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ΕΙκ. 1. ΑΙ f}ECti του Γάζ!.. 

ΑΙ ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΘΕΑ] ΤΟΥ ΓΑΖΙ 

νπα ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ 

Κατα την 27ην Άπριλίου τού 1936 εύρέ&ησαν τυχαίως είς την περιφέρειαν Γάζ~ 
εξ χιλιόμετρα προς Δυσμας τού Ήρακλείου, δύο πήλινα είδωλα της μινωικης Θεάς ύπο 
Κωνσταντίνου Κοκοσάλη, Ή τοπο&εσία καλείται άκριβέστερον Μπα'ίρια 1, πρόκειται 

δε περΙ άμπελωνος τού Κοκοσάλη, κειμένου επι της κορυφης επιμήκους ύψώματος, 

άριστερα της όδού της άγούσης είς το χωρίον Κρουσώνας, Ό άνωτέρω &έλων να 
εξαγάγη τας -&εας εσκαψε κυκΛοτερη λάκκον καΙ κατέστρεψε τους πέριξ τοίχους, είς 

τρόπον ωστε να πιστευ&ϋ άρχικως καΙ παρ' εμού ό ίσχυρισμός του, στι επρόκειτο περΙ 

κυκλοτερούς καλύβης, ηης περιείχε τα ε'ίδωλα', 

Μετα τον τρυγητον έπεχείρησα μικραν άνασκαφην τού μέρους τούτου,διαρκέσασαν 

άπα της 24ης μέχρι της 27ης Αύγούστου 1936, Άπεδείχ&η δη επρόκειτο περΙ τετρα-

1 'Εν -ί'ι πατρΙδι μου Κεφαλλη\,ίQ. ή λέξι.ς σημ.αίνει 2 "Όρα Arch. Anzeiger 1936 222 έξ . ι είκόνες 5·6. 
κακοπεQLΠοιημέvα άμπελσκτήματα. 
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γώνου δωματίου, αποτελούντος μέρος μεγαλυτέρας οΙκοδομης (σχέδιον είκ. 2). Δυστυχώς 

πλήρης ανασκαφη δεν ητο δυνατή, διότι 1'ta. επρεπε να άποζημιώσωμεν τον Ιδιοκτήτην 
δια την καταστροφην τού αμπελώνος. Ή ανασκαφη απέδειξεν οτι το μέρος Ev1'ta εκειντο 
αι 1'tsal ητο τετράπλευρον δωμάτιον. Συγχρόνως ανεύρομεν τρία έπΙ πλέον είδωλα της 

Θεας καΙ μερικα σκεύη της λατρείας. 

ΤΟ έ:ν λόγφ δωμάτιον εΙναι όρ-30γώνιον, ελαφρώς ακανόνιστ ον. υ μεγαλύτερος 

άξων του εχει διεύwνσιν απο 'Ανατολών προς Δυσμαςμε κα1'tαρας έσωτερικας διαστάσεις 

4 μ.. Ή ανατολικη πλευρα τού δω
ματίου μετρεί εσωτερικώς 2.90 μ., 

ενψ ή δυτικη μόνον 2,75. 0\ τοίχοι 
αποτελούνται εκ μικρών λί1'tων καΙ 

πηλού . Έχουν πάχος 0,55 καΙ δια
τηρούνται μέχρις ύψους 70- 80 εκα
τοστών. "Ιχνη {Jύρας δεν εύρέ{]ησαν. 

ΤΟ οΙκοδόμημα συνεχίζεται ετι προς 

Βορραν καΙ προς Δυσμάς, ώς φαί

νεται εν τψ σχεδίφ. 

ΤΟ μέρος, το όποίον εΤχε κατα

στρέψει ό Κοκοσάλης καΙ ανεύρε τας 50 ο ~,;,~ 
1'tεας 1- 2 εΙκονίζεται επι τού σχε- ==="=====-==....... 

ΕΙκ, 2. Σχέδιον .'?jς ά.νασχ.αφΊ}ς. 

δίου δια στικτης γρα μμης. Λέγει 

δτι ανεύρε ταύτας όρ1'tίας καΙ βλεπούσας προς Νότον. Άνεύρε προσέτι 

το σωληνοειδες λατρευτικον σκεύος εΙκ. 6 δεξιά, σπερ εκόμισεν εν τεμα
χίοις καΙ ελλ ιπές, καΙ την κολοβην φιά.λην είκ. 7 ανω αριστερά. Κατα 
την ανασκαφην ήμών εύρέ-3ησαν τα λοιπσ. αντικείμενα ιος είκονίζονται 

επι τού σχεδίου καΙ επι της είκόνσς 3. Ή 1'tsa 3 (είκ.Ι) εκε ιτο ύπτία καΙ 
παρ' αύτην μία πηλίνη 6g1'toywvia τράπεζα προσφορών (είκ. 2 καΙ 6) εΙς 
{}έσιν σχεδΟν xd1'tEtOV. Ή 1'tsa 4 ευρέ-θ-η δυστυχώς όρ&ία, δ ια τούτο 

άπωλέσ1'tη ή κεφαλή της, καταστραφείσα ύπο τού αρότρου Τι της σκα· 

πάνης, διότι εκειτο όλίγα μόλις εκατοστα ύπο την επιφάνειαν τού εδάφους. Παρ' αύτην 

εκειντο δύο ύψίποδες κύλικες καΙ εν αωτον φιαλοειδες αγγείον μετα ανεπτυγ

μένου ποδος (είκ. 7). υλίγον νοτιώτερον ταύτης ευρέ{}η ή {)εα 5 είς 1Ίέσιν πρηνή. 

Άριστερα ταύτης εκειτο δρ{)ιον το μέγα κυλινδρικον σκευος είκ. 3 καΙδ δεξιά, πλησίον δε 
τούτου εν τεμάχ ιον φυσικού λι-θ' ίνου συσσωματώματος (είκ. 3, κάτω αριστερά). 'Έτι 
άριστερώτερα εκειντο εν σωληνοε ιδες λατρευτικον σκευος πεπτωκος (είκ. 3 καΙ 6) αρι
στερά), og1'tca δε εν χυτροειδες σκεύος καΙ μία πρόχους (είκ. 5). 

Κα{)ως βλέπει τις, είναι προφανες στι τα άντικείμενα ταύτα δεν ευρέ{}ησαν in situ 
εΙμη μόνον εΙς τας γενικωτέρας γραμ μάς των . Πάντα εκειντο έπ\ ένας δαπέδου, πλην 

τού λι1'tίνου συσσωματώματος, το όποίον ευρέ{}η δρ-θιον, αλλ' εΙς ύψηλότερον επί

πεδον . Ύπο έκάστην {)εαν η αγγείον εφαίνοντο όλίγα ίχνη χώματος έχοντα χρώμα 

καφφέ, ατινα προέρχονται εκ ξύλου υφισταμένου εντος της γης βραδείαν απα{)ράν

,
, 
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κωσιν. Είναι επο μένως πι{fανόν, δτι τα είδωλα καΙ σκεύη εκε ιντο επ ι σανίδων η καΙ 

δη όλόκληρον τ ο δωμάτιον εφερε δάπεδον εκ σανίδων. 'Ίχνη ετέρου δαπέδου ουδα

μού παρουσιάσθησαν, πλην μιας καΙ μόνης πλακος σχιστολί1Jου, ητις εύρέfJη εντ ος 

τοϋ δωματίου, ουχι κατα χώραν. 

ΑΙ Θεαί. Πρωτοφανοϋς μέχρι σή μερον σπουδαιότητος ε{ναι το εϋρη μα τοϋ Γάζι 

δια το πλη{fος, τας διαστάσεις καΙ την διατήρησιν τών riJQE{fEvtwv είδ<ολων (είκ, 1), 
'Εκ τούτων η ύπ' αρη1. 1 {frCt ε!ναι η μεγαλυτέρα και ίσως η σπουδαιοτέρα. Μέγιστον 

ΕΙκ. 3. Μία 5ψις του χώρου εΙς Βορρά διαρχοuσης της άνασκαφης. 

ϋψος αρι{fμεί μέχρ ι της (ελαφρώς κολοβης) κορυφης της κεφαλης 0,775 μ., μη ύπολογι

ζομένων τών καρφίδων, αιτινες ύψοϋνται ετι δύο εκατοστα (πίναξ 1-2). Ή {fεα εΙναι 
η μεγίστη τών μέχρ ι σήμερον γνωστών. Κατα τα άλλα η διατήρησις τοϋ εΙδώλου 

είναι άψογος, πλην άση μάντου φ{fορας επι της στεφάνης ητις απλούται ύπερ το μέτωπον 

Ό πηλος ειναι λευκωπος μετα μικρών λι{fαρίων. Το κυλ ινδρ ικον κάτω μέρος εφερε 

δι' ερυ{fροϋ χρώματος μίαν ζώνην συνεχούς σπείρας, ητις μόλις διακρίνεται σήμερον. 

