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Από το 2004 έως σήμερα διεξάγεται συστηματική ανασκαφή στο όρος 
Βρύσινα, (εικ. 1, χάρτης 1) με τη συνεργασία του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και της ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Στόχος της είναι η έρευνα του μινωικού ιερού 
κορυφής, που εντοπίστηκε το 1962 στη θέση Άγιο Πνεύμα από τον Paul Faure 
(Δαβάρας 1974, 210-213)1.  

H τοποθεσία είναι βραχώδης με μικρές επιχώσεις, εκτεθειμένη στις 
καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα στους ισχυρούς, βόρειους ανέμους. Βρίσκεται 
σε υψόμετρο 858 μ. και οφείλει το όνομά της σε μία μικρή εκκλησία, πιθανόν 
του 17ου αι. H κορυφή διακρίνεται για την πανοραμική θέα που έχει προς τις 
τέσσερις πλευρές του ορίζοντα2, ενώ απρόσκοπτη (εικ. 2-4) είναι η οπτική 
επαφή προς το Κρητικό πέλαγος. 

H ΑΝΑΣΚΑΦΗ 
Η πρώτη ανασκαφική έρευνα στο χώρο πραγματοποιήθηκε από τον 

καθηγητή Kωστή Δαβάρα για μικρό χρονικό διάστημα, την περίοδο 1972-1973, 
στη βορειοανατολική πλευρά του ιερού, μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου 
πλατώματος3.  

Η ίδια πλαγιά, η βορειοανατολική, με έκταση περίπου 2000 τ.μ., 
επιλέχθηκε και για την έναρξη της συστηματικής ανασκαφής, καθώς 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επιφανειακών ευρημάτων και 
φαίνεται ότι αποτελούσε το χώρο δρώμενων του μινωικού ιερού. Είναι σαφώς 
πιο ομαλή από τις υπόλοιπες και διαμορφώνεται σε τρία άνδηρα, με την 
εκκλησία να καταλαμβάνει τμήμα του πρώτου και υψηλότερου. Tο δεύτερο 
πλάτωμα είναι αρκετά στενό, ενώ το τρίτο και χαμηλότερο διακρίνεται για το 
μεγάλο εύρος του. 

Χαράχτηκε καταρχήν κάνναβος (σχ. 1) που κάλυψε μια έκταση 950 τ.μ. 
Την εποπτεία του πολυάριθμου συνεργείου ανασκαφής είχε όλες τις περιόδους 
ο πλέον έμπειρος αρχιτεχνίτης της Εφορείας, Μανώλης Τσιτσιρίδης. 

Σε διάστημα συνολικά ένδεκα εβδομάδων, η έρευνα επεκτάθηκε και στα 
τρία άνδηρα, με την ανασκαφή σαράντα τεσσάρων τομών. Δόθηκε, 

ωστόσο, έμφαση στο δεύτερο πλάτωμα, όπου ήταν μεγάλη η επιφανειακή 

                     
1 Για μια συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων και της βιβλιογραφίας του ιερού 
κορυφής  έως το 2000, βλ.:Τζαχίλη (2006).  
2 Το γνώρισμα αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή της θέσης των ιερών 
κορυφής, να είναι δηλαδή ορατά περιμετρικά, από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
απόσταση (Peatfield 1990, 119-120). 
3 Τα ευρήματα που ήρθαν τότε στο φως και περιλαμβάνουν περίπου έξι χιλιάδες πήλινα 
ειδώλια, σημαντική ποσότητα κεραμικής, καθώς και ποικίλα άλλα αντικείμενα, είναι 
υπό μελέτη και δημοσίευση από επιστημονική ομάδα του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την εποπτεία της καθηγήτριας Ίριδας 
Τζαχίλη.  
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διασπορά των ευρημάτων. H στρωματογραφία (εικ. 5) σε όλα τα ανασκαφικά 
τετράγωνα του δεύτερου πλατώματος περιελάμβανε δύο κατ’ ουσίαν στρώματα 
και το τρίτο, το φυσικό (terra rosa). Tο στρώμα 2, το καθαρό μεσομινωικό (εικ. 
6-7), περιείχε τον κύριο όγκο των ειδωλίων και των αγγείων. Οι μεγάλες αυτές 
συγκεντρώσεις αντικειμένων αποτελούσαν αδιατάρακτες αποθέσεις και ήταν 
σαφές ότι η θέση τους δεν οφειλόταν στη διάβρωση του εδάφους. Σημαντικός 
αριθμός ευρημάτων (εικ. 8) προήλθε, ακόμη, από τις κάθετες σχισμές και τις 
κοιλότητες του βράχου.  

Στο ανώτερο άνδηρο (σχ. 2α-β) ερευνήθηκε το τμήμα ανατολικά της 
εκκλησίας, εντός και εκτός του σύγχρονου περιβόλου, προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν υπάρχουν κατάλοιπα που να συνδέονται με τη χρήση του 
μινωικού ιερού. Η συγκεκριμένη θέση άλλωστε μας προϊδέαζε ότι ίσως 
αποτελούσε τον πυρήνα των λατρευτικών δρώμενων. Σε όλες τις περιπτώσεις 
διαπιστώθηκε εκτεταμένη διατάραξη έως το φυσικό έδαφος, καθώς υπήρχαν 
αντικείμενα της περιόδου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κατάλοιπα από τις 
οικοδομικές φάσεις της εκκλησίας μαζί με σποραδικά, μινωικά ευρήματα. 

Την τελευταία ανασκαφική περίοδο του 2008, η έρευνα εστιάσθηκε στο 
τρίτο άνδηρο, όπου επιβεβαιώθηκε η θέση της ανασκαφής του 1972-1973, 
χωρίς όμως να οριοθετηθεί προς το παρόν επακριβώς. 

Σε καμία από τις ανασκαμμένες, μέχρι τώρα, τομές δεν υπήρχαν 
ενδείξεις πυράς ή έστω ίχνη από τέφρα, που θα μπορούσαν να συνδέονται είτε 
με τελετουργική χρήση είτε με την προετοιμασία γευμάτων από τους πιστούς. 
Επίσης, τα κατάλοιπα των οστών περιορίζονταν σε σποραδικά ευρήματα, που 
προέρχονταν κυρίως από το επιφανειακό στρώμα, με αποτέλεσμα να μη 
μπορούν να συνδεθούν με ασφάλεια με τα δρώμενα στο χώρο του μινωικού 
ιερού. 

Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι με τα σημερινά δεδομένα της 
συστηματικής ανασκαφής, δεν εντοπίστηκε κανένα είδος αρχιτεκτονικών 
καταλοίπων που να αποδίδεται στο ιερό κορυφής. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται 
η εύρεση ανάλογης κατασκευής, είναι πιθανόν η οριοθέτηση του λατρευτικού 
χώρου να ακολουθούσε κυρίως τη μορφολογία του εδάφους, με  τον 
ασβεστολιθικό βράχο ως φυσικό όριο.  

ΕΙΔΩΛΙΑ 
Στη διάρκεια των πέντε ανασκαφικών περιόδων έχουν βρεθεί περίπου 

650 πήλινα ειδώλια. Τα ζωόμορφα είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία 
ευρημάτων και αποτελούν μαζί με τα ανθρωπόμορφα τον κύριο όγκο των 
αναθημάτων στο Βρύσινα, όπως και στα περισσότερα ιερά κορυφής.  

Tα ζωόμορφα (εικ. 9) είναι, σχεδόν στο σύνολό τους, βοοειδή και 
διακρίνονται για τη μεγάλη ποικιλομορφία τους4. Τα περισσότερα ειδώλια είναι 
συμπαγή, χειροποίητα, με μήκος γύρω στα 15 εκ. Δε λείπουν βέβαια και τα 
κοίλα βοοειδή (εικ. 10), ορισμένα από τα οποία θα έφταναν, ακέραια, σε μήκος 

                     
4 Είναι πιθανόν η ποικιλομορφία των ζωομορφικών ειδωλίων, που συναντάται στο χώρο 
λατρείας του Βρύσινα, να απηχεί ένα φάσμα κοινωνικών διαβαθμίσεων (Zeimbeki 
2004, 359-360). Μια ιδιαιτερότητα που συναντάται και στο ιερό κορυφής των 
Ατσιπάδων και ερμηνεύεται ως ένδειξη της σημαντικής θέσης που κατείχε η 
κτηνοτροφία τους για την ευρύτερη περιοχή. 
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το μισό μέτρο. Η απόδοσή τους ακολουθεί τα γνωστά, παλαιοανακτορικά 
πρότυπα, χωρίς να απουσιάζουν εξαιρετικά δείγματα κοίλων ειδωλίων, που 
χαρακτηρίζονται από έντονη και ρεαλιστικά δηλωμένη ανατομία, κύρια 
στοιχεία της νεοανακτορικής τεχνοτροπίας (Ρεθεμιωτάκης 1998, 135). 
Bρέθηκαν, επίσης, αμφικέφαλα ειδώλια ταύρων, ένας σπάνιος τύπος 
αφιερώματος στα περισσότερα ιερά κορυφής στην Κρήτη5.  

Παράλληλα, έχουν έρθει στο φως τμήματα πήλινων πλακιδίων με 
επίθετα ειδώλια πτηνών και διπλών κεράτων, καθώς και οφιοειδή ομοιώματα.  

Τα ανθρωπόμορφα ειδώλια (εικ. 11) δεν ξεπερνούν συνήθως σε ύψος τα 
10-15 εκ. Διακρίνονται για τη μεγάλη τυπολογική ποικιλία τους, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην περίτεχνη κόμμωση, στους πίλους και στην ενδυμασία. Αξιόλογη 
είναι, επίσης, η εύρεση ακέραιου, χάλκινου ειδωλίου λατρευτή (εικ. 12).  

Mεταξύ των ευρημάτων σπάνια είναι τα ανθρώπινα, αναθηματικά μέλη, 
ενώ αφθονούν τα ομοιώματα φαλλών και οι πήλινοι βόλοι.  

ΚΕΡΑΜΙΚΗ   
Η κεραμική (εικ. 13) χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο για τη μέτρια 

ποιότητά της και τον εύθρυπτο πηλό. Δεν απουσιάζουν όμως και τα λεπτότεχνα, 
καλής ποιότητας, σκεύη. Τα ολόκληρα αγγεία είναι συνήθως πυριατήρια και 
μόνωτα προχοΐδια, που βρέθηκαν μαζί με τις αποθέσεις των ειδωλίων, στο 
δεύτερο στρώμα των τομών. Mεταξύ των υπόλοιπων θραυσμάτων αναγνωρίζονται 
ως επί το πλείστον κύπελλα (εικ. 14), τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ, 
τυπολογικό φάσμα, όπως καρινωτά, ημισφαιρικά, κωνικά, με κάθετα 
τοιχώματα, μόνωτα ή άωτα. Επίσης, λεκανίδες, γεφυρόστομοι σκύφοι, αλλά και 
χονδροειδή μαγειρικά ή αποθηκευτικά σκεύη, με τριποδικούς δίσκους, χύτρες 
και αμφορείς με ωοειδές στόμιο (εικ. 15). Υπάρχουν ακόμη λίγα θραύσματα 
αγγείων τραχωτού ρυθμού, καθώς και με επίθετη διακόσμηση στην εξωτερική 
τους επιφάνεια.  

Με βάση αυτό το πρώτο επίπεδο μελέτης της κεραμικής από τη 
συστηματική, αλλά και από την παλαιά ανασκαφή, είναι σαφές ότι η διάρκεια 
ζωής του ιερού εκτείνεται σε όλη την Παλαιοανακτορική περίοδο και 
συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι την αρχή των νεοανακτορικών χρόνων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Πολύ πριν ξεκινήσει η συστηματική ανασκαφή, ο Βρύσινας (εικ. 16) όχι 

μόνο ήταν γνωστός στην επιστημονική βιβλιογραφία, αλλά εντασσόταν μαζί με 
το Γιούχτα, τον Τραόσταλο, τον Κόφινα και τον Πετσοφά στα μεγάλα ιερά 
κορυφής, τα οποία, μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών τους, συνδέονταν 
συνήθως με ανάκτορο ή με ανακτορικού τύπου οικιστική εγκατάσταση 
(Peatfield 1990, 126-129). Οι άξονες, επομένως, της έρευνας επικεντρώθηκαν 
εξαρχής σε μία ενδελεχή εξέταση των στοιχείων που έρχονταν σταδιακά στο 
φως, προκειμένου να οριοθετηθεί και να ερμηνευθεί η εμβέλεια της 
ακτινοβολίας του ιερού, με τον εντοπισμό των χωρικών ορίων του, τη σύνδεσή 

                     
5 Με την προσθήκη της δεύτερης κεφαλής ο αναθέτης έδινε έμφαση στην υλοποίηση 
της επίκλησης που απηύθυνε στη θεϊκή δύναμη. Ανάλογο ανάθημα, με δύο κεφαλές 
ταύρου, είναι το ρυτό από το ιερό κορυφής στον Τραόσταλο Ζάκρου (Μπάνου 2003, 
172, αρ.51). 
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του με οικιστικές εγκαταστάσεις και την ανασύνθεση των λατρευτικών 
πρακτικών που λάμβαναν χώρα εκεί. 

Παρά το γεγονός ότι πλήθος πιστών θα συνέρρεε στο Βρύσινα, οι 
ενδείξεις για αρχαιολογικά κατάλοιπα των παλαιοανακτορικών και 
νεοανακτορικών χρόνων σε μια εύλογη απόσταση από το βουνό είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένες. Η μοναδική προς το παρόν οικιστική εγκατάσταση, που 
συμβαδίζει χρονολογικά με τη χρήση του ιερού κορυφής, εντοπίζεται 
ανασκαφικά στα βορειοανατολικά του, στην περιοχή Χαμαλευρίου (Andreadaki 
- Vlasaki 1997). Ωστόσο, η πετρογραφική μελέτη της κεραμικής από το ιερό 
υποδεικνύει πηγές προέλευσης του πηλού, σε μία απόσταση περίπου 20 χλμ. 
περιμετρικά του, και κατ’ επέκταση υποδηλώνει εύλογα την πιθανή λειτουργία 
εργαστηρίων. 

Αναφορικά τώρα με το θέμα της ανασύνθεσης του τυπικού 
τελετουργικού, πιστεύουμε ότι είμαστε σε ένα πρώιμο ακόμη στάδιο, καθώς τα 
προαναφερθέντα στοιχεία είναι πιθανό να ανατραπούν κατά τις επόμενες 
ανασκαφικές περιόδους. Με τα σημερινά ωστόσο δεδομένα, φαίνεται ότι η 
μορφή της λατρείας δε θα απείχε πολύ από αυτήν που παρουσιάζεται στο 
γειτονικό ιερό κορυφής των Ατσιπάδων, με ειδοποιό βέβαια διαφορά το 
μεγαλύτερο χρονικό εύρος του Βρύσινα και την τεράστια ποσότητα ευρημάτων. 

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αν και ο Βρύσινας δε 
μας έχει αποκαλύψει ακόμη όλα του τα μυστικά, έχει ωστόσο εύλογα 
δημιουργήσει τις καλύτερες προσδοκίες για σημαντικά, μελλοντικά, 
ανασκαφικά αποτελέσματα, βασισμένα στην αρμονική και εξαιρετικά γόνιμη 
συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και της ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων. 
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EXCAVATION AT THE PEAK SANCTUARY OF VRYSINAS 

PAPADOPOULOU ELENI & TZACHILI  IRIS 
The excavation at the Peak Sanctuary on Mount Vrysinas is 

conducted since 2004 by the Department of History and Archaeology of the 
University of Crete in collaboration with the 25th Ephorate of Prehistoric and 
Classical Antiquities. The excavation helped to elucidate the stratigraphy, 
the place of the sanctuary on the hill and some chronological questions. 
Numerous anthropomorphic and zoomorphic figurines were found as well as 
pottery from the MM II to the MM III-LM IA periods.  
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Χάρτης 1. Υψομετρικός χάρτης της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού 1:5000. Το βέλος δείχνει τη θέση 

του Ιερού Κορυφής. 

Εικ. 1. Η θέση του Ιερού 
Κορυφής του Βρύσινα, νοτίως 

του Ρεθύμνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 2. Άποψη της κορυφής του Βρύσινα, όπου το Ιερό Κορυφής, από βόρεια. 
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Εικ. 3. Η θέα από το Ιερό Κορυφής προς τα βόρεια και 
την πόλη του Ρεθύμνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4. Η θέα από το Ιερό Κορυφής προς τα δυτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 1. Ο κάνναβος του χώρου όπου φαίνονται οι 
ανασκαμμένες και μη τομές. 
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Εικ. 5. Η στρωματογραφία της τομής 2. Τα 
στρώματα διακρίνονται σε 1α και 1β, αυτά 
που είναι δηλαδή κοντά στην επιφάνεια και 

διαταραγμένα, το στρώμα 2 το καθαρά 
μεσομινωικό και το στρώμα 3, 

που είναι το φυσικό. 

Εικ. 6. Το στρώμα 2 της τομής 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 7. Λεπτομέρεια του στρώματος 2 της τομής 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 8. Σχισμές των βράχων με σφηνωμένα 
ευρήματα. 
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Σχ. 2α-β. Σχέδιο και στρωματογραφία της ανατολικής πλευράς 

έξω από τον περίβολο της εκκλησίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 9. Ζωόμορφα βοοειδή ειδώλια διαφόρων τύπων από διάφορες τομές. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 10. Κοίλα βοοειδή ειδώλια, καθώς και ένα αμφικέφαλο. 
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 Εικ. 11. Γυναικεία ανθρωπόμορφα ειδώλια διαφόρων τύπων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 12. Χάλκινο ειδώλιο λατρευτή. 
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Εικ. 13. Οι συνηθέστεροι τύποι αγγείων είναι πυριατήρια και προχοΐσκες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 14. Διάφοροι τύποι κυπέλλων: καρινωτά, ημισφαιρικά, κωνικά, 
με κάθετα τοιχώματα. 
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Εικ. 15. Διάφοροι τύποι αγγείων: λεκανίδες, δίσκοι, γεφυρόστομοι σκύφοι, 

αμφορείς με ωοειδές στόμιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 16. Αεροφωτογραφία της περιοχής γύρω από τον Βρύσινα. Με κύκλους 
σημειώνονται οι αρχαίες θέσεις, με κόκκινα βέλη το Ιερό Κορυφής και το Χαμαλεύρι. 
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΥΣΙΝΑ 

 

ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ 

Από το έτος 2004 διεξάγεται επιφανειακή έρευνα στον ορεινό όγκο του 
Βρύσινα1. Στόχος της είναι ο προσδιορισμός των ορίων του ομώνυμου ιερού 
κορυφής, των προσβάσεων σε αυτό και η διερεύνηση της διαχείρισης της 
ορεινής ζώνης στον περίγυρό του (Σμπόνιας υπό έκδοση). Στην επιφανειακή του 
Βρύσινα συνδυάστηκε η εκτεταμένη -με τη μέθοδο των λωρίδων- και η  
υπερεντατική -με τη μέθοδο των τετραγώνων- συλλογή υλικού. Ο συνδυασμός 
αυτός επιτρέπει την αξιολόγηση της διασποράς των ευρημάτων σε μεγαλύτερη 
έκταση, αλλά και σε μικρότερες επιφάνειες. Βασική κλίμακα μελέτης του 
υλικού είναι το μικροπεριβάλλον εντός του οποίου συλλέγεται. Κατά τα δύο 
πρώτα χρόνια της έρευνας, στα οποία και εστιάζουμε στο παρόν κείμενο, 
συλλέχθηκε υλικό από τα μικροπεριβάλλοντα 1, 2, 4, 5 και 6 (χάρτης 1). Με 
βάση τη γενικότερη διασπορά του υλικού, τα μικροπεριβάλλοντα αυτά 
ταυτίστηκαν με περιοχές εντατικής δράσης. Για κάθε περιοχή δημιουργείται 
μια ακολουθία από κεραμικές ύλες2, συνταγές δηλαδή προετοιμασίας της 
πηλόμαζας (Kordatzaki υπό έκδοση, Κορδατζάκη 2007). Η συνεξέταση των 
κεραμικών υλών με υλικό διαγνωστικό ως προς τη χρονολόγησή του με βάση 
τυπολογικά κριτήρια, επιτρέπει τον συσχετισμό ορισμένων συνταγών με 
συγκεκριμένες περιόδους χρήσης. Η μέθοδος, που εφαρμόζεται ευρέως στη 
μελέτη υλικού από επιφανειακές έρευνες (Moody 1985, Moody et al. 2003, 
Haggis 2005, Hayden, Moody & Rackham 1992, Kiriatzi 2003), παρέχει τη 
δυνατότητα χρονολόγησης ακόμα και θραυσμάτων από σώματα ακόσμητων 
αγγείων. Επισημαίνεται ότι περίπου το 70% της κεραμικής που συλλέχθηκε 
από τις περιοχές 2, 4, 5 και 6 είναι θραύσματα μη διαγνωστικά ως προς τη 
                                                 
1 Τη διεξαγωγή της επιφανειακής έρευνας, την αξιολόγηση της διασποράς του υλικού 
και την επεξεργασία των χαρτών κατανομής έχει αναλάβει ο επίκουρος καθηγητής 
αρχαιολογίας Σμπόνιας Κ. Η έρευνα επιφανείας, η οποία κατά το έτος 2009 
χρηματοδοτήθηκε από το INSTAP, διεξάγεται στο πλαίσιο ευρύτερου ερευνητικού 
προγράμματος που περιλαμβάνει τη συστηματική ανασκαφή στο ιερό κορυφής του 
Βρύσινα. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και της ΚΕ´ Ε.Π.Κ.Α. με επιστημονικά υπεύθυνες τις αρχαιολόγους Τζαχίλη Ι. και 
Παπαδοπούλου Ε. αντίστοιχα. 
2 Ο όρος κεραμική ύλη προτάθηκε αρχικά από τον Κωτσάκη (1983, 107) και 
επιλέχθηκε για την απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού fabric. Ο προσδιορισμός των 
κεραμικών υλών από το ιερό κορυφής και την επιφανειακή έρευνα στο Βρύσινα είναι 
αποτέλεσμα συστηματικής, μακροσκοπικής καταγραφής των τεχνολογικών 
χαρακτηριστικών της κεραμικής. Η μακροσκοπική καταγραφή συνοδεύτηκε από την 
επιλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για ανάλυση στο εργαστήριο. Τα δείγματα 
αναλύθηκαν με τη μέθοδο της πετρογραφίας (thin-section analysis), της χημικής 
ανάλυσης με φασματοσκοπία ακτίνων–Χ διασκορπιζόμενης ενέργειας (EDS-XRF) και 
της ορυκτολογικής ανάλυσης με περιθλασιμετρία ακτίνων–Χ (XRD). Οι αναλύσεις 
έγιναν στο εργαστήριο του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της γράφουσας. 
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χρονολόγηση και τον τύπο του αγγείου.   
Το ιερό κορυφής του Βρύσινα, που αποδίδεται με τον αριθμό 1 στο 

χάρτη διασποράς (χάρτης 1), βρίσκεται σε υψόμετρο 858 μ. και περίπου 7 χλμ. 
σε ευθεία γραμμή νότια της πόλης του Ρεθύμνου. Το ιερό έχει δύο φάσεις 
λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ΜΜ περιόδου (Tzachili 2003, 328 και 330). 
Η κορυφή, ωστόσο, έχει μακρά περίοδο χρήσης ήδη από το τέλος της 
Νεολιθικής περιόδου. Ποσότητα κεραμικής που χρονολογείται κυρίως μετά το 
15ο αι. μ.Χ. συλλέχθηκε, επίσης, από το χώρο του ιερού. Περιμετρικά του 
ιερού (περιοχές 2, 4, 5 και 6) και σε υψόμετρο μεταξύ των 830 μ. και 730 μ. 
περίπου συλλέχθηκε κεραμική χαρακτηριστική της ύστερης ΥΜ ΙΙΙΓ- ΠΓ 
περιόδου (εικ. 1). Το υλικό από αυτές τις περιοχές είναι ιδιαίτερα ομοιογενές 
ως προς τα τυπολογικά του χαρακτηριστικά και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
μαγειρικά σκεύη με πόδια κυκλικής διατομής και συστηματικά τρεις κυκλικές 
εμπιέσεις, κωνικές βάσεις σκύφων, κρατήρες, πιθάρια με διακόσμηση 
εγχάρακτης ιχθυάκανθας, λεκάνες με χαρακτηριστική εμβάθυνση κάτω από το 
χείλος. Η κατανομή της κεραμικής και οι υψηλές συγκεντρώσεις της 
περιμετρικά του ιερού κορυφής οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι αντανακλούν 
διασπορές σε ορεινό οικισμό της περιόδου των «Σκοτεινών Χρόνων». Η 
κατοίκηση στην ορεινή ζώνη του Βρύσινα την περίοδο αυτή συμπίπτει με το 
γενικότερο πρότυπο κατάληψης ορεινών περιβαλλόντων για εγκατάσταση σε όλο 
το νησί (Nowicki 2004, 2000α και 1994, Moody 2004, 257, Moody et al. 
2003, 92-94, Hayden 2004, Haggis 2005, 81-85).  

Σε κάθε μια από τις περιοχές εντατικής δράσης 2, 4, 5 και 6 
καταγράφεται τουλάχιστον ένας πυρήνας υψηλής συγκέντρωσης υλικού. Η 
παρουσία ασυνεχειών στη διασπορά της κεραμικής ανάμεσα σε αυτές τις 
περιοχές, σε συνδυασμό με την επανάληψη υψηλών συγκεντρώσεων υλικού στις 
αντίστοιχες φυσικές εγκολπώσεις του βουνού, δημιουργούν ημι-αυτόνομα 
συστήματα δράσης. Τα συστήματα αυτά φαίνεται ότι αντανακλούν διαφορετικές 
γειτονιές του ίδιου ΥΜ ΙΙΙΓ- ΠΓ οικισμού. 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ  ΥΛΩΝ   

Στις εικόνες 3 και 4 αποτυπώνονται οι ακολουθίες των κεραμικών υλών 
από το ιερό κορυφής και τη γειτονιά 2 του ΥΜ ΙΙΙΓ- ΠΓ οικισμού αντίστοιχα. 
Στο αριστερό τμήμα του κάθε γραφήματος αποδίδονται οι υψηλά ασβεστιούχες 
συνταγές, δηλαδή η περισσότερο ανοιχτόχρωμη κεραμική. Με βάση τα 
αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης πρόκειται για αγγεία που εμφανίζουν 
περιεκτικότητα σε ασβέστιο υψηλότερη από 5% περίπου. Στο δεξιό υπάρχουν 
οι χαμηλά ασβεστιούχες συνταγές, δηλαδή η περισσότερο σκοτεινόχρωμη 
κεραμική, με περιεκτικότητα σε ασβέστιο χαμηλότερη από 5%. Οι υψηλά 
ασβεστιούχες συνταγές, ανεξάρτητα από την περίοδο χρήσης, 
χρησιμοποιήθηκαν σε σημαντικό ποσοστό για την παραγωγή διακοσμημένης - 
επιχρισμένης κεραμικής. Μολονότι μόνο στο 4,5% του υλικού που συλλέχθηκε 
από τον οικισμό των «Σκοτεινών Χρόνων» διατηρήθηκε επίχρισμα, εξαιτίας της 
υψηλής διάβρωσης, είναι εμφανής η τάση συσχέτισής του με την υψηλά 
ασβεστιούχο κεραμική. Η κεραμική ύλη ΧΙΙ και το μέγιστο ποσοστό των IV και 
VI συσχετίστηκε με κεραμική που χρονολογείται μετά το 15ο αι. μ.Χ. 
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Οι ακολουθίες ανάμεσα στις δύο περιοχές δράσης είναι εμφανώς 
διαφορετικές. Στο ιερό κορυφής αποτυπώνεται ένας υψηλός αριθμός 
διαφορετικών κεραμικών υλών. Ακόμα και στις περιπτώσεις των συνταγών Α, ΙΙΙ 
και Χ που εμφανίζονται τόσο στο ιερό όσο και συστηματικά σε όλες τις γειτονιές 
του οικισμού, το συνολικό ποσοστό συχνότητάς τους είναι διαφορετικό3. Στις 
περιοχές του ΥΜ ΙΙΙΓ- ΠΓ οικισμού οι συνταγές αυτές εμφανίζονται με μέσο 
ποσοστό της τάξεως του 90%, ενώ στο ιερό το ποσοστό φτάνει το 17%. Οι 
κεραμικές ύλες ΙΙΙ και Χ συσχετίστηκαν με τύπους αγγείων μόνο της περιόδου 
των «Σκοτεινών Χρόνων» και αποτελούν τις βασικές τεχνολογίες παραγωγής 
κεραμικής της περιόδου. Η παρουσία τους στο ιερό με ποσοστό 6% υποστηρίζει 
χρήση του χώρου και κατά την ΥΜ ΙΙΙΓ-ΠΓ περίοδο. Η ακριβής λειτουργία του 
χώρου κατά την περίοδο αυτή είναι υπό διερεύνηση. Η κεραμική ύλη Α, 
δηλαδή η λεπτόκοκκη υψηλά ασβεστιούχος συνταγή, συσχετίστηκε στο ιερό 
κυρίως με μικρά αγγεία της ΜΜ περιόδου. Αντίθετα, η ίδια συνταγή από τις 
γειτονιές του οικισμού χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή σκύφων και σε 
μικρότερο ποσοστό για την παραγωγή μεσαίων σε μέγεθος αγγείων (π.χ. 
κρατήρες). Οι τυπικές για την περίοδο των ανακτόρων συνταγές Ι και ΙΙ 
εμφανίζονται  εκτός από το ιερό και στην περιοχή 2 - και σχεδόν αποκλειστικά 
σε αυτή τη γειτονιά του οικισμού των «Σκοτεινών Χρόνων» - με ποσοστό 2,3%. Η 
μικροκατανομή τους στο εσωτερικό της περιοχής 2 συσχετίστηκε με κεραμική 
που συλλέχθηκε από τα δυτικότερα τετράγωνα, δηλαδή από τετράγωνα με 
αναμενόμενη απορροή υλικού από το ιερό κορυφής.  

Η σύνθετη εικόνα της ακολουθίας στο ιερό γίνεται ακόμη πιο 
περίπλοκη, εάν σκεφτεί κανείς ότι οι διαφορετικές κεραμικές ύλες 
προετοιμάστηκαν πολύ συχνά για την παραγωγή ανάλογων γενικά τύπων 
αγγείων. Παρατηρείται, δηλαδή, στο ιερό εκτεταμένη αλληλοεπικάλυψη στη 
λειτουργία των αγγείων που παράγονται από διαφορετικές συνταγές. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των άωτων, αβαφών, κωνικών κυπέλλων, 
καθώς για την παραγωγή τους χρησιμοποιήθηκαν, με ανάλογο σχεδόν ποσοστό, 
τέσσερις διαφορετικές, κεραμικές ύλες. Τεκμηριώνεται, δηλαδή, ο υψηλότερος 
αριθμός διαφορετικών συνταγών για την κατασκευή του ίδιου τύπου αγγείου. 
Αντίθετα, για την παραγωγή των σκύφων της περιόδου των «Σκοτεινών Χρόνων» 
χρησιμοποιήθηκε μόνο η κεραμική ύλη Α. Σύνθετος, εξάλλου, αριθμός 
κεραμικών υλών και μάλιστα με εξίσου υψηλή συχνότητα επιβεβαιώθηκε τη 
ΜΜ περίοδο για ένα εύρος τύπων αγγείων, όπως μαγειρικά, λεκάνες κλπ. Η 
συνθήκη αυτή σε καμιά περίπτωση δεν επιβεβαιώνεται για τον ΥΜ ΙΙΙΓ- ΠΓ 
οικισμό, όπου για παράδειγμα τα μαγειρικά σκεύη παράγονται στη συντριπτική 
τους πλειονότητα από την κεραμική ύλη Χ. Το σύστημα παραγωγής και 
κατανάλωσης στον οικισμό των «Σκοτεινών Χρόνων» είναι περισσότερο απλό. Οι 
υψηλά ασβεστιούχες συνταγές, που για τα μεσαία και μεγάλα σκεύη 
περιορίζονται σημαντικά στην κεραμική ύλη ΙΙΙ, χρησιμοποιήθηκαν για την 

                                                 
3 Στα σχετικά γραφήματα των εικόνων 2 και 3 ο πρώτος ιστός αποδίδεται με το γράμμα 
Α και όχι με λατινική αρίθμηση, όπως στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Το γράμμα 
επιλέχθηκε προκειμένου να επισημανθεί ότι αποτελεί τη λεπτόκοκκη, υψηλά 
ασβεστιούχο συνταγή που είναι γενετικά συγγενής με το αργιλικό υπόστρωμα ενός 
αριθμού διαφορετικών, περισσότερο αδρόκοκκων, συνταγών, όπως των κεραμικών υλών 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και V. 
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παραγωγή σκύφων, κρατήρων, μικρών και μεσαίων λεκανών, κλειστών αγγείων 
και γενικά επιχρισμένων σκευών. Η χαμηλά ασβεστιούχος κεραμική ύλη Χ 
προετοιμάστηκε για την παραγωγή του σημαντικότερου ποσοστού των 
μαγειρικών αγγείων, των λεκανών μεγάλου μεγέθους και γενικά των μη 
επιχρισμένων σκευών. Η συνθετότητα του συστήματος στο ιερό κορυφής 
σχετίζεται άμεσα με τις ποικίλες καταναλωτικές συνήθειες των διαφορετικών 
ομάδων που επισκέπτονταν το χώρο.  

Οι ακολουθίες στις γειτονιές του ΥΜ ΙΙΙΓ- ΠΓ οικισμού είναι γενικά ίδιες. 
Σχετικά διαφορετική είναι η ακολουθία στην περιοχή 2, γεγονός που 
υποστηρίζει την ιδιαίτερη λειτουργία της συγκεκριμένης γειτονιάς. Η 
ιδιαιτερότητά της αποτυπώνεται στη σχέση της υψηλά ασβεστιούχου έναντι της 
χαμηλά ασβεστιούχου κεραμικής. Ενώ αυτή η σχέση στις υπόλοιπες γειτονιές 
είναι περίπου 1/1, στην περιοχή δράσης 2 είναι 2/1. Επιπλέον, το 60% των 
πιθαριών συλλέχθηκε από την ίδια περιοχή. Μάλιστα, πάνω από τα μισά 
πιθάρια είναι από υψηλά ασβεστιούχες συνταγές, όταν στις υπόλοιπες γειτονιές 
τα 9 στα 10 θραύσματα πίθων είναι από χαμηλά ασβεστιούχες. Ενδιαφέρον 
στοιχείο θα έχει μελλοντικά η διερεύνηση του κατά πόσον αυτή η ιδιαιτερότητα 
περιορίζεται στην περιοχή 2 ή αφορά στο σύνολο των γειτονιών που 
αναπτύσσονται στην ανατολική πλευρά του βουνού. Στην πρώτη περίπτωση θα 
μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η γειτονιά 2 αντανακλά ένα κτήριο 
σχετιζόμενο με τη δράση ολόκληρης της κοινότητας ή με μια ομάδα που 
διαχειρίζεται τα πράγματα της κοινότητας, όπως στην περίπτωση του Βροντά 
(Day & Snyder 2004, 73). Στη δεύτερη περίπτωση, έχοντας ως τοπογραφικό 
όριο την ίδια την κορυφογραμμή του Βρύσινα, θα μπορούσε να διαμορφώνεται 
ένας ιδιαίτερος τομέας δράσης εντός του οικισμού4. Η διακριτή δράση ενός 
αριθμού οικογενειών, που θα διέμεναν σε αυτόν τον τομέα, θα μπορούσε να 
αντανακλάται στη συχνή κατανάλωση υψηλά ασβεστιούχου κεραμικής. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

 Εμμεση μαρτυρία για τις πληθυσμιακές μετακινήσεις της περιόδου των 
«Σκοτεινών Χρόνων»  

Πτυχή της ανάλυσης είναι και η διερεύνηση του πώς οι τεχνίτες 
αντιλαμβάνονταν κάθε φορά το τοπίο και διαχειρίζονταν τις πρώτες ύλες. Η ίδια 
η τεχνολογία παραγωγής της κεραμικής είναι δυνατόν να παράσχει 
πληροφορίες προς αυτήν την πλευρά της μελέτης. Τη ΜΜ περίοδο στον 
Βρύσινα οι κεραμείς προσθέτουν σκόπιμα αποστρογγυλεμένη άμμο 
χαλαζιτικής – φυλλιτικής σύστασης (ενίοτε επιπλέον και πυριγενούς ανάλογα με 
τη συνταγή) για τα μεσαία και μεγάλα υψηλά ασβεστιούχα σκεύη -κεραμικές 
ύλες Ι και ΙΙ (εικ. 4). Η περιεκτικότητα των αγγείων σε άμμο είναι υψηλή, ενώ το 
μέγιστο μέγεθός της γενικά δεν ξεπερνά τα 1-2 χιλ. (εικ. 6)5. Η κατανομή των 

                                                 
4 Στο Καρφί αναγνωρίζονται πάνω από ένα «ιδιαίτερα» κτήρια, στοιχείο που οδήγησε 
στην υπόθεση ότι αυτά αντανακλούν σπίτια οικογενειών που ανήκουν στην ανώτερη 
κοινωνική τάξη (Day & Snyder 2004, 77). 
5 Το μέγεθος, η περιεκτικότητα και η κατανομή των εγκλεισμάτων, όπως αποτυπώνονται 
στα σχετικά ιστογράμματα των εικόνων 6 και 7, καταγράφηκαν μέσω του 
αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας εικόνας των αντίστοιχων λεπτών τομών 
των κεραμικών Image Pro Plus v.4.5.  
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επιμέρους τιμών του μεγέθους εμφανίζει μικρά σχετικά χάσματα. Η μετάβαση 
επομένως από το ένα μέγεθος κόκκου στο επόμενο είναι σχετικά ήπια, καθώς 
λείπουν ελάχιστες ενδιάμεσες τιμές. Αντίθετα, την περίοδο των «Σκοτεινών 
Χρόνων» οι κεραμείς προσθέτουν χαλαζιακή-χαλαζιτική άμμο/ψηφίδα για τα 
υψηλά ασβεστιούχα κεραμικά (εικ. 5) και μόνο για τα πιθάρια προσθέτουν 
επιπλέον κατά περίπτωση και φυλλίτες. Το μέγιστο μέγεθος των εγκλεισμάτων 
είναι μεγαλύτερο από την προηγούμενη περίοδο (εικ. 7), καθώς φτάνει τυπικά 
το μέγεθος της ψηφίδας (2-4 χιλ.). Το σχήμα τους είναι υπογωνιώδες και 
υποστρογγυλεμένο, ενώ η περιεκτικότητα των αγγείων σε εγκλείσματα είναι 
εντυπωσιακά χαμηλή. Τα χάσματα ανάμεσα στις επιμέρους τιμές των 
εγκλεισμάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλα και μη «φυσιολογικά», καθώς λείπουν 
πολλές ενδιάμεσες τιμές κατά τη μετάβαση από το ένα μέγεθος κόκκων στο 
επόμενο. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η ανάδειξη των εγκλεισμάτων στην 
επιφάνεια των αγγείων. Η μη φυσιολογική ακολουθία στις τιμές των 
εγκλεισμάτων, το μεγάλο μέγιστο μέγεθός τους και η ανάδειξή τους στην 
επιφάνεια των αγγείων χαρακτηρίζουν και τη χαμηλά ασβεστιούχο κεραμική 
των «Σκοτεινών Χρόνων». Ανάλογη τεχνολογία καταγράφεται και σε άλλες 
περιοχές του νησιού την ίδια περίοδο (Moody et al. 2003, 93, Haggis 2005, 
56). Ανεξάρτητα από την περίοδο, οι κεραμείς φαίνεται ότι ακολουθούν την ίδια 
βασική τεχνολογία για την προετοιμασία της πηλόμαζας της ανοιχτόχρωμης 
κεραμικής. Οι τεχνίτες αναμιγνύουν ένα περισσότερο με ένα λιγότερο 
ασβεστιούχο ίζημα του Νεογενούς, στο οποίο ακολούθως προσθέτουν σκόπιμα 
άμμο. Η διαφορετική εικόνα που εμφανίζει η κεραμική της περιόδου των 
ανακτόρων σε σχέση με αυτήν της ΥΜ ΙΙΙΓ- ΠΓ περιόδου οδηγεί στον ακόλουθο 
συλλογισμό: 

Την περίοδο των ανακτόρων οι κεραμείς εκμεταλλεύονται εξ ολοκλήρου 
ιζήματα του Νεογενούς, που στην περιοχή του Βρύσινα εμφανίζονται σε 
υψόμετρο χαμηλότερο των 450 μ. περίπου, δηλαδή στη ζώνη όπου 
αναπτύσσονται και οι σημερινοί οικισμοί. Για την προετοιμασία της πηλόμαζας 
των μεσαίων και μεγάλων υψηλά ασβεστιούχων κεραμικών οι τεχνίτες 
προσθέτουν άμμους που αποτέθηκαν πιθανότατα σε παράκτια ή θαλάσσια 
περιβάλλοντα. Η υπόθεση στηρίζεται στο αποστρογγυλεμένο σχήμα της άμμου 
και στις σχετικά ήπιες μεταβάσεις στην κατανομή των κόκκων της. Σχετικοί, 
γεωλογικοί σχηματισμοί εμφανίζονται σε Νεογενή της νότιας πλευράς του 
Βρύσινα (Ντρίνια 1996, 109 και 116).  

Η εικόνα αντίθετα που εμφανίζουν τα μεσαία και μεγάλα αγγεία της 
περιόδου των «Σκοτεινών Χρόνων» οδηγεί στις εξής δύο υποθέσεις:  

Οι κεραμείς εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε υψόμετρο 
χαμηλότερο των 450 μ., αλλά πλέον εκμεταλλεύονται αλλούβιες άμμους και 
ψηφίδες που μεταφέρθηκαν και αποτέθηκαν εξαιτίας πλημμύρας. Τέτοιου 
είδους σφοδρά φυσικά επεισόδια είναι δυνατόν να προκάλεσαν τη σχετική 
ανωριμότητα των ιζημάτων, όπως αυτή αντανακλάται στο τυπικά μεγαλύτερο 
μέγεθος των κόκκων, στη χαώδη κατανομή τους και στο υπογωνιώδες σχήμα 
τους (Rapp & Hill 1998, 23-25, Ζέρβας 1991, 130-143). Μελέτες προτείνουν 
τη δημιουργία αλλούβιων αποθέσεων κατά τη διάρκεια της ΥΜ ΙΙΙ περιόδου, 
που σχηματίστηκαν εξαιτίας επαναλαμβανόμενων σφοδρών πλημμυρών (Moody 
2005, 462-465, Moody, Peatfield & Markoulaki 2000, 362). Είναι αυτονόητο 
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ότι για τη διερεύνηση της ορθότητας του παραπάνω συλλογισμού απαιτείται 
επιπλέον ιζηματοληψία στην περιοχή του Βρύσινα και πειραματικός έλεγχος με 
την παραγωγή δοκιμίων. Είναι, ωστόσο, πολύ πιθανό ότι τα πλημμυρικά 
επεισόδια που έλαβαν χώρα στο τέλος της Εποχής του Χαλκού επέδρασαν στα 
χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσιμων από τους κεραμείς ιζημάτων. Επηρέασαν 
έμμεσα και τα χαρακτηριστικά που εμφανίζει πλέον η κεραμική της περιόδου 
των «Σκοτεινών Χρόνων» σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Κατά καιρούς 
έχουν προταθεί διάφορες υποθέσεις για τις αιτίες που οδήγησαν στις 
μετακινήσεις του πληθυσμού στα ορεινά την ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο (Moody 2005, 
Nowicki 2000β, 258-265, Vallianou 1996, Βοκοτόπουλος 2001, 207). Η ίδια η 
εικόνα της τεχνολογίας της κεραμικής μεταξύ άλλων θα μπορούσε να συνιστά 
έμμεση μαρτυρία των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούσαν στο τέλος 
της Εποχής του Χαλκού. Η σφοδρότητα των πλημμυρών θα μπορούσε να είχε 
συμβάλει έως έναν τουλάχιστον βαθμό στις επακόλουθες μετακινήσεις του 
πληθυσμού στα ορεινά. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη υπόθεση, οι κεραμείς είναι πιθανόν ότι 
εκμεταλλεύονται άμμους για τα υψηλά ασβεστιούχα ή αργίλους για τα χαμηλά 
ασβεστιούχα κεραμικά από περισσότερο ανώριμα εδάφη, που αποτέθηκαν 
κοντά στο μητρικό πέτρωμα αποσάθρωσης σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 450 μ. 
Δεν αποκλείεται το τελικό, δηλαδή, στάδιο προετοιμασίας της πηλόμαζας να 
πραγματοποιείται σε υψηλότερους ορίζοντες υποδηλώνοντας μετακίνηση των 
μονάδων παραγωγής σε μεγαλύτερα υψόμετρα, κοντά στον οικισμό της 
περιόδου6. 

Σε κάθε περίπτωση οι συνταγές και η όλη αντίληψη για την παραγωγή 
της κεραμικής την περίοδο των «Σκοτεινών Χρόνων» έχουν αλλάξει πλήρως σε 
σχέση με την περίοδο των ανακτόρων. Η αλλαγή αυτή δεν πιστοποιείται μόνο 
στην περιοχή του Βρύσινα, αλλά επιβεβαιώνεται σε έναν αριθμό διαφορετικών 
περιοχών του νησιού (Haggis 2005, 56, Moody et al. 2003, Nowicki 1994, 
237). Τα μεσαία σε μέγεθος υψηλά ασβεστιούχα σκεύη για πρώτη φορά στον 
Βρύσινα παράγονται είτε με ελάχιστη, είτε χωρίς καθόλου άμμο.  

Η επιφανειακή έρευνα στην ορεινή περιοχή του Βρύσινα βρίσκεται στο 
στάδιο της ολοκλήρωσής της. Παράλληλα, προετοιμάζεται, σε συνεργασία με 
γεωλόγους, πρόγραμμα συστηματικής ιζηματοληψίας και πειραματική έρευνα 
προσομοιώσεων των ιζημάτων στις αρχαίες συνταγές παραγωγής κεραμικής. 
Είναι πάντως εμφανές, ότι η ανάλυση της κεραμικής και μάλιστα επιφανειακού 
υλικού, όταν περιλαμβάνει και πτυχές της τεχνολογίας παραγωγής της, 
διευρύνει το πλαίσιο των αρχαιολογικών ερωτημάτων που μπορεί να τεθούν.  
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SURVEYING ON THE MOUNTAINOUS AREA AROUND RETHYMNON:  

ANALYSIS OF THE VRYSINAS SURVEY CERAMIC MATERIAL  

FIRST RESULTS 
 

KORDATZAKI GEORGIA 

 
Aim of the paper is to present the first results of the pottery 

macroscopic fabric analysis and microanalysis of the material from the 
Vrysinas survey project which is being carried out in the peak sanctuary and 
the surrounding mountainous area of Vrysinas. The material from the MM 
peak sanctuary is characterized by the complexity of the pottery fabric and 
is related to the different contributing populations gathering at the area. On 
the contrary, the LM IIIC-EG pottery from the surrounding slopes of the 
peak has been prepared by a restricted number of pottery recipes. In some 
cases higher concentrations of high calcareous sherds reveal social 
dynamics between the different “neighbourhoods” of the LM IIIC-EG 
settlement.   

The analysis of the material shows that during the “Dark Ages” 
important changes in the clay preparation at the Vrysinas region took place. 
The typical presence of very coarse sand and granule in the tempering 
material of the high calcareous LM IIIC-EG pottery is correlated with extreme 
gaps in the grain size distribution. It seems that, during the post-palatial 
period, the potters used temper from alluvial sediments that had been 
deposited after strong fluvial events. This causes the anomalous grain size 
distribution observed in the pottery. We could suggest that these fluvial 
events causing damages in the lowlands in some parts of the island, might 
have exercised, among other factors, a pressure to the populations, leading 
to the movement of the people in higher altitudes.   
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Χάρτης 1. Χάρτης διασποράς. 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 1. Τυπική ΥΜ ΙΙΙΓ-ΠΓ κεραμική. 
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Εικ. 2. Ακολουθία κεραμικών υλών στην περιοχή δράσης 1 (ιερό 
κορυφής Βρύσινα). Α: λεπτόκοκκη ανοιχτόχρωμη, Ι: ανοιχτόχρωμη 

με ερυθρούς αποστρογγυλεμένους φυλλίτες και πυριγενή, ΙΙ: 
ανοιχτόχρωμη με φυλλίτες κυανού χρώματος, ΙΙΙ: ανοιχτόχρωμη με 
ψηφίδα, ΙV: ανοιχτόχρωμη με σκόπιμη προσθήκη φυλλιτών, V: 

ανοιχτόχρωμη με ιζηματογενή, VI: με απολιθώματα, VII: 
πορτοκαλόχρωμη με άμμο χαμηλής μεταμόρφωσης, VIII: 

ερυθρόχρωμη με άμμο χαμηλής μεταμόρφωσης και αργιλικά 
συμπυκνώματα, ΙΧ: σκοτεινόχρωμη με άμμο χαμηλής 

μεταμόρφωσης και πυριγενούς προέλευσης, Χ: σκοτεινόχρωμη με 
ψηφίδα, ΧΙ: σκοτεινόχρωμη με ιζηματογενή, ΧΙΙ: σκοτεινόχρωμη με 

μικρίτες, ΧΙΙ: ανοιχτή πορτοκαλόχρωμη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3. Ακολουθία κεραμικών υλών στην περιοχή δράσης 2  
(ΥΜ ΙΙΙΓ-ΠΓ οικισμός). 
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Εικ. 4. Υψηλά ασβεστιούχος 
κεραμική ύλη της περιόδου των 

ανακτόρων (λήψη από στερεοσκόπιο). 

Εικ. 5. Υψηλά ασβεστιούχος κεραμική ύλη της 
περιόδου των «Σκοτεινών Χρόνων» 

 (λήψη από στερεοσκόπιο). 

Εικ. 6. Ιστόγραμμα κατανομής μεγέθους άμμου και περιεκτικότητας 
υψηλά ασβεστιούχου κεραμικής της περιόδου των ανακτόρων  

(Image Pro Plus v. 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7. Iστόγραμμα κατανομής μεγέθους άμμου και περιεκτικότητας υψηλά 
ασβεστιούχου κεραμικής της περιόδου των «Σκοτεινών Χρόνων»  

(Image Pro Plus v. 4.5). 
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ΚΑΠΡΑΝΟΣ  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

Με αφορμή απόπειρα λαθρανασκαφής εντοπίστηκε τάφος, ο οποίος 
βρίσκεται στη θέση «Σαουνάτσος» στην Πηγή του Δήμου Αρκαδίου, σε απόσταση 
1150 μ. βόρεια από το σύγχρονο οικισμό1 (χάρτης. 1). Ο τάφος βρέθηκε 
ασύλητος2. Ανήκει στον τύπο των θαλαμωτών, λαξευμένων στο μαλακό, 
μαργαϊκό ασβεστόλιθο (σχ. 1). Ο θάλαμος έχει κάτοψη ακανόνιστου 
τετράπλευρου (εικ. 1) και η οροφή είναι διαμορφωμένη σε θόλο. Η πρόσβαση 
σε αυτόν γίνεται από επικλινή δρόμο, με κάθετα τοιχώματα (εικ. 2). Το φράγμα 
της εισόδου αποτελείτο από μεγάλες λίθους (σχ. 2-3, εικ. 3). 

Ο θάλαμος είχε δεχτεί μία μόνο ταφή, η οποία ήταν κτερισμένη με 22 
αγγεία, εκ των οποίων το ένα λίθινο (σχ. 4, εικ. 4). Μια μεγάλη ομάδα αγγείων 
ήταν συγκεντρωμένη στη νοτιοανατολική πλευρά του θαλάμου (εικ. 5), ενώ μια 
δεύτερη στη νοτιοδυτική (εικ. 6). Πρόκειται, δηλαδή, για ένα κλειστό σύνολο. 
Στα αγγεία περιλαμβάνεται ένας αμφοροειδής κρατήρας, ένας υποστάτης, μια 
ραμφόστομη πρόχους, θήλαστρο, κάλαθος, θυμιατήρι, ένα τρίωτο, σφαιρικό 
αλάβαστρο, μικρός αμφορέας, δύο κύλικες, τρεις σκύφοι, τρία κύπελλα και 
τρία μικρογραφικά αγγεία. 

Η λάρνακα (Π.27994) ήταν τοποθετημένη κατά μήκος του βόρειου 
τοιχώματος (εικ. 7). Είναι κιβωτιόσχημη, με 4 πόδια ορθογώνιας διατομής και 
ανάγλυφο πλαίσιο σε κάθε όψη (εικ. 8). Η γραπτή διακόσμησή της δεν είναι 
ευδιάκριτη, καθώς δεν έχει συντηρηθεί. Στη μία μακρά πλευρά, πάντως, 
διακρίνονται δύο σχηματοποιημένα χταπόδια και σε μετόπη δύο διπλοί 
πελέκεις, σε οριζόντια διάταξη, τοποθετημένοι ανάμεσα σε κέρατα καθοσίωσης. 
Οριζόντια σειρά έξι πελέκεων με κέρατα καθοσίωσης κοσμεί το επάνω τμήμα 
της άλλης μακράς πλευράς.  

Παράλληλα ανάλογης διακόσμησης με δύο χταπόδια εντοπίζονται σε 
τρεις ΥΜ ΙΙΙΒ λάρνακες, η μία από το Μουσείο Θεσσαλονίκης, προερχόμενη 
πιθανόν από το Μαρουλά (Μιχαηλίδου - Παππά 1972, 330-333, πίν. ΛΖ, ΛΗ1) 
και οι άλλες δύο από το Μουσείο Ρεθύμνου, άγνωστης προέλευσης 
(Mavriyiannaki 1972, 61-63, πίν. ΧVII-XIX και 71-75, πίν. XXIX-XXXI). Άλλα 
παραδείγματα της ΥΜ ΙΙΙΑ2 περιόδου έχουμε από το Γάζι (Αλεξίου 1972, 86, 
89-90, πίν. 34β), τη Γρα Λυγιά (Αποστολάκου 1998, 71-73, σχ. 49δ, πίν. 21α), 
την Παχειά Άμμο (Κanta 1980, 144, πίν. 56:5, Αλεξίου 1954, 409-410, πίν. 
Ε1). Το χταπόδι είναι αγαπητό θέμα και συχνή είναι η απεικόνισή του στις 
λάρνακες, τόσο της ΥΜΙΙΙΑ, όσο και της ΥΜΙΙΙΒ περιόδου, όπως π.χ. από τους 
Αρμένους (Andreadaki – Vlazaki, Rethemiotakis & Dimopoulou – 

                                                 
1 Ευχαριστώ θερμά την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και 
Προϊσταμένη της ΚΕ΄Ε.Π.Κ.Α. Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη για τις παρατηρήσεις της, 
την παρότρυνση και την ανεκτίμητη βοήθειά της. 
2 Στην ανασκαφή συμμετείχαν οι αρχιτεχνίτες Γιάννης Χαραλαμπάκης, Γιώργος 
Δρουδάκης, Θεοδόσης Παπαδάκης, των οποίων η βοήθεια υπήρξε πολύτιμη. Τα σχέδια 
και οι χάρτες έγιναν από το σχεδιαστή Γιάννη Ανδρουλιδάκη. 
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Rethemiotaki, 2008, 278-279), το Άδελε (Παπαποστόλου 1974, 253, πίν. 
186γ), το Μαρουλά (Παπαποστόλου 1974, 249, πίν. 187γ), την Επισκοπή 
Ιεράπετρας (Κanta 1980, 158, πίν. 63:6), το Καβροχώρι (Ρεθεμιωτάκης 1979, 
231, σχ.6, πίν. 94), τη Γρα Λυγιά (Αποστολάκου 1998, 66-70, σχ. 47δ, πίν. 
21γ), τη Σητεία (Κanta 1980, 176, πίν. 65:6), το Αλατσομούρι (Κanta 1980, 
143-144, πίν. 55:9 και 56:2). 

Πελέκεις με κέρατα καθοσίωσης απαντούν σε ΥΜ ΙΙΙΑ και ΥΜ ΙΙΙΑ2/Β 
λάρνακες από τους Αρμένους (Andreadaki – Vlazaki, Rethemiotakis & 
Dimopoulou – Rethemiotaki 2008, 278-279). Ο συνδυασμός χταποδιού και 
κεράτων καθοσίωσης με διπλό πέλεκυ σε μετόπη βρίσκεται σε κάλυμμα 
λάρνακας από το Παγκαλοχώρι (Baxevani - Kouzioni & Markoulaki 1996, 
660-661, εικ. 31-32), η οποία χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙΑ2 περίοδο. Η 
σαρκοφάγος, με βάση τη διακόσμηση, θα μπορούσε να χρονολογηθεί στη 
μετάβαση από την όψιμη ΥΜ ΙΙΙΑ2 στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο. 

Σχηματοποιημένο χταπόδι, με τα πλοκάμια του να απλώνονται 
κυματιστά σε όλη την επιφάνεια, απεικονίζεται στις δύο όψεις του 
αμφοροειδούς κρατήρα (Π.27974) (εικ. 9), καθαρά μινωικού σχήματος. 
Παράλληλά του και ως προς το σχήμα και ως προς τη διακόσμηση απαντώνται 
σε τάφους στο Λιγόρτυνο (Betancourt 1985, 237, πίν. 29Κ), την Επισκοπή 
Ιεράπετρας (Σταμπολίδης & Καρέτσου 1998, 69-70, αρ. 31), το Σαρχό 
Ηρακλείου (Κanta 1980, 18, πίν. 6:9), τη Μίλατο (Κanta 1980, 125, πίν. 52:3), 
το Μασταμπά (Κanta 1980, 21), που χρονολογούνται από την όψιμη ΥΜ ΙΙΙΑ2 
έως την ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο.  

Ο κρατήρας στηριζόταν σε υποστάτη (Π.27973) (εικ. 10), με κυλινδρικό 
σώμα και τρία πόδια ορθογώνιας διατομής, ο οποίος βρέθηκε δίπλα του (εικ. 
11). Στο ανώτερο τμήμα του, σε οριζόντια ταινία, εναλλάσσονται άβαφες και 
ολόβαφες κερατοειδείς αποφύσεις. Στα πόδια εικονίζεται κατακόρυφο στέλεχος, 
που απολήγει σε σχηματοποιημένο κυκλικό άνθος και που αναφύεται από 
κέρατα καθοσίωσης. Το άνθος πλαισιώνεται από ρόδακες, ενώ στις επάνω 
γωνίες από επάλληλες κυματοειδείς γραμμές. Στο κάτω μέρος της παράστασης 
αποδίδεται ζώνη με ενάλληλες γωνίες. Ο υποστάτης ως σχήμα είναι σπάνιο, 
εμφανίζεται στην ΥΜ ΙΙΙΑ περίοδο, μιμείται μεταλλικά πρότυπα και 
χρησιμοποιούνταν κυρίως σε τάφους. Παράλληλό του προέρχεται από την 
Ιαλυσό (Κanta 1980, 280, Μonaco 1941, 153, εικ. 114), ενώ ανάλογη 
διακόσμηση απαντά σε υποστάτες από την Κριτσά (Kanta 1980, 280) και τα 
Μάλια (Deshayes & Dessene 1959, 132, πίν. ΧLVIII,7), όλοι τους της ΥΜ ΙΙΙΒ 
περιόδου. Υποστάτες έχουν βρεθεί στην Ολούντα (Van Effenterre 1948, πίν. 
ΧΧΧV, 052), τη βορειοδυτική οικία της Κνωσού (Popham 1964, πίν. 8e), τα 
Γουρνιά (Kanta 1980, 280), τη Γρα Λυγιά (Αποστολάκου 1998, 49-51, πίν. 14), 
οι οποίοι χρονολογούνται από την ΥΜ ΙΙΙΑ1 έως την ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο.  

Στο σύνολο περιλαμβάνεται και μια ραμφόστομη πρόχους (Π.27979) 
που κοσμείται επίσης με χταπόδι, του οποίου τα πλοκάμια απλώνονται 
ελεύθερα στην επιφάνειά της (εικ. 12α-β). Έχει ταινιωτή λαβή, διακοσμημένη 
με καρδιόσχημα φύλλα. Κάτω από τη λαβή διακρίνονται κατακόρυφες συνεχείς 
σπείρες (εικ. 12γ). Πρώιμα ΥΜ ΙΙΙΑ παραδείγματα του συγκεκριμένου σχήματος 
απαντούν σε διάφορους τάφους, όπως από το Βορίτσι Ηρακλείου (Κanta 1980, 
77, πίν. 52:8), τον Κατσαμπά (Αλεξίου 1967, 50, 59, αρ. Ζ8α), τη Μυρσίνη 
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(Daux 1960, 820, εικ. 2), την Ολούντα (Van Effenterre 1948, 32, 53, πίν. 
ΧΧΧ, ΧΙΙ) και τους Σταμνιούς Πεδιάδος (Πλάτων 1952, 624-628, εικ. 8). 
Ανάλογου σχήματος παραδείγματα, με ελλειπτικής διατομής λαβή, 
προέρχονται από την Κνωσό (Popham 1970, 70) και από τάφο στον Κοφινά 
Μελιδονίου (Καραμαλίκη 2006, 166-167, εικ. 17-18), που χρονολογούνται 
στην ΥΜ ΙΙΙΑ2 περίοδο. Ενώ η χρονολογική διάκριση μεταξύ της ΥΜ ΙΙΙΑ1 και 
ΥΜ ΙΙΙΑ2 περιόδου, με βάση το σχήμα, είναι δύσκολη λόγω των σχετικά μικρών 
αλλαγών που παρατηρούνται (Κanta 1980, 260-261), το έντονα μειούμενο στη 
βάση απιόσχημο σώμα και η ταινιωτή λαβή οδηγούν σε μια χρονολόγηση στην 
ΥΜ ΙΙΙΑ2/Β περίοδο, η οποία ενισχύεται από την παρουσία χταποδιού, που, ως 
διακοσμητικό θέμα στις πρόχους, εμφανίζεται στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο. 

Το θήλαστρο (Π.27982), χαρακτηριστικό αγγείο σε τάφους, έχει, εξαιτίας 
του λαιμού και των πλαστικών αποφύσεων στις λαβές, τα χαρακτηριστικά των 
κρητικών παραδειγμάτων του τύπου (εικ. 13). Επάλληλα, ομόκεντρα τόξα 
κοσμούν το ανώτερο τμήμα του σώματος. Παράλληλά του προέρχονται από 
τάφoυς στην Πηγή (Τζεδάκις 1969, 435-436, πίν. 443), τον Πετρά Σητείας 
(Tsipopoulou 1997, 249, εικ. 43α), τα Χανιά (Hallager & McGeorge 1992, 21, 
πίν. 23Α), που χρονολογούνται είτε στην ΥΜ ΙΙΙΑ περίοδο γενικώς, είτε στην ΥΜ 
ΙΙΙΑ2 περίοδο.  

Ένα ακόμη αγγείο τελετουργικού χαρακτήρα, ο κάλαθος (Π.27975), έχει 
κυλινδρικό σώμα και κάθετη, διπλή λαβή με μικρό, κωνικό κύπελλο δίπλα της 
(εικ. 14). Το σώμα κοσμούν κυματοειδείς γραμμές, διχτυωτό και τεθλασμένες 
γραμμές σε μετόπες. Παράλληλα ως προς το σχήμα και τη διακόσμηση 
προέρχονται από τη Μυρσίνη Σητείας (Kanta 1980, 168-169) και από το 
νεκροταφείο των Αρμένων (Τζεδάκις 1973-1974, 919, πίν. 687α), που 
χρονολογούνται στο τέλος της ΥΜ ΙΙΙΑ2 περιόδου και στη μετάβαση προς την 
ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο. 

Το θυμιατήρι (Π.27988) (εικ. 15) ανήκει στον τύπο που εμφανίζεται σε 
τάφους της ΥΜ ΙΙΙΑ περιόδου. Το κάλυμμα κοσμείται με διπλή, τεθλασμένη 
γραμμή, με ομόκεντρα τόξα στις κορυφές της. Το ανώτερο τμήμα του έχει 
τριγωνικά ανοίγματα και καταλήγει σε χοανοειδή απόφυση. Παράλληλά του 
από το νεκροταφείο των Αρμένων (Τζεδάκις & Martlew 1999, 252-253, αρ. 
239β, Τζεδάκις 1970, 477, πίν. 418γ) χρονολογούνται στη πρώιμη ΥΜ ΙΙΙΒ 
περίοδο, ενώ από τη Μυρσίνη (Κanta 1980, 168) στην ΥΜ ΙΙΙΑ περίοδο.  

Το δοχείο στηρίζεται σε τρεις μικρές, τριγωνικής όψης αποφύσεις -
στηρίγματα, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, μάλλον ασυνήθιστο, που πιθανώς 
οφείλεται σε ιδιομορφία του τοπικού εργαστηρίου. Ανάλογα μικρά στηρίγματα 
συναντάμε σε πύραυνο από τάφο στην Πηγή (Κanta 1980, 212) και σε 
σφαιρικό αλάβαστρο από τάφο στο Παγκαλοχώρι (Baxevani - Kouzioni & 
Markoulaki 1996, 650-652, εικ. 10-11). 

Το τρίωτο, σφαιρικό αλάβαστρο (Π.27978) διακοσμείται με τεθλασμένες 
γραμμές σε μετόπη (εικ. 16). Ο τύπος του εμφανίζεται συχνά στη δυτική Κρήτη, 
με παράλληλα από τους Αρμένους (Τζεδάκις 1976, 369, πίν. 291στ, 371, πίν. 
292δ και 372, πίν. 293ε) και ως προς το σχήμα και ως προς τη διακόσμηση. 
Άλλα παράλληλα ως προς το σχήμα απαντούν στο Παγκαλοχώρι (Baxevani - 
Kouzioni & Markoulaki 1996, 650-652, εικ. 10-11) και τη Μυρσίνη 
Ηρακλείου (Κanta 1980, 169), που χρονολογούνται στην ΥΜ ΙΙΙΑ2 περίοδο, 
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όπως και ψηλό αλάβαστρο από τάφο στην Πηγή με ανάλογη διακόσμηση 
(Τζεδάκις 1969, 435-436, πίν. 443δ). 

Ο μικρός αμφορέας (Π.27976) (εικ. 17) ανήκει σε τύπο με μακρά 
παράδοση στην Κρήτη από τη ΜΜ Ι περίοδο και συνεχή παρουσία, χωρίς 
αλλαγές, σε όλη την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο. Παράλληλά του από το Παλαίκαστρο 
(Bosanquet & Dawkins 1923, 112, εικ. 97) και από τάφους στο Σταυρωμένο 
(Κanta 1980, 271), στο Παγκαλοχώρι (Baxevani - Kouzioni & Markoulaki 
1996, 659, εικ. 29) και στη Γρα Λυγιά (Αποστολάκου 1998, 80-81, σχ. 59, πίν. 
23) χρονολογούνται από την ΥΜ ΙΙΙΑ2 περίοδο έως την πρώιμη ΥΜ ΙΙΙΒ 
περίοδο. 

Στο σύνολο περιλαμβάνονται δύο κύλικες (Π.27987, Π27985), 
χαρακτηριστικά αγγεία της μυκηναϊκής Κρήτης. Η μία (εικ. 18) ανήκει σε τύπο 
ιδιαίτερα δημοφιλή κατά την ΥΜ ΙΙΙΑ2 περίοδο και παράλληλά της προέρχονται 
από την Κνωσό (Popham 1969, 301, εικ. 4) και από τάφους στο Σταυρωμένο 
(Hallager 1997, 28, εικ. 22) και το Σταυρό Γαλιάς (Kanta 1980, 89). Η άλλη 
(εικ. 19) είναι μονόχρωμη και μιμείται επικασσιτερωμένες κύλικες. Παρόμοιες 
από την Κνωσό (Popham 1970, 78, εικ. 9:13, 15), το Λιγόρτυνο (Betancourt 
1985, 237, πίν. 29Ι) και από τους Αρμένους (Τζεδάκις & Martlew 1999, 176, 
εικ. 167) χρονολογούνται στην ΥΜ ΙΙΙΑ2-ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο. 

Στον τάφο βρέθηκαν ακόμη τρεις σκύφοι. Οι δύο αβαθείς, δίωτοι σκύφοι 
(Π.27981, Π.27983) (εικ. 20α-β) είναι ολόβαφοι και παράλληλά τους από την 
Κνωσό (Popham et al. 1984, 183, πίν. 175:13-14) χρονολογούνται στην ΥΜ 
ΙΙΙΑ2 περίοδο και από τον Κομμό (Watrous 1992, 74 (αρ.1258), εικ. 46) και τη 
Γρα Λυγιά (Αποστολάκου 1998, 37, σχ. 15, πίν. 10 και 56, σχ. 38, πίν. 16) 
στην ΥΜ ΙΙΙΑ2/Β περίοδο. Ο αβαθής, μόνωτος σκύφος (Π.27984) (εικ. 21) είναι 
ολόβαφος, επίσης, και παράλληλά του από τον Κομμό (Watrous 1992, 59 
(αρ.1007), εικ. 41) και την Τύλισο (Κanta 1980, 10, πίν. 3:6) χρονολογούνται 
στην ΥΜ ΙΙΙΑ2-ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο και στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο αντίστοιχα. 

Το σύνολο περιλάμβανε ακόμη δύο άωτα, κωνικά κύπελλα (Π.27986, 
Π.27991) (εικ. 22α-β) και ένα μόνωτο κύπελλο με προχοή (Π.27989). Ο τύπος 
των κωνικών κυπέλλων βεβαίως παρουσιάζει αλλαγές από την ΜΜΙΙΙ έως και 
την ΥΜΙΙΙ περίοδο. Παράλληλά τους από την Κνωσό (Popham 1970, 79, σχ. 
7:10-11, σχ. 9:11-12, Popham et al. 1984, 163, πίν. 176:3, 16), τα Χανιά 
(Hallager & McGeorge 1992, 23, πίν. 25Β), τον Κομμό (Watrous 1992, 55 
(αρ.940), εικ. 38 και 55 (αρ.957,966), εικ. 39), τη Γρα Λυγιά (Αποστολάκου 
1998, 38-39, σχ. 16, πίν. 11 και 32, σχ. 7, πίν. 9) τοποθετούνται χρονολογικά 
μεταξύ ΥΜ ΙΙΙΑ2 και ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδου. Το μόνωτο κύπελλο με προχοή (εικ. 23) 
κοσμείται με συνεχείς σπείρες και ανήκει σε τύπο που δεν είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλής στην Κρήτη. Η πρωιμότερη εμφάνισή του είναι στην ΥΜ ΙΙΙΑ2 
περίοδο, αλλά εμφανίζεται και σε ταφικά σύνολα της ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδου. 
Παρόμοια αγγεία από τάφους από τα Χανιά (Κarantzali 1986, 65, εικ. 12, αρ. 
V20 και εικ. 13, αρ. V22), τις Κούρτες (Κanta 1980, 88, πίν. 24:3) και τους 
Γυψάδες (Hood, Huxley & Sandars 1958-1959, 246-247, VI1, εικ. 28, πίν. 
56f) χρονολογούνται στην ΥΜ ΙΙΙB περίοδο, ενώ από το Μαρουλά 
(Παπαποστόλου 1974, 251, εικ. 2δ, στ, πίν. 190α) στην ΥΜ ΙΙΑ-ΥΜ ΙΙΙΒ 
περίοδο. 
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Τα μικρογραφικά αγγεία είναι τρία σε αριθμό. Ο ψευδόστομος 
αμφορίσκος (Π.27993) (εικ. 24) μοιάζει με αγγεία από το Καβροχώρι 
(Ρεθεμιωτάκης 1979, 237-238, σχ. 14) και τους Γυψάδες (Hood, Huxley & 
Sandars 1958-1959, 245, IX1, εικ. 28, πίν. 57d), που χρονολογούνται στην 
ΥΜ ΙΙΙΑ2 περίοδο και από τη Γρα Λυγιά (Αποστολάκου 1998, 32-33, σχ. 8, πίν. 
9 και 37, σχ. 14, πίν. 10) στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο. Η γεφυρόστομη προχοΐσκη 
(Π.27990) (εικ. 25) έχει παράλληλα που χρονολογούνται στην ΥΜ ΙΙΙΑ2 
περίοδο από τάφους στο Παγκαλοχώρι (Baxevani - Kouzioni & Markoulaki 
1996, 658), το Σταυρωμένο (Κanta 1980, 212, πίν. 87:6), τον Καλοχωραφίτη 
(Κanta 1980, 109, πίν. 127:1) και τη Γρα Λυγιά (Αποστολάκου 1998, 54, σχ. 
35, πίν. 15). Το σφαιρικό φλασκί (Π.27977) (εικ. 26) ανήκει στον τύπο της ΥΜ 
ΙΙΙΑ περιόδου που συνεχίζει να υπάρχει και στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο. Όμοιου 
σχήματος παράδειγμα από τους Γυψάδες (Hood, Huxley & Sandars 1958-
1959, 250, εικ. 29, X1, πίν. 57e) χρονολογείται στην YM IIIA2 περίοδο, ενώ 
παρόμοιο, αλλά με δισκοειδή, προεξέχουσα βάση, από τάφο στους Αρμένους 
(Τζεδάκις 1973-1974, 919, πίν. 687γ) στην ΥΜ ΙΙΙΑ2/Β περίοδο. 

