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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

 
Ολοκληρώθηκε ο τόμος Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 2 με τη συλλογή 

μελετών που προέκυψε από τη δεύτερη Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο 
Κρήτης, το Νοέμβριο του 2010 και τον παρουσιάζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
και χαρά. Οι μελέτες, όπως και του προηγουμένου τόμου, καλύπτουν ένα ευρύτατο 
φάσμα των αρχαιολογικών εργασιών στην Κρήτη σχετικά με το ανασκαφικό, 
ερευνητικό, αναστηλωτικό και εκπαιδευτικό έργο, καθώς και με τις εργασίες 
συντήρησης. 

Η χαρά μας οφείλεται στο ότι, μολονότι επικρατούν συνθήκες βαθιάς 
κρίσης, τόσο σε όλη τη χώρα όσο και την αρχαιολογία, η δημοσίευση αυτή 
πραγματοποιήθηκε και μπορεί να θεωρηθεί καρπός της ενέργειας και της 
αποφασιστικότητας των αρχαιολόγων, ένα είδος θετικής αντίδρασης στις απειλές 
συρρίκνωσης. Κόντρα στην κρίση, στην οικονομική αφαίμαξη, στην καινοφανή 
παρουσία φαινομένων όπως της εφεδρείας, της παρατεταμένης ανεργίας και της 
υπερεκμετάλλευσης, μπορέσαμε στο χώρο μας να κρατήσουμε ένα καλό επίπεδο 
αρχαιολογικής δράσης, αναστήλωσης και παρουσίασης. Η εικόνα αυτών των 
εργασιών είναι στις μελέτες του τόμου. Μπορέσαμε επίσης να διαφυλάξουμε τη 
συνέχεια από το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 1. 

Η δημοσίευση των πρακτικών της δεύτερης συνάντησης για το 
Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης γίνεται με πολύ περισσότερη δυσκολία και πιο 
περιορισμένα οικονομικά. Επέδειξαν όλοι οι συγγραφείς και οι με κάθε τρόπο 
εμπλεκόμενοι υπομονή και επιμονή. Έτσι, με τη βοήθεια δύο σημαντικών 
παραγόντων, των Εκδόσεων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
με τη συμπαράσταση της κοσμήτορος κ. Κατερίνας Κόπακα, και του υπό την 
προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. 
Ευγενίου, Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης της 
Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ρεθύμνης έγινε πρακτικά εφικτή η δημοσίευση 
των Πρακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  

Θέλουμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τη Νικολέττα Πύρρου από την 28η 
Ε.Β.Α. που σήκωσε το κύριο βάρος της οργάνωσης της συνάντησης. Επίσης, την 
Ελπίδα Συγγελάκη από τη 13η Ε.Β.Α., που έφερε εις πέρας το έργο της οργάνωσης, 
του συντονισμού και γενικά της επιμέλειας του τόμου. Και οι δύο εκτέλεσαν ένα 
τεράστιο έργο.  

Είθε η 3η Συνάντηση για το Αρχαιολογικό ΄Εργο Κρήτης, που 
προγραμματίζεται για το 2013, να γίνει σε ευνοϊκότερες συνθήκες.  

 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 
 

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΖΑΧΙΛΗ ΙΡΙΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Η δεύτερη συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, στις 26-28 
Νοεμβρίου 2010, έγινε δύο ακριβώς χρόνια μετά την πρώτη, στις 28-30 Nοεμβρίου 
2008, και με τους ίδιους σε γενικές γραμμές στόχους: μια ενημέρωση για το τρέχον 
αρχαιολογικό έργο, για τις δυσκολίες και τις νέες καταστάσεις που διαμορφώνονται 
και μία επικέντρωση γεωγραφική και πολιτισμική στην Κρήτη, με σκοπό να 
αναδειχθούν οι παρελθούσες και παρούσες ιδιαιτερότητές της. Οι ανακοινώσεις 
αυτού του τόμου είναι ένας καθρέφτης της τρέχουσας αρχαιολογίας, των 
επιστημονικών πραγματώσεων και πρακτικών δράσεων. Απηχούν τη γενική 
κατάσταση, επιστημονική και πρακτική, πολιτικές επιλογές συγκεχυμένες, 
αντιφατικές και μη συνειδητές, την αντίδραση στις τρέχουσες ανάγκες, την πίεση, 
τις αντιστάσεις, και σε μεγάλο βαθμό, το πλέγμα κοινωνικών προτιμήσεων και 
αξιοδοτήσεων που ονομάζεται ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε ένα 
πλαίσιο απόδοσης ταυτότητας και το παρελθόν και η αρχαιολογία είναι ένας 
προνομιακός χώρος για αυτό.  Υπό αυτήν την άποψη ο παρόν τόμος είναι ένα είδος 
πηγής γνώσης για τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα της συγκεκριμένης 
ιστορικής στιγμής, τα οποία προκύπτουν σε συγκερασμό με τη δράση, την 
αρχαιολογική πρακτική, αυτό που με κάποιο ναρκισσισμό λέγεται πάλλουσα 
αρχαιολογία. Πώς διεξάγεται, από ποιους, ποια είναι τα πεδία έρευνας, ποιες είναι 
οι δράσεις τους και πως εκτελούνται φαίνεται από τις μελέτες του τόμου. Στη 
διαδικασία αυτή, συνεπώς, συμμετέχουν άτομα από ολόκληρο τον κύκλο της 
αρχαιολογικής πρακτικής (ανασκαφείς, μελετητές, συντηρητές, αναστηλωτές….).   

Από κάποια χρονική απόσταση ο τόμος βοηθά στην συνειδητοποίηση των 
οδών και των τρόπων της αρχαιολογικής δράσης και σκέψης εκ μέρους ατόμων και 
φορέων, αλλά βοηθά και ευρύτερα στην ιστορία της αρχαιολογίας ως επιστήμης και 
πρακτικής.      

Όταν οργανώθηκε, με δυσκολίες φυσικά, το ΑΕΚ 1, δεν ήταν ακόμη 
διακριτό ότι η συνέχεια θα αποδεικνυόταν δυσκολότερη και θα γινόταν σε πολύ 
χειρότερες συνθήκες. Ήλθε στο μεταξύ η Κρίση και σκίασε τα πάντα. Για λόγους 
οικονομικούς καταργήθηκαν σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις. Εκτός από την οικονομική 
δυσπραγία σε τι συνίσταται η κρίση στην αρχαιολογία, πλην της συρρίκνωσης, 
δηλαδή, ποιοτικά, δεν είναι πολύ σαφές. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ στο θέμα 
αργότερα. Το βέβαιο είναι ότι διαλύοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης η κρίση 
δημιούργησε ηττοπάθεια, οδήγησε τους νέους αρχαιολόγους σε απόγνωση και 
στέρεψε τις δημιουργικές τους επιθυμίες. Η ηττοπάθεια συμβάλλει στη διάλυση της 
συλλογικότητας, αναδιπλώνοντας τον κόσμο σε μια μελαγχολική εσωστρέφεια.  

Σε αυτό συνέβαλε και η εφεδρεία, που οδήγησε δεκάδες καταξιωμένους 
συναδέλφους εκτός υπηρεσίας, τάχιστα, σχεδόν προσβλητικά, χωρίς καμία 
προετοιμασία, ούτε της υπηρεσίας ούτε δική τους.    

Παρόλο που πλην της συρρίκνωσης δεν είναι πολύ φανερό ποιες είναι οι 
συνέπειες στην αρχαιολογική σκέψη, θα προσπαθήσω να κάνω μία σύντομη 
ανάλυση για την κατάσταση στην αρχαιολογία την ώρα της κρίσης, κυρίως της 
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αρχαιολογικής δράσης, της πράξης και τις συνέπειες στην άσκηση της επιστήμης.  
Η αρχαιολογική έρευνα και οι δραστηριότητες είναι γνωστό ότι δεν διεξάγονται σε 
κενό, αλλά εντός κοινωνίας και πολιτικών επιλογών. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο 
οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη οι περιρρέουσες οικονομικές αναγκαιότητες, όπως 
και η συμμετοχή των αρχαιοτήτων στο πολιτισμικό γίγνεσθαι και στο τουριστικό 
φαινόμενο. Ούτε η κατάσταση στην αρχαιολογία την ώρα της Κρίσης είναι κάτι 
πρωτόφαντο, δεν έπεσε εκ του μηδενός. Υπήρχαν διαμορφωμένες καταστάσεις και 
τάσεις που έχουν άμεση σχέση με πλευρές της οικονομικής και πολιτικής ζωής, σε 
ένα συνεχές, ανεξάρτητα από τη σημερινή δραματική επιδείνωση.  

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ  

Κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το φόντο και με αυτήν την ευκαιρία, 
διακυβεύεται υπόρρητα, αλλά αδυσώπητα, ο δημόσιος χαρακτήρας των 
αρχαιολογικών δραστηριοτήτων. Αυτό δεν είναι κάτι νέο, ούτε κατ΄ανάγκη 
απορριπτέο. Από χρόνια το παρακολουθούμε να εξελίσσεται. Τώρα με την κρίση 
θεωρείται διέξοδος, παίρνει θετικό πρόσημο και η κοινή γνώμη προσανατολίζεται 
ευνοϊκά, διότι είναι πρόσφορο το έδαφος για να αλλάξουν νοοτροπίες. Άλλωστε 
γίνεται τόσος θόρυβος για την ανικανότητα του κράτους. Μερικές δραστηριότητες 
μεταλλάσσονται ή προκύπτουν νέες. Αυτό γίνεται χωρίς εξαγγελίες και θόρυβο γιατί 
ο δημόσιος χαρακτήρας της αρχαιολογικής κληρονομιάς είναι κάτι δεδομένο στην 
κοινή γνώμη και προσκρούει σε εδραιωμένες πεποιθήσεις. Στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει η μεγάλη παράδοση της Δυτικής Ευρώπης, των καλλιεργημένων αυλών, 
πριγκίπων, μεγιστάνων, που αναλαμβάνουν και προωθούν τα πολιτισμικά αγαθά 
καλλιεργώντας έτσι την εικόνα τους. Τέτοια πράγματα εδώ είναι καινοφανή, 
περιορίζονται σε μερικές συλλογές και πρόσφατα σε εκθέσεις. Τα αρχαία είναι 
δημόσιο αγαθό και ανήκουν σε όλους. Αλλά η φροντίδα, η διαχείριση, η προβολή 
τους μπορεί να διεκπεραιώνεται από ποικίλους φορείς με διαβαθμίσεις νομικές για 
τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι μια αντίληψη πρόσφατη, σύγχρονη 
και έχει γίνει αποδεκτή. 

Εδώ είναι που βλέπουμε αλλαγές. Δραστηριότητες που για χρόνια 
κρατήθηκαν αυστηρά στο πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού άρχισαν να 
τροποποιούνται με πολλαπλούς τρόπους. Παρεισφρύουν ιδιωτικά συμφέροντα 
αρκετά αθόρυβα. Σε πλαίσιο καθημερινό αυτό γίνεται με τις ιδιωτικές 
χρηματοδοτήσεις ορισμένων σωστικών ανασκαφών. Ιδιώτες με συγκεκριμένο 
οικονομικό συμφέρον εμφανίζονται να χρηματοδοτούν ανασκαφές, σε σύγκρουση 
συμφερόντων με το δημόσιο που έχει ως αποστολή να προστατέψει τις αρχαιότητες. 
Πλέον αυτό έχει γίνει κανόνας και όλοι το συνηθίσαμε. Ακόμη και αν επιδειχθεί 
καλή διάθεση, κάτι που δε γίνεται πάντα, τα συμφέροντα δεν παύουν να είναι 
αντικρουόμενα. Υπάρχει έτσι ένα παράθυρο πίεσης, που σε πλαίσιο πρακτικής 
είναι δυσάρεστο και καθημερινό. Tα έργα δε μπορούν να περιμένουν (εδώ 
επικαλούνται τις καθυστερήσεις και τις αγκυλώσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας) 
αλλά και οι αρχαιολόγοι χρειάζονται χρόνο για τη δουλειά τους και ούτε μπορούν 
να ξέρουν το βάθος και τη σημασία των αρχαίων (εκτός από το δυσβάσταχτο φόρτο 
εργασίας τώρα με την κρίση). Οι δε αρχαιότητες οφείλουν να μελετώνται και να 
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αναδεικνύονται παράλληλα και στο ίδιο διάστημα που γίνεται το έργο. Τότε μόνο 
καλύπτονται οι δαπάνες. Κυρίως βλέπουμε μία αριθμοποίηση. Όλα ορίζονται ανά 
περιπτώσεις και τους δίδεται αριθμητική υπόσταση. Τι θα γίνεται σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ή σε οποιεσδήποτε εξαιρέσεις δεν ορίζεται (και όλοι γνωρίζουμε ότι 
αρχαιολογία είναι οι εξαιρέσεις). Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη υπέρ ιδιωτών 
που νομοθετείται σε φόντο κρίσης και, κυρίως, σε φόντο οικοδομικής κρίσης.  
Ειδικά στην Κρήτη, που ανήκει στις περιοχές ταχείας ανάπτυξης, απειλούνται και 
οι αρχαιότητες και το τοπίο, ειδικά με τη σαρωτική ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. 

Οι θεσμοί που εμπλέκονται στην αρχαιολογική έρευνα συχνά αποτελούν 
μέρος του δημοσίου, άρα υφίστανται και αυτοί το κατασκευασμένο ιδεολόγημα περί 
κακού και αναποτελεσματικού κράτους. Δυσφημίζονται (αργοί, δύσκαμπτοι) αλλά 
κυρίως αφήνεται να καταρρέει το ανθρώπινο δυναμικό τους. Η συνταγή είναι 
γνωστή: Όταν θέλουμε να εξασθενίσουμε ή να δυσφημίσουμε έναν οργανισμό 
επιτιθέμεθα στους ανθρώπους του. Οι νεαροί αρχαιολόγοι, η διάδοχη γενιά, 
αφήνονται στην εξαθλίωση. Η γενιά που αναλώθηκε με τα 24μηνα, με την μεταξύ 
των οκταμήνων ανεργία, την εγκατάλειψή τους σε κακοπληρωτές εργολάβους, 
αρχίζει πια και φυλλορροεί. Πηγαίνουν προς βιοπορισμό αλλού. Στο μεταξύ έρχεται 
η επόμενη γενιά η οποία αρκείται στα έργα ΕΣΠΑ. Μέρος βέβαια αυτής. Είναι η 
λογική κατάληξη. Αντίστοιχες κακές συνθήκες εργασίας, που πια κανείς δεν 
αμφισβητεί γιατί αυτό γίνεται σε όλη την κοινωνία, προσωρινότητα, κακή κατανομή 
των δυνάμεων σε σχέση με τις ανάγκες. Στο μεταξύ οι ανώτεροι σε αυτήν την 
εξαθλιωμένη ιεραρχία, οι μόνιμοι, αφήνονται να πνιγούν στη γραφειοκρατία που 
πλέον αριθμητικοποιείται κιόλας, δυνάμει των απαιτήσεων της αξιολόγησης.  

O Ι  ΧΟΡΗΓΙΕΣ,  Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ Η  ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Άλλα παράθυρα προς αποφάσεις και πολιτικές εξωθεσμικές ανοίγουν 
διαφορετικά, είναι πολύ πιο δυσδιάκριτα, γιατί άμεσο κέρδος δεν υπάρχει και τα 
συμφέροντα είναι συμβολικά. Τα πολιτιστικά και αρχαιολογικά θέματα 
υποστασιακά αποτελούν κεφάλαιο κύρους, συμβόλων επιλεγμένων για να 
προωθήσουν μια εικόνα με πολιτικές και κοινωνικές συνδηλώσεις. Αυτό 
παρατηρείται σε όλη τη νεοελληνική ιστορία, και όχι μόνον. Τα τελευταία χρόνια σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο έχουν μελετηθεί τα θέματα του πώς 
δημιουργούνται οι μόδες, τα ρεύματα, οι καλλιτέχνες μέσω εφαρμογών μουσειακών 
και μέσω διασήμων επιμελητών ή μουσείων ιδιαίτερου κύρους. Ας αναφερθούν, 
υπαινικτικά και μόνο, τα ονόματα του Pierre Bourdieu και του Jean Clair. Το 
κύριο θέμα είναι η καθοδήγηση της προσοχής του κοινού προς κάπου, όπου αυτό 
είναι πολιτικά και ιδεολογικά επιθυμητό. Και επιτυγχάνεται με ομοβροντίες 
εκθέσεων, διαλέξεων, κινηματογραφικών έργων, σχετικών προβολών στα ΜΜΕ, 
αφιερώματα από μουσεία κλπ. Όλα αυτά έχουν συνδυασμένο περιεχόμενο, 
πολιτικό και οικονομικό. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Από  τότε που η κεντρική 
Ασία έγινε γεωπολιτικό διακύβευμα άνθισαν οι εκθέσεις για τον Μέγα Αλέξανδρο, 
τον Μέγα ήρωα της Δύσης, που μεταλαμπάδευσε τον ελληνικό πολιτισμό στην 
Ανατολή. Εκθέσεις και βιβλία αφθονούν. Ας αναφέρουμε τις πιο διάσημες από 
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αυτές, τις εκθέσεις για τη Μακεδονία που έγιναν στην Οξφόρδη, στο Παρίσι και στη 
Γερμανία. Οι αναλογίες δεν διατυπώνονται, αλλά λειτουργούν υποδόρια.   

Δεν είδαμε έως τώρα διεθνώς κανέναν μη δημόσιο οργανισμό να επενδύει 
σε θέματα υποδομών χωρίς ιδιαίτερο γόητρο. Κανείς δε φαντάζεται ότι 
οποιοσδήποτε ιδιώτης θα ενδιαφερόταν να κάνει χορηγία για την αναμόρφωση 
αποθηκών, τη δημιουργία εργαστηρίων, τη συντήρηση των χώρων, π.χ. ή την 
καθαριότητα. Αυτά είναι και θα μείνουν του δημοσίου. Οι εταιρείες, οι 
επιχειρήσεις, οι οργανισμοί ενδιαφέρονται να διαχειρίζονται τον αφρό, τη 
συμβολική εικόνα. Ελέγχουν κυρίως την επικοινωνία και μέσω αυτής 
κατασκευάζεται η εικόνα τους στην κοινή γνώμη. Προωθούν παρουσιάσεις, 
εκθέσεις, ασχολούνται με  την έννοια του  αριστουργήματος,  αποφασίζουν τι είναι 
και τι δεν είναι αριστούργημα και πώς προβάλλεται. Όπως και πού προβάλλεται. 
Αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούνται διεθνώς, εμφανίζονται και στην Ελλάδα. 
Έτσι, ελέγχεται όχι μόνο η κοινή γνώμη, αλλά το κοινό γούστο, κατασκευάζεται η 
νενομισμένη ηγεμονεύουσα αισθητική και εννοιοδότηση των έργων τέχνης. Το 
νομικό πλαίσιο τροποποιείται ακολουθώντας την τάση, όπως το είδαμε πολλές 
φορές. Και τώρα πια, που με την Κρίση και αυτή η δυνατότητα στερεύει, καθίσταται 
επιθυμητή η παρέμβαση αυτή, τουλάχιστον αυτή! 

Στην Ευρώπη και την Αμερική βλέπουμε κραταιούς οργανισμούς, 
οικονομικούς κολοσσούς, τεράστιες εταιρείες να χρηματοδοτούν ή να προωθούν 
εκθέσεις καλλιτεχνικές μέσω επιχορηγήσεων, επιλέγοντας τα θέματα.  Οι τρόποι με 
τους οποίους κατευθύνεται η καλλιτεχνική παραγωγή και το γούστο του κοινού 
έχουν αναλυθεί διεθνώς. Είναι μία χειραγώγηση του γούστου και της παραγωγής 
μαζί. 

Στην Ελλάδα σκιαγραφείται η εξής κατάσταση. Το ελληνικό δημόσιο 
αναλαμβάνει τις υποδομές (κατασκευή και λειτουργία) και αλλού, σε άλλα πλαίσια 
και σε άλλες διοικητικές δομές (εννοώ το πολιτικό και οικονομικό μόρφωμα που 
συγκεκριμενοποιείται από διαφορετικά πρόσωπα, καμιά φορά και από 
ακαδημαϊκούς εκπροσώπους), θα αποφασίζεται η διαχείριση του συμβολικού 
κεφαλαίου του πολιτισμού. Συνήθως περιγράφονται με τους χαρακτηρισμούς  
«εξωτερικοί πόροι», σχήματα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
οικονομικοί φορείς. Οι τρόποι είναι περίπλοκοι, διαστρέφονται εύκολα και με την 
βοήθεια των ΜΜΕ κατασκευάζεται η θετική πρόσληψη από το κοινό.  

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Θα ήθελα να περάσω σε επιστημονικά θέματα. Το ενδιαφέρον στοιχείο 
είναι πώς επηρεάζουν όλα αυτά την αρχαιολογική επιστημονική σκέψη, στις 
ποιοτικές της πλευρές. Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να διερευνηθεί και αυτό 
το θέμα, δηλαδή οι συνέπειες της πολυδιάστατης κρίσης στην παραγωγή γνώσης, 
πέρα από την οικονομική συρρίκνωση με τις απαγορευτικές συνθήκες που καμιά 
φορά επιφέρει. Θα προσπαθήσω δοκιμαστικά να αναφέρω μερικά πεδία και 
συμπεριφορές όπου έχει ήδη φανεί η επιρροή της.  

1. Η κρίση επηρεάζει καθοριστικά την επιστημονική ατζέντα, τη σειρά και
τις προτεραιότητες στα θέματα που απασχολούν τους ειδικούς. Όχι ότι ορισμένα 

25 



ΕΙΣΑΓ ΩΓ Η :  Η ΚΡΙ ΣΗ ΚΑΙ  Η ΑΡΧΑΙ ΟΛΟΓΙ Α  

θέματα δεν προβάλλονται πάντα περισσότερο εντός ή εκτός κρίσης. Αλλά σε 
κανονικές περιπτώσεις υπάρχουν και δυνατότητες για ποικίλη, άλλη θεματολογία. 
Η δυνατότητα αυτή στερεύει και τα ερευνητικά πεδία μαζί. Άρα μία πρώτη 
επίπτωση είναι ένας περιορισμός θεματικός και μία μεγαλύτερη επιβολή μίας 
ατζέντας θεματολογικής, οριζόμενης πολλές φορές από παράγοντες ποικίλων 
συμφερόντων. Ενδεχομένως να επηρεάζει την ατζέντα και επί της ουσίας, αλλά αυτό 
θα φανεί αργότερα.   

2. Παρακολουθούμε ένα σοβαρό χτύπημα στην πολυεπιστημονικότητα και 
διεπιστημονικότητα. Για τις διεργασίες που οδηγούν στην κατάρτιση κοινών 
προγραμμάτων χρειάζονται ιδέες, πειραματισμοί, ένας διάλογος συνεχής μία 
εμπιστοσύνη που οικοδομείται με συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, ακόμη και 
άτυπες συνευρέσεις. Τώρα, αυτά γίνονται συνεχώς δυσκολότερα, σχεδόν αδύνατα, 
σε ένα πνεύμα συνεχούς οικονομίας και αποτελεσματικότητας. Μελετητές από 
διάφορα πεδία συνεργάζονται όλο και δυσκολότερα, διότι η οικοδόμηση πλαισίων 
στοιχίζει και άρα δεν αλληοεπηρρεάζουν, δεν κρίνουν, δεν παρακολουθούν ο ένας 
τον άλλον. Είναι όλα πιο δύσκολα. Και οι χρηματοδοτήσεις και οι διαθεσιμότητες. 
Κάτι που έθαλλε τα προηγούμενα χρόνια, γίνεται όλο και πιο ισχνό.  

3. Μία επίπτωση που αρχίζει να διακρίνεται είναι ότι το αποτέλεσμα των 
πολλών σωστικών ανασκαφών, που έγιναν τα τελευταία χρόνια λόγω των μεγάλων 
οικοδομικών έργων, μένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο. Οι έρευνες έγιναν από 
αρχαιολόγους προσωρινής απασχόλησης που μετά μετακινήθηκαν προς άλλες 
περιοχές και άλλες εργασίες, οι έρευνες δε χρηματοδοτήθηκαν προς δημοσίευση, η 
σχέση ανασκαφέως-μελετητή έσπασε, η προσωπική αντίληψη χάθηκε και τα υλικά 
έμειναν στις αποθήκες, όπου λησμονούνται σιγά-σιγά, τόσο παραπάνω όσο με την 
κρίση το προσωπικό λιγοστεύει και οι νέες δουλειές επιβάλλουν τις αναγκαιότητές 
τους. Η τυχούσα αυτή συνθήκη φέρνει επιπτώσεις ποιοτικές, αφού τα στοιχεία αυτά 
δε γίνονται γνωστά. Σε αυτό, το ΑΕΚ συμβάλλει, προσφέροντας ένα βήμα για την 
ανακοίνωση τέτοιων ερευνών.  

4. Επιδεινώνεται η αργή εξασθένιση της συλλογικότητας, που είχε αρχίσει 
πιο πριν από την επικράτηση της ιδεολογίας του ατομικισμού και της 
ανταγωνιστικότητας. Ευνοούνται εκ του αποτελέσματος οι ατομικές στρατηγικές. Δεν 
το λέω για λόγους ηθικούς. Αλλά γιατί η συλλογικότητα εξ ορισμού πετυχαίνει πολύ 
περισσότερα πράγματα σε όλα τα πεδία. Η έλλειψη συνειδητοποίησης αυτής της 
δύναμης, πρακτικής, διανοητικής και ψυχικής, εμπίπτει στην κρίση αξιών. Αλλά τα 
αποτελέσματα γίνονται αισθητά στην επώδυνη έλλειψη μεγάλων συλλογικών έργων, 
κυρίως δημοσιεύσεων, που ξεπερνούν μοναδιαίες ανθρώπινες δραστηριότητες και 
απαιτούν ένα συνεχές πνεύμα συνεργασίας. Τέτοια εγχειρήματα προκύπτουν από 
συλλογικότητες και όχι ανταγωνισμούς, όπως συχνά τείνουμε να ξεχνούμε. 

5. Δεδομένης της έλλειψης χρόνου και μέσων το καλύτερο δυνατόν είναι να 
παρουσιαστούν τα στοιχεία, δηλαδή να περιγραφούν θετικιστικά και ίσως να 
ενταχθούν πολιτισμικά και χρονολογικά στο πλαίσιό τους. Και η τεράστια 
υποχώρηση είναι ότι αυτό θεωρείται το άπαν και δεν υπάρχουν πλαίσιο για 
συζητήσεις και διάθεση για περισσότερη ανάλυση, για ερμηνείες ιστορικές και 
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κοινωνικές. Αυτό είναι υποχώρηση, σε μια φάση που ανθούν οι συζητήσεις για 
τέτοια θέματα διεθνώς.  

6. Ίσως ένας χαρακτηριστικός δείκτης της κρίσης, όχι μόνο της  
οικονομικής, αλλά της κρίσης των ανθρωπιστικών επιστημών, είναι ότι στο 
Υπουργείο Πολιτισμού έπαψε να υπάρχει, συγχωνεύθηκε πλέον με το Υπουργείο 
Παιδείας. Οι λόγοι εξοικονόμησης πόρων είναι πολύ κατανοητοί, αλλά ο 
συμβολισμός δεν παύει να είναι φανερός.   

 Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια   

Όλα αυτά επιτείνονται από την οικουμενική, σχεδόν, κρίση των 
ανθρωπιστικών επιστημών. Η αρχαιολογία υποφέρει, όπως και όλα τα συγγενή 
πεδία που εντάσσονται στην αρχαιογνωσία ή στην ιστορία. Το γεγονός αυτό πλήττει 
και τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της 
Αμερικής. Αντιστέκονται καλύτερα από εμάς, αλλά με δυσκολίες και εκείνοι.  
Επομένως, η αιγαιακή αρχαιολογία στηρίζεται μεν στο έργο τους αλλά σε ένα φόντο 
κρίσης και εκεί, και κυρίως στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπου κλείνουν η μία 
μετά την άλλη οι έδρες και οι σχολές.   

Στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπου εκπαιδεύονται οι επόμενοι αρχαιολόγοι, 
τα πράγματα είναι σε αντιστοιχία με ό,τι περιέγραψα πιο πριν. Η κατάσταση οδεύει 
προς μία κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, μία εξάρτηση 
από την αγορά, μία αποδυνάμωση της εξισωτικής υπόστασης της Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης. Όλα αυτά έγιναν απολύτως φανερά με το νόμο Διαμαντοπούλου. 
Νομίζω ότι είναι κάτι αντίστοιχο με αυτά που ανέφερα πιο πάνω, αλλά πολύ πιο 
φανερά και βίαια. Ακούμε μεγάλες λέξεις, αποδοτικότητα, αξιοκρατία, σύνδεση με 
την κοινωνία. Είναι όλα αυτά ευφημισμοί. Στην πραγματικότητα, το μοντέλο που 
προβάλλει το Υπουργείο αναιρεί τη διοικητική αυτονομία, φέρνοντας εξωτερικά 
δοτά συμβούλια, ενώ η αυτονομία κυρίως από την αγορά αλλά και από το κράτος 
ξέρουμε όλοι ότι είναι προϋπόθεση της ελευθερίας της έρευνας και της σκέψης. Οι 
φοιτητές πρέπει να αποφοιτούν γρήγορα, να είναι ανταγωνιστικοί (αυτό ονομάζεται 
αποδοτικότητα), να παίρνουν τα λεγόμενα πτυχία με αντίκρισμα, δηλαδή με 
μετρήσιμες ικανότητες, τεχνικά προσόντα και δεξιότητες. Η αξιοκρατία μετράται  με 
κριτήρια αριθμοποιήσιμα. Ποιοι θα είναι οι τρόποι μέτρησης της αξίας, ώστε να 
αποδοθεί η αντικειμενική αξιοκρατία, ανήκει στη σφαίρα του γελοίου και ακόμη 
δεν έχει βρεθεί. Ουσιαστικά πρόκειται για μία επαναφορά της αναπαραγωγής της 
κοινωνικής ανισότητας μέσω της εκπαίδευσης, όπως έχει αναλυθεί σε μεγάλη 
έκταση πριν από δεκαετίες από τον Bourdieu, τον Althusser και στην Ελλάδα από 
τον Κ. Τσουκαλά. Το νεωτερικό κράτος, που κατά τη μεταδικτατορική περίοδο 
κατέβαλλε προσπάθειες για την αυτονομία της εκπαίδευσης και τις ίσες ευκαιρίες, 
βάλλεται με επιχειρήματα όπως ο εκσυγχρονισμός, οι ανάγκες της κοινωνίας, η 
αριστεία πανταχόθεν κλπ. Όπου αριστεία, βλέπε ανταγωνισμός για τις 
χρηματοδοτήσεις. Το ίδιο πράγμα λίγο πολύ με τροποποιήσεις, που συναντάμε και 
στους τομείς που άπτονται της αρχαιολογικής έρευνας. Για το ζήτημα αυτό η 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέσω του κοσμήτορα Αλέξη 

27 



ΕΙΣΑΓ ΩΓ Η :  Η ΚΡΙ ΣΗ ΚΑΙ  Η ΑΡΧΑΙ ΟΛΟΓΙ Α  

Καλοκαιρινού, οργάνωσε ημερίδα ήδη από το Δεκέμβριο του 2008 για το μέλλον 
των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα. Τα πολύ αξιόλογα κείμενα των 
ανακοινώσεων δημοσιεύτηκαν σε τόμο των εκδόσεων της Φιλοσοφικής Σχολής με 
τίτλο «Ανθρωπιστικές Σπουδές, Φιλοσοφικές Σχολές» (2010). Αποτελούν πλούσια 
πηγή προβληματισμών για την κατάσταση των ανθρωπιστικών σπουδών, και της 
αρχαιολογίας ειδικότερα που εντάσσεται σε αυτές.  

Κρίση ή όχι, βέβαια, με κάποιο τρόπο η αρχαιολογική δράση συνεχίζεται. 
Οι παραπάνω γραμμές σκοπεύουν στην προσπάθεια κατανόησης καταστάσεων, 
αιτιών και μορφών. Σπρώχνοντας, σπρωχνόμενοι, προσπαθούμε να μη μείνουμε 
πίσω από τη γνώση, να μη βαλτώσουμε στην ταυτολογία. Θα μπορούσε κάποιος να 
θέσει ερωτήματα περί του δέοντος γενέσθαι, αλλά αυτά δε λύονται με διατύπωση 
κανόνων. Ας προηγηθεί μόνον μία προσπάθεια ανάλυσης, μία προσωπική ματιά. 
Με την ελπίδα να υπάρξουν και άλλες προσωπικές ματιές και πολλές συζητήσεις.  
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2010 

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

Ως πλούσια και πολυμερής καταγράφεται η δράση της ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. μέσα 
στα δύο χρόνια που πέρασαν από την πρώτη, πολύ επιτυχημένη, συνάντηση για το 
Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη. Στο χρονικό αυτό διάστημα επέμβαση στη δομή 
της Εφορείας υπήρξε ο ορισμός μου και ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, γεγονός που με 
υποχρέωσε να παραμένω σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στην Κεντρική Υπηρεσία 
και τα καθήκοντα του προϊσταμένου της ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. να ασκούνται από την 
αναπληρώτριά μου, κ. Βάννα Νινιού-Κινδελή, Τμηματάρχη Αρχαιολογικών Χώρων 
και κατά διαστήματα από την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Ινστιτούτου 
Κρητολογικών Σπουδών κ. Παναγιώτα Δημοπούλου. Ευχαριστώ βαθύτατα και τις 
δύο για την εξαιρετική συνεργασία και την αποτελεσματικότητα στο χειρισμό των 
διαφόρων υποθέσεων της Εφορείας. 

Ξεκινώντας από τις ανασκαφικές έρευνες στους δύο νομούς, πρώτη στάση 
θα κάνουμε στην πόλη των Χανίων, όπου κατά την αρχαιότητα ήκμασε η 
σημαντικότερη πόλη της δυτικής Κρήτης, η Κυδωνία. Με συστηματικό τρόπο 
ελέγχονται οι εκσκαφικές εργασίες σε όλη την έκταση της σύγχρονης πόλης με 
αποτέλεσμα να έχουν προκύψει πολύ αξιόλογα στοιχεία για την ιστορία και 
αρχαιολογία της Κυδωνίας, τόσο των προϊστορικών όσο και των ιστορικών χρόνων. 
Κατά τη διετία 2009-2010, ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν σε επτά σημεία της 
πόλης, στα πέντε από τα οποία με σωστικό χαρακτήρα. Σε ένα όγδοο σημείο η 
ανασκαφή είναι σε εξέλιξη. 

Η συστηματική ανασκαφή στα απαλλοτριωμένα οικόπεδα στο λόφο 
Καστέλλι (χάρτης 1), υπό τη διεύθυνση της ομιλούσης, επικεντρώθηκε το έτος 2009 
στο χώρο της οδού Κατρέ 1 (εικ. 1-2), σε επαφή με το εσωτερικό τείχος, όπου κατά 
τα αμέσως προηγούμενα χρόνια είχε αποκαλυφθεί τμήμα εκτεταμένης εξωτερικής 
αυλής των αρχών της ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδου, ακριβώς στη νοτιοδυτική άκρη του λόφου. 
Το εύρημα έχει προκαλέσει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον με αφορμή την 
ανεύρεση διάσπαρτων ανθρώπινων οστών πάνω στο ιδιαίτερα επιμελημένο δάπεδο 
της αυλής (σχ. 1), με ένα τρόπο απόθεσης ταυτόσημο με αυτό των πολυάριθμων 
οστών ζώων που επίσης αποκαλύφθηκαν στον ίδιο χώρο. Δηλαδή, εντοπίστηκαν 
κατά χώραν και συνήθως κάτω από μικρούς λιθοσωρούς (εικ. 3-4), διάσπαρτες 
συγκεντρώσεις από σφάγια διαφόρων ζώων (νεαρών αιγάγρων, αιγοπροβάτων, 
βοοειδών και χοίρων), ανάμεσα στα οποία αναγνωρίστηκαν, με τον ίδιο τρόπο 
διασποράς, οστά μιας νεαρής γυναίκας. H μεγαλύτερη συγκέντρωση οστών βρέθηκε 
στο βορειότερο τμήμα του ανασκαμμένου χώρου. Πάνω σε στρώση μικρών λίθων 
(εικ. 5) είχαν τοποθετηθεί «μέρη» ζώων (όχι απλά τεμάχια), τα οποία δεν έφεραν 
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ίχνη καύσης. Μια δεύτερη στρώση από μεγαλύτερους λίθους τα είχε καλύψει στη 
συνέχεια. Είναι επόμενο όλα τα παραπάνω στοιχεία να παραπέμπουν αυθόρμητα 
σε τελετουργικές πράξεις. Μια επιπλέον μαρτυρία ενισχύει την υπόθεση αυτή: η 
αποκάλυψη μίας κατασκευής (εικ. 6), η οποία είχε καταρρεύσει ακριβώς δίπλα στη 
στρώση με τα οστά. Αυτή αποτελείται από μια γκρεμισμένη μάζα από καμένες 
πλίνθους, τμήματα δαπέδου από χαλικάσβεστο πάχους 5 εκ. και μια καμένη 
ξύλινη κατασκευή. Σε αντίθεση, η παρακείμενη στρώση από οστά και λίθους δεν 
έφερε κανένα ίχνος καύσης. Τα πρώτα αποτελέσματα της επίπλευσης του χώματος 
από το συγκεκριμένο σημείο και της αρχαιοβοτανικής μελέτης παραπέμπουν σε 
μεγάλη συγκέντρωση σπόρων (κυρίως δημητριακών, ελαιοκάρπων, οσπρίων και 
σύκων). 

Δοκιμαστική τομή κάτω από το δάπεδο της αυλής αποκάλυψε το αρχικό 
δάπεδο σε βάθος μόλις 10 εκ., το οποίο επίσης χρονολογείται στην αρχή της ΥΜ 
ΙΙΙΒ περιόδου. Και σε αυτό βρέθηκαν οστά τοποθετημένα πάνω στην επιφάνειά του. 
Τούτο καταδεικνύει ότι για αρκετό χρονικό διάστημα επαναλαμβάνονταν οι 
συγκεκριμένες δραστηριότητες που διεξάγονταν στο χώρο αυτό. Το αρχικό δάπεδο 
είναι εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο αποκλειστικά από στρώση κονιάματος 
με ελάχιστα βότσαλα. Εκτεταμένες ρωγμές στην επιφάνειά του προκάλεσαν 
αναγκαστικά τη νεότερη επίστρωσή του.  

Στη βορειοδυτική άκρη του ανασκαμμένου χώρου (εικ. 7), οι 
κατακρημνισμένοι, μεγάλοι, κατεργασμένοι λίθοι, οι εκτεταμένες συγκεντρώσεις 
καμένων πλίνθων και η βάση ενός κίονα κατά χώραν υπονοούν παρακείμενο 
σημαντικό οικοδόμημα. Η συνέχιση της ανασκαφής κατά το έτος 2009 μας οδηγεί 
στην υπόθεση ότι βρισκόμαστε κοντά στη δυτική είσοδο του ανακτορικού 
συγκροτήματος της Κυδωνίας, στη μορφή που θα είχε στη Μυκηναϊκή περίοδο.  

Η πρόσφατη έρευνα στο βορειοδυτικό τμήμα του οικοπέδου έφερε στο φως 
τμήμα πινακίδας Γραμμικής Β γραφής, όπου αναγράφεται ανδρικό όνομα. Μαζί με 
ένα ακόμη μικρό τμήμα πινακίδας Γραμμικής Α και ένα πήλινο δισκίο, που ήρθαν 
στο φως στις ανώτερες διαταραγμένες επιχώσεις, καθώς και το πλούσιο 
νεοανακτορικό αρχειακό υλικό της παρακείμενης ανασκαφής του 1973, 
υποδηλώνουν τη σπουδαιότητα του χώρου τόσο στα νεοανακτορικά, όσο και τα 
μυκηναϊκά χρόνια. 

Στα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα συγκαταλέγεται τμήμα ορθογώνιας 
κατασκευής, τοιχογραφημένης στην εξωτερική επιφάνεια, που ίσως παραπέμπει σε 
βωμό. Κατά μήκος της νότιας πλευράς της και πάνω στο καμένο δάπεδο 
αποκαλύφθηκαν τουλάχιστον πέντε ζεύγη κεράτων αιγάγρων, καθώς και τέσσερα 
αγγεία, τυπικά του εργαστηρίου της Κυδωνίας (εικ. 8-10α-δ). Η χρονολόγηση των 
αγγείων στο πρώτο μισό του 13ου αι. δίδει ακριβή χρονολόγηση του σημαίνοντος 
επεισοδίου που έλαβε χώρα στην αυλή και σφραγίστηκε με μια μεγάλη 
καταστροφή. 

Παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή, δε μπορούμε να μην 
επισημάνουμε ότι στο σημείο αυτό του Καστελλίου είχαν λάβει χώρα οι δύο 
μεγάλες κατηγορίες θυσιών: αιματηρές και αναίμακτες, ακολουθώντας 
συγκεκριμένο τελετουργικό. Ανεκτίμητη είναι η βοήθεια των συναδέλφων Φωτεινής 
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McGeorge, ανθρωπολόγου, Ανάγιας Σαρπάκη, αρχαιοβοτανολόγου, και Δήμητρας 
Μυλωνά, ζωοαρχαιολόγου, στην ανάλυση και ερμηνεία του ανευρεθέντος υλικού.Ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας του τμήματος αυτού της μινωικής εγκατάστασης 
ενδυναμώνεται από τις μεταγενέστερες ενδείξεις στην ίδια θέση. Η περιοχή 
παρέμεινε ως υπαίθριος χώρος έως τα αρχαϊκά χρόνια. Στα τέλη του 8ου και τις 
αρχές του 7ου αι. π.Χ. μια στρώση από καμένα τεμάχια πίθων και άλλων μεγάλων 
σκευών καθώς και λίθων καταλάμβανε μεγάλη έκταση. Από το σημείο αυτό 
συγκεντρώθηκε πλήθος καμένων σπόρων από σιτηρά. 

Το 2010, η Εφορεία ολοκλήρωσε το στέγαστρο της ελληνοσουηδικής 
ανασκαφής στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης (εικ. 11), έργο ενταγμένο στο Γ΄ Κ.Π.Σ. 
και σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Γιάννη Χριστοδουλάκο. Με την τοποθέτηση 
άφθονου εποπτικού υλικού, το φωτισμό και την επιμελή καθαριότητα αποτελεί 
σήμερα σημείο αναφοράς για τη σπουδαιότητα του μινωικού ανακτορικού κέντρου 
στην καρδιά της παλιάς πόλης των Χανίων. Ταυτόχρονα προχώρησε η συστηματική 
ανασκαφή στο χώρο βόρεια του στεγάστρου (εικ. 12), η οποία έχει πάρει χαρακτήρα 
ελληνοσουηδοδανέζικο, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Τζεδάκι και με διευθυντές 
πεδίου τον Erik Hallager και την ομιλούσα. Κύριος στόχος ήταν η διερεύνηση του 
ΥΜ ΙΙΙΑ2-Β1 Κτηρίου 2, στα βόρεια του 1, στο οποίο περιλαμβάνεται το δωμάτιο 
όπου στη δεκαετία του 1990 βρέθηκαν οι πινακίδες Γραμμικής Β γραφής των 
Χανίων. Η αρχιτεκτονική του κτηρίου είναι η πλέον εντυπωσιακή της ανασκαφής με 
τοίχους που διατηρούνται σε ύψος μεγαλύτερο από 1,5 μ. και με ανοιχτούς και 
ημιυπαίθριους χώρους. 

Στις σωστικές ανασκαφές στην πόλη περιλαμβάνονται οι ακόλουθες, οι 
οποίες έφεραν στο φως λείψανα από τον οικισμό και τα νεκροταφεία των ιστορικών 
χρόνων: 

1. Η ανασκαφή στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ελευθερίας Λιλικάκη (εικ. 13),
στη συμβολή των οδών Μανουσογιαννάκηδων και Καλησπέρηδων, η οποία 
αποκάλυψε αποσπασματικά οικιστικά κατάλοιπα του 4ου και 3ου αι. π.Χ., που 
περιορίζονται σε τμήματα μικρού αριθμού δωματίων. 

2. Τμήμα της οικιστικής εγκατάστασης των υστεροκλασικών και
μεταγενέστερων χρόνων ήρθε στο φως και στο κοντινό οικόπεδο ιδιοκτησίας 
Μιχελάκη-Κήλη, στην οδό Παρθενίου Κελαϊδή 21-25 (εικ. 14). Και οι δύο χώροι 
βρίσκονται στις δυτικές παρυφές της αρχαίας πόλης και συμπληρώνουν τις 
αρχαιότητες διαφόρων περιόδων που αναγνωρίστηκαν τα προηγούμενα έτη στο 
οικόπεδο της Αγροτικής Τράπεζας, δηλαδή ταφές, εγκαταστάσεις βιοτεχνικού 
χαρακτήρα, υπόγεια σήραγγα, τμήμα δυτικής αρχαίας οδού προς την πόλη. Στο 
οικόπεδο Μιχελάκη-Κήλη αποκαλύφθηκε λιθόστρωτη πρόσβαση, αύλειος χώρος με 
φούρνο, πυρομάχι και πηγάδι, εργαστηριακός χώρος με υποδοχές μεγάλων πίθων 
καθώς και συγκέντρωση οξυπύθμενων αμφορέων. 

3. Οικιστικά κατάλοιπα τεσσάρων οικοδομικών φάσεων, που
χρονολογούνται από το β΄μισό του 4ου αι. έως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ., καθώς και 
επιμήκης αγωγός ύδρευσης της αρχαίας πόλης ήρθαν στο φως στο οικόπεδο 
Λιονάκη, στην οδό Αναπαύσεως 5. 
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4. Σε σχέση με το νεκροταφείο της κλασικής πόλης, το έτος 2009 
συνεχίστηκε η ανασκαφή στο βόρειο τμήμα του σύγχρονου Σταδίου, με ταφές μέσα 
στο παχύ στρώμα άμμου. Αποκαλύφθηκαν 9 ακόμη ταφές ενηλίκων και 24 
εγχυτρισμοί του β΄μισού του 4ου και του 3ου αι. π.Χ., σε βάθος 4 έως 5 μ., όπου 
σταμάτησε η έρευνα. Οι ταφές φαίνεται να συνεχίζονται σε στρώσεις και βαθύτερα. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμόρφωση στο χώρο του νεκροταφείου χωμάτινου 
δρόμου, πλάτους 1 έως 1.10 μ. και κατεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ (βλ. το άρθρο της 
Ευθυμίας Κατάκη στον παρόντα τόμο). 

5. Ένας κιβωτιόσχημος τάφος, τμήμα δεύτερου και ένας κεραμοσκεπής 
τάφος ήρθαν στο φως κατά τις εκσκαφικές εργασίες για ανέγερση οικοδομής 
ιδιοκτησίας Σπ. Χανιωτάκη, στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Αντ. 
Γιάνναρη. Αξίζει να σημειωθεί η ανεύρεση ληκυθίου με γραπτή παράσταση 
σφίγγας. 

Οκτώ ανασκαφές, μεγάλης και μικρής διάρκειας, καταγράφονται στην 
κωμόπολη της Κισάμου. Αναφέρονται οι σημαντικότερες:  

 1. Στην ιδιοκτησία Σαμψάκη-Ανδρέου έρχονται στο φως τμήματα δύο 
παροδίων κτηρίων-επαύλεων των μέσων και ύστερων αυτοκρατορικών χρόνων, 
τμήμα αρχαίου δρόμου με αποχετευτικό σύστημα, καθώς και τάφοι της α΄ 
Βυζαντινής περιόδου. Αναγνωρίστηκαν αρκετοί βοηθητικοί-αποθηκευτικοί χώροι. 
Το ένα κτήριο ίσως διέθετε όροφο με ψηφιδωτά δάπεδα. 

2. Στην ιδιοκτησία Εμμ. Δαρμαράκη διαπιστώθηκε συνεχής κατοίκηση από 
τα ύστερα ελληνιστικά έως τα τέλη της α΄ Βυζαντινής περιόδου. Σημειώνεται η 
ύπαρξη καμαροσκέπαστου συλημένου τάφου στο ανατολικό τμήμα.  

3. Το έτος 2009 περατώθηκε η ανασκαφική έρευνα στην ιδιοκτησία 
Μπατιστάκη, όπου έχει έρθει στο φως το ανατολικό τμήμα έπαυλης με ψηφιδωτό 
δάπεδο. Το ίδιο έτος ολοκληρώθηκε η ανασκαφή και στην περιοχή του ρωμαϊκού 
βαλανείου της ιδιοκτησίας Σαμψάκη και αποκαλύφθηκαν δύο praefurnia του 
θερμού λουτρού και τμήμα του κρύου.  

4. Το 2009 ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το έργο της ανάδειξης των 
επισκέψιμων αρχαιοτήτων της ρωμαϊκής Κισάμου, ενταγμένο στο Γ΄Κ.Π.Σ.  

Στον οικισμό Φουρνάδος, στην ενδοχώρα του διαμερίσματος της 
Γραμβούσας, η εταιρεία «Λεπτός» έχει αγοράσει μεγάλη ημιορεινή έκταση για 
οικοδόμηση κατοικιών, εντός και εκτός οικισμού. Πρόκειται για μια νέα 
αρχαιολογική θέση των μινωικών και ιστορικών χρόνων που ανακαλύφθηκε τυχαία 
με αφορμή τον εντοπισμό αντίστοιχης κεραμικής σε φερτά χώματα από τον 
παραπάνω χώρο στην ανασκαφή στα Βιγλιά Καλυβιανής, πάλι σε ιδιοκτησία της 
ίδιας εταιρείας. Προς το παρόν, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
αποκάλυψη αγροικίας με πολλές οικοδομικές φάσεις και μεγάλη χρονική διάρκεια 
χρήσης που ξεκινά από τα ρωμαϊκά χρόνια. Έχουν έρθει στο φως εγκαταστάσεις 
παραγωγής οίνου και ελαίου και αποθηκευτικοί χώροι. Εντυπωσιάζουν οι δύο 
κτιστοί ληνοί με τα υπολήνιά τους, επενδυμένοι με υδραυλικό κονίαμα. 

Το 2010 ξεκίνησαν έρευνες και περιοδείες στα κλασικά οχυρά του Σελίνου. 
Τέσσερις οχυρωματικοί πύργοι του τέλους του 4ου αι. π.Χ., μαρτυρημένοι 
βιβλιογραφικά από τους ξένους περιηγητές του 19ου αι., εκτείνονται μεταξύ Βλιθιά 
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και Παλαιοχώρας. Τα οχυρά του Βλιθιά, του Αζωγυρέ, του Σπανιάκου και των 
Ανύδρων είναι κτισμένα σε στρατηγική θέση που τους επέτρεπε να ελέγχουν 
θαλάσσιους και χερσαίους δρόμους. Είναι κατασκευασμένα κατά το πολυγωνικό 
σύστημα, ορισμένα φέρουν κυκλικούς πύργους περιμετρικά και βρίσκονται σε 
άμεση οπτική επαφή μεταξύ τους. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2009 ολοκληρώθηκε το έργο της Απτέρας, 
ενταγμένο στο Γ΄Κ.Π.Σ. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι εργασίες αποκάλυψης του 
ανατολικού τμήματος του θεάτρου με αποτέλεσμα να έρθουν στο φως τα 
παρασκήνια, η ανατολική πάροδος και το συνολικό περίγραμμα του κοίλου. Τμήμα 
δρόμου με κατεύθυνση προς τα ΝΑ ίσως να σχετίζεται με την αντίστοιχη είσοδο της 
πόλης (βλ. το άρθρο των Βάννα Νινιού-Κινδελή και Νίκου Χατζηδάκη στον παρόντα 
τόμο). 

Το καλοκαίρι του 2010, σε σωστική ανασκαφή στο δυτικό νεκροταφείο της 
πόλης (ιδιοκτησία Γ. Δουσεμερτζή-Κελαϊδή στον οικισμό Πλακάλωνα) ήρθε στο φως 
συλημένος, λαξευτός θαλαμωτός τάφος με επίπεδο θρανίο και πλευρικές κόγχες. 
Πάνω στο θρανίο ήταν συσωρευμένα τα οστά τουλάχιστον έξι νεκρών. Στο δάπεδο 
του θαλάμου ήταν συγκεντρωμένοι λύχνοι και γυάλινα αγγεία σε θραύσματα, που 
χρονολογούν τις ταφές στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ.  

Στο νομό Ρεθύμνης συνεχίστηκαν οι πολλές συστηματικές ανασκαφές που 
εποπτεύει η Εφορεία και σε ορισμένες συμμετέχει και η ίδια: στον υστερομινωικό 
οικισμό που αντιστοιχεί στο νεκροταφείο των Αρμένων Ρεθύμνου, στο ιερό κορυφής 
Βρύσινα, στους Πέρα Γαλήνους και την Ελεύθερνα Μυλοποτάμου και βεβαίως, στη 
Ζώμινθο, όπου η καρδιά του Γιάννη Σακελλαράκη σταμάτησε να χτυπά με αγωνία 
για να συγκρατήσει τη μινωική γαλήνη. 

Πολύ σημαντικό κρίνεται το πρόγραμμα του Tom Strasser για την 
εξερεύνηση της ανθρώπινης παρουσίας στην Κρήτη κατά τη μεσολιθική και 
παλαιολιθική εποχή, κάνοντας αρχή από τις Αγιοβασιλειώτικες γιαλιές. Μετά την 
επιφανειακή έρευνα των δύο τελευταίων χρόνων, θα ξεκινήσει ανασκαφική έρευνα 
σε συγκεκριμένα σημεία σε συνεργασία με την Εφορεία Σπηλαιολογίας Νοτίου 
Ελλάδος και την ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. 