Ή κόμη διατηρεί άφ1Jονα ίχνη τοϋ άλλοτε μαύρου χρωματισμοϋ της, αι δε καρφίδες 

ερυ{fροϋ. Κατα τα άλλα ούδαμού φαίνεται δτι είχε χρησιμοποιη{) η το χρώμα 1 

Ή {fEd, παρ' δλην την εμφανή δήλωσιν τών μαστών, ώς συμβαίνει γεν ικώς εΙς 

πάντα τα μέχρι σήμερον γνωστα δμοια είδωλα, ύπονοείται ενδεδυμένη λεπτον φόρεμα, 

το όποίον ανω κατέληγεν εΙς σκληρον και 5Q{fιov περιχείλωμα. Έπι τής ράχεως το 

φόρεμα σχηματίζει τολμηρον βα[}υ ανοιγμα γωνιώδες, δπως μερικαι καΙ σήμερον φορ ού

μενaι !iξωμoι εσ{)fjτες. Είς ανάλογον Qv{ffLov μο ρφοϋται οπισ{fεν καΙ ή βαθέως κεκομ

1 Πάν ση ιτροσετέ{ιη συμΠAηρωματικuις έΓΙ:Ι του εΙδώ~ περιλαίμιον, δάκτυλοι, πασαL οΙ λεπτομέρειαι του προ· 

λου σύγκειται έκ κοl'1αρωτέρου πηλοu, 1\ΤΟΙ: μασίO~, σώπου, ή στεφάνη >:'01 αϊ καρφίδες. 
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μένη κόμη της ~εάς, έν&υμίζουσα ώσαύτως κατα παράδοξον τρόπον τΟν σύγχρονον 

ρυ&μον «a la gar~oll». "Ανω fι κεφαλη άπέληγεν εις όξυ (όλίγον τι κολοβον σήμερον). 

"Αγνωσ-τ:ον αν ύπηρχεν όπη έπι της κορυφης, ώς εις το είδωλον Παγκαλοχωρίου ι. 

Ύπερ το μέτωπον ή ~εα φέρ"ι στεφάνην, φ&άνουσαν μέχρις oπισ~εν των ωτων. 

Τρεϊς καρφίδες εΙχον εμπηχ~ ύπερ ταύτην. ΕΙναι κι.νηταί, έντος έπΙ τούτφ πoιη~εισων 

όπων, και καταλήγουν εις σφαιρικην κεφαλην μετα ραβδώσεων καΙ μικρού έπι~ματoς. 

Μόνον ή μεσαία καρφις διατηρείται ακεραία (είκ. 12), φέρουσα καΙ λείψανα ερυ~ρoύ 

χρώματος. Των λοιπων δεν διετηρή1tησαν Τι τμήματα της βελόνης. 

ΤΟ πρόσωπον φέρει, δμού μετα τού της ~εάς υπ' αρ. 2, την έπιμελεστέραν 

πλαστικην δήλωσιν έξ δλων -τ:ων μέχρι τούδε γνωστων ομοίων ειδώλων. ΤΟ μέτωπον 

είναι πλατύ, αν και χαμηλόν. ΑΙ όφρύες ανάγλυφo~ Οί όφ~αλμol εικονίζονται άναγλύ

φως δια μικρων κόμβων πηλού έπιμελως έφαρμοσitέντων καΙ πλασ1tέντων επι της 

έπιφανείας. Ή ρΙς είναι ευ{}εία κα, π'ροεξέχουσα. τα χείλη άρκούντως πλαστικά, αν καΙ 
ή σχισμη τού στόματος είναι αψυχος. Ό πώγων είναι πλατύς, άλλα στερείται πλαστικό

τητος. τα a,τα ομοιάζουν προς δύο έρωτηματικα (?) καΙ εχουν σημαντικην πλαστικότητα. 
Τέλος έκατέρω1tεν τού στόματος εδηλώ{}ησαν δύο πτυχαΙ έπΙ των παρειαJν, αί όποία ι 

Ι!δωκαν με έπιτυχίαν σημαντικην τον φιλομειδη τόνον εις το πρόσωπον, το οποίον έν τφ 

συνόλφ του εχει το σχ'ϊμα ένος υ. "Αν καΙ αί γωνίαι τού στόματος η~ελoν άνασυρ~ 

ολίγον, ~α είχομεν προ ήμών ενα σωστον πρόδρομον τού άρχα'ίκού μειδιάματος της 

πρωίμου έλληνικης τέχνης. 

Ή ~εα ύπ' άρ. 2 είναι ή μικροτέρα τού εύρήματος (πίν.1-2) . Μέγιστον υψος (μέχρι 

της κορυφης των πτηνων) Ο,δ2. Ό πηλος ώς καΙ είς τηνπροηγουμένην ~εάν. Όλόκληρον 

το ε'ίδωλον 11ΤΟ κεκαλυμμένον δ ι' έρυΒ'ροϋ βερνικίου, το δποΤον όμως μόνον κάτω περιε

σώΒη καλως. Διατήρησις αλλως ι'ίψογος, πλην πάντων σχεδΟν των δακτύλων των χειρων 

καΙ ελαχίστου τμήματος της κορυφης της κεφαλης, ώς καΙ τού ράμφους τού έτέρου των 

πτηνων, ατινα ελλείπουν. Ή ~εα ενταύ~α παριστάνεται τελείως στρογγυλοπρόσωπος. 

Αί λεπτομέρε ιαι είναι ώς επι της προηγουμένης &εάς. ΤΟ στόμα δμως ειναι απλη σχισμη 

πολυ λεπτή, η δε κεφαλή, άπολήγουσα εις όξύ, ουδεμίαν δήλωσιν κόμης φέρε ι. "Ισως 

αυτη παριστάνετο δια χρώμαroς . τα προσωπικα χαρακτηριστ ικα είναι διάφορα των 

της προηγουμένης ~εάς. Ύπερ το μέτωπον εικονίζεται το λεγόμενον διπλούν ίερον 

κέρας καΙ δύο περιστεραί 2• 'Έτερον μοναδικσν χαρακτηριστικον ε!ναι, δτι δμού μετα 

των μαστων εδηλώ~η καΙ ή κίνησις των μασχαλικων μυώνων, ην συνεπάγεται ή υψωσις 

των χειρων. Ούδεν ιχνος φορέματος ύπάρχει. Ή κυλινδρικη βάσις είναι ασυνή1tως 

χα μηλή, (J'uμφωνούσα κατα τούτο προς τα γνωστα ειδώλια τού ίερού των Διπλων 

πελέκεων έν Κνωσφ '. 
Ή ~εα ύπ' αρ. 3 σύγκειται εκ τού αυτού ύπολεύκου πηλού χωρίς Τχνος χρω

ματισμού. Συνεκολλή{}η μετα ασημάντων συμπληρώσεων (πίν. 1). Άπο απόψεως τέχνης 

1 A.rch. Anzeiger 1933, 297 -8 είχ. 6 · 8. έν&υμ.ίζουν μιiλλoν χόρακα η κορώνην. ~Εtέρα λεπτομέ

2 'Επεκράτησε νά χαλούνται πάντοτε περιστεραi. τα QELa εν τούτοις εΤναι, οτι εΙκονίζονται έπαλλήλως τα 

:rπηνα ταύτα τής μινφιχης 'θ-ειiς, διότι είς τας περιοσοτέ· ακρα 1:ών πtερυγων (πρβ. 1:Ο'υς πίνακ.ας 1 και 2), πράγμα. 
ρας nεΡ Ι)"ςtώσεις άναγνωρίζονται πρciγμαtι ώς 1:0ιαίίται. δπερ σντως συμβαίνει είς τ\να είδη περιστερών. 

'Εδώ είκονΙζοντω με μεγάλα ΙσχυρΟ: ράμφη , τά άποΤα 3 EvatIs, Pala. ce of Minos ΙΙ 340 εΙκ. 193. 

ΤΟΜΟΣ Ε Κ ΑΤΟΝΤΑ.ΕΤΗΡΙΔΟΣ 36 

, 
" 
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υπολείπεται πολ-υ τών δύο προηγουμένων. Δήλωσις στόματος δεν ύπάρχει. Ό κορο

πλά{}ος πλην τούτου έλη σμόνη σε και το μέτωπον. ΑΙ όφρύες είχονίζονται άναγλύφως 

και Ισχυρώς, τούναντίον οΙ βωλο ι πηλού ο Ι δηλούντες τσυς οφ{}αλμους υπήρξαν πολυ 

ίσχνοι και τα ώτα έπίσης εΙναι μικρά. ΑΙ παλά μαι είναι πολυ πλατεία ι. Αί χείρες παρε

στάί'Jησαν λιπό σαρκο ι και οΙ άγκών ες ογκώδεις, ώσει έπρόκειτο περι γραίας. 'Η {Jsa 
φέρει έπι τής κεφαλής στεφάνην και τρ είς 6.ναγλύφους πλοκάμους εύ1'Jείας κόμη ς. 

