυς δμοιος πρύς τον προηγούμενον' ή δια- 

πλάτυνσις προς τάς άκμάς δεν γίνεται βαθμηδόν, άλλ’ άποτόμως. Έκ 
τών εγκοπών ή μία είναι τριγωνική, ή άλλη ευθεία. Διαστάσεις : Μή
κος 0,163, πλάτος 0,043, πλάτος ακμών 0,054- Τό?τος εύρέσεως : Με
γάλη Βρύση.
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2. Σ Μ I Λ A I

11. —Άριθ. Συλλογής 505 (Πίν. ΣΤ' 2).
Σμίλη χαλκή, τοΰ συνήθους μινωικοϋ σχήματος. Διαστάσεις : Μή

κος 0,303, πλάτος ακμής 0,04, πλάτος άνω τμήματος λαβής 0,01, μέ- 
γιστον πάχος 0,009. Τόπος ευρέσεως : Μεγάλη Βρύση,

12. —Άριθ. Συλλογής 506 (Πίν. ΣΤ' 2).
Σμίλη χαλκή, άποκεκρουσμένη τό άκρον τής λαβής. Διαστάσεις : 

Μήκος 0,252, πλάτος ακμής 0,036, πλάτος άνω τμήματος λαβής 0,011, 
μέγιστον πάχος 0,008. Τόπος ευρέσεως : Μεγάλη Βρύση.

13. —Άριθ. Συλλογής 507 (Πίν. ΣΤ' 2).
Σμίλη χαλκή όμοία προς την προηγουμένην. Διαστάσεις : Μήκος 

0,248, πλάτος ακμής 0,04, πλάτος άνω τμήματος λαβής 0,011, μέγι
στον πάχος 0,007. Τόπος ευρέσεως : Μεγάλη Βρύση.

3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΧΑΛΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

14. —Άριθ. Συλλογής 438. Δεν άπεικονίσθη.
Χαλκούς πρίων εις διίο τεμάχια, ελλιπής το εν άκρον. Διαστάσεις: 

Μήκος 0,87, πλάτος 0,11. ’Ορθογώνιος τό σχήμα, φέρει κανονικήν 
όδόντωσιν επί τής μιας μακράς πλευράς καί δυο δπάς εις τό άνω 
άκρον τής δευτέρας μακράς πλευράς, άπεχοΰσας μεταξύ των 0,06.

15. —Άριθ. Συλλογής 410 (Πίν. Ε' 2).
Μικρός κοπευς, τοΰ συνήθους μεσομινωικοϋ σχήματος, μετά δυο 

οπών εις τό άνω άκρον διά τήν στερέωσιν τής λαβής. Διαστάσεις: Μή
κος 0,042, πλάτος ακμής 0,022, πλάτος άνω τμήματος 0,01, πάχος 
0,001. Τόπος ευρέσεως: Άρκαλοχώρι.

16. —Άριθ. Συλλογής 369 (Πίν. Ε'2)·,
Ξυράφιον χαλκοϋν έφθαρμένΟν από τήν βάσιν τής λαβής καί καθ’ 

δλον τό μήκος τής λεπίδας, ώστε νά παρουσιάζη μάλλον μορφήν μα
χαιριού. Διαστάσεις: Μήκος 0,155, μέγιστον σωζόμενον πλάτος 0, 
027, πλάτος λαβής 0,018. ’Ανήκει εις τον γνωστόν καμπΰλον ΥΜΙΙΙ 
τόπον. ’Εμφανίζει μικράν σχετικώς κυρτότητα. Ή λαβή, βαθμηδόν 
μειουμένη προς τά άνω, φέρει 3 δπάς κατά τό μέσον’ κατά τό τέρμα 
αυτής ίχνη λοξής γραμμής δεικνύουν τό σημεΐον μέχρι τοΰ οποίου 
εφτθανε τό κάλυμμα τής λαβής.

17. —Άριθ. Συλλογής 368 (Πίν. Ε' 2).
Μαχαίριον χαλκοϋν μονόστομον εκ δυο τεμαχίοον, ελλιπές τήν 

αιχμήν καί εφθάρμένον κατά τήν λαβήν. Διαστάσεις: Μήκος 0,308 (;), 
μέγιστον πλάτος λεπίδος 0,03. Ή ακμή τής λεπίδος συναντάται κατ’ 
άμβλείαν γωνίαν μέ τό κάτω χείλος τής λαβής. Έπί τής τελευταίας 
υπάρχουν δυο όπαί, των οποίων ή μία είναι μεγαλυτέρα. Έπί τής
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λεπίδος, εις το σημεΐον όπου κατέληγε to κάλυμμα τής λαβής, διακρί- 
νονται ίχνη καμπυλουμένης γραμμής.

18. —Άριθ. Συλλογής 442 (Πίν. Ε' 2).
Λεπίς χαλκή μονοστόμου μαχαιριού, τριγωνικού καί καμπύλου 

πως σχήματος. Διαστάσεις : Μήκος 0,095, πλάτος ανω άκρου 0,018.
19. —Άριθ. Συλλογής 432 (Πίν. Ε' 2).
Μικρόν λογχοειδές έργαλεΐον. Διαστάσεις : Μήκος 0,003, μήκος 

στελέχους 0,05. Το κύριον σώμα του σχηματίζει ράχιν όξεΐαν κατά 
την μίαν πλευράν καί επίπεδον κατά την άλλην, ούτως ώστε ή τομή 
του αποτελεί ισοσκελές τρίγωνον. Εις τό κάτω μέρος τοϋ σώματος 
τοΰτου προς τό στέλεχος σχηματίζονται δυο μικροί ήμικυκλικοί κόλποι 
τό δέ στέλεχος μορφοϋται τριγωνικώς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τά είδη των όπλων, τά όποια αντιπροσωπεύονται εις την παρού
σαν δημοσίευσιν είναι εκ τών μάλλον κοινών: ξίφη, εγχειρίδια, αϊχ- 
μαί δοράτων, βέλη. Μόνον μία αιχμή μετ’ αυλοϋ (18) παρουσιάζει πρω
τοφανή τόπον, παρέχουσα δυσκολίας εις τον άκριβέστερον χαρακτηρι
σμόν τη:. Ό μικρός αριθμός έξ άλλου ταιν δημοσιευόμενων όπλων 
δέν επιτρέπει διατόπωσιν ευρυτέρων συμπερασμάτων δι’ έκαστον είδος. 
Αι παρατιθέμενοι όμως παρατηρήσεις είναι δυνατόν νά χρησιμοποιη
θούν εποιφελώς είς μίαν μελέτην συνθετικήν επί τών μινωικών όπλων.

Ή κατηγορία τών ξιφιόν καί εγχειριδίων αντιπροσωπεύεται δι’ 
επτά δειγμάτων διαφόρων τόπων. Κατά πρώτον τίθεται τό πρόβλημα 
τής διακρίσεως ξίφους καί εγχειριδίου. Μόναι αί διαστάσεις δέν είναι 
δυνατόν νά άποτελέσουν κριτήριον διά τον διαχοτρισμόν τών δύο τού
των ειδών. Κυρίως χαρακτηρίζουσα είναι ή γενική μορφή τοϋ όπλου. 
Ό FI. Petrie είς τήν εισαγωγήν τοϋ έργου του Tools and wea
pons γράφει ότι τά μέν εγχειρίδια έχρησίμευον διά νά πλήξουν αμέ
σως τον εχθρόν, τά δέ ξίφη διά νά κρατούν αυτόν είς άπόστασιν. Γί
νεται φανερόν έκ τούτου, ότι αυστηρός διαχωρισμός καί ασφαλής τού
των χαρακτηρισμός δέν είναι πάντοτε εφικτός. Μεταξύ τών επτά δει
γμάτων δυνάμεθα ασφαλώς νά χαρακτηρίσωμεν τά μέν 358 καί 357 
ώς εγχειρίδια λόγφ τής πλατείας λεπίδος καί τών μικρών αυτών δια
στάσεων, τά δέ 437 καί 590 ώς ξίφη διά τήν επιμήκη λογχοειδή λε
πίδα των. Τών όπλων 356 καί 355 ό χαρακτηρισμός παραμένει αμφί
βολος, διότι ενώ ή μορφή γενικώς ενθυμίζει ξίφη, τό μικρόν αυτών 
μήκος μάς φέρει προς τά εγχειρίδια.

Τά όπλα τής Συλλογής παρουσιάζουν τρεις κυρίως μορφάς λεπί
δος : 1) τήν επιμήκη τριγωνικήν, 2) τήν λογχοειδή, 3) τήν γλωσσοει-
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δή. Δείγμα έπιμήκους λογχοειδούς λεπίδος αποτελεί το έγχειρίδιον 
358, περί τοΰ οποίου θα γίνη κατωτέρου ιδιαιτέρως λόγος, διότι πα
ρουσιάζει ιδιορρυθμίαν και θέτει ώρισμένα προβλήματα. Ενταύθα 
δύναται νά λεχθή ότι ή επιμήκης τριγωνική λεπις τού εγχειριδίου 358 
τάσσεται μεταξύ τοΰ πέμπτου τύπου τοΰ Remouchamps, τοΰ οποίου 
χαρακτηριστική είναι ή τριγωνική επίπεδος λεπίς”, και τοΰ έκτου τύ
που τοΰ ίδιου, ό όποιος φέρει εν συνεχεία τής τριγωνικής λεπίδος 
γλώσσαν διά τήν λαβήν καί όρθοΰμενον πλαίσιον μόνον περί τούς 
καμπυλουμένους ώμους". Ό τελευταίος χρονολογείται από ΜΜΙΙ μέ
χρι ΥΜΙ. Ή επιμήκης τριγωνική λεπις των τεσσάρων όπλων 437, 
500, 356, 355, κοινοτάτη εις τά ύστερομινωικά ξίφη, δεν αποτελεί 
αυτή καθ’ έαυτήν στοιχεΐον μέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Βεβαίως πα
ρουσιάζει μικράς διαφοράς εις τά ώς άνω όπλα ώς προς τον τρόπον 
μειώσεως, εάν δηλαδή αί πλευραί συγκλίνουν βαθμιαίως προς τήν 
αιχμήν ή εάν, βαίνουσαι σχεδόν παραλλήλως, συγκλίνουν άποτόμως 
πλησίον τής αιχμής. Ή γλωσσοειδής άνευ ράχεως λεπις τοΰ εγχειρι
δίου 357 παρέχει μορφήν βαρεϊαν' άποσκοπεΐται διά τής διαμορφώ- 
σεως τούτης νά έπιφέρωνται μεγάλα τραύματα. Ή μορφή αυτή χαρα
κτηρίζει τήν ύστάτην μινωικήν περίοδον’.

Στοιχεΐον τής λεπίδος τό όποιον παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέ
ρον είναι ή ράχις. Έκ των έξ λεπίδων μόνον τρεις φέρουν ράχεις. Ή 
έλλειψις ράχεως, όπως εμφανίζεται εις τά τρία όπλα 356, 355 καί 
357, αποτελεί μάλλον ένδειξιν προκεχωρημένης εποχής8. 'Η άπλουστέ- 
ρα μεταξύ των τριών ράχεων είναι ή πλατεία επιπεδουμένη ράχις τοΰ 
εγχειριδίου 358, γνωστή κυρίως εις τήν Κρήτην από εγχειρίδια των 
Κουρνιών καί από ελάχιστα παραδείγματα εκ Μοχλού. Τά χρονολογη- * 6 * 8

δ) Αΰτ. σ. 8 είκ. 10. Τύπος γνωστός από τά Γουρνιά, τόν Μόχλον, τήν 
Ζαφέρ Παπούρα καί τήν Άγ. Τριάδα.

6) Αύτ. σ. 9 είκ. 11. Τύπος γνωστός από εγχειρίδια τοΰ Ψυχρού, τής 'Α
γίας Τριάδος καί των ορθογωνίων τάφων των Μυκηνών.

!) Ό τύπος γνωστός άπό τήν Ζαφέρ Παπονραν καί τά Μουλιανά (Evans, 
Preh. Tombs of Knos. είκ. 109, 95e. Ξανθουδίδης, Άρχ. Έφημ. 
1904, είκ. 7). Τήν έξέλιξιν τούτου παρακολουθοϋμεν εις τό έγχειρίδιον 357 καί 
εις άλλα έκ τής ηπειρωτικής Ελλάδος (Β 1 e g e n, Prosymna II, είκ. 462 
485, 198, P e r s s o n, The royal Tombs at Dendra near Midea, σελ. 97, 
πίν. XXXIII. P e r s so n, New Tombs at Dendra, σελ. 34, είκ. 354). 
Είς τά εγχειρίδια τής Κρήτης ή λεπις δέν έχει ακόμη λάβει τό πλατύ γλωσ- 
σοειδές σχήμα.

8) Evans, Preh. tombs, είκ. 1C9, 95e- Prosymna II είκ. 462, 485, 
198- P e r s s o n, Royal tombs, σελ. 97, πίν. XXXIII· New tombs, σελ· 
35 είκ. 354· Ξ ανθουδίδης, Άρχ. *Εφημ. 1901, είκ. 7.
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μένα δείγματα τοιαΰτης ράχεως ανήκουν εις την ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙ εποχήν. 
Αί δύο οίλλαι ράχεις είναι συγγενείς την μορφήν : άμφότεραι εξέχουν 
ίσχυρώς, είναι δέ μάλλον στενά! καί σχεδόν Ισοπλατεΐς. Ή ράχις τοΰ 
ξίφους 437 Ιπιπεδοΰται εις την κορυφήν, ώστε σχηματίζει στενήν ται
νίαν την οποίαν πλαισιώνουν δύο αύλακες. "Ομοια παραδείγματα από 
την Ζαφέρ Παπούρα (ξίφη 55a, 14ϊ) τοποθετούνται εις την ΥΜΙΙΙ 
εποχήν. Πάντως είναι τολμηρόν μέ βάσιν τόσον ολίγα παραδείγματα 
νά συμπεράνωμεν δτι πράγματι ή τοιαύτη ράχις συναντάται μόνον κα
τά την περίοδον ταύτην. 'Η ράχις τού ξίφους 500, εχουσα σχήμα ήμι- 
κυλινδρικόν, καλύπτεται υπό παραλλήλων αυλακώσεων. Ό τρόπος ού- 
τος τής διακοσμήσεως εμφανίζεται ένωρίτατα εις την Κρήτην, γνωστός 
ήδη από τον θολωτόν τάφον τού Πλατάνου καί από τον Χρυσόλακκον 
τών Μαλίων °. Αί παράλληλοι αυλακώσεις, τόσον συχναί επί τών ρά- 
χεων τών ξιφών, ίσως δύνανται να αποδοθούν όχι απλώς εις διακο- 
σμητικήν προσπάθειαν, άλλ’ είς την τάσιν τών'κατασκευαστών νά το
νίσουν τό αλόγιστον καί την κατ’ ευθείαν κίνησιν τού ξίφους. Είς τά 
άναφερθέντα δείγματα ή ράχις είναι μάλλον πλατεία καί επίπεδος. 
Στρογγυλή, ίσχυρώς έξέχουσα ράχις συναντάται εις ξίφη κρητικά καί 
μυκηναϊκά* 10. 'Ομοιας ακριβώς ράχεις προς την ράχιν τού ξίφους 500 
δεν ηύρον μεταξύ τών μινωικών ξιφών, εμφανίζονται όμως συγγενή 
παραδείγματα

Τό σχήμα τών ώμων καί τής λαβής έξετάζομεν συγχρόνως καί ώς 
προς τον τρόπον προσηλώσεως τής επενδύσεως, την οποίαν καί προσ
διορίζει. Στοιχεΐον χαρακτηριστικώτατον τών τύπων τών ξιφών καί 
εγχειριδίων αποτελεί τό σχήμα τής λαβής, ό τρόπος καταλήξεως καί 
συνδέσεως αυτής μέ τούς ώμους καί ή διάταξις τών ήλων, οί όποιοι 
στερεώνουν την όστεΐνην ή ξυλίνην έπένδυσιν. Είς την περίπτωαιν λα
βής μέ ένιθετον ύλην τό δρθούμενον πλαίσιον χρησιμοποιείται κυρίως 
διά την συγκράτησιν ταύτης. Είς τά επτά ό'πλα δύνανται νά άναγνωρι- 
σθούν δύο τρόποι προσαρμογής τής επενδύσεως. Ό πρώτος διαμορ
φώνεται διά τής βραχείας γλώσσης καί τών κανονικώς καμπυλουμένων 
ώμων (έγχειρίδιον 358). Ή βραχεία γλώσσα δεν άνταπεκρίνετο βεβαίως 
προς ολόκληρον τό μήκος τής λαβής' προσελάμβανε τό μήκος τό όποιον 
άπητεΐτο διά νά εμπηχθή εις σχισμήν τής συμπαγούς επενδύσεα)ς, ή 
οποία διά μεγαλυτέραν ασφάλειαν εστερεώνετο δι’ ήλων επί τών ώμων.

°) Xanthoudides, Vaulted Tombs, άριθ. 1893. Demargne, 
Mallia, Necropoles, πίν. RXI 3.

10) Evans, Preh. tombs, είκ. 109,55a. Persson, Royal Tombs, 
πίν. XX, I-V.

“) Πρβλ. ξίφη 435, IV ορθογωνίου τάφου, καί 750, V τάφου Μυκηνών.
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Τά δείγματα τής τοιαύτης προσηλώσεως είναι μάλλον σπάνια. "Οταν 
εμφανίζεται ή γλώσσα τής λαβής, εις την αρχήν τής ΜΜ εποχής, δεν 
προσλαμβάνει ήλους, έκτος ολίγων περιπτώσεων. Ό Remouchamps 
κατατάσσει την γλίϋσσαν άνευ ήλων εις τον τρίτον τύπον. Παραθέτει 
παραδείγματα τής II πόλεως τής Τροίας κα'ι εκ προμυκηναϊκών ευρη
μάτων τής Εύβοιας. Ό δεύτερος τρόπος προσηλάτσεως χαρακτηρίζεται 
έκ τής έπιμήκους γλώσσης, ή οποία φέρει ή μή ήλους, και εκ τοϋ όρ- 
θουμένου πλαισίου καθ’ δλον το μήκος τής γλώσσης καί κατά τούς 
ώμους. 'II ύπαρξις τοϋ πλαισίου τούτου το όποιον συσφίγγει εκατέρω
θεν την έπένδυσιν επιτρέπει την έλάττωσιν ή καί την παράλειψιν των 
ήλων όπως ειςτό παράδειγμα 356. Άλλ’ έκτος τοϋ ρόλου τής στηοίξεως 
τής έπενδύσεως τό πλαίσιον έχει σκοπόν να προφύλαξη την φθαρτήν 
έπένδυσιν, ώστε νά μή φθείρεται κατά τά άκρα διά τής συχνής χρή- 
σεως12. Κατά τήν ΥΜ περίοδον τό όρθοΰμενον πλαίσιον αποτελεί 
στοιχείον σχεδόν απαραίτητον τής λαβής. Τον γενικώτατον τούτον χα
ρακτήρα εμφανίζουν τά έξ έκ τών επτά ξιφών τής Συλλογής, διακρι- 
νόμενα έκ τοϋ σχήματος τών (ώμων καί τοϋ αριθμού τών ήλων εις 
πέντε νέους τύπους :

α) Τά ύπ’ άριθμ. 356 καί 437 αντιπροσωπεύουν τον γνωστόν ώς 
σταυρόσχημον τύπον ό όποΤος συναντάται εις μέν τήν Κρήτην από 
τής ανακτορικής περιόδου μέχρι καί τής ΥΜΙΙΙls, εις δε τήν ηπειρω
τικήν Ελλάδα εις εποχήν ακολουθούσαν τήν περίοδον τών ορθογω
νίων τάφων, δηλ. ΥΕΙΤΙΙΙ *4. Τά δύο παραδείγματα τοϋ είδους τού
του εις τήν Συλλογήν διαφέρουν μεταξύ των ώ? προς τούς ήλους καί 
τήν κατάληξιν τής γλώσσης. 'Η μικρά προεξοχή τού 356 δεικνύει δτι 
ή λαβή κατέληγεν εις σφαίρωμα, τό όποιον ένεπηγνύετο επί τής προε
ξοχής ταύτης. Συνήθως τό σφαίρωμα τούτο έστερεώνετο καί δι’ ενός 
ήλου, ό όποιος διήρχετο διά μικρας οπής τής προεξοχής, όπως συμ
βαίνει εις τά όπλα 355 καί 357. Οϊ ήλοι έχουν έλαττωθή εις δύο εις 
τό 437 καί έχουν έκλείψει εις τό 356. Ή έπένδυσις είς τό τελευταίον 
κατέληγε, φαίνεται, εις ευθείαν γραμμήν' τούτο τουλάχιστον μαρτυ
ρούν τά ίχνη επί τής όξειδώσεως' διά τό πρώτον παραμένει προβλη
ματική ή άποκατάστασίς της. Γενικώς ή έπένδυσις λαβής, ή όποια φε. 
ρει δύο ήλους χαμηλά επί τόόν ώμων, έχει, φαίνεται, τήν μορφήν η 
οποία μάς κατέστη γνωστή έκ τοϋ ξίφους τού τάφου τού 'Αρχηγού, 42

42) Πρόδρομα τών ξιφών μέ τό όρθοΰμενον πλαίσιον, είναι τά γνωστά εγ
χειρίδια έξ Άγ. Τριάδος καί τό έκ Λασηθίου ΜΜΙΙ έποχής παρά Evans 
Ρ. of Μ. IV, σελ. 848, είκ. 839, I, σελ 718, είκ. 541.

“iEvans, Ρ. of Μ. IV, σ. 851.
“) Wace, Chamber Tombs, σελ. 189.
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δπου σχηματίζεται ελλειψοειδής οπή μεταξύ τών δυο ήλων Δυστυ
χώς δεν υπάρχουν ίχνη επί τής όξειδώσεως, ώστε νά επιβεβαιώσουν 
τήν τοιαότην άποκατάστασιν.

β) 'Ο κερατόσχημος τόπος αντιπροσωπεύεται διά τοϋ ξίφους 500. 
Οδτος είναι γνωστότατος εις την Κρήτην 10 καί έκτος αυτής, εμφανί
ζεται δέ κατά τον Evans από τής ΜΜΙΙΙ περιόδου1’. ”Αν συμπερά- 
νωμεν έκ τοϋ σωζομένου τμήματος τής λαβής τοϋ ξίφους 500, αΰτη 
δεν έφερεν ήλους, άλλα καί αν ειχεν, δεν θά ήτο τό μοναδικόν παρά
δειγμα : κερατόσχημον ξίφος από τό Gezer δεν φέρει οπήν εί μή 
μόνον εις τήν μικράν άνω προεξοχήν. Αλλά καί άνευ ήλων ή προσ- 
ήλωσις τής έπενδύσεως θά έγίνετο μάλλον ασφαλώς, διότι τό πλατύ 
πλαίσιον, καμπτόμενον προς τά έσω, θά περιέσφιγγεν αυτήν καί θά 
τήν συνεκράτει στερεώς.

γ) Τοϋ τόπου μέ τούς ορθογωνίους ώμους παραδείγματα είναι 
γνωστά μόνον από τήν ηπειρωτικήν Ελλάδα* 16 * 18 19. Τον τόπον αντιπρο
σωπεύει ενταύθα τό ξίφος 355, τό όποιον θά ήτο μάλλον δμοιον προς 
τό τών Δένδρων 18 κατά τήν όλην μορφήν τής λαβής, άφοϋ έφερε, φαί
νεται, σφαίρωμα, όπως μαρτυρεί ή οπή επί τής προεξοχής, τρεις 
ήλους επί τής γλώσσης καί τρεις επί τών ώμων’ ή έπένδυσις κατέλη- 
γεν εις ευθείαν γραμμήν, ως μαρτυρούν τά ίχνη τής όξειδοόσεως.

δ) Τόπον μέ καμπυλουμένους ώμους εμφανίζει τό έγχειρίδιον 357. 
Οι κανονικώς καμπυλοόμενοι ώμοι ξιφών καί εγχειριδίων συναντιόν
ται εις υλας τάς έποχάς παραλλήλως προς τούς άλλους τόπους. Εν
ταύθα, εκείνο τό οποίον προσδίδει ιδιαίτερον χαρακτήρα εις τήν λα
βήν τοϋ εγχειριδίου 357 είναι τό ισχυρόν όρθουμενον πλαίσιον καί ή 
μοναδική οπή μεταξύ τών δυο ώμων' υπάρχει επίσης μικρά οπή διά 
τό σφαίρωμα. Ή έπένδυσις καιέληγεν εις ευθείαν γραμμήν. Γενικώς 
ή μορφή είναι μάλλον βαρεία καί συγχρόνως πολύ λιτή. Ούδέν περιτ
τόν διακοσμητικόν στοιχεΐον προστίθεται. Όμοιου τόπου λαβή συναν- 
τάται εις ΥΜΙΙΙ εγχειρίδια έκ Προσόμνης20. Εις τήν Κρήτην εγχει
ρίδια όμοιάζοντα κατά τήν λεπίδα καί τούς ώμους καταλήγουν εις το
ξοειδή όριζοντίαν διαμόρφωσιν, πέριξ τής οποίας συνεχίζεται τό όρ- 
θουμενον πλαίσιον.

ls) Evans, Preh. Tombs, είκ. 109, 36i.
16) Πρβλ. έκ Φαιστού (τής ΥΜΙΙ), Mon. Ant. 14, 1904, σ. 535, καί έκ 

Ζαφέρ Παπούρας, Evans, Preh. Tombs, είκ. 109, 44a, 36b 14r.
*’) Chapouthier, Deux epees d’apparat, a. 31, σημ. 7.
ls) Πρβλ. έκ τοϋ IV τάφου Μυκηνών τά ξίφη 407, 413, 435, 398.
19) Persson, Royal Tombs, πίν. XX ι.
20) Prosymna, είκ. 485.
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ε) ‘Ο πέμπτος τύπος αντιπροσωπεύεται εις την Συλλογήν διά τού 
τεμαχίου λαβής 415. 'Ο τύπος ούτος σχηματίζει, κατά την λαβήν ισο
σκελές τρίγωνον, είναι δέ σπανιώτατος εις τάς χώρας τοϋ Αιγαίου προ 
τοϋ τέλους τής Β' Χιλιετηρίδος. Είναι γνωστός ευρύ ιερόν υπό τό όνο
μα Ν a u e II21. Ό Naue κατέληξεν εις τό συμπέρασμα, δτι πρόκει
ται περί βορείου ευρωπαϊκού τύπου, εμφανιζόμενου εις τό τέλος τής 
μυκηναϊκής εποχής. Τό αυτό παραδέχεται και ό Doro Ε e ν ΐ δστις 
έμελέτησε τον τύπον τούτον επι τής Κρήτης22. Ούτος καθορίζει ter
minus post quem τής εισαγωγής τού τύπου τούτου εις την Μεσό
γειον, έκ τής έμφανίσεως εις Αίγυπτον ξίφους όμοιου προς τον τάφον 
Β Μουλιανών, μεταξύ τού τέλους τής 13ης καί τοϋ τέλους τής 12ης 
έκατονταετηρίδος. Τό άρχαιότερον πράγματι παράδειγμα εις τήν Κρή
την τού τύπου τούτου είναι τό χαλκοΰν ξίφος από τον τάφον Μου- 
λιανών, τό όποιον ανήκει εις τήν ύπομινωικήν περίοδον.

Τό εγχειρίδιου 358 παρέχει τύπον σπανίζοντα επί τής Κρήτης και 
έκτος αυτής. “Αξιόν δέ σημειώσεως είναι ότι, ενώ τά ίδιάζονια στοι
χεία τούτου, δηλαδή τό σχήμα τής λεπίδος, ή θέσις καί τό σχήμα των 
οπών, συναντώνται μεμονωμένα εις όπλα τοπικώς καί χρονικώς άπέ- 
χοντα, ούδέν έγχειρίδιον έχει δημοσιευθή μέχρι σήμερον είς τό όποιον 
νά συνυπάρχουν πάντα τά στοιχεία ταύτα22α . Τό σχήμα τής λεπί
δος παρουσιάζει τον τύπον τού επιμηκυνόμενου καί τείνοντος προς 
τό λογχοειδές τριγωνικού εγχειριδίου, μετά πλατείας ράχεως καί βρα
χείας γλώσσης, τό όποιον συναντάται ήδη εις τούς θολωτούς τά
φους τής Μεσσαράς καί είς τον Μόχλον από τής αρχής τής ΜΜ 
εποχής. ’Απομακρύνεται τού τύπου τούτου ως προς τον σχηματισμόν 
καμπύλών κάτωθεν τών οίμων καί τής έκ νέου διαπλατύνσεως κατά τό 
μέσον τής λεπίδος. Τό σχήμα τούτο μας φέρει προς τό έγχειρίδιον τού 
IV δρθογ. τάφου τών Μυκηνών23, είς τό όποιον ό Karo αναγνωρί
ζει halberd τύπον τής ΒΔ Ευρώπης, θεωρών τούτο ως άπόδειξιν έμ- 
πορικών σχέσεων τής ηπειρωτικής Ελλάδος μετά τής Ευρώπης. 'Η 
αναλογία όμως τού μυκηναϊκού έγχειριδίου προς τό ίδικόν μας δέν 
είναι στενή : αί καμπύλαι τού μυκηναϊκού όπλου είναι βαθεΐαι, ιδιαι
τέρως δέ ή μία έκ τών δύο, όπως συμβαίνει είς τα halberd από τήν 
Ireland καί τό Cambaro 24, ένώ είς τό περί οΰ ό λόγος έγχειρίδιον,

“| Ν a u e, σελ. 12.
22) Doro Devi, Arcades (Aunuario 1927-29), σ. 464.
22α) Λίαν ενδιαφέρον παράδειγμα διακόσμητον ατενώς άνάλογον άνευρέθ-η 

μετ’ άλλων οπλών έπ’ εσχάτων είς τάφον ι'στερομινωικών χρόνων κατά τήν 
περιοχήν Άγ. Ίωάννου Ηρακλείου [Σημ. τής Συντάξεως].

!1) Κ a r ο, Scliachtgraber ν. Mykenae, II, πίν. XCV, 928.
24) Evans, Ρ. of Μ. II, σελ. 170.
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μόλις διακρίνονται και έχουν και «ί δυο τό αυτό βάθος. Φαίνεται πι
θανόν ότι αί καμπύλοι εγένοντο όταν έκτυπη ft η εις τό κέντρον ή πυ
ρακτωμένη λεπίς διά την διάνοιξιν τών οπών, διότι ή διεΰρυνσις έξ ής 
προήλθον αί καμπΰλαι εύρίσκεται σαφώς κατά τό ύψος τών οπών. 
Πιθανόν τό αρχικόν σχήμα θά παρείχε τύπον έξειλιγμένον τής μορ
φής του εγχειριδίου τοϋ ΜόχλουΧΙ, 22. Σημεΐον άξιον προσοχής απο
τελούν αί όπαι λόγψ τής Οέσεώς των κατά τό μέσον τής λεπίδας καί 
λόγφ τοΰ επιμήκους σχήματός των. 'Ο σχηματισμός τούτων εκ τριών 
συνεχομένων οπών, τοΰ οποίου δεν γνωρίζω άλλο άνάλογον, ερμηνεύ
εται ευκόλως : προκειμένου να ανοίξουν επιμήκη οπήν έχρησιμοποίη- 
σαν τον δπέα τρ'ις άλλεπαλλήλως. Έπιμήκεις όπαί συναντώνται ένω- 
ρίτατα εις την ανατολικήν Μεσόγειον εις λεπίδας, τών οποίων ή ερ
μηνεία κυμαίνεται μεταξύ εγχειριδίου καί αιχμής δόρατος. Ή τελευ
ταία δεν φαίνεται πιθανή διά τήν προκειμένην περίπτωσιν' δεν υπάρ
χει αμφιβολία ότι πρόκειται περί εγχειριδίου. Διά τό έπίμηκες σχήμα 
τής οπής υπάρχει γενικώς ή γνώμη, ότι άπεσκόπει νά έπιτρέπη τήν 
πρόσδεσιν τοΰ καλύμματος τής λαβής δι° ιμάντων. Θά πρέπη νά ΰπο- 
θέσωμεν, ότι οί ιμάντες οί διερχόμενοι από τάς δύο όπάς τής λεπίδος 
έστερέωνον τήν έπένδυσιν διερχόμενοι καί διά τών οπών τοΰ καλύμμα
τος. 'Ο τρόπος τής καλύψεως τής λεπίδος υπό τής έπενδύσεως τής 
λαβής δεν είναι πρωτοφανής. ’Από τήν Κρήτην έχομεν δύο λεπί
δας, αί όποΐαι φέρουν όπάς στρογγύλας άπεχούσας από τούς ώμους 
καί τήν αιχμήν, σχεδόν όσον καί εις τό εγχειρίδιου 358. Τό πρώτον 
παράδειγμα προέρχεται από τό Χαμαΐζι25 ΜΜΙ εποχής καί φέρει μέ- 
σην ράχιν από τής οπής μέχρι τής αιχμής' τό δεύτερον από τό νεκρο
ταφείου τοΰ Χρυσολάκκου τών Μαλίων26, τής β' περιόδου τοΰ ανα
κτόρου, φέρον πλατείαν γλώσσαν άνευ οπών καί ράχιν μετά πα
ραλλήλων χαράξεων. Είναι προφανές ότι ή έπένδυσις τής λαβής εις τό 
εγχειρίδιου τών Μαλίων θά έφθανε μέχρι τοΰ μέσου τής λεπίδος, 
άφοΰ ή διακόσμησις τής ράχεως δεν συνεχίζεται άνω τών οπών.

Δευτέραν θέσιν μεταξύ τών όπλων τής συλλογής καί διά τον αριθ
μόν των καί διά τό ενδιαφέρον των κατέχουν αί αίχμαί τών δοράτων, 
διακρινόμεναι, ως έσημειώθη, εις δύο κατηγορίας, τάς εκ χαλκοΰ καί 
τάς έκ σιδήρου, τών οποίων ή δεύτερα, φυσικά, ανήκει εις τήν γεω
μετρικήν εποχήν.

Αί τρεις μινωικαί αίχμαί δοράτων 435, 319 καί 508 ανήκουν εις

25) Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ς, Άρχ. Έφημ. 1906, πίν. 7, 5.
2e) Demargne, αυτόθι (βλ. σημ. 9).
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δυο τόπους, τον φυλλόσχημον και τον τριγωνικόν. Ό φυλλόσχημος τό
πος 43δ έχει σχήμα λεπίδος επίμηκες λογχοειδές. Ό τόπος ούτος άπαν
τά: ήδη εις τον Μόχλον κατά την ΜΜΙΙΙ εποχήν27. Εις εποχήν προη- 
γηθεΐσαν τών ορθογωνίων τάφων, δηλαδή ΜΕ111, αποδίδεται τόπος 
ανάλογος, ευρεθείς είς την ’Ηπειρωτικήν Ελλάδα28. Εις τον αυτόν 
τόπον ανήκει καί ή αιχμή 436, με τήν διαφοράν δη δεν τονίζον
ται οί ώμοι, ώστε ή μετάβασις από τον αυλόν προς τήν λεπίδα γίνε
ται βαθμιαίως, δριον δέ σαφές μεταξύ αυτών δεν υπάρχει. Ό τριγω
νικός τόπος, τον όποιον αντιπροσωπεύει ή αιχμή 503, είναι γνω
στός 2“. Παρουσιάζει σαφήνειαν περιγράμματος καί στερεότητα κατα
σκευής μέ τήν τριγωνικήν λεπίδα καί τους γωνιώδεις ώμους του. Τό 
σχήμα τούτο τής λεπίδος συνεχίζεται, φαίνεται, με'χρί- καί τής ΥΜΙΙΙ 
περιόδου, δπαις μαρτυρεί παράδειγμα από τύν X τάφον τής Προσυ- 
μνης. Γενικώς αί αίχμαί φέρουν ράχεις πλατείας έπιπεδουμένας καί 
αυλόν κυλινδρικόν έκτεινόμενον προς τούς ώμους. Ή στερέωσις επί 
τού κοντού τού δόρατος γίνεται δΓ ενός ήλου, δστις διαπερά τάς δυο 
άντιδιαμετρικώς τοποθετημένος πλησίον τών χειλέων τού αυλού δπάς

Αί σιδηραί γεωμετρικών καί αρχαϊκών χρόνων αίχμαί δοράτων 
τής Συλλογής, ήμικατεστραμμέναι έκ τής όξειδώσεως, παρέχουν ανε
παρκή στοιχεία προς μελέτην τών καθ’ έ'καστα χαρακτηριστικών. Αί 
επτά αίχμαί βάσει τού σχήματος διακρίνονται είς δυο τόπους :

Ιον) Τον φυλλόσχημον, δστις έχει λεπίδα είς σχήμα φόλλου μάλλον 
ωοειδούς, άνευ ράχεως, μέ ελαφράς καμπόλας εις τό σημεΐον μετα- 
βάσεως προς τον αυλόν, δπως είς τό παράδειγμα 412. Ό τόπος ού- 
τος, γνωστός από τήν Μινωικήν Κρήτην* 80, συναντάται ενωρίς είς τάς 
Μυκήνας81 καί εξαπλώνεται εις τό Αίγαίον82. Είς τήν γεωμετρικήν 
εποχήν άπαντμ παραλλήλως μετά τού δευτέρου τόπου, αλλά σπανιώτε- 
ρον τουτου38.

2ον) Τον επιμήκη μετά κωνικής ράχεως συνεχιζομένης είς αυλόν 
τόπον, δστις είναι ό επικρατέστερος από τών μινωικών μέχρι τών 
ελληνικών χρόνων. Τό ώραιότερον δείγμα τοιαότης αιχμής, ή χαλκή 
αιχμή 319 από τήν Άξόν, ανήκει εις τήν λήγουσαν γεωμετρικήν ή 
τήν αρχαϊκήν ελληνικήν περίοδον, δπως δηλώνει ή προέλευσίς της. Αί

”) S e a g e r, Mochlos, τάορος XX, ίο, 12.
2S) W a c e, Chamber Tombs, σελ. 190, πίν. VII.
so) Πρβλ. από τά Γουρνιά: Η. Boyd-Hawes, Gournia, πίν. IV, 48.
80) Evans, Preh. Tombs, είκ. 119, lip.
81) W a c e, αυτόθι.
82) Furtwangle r-L, oeschcke, Mykeniche Vasen, πίν. D 12. 
88) Πρβλ. Hall, Vrokastro, πίν. XXI,
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έλαφραί παράλληλοι αυλακώσεις επί τής ράχεως συνεχίζουν τον τρό
πον διακοσμήσεως, τον όποιον σινηντήσαμεν εις την ύπ’ άριθ. 508 
αιχμήν. Εις τον αυτόν τύπον ανήκει καί ή κεκαμμένη84 αιχμή 418, ή 
οποία διατηρείται καλύτερον των άλλων, α'ίτινες ΐσχυρώς έπαθον έκ 
τής όξειδώσεως καί τοϋ τεμαχισμού των.

Περί των αιχμών των βελών 411 καί 335 δεν είναι δυνατόν νά λε- 
χθή τι τό απολύτως θετικόν. 'Ο τύπος οΰτος, άγνωστος ίσως εις την μι- 
ναηκήν Κρήτην, ήτο, φαίνεται, διαδεδομένος κατά την γεωμετρικήν καί 
αρχαϊκήν ελληνικήν περίοδον. Δυστυχώς ελάχιστα έχουν δημοσιευθή 
ανάλογά πως 35, ώστε κατ’ άρχάς έπίστευσα, ότι πρόκειται περί τύπου 
σπανίζοντος εις τήν Κρήτην. Έπεστήθη όμως ή προσοχή μου επί 
όμοιων βελών εύρεθέντων εις Πρινιάν καί αλλαχού τής Κρήτης έκ 
χαλκού και σιδήρου σχεδόν πάντων αδημοσίευτων. Έκτος τής Κρήτης 
όμοια βέλη είναι γνωστά από τήν Δωδώνην καί τός Μυκήνας. Ό F1. 
Petrie80 χαρακτηρίζει τον τύπον τούτον «ρομβοειδή» διά τήν εις 
σχήμα ρόμβου τομήν τού σώματός των, δίδει δέ παραδείγματα όμοια 
καί με όμοιας χαράξεις από τήν Αίγυπτον, σύγχρονα τού Ραμσή II. 
Τά χρονολογικά όρια, κατά τον FI. Petrie, τού ρομβοειδούς τύπου 
είναι 1200 καί 800 π.Χ. Εις τήν χρονολογίαν ταύτην είναι σύμφω
νον τό γεγονός τής προελεύσεως τού ενός έκ τούτων έκ τής Άξού, ή 
οποία έδωσεν άφθονα ευρήματα τής αρχής τής 1ης χιλιετηρίδος.

'Ο χαρακτηρισμός τής αιχμής μετ’ αυλού άριθ. 509 παρέχει μέγι
στος δυσκολίας. Ούδαμού ηύρον παρόμοιον άντικείμενον ή παράστα- 
σιν άνάλογον ή οποία θά διηυκόλυνε τήν ερμηνείαν τής αιχμής. Τό 
μικρόν μήκος καί ή ευθέως καταλήγουσα λεπίς αποκλείουν τήν ερμη
νείαν τής αιχμής ταύτης δόρατος. Δεν θεωρώ έξ άλλου άπίθανον τον 
χαρακτηρισμόν τού αντικειμένου ώς σαυρωτήρος, διότι άφ’ ενός οί 
γνωστοί σαυρωτήρες έκ τών άνασκαφών τής Ζαφέρ Παπούρας, τής 
Δωδώνης καί τής ’Ολυμπίας καί έκ τών παραστάσεοτν αγγείων ελληνι
κών έλάχιστα ομοιάζουν προς τήν αιχμήν 509, άφ’ ετέρου ή πλα
τεία εις ορθογώνιον μάλλον κατατείνουσα λεπίς δεν μοί φαίνεται ότι 
ήτο κατάλληλος διά νά έμπήγνυται εις τό έδαφος. * 30

34) Μεταξύ των γεωμετρικών οπλών της Συλλογής δύο παρουσιάζονται κε- 
καμμένα : ή αιχμή 418 καί ή λαβή ξίφους 415. Τό αυτό φαινόμενον παρου
σιάζεται εϊς όπλα τών τάφων τών Μουλιανών, άναμφιβόλως δέ σχετίζεται μέ 
ταφικόν έθιμον.

8δ) Πρβλ. Levi, Arcades, πίν. XI.
30) Ένθ’ ανωτέρω,
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Είσαγωγικώς έσημείωσα ήδη δτι ή χ ρ ο ν ο λ 6 γ η σ ι ς των 
οπλών μόνον διά τοΰ παραλληλισμού προς άλλα δμοια χρονολογη
μένα είναι δυνατόν νά γίνχι, αφοΰ εις τά δημοσιευόμενα ελλείπουν 
αί ενδείξεις των συνθηκών εύρέσεως.