Το λίθινο καλυκόσχημο αγγείο (Λ.3983) είναι κατασκευασμένο από 
σκούρο, γκριζωπό πέτρωμα (εικ. 27). Ο τύπος εμφανίζεται στη ΜΜ Ι περίοδο 
και ακμάζει στην ΥΜ Ι περίοδο. Η παρουσία του σε τάφους των ΥΜ ΙΙΙ χρόνων 
πιθανότατα εξηγείται ως εναπόθεση κειμηλίου. Παράλληλά του προέρχονται 
από ΥΜ ΙΙΙΒ τάφο στο Καλάμι Χανίων (Τζεδάκις 1970, 469, πίν. 410δ) και από 
ΥΜ ΙΙΙ τάφους από το Μαύρο Σπήλιο (Forsdyke 1926-1927, 251, πίν. ΧΧ, ΙΙ1 
και 272, πίν. ΧΧ, ΧΙΙ1), την Κνωσό (Ηutchinson 1956, 73, εικ. 2, πίν. 7f, g), 
την Ελούντα (Warren 1969, 15) και την Επισκοπή Πεδιάδος (Warren 1969, 
15), που χρονολογούνται στη μετάβαση από την ΥΜ ΙΙ στην ΥΜ ΙΙΙ περίοδο ή 
στην αρχή της ΥΜ ΙΙΙΑ1 περιόδου. 

Συνεπώς, συνεκτιμώντας τα παραπάνω δεδομένα, η πρώτη προσέγγιση 
της κεραμικής τοποθετεί τον τάφο στην ΥΜ ΙΙΙΑ2 περίοδο ή στη μετάβαση από 
την ΥΜ ΙΙΙΑ2 στη ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο3. Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα κλειστό 
σύνολο καθιστά το εύρημα περισσότερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα χρήσιμο για 
τη συγκριτική μελέτη της κεραμικής από την περιοχή του Ρεθύμνου. 

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν εντοπιστεί ή ανασκαφεί αρκετοί τάφοι των 
ΥΜ ΙΙΙΑ και ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδων (χάρτης 2): στην Πηγή, στη θέση «Γραμπέλλα» 
(Τζεδάκις 1969, 435-436), σε απόσταση 550 μ. βόρεια του τάφου που 
εξετάζεται εδώ, και σε δύο ακόμη θέσεις βόρεια του οικισμού, σε απόσταση 500 
μ., στη θέση «Σκουντί» (Κanta 1980, 212) και σε απόσταση 2 χλμ. (Τζεδάκις 
1971, 516-517) αντίστοιχα˙ στη Μέση, νότια της Πηγής, θαλαμωτοί τάφοι στις 
θέσεις «Νικήτας» και «Φωκιανά» (Τζεδάκις 1976, 372), ενώ στη θέση «Αέρας» 
αναφέρεται η ύπαρξη θολωτού τάφου (Hood, Warren & Cadogan 1964, 66-67). 
Ακόμη ένας τάφος της ΥΜ ΙΙΙΑ/Β περιόδου έχει ανασκαφεί στο Άδελε 
(Παπαποστόλου 1974, 252-256), δυτικά της Πηγής.  

Σε αντίθεση με το εκτεταμένο νεκροταφείο των Αρμένων και τα 
νεκροταφεία στο Μαρουλά και την ενότητα Σταυρωμένου - Χαμαλευρίου - 
Παγκαλοχωρίου, η εικόνα που έχουμε για την περιοχή είναι αυτή της ύπαρξης 

                                                 
3 Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται σε μια πρώτη εξέταση της κεραμικής. Η τελική μελέτη 
πιθανόν να αλλάξει κάποια από τα στοιχεία. 
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μεμονωμένων, θαλαμωτών τάφων κατά την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο. Τα έως τώρα 
συμπεράσματα προέρχονται από σωστικές ανασκαφές και η εικόνα που 
παρέχουν είναι αποσπασματική, ενώ συμπληρωματικά αναφέρεται ότι δεν 
έχουν εντοπιστεί οικιστικά κατάλοιπα των ΥΜ ΙΙΙ χρόνων σε αυτήν την περιοχή.  

Η παρουσία διάσπαρτων τάφων στον Αδελιανό Κάμπο θα μπορούσε ίσως 
να εξηγηθεί με την ύπαρξη στην περιοχή μικρών, μεμονωμένων, οικιστικών 
μονάδων, τις οποίες θα εξυπηρετούσαν. Ο κοντινός, σημαντικός, μινωϊκός 
οικισμός στο Χαμαλεύρι (Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 1995), με διάρκεια ζωής σε 
όλη τη μινωϊκή εποχή (Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη 1999, 38), ενισχύει τη θεωρία 
της ύπαρξης τέτοιων μονάδων στην ευρύτερη περιοχή, που θα λειτουργούσαν 
δορυφορικά σε σχέση με αυτόν.  
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LATE MINOAN III CHAMBER TOMB AT PIGI, RETHYMNON 
 

KAPRANOS EPAMEINONDAS  
 
A rock-cut chamber tomb was excavated at “Saounatsos” district, 

1150 m north of Pigi village. It belongs to the common type of chamber 
tombs cut into the soft limestone. It has squared chamber with a vaulted 
roof and a dromos.  

In the tomb, only one burial in a cist-shaped larnax and 22 vases 
have been found. The shapes include 1 amphoroid krater, 1 stand, 1 jug, 1 
thelastron, 1 kalathos, 1 incense burner, 1 alabastron, 1 small amphora, 2 
kylikes, 3 shallow bowls, 2 handless conical cups, 1 one-handle spouted 
cup, 1 small jug, 1 small stirrup jar, 1 small flask and 1 stone vase. The 
larnax and pottery have been dated to LM III2 period, or to the transition 
from LM III2 to LM IIIB period.  

The tomb does not seem to belong to an extended cemetery. It is 
placed in an area, the Adelianos valley, where several, solitary LM III tombs 
have been discovered or excavated and were probably used by small, solitary 
communities. The neighboring important Minoan settlement at Chamalevri 
could explain the existence of such communities, related to it.  
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Χάρτης 1. Απόσπασμα χάρτη (1:5000), με σημειωμένη τη θέση του τάφου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3. Η είσοδος του 
τάφου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 1. Ο θάλαμος του 
τάφου. 

Εικ. 2. Ο δρόμος του 
τάφου. 
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Σχ. 1. Κάτοψη θαλάμου και δρόμου του τάφου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 2. Όψη της εισόδου και του φράγματος 
από το εσωτερικό του θαλάμου. 

Σχ. 3. Όψη της εισόδου. 

Σχ. 4. Κάτοψη του θαλάμου με τα αγγεία. 
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Εικ. 4. Ο θάλαμος με  

τα αγγεία. 

Εικ. 6. Η νοτιοδυτική πλευρά του θαλάμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 5. Η νοτιοανατολική 
πλευρά του θαλάμου. 

Εικ. 7. Η δυτική πλευρά του θαλάμου. Δεξιά 
διακρίνονται τα πόδια της λάρνακας που βρέθηκαν 

κατά χώρα. 

 

 

 

Εικ. 9. Αμφοροειδής 
κρατήρας (Π.27974). 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 8. Λάρνακα (Π.27994). 
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Εικ. 11. Η νοτιοδυτική 
πλευρά του θαλάμου. Στην 
επάνω πλευρά διακρίνονται 

ο υποστάτης και ο 
αμφοροειδής κρατήρας. 

Εικ. 10. Υποστάτης 
(Π.27973). 

Εικ. 12. Ραμφόστομη πρόχους (α,β,γ Π.27979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 13. Θήλαστρο 
(Π.27982). 

Εικ. 15. Θυμιατήρι (Π.27988). Εικ. 14. Κάλαθος 
(Π.27975). 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 16. Τρίωτο σφαιρικό 
αλάβαστρο (Π.27978). 

Εικ. 17. Μικρός 
αμφορέας (Π.27976).

Εικ. 18. Κύλικα (Π.27987). 
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Εικ. 19. Κύλικα (Π.27985). 

Εικ. 21. Αβαθής μόνωτος 
σκύφος (Π.27984). 

Εικ. 20. Αβαθείς δίωτοι 
σκύφοι (α- Π.27981)  

(β- Π.27983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 22. Άωτα κωνικά 
κύπελλα (α- Π.27991) 

(β- Π.27986). 

Εικ. 24. Ψευδόστομος 
αμφορίσκος (Π.27993). 

Εικ. 23. Μόνωτο κύπελλο 
με προχοή (Π.27989).   

 

 

Εικ. 26. Σφαιρικό 
φλασκί (Π.27977). 

Εικ. 25. Γεφυρόστομη 
προχοΐσκη (Π.27990).   

 

Χάρτης 2. Απόσπασμα χάρτη (1:5000), με 
σημειωμένες τις θέσεις τάφων των ΥΜ ΙΙΙ 

χρόνων στις περιοχές Άδελε, Πηγής, Μέσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 27. Λίθινο 

καλυκόσχημο αγγείο 
(Λ.3983).  
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ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΤΕΓΟΥ  ΕΥΑ 

To 2005-20061 έγινε ανασκαφή στη θέση Άγιος Ιωάννης (χάρτης 1, θέση 
Κ) της Αξού2, που βρίσκεται στη βόρεια πλαγιά της ακρόπολής της, το Βουνό 
των Αξικών, παρά τη συμβολή δύο μονοπατιών, εκ των οποίων το ένα οδηγεί 
στην κορυφή και το άλλο στις ανατολικές υπώρειες του λόφου. Το αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον της θέσης ήταν γνωστό ήδη από τον Pashley, που είχε εντοπίσει στη 
θέση της εκκλησίας τα λείψανα αρχαίου κτηρίου (Pashley 1837, 152). Η 
Guarducci αναφέρει ότι από τη θέση αυτή προέρχεται μια αναθηματική 
επιγραφή στην Αρτέμιδα (Guarducci 1939, v 36), ενώ η χρήση δωρικού 
κιονόκρανου ως Αγία Τράπεζα στην εκκλησία (Παπαποστόλου 1975, 348), 
αλλά και παραδόσεις αρχαίων από την περιοχή (Σακελλαράκης 1965, 567), 
εμπλουτίζουν τις αρχαιολογικές πληροφορίες για το χώρο.  

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε σε δύο όμορους αγρούς ιδιοκτησίας Ν. 
Δαφέρμου και Γ. Δαφέρμου, που είναι διαρθρωμένοι σε τρία επάλληλα άνδηρα, 
νότια της εκκλησίας. Συνολικά ανοίχθηκαν δεκατέσσερις τομές. Η έρευνα 
επικεντρώθηκε στο μεσαίο άνδηρο (αγρός Ν. Δαφέρμου), όπου ήταν ορατά 
πολλά αρχιτεκτονικά λείψανα (λαξεύματα, τοίχοι, βοτσαλωτό δάπεδο), ενώ ένα 
αλώνι καταλαμβάνει το δυτικότερο τμήμα του. Στο χώρο αυτό κατά μήκος της 
νότιας ξερολιθιάς ανοίχθηκαν έξι τομές από δυτικά προς ανατολικά. Η 
ανασκαφή τους αποκάλυψε τρεις γωνίες χώρων και πιθανά μια τέταρτη στο 
ανατολικότερο τμήμα, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζουμε τη μεταξύ τους σχέση. 
Συγκεκριμένα από δυτικά προς ανατολικά και κατά τομή έχουμε την ακόλουθη 
εικόνα. Στη νοτιοδυτική γωνία της Τομής 1 αποκαλυφθήκαν δύο τοίχοι, ο 
δυτικός και ο βόρειος, που γωνιάζουν μεταξύ τους. Στο εσωτερικό της γωνίας 
εγγράφεται το αλώνι. Η βορειοδυτική γωνία της τομής συμπίπτει με 
αναλημματική γωνία, που, όπως διακρίνεται τουλάχιστον από την εξωτερική 
όψη του δυτικού τοίχου, πρόκειται για αρχαία κατασκευή. Στην Τομή 2 
αποκαλύφθηκε το βοτσαλωτό δάπεδο που καλύπτει την επιφάνεια ενός μικρού 
χώρου έκτασης 2 τ.μ. και ορίζεται ανατολικά από το λαξευμένο βράχο, νότια 
και δυτικά από τοίχους που έφεραν στο εσωτερικό τους κονίαμα, ενώ φαίνεται 
ότι συνεχιζόταν προς τα βόρεια (Τομή 5), όπως δείχνουν τα υπολείμματα του 
υποστρώματος που χρησιμοποιήθηκε για τη στερέωσή του. Ανατολικά της 
Τομής 2 εκτείνεται η Τομή 3, στο μεγαλύτερο τμήμα της οποίας είναι ορατός ο 
                                                 
1 Οι ανασκαφικές έρευνες κατά το έτος 2005 πραγματοποιήθηκαν από τους 
αρχαιολόγους Επαμεινώνδα Καπράνο και Ελένη Περάκη. 
2 Οι εργασίες έγιναν με χρηματοδότηση του Δήμου Κουλούκωνα στο πλαίσιο 
Προγραμματικής Σύμβασης με την ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. Εκφράζονται ευχαριστίες στο 
Δήμαρχο κ. Δημήτρη Κόκκινο και στον κ. Μανούσο Κλάδο, πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στη Διευθύντρια της ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. κ. Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη και 
σε όλο το προσωπικό του Δήμου και της Εφορείας, που υποστήριξαν  διοικητικά και 
ανασκαφικά το έργο. Πολλές ευχαριστίες εκφράζονται, επίσης, στους κκ. Κλεάνθη 
Σιδηρόπουλο και Γιάννη Τζιφόπουλο για τις επισημάνσεις τους όσον αφορά στα 
νομίσματα και τις επιγραφές.  
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φυσικός βράχος με λαξεύματα κατά τόπους. Σε μια σχισμή του βράχου, στο 
νοτιότερο τμήμα της τομής, βρέθηκαν εν είδη «θησαυρού» εννιά νομίσματα της 
πόλης της Αξού που απεικονίζουν τον Δία στην πρόσθια όψη και τον κεραυνό 
στην πίσω (200-175 π.Χ.) (Σιδηρόπουλος 2006, 156-157). Στην όμορη προς τα 
ανατολικά Τομή 4 και παρά το νοτιοδυτικό τμήμα της, αποκαλύφθηκαν δύο 
τοίχοι, με κατεύθυνση Α-Δ και Β-Ν αντίστοιχα, που σχηματίζουν γωνία. Στο 
εσωτερικό της εντοπίστηκε στρώμα καταστροφής από κεραμίδια. Το χώρο 
μεταξύ της Τομής 4 και της Τομής 6 καταλαμβάνει φυσικός βράχος και 
λιθοσωρός. Στην ανατολικότερη Τομή 6 ανασκάφηκαν δύο κιβωτιόσχημοι, 
παλαιοχριστιανικοί τάφοι, ΒΔ δύο τοίχων, που πιθανώς να γωνιάζουν (εικ. 1). 
Στην Τομή 6 βρέθηκε τμήμα από επιστήλιο με ανάγλυφη παράσταση κλάδου 
αμπέλου, λαξευμένο σε μαργαϊκό ασβεστόλιθο. Σε όλες τις προαναφερόμενες 
τομές τα στρώματα που ανασκάφηκαν ήταν διαταραγμένα από την καλλιέργεια 
και η κεραμική που συγκεντρώθηκε χρονολογείται από τους ΥΜ έως και τους 
νεότερους χρόνους.  

Από το χώρο της Τομής 6 προέρχεται τμήμα φατνώματος (εικ. 2) από 
ντόπιο ασβεστόλιθο που είχε βρει ο ιδιοκτήτης του αγρού Ν. Δαφέρμου και 
παρέδωσε στην Εφορεία κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Το φάτνωμα 
αποτελείτο αρχικά από έξι φατνία που διατηρούνται εν μέρει και ήταν 
επιχρωματισμένο, όπως προκύπτει από τα ίχνη εγχάρακτου κυματίου. 
Διακρίνονται, επίσης, τα ίχνη μίας δεύτερης, άγνωστης σε εμάς, χρήσης. Το 
φάτνωμα, ως αρχιτεκτονικό μέλος που χρησιμοποιούταν για την κάλυψη της 
οροφής πτερού (Müller – Wiener 1995, 102), παρέχει έμμεσες πληροφορίες για 
την ύπαρξη οικοδομήματος που διέθετε τουλάχιστον ένα πτερό.  

Στο χαμηλότερο προς τα βόρεια άνδηρο (αγρός Γ. Δαφέρμου) 
χαράχθηκαν 5 τομές (Τομή 7-11). Με την αφαίρεση του επιφανειακού 
στρώματος αποκάλυφθηκαν τοίχοι, που φαίνεται ότι ορίζουν τουλάχιστον πέντε 
χώρους. Η ανασκαφή έφερε στο φως μικρό απότμημα επιγραφής ελληνιστικών 
χρόνων, χαραγμένη σε ντόπιο ασβεστόλιθο. Η κεραμική που συγκεντρώθηκε 
ανήκει χρονολογικά σε όλες τις περιόδους, με κυρίαρχες τις ενδείξεις των 
βυζαντινών χρόνων.  

Η ανασκαφή στη θέση Άγιος Ιωάννης απέδωσε ένα σημαντικό αριθμό 
νομισμάτων. Συγκεκριμένα, εκτός από τα εννέα νομίσματα που ήδη 
αναφέρθηκαν, βρέθηκαν ακόμη δεκατρία νομίσματα: τέσσερα ελληνιστικά, έξι 
ρωμαϊκά, ένα βυζαντινό και δύο βενετικά. Παρά το γεγονός ότι η ανασκαφή 
βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ο αριθμός νομισμάτων της Ελληνιστικής περιόδου, 
συνολικά δεκατρία, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μεγάλος και υποδηλώνει την 
ακμή της πόλης κατά την Ελληνιστική περίοδο (Μανδαλάκη 2006).  

Ένα απότμημα μαρμάρινης, τιμητικής, αυτοκρατορικής επιγραφής (1ος 
αι. π.Χ. - 1ος αι. μ.Χ.) βρέθηκε σε ξερολιθιά απέναντι από τα λείψανα του 
βενετσιάνικου αγωγού, ψηλότερα στην ακρόπολη και σε απόσταση 40 μ. 
περίπου ΝΑ της θέσης Άγιος Ιωάννης.  

Με αφορμή αίτημα διαπλάτυνσης μονοπατιού πραγματοποιήθηκε το 
2005 σωστική ανασκαφή στη θέση Στου Μούρη (χάρτης 1, θέση Η) που 
βρίσκεται στη βορειοδυτική είσοδο του οικισμού της Αξού, στις υπώρειες του 
υψώματος Χαλέπα. Η θέση είναι γνωστή στη βιβλιογραφία (Αλεξίου 1963, 315, 
Παπαποστόλου 1975, 348) κυρίως από τα λείψανα νεκροταφείου 
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καμαρασκέπαστων τάφων ρωμαϊκών χρόνων, τα Ελληνόσπιτα (θέση Η). Το 
μονοπάτι συμβάλλει με τον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου – Αξού στο ύψος της 
θέσης Στου Γερακάρω (θέση Β), που βρίσκεται δυτικά της επαρχιακής οδού, 
όπου τοποθετείται υπαίθριο ιερό της Δήμητρας (Πετρουλάκις 1915, 43-48, 
Σακελλαράκης 1965, 566, Τέγου 2006, 275-293). Διερευνήθηκε ανασκαφικά 
το άνδηρο νότια του μονοπατιού, όπου ανοίχθηκαν δεκαπέντε δοκιμαστικές 
τομές. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις Τομές 1 (δυτικότερη), 3, 5, 14 και 15 
(ανατολικότερη) και τα μοναδικά λείψανα που εντοπίστηκαν (Τομή 1) ανήκουν 
σε μια εξαιρετικά διαταραγμένη κατασκευή αδιευκρίνιστης χρήσης και 
χρονολόγησης. Είναι προφανές ότι η διάνοιξη του δρόμου και οι εργασίες για 
την κατασκευή των σύγχρονων ξερολιθιών προκάλεσαν εκτενή καταστροφή στα 
όποια αρχαιολογικά λείψανα. Από τη θέση αυτή προέρχονται και τα λίγα 
κινητά ευρήματα, τρία θραύσματα ειδωλίων ζώων, αντίστοιχα με τα ειδώλια του 
ιερού της Δήμητρας Στου Γερακάρω (Πετρουλάκις 1915, 47-48, εικ. 5, Τέγου 
2006, 285).   

Με σκοπό την ανέγερση μικρού ποιμνιοστασίου, πραγματοποιήθηκαν 
δοκιμαστικές τομές στον αγρό Γεωργίου Νικηφόρου στη θέση Μαδοπά (χάρτης 
1, θέση Θ), που βρίσκεται στις βορειανατολικές παρυφές του λόφου της Αξού, 
κοντά στο φαράγγι που κυλάει ο Γεροπόταμος (αρχαίος Οάξης), χωρίς να 
δώσουν αρχαιολογικά ευρήματα. Ωστόσο, κατά την εκσκαφή που ακολούθησε 
στο δυτικό πρανές του σκάμματος βρέθηκαν: ένας αμφορέας, ένα 
μυροδοχείο/ψευδοαμφορίσκος και ένα αρυβαλλοειδές ληκύθιο (εικ. 3). 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο αμφορέας με τις δύο οριζόντιες λαβές στον ώμο, 
που θυμίζει τους ψευδοκυπριακούς αμφορείς (Τρακατέλλη υπό έκδοση) από 
τους οποίους, ωστόσο, διαφοροποιείται, καθώς λείπει η φυτική διακόσμηση 
στον ώμο. Οι αμφορείς αυτού του τύπου που χρησιμοποιούνται και ως 
τεφροδόχα αγγεία, χρονολογούνται από τα μέσα του 4ου με αρχές του 3ου αι. 
π.Χ. και έχουν βρεθεί σε νεκροταφεία ανά την επικράτεια, όπως στη Μακεδονία 
(Βοκοτοπούλου 1990, 25, Θέμελης & Τουράτσογλου 1997, 37-38), στην 
Ήπειρο (Ανδρέου & Ανδρέου 1997, 88-89, πιν. 65, 71) και αλλού. Από την 
Κρήτη τα γνωστά παραδείγματα διαφοροποιούνται ως προς το σχήμα 
(Μαρκουλάκη & Νινιού –Κινδελή 1982). Ο ψευδοαμφορίσκος/μυροδοχείο με 
το ωοειδές προς σφαιρικό σώμα και τον κοντό λαιμό διαθέτει τα 
χαρακτηριστικά των πρωιμότερων αγγείων του τύπου. Τα παράλληλά του είναι 
γνωστά από όλη την επικράτεια, αλλά και από την Κρήτη και χρονολογούνται 
στους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους (Εγγλέζου 2005, 232-236, Coldstream, 
Eiring & Forster 2001, 123-125, Τσατσάκη 2004, 747,749, πίν. 343, 346). 
Από το αρυβαλλοειδές ληκύθιο σώζεται μόνο το σώμα, που διακοσμείται με 
ερυθρόμορφο ανθέμιο. Αποτελεί χαρακτηριστικό αγγείο για τη φύλαξη  
αρωματικών ελαίων και συνήθες κτέρισμα ταφών σε διάφορες περιοχές 
(Ρωμιοπούλου & Τουράτσογλου 2002). Αντίστοιχα παράλληλα έχουμε στην 
κεντρική Κρήτη (Εγγλέζου 2005, 247-248, Coldstream, Eiring & Forster 
2001, 87), αλλά και από το ελληνιστικό νεκροταφείο της αρχαίας Ελεύθερνας, 
που βρίσκεται στη θέση Μνήματα Αλφάς (Τέγου & Φλεβάρη στον παρόντα 
τόμο), τα οποία χρονολογούνται από τα μέσα του 4ου έως και τις αρχές του 3ου 
αι. π.Χ. Από τον ίδιο αγρό είχαν παραδοθεί το 1969 μια ομάδα εννέα αγγείων 
(επτά ληκύθια, τρία μυροδοχεία και ένας αμφορίσκος) αντίστοιχης 
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χρονολόγησης. Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν για την ύπαρξη στη θέση 
αυτή ενός εκ των νεκροταφείων της αρχαίας πόλης, που με βάση την κεραμική 
χρονολογείται στους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους. Στην περιοχή αυτή 
διατηρείται αποσπασματικά μονοπάτι με κατεύθυνση Α-Δ που συνδέει οδικώς 
την ακρόπολη με το ποτάμι. Η δυνατότητα οδικής σύνδεσης φαίνεται ότι ήταν 
ένας από τους παράγοντες που ευνόησαν την ανάπτυξη μιας εκ των 
νεκροπόλεων της αρχαίας πόλης στη θέση αυτή. Άλλωστε και άλλα νεκροταφεία 
της αρχαίας Αξού αξιοποίησαν το φυσικό πέρασμα που συμπίπτει σήμερα με το 
δρόμο Ρέθυμνο – Αξός  - Ζωνιανά (χάρτης 1), επί του οποίου βρίσκονται οι 
γνωστές νεκροπόλεις (Τέγου υπό έκδοση) στις θέσεις Τειχιό/Μεγάλος Τράφος 
(θέση Ζ) (Taramelli 1899, 314, Πωλογίωργη 1983, 370, Μεταξά – Προκοπίου 
1991, 432-433) και τα Ελληνόσπιτα (θέση Η) Στου Μούρη (Αλεξίου 1963, 315, 
Παπαστόλου 1975, 348). Ελλείψει ανασκαφικών δεδομένων δε γνωρίζουμε τον 
τύπο των τάφων/ταφών που κυριάρχησαν στο νεκροταφείο της θέσης Μαδοπά. 
Η μόνη πληροφορία που διαθέτουμε, πλην των ευρημάτων, είναι η αμμώδης 
σύσταση του υπεδάφους η αμμουδάρα, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. Το 
υπέδαφος αυτό εντοπίζεται και σε άλλες περιοχές με αρχαία νεκροταφεία, όπως 
για παράδειγμα στην ευρύτερη περιοχή Στου Μούρη, που ονομάζεται και 
Αμμουδάρα (Αλεξίου 1964, 447, Τέγου 1998, 875).  

Στο διάστημα από 17-19 Νοεμβρίου 2008, σε συνεργασία με το 
Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόποησης & 
Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας, πραγματοποιήθηκαν γεωφυσικές έρευνες σε 
επιλεγμένες θέσεις (Α, Κ, Η και ευρύτερη περιοχή πέριξ Γ και  Δ) του 
αρχαιολογικού χώρου της Αξού (χάρτης 1). Συγκεκριμένα για τη γεωφυσική 
διασκόπηση εφαρμόσθηκαν τρείς μέδοθοι: η μαγνητική, η ηλεκτρική και η 
μέθοδος γεωραντάρ με βάθος διασκόπησης 1-2,5 μ., 0,5–1 μ. και 2-3 μ. 
αντίστοιχα. Παράλληλα έγινε τοπογραφική αποτύπωση σημείων των 
γεωφυσικών καννάβων με GPS. Τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας 
δείχνουν ότι ιδιαίτερα στις θέσεις Άγιος Ιωάννης (Κ), νότια της ανασκαφής και 
Ανδρείο (Γ) (η ονομασία χρησιμοποιείται συμβατικά), τα στοιχεία είναι αρκετά 
και οι θέσεις χρήζουν ανασκαφικής διερεύνησης. Αντίστοιχα είναι και τα 
αποτελέσματα στην περιοχή Στου Μούρη (Η), όπου διαπιστώθηκε ότι εκτός από 
τους ορατούς τάφους, τα Ελληνόσπιτα, υπάρχουν ενδείξεις και για άλλους, τόσο 
στα άνδηρα της πλαγίας, όσο και κάτω από το οδόστρωμα της επαρχιακής οδού 
Ρεθύμνου - Αξού.   Από μαρτυρίες των κατοίκων, αλλά και τη μελέτη  των 
φωτογραφιών της ανασκαφής του 1899 (Levi  1930-1931) γνωρίζαμε ότι στη 
θέση (Α) (χάρτης 1)  είχε ανασκαφεί ο ναός της Αφροδίτης, τα λείψανα του 
οποίου δεν είναι σήμερα ορατά (Aversa & Monaco 2006, Levi 1930-1931). Η 
εφαρμογή και των τριών τεχνικών διασκοπήσης στην περιοχή εντόπισαν τη θέση 
του ναού με ακρίβεια, ενώ η υπέρθεση του σχεδίου της κάτοψης του ναού, 
όπως μας παραδίδεται (Aversa & Monaco 2006) ταυτίζεται με τις ενδείξεις των 
γεωφυσικών διασκοπήσεων και την ερμηνεία αυτών. Απομένει η ανασκαφική 
έρευνα στο χώρο για να αποκαλυφθούν εκ νέου τα λείψανα του ναού και με νέα 
δεδομένα πλέον τα θέματα που σχετίζονται με τη χρονολόγηση του ναού και 
των διαφορετικών φάσεών του, τον αρχιτεκτονικό τύπο και το διάκοσμό του 
(Alexiou 1952, Aversa & Monaco 2006) και τα ζητήματα λατρείας του (Aversa 
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& Monaco 2006, Levi 1930-1931, Rizza 1967-1968, Sporn 2002, 230) να 
επανέλθουν στο προσκήνιο της έρευνας.  
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ARCHAEOLOGICAL PROJECT IN AXOS, MUNICIPALITY OF 

 KOULOUKONAS, RETHYMNON PREFECTURE 
 

TEGOU EVA 

 
Εxcavations near the church of Agios Ioannis, at the north slopes of 

the acropolis, recovered the remains of three corners of rooms and perhaps a 
forth one. Because of the initial stage of the research the relationship 
between the structures and their use is unknown. The potsherds are 
assigned to the Late Minoan till the Venetian time. Important is the relative 
big number of coins, dated from the Hellenistic era to the Venetian time, 
especially a thesaurus of nine coins of the city of Axos. Rescue excavation, 
resulting from widening works at the footpath in stou Mouri site, near the 
tombs known as Εllinospita, revealed only a destroyed construction of 
unknown use and parts of three animal figurines, similar to the ones from 
the neighbouring sanctuary of Demeter at the stou Gerakaro site to the west. 
From Madopa, at the ridge of the hill, next to the gorge of Geropotamos river, 
came some vessels of early Hellenistic era, which indicate the existence of a 
cemetery. The results of geophysical investigation, which was undertaken at 
several places, were remarkable especially near Ayios Ioannis and Andrion. 
The exact location of the temple of Aphrodite was also revealed during this 
project. 
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 Χάρτης 1. Χάρτης Αξού με σημειωμένες τις αρχαιολογικές θέσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Εικ. 1. Άγιος Ιωάννης, τομή 6. 

Εικ. 3. Μαδοπά αγγεία. 

Εικ. 2. Φάτνωμα. 
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ΤΕΓΟΥ  ΕΥΑ  & ΦΛΕΒΑΡΗ  ΛΟΥΚΙΑ 

Το Νοέμβριο του 1899 ο Halbherr επισκέπτεται το μεγάλο νεκροταφείο 
στη βόρεια είσοδο της Ελεύθερνας, καθώς από αυτό προέρχονταν τα χρυσά 
ενεπίγραφα επιστόμια (Βερδελής 1953-1954, 53-54, Tzifopoulos 2009) που 
είχε δει στην αρχαιολογική συλλογή του πρόξενου της Αυστροουγγαρίας 
Θεόδωρου Τριφύλλη (Σακελλαράκης 1998, 187) στο Ρέθυμνο (Savignoni 1900, 
310-311). Για την επίσκεψη του Halbherr θα γράψουν ο Comparetti και η 
Guarducci (Comparetti 1910, 37-41, Guarducci 1939, 31 και 136), δίνοντας 
μας μια από τις πρώτες σύγχρονες μαρτυρίες για το νεκροταφείο της αρχαίας 
Ελεύθερνας στη θέση Μνήματα, που είναι το αντικείμενο του παρόντος 
άρθρου1.  

Το νεκροταφείο αναπτύχθηκε βόρεια της πόλης (Faure 1965, 44-45, 
Σταμπολίδης 1993, 21-23 και 29-31, 1994, 142-147 και 2004δ, 142) στις 
πλαγιές του φαραγγιού, που ως φυσικό πέρασμα εξυπηρετούσε την επικοινωνία 
με τη βόρεια ακτή. Tα επίνεια της αρχαίας Ελεύθερνας τοποθετούνται στην 
περιοχή του Πανόρμου και του Σταυρωμένου/Σφακακίου (Ανδρεαδάκη – 
Βλαζάκη 1995, 368-369 και 2004, 39, Θέμελης 2004, 47, Perlman 1996, 
282-285, Σταμπολίδης 1993, 50-52 και 1994, 154-155, Φαράκλας 1998, 77-
86).  

Καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση της τυπολογίας του νεκροταφείου 
έπαιξε ο μαλακός, φυσικός βράχος (μαργαϊκός ασβεστόλιθος) που λαξεύεται 
εύκολα, όπως διαπιστώνεται και από άλλες περιοχές του Νομού Ρεθύμνης με 
ίδιο υπέδαφος, π.χ. από την περιοχή του Σταυρωμένου (Τσιποπούλου 1983), 
του Σφακακίου (Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη 1981) και της Αργυρούπολης 
(Γαβριλάκη 2004), όπου έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχου τύπου νεκροταφεία. 
Ανάλογα, ωστόσο, με τη γεωμορφολογία της θέσης επιλέγεται και το αντίστοιχο 
είδος τάφου: στις απόκρημνες πλαγιές ο λαξευτός, θαλαμωτός με λάρνακες στο 
εσωτερικό του, ενώ στα πλατώματα ο κιβωτιόσχημος, λαξευτός στο βράχο 
(Kalpaxis & Tsatsaki 2000, 118-119).  

Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου θα εστιάσουμε στο τμήμα της 
νεκρόπολης που βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του φαραγγιού (χάρτης 1) και 
εκτείνεται κυρίως βόρεια της Αγίας Ελέσσας, λαξευτού, θαλαμωτού τάφου που 
έχει μετατραπεί σε εκκλησάκι (Σταμπολίδης 2004δ, 140-141) και της θέσης 
του Παπά ο Κόλυμπος, όπου μικρή έρευνα αποκάλυψε λείψανα ρωμαϊκού 
λουτρού (Μπάνου 1994–1996, Σταμπολίδης 2004δ, 141).  

Με αφορμή πρόσφατη αρχαιοκαπηλία πραγματοποιήθηκε βόρεια του 
ρωμαϊκού λουτρού σύντομη έρευνα στο χώρο ενός ταφικού συγκροτήματος (εικ. 

                                                 
1 Ευχαριστίες εκφράζονται στους κκ. Κλεάνθη Σιδηρόπουλο, Νίκο Σταμπολίδη και 
Γιάννη Τζιφόπουλο για τις συζητήσεις και για τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το 
νεκροταφείο και τα ευρήματα, καθώς και στη συνάδελφο κ. Νότα Καραμαλίκη, που 
ασχολήθηκε στο πλαίσιο διοικητικών καθηκόντων με την ανασκαφή. Ευχαριστούμε, 
επίσης, την τοπογράφο Χρυσούλα Λιγγερίδου, τη σχεδιάστρια Αμαλία Νουκάκη, τη 
συντηρήτρια Μαρία Χαλκιαδάκη και τους τεχνίτες της ανασκαφής Μανόλη 
Βεργιαννάκη, Στέλιο Δραμιτινό και Γιώργο Αλεξάκη.  
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1). Πρόκειται για μία περίκλειστη κατασκευή, λαξευμένη στο βράχο, με σχεδόν 
ορθογώνια κάτοψη. Στη δυτική πρόσοψή της είναι λαξευμένες πέντε κόγχες, 
τρεις με λάρνακες στη βάση τους και δύο ημιτελείς. Από το εσωτερικό 
περισυλλέχθηκαν απότμημα επιγραφής και θραύσματα αρχιτεκτονικών μελών 
που δεν αποτελούν στοιχεία διακόσμησης της πρόσοψης, καθώς δε 
διαπιστώθηκαν σχετικά ίχνη. Είναι πιθανόν να προέρχονται είτε από επιτύμβια 
μνημεία, ανιδρυμένα στην πάνω επιφάνεια της πρόσοψης, όπως συνηθίζεται σε 
ταφικά συγκροτήματα της Ρόδου (Πατσιαδά 1999, 133), είτε από επιτύμβια 
μνημεία των κιβωτιόσχημων τάφων που βρίσκονται πλησίον του ταφικού 
συγκροτήματος (Σταμπολίδης 2004δ, 139-142). Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξή 
τους, σε συνδυασμό με το ταφικό μνημείο, συμπληρώνει την εικόνα του 
νεκροταφείου (Πατσιαδά 1999, 133).  

Από τις 15 Μαρτίου 2007 έως τα τέλη Απριλίου 2008 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ανασκαφή σε τμήμα της νεκρόπολης. Η 
έρευνα εντάχθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου έργου που αφορά στη βελτίωση 
του δρόμου Αλφάς – Ελεύθερνας στο τμήμα που υπάγεται στο Δήμο 
Γεροποτάμου.  

Πριν την ανασκαφή, σε όλο σχεδόν το μήκος του βόρειου τμήματος του 
δρόμου (~1.500 μ.) που ανήκει στο Δήμο Γεροποτάμου, διακρινόταν στην 
επιφάνεια του οδοστρώματος το περίγραμμα κιβωτιόσχημων τάφων (Faure 
1965, 44-45, Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη 2004, 38). Μια ακόμη ομάδα 
κιβωτιόσχημων τάφων, γνωστή επίσης ως Μνήματα, βρίσκεται νοτιότερα, 
ανατολικά του ίδιου δρόμου, πλησιέστερα προς το σύγχρονο οικισμό της 
Ελεύθερνας στο τμήμα που υπάγεται στο Δήμο Αρκαδίου (Kalpaxis & Tsatsaki 
2000, 117-118). Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνήθηκε ανασκαφικά μόνο το 
νοτιότερο τμήμα του δρόμου, που ανήκει στο Δήμο Γεροποτάμου, σε μήκος 
900 μ. αντί των 1500 μ., λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης. Η ανασκαφή 
αποκάλυψε 128 τάφους, που διαμοιράζονται σε πέντε επιμέρους θέσεις ως 
εξής: 1η θέση: 29 τάφοι, 2η θέση: 17 τάφοι, μεταξύ 2ης και 3ης θέσης: 3 τάφοι, 
3η θέση: 17 τάφοι, 4η θέση: 4 τάφοι, 5η θέση: 56 τάφοι.  

Τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία συνθέτουν την εικόνα μιας 
εξαιρετικά εκτεταμένης σε μήκος νεκρόπολης, η οποία αποτελείται από 
επιμέρους νεκροταφεία, που έχουν ως δυτικό όριο το σύγχρονο δρόμο και 
εκτείνονται κυρίως προς το φαράγγι στα ανατολικά. Εξαίρεση αποτελεί το 
νεκροταφείο της 5ης θέσης, όπου τάφοι υπάρχουν και στο στενό, υπερκείμενο 
άνδηρο δυτικά του δρόμου (εικ. 2). 

Από την επιφανειακή και την ανασκαφική έρευνα δεν εντοπίσθηκαν 
υπολείμματα τοίχων–περιφραγμάτων, που να οριοθετούσαν τα επιμέρους 
νεκροταφεία (Kalpaxis & Tsatsaki 2000, 119).  

Όλοι οι ανασκαμμένοι τάφοι είναι κιβωτιόσχημοι, λαξευμένοι στο βράχο 
και καλύπτονταν συνήθως με δύο ή τρεις απλές, καλυπτήριες πλάκες (Kalpaxis 
& Tsatsaki 2000, 118). Μόνο τρεις τάφοι διατηρούσαν στη θέση τους κάποιες 
από τις καλυπτήριες πλάκες, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις θραύσματα των 
πλακών βρέθηκαν πεσμένα και κατεστραμμένα στο εσωτερικό τους, καθώς οι 
τάφοι είχαν διαταραχθεί είτε κατά τη σύλησή τους, είτε από τις εργασίες 
διάνοιξης του δρόμου. Ορισμένοι τάφοι διακρίνονταν για την επιμελή 
κατασκευή τους. Διέθεταν περιμετρικά λαξευμένη υποδοχή για την καλύτερη 

499 



ΣΩΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΑΦΗ  ΣΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΝΗΜΑΤΑ  ΑΛΦΑΣ 

προσαρμογή των καλυπτήριων πλακών και κάποιοι είχαν λαξευμένο αναβαθμό 
για μαξιλάρι. Αντίστοιχα στοιχεία διαπιστώθηκαν στους κιβωτιόσχημους τάφους 
της θέσης Μνήματα Ελεύθερνας και της θέσης Κονίδι Σταυρωμένου (Kalpaxis & 
Tsatsaki 2000, 118, Τσιποπούλου 1983, Τσατσάκη 2004, 741). Σε άλλους 
τάφους οι εργασίες κατασκευής ήταν υποτυπώδεις.  

Οι περισσότεροι τάφοι ήταν προσανατολισμένοι στον άξονα Β-Ν, ενίοτε 
με μικρότερες ή μεγαλύτερες αποκλίσεις. Εξαίρεση αποτελούν 10 τάφοι, που 
ήταν προσανατολισμένοι στον άξονα Α-Δ (2η θέση: 2 τάφοι σε σύνολο 17, 1η 
θέση: 8 τάφοι σε σύνολο 29)2.  

Τα σκελετικά κατάλοιπα βρέθηκαν εν γένει αποσαρθρωμένα. Στις 
περιπτώσεις που διατηρούνταν, οι νεκροί ενταφιάζονταν σε ύπτια θέση με τα 
χέρια κατά μήκος των πλευρών τους και το κεφάλι τους να βρίσκεται στα νότια, 
όταν οι τάφοι είχαν προσανατολισμό Β-Ν ή στα δυτικά, όταν ο προσανατολισμός 
των τάφων ήταν Α-Δ. Σε ορισμένους τάφους βρέθηκαν ενταφιασμένοι δύο 
νεκροί.  

Τα ευρήματα της κεραμικής συνιστούν την πιο πολυάριθμη κατηγορία 
κτερισμάτων. Βρέθηκαν 657 αγγεία, που διαμοιράζονται σε λίγους τύπους 
κλειστών και μικρών αγγείων, κατά κύριο λόγο: μυροδοχεία, ληκύθια, πρόχοι, 
οινοχόες. Βρέθηκαν, επίσης, νομίσματα, ένα λίθινο αλάβαστρο, πήλινα 
σφαιρίδια, λίγα αργυρά και χάλκινα κοσμήματα και δύο χρυσά, ενεπίγραφα 
επιστόμια. Αξιοσημείωτη είναι η παντελής έλλειψη πήλινων ειδωλίων.  

Τα κτερίσματα ήταν τοποθετημένα όπου υπήρχε ελεύθερος χώρος, κατά 
μήκος των πλευρών, στα πόδια και ανάμεσα σε αυτά, εκατέρωθεν του κεφαλιού 
και σε μερικές περιπτώσεις πάνω στη λεκάνη. Τα νομίσματα βρίσκονταν ή κάτω 
από το κρανίο ή στο αριστερό χέρι.  

Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ανασκαφής, παρά το γεγονός ότι 
τα ευρήματα σχεδόν στο σύνολό τους παραμένουν ασυντήρητα, παρουσιάζονται 
κάποιοι τάφοι με τα κτερίσματά τους. Κριτήριο επιλογής των τάφων ήταν η 
καλή κατάσταση διατήρησης της κεραμικής τους.  

Στον τάφο 24 (εικ. 3α) βρέθηκε το μοναδικό, λίθινο αλάβαστρο 
(Βοκοτοπούλου 1990, 26-27, Θέμελης & Τουράτσογλου 1997, 80-83 και 168-
169, Μαρκουλάκη & Νινιού – Κινδελή 1982, 109-110) της ανασκαφής, που 
είναι, ωστόσο, σύνηθες εύρημα στους τάφους της περιόδου. Η κεραμική του 
παρουσιάζει ποικιλία σχημάτων: 1 αμφορίσκος, 2 ληκύθια (Coldstream, Eiring 
& Forster 2001, fig. 2.6/d), 2 αρυβαλλοειδή ληκύθια (Coldstream, Eiring & 
Forster 2001, fig. 2.6/e, Εγγλέζου 2005, 247-248) και 1 μυροδοχείο 
(Τσατσάκη 2004, 749) (εικ. 3β-στ). Τα αγγεία χρονολογούνται στα τέλη 4ου με 
αρχές 3ου αι. π.Χ., ενώ ενδιαφέρον στοιχείο είναι η συνύπαρξη του μυροδοχείου 
μαζί με τα ληκύθια (Κωτίτσα 2004, 194). 

Ο τάφος 39 (εικ. 4α) διαθέτει, στο σύνολο των τάφων, το μεγαλύτερο 
αριθμό κτερισμάτων. Βρέθηκαν 1 νόμισμα, 1 χάλκινη περόνη σε θραύσματα 
και 55 πήλινα αγγεία. Από τα αγγεία έχουμε 2 οινοχόες (μία ακέραιη και μία 
σε θραύσματα), 1 αλάβαστρο και 52 μυροδοχεία (εικ. 4β-στ). Το νόμισμα είναι 
                                                 
2 Αντίθετα, στη θέση Μνήματα Ελεύθερνας (Kalpaxis & Tsatsaki 2000, 118-119) η 
πλειονότητα των τάφων έχει προσανατολισμό Α-Δ και λίγοι μόνο τάφοι, που βρίσκονται 
στο νότιο τμήμα, Β-Ν, ενώ στο Σφακάκι έχουν προσανατολισμό ΝΑ-ΒΔ και στο 
Σταυρωμένο Α-Δ (Τσατσάκη 2004, 741).  
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ασημένιο τρίλοβο του Άργους, που χρονολογείται στα 320-270 π.Χ. και 
προσφέρει το terminus post quem της ταφής. Η οινοχόη και τα μυροδοχεία 
έχουν τα τυπολογικά παράλληλά τους στα γειτονικά νεκροταφεία της θέσης 
Μνήματα Ελεύθερνας και του Σταυρωμένου/ Σφακακίου (Kalpaxis & Tsatsaki 
2000, 122-123, Τσατσάκη 2004, 749), αλλά και εν γένει στην επικράτεια 
(Κωτίτσα 2004, 194). Ως προς το πήλινο αλάβαστρο, αντίστοιχα έχουν βρεθεί 
στην Πέλλα (Λιλιμπάκη - Ακαμάτη 1989-1991, 101-102) και χρονολογούνται 
στα τέλη 4ου με αρχές 3ου αι. π.Χ.  

Ο τάφος 56 (εικ. 5α) είχε ως κτερίσματα 8 πήλινα αγγεία, 7 μυροδοχεία 
και μία υδρία (εικ. 5β-στ), που χρονολογούνται στα τέλη του 4ου με αρχές 3ου 
αι. π.Χ. Τα μυροδοχεία παρουσιάζουν ομοιότητες με μυροδοχεία των αρχών 
του 3ου αι. π.Χ. από τον Σταυρωμένο (Τσατσάκη 2004, 745 και 749). 
Αντίστοιχες υδρίες μας είναι γνωστές από το νεκροταφείο στο Καμηλάρι και από 
τάφο στον Αϊ-Γιάννη της Φαιστού (Εγγλέζου 2005, 245), αλλά και από άλλες 
θέσεις του ελληνιστικού κόσμου, όπως για παράδειγμα την Αθήνα και τη 
Θεσσαλία (Καραπάνου & Κατακούτα 2004, 114-115). Το χρυσό, ενεπίγραφο 
επιστόμιο, που βρέθηκε στον τάφο, μας παραπέμπει επίσης στην περιοχή του 
Σταυρωμένου/Σφακακίου (Gavrilaki & Tzifopoulos 1998, Τζιφόπουλος 1998 
και 2002, Tzifopoulos 2009, 22-28) ως περιοχή εύρεσης επιστομίων. 

Ένα ακόμη επιστόμιο, επιμελώς διπλωμένο και κολλημένο στο δόντι του 
νεκρού, βρέθηκε στον τάφο 84 (εικ. 6α-ε), που εντοπίστηκε μεμονωμένος 
μεταξύ της 2ης και της 3ης θέσης. Ο τάφος βρέθηκε πολύ κατεστραμμένος και 
τα λιγοστά όστρακα, που αντιστοιχούν σε δύο μυροδοχεία, δε βοηθούν 
ιδιαίτερα στην χρονολόγησή του. 

Τέλος, στη νοτιότερη θέση (θέση 1) βρίσκεται ο τάφος 110, που περιείχε 
ως κτερίσματα αποκλειστικά πήλινα μυροδοχεία (εικ. 7α-ι). Η αναζήτηση 
παραλλήλων εντόπισε ομοιότητες με αγγεία της Κνωσού (Coldstream, Eiring & 
Forster 2001, fig. 3.16/g) και της κεντρικής Κρήτης (Εγγλέζου 2005, 88 και 
235), που ανήκουν στο β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ.  

Η αρχαία Ελεύθερνα έχει την τύχη να ανασκάπτεται από το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι έρευνες του οποίου έχουν φωτίσει σημαντικές πτυχές 
της ιστορίας του τόπου (Θέμελης 2002 και 2004, Καλπαξής 1994 και 2004, 
Σταμπολίδης 1993, 1994 και 2004α-δ). Ωστόσο, δεν έχει ανασκαφεί 
νεκροταφείο της περιόδου και οι μόνες σχετικές ενδείξεις είναι τα τυχαία 
ευρήματα από τη θέση Μνήματα της Ελεύθερνας (Kalpaxis & Tsatsaki 2000).  

Οι τάφοι, με τους πρωιμότερους να ανήκουν στα τέλη του 4ου με αρχές 
3ου αι. π.Χ., φαίνεται να καλύπτουν χρονολογικά όλη την Ελληνιστική περίοδο, 
χωρίς, ωστόσο, στη φάση αυτή να μπορεί να προσδιοριστεί περισσότερο η 
χρονολογική ανάπτυξη της νεκρόπολης. Η μελέτη της κεραμικής από την 
ανασκαφή της θέσης Μνήματα Αλφάς θα συμπληρώσει τις γνώσεις μας για την 
κεραμική των ελληνιστικών χρόνων, καθώς τα μέχρι τώρα ευρήματα 
προέρχονται αποκλειστικά από τα οικιστικά σύνολα στο Νησί (Καλπαξής 1994). 

Από την περιοχή της Ελεύθερνας φαίνεται ότι προέρχονται συνολικά 7 
ορφικά, διονυσιακά ελάσματα (1 στη συλλογή Γιαμαλάκη στο Ηράκλειο, 2 στη 
συλλογή Σταθάτου και 4 στη συλλογή Τριφύλλη, εκ των οποίων τα τρία 
ενεπίγραφα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) (Βερδελής 1953-1954, 56, 
Tzifopoulos 2009). Tα μόνα, όμως, που προέρχονται από ανασκαφή είναι αυτά 
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από την περιοχή του Σταυρωμένου και του Σφακακίου (Gavrilaki & 
Tzifopoulos 1998, Tzifopoulos 2009), όπου τοποθετείται και ένα από τα επίνεια 
της Ελεύθερνας (Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 1995, 368-369 και 2004, 39, 
Θέμελης 2004, 47, Perlman 1996, 282-285, Σταμπολίδης 1993, 50-52 και 
1994, 154-155, Φαράκλας 1998, 77-86). Στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντική η εύρεση των δύο διονυσιακών, ορφικών ελασμάτων, καθώς η 
μελέτη τους μπορεί να φωτίσει περισσότερες πλευρές της έρευνας, δεδομένου 
ότι προέρχονται από ανασκαφή.  

Η οδική σύνδεση της πόλης με την περιοχή του 
Σφακακίου/Σταυρωμένου (επίνειο, βλ. παραπάνω) γινόταν και μέσω της θέσης 
Μνήματα Αλφάς. Ακόμη και σήμερα, από τη θέση αυτή διέρχεται ο δρόμος, 
που δια της Βιράν Επισκοπής (Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη 2004, 36, Ηood, 
Warren & Cadogan 1964, 59-60), καταλήγει στο Σφακάκι. Στη διαδρομή αυτή, 
με αφορμή τον έλεγχο της Εφορείας, εντοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια 
άγνωστες, αρχαιολογικές θέσεις. Πρόκειται για τις θέσεις Κουρτικιανά και Στου 
Λαγουδογίωργη, όπου διατηρούνται αρχιτεκτονικά λείψανα και κεραμική 
ιστορικών χρόνων (χάρτης 1).  

Από το μέσον του δρόμου που διερευνήθηκε ανασκαφικά, ξεκινάει 
σύγχρονο μονοπάτι μήκους 1.700 μ. που οδηγεί στη θέση Τσίδος. Πρόκειται 
για εκτεταμένη θέση, αντίστοιχης έκτασης με αυτή του Νησιού, με ευρήματα 
εκτός των άλλων και ελληνιστικών χρόνων, όπως προέκυψε από μικρή έρευνα 
(χάρτης 1) (Ανδρεαδάκη -Βλαζάκη 2004, 39, Pendlebury 1939, 371). Οι θέσεις 
αυτές στην περιφέρεια της αρχαίας Ελεύθερνας δίνουν, προς το παρόν, μόνο 
έμμεσες πληροφορίες για την τοπογραφία της υπαίθρου της αρχαίας πόλης 
(Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη 2004, 39). Τα επιμέρους νεκροταφεία, που 
συζητήσαμε, βρίσκονται αντίστοιχα κοντά ή και πλησιέστερα στις θέσεις αυτές, 
σε σχέση με τον πυρήνα της αρχαίας πόλης. Ωστόσο, οποιαδήποτε σύνδεσή 
τους με τα σημερινά δεδομένα είναι επισφαλής.  

Οι νεκροί που ενταφιάστηκαν στη θέση Μνήματα της Αλφάς πήραν τις 
πληροφορίες μαζί τους, αφήνοντάς μας αναπάντητα τα ερωτήματα που 
σχετίζονται με την κοινωνική διαστρωμάτωση και την πολιτική οργάνωση της 
πόλης και της υπαίθρου της (Guizi 2006).  
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RESCUE EXCAVATION AT THE SITE MNEMATA  OF ALFA 
 

TEGOU EVA & FLEVARI LOUKIA 

 
 
In 2007-2008 due to road works between Alpha and Eleutherna we 

were excavating one of the cemeteries of Eleutherna, situated on the west 
slopes and terraces of a gorge, north of the city. The cemetery has been 
mentioned in the literature, but only now it has been investigated. 128 
graves were found, cut into the bedrock of soft limestone. Pottery is the most 
numerous of the finds: the 657 pieces recorded comprise several closed and 
small shapes of vases, like: perfume bottles, lekythoi, jugs and oinochoai. 
Important for the burial customs are the two gold inscribed lamellae. The 
burials can be dated broadly to the Hellenistic period, with the earliest ones 
assigned to the late 4th – early 3rd century BC. 
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Χάρτης 1. Ευρύτερος τοπογραφικός χάρτης της 
αρχαίας Ελεύθερνας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 1. Ταφικό συγκρότημα. Λήψη από ΝΑ. 
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Εικ. 2. Θέση 5. Λήψη από Β. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Εικ. 3α. Τάφος 24. Λήψη από Ν.  

Εικ. 3β-στ. Τα ευρήματα του τάφου 24. 
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Εικ. 4α. Τάφος 39. Λήψη από Β.  

Εικ. 4β-στ. Μερικά από τα ευρήματα του τάφου 39.  
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 Εικ. 5α. Τάφος 56. Λήψη από Β.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 5β-στ. Μερικά από τα ευρήματα του τάφου 56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 6α. Τάφος 84. Λήψη από Β. Εικ. 6β-ε. Τα ευρήματα του τάφου 84. 
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Εικ. 7α. Τάφος 110. Λήψη από Ν.  

Εικ. 7β-ι. Τα ευρήματα του τάφου 110.  
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ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ  ΝΟΤΑ 

Η περιοχή της Αγίας Ειρήνης, στα νοτιοανατολικά της σύγχρονης πόλης 
του Ρεθύμνου και σε μικρή απόσταση από αυτήν, μόλις 3 χλμ. από το κέντρο 
της, υπήρξε κατά τους ελληνιστικούς χρόνους το κέντρο ενός οργανωμένου 
οικισμού. Η αποκάλυψη του αρχαίου οικισμού ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα και 
συνεχίζεται στο πλαίσιο σωστικών ανασκαφών, που διεξάγονται από την ΚΕ΄ 
Ε.Π.Κ.Α.  

Η περιοχή ήταν άγνωστη στη βιβλιογραφία. Λίγα αγγεία στην αποθήκη 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, παραδόσεις ιδιωτών, αποτελούσαν τις 
μοναδικές μαρτυρίες της αρχαίας εγκατάστασης. Ευτυχώς για τις αρχαιότητες, 
η οικιστική πίεση στην περιοχή δεν ήταν ιδιαίτερα έντονη μέχρι πρόσφατα. 
Αντίθετα, μεγάλης έκτασης οικοδομικές εργασίες πραγματοποιηθήκαν κατά την 
Ενετοκρατία, όταν χτίστηκε το ομώνυμο μοναστήρι  και το μισογκρεμισμένο 
σήμερα συγκρότημα βορειότερα, που σηματοδοτούν περίπου τα όρια του 
μικρού σύγχρονου οικισμού (χάρτης 1). Η ελληνιστική εγκατάσταση 
καταλάμβανε το πλάτωμα της κορυφής και την ανατολική τουλάχιστον πλαγιά 
του επιμήκους λόφου της Αγίας Ειρήνης. Η ευνοϊκή, γεωγραφική θέση του 
λόφου, με την εξαιρετική θέα προς τη βόρεια ακτή, φαίνεται ότι υπήρξε 
καθοριστική για την επιλογή του. Ο λόφος ανήκει στη συνεχόμενη λοφοσειρά 
που ορθώνεται ανάμεσα στην παράλια πεδιάδα ανατολικά του Ρεθύμνου και 
στον ορεινό όγκο του Βρύσινα. Η θέση είναι φυσικά οχυρή από το νότο, καθώς 
ο λόφος στενεύει δημιουργώντας αυχένα προστατευμένο από απότομους 
βράχους. Οι δύο ρεματιές στα ανατολικά και δυτικά καθιστούν δύσκολη και 
ελεγχόμενη την πρόσβαση. Στα βόρεια, όπου ο λόφος πλαταίνει και οι κλίσεις 
γίνονται πιο ομαλές, φαίνεται ότι ο οικισμός προστατευόταν από οχυρωματικό 
τείχος, χτισμένο κατά τον ισοδομικό τρόπο. Λείψανα του τείχους, που σε 
ορισμένα σημεία  διατηρείται σε ύψος τεσσάρων δόμων, διακρίνονται στα πρανή 
ελαιώνα, ενσωματωμένα σε σύγχρονες ξερολιθιές (εικ. 1). Πιθανότατα βόρεια 
του τείχους να βρισκόταν η θέση των αρχαίων νεκροταφείων, όπως συνάγεται 
από εγχυτρισμούς που διακρίνονται στα πρανή, που δημιούργησε η διάνοιξη 
δρόμου και από παραδόσεις ακέραιων μυροδοχείων και λύχνων, αγγείων πολύ 
συνηθισμένων σε ταφικά σύνολα.  

Το πρώτο από τα οικόπεδα που ερευνήθηκαν βρίσκεται στην ανατολική 
πλαγιά του λόφου. Πρόκειται για την ιδιοκτησία Κουλάκη, όπου ήρθαν στο φως 
τα λείψανα εκτεταμένου κτηρίου (σχ. 1). Η διαμόρφωση της ιδιοκτησίας σε 
στενές πεζούλες με το χτίσιμο ξερολιθιών, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
καλλιέργεια, είχε ως αποτέλεσμα την καλή διατήρηση των αρχιτεκτονικών 
λειψάνων κάτω από τις επιχώσεις που συγκρατούσαν οι ξερολιθιές, ενώ αντίθετα 
τα τμήματα που έμειναν εκτεθειμένα καταστράφηκαν σε σημαντικό βαθμό. Το 
κτήριο είχε χτιστεί κλιμακωτά, ακολουθώντας την κλίση της πλαγιάς, με 
αποτέλεσμα τα δυτικότερα δωμάτια να βρίσκονται σε ψηλότερο επίπεδο σε 
σχέση με τα ανατολικά. Πλήρως ανασκάφηκαν δύο χώροι, τα Δωμάτια 1 και 2. 
Το Δωμάτιο 1, με διαστάσεις 4,6 x 3,2 μ., στο δυτικότερο άνδηρο της 
ιδιοκτησίας, είχε προσανατολισμό Β-Ν και άνοιγμα της εισόδου στη νότια, 
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στενή πλευρά (εικ. 2). Οι τοίχοι, που διατηρούνται σε ικανό ύψος, είναι 
επιμελημένης κατασκευής. Προσεκτικά λαξευμένοι ογκόλιθοι έχουν 
χρησιμοποιηθεί για παραστάδες και κατώφλι, πρακτική συνηθισμένη στην 
κρητική αρχιτεκτονική της περιόδου1. Στεγαζόταν με κεραμοσκεπή, ενώ ο 
φυσικός βράχος έχει χρησιμοποιηθεί ως κρηπίδα του δυτικού τοίχου και ως 
υπόστρωμα του χωμάτινου δαπέδου. Εκατέρωθεν της εισόδου αποκαλύφθηκαν 
δύο κυκλικά ορύγματα: στο δυτικό εντοπίστηκε κατά χώραν το πάνω μισό 
πιθαριού, επιδιορθωμένου με μολύβδινους συνδέσμους. Το πιθάρι σε 
συνδυασμό με το λάξευμα δημιουργούσε μια ασυνήθιστη κατασκευή, 
αποθηκευτικής προφανώς χρήσης. Κατά μήκος του ανατολικού τοίχου του 
δωματίου εντοπίστηκαν στη θέση τους μία λίθινη, τετράπλευρη βάση, πιθανώς 
για τη στήριξη λίθινης λεκάνης και μία εστία, οριοθετημένη από τον τοίχο και 
τετράπλευρο λίθο. Ένα πολύ μεγάλο, λίθινο τριβείο βρέθηκε στα δυτικά της 
εισόδου. Τα κινητά ευρήματα του δωματίου υποδεικνύουν πολυδιάστατη χρήση 
του χώρου: εκτός από αγγεία που σχετίζονται με την προετοιμασία, το 
μαγείρεμα και την κατανάλωση της τροφής, στο δάπεδο βρέθηκαν επίσης 
λυχνάρια και επιτραπέζια αγγεία με επιμελημένη διακόσμηση. Στη 
βορειοδυτική γωνία του δωματίου μια ενδιαφέρουσα ομάδα σκευών υποδηλώνει 
και μια λατρευτική διάσταση του χώρου. Πρόκειται για ένα πήλινο σύνταγμα 
δύο όρθιων, ανδρικών μορφών μπροστά σε κόγχη, οπλισμένων με ασπίδα και 
δόρυ (εικ. 3). Κοντά του βρέθηκε ένας μικρός, κιονωτός κρατήρας, ένα λυχνάρι 
και λίγο ψηλότερα στην επίχωση πέντε τουλάχιστον πυριατήρια. 

Το ανατολικότερο Δωμάτιο 2, αν και δεν επικοινωνεί με το 1, ανήκει στο 
ίδιο οίκημα, όπως υποδεικνύει η συναρμογή των τοίχων τους. Το άνοιγμα του 
χώρου 2 αποκαλύφθηκε στο βόρειο τοίχο του. Κάτω από το μονολιθικό κατώφλι 
περνά σκεπασμένος αγωγός, που διασχίζει το δωμάτιο με προσανατολισμό Β-Ν. 
Ο αγωγός βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του χωμάτινου δαπέδου, στο οποίο 
αναγνωρίστηκαν τρεις διαδοχικές φάσεις χρήσης. Στη νοτιοδυτική γωνία του 
δωματίου εντοπίστηκε χτιστή κατασκευή από λίθινες πλάκες, που μπορεί να 
ερμηνευτεί ως εστία, ενώ στο κέντρο περίπου του δωματίου βρέθηκε στη θέση 
της μια ακόμη δυσερμήνευτη κατασκευή από τέσσερις λίθους, επάλληλα 
τοποθετημένους, με τον ανώτερο να φέρει κυκλική οπή. Κατά μήκος του νότιου 
και του ανατολικού τοίχου βρέθηκαν τα θραύσματα 8 τουλάχιστον πίθων και 4 
αμφορέων, που αποκαλύπτουν την αποθηκευτική χρήση του χώρου. Στον ίδιο 
χώρο βρέθηκαν ακόμη 56 υφαντικά βάρη, από τα οποία τα 16, όλα όμοια, σε 
συγκέντρωση δίπλα σε πίθο (εικ. 4).  

Εκτός από τα δύο καλοδιατηρημένα δωμάτια, που περιγράφηκαν, στο 
ίδιο οίκημα ανήκουν το Δωμάτιο 3, βόρεια του 1, χωρίς επικοινωνία με αυτό 
και ένα ακόμη δωμάτιο, το 4, στα δυτικά του 1. Από το Δωμάτιο 3 
ικανοποιητικά σώζεται μόνο ο νότιος τοίχος, ενώ το Δωμάτιο 4 έχει σχεδόν 
πλήρως καταστραφεί από τη χρήση εκσκαφικού μηχανήματος. Τα όρια του 
οικοδομήματος δεν έχουν εντοπιστεί, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι τοίχοι 
συνεχίζονται τόσο προς βορρά όσο και προς νότο.  

                                                 
1 Ενδεικτικά βλ.: για Λατώ: Hadjimichali  (1971, 215, fig. 52), για Αγία Πελαγία: 
Καρέτσου (1973, πίν. 209, 211), για Πραισό: Westgate (2007, fig. 15), για Φαιστό: La 
Rosa & Portale (1996-1997, 249-258). 
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Η κεραμική του κτηρίου δεν έχει ακόμη συντηρηθεί πλήρως. Η μελέτη 
των αγγείων του Δωματίου 1, που έχει προχωρήσει περισσότερο, αποκαλύπτει 
σαφείς σχέσεις με την κνωσιακή κεραμική της περιόδου, ιδιαιτέρα εμφανείς σε 
αγγεία, όπως η οινοχόη (AKM Π.28563) με το πηνιόσχημο επίθεμα στη λαβή 
και τη διακόσμηση τεχνοτροπίας Δυτικής Κλιτύος, με κλαδί ελιάς στον ώμο 
κάτω από ζώνη στιγμών (Callaghan 19922, 117-120, pl. 96) (εικ. 5). Στην ίδια 
κεραμική παράδοση μπορεί να ενταχθεί η φιάλη (AKM Π.28564) με 
διακόσμηση μεγάλων μοτίβων με λευκό χρώμα στο εσωτερικό της (εικ. 6). 
Μπορεί να θεωρηθεί ως απλοποιημένη εκδοχή των γνωστών Medussa bowls 
(Callaghan 1981, 61-63), που κοσμούνται με ανάγλυφο έμβλημα, αν και δε 
μπορεί κανείς να παραβλέψει πιθανές επιρροές από τα εργαστήρια της 
μικρασιατικής ακτής, κυρίως στον τρόπο διάρθρωσης των μεγάλων μοτίβων στο 
εσωτερικό του αγγείου3. Αγγείο σχετικά ασυνήθιστο για την τοπική παραγωγή 
είναι ο μικρός, κομψός, κιονωτός κρατήρας (AKM Π.28562), με την περίτεχνη 
βάση (εικ. 7). Είναι καλυμμένος στο μεγαλύτερο μέρος του με ερυθρό γάνωμα 
και φέρει το μοτίβο του ελισσόμενου κλαδιού κισσού στο λαιμό με λευκή βαφή. 
Κιονωτοί κρατήρες δεν είναι άγνωστοι στην κρητική κεραμική της περιόδου 
(Εγγλέζου 2005, 218-219), τόσο σε χρηστικό μέγεθος, όσο και μικρογραφικοί. 
Από το σύνολο δε λείπουν τα κυλινδρικά κύπελλα (AKM Π.28568) (εικ. 8), 
σχήμα πολύ χαρακτηριστικό για την κρητική, κεραμική παραγωγή, πλήρως 
καλυμμένα με ερυθρό γάνωμα (Eiring 2001, 92-93). Ως δείγμα της τοπικής 
ιδιαιτερότητας της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του Ρεθύμνου μπορεί να 
θεωρηθεί το κύπελλο (AKM Π.28569) με έξω στρεφόμενα χείλη και οριζόντια 
λαβή4, που επίσης αντιπροσωπεύεται στο σύνολο (εικ. 9). Ενδιαφέρον, τέλος, 
παρουσιάζουν τα πυριατήρια, όπως το ΑΚΜ Π.28565, όλα με ίχνη φωτιάς στο 
εσωτερικό τους, που εντοπίστηκαν συγκεντρωμένα στο βόρειο τμήμα του 
δωματίου, κοντά στο πήλινο ειδώλιο (εικ. 10). Το σχήμα, χαρακτηριστικά 
κρητικό, διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτο από τη μινωική περίοδο (Νινιού - 
Κινδελή & Τζανακάκη 2004, 356, Francis et al. 2000, 440-441). 

Σύμφωνα με την εικόνα που προκύπτει από την κεραμική, το κτήριο 
είχε διάρκεια ζωής περίπου έναν αιώνα, από τα τέλη του 3ου με την 
εγκατάλειψη να χρονολογείται στο β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ., μάλλον προς το 
τέλος του. 