καταπιπτούσης μέχρι τού αύχένος. Ό μεσαϊος έξ αύτών είναι άνασηκωμένος δίκην λαβής, 

ΕΙκ, 4. ΑΙ {}εcιί υπ' dQ L'fi". 4 και' δ. 

έπ' αύcoύ δε 'ίσταται περιστερα με την ούραν και τας πτέρυγας άνοικτάς. 'Ύψος μέχρι 

τής κορυφής τού πτηνού 0,62. 
Ή ί'J'εα υπ' άρ. 4 σύγκειται έκ ζωηρώς έρυί'J'ρoύ πηλού μετα προσ μίξεως λι{}αρ ίων 

άφί'Jόνων (πίν.Ι και είκ. 4). Συνεκολλή{}ησαν αί χεΤρες και ιδίως η κεφαλη έκ πολλών 

τεμαχίων μετα μερικών συμπληρώσεων, ίδίως εις τα σύμβολα. Ένταύ{}α ό τεχνίτης 

ε!ναι δεξιός , αν και τ ο στόμα έδη λώ{Jη ώς απλή μικρα σχισμή. ΑΙ 6φρύες εχουν ίσχυραν 

πλαστικότητα, οΙ όφ{J'αλμοl έπίσης. ΑΙ χείρες εχουν έπιτυχή διάπλασιν, Ι'ι.ν και οΙ άντί

χειρες εΙναι παχύτεροι τού δέοντος. Το ανω μέρος τής κεφαλης παρέμεινεν ανοικτον 

και φαίνεται το κοίλον έσωτερ ικόν του. Πέριξ ύπάρχει είδος χείλους, ώσει έπρόκειτο 
περ\ αγγείου. Έπι τής περιφερείας τη ς κεφαλής είκονίζονται περιστερ α ύπερ τΟ μέσον 

τού μετώπου και περαιτέρω πέντε πρωτοφανή σύμβολα: Δύο γλωσσοειδή αντικείμενα 

και τρία αλλα στενώτερα και έπιμηκέστερα, καταλήγοντα ανω εις δύο μικρας κερατοει

δείς άποφύσεις. Ή {J'εcι εύμοιρεί μακροτάτης κόμης, τη ς δποίας τρείς κυματιστο\ πλό 

καμοι καταπίπτουν βα{}έως μέχρι τής κυλινδρ ικής βάσεως (εΙκ. 4). Μέγιστον ϋψος 

τού είδώλου 0,575. 
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Τέλος ή {}εα 5 ήτο κα{}' ολα δίδυμος άδελφη τής προηγουμένης (είκ. 4). Σύγκειται 
εκ τού αύτού άκριβώς πηλού και φέρει άκριβώς τας αύτας χείρας και πλοκάμους. Δεν 

υπάρχει άμφιβολία, οτι 6.μφότεραι εποιή&ησαν ταυτοχρόνως ύπο τού αύτού τεχνίτου. 

Δυστυχώς ή κεφαλη δεν διεσώ{}η. Μέγιστον σιρζόμενον ύψος τού είδώλου (μέχρι της 

κορυφης της χειρος 0,595). 
Γενικαι παρατηρήσεις, Ή μεγαλυτέρα σπουδαιότης τού εύρήματος τού Γάζι 

εΙναι οτι, χάρις είς τα εύρε{}έντα άγγεία, δυνάμε&α να χρονολογήσω μεν άκριβώς τας 
{}εας και χατ' αύτας τα ύπόλοιπα δμοειδη εργα, περι ών μέχρι σήμερον μεγάλη άσάφεια 

εχράτει. Τα εύρε&έντα άΥγεία χαι σχεύη δύνανται να κατανεμη{}ούν είς όμάδας. 

Ή πρόχους και το χυτροειδες άγγείον είκ. 5 άριστερCι συνανήκουν, διότι αποτελούνται 
Εκ τού αΙΗού άκα{]άρτου σχοτειν6χρου 

πηλού. ΤΟ επι της αύτης είκόνος εύμέ

γε{}ες 'κυλινδρικον σκεύος ι σύγκειται εκ 

τού αύιού άκριβώς ζωηρού έρυ{}ρού 

;τηλού εξ ο-δ και αί {]ωι 4,5, εΙς τρόπον 
ωστε δεν ύπάρχει άμφιβολία, στι άνηκεν 

άρχικώς εΙς την σκευ11ν των. Το αύτο 

Ισχύε ι και περι τών δύο άώτων φιαλών 

(η 'ίσως&υμιατηρίων) της είκ. 7 ανω. 
ΕΙκ . 5. Πήλ~να σκεύη. 

Λόγφ ταυτότητος πηλού δέον έπίσης να 

άποδο{Τούν ή όρ{}ογωνία τράπεζα προσφορών εΙκ. 6 ε Ις την -&εαν 3, προ τής όποίας 
και εύρ έ{)-η , το δε σωληνοειδες σκεύος εΙκ. 6 δεξια εΙς την {]-εαν 1, με&' ης επίσης 

εύρέ{}η. ΤΟ ετερον σωληνοειδες σκεύος έπΙ τής αύτής εΙκόνος φέρει λείψανα τού αύτού 

ερυ{}ρού χρώματος, σπερ φέρει καΙ ή &εα 2, δεν ύπάρχει δ' άμφιβ ολία, ση έξηλ{}ον εκ 

τού αύτού εργαστηρίου. Αί ύψίποδες κύλικες τής εΙκ. 7 ούδεν άποδεικνύουν, διότι 

σύγχεινται εκ τού λευκού καθ-αρού πηλού τού συνή&ους εΙς τοιαύτα άγγεϊα. 
Έπι τού συνόλου των σκευών τούτων όλίγαι παρατηρήσε ις ετι δέον να προστε{}ούν. 

'Η τράπεζα προσφορών (διαστάσεις 44 χ 36 έΧ.) ειναι λεπτη πηλίνη πλάξ, ανευ ούδεμιας 
βάσεως, και φέρει πολυ ταπεινον χείλος. ΕΙς την μίαν των μακρών πλευρών ύπάρχουν 

δύο όριζόντLOΙ όπαι προς εχροήν. ΡευσταΙ αρα σπονΩαι εχέοντο επ' αύτης. Αί τράπεζαι 

προσφορών κατα trlv ΥΜ έποχην κατεσκευάζοντο γενικώς στρογγύλαι, ενiρ ή παρούσα 

διατηρεϊ το παλαιότερον όρ{}ογώνιον σχήμα, το γνωστον κυρ ίως εκ τών μαρμαρίνων 
<χρωματοτρ ιπτών » της πρωτοκυκλαδικηζ καΙ πρωτομινωικής εποχής καΙ εκ τής τρα

πέζης της εύρεδείσης κατ α χώραν εΙς το ΜΜ ίερον τού άνακτόρου της Φαιστού '. 
ΖωγραφΙΚ11ν διακόσμησιν δεν φέρουν η ζώνας λευκας έπΙ τού έρυ{}ρού πηλού το 

σκεύος είκ. 7 ανω δεξια και καστανας έξιτήλους ζώνας επι τού ποδΟς και τού δοχείου 
ή έτέρα των ύψιπόδων κυλίκων (εΙκ. 7). Αύτη εφερεν επίσης την εσωτερ ικην έπιφάνειαν 

1 UΥψ. 0,405. Διάμ_ 0,305 ΤΟ σκεύος φέQει πυ-θ'μένq., 101 αριστερά. Karo, Religion des age.ischeD Kreise& 
είς εν δ~ σημείον των τοιχωμάτων τον διαμπερή όπήν αρ. 27 κλ.ιϊ. ~XΡώματoτρίπται.: Xanthudjdis, Vaulted 
διαμ. 1 έχατοστομ. δρατην κα~ έπί. της εΙχό"ος. Tombs of Mesara πίν. 38 κλπ. 