Δια τό ξίφος 355 ελλείπουν τά δμοια παραδείγματα εις την Κρή
την. ’Από τά προσαχθέντα ανώτερα) ανάλογα, συγγενέστερον είναι τό 
εκ Δένδρων, εκ τοΰ όποιου φαίνεται διι ό τύπος μέ τους ορθογωνίους 
ώμους καλύπτει ολόκληρον σχεδόν την ΥΜ εποχήν. Πιθανότερα έκ 
τούτου φαίνεται ή χρονολόγησις τοΰ δπλου 355 εις την ΥΜΙΙΙ περί
οδον, αφοΰ μάλιστα ή έλλειψις ράχεως είναι σύνηθες φαινόμενον κα
τά την εποχήν ταύτην.

Ό σταυρόσχημος τύπος, ώς έλέχθη ανωτέρω, συναντάται κατά την 
ΥΜΙΙ-ΥΜΙΙΙ περίοδον. Τό εγχειρίδιον ή ξίφος 356 ανάγεται μάλλον 
εις την ΥΜΙΙΙ περίοδον διά την ελλευψιν ράχεως. Εις την περίοδον ταύ
την, ώςεΐδομεν, ανήκει τό έκ τοΰ XXV τάφου τής Προσύμνης δμοιον.

Τό σταυρόσχημον ξίφος 437 δεν είναι δυνατόν νά τοποθετηθή 
εντός στενωτέρων χρονολογικών ορίων από εκείνα τά όποια καθορίζει 
τό σχήμα τών ώμων. 'Ομοια ράχις προς την ράχιν τοΰ ξίφους τούτου 
συναντάται εις ξίφη από την Ζαφέρ ΙΊαπούραν τής ΥΜΙΙΙ περιόδου, 
αλλά τοΰτο δεν είναι αρκετόν διά νά «ποκλείσωμεν την απόδοσιν τοΰ 
ξίφους εις την ΥΜΙΙ περίοδον.

'Ομοίως είναι δύσκολος και ή τοποθέτησις εντός στενωτέρων χρο
νικών ορίων τοΰ ξίφους 500. 'Ο κερατόσχημος τύπος κατά τύν Evans 
εμφανίζεται από τής ΜΜΙΙΙ και φθάνει μέχρι τοΰ τέλους τής ύστερο- 
μινωικής εποχής.

Μετά μεγαλυτέρας ασφαλείας δύναται νά γίνη ή χρονολόγησις τοΰ 
εγχειριδίου 357. Τά μνημονευτθέντα συγγενή εγχειρίδια έκ Μουλιανών 
καί Ζαφέρ Παπούρας, διάφορα μόνον ώς προς την άπόληξιν τής λαβής 
καί τό πλάτος τής λεπίδος, ανήκουν εις την ΥΜΙΙΙ περίοδον, εις την 
οποίαν ανήκει καί τό άκριβώς δμοιον προς τό 357 εγχειρίδιον έκ 
ΓΙροσύμνης 37.

Ή χρονολογία τοΰ εγχειριδίου 358 θά πρέπη νά προσδιορισθή είς 
την προκεχωρημένην Μ Μ εποχήν, διότι άφ’ ενός τό σχήμα παρουσιά
ζει έξέλιξιν έναντι τών εγχειριδίων τοΰ Μόχλου καί τής Μεσαράς, άνη- 
κόντων εις την αρχήν τής Μ Μ εποχής, άφ’ ετέρου διότι ή πλατεία 
ράχις, έμφανιζομένη είς τήν ΜΜ, συνεχίζεται είς τήν ΥΜ έποχήν. 
Γενικώς ή μορφή τοΰ εγχειριδίου 358 φαίνεται δτι προαναγγέλλει τον 
τύπον τών εγχειριδίων τών ορθογωνίων τάφων τών Μυκηνών, και 
επομένως δτι προηγούμενος αμέσως τούτων, 7

7) Βλ. άνιοτ. σημ. 20.
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Ή όμας των εργαλείων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδια
φέρον, άφοϋ περιλαμβάνει τΰπονς συχνότατα απαντώντας εις την 
Κρήτην, γνωστούς δέ καί εκ τυχαίων ευρημάτων καί έξ άνασκαφών. 
Τά ευρήματα τής Μεσαράς, τοϋ Μόχλόυ, των Γουρνιών, τής Νοτίου 
Οικίας Κνωσού παρέχουν ικανά ανάλογα διά τον παραλληλισμόν καί 
την χρονολόγησιν των εργαλείων τής Συλλογής Γιαμαλάκη.

Οί διπλοί πελέκεις έχουν τό σύνηθες σχήμα τό όποιον είναι γνω
στόν από τής ΠΜΙΙ38 * εποχής μέχρι τέλους τής ΥΜ. Μικραί διαφοραί 
μεταξύ ιών δέκα πελέκεων παρατηρούνται, κυρίως ως προς τό βά
θος καί τό σχήμα τής Εγκοπής καί ιό γενικόν σχήμα τοϋ σώματός 
των. Ή εγκοπή εντός τής οποίας εΐσεχώρει ό ήλος διά την στε- 
ρέωσιν τού στειλεοΰ, έχει συνήθως σχήμα τριγωνικόν κατά τό 
μάλλον καί ήττον άκανόνιστον. Αί εγκοπαί ποικίλλουν ωσαύτως είς 
αριθμόν' συνήθως είναι δύο, δύνανται δμως νά είναι καί ιέσσα- 
ρες ή καί μία μόνη. 'Ως προς τό σχήμα οί πελέκεις παρουσιάζουν 
ενίοτε ορθογώνιον διαμόρφωσιν, μέ έλαχίστην κύρτωσιν των πλευρών, 
ή απομακρύνονται από τό όρθογοόνιον σχήμα διά τής μειώσεως τοϋ 
σώματός των κατά τό μέσον καί τής βαθμιαίας ή αποτόμου διαπλα- 
τύνσεως κατά τάς οξείας άκμάς. Λόγφ τής ατελούς δημοσιεύσεως των 
χρονολογημένων δειγμάτων — συνήθως δεν άναφέρεται αριθμός καί 
σχήμα εγκοπών, ούτε αί φωτογραφίαι αποδίδουν ικανοποιητικούς τό 
σχήμα τών πελέκεων —- δεν δύναμαι, βασιζομένη επ’ αυτών, νά συμ- 
περάνω, αν αί ως άνω διαφοραί έχουν σημασίαν διά την χρονολογι
κήν κατάταξιν τών πελέκεων. Έκ τών δέκα πελέκεων τής Συλλογής, 
οί τρεις παρέχουν χαρακτηριστικά δχι συνήθη. Ό 338 πέλεκυς, δια- 
κρίνεται διά τό μέγα μήκος του, φέρει δ’ οπήν στειλεοΰ ελλειψοειδή. 
Παρόμοιον σχήμα οπής συναντάται είς πέλεκυν τάφου τών Μυκηνών 
καί είς έτερον έκ Νάξου, άνήκοντα είς υψηλήν εποχήν. Ό πέλεκυς 
503 φέρει οπήν οχι ακριβώς εις τό μέσον’ άλλα τοΰτο μάλλον οφείλε
ται είς άτεχνον κατασκευήν.

'Ο πέλεκυς 371, διά τών χαρακτών περικεφαλαιών τάς οποίας φέ
ρει εις τό μέσον εκάστης πλευράς, παρέχει τό δεύτερον παράδειγμα εκ 
Κρήτης πελέκεισς μετά χαρακτής παραστάσεως. Τό πρώτον προέρχεται 
από τήν Φαιστόν33 καί φέρει παράστασιν ψυχής' θεωρείται ώς άνα' 
θηματικός πέλεκυς καί χρονολογείται είς τήν ακμήν τοϋ δευτέρου ανα
κτόρου. Πιθανώς καί ενταύθα εύρισκόμεθα προ πελέκεως έχοντος

38) Οί αρχαιότεροι ΠΜ πελέκεις, αναθηματικής καί όχι πρακτικής χρή- 
σεως, θεωρούνται σήμερον οί τοϋ Μοχλού.

89) Ang. Μ ο s s ο, Origini d. civilta Mediterranea, σ. 245, είκ, 261.
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σχέσιν μέ την λατρείαν, διότι εκτός τοΰ άναλόγου γεγονότος τής δια- 
κοσμήσεως, αυτή αϋτη ή παράστασις περικεφαλαίας άπαντά επί ιερών 
αντικειμένων' ουτω π.χ. επί αγγείου τελετουργικού οχήματος από τον 
τέταρτον τάφον των Ίσοπάτων καί επί τής τριποδικής τραπέζης προσ
φορών από τας Μυκήνας40. Αί περικεφαλαΐαι τοΰ πελέκεως 371 εμ
φανίζουν πλήρη καί πρωτοφανή διά την Κρήτην τόπον περικεφαλαίας 
έκ χαυλιοδόντων μετά υψηλού κυκλικού λοφίου41.

Έκ των ξυλουργικών εργαλείων δυο μόνον είδη αντιπροσωπεύον
ται εις την Συλλογήν: ό πρίων καί ή σμίλη. 'Ο πρίων, είς έκ των κα
λυτέρων έκ Κρήτης δειγμάτων, παρέχει σχήμα, όδόντωσιν, θέτιν λα
βής, γνωστά ήδη από δμοια ευρήματα τών Γουρνιών, τής Νοτίας Οι
κίας Κνωσού καί τής Ζαφέρ ΓΙαπουρας.

Τό σχήμα τών σμιλών μέ την ευρεϊαν ακμήν, την βαθμιαίαν μείω- 
σιν πρός την λαβήν δΓ έλαφράς καμπυλώσεως τών πλευρών, είναι 
γνώριμον από τής προανακτορικής εποχής (σμίλη Χαμαιζίου ΜΜΙ) 
μέχρι καί τής ΥΜ περιόδου (σμίλαι Γουρνιών καί Ζαφέρ ΓΙαπούρας). 
Ή επί τόσον χρόνον έμμονή τού σχήματος δεν επιτρέπει άκριβεστέραν 
χρονολόγησιν τών σμιλών τής Συλλογής. Τό αυτό ισχύει καί διά τον 
μικρόν κοπέα, τού οποίου τό σχήμα είναι γνωστόν από τους τάιρους 
τής Μέσαράς καί τά Γουρνιά.

Εις μάλλον περιωρισμένα χρονικά όρια τάσσεται τό ξυράφιον 369 
τού οποίου ό τύπος είναι χαρακτηριστικός τής ΥΜΙΙ-ΙΙΙ εποχής. 
Τούτο, άν καί έφθαρμένον, παρέχει ενδείξεις διά τήν συμπλήρωσίν 
του. Ή άνω πλευρά, σωζομένη καθ’ ολον τό μήκος της καί διαγρά- 
φουσα έλαφράν καμπύλην, περατοϋται κατ’ ορθήν γωνίαν, καί τούτο 
δηλώνει δτι τό τέρμα τής λεπίδος ήτο είιθύ. 'Η λαβή, κατά πολύ σιε- 
νωτέρα τής λεπίδος, σχηματίζει βαθύν κόλπον μέ τό κύριον σώμα, 
ακριβώς δπως είς τά ξυράφια έκ Προσόμνης42 καί Δενδρών43. Τα εκ 
Κρήτης ξυράφια τοΰ αυτού τόπου, από τήν Ζαφέρ Παποόρα καμπυ- 
λούνται ίσχυρότερον τοΰ ξυραφίου τής Συλλογής.

ΑΓΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

“(Evans, Tomb of Double Axes σ. 27, εϊκ. 27b, W ace, Myce
nae 1949.

41) ’Επειδή at παραστάσεις αΰται προσφέρουν πολλά νέα στοιχεία είς τό 
πρόβλημα τής κρητομυκηναϊκής περικεφαλαίας, θ-ά αποτελόσουν τό αντικειμε- 
νον Ιδιαιτέρας μελέτης.

42) Prosymna, τάφος X, είκ. 512, τάφ. XLIII, είκ. 485.
4ή p ersson, Royal Tombs, πίν. XXXII,
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ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

Ό Σαούλ Σ. Weinberg εις μίαν εσπευσμένην δσον και αύστηράν 
κριτικήν 1 τοϋ τομιδίου μου Early Hellenic Pottery of Crete (Prin
ceton 1945, άνάτυπον εκ τής «Hesperia» XIV, 1945, σελ. 1 κ.εξ.) 
πιστεύει δτι αναιρεί ευκόλως, με τό ίδιον αύτοϋ κύρος καί τό κϋοος άλ
λων, ώρισμένα εκ των βασικών συμπερασμάτων, εις τα όποια με ώδή- 
γησαν, από μακροϋ, αί μελέται μου επί τής μεταμινωικής κεραμεικής 
τής Κρήτης, μελέται ενισχυόμεναι και από τάς ένεργηθείσας ύπ’ εμού 
άνασκαφάς τό 1924 εις την θέσιν «Αρκάδες» τής Πεδιάδος. Δεν απο
τελεί συνήθειάν μου νά απαντώ εις επικρίσεις ή νά εισέρχομαι εις μίαν 
πολεμικήν, τελείως ανωφελή : αί γόνιμοι ίδέαι παραμένουν και καρ
ποφορούν, ενώ αί σαθραί εξαφανίζονται οπωσδήποτε χωρίς νά αφή
νουν ίχνη. Την φοράν όμως αυτήν πιστεύω δτι δύναται νά πρόκυψη 
δφελος από μίαν συζήτησιν επί τών επιχειρημάτων τού επικριτού : 
προ πάντων θά τεθή ούτω εκ νέου σαφέστ'ερον καί περιεκτικώτερον 
ή μέχρι τοΰδε καί θά εξετασθή από τάς πολλαπλάς αυτού απόψεις τό 
πρόβλημα τής θέσεως, τήν οποίαν κατέχει ή κρητική τέχνη εις τάς άρ- 
χάς τής ελληνικής τέχνης' κατά δεύτερον λόγον θά προβληθούν παρα
τηρήσεις τινές επί ορισμένων νέων οδών καί ορισμένων νέων μεθό
δων, αί όποΓαι φαίνεται δτι εδραιοΰνται συνεχώς μετά μείζονος επι
μονής κατά τά τελευταία έτη έν τφ πεδίορ τών αρχαιολογικών σπου
δών εν γένει.

'Η πρώτη παράγραφος τής κριτικής λέγει άπεριφράστως, δτι ή 
μελέτη μου άπέτυχε τού σκοπού της, τού σκοπού δηλαδή εκείνου, όσ- 
τις προδιεγράφετο ώς αναπόφευκτος εκ τού αρχικού προορισμού της 
— ματαιωθέντος ένεκα τόσον τραγικών γεγονότων τής πολεμικής καί 
τής ειρηνικής περιόδου — νά άποτελέση μέρος τής σειράς τών μονο
γραφιών επί τής αρχαίας κεραμεικής Bilder griechischer Vasen: καί 
τούτο, διότι, ϊνα στηρίξω ή άνασκευάσω ωρισμένας θεωρίας μου, 
«ελάχιστη προσοχή εδόθη διά μίαν περιγραφήνπής-πρωίμου ελληνικής 
κεραμεικής τής Κρήτης, περιόδου προς περίοδον». Νομίζω δτι πρά
γματι δτήρεσα τό υλικόν τούτο εις τάς κυρίας του περιόδους, διαχω
ρίζουν μάλιστα, χάριν μεγαλύτέρας σαφήνειας, διά διαστήματος τίνος *)

*) A. J. A., LII, 1948, σελ. 304 κ.έ|.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ· y
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την μίαν περίοδον από την άλλην : υπομυκηναϊκήν, πρωτογεωμετρι
κήν, γεωμετρικήν, άνατολίζουσαν' διά την τελευταίαν έξήτασα την 
άποψιν τής εισαγωγής στοιχείων εκ τής ’Ανατολής, ως και την άπο- 
ψιν των σχέσεων τής κρητικής κεραμεικής μετά τοϋ λοιπού ελληνικοί 
κόσμοι1. Έζήτησα νά χαρακτηρίσω έκάστην περίοδον κατά την γένε- 
σιν, την άνάπτυξιν και την περαιτέρω πορείαν της, ως καί κατά την 
διασταύρωσιν διαφόρων ρυθμών εντός τής αυτής περιόδου. ’Αν 6 
Weinberg λέγων περιγραφήν εννοεί, την διαίρεσιν ενός καλλιτεχνικού 
φαινομένου εις ώρισμένας φάσεις, καί την ΰποδιαίρεσιν τούτων εις 
ύπο-φάσεις, μέ γράμματα τοϋ αλφαβήτου καί αραβικούς αριθμούς, 
αφήνω εις άλλους την φιλοδοξίαν μιας τοιαύτης περιγραφής. Δι’ εκά
στην τών φάσεων καί ύπο-φάσεων τούτων 6 Weinberg θά έπεθύμει, 
φαίνεται, νά δίδωνται ακριβείς χρονολογίαι, εξ ό'σων εις την παρά
γραφον 3 λέγει: «ποτέ δεν είναι σαφές πόσον χρονικόν διάστημα κα
ταλαμβάνει εκάστη περίοδος, διότι σχεδόν δεν υπάρχει ούδεμία μνεία 
χρονολογιών, έστω καί ή πλέον γενική». Αρκεί νά φυλλομετρήση τις 
τό τομίδιόν μου διά νά άνευρη διαφόρους χρονολογίας, καί μάλιστα 
δχι τόσον γενικάς. Διά την αρχήν τής πρωτογεωμετρικής περιόδου δί
δεται μία (σελ. 3), μετά τήν έκπνοήν τής 1ης χιλιετηρίδος π.χ.: χρονο- 
λόγησις πού θά ήδύνατο νά φανή αρκετά τολμηρά, δταν ένεφανίσθη 
τό πρώτον εις τήν δημοσίευσίν μου τής άνασκαφής τών ’Αρκάδων 2 
(οπότε ήγνοεΐτο ακόμη δ τελευταίος ρυθμός τής μυκηναϊκής κεραμεικής, 
δ λεγόμενος «Granary Style», καί επιστεύετο δτι ή μυκηναϊκή τέχνη 
είχε παύσει ήδη περί τό τέλος τοϋ 13ου αΐώνος), ή δποία δμως σήμε
ρον έχει γίνει γενικώς παραδεκτή* * 8. Μία άλλη χρονολογία υποδεικνύε
ται ύπ’ εμοΰ (σελ. 8) διά τήν πρώτην διείσδυσιν ανατολικών στοι
χείων, περί τό 800 π.Χ., ήτοι εις μίαν στιγμήν, ή δποία, κατά τήν 
γνώμην μου, συμπίπτει μέ τήν πλήρη άνάπτυξιν τοϋ γεωμετρικού 
ρυθμού' ή παρακμή τοϋ άνατολίζοντος καί ή έναρξις τοϋ πρωτοελλη- 
νικοϋ ρυθμού τής Κρήτης καθορίζεται περί τό μέσον τής 7ης εκα
τονταετηρίδας (σελ. 14 καί 18), άν καί παρατηρεΐται έπιβίωσις καί 
τοϋ γεωμετρικού καί τοϋ άνατολίζοντος ρυθμού μέχρι καί τοϋ δευτέ
ρου ήμίσεος τοϋ αΐώνος τούτου, αφού στοιχεία τών ρυθμών τούτων

2) "Ιδε «Annuario della Scuola di Atene», X - XII, 1929 (Τό έργον
τούτο τοΰ λοιποΰ σημειοΰιαι ώς Ark.) σελ. 683.

8) Επίσης καιά τόν F u rumark (Mycenaean Pottery, σελ. 179' τοϋ 
ίδιου, Chronology of the Mycenaean pottery, σελ. 105 κέξ., σ. 115) ή 
ύπομινωική εποχή της Κρήτης, περιλαμβάνουσα τήν κεραμεικήν τών Άτσιπά- 
δων, τοϋ Βροκάστρου κλπ., ανήκει εις τό τελευταίον τέταρτον τοϋ 12ου αίώ- 
γος. Βλ. άντιθέτως Ark., σελ 552 κ.εξ. 691·
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εύρίσκονται συνδεδεμένα μετά προϊόντων τοΰ κορινθιακού εργαστη
ρίου (σελ. 18). Εις τον τόμον μου περί των ’Αρκάδων διαγράφον
ται ακόμη καί τά διαδοχικά εξελικτικά στάδια εντός έκάστης των μεγά
λων τούτων περιόδων' επί των σταδία)ν όμως αυτών θά ήτο άντιθέτως 
άκαιρον νά έπιμείνω εις εν βραχύ συνοπτικόν τομίδιον. Έάν κανείς 
έπιθυμή νά ΐδη τάς ως άνω περιόδους καί τά στάδια συμπυκνούμενα 
είς ενα ακριβή χρονολογικόν πίνακα, ύποδιηρημένον εις δεκαετίας ή 
πενταετίας, εγώ θά ήθελον την φοράν ταΰτην ακριβώς τό αντίθετον, 
νά αποδείξω δηλαδή δτι ή αυστηρά αυτή σχηματοποίησις είναι τελεί
ως άλογος καί αδύνατος νά έφαρμοσθή, δι’ δσους κατενόησαν πλήρως 
τά περίπλοκα φαινόμενα τοΰ πολιτισμού καί τής τέχνης τών ταραχω
δών τούτων αιώνων τής ζωής τής νήσου.

Ή δεύτερα παράγραφος τής κριτικής στρέφεται εναντίον τοΰ ενός 
εκ τών δύο προσαγομένων ως κυρίιον σκοπών τής μελέτης μου, ήτοι 
κατά τοΰ ισχυρισμού, δτι ή γεωμετρική κεραμεική τής Κρήτης δεν 
είναι προϊόν δευτέρας τάξεως έν συγκρίσει προς τά άλλα ελληνικά 
εργαστήρια. Παρέλειψα, λέγει, νά αποδείξω δτι «δ τοπικός κρητικός 
ρυθμός στερείται ποικιλίας καί ρώμης μοτίβων έναντι τών ρυθμών 
άλλων κέντρων, καί δύναται διά τοΰτο νά χαρακτηρισθή ώς μία τέχνη 
δευτέρας ποιότητος». Νομίζω δτι ό επικριτής αντιφάσκει προς εαυ
τόν, άφοΰ ολίγον κατωτέρω δηλοϊ δτι δεν δύναται νά μή κάμη ιδιαι
τέραν αΐσθησιν εις τινα τό «ειδικόν τοπικόν χρώμα» τής κρητικής 
ταύτης τέχνης, τής οποίας παραδέχεται δχι μόνον τήν πρωτοτυπίαν, 
αλλά καί τήν αφθονίαν, τήν ποικιλίαν, τήν ελευθερίαν εύρέσεως, τήν 
δύναμιν άνανεώσεως διά τολμηρών πειραματισμών προς δλας τάς κα
τευθύνσεις. ”Αν άπομένη μόνον ή ρώμη τών μοτίβων («strength of 
design») ως κόσκινον, διά τοΰ οποίου πρέπει νά περάση παν είδος 
κεραμεικής, ΐνα είσέλθη είς τήν τάξιν τής πρώτης ποιότητος, εγώ ήδη 
έντίμως κατεδίκασα εμαυτόν, εϊδικώς μάλιστα (σελ. 9), δ.ά τό σφάλμα 
μου νά μήν είμαι είς θέσιν ν’ ακολουθήσω τάς άποκρήμνους ατραπούς 
ώρισμένου είδους κριτικής τής τέχνης καί νά άρνοΰμαι νά παραδεχθώ 
μίαν άκαμπτον κλίμακα αξιών, δυναμένων νά έφαρμοσθοΰν αυτομά
τως κατά τήν καλλιτεχνικήν κρίσιν. Καί ακόμη, ώς προς εκείνην τήν 
γεωμετρικήν κεραμεικήν, μέ επικρίνει δτι ύπεστήριξα «almost belli- 
gerantly» τήν άπσψιν τής βαθμια·'ας εξελ ιυς καί μεταμορφώσεως, 
άνευ ούδεμιάς αποτόμου διακοπής, αλήθειαν αυτονόητον, ήτις είχε 
τάχα γίνει πλέον δεκτή σχεδόν περί όλων τών ελληνικών εργαστηρίων. 
Κατά τήν εποχήν μου, δταν τό πρώτον έπεδόθην είς τήν σπουδήν τής 
κρητικής κεραμεικής τής γεωμετρικής εποχής καί διενήργησα ανασκα- 
φάς προς διαφώτισήν τής φύσεως καί τών κυρίων χαρακτηριστικών
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της, αν δεν μέ άπατοι ή μνήμη, άπεδίδετο εις δλας τάς περιοχάς τής 
Ελλάδος μία τομή απροσδόκητος κα'ι απόλυτος μεταξύ τού μυκηναϊ
κού πολιτισμού καϊ τών προϊόντων του άφ5 ενός και τού πρωτογεω
μετρικού άφ5 ετέρου, μία δεύτερα τομή μεταξύ τού πρωτογεωμετρι
κού και τού γεωμετρικού, ενώ κυριολεκτικώς μία νέα εποχή έφαίνετο 
οτι ήοχιζε μέ την ά'φιξιν ενός κύματος άνατολιζούσης τέχνης : θά
ώφειλα λοιπόν νά δεχθώ μέ χαράν την μεταστροφήν τών μελετητών, 
τουλάχιστον ώς προς τούτο τό σημεΐον τών θεωριών μου, ευχόμενος 
νά άκολουΟήση μία τοιαύτη άναγνώρισις και επί βλων τών λοιπών 
σημείων ! Άλλα, διά νά εΐπωμεν τήν αλήθειαν, πού ύφίσταται αυτή 
ή ομοφωνία τών επιστημόνων ; Αί πρόσφατοι έρευναι4 άντιθέτως 
παραδέχονται δτι ό πρωτογεωμετρικός ρυθμός, άν και εγεννήθη επ'ι 
μυκηναϊκών στοιχείων και εις εν περιβάλλον ούχι διορικόν — πιθανώς 
έν Αττική—·, είναι μία καλλιτεχνική φάσις τελείως νέα, σαφώς διακρι- 
νομένη τής προηγηθείσης τέχνης. Μόνον ώς προς τον κρητικόν πρω
τογεωμετρικόν ρυθμόν γίνεται γενικώς έξαίρεσις κα'ι θεωρείται οΰτος 
ώς κατ’ ευθείαν συνεχίζων τον ύστατον μινωικόν ρυθμόν υπό τήν 
επιρροήν τού πρωτογεωμετρικού τής ηπειρωτικής" Ελλάδος : κρητικόν 
ρυθμόν δστις, διά τήν γενικήν συνθετικήν και διακοσμητικήν αυτού 
άντίληψιν, καταχράται, ούτοτς ειπεΐν, τού ονόματος τούτου, καί διά 
τον όποιον προετάθη εκ τούτου και διάφορον όνομα : «προγεωμε- 
τρικός»5. Ώς προς δέ τήν καθαράν καί απόλυτον τομήν μεταξύ πρω
τογεωμετρικού καί γεωμετρικού, μιάλιστα εις τήν Κρήτην, αύτη εί
ναι παραδεκτή, δύναται νά εϊπη τις, υπό πάντοον τών μελετητών °. 
Δεν ήρκεσε διά τήν χαλάρωσιν τής αΰστηρας ταύτης διακρίσεως ή 4 5 6

4) Βλ. Desbo rough, «What is protogeometric ?», B.S.A., XLIII, 
1948, σελ. 260 κ.έξ. ΙΙρβλ. καί Β r ο n e e r, «Hesperia», VIII, 1939, σελ. 
416 κ.έξ. Νέα ευρήματα θαυμάσιων αττικών πρωτογεωμετρικών προϊόντων, άρ- 
κούντως αρχαϊκής έμφανίσεως, έγένοντο τελευταίως υπό τοϋ εφόρου Παπαδη- 
μητρίου εις τό αθηναϊκόν προάστειον τής Νέας ’Ιωνίας.

5) Desbo roug h, αυτόθι σελ. 26ό κ.έξ., 270' πρβλ. καί Har
tley, B.S.A., ΧΧΧΓ, 1930-31, σελ. 101 κ.έξ. F u r u 111 a r k, Myc. 
Pottery, σελ. 179. *0 Desborough ευρίσκει στενώτερον τοϋ συνήθους σύνδε
σμοι προς τήν μυκηναϊκήν τέχνην — κατά τρόπον οΰχί διάφορον εκείνου τής 
κτητικής κεραμεικής—καί εις τήν πρωτογεωμετρικήν τάξιν αγγείων τής ’Ιθάκης. 
’Ανιιθέτως ό Payne, B.S.A, XXIX 1927-28, σελ. 267 κ.έξ., θεωρεί τά 
πρωτογεωμετρικά προϊόντα τής Κρήτης ώς ομάδα σαφώς διακρινομένην. Περί 
τή; βαθμιαίας καί άδιοράτου μετομορφοόσεως τοϋ υπομινωικοΰ εις πρωτογεω
μετρικόν βλ. άντιθέτως τήν ήδη μνημονευθεΐσαν διαπραγμάτευσιν τοϋ θέμα
τος Ark., σελ. 552 κ.έξ. καί passim.

6) Payne, αυτόθι, σελ. 268 κ.έξ. Shweitzer, «Gnomon», 1934,
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παραδοχή δτι δ γεωμετρικός ρυθμός τής Κρήτης έχει ειδικόν χαρα
κτήρα, κα'ι δτι απορροφά εις μέγαν αριθμόν στοιχεία εκ τής προελλη- 
νικής τέχνης' δεν ήρκεσεν ή ιδική μου επιμονή να υποδεικνύω δτι 6 
ρυθμός οΰτος εις την συνολικήν του εμφάνισιν συχνά αντιβαίνει πρός 
τους κανόνας οΐτινες τον διαστέλλουν από τον γεωμετρικόν ρυθμόν 
τής λοιπής Ελλάδος, ως συνιστάμενος ενίοτε αποκλειστικούς έκ θεμά
των κεκινημένων, καμπυλόγραμμων, κυματοειδών ή περιέχων τοιαΰτα 
θέματα εις αναλογίαν απολύτως ύπερέχουσαν, ως τείνων εις τήν δια
κοπήν τής κατά ζώνας διακοσμήσεως κα'ι τήν παρεμβολήν μεμονωμέ
νων, ατομικών θεμάτων, τά οποία καταστρέφουν τήν γενικήν αρμο
νίαν. Ή γεωμετρική διακόσμησις εν Κρήτη συχνά συνίσταται μόνον 
από σειράς συγκεντρικών κύκλων ή τριγώνων, όμοιας πρός τήν θεμα
τογραφίαν τοϋ πρωτογεωμετρικού ρυθμού’ ΐνα κλονισθή ή πίστις 
πρός τήν άποψιν τού δυνατού σαφούς και ασφαλούς διακρίσεως μετα
ξύ των δύο κατηγοριών, ήτο ανάγκη νά προσαχθή πλήθος δειγμάτων 
από τά περιφερικά κρητικά εργαστήρια, τά απομακρυσμένα εκ τών με
γάλων κνωσιακών εργαστηρίων, δειγμάτων δυσκόλως δυναμένων νά 
ταξινομηθούν εις τήν μίαν ή τήν έτέραν κατηγορίαν. Τούτο έπραξα 
εις τον τόμον μου τών Αρκάδων’ τά επαρχιακά ταΰτα προϊόντα επολ- 
λαπλασιάσθησαν χάρις εις τάς προσφάτους άνασκαφάς κα'ι ανακαλύ
ψεις, αν καί παραμένουν ακόμη κατά μέγα μέρος αδημοσίευτα. "Οσον 
αφορά τέλος τό πρόβλημα τής άδιοράτου καί βαθμιαίας διεισδύσεως 
τής άνατολιζούσης τέχνης εις τήν Κρήτην — ήτις συμπίπτει μέ τήν 
πλήρη διαμόρφωσιν τού γεωμετρικού ρυθμού — θά λάβωμεν τήν ευ
καιρίαν νά όμιλήσωμεν κατωτέρω.

Αί μεγαλύτεροι καί περισσόμερον στηριζόμεναι εις παραδείγματα 
αντιρρήσεις τού γράψαντος τήν κριτικήν αφορούν τό δεύτερον έκ τών 
ως κυρίων θεωρουμένων θεμάτων τού τομιδίου μου, δηλαδή τό θέμα 
τής κρητικής επιρροής περί τήν διαμόρφωσιν τού πρωτοκορινθιακοΰ 
ρυθμού. Ούτω, κατ’ αυτόν, ή αρχή τού σχήματος τής κοτύλης πρέπει 
νά είναι οπωσδήποτε πρωτοκορινθιακή, διότι εις τήν Κόρινθον δύνα- 
ταί τις νά παρακολουθήση τήν άδιάκοπον έξέλιξίν της, ήτις ανέρχεται 
μέχρι τής γεωμετρικής εποχής: καί εδώ είναι ή πρώτη έκ μιας σειράς 
πλανών φιλοσοφικού χαρακτήρος, τάς οποίας διαπράττει ό άμερικανός 
επιστήμων, καί αί όποΐαι συγκεκριμένους ανήκουν εις τήν σοφιστικήν 
κατηγορίαν τής petitio principii. Εις ούδεμίαν μελέτην μου ύπεστή- 
ριξα δτι μόνον εις τήν Κρήτην παρατηρούμεν τήν βαθμιαίαν καί συνε-
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σελ. 339 κ.έξ. Demargne, La Crete dedaliquc, σελ. 96, 98.D e s- 
borough, αύτ. σελ. 267, 271, κλπ.
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χή έξέλιξιν ώρισμένων κατηγοριών τής πρώτο κορινθιακής κεραμεικής, 
τάς οποίας ακολούθως εΰρίσκομεν είσαγομένας ετοίμους καί)’ δλα 
εις την Κόρινθον' ύπεστήριξα τούτο : δτι ή Κρήτη, ώς και ή Κόριν
θος και άλλα καλλιτεχνικό ελληνικά κέντρα, μετέσχεν ένεργώς, μέχρις 
(ορισμένου βαθμού, μή καθορισθέντος τελείως, εις την διαμόρφωσιν 
των σχημάτων, τής τεχνικής και των διακοσμητικών θεμάτων τής κε- 
ραμεικής εκείνης, διαμόρφωσιν ήτις κατέληξεν εις τον σχηματισμόν 
τού πρωτοκορινθιακοΰ ρυθμού' τούτου ζητώ νά καταδείξω τα υπάρ
χοντα εις την ελληνικήν ’Ανατολήν σπέρματα, διότι νομίζω δτι δ ρυθ- 
μός ούτος δύναται να θεωρηθή ώς τό ύστατον προϊόν τού κύματος 
τής τέχνης, ή οποία είναι γνωστή ώς άνατολίζουσα. Έφ’ δσον δεν 
άποδεικνύεται, κατ’ άντίτθεσιν προς τήν ανωτέρω θεωρίαν, δτι τά βή
ματα κατά μήκος τού δρόμου τούτου τής έξελίξεως, τά οποία σημει- 
ούνται εις τήν Κρήτην και αλλαχού έξω τής Κορίνθου, έπηρεάσθησαν 
από μίαν προγενεστέραν έξέλιξιν γενομένην εις τήν Κόρινθον, ούδέν 
είναι άποδεδειγμένον. Πράγματι τά δύο μόνα παραδείγματα, άτινα 
προσεκόμισα ώς αντιπροσωπευτικά τής κατηγορίας ταύτης (πίν. XXI 
1 καί 3) εκ μιας σειράς ποικίλων καί ενδιαφερόντων προϊόντων, έλ- 
θόντων εις φως κατά τάς τελευταίας κρητικάς άνασκαφάς, είναι αρ
κούντως πλησιεστέρα προς τήν αρχικήν μορφήν τού σκύφου παρ’ δσον 
τά αρχαιότερα πρωτοκορινθιακά δείγματα, τά προσαγόμενα υπό τού 
Weinberg (Corinth, VII ι. The Geometric and Orientalizing 
Pottery, 1943, σελ. 86 κ.έξ., πίν. 16, άρ. 107 κ.έξ.). Αί δύο κρητι- 
καί κοτύλαι δύνανται ακόμη νά άποτελέσουν ένα κρίκον μεταβατικόν 
μεταξύ τής κατηγορίας ταύτης τής κεραμεικής καί τής κατηγορίας τών 
σκύφων, τού τύπου τού οποίου παράδειγμα έκ τού γεωμετρικού κο
ρινθιακού ρυθμού προσάγει ό Weinberg τό άγγεΐον έ.ά. πίν. 13 άρ. 
80. ’Ακόμη καί αί παλαιότεραι κορινθιακαί «άρχαΐαι κοτύλαι», αυτό
θι, πίν. 17 άρ. 123 κ.έξ., έχουν σχήματα περισσότερον προχωρημένα 
προς τό κανονικόν σώμα, τό βραδύτερον έμφανιζόμενον— μέ πλευράς 
περισσότερον εύθυγράμμους, στόμα περισσότερον πλατύ καί ευθέως 
τεμνόμενον κατά τά χείλη — παρά τό κρητικόν ύπ’ εμού δημοσιευθέν 
παράδειγμα (πίν. XXI, 41 τό όποιον εις τήν κεκοσμημένην μεταξύ 
τών λαβών ταινίαν διατηρεί άκόμη χαρακτηριστικά στοιχεία αποκλει
στικούς τού γεωμετρικοΰ-άνατολίζοντος ρυθμού τής νήσου.

Τό αυτό, κατά μείζονα λόγον, δύναται νά λεχθή ώς προς τον πρω- 
τοκορινθιακόν «σφαιρικόν άρύβαλλον». Αί μαρτυρίαι τού τύπου τού
του άνέρχονται, είναι άληθές, εις τήν Κόρινθον, αν καί εις αρκούντως 
περια>ρισμένον άριτθμόν, μέχρι τού IX αΐώνος : καί ή αυτή διαπίστα)- 
σις θά ήδύνατο νά επαναληφθή καί δι’ ικανόν μέρος τής λοιπής έλληνι-
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κής παραγωγής διά την Θήραν, τήν Μήλον, την Ρόδον, τάς ελληνικός 
αποικίας τής ’Ιταλίας κλπ. Δεν γνωρίζω αν διά τούτου ό Weinberg 
προτίθεται να άρνηθή τήν εκ Κρήτης καταγωγήν τών σχημάτων τού
των, τήν οποίαν μέχρι τοΰδε παραδέχονται οί περισσότεροι εκ των με
λετητών των αρχαιότερων ελληνικών προϊόντων κεραμεικής7, διότι εις 
τήν Κρήτην (καί ίσως καί εις τάς ά'λλας μεγάλας έλληνικάς νήσους τής 
ανατολικής Μεσογείου) δύναται νά συναγάγη τις τήν άμεσον διαδοχήν 
από τής όψιμου μυκηναϊκής κεραμεικής εις τήν γεωμετρικήν. ’Αλλά 
δεν ειχον μόνον τήν πρόθεσιν νά υποστηρίξω έπιμόνως την άποψιν πε
ρί τής τοιαύτης γενέσεως τών σχημάτων εις τήν δημοσίευσιν καί συν
οπτικήν διαπραγμάτευσιν ίκανοϋ αριθμού τών μυροδοχείων εκείνων, 
περιληφθέντων εις τους πίνακας XVIII - XIX τής μελέτης μου: ήθε- 
λον επί πλέον νά καταστήσω προφανές πώς σχήμα καί διακόσμησις 
τής κατηγορίας ταύτης τής κεραμεικής εξελίσσονται βήμα προς βήμα 
εκ τού γεωμετρικού ρυθμού μέ δλας τάς άνεπαισθήτους διαβαθμίσεις 
προς τήν μορφήν καί τήν τεχνικήν εκείνην, αί όποΐαι θά γίνουν άρ- 
γότερον χαρακτηριστικοί τής τάξεως τών «ωοειδών άρυβάλλων», ή 
οποία διαδέχεται τήν τάξιν τών σφαιροειδών καί επίσης νά επισύρω 
τήν προσοχήν επί τού γεγονότος, δτι καθ’ δλας τάς μεταβατικός φά
σεις της ή κατηγορία αύτη διατηρεί καί ώρισμένα χαρακτηριστικά 
στοιχεία, τά όποια μάς επιτρέπουν νά άναγνωρίσωμεν τήν οδόν έκ 
τής οποίας έφθασαν αί παρορμήσεις καί αί ωθήσεις προς τήν μετα
βολήν : ή οδός αυτή είναι ή Κύπρος καί ή ’Ανατολή.

'Ως προς τήν τάξιν τών «οίνοχοών μετά επιπέδου πυθμένος» 8, 
ασφαλώς δεν επεδίωξα νά αποδώσω εις τήν αρχήν τής διαμορφώσεώς 
της τό άγγεΐον τού τάφου R τών ’Αρκάδων, δπερ εταξινομήθη εις τήν 
άνατολίζουσαν περίοδον, πίν. XIII, 4' ούτε πάλιν δίδει αποφασιστι
κήν λύσιν υπέρ τής κορινθιακής καταγωγής τής κατηγορίας ταύτης, το 
γεγονός δτι εν Κορίνθφ άπαντμ εν αρκούντως δμοιον δείγμα, άνήκον 
εις τήν πρώιμον κορινθιακήν φάσιν (Weinberg, έ.ά. αρ. 198, πίν. 
28), καί έτερον τής μεταβατικής φάσεως μεταξύ πρωτοκορινθιακοϋ 
καί κορινθιακού ρυθμού (Payne, Protokorinthische Vasenmalerei, 
πίν. 31, 1.: άμφότερα τά αγγεία πράγματι, τουλάχιστον γενετικώς, εμ
φανίζουν στάδιον περισσότερον προκεχωρημένον τού κρητικοΰ αγ
γείου μέ τό ελαστικόν ακόμη, τελείως ήμισφαιρικόν καμπύλον σώμά

7) Βλ. Johansen, Vases Sicyoniens, σελ. 16 κ.έξ. καί 58 κ έξ. 
Payne, Necrocorinthia, σελ. 5 κ.έξ.