Αναφερόμενοι στις σωστικές ανασκαφές Ρεθύμνου, ξεκινάμε από τα όρια 
των μέχρι του τέλους του έτους 2010 νομών Χανίων και Ρεθύμνης και 
συγκεκριμένα την Επισκοπή Λαππαίων, όπου ανασκάφηκε σε συνεργασία με την 
28η Ε.Β.Α. ρωμαϊκός θαλαμωτός λαξευτός τάφος που είχε μετατραπεί σε 
χριστιανικό ναό. Στην κεραμική που συγκεντρώθηκε περιλαμβάνονται θραύσματα 
ρωμαϊκών και βυζαντινών αγγείων, ενώ σε τομή στον αύλειο χώρο αναγνωρίστηκε 
κεραμική των πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. 

Στην κοντινή Αργυρούπολη, την ισχυρή αρχαία πόλη Λάππα, έχει αρχίσει 
σωστική ανασκαφή σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Μικεδάκη, εντός του σύγχρονου 
οικισμού. Μέχρι τώρα έχουν αποκαλυφθεί τμήματα αποθηκευτικών χώρων 
οικιακού συγκροτήματος που πιθανόν έχει ανεγερθεί κατά την Ελληνιστική 
περίοδο. 

Στη Φορτέτζα Ρεθύμνου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο χώρο μπροστά 
από τον επιπρομαχώνα του Αγίου Λουκά, ώστε να γίνει δυνατή η σύνδεση του 
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κτηρίου με το υφιστάμενο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος. Αποκαλύφθηκαν 
επιχώσεις νεότερων περιόδων και ταυτόχρονα συνεχίστηκε η ανασκαφή του κτηρίου 
της Ελληνιστικής περιόδου, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε στη Φορτέτζα. Η 
ανασκαφή απέδωσε πλήθος αγγείων και την αποκάλυψη τμημάτων τριών ακόμη 
χώρων. 

Στα ανώτερα άνδηρα της ανατολικής πλαγιάς του λόφου της Αγίας Ειρήνης 
έχει εντοπιστεί εκτεταμένο οικοδόμημα των ελληνιστικών χρόνων που εντάσσεται 
στο σημαντικό οικισμό που είχε ιδρυθεί στην περιοχή. Σε σωστική ανασκαφή στο 
οικόπεδο Κουλάκη-Λιοδάκη έχουν αποκαλυφθεί τέσσερις χώροι του συγκροτήματος 
και τμήμα λιθόστρωτου δρόμου. Από τον όροφο του ενός χώρου, που χρησίμευε ως 
κύριος χώρος κατοίκησης, είχαν πέσει στην εν μέρει υπόγεια αποθήκη υφαντικά 
βάρη και πυξίδα με λεοντοπόδαρα.  

Ανατολικότερα, στην περιοχή του Παγκαλοχωρίου, κατά τη διάρκεια 
εκσκαφικών εργασιών για την κατασκευή δημοτικού δικτύου αποχέτευσης 
εντοπίστηκε, πληγωμένος από το εκσκαφικό μηχάνημα, ΥΜ ΙΙΙΑ2-Β1 λαξευτός 
θαλαμωτός τάφος, στην ευρεία ενότητα των υστερομινωικών νεκροταφείων 
Σταυρωμένου-Χαμαλευρίου-Παγκαλοχωρίου. Περιείχε δύο πήλινες λάρνακες, 
αρκετά αγγεία και πλήθος χαντρών. 

Παραλιακά, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας «ΙΡΙΔΑ ΑΞΤΕ» στο Σφακάκι 
αποκαλύφθηκε τμήμα του γνωστού νεκροταφείου των ελληνιστικών και ρωμαϊκών 
χρόνων που απλώνεται στο Σφακάκι και τον Σταυρωμένο. Ήρθαν στο φως συνολικά 
38 τάφοι, οι οποίοι ανήκουν σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους. Από αυτούς οι 15 
είναι κεραμοσκεπείς-καλυβίτες και οι περισσότεροι βρέθηκαν ασύλητοι. Άλλοι 15 
είναι απλοί κιβωτιόσχημοι, 7 κτιστοί κιβωτιόσχημοι και 1 απλός λακκοειδής, οι 
περισσότεροι διαταραγμένοι. Συγκεντρώθηκαν 233 πήλινα αγγεία, 28 γυάλινα 
σκεύη και πλήθος άλλων κτερισμάτων που απαρτίζονται από χάντρες, περίαπτα, 
περόνη, μετάλλινα, λίθινα και οστέινα αντικείμενα, χάλκινα νομίσματα και 
αγνύθες. 

Τρεις ακόμη κεραμοσκεπείς τάφοι, κτερισμένοι με μυροδοχεία των 
ελληνιστικών χρόνων ήρθαν στο φως σε δημοτική οδό στην παραλιακή θέση Ρουσά 
στο Σφακάκι. 

Στο Χαμαλεύρι ανασκάφηκε τμήμα του αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Γ. και Χ. 
Ξεξάκη, στη θέση Σωχώρα, όπου αποκαλύφθηκε τμήμα ενός κτηριακού 
συγκροτήματος, εμβαδού 190 τ.μ., που χρονολογείται από τα ΠΜ ΙΙΙ/ΜΜ ΙΑ έως τα 
ΜΜ ΙΒ χρόνια. Αποτελείται από τέσσερα επιμήκη δωμάτια και πέντε ακόμη 
χώρους. Στο δάπεδο τριών δωματίων ήρθαν στο φως τρεις εστίες με φωτιστική ή 
θερμαντική χρήση. Αξίζει να σημειωθεί ο εντοπισμός τμήματος λιθόστρωτου 
μονοπατιού. Αγγεία ποικίλων σχημάτων, λίθινα εργαλεία και άλλα μικρά ευρήματα 
προσδίδουν εργαστηριακό χαρακτήρα. 

Πληθώρα κεραμικής των παλαιοανακτορικών και νεοανακτορικών χρόνων 
περισυλλέχθηκε από τον καθαρισμό των σχισμών και κοιλοτήτων του φυσικού 
πλακοειδούς βράχου στη θέση «Βαθέ Μασχάλι» στην Αλφά Μυλοποτάμου. 
Δεδομένης της απουσίας αρχιτεκτονικών καταλοίπων, εκτιμάται ότι πρόκειται για 
χώρο απόρριψης, γεγονός που προϋποθέτει σημαντική οικιστική εγκατάσταση στην 
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περιοχή (βλ. το άρθρο των Επαμεινώνδα Καπράνου και Μαρίας Ρούσσου στον 
παρόντα τόμο). 

Η σωστική ανασκαφή στο Κρυονέρι του Δήμου Κουλούκωνα από τη Στέλλα 
Μανδαλάκη το έτος 1993 που είχε αποκαλύψει τμήμα κτηρίου των ΜΜ χρόνων και 
τρεις πίθους, συνεχίστηκε το 2010 και έφερε στο φως επτά συνολικά δωμάτια, από 
τα οποία έχουν ερευνηθεί σε βάθος μόνο τα δύο, καθώς και ένα ακόμη πίθο. 
Παράλληλα υποδείχθηκαν τρεις ακόμη θέσεις στην ευρύτερη περιοχή Αγριδίων, 
στις δύο από τις οποίες διατηρούνται ορατά κατάλοιπα κτηρίων με τους τοίχους να 
σώζονται σε ικανό ύψος και κεραμική από τη μινωική έως τη βυζαντινή εποχή 
(Μελισσόκηπος και Ελικοδρόμιο). Στην τρίτη θέση (Σπήλιος) δε διακρίνονται 
αρχιτεκτονικά λείψανα αλλά πολύ μεγάλη συγκέντρωση ΥΜ κεραμικής. 

Μετά τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Εφορείας με το Δήμο 
Κουλούκωνα πραγματοποιήθηκαν το 2009 εργασίες στη θέση Παναγιά, στην 
ανατολική πλαγιά του λόφου της Αξού, όπου η Νίκη Προκοπίου είχε αποκαλύψει 
τμήμα του οικισμού της Αξού των ελληνιστικών χρόνων. Σκοπός της 
συμπληρωματικής έρευνας είναι να μετατραπεί ο χώρος σε επισκέψιμο 
αρχαιολογικό χώρο. Πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλη έκταση καθαρισμοί. Η 
παράλληλη περιορισμένη ανασκαφική έρευνα έδειξε ότι πρόκειται για κατοικίες του 
2ου αι. π.Χ. με εργαστηριακές δραστηριότητες για τις ανάγκες της οικιακής 
οικονομίας, όπως μαρτυρούν ο κεραμικός τροχός, οι κλίβανοι, το υπολήνιο και 
μεγάλος αριθμός υφαντικών βαρών (βλ. το άρθρο της Εύας Τέγου στον παρόντα 
τόμο). 

Μέσα σε ένα κύμα πολιτισμού, στο πλαίσιο του ευπρεπισμού των 
αρχαιολογικών χώρων, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού σε 
αρκετούς από τους επισκέψιμους χώρους, όπως στο Ασκληπιείο της Λισού, όπου η 
παλαιά περίφραξη αντικαταστάθηκε με νέα, ενώ κατασκευάζονται πινακίδες 
κατεύθυνσης και ενημερωτικές. Ανάλογες πινακίδες, πλούσιες σε εποπτικό υλικό 
τοποθετήθηκαν στους αρχαιολογικούς χώρους των Νοπηγείων, της Μινώας 
Μαραθιού, του Στύλου, της Φαλάσαρνας και ετοιμάζεται αντίστοιχη για τους 
Αρμένους Ρεθύμνου. 

Παρότι πολλοί χώροι των δύο νομών έχουν κηρυχθεί και οριοθετηθεί, 
λαμβάνεται συνεχώς μέριμνα και για αρκετούς ακόμη, όπως για τον αρχαιολογικό 
χώρο του Θριμπόκαμπου, της Χρυσοσκαλίτισσας, των Βιγλιών Καλυβιανής και των 
Μεσκλών, ενώ πολύ χρόνο απασχόλησε η οριστική οριοθέτηση της Γαυδοπούλας, 
της Ελεύθερνας, της Αργυρούπολης, της Ζωμίνθου και του Ιδαίου Άντρου. 

Από το προσωπικό της Εφορείας και σε σχέδια του αρχιτέκτονα Λευτέρη 
Βεργεράκη κατασκευάστηκε το στέγαστρο για την προστασία του ελαιοτριβείου των 
ρωμαϊκών χρόνων στην ιδιοκτησία Χρήστου Ψαρρού στη θέση Μανουσές στο 
Χαμαλεύρι. 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων κατασκευάστηκαν οι δύο προθήκες για 
την έκθεση των σπάνιων και εξαιρετικών 174 νομισμάτων διαφόρων κρητικών 
πόλεων που δημοπράτησε γερμανικός οίκος και δώρισε στο μουσείο η εταιρεία 
«Καζίνο Λουτράκι», αλλά και της νομισματικής συλλογής του μουσείου. Τα σχέδια 
είναι της αρχιτέκτονος Μπέσυς Δρούγκα και η εκτέλεση έγινε από τον Στέλιο 
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Πολυμενάκο, ενώ για την επιστημονική προετοιμασία εργάστηκαν οι αρχαιολόγοι 
Κατερίνα Τζανακάκη και Μαρία Σκόρδου, υπό την καθοδήγηση της Βάννας Νινιού-
Κινδελή. Οι προθήκες προτείνεται να μεταφερθούν στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
που προβλέπεται να ανεγερθεί στη Χαλέπα. 

Ας σημειωθεί εδώ η καταχώρηση περίπου 260 τίτλων βιβλίων στη 
βιβλιοθήκη της Εφορείας, κυρίως από δωρεές του Ιδρύματος Λεβέντη και της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας, καθώς και η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος 
καταχώρησης και αναζήτησης βιβλίων.  

Η Εφορεία συμμετείχε στην πανελλαδικής εμβέλειας πολιτιστική δράση 
της Γ.Δ.Α.Π.Κ. με τίτλο «Περιβάλλον και Πολιτισμός», τόσο το 2009 όσο και το 
2010. Αρχικά με θέμα «Το δέντρο της ζωής σε τέσσερις εποχές» και έπειτα με το 
«Φωνές νερού μυριάδες», δόθηκε μια εξαιρετική ευκαιρία να προβληθούν χώροι, 
εκθέματα και μνημεία σε στενή σχέση με τη φύση και το περιβάλλον και να τα 
αγκαλιάσει πλήθος νεαρού κόσμου.  

Στο πλαίσιο της πολιτικής της για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, η ΚΕ΄ 
Εφορεία πραγματοποίησε συστηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για περίπου 
5000 μαθητές. Επίσης, διοργάνωσε σε συνεργασία με την ΙΛΕΡ συνάντηση για τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και τη μουσειακή αγωγή με τίτλο «Η Άνοιξη των 
Μουσείων» (βλ. το άρθρο της Ειρήνης Γαβριλάκη στον παρόντα τόμο). 

Η Εφορεία συνεχίζει να συμμετέχει στις βραδιές της Αυγουστιάτικης 
Πανσελήνου που διοργανώνονται από την Γ.Δ.Α.Π.Κ. Το 2009 φιλοξένησε τον 
Αργύρη Μπακιρτζή και τους «Χειμερινούς Κολυμβητές» στο αλώνι της Απτέρας, ενώ 
το 2010, παρά την οικονομική κρίση, υπήρξαν νότα αισιοδοξίας και προσφοράς 
από όλο το προσωπικό οι δύο εκδηλώσεις στην Απτέρα και το Μοναστηράκι. 

Σταθμό για μια εξωστρεφή πολιτική της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και 
ευαισθητοποίηση του πολίτη θεωρούμε την έκδοση της Εφορείας «Χανιά-Κυδωνία. 
Περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης». Η χορηγός εταιρεία «JTI» μας έδωσε τη 
δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε ένα όραμα που τα τελευταία χρόνια συνεχώς 
βάραινε την ψυχή: να χαρίσουμε στους κατοίκους των Χανίων ένα εύληπτο 
σύγγραμμα, μέσα από το οποίο να προσεγγίσουν και να αγαπήσουν τις αρχαιότητες 
της πόλης, τη χαμένη ιστορία της και να κατανοήσουν την αναγκαιότητα των 
απαλλοτριώσεων, των περιορισμών δόμησης, των καθυστερήσεων σε εγκρίσεις 
οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σε ειδική εκδήλωση το 2009, καλέσαμε τον κόσμο, 
χαρίσαμε την έκδοση-οδηγό, την οποία συνεχίζουμε να χαρίζουμε σε όσους τη 
ζητούν. Τελικά, κάνοντας απολογισμό, νομίζουμε ότι πετύχαμε το στόχο μας. Τους 
φέραμε κοντά μας και μας το έδειξαν με διάφορους συγκινητικούς τρόπους. 
Στοίχημα παραμένει να διατηρούμε πάντα καθαρούς και ευπρεπείς και με 
κατάλληλο εποπτικό υλικό όσους χώρους επισκέπτονται. Και βέβαια να 
προχωρήσουμε και σε άλλες όμοιες εκδόσεις, ως μια φυσιολογική κατάληξη ενός 
μακροχρόνιου αγώνα σωτηρίας και προστασίας των αρχαιοτήτων. 

Το 2008, στο ίδιο συνέδριο, είχαμε παρουσιάσει την απελπιστική εικόνα 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου και τον άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης. 
Επιτέλους, εξασφαλίστηκε αποθηκευτικός χώρος, συσκευάζονται τα αντικείμενα για 
τη μεταφορά τους, συντονίζονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαμόρφωση 
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του νέου χώρου, ο Δήμος παραχωρεί το Τέμενος εντός της Φορτέτζας για προσωρινή 
φιλοξενία της έκθεσης του μουσείου και προχωρούν οι διαδικασίες για τη 
χρηματοδότηση της μελέτης και τελικά για την ανέγερση του νέου μουσείου. 
Σήμερα μπορούμε να ελπίζουμε. Η ομοψυχία του προσωπικού για την επίτευξη 
αυτού του κοινού στόχου είναι συγκινητική. Αν αυτό μπορεί να εξασφαλίζεται σε 
κάθε δράση, θα έχουμε επιτύχει. Ένα ακόμη όμοιο παράδειγμα είναι και η τωρινή 
ανακοίνωση, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη μεγάλη βοήθεια. 
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Χάρτης 1. Ανασκαφές στα απαλλοτριωμένα οικόπεδα στο λόφο Καστέλλι, παλιά πόλη Χανίων.

Εικ. 1-2. Απόψεις από την ανασκαφή της οδού Κατρέ 1 στα Χανιά.

ΑνδρεΑδΑκη-ΒλΑζΑκη ΜΑρ ιΑ
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Σχ. 1. Ανασκαφή οδού Κατρέ 1, διάσπαρτα ανθρώπινα οστά στο δάπεδο της 
αυλής.

Εικ. 3-4. Ανασκαφή οδού Κατρέ 1, συγκεντρώσεις οστών ζώων και νεαρής γυναίκας.

Το εργο Της κε΄ εΠκΑ κΑΤΑ ΤΑ εΤη 2009-2010
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Εικ. 8. Ανασκαφή οδού Κατρέ 1, ζεύγη κεράτων αιγάγρων 
πάνω στο καμένο δάπεδο της αυλής, μπροστά από τη 

βωμόσχημη κατασκευή.



Εικ. 14. Ανασκαφή οικοπέδου ιδιοκτησίας 
Μιχελάκη-Κήλη στα Χανιά.

Εικ. 11. Το στέγαστρο της ελληνοσουηδικής ανασκαφής 
στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Χανιά.

Εικ. 12. Η ανασκαφή στο χώρο 
βόρεια του στεγάστρου της 

ελληνοσουηδικής ανασκαφής στην 
πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Χανιά.

Εικ. 13. Ανασκαφή οικοπέδου 
ιδιοκτησίας Ελ. Λιλικάκη στα 

Χανιά.

Το εργο Της κε΄ εΠκΑ κΑΤΑ ΤΑ εΤη 2009-2010
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 2009-2010 

 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ ΝΩΤΑ  

 
Κατά τη διετία 2009-2010 στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών 

Σπουδών συνεχίστηκε υπό τη διεύθυνση της υπογράφουσας μια σειρά δράσεων που 
είχαν δρομολογηθεί τα προηγούμενα χρόνια και επιπλέον προστέθηκαν ορισμένες 
νέες. Το κύριο έργο του Ινστιτούτου (ΑΙΚΣ) συνίσταται στη δημοσίευση ανασκαφών 
και γενικότερα αρχαιολογικού υλικού, στην εκπόνηση συναφών προγραμμάτων και 
στην υλοποίηση εκδόσεων. Η δραστηριότητα του Ινστιτούτου καλύπτει όλα τα 
στάδια της μελέτης του υλικού και της προετοιμασίας δημοσίευσης, από τη 
συντήρηση και τη φωτογράφηση, την καταγραφή και την ψηφιακή καταχώριση και 
διαχείριση έως την υποστήριξη της ανασκαφικής έρευνας και τη στερέωση, 
διαμόρφωση και ανάδειξη μνημείων και χώρων των οποίων προγραμματίζεται η 
δημοσίευση. Το έργο του Ινστιτούτου διενεργείται σε άμεση συνεργασία με τους 
μελετητές και ανασκαφείς και βεβαίως με τις αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτήτων, 
στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται το υλικό και οι χώροι. Έτσι, οι δράσεις του 
Ινστιτούτου κατά τη διετία 2009-2010 αφορούσαν σε υλικό και ανασκαφές από τις 
ακόλουθες θέσεις: Μοναστηράκι Ρεθύμνου, Καστροκεφάλα, Γιούχτας, Σπήλαιο 
Σκοτεινού, Σύμη Βιάννου, Γαλατάς Ηρακλείου, Καστέλι Χανίων, Τζιμπραγά 
Ματάλων, Κόφινας, Σμάρι Ηρακλείου και Ορνέ Ρεθύμνου. 

Η συντήρηση υλικού, αποκλειστικά σχεδόν κεραμικής, πραγματοποιείται 
στο χώρο μελέτης, όπου και το εργαστήριο του ΑΙΚΣ. Πρόκειται για μισθωμένο 
χώρο, του οποίου το μίσθωμα καλύπτεται έως σήμερα με χορηγία του ΙΝSΤΑΡ, που 
ελπίζουμε να συνεχιστεί, δεδομένων των δυσχερειών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για κάλυψη 
επιπλέον δαπανών. Το Ινστιτούτο δε διαθέτει υπάλληλο συντηρητή. Επομένως, η 
δράση της συντήρησης καλύπτεται κατ’ έτος με ολιγόμηνες συμβάσεις ωρομίσθιων 
συντηρητών από τις πιστώσεις του Ινστιτούτου ή, σε κάποιες περιπτώσεις, από 
επιχορηγήσεις μελετητών και ανασκαφέων. Το 2009 στη διάρκεια της σύμβασης 
της μοναδικής νέας ωρομίσθιας συντηρήτριας που προσλήφθηκε, 
πραγματοποιήθηκε απογραφή και ταξινόμηση του αποθηκευμένου υλικού, 
συσκευάσθηκε και επιστράφηκε στην ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. το υλικό αρμοδιότητάς της προ 
του 1973, όπως ζητήθηκε, και συνεχίστηκε για ένα σύντομο διάστημα, η συντήρηση 
υλικού από την ανασκαφή της Αθ. Κάντα στην Καστροκεφάλα Ηρακλείου. Το 2010 
κατά την εξάμηνη απασχόληση δύο ωρομίσθιων συντηρητριών πραγματοποιήθηκε ο 
καθαρισμός και η συντήρηση της κεραμικής από την πρόσφατη ανασκαφή των Ν. 
Σταμπολίδη και Αθ. Κάντα στην Ορνέ Ρεθύμνου (εικ. 1), που μεταφέρθηκε για αυτό 
το λόγο στο εργαστήριο του Ινστιτούτου μετά από συνεννόηση με την ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. 

Αντίθετα με την ολιγόμηνη διάρκεια συντήρησης, η σχεδίαση ευρημάτων, 
κυρίως κεραμικής από διάφορες ανασκαφές, συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του 
χρόνου από τη μόνιμη σχεδιάστρια του Ινστιτούτου, Ισμ. Παππού. Κατά τη διετία 
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2009-2010 πραγματοποιήθηκε σχεδίαση υλικού από τα Τζιμπραγά Ματάλων και 
τον Γιούχτα (ανασκαφές της Αλ. Καρέτσου), από το Καστέλι Χανίων (ανασκαφή του 
Γ. Τζεδάκι) (εικ. 2), από την Τύλισο και το Σπήλαιο Σκοτεινού (που μελετά η Αθ. 
Κάντα) και επιλεγμένα όστρακα από την ανασκαφή στον Κόφινα (που μελετούν οι 
Αλ. Καρέτσου, Γ. Ρεθεμιωτάκης και Λ. Πλάτων). Η ίδια σχεδιάστρια 
πραγματοποίησε αποτύπωση τοιχοποιίας στην ακρόπολη Σμαρίου (ανασκαφή της 
Δ. Βαλλιάνου), στους προδόμους των κτηρίων Δ και Β. 

Στον αρχαιολογικό χώρο του Γαλατά, μετά από συνεννόηση του ανασκαφέα 
Γ. Ρεθεμιωτάκη με την αρμόδια ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α., πραγματοποιήθηκαν με 
πιστώσεις του Ινστιτούτου βάσει του εγκεκριμένου επιχειρησιακού   προγράμματος 
του 2010 εργασίες καθαρισμού, διαμόρφωσης και στερέωσης τοιχοποιίας στην 
Ανατολική, τη Βόρεια και τη Νότια πτέρυγα του μινωικού ανακτόρου (εικ. 3-7), του 
οποίου η ανασκαφή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με επιχορήγηση του ΙΝSΤΑΡ. 

Η ψηφιακή τράπεζα πληροφοριών της συστηματικής ανασκαφής Γαλατά, 
που χρηματοδοτήθηκε επίσης από το ΙΝSΤΑΡ (εικ. 8-9), εμπλουτίσθηκε με 
ηλεκτρονικές καταχωρίσεις δεδομένων που ανέλαβαν οι συμβασιούχοι αρχαιολόγοι 
Ν. Μαυρουδή και Ελπ. Συγγελάκη. Η Ελπ. Συγγελάκη συνέβαλε επίσης στη 
διαδικασία έκδοσης των πρακτικών της πρώτης Συνάντησης για το Αρχαιολογικό 
Έργο στην Κρήτη και στην οργάνωση της παρούσας. Η μόνιμη αρχαιολόγος του 
ΑΙΚΣ Αλ. Σπηλιωτοπούλου συνεργάστηκε στην οργάνωση και γραμματειακή 
υποστήριξη του Συνεδρίου «Αθανασία» στη Ρόδο, την άνοιξη του 2009, που 
συνδιοργανώθηκε από το ΑΙΚΣ διά της Αθ. Κάντα και το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
Αιγαιακών Σπουδών.  

Η Αλ. Σπηλιωτοπούλου σε συνεργασία με τις μελετήτριες-ανασκαφείς Αθ. 
Κάντα και Αλ. Καρέτσου συνέχισε επίσης την επεξεργασία του υλικού από το 
Μοναστηράκι (στατιστική ανάλυση κεραμικής), από τον Γιούχτα (διαλογή, δελτία, 
σχέδια, βάση δεδομένων, ψηφιοποίηση κεραμικής από το Χάσμα), από το Σπήλαιο 
Σκοτεινού (σχέδια, ψηφιοποίηση), από τη Σύμη Βιάννου (σχέδια, δελτία, 
ψηφιοποίηση για τα τροχήλατα ζωόμορφα ειδώλια) και προετοιμάζει σε συνεργασία 
με τους ανασκαφείς την έναρξη της μελέτης για τα ευρήματα από τους τάφους 
στους Γυψάδες Κνωσού (ανασκαφή της Ε. Γραμματικάκη) και τον Κόφινα 
Ηρακλείου (ανασκαφείς-μελετητές οι: Αλ. Καρέτσου, Γ. Ρεθεμιωτάκης, Λ. Πλάτων). 
Η ίδια αρχαιολόγος του Ινστιτούτου, προσέφερε για ένα διάστημα υπηρεσία στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου για την προετοιμασία της επανέκθεσης των 
συλλογών. 

Στο πλαίσιο της εκδοτικής του δραστηριότητας, το Ινστιτούτο εξέδωσε το 
2010 με συγχρηματοδότηση από το INSΤΑΡ το βιβλίο «Το Γεωμετρικό Νεκροταφείο 
της Έλτυνας», συγγραφής των Γιώργου Ρεθεμιωτάκη, Μαρίας Εγγλέζου και 
Χαράλαμπου Κριτζά, το οποίο αποτελεί την υπ’ αριθμό 4 έκδοση της Βιβλιοθήκης 
του ΑΙΚΣ (εικ. 10). Πέραν της σημαντικής συμβολής του στη γνώση μας για τις 
περιφερικές κοινότητες της κνωσιακής επικράτειας κατά τη Γεωμετρική περίοδο, το 
βιβλίο παρουσιάζει ένα νέο πολύτιμο ντοκουμέντο, μια πρώιμη αρχαϊκή επιγραφή 
που αναφέρεται στα «φοινικήια γράμματα» και τεκμηριώνει την πρωτοπορία της 
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Κρήτης στη διαμόρφωση του ελληνικού αλφαβήτου, αφού αποτελεί την αρχαιότερη 
έως σήμερα χρήση του όρου (“ποινικήια”) σε ελληνικό κείμενο. 

Με στόχο τη διυπηρεσιακή συνεργασία, το Ινστιτούτο αποδέχθηκε 
ευχαρίστως να στεγαστεί προσωρινά στους χώρους του το Γραφείο Εναλίων 
Αρχαιοτήτων Κρήτης, που συστάθηκε πρόσφατα από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. και προς το 
παρόν στελεχώνεται από έναν καταδυόμενο αρχαιολόγο, τον Θεοτόκη Θεοδούλου. 
Σχεδιάζεται η συνεργασία των δύο μονάδων σε προγράμματα έρευνας σε όλη την 
Κρήτη. 

Οι παραπάνω δράσεις του Ινστιτούτου προωθήθηκαν παρά τις ελλείψεις 
υποδομής, τις εξαιρετικά περιορισμένες πιστώσεις, που χρόνο με το χρόνο 
μειώνονται, και με συνεχιζόμενη την ακραία ολιγαριθμία προσωπικού (υπηρετούν 
μόνο μία νέα αρχαιολόγος, μία σχεδιάστρια, ένας εργατοτεχνίτης και μία 
υπάλληλος για το διοικητικό και λογιστικό τμήμα). Όμως, η στήριξη και ενίσχυση 
των δράσεων του Ινστιτούτου είναι ίσως σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ, έτσι ώστε σε 
δύσκολους καιρούς να επιτευχθεί μια υπέρβαση και να αναδειχθεί με 
επιστημονικές δημοσιεύσεις και προγράμματα το πολύμοχθο αρχαιολογικό έργο 
των συναδέλφων στην Κρήτη και να ανανεωθεί από ελληνικής πλευράς η παρουσία 
και σημασία των κρητολογικών σπουδών στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

 

 

ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE FOR CRETAN STUDIES   

ACTS 2009-2010 

 
D IMOPOULOU-RETHEMIOTAKI NOTA  

During the last two years (2009-2010) ongoing from previous years work 
continued while some new tasks were added in the yearly plan of the 
Archaeological Institute for Cretan Studies. In the conservation laboratory 
excavation material, especially pottery from Kastrokefala Heraklion and Orne 
Rethymnon, was mended. On parallel the drawing of ceramic material from 
Tzibraga, Matala, Juchtas, Tylissos, Skoteino and Kophinas Heraklion 
continued, as also the ground plan of Geometric-Archaic buildings of the 
Acropolis at Smari Heraklion.  

At the Minoan palace at Galatas Pediada landscaping works took place 
such as the removal of earth and bushy plantation, fencing of the site and 
consolidation of the walls.  

The archaeologist of the Institute, Al. Speliotopoulou, continued in 
collaboration with the excavators the study of material from Monastiraki 
Rethymnon, Juchtas, Skoteino cave and Symi Viannou. She also works on a 
study project for the material from Gypsades Knossos and Kophinas Heraklion. 
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ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΕΘΕΜΙΩ ΤΑΚΗ ΝΩ ΤΑ  

In 2010 a new book appeared in the Publication Series (Monographs no. 
4) of the Institute under the title “The Geometric Cemetery of Eltyna” by G. 
Rethemiotakis, M. Englezou and Ch. Kritzas. This essay contributes to the 
knowledge of peripheral communities of the Knossian territory during the 
Geometric period. It also presents an invaluable document, an Archaic 
inscription referring to the phoenician letters, i.e. the oldest name of the Greek 
alphabet. This is the earliest so far known epigraphic evidence confirming the 
origin of the Greek alphabet from the Phoenician letters and supporting already 
proposed suggestions that it was invented in Crete. 

The tasks of the Institute were realized in collaboration with the 
excavators and the responsible Ephorates while some of them were also partly 
financed by INSTAP. 
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Εικ. 1. Εργαστήριο ΑΙΚΣ, ισόγειο: Συντήρηση 
κεραμικής από Ορνέ Ρεθύμνου.

Εικ. 2. Εργαστήριο ΑΙΚΣ, υπόγειο: Σχεδίαση 
κεραμικής από Καστέλι Χανίων.

Εικ. 3. Γαλατάς: Το βορειοανατολικό τμήμα της ανασκαφής πριν και μετά τον 
καθαρισμό-διαμόρφωση και την τοποθέτηση νέας περίφραξης.

Εικ. 4-5. Γαλατάς: Τμήματα της ανατολικής και της δυτικής πτέρυγας του ανακτόρου μετά 
τον καθαρισμό.

ΑρχΑ ιολογ ικο ινστ ιτουτο κρητολογ ικων σπουδων

το Εργο τησ δ ιΕτ ιΑσ 2009-2010
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Εικ. 10. Έκδοση υπ’ αρ. 4 της 
βιβλιοθήκης ΑΙΚΣ. 

Εικ. 6-7. Εργασίες στερέωσης (εφαρμογή στερεωτικού υλικού, διαμόρφωση τελικής 
επιφάνειας αρμού).

Εικ. 8. Ψηφιακή τράπεζα πληροφοριών 
ανασκαφής Γαλατά (Αρχική Σελίδα). 

Εικ. 9. Ψηφιακή τράπεζα πληροφοριών 
ανασκαφής Γαλατά (Δελτίο Καταγραφής). 

δημοπουλου-ρΕθΕμιωτΑκη νωτΑ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ  

ΣΤΗΝ  ΠΡΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ    

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΩΝ 

 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το 1959 ο Νικόλαος Πλάτων αναφερόμενος στον ύστερο προανακτορικό 
τάφο της Μυρσίνης έγραφε στα Κρητικά Χρονικά: «Ο ανασκαφείς θολωτός τάφος 
είναι ο πρώτος όστις ανευρέθη εις την Ανατολικήν Κρήτην...» (Πλάτων 1959, 374), 
και έμελλε να είναι και ο τελευταίος μέχρι σήμερα. Οι δύο κυκλικές κατασκευές 
στην Αγία Φωτιά Σητείας, πιθανότατα τάφοι του ίδιου τύπου, χρονολογούνται στα 
παλαιοανακτορικά χρόνια (Τσιποπούλου 1988, Belli 2003), ενώ αναφορές σε 
άλλους πιθανούς τάφους στην Ίτανο και στο Πεδινό (Branigan 1992, 148) δεν 
επιβεβαιώθηκαν (Goodison & Guarita 2005, 201-204). Γενικότερα, οι τάφοι αυτού 
του τύπου είναι εξαιρετικά σπάνιοι εκτός Μεσαράς και χρονολογούνται κυρίως στην 
ύστερη Προανακτορική ή στην Παλαιοανακτορική περίοδο1 με ελάχιστες εξαιρέσεις 
τον ΠΜ Ι τάφο στο Κράσι Πεδιάδος (Μαρινάτος 1929) και τους ΠΜ ΙΙΑ τάφους Γ και 
Ε στις Αρχάνες (Papadatos 2005, Panagiotopoulos 2002). Για αυτό το λόγο 
αποτελούν ένα από τα βασικά επιχειρήματα για την αμφισβήτηση της ιδέας ενός 
ενιαίου πολιτισμού και ενός ομοιογενούς φυλετικού στοιχείου σε όλο το νησί κατά 
την Προανακτορική περίοδο2. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η πρόσφατη ανασκαφή δύο νέων τάφων από την 
ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Επαρχία Σητείας 
προσθέτει νέα δεδομένα και μας επιτρέπει να εξετάσουμε αυτό το πρόβλημα σε νέα 
βάση. Ο πρώτος τάφος βρέθηκε στη θέση Μεσόρραχη Σκοπής του Δήμου Σητείας 
και ο δεύτερος στη θέση Λιβάρι Σκιάδι του ίδιου δήμου (χάρτης 1).  

2. ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ ΣΚΟΠΗΣ 

Η θέση Μεσόρραχη (εικ. 2), όπως φανερώνει και το τοπωνύμιο, βρίσκεται 
ανάμεσα σε δυο φαράγγια, των Αγίων Πάντων και της Φανερωμένης, τα οποία με 
κατεύθυνση προς βορρά καταλήγουν στη θάλασσα κοντά στη χερσόνησο του 
Τράχηλα, ανάμεσα στη Σητεία και τον Παπαδιόκαμπο. Η θέση υποδείχθηκε από 

1 Σύμφωνα με τον πλέον πρόσφατο κατάλογο (Goodison & Guarita 2005) πρόκειται για τους 
τάφους στις θέσεις: Γοργολαΐνη, Γαλανά Χαράκια Βιάννου, Γυψάδες Κνωσού και 
Σιδηροκάμινο Μαλίων. 
2 Για το πρόβλημα βλ.: Hamilakis 2002, Relaki 2004 και Legarra Herrero 2009. 
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κάτοικο της περιοχής και η σωστική ανασκαφή που ακολούθησε3, τον Αύγουστο 
του 2005, επιβεβαίωσε την ύπαρξη προανακτορικού τάφου. Η κατάσταση 
διατήρησής του ήταν πολύ κακή (εικ. 1) λόγω παλαιάς σύλησης, πιθανότατα κατά 
τη δεκαετία του 1970, και μεταγενεστερης διάβρωσης. Έχει διάμετρο 3,20 μ. και 
είναι χτισμένος από μεσαίους και μεγάλους ακατέργαστους λίθους στις όψεις, με 
γέμισμα μικρότερων λίθων στο εσωτερικό. Η είσοδος έχει πλάτος 0,60 μ. και είναι 
προσανατολισμένη προς νοτιοανατολικά (118ο). Οι παραστάδες αποτελούνται από 
κάθετα τοποθετημένους λίθους, ενώ το ανώφλι έχει πλέον χαθεί. 

Στο εσωτερικό του τάφου υπήρχε επίχωση μέχρι το φυσικό βράχο πάχους 
10-15 εκ., η οποία είχε σχηματιστεί μετά τη σύλησή του, για αυτό και απέδωσε 
ελάχιστα ευρήματα. Αδιατάρακτη επίχωση βρέθηκε σε ένα μόνο σημείο, στο δυτικό 
τμήμα του τάφου, στη βάση του καλύτερα διατηρημένου τμήματος του τοίχου. Στο 
σημείο αυτό βρέθηκε μόνωτο κύπελλο τύπου Παρτίρων (εικ. 3) με κυρτή βάση και 
κερατοειδείς αποφύσεις στο χείλος και τη λαβή, το οποίο μπορεί να χρονολογηθεί 
στην αρχή της ΠΜ περιόδου, στην ΠΜ ΙΑ φάση4. Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν 
μερικές χάνδρες και ρομβοειδή περίαπτα από στεατίτη και σχιστόλιθο και μια 
χάλκινη αιχμή ίσως από καρφί ή περόνη. Ανθρώπινα οστά δε βρέθηκαν με 
εξαίρεση τέσσερα πολύ διαβρωμένα θραύσματα. Παρόμοια είναι και η εικόνα από 
την ανασκαφή στο εξωτερικό του τάφου, όπου βρέθηκαν ελάχιστα όστρακα της ΠΜ 
Ι περιόδου, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τμήματα από καρποδόχες και πυξίδες 
με γκρίζα στιλβωμένη επιφάνεια, της λεγόμενης “dark grey burnished ware”.  

Αντίθετα, πολύ πιο αποδοτική υπήρξε η περισυλλογή των επιφανειακών 
οστράκων που διενεργήθηκε στη γύρω περιοχή, τον Αύγουστο του 2010, με τη 
συμμετοχή ομάδας φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών5. Σε απόσταση 50 μ. 
βορειοανατολικά του τάφου, πάνω σε βραχώδες φυσικό πλάτωμα διαμέτρου 25 μ., 
βρέθηκε επιφανειακή κεραμική σε μεγάλη πυκνότητα. Σε όλες τις δοκιμαστικές 
τομές που ανοίχτηκαν αποκαλύφθηκε ο φυσικός βράχος αμέσως κάτω από το 
επιφανειακό στρώμα, χωρίς να εντοπιστούν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ή 
αδιατάρακτες επιχώσεις, τα οποία προφανώς είχαν κυλήσει προς το φαράγγι λόγω 
διάβρωσης. Ωστόσο, η επιφανειακή κεραμική δίνει μια σαφή εικόνα για το 
χαρακτήρα της θέσης, η οποία φαίνεται να αντιστοιχεί σε μικρό οικισμό που 
χρησιμοποιούσε τον παρακείμενο τάφο. Βρέθηκαν τμήματα από γκρίζες 
στιλβωμένες φιάλες και πυξίδες, καθώς και ελλειπτικές λαβές από αγγεία με 
αλοίφωμα και σφουγγιστή επιφάνεια (wiped and washed ware), που έχουν 
παράλληλα από τη γειτονική Κεφάλα Πετρά (Papadatos 2008, 266-267). Η πιο 
χαρακτηριστική όμως κατηγορία κεραμικής αποτελείται από χονδροειδή όστρακα 
πίθων κατασκευασμένα από πηλό με κονιορτοποιημένη κεραμική, μερικά από τα 
οποία διασώζουν λευκωπό επίχρισμα και διακόσμηση ανάγλυφων νευρώσεων (εικ. 

3 Για την υπόδειξη ευχαριστούμε τον κ. Ε. Παπαδάκη, κάτοικο Χαμαιζίου. Η ανασκαφή του 
2005 διεξήχθη με τους μόνιμους εργατοτεχνίτες της Εφορείας Ε. Μασουράκη και Κ. 
Πλατανάκη. 
4 Για παράλληλα και χρονολόγηση βλ.: Μόρτζος 1972 και Alexiou & Warren 2004, 117-118. 
5 Στην έρευνα του 2010 συμμετείχαν οι προπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογίας Α. Αναστασάκη, 
Α. Πατεράκη, Τ. Ρέκκα και οι εργατοτεχνίτες της Εφορείας Κ. Πλατανάκης και Γ. Βιτσέντζος. 
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ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ  

 
4). Παρόμοια κεραμική, ως προς την κεραμική ύλη, το σχήμα και τη διακόσμηση 
έχουν βρεθεί στο γειτονικό οικισμό στην Κεφάλα Πετρά (Papadatos 2008, 266-
267), καθώς και σε πιο μακρινές θέσεις, όπως στης Αφροδίτης το Κεφάλι 
(Betancourt 2008, 2010), την Κνωσό (Wilson & Day 2000, 48-50) και το Καλό 
Χωριό (Haggis 1996, 670). Το υλικό και οι πίθοι των δύο πρώτων θέσεων 
χρονολογούνται στην ΠΜ ΙΑ, των άλλων δύο στην ΠΜ ΙΒ, ενώ το σχήμα φαίνεται να 
συνεχίζεται μέχρι και την ΠΜ ΙΙΑ (Wilson 1985, 353-356).  

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι ο οικισμός και ο τάφος είχαν σύγχρονη 
και παράλληλη ιστορία. Η έλλειψη κεραμικής προγενέστερων ή μεταγενέστερων 
περιόδων, με εξαίρεση ένα όστρακο της ΤΝΛ και ελάχιστα όστρακα της ΠΜ ΙΙΙ-ΜΜ 
Ι, δείχνει ότι είχαν μικρή διάρκεια ζωής και θα πρέπει να εγκαταλείφθηκαν πριν το 
τέλος της ΠΜ Ι, ίσως μάλιστα εντός των χρονικών ορίων της ΠΜ ΙΑ.  

3. ΛΙΒΑΡΙ ΣΚΙΑΔΙ  

Ο δεύτερος τάφος ανασκάφηκε στη θέση Λιβάρι Σκιάδι, μια παραθαλάσσια 
περιοχή στο νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης, απέναντι από το Κουφονήσι (εικ. 5). 
Αναφορές γα την ύπαρξη μινωικών αρχαιοτήτων υπήρχαν εδώ και αρκετές 
δεκαετίες (Schachermeyr 1938, 479, Faure 1958, 515, Wroncka 1959, 533), ενώ 
πρόσφατη εκτεταμένη επιφανειακή έρευνα εντόπισε τρεις θέσεις κατοίκησης στις 
τοποθεσίες Καθαράδες, Καστροκεφαλάκι και Χερομύλια που χρονολογούνται στην 
Τελική Νεολιθική, Πρωτομινωική και Μεσομινωική περίοδο αντίστοιχα, καθώς και 
το νεκροταφείο στο Σκιάδι (Schlager 2001, 192-212). Λόγω της επιφανειακής 
διάβρωσης τα τοιχώματα του τάφου ήταν ορατά και η γύρω περιοχή ήταν 
διάσπαρτη με όστρακα και ανθρώπινα οστά. Μία αυθαίρετη επέμβαση του 
ιδιοκτήτη και μία απόπειρα λαθρανασκαφής αποτέλεσαν το έναυσμα για τη 
διενέργεια σωστικής ανασκαφής αρχικά στο εσωτερικό του τάφου και αργότερα στο 
υπόλοιπο νεκροταφείο6. Εκτός από τον κυκλικό τάφο, η ανασκαφή αποκάλυψε 
επίσης μία ταφική βραχοσκεπή και ένα ορθογώνιο ταφικό κτήριο της 
Νεοανακτορικής, το υλικό των οποίων όμως βρίσκεται ακόμα σε στάδιο 
συντήρησης. 

Το νεκροταφείο βρίσκεται δίπλα σε κολπίσκο, πάνω σε μικρή βραχώδη 
χερσόνησο, στην έξοδο φαραγγιού που κατεβαίνει από τα ορεινά της Ζήρου. Ο 
τάφος (εικ. 6) έχει εσωτερική διάμετρο 4,40 μ. και είναι χτισμένος από μεγάλους 
ογκόλιθους στις πλευρές και μικρότερους λίθους ως γέμισμα στο εσωτερικό. Στη 
δυτική πλευρά υπάρχει εξωτερικός δακτύλιος από ογκόλιθους, προφανώς για την 
ενίσχυση των τοιχωμάτων της θόλου, ενώ η είσοδος βρίσκεται στα νοτιοανατολικά 
(125ο).  

6 Η ανασκαφή του θολωτού τάφου άρχισε και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2008, ενώ η 
ανασκαφή του υπόλοιπου νεκροταφείου συνεχίστηκε τον Αύγουστο του 2009 και 
ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2010. Στην ανασκαφή εργάστηκαν οι εργατοτεχνίτες της 
Εφορείας Κ. Πλατανάκης, Γ. Βιτσέντζος και Ν. Σταματάκης, καθώς και ομάδες προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών φοιτητών αρχαιολογίας αποτελούμενες από τους: Χ. Αρβανίτη, Γ. 
Αργυρού, Χ. Γεώργας, Ε. Δεσύπρη, Κ. Θεοδωροπούλου, Ν. Καλογήρου, Ν. Κατσιαδράμης, Μ. 
Κυλινδρέας, Π. Μιχαλόπουλος, Τ. Ρέκκα, Ε. Τζαννή, Δ. Φραγκούλη. 
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Ο τάφος βρέθηκε ασύλητος και το ταφικό στρώμα ήταν αδιατάρακτο, αν 
και είχε υποστεί μερική διάβρωση στα ανώτερα σημεία της επίχωσης. Το 
οστεολογικό υλικό, το οποίο μελετάται από τη Δρ. Σέβη Τριανταφύλλου, ήταν 
μεγάλο σε ποσότητα αλλά εξαιρετικά θραυσμένο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δε 
βρέθηκε κανένα ακέραιο μεγάλο οστό ή κρανίο, και σε καμία περίπτωση δεν 
αναγνωρίστηκε πρωτογενής ταφή, ούτε κάποιο τμήμα ανθρώπινου σκελετού με 
αρθρωμένα οστά. Μεγάλη ποσότητα του οστεολογικού υλικού έφερε σημάδια 
έντονης καύσης, όπως φαίνεται από το χαρακτηριστικό λευκό χρώμα πολλών οστών 
(Triantaphyllou 2009). Το παράξενο είναι ότι σε κανένα σημείο του τάφου δεν 
αναγνωρίστηκαν ίχνη καύσης, κάρβουνα ή περιοχές με στάχτη ή καμένο χώμα. Το 
γεγονός αυτό δείχνει ότι η καύση των οστών δεν έγινε στο εσωτερικό του τάφου, στο 
πλαίσιο κάποιας πυράς απολύμανσης, σύμφωνα με τις συνήθεις ερμηνείες 
(Branigan 1987, 45), αλλά εκτός τάφου. Για αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι ο τάφος 
δε δέχθηκε πρωτογενείς ταφές αλλά μόνο ανακομιδές ταφών, που είχαν γίνει 
αρχικά σε άλλο σημείο του νεκροταφείου. 

Αντίστοιχα, πολύ θραυσμένο και σε κακή διατήρηση βρέθηκε το υπόλοιπο 
υλικό του τάφου. Εκτός από τρία ακέραια αγγεία η υπόλοιπη κεραμική συνίσταται 
σε μεγάλο αριθμό οστράκων, αρκετά από τα οποία ήταν έντονα παραμορφωμένα 
από την έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Η κεραμική φαίνεται να είχε καεί 
μαζί με ανθρώπινα οστά, όπως δείχνουν παραμορφωμένες μάζες από οστά και 
όστρακα. Πολύ χαρακτηριστική επίσης είναι η περίπτωση καμένου οστράκου πάνω 
στο οποίο είχε επικαθίσει σταγόνα λιωμένου χαλκού, προφανώς από χάλκινο 
αντικείμενο το οποίο έλιωσε κατά την πυρά. Το γεγονός αυτό ενισχύει την υπόθεση 
μιας φωτιάς με μεγάλη διάρκεια και ένταση, αφού ξεπερνούσε το σημείο τήξης του 
χαλκού (1084οC).  

Η πρωιμότερη κεραμική του τάφου χρονολογείται στη ύστερη φάση της ΠΜ 
Ι περιόδου, στην ΠΜ ΙΒ. Ξεχωρίζουν αγγεία με γκρίζα στιλβωμένη επιφάνεια (dark 
grey burnished ware), κυρίως πυξίδες (εικ. 7), πώματα, υψίποδες φιάλες και 
δακτυλιόποδες λοπάδες, ενώ υπάρχουν και λίγα αγγεία με γραπτή διακόσμηση, του 
λεγόμενου «ρυθμού Αγίου Ονουφρίου», ανάμεσά τους πρόχοι και μία πυξίδα με 
πτηνόσχημες διάτρητες αποφύσεις (εικ. 8). Τα αγγεία αυτά έχουν παράλληλα από 
πολλές θέσεις της ανατολικής και κεντρικής Κρήτης, όπως η Λεβήνα και η Αγία 
Τριάδα στην περιοχή Μεσαράς-Αστερουσίων (Alexiou & Warren 2004, Todaro 2001 
και 2003) και η Αγία Φωτιά Σητείας (Davaras & Betancourt 2004). Εντύπωση, 
όμως, προκαλεί η ανεύρεση πυξίδων και πωμάτων (εικ. 9) από πηλό με προσμίξεις 
ασβεστίτη, που έχουν παράλληλα τόσο ως προς τα σχήματα όσο και ως προς τον 
πηλό με την κεραμική της λεγόμενης «ομάδας Κάμπου». Πρόκειται για κεραμική 
κυκλαδικής επιρροής, η οποία μέχρι τώρα έχει βρεθεί στην Κρήτη μόνο σε θέσεις 
κατά μήκος της βόρειας ακτής, όπως η Αγία Φωτιά και ο Πετράς στην περιοχή 
Σητείας (Davaras & Betancourt 2004, Τσιποπούλου 2010) και ο Πόρος και οι 
Γούρνες στην περιοχή Ηρακλείου (Wilson, Day & Dimopoulou-Rethemiotaki 
2008, Γκαλανάκη 2006). Σαφώς λιγότερη είναι η κεραμική της ΠΜ ΙΙΑ, κυρίως 
πυξίδες με εγχάρακτη διακόσμηση της λεπτής γκρίζας κεραμικής (fine grey ware), 
και της ΠΜ ΙΙΒ περιόδου, κυρίως κύπελλα και τσαγιέρες του ρυθμού Βασιλικής. 
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Υπάρχουν τέλος και όστρακα της ΠΜ ΙΙΙ περιόδου, με πιο χαρακτηριστικά όσα 
ανήκουν στο λεγόμενο Λευκό Ρυθμό (white-on-dark ware). Με βάση τα παραπάνω 
προκαταρκτικά δεδομένα, ο τάφος κτίστηκε σε ένα προχωρημένο στάδιο της ΠΜ Ι 
(στην ΠΜ ΙΒ φάση) και συνέχισε να χρησιμοποιείται στην ΠΜ ΙΙΑ, ΠΜ ΙΙΒ και ΠΜ 
ΙΙΙ περίοδο. 

Τα υπόλοιπα ευρήματα περιλαμβάνουν λεπίδες οψιανού, χρυσό συρμάτινο 
κόσμημα, χάλκινα αντικείμενα, ανάμεσά τους ένα εγχειρίδιο και ένα σουβλί, 
περίαπτα και χάνδρες από λίθο, οστό και όστρεο σπόνδυλου. Τέλος, ιδιαίτερη 
αναφορά θα πρέπει να γίνει σε τρία αργυρά κοσμήματα, δύο πτερυγιόσχημα και 
ένα αγγειόσχημο περίαπτο, που έχουν ακριβή παράλληλα από τον τάφο στο Κράσι 
Πεδιάδας (Μαρινάτος 1929, εικ. 14). 

Στο εξωτερικό του τάφου σχεδόν όλη η μινωική επίχωση είχε διαβρωθεί και 
κυλήσει προς τη θάλασσα, εκτός από δύο αδιατάρακτα σημεία, το ένα στη 
νοτιοανατολική πλευρά, δίπλα στην είσοδο, και το άλλο στη δυτική πλευρά του 
τάφου. Στα σημεία αυτά οι επιχώσεις δεν περιείχαν οστά ή άλλα ευρήματα, παρά 
μόνο μεγάλες ποσότητες κεραμικής, κυρίως γραπτές πρόχους της ΠΜ ΙΒ περιόδου, 
που σε αντίθεση με την κεραμική από το εσωτερικό του τάφου δε φέρουν ίχνη 
καύσης. Τα σχήματα και η διατήρηση της κεραμικής, καθώς και η απουσία οστών 
και άλλων ευρημάτων υποδεικνύουν ότι οι επιχώσεις αυτές δεν είναι αποτέλεσμα 
ταφικής απόθεσης ή απόρριψης καθαρισμένου ταφικού υλικού, αλλά σχετίζονται 
με μη ταφικές τελετουργίες, που πιθανότατα λάμβαναν χώρα στις ανοιχτές περιοχές 
του νεκροταφείου. 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η ανασκαφή στη Μεσόρραχη και το Λιβάρι ολοκληρώθηκε πολύ πρόσφατα 
(Αύγουστος 2010), και επομένως η συντήρηση και η μελέτη του υλικού βρίσκονται 
ακόμα σε αρχικό στάδιο. Είναι όμως φανερό ότι και οι δύο τάφοι συνιστούν ένα 
παράδοξο με βάση όσα γνωρίζαμε έως τώρα για την κατανομή των κυκλικών τάφων 
τύπου Μεσαράς στην Κρήτη και θέτουν μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την 
πολιτισμική ομοιογένεια αλλά και την ταυτότητα, πολιτισμική ή/και φυλετική, των 
πληθυσμών που ζούσαν στο νησί κατά την Προανακτορική περίοδο.  