2 ΡerDίe r Festos Ι 229 ει.κ. 106. Πeβ. έπίσης 224 εΙχ. 
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κεκαλυμμένην δια τού αύτού βερνικίου, ένψ ή ετέρα κύλιξ εΙναι άνευ χρώματος. τα δύο 

αγγεία ταύτα είναι καΙ τα χαρακτηριστικώτερα δια την χρονολόγησιν τού δλου εύρή ματος, 

διότι εχουν τας τυπικας όρ ιζοντίας ταινίας εύτελσύς βερν ικίου, τας χαρακτηριστικας 

δια την ύστάτην φάσιν της μινωικης εποχης, ήτις Μ ήδύνατο ηδη να χαρακτηρισ{)ϋ 

ώς «ύπομινωική » ' . τα ύπόλοιπα σκεύη, ώς ανήκοντα είς την κατηγορίαν των χονδροει

δων σκευων είναι όλιγώτερον επιδεκτικα χρονολογήσεως. τα δύο σκεύη είκ . 7 άνω 
ησαν πι\Jανως \Jυμιατήρια. Φαίνονται ώς να διατηρούν τον αρχικον συνδυασμον άγγείου 

. τι\Jεμένου έπΙ χωριστης βάσεως, συγχωνευ\Jείσης βραδύτερον μετα τού άγγείου είς εν 2• 

'Ιδιαιτέρας σημασίας είναι τα σωληνωτα κυλινδροειδη σκεύη της λατρείας (είκ. 6), 
διότι αμφότερα παρουσ ιαζουν νέα χαρακτηριστικά, εν συγκρίσει προς τα μέχρι σήμερον 

γνωστά, ατινα είναι άρκούντως πολυ

άρι(}μα 3. 'Εκ των ήμετέρων σκευων το 

πρωτον καΙ μεγαλύτερον (είκ. 6 δεξ ια) 

ε\Jραύσ(}η -υπο τού Κοκοσάλη, άλλα συμ

πληρω(}εν δ,.ατηρ είται πρακτικως ακέ

ραιον. Ή οπτησις είναι πολυ ατελής . 

'Έφερε την όφιοειδη σειραν των λαβων 

τού ετέρου σκεύους, είς δε το άνω μέρος 

καταλήγει είς στένευσιν εν ε'ίδε ι λαιμού, 
, ήτις -&0. ηύνόε ι περιέργως την (}εωρίαν• 

τού Sir Α. Evans, στι τα σκεύη ταύτα 
Είκ.. 6. Σωληνοειδη <ι:Άνθ'οδοχεΤα. » και τράπεζα προσφορών. 

κατάγονται εκ των ύδροσωλήνων των 

Μινωικων ύδραγωγείων 4 ΤΟ σκεύος τούτο είναι άνευ πυ\Jμένος, ώς συμβαίνε ι με τα 

λοιπα ανάλογα το ιαύτα. 

'Όλως τούναντίον τΟ Ι!τερον σωληνωτον σκεύος (είκ. 6 αριστερα) κατα μαναδικην 

Ό Si r Α. Eva.ns , Palac::e ·.<λπ. ιν 363 έξ. δίδει έ:rι:ι~ (Τινά εΤνω δημοσιευμένα: Wide ΑΜ Ι 901 σ. 2019, Peroier 
σκόπησιν τη ς εξελίξεως των 'ύψυtόδων '/ι,'υλίκω", χωρις ε.ο.. ε!.κ. 10, Evaos ε. α.). Τέλος έκ Κοv.uάσας εΤ" αι γν(l) 

γά; φ{}άνη όμως μέχρι 'τη ς προκειμένης πε",ιόδου.Άκόμη στα δύο, ατινα διά. την ακηδίαν καί δλιγωρίαν το\; τότε 

και «:rι:ρωτoγεωμετρικαί. κνλιχες έχ ΚρΙγτης διωηρουν ο.ρχιτεχν(του τοϋ Μουσείου έσχον την περ ίε ργον τύχην 

ζωηροτέραν -τ ήν άνάμνησιν της μινω ικής διακοσμήσεως "ά. παρουσ.ιασ{}οϋν εΙς "ην έπιoτημoν~κήν β ι βλιογραφία ν 

(λχ. τά ευρήματα τ ων τάφων ε ίς Κα.ρακοβίλια, Palace ύποδιυρημένα είς τέσσαρα. Παρασυρ'Οέ:ν τ ος ύπο της άπα

κλπ. ΙΙ . 137 είΧ. 70). Αί χύλικες .ον Γά.~ι έχου ν έπι τηλης συμπλη ρώσεως του εύρετου των Ξαν-l)ουδ ~δου, ήχο

παραδείΥμαη αφ-l)ονα παρά.λληλα έχ .ων .ίJπoμυκηνα·ί λούClησαν και ΟΙ κατόπιν έρειι\'ηταί την πλάνην. ΕΙς τον 

χων » τάφων Κεφαλληνίας : ΜαΡL.νάτος Άρχ, Έφημ..1932 πίνακα Xanhtudides, Vaulted Tombs of Mesara ιτ~ν. 33 
πίν. 12. (=Nilsson ε. ά. σελ. 91). Τό πρώτον και τελευ τα10ν "εμά

2 Τό φω,\·όμενον t oij"to παρα"tηρείται καί έπι μ.ιας χων της κάτω σειράς ά;τ οτελοϋ ννεν μό ν ον σχενος. τα δέ 

αλλης χατηγορίας υψηλών άμ.φοροε ιδών άγyε~ων, λ.χ. δύο μεσαΊα, εν εΙς την άνω και εν εΙς την χάτω οειραν 

P a!ace "Κλπ. ΠΙ σ. 402 είχ . 267. (=Palace κλπ. I V, 141 εΙχ. 110 Α χαι Β), άποτελοϋν 

3 ~Eκ Γουρνιών εΙναι γνωστά .ρία άχέραια χαί "εμά έπίσης εν μό\'ον σκεϋος, προσαρμοζό μενα τελε ίως προς 

χlOν ένος τετάρτ ου' Goul'nia πίν. ΙΧ, Nilsson, Minoan άλλη λα. Προσflέτω ήδη Ζντ είιflεγ, ό τι και ώς προς την 

Myceurea n Religion 76 είχ. 3a :xai 3b . EV30 S, Palace ΧΡΟ\'ολΟΥίαν των ήπατή{)η ό Ξ α"{}ο,,δίδης χαί εΤ,· αι άπο

κλπ. ι V 141 etx. 110. 'Εκ Πρ ιν ιΟ: υπάρχουν πέντ ε (τό ρ ίας άξιον πώς διέφυγον τ οίιτον αί χυματοειδs"tς γQαμμαι 

εν κάπως άσννή{}ους σχήματος xroι~ μικρόν). 'Εκ τούτων (τελευταία σχημαl:ο1tοίηοις του πλοκάμου πολύποδος), α1 

εν εύρίσκεται έν ,ψ μoυσείCΡ Φλωρεντ ίας Pernler, Bolle ""tuπι"Καl της ύστάτης ΥΜ φσ.σεως "ού μινωικού πολ ιτι

tino d' Arte ΙΙ. άρ. 12 , Δεχεμ. 1908 ο. 16 το\l άιτοσπά σμού . Άλλά περι τούτου κατωτέρω, 

σμα"tος είκ. l1),"tCι δβ λοιπά έν τφ Μουοείφ ΉρακλεLοu. 4 Pa lace ι ν 14~ έξ.) etx. ΙΙ2 έξ. 

, 

'. 



Ε/Κ. 7. Η Gf:A vn' λΡΙΘ. ι. εικ. 10. Η ΘΕΑ γπ' "Ρlθ . 4. 

..; »
ο ">< 
ο'" »
Μ 

Ο 
>'" ο'"> 

..; 
,.., 

<D Ο ~ 
ω Ζ :r--> .... 

> '" .... e'" 
:Ι: :r 

ο '" 
3:" 

<> 
" Η Η 

~ Μ 

" "< 
Ζ ::: 

~a Β .,Ζ '"?: 
Ο 
Ζ 

~ 

Η 

?: Φ 

'" φ :: > " :: '" ..; .. 
ο Ζ< 

~ > 
..; 

> 
~ 

ο 
~ < 

F.IK. 8. Η ΘΕ.Α γη' ΑΡΙθ ._2. Ε ΙΚ . 9. Η θΕ.Α γη' ΑΡΙθ. 3. 

Ι
,ι, 

,!ι 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΠΥΡΙΔΟΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ 

ΤΟΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡJι10Σ ΑΙ ΜΙΝΩΙΚΑ! θΕλΙ ΤΟΥ r ΑΖΙ 
Π ΙΝ. 2. ΑΙ θΕΑΙ} -2.1937 

~-:-~~_., 

ΕΙΚ . Ι. 

ΕΟ<. 2. 