8) Δέν είμαι οΰτε ό μόνος ούτε ό πρώτος ερευνητής, ό δνομάσας τόν τύ
πον αυτόν «λήκυθον» : πρέπει να μοιρασθώ τήν μομφήν τουλάχιστον μέ τόν 
Johansen, αύτ., σελ. 21 κ.ίξ.
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του, ενώ άντιθέτως ταιν άλλων εκείνων είναι ήδη βαρύ, με τοιχώματα 
τείνοντα χαμηλά προς την κατακόρυφον, μέ τούς διαταράσσοντας με
γάλους γλυπτούς δακτυλίους). ’Ήδη ό Johansen είχε δείξει ώς προ
δρόμους τοΰ σχήματος τούτου ωρισμενας προχοΐσκας τής γεωμετρικής 
περιόδου, ως εν αττικόν παράδειγμα9, μετά τοΰ οποίου δύνανται νά 
συσχετιστούν άλλα εξ άλλων ελληνικών κέντρων, π.χ. έκ τής Θήρας10. 
Τών μεταβατικών τούτων μορφών πρόκειται νά προσδιορισθή ό ΐόπος 
προελεύσεως, ό>ς καί ή οδός προς την διάδοσίν των' ταυτοχρόνως 
πρόκειται περί τού προβλήματος τών σχέσεοίν τής κατηγορίας ταύτης 
μετά τής «τών άρυβάλλων μέ υψηλόν λαιμόν», άλλης εκείνης κατηγο
ρίας διά την οποίαν προεβλήθη ή γεωμετρική εις την Κρήτην 11 σχη- 
ματοποίησις' αλλά ταύτης ή μακρυνή καταγωγή άναμφιβόλως δέον νά 
άναζητηθή εις τήν Κύπρον, πατρίδα τών σχημάτων τούτων μέ τό 
σφαιροειδές σώμα καί τον υψηλόν λαιμόν ήδη από τής χαλκής εποχής. 
Εις ταϋτα, εϊδικώς εις τήν κατηγορίαν τών «base-ring ware», συχνά 
ή βάσις πλατύνεται καί καθίσταται επίπεδος : εντεύθεν πιθανώς δια
δίδονται καί εξελίσσονται τά άγγείδια καί αί μικραί ύδρίαι μέ υψη
λόν λαιμόν καί επίπεδον βάσιν, εις σχήματα ουχί άπέχοντα τής γεω
μετρικής εκείνης οίνοχόης, ήδη εντός τοΰ πρωτογεωμετρικού περιβάλ
λοντος τής Ρόδου ’2.

”Ας μοΰ έπιτραπή νά έκφράσω τουλάχιστον κάποιαν μικράν επι- 
φύλαξιν, απέναντι τής ήρέμου βεβαιότητος μετά τής οποίας ό Wein
berg αποδίδει μαζικώς εις τήν Κόρινθον—ενώ ακόμη συζητειται τό 
πρόβλημα τοΰ τόπου προελεύσεως καί τών κέντρων τής κατασκευής 
των—δλα εκείνα τά διαμφισβητούμενα είδη κεραμεικής τής Κρήτης, 
χωρίς μάλιστα νά έχη τήν δυνατότητα νά ρίψη εν βλέμμα επί τών 
πρωτοτύπων, τά όποια παραμένουν βαθέως τεθαμμένα εις τά υπόγεια 
τοΰ Μουσείου, απρόσιτα καθ’ ολην τήν περίοδον τών πολεμικών τού
των ετών 13

9) Johansen, σελ. 23, είκ. 12' εν ομοιον άγγεΐον έκ τάφου τής Κό
ρινθου, A. J. A, XRV, 1941 > σελ. 31, είκ. Id.

>°) Pin h 1, «Ath. Mitt.», XXVIII, 1903, ένθ. Πίν. XIX, ;.
“(Johansen, σελ. 41'κ.έξ.
12) ”Ιδε «Clara Rhodos», VI-VII, σελ. 189 κ.έξ. είκ. 223 κ.έξ.
13) Οΰτω π.χ. ό άρύβαλλος, Early Hell. Pottery, πίν. XIX, γ, παρου

σιάζει λεπτήν άρχιλλον ανοικτήν κιτρινωπήν, άργιλλον ή οποία εις άλλα συζητη- 
θέντα δείγματα έχει ακόμη σκοτεινότερον χρώμα, κιτρινωπόν-φαιόν ή κιτρινωπόν 
πορτοκαλλιόχρουν, τό όποιον θ-ά έπρεπε νά έμβάλη, τουλάχιστον πρός στιγμήν, 
εις αμηχανίαν τούς ειδικούς τής τεχνικής τής άργίλλου, οΐτινες γενικώς ανα
γνωρίζουν ώς χαρακτηριστικόν τής κοριιθαακής κεραμεικής τήν λευκωπήν ή 
λευκήν ύποπρασινίζουσαν άργιλλον.
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Ύπεστήριξα, προβάλλει δ W., ότι ή πρωτοκορινθιακή διά λεπτών 
ταινιώσεων διακόσμησις έφ’ ολοκλήρου τοΰ σώματος τοϋ αγγείου 
αποτελεί μίμησιν έκ Κρήτης, ενώ αΰτη δΰναται άντιθέτως νά παρα- 
κολουθηθή εις παραδείγματα εκ Κόρινθου άνευ διακοπής, άπδ τής 
γεωμετρικής περιόδου. Μακράν εμού εις τόσον αόριστος και συγχρό- 
νατς τόσον αφελής ισχυρισμός ! Ή ιδέα τής διακοσμήσεως διά λεπτών 
παραλλήλων ταινιών είναι έξ εκείνων, αί όποΐαι δύνανται νά έλθουν 
ανεξαρτήτως εις τον νοϋν παντός κεραμογράφου καί εις παν έργαστή- 
ριον κεραμεικής : έκτος τής Κορίνθου δυνάμεθα νά την ίδωμεν έμ- 
φανιζομένην και έδραιουμένην καί αλλαχού, ως π.χ. εις τό άλλο μέγα 
γεωμετρικόν, ήδη προ μικρού μνημονευθέν, έργαστήριον τής Θήρας. 
Εκείνο τό οποίον έβεβαίωσα καί προσεπάθησα νά αποδείξω (σελ. 17) 
είναι πολύ περισσότερον ειδικόν : «βλέπομεν νά σχηματίζεται ολίγον 
κατ’ ολίγον εν Κρήτη, ίσως κατά μίμησιν κυπριακών προϊόντων, ή 
γεωμετρική τάξις αγγείων, διακοσμούμενων μέ στενάς παραλλήλους 
περιθεούσας ταινίας, αγγείων καθιστάμενων συνεχώς περισσότερον 
λεπτών, έξ άργίλλου βαθμηδόν μάλλον λευκωπής, καί άποκλινόντων, μέ 
άλλους λόγους, προς τήν τεχνικήν έκείνην, ήτις μέλλει νά άποβή ή 
πρωτοκορινθιακή τεχνική». Πράγματι .δυο αγγεία τού είδους τούτου 
ύπ’ εμού άπεικονισθέντα (πίν. XIV 1-2) έμφανίζουν τήν τεχνικήν 
ταΰτην, μετά τών λεπτών ταινιώσεων, καίτοι παρουσιάζουν ακόμη 
αύστηρώς γεωμετρικήν διακόσμησιν. Κατά τήν αντίληψήν μου αί μα- 
κρυναί ρίζαι τού τρόπου αυτού τής διακοσμήσεως δΰνανται νά άνευ- 
ρεθοϋν επί τής οδού τών έξ ανατολής εισαγωγών, μέχρις έκείνης τής 
διακοσμήσεως δι’ όμοιων λεπτών ταινιών έφ’ ολοκλήρου τοϋ σώματος 
μιας μεγάλης τάξεως κυπέλλων καί άρυβάλλων, ή οποία εις τήν Κύ
προν (καί δλιγώτερον εις τήν Ρόδον), είναι μεταβατική Ικ τής όψιμου 
μυκηναϊκής περιόδου κατ’ ευθείαν είς τήν πρώτην φάσιν τής σιδηράς 
εποχής, ή οποία καλείται «έλληνοφοινικική»14.

Είς τούς όψίμους-μυκηναϊκούς τούτους προδρόμους τής άνατολι- 
ζούσης τάσεως θά έπανέλθωμεν άργότερον. Διά νά τελειώνωμεν τώρα 
μέ τήν κριτικήν τοϋ Weinberg, ύπεστήριξα, λέγει, τήν θεωρίαν τής 
έκ Κρήτης προελεύσεως τών πλαστικών αγγείων, βάσει τοΰ άρυβάλ- 
λου μέ άνθρωπίνην κεφαλήν τοϋ Βερολίνου : άλλ’ ή θεωρία μου αΰτη 
άντιθέτως (σ. 15) βασίζεται επί άλλων επιχειρημάτων, μέ τήν προσα- 
γαχγήν τής μαρτυρίας μεγάλου αριθμού προϊόντων, τά όποια εκκινούν 
έκ τών βαναυσοτέρων έκείνων καθαρώς γεωμετρικής έμφανίσεως 15. * 45

14) Πρβλ· Ark, σελ. 665, κλπ.
45) Πρβλ. A r k, σελ. 500 κ.έξ., 506 κ.έξ.
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Ό άρόβαλλος τοϋ Βερολίνου άναφέρεται μόνον ώς εν δψιμον δείγμα 
της κατηγορίας κατάλληλον δπως απόδειξη ότι είς την Κρήτην, μέ
χρι τών περισσότερον έξειλιγμένων προϊόντων τής άνατολιζούσης κερα- 
μεικής, παραμένουν ίχνη, φευγαλέα έστω καί σχεδόν αδιόρατα, των 
μακρυνών φοινικικών ή συριακών επιδράσεων (εις το σχήμα τών ο
φθαλμών τής πλαστικής κεφαλής), καί συγχρόνως άλλα ίχνη, περισ
σότερον ταΰτα αισθητά (εις την διακύσμησιν τής επιφάνειας τοϋ αγ
γείου), τής κυπριακής διακοσμητικής άντιλήψεως, την οποίαν συνήν- 
τησεν ό ρυθμός αυτός κατά την πορείαν του προς την Κρήτην. Δυ- 
νάμεθα λοιπόν μέ άναπαυμένην συνείδησιν, πριν ή προχωρήσωμεν, νά 
άναστρέψωμεν αυτούς τούτους τους λόγους τοϋ Weinberg: «Certain
ly the thesis of Cretan influence on Protocorinthian pottery 
cannot be said to have been refuted by these arguments».

Ή ώς άνω συζητηθεΐσα κριτική αντλεί την δυναμίν της, ιός εϊ- 
πομεν, έξ αυτού τοϋ κόρους τοϋ κριτοΰ καί άλλων μελετητών. Βεβαι- 
οΰται οίίτω δτι μέγα μέρος τών χρονολογιών, τάς οποίας δίδω διά 
την κρητικήν κεραμεικήν, βασίζεται επί τής χρονολογίας τών χαλκών, 
την οποίαν εγώ αναβιβάζω *εϊς λίαν μεμακρυσμένην εποχήν, ενώ 
ή χρονολόγησίς των καθωρίσθη πλέον υπό τής Sylvia Benton. Καί 
πρώτον, έφ’ δσον γνωρίζω, ουδέποτε προσήγαγον τό επιχείρημα τών 
χαλκών εις τό ζήτημα τής μελέτης καί χρονολογήσεως τής κρητικής κε- 
ραμεικής. Άντιθέτως, έπανειλημμένως, καί ’ίσως καθ’ υπερβολήν17, 
έπέμεινα επί τοϋ είδικοΰ καί άπομεμονωμένου χαρακτήρος, δστις δια
κρίνει την παραγωγήν εκείνην τών εργαστηρίων τοϋ χαλκού, παραγω
γήν ή οποία τά μάλιστα ήκμασε κατά μίαν ώρισμένην περίοδον εις 
τήν Κρήτην, άλλ’ επανεμφανίσθη προφανώς επί τού εδάφους τής 
νήσου μεθ’ ολοκλήρου τής σκευής τοϋ ρυθμοΰ καί τής θεματογρα
φίας εκ ξένων θεμάτοίν. Έζήτησα νά ερμηνεύσω τό φαινόμενον τού
το διά τοϋ γεγονότος, δτι κατά τους ταραχώδεις χρόνους τών πολεμι-

ιβ) Ό Weinberg δέχεται ασυζητητί τήν χρονολογίαν—είς τήν πρα
γματικότητα πιθανώς ύπέρ τό δέον χαμηλήν — τήν οποίαν προτείνει διά τόν 
άρύβαλλον ό J e n k i η s, Dedalica, σελ. 48 κ.έξ. Ίσως θά εχω τήν ευκαι
ρίαν είς προσεχή μελέτην μου νά έπανέλθω επί τής εργασίας ταύτης, ήτις 
άναμφιβόλως προσέφερε πολύτιμον συμβολήν είς τήν ταξινόμησιν τών προϊ
όντων τοϋ αρχαιότατου γλυπτικού ρυί>μοΰ τής Ελλάδος, άλλ’ ή οποία δέν 
αποφεύγει εντελώς τό λάθος μιας υπερβολικής σχηματικότητος καί τού περιο
ρισμού συγγενών έργων εντός χρονολογικών ορίων ύπέρ τό δέον ακριβών ; αί 
στενωτάτων.

,7) Πρβλ. Ark., σελ. 705 κ.έξ. καί passim «Annuario», XIII-XIV, 
Ονλ. 135, χλπ.
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κών εισβολών, των εσωτερικών αγώνων και τής άθλιότητος, ή πολυ
τελής αυτή δημιουργία κατ’ ανάγκην ούσιαστικώς θά είχε παυσει, ενώ 
δλως άντιθέτως θά έπρεπε νά είχε συμβή ως προς την καθημερινήν 
και απαραίτητον αγγειοπλαστικήν δπου παρακολουθεΐται μία συνέχεια 
έμμονος και άνευ διακοπής, εις τά σχήματα, τήν καλλιτεχνικήν «ΐσθη- 
σιν καί τήν διακοσμητικήν θεματογραφίαν, άπδ τής μυκηναϊκής επο
χής διά μέσου δλων τών μεταγενεστέρων φάσεων μέχρι τής διαμορ- 
φώσεως τής νέας τέχνης. Εις τά χαλκουργικά πράγματι προϊόντα είσά- 
γεται, κυριαρχεί και διαρκεΐ εις ρυθμός βρίθων ανατολικών στοιχείων, 
προτού τά πρώτα καί άπλοΰστερα ανατολικά μοτίβα κάμουν τήν δει
λήν των εμφάνισιν—ως παρείσακτα καί ξένα—εντός τοϋ δεσπόζοντος 
γεωμετρικού ρυθμοΰ τής κεραμεικής. Άλλ’ ας δεχθώμεν τήν πρόκλη- 
σιν αυτήν τοΰ επιχειρήματος εκείνου τών χαλκών, ινα εύρυνωμεν τό 
πεδίον τής συζητήσεως καί δυνηθώμεν νά καταστήσωμεν σαφές πώς 
παρουσιάζεται σήμερον ολόκληρον τό πλαίσιον τοΰ κρητικοϋ πολιτι
σμού κατά τήν αυγήν τοϋ ελληνικού κόσμου.

Ή Miss Benotn («The Date of the Cretan Shields», B.S. A., 
XXXIX, 1938-39 — δημοσιευθέν τό 1942 — σελ. 52 κ.εξ.) ευρίσκει 
δτι δ Ε. Kunze εις τήν υποδειγματικήν του δημοσίευσιν τών χαλκών 
αντικειμένων τοϋ Ίδαίου ’Άντρου (Kretisclie Bronzereliefs, 1931) 

ήδυνήθη βεβαίως νά κατατάξη τό υλικόν του εις ομάδας, δεν κατώρ- 
θωσεν δμως νά μας δείξη μίαν συνεπή εξέλιξιν από τής μιας όμάδος 
εις τήν άλλην, νά προσδιορίση μίαν αρχήν, έν μέσον στάδιον καί έν 
τέλος, όποια οφείλει νά έχη ή παραγωγή αυτή, ως πάσα σπουδαία ελ
ληνική παραγωγή εργαστηρίου' καί μία μεταλλουργική σχολή στατική, 
εντελώς «κλεισμένη εις τον εαυτόν της» (self-contained), διατηρούσα 
τό ανατολικόν της χρώμα άθικτον επί διάστημα μακρότερον κάπως 
τών 150 ετών, θά ήτο φαινόμενου δυσκόλως νοητόν κτλ. κτλ. ’Ήδη 
αυτή αϋτη ή ολοκληρωτική κριτική τοΰ βιβλίου τοϋ Kunze προκαλεΐ 
κατάπληξιν : πώς γίνεται λόγος περί στατικής τέχνης, μή εμφανι- 
ζούσης συνεχή εξέλιξιν από φάσεως εις φάσιν, δταν ακριβώς τό κα
τόρθωμα τοΰ τότε νέου έρευνητοϋ υπήρξε τούτο, δτι έδειξε κατά θαυ
μαστόν τρόπον τήν συνεχή, καθ’ δσον καί αδιόρατου, μεταμόρφωσιν 
ενός ρυθμοΰ, κατ’ άρχάς εξ ολοκλήρου διαποτισμένου από θέματα καί 
σχήματα ανατολικα, μάλιστα ουσιωδώ? συμμορφωμένα προς αυτήν ταυ- 
την τήν ανατολικήν τέχνην, ρυθμοΰ, εις τον όποιον μόνον ώρισμέναι 
λεπτομέρειαι καί μία γενική καλλιτεχνική τάσις, προδίδουν τήν ελληνι
κήν φΰσιν τώ»ν δημιουργών του, προς μίαν τεχνοτροπίαν, εις τήν οποίαν 
άντιθέτως ή σΰνθεσις, ή μορφολογική επεξεργασία τών επί μέρους ει
κόνων, τά διακοσμητικά στοιχεία, τό παν βαθμηδόν εξελληνίζεται, μέ-
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χρις δτου φθάση—ακριβόός κατά τυ τέλος της έξελίξεως τοϋ ύλικοΰ τοΰ 
Ίδαίου ’Άντρου — εις μίαν τεχνοτροπίαν, δπου πάσα άνάμνησις των 
προκών ανατολιζουσών τάσεων έχει έξαφανισθή ; Μήπαις θά έπεθύ- 
μει και ή Miss Benton ένα χρονολογικόν πίνακα, οπού αί διαδοχικά! 
αΰται οράσεις έξελίξεως θά καθωρίζοντο κατά δεκαετίας; Ή μίμησις 
ανατολικών μοτίβων όμολογείται ύπ’ αυτής, έστω και παρά την διά- 
θεσίν της ; και θά ήτο δϋσκολον νά την άρνηθή έφ’ δσον εις την 
Κρήτην άνευρέθησαν δυο καθαρώς φοινικικής παραγωγής φιάλαι, 
έκτος των τοπικών, άλλα δουλικώς μιμούμενων τά ανατολικά πρότυ
πα προϊόντων, ώς π.χ. τών ελασμάτων τοϋ τάφου τοϋ Σκουριασμέ
νου (Καβοϋσι) και τοΰ μεγαλύτερου μεταξύ τών πλουσιωτάτων τά
φων τής Φορτέτσας1 * * 18 : άλλ’ αί συγκρίσεις μέ την ανατολικήν τέχνην 
δϋνανται, κατ’ αυτήν, νά παραμερισθοϋν, διότι ή ανατολική τέχνη 
είναι υπέρ τό δέον στατική και δεν δϋναται νά βοηθήση τήν χρονο- 
λόγησιν. Εις τήν χρονολογίαν τών χαλκών, τήν προτεινομένην υπό 
τοΰ Kunze, από τοϋ τέλους τοϋ 9ου διά μέσου ολοκλήρου τοϋ 8ου 
αίώνος, ή Miss Benton ύποκαθιστρ ιδικήν της χρονολογίαν : 685- 
640 π.Χ. (καλωσύνη της, πού δεν παραλείπει ούτε τάς πενταετίας!)’ 
εις τήν άντίληψιν δηλαδή μιας μάλλον άπομεμακρυσμένης ανατολικής 
εισαγωγής μεταλλουργικών προϊόντων, μιας βαθμιαίας — δεν θά έλε- 
γον βραδείας — τοπικής μεταμορφώσεως και προοδευτικού έξελληνι- 
σμοΰ, ύποκαθιστα τήν εικόνα τής αΐφνηδίας έμφανίσεαις μιας λίαν 
άκμαζοΰσης δσον και πρόσκαιρου μεταλλουργικής κρητικής παραγωγής 
κατά τάς άρχάς τοΰ 7ου αίώνος, οπότε πλέον ή κρητική τέχνη δεν 
απέχει πολύ. τής ταχείας παρακμής της, τής έμφανίσεως μιας τέχνης 
πλήρους ανατολικών τάσεων, ήδη μετά τήν εδραίωσιν κα! μάλιστα τήν 
παρακμήν τοϋ γεωμετρικού ρυθμοΰ τής νήσου και ή παραγωγή αυτή θά 
διήρκεσε κατ’ αυτήν ολίγον περισσότερον τής μιας γενεάς. ”Αν ό Kun
ze ήναγκάσθη νά εμφάνιση κάποιαν αμηχανίαν19, διότι δεν ήδύνατο 
νά κατάδειξη παρά μόνον χαλαράν επαφήν μεταξύ τών κρητικών χαλ

1S) A.J.A, V, igoi, σελ. 147 κ.έ'ξ. είκ, 10-11· Ark., σελ. 561 κ.έξ.
Kunze, σελ. 218, είκ. 31 καί πίν. 56e' J. Η, S., LIII, 1933j σελ. 291,
είκ. 16’ D e m a r g n e, σελ. 237, είκ. 37-38. Ή επί μακρότατον αναμενόμε
νη δημοσίευσις τής πλουσιωτάτης ταύτης δμάδος τών τάφων Φορτέτσας θά
μας καταστήση γνωστήν τήν ακριβή άνασκαφικήν συνάρτησιν πρός άλλα αντι
κείμενα τών δύο μεταλλικών ελασμάτων, περί ών ό λόγος, ή όποια, ώς άορί- 
στως ενθυμούμαι καί ώς βέβαιοί ό έφορος Πλάτων, φαίνεται ίνισχύουσα τήν 
υψηλήν χρονολόγησιν τών ελασμάτων τούτων.

19) ’Αληθώς ό Κ u n z e, σελ. 247 κ.έξ., δέν άρνεΐται καθόλου τά ση
μεία επαφής μεταξύ τών κρητικών χαλκών καί τής συγχρόνου κεραμεικής- βε-
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κών έργων και τής κατ’ αυτόν συγχρόνου κεραμεικής παραγωγής, ήτις 
είναι ουσιωδώς γεωμετρική, δεν θα έπρεπε νά εΰρίσκεται ή Miss 
Benton εις μεγαλυτέραν αμηχανίαν δια την αδυναμίαν της νά εμφάνιση 
οίανδήποτε έπίδρασιν επί των χαλκών εκ μέρους τοΰ γεωμετρικού ρυθ
μού, δστις ήτο πλέον τόσον ώριμος και βέβαιος περ'ι αυτού; Άλλ’ εΐπομεν 
ήδη ολίγον ανωτέρω ποιοι είναι προφανώς οί λόγοι τής χαλαρδς αυ
τής επαφής: και μήπως αυτή ή σύγχρονος φοινικική κεραμεική παρου
σιάζει μεγαλυτέραν διείσδυσιν έκ μέρους τού ρυθμού τών χαλκών ; 
Ό Kunze θά έπλανήθη, στηριζόμενος επι άμφιβόλων ανατολικών 
συγκρίσεων, μόνον ίνα άκολουτθήση τά ίχνη τού Johansen, ό όποιος 
ήθελε διά τής βίας νά άνευρη κρητικήν έπίδρασιν επι τής πρωτοκο- 
ρινθιακής κεραμεικής' καί μέ την σειράν του, κατά ένα φαύλον κύ
κλον, ό Johansen, τον όποιον τυφλώς ήκολούθησεν ό Payne, θά 
έβασίσθη, ινα βεβαιώση την έπίδρασιν αυτήν, μόνον επί τών χαλ
κών τού Ίδαίου ’Άντρου, αν μη έπι τής όψιμου πηλοπλαστικής 
έν ΓΙρινιά. "Ινα άποκαταστήση τήν αλήθειαν, ό Johansen, εις μίαν 
άλλην θαυμαστήν σελίδα τής ιστορίας τής αρχαίας τέχνης, υποστηρίζει 
τάς σχέσεις τής Κορίνθου μετά τής Κρήτης όχι μόνον βάσει τών χαλ
κών τοΰ Ίδαίου ’Άντρου καί τών πήλινων τοΰ Πρινια, άλλ’ εντός 
πλαισίου περιλαμβάνοντος όλα τά άλλα προϊόντα τών πρωίμων ελλη
νικών εργαστηρίων, τά έξαρτώμενα έκ φοινικικών καί ανατολικών 
προτύπων, πλαισίου εις τό όποιον μελετώνται τά στοιχεία τής κυπρια
κής καί ροδιακής τέχνης, ώς καί τά προϊόντα τών νήσων τού Αιγαίου, 
μεθ’ ών ή Κρήτη συνδέεται τόσον στενώς από τής γεωμετρικής επο
χής20. Πρέπει λοιπόν νά έγκαταλείψωμεν τάς επισφαλείς αύτάς άνα-

βαιοϊ μόνον ότι τά αγγεία, αν καί πολυάριθμα, έχουν έλλιπώς μελετηθή καί 
δυσκόλως δόνανται νά χρονολογηθούν, καί διά τοϋτο ολίγων τό χρησιμοποιεί 
διά τήν χρονολόγησίν του.

20) ’Επίσης παραδόξως, τό μόνον επιχείρημα, όπερ προσάγει ή Miss 
Benton (σελ. 52, σημ. 6) κατά τών επιχειρημάτων τοΰ Johansen, είναι έσφαλ- 
μένον : ή γτρλάνδα τής πρωτοκορινθιακής ληκύθου, Payne, Ρ. V., πίν. 9, 5, 
τουλάχιστον τυπολογικώς, είναι άπείρως όλιγώτερον οργανική, παρουσιάζεται 
περισσότερον έξειλιγμένη καί περίπλοκος εις τήν συμπλοκήν τής άλύσεώς της 
καί είναι ήδη ξηρά καί άψυχος μέ τά ανθέμια, πού έχουν περιορισθή εις τρία 
φυλλάρια άμορφα, μέ τήν στίξιν μεταξύ τών φύλλων τών καλύκων καί επί 
τών στελεχών τής άλύσεως, έν παραβολή μέ τήν γιρλάνδαν τοΰ θώρακος τής 
’Ολυμπίας, Johansen, σελ. 122, είκ. 90. Άλλ’ δ Johansen προσάγει επί 
πλέον μίαν γιρλάνδαν μόνςν έξ άνθέων λοντοΰ, αρκούντως πλησιεστέραν εις τό 
φοινικικόν πρότυπον, επί ενός χαλκοΰ ασφαλώς κρητικοΰ, σελ. 120, είκ. 80. 
Ή στενή καί κατ’ εύθεΐαν έξάρτησις τής έξ άνθέων κρητικής γιρλάνδας από 
τής άναταλικής εικονογραφείται καί άπό τον Kunze, σελ. 90 κ.έξ.
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τολικάς συγκρίσεις ; Άλλ’ ας άκολουθήσωμκν τήν Miss Benton εις 
εν περισσότερα ύπισχνοΰμενον πεδίον έρευνης, εις τάς συγκρίσεις εντός 
αύτοϋ τοιίτου τοϋ κύκλου τής άρχομένης ελληνικής τέχνης. Ό αναγνώ
στης θα έχη τήν υπομονήν νά μας ακολουθήσω διά μέσου μιας σειράς 
«πρόσεξον», «σύγκρινε», «σημείωσε», εις τήν οποίαν ελπίζω νά φανή 
περισσότερον τυχηρός από εμέ, δστις τελικώς δεν κατώρθωσα νά ΐδω 
τίποτε, νά σημειώσω τίποτε, νά συμπεράνω τίποτε.

Ό πρώτος συλλογισμός τής Miss Benton είναι ό ακόλουθος : αν 
τά πρωτοκορινθιακά αγγεία μιμούνται τήν κρητικήν μεταλλοτεχνίαν 
ώς προς τήν χάραξιν, τότε αγγεία παρουσιάζοντα τήν τεχνικήν αυτήν 
εις εν στάδιον δισταγμών, θά πρέπη νά ύποθέσωμεν δ'τι μιμούνται 
χαλκά έργα, εις τά όποια επίσης ή τεχνική δεν είναι τελειοποιημένη. 
Αλλά διατί τάχα ; Άντιθέταις, εις τήν πρωτοκορινθιακήν κεραμ-ικήν 
είναι φυσικόν ή τεχνική τής χαράξεως νά είναι ακόμη διατακτική, 
άφοΰ προσφάτως είσήχθη εις τήν νέαν ύλην, καθ’ ήν εποχήν εις τά 
πρότυπα ή τεχνική ήτο ήδη καθ’ δλα σταθερά καί βεβαία. ’Άλλως ή 
τεχνική αυτή δεν ήτο δυνατόν νά είναι ασταθής καί διατακτική εις 
τά πρότυπα, άφοΰ είσήχθη έτοιμος καί τελείως άπηρτισμένη έκ τής 
’Ανατολής. Έκ τοΰτου παράλογον είναι τό συμπέρασμα, οτι τά κρη- 
τικά χαλκά έργα, εις τά όποια ή χάραξις εμφανίζεται προοδευμένη 
καί εκλεπτυσμένη, είναι μεταγενεστέρα των πρωτοκορινθιακών αγ
γείων, εις τά όποια ή χάραξις είναι τρικλίζουσα καί χονδροειδής. Διά 
τον ισχυρισμόν τοϋτον, επί πλέον, προσάγεται ό παραλληλισμός μετα
ξύ δυο μικρών πρωτοκορινθιακών ληκύθων (Johansen, πίν. XXI, 2, 
καί XXII, 2) καί ενός μικρού πλαστικού λέοντος εκ Κρήτης (Benton, 
πίν. 25, 1-2), μή έχοντος μετ’ αυτών ούδέν κοινόν, καί ό όποιος, πα
ρά τήν τραχεΐαν καί μή οργανικήν όψιν καί ατελή του χάραξιν — ή 
γλώσσα έξω ή ή γλώσσα εντός—, θά ήδΰνατο νά είναι όψιμον κρητι- 
κόν προϊόν, χωρίς έκ τούτου νά γίνεται ούδ’ ή έλαχιστοτέρα πρόοδος 
εις τό συζητούμενον πρόβλημα21. Ούτε δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν δτι

21) Διά τήν παράστασιν εκείνην ζώου επί ενός άρυβάλλου έκ τοϋ Ηραίου 
τοϋ ’Άργους, βλ. Johansen, πίν. XX. 3ι τό όποιον ή Miss Benton, έν 
σχέσει πρός τήν μεγάλην κεφαλήν τοϋ μικροϋ εκείνου χαλκοϋ αντικειμένου, 
καλεΐ τόν «πρώτον πραιτοκορινθιακόν πάνθηρα», πρέπει νά ένθυμηθώμεν ότι 
καί ή συστροφή τής κεφαλής των αιλουροειδών, ήτις οδηγεί βαθμηδόν εις 
τήν διαμόρφωσιν τοϋ τύπου τοϋ «πάνθηρος», έχει τήν καταγωγήν έκ τής’Ανα
τολής καί ευρίσκεται ήδη εις τά φοινικικά χαλκά τής Ximrud (πρβλ. I bron- 
zi di Axos, «Annuario», XIII-XVI, o. 121)· ές ’Ανατολής, όπόθεν, από τήν 
μινωικήν έποχήν καίέκ νέου κατά τήν άνατολίζουσαν, είσεχώρησεν εις τήν Κρή
την, καί μαρτυρεΐται εις πολυάριθμα παραδείγματα (πρβλ. Ark. σ. 526) ή με-
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ό συνδυασμός και ή επιτυχής μιξις χαράξεως καί έκτυπου τεχνικής 
αποτελεί κατόρθωμα τής ελληνικής τέχνης. Άφήνοντες κατά μέρος, 
άν θέλετε, τά λαμπρά προϊόντα τής μινωικής μεταλλοτεχνίας, εις τά 
όποια έπετεΰχθη θαυμαστώς ή μιξις αυτή, καί αρχίζοντες εκ νέου από 
τά αιγυπτιακά προϊόντα, τά όποια θεωρούνται ως πρόδρομοι των άλλων 
ανατολικών εργαστηρίων, άφοϋ κατ’ αρχήν ή χάραξις μόνη δεσπό
ζει — ώς π. χ. εις την χαλκίνην φιάλην τοΰ Sheikh Abd el Gur- 
nah—ήδη αί δυο μέθοδοι τεχνικής εΰρίσκονται συνδεδυασμέναι εις τά 
αντικείμενα τοΰ θησαυροΰ τής Tel Rasta22, καί ή πλήρης μιξις των 
επανεμφανίζεται εις τάς δυο φιάλας, τάς τόσον σαφώς διαπεποτισμένας 
από αίγαιακήν τέχνην, τής Ras Shamra23. Ένώ τό μέγιστον μέρος 
τών φοινικικών καί τών κυπριακών φιαλών παρουσιάζουν συγχρόνως 
άμφοτέρας τάς τεχνικός, εις ώρισμένον αριθμόν εμμένει ακόμη μόνη 
ή χαρακτή διακόσμησις· αν καί συνυπάρχουν άμφότεραι αί μέθοδοι, 
δεσπόζει έν τουτοις ή κλίσις προς τήν χάραξιν, άφθόνως κατεσπαρμέ- 
νην επί όλων τών γυναικείων ενδυμάτων, τών επίπλων, τών αγγεί
ων, εις εκείνο τό εργον τό όποιον δέον νά θεωρήται ά>ς τό άρχαιό- 
τερον μέχρι τοϋδε γνωστόν προϊόν τών κυπριακών εργαστηρίων, δη
λαδή τήν φιάλην τοΰ Τδαλίου (Dali), άνήκον εις τήν πρωτοκυπριακήν 
I περίοδον24. Δεν θά ήδυνατο λοιπόν νά ζητηθή επισφαλέστερου κρι- 
τήριον, εκείνου τής ταξινομήσεως τών χαλκών βάσει μιας υποτιθε- 
μένης προόδου τής τεχνικής χαράξεως διά τήν δήλωσιν τής εσωτερικής 
μυϊκής διαμορφώσεως τών σωμάτων δεδομένου άλλως ότι ή τεχνική

γάλη κεφαλή αιλουροειδούς κατά μέτωπον, είπε ώς σύνδεσις δύο σωμάτων τά 
όποια στρέφονται κατ’ ενώπιον είτε ώς άπόληξις όφιοδειδών σπειρών : στοι- 
χεΐον ανατολικόν ήδη διατηρηθέν είς τήν Έτρουρίαν καί τήν κελτικήν τέχνην 
(πρβλ. Ρ. Jacobstahl, Imagery in Early Celtic Art (The Sir John 
Rhys Memorial Lectures, Brit. Acad., 1941, οσ· 13 κ.έξ , 17) καί ακόμη 
είς τήν αρχαϊκήν τέχνην τής Μεγάλης Ελλάδος.

!1) Von Β i s s i 11 g, «Jahrb.», XXV, 1910, σελ. 197, είκ. 2. Βλ. καί 
τήν χρυσήν φιάλην τού Λούβρου, Β ο r e u x, Antiquites egyptiennes, Cat. 
guide du Louvre, II, σ 341 καί πίν. XIV. Διά τήν ομάδα τών ευρημάτων 
τής Tell Basta ώς επίσης διά μερικά τεμάχια φιαλών, τά όποια προσετέ- 
θησαν είς αυτά βαθμηδόν, πρβλ. πλήν άλλων : C. C. Edgar, Musee 
egyptien, II, 1906, σ. 95 κ.έξ. πίν. 43-55' τοΰ αυτού, «Annales du Ser
vice des antiquites de l’Egypte, XXV, 1925, σ. 256 κ.έξ. μετά δύο πινά
κων' G. Steindorff, Die Kunst der Aegj^pter, 1928, είκ. σ. 299' A. 
Sharif, Berliner Museen, LI, 1930, a. 114 είκ. 1 καί Bull. Metrop. 
Mus. Όκτ. 1949

23) «Syria», XV, 1934, a. 124 κ.έξ., πίν. XV-XVI.
!4) G j e r s t a d, Decorated Metal Bowls from Cyprus, «Opuscula 

Archaeologica», IV, 1946, πίν. I.
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αυτή είναι δ δεσπόζων τρόπος διακοσμήσεως εις την μεταλλουργίαν 
της γεωμετρικής εποχής25 * 27 : αντιθέτως ακριβώς εις την εκ τύπον τεχνι
κήν είναι έμπεπιστευμένη κυρίως ή δήλωσις τοΰ μυϊκού συστήματος 
εις τά έργα τοΰ περισσότερον ποοωδευμένου ρυθμού, ώς π.χ. εις την 
ιοραίαν ασπίδα των ’Αθηνών μέ την διακόσμησιν ζωηρών καλπαζου- 
σών δορκάδων (Kunze, άρ. 26, πίν. 3 ϊ και 36).

"Ας άνοίξωμεν μίαν βραχεϊαν παρένθεσιν επί τής μεθόδου κατερ
γασίας των κρητικών χαλκών έργων. Πάσα συζήτησις επί τοΰ προκει- 
μένου (Benton, σελ. 53, σημ. 6) θά ήδυνατο νά καταστή πε.ιττή, 
λόγφ τής εύρέσεως τής φιάλης τοΰ τάφου Μ τών ’Αρκάδων (Ark. σ. 
308 κ.έξ., είκ. 408 καί πίν. XX). Παραδόξως ή προέλευσις τής φιά
λης αυτής άπετέλεσε τό θέμα ικανής συζητήσεως28. 'Ο Kunze πρώ
τος ήρνήθη δτι είναι κρητικής παραγωγής καί την έθεώρησε μάλλον 
φοινικικής καταγωγής. Τά επιχειρήματα του είναι: πρώτον, ή ύποδι- 
αίρεσις τών διακοσμητικών ζωνών δι’ έκτυπων ταινιών, κοσμουμένων 
διά σειράς στιγμών, ή οποία κατ’ αυτόν «σχ;δόν-> ποτέ δεν ευρίσκε- 
ται είς τά χαλκά τοΰ Ίδαίου, ενώ αντιθέτως είναι συνήθης εις την 
φοινικικήν τέχνην. Αί μνημονευθεΐσαι συγκρίσεις είς την περιοχήν 
τής φοινικικής ταυτης τέχνης είναι πράγματι δυο κυπριακαί φιάλαι 
ασφαλώς νησιωτικής κατασκευής, έκ τών οποίων ή μία ανήκει είς τήν 
πρωτοκυπριακήν III καί ή έτέρα κυπροφοινικικήν III κατηγορίαν τοΰ 
Gjerstad (έ'νθ’ άνωτ. πίν. III καί X), ήτοι χρονολογουμεναι μόνον 
είς τον Gov αιώνα π.Χ. ’Επί πλέον είς αυτά αί διαιροΰσαι ζώναι δεν 
ομοιάζουν μέ τήν τοΰ κρητικοΰ, άλλ’ είναι είς τήν μίαν περίπτωσιν 
εις χαλαρός πλοχμός, καί εις τήν έτέραν μία σειρά δισκίων, έχουσα 
εκατέρωθεν άνά μίαν σειράν μικρών στιγμών. Σειραί δισκίων, ολίγον 
μεγαλύτερων τών στιγμών τής περί ής ό λόγος, φιάλης τών ’Αρκά
δων, εμφανίζονται είς τήν Κρήτην, έκτος εις τά παραδείγματα τά 
όποια αναφέρει δ Kunze, αρκετά συχνά. Αί περιθέουσαι σειραί στι
γμών, άλλ’ ά'νευ τών πλατειών αναγλύφων ταινιών, αί δποϊαι τάς 
περιέχουν, παρατηρούνται οναθέτως είς πολλας «φοινικικός» φιάλας

25) Κατά τήν εποχήν ταΰτην έπίοης χρησιμοποιείται ή έκτυπος τεχνική, ώς 
π.χ., σχεδόν απόκλεισα ως, είς τάς χρυσάς ταινίας, καί εύρίσκεται επίσης είς 
αύτάς ό συνδυασμός τών δύο τεχνικών, άλλ’ άνευ τής οργανικής μίξεως, ήτις 
είναι ίδιον τής επομένης εποχής είς τήν Ελλάδα.

2C) Πρβλ. Kunze, σ. 38' τοΰ ίδιο υ, «Ath. Mift.», LV-LXI, 
1935-36, σ. 229, σημ. 2. Deinargne, αύτόδι σ. 224 κ.έξ.

27) Περιθέουσα σειρά στιγμών εύρίσκεται ήδη παρά τήν αναθόρωσιν, πέ-
ριξ τοΰ πυΟμένος τής λεκανίσκης τοΰ Tell Basta (Jalirb.» XXV, 1910, σ. 
197, είκ. 2).
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τής Έτρουρίας (Ρ ο u 1 s e n : Der Orient und die friihgriechische 
Kunst, σελ. 24 κ.εξ., άρ. 13, 17-18)27. Ή κατάστασις άποσυνθέσεως 
των τεμαχίων τής φιάλης τοΰ τάφου I, των Αρκάδων (Ark. σ. 378 
κ.έξ. σχήμα 491 a-b) δεν επιτρέπει νά διακρίνωμεν, αν και εδώ αί δι- 
αιροϋσαι ταινΆι ήσαν στικταί ή δχι. Πάντο^ς αί ταινίαι αύται εις την 
φιάλην τοΰ τάφου Μ, είς την γενικήν άψιν των, συνάπτονται πολύ 
στενώτερον προς τδ σύστημα διαιρέσεως των κρητικών χαλκών παρά 
προς τδ τών φοινικικών. Δεύτερον επιχείρημα τοΰ Kunze : τά δύο 
χονδροειδή με έλικας ανθέμια («schalenpalmetten») τής φιάλη; τών 
’Αρκάδων θά εύρισκον ως αντίστοιχον τδ — είς την πραγματικότητα 
πολύ διάφορον τών ίδικών μας—άνθέμιον μιας άλλης φιάλης, κυπρι
ακής επίσης κατασκευής και άνηκούσης είς την αυτήν υστέραν περίο
δον, δηλαδή τής κυπροαιγυπτιακής III κλάσεως, ή οποία ανήκει καί 
αυτή εις τδν 6ον αιώνα, ως καί τά κύπελλα, περί ών εΐπομεν ανω
τέρω (G j e r s t a d, πίν. XIV)28.