Ο τάφος της Μεσόρραχης κτίστηκε στην ΠΜ ΙΑ, δηλαδή την ίδια χρονική 
περίοδο με τους πρωιμότερους τάφους της Μεσαράς και των Αστερουσίων. Η 
γεωγραφική θέση και η πρωιμότητά του καθιστούν μάλλον απίθανη μία ερμηνεία 
πληθυσμιακής μετακίνησης από τη νότια κεντρική Κρήτη στη Σητεία. Επιπλέον, 
τίθενται σε αμφισβήτηση παλαιότερες θεωρίες για τη γένεση αυτού του τύπου τάφου 
στη νότια Κρήτη. Παρά τη μεγάλη απόσταση οι κάτοικοι της Μεσόρραχης δείχνουν 
να γνωρίζουν πολύ καλά την ταφική παράδοση της Μεσαράς ή έστω την ιδέα της 
χρήσης υπέργειων κυκλικών ταφικών κατασκευών. Την ίδια περίπου περίοδο 
γειτονικές πληθυσμιακές ομάδες χρησιμοποιούσαν εντελώς διαφορετικούς τύπους 
τάφων: κατά την ΤΝΛ-ΠΜ Ι στο νεκροταφείο της Ψείρας υπάρχουν υπόγειοι ή 
ημιυπόγειοι κτιστοί και κιβωτιόσχημοι, βραχοσκεπές και μικρά υπέργεια ταφικά 
κτήρια (Betancourt & Davaras 2003, 123-128), ενώ στην ΠΜ ΙΒ χρησιμοποιούνται 
υπόγειοι θαλαμοειδείς στην Αγία Φωτιά (Davaras & Betancourt 2004) και 
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βραχοσκεπές στον Πετρά (Τσιποπούλου 2010). Η υιοθέτηση έξι διαφορετικών τύπων 
τάφων από τέσσερις διαφορετικές κοινότητες που ζουν σε μικρή γεωγραφική και 
χρονική απόσταση μεταξύ τους θέτει ανάγλυφα το πρόβλημα. Σε ποιο βαθμό τα 
ταφικά έθιμα αντανακλούν τη φυλετική ταυτότητα ενός πληθυσμού και ειδικότερα, 
σε ποιο βαθμό διαφορετικά ταφικά έθιμα μπορεί να αντανακλούν διαφορετική 
φυλετική καταγωγή; Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει από καιρό 
την έρευνα της προανακτορικής Κρήτης και είναι πλέον αποδεκτό ότι τα ταφικά 
έθιμα (αλλά και ο υλικός πολιτισμός που αποτίθεται στα νεκροταφεία) δεν 
αποτελούν a priori μια παθητική αντανάκλαση της καταγωγής ενός ατόμου ή μιας 
πληθυσμιακής ομάδας, αλλά ως τελετουργίες προσφέρουν την ευκαιρία σε άτομα 
και ομάδες να εκφράσουν, να προβάλουν ή να διαπραγματευτούν τη φυλετική τους 
καταγωγή και ταυτότητα, ή ακόμα και να την απαρνηθούν, προβάλλοντας μια άλλη 
(Day, Wilson & Kiriatzi 1998, Papadatos 1999 και 2007). Από αυτήν την άποψη η 
χρήση του τύπου του κυκλικού τάφου από τους κατοίκους της Μεσόρραχης δε θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως αντανάκλαση μιας μακρινής καταγωγής από την περιοχή 
της Μεσαράς, αλλά ως μία συνειδητή προσπάθεια των κατοίκων του οικισμού να 
εκφράσουν μια διαφορετική ταυτότητα σε σχέση με τους γειτονικούς τους 
πληθυσμούς, προβάλλοντας παράλληλα τις σχέσεις τους με μία μακρινή περιοχή 
του νησιού. Αυτή όμως η διαφοροποίηση σε ταφικό επίπεδο δε σημαίνει 
απαραίτητα απομόνωση ή αντιπαλότητα. Η κεραμική της Μεσόρραχης έχει πολλές 
ομοιότητες με άλλες κρητικές θέσεις της περιοχής και ιδιαίτερα με τη γειτονική 
Κεφάλα Πετρά, και δεν αποκλείεται μερικά αγγεία, ειδικά οι πίθοι, να είχαν 
εισαχθεί από εκεί. Ο οικισμός, παρόλο που βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη και 
δυσπρόσιτη θέση, ήταν ενταγμένος στο δίκτυο επαφών της ευρύτερης περιοχής στον 
ίδιο βαθμό στον οποίο φαίνεται να είχε επικοινωνία με ιδέες και πολιτισμικές 
παραδόσεις μακρινών περιοχών, όπως η Μεσαρά και τα Αστερούσια. 

Η περίπτωση του τάφου στο Λιβάρι είναι διαφορετική, καθώς η υιοθέτηση 
του αρχιτεκτονικού τύπου του κυκλικού τάφου μπορεί να εξηγηθεί ευκολότερα. Αν 
και η περιοχή φαίνεται απομονωμένη, η επαφή με την περιοχή των Αστερουσίων θα 
ήταν σχετικά εύκολη, μέσω του θαλάσσιου δρόμου κατά μήκος των νότιων ακτών 
του νησιού. Πρόκειται για έναν δρόμο ελάχιστα γνωστό, αλλά κατά τα φαινόμενα 
ενεργό ήδη από την αρχή της Προανακτορικής περιόδου. Πέρα όμως από την 
υιοθέτηση του συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού τύπου, υπάρχουν επίσης σημαντικές 
ομοιότητες και στην κεραμική, χωρίς μάλιστα να μπορούμε να αποκλείσουμε την 
πιθανότητα εισαγωγής αγγείων και αντικειμένων από τη Μεσαρά και τα Αστερούσια 
στο Λιβάρι. Από την άλλη πλευρά ο οικισμός παρουσιάζει σχέσεις και με θέσεις της 
βόρειας ακτής, όπως φαίνεται από τα αργυρά κοσμήματα και την κυκλαδικού 
τύπου κεραμική της «ομάδας Κάμπου». Παρόμοια ευρήματα δεν έχουν βρεθεί ως 
τώρα στη Μεσαρά και στα Αστερούσια, επομένως τα αντικείμενα αυτά έφτασαν στο 
Λιβάρι μέσω διαφορετικών χερσαίων ή θαλάσσιων διαδρομών.  

Παρόλο που τονίζουμε για μία ακόμα φορά τον προκαταρκτικό χαρακτήρα 
των συμπερασμάτων, γίνεται φανερό ότι ήδη από την ΠΜ Ι περίοδο υπήρχαν 
αναπτυγμένα δίκτυα επαφών μέσω των οποίων άνθρωποι, πολιτισμικές παραδόσεις, 
αντικείμενα, πρώτες ύλες και ιδέες διακινούνταν και ανταλλάσσονταν μεταξύ ακόμα 
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και των πιο απομακρυσμένων περιοχών της Κρήτης. Περιφερειακές διαφορές είναι 
φυσικό να υπάρχουν σε ένα νησί με το μέγεθος και τη φυσική διαμόρφωση της 
Κρήτης, όμως οι επαφές που είχαν αναπτυχθεί συνέτειναν σε ένα μεγάλο βαθμό 
πολιτισμικής ενσωμάτωσης των διαφόρων περιοχών του νησιού, τουλάχιστον στο 
κεντρικό και ανατολικό τμήμα του. 
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ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Γ ΙΑΝΝΗΣ & ΣΟΦΙ ΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ  

CULTURAL HOMOGENEITY AND DIVERSITY IN PREPALATIAL 

 CRETE - NEW EVIDENCE FROM THE EXCAVATION OF EARLY 

 MINOAN CEMETERIES IN THE SITEIA PREFECTURE 

 
PAPADATOS YIANNIS & SOFIANOU CHRYSA  

Recent excavation of two early circular ‘tholos’ tombs by the 24th 
Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities in the Siteia Prefecture allows 
us to reconsider the issue of cultural homogeneity and diversity in Prepalatial 
Crete. The first, located at Mesorrachi Skopi near Siteia, has a single phase of 
use, dating to the EM IA period, and has suffered heavy erosion and looting in 
the past. Surface survey of the nearby settlement produced pottery (pithoi with 
relief cordons) which is identical to that found at the neighbouring settlement of 
Kephala Petras and it is high likely that it was imported from that site. This 
similarity suggests that the Mesorrachi community participated in local 
networks of interaction and was fully aware of cultural traditions and mortuary 
practices of distant Cretan areas. The second tomb, at Livari Skiadi, close to 
Goudouras, is dated from EM IB to EM III. A large part of the excavated material 
shows affinities not only with the Mesara-Asterousia zone but also with the 
north Cretan coast. The above evidence suggests that already in the EM I period 
there existed networks of intensive interaction and contact between even the 
most distant areas of Crete, along which people, cultural traditions and ideas, 
raw materials and finished objects were travelling, enhancing, thus, the cultural 
integration of the central and east parts of the island. 
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Χάρτης 1. Χάρτης της ανατολικής Κρήτης.Εικ. 1. Μεσόρραχη Σκοπής: ο τάφος από 
βορειοδυτικά.

Εικ. 2. Μεσόρραχη Σκοπής: σε πρώτο πλάνο ο τάφος και στο βάθος ο λόφος του οικισμού.

Εικ. 3. Μεσόρραχη Σκοπής: κύπελλο τύπου 
Παρτίρων από το εσωτερικό του τάφου.

Εικ. 4. Μεσόρραχη Σκοπής: όστρακο 
πίθου με πλαστική διακόσμηση από τον 

οικισμό.

Πολιτ ισμική ομοιογένέ ια  κα ι  Δ ιαφοροΠοιήσή 
στήν Προανακτορ ική κρήτή
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Εικ. 9. Λιβάρι Σκιάδι: πώμα ΠΜ Ι πυξίδας 
με προσμίξεις ασβεστίτη.

Εικ. 5. Λιβάρι, γενική άποψη από βόρεια. Με το βέλος το νεκροταφείο στο Σκιάδι.

Εικ. 6. Λιβάρι Σκιάδι: κάτοψη του τάφου. Εικ. 7. Λιβάρι Σκιάδι: ΠΜ Ι γκρίζα 
στιλβωμένη πυξίδα.

Εικ. 8. Λιβάρι Σκιάδι: πώμα γραπτής ΠΜ Ι 
πυξίδας.

ΠαΠαΔατοσ γ ιαννήσ & σοφιανού Χρύσα
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το 2004 ξεκίνησε στο Λόφο ΙΙ ή Κεφάλα του Πετρά Σητείας η ανασκαφή 
εκτεταμένου νεκροταφείου με τάφους-οικίες, η χρήση του οποίου ξεκίνησε στην 
ΠΜ Ι και συνεχίσθηκε οπωσδήποτε μέχρι το τέλος της Προανακτορικής για τον 
Πετρά περιόδου, τη ΜΜ ΙΒ-ΙΙΑ, ενώ περιέλαβε και λίγες παλαιοανακτορικές ταφές 
(Tσιποπούλου 2010 και 2011, www.petras-excavations.gr)1. Μέχρι σήμερα 11 
μεγάλα ταφικά κτήρια έχουν εντοπισθεί και ανασκαφεί συνολικά ή εν μέρει, αλλά 
είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλα, καθώς και ταφές εκτός κτηρίων, σε ταφικά 
αγγεία (σχ. 1, εικ. 1). Οι ανασκαφές των δύο τελευταίων ετών έδειξαν ότι μερικά 
τουλάχιστον από τα ταφικά κτήρια έχουν κτισθεί πάνω σε λείψανα παλαιότερων, 
χρονολογημένων στην ΠΜ ΙΙΒ.  

Η ανασκαφή, στις αρχές του 21ου αιώνα, ενός νέου, άγνωστου και πρακτικά 
ασύλητου, πρώιμου μινωικού νεκροταφείου, το οποίο μάλιστα ανήκει σε οικισμό 
καλά γνωστό και με μεγάλη χρονική διάρκεια, ανακτορικό από τη ΜΜ ΙΙΑ και εξής, 
αποτελεί σπάνια και λαμπρή ευκαιρία προώθησης της έρευνας, σχετικά όχι μόνο 
με την ταφική αρχιτεκτονική, τις ταφικές πρακτικές και την παλαιοανθρωπολογία, 
αλλά και με την κοινωνική οργάνωση και την κατανόηση των βαθιών 
κοινωνικοπολιτικών αλλαγών που οδήγησαν στην ίδρυση των ανακτόρων. Εξάλλου, 
η ίδια η θέση του νεκροταφείου, σε πλάτωμα λόφου υψηλότερου από το Λόφο Ι, 
όπου ο αστικός οικισμός και το ανάκτορο, αλλά σε άμεση γειτνίαση με την 
παλαιότατη κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής, χρονολογημένη στην ΤΝΛ/ΠΜ Ι, 
σημαίνει ότι οι κάτοικοι του Πετρά επέλεξαν την κοιτίδα των προγόνων τους για να 
αποθέσουν τους νεκρούς τους, αποδίδοντας έτσι σεβασμό στην αδιάλειπτη ιστορική 
συνέχεια του χώρου. 

Τα ταφικά κτήρια έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 60 τ.μ. και τουλάχιστον 
6 δωμάτια, σε μερικές περιπτώσεις έως και 10. Εξάλλου, στο νεκροταφείο ανήκει 
και βραχοσκεπή όπου ανασκάφηκαν δευτερογενείς ταφές, χρονολογημένες από την 

1 Θερμές ευχαριστίες στον Γιάννη Παπαδάτο, που ως αρχαιολόγος της ΚΔ΄ Ε.Π.Κ.Α. 
πραγματοποίησε την ανασκαφή 2004-2006, τη Γαρυφαλιά Κωστοπούλου, για την ανασκαφή 
2009-2011, την Κλειώ Ζερβάκη για τη συντήρηση των ευρημάτων, τον Χρόνη 
Παπανικολόπουλο για τις φωτογραφίες και οπωσδήποτε το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας, 
η γενναιόδωρη χρηματοδότηση του οποίου μας επέτρεψε τη συνέχιση της ανασκαφής τα τρία 
τελευταία χρόνια, καθώς και τη συντήρηση των ευρημάτων και τη μελέτη. Ελπίζω ότι θα 
προωθηθεί το ταχύτερο η απαλλοτρίωση του νεκροταφείου, ώστε να διατηρηθεί το σημαντικό 
αυτό κρητικό μνημείο.  
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ΠΜ Ι μέχρι τη ΜΜ ΙΒ (Τσιποπούλου 2010). Είναι πιθανό ότι και άλλες 
βραχοσκεπές είχαν χρησιμοποιηθεί για ταφές (πρωτογενείς ή δευτερογενείς) στην 
ευρύτερη περιοχή. 

Το νεκροταφείο είναι, όπως προαναφέρθηκε, ουσιαστικά ασύλητο και τα 
κινητά ευρήματά του είναι εντυπωσιακά. Περιλαμβάνουν, εκτός της μεγάλης 
ποσότητας κεραμικής και των λίθινων αγγείων, εξαιρετικής σημασίας και τέχνης 
σφραγιδόλιθους από σκληρούς λίθους αλλά και οστό, χάλκινα εργαλεία 
καλλωπισμού, ελάχιστα όπλα, καθώς και κοσμήματα από διάφορα υλικά, 
περιλαμβανομένων και μετάλλινων, από άργυρο και χρυσό. Το σκελετικό υλικό 
είναι εξαιρετικά καλοδιατηρημένο και σε εκπληκτικά μεγάλη ποσότητα. 
Παράλληλα με την ανασκαφή, διεθνής ομάδα ειδικών έχει αναλάβει τη μελέτη και 
δημοσίευση διαφόρων κατηγοριών ευρημάτων, αποτελούμενη από τους Philip 
Betancourt για την αρχιτεκτονική, James Muhly για τα μετάλλινα, Olga 
Krzyszkowska για τους σφραγιδόλιθους, Susan Ferrence για τα κοσμήματα, Σέβη 
Τριανταφύλλου για το σκελετικό υλικό, Heidi Dierckx για τα λίθινα εργαλεία, Ελένη 
Νοδάρου για τις πετρογραφικές αναλύσεις, ενώ η υπογράφουσα είναι υπεύθυνη για 
τα ανασκαφικά δεδομένα και την κεραμική. Τον Οκτώβριο του 2010 οργανώθηκε 
στην Αθήνα διεθνές συμπόσιο με θέμα: «Πετράς, Σητεία: 25 χρόνια ανασκαφών και 
μελέτης», στο οποίο όλα τα μέλη της αποστολής Πετρά, 25 τον αριθμό, 
παρουσίασαν τις μελέτες τους από τους οικισμούς, το ανάκτορο και τα νεκροταφεία, 
το μινωικό και το βυζαντινό (Tsipopoulou 2012). 

 ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 2 

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί προκαταρκτική παρουσίαση των 
ανασκαφικών δεδομένων του Ταφικού Κτηρίου 2 (ΤΚ2), το οποίο είναι προς το 
παρόν το μόνο πλήρως ανασκαμμένο. Αποτελείται από 7 στεγασμένους χώρους, οι 
δύο από τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την αποθήκευση 
σκευών και ένα ημιυπαίθριο χώρο (σχ. 2, εικ. 2). Είναι το νεότερο χρονολογικά από 
τα μέχρι σήμερα ερευνημένα, όπως δείχνουν όχι μόνο τα ευρήματα, αλλά και η 
θέση του στο νότιο άκρο του πλατώματος του νεκροταφείου. Το ΤΚ2 περιλαμβάνει 
και ταφές σε δύο λάρνακες και ένα πίθο, που χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΑ, δηλαδή 
την αρχική φάση της Παλαιοανακτορικής (για τον Πετρά), και συνδέονται με 
σφραγίδες εξαιρετικής τέχνης και ιστορικής σημασίας. 

Όλα τα ταφικά κτήρια που έχουν μέχρι σήμερα ερευνηθεί ανήκουν σε 
εξέχουσες κοινωνικές ομάδες του Πετρά, όπως δείχνουν τόσο η αρχιτεκτονική, 
εφόσον διαθέτουν σύνθετες κατόψεις και έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 60 τ.μ., 
όσο και τα κινητά ευρήματα, π.χ. χρυσά και άλλα μετάλλινα κοσμήματα και 
εργαλεία καλλωπισμού, σφραγίδες, εισηγμένα αντικείμενα από την υπόλοιπη 
Κρήτη, το Αιγαίο και άλλες μακρινότερες περιοχές και λίθινα αγγεία.  

Όμως, το ΤΚ2, του οποίου η έρευνα όπως προαναφέρθηκε έχει ουσιαστικά 
ολοκληρωθεί, ακόμα και με μια προκαταρκτική εξέταση είναι προφανές ότι 
διακρίνεται από τα υπόλοιπα για τους εξής λόγους: 

Λόγω της θέσης του: βρίσκεται στο νότιο άκρο του μεγάλου πλατώματος και 
σε κάπως υψηλότερο σημείο σε σχέση με το υπόλοιπο νεκροταφείο, σχετικά πιο 
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προστατευμένο από την αιολική διάβρωση, γεγονός στο οποίο οφείλεται η καλή 
διατήρηση της αρχιτεκτονικής του.  

Λόγω της χρονολόγησής του: το ΤΚ2 έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι, προς το 
παρόν τουλάχιστον, είναι το μόνο στο οποίο φαίνεται η μετάβαση από τις ομαδικές 
ταφές στις ατομικές, με τη χρήση ταφικών αγγείων, συγκεκριμένα  λαρνάκων, αλλά 
και ενός πίθου, ο οποίος πάντως δε φαίνεται να είχε κατασκευασθεί εξαρχής ως 
ταφικός, καθώς φέρει προχοή κοντά στη βάση του. Οι ταφές αυτές αποτελούν τις 
τελευταίες αποθέσεις και βρίσκονταν στα Δωμάτια 1 και 3, τα οποία έχουν άμεση 
πρόσβαση από το εξωτερικό του κτηρίου.  

Ο τρίτος λόγος που καθιστά ιδιαίτερο το ΤΚ2 είναι η ύπαρξη των 
εξαιρετικών σφραγίδων με τις ιερογλυφικές επιγραφές, οι οποίες, όχι μόνο ανήκουν 
στην Παλαιοανακτορική περίοδο, αλλά εντάσσονται οπωσδήποτε σε μια ανακτορική 
οικονομία και διοίκηση. Εντελώς χαρακτηριστικά, από χρονολογική και κοινωνική 
άποψη, οι σφραγίδες αυτές συνδέονται με λάρνακα, όπως θα δούμε παρακάτω, και 
προσφέρουν πολύ σημαντικά δεδομένα για τη μελέτη του θέματος των κοινωνικών 
διαφοροποιήσεων και εξελίξεων που οδήγησαν στη δημιουργία των μινωικών 
ανακτόρων. Ιδιαίτερα σημαντικό εξάλλου είναι ότι η μελέτη των σφραγίδων από την 
Olga Krzyszkowska δείχνει ότι οι μοναδικοί αυτοί σφραγιδόλιθοι, τόσο από 
ιστορική όσο και από καλλιτεχνική άποψη, δε συνδέονται με κανένα από τα μέχρι 
σήμερα γνωστά εργαστήρια της Κρήτης και επομένως έχουν κατασκευασθεί κατά 
πάσα πιθανότητα στον ίδιο τον Πετρά (Krzyszkowska 2012). Στο ΤΚ2 διαπιστώνεται 
με σαφήνεια η μετάβαση από την Προανακτορική στην Ανακτορική περίοδο. 

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΥΡΗΜΑΤΑ  

Σημειώνεται ότι η μελέτη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και επομένως οι 
όποιες απόψεις εκφράζονται εδώ έχουν προκαταρκτική μορφή. 

Το Δωμάτιο 1 είναι ορθογώνιο, με διαστάσεις 2,80 x 1,70 μ. και 
προσανατολισμό Β-Ν. Η είσοδός του βρίσκεται στο μέσο της δυτικής πλευράς, προς 
τον ημιυπαίθριο χώρο 9, ενώ μια δεύτερη θύρα στο δυτικό άκρο του νότιου τοίχου 
του επικοινωνεί με το Δωμάτιο 4. Περιελάμβανε τόσο πρωτογενείς, όσο και 
δευτερογενείς ταφές. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι τελευταίες ταφές in situ, σε 
συνεσταλμένη στάση, εντός πίθου με προχοή και κάδο ως πώμα, και εντός 
λάρνακας (εικ. 3). Χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΑ από δύο κύπελλα με γωνιώδες 
περίγραμμα και διακόσμηση ανοικτή επί σκοτεινού (εικ. 4.1α). Παρατηρήθηκε στο 
Δωμάτιο 1, όπως και σε άλλους χώρους του κτηρίου, ότι στην τελευταία περίοδο 
χρήσης είχαν σκαφθεί λάκκοι για την τοποθέτηση των ταφικών αγγείων, περίπου 20 
εκ. βαθύτερα από το επίπεδο θεμελίωσης των τοίχων. Αγγεία που σχετίζονταν με 
ανακομιδές χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΑ, όπως μια ραμφόστομη πρόχους (εικ. 4.1β). 

Το Δωμάτιο 2, ορθογώνιο επίσης, με διαστάσεις 1,10 x 2,90 μ., δεν  έχει 
θύρα. Περιείχε τουλάχιστον δύο δευτερογενείς ταφές, συνοδευόμενες από δύο 
αγγεία, ένα πιθοειδές με προχοή και ένα χαρακτηριστικό ΜΜ ΙΑ πώμα ή 
καρποδόχη (εικ. 4.2). Ενδιαφέρουσα είναι η εύρεση αρκετών πεταλίδων κοντά στα 
οστά, γεγονός που παρατηρήθηκε και σε άλλα δωμάτια του ΤΚ2. 
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Το Δωμάτιο 3 έχει διαστάσεις 1,90 x 2,30 μ., είσοδο στο βόρειο τοίχο του, 
προς το χώρο 9, ενώ το δάπεδό του είναι περίπου 20 εκ. βαθύτερο από το δάπεδο 
του 9. Τόσο τα κινητά ευρήματα, όσο και η στρωματογραφική αλληλουχία εντός του 
χώρου αυτού τον καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα σύνολα της ανατολικής 
Κρήτης για τη μετάβαση από την Προανακτορική στην Παλαιοανακτορική περίοδο. 
Η πρώιμη φάση της μελέτης των ευρημάτων, ιδιαίτερα του σκελετικού υλικού, δε 
μας επιτρέπει προς το παρόν την πλήρη ανάλυση και πολύ περισσότερο την 
κατανόηση της σημασίας των ταφών στο χώρο αυτό, ο οποίος είναι ο πλέον 
επιφανής, μέχρι σήμερα, όλου του νεκροταφείου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι 
πρωτογενείς ταφές, από τις νεότερες του νεκροταφείου. Οι κυριότερες ταφικές 
αποθέσεις του χώρου ήταν οι εξής: στο κέντρο του περίπου υπήρχε μια ανακομιδή, 
συνοδευόμενη από τέσσερις σφραγιδόλιθους (εικ. 4.3), οι δύο με ιερογλυφικές 
επιγραφές, μια αχιβάδα με οπή ανάρτησης-περίαπτο, ένα χρυσό κρίκο, τρεις 
χάλκινες τριχολαβίδες και μια χρυσή ταινία. Η ταφή δε συνοδευόταν από 
κεραμική, αλλά οι σφραγίδες την κατατάσσουν στη ΜΜ ΙΙΑ. Πιθανότατα ο νεκρός 
αυτός ήταν ενταφιασμένος αρχικά μέσα σε μεγάλη λάρνακα, την οποία άδειασαν 
για να δεχθεί άλλη, ακτέριστη ταφή. Η λάρνακα αυτή βρέθηκε τοποθετημένη 
πλάγια, με το στόμιό της προς τον ανατολικό τοίχο του δωματίου (εικ. 5). Λίγο 
βαθύτερα από τη λάρνακα υπήρχε άλλη μια πρωτογενής ταφή, συνοδευόμενη από 
ΜΜ Ι πρόχου (εικ. 4.4) και μια τριεδρική πρισματική σφραγίδα, με παράσταση 
λύκου, αγριμιού και κρίνου. Μια ακόμα πρωτογενής ταφή είχε γίνει σε λάκκο 
σκαμμένο κάτω από το επίπεδο θεμελίωσης των τοίχων του δωματίου και 
συνοδευόταν από μια ΜΜ ΙΙΑ πρόχου και ένα χάλκινο εργαλείο. 

Το Δωμάτιο 4 βρίσκεται στα νότια του 2, με το οποίο επικοινωνεί και έχει 
διαστάσεις 1,25 x 1,70 μ. Βρέθηκε άδειο από ταφές. Είναι πολύ πιθανό ότι αρχικά 
περιείχε ταφές οι οποίες στη συνέχεια απομακρύνθηκαν και το δάπεδο 
καθαρίστηκε, εκτός από ελάχιστα μικρά οστά. Στη συνέχεια ο χώρος επιχώθηκε με 
μέτριους λίθους και ένα ιδιαίτερα μεγάλο λίθο, προφανώς για να δηλωθεί ότι 
σφραγίσθηκε.  

Το Δωμάτιο 5, ο μικρότερος χώρος του ΤΚ2, με εσωτερικές διαστάσεις 1,15 
x 1,70 μ., βρίσκεται ανατολικά του 4 και νότια του 2. Όπως και το 2, δεν έχει θύρα 
επικοινωνίας με άλλο χώρο του κτηρίου. Βρέθηκε και αυτό άδειο από ταφές. 
Μοναδικό εύρημα της περιοχής ήταν ένας αποσπασματικά σωζόμενος υψίπους 
λύχνος, που βρέθηκε σε υψηλό, σχεδόν επιφανειακό  στρώμα. 

Τα Δωμάτια 7 και 8 αποτελούν προσθήκη στο κτήριο2 σε μια νεότερη 
αρχιτεκτονική φάση. Το 8, με διαστάσεις 0,60 x 2,35 μ., έχει θύρα στο νότιο άκρο 
του ανατολικού του τοίχου για απευθείας πρόσβαση από το εξωτερικό. Φέρει επίσης 
θύρα στο μέσο του δυτικού του τοίχου προς το Δωμάτιο 7, το οποίο έχει διαστάσεις 
1,75 x 1,95 μ. Οι δύο αυτοί χώροι είχαν χρησιμεύσει αποκλειστικά για την 
αποθήκευση σκευών, που είχαν προφανώς χρησιμοποιηθεί για ταφικές 
τελετουργίες και δεν έδωσαν καμία ένδειξη ταφών. Ενδιαφέρον είναι ότι βρίσκονταν 
σε άμεση γειτνίαση όχι μόνο με τον ελεύθερο χώρο που περιέβαλε το ΤΚ2, αλλά και 

2 Ο αριθμός 6 έχει δοθεί σε ένα θρανίο, βλ. σχ. 2  
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με τα εξωτερικά θρανία, στα οποία θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά παρακάτω. Το 
Δωμάτιο 7 περιείχε 34 πινάκια, αποθηκευμένα τα περισσότερα το ένα μέσα στο 
άλλο (εικ. 6), έξι πρόχους, δύο καρποδόχες, ένα κύπελλο, μια γεφυρόστομη 
πρόχου, ένα πύραυνο και ένα πιθοειδές, στις γωνίες του, πιθανώς αρχικά 
τοποθετημένα σε ράφια. Το Δωμάτιο 8 περιείχε επτά πινάκια και ένα πιθοειδές. 
Στους ίδιους χώρους υπήρχαν μικρές ποσότητες οστών ζώων και όστρεα. 

Ο χώρος 9 δεν έχει βόρειο τοίχο. Οι διαστάσεις του είναι 2,60 x 2,40 μ. Η 
ανατολική του πλευρά έσωζε δάπεδο από μικρούς λίθους. Περιελάμβανε δύο 
συγκεντρώσεις θραυσμένων και αποσπασματικών οστών, η μία βόρεια της εισόδου 
προς το Δωμάτιο 3 και η άλλη στο κέντρο του, οι οποίες περιείχαν και κομμάτια 
κρανίων. 

Εξωτερικά και γύρω από το ΤΚ2 είναι σαφής η διευθέτηση του χώρου για 
την εξυπηρέτηση της λειτουργίας οργανωμένων τελετών από τους ζώντες, οι οποίες 
είτε θα συνδέονταν με τις πράξεις ενταφιασμού ή και με άλλες χρονικές στιγμές, 
εφόσον φαίνεται ότι το σημαντικό αυτό ταφικό μνημείο αποτελούσε σημείο 
αναφοράς για μεγαλύτερη ομάδα πληθυσμού από αυτήν που το είχε 
χρησιμοποιήσει για τις ταφές των μελών της, και πιθανότατα και μετά το τέλος της 
χρήσης του. Φαίνεται δηλαδή ότι η επιφανής κοινωνική ομάδα, η οποία το έκτισε 
και το χρησιμοποίησε, έφθασε να έχει ιδιαίτερη σημασία για την πόλη του Πετρά 
και κατά την Παλαιοανακτορική περίοδο. 

Κτιστά θρανία υπάρχουν γύρω από τα Δωμάτια 7 (δύο, στο δυτικό και το 
νότιο τοίχο), 3 (δύο, στο νότιο και το δυτικό τοίχο), στο 8 (στο νότιο τοίχο), στο 5 και 
στο 2 (στον ανατολικό τοίχο) (σχ. 2). Η ύπαρξή τους δηλώνει επίσης την ιδιαίτερη 
σημασία του ΤΚ2, διότι στα άλλα ανασκαμμένα ταφικά κτήρια η ύπαρξη θρανίων 
δεν έχει εξακριβωθεί με βεβαιότητα. Τα θρανία είναι μάλλον πολύ χαμηλά για να 
είχαν χρησιμεύσει ως καθίσματα, αλλά πιθανότατα πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν 
για εναπόθεση προσφορών. Πράγματι, αν και δε βρέθηκαν in situ αναθήματα πάνω 
στα θρανία, πεσμένα εμπρός από αυτά υπήρχαν αρκετά, κυρίως πινάκια. Ιδιαίτερα 
στο ανατολικό τμήμα του κτηρίου, προφανώς για λόγους συμβολικούς, όχι μόνο 
υπάρχει μακρότατο θρανίο, το οποίο μάλιστα γωνιάζει και συνεχίζεται και μετά τη 
βορειοανατολική γωνία, αλλά και πλατύτερη κλιμακωτή πλατφόρμα στο μέσο της 
πλευράς, απαρτιζόμενη από τρία χαμηλά σκαλοπάτια (εικ. 7). Σε άμεση συνάφεια 
με αυτήν υπήρχαν τρία πλήρη και δώδεκα αποσπασματικά πινάκια, ενώ άλλα τρία 
βρέθηκαν εμπρός από το μακρό θρανίο της ανατολικής πλευράς. Επίσης, σε άμεση 
σχέση με το πλατύ θρανίο στη δυτική πλευρά του Δωματίου 7 υπήρχαν άλλα τρία 
πινάκια. 

Σχετική με τελετουργίες και δηλωτική της σημασίας του ΤΚ2 είναι η 
διευθέτηση ελεύθερου χώρου-αυλής, διαστάσεων περίπου 230 τ.μ., που το 
περιτρέχει και από τις τέσσερις πλευρές του και δεν αποκλείεται να περικλειόταν 
αρχικά από περίβολο, για τον οποίο υπάρχουν δύο τουλάχιστον ενδείξεις. 
Πρόκειται για δύο τμήματα τοίχων, κατασκευής πολύ αμελέστερης των τοίχων του 
κτηρίου, επομένως κατά πάσα πιθανότητα αρχικά χαμηλότερων, ένα στα ανατολικά 
και ένα στα βόρειά του. 
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Στο ανατολικότατο τμήμα του ελεύθερου αυτού χώρου και πολύ κοντά στο 
σωζόμενο τμήμα πιθανού περιβόλου, έχει ανασκαφεί απόθεση παλαιοανακτορικών 
αγγείων, κυρίως πόσεως, συμπεριλαμβανομένων πολλών καμαραϊκών, πιθανότατα 
αναθηματικού χαρακτήρα. Η ανασκαφή του 2011 έδειξε ότι το νεκροταφείο 
περιείχε και άλλες ανάλογες αποθέσεις σε σχέση με άλλα ταφικά κτήρια. Η 
συνέχιση της ανασκαφής του νεκροταφείου του Πετρά και της μελέτης του 
εξαιρετικής σημασίας ΤΚ2 αναμένεται να προσφέρει πολλά νέα στοιχεία που θα 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση της προανακτορικής και 
παλαιοανακτορικής Κρήτης.   
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PETRAS SITEIA: PREPALATIAL - EARLY  

PROTOPALATIAL HOUSE TOMB 2 

 
TSIPOPOULOU METAXIA 

The Prepalatial and Early Protopalatial cemetery at Petras Siteia 
comprises a number of house tombs with complex plans and at least one rock 
shelter, which was used for secondary burials. To date 11 house tombs have 
been identified and completely or partially excavated. House Tomb 2, completely 
excavated and under study by a team of specialists, was probably the latest to 
be constructed. It comprises 8 rooms and covers an area of more than 60 m2.  
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This construction is the most important within the cemetery for the 

following reasons:  
Because of its position: It is situated at the south end of the large 

plateau of the cemetery in an area relatively more protected from the strong 
winds and therefore is well preserved.  

Because of its dating: House Tomb 2 is particularly important, as it 
demonstrates very clearly the transition from the Prepalatial to Protopalatial 
burial customs, i.e. from the communal to the individual burials, in clay 
larnakes and a pithos. These burials are the most recent in the House Tomb 2 
and were found in Rooms 1 and 3, which have direct access from the exterior 
area.  

The third reason that makes House Tomb 2 unique is the existence of a 
group of five exceptional seals, made of hard stones, two of them bearing 
hieroglyphic inscriptions. These seals not only belong to the Protopalatial period 
but give evidence for a palatial economy and administration. 
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Σχ. 1. Νεκροταφείο Πετρά 2011.

Σχ. 2. Κάτοψη Ταφικού Κτηρίου 2 και περιβάλλων χώρος.

1

Τσιποπούλού ΜεΤαξ ια
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Εικ. 2. Ταφικό Κτήριο 2, αεροφωτογραφία.

Εικ. 1. Νεκροταφείο Πετρά 2011, από Ν.

2

Εικ. 3. Ταφικό Κτήριο 2. Δωμάτιο 1:  
1) ταφικός πίθος και λάρνακα από Β, 
2) ταφικός πίθος και λάρνακα από Δ.

πεΤρασ σηΤε ιασ:  προανακΤορ ικο -  πρώιΜο 
παλα ιοανακΤορ ικο Ταφικο κΤηρ ιο 2 
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Εικ. 7. Ταφικό Κτήριο 2. Ανατολική πλευρά, 
κλιμακωτή πλατφόρμα από Α.

Εικ. 4. Ταφικό Κτήριο 2. 1) Δωμάτιο 
1:  α) ΜΜ ΙΙΑ κύπελλο με γωνιώδες 

περίγραμμα,  β) ΜΜ ΙΑ ραμφόστομη 
πρόχους, 2) Δωμάτιο 2: ΜΜ ΙΑ 
πώμα ή καρποδόχη, 3) Δωμάτιο 

3: σφραγίδες, 4) Δωμάτιο 3: ΜΜ Ι 
πρόχους. 

Εικ. 5. Ταφικό Κτήριο 2. Δωμάτιο 3, λάρνακα 
από Δ.

Εικ. 6. Ταφικό Κτήριο 2. Δωμάτιο 7, 
αποθηκευμένα  πινάκια από Α.

1.

2.

3.

4.

Τσιποπούλού ΜεΤαξ ια
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Η αρχαιολογική έρευνα του μινωικού οικισμού που βρίσκεται στον 

Παπαδιόκαμπο του Δήμου Σητείας ξεκίνησε το 2004 και έχει ήδη ολοκληρωθεί η 
ανασκαφή της Οικίας Α.1 (Σοφιανού & Brogan 2009, 23-32 και 2010, 134-142).  

Το 2008 στο ακίνητο ιδιοκτησίας Εμμ. Μαχαιράκη ξεκίνησε η σωστική 
ανασκαφή ενός δεύτερου κτίσματος που ήταν ήδη ορατό από την παραλία. Λόγω 
ακριβώς της θέσης του το κτίσμα είχε υποστεί μεγάλη διάβρωση από τη θάλασσα 
και κινδύνευε με κατάρρευση. Η ανασκαφή ολοκληρώθηκε το 2010 και κατάφερε 
να διασώσει περισσότερο από το ήμισυ αρχικό σχέδιο μιας κατοικίας (σχ. 1). 
Συνολικά ανασκάφηκαν δώδεκα χώροι και το κλιμακοστάσιο που οδηγούσε στον 
επάνω όροφο. Η γεωφυσική έρευνα που διενεργήθηκε στην περιοχή έδειξε ότι η 
κατοικία ήταν μεμονωμένη, υποθέτουμε πως ο χώρος γύρω της, που ήταν καθαρός 
από κτίσματα, θα ήταν αυλή ή κήπος (σχ. 2). Το πλησιέστερο σύγχρονό της κτίσμα 
απέχει περίπου 25 μ. και δυστυχώς έχει καταρρεύσει σχεδόν ολόκληρο στη 
θάλασσα.  

Η Οικία Β.1 στην ιδιοκτησία Μαχαιράκη χρονολογείται στην ΥΜ ΙB 
περίοδο και παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Το κλιμακοστάσιο 
χωρίζει την κατοικία σε δυο πτέρυγες, την ανατολική και τη δυτική, που 
επικοινωνούν μόνο μέσω ενός μικρού χώρου στην αρχή της σκάλας.  

Το Δωμάτιο 1 είναι το μεγαλύτερο του σπιτιού. Στο κέντρο υπάρχει μια 
μεγάλη τετράγωνη βάση για το ξύλινο υποστύλωμα που στήριζε τον επάνω όροφο 
και στο δυτικό τοίχο ένα λίθινο χτιστό θρανίο (σχ. 1). Ακόμη, αποκαλύφθηκαν δύο 
σειρές από τετράγωνες πλάκες που η χρήση τους είναι δύσκολο να ερμηνευτεί. 
Συγκεκριμένα, στη δυτική πλευρά του δωματίου, παράλληλα με τον τοίχο, ήταν 
τοποθετημένες τέσσερις πλάκες και άλλες δύο στην είσοδο μεταξύ του Δωματίου 1 
και του Δωματίου 4. Στη βόρεια πλευρά σώζονταν άλλες τέσσερις πλάκες που 
διαχώριζαν τα Δωμάτια 1 και 2, πιθανόν να υπήρχαν ακόμη δυο που χάθηκαν στη 
θάλασσα. Οι συνολικά δέκα σωζόμενες πλάκες που ήταν τοποθετημένες σε σχήμα Γ 
παραπέμπουν στα πολύθυρα της πολυτελούς μινωικής αρχιτεκτονικής, που 
συναντάμε στην περιοχή της Σητείας στο Σπίτι ΙΙ του Πετρά (Mavroudi 2012) και 
στην Έπαυλη των Αχλαδίων (Platon 1997, 187-195). Από τα ανασκαφικά δεδομένα 
προκύπτει ότι το πολύθυρο που υπήρχε στο συγκεκριμένο χώρο ανήκε σε 
προηγούμενη αρχιτεκτονική φάση και έπεσε εν μέρει σε αχρηστία όταν 
κατασκευάστηκε ο δυτικός τοίχος κατά την ΥΜ Ι περίοδο (Driessen 1982, 27-92, 
McEnroe 2010, 98-116).  

Τα σπουδαιότερα ευρήματα του Δωματίου 1 ήταν δύο μεγάλα λίθινα ιγδία, 
πέντε πίθοι, ένα χάλκινο εγχειρίδιο, πολλά αγγεία αποθηκευτικά, μαγειρικά, πόσης 
και βρώσης, καθώς και μια μεγάλη πήλινη λεκάνη. Στο ίδιο δωμάτιο το 2008 είχαν 
βρεθεί τρία ακόμη πιθάρια τοποθετημένα κάτω από το πάτωμα που περιείχαν 
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ορυκτοποιημένα υπολείμματα σταφυλιών (Σοφιανού & Brogan 2010, εικ. 4-8). Η 
βοτανολογική ανάλυση των δειγμάτων από το Δωμάτιο 1 απέδωσε ακόμη 
υπολείμματα από ελιές, σύκα, λινάρι, και φακές. Από τη μελέτη όλων των 
ευρημάτων προκύπτει ότι στο Δωμάτιο 1 γινόταν προετοιμασία και κατανάλωση 
τροφής, αποθήκευση αγαθών αλλά και παραγωγή κρασιού όπως αποδεικνύει ο 
συνδυασμός των πιθαριών που περιείχαν τα υπολείμματα σταφυλιών με τη μεγάλη 
πήλινη λεκάνη (εικ. 1), που προφανώς χρησίμευε ως ληνός (Kopaka & Platon 
1993, 35-101, Brogan & Koh 2008, 125-132).  

Στο Δωμάτιο 2, που ουσιαστικά αποτελεί τμήμα του Δωματίου 1, βρέθηκε 
μια χάλκινη σμίλη και ορισμένα σημαντικά αντικείμενα που έπεσαν από τον επάνω 
όροφο: ένα πήλινο αγγείο σε απομίμηση λίθινου, ένας λύχνος και μια προχοΐσκη 
με τέσσερις μικρούς χρυσούς κρίκους στο εσωτερικό της (εικ. 2).  

Από το Δωμάτιο 1, μέσω των χώρων 4 και 6, έφτανε κάποιος στα άλλα 
δωμάτια της δυτικής πτέρυγας. Το Δωμάτιο 12 ήταν μια μικρή αποθήκη κάτω από 
το κλιμακοστάσιο. Στο Δωμάτιο 5, πάνω στο κτιστό θρανίο, βρέθηκε in situ ένα 
εντυπωσιακό λίθινο αντικείμενο με πέντε κοιλότητες και ακριβώς μπροστά του 22 
σφαιρικά υφαντικά βάρη από πηλό, ακόμη άψητα ή πολύ λίγο ψημένα και για το 
λόγο αυτό πολύ σαθρά και εύθρυπτα (σχ. 1, εικ. 3-4). Το σφαιρικό σχήμα σε 
υφαντικά βάρη είναι συνηθισμένο στην κεντρική Κρήτη κατά την Εποχή του 
Χαλκού αλλά σπάνιο στην ανατολική, όπου επικρατεί το δισκοειδές (Evely 2000, 
498-508). Τα υφαντικά βάρη συντηρήθηκαν και ζυγίστηκαν, τα πιο ολοκληρωμένα. 
Το βάρος τους κυμαίνεται περίπου στα 100 γραμμ., με κάθε επιφύλαξη, αφού δε 
σώζονται ακέραια. Σε περίπτωση που αυτά είναι έστω και ελαφρώς ψημένα, θα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι εκεί υπήρχε ένας όρθιος αργαλειός, καθώς ο 
αριθμός και το παραπλήσιο βάρος τους επαρκεί για τον εξοπλισμό ενός μέτριου 
αργαλειού (Barber 1990, 104). Εάν όμως οι αγνύθες είναι άψητες, η περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να αποκλειστεί και η παρουσία τους στο συγκεκριμένο χώρο θα 
πρέπει να ερμηνευτεί διαφορετικά.  

Το λίθινο αντικείμενο αρχικά θεωρήθηκε κέρνος, όμως στη συνέχεια 
διαπιστώθηκε ότι οι κοιλότητές του ήταν σχετικές με το μέγεθος των υφαντικών 
βαρών. Διατυπώθηκε, έτσι, η υπόθεση πως πρόκειται για ένα είδος μήτρας που 
εξασφάλιζε το ακριβές μέγεθος, τον όγκο ή το βάρος των αγνύθων, πριν την όπτηση. 
Σαφώς τα σφαιρικά υφαντικά βάρη είναι εύκολα στην κατασκευή και το σχήμα 
τους μπορεί να δοθεί με το χέρι, πρέπει όμως να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία τους 
για τη σωστή λειτουργία του αργαλειού. Ως γνωστόν, οι αγνύθες ενός αργαλειού 
έπρεπε να έχουν το ίδιο βάρος (Τζαχίλη 1997). Η χρήση του λίθινου αντικειμένου 
ως κέρνος ή μήτρα θα εξακριβωθεί με την περαιτέρω μελέτη του και είναι πιθανόν 
οι υποθέσεις που διατυπώνονται εδώ να αλλάξουν στο μέλλον.  

Επίσης, πολύ σημαντικά ευρήματα του Δωματίου 5 θεωρούνται δύο λίθινες 
μήτρες ενωτίων, που απαρτίζονται από κρίκο με τριγωνικό κοκκιδωτό εξάρτημα 
(εικ. 5). Ανήκουν σε συγκεκριμένο τύπο μινωικών ενωτίων με τρία γνωστά 
παράλληλα, μεταξύ των οποίων και ένα από το Μόχλο (Evely 2000, 411-415). Ένα 
αργυρό ενώτιο του ίδιου τύπου βρέθηκε πρόσφατα στη Χρυσή κατά την ανασκαφή 
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μινωικής κατοικίας, που χρονολογείται στην ΥΜ ΙΒ περίοδο1. Κατά την ανάλυση 
που έγινε στις μήτρες πριν τον καθαρισμό τους ανιχνεύτηκαν ίχνη χρυσού2. Ακόμη, 
ερευνήθηκε ένα ευρύ αγγείο που χρησίμευε ως χωνευτήριο για την τήξη των 
μετάλλων. Το αγγείο παρουσίαζε υπολείμματα χαλκού στα τοιχώματα που ήταν 
ορατά με γυμνό μάτι, ενώ κάτω από το χαλκό ανιχνεύτηκαν και ίχνη χρυσού. 
Παρόμοια χωνευτήρια με ίχνη και των δύο μετάλλων που χρησιμοποιήθηκαν 
παράλληλα για χαλκό και χρυσό έχουν βρεθεί στην Κνωσό3 (Catling & Catling 
1984, 83, Evely 2000, 404-405). 

Το Δωμάτιο 8 φαίνεται πως κατασκευάστηκε για τη φύλαξη μόνο ενός 
μεγάλου πίθου, ο οποίος ήταν τοποθετημένος πάνω σε κτιστή βάση από πλάκες 
(εικ. 6). Δε γνωρίζουμε ακόμη το περιεχόμενό του, θα πρέπει όμως να ήταν κάτι 
σημαντικό για να φυλάσσεται σε ιδιαίτερο χώρο, καλά προστατευμένο. Εκτός από 
δύο κωνικά κύπελλα που μάλλον χρησιμοποιούνταν ως αρύταινες, στο δωμάτιο 
βρέθηκε μόνο ένα όστρεο τρίτωνα.  

Το Δωμάτιο 3, που σώθηκε εν μέρει, είναι ο μοναδικός χώρος από τον 
οποίο μπορεί κάποιος να περάσει στην ανατολική πτέρυγα του σπιτιού ή στο 
κλιμακοστάσιο και κατά συνέπεια στον επάνω όροφο. Η σκάλα διατηρείται σε καλή 
κατάσταση και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή (εικ. 7). Σώζει οκτώ σκαλοπάτια από 
λειασμένη σιδερόπετρα και όπως ήδη ειπώθηκε, χωρίζει την Οικία Β.1 σε δυο 
πτέρυγες.  

Το Δωμάτιο 11 ήταν ένας μεγάλος χώρος που κατά το ήμισυ κατέρρευσε 
στη θάλασσα. Στο τμήμα που σώθηκε εντοπίστηκε μια τριποδική χύτρα πάνω σε 
εστία, κύπελλα και άλλα οικιακά αγγεία. Αν και πολλά χρήσιμα στοιχεία χάθηκαν 
με την κατάρρευση, τα εναπομείναντα φανερώνουν την οικιακή χρήση του 
δωματίου για προετοιμασία και κατανάλωση τροφής, όπως και το Δωμάτιο 1. 
Ακόμη, στο χώρο αυτό βρέθηκαν δύο τεμάχια από τάλαντα, δυο σμίλες και 
υφαντικά βάρη, που έπεσαν από τον επάνω όροφο (Σοφιανού & Brogan 2010, εικ. 
2α). 

Ο χώρος 10, όπου βρέθηκαν αρκετά κύπελλα, οδηγούσε στο Δωμάτιο 9, το 
οποίο επίσης χάθηκε στη θάλασσα. Στο στρώμα καταστροφής του τελευταίου 
εντοπίστηκε ένας ΥΜ ΙΙΙΓ πίθος με ταφή και ένας ψευδόστομος αμφορίσκος (εικ. 8). 
Αν και οι ταφές μέσα σε οικιστικές εγκαταστάσεις δεν είναι συνηθισμένες στην 
Κρήτη, το φαινόμενο είναι γνωστό στην περιοχή από τη «Συνοικία των Βιοτεχνών» 
στο Μόχλο (Soles & Walker 2003, εικ. 77-82, πίν. 33-36, Soles & Triantaphyllou 
2008, 129-84). Κάτω από την ταφή βρέθηκε το στρώμα καταστροφής του επάνω 
ορόφου, που απέδωσε δύο πίθους και ένα τρίτωνα, ενώ στο ισόγειο είχε κυρίως 
κύπελλα και αγγεία πόσης.  

Το Δωμάτιο 7 ήταν ένα ερμάριο, δηλαδή ένας μικρός χώρος κάτω από το 
κλιμακοστάσιο με υπερυψωμένο πάτωμα. Μια πρόχους και ένα κύπελλο ήταν 
τοποθετημένα εκεί, αλλά είναι πιθανό τα κύπελλα που βρέθηκαν στο Δωμάτιο 10 να 

1 Ευχαριστούμε την προϊσταμένη της Εφορείας, Σ. Αποστολάκου, για την προφορική 
πληροφορία και την άδεια για την αναφορά εδώ του αδημοσίευτου ευρήματος από τη Χρυσή. 
2 Ευχαριστούμε τη Δρα. A. Giumlia-Mair για την ανάλυση με φορητό XRF.  
3 Αναφέρονται τρία χωνευτήρια με ίχνη από κράμα αργύρου-χρυσού με 10-15% χαλκό. 
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είχαν πέσει από αυτό το ερμάριο. Το ενδιαφέρον εύρημα του δωματίου ήταν 
δώδεκα, λεπτά, οδοντωτά εργαλεία από λευκό πέτρωμα που προέρχεται από τη 
Μήλο και μοιάζει με τον οψιδιανό (εικ. 9). Παρόμοια λίθινα εργαλεία βρέθηκαν σε 
μεσοκυκλαδικά και υστεροκυκλαδικά στρώματα στην Αγία Ειρήνη, στο Ακρωτήρι 
και στη Φυλακωπή και θεωρήθηκαν λεπίδες από μικρό δρεπάνι (Cherry & 
Torrence 1984, 22-23, Moundrea-Agrafioti 1990, 401-402, εικ. 3.12). Στο σπίτι 
βρέθηκαν ακόμη δύο μικρά δρεπάνια ή κλαδευτήρια από χαλκό. Είναι, όμως, 
πιθανό τα λεπτά οδοντωτά εργαλεία που ήταν αποθηκευμένα στο ερμάριο κάτω από 
το κλιμακοστάσιο να χρησιμοποιούνταν ως χτένια ή ψαλίδια στην υφαντουργία και 
να ήταν εξαρτήματα του αργαλειού που υπήρχε σίγουρα στην Οικία Β.1, εφόσον 
βρέθηκαν οι αγνύθες. Η χρήση τους θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον μετά από σχετική 
έρευνα και μελέτη. 