,
, 



.~193~ ινω ~ Θεα~Ι~ - ~ά~ζ~ι=======================28=ί~==================~A~ί~~~~~~ϊκ~α~Ι~~~ τ~oυ~=Γ = 5 

μέχρι σήμερον έξαίρεσ ιν φέρει πλήρη πυ&μένα. Έξαιρέσει της Ιδιορρwμίας ταύτης 

εΙναι κα&' δλα άνάλογον προς το εκ Κουμάσας άνασυστα&έν, με~' 013 εχει κοινον το 

χαρακτηριστικον τού τελείου κυλίνδρου, ενιρ τα υπόλοιπα μειούνται πάντοτε προς τα 

ανω κατα το μάλλον και 1Ίττον ι . 

Ό προορισμος των σκευων τούτων, παρ' δλα τα μέχρι σή μερον υπο πολλων γρα
φέντα 2 έξακολου&εί να μού φαίνεται άμφίβολος, ίδίως μετα την ίδ ιορρυ1'rμίαν τού 
σκεύους έκ Γάζι, δπερ φέρει και πυ~μένα. 'Η τελευταία {}εωρία τού S ir Artbnr, 5τι 
τα σκεύη ταύτα ε{j'εωρούντο ώς κατο ικία των δφεων, μού φαίνεται να παρουσιάζτι την 

ΕΙκ. 7. Πήλινα άΎΎεία . 

δυσκολίαν 5τι τα σκεύη ~σαν άχατάλληλα προς τούτο. Πολυ φυσικώτερον 1'ro: ητο, 

εν τοιαύττι περιπτώσει, να εξελιχ~oύν είς σχήμα τοιούτον, ωστε να τoπo~ετoύνται δρ ι 

ζοντίως επι τού εδάφους, ώς συ μβαίνει με τους υδροσωλήνας. το δη φέρουν πολλάκις 

Όψε ις άναγλύψως, δεν εΙναι λόγος άποχρων, άψού παρουσιάζουν ενίοτε και « ίερα 

κέρατα» χαι το σύμβολον τού 11 λιακού δίσκου. Το στ ι ησαν άπλαί βάσεις, 'ίνα έπ' αυτων 

τοπο{)ετωνται αί φ ιάλαι των σπoνδίiη , δικαίως άπεκρούσ{)η, δ ιότι ουδαμού ευρ έ{)ησαν 

τοιαύται ψιάλαι. Ή ευλογωτέρα ερμηνεία, εξηκολού{)ε ι να παραμέντι ή τού Zabn, 
ην παρεδέχ{}η και δ Ν ilsson, δτι δηλ. επρόκειτο περι σκευων διατρή των, 'ίνα χρησι

μεύουν προς διοχέτευσιν των σπονδ ,i'Jν'. Τώρα δμως κλονίζεται και αϋτη , εφόσον 

τΟ σκεύος τού Γάζι φέρει πυ~μένα. Και πι{}ανώτατα δεν ητο το μόνον, διότι Εν σκεύος 

εκ Γουρνιων φαίνετ αι δτι εφερεν έπίσης πυ~μένα. Ύπολείπεται να παραδεχ1'rωμεν, 

1 Ό S ir Α . Evans, άφορμώμενος έκ τής πλά"'ης του 2 Nilsso n ε . ά. 271 έξ. 
Ξαy&oυδ~δoυ, ό τι τα. έ'Κ. Koυμάocι.ς σκευη ο.νΥρι.ο ν εΙς C:IV 3 lltQi του όλου 'όέμο.τος πρβ. r. Οίχονόμου, De 
ΜΜ ΙΙ εποχήν , έξέλαβ!:: 'ιό χαρακτηριστικον τοϋ χυλΙΥ' profusion um r~cepta.culis sepulcralibus χαί ίδI~ πεQ'ι 

δρ\χ.οϊι σχήματος ώς π: ι'8ανόν σημ.είον άρχα'ίκόtηtος ,ων τοότων ο. 46 έ. Ni!sson 273. 
<"Ιχ!::υων. Palace ιν 160. 



οτι εις τα σκεύη ετOlετό τι φ&αρτόν, ο{) τα ιχνη δεν ηδύναντο να σω-θουν και συγχρόνως 

ελαφρόν, διότι ή απτησις των σκευων είναι πολλάκις άτελεστάτη. <Ως τοιουτον δυνά

με-θα να σκεφ-θωμεν τα αν-θη. <ο κρόκος, ή ίρις και ιδιαίτατα Ο κρίνος και ή μήκων, 

ώς -θα δείξω μεν άμέσως, με τα μακρα στελέχη των, ησαν ίερα αν{}η της Θεάς. Έπι 

του μεγάλου δακτυλίου των Μυκηνων κομίζονται προς αύτην ανΙ~'η άπο τρεις εν δλφ 

γυναικείας μορφάς, έξ ών ή μία της εχει ηδη έγχειρίσει τρεις μήκωνας. <Η έτέρα γυνη 

κρατει κρίνους, ή δε τρίτη και μικροτέρα δυσδιάκριτα φυτά. Πάντα φέρουν μακρο

τάτους μίσχους. Δύναται έπομένως να -θεωρη-θΊi βέβαιον, δτι και εις τα ίερα προσεκομί

ζοντο αν-θη, προ των ειδώλων της προ'ίστορικης Madonna. Δια τί να μη παραδεχ-θωμεν, 
δτι τα σωληνωτα σκεύη ησαν απλά άγ&οδοχεια Ι; 

<Υπολείπονται ετι μερικαΙ παρατηρ'ισεις ώς προς τας -θεάς. ΚαΙ πρωτον ώς προς 

τΊιν τεχνικήν: τα υπ' άρ. 4 και 5 ειδωλα ευρέ{}ησαν εν τεμαχίοις, πράγμα το οποιον 

έπέτρεψε την ανετον σπουδην της κατασκευ11ς των. τα ε'ίδωλα εποιουντο ολόκληρα 

έπι του κεραμεικου τροχου, ητοι και το στη-θ'ος και α[ κεφαλαΙ ετι. Μετα την περά

τωσιν του εργου μέχρι της βάσεως του λαιμου,· το στη·&ος συνεπιέζετο όλίγον, ινα 

λάβ'[] κατα το μάλλον 11 ηττον εκ της στρογγύλης πεπλατυσμένην πως μορφήν. Της 

ελλείψεως ητις οϋτω εσχηματίζετο ανω, συνεκολλωντο δια συμπιέσεως τα δύο ακρα, 

άλλ' εις το κέντρον παρέμενεν όπη δια την εύκολίαν της οπτήσεως. Ήνοίγοντο προσέτι 

πλαγίως δύο όπαί, εκει δπου προσεκολλωντο είτα αί χεΤρες, άφου προηγουμένως εις το 

εσωτερικον του στή-θους και των ωμων έτοπο-θετουντο πρόσ-θετοι ταινίαι πηλου "ίνα 

άντεπεξέλ-&ουν εις το βάρος. Αί χειρες επλάττοντο χωριστα πέριξ πυρηνος, δστις άπε

τελεί.το άπο τεμάχιον σχοινίου 11 άπο χόρτα συνεστραμμένα δίκην σχοινίου. Οϋτω το 

εσωτερικόν των παρουσιάζεται σήμερον κοιλον, με τα άποτυπώματα του· σχοινίνου 
πυρηνος φανερά, διότι ο πυρην Ο{)ΤΟς εκαίετο φυσικα κατα την απτησιν. <Η κεφαλή, 

μετα του λαιμου, ητις εποιειτο χωριστά, πάλιν δμως έπι του κεραμεικου δίσκου, έσωτε

ρικως φέρει κανονικον κοιλον σχημα δίκην βα-θέος σκύφου. Έξωτερικως προσεκολ

λG)ντο είτα ρίς, οφ-θαλμοί, πώγων, οφρύες και ώτα, επι δε του στή-θους ο[ μαστοί, και 

επλάττοντο δια των δακτύλων. Τελευταίον εφηρμόζετο το ανω μέρος του κρανίου καΙ 

επ' αύτοϋ έπλάττετο 11 έχαράσσετο ή κόμη, τέλος δε ετοπο-θετουντο τα σύμβολα. Εις 

την -θεαν 5 ή κεφαλη παρέμεινεν ανω άνοικτή. 
Ή χειρονομία της υΨώσεως των χειρων παρουσιάζει παραλλαγa.ς εις τα ειδωλα 

του Γάζι. Ει.ς τα μέχρι τουδε γνωστα δμοια εκ Κνωσου, rougVLOJV' καΙ Πρινιά, υψοϋνται 

οριζοντίως προς τα εξω οί πήχεις καΙ κα-θέτως επι τούτων οί βραχίονες. <'Εν νοητον 

κάθετον επίπεδον, διερχόμενον δια των ωμων, -θα εδιχοτόμει τας χεΤρας. τουτο ισχύει 

περι των υπ' άρ. 1 και 3 ειδώλων του Γάζι, με την διαφοραν δτι το πρωτον εχει τους 
βραχίονας ούχι οριζοντίως, άλλ' υπο γωνίαν 45' προς τα κάτω. <Η στάσις αϋτη 

εΤναί μοι γνωστη εξ ένος εύτελους δακτυλίου '. 