'Οπωσδήποτε ό Kunze ήδύνατο νά εύρη ένα μόνον στενώτερον 
παραλληλισμόν μετά τοΰ σχεδίου τής φιάλης τών ’Αρκάδων είς έν τε- 
μάχιον έκ τοΰ Ίδαίου ’Άντρου, άρ. 65, πίν. 42. Τδ μεγαλύτερον επι
χείρημα διά νά άποσπασθή άπό τήν κρητικήν παραγωγήν ή φιάλη, 
είναι ή ιδιομορφία τοΰ τρόπου άπεικονίσεως τών ταύρων, οί όποιοι 
είναι περισσότερον ραδινοί τοΰ συνήθους (δχι δ'μως πανταχοΰ, άφοΰ 
είς τήν εξωτερικήν ζώνην τινές έξ αυτών είναι ρωμαλεώτεροι)29, δπως 
καί ή ορμή, ή αταξία τής συνθέσεως εις τδ σύνολόν της, τά όποια 
όμως έξ άλλου, όμολογουμένως, είναι ξένα προς τά φοινικικά προϊόντα, 
καί ενθυμίζουν μάλλον τά εργαστήρια τής Άμάρνας ή άλλα εργαστή
ρια, εις τά όποια επί μακρότερον έπέζησαν αί μινωικαί παραδόσεις. 
Είναι εκπληκτικόν δτι είς δλην αυτήν τήν συζήτησιν δεν ύπεγραμμί- 
σθη τδ μόνον πειστικόν επιχείρημα, τό όποιον — διά νά απόσπαση 
άπό τον κόσμον τής ίδικής μας συνθέσεως μίαν τών εικόνων της — 
λύει τον γόρδιον δεσμόν τής καταγωγής τοΰ αντικειμένου: τό γε- * 20

2Β) Εϊς τά «ανθέμια» τής φιάλης μας τά φύλλα μεταξύ τών σπειρών, δη
λαδή τά αληθή καί κύρια ανθέμια, λείπουν τελείως ή έχουν διαλυθή είς πα
ράλληλα στελέχη. "Ισως ή καταγωγή τών προτύπων είναι διάφορος καί πρό
κειται άντιθέτως περί ανθεμίων θάμνων λωτοϋ, μέ υψηλά στελέχη, είς τύ κέν- 
τρον απλών καθέτων ραβδώσεων, ύψουμένων έκ τοΰ κορμού κατ’ αντιμέτωπους 
σπείρας, όπως βλέπομεν έπί τινων ελεφάντινων τής Nimrud, πρβλ. 13 a r- 
n e t t, «Irak», II, 1935, σ. 179 κ έξ., πίν. XXIII, 4· "Ισως ή καταγωγή 
τοΰ ανθεμίου μέ έλικας δέον νά άναζητηθή όχι είς τήν Φοινίκην, άλλ’ είς τά 
υπομυκηναϊκά προϊόντα τής Κύπρου ή τής Συρίας: πρβλ. Demargtie, σελ. 1513.

20) Καί δέν είναι ραδινοί καί ισχνοί οί ταΰροι, ώς καί πάντα τά άλλα 
ζώα, είς τήν μετ’ ό μ φ α λ ο ΰ άσπίδα, Kun z e, άρ. 27, πίν. 34 ;
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γονός δηλαδή δτι παρέμεινε τούτο σχεδόν κατά τό ήμισυ άτελείωτον, 
έκτελεσθεν άκριβώς εξ ολοκλήρου σχεδόν μόνον ως προς την χάραξιν 
— μίαν βαθεΐαν, ολίγον χονδροειδή, χάραξιν, περιοριζομένην κατά 
τό πλεΐστον μόνον εις τό περίγραμμα κα'ι παραμείνασαν ημιτελή ώς 
προς τάς εσωτερικός λεπτομερείας τών σωμάτων, ϊό έκτυπον ήχθη 
σχεδόν είς τέρμα εις τήν εσωτέραν ζώνην, έξετελέσθη κατά σημαντικόν 
μέρος εις την άμέσαις υπό την εξωτερικήν ζώνην κα'ι ούτε καν ήρχισεν 
εις τάς παρά τά χείλη μορεράς. Πώς είναι δυνατόν να δεχθή τις δτι 
εξήχθη κα'ι έγένετο δεκτόν εις τό εξωτερικόν έν προϊόν εις τήν κατά- 
στασιν αυτήν, κα'ι μάλιστα εις εν κέντρον οπού ήδη ήνθουν κα'ι συνη- 
γωνίζοντο τά ακμαία, διδοκιμασμένα τοπικό* εργαστήρια ;

"Ας έπανέλθωμεν εις τόν ρυθμόν τών κρητικών χαλκών, ΐνα ίδω
μεν εις ποια αποτελέσματα φέρουν τά αιτήματα τής Miss Benton. 
Μία εξέλιξις ρυθμού, παρακολουθουμένη έπ'ι τού θέματος τών έλά- 
φων (σ. 54 κ.έξ.), αρχίζει με τό ώραϊον τεμάχιον ύπ’ άρ. 59, Kun- 
ze, πίν. 45, διακοσμοΰμενον μέ σειράν βοσκουσών έλάφων με κα
λώς διαπεπλασμένον σώμα κατά διαβαθμίσεις επιπέδων κα'ι μέ πλή
θος αποχρώσεων, και συνεχίζεται διά μέσου άλλων τεμαχίων μέ 
ζώα εις δμοίαν στάσιν, αλλά μέ περισσότερον άκαμπτους μορεράς, πού 
φαίνονται εος νά κατοπτρίζουν ακόμη σχήματα τής γεωμετρικής τέ
χνης (άρ. 60-62, πίν. 44), εις τό ύπ’ άρ. 46 (πίν. 41) κα'ι τό ύπ’ άρ. 
44 (πίν. 40), τά όποια άπέχουν τόσον πολύ τών προηγουμένων κατά 
τόν ρυθμόν κα'ι τά θέματα, μέ τήν ενοχλητικήν στροερήν κατά 180° 
τής κεεραλής τών λεόντων, ήτις κλίνει ΐνα κατασπαράξη τούς μηρούς 
τών θυμάτων: πρόκειται περί στρεβλώσεως προωρισμένης νά έξαφανι- 
σθή εις τήν ελληνικήν θεματογραφίαν, άλλ’ ή οποία άντιθέτως άπαντα 
εις τά χαλκά τής Nimrud80. I Ιεραιτέρω ή εξέλιξις προχωρεί εις τήν 
θαυμασίαν άσπίδα τών ’Αθηνών μέ τάς τρέχουσας μεταξύ τών δένδρων 
έλάφους (άρ. 26, πίν. 33 κα'ι 36), περί τής οποίας εΐπομεν δτι είναι 
προερανίος έργον αρκούντως προωδευμένον έπ'ι τής οδού τής ελληνικής 
τέχνης, και περατοΰται μέ τήν άσπίδα τών Κυνηγών (άρ. 6, πίν. 10- 
20 κα'ι παρενθ. πίν. 1), οπού τά πάντα άντιθέτως δεικνύουν τήν 
πλέον δουλικήν εμμονήν εις τά άνατολικά πρότυπα : θέμα, στοιχεία 
τής άμεριέσεως (ως τό κράνος τών πολεμιστών), ζωικα'ι μορφα'ι (εος ό 
γύψ και ή εερκτος, .τά όποια επίσης άπαντοΰν εις τά άντικείμενα τής 
Nimrud κα'ι είς τήν άσσυριακήν τέχνην), θέματα ώς τά τών τοξοτών 
μαχομένων πεζών κα'ι έερίππων, τεϋν ιππέων, οΐτινες κάθηνται βλέ- 
ποντες προς τά νώτα τών υποζυγίων, κα'ι ούτω καθ’εξής. Άλλα όδη-

8ο) Πρβλ. Ιν ιι n z e, σ. 171,
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γητικά νήματα επί τής δδοΰ ταΰτης τής κατά ρυθμούς κατατάξεως, εκτός 
τού αξιώματος τής χαράξεως, είναι: ό αόριστος καί μή άγων εις συμπέ
ρασμα τύπος τής γοργότητος τών νεβρών81' ή μία υποτιθέμενη διαχω- 
ριστική ταινία εις την κοιλίαν τών ζώων, ήτις άπαντα, εις την ασπίδα 
τών Αθηνών, καί ήτις εμφανίζεται μόνον εις τον μέσον πρωτοκορινθια- 
κόν ρυθμόν καί διαδίδεται ευρέως κατά τον ύστερον πρωτοκορινθιακόν: 
άλλ’ ή «tentative belly-stripe» αύτη τής άσπίδος τών ’Αθηνών δεν εί
ναι εις την πραγματικότητα είμή ή συνήθης χαρακτή γραμμή του περι
γράμματος, ή οποία εις τινα ζώα ύπερεπηδήθη ελαφρώς από τό άνά- 
γλυφον τοΰ έκτυπου. Εις άλλα έργα, ώς ή άσπΐς τών Κυνηγών, φαί
νεται επί πλέον δτι ή έκχυσις τοΰ έκτυπου προεκάλεσε έπανάληψιν τής 
χαρακτής γραμμής τοΰ περιγράμματος ολίγον έξωτέρω τής αρχικής 
γραμμής. Ώς προς την επεξεργασίαν δέ τών κοιλιών τών ζώων εις τά 
χαλκά τοΰ Ίδαίου, ή μόνη παρατήρησις ήτις είναι δυνατή είναι ή 
άφορώσα εις τύ τΰμπανον τών Κορυβάντων, ό'που παρουσιάζεται ή 
χαρακτηριστική διά την ανατολικήν τέχνην* 32 δήλωσις τοΰ τριχώματος: 
αύτη πιθανιώς δύναται νά άναχθή εις τήν ταινίαν με λοξήν γράμμω- 
σιν κατά μήκος τής κοιλίας καί επίσης κατά μήκος τής σπονδυλικής 
στήλης τών ζώων εις τήν χρυσήν φιάλην τής Ras Shanira.

”Ας έλθωμεν εις τήν έξέλιξιν τοΰ θέματος τοΰ λέοντος. Ό Kunze, 
ακολουθών τόν Loewy καί άλλους, είχε χαράξει μίαν σαφεστάτην ιστο
ρίαν διά τό θέμα τούτο κατά τήν περίοδον αυτήν τής τέχνης : διε- 
φώτισε τήν ανατολικήν εισαγωγήν τοΰ θέματος, καταγωγής χιττιτικής 
ή βορειοσυριακής, έπικαλύτ[ιαντος τό γεωμετρικόν θέμα, άλλ’ ευθύς εξ 
αρχής γενομένου μετ’ άντιπαθείας δεκτού εκ μέρους τής ελληνικής τέ
χνης, προπάντων εις τήν πλαστικήν, ό'που ή ελληνική παράδοσις ήτο 
ΐσχυροτέρα άφ’ ότι ήτο εις τά προϊόντα τών εργαστηρίων τής χαλ
κουργίας, τά όποια ειχον άνανεωθή : ή ελληνική αισθητική αυτή άν- 
τίληψις ήτο ξένη πρός τήν παραδοχήν τής ανατολικής μίξεως οργανι
κού καί άνοργάνου, ήτις έκδηλούται εις ώρισμένας λεπτομέρειας, ώς 
τήν άνθεμωτήν σχηματοποίησιν τού τριχοόματος επί τών μυκτήρων 
τών λεόντων- έν πρώτοις ή λεπτομέρεια αύτη έχει άποκλεισθή από 
τήν Κρήτην, όπου βεβαιοΰται μόνον εις τόν πλαστικόν λέοντα τώιν 
’Αρκάδων, προσεγγίζοντα ήδη εις τά πρωτοκορινθιακά πλαστικά άγ- 
γείδια, τά όποια τήν εισάγουν όμοΰ μετά τοΰ γενικού τρόπου άποδό- 
σεως τών λεόντων, ό'στις ειχεν ήδη έπιτευχθή έν Κρήτη. Ή Miss
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σ. 15G.

32) Πρβλ. Κ u π z e, σ. 185, σημ. 27.
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Benton (σελ. 50-57) μας οδηγεί τώρα δώ αλμάτων και δονήσεων από 
τού ενός κρητικοΰ χαλκού εΐς τύ έτερον μέ τόσον λεπτά καί επικίνδυ
να οδηγητικά νήματα, δ'σον είναι ή μεγαλύτερα ή μικρότερα ραδινότης 
των σωμάτων των λεόντων, ή αύξησις ή έλάττωσις των διακοσμητικών 
στοιχείων τού εσωτερικού. "Οταν πιστεύωμεν ότι δυνάμεθα νά άνα- 
πνεόσωμεν και νά σταθώ μεν επί άσφαλεστέρας βάσεως, μέ κάποιαν συγ- 
κρισιν προς θέματα έξω τής Κρήτης, ή ελπίς μας διαψεύδεται διότι ή σύ/- 
κρισις δεν ισχύει. Ή άσαρκος καί στεγνή ραδινότης των λεόντων τού 
τεμαχίου άρ. 54, πίν. 42, μέ τά διεσπασμένα δώ εσωτερικών χαρά
ξεων σώματα, ήτις θά έπρεπε νά προέρχεται έκ τού τύπου τών λεόν
των τού υστέρου πρωτοκορινθιακού ή μάλλον έκ τής μεταβατικής τέ
χνης μεταξύ πρωτοκορινθιακού καί κορινθιακού ρυθμού, δέν ευρίσκει 
άντιθέτως περισσότερον στενάς αντιστοιχίας εις τούς όμοιους λέοντας 
τοΰ ελάσματος τού Κοβουσίου, τό όποιον, ως εΐπομεν, διαποτίζεται 
έξ ολοκλήρου από ανατολικόν πνεύμα, καί εΐς τά επί μέρους στοιχεία 
του καί εις την σύνθεσιν ; Διά την εΐς τετράγωνα διαίρεσιν τής χαίτης 
τών λεόντων δέν υπάρχει λόγος νά κατέλθωμεν εΐς την κορινθιακήν 
κεραμεικήν : εΐς τήν κρητικήν παραγωγήν τών εργαστηρίων τοΰ χαλ
κού αύτη ανέρχεται μέχρι τού άλλου, μνημονευθέντος ήδη, ελάσματος 
τοΰ τάφου τής Φορτέτσας, τό όποιον επίσης έγεννήθη από κατ’ ευ
θείαν έρχομένην καί άμεσον φοινικικήν έμπνευσιν, δπου άπαντά καί 
ή εσωτερική στίξις τού δικτυωτού, ήτις μετά τοΰ θέματος τούτου θά 
διέλθη μέσω τών πρωτοανατολιζόντων προϊόντων, ώς τών ελεφάντι
νων τής Σπάρτης, εΐς τήν κορινθιακήν τέχνην33. Άς ίδωμεν ένα ει
δικόν παραλληλισμόν : τά τεμάχια τών χάλκινων ελασμάτων, Κ u η- 
z e άρ. 44 καί 45a, πίν. 40, καί τήν πρωτοκορινθιακήν κοτιΐλην 
Payne, N.C., πίν. 22, 4. ’Αντί νά εύρίσκωμεν μίαν τελείαν άντι- 
στοιχίαν μεταξύ τών δύο άντικειμένων, εύρίσκομεν διαφοράς άκόμη 
καί εις τό τθέμα, διότι εΐς τά όρειχάλκινα ό λέων δάκνει μέ τήν κεφα
λήν τελείαις άνεστραμμένην καί μέ τον τράχηλον προς τήν γήν, δηλα
δή εις μίαν θέσιν άποτελούσαν, ως εΐδομεν, άνατολικόν θέμα, ενώ εΐς 
τήν κοτύλην δάκνει μέ τον τράχηλον όρώμενον πλαγίως. Έπί πλέον 
υπάρχει διαφορά εΐς τά σχεδιαστικά στοιχεία, διότι ή χαίτη τοΰ λέον- 
τος εΐς τό πρωτοκορινθιακόν άγγεΐον δέν είναι πλέον διηρημένη εΐς 
τετράγωνα, άλλά πότε, εις έν ζφον, είναι λοφωτή, καί πότε, εις έτερον, 
είναι όνυχωτή. Τελείως διάφορα είναι ό ρυθμός, ή κίνησις, ή καλλι
τεχνική άντίληψις' καί τό άγγεΐον δέν φαίνεται καθόλου άπ’ ευθείας 
καταγόμενου έκ τοΰ χαλκού, άλλά μόνον διά μέσου μιάς μακράς σειράς

88) Πρβλ. α ϋ τ ό ΰ· ι, σ. 174 κ.έ|,
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Ενδιαμέσων προϊόντων, ως π.χ. των ήδη μνημονευθέντων ελεφάντι
νων τής Σπάρτης. Επίσης, δεν δύναμαι νά άντιληφιΊώ τί κοινόν ύφί- 
σταται μεταξύ τής πάλης λεόντων και ταύρων τής πρωτοκορινθιακής 
δλπης, Payne, P.V., πίν. 26, 1, 5-6, και τοϋ συγγενούς «συμπλέ
γματος» τοΰ κρητικοΰ τεμαχίου ύπ’ άρ. 43, πίν. 39 : διαφορετική εί
ναι ή συνθεσις, διάφορος ό ρυθμός, εις τό άγγεΐον δυναται μόνον νά 
παρατηρηθή ή άντίθεσις οριζοντίων γραμμών εις τό σώμα τοϋ λέον- 
τος καί λοξών γραμμών εις τό πίπτον σώμα τοϋ ταύρου' ακόμη καί 
ή θέσις προσβολής είναι διάφορος, διότι εις τό χαλκοϋν τεμάχιον 
ό λέων δάκνει τον λαιμόν τοϋ αντιπάλου άνασορέφων την κεφαλήν 
προς τα όπίσω, προς τό ίδιον αύτοΰ σώμα. cO τρόπος επεξεργασίας 
τών ζωικών μελών καί ή ξηρά καί γραμμική άπόδοσις τών ανατομι
κών λεπτομερειών εις τό άγγεΐον δεν έχουν ούδέν κοινόν πλέον πρός 
τόν ρυθμόν τών ευρημάτων τοϋ Ίδαίου. ’Άλλαι συγκρίσεις ακόμη πε
ρισσότερον ασυνήθεις : ό καταβληθείς κυνηγός τής άσπίδος τών Θη
ρευτών είναι τάχα περισσότερον σφικτά περιπεπλεγμένος παρά εις την 
δλπην Chigi. Καί κατόπιν ; Θά ήδυνάμεθα νά εΰρωμεν δτι ό λέων 
περισφίγγει ακόμη περισσότερον σφικτά τό θΰμά του είς μίαν εξ ελε- 
φαντοστοϋ σφραγίδα τής Μεσαράς34 ! Τί νά εΐπωμεν περί τών «επι
πέδων κεφαλών», αί όποΐαι διά τήν Miss Benton (σ. 57) είναι ένδει- 
ξις δαιδαλικοϋ ρυάμοϋ ; 'Ο Kunze εις την πραγματικότητα δεν λέγει 
δτι μόνον τό ίδαΐον τεμάχιον 29 (πίν. 35) παρουσιάζει τό επίπεδον 
τοΰτο δαιδαλικόν κρανίον" λέγει δτι μόνον τό τεμάχιον τοϋτο παρου
σιάζει ολόκληρον κατασκευήν ελληνικού χαρακτήρος. Ή Miss Bentoq, 
έν άντιίίέσει πρός αυτόν, ανταπαντά δτι δλαι αί κεφαλαί τών γυναι
κών είς τά χαλκά έργα είναι επίπεδοι καί κεκαλυμμέναι από τόν επί
πεδον πόλον35' αν μία έξ αυτών δεν παρουσιάζει τήν μορφήν ταυτην, 
δπως ή κεφαλή τής «ποτνίας θηρών» τής άσπίδος άρ. 2, πίν. 5, τότε 
τό έργον τοΰτο πρέπει, φυσικά, νά είναι μεταδαιδαλικόν. ’Αλλά τότε 
θά πρέπη νά είναι ήδη έργον ρυθμοΰ δαιδμλικοΰ καί νά παρήχθη κα

84) Ξ α ν θο υ δ ί δ η ς, The vaulted Tombs of Messara, πίν. VIII, 
άρ. 821. ΓΓαρενΟετικώς δύνατα,ι νά προστεΟή, όπως είναι πλέον σαφές, ότι τό 
θέμα τοϋτο τοϋ υπό τό σώμα τοΰ λέοντος συνθλιβομένου ανθρώπου, μέ τήν 
κεφαλήν έξέχουσαν έκ τοΰ ενός πλευροΰ καί τούς πόδας έκ τοΰ άλλου, ήλθεν 
είς τήν κρητικήν τέχνην έκ προτύπων όμοιων χαλδαϊκών σφραγίδων, καί έφδα- 
σε τέλος είς παραγωγό αρκετά όμοια εκείνων τά όποια συναντώμεν επί τής 
άσπίδος τοΰ Ίδαίου "Αντρου.

*δ) Είς πολλάς περιπτοισεις πράγματι αί γυναικείοι κεφαλαί τών χαλκών 
τοΰ Ίδαίου δέν καλύπτονται υπό επιπέδου πόλου, αλλά δι* * ενός είδους σκού
φου ανατολικού συρμοΰ, όμοιου πρός Ικεΐνον όστις άπαντά συχνά κυρίως επί 
τών κυπριακών φιαλών: πρβλ. A r k., σ. 457.
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τά μίμησιν πρωτοκορινθιακήν εκείνο τό εργον το όποιον, ώς εί'δο- 
μεν, είναι τό «ρχαιότερον, τών διασωθέντων χαλκών κυπριακής κατα
σκευής, ήτοι τό κΰπελλον τοϋ Ίδαλίου, Gjerstadt, πίν. I, μέ 
τάς τόσον πεπλατυσμένος κεφαλάς, είτε αυται φέρουν «σκούφον» είτε 
είναι ακάλυπτοι, παρ’ δλην τήν τόσον πρωτόγονον, τετράγωνον κατα
σκευήν των σωμάτων' και — άφήνοντες κατά μέρος τάς κεκαλυμμένας 
διά πόλου γυναίκας, ως τήν θεάν τής προπογεωμετρικής υδρίας τής 
Φορτέτσας, Early Hellenic Pottery, πίν. II, 3^θά πρέπη νά τΟεω- 
ρήσωμεν ως άνηκοΰσας εις τήν αυτήν περίοδον καί τάς μορφάς πλεί- 
στων αγγείων των ’Αρκάδων, μεταξύ των οποίων καί έκείνας διά τάς 
οποίας, ήδη από τήν εποχήν τής δημοσιεύσεοος, έπίστευσα δτι ανα
γνωρίζω προέλευσιν έκ τοϋ κυπριακού ρυθμοϋ τής πρώτης σιδηράς 
εποχής, ώς π.χ. τήν γυναίκα τής κυλινδρικής υδρίας, αύτ., πίν. IX, 
13G. Άν δ'μως θελήσωμεν νά άναδράμωμεν εις ολίγον παλαιοτέρους 
χρόνους επί τής Κρήτης, εμφανίζονται κεφαλαί χαρακτηριστικούς πε- 
πλατυσμέναι εις τήν προελληνικήν τέχνην δλων τών εποχών, από τών 
χαλκών καί πήλινων μινωικών ειδωλίων μέχρι μυκηναϊκών καί υπομυκη- 
ναϊκών έργων, ώς εις τό περίφημον ρυτόν εις σχήμα ανθρώπινης γενειο- 
φόρου κεφαλής έκ Φαιστού, τήν πηλίνην σφίγγα τής Άγ. Τριάδος, καί 
τήν κεφαλήν έκ πηλασβέστου γραπτού έκ Μυκηνών, τό χαλκοΰν μαχαί- 
ριον τοϋ ’Άντρου τοϋ Ψυχροϋ, τάς πηλίνας κεφαλάς τών Κυκλάδων, 
κλπ.* 87. Τό μέγιστον μέρος τών ευρημάτων τοϋ Ίδαίου ’Άντρου παρουσιά
ζει έξ άλλου κατά τήν Benton τά «δαιδαλικά μήλα», καί ή άθωρική 
κεφαλή, Kunze άρ. 40 (πίν. 38), έχει τήν χαρακτηριστικήν κρητικήν 
τριγωνικήν διαμόρφωσιν κεφαλής. Δεν δυνάμεθα παρά νά έπανα?αί- 
βωμεν τήν έρώτησιν: «Καί κατόπιν;». Χαρακτηριστικούς κρητική από 
πότε; Εις τήν Κρήτην τό τριγωνικόν περίγραμμα μακρών καί ισχνών 
προσώπων δυναται νά παρακολουθηθή από τής υστέρας μυκηναϊκής 
εποχής διά μέσου τής πρωτογεωμετρικής μέχρι τής γεωμετρικής88, καί 
δυναται νά συναντηθή π.χ. εις τήν αρχαϊκήν, σκληράν πηλίνην κεφαλήν 
τοϋ Καλοϋ Χωρίου89. ’Αλλά μήπως δεν είναι ακόμη περισσότερον τρι
γωνικοί καί δξεΐαι κατά τον πώγωνα, άδιάφορον αν τάς έφαντάσθη- 
σαν μέ γένειον ή δχι, αμέτρητοι κεφαλαί συρο-ασιατικών χαλκών είδω-

8β) Πρβλ. Ark., σ. 402, είκ. 518, σ. 608.
87) Bossert, Altkreta3 είκ. 321-322, 296, 294. Ark., σ. 614, είκ. 

647b (πρβλ. Β a n t i, «Anmiario», Ν. S. III-V, σ. 54 κ.Ιξ. καί είκ. 46), 
Bossert, αΰτ., είκ. 87, 310, 423 κλπ. κλπ.

8S) Πρβλ. αυτόθι, σ. 612, κ.έξ.
") Α ύ τ ό θ ι, σ. 618, είκ. 650a.
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λίων, τά όποια ανέρχονται μέχρι τοϋ τέλους τής χαλκής εποχής10; Μή
πως δεν εμφανίζεται όμοια μορφή εις χρυσοχοϊκά έργα έκ Ράς Σάμρα 
και κατόπιν εις άλλα κυπριακά τής αρχής των χρόνων τοΰ σιδήρου11, 
καί οϋτω καθ’ εξής ;

Ούτε δύναμαι νά άντιληφθώ σημεΐον παραλληλισμού τής μετ’ όμ- 
φαλοϋ άσπίδος έξ ’Ίδης, Kunze, άρ. 27, πίν. 34, προς την ήδη μνη- 
μονευθεΐσαν πρωτοκορινθιακήν όλπην τής Ν. Ύόρκης, Payne, 
P.V., πίν. 31, διά μόνην την ραδινότητα των ζώων, μέ τό καθαρόν 
αυτών περίγραμμα, ραδινότητα διά την οποίαν ή Miss Benton επικα
λείται την χαμηλήν χρονολογίαν τής πρωτοκορινθιακής κεραμεικής' 
αλλά τότε δεν δυναταί τις νά έννοήση πώς δύνανται νά προέρχονται 
έκ τών προτύπων τούτων οί βαρείς καί κοντόχονδροι ίπποι τής άσπί
δος τών Κυνηγών. Οτίτε προς έπιβ.εβαίώσιν τής χρονολογίας ταίίτης 
βοηθεΐ τό στοιχεΐον τής λοφωτής χαίτης μέ τάς χαρακτάς λοξάς ρα
βδώσεις, εφ’ δσον τοΰτο αναγνωρίζεται ώς κοινόν ήδη εις τους γεω
μετρικούς ίππους. Είναι άραγε περισσότερον πειστικά! αί ανατρεπτι
κά! συγκρίσεις ως προς τά διακοσμητικά στοιχεία, γεωμετρικά καί 
φυτόμορφα, βάσει τών οποίων ό Kunze, ακολουθών τά ίχνη άλλων 
λαμπρών μελετητών, κατώρθωσε νά χαράξη μίαν εξελικτικήν γραμμήν 
τόσον σαφή και πειστικήν ; Ποια όμοιότης δόναται νά προσδιορισθή 
μεταξύ ιών ήμιροδάκων—οΐτινες έν τή πραγματικότητι είναι έσχημα- 
τοποιημένοι ρόδακες —εις τήν εξ ανθεμίων άλυσον τοϋ έξ ’Ίδης χαλ
κού, Kunze, άρ. 5, πίν. 8, καί τής γιρλάνδας τών χαλαρών ανθεμίων 
τοΰ πρωτοκορινθιακοϋ άπιοσχήμου άρυβάλλου, Johansen, πίν. 
XXXVI ; Καί διατΐ ό ρόδαξ τής έξ ελεφαντοστού πόρπης τοΰ Σπη
λαίου Ψυχρού πρέπει νά είναι παλαιότερος ; Είς τί τέλος πάντων δυ- 
ναται νά χρησιμεόση ή συγκρισις μεταξύ τών γυμνών άντινώτων σπει
ρών—-αί όποΐαι αποτελούν γνωστόν προελληνικόν διακοσμητικόν στοι
χειών—τοΰ έκ τής Ίδης χαλκού ύπ’ άρ. 8, πίν. 21, καί τών δυο άν- 
τιθέτων γιρλανδών έξ ανθεμίων μεταξύ σπειρών, μεθ’ δλων αυτών 
τών πλεγμάτων καί έπικατασκευών των, κοσμήματος άπαντώντος επί 
τού δακτυλιοειδούς ασκού τού Βρεττανικοΰ Μουσείου τον όποιον μάς 
προσάγει ή Miss Benton, πίν. 25, 3 ;

“Οσον άφορμ τήν έξέλιξιν τών πλαστικών λεόντων, δεν δυνάμεθα 
λογικώς παρά νά άναφερθώμεν εις τήν όξεΐαν άνάλυσιν καί τήν σαφή 40 41

40) Valentin Muller, Friihe Plastik in Griechenland und Klei- 
nasien, πίν. XXXVI κ.έξ., π.χ. άρ. 377 κ έξ., 393 κλπ.

41) D e m a r g n e, σελ. 268 κ.έξ. είκ. 43, 47, 48 πρβλ. Swedish Cy
prus Exped·, I, πίν. XEIV.
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εξελικτικήν γραμμήν, την οποίαν εχάραξεν 6 Kunze, ως ε’ίπομεν ανω
τέρω, διά την ιστορίαν έν γένει τής μορφής των λεόντων. Άλλ’ ή 
Miss Benton (σ. 60) προτιμά μίαν κατάταξιν λεόντων κατά μορφάς 
περισσότερον ή όλιγώτερον ζωηρός, αί όποΐαι καταλήγουν κατά τό 
τελευταΐον στάδιον εις την εικόνα τοΰ τεμαχίου άσπίδος ύπ’ άρ. 14, 
πίν. 19, ή οποία άσπίς θεωρείται τόσον ύστερα, διότι εις αυτήν έχει 
είσαχθή ή στίξις προς δήλωσιν τοΰ τριχώματος των μυκτήρων, στίξις 
χαρακτηριστική ακριβώς τής πρωτοκορινθιακής τέχνης. Τότε λοιπόν θά 
πρέπη νά προήλθεν από μίμησιν πρωτοκορινθιακήν μία σειρά προϊ
όντων τής αρχής τής ανατολιζουσης τέχνης τής ’Αττικής καί τής λοι
πής Ελλάδος, είς τά όποια είναι αγαπητή ή διακοσμητική αΰτη συμ
βατική άπόδοσις42, καί τό αυτό θά ϊσχυη καί διά τον μνημονευ- 
θέντα ήδη πήλινον όμφαλόν άσπίδος έκ Πρινια τον ευρισκόμενον είς 
τό Βερολίνον (Kunze, πίν. 52a), ό όποιος προφανώς είναι έργον 
άνήκον ακόμη εις τό γεωμετρικόν περιβάλλον. Είς τοΰτο τό στοι- 
χεΐον τής στίξεως, ούχί πλέον τής επί τοΰ ρόγχους άπαντώσης, ανά
γονται ούσιωδώς όλοι οί παραλληλισμοί διά τούς οποίους μάς δίδεται 
ή συμβουλή (Benton, σ. 60 κ.εξ.) νά καταβιβάσωμεν κατά δυο 
αιώνας την προταθεΐσαν υπό τοΰ Kunze χρονολογίαν (ποϋ λοι
πόν είς τον Kunze εύρίσκεται μία τόσον ακριβής παλαιοτάτη χρονο
λογία;) διά τό τόμπανον τών Κορυβάντων.

«”Ας ίδωμεν, ας συγκρίνωμεν, ας συνδυάσωμεν», αλλά μόνον τήν 
στίξιν αυτήν εύρίσκομεν ως κοινόν στοιχεΐον μεταξύ τών ταύρων τοΰ 
κρητικοΰ τούτου αντικειμένου καί τών άνδροκεφάλων ταύρων τοΰ λέ- 
βητος Barberini, μεταξύ τοΰ τυμπάνου εν γένει καί τής φιάλης τής Ca- 
pena καί τής κορινθιακής κεραμεικής, δ'που ή στίξις εύρίσκεται κατε- 
σπαρμένη, σχεδόν πανταχοΰ, είς περιγράμματα ζώων, είς πτέρυγας, είς 
γυναικείας εσθήΐας43 : ε’ι'δομεν όμως προ ολίγου ότι ή στίξις, καί 
όχι μόνον ή επ,ί τοΰ ρόγχους τών λεόντων, είναι στοιχεΐον χαρακτηρι
στικόν καί δ,ιαδεδομένον εις όληγ τήν άνατολίζουσαν ελληνικήν κερα- 
μεικήν από τών πρώτων βημάτων της, μή περιοριζόμενον μόνον εις 
τά ανατολικά προϊόντα44' ακόμη, ότι είς τήν ανατολικήν εργαστηριακήν 
παραγωγήν εύρίσκει ιδιαιτέραν εφαρμογήν, τουλάχιστον εις τήν πολ- 
λάκις μνημονευ&εΐσαν φιάλην τοΰ Ίδαλίου, ήτις είναι τό άρχαιότατον 
μέχρι σήμερον εύρεθέν έργον τής κυπριακής μεταλλουργίας' ότι ακόμη

42) Πρβλ. τά παραδείγματα, άτινα αναφέρει ό Kunze, σ. 63, σημ. 40.
43) ’Αληθώς επί τής έσΟήτος τής Γοργούς, ήτις προσάγεται είς σύγκρι- 

σιν, Payne, N.C., πίν. 18, ή στικτή διακόσμησις οτΐδόλως εμφανίζεται.
44) Έπί τού στοιχείου τούτου βλ. Ρ ο u 1 s e η, σ. 104 κ.εξ. και άντιθέ- 

τως Kunze, σ. 106 κ.εξ.
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παλαιότερον απαντά: είς την διακόσμησιν όλων των ζωικών περιγραμ
μάτων έπ'ι των δύο χρυσών φιαλών τής Ras Shamra, καί επίσης 
εύρίσκεται έν χρήσει είς την αιγυπτιακήν λεκάνην τής Tell Basta. Ση- 
μεΐον επαφής μεταξύ δλων τών αντικείμενων, άτινα συγκρίνονται μέ 
τό κρητικόν τΰμπανον, δεν παρέχεται τή αλήθεια εκ τοΰ θέματος τών 
ανοικτών δρεπανωτών πτερύγων, αί δποΐαι παρουσιάζονται πράγματι 
τελείως διάφοροι—είς την χαρακτηριστικήν θέσιν τών άσσυριακών ανα
γλύφων επί αυτού τούτου τοΰ τυμπάνου. Τουλάχιστον ή Miss Benton 
άφίσταται άπδ τοΰ νά ζητήση είς την Κόρινθον παράλληλον προς τον 
ταϋρον τοΰ τυμπάνου, άφοΰ οί λειμώνες τής ηπειρωτικής Ελλάδος είναι 
πολύ πτωχοί καί δεν δύνανται νά θρέψουν τόσην ζωτικότητα. ’Ασφα
λώς πλουσιώτεροι υπήρξαν οι τής Ρόδου καί οΐ τής Κύπρου' οί λει
μώνες τής Κρήτης θά έγένοντο εΰφορώτεροι συν τφ χρόνφ, άφοΰ ή 
Miss Benton κατέταξε την έξέλιξιν τής μεταλλοτεχνίας κατά τήν προο
δευτικήν ζωηρότητα τών ταύρων, είς τούς οποίους έξ άλλου θά ένεφα- 
νίζετο καί μία αυξάνουσα δήλωσις εσωτερικών λεπτομερειών καί στί- 
ξεως διά τάς άνατομικάς διαιρέσεις καί τά γεννητικά ό'ργανα' εύφο- 
ρώτατοι ευθύς εξαρχής θά ήσαν οί λειμώνες τής Συρίας, ή οποία πα- 
ρέσχε πρότυπα καί κεντρισμούς διά τήν διαβολικήν ορμήν τών ταύρων 
τής Ras Shamra.

Φοβούμαι δτι εξέρχεται τοΰ πεδίου τής τέχνης, αν δεν άνήκη εις 
κάποιαν εις εμέ άγνωστον γωνίαν συρρεαλιστικών διαλογισμών—ή 
παραβολή τής εύσαρκου γυμνής ’Αφροδίτης τής άσπίδος, Κ u n z e, 
άρ. 5, πίν. 8, προς τον ξηρόν καί ασκητικόν πολεμιστήν τών Δελ
φών, F ο u i 11 e s, V πίν. 1,7...

”Ας σταματήσωμεν εδώ. Ασφαλώς δεν θά ήξιζε τον κόπον νά 
όδηγήσωμεν τον αναγνώστην διά μέσου τής κουραστικής καί ανια
ρός άναλύσεως, αν δεν έθεώρουν πιθανόν ότι αυτή αύτη ή ανία, είς 
τήν οποίαν πρέπει νά ύποβληθή τις, ί'να παρακολούθηση τοιαύτας 
συγκρίσεις καί τοιούτους συλλογισμούς, κατέστησαν άνευ ελέγχου 
παραδεκτά τά έκ τούτων προκύπτοντα συμπεράσματα όχι μόνον πα
ρά τοΰ Weinberg, άλλ’ ίσως καί παρ’ άλλων ερευνητών. Έχομεν 
ΐδει τά αποτελέσματα, ά'τινα προέκυψαν εις τό πεδίον τής ιστορίας 
τής αρχαίας τέχνης εκ τοιούτων «αναλυτικών» μεθόδων, εις τάς 
οποίας ή άνάλυσις περιορίζεται είς συγκρίσεις —- κατά τό μάλλον ή 
ήττον ή καθ’ ολοκληρίαν άρμοζούσας μεταξύ μεμονωμένων στοιχείων 
έργων τέχνης—Ινφ έχουν χαθή εξ όψεως αυτά ταΰτα τά έργα έν τφ 
συνόλτρ των καί εντός τοΰ δημιουργικού των περιβάλλοντος. ’Έργον 
ως ή άσπις τών Θηρευτών έτοποθετήθη εύλόγως υπό τοΰ Κ u n z e, 
σ. 279 κ.έξ. —τον όποιον ή Miss Benton θά ψέξη, διότι δήθεν δεν
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ήδυνήθη νά παρατάξη τα μελετηθέντα ύπ’ αυτού αντικείμενα εις μίαν 
λογικήν καί αρμονικήν γραμμήν εξελίξεως-—εις τήν αρχήν τής προο
δευτικής εξελίξεοος, δχι μόνον βοίσει ενός οξυδερκούς ελέγχου όλων των 
διακοσμητικών της στοιχείων, αλλά και διά τήν προκύπτουσαν συνο
λικήν έμφάνισιν, διά τήν υποδιαίρεσαν τής συνθεσεως εις θέματα καί 
ομάδας ασύνδετους καί μεμονωμένος, μέ δυσαναλόγου μεγέθους μορ
φές, ομάδας συνδεόμενος μόνον διά τής δεξιοτεχνίας τού συνθετικού 
πνεύματος, κατά πασίδηλον αντίθεσιν προς τήν συνθετικήν ενότητα — 
τήν εξ ολοκλήρου σοφώς ίσοζυγουμένην, και συγκεντρουμένην περί 
μίαν κυρίαν πράξιν — οποία μάς εμφανίζεται εις τούς κόλπους τής 
προωδευμένης πρωτοκορινθιακής τέχνης, εις τό άγγεϊον Chigi. Άντι- 
θέτως, βάρει νεωτέρων κριτηρίων, ή άσπίς αύτη, ή τόσον αρχαϊκού 
χαρακτήρος, έξ ολοκλήρου διαπεποτισμένου υπό στοιχείων καί αντι
λήψεων μή ελληνικών, χρονολογείται περί τά μιέσα τού 7ου αίώνος, 
τίθεται δηλαδή ακριβώς παρά τό άγγεϊον Chigi, τήν μίτραν τών Λε- 
όντων τής Άξού, τήν μίτραν τής Ρεθύμνης. ’Αρκεί νά είναι τις προι
κισμένος μέ στοιχειώδες καλλιτεχνικόν αισθητήριον, ΐνα άρνηθή νά 
άποδώση έργα τόσον διαφέροντα μεταξύ των ως προς τήν δημιουργι
κήν πνοήν καί τήν τεχνικήν έκτελέσεως εις τούς ίδιους καλλιτέχνας, ή 
έστω εις καλλιτέχνας εργαζομένους κατά τον αυτόν χρόνον εις τά ερ
γαστήρια τής νήσου.

Καί ποια είναι τά αποτελέσματα είς τό ιστορικόν πεδίον ; Πάντες 
δέχονται, ως εΐπομεν, δτι μεταξύ τών ευρημάτων τού Ίδαίου ’Άν
τρου τουλάχιστον δύο πλήρεις φιάλαι δέον άδιστάκτως νά αποδοθούν 
εις τά φοινικικά εργαστήρια. Φαίνεται δτι ή Miss Benton δεν δύνα- 
ται νά άνεχθή τήν εις μίαν άπομεμακρυσμένην εποχήν δημιουργίαν 
των, κατά τάς άρχάς τής υπό τού Kunze προσδιορισθείσης εξελίξεως 
τών χαλκών τής Κρήτης : διότι αφού είναι δύσκολον νά φαντασθώ- 
μεν μίαν μακράν έξέλιξιν, διαρκέσασαν άνω τού αίώνος, τοπικών ερ
γαστηρίων έμπεποτισμένων εξ ανατολικών επιδράσεων, πολύ δυσκο- 
λώτερον θά ήτο νά φαντασθώμεν μίαν μεμονωμένην άρχαίαν εισαγω
γήν μεμονωμένων τινών αντικειμένων έξ ’Ανατολής, τά όποια θά πα- 
ρέμειναν άνευ συνεχείας καί άνευ επιδράσεων εις τήν νήσον, τελείως 
άποκεχωρισμένα, καί ακόμη δτι αρκούντως άργότερον έγεννήθη έν 
τοπικόν έργαστήριον, τού οποίου, ώς εΐδομεν, άδιαφιλονείκητα είναι 
τά σημεία επαφής μέ τά μακρυνά εκείνα ανατολικά προϊόντα. Ή 
Miss Benton (σ. 63) φαίνεται δτι καταλήγει εις τό συμπέρασμα τής 
άπροσδοκήτου έξαπλώσεως μιάς όψιμου καί άκμαιοτάτης κρητικής χαλ
κουργίας, διεπομένης υπό τής έπιδράσεως τών πρωτοκορινθιακών εργα
στηρίων καθ’δλην τήν βραχεΐαν αυτής διάρκειαν, άλλ’ επίσης βαθμηδόν
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ίσχυρότερον επηρεαζόμενης εκ μέρους της ανατολικής τέχνης. Θα άπέ- 
μενε νά εξηγηθή ή καταγωγή των ανατολικών θεμάτωνεντός τής πρω- 
τοκορινθιακής τέχνης ή τής τέχνης τής ηπειρωτικής Ελλάδος, θεμάτων 
τά όποια διεισέδυσαν εις τό γεωμετρικόν περιβάλλον, όπου αί τέχναι 
αΰται θά εΐχον τάς ρίζας των, και τά όποια πρέπει νά έφθασαν εκεί κατ’ 
ευθείαν, ύπερπηδώντα οίανδήποτε επαφήν μέ την νήσον, ήτις κατά 
κακήν τύχην εκτείνεται ακριβώς επί τής όδοϋ τής ’Ανατολής: τήν νήσον, 
ήτις συμμετέχει τοϋ χαρακτήρας καί τής έξελίξεως τής πρωίμου τέχνης 
τής Πελοπόννησου καί τών Κυκλάδων—τοΰτο είναι πλέον σχεδόν γε
νικώς παραδεκτόν — αρκούντως περισσότερον τής ’Ιωνίας45' ή τελευ
ταία παρέμεινεν έξ άλλου οίονεί άθικτος ακόμη καί έκ μέρους τοϋ μυ
κηναϊκού πολιτισμού, ό όποιος διήλθε κατ’ ευθείαν έκ τής Κρήτης 
εις τάς άκτάς τής Συρίας διαμέσου τής Ρόδου καί τής Κύπρου4". 
Άλλ’ έκτος τούτου, έφ’ όσον ή κρητική μεταλλοτεχνία έξειλίχθη υπό 
τήν διπλήν ταυτόχρονον επιρροήν τής Κορίνθου και τής ’Ανατολής, 
πώς άραγε είναι δυνατόν νά βαίνη ή κατάταξις τών χαλκών έργων της 
κατά μίαν σαφή καί συνεχή εξελικτικήν γραμμήν, διήκουσαν από τού 
άπλουστέρου εις τό περιπλοκώτερον, από τής γαλήνης ε’ις τήν αταξίαν 
καί τήν κίνησιν, από τής άποδόσεως τής κατασκευής τών σωμάτων 
τών ζωικών μορφών ως κομψών, λεπτών καί σφριγόντων εις τήν άπό- 
δοσιν τούτων περισσότερον βαρέων, αδέξιων καί κεκινημένων ; Ή 
εισαγωγή τών φοινικικών ειδών εμπορίου θά έπρεπε τότε νά είχε 
φθάσει εις τήν Κρήτην, διά πρώτην φοράν, κατά τήν διάρκειαν τής 
πλήρους ακμής τών τοπικών βιομηχανιών, έν συναγωνισμφ καί προς 
τάς αυτάς έκ Κορίνθου είσαγωγάς, αί όποΐαι απέναντι τών ανατο
λικών προϊόντων θά ειχον έν σημαντικόν προβάδισμα καί μίαν από
λυτον υπεροχήν εις επιρροήν.