Συμπερασματικά, η κεραμική που απέδωσε η Οικία Β.1 χρονολογείται 
στην ΥΜ ΙΒ περίοδο (εικ. 10). Πρόκειται για λεπτά, χρηστικά και αποθηκευτικά 
αγγεία με εντυπωσιακή γραπτή ή ανάγλυφη διακόσμηση. Τα δρεπάνια ή 
κλαδευτήρια ήταν εργαλεία απαραίτητα για την καλλιέργεια των σιτηρών και των 
αμπελιών με την οποία ασχολούνταν οι κάτοικοι, όπως απέδειξε η βοτανολογική 
ανάλυση. Το κρασί και τα άλλα αγαθά αποθηκεύονταν σε πιθάρια και άλλα μεγάλα 
αγγεία. Βρέθηκαν τουλάχιστον έντεκα πιθάρια σε διάφορα σημεία του σπιτιού, 
αριθμός που ξεπερνά τις οικιακές ανάγκες για αποθήκευση αγαθών, εάν μάλιστα 
λάβουμε υπόψη ότι στην Οικία Α.1. δεν είχε βρεθεί κανένα πιθάρι. Ο μεγάλος 
αριθμός αποθηκευτικών αγγείων δείχνει συγκέντρωση αγαθών, ανταλλαγή 
προϊόντων ή εμπόριο.  

Σύμφωνα με την ανάλυση του συστήματος αποθήκευσης στο μη 
ανακτορικό τμήμα των ΥΜ Ι κοινωνιών από τον Κ. Χρηστάκη, η Οικία Β.1 
κατατάσσεται στις κατοικίες με μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης (Christakis 
2008, 109-118). Είναι πιθανότερο να ανήκει στον Τύπο ΙΙΙ, όμως η ακριβής 
κατάταξη της κατοικίας θα είναι ουσιαστική μετά τη συντήρηση, την αποκατάσταση 
και την καταμέτρηση της χωρητικότητας όλων των αποθηκευτικών αγγείων. Θα 
πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι το ήμισυ της οικίας έχει καταστραφεί από τη 
δράση των κυμάτων, οπότε το πραγματικό μέγεθος μπορεί να είναι μεγαλύτερο και 
η Οικία Β.1 να κατατάσσεται στον Τύπο IV. Στην ίδια μελέτη υπολογίζεται ότι τα 
νοικοκυριά με αποθήκευση Τύπου ΙΙΙ είχαν παραγωγή αγαθών 1.200 έως 2.000 
λίτρων και διέθεταν αγροτικές καλλιέργειες έκτασης 13 έως 36 στρεμμάτων, που 
ήταν σε θέση να συντηρήσουν μια οικογένεια πέντε ατόμων για 8 έως 13 μήνες. Η 
πεδιάδα του Παπαδιόκαμπου διαθέτει αρκετές εκατοντάδες στρεμμάτων, που 
μπορεί να δικαιολογήσει όχι μόνο την παραγωγή παρόμοιας ποσότητας αγαθών, 
αλλά και την ύπαρξη άλλων κατοικιών αυτού του τύπου.  

Η επεξεργασία μετάλλων, και κυρίως του χρυσού, ήταν από τις βασικές 
δραστηριότητες των κατοίκων της Οικίας Β.1. Το σπίτι περιείχε πολλά τεμάχια από 
τάλαντα και χάλκινα ελάσματα, διέθετε χωνευτήριο για την τήξη των μετάλλων και 
μήτρες για την κατασκευή ενωτίων. Τα χάλκινα εργαλεία που βρέθηκαν στο σπίτι 
και οι χρυσοί κρίκοι στην προχοΐσκη είναι πιθανό να κατασκευάστηκαν από τους 
ίδιους, αν και δεν εντοπίστηκαν οι ανάλογες μήτρες.  

73 



ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΔΙΟΚΑΜΠΟΥ 2009-2010:  Η  ΟΙ ΚΙ Α Β.1   
 

Άλλη σημαντική δραστηριότητα ήταν η υφαντουργία, με την οποία θα 
ασχολούνταν κυρίως ο γυναικείος πληθυσμός της κατοικίας. Η βοτανολογική 
ανάλυση έδειξε ότι ήταν γνωστό το λινάρι, το οποίο, εκτός από τη διατροφή, 
χρησίμευε και στην παραγωγή λινών υφασμάτων. Οι ίνες του λιναριού είναι 
σκληρές και χρειάζονταν μεγαλύτερο βάρος από το μαλλί για να τεντωθούν στον 
όρθιο αργαλειό, συνεπώς δικαιολογείται η ύπαρξη υφαντικών βαρών των 100 
περίπου γραμμαρίων, με τα οποία θα γινόταν μάλλον η ύφανση των λινών 
υφασμάτων.  

Οι τρεις σμίλες που βρέθηκαν στην Οικία Β.1 ήταν εργαλεία για την 
επεξεργασία ξύλου, την κατασκευή επίπλων ή πλεούμενων και ίσως φανερώνουν 
άλλες ασχολίες των κατοίκων της. Τα λεπτά και διακοσμημένα αγγεία, ο μεγάλος 
αριθμός πίθων, το πολύθυρο και οπωσδήποτε οι ασχολίες των κατοίκων δείχνουν 
ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ζωής στην Οικία Β.1, οπωσδήποτε ανώτερο από εκείνο 
της γειτονικής Οικίας Α.1. 

Η ανασκαφή της Οικίας Β.1 ολοκληρώθηκε και έχει αρχίσει η μελέτη για 
την τελική δημοσίευση και την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων από αυτά 
που διατυπώθηκαν στο παρόν άρθρο, κυρίως για τη χρήση συγκεκριμένων 
αντικειμένων χωρίς παράλληλα.  

Ευχαριστίες οφείλουμε στο INSTAP για τη βοήθεια και τη γενναία 
χρηματοδότηση της ανασκαφής4. 
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EXCAVATIONS AT PAPADIOKAMPOS IN 2009-2010:  HOUSE B.1 

 
SOFIANOU CHRYSA & BROGAN M.  THOMAS 

 This paper presents an overview of excavations in LM IB House B.1 at 
Papadiokampos in 2009 and 2010 by the 24th Ephorate of Prehistoric and 
Classical Antiquities. Coastal erosion had severely damaged the rooms on the 
east side of the house, but at least half of the original plan is preserved (plan 1). 
The remains include 12 rooms and an impressive staircase with 8 wide steps of 
polished black stone (fig. 7), which originally divided the house into two wings: 
Rooms 3, 4, 9-11 to the east and Rooms 1, 5-8 and 12 on the west side.   

The well preserved assemblages in the rooms suggest that the occupants 
of B.1 were affluent members of the community producing and trading precious 
and utilitarian metal objects, textiles and wine. Room 1 is a large multipurpose 
room with a central pillar and remains of pier-and-door partitions on two sides. 
The pottery, stone tools and botanical remains from the room indicate that the 
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space was used for cooking, wine production and storage (fig. 1). Another 
important space is Room 5. It contained a set of 22 small spherical loomweights 
(fig. 3-4) for textile production, a small stone mold for making earrings and a 
crucible with traces of bronze and gold on its inner surface (fig. 5). That the mold 
was used to produce gold earrings is also suggested by the discovery of a small 
jug containing 4 gold rings in the upper story collapse over Room 2 (fig. 2). Room 
8 was a storage room for one large pithos (fig. 6), while Room 7 contained a set 
of serrated chert blades for collecting crops (fig. 9). The poorly preserved rooms 
on the east side included Room 11 with a cooking hearth and Rooms 9 and 10, 
where a large number of cups were stored. An intramural LM IIIC burial was 
placed in the collapse over Room 9 (fig. 8), disturbing the LM IB remains in this 
part of the house. 
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Σχ. 1. Κάτοψη της Οικίας B.1.

Σχ. 2. Κάναβος του γεωραντάρ στο βορειοανατολικό 
άκρο του οικ. Μαχαιράκη με ίχνη της Οικίας B.1.
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Εικ. 1. Λεκάνη από το Δωμάτιο 
1.

Εικ. 2. Χρυσοί κρίκοι από το Δωμάτιο 2.

Εικ. 3. Τα υφαντικά βάρη και ο «κέρνος» από το 
Δωμάτιο 5.

Εικ. 4. Σφαιρικό υφαντικό βάρος από 
το Δωμάτιο 5.

Εικ. 5.
Λίθινη μήτρα 
από το 
Δωμάτιο 5.

Εικ. 6.
Πίθος από το 

Δωμάτιο 8.

σόφιΑνόυ ΧρυσΑ & Brogan M. ThoMas
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Εικ. 10. ΥM IB γραπτά αγγεία από τα Δωμάτια 4 και 6.

Εικ. 9. Οι λεπίδες από πυριτόλιθο.

Εικ. 8. Η ΥΜ ΙΙΙΓ ταφή.Εικ. 7. Το κλιμακοστάσιο της Οικίας B.1.
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ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΙΣΙ  2007-2010 

 

DRIESSEN JAN 

 
Από το 2007, η Βελγική Σχολή Αθηνών (EBSA), διεξάγει ανασκαφές στο 

Σίσι1, στη βόρεια ακτή της Κρήτης (εικ. 1). Το κύριο ερώτημα που επιθυμούμε να 
διερευνήσουμε έχει ως εξής: σε ποιο βαθμό οι δευτερεύουσας σημασίας 
αρχαιολογικές θέσεις σχετίζονται με κύριες αρχαιολογικές θέσεις, κυρίως σε ό,τι 
αφορά τα υλικά τους κατάλοιπα. Πιστεύουμε, επίσης, πως μία καλύτερη 
κατανόηση των σχέσεων ανάμεσα σε γειτονικές θέσεις θα μας βοηθήσει σταδιακά να 
αποσαφηνίσουμε τη λειτουργία του μινωικού ανακτόρου. 

Το Σίσι είναι ένας μικρός παραλιακός λόφος που βρίσκεται 4 χλμ. 
ανατολικά των Μαλίων. Ο οικισμός του, σύμφωνα με τις καθιερωμένες 
αποκαταστάσεις της επικράτειας των μινωικών ανακτόρων, θα αποτελούσε σίγουρα 
τμήμα της «πολιτείας» των Μαλίων. Ένας μινωικός δρόμος έχει εντοπισθεί ανάμεσα 
στις δύο θέσεις. Η στρατηγική θέση του λόφου Κεφάλι στο Σίσι, γνωστός στους 
ντόπιους με το όνομα «Μπούφος», δε μπορεί να υποτιμηθεί. Είναι γεγονός πως 
ανατολικά της Αμνισού υπάρχουν πολύ λίγοι παράλιοι λόφοι. Η ύπαρξη απάνεμων 
παραλιών προσέφερε επίσης ενδιαφέρουσες εγκαταστάσεις ελλιμενισμού. Επιπλέον, 
ο λόφος βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την είσοδο στο φαράγγι του Σεληναρίου, 
το οποίο τότε, όπως και σήμερα άλλωστε, αποτελούσε μία από τις λίγες διαδρομές 
που ένωναν την κεντρική με την ανατολική Κρήτη. Από το λόφο Κεφάλι περνούσε 
αναγκαστικά και ο δρόμος που συνέδεε τα Μάλια με τη Μίλατο. Οι απότομες 
πλαγιές του λόφου διευκόλυναν την άμυνα της θέσης, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη 
το γεγονός ότι επιλέχθηκε για ανθρώπινη κατοίκηση από την πρώιμη Εποχή του 
Χαλκού ή ίσως και νωρίτερα. 

Δεν είμαστε οι πρώτοι που συνειδητοποιούμε την αρχαιολογική σημασία 
του λόφου. Ήδη από τη δεκαετία του 1920, ο André Dessenne, δουλεύοντας για τη 
Γαλλική Σχολή Αθηνών (E.F.A.) στα γειτονικά Μάλια, ανακάλυψε στο Σίσι έναν 
αποθέτη με μινωικά ειδώλια, ενώ στη δεκαετία του 1950 ο Paul Faure εξερεύνησε 
τη διάτρητη με αρκετά σπήλαια περιοχή. Το 1962 ο Κωστής Δαβάρας της ΚΔ΄ 
Εφορείας Αρχαιοτήτων έκανε μερικές δοκιμαστικές τομές αποδεικνύοντας 
ξεκάθαρα τον αρχαιολογικό χαρακτήρα του λόφου. Αρχικά κηρύχθηκε 
αρχαιολογική ζώνη Α΄ και στη συνέχεια απαλλοτριώθηκε από το ελληνικό κράτος. 
Χάρη στην ευγενική συνεργασία των κ. Β. Αποστολάκου και Β. Ζωγραφάκη της ΚΔ΄ 
Εφορείας, το 2007 μας δόθηκε μια πενταετής άδεια ώστε να μελετήσουμε την 
αρχαιολογική θέση. Από μια άποψη το έργο μας είχε και έναν επείγοντα 
χαρακτήρα, καθώς τόσο η διάβρωση του εδάφους όσο και οι εξορμήσεις των 

1 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Νίκο Θάνο και Παναγιώτη Ιωσήφ για τη μετάφραση του 
κειμένου. 
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τουριστών προκαλούσαν ζημιές στην πλαγιά του λόφου προς τη θάλασσα, όπου και 
βρίσκεται ένα μινωικό νεκροταφείο. 

Το έργο εκτελείται σε από κοινού συνεργασία των γαλλόφωνων και 
ολλανδόφωνων πανεπιστημίων Louvain/Leuven και χρηματοδοτείται από τα 
παραπάνω πανεπιστήμια, τα Εθνικά Ιδρύματα Ερευνών (FNRS/FWO), το Iνστιτούτο 
της Αιγαιακής Προϊστορίας (INSTAP), από το Coudere Geoservices, τη Loterie 
Nationale, την Compagnie du Bois Sauvage και μια σειρά ιδιωτικών χορηγών, 
καθώς επίσης και από την κοινότητα Βραχασίου και τον πολιτιστικό σύλλογο 
Σισίου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπό μας  
(www.sarpedon.be), όπως επίσης και στον πρώτο τόμο των ανασκαφών για τα έτη 
2007-2008, ο οποίος εκδόθηκε το 2009 (Driessen et al. 2009). 

Οι μέχρι σήμερα τέσσερις ανασκαφικές περίοδοι διασαφήνισαν την ιστορία 
της κατοίκησης του λόφου (σχ. 1). Στην ΠΜ ΙΙΑ εποχή, στην κορυφή του λόφου 
βρισκόταν σε λειτουργία ένας οικισμός με μερικούς τάφους σε μορφή οικίας (house 
tombs) στα βόρεια. Υπάρχουν αναφορές για έναν ακόμη προγενέστερο οικισμό, στο 
Χάρκωμα, αμέσως στα βορειοανατολικά, ο οποίος εντοπίστηκε από τους Βρετανούς 
μελετητές M.S.F. Hood, P.M. Warren και G. Cadogan (Driessen et al. 2009, 24) 
στη δεκαετία του 1960, ο οποίος όμως έχει πλήρως εξαφανιστεί. Στο τέλος της 
Προανακτορικής περιόδου, στην ΠΜ ΙΙΙ/ΜΜ ΙΑ εποχή, το νεκροταφείο επεκτείνεται 
με περισσότερους οικιακούς τάφους, ενώ είναι ήδη πιθανή η δημιουργία μιας 
μεγαλύτερης κατασκευής στην κορυφή του λόφου, στο σημείο όπου εντοπίστηκε το 
κύριο κτήριο μεταγενέστερων περιόδων. Νέες κατασκευές δε φαίνεται να κτίζονται 
κατά τη ΜΜ ΙΙ, αν και διαπιστώνεται συνέχεια στη χρήση του νεκροταφείου, καθώς 
νεκροί εξακολουθούσαν να τοποθετούνται σε λάκκους ή σε πίθους (εγχυτρισμοί) σε 
υπάρχοντες, παλαιότερους τάφους. 

Στη ΜΜ ΙΙ μαρτυρείται επίσης κατοίκηση στην κορυφή του λόφου. Τα 
Μάλια καταστράφηκαν από φωτιά στο τέλος της ΜΜ ΙΙΒ περιόδου, αλλά η 
ταυτόχρονη καταστροφή στο Σίσι δε φαίνεται να προκλήθηκε από φωτιά. Κατά τη 
διάρκεια της ΜΜ ΙΙΙ, ένα κυκλώπειο οχυρωματικό τείχος προστέθηκε στη 
νοτιοδυτική πλευρά του λόφου, ενώ το νεκροταφείο δείχνει να έχει εγκαταλειφθεί 
χωρίς, ωστόσο, να έχουν βρεθεί ξεκάθαρα ίχνη κατοίκησης. Κατά την ΥM I, 
φαίνεται πως ένα νέο κτήριο κατασκευάστηκε στην κορυφή του λόφου, όπως επίσης 
και κτήρια (που αναγνωρίζονται ως εργαστήρια) στο μεσαίο άνδηρο, στα 
βορειοδυτικά. Ο οικισμός αυτής της φάσης καταστράφηκε μερικώς από πυρκαγιά 
στην ΥΜ ΙΒ περίοδο. Παράλληλα, υπάρχουν ίχνη μιας προγενέστερης καταστροφής 
που έλαβε χώρα κατά την ΥΜ ΙΑ και πιθανολογείται ότι σχετίζεται με την έκρηξη 
του ηφαιστείου της Θήρας. Από εκείνη τη χρονική περίοδο και στο εξής η 
κατοίκηση περιορίζεται αποκλειστικά στο ανώτερο σημείο του λόφου, με λείψανα 
που χρονολογούνται στην ΥΜ ΙΙ/ΙΙΙΑ1 περίοδο. Η μεγάλη ανοικοδόμηση 
χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙΑ2/ΙΙΙΒ, όταν στην κορυφή του λόφου βρέθηκαν αρκετά 
σημαντικά αρχιτεκτονήματα, τα οποία καταστράφηκαν τελικά, εν μέρει από 
πυρκαγιά, στην ΥΜ ΙΙΙΒ. Προς το παρόν, δεν έχουν εντοπιστεί μεταγενέστερα ίχνη 
χρήσης και κατοίκησης του λόφου έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν Ιταλοί 
στρατιώτες τον μετέτρεψαν σε πολυβολείο.  

82 



ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΙΣΙ  2007-2010 
 

Οργανώσαμε την ανασκαφή του λόφου σε 6 διαφορετικές ζώνες (σχ. 1). Στη 
συνέχεια θα γίνει μια μικρή επισκόπηση των διαφόρων αποτελεσμάτων, ως 
προκαταρκτική εκτίμηση, με πιθανότητα να γίνουν διορθώσεις μόλις ολοκληρωθεί 
η μελέτη του υλικού.  

Στη Ζώνη 1 αρχαιολόγοι και ανθρωπολόγοι επιχειρούν να ανασυστήσουν τη 
μινωική κοινωνία βασιζόμενοι σε ταφικά δεδομένα. Τούτο δεν είναι εύκολο, καθώς 
όλες οι ταφικές κατασκευές είχαν κοινή χρήση, με το ένα σώμα πάνω από το άλλο, 
ενώ σε μερικές περιπτώσεις οι τάφοι άδειαζαν εντελώς προτού εναποτεθούν νέοι 
νεκροί. Η ορθή ανθρωπολογική έρευνα είναι απαραίτητη, καθώς μόλις τα τελευταία 
χρόνια οι ανθρωπολόγοι συμμετέχουν ενεργά στις ανασκαφές των νεκροταφείων 
στην Κρήτη. Όπως προαναφέρθηκε, το νεκροταφείο παρέμεινε σε χρήση από την 
ΠΜ ΙΙΑ περίοδο έως τη ΜΜ ΙΙΒ. Επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στην ανατολική ζώνη, 
η οποία υποφέρει από τη διάβρωση του εδάφους. Στο δυτικό τμήμα της παραπάνω 
ζώνης εντοπίστηκε ένας μεγαλύτερος τάφος σε μορφή οικίας (house tomb). Στο 
ανατολικό τμήμα της βρήκαμε δύο οστεοφυλάκια, αρκετούς τάφους του τύπου 
house tomb και μια περιοχή με έναν αποθέτη κεραμικής της ΜΜ ΙΙ περιόδου, 
πιθανότατα προϊόν εργασιών καθαρισμού των τάφων ή χώρος τέλεσης ταφικών 
τελετουργιών. Ο μέχρι σήμερα αρχαιότερος τάφος χρονολογείται στην ΠΜ ΙΙΑ, 
αποτελούμενος από δύο τουλάχιστον χώρους: στο δυτικότερο εντοπίστηκαν 5 
πρωτογενείς ταφές, ενώ στον ανατολικότερο βρέθηκαν αρκετά προανακτορικά 
αποθηκευτικά αγγεία, τα οποία περιείχαν έμβρυα και νεογέννητα. Σε μεγαλύτερο 
υψόμετρο, η περιοχή αυτή ξαναχρησιμοποιήθηκε στη ΜΜ ΙΙ για μια σειρά 
πλαγιασμένων εγχυτρισμών (εικ. 2). Τα περισσότερα αγγεία περιείχαν ένα μόνο 
σώμα, αλλά ένας πίθος άδειασε αρκετές φορές με μερικά από τα κρανία και τα 
οστά να έχουν τοποθετηθεί έξω από αυτόν. 

Περισσότερα ταφικά κτήρια βρέθηκαν στα βορειοανατολικά και στα βόρεια. 
Μεταξύ αυτών υπάρχει ένας τάφος που καθαρίστηκε από τα οστά, παρέμεινε όμως 
μία μικρή απόθεση αγγείων. Μεταγενέστερα, στον παραπάνω τάφο τοποθετήθηκε 
πιθοταφή, που περιείχε μια σαραντάχρονη γυναίκα. Στα βόρεια και εγγύτερα στη 
θάλασσα βρέθηκε μια ταφική κατασκευή, της οποίας ο ένας χώρος λειτουργούσε ως 
οστεοφυλάκιο, που χρησιμοποιήθηκε για την προσεκτική απόθεση των κρανίων και 
των μακρών οστών 11 ατόμων, ενώ ο έτερος χώρος χρησιμοποιήθηκε για 
πρωτογενείς ταφές και δευτερογενείς αποθέσεις 21 ατόμων. Δυτικότερα, ξεκινήσαμε 
την ανασκαφή ενός ταφικού κτίσματος με καλοκτισμένους τοίχους της ΜΜ Ι/IΙ. Η 
δόμησή του φαίνεται να είναι προσεκτικότερη και αποτελεί μέχρι σήμερα τη 
μοναδική κατασκευή που βρίσκεται σε οπτική επαφή με τον οικισμό, γεγονός που 
ίσως υποδηλώνει ένα υψηλότερο κοινωνικό κύρος για τους κατόχους του. Έως τώρα 
έχουν εντοπιστεί 7 σαφείς πρωτογενείς ταφές στο βόρειο χώρο του. Η πιο πρόσφατα 
ανασκαμμένη ταφή είναι και πάλι ένας εγχυτρισμός της ΜΜ ΙΙB, ενώ η πρωιμότερη 
είναι μία ταφή της ΜΜ ΙΙA εποχής, στην οποία ωστόσο τα περισσότερα σώματα είναι 
αρκετά καλά διατηρημένα. Τέλος, σε μια περιοχή που βρίσκεται έξω από μερικά 
ταφικά κτίσματα της ανατολικής ζώνης συναντήσαμε μια τεράστια απόθεση μικρών, 
ΜΜ ΙΙ αγγείων, κυπέλλων, λυχναριών και προχοϊδίων, ανακατεμένα με οστά 
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ανθρώπων και ζώων. Μέχρι στιγμής, δεν είμαστε σίγουροι εάν πρόκειται για μια 
ενέργεια καθαρισμού των τάφων ή για ταφική τελετουργία. 

Γενικά, θα πρέπει να αναφερθεί πως σε αντίθεση με άλλες σύγχρονες 
αρχαιολογικές θέσεις ταφικού χαρακτήρα, όπως στη Μεσαρά, τις Αρχάνες, το 
Μόχλο και τον Πετρά, οι τάφοι στο Σίσι περιέχουν πολύ λίγα κτερίσματα, κανένα εκ 
των οποίων δεν είναι πολύτιμο. Είναι επίσης προφανές πως η κεραμική από τους 
τάφους είναι λιγότερο καλής ποιότητας από τη σύγχρονή της κεραμική που 
βρέθηκε στον οικισμό. Μήπως οι δύο αυτές παρατηρήσεις υπαινίσσονται ότι οι 
μέχρι τώρα ανασκαμμένοι τάφοι ανήκουν σε ένα μέρος του πληθυσμού 
χαμηλότερου κοινωνικού κύρους; Ή μήπως η κεραμική που βρέθηκε στους τάφους 
αυτούς ήταν ειδικά φτιαγμένη για ταφική χρήση; 

Η Ζώνη 2 (σχ. 1) αποτελείται από το μεσαίο άνδηρο, που βρίσκεται στη 
βορειοδυτική πλαγιά του λόφου. Μέχρι τώρα έχει βρεθεί στην περιοχή αυτή ένα 
μικρό στρώμα της ΜΜ ΙΙ σε δευτερογενή απόθεση, αλλά τίποτα άλλο που να 
προηγείται χρονικά της Νεοανακτορικής περιόδου. Επιπλέον, η κατοίκηση της 
Ζώνης 2 φαίνεται να σταμάτησε μετά την ΥΜ Ι. Πρόκειται για την περιοχή που 
διερεύνησε ο Κωστής Δαβάρας από το 1962, αποκαλύπτοντας τμήμα ενός 
σημαντικού ορθογώνιου κτηρίου, το οποίο και ονομάστηκε «Μέγαρο του Δαβάρα». 
Επανεξετάζοντας το χώρο εντοπίσαμε αρκετές πήλινες και λίθινες αγνύθες, η 
παρουσία των οποίων υπαινίσσεται τη χρήση τους για τη στήριξη ενός κάθετου 
αργαλειού. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε επίσης μια γούρνα με κoιλότητα. Τέτοιου 
είδους γούρνες είναι αρκετά συνηθισμένες στα γειτονικά Μάλια, όπου και βρέθηκαν 
τόσο στο ανάκτορο όσο και στα σπίτια (αν και οι υποθέσεις για τη χρήση τους 
ποικίλλουν). Το «Μέγαρο του Δαβάρα» φαίνεται πως υπέστη περιορισμένη φθορά 
κατά την ΥΜ ΙΑ περίοδο και τελικά καταστράφηκε κατά την ΥΜ ΙΒ. Το ίδιο φαίνεται 
πως συνέβη και στο κτήριο στα βόρεια, το Κτήριο BC. Στο ΥΜ ΙΒ πάτωμα δύο 
δωματίων βρέθηκαν ψευδoκυκλαδικά ειδώλια και μια υπέροχη, λίθινη, 
καλυκόσχημη φιάλη (blossom bowl) (εικ. 3). Μεγάλη ποσότητα κεραμικής, στην 
οποία συμπεριλαμβάνονταν πίθοι και κύπελλα σε σχήμα ρυτού, βρέθηκε σε ένα 
άλλο δωμάτιο με μια βάση κίονα στο κέντρο του. Στο χαμηλότερο στρώμα ενός 
προγενέστερου δαπέδου εντοπίστηκαν δύο παιδικές ταφές μέσα σε πυξιδόσχημα 
αγγεία και ένα στρώμα θηραϊκής ελαφρόπετρας με ένα όστρεο τρίτωνα μέσα σε 
αυτό. Η παρουσία της θηραϊκής ελαφρόπετρας ίσως να αποτελεί άμεση ένδειξη για 
πρακτικές που σχετίζονται με τη γειτονική νήσο. Η θηραϊκή ελαφρόπετρα 
απαντάται σε γεωλογικά στρώματα σε άμεση γειτνίαση με το λόφο του Μπούφου. 

Στην κορυφή του λόφου, δηλαδή στις Ζώνες 3, 4 και 5, βρίσκονται τα 
κτήρια που ίσως αποτελούσαν τα σημαντικότερα του οικισμού (σχ. 1). Παρόλο που 
απαντώνται λείψανα της Προανακτορικής, Πρωτοανακτορικής και Νεοανακτορικής 
περιόδου επικεντρωθήκαμε στην τελευταία κατοίκηση της Υστεροανακτορικής. 
Κατά τη διάρκεια της ΥΜ ΙΙΙΒ κατοικείται ολόκληρο το δυτικό τμήμα της κορυφής, 
αλλά προς το παρόν δεν είμαστε σίγουροι αν έχουμε να κάνουμε με ξεχωριστά 
κτήρια ή με ένα μεγάλο συγκρότημα κτηρίων. Είναι η ίδια περιοχή που κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε από τις ιταλικές δυνάμεις, 
λόγω της μεγάλης στρατηγικής της σημασίας (με το λόφο του Μπούφου να αποτελεί 
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το σύνορο ανάμεσα στους Γερμανούς και τους Ιταλούς στην Κρήτη). Όταν οι Ιταλοί 
εκδιώχθηκαν από τους Γερμανούς άφησαν πίσω τους μέρος του οπλισμού τους, 
γεγονός που μας ανάγκασε να καλέσουμε την ειδική υπηρεσία του Ελληνικού 
Στρατού (ΤΕΝΞ) προκειμένου να προβεί στην εκκαθάριση του λόφου από τις 
νάρκες προτού ξεκινήσει η πιο πρόσφατη ανασκαφική περίοδος2. 

Παρά τη μεταγενέστερη χρήση της περιοχής, η διατήρηση των 
αρχαιολογικών λειψάνων παραμένει εξαιρετικά καλή. Καταφέραμε να εντοπίσουμε 
τους προανακτορικούς, πρωτοανακτορικούς και νεοανακτορικούς τοίχους, καθώς 
επίσης και τους μετανακτορικούς. Ορισμένες τομές που διανοίχτηκαν έδειξαν πως 
το ανατολικό τμήμα του κτηρίου ίσως είχε ήδη κατασκευαστεί στο τέλος της 
Προανακτορικής περιόδου χρησιμοποιώντας μεγάλους, ελαφρά κατεργασμένους 
δόμους. Κατά τη Νεοανακτορική περίοδο, στο κτήριο οδηγούσε ένας πλακόστρωτος 
δρόμος με ρείθρο. Ενδείξεις νεοανακτορικής κατοίκησης βρέθηκαν διάσπαρτες 
μέσα στο κτήριο και περιλαμβάνουν μία τουλάχιστον απόθεση θεμελίωσης. 

Ας επικεντρωθούμε, όμως, στην υστεροανακτορική φάση. Όπως φαίνεται, η 
είσοδος στο κτήριο γινόταν από ένα χώρο που έχει τα χαρακτηριστικά αυλής, μέσω 
ενός μεγάλου κατωφλιού στην αίθουσα 3.1. Σε αυτή την αρκετά μεγάλου μεγέθους 
αίθουσα -με χωρητικότητα τουλάχιστον 40 ατόμων καθισμένων σε ξύλινα θρανία 
κατά μήκος των τοίχων- βρέθηκαν, επίσης, δύο καλοδιατηρημένες βάσεις κιόνων 
(εικ. 4). Προς μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι όλες οι αρχικές είσοδοι προς 
αυτό το δωμάτιο είχαν σφραγιστεί πριν την τελική του καταστροφή. Πλησίον του 
ανατολικού τοίχου βρέθηκαν ένα αγγείο μέσα σε θήκη, ένα βάρος, ένας ηθμός και 
ένας πίθος. Δύο λίθινες γούρνες, που βρέθηκαν στο πάτωμα, ίσως υποδηλώνουν την 
ύπαρξη πατητηριού σε αυτή τη θέση. Μπροστά από την είσοδο βρέθηκε ένας 
όμορφος, μικρός, ψευδόστομος αμφορέας, που αποτελούσε πιθανότατα έναν 
αποθέτη θεμελίωσης. Το γενικό πλάνο της περιοχής παρουσιάζει ορισμένες 
εντυπωσιακές ομοιότητες με το συγκρότημα κτηρίων της ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου που 
ανασκάφηκε στη Βασιλική Κεφάλα από το Θεόδωρο Ηλιόπουλο (Eliopoulos 1998). 
Στην πραγματικότητα, ο συνταιριασμός δύο αιθουσών με διπλά υποστηρίγματα με 
ένα ιερό, όπως βρέθηκε στη Βασιλική, επαναλαμβάνεται στο Σίσι. Στο λόφο Κεφάλι 
εντοπίσαμε, όπως και στη Βασιλική, μια αίθουσα με υποστήριξη δύο κιόνων λίγο 
νοτιότερα της προαναφερθείσας αίθουσας, καθώς και ένα ιερό ανάμεσα στους δύο 
αυτούς χώρους (εικ. 5). Το ιερό είχε στον πίσω τοίχο του μια τριγωνική πλάκα, 
κοντά στην οποία βρέθηκαν δύο «σωλήνες μετά όφεων» (snake tubes), πήλινες 
κυλινδρικές βάσεις στις οποίες τοποθετούσαν μικρά κύπελλα. Πίσω από την 
τριγωνική πλάκα εντοπίστηκε ένα σύνολο μικρών κυπέλλων, ένα μεγάλο όστρεο 
τρίτωνα και αρκετοί ψευδόστομοι αμφορείς. Δε βρέθηκε όμως ειδώλιο, όπως σε 
υστερότερα σύνολα της ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου. Στο μέσο της νοτιότερης αίθουσας 
βρέθηκε μια εσχάρα και αρκετά κοντά σε αυτή τρία μικρά τριποδικά μαγειρικά 
σκεύη και ένας μεγάλος ψευδόστομος αμφορέας. Σε άλλα δωμάτια διατηρήθηκαν 
αρκετά καλά τα κύρια στρώματα καταστροφής, που θα μας επιτρέψουν να 

2 Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τη Βελγική Σχολή Αθηνών και το 
Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που ανέλαβαν το κόστος εκκαθάρισης του λόφου. 
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ανασυστήσουμε τις διαφορετικές χρήσεις των χώρων. Σε ένα από τα δωμάτια 
βρέθηκε ένας κρατήρας με διακόσμηση σε ζώνες και ένας μικρός ψευδόστομος 
αμφορέας που μοιάζει με έναν αντίστοιχο από τα Χανιά αποτελώντας, ίσως, 
εισαγωγή από την τοποθεσία αυτή. Σε αρκετά από τα δωμάτια συναντάμε ίχνη 
κατεργασίας λίθων και κάποιοι χώροι ήταν στην κυριολεξία γεμάτοι με 
ελαφρόπετρα (συλλέξαμε περί τα 80 κιλά). Από τη στιγμή που η κατανομή της 
ελαφρόπετρας περιοριζόταν σε συγκεκριμένα σημεία, υποθέτουμε πως 
συγκεντρωνόταν για βιοτεχνικούς σκοπούς, πιθανώς για τη λείανση κατά την 
παραγωγή λίθινων τεχνέργων. 

Η ζώνη που βρίσκεται στα νότια, η Ζώνη 5, είναι στενά συνδεδεμένη με το 
κύριο κτήριο αν και δεν αποκλείεται το γεγονός να έχει καταστραφεί λίγο 
πρωτύτερα (σχ. 1). Σε κάποια από τα δωμάτιά της βρίσκονται πυκνά ίχνη 
καταστροφής από πυρκαγιά. Ο ανοικτός χώρος ανάμεσα στις Ζώνες 3, 4 και 5 ίσως 
εξυπηρετούσε κάποιες τελετουργίες κατά την ΥΜ Ι, καθώς εντοπίσαμε ένα μεγάλο 
αποθέτη κυπέλλων χωρίς κάποιο σχετιζόμενο με αυτόν αρχιτεκτόνημα. Ο ίδιος 
ανοικτός χώρος χρησιμοποιήθηκε για τη διάνοιξη αρκετών λάκκων κατά την ΥΜ 
ΙΙΙΑ/ΙΙΙΒ, όπου και εντοπίσαμε κατάλοιπα θρησκευτικών τελετών που 
περιλαμβάνουν ειδώλια, ένα σφραγιδόλιθο και μία περίεργη πήλινη πλάκα με δύο 
μονόλιθους εν είδει κιόνων. Σε άλλα δωμάτια διατηρήθηκαν σε αρκετά μεγάλο 
βαθμό τα στρώματα καταστροφής. Συνήθως πρόκειται για απλή χρηστική κεραμική 
ή για λίθινα εργαλεία, αλλά ένα δωμάτιο απέδωσε ένα δεύτερο «σωλήνα μετά όφεων» 
και ένα ωραίο ρυτό σε σχήμα παπαρούνας. Κάτω από το δάπεδο ενός δωματίου 
βρέθηκε μεγάλο μολύβδινο δοχείο, σχεδόν πλήρως διατηρημένο, το οποίο ίσως 
εξυπηρετούσε κάποια λειτουργία ψύξης κάτω από το πάτωμα. Στο νότιο αυτό τμήμα 
του λόφου δεν απαντώνται μεγάλα δωμάτια, όπως στο βόρειο τμήμα, ενώ και οι δύο 
πτέρυγες θα μπορούσαν να λειτουργούν συμπληρωματικά, τοποθετημένες 
εκατέρωθεν μίας ανοικτής αυλής. 

Το ανατολικό τμήμα του λόφου καταλήφθηκε από ξεχωριστά κτήρια, ένα 
εκ των οποίων τοποθετείται στην περιοχή 6 (σχ. 1). Όπως και πριν, ίσως πρόκειται 
για ένα παλαιότερο κτήριο που επαναχρησιμοποιήθηκε κατά την ΥΜ ΙΙΙΑ2/ΙΙΙΒ. 
Δίπλα από την είσοδό του βρέθηκε ένας μεγάλος κέρνος. Στα δωμάτια του κτηρίου 
που έχουν μέχρι τώρα ανασκαφεί βρήκαμε τμήμα κεραμικού τροχού, έναν αποθέτη 
θεμελίωσης από ένα όστρεο τρίτωνα, ένα σφραγιδόλιθο και ένα στρώμα 
καταστροφής το οποίο μοιάζει προγενέστερο από το αντίστοιχο στο δυτικό τμήμα 
του λόφου, ίσως της ΥΜ ΙΙΙΑ2 περιόδου. 

Τέλος, μελετήθηκε εν συντομία το εντυπωσιακό τείχος στη νοτιοδυτική 
κλιτύ του λόφου, στη Ζώνη 7 (σχ. 1). Πρόκειται για μια κυκλώπεια κατασκευή στο 
σημείο όπου είναι ευκολότερη η πρόσβαση στο λόφο, οπότε είναι πιθανό να 
πρόκειται για οχυρωματικό τείχος. Μια δοκιμαστική τομή απέδωσε πρωτομινωικά 
και μεσομινωικά όστρακα σε δεύτερη απόθεση και νεοανακτορικά (ΜΜ ΙΙΙ) ως 
τελευταία απόθεση. Ως παράλληλο, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα όμοιο 
τείχος, ίδιας χρονολόγησης στον Πετρά της ανατολικής Κρήτης. 

Συνοψίζοντας, η θέση Κεφάλι στο Σίσι δεν αποτέλεσε ποτέ ένα πολύ μεγάλο 
οικισμό. Αρκετά χαρακτηριστικά στα υλικά κατάλοιπα δείχνουν έντονη ομοιότητα 
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με τα Μάλια. Ωστόσο, προκαταρκτικές έρευνες στα σύνολα κεραμικής δείχνουν πως 
κάποιοι τύποι αγγείων είναι διαφορετικοί από τους αντίστοιχους σύγχρονούς τους 
των Μαλίων. Τούτο φαίνεται να υπαινίσσεται κάποιας μορφής ανεξαρτησία. 
Επιπλέον, η αρχιτεκτονική της κατοίκησης κατά την ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο μοιάζει 
ανώτερης ποιότητας και περισσότερο μνημειακή από ότι στα Μάλια. Είναι άραγε 
πιθανό αυτή η τοποθεσία, έχοντας παραμείνει κάτω από την υποτέλεια των Μαλίων 
κατά την ΠΜ, ΜΜ και ΥΜ Ι περίοδο της περιοχής, να υπερκέρασε σταδιακά τον 
προηγούμενο εξουσιαστή της και να έγινε η κύρια δύναμη της περιοχής κατά την 
ΥΜ ΙΙΙΒ; Αν ήταν όντως έτσι, τότε η στρατηγική της θέση και η εύκολη υπεράσπισή 
της θα πρέπει να συντέλεσαν σε αυτό. 
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EXCAVATIONS AT SISSI (MIRABELLO) 2007-2010 

 

DRIESSEN JAN 

Since 2007 excavations by the Belgian School at Athens and the 
universities of Louvain/Leuven have taken place on the Kephali Agiou Antoniou 
hill at Sissi, 4 km east of Malia. The intention of the project is to examine how 
the two sites are related during the different phases of the Bronze Age. Four 
excavation campaigns have succeeded in revealing a Prepalatial and 
Protopalatial cemetery (EM IIA-MM II) with a number of house tombs and 
ossuaries at the foot of the hill, several Neopalatial buildings (LM I) probably 
forming workshops on the lower slope and, on top of the hill, an extensive 
Postpalatial complex (especially LM IIIB) with multiple signs of cult and 
workshops, organized around several large pillar halls. At the foot of the hill, a 
Cyclopean wall was also investigated. 
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(P. Hacigüzeller).

Εικ. 3. Σίσι: 
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EXCAVATIONS IN THE PI AREA AT MALIA (2005-2010) 

GOMRÉE THIBAUT,  LANGOHR CHARLOTTE & POMADÈRE MAIA 

The archaeological project in the Pi area1, started in 2005 under the 
auspice of the École Française d’Athènes, is primarily focused upon the 
Neopalatial period at Malia. The actual stratigraphical data for this period of the 
site is lacking, because the main MM III-LM I buildings and “quartiers” (Delta, 
Zeta) were uncovered before the 1970’s and/or present a highly complex 
stratigraphy (Epsilon). This focus explains the choice to explore the area between 
house Delta alpha, the Hypostyle Crypt and house Kappa gamma, north of the 
so-called rue de la mer excavated by P. Demargne in the 1930’s. The area has 
witnessed a rich history, from the first occupation of the site until the end of the 
Neopalatial period (plan 1). It also presents a unique opportunity to exhaustively 
excavate a quarter of the Minoan town, since the quartiers uncovered until now 
were only partially excavated. This project thus aimed to offer new insight on the 
urban character of the town of Malia.  

During the first campaign of 2005 a large Neopalatial building (Pi alpha) 
was found. The excavation was carried on in 2007 and 2008 and completed in 
2010 (plan 2). However, we were also faced with a complex and long urban 
history of the area, from the Prepalatial period to the LM IA phase. No post-LM 
IB remains came to light, which confirmed that this area was abandoned during 
the Final Palatial and Postpalatial periods. 

The Neopalatial remains as well as the important evidence for the earlier 
phases are presented in this paper. Since the study has just begun, the results 
and observations are still in a preliminary state. 

THE MAIN BUILDING PHASE: LM IA 

The LM IA levels of the Neopalatial building Pi alpha (dimensions ca. 200 
m2) were mainly explored. A narrow space, an alley rather than a street (rue 2), 
forms its eastern limit. The northern limit is not clear, as the northern border 
comprises several earlier structures, dated from MM IB to MM II (17, 21, 22, 24), 
which appear to have been abandoned before the construction of the Neopalatial 
building. The western part of the main building was occupied by an open space, 
a court (25), which could have opened onto a street heading towards the north 
border of Delta alpha. The remains in this area are badly preserved and were 
disturbed by the first excavations in the 1930’s. The western section of building 
Pi alpha is separated from house Delta alpha by a narrow Neopalatial building 
(Pi beta), which has been only barely excavated thus far. 

The architecture of the main building is neither impressive, nor 
monumental. There are no ashlar blocks in the façade as in the front of house 

1 We would like to thank Elena Soboleva for correcting the English text. 
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Delta beta, but instead mostly rubble construction. It shows a division of two 
different parts, which could even belong to two distinct buildings. This kind of 
organization is not unknown in the Maliote houses, where a domestic area is 
frequently distinguished from more public spaces (for example in houses Zeta). A 
north-south corridor divided the building and probably contained a staircase in 
its northern part. 

The eastern area is predominantly occupied by a large, finely paved 
room (room 4), which opens directly onto the street (Pomadère 2008, fig. 4), and 
was covered with fine, multicolored slabs. This layout and direct entrance is 
uncharacteristic of Minoan architecture. The room contained a lightwell in its 
north-east corner as attested by three column bases. Generally, there are few 
primary deposits in this part of the building, but a seal with a well-known 
marine talismanic motif (squid) was found on the floor level in room 5. The last 
occupation of this area, probably within LM IA, was marked by the construction 
of several walls above the pavement or directly over the destruction layers, with 
varied orientations. The partition of room 4 in this last stage of occupation 
suggests that it had then lost its primary, perhaps more public character. At the 
same period, within the LM IA phase, a deep pit was dug in the south-west 
corner of room 4 and was covered with slabs. When unearthed, the pit was full 
of large pieces of pottery, especially coarse cooking and storing vessels. The 
assemblage shows a majority of whole vessels, sometimes stacked together, 
which suggests the redeposition of a primary deposit resulting from a single 
destructive event. The south space (2-3) was full of Neopalatial backfills and its 
function during this phase is not yet determined. 

The western part of the building was better preserved, including the last 
floors which were very close to the surface. The whole north-east section was 
occupied by a large room (room 8), which was probably partly covered by a roof, 
supported by a column. The layout of this room, with a beaten earth floor, is 
similar to the “salle à support central”, found elsewhere in Malia, in houses such 
as Zeta beta and Haghia Varvara (Deshayes & Dessenne 1959, 12-13, pl. II; 
Pelon 1966, 566). Apart from a lentoid seal, a tripod lamp (perhaps MM II), some 
conical cups and a tripod cooking pot found on a small pavement in the south-
east corner, the room was empty. 

It is noteworthy to mention the discovery of a rather unusual structure 
in this room -a rectangular alignment of small stones. The parallel counterpart 
in house Zeta beta suggests that a clay hearth could have been fitted into the 
structure, but no trace of fire was found inside or around it2 (Deshayes & 
Dessenne 1959, 12, pl. III, 2). 

The south-west part of the household comprises several smaller rooms. 
Two half-buried magazines (10 and 11) were found full of material, albeit not in 
situ (Pomadère 2008, fig. 7-8). These deposits were a result of the collapse of the 

2 Micromorphological analysis, undertaken by F. Carpentier (KULeuven), could help to 
determine its function. 
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first floor, as well as the probably intentional filling of these magazines with 
destruction material. They yielded a large amount of fine and coarse broken 
ceramic vessels (fig. 1a-b), a fragmentary clay figurine, a Neopalatial lentoid seal 
and another fragmentary one, about twenty loom weights (of which one bears a 
seal impression) and stone tools. A LM IA fine rounded cup, skillfully painted 
with a ripple decoration, was uncovered just above the floor of room 10, at the 
bottom of this thick layer of material and thus gives a terminus post quem for the 
filling (Pomadère 2009, 639). Room 16 contained a stone bench along its south 
wall. On its trodden earth floor there were a large quern, a tripod cooking pot 
and the lid of a pithos, which was still standing (fig. 2). In the south-west corner 
of the same room, a small niche formed by large fragments of two jars was filled 
with several cups, mainly of the conical type. The finds and structures leave us 
to assume that this room was used as a kitchen, even if we have no evidence of a 
hearth, which could have been located outside. This room has also produced 
evidence for the full production sequence and tool use of obsidians3, which could 
be linked to food preparation. 

Space 12, directly leading into the corridor 1, revealed a curious feature: 
two deep vats carved in local sandstone (ammouda) and sunken in the earth 
floor. One was full of stones, while the other was found empty, except for a few 
small vases crushed at the bottom. They could have been silos but it is unclear 
since only a few seeds were found in the vicinity. This scarcity could nonetheless 
be explained by the destruction of the building without fire. The kind of products 
which were stored in the vats remains unknown, though future 
micromorphological analysis could help to identify their contents and function. A 
detailed, Protopalatial prismatic seal was found in the archaeological layer 
corresponding to the top of these vats (Pomadère 2008, fig. 10-12; Anastasiadou 
& Pomadère forthcoming). The vats are associated with a “pierre à cupules” 
situated at the end of a small low wall (fig. 3) and their cupules are very shallow 
and worn. Since the surface of the stone also shows tool traces, the installation 
might have had a secondary purpose. The presence of ashes heaped near the 
pavement that was preserved in the south-east corner of space 12 could indicate 
that activities involving fire were also performed there. The related finds (stone 
tools, loom weights) however, point to various domestic activities of a different 
kind. 

The excavation has also revealed the existence of several gournes in this 
area, and especially a new example of gourna with two cavities. This shape is 
considered a peculiarity of the Malia site as well as those within the immediate 
surroundings, since a new example has recently been found at Sissi (Carpentier 
2009, 100-101, fig. 5-7). The function of this type of gourna is an ongoing 
discussion, and the hypotheses range from purely practical to architectural roles 
(Treuil 1971, 24-27).  

3 According to Tristan Carter’s study. 

91 

                                                 



GOMRÉE THI BAUT,  LANGOHR CHARLOTTE & POMADÈRE MAI A  
 

The small room 14 suggests another specialized function. It features a 
chromatic floor, which consisted of red-painted plaster with a white edge and 
has two stone benches running along the west and north walls of the room. A 
few objects (a triangular stone slab and pottery) were found in situ on the floor 
and some small vases were still standing on the northern bench. Even though 
the collected finds do not have distinctly religious character, parallels for this 
room from other buildings suggest a ritual function. Indeed, it would be difficult 
to imagine what kind of other activities could be performed in this tiny space, 
which is the most carefully laid-out room in the area. The painted plaster and 
early ceramics point to first utilization in the Protopalatial phase and a reuse in 
LM IA (with a decrease in dimensions). 

There is evidence of at least two episodes of destruction in this 
Neopalatial building, with the first occurrence likely being especially violent. The 
last Neopalatial building was partly built upon earlier LM IA occupation levels, 
as shown by a primary deposit uncovered to the south of room 4, beneath the 
later LM IA floor (Pomadère 2008, fig. 13). A pithos and other smaller containers, 
mostly burnt, were found scattered across the floor. Particularly noteworthy is a 
rare decorated lentoid amphora (fig. 4), for which a LM IA vase from Palaikastro 
is the only relevant comparanda we have found so far (Evans 1928, fig. 121c). 
Even if microscopic shells (foraminifera) were uncovered through the Neopalatial 
layers, there is no reliable evidence for linking the successive destructions to one 
or more tsunamis. On the other hand, the scarcity of finds upon the last floors 
points to an abandonment of the building. 

North of the building, a deposit of burnt MM III pottery was found fully 
exposed in Space 24. The pottery assemblage comprises of a variety of shapes, 
mostly made of coarse fabrics, some handmade and some wheel-fashioned. This 
deposit was partly covered by a LM IA pavement of Neopalatial building Pi alpha. 
No clear MM III deposits were preserved elsewhere, as we directly found 
Prepalatial levels in the other soundings. 

PREPALATIAL LEVELS BENEATH NEOPALATIAL BUILDING PI ALPHA 

We found no traces of clear MM II levels under the Neopalatial floors. 
Prepalatial layers came to light in three soundings, in room 10, room 19 and 
space 3, although it was difficult to understand the specific layout of the 
structures in such small areas. In room 19, the Prepalatial finds were associated 
with a circular, conical structure formed by sherds mixed together with earth, 
and then fired and framed with stones. This suggests a combustion structure, 
probably a hearth. In the other trenches, successive Prepalatial floors were 
uncovered. The finds in this space mainly consist of abundant obsidian blades, 
stratified sherds from EM II to MM I and stone tools, as well as a well-preserved 
Light-on-Dark decorated conical bowl. 

PROTOPALATIAL DEPOSITS NORTH OF THE NEOPALATIAL BUILDING 

Apart from room 24, the other remains north of the Neopalatial building 
are all of the Protopalatial period. Several backfills rich in fine MM IB-MM IIA 
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pottery were found dispersed in various areas of court 25, along with two pottery 
fragments inscribed with hieroglyphics. The most interesting features come from 
room 17, which was comprised of different layers of a very well-preserved 
destruction deposit dating from the MM IIB phase. The thickness (almost 1 m) 
and layout of the deposit suggest that the objects have mainly fallen from above 
into this half-buried room. Several complete large jars and amphoras (fig. 5), 
slabs, a sandstone (ammouda) vat and large pieces of plaster constitute the 
upper layers. These layers covered a compact deposit of broken stone, ceramic 
vases, plaster fragments and several remarkable artifacts.  Found amongst large 
pieces of charcoal were three small bronze blades (saws), pins and a bronze 
dagger (fig. 6), three prismatic seals (one of which, made of ivory, bears 
hieroglyphic script), ceramic miniature vases, faïence vases, tiny fragments of 
gold, small ivory and bone elements as well as fragments of unworked stones. At 
least five horns (bovine and caprine) were found close to each other in the north-
east corner of the room. 

Those objects, some of which are reminiscent of material from the 
Quartier Mu, highlight the need for reappraisal of the organization of the 
Protopalatial administration and crafts in Malia. As I. Schoep assumed (Schoep 
2002 and 2006), crafts and administrative activities were spread largely 
throughout the town and Pi excavations suggest that this was especially the case 
in the area west of the palace. The question which remains unanswered is 
whether those activities in area Pi depended on the palace or were performed by 
other, independent social groups as it has been postulated for the Quartier Mu. 
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ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  Π  ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ (2005-2010) 

 
GOMRÉE THIBAUT,  LANGOHR CHARLOTTE & POMADÈRE MAIA 

 
Οι πρόσφατες ανασκαφές στα Μάλια αποκάλυψαν μια νέα περιοχή της 

πόλης, που ονομάστηκε Π, μεταξύ της Υπόστυλης Κρύπτης και της Οικίας Δα, κατά 
μήκος μιας από τις κύριες οδούς του οικισμού. Η περιοχή του κυρίως κτηρίου Πα 
υποδηλώνει ότι ήταν σε διαρκή χρήση από την Προανακτορική περίοδο έως μια 
προχωρημένη φάση της ΥΜ ΙΑ περιόδου, όταν και εγκαταλείφθηκε. Ορισμένες 
φάσεις της Νεοανακτορικής περιόδου έχουν εντοπιστεί στην περιοχή Πα, μία από 
τις οποίες τελειώνει με επεισόδιο βίαιης καταστροφής. Καθώς ορισμένα από τα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα έχουν υποστεί ιδιαίτερη φθορά, είναι περίπλοκο να 
διευκρινιστούν οι δίοδοι προς το κτήριο και η εσωτερική κυκλοφορία μεταξύ των 
διάφορων χώρων. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι τόσο το υλικό, όσο και τα 
χαρακτηριστικά που βρέθηκαν στο κτήριο και παρέχουν μια εικόνα σχετικά με τις 
δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα σε αυτήν την περιοχή από την Προανακτορική 
περίοδο έως την ΥΜ ΙΑ. Επιπλέον, το κτήριο, όπως και άλλα στα Μάλια, 
παρουσιάζει παραδείγματα όχι μόνο οικιστικής λειτουργίας αλλά και χειροτεχνικές 
και θρησκευτικές δραστηριότητες. 
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Plan 1. Topographic map of Malia (L. Fadin/EfA).