1 Τον πλειστάκιςδημοσιευ11έΥτα δακτύλιον των Μυκη Cίλλων περιοχών, 

να/ν ορα εν ώραΙg. ΙχνoyραφΙ:~ παρα EV3.ns, Palace κλπ. 2 Δακτύλιος έκ Σφουγγαρά: Ε. Hall Sphoungaras 
ΙΙ 341 εΙ,κ. 194~. 'Εν τόμο ιν 165 έξ. παρατι%ενΤΟ-L επι 69 εΙκ. 44. 
βιώοεις του σωληνωτού σκεύους και παράλληλα έξ 
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Ή {}εα 2 φέρε ι τ ους βραχίονας δρ ιζοντ ίως μέν, άλλ' ελαφρως, προς τα εμπρός, 

ε ις τρόπον ώστε ούτο ι δμού μετα τού ανω σ τή{}ους άποτελουν 6.μβλυ κανον ικον τόξον. 

Τέλος αί εξ ερυ{}ρου πηλού δύο {}εαΙ 4 καΙ 5 παρουσιάζουν το πρωτοφανες χαρακτηρι
στικόν, οτι ο ί βραχ ίονες φέροντα ι σχεδΟν δριζοντ ίως προς τα εμπρος και εΙτα ύψούνται 

καθέτως οί πήχεις. 

'Ως προς τα σύμβολα των {}εα ινων, δέον να παρατηρη% ή τελεία άπουσ ία των 
οφεων, ο'ίτινες εi.ς τα ε'ίδωλα Πρ ινια καΙ Γουρν ιων εμφανίζονται επι των ειδώλων καΙ 

επι των σωληνωτων « άν{}οδοχε ίων • . Αί περ ιστεραΙ εΙνα ι γ\'ωστον σύμβολον εκ των 

ίερων Κνωσού καΙ Γουρν ιων (εις την τ ελευτα ίαν περίπτωσ ιν εύρέ{}ησαν άποκολλημένα ι 

καΙ αγνωστον είναι πού 6.ρχικως εύρίσκοντσ). Το « δ ιπλούν κέρας. πρώτην φοραν 

1 

Ι ι

,f r ΙΙ L 

i 
ΕΙκ. 8 (',l., σύμβολον {}εάς 1, β δ Μήκων ή ύπνοφόρος (P apaver S Oill4 

niferum), ε - ζ Μή ".<.ω ν ή ρo ~ας (Ρ. Rhoeas) α. δ=l!.. , ε-ζ ΠΕρί:που l / ι. 

συναντάτ αι επι του μετώπου {}εας, άλλ' ως ον εκ των κυριωτάτων {}ρησκευτικων συμ

βόλων ουδένα {}α ξεν ίσn . Περ ίεργα τ ουναντίον καΙ άνεξήγητα, δι' εμε τουλάχιστον, 

εΙναι τα πρωτοφανη σύμ βολα τηςθ'εάς 5. 

'Όλως ιδ ιαιτέραν σημασίαν εχουν τα επίσης πρωτοφανη άντικείμενα επι της κεφα

λής της {}εας 1. "Οτι εΤνα ι μ ίμησ ις καρφ ίδων, νομίζω οτι δεν δύναται να ύπάρξ'[1 άμφι
βολία. Το μεσαίον εξ αυτων, το όποίον διατηρ είται άκέραιον, παριστάνεται επι τής 

εΙκ. 8". Βλέπε ι τις Ο ΤΙ καταλήγε ι ε ις αιχμήν 1. 'Όμοια ησαν και τα αλλα, εκινούντο δε 

έλεν&έρως εντ ος των άντιστοίχων άπων έπΙ τή ς κεφαλής της {}εας. Άνάλογον παρά

δειγμα κατέχομεν την ωραίαν κρυσταλλ ίνην καρφίδα εκ τού ΠΙ βασιλικου τάφου των 

Μυκηνων, σπου πι{}ανώτατα ύπηρχε καΙ το καλυκοειδες επί{}ημα, άποπεσον νυν ' . 
Ό πηλος των καρφ ίδων είναι κα{}αρώτατος ωχρόξαwος, διατηρουνται δ ' επι τη ς 

έπ ιφανείας λείψανα έρυ{}ρου χρώ ματος . 

Αί κεφαλαΙ των καρφ ίδων τούτων, σπως δήποτε, δέον να παριστάνουν ωρ ισ μένα 

σύμβολα. Ή πρώτη μου εντύπωσ ις ητο, στι παρισ τάνουν μήκωνας, ( τ ου τ έστι την 

Ι Τοϋ;ο ύκεvftu μί.ζει ΠΕρ ιέργως ~όγ χαλκούν ήλΟΥ, πεtοU έν 'OAu μo11(q;; Πανοαγ, 5,20,5. 
fiο"( ις εΤχε σχη μα μήκωνος , έπ\ -rη ς χ-ορυφης .oi) ΦLΛ.ι...-τ- 2 K aro, Schachtgraber v. M}'kenre πίν . 31. 
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φο{}ήκην της μήκωνος και το επ' αυτης λειψάνου τού κάλυκος μετα την φυλορροην 

τού αν1tους, το ύπο των αρχαίων λεγόμενον κεφάλιον η κωδίαν). 'Ύστερον ομως 

εγκατέλειψα την ερμηνείαν ταύτην, διότι εχων -υπ' δψει μου μόνον την αγρ ίαν μήκωνα 

των αγρων της Έλλάδος, (Papaver R110eaS), είχον παρατηρήσει εν τφ μεταξυ ΟΤΙ ή 

κωδία της δεν είναι σφαιρική, αλλ ' εχε ι το σχημα ενος U (εΙκ. 8 ε- ζ.). Άπέκλινα ύπερ 

της παραδοχης της σίδη ς (καρπού ροιας), αν καΙ αί ραβδώσεις έπΙ των πηλίνων όμοιω

μάτων δεν ηύνόουν οϋτε καΙ την ερ μηνείαν ταύτην. Τέλος ε-υρέΊ1Ύj, ώς νομίζω, ή αλη{}ης 

ερμηνεία : Πρόκειται πράγματι περΙ μήκωνος, Ο'υχι δμως περΙ της αγρίας, αλλα περΙ 

της καλλιεργουμένης μήκωνος της -υπνοφόρου, (Papaver Somniferum), ητ ις καλείτα ι 

ημερος η κηπευτικη ύπο τού Διοσκορίδου. 

ΤΟ φυτον τούτο ~τo άνέκα1tεν γνωστον εν Έλλάδι, εν Κρήτη δε καλλιεργείται 

καΙ σήμερον ύπο το δνομα "Υπνος '. Εις πολλό. μέρη καλλιεργειται συστηματικώς, 

διότι εξ αυτού εξάγεται το σπ ιον, αλλαχού .δε έδώδιμον i'λαιoν εκ των σπερ μάτων του. 

Εις την άρχαιότητα ~τo λίαν γνωστη ή μήκων δια τας 1tεραπευτικάς της ιδιότητας, 

άναφέρεται δ' ηδη παρ' Όμήρψ Ό Άναμφιβόλως {}εραπευτικην σημασίαν {}α εχουν 

και ένταύ1tα τα σύμβολα της μήκωνος επι της κεφαλης τού ειδώλου. 

Οϋτως ή μινωΙΚΙ1 Μεγάλη {}εά, ή γνωστη ηδη ώς Θεα των δφεων καΙ Θεα των 

περιστερων, παρουσιάζεται ένταύ{}α ύπο μίαν νέαν μορφήν, ώς Θεα ' της μήκωνος, 

έπώνυμος των ιαμάτων. ·Οη το παρον μνημείον δεν είναι το μόνον, μας διδάσκει 

ό μνημονευ{}εΙς ήδη μέγας δακτύλιος των Μυκηνων, δπου είς την καΊ1'ημένην {}εαν 

πρ οσφέρονται μήκωνες ύπο της μιας εκ των τριων ίερε ιων της. Έμνημονεύ{}η ijδη 

άνωτέρω ή καρφΙς εκ τού ~oυ τάφου των Μυκηνων, ή καταλήγουσα εις κωδίαν 

μήκωνος. Όμοίας κωδίας παριστούν πι{}ανώτατα και τα μέλη ενος χρυσού περιδεραίου 

εκ τού αυτού τάφου '. ΉρμηνεW1'jσαν ώς καρποΙ ροιας, άλλα μεταξυ της φοi1ήκης καΙ 

τού ύπερ ταύτην λε ιψάνου τού κάλυκος μεσολαβεί μία σε ιρα άπων, ητις δεν ύπάρχει 

είς την ρόαν, ενφ είνα ι τυπικη της κωδίας της μήκωνος, διότι εκεί{}εν διαχέοντα ι τα 

άπειράρι{}μα μικρ ο. σπέρματα (πρβ. την εΙκ. 8). Ή {}εα της μήκωνος δεν είναι αλλως 

πρωτοφανης εμφάνισις , αλλ' εύρίσχεται δ ιαδεδομένη είς πολυ μεγάλην περιοχην τού 

προϊστορικού κόσμου. ΠερΙ τούτου {}α διαλάβω μεν ευρύτερον άλλαχού. 