Στοιχεία για την οργάνωση του οικισμού στο πλάτωμα της κορυφής του 
λόφου, στο χώρο δηλαδή όπου κυρίως αναπτύσσεται ο σύγχρονος διάδοχός του, 
έδωσε η ανασκαφή τμήματος ενός ακόμη οικήματος, στο οικόπεδο Κουλάκη -
Λιοδάκη (εικ. 11). Αν και μικρό μόνο μέρος του έχει αποκαλυφθεί, καθώς 
εκτείνεται προς τα δυτικά, πέρα από το όριο της ανασκαφής, η εικόνα είναι 
σχετικά ευκρινής:  αποκαλύφθηκαν δύο τοίχοι δωματίου, ο βόρειος και ο 
νότιος, ενώ τη θέση του ανατολικού μπορούμε να την υποθέσουμε από τα λίγα 
ίχνη λάξευσης στο φυσικό βράχο. Το κέντρο περίπου του χώρου καταλαμβάνει 
κτιστή, ορθογώνια εστία και λίθινη, κυλινδρική βάση στα ανατολικά της. 
Ανάλογες κατασκευές είναι γνωστές και από άλλους κρητικούς οικισμούς της 

                                                 
2 Βλ.: Deposit H28 9. 
3 Βλ.: για Ρόδο: Πατσιαδά (1983, 109-110), για Πέργαμο: Schäfer (1968, 47). 
4 Βλ.: για Ελεύθερνα: Τσατσάκη (2000, 47), για Ρίθυμνα: Καραμαλίκη (υπό εκτύπωση). 
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περιόδου, όπως ενδεικτικά στη Λατώ (Hadjimichali 1971, 218, fig. 52-53), στον 
Τρυπητό Σητείας (Vogeikoff, Brogan & Papadakis 2003, 67, Abb. 22) και στη 
Φαιστό (La Rosa & Portale 1996-1997, 249-257). Πιθανά, η είσοδος του 
δωματίου βρισκόταν στον κατεστραμμένο, ανατολικό τοίχο, ώστε να παρέχει 
πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο που εκτείνεται στα ανατολικά του δωματίου. 
Κάτω από την ελάχιστη επίχωση διατηρήθηκε τμήμα λιθόστρωτου, που 
ενσωματώθηκε στην επιφάνεια του φυσικού βράχου, για να τον ομαλοποιήσει, 
ενώ εντοπίστηκε και μια μεγάλη δεξαμενή. Είναι σκαμμένη στο μάλλον σαθρό 
βράχο, επιχρισμένη στα τοιχώματα και τον πυθμένα με υδραυλικό κονίαμα. 
Έχει σχήμα «μποτίλιας», με στενό λαιμό που ανοίγει προς τα κάτω για να 
φτάσει τη μέγιστη διάμετρο (3,5 μ.) στον πυθμένα, όπου διατηρείται  κεντρική 
κοιλότητα για την καθίζηση της ιλύος και τη διευκόλυνση του καθαρισμού της 
(σχ. 2). Δεξαμενές αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί σε ελληνιστικά οικήματα 
στην Αθήνα (Rotroff 1983, 258-260 και 276-279), ενώ δεν είναι άγνωστες και 
στην Κρήτη, καθώς έχουν εντοπιστεί στην Ελεύθερνα (Guy & Matheron 1994, 
32) και στη Φαιστό (Levi 1965-1966, 377, fig. 75, Portale 1994, 251,  La Rosa 
& Portale 1996-1997, 263, fig. 61-62). Αν και το σύνολο της κεραμικής από τη 
δεξαμενή δεν έχει ακόμη συντηρηθεί, ο εντοπισμός στον πυθμένα ενός 
ημισφαιρικού κύπελλου (AKM Π.28585) (εικ. 12) παρέχει ένα σχετικά ασφαλές 
χρονολογικό όριο για τη χρήση της, μέχρι και τον ύστερο 2ο αι. π.Χ. (Eiring 
2001, 93-94).  

Την πυκνότητα του οικιστικού ιστού στην ανατολική πλαγιά του λόφου 
επιβεβαίωσε η ανασκαφή του οικοπέδου Πολιτάκη, που βρίσκεται νοτιότερα 
των δύο προαναφερθέντων. Η έρευνα έφερε στο φως οικοδόμημα, 
αποτελούμενο από τέσσερις τουλάχιστον στεγασμένους χώρους με μεγάλη αυλή 
στα ανατολικά του (σχ. 3). Το Δωμάτιο Α, επιμήκης χώρος στον άξονα Β-Ν, έχει 
τοίχους κατασκευασμένους από αδρά εργασμένους λίθους (εικ. 13). Στεγαζόταν 
με κεραμοσκεπή και δάπεδό του ήταν ο φυσικός βράχος, εξομαλυμένος με 
πατημένο χώμα, όπου χρειαζόταν. Στο βόρειο άκρο του ανατολικού τοίχου 
εντοπίστηκε το άνοιγμα της εισόδου. Ο φυσικός βράχος είχε χρησιμοποιηθεί ως 
κρηπίδα για το δυτικό τοίχο του δωματίου, χωρίς να λαξευτεί, ενώ τμήμα του 
είχε αφεθεί κατά μήκος του τοίχου, ψηλότερα από το δάπεδο. Η διαμόρφωση 
του βράχου συνδέεται με τη λίθινη πλάκα στη βορειοδυτική γωνία του 
δωματίου, το μικρό, κτιστό θρανίο αμέσως νοτιότερα και τους δύο ακόμη 
πλακοειδείς λίθους, κατά μήκος του δυτικού τοίχου. Το σύνολο φαίνεται ότι 
χρησίμευε για την τοποθέτηση και στήριξη σειράς πίθων, που βρέθηκαν σε 
θραύσματα κατά χώραν. Νότια της εισόδου εντοπίστηκε ορθογώνια κατασκευή 
από τετραγωνισμένους πωρόλιθους, πιθανώς μια εστία, ενώ κοντά στη 
νοτιοανατολική γωνία του χώρου αποκαλύφθηκε ορθογώνιος λίθος, 
τοποθετημένος πάνω στο δάπεδο. Στα βόρειά του εντοπίστηκε ομάδα αγγείων 
και υφαντικών βαρών, όπως και απανθρακωμένο τμήμα ξύλου, ενδεικτικό για 
την πυρκαγιά που κατέστρεψε το οίκημα. Στην κεραμική σκευή του δωματίου 
αναγνωρίστηκαν, εκτός από τους πίθους, αρκετά σχήματα κοινής, ακόσμητης 
κεραμικής (λεκάνες, πρόχοι, πινάκια και κύπελλα). Η πρώτη προσέγγιση της 
κεραμικής τοποθετεί την περίοδο χρήσης του δωματίου στον 3ο αι. π.Χ. Στα 
βόρεια του Δωματίου Α ανασκάφηκαν τμήματα των Δωματίων Δ και Ε, τα οποία 
επικοινωνούσαν μέσω ανοίγματος, διαμορφωμένου με επιμελημένους 
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ορθοστάτες (εικ. 14). Το χωμάτινο δάπεδο του χώρου Δ δεν απέδωσε σχεδόν 
καθόλου ευρήματα. Στο χώρο Ε, όμως, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο 
διαδοχικών, χωμάτινων δαπέδων. Ο φακοειδής λύχνος (ΑΚΜ Π.28584) (εικ. 
15), που βρέθηκε στο κατώτερο, το χρονολογεί στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. 
(Howland 1958, 94-96, Δρούγου 1992, 49-51). Η σύνδεση των δωματίων Δ και 
Ε με το Δωμάτιο Α δεν είναι κατανοητή στο στάδιο αυτό της έρευνας. Αντίθετα, 
βέβαιη είναι η επικοινωνία του Δωματίου Α με την αυλή στα δυτικά του, από το 
άνοιγμα στον ανατολικό του τοίχο, μέσω ενός μάλλον στενού διαδρόμου. 
Δάπεδο της αυλής ήταν ο βράχος που παρουσιάζει μικρή κλίση προς τα 
ανατολικά και είχε αφεθεί στη φυσική του μορφή, χωρίς καμία προσπάθεια 
εξομάλυνσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σειρά τριών, μικρών, τετράγωνων 
λαξευμάτων στο βράχο, ανά μισό μέτρο παράλληλα προς τον ανατολικό τοίχο 
του οικοδομήματος. Ένα λίγο μεγαλύτερο λάξευμα βρέθηκε στην ίδια ευθεία 
βορειότερα σε απόσταση 2,5 μ. Πιθανώς αποτελούν τις βάσεις για τα 
στηρίγματα κάποιου είδους ξύλινου στεγάστρου, στη νότια συνέχεια του 
διαδρόμου.  

Στο βορειότερο τμήμα του σύγχρονου οικισμού, η ανασκαφή στο 
οικοπέδο ιδιοκτησίας Σπανδάγου αποκάλυψε τμήμα ενός ακόμη 
οικοδομήματος (εικ. 16). Διακρίνονται τρεις τοίχοι δωματίου, που το βόρειο 
όριό του βρίσκεται έξω από το όριο της ιδιοκτησίας. Το οικοδόμημα εκτεινόταν 
επίσης στα ανατολικά και δυτικά με δωμάτια που δεν ερευνήθηκαν, καθώς 
βρίσκονταν εκτός οικοδομήσιμου χώρου. Με το δωμάτιο προς τα ανατολικά 
επικοινωνούσε ο ανασκαμμένος χώρος, όπως δείχνει το θυραίο άνοιγμα με το 
μονολιθικό κατώφλι. Στα νότια, όριο του οικοδομήματος ήταν ο φυσικός, 
ασβεστολιθικός βράχος, λαξευμένος σε ευθύγραμμο μέτωπο. Δάπεδο του 
δωματίου ήταν ο λειασμένος, φυσικός βράχος, σε συνδυασμό με πατημένο 
κοκκινόχωμα στο βορειοδυτικό τμήμα του. Τα λιγοστά αγγεία, που βρέθηκαν 
στο δάπεδο του χώρου, δύο λυχνάρια, ένα κυλινδρικό και ένα ημισφαιρικό 
κύπελλο (ΑΚΜ Π.27959) (εικ. 17), το χρονολογούν στο β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ. 
(Τσατσάκη 2000, 47, Καραμαλίκη υπό εκτύπωση). 

Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις ο οικισμός, που ανασκάπτεται στην 
Αγία Ειρήνη, είχε διάρκεια ζωής περίπου δύο αιώνων, από τις αρχές του 3ου έως 
τα τέλη του 2ου αι. π.Χ. Ανάγει, δηλαδή, την αρχή του σε μια περίοδο που στην 
Κρήτη σημειώνεται άνθιση της οικοδομικής δραστηριότητας και καταστρέφεται 
την ίδια περίοδο, σχεδόν ή λίγο μετά, που καταστρέφονται τα οικήματα που 
ανασκάφηκαν στη Φορτέτζα Ρεθύμνου (Καραμαλίκη υπό εκτύπωση). Δεν 
υπάρχουν στοιχεία για κατοίκηση της θέσης στη Ρωμαϊκή περίοδο. Η πολύ 
μικρή απόσταση του οικισμού, μόλις 3 χλμ., από τη Ρίθυμνα, τη θέση της 
οποίας θεωρείται ότι κατέλαβε το σύγχρονο Ρέθυμνο διατηρώντας το τοπωνύμιο 
μέσα στους αιώνες, αλλά και η σχετικά περιορισμένη του έκταση δημιουργούν 
ερωτηματικά ως προς τη σχέση του με την πόλη. Το μέγεθος των κτηρίων του 
οικισμού της Αγίας Ειρήνης, η επιμελημένη και άρα δαπανηρή τους 
κατασκευή, η προστασία του οικισμού με οχυρωματικό τείχος δεν 
παραπέμπουν σε οικισμό υποτελών. Πιθανότερη φαίνεται η υπόθεση ότι η 
Ρίθυμνα κατοικούνταν κωμηδόν, τουλάχιστον κατά την Ελληνιστική περίοδο, 
χωρίς να είμαστε σε θέση ακόμη να αναγνωρίσουμε το διοικητικό και πολιτικό 
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της κέντρο. Ίσως, η μελλοντική έρευνα ρίξει λίγο περισσότερο φως, τόσο στο 
ζήτημα αυτό, αλλά και στο όνομα του οικισμού, που για την ώρα είναι άγνωστο. 
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HELLENISTIC SETTLEMENT AT AGIA EIRINI, RETHYMNON 
 

KARAMALIKI  NOTA  
 
Recent rescue excavations have brought to light an extensive 

hellenistic settlement, located on the hill of Agia Eirini, 3 kms SE of the 
modern city of Rethymnon.  

The remains of four houses have been excavated. The first of them is 
in the Koulakis plot, on the upper levels of the eastern hillside. The building 
consisted of several rooms, of which only two were fully revealed. Large part 
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of the contents of Room 1, in the west, was found in situ: pottery, stone 
implements and an interesting clay figurine of two armed men. Room 2 was 
probably used as a storeroom, as is indicated by the large amount of storage 
vessels found. The building was in use for at least a century, from the end of 
the 3rd century to the end of 2nd century BC. 

The second house is in the Koulaki - Liodaki plot, on the top of the 
hill, where part of one room and a large cistern have been excavated. A built, 
rectangular hearth occupied the center of the room. The house was probably 
deserted at the end of the 2nd century BC. 

Another house, consisted of at least four rooms and an open yard at 
the east, was found in the Politakis plot. It seems that the first phase of the 
building dates back to the early 3rd century BC.  

On the northern end of the plateau of the hill, in the Spandagou plot, 
a small scale excavation brought to light part of a house of the same date.   
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Χάρτης 1. Απόσπασμα χάρτη περιοχής Αγίας Ειρήνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Εικ. 1. Κατάλοιπα τείχους. 
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Σχ. 1. Κάτοψη ανασκαμμένου οικοδομήματος  
στο οικόπεδο Κουλάκη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 2. Οικόπεδο Κουλάκη. Δωμάτιο 1.  

Εικ. 3. Πήλινο σύνταγμα 
οπλισμένων μορφών. 
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 Εικ. 4. Οικόπεδο Κουλάκη. Δωμάτιο 2. 

Εικ. 5. Οινοχόη 
(ΑΚΜ   Π.28563).   

 
 
 

Εικ. 8. Κυλινδρικό 
κύπελλο 

(ΑΚΜ Π.28568). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 7. Κρατήρας  Εικ. 6. Φιάλη  
(ΑΚΜ Π.28562).      (ΑΚΜ Π.28564). 

 

Εικ. 9. Κύπελλο  
(ΑΚΜ Π.28569). 

 

Εικ. 10. Πυριατήρι  
(ΑΚΜ Π. 28565). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Εικ. 11. Οικόπεδο Κουλάκη - Λιοδάκη. 
 Δωμάτιο, δεξαμενή, πλακόστρωτο. 

Εικ. 12.: Κύπελλο 
 (ΑΚΜ Π. 28585). 
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Σχ. 2. Οικόπεδο Κουλάκη 

- Λιοδάκη. Δεξαμενή. 

Σχ. 3. Κάτοψη ανασκαμμένου οικοδομήματος 
στο οικόπεδο Πολιτάκη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Εικ. 13. Οικόπεδο Πολιτάκη. 

 Χώρος Α. 
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Εικ. 14. Οικόπεδο Πολιτάκη. Χώροι Δ και Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 15. Φακοειδής λύχνος  
(ΑΚΜ Π.28584).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 16. Οικόπεδο Σπανδάγου. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Εικ. 17. Κύπελλο (ΑΚΜ Π.27959). 
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ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΒΡΙΤΟΥ NΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΤΕΓΟΥ  ΕΥΑ 

Στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας του Αμαρίου, σε ένα κομβικό σημείο 
δύο φυσικών περασμάτων, το ένα στον άξονα Β–Ν, που συμπίπτει με την 
κοιλάδα του Αμαρίου και το άλλο με κατεύθυνση Α–Δ, που οδηγεί από τον 
Ψηλορείτη στα Λευκά Όρη, δεσπόζει το Βένι, ένα φυσικά οχυρό ύψωμα, με 
υψόμετρο 740 μ. και εξαιρετικά απότομες πλαγιές (χάρτης 1, εικ. 1)1. Από το 
ανώτερο επίπεδό του, που έχει τη μορφή εκτεταμένου υψιπέδου, είναι δυνατός 
ο έλεγχος των περασμάτων, κυρίως προς τα βόρεια – βορειοανατολικά και 
βορειοδυτικά. Προς τα ανατολικά υπάρχει οπτική επαφή με τον ευρύτερο 
ορεινό όγκο της Ίδης και το λόφο Κεφάλα, που κείται στις δυτικές υπώρειές 
της, όπου βρίσκονται τα λείψανα της αρχαίας Συβρίτου. Στα βόρεια 
ξεπροβάλλει επιβλητικά το Πρασιανό Φαράγγι, ενώ προς τα δυτικά έχει οπτική 
επαφή με την αρχαία ακρόπολη στη θέση Ονιθέ Γουλεδιανών και τα Λευκά 
Όρη στο βάθος.  

Τα εκτεταμένα αρχαιολογικά λείψανα που διατηρούνται ορατά, κυρίως 
στο νότιο τμήμα του υψιπέδου, χρονολογούνται από τους πρωτομινωικούς έως 
τους ενετικούς χρόνους και προσέλκυσαν διάφορους περιηγητές και ερευνητές, 
τους οποίους απασχόλησε ιδιαίτερα το όνομα της πόλης στην οποία ανήκαν 
(Belgiorno 1994, 225, Dunbabin 1947, 186, Faure 1958, 515 σημ. 3, 1960, 
205, σημ. 1 και 1996, 11-112, Gerola 1905, 191-194, Guarducci 1939, 216-
217, Hood, Warren & Cadogan 1964, 70-71, Kirsten 1951, 151 Νο.1, 
Nowicki 2000, 197-199, Pashley 1837, 313, Pendlebury 1939, 340, 349 και 
369, Spratt 1865, 105 κ.ε.). Ορισμένοι αναγνώρισαν σε αυτά τα λείψανα της 
αρχαίας Βήνης (Pendlebury 1939, 340, 349 και 369, Spratt 1865, 105 κ.ε.), 
ενώ άλλοι την ταυτίζουν με την αρχαία Φαλάννη (Guarducci 1939, 216-217, 
Πλάτων 1954, 510), αν και έως σήμερα δεν έχει αποδεδειγμένα ταυτιστεί η 
θέση. Ωστόσο, λόγω της εγγύτητας με την αρχαία Σύβριτο, απέχει μόλις 2 χλμ. 
σε ευθεία, είναι πιθανό η θέση να ενέπιπτε στην επικράτειά της (Belgiorno 
1994, 225, Dunbabin 1947, 186, Kirsten 1951, 151 Νο.1, Προκοπίου - 
Μεταξά 1994, 253, Τέγου 2001, 122, Φαράκλας et al. 1998, 75-76). Ένα 
ακόμη στοιχείο, ενισχυτικό της άποψης αυτής, είναι ότι το Βένι βρίσκεται στο 

                                                 
1 Ευχαριστίες εκφράζονται στο Δήμαρχο Συβρίτου κ. Πετρακάκη, το Διοιηκητικό 
Συμβούλιο και τους τοπικούς παράγοντες για το ενδιαφέρον τους και για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας, στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου που 
έδωσε τη συγκατάθεσή της, ώστε να πραγματοποιηθεί η ανασκαφή στην ιδιοκτησία της 
και στη διευθύντρια της Εφορείας Μ. Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη. Θερμές ευχαριστίες 
οφείλονται στο προσωπικό που εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο στην ανασκαφή, στο 
πλύσιμο της κεραμικής, στη συντήρηση και στην ταξινόμηση των ευρημάτων, όπως 
επίσης  και στο προσωπικό του Δήμου και της Εφορείας που στήριξαν διοικητικά το 
έργο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στον Κλέανθη Σιδηρόπουλο που βοήθησε στην 
ταύτιση των νομισμάτων και στους συναδέλφους αρχαιολογούς του Ρεθύμνου Ε. 
Γαβριλάκη, Ε. Καπράνο, Ν. Καραμαλίκη και Ν. Τσατσάκη που διευκόλυναν τη 
διεξαγωγή της ανασκαφής. 
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μέσον της διαδρομής που οδηγεί από τη Σύβριτο (Θρόνος) στο Ιερό του 
Κραναίου Ερμή στο Φαράγγι της Πατσού, που θεωρείται ότι ανήκε στην 
επικράτειά του (Sporn 2002, 251-252). 

Το 1982, στη θέση Μπολόλας (χάρτης 1), που βρίσκεται στη δυτική 
πλαγιά του υψώματος, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανασκαφή στην περιοχή, η 
οποία αποκάλυψε δύο ασύλητους, μινωικούς, λακκοειδείς τάφους της 
Υστερομινωικής ΙΙΙ Β (14ος – 13ος αι. π.Χ.) (Πωλογίωργη 1981).  

Το 1995, στη θέση Ερημοκκλησιές, στους νοτιοανατολικούς πρόποδες 
του υψώματος, ανασκάφηκε μικρός, θολωτός τάφος, που έφερε μια πυρά στην 
οροφή και μια μπροστά από την είσοδό του, ενώ το θάλαμο του τάφου γέμιζαν 
ασφυκτικά δύο τεφροδόχα αγγεία, ένας χάλκινος, αμφοροειδής κρατήρας και 
ένας πίθος (τέλη του 11ου - αρχές του 10ου αι. π.Χ.) (Τέγου 2001). Επιφανειακή 
έρευνα και μικρές σωστικές ανασκαφές που έγιναν το 1998 και το 2008 
αποκάλυψαν δύο εγχυτρισμούς. Βρέθηκαν, επίσης, τμήματα από επιτύμβιες 
στήλες, εκ των οποίων η μία φέρει ανάγλυφη παράσταση σχηματοποιημένου 
πτηνού (Τέγου 1998 και 2001). Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη 
ενός νεκροταφείου της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου (Τέγου 1998 και 2001, 
123). 

Τον Ιούλιο του 2006, με χρηματοδότηση του Δήμου Συβρίτου, 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανασκαφή στο υψίπεδο, στο πλάτωμα νότια της 
ενετικής εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού (χάρτης 1), όπου το 2000 βαθιά 
άροση (κατά πάσα πιθανότητα με σκοπό την αρχαιοκαπηλία) προκάλεσε εκτενή 
καταστροφή των αρχαιοτήτων. Ένα τραπεζοφόρο, που φέρει από μια ανάγλυφη 
κεφαλή του Ερμή στις δύο πλευρές και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ρεθύμνου (εικ. 2) προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της θέσης αυτής 
(Καραναστάση υπό έκδοση). 

Στο χώρο αυτό χαράχθηκε κάνναβος χωρισμένος σε 9 τομές με 
διαστάσεις 5 x 5 μ. έκαστη. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε σε τρεις τομές με 
διαγώνια διάταξη βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά και επικεντρώθηκε τελικά, 
λόγω του περιορισμένου χρόνου, στις Τομές 5 (κεντρική) και 9 
(νοτιοανατολική).  

Στην κεντρική Τομή 5 αποκαλύφθηκαν δύο τοίχοι, ένας δυτικός και 
ένας βόρειος, που γωνιάζουν μεταξύ τους σχηματίζοντας τη βορειοδυτική γωνία 
χώρου, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν ένα πήλινο λυχνάρι, ένας πίθος σε 
θραύσματα, τμήμα από το χείλος λίθινου αγγείου και υφαντικά βάρη (εικ. 3α-
γ). 

Στη νοτιοανατολική Τομή 9 (εικ. 4α-στ) ήρθαν στο φως επίσης δύο 
τοίχοι. Το μεγαλύτερο μέρος της τομής κάλυπτε στρώμα καταστροφής από 
πέτρες. Σε ένα κενό του στρώματος καταστροφής, σε επαφή με την ανατολική 
πλευρά του δυτικού τοίχου που διασχίζει την τομή, βρέθηκε αρχικά ένας 
χάλκινος λύχνος και στη συνέχεια, συγκεντρωμένα επτά, πήλινα αγγεία σε 
θραύσματα (μία λεκάνη, ένα πινάκιο, τρία ψηλά κύπελλα με πόδι και δύο 
κύπελλα). Ο τρόπος εύρεσής τους υποδηλώνει ότι είχαν πέσει από ψηλότερα, 
πιθανά από κάποιο ράφι. Από την άλλη πλευρά του τοίχου, τη δυτική, σε 
μικρή έκταση βρέθηκαν συγκεντρωμένα 21 υφαντικά βάρη διαφορετικών 
σχημάτων (εικ. 5α-β) (δισκοειδείς, πυραμιδόσχημες, σφαιρικές αγνύθες και 
σφονδύλια) και τα τρία νομίσματα της ανασκαφής.  
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Η δοκιμαστική έρευνα αποκάλυψε εν μέρει τα λείψανα δύο τουλάχιστον 
χώρων με προσανατολισμό σχεδόν στον άξονα Β–Ν. 

Τα υφαντικά βάρη είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία των ευρημάτων 
της ανασκαφής. Βρέθηκαν 96 συνολικά. Η συγκέντρωση 21 υφαντικών βαρών 
σε ένα σημείο της Τομής 9 υποδηλώνει ίσως ότι στη θέση αυτή υπήρχε 
αργαλειός, καθώς για έναν όρθιο αργαλειό χρειαζόταν κατά μέσο όρο 20 
υφαντικά βάρη (Τσιγωνάκη 1994).  

Τα πήλινα αγγεία που βρέθηκαν μπορούν να ερμηνευθούν ως 
οικοσκευή, καθώς πρόκειται για συνήθη αγγεία καθημερινής χρήσης, που 
απαντούν κυρίως σε οικιστικά σύνολα. Για την αναζήτηση τυπολογικών 
παραλλήλων προσφέρονται κυρίως η λεκάνη, το πινάκιο και οι λύχνοι, καθώς 
το σχήμα τους αποκαταστάθηκε πλήρως. Τα παράλληλα που εντοπίστηκαν 
προέρχονται από τα ανασκαφικά σύνολα της Κνωσού (Coldstream, Eiring & 
Forster 2001, 104-105, fig. 3.6, 106, fig. 3.8a), της κεντρικής Κρήτης 
(Εγγλέζου 2005, 254, πίν. 49α, 283, πίν. 110, 389, 273, πίν. 82, 160, πίν. 59, 
55, 268, πίν. 106, 82, πίν. 107, 268), αλλά και των γειτονικών Ρήθυμνας 
(Καραμαλίκη υπό εκτύπωση, Π 27182, σχ. 6) και Ελεύθερνας (Τσατσάκη 1994, 
102, Κ 202, πίν. 32, σχ. 27, 103 Κ 208, σχ. 27, 105 Κ 233, Κ234, σχ. 29, 
Furtwängler 1994, 134-135, πίν. 32, σχ. 27, 29), που χρονολογούνται στο 2ο 
αι. π.Χ. Μια ακριβέστερη χρονολογική προσέγγιση της κεραμικής, στη φάση 
αυτή της έρευνας, είναι επισφαλής, καθώς από ορισμένα αγγεία δε διαθέτουμε 
το ακριβές σχήμα και κατά συνέπεια το διαθέσιμο δείγμα είναι περιορισμένο.  

Με τη γενική χρονολόγηση των ευρημάτων της κεραμικής συμφωνούν 
και τα τρία νομίσματα της ανασκαφής. Το πρώτο είναι χάλκινη κοπή 
Ελεύθερνας των αρχών του 2ου αι. π.Χ., το δεύτερο είναι δίχαλκο της Ρίθυμνας 
του όψιμου 3ου αι. π.Χ. και το τρίτο χάλκινο νόμισμα, πιθανά της Συβρίτου, 
που χρονολογείται στο τέλος του 3ου και τις αρχές του 2ου αι. π.Χ., ωστόσο η 
κακή κατάσταση διατήρησής του δεν επιτρέπει την ασφαλή ταύτισή του. 

Παρά το γεγονός ότι τα κινητά ευρήματα που βρέθηκαν υποδηλώνουν 
ότι στους χώρους που αποκαλύφθηκαν λάμβαναν χώρα δραστηριότητες 
οικιακής φύσης, είναι πρόωρο να εξαχθούν οποιαδήποτε συμπεράσματα για τη 
χρήση των χώρων και για τη μεταξύ τους σχέση. Στα ερώτηματα αυτά 
απαντήσεις μπορεί να δώσει μόνο η συνέχιση της ανασκαφής, που ελπίζουμε 
να φωτίσει το μείζονος σπουδαιότητας θέμα της ταύτισης της θέσης.  
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT VENI 

MUNICIPALITY OF SYVRITOS, RETHYMNON PREFECTURE 
 

TEGOU EVA 

 
This is a preliminary report from the first excavation at the plateau of 

Veni. The archaeological site of Veni has been mentioned several times in the 
literature, but this is the first time it has been investigated. The excavation 
took place at the plateau south of the Venetian church of Sotiras Christos 
and recovered the ruins of at least two rooms. The most numerous finds are 
the loomweights. The pottery is typical of a household. Pottery and coins are 
assigned to the 2nd century BC. 
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Εικ. 1. Το Βένι 
φωτογραφημένο από ΝΑ. 

Χάρτης 1. Χάρτης της περιοχής 
Βενίου με σημειωμένες τις 
αρχαιολογικές θέσεις. 

Εικ. 2. Τραπεζοφόρο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 3α-γ. Τομή 5 και τα ευρήματά της. 
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Εικ. 4α-στ. Τομή 9 και τα ευρήματά της. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 5α-β. Υφαντικά βάρη. 
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΟ  

ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  2004-2006 

 (ΑΓΡΟΣ ΧΩΝΙΑΝΑΚΗ) 

ΦΡΑΪΔΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 

Βόρεια του οικισμού Πέραμα Μυλοποτάμου και πάνω στην επαρχιακή 
οδό, με κατεύθυνση από τον οικισμό Πάνορμο προς το Πέραμα, 
αποκαλύφθηκαν σε αγρό ιδιώτη τα θεμέλια μιας τρίκλιτης, παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής (εικ. 1α)∗. Η θέση της βασιλικής ήταν γνωστή ως Παλαιοκκλησιά και 
αναφέρεται από τους Sanders (1982, 163), Pendlebury (1939, 370) και Hood, 
Warren, Cadogan (1964, 56) (σχ. 1).  

Έως σήμερα έχει αποκαλυφθεί ένα μεγάλο μέρος της βασιλικής. 
Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, η βασιλική φέρει εξωτερικές διαστάσεις 
9,95 x 13,15 μ. μαζί με την αψίδα. Το μεσαίο κλίτος έχει πλάτος 4,85 μ., ενώ 
τα πλευρικά κλίτη περίπου 3μ. (2,80 μ. το βόρειο, 3 μ. το νότιο). Υπολείπεται 
ακόμη η ανασκαφή του δυτικού τμήματος της βασιλικής, για την αποκάλυψη 
του νάρθηκα, ώστε να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα των διαστάσεών της. 

 Η μέχρι σήμερα έρευνα επικεντρώθηκε στο κυρίως τμήμα του ναού έως 
και τα δάπεδα των τριών κλιτών. 

Στο υπό εξέταση μνημείο διαπιστώνονται δύο κύριες οικοδομικές 
φάσεις. Ίχνη της πρώτης οικοδομικής φάσης (σχ. 2), ανιχνεύονται στην αψίδα 
του ιερού, στα κατώτερα τμήματα των στυλοβατών του μεσαίου κλίτους και στο 
τοιχάριο που βαίνει εγκάρσια στο νότιο στυλοβάτη. Ίχνη της φάσης αυτής 
ανιχνεύονται, παράλληλα, πλησίον των τοίχων των πλευρικών κλιτών της 
βασιλικής· στο νότιο κλίτος, σε επαφή με το νότιο τοίχο, ενώ στο βόρειο κλίτος 
σε επαφή με τον ανατολικό τοίχο του κλίτους. 

Οι τοίχοι της α΄ οικοδομικής φάσης είναι κτισμένοι με αργολιθοδομή 
και ισχυρό ασβεστοκονίαμα και είναι γενικά επιμελημένης κατασκευής. Σε ό,τι 
αφορά στη φάση αυτή, θεωρούμε ότι τα ορατά κατώτερα τμήματα των 
στυλοβατών υπήρξαν οι αρχικοί στυλοβάτες της βασιλικής, ενώ παράλληλα το 
εγκάρσιο τοιχάριο στο μεσαίο κλίτος ήταν ενδεχομένως ο στυλοβάτης του 
φράγματος του πρεσβυτερίου του αρχικού ναού. 

Στη β΄ οικοδομική φάση, (σχ. 2), θεωρούμε ότι ανήκει ο κύριος όγκος 
του ναού, με τους σωζόμενους τοίχους σε ύψος περίπου 1 μ. Στην ίδια 
οικοδομική φάση ανήκουν πιθανόν και τα δάπεδα των κλιτών.  

Οι μεταγενέστεροι τοίχοι του ναού κτίζονται με αργολιθοδομή και χώμα. 
Είναι σαφές ότι οι τοίχοι αυτοί πατούν στους παλαιότερους ή ακολουθούν την 
κατεύθυνσή τους, στοιχείο που μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε εν μέρει την 
κάτοψη του παλαιότερου ναού. 

Ο διαχωρισμός των κλιτών στη δεύτερη φάση γινόταν, επίσης, από  

                                                 
∗ Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Προϊστάμενο της 28ης Ε.Β.Α., κ. Μιχάλη Ανδριανάκη, για την 
άδεια μελέτης και δημοσίευσης της ανασκαφής και τους Θανάση Μαΐλη και Αναστασία 
Φιολιτάκη για τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους. 
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κτιστούς στυλοβάτες, πάχους 0,65 μ. και σε σωζόμενο ύψος έως 0,55 μ. πάνω 
από το δάπεδο, στους οποίους δε βρέθηκαν ίχνη βάσεων κιόνων. Επιπλέον, δύο 
ορθογώνια ανοίγματα, που προστίθενται κατά τη β΄ φάση στο ανατολικό τμήμα 
του βόρειου και του νότιου κλίτους αντίστοιχα, διευκόλυναν την επικοινωνία 
των δύο πλευρικών κλιτών με το μεσαίο και εξυπηρετούσαν πιθανόν τις 
λειτουργικές ανάγκες του ναού. Ένα τρίτο άνοιγμα είναι παράλληλα ορατό στο 
νοτιοδυτικό τμήμα του βόρειου κλίτους.  

Στον ανατολικό τοίχο του μεσαίου κλίτους εγγράφεται η ημικυκλική 
αψίδα του ιερού, η οποία σώζεται σε ύψος περίπου 1 μ. από το δάπεδο του 
κλίτους. Η χορδή της είναι 3,80 μ. και το βέλος 1,50 μ, ενώ το πάχος της είναι 
0,85 μ. Στη βάση της αψίδας διατηρείται πώρινος κιονίσκος, σε δεύτερη χρήση. 
Αμέσως δυτικότερα, αποκαλύφθηκε η πώρινη, ορθογωνική βάση της Αγίας 
Τράπεζας, «εγκιβωτισμένη» στο δάπεδο του κλίτους. Στο χώρο της βρέθηκε 
χάλκινο δοχείο καντηλιού (ύψος: 0,058 μ.), με σώμα μάλλον ευρύ, 
ημισφαιρικό, με δακτυλιόσχημη, χαμηλή, βάση και δύο σωζόμενους 
δακτύλιους ανάρτησης στο χείλος1 (εικ. 2α). 

Σε απόσταση περίπου 1,50 μ. δυτικά της βάσης της Αγίας Τράπεζας 
βρέθηκαν in situ δύο μαρμάρινες βάσεις κιόνων, μια ιωνική και μια ημίεργη 
(εικ. 1β). Οι δύο κίονες, που βρέθηκαν δυτικότερα, προέρχονται μάλλον από 
την πύλη του φράγματος του πρεσβυτερίου, είναι μαρμάρινοι, αρράβδωτοι, 
μήκους 2 μ. ο ακέραιος και διαμέτρου 0,30 μ. έκαστος και έφεραν δύο επίσης 
μαρμάρινα κιονόκρανα. Η ανομοιογένεια των τελευταίων, καθώς και η 
πρωιμότητά τους2 μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν σε δεύτερη χρήση. 

Από το χώρο του ιερού αποκολλήθηκαν, παράλληλα, λιγοστά, 
ερυθροκυανών αποχρώσεων, ανεικονικά κονιάματα, από το νότιο στυλοβάτη 
της βασιλικής, πλησίον του αντίστοιχου ορθογώνιου ανοίγματος. 

Το δάπεδο του μεσαίου κλίτους καλύπτεται από ορθογώνιες πλάκες 
προκονήσιου μαρμάρου, τοποθετημένες σε τέσσερις σειρές στον άξονα Α-Δ, ενώ 
στο ανατολικό τμήμα διευθετούνται στον άξονα Β–Ν.  

Και στα τρία κλίτη αποκαλύφθηκαν κτιστά θρανία, αμελούς κατασκευής 
(σχ. 2). Τα πιο εκτενή είναι του μεσαίου κλίτους, μήκους έως 4 μ. και μέγιστου 
πλάτους 0,75 μ. 

Στο νότιο κλίτος, κάτω από το στρώμα καταστροφής, αποκαλύφθηκε το 
δάπεδο από ορθογώνιους πλίνθους (εικ. 1γ), σε συμμετρική σχεδόν διάταξη. Το 
στοιχείο που ενδιαφέρει, επίσης, είναι η ορθογώνια εσοχή που αποκαλύφθηκε 
στον ανατολικό τοίχο του κλίτους. Από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
υποδεικνύεται μια πιθανή μεταβολή του αρχικού σχεδιασμού του 
συγκεκριμένου τμήματος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ενδεχομένως 
ορισμένες πρακτικές ανάγκες του ναού, χωρίς ίσως να μπορεί να αποκλειστεί η 

                                                 
1 Όμοιο αντικείμενο βρέθηκε στην κοιμητηριακή βασιλική του Δίου και χρονολογείται 
από τον   ανασκαφέα στα μέσα του 6ου αι. μ.Χ., βλ.: Μέντζος (1995, 240 και 243). 
2 Την πληροφορία οφείλω στη συνάδελφο Χρ. Τσιγωνάκη, την οποία και ευχαριστώ. Η 
περιγραφή και χρονολόγηση των κιονοκράνων θα δοθεί κατά τη μελλοντική 
δημοσίευση των ευρημάτων της ανασκαφής. 
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πιθανότητα μιας λειτουργικής χρήσης του συγκεκριμένου χώρου3.  
Στο βόρειο κλίτος (εικ. 1δ) αποκαλύφθηκε, αρχικά στο νοτιοανατολικό 

τμήμα του, εντός του ορθογώνιου ανοίγματος, ένα πυκνό στρώμα καταστροφής, 
με άφθονο δομικό υλικό, που αποτελούνταν από ειργασμένους λίθους, 
αποτμήματα φαιόλευκου μαρμάρου, παχύ ασβεστοκονίαμα και κεράμους (εικ. 
1ε).  

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ο βόρειος εξωτερικός τοίχος του κλίτους, σε 
σωζόμενο ύψος έως 0,30 μ. και μια κιβωτιόσχημη, παιδική ταφή στο μέσον 
περίπου του κλίτους, σε άξονα βορειοδυτικά-νοτιοανατολικά (εικ. 1στ), από την 
οποία προέκυψε μικρή ανακομιδή οστών. Η τελική επιφάνεια του κλίτους 
καλύπτεται από το αποσπασματικά σωζόμενο δάπεδο με πλάκες φαιόγκριζου 
μαρμάρου. Στο δυτικό τμήμα του κλίτους, η τελική επιφάνεια παρουσιάζει, 
μεταξύ άλλων, πληθώρα γυαλιών από τα υαλοστάσια των ανοιγμάτων της 
ανωδομής στα νοτιοδυτικά και δομικό υλικό, ανάμικτο με ασβεστοκονίαμα στα 
βορειοανατολικά. 

Στην ίδια επιφάνεια, στο ανατολικό τμήμα του κλίτους και σε απόσταση 
περίπου 0,50 μ. από το νότιο τοίχο, αποκαλύφθηκε το  σταυρόσχημο 
βαπτιστήριο της βασιλικής, εσωτερικών διαστάσεων 1,06 x 0,81 μ. Τα πλευρικά 
του τοιχία ενισχύονται εσωτερικά από συμπαγές, υδραυλικό κονίαμα και 
διατηρούνται σε ύψος 0,20–0,30 μ. από την επιφάνεια του δαπέδου. Η ρηχή 
κολυμβήθρα (βάθος 0,30 μ.) καλύπτεται από μαρμάρινες πλάκες, όμοιες με 
του δαπέδου του κλίτους. Στο βόρειο τμήμα της διατηρούνταν ο πήλινος αγωγός 
απορροής των υδάτων. Στη δυτική της πλευρά διατηρούνταν ένας χαμηλός 
αναβαθμός για την πρόσβαση στο εσωτερικό της (σχ. 3, εικ. 1ζ), στοιχείο που 
υποδεικνύει πιθανόν τη μερική βύθιση των ενηλίκων βαπτιζομένων χωρίς, 
ωστόσο, να αποκλείεται και η πρακτική της καταβύθισης νηπίων4. Η δεύτερη 
εκδοχή ενισχύεται ενδεχομένως από την ύπαρξη της παιδικής, κιβωτιόσχημης 
ταφής πάνω από το στρώμα καταστροφής του βαπτιστηρίου, ως ανάμνηση 
πιθανόν της συγκεκριμένης, βαπτισματικής πρακτικής στο χώρο αυτό. 

Το πλησιέστερο παράδειγμα ύπαρξης βαπτισματικής εγκατάστασης στο 
ανατολικό τμήμα του ναού προέρχεται από τη βασιλική του Πανόρμου (γ΄ 
φάση) και χρονολογείται από μια ομάδα μνημείων, με κοινό τύπο και 
προσλαμβάνουσες, στον 6ο αι. μ.Χ.5. Παράλληλα, το συγγενέστερο παράδειγμα, 
από άποψη διευθέτησης στο ανατολικό τμήμα του βόρειου κλίτους του ναού, 

                                                 
3 Πρβ. αντίστοιχο παράδειγμα μετατροπής ανοίγματος, για σαφώς λειτουργικούς 
λόγους, στο νότιο πτερύγιο του εγκάρσιου κλίτους της βασιλικής Πανόρμου (γ΄ φάση) 
(Μαΐλης 2001, 29). 
4 Όμοιο βάθος (0,30 μ.) σημειώνεται στη βαπτισματική κολυμβήθρα του Δίου και 
συνδυάζεται από τον ανασκαφέα με τη διάδοση του νηπιοβαπτισμού κατά τον 6ο αι. 
μ.Χ. (Μέντζος 1995, 241). 
5 Στην ομάδα των βαπτισματικών εγκαταστάσεων, που ενσωματώνονται στο ανατολικό 
τμήμα των παλαιοχριστιανικών βασιλικών και ναών στη δυτική Κρήτη, ανήκουν η 
σταυρόσχημη κολυμβήθρα στο νότιο παστοφόριο του Ναού του Μιχαήλ Αρχαγγέλου 
(Ροτόντα) στην Επισκοπή Κισάμου (Ανδριανάκης 1982, 49 και 1984, 6) και το 
βαπτιστήριο της βασιλικής του Βυζαρίου Αμαρίου, το οποίο διευθετείται δυτικά από τη 
μικρή αψίδα του νότιου κλίτους (Καλοκύρης 1958, 248). Για τους τύπους, τις 
μετακινήσεις ή μεταβολές στη μορφή και λειτουργία των βαπτισματικών 
εγκαταστάσεων, το σχετικό τελετουργικό, καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ.: 
Μαΐλης (2001, 71-73) και Mailis (2006, 291-309). 
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προέρχεται από τη βασιλική στο Φόδελε Μαλεβυζίου, αποτελεί ένα σχετικά 
κλειστό σύνολο για τον ελλαδικό χώρο, εφόσον αριθμούνται τρεις μόλις θέσεις 
στην επικράτεια των νησιών του Αιγαίου και μπορεί να χρονολογηθεί πιθανόν 
από τον 5ο - 6ο αι. μ.Χ. (Mailis 2006, 305-306). Στην περίοδο αυτή, 
συγκεκριμένα από τα μέσα του 5ου και έως τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ., ανήκει 
μεγάλο μέρος της κεραμικής του βόρειου κλίτους του εξεταζόμενου μνημείου6. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μια επιμέρους τομή στα ανατολικά του 
βόρειου κλίτους, για τη διερεύνηση της χρήσης του παρακείμενου χώρου στο 
σημείο αυτό. Ο χώρος αυτός ορίζεται στα νότια από τον αντίστοιχο τοίχο του 
βόρειου κλίτους. Από την ανασκαφή του χώρου προέκυψε ανακομιδή οστών. 
Αποκαλύφθηκε, επίσης, τμήμα του βόρειου τοίχου του κλίτους, που έκλεινε το 
χώρο από βόρεια.  

Από την έως σήμερα έρευνα στους τομείς των κλιτών της βασιλικής 
προέκυψαν τα στοιχεία που αναφέρθηκαν. Η έρευνα στο μεσαίο κλίτος της 
βασιλικής δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς τα ευρήματα 
από το χώρο αυτό.  

Τα ευρήματα που συλλέξαμε από το στρώμα καταστροφής των τριών 
κλιτών είναι χρηστική κεραμική από τον 5ο, 6ο και 7ο αι. μ.Χ., σιδερένια 
ελάσματα και καρφιά, κυρίως από το μεσαίο και νότιο κλίτος, καθώς και 
τεμάχια σκουροπράσινων γυαλιών από τα υαλοστάσια των ανοιγμάτων της 
ανωδομής. Από το βόρειο κλίτος συλλέξαμε, μεταξύ άλλων, λαβές, χείλη, 
βάσεις και τμήματα σώματος γυάλινων αγγείων, αρκετή κεραμική από τον 5ο, 
6ο και τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ. και δύο χάλκινα νομίσματα των 
αυτοκρατορικών χρόνων7, προερχόμενα από μικρή επίχωση στο 
βορειοανατολικό όριο του κλίτους. Τέλος, από το πρόσκτισμα ανατολικά του 
βόρειου κλίτους συλλέξαμε ορισμένα χάλκινα αντικείμενα, τεμάχια από 
γυάλινα αγγεία και κεραμική. 

Θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι η τρίκλιτη βασιλική στη θέση 
Παλαιοκκλησιά είναι ένα μικρό, λιτού χαρακτήρα μνημείο, στην περιφέρεια της 
μεγαλύτερης και σε πολύ κοντινή απόσταση (4,5 χλμ. νότια) βασιλικής  της 
Αγίας Σοφίας Πανόρμου. Ο λιτός χαρακτήρας του μνημείου, με τα έως σήμερα 
δεδομένα, βεβαιώνεται από την απουσία ψηφιδωτών δαπέδων ή 
μαρμαροθετημάτων8.  

                                                 
6 Τρία θραύσματα κεραμικής από το βόρειο κλίτος είναι αντιπροσωπευτικά του 5ου και 
των αρχών του 6ου αι. μ.Χ. και έχουν ως εξής: το πρώτο (εικ. 2β) ανήκει σε βάση 
πινακίου, με σταμπωτή διακόσμηση από φύλλα φοίνικα (palm-branches) και μπορεί 
μάλλον να ενταχθεί στην κατηγορία African Red Slip Ware, Style A (iii) του Hayes 
(1972, 219). To δεύτερο (εικ. 2γ) είναι βάση πινακίου που φέρει διπλή σειρά από 
επάλληλες, κάθετες γραμμές, πρόκειται για μοτίβο που έχει γίνει με σφραγιδοκύλινδρο 
(stamped rouletting) και ανήκει στην Late Roman C, Hayes Form 3, type BB2 (Hayes 
1972, 329-332, fig. 67, pl. XXIb, Abadie - Reynal & Sodini 1992, 26, fig. 9). To τρίτο 
(εικ. 2δ) είναι επίσης βάση πινακίου της Late Roman C, Hayes Group III, με ζωϊκό 
μοτίβο, πιθανόν λέαινα (lioness pacing) (Hayes 1972, 357-359, fig. 75ο).  
7 Για την πληροφορία ευχαριστώ τον συνάδελφο Κλ. Σιδηρόπουλο. 
8 Το μόνο στοιχείο πολυτελούς διακόσμου του ναού εντοπίζεται στο στρώμα 
καταστροφής του βαπτιστηρίου· πρόκειται για αποτμήματα λευκού μαρμάρου, καλής 
ποιότητας, που λόγω του μικρού τους πάχους (0,01 μ.), θεωρούμε ότι ανήκουν σε 
ορθομαρμάρωση τοίχου.  
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Με τη μορφή της αυτή, ωστόσο, η βασιλική της Παλαιοκκλησιάς 
εξυπηρετούσε λειτουργικά τις θρησκευτικές ανάγκες μιας κοντινής, μάλλον, σε 
αυτήν τοπικής κοινωνίας. Από τις έως σήμερα σωστικές ανασκαφικές έρευνες 
στην περιοχή δεν έχουν προκύψει οικιστικά κατάλοιπα μιας πλησιέστερης στη 
βασιλική παλαιοχριστιανικής θέσης. Η παρουσία του πώρινου πεσσίσκου στη 
βάση της αψίδας του ιερού, σε δεύτερη χρήση, των δύο πρώιμων κιονοκράνων, 
αλλά και των δύο νομισμάτων των αυτοκρατορικών χρόνων, μας επιτρέπουν να 
υποθέσουμε μια πιθανή, προγενέστερη χρήση του χώρου, αδιευκρίνιστη προς 
το παρόν, χωρίς να αποκλείεται και η υπόθεση τα παραπάνω αρχιτεκτονικά 
μέλη να μεταφέρθηκαν ενδεχομένως από γειτονική θέση των ρωμαϊκών και 
υστερορωμαϊκών χρόνων.  

Δεν είμαστε βέβαιοι για το χρόνο ίδρυσης της πρώτης βασιλικής, ούτε 
για τις αιτίες καταστροφής της. Λόγω όμως των καταστροφικών συνεπειών, για 
όλες τις κρητικές πόλεις, από το φονικό σεισμό στο α΄ μισό του 5ου αι. μ.Χ. 
(Tsougarakis 1986, 20), μπορούμε πιθανόν να προσεγγίσουμε τις αιτίες 
καταστροφής της.  

Η ανοικοδόμηση πρέπει πιθανόν να ξεκίνησε σχεδόν άμεσα, όπως 
υποδεικνύεται από την κεραμική των μέσων του 5ου αι. μ.Χ. και στα τρία κλίτη. 
Μέσα στον 6ο αι. μ.Χ. ο ναός, επενδυμένος με μαρμάρινα δάπεδα στα δύο 
κλίτη και επιμελημένο, πλίνθινο δάπεδο στο τρίτο, θα πρέπει να λειτουργούσε, 
όπως σημειώνεται παράλληλα από την παρουσία του βαπτιστηρίου στο 
ανατολικό τμήμα του ναού αλλά και από το χάλκινο δοχείο κανδηλιού από το 
χώρο της Τράπεζας, που μπορεί να χρονολογηθεί στα μέσα του 6ου αι. μ.Χ.  

Δεν είμαστε βέβαιοι, επίσης, για το χρόνο καταστροφής του ναού της 
δεύτερης φάσης. Η έντονη σεισμική δραστηριότητα στο νησί και κατά τον 7ο αι. 
μ.Χ., μας επιτρέπει ενδεχομένως να προσεγγίσουμε για άλλη μια φορά τους 
λόγους καταστροφής του μνημείου ή μέρους αυτού. Αναμφίβολα, το 
εκτεταμένο δομικό υλικό από την ανωδομή του κτηρίου, το οποίο καταπλάκωσε 
το χώρο του βαπτιστηρίου και προερχόταν από το πυκνό στρώμα καταστροφής 
του βόρειου κλίτους, δίδει το μέτρο καταστροφής του χώρου.  Το μέτρο 
καταστροφής του κλίτους δίδει επίσης και ο βόρειος εξωτερικός τοίχος του, που 
αποκαλύφθηκε σε ύψος περίπου 0,30 μ. Επιπρόσθετα, η κεραμική από το 
βόρειο κλίτος, φθάνει έως τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ., περίοδο που σημειώνεται 
άλλος ένας καταστροφικός σεισμός στο νησί (Tsougarakis 1986, 22). Η 
αποκάλυψη, άλλωστε, της λίγο μεταγενέστερης, κιβωτιόσχημης, παιδικής 
ταφής στο χώρο του βαπτιστηρίου θεωρούμε ότι σφραγίζει την εγκατάλειψη του 
παραπάνω χώρου. 

Σε ό,τι αφορά στο μεσαίο και νότιο κλίτος, οι διατηρούμενοι σε χαμηλό 
ύψος τοίχοι και των δύο, δίδουν το μέτρο καταστροφής τους, σε μικρότερο ίσως 
βαθμό από αυτήν του βόρειου, η οποία υπήρξε μάλλον ολοκληρωτική. Από την 
άλλη πλευρά, η πυκνή συγκέντρωση του δομικού υλικού από τα ανώτερα 
στρώματα καταστροφής των πλευρικών κλιτών του ναού, υποδεικνύει 
ενδεχομένως ότι η θρησκευτική λατρεία περιορίστηκε για λίγα ίσως χρόνια στο 
κεντρικό κλίτος, του οποίου οι τοίχοι ξαναχτίσθηκαν.9  

                                                 
9 Βλ.: βασιλική β΄φάσης Ελεύθερνας, Θέμελης (2004, 61) και κοιμητηριακή βασιλική 
του Δίου, Μέντζος (1993, 235). 
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Δε γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο εγκατάλειψης του ναού λόγω της 
απουσίας νομισμάτων της Α΄ Βυζαντινής περιόδου. Οι νομισματικές μαρτυρίες  
και η κεραμική από την κατεστραμμένη από ισχυρό σεισμό, ίσως στα πρώτα 
χρόνια της βασιλείας του Κωνσταντίνου Δ΄ (668-685μ.Χ.), γειτονική Ελεύθερνα 
(Θέμελης 2002, 24), σε συνδυασμό με την πρώτη ανάγνωση της κεραμικής του 
κεντρικού κλίτους της βασιλικής, αποτελούν ενδεχομένως χρήσιμη πληροφορία 
για τις αιτίες καταστροφής της β΄ φάσης του μνημείου. Το ότι ο ναός 
εγκαταλείπεται οριστικά, αμέσως μετά την καταστροφή του, ερμηνεύεται 
πιθανόν από την εύρεση, πάνω στο δάπεδο του κεντρικού κλίτους, των 
μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών από το φράγμα του πρεσβυτερίου, χωρίς τη 
μεσολάβηση επίχωσης10. 

Η συστηματική ανασκαφική έρευνα στους χώρους της βασιλικής, 
ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα της, για την αποκάλυψη του νάρθηκα, θα 
συμπληρώσει τα μέχρι σήμερα κενά και θα βοηθήσει να προσεγγίσουμε σε νέα 
βάση το υλικό που αποκαλύφθηκε κατά τις προηγούμενες ανασκαφικές 
περιόδους. 
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RESCUE EXCAVATION AT PALAIOKKLISSIA, PERAMA,  

PROVINCE OF MILOPOTAMOS (2004-2006) 
 

FRAIDAKI ATHINA 

 

The excavation of the early Christian three-aisled basilica, found in 
2004 during trial excavation at Honianaki’s ground-field, north of Perama, 
Milopotamos, continued in 2006 by the 28th Ephorate of Byzantine 
Antiquities. The following rescue excavation revealed, at first, the south 
shoulder of the sanctuary apse and a long stretch of the foundation of the 
south stylobate. 

It also brought to light the marble floor of the nave, the rectangular 
base of the altar, two columns of the sanctuary along with their capitals and 
the brick-paved floor of the south aisle.  The excavation of the north aisle, 
carried out in 2006, revealed part of its marble floor, the cruciform 
baptisterion, at the east part of the aisle, and a child grave of a rather later 
period.  

The position of the baptisterion at the eastern part of the aisle, along 
with the pottery found there, suggest that the north aisle can be dated from 
the second half of the 5th century AD onwards. The main and the south aisle 
of the basilica can be dated at the same period as well, according to the 
pottery and some other findings. 
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ΦΡΑΪΔΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 

 

Εικ. 1α. Κεντρικό κλίτος, γενική άποψη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 1. Σκαρίφημα της εξεταζόμενης περιοχής, 
σημειώνεται η θέση «Παλαιοκκλησιά»  
(Hood, Warren & Cadogan 1964, 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 2. Γενική κάτοψη της τρίκλιτης βασιλικής με σημειωμένες τις 
οικοδομικές φάσεις (Σχεδιαστική αποτύπωση: Κλ. Μαραγκάκη, 28η Ε.Β.Α.). 
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Εικ. 1β. Κεντρικό κλίτος, η ορθογωνική βάση της Αγίας 
Τράπεζας και οι δύο βάσεις των κιόνων του 

πρεσβυτερίου (λεπτομέρεια). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 1γ. Νότιο κλίτος, γενική άποψη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 1δ. Βόρειο κλίτος, το άνω στρώμα καταστροφής. 
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ΦΡΑΪΔΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 

 

Εικ. 1ε. Βόρειο κλίτος, το στρώμα καταστροφής του 
βαπτιστηρίου. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 1στ. Βόρειο κλίτος, η παιδική ταφή.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Εικ. 1ζ. Βόρειο κλίτος, το βαπτιστήριο. 
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Σχ. 3. Τομή: Βαπτιστήριο. 
 (Σχέδιο Αρχιτ/νος Στ. Καμαριανάκη). 

 
 

Εικ. 2α. Χάλκινο δοχείο καντηλιού. Εικ. 2β. Θραύσμα χαρακτηριστικού 
τύπου κεραμικής (5ος - 6ος  αι. μ.Χ.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 Εικ. 2γ-δ. Θραύσματα χαρακτηριστικών τύπων κεραμικής (5ος - 6ος  αι. μ.Χ.).  
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   

ΣΤΗ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΥΡΡΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

Στις όχθες του Αρκαδιώτη Ποταμού και σε απόσταση 1 περίπου χλμ. στα  
νότια του οικισμού Βιράν Επισκοπή του Δήμου Αρκαδίου, βρίσκεται ο Ναός 
του Αγίου Δημητρίου, ένα από τα σημαντικότερα αλλά και πιο αινιγματικά 
μνημεία του Νομού Ρεθύμνου. Το τοπωνύμιο, από την τουρκική λέξη βιράν, 
που σημαίνει ερημωμένη, εγκαταλειμένη (Δημητριάδης 1998, 269), καθώς και 
τα ερείπια της σημαντικής βασιλικής της Αγίας Ειρήνης (Καλοκύρης 1959, 
230-239), οδήγησαν τον Giuseppe Gerola να ταυτίσει την περιοχή με την έδρα 
της Επισκοπής Α(γ)ρίου, που δημιουργήθηκε μετά τη λήξη της αραβικής 
κατοχής, αντικαθιστώντας την παλιά Επισκοπή Συβρίτου (Gerola 1908, 60-63). 
Παρόλο που έχουν εκφραστεί κάποιες αντιρρήσεις (Petit 1924, 10-11, 
Φραγκούλη 1994, σποράδην, Μπορμπουδάκης 2006, 113)1, η άποψη αυτή 
παραμένει ως σήμερα αποδεκτή από τους περισσότερους ερευνητές. Το ίδιο το 
κτήριο του Αγίου Δημητρίου έχει κατά καιρούς ερμηνευτεί ως επισκοπικός 
ναός (Gerola 1908, 78, Gallas, Wessel & Borboudakis 1983, 296, Σπανάκης 
1991, 165), αλλά και ως μέγαρο - κατοικία του επισκόπου (Φραγκούλη 1994, 
44, 96-97).  

Όταν ο Gerola τον επισκέφθηκε στις αρχές του 20ου αι., ο ναός ήταν ήδη 
ερειπωμένος. Στο υπέρθυρο της εισόδου σωζόταν αποσπασματικά τοιχογραφία 
με την παράσταση του επωνύμου Αγίου Δημητρίου (Gerola 1908, 79, Gerola 
[Λασσιθιωτάκης 1961], 53, αρ.κατ. 265). Στη φωτογραφία που παραθέτει ο 
Ιταλός ερευνητής διακρίνεται η δυτική πλευρά του κτηρίου, με τους θόλους 
κατεστραμμένους, μέσα σε πυκνή βλάστηση και ψηλές επιχώσεις (εικ. 2).  

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 έγιναν από την τότε αρμόδια 13η Ε.Β.Α. 
περιορισμένες εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης. Το 2008 εκπονήθηκε 
από την 28η Ε.Β.Α. μελέτη αποκατάστασης2 του ναού και μέσα στο έτος 
ξεκίνησαν οι σχετικές εργασίες, με σκοπό την ενίσχυση της στατικότητας του 
μνημείου και την προστασία του απο τα καιρικά φαινόμενα. Με αφορμή τη 
σύνταξη της μελέτης έγιναν στο κτήριο δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές, το 
αποτέλεσμα των οποίων αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης.  

                                                 
1 Οι μελετητές αυτοί τοποθετούν την αρχική έδρα της βυζαντινής Επισκοπής Αρίου 
στην Αμνάτο. Σύμφωνα με την ίδια θεωρία, όταν το 1414-1415 οι αντιδράσεις του 
ορθόδοξου, ντόπιου πληθυσμού προς το λατίνο πια επίσκοπο οξύνθηκαν, ο τελευταίος 
μετοίκησε στη Βιράν Επισκοπή, που λειτούργησε ως έδρα των καθολικών επισκόπων 
έως το 1551. Ο Μπορμπουδάκης, τέλος, ακολουθεί την άποψη του Δετοράκη και 
τοποθετεί την έδρα της επισκοπής Αγρίου στα Αγρίδια.  
2 Υπεύθυνοι αρχαιολόγοι ήταν ο Προϊστάμενος της 28ης Ε.Β.Α. Μιχάλης Ανδριανάκης 
και η γράφουσα, ενώ η μελέτη εκπονήθηκε απο τον αρχιτέκτονα-μηχανικό Σωτήρη 
Παναγόπουλο και τις σχεδιάστριες Παγώνα Γιαμπουδάκη, Γωγώ Κορδατζάκη και 
Στέλλα Ζουλάκη. Οι εργασίες αποκατάστασης εκτελούνται με πιστώσεις της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης.  
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Ο ναός έχει σήμερα την κάτοψη τρίκλιτης βασιλικής, με ένα μικρό, 
τρουλλαίο πρόσκτισμα, προσαρτημένο στη νότια πλευρά (σχ. 1, εικ. 3). Τα τρία 
κλίτη του κυρίως ναού επικοινωνούν μεταξύ τους με τοξοστοιχίες (εικ. 4-5). Τα 
τόξα τους στηρίζονται σε δύο κιλλίβαντες που προβάλλουν από το δυτικό τοίχο, 
καθώς και σε 3 ζεύγη στηριγμάτων: 5 κτιστούς, ορθογωνικούς πεσσούς και στη 
νοτιοανατολική γωνία ένα αρράβδωτο, μαρμάρινο κίονα με ρωμαϊκό 
κιονόκρανο σε δεύτερη χρήση. Τα επίκρανα των πεσσών φέρουν απλής μορφής 
κυμάτια, το σχέδιο του καθενός, ωστόσο, είναι μοναδικό. Οι δύο κεντρικοί 
πεσσοί έχουν μεγαλύτερο μήκος από τους υπολοίπους και τοποθετούνται 
κάπως έκκεντρα στον άξονα του κτηρίου, καθώς έχουν ενισχυθεί, χάριν 
ευστάθειας, σε κάποια από τις φάσεις μετασκευών.  

Δύο προεξέχουσες, ημικυκλικές αψίδες στα ανατολικά αντιστοιχούν στο 
βόρειο και το κεντρικό κλίτος. Το νότιο κλίτος δε φέρει αψίδα. Στην εσωτερική 
όψη του ανατολικού του τοίχου διαγράφεται δίλοβο, τυφλό αψίδωμα, του 
οποίου τα τόξα διαμορφώνονται με την εναλλαγή πλίνθων και παχιάς στρώσης 
κονιάματος (εικ. 5). Η ίδια διάταξη επαναλαμβανόταν αρχικά και στην 
ανατολική πλευρά του κεντρικού κλίτους, όπως διακρίνεται καθαρά κάτω από 
τη μεταγενέστερη προσθήκη της αψίδας. Το ανατολικό τμήμα του βόρειου 
κλίτους χωρίζεται από το υπόλοιπο κλίτος με τοίχο, σχηματίζοντας έτσι ένα 
ξεχωριστό δωμάτιο, που επικοινωνεί μόνο με τον παρακείμενο κεντρικό χώρο 
του ιερού. Το κυρίως ιερό οριοθετείται με μεταγενέστερο, χαμηλό, κτιστό 
τέμπλο, που ενσωματώνει το νοτιοανατολικό κίονα και το βορειοδυτικό πεσσό 
(εικ. 4).  

 Η στέγαση των κλιτών γίνεται με ημικυλινδρικές καμάρες. Το ανατολικό 
τους τμήμα που σώζεται ακέραιο3, όπως και η καμάρα και ο τρουλλίσκος του 
νότιου προσκτίσματος (εικ. 6), διατρυπώνται από στρογγυλούς φεγγίτες σε 
σχετικά κανονική διάταξη. Στο εσωτερικό των οπών αυτών ενσωματώνονται 
τροχήλατοι, πήλινοι σωλήνες μέσης διαμέτρου 0,11μ.  

Η ιδιόρρυθμη κάτοψη του κτηρίου, η ασύμμετρη τοποθέτηση των 
στηριγμάτων του και η απουσία πλήρως διαμορφωμένου, τριμερούς, Ιερού 
Βήματος, είναι στοιχεία ενδεικτικά τόσο των διαδοχικών φάσεων και 
μετασκευών, αλλά και των διαφορετικών χρήσεων του χώρου. Οι διαμπερείς 
οπές4 στη στέγη (εικ. 6), μια μικρή δεξαμενή στο νότιο κλίτος (εικ. 8), αλλά και 

                                                 
3 Το δυτικότερο είχε καταπέσει και ανακατασκευάστηκε απο την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία στη δεκαετία του ’90. 
4 Τα κατασκευαστικά αυτά στοιχεία συναντώνται και στα ισλαμικά λουτρά και 
καλύπτονταν από γυάλινα φιαλίδια. Εξυπηρετούσαν στο φωτισμό του χώρου, ο οποίος 
αλλιώς θα ήταν πολύ χαμηλός, λόγω της έλλειψης παραθύρων (Κανετάκη 2004, 58). Η 
έρευνα μέχρι προσφάτως δεν είχε καταλήξει με ακρίβεια για το αν το στοιχείο αυτό 
συναντάται και σε λουτρά προγενέστερων περιόδων (Berger 1982, 107), καθώς στα 
σωζόμενα βυζαντινά παραδείγματα εντοπίζονταν μόνο μικρά παράθυρα περιμετρικά των 
τρούλλων (π.χ. στο λουτρό της Μονής Καισαριανής). Ωστόσο, στο γνωστό βυζαντινό 
διήγημα Καλλίμαχος και Χρυσορρόη (στ. 316), περιγράφεται ο χώρος ενός λουτρού και 
αναφέρονται οι «ομφαλοί», οι οποίοι έχουν ερμηνευτεί σαν στρογγυλοί, υαλόφρακτοι 
φεγγίτες (Ορλάνδος 1958, 106). Επιπλέον, σε μια εικόνα της Υστεροβυζαντινής 
περιόδου από το Σινά με θέμα το μαρτύριο των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της 
Σεβάστειας, απεικονίζεται ο λουτρώνας, που η παράδοση συνδέει με το επεισόδιο 
(Evans 2004, 369, λήμμα 225). Το κτήριο αποδίδεται ως πολύτρουλλο οικοδόμημα, 
του οποίου οι θόλοι διατρυπώνται από μικρά, στρογγυλά ανοίγματα. Ο καλλιτέχνης 
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ο κατακόρυφος, πήλινος σωλήνας, που είναι ενσωματωμένος στο πάχος του 
δυτικού τοίχου5 (εικ. 7), στοιχεία ορατά και πριν από την έναρξη των εργασιών, 
οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι ο χώρος είχε κάποτε χρησιμεύσει ως 
λουτρώνας6 (Ανδριανάκης 2006, 53-55). Ευνοϊκή ως προς μια τέτοια υπόθεση 
είναι και η θέση του κτηρίου δίπλα στον ποταμό, καθώς και το γειτονικό 
τοπωνύμιο «Καϊναρτζής», που στα τουρκικά σημαίνει θερμό λουτρό 
(Δημητριάδης 1998, 269).  

Δεν είναι πάντα σαφές το κατά πόσον οι τοίχοι, που ανασκάφηκαν 
εσωτερικά και εξωτερικά του ναού7, ορίζουν φάσεις προσθηκών σε έναν αρχικό 
πυρήνα ή αν αποτελούσαν τα εσωτερικά χωρίσματα ενός πιο περίπλοκου 
κτίσματος. Με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα, θα επιχειρήσουμε μια πρώτη 
υπόθεση για τον καθορισμό των φάσεων. 

Α΄Φάση: Το αρχικό κτίσμα, ορθογωνικής κάτοψης, περιελάμβανε μέρος 
του κεντρικού και του νότιου κλίτους, όπως υποδεικνύουν οι εμφανείς αρμοί 
στην ανατολική όψη (εικ. 1). Ο αρχικός αυτός πυρήνας ήταν χτισμένος στην 
ανατολική πλευρά του με μεγάλες, ορθογωνικές αμμουδόπετρες στα κατώτερα 
τμήματα και αμελέστερη αργολιθοδομή στα ψηλότερα.  

Στην ίδια ή σε λίγο μεταγενέστερη περίοδο, προσκολλάται στα δυτικά 
ένας άλλος χώρος, ο οποίος προεξέχει ελαφρώς προς νότο. Ορίζεται απο τον 
Τοίχο 4 (Τ4), ο οποίος αποκαλύφθηκε από την ανασκαφή και γωνιάζει με το 
δυτικό τοίχο του ναού. Η εσωτερική επένδυση με υδραυλικό κονίαμα μας 
οδηγεί στην ταύτιση του χώρου με δεξαμενή (εικ. 10). Οι γωνίες της 
διαμορφώνονται επίπεδες, για να διευκολύνεται ο καθαρισμός της και να 
προστατεύεται απο τη διάβρωση (Μπούρας 1982, 103, Αθανασούλης 1996-
1997, 220). Ο αρμός - αποτύπωμα της δεξαμενής στο νότιο τοίχο του 
παρεκκλησίου φτάνει σε ύψος περίπου 1 μ. απο το επίπεδο του σημερινού 
εδάφους, υποδεικνύοντας μια χαμηλή κατασκευή (εικ. 3, 9).  

Β΄Φάση: Σε μια επόμενη φάση γίνεται η προσθήκη του μονόχωρου, 
τρουλλαίου κτίσματος, το οποίο «πατάει» πάνω στην εξωτερική δεξαμενή. Είναι 

                                                                                                                                         
προφανώς άντλησε το πρότυπό του από παρόμοια κτίσματα της εποχής του, σώζοντας 
έτσι μια εικαστική πληροφορία που μας στερεί η απουσία των ίδιων των κτηρίων. Αξίζει, 
τέλος, να σημειωθεί ότι παρόμοια φωτιστικά ανοίγματα εντοπίστηκαν πρόσφατα σε 
μεσοβυζαντινό λουτρό στην πόλη του Ηρακλείου (Σταρίδα & Κανάκη, στον παρόντα 
τόμο). 
5 Για τη χρήση των αεραγωγών, βλ.: Ορλάνδος (1958, 103), Μπούρας (1982, 104), 
Κανετάκη (2004, 56). 
6 Γενικά για τα βυζαντινά λουτρά, βλ.: Κουκουλές (1935, 198-238), Berger (1982, 
σποράδην). Ως προς την αρχιτεκτονική τους, βλ.: Ξυγγόπουλος (1940, 83-97), 
Ορλάνδος (1958, 95-108), Μπούρας (1982, 100-112), Τρυψιάνη - Ομήρου (1996, 
587-598), Μακροπούλου (1998, 172-179), Μακροπούλου & Χούλια (2000, 62-71), 
Κανετάκη (2004, 27-35). 
7 Πρόκειται για τον τοίχο Τ1, μέσου πλάτους 0,65 μ., ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί το 
βόρειο στυλοβάτη του ναού. Επάνω του διακρίνονται ίχνη κατωφλιών, που 
υποδεικνύουν ότι ένα μεγάλο τμήμα του αναπτυσσόταν καθ’ ύψος. Ο νότιος στυλοβάτης 
Τ3 (πλάτος 0,50 μ.) δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί σε όλο του το μήκος, δεν αποκλείεται 
ωστόσο να λειτουργούσε ως στηθαίο για την πρόσβαση στη δεξαμενή του νότιου κλίτους. 
Ο Τ2 (πλάτος 0,65 μ.) είναι εγκάρσιος στον άξονα του ναού, τέμνει όλο το κτήριο στο 
μέσον του μήκους του και εκτείνεται ως τη μέση περίπου του νότιου προσκτίσματος. Ο 
Τ4, τέλος, πλάτους επίσης 0,65 μ., βρίσκεται εξωτερικά του ναού και γωνιάζει με τον Τ2 
στη νοτιότερη απόληξή του. 
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χτισμένο με τις μεγάλες αμμουδόπετρες που συναντώνται και στο αρχικό 
κτήριο (εικ. 11), γεγονός που φανερώνει τη σχετικά κοντινή χρονική τους 
απόσταση. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη σχηματοποιημένων, 
κεραμοπλαστικών κοσμημάτων8 στην ανατολική και νότια όψη του (εικ. 12). Η 
εξωτερική επιφάνεια των τοίχων καλυπτόταν με καλά λειασμένο, πατητό 
κονίαμα, πάνω στο οποίο διακρίνονται χαράξεις που μιμούνται ισόδομη 
τοιχοποιία. Η έως τώρα ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό του δε μας έχει 
δώσει κάποιο στοιχείο για τη χρήση του χώρου. 