Είναι όμως πράγματι, ακόμη σήμερον, οπότε αί περί τής Έγγυς 
’Ανατολής γνώσεις μας αυξάνουν ταχέως, αδύνατον—ως λέγει ή Miss 
Benton—νά ζητήσωμεν μίαν απόλυτον χρονολογίαν διά τά φοινικικά

4δ) ΙΊρβλ. παρά Demargne, σ. 318, τήν νεωτέραν βιβλιογραφίαν 
περί τοϋ προβλήματος τούτου. Διά τήν έπίδρασιν τής Κρήτης επί τής διαμορ- 
φώσεως τής ελληνικής τέχνης τών Κυκλάδων, αυτόθι, σ. 335 κ.έξ. Κρήτες 
ναυτικοί, ένα αιώνα πρό εκείνων τής ’Ιωνίας, έδειξαν πρωτοβουλίαν καί ορ
μήν προς έξάπλωσιν είς τόν άποικισμόν καί, ακόμη πρότερον, εις τάς εμπορι
κός σχέσεις μέ τήν Σικελίαν καί τήν Μεγάλην Ελλάδα, ώς δεικνύουν τά γεω
μετρικής τέχνης χειροτεχνήματα των, τά όποια εύρέθησαν είς τάς περιοχάς 
ταύτας τής Δέσεως : βλ. Β 1 a k e w a y B. S. Λ, XXXIII, 1932-33, σ. 170 
κ.έξ.' πρβλ. Demargne, σ. 321 κ.έξ.

4“) Πρβλ. α ΰ τ ό θ ι, σ. 58 κ.έξ.
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προϊόντα, ως τα είσαχθέντα εις την Κρήτην αγγεία ; Καϊ είναι δυ
νατόν να έναρμονίσωμεν μίαν δψιμωτάτην έμφάνισιν εμπόρων καί 
εμπορευμάτων εκ Φοινίκης εις τους λιμένας τοϋ Αιγαίου μέ την εικό
να τοϋ ελληνικοί) κόσμου κατά την αυγήν τοϋ ελληνικού πολιτισμοί', 
όποιαν—έστοτ κατά τρόπον ακόμη νεφελώδη πως καί κατά προσίγγι- 
σιν—μάς επιτρέπουν τοϋ λοιποϋ τά δεδομένα τής ιστορίας, τής λογοτε
χνίας καί τής τέχνης νά την άναπαραστήσωμεν ;

Θά έπρεπε νά έχουν παρέλθει οι χρόνοι, κατά τούς οποίους οί αρ
χαιολόγοι ένόμιζον ύποχρέωσίν των νά κατέρχωνται εις ένοπλον αγώ
να υπέρ ή κατά των Φοινίκων, νά κομματίζωνται υπέρ τής μιάς ή τής 
άλλης εκ των άντιτιθεμένων θεωριών, κατά τάς οποίας ό πολιτισμός 
τοί τέλους τής χαλκής καί των αρχών τής σιδηράς εποχής ώφειλε ή 
τά πάντα ή τίποτε εις τούς Φοίνικας' τούς δυο άκρους τούτους 
πόλους έξεπροσώπουν—μέ τόσην «Griindlichkeit» δσον καί λύσσαν— 
αί θεωρίαι τοϋ Dorpfeld καί τοϋ Beloch : διά τον πρώτον, ολόκλη
ρος ή μυκηναϊκή τέχνη, ώς καί ή πρωτοκορινθιακή, δέν ήσαν παρά 
δυο εκδηλιόσεις τής φοινικικής τέχνης, ρυθμός κυριαρχών άνευ άντι- 
δράσεως κατά τούς χρόνους τού χαλκού, προϊόν ξένον, είσηγμένον και 
συναγωνιζόμενον προς τάς τοπικάς γεωμετρικός δημιουργίας τής Ελ
λάδος' ενώ διά τον δεύτερον, δέν έπρεπε ούτε καν νά γίνεται λόγος 
περί εμφανίσεως τών Φοινίκων εις τήν Μεσόγειον προ τοϋ 8ου αίώ- 
νος π.Χ. Ή πυρετώδης άνασκαφική δραστηριότης κατά μήκος τών 
ακτών καί εν τφ εσωτερική) τής Συρίας κατά τό χρονικόν διάστημα 
μεταξύ τών δυο παγκοσμίων πολέμων καί μία σειρά θαυμάσιων ανα
καλύψεων, μας επιτρέπουν τοϋ λοιπού τήν χάραξιν ενός πλαισίου, 
καθόλου πλέον αορίστου, άν καί όχι ακόμη διαυγεστάτου ως προς τό 
περίγραμμα, δι’ ένα «πρωτοφοινικικόν πολιτισμόν», δστις ήνθει ήδη 
κατά τό δεύτερον ήμισυ τής 2ας χιλιετηρίδος π.Χ. Μία πόλις ώς ή 
Ras Shamra (Ugarit), έκτος τοϋ δτι παρέσχε διάφορα δείγματα τών 
καλλιτεχνικών της δημιουργιών, μάς προσέφερε καί μίαν λίαν ένδια- 
φέρουσαν εικόνα τής καθημερινής ζωής τοϋ λαού εκείνου, μάς παρου
σίασε γραπτά μνημεία τής πολιτικής σημασίας του, τών σχέσεών του 
προς τά πλησίον ή μακράν αύτοΰ έθνη τής άρχαιότητος, τών θρησκευ
τικών δοξασιών του, τών πολλαπλών αποπειρών του διά τήν γραφήν. 
Βλέπομεν δτι από τών αρχών τής μυκηναϊκής εποχής, ήτοι από τοϋ 
16ου αίώνος π.Χ., οί δεσμοί μετά τοϋ Αιγαίου γίνονται τόσον στενοί, 
ώστε πρέπει νά δεχθώμεν τήν διά τό θαλάσσιον έμπόριον έγκατάστα- 
σιν μιάς αποικίας αίγαιακοϋ πληθυσμού, ό όποιος εισάγει τά ίδια αύ
τοΰ ήθη, τήν αρχιτεκτονικήν του καί τάς θρησκευτικάς του τελετουρ
γίας, ό όποιος αφήνει πολυάριθμα δείγματα τών προϊόντων του, καί,
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προπαντός, δίδει ώΟησιν εις την επί τόπου διαμόρφωσιν μιας μικτής 
τέχνης αίγαιο-φοινικικής, ή οποία μας Ιπρομήθευσε τόσον λαμπρά δη
μιουργήματα οια τα πολλάκις μνημονευθέντα χρυσά κύπελλα ή τό εξ 
ελεφαντοστού κάλυμμα πυξίδος μέ την Θεάν των Αιγάγρων 47. Ή επί- 
δρασις αυτή τής αιγυπτιακής τέχνης δεν περιορίζεται ούτε χρονικά:ς 
οΰτε τοπικώς : ακτινοβολεί κύκλω, από των ακτών εις το εσωτερικόν 
τής Συρίας43, κάτω εις την Παλαιστίνην και μέχρι τής Αίγυπτου' εισ
δύει εις τά προϊόντα ανατολικών τεχνών, τελείως διαφόρων καί ξένων 
προς τό αίγαιακόν πνεϋμα και έπιζή, διερχομένη διά μέσου τής ταρα
χώδους εποχής τών εισβολών τών Λαών τής Θαλάσσης, μέχρι τής επο
χής τοΰ σιδήρου43. Ή έπιβίωσις αΰτη τοϋ πνεύματος καί τών θεμά- 
tojv τής αίγαιακής τέχνης δΰναται τοΰ λοιπού νά παρακολουθηθή π.χ. 
εις μίαν λαμπράν σειράν ελεφάντινων, τής οποίας αί κύριαι ομάδες 
δΰνανται νά καταταχθοϋν κλιμακηδόν από τών ελεφάντινων τοΰ 14ου- 
13ου αιώνος εκ Ράς Σάμρα διά μέσου προϊόντος τινων εκ Βύβλου 
τοΰ 13ου αί., τής όμάδος τής Meggido, κατά τό μέσον μεταξύ τοΰ δευ- * 48 49

4?) Βλ. Schaeffer, Ungaritica, πίναξ προμειωπίδος.
48) Ή διείσδυσις εις την άσιαχικήν ένδοχώραν αίγαιακών επιδράσεων δέν 

άνέμεινε χήν προκεχωρημένην ταύιην περίοδον, ϊνα έκδηλωθή : πιθανώς ήδη 
πολλούς αιώνας πρόιερον, άκολουθοϋνχα χά ίχνη χών εμπορικών εισαγωγών 
έκ χοϋ Αιγαίου, άχινα εμφανίζονται είς χήν Κύπρον καί προς χήν Συρίαν ευ
θύς άπό χοϋ τέλους τής πρωτομινωικής εποχής, σιυλισχικά στοιχεία προφανώς 
μινωικά φαίνεται δχι διειοέδυσαν παραδόξως είς χήν κεραμεικήν παραγωγήν χοϋ 
έσωχερικοϋ τής Συρίας — χωρίς διά τοΰτο νά έπιχευχθή ή δημιουργία ρυθμού 
μέ τόσον καθαρώς αίγαιακόν χαρακτήρα, όμοιου εκείνου τον όποιον βλέπομεν 
διαχεύμενον έκ Ras Shamra — έφ’ όσον είς τήν τοπικήν παραγωγήν τής Tell 
Atchana, ήχις χρονολογείται άπό τοΰ 16ου αί. πρός τόν 15ον, εύρίοκονται 
διακοσμητικά θέματα παρέχονχα χήν ασφαλή ένχύπωσιν όχι έμπνέονται ακόμη 
έκ τής κρηχικής κεραμεικής τής ΜΜΙΙΙ εποχής. ’Επί πλέον, είς τό άνάκχορον 
τής πόλεως έκείνης τής Συρίας, ήχις είιρίσκεχαι πλησίον χής καμπής χοΰ Όρόν- 
χου, αρχιτεκτονικά στοιχεία, ώς ή διάταξις ωρισμένων ομάδων διαμερισμάτων, 
ή γραπχή διακόσμησις χών τοίχων, καί ακόμη θαυμάσια τινα αντικείμενα, 
ώς ώρισμέναι λαμπάδες έκ πορφυρίτου, παρουσιάζουν παράλληλα συναντώμε- 
να είχε είς τό πρώτον είχε είς χό δεύχερον άνάκχορον χής Κνωσού : ώς πρός 
χάς εκθέσεις περί χής άνασκαφής χαύχης ΐδε, πλήν χής βιβλιογραφίας, χήν 
οποίαν άναφέρει ό D e m a r g n e, σ. 72, σημ. 2, χήν χελευχαίαν άνακοίνω- 
σιν χοΰ Woolley.

49) Ή εγκαχάσχασις αΰχη αίγαίων άποίκων είς χήν Συρίαν καί ή ισχυρά 
σφ?ραγίς τής αίγαιακής τέχνης επί τής φοινικικής, δΰνανται νά δικαιολογήσουν 
κατά τινα τρόπον χήν πλάνην χοϋ C. Antra n (Pheniciens : Essai de 
contribution a l’histoire antique de la Mediterranee, 1920), οσχις, πρό 
χών άνακαλύψεων χής Ras Shamra ακόμη, διετύπωσε θεωρίαν, καί}’ ήν οί 
Φοίνικες ήσαν έξ ολοκλήρου κλάδος χών Αίγαίων,
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τέρου ήμίσεος τούτου και των αρχών τοΰ επομένου αίώνος, των έλε- 
φαντίνων τής Έγκώμης εις την Κύπρον, άιινα πιθανώς χρονολο
γούνται κατά τό πλεΐστον εις τον 12ον αί., τών τής Nimrud, άτινα 
δύνανται νά κατανεμηθοΰν μεταξύ 1000 και 800 π.Χ., τών ομάδων 
τοΰ Άρσλάν-Τάς και τής Σαμαρείας, χρονολογούμενων κατά τον 9ον 
αί. και πιθανώς, τών δευτέρων, και κατά τον 8ον αιώνα. Οίίτω τοΰ 
λοιποϋ έχει στερεάν βάσιν καί σύστασιν τελείως έπαληθεΰσιμον ή άπο- 
ψις — ήτις μόλις ήδυνατο δειλώς νά προταθή κατά τούς χρόνους τής 
άνασκαφής τών ’Αρκάδων — δτι τρόποι καί θέματα μυκηναϊκά επα
νέρχονται εκ νέου, περικεκλεισμένα καί μεταμορφωμένα εις την σύν
θετον άνατολίζουσαν τέχνην, εις τάς άκτάς τής Κρήτης, τής νήσου, 
ήτις εύκολώτερον καί μετά μείζονος ενθουσιασμού ήδυνατο νά δεχθή 
την τέχνην αυτήν καί νά την καταστήση γόνιμον διά νέαν δημιουργι
κήν έξόρμησιν.

Εις τό πλαίσιον τούτο τής καλλιτεχνικής έξελίξεως επί τών ακτών 
τής Φοινίκης καί τής Συρίας θά πρέπη λοιπόν νά άναζητήσωμεν τήν 
κατά προσέγγισιν κατάταξιν τών προτύπων τής μεταλλουργικής παρα
γωγής, ήτις έδωκε τήν παρόρμησιν διά τήν γένεσιν καί άνθησιν τής 
χαλκουργικής παραγωγής τοΰ Ίδαίου ’Άντρου. Δυστυχώς εις τήν ανα- 
ζήτησιν αυτήν δεν δυνανται νά μάς βοηθήσουν πλέον τά ευρήματα 
τής Ugarit, διότι ή πόλις αυτή δεν έπέζησε τής καταστροφής, τήν 
οποίαν ύπέστησαν αί άκταί τής Συρίας κατά τήν κίνησιν τών Λαών 
τής Θαλάσσης κατά τά τέλη τής 2ας χιλιετηρίδος π.Χ. Αί φοινικικοί 
φιάλαι τοΰ Ίδαίου ’Άντρου ευρίσκουν τά στενώτερά των ανάλογα 
εις τά δμοια χαλκά, άτινα απέδωσαν αί περίφημοι άνασκαφαί τοΰ 
Layard εις Nimrud : μέ τήν διαφοράν δτι ή χρονολογία τών τελευ
ταίων, ως γνωστόν, έγένετο άντικείμενον λυσσώδους διαμάχης μεταξύ 
τών μελετητών, άλλοι έκ τών οποίων τά αποδίδουν εις τήν εποχήν 
τής πρώτης άνεγέρσεως τοΰ ανακτόρου τής Nimrud υπό τοΰ Άσσουρ- 
νασιρπάλ II, ήτοι κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 9ου αί. (883-859 π.χ.), 
καί άλλοι άντιθέτως εις τήν εποχήν τής άνανεώσεως τοΰ ανακτόρου 
αυτού έκ μέρους τοΰ Σαργών II, ήτοι κατά τό τέλος τοΰ 8ου αί. (722- 
705 π.Χ.)' υπάρχουν καί τινες ύποστηρίζοντες μίαν ενδιάμεσον χρο
νολογίαν μεταξύ τών ανωτέρω. Δυστυχώς δεν υπάρχει μία νέα καλώς 
εικονογραφημένη έκδοσις τής βασικής ταύτης όμάδος τών χαλκών. 
Έν μέρει δύναται νά άντικαταστήση τό πολύτιμον τούτο υλικόν 
μεταλλικών σκευών και νά μιας βοηθήση νά συμπληρώσωμεν τό 
κενόν τών γνώσεών μας ως προς τάς έλάσσονας τέχνας κατά τήν σκο
τεινήν καί φλέγουσαν ταύτην περίοδον τής ’Εγγύς ’Ανατολής ή 
μελέτη μιας παραλλήλου όμάδος ελεφάντινων, υπό τοΰ R· D. Bar-
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netso. Τά γνο)στά μέ τό δνομα «τής Nimrud» ελεφάντινα τοΰ Βρετ. Μου
σείου περιλαμβάνουν εις την πραγματικότητα δυο ομάδας προερχομένας 
εκεΐθεν, μίαν των άνασκαφών τοΰ Bayard καί ετέραν εκ τών μεταγενε
στέρων άνασκαφών τοΰ Boftus, καί πιθανώς ακόμη καί ελεφάντινα 
προερχόμενα έξ άλλων άσσυριακών θέσεων. Ήόμάςέκ τών άνασκαφών 
τοΰ Bayard αποτελεί εν ομογενές σΰνολον, άρχικώς διακοσμούν πιθα
νώς μίαν ιεράν κλίνην, κατά τρόπον δμοιον προς την ομάδα τών ελε
φάντινων τοΰ Άρσλάν Τάς, τοΰ 9ου αι. π.Χ., μέ την οποίαν παρου
σιάζει στενήν συγγένειαν' άλλ’ ό ελαφρός μάλλον προωδευμένος χαρα- 
κτήρ τών ελεφάντινων τής Nimrud καθιστά πιθανήν τήν τοποθέτη- 
σίν των εις τον άρχόμενον 8ον αιώνα. "Οτι κατεσκευάσθησαν υπό 
Φοινίκων βεβαιοΰται έκ τινων φοινικικών γραμμάτων κεχαραγμένων 
επ3 αυτών. Ή ΰπόθεσις περί προκεχωρημένης εποχής ένισχΰεται έκ 
τής υπεροχής τής αιγυπτιακής έπιδράσεως, ήτις έκδηλοΰται εις τήν 
Συρίαν καί τήν Φοινίκην εις σχετικώς υστέραν εποχήν, εν συγκρίσει 
μέ μίαν προηγηθείσαν υπεροχήν τοΰ συρο-χιττιτικοΰ ρυθμού. Διαπε- 
ποτισμένη πράγματι υπό τοΰ ρυθμού τούτου είναι ή παραγωγή τών 
ελεφάντινων τής υπό τοΰ Boftus εύρεθείσης όμάδος : παρατηρεΐται 
εκεί ή χαρακτηριστική κατασκευή τών προσώπου, μέ περιγράμματα 
ωοειδή διά τάς γυναίκας, αι χαρακτηριστικοί γραμμαί τών προσώπων, 
τονισμένοι καί σκληραί, μέ τήν έξέχουσαν ρίνα, τούς πελωρίους αμυ
γδαλωτούς οφθαλμούς, χωρίς τήν τάσιν εκείνην προς τό εύχαρι, ήτις 
άπαντα άντιθέτως εις επηρεασμένα υπό τής αιγυπτιακής τέχνης έργα. 
Τά ελεφάντινα ταύτα συριακοΰ ρυθμού έργα δύνανται πράγματι νά 
ευρονν τά αντίστοιχα των εις τά μεγάλα γλυπτά τής Tell Halaf καί 
τοΰ Bogaz-Koy' παρατηρούνται ακόμη στοιχεία αναγόμενα εις τήν 
χιττιτικήν αρχιτεκτονικήν, ώς κίονές τινες, έχοντες βάσιν μετά προσ· 
κεφαλαίου καί άνθεμωτά κιονόκρανα, ,άτινα είναι χαρακτηριστικά 
τής βορειοσυριακής αρχιτεκτονικής. Οί μύες τών ζώων δέν δηλοΰνται 
κατά φύσιν, αλλά σχηματοποιούνται εις διακοσμητικά στοιχεία. Τό 
νοτιοανατολικόν σύμπλεγμα δωματίων τοΰ ανακτόρου τής Nimrud, 
δπερ άνέσκαψεν ό Boftus, ανήκει άνευ αμφιβολίας εις τήν οικοδομήν 
τοΰ Άσσουρνασιρπάλ. Μεταξύ τών περισσότερον χαρακτηριστικών 
ελεφάντινων είναι αί περίοπτοι γυναικείοι κεφαλαί, τών οποίων άκρι- * II,

50) «The Nimrud Ivories and the Art of the Phoenicians», «Irak»
II, 1935j 179 κ.έξ. Πρόκειται περί συνοπτικής προκαταρκτικής έκθέσεως,
τήν οποίαν θά άκολουθήση, ώς ύπισχνοϋντσι, έντεταμένη δημοσίευσις δλων 
τών έλειραντίνων τούτων. Πρβλ. καί τήν διάλεξιν τοΰ ίδιου «Phoenician and 
Syrian Ivory Carving, «Palestina Explor. Quarterly», 1939, o. 4 κ.έξ.
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βή αντίστοιχα αποτελούν άλλαι άναμιχθεΐσαι μετά τής έκ Nimrud 
όμάδος, άλλα προερχόμενοι πράγματι εκ τοϋ ναοΰ Nergal εις Tar- 
sibu, — τον όποιον άνήγειρε βεβαίως ό Σενναχερίμπ (704-681 π. 
X.), αλλ’ εντός τοΰ οποίου άνευρέθησαν τεμάχια αλαβάστρου μέ επι
γράφεις τοΰ Σαλμενεζάρ III (859-824)— ως επίσης άλλαι κεφαλαί 
προερχόμενοι εκ Tell Halaf, καί ακριβώς έξ ενός τάφου χρονολογη- 
θέντος υπό τοϋ άνασκαφέως εις τον 12ον αιώνα, αλλ’ όστις άπεδεί- 
χθη άνήκων εις τύν 9ον αί(7)να. Έν συνάψει, όλα τά έργα αυτά τής 
συριακοΰ ρυθμοΰ όμάδος — παρά την οποίαν εμφανίζεται μία άλλη 
όμάς παρουσιάζουσα την επίδρασιν τοϋ αίγυπτιακοϋ ρυθμοΰ—φαίνεται 
ότι δΰνανται νά χρονολογηθούν ασφαλώς κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ 
9ου αϊώνος. Μεταξύ τών σημαντικωτερων προϊόντων τής όμάδος τού
της άπαριθμεΐται μία πυξίς, δημοσιευθεΐσα τό πρώτον υπό τοΰ Bar
nett (πίν. XXVI), τής οποίας αί ζωηραί λατρευτικοί σκηναί άπαν- 
τοΰν εις φανεράν άπομίμησιν επί τών φιαλών τής Κύπρου καί τής 
Κρήτης. Προς τά προϊόντα ταϋτα τοΰ συριακοΰ ρυθμού, χρονολο
γούμενα από τοΰ 9ου αιώνος, δΰνανται νά συναφθοΰν καί τά ολίγα 
λείψανα ανατολικών ελεφάντινων αντικείμενων, άτινα άνεκαλύφθησαν 
εις αυτήν την Κρήτην, εις τό Ίδαΐον ’Άντρον51.

ΤΙ εργασία τοΰ Barnett52 καταξιώνει εν αξίωμα, μέχρι τοΰδε γε
νικώς παραδεκτόν καί συχνά επαναλαμβανόμενον, ως προς τά φοινι
κικά προϊόντα : ό φοινικικός λαός όχι μόνον δεν ητο προικισμένος δια 
καλλιτεχνικής τίνος ΐκανότητος, αλλά καί ελεηλάτησε εΐκή καί ως ετυχε 
την θεματογραφίαν τών ποικίλων τεχνών, τάς οποίας εμιμήθη, χωρίς 
νά κατανοή την σημασίαν τών παραστατικών καί διακοσμητικών θε
μάτων, σχηματίζων οΰτω ενα έκλεκτικόν ρυθμόν, κατάλληλον μόνον 
δι’ εΰκολον διάθεσιν εις άμορφώτους λαούς. Εις την πραγματικότητα, 
μετά τάς άνακαλύτ|ιεις τής Ras Shamra, εΐμεθα εις θέσιν νά γνωρί- 
ζωμεν ωρισμένας εκ τών θρησκευτικών πίστειον, τάς οποίας είκονο- 
γραφοΰν τά φοινικικά μνημεία : καί δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν ότι 
εις τά μνημεία ταΰτα γίνεται μία μεταφορά θεμάτων πράγματι ξένων 
— κυρίως, άλλ’ ούχί άποκλειστικώς, αιγυπτιακών —, θεμάτων όμως 
προσαρμοσθέντων υπό τών Φοινίκων, ϊνα έκψράσουν τάς ιδίας αυτών 
πίστεις, ακριβώς όπως εγινεν εις την ελληνικήν τέχνην (εις την οποίαν 
είσήχθη αριθμός τις ανατολικών, φανταστικών όντων, ί'να συμβολί
σουν θρησκευτικά στοιχεία ελληνικά) καί όπως άκόμη περισσότερον 
εγινεν εις την έτρουσκικήν τέχνην. Εις τον φοινικικόν θρησκευτικόν

51) Πρβλ. Kunz e, «Ath. Mitt», bX-LXI, 1935-36, σ. 218 κ.ί|.
?2) «Irak», a ύ τ., σ. 198 κ.έξ.
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τούτον κόσμον δύνανται νά συγκαταλέγουν τό a s h e r a b, ήτοι τό 
δένδρον (συνήθως εις μικρός φοΐνιξ) τό λατρευόμενον υπό τών πι
στών και πιθανώς ταυτιζόμενον προς τον ’Α,δωνιν, ώς καί ή δμάς 
τεσσάρων προσώπων ίσταμένων δίκην καρυατιδών καί άποτελούντων 
έ κ α τ α ΐ ον πέριξ ενός φοίνικος, τοϋ οποίου κρατούν άνά χεΐρας βλα
στούς, οϊτινες νεύουν προς την γην, όμάς άναπαρισταμένη επί ενός 
ελεφάντινου εκ Nimrud καί επί ενός τρίποδος εκ τού Κουρίου, ευρι
σκομένου εις τό Βρεττανικόν Μουσεΐον δ3' επίσης θρησκευτική έννοια 
εμπεριέχεται εις την παράστασιν σκίμποδος, επί τοϋ οποίου ΐσταται δ 
λατρευτής, ως ή γυνή προ τής καθημένης θεάς επί τής ωραίας προ 
μικρού μνημονευθείσης πυξίδος : δ ίωτρευτής ούτος δύναται νά άνευ- 
ρεθή καί εις ποικίλα άλλα μνημεία τής Συρίας καί εκ τή; ανατολικής 
τέχνης διήλθε καί εις τήν ελληνικήν θεματογραφίαν, ώς π.χ. είς τάς 
κρητικάς παραστάσεις τής Κνωσού καί τών ’Αρκάδων64. Είς τήν φοι
νικικήν επίνοιαν αποδίδονται τού λοιπού καί τά σχήματα ώρισμένων 
εκ τών προϊόντων τούτων, μεταξύ τών δποίων π.χ. ή κυλινδρική πυξίς, 
σχήμα πρόσφορον διά τήν κατεργασίαν τοϋ ελεφαντοστού, ώς καί τού 
ξύλου δπερ παρείχαν τά πλούσια δάση τού Λιβάνου—ή οποία πυξίς 
ενίοτε έκαλύπτετο διά φύλλου χρυσού—είς τήν κατεργασίαν τής δποίας 
γνωρίζομεν τήν ειδικήν επιδεξιότητα τών Φοινίκων.

Θά ήδύνατό τις νά άντιτάξη ίσως, δτι ή ένθερμος αϋτη ένόρμησις 
τού πολιτισμού καί τής τέχνης τών Φοινίκων, οϊτινες ταχέως αφομοι
ώνουν τά ρωμαλέα ρεύματα τού αίγαιακοϋ κόσμου καί τά διαχέουν εις 
μίαν νέαν, σύνθετον τέχνην, ακτινοβολούσαν πανταχοΰ γύρω αυτής 
εις τό εσωτερικόν τής ’Ασίας, μέχρι τοϋ υψιπέδου τεϋ Hauran, πέραν 
ακόμη μέχρι τών πεδιάδων τών δύο ποταμών, δεν σημαίνει ακόμη 
επιβεβαίωσιν ότι ή τέχνη αϋτη εΰρε τήν αυτήν διάδοσιν καί διά θα
λάσσης επί τών ιδίων δδών τής Μεσογείου, διά τών δποίων τόσα 
στοιχεία είχε δεχθή ή ιδία ινα αχηματισθή, καί πέραν ακόμη προς 
τήν Δύσιν. Έν τούτοις δλαι αί πληροφορίαι αί δποΐαι έφθασαν μέ- 
χρις ημών περί τών Φοινίκων — άν όχι- ακριβώς διά τήν εποχήν τού 
θαυμαστού σφρίγους τής αϊγαιοφοινικικής τέχνης τής.Καβ Shamra 
πάντως δμως από τούς δύο τελευταίους αιώνας τής 2ας χιλιετηρίδας 
π.Χ.—μάς δμιλούν περί αυτών ώς περί λαού κατ’ εξοχήν ποντοπόρου. 53 54 * * * *

53) Αυτόθι, πίν. XXIII, 2 καί πίν. XXVIII.
54) Early Hell. Pottery of Crete, πίν. VIII, 1 καί IX, 1, βιβλιογρ.

είς τήν σ. 21. Περί άλλων θρησκευτικών θεμάτων τής πρωτοελληνικής τέχνης, 
πιθανώς εισηγμένων έξ ’Ανατολής διά τής φοινικικής τέχνης, βλ. καί τά ύπ’
έμοϋ προτεινόμενα είς «Gleanings from Crete», A. J. A. XEIX, 1945, σ.
325 κ.εξ.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ A. U
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Τά ομηρικά ποιήματα μάς έδωσαν την πλέον ζωηράν καί υποβλητικήν 
περιγραφήν τών τολμηρών εκείνων εμπορικών επιχειρήσεων, προς τάς 
οποίας, δχι σπανίως συνεδυάζοντο δόλιαι μηχανορραφίαι καί σκληραί 
άπαγωγαί τών Φοινίκων ναυτικών55. Έκ τής διηγήσεως τής παιδικής 
ηλικίας τοϋ Ευμαίου εις την Σύρον (Όδυσ. XV, 415 κ.εξ.) μανθά- 
νομεν πώς τά ταχέα των πλοία προσωρμίζοντο εις δλους τούς αίγια- 
λούς τοϋ Αιγαίου, έστάθμευον εις τάς αποβάθρας τών νήσων, έσύρον- 
το είς την ξηρόν, πώς οί εμπορευόμενοι ναυτικοί έξέιθετον επί τής 
ακτής την «πραμάτειαν» των, πώς αί έλληνίδες κατήρχοντο έκ τών 
πόλεων εις τον λιμένα, καί ϊσταντο πλήρεις θαυμασμού καί επιθυμη
τικοί προ τής θαμβωτικής αίγλης τών ξένων καλλιτεχνημάτων. Οί 
Φοίνικες «έπαζάρευαν», άνέμενον νά καταστή ώριμος ή επιθυμία τών 
γυναικών, νά πεισθοϋν οί άνδρες' δταν ήτο ανάγκη διεχείμαζον είς 
την νήσον. [Είς την διήγησιν τοϋ Ευμαίου βλέπομεν νά συνδυάζεται 
ιϊς αυτούς ή ίδιότης τών εμπόρων καί ή τών πειρατών, οί όποιοι, 
μέ την συνενοχήν ενίοτε γυναικών άνηκουσών εις τήν φυλήν των, εγ
κατεστημένων εις τήν Ελλάδα ως δούλων ή τροφών, ήρπαζον έλλη- 
ι ίδας καί τάς έπώλουν : κατά τής δουλεμπορίας ταύτης καταφέρεται 
μετ’ άγανακτήσεως ό προφήτης Ίωήλ (IV, 6). Ή αυτή ομηρική εϊ- 
κ.ών επανέρχεται, μετά αιώνας, είς τον Ηρόδοτον (I, 1), εις τήν πε
ριγραφήν τής μυθικής αρπαγής τής ’Ιούς από τάς άκτάς τοϋ ’Άργους. 
Μεταξύ τών ποικίλων εμπορευμάτων, διά τών οποίων οί Φοίνικες 
προσείλκυον τήν περιέργειαν καί τον πόθον τών έλληνίδων (Φοίιικες 
νανπικλντοϊ , . . μυρΓ άγοντες αθύρματα νηΐ μελαίντ;), εμφανίζονται 
συχνά προϊόντα τών εκλεπτυσμένων τεχνών, παρόμοια προς τά απα
σχολούντο ημάς ενταύθα. Εις τήν μητέρα τού Ευμαίου οί φοίνικες 
ναυτικοί προσφέρουν πολύτιμον έκ χρυσού καί ήλέκτρου περιδέραιου' 
συχνότερου γίνεται λόγος περί αντικειμένων έκ τορευτοΰ αργύρου, μέ 
ενθέσεις χρυσού, ως ό κρατήρ ό προσφερόμενος όμοΰ μετ’ άλλων επά
θλων υπό τού ’Αχιλλέως κατά τούς τελεσθέντας επιταφίους προς τιμήν 
τοϋ Πατρόκλου αγώνας (Ίλ. XXIII, 740 κ.εξ.) ή ό εγκόλλητος κρα
τήρ, ό θεωρούμενος ως τό ώραιότερον άντικείμενον τού θησαυρού τού 
Μενελάου, τον όποιον οΰτος προσέφερεν εις τον Τηλέμαχον (Όδ. IV, 
6r5 κ.εξ.). Μεταξύ τών προϊόντων διά τά όποια ιδιαιτέρως έφημίζετο 
ή φοινικική βιομηχανία καταλέγονται τά πορφυροβαφή καί κατακέν- 
τητα υφάσματα, ως ό περίφημος πέπλος, τον όποιον ή ’Εκάβη διε- 
φύλασσεν έν μέσφ αρωμάτων είς τό δωμάτιόν της, δώρον κομισθέν

5δ) Τά άναφέροντα τούς Φοίνικας ομηρικά χωρία συνελέγησαν υπό τοϋ 
Victor Berard, Les Pheniciens et l’Odyssee1, Παρίσιοι 1902, σ. 305κ.εξ.
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υπό τοΰ θείου ’Αλεξάνδρου εκ Σιδώνος, κατά τό αυτό ταξίδιον, μέ τό 
όποιον ώδήγησεν εις τό ’Ίλιον την μοιραίαν Ελένην (Ίλ. VI, 29ο 
κ.εξ). Την δεξιότητα των Φοινίκων περ'ι την κατεργασίαν τοΰ ελεφαν
τοστού επιβεβαιοΰν αί πληροφορίαι τής Βίβλου, αί όποΐαι, ως εΐπο- 
μεν, επαναλαμβάνουν και προσδιορίζουν άκριβέστερον τάς ομηρικός, 
ως ή περίφημος κατάρα τοΰ προφήτου Άμώς (III, 15, VI, 4) κατά 
«τοΰ ελεφάντινου οίκου» τοΰ Achab, δηλαδή κατα τοΰ εκ κληρονομιάς 
ανακτόρου, τό όποιον οΰτος διεκόσμησε πολυτελώς δι’ ενθέτων ελεφάν
τινων έργων κατά τον φοινικικόν τρόπον.

Τά αρχαιότερα ομηρικά χωρία γνωρίζουν τους Φοίνικας υπό το 
όνομα των Σιδωνίων, επομένως άναφέρονται εις την εποχήν, κατά 
την οποίαν είς την Φοινίκην έδέσποζεν ακόμη ή Σιδών, ή περίφημος 
ακριβώς διά τάς βιομηχανίας είς τάς οποίας έδωσε τό όνομά τη;' ήδη 
όμως προς τό τέλος τοΰ 11ου αίώνος θά την ειχεν αντικαταστήσω εις 
την πρωτοκαθεδρίαν ή ετέρα μεγάλη φοινικική μητρόπολις αποικιών, 
ή Τυρός : είναι γνωσταί αί στεναί σχέσεις μεταξύ τοΰ βασιλέως τής 
Τΰρου Χιράμ και τοΰ βασιλέως Σολομώντος (περίπου 960-935 π.Χ), 
ό όποιος τοΰ λοιποΰ ήτο υποχρεωμένος νά στραφή εις τον πρώτον διά 
νά εύρη καλλιτέχνας, εργάτας καί υλικά διά τήν κατασκευήν καί τήν 
διακόσμησιν τοΰ ανακτόρου του καί τοΰ ναοΰ τής Ιερουσαλήμ. Ή 
ϊδρυσις τής Καρχηδόνος, τής όποιας τό ιστορικόν ύπόβαθρον περι
βάλλεται υπό τοΰ πέπλου τοΰ θρύλου τής Διδοΰς, δύναται έν τούτοις 
ασφαλώς νά άποδοθή είς τάς έσωτερικάς ταραχάς τής αυλής τής Τύ- 
ρου κατά τούς χρόνους τοΰ βασιλέως Δευκαλίωνος, καί νά χρονολογη
θώ περί τό τέλος τοΰ 9ου αί. π.Χ.' εξ ίσου ασφαλές όμως είναι ότι 
τής ίδρύσεως τής ΐσχυροτάτης τών φοινικικών αποικιών προηγήθη 
κατά πολύ ή έγκατάστασις εμπορικών πρακτορείων καί ή ϊδρυσις ναυ
τικών σταθμών άνά άπασαν τήν Μεσόγειον, επί τών ακτών τής ’Αφρι
κής καί μέχρι τής Ισπανίας. Περί τό 1100 στρέφεται ή παραδεδομέ- 
νη χρονολογία τής ίδρύσεως τής Ύτίκης καί τών Γαδείρων' ή Ταρ- 
τησός, ή βιβλική Tarshish— το σημεϊον τής φοινικικής διεισδύσεως 
είς τό εσωτερικόν τής Ισπανίας — άναφέρεται ήδη κατά τούς χρόνους 
τοΰ βασιλέως Χιράμ' επιγραφαί μέ άρχαϊκωτάτους χαρακτήρας είς 
τήν Σαρδηνίαν, ως ό λίθος τής Nora, έδωσαν αφορμήν είς τήν ΰπό- 
θεσιν μιας βαθείας φοινικικής διεισδύσεως είς τήν νήσον ήδη κατά 
τον αιώνα τον προηγηθέντα τής ίδρύσεως τής Καρχηδόνος515. Οίαιδή-

5δ) Βλ. επί τοΰ προβλήματος τούτου τών πλόων καί ιδρύσεων αποικιών 
τών Φοινίκων W. F. Albright, New Light on the Earty History of 
Phoenician Colonization είς «Bull. Amer. School of Oriental Research»,
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ποτέ κα'ι αν είναι at άρχαί τής άναπτύξεως τής φοινικικής ναυτιλίας, 
μία σειρά πληροφοριών μάς επιβεβαιοΐ λοιπόν την ακμήν, την οποίαν 
εξύμνησαν δλοι οί αρχαίοι λαοί, καθ’ δλον τον 9ον αί. π.Χ.' καί 
ακριβώς κατά τον αιώνα τοΰτον φαίνεται δτι εφθασεν εις τον κολο- 
φώνα ή ακμή της, όχι μόνον διότι κατά την περίοδον ταΰτην ιδρύε
ται ή μεγίστη φοινικική αποικία, ή Καρχηδών, αλλά και διότι κατά 
την πληροφορίαν τοΰ Ευσεβίου * 57 κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 9ου αί. 
ορίζεται ή φοινικική «θαλασσοκρατία». Καί οτιδήποτε καί αν σκεφθή 
τις περί τών ομηρικών χωρίων, εις τά όποια άναφερονται αί φοινικι
κοί επιχειρήσεις—είτε δηλαδή -θεωρηθούν δτι είναι διηγήσεις άναφε- 
ρόμεναι εις μακρυνους, ηρωικούς χρόνους είτε δτι είναι περιγραφαί 
συγχρόνων προς τον ποιητήν γεγονότων—, δσον καί αν θέλη τις νά 
καταβιβάση τήν χρονολογίαν τής δημιουργίας αυτών τών Επών, δεν 
δυναται νά κατέλθη πολύ κάτω τοϋ τέλους τοϋ αύτοϋ αϊώνος.

5Άς μάς επιτροπή ακόμη μία βραχεία, έν παρόδιο, παρένθεσις,

άρ. 83, 1941, σ. 14 κ.έξ.’ τοϋ αύτοϋ, The Role of the Canaanites in the 
History of Civilization (άνάτυπον έκ τών «Studies in the History of Cul
ture», Φεβρ. 1942), έπί τής επιγραφής τής Nora καί τών άλλων επιγραφών 
τής Σαρδηνίας είδικώς σ. 41 κ.έξ. Πρβλ. καί τάς ίδικάς μου παρατηρήσεις 
έπί τής πολύ υψηλής χρονολογίας, τήν οποίαν οδτος προτείνει διά τόν άποι- 
κισμόν τής Σαρδηνίας εις: Sardinia : an Isle of Antitheses, «Geogr. Re
view», XXXIII, 1913, a. 643, σημ. 14. Εις τό άρΟ-ρον μου τούτο προτείνω 
σοβαρός αντιρρήσεις καί έναντι τής γενικώς παραδεδεγμένης γνώμης περί τοΰ 
έξαιρέτως επιπόλαιου καί προσωρινού χαρακτήρος τών φοινικικών αποικιών, 
αί όποιαι ήσαν τάχα απλώς εμπορικοί σταδμοί, ο'ίτινες ουδέποτε έπεζήτη- 
σαν διείσδυσιν εις τό εσωτερικόν τής χώρας τών ίΟ-αγενών. Τουλάχιστον ώς 
πρός τόν καρχηδονιακόν άποικισμόν τής Σαρδηνίας—δστις φαίνεται οτι ήκο- 
λούΟησεν έκ τοΰ σύνεγγυς έπί τά βήματα προηγηάέντος άποικισμοϋ τής μη- 
τροπόλεως — είναι ιίντιΟέτως γενικώς πλέον παραδεκτή ή βαύ-εΐα, καί πολιτι
κούς καλώς έσκεμμένη, διείσδυσις είς τό εσωτερικόν τής νήσου, τής οποίας οί 
Καρχηδόνιοι κατεΐχον ίσως πέραν τοϋ ήμίσεος, άφήσαντες έκεΐ μόνιμα καί 
μάλιστα ανεξάλειπτα ίχνη.