Ή κων ικη κατάληξις της κεφαλης είς τας i1εας 1 καΙ 2, ητις παρατηρείτα ι και 

έπΙ τού ειδώλου Παγκαλοχωρίου ('ίδ . κατωτ.), παριστιΖ. κόμμωσιν διατηρούσαν προφανως 

1 Αί μητέQε; είς' τά χωρ(α εχου; έτι τήν άπαισίαν ύπο ίου τοίι Τεύκρου έκλινε τήν κεφαλήν τ ο\' , στερη&εις 

συνlΊ-&ειαν να.ποτίζοvν ii;tv o·1Tί TOl (jφέψη μα του φυτού αϊφνης τη ς ζωης, ώς <μήκων ητ' εν κή:ιτφ καρπ,ρ βρι· 

.ούτου τα 'νεογνά των, ί\'α μή ενοχλούνται ίιπό των 110μένψ . Til v άρίστην εΙκονογράφησιν της παρoμoιώ~ 
κλαυδμηρωμών των, σεως ταύτης {)α ευρωμεν έπι της ώρrιίας :ιτρ όχου 

2 'Όη χαί είς προ"ίστορικους ήδη χρό.νους ή μήκων Phylakopi πίν. 21,4 (=Bossert AI tkre ta2 260).A6ycv του 
αiίrη ExaHLEQytitO εν Έλλάδι~ συνεπέραναν ι:ίδ ικο ι λεΠΤΟtάτου μίοχου πρόκειtαι άσφαλως περι μήκω,"ος 

λόγωι (Π . Γενναδίου, Λεξ. φυτολογικον έν λ. μήκων), κάπως σχημαωποιημένης καί ο-Οχ 1. περι ρόας (ΡhΥΙakΟΡί 

αΙ δε άνακαλύψεις του ΚρητομυχηναΊ:χου πολιτισμού 121~2) 'Ίοως το άγγειον εΤ.χε καί σχετική,· Ιερα.νη [αμα

επιβεβαtoυν .ήν γν,l:ιμην ταύtην. Ό Δωσκορίδης και ό -.:: Lχή ν οημασία ν . Τ ελεUtαιως ευρέ-δησαvο.-ι:έ Ρ μαtα μήκω\" ος 

Θι:όφΡl1.σ τος άσχολουνται με (ας f}εραπευτικn.ς χαι λοι (tης ροιάδος ομως) είι; τα. προ"ίστορικά σ"Τ ρώματα τoiί 

πα.ς Ιδ ιόtη tας (ης μήκωνος . ΕΙς το σχε-.::ιχΟν χωρ'ον τη ς συνοικισμου Θε(tμί της Λέσβου (\oV. Law b, Tberroi σ . '2 L7). 
'Ιλιάδος (8306- 7) άναφέΡΗΙΗ ΟΤΙ ό Γοργuitίωv βληθ"εΙζ 3 Karo, Schachtraber v. Mykenai πίν, 22,77. 
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την άνάμνησιν της κωνικης τιάρας, ητις εις τας παλαιοτέρας καλας ημέρας έκόσμει την 

κεφαλην της Θεάς '. 
'Ολίγαι λέξεις ετι ύπολείπονται ώς προς την χρονολογίαν. Προκειμένου περι των 

είδώλων τού Γάζι, δεν ύπάρχει αμφιβολία, ότι ύπάγονται εις την εσχάτην φάσιν της 

Μινωικης εποχϊ]ς καΙ εν μέρει ίσως ε~ την ύπομινωικην τοιαύτην. Άλλ' ετι σπουδαιό
τερον ε!ναι, ότι καΙ πάντα τα λοιπα όμοια ε'ίδωλα υπάγονται είς την αύτην έποχήν. ΤΟ 

συμπέρασμα τούτο εΙχον συναγάγει ηδη itεωρητικως εξ αλλων λόγων, οϋς ita αναπτύξω 
ίσως αλλαχού εύρύτερον, η δ ' ερευνα όλων των ειδώλων επ ' εύκαιρίq. της παρούσης 

δημοσιεύσεως έπε βεβαίωσε την γνώμην ταύτην. Ή τεχνικη των ειδώλων τού Γάζι, ώς 

περιεγράφη ανωτέρω, είναι άκριβως η αύτη καΙ €πι πάντων των λοιπων, εις τρόπον 

ώστε δεν είναι δυνατον να εχουν μεγάλην χρονικην διαφοραν μεταξύ των . 'Η αύτη 

τροχήλατος κατασκευη παντού, τα αύτα σχοίνινα έν1Jέματα εις το έσωτερικον τών 

χε ιρών, η αύτη μέ1Jοδος προσκο λλήσεως τών λεπτομερειών τού προσώπου. ΈπΙ πλέον 

είναι δύσκολον ε'ίδωλα κακότεχνα δπως των ΙΌυρνιών να ανήκουν εις τον χρυσούν 

αίωνα της Μινωικης τέχνης (την ΥΜΙ εποχην), τα δε σωληνωτα σκεύη της Κουμάσας, 

τα δη{}εν ΜΜ ΙΙ εΙναι πέρα πάσης αμφιβολίας σύγχρονα προς τα τού Γάζι. Άσφαλως 

εχομεν προ ημών μίαν ΥΜ ΠΙ περίοδον ανακαταλήψεως (<<reoccupation period») καΙ 
εν Κουμάσ(ξ καΙ εις τα Γουρνιά, σπως συμβαίνει με το παρεκκλήσιον τών Διπλών 

πελέκεων εν Κνωσφ '. 
Προκε ιμένου περΙ τού Πρινιά, τα εκεί εύρήματα εσημειώitησαν εις το αύ,το μεν 

μέρος, άλλ ' εί.ς δύο χωριστας περιόδους. τα πρωτα έδημοσίευσεν ό Sam Wide, χρονο
λογήσας ταύτα εις την υστερομυκηνα'ίκην Ι;ποχήν '. τα δεύτερα ό Pernier, ύποστηρίξας 
ότι ανάγονται εις αρχα'ίκσυς έλληνικους χρόνους καΙ οτι αποτελούν έπιβίωσιν της 

Μινωικης λατρείας, πράγμα όπερ παρεδέχitη καΙ ό Nilsson '. την γνώμην ταύτην 
αντ έκρουσεν ό Sir Α. Evans 5, καΙ πρέπει να όμολογηit1i δτι ή ταυτότης της τεχνικης και 

λοιπών ιδιοτήτων xa{}totq. πι{}ανωτέραν την ιδικήν του απΟψιν, ότι τα αντικείμενα 

ταύτα δεν δύνανται να χωριΟ'(}ούν απο τα των Γουρνιων. Δεν δύνανται όμως να χρονολο

γη{}ούν εις την ΥΜΙ έποχήν, ώς ό Sir Arthur φρονεί, αλλ' εΙναι ΥΜΙΙΙ η υπομινωικά. 
ΈπΙ τού Πρινιά δεν ευρέ1Jησαν αλλως Μινωικα 'ίχνη παλαιότερα, πλην ελαχίστων 

όστράκων της υστάτη ς Μινωικης φάσεως'. 

Άπομένει τέλος το ε'ίδωλον του Παγκαλοχωρίου Ρε-θύμνης, τΟ όποίον έδημοσίευσα 

αλλοτε δια βραχέων, ύποστηρίξας την υπαγωγήν του εις τους χρόνους της έκπνοης του 

Μινωικου πολιτισμου '. 

1 'Ώρα επί παραδε~Ύματι τ ιΌ σφράγισμα Palace κλ;τ, κης ταύτης αποδείξεως: Gournia σ. 47. τα περι. <1τ:εριό

Ι 505 εΙ)', . 363 α , δον ανακαταλήψεως> ο. 45 έΙ 
2 Είς τΟν oννoιχ ιo μi.>ν τω ν Γουρνιών α. 1cλ ως έξηκρι 3 ΑΜ 26 , 1901 , 249 έξ. 