Γ΄Φάση: Σε μια ενιαία φάση θα μπορούσαμε, με επιφύλαξη προς το 
παρόν, να εντάξουμε την επέκταση του αρχικού κτηρίου προς τα δυτικά και την 
προσθήκη του βόρειου κλίτους.  

Η εξωτερική δεξαμενή καταστρέφεται και ο Τ4 γκρεμίζεται μέχρι το ύψος 
των θεμελίων. Όταν κατασκευάζεται ο νότιος τοίχος του ναού, το μεταξύ αυτού 
και του Τ4 κενό (πλάτους περίπου 0,60 μ.) χρησίμευσε για πρόχειρες ταφές.  

Μια άλλη δεξαμενή κατασκευάστηκε στο εσωτερικό του νοτίου κλίτους. 
Οριζόταν προς τα ανατολικά από τον Τοίχο 2 (Τ2) και προς νότο από κτιστό, 
συμπαγές, χαμηλό θρανίο (εικ. 8). Τα όριά της έχουν σήμερα καταστραφεί, με 
αποτέλεσμα να μη μπορούμε να υπολογίσουμε τις ακριβείς της διαστάσεις. Στη 
νοτιοανατολική γωνία της, ωστόσο, διακρίνονται οι χαρακτηριστικές νευρώσεις.  

Στο βόρειο κλίτος είναι ορατές τουλάχιστον δύο φάσεις. Κατά την πρώτη, 
το κυρίως κλίτος στεγαζόταν με χαμηλή καμάρα (εικ. 13-14), ενώ το 
βορειοανατολικό διαμέρισμα, στο οποίο εισερχόταν κανείς από στενή θύρα, είχε 
αυτόνομη στέγαση με εγκάρσια στον άξονα του κτηρίου καμάρα, της οποίας 
σώζονται ακόμα οι γενέσεις (εικ. 15). Αργότερα, ίσως μετά την προσθήκη των 
ανατολικών αψίδων, οι χαμηλές αυτές στεγάσεις καταργήθηκαν και μια 
ψηλότερη, ενιαία καμάρα κάλυψε ολόκληρο το κλίτος. Ο Τ2 χώριζε το κλίτος σε 
δύο επιμέρους τμήματα (εικ. 13), ενώ ο Τοίχος 1 (Τ1) το απομόνωνε απο τον 
υπόλοιπο χώρο, αφήνοντας κάποια ανοίγματα επικοινωνίας. Σε επαφή με το 
δυτικό τοίχο και κάτω από τον ενσωματωμένο σε αυτόν κατακόρυφο αγωγό, 
αποκαλύφθηκε λεκανοειδής κατασκευή από κουρασάνι9, που θα μπορούσε να 
ερμηνευθεί ως ατομικός λουτήρας (εικ. 14, 16). Το δάπεδο σε αυτό το σημείο 
είναι κατασκευασμένο από κεραμικές πλάκες και κονίαμα. Στους τοίχους 
σώζονται, επίσης, σπαράγματα από κονιάματα ερυθρού και κίτρινου χρώματος, 
τα οποία σχηματίζουν πλαστικές νευρώσεις – πλαίσια (εικ. 17). Μια 
δοκιμαστική τομή σε επαφή με το βόρειο τοίχο του ναού αποκάλυψε ότι η 
θεμελίωσή του προχωρά σε μεγάλο βάθος10. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με 
την παρουσία δύο τουλάχιστον εντοιχισμένων, πήλινων αεραγωγών στον ίδιο 
χώρο, υποδεικνύει πιθανώς την ύπαρξη υπόκαυστου, του οποίου δε βρέθηκαν 
προς το παρόν άλλα ίχνη. 

 

                                                 
8 Πρόκειται για θραύσματα οστράκων και μικρά τούβλα, τοποθετημένα μεταξύ των 
λίθων και του κονιάματος. Σχηματίζουν ένα πολύ αμελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα 
δομής, καθώς περιτρέχουν τους μεγάλους λίθους, ενώ δε λείπουν και τα απλά, 
γεωμετρικά μοτίβα στους κάθετους αρμούς.  
9 Οι εσωτερικές της διαστάσεις είναι 0,80 x 1,25 μ. και σώζεται σε ύψος περίπου 0,15 
μ. Τα εξωτερικά της τοιχώματα ενισχύονται με αργούς λίθους.  
10 Τουλάχιστον 2μ. χαμηλότερα από την υποθεμελίωση των βόρειων πεσσών. 
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Δ΄Φάση: Σε μια από τις τελευταίες φάσεις του κτηρίου ανήκει η 
μετατροπή του σε χριστιανικό ναό, με την προσθήκη των δύο αψίδων στα 
ανατολικά. Το οξυκόρυφο τόξο του θυρώματος της κεντρικής εισόδου (εικ. 18) 
αποτελεί επίσης προσθήκη στο παλαιότερο θύρωμα, όπως υποδεικνύουν οι 
εμφανείς αρμοί στην τοιχοποιία και η έκκεντρη τοποθέτησή του σε σχέση με το 
υπερκείμενο παράθυρο.  

Ως προς τη χρονολόγηση των φάσεων, μορφολογικά στοιχεία όπως τα 
πλίνθινα αψιδώματα, τα κεραμοπλαστικά κοσμήματα, οι χαράξεις στο κονίαμα, 
που μιμούνται ισόδομη τοιχοποιία και η μορφή ενός από τα παράθυρα του 
δυτικού τοίχου (εικ. 19), τοποθετούν τις πρώτες κατασκευαστικές φάσεις στη 
Μεσοβυζαντινή περίοδο (Ανδριανάκης 1991, σποράδην, Μυλοποταμιτάκη 
1986, 444). Το βενετογοτθικό θύρωμα, που διαμορφώνεται με απλό βεργίο και 
οδοντωτή ταινία, καθώς και ο κοσμήτης που περιτρέχει τις δύο αψίδες (εικ. 4, 
15) αποτελούν terminus για την μετατροπή του κτηρίου σε ναό στο 15ο 
πιθανότατα αιώνα11.  

Η μετατροπή λουτρικών εγκαταστάσεων σε ναούς είναι ένα φαινόμενο 
που αριθμεί περισσότερα του ενός παραδείγματα στην Κρήτη. Είναι γνωστή η 
περίπτωση του Ναού των Αγίων Γεωργίου και Χαραλάμπου στην Επισκοπή 
Ιεράπετρας (Μυλοποταμιτάκη 1986, 441-452), ενώ στον παρόντα τόμο 
παρουσιάζεται το κτήριο των Αγίων Αποστόλων στην Κάτω Επισκοπή Σητείας. 
Απο την εξέταση αυτών των περιπτώσεων προκύπτουν πολλά ερωτήματα. Θα 
πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδεθεί η αλλαγή της χρήσης τους με λειτουργικές 
πρακτικές ή αρκούσε για αυτό η μορφολογική ομοιότητά τους με τα 
θρησκευτικά κτίσματα12; Επιπροσθέτως, τι μπορεί να υποδεικνύει το γεγονός 
ότι όλα τα ιδιαίτερα αυτά μνημεία στην Κρήτη σχετίζονται με το τοπωνύμιο 
Επισκοπή και άρα με παλαιές επισκοπικές έδρες; Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη 
ιστορική συγκυρία που οδήγησε στη μετατροπή τους σε ναούς στην ίδια 
περίπου περίοδο;  

Μορφολογικά, η περίπτωση του Αγίου Δημητρίου δεν είναι τόσο 
ξεκάθαρη όσο τα αντίστοιχα παραδείγματα από το Λασίθι. Κατασκευές που θα 
ταύτιζαν ασφαλώς το χώρο με λουτρό, όπως κλίβανοι ή υπόκαυστα, δεν έχουν 
αποκαλυφθεί ακόμα από την ανασκαφή. Είναι δε πολύ πιθανό να έχουν 
καταστραφεί από τις πρόχειρες ταφές, που καλύπτουν όλο σχεδόν το δάπεδο 
του ναού13. Παράλληλα, η παντελής απουσία κεραμικών ευρημάτων 
δυσχεραίνει την προσπάθεια για την ακριβέστερη χρονολόγηση. Η συνέχιση της 
ανασκαφής, με την ευκαιρία των εργασιών αποκατάστασης, αναμένεται να 
διαφωτίσει περαιτέρω την ιστορία του μνημείου και να δώσει μια σαφέστερη 
εικόνα για τη χρήση, αλλά και τις αρχιτεκτονικές φάσεις του. 

                                                 
11 Για αντίστοιχα παραδείγματα, βλ.: Μπορμπουδάκης (2007, σποράδην). 
12 Γενικά για την ομοιότητα λουτρών και ναών, βλ.: Ξυγγόπουλος (1940, 94), Μπούρας 
(1982, 111), Berger (1982, 93). 
13 Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί 11 τάφοι, διεσπαρμένοι στα τρία κλίτη του ναού 
(εικ. 19-21). Πρόκειται για απλούς λάκκους με προσανατολισμό Α-Δ. Τα τοιχώματά 
τους ενίοτε ενισχύονται με μεσαίου μεγέθους λίθους, ενώ η κάλυψή τους γίνεται από 
ακατέργαστες πλάκες διαφόρων μεγεθών. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις εντοπίστηκαν 
και ελεύθερες ταφές στο δάπεδο του ναού, καθώς και μέσα στις δύο δεξαμενές. Τα 
οστεολογικά κατάλοιπα σώζονται παντού αποσπασματικά και σε κακή κατάσταση, ενώ 
κανένας τάφος δεν απέδωσε ευρήματα. 
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EXCAVATION IN THE CHURCH OF AGIOS DEMETRIOS 

 IN VERAN EPISKOPI, RETHYMNON - THE FIRST RESULTS 
 

PYRROU NIKOLETTA 

 
Built on the side of a small river near the village of Veran Episkopi, 

the church of Agios Demetrios is one of the most ambiguous, yet interesting 
monuments of the region. It has the plan of a three-aisle basilica, with a 
small domed annex to the south. The irregular plan of the building is due to 
the numerous additions, while more than 4 building phases can be 
discerned. The cloisonné masonry and the brick-work, as well as the blind 
arches in the interior, date the core of the building to the middle byzantine 
era, while the gothic door-frame is a terminus for its transformation to a 
church, possibly in the 15th century AD. The excavation and the restoration 
works currently carried out by the 28th Ephorate of Byzantine Antiquities, 
revealed elements (cisterns, tubuli incorporated in the wall, a small 
construction made of hydraulic mortar, round openings perforating the roof, 
etc.) that are usually used in bathhouses. This paper is the first attempt for 
the evaluation of the findings and a speculation about the successive 
building phases.   
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Εικ. 1. Η ανατολική όψη του ναού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 2. Φωτογραφία του G. Gerola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 3. Άποψη του ναού από ΝΔ. 

551 



ΠΥΡΡΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ.1. Κάτοψη της ανασκαφής. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 4. Το εσωτερικό του νότιου κλίτους. 
 

Εικ. 5. Νότιο κλίτος, η λεπτομέρεια των 
τυφλών αψιδωμάτων στον ανατολικό τοίχο. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  -  ΤΑ  ΠΡΩΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 6. Τα φωτιστικά ανοίγματα στις στέγες. Εικ. 7. Ο ενσωματωμένος 

στην τοιχοποιία αγωγός.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 8. Η δεξαμενή του νότιου κλίτους. Εικ. 9. Η εξωτερική δεξαμενή. 

Σημειώνεται το χαμηλό της αποτύπωμα 
στον πλάγιο τοίχο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 10. Η εξωτερική 
δεξαμενή. Διακρίνονται τα 
ίχνη του κονιάματος στο 

εσωτερικό της. 

Εικ. 11. Το νότιο, τρουλλαίο πρόσκτισμα. 
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ΠΥΡΡΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 12. Λεπτομέρεια απο την τοιχοποιία του 

προσκτίσματος. 
Εικ. 13. Βόρειο κλίτος. 
Άποψη απο τα δυτικά. 

Διακρίνεται ο Τοίχος 2, που 
το τέμνει, και τα ίχνη της 
χαμηλότερης καμάρας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 14. Βόρειο κλίτος. Άποψη 
απο τα ανατολικά. Διακρίνονται 
η κατασκευή απο κονίαμα, ο 
αγωγός στον τοίχο και τα ίχνη 
της χαμηλότερης καμάρας. 

Εικ. 15. Άποψη του βορειοανατολικού 
διαμερίσματος. Διακρίνονται ο κοσμήτης της 

αψίδας και οι γενέσεις της αρχικής καμάρας που 
το στέγαζε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 16. Βόρειο κλίτος, λεπτομέρεια της 

κατασκευής απο κουρασάνι. 
Εικ. 17. Βόρειο κλίτος, λεπτομέρεια από τα 

χρωματιστά κονιάματα των τοίχων. 

554 



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΤΗ  ΒΙΡΑΝ  
ΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  -  ΤΑ  ΠΡΩΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Εικ. 18. Το οξυκόρυφο θύρωμα της κύριας 
εισόδου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 19. Παράθυρο του δυτικού τοίχου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 20. Τάφος απο το 
νότιο κλίτος. 

 

Εικ. 21. Άποψη του κεντρικού κλίτους, 
στο δάπεδο διακρίνεται πλήθος ταφών. 
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Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥΛΑ 

Στα ΝΑ του οικισμού του Φουρφουρά, Δήμου Κουρητών του Νομού 
Ρεθύμνου, σε μια πλαγιά χαμηλότερα από το επίπεδο του δρόμου, στη θέση 
«Λειβάδα» ή «Αρκουλιώ» για τους γεροντότερους, σώζονται τα ερείπια μιας 
μικρής μονής, γύρω από το Ναό της Παναγίας (εικ. 1). Σύμφωνα με 
προφορικές μαρτυρίες σε ένα από τα κελιά διαβιούσε η μοναχή Μαριάμ1, ο 
τάφος της οποίας είχε εντοπιστεί παλαιότερα από τον εφημέριο της ενορίας 
κοντά στην αψίδα του Ιερού. Η μέχρι πρόσφατα κακή κατάσταση διατήρησης 
του ναού δεν εμπόδιζε τους κατοίκους της περιοχής να τον επισκέπτονται και 
να τον τιμούν ως ένα από τα σημαντικά προσκυνήματά τους, καθώς σύμφωνα 
με την παράδοση και η Παναγία είναι θαυματουργή, αλλά και όλος ο 
κατάφυτος με παλιούς ελαιώνες χώρος έχει διατηρήσει μια μυστηριακή 
ιερότητα.  

Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ   

Ο μικρός ναός (εσωτερικές διαστάσεις: μήκος 7,50 μ., πλάτος 2,70 μ., 
ύψος 2,35 μ.) είναι μονόχωρος, καμαροσκέπαστος, με ένα ενισχυτικό τόξο στο 
μέσο περίπου της καμάρας, η οποία εξωτερικά στεγάζεται με βυζαντινού τύπου 
κεραμίδια (σχ. 1 α-β). Η κύρια είσοδός του και ένα μικρό, τετράπλευρο 
παράθυρο ανοίγονται στη νότια πλευρά (εικ. 2). Ο ακόσμητος, κυκλικός 
φεγγίτης στο δυτικό τοίχο και το μικρό αγιοθύριδο στον ανατολικό βοηθούν 
στον καλύτερο φωτισμό του χώρου. Χαμηλό, χτιστό πεζούλι περιτρέχει 
εξωτερικά το νοτιοανατολικό τμήμα της τοιχοποιίας, ενώ η νοτιοδυτική γωνία 
έχει ενισχυθεί με λιθόκτιστη αντηρίδα. Το έτος 2006, κατά τη διάρκεια των 
εργασιών αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν από την 28η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με χρηματοδότηση της Ενορίας Φουρφουρά, 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο οικοδομικών φάσεων2. Επιβεβαιώθηκε, επίσης, η 
μοναδική βιβλιογραφική αναφορά για το μνημείο, σύμφωνα με την οποία 
μέχρι τις αρχές του 20ου αι. διακρίνονταν υπολείμματα τοιχογραφιών στο 
εσωτερικό (Gerola [Λασσιθιωτάκης 1961], 67). Το ανατολικό τμήμα, που 
αποτελεί τον αρχικό ναό, ήταν τοιχογραφημένο. Σε ορισμένα σημεία 
διακρίνονται πολύ κατεστραμμένα ίχνη παλαιότερου ζωγραφικού διακόσμου. 
Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι το τετράπλευρο παράθυρο της νότιας πλευράς 
                                                 
1 Οι πληροφορίες για τη μοναχή Μαριάμ βασίζονται μόνο σε προφορικές μαρτυρίες. 
Έτσι, εκτός των άλλων, παραμένει απροσδιόριστη και η χρονική περίοδος που έζησε. 
Λέγεται, πάντως, ότι ήταν αυτή που πρώτη εντόπισε την Μονή της Καλοείδενας, στο Άνω 
Μέρος Αμαρίου, καθώς το όραμα μιας άσβεστης φλόγας στην αντικρυνή βουνοκορφή 
την οδήγησε αρχικά στην εύρεση μιας εικόνας της Παναγίας και στη συνέχεια στον 
ερειπωμένο ναό (Ψιλάκης 1993, 342). Σήμερα τα οστά της βρίσκονται σε οστεοφυλάκιο 
στα ανατολικά του Ναού της Γέννησης της Θεοτόκου στο Φουρφουρά.  
2 Η μελέτη αποκατάστασης εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα της 28ης Ε.Β.Α. Γιώργο 
Χατζηγρηγόρη και η σχεδίαση έγινε από την Παγώνα Γιαμπουδάκη. Οι εργασίες 
αποκατάστασης (στερέωση τοιχοποιιών, αντικατάσταση επιχρισμάτων, ανακεράμωση, 
αντικατάσταση δαπέδου και κουφωμάτων), καθαρισμού και συντήρησης του 
τοιχογραφικού διακόσμου πραγματοποιήθηκαν από ειδικευμένο συνεργείο της 28ης 
Ε.Β.Α., με την εποπτεία του συντηρητή Θανάση Τρουλλινού. 
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διαμορφώθηκε στη θέση του αρχικού θυρώματος, το οποίο κλείστηκε με 
τοιχοποιία, όταν ο ναός επεκτάθηκε προς τα δυτικά. Το ορθογώνιο θύρωμα 
επιστεφόταν με ανακουφιστικό τόξο, διαμορφωμένο με πλίνθους. Το εσωτερικό 
του ήταν διακοσμημένο με την τοιχογραφία της Πλατυτέρας, η οποία έχει 
υποστεί μεγάλη φθορά. Πάνω από το θύρωμα τέσσερα εφυαλωμένα, ακόσμητα 
σκυφία συμπλήρωναν το διάκοσμο.  

Το μεταγενέστερο θύρωμα βρίσκεται δυτικότερα και είναι αρκετά 
μεγαλύτερο. Οι ημιλαξευμένοι γωνιόλιθοί του, στη μετωπική όψη των 
παραστάδων και το ανώφλι, διακοσμούνται με ορθογωνικά πλαίσια, που 
διακόπτονται στο μέσον από κυκλικό, φυτικό μοτίβο (ανάγλυφη ροζέτα), ενώ οι 
βάσεις και τα επίκρανα με απλά, κοιλόκυρτα κυμάτια. Οι διαστάσεις, ο 
χαρακτηριστικός διάκοσμος και η αδρή τεχνική της κατασκευής του ανάγουν 
τη χρονολόγησή του στις αρχές του 19ου αι.3. Στην περίοδο αυτή, επομένως, θα 
πρέπει να αποδοθεί και η κατεδάφιση του δυτικού τοίχου του αρχικού ναού, 
προκειμένου να επιτευχθεί η ενοποίηση του χώρου (εικ. 3). Η τοιχοποιία του 
κτηρίου ήταν από επιχρισμένη αργολιθοδομή και μόνο οι γωνίες, τα ανοίγματα 
και το τόξο έχουν ενισχυθεί με ημιλαξευμένους γωνιόλιθους. Στο εσωτερικό 
αποκαλύφθηκε στην προέκταση του νότιου τοίχου εντοιχισμένο κεραμικό σε 
δεύτερη χρήση, για την καλύτερη ακουστική του χώρου. Πρόκειται για μόνωτο 
κύπελλο, με πρασινοκίτρινη εφυάλωση γύρω από το χείλος και τη λαβή και μια 
απλή διακόσμηση με δύο εγχάρακτες, παράλληλες γραμμές, που χρονολογείται 
στα τέλη του 18ου αι. (ύψος: 0,13 μ.) και αποτελεί το μοναδικό αντηχείο του 
κτηρίου. 

Από το αρχικό δάπεδο δε διασώθηκαν ίχνη. Πιθανότατα διαμορφωνόταν 
από το φυσικό βράχο, που εντοπίστηκε τμηματικά στο εσωτερικό του ναού και 
από ασβεστοκονίαμα, που μάλλον καταστράφηκε, όταν στα μέσα του 20ου αι. 
τοποθετήθηκαν τσιμεντένια πλακίδια. Στο μέσον του περίπου και κοντά στο 
δυτικό τμήμα του αρχικού ναού ανασκάφηκε απλός, ορθογώνιος τάφος με μία 
κανονική ταφή. Τα εσωτερικά τοιχώματα είχαν επενδυθεί με απλές, 
ορθογωνισμένες πλάκες, ενώ για τις καλυπτήριες είχαν χρησιμοποιηθεί 
ακανόνιστες, εγχώριας προέλευσης. Το μοναδικό εύρημα του τάφου είναι ένα 
μικρό, χάλκινο νόμισμα (διάμετρος: 0,015 μ.), που χρονολογικά δε φαίνεται να 
απέχει πολύ από την κατασκευή του αρχικού ναού. Πρόκειται για ένα 
τορνεζέλλο του Δόγη Μιχαήλ Στένο (1400-1413) (Papadopoli -Aldobrandini 
1893-1919, 240 Νο.7, tav. XIV, 4). Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται λατινικός 
σταυρός και στην περιφέρεια η επιγραφή με το όνομα του Δόγη: + MIChAEL 

                                                 
3 Παρόμοια θυρώματα εντοπίζονται και σε άλλα μνημεία και κτήρια της περιοχής του 
Αμαρίου και αλλού, όπως για παράδειγμα στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Βισταγή, σε 
ιδιωτικές κατοικίες της πόλης του Ρεθύμνου κ.λ.π., τα οποία επίσης χρονολογούνται 
στις αρχές του 19ου αι. και μαρτυρούν την άνθηση μιας οικοδομικής δραστηριότητας, 
που υιοθετεί απλουστευμένα κάποια από τα μορφολογικά στοιχεία της περιόδου της 
ύστερης Βενετοκρατίας, τα οποία όμως διαφοροποιούνται αισθητά ως προς την τεχνική 
της κατασκευής τους (Δημακόπουλος 1977, 107). Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάλογης 
μορφής, αλλά ακόμα πιο χονδροειδή λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους του κτηρίου, 
είναι και τα διακοσμητικά, λίθινα στοιχεία του κεντρικού ναού του Αγίου Γεωργίου στο 
Φουρφουρά, ο οποίος χρονολογείται σύμφωνα με την επιγραφή του κωδωνοστασίου στα 
μέσα του 19ου αι. (1861-1864). 
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STEN΄ DVX. Στον οπισθότυπο εικονίζεται το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου με 
Ευαγγέλιο και στην περιφέρεια η επιγραφή : + VEXILIFER VENETIA (εικ. 4). 

Β. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, που αποκαλύφθηκε κάτω από τα νεότερα 
επιχρίσματα, σώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση, εκτός από κάποιες 
εκτεταμένες φθορές στο νότιο και ανατολικό τμήμα. Στα σημεία αυτά 
εντοπίστηκαν και ελάχιστα υπολείμματα τοιχογραφιών από ένα παλαιότερο 
στρώμα ζωγραφικής διακόσμησης του ναού. Όμως, ούτε η έκτασή τους, ούτε η 
κατάσταση διατήρησής τους, μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις παραστάσεις 
και να προσδιορίσουμε το χρόνο εκτέλεσής τους. 

Το εικονογραφικό πρόγραμμα ακολουθεί την καθιερωμένη από το 13ο 
αι. στην Κρήτη διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι σκηνές στο Ιερό Βήμα είναι 
εμπνευσμένες από το Δογματικό και Λειτουργικό κύκλο, ενώ στον κυρίως ναό 
από το Χριστολογικό και Αγιολογικό. Η αρχική αφιέρωση του ναού στη 
Θεοτόκο4 επιβεβαιώνεται, όχι μόνο από τις απεικονίσεις της Πλατυτέρας στο 
τύμπανο του ανακουφιστικού τόξου του θυρώματος και στην αψίδα του Ιερού, 
αλλά και από την κτητορική επιγραφή, που αποκαλύφθηκε στο χώρο της 
Πρόθεσης. Στο βόρειο τοίχο, η ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται σε θέματα 
σωτηριολογικού και εσχατολογικού χαρακτήρα, με οκτώ παραστάσεις από τον 
κύκλο των Παθών του Κυρίου και τη Μέλλουσα Κρίση, απηχεί πιθανότατα 
επιλογή του δωρητή, το όνομα του οποίου διασώθηκε επίσης στην κτητορική 
επιγραφή, ή του άγνωστου μέχρι σήμερα ζωγράφου. 

Συνοπτικά, και μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης που θα δημοσιευτεί 
σύντομα, το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού παρουσιάζει ελάχιστες 
ιδιαιτερότητες και μπορεί να αποκατασταθεί ως εξής:  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ 

Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας απεικονίζεται η Θεοτόκος στηθαία, σε 
στάση Δέησης, έχοντας στην αγκαλιά της το Χριστό - Εμμανουήλ, που ευλογεί. 
Στον κύλινδρο της κόγχης εικονιζόταν μάλλον το θέμα του Αμνού, από το οποίο 
όμως σώζονται αποσπασματικά μόνο οι τρεις από τους τέσσερις 
Συλλειτουργούντες Ιεράρχες, που ταυτίζονται από τις επιγραφές και τα 
φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά ως εξής: ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και 
ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα δεξιά του αγιοθύριδου και ο Άγιος 
Βασίλειος αριστερά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κείμενο στο ειλητό του 
Χρυσόστομου, στο οποίο δεν αναγράφεται η ευχή από την αρχή της προθέσεως, 
όπως συνηθίζεται, αλλά η ευχή από τη λειτουργία του Καθαγιασμού των Τιμίων 
Δώρων: « Κύριε ποίησον|τον άρτον τούτον |σώμα του| Χριστού|...» (Τρεμπέλας 
1997, 114) (εικ. 5).  

Στο μέτωπο της αψίδας απεικονίζεται η σκηνή της Φιλοξενίας του 
Αβραάμ, με τους αγγέλους καθισμένους στο κέντρο και τον Αβραάμ και τη 
Σάρα στα άκρα, να μεταφέρουν τις προσφορές. Χαμηλότερα βρίσκεται η 

                                                 
4 Σημειώνεται ότι σήμερα ο ναός τιμάται στο Γενέσιο της Θεοτόκου, που εορτάζεται στις 
8 Σεπτεμβρίου. 
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παράσταση του Ευαγγελισμού σε δύο πίνακες. Οι διάκονοι, που συνήθως 
εικονίζονται στις παραστάδες του Ιερού Βήματος, έχουν καταστραφεί. 

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ 

 Στην ανώτερη ζώνη, που παρουσιάζει και τις περισσότερες φθορές, 
απεικονίζονται η παράσταση της Γέννησης του Χριστού, η Υπαπαντή, μία πολύ 
κατεστραμμένη παράσταση, η οποία, από τα ελάχιστα ίχνη που διακρίνονται, 
πρέπει να ταυτιστεί με την Έγερση του Λαζάρου, και η Βαϊοφόρος. 

Στη μεσαία ζώνη απεικονίζονται τα Εισόδια της Θεοτόκου, που 
βρίσκονται μέσα στο χώρο του Ιερού, η Βάπτιση (εικ. 6) και τέλος, αρκετά 
κατεστραμμένη, αναγνωρίζεται η παραβολή των Δέκα Παρθένων5, που 
συνδέεται με την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, που πιθανότατα 
απεικονιζόταν στο δυτικό τοίχο του αρχικού ναού. 

Από την κατώτερη ζώνη δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί καμία παράσταση, 
λόγω της μεγάλης φθοράς. Αμυδρά διακρίνεται μόνο η μορφή ενός ολόσωμου, 
μετωπικού ιεράρχη στο ανατολικό τμήμα του τοίχου, δίπλα στους 
Συλλειτουργούντες. 

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ 

Κατεδαφίστηκε, όταν ο ναός επεκτάθηκε προς τα δυτικά, είναι, όμως, 
πιθανό ότι θα έφερε παραστάσεις από το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας, αφού 
στο νότιο τοίχο απεικονίζεται η παραβολή των Δέκα Παρθένων και στο βόρειο οι 
Προσωποποιήσεις της Γης και της Θάλασσας, που αποδίδουν τους νεκρούς. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ 

 Στην ανώτερη ζώνη συνεχίζονται οι σκηνές του Δωδεκάορτου με τις 
παραστάσεις του Μυστικού Δείπνου, της Προδοσίας, της Σταύρωσης και της 
Ανάληψης, από τα δυτικά προς το ανατολικό τμήμα του ναού. 

Στη μεσαία ζώνη απεικονίζονται η παράσταση της Προσωποποίησης της 
Γης, που αποδίδει τους νεκρούς (εικ. 7), η Προσωποποίηση της Θάλασσας, που 
αποδίδει τους νεκρούς, ο Επιτάφιος Θρήνος και η Εις Άδου Κάθοδος. 

Από την κατώτερη ζώνη σώζονται μόνο οι ολόσωμοι, στρατιωτικοί άγιοι 
στο δυτικό τμήμα˙ ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος (εικ. 8) και μεταξύ τους 
αδιάγνωστος λόγω φθοράς, τρίτος, έφιππος, ίσως ο Άγιος Θεόδωρος. Στο χώρο 
του Ιερού έχει σωθεί, επίσης αποσπασματικά, η κτητορική επιγραφή.  

Γ. ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Παρά την αποσπασματική διατήρηση ορισμένων σκηνών, η ενότητα 
ύφους, που παρουσιάζουν στο σύνολό τους οι τοιχογραφίες του Ναού της 
Παναγίας, οδηγεί στη διαπίστωση ότι θα πρέπει να αποδοθούν σε ένα ζωγράφο, 
που εργάστηκε στο μνημείο μαζί με έναν τουλάχιστον βοηθό. Παράλληλα, η 
καλή ποιότητα της ζωγραφικής μαρτυρεί έμπειρο και ικανό καλλιτέχνη, με 
ιδιαίτερη επιδεξιότητα στην απόδοση των μορφών. Η ισορροπία των συνθέσεων, 
η εξαιρετικά επιτυχημένη χρήση του χρώματος στο πλάσιμο των προσώπων και 

                                                 
5 Η παρεμβολή της σχετικά ασυνήθιστης αυτής παράστασης, μέσα στις σκηνές του 
Δωδεκάορτου έχει εντοπιστεί και σε άλλα μνημεία του τέλους του 14ου - αρχών 15ου αι. 
στην Κρήτη (Μπορμπουδάκης 1985, 403, Spatharakis 1999, 238, 248, 261 και 321).  
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των ανατομικών λεπτομερειών, η καλή γνώση του σχεδίου, αλλά και τα 
επιμέρους τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, που θα παρουσιαστούν στην 
αναλυτική δημοσίευση του τοιχογραφικού διακόσμου, ανάγουν με ασφάλεια τη 
χρονολόγηση του μνημείου στις τελευταίες δεκαετίες του 14ου αι. και το 
συνδέουν με τους ναούς της Παναγίας στα Ρούστικα, της Αγίας Τριάδας στον 
ομώνυμο οικισμό, του Αγίου Ιωάννου στο Σελλί κ.ά 

Δ. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ  - ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ 

Η κτητορική επιγραφή του ναού αποκαλύφθηκε στο βόρειο τοίχο, πάνω 
από την τετράπλευρη θυρίδα της Πρόθεσης του Ιερού (εικ. 9). Σώζεται 
αποσπασματικά, σε παραπάνω από πέντε στίχους, με κεφαλαία γράμματα 
ζωγραφισμένα σε λευκό φόντο με μαύρο χρώμα. Εκτός από τις 
χαρακτηριστικές, τυποποιημένες εκφράσεις, με τις συνήθεις ασυνταξίες και 
ανορθογραφίες, περιέχει και το όνομα του κτήτορα: 

[ΑΝΕ]Κ(ΑΙ)ΝΗΣΘΗ 
[Ο Π]ΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑ[ΟΣ] 
[ΤΗΣ ΥΠΕΡΑ]ΓΙΑΣ ΗΜ[ΩΝ] Θ(ΕΟΤΟ]Κ(ΟΥ) Κ(Α) ΑΙ[ΠΑΡΘΕΝΟΥ] 
ΜΑΡΙΑΣ] 
ΣΙΝΕΡΓΙ(ΑΣ) Κ(ΑΙ) ΚΟΠ(ΟΥ) 
   Τ΄ΑΡΚΟΛΈ(ΟΥ) Κ(ΑΙ) Τ[ΗΣ] ΣΥ[Μ]ΒΗ(ΟΥ) ΑΥ[ΤΟΥ] 
[ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕ]ΚΝ[ΩΝ] 
[...] 
«Ανεκαινίσθη| ο πάνσεπτος ναός| της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου και 

αειπαρθένου| Μαρίας| συνεργίας και κόπου| τ΄ Αρκολέου και της συμβίου 
αυτού| και των τέκνων...» 

Στο βόρειο τοίχο, στον κάμπο της παράστασης του Αγίου Γεωργίου, 
διασώζεται χάραγμα που αντιγράφει με κεφαλαία γράμματα και τονισμό τμήμα 
της αρχικής επιγραφής ως εξής: «+ κόπ(ος) κ(αί) έξοδ(ος) | του μακαρί(ου) Νι | 
κολά(ου) Αρκολέ(ου) | κ(αί) της ση[μ]βί(ου) αυτού | καί τέκν(ων)» (εικ. 8). Η 
επιλογή του συγκεκριμένου αποσπάσματος φανερώνει ότι πρόθεση του 
αντιγραφέα ήταν η προβολή του ονόματος του κτήτορα και της οικογένειάς του 
σε εμφανές σημείο του ναού, καθώς η αρχική επιγραφή δεν ήταν ορατή λόγω 
της θέσης της μέσα στο χώρο του Ιερού και πίσω από το υψηλό τέμπλο6. Ο 
σταυρός που προηγείται, διαμορφωμένος με πέντε μικρούς κύκλους, δείχνει 
σαφώς ότι από αυτό το σημείο ξεκίνησε η αντιγραφή του κειμένου, που κατά τα 
άλλα μιμείται το αρχικό και λειτουργεί ως υπενθύμιση των κύριων για το 
γραφέα σημείων του, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και το μικρό όνομα του 
κτήτορα που δεν έχει διασωθεί στη γραπτή επιγραφή της Πρόθεσης. Η 
χρονολόγηση του σπαράγματος δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, οπωσδήποτε 
όμως έγινε μεταγενέστερα, και μετά τον θάνατο του κτήτορα, αφού έχει 
προστεθεί το επίθετο «μακάριος» πριν από το όνομά του, Αρκολέου. 

 Η επιγραφή και το μεταγενέστερο χάραγμα επιβεβαιώνουν την 
αφιέρωση του ναού στην Παναγία, από το Νικόλαο, μέλος της οικογένειας των 

                                                 
6 Για την ειδολογική και χρονολογική κατάταξη των χαραγμάτων της περιόδου της 
Βενετοκρατίας σε ναούς της Κρήτης, βλ.: Τσουγκαράκης & Αγγελομάτη - Τσουγκαράκη 
(2000, 681-732). 
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Αρκολέων, που ανέλαβε τα έξοδα της τοιχογράφησης, προκειμένου να 
διασφαλίσει για τον εαυτό του και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του τη 
σωτηρία της ψυχής τους. Δυστυχώς, όμως, έχει υποστεί μεγάλη φθορά το 
τελευταίο τμήμα της, στο οποίο μπορεί να αναφερόταν το όνομα του ζωγράφου 
και η χρονολογία εκτέλεσης του έργου. 

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και μέχρι την τελική δημοσίευση του 
τοιχογραφικού διακόσμου του ναού, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
καταλήγουμε στις εξής διαπιστώσεις: 

Στα τέλη του 14ου αι. ένα μέλος της γνωστής οικογένειας των Αρκολέων, 
ο Νικόλαος, κάτοικος Αμαρίου7, αποφασίζει να αναθέσει σε έμπειρο ζωγράφο 
την τοιχογράφηση του μικρού Ναού της Παναγίας, που βρίσκεται στην 
περιφέρεια του οικισμού του Φουρφουρά, κατά τη συνήθη πρακτική της 
εποχής, όπως διαφαίνεται από τις σχετικές επιγραφές των μνημείων8. Σύμφωνα 
με δικαιοπρακτική πράξη του νοτάριου Μανόλη Βαρούχα, του έτους 1608, 
στον οικισμό του Φουρφουρά υπάρχει το τοπωνύμιο Κερά στ’ Απόζερμα. Εκεί 
πουλά τμήμα της ιδιοκτησίας της η χήρα του Κωνσταντίνου Αρκολέου και 
παραχωρεί τη μοναστηριακή εγκατάσταση με το ναό της ευλογημένης Θεοτόκου, 
που βρίσκεται μέσα σε αυτήν, στον ιερέα Γεώργιο Κακαβέλα (Bakker & Van 
Gemert 1987, 457-458)9. Τα παραπάνω μας οδηγούν με ασφάλεια στο 
συμπέρασμα ότι ο Ναός της Παναγίας ταυτίζεται με το ναό που περιγράφει το 
έγγραφο. Στο Νικόλαο Αρκολέο, επομένως, πρέπει να ανήκε στα τέλη του 14ου 
αι. η περιοχή αυτή μαζί με την εκκλησία και το μοναστήρι και για το λόγο αυτό 
ανέλαβε και τα έξοδα της αγιογράφησης του ναού. Ίσως μάλιστα και η 
τυποποιημένη έκφραση ανεκαινίσθη της κτητορικής επιγραφής να έχει σε 
αυτήν την περίπτωση κυριολεκτική σημασία, αφού τα υπολείμματα των 
τοιχογραφιών του α΄στρώματος, που έχουν εντοπιστεί στο νοτιοανατολικό τμήμα 
του ναού και το χαμηλό πεζούλι της εξωτερικής τοιχοποιίας στα ίδια σημεία, 
υποδηλώνουν ότι ο ναός υπήρχε.  

Η συνέχεια του ίδιου εγγράφου μπορεί, επίσης, να αποτελεί μια πιθανή 
εξήγηση για το χαραγμένο απόσπασμα της επιγραφής στο βόρειο τοίχο του 
κυρίως ναού. Σύμφωνα με τους όρους της αγοραπωλησίας, οι απόγονοι του 
Αρκολέου παραχώρησαν στον αγοραστή, ιερέα Γεώργιο Κακαβέλα και στους 
κληρονόμους του, το δικαίωμα να λειτουργεί την εκκλησία και να διαχειρίζεται 
το μοναστήρι, με τον όρο το δικαίωμα αυτό να αίρεται στην περίπτωση που 

                                                 
7 Γενικά για την οικογένεια των Αρκολέων και τις περιοχές στις οποίες είχαν 
εγκατασταθεί βλ.: Gerland (1905, 218 και 1908, 45), Μοάτσος (1974, 214), Γρυντάκης 
(2003, 19-20), Τσουγκαράκης & Αγγελομάτη - Τσουγκαράκη (2000, 690, 705). 
8 Σημειώνεται ότι την ίδια περίπου περίοδο και ο Ανδρέας Αρκολέος, από τον κλάδο της 
οικογένειας που ήταν εγκατεστημένος στην περιοχή του Ρεθύμνου, φρόντισε για την 
τοιχογράφηση του βόρειου κλίτους του Ναού της Αγίας Τριάδας, στο ομώνυμο χωριό, 
σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή (Gerola 1932-1940, 478, Μπορμπουδάκης 1985, 
397, Σπαθαράκης 1994, 284 και 293-294). 
9 Στο σχετικό χάρτη της έκδοσης (Α:79), όπου σημειώνονται οι τοποθεσίες που 
αναφέρονται στα έγγραφα, διαπιστώνεται ότι η θέση Κερά στ’ Απόζερμα, που εντοπίζεται 
και σε άλλα συμβόλαια του Βαρούχα (201.3, σ. 208, 317.2, σ. 301, 511.4, σ. 457), 
ταυτίζεται με τη θέση του Ναού της Παναγίας. 
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κάποιος από τους Αρκωλιάδες γινόταν ιερέας. Ίσως δεν είναι, λοιπόν, 
παρακινδυνευμένη η υπόθεση ότι κάποια στιγμή, μετά τα μέσα του 17ου αι., 
όταν χρειάστηκε να περάσει η διαχείριση της μονής σε ιερέα Αρκολέο, η 
υπενθύμιση της αρχικής ιδιοκτησίας και χορηγίας από τον μακάριο Νικόλαο 
Αρκολέο έθετε τέρμα σε κάθε πιθανή αμφισβήτηση των συμφωνημένων. 

Τα ιστορικά δεδομένα της εποχής δείχνουν ότι οι Αρκολέοι ήταν μια 
παλιά, ισχυρή και πολυπληθής οικογένεια10, κλάδοι της οποίας ήταν 
εγκατεστημένοι στην πόλη του Ρεθύμνου, στην περιοχή της Πηγής, στην Πάνω 
και Κάτω Σύβριτο ακόμα και στα δυτικά του Νομού Χανίων. Μέχρι σήμερα, 
από τις επιφανείς οικογένειες που συνδέονται με την παράδοση των 12 
Αρχοντόπουλων και κατείχαν τίτλους ευγενείας, η έρευνα έχει τεκμηριώσει τη 
δράση των Καλλέργηδων, που κατείχαν φέουδα στην ευρύτερη περιοχή του 
Αμαρίου, του Μυλοποτάμου και σε άλλες περιοχές της Κρήτης και οι οποίοι 
είχαν την πολιτική και οικονομική δυνατότητα να ιδρύουν στις περιοχές 
επιρροής τους μνημεία υψηλής τέχνης (Μπορμπουδάκης 1985, 409-412 και 
1988, 235-240, Ανδριανάκης 2002, 222 και 227-8 και 2006, 61 κ.ε.). Ο 
συνδυασμός της μελέτης των ιστορικών πηγών και η πρόσφατη αποκάλυψη του 
τοιχογραφικού διακόσμου του Ναού της Παναγίας στο Φουρφουρά, οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι και η οικογένεια των Αρκολέων είχε επίσης σημαντική 
παρουσία στην περιοχή του Ρεθύμνου. Απομένει να διερευνηθεί το εύρος και ο 
βαθμός της επιρροής τους στην καλλιτεχνική δραστηριότητα της εποχής. 
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THE CHURCH OF THE VIRGIN IN FOURFOURAS, RETHYMNON 
 

VARTHALITOU PETROULA 

 
Southeast of Fourfouras settlement of the municipality of Kourites in 

Rethymnon, in a place named “Livada” or “Arkolio”, lie the remains of a 
monastic establishment, of which only a small arched church of the Virgin is 
maintained in good condition. Until 2007, when the restoration work began 
under the approved study of the Ministry of Culture, the only information 
about its wall decoration came from the Gerola - Lassithiotakis index, which 
stated that there were damaged frescoes. During the restoration work the 
two building phases of the church were revealed as well as the original 
frescoes, dating back to the late 14th century. Moreover, a donor inscription 
referring to Nicholas Arkoleo, whose name was obviously given to the 
settlement, was found. 

This paper briefly presents the restoration work of the monument and 
the iconographic program of the church. 
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Εικ. 1. Άποψη του ναού και του περιβάλλοντα χώρου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ. 1α. Αποτύπωση κάτοψης του ναού. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Σχ. 1β. Αποτύπωση νότιας όψης. 
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Εικ. 2. Η νότια πλευρά του ναού μετά τις εργασίες 
αποκατάστασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 3. Το εσωτερικό του αρχικού ναού, μετά τις εργασίες 
αποκατάστασης και συντήρησης  
του τοιχογραφικού διακόσμου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 4. Tornesello του Δόγη Μιχαήλ Steno (1400-1413). 
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Εικ. 5. Λεπτομέρεια από 
τους Συλλειτουργούντες 

Ιεράρχες της κόγχης: Άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 

Εικ. 6. Λεπτομέρεια από 
την παράσταση της 

Βάπτισης (νότιος τοίχος). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 9. Αφιερωματική 
επιγραφή, στην Πρόθεση 
του ναού (βόρειος τοίχος), 
στην οποία αναφέρεται το 
όνομα του Αρκολέου. 

Εικ. 7. Λεπτομέρεια από 
την παράσταση με την 

Προσωποποίηση της Γης, 
που αποδίδει τους νεκρούς 

(βόρειος τοίχος). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 8. Λεπτομέρεια από την παράσταση του 
έφιππου Αγίου Γεωργίου και του χαράγματος. 
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Ο ναός είναι κτισμένος στο κέντρο του οικισμού Κυριάννα, πάνω στην 
κύρια διαδρομή προς τη Μονή Αρκαδίου.  

Πρόκειται για ένα συγκρότημα δύο κτισμάτων, από τα οποία το βόρειο 
(κυρίως ναός) ανήκει στη σημερινή του μορφή στον τύπο του τρίκογχου με 
τρούλλο, ενώ το νότιο (παρεκκλήσι Αγίας Παρασκευής), που αποτελεί 
προέκταση και επικοινωνεί με τη νότια κεραία του αρχικού, αποτελείται από 
δύο καμαροσκέπαστους χώρους σε σχήμα ανεστραμμένου Τ (εικ. 1α-β, εικ. 2). 

 Η όψη του ναού, ενοποιημένη από διαρκείς επεκτάσεις, λιθοπληρώσεις, 
κονιάματα και αλλεπάλληλα στρώματα ασβεστωμάτων, έδινε καταρχήν την 
εντύπωση ενός ενιαίου συνόλου με όψιμα χαρακτηριστικά και αρκετές ατέλειες, 
που δε θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν αν το κτίσμα είχε κατασκευασθεί 
ενιαίο (Ανδριανάκης 1985, 7-8). 

Η μελέτη αποκατάστασης του ναού περιλαμβάνει τρία διαδοχικά στάδια 
αποτυπώσεων, σχέδια ανασκαφής και κατασκευαστικών φάσεων, σχέδια 
πρότασης, καθώς και σειρά σχεδίων του ναού μετά την αποκατάσταση. 

Το έτος 2000 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποτύπωσης της 
υφιστάμενης κατάστασης, όπως δηλαδή είχε διαμορφωθεί από παλαιές και 
νεότερες επεμβάσεις. Κατά το στάδιο αυτό αποτυπώθηκαν και οι λεπτομέρειες 
των λίθινων μελών του διακόσμου της πρόσοψης και άλλων στοιχείων του ναού 
(σχ. 1α, 1γ, 2α, 3α). 

Το 2001 έγινε τμηματική καθαίρεση επιχρισμάτων, η οποία ξεκίνησε 
περιορισμένα σε επιλεγμένα σημεία των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών 
των τοιχοποιιών και των θόλων και στην πορεία επεκτάθηκε σε ευρύτερα 
τμήματα. Τα στοιχεία που προέκυψαν, σε συνδυασμό με παλαιότερη 
αρχαιολογική έρευνα του κ. Μιχάλη Ανδριανάκη, καθώς και οι παρατηρήσεις 
επί των αρχικών σχεδίων αποτύπωσης (πάχη λιθοδομών, μη συνεχής χάραξη 
τοίχων, διαφοροποίηση υψών των θόλων κ.λ.π.) ώθησαν σε νέες εργασίες 
καθαίρεσης τμημάτων τοιχοποιίας και αποκάλυψη των στοιχείων που 
περιγράφονται σχεδιαστικά στη Β΄ φάση αποτύπωσης (σχ. 1β, 2β, 3β). Την 
περίοδο αυτή διαμορφώνεται η αρχική μελέτη κατασκευαστικών φάσεων του 
ναού, η οποία ολοκληρώνεται μετά την ανασκαφική έρευνα στο δάπεδο του 
ναού, που αποδίδεται σχεδιαστικά στη Γ΄ φάση αποτύπωσης (σχ. 4α-β, σχ. 5), 
όπου αποκαλύπτονται στοιχεία που τεκμηριώνουν και στο εσωτερικό του ναού 
τα αρχικά συμπεράσματα, όπως: 

α) Αρχικός πυρήνας του ναού είναι το βορειοανατολικό τμήμα, που είναι 
κτισμένο στον αρχιτεκτονικό τύπο του ελεύθερου σταυρού με τρούλλο και 
χρονολογείται στις αρχές του 11ου αι. Η καθαίρεση πρόσθετης τοιχοποιίας από 
αργολιθοδομή, με συνδετικό υλικό ερυθρό αργιλόχωμα, αποκάλυψε το αρχικό, 
τυφλό αψίδωμα της βόρειας κεραίας, κατασκευασμένο από διαμορφωμένους 
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λίθους με παρεμβολή πλίνθων και συνδετικό ασβεστοκονίαμα, καθώς και τις 
δύο, μικρού μεγέθους, διπλές, βαθμιδωτές, διακοσμητικές κόγχες από ανάλογα 
υλικά, στο δυτικό τοίχο των πλάγιων κεραιών (σχ. 1β, 2β, 4α-β, εικ. 4-5).  

β) Στα χρόνια της πρώιμης Βενετοκρατίας ο ναός επεκτάθηκε με την 
προσθήκη καμαροσκέπαστου χώρου δυτικά, χωρίς ωστόσο να ακολουθεί τη 
χάραξη του αρχικού ναού. Οι νέοι τοίχοι κατασκευάστηκαν σε προεξοχή 40 εκ. 
και στη συνέχεια έγινε συμπληρωματικά πλήρωση της διαφοράς, ώστε το 
κτίσιμο να δείχνει συνεχές, επικαλύπτοντας τις αρχικές τοιχοποιίες και τμήμα 
των προαναφερόμενων διακοσμητικών αψιδωμάτων (σχ. 1β, 2β, 3β, 4α-β, εικ. 
4-5). 

γ) Στις αρχές του 17ου αι. αντικαταστάθηκε ο τρούλλος και έγινε η 
προσθήκη του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής, ως επέκταση στη νότια 
κεραία του σταυρού (εικ. 2). Την ίδια περίοδο χρονολογείται και η μετατροπή 
των αρχικά ορθογώνιων πλάγιων κεραιών σε κόγχες (εικ. 10). 

Παρά τις κατ’ επανάληψη προσπάθειες ανεύρεσης των αρχικών τοίχων 
στο εσωτερικό του ναού, μόνο κατά το τέλος της ανασκαφικής έρευνας 
αποκαλύφθηκε το κατώτερο τμήμα τους, καθώς και σπαράγματα τοιχογραφιών 
στη βάση της βόρειας κεραίας (σχ. 4α-β, σχ. 5, εικ. 10). 

δ) Λίγο πριν την κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους, το 1646, 
έγινε μία ακόμη μικρή επέκταση προς δυτικά και προσαρτήθηκε η 
εντυπωσιακή πρόσοψη από ισόδομη λιθοδομή, που διαμορφώνεται σε δύο 
ζώνες με μορφολογικά χαρακτηριστικά του βενετσιάνικου μανιερισμού, 
ανάλογης μορφής με εκείνα της πρόσοψης του Καθολικού της Μονής 
Αρκαδίου. Πάνω από τη δεύτερη ζώνη της πρόσοψης υψώνεται το επίσης 
επιμελημένο, τρίλοβο κωδωνοστάσιο (σχ. 1α-β, σχ. 1γ, εικ. 3-4). 

Τα παραπάνω συμπεράσματα καθόρισαν τη διαμόρφωση της πρότασης 
αποκατάστασης, η οποία επικεντρώθηκε στην αποκάλυψη του αρχικού 
(μεσοβυζαντινού) πυρήνα και την προβολή των ιστορικών και κατασκευαστικών 
φάσεων του μνημείου.  

Για το αρχικό τμήμα προτάθηκε ανάδειξη των στοιχείων της βυζαντινής 
τοιχοποιίας και συμπλήρωση της απόληξης του αψιδώματος της βόρειας 
κεραίας, βάσει του σωζόμενου κατώτερου τμήματος και με ενδιάμεση 
τοποθέτηση φύλλου μολύβδου, ώστε να είναι ορατή η επέμβαση (εικ. 4). Για τις 
δυτικές επεκτάσεις του κυρίως ναού, το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, τον 
τρούλλο και κάποια μεταγενέστερα τμήματα τοιχοποιίας ανατολικά, που 
αποτελούν στοιχεία λαϊκής αρχιτεκτονικής, προτάθηκε αντικατάσταση των 
νεοτερικών κονιαμάτων με νέα πατητά, αφήνοντας εμφανή τα στοιχεία από 
λαξευτό πωρόλιθο, τα τμήματα παλαιών κονιαμάτων με μυστρίσματα, καθώς 
και όλους τους συνδέσμους, γωνιόλιθους κ.λ.π. που καταδεικνύουν τις 
διαδοχικές οικοδομικές φάσεις του εκκλησιαστικού συγκροτήματος. 

Στη συνέχεια, και κατόπιν σχετικής έγκρισης από την αρμόδια αρχή, 
δρομολογήθηκε δι’ αυτεπιστασίας και με πιστώσεις του Γ΄ Κ.Π.Σ. από την 28η 
Ε.Β.Α. η αποκατάσταση του ναού (εικ. 1α-β)1. 

                                                 
1 Την ομάδα εργασίας αποτελούσαν: ο αρχιτέκτονας Σωτήρης Παναγόπουλος, η 
πολιτικός μηχ/κός Μαρίτα Βασιλάκη, η αρχαιολόγος Αθηνά Φραϊδάκη και οι 
σχεδιάστριες Βάσω Παπουτσιδάκη και Παγώνα Γιαμπουδάκη. Η εκτέλεση του έργου 
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Μετά την καθαίρεση των νεοτερικών επιχρισμάτων πραγματοποιήθηκε 
στατική διερεύνηση του φέροντα οργανισμού του κτηρίου, κατά την οποία 
προέκυψαν εργασίες, που δεν ήταν δυνατό να είχαν προβλεφθεί κατά τη 
διάρκεια της μελέτης. Ενώ καμία επιφάνεια δεν παρουσίαζε αρχικά σοβαρά 
προβλήματα και σε κανένα σημείο δεν παρατηρήθηκαν ρωγμές, γεγονός που 
οφείλεται στα πολλαπλά στρώματα επιχρισμάτων και λοιπών επιστρώσεων, τα 
δομικά στοιχεία του ναού ήταν διαβρωμένα σε μεγάλο βαθμό από φωτιά και τα 
περισσότερα τμήματα του φέροντα οργανισμού κρίθηκαν στατικά ανεπαρκή. Ως 
εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλιστεί η στατική επάρκεια του 
συγκροτήματος, προέκυψαν εργασίες μεγάλης κλίμακας, όπως μερικές έως και 
ολοκληρωτικές αντικαταστάσεις των δομικών στοιχείων των: θόλων, τόξων, 
σφενδονίων, τμημάτων τοιχοποίας κ.λ.π., τα οποία είχαν διαβρωθεί 
παρουσιάζοντας εκτεταμένες απολεπίσεις.  

Η πιο επίπονη από τις προαναφερόμενες εργασίες υπήρξε η τμηματική 
ανακατασκευή όλου του κεντρικού, στατικού συστήματος του ναού, καθώς και 
η υποστύλωση του τρούλλου κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η επέμβαση αυτή 
κρίθηκε απαραίτητη διότι είχαν αποσαθρωθεί οι δόμοι των τεσσάρων κεντρικών 
πεσσών – γωνιόλιθων των τόξων και των σφαιρικών τριγώνων, που έφεραν τα 
φορτία του τρούλλου (εικ. 8α-β). 

Εκτεταμένες εργασίες εκτελέσθηκαν, επίσης, για αποκατάσταση του 
ρηγματωμένου, μεγάλου, δυτικού θόλου και του αντίστοιχου σφενδονίου του 
κυρίως ναού (6α-β, εικ. 7), του ανατολικού θόλου του παρεκκλησίου, που ήταν 
σε υποχώρηση, των δύο ημικατεστραμμένων τόξων, της αποδιοργανωμένης 
κόγχης του ιερού κ.λ.π. (εικ. 9).  

Η αποκατάσταση του ιδιόρρυθμου αυτού συμπλέγματος βυζαντινής, 
ενετικής και λαϊκής αρχιτεκτονικής αποτελεί ένα σύνθετο έργο, τόσο σε επίπεδο 
αρχιτεκτονικής μελέτης και αρχαιολογικής έρευνας, όσο και στο καθαρά 
αναστηλωτικό μέρος. Βασικός γνώμονας της επέμβασης υπήρξε η ανάδειξη της 
ιστορικότητας του σημαντικού αυτού μνημείου και η προβολή της 
αναγνωσιμότητας της οικοδομικής ιστορίας του από τις αρχές του 11ου έως τα 
μέσα του 17ου αι.  
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RESTORATION WORKS AT THE CHURCH OF THE DORMITION  

OF THE VIRGIN IN KYRIANNA, RETHYMNON 
 

PANAGOPOULOS SOTIRIS 

 
The complex consists of two churches. The northern, main church, is 

today a domed triconch, while the southern (chapel of Hagia Paraskeve) 
consists of two rooms in the shape of inverted T, covered with barrel-vaults.  

The initial core of the main church could be dated to the beginning of 
the 11th century AD. During the early years of the Venetian occupation, the 
church expanded to the west. In the beginning of the 17th century AD., the 
lateral cross arms were transformed to niches, the dome was replaced and a 
chapel was annexed. The impressive façade with the typical elements of the 
Venetian manierism and the three-lobed bellfry is a later addition. The 
exterior of the church was unified due to constant extensions, rebuildings 
and mortar coverings. 

In order to complete the restoration study, some of the mortars were 
removed and sections were cut in the masonry. The revealed elements were 
registered in two successive surveys and the architectonical proposal was 
composed. The works were supervised by the 28th Ephorate of Byzantine 
Antiquities and financed by the 3rd Community Funding Program. Particular 
attention was given to the restoration of the load bearing structure. 

The aim of the intervention was to reveal and enhance the middle-
byzantine church as well as to indicate the successive phases of the 
monument, from the early 11th to the 17th century AD. 
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 Εικ. 1α-β. Βορειοανατολική άποψη του συγκροτήματος  
πριν και μετά την αποκατάσταση. 

 

Εικ. 2. Νοτιοδυτική άποψη του συγκροτήματος  
μετά την αποκατάσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 3. Η δυτική όψη με το 
μανιεριστικό διάκοσμο και 
το τρίλοβο κωδωνοστάσιο. 

Εικ. 4. Η βόρεια όψη μετά την αποκάλυψη - 
αποκατάσταση του αρχικού πυρήνα. 
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Σχ. 1α-β. Δυτική όψη  
(α΄ και β΄ φάση αποτύπωσης). 

Σχ. 1γ. Λεπτομέρεια απόληξης των 
διακοσμητικών κιόνων του κεντρικού 

θυρώματος εισόδου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Εικ. 5. Η διπλή, 
βαθμιδωτή, διακοσμητική 
κόγχη που αποκαλύφθηκε 

Εικ. 6α-β. Εσωτερική άποψη του Ναού Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης.  

στην εξωτερική πλευρά του 
δυτικού τοίχου της νότιας 
κεραίας του αρχικού ναού. 
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Σχ. 2α-β. Βόρεια όψη (α ΄και β΄ φάση αποτύπωσης), πριν την έναρξη 
των εργασιών και κατά τη διάρκεια καθαίρεσης των πρόσθετων 

τμημάτων τοιχοποιίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Σχ. 3α. Νότια όψη (α΄ φάση αποτύπωσης). Διακρίνονται οι διαδοχικές προσθήκες 
προς δυτικά. 
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Σχ. 3β. Νότια όψη (β΄ φάση αποτύπωσης). Διακρίνονται οι διαδοχικές προσθήκες 
προς δυτικά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 8α-β. Κατά τη διάρκεια των εργασιών και 
μετά την αποκατάσταση του φέροντα 

οργανισμού του κεντρικού τμήματος στο Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 7. Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών αποκατάστασης του 

μεγάλου θόλου και του σφενδονίου 
του κυρίως ναού. 
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Σχ. 4α-β. Κάτοψη του συγκροτήματος μετά τις καθαιρέσεις των μεταγενέστερων 
επεμβάσεων. Αποτελεί μέρος της γ΄φάσης αποτύπωσης με τα αποκαλυφθέντα 

στοιχεία στο εσωτερικό του αρχικού ναού (διαγραμμισμένο τμήμα), πριν και μετά 
την αποξήλωση του αναβαθμού του Ιερού Βήματος. 
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Σχ. 5. Τομή κατά μήκος, με λεπτομέρειες της ανασκαφικής έρευνας στο εσωτερικό 
του κυρίως ναού (γ΄φάση αποτύπωσης). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 9. Άποψη του εσωτερικού του 
παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής 

μετά την αποκατάσταση. 

Εικ. 10. Εσωτερική όψη της βόρειας 
κεραίας του κυρίως ναού. Διακρίνεται στη 

βάση το τοιχογραφημένο τμήμα 
(ορθογώνιας χάραξης) του αρχικού 

πυρήνα και η καθ’ ύψος μετατροπή του 
σε κόγχη.  
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Κατά την περίοδο της ύστερης Βενετοκρατίας ο αριθμός των εκκλησιών 
στην πόλη του Ρεθύμνου, σύμφωνα με τις πηγές, κυμαινόταν ανάμεσα στις 23 
και τις 46. Το 1586 ο Λατίνος επίσκοπος Gullio Carrara ανέφερε 20 ορθόδοξες 
και 3 καθολικές (Λαμπρινός 1995, 243), ενώ το 1630 ο Ιταλός μηχανικός Fr. 
Basilicata ανέφερε 44 εκκλησίες, από τις οποίες οι 36 είναι ορθόδοξες και οι 8 
καθολικές (Σπανάκης 1969, 132-133). Από αυτές σήμερα σώζονται μόνο έξι: ο 
Άγιος Σπυρίδωνας στη δυτική πλευρά του λόφου του φρουρίου της Φορτέτζας, 
η Αγία Σοφία στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Π. Κορωναίου, η Αγία 
Παρασκευή και η Κυρία των Αγγέλων στην οδό Νικηφόρου Φωκά, ο Άγιος 
Γεώργιος της Γκρότα στην ομώνυμη οδό, τμήμα του Ναού των Αγίων Αποστόλων 
στην οδό Επισκόπου Δ. Καστρινογιαννάκη, καθώς και τα Καθολικά των Μονών 
των Αυγουστινιανών και των Φραγκισκανών στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. 

Στα πλαίσια των εργασιών που πραγματοποίησε η 28η Ε.Β.Α. στην παλιά 
πόλη του Ρεθύμνου, διενεργήθηκαν ανασκαφές και προέκυψαν νέα στοιχεία 
για τρεις από τις προαναφερόμενες εκκλησίες και συγκεκριμένα για την Αγία 
Σοφία, την Αγία Παρασκευή και τη Μονή των Αυγουστινιανών.  

Ο  ΝΑΟΣ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΣΟΦΙΑΣ   

Στη συμβολή των οδών Π. Κορωναίου και Σμύρνης, στο ανατολικότερο 
σημείο της πόλης, βρίσκεται ένα δίκλιτο κτίσμα το οποίο έχει ταυτιστεί κατά 
καιρούς με το Ναό της Παναγίας της Χρυσοπηγής (Στεριώτου 1992, 206-207) ή 
της Αγίας Σοφίας (Γρυντάκης 1990β, υποσ. 144), τους οποίους τα σχετικά 
έγγραφα -κυρίως διαθήκες- μνημονεύουν στην περιοχή αυτή. Με βάση, όμως, 
το σχεδιάγραμμα του Kriegsarchiv, που δημοσιεύτηκε από την Ιωάννα 
Στεριώτου, ο Ναός της Παναγίας τοποθετείται βορειότερα (Στεριώτου 2003, 
321). Έτσι, το ενετικό κτήριο της συμβολής των οδών Π. Κορωναίου και 
Σμύρνης (εικ. 1) θα μπορούσε να ταυτιστεί με το Ναό της Αγίας Σοφίας, του 
οποίου η πρώτη μνεία, στις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, ανάγεται στις 
αρχές του 17ου αι. (Γρυντάκης 1990β, 181-182). Το έτος 2005 το κτήριο 
απαλλοτριώθηκε από το ΥΠ.ΠΟ. και το έτος 2007 στα πλαίσια των εργασιών 
αποκατάστασής του διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα. Η έρευνα κατέδειξε ότι 
ο Ναός της Αγίας Σοφίας καταλάμβανε μόνο το νότιο κλίτος του σημερινού 
κτίσματος. Ανήκε, δηλαδή, στον τύπο του μονόχωρου, καμαροσκέπαστου ναού, 
με μια λιτή, ορθογωνική κάτοψη, εσωτερικών διαστάσεων 9,80 x 4 μ. περίπου. 
Ο ναός στεγάζεται με έναν οξυκόρυφης διατομής θόλο, τη γένεση του οποίου 
περιτρέχει κατά μήκος και των τεσσάρων τοίχων ένας απέριττος, ορθογωνικής 
διατομής κοσμήτης. Το ανατολικό άκρο του καταλάμβανε η ημικυκλική κόγχη 
του ιερού, της οποίας διασώθηκε μόνο το κατώτερο τμήμα της, ύψους περίπου 
0,50 μ. Το δάπεδο του ναού ήταν καλυμμένο από άκρη σε άκρη από 
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ορθογώνιους, κιβωτιόσχημους τάφους, των οποίων όχι μόνο η κάλυψη, αλλά 
και μέρος του ανώτερου τμήματος των τοιχαρίων τους ήταν κατεστραμμένο. Οι 
τάφοι, 19 στο σύνολό τους και διευθετημένοι σε τέσσερις σειρές, ήταν 
μπαζωμένοι με μεγάλους λίθους στο κατώτερο τμήμα τους, ενώ στο ανώτερο 
τμήμα τους έφεραν θραύσματα από μπετόν. Η έρευνα στο εσωτερικό τους δεν 
απέδωσε ίχνος σκελετικού υλικού παρά μόνο πολύ μικρή ποσότητα κεραμικής, 
που χρονολογείται με μια πρώτη ματιά στο 17ο αι. Το γεγονός αυτό παραπέμπει 
την καταστροφή τους την περίοδο μετατροπής του ναού σε τζαμί και ίσως 
αποτελεί μια ένδειξη ότι η μετατροπή αυτή, για την οποία παραδόξως οι πηγές 
σιωπούν, έγινε το χρονικό διάστημα αμέσως μετά την κατάκτηση της πόλης από 
τους Οθωμανούς, το 1646, περίοδος κατά την οποία εξάλλου αλλάζει χρήση το 
σύνολο των ναών της πόλης που δεν καταστρέφονται.  

Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, το τζαμί ιδρύθηκε από το 
γενίτσαρο Γιαχγιά – Ιμπραήμ και το ένα κλίτος του, το νότιο, λειτουργούσε ως 
τεκές των Καντηρίδων. Την περίοδο αυτή προστίθεται το βόρειο κλίτος, σχεδόν 
όμοιας μορφής με το αρχικό αλλά μικρότερο κατά 4 μ. περίπου. Παράλληλα, 
κατεδαφίζεται ο βόρειος τοίχος του βενετσιάνικου ναού και στη θέση του 
κατασκευάζεται ένα υψηλό, διπλό, οξυκόρυφο τόξο, που επιτρέπει την 
επικοινωνία μεταξύ των κλιτών και το οποίο φέρει τμήματα λίθινου κοσμήτη σε 
δεύτερη χρήση. Η κατασκευή διπλού τόξου για τη στήριξη της ανωδομής των 
κτισμάτων αποτελεί προσφιλή συνήθεια της οθωμανικής αρχιτεκτονικής, 
τουλάχιστον στην περιοχή του Ρεθύμνου, αφού το συναντάμε τόσο στο τζαμί του 
Ιμπραήμ Χαν στο φρούριο Φορτέτζα, όσο και σε αυτό του Γκαζί Χουσείν Πασά 
(Γιαπιτσόγλου 2008β, 437). Συγχρόνως, ανακατασκευάζεται ο ανατολικός 
τοίχος του αρχικού κλίτους και στη θέση της κόγχης του ιερού τοποθετείται το 
μιχράμπ, του οποίου το γενικό σχήμα, μια ορθογωνικής κάτοψης κόγχη με 
τοξωτή απόληξη, αποκαλύφθηκε κατά την αποκατάσταση του τοίχου (εικ. 2). Η 
κύρια είσοδος του τζαμιού, ένα ορθογωνικό θύρωμα με το ανώφλι του 
διαμορφωμένο με αλλεπάλληλα κυμάτια, κατασκευάζεται, σύμφωνα με τις 
αρχές που διέπουν την κατασκευή των τζαμιών, στη δυτική πλευρά του ίδιου 
κλίτους, στον άξονα του μιχράμπ. Πάνω στη στέγη, στη νοτιοδυτική γωνία του 
νότιου κλίτους, προστίθεται μιναρές, ο οποίος σήμερα δε σώζεται, αλλά 
απεικονίζεται σε ελαιογραφία του ύστερου 19ου αι. (εικ. 3). Η τοποθέτησή του 
πάνω στη στέγη και όχι επί του εδάφους, όπως συνηθιζόταν, υπαγορεύθηκε από 
την έλλειψη ελεύθερου χώρου, αφού πέριξ του ναού υπήρχαν άλλα κτίσματα. 
Το 19ο αι. στη νοτιοανατολική πλευρά του νότιου κλίτους, κατασκευάζεται η 
καμάρα – πέρασμα, που καλύπτει την οδό Σμύρνης και την παρακείμενη 
κρήνη, η οποία σώζεται ως σήμερα (Γιαπιτσόγλου 2008β, 448-449). 

Στις αρχές του 20ου αι., το τζαμί, δόθηκε ως «ανταλλάξιμο» σε ιδιώτες και 
χωρίστηκε σε δύο τμήματα, με αποτέλεσμα να αποκοπεί, διαμέσου της 
κατασκευής ενός τοίχου, το δυτικό τμήμα του νότιου κλίτους. Το κυρίως κτίσμα 
μετατράπηκε σε ξυλουργείο, που λειτουργούσε ως τις αρχές της δεκαετίας του 
1980. Στο διάστημα λειτουργίας του έγιναν αρκετές επεμβάσεις που αλλοίωσαν 
τη μορφή του, με σημαντικότερες τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων και τη 
μετατροπή ορισμένων παλαιοτέρων. Σήμερα, το μνημείο έχει αποκατασταθεί 
από την 28η Ε.Β.Α., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος μελέτης των 
αρχαιολογικών ευρημάτων της. 