57) ”Ιδε R. Η e 1 m, Eusebius Werke VII, i. Die Chronik des Hie
ronymus, Lipsia, 1913, σ. 82 (κατά τό έτος 837 : «Foenices mare obtinue- 
runt»)' πρβλ. I. Knight Fotherigham, Eusebii Pamphili, 
Chronici Canones, Λονδινον, 1923, σ. 141, 10. Είναι ένδιαφέρον νά παρατη- 
ρήση τις δτι κατά τόν αυτόν Ευσέβιον ή έκπληκτική αϋτη έξάπλιοσις τών Φοι
νίκων ήτο μάλλον βραχείας διάρκειας· δτι ολίγον περισσότερον τοΰ ήμίσεος 
αϊώνος άργότερον ή κυριαρχία τών θαλασσών περιήλ-Ο-εν είς τούς Αιγυπτίους, 
τών οποίων πράγματι έμνημονεύσαμεν τήν άνανεωΟεϊσαν καί ύστάτην κυριαρ
χίαν καί έπί τοΰ καλλιτεχνικού πεδίου : «Aegypfii post Foenices mare obti- 
nuerunt» (κατά τό έτος 781· Helm, αυτόθι, σ, 85' Knight Fo r- 
theringham, αϋτ. o. 146).
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περί τής καλλιτεχνικής παραγωγικότητος τών Φοινίκων. Εΐπομεν ολί
γον πρότερον πώς εις την παραγωγήν τών έλεφαντίνων διεπιστώθη 
ή ΰπαρξις κατά την αυγήν τής πρώτης χιλιετηρίδος μιας σχολής έμ- 
φανιζούσης χαρακτήρα μέ ίσχυρώς «συριακήν» έπίδρασιν, πράγμα 
τδ οποίον προϋποθέτει οτι αί ρίζαι της φθάνουν εντός τής δευτέρας 
χιλιετηρίδος, και έπαναλαμβανοϋσης τους τρόπους τής αρχαίας χιττιτι- 
κής τέχνης εις πλείστας λεπτομέρειας : εις την ογκώδη κατασκευήν, a 
blocco, τών ανθρωπίνων σωμάτων, εις την χονδροειδή δήλωσιν τών 
ύπερβολικώς μεγάλων χαρακτηριστικών προσώπου, μέ ωρισμένα ειδι
κά φυσιογνωμικά στοιχεία, ως τους μεγάλους έπιμήκεις οφθαλμούς 
καί την προέχουσαν ρίνα, ως επίσης και εις ωρισμένα αρχιτεκτονικά 
και διακοσμητικά στοιχεία. Έκ τούτου γίνεται λόγος βαθμηδόν μετά 
μείζονος επιμονής περί μιας νέας, έστω καί φευγαλέας, άνθήσεως τών 
καλλιτεχνικών εργαστηρίων εις τά κρατίδια τοϋ βορείου μέρους τής 
Συρίας, τά όποια κατ’ αυτήν ακριβώς την περίοδον, από τής Δαμα
σκού υπό τον βασιλέα Άράμ μέχρι τής Marash καί Malatya, προς 
τάς κλιτϋς τοϋ Ταύρου καί επί τού ανω Εύφράτου, έγνώρισαν μίαν 
περίοδον εύμαρείας καί ανεξαρτησίας' έκ τούτων, κατά τήν άποψιν 
αυτήν, διεδόθη ό νέος οΰτος ρυθμός, οστις καλείται ποικιλοτρόπως : 
χιττιτικός, νεοχιττιτικός, συροχιττιτικός ή καί ενίοτε βορειοσυριακός ή 
χουρριτικός έκ τοϋ ετέρου φυλετικού κλάδου, ό όποιος έναλλάξ μετά 
τών Χετταίων έκυριάρχησεν έπί τής περιοχής ταύτης. ’Επιμένουν έπί 
τοϋ σημείου, οτι προ πάντων ή έργαστηριακή παραγωγή τής Κύπρου 
δέχεται τήν έπίδρασιν τών τεχνών τούτων, έπίδρασιν εις τήν οποίαν, 
περισσότερον παρά εις τήν φοινικικήν, οφείλεται ή γέννησις τών άνα- 
τολιζόντων ελληνικών ρυθμών' τήν βεβαίωσιν αυτήν ήκούσαμεν ήδη 
έκφραζομένην π.χ. εις μίαν λεπτομέρειαν, ήτοι εις το θέμα τοϋ «χιτ- 
τιτικοϋ λέοντος», τό όποιον κατά τήν ά'ποψιν ταύτην, μετά τινα πε
ρίοδον μερικής άντιστάσεως έκ μέρους τής τοπικής καλλιτεχνικής ευ
αισθησίας, έπεβλήθη τελικώς έξ ολοκλήρου κατά μίαν τόσον προω- 
δευμένην περίοδον όσον ύπήρξεν ή τών αρχών τής άνατολιζούσης 
πρωτοκορινθιακής τέχνης. Ή άρχαιοτέρα κατηγορία τών έλεφαντίνων 
τής Nimrud θά ωφείλετο επομένως εις τά έργαστήρια ταϋτα τής βο
ρείου Συρίας, τής οποίας είναι δύσκολον αληθώς νά καθορισθή τό 
κέντρον, άτινα προς βορράν θά έχαναν προοδευτικώς τον χαρακτήρα 
των υπό τήν πίεσιν τής τέχνης τών νέων κυρίων τής Άνατολίας, τών 
Φρυγών. Άλλ’ ας έξετάσωμεν έπί μίαν στιγμήν κατά πόσον είναι πι
θανή ή ϋπαρξις καί ή έκτεταμένη ακτινοβολία τών έργαστηρίων αύ- 
τών. Τά κρατίδια τής βορείου Συρίας ακριβώς κατά τον 9ον αιώνα, 
ήτοι κατά τήν έποχήν είς τήν οποίαν πρέπει νά τοποθετηθή ή δημι
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ουργία και ή διάδοσις των προϊόντιον, άτινα έδωσαν την ώθησιν εις 
την γέννησιν τής άνατολιζούσης ελληνικής τέχνης, αρχίζουν ήδη νά 
αίσθάνωνται συνεχώς περισσότερον έπικειμένην καί απειλητικήν εις 
τα όριά των την πίεσιν τής νέας άσσυριακής δυνάμεως : αΰτη ακρι
βώς κατά τά μέσα τοΰ αίώνος, τό 849, κατακτά τό Carchemish και 
έν συνεχεία υπάγει υπό την εξουσίαν της το εν μετά τό άλλο τά λοιπά 
κράτη, μέχρι τής πλήρους κατακτήσεως τής χώρας κατά τό 732 π.Χ. 
Πιστεύω—δσον καί αν τό «μίσος κατά τών Φοινίκων» ζητεί νά ύπερ- 
βάλη την επίδρασιν τής χιττιτικής τέχνης εις βάρος τών Φοινίκων— 
ό'τι πρέπει πάς τις τοΰ λοιπού νά είναι ήσυχος δτι ή διείσδυσις αΰτη 
ανατολικών στοιχείων εις την Ελλάδα κατά τάς άρχάς τοΰ πρωτοκο- 
ρινθιακοΰ ρυθμού, δεν δύναται νά έρμηνευθή άλλως παρά μόνον διά 
μέσου τής έξαπλώσεως, ήτις οφείλεται εις την τέχνην καί τό έμπόριον 
τών Φοινίκων. Άλλ’ επί πλέον, πώς άραγε δεν έσώθη καμμία μνεία τής 
μεγάλης ταύτης συριακής τέχνης εις την άρχαίαν παράδοσιν, οΰτε εΐς 
την Βίβλον, οΰτε εις τά αιγυπτιακά χρονικά ; Άντιθέταις, εϊδομεν δτι 
τόσον είχε διαδοθή ήδη κατά τόν 9ον αί. ή φήμη τών φοινίκων καλλι
τεχνών, ώστε νά επωφελούνται τής τέχνης των καί νά την εξαιρούν 6 
Δαυίδ καί ό Σολομών' αί χρυσαΐ ασπίδες αί άνηρτημέναι εις τόν 
ναόν τοΰ Σολομώντος (Βασιλ. I) συχνά άνεκάλεσαν εις την μνήμην 
τάς αναθηματικός ασπίδας τοΰ Ίδαίου ’Άντρου' εις φοίνικας τεχνίτας 
οφείλονται, ολίγον άργότερον, τά ελεφάντινα τοΰ ανακτόρου τής Σα- 
μαρείας : αί πρόσφατοι άνασκαφαΐ τής πόλεως ταύτης μάς άπεκάλυ- 
ψαν ακριβώς έν κΰμα τέχνης καθαρώς φοινικικόν, άνήκον δηλαδή εις 
τά ίδια κέντρα έκ τών οποίων κατά τά τέλη τής χαλκής εποχής προ
ήλθαν τά ελεφάντινα — άτινα παρουσιάζουν ακόμη ισχυράν επίδρασιν 
του συνθέτου αίγαιοφοινικικοϋ ρυθμού—τής Meggiddo. 'Ο Barnett 
φαντάζεται δτι οί καλλιτέχναι τής συριακής ταύτης σχολής έταξίδευον 
από αγοράς εις αγοράν, ερχόμενοι πιθανώς εις επαφήν καί ύφιστάμε- 
μενοι ακόμη τάς επιδράσεις τών συγχρόνων φοινικικών προϊόντων58. 
Άλλα—μέ κίνδυνον νά μοΰ έπισυναφθή ή κατηγορία τοΰ «παμφοι- 
νικισμοΰ», άφοΰ επί τόσον χρόνον μοΰ ειχεν έπικολληθή ή πινακίς 
τοΰ «παγκρητισμοΰ»—δεν είναι εύκολώτερον καί λογικώτερον νά φαν- 
τασθώμεν σχολάς φοινίκων καλλιτεχνών, οί όποιοι ταξιδεύουν από 
αγοράς εις αγοράν τής Συρίας, μέ τό χαρακτηριστικόν δι’ αυτούς 
πνεΰμα τών εμπορευομένων ταξιδιωτών, καί μάλιστα μετοικούν εις 
συριακά κέντρα (δπως πιθανώτατα μετφκησαν καί εις κέντρα τής 
Κύπρου), δημιουργοΰντες ενα ρυθμόν αρεστόν εις την τοπικήν παρά- 5

5S) Πρβλ. περί τής σχολής ταύτης Demar.g n e, σ. 128 κ.εξ.
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δοσιν; Δεν δυνάμεθα ακόμη να φαντασθώμεν εργαστήρια υπάρχοντα 
εις τά κέντρα αυτής τής Φοινίκης άλλ5 επηρεαζόμενα από την συρια- 
κήν τέχνην, μετά τής οποίας οί Φοίνικες εύρίσκοντο έπι αιώνας εις 
επαφήν καί παρά τής οποίας είχον δεχθή τόσα στοιχεία, δπως άντι- 
θέτως άλλα εκ τών εργαστηρίων των ένεπνέοντο διαρκώς έντονώτερον 
από την αιγυπτιακήν τέχνην; Μήπως ήδη κατά τάς άρχάς τοΰ δευτέρου 
ήμίσεος τής 2ας χιλιετηρίδος π.Χ. δεν ένέπνευσεν ό τόπος τοΰ συρια- 
κοϋ -θεού τοΰ κεραυνοΰ Resheph τήν διαμόρφωσιν τοΰ τόπου τής 
φοινικικής θεότητος, τήν οποίαν οί Φοίνικες έξήγαγον περισσότερον 
πόσης άλλης διά τών χαλκών είδαιλίων είς τήν Μεσόγειον, τήν Κρή
την, τάς Μυκήνας, τήν Τίρυνθα59 60; ‘Ομοίως είς τήν Φοινίκην εγένετο 
ή εισαγωγή τής σφραγίδος χαρακτηριστικοΰ συριακοΰ τόπου εις σχήμα 
κυλίνδρου καί εκεΐθεν διεδόθη κατά τό τέλος τής 2ας χιλιετηρίδος εις 
άντικατάστασιν τοΰ φοινικικοΰ σκαραβαίου, ό όποιος όμως ανακτά 
τήν υπεροχήν του κατά τήν επομένην χιλιετηρίδα' λίαν εκτεταμένη εί
ναι ή κατηγορία τών συριακοΰ ρυθμοΰ σφραγίδων τούτων, μεταξύ τών 
οποίων έν τουτοις υπάρχουν τινές μέ συριακά στοιχεία προσηρμοσμέ- 
να εις σκηνάς αιγυπτιακός : λοιπόν, δυο εξ αυτών βεβαιοΰν δι’ άρα- 
μαϊκής γραφής τήν εν Σιδώνι κατασκευήν των"0. Καί είς ποΰς εξ έλε- 
φαντοστοΰ, πιθανώς άνήκων είς μίαν έκ τών καρυατιδών εκείνων κα
θαρούς συριακοΰ ρυθμοΰ πού έμνημονεόσαμεν προ ολίγου, μεταξύ τής 
συριακής όμάδος τών ελεφάντινων τής Nimrud, δεν φέρει έν γράμμα 
μέχρι τοΰδε εύρεθέν μόνον εν Φοινίκη, συγκεκριμμένως έν haf αρχαϊ
κής μορφής, τό όποιον περιπίπτει είς αχρηστίαν περί τον ΙΟον αί. 
π.Χ.; Ή εξ ελεφαντοστού κλίνη, ήτις ευρέθη εις Arslan Tash, κατα- 
σκευασθεΐσα κατά τήν ένδειξιν τής άραμαϊκής της επιγραφής διά τον 
Hazael, βασιλέα τής Δαμασκού, κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 9ου αί., 
δεν παρουσιάζει τήν διείσδυσιν τοΰ πλέον καθαρού φοινικικοΰ ρυθ
μοΰ, έμπεποτισμένου είσέτι εξ ολοκλήρου υπό αϊγαιακών αναμνήσεων, 
κατά τήν περίοδον πού μάς απασχολεί, μεταξύ τών κοιλάδων τοΰ Τί- 
γρητος καί τοΰ Εύφράτου °1;

59) Πρβλ. Evans, Ρ. Μ., III, σ. 477 κ.εξ., Val. Muller, Friihe 
Plastik, σ. 112 κ.έξ., πίν. ΧΕ-ΧΕΙ' Demargne, σ. 83 κ.έξ.

60) W a r d, Seal Cylinders of Western Asia, κεφ. XKIV, σ. 805.
6‘) Αί πρόσφατοι ένδιαφέρουσαι ανακαλύψεις υπό τοΰ Β ο s s e r t μεγα

λοπρεπών μνημείων τής έσχατης χιττιτικής τέχνης — ακριβώς ολίγον πρό τής 
άσσυριακής κατακτήσεως—είς τό άνάκτορον τοΰ Καρατεπέ δχι μόνον δέν έξα- 
σθενοΰν τήν ΰπόθεσιν αυτήν, άλλα τήν επιβεβαιώνουν : μήπως δέν βλέπομεν 
εδώ ακόμη καί τήν εισαγωγήν τής φοινικικής γλώσσης καί τής άραμαϊκής 
γραφής είς διγλώσσους έπιγραφάς είς τά επίσημα έγγραφα τών χιττιτών βα
σιλέων ;
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Οίαδήποτε καί αν ύπήρξεν ή σπουδαιότης και ή έπίδρασις τής 
συριακής ταΰτης σχολής, ήδυνήθημεν νά διαπιστώσωμεν δι= δλον ιόν 
9ον αιώνα και τάς άρχάς του 8ου την τολμηράν και ένθερμον καλλι
τεχνικήν και εμπορικήν δραστηριότητα των Φοινίκων εις τό Αιγαΐον 
και τήν Μεσόγειον. ’Ακριβώς κατά τήν στιγμήν ταΰτην οι Φοίνικες 
παρέδο:>σαν εις τον ελληνικόν λαόν—και τούς μεταγενεστέρους—τό πο
λυτιμότατου δώρον τοϋ πολιτισμού των, τήν αλφαβητικήν των γρα
φήν, τήν οποίαν χρησιμοποιοϋμεν ακόμη. Εΐδομεν δτι ή άνανεωθεϊσα 
φοινικική τέχνη των αρχών τής I χιλιετηρίδος δεν είναι ανεξάρτητος 
και αυθόρμητος τέχνη : κληρονόμος ενός αρχαιότατου παρελθόντος, 
γεννηθεΐσα έπ'ι τοϋ σημείου διασταυρώσεως πολιτισμών δσον δύναταί 
τις να φαντασθή διαφορετικών τόσον ώς τρός τήν έμφάνισίν των δσον 
και κατά τό πνεΰμα τό καθορίζον τήν μορφήν, ύφίστατο πα'ντοτε και 
υφίσταται και κατά τήν στιγμήν ταΰτην τά αποτελέσματα τής πλημ- 
μυρίδος καί άμπώτιδος τών καλλιτεχνικών και εμπορικών προϊόντων 
πού φθάνουν εις τάς άκτάς της άκολουθοΰντα τήν αύλακα τών κυμά
των τών λαών, τά όποια, συνεχίζοντα τάς άρξαμένας κατά τούς τελευ
ταίους αιώνας τής 2ας χιλιετηρίδος μεγάλας μετακινήσεις, δεν έχουν 
ακόμη τελείως ηρεμήσει. Καί, άφοΰ κατέπαυσαν αί πολεμικαί κινήσεις, 
επί τής όδοϋ τών ειρηνικών καραβανιών τοϋ εμπορίου επανεμφανί
ζονται έκ νέου αί αύταί επιδράσεις, αί προερχόμενοι εκ τών γειτονι
κών κρατιδίων τής Συρίας — τά όποια διά μίαν ακόμη φοράν, άλλ’ 
επ’ ολίγον, ακμάζουν πάλιν—ως καί αί προερχόμενοι έκ τής μακρυνής 
Μεσοποταμίας, ενώ καθίσταται έκ νέου αισθητή, Ισχυρά καί πάντοτε 
άποφασιστικωτέρα, ή από χιλιετηρίδος έπίδρασις τής Αίγυπτου. 'Ο 
αίγαιακός πολιτισμός, ό οποίος, μεταφυτευθεΐς απολύτως έπί τοϋ φοι
νικικού έδάφους εις μακρυνήν εποχήν, ειχεν αφήσει ανεξάλειπτου τήν 
σφραγίδα του έπί τοϋ πολιτισμού καί τής έγχωρίου τέχνης, ήδυνή- 
θη νά διατηρήση μίαν συνέχειαν τής αίγλης καί τοϋ πλούτου του εις 
τάς μεγάλας νήσους, τής Κύπρου καί τής Ρόδου, αί όποΐαι ειχον άπο- 
μονωθή καί παραμείνει άδιατάρακτοι από τάς πολεμικάς καταστροφάς 
κατά τήν διάρκειαν τών κινήσεων τών Λαών τής Θαλάσσης : ακριβώς 
κατά τούς χρόνους τών κινήσεων αυτών, τον 12ον αί., αρχίζει νά ση- 
μειοϋται ή τοπική δημιουργία τών μεγαλοπρεπών ελεφάντινων, τής 
έσμαλτωμένης κεραμεικής καί τών κυπριώτικων χρυσοχοϊκών κοσμη
μάτων. Πιθανώς εις τήν παραγωγήν τών πολυτελών τούτων αντικει
μένων συνειργάσθησαν μέ τούς παλαιούς αίγαίους άποίκους νέοι άποι- 
κοι καταφυγόντες εις τήν νήσον έκ τών άπειλουμένων καί μαστιζόμε
νων τώρα άκτώιν τής Συρίας, ως δεικνύει ή απροσδόκητος εγκατάλει
ψης τής αίγαιακής αποικίας τής Ras Shamra.
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Ή δραστηριότης των τοπικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων τής 
Κάπρου δεν σταματά κατά τάς άρχάς τής εποχής τοΰ σιδήρου, ούτε 
φυσικώς οί Φοίνικες, εις τάς άνανεωθείσας ναυτικάς επιχειρήσεις των 
διά νά φθάσουν εις την Ελλάδα, ήτο δυνατόν νά μή θίξουν και επη
ρεάσουν μέ την σειράν των την τέχνην τής νήσου. Τό πολύτιμον και 
συχνά μνημονευθέν έργον τοΰ Gjerstad επί τών χαλκών φιαλών, αΐτι- 
νες εύρέθησαν εις την Κύπρον, μάς φανερώνει πώς εδώ είργάζοντο τώ
ρα, παραπλεύρως τό έν μέ τό άλλο, εργαστήρια ποικίλου χαρακτήρος : 
εν εργαστήριον κυπριακού ρυθμού—εις τό όποιον ευρίσκει ακόμη έκ- 
φρασιν ή περίεργος καί ΐδιάζουσα τοπική τέχνη, τέχνη ή οποία δια
τηρεί τά άπομεμακρυσμένα ιθαγενή αυτής στοιχεία, από αιώνων όμως 
άναμεμιγμένα μέ τάς πλέον άνομοίους επιδράσεις, έν άλλο έργαστή- 
ριον, τό όποιον άντιθέτως εμφανίζει ένα ρυθμόν καθαρώς φοινικι
κόν, πιθανώς λειτουργούν διά τών εγκατεστημένων εις την νήσον φοι
νίκων άποίκων ή τών εντοπίων τεχνιτών, μιμουμένων δουλικώς τον 
ρυθμόν τών γειτονικών φοινικικών εργαστηρίων, καί έν εργαστήριον 
εις τό όποιον άντιθέτως γίνεται ήδη αισθητή καί όσημέραι ένισχύε- 
ται ή αιγυπτιακή τεχνοτροπία. Τού λοιπού σχεδόν όλα τα μεταλλικά 
ταύτα ευρήματα τής Κύπρου—ή αρχή τών όποιων ύπήρξεν άντικείμε- 
νον συζητήσεων άνευ τέλους — δύνανται νά αποδοθούν εις τήν τοπι
κήν παραγωγήν καί τά σχετικώς ολίγα μέχρι σήμερον γνωστά αντι
κείμενα μάς αναβιβάζουν μετά βεβαιότητος τουλάχιστον μέχρι τού 8ου 
αίώνος : χαρακτηριστικά κυπριακά δείγματα κεραμεικής, άνήκοντα εις 
τούς χρόνους τούτους, αντιγράφουν σαφώς τάς άρχαιοτέρας, μέχρις 
ημών διασωθείσας φιάλας.

Είς τήν ζωηράν καί περίπλοκον αυτήν κίνησιν λαών, καλλιτεχνι
κών ρευμάτων καί εμπορικών προϊόντων εργαστηρίου, όφείλομεν νά 
πλαισιώσωμεν τά πρώτα βήματα τής καλλιτεχνικής παραγωγής τών 
Ελλήνων : τών Ελλήνων, εις τούς οποίους έξ αρχής οί Φοίνεκες εμ
φανίζονται ως θαυμαστοί καλλιτέχναι, δημιουργοί ειδών πολυτελείας, 
υφασμάτων, χαλκών καί ελεφάντινων αντικειμένων καί χρυσοχοϊκών 
κοσμημάτων, τά όποια προξενούν γενικόν θαυμασμόν καί πόθον καί 
απέναντι τών όποιων προφανώς δεν υπάρχει συναγωνισμός εκ μέρους 
τοπικών εργαστηρίων. Τό περίπλοκον τούτο πλαίσιον ήδυνήθη νά πε- 
ριγράψη συνολικώς ό Demargne, μέ διαύγειαν καί οξύτητα, είς τό 
βιβλίον του περί τής δαιδαλικής Κρήτης, βιβλίον τό όποιον είναι εφω- 
διασμένον μέ πολυτιμοτάτην καί εξαντλητικήν βιβλιογραφίαν. Ό 
συγγραφέας άνήχθη μέχρι τών άπωτάτων αρχών τών ρευμάτων τού 
πολιτισμού καί τών μεταναστεύσεων τών θεμάτων, τά όποια, εν τελεί-, 
άπετέλεσαν τήν απαρχήν τής «δαιδαλικής άναγεννήσεως» τής Κρήτης.
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άπεκατέστησε προκαταλήψεις καί πλάνας παντός είδους και έζήτησε να 
συμφιλίωση τάς άκρας θεωρίας των καθ’ υπερβολήν ύποστηρικτών 
τής ’Ανατολής ή τής Δύσεως ως πηγής τής άναγεννήσεως ταύτης' αν 
δύναται τις νά τοϋ κάμη ωρισμένην παρατήρησιν τοΰτο θά είναι διά 
την υπερβολικήν μέριμνάν του νά συμφιλιώση τά πάντα' διότι αυτό 
τόκαλόν έχει ή επιστημονική ερευνά, δτι δεν υπάρχει ανάγκη συμβιβα
σμών—διότι ούτε κέρδος υπάρχει διά τον νικητήν—ούτε υπάρχει δυ- 
νατότης διαιτησιών—διότι ή αλήθεια είναι μία και αδαμαντίνη, είναι 
εκείνη ή οποία είναι, καί αί υπολογιστικά! θεωρίαι τών επιστημόνων 
δεν δύνανται νά την μεταπλάσουν ή κάμψουν. Ουτω νομίζω διι δ 
Demargne— ϊνα προσαρμόση κατά τινα τρόπον εις τό πλαίσιόν του 
τάς θεωρίας τών ύποστηρικτών τοΰ lux ex Orient e—-έπροχώρη- 
σε πέραν τοϋ δέοντος εις τήν άποψίν του περί «άνατολίζοντος μυκη
ναϊκού» ρυθμού, ήτοι εις τήν περιγραφήν μιας μυκηναϊκής κοινής, 
ή όποια θά ήδύνατο νά κληθή μάλλον μυκηνοανατολική κοινή, 
διότι ό μυκηναϊκός ρυθμός είναι κατ’ αυτόν μέχρι τής έσωτάτης ου
σίας του έμπεποτισμένος από άνατολισμόν, διότι ή επαφή μέ τον 
ανατολικόν κόσμον έδωσε τό χρώμα της εις τον μυκηναϊκόν πολιτι
σμόν. Ή γονιμοποίησις αυτή τής μυκηναϊκής τέχνης έκ μέρους τής 
ανατολικής κατά τήν άποψιν ταύτην έγένετο, ώς ήτο φυσικόν, κυρίως 
εις τάς ανατολικός ζώνας τοΰ αρχαίου αχαϊκού κόσμου, εις τήν Κύ
προν καί τήν ακτήν τής Συρίας, εις τά μέρη δηλαδή εκείνα τά όποια 
είχον μείνει άδιατάρακτα από τήν μεγάλην άναστάτωσιν τών λαών 
κατά τά τέλη τής μυκηναϊκής εποχής, καί τά όποια ήσαν κατ’ εξοχήν 
συντηρητικά' ουτω ή ανατολική τέχνη θά έλαβε, ούτως είπείν, άντεκ- 
δίκησιν επί τής αίγαιακής, μέ μίαν άμπωτιν τών επιδράσεών της, 
ήτις, μετά τήν μικτήν αίγαιοφοινικικήν τέχνην τήν παρατηρουμένην 
εις Ras Shamra, θά έδημιουργησε μίαν μικτήν άνατολικο-μινωικήν, 
μέ άλλους λόγους τον μυκηναϊκόν ρυθμόν. Εις τάς ιδίας ταυτας περι- 
οχάς, όπου διαρκεΐ, ακόμη καί κατά τούς χρόνους τούτους, οϊτινες εί
ναι χρόνοι πτωχείας διά τήν Ελλάδα, ή παραγωγή πολυτελών αντικει
μένων, ελεφάντινων καί ειδών χρυσοχοϊκής, θά ήτο δυνατόν νά εύρη 
τις τό συνδετικόν σημεΐον μεταξύ άνατολίζοντος μυκηναϊκού καί άνα
τολίζοντος άρχαϊκοΰ ρυθμούβ2.

'Ο Demargne έχει δίκαιον όταν έπιμένη επί τών άπωτάτων καί 
άδιακόπων πνευματικών καί καλλιτεχνικών ρευμάτων εξ ’Ανατολής 
προς τήν Κρήτην, άλύσεως επαφών τής όποιας καί εις προηγουμένας 
μελέτας του κατώρθωσε νά άνιχνεύση διαφόρους κρίκους διά μέσου

6a) Demargne, σ. 64 κ.έξ., 78 κ.έξ., 97 κτλ.
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των αιώνων, ήδη από των αρχών τής μινωικής ιστορίας. Έγώ δ 
ίδιος άλλως, πριν ακόμη ασχοληθώ μέ την σκοτεινήν περίοδον τής 
μεταβάσεως από τοϋ μινωικοΰ πολιτισμοί εις τον ελληνικόν, είχον 
ζητήσει νά κατευθύνο;» προς την Μεσοποταμίαν την άναζήτησιν θεμά
των καί θρησκευτικών ιδεών τής προϊστορικής Κρήτης, όταν ακόμη ή 
επιστήμη, ακολουθούσα τα ίχνη τοϋ Evans, δεν έβλεπεν άλλην επί- 
δρασιν επ’ αυτής πλήν τής επιδράσεως τής φαραωνικής Αίγυπτου°*. 
Δεν αποκλείεται δτι ικανός αριθμός καλλιτεχνικών θεμάτων εγένετο 
δεκτός ευθύς εξ αρχής εις την μινωικήν θεματογραφίαν λόγφ συγγέ
νειας τών θρησκευτικών ιδεών, όφειλομένης εις ανατολικήν καταγω
γήν αύτοϋ τούτου τοϋ κρητικοϋ λαοϋ. ’Αλλά ή εισροή αΰτη καλλιτε
χνικών θεμάτων καί ίσως επίσης θρησκευτικών ιδεών δεν άφαιρεΐ τί
ποτε από τον τελείως ανεξάρτητον, ατομικόν χαρακτήρα τής μινωικής 
τέχνης καί πολιτισμού, άπέχοντος παρασάγγας από τής ανατολικής 
αισθητικής άντιλήψεως καί πάσης άλλης καλλιτεχνικής έκδηλώσεως 
τοϋ προϊστορικού πολιτισμού. Το αυτό κατ’ ουσίαν δύναται να λεχθή 
περί τού μυκηναϊκού ρυθμού. Τώρα αί έπαφαί μεταξύ τοϋ αίγαιακοΰ 
καί τοϋ ανατολικού κόσμου είναι εΐπερ ποτέ στεναί' υπάρχουν διάμε
σοι ζώναι, εντός τών οποίων οι δύο πολιτισμοί ζοϋν δ είς πλησίον τοϋ 
άλλου' ή εισροή ανατολικών θεμάτων είναι ίσως εΐπερ ποτέ άφθονος. 
Δέν δυνάμεθα παρ’ δλα ταϋτα νά τό εΐπωμεν μετ’ απολύτου βέβαιό· 
τητος' μέγα μέρος τών τυπικώς ανατολικών θεμάτων εΐχεν εϋρει, αλη
θώς, τον δρόμον του προς τό Αίγαίον προγενεστέρως ήδη : δ «δαμά- 
ζων τά θηρία» θεός — τό έδειξεν αυτός δ Demargne — ήτο γνωστός 
είς τήν Κρήτην ήδη από τών αρχών τής Μεσομινωικής Περιόδου64' 
ή πλέον καθαρά μινωική τέχνη είχεν ήδη αποκτήσει δεξιοτεχνίαν είς 
τήν παράστασιν τών ζώων ή τών φανταστικών ό'ντων είς σχήμα αν
τιθετικής οίκοσημοειδοϋς διατάξεα)ς, εκατέρωθεν δένδρου ή σκήπτρου, 
έγνώριζε καλώς τό μετά διπλού κορμού ζφον, έγνώριζε τήν θεάν, ήτις 
ιππεύει πραγματικόν ή φανταστικόν ζφον63, καί τήν ζωφόρον ζώων, 
συχνά μέ τά αυτά θέματα, ώς π.χ. τήν ζωφόρον βοσκουσών έλάφων 
μέ τήν κεφαλήν έστραμμένην προς τά όπίσω, τήν ζωφόρον πτηνών, ή 
όποια ζωφόρος — αν καί ό'χι μέ άκάμπτως έσχηματισμένας ώς είς τήν * 84

β3) Είς τήν ύπ’ έμοΰ έκδοσιν ιών σφραγισμάτων τής Άγ. Τριάδος, βλ. 
«Annuario», VJII-IX, σ. 190 κ.έξ., καί έκ νέου εσχάτως είς τό μνημονευθέν 
άρθρον «Gleanings from Crete», A.J.A., XUX, 1945, σ. 270 κ.έξ.

84) Βλ. Melanges Syriens offerts a R. Dussaud, I, a. 120 κ.έξ. 
es) Πρβλ. «Annuario», VIII-IX, σ. 116, εΐκ. 113· σ. 160, είκ. 170· σ. 

137, είκ. 148 κτλ.
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ανατολικήν τέχνην, αλλά μέ άναζωογονημένας άπύ την ζωτικήν της πνο
ήν μορφάς—μάς εμφανίζεται εις δλην την αΐγλην της εις την θαυμα- 
σίαν έκτυπον φιάλην των Δένδρων β“. Επίσης αρκετά ενωρίς εις την 
μυκηναϊκήν τέχνην τής ηπειρωτικής Ελλάδος βλέπομεν νά είσδύη καί 
νά λαμβάνη ιδιαιτέραν σχηματοποίησαν το «δένδρον τής ζωής», βλέπομεν 
νά άνοίγη δρόμον ή κατά μετόπας χαρακτηριστική διαίρεσις, ήτις δε
σπόζει επί τής ανατολικής κεραμεικής, καί ή οποία, άφοΰ έπεβλήθη 
εις τήν μεγάλην ανακτορικήν αρχιτεκτονικήν, μεταξύ τών μυκηναϊκών 
προϊόντων, κυριαρχεί πράγματι, κυρίως επί τών πλουσίων σκευών τών 
νεκροπόλεων τής Ρόδου °7. 'Οπωσδήποτε είτε είναι ολίγα είτε πολλά, 
πρόκειται πάντοτε περί μεμονωμένων θεμάτων, τά όποια διεισδύουν 
εις έ'να συμπαγή ρυθμόν, κλειστόν εις εαυτόν καί ουδέποτε συγχεόμενον 
μεθ’ οίασδήποτε ά'λλης έκδηλώσεως τών συγχρόνων τεχνών τής ’Ανατο
λής: πράγματι, άντιθέτως προς τήν αρχαϊκήν ελληνικήν τέχνην, ήτις ύφί- 
σταται πλήρη γονιμοποίησιν καί μεταμόρφωσιν διά τής επαφής προς 
τά προϊόντα ενός ανατολικού ρυθμού, όστις είσάγεται καί γίνεται άν- 
τικείμενον μιμήσεως εις τό σύνολόν του — ό'σον καί άν αμέσως ύφί- 
σταται επεξεργασίαν καί βραδέως μεταβάλλεται υπό τού ελληνικού 
πνεύματος—ή μυκηναϊκή τέχνη συνεχίζει τήν έξέλιξίν της, οποία διε- 
γράφετο ήδη εις τον ’Ανακτορικόν Ρυθμόν, προς μίαν συνεχώς α’ισθη- 
τοτέραν ακαμψίαν καί άποσκελέτωσιν τών παλαιών καί τών νέων θε
μάτων, θνήσκει λόγιρ έξαντλήσεως ή εις τήν Δΰσιν μεταμορφοΰται * 67

68) Ρ e r s s o n, New Tombs at Dendra near Midea, προμετωπίδιος 
πίν. VI. Τά πτηνά άναπαρίστανται ιπτάμενα εντός φυσιοκρατικοΰ περιβάλλον
τος (βλ. σ. 140 κ.έξ.). ‘Ως είς τήν κρητο μυκηναϊκήν τέχνην, είναι γνωστοί άμ- 
φότεροι οί αρχαίοι σχηματικοί τρόποι διά τήν δήλωσιν τών πτερύγων κατά 
τήν πτήσιν, ήτοι ό παριστών καί τάς δύο πτέρυγας ανοικτάς, καί ό παρισιών 
τήν μίαν πτέρυγα διπλωμένην χαμηλά ύπό τό σώμα τών πτηνών.

67) Τά έξ εισαγωγών ανατολικά άνακει'μενα είς τήν Κρήτην (ϊδε D e- 
m a r g n e, σ. 79 κ.έξ.) δέν είναι ούτε πολυαριθμότερα ούτε διδακτικότερα 
κατά τήν μυκηναϊκήν εποχήν παρά κατά τάς προηγηθείσας φάσεις τοϋ μινωι- 
κοΰ πολιτισμού : πλήν τών μνημονευθέντων ήδη ειδωλίων τοϋ θεού Reshef, 
δέν δύνανται νά άπαριθμηθώσιν παρά σφραγίδες έκ στεατίτου, τοϋ μικτού 
συροκυπριακού ρυθμού, ό όποιος πιθανώς είχεν ήδη ευρει μιμητάς είς έπιτό- 
πιον κρητικήν παραγωγήν. Καί έκ τών δύο έργων, τών υπό τού συγγραφέως 
άναφερομένων, ώς χαρακτηριστικών κρητικών προϊόντων άνατολικοΰ ρυθμού, 
ούτε ή ζωηρά καί μειδιώσα σφίγξ έπί τής έλεφαντίνης λαβής τού κατόπτρου 
τής Ζαφέρ Παπούρας (είκ 23) — αν καί έπικάθηται έπί ανθεμίου ανατολικής 
προελεύσεως—ούτε οί ιχθύες καί τά πτηνά άτινα κολυμβούν είς τό μέσον θα- 
λασσίας πανίδος, όσον καί άν αυτή είναι έσχηματοποιημένη, έπί τής έξ Άνω. 
γείων λάρνακος (είκ. 12), έξέρχονιαι τού περιβάλλοντος ενός ρυθμού κατ’ ευ
θείαν καταγομένου έκ τής μινωικής τέχνης.
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τελείως μέ την επαφήν προς εν νέον πνεϋμα καί νέας καλλιτεχνικός τά
σεις, ενώ εις την ’Ανατολήν ή Οψιμος παραγωγή τοϋ μυκηναϊκού ρυθ
μού διατηρεί τον χαρακτήρα της σχεδόν άδιατάρακτον από τήν γειτο
νίαν των μικτών μυκηνοανατολικών προϊόντων. Κατά διάφορον τρό
πον έπεβλήθη εις τό σΰνολόν της ή αίγαιακή τέχνη αιώνας πρότερον 
επί τών ακτών τής Συρίας, καί παρά τά ίδικά της προϊόντα παρήγαγεν 
άλλα μικτού ρυθμού, άκτινοβολήσασα από τής παραμεθορίου ταύτης 
ζώνης επί αιώνας τήν Ιπίδρασίν της επί τών πλησίον ή μακράν εργα
στηριακών προϊόντων τής Εγγύς ’Ανατολής !

Διότι είναι αληθώς νέος, ενιαίος, παρά τήν πολλαπλότητα τών πα
λαιών καί νέων στοιχείων εκ τών οποίων συνετέθη, ό ρυθμός δ'στις 
κατά τήν αυγήν τής 1ης χιλιετηρίδος π.Χ. εμφανίζεται εις τάς άκτάς 
τής Συρίας διά τών Φοινίκων : ρυθμός, ό όποιος μετά μάκρους αιώ
νας στασιμότητος, παρακμής ή έφημέρου παραγωγής μικτών προϊόν
των, υποβασταζόμενος κατά τό πλεΐστον υπό τού τυχοδιωκτικού καί 
επιχειρηματικού πνεύματος τού φοινικικού λαού, προσφέρεται τελικώς 
υπό τής τέχνης τής ’Ανατολής εις τον θαυμασμόν καί τήν μίμησιν τού 
αρχαίου κόσμου. Ό φοινικικός οΰτος λαός—-δεν είναι άσκοπον νά τό 
έπαναλάβωμεν—, δσον καί άν έβάρυνεν επί τής παραγωγής του ό 
σκοπος τής εμπορικής έκμεταλλεύσεως, δεν είναι δυνατόν εν πάση 
περιπτώσει νά υπήρξε τόσον έστερημένος καλλιτεχνικών αρετών, 
έφ’ δσον τά έργα του έπέιυχαν νά προξενήσουν τόσην κατάπληξιν 
καί θαυμασμόν είς τούς αρχαίους λαούς, καί ε’ις τον ελληνικόν λαόν 
ακόμη, δστις ουδόλως ήτο έστερημένος κριτικού α’ισθητηρίου είς τό 
πεδίον τής τέχνης' έφ’ δσον τά έργα ταΰτα έκυριάρχησαν έπί μα- 
κρόν είς τάς αγοράς τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως, οί δέ καλλιτέχναι, 
χαλκουργοί, διακοσμηταί καί αρχιτέκτονες έκαλούντο εις τάς γειτονι
κός αύλάς, ώς είς τήν τού ’Ισραήλ : τής αρχιτεκτονικής ταύτης τήν 
τόλμην μαρτυρούν έξ άλλου πιθανώτατα λείψανα, ώς οί γιγαντιαΐοι 
λίθοι τού τ ρ ι λ ί θ ο υ τού ναού τού Διός καί οί έγκαταλελειμμένοι 
ογκόλιθοι οί όποιοι εύρίσκονται είσέτι εις τά λατομεία τού Baalbeck' 
καί ή φοινικική τέχνη, δσον καί αν ήντλησεν έκ τού θεματογραφικού 
πλούτου δλων τών κύκλφ τεχνών — πράγμα τό όποιον άλλως ’ισχύει 
κατά τό μάλλον ή ήττον δι’ δλας τάς τέχνας τής άρχαιότητος—κατώρ- 
θωσε μέ ίδικά της καί ξένα στοιχεία νά έκφράση τάς ίδικάς της θρη
σκευτικός αντιλήψεις καί τούς ίδικούς της θρύλους.