Plan 2. Plan of area Pi (architect G. Hilbert).

Excavat ions in  thE Pi  arEa at Mal ia (2005-2010)

95



Fig. 1a-b. Pottery from room 10 (drawings E. Soboleva)

Fig. 3. “Pierre à cupules” (drawing Ph. Dessaint, T. Gomrée).

Fig. 2. Room 16 (Ch. Gaston).

GoMréE thibaut,  lanGohr charlottE & PoMadèrE Maia 
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Fig. 4. LM IA lentoid amphora.

Fig. 6. Bronze dagger from room 17.

Fig. 5. MM II jar from room 
17 (drawing B. Konnemann).
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97



ΠΡΟΒΑΣΚΑΝΙΟ ΚΑΙ ΛΥΧΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΣ  

 
Τον Ιανουάριου του 2003 δύο αγγεία, ένας λύχνος και ένα προβασκάνιο, 

παραδόθηκαν αρχικά στο λιμεναρχείο και στη συνέχεια στο Μουσείο Καλύμνου και 
μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο συντήρησης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων 
στην Αθήνα, όπου φυλάσσονται, λαμβάνοντας αριθμούς εισαγωγής ΒΕ2003/17α 
και ΒΕ2003/17β αντίστοιχα. Προέρχονται από την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή 
νοτιοανατολικά της Κρήτης (30 νμ. νότια), όπου ανελκύστηκαν τυχαία από βάθος 
300 μ. περίπου, στα συρώμενα δίκτυα του αλιευτικού σκάφους (μηχανότρατα) του 
Καλύμνιου αλιέα κυρίου Μικέ Καμπουράκη, ο οποίος και τα παρέδωσε. 

Πρόκειται, προφανώς, για αντικείμενα προερχόμενα από αρχαίο ναυάγιο, 
το οποίο όμως δεν έχει εντοπιστεί παρά τις σχετικές συντεταγμένες της θέσης, τις 
οποίες διαθέτει η Εφορεία. Αυτό δε για δύο λόγους, γιατί η έρευνα στο μεγάλο 
βάθος από όπου ανασύρθηκαν τα αντικείμενα χρήζει τεχνολογικών μεθόδων με 
μεγάλο κόστος, και επιπλέον διότι οι θέσεις όπου «αλιεύονται» αντικείμενα σε 
συρώμενα δίκτυα (τράτες) διαφέρουν από τις θέσεις όπου τελικά αυτά ανελκύονται 
και αναφέρονται ως συντεταγμένες εντοπισμού. 

ΠΡΟΒΑΣΚΑΝΙΟ   

Κυλινδρικό αγγείο με επίπεδη βάση και σχεδόν όρθια τοιχώματα (εικ. 1α-
γ). Την άνω επιφάνεια καλύπτει κατά το ήμισυ δύσμορφο προσωπείο. Το άλλο μισό 
δίνει την εντύπωση υπερμεγέθους στόματος. Επί του προσωπείου υπάρχουν δύο 
κάθετες, ταινιωτές, διπλές λαβές. Μία τρίτη λαβή, ανάμεσα στις άλλες στην 
περίμετρο του αγγείου, είναι προσκολλημένη στο τοίχωμα, πίσω από το προσωπείο 
και από μέσα της περνάει δακτύλιος κυκλικής διατομής για ανάρτηση. Στο 
εσωτερικό του αγγείου, κάτω από το προσωπείο, υπάρχει κυλινδρικός φαλλός. Στο 
άκρο του φαλλού αποδίδεται φυσιοκρατικά η βάλανος. Ο φαλλός είναι κολλημένος 
στο σημείο της ένωσης του τοιχώματος με τη βάση, κάτω από την περιοχή της 
τρίτης λαβής. Στο κέντρο περίπου της περιοχής της βάσης, που είναι ορατή από το 
στόμιο, υπάρχει ένθετο, κυκλικό, ανάγλυφο, φολιδωτό κόσμημα(;). Ο πηλός είναι 
κοκκινωπός, αρκετά καθαρός, με λίγα λευκά εγκλείσματα. 

Τα βασκάνια ή προβασκάνια (Dickie 1993, 174) ήταν σκεύη ή ομοιώματα 
αποτροπαϊκής χρήσης, τα οποία ήταν τοποθετημένα ή αναρτημένα σε κάποιο 
εμφανές σημείο για προστασία από το βάσκανο οφθαλμό. Κατά το λεξικογράφο 
Φρύνιχο Αράβιο το βασκάνιον, το οποίο θεωρεί ορθότερο όρο έναντι του 
προβασκανίου, είναι: «ἀνθρωποειδὲς κατασκεύασμα πρὸ τῶν ἐργαστηρίων τοῦ μὴ 
βασκάνεσθαι τὴν αὐτῶν ἐργασίαν» (Dickie 1993, 174, υπ. 2). Αντίστοιχα, τέτοια 
σκεύη τοποθετούνταν σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και επάνω σε τραπέζια γιατί: 
«βασκαίνεσθαι δοκοῦσι λάβρως ἐσθίοντες» (Προβλήματα 926b.21). Η παρουσία του 
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φαλλού στο αγγείο που εξετάζεται έχει χαρακτήρα αποτροπαϊκό και όχι ευγονικό, 
κατ’ αντιστοιχία με τις ιθυφαλλικές Ερμές στα σταυροδρόμια για την προστασία από 
τα κακόβουλα πνεύματα ή αυτούσιους, ανθρωπόμορφους ή ζωόμορφους φαλλούς, 
με ιδιαίτερα γνωστά τα παραδείγματα από τη Δήλο. 

Δύο φαλλοί και τμήματα από δύο κωμικά προσωπεία από αντίστοιχα 
προβασκάνια, το ένα μάλιστα με κινητή τη βάλανο του φαλλού, έχουν βρεθεί στη 
Δήλο (Deonna 1938, 358, πίν. 101, εικ. 887-889, Χατζηδάκης 2004, 374 και 388, 
πίν. 172), με προτεινόμενη χρονολόγηση τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. (Χατζηδάκης 
2004, 370). Κινητός φαλλός και τμήματα από προσωπεία βρέθηκαν επίσης σε 
βαλανείο του 1ου αι. μ.Χ. στη Θεσσαλονίκη (Αδάμ-Βελένη 1997, 397, εικ. 14), ενώ 
ένα ακέραιο τέτοιο αγγείο, χρονολογούμενο στον 1ο αι. π.Χ. αναφέρεται να 
προέρχεται από την Πομπηία (Χατζηδάκης 2004, πίν. 172). Κατά τα ανωτέρω θα 
μπορούσε η χρονολόγηση και του προβασκανίου από τη θαλάσσια περιοχή της 
Κρήτης να αποδοθεί στον 1ο αι. π.Χ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Διάμετρος: 0,1145μ./ Διάμετρος λαβής: 0,026 μ./ Πλάτος λαβής: 0,01 μ./ 
Πάχος λαβής: 0,004 μ./ Διάμετρος δακτυλίου: 0,04 μ./ Πάχος δακτυλίου: 0,005 
μ./ Πλάτος προσωπείου: 0,041 μ./ Ύψος στην οπή: 0,029 μ./ Ύψος στο προσωπείο 
(στη βάση της λαβής): 0,055 μ./ Ύψος στις μπροστινές λαβές: 0,067 μ./ Ύψος στην 
πίσω λαβή: 0,062 μ./ Πάχος: 0,004 μ./ Μήκος φαλλού: 0,035 μ./ Διάμετρος 
φαλλού: 0,008 μ./ Διάμετρος βαλάνου: 0,012 μ. 

ΛΥΧΝΟΣ  

Απιόσχημος με χαρακτηριστική λαβή που καταλήγει σε κεφάλι αλόγου 
(εικ. 2α-γ). Λείπει τμήμα του δίσκου όπου βρισκόταν η οπή πλήρωσης με λάδι. Δύο 
μικρές τετράγωνες οπές στο σβέρκο του αλόγου, ίσως στήριζαν κάποιο ένθετο 
διακοσμητικό (μεταλλική χαίτη;) ή λειτουργικό στοιχείο (δακτύλιος ανάρτησης;). Η 
βάση του λύχνου είναι επίπεδη. Η μύξα βρίσκεται σε ρομβοειδή προεξοχή με 
εξομαλυσμένες γωνίες. Η διατομή της λαβής είναι ημικυκλική μέχρι το σημείο 
όπου περιμετρική ταινία διαφοροποιεί την απόληξή της στη μορφή της 
αλογοκεφαλής. Ο πηλός είναι κοκκινωπός, αρκετά καθαρός, με λίγα λευκά 
εγκλείσματα. 

Το αγγείο μιμείται μεταλλικά πρότυπα. Αντίστοιχες πήλινες λαβές 
βρίσκονται στις συλλογές των Akademishen Kunstmuseums του Πανεπιστημίου 
της Βόννης, όπου υπάρχει και παρόμοια μεταλλική λαβή (Hübinger 1993, 93, no. 
168 και 163, no. 338) και του Museo Nazionale Romane της Ρώμης (Pensaben 
2001, 382, no. 378). Λόγω της γραμμικής απόδοσης των χαρακτηριστικών 
προτείνεται η χρονολόγηση στο τέλος του 2ου με αρχές του 3ου αι. μ.Χ. για την 
περίπτωση της λαβής από το πρώτο μουσείο και μεταξύ 1ου και 2ου αι. μ.Χ. για τη 
λαβή από το δεύτερο. Η μύξα του λύχνου από τη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης με 
τη ρομβοειδή απόληξη ομοιάζει με λύχνους από την αθηναϊκή αγορά (τύποι 53 και 
54 Α-D) χρονολογούμενους από τον 1ο αι. π.Χ. μέχρι τον 1ο μ.Χ. αιώνα (Howland 
1958, pl. 52). 
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Ο λύχνος και το προβασκάνιο προέρχονται πιθανότατα από το ίδιο 
εργαστήριο, όπως μαρτυρεί η ομοιότητα του πηλού και τα κοινά τεχνοτροπικά 
χαρακτηριστικά τους, γεγονός που ενισχύει και η προφανής συνεύρεσή τους στο 
ίδιο ναυάγιο. Κατά συνέπεια και ο λύχνος θα μπορούσε να χρονολογηθεί, όπως και 
το προβασκάνιο, μεταξύ 1ου αι. π.Χ. και 1ου αι. μ.Χ. Η πρωιμότερη χρονολόγησή 
του από τα παράλληλα που αναφέρθηκαν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από την 
ιδιαίτερα πλαστική απόδοση των χαρακτηριστικών του αλόγου. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Μέγιστο πλάτος δίσκου: 0,092 μ./ Μέγιστο πλάτος μύξας: 0,068 μ./ 
Διαστάσεις οπής: 0,0155 x 0,0125 μ./ Μέγιστο μήκος: 0,203 μ./ Ύψος δίσκου: 
0,0465 μ./ Ύψος βάσης: 0,006 μ./ Πάχος δίσκου: 0,001 μ./ Διαστάσεις λαβής 
(λαιμός αλόγου): 0,03 x 0,02 μ./ Διάμετρος βάσης: 0,055 μ. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το ναυάγιο από το οποίο προέρχονται τα δύο 
αγγεία δεν είναι γνωστές. Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι πρόκειται για κάποιο πλοίο, 
το οποίο ναυάγησε μεταξύ 1ου αι. π.Χ. και 1ου αι. μ.Χ., πλέοντας στην 
πολυσύχναστη ναυτική διαδρομή, η οποία διερχόμενη νότια της Κρήτης 
διεκπεραίωνε την επικοινωνία της ανατολικής Μεσογείου με την ιταλική χερσόνησο 
και τη βορειοδυτική Μεσόγειο. Ένα δεύτερο συμπέρασμα, το οποίο εξάγεται από τα 
ίδια τα αγγεία, είναι ότι αποτελούσαν μάλλον τμήμα φορτίου, καθώς δε φέρουν ίχνη 
χρήσης, ώστε να χαρακτηριστούν ως χρηστικά αγγεία του πληρώματος. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα εμφανές στο λύχνο, ο οποίος δε φέρει κανένα ίχνος καύσης στη μύξα του.  
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A “PROVASKANION” AND A LAMP FROM THE SEA AREA 

 OF SOUTHEASTERN CRETE 

 
THEODOULOU THEOTOKIS  

The article refers to two clay vessels, a “προβασκάνιον” (=apotropaic 
vessel, used for the aversion of evil eye) and a lamp with a horse head at the tip 
of its handle. They came into the possession of the Ephorate of Underwater 
Antiquities in Athens in 2003, after they had been initially delivered at the 
Museum of Kalymnos by a Kalymnian fisherman, who retrieved them from his 
trawling nets at the sea south-east of Crete. The two vessels belonged apparently 
to an unknown wrecked cargo or ship and they can be dated to the Roman 
times. The text is attempting to identify date and interpret these two vessels. 
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Εικ. 2α-γ. Ο λύχνος πριν και μετά τον 
επιφανειακό καθαρισμό (© ΥΠΠΟΤ-ΕΕΑ).

Εικ. 1α-γ. Το προβασκάνιο πριν και μετά τον 
επιφανειακό καθαρισμό (© ΥΠΠΟΤ-ΕΕΑ).

Προβασκανιο κα ι  Λύχνοσ αΠο τη ΘαΛασσ ια  Περ ιοχη τησ

νοτιοανατοΛ ικησ κρητησ
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ΠΡΕΚΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ,  ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ,         

ΑΡΓΥΡΗ ΞΑΝΘΗ  & ΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  

 
Το Δεκέμβριο του 2007 κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων1 

(Ε.Ε.Α.) επισκέφθηκε την Κρήτη προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες, ώστε 
η Υπηρεσία να αποφανθεί σχετικά με την αδειοδότηση έργων ιδιωτών και φορέων 
που προγραμματίζονταν στο νησί. Αξιοποιώντας την παρουσία του, το κλιμάκιο 
έλεγξε τις πληροφορίες ντόπιου δύτη σχετικά με την ύπαρξη ενός φορτίου 
αμφορέων, ενός ναυαγισμένου ξύλινου σκάφους και ενός αεροσκάφους του Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου. Το πρώτο ναυάγιο βρίσκεται στο σύμπλεγμα των νησίδων 
Διονυσάδες στο βορειανατολικό άκρο της Κρήτης, το δεύτερο στα νοτιοδυτικά της 
χερσονήσου της Σπιναλόγκας στην Ελούντα και το τρίτο, το ναυάγιο του 
αεροσκάφους, στην περιοχή της Σητείας (χάρτης 1). 

Στις τρεις θέσεις πραγματοποιήθηκε από μία κατάδυση, σύντομη λόγω του 
βάθους στο οποίο βρίσκονται τα κατάλοιπα των ναυαγίων, στη διάρκεια της οποίας 
πραγματοποιήθηκε φωτογράφηση και κινηματογράφηση. Η υποβρύχια έρευνα 
στους τρεις χώρους οδήγησε στην εξαγωγή ορισμένων προκαταρτικών 
συμπερασμάτων, τα οποία εκτίθενται στη συνέχεια. 

ΦΟΡΤΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ  

Το φορτίο του πλοίου2 έχει διασπαρεί σε βάθος 43 μ. στην περιφέρεια 
βραχώδους υφάλου, η επιφάνεια του οποίου διακόπτεται από εκτεταμένους 
αμμοθύλακες. Η διασπορά του φορτίου, που αποτελείται από δύο τύπους 
αμφορέων, ανιχνεύεται σε έκταση 200 τ.μ. ανισομερώς κατανεμημένη σε συστάδες, 
μεμονωμένους αμφορείς και θραύσματα (εικ. 1).  

Η εικόνα της διασποράς των αμφορέων και το μεγάλο βάθος, στο οποίο δε 
φτάνει η επιφανειακή κυματική δράση, υποδηλώνει την πρόσκρουση του σκάφους 
στον ύφαλο, από την οποία διερράγει το κέλυφος, με αποτέλεσμα το φορτίο να 

1 Το κλιμάκιο αποτελούσαν η καταδυόμενη αρχαιολόγος Ξανθή Αργύρη και ο επαγγελματίας 
δύτης-φωτογράφος Βασίλης Μεντόγιαννης, και οι δύο συμβασιούχοι τότε της Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων, οι οποίοι συνοδεύονταν και στις τρεις περιπτώσεις από τον 
επαγγελματία δύτη, ο οποίος υπέδειξε τα ναυάγια, κ. Γεώργιο Κλώντζα. Στον υποδείξαντα και 
σε όσους βοήθησαν το κλιμάκιο στην πραγματοποίηση των αυτοψιών εκφράζονται θερμές 
ευχαριστίες. 
2 Παρά το ότι δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η ταύτιση, ναυάγιο με ρωμαϊκούς αμφορείς 
στην περιοχή του Σαμώνιου ακρωτηρίου στα βορειοανατολικά της Κρήτης αναφέρεται να 
εντοπίστηκε από την ομάδα του πλοιάρχου J.-Y. Cousteau και του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Επιστημών το 1976 (Κριτζάς 1978, 423). 
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διασκορπιστεί, πριν από τη βύθιση του ίδιου του πλοίου. Παρόμοιο αποτέλεσμα θα 
επέφερε και η ανατροπή του σκάφους. 

Η μορφολογία του πυθμένα, με τους εκτεταμένους αμμοθύλακες, είναι 
τέτοια ώστε πιθανώς να περιέχει καταχωμένους αμφορείς και  τμήματα του ίδιου 
του σκάφους, εάν αυτά έχουν καταπλακωθεί από μέρος του φορτίου. Εκτιμάται ότι 
στην επιφάνεια του πυθμένα βρίσκονται περί τους 150 ακέραιους αμφορείς και 
πλήθος θραυσμάτων από πολλούς άλλους. 

Το κύριο μέρος του φορτίου αποτελούν αμφορείς του «Κρητικού τύπου 2α» 
(Cretoise 2, variante a) (εικ. 2) κατά το διαχωρισμό της Α. Marangou-Lerat (1995). 
Αμφορείς αυτού του τύπου (Marangou-Lerat 1995, 109-110, pl. XII-XIII) 
παράγονται στο λεγόμενο «εργαστήριο της οδού Μιλάτου» στο Ηράκλειο, αλλά και 
στη Χερσόνησο, τον Κερατόκαμπο, τη Δέρματο (Empereur, Marangou & Kritzas 
1991), το Καστέλι Κισάμου και τα Νοπήγια (Empereur, Markoulaki & Marangou 
1989), καθώς και τη Λαγκάδα στη νοτιανατολική ακτή του νησιού (Empereur, 
Marangou & Papadakis 1992). Απαντώνται, επίσης, στην Πομπηία (Sciallano & 
Sibela 1991, 93, Timby 2004, 386), την Κύπρο (Marquie 2004, 260) και σε άλλες 
θέσεις. Οι αμφορείς αυτοί χρονολογούνται μεταξύ του β΄ μισού του 1ου αι. και των 
αρχών του 2ου αι. μ.Χ. Γενικά πιστεύεται ότι οι συγκεκριμένοι αμφορείς 
χρησίμευαν στη μεταφορά του κρητικού κρασιού, του οποίου η παραγωγή είχε 
αυξηθεί ιδιαίτερα στα ρωμαϊκά χρόνια (Μαραγκού-Lerat 2002, 131-132). 

Ένας δεύτερος τύπος αμφορέα που εντοπίζεται στο φορτίο (εικ. 3) 
ταυτίζεται, πιθανώς, με τον τύπο Ι της Τρίπολης (Tripolitaine I), του οποίου η 
προέλευση τοποθετείται στη βορειοαφρικανική ακτή, κυρίως στην περιοχή της 
Τρίπολης της Λιβύης, χρονολογείται στον 1ο και 2ο αι. μ.Χ. και εξάγεται κυρίως στη 
δυτική Μεσόγειο (Sciallano & Sibella 1991, 79, Peacock & Williams 1986, 166-
168, Arthur 1982). Το αγγείο θεωρείται ότι χρησίμευε στη μεταφορά λαδιού, καθώς 
η περιοχή της δυτικής βορειοαφρικανικής ακτής και της Ισπανίας ήταν οι κύριοι 
τόποι εξαγωγής λαδιού στη Ρώμη.  

Από τη μικρή έρευνα που πραγματοποιήθηκε, δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί το λιμάνι απόπλου του πλοίου, αλλά η πιθανή πορεία του, πριν από 
το ατυχές γεγονός της βύθισής του, μπορεί να αναπαρασταθεί με βάση τους 
αμφορείς που μετέφερε. Είναι ενδεχόμενο να είχε φορτώσει τους αμφορείς του 
τύπου της Τρίπολης σε κάποιο λιμάνι της κεντρικής βόρειας Αφρικής ή της 
Αλεξάνδρειας και ακολούθως, παραπλέοντας στην ανατολική Μεσόγειο, να έφτασε 
στη βόρεια Κρήτη, από την οποία φόρτωσε τους κρητικούς αμφορείς. Το ατύχημα 
πιθανώς συνέβη όταν επέστρεφε για να συνεχίσει το ταξίδι του από τα νότια του 
νησιού προς τη Δύση, ακολουθώντας τον ίδιο θαλάσσιο δρόμο που ακολούθησε το 
πλοίο που μετέφερε στη Ρώμη τον Απόστολο Παύλο (Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ΚΖ 7-
16). Ανάλογα, θα μπορούσε το πλοίο να έχει ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή, 
διασχίζοντας το Λιβυκό πέλαγος κατευθείαν από τις βορειοαφρικανικές ακτές προς 
την Κρήτη με πορεία όχι προς τη Δύση αλλά το Αιγαίο. Τη ναυτική αυτή διαδρομή, 
αν και δεν έχει τεκμηριωθεί αρχαιολογικά, διέπλεαν οι σφουγγαράδες του Αιγαίου 
μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, επιστρέφοντας από την αφρικανική ακτή με πλοία 
ίδιων δυνατοτήτων με τα αρχαία. Σε αυτή την περίπτωση οι κρητικοί αμφορείς θα 
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μπορούσαν να είχαν φορτωθεί σε κάποιο από τα λιμάνια της νότιας κεντρικής ή 
ανατολικής παραλίας του νησιού, ίσως από το λιμάνι των Ματάλων, της Λεβήνας ή 
κάποιο άλλο κοντινό, που εξυπηρετούσε τις θαλάσσιες εμπορικές δραστηριότητες 
της Γόρτυνας, πρωτεύουσας της ρωμαϊκής Επαρχίας της Κρήτης - Κυρήνης. Το ίδιο 
θα μπορούσε να είχε γίνει σε κάποιο άλλο λιμάνι, κοντά στα κέντρα εξαγωγής των 
προϊόντων που μετέφερε. Εντούτοις, ούτε η ακριβής θαλάσσια διαδρομή, ούτε οι 
τόποι εμπορίας των αγαθών είναι δυνατό να τεκμηριωθούν με τα ελάχιστα στοιχεία 
που έχουμε στη διάθεσή μας.  

ΝΑΥΑΓΙΟ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΟΥΝΤΑ  

Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος 52 μ., στον αμμώδη αναβαθμό που 
σχηματίζεται μετά από βραχώδη υποθαλάσσια κατωφέρεια. Αντίθετα με τη 
συνηθισμένη εικόνα των ναυαγίων, όπου συναντά κανείς τα κατάλοιπα του φορτίου, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που μαρτυρεί το ναυτικό ατύχημα είναι μέρος 
του σκελετού και του κελύφους (σκαριού) του ίδιου του πλοίου. Από την άμμο του 
πυθμένα εξέχουν δέκα τμήματα των νομέων της μίας πλευράς του σκάφους (εικ. 4). 
Στα βόρεια των λειψάνων αυτών εντοπίστηκαν ένας αμφορέας, μισοθαμμένος στην 
άμμο και μία άγκυρα «αγγλικού ναυαρχείου», μήκους 1,5 μ. περίπου. Ο αμφορέας 
φαίνεται από τις φωτογραφίες να είναι και αυτός του τύπου Ι της Τρίπολης (εικ. 5).  

Με την ανακίνηση της άμμου διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό των νομέων 
διατηρείται στρώση σανίδων από την εσωτερική κατασκευή του σκάφους (εικ. 6). 
Στο ημερολόγιο της αυτοψίας αναφέρεται ότι η απόσταση των νομέων μεταξύ τους 
είναι της τάξης του ενός μέτρου. 

Η προσεκτικότερη παρατήρηση του φωτογραφικού υλικού οδηγεί στα 
παρακάτω συμπεράσματα: οι νομείς δε μπορούν να απέχουν μεταξύ τους ένα 
μέτρο, γιατί τότε θα είχαν αντίστοιχα πλάτος ενός μέτρου, γεγονός αδύνατο για 
ξύλινους νομείς. Φαίνεται πιο πιθανό να έχουν μέγεθος μεταξύ 25-35 εκ., με 
αντίστοιχο διάστημα μεταξύ τους. Η πυκνότητα αυτή σε σχέση με το μέγεθος των 
νομέων εντάσσει το σκάφος στη ναυπηγική παράδοση «πρώτα ο σκελετός», η οποία 
υιοθετείται στο τέλος της 1ης χιλιετίας μ.Χ. και συνεχίζει στην παραδοσιακή 
ναυπηγική ξύλινων σκαφών μέχρι τις μέρες μας. Μάλιστα, το συγκεκριμένο 
μέγεθος και το όμοιο μεσοδιάστημα αποτελούν χαρακτηριστικό της παραδοσιακής 
ναυπηγικής (Δαμιανίδης 1998, 193).  

Στην άποψη αυτή οδηγούν και οι ακόλουθες διαπιστώσεις: στο εσωτερικό 
των νομέων διακρίνονται τμήματα του σανιδώματος, όπως ήδη αναφέρθηκε. Από τα 
«νερά» των ξύλων γίνεται φανερό ότι πρόκειται για ένα κύριο ξύλινο στοιχείο, το 
οποίο είναι τοποθετημένο σταυροειδώς ως προς τους νομείς, στους οποίους είναι 
στερεωμένο, ενώ οι υπόλοιπες σανίδες φαίνονται να έχουν κάθετη σχέση ως προς 
αυτό. Εάν το σανίδωμα ήταν απλώς τμήμα του εσωτερικού πετσώματος του 
σκάφους, δηλαδή τμήμα από τα εντερόνια (στραγαλιές, φόδρο), τότε θα ανέμενε 
κανείς ότι οι σανίδες θα είχαν την ίδια κατεύθυνση με το κύριο ξύλινο στοιχείο, 
δηλαδή παράλληλη στην τρόπιδα, και θα ήταν σαφώς πιο αραιές μεταξύ τους (βλ. 
π.χ. το εσωτερικό του ναυαγίου της Κερύνειας, εικ. 7). 
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ομάδα των σανίδων που έχουν την ίδια 
κατεύθυνση και συγκλίνουν με τους νομείς αποτελεί μάλλον τμήμα της γέφυρας 
του σκάφους, η οποία έχει καταπέσει επί των νομέων και η οποία φαίνεται να ήταν 
στερεωμένη στο κύριο ξύλινο στοιχείο, που αποτελεί πιθανόν τμήμα της ζυγοδοκού 
(λούρος) του σκάφους. Τόσο στα αρχαία όσο και στα ρωμαϊκά πλοία, όμως, η 
γέφυρα είναι περιορισμένη κυρίως στην πλώρη και την πρύμνη του σκάφους. Στην 
περίπτωση της Ελούντας, η ευθύγραμμη διάταξη των νομέων δείχνει ότι αυτοί 
προέρχονται πιθανότατα από κάποιο κεντρικό σημείο της πλευράς του πλοίου, 
παρά από κάποιο έντονα καμπυλόγραμμο τμήμα, όπως αυτά της πλώρης ή της 
πρύμνης. Συνεπώς, η κοινή παρουσία των δύο δομικών στοιχείων, πλευρικών 
νομέων και γέφυρας, συνηγορεί στην ένταξη του πλοίου σε μεταγενέστερη ναυτική 
παράδοση από τη ρωμαϊκή/πρώιμη βυζαντινή, οπότε το μέγεθος της γέφυρας 
αυξάνεται δραστικά.  

Στις σανίδες, που ερμηνεύονται ως τμήμα της γέφυρας, διακρίνονται δύο 
οπές (πρόκειται μάλλον για καρφιά), οι οποίες μοιάζουν να περιέχουν σκωρία καφέ 
χρώματος. Εάν αυτό όντως ισχύει, τότε στο πλοίο έχουν χρησιμοποιηθεί σιδερένια 
καρφιά και όχι χάλκινα, όπως θα ανέμενε κανείς σε αρχαίο κέλυφος σκάφους. 
Επίσης, στις φωτογραφίες διακρίνεται μεταλλικό έλασμα, το οποίο μοιάζει με 
συρματόσκοινο(;) και φαίνεται να είναι προσηλωμένο (καρφωμένο) στο σκάφος, 

Τα προαναφερόμενα συνάδουν στη χρονολογική τοποθέτηση του ναυαγίου 
στη 2η χιλιετία μ.Χ. με κάθε επιφύλαξη, αφενός λόγω της πολύ γενικής 
πληροφορίας που κατάφερε να συγκεντρώσει το κλιμάκιο εξαιτίας των ιδιαίτερων 
συνθηκών βάθους και ορατότητας, και αφετέρου λόγω της δυσκολίας χρονολόγησης 
μόνο από τα κατασκευαστικά στοιχεία (Steffy 1987). 

 Εάν είναι όντως το ναυάγιο νεότερο, δηλαδή μεταγενέστερο του 19ου αι., 
τότε σε αυτό θα μπορούσε να ανήκει η άγκυρα του τύπου «αγγλικού ναυαρχείου», η 
οποία είναι σε χρήση από το 17ο αι. και καθιερώνεται επίσημα με το παραπάνω 
όνομα στα μέσα του 19ου αι. Σε αυτή την περίπτωση ο ρωμαϊκός αμφορέας θα 
μπορούσε να είναι τυχαίο συνεύρημα, αν και δε μπορεί να αποκλειστεί η 
περίπτωση να ανήκει στο σκάφος σε δεύτερη χρήση. Η ανέλκυση αμφορέων από 
αρχαία ναυάγια και η χρήση τους από τους ναυτικούς για τις δικές τους ανάγκες 
ήταν μια πρακτική αρκετά διαδεδομένη μέχρι τα μέσα του 20ού αι. στο Αιγαίο. 

ΝΑΥΑΓΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΤΟΥ Β΄  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ  

Το αεροσκάφος3 έχει καταπέσει στα ανατολικά του λιμανιού της Σητείας. 
Δε σώζεται σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, καθώς λείπει το ουραίο τμήμα με το 
πηδάλιο, μέρος του άνω τμήματος της ατράκτου και τα τμήματα των πτερύγων μετά 
τους κινητήρες (εικ. 8). Πέραν της καταστροφής που έχει προκληθεί από τη βίαιη 
πτώση στη θάλασσα, καταστροφές έχουν προκληθεί και από συρώμενα εργαλεία 

3 Ως προστατευόμενα ενάλια πολιτιστικά αγαθά χαρακτηρίζονται με την Υπουργική Απόφαση 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/5-9-2003 (ΦΕΚ 1701/Β/19-11-2003) όλα τα 
ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών που έχουν ναυαγήσει πενήντα χρόνια πριν από το εκάστοτε 
σήμερα. 
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αλιείας (τράτες), όπως μαρτυρούν πλήθος κατάλοιπά τους επί του σκάφους, καθώς 
και λυγισμένα προς την επιφάνεια μεταλλικά ελάσματα.  

Ο δεξιός κινητήρας παρουσιάζει στοιχεία έντονης καταστροφής, γεγονός 
που μαρτυρεί την πρόσκρουση του σκάφους στην επιφάνεια της θάλασσας με τη 
δεξιά πλευρά. Αντίθετα, ο αριστερός διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση, σώζοντας 
και την έλικά του (εικ. 9). Η ιδιαίτερα καλή κατάσταση της έλικας δείχνει ότι ο 
πιλότος ήταν ήδη προετοιμασμένος για την πτώση, αφού πέτυχε τη μερική 
τουλάχιστον προσθαλάσσωση του αεροσκάφους με το ουραίο τμήμα και όχι με το 
ρύγχος. Από τους κινητήρες ανελκύστηκαν οι πινακίδες με τα χαρακτηριστικά τους. 
Αναφέρονται συγκεκριμένα:  

 
A] Engine Type: HERCULES   B] Engine Type: HERCULES 
Engine No: 117104M    Engine No: 11761M 
Series No: XVII     Series No: XVII 
A.M. No: 434352    A.M. No: 434309 
 
Εν τούτοις, η έρευνα για περεταίρω στοιχεία αναγνώρισης του αεροπλάνου 

προσέκρουσε στο γεγονός ότι η Βρετανική Πολεμική Αεροπορία στην οποία ανήκε 
το σκάφος δε διατηρεί μητρώο κινητήρων, αλλά τράπεζα πληροφοριών με τα 
διακριτικά των ίδιων των αεροσκαφών (Monday 1984). 

Το αεροσκάφος είναι ελαφρύ βομβαρδιστικό, τύπου Bristol Beaufighter, 
γνωστό ως Beau ή «ψιθυριστός θάνατος» μεταξύ των στρατιωτών του Άξονα (εικ. 10). 
Θεωρείται ως ένα από τα πλέον επιτυχημένα πολεμικά αεροσκάφη των Βρετανών 
στη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην 
περίπτωση των πολεμικών πλοίων. Από το 1939 μέχρι το 1945 παρήχθησαν 5.564 
τέτοια αεροσκάφη με τα εξής χαρακτηριστικά: α) άνοιγμα φτερών: 17,63 μ., β) 
μήκος ατράκτου: 12,70 μ., γ) πλήρωμα: δύο άτομα, δ) κινητήρες: δύο Hercules 
1770 ίππων και ε) αυτονομία 2366 χλμ. (Monday 1984). 

Κύριος αντίπαλός τους ήταν τα επίσης δικινητήρια γερμανικά Junkers-88, 
τα οποία είχαν τέσσερα άτομα πλήρωμα, όχι όμως την υπεροπλία των Bristol 
Beaufighter τα οποία διέθεταν έξι σταθερά πυροβόλα 7,7 χιλ., τέσσερα σταθερά 
πυροβόλα 20 χιλ. (κάτω από το ρύγχος), ένα κινητό πολυβόλο Vickers 7,7 χιλ., μία 
τορπίλη και δύο βόμβες 113 κιλών ή οκτώ ρουκέτες 41 κιλών. Το πολυβόλο του 
αεροσκάφους εντοπίστηκε ελεύθερο στην περιοχή του ναυαγίου και ανελκύστηκε 
(εικ. 11).  

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους ντόπιους, το διμελές πλήρωμα 
διασώθηκε. Οι δύο Βρετανοί, μάλιστα, περπατούσαν αγέρωχοι μπροστά στους 
γερμανούς στρατιώτες που τους συνέλαβαν. Το γεγονός της κατάρριψης 
τοποθετείται γύρω στο 1943, που θα ήταν αρκετά πιθανό, δεδομένου ότι τότε 
διεξάγονταν από τους Βρετανούς επιχειρήσεις για την ανακατάληψη των 
Δωδεκανήσων. Μετά τη μάχη και την κατάληψη της Κρήτης, οι Βρετανοί δεν 
κινήθηκαν αεροπορικά μέχρι το 1943 στην περιοχή της νήσου (Nesbit 1995). 

Μετά τα ανωτέρω, είναι ευνόητο ότι για την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων  απαιτείται περαιτέρω έρευνα στις θέσεις που αναφέρθηκαν. Η 
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παρουσίαση των συγκεκριμένων ενάλιων πολιτιστικών συνόλων αποτελεί 
καταγραφή, η οποία στοχεύει περισσότερο να πληροφορήσει το κοινό για την 
ύπαρξή τους και να τα προστατεύσει από ενδεχόμενη σύληση, παρά να επιλύσει 
επιστημονικά ζητήματα, που ούτως ή άλλως υπάρχουν σε σχέση με τα ναυάγια και 
επιτείνονται από την αποσπασματικότητα των πληροφοριών.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Δαμιανίδης, Κ., 1998. Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική. Αθήνα: Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. 

Κριτζάς, Χ., 1978. Η υποβρύχια αρχαιολογία στην Ελλάδα. Στο: H.-W. Rackl, 
Βουτιά στα Περασμένα: υποβρύχια αρχαιολογία. Μετάφραση: Ηλ. 
Μαυριγιάς. Αθήνα: Gutenberg, σ. 414-429. 

Μαραγκού-Lerat, Α., 2002. Το κρητικό κρασί από τα αρχαϊκά μέχρι τα ρωμαϊκά 
χρόνια. Στο: Αικ. Μυλοποταμιτάκη (επιμ.), Οίνος Παλαιός Ηδύποτος. Το 
κρητικό κρασί από τα προϊστορικά ως τα νεότερα χρόνια. Κουνάβοι, Δήμος 
«Ν. Καζαντζάκης», 24-26 Απριλίου 1998. Πρακτικά Διεθνούς 
Επιστημονικού Συμποσίου. Ηράκλειο: Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
Κρητολογικών Σπουδών, σ. 131-135. 

 

Arthur, P., 1982. Amphora production in the Tripolitanian Gebel. Libyan 
Studies, 13, σ. 61-72. 

Empereur, J.-Y., Marangou, A. & Kritzas, C., 1991. Recherches sur les 
amphores crétoises II: les centres de fabrication d'amphores en Crète 
centrale. BCH, 115.1, σ. 481- 523. 

Empereur, J.-Y., Marangou, A. & Papadakis, N, 1992. Recherches sur les 
amphores crétoises III. BCH, 116.2, σ. 633-648. 

Empereur, J.-Y., Markoulaki, S. & Marangou, A., 1989. Recherches sur les 
centres de fabrication d'amphores de Crète occidentale. BCH, 113.2, σ. 
551-580. 

Marangou-Lerat, A., 1995. Le Vin et les Amphores de Crète: de l’époque classique 
à l’époque impériale. Études Crétoises ΧΧΧ. Paris: De Boccard. 

Marquie, S., 2004. Un dépôt de la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère à 
Kition-Kathari (Chypre). Στο: J. Eiring & J. Lund (επιμ.), Transport 
Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. Acts of the 
International Colloquium at the Danish Institute at Athens, September, 26-
29, 2002. Athens: The Danish Institute at Athens, σ. 251-262. 

Monday, D., 1984. The Concise Guide to Axis Aircraft of World War II. London: 
Chancellor Press. 

108 



ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤ ΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΤΡ Ι Α ΑΓ ΝΩΣΤΑ ΝΑΥΑΓΙ Α   
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚ Η  ΑΚΤΗ  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 
Nesbit, R.C., 1995. The Armed Rovers: Beauforts and Beaufighters over the 

Mediterranean. London: The Crowood Press. 

Peacock, D.P.S. & Williams, D.F., 1986. Amphorae and the Roman Economy. An 
Introduction Guide.  London & New York: Longman. 

Sciallano, M., & Sibella, P., 1991. Amphores. Comment les identifier? Aix-en-
Provence: Edisud. 

Steffy, R., 1987. Problems and progress in dating ancient vessels by their 
construction features. Στο: Η. Tzalas (επιμ.), Proceedings of the 2nd 
International Symposium on Ship Construction in Antiquity - Tropis II. 
Delphi, 27-29 August 1987. Athens: Hellenic Institute for the 
Preservation of Nautical Tradition, σ. 315-320. 

Timby, J., 2004. Amphorae from excavations at Pompeii by the University of 
Reading. Στο: J. Eiring & J. Lund (επιμ.), Transport Amphorae and Trade 
in the Eastern Mediterranean. Acts of the International Colloquium at the 
Danish Institute at Athens, September, 26-29, 2002. Athens: The Danish 
Institute at Athens, σ. 383-392. 

Winchester, J., 2004. Aircraft of World War II. The Aviation Factfile. San Diego, 
California: Thunder Bay Press.  

 

 

PRELIMINARY EXPLORATION IN THREE UNKNOWN WRECKS  

AT NORTHEASTERN CRETE 

 
PREKA-ALEXANDRI KALLIOPI,  THEODOULOU THEOTOKIS,       

ARGYRIS XANTHI & MENTOGIANNIS VASILIS 

In December 2007, a diving team from the Ephorate of Underwater 
Antiquities visited Crete to investigate areas both on shore and at sea, where 
harbour or other infrastructure works had been planned. At the same time three 
additional areas were researched, for which information for the existence of 
wreck relics had been received. As a result, the diving team located: a) amphorae 
of a Roman cargo at the area of Dionysades islets at the eastern tip of Crete, b) 
remnants of a ship-shell south-east of Spinaloga peninsula and c) a wreck of an 
airplane from World War II. The team documented photographically the three 
sites and made preliminary observations. The article illustrates the relevant 
information and attempts to draw preliminary conclusions. 
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Εικ. 1. Συγκέντρωση αμφορέων από το φορτίο ναυαγίου 
στην περιοχή των νησίδων Διονυσάδες.

Εικ. 2. Αμφορέας «Κρητικού 
τύπου 2α» (Cretoise 2) από το 

φορτίο του ναυαγίου στην περιοχή 
των νησίδων Διονυσάδες.

Εικ. 3. Αμφορέας Τύπου Ι της 
Τριπόλης (Tripolitaine I) από το 

φορτίο του ναυαγίου στην περιοχή 
των νησίδων Διονυσάδες.

Εικ. 4. Νομείς του ναυαγίου της 
χερσονήσου της Σπιναλόγκας. 

Εικ. 5. Αμφορέας, πιθανόν του Τύπου Ι 
της Τρίπολης (Tripolitaine I) κοντά στην 

περιοχή του ναυαγίου της χερσονήσου της 
Σπιναλόγκας.

Εικ. 6. Νομείς και τμήμα της εσωτερικής 
κατασκευής του ναυαγίου της χερσονήσου της 

Σπιναλόγκας.

Χάρτης 1. Χάρτης με τις θέσεις των τριών ναυαγίων που 
αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Πρέκα-αλέξανδρή καλλ ιοΠή, Θέοδουλου Θέοτοκής, 
αργυρή ξανΘή & Μέντογ ιαννής Βας ιλής

110



Εικ. 8. Άποψη του ναυαγίου του πολεμικού αεροσκάφους στον όρμο της Σητείας.

Εικ. 11. Άποψη της 
ανέλκυσης του πολυβόλου 

από το ναυάγιο του 
πολεμικού αεροσκάφους του 

όρμου της Σητείας.

Εικ. 9. Ο αριστερός 
κινητήρας του πολεμικού 

αεροσκάφους στον όρμο της 
Σητείας.

Εικ. 7. Το κέλυφος 
του πλοίου 

του ναυαγίου 
της Κερύνειας 

(Μεσαιωνικό Κάστρο 
Κερύνειας), όπου 
διακρίνεται και το 
αραιό εσωτερικό 

φόδρο (εντερόνια).

Εικ. 10. Αεροπλάνο τύπου Bristol Beaufighter της 
βρετανικής βασιλικής αεροπορίας (Winchester 2004, 51).

Προκαταρκτ ικη ΕρΕυνα σΕ τρ ια  αγνωστα ναυαγ ια 
σ τ η  Β ο ρ ε ι ο α ν α τ ο λ ι κ η  α κ τ η  τ η σ  κ ρ η τ η σ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

 
 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΛΕΝΗ  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Φρούριο Καλέ Ιεράπετρας χρονολογείται στην πρώιμη Βενετοκρατία 
(13ος-15ος αι.), ανήκει στον τύπο των ορθογωνικών οχυρώσεων και αποτελεί το 
μοναδικό οχυρό που σώζεται σήμερα μέσα σε αστικό κέντρο στα νότια παράλια της 
Κρήτης. Το φρούριο αποτελεί επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο και βρίσκεται στην 
παραλία της πόλης της Ιεράπετρας (εικ. 1).  

Το άρθρο αφορά στην παρουσίαση των εργασιών για τη βελτίωση της 
θεμελίωσης και την προστασία του νότιου τοίχου του φρουρίου, που 
πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., με επιβλέπουσα μηχανικό τη συντάξασα. 
Οι εν λόγω εργασίες κρίθηκε σκόπιμο να προηγηθούν, ώστε να υπάρξει ο 
απαιτούμενος χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης 
της ανωδομής, χωρίς το μνημείο να κινδυνεύει άμεσα.  

Το παρόν έργο εκτελέστηκε από το Τμήμα Έργων της Δ.Α.Β.Μ.Μ., με τη 
γενική επίβλεψη του προϊσταμένου της και της γράφουσας, την υποστήριξη της 
13ης Ε.Β.Α. και ανάδοχο εταιρεία τη «Συν-Τεχνετ ΕΠΕ». Η ολοκλήρωσή του έγινε 
τον Ιούλιο του 2007 και το συνολικό κόστος ανήλθε στο ποσό των 741.622,68 €. 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  

Καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής, το φρούριο είχε υποστεί 
σημαντικές βλάβες από σεισμούς και κατά την Τουρκοκρατία δέχτηκε μεγάλες 
επισκευές. Παράλληλα, όντας εκτεθειμένο από τις τρεις πλευρές στη θάλασσα, το 
μνημείο παρουσίαζε σημαντικό πρόβλημα υποσκαφών και διάβρωσης των 
περιμετρικών κρηπιδωμάτων, που έφταναν μέχρι τα θεμέλιά του (εικ. 2). Εργασίες 
που είχαν εκτελεστεί παλαιότερα αντιμετώπισαν σε κάποιο βαθμό τα προβλήματα, 
χωρίς όμως να εξασφαλίζουν την ευστάθεια και ασφάλεια του μνημείου, καθώς ήταν 
κυρίως τοπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, στο παρελθόν είχαν 
πραγματοποιηθεί εργασίες αρμολόγησης με τσιμεντοκονιάματα περιμετρικά του 
φρουρίου, που όμως λόγω του ιδιαίτερα διαβρωτικού περιβάλλοντος παρουσιάζουν 
σήμερα αποκολλήσεις και τοπικές αστοχίες σε μεγάλο ποσοστό. Στην ανατολική 
πλευρά του φρουρίου πραγματοποιήθηκε διαπλάτυνση του κρηπιδώματος μεταξύ 
των δύο προμαχώνων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των 
υποσκαφών και να προστατευθεί η θεμελίωση. 

Από την εικόνα της παθολογίας του μνημείου είναι φανερό ότι η βασική 
αιτία των βλαβών είναι τα προβλήματα στη θεμελίωση. Το σύνολο σχεδόν των 
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ΖΑΡΟΓΙ ΑΝΝΗ  ΕΛΕΝΗ  

εξωτερικών τειχών του φρουρίου παρουσιάζουν ρηγματώσεις μεγάλου εύρους στο 
χαμηλότερο άκρο τους, οι οποίες μειώνονται καθ’ ύψος. Από γεωτρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης προέκυψε ότι το φρούριο είναι 
θεμελιωμένο σε στρώματα αμμώδους υλικού. Γενικά, τα κοκκώδη μη συνεκτικά 
(ψαθυρά) εδάφη όταν υποβάλλονται σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση (κυρίως σεισμική) 
είναι δυνατό να εμφανίσουν αφενός μια μεταβολή του όγκου, αφετέρου μια 
απότομη αύξηση της πίεσης του νερού των πόρων, με αποτέλεσμα τη μείωση ή και 
πλήρη απουσία επαφής μεταξύ των κόκκων. Δηλαδή, το έδαφος συμπεριφέρεται ως 
ρευστό για το μικρό χρονικό διάστημα μερικών λεπτών. Το φαινόμενο αυτό, που 
ονομάζεται ρευστοποίηση, είναι πιο έντονο στην περίπτωση κορεσμένων εδαφών 
(π.χ. υψηλός υδροφόρος ορίζοντας) και στην περίπτωση που η σεισμική φόρτιση 
έχει κάποια διάρκεια ώστε να προλάβει να αναπτυχθεί η πίεση του νερού των 
πόρων. Με δεδομένη, λοιπόν, τη θέση του μνημείου αλλά και τη σεισμικότητα της 
περιοχής, είναι φανερό ότι το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων του εστιάζονται στη 
θεμελίωση και στον κίνδυνο ρευστοποίησης του υπεδάφους. 

Έτσι, στο πλαίσιο αποκατάστασης του μνημείου συντάχθηκε η «Μελέτη 
Προστασίας και Ανάδειξης Ενετικού Φρουρίου Καλέ Ιεράπετρας – Μέτρα 
αντιμετώπισης προβλημάτων υποσκαφής και θεμελίωσης των τειχών», από τους κ. 
Α. Χατζηδάκη και Δ. Φωτιάδη, πολιτικούς μηχανικούς.  

Το 2006 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κρηπιδώματος 
προστασίας νότιου τοίχου και βελτίωση θεμελίωσης Φρουρίου Καλέ Ιεράπετρας», με 
φροντίδα της Δ.Α.Β.Μ.Μ. και με χρηματοδότηση από το «Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα» της Περιφέρειας Κρήτης. 

Συνοπτικά το έργο προέβλεπε: α) την κατασκευή φράγματος πασσάλων 
περιμετρικά των τειχών, με σκοπό τον εγκιβωτισμό του αμμώδους υλικού πάνω στο 
οποίο είναι θεμελιωμένο το φρούριο, καθώς και β) τη διαπλάτυνση του 
κρηπιδώματος στη νότια πλευρά του φρουρίου μέχρι την ευθεία που ορίζουν τα 
κρηπιδώματα των προμαχώνων που βρίσκονται εκατέρωθεν.  

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Για την ενίσχυση του εδάφους επιλέχθηκε η μέθοδος jet grouting. Η 
μέθοδος αυτή προβλέπει την εισπίεση ενέματος διοχετευμένο με υψηλή πίεση, το 
οποίο αναμιγνύεται με το εδαφικό υλικό μέχρι το κατάλληλο βάθος, δημιουργώντας 
έναν εδαφοπάσσαλο. Για την επίτευξη της επιθυμητής διαμέτρου του πασσάλου 
ρυθμίζεται κατάλληλα μια σειρά παραμέτρων, όπως η πίεση, η σύνθεση του 
ενέματος, η παροχή της αντλίας και ο χρόνος επενέργειας του μηχανήματος ανά 
μέτρο μήκους.  

Στην περίπτωση του Φρουρίου Καλέ, για τον προσδιορισμό της επιθυμητής 
διαμέτρου πραγματοποιήθηκε δοκιμαστικό πεδίο, στο οποίο κατασκευάστηκαν 
τέσσερις πάσσαλοι με διαφορετικές παραμέτρους ο καθένας και έγινε η κατάλληλη 
ρύθμιση όλων των παραμέτρων (εικ. 3). Πιο συγκεκριμένα, στο μνημείο 
κατασκευάστηκαν εδαφοπάσσαλοι τσιμεντενέματος διαμέτρου 0,70 μ. και μήκους 
περίπου 12 μ. κατά μήκος της εξωτερικής παρειάς των λιθοδομών του φρουρίου 
(εικ. 4-5). Οι πάσσαλοι κατασκευάστηκαν σε επαφή μεταξύ τους και όσο το δυνατόν 
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εγγύτερα στα εξωτερικά τείχη, ώστε να σχηματίζουν μια «κουρτίνα» περιμετρικά 
αυτών, με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου της αναμενόμενης ρευστοποίησης 
του εδάφους λόγω σεισμού.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών λαμβάνονταν συνεχώς τα απαραίτητα 
μέτρα, ώστε να αποφευχθεί αφενός η διαρροή ενέματος προς τη θάλασσα και 
αφετέρου η διαρροή του προς τα τείχη με συνέπεια το λέρωμά τους. Για το σκοπό 
αυτό δίπλα στο στέλεχος διάτρησης υπήρχε σωλήνας που αντλούσε τα υγρά και τα 
οδηγούσε σε σκάμματα που δημιουργούνταν σε κατάλληλες κάθε φορά θέσεις, ενώ 
τα χαμηλά τμήματα των τειχών είχαν καλυφθεί με νάιλον που στερεωνόταν στους 
αρμούς ανάμεσα στους λίθους. 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ  

Η κατασκευή νέου κρηπιδώματος με παράλληλη διαπλάτυνσή του, 
προέβλεπε την κατασκευή κρηπιδότοιχου από άοπλο σκυρόδεμα στην ευθεία που 
ορίζουν τα κρηπιδώματα των προμαχώνων που βρίσκονται εκατέρωθεν της νότιας 
πλευράς του φρουρίου. Για την έδραση του νέου κρηπιδότοιχου ήταν απαραίτητη η 
εξυγίανση του αμμώδους πυθμένα και η αντικατάστασή του από λιθορριπή. Στη 
συνέχεια, και για την κατασκευή του κρηπιδότοιχου, προβλεπόταν άντληση των 
υδάτων στη λεκάνη μεταξύ υπάρχοντος κρηπιδώματος και μπετονένιου 
κρηπιδότοιχου. Στη φάση αυτή θα γινόταν τμηματική καθαίρεση και 
ανακατασκευή του λίθινου κρηπιδώματος με ταυτόχρονη υποθεμελίωση του τοίχου 
με λίθινο υλικό. Τέλος, οι εργασίες ολοκληρώνονταν με την επένδυση του μετώπου 
του μπετονένιου κρηπιδότοιχου με λιθοδομή και πλακόστρωση του συνόλου του 
κρηπιδώματος. 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο είχε ξεκινήσει με την κατασκευή των εδαφοπασσάλων στη δυτική 
πλευρά του φρουρίου και συνεχιζόταν προς τη βόρεια. Παράλληλα, θα ξεκινούσαν 
οι εργασίες για την κατασκευή του νέου κρηπιδώματος. Κατά τη διάρκεια, όμως, 
των εργασιών διαπιστώθηκε ότι το βάθος της θάλασσας στη νότια πλευρά του 
φρουρίου όπου θα γινόταν η διαπλάτυνση ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό 
που είχε θεωρηθεί στην εγκεκριμένη μελέτη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί 
ανασχεδιασμός της προτεινόμενης λύσης.  