βώ'δ-η Τι ΠΕρίοδος αvτη , τ ο δ ε Ύ Εγονος ο.ι τα ~χνη τ/ς δεν 4 Pernier, Boll. d'Arte ΙΙ 1908 σ. 455 εΙχ. 11. N ilsson , 
εvρέ-δησαν καί εις το π:α ρεκχλήσων δεν εχει σημασ(αν Minoan ·mycenrean Religion 386. 
καΙ όφείλεται πl{}ανώς εΙς τόν λόγον, ΟΤΙ ένταίi{}α ή 5 Palace κλπ. ιν 160-161 και σημ. 4. 
έπίχωσις ήτ ο έ λαχίοτη. ΟΙ ίδιοι ΟΙ άναoκαφεiς όμολο 6 Pernier, Prlnlas, Annuario Atene 1, 71 Ρ.ίκ . 40, τα 
γουν, ΟΗ χρονολοΥήσιμος κεQαμεική δεν εUQέ'δη εtς τό δ ύο πραnα όστρακα. 

παρεχκλήσιον τών Γονρνιών χα ί στι ή χρονολόγησ ις τών 7 Arch. ΑΠΖ. 1933 2g7 - 8, είχ. 6 - 8 . 

είδώλων είς τ/ν ΥΜΙ Εποχην βασίζεται Επί της άρVΗΤΙ

ΤΟΜΟΣ Ε Κ ΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 37 
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Έντος της ομάδος των ειδώλων τούτων {}α ύπάρχ'!1 βεβαίως μία χρονολογικη σειρά. 

Άλλα εις αύτοσχέδια εργα κοινών κοροπλά{}ων, μη ύπακούοντα εις κανένα ρυ{}μόν, 

εΙναι άδύνατος πάσα άπόπειρα κα{}ορισμου ρυ{}μικης εξελίξεως. Βεβαιότερον δύναται 

να {}εωρη{}fι· ύπαγομένη είς έξέλιξιν ή κάτω κυλινδροειδης βάσις, ητις είναι σχηματο

ποίησις τ ο υ πραγματικου φουστανίου τών παλαιοτέρων άγαλματίων]. Εις μερικα μικρα 

ειδώλια έξ Άγίας Τριάδος, εις τα ειδώλια του παρεκκλησίου της Κνωσου και εις 

το ύπ' άρ. 2 του Γάζι, ή βάσΊς είναι χαμηλός κύλινδρος. Ταυτα είναι λογ ικον να {}εω
ρη{}ουν και τα παλαιότερα της σειράς. Αί διαστάσεις των παραμένουν σχετικώς μικραί, 

δπερ είναι και συμφωνότερον προ; τον χαρακτηρα της Μινωικης τέχνης. Άκολού{}ως 

ή βάσις στενουται προς τα κάτω και άποβαίνει ύψηλοτέρα. (ΙΌυρνιά, Παγκαλοχώρι). 

Α ίίτη {}α ητο ή μεσάία βα{}μις της έξελίξεως, τελευταία δε ή τών ύπολοίπων ειδώλων 

(Γάζ~ Πρινιάς), δπου δ κύλινδρος αποβαίνε ι πολυ ύψηλος και παρουσιάζει έλαφρας 

ποικιλίας σχήματος. Ουτω καΙ τα ε'ίδωλα προσλαμβάνουν μεγάλας διαστάσεις, αί οποία ι 

προδίδουν τ ελείαν άπομάκρυνσιν άπο του μικρογραφικου χαρακτηρος τών γνησίως 

Μινωικών ίερών άντικειμένων. 

Ή βεβαίωσις του γεγονότος, 15τι πάντα τα ε'ίδωλα της Μινωικης {}εας flE{j·' ύψω
μένων χειρών άνήκουν εις την ύστάτην φάσιν της Μινωικης εποχης και πι{}ανώτατα 

έκληροδοτή{j'ησαν αύτούσια εις την κατόπιν περ ίοδον του πρωτοελληνικου πολιτισμου, 

είναι μεγάλης σπουδαιότητος . Διότι άποδεικνύει δτι κατα τας τελευταίας στιγμας του 

Μινωικου κόσμου, οπότε εΙχον έξαφανισ{}η οί χρυσοί δακτύλιοι και αί ώραΤαι λίf)oι 

μετα {j ρησκευτικών παραστάσεων, τα εξοχα άγαλμάτια φαγεντιανης και έλεφαντοστου , 

τέλος αί {}ρησκευτικου περιεχομένου τοιχογραφίαι, επέζησε μόνη αίίτη Τι ύπόστασις της 

Θεας ύψούσης τας χείρας. Ή χειρονομία αυ'η δεν τιρμηνού{}η άκόμη άσφαλώς. 
Γενικώς, και πι{}ανώτατα όρ{j·ως, {j'εωρείται στάσις εύλογίας:. 'Η σειρα των ειδώλων 

μου φαίνεται δτι παριστ(ί άσφαλώς μίαν και την αυ,ην {}εάν, άλλ ' ύπο ποικίλας ιδιό

τητας: Θεα ,ών 6φεων (=χι'tονία η οίκιακή), Θεα τών περιστερών ( = τοϋ ούρανοϋ 

η του ερω,ος), Θεα της μήκωνος ( = τής ύγείας η της εύφορίας), Θεα του πολέμου ετι'

τουτο {}α συνηγόρει ύπερ ττις μονσδε'ίστικης ίδέας έν τη Μινωικη {}ρησκείq, αν και τ ο 

πραγμα έπανειλημμένως ύπέστη κριτικήν'. 

'Όπως και αν εχ'!1 το πραγμα, ή σειρα τών Μινω ικών τούτων ειδώλων εΙναι σπου

δαιοτάτη δι' ήμας. Διότι , ώς {j.c, δείξω άλλαχου δι' άδιαπτ(οτου σειράς μνημείων, ή χειρο
νομία τών ύψωμένων χειρών μετε βιβάσIJl1 εις τας κατόπιν έποχας και πολιτισμούς. 

Ουτω δυνάμε{}α να δείξωμεν, δτι ή Μεγάλη Μήτηρ "Orante» της Μινωικης Κρήτης 

έκληροδότησε πι{Jανώτατα εις την χριστιανικην Μητέρα καΙ εις ήμας Ο1Jτους την ίδίαν 
στάσιν "εύλογίας» η «προσευχής », εις την λεγομένην Πλατuτέραν της βυζαντιντις 

είκονογραφίας και εις τας τελετουργικας στιγμας του "'Ανω σχώμεν τας καρδίας". 
Ήράχλειον , Μά'ίος ]937. 

ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 

Palace ';(λ~. ι ν 16Ι-1 62 ',(,αί εΙκ. 120. ΕΙς τη ν αύτήν 3 'Εκ ΓουΡΥιων σφζετα~ χε ίρ ένός ειδώλου, ητις 
έρ μηνε ίαν είχον καrαλΤIξε, χα ί εγώ άνεξαρτήτως, κ ρατεί ορδιον γυμνον ξίφος: Gouraia πίν. 11 16. 

2 "Ορα τήζ σχετιχrί ς παραπομπάς παρά Ni1sson, 4 ·Όρο NiI:;sQn ε. ά. 33 7· 8. 
Minoan- Mycenrean Religion 267. 
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ΠροσfJoήκη. Κατ' Ίούλιον τού 1937 ό κ, J, Pendlebury της 'Αγγλικης Σχολης 
άνεκάλυψεν εις το Λασή1rΙ ο:α λείψανα τριών άκόμη εΙδώλων είς εν δωμάτιον Τι ίερόν, 

το όποΤον φρονεί στι άνήκει εις Πρωτογεω μετρικην έποχήν, Λίαν ευγενώς μού 

προσέφερε να δημοσιεύσω τα είδωλα εις την παρούσαν μελέτην, άλλ' έπειδη ό χώρος 

είναι περιωρισμένος, μνη μονευω άπλως τούτων, έπιφυλασσόμενος να περιλάβω ταύο:α 

εις την συνολικην μελέτην μου περι της Μινωικης Orante, Άρκούμαι να προσ{}έσω 
ένταύ1'tα, στι έκ της μέχρ ι τούδε μελέτης τών εργων έκείνων προκύπτει τελείως διαμορ

φωμένον το άρχα'ίκον μειδίαμα των χειλέων, κα1rως καΙ το πρωτοφανες χαρακτηριστικον 

της προσ1'tήκης ποδών' φαινομένων δια μέσου άνοίγματος της κυλινδρ ικης βάσεως. 

Κατα τα λο ιπα τα ε'ίδωλα είναι ιJ.ρκoύντως κακότεχνα, αί κεφαλαι δέ, δυσαναλόγως 

μεγάλαι, κοσμούνται ύπο πλή1rους πρωτοφανών συμβόλων. 

Σ, Μ, 