579 



ΣΥΜΒΟΛΗ  ΣΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

Ο  ΝΑΟΣ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Η αποκάλυψη του ναού στο ισόγειο διώροφης κατοικίας στην οδό 
Νικηφόρου Φωκά έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών στερέωσης του κτηρίου τη 
δεκαετία του 1980 (Καλομοιράκης 1998, 117). Ο ναός είναι τοποθετημένος με 
τον κατά μήκος άξονά του κάθετο στον άξονα της οδού Νικηφόρου Φωκά, έτσι 
ώστε η ανατολική πλευρά του να ήταν πάνω στο δρόμο. Πρόκειται για ένα 
μονόχωρο, επιμήκη, καμαροσκέπαστο ναό, διαστάσεων 17,90 x 3,60 μ. 
περίπου (εικ. 4). Ο ναός έχει δύο κύριες φάσεις, όπως διακρίνεται από τα 
επιμέρους αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά. Στην αρχική του φάση ο ναός 
ήταν μικρότερος και έφερε ένα τουλάχιστον θύρωμα και ένα παράθυρο στη 
νότια πλευρά του. Τη γένεση του οξυκόρυφου θόλου του περιτρέχει κατά 
μήκος, μάλλον, και των τεσσάρων πλευρών του ένας απλός, ορθογωνικής 
διατομής κοσμήτης, που το ανώτερο τμήμα του διατρέχει ταινία με συνεχόμενα, 
πυραμιδοειδή μοτίβα. Ο θόλος στηρίζεται σε τέσσερα σφενδόνια, των οποίων τα 
υφαψίδια κοσμούνται με ανάγλυφα μοτίβα. Το άνω μέρος τους διατρέχει ταινία 
με το λεγόμενο μοτίβο dente di cane, δηλαδή πυραμιδοειδή, τετράφυλλα 
μοτίβα, ενώ το κατώτερο τμήμα τους κοσμείται με σχηματοποιημένους, 
φυλλοφόρους κλάδους ή καρπούς (εικ. 5). Σε μία περίπτωση τα πλευρικά 
φύλλα έχουν αντικατασταθεί με αδρεγχάρακτους καρπούς (εικ. 6), οι οποίοι 
ομοιάζουν με τα γνωστά πεπονοειδή μοτίβα, που συναντάμε σε πολλές 
εκκλησίες της περιόδου της Βενετοκρατίας (Gerola 1908, 286). Το ίδιο μοτίβο, 
αυτό του dente di cane, συναντάται και στην περιελισσόμενη ταινία, που 
διατρέχει τα πολύ φθαρμένα βεργία του περιθυρώματος της κτισμένης, σήμερα, 
αρχικής εισόδου του ναού. Ανατολικά της εισόδου βρισκόταν και ένα 
παράθυρο, που όμως καταστράφηκε, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, από τη 
διάνοιξη ενός νέου θυρώματος. Τα πλαίσια του παραθύρου διαμορφώνονται 
από διαδοχικές ταινίες κυματίων ημικυκλικής ή κοίλης διατομής.  

Στη δεύτερη φάση ο ναός επεκτείνεται προς τα δυτικά για τρία περίπου 
μέτρα με την ταυτόχρονη κατεδάφιση του δυτικού τοίχου του αρχικού 
τμήματός του. Ένα ημικυκλικής διατομής τόξο χωρίζει το ανατολικό από το 
δυτικό τμήμα του ναού, το οποίο καλύπτεται τώρα με ημικυκλικής διατομής 
θόλο. Στη φάση, μάλλον, αυτή κλείνονται, για άγνωστους σε εμάς λόγους, τα 
ανοίγματα της βόρειας πλευράς και αντικαθίστανται με δύο μικρότερα και 
απλούστερης μορφής (εικ. 7): ένα τοξωτό θύρωμα και ένα ίσως ανάλογης 
μορφής παράθυρο, που το ανώτερο τμήμα του είναι σήμερα κατεστραμμένο. 
Και τα δύο περιτρέχει διακοσμητική ταινία με το απλής μορφής, πυραμιδοειδές 
μοτίβο. 

Στο δάπεδο του ναού η ανασκαφική έρευνα εκτός των άλλων αποκάλυψε 
κατά μήκος του βόρειου τοίχου τέσσερις, τουλάχιστον, κτιστούς, 
κιβωτιόσχημους τάφους, κατεστραμμένους από μεταγενέστερες επεμβάσεις. 

Η ακριβής χρονολόγηση του ναού είναι αρκετά δύσκολη, αφού λόγω των 
εκτεταμένων επεμβάσεων στο δάπεδο του ναού δεν ανευρέθησαν αμιγή 
στρώματα, αλλά ούτε και νομίσματα. Η λιγοστή εφυαλωμένη κεραμική μας, η 
οποία όμως δεν έχει μελετηθεί ακόμα, μας παραπέμπει στο 16ο αι. Τα 
ανάγλυφα, διακοσμητικά μοτίβα, επίσης χαρακτηριστικά του βενετσιάνικου, 
γοτθικού ρυθμού, συγκρινόμενα με ανάλογα άλλων ναών, όπως της Παναγίας 
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της Κεράς στο Αμάρι (Ανδριανάκης 2002, 220-221), του Αγίου Γεωργίου στη 
Σύμη Βιάννου, αλλά και της Παναγίας στα Καπετανιανά (Μπορμπουδάκης 
2007, 61-62 και 86) μας οδηγούν στον ύστερο 14ο – πρώιμο 15ο αι.1.   

Ο ναός μπορεί να ταυτιστεί με την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, 
στην οποία οι πηγές, την τρίτη και τέταρτη δεκαετία του 17ου αι., αναφέρουν ότι 
λειτουργούσε ο παπα–Νικολό Νταφεράρα και βρισκόταν στο Μακρύ δρόμο 
(Γρυντάκης 1990α, 76-77 και 1990β, 167). Ο δρόμος αυτός, ο οποίος 
ταυτίζεται με το Ουζούλ Σοκάκ των οθωμανικών χρόνων, είναι το Μακρύ Στενό, 
όπως ονομάζεται έως σήμερα η οδός Νικηφόρου Φωκά. Αναφορά στο ναό 
γίνεται και σε συμβολαιογραφική πράξη του 18ου αι., η οποία κάνει μνεία για 
μια διώροφη κατοικία με εκκλησία στο ισόγειο στην αρχή του Ουζούλ Σοκάκ 
(Σταυρινίδης 1987, 244).  

Μετά την κατάκτηση του Ρεθύμνου από τους Οθωμανούς ο ναός, όπως 
είναι φυσικό, αλλάζει χρήση και μετατρέπεται αρχικά σε εργαστηριακό χώρο, 
όπως υποδεικνύουν τα υπολείμματα ενός κλιβάνου, ο οποίος κατασκευάστηκε 
σε βάθος 1,10 μ. κάτω από το δάπεδο, στο μέσο περίπου του ναού, καθώς και 
οι δύο εστίες στο δυτικότερο τμήμα του. Την πρώιμη αυτή περίοδο ο ναός 
παραμένει ένα ισόγειο κτίσμα, αφού στο θόλο του βρίσκονται δύο οπές, που 
μάλλον χρησίμευαν ως οπές εξαερισμού του κλιβάνου. Η ημικυκλική αψίδα 
του ιερού έχει ήδη καταστραφεί και στη θέση της έχει κατασκευαστεί ένας 
επίπεδος τοίχος (εικ. 8). Το 1740 σύμφωνα και με το προαναφερθέν οθωμανικό 
έγγραφο, στο ναό προστίθεται και όροφος και μάλλον παύει η λειτουργία του 
φούρνου. Το 19ο αι., πιθανόν μετά το σεισμό του 1856, μετατρέπεται σε 
αποθήκη και κατασκευάζεται η όψη που σώζεται έως σήμερα με το σαχνισί στον 
όροφο. Το έτος 2007 το κτήριο αγοράστηκε από το Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο προχώρησε στην 
άμεση αποκατάστασή του.  

Η  ΜΟΝΗ  ΤΩΝ  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΝΩΝ  ΜΟΝΑΧΩΝ  (ΝΕΡΑΤΖΕ  ΤΖΑΜΙ) 

Η Μονή της Santa Maria dei Augustiani αποτελούσε ένα από τα 
σημαντικότερα καθιδρύματα της Καθολικής Εκκλησίας στο Ρέθυμνο. Η 
περίοδος, όμως, ίδρυσής της, όπως και η περίοδος εγκατάστασης του τάγματος 
των Αυγουστινιανών μοναχών στο Ρέθυμνο μας είναι άγνωστη2. Το βέβαιο είναι 
ότι η μονή υπήρχε ήδη την τρίτη δεκαετία του 16ου αι. όταν κατασκευάστηκε, 
στη βορειοδυτική πλευρά του ναού, το παρεκκλήσι αφιερωμένο στο Σώμα του 
Κυρίου (Gerola 1908, 142-143). 

Λόγω της θέσης της, πάνω σε ένα από τους κεντρικότερους οδικούς 
άξονες της πόλης, η μονή απεικονίζεται σε όλα σχεδόν τα ενετικά 
σχεδιαγράμματα, όπως του A. Oddi του 1586, του E. Nanni του 1613 και του 
Fr. Basilicata του 1618 (Στεριώτου 1992, πίν. 28, 32, 34). Πιο συγκεκριμένα 
στον άτλαντα του Basilicata διακρίνεται το μονόχωρο καθολικό με τετράγωνη 

                                                 
1 Όμοιο μοτίβο σε κιλλίβαντα σφενδονίου συναντάμε και στο μικρό, σπηλαιώδη Ναό 
του Αγίου Ονουφρίου στο Ρουσοσπίτι Ρεθύμνου (Χαριτόπουλος 2009, 88).  
2 Γενικά η εγκατάσταση των λατινικών, μοναστικών ταγμάτων στο Ρέθυμνο αναφέρεται 
αρκετά μεταγενέστερα σε σχέση με το Χάνδακα. Στο α΄ μισό του 15ου αι. ιδρύεται η 
Μονή του Αγίου Αθανασίου από τους Φραγκισκανούς και στο β΄ μισό του 16ου η Μονή 
των Δομινικανών (Κασαπίδης 2003, 214-215).  
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αυλή, γύρω από την οποία είναι κτισμένα τα κελιά των μοναχών (Στεριώτου 
1992, πίν. 34). 

Το ίδιο το καθολικό έχει δύο τουλάχιστον φάσεις, όπως διαπιστώνεται 
από τα διαφορετικά επιμέρους αρχιτεκτονικά του στοιχεία, αλλά και σύμφωνα 
με τις παρατηρήσεις που έγιναν από τον Δ. Καλομοιράκη κατά τη διάρκεια της 
ανασκαφής του εσωτερικού του ναού το 1986 (εικ. 9). Στην αρχική του φάση ο 
ναός ήταν στενότερος, με σταυροθόλιο στο ιερό και ξυλόστεγος στο κυρίως 
κλίτος. Σε μια επόμενη φάση στο α΄ μισό του 17ου αι. ο ναός απέκτησε τρούλλο 
στο κέντρο και καμάρα στα δυτικά (Καλομοιράκης 1998, 117). Στη δεύτερη 
αυτή φάση κατασκευάζεται μάλλον και το επιβλητικό, αναγεννησιακό θύρωμα 
της βόρειας πλευράς, βασισμένο, όπως απέδειξε ο κ. Ι. Δημακόπουλος, πάνω σε 
σχέδιο του μανιεριστή αρχιτέκτονα Sebastiano Serlio (Δημακόπουλος 1971, 
220-221). 

Το έτος 1646, ένα χρόνο μετά την κατάκτηση της πόλης από τους 
Οθωμανούς, ο Γκαζί Χουσεΐν Πασάς, αρχιστράτηγος των οθωμανικών 
στρατευμάτων στην Κρήτη, μετατρέπει το ναό σε τζαμί, που παίρνει το όνομά 
του και το παρεκκλήσι σε βιβλιοθήκη. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1654, 
μετατρέπει τον παρακείμενο Ναό του Αγίου Φραγκίσκου σε ιμαρέτ, χώρο 
σίτισης, δηλαδή, των απόρων σπουδαστών και δερβίσιδων και τον εντάσσει στο 
συγκρότημα του τζαμιού (Γιαπιτσόγλου 2008β, 436). Προκειμένου να 
λειτουργήσει ο ναός ως τζαμί έγινε πλήρης ανακατασκευή της στέγης του, του 
νότιου τοίχου και μερική ανακατασκευή του ανατολικού τοίχου. Η έλλειψη 
έρευνας στο δυτικό τμήμα του ναού, όπου βρίσκονται οι δύο θολωτοί χώροι, δεν 
μας επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις επεμβάσεις 
που έγιναν εδώ. Όπως είναι φυσικό, το τζαμί δεν ακολουθεί τις επιταγές της 
οθωμανικής αρχιτεκτονικής για την κατηγορία αυτή των κτισμάτων, αλλά έχει 
προσαρμοστεί στον υπάρχοντα ενετικό ναό. Με μία ευρηματική λύση ο 
άγνωστος αρχιτέκτονας διατήρησε το επίμηκες κέλυφος του ναού, με ορισμένες 
μετατροπές στα ανοίγματα και τους τοίχους και προσέθεσε εσωτερικά μια νέα 
δομή, ένα σύστημα από δέκα οξυκόρυφα τόξα, ορισμένα διπλά, και δέκα 
ημιχώνια που στηρίζουν τρεις ημικυκλικούς τρούλλους, χωρίς τύμπανο, 
δημιουργώντας έτσι τρεις θολωτούς χώρους και έναν προθάλαμο στον άξονα Α-
Δ (εικ. 10, σχ. 1). 

Το έτος 2006, στα πλαίσια δημιουργίας του μεγάλου, κοινόχρηστου 
χώρου που λειτουργούσε ως αυλή του 1ου δημοτικού σχολείου και προκειμένου 
να βρεθεί κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση υπόγειων σταθμών ρεύματος 
πραγματοποιήθηκε από το Ι.Τ.Ε. επιδιοσκόπηση του χώρου (Papadopoulos, 
Sarris & Giapitsoglou, υπό δημοσίευση). Με βάση τα αποτελέσματα της 
επιδιοσκόπησης η Υπηρεσία μας προχώρησε σε ανασκαφική έρευνα στο βόρειο 
μόνο τμήμα του χώρου, όπου και θα γινόταν διάφορες επεμβάσεις. Η έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε  διήρκησε 6 συνολικά μήνες σε διάστημα δύο ετών. Σε 
βάθος περίπου 1,30 μ. αποκαλύφθηκε τμήμα κτηρίων που καταλάμβαναν μια 
έκταση 150 τ.μ. (εικ. 11, σχ. 2). Το μεγαλύτερο από αυτά αποτελείται από 4 
δωμάτια σε σχήμα Γ, που όμως εκτείνονται προς τα βόρεια και τα ανατολικά 
κάτω από το παρεκκλήσι και το μικρό, οθωμανικό μαυσωλείο αντίστοιχα. Οι 
τοιχοποιίες τους, που σώζονται σε ύψος περίπου 0,50 μ., είναι 
κατασκευασμένες από αργολιθοδομή με ισχυρό συνδετικό ασβεστοκονίαμα, 
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ενώ ήταν επιχρισμένες με ανάλογης μορφής κονίαμα, εσωτερικά και εξωτερικά. 
Τα δωμάτια, που έφεραν δάπεδα από ισχυρό, ερυθρωπό κονίαμα, παραδόξως 
βρέθηκαν καλυμμένα με ένα στρώμα άμμου πάχους 0,40 μ. περίπου. Οι χώροι 
αυτοί είχαν διαστάσεις 4 x 4 μ. και δεν επικοινωνούσαν όλοι μεταξύ τους. Στην 
εσωτερική πλευρά του Γ που σχημάτιζαν τα δωμάτια, η ύπαρξη δαπέδου από 
ασβεστοκονίαμα πάνω σε υπόστρωμα από μικρούς λίθους, αλλά και η ύπαρξη 
ενός άλλου κτίσματος σε απόσταση 3 μ. από τα προηγούμενα μας υποδεικνύει 
ότι εδώ μάλλον ήταν αύλειος χώρος. Οι χώροι αυτοί πρέπει να ταυτίζονται με τα 
κελιά των μοναχών, όπως μας δείχνει η ομοιομορφία τους και τα οποία 
σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα ενετικά σχεδιαγράμματα εκτείνονταν 
περιμετρικά μιας αυλής, που περιέκλειε το καθολικό από νότια, ανατολικά και 
δυτικά. Το συγκρότημα έχει δύο τουλάχιστον κύριες φάσεις, όπως 
διαπιστώνεται από το μεταγενέστερο δάπεδο από ανοιχτόχρωμο κονίαμα, που 
κάλυπτε το αρχικό στο κεντρικό δωμάτιο, αλλά και την εμφανή ανακατασκευή 
τμημάτων τοίχων, στους οποίους μάλιστα χρησιμοποιείται ερυθρωπό κονίαμα, 
που το συναντάμε κυρίως σε κτήρια των πρώιμων οθωμανικών χρόνων. Στην 
περίοδο αυτή, δηλαδή των οθωμανικών χρόνων, πρέπει να ανήκει χρονικά η 
δεύτερη φάση των κτηρίων, σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα των 
στρωμάτων πάνω από το δεύτερο δάπεδο. Η χρήση, εξάλλου, των 
συγκεκριμένων κτηρίων την περίοδο αυτή δεν είναι αδύνατη, αφού γνωρίζουμε 
από τις πηγές ότι στο τζαμί λειτουργούσε και ιεροσπουδαστήριο, στο οποίο 
ανήκε η βιβλιοθήκη, δηλαδή το βενετσιάνικο παρεκκλήσι.  

Η ακριβής χρονολόγηση του συγκροτήματος είναι αδύνατη, προς το 
παρόν, αφού δεν έχει μελετηθεί επαρκώς το σύνολο της μεγάλης ποσότητας 
κεραμικής, που συλλέχθηκε από το χώρο, αλλά και τα νομίσματα. Τα 
τελευταία, ασημένια και χάλκινα, καλύπτουν μια μεγάλη περίοδο από το β΄ 
μισό του 15ου αι. έως και το 19ο αι. Η κεραμική, εφυαλωμένη, μαγιόλικα, 
πορσελάνη ή και ακόσμητη, καλύπτει επίσης μια ανάλογη, μακρά περίοδο. 
Μεγάλο μέρος της μπορεί να αποδοθεί σε ιταλικά εργαστήρια και μάλιστα σε 
εργαστήρια της βόρειας Ιταλίας, όπως η μαγιόλικα berretina, του β΄ μισού του 
16ου αι., εργαστηρίου της πόλης της Βενετίας, η οποία μάλιστα βρέθηκε και 
στους δύο βασικούς τύπους του εργαστηρίου (εικ. 12), τον πολύχρωμο και το 
δίχρωμο με λευκό και μπλε χρώμα πάνω σε γαλάζιο βάθος (Munarini 1990, 
209-213, Poole 1995, 410-412). Λίγο πρωιμότερα, στο α΄ μισό του 16ου αι., 
χρονολογείται και το χαρακτηριστικό πινάκιο του εργαστηρίου του Montelupo 
(εικ. 13) από την περιοχή της Φλωρεντίας (Munarini 1995, 118, Berti 1986, 
115).  

Σήμερα το Καθολικό της Μονής των Αυγουστινιανών, το οποίο είναι 
γνωστό με το όνομα Νερατζέ Τζαμί, λειτουργεί ως ωδείο, χώρος μουσικών 
εκδηλώσεων και αίθουσα διαλέξεων του Συνδέσμου «Διαδόσεως Καλών Τεχνών».  
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CONTRIBUTION TO THE RELIGIOUS HISTORY OF THE TOWN OF  

RETHYMNON: EVIDENCE FROM THE RECENT EXCAVATIONS 
GIAPITSOGLOU KOSTAS  

During various restoration works and the reform of public spaces 
conducted in the Old Town of Rethymnon, interesting evidence was brought 
to light about the religious activity in the town, during the period of the 
Venetian and the Ottoman Occupation. To the south of the Katholikon of the 
Augustinian Monastery (nowadays known as Odeion), were unearthed parts 
of the southern and western wing of the monastic complex. The finds, mostly 
glazed pottery shreds and copper coins, date the complex from the early 15th 
to the late 16th century AD. The restoration of the two-naved vaulted 
building, at the corner of Panos Koronaios’ and Smyrnis Str., despite the 
lack of finds, gave interesting information about its initial use as a church 
(possibly Hagia Sophia), and subsequently as a mosque. Finally, an 
excavation was carried out in the interior of a building, at Nikephoros 
Phokas Str., that could be identified with the church of Hagia Paraskeve 
mentioned in the written sources. The excavation led to the reconstruction of 
the building’s history, from the 16th to the 20th century, when it was used as 
a storehouse. 
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Εικ. 1. Αγία Σοφία. Άποψη του 

 ναού από ΝΑ. 
Εικ. 2. Αγία Σοφία. Ο ανατολικός τοίχος  

του νότιου κλίτους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 3. Ελαιογραφία της πόλης του 

Ρεθύμνου (19ος αι., ιδιωτική συλλογή). 
Εικ. 4. Αγία Παρασκευή. 

 Άποψη του ναού από ανατολικά, κατά τη 
διάρκεια της ανασκαφής.  

 

 

 

 

Εικ. 5. Αγία Παρασκευή. Υφαψίδιο με το 
μοτίβο dente di cane. 

Εικ. 6. Αγία Παρασκευή. Υφαψίδιο με το 
πεπονοειδές μοτίβο. 
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Εικ. 7. Αγία Παρασκευή. Ο βόρειος τοίχος 
του ναού με τα τοιχισμένα ανοίγματα. 

Εικ. 8. Αγία Παρασκευή. Τα θεμέλια 
της αψίδας του ιερού, όπως 

αποκαλύφθηκαν κατά την ανασκαφή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 9. Καθολικό Μονής Αυγουστινιανών. 
Το εσωτερικό του ναού κατά τη διάρκεια 

της ανασκαφής του 1986. 

Εικ. 10. Καθολικό Μονής 
Αυγουστινιανών.  

Το εσωτερικό του ναού σήμερα, με τις 
επεμβάσεις των Οθωμανών. 

 

 

 

Σχ. 1. Κάτοψη του Καθολικού των Αυγουστινιανών, μετά τη μετατροπή του σε τζαμί 
(Σχέδιο Ν. Μουτσόπουλος). 
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Εικ. 11. Καθολικό Μονής Αυγουστινιανών. Άποψη της 
ανασκαφής από δυτικά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 12. Καθολικό Μονής 
Αυγουστινιανών. Θραύσματα πινακίων 

του τύπου μαγιόλικα berretina. 

Εικ. 13. Καθολικό Μονής 
Αυγουστινιανών. Πινάκιο του τύπου 

Montelupo. 

 

Σχ. 2. Κάτοψη του συγκροτήματος των κελιών της Μονής των Αυγουστινιανών 
(Σχέδιο Στέλλα Ζουλάκη, 28η Ε.Β.Α.).  
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ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

ΚΟΥΓΛΕΡΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το φρούριο Φορτέτζα δεσπόζει της πόλης του Ρεθύμνου, είναι το 
σύμβολό της και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του ομώνυμου 
νομού. Παρόλο που αποσπασματικά έχουν γίνει αναφορές στις εργασίες που 
εκτελούνται σε αυτό τα τελευταία χρόνια (Κουγλέρη υπό έκδοση και 2006, 1 και 
5-6, 28η Ε.Β.Α. 2007, 402-403, Γιαπιτσόγλου 2008, 434-435, Γιαπιτσόγλου & 
Κουγλέρη 2009, 233-248), κρίθηκε σκόπιμο, στην πρώτη συνάντηση για το 
αρχαιολογικό έργο στην Κρήτη, να γίνει μια συνοπτική παρουσίαση όλων των 
εργασιών αποκατάστασης που έχουν πραγματοποιηθεί στο φρούριο, αρχικά 
από τη 13η και ακολούθως από την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (στο 
εξής 13η & 28η Ε.Β.Α. αντίστοιχα), κατά κανόνα με αυτεπιστασία και με 
χρηματοδότηση κυρίως από το Β΄ και το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (στο 
εξής Β΄ και Γ΄ Κ.Π.Σ.) και ειδικότερα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Κρήτης 2000 - 2006. 

 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το φρούριο Φορτέτζα έχει κατασκευαστεί από τους Βενετούς πάνω στο 
βραχώδη λόφο του Παλαιοκάστρου (σχ. 1). Θεμελιώνεται το 1573, βάσει 
σχεδίου του μηχανικού Sforza Pallavicini, το οποίο όμως τροποποιείται κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής, ακολουθώντας τις βασικές μόνο αρχές του 
προμαχωνικού συστήματος, εξαιτίας του βραχώδους του λόφου και της 
περιορισμένης του έκτασης (~ 56 στρέμματα). Στο εσωτερικό του φρουρίου 
κατασκευάζονται δημόσια κυρίως κτήρια, διότι το αρχικό σχέδιο των Βενετών, 
για τη μετεγκατάσταση σε αυτό των κατοίκων της πόλης, εγκαταλείπεται λόγω 
της στενότητας του χώρου (Δημακόπουλος 1977, 59-64, Στεριώτου 1989, 17-
36 και 1992, τόμ. Α΄, 138-182). Οι μεταβολές που υφίσταται η Φορτέτζα κατά 
την Τουρκοκρατία αλλάζουν ελάχιστα το κέλυφός της. Από τις λίγες επεμβάσεις 
είναι η ανακατασκευή του parapetto του ανατολικού τμήματος, πάνω από την 
είσοδο του φρουρίου (Στεριώτου 1989, 30 και 1992, τόμ. Α΄, 275-276) και η 
κατασκευή έξω από την Κύρια Πύλη του πενταγωνικού οχυρού, του Rivellino 
(σχ. 1, R), για την ενίσχυση της άμυνάς του (Στεριώτου 1992, τόμ. Α΄, 344-
346). Από τα τέλη του 18ου αι., παρατηρείται σταδιακά αύξηση των ιδιωτικών 
κατοικιών στο φρούριο, λόγω της ασφάλειας που νιώθουν οι Τούρκοι στο 
εσωτερικό του. Μέχρι τα μέσα του 19ου αι. έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος 
οικισμός, που η λειτουργία του συνεχίζει και μετά την αποχώρηση των Τούρκων 
από το νησί, σε όλο το α΄ μισό του 20ου αι., είναι όμως πλέον μια 
υποβαθμισμένη και κακόφημη συνοικία της πόλης. Στην υποβάθμισή της 
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συντελεί και ο βομβαρδισμός του φρουρίου το 1941, κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. 

 

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ  – ΧΡΗΣΕΙΣ 

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘60, οι εμπλεκόμενοι φορείς (Δήμος, 
Νομαρχία, Ε.Ο.Τ. και Αρχαιολογική Υπηρεσία) αποζημιώνουν και 
απομακρύνουν τους κατοίκους από το εσωτερικό του φρουρίου και προχωρούν 
στον «καθαρισμό» του, με βάση την κρατούσα τότε αναστηλωτική αντίληψη, 
κατεδαφίζοντας το σύνολο των κτισμάτων του οικισμού, καταστρέφοντας όχι 
μόνο μεταγενέστερες κατοικίες, αλλά και πρωιμότερα κτίσματα. Διασώζονται 
ορισμένα μόνο κτήρια, που έχουν σαφή μνημειακό χαρακτήρα1. Στη θέση του 
καθαιρεθέντος οικισμού γίνεται δενδροφύτευση. Το 1971 μεταβιβάζεται στο 
Δήμο Ρεθύμνου η χρήση του φρουρίου κατά κυριότητα2. Μέχρι και τη δεκαετία 
του 1980 εκτελούνται, με συνεργασία Δήμου και Εφορείας, σποραδικά 
εργασίες καθαρισμού, στερεώσεων, τμηματικές ανακατασκευές των τειχών και 
ορισμένων κτηρίων, όποτε υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, ενώ παράλληλα ξεκινά 
από το Δήμο και το ΥΠ.ΠΟ. μια σειρά απαλλοτριώσεων στον περιβάλλοντα 
χώρο του, προκειμένου αυτός να παραμείνει αδόμητος, για την ανάδειξη των 
τειχών και της Spianata. Η ολοκλήρωσή τους όμως εκκρεμεί από το 1993, 
λόγω έλλειψης πιστώσεων. Συστηματικές εργασίες στο φρούριο ξεκινούν 
ουσιαστικά τη δεκαετία του 1980, βάσει της μελέτης Σαργέντη3, που εκπονείται 
το 1988 για λογαριασμό του Δήμου και προτείνει διαμορφώσεις του 
εσωτερικού, ακάλυπτου χώρου του, αποκατάσταση και επανάχρηση ορισμένων 
κτηρίων του ως μουσείων και χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 
δημιουργία υπαίθριου θεάτρου στον προμαχώνα του Αγίου Ηλία (σχ. 1, B). Το 
2000, μετά από συνεργασία Εφορείας, Δήμου και Γραφείου Προγραμματικής 
Σύμβασης Ρεθύμνου, διαμορφώνεται και εγκρίνεται από το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο μια νέα συνολική πρόταση για τις χρήσεις των 
κτηρίων του φρουρίου - στο εξής Πρόταση Χρήσεων - η οποία επικεντρώνεται 
στην αξιοποίηση της Φορτέτζας ως μνημείου, με κύριο ρόλο πολιτιστικό - 
πνευματικό, δεδομένου ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες θεωρούνται 
καταλληλότερες για την ανάδειξή της και τη διατήρηση του ιστορικού της 
χαρακτήρα. 

4. ΜΕΛΕΤΕΣ  - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΑ  ΚΤΗΡΙΑ  ΤΟΥ  ΦΡΟΥΡΙΟΥ 
                                                           
1 Ενδεικτικά των αντιλήψεων που επικρατούν την περίοδο αυτή είναι και ορισμένα 
σχέδια, που προέρχονται από σχετικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση του φρουρίου, 
στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Υπήρχαν στο αρχείο του Δήμου Ρεθύμνης, σε κακή 
κατάσταση διατήρησης, τουλάχιστον μέχρι το 1996. Από αυτά διασώζεται στο 
ηλεκτρονικό αρχείο της 28ης Ε.Β.Α. ένα σχέδιο του Δ. Πικιώνη του 1964, που προτείνει 
- μεταξύ άλλων - την κατασκευή πλακοστρωμένου δρόμου προς την Φορτέτζα, με 
παράλληλη κατεδάφιση του Rivellino, που βρίσκεται μπροστά στην κύρια πύλη του 
φρουρίου. Βλ. και: Τσιλαλής (1973, 231-238). Ευτυχώς αυτή η πρόταση δεν έχει 
υλοποιηθεί, καθότι το Πενταγωνικό Οχυρό έξω από την Φορτέτζα σήμερα δεν θα 
υπήρχε. Για τις εργασίες στο φρούριο την περίοδο αυτή βλ. και: Αλεξίου (1963, 394 και 
401). 
2 ΦΕΚ 170/Α/25-8-71. 
3 Βλ. σχετική μελέτη: Σαργέντης, Α. & συνεργάτες (1988). 
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4.1. Από τις πρώτες εκτεταμένες εργασίες είναι αυτές που εκτελούνται 
για την αποκατάσταση του Τεμένους Ibrahim Han4 (σχ. 1, αρ. 5), που έχει 
ανεγερθεί από τους Τούρκους στη θέση του βενετικού, καθεδρικού ναού του 
San Nicolò, στην ανατολική πλευρά της κεντρικής «πλατείας» της Φορτέτζας 
(Στεριώτου, 1992, τόμ. Α΄, 372-377, Δημακόπουλος 1977, 62-63). Είναι ένα 
επιβλητικό κτήριο (σχ. 2, εικ. 1), με κύρια χαρακτηριστικά το μεγάλο, 
ημισφαιρικό τρούλλο διαμέτρου ~ 14,40 μ., την κόγχη του μιχράμπ στα 
ανατολικά του και τη σωζόμενη βάση του μιναρέ. Στο τέλος της δεκαετίας του 
1980 γίνονται βάσει της μελέτης Σαργέντη, με ανάθεση από το Δήμο, ενέματα, 
εσωτερικά και εξωτερικά τσιμεντοκονιάματα και διάστρωση του δαπέδου με 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Ακολουθεί δεύτερη φάση εργασιών (1997-1998), στο 
πλαίσιο του Β΄ Κ.Π.Σ., με αυτεπιστασία πλέον από την Εφορεία, που θεωρεί τα 
προηγούμενα κονιάματα ανεπιτυχή, οπότε γίνεται καθαίρεσή τους και 
αρμολόγημα των εξωτερικών τοίχων5. Η τρίτη φάση (2002-2004), που 
χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Κρήτης, για τη διαμόρφωση του τεμένους σε 
χώρο μουσικών εκδηλώσεων, περιλαμβάνει κατασκευή απαιτητικού 
ικριώματος, αρχικά στο εσωτερικό του κτηρίου, για την αποκατάσταση του 
τρούλλου, ο οποίος αρμολογείται μαζί με τα ημιχώνια, και ακολούθως στην 
εξωτερική του πλευρά, για την αντικατάσταση των ρηγματωμένων και 
αποσαθρωμένων επιχρισμάτων του τρούλλου6. Επίσης, γίνεται ανασκαφή 
μπροστά στην κύρια είσοδο, όπου αποκαλύπτεται το προστώο του τεμένους7, 
καθώς και παλαιότερος μιναρές, βορειότερα του σημερινού. Στο εσωτερικό 
επιχρίονται οι τοίχοι, ενώ οι εργασίες ολοκληρώνονται με περιορισμένες 
επισκευαστικές επεμβάσεις στα λίθινα ξεστά, επίστρωση του δαπέδου με 
ορθογωνικές πλάκες πωρόλιθου, κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων, προστατευτικών 
μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και βαφές. Επειδή οι τελευταίες εργασίες 
επαναλαμβάνονται σε πολλά από τα κτήρια που θα ακολουθήσουν, θα 
ονομάζονται στο εξής χάριν συντομίας εσωτερικές εργασίες αποκατάστασης. Στο 
εσωτερικό του τεμένους εκκρεμεί η ολοκλήρωση της συντήρησης του μιχράμπ. 
Είναι, επίσης, υπό συζήτηση η πιθανότητα να ακολουθήσει και τέταρτη φάση 
εργασιών, κατά την οποία θα γίνουν ξανά εξωτερικά επιχρίσματα, εφόσον το 
τζαμί αρχικά ήταν επιχρισμένο, με ανεπίχριστα μόνο τα λαξευτά, πώρινα 
στοιχεία του. 

4.2. Στο πλαίσιο του Β΄ Κ.Π.Σ. ξεκινούν εργασίες και στο κτήριο του 
Ρέκτορα για τη μετατροπή του, βάσει της προαναφερόμενης μελέτης Σαργέντη, 
σε εκθεσιακό χώρο (σχ. 1, αρ. 3). Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίσμα, τμήμα 
πιθανόν των φυλακών που ήταν προσαρτημένες στο Palazzo του Ρέκτορα, ενός 
πολυτελούς συγκροτήματος στη δυτική πλευρά της κεντρικής πλατείας του 
                                                           
4 Αναλυτικά για τις εργασίες στο τζαμί του Ιμπραήμ Χαν βλ.: Γιαπιτσόγλου & Κουγλέρη 
(2009, 233-248). 
5 Τροποποιητική μελέτη: Δρουδάκη (1999). Επίβλεψη: Γ. Δρουδάκη αρχ/των, Κ. 
Γιαπιτσόγλου αρχ/γος, Μ. Θεοδωράκης εργ/γός. 
6 Επίβλεψη: Φ. Κουγλέρη αρχ/των, Ε. Τζαγκαράκη πολ/κός μηχ/κός, Κ. Γιαπιτσόγλου 
- Α. Φιολιτάκη αρχ/γοι, Μ. Θεοδωράκης εργ/γός. Υπεύθυνος εργασιών ο έμπειρος 
αρχιτεχνίτης Β. Καπαρός.  
7 Την ύπαρξη προστώου γνωρίζαμε από τη φωτογραφία του G. Gerola, των αρχών του 
20ου αι. (Στεριώτου 1992, τόμ. Β΄, πίν. 315β). 
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φρουρίου που δε σώζεται σήμερα (Στεριώτου 1992, τόμ. Α΄, 365-370, 
Δημακόπουλος 1977, 63-64). Οι εργασίες περιλαμβάνουν ερευνητικές τομές, 
ανασκαφική έρευνα, ενέματα8 και ακολούθως στερεώσεις, ανακτίσεις, 
εξωτερικά αρμολογήματα, αποκατάσταση δωμάτων, καθώς και τις 
προαναφερόμενες εσωτερικές εργασίες αποκατάστασης9 (εικ. 2-3). Η μελέτη 
Σαργέντη, παρόλο που έχει εγκριθεί από το Κ.Α.Σ., δε θεωρείται ιδιαίτερα 
επιτυχής, ούτε για το τέμενος, ούτε για το κτήριο του Ρέκτορα. Υλοποιείται 
εξάλλου μία δεκαετία αργότερα, οπότε είναι πλέον ανεπίκαιρη, ενώ κάποιες επί 
μέρους προτάσεις της δεν είναι οι πιο ενδεδειγμένες10. Στο κτήριο του Ρέκτορα, 
βάσει της προαναφερόμενης Πρότασης Χρήσεων, προβλέπεται να στεγαστεί 
μόνιμη έκθεση της βενετσιάνικης οχυρωματικής αρχιτεκτονικής.  

4.3. Από τους χώρους του φρουρίου που έχουν αποκατασταθεί και 
λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία, θεωρείται αυτός της Αποθήκης του 
Πυροβολικού, ενός διωρόφου κτηρίου, κτισμένου αμέσως μετά την Κύρια Πύλη 
(σχ. 1, αρ. 1), για αποθήκευση πυροβόλων και πυρομαχικών (Στεριώτου 1992, 
τόμ. Α΄, 357-361, Δημακόπουλος 1977, 62). Η αποκατάσταση του κτηρίου και 
η διαμόρφωσή του σε χώρο περιοδικών εκθέσεων υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Β΄ Κ.Π.Σ. και περιλαμβάνει στερεώσεις, ανακτίσεις, ενέματα βαρύτητος, 
αρμολογήματα, κατασκευή δώματος, ξύλινων μεσοπατωμάτων, κλιμάκων καθώς 
και τις ονομαζόμενες εσωτερικές εργασίες αποκατάστασης11 (σχ. 3, εικ. 4). Το 
κτήριο του Πυροβολικού αποτελεί έναν από τους λίγους εκθεσιακούς χώρους 
που προς το παρόν διαθέτει το Ρέθυμνο. Χρησιμοποιείται κυρίως το καλοκαίρι, 
όταν υπάρχει στο φρούριο μεγάλος αριθμός επισκεπτών, λόγω και της 
διεξαγωγής του «Αναγεννησιακού Φεστιβάλ», στο πλαίσιο του οποίου δίδονται 
παραστάσεις στο υπαίθριο θέατρο Ερωφίλη12, στον προμαχώνα του Αγίου 
Ηλία13. 

4.4. Από τις πιο εκτεταμένες επεμβάσεις στη Φορτέτζα είναι αυτή στο 
κτήριο του Επιπρομαχώνα του Αγίου Λουκά, που είναι κατασκευασμένος στον 
ομώνυμο προμαχώνα (σχ. 1, Γ), με στόχο την ενίσχυση της άμυνας του 
φρουρίου από τη νοτιοδυτική του πλευρά (Στεριώτου 1992, τόμ. Α΄, 335-342). 
Πρόκειται για μια κατασκευή σε σχήμα Γ, αποτελούμενη από δύο επιμήκεις, 
θολοσκέπαστους χώρους, που συγκρατούν τεράστιο όγκο επιχωματώσεων, 

                                                           
8 Η εφαρμογή των ενεμάτων υπό πίεση δε γίνεται από τα συνεργεία της Εφορείας - λόγω 
έλλειψης του σχετικού εξοπλισμού - αλλά από ανάδοχο κατασκευαστή. 
9 Μ. Βασιλάκη πολ/κός μηχ/κός, Κ. Γιαπιτσόγλου αρχ/γος, Ε. Νίνος εργ/γός. 
10 Ενδεικτικά αναφέρεται η αμφιλεγόμενη λύση του τοξωτού, ξύλινου κουφώματος της 
δυτικής πλευράς του κτηρίου του Ρέκτορα (εικ. 3). 
11 Μελέτες: Κοιλάδη (1997), Παναγόπουλος (1998). Επιβλέποντες: Σ. Παναγόπουλος 
αρχ/των, Μ. Βασιλάκη, Κ. Γιαπιτσόγλου, Μ. Θεοδωράκης. 
12 Το θέατρο έχει κατασκευαστεί το 1991, με χρηματοδότηση και επίβλεψη του Δήμου, 
βάσει της προαναφερόμενης μελέτης Σαργέντη. 
13 Στη νοτιοδυτική γωνία της Αποθήκης του Πυροβολικού υπήρχε τοξωτός υδαταγωγός, 
ο οποίος, περνώντας πάνω από τον κύριο δρόμο του φρουρίου, οδηγούσε το βρόχινο 
νερό από το δώμα του κτηρίου σε υπόγεια δεξαμενή (Στεριώτου 1992, τόμ. Α΄, 360, 
392). Κατέστη, όμως, ετοιμόρροπος και καθαιρέθηκε, λόγω πρόσκρουσης σε αυτόν 
διερχομένων οχημάτων - κυρίως για μεταφορά σκηνικών. Τίθεται επομένως το ζήτημα 
της ενδεχόμενης ανακατασκευής του υδαταγωγού, ο οποίος χαρακτηρίζει μεν την 
εικόνα της εισόδου του φρουρίου, υπάρχει όμως μεγάλη πιθανότητα να προκληθεί εκ 
νέου φθορά του από τα διερχόμενα οχήματα. 
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δημιουργώντας την πάνω πλατεία, στην οποία τοποθετούνται τα κανόνια (σχ. 1, 
αρ. 10). Η ανατίναξη του γερμανικού πολυβολείου από τους ίδιους τους 
Γερμανούς κατά την αποχώρησή τους από το Ρέθυμνο (Γιουμπάκης 1970, 75), 
είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του μεγαλύτερου, βορειοδυτικού θόλου 
και την πρόκληση ζημιών σε όλο το συγκρότημα, για το οποίο η 
προαναφερόμενη Πρόταση Χρήσεων προβλέπει, ο νοτιοανατολικός θόλος να 
στεγάσει το αναψυκτήριο του φρουρίου και ο βορειοδυτικός μια μόνιμη 
συλλογή του Δήμου Ρεθύμνου. Οι εργασίες ξεκινούν με χρηματοδότηση από το 
Β΄ Κ.Π.Σ. και συνεχίζονται με εθνικούς πόρους14. Αρχικά αποκαθίσταται ο 
σωζόμενος νοτιοανατολικός θόλος, με διαμόρφωση κατάλληλου ικριώματος 
υποστύλωσης, που αποτελεί συγχρόνως και το καλούπι για τη νέα κατασκευή. 
Γίνεται αποχωμάτωση, αφαίρεση μπάζων μέχρι τη γένεσή του, καθαίρεση και 
ανακατασκευή με λαξευτούς λίθους του θολωτού τμήματος καθ΄ όλο του το 
μήκος. Με την αντίστοιχη κατασκευή ικριώματος - καλουπιού και με λαξευτούς 
λίθους ανακατασκευάζεται και ο κατεστραμμένος, μεγάλος, βορειοδυτικός 
θόλος, μήκους ~ 30 μ. και συμπληρώνεται όλος σχεδόν ο βόρειος τοίχος του με 
τα τρία ανοίγματα και το περιμετρικό cordone (σχ. 4, εικ. 5-6). Ακολουθεί 
πλήρωση των θόλων, συμπλήρωση των στηθαίων τους, ανακατασκευή της 
καμινάδας του βορειοδυτικού θόλου, αποκατάσταση της ράμπας ανόδου και 
του λιθόστρωτου στην επιφάνειά της, με συμπλήρωση των παρειών της και του 
αντίστοιχου cordone με λαξευτούς λίθους15. Τέλος γίνεται επιχωμάτωση, με 
προηγούμενη τοποθέτηση ασφαλτόπανων, για τη δημιουργία ξανά της πλατείας 
του επιπρομαχώνα. Στο εσωτερικό των θόλων τοποθετούνται χωρίσματα και 
υαλοστάσια ασφαλείας, ενώ εκτελούνται και οι προαναφερόμενες εσωτερικές 
εργασίες αποκατάστασης.  

4.5. Με χρηματοδότηση επίσης από το Β΄ Κ.Π.Σ., πραγματοποιούνται οι 
εργασίες στο διώροφο κτήριο της Κατοικίας των Συμβούλων (σχ. 1, αρ. 2). Είναι 
η κατοικία του υπεύθυνου για την επιτήρηση της τάξης, που είναι 
οικοδομημένη στην αιχμή της Αγίας Ιουστίνης (Στεριώτου 1992, τόμ. Α΄, 361- 
365, Δημακόπουλος 1997, 63-64). Το κτήριο αυτό, αν και έχει δεχθεί 
επεμβάσεις κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όπως είναι το μικρό hamam 
στον όροφο, εντούτοις διατηρεί μια μορφολογία αναγεννησιακή. Η κατάσταση 
διατήρησής του κατά την έναρξη των εργασιών ήταν πολύ κακή, ιδιαίτερα στον 
όροφο, του οποίου μεγάλο τμήμα είχε καταρρεύσει. Απαιτήθηκαν εκτεταμένες 
ανακατασκευές στους τοίχους, στο ξύλινο μεσοπάτωμα, στο δώμα και στα 
λίθινα πλαίσια των ανοιγμάτων16 (σχ. 5, εικ. 7). Επίσης, κατασκευάστηκε νέο 
κλιμακοστάσιο, χώροι υγιεινής και έγιναν οι γνωστές πλέον εσωτερικές εργασίες 
αποκατάστασης, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού, για τη μετατροπή του 
κτηρίου σε χώρο στέγασης των εργαστηρίων συντήρησης της 28ης Ε.Β.Α. 

                                                           
14 Μελέτη: Μαστοράκης & Μαυρομάτης (1998). Επίβλεψη: Γ. Δρουδάκη, Κ. 
Γιαπιτσόγλου, Μ. Θεοδωράκης και από το 2001 Φ. Κουγλέρη. Υπεύθυνος των εργασιών 
είναι και εδώ ο αρχιτεχνίτης Β. Καπαρός.  
15 Η μορφή του καθαιρεθέντος θόλου μας είναι γνωστή από τη βιβλιογραφία. Βλ. και: 
Gerola (1906, 510, εικ. 308), όπου φαίνεται τόσο η ράμπα που οδηγούσε στην πλατεία 
του επιπρομαχώνα όσο και ο βορειοδυτικός θόλος πριν την κατάρρευσή του.  
16 Μελέτη: Ουρανός (1997). Επίβλεψη: Κ. Ουρανός αρχ/των, Κ. Γιαπιτσόγλου, Μ. 
Θεοδωράκης.  
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Παράλληλα, προετοιμάζεται η λειτουργία σε αυτό, μόνιμης έκθεσης, σχετικής 
με τα υπό συντήρηση αντικείμενα. 

4.6. Η Ανατολική Πύλη είναι η κύρια είσοδος του φρουρίου (σχ. 1, Π1), 
δηλαδή μία μεγάλη, θολωτή διάβαση, με τρεις επικοινωνούντες, 
θολοσκέπαστους χώρους στα βόρεια, κατασκευασμένους μέσα στο πάχος των 
επιχώσεων των τειχών, οι οποίοι πιθανά αποτελούσαν διαμερίσματα της 
φρουράς (Στεριώτου, 1992, τόμ. Α΄, 314-320, 324-332 και 342-344). Οι 
εργασίες ξεκινούν στο πλαίσιο του Β΄ Κ.Π.Σ.17, με αρμολόγημα της θολωτής 
διάβασης και τοποθέτηση της μεγάλου ύψους, ~ 5 μ., ξύλινης θύρας της 
εισόδου, στο ένα φύλλο της οποίας προσαρμόζεται και μικρότερη πορτοπούλα 
(σχ. 6, εικ. 8). Συνεχίζονται στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ., προκειμένου τα θολωτά 
διαμερίσματα να γίνουν επισκέψιμα και να διαμορφωθούν σε εκδοτήριο 
εισιτηρίων και πωλητήριο. Περιλαμβάνουν: α) στο δώμα, δηλαδή στον cavaliere 
που βρίσκεται πάνω από την Κύρια Πύλη, αποχωματώσεις και διαμορφώσεις, 
β) στο νότιο και δυτικό εξωτερικό τοίχο εφαρμογή ενεμάτων βαρύτητας, γ) στους 
εξωτερικούς και τους αναλημματικούς τοίχους, που συγκρατούν τις 
επιχωματώσεις του cavaliere και της cortina, αρμολογήματα, στερεώσεις και 
ανακτίσεις - πλην του ίδιου του ανατολικού εξωτερικού τείχους, του parapetto 
και της σκοπιάς, που βρίσκεται πάνω από την πύλη, δ) στο εσωτερικό των 
θόλων, αποκατάσταση λίθινου θρανίου, διαμορφώσεις σκαλοπατιών, 
τοποθέτηση ξύλινης κλίμακας, υαλοστασίων ασφαλείας και τις ονομαζόμενες 
εσωτερικές εργασίες αποκατάστασης, ε) στην πύλη της εισόδου, επένδυση της 
ξύλινης θύρας με μεταλλικά, ανοξείδωτα φύλλα, που έχουν υποστεί θερμική 
επεξεργασία, σφυρηλάτηση και στερέωση με χειροποίητα καρφιά. 

4.7. Με χρηματοδότηση από το Γ΄ Κ.Π.Σ., πραγματοποιούνται εργασίες 
στο μεγάλο συγκρότημα των αποθηκών τροφίμων, δεξαμενών και χώρων 
παραμονής στρατιωτών, που διαμορφώνεται εκατέρωθεν της Βόρειας Πύλης (σχ. 
1, Π3, αρ. 8), με έκταση που υπερβαίνει τα 1000 τ.μ. (Στεριώτου 1992, τόμ. Α΄, 
384-393). Απαρτίζεται από δύο ημιυπόγειους θόλους, δύο υπόγειους, εκ των 
οποίων ο μεγαλύτερος έχει μήκος ~ 54 μ. και τρεις, ασκεπείς σήμερα, χώρους 
(εικ. 9-10). Καθαρισμοί και στερεωτικές εργασίες έχουν γίνει από την Εφορεία 
και στις δεκαετίες του 1970 και 199018. Σύμφωνα με την Πρόταση Χρήσεων, οι 
ημιυπόγειοι θόλοι διαμορφώνονται σε χώρο περιοδικών εκθέσεων, με 
επεμβάσεις που περιλαμβάνουν αποκατάσταση στέγης, ανάδειξη λίθινων 
θρανίων, διαμόρφωση επιπέδων στο δάπεδο και τις λοιπές εσωτερικές εργασίες 
αποκατάστασης19. Οι υπόλοιποι χώροι, δηλαδή οι υπόγειοι, οι ασκεπείς και οι 
ακάλυπτοι, αποκαθίστανται απλώς και παραμένουν επισκέψιμοι, με εργασίες 
όπως αποχωματώσεις, αρμολογήματα, ανακτίσεις, επισκευή δαπέδων, τόξων, 
πεσσών και λίθινων κλιμάκων. Εκτεταμένη εργασία είναι η συμπλήρωση και 
ανακατασκευή του λιθόστρωτου, που περιβάλλει τους ημιυπόγειους θόλους, 
αποτελώντας συγχρόνως το δώμα των υπόγειων θόλων. Έτσι, επιτυγχάνεται και 

                                                           
17 Μελέτη: Ηλιάκη (1997), Μαστοράκης (2003). Επίβλεψη α΄ φάσης: Σ. Παναγόπουλος, 
Κ. Γιαπιτσόγλου, Μ. Θεοδωράκης. B΄ φάσης: Φ. Κουγλέρη, Κ. Γιαπιτσόγλου, Α. 
Φιολιτάκη, Μ. Θεοδωράκης. 
18 Επίβλεψη 1992-1993: Γ. Χατζηγρηγόρης αρχ/των, Μ. Νίνος. 
19 Μελέτες: Μαστοράκης, Μαυρομάτης, Καλογεράκη & Αρβανίτη (1999), Κελέκης 
(2001). Επίβλεψη: Φ. Κουγλέρη, Κ. Γιαπιτσόγλου - Α. Φιολιτάκη, Μ. Θεοδωράκης. 
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απορροή των ομβρίων υδάτων, που κατά την Βενετοκρατία οδηγούνταν στις 14 
δεξαμενές του συγκροτήματος, των οποίων έχουν επισκευαστεί τα στόμια και 
τοποθετηθεί προστατευτικές σιδεριές. Τέλος, κατασκευάζεται και στη Βόρεια 
Πύλη ξύλινη θύρα με μεταλλική επένδυση, αντίστοιχη της προαναφερόμενης 
Ανατολικής Πύλης. 

4.8. Οι πιο πρόσφατες εργασίες στο φρούριο έχουν γίνει στο τέλος του 
2007, για την αποκατάσταση των όψεων στην εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου 
του Τριχινά (Στεριώτου 1992, τόμ. Α΄, 393-395), με δαπάνες της ενορίας και 
επιστασία της Υπηρεσίας (σχ. 1, αρ. 11). Κατά τη διάρκειά τους ήρθαν στο φως 
νέα στοιχεία για τις κατασκευαστικές φάσεις του ναού, από τις οποίες η 
παλαιότερη χρονολογήθηκε τουλάχιστον στον πρώιμο 17ο αι. (Γιαπιτσόγλου υπό 
έκδοση). 

4.9. Εκτεταμένες εργασίες έχουν γίνει και στον εσωτερικό, ακάλυπτο 
χώρο του φρουρίου. Ξεκινούν ήδη από το 1992, με απομακρύνσεις μπάζων 
που προέρχονται από τους καθαρισμούς της δεκαετίας του 1960 και 
ανασκαφική έρευνα, για την αποκάλυψη των αυθεντικών του επιπέδων20. Στο 
πλαίσιο του Β΄ Κ.Π.Σ., γίνονται στον προμαχώνα του Αγίου Παύλου (σχ. 1, Α) 
εργασίες τελικής διαμόρφωσης και αποκατάστασης του διαδρόμου κίνησης 
στρατιωτών και κανονιοθυρίδων21 (σχ. 7, εικ. 11), ενώ απομακρύνονται μπάζα 
και από την εξωτερική ανατολική πλευρά των τειχών22. Εκτελείται, τέλος, ένα 
εκτεταμένο έργο υποδομής, με υπογείωση όλων των απαιτουμένων δικτύων 
ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, απορροής ομβρίων και λυμάτων, ενώ γίνονται 
εργασίες αποκατάστασης όλου σχεδόν του νότιου, εσωτερικού, ακάλυπτου 
χώρου του φρουρίου, με επιστέγασμα την κατασκευή ενός μεγάλου τμήματος 
λιθόστρωτου δρόμου, που ξεκινά από την Κύρια Πύλη της Φορτέτζας και 
περνώντας από την είσοδο του Θεάτρου συνεχίζεται, στο πλαίσιο πλέον του Γ΄ 
Κ.Π.Σ., μέχρι το κτήριο του Ρέκτορα23. Στο τμήμα της διαδρομής ανάμεσα στον 
προμαχώνα του Αγίου Ηλία και του Αγίου Λουκά, αποκαλύπτονται 
αρχαιότητες, που μας παρέχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για την ελληνιστική 
Ρίθυμνα, την οποία μέχρι τώρα γνωρίζαμε μόνο από τα ευρήματα και τις 
πηγές24. Από την έκβαση της ανολοκλήρωτης προς το παρόν ανασκαφής, θα 
εξαρτηθεί αν θα λειτουργήσει το προβλεπόμενο αναψυκτήριο και ο εκθεσιακός 
χώρος στον επιπρομαχώνα, ο τρόπος που θα διαμορφωθεί η πλατεία μπροστά 
του, γιατί κι εδώ υπάρχουν αρχαιότητες, καθώς και η τελική πορεία του 
λιθόστρωτου που οδηγεί σε αυτό. 

                                                           
20 Επίβλεψη: Γ. Χατζηγρηγόρης, Α. Λυμπεροπούλου - Ν. Τσατσάκη - Μ. Γιοκαριδάκη 
αρχ/γοι, Μ. Φωτάκης τεχνολόγος. 
21 Μελέτη: Παναγόπουλος (1999). Επίβλεψη: Σ. Παναγόπουλος, Ε. Τζιράκη - Κ. 
Γιαπιτσόγλου αρχ/γοι, Μ. Θεοδωράκης. 
22 Οι εργασίες διαμόρφωσης στην εξωτερική πλευρά του φρουρίου γίνονται από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου, που έχει εκπονήσει και τη σχετική μελέτη. 
Περιλαμβάνουν και την κατασκευή πλακόστρωτου δρόμου, που οδηγεί από την 
περιφερειακή οδό στην είσοδο της Φορτέτζας, καθώς και την πλακόστρωση της οδού 
Κατεχάκη (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου, 1996). 
23 Μελέτη: Παναγόπουλος (2002). Επίβλεψη: Σ. Παναγόπουλος, Κ. Γιαπιτσόγλου, Μ. 
Θεοδωράκης και από το 2001 Φ. Κουγλέρη. 
24 Σχετική ανακοίνωση έχει γίνει από τη Ν. Καραμαλίκη (υπό εκτύπωση). 
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Εκτός από τις προαναφερόμενες εργασίες πολλά χρειάζεται να γίνουν 
ακόμη στο φρούριο για την πλήρη ανάδειξη και διάσωσή του, όπως η επέμβαση 
στο Δίδυμο Κτήριο, στον Προμαχώνα του Αγίου Νικολάου (Στεριώτου 1992, 
τόμ. Α΄, 370-372)25, στις πυριτιδαποθήκες (Στεριώτου 1992, τόμ. Α΄, 379-383), 
στη Δυτική Πύλη (Στεριώτου 1992, τόμ. Α΄, 332-334), στο Επισκοπικό Μέγαρο 
(Στεριώτου 1992, τόμ. Α΄, 377-379), που είναι ετοιμόρροπο26 (σχ. 1, αρ. 4, 7α-
β, Π2 και 6 αντίστοιχα), αλλά κυρίως η στερέωση όλων των τειχών μαζί με τις 
σκοπιές27. Ένα ακανθώδες ζήτημα είναι και η αποκατάσταση του Rivellino, που 
επίσης αποτελεί τμήμα της οχύρωσης του φρουρίου, η οποία είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την επίλυση του θέματος της στέγασης του Αρχαιολογικού 
Μουσείου28. Απαραίτητη είναι και η ολοκλήρωση των λιθόστρωτων μονοπατιών, 
μαζί με την ανακατασκευή του λιθόστρωτου της στοάς της εισόδου, με 
προηγούμενη αντικατάσταση των δικτύων που διέρχονται από το τμήμα αυτό 
και γενικότερα η δρομολογημένη ήδη κατασκευή υποσταθμού για την 
ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης των κτηρίων, που λειτουργούν προς το παρόν 
με εργοταξιακό ρεύμα, οπότε παραμένουν εμφανείς οι σχετικές καλωδιώσεις. 
Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που καλείται να αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή 
και ιδιοκτήτρια του φρουρίου, είναι η φύλαξη, ο καθαρισμός του και η 
φροντίδα και συντήρηση των ήδη αναστηλωμένων κτισμάτων. 

Το τελικό ζητούμενο της Εφορείας και του Δήμου, τόσο από τα έργα που 
ολοκληρώθηκαν, όσο και από αυτά που αναμένεται να εκτελεστούν, είναι όχι 
μόνο η ανάδειξη και η διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα του φρουρίου, 
αλλά το να αποκτήσει αυτό ξανά ζωή, μέσω των πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
και της ζωντανής συμμετοχής των κατοίκων σε αυτές, ώστε να ενταχθεί στον 
ενεργό ιστό της πόλης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. 

 

 

 

 

                                                           
25 Έχει εκπονηθεί μελέτη από την Γ. Δρουδάκη (1998). 
26 Υπάρχει ήδη η μελέτη Σαργέντη (υποσημ. 3), αλλά απαιτείται τροποποίησή της. 
27 Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης έχει ήδη γίνει, βλ.: Μοροπούλου (1995), 
ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση μελέτης πρότασης από το γραφείο Προγραμματικής 
Σύμβασης Ρεθύμνου. 
28 Για την αποκατάσταση του κτηρίου και την επανέκθεση σε αυτό των ευρημάτων του 
Αρχαιολογικού Μουσείου υπάρχουν παλαιότερες μελέτες, βλ.: Κουγλέρη (2001), 
Μπουγαδέλλης (2003). Το 2003-2004 έγιναν έρευνες που τεκμηρίωσαν ότι ο σκελετός 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, που είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1980 μέσα στο 
Πενταγωνικό Οχυρό, είναι διαβρωμένος και δεν επιδέχεται επισκευή. Ακολουθεί 
εκπόνηση νέας μελέτης (Μπουγαδέλλης & συνεργατες, 2004), που προτείνει τη 
διατήρηση μόνο του εξωτερικού περιβλήματος του κτηρίου και την ανέγερση στο 
εσωτερικό του νέου, τετραωρόφου οικοδομήματος για τη στέγαση του Μουσείου, η 
οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή από την ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. Η ιδανικότερη λύση θα ήταν η 
οριστική μεταφορά του Αρχαιολογικού Μουσείου, σε ένα σύγχρονο και μεγάλο κτήριο -
που όμως μέχρι τώρα δεν έχει εξευρεθεί- και η απόδοση του Οχυρού στην 28η Ε.Β.Α., 
προκειμένου να φροντίσει για την επαναφορά -κατά το δυνατόν- στην αρχική μορφή 
του. 
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RESTORATION WORKS AT FORTEZZA FORTRESS  

IN THE CITY OF RETHYMNON 
 

KOUGLERI FOTEINI 

 
Situated on the rocky hill that dominates the town, Fortezza has been 

the symbol of Rethymnon throughout the centuries. In the fortress, several 
restoration works have been carried out from the 13th and the 28th Ephorate 
of Byzantine Antiquities, financed by the Regional Operational Program for 
Crete 2000-2006. The works done involved buildings such as the Ibrahim 
Han Mosque, the Residence of the Rector, the Armoury, the Cavalier of 
Saint-Luke, the two-storey House of the Counselors, the area of the Eastern 
Gate, which serves as the main gate of the fortress, the great complex of 
storerooms, cisterns and soldier barracks on either side of the northern gate, 
and the church of Agios Theodoros Trichinas. Moreover, extended reform 
works have taken place in the interior of the fortress, with the paving of 
paths and the construction of underground networks (water-supply, 
canalization, electricity). For the complete enhancement of the fortification, 
several works are still to be done, with first priority to the study for 
conservation of the walls, as well as the cleaning of the fortified area and the 
maintenance of the already restored buildings. 
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Σχ. 1. Τοπογραφικό σχέδιο της Φορτέτζας Ρεθύμνου,  
(Στεριώτου 1992, τόμ. Β΄, σχ. IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 1. Τέμενος Ιμπραήμ Χαν
κατά το πέρας των εργασιών.

Σχ. 2. Τέμενος Ιμπραήμ Χαν - τομή 
αποτύπωση (Σαργέντης 1988). 
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Εικ. 2 & 3. Κτήριο Φυλακών Ρέκτορα, μετά το πέρας των εργασιών. 

 

Εικ. 4. Αποθήκη Πυροβολικού κατά το πέρας των εργασιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 3. Αποθήκη Πυροβολικού, κατόψεις - πρόταση (Παναγόπουλος 1998).  
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Εικ. 5. Επιπρομαχώνας Αγίου Λουκά κατά τη 

διάρκεια των εργασιών. 

Σχ. 4. Επιπρομαχώνας Αγίου 
Λουκά, κάτοψη πρόταση 

(Μαστοράκης 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 6. Επιπρομαχώνας Αγίου Λουκά κατά το 
πέρας των εργασιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7. Κατοικία Συμβούλων μετά  
το πέρας των εργασιών.  

Σχ. 5. Κατοικία Συμβούλων, κάτοψη 
ορόφου - πρόταση (Ουρανός 1997).  

Εικ. 8. Ανατολική Πύλη - 
κύρια είσοδος φρουρίου. 
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 Σχ. 6. Διαμερίσματα της Φρουράς, τομή - αποτύπωση (Μαστοράκης 2002).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 9 & 10. Βόρεια Πυλίδα, κατά το πέρας των εργασιών. 

 

Εικ. 11. Προμαχώνας Αγίου Παύλου, κατά το πέρας 
των εργασιών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ. 7. Προμαχώνας Αγίου Παύλου, κάτοψη - πρόταση (Παναγόπουλος 1999). 
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Η ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ  

ΑΓΓΕΛAΚΗ  ΒΑΛΙΑ 

Η Μονή Αρκαδίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 
Κρήτης. Χτισμένη πάνω σε ένα εύφορο οροπέδιο του Ψηλορείτη, βρίσκεται στο 
κέντρο περίπου του Νομού Ρεθύμνου (εικ. 1). Κατά τη μακραίωνη ιστορία της 
αποτέλεσε κέντρο της ευρύτερης περιοχής και βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο ως 
το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της λεγόμενης «Κρητικής Αναγέννησης», 
αλλά και λόγω της έντονης συμμετοχής της στους απελευθερωτικούς αγώνες 
των Κρητικών1.  

Τα πρώτα βεβαιωμένα στοιχεία για τη μονή ανάγονται στις αρχές του 
16ου αι., εποχή κατά την οποία κτίστηκε το αρχικό, μονόχωρο Καθολικό. Το 
1572 η μονή μετατράπηκε σε κοινόβιο και αρχίζει η οικοδόμηση του νέου, 
δίκλιτου Καθολικού με την περίλαμπρη πρόσοψη από λαξευτό πωρόλιθο, στη 
σύνθεση της οποίας έχουν αναγνωριστεί άμεσες επιδράσεις από τα έργα των 
μεγάλων αρχιτεκτόνων Sebastiano Serlio και Andrea Palladio (Φατούρου - 
Ησυχάκη 1983, 109-112). Το υπόλοιπο συγκρότημα της Μονής Αρκαδίου 
κτίστηκε σταδιακά μεταξύ του 1670 και 1714, όπως διαπιστώνουμε από τις 
σωζόμενες επιγραφές και τις πληροφορίες των ιστορικών πηγών. Κορυφαία 
στιγμή της ιστορίας της μονής ήταν η αντίσταση και τελικά η εθελούσια θυσία 
των πολιορκημένων μαχητών στις 8 Νοεμβρίου 1866.  

Ένα μνημείο με την ιστορία και την ποιότητα της Μονής Αρκαδίου, δε 
θα μπορούσε παρά να διαθέτει ανάλογο πλούτο σε κειμήλια. Από τις άμεσες ή 
έμμεσες πληροφορίες των πηγών προκύπτει ότι το Αρκάδι είναι κέντρο 
αντιγραφής χειρογράφων και χρυσοκεντητικής και κατέχει σημαντική 
βιβλιοθήκη. Οι συνεχείς καταστροφές, όμως, που υπέστη η μονή κατά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας, έγιναν αφορμή να καταστραφούν ή να χαθούν 
πολλά από τα κειμήλιά της. Κατά τα γεγονότα του 1866 οι μοναχοί είχαν 
φροντίσει να κρύψουν αρκετά από τα ιερά βιβλία, σκεύη και άμφια σε κρύπτες 
μέσα στους τοίχους της μονής, τα οποία βρέθηκαν αμέσως μετά.  

Το 1936 με τη φροντίδα του τότε Επισκόπου Ρεθύμνης και 
Αυλοποτάμου Τιμόθεου Βενέρη, διαμορφώθηκαν στον όροφο της νότιας 
πτέρυγας της μονής, στο χώρο του παλαιού ηγουμενείου, αίθουσες στις οποίες 
εκτίθεντο τα σωζόμενα κειμήλια της μονής (εικ. 2). Ωστόσο, ο χώρος αυτός ήταν 
ακατάλληλος και ήταν επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία νέου. Το παλαιό 
μουσείο αποτελούνταν από τρεις μικρές αίθουσες, από τις οποίες η μια 
λειτουργούσε ως πωλητήριο αντικειμένων της μονής. Ο περιορισμένος χώρος 
είχε ως αποτέλεσμα να μην εκτίθενται σωστά τα αντικείμενα, αφού δεν 
επαρκούσε ούτε για τη σωστή παρουσίασή τους, ούτε πληρούσε τις κατάλληλες 
συνθήκες για την αποτελεσματική διατήρηση, φύλαξη και προστασία τους. 

                                                 
1 Για την ιστορία της Μονής Αρκαδίου ενδεικτικά βλ.: Ανδριανάκης (υπό έκδοση), 
Βενέρης (1938), Παπαδία - Λάλα (1991), Ψιλάκης (1993). 
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Επιπλέον, το γεγονός ότι το μουσείο βρισκόταν σε όροφο καθιστούσε δύσκολη 
την πρόσβαση σε ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα. 

Στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση – Ανάδειξη της Ιεράς Μονής 
Αρκαδίου», με χρηματοδότηση του Γ΄ Κ.Π.Σ., από το οποίο έχει ήδη 
αποκατασταθεί ένα μεγάλο μέρος του μοναστηριακού συγκροτήματος, 
αποκαταστάθηκε ο χώρος που θα φιλοξενήσει τη συλλογή της μονής και 
παράλληλα εκπονήθηκε από το προσωπικό της 28ης Ε.Β.Α. η σχετική 
Μουσειολογική - Μουσειογραφική μελέτη και η συντήρηση πολλών από τα 
αντικείμενα2. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, ένα τμήμα της έκθεσης 
φιλοξενείται στο χώρο της ιστορικής τράπεζας της μονής.  

Ο χώρος που επιλέχθηκε για να στεγάσει τη συλλογή της μονής 
βρίσκεται στο ισόγειο της νοτιοδυτικής πτέρυγας και έχει συνολική έκταση 
περίπου 280 τ.μ. (σχ. 1-2). Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα τμήματα του 
μοναστηριού, στο οποίο στεγαζόταν η οιναποθήκη και οι αποθήκες του λαδιού. 
Αποτελείται από ένα συγκρότημα τεσσάρων αιθουσών, που επικοινωνούν 
μεταξύ τους μέσω τοξωτών ανοιγμάτων, στις οποίες θα εκτεθούν τα αντικείμενα 
και από τρεις συνεχόμενους θολωτούς χώρους, που θα έχουν βοηθητική χρήση 
(εικ. 3). 

Ο χώρος αυτός κρίθηκε κατάλληλος για την έκθεση των κειμηλίων της 
μονής, καθώς οι αίθουσές του είναι μεγαλύτερες από του προηγούμενου και 
διαθέτουν βοηθητικούς χώρους. Επιπλέον, βρίσκεται στο ισόγειο της νότιας 
πτέρυγας, γεγονός που κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση σε άτομα με κινητικά 
προβλήματα και σε ηλικιωμένους, αφού επικοινωνεί και με τον περιβάλλοντα 
χώρο της μονής. Η θέση του, άλλωστε, στη γωνία της νοτιοδυτικής πτέρυγας, 
κοντά στην κύρια δυτική πύλη της μονής, δεν εμποδίζει την καθημερινότητα 
των μοναχών. Η πτέρυγα αυτή, τέλος, αποτελεί έναν ενδιαφέροντα χώρο, με 
αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα οποία αξίζει να αναδειχθούν.  