Συγκεκριμένα, το βάθος της θάλασσας στο ανατολικό ακρομώλιο βρέθηκε 
1,90 μ. και στο δυτικό 1 μ., ενώ στην εγκεκριμένη μελέτη είχε ληφθεί, ενιαία, 
περίπου ίσο με 1 μ.  

Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη διευθύνουσα υπηρεσία, 
την επιβλέπουσα, τους μελετητές και τον ανάδοχο του έργου, επισημάνθηκε η 
ανάγκη τροποποίησης της μελέτης, αφενός για την ασφάλεια και προστασία του 
φρουρίου και αφετέρου για την ασφάλεια του ίδιου του κρηπιδώματος, τόσο ως 
προς την ευστάθειά του, όσο και ως προς την προστασία του από τους κυματισμούς. 
Από τα ανωτέρω μεγέθη των μετρηθέντων βαθών επιτόπου, προέκυπτε ότι η 
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ζητούμενη κρηπίδωση, η οποία σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη θα 
αποτελούσε τμήμα της κατασκευής του φρουρίου (ενσωματώνοντας και την 
κατάλληλη επιφανειακή επένδυση από παρόμοια πέτρα), δεν ήταν δυνατό να 
θεμελιωθεί με απλή εξυγίανση απευθείας επί του φυσικού πυθμένα. Αυτό 
προέκυπτε από το γεγονός ότι η κυματική δράση στην περιοχή της προτεινόμενης 
κρηπίδωσης είναι τέτοια που δεν επιτρέπει απλή θεμελίωση, όπως αυτή που 
προέβλεπε η εγκεκριμένη μελέτη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η διαμόρφωση των εγκάρσιων διατομών 
του νέου κρηπιδώματος, οι οποίες απαιτούνταν από λιμενική άποψη, ήταν τέτοια 
που για την επιτόπου υλοποίησή τους χρειαζόταν εξυγιαντική εκσκαφή σε βάθος, το 
οποίο λόγω της μικρής γειτνίασης με τα τείχη του φρουρίου θα δημιουργούσε 
υποσκαφή σε ορισμένες περιοχές αυτού. Επομένως, προ της εκσκαφής για την 
θεμελίωση του νέου κρηπιδώματος, θα έπρεπε να αντιστηριχθεί επαρκώς το 
υφιστάμενο παλαιό κρηπίδωμα μέχρι την τοποθέτηση της τελικής επίχωσης πίσω 
από το νέο κρηπίδωμα. 

Μετά από τα παραπάνω και στο πλαίσιο του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου, διατυπώθηκε εναλλακτική πρόταση σχετικά με τη 
διαπλάτυνση του κρηπιδώματος, με βασικά κριτήρια τη μη αλλοίωση των 
υπαρχόντων λιμενικών χαρακτηριστικών, προσβάσεων και διευκολύνσεων και τη μη 
αλλοίωση του υπάρχοντος περιγράμματος των τειχών του φρουρίου. Η νέα πρόταση 
επέτρεψε την ολοκλήρωση της εργολαβίας χωρίς ουσιαστικές μεταβολές στο φυσικό 
και οικονομικό της αντικείμενο και παράλληλα πέτυχε την υλοποίηση των στόχων 
που έθετε η εγκεκριμένη μελέτη, που ήταν αφενός η αντιμετώπιση των υποσκαφών 
του φρουρίου και του υπάρχοντος κρηπιδώματος, αφετέρου η βελτίωση της 
θεμελίωσής του. 

Η πρόταση περιελάμβανε την κατασκευή προσωρινού επιχώματος αντί για 
τη μόνιμη διαπλάτυνση του υπάρχοντος κρηπιδώματος, προκειμένου να είναι 
ασφαλής η προσέγγιση του μηχανήματος των εδαφοπασσάλων. Η προστασία του 
υπάρχοντος κρηπιδώματος εξασφαλίστηκε με την ανακατασκευή του σε όσα 
τμήματα ήταν εφικτό και την κατασκευή πρόσθετης σειράς εφαπτόμενων 
εδαφοπασσάλων στην απόληξή του (σχ. 1).  

Αναλυτικότερα, με την τροποποίηση των εργασιών, πραγματοποιήθηκε 
αρχικά η τοπική ανακατασκευή και πλήρωση των κενών και των περιοχών των 
υποσκαφών με αργολιθοδομή στο υπάρχον κρηπίδωμα. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε 
γεωύφασμα και κόντρα πλακέ θαλάσσης σε επαφή με το νέο μέτωπο, προκειμένου 
να αποφευχθούν τυχόν διαφυγές του ενέματος κατά τη διάρκεια κατασκευής των 
εδαφοπασσάλων. Οι εδαφοπάσσαλοι κατασκευάστηκαν σε επαφή και πάλι μεταξύ 
τους, αλλά με μικρότερο μήκος (5 μ.), στα όρια του υπάρχοντος κρηπιδώματος, 
ώστε να το προστατεύουν έναντι των κυματισμών και παράλληλα να εξασφαλίζουν 
την ευστάθειά του. Προκειμένου να είναι δυνατή η διέλευση του μηχανήματος των 
πασσάλων, πραγματοποιήθηκε διαπλάτυνση του κρηπιδώματος με την κατασκευή 
ενός προσωρινού επιχώματος από λιθορριπή και λιθόδεμα, το οποίο 
απομακρύνθηκε αμέσως μετά (εικ. 6). Στο τέλος, έγινε η επίστρωση του υπάρχοντος 
κρηπιδώματος με χονδρόπλακες (εικ. 7).  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Το έργο διήρκεσε περίπου επτά μήνες και με το πέρας των εργασιών 
πραγματοποιήθηκαν 3.753 μ. εδαφοπασσάλων, ο μεγαλύτερος αριθμός πασσάλων, 
την περίοδο εκείνη, στον ελλαδικό χώρο. Η μέθοδος ενίσχυσης του εδάφους και 
προστασίας της θεμελίωσης ήταν η βέλτιστη για το συγκεκριμένο μνημείο, 
αντιμετωπίζοντας με επιτυχία το βασικό πρόβλημα υποσκαφών και ρευστοποίησης 
του εδάφους. Στην ανωδομή του φρουρίου δεν εκτελέστηκαν εργασίες, οι οποίες 
είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν σε επόμενη φάση, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης 
της αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου. 

Από την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου διαφάνηκε ότι κατά την εκτέλεση 
εργασιών ενίσχυσης της θεμελίωσης μνημείων είναι πιθανό να προκύπτουν θέματα 
που δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά τη φάση σύνταξης της μελέτης, γεγονός 
που απαιτεί την ευελιξία και καλή συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών με τους 
μελετητές, προκειμένου τυχόν προβλήματα να αντιμετωπίζονται άμεσα και με το 
βέλτιστο δυνατό τρόπο. 
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PROTECTION WORKS ON THE SOUTHERN WALL AND THE  

FOUNDATIONS OF KALE FORTRESS IN IERAPETRA, CRETE 
 

ZAROGIANNI ELENI 

Kale Fortress is an archaeological site in the centre of Ierapetra city, 
located in the southern part of Crete. Due to numerous earthquakes in the area, 
and the fact that it is built on sand, a liquefiable soil, the fortress has had many 
damages during time. In addition, due to the fact that three of its sides are 
facing the sea, it had a serious problem of large voids below sea level and 
corrosion of the seawalls up to its foundations. Protection works, that were 
funded by the Greek Ministry of Culture and European Union, aimed at 
constructing cemented formations of soil using the method of jet grouting, 
surrounding the fortress. This was the most suitable method to face the danger 
of soil liquefaction and to ensure the stability of the construction. Part of the 

116 



ΖΑΡΟΓΙ ΑΝΝΗ  ΕΛΕΝΗ  
 

project was also the enlargement of southern seawall, a solution which was 
modified during the works, because the measured sea depth in situ was different 
from the one taken into consideration during the study. The new solution was 
decided, designed and followed, as the whole project was in progress. Works 
started in December 2006 and ended in less than a year. It has to be 
emphasized that this specific project did not deal with the main body of the 
fortress and its restoration, something that has to be taken care of in the future. 
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Εικ. 1. Γενική άποψη της νότιας πλευράς 
του Φρουρίου Καλέ Ιεράπετρας.

Εικ. 2. Νότια πλευρά του φρουρίου. 
Προβλήματα υποσκαφών και διάβρωσης.

Εικ. 3. Δοκιμαστικό πεδίο κατασκευής τεσσάρων 
εδαφοπασσάλων.

Εικ. 4. Εργασίες κατασκευής εδαφοπασ-
σάλων στη βόρεια πλευρά του φρουρίου.

Σχ. 1. Νέα πρόταση ανακατασκευής υπάρχοντος 
νότιου κρηπιδώματος και κατασκευής δεύτερης 

σειράς εδαφοπασσάλων στην απόληξή του.

Εργασ ίΕσ Προστασ ίασ Νοτ ίου τοίχου κα ί  ΒΕλτ ίωσησ ΘΕμΕλίωσησ

Φρουρ ίου καλΕ ίΕραΠΕτρασ
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Εικ. 5. Εργασίες κατασκευής εδαφοπασσάλων στην ανατολική πλευρά του φρουρίου.

Εικ. 6. Κατασκευή προσωρινού επιχώματος στη 
νότια πλευρά. Διακρίνονται τα μέτρα προστασίας 

του υπάρχοντος κρηπιδώματος.

Εικ. 7. Τελική εικόνα του κρηπιδώματος της νότιας 
πλευράς.

Ζαρογ ίαΝΝη ΕλΕΝη
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ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ  

ΤΩΝ DE MEZZO ΣΤΗΝ ΕΤΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ  

ΧΡΟΝΑΚΗ ΔΑΦΝΗ 

 
Η αναστήλωση της βενετσιάνικης έπαυλης των De Mezzo στην Ετιά 

χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Κρήτης του Γ΄ Κ.Π.Σ. και υλοποιήθηκε με 
αυτεπιστασία από τη 13η Ε.Β.Α. Με το έργο αυτό ολοκληρώθηκαν στο μεγαλύτερο 
ποσοστό οι προσπάθειες πολλών δεκαετιών για τη διάσωση και την αποκατάσταση 
του σημαντικού αυτού μνημείου.  

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει: α) συνοπτική αναφορά των ιστορικών 
στοιχείων και των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του μνημείου, καθώς και τα νέα 
ερευνητικά δεδομένα1, β) την πορεία των επεμβάσεων μέχρι το 2008, γ) το 
πρόσφατο αναστηλωτικό έργο.  

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ –  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ   

Η έπαυλη των De Mezzo στον οικισμό της Ετιάς του Δήμου Σητείας (πρώην 
Δήμου Λεύκης) βρίσκεται στο κέντρο της ορεινής Σητείας, στην είσοδο του 
οροπεδίου των Αρμενοχαντράδων (Κριτσωτάκη 2000). Είναι ένα από τα λίγα 
διατηρούμενα δείγματα κοσμικής αρχιτεκτονικής της Βενετοκρατίας σε αγροτικό 
χώρο και δεσπόζει στο φυσικό περιβάλλον και στον παρακείμενο οικισμό. 

Ο οικισμός της Ετιάς έφθασε στο απόγειο της ακμής του κατά τους δύο 
τελευταίους αιώνες της Βενετοκρατίας (τέλη 15ου - 17ου αι.), με 564 κατοίκους το 
1583. Μαζί με τα άλλα 4 χωριά του οροπεδίου, τους Αρμένους, το Χαντρά, τη 
Βόιλα, τη Ζήρο και τα μετόχια τους, αποτέλεσαν μια ανθηρή οικιστική ενότητα 
μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα (Σπανάκης 1991, 260-261).  

Δε διαθέτουμε ακριβή τεκμηρίωση σχετικά με το χρόνο ανέγερσης και τον 
κτήτορα της έπαυλης. Ο Giuseppe Gerola αναφέρει ως ιδιοκτήτες της έπαυλης την 
οικογένεια De Mezzo, με βάση τα οικόσημα της πρόσοψης (Gerola 1917, 310-314). 
Η πρόσφατη μελέτη των αρχειακών πηγών, και συγκεκριμένα των καταστίχων των 
νοταρίων των οικισμών (Δρακάκης & Βιολιδάκης 2008, Σιδηρόπουλος, Δρακάκης, 
Βιολιδάκης & Κατηφόρη 2008), μας έδωσε τα παρακάτω, νέα δεδομένα. Οι 
αναφορές στον Pero De Mezzo και τον γιο του, Marco De Mezzo, ισχυρούς 
παράγοντες του τόπου, καθώς και στην κύρια κατοικία τους στους Βαβέλους, είναι 
πυκνές στο διάστημα από το 1580 ως το 1610. Ωστόσο, απουσιάζουν αρχειακές 
ειδήσεις σχετικές με την κατοικία των Mezzo στην Ετιά. Μέχρι το θάνατο του Marco 
De Mezzo, το 1609-1610, δεν έχουμε κανένα στοιχείο για οικοδομική 
δραστηριότητα ούτε αναφορά στην οικία της Ετιάς. Αυτό μας επιτρέπει να 

1 Ο G. Gerola δίδει αρκετά εκτεταμένη περιγραφή της έπαυλη των De Mezzo (Gerola 1917, 
310-314). Η βασική μελέτη για το μνημείο οφείλεται στη Νίκη Κριτσωτάκη, στην ανακοίνωσή 
της: «Η ενετική έπαυλη των Dei Mezzo στην Ετιά Σητείας», στα Πεπραγμένα του Η΄ Διεθνούς 
Κρητολογικού Συνεδρίου (Κριτσωτάκη 2000). 
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υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε σημαντική αλλαγή στην προϋφιστάμενη κατοικία της 
οικογένειας, δηλαδή το πυργόσπιτο, που αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της 
μετέπειτα έπαυλης. 

Μετά το θάνατο του Marco De Mezzo το 1609-1610, τη διαχείριση της 
περιουσίας ανέλαβε ο άνδρας της εγγονής του, Πιαγκέτας, ο condottiere Antonio 
Dandolo. Δραστήριος και ισχυρός φεουδάρχης, αποτέλεσε τη νέα ηγετική 
προσωπικότητα, έγινε ο αρχηγός της οικογένειας και εμφανίζεται με πλήθος 
δραστηριοτήτων και αξιωμάτων για τρεις σχεδόν δεκαετίες (Βιολιδάκης & Χρονάκη 
2008, Σιδηρόπουλος, Δρακάκης, Βιολιδάκης & Κατηφόρη 2008). 

Η συγγένεια των αρχιτεκτονικών στοιχείων της έπαυλης με εκείνα της 
Μονής της Κυρίας Ακρωτηριανής (σήμερα γνωστής ως Μονής Τοπλού) που 
ανακαινίστηκε το 1624, και της κοντινής μονής της Αγίας Σοφίας, της οποίας οι 
πτέρυγες κελλιών και η επέκταση του ναού κατασκευάστηκαν το 1634 (Gerola 
1908, 194 και 197), επιτρέπουν την αναγνώριση ενός κοινού μοντέλου, και 
πιθανολογούν ακόμη και την ύπαρξη κοινού συνεργείου κατασκευής (Χρονάκη & 
Κατηφόρη 2008). Είναι επιπλέον γνωστό ότι οι οικογένειες Mezzo και Dandolo 
είχαν στενές σχέσεις με τον ηγούμενο της Κυρίας Ακρωτηριανής, Γαβριήλ 
Πεντόγαλο, και είχαν χρηματοδοτήσει την ανακατασκευή της μονής (Gerola 1917, 
194, Μαυρομάτης 1986, 49-53). Με τα δεδομένα αυτά, μπορούμε να 
τοποθετήσουμε την κατασκευή της τελικής μορφής της έπαυλης μεταξύ του 1620 
και του 1635. 

Η αποτύπωση της έπαυλης και η μελέτη της αρχιτεκτονικής της οφείλονται 
στην αείμνηστη Νίκη Κριτσωτάκη, που από το 1974 μέχρι το θάνατό της το 1998, 
αποτύπωσε, σχεδίασε και μελέτησε το μνημείο, συνέταξε την πρώτη πρόταση 
αποκατάστασης και επέβλεψε τις μέχρι τότε εργασίες. Στην ανακοίνωσή της στο Η΄ 
Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο παρουσίασε με πληρότητα τα μέχρι τούδε γνωστά 
στοιχεία, ανέλυσε τις φάσεις και σχολίασε αναλυτικά τον εξαίρετο λιθανάγλυφο 
διάκοσμο των όψεων και των εσωτερικών χώρων (Κριτσωτάκη 2000). 
Συνοπτικά: 

1η Φάση: Χρόνος ανέγερσης της πρώτης φάσης, στον πυρήνα του 
σημερινού κτηρίου, μπορεί να θεωρηθεί το τέλος του 15ου αι. Πρόκειται για 
συμπαγές διώροφο πυργόσπιτο, ορθογωνικής κάτοψης, με λίγα ανοίγματα και με 
κατακόρυφους τοίχους, τυπικά αντίστοιχο με τα υπόλοιπα πυργόσπιτα-οχυρές 
οικίες που συναντούμε σε ολόκληρη την Κρήτη (σχ. 1). 

Διακρίνονται οι αρμοί του κτηρίου στη δυτική όψη και στον πρώτο όροφο. 
Μία πολεμίστρα σώζεται στη νότια όψη και διατηρούνται ίχνη από τις άλλες δύο στο 
εσωτερικό. 

2η Φάση: Η σημερινή μορφή με τα πλούσια αναγεννησιακά στοιχεία 
ανάγεται στις αρχές του 17ου αι. (περί το 1620-1635). Η δεύτερη αυτή φάση 
περιλαμβάνει την επέκταση προς νότια, ανατολικά και βόρεια, καθώς και τον 
όροφο (piano nobile). Έχει φρουριακό χαρακτήρα εξωτερικά, με κάτοψη σχεδόν 
τετράγωνη, και με επιβλητική κύρια είσοδο στη νότια πλευρά. Οι ανάγλυφες 
αντωπές μορφές (χίμαιρες) με ανθοφόρους βλαστούς υποβαστάζουν το οικόσημο 
των De Mezzo (σχ. 1, 3, 4). Η πρόσοψη ήταν διώροφη, ενώ η οπίσθια ζώνη, με 
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δωμάτια χαμηλότερου ύψους, είχε τρεις στάθμες. Στεγαζόταν με τετράριχτη 
κεραμοσκεπή στέγη, κατ’ αναλογία με πολλά μέγαρα που σώζονται στην Ιταλία. 
Αυτό προκύπτει και από τις μαρτυρίες για την καταστροφή κατά τις εχθροπραξίες 
του 1828 (Αγγελάκης 1935, 209-213 και 1939, 100-103).  

Ο αύλειος χώρος διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα και περιβάλλεται από 
ψηλό αναλημματικό τοίχο προς τα ανατολικά. Από τις θολωτές αποθήκες 
(magazzini) προς δυτικά σώζονται μόνο οι τοίχοι (σχ. 1). 

Η τυπολογία της έπαυλης των De Mezzo δεν έχει αντιστοιχίες με καμιά από 
τις σωζόμενες βενετσιάνικες επαύλεις της Κρήτης (π.χ. τη Βίλα Ροτόντα στις 
Καλάθαινες, τη Βίλα Τρεβιζάν στα Τραβαζιανά, τη Βίλα Κλόντιο στο Χρωμοναστήρι). 
Παρουσιάζει ομοιότητες μόνο σε επιμέρους στοιχεία, όπως τα ανοίγματα της βίλας 
Τρεβιζάν ή το θύρωμα της βίλας στο Πίκρι, που οφείλονται στα κοινά τους πρότυπα 
(Gerola 1917, Curuni & Donati 1988). 

Όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της έπαυλης στην εκτεταμένη της μορφή 
της δεύτερης φάσης, μαρτυρούν γνώση και επαφή με τα επίκαιρα αρχιτεκτονικά 
ρεύματα στη μητρόπολη Βενετία, όπου μετά το 1530 η εισδοχή των μορφών της 
ώριμης Αναγέννησης χαίρει γενικευμένης αποδοχής.  

Η χρήση σε λιθανάγλυφα των μυθολογικών μορφών, των προσωπείων και 
των διακοσμητικών θεμάτων, μαρτυρεί τη γνώση και χρήση των αντίστοιχων σχεδίων 
σε χαρακτικά, με προέλευση την Ιταλία αλλά και τις βορειοευρωπαϊκές χώρες 
(Γερμανία, Φλάνδρα), όπου τα προσωπεία ήταν προσφιλές θέμα (Κριτσωτάκη 2000, 
351-352). 

3η Φάση: Μετά την τουρκική κατάκτηση και την αποχώρηση των Βενετών, 
Τούρκοι αξιωματούχοι εγκαταστάθηκαν στην έπαυλη. Τελευταίος απόγονός τους 
υπήρξε ο γνωστός, για τις θηριωδίες κατά των χριστιανών, Μεμέτακας Μπαλουξής, ο 
επονομαζόμενος Σεραγιανός, υποδιοικητής Σητείας με έδρα τον Χανδρά. Η έπαυλη 
είναι μέχρι σήμερα γνωστή με την ονομασία Σεράγιο ή Σεράι. 

Η τρίτη κατασκευαστική φάση, της Οθωμανικής περιόδου, περιλαμβάνει 
προσθήκες και μετασκευές, καθώς και τις εγκαταστάσεις του λουτρού στο ανώγειο 
και τις αποχετεύσεις (σχ. 2). 

Το κτήριο, παρά τις ζημιές που υπέστη από το σεισμό του 1815, φαίνεται 
ότι σωζόταν ακέραιο μέχρι το 1828, όταν οι Τούρκοι, πιεζόμενοι από τους 
χριστιανούς επαναστάτες, οχυρώθηκαν μέσα σε αυτό για να σωθούν. Σφοδρές μάχες 
έλαβαν χώρα στην Ετιά με κατάληξη τη σφαγή των Τούρκων. Μετά την αποχώρησή 
τους, οι επαναστάτες εφόρμησαν στο κτήριο, αφαίρεσαν την ξύλινη στέγη και 
προκάλεσαν  σοβαρές ζημιές (Αγγελάκης 1936, 212 και 1939, 100-103). 

Στο σεισμό του 1856, που έπληξε με ιδιαίτερη ένταση την επαρχία της 
Σητείας, φαίνεται ότι κατέπεσε μεγάλο μέρος των τοίχων του ορόφου και των 
εξωτερικών του κτισμάτων. Μετά την επανάσταση του 1897 αφαιρέθηκαν λίθινα 
μέλη του και άφθονο οικοδομικό υλικό για την ανέγερση ναού της περιοχής 
(Αγγελάκης 1936, 212 και 1939, 100-103). 

Στην κατάσταση αυτή παρέμεινε το μνημείο επί δεκαετίες, με 
περιστασιακή χρήση σταυλισμού ζώων, ενώ συνεχιζόταν η αφαίρεση των λαξευτών 
κυρίως λίθων.   
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Το κτήριο αγοράστηκε το 1959 από την Αρχαιολογική Εταιρεία για 
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και κηρύχθηκε ως ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο (Π.Δ. 18-2-1959, ΦΕΚ 60/1959). Μετά την αγορά του έγιναν κατά πάσα 
πιθανότητα οι κατεδαφίσεις των επικρεμάμενων υψηλών τοίχων του πρώτου 
ορόφου.  

Β.  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2008  

Από το 1974 μέχρι το 1979 περίπου άρχισε συστηματική εργασία από 
πλευράς της 13ης Ε.Β.Α., με χρηματοδότηση του Ε.Ο.Τ. και του τότε ΥΠ.Π.Ε. υπό 
τον αείμνηστο έφορο Μανόλη Μπορμπουδάκη, με επίβλεψη της αρχιτέκτονος της 
Υπηρεσίας Νίκης Κριτσωτάκη, που εκπόνησε την αποτύπωση και τη μελέτη 
αποκατάστασης. Καθαιρέθηκαν τμήματα των τοίχων του πρώτου ορόφου. Έγινε 
συμπλήρωση των γωνιόλιθων στις εξωτερικές γωνίες, συμπλήρωση των εσωτερικών 
θυρωμάτων που είχαν αφαιρεθεί, των κατωφλιών, των σφενδονίων, των πλαισίων των 
παραθύρων. Ανακατασκευάστηκε τμήμα του κύριου θυρώματος της πρόσοψης. Η 
πλακόστρωση του πρώτου ορόφου, του αρχικού piano nobile, ανακατασκευάστηκε 
στη μισή περίπου έκταση με τετράγωνες πλάκες πάχους περίπου 3,3 εκ.  

Ακολούθησε ένα μεγάλο διάστημα παύσης κάθε δραστηριότητας, μέχρι το 
1996, οπότε μέσω του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας (Ο.Α.Σ.) εξασφαλίστηκαν 
χρηματοδοτήσεις για μια σειρά μνημείων της επαρχίας. Μια εκτεταμένη καμπάνια 
καθαρισμού από τα μπάζα στο εσωτερικό και το εξωτερικό της έπαυλης επέτρεψε 
την αποκάλυψη των σταθμών των δαπέδων, της πλακόστρωσης της αυλής και του 
εξωτερικού λουτρού στη νοτιοανατολική γωνία του περιβόλου και έφερε ένα 
ευπρεπισμό του χώρου (Αποτύπωση Αύλειου Χώρου Έπαυλης 1996). 

Με το έργο «Πολιτιστική Διαδρομή Επαρχίας Σητείας» που 
χρηματοδοτήθηκε από το INTERREG II και υλοποιήθηκε από τον Ο.Α.Σ. το 1998-
2000, με επίβλεψη και στενή συνεργασία από πλευράς της 13ης Ε.Β.Α., 
εκτελέστηκαν εκτεταμένες εργασίες στερέωσης των κατακόρυφων τοιχοποιιών του 
μνημείου, ενέματα και συρραφές των βασικών ρωγμών. Επίσης, στερεώθηκε και 
συμπληρώθηκε το ανάλημμα στην ανατολική πλευρά και στερεώθηκε το εξωτερικό 
λουτρό. Οι εργασίες δεν προχώρησαν στη θολοδομία (Έκθεση Παραλαβής 
Φεβρουάριος 2001). 

Με επόμενο πρόγραμμα του Ο.Α.Σ., κατά το 2001, με χρηματοδότηση από 
τον Ε.Ο.Τ., έγινε η σύνδεση του μνημείου με το δίκτυο της ΔΕΗ, η όδευση με 
υπόγειο καλώδιο μέχρι το κτήριο και η τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα (Έκθεση 
Παραλαβής Δεκέμβριος 2001). 

Ακολούθως, το 2004 συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τη 13η Ε.Β.Α. η 
πρόταση φιλοξενίας νέων χρήσεων στο μνημείο, κυρίως εκθεσιακής χρήσης και 
φιλοξενίας μικρής κλίμακας εκδηλώσεων, η οποία εγκρίθηκε από το ΥΠ.ΠΟ. μετά 
από γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. το 20042. 

2 ΥΠΠΟ/ ΓΔΑΠΚ/ ΑΡΧ/Β1/Φ38/85213/4806/11-11-2004 εγκριτική απόφαση για 
φιλοξενία νέων χρήσεων και η συμπληρωματική - τροποποιητική ΥΠΠΟ/ ΓΔΑΠΚ/ 
ΑΡΧ/Β1/Φ38 /103626/5174/4-1-2006. 
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Από το Δήμο Λεύκης σε συνεργασία με τον Ο.Α.Σ., και με επίβλεψη της 
13ης Ε.Β.Α., ανατέθηκε το 2005 στην αρχιτέκτονα κ. Εύη Μουτσοπούλου η μελέτη 
αποκατάστασης της έπαυλης. Συμπληρώθηκαν οι αποτυπώσεις όλων των σταθμών, 
ορίστηκε το πλήρες πρόγραμμα εργασιών για την επίλυση των δομικών 
προβλημάτων, καθώς και οι επεμβάσεις και διαρρυθμίσεις για να ανταποκριθεί 
στην πρόταση χρήσεων. Έγινε επίσης η Η/Μ μελέτη εγκαταστάσεων για πλήρη 
δικτύωση και φωτισμό εκθεσιακής λειτουργίας.  

Η μελέτη εγκρίθηκε το 20073. Η πρόταση για την ένταξη του έργου 
υποβλήθηκε στην πρόσκληση του Π.Ε.Π. Κρήτης του 2004, και το έργο εντάχθηκε 
προς χρηματοδότηση το 2007. 

Γ.  ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Νοέμβριο του 2007 μέχρι το 
Δεκέμβριο του 2008, με υπεύθυνη έργου την αρχιτέκτονα Δάφνη Χρονάκη. 
Ομαδοποιούνται σε 4 ενότητες: α) στη δομική αποκατάσταση του κτηριακού 
κελύφους, με έμφαση στην αποκατάσταση – στερέωση – στεγάνωση των δωμάτων 
και της θολοδομίας, β) στην αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, γ) στην 
αποκατάσταση – αναστήλωση της κρήνης και δ) στην αποκατάσταση του αύλειου 
χώρου. Η συνολική δαπάνη ανήλθε σε 318.289,79€. Αναλυτικά έγιναν οι 
παρακάτω εργασίες:  
α) Δώματα και θολοδομία (σχ. 2-3) 

• Αποξήλωση της πλακόστρωσης σε όλες τις στάθμες του δώματος, που 
αρχικά αποτελούσαν τα δάπεδα του πρώτου ορόφου. Αφαίρεση και 
απομάκρυνση των επιχώσεων, διαλογή των πλακών για την 
επανατοποθέτηση. 

• Καθαρισμός των εξωρραχίων των θόλων. Στερέωση και στεγάνωση των 
σωζόμενων κατασκευών του πρώτου ορόφου στο δώμα (τοίχων και 
κατωφλιών) καθώς και των λειψάνων του λουτρού στην ανώτερη στάθμη. 

• Στερεώσεις και συρραφές των μεγάλων ρωγμών στους θόλους από την άνω 
εξωτερική πλευρά του δώματος. Συρραφή του δυτικού τοίχου με τους 
θόλους 

• Αποσυναρμολόγηση των θρανίων και των βαθμίδων των κλιμάκων στα 
δώματα και στερεώσεις στα υποκείμενα δάπεδα. Ανασυναρμολόγηση των 
θρανίων και των κλιμάκων, στεγάνωση των αρμών. 

• Αποξήλωση του σκυροδέματος που έκλεινε το κατεστραμμένο τμήμα της 
εσωτερικής κλίμακας που οδηγούσε στον πρώτο όροφο. Αποκάλυψη και 
αποκατάσταση των σωζόμενων βαθμίδων της κλίμακας. Ανακατασκευή των 
βαθμίδων που έλειπαν, συμπλήρωση και αποκατάσταση του θόλου (εικ. 5). 

• Στεγάνωση και αποκατάσταση των δωμάτων: διάστρωση περλιτομπετόν 
πλήρωσης στη θέση των σαθρών επιχώσεων, διάστρωση σκυροδέματος με 

3 Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/1726/695/6-08-2007: Έγκριση Μελέτης Αποκατάστασης του 
συγκροτήματος της Ενετικής Έπαυλης Dei Mezzo και διαμόρφωσης του αύλειου χώρου και 
αναστήλωσης της κρήνης, στην Ετιά Σητείας του Δήμου Λεύκης Ν. Λασιθίου. 
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ελαφρό οπλισμό πλέγματος, επιπέδωση με «ελικοπτεράκι», διάστρωση 
ασφαλτόπανων στεγάνωσης, διάστρωση τσιμεντοκονίας για την 
πλακόστρωση (εικ. 2-3). 

• Επανατοποθέτηση των αρχικών παλαιών πλακών (πάχους 0,07-0,16 μ.), 
συγκεντρωμένες στους κεντρικούς και βόρειους χώρους του δώματος. 

• Διάστρωση των παλαιών πλακών (0,32 x 0,32 μ.) πάχους 0,03 μ. και 
συμπλήρωση με νέες, όμοιων διαστάσεων, πλάκες στους υπολοίπους 
χώρους του δώματος (εικ. 3). 

• Τοποθέτηση διαφανούς στεγάστρου για κάλυψη της οπής της κλίμακας. 
β) Αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων 

• Καθαιρέσεις των σαθρών επιχρισμάτων των θόλων στο εσωτερικό, εξυγίανση 
και απολύμανση της τοιχοποιίας που εμφάνιζε μεγάλα προβλήματα 
μούχλας από την εισερχόμενη υγρασία. 

• Στερεώσεις και χαλικολόγημα των θόλων στην εσωτερική τους πλευρά, 
υποστύλωση και ανάταξη των τόξων της μεγάλης αίθουσας. 

• Κατασκευή νέων εσωτερικών τριπτών επιχρισμάτων. 
• Κατασκευή υπόβασης δαπέδων με διάστρωση χαλικιού και κατασκευή 

νέων δαπέδων από χυτό υλικό τύπου βιομηχανικού δαπέδου. 
• Κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης και δημιουργία χώρων υγιεινής 

(τοποθέτηση σωληνώσεων, τοποθέτηση διαχωριστικών πάνελ για τη 
δημιουργία W.C., πλακόστρωση W.C, κατασκευή στεγανών κονιαμάτων 
στους τοίχους, προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής).  

• Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση με κεντρικό πίνακα και υποπίνακα, 
κατασκευή υποδομής όλων των καλωδιώσεων και αναμονές για τα τελικά 
εξαρτήματα.  

• Προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων από ιρόκο (ταμπλαδωτές 
εξώθυρες, παράθυρα ανοιγόμενα, φεγγίτες ανακλινόμενοι, διπλές 
ανοιγόμενες υαλόθυρες σε 3 εσωτερικούς χώρους). 

γ) Αποκατάσταση κρήνης 
• Καθαρισμός και αποκάλυψη όλων των στοιχείων της βάσης της κρήνης. 
• Αναστήλωση της κρήνης με στερέωση και συμπλήρωση των τοιχοποιιών, 

του θολίσκου, των γουρνών, των βαθμίδων της βάσης κλπ. (εικ. 4). 
δ) Αποκατάσταση του αύλειου χώρου 

• Καθαίρεση νεωτερικών τοιχίσκων και προσθηκών στον αύλειο χώρο.  
• Καθαρισμοί στις κατασκευές της αυλής. Αποκάλυψη χτισμένου πηγαδιού, 

άδειασμα λίθων πηγαδιού και καθαρισμός του. Κατασκευή περιμετρικού 
τοιχίου και μεταλλικού καλύμματος ασφαλείας. 

• Καθαρισμός παλαιού βορειοανατολικού αναλήμματος, αποκάλυψη 
εγκάρσιου τοίχου, διαλογή λίθων, εκσκαφή θεμελίου για την κατασκευή 
του νέου αναλημματικού τοίχου. 

• Θεμελίωση και κατασκευή βορειοανατολικού αναλημματικού τοίχου. 
• Εργασίες διαμόρφωσης του αύλειου χώρου (διαμόρφωση του περιμετρικού 

διαδρόμου κίνησης, συμπλήρωση - στερέωση - τοπικές ανακατασκευές των 
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περιμετρικών αναλημματικών τοίχων του περιβόλου, κατασκευή κλιμάκων 
εισόδου προς την αυλή και προς την έπαυλη). 

• Στερέωση, επισκευή και συμπλήρωση του παλαιού υφισταμένου 
πλακόστρωτου δαπέδου της αυλής. 

• Πλακόστρωση του υπόλοιπου αύλειου χώρου με νέες ακανόνιστες πλάκες 
πάνω σε υπόβαση άοπλου σκυροδέματος. 

• Επισκευή μέρους της παλαιάς περίφραξης που περιέκλειε τον 
περιβάλλοντα χώρο του μνημείου και συμπλήρωση με νέα περίφραξη. 

• Φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση των εργασιών και των στοιχείων 
που αποκαλύφθηκαν.  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ -  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

Η Εφορεία, αλλά και η γράφουσα προσωπικά, εκφράζουν θερμές 
ευχαριστίες στους φορείς και στα άτομα που με τη βοήθεια και διαρκή στήριξη που 
παρείχαν, συντέλεσαν ουσιαστικά στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση του 
έργου. Ευχαριστούμε το Δήμο Λεύκης, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας, την ΕΥΔ 
Γ΄ Κ.Π.Σ. της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και την ΕΥΔ Γ΄ Κ.Π.Σ. του ΥΠ.ΠΟ. Την 
κ. Μιράντα Παπαδάκη, στην Περιφέρεια Κρήτης, και τον ανάδοχο αναστηλωτικών 
εργασιών κ. Γιώργο Βδοκάκη. Ιδιαίτερη μνεία και ευχαριστίες οφείλουμε στο 
συνεργείο μας, τον αρχιτεχνίτη Γιώργο Εμμ. Αχλαδιανάκη, τους τεχνίτες Νίκο 
Σταματάκη, Γιώργο Π. Αχλαδιανάκη, Γιώργο Σαντιμπαντάκη, και τους κατά 
διαστήματα ειδικευμένους εργάτες, καθώς και στη σχεδιάστρια, Αγάπη Λαδιανού, 
που εκπόνησε τα σχέδια σε συνεργασία με τη γράφουσα.  

Η λειτουργία της έπαυλης De Mezzo ως επισκέψιμο μνημείο έχει μόλις 
αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Μια πρώτη προσπάθεια τοποθέτησης 
ενημερωτικού υλικού έγινε με τις ανηρτημένες παρουσιάσεις που αφορούν στην 
παρουσίαση του μνημείου και στην αναγνώριση των αναγεννησιακών επιδράσεων 
στα μνημεία του Δήμου Λεύκης, προϊόν του ερευνητικού προγράμματος που 
πραγματοποιήθηκε το 20084. Οι συναυλίες κλασικής μουσικής και μικρών 
μουσικών συνόλων που δίνονται κάθε χρόνο είναι μια ακόμη δραστηριότητα 
ταιριαστή στο χώρο. Η μόνιμη φύλαξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ομαλή λειτουργία, και προς το παρόν δεν έχει δοθεί λύση σε αυτό. Ο κατάλληλος 
εξοπλισμός του μνημείου, παράλληλα με τη μόνιμη φύλαξη, θα επιτρέψει να 
αναδειχθούν οι εξαιρετικές δυνατότητες και η ποιότητά του. 
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RESTORATION WORKS AT THE VILLA DE MEZZO  

AT ETIA, SITEIA 

 
CHRONAKI DAPHNE 

The residence of the Venetian noble family of De Mezzo dominates the 
village of Etia, in Siteia district and is an eminent example of secular 
architecture in Crete. 

This paper presents: a) a brief historical report and architectural 
description, as well as reference to new historical evidence, b) restoration 
interventions until 2008, c) recent restoration works in 2007-2008, with funding 
from the 3rd Community Support Framework “Crete Regional Action Plan”. 

The first building phase can be dated in the late 15th century, while the 
villa’s present shape, with its opulent Renaissance features, dates to the early 
17th century. Recent archival research, combined with compared architectural 
study, can date the construction of the villa’s final form between 1620 and 1635. 

Restoration works have begun since its acquisition by the Greek state, 
in 1959, and continued extensively in 1973-1977. Later, works have been 
executed by Siteia Development Organisation (1995-2001), which also 
contributed to the restoration study in 2006-2007.  

The last restoration project was carried out by the 13th Ephorate of 
Byzantine Antiquities and included: a) consolidation works upon the vaults, the 
remnants on the terrace and the terrace itself, b) rehabilitation of the internal 
spaces, c) restoration of the fountain in the yard, d) restoration and 
reassessment of the yard. The total cost amounted in 318.289,79 €. 
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Σχ. 1. Έπαυλη DeMezzo στην Ετιά. Γενική κάτοψη με τον περιβάλλοντα χώρο 
μετά τις εργασίες.

Σχ. 2. Έπαυλη DeMezzo στην Ετιά. Κάτοψη δώματος με τις εργασίες στερέωσης – 
αποκατάστασης (2008).
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129



Σχ. 3. Έπαυλη DeMezzo. Τομή Α-Α με τις εργασίες στερέωσης – αποκατάστασης (2008).

Σχ. 4. Έπαυλη DeMezzo. Όψη μετά τις εργασίες στερέωσης – αποκατάστασης (2008).

οι Εργασ ιΕσ αναστηλωσησ τησ Επαυλησ των De  Mezzo 
στην Ετ ια σητΕ ιασ
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Εικ. 5. Έπαυλη DeMezzo. 
Ανακατασκευή ανώτερου τμήματος 

κλίμακας προς 1ο όροφο (2008).

Εικ. 1. Έπαυλη DeMezzo στην Ετιά. Γενική άποψη μετά τις εργασίες (2008).

Εικ. 2. Έπαυλη DeMezzo. Στερέωση 
δώματος – δαπέδου 1ου ορόφου, διάστρωση 

περλιτομπετόν (2008).

Εικ. 3. Έπαυλη DeMezzo. Το δώμα – δάπεδο 
1ου ορόφου  μετά το πέρας των εργασιών 

(2008).

Εικ. 4. Άποψη της κρήνης και της έπαυλης 
DeMezzo από ΝΑ μετά τις εργασίες.

Χρονακη Δαφνη
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Ο  ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ Α  ΣΤΟ ΑΠΕΣΩΚΑΡΙ ΜΕΣΑΡΑΣ 

 
ΦΛΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  

 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο Θολωτός Τάφος Α* (σχ. 1) βρίσκεται στις βόρειες βραχώδεις υπώρειες των 
κεντρικών Αστερουσίων, νοτιοδυτικά του χωριού Απεσωκάρι του Δήμου Γόρτυνας. 
Το ταφικό συγκρότημα ανασκάφηκε τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1942 από τον 
αυστριακό αρχαιολόγο August Schörgendorfer (†1914-1976) (Schindler-Kaudelka 
1997, πίν. 35, εικ. 106). Διορισμένος στο Πανεπιστήμιο του Graz ως βοηθός του 
καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας Arnold Schober, ο Schörgendorfer εστάλη στην 
Κρήτη ως αξιωματικός της Wehrmacht με ειδική αποστολή την προστασία των 
πολιτιστικών μνημείων και την καταγραφή των ζημιών σε αυτά (Φλούδα υπό έκδοση, 
εικ. 1α-β). Με αφορμή τη μερική σύληση του τάφου Α από τυμβωρύχους και με 
την υποστήριξη του στρατηγού Alexander André διεξήγαγε μαζί με ολιγομελή 
ομάδα την ανασκαφή τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1942 (Hiller von Gaertringen 
1995, 475). Αδημοσίευτες φωτογραφίες της ανασκαφής από το προσωπικό 
φωτογραφικό του αρχείο (Φλούδα υπό έκδοση) συμπληρώνουν τη σύντομη 
δημοσίευση του ταφικού συνόλου στο συλλογικό τόμο των γερμανικών ανασκαφών 
«Forschungen auf Kreta» του 1951 (Schörgendorfer 1951α). 

Μετά το πέρας του πολέμου το 1945, ο Schörgendorfer αναγκάσθηκε να 
εγκαταλείψει την αρχαιολογική έρευνα (Flouda, Pochmarski & Schindler-
Kaudelka υπό έκδοση). Λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στο υλικό μεταπολεμικά 
δημοσίευσε μόνο τα λίθινα σκεύη και τα ακέραια μικρά αγγεία του τάφου. Αυτά 
είχαν συντηρηθεί στο Μουσείο Ηρακλείου μεταξύ του 1942 και 1947 από τον 
συντηρητή Ζαχαρία Κανάκη και αποτέλεσαν στη συνέχεια τμήμα της 
Επιστημονικής Συλλογής του μουσείου (Schörgendorfer 1951α, 13)1. Την άνοιξη, 
όμως, του 2010 εντοπίσθηκαν σε αποθήκη της ΚΓ' Ε.Π.Κ.Α. 75 πλαστικά κιβώτια 
με την ένδειξη «Ανασκαφής Γερμανών». Περιείχαν οστεολογικό υλικό, θραυσμένα 
πήλινα σκεύη ταφικού χαρακτήρα, λίθινα μικροευρήματα και πλήθος ασυντήρητης 
κεραμικής. Χάρτινες ανασκαφικές ενδείξεις, γραμμένες στη δυσανάγνωστη 
καλλιγραφική γραφή Sütterlin και στο γραφικό χαρακτήρα του Schörgendorfer, 

* Θερμές ευχαριστίες οφείλω στο INSTAP και στο Mediterranean Archaeological Trust 2010 
για τη χρηματοδότηση της συντήρησης της κεραμικής, στην κ. Gerlinde Schörgendorfer για 
την παραχώρηση του αδημοσίευτου φωτογραφικού υλικού και χειρογράφων του ανασκαφέα, 
στη Δρα. Α. Κάντα για την άδεια μελέτης και δημοσίευσης του αρχαιολογικού υλικού, καθώς 
και στον αρχιφύλακα της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. κ. Σταύρο Αμανάκη για τη βοήθεια στον εντοπισμό των 
αδημοσίευτων ευρημάτων. Πολύτιμη υπήρξε η συμβολή της Δρος. Eleni Schindler-Kaudelka 
στην «αποκρυπτογράφηση» των ιδιόχειρων ανασκαφικών ενδείξεων του Α. Schörgendorfer και 
της κ. Ν. Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη στον εντοπισμό των οστών από τον τάφο. 
1 Όλα τα δημοσιευμένα πήλινα αγγεία του τάφου Α χρειάσθηκε να συντηρηθούν και να 
συγκολληθούν εκ νέου μετά την έναρξη της μελέτης, λόγω της χρήσης γομαλάκας που είχε 
προκαλέσει τη θραύση τους. 
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όπως μαρτυρείται από τα χειρόγραφά του, καθιστούν ασφαλή την ταύτιση της 
πλειονότητας των κιβωτίων με το υλικό από τον οικισμό που ανέσκαψε ο ίδιος το 
Σεπτέμβριο του 1942, νότια του Θολωτού Τάφου Α (Πλάτων 1947, 630). Tα 
πολυάριθμα αυτά ευρήματα δεν είχαν συντηρηθεί μετά την ανασκαφή, για αυτό και 
στην ανασκαφική έκθεση που δημοσίευσε ο Schörgendorfer το 1951 θίγει μόνο 
γενικά ζητήματα αρχιτεκτονικής και χρήσης των χώρων του οικισμού 
(Schörgendorfer 1951β). Επιπλέον, η έλλειψη ανασκαφικού ημερολογίου και 
ενδείξεων προέλευσης δυσχεραίνει το διαχωρισμό των πολυάριθμων οστράκων του 
τάφου, που αναφέρει ο ανασκαφέας, από τα αντίστοιχα του οικισμού. Ελπίζουμε, 
ωστόσο, ότι η συστηματική μελέτη του συνόλου του υλικού που βρίσκεται σε 
εξέλιξη θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Η διαπίστωση της διάρκειας 
χρήσης του οικισμού του Απεσωκαρίου θα διευκολύνει τη συσχέτισή του όχι μόνο 
με τον τάφο Α, αλλά και το Θολωτό Τάφο Β, που ανέσκαψε το 1963 ο Κωστής 
Δαβάρας σε απόσταση 220 μ. βορειοανατολικά του τάφου Α (Δαβάρας 1964, 441, 
Βαβουρανάκης στον παρόντα τόμο). 

Όσον αφορά στην προσπάθεια ανασύνθεσης των φάσεων χρήσης του 
Θολωτού Τάφου Α και των πρακτικών απόθεσης κτερισμάτων, η μακρά χρήση του 
συγκροτήματος και η μερική σύλησή του είχαν αναμφίβολα διαταράξει την αρχική 
στρωματογραφία, δημιουργώντας κατά συνέπεια μια ασαφή εικόνα. Ιδιαίτερο, 
ενδιαφέρον για τη διερεύνηση των μεσομινωικών ταφικών πρακτικών παρουσιάζουν 
οι λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής διαρρύθμισης και της χρήσης των διαφόρων 
χώρων του ταφικού συγκροτήματος, οι οποίες θα συζητηθούν διεξοδικά στη 
συνέχεια. 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ,  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο οικισμός με τον οποίο συνδεόταν ο Θολωτός Τάφος Α είχε ιδρυθεί πάνω 
σε ένα βραχώδες έξαρμα, που επέτρεπε τον έλεγχο των περασμάτων προς το 
εσωτερικό των Αστερουσίων και τον Λέντα, παρέχοντας παράλληλα ορατότητα προς 
τη δυτική πεδιάδα της Μεσαράς και την οροσειρά της Ίδης προς τα βόρεια. Ο τάφος 
Α βρίσκεται σε απόσταση 130 μ. περίπου, στη μέση της πλαγιάς που κατηφόριζε 
από τον οικισμό προς τα βορειοδυτικά. Η πρόσβαση στον τάφο οριζόταν από τη 
διαμόρφωση των εκτεταμένων βαθμιδωτών προεξοχών του ασβεστολιθικού βράχου 
σε όλη την έκταση της πλαγιάς (εικ. 1-2). Από τον περιβάλλοντα χώρο του ταφικού 
συγκροτήματος μπορούσε κανείς να έχει πανοραμική θέα της εύφορης πεδιάδας 
μέχρι τον κόλπο της Μεσαράς προς τα δυτικά. Στο ευρύτερο οπτικό πεδίο ο τάφος Α 
θα λειτουργούσε μαζί με το γειτονικό ΠΜ Ι-ΜΜ ΙΙΙ Θολωτό Τάφο Β (Βαβουρανάκης 
στον παρόντα τόμο) ως τεχνητό τοπόσημο του φυσικού τοπίου (Murphy 1998, 30). Η 
συμβολική αυτή χρήση του τάφου Α θα ενισχυόταν, εξάλλου, και από την ιδιαίτερη 
μορφή του προσκτίσματός του, το οποίο, όπως θα υποστηριχθεί στη συνέχεια, είχε 
σχεδιασθεί εξαρχής ως μια ενιαία επέκταση του κυκλικού ταφικού θαλάμου (σχ. 1). 

Για την κατασκευή της θόλου είχε σκόπιμα επιλεγεί το σημείο, όπου το 
πρανές του φυσικού βράχου παρουσιάζει έντονα κατωφερή κλίση προς τα βόρεια 
και βορειοδυτικά (εικ. 1, 3). Ο τοίχος της θόλου είχε θεμελιωθεί κατευθείαν πάνω 
στο φυσικό βράχο, ο οποίος είχε λαξευθεί κατά τόπους ή είχε καλυφθεί με επίχωση 
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από χώμα (Schörgendorfer 1951α, 14, πίν. 17.2-17.3). Μεγαλύτεροι ακατέργαστοι 
λίθοι και λάσπη ως συνδετικό υλικό σχημάτιζαν την εξωτερική και την εσωτερική 
πλευρά του τοίχου, ειδικά στις κατώτερες στρώσεις των θεμελίων, ενώ το ενδιάμεσο 
κενό είχε συμπληρωθεί με μικρότερους λίθους. Η έντονη, όμως, κλίση και η 
προϊούσα διάβρωση του εδάφους κατέστησαν το δυτικό και νοτιοδυτικό τμήμα της 
θόλου ιδιαίτερα ευάλωτο στατικά. Η κατάρρευσή του δεν αποφεύχθηκε παρά την 
ενίσχυση του δυτικού τμήματος της θόλου με ένα χαμηλό ευθύ τοίχο (εικ. 1-3). 
Αυτός κατασκευάσθηκε μαζί με τον τοίχο της θόλου, αφού οι λίθοι τους δένουν. Θα 
λειτουργούσε ως αντηρίδα για την αντιμετώπιση των ωστικών πιέσεων και, 
ενδεχομένως, για την παροχέτευση των ομβρίων της πλαγιάς (Schörgendorfer 
1951α, 14). Έτσι, αν και συνήθως το πάχος του τοίχου της θόλου αναλογούσε στη 
διάμετρο του ταφικού θαλάμου, στην περίπτωση του τάφου Α με την εσωτερική 
διάμετρο των 4,85 μ. περίπου είναι δυσανάλογα μεγάλο (1,60-2,10 μ.). 

Η είσοδος στον ταφικό θάλαμο θα έφερε μονολιθικό υπέρθυρο, το οποίο 
δεν διατηρείται πλέον in situ. Είναι προσανατολισμένη, κατά τη συνήθη πρακτική, 
προς τα ανατολικά, αλλά με ελαφρά απόκλιση προς νότο λόγω της διαμόρφωσης 
του φυσικού βράχου. Η μεγάλη διαφορά του επιπέδου μεταξύ του στομίου και του 
δαπέδου του ταφικού θαλάμου αντιμετωπίσθηκε με τη λάξευση δύο σκαλοπατιών 
στο βράχο για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου (εικ. 1). Από το 
σωζόμενο ύψος των κτιστών παραστάδων του στομίου δε μπορεί να διαπιστωθεί 
κατά πόσο ο τάφος είχε κτισθεί με το εκφορικό σύστημα. Αξιοσημείωτη είναι 
πάντως η ύπαρξη λίγων μπατικών ορθογώνιων ή σφηνοειδών λίθων, που σύμφωνα 
με τον ανασκαφέα  προεξείχαν κατά 0,20-0,30 μ. από το εξωτερικό μέτωπο του 
τοίχου στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της θόλου (Schörgendorfer 1951α, 14, πίν. 
17.1), θυμίζοντας μια αντίστοιχη διευθέτηση στο Θολωτό Τάφο A στο Καμηλάρι 
(Levi 1961-1962, 12). Αρκετοί τέτοιοι λίθοι είναι, επίσης, διάσπαρτοι σήμερα στο 
χώρο βόρεια του τάφου Α. Έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση παρόμοιων σφηνοειδών 
λίθων ή πλακών μαζί με μεγάλους λίθους στις κατώτερες στρώσεις αποτελεί ένα από 
τα χαρακτηριστικά του εκφορικού συστήματος δόμησης που συνδέουν τους 
θολωτούς τάφους με τα κρητικά μητάτα (Warren 2007, 11, 14, εικ. 2.11). 
Θεωρούμε, λοιπόν, πιθανότερο ο τάφος Α να διέθετε αντί της επίπεδης στέγης, που 
υπέθεσε ο ανασκαφέας (Schörgendorfer 1951α, 14), μια χαμηλή θολωτή στέγη 
κωνικού σχήματος, παρόμοια με εκείνη των σημερινών μητάτων ή άλλων νεότερων 
κυκλικών λιθόκτιστων κατασκευών των νησιών και της ενδοχώρας. 