Άναμφιβόλως τό νέον ρεύμα τέχνης, τό όποιον τήν φοράν ταύ- 
την κινείται έξ ’Ανατολών προς τό Αίγαΐον, διέτρεξε τον αυτόν δρό
μον διά μέσου τής μεγαλονήσου Κύπρου, διά τού οποίου από άμνη- 
μονεύτων χρόνων—κατ’ ασφαλείς μαρτυρίας, τουλάχιστον από τού τέ·
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λους της πρωτομινωικής εποχής—είχε διέλθει το αίγαιακόν έμπόριον 
προς την Ασίαν, διά τής νήσου, την οποίαν είχε πλήξει ή πλημμυρίς 
των αχαϊκών φύλων, δπου εΐχον εγκατασταθή αί αϊγαιακαί άπατκίαι, 
πρ'ιν ή εγκατασταθούν επί τής έναντι ακτής τής Συρίας, καί δπου, 
ως εϊπομεν, έπανήλθεν ή άμπωτις των αποικιών άφοΰ έξεδιώχθησαν 
εκεΐθεν συνεπείς! των μεταναστεύσεων των Λαών τής Θαλάσσης : διά 
τής Κύπρου, ήτις εκτείνεται εν τή Μεσογείφ ως «εξώσιης» τής ’Ασίας 
προς τον ευρωπαϊκόν κόσμον καί τής οποίας αί χαμηλαί άκταί τής 
Σαλαμϊνος φαίνονται καθαρά κατά τάς διαυγείς εσπέρας εκ τής πα
ραλίας τής Ράς Σάμρα-Ugarit. Μαρτυρίαι τών νέων τούτων στενών 
επαφών μέ τούς Φοίνικας καί την Κύπρον παρέχονται εκ τής παραγω
γής τών χαλκών φιαλών είς ρυτθμόν φοινικικόν τόσον τέλειον, ώστε νά 
προξενή αμηχανίαν περί τοΰ αν αΰται είναι έργα φοινίκοτν καλλιτε
χνών εγκατεστημένων είς την νήσον ή τοπικαί απομιμήσεις, ώς καί έκ 
τής κατασκευής χαλκών κυπριακού ρυθμού, άλλ’ έν τούτοις πληρών 
έξ ανατολικών στοιχείων καί σκηνών, καί εξ άλλων βιοτεχνικών προϊ
όντων ώς τής «αιγυπτιακής φαγεντιανής» καί τής τών σφραγίδων-κυ- 
λίνδρων εκ στεατίτου συριακοΰ ρυθμού, διά τούς οποίους εξακολου
θεί νά συζητήται — ώς έγένετο επί μακρόν διά τάς προμνημονευθεί- 
σας χαλκάς φιάλας — άν ή πατρίς των είναι ή Φοινίκη ή αυτή ή Κύ
προς. Είναι πιθανόν δτι είς τά πλήρη εμπορευμάτων κύτη των τά φοι
νικικά πλοία παρελάμβανον, όμού μετά τών προϊόντων τής μητρικής 
των χώρας, καί προϊόντα τού πρώτου λιμένος προσεγγίσεως εις την 
Μεσόγειον, τής Κύπρου. Τά κυπριακά ταύτα προϊόντα, τά οποία είσ- 
ήγοντο υπό τών Φοινίκων ή καί άπ’ ευθείας υπό τών κρητών ναυτι
κών — οΐτινες πιθανώτατα ουδέποτε εΐχον διακόψει την επαφήν των 
μετά τής μεγάλης αδελφής νήσου τής Ανατολής, καί οΐτινες ώς εΐχον 
χρησιμεύσει ώς οδηγοί εις τούς έκ Δυσμών έλθόντας πολεμιστάς κατά 
τάς μεταναστεύσεις τών Λαών τής Θαλάσσης, ουτω έχρησίμευον ακόμη 
ώς οδηγοί κατά την ειρηνικήν έπανάληψιν τοΰ εμπορίου, συνέβαλον 
ασφαλώς εις τήν άφύπνισιν τής τέχνης, ήτις μετ’ ολίγον έξεδηλώθη 
εις αυτήν τήν Κρήτην. Ή αξιοσημείωτος σπουδαιότης τής Κύπρου 
κατά τήν αυγήν τής ελληνικής τέχνης ύπεστηρίχθη ύπ’ εμού μετά με
γάλης επιμονής, προτού ακόμη αρχίσουν αί πρόσφατοι εντατικαί άνα- 
σκαφαί τής νήσου, αί όποϊαι εικονογράφησαν μετά σαφήνειας τάς δια
δοχικός φάσεις τής έξελίξεώς της καί τήν χρονολογίαν της : σπου
δαιότης τής Κύπρου ώς κέντρου διασώζοντος τον μυκηναϊκόν ρυθ
μόν, είς μίαν παραγωγήν ακόμη λαμπράν καί πομπιόδη, δταν ήδη έπι- 
δρομαί ή εμφύλιοι πόλεμοι εΐχον καταστήσει στεϊραν τήν εργαστηρια
κήν παραγωγήν τής Κρήτης καί τής ελληνικής ηπείρου' σπομδαιό-

114
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της διά την διάδοσιν κατηγοριών αγγείων, τάς οποίας βλέπομεν νά 
συνεχίζουν τον βίον των καί νά μεταμορφοϋνται εις την ελληνικήν κε- 
ραμεικήν, ώς π.χ. την κατηγορίαν των «άρυβάλλων μετά μακροϋ λαι
μού» (τής οποίας ώρισμένα δείγματα, εύρεθέντα όμοϋ μετά πρωτοκο- 
ρινθιακών προϊόντων εις την ’Ιταλίαν, φέρουν επί τού πυθμένος δια- 
κόσμησιν πολλαπλών ταινιών συνελισσομένων εις σπείρας, «σήμα κα- 
τατεθέν» τής κυπριακής των κατασκευής), καί άλλους τύπους μυροδό- 
χων αγγείων, τά όποια, διά μέσου τής Κρήτης καθίστανται τυπικά 
αγγεία τής πρωτοκορινθιακής κεραμεικής' σπουδαιότης τέλος διά την 
δημιουργίαν καί διάδοσιν ανατολικών αντικειμένων χλιδής, ως τά 
προμνημονευθέντα άγγείδια φαγεντιανής τά όποια ίσως ένέπνευσαν 
τάς έμπορικάς μιμήσεις εις ωχρόν πηλόν, οιαι φαίνονται δτι είναι αυ
τά τά πρωτοκορινθιακά μυροδοχεία. Έπεμείναμεν επί τού γεγονότος 
δτι αυτός ό ρυθμός ωρισμένων υδριών καί ωρισμένων κρητικών αγ
γείων εύρεθέντων εις ’Αρκάδες φανερώνει στενήν συγγένειαν μετά κυ
πριακόν έργων τού λεγομένου ρυθμού τής ΤαμασούG8. ’Αλλά πάντα 
ταύτα δεν πρέπει νά μάς κάμουν νά λησμονήσωμεν δτι, παρά τάς μο
ναδικός συνθήκας ειρήνης καί ευημερίας τον οποίων άπήλαυσεν ή 
Κύπρος κατά τους ταραχώδεις αιώνας τού τέλους τής χαλκής καί τής 
αρχής τής σιδηράς εποχής, ή νήσος αυτή δεν εδημιούργησεν ένα αληθή 
«ρυθμόν», μίαν τέχνην δηλαδή ένιαίαν, ικανήν νά επιβληθή ως σύνο- 
λον εις τάς γείτονας τέχνας καί νά έδραιωθή εις τύν κόσμον' δτι ή 
Κύπρος άντιθέτως παρέμεινε πάντοτε ή δημιουργός προϊόντων τέχνης 
μικτής έξ αρχαίων αυτοχθόνων στοιχείων καί στοιχείων εισηγμένων 
έκ πάσης κατευθύνσεως, αλλά τέχνης χαλαράς, ανικάνου διά μίαν εσω
τερικήν καί ανεξάρτητον εξέλιξιν' δεν πρέπει νά λησμονώμεν δτι τύ 
θαύμα τής ορμητικής καί άκατανικήτου άναγεννήσεως τής τέχνης επί 
τού ελληνικού εδάφους δεν οφείλεται είς τήν Κύπρον, άλλ’ εις τήν 
Κρήτην, καί δτι εγένετο δχι διά τής ώθήσεως τών κυπριακών εργα
στηρίων, αλλά διά τής απ’ ευθείας ώθήσεως τών φοινικικών69. ’Ακό
μη καί τών χαριεστέρων προϊόντων τής κυπριακής βιομηχανίας—τών 
έκτυπων φιαλών — ή κατ’ εύθεΐαν ή μέσφ τής Φοινίκης εξαγωγή 
υπήρξε τόσον περιωρισμένη, ώστε μόνον τεμάχια μιάς κυπριακής 
φιάλης εύρέθησαν μεταξύ τών χαλκών τής ’Ίδης, καί έτέρα φιάλη εκ
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°8) Βλ. Ark., σ. 657 κ. εξ., 662, 608.
ββ) Λόγφ τής ισχυρής ταότης φοινικικής έπιδράσεως προσφάτως ακόμη ό 

Zimmermann («Berlin Philol. Wochenshrift», σ. 510 κ.έξ.) προτεί
νει ακόμη καί τήν πιθανότητα κατοχής τής Κρήτης έκ μέρους τών Φοινίκων 
κατα τούς μεταμυκηναϊκούς χρόνους.
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Πραινέστης φαίνεται άποκαλύπτουσα διά τοϋ ρυθμοΰ της την έκ τής 
νήσου εκείνης καταγωγήν της 70 : η φοινικική τέχνη είναι εκείνη, εις 
την οποίαν οφείλεται κα'ι δ απέραντος πλούτος των μεταλλικών σκευών, 
τά όποια άνευρέθησαν εις την Έτρουρίαν. ’Ίσως εκ Κΰπρου φθάνουν 
εις Κρήτην κατά τάς άρχάς τής σιδηράς εποχής—ιός άλλωστε ήδη κα
τά τό παρελθόν—νέα θέματα και στοιχεία, ως τό σχήμα τοΰ ωοειδούς 
πίθου επί τριών ποδών έξ άναστρεφομένων ταινιών, τοϋ οποίου λαμ
πρά δείγματα απέδωσαν αί νεκροπόλεις τής Κνωσού καί ’ίσως ή χα
ρακτηριστική πολυχρωμία τών αγγείων τούτων. Σχετικώς μέ τά πο
λύχρωμα ταύτα είδη κεραμεικής τής Κνωσού, είναι ανάγκη νά έπι- 
στήσωμεν την προσοχήν επί τοΰ γεγονότος δτι ταύτα παρουσιάζονται 
πλέον εντός τοΰ έξειλιγμένου άνατολίζοντος περιβάλλοντος, όταν δη
λαδή είχε φθάσει καί έδρα εϊς τήν Κρήτην ή «μαγιά» τής τέχνης τήν 
οποίαν έφερε τό πλήρες καί καθαρόν ανατολικόν κύμα τής φοινικικής 
τέχνης. Θά ήδύναντο τώρα νά εισδύσουν στοιχεία κυπριακού ρυθμοΰ 
όμοΰ μετά τών νέων ανατολικών στοιχείων καί νά παρεμβληθούν εις 
τον τοπικόν γεωμετρικόν ρυθμόν' αλλά δεν βλέπω πώς δύναταί τις νά 
βεβαιώση δτι έκ Κύπρου έφθασεν εις Κνωσόν ό ανατολικός γεωμετρι
κός ρυθμός, ή, ακόμη όλιγώτερον, δτι ό γεωμετρικός ρυθμός τής 
Κρήτης οφείλει, ϊσως διά μέσου τής Κύπρου, κάτι εϊς τήν τέχνην τής 
βορείου Συρίας, δπου εις γεωμετρικός ίνδοευρωπαϊκός ρυθμός θά 
παρενεβλήθη εις μίαν άρχαίαν παράδοσιν τής χαλκής εποχής71. Ό 
κρητικός γεωμετρικός ρυθμός ναι μέν παρουσιάζει Ιδιαίτερόν τι έν 
σχέσει προς τον τής ηπειρωτικής Ελλάδος : αλλά πρόκειται περί δια
φοράς Ιξηγουμένης τελείως έκ τής αποστροφής τήν οποίαν άντέταξεν 
ή υφιστάμενη πάντοτε μυκηναϊκή παράδοσις. Οΰτω, εις αυστηρός τρό
πος τοΰ κρητικοΰ γεωμετρικού ρυθμοΰ συνδέεται ακόμη προς τόν πρω
τογεωμετρικόν—αμέσου λοιπόν μυκηναϊκής προελεύσεως—μέ τήν άπο-

!0) G j e r s t a d, αυτόθι, σ. 18. Ή κυπριακή φιάλη τοΰ Λούβρου προ
έρχεται έκ τοϋ εμπορίου αρχαιοτήτων, καί διά τούτο ή προέλευσίς του έκ 
Σπάρτης είναι ακόμη περισσότερον επισφαλής.

71) Βλ. Demargne, σ. 113 καί 180 κ.έξ. ’Ακόμη περισσότερον άκα- 
τανόητον είναι νά παραδεχθώμεν ανατολικήν έπίδρασιν εις τήν προϊοϋσαν 
ακαμψίαν πρός μορφάς γεωμετρικός, εΰθυγράμμους, εις τήν υστέραν εικονι
στικήν μυκηναϊκήν σύνθεσιν, όις π χ. εις τήν έλεφαντίνην πυξίδα τοΰ τάφου 
τής κλιτύος τοϋ Άρείου Πάγου τών ’Αθηνών, σχηματοποίησιν μή παρουσιά- 
ζουσαν ουδόλως χαρακτήρα ρυθμοΰ «άνατολικομυκηναϊκοϋ»' άναμφιβόλως πρό
κειται μόνον περί καθαρώς μυκηναϊκής στυλιστικής έξελίξεως, άποτελούσης 
συνέχειαν τοΰ αύτοΰ φαινομένου τό όποιον ήρχισεν ήδη εις τόν Ανακτορικόν 
Ρυθμόν κατά τήν άστερομινωικήν II εποχήν' πρβλ. Demargne, σ, 173 
καί 194 κ.έξ., πίν. III.
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κλειστικήν διακόσμησιν διά συγκεντρικών κύκλων καί παραλλήλων ται
νιών, ενίοτε μετά διχρωμίας λευκού και μελανός72' ενώ εις άλλος τρό
πος εις τον εύθΰγραμμον ισορροπημένον, ίσοζυγουμενον ρυθμόν τοϋ 
Διπύλου άντιπαρατάσσει ένα κυματοειδή, κεκινημένον ρυθμόν; μίαν 
αντίθεσιν άνοικτοΰ-σκοτεινοϋ, μέ διακόσμησιν κατά ταινίδια λεπτών 
καί ποικίλων γεωμετρικών στοιχείων, συχνά διακοπτόμενων από με
μονωμένα στοιχεία, μεμονωμένα στοιχεία τά όποια ούχί σπανίως λαμ
βάνουν δεσπόζουσαν θέσιν, μέ την ιδιαιτέρως αγαπητήν ύποδιαίρεσιν 
τής διακοσμήσεως κατά μετόπας, κ.ο.κ. Έν πάση περιπτώσει, παρά 
την καθυστέρησιν, την παθητικήν άντίστασιν, την διαφιλονικουμένην 
έπικράτησιν, διαμορφοΰται εις την Κρήτην εις γεωμετρικός ρυθμός 
καθαρώς ελληνικής έμπνευσεως, ό όποιος δηλονότι, παρά την διαφο
ράν του καί την ιδιαιτέραν αύτοΰ φυσιογνωμίαν, συνάπτεται πρός τον 
έπικρατοΰντα εις την Ελλάδα ρυθμόν καί σαφώς διαστέλλεται τοϋ 
άνατολίζοντος γεωμετρικού, έκτος εις εκδηλώσεις, αι όποιαι βασίζον
ται επί κοινού ύποστρώμαιος, ήδη βεβαιουμένας διά την μυκηναϊκήν 
εποχήν, ως αί τής φιλισταϊκής κεραμεικής. Καιά τύν αυτόν τρόπον ό 
ελληνικός γεωμετρικός ρυθμός εκτείνεται εις τοπικάς καί ποικίλας σχο
λάς, αλλά πάντοτε εκ τού αύτοΰ κορμού βλαστανοΰσας, εις τήν Ρόδον, 
τήν Κώ, τάς νοτίους Σποράδας καί μέχρι των τοπικών προϊόντων τού 
εσωτερικού τής Μ. Ασίας73.

Μεμφόμενος τον «παγκρητισμόν» μου, διότι έβεβαίωσα τήν άμεσον 
επαφήν μεταξύ τής ύστερομυκηναϊκής περιόδου καί τής ελληνικής 
άναγεννήσεως εις τήν Κρήτην, πώς λοιπόν φαντάζεται ό Demargne 
δτι συνέβη αυτό τό μοναδικόν φαινόμενον άναγεννήσεως, τό τόσον 
αποφασιστικόν διά τό μέλλον τής ελληνικής τέχνης; 'Ο Γάλλος αρχαιο
λόγος έχει πλήρες δίκαιον νά έπιμένη επανειλημμένως καί επ’ ευκαι
ρία ποικίλων φαινομένων επί τής εκτάκτου πολλαπλότητος των σχο
λών καί μορφών, τάς οποίας παρουσιάζει ή Κρήτη κατά τήν περίο
δον τής μεταβάσεως από τοϋ αρχαίου εις τον νέον πολιτισμόν, περίο
δον εϊσέτι αγώνων, υποταγής, διεισδΰσεως καί μίξεως διαφόρων εθ
νικών στοιχείων επί τού εδάφους τής νήσου : δπου ήδυνήθησαν νά

”) Βλ. Ark. σ. 523, 576 κ.έξ.
73) Γεωμετρικά αγγεία εδωσεν ή Καρική νεκρόπολις τοϋ Άσσαρλίκ καί 

άφθονωτέραν τοπικήν γεωμετρικήν κεραμεικήν άπέδωσεν επίσης ή έτέρα νε- 
κρόπολις μετά θόλων τοϋ Gok-Ciallar παρά τό Budruru, άνασκαφεισα. ύφ’ 
ημών, αλλά δνσιυχώς μή έκδοθεΐσα ; ϊδε Ρ a t ο n, J.H.S., VIII, ι88χ, σ. 
64 κ.έξ., Patou καί Myre s, αυτόθι, XVI, 1896, σ· 245 κ.έξ.· καί έν 
σημείιομα περί τής νεκροπόλεως τοϋ Gok Ciallar εις «Boll, d’ Arte», 1922- 
23. σ. 284,

12ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ.
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συνυπάρξουν παραλλήλως επαρχιακού σχολαί, κεχωρισμέναι — εις τό
πους δπου ’ίσως επεζη ακόμη συμπαγές τό παλαιόν μινωικόν στοι- 
χεΐον—διατηροϋσαι στερρώς τον παλαιόν νησιωτικόν ρυθμόν εις μίαν 
διαρκώς πτωχοτέραν, άπομαρανθεΐσαν παραγωγήν, καί σχολαί ευρι
σκόμενοι εις επαφήν μέ τά μεγάλα φυλετικά καί εμπορικά ρεύματα, 
άντιθέτως άνοικταί αύταί εις τάς εξωτερικός επιδράσεις καί περισσό
τερον άποκλίνουσαι εις νεωτερισμούς. Καί άριστα έπραξεν ό Demar- 
gne νά έντάξη τό φαινόμενον τοΰτο τής διαφοροποιήσεως εις την 
Κρήτην εντός τοϋ ευρυτέρου πλαισίου ολοκλήρου τοΰ αίγαιακοϋ κό
σμου, κατά την εποχήν κατά τήν οποίαν αλλαχού ή πλήρης, λαμπρά 
καί πολυτελής παραγωγή μυκηναϊκού ρυθμού ήδυνατο νά συνεχίζεται 
εξελισσόμενη εις μίαν μακράν περίοδον, ενώ είς τήν Κρήτην έμαραί- 
νετο καί κατέπιπτε, καί αλλαχού πάλιν συνέβαινε μία άνάμιξις τής τέ
χνης ταύτης μέ τό πνεύμα καί τούς τρόπους τής ανατολικής τέχνης. 
Τό φαινόμενον τοΰτο τής διαφοροποιήσεως τών σχολών τής Κρήτης, 
έξ άλλου, αν καί είς αρκετά δλιγώτερον αισθητόν μέτρον, δέν είχεν 
ήδη συμβή κατά τήν ανθούσαν καί ειρηνικήν περίοδον τού μινωικού 
πολιτισμού ; Δέν έ'δωσεν ή σχολή τοΰ κνωσιακοΰ ανακτόρου προϊόντα 
μή άπαντώντα αλλαχού τής Κρήτης ; Δέν είχον μάλιστα άσπασθή είς 
τό Άνάκτορον τούτο σύστημα γραφής αποκλειστικούς χρησιμοποιού- 
μενον επί τόπου ; Καί τό κριτήριον μοναδικού μέτρου διά τάς καλ
λιτεχνικός εκδηλώσεις ολοκλήρου τής νήσου δέν ωδήγησεν ήδη είς 
σημαντικός κριτικός καί χρονολογικός πλάνας ; Διά τον λόγον τούτον 
ποτέ δέν θά θεωρηθή υπερβολική πάσα σΰστασις έναντι ωρισμένων 
«στατιστικών» συστημάτων, τά όποια φαίνεται δτι κατέστησαν υπέρ 
τό δέον τοΰ συρμού καί δεσπόζοντα κατά τά τελευταία ταύτα έτη αρ
χαιολογικών μελετών καί τά όποια νομίζουν δτι δύνανται νά διαμελί
ζουν δλα τά φαινόμενα τής ζωής καί τής τέχνης τής άρχαιότητος μέ 
έν κοσκίνισμα διά μέσου σειράς διακοσμητικών θεμάτων ή σχημάτιον 
αγγείων, νά τά κατατάσουν κατ’ αυστηρόν καί άκαμπτον σχηματικόν 
τρόπον είς αριθμητικούς πίνακας, ύποτάσσοντα τήν έξέλιξιν τής τέχνης 
όμοιομόρφως ιίς φάσεις καί ύποφάσεις καί τμήματα ύποφάσεων — 
διαιρέσεις τάς οποίας πιθανώς υπαγορεύει ή μυστηριώδης γοητεία τοΰ 
αριθμού τρία—ίνα προσαρμοσθή τό σύνολον εις έν καλώς έζυγισμένον 
χρονολογικόν σχήμα. Μία λεπτομερής αναλυτική καί συγκριτική έξέ- 
τασις πρέπει φυσικά νά άποτελή τήν βάσιν τής αρχαιολογικής επιστή
μης' αλλά, πέραν τοΰ στοιχειώδους τούτου σταδίου, αρκούντως μεγα- 
λυτέραν λεπτότητα σκέψεως καί ευαισθησίας απαιτεί ακριβώς ή μελέιη 
τής τοπικής ταύτης διαφοροποιήσεως καί ή ορθή έκτίμησις τής «Un- 
gleichzeitigkeit des Gleiclizeitigen»—κατά τήν έκφρασιν τού Pin*
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der 7\ Παραδείγματος χάριν μία νέα, καί τοϋ λοιπού παρορμητική 
επεξεργασία καί κατάταξις τοΰ μινωικοΰ πολιτισμοί έν γένει θά ώφει- 
λε νά θέση ως πρώτον αυτής καθήκον να άπαλλάξη τήν χρονολογίαν 
του από τήν σφραγίδα τής αιγυπτιακής χρονολογίας καί από τήν υπο- 
δούλωσιν εις τάς τριμερείς φάσεις : ένεκα των οποίων περιορισμών 
οΰτε ή αρχή τής χαλκής εποχής συμπίπτει μέ τήν αρχήν τής πρωτο
μινωικής περιόδου, ούτε ή άνέγερσις τών μεγάλων ανακτόρων μέ τήν 
αρχήν τής μεσομινωικής' ένεκα τών οποίων περιορισμών ή περίο
δος τής μεγάλης μινωικής τέχνης διχοτομείται διά τής αλόγου τομής, 
ήτις έπεβλήθη έκ τής μεταβάσεως από τοΰ Μέσου εις τό Νέον Βασί
λειον τής τότε Αίγυπτου74 75. "Ινα επιστρίψωμεν εις τό περισσότερον 
περίπλοκον φαινόμενον ασυμφωνιών καί συμβολών, τό οποίον έκδη- 
λοΰται εις τήν Κρήτην κατά τάς άρχάς τής σιδηράς εποχής, είναι όρ- 
θοτάτη ή παρατήρησις δτι εργαστηριακή παραγωγή ώς ή τοΰ Βροκά- 
στρου θα ήδίίνατο νά παρατείνη επί μακρόν τον βίον της εις άπαυδή- 
σασαν καί πτωχήν έπιβίωσιν τής μυκηναϊκής τεχνοτροπίας, μέχρι τής 
έξαντλήσεως καί πλήρους ακαμψίας της, ενώ τά εργαστήρια τής Κνω
σού από καιροΰ ειχον ήδη άνοιχθή εις τήν πλήρη καί ίσχυράν εισροήν 
νέων τάσεων καί στοιχείων. =Αλλ5 δταν κατόπιν ό Demargne (σελ. 
97-179) βέβαιοί δτι εις τάς άπομεμονωμένας έκείνας περιοχάς τής

74) *Η διαφορά αυτή έμφανίσεως τών προϊόντων τών διαφόρων περιοχών 
της μινωικής Κρήτης έξήρθη όρθώς είς προσφάτους εργασίας τής Ivuisa 
Β a n t i : βλ. «Annuario», Ν. S., Ι-ΙΙ, σ. 9 κ.εξ.' ΙΠ-V, σ. 9 κ.έξ. Κατά 
τής υπερβολικής ανατροπής, τήν οποίαν προτείνει αϋτη διά τήν μινωικήν χρο
νολογίαν, έξ άλλου, βλ. τάς κσλώς έστηριγμένας αντιρρήσεις τοϋ Ν. Πλάτω
νος, «Κρητικά Χρονικά» III, 1919, σ. 1C0 κ.έξ.

Ή παράλειψις τοϋ κριτηρίου, τό όποιον παραδέχεται δυνατότητα καθυ- 
στερήσεως διακοσμητικών θεμάτων καί τεχνοτροπίας δι’ ολοκλήρους κατηγο
ρίας προϊόντων είς ώρισμένας περιοχάς έν σχέσει πρός άλλας παλαιοτέρας, 
έξασθενεΐ τά συμπεράσματα τών επιμελών μελετών τοΰ F u r u m a r k επί 
τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού' βλ. π.χ. τήν χρονολογικήν ασυνέπειαν, ήτις προ
κύπτει έκ τής κατατάξεως ύπ’ αΰτοϋ θεμάτων, κεραμεικών σχημάτων καί τύ
πων άλλων σκευών, έντός μεμονωμένων ταφικών συνόλων τής Ρόδου, είς τήν 
οποίαν απαντώ διά τοΰ άρθρου μου «Ή έφιππος μυκηναϊκή θεά», έκτυπού- 
μενον ήδη είς τό άφιερωθέν είς τόν D. Robinson τεΰχος. Έν γένει αί ύψη- 
λαί χρονολογήσεις, τάς οποίας προτείνει δι’ ολα τά μυκηναϊκά προϊόντα τής 
Ρόδου, αφήνουν εν αισθητόν κενόν μεταξύ τούτων καί τών προϊόντων τών 
διαδοχικών περιόδων πρωτογεωμετρικής καί γεωμετρικής.

75) Κατά τής σχηματικότητος ταύτης τοΰ Evans, ήτις έδικαιολογεΐτο μό
νον κατά τάς άρχάς τών μινωικών ανακαλύψεων έκ τής ανάγκης τοΰ καθορι
σμού τών αιγυπτιακών συγχρονισμών, βλ, Ivneiclopedia Italiana, Cretese- 
Miceuea Civilta, XI, a, 868,
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Κρήτης, δπου έσυρετο μετά καμάτου εις στοιχειώδης πολιτισμός, διε- 
ιηροϋντο στοιχεία τής μυκηναϊκής κληρονομιάς, άτινα μόνα θα ήσαν 
ανίκανα εξελίξεως, άτινα άνευ εξωτερικής ώθήσεως ουδέποτε ήθελον 
δυνηθή νά δώσουν γέννησιν εις την άνανέωσιν τής άνατολιζουσης επο
χής' καί δτι ή μεγάλη αυτή βλάστησις άντιθέτως θά ήτο δυνατόν νά 
συμβή εις τά μεγάλα καί άκμάζοντα εργαστήρια τής Κνωσού, δπου 
«είς απ’ ευθείας εξάρτησιν εκ τής Κόπρου», παρευρισκόμεθα εις την 
διαμόρφωσιν ενός «γεωμετρικού άνατολίζοντος ρυθμοϋ, καί λοιπόν 
μυκηναΐζοντος, μυκηναΐζοντος ίσως ως άνατολίζοντος», μάς έρχεται 
νά διερωτηθώμεν : άλλ’ αν τό αίσθημα τοϋτο τής παλαιάς τοπικής 
τέχνης και ή κρητομυκηναϊκή καλλιτεχνική αυτή παράδοσις διετη- 
ροϋντο εις τά πτωχά μικρότερα καί επαρχιακά κέντρα, ήδυνήθησαν 
άραγε ποτέ νά έξαλειφθοϋν είς τά περισσότερον ζωηρά καί παραγωγι
κά κέντρα ως ή Κνωσός ; Προ τής εισαγωγής προϊόντων καί διακο- 
σμητικών θεμάτων γεωμετρικών καί άνατολιζόντων έκ Κόπρου, κα
τά τίνα τρόπον έδημιουργουν τά κνωσιακά εργαστήρια ; Είχον τε
λείως σβεσθή ; 5Ή αν αί έπαφαί μετά τής γεωμετρικής καί μυκη- 
ναϊζουσης ’Ανατολής δεν είχον διακοπή ποτέ, διατί τάχα ή μυκηναϊκή 
παράδοσις, ή οποία πάντοτε διετηρήθη είς τήν Κύπρον, καί ή οποία 
ουδ’ είχε τελείως εξαλειφθή είς τά επαρχιακά εργαστήρια τής Κρήτης, 
θά έδει άντιθέτως νά σβεσθή ακριβώς είς τά σπουδαιότερα εργαστή
ρια, δπου έν τοότοις ή παραγωγή καί ή καλλιτεχνική αυτή παράδοσις 
συνεχώς άνενεοΰντο άπό τά πέραν τής θαλάσσης ρεύματα ; ’ Αν τό 
θαΰμα τής βλαστήσεως τής ελληνικής τέχνης συνέβη είς τήν Κρή
την, καί δχι είς τήν Κύπρον ή αλλαχού, τοϋτο άποδεικνυει δτι ή άνα- 
γέννησις εις τελευταίαν άνάλυσιν δεν οφείλεται εις τήν εισαγωγήν με
μονωμένων τινων διακοσμητικών θεμάτων ή προϊόντων τέχνης — τά 
όποια έδωσαν μόνον μίαν παρόρμησιν καί ένα καταλότην — άλλ’ εις 
τό γεγονός τής επιβιώσεως εις τήν νήσον τοΰ Μίνωος — έστω είς κα- 
τάστασιν ληθάργου καί μαρασμού — τής παλαιάς μεγάλης παραδό- 
σεως καί τοΰ καλλιτεχνικού αυτής πνεύματος76.

Λοιπόν, εάν άληθευη δτι, διαπιστών τις τήν επιβίωσιν εν τή νή- 
σφ τών αρχαίων διακοσμητικών θεμάτων καί καλλιτεχνικών σχημά-

,Β) Είς τήν πραγματικότητα αυτός οδτος ό Demargne (σ. 101) σημειοϊ 
τήν υπεροχήν Ινός ρυθμοϋ ίσχυρώς έμπεποτισμένου διά μυκηναϊκοί πνεύματος 
είς τούς πρωτογεωμετρικούς τάφους τής Ζαφέρ Παπούρας είς τήν Κνωσόν— 
ήτοι εύάΰς άπό τοΰ 9ου αίώνος—είς τούς όποιους ή συνέχεια — ή έπανάληψις 
--τών σχέσεων πρός τήν Ανατολήν μαρτυρεϊται μόνον έκ τινων εισηγμένων 
αντικειμένων. ΙΙρβλ. επίσης Payne, J.H.S, ΕΠΙ, 1933; σ· 288 κ.έξ.
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των, θά ήτο ανάγκη δι’ εν έκαστον τούτων νά εύρη τούς ενδιαμέσους 
κρίκους, οί οποίοι μας έγγυώνται δτι το -θέμα η το σχήμα δεν έπ- 
ανήλθον διά τών νέων ρευμάταιν εξ ’Ανατολής, δεν είναι εν τού- 
τοις άναγκαΐον νά εχωμεν προ ημών—καί πιθανώς ουδέποτε θά 
δυνητθώμεν νά εχωμεν — δλους τούς κρίκους τούτους, ί'να άποδει- 
χθή ή συνέχεια, το σημεΐον επαφής μεταξύ τής παλαιάς καί τής νέας 
τέχνης. Θά πρέπη κατ’ ανάγκην νά άρκεσθώμεν εις την συνολικήν 
δψιν τοϋ φαινομένου τής άναγεννήσεως καί εις τινας αποκαλυπτικής 
ενδείξεις.

Τινά τών στοιχείων τούτων, άτινα έπέζησαν έκ τής μυκηναϊκής επο
χής μέσφ τής γεωμετρικής, εγώ αυτός προσεπάθησα νά φέρω εις φώς 
εις προηγουμένας μου εργασίας, εις τάς όποιας έπέμεινα επί τής σημα
σίας τής μαρτυρίας των' πολλά άλλα προσετέθησαν χάρις εις τάς μετα- 
γενεστέρας ανακαλύψεις καί έρευνας. Διά τον σκοπόν μας θά ήτο κυρί
ως αναγκαία ή ακριβής γνώσις τοϋ μυκηναϊκού πολιτισμού τής Κρήτης 
εις τό σύνολόν του : γνώσις ή οποία άντιθέτως, λόγιρ τού αποκλειστι
κού ενδιαφέροντος τό όποιον διήγειρεν ευθύς από τής έμφανίσεώς 
της ή αίγλη τής μινωικής τέχνης τής ακμής, έμεινεν ιδιαιτέρως νεφε
λώδης καί πλήρης κενών. Μία συνήθης βεβαίωσις, ή οποία έξ άλλου 
πρέπει πλέον εις τό εξής νά έξορισθή εις τό βασίλειον το>ν στερεοποι- 
ηθέντων καί έστερημένων βάσεως αξιωμάτων, είναι δτι ή Κρήτη καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τής μυκηναϊκής εποχής άπετέλει δευτερεύουσαν 
επαρχίαν τής τέχνης, ευθύς έξ αρχής παρακμάζουσαν καί μαραινομέ- 
νην έναντι τής υπερήφανου άνθήσεως τής τέχνης τής Πελοποννήσου' 
δτι τάχα έκ Κρήτης ούδεμία προήλθε πλέον δημιουργική ίδ x εις 
τό πεδίον τής τέχνης, ούτε εν καλλιτεχνικόν προϊόν. Διά τό παράλο
γον τής βεβαιώσεως ταύτης, τόσον έρριζωμένης έν τούτους — αν δεν 
άρκοΰν αί όμηρικαί περιγραφαί τής Κρήτης τοϋ Ίδομενέως, τής νή
σου μέ τάς εκατόν πόλεις, ώς μεγάλης δυνάμεως σφιζοΰσης έκ ζωής 
καί πολιτισμού—είναι αρκετόν νά σκεφθώμεν τήν αρχιτεκτονικήν λαμ
πρότητα τοϋ μυκηναϊκού μεγάρου τής 'Αγ. Τριάδος, τού οποίου 
μόνα τά θεμέλια αποτελούν πασίδηλον μαρτυρίαν, τήν εύρύχωρον 
«πλατείαν τών ιερών», πλήρη ειδώλων καί αναθηματικών προσφορών, 
τά λείψανα τών μεγαλοπρεπών τοιχογραφιών.

Ή αυτή συνέχισις τής μεγάλης μινωικής τέχνης εμφανίζεται εις 
τήν Κνωσόν, τουλάχιστον εις τό «Μικρόν Άνάκτορον» καί τούς τάφους 
—έλλείψει έπισταμένης έξερευνήσεως τών μυκηναϊκών στρωμάτων τής 
πόλεως' καί τού λοιπού ή ακτινοβολία τής κρητικής ταύτης αρχιτεκτο
νικής, καί ούχί τής ηπειρωτικής, άποδεικνύεται έκ τής ταυτότητος τών 
μεγαλοπρεπών θαλαμωτών τάφων τής Ras Shamra μέ τον Βασιλικόν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:28 EEST - 18.237.180.167



1§2 Dora ί,ενί

τάφον των Ίσοπάτων τής Κρήτης”. Σήμερον είναι έπιτετραμμένον να 
θέση τις εν άμφιβόλωτό αξίωμα τήςγεννήσεως τοϋ είδους των θολωτών 
μυκηναϊκών τάφων επί τής ηπειρωτικής Ελλάδος, και δυνάμεθα να διί- 
δωμεν μίαν άδιάσπαστον άλυοιν τοιούτων κατασκευών επί τής Κρήτης 
από τών πλέον άπομεμακρυσμένων μέχρι τών ελληνικών χρόνων : είτε 
ήσαν είτε δεν ήσαν κεκαλυμμένοι διά πλήρους θόλου έκ λίθων οί κυ
κλικοί τάφοι τής Μεσαράς, είναι βέβαιον δτι τινές έξ αυτών—ώς οί τοϋ 
Πλατάνου, τών Καλαθιανών, τοϋ Βοροΰ * 78 * — παρέμειναν εις χρήσιν 
μέχρι τής πλήρους άναπτύξεως τής ΜΜΙΙ περιόδου καί δεν υπάρχει 
επομένως σχεδόν ούδέν χρονικόν χάσμα μεταξύ τούτων καί εκείνων τής 
περιοχής τοϋ Τεκέ, οί όποιοι ανήκουν εις την ΜΜΙΙΙ περίοδον19. Οί 
διοδοχικοί κρίκοι τής άλύσεως, αντιπροσωπεύονται διά τών, τουλά
χιστον συγχρόνων προς τούς μυκηναϊκούς, θόλων τών Ίσοπάτων80 
καί τής Πραισοΰ81, διά τών θόλων τής Κνωσού καί τών Μουλιανών, 
—μέχρι τής ελληνικής εποχής μέ τον τάφον R τών ’Αρκάδων. Ώς 
προς δέ τό περιεχόμενον τών μυκηναϊκών οικοδομημάτων τής Κρή
της, δέον νά σημειωθή δτι δυστυχώς τά μεγάλα σύνολα, ώς τό τής 
Φαιστού καί τής 'Αγ. Τριάδος, είναι ακόμη κατά μέγα μέρος ανέκ
δοτα" ή δημοσίευσίς των ασφαλώς θά παρουσιάση διαφόρους άλλους 
«συνδετικούς κρίκους» μεταξύ μυκηναϊκής καί ελληνικής εποχής. Έν 
τφ μεταξύ τινές τών κρίκων τούτων ενεφανίσθησαν ήδη μέ δλην την 
πειθαναγκάζουσαν αυτών σημασίαν, καί αδίκως καταβάλλεται προσ
πάθεια παραμερισμού των. Ώς προς την πλαστικήν, δέν είναι μόνον 
τυχαΐαι άντιπαραβολαί μεταξύ ώρισμένων μυκηναϊκών (ή ακόμη μι- 
νωικών) αντικειμένων καί τινων ειδωλίων έξ ’Αρκάδων, διά τών ο
ποίων έζήτησα νά έξαγάγω διά τής βίας τό συμπέρασμα τούτο (De- 
margne, σ. 250) : είναι μία ολόκληρος σειρά προϊόντων (εις την 
οποίαν δύνανται τώρα νά προστεθούν ειδώλιά τινα πήλινα εξ 'Αγ. 
Τριάδος, προσφάτως δημοσιευθέντα)82, οπού δύναται νά παρακολου- 
θηθή μέ πλήρη συνοχήν μία βαθμιαία μεταμόρφωσις τού ρυθμού, τής 
κατασκευής τών σωμάτων καί τής ανθρώπινης φυσιογνωμίας τών μυ

”) 'Ως προς άλλα στοιχεία, όίτινα εις τήν Ράς Σάμρα φαίνονται καταγό
μενα έκ τοΰ κρητικοΰ πολιτισμού καί ούχί έκ τού μυκηναϊκού τής ηπειρωτι
κής 'Ελλάδος, πρβλ. Schaeffer, Ugaritica, σ. 76.

78) Βλ. Μαρινάτος, «Άρχ. Δελτίον». XIII, 1930-31, σ. 137 κ.έξ.
,0) Βλ. J.H.S. LXIV, 1916, σ. 84 κ.έξ. Διά τήν χρονολογίαν : Η u t- 

c h i n s o n, Notes on Minoan Chronology «Antiquity», XXII, σ. 73.
80) Βλ. Demargne, σ. 56, σημ. 2.
81) Βλ. P e r s s o n, New Tombs at Dendra, σ. 167, είκ. 122, 4.
8!) B a n t i, «Aunuario», N.S., III-V, 1941-43, σ. 52 κ.έξ., π.χ. σ. 59, 

είκ. 51.
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κηναϊκών χρόνων, δια μέσου μιας προφανούς άποσκελετώσεως των εν
διαμέσων χρόνων, μέχρι τόπων δ'που βήμα προς βήμα διαγράφεται ή 
νέα κατασκευή, ή έπιβαλλομένη υπό τοΰ γλυπτικού αισθήματος, το 
όποιον θά άποβή το αίσθημα τής ελληνικής τέχνης : κληρονομιά και 
βραδεία μεταμόρφωσις από τού παλαιού, αι όποΐαι ερμηνεύουν τάς 
σποραδικός επιβιώσεις τόπων προφανώς μη ελληνικών εις ποικίλα 
έργα ελληνικών χρόνων, ως είναι ή προμνημονευθεΐσα σφίγξ τού 
Μουσείου τού Βερολίνου ή ή επί τής υδρίας τής Πραισοΰ γραπτή 
σειρήν 83. Καί ή χαρακτηριστική κατηγορία τών κιονομόρφων ειδώ
λων δεν μάς παρουσίασε διά μέσου τών πολυαρίθμαιν καί εκπληκτι
κών παραδειγμάτων τού Γάζι, τού Καρφιού, τού Πρινιά84, μίαν συνέ- 
χισιν θρησκευτικών συμβόλων καί ταυτοχρόνως πλαστικών τόπων, 
καί μίαν θαυμαστήν διά παραδειγμάτων είκονογράφισιν τής βαθμι
αίας μεταμορφώσεως από τον τόπον ιού μυκηναϊκού προσώπου εις το 
τού γεωμετρικού, μεταμορφώσεως τήν οποίαν ειχον ζητήσει νά συλλά- 
βω καί νά ορίσω, πριν ακόμη έλθη εις βοήθειάν μας ή θαυμασία αυτή 
μαρτυρία ; Παρά τά είδωλα ταΰτα, ή άνακάλυψις όλων τών ποικίλων 
εκείνων ενδιαφερόντων σκευών μιας πολίχνης τών αρχών τής σιδηράς 
εποχής εις το Καρφί85 * *, εις έ.ν μακρυνόν άπόκρημνον χωρίον, άναρρι- 
χηθέν επί ενός άποκρήμνου βράχου, ύπεράνω τού υψιπέδου τού Λασι- 
θίου, αποτελεί έν δείγμα τοΰ τί δυναται νά παράσχη μία μεθοδι- 
κωτέρα καί πλέον προσεκτική έξερευνησις ολοκλήρου τής νήσου. ’Αν
τιπροσωπεύει ή έγκατάστασις αΰτη εναν ιδιαίτερον σταθμόν—ως καί 
ή τών Κουρτών—, όστις προστίθεται τώρα, ϊνα κατανοηθή πληρέστε- 
ρον ή αδιόρατος, άλλ’ άκατάπαυστος έξέλιξις, οποίαν τήν βλέπομεν νά 
άνακόπτη είς εγκαταστάσεις μακροτέρας διάρκειας, ως π.χ. εις τήν 
πλέον ενδιαφέρσυσαν εκ τών προσιτών εις ημάς μέχρι σήμερον, τήν 
τοΰ Βροκάστρου88. Εις τάς εγκαταστάσεις αύτάς συναντώμεν τά άπο-
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β3) Πρβλ. Ark. σ. 613 κ.έξ.· «Gleanings fuori Crete», σ. 280 κ.έξ.
84) D e m a r g n e, σ. 216, καί ώς πρός τόν σύνδεσμον τών ειδωλίων 

τούτων πρός τήν δαιδαλικήν τέχνην σ. 258 κ.έξ. ”Ισως είς τήν αρχήν τής σει
ράς πρέπει νά τοποθετηΟή τό γυναικεΐον εϊδωλον τοΰ Παγκαλοχωρίου παρά τό 
Ρέθυμνον, Μαρινάτος, «Άρχ. Δελτίον», XV, 1935. Παράρτημα, σ. 
55, είκ. 12.