Το υλικό που πρόκειται να εκτεθεί αποτελείται από τα αντικείμενα, που 
σώθηκαν από τις κατά καιρούς καταστροφές, αλλά και από όσα αποκτήθηκαν 
μετά το 1866, οπότε και ξεκίνησε μια μακρά περίοδος ανασυγκρότησης της 
μονής, η οποία διαρκεί έως σήμερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην πρόκειται 
για ένα ομοιογενές σύνολο, δηλαδή δεν πρόκειται για αντικείμενα με την ίδια 
καλλιτεχνική αξία. Παρουσιάζονται, ωστόσο, ως κομμάτι της ιστορίας της 
μονής. Συγκεκριμένα θα εκτεθούν: άμφια, φορητές εικόνες, λειτουργικά 
βιβλία, μεταλλικά λειτουργικά σκεύη, λίθινες επιγραφές, τμήμα από 
ξυλόγλυπτο τέμπλο, όπλα και τέλος το ιστορικό λάβαρο της μονής. Όλα τα 
εκθέματα έχουν καταγραφεί και τεκμηριωθεί από αρχαιολόγους της Υπηρεσίας 
μας. 
                                                 
2 Για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης, αλλά και την επίβλεψη των εργασιών 
υπεύθυνη ήταν η πολιτικός μηχανικός της 28ης Ε.Β.Α. Μαρίτα Βασιλάκη και ο 
αρχιτέκτων μηχανικός Κώστας Ουρανός, ενώ για την ολοκλήρωση της μουσειολογικής 
και μουσειογραφικής μελέτης εργάστηκαν, εκτός από τη γράφουσα, η αρχαιολόγος της 
28ης Ε.Β.Α. Πετρούλα Βαρθαλίτου και ο αρχιτέκτονας Κώστας Ουρανός, στον οποίο 
ανήκουν τα σχέδια που δημοσιεύονται. Όλες οι μελέτες και οι εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν υπό την επιστημονική εποπτεία του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, 
Μιχάλη Ανδριανάκη. Τα αντικείμενα συντηρήθηκαν από το προσωπικό του 
εργαστηρίου συντήρησης της 28ης Ε.Β.Α. υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου του 
τμήματος, Μιχάλη Τρουλλινού, σε συνεργασία με τη Δ/νση Συντήρησης του ΥΠ.ΠΟ. 
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Στόχοι του νέου Μουσείου επιδιώκεται να είναι:  
α) Η γνωριμία του επισκέπτη με το ίδιο το μοναστήρι του Αρκαδίου, την 

ιστορία του και τη θέση του στο χώρο και το χρόνο.  
β) Η προσέγγιση της αρχιτεκτονικής της μονής, η οποία αποτελεί μια 

ενδιαφέρουσα σύνθεση στοιχείων της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής και της 
ντόπιας παράδοσης.  

γ) Η επαφή με την καθημερινότητα των μοναχών, μέσα από τα έργα που 
παρήγαγαν οι ίδιοι, όπως η εξαιρετική συλλογή χρυσοκέντητων αμφίων, αλλά 
και με τις λατρευτικές πρακτικές μέσα από τα λειτουργικά αντικείμενα.  

δ) Η ανάδειξη της νεότερης ιστορίας της μονής, το Ολοκαύτωμα του 
1866 και ο αντίκτυπός του στην κοινωνία της εποχής.  

ε) Η ανάδειξη του ίδιου του χώρου που θα φιλοξενήσει τη συλλογή, 
καθώς πρόκειται για μία από τις αρχικές πτέρυγες της μονής, με ενδιαφέροντα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Το τελευταίο αυτό σημείο αποτελεί και τη σημαντικότερη δυσκολία στην 
εκπόνηση της μουσειολογικής μελέτης, καθώς ο χώρος έκθεσης αποτελεί 
τμήμα του ιστορικού συγκροτήματος της μονής και όχι ένα νέο κτήριο. Αυτό 
είχε ως συνέπεια να μην επιτρέπεται να γίνουν παρεμβάσεις στο ίδιο το κτήριο, 
οι οποίες αφενός θα διευκόλυναν τη διευθέτηση των θεματικών ενοτήτων και 
των προθηκών, αφετέρου θα αλλοίωναν τη μορφή και την ιστορικότητά του, 
όπως για παράδειγμα ο χωρισμός των επιμέρους χώρων με γυψοσανίδες ή η 
κατασκευή κλωβών για την απομόνωση των ήχων στις εισόδους. Η διευθέτηση 
των προθηκών στις αίθουσες έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να παραμείνουν ορατά 
και να αξιοποιηθούν αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτηρίου με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Για το λόγο αυτό παρέμεινε κενός ο χώρος στο κέντρο της αίθουσας 
1, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να αντιλαμβάνεται και τον ίδιο το χώρο 
(σχ. 3). Χρησιμοποιήθηκαν όλες οι διαθέσιμες αίθουσες προκειμένου να 
υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευρυχωρία τόσο για τα ίδια τα εκθέματα, 
όσο και για το κοινό. Επιπλέον, η τοποθέτηση των προθηκών έγινε με γνώμονα 
και τη διευκόλυνση της περιήγησης του κοινού στο χώρο. Για το λόγο αυτό 
λήφθηκε μέριμνα, ώστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος μπροστά από 
κάθε προθήκη για να μπορούν να συγκεντρώνονται μεγάλες ομάδες 
επισκεπτών.  

Με βάση όλα τα παραπάνω η έκθεση των κειμηλίων της Μονής 
Αρκαδίου θα αναπτύσσεται σε έξι βασικές ενότητες (σχ. 3).  

Στην πρώτη ενότητα, η οποία και θα υποδέχεται τον επισκέπτη, θα 
υπάρχουν πληροφορίες για την ιστορία του μοναστηριού και την αρχιτεκτονική 
του σύνθεση. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στο Καθολικό με την περίτεχνη 
λιθανάγλυφη πρόσοψη. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι λίθινες 
επιγραφές από το παλαιό Καθολικό και το πατριαρχικό συγίλλιο του 1848, με 
το οποίο ανανεώνονται τα προνόμια της μονής. Προκειμένου να υπάρχει 
καλύτερη πληροφόρηση για το πιο απαιτητικό κοινό, θα τοποθετηθεί οθόνη 
αφής, η οποία θα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες με κείμενα σχέδια και 
φωτογραφίες σχετικά με την οικοδομική ιστορία της μονής, από την ίδρυσή της 
μέχρι και το 19ο αι. Τέλος, θα υπάρχει εκτενής παρουσίαση των εργασιών 
αποκατάστασης που έχουν γίνει από το ΥΠ.ΠΟ. στη μονή από το β΄ μισό του 
20ου αι. μέχρι και σήμερα. Η ενότητα αυτή θα αναπτύσσεται στο ανατολικό  
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μισό της πρώτης αίθουσας.  
Στη δεύτερη ενότητα θα παρουσιαστεί η συλλογή των χρυσοκέντητων 

αμφίων του Αρκαδίου, με πληροφοριακό υλικό για το εργαστήριο που 
λειτούργησε στη μονή, αλλά και για τη χρήση των αμφίων. Η ενότητα αυτή θα 
αναπτύσσεται στο νότιο χώρο της πρώτης αίθουσας. Οι προθήκες των αμφίων 
θα τοποθετηθούν μέσα στους τοξωτούς χώρους που διαμορφώνονται στο νότιο 
τοίχο. Τα χρυσοκέντητα άμφια που υπάρχουν στη μονή αποτελούν έργα των 
ίδιων των μοναχών. Το αρκαδιώτικο εργαστήρι χρυσοκεντητικής ήκμασε για 
περίπου 200 χρόνια, από τα μέσα του 17ου αι. έως και το 19ο αι., οπότε και η 
ποιότητά του θα πέσει σε ένα εντελώς λαϊκό επίπεδο (Δρανδάκης 1968, 297-
343, Βλαχοπούλου - Καραμπίνα 1999-2000, 219-249). Μέχρι σήμερα έχει 
συντηρηθεί το μεγαλύτερο μέρος τους με τη συνεργασία της Δ/νσης 
Συντήρησης του ΥΠ.ΠΟ. και της 28ης Ε.Β.Α.3 Τα χρυσοκεντήματα επιλέχθηκε 
να παρουσιαστούν όλα μαζί με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε ο επισκέπτης να 
μπορεί να κατανοεί καλύτερα την εξέλιξη της τεχνικής και της τεχνοτροπίας. 
Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η χρήση των αμφίων θα 
παρουσιαστούν δύο ομοιώματα με πλήρεις ενδυμασίες ηγουμένου και 
διακόνου. Η στολή του ηγουμένου θα αποτελείται από τα άμφια του Ηγουμένου 
Γαβριήλ Μαρινάκη. Μέσα από μια οθόνη αφής ο επισκέπτης θα έχει τη 
δυνατότητα να δει άμφια του αρκαδιώτικου εργαστηρίου τα οποία έχουν 
εντοπιστεί αλλού, όπως στη Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων στα Χανιά, στο 
Άγιο Όρος, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στη Μονή Σινά και αλλού. Η 
διασπορά των χρυσοκεντημάτων της μονής δεν αποτελεί ένδειξη μόνο της 
ακτινοβολίας και της αίγλης του εργαστηρίου της, αλλά αποδεικνύει ότι η 
δραστηριότητα αυτή ήταν μια σημαντική πηγή εσόδων για το ίδιο το μοναστήρι. 

Στην τρίτη ενότητα θα εκτεθούν οι φορητές εικόνες που σώζονται στο 
μοναστήρι. Οι περισσότερες από αυτές δεν προέρχονται από το Καθολικό της 
μονής, καθώς οι συνεχείς καταστροφές και λεηλασίες που υπέστη το μοναστήρι 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας δεν επέτρεψαν τη διατήρηση των παλαιών 
εικόνων. Πρόκειται, λοιπόν, για εικόνες που έχουν συλλεγεί από τα μετόχια της 
μονής και από κοντινούς ναούς, τα τελευταία 100 χρόνια. Χρονολογούνται δε 
από το β΄ μισό του 16ου αι. έως και τα μέσα του 19ου αι. Η διευθέτησή τους στο 
χώρο θα γίνει με χρονολογική σειρά, καθώς διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή του 
Ρεθύμνου οι ζωγράφοι συνεχίζουν και μετά την οθωμανική κατάκτηση την 
παράδοση της όψιμης Κρητικής Σχολής έως τα τέλη του 19ου αι. Θα υπάρχει 
πληροφορικό υλικό τόσο για τα αναφερόμενα μετόχια και παρεκκλήσια, τα 
οποία βρίσκονται στη γύρω περιοχή και για τα οποία δεν είναι εύκολη η 
πρόσβαση στον επισκέπτη, όσο και για τις ίδιες τις εικόνες. 

Στην τέταρτη ενότητα θα παρουσιαστούν μεταλλικά αντικείμενα που 
συνδέονται με τη Θεία Λατρεία, όπως δισκοπότηρα, κανδύλες, θυμιατήρια, 
δίσκοι. Τα περισσότερα από αυτά αποτελούν αφιερώματα των προσκυνητών του 
του μοναστηριού. 
                                                 
3 Για τη συντήρηση των αμφίων της Μονής Αρκαδίου παρουσιάστηκαν στη Συνάντηση 
για το Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη τρεις σχετικές ανακοινώσεις, από τη συντηρήτρια 
της Δ/νσης Συντήρησης του ΥΠ.ΠΟ. κ. Τατιάνα Κουσουλού, η οποία εκπόνησε και τη 
μελέτη συντήρησης των αμφίων και από τις συντηρήτριες της 28ης Ε.Β.Α. κ. Θεοδώρα 
Λιάλη και Κυριακή Καλαντζίδου.  
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Στην πέμπτη ενότητα θα παρουσιαστούν τα έντυπα και χειρόγραφα 
βιβλία που σώζονται στη μονή, τα περισσότερα από τα οποία φέρουν επίχρυσα 
ή ασημένια καλύμματα με ανάγλυφο σφυρήλατο διάκοσμο.  

Στην έκτη και τελευταία ενότητα θα παρουσιαστεί ο ρόλος της Μονής 
Αρκαδίου κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1866, με αποκορύφωμα την 
ανατίναξη του μοναστηριού την 8η Νοεμβρίου 1866. Θα εκτεθεί το ιστορικό 
λάβαρο της μονής, προσωπικά αντικείμενα του Ηγουμένου Γαβριήλ Μαρινάκη, 
ο οποίος πρωτοστάτησε στα γεγονότα, καθώς και όπλα από την εποχή εκείνη. 
Θα υπάρχει αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τόσο για τα ίδια τα γεγονότα, όσο 
και για τον αντίκτυπό τους στη διεθνή κοινότητα της εποχής.  

Για την έκθεση των αντικειμένων προβλέπεται να κατασκευαστούν 
προθήκες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε όλες τις σύγχρονες μουσειακές 
απαιτήσεις. Θα είναι κατασκευασμένες από μέταλλο και θα διαθέτουν 
μηχανισμούς αφύγρανσης προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τιμές 
υγρασίας, οι οποίες στην περιοχή του Αρκαδίου είναι ιδιαίτερα υψηλές, ενώ ο 
φωτισμός των αντικειμένων θα επιτυγχάνεται με οπτικές ίνες.  

Ο ίδιος ο εκθεσιακός χώρος θα έχει, επίσης, πλήρως ελεγχόμενες 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα τοποθετηθεί κεντρικό σύστημα συναγερμού και 
πυρανίχνευσης. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούν να εισέρχονται στο 
χώρο από τη δυτική είσοδο, η οποία έχει άμεση επαφή με τον περιβάλλοντα 
χώρο της μονής στην ίδια στάθμη με αυτόν.  

Βασικός στόχος της ομάδας εργασίας ήταν και παραμένει ως την 
ολοκλήρωση της συλλογής, η ουσιαστική αξιοποίηση του ίδιου του κτίσματος, 
το οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν εγκαταλειμμένο, η ανάδειξη και η προστασία 
των εκθεμάτων, αλλά και η δημιουργία μιας έκθεσης, η οποία θα παρουσιάζει 
με σύγχρονο και κατανοητό τρόπο τη δράση και την παρουσία της Μονής 
Αρκαδίου μέσα στην ιστορική πορεία της ευρύτερης περιοχής της. 
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MUSEUM OF ARKADI MONASTERY:  

PRESENTATION OF THE MUSEOLOGICAL STUDY 
 

AGELAKI VALIA 

 
Various heirlooms are kept in the museum of Arkadi that are linked 

to the monastery’s century-long history. Until 2006, the collection of the 
monastery was housed on the first floor of the southwest wing, in the 
chambers of the old Abbot’s Quarters. This part of the building had been 
transformed to an exhibition place in the ‘30s, but it was proved 
inappropriate for the specific use. The new place that was chosen, is located 
on the ground floor of the southwest wing. Along with the restoration work 
at the building, the 28th Ephorate of Byzantine Antiquities carried out the 
museological documentation. The ultimate goal was to enhance the building 
itself, one of the oldest parts of the monastery, and to protect and showcase 
the objects exhibited. In the article, the most important objects of the 
exhibition are summarily presented, as well as the building of the museum 
and the guiding principles followed by the working group. 
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Εικ. 1. Αεροφωτογραφία της 
Ιεράς Μονής Αρκαδίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 2. Άποψη του παλαιού χώρου έκθεσης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ. 1. Κάτοψη της Μονής Αρκαδίου (Σχέδιο Κώστας 
Ζαχαράκης). Σημειώνεται η θέση του νέου Μουσείου. 
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Σχ. 2. Κάτοψη του νέου μουσειακού χώρου (Σχέδιο Κώστας Ουρανός –28η Ε.Β.Α.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3. Άποψη του νέου μουσείου κατά τη διάρκεια των 
εργασιών αποκατάστασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ. 3. Σχέδιο με την προτεινόμενη διευθέτηση των εκθεμάτων στο χώρο  

(Σχέδιο Κώστας Ουρανός – 28η Ε.Β.Α.). 
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Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ  ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ 

 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 

Η λιθόγλυπτη πρόσοψη του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αρκαδίου 
κατασκευάστηκε επί ηγουμενίας του Κλήμη Χορτάτζη το 1587 και αποτελεί μια 
ελαφρά τροποποιημένη αρχιτεκτονική σύνθεση, που βασίστηκε στα σχέδια του 
μανιεριστή αρχιτέκτονα Sebastiano Serlio (1475–1554) (Ανδριανάκης 2002, 3-
7). 

Από το 1587 μέχρι τούδε συνέβησαν αρκετά γεγονότα που επηρέασαν 
την επιφάνεια της πρόσοψης, με αποκορύφωμα τις φθορές που προξένησε το 
τούρκικο πυροβολικό του Μουσταφά Πασά και η έκρηξη της πυριτιδαποθήκης, 
το Νοέμβριο του 1866. Στη συνέχεια, όμως, πλήθος φθοροποιών δράσεων 
εφαρμόστηκαν πάνω της, όπως αναφέρονται συνοπτικά και παρακάτω 
(Τρουλλινός 2002α, 12-23). 

Όπως μαρτυρά ο Επίσκοπος Πέτρας Διονύσιος Μαραγκουδάκης, το 
γκρεμισμένο ανώτερο τμήμα του καμπαναριού επισκευάστηκε αμέσως μετά την 
επανεγκατάσταση των μοναχών και ο ηγούμενος Χατζή Συμεών Γυπαράκης 
επίχρισε την πρόσοψη «…δια πυκνού εξ’ ασβέστου γαλακτώματος, ευρεθέντος 
αν όχι υπό την πίεσην των κρατούντων, όπως εξαλείψωσι τα ίχνη της ιδίας 
βαρβαρότατος, τουλάχιστον υπό τον οίστρον αλλοκότου καλαισθησίας…». Ο 
διάδοχος του Χατζή Συμεών, ηγούμενος Γαβριήλ Μαναρής, με διαδοχικές 
πλύσεις «…δι’ ισχυρού όξους  και αποξέσεων…» απομάκρυνε την επίχριση, 
όμως, τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων ενεργειών ήταν μέχρι πρόσφατα 
ορατά (Μαραγκουδάκης 1996) (εικ. 16). 

Όπως επιτάσσει ο 2ος κανόνας της θερμοδυναμικής σχετικά με την 
αυθόρμητη ροή των φαινομένων προς μικρότερη ελεύθερη ενέργεια, ελεύθερη 
ενθαλπία, χημικό δυναμικό και μεγαλύτερη εντροπία, κάθε πέτρινο υλικό, από 
την ώρα που θα υποστεί επεξεργασία, είναι πλέον υλικό ενεργά αναβαθμισμένο 
και αρχίζει να φθείρεται (Σκουλικίδης 2000, 48, Benarie & Druzik 1992, 14). 

Είναι φυσικό, μετά από τετρακόσια χρόνια και σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα, να εντοπίζονται στην επιφάνεια της πρόσοψης συνδυασμοί 
μηχανικών, βιολογικών και φυσικοχημικών δράσεων, που αλληλοεπιδρούν 
μεταξύ τους, διευρύνοντας τη φθορά (εικ. 12, 13, 15, 18, 19, 20). 

Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1983 με την καταγραφή των μικροκλιματικών 
συνθηκών και την ταυτοποίηση των δομικών υλικών (εικ. 1), ενώ από το 1986 
άρχισαν οι πρώτες εργαστηριακές δοκιμές (εικ. 3-6) και η αποστολή δειγμάτων 
σε εξειδικευμένα κέντρα και ερευνητικά ινστιτούτα, προκειμένου να 
στοιχειοθετηθεί η μελέτη συντήρησης. 

Το 1987-1988 ο Ν. Μπελογιάννης από το Ινστιτούτο Λίθου συμμετέχει 
στην ομάδα εργασίας και πραγματοποιεί αναλύσεις σε δείγματα από 
θραύσματα δόμων της νότιας πλευράς με περίθλαση ακτίνων Χ, σαρωτική 
ηλεκτρονική μικροσκοπία και χημικές μικροαναλύσεις (Μπελογιάννης 1988). 

Σύμφωνα με το δείγμα, το πέτρωμα χαρακτηρίζεται ως ένας ψαμμίτης με 
ασβεστολιθικό υλικό, ασβεστιτικό συνδετικό, με λίγες σχετικά μαργαϊκές 
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προσμίξεις. Επειδή το δείγμα ήταν μικρών διαστάσεων και αρκετά φθαρμένο, 
πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια και άλλες αναλύσεις, οι οποίες κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για απολιθωματοφόρο, μικριτικό ασβεστόλιθο, 
μειοκαινικής ηλικίας, με λίγα απολιθώματα ασπονδύλων, χρώμα υποκίτρινο 
έως μπεζ, θραυσμό ακανόνιστο έως κογχώδη και ελαφρά ταινιωτή υφή. Το 
πορώδες είναι της τάξεως του 15-20%, με εξαιρετικά ανομοιόμορφη κατανομή 
των πόρων από 20-400μικρά, ενώ οι κρύσταλλοι του ασβεστιτικού συνδετικού 
υλικού δεν υπερβαίνουν τα 1-10μικρά. Σε κάθετη τομή στην επιφάνεια και 
λεπτομερή μικροσκοπική μελέτη διακρίνεται η ζώνη εξαλλοίωσης από 
δευτερογενή ασβεστίτη πάχους 100-250μικρά. Το δομικό υλικό μικροσκοπικά 
φαίνεται να αποτελείται από κύρια μικριτική, ασβεστιτική μάζα, με 95,5% 
ασβεστίτη και λίγους μικρούς κλαστικούς κόκκους χαλαζία 0,5%, οι οποίοι 
είναι εμποτισμένοι με οξείδια του σιδήρου, με μέση χημική σύσταση ως εξής: 

• Οξείδιο του Ασβεστίου CaΟ 52,9% 
• Διοξείδιο του πυριτίου SiO2 2,20% 
• Tριοξείδιο του σιδήρου Fe2Ο3 0,2% 
• Τριοξείδιο του αργιλίου A12Ο3 0,4%. 

Το φαινόμενο ειδικό βάρος είναι 1450g/cm3 και ο συντελεστής 
απορροφητικότητας 11,7% κατά βάρος. Με βάση τα προηγούμενα, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το υλικό δομής είναι ασβεστολιθικό 
πέτρωμα, του τύπου που σήμερα ονομάζουμε πέτρα Αλφάς (Βιδάκης, Λάζος & 
Πατηνιώτης, 1988, 9). 

Το μεταξύ των δόμων συνδετικό κονίαμα είναι ασβεστοπολτός, με μια 
μικρή αναλογία πυριτικού αδρανούς. Το μεταξύ τοίχου και πρόσοψης 
συνδετικό ή καλύτερα πληρωτικό κονίαμα -αφού η πρόσοψη είναι αυτόνομη 
από το ναό- είναι το γνωστό ασβεστοκονίαμα, που έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες, 
σχεδόν, τις τοιχοδομές της μονής από το 16ο μέχρι τα μέσα του 20ου αι. και 
αποτελείται από ασβεστοπολτό και λουρόχωμα σε διάφορες αναλογίες. Οι 
αναλύσεις με περίθλαση ακτίνων Χ έδειξαν ότι περιέχει ασβεστίτη, χαλαζία, 
μοσχοβίτη, πλαγιόκλαστα, ένυδρο αργιλικό ασβέστιο και ένυδρο πυριτικό 
ασβέστιο (Μπακόλας - Καραγιάννης 2002, 98-100). 

Σε αρκετούς τόπους είναι εμφανέστατη η μεθοδολογία της τριστρώτου 
τοιχοποιίας, δηλαδή η πλήρωση μεγάλων κενών με μίγμα άσβεστου ασβέστη με 
αργυλοπυριτικά αδρανή και η σβέση του στη συνέχεια με προσθήκη νερού, 
προκειμένου να αποκτήσει το κονίαμα υδραυλικές ιδιότητες από τη 
θερμοκρασία της σβέσης. Στα προϊόντα διάβρωσης εντοπίστησαν 
κρυσταλλώσεις δευτερογενούς ασβεστίτη και διαλυτών αλάτων, κυρίως θειικόυ 
νατρίου. 

Η βιολογική κρούστα που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της 
επιφάνειας (Σκουλικίδης 2000, 189-192) οφείλεται στο λειχήνα Aspicilia 
Calcarea, που σχετίζεται και με την παρουσία οξαλικού ασβεστίου (Κουζέλη 
2008, 13-14) (εικ. 7-8). 

Οι εργασίες συντήρησης άρχισαν αμέσως μετά την έγκριση της μελέτης, 
με την κατασκευή ικριώματος από τέσσερα καταστρώματα, με παροχή νερού, 
ρεύματος και πεπιεσμένου αέρα -κατασκευή η οποία χρησίμευε ταυτόχρονα ως 
εργαστήριο και αποθηκευτικός χώρος και κάλυπτε τα ¾ της πρόσοψης, για την 
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απρόσκοπτη τέλεση των ακολουθιών και την είσοδο των επισκεπτων (εικ. 21-
22). 

Αφού συγκρατήθηκαν τα ψαθυρά και ετοιμόρροπα τμήματα με 
οπλισμούς γάζας (εικ. 10), ακολούθησε η εκρίζωση των φυτών (εικ. 9), 
απομακρύνθηκαν και καθαρίστηκαν οι φωλιές των πουλιών και πλύθηκε η 
πρόσοψη με τασιενεργά χαμηλού Ph -οι περίσσειες των οποίων 
απομακρύνθηκαν με διαδοχικές εκπλύσεις. 

Ταυτόχρονα με τις εργασίες συντήρησης -μετά και τους απαραίτητους 
οπλισμούς- άρχισε η αποδόμηση του καμπαναριού και των δόμων στα ανώτερα 
τμήματα της πρόσοψης, αφού προηγουμένως αριθμήθηκαν σύμφωνα με το 
σχέδιο της αποτύπωσης (Παπουτσιδάκη 2002) (σχ. 1) και τυπώθηκαν καρτέλες 
με την ταυτότητα κάθε δόμου, προκειμένου να καταγραφούν οι φθορές και οι 
επεμβάσεις στην εκάστοτε πέτρα. 

Για την ασφάλεια των δόμων και την αποφυγή περαιτέρω φθοράς τους, η 
αποδόμηση πραγματοποιήθηκε χέρι με χέρι με τη χρήση ανυψωτικών 
μηχανημάτων, καθώς και με τη βοήθεια εξειδεικευμένων διατάξεων στήριξης 
και συγκράτησης, χωρίς να «τραυματίζεται» η επιφάνεια της πέτρας (εικ. 23-
26). Η αποκόλληση των δόμων έγινε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, μιας και 
πουθενά, αφενός, δε διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεταλλικών συνδέσμων (Ορλάνδος 
1955, 24-28) (εκτός από ένα μεταλλικό εντατήρα πάνω από τα δύο τόξα του 
καμπαναριού) και αφετέρου, το συνδετικό υλικό των λίθων ήταν ήδη σαθρό 
(Τρουλλινός 2002β, 37-45). Για την εξουδετέρωση των βιολογικών επικαθίσεων 
(εικ. 11), η επιφάνεια ψεκάστηκε με βιοκτόνο διάλυμα του τεταρτοταγούς 
αμμωνίου (Desogen) (Λαμπρόπουλος 1992, 67). Εφαρμόστηκαν κυρίως 
μηχανικοί καθαρισμοί, με χειρουργικά νυστέρια και οδοντιατρικά εργαλεία, με 
ταυτόχρονη χρήση νερού κορεσμένου με ανθρακικό ασβέστιο και διαδοχικούς 
ψεκασμούς, καθώς και εναποθέσεις με πάστα σεπιολίτη ή χαρτοπολτό. 
Επιλεκτικά, όπου η επιφάνεια ήταν σταθερή, χρησιμοποιηθήκαν ξέστρα 
υπερήχων (εικ. 37). 

Κατά τόπους έγινε χρήση εναποθέσεων πάστας χαρτοπολτού με 
δισανθρακικό νάτριο και δισανθρακικό αμμώνιο, χωρίς όμως ΕDTA, λόγω της 
έντονης δράσης του έναντι των ανθρακικών (εικ. 34, 36). 

Χημικοί καθαρισμοί για την αφαίρεση κεριών, πίσσας και λιπαρών 
λεκέδων έγιναν με χρήση τετραχλωράνθρακα και οργανικών διαλυτών υψηλής 
καθαρότητας. Προσέτι, στα βιολογικά υπολείμματα εφαρμόστηκε υπεροξείδιο 
του υδρογόνου. 

Τα κενά μεταξύ των δόμων, οι αρμοί και οι ρωγμές, αφού καθαρίστηκαν 
και εκπλύθηκαν οι όμορες επιφάνειες, εμποτίστηκαν αρχικά με διάλυμα 
υδροξειδίου του ασβεστίου και ακολούθησε η φραγή τους με εξειδικευμένες 
σπάτουλες (εικ. 17). Το κονίαμα της φραγής ήταν 1 μέρος κατ’ όγκο 
ασβεστοπολτός (απαλλαγμένος νατρίου) με προσθήκη 8% καθαρού ανθρακικού 
ασβεστίου και 3 μέρη ασβεστιτών και αργιλοπυριτικών αδρανών. Τα αδρανή 
παρήχθησαν από τριμμένη πέτρα (ίδια σύσταση με τους δόμους) με 
κοκκομετρία διαβαθμισμένη όμοια με τους δόμους, για την επίτευξη όσο 
γίνεται της καλύτερης δυνατής πρόσφυσης. 

Για την πλήρωση - συγκόλληση μεταξύ της πίσω πλευράς των δόμων και 
του τοίχου έγιναν κατά την κατασκευή κονιάματα τρίστρωτης τοιχοποιίας -
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σύμφωνα, πάντα, και με τις θερμικές αναλύσεις για τον ποιοτικό και ποσοτικό 
προσδιορισμό των συστατικών των κονιαμάτων (Μπακόλας - Καραγιάννης 2002, 
162-164, σχ. 43)- παροχετεύτηκε μέσω πλαστικών σωλήνων μίγμα με 
αργιλοπυριτικά αδρανή («λουρόχωμα»),˙ αφού αναμιγνύονταν με τον άσβεστο 
ασβέστη, με προσθήκη νερού γινόταν η σβέση και το όλο μίγμα παροχετεύτηκε 
ως ένεμα. 

Η διαδικασία παρουσίαζε δυσχέρειες λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών 
(200-600 οC) που εκλύοντο και των συχνών φθορών στις σωληνώσεις -για το 
σκοπό αυτό τοποθετούνταν στα σημεία παροχέτευσης 3 σωλήνες διαδοχικά (εικ. 
32)! 

Τα μικρότερα κενά πληρώθηκαν με ένεμα λεπτόκοκκου 
ασβεστοκονιάματος από υδράσβεστο με αργιλοπυριτικά και ασβεστιτικά 
αδρανή, διαδικασία που χρειάστηκε να επαναληφθεί σε πολλές περιπτώσεις, 
φροντίζοντας να παραμείνει υγρή η επιφάνεια γύρω από τον τόπο εφαρμογής. 

Καθολική ήταν η χρήση κορεσμένου διαλύματος υδροξειδίου του 
ασβεστίου, που παροχετεύτηκε μέσω σωλήνων latex, ορών και 
φλεβοκαθετήρων, σε προεπιλεγμένα με εύκολη πρόσβαση σημεία (Skoulikidis, 
Charalambous & Dramali 1991, 177-184) (εικ. 28). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
αντικατάσταση των φλεβοκαθετήρων και η απόφραξη των σωληνώσεων ήταν 
καθημερινό φαινόμενο (εικ. 39). 

Η χρήση υδροξειδίου του βαρίου, παρόλο που είχε πολύ καλά 
αποτελέσματα κατά τις in situ δοκιμές, αποκλείστηκε λόγω σχηματισμού 
BaCO3 και υπερβολικής λεύκανσης της επιφάνειας (Καρολίδης 2008, 53-54). 
Στην αναδόμηση χρησιμοποιήθηκαν για ενίσχυση συνδετήρες και γόμφοι από 
τιτάνιο (εικ. 30-31). Δεν έγιναν αντικαταστάσεις λίθων, εκτός από τρεις δόμους, 
λόγω στατικών προβλημάτων. Ο σταυρός και η κορυφή του καμπαναριού είχαν 
ήδη αντικατασταθεί το 1988 μετά από την πτώση κεραυνού (εικ. 33). 

Κλείνοντας, απευθυνόμενος σε αυτούς που περίμεναν να αντικρίσουν 
μια καινούργια, κάτασπρη και χωρίς φθορές πρόσοψη, να τους υπενθυμίσω ότι 
η συντήρηση αρχαιοτήτων αποσκοπεί στην επιβράδυνση της φθοράς. Η πλήρης 
και ολοκληρωτική αντιστροφή της φθοράς δεν αφορά στη συντήρηση, αλλά μια 
άλλη επιστήμη που ονομάζεται Θεολογία, η οποία εκφράζεται με τη βίαιη 
διείσδυση του υπερφυσικού μέσα στο φυσικό κόσμο, και καλείται «θαύμα». Τα 
θαύματα γίνονται από το Θεό μέσω των Αγίων του ή καμιά φορά και των 
εκπροσώπων του, δηλαδή τους Πατριάρχες, τον Πάπα, τους Μητροπολίτες και 
γενικά τους κληρικούς. Από ό,τι γνωρίζω, εκτός του Θεού, κανένας άγιος ή 
ιεράρχης δεν είναι συντηρητής και κανένας μέχρι τούδε συντηρητής δεν έχει 
γίνει γνωστό ότι κάνει θαύματα. 
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CONSERVATION WORKS ON THE FAÇADE OF THE KATHOLIKON  

OF ARKADI MONASTERY 
 

TROULLINOS MICHAEL 

 
The decorated façade of the Katholikon at Arkadi Monastery always 

attracts the visitors because of its monumentality. It was built in 1587 by 
the abbot Clemes Chortatzis. The inscribed date is placed on the base of one 
of the pillars of the belfry. The composition of the façade was based on 
designs of the Italian mannerist architect Sebastiano Serlio (1475-1554). The 
designs were modified in order to be adjusted to the façade.  

From 1587 until the siege of the monastery by the Turks in November 
1866, the façade had not suffered any great damage. The major damages, 
however, were made by the turkish artillery during the siege of the 
monastery and by the holocaust.  

The restoration works in the monastery started in 1986. Analysis of 
samples from the materials of the façade was carried out in specialized 
laboratories and at the same time tests were conducted in the conservation 
laboratory of the 28th Ephorate of Byzantine Antiquities. All the results were 
taken into account during the project of the conservation of the façade.  

In the present paper we shall refer in detail to the conservation works, 
which were carried out by the personnel of the Ephorate, the methods which 
were followed and the materials used.  
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Εικ. 1. Μετρήσεις υγρασίας 
στο σώμα των δόμων. 

Εικ. 2. Τεχνητή γήρανση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 3. Δοκίμια πέτρας. Εικ. 4. Πυραντήριο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 5. Εμποτισμοί σε κενό. Εικ. 6. Δείγμα καθαρισμού. 
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Σχ. 1. Σχέδιο αποτύπωσης φθορών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 7. Λειχήνας. Εικ. 8. Βιολογικοί ρύποι – Λειχήνες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 9. Ανάπτυξη φυτών. Εικ. 10. Συγκράτηση με γάζες. 
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Εικ. 12. Μηχανικές κακώσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 11. Χοχλιοί (κάτω από τους δόμους). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 13. Φθορά από βλήμα. Εικ. 14. Επικαλύψεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 15. Εξαλλοιώσεις. Εικ. 16. Επικάλυψη με ασβέστη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 17. Τοποθέτηση σωληνίσκου. Εικ. 18. Διασαλεύσεις – Επικαλύψεις. 
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Εικ. 19. Απώλεια επιφάνειας. Εικ. 21. Πλάγια όψη ικριώματος. 

 
 

Εικ. 22. Όψη ικριώματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 20. Κυψέλωση. 
 
 
 

Εικ. 24. Αποδόμηση τόξου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 23. Αποδόμηση τόξου. 
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Εικ. 25. Αποδόμηση 
πεσσού. 

Εικ. 26. Αποδόμηση τόξου. 

Εικ. 27. Μετρήσεις αγωγιμότητας εκπλυμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 28. Εμποτισμοί μέσω 
ορών. 

Εικ. 30. Ενισχύσεις με ράβδους τιτανίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 29. Σωληνίσκοι 

εμποτισμών CaOH2. Εικ. 31. Συνδετήρες τιτανίου και κουζινέτα. 



ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 32. Αναμονές εμποτισμών 
τρίστρωτης τοιχοποιίας. 

Εικ. 33. Συμπλήρωση με νέους δόμους. 

Εικ. 35. Χρήση οδοντο- 
τεχνικού τροχού (tour). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 34. Φακέλωμα απορροφητικών αργίλων. 

 

Εικ. 39. Απόφραξη 
σωληνίσκων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 36. Φακέλωμα με δισανθρακικό 
νάτριο-αμμώνιο σε χαρτοπολτό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 37. Χρήση υπερηχητικού ξέστρου. Εικ. 38. Λεπτομέρεια μετά τον 
καθαρισμό. 
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΩΝ  

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ  

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΑΒΑΡΟΥ 

ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ  ΤΑΤΙΑΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι εργασίες συντήρησης του ιστορικού λαβάρου της Ιεράς Μονής 
Αρκαδίου εντάσσονται στο έργο: «Αποκατάσταση - Ανάδειξη Ιεράς Μονής 
Αρκαδίου» στο Ε.Π. «Πολιτισμός» της 28ης Ε.Β.Α., που περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων το υποέργο «Συντήρηση των Εκθεμάτων της Συλλογής της Ιεράς Μονής 
Αρκαδίου» και πιο συγκεκριμένα: «Συντήρηση και Αποκατάσταση των 
Χρυσοκεντημάτων», σύμφωνα με τη μελέτη συντήρησης υφασμάτινων 
κειμηλίων που εκπονήθηκε από την Δ.Σ.Α.Ν.Μ. και έχει εγκριθεί από το Κ.Α.Σ. 
με την ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/ Φ14/ 4803 /20294/12-11-02 απόφαση (Κουσουλού 
2002). 

Λόγω των ειδικών προβλημάτων και της έλλειψης εργαστηριακής 
υποδομής στην 28η Ε.Β.Α., το λάβαρο μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της 
Δ.Σ.Α.Ν.Μ. στις 6/2/2006, όπου εφαρμόστηκαν σε αυτό εργασίες συντήρησης.  

Το ιστορικό  λάβαρο της επανάστασης αποτελεί βασικό έκθεμα του 
μουσείου και η απομάκρυνσή του από αυτό θα ήταν μεγάλη απώλεια για τους 
επισκέπτες της μονής. Για το λόγο αυτό μία φωτογραφία του αντικειμένου πριν 
τη συντήρηση, που εκτυπώθηκε σε κλίμακα 1:1 και με ανάλογη σήμανση, 
τοποθετήθηκε στον προσωρινό χώρο έκθεσης της μονής για όσο διάστημα 
γίνονται οι εργασίες ανέγερσης του νέου μουσείου, όπου θα τοποθετηθεί το 
πρωτότυπο αντικείμενο. 

Γνωρίζοντας ότι η περίοδος της συντήρησης αποτελεί μοναδική ευκαιρία 
για τη λεπτομερή μελέτη του έργου, έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες για την 
αποτύπωση, την ταυτοποίηση των υλικών κατασκευής και του βαθμού φθοράς 
που παρουσιάζει και δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που βοηθούν την 
πιστοποίηση της ιστορικότητας του αντικειμένου. 

Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και υλικά που επιλέχθηκαν, ακολουθούν τα 
διεθνή πρότυπα συντήρησης για παρόμοια αντικείμενα και βασίζονται στην 
αρχή της ελάχιστης επέμβασης, που στοχεύει στη σταθεροποίηση της 
κατάστασης του αντικειμένου και την εξασφάλιση της μακροβιότητάς του. 
Επιπλέον, το αντικείμενο προετοιμάστηκε για έκθεση με τη μέθοδο pressure 
mounting, που θεωρήθηκε κατάλληλη για την ασφαλή, κατακόρυφη έκθεση του 
έργου. Σύμφωνα με τη μουσειολογική μελέτη το λάβαρο θα τοποθετηθεί στο νέο 
μουσειακό χώρο της μονής, ο οποίος είναι ακόμα υπό κατασκευή. 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ   

Το λάβαρο βρισκόταν σε έκθεση για πολλά χρόνια (δεν έχει 
διασταυρωθεί επισήμως από πότε) σε ξυλόγλυπτο πλαίσιο, αναρτημένο σε τοίχο 
του μουσειακού χώρου μέσα στη μονή (εικ. 1). Το υφασμάτινο αντικείμενο ήταν 
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στερεωμένο με καρφίτσες πάνω σε ξύλινο ταμπλό. Η ξύλινη βάση ήταν 
καλυμμένη με βελούδο μπλε χρώματος, το οποίο εμφανίζει έντονη φωτο-
οξείδωση και αποχρωματισμό, γεγονός που δηλώνει ότι ανάλογη φθορά έχει 
υποστεί και το υφασμάτινο ιστορικό αντικείμενο (Tímár–Balázsy & Eastop 
1998, 16).  

Το λάβαρο παρουσιάζει έντονες μηχανικές φθορές και απώλειες υλικού 
(εικ. 2), εξασθένιση της ύφανσης και των ραφών, μεγάλες απώλειες της 
ζωγραφικής επιφάνειας, μεγάλη ποσότητα επιφανειακών επικαθήσεων και 
στιγματισμό από προϊόντα διάβρωσης μετάλλων, που προέρχονται από τις 
καρφίτσες που χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξή του. Σε κεντρικό σημείο του 
λαβάρου βρέθηκε στερεωμένο με μεταλλικά ελάσματα, επίσης οξειδωμένα λόγω 
των αυξημένων τιμών της σχετικής υγρασίας, το παράσημο που περιγράφεται 
από τον Προβατάκη (1986) και υπολείμματα εντόμων. 

Με την απομάκρυνση από το πλαίσιο, παρατηρήθηκε ότι το αντικείμενο 
έχει υποστεί μεταγενέστερη επέμβαση στερέωσης στην κατακόρυφη αριστερή 
πλευρά του, όπου είχε τοποθετηθεί νεότερη, λινή, υφασμάτινη ταινία και 
κορδόνι με σκοπό προφανώς την ανάρτησή του σε κοντάρι. Η στερέωση της 
νέας ταινίας είχε γίνει με ραφές. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι προκειμένου να 
τοποθετηθεί στο πλαίσιο, το λάβαρο είχε διπλωθεί σε δύο σημεία, πάνω και 
κάτω, στην αριστερή κατακόρυφη πλευρά του. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 

Το ιστορικό λάβαρο της Μονής Αρκαδίου έχει μέγιστες διαστάσεις  
πλάτος 122 εκ. και ύψος 153 εκ. Υλικό κατασκευής του είναι λινό ύφασμα 
απλής ύφανσης σε φυσικό χρωματισμό, το οποίο έχει ζωγραφιστεί στη μία του 
πλευρά. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από μικροσκοπική παρατήρηση. 
Η ζωγραφική παράσταση που έχει διασωθεί δεν είναι ολοκληρωμένη στα άκρα, 
λόγω των φθορών που παρουσιάζονται περιφερειακά.  

Μετά από αποτύπωση και μελέτη της επιφάνειας προκύπτει ότι το 
λάβαρο περιείχε και δεύτερη παράσταση, η οποία διαχωρίζεται από την 
υπάρχουσα με μία κατακόρυφη, διαχωριστική γραμμή δεξιά. Η δεύτερη 
παράσταση δε σώζεται σχεδόν καθόλου, αλλά υπολογίζεται ότι το μέγεθος του 
λαβάρου ήταν το διπλάσιο κατά μήκος από το σωζόμενο. Από ιστορικές πηγές 
διευκρινίζεται ότι η δεύτερη παράσταση εικονίζει τους Αγίους Κωνσταντίνο και 
Ελένη -το φωτοστέφανο του πρώτου μόλις που διακρίνεται στην αριστερή 
πλευρά της παράστασης. 

ΟΠΤΙΚΗ  ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 

Με τη χρήση στερεομικροκοπίου μελετήθηκε η δομή της ύφανσης του 
αντικειμένου καθώς και της τεχνικής της ζωγραφικής επιφάνειας (Ryder & 
Gabra-Sanders, 1985). Επίσης, μελετήθηκαν σε μεγάλες μεγεθύνσεις 
λεπτομέρειες από τα σημεία φθορών και τις νεότερες επεμβάσεις που είχαν 
εφαρμοστεί στο αντικείμενο. 

Το βασικό ύφασμα, πάνω στο οποίο έχει φιλοτεχνηθεί η ζωγραφική 
παράσταση του λαβάρου, έχει υφανθεί σε αργαλειό φάρδους 65 εκ., 
πληροφορία που συμπεραίνεται από το φάρδος του κεντρικού τεμαχίου, από τα 
τρία που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του. Η ύφανση που έχει 

625 



ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ  ΑΜΦΙΩΝ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  

ΑΡΚΑΔΙΟΥ  -  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ  ΛΑΒΑΡΟΥ   

χρησιμοποιηθεί είναι μια παραλλαγή της απλής, επίπεδης ύφανσης, που 
μιμείται καλαθοπλεκτική και ονομάζεται ψαθωτή1 (εικ. 4-5).

Τα ψαθωτά υφάσματα είναι αυτά στα οποία συνήθως δύο νήματα 
στημονιού περνούν πάνω από δύο ή περισσότερα νήματα υφαδιού. Τα 
περισσότερα ψαθωτά υφάσματα έχουν δύο νήματα στημονιού να περνούν πάνω 
από δύο νήματα υφαδιού (σχ. 4) ή τέσσερα νήματα στημονιού που περνούν 
πάνω από τέσσερα νήματα υφαδιού (4/4). Παρόλο που τα ψαθωτά υφάσματα 
δεν έχουν ακριβώς τη δομή της απλής, επίπεδης ύφανσης, αφού δεν περνάει 
εναλλάξ ένα νήμα στημονιού κάτω από ένα νήμα υφαδιού και ανάποδα, 
μπορούμε να πούμε ότι έχουν την ίδια μορφή, εάν θεωρήσουμε τα ζεύγη των 
νημάτων σε κάθε κατεύθυνση ως μονάδες. Έτσι, τα ψαθωτά υφάσματα 
παρουσιάζουν την επίπεδη υφή της απλής ύφανσης. Πιο συγκεκριμένα, ο 
τύπος ύφανσης αυτών των υφασμάτων ανήκει στα ραβδωτά στημονιού, υφάνσεις 
οι οποίες απαιτούν μεγάλη πυκνότητα, που έχει αποτέλεσμα τα νήματα του 
υφαδιού να είναι σχεδόν ευθύγραμμα (δηλαδή να έχει μικρή κυμάτωση το 
υφάδι), ενώ η κυμάτωση του στημονιού θα είναι μεγάλη, δημιουργώντας έτσι 
προεξέχουσες ράβδους κατά μήκος του υφάσματος (Βασιλειάδης & Πέππας 
2003β, 66). 

Τα υφάσματα με αυτόν το τύπο ύφανσης έχουν καλύτερη αντίσταση στο 
τσαλάκωμα γιατί έχουν λιγότερες διακυμάνσεις ανά τετραγωνικό εκατοστό. Για 
τον ίδιο λόγο είναι πιο εύπλαστα (Hatch 1993, 323). Επίσης, έχουν καλές 
ιδιότητες στο «πέσιμο», οι οποίες τα καθιστούν ιδανικά για κουρτίνες 
(Βασιλειάδης & Πέππας 2003β, 66). Ίσως για αυτό το λόγο προτιμήθηκε ένα 
τέτοιου είδους ύφασμα για την κατασκευή μίας σημαίας, όπως στην περίπτωση 
του λαβάρου της Μονής Αρκαδίου. 

Τα νήματα που χρησιμοποιήθηκαν για μία τέτοιου είδους ύφανση είναι 
σχετικά μακριά και μεγάλα και αυτό οδηγεί στο εύκολο «τσάκισμα» των 
ψαθωτών υφασμάτων, γεγονός που τα καθιστά πιο ευπαθή από τα απλής 
ύφανσης υφάσματα. Από την άλλη τα νήματα αυτά αυξάνουν την 
απορροφητικότητα και επειδή έχουν «αραιή» πλέξη (low fabric counts) 
παρουσιάζουν μεγάλη συρρίκνωση (Hatch 1993, 323). Σε αυτές τις ιδιότητες 
των ψαθωτών υφασμάτων οφείλεται η παραμόρφωση της ύφανσης που 
παρατηρείται στο λάβαρο. 

Από την παρατήρηση στο στερεομικροσκόπιο στα σημεία της ζωγραφικής 
επιφάνειας, επίσης διαπιστώθηκε ότι η ζωγραφική έγινε απευθείας επάνω στην 
επιφάνεια του υφάσματος με χρωστικές και με τη χρήση πινέλου. Δεν 
παρατηρούνται σε αυτό το επίπεδο της διερεύνησης ίχνη προετοιμασίας μεταξύ 
υφάσματος και ζωγραφικού στρώματος (Tímár–Balázsy & Eastop 1998, 116). 
Οι χρωστικές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν επικαθίσει στην επιφάνεια των ινών 
και σε μερικά σημεία έχουν εν μέρει απορροφηθεί από αυτές (εικ. 5). Αυτό μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής οι χρωστικές ήταν 
σε υγρή μορφή, το διάλυμα των οποίων απορροφήθηκε εν μέρει από τις ίνες. 

Επίσης, μελετήθηκαν στο οπτικό μικροσκόπιο και σημεία στιγματισμού 
του υφάσματος του λαβάρου στα σημεία επαφής με μεταλλικά στοιχεία από 

                                                 
1 Η ονομασία αυτή υιοθετείται από τον αγγλικό όρο basket plain woven fabric, όπως 
συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
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καρφιά (εικ. 4). Στην περίπτωση αυτή είναι εμφανές ότι τα προϊόντα διάβρωσης 
του σιδήρου, κοκκινωπά σε απόχρωση, έχουν διεισδύσει στο εσωτερικό των ινών 
στιγματίζοντας αυτές (εικ. 4). Από την εικόνα των στιγμάτων κάτω από το φακό 
του μικροσκοπίου, είναι εμφανής η διαφορά από τη χρώση των ινών από 
χρωστικές σε σημεία ζωγραφικής, όπου το χρωματικό στρώμα έχει επικαθίσει 
πάνω στην επιφάνεια των ινών, ενώ τα προϊόντα διάβρωσης των μετάλλων έχουν 
απορροφηθεί από αυτές. 

Τέλος, μελετήθηκαν μικροσκοπικά οι νεότερες επεμβάσεις που είχαν 
γίνει στο αντικείμενο με προσθήκες και νέων υφασμάτων και ραφές 
συγκράτησης με χονδρότερα νήματα. Οι επεμβάσεις αυτές είχαν γίνει με λινό, 
δίκλωνο νήμα, που προκαλούσε έντονες τάσεις στα σημεία των ραφών στο ήδη 
αποδυναμωμένο λινό ύφασμα του λαβάρου. 

Για τη σαφή αναγνώριση των ινών που έχουν χρησιμοποιηθεί στην 
κατασκευή του λαβάρου της Μονής Αρκαδίου χρησιμοποιήθηκε μικροσκόπιο 
διερχόμενου φωτός με ανάλογη προετοιμασία δείγματος (Tímár–Balázsy & 
Eastop 1998, 381). 

Εξετάστηκαν δύο δείγματα ινών, ένα προερχόμενο από τη βασική 
ύφανση του υφάσματος και συγκεκριμένα από το στημόνι και ένα δεύτερο που 
προερχόταν από το υφάδι και είχε επίσης δείγμα ζωγραφικής επιφάνειας, οι 
ίνες δηλαδή είχαν εμποτιστεί από χρωστική. Το πρώτο δείγμα έδωσε σαφή 
αναγνώριση των ινών που έχουν χρησιμοποιηθεί, οι οποίες κατατάσσονται στην 
κατηγορία των λινών ινών2 (εικ. 6). 

Η δομή των λινών ινών είναι χαρακτηριστική και μπορεί να αναγνωριστεί 
σε παρατήρηση στο μικροσκόπιο διερχόμενου φωτός από τη διαμήκη όψη 
τους. Στην όψη αυτή παρατηρούνται σημάδια που ονομάζονται κόμβοι. Οι ίνες 
έχουν πολυγωνική διατομή με ακανόνιστη διαμήκη επιφάνεια (Βασιλειάδης & 
Πέππας 2003α, 27). Επίσης, οι λινές ίνες έχουν περίπου 33 χιλ. μήκος και 
γίνονται λεπτότερες στα τελειώματα (Hatch 1993, 174, Taylor 1990, 49). 

Από την παρατήρηση των ινών που προέρχονται από περιοχή 
ζωγραφικής επιβεβαιώνεται η υπόθεση που είχε προκύψει από την 
παρατήρηση των περιοχών αυτών στο στερεομικροκόπιο. Κάποια ποσότητα της 
χρωστικής σε υγρή μορφή έχει απορροφηθεί από τις ίνες και αυτό μπορεί να 
φανεί καλά όταν το φως διέρχεται από το εσωτερικό των ινών. Αλλά, επίσης 
μεγάλα συσσωματώματα μορίων χρωστικής έχουν απλώς επικαθίσει στην 
επιφάνεια των ινών (εικ. 7). 

ΓΡΑΜΜΙΚΗ  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

Το λάβαρο αποτυπώθηκε γραμμικά σε κλίμακα 1:1 αρχικά, ώστε να 
αποτυπωθούν με λεπτομέρεια οι φθορές και οι απώλειές του, καθώς και το 
εξωτερικό του περίγραμμα (Landi 1985, 61). Η αποτύπωση αυτή χρησίμευσε 
ιδιαιτέρως για τη δημιουργία της βάσης υποστήριξης για έκθεση, ώστε να 
αποφευχθεί ο άσκοπος χειρισμός του αντικειμένου στις απαιτούμενες δοκιμές. 

Στη συνέχεια έγιναν τα σχέδια δομής και φθορών του λαβάρου (σχ. 1) 

                                                 
2 Το λινάρι είναι στενόμακρες ίνες (80-150 εκ.) που περιβάλλουν τον κορμό του 
ομώνυμου φυτού. Έχει μπεζ χρώμα και είναι η πιο βαριά και η πιο ανθεκτική, φυσική, 
υφαντική ίνα, μετά την κάνναβη (Παπαγεωργίου 1981). 
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υπό κλίμακα, στα οποία φαίνονται οι ραφές των τεμαχίων υφάσματος που 
ενώθηκαν για να δημιουργηθεί το αντικείμενο και οι απώλειες που 
παρουσιάζονται. Το σχέδιο δομής και φθορών μας οδήγησε σε συμπεράσματα 
για τον τρόπο κατασκευής του αντικειμένου, το οποίο έχει δημιουργηθεί από 
τρία τεμάχια υφάσματος, τα οποία έχουν ενωθεί κατά μήκος με ραφές (lacing 
stitch). Μελετήθηκε επίσης και σχεδιάστηκε και ο τρόπος ανάρτησης του 
λαβάρου σε ξύλινο κοντάρι κατά μήκος της αριστερής παρειάς του 
αντικειμένου. Για το σχέδιο αυτό μας οδήγησαν τα υπολείμματα του 
αυθεντικού υφάσματος στα σημεία αυτά, οι οπές από τα καρφιά και τα 
προϊόντα διάβρωσης του σιδήρου και η ζωγραφική διακόσμηση (εικ. 3, σχ. 3). 

Τέλος, δημιουργήθηκε ένα συνολικό σχέδιο γραμμικής αποτύπωσης, 
όπου αποτυπώνεται η ζωγραφική παράσταση που σώζεται στην κύρια επιφάνεια 
του λαβάρου, χωρίς να αποτυπώνονται οι κεντρικές απώλειες (σχ. 2). Έγινε 
επίσης προσπάθεια συμπλήρωσης της παράστασης που έχει χαθεί, όπου αυτό 
μπορούσε να γίνει συμπερασματικά. Το σχέδιο αυτό βοηθά στην καλύτερη 
κατανόηση της θεματολογίας της ζωγραφικής παράστασης στην κύρια όψη του 
λαβάρου, καθώς επίσης και στην υπόθεση ότι υπήρχε και δεύτερη τουλάχιστον 
ζωγραφική παράσταση στη δεξιά πλευρά του, που δεν έχει διασωθεί. 

ΨΗΦΙΑΚΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Με τη χρήση των ψηφιακών φωτογραφιών της φωτογραφικής 
αποτύπωσης έγινε επιλεκτικά ψηφιακή επεξεργασία για σκοπούς τεκμηρίωσης 
του αντικειμένου. Η χρήση του υπολογιστή βοήθησε στην πιστοποίηση 
πληροφοριών που είχαν επισημανθεί και με συμβατικές μεθόδους, αλλά χωρίς 
την άμεση εφαρμογή στο αντικείμενο, γλιτώνοντας έτσι από ανώφελο χειρισμό 
και ταλαιπωρία του λαβάρου. 

Έτσι, όπως επισημάνθηκε και μακροσκοπικά αλλά και με τη γραμμική 
αποτύπωση του αντικειμένου, το λάβαρο είχε διπλωθεί τουλάχιστον τρεις 
φορές. Κατά την ψηφιακή επεξεργασία δοκιμάστηκαν διάφοροι τρόποι 
διπλώματος και τελικά διαπιστώθηκε ότι διπλώνοντας το λάβαρο σε ένα σημείο 
(λίγο πάνω από τη μέση) οι απώλειες της πάνω και της κάτω πλευράς 
συμπίπτουν, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι απώλειες αυτές 
(πιθανόν από καύση) έγιναν όταν το αντικείμενο ήταν διπλωμένο και όχι όταν 
ήταν αναρτημένο στο κοντάρι του. 

Η ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφιών του αντικειμένου, επίσης, 
βοήθησε στη λήψη της απόφασης για την αφαίρεση της επιπρόσθετης ταινίας 
στην αριστερή παρειά. Τέλος, προκειμένου να επιλεγεί το φόντο έκθεσης για το 
ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο και πάλι χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή επεξεργασία 
της εικόνας του λαβάρου.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   

Προβληματισμοί και το σκεπτικό των επεμβάσεων 

Λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας του αντικειμένου υπήρξαν πολλοί 
προβληματισμοί σχετικά με την επιλογή της μεθόδου συντήρησής του, το 
βαθμό της επέμβασης, τη μέθοδο ανάρτησης και πάνω από όλα τη διαφύλαξη 
της μακροβιότητας του αντικειμένου. 

628 



ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ  ΤΑΤΙΑΝΑ 

Αρχικά μελετήθηκαν τα δεδομένα τα οποία έπρεπε να ληφθούν υπόψη 
και αποτελούσαν απαιτήσεις τόσο της αρμόδιας Βυζαντινής Εφορείας όσο και 
της Μονής Αρκαδίου. Αυτά ήταν: 

1. Το λάβαρο πρέπει να επανεκτεθεί στο νέο μουσειακό χώρο.  
2. Υπάρχει η προτίμηση να τοποθετηθεί κατακόρυφο.  
3. Το παράσημο που του έχει απονεμηθεί θα πρέπει να εκτεθεί μαζί με 

το λάβαρο.  
4. Η κύρια όψη δεν πρέπει να μεταβληθεί κατά μεγάλο βαθμό, διότι το 

λάβαρο αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια βασικό έκθεμα του προγενέστερου 
μουσείου, το οποίο έχει μεγάλη επισκεψιμότητα κάθε χρόνο. Η όψη του 
αντικειμένου έχει αποτυπωθεί στο κοινό, καθώς επίσης και προγενέστερη 
φωτογραφία του υπάρχει στο ενημερωτικό βιβλίο της μονής. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα αλλά και τις απαιτήσεις συντήρησης 
του αντικειμένου δημιουργήθηκαν οι παρακάτω προβληματισμοί από τους 
συντηρητές και αρχαιολόγους, των οποίων η συνεργασία υπήρξε πολύτιμη για 
τη λήψη των τελικών αποφάσεων. 

1. Το λάβαρο παρουσιάζει πληθώρα απωλειών υλικού (υφάσματος) με 
αποτέλεσμα να έχει προσβληθεί σε μεγάλο βαθμό η μηχανική του αντοχή και 
να μην είναι δυνατή η κατακόρυφη ανάρτηση με συμβατικές μεθόδους. 

2. Οι εκτεταμένες απώλειες υλικού διακόπτουν τη συνοχή της 
ζωγραφικής παράστασης.  

3. Η νεότερη προσθήκη στο σημείο του κονταριού παραπλανεί για τη 
θέση στήριξης της σημαίας, ενώ επιπροσθέτως προκαλεί παραμόρφωση και 
μηχανική καταπόνηση στο αυθεντικό ύφασμα.  

4. Εάν η νεότερη προσθήκη αυτή αφαιρεθεί, θα προκληθεί έντονη 
μορφολογική αλλαγή στην όψη του αντικειμένου και μείωση των διαστάσεών 
του. 

5. Εάν γίνει προσπάθεια συμπλήρωσης των απωλειών με νεότερο 
ύφασμα, πιθανόν το λάβαρο να χάσει την ιστορική του σημασία που 
υπαγορεύει ότι ήταν παρόν στη μάχη της επανάστασης και έχει τρυπηθεί από 
σφαίρες των Τούρκων3. Επίσης, η ιστορική του μνήμη όπως έχει αποτυπωθεί 
στο κοινό είναι ως «κουρέλι»4. Το ίδιο θα ισχύει και εάν γίνει προσπάθεια 
αποκατάστασης με κάποιο τρόπο της ζωγραφικής παράστασης. 

6. Η προσπάθεια στερέωσης με συμβατικές μεθόδους συντήρησης, όπως 
οι ραφές ή τα συγκολλητικά, θεωρούνται πολύ έντονες επεμβάσεις για ένα 
αντικείμενο σε τόσο προχωρημένο στάδιο διάβρωσης, καθώς επίσης και μη 
αντιστρεπτές επεμβάσεις για ένα αντικείμενο τόσο μεγάλης ιστορικής σημασίας 
(Landi 1985, 111). 

7. Το λάβαρο βρισκόταν σε έκθεση για πάρα πολλά χρόνια πάνω σε ένα 
ταμπλό επενδυμένο με μπλε βελούδο. Η όψη που παρουσίαζε προς το κοινό 
ήταν ανοιχτόχρωμο αντικείμενο σε σκούρο φόντο με τέτοιο τρόπο που να 

                                                 
3 «…κατά την ώρα της μάχης δεκάδες σφαίρες των Τούρκων είχαν τρυπήσει το Λάβαρο, 
ενώ οι Έλληνες μαχητές βλέποντάς το έπαιρναν δύναμη και θάρρος στον αγώνα τους…» 
(Προβατάκης 1986, 56).  
4 «…Μπρος στο κουρέλι σκύψετε με δακρυσμένα μάτια…» στίχοι από το ποίημα του 
Ιωάννη Πολέμη «Εις την Ιεράν Σημαίαν του Αρκαδίου». 
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αναδεικνύονται οι φθορές παρά να καλύπτονται! Αυτό το φόντο ίσως είχε 
επιλεγεί ακριβώς για αυτό το λόγο. 

8. Το μετάλλιο που του έχει απονεμηθεί δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί 
πάνω στο ύφασμα, γιατί θα προκαλεί τόσο μηχανικές καταπονήσεις λόγω του 
βάρους του, όσο και στιγματισμό λόγω των προϊόντων διάβρωσης του μετάλλου 
(Landi 1985, 57-58). 

Σύμφωνα με αυτούς τους προβληματισμούς και ακολουθώντας τις 
διεθνείς προδιαγραφές (Thomsen 2003) για τη συντήρηση υφασμάτινων 
αντικειμένων ιστορικής σημασίας πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις για τη 
συντήρηση και την προετοιμασία για έκθεση του ιστορικού λαβάρου της Μονής 
Αρκαδίου. 

1. Οι εργασίες συντήρησης του αντικειμένου περιορίστηκαν σε απλό 
καθαρισμό της επιφάνειας χωρίς χρήση χημικών ουσιών, που μπορεί να 
επηρεάσουν τη φύση του υλικού ή τη ζωγραφική επιφάνεια, τα οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για χρονολόγηση ή περαιτέρω μελέτη. Για τον 
καθαρισμό της επιφάνειας από επιφανειακούς ρύπους, μικροκρυσταλλικά 
σωματίδια σκόνης, χώμα, τρίχες, χνούδι κ.ά., προτιμήθηκε ο μηχανικός 
καθαρισμός με απορρόφηση με χρήση της συσκευής απορρόφησης για 
μουσειακά αντικείμενα Museum Vac και ανάλογα ακροστόμια (Finch & 
Putman 1985). 

2. Αφαιρέθηκε η νεότερη προσθήκη λινού υφάσματος με το κορδόνι που 
είχε τοποθετηθεί μεταγενέστερα. Μετά την αφαίρεση του τμήματος αυτού, 
διαπιστώθηκε ότι σε αυτό το σημείο είχαν τοποθετηθεί και ραφτεί τεμάχια 
υφάσματος που δεν ανήκαν εκεί, αλλά αποτελούσαν τμήματα της κάτω παρειάς 
του λαβάρου, διακοσμημένα με κίτρινο χρώμα. Η αφαίρεση αυτής της 
προσθήκης επέτρεψε στους συντηρητές να τοποθετήσουν τα θραύσματα αυτά 
στη σωστή τους θέση, αλλά επίσης και να επιπεδοποιήσουν την ύφανση στην 
περιοχή αυτή, που είχε διαταραχθεί αισθητά από την εφαρμογή της 
προσθήκης. 

3. Αφαιρέθηκαν επίσης κάποιες από τις κεντρικές στηρίξεις που είχαν 
γίνει εκ των υστέρων. Οι στηρίξεις αυτές ξηλώθηκαν προσεκτικά αλλά δεν 
αφαιρέθηκαν ολοκληρωτικά από τις θέσεις τους, προκειμένου να αποτελέσουν 
ιστορικό τεκμήριο των επεμβάσεων. 

4. Η ολική εφύγρανση του αντικειμένου σε συνδυασμό με την ολική του 
επιπεδοποίηση έγινε αρχικά σε κλειστό κύκλωμα εφύγρανσης με χρήση 
τράπεζας υποπίεσης εφοδιασμένη με ακρυλικό θόλο ύγρανσης (Tímár–Balázsy 
& Eastop 1998, 279). Το λάβαρο τοποθετήθηκε με τη ζωγραφική προς τα 
επάνω στην επιφάνεια της τράπεζας, στην οποία είχε προηγουμένως 
τοποθετηθεί φύλλο βαμβακερού στυπόχαρτου, το οποίο απορροφά την υγρασία 
από το αντικείμενο με ελεγχόμενο τρόπο (εικ. 8). Στη συνέχεια ο θάλαμος 
έκλεισε και εφαρμόστηκε στο εσωτερικό του, με την βοήθεια υπερηχητικού 
υγραντή (USH) και χρήση απιονισμένου νερού, παροχή κρύου ατμού με 
περιοδικό τρόπο (περίοδος παροχής 40’’ και περίοδος παύσης 90’’) μέχρι να 
φτάσει η σχετική υγρασία στο εσωτερικό RH 80%. Στη συνέχεια, και αφού οι 
ίνες του λαβάρου είχαν απορροφήσει την κατάλληλη ποσότητα υγρασίας και 
είχαν χαλαρώσει, καλύφθηκε όλη η επιφάνεια του αντικειμένου και της 
τράπεζας με λεπτό, πολυεστερικό φύλλο 50 mic και εφαρμόστηκε υποπίεση σε 
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όλη την επιφάνεια ίση με 35 hPa5. Το λάβαρο έμεινε σε κατάσταση πίεσης 
μέχρι να αποκτήσει και πάλι τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος RH 40% , 
δηλαδή να στεγνώσει. 

5. Δεν έγινε καμία προσθήκη νέου υφάσματος και δε χρησιμοποιήθηκαν 
ραφές ή συγκολλητικά. 

6. Για την ανάρτηση του αντικειμένου προτιμήθηκε η μέθοδος 
κατακόρυφης ανάρτησης υπό πίεση (pressure mounting). 

7. Η ανάδειξη της ζωγραφικής παράστασης μπορεί να γίνει με 
ταυτόχρονη έκθεση της σχεδιαστικής αποτύπωσης δίπλα από το αντικείμενο. 

8. Το μετάλλιο θα εκτεθεί μαζί με το λάβαρο τοποθετημένο σε ακρυλική 
ειδικά, κατασκευασμένη βάση κοντά στο αντικείμενο και όχι επάνω του. 

9. Για τη μεταφορά και αποθήκευση του αντικειμένου δημιουργήθηκε 
ειδικό κουτί μεταφοράς από MDF-E1, το οποίο μονώθηκε εσωτερικά με φίλμ 
Marveseal που διασφαλίζει τη διατήρηση του μη όξινου εσωτερικού 
περιβάλλοντος της κατασκευής (Tímár–Balázsy & Eastop 1998, 342). Το 
αντικείμενο, ήδη τοποθετημένο μέσα στη βάση υποστήριξης - έκθεσης, 
προσαρμόστηκε στο κουτί μεταφοράς και σταθεροποιήθηκε με μπλοκ αφρού 
πολυαιθυλενίου. Η όλη κατασκευή δημιουργήθηκε για την ασφαλή μεταφορά 
και μακροχρόνια αποθήκευση του αντικειμένου. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ 

Για την κατακόρυφη έκθεση του αντικειμένου επιλέχθηκε η τεχνική 
έκθεσης υπό πίεση (pressure mounting)6. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το 
λάβαρο εγκλωβίστηκε μεταξύ ενός ειδικά διαμορφωμένου και αντιόξινου 
υποστρώματος και ενός ακρυλικού φύλλου, χωρίς να χρησιμοποιηθούν 
συγκολλητικά ή ραφές στήριξης. Με τον τρόπο αυτό το υφασμάτινο αντικείμενο 
αναδεικνύεται στο επιλεγμένο φόντο χωρίς να προκαλούνται φθορές και 
επιπλέον είναι δυνατή η εύκολη και άμεση απομάκρυνσή του από τη βάση 
υποστήριξης ανά πάσα στιγμή, εάν αυτό είναι επιθυμητό για λόγους μελέτης. 
Επιπλέον, η προετοιμασία αυτή του έργου εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή 
αποθήκευση και μεταφορά. 

Η κατασκευή της βάσης υποστήριξης και η επιλογή των υλικών έγινε 
ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου αντικειμένου, αλλά και τα 
διαθέσιμα υλικά στο ελληνικό εμπόριο το χρονικό διάστημα που 
εφαρμόστηκαν οι εργασίες (σχ. 5). Ακολουθώντας βιβλιογραφικά παραδείγματα 
(Phipps & Kajitani 1986, Flury-Lemberg 1988), όπου η τεχνική αυτή έχει 
εφαρμοστεί στο παρελθόν, αλλά και σε συνεργασία με την κ. Nabuko Kajitani,7 
η οποία χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνική τα τελευταία 25 χρόνια σε ανάλογα 

                                                 
5 1hPa (hectoPascal)= 1mbar= 1gr.cm2

6 Η τεχνική pressure mounting προτιμάται σε περιπτώσεις κατακόρυφης έκθεσης 
επίπεδων, υφασμάτινων αντικειμένων τα οποία δεν παρουσιάζουν κατά τόπους 
ανωμαλίες όγκου (π.χ. κεντήματα, ένθετα διακοσμητικά υλικά). Έχει χρησιμοποιηθεί 
στην Αμερική και την κεντρική Ευρώπη σε περιπτώσεις αρχαιολογικών υφασμάτων, σε 
σημαίες και ζωγραφισμένα υφάσματα. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε 
τέτοια μεγάλη κλίμακα. 
7 Προσωπική επικοινωνία με την κ. Nabuko Kajitani μετά από επίσκεψη της 
γράφουσας στο εργαστήριο συντήρησης υφάσματος του Metropolitan Museum of Art 
στη Νέα Υόρκη το Νοέμβριο 2005. 
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αντικείμενα, έγινε η επιλογή των υλικών και της τεχνικής κατασκευής του 
υποστρώματος. 