85) B.S.A., XXXVIII, 1937-38. σ. 57 κ.έξ.
8β) Προφανώς ό Demargne (σ. 98 κ.έξ.) παρενόησε τούς λόγους μου, 

άφοϋ λέγει δτι αποδίδω μικράν διάρκειαν είς τήν έγκατάστασιν ταύτην: ή έγ- 
κατάστασις αΰτη είναι ή μακρότερον διαρκέσασα μεταξύ όλων τών επί τής
Κρήτης τάς οποίας έξήτασα, ώς καταφαίνεται εκ τοΰ χρονολογικοί μου πίνα- 
κος, A r k., σ. 694 κ.έξ. ’Εγώ δέν λέγω δτι δλα τά ευρήματα τοΰ Βροκάστρου
είναι μειαμυκηναϊκά, δηλώ μάλιστα δτι πολλά έκ τούτων είναι χαρακτη-
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μεμονωμένα έκ ιών μεγάλων κέντρων εργαστήρια, εις τά όποια—επα. 
ναλαμβάνομεν—εΐμεθα εις θέσιν νά συναντησωμεν καλύτερον η αλλαχού 
μίαν έπιβίωσιν άρχαίο^ν τεχνοτροπιώ ν και μορφών: οχι όμως πλέον 6i0Tt 
δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τά μέρη ταύτα τής Κρήτης άποκεχωρισμένα, 
μεμακρυσμένα πάσης δυνατότητος ξένων επιδράσεων. “Ηδη, αί επαρ
χιακά! αυται καθυστερημένοι εμφανίσεις εις τον άρχαΐον κόσμον ακό
μη και δ'ταν πρόκειται περί καθυστερημένων εμφανίσεων καλλιτεχνι
κών ρευμάτων μεταξύ χώρων, ακόμη μάλιστα και μακρυνών, εις ένα 
προσεκτικόν έλεγχον αναλύονται εις άνέτους διεξόδους τών ελλιπών 
ημών γνώσεων87- ολιγώτερον παρά ποτέ δυνάμεθα νά δεχθώμεν σο- 
βαρώς μίαν πραγματικήν έλλειψιν επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ 
κωμών κα! χωρίων τής Κρήτης, τά όποια απέχουν ολίγης ώρας δρό
μον μεταξύ των, ευπρόσιτα πάντα διά θαλάσσης ή διά ξηράς. Πρό
κειται περ! καθυστερημένων εμφανίσεων και συντηρητικισμοϋ ηθε
λημένων ή όφειλομένων εις έν έρριζωμένον αισθητικόν κριτήριον, 
ούχι ευκόλως δυνάμενον νά κατανικηθή : ως π.χ. ακόμη σήμερον 
εις τινας νήσους τού Αιγαίου, ακόμη μάλιστα και εις τινα προά- 
στεια τών ’Αθηνών, συνεχίζεται ή παραγωγή τών ωραίων, απλών και 
αρχαιοπρεπών τοπικών κεραμεικών, αν και δεν αγνοούνται τά τυ
ποποιημένα προϊόντα τών ευρωπαϊκών και αμερικανικών αγορών, 
ούδ’ ελλείπει ή εισαγωγή τούτων. Εϊς τούς περιφερικούς τούτους σταθ
μούς παρατηροϋμεν πράγματι τήν εισαγωγήν ξένων ρντικειμένων, ως 
επίσης και τήν βραδεΐαν, άκατανίκητον διείσδυσιν νέων διακοσμητι-

ριστικώς ίιπομυκηναϊκά, καί κατά πρώτον λόγον εκείνα τοΰ τάφου V (α ύ τ ό- 
θ ι, σ. 555 κ.έξ.) : καταβιβάζων μόνον τήν χρονολογίαν τοΰ τέλους τής μυκη
ναϊκής μέχρι τών αρχών τής πρώτης χιλιετηρίδος, τοποθετώ τόν τελευταϊον 
τούτον ύπομυκηναϊκόν ρυθμόν τής Κρήτης εις χρονικόν τι σημεϊον περί τό 
1000 π.Χ. Ούτε πράγματι λέγω ότι ό βίος τοΰ χωρίου σταματά κατά τήν γεω
μετρικήν περίοδον : απεναντίας φρονώ οτι ουτος προχωρεί βαθέως εντός τής 
γεωμετρικής εποχής, άφοΰ σημειώ τήν άνευ διακοπής συνέχειαν του επί χρο
νικόν διάστημα άνω τών δυο αιώνων, μέχρι περίπου τοΰ 800 π.Χ., ήτοι μέχρι 
τής περιόδου τής πλήρους γεωμετρικής έξελίξεως τών ’Αρκάδων, έπιμένων μό
νον επί τοΰ αρχαϊκού πως χαρακτήρος τών προϊόντων τοΰ Βροκάστρου έν συγ- 
κρίσει πρός τά τών Αρκάδων. 'Ομιλώ περί «οΰχί μακράς διάρκειας» μόνον 
άναφερόμενος ακριβώς εις τήν γεωμετρικήν παραγωγήν τοΰ Βροκάστρου, ήτις 
έν τώ συνόλιρ της — δηλαδή πλήν σποραδικών τινων ευρημάτων, ίσως προερ- 
χομένων έκ μεμονωμένων οικήσεων, τά οποία φθάνουν αρκούντως χαμηλότε- 
ρον—δέν κατορθώνει νά συναντηθή μέ τό αισθητόν καί ορμητικόν ρεΰμα τής 
άνατολιξούσης τέχνης.

87) Ουτω έπεχείρησα νά αποδείξω τό ψεΰδος τής πάντοτε έρριζωμένης 
γνώμης περί τοΰ «χάσματος» τής Έτρουσκικής τέχνης κατά τήν διάρκειαν τής 
κλασικής περιόδου: βλ. «Boll. d’Arte», XXVIII,Ι934"35ι σ· 68 κ.έξ.
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κών θεμάτων εντός τής εκ παραδόσεως τεχνοτροπίας καί θεματολο- 
γίου. Μήπως δεν προέρχεται ακριβώς έκ Βροκάστρου εις των χαλκών 
εκείνων τριπόδων «μετά Ιωνικών κιονιδίων»88, δια την καταγωγήν 
τον οποίου έκ Κόπρου επιμένουν περισσότερον παντός άλλου μνημεί
ου 89; Άλλ’ εις την πραγματικότητα δεν αποτελεί τό εύρημα τοϋτοι 
προστιθέμενον εις διάφορα άλλα παρόμοια έκ πρωτογεωμετρικών τά
φων τής Κνωσοΰ, μίαν ακόμη άπόδειξιν ό'τι κατά την σιδηράν έποχήν 
συνεχίζεται ή τοπική παραγωγή αντικειμένων άνηκόντων εις τον κύ
κλον τοΰ μυκηναϊκού καθόλου κόσμου, αντικειμένων άνευρισκομένων 
επί πεδίου έκτεινομένου από Τίρυνθος καί ’Αθηνών μέχρι Ras Sliam- 
ra καί Beth Shan, καί τών οποίων δ μέγας αριθμός τών εις την 
Κρήτην άνακαλυφθέντων παραδειγμάτων μάς έπιβεβαιοϊ την παραγω
γήν αυτών εντός τής νήσου ;90. Έσπευσαμεν υπέρ τό δέον νά άποδώ- 
σωμεν εις εισαγωγήν ή ξένην μίμησιν πάντα εκείνα δι’ οσα δεν πα- 
ρείχετο έγγυησίς τις ή μαρτυρία δτι παρήγοντο συνεχώς επί τής Κρή
της. 'Ως προς τον ζωγραφικόν ρυθμόν, έσημειώσαμεν την ομοιότητα 
μεταξύ ώρισμένων μορφών επί τών καλπών τών ’Αρκάδων πρωτο
γόνου χονδροειδούς τεχνοτροπίας, διά μέσου τών οποίων δ ελληνικός 
φυσιογνωμικός κανών αγωνίζεται ακόμη νά εύρη διέξοδον, καί τών 
δμοίων μορφκϋν τοΰ κυπριακού εργαστηρίου τοΰ καλουμένου τής Ταμα- 
σοΰ ή τών μορφών τοΰ περιφήμου άμφορέως Hubbard τοΰ Μουσείου 
τής Κόπρου91' καί αίφνηδίως ευρέθημεν διατεθειμένοι νά δεχθώμεν 
τήν κυπριακήν έπίδρασιν επί τής κρητικής κεραμεικής : αλλά, παρα
τηρεί δρθώς δ Demargne (σ. 178), δεν συνδέονται άμφότεραι αι εκ
δηλώσεις προς τήν τεχνοτροπίαν τής τελευταίας επί τής Κρήτης μυκη
ναϊκής ζωγραφικής, ως εκείνης τοΰ άμφορέως τών Μουλιανών καί 
τών δμοίων παραστάσεων επί τών λαρνάκων ;
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8Ι>) Τό επιχείρημα τής έπιβιώσεως τών περί ών ό λόγος αντικειμένων δυ
νατοί νά έπεκταθή άκόμη καί είς τήν έπιβίωσιν αύτοΰ τούτου τοΰ διακοσμη- 
τικοΰ θέματος, εξ ου έξεπήγασε τό ιωνικόν κιονόκρανον, εντός αύτοΰ τοΰ μυ
κηναϊκού κόσμου καί ούχί μόνον είς τάς περιφερειακός επαρχίας τοΰ κόσμου 
τούτου : πρβλ. Persson, New Tombs at Dendra, σ. 129 κ.έξ.

89) ΈπΙ τής κατηγορίας ταύτης αντικειμένων βλ. Demargn e, σελ 
238 κ.έξ.

“°) "Εν άλλο πάλιν παράδειγμα τής petitio principii είναι ό 
συλλογισμός τοΰ Κ u n z e, «Ath. Mitt.» LX-EXI, 1935-36, σ. 228, σημ. 1( 
ότι οΐ τρίποδες δέν δύνανται νά είναι ελληνικοί, διότι διειηρήθησαν 
τελείως ή σχεδόν αναλλοίωτοι διά μέσου τών δωρικών μεταναστεύσεων: ακρι
βώς δηλαδή εκείνο τό όποιον ζητοΰμεν νά άποδείξωμεν, ότι είναι δυνατόν καί 
πιθανόν.

91) Δίκαιο ς, B.S A., XXXVII 1936-37, σ· 56 κ.έξ. πίν. 7-8.
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’Ακόμη ώς προς την πολυχρωμίαν, έγένετο σχεδόν όμοφώνως δε
κτόν δτι ήτο αδύνατον να συναφθώσιν αί πολυχρωμικαί κόλποι τής 
Κνωσοΰ προς την παλαιόν τεχνοτροπίαν τής καμαραϊκής κεραμεικής, 
άπεχουσης αυτών ολοκλήρους αιώνας, καί δτι επομένως ή χρωματική 
τεχνική ειχεν έπανεισαχθή εκ Κόπρου92. Πρέπει νά υπομνησθή, προ 
πάντων, δτι ή πολυχρωμία τής αρχομένης εποχής τοϋ σιδήρου έν Κρή
τη δεν περιορίζεται εις τήν τών καλπών τής Κνωσοΰ' δτι είναι χαρα
κτηριστική συγχρόνως ή προτίμησις διά τήν πολυχρωμίαν λευκοϋ-μέ- 
λανος, ήτις είναι λίαν διαδεδομένη εις ’Αρκάδες καί εις τάς αλλας 
γεωμετρικός εγκαταστάσεις τής Κρήτης, καί δτι ή τελευταία αυτή 
συνδέεται προς τήν ζωγραφικήν τής ύστάτης χαλκής εποχής εις τήν 
νήσον. Άλλ’ εις ’Αρκάδες μαρτυρεΐται επίσης καί διχρωμία ή τρι
χρωμία εκ λευκοΰ-έρυθροΰ-μέλανος, συχνά μέ μορφάς εξηρημένας ή 
δηλουμένας διά προσθέτου ανοικτού χρώματος επί τοΰ σκοτεινού βά
θους—ως επίσης μαρτυρεΐται καί έτέρα πολυχρωμία μέ χρώματα ουχί 
ασβεστώδη ώς τά τής Κνωσοΰ, αλλά μέ στιλπνόν γάνωμα, μέλαν, 
ερυθρόν, ιώδες : ή τελευταία τεχνική δυσκόλως θά ήδυνατο νά προέλ- 
θη έκ τής κυπριακής πολυχρωμίας. Πρέπει ειτα νά σημειωθή δτι πο
λύ ευκόλως έλησμονήθησαν τά παραδείγματα τών επιβιώσεων τής πο 
λυχρωμίας εις μεταγενέστερα τοΰ καμαραϊκοΰ ρυθμοΰ είδη κεραμεικής: 
επιβιώσεων αρκούντως πολυαρίθμων καί καλώς γνωστών ώς προς 
τήν ΜΜΙΙΙ, κατά τήν οποίαν, παραλλήλως προς τήν αμέσως έκ τής 
προηγηθείσης πολυχρωμίας προκυψασαν τεχνοτροπίαν, συναντώμεν 
επίσης καί τήν δίχρωμον τοΰ λευκοΰ επί έρυθρωποΰ βάθους (τήν ο
ποίαν εΐδομεν δεσπόζουσαν εις τήν κεραμεικήν τών ’Αρκάδων), π.χ. 
εις τά περίφημα αγγεία τοΰ φυσιοκρατικοΰ ρυθμοΰ μέ τά λευκά κρίνα 
επί ροδερυθρου βάθους93' επιβιώσεων τών οποίων εύρέθησαν σπο
ραδικά δείγματα αλλά πάντως διδακτικά, καί άτινα συνεχώς πολ
λαπλασιάζοντας ακόμη καί εις αρκούντως μεταγενεστέρους χρόνους, 
μέχρι τών περάτων τής χαλκής εποχής. Είναι λίαν γνωστά έκ τής 
ΰστερομινωικής I τά υψηλά κολουροκωνικά αναθηματικά αγγεία μέ 
τάς ραδινάς όφιοειδώς έλισσομένας λαβάς καί τό σώμά των διακο- 
σμοΰμενον διά θεουσών σπειρών διακοπτομένων υπό μεγάλων μεμο
νωμένων στοιχείων, ώς ασπίδων όκτωσχήμων ή περικεφαλαιών, καί 
όχι δλιγώτερον είναι γνωστά τά τελετουργικά θυμιατήρια, άτινα προ- * ··)

9>) Demargne, σ. 53, 182 κ.έξ.
··) Ρ. Μ., I, σ. 603, είκ. 443" περί τής έπιβιώσεως τής πολυχρωμίας κα

τά τήν ΜΜΙΙΙ έν γένει, α ύ τ ό θ· ι, σ. 591 κ.έξ. Βλ. επίσης τόν ρυθμόν λευ
κοΰ έπί μελανός τών Γουρνιών, α ύ τ ό θ ι, σ. 611, είκ. 449a.
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έρχονται εκ τοΰ «τάφου των γραπτών αγγείοιν» (ΰπ’ άρ. 5) τής νεκρο- 
πόλεως των Ίσοπάτων, εντός τοΰ οποίου άνευρέθησαν επίσης ίχνη 
πολυχρώμου ζωγραφικής κα'ι επί άλλων αγγείων διαφόρων σχημάτων, 
υδριών ΰψηλαίμων, αλαβάστρων84: πολύχρωμων αγγείων τών
όποίοον αντίστοιχα ευρίσκονται καί εις άλλα μέρη τής Κρήτης, ως π.χ. 
έν θυμιατήριον εκ τοΰ ανακτόρου τής 'Αγ. Τριάδος. Καί εις τό εξής 
πρόκειται ακριβώς περί πολυχρωμίας επιτυγχανόμενης διά χρώματος 
μελανός, κυανοϋ, τόνου κυάνου, καί σκωριώντος έρυθροϋ, άτινα τί
θενται επί τοΰ αγγείου δι’ αρκούντως ατελούς καί εξίτηλου τεχνι
κής επί στρώματος έκ γυψώδους λευκοϋ επιχρίσματος. 'Ομοια πολυ
χρωμία μέ κίτρινον, κυανοϋν καί ροδέρυθρον χρώμα επί βάθους ωχρο- 
λεΰκου συνεχίζεται κατά την ΥΜΙΙ μετά διακοσμήσεως έκ φυτικών 
στοιχείων εις την αυτήν κατηγορίαν τών προ ολίγου μνημονευθέντων 
αγγείων, ήτοι επί δυο θυμιατηρίων προερχόμενων εκ τοΰ 'Ιεροΰ-Τά- 
φου τής Κνωσοϋ 85 : θυμιατηρίων τών οποίων τό σχήμα έχει αντίστοι
χα ακόμη κατά την ΥΜΙΙΙ, π.χ. εις τον ΰπ’ άρ. 32 τάφον τής νεκρο- 
πόλεως τής Ζαφέρ Παπούρας, δπου ταΰτα ευρίσκονται εις συνδυα
σμόν ακριβώς μετά τεμαχίων εγχρώμου κεραμεικής, άτινα απαν
τούν επίσης καί εις άλλους τάφους τής αυτής νεκροπόλεως96. 'Ο Evans 
έπέστησε την προσοχήν επί τής κατ’ ακολουθίαν έμφανίσεως φυτικών 
θεμάτων όμοιων προς τά τών θυμιατηρίων τών Ίσοπάτων επί πολυ- 
χρώμων αγγείων τοΰ ανακτόρου τοΰ Άχν-ατόν εις Tell-el-Amarna, 
άτινα χρονολογούνται κατά τάς άρχάς τοΰ δευτέρου τετάρτου τοΰ 14ου 
αί. Καί επίσης εις μίαν αρκούντως προωδευμένην φάσιν τής ΥΜΙΙΙ 
ανήκει ή λάρναξ, ήτις εύρέθη ολίγα έτη προ τοΰ πολέμου εις τήν Ε
πισκοπήν, πρώτον δείγμα τής κατηγορίας ταύτης τό όποιον παρουσί- 
ασεν, έστω εις λείψανα εξίτηλα, πρωτότυπον πολυχρωμικόν διάκοσμον 
έκ στοιχείων διακοσμητικών—πιθανώς ταινιών καί κυματοειδών γραμ
μών—δι’ έρυθροϋ καί κυανοΰ χρώματος έπί ανοικτού βάθους97.

'Ως προς τήν μυκηναϊκήν κληρονομιάν εις αυτήν ταΰτην τήν δια- 
κόσμησιν τής πρωτοελληνικής κεραμεικής, έκτος τών γενικών διακο-

9<) E ν a n s, The Tomb of the Double Axes, «Archaeologia», LXY, 
1913-14, σ. 24 κ.έξ., καί πίν. έγχρωμος IV, Ρ.Μ., III, σ. 308 κ.έξ., IV, σ. 
881. Βλέπε επίσης κύπελλα μέ λείψανα παρομοίας εγχρώμου διακοσμήσεως, 
κατά τήν αυτήν φάσιν, Ρ.Μ., IV, σ. 3.

85) Ρ.Μ., IV, σ. 1011 κ.έξ., είκ. 962 καί πίν. XXXV.
9β) Evans, The Prehistoric Tombs of Knossos «Archaeologia», 

BIX, 2, 1905, σ. 439, είκ. 46' σ. 462, τάφος 66 h-m.
97) Βλ. Μαρινάτος, «Άρχ. Δελτίον», XV, 1933-30, Παράρτημα, σ. 

54, είκ. 9.
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σμητικών συστημάτων περί τών οποίων ώμιλήσαμεν ανωτέρω, έκ
τος τής επανεμφανίσεως τής φυσιοκρατικής κλίσεως προς παραστάσεις 
ζώων μεταξύ φυτών — οποία εμφανίζεται εις την λάρνακα τών Άνω- 
γείων (D e m a r g n e, σ. 167, είκ. 12) και επανευρίσκεται τώρα εις 
πολυχρωμικήν κάλπην τής Κνωσού (αυτό 11 ι, σ. 183, σχ. 20), και 
ποικίλων ζωικών θεμάτων μεμονωμένων ή κατά ζεύγη, ώς τό πτηνον 
επί τοϋ ιχθύος (αυτόθι, 171 κ.έξ.), όσον αφορά την ζωφόρον ζά>- 
ων, περί ής έγένετο λόγος, και τής οποίας προηγουμένως ήδυνάμεθα 
νά άναφέρωμεν μόνον τό παράδειγμα τοϋ αβέβαιος χρονολογίας άμ- 
φορέως τοϋ Καβουσίου μέ τό βαρύ σώμα98, είναι δυνατόν νά προσ- 
τεθή τώρα τό παράδειγμα τής σειράς πτηνών επί τής σφαιρικής χύ
τρας πρωτογεωμετρικού τίνος τάφου τής Κνωσού99. ΓΙοία λοιπόν πι- 
θανότης υπάρχει νά μη όφείλωνται εις τοπικόν συντηρητικισμόν, άλλ’ 
εις έξωθεν εισαγωγήν, τά τόσον χαρακτηριστικά θέματα τού ρυθμού 
—-είδικώς τών χρυσών—τών Μυκηνών, άτινα βλέπομεν αϊφνηδίως νά 
έμφανίζωνται έν πλήρει γεωμετρικά) ρυθμώ εις την Κρήτην, καί περί 
τών οποίων ούδέν μαρτύριον έχομεν ότι απαντούν εις τό τόσον άφθο- 
νον υλικόν κεραμεικής τής Κύπρου ή τής Εγγύς Ανατολής;100

°8) Ark., σ. 600 κ.έξ., είκ. 643 a-c.
") Βλ. Pendlebury, σ. 313, πίν. XLII, 1, οστις έν τούιοις αμφι

βάλλει περί τοϋ τόπου κατασκευής τοϋ αγγείου τούτου.
ιο°) Διά τινα διακοσμητικά θέματα, τά όποια συνεσχέτισα πρός θέματα τής 

προελληνικής τέχνης, ό Val. Muller, «Ath. Mitt.», L, 1925, σ. 51 κ.έξ, 
άπέδειξεν αντίθετος, κατά τόν Demargne (σ. 106 κ.έξ., 298 κ.έξ.) καί 
άλλους, εν χάσμα μεταξύ τούτων καί εκείνων τοϋ μυκηναϊκού κόσμου, καί τΐ,ν 
επάνοδόν των διά τοϋ ανατολικού ρεύματος' οΰτω διά τάς δρεπανοειδείς πτέρυ
γας τών σφιγγών τής κάλπης τών ’Αρκάδων, μέ τάς πλαστικάς γρυποκεφαλάς, 
καί διά τήν ίσταμένην θεότητα εις έτέραν κάλπην τής αυτής προελεύσεως, ή 
οποία παριστφ «τήν θεάν τών πτηνών». Άλλ’ εις τάς σφίγγας τοϋ πρώτου αν
τικειμένου — μέ τήν τόσον ολίγον ανατολικήν έμφάνισιν τοϋ συνόλου, μέ τό 
χαρακτηριστικόν, γνωστόν εις τήν προελληχικήν τέχνην, στέμμα τών τριών κε
ράτων—αί δρεπανοειδείς πτέρυγες έχουν τουλάχιστον προδρόμους ακριβώς κα
τά τήν αρχήν τής σιδηράς έποχής εις τόν μνημονευθέντα ήδη αμφορέα Hub
bard τής Κύπρου (Δίκαιος, B.S.A., XXXVII, 1936-37, πίν. 7-8)' καί εις 
τό δεύτερον άντικείμενον ή μορφή τής θεάς ισταμένης εις μετωπικήν θέσιν 
καί κρατούσης διά τών χειρών δύο φυτικά στελέχη έχει τό αντίστοιχόν της εις 
τήν χειριζομένην στάχεις θεάν τοϋ καλύμματος τής πυξίδος, «τής μάλλον μυ- 
νακηναϊκής» έκ τών ελεφάντινων τής Ράς Σάμρα («Syria», X, 1929* πίν. LVI 
Schaeffer, Ugaritica, I, προμετωπίδιος πίναξ καί πίν. XI), ώς επίσης 
ακριβώς είς λαβάς κατόπτρων έξ ελεφαντοστού τών Μυκηνών καί τής μυκηνα
ϊκής Ελλάδος (βλ. Demargne, σ. 193). Μήπως ή μετωπικότης αυτή τής 
γυναικείας μορφής δέν εύρίσκεται ήδη εις τάς θεάς τών Περιστερών τών χρυ
σών ελασμάτων τών Μυκηνών, ώς καί είς άλλας θεός επί τών αυτών έλασμά-
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'Η άντίρρησις εις την άποψιν τοΰ Demargne περί ουσιώδους 
συμμετοχής τών τεχνών τής ’Ανατολής εις την διαμόρφωσιν τοΰ μυ- 
κηναϊκοΰ «ρυθμοϋ» — «ρυθμοΰ» μέ την έννοιαν τοϋ καλλιτεχνικού 
πνεύματος και τής καλλιτεχνικής εκφράσεως μιας ιδιαιτέρας κοσμοθε
ωρίας (Weltanschauung) — εκτείνεται επίσης έναντι τής άπόψεως 
δμοίας συμμετοχής των εις την διαμόρφωσιν τοΰ δαιδαλικοΰ ρυθμοΰ* 101. 
Ουτος, κατά την άποψιν ταΰτην, είχε την μακρυνήν του αρχήν εις τύ 
«Blockstil» (συμφώνως προς την συστηματοποίησιν τοΰ Valentin 
Muller) τών αρχαίων ανατολικών τεχνών, από τής σουμεριακής μέχρι 
τής άσσυριακής, μέσισ τής παραγωγής τής Συρίας, δπου τό «δαιδαλι- 
κόν σχήμα» είχεν ήδη τελείως άπαρτισθή, π.χ. εις την μορφήν μιας 
θηλείας θεότητος, ΐσταμένης γυμνής επί λεοντιδέως, ώς παρίσταται 
αΰτη είς τό χρυσοΰν έλασμα τής Ράς Σάμρα (σ. 267, εΐκ. 42) : άλλα 
τό ειδώλιον τοΰτο τής ανατολικής θεάς μέ τήν άθωρικήν κόμμωσιν, 
τους άνυψουμένους βραχίονας, οΐτινες υποβαστάζουν δυο μικρούς νε
βρούς, τά έλισσόμενα μέλη, είναι ακριβώς τό αντίθετον εκείνου τό 
όποιον εννοοΰμεν ως ρυθμόν δαιδαλικόν, τον όποιον άλλεος αυτός ό 
Demargne ορίζει ολίγον κατωτέρω ως «σχηματικοΰ, μαθηματικοΰ, 
μνημειώδους χαρακτήρος μέ τετραγωνικήν κατασκευήν κα'ι μεγάλα 
άκαμπτα επίπεδα». “Ινα υποστήριξή τήν θέσιν του ταΰτην ό Demar
gne, ζητεί νά απόδειξη δτι ό δαιδαλικός τΰπος τής γυμνής θεάς — 
τοΰ οποίου τήν απόλυτον έπικράτησιν βέβαιοι—είναι προγενέστερος τοΰ 
ενδεδυμένου τΰπου' άλλα διατί ; 5Άν πράγματι άνευρέθη είς άριθμος 
ειδωλίων γυμνής θεάς, μία συνεχής σειρά πλαστικών μνημείων εξακο
λουθεί νά μάς παρέχη τον άρχαιότατον τύπον τής μινωικής ενδεδυ- 
μένης θεότητος, άρχομένη άπό τών γυναικείων μυκηναϊκών ειδώλων, 
τών εσχηματοποιημένων είς «μηνοειδή» ή «δισκοειδή» μορφήν (δπου 
ή γραπτή διακόσμησις άναμφιβόλως θέλει νά δηλώση τό ένδυμα102, ή 
άκόμη σαφέστερον άπό τοΰ μεγάλου γυναικείου ειδώλου τής όψιμου 
μυκηναϊκής εποχής, δπερ έμνημονενσαμεν προ ολίγου, τοΰ Παγκαλο- 
χωρίου, ακολούθως τών ένδεδυμένων θεοτήτων τοΰ Γάζι και τοΰ Καρ- 
φιοΰ, μέχρι τών πρωτογεωμετρικών ή γεωμετρικών μορφών τής Με-

των, είς δακτυλίους καί σφραγιδόλιθους έκ Κρήτης (πρβλ. π.χ. «Έφημ. Άρχ.» 
1913, πίν. 2, 86, 111 κτλ.), ένώ ή μετωπικότης τοϋ σώματος, αν δχι ή τής κε
φαλής, διατηρείται μέχρι τής έσχατης μυκηναϊκής εποχής είς μορφάς, τάς 
οποίας ό καλλιτέχνης έφαντάσθη κατά κρόταφον, π.χ. είς τόν κρατήρα τών 
Μουλιανών;

101) Demargne, σ. 216 κ.έξ., 272 κ.έξ., 351 κ.έξ.
Ι02) Βλ. επί τών ειδώλων τούτων τό μνημονευθέν ήδη υπό έκτύπωσιν άρ- 

θρον μου είς τό άφιερωθέν είς τόν D. Robinson τεύχος, «I,a dea mi- 
cenea a cavallo».
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σαράς, εις τάς οποίας ούδέν υποδεικνύει ιήν έκ τοΰ γυμνοϋ ανατολι
κού τΰπου προελευσιν, και τέλος τών γραπτών κα'ι γλυπτών θεαινών 
τής πρωτοελληνικής τέχνης. ’Αντιθέτους μάλλον, τόπος ως εκείνος τοΰ 
γυμνοϋ ειδωλίου τοΰ Άναυλόχου (D e m a r g n e, a. 273, είκ. 45), 
με «Etagenperiicke», υψηλόν πόλον και χεΐρας προσκεκολλημένας εις 
τά πλευρά, δεικνύει σαφή προσαρμογήν τοΰ τόπου τής γιμνής ανατο
λικής θεάς εις την δαιδαλικήν τέχνην την οποίαν εΐδομεν βραδέως άλλ’ 
ασφαλώς νά διαμορφοΰται και νά εξελίσσεται ώς άμεσος καί σταθερά 
άντίδρασις κατά τοΰ άνατολικοΰ ρυθμοΰ τών χαλκών τοΰ Ίδαίου, μέ 
τάς έλισσομένας, μαλακάς, άντιοργανικάς των μορφάς ιο* (άνατολικοΰ 
ρυθμοΰ έκ τοΰ οποίου ή γεωμετρική τέχνη δεν ειχεν ανάγκην νά άν
τληση οΰτε τήν πλαστικήν μορφήν τοΰ «Blockstil» ούτε την «Sau- 
lenformig», τόπους βασικούς καί αμέσους πάσης τέχνης), καί συγ
χρόνως ώς άντίδρασις — όφειλομένη εις τήν νέαν δωρικήν ή έν γένει 
ελληνικήν καλλιτεχνικήν ευαισθησίαν — κατά τοΰ παλαιοΰ μινωικοΰ 
ίδανικοΰ. Καί εις τήν Κρήτην — ουχί εις τήν Συρίαν, τήν Κύπρον ή 
τήν Ρόδον—, εΐς επαφήν μέ τήν άνατολικήν τέχνην βλέπομεν νά σχη
ματίζεται εις πρώτος ελληνικός ρυθμός, φέρων τό μυθικόν ή ιστορι
κόν, άλλ’ άσφαλώς άνταποκρινόμενον εις μίαν ιστορικήν πραγματικό
τητα, ό'νομα τοΰ Δαιδάλου. ”Αν—άφοΰ έγκατελείφθη πλέον ή πρόλη- 
ψις τοΰ αυτόχθονος τής ελληνικής τέχνης, ήτις τάχα άνεβλάστησεν έκ 
τοΰ πνεύματος τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ διά μιας καί άμόλυντος, ώς ή ’Α
θήνα άνεπήδησεν πάνοπλος έκ τής κεφαλής τοΰ Διός — δυνάμεθα νά 
παραδεχθώμεν ευχαρίστως έκ τοΰ εξωτερικού έπιδράσεις, τότε ή στά
σις καί ή οψις τών δαιδαλικών μορφών, ό ρυθμός καί ή ισορροπία 
τών κουρών, ή κόμμωσις καί τό κάλυμμα τών γυναικών, υποδεικνύ
ουν σαφώς τήν προελευσιν τοΰ νέου άνατολικοΰ ρεύματος εκ τής Αίγύ- 
πτου, ήτοι τής χώρας τήν οποίαν εΐδομεν νά επανέρχεται μίαν τελευ- 
ταίαν φοράν εις τό προσκήνιον τών ηγετικών τεχνών τής ’Ανατολής 
περί τά τέλη τής άνατολιζουσης περιόδου' καί τάς αίγυπτιακάς ταυ- 
τας σχέσεις καί έπιρροάς είδε διαυγώς ό Collignon εΐς τήν δημοσί- 
ευσιν τής Dame d’ Auxerre, τοΰ όροσήμου εκείνου τής δαιδαλικής 
πλαστικής 104.

"Ολη ή εξελικτική αυτή περίοδος κατά τήν διαμόρφωσιν τοΰ άν- 
θρωπίνου σώματος εΐς τον πρώτον ελληνικόν ρυθμόν — τήν οποίαν 
παρηκολουθήσαμεν διά παραδειγμάτων ευθύς άπό τών άρχικών πει- 103

103) Τί τό «dur» καί «fige» (D e m a r g n e, a. 355) εχει ό άνατολίξων 
ουιος ρυθμός τής παλαιός αρχαϊκής τέχνης τής Κρήτης ;

•°4) «Mon. Piot», XX, 1913, σ. 1 κ.έξ.
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ραματισμών—εκ τού κύκλου τής άκαμπτου γεωμετρικής τέχνης καί μέ 
την «μαγιάν» τοΰ άνατολίζοντος ρυθμού, άλλα καί κατ’ άντίθεσιν προς 
τούτον, σκιαγραφεΐται είς την παράδοσιν περί τοΰ Δαιδάλου, τοΰ 
καλλιτέχνου εκείνου υπό τάς πεπειραμένος χεΐρας τοΰ οποίου άφυ- 
πνίσθησαν εκ τοΰ ληθαργικοΰ ύπνου των τά άκίνητα ξόανα, ήνοιξαν 
τους οφθαλμούς, καί έκίνησαν τάς κνήμας είς άβέβαιον βήμα. Είς την 
πλαστικήν ή εξελικτική αΰτη πρόοδος εκκινεί βεβαίως έκ παραστάσεων 
κυβικής κατασκευής, όποιον τό χαρακτηριστικόν εΐδωλον τής Μάλ- 
λας ,05: εΐδωλον είς τό όποιον μόλις ά'ρχεται ή πρόοδος τής επί τριών 
επιπέδων πλαστικής, άλλ’ επιπέδων συναντωμένων εις οξείας γωνίας, 
μέ όγκον όστις προωρίζετο νά παρέχη όψιν έκ τριών σημείων κατά 
μέτωπον καί έκ δυο πλευρικών, καί όχι έξ άπειρων σημείων όψεως ως 
είς τά μιμούμενα τάς φυσικάς μορφάς πλαστικά δημιουργήματα. Έκ 
τής κυβικής κατασκευής ή κρητική πλαστική προχωρεί δι’ άδιακόπων 
προσπαθειών είς τήν κατάκτησιν τοΰ πλαστικού όγκου μέ πολλαπλά 
επίπεδα, μέ άνεπαίσθητον μετάβασιν άπό τοΰ ενός εις τό άλλο, μέ 
επιφάνειας διαβαθμιζομένας. Φυσικά ή πηλοπλαστική καί ή χαλκο
πλαστική προηγούνται τής επί λίθου γλυπτικής εις τήν εξελικτικήν 
ταΰτην πρόοδον. Έπί τής όδοϋ ταυτης κλιμακοΰνται έργα ως ό κορ
μός τής Έλευθέρνης, ή Dame d’Auxerre, τά σφυρήλατα άγαλ- 
μάτια τής Δρήρου, ή κεφαλή τής Karlsruhe, ό κριοφόρος τοΰ Βερο
λίνου κ.ο.κ. Τήν Ικκίνησιν ταύτην κατά τάς άρχάς τής πλαστικής άπό 
τής κυβικής κατασκευής, άπό τοΰ «ώς δοκού» άγάλματος, ή κρητική 
τέχνη τήν μοιράζεται μετ’ άλλων τεχνών τής ’Ανατολής καί τής Δύ- 
σεως' καί γραμμή καί όγκος όμοΰ θά άποτελέσουν συστατικά στοιχεία 
τής έξειλιγμένης ελληνικής γλυπτικής 105 106 : άλλ’ ουδέν άφίσταται περισ
σότερον τής δαιδαλικής τέχνης, τής άνησύχου καί πολλαπλασιαζοΰσης 
προς πάσαν κατεύθυνσιν τάς προσπάθειας της προς κατάκτησιν τοΰ 
χώρου καί τοΰ όγκου, ή τό πνεύμα τής σουμερικής τέχνης καί τών άλ- 
λο^ν άνατολικών τεχνών, αΐτινες παρέμειναν διά μέσου μιάς παραδό- 
σεως αιώνων στερεομετρικαί, μετωπικαί, άδρανεΐς, είς μίαν άκίνητον 
ιερατικήν άκσμψίαν ! Τό πνεύμα τής μινωικής τέχνης ήτο δόσκολον 
νά άποθάνη- καί συνηντήσαμεν προ ολίγου κατά τήν δαιδαλικήν επο
χήν προϊόντα άπηχοΰντα αυτό είς τό σΰνολον ή τάς λεπτομέρειας" άλ-
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105) A r k., σ. 701 καί είκ. 662.
Joe) Βλέπε τάς αντιρρήσεις μου είς τήν διάκρισιν τοΰ Kascknitz μεταξύ 

τής ελληνικής τέχνης άφ’ ενός, μέ κύριον συστατικόν στοιχειον τήν μορφήν, 
καί τής έτρουσκικής καί ιταλικής άφ’ ετέρου, μέ κύριον συστατικόν στοιχειον 
άντιθέτως τήν γραμμήν, είς «Δαίδαλος», XIII, 1933, σ. 198 κ.έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:28 EEST - 18.237.180.167



192 Doro Levi

λά το νά άποδίδη τις εις ύπολειφθέντας έτεοκρητικούς πυρήνας, ως 
έπραξαν μελετηταί τινες107, δλα τά προϊόντα εκείνα, άτινα δεν άντα- 
ποκρίνονται ακριβώς εις τούς κανόνας τής έξειλιγμένης πελοποννησια 
κής τέχνης — δηλαδή σχεδόν δλα τά κρητικά προϊόντα τής αρχικής 
ταυτης φάσεως τής τέχνης, εις την οποίαν ακριβώς οί αρχαίοι έδωσαν 
τό ό'νομα τοϋ μυθικού καλλιτέχνου — είναι ως νά λογοπαικτή καί νά 
■θέλχι διά τής βίας νά άποδώση εις τούς μαθητάς του την τιμήν, την 
οποίαν οί αρχαίοι αποδίδουν εις τον Δαίδαλον, εις τούς μαθητάς εις 
οΰς συνεχώς ούτος εδίδαξε την τέχνην του ταξιδευων εις την 'Ελλάδα 
από νήσου εις νήσον καί από επαρχίας εις επαρχίαν. 'Αφού δεν μάς 
επιτρέπεται εις την ιστορίαν—καί την ζωήν γενικώς— νά τρεφώμεθα 
αποκλειστικώς δι° ήλεγμένων καί αποδεδειγμένων «γεγονότων», προ- 
τιμαίμεν κατά πολύ έναντι των τεχνητών καί ασταθών «αρχαιολογι
κών παραμυθιών» των σοφών αρχαιολόγων τής σήμερον I0S, τάς πα
ραδόσεις των αρχαίων (τάς οποίας έν παρενθέσει, τόσον συχνά αϊ 
πρόσφατοι ανακαλύψεις απέδειξαν βασιζομένας συστατικώς επί βά
θρου πραγματικότητος), οϊα ήτο ή φωτεινή αυτή παράδοσις τού με
γαλοφυούς Κρητός καλλιτέχνου τού Μίνωος καί τής βασιλίσσης Πα
σιφάης *.

DORO LEVI

ί07) Ώς ό L a n g 1 ο t z, είς Corolla L. Curtius, σ. 60 κ.ές. καί F. 
Μ a t ζ, είς «Gnomon» 1937, σ. 409 κ.έξ.

ίο») «ο c. Robert, είς Arehaologische Marchen, 1886, σ. 1 κέξ., 
αποκρούει τό «διηγημάτων» της δαιδαλικής τέχνης.

* [ΣΗΜ. ΣΥΝΤ. 'Η μελέτη άπεστάλη πρός δημοσίευσιν ίταλιστ! συντετα
γμένη, έκρίτΐη όμως σκόπιμο'ν νά μεταφρασθη είς τήν ελληνικήν. Τήν μετά- 
φρασιν έξεπόνησεν ό κ. Στυλιανός ’Αλεξίου, επιμελητής τού Μουσείου Ηρα
κλείου].

Ίυπογραφικο εργαστήριο ’A. Γ. Καλοκαιρινού, Ηράκλειον Κρήτης. VIρ. 11—1950.
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