Βαση υποστήριξης και δομή της κατασκευής 

Ως βασικός φορέας επιλέχθηκε το polycarbonate 16 χιλ., το οποίο 
κόπηκε σε μεγαλύτερη διάσταση από το αντικείμενο και σε παραλληλόγραμμο 
σχήμα, ενώ τοποθετήθηκε με την κύρια πλευρά του προς τα κάτω, ώστε το 
φίλτρο UV που περιέχει να βρίσκεται στην πίσω πλευρά. Στη συνέχεια ο φορέας 
αυτός καλύφθηκε με εναλλακτικά στρώματα χονδρής και λεπτής βαμβακερής 
φανέλας δημιουργώντας μία εσοχή στο ακριβές σχήμα της περιφέρειας του 
λαβάρου.  

Η τελική επικάλυψη του υποστρώματος έγινε με λινό ύφασμα όμοιας 
σύνθεσης, ύφανσης και πάχους  με το λάβαρο, το οποίο βάφτηκε στον 
επιλεγμένο χρωματισμό. Το βαμμένο πια λινό ύφασμα επικάλυψης επένδυσε 
ολοκληρωτικά τη βάση υποστήριξης (μπρός και πίσω) και στερεώθηκε με ραφές 
στο χέρι.  

Το διάφανο φύλλο που επιλέχθηκε για την επικάλυψη του λαβάρου 
ήταν ακρυλικό φύλλο πάχους 5 χιλ. Το ακρυλικό φύλλο προτιμήθηκε έναντι 
του γυαλιού λόγω του μικρότερου βάρους του και της μεγαλύτερης ασφάλειας 
που παρέχει, αφού είναι άθραυστο. Στην πλάτη της κατασκευής τοποθετήθηκε 
πλαίσιο αλουμινίου με σκοπό να ελαττώσει την κάμψη και τις ταλαντώσεις που 
δημιουργούνται κατά τη μετακίνησή της. Ανοξείδωτες βίδες τοποθετήθηκαν 
περιφερειακά σε διαστήματα των 20 εκ., ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη πίεση 
στο αντικείμενο. Για τον απεγκλωβισμό του αντικειμένου αρκεί μόνο το 
ξεβίδωμα των περιφερειακών βιδών και η απομάκρυνση του πάνω ακρυλικού 
φύλλου. 

Τέλος, για αισθητικούς λόγους τοποθετήθηκε παράθυρο (πασπαρτού) 
στην πάνω επιφάνεια. Το παράθυρο αυτό κατασκευάστηκε από ακρυλικό φύλλο 
πάχους 1 εκ., το οποίο καλύφθηκε εξωτερικά με το ίδιο λινό ύφασμα που 
χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη του υποστρώματος, ώστε να δημιουργεί 
ομοιόμορφο αισθητικό αποτέλεσμα. Το πλαίσιο αυτό καλύπτει την 
περιφερειακή ζώνη με τις βίδες, κρύβει περίτεχνα την πρόσβαση στο 
αντικείμενο και περιβάλλει ομοιόμορφα το λάβαρο οριοθετώντας τη σωζόμενη 
περίμετρό του (εικ. 9). 

Τοποθέτηση του λαβάρου 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της βάσης υποστήριξης 
αποφασίστηκε σε συνεργασία με τους υπεύθυνους αρχαιολόγους να 
συμπληρωθούν αισθητικά οι απώλειες του υφάσματος στα κεντρικά σημεία του 
λαβάρου. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός χωρίς να επέλθει καμία επέμβαση 
στο αντικείμενο, η συμπλήρωση έγινε επάνω στη βάση υποστήριξης. Ένα λινό 
ύφασμα ουδέτερου τόνου, που επιλέχθηκε να ταιριάζει στο αντικείμενο 
χρωματικά, κόπηκε στο ανάλογο σχήμα που προκύπτει από την 1:1 
αποτύπωση του λαβάρου. Το ύφασμα αυτό προσαρμόστηκε σταθερά με ραφές 
πάνω στο ήδη κατασκευασμένο υπόστρωμα, στην προκαθορισμένη θέση που 
επιλέχθηκε να τοποθετηθεί το λάβαρο αργότερα. 

Το λάβαρο τοποθετήθηκε στην προετοιμασμένη επιφάνεια με τέτοιο  
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τρόπο, ώστε να εφαρμόζει ακριβώς στην κοιλότητα που είχε δημιουργηθεί. 
Μετά την τοποθέτηση του αντικειμένου πάνω στη βάση και την ευθυγράμμιση 
της ύφανσής του, τοποθετήθηκε προσεκτικά το ακρυλικό φύλλο, έτσι ώστε να 
καλύπτει όλη την επιφάνεια της κατασκευής και να ταιριάζουν τα σημεία των 
οπών που είχαν δημιουργηθεί για τις βίδες.  
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Προϊστάμενο της Δ.Σ.Α.Ν.Μ. και τον κ. Μ. Ανδριανάκη, Προϊστάμενο της 28ης 
Ε.Β.Α. Για την άψογη συνεργασία την κ. Π. Βαρθαλίτου, αρχαιολόγο, καθ’ όλη 
τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και τη λήψη των αποφάσεων. Ευχαριστώ 
θερμά επίσης του συντηρητές υφάσματος που εργάστηκαν για τη συντήρηση 
του λαβάρου κ.κ. Σ. Βασιλιάδου, Γ. Παππά, Α. Μαστρομηνά, Ζ. Κόνα, Η. 
Χρυσοχόου. Για τα σχέδια και την ψηφιακή επεξεργασία ευχαριστώ ιδιαιτέρως 
τους κ. Γ. Παππά και την κ. Η. Χρυσοχόου αντιστοίχως. Για τη βοήθεια στην 
προσαρμογή της βάσης υποστήριξης ευχαριστώ θερμά τον συντηρητή κ. Β. 
Μωραΐτη. Τέλος, θερμές ευχαριστίες στον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, 
Μύρωνα Καλαϊτζή, για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε αναθέτοντάς μας τη 
συντήρηση ενός τόσο σημαντικού ιστορικού αντικειμένου της μονής. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασιλειάδης, Σ., & Πέππας, Θ., 2003α. Εισαγωγή στην Κλωστοϋφαντουργία. 
Κλωστοϋφαντουργικές ίνες, τόμ. Ι. Αθήνα: Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

Βασιλειάδης, Σ., & Πέππας, Θ., 2003β. Εισαγωγή στην Κλωστοϋφαντουργία. 
Τεχνολογία υφασμάτων, τόμ. ΙΙΙ. Αθήνα: Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

Κουσουλού, Τ., 2002. Μελέτη Κατάστασης Διατήρησης και Προτάσεις 
Συντήρησης, Έκθεσης, Αποθήκευσης Ιερατικών Αμφίων Μονής Αρκαδίου. 
Αθήνα: ΥΠ.ΠΟ. – Δ.Σ.Α.Ν.Μ. 

Παπαγεωργίου, Α., 1981. Ενδυμασία - Κατοικία. Αθήνα: Μέλισσα. 

Προβατάκης, Θ.Μ., 1986. Το Αρκάδι. Ιστορία – Τέχνη - Παράδοση. Αθήνα: 
Εκδόσεις Τουμπή. 

Hatch, L.K., 1993. Textile Science. USA: West Publishing Company.  

Finch, Κ. & Putman, G., 1985. The Care and Preservation of Textiles. 
London: Batsford  

Flury - Lemberg, M., 1988. Textile Conservation and Research.  Bern: Abegg-
Stiftung 

Koch, P.A., 1963. Microscopic and Chemical Testing of Textiles. London: 
Chapman and Hall. 

Landi, S., 1985. The Τextile Conservators Manual. London: Butterworth & Co 
Ltd. 

Phipps, E. & Kajitani, N., 1986. Pressure Mounting. Our fifteen years 
experience in interim treatment between stitch-mounting and 
consolidation. Στο: Textile Treatments Revised. Harpers Ferry Regional 
Textile Group 8th Symposium: November 6-7 1986, prostprints. 
Washington DC: Harpers Ferry Regional Textile Group, σ. 67-69. 

633 



ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ  ΑΜΦΙΩΝ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  

ΑΡΚΑΔΙΟΥ  -  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ  ΛΑΒΑΡΟΥ   

Ryder, M.L. & Gabra - Sanders T., 1985. The application of microscopy to 
textile history. Textile History, 16, σ. 123-140. 

Taylor, A.M., 1990. Technology of Textile Properties. 3η έκδοση. London: 
Forbes Publications.  

Thomsen, F.G., 2003. MFAH Texas Flags: 1836-1945. Flags as fine art? Στο: 
NATCC Tales in the Textile. The conservation of flags and other 
symbolic textiles. North American Textile Conservation Conference 
2003. New York State Museum, Albany, New York, 6-8 November 2003, 
preprints. New York: NATCC, σ. 93-98. 

Tímár–Balázsy, Á. & Eastop, D., 1998. Chemical Principles of Textile 
Conservation. Oxford: Butterworth – Heinemann. 

THE CONSERVATION OF THE HISTORIC BANNER  

OF ARKADI MONASTERY 
KOUSOULOU TATIANA 

This paper is presenting the study, the conservation strategy and the 
preparation for display of the historic banner of Arkadi Monastery. The 
painted banner, one of the most important exhibits of the ecclesiastical and 
historical museum of Arkadi, was said to be the one used during the 
holocaust of the monastery by the Turks in 1866. 

The banner was made by a linen fabric painted on the one side, 
depicting two symbolic orthodox religious scenes, one of which was almost 
totally lost, while the other, presented severe losses of the textile background 
and design. Furthermore, several new additions from past treatments were 
disfiguring the image and shape of the object. 

The conservation of the banner in 2006-2007 by the Directorate of 
Conservation of the Greek Ministry of Culture, funded by a European project 
of the 28th Ephorate of Byzantine Antiquities, was a major issue for the 
monastery and the ecclesiastical community. The banner was transported to 
Athens where an organized textile conservation laboratory with specialized 
staff was available. 

As for the conservation itself, the main questions arisen were related 
to the removal of past treatments, the extent of infill and final presentation 
of the object, as well as the information collected. The conservation practices 
involved were based on minimum intervention values, such as surface 
mechanical cleaning and humidification techniques. 

Pressure mounting was the method of permanent display selected for 
the specific object, where no other stabilization techniques are needed. The 
compensation of losses was succeeded for aesthetic reasons only by the 
appropriate preparation of the padded board used for the mounting. All 
decisions were taken between the textile conservators and the 
archaeologists, taking into consideration the importance of the banner for 
the Cretan people, its prior recognizability and its incorporation in the new 
museum of the monastery after conservation treatment. 
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Εικ. 2. Η κύρια όψη του λαβάρου 
πριν τις εργασίες συντήρησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 1. Το λάβαρο, όπως βρισκόταν σε έκθεση 
στον προηγούμενο μουσειακό χώρο  

σε ξυλόγλυπτο πλαίσιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ. 1 & 2. Σχέδια δομής και φθορών που αποτυπώνουν την ύπαρξη  

της νεότερης προσθήκης και τη ζωγραφική παράσταση. 

 

Σχ. 3. Σχεδιαστική 
αναπαράσταση του τρόπου 
ανάρτησης σε κοντάρι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 3. Λεπτομέρεια του 
σημείου του λαβάρου που 
τοποθετούνταν στο ξύλινο 

κοντάρι με μεταλλικά καρφιά. 
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Εικ. 4. Ίνες που έχουν στιγματιστεί 
από προϊόντα διάβρωσης μετάλλων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 5. Λεπτομέρεια ζωγραφικού 
στρώματος, όπου η χρωστική έχει 
επικαθίσει στην επιφάνεια των ινών. 

 

 

  

Σχ. 4. Σχεδιαστική απόδοση της 
ύφανσης μετά τη μικροσκοπική 

παρατήρηση. 

Εικ. 6. Μικροσκοπική άποψη των 
ινών, όπου παρουσιάζουν σαφή  

εικόνα λινών ινών. 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 
Εικ. 8. Διαδικασία εφύγρανσης σε 

κλειστό κύκλωμα με θόλο ύγρανσης. 
Εικ. 7.  Ίνες του λινού υφάσματος 

από περιοχή με ζωγραφική. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Εικ. 9. Το λάβαρο της Ι.Μ. 
Αρκαδίου μετά τη συντήρηση 
και τοποθετημένο στο σύστημα 

pressure mounting για 
κατακόρυφη έκθεση. 

Σχ. 5. Στρωματογραφία της βάσεως 
υποστήριξης για pressure mounting για την 

κατακόρυφη έκθεση του λαβάρου. 
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Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗ  

ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

ΛΙΑΛΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΕΝΤΗΤΙΚΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

Στην Κρήτη κατά την περίοδο των μεταβυζαντινών χρόνων η ανδρική 
Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο αποτελούσε το κυριότερο εργαστήριο κατασκευής 
κεντημάτων του 17ου και 18ου αι. κυρίως και σήμερα παρουσιάζει ένα μεγάλο 
αριθμό έργων που έχουν διασωθεί (Ανδριανάκης 1998, Δρανδάκης 2000). 

Όπως αναφέρεται σε βιβλιογραφικές πηγές, η Μονή Αρκαδίου δεν 
υπήρξε ένα απλό, επαρχιακό εργαστήρι εκκλησιαστικής κεντητικής, αλλά 
καλλιτεχνικό κέντρο, το οποίο διαμέσου των έργων του διέδωσε την τέχνη του 
πέρα από τα όρια της Κρήτης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός διάσπαρτων 
αρκαδιώτικων έργων, ενυπόγραφων ή όχι, που διαθέτουν τεχνοτροπικά, 
εικονογραφικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων κειμηλίων της 
μονής. Συνέπεια της διάδοσης των αρκαδιώτικων κεντημάτων ήταν να 
επηρεαστούν ως προς τον τρόπο κατασκευής και άλλα σύγχρονα εργαστήρια.  

Η μετάδοση της τεχνοτροπίας που εφαρμοζόταν, η θεματολογία της 
διακόσμησης, αλλά και τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής, σφράγισαν τη 
σημαντικότητα και την ευρύτερη ακτινοβολία του εργαστηρίου της μονής 
(Βλαχοπούλου - Καραμπίνα 1999-2000).  

Η απόδοση των παραστάσεων και των μεμονωμένων μορφών των αγίων 
των εικονογραφικών θεμάτων, που συναντώνται συνήθως στα αρκαδιώτικα 
κεντήματα, είναι βασισμένη κατά κανόνα στη βυζαντινή παράδοση. Επίσης, 
παρατηρείται δανεισμός διακοσμητικών στοιχείων από τη Δυτική τέχνη 
(Δρανδάκης 2000), όπως ο συνδυασμός φυτικού - αρχιτεκτονικού διακόσμου 
(Ανδριανάκης 1998). 

Στην ποικιλία λουλουδιών του διακόσμου συνέβαλλε η επίδραση της 
σύγχρονης, ευρωπαϊκής κεντητικής, ενώ συγκεκριμένα η απόδοση των 
γαρύφαλλων αποτελούν στοιχεία της τούρκικης τέχνης (Δρανδάκης 2000).  

Το κέντημα  ως τεχνοτροπία εμφανίζεται είτε επίπεδο και χαμηλό, 
σύμφωνα με τη βυζαντινή παράδοση, είτε έξεργο – ανάγλυφο, σύμφωνα με τα 
δυτικά πρότυπα. Οι δύο αυτοί τρόποι συχνά συναντώνται στο ίδιο έργο, με τη 
βάση του υφάσματος να μην καλύπτεται από το κέντημα, αντίθετα να είναι 
εμφανής σε αρκετά σημεία της επιφάνειάς του (Βλαχοπούλου - Καραμπίνα 
1999-2000, Δρανδάκης 2000). 

Βάση των κεντημάτων αποτελεί κυρίως το μετάξι, σε ποικιλία ύφανσης, 
σατέν, δαμασκηνό και βελούδο. Για την απόδοση των κεντημάτων 
χρησιμοποιούνταν χρυσοκλωστές, ασημοκλωστές και ποικίλματα, που 
εφαρμόζονταν με ποικίλα είδη βελονιάς. Η πλέξη γινόταν συνήθως πάνω σε 
βυσσινί, μεταξωτό ύφασμα, χωρίς να παραλείπονται το σιτόχρωμο, το μελί, το 
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κυανό και το πράσινο (Βλαχοπούλου -Καραμπίνα 1999-2000, Δρανδάκης 
2000). Για τη δημιουργία των έκτυπων κεντημάτων χρησιμοποιούνταν 
χρυσοκεντημένο ή ασημοσκέπαστο κορδόνι και για τα πρόστυπα κεντήματα 
χρυσό ή ασημένιο σύρμα ή ταινία, τιρτίρια, αλλά και μεταλλικά νήματα με 
πυρήνα μεταξιού (Δρανδάκης 2000). 

Μέρος της διακόσμησης των κεντημάτων συχνά αποτελούν χρωματιστές 
πέτρες ή πλαισίωμα των φωτοστέφανων των αγίων με μαργαριτάρια, κατά τη 
βυζαντινή παράδοση. Τα σαρκώματα των μορφών αποδίδονται συνήθως με 
μεταξωτό, σταρόχρωμο ύφασμα πάνω σε βυσσινί βάθος, που φέρει κεντημένα 
τα χαρακτηριστικά, τα μαλλιά και τα γένια (Δρανδάκης 2000). 

Κεντήματα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά κοσμούν όλα τα άμφια της 
συλλογής της Μονής Αρκαδίου και πιστοποιούν τη σημαντικότητα του 
εργαστηρίου της μονής, αφού αποτελούν μια μοναδική σειρά δειγμάτων 
εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής. Είναι βέβαιο ότι έχουν κατασκευαστεί από 
τους ίδιους τους μοναχούς μέσα στο χώρο της μονής. Επίσης, από τις 
επιγραφές των κεντημάτων, τα όποια διασώζονται σήμερα στο μοναστήρι, 
βεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη τέχνη καλλιεργούνταν στη μονή για 194 
χρόνια και είναι αξιοπρόσεκτο ότι σε ορισμένα αντικείμενα αναφέρονται ως 
κεντητές οι ίδιοι οι ηγούμενοι της μονής (Δρανδάκης 2000). 

Τα χρυσοκέντητα αυτά ιερατικά άμφια μπορούν σε γενικές γραμμές να 
διαχωριστούν σε δύο τύπους. Ο πρώτος τύπος είναι αυτός που αποτελεί τα 
ενδύματα που φορούν οι κληρικοί κατά τη Θεία Λειτουργία και τις άλλες 
ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο ένδυσης 
του κληρικού ανήκουν το φελόνιο, το επιτραχήλιο, το ωμοφόριο, το οράριο, ο 
πόλος, το επιγονάτιο και τα επιμανίκια. Ταυτόχρονα, αποτελούν διακριτικά της 
εκκλησιαστικής ιεραρχίας και εξουσίας. Στο δεύτερο τύπο αμφίων  ανήκουν 
γενικά τα διακοσμητικά πέπλα και παραπετάσματα που χρησιμοποιούνται στο 
στολισμό του ναού, αλλά και στο τελετουργικό μέρος. Τα άμφια τελετουργικού 
χαρακτήρα της συλλογής είναι η ποδέα, ο αέρας, ο αέρας - επιτάφιος, ο 
πέπλος, το μάκτρο. 

ΣΥΛΛΟΓΗ  ΑΜΦΙΩΝ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ  ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

Σήμερα έχει διασωθεί ένας σεβαστός αριθμός αρκαδιώτικων, ιερατικών 
αμφίων στο χώρο της μονής, τα οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο 
μουσείο.  

Το πρόγραμμα εργασιών συντήρησης των αρκαδιώτικων αμφίων ξεκίνησε 
κατά το έτος 2003-2004 στο εργαστήριο συντήρησης υφασμάτων που στεγάζεται 
στον αρχαιολογικό χώρο της Φορτέτζας Ρεθύμνου. Εκείνο το διάστημα 
συντηρήθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης υφασμάτων περίπου 
30 υφασμάτινα αντικείμενα, εκ των 62 που αποτελούν το σύνολο της συλλογής. 
Κατά την περίοδο 2007-2008 ξεκίνησε νέο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης, 
ώστε να συντηρηθούν και τα υπόλοιπα 32 άμφια της συλλογής. Οι εργασίες 
που έλαβαν χώρα ολοκληρώθηκαν με κατευθυντήρια γραμμή τη μελέτη που 
είχε συνταχθεί για το σκοπό αυτό και κατόπιν ξεκίνησε η προετοιμασία των 
αντικειμένων για τη μελλοντική έκθεση και ανάρτησή τους στο μουσείο με βάση 
την αντίστοιχη μελέτη. 
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Αρχικό μέλημα του προσωπικού συντήρησης ήταν η δημιουργία του 
πλάνου αντιμετώπισης μιας από τις σπουδαιότερες συλλογές υφασμάτων από τη 
σκοπιά της ενεργούς συντήρησης. Το γενικό πλάνο αντιμετώπισης οργανώθηκε 
με τρόπους και μεθοδολογίες συντήρησης που δε θα θίγουν την ιστορικότητα 
των υφασμάτινων αμφίων και θα είναι σύμφωνες, ως επί το πλείστον, με το 
πλάνο εργασιών που ακολουθήθηκε στην πρώτη φάση συντήρησης το 2003.  

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη συντήρηση κάθε σημαντικής 
συλλογής, όπως αυτής των αρκαδιώτικων αμφίων, είναι η αντιστρεψιμότητα των 
μεθόδων συντήρησης, η ελάχιστη δυνατή επέμβαση και η διατήρηση υπαρκτών 
στοιχείων, ικανών να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες. Η αρχή της 
αντιστρεψιμότητας αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων ως 
προς την επιλογή των υλικών και μεθόδων συντήρησης. Με γνώμονα αυτή, τα 
χρησιμοποιηθέντα υλικά μπορούν να απομακρυνθούν και να αντικατασταθούν 
εάν κριθεί απαραίτητο στο μέλλον, χωρίς να προκληθεί περεταίρω -από την 
προϋπάρχουσα- φθορά στο αυθεντικό αντικείμενο. Επίσης, ο συντηρητής έχει 
την υποχρέωση να διασφαλίσει την αμετάβλητη συμπεριφορά του αντικειμένου 
μετά τις επεμβάσεις συντήρησης. Η γνώση της συμπεριφοράς των υλικών 
συντήρησης, της συμβατότητάς τους με το αυθεντικό αντικείμενο και πως το 
αντικείμενο αντιδρά στο περιβάλλον του ολοκληρώνει αυτό το έργο (Appelbaum 
1987). 

Οι εργασίες συντήρησης της συλλογής πραγματοποιήθηκαν σε δύο 
φάσεις. Συνοπτικά σε πρώτη φάση έγιναν: 

α) οι συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης σε αντικείμενα που 
βρίσκονταν αποθηκευμένα στον εργαστηριακό χώρο από το 2003 σε ημιτελή 
κατάσταση συντήρησης, και 

β) η οργάνωση της μεταφοράς των υπόλοιπων, ασυντήρητων αμφίων από 
το μουσείο της μονής  στο εργαστήριο, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες 
συντήρησης.  

Στη δεύτερη φάση των εργασιών πραγματοποιήθηκαν: 
α) οι εργασίες συντήρησης των υπόλοιπων, μη συντηρημένων 

αντικειμένων της συλλογής μετά τη μεταφορά τους από το μοναστήρι, και 
β) οι εργασίες προετοιμασίας των αντικειμένων για τη μελλοντική έκθεση 

και ανάρτηση ή αποθήκευση μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων 
συντήρησης.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΑΜΦΙΩΝ  - Η  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αρχικά οι εργασίες ξεκίνησαν με την εξέταση και συμπλήρωση ειδικών 
δελτίων τεκμηρίωσης για την αρχειοθέτηση της συλλογής. Στη συνέχεια έλαβαν 
χώρα οι καθαρισμοί των υφασμάτινων επιφανειών, όπου εφαρμόστηκε 
μηχανικός καθαρισμός με χρήση συσκευής απορρόφησης και χημικού 
σπόγγου (chemical sponge) σε όλα τα αντικείμενα της συλλογής. 

Με αυτόν τον τρόπο έγινε η απομάκρυνση από τις υφασμάτινες 
επιφάνειες των χαλαρά συνδεδεμένων, επιφανειακών ρύπων, όπως σκόνης, 
χώματος, χνουδιού και υπολειμμάτων από έντομα, διότι η πολύκαιρη 
παραμονή τους οδηγεί σε μηχανικές καταπονήσεις, λόγω της δημιουργίας 
τριβών μεταξύ ινών και ρύπου. Επίσης, σε σπάνιες περιπτώσεις αντικειμένων 
έγινε απομάκρυνση ρύπων, όπως κεριά, με τη χρήση μικροεργαλείων και 
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εφαρμογή ελάχιστης ποσότητας οργανικού διαλύτη (Landi 1992, Tímár - 
Balázsy & Eastop 1998). 

Στην περίπτωση ρύπων που είχαν τη μορφή συσσωρευμένων λιπαρών ή 
χρωματικών στιγμάτων πάνω στις υφασμάτινες επιφάνειες εφαρμόστηκε 
τοπικός, υγρός καθαρισμός. Τα στίγματα αυτά κάλυπταν συνήθως περιοχές 
υφάσματος οι οποίες κατά τη χρήση των αμφίων έρχονταν σε επαφή με τα 
ανθρώπινα σωματικά υγρά. 

Η απομάκρυνση έγινε με χρήση διαλυμάτων επιφανειακών τασιενεργών 
σε νερό και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου εξαρτιόταν από τη φύση του 
λεκέ και την ποιότητα του υφάσματος. Η εφαρμογή περιορίστηκε σε τμήματα 
των αμφίων που δεν κοσμούνταν από μεταλλικά νήματα, γιατί το νερό 
επισπεύδει τους μηχανισμούς διάβρωσης των μεταλλικών επιφανειών. Επίσης, 
δεν εφαρμόστηκε σε περιπτώσεις περιοχών που η ύφανση του υφάσματος 
χαρακτηριζόταν από αποδυνάμωση, διότι η δράση του νερού σε αυτές τις 
περιπτώσεις δημιουργεί ισχυρές, μηχανικές καταπονήσεις και οδηγεί στο να 
υποστούν οι ίνες περαιτέρω φθορές (Tímár - Balázsy & Eastop 1998, Mailand 
& Alig 1999).  

Μια ακόμη μέθοδος καθαρισμού που έλαβε χώρα ήταν ο χημικός 
καθαρισμός και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την αφαίρεση των προϊόντων 
διάβρωσης, που είχαν δημιουργηθεί στην επιφάνεια των μεταλλικών νημάτων 
εμφανίζοντάς τα θαμπά και σκουρόχρωμα.  

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου στοχεύσαμε στη χρήση όσο το δυνατόν 
λιγότερων χημικών ουσιών. Κατά τον καθαρισμό των μεταλλικών νημάτων των 
αμφίων έγινε χρήση οργανικών διαλυτών, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα να 
εξατμίζονται γρήγορα. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο διασφαλίστηκε η μη μεταφορά 
οξειδίων διάβρωσης του μετάλλου στις οργανικές ίνες, που οδηγεί σε 
στιγματισμό και ενεργοποίηση νέων μορφών διάβρωσης του υφάσματος (Tímár 
- Balázsy & Eastop 1998). 

Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις υφασμάτινων επιφανειών με εκτενή 
φθορά θεωρήθηκε προτιμότερο να παραμείνουν κάποιοι επιφανειακοί λεκέδες, 
παρά να δημιουργηθούν φθορές στο αντικείμενο κατά την προσπάθεια 
καθαρισμού τους. 

Συμπερασματικά, πρέπει να σημειωθεί ότι ο καθαρισμός αποτελεί μια 
μη αντιστρεπτή μέθοδο συντήρησης, αφού ό,τι υλικό μετακινηθεί από την 
επιφάνεια του αντικειμένου δε μπορεί να αντικατασταθεί. Με γνώμονα αυτό, 
στην περίπτωση των αρκαδιώτικων αμφίων φροντίσαμε να επέμβουμε μέχρι το 
σημείο που είμαστε σίγουροι ότι η επιφάνεια που καθαριζόταν δε θα πάθαινε 
περαιτέρω φθορά μετά την εφαρμογή και ότι οι ρύποι δεν αποτελούσαν 
ιστορικό στοιχείο του αντικειμένου ή δεν παρείχαν καμία επιπλέον πληροφορία 
(Appelbaum 1987). 

Στη συνέχεια, μια σημαντική εργασία η οποία έλαβε χώρα ήταν η 
εφύγρανση των ινών των υφασμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε με χρήση 
συσκευής ηλεκτρικού, υπερηχητικού υγραντή, ώστε να είναι ελεγχόμενος ο 
βαθμός εισροής υγρασίας που χρειαζόταν κατά περίπτωση κάθε αντικείμενο. Το 
αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου ήταν να αποκτήσουν οι ίνες των υφασμάτων 
ελαστικότητα, ευκαμψία και επιπεδοποίηση χωρίς να καθίστανται κορεσμένες 
από υγρασία. Εξαιτίας της μη αντιστρεψιμότητας της μεθόδου η εργασία αυτή 
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περιορίστηκε εξαιρετικά σε περιοχές των αμφίων που το αρχικό σχήμα των ινών 
εμφανιζόταν παραμορφωμένο, όπως τα σημεία των τσακίσεων και των 
διπλώσεων (Tímár - Balázsy & Eastop 1998).  

Εν συνεχεία, σε αρκετά αντικείμενα της συλλογής παρατηρήθηκαν 
προσθήκες νέων υφασμάτων ή απλές εργασίες ραψίματος με το χέρι. Οι 
εργασίες αυτές αποτελούν παλαιότερες επεμβάσεις συντήρησης, εφαρμοσμένες 
με εμπειρικό τρόπο και υποθέτουμε ότι έγιναν από τους ίδιους τους μοναχούς 
με σκοπό να ξαναχρησιμοποιήσουν το ένδυμα, που είχε καταστραφεί τοπικά 
λόγω παρατεταμένης χρήσης. Οι επεμβάσεις αυτές αποτελούσαν πλέον ιστορικό 
στοιχείο κάθε αντικειμένου και έτσι προέκυψαν διλλήματα για το αν πρέπει να 
αφαιρεθούν ή όχι.  

Οι επεμβάσεις που τελικά αποφασίστηκε να αφαιρεθούν ήταν 
περιορισμένες και πραγματοποιήθηκαν σε αντικείμενα που ήταν δυνατό και 
ακίνδυνο να γίνει. Τα αντικείμενα αυτά έφεραν προσθήκες κομματιών 
υφάσματος που συνήθως είχαν διαφορετική δομή και σύσταση από το 
αυθεντικό, προκαλώντας τάσεις εφελκυσμού στα σημεία ραφής τους, οι οποίες 
είναι ικανές να οδηγήσουν σε μηχανικές καταπονήσεις. Ο συνδυασμός του 
παραπάνω λόγου με το άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα που πρόσδιδαν, οδήγησε 
στο να προβούμε στην αφαίρεσή τους, εφόσον κρίθηκε ακίνδυνο. Η διαδικασία 
της αφαίρεσης έγινε με προσεκτικό ξήλωμα των ραφών και τα τεμάχια που 
απομακρύνθηκαν αρχειοθετήθηκαν στο εργαστήριο.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εργασία του ξηλώματος αποτελεί μια πολύ 
ισχυρή επέμβαση και μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες μηχανικές 
καταπονήσεις στο αυθεντικό ύφασμα με αποτέλεσμα την απώλεια των νημάτων 
του. Στην περίπτωση που η εργασία αυτή κρίνεται επικίνδυνη, οι παλαιότερες 
επεμβάσεις διατηρούνται όπως έχουν (Mailand & Alig 1999, Κουσουλού 2003 
και 2005). 

Σε κάθε αντικείμενο της συλλογής  παρατηρήθηκε ευρεία ύπαρξη 
φθορών με τη μορφή σχισιμάτων, αποδυνάμωση της ύφανσης, ξέφτισμα, 
ξήλωμα, ακόμα και ως ολοκληρωτική απώλεια τμήματος του κεντήματος ή 
υφάσματος. Συνοπτικά, η αντιμετώπιση των φθορών έγινε, ανάλογα με το είδος 
και το μέγεθός τους, με στερέωση της επιφάνειας του αντικειμένου με νήμα, 
τμηματικές ή ολικές συμπληρώσεις με προσθήκη υποστηρικτικών υφασμάτων 
και επικαλύψεις της επιφάνειας με πολύ λεπτά υφάσματα (CCI Notes, 2002). 

Όλα τα νήματα και υφάσματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φυσικής 
προέλευσης και βάφτηκαν από τους ίδιους τους συντηρητές με μη τοξικές 
βαφές, ώστε να διαθέτουν τον ανάλογο χρωματισμό με αυτό του αντικειμένου. 
Σκοπός και στόχος των εργασιών επέμβασης ήταν να παρέχουμε στο 
αντικείμενο προστασία και ενδυνάμωση χωρίς να επηρεάζουμε τον αισθητικό 
του χαρακτήρα (CCI Notes, 2002). 

 Αν και οι εργασίες αυτές λειτουργούν παρεμβατικά στην αισθητική του 
αντικειμένου, στα άμφια της συλλογής πραγματοποιήθηκαν με όσο το δυνατόν 
λιγότερες βελονιές και παρεμβατικές ενέργειες (προσθήκες υποστηρικτικών 
υφασμάτων). 

 Ιδιάζουσες περιπτώσεις στη συλλογή, που αξίζει να αναφερθούν, 
αποτελούν τα άμφια τα οποία στο εσωτερικό τους περιείχαν πακτωμένα 
σπαράγματα χειρογράφων και εντύπων αντί για ένα απλό χαρτόνι υποστήριξης 
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σχήματος, όπως συνηθίζεται. Η ανακάλυψη αυτή έγινε σε δύο επιγονάτια της 
συλλογής, από όπου και αφαιρέθηκε η χάρτινη αυτή ύλη. Η αφαίρεση 
πραγματοποιήθηκε, γιατί έτυχε να συνάδει με τις παρακάτω εργασίες 
συντήρησης. Στη μία περίπτωση η φόδρα του επιγονατίου έφερε εκτενή βαθμό 
φθοράς και έπρεπε να φοδραριστεί ολικά με νέο ύφασμα και στη δεύτερη 
περίπτωση το εσωτερικό χάρτινο υποστηρικτικό, που αποτελούνταν από 
χειρόγραφα, παρουσίαζε μεγάλη φθορά λόγω προσβολής του από έντομα και 
έπρεπε να αντικατασταθεί.  

Και στις δύο περιπτώσεις κατά τη συντήρηση έπρεπε ούτως ή άλλως να 
προβεί ο συντηρητής σε διαχωρισμό - ξήλωμα των υφασμάτινων κομματιών των 
επιγονατίων και με αυτήν την ευκαιρία έγινε η αντικατάσταση της σημαντικής 
αυτής χάρτινης ύλης με νέο χάρτινο, αντιόξινο υποστήριγμα, κατάλληλα 
επενδυμένο. Η απόφαση για την απομάκρυνση της χάρτινης ύλης πάρθηκε με 
τη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της υπηρεσίας μας, κ. Ανδριανάκη, αλλά 
και της Δ.Σ.Α.Ν.Μ. Είναι βέβαιο, παρ’ όλα αυτά, ότι δεν αποτελεί στόχο το 
ξήλωμα των αντικειμένων τέτοιου είδους για έλεγχο του εσωτερικού τους, καθώς 
πρόκειται για μια παρεμβατική εργασία που δε συμβάλλει στη συντήρηση και 
αποκατάσταση του αμφίου.  

Η περίπτωση του ενός επιγονατίου περιγράφεται εκτενέστερα σε άρθρο 
των πρακτικών του παρόντος συνεδρίου με τίτλο: «Η εύρεση χειρογράφων και 
εντύπων στο εσωτερικό αμφίων της Ιεράς Μονής Αρκαδίου» της Καλαντζίδου 
Κυριακής. 

Μετά το πέρας όλων των εργασιών συντήρησης των αμφίων ξεκίνησε η 
προετοιμασία ειδικών κατασκευών στο εργαστήριο για τη μελλοντική ανάρτηση 
και έκθεσή τους στο μουσείο.  

Τέλος, για την καλή διατήρηση της υφασμάτινης συλλογής απαραίτητος 
ήταν ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών του εργαστηρίου, όπου 
βρίσκεται σήμερα αποθηκευμένη η συλλογή. Ο χώρος αυτός είναι το 
εργαστήριο συντήρησης υφασμάτων και παρόλο που είναι αδύνατη η επίτευξη 
των βέλτιστων περιβαλλοντικών συνθηκών (παλαιό κτήριο με περιορισμένες 
δυνατότητες, πολύ υγρό κλίμα), έγινε μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε τα 
αντικείμενα να έχουν την καλύτερη δυνατή διατήρηση. Τα αντικείμενα θα 
βρίσκονται εκεί μέχρι τη μελλοντική μεταφορά τους στο νέο εκθεσιακό χώρο 
του μουσείου της μονής. 
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ARKADI MONASTERY VESTMENTS’ CONSERVATION METHODS 

FOLLOWING THE PRINCIPLES OF MINIMUM INTERVENTION 
 

LIALI  THEODORA  
 
This paper will describe characteristic elements of Arkadi Monastery 

vestments’ embroidery related to techniques, iconography and materials of 
construction, as a result of the detailed bibliographic research and study of 
the monastery’s textile collection.  

The project also concerns the conservation and restoration methods 
for textiles used on items of the monastery’s collection during the period 
2007-2008. The above conservation methods follow the principles of 
minimum intervention and reversibility. 
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Εικ. 2. Φυτικός διάκοσμος 
αντικειμένου της συλλογής 

(Επιμανίκια ΡΡ72). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 1. Χρυσοκέντητη παράσταση 
από αντικείμενο της συλλογής 

(Πόλος ΡΡ175). 

 

Εικ. 4. Απόδοση σαρκωμάτων στις 
παραστάσεις των αγίων σε 

Επιτραχήλιο της συλλογής (ΡΡ83). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 3. Διακόσμηση κεντήματος σε  
Επιμανίκια (ΡΡ112). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 5. Μηχανικός καθαρισμός με 
χρήση συσκευής απορρόφησης 

(Πόλος ΡΡ166). 

Εικ. 6. Μηχανικός καθαρισμός με 
χημικό σπόγγο(Chemical sponge) 

(Επιτραχήλιο ΡΡ83).  
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Εικ. 7. Αφαίρεση υπολειμμάτων κεριού 
με μηχανικά μέσα. 

Εικ. 8. Αφαίρεση υπολειμμάτων κεριού με 
μηχανικά μέσα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 9. Ρύποι που υπέστησαν τη 
διαδικασία του υγρού, τοπικού 
καθαρισμού (Οράριο ΡΡ130). 

Εικ. 10. Ρύποι που υπέστησαν τη 
διαδικασία του υγρού, τοπικού 
καθαρισμού (Οράριο ΡΡ130). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 11 & 12. Διαδικασία χημικού καθαρισμού με χρήση οργανικού διαλύτη 

(αριστερά: Μίτρα ΡΡ 210, δεξιά: Επιγονάτιο ΡΡ70). 
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Εικ. 13. Εργασίες εφύγρανσης με χρήση 
συσκευής υπερηχητικού υγραντή. 

Εικ. 14. Εργασίες εφύγρανσης με χρήση 
συσκευής υπερηχητικού υγραντή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 15. Εργασίες εφύγρανσης με χρήση 

συσκευής υπερηχητικού υγραντή. 
Εικ. 16. Παλαιότερες επεμβάσεις 

συντήρησης σε αντικείμενο της συλλογής 
με προσθήκες κομματιών υφάσματος στο 
αυθεντικό ύφασμα (Επιγονάτιο ΡΡ58).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 17. Παλαιότερες επεμβάσεις 
συντήρησης σε αντικείμενο της συλλογής 
με προσθήκες κομματιών υφάσματος στο 
αυθεντικό ύφασμα (Επιγονάτιο ΡΡ58). 

Εικ. 18. Παλαιότερες επεμβάσεις 
συντήρησης με προσθήκη νέας φόδρας 

στο Οράριο (ΡΡ130). 
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Εικ. 19. Παλαιότερες επεμβάσεις 
συντήρησης με προσθήκη νέας φόδρας 

στο Οράριο (ΡΡ130). 

Εικ. 20. Εργασίες στερέωσης και 
συμπλήρωσης Επιμανικίου ΡΡ72α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 21 & 22. Αριστερά: φθορά του επιμανικίου (ΡΡ72α) που απικαλύφθηκε με nylon 
net. Δεξιά:φθορά του ίδιου επιμανικίου που αποκαταστάθηκε  

με προσθήκη μεταξωτού φουλαριού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 23. Επιγονάτιο (ΡΡ70) που έφερε στο 

εσωτερικό του χειρόγραφα. 
Εικ. 24. Επιγονάτιο (ΡΡ67) που έφερε 

στο εσωτερικό του χειρόγραφα. 
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Η EΥΡΕΣΗ XΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ  EΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ EΣΩΤΕΡΙΚΟ  

AΜΦΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

ΚΑΛΑΝΤΖΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Καθώς ο συντηρητής έρχεται αντιμέτωπος με τα πολυσύνθετα υλικά, από 
τα οποία είναι κατασκευασμένο ένα κειμήλιο ή ένα έργο τέχνης, γίνεται 
ιδιαίτερα δύσκολη η δουλειά του, όταν πρέπει να πάρει αποφάσεις που 
αφορούν στην παρεμβατικότητά του στην ιστορία του αντικειμένου. Αυτή η 
δεοντολογική, λοιπόν, πλευρά είναι το ίδιο σημαντική με τον καθαρισμό, τη 
στερέωση ή οποιαδήποτε άλλη συνηθισμένη εργασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί για τη συντήρηση ενός έργου. Τη δυσκολία τέτοιων καταστάσεων 
έρχεται να επιλύσει ένας απλός, αλλά σημαντικότατος κανόνας, αυτός της 
ελάχιστης επέμβασης, που δεν είναι βέβαια πανάκεια για κάθε περίπτωση, 
καθώς οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι πολλές και 
διαφορετικές. Η  περίπτωση που εξετάζεται σε αυτό το άρθρο είναι μια από 
εκείνες με τις οποίες ήρθαμε αντιμέτωποι στο εργαστήριο. Η εύρεση έγγραφου 
υλικού μέσα σε ιερατικά άμφια είναι μια υπόθεση καθόλου συνηθισμένη. 
Βρέθηκαν έγγραφα συνολικά στο εσωτερικό 5 αντικειμένων [Επιγονάτιο ΡΡ67, 
Πόλος ΡΡ109, Επιγονάτιο ΡΡ70, Πόλος ΡΡ 176, Επιμανίκια ΡΡ63(α,β)]. Εδώ 
παρουσιάζεται η περίπτωση του επιγονατίου με κωδικό ΡΡ67, καθώς ήταν το 
πρώτο αντικείμενο, αλλά και εκείνο το οποίο αποκάλυψε τον πλουσιότερο όγκο 
εγγράφων, χειρογράφων και εντύπων. 

Η  AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΟΥ  ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΟΥ  ΚΑΙ  Η  ΕΥΡΕΣΗ  ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Περιγραφή - Συντήρηση 

Αντικείμενο ΡΡ67. Επιγονάτιο χρονολογημένο περί το 1730, (εικ. 1). 
Μελετώντας την κατάσταση διατήρησης του αντικειμένου, αναφέρεται 
επιγραμματικά ότι εξωτερικά βρισκόταν σε καλή κατάσταση, έχοντας μόνο 
επιφανειακές φθορές. Αυτές εντοπίζονται περισσότερο στο κέντρο του και γύρω 
από τη μορφή του Ιησού, με απώλεια και εξασθένηση της ύφανσης. Στο τμήμα 
αυτό πραγματοποιήθηκε επικάλυψη με νάιλονετ και ραφές κάουτσινγκ. 
Επίσης, φθορές υπήρχαν και στις παρειές των ενώσεων της εμπρόσθιας όψης 
και της φόδρας, καθώς και στις γωνίες, όπου παρατηρήθηκαν μεταλλικά 
νήματα, τα οποία είχαν αποσταθεροποιηθεί και εξείχαν. Παράλληλα, 
παρατηρήθηκαν και στις γωνίες απώλειες υλικού. Οι φθορές των νημάτων 
αντιμετωπίστηκαν με επιφανειακές στερεώσεις κρυφών ραφών και οι απώλειες 
με συμπληρώσεις νέου υφάσματος, κατάλληλου χρώματος. Επίσης, όπου 
χρειάστηκε, η επιφάνεια επικαλύφθηκε με νάιλονετ για μεγαλύτερη προστασία. 
Μια ακόμη επιβεβλημένη εργασία ήταν ο καθαρισμός των μεταλλικών 
νημάτων, εργασία η οποία αποφασίστηκε να γίνει μετά το άνοιγμα του 
αντικειμένου. 

Ο αποχωρισμός της φόδρας από την εμπρόσθια όψη του κεντήματος 
θεωρήθηκε απαραίτητος από την πρώτη ακόμα στιγμή, καθώς ήταν εμφανές ότι 
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το εσωτερικό χάρτινο στήριγμα είχε υποστεί φθορές από τη δράση εντόμων. 
Κάτι σύνηθες σε χάρτινα αντικείμενα, αποθηκευμένα σε ακατάλληλες 
συνθήκες. Αυτό επιβεβαιώθηκε από ένα μικρό άνοιγμα αποσταθεροποιημένης 
ραφής ανάμεσα στη φόδρα και στην εμπρόσθια όψη (εικ. 2). Εξαιτίας αυτού, 
αποχωρίστηκε με προσοχή η φόδρα από τις τρεις πλευρές (εικ. 3), προκειμένου 
να αποφασιστεί αν θα απομακρυνθεί το εσωτερικό, χάρτινο στήριγμα. Μετά την 
αποκάλυψή του, παρατηρήθηκε το υπερκείμενο στρώμα απλού χαρτιού, 
ιδιαίτερα προσβεβλημένου από έντομα, με έντονες απώλειες. Απώλειες που 
μαρτυρούσαν την ύπαρξη υποκείμενων τμημάτων χειρογράφων, που 
αποτελούσαν και το στήριγμα του επιγονατίου, το οποίο ήταν δεμένο με 
παραδοσιακό τρόπο, μαζί με την εμπρόσθια όψη, με βαμβακερό νήμα (εικ. 4). 
Τόσο το γεγονός ότι το στήριγμα αποτελούνταν αποκλειστικά από χειρόγραφα 
και έντυπα, όσο και το ότι ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, οδήγησε στην 
απόφαση να απομακρυνθεί, με σκοπό να μελετηθεί περαιτέρω. Η 
απομάκρυνση των εγγράφων έγινε με μεγάλη προσοχή και μετά από 
αποτύπωση της δομής του δεσίματός τους, στο οποίο δεν πραγματοποιήθηκε 
καμία επέμβαση. Το παλαιό στήριγμα αντικαταστάθηκε από νέο, χάρτινο, 
επενδυμένο με βαμβακερό ύφασμα (εικ. 5). 

Η  AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  – ΣΩΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Περιγραφή – Κατάσταση Διατήρησης 

Διαπιστώθηκε ότι το υποστήριγμα αποτελούνταν από στιβάδες εγγράφων, 
συγκολλημένων μεταξύ τους, το πιθανότερο με αλευρόκολλα, τοποθετημένων 
άτακτα, κομμένων σε διάφορες διαστάσεις και με μόνη λογική τοποθέτησης να 
γεμίσει το εσωτερικό στις διαστάσεις του επιγονατίου (εικ. 6). 

Οι φθορές των χαρτιών μπορούν να διαχωριστούν σε εκείνες που 
πραγματοποιήθηκαν πριν την τοποθέτηση στο εσωτερικό και σε εκείνες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της «ζωής» τους στο εσωτερικό του 
επιγονατίου.  

Η οξείδωση του χαρτιού, που εμφανίζεται με την κίτρινη μορφή που έχει 
πάρει πλέον, είναι μια φθορά που είχε ξεκινήσει πριν την τοποθέτηση και 
επιδεινώθηκε με την παραμονή στο μικροκλίμα του επιγονατίου. Η 
σημαντικότερη φθορά, όμως, η οποία δυσχεραίνει πολύ τη μελέτη του 
περιεχομένου, είχε προκληθεί από τον άνθρωπο που έκοψε, ξάκρισε, δίπλωσε 
και κόλλησε μεταξύ τους τα σπαράγματα.  

Από την άλλη, συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν οι φθορές που 
προκλήθηκαν μετά την τοποθέτησή τους στο εσωτερικό, με σημαντικότερη και 
μεγαλύτερη σε έκταση, όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία 7, την προσβολή 
από τα έντομα. Τα τελευταία, με σύμμαχο τις κατάλληλες συνθήκες για την 
επιβίωσή τους, είχαν καταστρέψει σε μεγάλο ποσοστό τα χαρτιά, 
δημιουργώντας αμέτρητες οπές και λαβυρινθοειδή περάσματα, με αποτέλεσμα 
μεγάλες απώλειες, έγγραφου και μη υλικού. Σε αυτό ήρθε να προστεθεί και ο 
πολυμερισμός της κόλλας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκόλληση των 
κομματιών από στιβάδα σε στιβάδα, η οποία συρρικνώθηκε και οξειδώθηκε 
στην επιφάνεια των εγγράφων (Γιάνιαρη 1987). 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να έχουμε στα χέρια μας 
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διάσπαρτα τμήματα κειμένων από διαφορετικά έγγραφα, σε πολύ κακή 
κατάσταση, που δε μπορούν να αξιολογηθούν απόλυτα. 

Πρώτος Μηχανικός Καθαρισμός 

Πριν από την επέμβαση του καθαρισμού έπρεπε να γίνει ο διαχωρισμός 
των σπαραγμάτων. Αυτό έγινε με τη χρήση υπερηχητικού υγραντή, με τη 
βοήθεια του οποίου ενυδατώθηκε η συγκολλητική ουσία και ο διαχωρισμός 
πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, αν και ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη και 
χρονοβόρα διαδικασία (εικ. 8). Στη συνέχεια τα κομμάτια τοποθετήθηκαν κατά 
στρώματα σε αντιόξινα χαρτιά και αριθμήθηκαν (εικ. 9). 

Ο μηχανικός καθαρισμός πραγματοποιήθηκε για την απομάκρυνση των 
επικαθήσεων και της πολυμερισμένης κόλλας. Αυτού του είδους οι επικαθήσεις 
απομακρύνθηκαν σταδιακά με τη χρήση νυστεριού και τη βοήθεια 
μεγεθυντικού φακού καθώς και μικροσκοπίου, για μεγαλύτερη ασφάλεια ως 
προς τα μελάνια και την επιφάνεια του χαρτιού (εικ. 10). Σε άλλες περιπτώσεις 
χρειάστηκε απλό γομάρισμα.  

Η όλη διαδικασία του καθαρισμού ήταν, επίσης, ιδιαίτερα χρονοβόρα, 
αλλά αποτελεσματική. Γιατί έτσι, κατά τον υγρό καθαρισμό και την 
επιπεδοποιήση των εγγράφων, αποφεύχθηκε η μετακίνηση των ρύπων από τη 
μια επιφάνεια στην άλλη και επίσης βοηθήθηκε η ανάγνωση των κειμένων. 

Επιπεδοποίηση – Υγρός Καθαρισμός 

Η επιπεδοποίηση και ο υγρός καθαρισμός πραγματοποιήθηκαν μετά 
από διαδοχικά τεστ διαλυτότητας των μελανιών με διάφορους διαλύτες 
οργανικούς και ανόργανους, όπως απιονισμένο νερό, αιθανόλη και ακετόνη σε 
διαφορετικά σημεία, καθώς και στα διαφορετικά μελάνια (κόκκινα ή μαύρα). 
Όπου εφαρμόστηκε δε διαπιστώθηκαν προβλήματα διασποράς του μελανιού.  

Ο υγρός καθαρισμός πραγματοποιήθηκε τοποθετώντας το αυθεντικό 
έγγραφο ανάμεσα σε δύο στυπόχαρτα, εφυγραίνοντας το υπερκείμενο. Επάνω 
από το υγρό στυπόχαρτο τοποθετήθηκε ένα κομμάτι melinex και από επάνω 
τοποθετήθηκε βάρος. Η διαδικασία αυτή διήρκησε περίπου 30 λεπτά. 
Παράλληλα, επιπεδοποίηση επιτεύχθηκε με τοπικό ψεκασμό απιονισμένου 
νερού και με τη χρήση σπάτουλας σε πτυχές και διπλώσεις του χαρτιού. Τέλος, 
τα έγγραφα τοποθετήθηκαν ανάμεσα σε στεγνά στυπόχαρτα, ωσότου στεγνώσουν 
με την εφαρμογή πίεσης. 

Η επιτυχία της διαδικασίας διαπιστώθηκε καθώς οι ρύποι μεταφέρθηκαν 
από τα αυθεντικά χαρτιά στην επιφάνεια των στυπόχαρτων που 
χρησιμοποιήθηκαν (Verheyen 1989). 

Σύντομη Περιγραφή των Ευρημάτων 

Πολλά ήταν τα σπαράγματα με ιδιαίτερο περιεχόμενο που αναγνώστηκαν 
και ταυτοποιήθηκαν με τη βοήθεια παλαιογράφου, συγκεκριμένα του κ. Κωστή 
Παπαδάκη, που πραγματοποίησε την πρώτη αναγνώριση. Όπως φαίνονται και 
από τις εικόνες, τα έγγραφα περιείχαν κείμενα από ζητείες (εικ. 12), ιερατικούς 
λόγους (εικ. 13), επιστολές με λατινικούς χαρακτήρες (εικ. 14-15), ένα 
εσώφυλλο από κώδικα με τύπωμα μάλλον ξυλογραφίας (εικ. 16-17), ένα 
σπάραγμα από χειρόγραφο αγνώστου περιεχομένου, όπου σώζεται η 
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χρονολογία 1650 (εικ. 18), ένα σπάραγμα από τη Θεία Λειτουργία του 
Χρυσοστόμου (εικ. 19), τμήματα από εξορκισμό (εικ. 20-21) και άλλα πολλά. 
Τα περισσότερα σπαράγματα είναι κομμάτια από χειρόγραφους, ιερατικούς 
κώδικες, αλλά και από έντυπους, τα οποία επίσης παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Ωστόσο, ο άτακτος τρόπος με τον οποίο ήταν τοποθετημένα 
δυσχεραίνει την αναγνώριση των συνανηκόντων. Σίγουρα όμως μελλοντικά, 
μετά την προσεκτική και ολοκληρωμένη μελέτη από ειδικό παλαιογράφο, θα 
μπορέσουν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα και να αξιολογηθεί με σιγουριά 
η σημαντικότητα αυτών των ευρημάτων.  

Αποθήκευση 

Εφόσον πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω, ουσιαστικά πρώτες, σωστικές 
επεμβάσεις με τα διαθέσιμα μέσα του εργαστήριου, καθώς μιλάμε για 
εργαστήριο εξειδικευμένο στη συντήρηση υφάσματος, προχωρήσαμε στη 
δημιουργία κατάλληλου χώρου για την αποθήκευσή τους. 

Έτσι, τα σπαράγματα τοποθετήθηκαν σε θήκες από melinex1, άλλες 
τυποποιημένες και άλλες που δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο, ανάλογων των 
διαστάσεών τους. Σε αυτές έγινε η επιμέρους τοποθέτησή τους με σκοπό την 
ασφαλή ανάγνωσή τους από τους μελλοντικούς μελετητές. 

Τέλος, κατασκευάστηκε ένα κουτί από corrugated plastic sheet2 
επενδυμένο με tyvek3, στο οποίο τοποθετήθηκαν οι θήκες με τα έγγραφα για 
την ασφαλέστερη φύλαξή τους στις συνθήκες εργαστηρίου. 

Για όλη αυτή την προσπάθεια μιας πρώτης προσέγγισης και 
αντιμετώπισης της κατάστασης των αντικειμένων αυτών, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθειά τους, τον κ. Ανδριανάκη, Προϊστάμενο 
της 28ης Ε.Β.Α., τον κ. Τρουλλινό, Τμηματάρχη συντήρησης της 28ης Ε.Β.Α., 
τους αρχαιολόγους της ίδιας υπηρεσίας και τον κ. Κωστή Παπαδάκη, 
παλαιογράφο και υπεύθυνο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Ρεθύμνου 
για τη βοήθειά του στην αναγνώριση των εγγραφών. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γιάνιαρη, Φ., 1987. Η Τεχνική της Βιβλιοδετικής Τέχνης. Το κάλυμμα, τόμ. Α΄.  
Αθήνα: Έκδοση Eommex. 

                                                 
1 Melinex. Υλικό από πολυαιθυλένιο, διαφανές, ιδιαίτερα ελαστικό, σε διάφορες 
πυκνότητες 12-175 micron και θερμοκρασία τήξης 250 Co. Δεν επιτρέπει τη διείσδυση 
αέρα και υγρασίας και τη συγκόλληση από πολλά συγκολλητικά και δεν επηρεάζεται 
από αυτά. Χρησιμοποιείται ως αντικολλητική επιφάνεια στις τεχνικές συγκόλλησης, ως 
υποστήριγμα κατά τον υγρό καθαρισμό, κ.α.  
2 Corrugated plastic sheet. Συμπολυμερές του πολυπροπυλενίου και του 
πολυαιθυλενίου. Συμπαγές, ανθεκτικό στην θερμότητα και χημικά σταθερό 
(www.PreservationEquipment.htm). 
3 Tyvek Πρόκειται για ένα μη υφασμένο ύφασμα, αδρανές, πορώδες, λείο και 
αδιαπέραστο από το νερό και τη σκόνη. Η γυαλιστερή του επιφάνεια δημιουργεί ένα 
ισχυρό αντιστατικό στρώμα, ενώ η περισσότερο θαμπή συγκρατεί τη σκόνη και τους 
ρύπους. Δεν ευνοεί την ανάπτυξη μηκύτων ή βακτηριδίων, ενώ διάφορα τεστ έχουν 
αποδείξει ότι έχει την ιδιότητα να σταματά ή να φιλτράρει το 99,9% των σωματιδίων 
0,5-0,7 micron (Κόνα & Χρυσοχόου 2006, www.PreservationEquipment.htm).  
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FINDING MANUSCRIPTS AND PRINTED MATERIAL WITHIN PRIESTLY 

 VESTMENTS FROM THE HOLY MONASTERY OF ARKADI 
 

KALANTZIDOU KYRIAKI  
 
During the conservation/restoration of the collection of sacerdotal 

vestments of the Arkadi Monastery in the specialized textile conservation 
laboratory of the 28th Ephorate of Byzantine Antiquities, several written 
materials were discovered in the inner support of a small amount of objects. 
This article will elaborate the case of an Epigonation with registration 
number PP67. 

The decision to remove the material was taken with the consent of the 
chief of the project and the supervisor of the Ephorate. Nevertheless, the 
conservation of the Epigonation proceeded normally and the paper prop was 
replaced with a new one, made of antacid carboard. 

We, subsequently, proceeded with the rescue interventions on the 
manuscripts with surface cleaning and flattening, so as to remove the 
surface deposits which made the writing particularly indistinguishable, thus 
facilitating the first identification and reading of the content of the texts, 
which brought out very interesting results about the content of the written 
material. The purpose of the above mentioned procedures was the 
preservation of the manuscripts and, eventually, the right storage, the first 
identification of the nature of the findings and, finally, the deposition of the 
items, preserved and safe, for further study. 
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Εικ. 1. Η εμπρόσθια όψη του 

επιγονατίου ΡΡ 67. 
Εικ. 2. Φθορά από την οποία διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη χειρογράφων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3. Tο αντικείμενο κατά τη διάρκεια 
απομάκρυνσης του εσωτερικού. 

Εικ. 4. Λεπτομέρεια του παραδοσιακού 
δεσίματος της εμπρόσθιας όψης με το 
εσωτερικό χάρτινο υποστήριγμα του 

σχήματος. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 5. Το νέο υποστήριγμα. Εικ. 6. Η όψης της στοίβας των χαρτιών, 
όπως βγήκαν από το εσωτερικό του 

επιγονατίου. 
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Εικ. 8. Η διαδικασία διαχωρισμού των 

σπαραγμάτων με τη χρήση υπερηχητικού 
εφυγραντή απιονισμένου νερού 

 και σπάτουλας. 

Εικ. 7. Η όψη των στιβάδων. Εμφανής η 
έκταση της φθοράς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 9. Τα κομμάτια μετά το διαχωρισμό τους,
όπως τοποθετήθηκαν ανάμεσα σε αντιόξινα χαρτιά. 

Εικ. 10. Η διαδικασία 
μηχανικού καθαρισμού 

με τη βοήθεια του 
Οπτικού Μικροσκοπίου. 

 
 
 
 
 

Εικ. 12. Ζητεία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 11. Αντικείμενο κατά τη διαδικασία 

του πρώτου καθαρισμού – 
επιπεδοποίησης. 
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Εικ. 13. Τμήματα μάλλον από 
ιερατικό λόγο. 

Εικ. 14. Επιστολή γραμμένη στα ελληνικά 
με λατινικούς χαρακτήρες. 

 

Εικ. 16. Εσώφυλλο από 
κώδικα με τύπωμα μάλλον 

ξυλογραφίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 15. Λεπτομέρεια του αποστολέα. 
Αναφέρεται το όνομα Γεδεών, ο οποίος  

φαίνεται να είναι ζωγράφος. 
 
 
 

Εικ. 17. Λεπτομέρεια του εσώφυλλου, όπου με βυζαντινή 
αρίθμηση αναγράφεται η χρονολογία «α χ λ ς» (1636). 
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Εικ. 18. Σπάραγμα από χειρόγραφο άγνωστου 
περιεχομένου, όπου σώζεται  

η χρονολογία 1650. 
Εικ. 19. Σπάραγμα από τη 

Θεία Λειτουργία 
 του Χρυσοστόμου. 

 
 
 
 
 

Εικ. 20. Τμήμα από κείμενο εξορκισμού,  
όπου διαφαίνεται το υδατόσημο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 21. Λεπτομέρεια του εξορκισμού,  
όπου διαφαίνεται το υδατόσημο. 
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ΟΙ  ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ  (1987-2008) 

 

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ 

Μνήμης ένεκεν 

Από τις αρχές Μαρτίου έως τα μέσα περίπου του Ιουνίου 2008 έγιναν οι 
τελικές εργασίες καθαρισμού και διαμορφώσεις στο εσωτερικό του Σπηλαίου 
Μελιδονίου του Δήμου Γεροποτάμου, για λόγους ασφαλείας, αλλά και 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάποιες ανασκαφικές εκκρεμότητες1. Το 
σπήλαιο βρίσκεται σε υψόμετρο 220 μ. στο όρος Κουλούκωνα και έχει 
απεριόριστη θέα προς τις βόρειες παρυφές της Ίδης2.  

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών των ετών 1987 (Τζεδάκις & 
Γαβριλάκη - Νικολουδάκη 1987, Γαβριλάκη - Νικολουδάκη 1988), 1988 
(Τζεδάκις & Γαβριλάκη - Νικολουδάκη 1988) και 1992 (Γαβριλάκη 1992 και 
1994-1996), είχε αποκαλυφθεί λατρευτικός χώρος στο βόρειο μυχό του 
σπηλαίου (αίθουσα Raulin), χώρο σκοτεινό3 λόγω της απόστασής του από την 
είσοδο, της εξαγνιστικής4 υδατοσυλλογής που υπάρχει εκεί, καθώς και της 
εισόδου στο δεύτερο θάλαμό του (αίθουσα Pashley) (σχ. 1) 5. 

Όπως είχαμε παρουσιάσει στο Κρητολογικό Συνέδριο του 1991 στο 
Ρέθυμνο, στο ανατολικό τμήμα του μυχού εντοπίστηκαν, το 1987, 
αλλεπάλληλα στρώματα μεγαλύτερων ή μικρότερων πυρών, γύρω από τις οποίες 
εντοπίστηκαν κυρίως κύπελλα (εικ. 1), καθώς και άλλα χρηστικά αγγεία, όπως 
πρόχοι και χύτρες, οι οποίες χρονολογούνται σε όλες τις φάσεις της ΥΜ 
περιόδου (1600/1580-1190 π.Χ.). Μετά την αφαίρεσή τους, αποκαλύφθηκαν 
πρόχειρες επεμβάσεις στο χώρο, είτε με πέτρες τοποθετημένες σε σχήμα Π, είτε 
με λιθοσωρούς της ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι περιόδου (1550-1450 π.Χ.), οι οποίες, επίσης, 
                                                 
1 Οι ανασκαφές του σπηλαίου άρχισαν επειδή η κοινότητα, τότε, Μελιδονίου προτίθετο 
να προχωρήσει σε τουριστική αξιοποίηση του σπηλαίου. Ο χαρακτήρας των εργασιών 
παρέμεινε σωστικός μέχρι την πρόσφατη ανασκαφική φάση του 2008. Με την ευκαιρία, 
ευχαριστώ το Δήμο Γεροποτάμου για την οικονομική υποστήριξη όλων των εργασιών στο 
σπήλαιο, καθώς και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης και την πρώην κοινότητα 
Μελιδονίου για την υποστήριξη των αρχικών ανασκαφικών φάσεων. Χωρίς τη βοήθειά 
τους, η ανασκαφή δε θα είχε πραγματοποιηθεί. Από καρδιάς ευχαριστίες στον Δρ. 
Γιάννη Τζεδάκι, που πολύ νωρίς μου εμπιστεύθηκε και τελικά μου παραχώρησε την 
ευθύνη της ανασκαφής. 
2 Για μία γενική περιγραφή του σπηλαίου και παλιότερη βιβλιογραφία βλ.: Rutkowski 
& Nowicki (1996). Αντιστοίχως, παρατίθεται βιβλιογραφία για το σπήλαιο στην 
αναφορά της Sporn (2002, 231-232). Τέλος, παρατίθεται πρόσφατος, συνοπτικός 
κατάλογος των σπηλαίων της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου στο: Αρετάκη, Σιμιτζής & 
Στρατιδάκης (2006). 
3 Για τον Rutkowski (1986, 43) ο μυστηριακός χαρακτήρας του σπηλαίου, λόγω της 
απουσίας φωτός και των ιδιαίτερων καρστικών σχηματισμών αναφέρεται ως βασικό 
κριτήριο επιλογής ενός σπηλαίου για λατρεία.  
4 Πρόσφατα, για την εξαγνιστική δύναμη του νερού διαχρονικά βλ.: Goodison (2006). 
Για την ύπαρξη νερού στα λατρευτικά σπήλαια βλ.: Tyree (2006, 334). 
5 Ο Faure (1996, 16 και 101-105) καταγράφει τα κριτήρια, βάσει των οποίων ένα 
σπήλαιο θεωρείται ιερό και περιγράφει το εσωτερικό του Σπηλαίου Μελιδονίου, 
δίνοντας την παλαιότερη βιβλιογραφία. Επίσης βλ.: Rutkowski & Nowicki (1996, 1-5).  
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συνδέονται με λατρευτική χρήση. Η αδιατάρακτη κατάσταση στην οποία 
βρέθηκαν αυτές οι πρόχειρες επεμβάσεις επέτρεψαν τη χρονολόγησή τους στη 
Νεοανακτορική περίοδο, μια περίοδο εντατικοποίησης της λατρείας που, 
ωστόσο, είχε αρχίσει νωρίτερα. Βαθύτερα ακόμα, πάνω στην επιφάνεια του 
βράχου, είχε εντοπιστεί ένα ενιαίο στρώμα κιτρινωπού χώματος με κεραμική 
Τελικής Νεολιθικής /Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, το οποίο συνδέεται με 
εντατική χρήση του σπηλαίου ως χώρου κατοίκησης, όπως καταδεικνύουν τα 
θραύσματα πίθων, η αφθονία της κεραμικής και τα εργαλεία που 
περισυλλέχθηκαν (Τζεδάκις & Γαβριλάκη 1995).  

Αν το ανατολικό τμήμα του βόρειου μυχού ήταν εν πολλοίς 
αδιατάρακτο, στο δυτικό τμήμα του είχαμε αντιμετωπίσει από την αρχή μιαν 
εικόνα έντονης διατάραξης, εξαιτίας της υδατοσυλλογής που δικαιολογούσε 
συχνές επισκέψεις στο χώρο. Στο τμήμα αυτό δεσπόζει φαλλόσχημος 
σταλαγμίτης (σχ. 2), γύρω από τον οποίο εντοπίστηκε πλήθος σανιδόμορφων 
ειδωλίων γυναικείων μορφών, που χρονολογούνται μεταξύ 680 και τέλους του 
7ου αι. π.Χ. (Lebessi 2009) (εικ. 2), ειδώλια (εικ. 3α-β) και λυχνάρια του 4ου και 
3ου αι. π.Χ. (εικ. 4), καθώς και οστέινες περόνες των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων 
(Κεφαλίδου 2006, 244-245, Sporn 2002, Tέγου 2006, 280).  

Στην πρόσφατη φάση των εργασιών6, μετά από τον καθαρισμό του 
χώρου, προχωρήσαμε στη στερέωση των λίθων των νεοανακτορικών κατασκευών 
του ανατολικού τμήματος του μυχού. Εν συνεχεία περισυλλέξαμε το πλούσιο 
υλικό που υπήρχε στην υδατοσυλλογή στο δυτικό τμήμα του μυχού και 
ολοκληρώσαμε την αφαίρεση του στρώματος Τελικής 
Νεολιθικής/Πρωτομινωικής εποχής, το οποίο κάλυπτε την επιφάνεια του 
βράχου (εικ. 5α-β). Ύστερα από την επίπονη αυτή εργασία εξαιτίας της λάσπης, 
καθαρίστηκε η επιφάνεια του βράχου, στο δυτικό τμήμα της οποίας 
δημιουργείται κοιλότητα. Χαρακτηριστικές είναι οι απαρχές σταλαγμιτών που 
είχαν δημιουργηθεί στην επιφάνεια πριν από τη χρήση του χώρου. 

Το φετινό υλικό του βόρειου μυχού, που συνδέεται με τη λατρευτική 
χρήση του χώρου αυτού κατά τους ιστορικούς χρόνους, ήταν άφθονο: τμήματα 
ειδωλίων μεγάλου μεγέθους, σανιδόμορφα ειδώλια γυμνών, γυναικείων μορφών, 
ειδώλια καθήμενης, γυναικείας μορφής και ζωόμορφα, τα οποία  
χρονολογούνται από την Υπομινωική περίοδο μέχρι και τον 5ο αι. π.Χ. Πολλά 
κέρατα αιγοπροβάτων και ελαφιού (εικ. 6), λύχνοι, καρπός (εικ. 7) και ένας 
αστράγαλος φαίνεται ότι ανήκουν στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. 
Αντίστοιχο ήταν το κεραμικό υλικό των προϊστορικών χρόνων, το οποίο 
συνδέεται με λατρευτική χρήση. Περισυλλέχθηκε, για παράδειγμα, μεγάλος 
αριθμός κυπέλλων, πολλά από τα οποία είναι ρυτά με οπή στον πυθμένα. 
Εξάλλου, από το αρχαιότερο στρώμα κατοίκησης προέρχονται λίθινοι 
τριπτήρες, λίθινοι μονόστομοι πελέκεις, οστέινα και λίθινα εργαλεία (εικ. 8α-β), 

                                                 
6 Η πρόσφατη ανασκαφική δραστηριότητα στο σπήλαιο (6/3/2008-18/6/2008) 
υποστηρίχθηκε οικονομικά και πάλι εξ ολοκλήρου από το Δήμο Γεροποτάμου. Στις 
ανασκαφές εργάστηκαν οι τεχνίτες Ανδρέας Μανουσογιωργάκης, Σταύρος 
Νικολουδάκης, Άσεμ Νασσάρ, Χαράλαμπος Νικολουδάκης, Αντώνης Νικολουδάκης και 
Γιάννης Αλεφαντινός, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Ειδικά στον Άσεμ Νασσάρ 
οφείλεται η ανάγνωση της αραβικής επιγραφής (Τζιφόπουλος στον παρόντα τόμο). 
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αλλά και αναγνωρίσιμοι τύποι χρηστικών αγγείων, όπως πρόχοι, πίθοι, 
αρύταινες, κύπελλα και χύτρες.  

Η ταύτιση του βόρειου μυχού με το λατρευτικό χώρο του σπηλαίου είχε 
επιβεβαιωθεί ήδη από την ανασκαφική περίοδο 1987-1988, με δύο τομές 
διαστάσεων 2 x 2 μ. που είχαμε πραγματοποιήσει στην Αίθουσα των Ηρώων. 
Μέσω αυτών θελήσαμε να ελέγξουμε αν όλοι οι χώροι του σπηλαίου είχαν 
κατοικηθεί ταυτόχρονα και στην ίδια ένταση. Η ανασκαφή των τομών έδειξε ότι, 
ενώ στην Τελική Νεολιθική/Πρώιμη Εποχή του Χαλκού είχε κατοικηθεί το 
εύκολα προσβάσιμο και με επαρκή φυσικό φωτισμό τμήμα του σπηλαίου, στα 
μινωικά και ιστορικά χρόνια η χρήση περιορίστηκε στο βόρειο μυχό του. Οι 
ελάχιστες και σποραδικές ενδείξεις από τις περιόδους αυτές στην Αίθουσα των 
Ηρώων το αποδεικνύουν ξεκάθαρα. 

Μια ακόμα ανασκαφική έρευνα είχε πραγματοποιηθεί το 1999, έξω από 
την είσοδο του σπηλαίου Μελιδονίου, από την οποία εξασφαλίζεται απεριόριστη 
θέα προς τις βόρειες παρυφές της Ίδης, εξαιτίας εγκεκριμένων εργασιών 
διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου. Οι εργασίες είχαν περιοριστεί τότε στα 
δεξιά της εισόδου και στόχος τους ήταν ο έλεγχος του τοιχώματος στο οποίο 
είχε, ήδη στις αρχές του 20ου αι., εντοπιστεί η επιγραφή Ιππώναξ Διοκλήος 
Ερμού ευχάν, μόλις στο ύψος του εδάφους, λόγω της συστηματικής 
επιχωμάτωσης του χώρου που φαίνεται να συνδέεται με την προσπάθεια των 
Τούρκων να αποκλείσουν την είσοδο κατά το τελευταίο επεισόδιο της ιστορίας 
του σπηλαίου (Pashley 1837). Η ύπαρξη της επιγραφής συνέδεσε έκτοτε το 
σπήλαιο με τη λατρεία του Ερμή Ταλλαίου (Τζιφόπουλος 1999).  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, είχε αποκαλυφθεί ασβεστοκάμινο δεξιά 
της εισόδου. Μπροστά από την είσοδο, εξάλλου, είχε αφαιρεθεί στρώμα φερτού 
υλικού, πάχους 4,5 μ. περίπου και αποκαλύφθηκε πρόχειρο δάπεδο από 
πλακοειδείς πέτρες, που φάνηκαν τοποθετημένες πάνω σε μαύρο χώμα. Πάνω 
στο δάπεδο είχαν εντοπιστεί μεγάλα κομμάτια βράχου, τα οποία, προφανώς, 
συνδέονται με το επεισόδιο του 1824, όπως επιβεβαιώνουν ορισμένα μικρά 
ευρήματα (π.χ. ένα σιδερένιο μαχαίρι και ένα δρεπάνι)7. Μετά τις εργασίες 
αυτές και δεδομένου ότι η αποκατάσταση της εισόδου δεν ήταν δυνατό να 
πραγματοποιηθεί μεμονωμένα χωρίς να ενταχθεί σε ευρύτερο ανασκαφικό 
σχέδιο, η τομή επιχωματώθηκε και πάλι μέχρι του ύψους του ασβεστοκάμινου, 
που αφήσαμε ορατό, ως μάρτυρα της πλέον πρόσφατης οικονομικής 
δραστηριότητας του σπηλαίου. 

Κατά την πρόσφατη εργασία μας στο σπήλαιο, όμως, στόχος ήταν ο 
εντοπισμός του Ύμνου του Σαλουίου Μηνά στον Ερμή, ο οποίος αναφέρεται 
από την Guarducci (1939) στο αριστερό τοίχωμα του προθαλάμου, στην είσοδο. 
Το σημαντικό αυτό κείμενο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 15ο αι. Ο Κυριακός 
από την Αγκώνα, επισκεπτόμενος διάφορα σημεία του νησιού το 1445, έφτασε 
και στο Μελιδόνι. Το χειρόγραφό του χάθηκε και σώθηκαν μόνο πέντε από τις 
επιγραφές που είχε δει, ανάμεσα στις οποίες και αυτή του Σπηλαίου 
Μελιδονίου. Λίγες δεκαετίες αργότερα, ο μοναχός Urbano Bolzanio 
επισκέφθηκε και αυτός την Κρήτη. Από το οδοιπορικό του σώθηκε μόνο το 
                                                 
7 Για την κατάσταση της περιοχής και του οικισμού επί Τουρκοκρατίας βλ.: Μπαλτά 
(2006), Κολοβός (2006). 
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απόγραφο της επιγραφής του Μελιδονίου. Αυτές οι επιγραφικές μαρτυρίες 
πρέπει να ώθησαν αρκετούς στο να επισκεφτούν στη συνέχεια το σπήλαιο. Και 
ο Marino Cavalli, Γενικός Προνοητής της Κρήτης  μεταξύ 1571 και 1572, 
αναφέρεται στην επιγραφή του Σαλουίου Μηνά, δίνοντας παράλληλα την 
περιγραφή του σπηλαίου, όπως και οι Barozzi, Querini, και Belli το 16ο αι. Οι 
περιγραφές τους, μαζί με την πρόσφατη ιστορία του σπηλαίου, επηρέασαν και 
τους επισκέπτες του 19ου αι.: η Schwartz, ο Spratt, ο Pashley, ο Raulin, ο 
Perrot, ο Taylor πέρασαν από το Σπήλαιο Μελιδονίου και κατέγραψαν την 
εμπειρία τους. Μέλη του πληρώματος του πλοίου του Spratt, μάλιστα, χάραξαν 
τα ονόματά τους στα τοιχώματα του σπηλαίου8.  

Την επιγραφή αυτή, που ήδη στις αρχές του 20ου αι. βρισκόταν 
καταχωμένη από όγκους φερτού υλικού, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε κατά 
τη διάρκεια αυτών των τελευταίων εργασιών στο σπήλαιο, ανασκάπτοντας τομή 
τελικών διαστάσεων 3 x 6,5 μ., κατά μήκος του τοιχώματος αριστερά της 
εισόδου, όπου, σύμφωνα με την Guarducci, είχε χαραχτεί η επιγραφή. Σε 
βάθος 6 μ., συναντήσαμε κοκκινόχωμα και πραγματοποιήσαμε μικρή 
δοκιμαστική τομή βάθους τουλάχιστον 1 μ., διαπιστώνοντας την ύπαρξη 
πλούσιου αρχαιολογικού υλικού σε αυτό το βάθος. Χαρακτηριστικότερα 
ευρήματα είναι τα τμήματα λύχνων των ρωμαϊκών χρόνων (εικ. 9)9. 

Δυστυχώς, ο Ύμνος δεν εντοπίστηκε, αν και στο τοίχωμα 
παρατηρήθηκαν σπαράγματα χαραγμάτων, ενώ το μεγάλο βάθος και η 
αστάθεια του υλικού δεν επέτρεψε να τον αναζητήσουμε περαιτέρω. Ωστόσο, 
αποκαλύφθηκε η είσοδος σε ολόκληρο το πλάτος της, μετά τον προθάλαμο, η 
οποία ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Η πραγματοποίηση της δοκιμαστικής τομής 
είχε ως αποτέλεσμα την καθαίρεση τμήματος της υπάρχουσας κλίμακας της 
εισόδου κατ’ άξονα, σε βάθος μεγαλύτερο των 7 μ. Προκειμένου, λοιπόν, να 
αποκατασταθεί η είσοδος χωρίς να περιοριστεί το άνοιγμά της, κατασκευάστηκε 
τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα που επενδύθηκε, ενώ διευθετήθηκαν άνδηρα 
στην επιφάνεια του κώνου από φερτό υλικό που σχηματίζεται στην Αίθουσα των 
Ηρώων. Για τις παραπάνω επεμβάσεις χρησιμοποιήθηκε το υλικό που 
απομακρύνθηκε από την τομή της εισόδου. 

Στο πλαίσιο της πρόσφατης ανασκαφικής δραστηριότητάς μας, εξάλλου, 
εργαστήκαμε συστηματικά στο δεύτερο επίπεδο του σπηλαίου, στην Αίθουσα, 
Paslhey, προκειμένου να ελεγχθεί ο χώρος σε συνάρτηση με το βόρειο μυχό, 
αλλά και να φωτιστούν στρωματογραφικά οι επιγραφές και τα χαράγματα στα 
βαθύτερα σημεία της αίθουσας αυτής, οι οποίες είχαν εντοπιστεί το 1998 
(Τζιφόπουλος στον παρόντα τόμο, Tzifopoulos υπό εκτύπωση). Αυτές θα 
παρουσιαστούν από το Γιάννη Τζιφόπουλο που έχει αναλάβει τη δημοσίευσή 
τους μαζί με το Νίκο Λίτινα.  

Εδώ ορίστηκε τομή στο ανώτερο τμήμα της αίθουσας που, μαζί με την 
απαραίτητη επέκτασή της προς Α, κατέλαβε τελικά ολόκληρο το δυτικό τμήμα 
της αίθουσας. Στο τμήμα αυτό σχηματιζόταν κώνος φερτού υλικού. Πρόκειται 

                                                 
8 Βλ.: Τσικνάκης (2006), όπου εκτενής βιβλιογραφία, Παλιούρα (2006), Μυλωνάκη 
(2006).  
9 Για κάποιους από τους λύχνους που είχαν έρθει στο φως σε παλιότερες ανασκαφικές 
περιόδους βλ.: Sapouna (1998, 102 και 198). 
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για κεραμική διαφόρων εποχών και στάχτη, που είχε  ριχτεί εκεί από το βόρειο 
μυχό, προκειμένου, προφανώς, να αποσυμφορηθεί ο λατρευτικός χώρος. 
Περισυλλέχθηκαν χρηστικά και λατρευτικά αγγεία όπως κύπελλα, πρόχοι, 
πιθοειδή, τριποδικές χύτρες κ.λπ. Χαρακτηριστικά είναι τα θραύσματα  κέρνων 
(εικ. 10) και τα αγγεία με διάτρητη βάση (κύπελλα, πρόχοι), καθώς και κάποια 
θραύσματα ειδωλίων μεγάλου μεγέθους. 

Η αίθουσα χωρίστηκε, τέλος, σε 10 χώρους, για να πραγματοποιηθεί 
κατά το δυνατόν συστηματική περισυλλογή επιφανειακών οστράκων, αφού σε 
ολόκληρο το μήκος της αίθουσας βρέθηκε διάσπαρτο υλικό διαφόρων εποχών. 

Στους Χώρους 6-10, δηλαδή στους βαθύτερα ευρισκόμενους χώρους, 
εντοπίστηκαν οστά των εγκλείστων του 1824, τα οποία είχαν διαφύγει της 
περισυλλογής εξαιτίας προφανώς των δυσκολιών πρόσβασης εδώ. Ειδικότερα 
στο Χώρο 10, κάτω από την Αίθουσα Πετροχείλου, σε βάθος 60 μ. περίπου από 
την είσοδο, εντοπίστηκαν δύο τουλάχιστον σκελετοί, σε σημείο που πιθανόν να 
ανοίγεται άλλος θάλαμος, ακόμα βαθύτερα. Δυστυχώς, σε αυτήν τη φάση των 
εργασιών, δεν ήταν δυνατό να προχωρήσουμε, εξαιτίας της έλλειψης 
κατάλληλου εξοπλισμού. 

Στο δυτικό τμήμα του σπηλαίου, τέλος, διαμορφώνεται μία δύσβατη 
αίθουσα που καταλήγει σε βάραθρο, στο βάθος του οποίου ανοίγονται οι 
αίθουσες με τα ονόματα των μελών της Σπηλαιολογικής Εταιρείας που τις 
ανακάλυψαν, Τσουρή, Παπαντωνάκη και Πολυχρονάκη. Στη διαδρομή προς το 
βάραθρο διαπιστώσαμε την ύπαρξη χαραγμάτων του 19ου και 20ου αι. 
Δυστυχώς, όμως, δεν ήταν δυνατή η κατάβαση στις βαθύτερα ευρισκόμενες 
αίθουσες. Σε αυτήν τη διαδρομή δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές επιφανειακές 
ενδείξεις, εξαιτίας των δυσκολιών ως προς την πρόσβαση. 

Το Σπήλαιο Μελιδονίου εντάσσεται σε μιαν ενδιαφέρουσα αρχαιολογικά 
περιοχή10. Βρίσκεται κοντά σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους διαφόρων 
εποχών, όπως της Ελεύθερνας11, του Περάματος12, των Μαργαριτών 
(Παπαδοπούλου 2006), της Αξού, του Πανόρμου (Γαβριλάκη 2006, Τζαχίλη 
2006, Αλεξίου 2006), της αρχαίας θέσης στο Μπαλί (Λίτινας 2006), των Πέρα 
Γαλήνων (Μπάνου & Τσιβιλίκα 2006, Λιανέρης 2006) ή των γειτονικών 
Γριβίλων, η ανασκαφή των οποίων θα αρχίσει σύντομα ελπίζω, με τη δεδομένη 
υποστήριξη του Δήμου Γεροποτάμου13.  

Η ανασκαφή του σπηλαίου καταδεικνύει ένα σημαντικότατο χώρο 
αρχικά κατοίκησης και κατόπιν λατρείας που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, 
αφού κάθε χρόνο συγκεντρώνονται οι κάτοικοι του οικισμού στο εσωτερικό του 
                                                 
10 Για επισκόπηση των αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής Μυλοποτάμου 
βλ.: Hood, Warren & Cadogan (1964, 56-58), Sanders (1982). Βλ. επίσης: Αρετάκη, 
Σιμιτζής & Στρατιδάκης (2006), όπου αναφέρονται τα σπήλαια της ευρύτερης περιοχής, 
αλλά και Godart & Tzedakis (1992, 79-80).  
11Βλ. αναφορές στην Κρητική Εστία και το Αρχαιολογικό Δελτίο από το 1986 ως 
σήμερα και Γαβιλάκη & Τζιφόπουλος (2006, IV: Ελεύθερνα – Αξός).  
12 Για την ανασκαφή υστερομινωικού τάφου στον Κοφινά βλ.: Καραμαλίκη (2006). Για 
τα αποτελέσματα νεότερων ανασκαφών εντός οικισμού βασίστηκα στις πληροφορίες των 
υπεύθυνων για την περιοχή συναδέλφων Επαμεινώνδα Καπράνο και Νίκη Τσατσάκη, 
με τους οποίους είχα προσωπικές συζητήσεις. 
13 Για τη σπουδαιότητα του αρχαιολογικού χώρου στη θέση Γρίβιλα, βλ.: Ανδρεαδάκη - 
Βλαζάκη (2006), όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 
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σπηλαίου (Αίθουσα των Ηρώων), για να τιμήσουν τους νεκρούς του 
Ολοκαυτώματος. Ωστόσο, είναι πολλά τα ερωτήματα που τίθενται. Ποια πόλη 
έλεγχε το σπήλαιο και σε ποιες ιστορικές περιόδους; Μήπως το σπήλαιο 
αποτελούσε συνοριακό ιερό ανάμεσα στις επικράτειες των γειτονικών Αξού και 
Ελεύθερνας των ιστορικών χρόνων (Baldwin -Bowsky 2006); Συνδεόταν με το 
σημαντικό οικισμό στα Γρίβιλα, που άκμασε περίπου τις ίδιες περιόδους κατά 
τις οποίες άκμασε και το σπήλαιο ή οι προσκυνητές που έφταναν σε αυτό 
προέρχονταν από διάφορες θέσεις14; Και ακόμα, σε ποια θεότητα ήταν 
αφιερωμένο κατά περιόδους (Lebessi 2009); Η αφιέρωσή του στον Ερμή 
επιβεβαιώνεται επιγραφικά κατά τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια15. Αλλά 
πριν; Σε τι είδους λατρεία παραπέμπουν τα σανιδόμορφα γυμνά γυναικεία 
ειδώλια που υπαινίσσονται την Αφροδίτη ή τα ειδώλια της καθήμενης μορφής 
που μπορεί να απεικονίζουν τη Δήμητρα; Ποιες θεότητες συνυπήρχαν και πως 
εξελίχθηκε η λατρεία από τα μινωικά χρόνια16; Ευελπιστούμε ότι η 
συστηματική μελέτη θα απαντήσει17.  
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EXCAVATIONS IN  GERONTOSPILIOS CAVE  OF MELIDONI (1987–2008) 
 

GAVRILAKI IRINI 

 
In this conference, we try to comment on the almost 20 years of 

archaeological work at Gerontospilios Cave of Melidoni, near Rethymno 
(1987–2008). Taking the archaeological data under consideration, we try to 
present the continuous use of the cave as a habitation site during the Final 
Neolithic/Early Minoan period or as a cult place from the Middle Minoan 
period to the 2nd - 1st century BC.  

The kind and the position of the found objects reflect the clear choice 
of a special part of the cave for cult (Raulin Hall), apparently because of its 
special aspect due to a central stalagmite and some water, as early as the 
Neopalatial period.  

The study of the archaeological material shows a differentiation in 
cult during the mentioned periods: cups, bowls, jugs and cooking pots 
around a fire during Minoan period and female figurines around the central 
stalagmite from 7th century to Hellenistic period connect the cult with female 
deities, but the engraved inscriptions naming Hermes show a change during 
the 2nd - 1st century BC. During this last period, the interest of worshippers 
seems to be focused on visiting the edge of the cave (Pashley Hall), where 
they engraved their names or a short pray.  
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 Σχ. 1. Κάτοψη του σπηλαίου. 
 
 
 
 

Εικ. 1. Άωτα κωνικά κύπελλα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ. 2. Ο σταλαγμίτης του βόρειου μυχού. Εικ. 2. Σανιδόμορφα ειδώλια. 
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Εικ. 3α-β. Θραύσματα ειδωλίων. Εικ. 4. Λύχνος Ελληνιστικής 
περιόδου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 5α-β. Πρώιμη χρηστική κεραμική. Εικ. 6. Κέρατα ζώων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 7. Καρπός. Εικ. 8α. Οπείς. Εικ. 8β. Μαχαιρίδιο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 9. Θραύσματα λύχνων. Εικ. 10. Τμήμα κέρνου. 
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ΤΑΛΛΑ ῖΟΝ ἌΝΤΡΟΝ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ 

ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ  Ζ. ΓΙΑΝΝΗΣ 

Το Ταλλαῖον Ἄντρον (Σπήλαιο Μελιδονίου, Γεροντόσπηλιος ή Γερο-
σπήλιος),1 28 χλμ. νοτιοανατολικά του Ρεθύμνου και 1800 μ. βορειοανατολικά 
του χωριού Μελιδονίου, σε υψόμετρο 220 μ. στις δυτικές υπώρειες του 
Κουλούκωνα (χάρτης 1), προσελκύει ανθρώπους από το τέλος της Νεολιθικής 
εποχής μέχρι και σήμερα· μάλιστα, από την περίοδο της Ενετοκρατίας και εξής 
το σπήλαιο αρχίζει να εμφανίζεται στα περιηγητικά κείμενα ως ένα από τα άξια 
θέας και εμπειρίας της Κρήτης2. 

Μέχρι το 1998 δεν υπήρχε καμία νύξη στη βιβλιογραφία σχετικά με 
χαράγματα και επιγραφές στο εσωτερικό του σπηλαίου, εκτός από τα κείμενα 
τα οποία είχε δημοσιεύσει η Margherita Guarducci. Το πρώτο από αυτά 
αποκαλύφθηκε και πάλι στα δεξιά της εισόδου του σπηλαίου, όταν αυτή 
καθαρίστηκε και φωτογραφήθηκε το 1998 (εικ. 1): Ο Ιππώναξ ο γιος του Διοκλή 
| στον Ερμή τάμα/προσευχή (IC II.xxviii.1: [Ἱ]ππ ̣õναξ Διοκλεῖος | Ἑρμᾶι εὐχάν· 
βλ. και Τζιφόπουλος 1999, SEG 1250). Οι άλλες δύο γνωστές επιγραφές δεν 
έχουν εντοπιστεί ακόμα, ίσως γιατί είχαν χαραχθεί στα τοιχώματα αμέσως μετά 
την είσοδο στο σπήλαιο, τα οποία επιχωματώθηκαν με το πέρασμα του χρόνου 
και κυρίως με τον αποκλεισμό της εισόδου το 1824 με φερτά υλικά από τους 
Τούρκους, όταν άναψαν τη φωτιά και προκάλεσαν ασφυξία στους Μελιδονιώτες, 
οι οποίοι είχαν καταφύγει στο εσωτερικό. Μία από τις επιγραφές αυτές στα 
λατινικά (εικ. 2) είναι το όνομα ενός απελευθερωμένου δούλου, Κόιντος 
Βολτήιος Μηνόδωρος (IC II.xxviii.3: Q(uintus) Volteios | Q(uinti) l(ibertus) 
Menodoros), ο οποίος ανήκε σε κάποιον Ρωμαίο όπως φαίνεται από το όνομα 
(Baldwin - Bowsky 2006, 260-261). Η άλλη είναι ένας ύμνος στον Ερμή σε 
δώδεκα στίχους (έξι ελεγειακά δίστιχα). Ο ύμνος χαράχθηκε από την Άρτεμη, 
την κόρη του Σάλβιου Μηνά (Baldwin - Bowsky 2006, 260-261), ο οποίος, 
σύμφωνα με το κείμενο του ύμνου, επισκεπτόταν μαζί με τη γυναίκα του κάθε 
χρόνο το σπήλαιο, τη χρονιά όμως που πέθανε η γυναίκα του, δε μπόρεσε να 

                                          
1 Θερμές ευχαριστίες οφείλω στη συνάδελφο Ειρήνη Γαβριλάκη, υπεύθυνη των 
ανασκαφών του Σπηλαίου Μελιδονίου, για τη συνεργασία και την υποστήριξη της 
ερευνητικής προσπάθειας, η οποία αποτελεί μέρος του Αρχείου των Επιγραφών του 
Νομού Ρεθύμνης· στον Μανώλη Μαυρομάτη, Δήμαρχο Γεροποτάμου, τον Μανώλη 
Σκλαβάκη, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Γεροποτάμου, και όλο το προσωπικό του 
σπηλαίου για την απρόσκοπτη και γενναιόδωρη συμβολή τους στην εξεύρεση λύσεων σε 
παντός είδους εμπόδια και δυσκολίες· στη Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Προϊσταμένη 
της ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και στο Υπουργείο 
Πολιτισμού για την άδεια μελέτης και δημοσίευσης των επιγραφών του σπηλαίου. Για 
την πρόσκληση να συμμετάσχω στην Α΄ Παγκρήτια Επιστημονική Συνάντηση για το 
Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη ευχαριστώ θερμά την οργανωτική επιτροπή, τη 
γραμματεία και τις/τους συναδέλφους Ίριδα Τζαχίλη, Όλγα Γκράτζιου, Μιχάλη 
Ανδριανάκη, Πετρούλα Βαρθαλίτου και για την εμπεριστατωμένη επιμέλεια την Ελπίδα 
Συγγελάκη. 
2 Για τους περιηγητές βλ.: Μυλωνάκη (2006, 220), Παλιούρα (2006, 238-240), 
Τσικνάκης (2006), ο οποίος όμως δεν λαμβάνει πάντα υπόψη τα αρχαιολογικά 
δεδομένα ειδικότερα για τον Francesco Barozzi βλ.: Κακλαμάνης (2004, 307-309 και 
35-136). 
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εκπληρώσει το τάμα του. Γι’ αυτόν τον λόγο και με αφορμή την επόμενη, 
μάλλον τελευταία του, επίσκεψη, η κόρη χάραξε τον ύμνο/προσευχή για να 
συνεχίσει να τον προστατεύει ο γιος της Μαίας Ερμής, ο οποίος κατοικεί στα 
Ταλλαία Όρη (IC II.xxviii.2 στ. 2: οὔρεσι Ταλλαίοισιν ἱδρυμένε Μαιάδος Ἑρμῆ). 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο σπήλαιο λατρευόταν ο Ερμής,3 
τουλάχιστον κατά την εποχή που χρονολογούνται οι δύο επιγραφές, δηλαδή το 
τέλος της Ελληνιστικής και τη Ρωμαϊκή περίοδο (σχ. 1). Αυτό συμπεραίνεται 
από τη μικρής έκτασης σωστική ανασκαφή που έγινε μεταξύ 1987 και 1992 
από τον Γιάννη Τζεδάκι και την Ειρήνη Γαβριλάκη με τη συνεργασία της 
Εφορείας Σπηλαιολογίας στην Αίθουσα των Ηρώων και στην Αίθουσα Raulin, οι 
οποίες βρίσκονται 20 μ. πιο βαθιά από το επίπεδο της εισόδου. Τα 
αποτελέσματα των ανασκαφών αυτών απέδειξαν ότι η χρήση του σπηλαίου 
υπήρξε συνεχής από την αρχαιότητα μέχρι πρόσφατα: κατά τη Νεολιθική και 
την Πρωτομινωική περίοδο χρησίμευε ως τόπος κατοικίας ή καταφύγιο από τις 
καιρικές ή άλλες συνθήκες· από τη Μεσομινωική περίοδο όμως και εξής, το 
σπήλαιο έγινε χώρος λατρείας, και μάλιστα στην Αίθουσα Raulin λατρευόταν 
θηλυκή θεότητα μέχρι και την αρχαϊκή εποχή (περίπου το 500 π.Χ.), ίσως μαζί 
με κάποιο αρσενικό ταίρι (όπως π.χ. το ζευγάρι Αφροδίτης και Ερμή στη Σύμη 
της Βιάννου και αργότερα στην Ελεύθερνα).4

Η εικόνα αυτή για το Σπήλαιο Μελιδονίου άλλαξε από το 1998 και εξής, 
όταν, εκτός των ιδιαίτερα σημαντικών συμπερασμάτων από τις ανασκαφές, το 
σπήλαιο απέκτησε και μια ακόμη μοναδικότητα:5 τις επιγραφές ή τα 
                                          
3 Το γεγονός ότι στις δύο από τις τρεις αυτές επιγραφές αναφέρεται ο Ερμής θεωρήθηκε 
απόδειξη ότι το σπήλαιο ήταν αφιερωμένο στον Ερμή Ταλλαίο, επίθετο όμως το οποίο 
μέχρι στιγμής δεν μαρτυρείται για το θεό, αλλά για το βουνό Κουλούκωνας, τα Ταλλαῖα 
ὄρη, σύμφωνα με το στίχο 2 του ύμνου, στα οποία κατά μία εκδοχή έμενε και ο 
μυθιστορικός Τάλως. Φυσικά, ο μεταγενέστερος θεϊκός κάτοικος στα όρη αυτά είναι 
λογικό να έφερε την επίκληση Ταλλαῖος, αλλά τέτοια μαρτυρία προς το παρόν λανθάνει. 
Το επίθετο Ταλλαῖος απαντά ως επίθετο του Δία στην ανατολική Κρήτη, όπως 
μαρτυρούν αρκετές επιγραφές: Δρήρος (IC I.ix.1; Chaniotis 1996 no. 7)·συνθήκη 
Λατούς - Ολούντος (IC I.xvi.3-5, SEG 33.134, SEG 33.638, Chaniotis 1996, nos. 54, 
55A, 55B, 60B, 61A) Ολούς (IC I.xxii.4C)·Λύττος (IC I.xviii.9, Chaniotis 1996, no. 
60A)·το επίθετο αποκαθίσταται σε επιγραφή της Γόρτυνας (SEG 28.734) και της 
Ελεύθερνας (SEG 41.743, Chaniotis 1996, no. 6). Για τον Δία Ταλλαίο βλ. επίσης: 
Willetts (1962, 248-249) και Sporn (2002, 319-321). 
4 Για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της συνεχιζόμενης ανασκαφής του σπηλαίου βλ.: 
Γαβριλάκη - Νικολουδάκη (1988), Τζεδάκις & Γαβριλάκη - Νικολουδάκη (1989-1990), 
Τζεδάκις & Γαβριλάκη (1995), Γαβριλάκη (1994-1996 και στον παρόντα τόμο) και με 
συντομία στους Godart & Tzedakis (1992, 79-80)·για τα γεωμετρικά-αρχαϊκά-κλασικά 
ειδώλια τα οποία παραχωρήθηκαν για μελέτη, βλ.: Κεφαλίδου (2006), Sporn (2006) και 
(Τέγου) 2006· για τα λυχνάρια βλ.: Σαπουνά (1998, 102, 196, αρ. 323-324 και 
2004)·γενικά για το σπήλαιο βλ.: Tyree (1974, 43-45), Faure (1996, 101-105), 
Rutkowski & Nowicki (1996, 63-65) και Sporn (2002, 231-232). Για ένα παρόμοιο 
φαινόμενο χαραγμάτων στη Χρυσοσπηλιά Φολεγάνδρου βλ.: Δαλαμάγκας (1998) και 
Βασιλοπούλου (υπό εκτύπωση). 
5 Το 1998, κατά την αναζήτηση των επιγραφών του Γεροντόσπηλιου ή Γεροσπήλιου, τις 
οποίες είχε δημοσιεύσει η Margherita Guarducci, οι Ζαχαρίας Τσιριντάνης και Χάρης 
Στρατιδάκης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλές 
επιγραφές χαραγμένες στο εσωτερικό της σπηλιάς, χωρίς να μπορούν να δώσουν 
περισσότερες λεπτομέρειες. Με την καθοδήγησή τους η Ειρήνη Γαβριλάκη, ο 
υπογράφων και μικρή ομάδα σπηλαιολόγων κατεβήκαμε στον ανατολικό/δεξιό 
πλόκαμο και μείναμε άφωνοι. Τα νότια τοιχώματα της Αίθουσας Pashley ήταν 
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χαράγματα στα εσωτερικά του τοιχώματα, τα οποία χρονολογούνται από το 
τέλος της ελληνιστικής εποχής (περίπου το 100 π.Χ.) μέχρι και τον 20ό αι. Η 
συστηματική καταγραφή των χαραγμάτων παρουσιάζει μέχρι στιγμής την εξής 
εικόνα (σχ. 1). Σε βάθος 20 μ. από την είσοδο, στην Αίθουσα των Ηρώων, τα 
χαράγματα είναι σχετικά πρόσφατα, αφού χρονολογούνται κυρίως στον 20ό αι., 
ενώ στην Αίθουσα Raulin δεν εντοπίστηκε κανένα χάραγμα. Η Αίθουσα Pashley 
(εικ. 3), η οποία εκτείνεται ανατολικά, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον -ο 
βόρειος πλόκαμος δεν έχει διερευνηθεί ακόμα. Πελώριοι βράχοι που έχουν 
αποκοπεί από την οροφή του σπηλαίου χωρίζουν την Αίθουσα αυτή σε τρία 
τμήματα, καθένα σε χαμηλότερο επίπεδο από το προηγούμενο. Στο πρώτο 
τμήμα και κυρίως στο τέλος του (εικ. 4), σε βάθος 35 μ. από την είσοδο, 
υπάρχουν πολλά χαράγματα από την Αραβοκρατία μέχρι και τον 20ό αι. Η ίδια 
εικόνα επαναλαμβάνεται και στο δεύτερο τμήμα της Αίθουσας Pashley (εικ. 5), 
σε βάθος 40-42 μ. από την είσοδο. Το τελευταίο και ανατολικότερο τμήμα (εικ. 
6) αποτελείται από ένα στενό διάδρομο, ο οποίος οδηγεί σε μια μικρή Αίθουσα 
μήκους 12 μ., πλάτους 6-10 μ. και ύψους 7 μ., σε απόσταση περίπου 140 μ. 
και σε βάθος 53 μ. από την είσοδο (εικ. 7). Από τον μικρό αυτό χώρο ανάβαση 
5 μ. οδηγεί στην Αίθουσα Άννας Πετροχείλου, στην οποία δεν έχουν εντοπιστεί 
χαράγματα, και απότομη κατάβαση 3 μ. περίπου σε ένα στενό χώρο με λίγα 
χαράγματα (σχ. 1). 

Ο διάδρομος και ο μικρός χώρος στο ανατολικό πέρας της Αίθουσας 
Pashley μπορεί να ονομάζεται πλέον Αίθουσα των Επιγραφών, γιατί στα 
τοιχώματα του στενού διαδρόμου και στο νότιο τοίχο του μικρού χώρου, όπου η 
χάραξη ήταν σχετικά εύκολη, υπάρχουν πάρα πολλά χαράγματα (εικ. 8). Οι 
συνθήκες στο διάδρομο και τη μικρή Αίθουσα των Επιγραφών είναι ακραίες: η 
υγρασία είναι σχεδόν 100%, το οξυγόνο είναι λιγοστό, δεν υπάρχει ίχνος φωτός, 
το έδαφος είναι ολισθηρό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και αρκετή 
προσπάθεια για να φτάσει κάποιος. Υπό αυτές τις δύσκολες και ακραίες 
συνθήκες, σε βάθος 53 μ. και σε απόσταση περίπου 140 μ. από την είσοδο, 
μερικοί άνθρωποι αισθάνονταν την ανάγκη να χαράξουν με κάποιο αιχμηρό 
εργαλείο, μερικές φορές και με κίνδυνο ατυχήματος, κυρίως το όνομά τους, 
αλλά όχι μόνο, στο νότιο τοίχωμα της Αίθουσας. 

Η εντύπωση που δίνουν τα εσωτερικά τοιχώματα είναι αυτή των σελίδων 
ενός «βιβλίου επισκεπτών». Ενώ, όμως, στα βιβλία επισκεπτών ο καθένας 
υπογράφει σεβόμενος το κείμενο του προηγούμενου, ο κανόνας αυτός στο 

                                                                                                                       
κατάγραφα με ονόματα, αλλά με τις τότε συνθήκες και υπό την πίεση του χρόνου αυτά 
τα οποία μπορούσαν να γίνουν ήταν ελάχιστα. Ωστόσο, ειδοποιήθηκε αμέσως η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτισμού για τη σημασία και τη 
σπουδαιότητα του ευρήματος και άρχισε η διαδικασία για την παραχώρηση άδειας για 
τη φωτογράφηση και μελέτη των χαραγμάτων/επιγραφών. Το Δεκέμβριο του 2003, με 
την πλήρη και γενναιόδωρη υποστήριξη του Δήμου Γεροποτάμου και με το αμέριστο 
προσωπικό ενδιαφέρον του Δημάρχου Μανώλη Μαυρομάτη και του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μανώλη Σκλαβάκη, δοκιμάσαμε διάφορους τρόπους, με τους 
οποίους θα μπορούσαν να φωτογραφηθούν και να σχεδιαστούν οι επιγραφές της 
Αίθουσας Pashley·μετά την παραχώρηση της άδειας άρχισε από το 2006 και 
συνεχίζεται ακόμη η συστηματική καταγραφή και μεταγραφή των επιγραφών μαζί με το 
συνάδελφο Νίκο Λίτινα και βοηθό, για ένα διάστημα, τον τότε φοιτητή Άγγελο 
Μπούφαλη. 
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εσωτερικό του σπηλαίου δεν τηρείται, μάλλον λόγω της έλλειψης πολλών 
επιφανειών κατάλληλων για χάραξη. Τα ενεπίγραφα τοιχώματα μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως παλίμψηστα, γιατί, παρόλο που δεν ξύνεται η ήδη 
χαραγμένη επιφάνεια για τη νέα χάραξη όπως στα παλίμψηστα χειρόγραφα, 
πάνω στην ήδη χαραγμένη επιφάνεια των τοιχωμάτων κάποιος μεταγενέστερος 
χαράσσει το δικό του κείμενο, καταστρέφοντας εν μέρει αλλά όχι πάντα το 
προηγούμενο χάραγμα. Χαράγματα σε εσωτερικά και εξωτερικά τοιχώματα 
σπηλαίων δεν σπανίζουν. Στο Σπήλαιο Μελιδονίου, όμως, τα χαράγματα αυτά 
μαρτυρούν συνεχείς επισκέψεις, οι οποίες καλύπτουν όλες τις ιστορικές 
περιόδους του νησιού, με εξάρσεις από εποχή σε εποχή, παρέχοντας έτσι ένα 
υποτυπώδες «παλίμψηστο βιβλίο ιστορίας της Κρήτης». 

Μερικά παραδείγματα σύμφωνα με μια πρώτη προκαταρκτική ανάγνωση 
είναι χαρακτηριστικά (η έκδοση όλων των επιγραφών με πλήρη στοιχεία 
ετοιμάζεται). Μετά την Ύστερη Αρχαιότητα, στην οποία θα επανέλθω, και την 
Πρωτοβυζαντινή περίοδο, για την οποία προς το παρόν δεν μαρτυρείται πέραν 
πάσης αμφιβολίας κάποιο χάραγμα, υπάρχουν μερικά χαράγματα της 
Αραβοκρατίας, ένα από τα οποία στην Αίθουσα Pashley αναφέρει τα ονόματα 
της ομάδας που επισκέφθηκε το χώρο (εικ. 9):6

ALI YAZIKI ZADA 
MUSTAFA BEK WASRADZI 
ABDO-ALRAHMAN AGA 
YAZIKSI DIMITRI 
MUSTAFA AGA 
SANA 273 

Η χρονολογία στο τέλος του κειμένου, SANA 273, αντιστοιχεί στο 886/7 
μ.Χ. (έτος από Εγίρας 273 + 622 - 8,19 = 886/7). Η πιθανότητα να εννοείται το 
έτος 751, δηλαδή 1373 μ.Χ., είναι ελάχιστη έως μηδαμινή, γιατί στα 1373 δεν 
μαρτυρούνται Άραβες στην Κρήτη. 

Αρκετά χαράγματα στην Αίθουσα των Επιγραφών είναι της Ενετοκρατίας, 
όπως Iacomo Barozzi 1687 (εικ. 10) (Κακλαμάνης 2004, 114 σημ.117) και 
1694 Nicolo Dandolo (εικ. 11). Άλλα στην Αίθουσα των Επιγραφών είναι του 
19ου αι., όπως η μαρτυρία διά χειρός καπετάν Θεόδωρου Χουρδάκη ότι το 1822 
οι Τούρκοι πάτησαν το Καστέλι (εικ. 12) και στην Αίθουσα Pashley η υπογραφή 
Α. Ν. Μελιδώνης 1859 (εικ. 13)· και άλλα είναι του 20ού αι., όπως Ν. Πλάτων 
1946 (εικ. 14) στην Αίθουσα Pashley και Athens 1992 (εικ. 15) στην Αίθουσα 
των Επιγραφών από κάποιον αλλοδαπό επισκέπτη από την Αθήνα. 

Από τα κείμενα της Ρωμαϊκής περιόδου, το πρώτο και ίσως το 
αρχαιότερο είναι χαραγμένο σε ένα τμήμα του νότιου τοιχώματος της Αίθουσας 
των Επιγραφών ύψους 0,20 μ., πλάτους 0,12 μ. και ύψους γραμμάτων από 
0,015 μ. μέχρι 0,045 μ. Η χρονολόγηση αυτού αλλά και των υπολοίπων 
χαραγμάτων πρέπει να βασιστεί είτε σε εσωτερικά κριτήρια, τα οποία στο 
κείμενο αυτό απουσιάζουν, είτε στο σχήμα των γραμμάτων, κριτήριο το οποίο 
δεν είναι πάντα ασφαλές κυρίως για κείμενα χαραγμένα στη συγκεκριμένη 

                                          
6 Για τη μεταγραφή της επιγραφής και τη μετατροπή της χρονολογίας ευχαριστώ θερμά 
τον Άσεμ Νασάρ, πολύτιμο συνεργάτη στην επιγραφική έρευνα του σπηλαίου (βλ. και: 
http://www.islamicfinder.org/dateConversion.php). 
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θέση. Με κάθε επιφύλαξη, από το σχήμα των γραμμάτων το κείμενο μπορεί να 
χρονολογηθεί μεταξύ του 1ου αι. π.Χ. και 2ου αι. μ.Χ., αν και προγενέστεροι και 
μεταγενέστεροι αιώνες δεν μπορούν να αποκλειστούν (εικ. 16).  

Ἀρισταγό- 

ρας προσ- 

εκύνησα. 

Το όνομα Ἀρισταγόρας, ενώ δεν είναι σπάνιο (LGPN, τόμ. I-IV, 
http://www.lgpn.ox.ac.uk/), στην Κρήτη μαρτυρείται μόνο στην Ιεράπετρα (IC 
III.iii.30, SEG 32.872, 39.967), την Ίτανο (IC III.iv.9) και στην Πολυρρήνεια (IC 
II.xxiii.15). 

Ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση κείμενο είναι χαραγμένο σε τμήμα 
του νότιου τοιχώματος της Αίθουσας των Επιγραφών, διαστάσεων ύψους 0,23 
μ., πλάτους 0,31 μ. και ύψους γραμμάτων 0,01-0,03 μ. (εικ. 17) (Τζιφόπουλος 
υπό εκτύπωση). Από το σχήμα των γραμμάτων, και με κάθε επιφύλαξη στο 
στάδιο αυτό της μελέτης, το κείμενο μπορεί να χρονολογηθεί στο 2ο ή 3ο αι. 
μ.Χ., χωρίς να αποκλείεται η χρονολόγηση σε μεταγενέστερους αιώνες, όπως οι 
4ος , 5ος και 6ος: 

Διοκλῆς 
ΜΕΤẠΣ̣Ο ̣Λ ̣Κ ̣Η 
κὲ σχεδvvὸν π(άντων?, -άντες?) 
πόλεως ὅ̣λη ̣ς ̣ (vel. κ̣λε ̣ι ̣ν ̣(ῆς)) 
τῆς Ἐλευθέρνης 
προσκυνήσαντες. 

Στον στίχο 2 οι πιθανές αναγνώσεις είναι: η πρόθεση μετά και κάποιο 
όνομα ή επίθετο του Διοκλή, ή κάποιο ρήμα δηλωτικό/περιγραφικό της 
κατάστασης του Διοκλή και των Ελευθερναίων μετά το προσκύνημα. Στον στίχο 
3 η συμπλήρωση του τελικού Π εξαρτάται από τη μεταγραφή του στίχου 2: αν η 
πρόθεση μετά, τότε γενική πληθυντικού, αν ρήμα τότε ονομαστική, ή πιθανόν 
να πρέπει να οβελιστεί, γιατί ο χαράκτης άρχισε να χαράσσει την επόμενη λέξη 
η οποία αρχίζει με Π, δεν είχε χώρο και, χωρίς να σβήσει το Π, συνέχισε 
εξαρχής στον επόμενο στίχο7. Αν πρόκειται πάντως για τη γενική πληθυντικού, 
με σχεδόν όλους, ίσως υπονοείται ότι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά δεν 
κατέβηκαν στο συγκεκριμένο σημείο για το προσκύνημα. Στον στίχο 4 οι 
πιθανές μεταγραφές είναι δύο, της πόλης ολόκληρης ή της πόλης της ξακουστής. 

Η ερμηνευτική πρόκληση για το τι υπονοεί το κείμενο αυτό είναι 
προφανής και οι εκδοχές είναι πολλές και αβέβαιες: π.χ. ποιοι ήταν όλοι αυτοί 
που έφτασαν εκεί κάτω, και γιατί στην πλειοψηφία τους μόνον ανδρικά ονόματα 
στην Αίθουσα των Επιγραφών; Ανήκει ο Διοκλής στην οικογένεια του 
Ιππώνακτα, του οποίου ο πατέρας λεγόταν επίσης Διοκλής (μήπως είναι και ο 
ίδιος;) και είχε χαράξει την εὐχή του στον Ερμή στο εξωτερικό τοίχωμα του 
σπηλαίου; Γιατί αυτός διακρίνεται από τους άλλους Ελευθερναίους; Ποιος 
χάραξε τις επιγραφές, ο Διοκλής, οι Ελευθερναίοι, κάποιος άλλος που τους 

                                          
7 Η μονοφθογγική προφορά της διφθόγγου κὲ = καὶ είναι κοινό φαινόμενο από την 
ύστερη Ελληνιστική περίοδο κ.ε. (Browning 1983). 
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συνόδευε; Γιατί και πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο, τους οδήγησε κάποιος και 
ποιος, οδηγός/ξεναγός, το ιερατείο; Σε τι αποσκοπούσε η επίσκεψη; 
Περιέργεια, επίσκεψη, μύηση και τελετουργική πομπή, κάθε φορά σε βαθύτερο 
επίπεδο, και στο τέλος κάποιου είδους αποκάλυψη του θείου; Ερωτήσεις αυτού 
του είδους θα μπορούσαν να συνεχιστούν χωρίς τέλος και να εμπλουτιστούν 
ακόμα περισσότερο8. 

Αυτό, όμως, που έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί τη σπουδαιότερη 
συμβολή της ανακάλυψης των κειμένων αυτών είναι ότι μερικοί από τους 
επισκέπτες, οι οποίοι κατέβαιναν στα σημεία αυτά του Σπηλαίου Μελιδονίου, 
ένιωθαν την ανάγκη να χαράξουν είτε το όνομά τους ή και κάτι περισσότερο, 
συνήθεια η οποία μάλλον αρχίζει για πρώτη φορά στο τέλος της Ελληνιστικής 
εποχής, περίπου το 100 π.Χ., βρίσκοντας συνεχώς μιμητές στα μεταγενέστερα 
χρόνια. Η εὐχή του Ιππώνακτα, ο ύμνος του Σάλβιου Μηνά, η χρήση του 
ρήματος προσκυνῶ από τον Αρισταγόρα, τον Διοκλή και τους Ελευθερναίους 
παραπέμπουν σε κάποιου είδους λατρεία. Τα κείμενα τα οποία αποτελούνται 
μόνο από ονόματα, όπως Κόιντος Βολτήιος Μηνόδωρος και άλλα, ενδέχεται και 
αυτά να ανήκουν σε προσκυνητές και λατρευτές, οι οποίοι δεν θεώρησαν 
απαραίτητο να χαράξουν τη λέξη εὐχή ή το ρήμα προσκυνῶ ή κάτι άλλο, επειδή 
εύκολα εννοούνταν. Ενδέχεται, όμως, να ανήκουν σε απλούς επισκέπτες, οι 
οποίοι χάραξαν το όνομά τους ως ενθύμιο και απόδειξη ότι επισκέφθηκαν το 
συγκεκριμένο σημείο του σπηλαίου. 

Τα κείμενα των προσκυνητών δείχνουν επιπλέον ότι δεν αντιδρούν όλοι 
οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Για κάποιους προσκυνητές, το όνομά τους και η 
λέξη εὐχή είναι αρκετά· άλλοι χαράζουν ολόκληρο ύμνο· άλλοι περιγράφουν 
την επίσκεψη ως προσκύνημα. Για τις δύο πρώτες περιπτώσεις λατρευτών 
υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα, αλλά η χρήση του ρήματος προσκυνῶ 
αποτελεί σπάνια περίπτωση και, εξ όσων γνωρίζω, απαντά με παρόμοια 
σημασιολογικά συμφραζόμενα σε δύο μόνον αποσπασματικές επιγραφές από 
την Ελλάδα, μία από τη Σύρο (IG XII.5.712.37) και μία από την Εύβοια (IG 
XII.9.953), αλλά σε πάνω από 1250 επιγραφές κυρίως της Αιγύπτου, αλλά και 
άλλων περιοχών9. Το ρήμα προσκυνῶ είναι σύνθετο: πρὸς και κυνέω, «φιλώ», 
απαντά κυρίως σε ποιητικά κείμενα και σημαίνει: προσκυνώ τους θεούς ή τις 
εικόνες τους, πέφτω κάτω και λατρεύω, αποτίω πρέπουσα τιμή και πρέποντα 
σεβασμό προς κάποιον, γονατίζω, σκύβω, λατρεύω· όταν χρησιμοποιείται για τον 
Πέρση βασιλιά, πέφτω μπρούμυτα μπροστά στο βασιλιά και στους ανωτέρους10. 

                                          
8 Για πειστικές απαντήσεις σε μερικά από τα σενάρια αυτά βλ.: Lajtar (2006, 80-94).
9 Έρευνα στην ηλεκτρονική βάση των δημοσιευμένων επιγραφών PHI 
(http://epigraphy.packhum.org/inscriptions) απέδωσε 1265 περιπτώσεις, όπου 
απαντούν τα προσκυνέω, προσκυνητής και προσκύνημα, από τις οποίες 1231 σε 
επιγραφές της Αιγύπτου, της Νουβίας και της Κυρηναϊκής, 22 σε επιγραφές της Μικράς 
Ασίας, 8 της Συρίας και της Εγγύς Ανατολής, μία της Θράκης και μία της Ιταλίας. 
10 Για τη χρήση του ρήματος προσκυνῶ σε κείμενα από έναν αιγυπτιακό ναό στο 
ελληνιστικό και ρωμαϊκό Deir el-Bahari βλ.: Lajtar (2006, 80-94). Οι σημασίες αυτές 
σταδιακά ενοποιήθηκαν λόγω επιδράσεων από τον Χριστιανισμό, τον Ισλαμισμό, τον 
Βουδισμό και άλλες θρησκείες, με αποτέλεσμα το ρήμα να αποκτήσει πολύ 
συγκεκριμένο περιεχόμενο στη χριστιανική λατρεία, όμοιο ή και ταυτόσημο με το 
ισλαμικό hadji, το ιερό προσκύνημα στη Μέκκα. Εξαιτίας του προσκυνήματος των 
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Αυτό που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι, ενώ το ρήμα προσκυνῶ ως 
μεταβατικό πάντοτε συνοδεύεται από αντικείμενο σε πτώση αιτιατική, στα 
κείμενα της Αίθουσας των Επιγραφών το αντικείμενο του ρήματος απουσιάζει 
παντελώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον, προφανώς γιατί για τους προσκυνητές 
αυτούς ήταν αυτονόητο τι προσκύνησαν. Οποιαδήποτε θεότητα και αν 
προσκυνούσαν πάντως, η οποία προς το παρόν λανθάνει, είναι ξεκάθαρο ότι 
στην Αίθουσα των Επιγραφών είδαν, άκουσαν, ένιωσαν, βίωσαν, ήλθαν σε 
επαφή με τὸ θεῖον. 

Η ανακάλυψη των νέων κειμένων στο εσωτερικό του Σπηλαίου 
Μελιδονίου αποτελεί ένα μοναδικό και ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα. Δεν 
πρόκειται, βέβαια, να επιλύσει όλες τις απορίες και μάλλον θα προκαλέσει 
ακόμα περισσότερες στο μέλλον. Από τη μέχρι τώρα, όμως, προκαταρκτική 
μελέτη μερικών μόνο κειμένων, μικρών ή μεγάλων, στα εξωτερικά ή στα 
εσωτερικά τοιχώματα, αναδύεται παραστατικά ο διαφορετικός, προσωπικός 
τρόπος προσέγγισης, χρήσης, κατανόησης και ερμηνείας του σπηλαίου από 
τους ανθρώπους, των οποίων η πολυδιάστατη παρουσία από εποχή σε εποχή 
μετασχηματίζει έναν χώρο-μνημείο της φύσης σε μνημείο του ανθρώπινου 
πολιτισμού: στην αρχή, κάποιοι προσέρχονται στο σπήλαιο για κατοίκηση και 
καταφύγιο· αργότερα, κάποιοι άλλοι απλά το επισκέπτονται, άλλοι 
προσεύχονται και άλλοι προσκυνούν· και από αυτούς άλλοι επιλέγουν να 
χαράξουν ένα όνομα, τη λέξη εὐχήν, έναν ύμνο, να περιγράψουν την παρουσία 
τους ως προσκύνημα· και άλλοι επιλέγουν να μη χαράξουν απολύτως τίποτα. 
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TALLAEUM ANTRUM PALIMPSEST  
 

TZIFOPOULOS Z.YIANNIS 

 

The discovery of approximately 3.500 inscriptions, graffiti, and dipinti 
on the inner walls of the Tallaeum Antrum (Melidoni Cave, Gerontóspilios, 
Gero-spilios) constitute a visitor’s palimpsest book of Cretan history, as 
many of these engravings correspond to specific important periods of the 
island from the 1st century BC onwards. In this paper, a small selection of 
texts from various chronological periods is presented, so as to examine this 
unique phenomenon. 
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 Χάρτης 1. Χάρτης Κρήτης (Barrington Atlas, pl. 60). 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 1. Επιγραφή Ιππώνακτος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 2. Επιγραφές λατινικές. 
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 Σχ. 1. Κάτοψη του Σπηλαίου από την Άννα Πετροχείλου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 4. Αίθουσα Pashley, πρώτο 
τμήμα, επιγραφές σε βράχο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 3. Αίθουσα Pashley, πρώτο τμήμα. 
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Εικ. 5. Αίθουσα Pashley, δεύτερο τμήμα,  
επιγραφές σε βράχο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικ. 6. Αίθουσα Pashley, αρχή διαδρόμου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικ. 7. Αίθουσα Pashley, είσοδος Αίθουσας Επιγραφών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 8. Αίθουσα Επιγραφών, νότιος τοίχος. 
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Εικ. 9. Αίθουσα Pashley, πρώτο 
τμήμα, αραβική επιγραφή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 10. Αίθουσα Επιγραφών,  
επιγραφή Barozzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 11. Αίθουσα Επιγραφών, επιγραφή Dandolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 13. Αίθουσα Pashley, πρώτο τμήμα,  
επιγραφή Μελιδώνη. 

Εικ. 12. Αίθουσα Επιγραφών, 
επιγραφή καπετάν Χουρδάκη. 
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 Εικ. 14. Αίθουσα Pashley,πρώτο τμήμα, επιγραφή Πλάτωνος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 15. Αίθουσα Pashley, πρώτο τμήμα, επιγραφή αλλοδαπού 
‘επισκέπτη’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 16. Αίθουσα Επιγραφών, επιγραφή Αρισταγόρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 17. Αίθουσα Επιγραφών, νότιος τοίχος, επιγραφή Διοκλή. 
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BookmanOldStyle-Italic (126x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle-Italic (80x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
ComicSansMS TrueType / WinAnsi / embedded subset
CourierNew (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
FranklinGothic-Medium TrueType / WinAnsi / embedded subset
Garamond-Bold TrueType / WinAnsi / embedded subset
PalatinoLinotype-Bold TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
PalatinoLinotype-Italic (3x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
PalatinoLinotype-Roman (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
PalatinoLinotype-Roman (6x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Sylfaen TrueType / WinAnsi / embedded subset
SymbolMT (13x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Tahoma (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
Tahoma (4x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRoman (166x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRoman TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRoman,Bold (14x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRoman,BoldItalic (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRoman,Italic (3x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRomanPS-BoldMT (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPS-BoldMT TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRomanPS-ItalicMT (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPS-ItalicMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRomanPSMT (4x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPSMT (3x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Verdana TrueType / WinAnsi / embedded
Wingdings-Regular TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
ZWAdobeF TrueType / WinAnsi / embedded subset
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Document overview
File name: AEK pdf_teliko_OLO_2neoo.pdf
Location: E:\PTJobs\Jobs\panepistimio_848sel\System\Pagefiles\Current
Title:
Creator: Acrobat PDFMaker 7.0.7 for Word
Producer: Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)
Author:
Creation Date: 05/26/2010 10:13:56 AM
Modification Date: 06/25/2010 01:18:03 PM
File size: 750.5 MByte / 768530.3 KByte
Trapped: Unknown
Output Intent: ISO Coated v2 (ECI)
PDF/X Version: -
PDF Version: 1.6
Number of pages: 848
Media Box: 170.00 x 242.00 mm
Trim Box: 170.00 x 242.00 mm


Summary Error Warning Fixed Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Colors - - - -
Fonts - - - -
Images - - - -
Content - - - -


Additional information
Color separations: 4


CMYK


Color spaces
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation


Fonts: 754
ArialNarrow (2x) TrueType / WinAnsi / not embedded
CenturyGothic TrueType / WinAnsi / not embedded
Arial TrueType / MacRoman / embedded
Arial (21x) TrueType / WinAnsi / embedded
Arial,Italic (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
BookAntiqua TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookAntiqua-Italic TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle (3x) TrueType / MacRoman / embedded subset
BookmanOldStyle (134x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle (113x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset







Prinect PDF Report 3.0.74 - 2 - 06/25/2010 01:19:39 PM


BookmanOldStyle-Bold TrueType / MacRoman / embedded subset
BookmanOldStyle-Bold (20x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle-Bold (4x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
BookmanOldStyle-BoldItalic (3x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle-BoldItalic TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
BookmanOldStyle-Italic (126x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle-Italic (80x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
ComicSansMS TrueType / WinAnsi / embedded subset
CourierNew (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
FranklinGothic-Medium TrueType / WinAnsi / embedded subset
Garamond-Bold TrueType / WinAnsi / embedded subset
PalatinoLinotype-Bold TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
PalatinoLinotype-Italic (3x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
PalatinoLinotype-Roman (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
PalatinoLinotype-Roman (6x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Sylfaen TrueType / WinAnsi / embedded subset
SymbolMT (13x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Tahoma (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
Tahoma (4x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRoman (166x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRoman TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRoman,Bold (14x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRoman,BoldItalic (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRoman,Italic (3x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRomanPS-BoldMT (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPS-BoldMT TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRomanPS-ItalicMT (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPS-ItalicMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRomanPSMT (4x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPSMT (3x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Verdana TrueType / WinAnsi / embedded
Wingdings-Regular TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
ZWAdobeF TrueType / WinAnsi / embedded subset
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Document overview
File name: AEK pdf_teliko_OLO_2neoo.pdf
Location: E:\PTJobs\Jobs\panepistimio_848sel\System\Pagefiles\Current
Title:
Creator: Acrobat PDFMaker 7.0.7 for Word
Producer: Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)
Author:
Creation Date: 05/26/2010 10:13:56 AM
Modification Date: 06/25/2010 12:19:07 PM
File size: 733.0 MByte / 750627.6 KByte
Trapped: Unknown
Output Intent: ISO Coated v2 (ECI)
PDF/X Version: -
PDF Version: 1.6
Number of pages: 848
Media Box: 170.00 x 240.00 mm / 209.98 x 297.04 mm
Trim Box: 170.00 x 240.00 mm / 209.98 x 297.04 mm


Summary Error Warning Fixed Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Colors - - - -
Fonts - - - -
Images - - - -
Content - - - -


Additional information
Color separations: 4


CMYK


Color spaces
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation


Fonts: 754
ArialNarrow (2x) TrueType / WinAnsi / not embedded
CenturyGothic TrueType / WinAnsi / not embedded
Arial TrueType / MacRoman / embedded
Arial (21x) TrueType / WinAnsi / embedded
Arial,Italic (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
BookAntiqua TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookAntiqua-Italic TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle (3x) TrueType / MacRoman / embedded subset
BookmanOldStyle (134x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle (113x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
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BookmanOldStyle-Bold TrueType / MacRoman / embedded subset
BookmanOldStyle-Bold (20x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle-Bold (4x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
BookmanOldStyle-BoldItalic (3x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle-BoldItalic TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
BookmanOldStyle-Italic (126x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle-Italic (80x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
ComicSansMS TrueType / WinAnsi / embedded subset
CourierNew (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
FranklinGothic-Medium TrueType / WinAnsi / embedded subset
Garamond-Bold TrueType / WinAnsi / embedded subset
PalatinoLinotype-Bold TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
PalatinoLinotype-Italic (3x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
PalatinoLinotype-Roman (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
PalatinoLinotype-Roman (6x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Sylfaen TrueType / WinAnsi / embedded subset
SymbolMT (13x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Tahoma (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
Tahoma (4x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRoman (166x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRoman TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRoman,Bold (14x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRoman,BoldItalic (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRoman,Italic (3x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRomanPS-BoldMT (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPS-BoldMT TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRomanPS-ItalicMT (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPS-ItalicMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRomanPSMT (4x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPSMT (3x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Verdana TrueType / WinAnsi / embedded
Wingdings-Regular TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
ZWAdobeF TrueType / WinAnsi / embedded subset
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Document overview
File name: AEK pdf_teliko_OLO_2neoo.pdf
Location: E:\PTJobs\Jobs\panepistimio_848sel\System\Pagefiles\Current
Title:
Creator: Acrobat PDFMaker 7.0.7 for Word
Producer: Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)
Author:
Creation Date: 05/26/2010 10:13:56 AM
Modification Date: 06/25/2010 11:59:15 AM
File size: 90.4 MByte / 92570.5 KByte
Trapped: Unknown
Output Intent: -
PDF/X Version: -
PDF Version: 1.6
Number of pages: 848
Media Box: 170.00 x 240.00 mm / 209.98 x 297.04 mm
Trim Box: 170.00 x 240.00 mm / 209.98 x 297.04 mm


Summary Error Warning Fixed Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - 850 - -
Colors - 317 - -
Fonts - 777 466 -
Images - 126 - -
Content - 1 - -


Pages
Trim Box is not set (1-848)
Trim Box 209.98 x 297.04 mm is different to first page 170.00 x 240.00 mm (847-848)


Colors
Color space: Calibrated RGB (317 x)


Fonts
ArialNarrow: Font is not embedded (236,631)
CenturyGothic: Font is not embedded (452,543-547,552-553,555,732,736,740-741,743)
ZWAdobeF: Font size 0.8 pt is below 4.0 pt (535)
TimesNewRoman: Font size 0.8 pt is below 4.0 pt (784)
TimesNewRoman: Font size 1.6 pt is below 4.0 pt (784)
TimesNewRoman: Font size 2.4 pt is below 4.0 pt (784)
TimesNewRomanPS-BoldMT: Font size 0.8 pt is below 4.0 pt (784)
TimesNewRomanPS-BoldMT: Font size 3.6 pt is below 4.0 pt (784)
Black font Arial (8.1 pt) is knockout (776)
Black font Arial (8.9 pt) is knockout (512,597)
Black font Tahoma (9.7 pt) is knockout (26,29-33)
Black font Sylfaen (9.7 pt) is knockout (298-301)
Black font ZWAdobeF (0.8 pt) is knockout (535)
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Black font Arial,Italic (8.9 pt) is knockout (597)
Black font CenturyGothic (8.9 pt) is knockout (544,547,552-553,555,740-741,743)
Black font TimesNewRoman (0.8 pt) is knockout (784)
Black font TimesNewRoman (1.6 pt) is knockout (784)
Black font TimesNewRoman (2.4 pt) is knockout (784)
Black font TimesNewRoman (4.5 pt) is knockout (784)
Black font TimesNewRoman (6.4 pt) is knockout (198)
Black font TimesNewRoman (8.1 pt) is knockout (385-386,715)
Black font TimesNewRoman (9.7 pt) is knockout (166 x)
Black font BookmanOldStyle (5.2 pt) is knockout (29,49-53,213,240-241,261,375,437,441,469,...
Black font BookmanOldStyle (5.7 pt) is knockout


    (18-21,23,170,240-241,434,437,469,514-516,535,544,547,597-598,678,725,746,761,767,808)
Black font BookmanOldStyle (6.4 pt) is knockout (767)
Black font BookmanOldStyle (7.3 pt) is knockout (240)
Black font BookmanOldStyle (7.7 pt) is knockout (20,240,265,406,469,639,767)
Black font BookmanOldStyle (8.1 pt) is knockout (317 x)
Black font BookmanOldStyle (8.9 pt) is knockout (17-21,23-24,56,111,170,186-187,213,240-24...
Black font BookmanOldStyle (9.7 pt) is knockout


    (20,240,265,406,469,530-531,598,639,715-716,767)
Black font TimesNewRomanPSMT (9.7 pt) is knockout (448-451)
Black font TimesNewRoman,Bold (9.7 pt) is knockout (166-169,220-222,485-489,572,653)
Black font BookmanOldStyle-Bold (8.1 pt) is knockout (232)
Black font BookmanOldStyle-Bold (8.9 pt) is knockout (285,354,639,746,770,772)
Black font BookmanOldStyle-Bold (9.7 pt) is knockout (199)
Black font TimesNewRoman,Italic (9.7 pt) is knockout (31,301)
Black font BookmanOldStyle-Italic (5.2 pt) is knockout (535)
Black font BookmanOldStyle-Italic (5.7 pt) is knockout (597-598)
Black font BookmanOldStyle-Italic (8.1 pt) is knockout


    (27-28,32-33,282-284,311-313,347,359-360,497,514,535,544,586,588,636,644,655,681,705,729)
Black font BookmanOldStyle-Italic (8.9 pt) is knockout


    (18,20-21,56,111,240,354,469,514,516,535,547,597-598,678,725,761,770,772)
Black font PalatinoLinotype-Roman (9.7 pt) is knockout (708)
Black font TimesNewRomanPS-BoldMT (0.8 pt) is knockout (784)
Black font TimesNewRomanPS-BoldMT (3.6 pt) is knockout (784)
Black font TimesNewRomanPS-BoldMT (4.0 pt) is knockout (784)
Black font TimesNewRomanPS-BoldMT (4.5 pt) is knockout (784)
Black font TimesNewRomanPS-BoldMT (4.8 pt) is knockout (784)
Black font TimesNewRomanPS-BoldMT (5.7 pt) is knockout (784)
Black font TimesNewRomanPS-BoldMT (7.3 pt) is knockout (784)
Arial: Font is not embedded (101,108,125,134,252-254,306,409,422,425-426,444,490-491,512,5...
Tahoma: Font is not embedded (18,20,22,24,26,28-33,666)
Verdana: Font is not embedded (156)
CourierNew: Font is not embedded (452-454,829,834)
Arial,Italic: Font is not embedded (239,597)
TimesNewRoman: Font is not embedded (392 x)
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TimesNewRoman,Bold: Font is not embedded (131,166-169,177,220-222,290,382,446-447,473,485-...
TimesNewRoman,Italic: Font is not embedded (31,301,519)
TimesNewRoman,BoldItalic: Font is not embedded (317,447)


Images
Color image resolution 108 dpi is below 200 dpi (635)
Color image resolution 112 dpi is below 200 dpi (48)
Color image resolution 116 dpi is below 200 dpi (706)
Color image resolution 117 dpi is below 200 dpi (207)
Color image resolution 123 dpi is below 200 dpi (813)
Color image resolution 128 dpi is below 200 dpi (152)
Color image resolution 129 dpi is below 200 dpi (636)
Color image resolution 136 dpi is below 200 dpi (431)
Color image resolution 138 dpi is below 200 dpi (168)
Color image resolution 140 dpi is below 200 dpi (30)
Color image resolution 143 dpi is below 200 dpi (489,531)
Color image resolution 144 dpi is below 200 dpi (54,551)
Color image resolution 148 dpi is below 200 dpi (360)
Color image resolution 152 dpi is below 200 dpi (358,361,708)
Color image resolution 154 dpi is below 200 dpi (54)
Color image resolution 155 dpi is below 200 dpi (531)
Color image resolution 157 dpi is below 200 dpi (358,588)
Color image resolution 158 dpi is below 200 dpi (787)
Color image resolution 160 dpi is below 200 dpi (167,475)
Color image resolution 164 dpi is below 200 dpi (715)
Color image resolution 165 dpi is below 200 dpi (29,555)
Color image resolution 166 dpi is below 200 dpi (475,681)
Color image resolution 167 dpi is below 200 dpi (33)
Color image resolution 169 dpi is below 200 dpi (360,587)
Color image resolution 170 dpi is below 200 dpi (376)
Color image resolution 171 dpi is below 200 dpi (359)
Color image resolution 172 dpi is below 200 dpi (347,359)
Color image resolution 173 dpi is below 200 dpi (167,360)
Color image resolution 176 dpi is below 200 dpi (154)
Color image resolution 177 dpi is below 200 dpi (714-715)
Color image resolution 178 dpi is below 200 dpi (347)
Color image resolution 180 dpi is below 200 dpi (487,576,789)
Color image resolution 181 dpi is below 200 dpi (461,542)
Color image resolution 182 dpi is below 200 dpi (221)
Color image resolution 184 dpi is below 200 dpi (451)
Color image resolution 185 dpi is below 200 dpi (26,120,154,178,186,210,237,259,263,283,31...
Color image resolution 186 dpi is below 200 dpi (431,450,457,488,644,702)
Color image resolution 187 dpi is below 200 dpi (347)
Color image resolution 188 dpi is below 200 dpi (151,410,644)
Color image resolution 191 dpi is below 200 dpi (715)
Color image resolution 192 dpi is below 200 dpi (105,474,555,702,811)
Color image resolution 193 dpi is below 200 dpi (168,716)
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Color image resolution 194 dpi is below 200 dpi (717-718,811)
Color image resolution 195 dpi is below 200 dpi (84)
Color image resolution 196 dpi is below 200 dpi (511)
Color image resolution 197 dpi is below 200 dpi (656,813)
Color image resolution 198 dpi is below 200 dpi (429,461,510)
Color image resolution 199 dpi is below 200 dpi (542,790)
Grayscale image resolution 111 dpi is below 200 dpi (169)
Grayscale image resolution 139 dpi is below 200 dpi (523)
Grayscale image resolution 170 dpi is below 200 dpi (28)
Bitmap resolution 263 dpi is below 800 dpi (457)
Bitmap resolution 371 dpi is below 800 dpi (717)


Content
Transparency is present (784)


Additional information
Color separations: 4


CMYK


Color spaces
DeviceGray
ICCBased (CMM required)


Fonts: 746
ArialNarrow (2x) TrueType / WinAnsi / not embedded
CenturyGothic TrueType / WinAnsi / not embedded
Arial TrueType / MacRoman / embedded
Arial (20x) TrueType / WinAnsi / embedded
Arial,Italic (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
BookAntiqua TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookAntiqua-Italic TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle (3x) TrueType / MacRoman / embedded subset
BookmanOldStyle (135x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle (113x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
BookmanOldStyle-Bold TrueType / MacRoman / embedded subset
BookmanOldStyle-Bold (18x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle-Bold (4x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
BookmanOldStyle-BoldItalic (3x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle-BoldItalic TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
BookmanOldStyle-Italic (123x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
BookmanOldStyle-Italic (80x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
ComicSansMS TrueType / WinAnsi / embedded subset
CourierNew (4x) TrueType / WinAnsi / embedded
FranklinGothic-Medium TrueType / WinAnsi / embedded subset
Garamond-Bold TrueType / WinAnsi / embedded subset
PalatinoLinotype-Bold TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
PalatinoLinotype-Italic (4x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
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PalatinoLinotype-Roman (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
PalatinoLinotype-Roman (6x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Sylfaen TrueType / WinAnsi / embedded subset
SymbolMT (12x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Tahoma (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
Tahoma (3x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRoman (162x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRoman,Bold (16x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRoman,BoldItalic (2x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRoman,Italic (3x) TrueType / WinAnsi / embedded
TimesNewRomanPS-BoldMT TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPS-BoldMT TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRomanPS-ItalicMT (2x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPS-ItalicMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
TimesNewRomanPSMT (5x) TrueType / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRomanPSMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Verdana TrueType / WinAnsi / embedded
Wingdings-Regular TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
ZWAdobeF TrueType / WinAnsi / embedded subset