Ας εξετάσουμε, όμως, τις ενδείξεις χρονολόγησης του τάφου, οι οποίες 
προκύπτουν από τα ευρήματα που μπορούν να ταυτισθούν με ασφάλεια. Ο 
χρονολογικός ορίζοντας χρήσης του ταφικού θαλάμου αντιπροσωπεύεται από τα 
πήλινα αγγεία, τα οποία είχαν απομείνει in situ και χρονολογούνται από την ύστερη 
ΜM ΙA έως τη MM IB περίοδο. Η χρονολόγηση των δύο λίθινων μικρογραφικών 
σκευών της θόλου, ενός κλειστού σκεύους από οφίτη με πώμα και ενός 
φωλεόσχημου σκεύους από breccia (Schörgendorfer 1951α, 15), δε μπορεί να 
βασισθεί μόνο στην τυπολογική τους κατάταξη. Δεδομένου ότι πρόκειται για 
ανθεκτικά αντικείμενα, ενδέχεται να ήταν πρωιμότερα κειμήλια που τελικώς 
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συνόδευσαν συγκεκριμένες ταφές2. Η μελέτη της κεραμικής από τους υπόλοιπους 
χώρους του συγκροτήματος, επίσης ενισχύει την πιθανότητα ότι ο τάφος Α 
κατασκευάσθηκε κατά την τελευταία φάση της Προανακτορικής περιόδου, δηλαδή 
την ύστερη ΜΜ ΙΑ. Η χρήση του συνεχίσθηκε μέχρι το τέλος της ΜΜ ΙΒ, ενώ 
υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε σποραδικά και κατά τη ΜΜ ΙΙΙ φάση. 
Αυτά τα δεδομένα συμφωνούν με τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής μελέτης 
της πληθώρας οστράκων από τον οικισμό, σύμφωνα με τα οποία αυτός συνέχισε να 
χρησιμοποιείται και κατά τη Νεοανακτορική περίοδο. 

Η μακρά, όμως, διάρκεια χρήσης και η μερική σύληση του τάφου 
συνέβαλαν στη διατάραξη των πρωτογενών ταφών που είχαν αποτεθεί πάνω στο 
δάπεδο του ταφικού θαλάμου (Schörgendorfer 1951α, 15). Η αναμόχλευση των 
οστών λόγω της συνεχούς απόθεσης νεκρών και του καθαρισμού από τις 
παλαιότερες ταφές ήταν ιδιαίτερα έντονη στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του 
θαλάμου (εικ. 3). Όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν επέτρεψαν στον ανασκαφέα να 
διαπιστώσει τη θέση και τον ακριβή αριθμό των ταφών ή να συσχετίσει τα λιγοστά 
ευρήματα με συγκεκριμένους σκελετούς. Βέβαια, δεν αποκλείεται να υπήρχαν 
αρχικά και άλλα κτερίσματα, όπως κοσμήματα, σφραγίδες, εγχειρίδια, εργαλεία και 
λεπίδες οψιανού. Άλλωστε, διάφορα προϊόντα λαθρανασκαφής με προέλευση την 
περιοχή του Απεσωκαρίου είχαν κυκλοφορήσει σε διαφορετικά μέρη του νησιού 
πριν την ανασκαφή (Schörgendorfer 1951α, 13). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 
μερικά αντικείμενα, τα οποία έφτασαν στο Μουσείο Ηρακλείου, αλλά δε μπορούν 
να αποδοθούν με σιγουριά στον τάφο Α. 

Η καθιερωμένη πρακτική της δευτερογενούς ταφής των οστών εκτός του 
ταφικού θαλάμου τεκμηριώνεται και στην περίπτωση του τάφου Α. Οι 
κατασκευαστές του τελευταίου, όμως, δεν ακολούθησαν τη συνήθη μετά την ΠΜ ΙΙΒ 
περίοδο παράδοση της διαδοχικής προσθήκης αυτοτελών εξωτερικών δωματίων στη 
θόλο (Murphy 2003, 141). Έκτισαν ένα ορθογώνιο πρόσκτισμα, οι δυτικοί τοίχοι 
του οποίου εφάπτονται στο ισχυρό ανατολικό τοίχωμα του δακτυλίου της θόλου 
κατά τρόπο που μαρτυρεί ενιαίο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Οι περισσότεροι τοίχοι 
του προσκτίσματος είχαν θεμελιωθεί απευθείας πάνω στον κατωφερή φυσικό βράχο 
και σώζονταν κατά την ανασκαφή στο ύψος των θεμελίων (εικ. 4). Για στατικούς 
λόγους εφαρμόσθηκε και εδώ σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο η λύση της 
αντιστήριξης με έναν επιπλέον εξωτερικό τοίχο κατά μήκος της νότιας και 
ανατολικής πλευράς. Κατά μήκος της βόρειας πλευράς του ορθογωνίου 
προσκτίσματος (εικ. 4), όπου το επίπεδο του φυσικού ασβεστολιθικού βράχου ήταν 
χαμηλότερο, κτίσθηκε ένας αρκετά ψηλός αναλημματικός τοίχος, εφαπτόμενος στη 
θόλο του τάφου. Η φάση κατά την οποία έλαβε χώρα αυτή η μετασκευή, είναι 
δύσκολο να χρονολογηθεί λόγω της προσθήκης τσιμέντου στους αρμούς των τοίχων 
κατά τη δεκαετία του 1960. 

Σε κάθε περίπτωση, το σχέδιο του προσκτίσματος καθορίσθηκε σε μεγάλο 
βαθμό από την επιθυμία εκμετάλλευσης της εκτεταμένης σε αυτό το σημείο ομαλής 

2 Σχετικά με τη δυσκολία χρονολόγησης των λίθινων σκευών από τους τάφους της Μεσαράς 
εξαιτίας της έλλειψης ασφαλών στρωματογραφικών συνόλων, βλ.: Bevan 2004, 107, 110, 112. 
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επιφάνειας του εδάφους. Λόγω της κατωφερούς κλίσης του φυσικού βράχου προς 
τα δυτικά στρώθηκε ένα δάπεδο από πατημένο χώμα, μικρές πέτρες και πηλό που 
κάλυπτε αρχικώς το δυτικότερο τμήμα του κύριου χώρου G (Schörgendorfer 
1951α, 13, πίν. 18.1-2). Μία ένδειξη για το επίπεδο αυτού του δαπέδου παρέχει η 
επίχωση κάτω από το κατώτερο τμήμα ενός κτιστού λίθινου πεσσού, η οποία 
διακρίνεται στις φωτογραφίες του 1942 (εικ. 5). Τόσο αυτό το κεντρικό φέρον 
στοιχείο, όσο και ο πλατύς μεσότοιχος μεταξύ των χώρων Ε και G, ενισχύει την 
πιθανότητα να είχε καλυφθεί το πρόσκτισμα με μόνιμη επίπεδη στέγη. 

Στην είσοδο Κ του ταφικού συγκροτήματος (πλάτους 1,60 μ.), όπου η 
επιφάνεια του βράχου δεν παρουσιάζει κλίση (Schörgendorfer 1951α, πίν. 18.1), η 
λαξευμένη στο βράχο κυκλική υποδοχή στροφέα (διαμέτρου 17 εκ. και βάθους 
τουλάχιστον 7 εκ.) ενισχύει κατά τη γνώμη μας την πιθανότητα ύπαρξης βαριάς 
ξύλινης θύρας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η περιγραφή από τον 
Schörgendorfer ενός μη διατηρούμενου σήμερα χαμηλού «βάθρου» από 
ασβεστολιθικές πλάκες, που υπήρχε στο βόρειο άκρο του προθαλάμου, στο σημείο 
J (σχ. 1, εικ. 5). Πεσμένο μπροστά από αυτό το βάθρο βρέθηκε ένα μικρό «ειδώλιο», 
το οποίο δεν απεικονίζεται στην αρχική δημοσίευση, αλλά εντοπίσθηκε κατά την 
πρόσφατη μελέτη του υλικού. Πρόκειται για ένα λίθινο αντικείμενο, λαξευμένο από 
ένα κομμάτι ψαμμίτη που ανακαλεί με αφαιρετικό τρόπο γυναικεία μορφή. Αν και 
η έλλειψη λεπτομερειών σχετικά με τα ανασκαφικά συμφραζόμενα δυσχεραίνει την 
ερμηνεία του, φαίνεται πιθανή μια αποτροπαϊκή χρήση του. 

Ένα άλλο νέο στοιχείο που αφορά στις ταφικές πρακτικές προέκυψε από το 
πρόγραμμα συντήρησης που άρχισε τον Οκτώβριο 2010. Εντοπίσθηκε ένα γραπτό 
σταμνοειδές πιθαράκι (εικ. 6) με σφαιρικό σώμα, το οποίο περιείχε τμήμα παιδικής 
γνάθου. Πρόκειται για αγγείο χαρακτηριστικό της ΜΜ ΙΑ περιόδου (πρβ. Levi & 
Carinci 1988, πίν. 7), το οποίο μοιάζει εντυπωσιακά με αντίστοιχο που είχε 
χρησιμοποιηθεί για παιδική ταφή στο Θολωτό Τάφο Α στο Βορού (Μαρινάτος 1930-
1931, 146, εικ. 9). Επίσης, συγκολλήθηκαν δύο ακέραιες, πήλινες, ελλειψοειδείς 
λάρνακες με τα πώματά τους, για τη θέση εύρεσης των οποίων δε διαθέτουμε καμία 
πληροφορία. Η άβαφη λάρνακα από ερυθρό αμμώδη πηλό δε μπορεί να 
χρονολογηθεί βάσει στυλιστικών συσχετισμών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, 
όμως, η γραπτή λάρνακα λόγω της διαμόρφωσης του χείλους για την υποδοχή του 
πώματος (εικ. 7). Χαρακτηριστική είναι η διακόσμηση ολόβαφων δίσκων ή 
ημικυκλίων συνδεόμενων μέσω πλέγματος ταινιών στο σώμα και στο πώμα της 
αντιστοίχως, η οποία απαντά συχνά σε πολλά αγγεία της ανατολικής Κρήτης 
(Betancourt 1977, 343-344, 352). Ως ακριβή στυλιστικά παράλληλα, τα οποία 
ενισχύουν τη χρονολόγηση της λάρνακας στη ΜΜ Ι περίοδο, μπορούν να 
θεωρηθούν δύο αγγεία από τον Σφουγγαρά (Hall 1912, 59-60, εικ. 31-32). 

Πληροφορίες για τα αντικείμενα που χρησίμευαν για την κτέριση των 
νεκρών και τις επιτάφιες τελετές αντλούμε από τα υπόλοιπα κινητά ευρήματα του 
Θολωτού Τάφου Α, που διέφυγαν της σύλησης, και την κατανομή τους στους 
διάφορους χώρους. Πρόκειται για 24 μικρογραφικά σκεύη από διάφορα είδη λίθων, 
ακέραια άωτα κύπελλα, άλλα 20 ακέραια πήλινα σκεύη διαφόρων σχημάτων και 
πολλά όστρακα διαφόρων αγγείων. Τα λίθινα μικρογραφικά σκεύη θα προορίζονταν 
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κυρίως για φύλαξη αρωματικών ελαίων ή καλλωπιστικών χρωστικών ουσιών που 
ίσως χρησιμοποιούνταν στο τελετουργικό της ταφής και δευτερευόντως για 
προσφορές, ενώ δεν αποκλείεται να ήταν προσωπικά αντικείμενα των ίδιων των 
νεκρών (Bevan 2004, 112 και 2007, 98-99). Τα περισσότερα από αυτά βρέθηκαν 
στο χώρο G του ταφικού προσκτίσματος, όπου είχαν μάλλον μεταφερθεί κατά το 
στάδιο της δευτερογενούς ταφής, καθώς και στον πλακόστρωτο χώρο εκτός του 
τάφου. 

Επιπλέον, ο χώρος D στα δεξιά της εισόδου στη θόλο, θα ήταν 
αποκλειστικά αφιερωμένος στην πρακτική της δευτερογενούς ταφής, αφού περιείχε 
σημαντική συγκέντρωση κρανίων και οστών και πολλά αγγεία της ύστερης ΜΜ ΙΑ-
ΜΜ ΙΒ περιόδου (Schörgendorfer 1951α, 17). Αυτά περιλαμβάνουν μια τσαγιέρα 
του τύπου των Πατρικιών, έξι μικρογραφικά άωτα κύπελλα και θραύσματα γραπτής 
λοπάδας, καθώς και 105 αδημοσίευτα ακέραια άωτα κωνικά κύπελλα. 

Τα υπόλοιπα ανισομεγέθη δωμάτια του προσκτίσματος είχαν ποικίλες 
χρήσεις. Συγκεκριμένα, ο χώρος C (2,05 x 2 μ.) στα αριστερά της εισόδου της 
θόλου περιείχε ακτέριστη ταφή. Ο στενόμακρος χώρος Ε (2,80-2,90 x 0,80-1,00 μ.) 
είχε, επίσης, χρησιμοποιηθεί για δύο πρωτογενείς ταφές ενηλίκων, οι οποίες 
αποτέθηκαν σε διαφορετικές φάσεις. Αυτές συνοδεύονταν από ένα πήλινο ομοίωμα 
ληνού και θραύσματα λοπάδας, καθώς και από όστρακα άωτων κυπέλλων με 
διακόσμηση σκοτεινού επί ανοικτό, που πιθανότατα χρονολογούνται στην ύστερη 
ΜΜ ΙΑ-ΜΜ ΙΒ περίοδο (Schörgendorfer 1951α, 18). Σημαντικό είναι, άλλωστε, το 
σύνολο από τον κύριο χώρο G, που περιελάμβανε επτά λίθινα μικρογραφικά 
σκεύη, μεταξύ των οποίων ένα άωτο κύπελλο από φλεβωτό λίθο (Schörgendorfer 
1951α, 19, Taf.5.2, 21.1). Επίσης, περιελάμβανε θραύσματα πίθου, θραύσματα 
άωτων κυπέλλων του συνήθους τύπου και μια βάση κυπέλλου του τύπου με ευθέα 
τοιχώματα. Επειδή στο χώρο δε βρέθηκαν οστά, ο ανασκαφέας υπέθεσε ότι 
προοριζόταν για τη λατρεία των νεκρών (Schörgendorfer 1951α, 19). Οπωσδήποτε, 
τα αγγεία πόσης που βρέθηκαν σε αυτόν μαρτυρούν περιστατικά οινοποσίας κατά 
τις επιτάφιες τελετές, ενώ τα λίθινα σκεύη ίσως είχαν μεταφερθεί εκεί κατά τη 
διαδικασία της δευτερογενούς ταφής. 

Όσον αφορά στο εξωτερικό του ταφικού συγκροτήματος, η παρουσία 
χαμηλού κτιστού βωμού (L), διαστάσεων 0,80 x 0,90 μ., που πατούσε σε 
πλακόστρωτο στα ανατολικά του προσκτίσματος θυμίζει τα παράλληλα του 
Πλατάνου, της Κουμάσας και του Καμηλαρίου (Murphy 2003, 269, Levi 1961-
1962, 80-83). Αυτός ο ανοικτός χώρος θα αποτελούσε αναμφίβολα το επίκεντρο των 
συναθροίσεων και θα χρησίμευε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του τάφου για 
την προσφορά και ομαδική κατανάλωση ποτού και φαγητού, όπως απαιτούσε το 
ταφικό τελετουργικό. Αυτό φανερώνουν τα 16 μικρογραφικά λίθινα σκεύη, ο 
συνδυασμός πρόχων και κυπέλλων της ύστερης ΜΜ ΙΑ-ΙΒ περιόδου που 
δημοσιεύθηκαν (Schörgendorfer 1951α, 20-22, Taf. 19.3-4, 20.2, 20.6, 21.4, 
21.6-7 και 22.4), καθώς και τα όστρακα των ακόλουθων σχημάτων που 
αναφέρονται χωρίς να απεικονίζονται: πολλών κυπέλλων με ευθέα τοιχώματα, 
πήλινων λοπάδων, κυπέλλων με γωνίωση ή ημισφαιρικό σχήμα, γεφυρόστομων 
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σκύφων και μεγάλων πιθοειδών αγγείων (Schörgendorfer 1951α, 22). Κάποια από 
τα τελευταία ενδέχεται να χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙ περίοδο. 

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το ολόβαφο τροχήλατο πιθαράκι με τις οκτώ 
λαβές (Schörgendorfer 1951α, 22, πίν. 22.2) που βρέθηκε στην επίχωση του 
πλακόστρωτου χώρου και έχει ακριβή παράλληλα στο γειτονικό Θολωτό Τάφο Β 
(Βαβουρανάκης στον παρόντα τόμο). Έχει χρονολογηθεί στη ΜΜ ΙΙΙ φάση (Girella 
2003, 349, fig. 6 και 2010, 189), βάσει παρόμοιων παραδειγμάτων της ίδιας 
κατηγορίας σχήματος από την Αγία Τριάδα (HTR 2475) και το Θολωτό Τάφο Α στο 
Βορού (Μαρινάτος 1930-1931, 161, εικ. 23 κάτω αριστερά). Το γεγονός ότι 
προέρχεται από το εξωτερικό του τάφου μαρτυρεί ότι κάποιοι συνέχισαν να τον 
επισκέπτονται κατά τη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο σταθερός συνδυασμός πήλινων αγγείων προσφοράς και κατανάλωσης 
ποτού, και σε μικρότερο βαθμό φαγητού, υποδεικνύει ότι και ο Θολωτός Τάφος Α 
στο Απεσωκάρι ήταν το επίκεντρο ομαδικών συναθροίσεων προς τιμή των νεκρών 
προγόνων. Όπως προκύπτει από τη μέχρι σήμερα μελέτη των ευρημάτων, αυτές οι 
συναθροίσεις πιθανότατα αφορούσαν την ευρεία οικογένεια ή το γένος που 
χρησιμοποίησε τον τάφο στη διάρκεια κάποιων γενεών (ύστερη ΜΜ ΙΑ έως ΜΜ ΙΒ 
περίοδος). Μια εναλλακτική ερμηνεία, η οποία έχει δεχθεί έντονη κριτική από την 
πρόσφατη έρευνα (Hamilakis 2007), είναι η τέλεση προσφορών και χοών στο 
πλαίσιο μιας λατρείας των νεκρών (Χanthoudides 1971, 135, Μαρινάτος 1930-
1931, 157, Murphy 2003, 270). Οι δύο απόψεις δεν είναι, πάντως, ασυμβίβαστες, 
αφού έχει υποστηριχθεί ότι η ύστερη Προανακτορική περίοδος σηματοδοτήθηκε 
από τελετές απόδοσης σεβασμού στους νεκρούς με έμφαση στην παραγωγή της γης, 
ίσως ως μεταφορική αναφορά στην αναγέννηση του ανθρώπου μετά το θάνατο 
(Braningan 1998, 23, Vavouranakis 2011, 111). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να 
ερμηνευθεί και η απόθεση στον τάφο Α του πήλινου μικρογραφικού ομοιώματος 
ληνού, συμβόλου της πλούσιας οινικής παράδοσης της ευρύτερης περιοχής, 
ιδιαιτέρως αν συσχετισθεί με το μεγαλύτερο αριθμό παρόμοιων παραδειγμάτων από 
το γειτονικό τάφο Β (Kopaka & Platon 1993). 

Στο επίπεδο των ταφικών εθίμων τεκμηριώνεται ότι και στον τάφο Α 
εφαρμοζόταν, έστω περιστασιακά, η πρακτική της εξατομικευμένης ταφής, ήδη 
γνωστή από τον τάφο Β (Δαβάρας 1964, 441), αλλά και από άλλους θολωτούς 
τάφους της Μεσαράς. Παράλληλα, η συστηματική μελέτη των ταφικών συνόλων ανά 
χώρο και η συσχέτισή τους με άλλα ταφικά σύνολα της Μεσαράς θα αποσαφηνίσει 
τα επίπεδα εξειδίκευσης της ταφικής τελετουργίας με άξονα τις επιτάφιες ή 
μεταγενέστερες της ταφής συγκεντρώσεις στον τάφο Α. Τέλος, παρά την ελλιπή 
τεκμηρίωση της ανασκαφής του Θολωτού Τάφου Α και του οικισμού του 
Απεσωκαρίου πιστεύουμε ότι η μελέτη του συνόλου του υλικού που άρχισε την 
άνοιξη του 2010 θα αποτελέσει αφετηρία διαχρονικής εξέτασης αυτής της 
αγροτοκτηνοτροφικής θέσης, που, όπως δηλώνει η χωροχρονική της συνάφεια, δεν 
αποκλείεται να συνδεόταν με το κοντινό σημαντικό κέντρο του Πλατάνου. 

 

138 



ΦΛΟΥΔΑ ΓΕΩ ΡΓΙΑ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Δαβάρας, Κ., 1964. Αρχαιότητες και μνημεία Κρήτης. Ανασκαφαί. ΑΔ, 19, Χρονικά 
Β3, σ. 436-447. 

Μαρινάτος, Σπ., 1930-1931. Δύο πρώιμοι μινωικοί τάφοι εκ Βορού Μεσαράς. ΑΔ, 
13, σ. 18-170. 

Πλάτων, Ν., 1947. Η τύχη των αρχαιοτήτων της Κρήτης κατά τον πόλεμον. 
ΚρητΧρον, 1, σ. 625-631. 

Φλούδα, Γ., υπό έκδοση. Οδοιπορικό στην Κρήτη του 1941-1943: το φωτογραφικό 
αρχείο του αυστριακού αρχαιολόγου August Schörgendorfer. Στο: 
Πρακτικά Συμποσίου «Μέρες του ’43». Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, 26-27 
Νοεμβρίου 2010. Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. 

Aston, B.G., 1994. Ancient Egyptian Stone Vessels: Material and Forms. 
Heidelberg: Heidelberg Orientverlag. 

Betancourt, P.P., 1977. Some chronological problems in the Middle Minoan 
dark-on-light pottery of Eastern Crete. AJA, 81.3, σ. 341-353. 

Bevan, A., 2007. Stone Vessels and Value in the Bronze Age Mediterranean. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Bevan, A., 2004. Emerging civilized values? The consumption and imitation of 
Egyptian stone vessels in EMII-MMI Crete and its wider Eastern 
Mediterranean context. Στο: J.C. Barrett & P. Halstead (επιμ.), The 
Emergence of Civilisation Revisited. Sheffield Studies in Aegean 
Archaeology 6. Oxford: Oxbow Books, σ. 107-126. 

Branigan, K., 1998. The nearness of you: proximity and distance in Early 
Minoan funerary landscapes. Στο: K. Branigan (επιμ.), Cemetery and 
Society in the Aegean Bronze Age. Sheffield Studies in Aegean 
Archaeology 1. Sheffield: Sheffield Academic Press, σ. 13-26. 

Flouda, G., Pochmarski, E., & Schindler-Kaudelka, E., υπό έκδοση. August 
Schörgendorfer, ein exemplarisches Schicksal im 20. Jahrhundert. Στο: 
Storie di Archeologia e Archeologi nelle Regioni dell' Alpe Adria tra la metà 
dell' Ottocento e quella del Novecento. Abbazia di Rosazzo. Manzano, 
Udine, 9 October 2010. Universita degli Studi di Udine, Diparimento di 
Storia e Tutela dei Beni Culturali. Conference Proceedings. 

Girella, L., 2010. Depositi Ceramici del Medio Minoico III da Festòs e Haghia 
Triada. Studi di Archeologia Cretese VIII. Padova: Bottega D’Erasmo - 
Aldo Ausilio Editore. 

Girella, L., 2003. Un pitharaki MM III dal nuovo “Settore NE” di Haghia Triada. 
Creta Antica, 4, σ. 61-74. 

139 



Ο  ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ Α  ΣΤΟ ΑΠΕΣΩΚΑΡΙ  ΜΕΣΑΡΑΣ  
 
 

Hall, E.H., 1912. Excavations in Eastern Crete: Sphoungaras. University of 
Pennsylvania. The Museum. Anthropological Publications 3.2. 
Philadelphia: University Museum. 

Hamilakis, Y., 2007. Tombs for the living. Antiquity, 81, σ. 1090-1093. 

Hiller von Gaertringen, J., 1995. Deutsche Archäologische Unternehmungen im 
besetzten Griechenland 1941-44. AM, 110, σ. 475-481. 

Kopaka, K. & Platon, L., 1993. Ληνοί μινωικοί. Installations minoennes de 
traitement des produits liquides. BCH, 117, σ. 35-101. 

Levi, D., 1961-1962. La tomba a tholos di Kamilari presso a Festòs. ASAtene, 
39-40, σ. 7-148. 

Levi, D. & Carinci, F., 1988. Festòs e la Civiltà Minoica IIb. Incunabula Graeca 
77. Roma: Edizioni dell’Ateneo. 

Murphy, J.M.A., 2003. Changing Roles and Locations of Religious Practices in 
South-Central Crete during the Pre-Palatial and Proto-Palatial Periods. 
Διδακτορική διατριβή. Cincinnati: University of Cincinnati. 

Murphy, J., 1998. Ideologies, rites and rituals: a view of Prepalatial Minoan 
tholoi. Στο: K. Branigan (επιμ.), Cemetery and Society in the Aegean 
Bronze Age. Sheffield Studies in Aegean Archaeology 1. Sheffield: 
Sheffield Academic Press, σ. 27-40. 

Schindler-Kaudelka, E., 1997. Römerzeitliche Keramik in Österreich. Eine 
Forschungsbilanz. Στο: G. Erath, M. Lehner & G. Schwarz (επιμ.), 
KOMOS. Festschrift für Thuri Lorenz zum 65. Geburtstag. Wien: Phoibos 
Verlag, σ. 233-238. 

Schörgendorfer, A., 1951α. Ein mittelminoisches Tholosgrab bei Apesokari. Στο: 
F. Matz (επιμ.), Forschungen auf Kreta 1942. Berlin: Verlag von Walter 
De Gruyter & Co., σ. 13-22. 

Schörgendorfer, A., 1951β. Die minoische Siedlung von Apesokari. Vorläufiger 
Grabungsbericht. Στο: F. Matz (επιμ.), Forschungen auf Kreta 1942. 
Berlin: Verlag von Walter De Gruyter & Co., σ. 23-26. 

Vavouranakis, G., 2011. Funerary customs and maritime activity in Early 
Bronze Crete. Στο: G. Vavouranakis (επιμ.), The Seascape in Aegean 
Prehistory. Monographs of the Danish Institute at Athens 14. Århus: 
Århus University Press, σ. 91-113. 

Warren, P., 2007. The roofing of Early Minoan round tombs: the evidence of 
Lebena Tomb II (Gerokampos) and of Cretan mitata. Στο: P.P. 
Betancourt, M.C. Nelson & H. Williams (επιμ.), Krinoi kai Limenes. 
Studies in Honor of Joseph and Maria Shaw. Prehistory Monographs 22. 
Philadelphia, Pennsylvania: INSTAP Academic Press, σ. 9-16. 

140 



ΦΛΟΥΔΑ ΓΕΩ ΡΓΙΑ  

Xanthoudides, S. [K. Branigan εισαγωγή, βιβλιογραφία], 1971. The Vaulted 
Tombs of Mesara. Farnborough: Gregg International Publishers Limited 
England. 

 
 
 

THOLOS TOMB A  AT APESOKARI,  MESARA 

 
FLOUDA GEORGIA 

The scope of this paper is to present the preliminary results of the on-
going systematic study of the Tholos Tomb A at Apesokari, which was excavated 
in 1942 by August Schörgendorfer. The main focus is on the new data emerging 
from the restoration and study of the burial assemblage, as well as on aspects of 
mortuary behaviour, as materialized by the latter and by the architectural 
features of the tomb. 
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Σχ. 1. Κάτοψη του Θολωτού Τάφου Α στο Απεσωκάρι 
(Schörgendorfer 1951α).

Εικ. 1. Άποψη της θόλου από Δ. Εικ. 2. Ο εξωτερικός λίθινος δακτύλιος της 
θόλου από Δ. 

Ο ΘΟλωτΟς τάφΟς ά ςτΟ άπεςωκάρ ι  Μεςάράς
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Εικ. 7. Γραπτή λάρνακα από τον τάφο Α.

Εικ. 3. Άποψη της θόλου από ΝΑ κατά τη 
διάρκεια της ανασκαφής (φωτογραφία από το 

αρχείο του Α. Schörgendorfer).

Εικ. 4. Ο τοιχοβάτης-αντηρίδα κατά 
μήκος της βόρειας πλευράς του 

προσκτίσματος του Θολωτού Τάφου Α
(από ΒΔ).

Εικ. 5. Άποψη του χώρου G από Δ (φωτογραφία από το αρχείο του Α. 
Schörgendorfer). 

Εικ. 6. Σταμνοειδές πιθαράκι από τον 
τάφο Α.

φλΟύδά ΓεωρΓ ιά
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ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο Θολωτός Τάφος Β1 βρίσκεται 680 μ. νοτιοδυτικά του σύγχρονου χωριού 
Απεσωκάρι, περίπου 200 μ. ανατολικά-βορειοανατολικά του ήδη γνωστού και 
ανασκαμμένου Θολωτού Τάφου Α και 450 μ. βορειοανατολικά2 δειγματοληπτικά 
ανασκαμμένου μινωικού οικισμού  (Matz 1951)3. Η θέση του Θολωτού Τάφου Β 
είναι ένα μικρό πλάτωμα σε πολύ ομαλή πλαγιά, με ελάχιστα φυσικά βραχώδη 
εξάρματα, στους πρόποδες των Αστερουσίων Ορέων και με καλή εποπτεία της 
πεδιάδας της Μεσαράς. Η συγκεκριμένη τοποθεσία καλύπτεται σήμερα από 
θαμνώδη βλάστηση.  

Ο Θολωτός Τάφος Β ανασκάφηκε κατά το έτος 1963 από τον Κ. Δαβάρα. 
Τα μέχρι σήμερα λίγα γνωστά στοιχεία συνοψίζονται σε μία ανασκαφική έκθεση 
(Δαβάρας 1964) και τη μελέτη των πήλινων μικρογραφικών ληνών (Kopaka & 
Platon  1993). Κατά το 2009 ξεκίνησε από τον γράφοντα η μελέτη του συνόλου των 
ευρημάτων με σκοπό την τελική δημοσίευση. Το Δεκέμβριο 2010 ολοκληρώθηκε 
μία πρώτη διερεύνηση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων, καταγράφηκαν 167 
ακέραια/συμπληρωμένα αγγεία και έγινε διαλογή σε τέσσερα από τα συνολικά 
δεκατρία κιβώτια οστράκων. Εξετάσθηκαν δεκαεπτά ομάδες κεραμικής από 
διάφορους χώρους και στρώματα επίχωσης του τάφου και συνολικά 4.222 όστρακα, 
τα οποία ανήκουν σε τουλάχιστον 1.498 αγγεία. Με βάση τα ως τώρα 
αποτελέσματα, ο συνολικός αριθμός των αγγείων που περιείχε ο τάφος υπολογίζεται 
σε μερικές χιλιάδες4. Οι παραπάνω εργασίες προσφέρουν προκαταρκτική, αλλά 
σαφή εικόνα για τη θόλο και τους χώρους 1-3 των προσκτισμάτων (σχ. 1).  

1 Ευχαριστώ τον ανασκαφέα κ. Κ. Δαβάρα, ομότιμο καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας του 
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την άδεια μελέτης και δημοσίευσης 
του συνόλου· το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και την ΚΓ΄ Εφορία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων για την απρόσκοπτη διευκόλυνση της μελέτης· τη Βρετανική 
Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών για τη φιλοξενία μέρους των ευρημάτων στο Στρωματογραφικό 
Μουσείο Κνωσού· το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας, το Mediterranean Archaeology Trust, 
το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση και την Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας-Αιγεύς για την 
υποστήριξη, οικονομική και άλλη, του ερευνητικού προγράμματος· τέλος την ομάδα 
καταγραφής του 2010, η οποία αποτελούνταν από τους Μ. Ζωιτόπουλο, υποψήφιο διδάκτορα 
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ρ. Μπαλλή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
στο ίδιο πανεπιστήμιο, τις Δ. Πυλαρινού και Π. Κουγιτάκη, μεταπτυχιακές φοιτήτριες του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Γ. Ρογδάκη, συντηρητή, την Π. Στεφανάκη, σχεδιάστρια και την 
B. Konnemann, κλασική αρχαιολόγο και σχεδιάστρια.  
2 Απόσταση σαφώς μεγαλύτερη από ό,τι έχει υπολογίσει ο Branigan (1998, 17 πίν. 1). 
3 Για την ιστορία της έρευνας στη θέση βλ. και: Ζώης 1998, 162-169.  
4 Τάξη μεγέθους ανάλογη του πλήθους των 3.000 ευρημάτων στη Λεβήνα (Miller-Bonney 
2005-2006, 31). 
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Η  ΘΟΛΟΣ (ΧΩΡΟΣ 0) 

Η θόλος έχει μέγιστη εξωτερική διάμετρο 12 μ. και εσωτερική διάμετρο 
5,70-5,90 μ. Σώζεται σε ύψος 0,20 μ. στη δυτική πλευρά έως και 1,85 μ. στην 
ανατολική. Αποτελείται από τουλάχιστον δύο και πιθανώς τρεις ομόκεντρους 
τοίχους, πάχους 1,20-1,50 μ. Τουλάχιστον ο εξωτερικός δακτύλιος φαίνεται 
επισκευή του αρχικού κτίσματος. Η είσοδος της θόλου βρίσκεται στα ανατολικά5, 
είναι λιθόκτιστη και έχει άνοιγμα 0,80 μ. Δε σώζει υπέρθυρο. Με εξαίρεση κάποιες 
πλάκες στην είσοδο, το δάπεδο της θόλου ήταν ο φυσικός βράχος.  

Κατά την ανασκαφή η θόλος βρέθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου συλημένη. Το 
ελάχιστο μέρος ασύλητης επίχωσης απέδωσε κάποια ιδιαίτερα πρώιμα όστρακα. 
Ενδεικτικά αναφέρονται ΤΝ ταινιωτή λαβή (εικ. 1Α)6, ΤΝ-ΠΜ Ι δισκοειδές πώμα με 
διάτρηση (εικ. 1Β)7 και διάτρητο ωτίο για ανάρτηση μάλλον από υπονεολιθικό 
κλειστό αγγείο τύπου Παρτίρων (εικ. 1Γ)8. Επίσης, αξιοσημείωτα είναι δύο ΠΜ Ι 
σκούρα τεφρά όστρακα με γραμμική στίλβωση τύπου Πύργου, το ένα με κάθετη 
λαβή και άρα μάλλον από μεγάλο υψιποδικό κύπελλο9. Τέλος, υπάρχουν δύο 
συγκολλημένα όστρακα από λαιμό σφαιρικής πρόχου με γραπτή ταινωτή 
διακόσμηση (εικ. 1Δ). Η ποιότητα του λεπτού επιχρίσματος, οι πολλοί κρατήρες της 
επιφάνειας λόγω της σχάσης προσμίξεων κατά την όπτηση και οι λεπτές σχετικά 
ταινίες από απολεπιζόμενη κόκκινη βαφή παραπέμπουν στην τεχνολογία 
κατασκευής των ΠΜ Ι αγγείων τύπου Αγίου Ονουφρίου (Betancourt 2008, 18-19, 
fig. 2.3). Ο περιορισμένος αριθμός των πρώιμων οστράκων και η αναμόχλευση της 
επίχωσης δεν επιτρέπουν τη συσχέτισή τους με τη θεμελίωση και την ανοικοδόμηση 
της θόλου. Θα μπορούσαν να αποτελούν κατάλοιπα πρωιμότερης δραστηριότητας. 

Μεγαλύτερη ποσότητα κεραμικής μπορεί να αποδοθεί στην ΠΜ ΙΙ. 
Υπάρχουν δώδεκα όστρακα από ανοιχτόχρωμα τεφρά, ανοικτά και κλειστά, αλλά 
περαιτέρω αδιάγνωστα αγγεία10 (εικ. 1Ζ), καθώς και άλλα τόσα όστρακα με 
σκοτεινή γραπτή γραμμική διακόσμηση από δύο ΠΜ ΙΙΑ προχυτικές φιάλες (εικ. 
1Ε)11, καθώς και από ΠΜ ΙΙ-ΙΙΙ κλειστά αγγεία, μάλλον πρόχους (εικ. 1ΣΤ). Ο 

5 Ο προσανατολισμός ακολουθεί τον κανόνα για τους θολωτούς τάφους και σχετίζεται είτε με 
κάποιο συμβολισμό σε σχέση με την ανατολή του ήλιου, είτε (και) με τη συνήθεια να μην είναι 
ορατή η είσοδος από τον οικισμό (Branigan 1998,  Goodison 2001). 
6 Παρόμοια με λαβές από το Γαϊδουρονήσι (Nowicki 2008, 219, fig. 13.22) και από το στρώμα 
IIIA (TN IB) της νεολιθικής Κνωσού (Tomkins 2007, fig. 1.9, no. 41). 
7 Αντίστοιχο πώμα έχει βρεθεί στην Κεφάλα Πετρά Σητείας (Papadatos 2008, 263, fig. 15.5). 
8 Βλ.: Μόρτζος 1972, 387-388, π.χ. αγγείο υπ’ αριθμό 9208. Βλ. επίσης αντίστοιχη κεραμική 
από τον Άγιο Νικόλαο Παλαικάστρου (Tod 1902-1903, 341) και το Καστέλι Φουρνής (Manteli 
1992, 119, figs. 9-19). 
9 Για παράλληλα από την Αγία Τριάδα βλ.: Todaro 2001, 16-18, figs. 3 και 7. Για αγγείο από 
την Αγία Φωτιά βλ:. Betancourt 2008, 61, fig. 5.18. 
10 Η Todaro (2005, 38) χρονολογεί τη λεπτή τεφρή κεραμική (fine grey ware) σε πρώιμη φάση 
της ΠΜ ΙΙΑ Φαιστού. 
11 Παρόμοιες με αυτές έχουν βρεθεί στη Μύρτο-Φούρνου Κορυφή (Warren 1972, 99, pl. 31c) 
και στην Κουμάσα, χώρος ΑΒ, αγγείο υπ’ αριθμό 4277 (Xanthoudides 1924, 38, pl. XXVII). 
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ικανός αριθμός οστράκων αλλά και η τυπολογική ενότητα της ΠΜ ΙΙ ομάδας 
καθιστούν πιο πιθανή την ίδρυση της θόλου κατά την ΠΜ ΙΙΑ περίοδο12. 

H θόλος σίγουρα χρησιμοποιήθηκε και σε υστερότερες περιόδους, όπως 
υποδεικνύουν όστρακα ΠΜ ΙΙΙ-ΜΜ Ι κλειστών αγγείων με πλατειές σκοτεινές 
ταινίες, ΜΜ τραχωτών πρόχων και κλειστών αγγείων με ανοικτή διακόσμηση επί 
σκοτεινού. Δεν είναι δυνατό να διακριβωθεί η αυστηρά ταφική -σε αντίθεση με μία 
γενικότερα επιμνημόσυνη, τελετουργική- χρήση της θόλου κατά τους 
παλαιοανακτορικούς χρόνους. Τέλος, τέσσερα συνανήκοντα όστρακα από 
τροχήλατο, μάλλον ψευδόστομο, αμφορέα δηλώνουν τουλάχιστον ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι 
περιστασιακές επισκέψεις αδιάγνωστου χαρακτήρα στο ταφικό συγκρότημα. 

ΧΩΡΟΣ 1 

Ανατολικά της εισόδου βρίσκεται ο χώρος 1. Πρόκειται για σχεδόν 
ορθογώνιο δωμάτιο, μέγιστων εσωτερικών διαστάσεων 2,35 (Β-Ν) x 4,50 (Α-Δ) μ. 
Είναι προσβάσιμο από ανατολικά. Οι λιθόκτιστοι τοίχοι πάχους 0,70-0,80 μ. 
σώζονται σε ύψος περίπου 0,20-0,60 μ. Ο δυτικός τοίχος είναι εν μέρει η θόλος και 
εν μέρει τμήμα τριγωνικού τοίχου, το οποίο εφάπτεται στη θόλο και αποτελεί 
μάλλον ενίσχυση του αρχικού της δακτυλίου. Το δάπεδο αποτελείται από το φυσικό 
βράχο, ο οποίος στο ανατολικό τμήμα παρουσιάζει κλίση, για την εξομάλυνση της 
οποίας είχε μολωθεί με πακτωμένο χώμα, μικρούς λίθους και χαλίκια. Το χώρο 1 
καταλάμβαναν σύμφωνα με το ανασκαφικό ημερολόγιο τρεις ταφές ενηλίκων, όλες 
ελεύθερες στο δάπεδο, δύο στο ανατολικό του τμήμα και μία μπροστά στην είσοδο 
της θόλου.  

Ο χώρος βρέθηκε πλήρης άωτων κωνικών κυπέλλων13. Έχουν 
καταμετρηθεί τουλάχιστον 457 ακέραια αγγεία και διαγνωστικά ως προς το σχήμα 
όστρακα. Στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι είτε πλήρως χειροποίητα, είτε 
προϊόντα αργού τροχού. Φέρουν έντονα σημάδια από ανθρώπινα δάχτυλα και είναι 
συνήθως ακόσμητα και ανεπίχριστα, με εξαίρεση κάποια δείγματα τύπου 
Πατρικιών. Το σχήμα των περισσοτέρων κυπέλλων παραπέμπει στην ύστατη ΜΜ ΙΑ 
ομάδα Χ της Φαιστού (εικ. 1Η)14. Ωστόσο, το σύνολο περιλαμβάνει και ΜΜ ΙΒ 
κύπελλα, είτε με σχετικά διακριτή βάση και κωνικό σώμα (εικ. 1Θ)15, είτε σε σχήμα 
“ς”, με λεπτά τοιχώματα και έντονα σημάδια -τουλάχιστον αργού- τροχού (εικ. 1Ι)16. 
Επιπρόσθετα καταγράφηκαν όστρακα από δύο ΜΜ Ι μόνωτους τροπιδωτούς 
κυάθους και τρία επίσης ΜΜ Ι τραχωτά κλειστά αγγεία, μάλλον πρόχους. Και αυτά 
συνηγορούν υπέρ της χρονολογικής διασποράς των περιεχομένων του χώρου 1, η 
οποία υποδηλώνει ότι το σύνολο των άωτων κωνικών κυπέλλων είναι αποτέλεσμα 

12 Σε αυτή την περίπτωση η είσοδος αποτελεί μη τυπικό στοιχείο. Είναι χτιστή, με σχετικά 
ευρεία πρόσβαση και υψηλό ανώφλι (οι τοίχοι διατηρούνται σε ύψος άνω του ενός μέτρου). Τα 
χαρακτηριστικά αυτά απαντούν σε ΠΜ ΙΙΙ-ΜΜ Ι θόλους. Αντίθετα, η τυπική ΠΜ ΙΙ είσοδος 
αποτελείται από τρίλιθο (Branigan 1993, 60-61). 
13 Του τύπου των “σκουτελιών”. 
14 Δηλαδή αμέσως πριν την οικοδόμηση του ανακτόρου (Todaro 2009, 131-134). 
15 Αντίστοιχα αγγεία στον Κομμό τοποθετούνται στην ΜΜ ΙΒ (Betancourt 1986). 
16 Βλ. αντίστοιχα ΜΜ ΙΒ αγγεία της Φαιστού (Caloi 2009, 403 και 411, fig. 13q-y). 
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σειράς αρετών πράξεων απόθεσης και όχι ενός και μοναδικού επεισοδίου εμφατικής 
κατανάλωσης υλικών αγαθών. 

ΧΩΡΟΣ 2 

Ο χώρος 2 είναι λιθόκτιστο, επίμηκες ορθογώνιο δωμάτιο, με μέγιστες 
εξωτερικές διαστάσεις 6,30 (Α-Δ) x 2,35 (Β-Ν) μ. Το δάπεδό του είναι ο επικλινής, 
από δυτικά προς ανατολικά, φυσικός βράχος. Οι τοίχοι έχουν πάχος 0,60 μ. και 
διατηρούνται σε ύψος 0,30-1,00 μ. Ο δυτικός τοίχος μάλλον αποτελεί ενίσχυση του 
αρχικού δακτυλίου της θόλου. Στο νότιο τοίχο διακρίνεται το νότιο προεξέχον 
τμήμα κατώτερης σειράς λίθων. Σύμφωνα με το ανασκαφικό ημερολόγιο, ο 
ανατολικός τοίχος εδράζεται σε υψηλότερο επίπεδο από τους υπόλοιπους και 
συγκεκριμένα επάνω σε στρώση χώματος. Επομένως, είναι υστερότερος των 
υπολοίπων. Είναι δυνατό να υποτεθούν δύο τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις στο 
χώρο 2. Αρχικά ήταν ένα ανοιχτό προς τα ανατολικά “Π”. Σε επόμενη φάση 
πιθανώς επιδιορθώθηκε ο νότιος τοίχος και φράχθηκε η ανατολική πρόσβαση. Αν ο 
χώρος 2 ήταν στεγασμένο με λίθινες πλάκες, όπως αυτές που αναφέρει το 
ανασκαφικό ημερολόγιο ότι βρέθηκαν κατά τη διερεύνηση του χώρου 9, τότε ο 
χώρος 2 θα ήταν σχετικά εύκολα προσβάσιμος από τη στέγη του17στην ύστερη 
φάση του.  

Ως προς τη χρονολόγηση, το ανώτερο των τεσσάρων στρωμάτων της 
επίχωσης του χώρου 2 αναφέρεται στο ημερολόγιο ως αναμοχλευμένο. Επιπλέον, η 
καταγραφή των οστράκων κεραμικής έδειξε τη συνύπαρξη πρώιμων, πιθανώς ΠΜ 
ΙΙΙ-ΜΜ Ι, οστράκων με διακόσμηση σκοτεινή επί ανοικτού και ύστερων, ΜΜ Ι-ΙΙ 
οστράκων, π.χ. τροχήλατων άωτων κωνικών κυπέλων με δισκοειδή βάση, καθώς και 
τραχωτών πρόχων. Άλλα χαρακτηριστικά για τη χρονολόγηση ευρήματα είναι τα 
παρακάτω: ΜΜ ΙΒ άωτο κωνικό κύπελλο με σκοτεινό επίχρισμα στο εσωτερικό και 
άνω εξωτερικό μισό της επιφάνειάς του18· ΜΜ ΙΒ-ΙΙΑ όστρακο, μάλλον κυάθου με 
ευθέα τοιχώματα, το οποίο φέρει τυπωτά σκοτεινά μηνοειδή κοσμήματα σε ανοικτό 
βάθος19 (εικ. 2Α)· ΜΜ ΙΙ πολύχρωμος τετράλοβος τροπιδωτός κύαθος20 (εικ. 2Β)· 
δύο ΜΜ ΙΒ-ΙΙ αμφορίσκοι με σκοτεινή επί ανοικτού διακόσμηση τρεχουσών 
σπειρών21 (εικ. 2Γ).  

Αν και δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση της κεραμικής με χρηστικές, 
οικοδομικές ή χρονολογικές φάσεις του χώρου 2, πρέπει να θεωρείται βέβαιη η 
απόθεση ταφών σε λάρνακες κατά την ΜΜ ΙΒ, όπως δείχνει νηπιακή ταφή με 
συνοδεία μονόχρωμου τροπιδωτού κυάθου (εικ. 3) και θραύσματα από δύο ακόμη 

17 Υπόθεση που έχει διατυπωθεί για την πρόσβαση αρκετών ορθογώνιων ταφικών κτισμάτων 
της ανατολικής και βόρειας κεντρικής Κρήτης. 
18 Με παράλληλα από το κεραμικό σύνολο Β1 της Φαιστού (Caloi 2009, 411, fig. 13q-y). 
19 Βλ. Κνωσό, ΜΜ ΙΒ-ΙΙΑ κεραμικό σύνολο F (MacGillivray 1998, 37,58 και 152, no. 625). 
Ωστόσο, η τυπωτή κεραμική (printed ware) αναφέρεται μόνο στα ΜΜ ΙΒ σύνολα της Φαιστού, 
φάσεις Α και Β (Caloi 2009, 392 και 411). 
20 Η υψηλή τροπίδωση είναι χαρακτηριστική των ΜΜ ΙΙΒ κεραμικών συνόλων της Κνωσού 
(MacGillivray 1998, 74, 168, nos. 991-992). 
21 Αντίστοιχα αγγεία μεγάλου μεγέθους έχουν βρεθεί στις φάσεις Β (ΜΜ ΙΒ) και Γ (ΜΜ ΙΙΑ) της 
Φαιστού (Caloi 2009, 411, fig. 13j και 428, fig. 17d). 
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λάρνακες, ελλειψοειδούς σχήματος, μάλλον ΜΜ Ι. Εκτός των ταφών, ο χώρος 2 είχε 
χρησιμοποιηθεί και για κατανάλωση ή απλή προσφορά υγρών και στερεών τροφών, 
πιθανώς δευτερογενή, όπως υποδεικνύει η εύρεση οστράκων άωτων κωνικών 
κυπέλλων, κυάθων, ανοικτών φιαλών, πρόχων και μεσαίου μεγέθους κλειστών, κατά 
τα άλλα αδιάγνωστων, αγγείων, καθώς και μαγειρικών σκευών.  

Η  ΚΡΥΠΤΗ  (ΧΩΡΟΣ ΑΝΕΥ ΑΡΙΘΜΟΥ )  

Έτσι ονόμασε ο ανασκαφέας  το μικρό (εσωτερικών διαστάσεων 2,20 x 1,10 
μ.) τραπεζιόσχημο χώρο μεταξύ θόλου και χώρων 1 και 2. Ο χώρος αυτός 
δημιουργήθηκε ουσιαστικά όταν επισκευάσθηκε η θόλος με την ανέγερση των 
επιπλέον δακτυλίων στήριξης των αρχικού οικοδομήματος. Το εσωτερικό βρέθηκε 
πλήρες χώματος και αργών λίθων, ενώ το ανασκαφικό ημερολόγιο αναφέρει την 
εύρεση ελάχιστων οστράκων. Πιθανώς ο χώρος μολώθηκε αμέσως μόλις χτίστηκε. 

ΧΩΡΟΣ 3 

Πρόκειται για διάδρομο επικοινωνίας των χώρων 1 και 6. Σχηματίζεται από 
τους λιθόκτιστους τοίχους των δωματίων 1, 2, 5 και 6, οι οποίοι έχουν πάχος 0,60-
0,70 μ. και διατηρούνται σε ύψος 0,30-1,00 μ. Ο χώρος 3 έχει εσωτερικές 
διαστάσεις 3,60 (Α-Δ) x 1,10 (Β-Ν) μ. και το δάπεδο είναι ο φυσικός βράχος. Η 
διαλογή των οστράκων απέδωσε όστρακα άωτων κυπέλλων και μελανεπίχριστων 
τροπιδωτών κυάθων, ενός υψιποδικού κυπέλλου22, κάποιων λοπάδων και λίγα 
πόδια χυτρών. Επομένως, η χρήση του χώρου 3 χρονολογείται στο διάστημα μεταξύ 
ΠΜ ΙΙΙ και ΜΜ ΙΙ. Η εύρεση τμήματος νεοανακτορικού αμφορέα υποδεικνύει 
ανθρώπινη παρουσία μετά την εγκατάλειψη του τάφου και πιθανώς επεισόδιο 
επανάχρησής του, με άγνωστο όμως χαρακτήρα.  

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  

Η μελέτη των υπόλοιπων ευρημάτων βρίσκεται σε ιδιαίτερα πρώιμο στάδιο 
και δεν είναι ακόμη δυνατή η παρουσίασή τους ανά χώρο. Ωστόσο, σημειώνεται ότι 
οι χώροι 5 και 6 φαίνονται μέρος του ίδιου οικοδομικού προγράμματος με τους 
χώρους 1-3, του οποίου στόχος ήταν η προσθήκη ορθογώνιων διαμερισμάτων στην 
αρχική θόλο, κατεξοχήν για προσφορές αλλά και για ταφές σε λάρνακες. Στους 
χώρους 5 και 6 δε βρέθηκαν καθόλου ταφές. Ο χώρος 5 απέδωσε 70 όστρακα, όλα 
εντός ενός ευρέος ΜΜ χρονολογικού πλαισίου, καθώς και δύο ΜΜ Ι-ΙΙΙΑ πύραυνα 
με δίλοβη φιάλη καύσης23. Δεν υπάρχουν καθόλου κινητά ευρήματα από το χώρο 
6. 

Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι χώροι 5 και 6 ανήκουν στην ίδια οικοδομική 
φάση με τους χώρους 1-3, έστω και αν όλοι οι χώροι 1-6 παρέμειναν σε χρήση και 
αργότερα. Οι χώροι 4 και 7 μάλλον προστέθηκαν στην ΜΜ ΙΒ, καθώς η τοιχοδομία 
τους διαφέρει από αυτή των χώρων 1-3 και 5-6, ενώ κάτω από το δάπεδο του χώρου 

22 Για ΜΜ ΙΒ παράλληλο από την Κνωσό βλ.: MacGillivray 1998, 67, fig. 2.8 type 1.  
23 Πρόκειται για κοινό τύπο. Βλ. παράλληλα από τη Φαιστό και το Καμηλάρι (Mercando 
1974-1975, 116-121). 
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7 υπήρχε αρχικά πλακόστρωτο. Ακόμη πιο ύστερος φαίνεται ο χώρος 9, λόγω του 
διαφορετικού προσανατολισμού του. Ο χώρος 8 είναι ένας αποθέτης και ορίζεται 
από μονή σειρά λίθων στη νότια πλευρά του24. Ένας δεύτερος αποθέτης (συμβατικά 
χώρος 10), χωρίς αρχιτεκτονική οριοθέτηση, εντοπίσθηκε ακριβώς νότια της θόλου. 
Και οι δύο φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν από την ΠΜ ΙΙΙ μέχρι και τη ΜΜ ΙΙ.  

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Θολωτός Τάφος Β στο Απεσωκάρι 
οικοδομήθηκε είτε κατά τα τέλη της ΠΜ Ι, είτε πιθανότερα στις αρχές της ΠΜ ΙΙΑ. 
Στα τέλη της προανακτορικής περιόδου (ΠΜ ΙΙΙ-ΜΜ ΙΑ) η αρχική θόλος ενισχύθηκε 
και προστέθηκαν τα ορθογώνια προσκτίσματα 1-3 και 5-6. Η θόλος παρέμεινε 
προσβάσιμη, ενώ η συνήθεια της απόθεσης ελεύθερων ταφών συνέχισε και 
επεκτάθηκε και στα προσκτίσματα. Ταυτόχρονα εγκαινιάσθηκε η απόθεση άωτων 
κωνικών κυπέλλων, όχι απαραίτητα σε μεγάλους αριθμούς κάθε φορά, αλλά 
σίγουρα σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα.  

Κατά τους παλαιοανακτορικούς χρόνους (ΜΜ ΙΒ-ΙΙΙΑ) χτίστηκαν τα 
προσκτίσματα 4, 7 και 9. Η θόλος εξακολούθησε να είναι προσβάσιμη, αλλά η 
είσοδος του χώρου 2 έκλεισε και η πρόσβαση σε αυτόν γινόταν μάλλον από την 
οροφή. Οι ταφές πλέον τοποθετούνταν σε πήλινες λάρνακες. Οι αποθέσεις αγγείων 
πόσης (άωτα κωνικά κύπελλα, κύαθοι) και παράθεσης ποτού (πρόχοι) και τροφής 
(ανοικτές φιάλες) συνέχισαν επίσης. Οι προσφορές προοδευτικά σταμάτησαν να 
έχουν άμεσα ταφικό χαρακτήρα, όπως δείχνει η έλλειψη ανθρώπινων καταλοίπων 
στα ύστερα προσκτίσματα. Τέλος, υπήρξαν κάποια επεισόδια επίσκεψης και 
χρήσης του ταφικού συγκροτήματος κατά τη Νεοανακτορική περίοδο, αδιάγνωστου 
χαρακτήρα. 

Με βάση τα παραπάνω, ο Θολωτός Τάφος Β στο Απεσωκάρι ξεκίνησε ως 
ένα τυπικό προανακτορικό ταφικό κτήριο, το οποίο απέκτησε μνημειακότερη 
μορφή κατά την Παλαιοανακτορική περίοδο. Τότε εντάθηκε και η επένδυση στην 
τελετουργία. Οι εξελίξεις αυτές ίσως αποτελούν την αντίδραση της τοπικής 
κοινότητας στο ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της ανοικοδόμησης του 
γειτονικού ανακτόρου της Φαιστού και της εμφάνισης της ανακτορικής κοινωνικο-
πολιτικής οργάνωσης. Η υποχώρηση του νεκρικού χαρακτήρα του τάφου κατά την 
περίοδο αυτή υποδηλώνει ότι ο Θολωτός Β κατέστη μνημείο με την έννοια του 
υλικού τεκμηρίου ενός παρελθόντος, το οποίο κατείχε σεβαστή θέση στη συλλογική 
μνήμη και ταυτότητα των ανθρώπων που το χρησιμοποιούσαν. Η αίγλη του αυτή το 
διατήρησε ως σημείο αναφοράς στο κοινωνικό τοπίο και κατά την επόμενη, 
Νεοανακτορική, περίοδο. 

 
 
 
 

24 Η σειρά λίθων δε σημειώνεται στην υπάρχουσα κάτοψη. 
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THOLOS TOMB B AT THE SITE OF APESOKARI,  MESARA 

 
VAVOURANAKIS G IORGOS 

Tholos Tomb B at Apesokari was excavated in 1963 by C. Davaras. The 
study of the finds for publication started in 2009. This paper presents the 
results of the study so far, during which 167 complete and mended vases have 
been recorded and 4.222 potsherds belonging to at least 1.498 vessels have been 
sorted. They comprise about 30% of the sherd material. A few of the FN and 
SubN sherds may be residual rather than part of the foundation of the tholos. A 
couple of dozens of Pyrgos, Agios Onouphrios, Fine Grey and Dark-on-Light 
sherds suggest that the tholos was built late in EM IB or rather in EM IIA. At the 
end of the Prepalatial period the tholos was strengthened with an extra ring wall 
and annex rooms 1-3 and 5-6 were added. The excavation of room 1 yielded 
three free burials and at least 457 EM III-MM II conical cups stacked in groups. 
Room 2 was used for MM I-II larnax burials and the deposition of serving and 
consumption vessels. A closed space between room 2 and the tholos had 
probably been backfilled. Room 3 is a corridor. The study of the pottery from 
rooms 5 and 6 is still pending. 
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Εικ. 3. Νηπιακή ταφή σε λάρνακα από το χώρο 2 
(Φωτογραφία: Μιχάλης Ζωιτόπουλος).

Σχ. 1. Κάτοψη του θολωτού τάφου Β στο Απεσωκάρι (σχέδιο: Δάφνη Χρονάκη με 
επιμέλεια του Γιώργου Βαβουρανάκη).

Εικ. 1. Α-Ζ: Όστρακα από τη θόλο. Η-Ι: 
Κύπελλα από το χώρο 1 (Φωτογραφίες: 

Μιχάλης Ζωιτόπουλος).

Εικ. 2. Kεραμική από το χώρο 2 
(Φωτογραφίες: Μιχάλης Ζωιτόπουλος).

ΒαΒουρανακης Γ ιώρΓος
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ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ  

 
Η παράλια θέση της Αμνισού, 7 χλμ. ανατολικά του Ηρακλείου, θεωρείται 

με βάση τις γραπτές πηγές (Στράβων 10, 276) και τα ανασκαφικά ευρήματα επίνειο 
της Κνωσού κατά τη μινωική εποχή. Οι ανασκαφές του Σπυρίδωνα Μαρινάτου 
(1929, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938) έφεραν στο φως (χάρτης 1) 
σημαντικό οικοδόμημα νεοανακτορικών χρόνων, την επονομαζόμενη «Έπαυλη των 
Κρίνων», στις ανατολικές παρυφές του λόφου της Παλιόχωρας, καθώς επίσης το ιερό 
του Δία Θενάτα πάνω από κτίσμα παλαιοανακτορικών χρόνων και το λατρευτικό 
σπήλαιο της Ειλειθυίας. Σε μετέπειτα ανασκαφική έρευνα από τον Αλεξίου (1964) 
αποκαλύφθηκε τμήμα εκτεταμένης ΥΜ ΙΙΙ εγκατάστασης δυτικά του λόφου της 
Παλιόχωρας, στην ευρύτερη περιοχή του μοτέλ «ΞΕΝΙΑ». Ο Μαρινάτος ανέσκαψε 
επίσης ένα ταφικό σπηλαιώδες όρυγμα πρωτομινωικών χρόνων νότια του 
λατρευτικού σπηλαίου της Ειλειθυίας και ένα ΥΜ ΙΙΙΑ-Β λαξευτό θαλαμοειδή τάφο 
με πλούσια ευρήματα (Μαρινάτος 1927-1928) στην περιοχή της μικρής εκκλησίας 
του Αγίου Γεωργίου1. Ένας παρόμοιος θαλαμοειδής τάφος ίδιας περιόδου  
ανασκάφηκε το 2004 από την ΚΓ΄ Εφορεία στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής 
(Μανδαλάκη 2011), ενώ το πιο πρόσφατο εύρημα αποτελεί επιμήκης τοίχος 
μινωικών προανακτορικών χρόνων στο ακίνητο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού 
Καθηγητών, για τον οποίο θα γίνει εκτενής λόγος στη συγκεκριμένη παρουσίαση.  

Ο προαναφερόμενος τοίχος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια χωματουργικών 
εργασιών στο γήπεδο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, σε απόσταση περίπου 250 
μ. ΝΑ από το λόφο της Παλιόχωρας το καλοκαίρι του 2006 και ανασκάφηκε στη 
συνέχεια με δαπάνη του Συνεταιρισμού το 2008. Ο τοίχος έχει φορά από δύση 
προς ανατολή και αποκαλύφθηκε σε μήκος 25 μ. Με βάση, ωστόσο, τη διασπορά 
δομικού υλικού στην ευθεία της πορείας του στους όμορους αγρούς, είναι πολύ 
πιθανό ότι συνέχιζε και προς τις δύο κατευθύνσεις, ανατολικά και δυτικά.   

Η κατασκευή, η οποία έχει υποστεί σημαντικές φθορές από την 
καλλιέργεια στο παρελθόν, είναι ιδιαίτερα πρόχειρη, από αργούς λίθους διαφόρων 
μεγεθών και σώζεται σχεδόν στο σύνολό της σε ύψος ενός δόμου (εικ. 1). Το πλάτος 
διαφοροποιείται, ίσως λόγω της κακής διατήρησης. Στο ανατολικό τμήμα Α (σχ. 1) 
το πλάτος είναι 0,90 μ., ενώ στο τμήμα Β, όπου σώζονται δύο δόμοι, το πλάτος 
μειώνεται στα 0,50-0,55 μ. Στη συνέχεια, στο τμήμα Γ, όπου διακρίνονται επίσης 
δύο δόμοι, το πλάτος αυξάνεται σημαντικά στο 1,50 μ. και τέλος στο τμήμα Δ, το 
οποίο είναι αρκετά κατεστραμμένο, περιορίζεται σε 0,70 μ. Μία δοκιμαστική τομή 
στα δυτικά όρια του ακινήτου (τμήμα Ε), επιβεβαίωσε τη συνέχεια του επιμήκους 
τοίχου με μεγάλους αργούς ογκόλιθους μέχρι αυτό το σημείο. Ένας πιθανός 
παλαιότερος τοίχος, κατεστραμμένος από την καλλιέργεια, αποκαλύφθηκε λίγο 

1 Για την περιοχή της Αμνισού βλ. και: Schäfer 1992. 
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βαθύτερα σε ύψος ενός δόμου σε επαφή με τη βόρεια παρειά του επιμήκους 
τοίχου, στα τμήματα Β και Γ. Είναι κατασκευασμένος με επιμήκη ογκόλιθο, 
διαστάσεων 1,20 x 0,65 μ. και μέτριους αργούς λίθους σε σειρά, ενώ το ενδιάμεσο 
κενό, ανάμεσα στους λίθους και τη βόρεια παρειά του επιμήκους τοίχου, 
καλύπτεται με χώμα και μικρά βότσαλα. Αν ο συγκεκριμένος τοίχος δεν αποτελεί 
παλαιότερη οικοδομική φάση, τότε δημιουργείται μία συμπαγής κατασκευή 
συνολικού πλάτους 0,95-1,15 μ. Νότια του τμήματος Β και σε άμεση γειτνίαση με 
αυτό, εντοπίστηκε και αφαιρέθηκε σωρός πεσμένων ογκόλιθων μαζί με άφθονα 
μικρά λιθάρια, ο οποίος πιθανότατα υποδηλώνει πρόχειρη κατασκευή σε σχέση με 
τον τοίχο. Στην υπόθεση αυτή συνηγορούν η απουσία ανάλογου πεσμένου δομικού 
υλικού σε άλλο τμήμα κατά μήκος του τοίχου, καθώς επίσης η ανεύρεση άφθονης 
κεραμικής στο συγκεκριμένο χώρο και στο όμορο τμήμα Γ. Επισημαίνεται ότι, κατά 
τις εργασίες διαμόρφωσης στο ακίνητο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, δεν 
εντοπίστηκαν άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Ο επιμήκης τοίχος έχει θεμελιωθεί 
στο σταθερό έδαφος πάνω από στρώση εξομάλυνσης με μικρά λιθάρια και δεν 
παρουσιάζει διακλαδώσεις προς βορρά ή νότο.  

Η κεραμική που περισυλλέχθηκε είναι ιδιαίτερα φθαρμένη και 
αποσπασματική. Πρόκειται για απορρίψεις οστράκων, με απουσία ακέραιων 
αγγείων. Το υλικό χρονολογείται με βάση τα σχήματα και τη διακόσμηση στη ΜΜ 
ΙΑ, ενώ ένας πολύ μικρός αριθμός θραυσμάτων θα μπορούσε να ενταχθεί στη ΜΜ 
ΙΒ. 

Ο συχνότερος τύπος είναι το κύπελλο με πόδι (egg-cup) σε πολλές 
παραλλαγές (εικ. 2-3)2. Ανάλογα κυρίως με τη διαμόρφωση της δισκοειδούς βάσης, 
διακρίνονται οι παρακάτω τύποι: 

1) χαμηλό δισκοειδές κωνικό πόδι και βαθύ κωνικό σώμα. Τα πιο κοντινά 
παράλληλα αυτού του τύπου, που είναι ιδιαίτερα συχνός, προέρχονται από ύστερα 
ΠΜ ΙΙΙ και ΜΜ ΙΑ σύνολα από την Κνωσό και τις Αρχάνες (Momigliano 1990, 480 
εικ. 2 αρ. 1-2, 482, εικ. 3 αρ. 6 και 2007, 87, εικ. 3.5 αρ. 1, 88, εικ. 3.6 αρ. 1 και 
98, εικ. 3.13 αρ. 1, Σακελλαράκης & Σακελλαράκη 1997, τόμ. II, εικ. 348). 

2) χαμηλό δισκοειδές κωνικό πόδι με επίπεδα ή ανασηκωμένα άκρα. Ο 
τύπος αυτός είναι ιδιαίτερα συχνός στη ΜΜ ΙΑ (Momigliano 1990, 483, 480, εικ. 2 
αρ. 3, 482,  εικ. 3 αρ. 3-4, Σακελλαράκης & Σακελλαράκη 1997, τόμ. II, 398).  

3) επίπεδη δισκοειδής βάση με πολύ στενή έκφυση σώματος. Βάσεις του 
τύπου αυτού αντιπροσωπεύονται με ελάχιστα δείγματα στο συγκεκριμένο υλικό και 
προέρχονται από μικρά κύπελλα λεπτότεχνης κατασκευής που χρονολογούνται στη 
ΜΜ  ΙΑ (Momigliano 2007, 98, εικ. 3.13 αρ. 2).   

4) δακτυλιόσχημο χαμηλό ή ψηλό πόδι με ανοιχτό κωνικό σώμα. Σε ένα 
θραύσμα διακρίνονται επάλληλοι πλαστικοί δακτύλιοι. Ο τύπος απαντά στη ΜΜ ΙΑ, 
είναι ωστόσο ιδιαίτερα συχνός κατά τη ΜΜ ΙΒ (Momigliano 1991, 246, εικ. 30, 
type 4 και 2007, 97, εικ. 3.12 αρ. 2, 100, εικ. 3.14 αρ. 3, MacGillivray 2007, 
110, εικ. 4.2 αρ. 1). 

2 Τα κύπελλα με πόδι ή χωρίς πόδι αποτελούν συνήθως το 40% της λεπτότεχνης κεραμικής σε 
σύνολα από την Κνωσό και τη βόρεια κεντρική Κρήτη (Momigliano 1991, 201, 245 και 2007, 
84, Σακελλαράκης & Σακελλαράκη 1997, τόμ. II, 398).  
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Τα κύπελλα με πόδι αρκετά συχνά είναι ολόβαφα και στις δύο όψεις με 
μελανή ή ερυθρή βαφή. Μόνο ένα θραύσμα σώματος φέρει λευκή γραμμική 
διακόσμηση σε μελανό βάθος (εικ. 4)3.  

Εκτός από τα κύπελλα με πόδι, εξίσου πολυάριθμα είναι τα ψηλά κωνικά 
κύπελλα χωρίς πόδι. Τα περισσότερα έχουν χονδροειδή κατασκευή (εικ. 5), 
απαντούν ωστόσο και λεπτότεχνα δείγματα, ολόβαφα με μελανή βαφή4.  

Τα μόνωτα ημισφαιρικά κύπελλα με την κάθετη λαβή ελαφρώς 
υπερυψωμένη σε σχέση με το χείλος (εικ. 6), αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος 
της λεπτότεχνης κεραμικής μαζί με τα μόνωτα κυλινδρικά κύπελλα. Και τα δύο 
σχήματα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή κατά τη ΜΜ ΙΑ (Momigliano 1991, 188, εικ. 8 
αρ. 26, 2000, 77, εικ. 7 αρ. 6-7 και 2007, 84, 90, εικ. 3.8 αρ. 9-11, 97, 100, εικ. 
3.14 αρ. 6-7, Σακελλαράκης & Σακελλαράκη 1997, τόμ. II, 399-400). Αρκετά 
συχνά είναι ολόβαφα και στις δύο όψεις με μελανή ή ερυθρή βαφή. Απαντάται 
παράλληλα ένας τύπος άωτου ημισφαιρικού κυπέλλου, μικρής κλίμακας, 
χονδροειδούς κατασκευής, από ερυθρό πηλό (Betancourt 1985, 116, εικ. 49E, 
Momigliano 1991, πίν. 42 αρ. 10 και 2007, 97, εικ. 3.12 αρ. 4). Πιστοποιείται, 
επίσης, η παρουσία ελάχιστων τροπιδωτών κυπέλλων (3-4 δειγμάτων στο σύνολο του 
υλικού), τα οποία χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΒ (Momigliano 1991, 165, 237, εικ. 28 
αρ. 7-8, 238, πίν. 55 αρ. 6-8 και 2007, 95, 97, MacGillivray 2007, 117, εικ. 4.9 
αρ. 1-5, Σακελλαράκης & Σακελλαράκη 1997, τόμ. II, 400). 

Τα μαγειρικά σκεύη αποτελούν την πλειοψηφία της κεραμικής και έχουν 
κατασκευαστεί από τον ίδιο χαρακτηριστικό, χονδροειδή, ερυθρό πηλό. Τα αγγεία 
συνήθως έχουν χονδρά τοιχώματα, επίπεδες ή διακρινόμενες βάσεις και στρογγυλά 
ή επίπεδα χείλη. Οι τριποδικές χύτρες είναι πολυάριθμες, αν ληφθεί υπόψη ο 
μεγάλος αριθμός ποδιών που περισυλλέχθηκε (εικ. 7). Η τομή των ποδιών είναι 
συνήθως ελλειψοειδής, σχεδόν επίπεδη. Σε αρκετές περιπτώσεις τα άκρα είναι 
στρογγυλεμένα και όχι αιχμηρά. Ορισμένα θραύσματα σώματος φέρουν 
διακόσμηση κομβιόσχημων αποφύσεων ή εγχάρακτων γραμμών κάτω από το 
χείλος5. Σε πολλά θραύσματα χυτρών διακρίνονται ίχνη φωτιάς, πράγμα που 
επιβεβαιώνει ότι είχαν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή φαγητού.  

Ένας ιδιαίτερος τύπος μαγειρικού σκεύους αποτελεί ο μαγειρικός δίσκος 
(εικ. 8) με χαμηλά, κάθετα τοιχώματα, επίπεδη βάση, πτερυγιόσχημες λαβές και 
σχεδόν επίπεδα τριγωνικά πόδια, που δεν είναι κάθετα αλλά κλίνουν προς τα έξω. 
Πανομοιότυπα σκεύη προέρχονται από την Κνωσό (Momigliano 2007, 102, εικ. 
3.16 αρ. 1-3) και χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΑ. Εκτός από τους τριποδικούς δίσκους, 
χρησιμοποιούνταν επίσης επίπεδοι δίσκοι χωρίς πόδια. Ακριβή κνωσιακά 

3 Παρόμοια διακόσμηση απαντά σε ένα ΜΜ ΙΑ κύπελλο με πόδι από την οικία C της Κνωσού 
(Momigliano 1991, πίν. 36 αρ. 29). Βλ. και: Momigliano 1991, πίν. 51 αρ. 67 (κύπελλο 
χωρίς πόδι από την οικία Β με παρόμοια διακόσμηση).   
4 Για ΜΜ ΙΑ παράλληλα βλ: Momigliano 1991, πίν. 45 αρ. 12-21 και 2007, 97, εικ. 3.12 αρ. 
3, 100, εικ. 3.14 αρ. 4,  Σακελλαράκης & Σακελλαράκη 1997, τόμ. II, 399. 
 
5 Για παράλληλα από την Κνωσό βλ: Momigliano 2007, 92, εικ. 3.10 αρ. 1, 3. Η διακόσμηση 
με πλαστικά κομβία χαρακτηρίζει την ύστερη ΠΜ ΙΙΙ και τη ΜΜ ΙΑ. Βλ. επίσης: 
Σακελλαράκης  & Σακελλαράκη 1997,  τόμ. II, 384. 
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παράλληλα έχει και ένας τύπος ανοιχτού πινακίου, χονδροειδούς, ερυθρού πηλού, 
με δακτυλιόσχημο χείλος (Momigliano 2007, 102, εικ. 3.16 αρ. 4). 

Σε μικρό ποσοστό ανευρέθηκαν: α) θραύσματα δίωτων γεφυρόστομων 
πρόχων ή σκύφων με έντονη κλίση του δακτυλιόσχημου χείλους προς τα μέσα και 
διακόσμηση με παράλληλες ή διαγώνιες μελανές ταινίες ή καταλοιβάδες6, β) 
κυλινδρικοί λαιμοί ραμφόστομων πρόχων, ενίοτε με διακόσμηση λεπτών ταινιών 
(εικ. 9), γ) θραύσματα από λεκάνες, δ) ελάχιστα όστρακα από μικρά φιαλίδια με 
ημισφαιρικό σώμα και σιγμοειδές προφίλ, που χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΒ/ΜΜ ΙΙ 
(Momigliano 1991, 211, εικ. 19 αρ. 56, MacGillivray 2007, 131, εικ. 4.20 αρ. 2), 
ε) θραύσματα μικρών πίθων με φθαρμένη σχοινοειδή διακόσμηση7.  

Εκτός από τα σχήματα των αγγείων που προαναφέρθηκαν, ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν επίσης ένα όστρακο λεπτότεχνου πηλού από μικρό αγγείο με 
πλαστική διακόσμηση μικκύλων κομβίων, το οποίο έχει ακριβή παράλληλα από 
την Κνωσό (Momigliano 2007, 91, εικ. 3.9 αρ. 5), καθώς επίσης οκτώ μικρά πήλινα 
πλακίδια, διαφόρων σχημάτων -τετράγωνα, ορθογώνια, ελλειψοειδή (εικ. 10), που 
δε σώζονται ακέραια. Τα συγκεκριμένα πλακίδια, ασαφούς χαρακτήρα, θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως παίγνια ή σταθμά8. 

Εκτός από την κεραμική, ανευρέθηκαν επίσης πολλές λεπίδες οψιανού, 
ένα πήλινο δισκοειδές βάρος με οπή και ένα πιθανό λίθινο εργαλείο, το οποίο 
προέρχεται από την τομή μικρού, λίθινου, ημισφαιρικού κυπέλλου, με έξω νεύον 
χείλος.   

Η πλειοψηφία της κεραμικής είναι χειροποίητη. Δεν απουσιάζει, ωστόσο, η 
τροχήλατη κεραμική. Μια γενικότερη παρατήρηση είναι η απουσία πολύχρωμης 
διακόσμησης. Παρόλο που η πολυχρωμία θεωρείται ότι εμφανίζεται στη ΜΜ ΙΑ, 
αυτό δεν αποτελεί γενικό κανόνα (Σακελλαράκης & Σακελλαράκη 1997, τόμ. ΙΙ, 
397, Momigliano 1991, 219, 221, 2000, 88-89 και 2007, 95-96). Το υλικό, αν και 
εξαιρετικά αποσπασματικό, μπορεί να χρονολογηθεί με ασφάλεια, σχεδόν στο 
σύνολό του, στο τέλος της ΠΜ ΙΙΙ και στη ΜΜ ΙΑ9. Τα κωνικά κύπελλα με χαμηλή ή 
ψηλή δακτυλιόσχημη βάση, τα μικρά φιαλίδια με σιγμοειδές προφίλ και τα 
ελάχιστα τροπιδωτά κύπελλα με έντονη γωνίωση στο σώμα θα μπορούσαν να 
χρονολογηθούν στη ΜΜ ΙΒ. Η χρονολόγηση της κεραμικής, και κατά συνέπεια η 
κατασκευή του επιμήκους τοίχου στη ΜΜ ΙΑ, συμπίπτει με τις πρώτες ενδείξεις 
κατοίκησης στο λόφο της Παλιόχωρας, με βάση στρωματογραφικές τομές που 
πραγματοποίησε ο Μαρινάτος κάτω από το ιερό του Δία Θενάτα (Μαρινάτος 1933, 
95-97, Kanta 1980, 38). 

6 Για ύστερα ΠΜ ΙΙΙ και ΜΜ ΙΑ παράλληλα από την Κνωσό και τις Αρχάνες βλ.: Momigliano 
1991, πίν. 43 αρ. 15, πίν. 50 αρ. 58 και 2000, 79, εικ. 8 αρ. 30, Σακελλαράκης & 
Σακελλαράκη 1997, τόμ. II, 401, εικ. 357. 
7 Για ύστερα ΠΜ ΙΙΙ και ΜΜ ΙΑ παράλληλα από την Κνωσό βλ.: Momigliano 2007, 92, εικ. 
3.10 αρ. 6, 103, εικ. 3.17. 
8 Παρόμοια αντικείμενα, που ωστόσο φέρουν μη διαμπερείς οπές στην περιφέρεια και 
ερμηνεύονται ως σταθμά, προέρχονται από το φυλάκιο στις Χοιρόμανδρες στην περιοχή της 
Ζάκρου (Tzedakis et al. 1989, 71,  εικ. 39).  
9 Ευχαριστώ τον συνάδελφο Tim Campbell-Green για τις παρατηρήσεις του.    
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Το σχηματολόγιο και η διακόσμηση της κεραμικής εμφανίζουν πολλές 
ομοιότητες με ΜΜ ΙΑ σύνολα από την Κνωσό, υποδηλώνοντας έτσι ότι κατά τη 
διάρκεια της ΜΜ ΙΑ και πριν την ανέγερση των ανακτόρων, η Κνωσός είχε ήδη 
εδραιώσει την επιρροή της στην παραλιακή θέση της Αμνισού, η οποία επρόκειτο 
να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του μετέπειτα ανακτορικού 
κέντρου.   

Η κατασκευή ενός μεμονωμένου επιμήκους τοίχου που δε σχετίζεται με 
άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, προκαλεί εύλογα ερωτηματικά ως προς το σκοπό 
που εξυπηρετούσε. Δεδομένης της απουσίας όμορου κτίσματος, η κοντινότερη ΜΜ Ι 
εγκατάσταση χωροθετείται πιθανώς στο λόφο της Παλιόχωρας, 250 μ. προς ΒΔ10 
(χάρτης 1). Το μεγάλο μήκος του τοίχου και η ελαφρώς αποκλίνουσα της ευθείας 
πορεία του, η οποία φαίνεται να ακολουθεί συγκεκριμένη υψομετρική καμπύλη, 
θα μπορούσαν να συνηγορήσουν στην ταύτιση της κατασκευής με αναλημματικό 
τοίχο στα πλαίσια άσκησης της γεωργίας11. Ωστόσο, η συγκέντρωση της κεραμικής 
στη νότια πρόσοψη του τμήματος Β, ο σωρός των πεσμένων ογκόλιθων στον ίδιο 
χώρο, τα θραύσματα τριποδικών χυτρών με ίχνη φωτιάς από το μαγείρεμα, καθώς 
επίσης η ανεύρεση άφθονων κυπέλλων, πινακίων και οικιακών σκευών 
καθημερινής χρήσης υποδηλώνουν ανθρώπινη διαμονή σε πρόχειρα καταλύματα. 
Η παρατήρηση αυτή, σε συνδυασμό με το ενισχυμένο πλάτος του τοίχου στο τμήμα 
Γ, τη σειρά των λίθων στη βόρεια πρόσοψη των τμημάτων Β και Γ, την ήπια κλίση 
του φυσικού πρανούς, που δε δικαιολογεί τοίχο αντιστήριξης και τη χωροθέτηση 
του τοίχου σε μικρή κοιλάδα, που θα λειτουργούσε ως φυσικό πέρασμα ανάμεσα 
στους χαμηλούς λόφους στο παραλιακό μέτωπο της Αμνισού, παραπέμπουν σε 
περίβολο ελέγχου της διακίνησης από τη θάλασσα προς την ενδοχώρα. Είναι 
γνωστό ότι οι μινωικοί δρόμοι και τα φυσικά περάσματα εντάσσονταν σε ένα 
ευρύτερο πλέγμα εποπτείας και ελέγχου (Chryssoulaki 1999), οργανωμένο σε όλη 
την ύπαιθρο, το οποίο περιελάμβανε επιμήκεις περιβόλους με πυργοειδείς 
κατασκευές, φυλάκια και παρατηρητήρια. Ο έλεγχος της διακίνησης αποκτούσε 
αμυντικό χαρακτήρα σε περιόδους κοινωνικών συγκρούσεων και ανακατατάξεων12. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο επιμήκης τοίχος της Αμνισού θα μπορούσε να 
ανακόπτει την άμεση πρόσβαση προς την ενδοχώρα, στα πλαίσια εποπτείας της 
διακίνησης ανθρώπινων ομάδων και ίσως προϊόντων. Στην υπόθεση αυτή 
συνηγορούν η γειτνίαση της κατασκευής με ρέμα προς τα ανατολικά, πράγμα που 
συνηθίζεται στη χωροθέτηση τέτοιων περιβόλων (Chryssoulaki 1999, 80), καθώς 

10 Ελάχιστη επίσης ΜΜ ΙΑ κεραμική, που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το εξεταζόμενο 
σύνολο, περισυλλέχθηκε από το σπήλαιο της Ειλειθυίας (Betancourt & Μαρινάτου 2000, 
204-209), πιστοποιώντας έτσι ανθρώπινη παρουσία στη συγκεκριμένη περιοχή κατά τη ΜΜ 
ΙΑ. 
11 Βλ. σχετικά: Betancourt & Simpson 1992. 
12 Με βάση την πρόσφατη συστηματική μελέτη του Tomas Alusik, η αμυντική αρχιτεκτονική 
στην προϊστορική Κρήτη ανιχνεύεται από την Τελική Νεολιθική περίοδο έως το τέλος της 
μινωικής εποχής. Κατά τη ΜΜ ΙΑ αυξάνεται ο αριθμός των αμυντικών περιβόλων, πιθανώς 
λόγω των τοπικών ανταγωνισμών και των κοινωνικών αλλαγών που συνδέονται με τη σταδιακή 
επικράτηση της άρχουσας τάξης των ανακτορικών κέντρων. Ένας επιπλέον κίνδυνος για τις 
παράκτιες θέσεις, όπως η Αμνισός, ήταν η απειλή πειρατικών ομάδων από τη θάλασσα. Βλ. 
και: Αλεξίου 1980. 
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επίσης το γεγονός ότι τα πλησιέστερα παράλληλα για τα μικρά πήλινα πλακίδια, 
που ανευρέθηκαν μαζί με την κεραμική και ταυτίστηκαν με σταθμά, προέρχονται 
από το φυλάκιο στις Χοιρόμανδρες Ζάκρου13, το οποίο εντάσσεται στο σύστημα 
εποπτείας των μινωικών δρόμων της περιοχής. Αντίθετα, διαφοροποιείται ο τρόπος 
δόμησης που δεν είναι κυκλώπειας κατασκευής, όπως συμβαίνει στις περισσότερες 
περιπτώσεις υπαίθριων περιβόλων14. Στο τμήμα Ε, ωστόσο, του περιβόλου της 
Αμνισού, ο σωζόμενος δόμος συνίσταται αποκλειστικά από μεγάλους ογκόλιθους, 
αποδεικνύοντας έτσι ότι στην αρχική κατασκευή είχαν ενσωματωθεί κυκλώπειοι 
λίθοι.  

Αν ο επιμήκης τοίχος στην Αμνισό είχε τη χρήση που προαναφέρθηκε, τότε 
η πιθανή μινωική προανακτορική εγκατάσταση στο λόφο της Παλιόχωρας θα 
εντασσόταν στο ίδιο πλέγμα εποπτείας της διακίνησης και θα λειτουργούσε ως 
παρατηρητήριο (βίγλα), με θέα προς τη θάλασσα15.  

Ένας ισχυρότερος περίβολος, που θεωρείται αμυντικού χαρακτήρα, έχει 
ανασκαφεί  στη Σταλίδα (Ρεθεμιωτάκης 1999). Το τείχος κατευθύνεται από ανατολή 
προς δύση και φαίνεται να περικλείει μια μικρή μινωική εγκατάσταση στην 
παραλία ενός όρμου δυτικά των Μαλίων. Η κατασκευή είναι πιο συμπαγής με 
μεγάλους λίθους στις προσόψεις και γέμισμα με μικρά λιθάρια στο εσωτερικό και 
χρονολογείται στη ΜΜ ΙΒ/ΜΜ ΙΙ. Η μεταγενέστερη οικοδόμησή του σε σχέση με τον 
περίβολο της Αμνισού υποδηλώνει ότι στην αρχή της Παλαιοανακτορικής περιόδου 
η εποπτεία διακίνησης ανθρώπινων ομάδων από τη θάλασσα στην ενδοχώρα 
εξακολουθούσε να ενδιαφέρει τα ανακτορικά κέντρα που ασκούσαν έλεγχο στις 
συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Αλεξίου, Στ., 1980. Προανακτορικές ακροπόλεις της Κρήτης. Ο μύθος της 
«μινωικής ειρήνης». Στο: Δ΄ Κρητολογικό, τόμ. Α1, σ. 9-33.  

Αλεξίου, Στ., 1964.  Ανασκαφαί. ΑΔ, 19, Χρονικά Β3, σ. 438-440. 

Μανδαλάκη, Στ., 2011. Υστερομινωικός λαξευτός τάφος Καρτερού. Στο: Ι΄ 
Κρητολογικό, τόμ. Α2, σ. 287-300. 

Μαρινάτος, Σπ., 1938. Ανασκαφή Αμνισού Κρήτης. ΠΑΕ, σ. 130-138.  

Μαρινάτος, Σπ., 1936. Ανασκαφαί εν Αμνισώ Κρήτης. ΠΑΕ, σ. 81-86. 

Μαρινάτος, Σπ., 1935. Ανασκαφαί εν Κρήτη. ΠΑΕ, σ. 196-203. 

Μαρινάτος, Σπ., 1934. Ανασκαφαί εν Αμνισώ της Κρήτης. ΠΑΕ, σ. 128-133. 

Μαρινάτος, Σπ., 1933. Ανασκαφή Αμνισού Κρήτης. ΠΑΕ, σ. 93-100. 

13 Βλ. παραπάνω υπ. 8. 
14 Βλ.: Chryssoulaki 1999, 79. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις όπου το πλάτος και η 
κατασκευή δε διαφέρουν από τους κοινούς τοίχους (Alusik 2007, 121). 
15 Η περιοχή του Καρτερού επιλέχθηκε για την προσόρμιση εισβολέων και στους ιστορικούς 
χρόνους. Βλ.: Μαρινάτος 1932, 94. 

159 

                                                 



ΜΙΝΩΙ ΚΟΣ ΠΡΟΑΝΑΚΤΟΡ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΒΟΛΟΣ ΑΜΝΙ ΣΟΥ  
 

Μαρινάτος, Σπ., 1932. Ανασκαφή Αμνισού Κρήτης. ΠΑΕ, σ. 76-94.  

Μαρινάτος, Σπ., 1930. Ανασκαφαί εν Κρήτη. ΠΑΕ, σ. 91-99. 

Μαρινάτος, Σπ., 1929. Ανασκαφαί εν Κρήτη. ΠΑΕ, σ. 94-104. 

Μαρινάτος, Σπ., 1927-1928. Υστερομινωικός λαξευτός τάφος εν Καρτερώ Κρήτης. 
ΑΔ, 11, σ. 68-90. 

Ρεθεμιωτάκης, Γ., 1999. Οικόπεδο Μ. & Α. Κάρατζη. Κρητική Εστία, 7, σ. 263-267. 

Σακελλαράκης, Γ. & Σακελλαράκη, Ε., 1997. Αρχάνες. Μια νέα ματιά στη μινωική 
Κρήτη, τόμ. Ι-ΙΙ. Αθήνα: Εκδόσεις Άμμος. 

 

Alusik, T., 2007. Defensive Architecture of Prehistoric Crete. BAR-IS 1637. 
Oxford: Archaeopress. 

Betancourt, P.P., 1985. Η Ιστορία της Μινωικής Κεραμεικής. Μετάφραση: Θ. 
Ηλιόπουλος.  Αθήνα: Εκδόσεις Π. Χιωτέλλη. 

Betancourt, P.P. & Μαρινάτου, N., 2000. Το σπήλαιο της Αμνισού: η έρευνα του 
1992. ΑΕ, σ. 179-236. 

Betancourt, P.P. & Simpson, R.H., 1992. The agricultural system of Bronze Age 
Pseira. Cretan Studies, 3, σ. 47-54. 

Chryssoulaki, St., 1999. Minoan roads and guard houses – war regained. Στο: R. 
Laffineur (επιμ.), Polemos. Le Contexte Guerrier en Égée à l’Âge du 
Bronze. Actes de la 7e Rencontre Égéenne Internationale. Université de 
Liège, 14-17 Avril 1998. Aegaeum 19. Liège & Austin: Université de Liège 
& University of Texas at Austin, σ. 75-84.   

Kanta, Α., 1980.  The Late Minoan III Period in Crete: a survey of sites, pottery 
and their distribution. SIMA LVIII. Gӧteborg: Paul Ǻstrӧms Fӧrlag. 

MacGillivray, J.A., 2007. Protopalatial (MM IB-MM IIIA): Early chamber beneath 
the West Court, Royal Pottery Stores, the Trial KV and the west and 
south polychrome deposits groups. Στο: N. Momigliano (επιμ.), Knossos 
Pottery Handbook. Neolithic and Bronze Age (Minoan). BSA Studies 14. 
London: The British School at Athens, σ. 105-149. 

Momigliano, Ν., 2007. Late Prepalatial (EM III-MM IA): South Front House 
foundation trench, Upper East Well and House C/Royal Road south fill 
groups. Στο: N. Momigliano (επιμ.), Knossos Pottery Handbook. Neolithic 
and Bronze Age (Minoan). BSA Studies 14. London: The British School at 
Athens, σ. 79-103. 

Momigliano, N., 2000. Knossos 1902, 1905: the Prepalatial and Protopalatial 
deposits from the Room of the Jars in the Royal Pottery Stores. BSA, 95, 
σ. 65-105. 

160 



ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ  
 

Momigliano, Ν., 1991. MM IA pottery from Evans’ excavations at Knossos: a 
reassessment. BSA, 86, σ. 149-271. 

Momigliano, Ν., 1990. The development of the footed goblet (“Egg-cup”) from EM 
II to MM II at Knossos. Στο: ΣΤ΄ Κρητολογικό, τόμ. Α, σ. 477-487.  

Schäfer, J., 1992. Amnisos: nach der archäologischen und epigraphischen 
Zeugnissen des Altertums und der Neuzeit. Berlin: Mann Verlag.  

Tzedakis, Y., Chryssoulaki, St., Voutsaki, S. & Venieri, Y., 1989. Les routes 
minoennes: rapport préliminaire. Défense de la circulation ou 
circulation de la défense ? BCH, 113, σ. 43-75. 

 

MINOAN PREPALATIAL PERIBOLOS OF AMNISSOS 

 
MANDALAKI STELLA 

The excavations of Marinatos and Alexiou at the coastal site of Amnissos 
brought to light important buildings of Old Palatial and Neopalatial period, part 
of the LM III settlement, the shrine of Zeus Thenatas and the cave of Eileithyia. 
Excavation at the Teachers’ Building Association plot revealed an elongated wall 
of about 25 m in length, extending from east to west at the northwest part of the 
plot, 250 m southeast of the Minoan settlement at the hill of Paliochora. The wall 
is much destroyed by cultivation and is preserved in just one course. The 
construction, dated to MM IA, is very rough, of unworked stones of different size. 
A large quantity of sherds from broken egg-cups, footless goblets, tripod cooking 
pots, plates, bowls and rounded cups, found at the south façade of the long wall, 
together with a heap of fallen rocks, indicate human habitation. The 
construction of the long wall crossing a small plateau among low hills is 
probably related with the control of circulation from the sea to the interior of the 
land by the central authorities of Prepalatial Knossos.    
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Χάρτης 1.  Η περιοχή της Αμνισού με τις 
αρχαιολογικές θέσεις. 

Σχ. 1. Κάτοψη και τομή του επιμήκους τοίχου.

Εικ. 1. Επιμήκης τοίχος, τμήμα Δ.

Μινωικός Πρόανακτόρ ικός Περ ιβόλός αΜνιςόύ
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Εικ. 10. 
Ελλιπή 
πήλινα 

πλακίδια.

Εικ. 2. Κύπελλα με πόδι. Εικ. 3. Κύπελλα με πόδι 
διαφορετικών τύπων.

Εικ. 4. Λευκή γραμμική 
διακόσμηση σε μαύρο 

βάθος στο σώμα κυπέλλου 
με πόδι.

Εικ. 5. Ψηλό κωνικό κύπελλο 
χωρίς πόδι.

Εικ. 6. Υπερυψωμένη 
λαβή ημισφαιρικού 

κυπέλλου.

Εικ. 7. Πόδια από τριποδικές χύτρες. Εικ. 8. Θραύσματα μαγειρικού δίσκου.

Εικ. 9. 
Κυλινδρικός 
λαιμός πρόχου 
με επάλληλες 
γραπτές ταινίες.

Μανδαλακη ςτελλα 
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ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ - ΚΑΤΣΑΜΠΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 

 
Κατά το διάστημα 2008-2010, με αφορμή την οικοδομική δραστηριότητα, 

πραγματοποιήθηκε από την ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. (με ιδιωτική χρηματοδότηση) πολύμηνη 
ανασκαφική έρευνα σε δύο μεγάλα οικόπεδα στα προάστια Πόρος και Κατσαμπάς 
Ηρακλείου, στην περιοχή δηλαδή αμέσως νότια και ανατολικά του σημερινού 
λιμανιού και της παραλιακής ζώνης του Ηρακλείου1. Στη θέση αυτή, που εκτείνεται 
από το λόφο της Τρυπητής δυτικά (Πόρος) έως τον Καίρατο ποταμό 
(Κατσαμπαδιανός ποταμός) ανατολικά (Κατσαμπάς) και από την παραλιακή 
λεωφόρο βόρεια έως νότια της λεωφόρου Ικάρου (χάρτης 1) εντοπίζεται ο λιμενικός 
μινωικός οικισμός, που θεωρείται το επίνειο της Κνωσού από τους μελετητές. Ήδη 
από το 1912 περισυλλογές και σωστικές ανασκαφές (Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη 
2004, 365) έχουν φέρει στο φως τμήματα αυτού του σημαντικού μινωικού 
λιμενικού οικισμού (και του νεκροταφείου), ο οποίος είχε οικιστικό και 
εργαστηριακό-βιοτεχνικό χαρακτήρα και χρονολογείται στην ΠΜ Ι/ΙΙ-ΥΜ ΙΙΙΒ, 
ακολουθώντας όλες τις φάσεις του ανακτόρου της Κνωσού. 

Το πρώτο από τα οικόπεδα, το οικόπεδο Καλογεράκη, βρίσκεται στην οδό 
Βίτσι στον Κατσαμπά, νότια της λεωφόρου Ικάρου και δυτικά του ρέματος του 
Κατσαμπά και το δεύτερο, το οικόπεδο Μαρκόπουλου, στο λόφο της Τρυπητής στον 
Πόρο (χάρτης 1). Σημειώνεται ότι στο οικόπεδο Μαρκόπουλου τοίχοι θεμελίων 
προϋφιστάμενης, σύγχρονης κατοικίας εδράζονται στους αρχαίους τοίχους ή τους 
διακόπτουν. Είναι χαρακτηριστικές οι θέσεις των οικοπέδων σε σχέση με την 
έκταση της μινωικής εγκατάστασης στην περιοχή Πόρου-Κατσαμπά, καθώς 
φαίνεται σχεδόν να αντιστοιχούν με τα νοτιοανατολικά και βορειοδυτικά όρια του 
λιμενικού μινωικού οικισμού, αντίστοιχα. Η ανασκαφή τους απέδωσε κατάλοιπα 
οικιστικού και εργαστηριακού χαρακτήρα, από όλες σχεδόν τις φάσεις του 
μινωικού πολιτισμού (σχ. 1-2). 

Η Προανακτορική περίοδος εντοπίστηκε και στα δύο οικόπεδα. ΠΜ Ι-ΠΜ 
ΙΙΙ/ΜΜ ΙΑ κεραμική, καθώς και λεπίδες οψιανού που συλλέχθηκαν, συνιστούν 
ενδείξεις για την ύπαρξη εγκατάστασης και εργαστηριακής χρήσης κατά την πρώιμη 
αυτή περίοδο, καθώς και για τις σχέσεις με τις Κυκλάδες. Από σειρά ανασκαφών 
της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α., που έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως από την κ. Ν. Δημοπούλου-
Ρεθεμιωτάκη, έχει πιστοποιηθεί αυτήν την περίοδο κατεργασία του οψιανού 

1 Στην ανασκαφή εργάστηκε η αρχαιολόγος Γωγώ Αναγνωστάκη. Επίσης, ο μόνιμος τεχνίτης 
της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. Σπύρος Παχάκης. Η σχεδιαστική αποτύπωση έγινε από τον Κώστα 
Κοντογιάννη (οικ. Καλογεράκη) και από τους Κώστα Κοντογιάννη, Γιώργο Παντερμαράκη και 
Γιάννη Κτιστάκη (οικ. Μαρκόπουλου). Φωτογραφίες αντικειμένων: Γιάννης Παπαδάκης-
Πλουμίδης. Σύνταξη ορθοφωτοχάρτη: Μιχάλης Σπυριδάκης. 
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(Dimopoulou 1997, Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη 2004), όπως είχε ήδη αναφερθεί 
από τον Franchet, τον Ξανθουδίδη και τον Evans. 

Η Παλαιοανακτορική περίοδος (ΜΜ ΙΒ-ΜΜ ΙΙ) κάνει αισθητή την παρουσία 
της και στα δύο οικόπεδα (κυρίως όμως στο οικόπεδο Μαρκόπουλου στην Τρυπητή) 
με οικοδομικά κατάλοιπα που εδράζονται στο φυσικό βράχο. Στο οικόπεδο αυτό 
βρέθηκαν χώροι με δάπεδα από πηλόχωμα και σχιστόλιθους, με κονιάματα στους 
τοίχους, θρανία πηλόκτιστα, επιχρισμένα με ερυθρό κονίαμα, καθώς και αποθέτες. 
Συλλέχθηκε άφθονη χαρακτηριστική κεραμική (και καμαραϊκή), πήλινα ζώδια, 
χάντρες, σφραγίδες (εικ. 1), καθώς και λίθινα εργαλεία, πυρήνες και λεπίδες 
οψιανού, που δηλώνουν και εργαστηριακή χρήση, πέραν της οικιστικής. 

Εργαστηριακού χαρακτήρα φαίνεται να ήταν δωμάτιο στο οικόπεδο 
Μαρκόπουλου (εικ. 2), που ίσως σχετίζεται με παρασκευή κονιαμάτων, καθώς 
βρέθηκε οριοθετημένος χώρος από πλινθόκτιστο τοιχίο επί του δαπέδου, ο οποίος 
περιείχε αρκετή ποσότητα ερυθρού λεπτόκοκκου χώματος με μεγάλη 
περιεκτικότητα σε άμμο και κιτρινωπού κουσκουροχώματος, πιθανώς ως πρώτη 
ύλη. Από την επίχωση του χώρου συλλέχθηκαν αγγεία (χύτρες, κύπελλα, σκύφος, 
θήλαστρο με χωνοειδή προχοή), χάλκινο στέλεχος, φολίδες και λεπίδες οψιανού, 
πυρήνας πυριτόλιθου, καθώς και σβώλοι ερυθρής χρωστικής ύλης. 

Στο ίδιο οικόπεδο ενδιαφέρον παρουσιάζει αποθέτης, διαστάσεων 0,73 x 
1,10 μ. επί του βραχώδους υπεδάφους, με στοιχεία τελετουργικού χαρακτήρα. Η 
επίχωσή του περιείχε κάρβουνα, στάχτη, λίγα οστά ζώων, λίθινα και οστέινα 
εργαλεία, πήλινο ανθρωπόμορφο ειδώλιο, λύχνο, καθώς και κωδωνόσχημα ειδώλια 
και ΜΜ ΙΑ-ΜΜ ΙΒ αγγεία (κύπελλα, πρόχοι) πρώιμου πολύχρωμου ρυθμού σε 
συνδυασμό με τραχωτό ρυθμό (σχ. 2 - αποθέτης 1, εικ. 3). 

Αξιόλογος είναι λαξευτός στο βράχο υπόγειος, ορθογώνιος χώρος-δωμάτιο, 
διαστάσεων 4,20 (μήκος) x 2,60 (πλάτος) x 2,40 (ύψος) μ., στο οικόπεδο 
Καλογεράκη στον Κατσαμπά. Έχει στενό διάδρομο, τρείς βαθμίδες για πρόσβαση 
και λαξευτές μικρές εσοχές, για στήριξη ξύλινων δοκών της στέγης (σχ. 1 - Λ9, εικ. 
4). Η αρχική χρήση του πρέπει να συνδέεται με την παλαιοανακτορική 
εγκατάσταση στο χώρο. Κατά τη ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ ΙΑ φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως 
αποθέτης, καθώς περιείχε κεραμική (κυρίως κύπελλα) αυτής της περιόδου. 

Στη Νεοανακτορική περίοδο ανήκουν τα περισσότερα ευρήματα 
προερχόμενα από το οικόπεδο Μαρκόπουλου, αλλά και στο οικόπεδο Καλογεράκη 
η κύρια φάση χρήσης του χώρου είναι η νεοανακτορική, πιστοποιώντας και πάλι 
ότι η Νεοανακτορική είναι η περίοδος ακμής για το λιμενικό οικισμό στον Πόρο-
Κατσαμπά (Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη 2004, 375). 

Βρέθηκαν οικοδομικά κατάλοιπα ΜΜ ΙΙΙΒ-ΥΜ ΙΑ με τμήματα δαπέδων από 
πηλόχωμα ή σχιστόπλακες, λιθόστρωτες επιφάνειες, τμήματα ξεστής τοιχοποιίας, 
επιχρίσματα στους τοίχους, ερυθρού και κυανού χρώματος, τμήματα τοίχων από 
πλινθόπλακες, προερχόμενα πιθανά από δεύτερο όροφο. Είναι σαφής η ταυτόχρονη 
οικιστική και εργαστηριακή χρήση των χώρων. Βρέθηκαν χώροι με μαγειρικά 
αγγεία και σκεύη και πολύ καλής ποιότητας κεραμική, εφάμιλλη της κνωσιακής. 

Η εργαστηριακή χρήση φαίνεται να είναι έντονη, κυρίως στο οικόπεδο 
Μαρκόπουλου. Πλήθος ευρημάτων συνδέονται με πιθανά εργαστήρια 
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μεταλλουργίας, λιθοτεχνίας, σφραγιδογλυφίας, κοσμηματοτεχνίας κ.ά., όπως: 
υπολείμματα επεξεργασίας χαλκού (ελάσματα, στελέχη), σκωρίες από χαλκό, 
αρκετά τμήματα από χοάνες χύτευσης χαλκού, δύο τμήματα από λίθινες μήτρες, 
πυρήνες, λεπίδες και απολεπίσματα οψιανού, τμήματα από πυρήνες στεατίτη, 
ορείας κρυστάλλου, σάρδιου, αιγυπτιακό μπλε, πλήθος λίθινων αλλά και οστέινων 
εργαλείων, ημίεργες σφραγίδες και χάντρες (εικ. 5), ελαφρόπετρες με ίχνη τριβής 
για στίλβωση, μολύβδινο ζυγιστικό βάρος, σφραγίδες (εικ. 6-7), χάντρες και 
αγνύθες. Αξιοσημείωτος είναι κεραμικός κλίβανος από το οικόπεδο Μαρκόπουλου 
της ίδιας περιόδου (εικ. 8), που όμως σώζεται αποσπασματικά και δε σχετίζεται με 
τα παρακείμενα αρχιτεκτονικά και άλλα ευρήματα. 

Μεγάλος αποθέτης στο οικόπεδο Μαρκόπουλου στην Τρυπητή, 7,50 x 9,10 
μ., κάλυψε στρώμα καταστροφής από υπολείμματα οικοδομικών υλικών 
(σχιστόπλακες, πηλόπλακες προερχόμενες ίσως και από δεύτερο όροφο και 
θραύσματα ασβεστοκονιάματος κυανού χρώματος). Ο αποθέτης πρέπει να 
σχετίζεται με διαμόρφωση στο χώρο μετά τον ισχυρό σεισμό της ΜΜ ΙΙΙΒ-πρώιμης 
ΥΜ ΙΑ (Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη 2004, 376). 

Στο ίδιο οικόπεδο βρέθηκαν άλλοι τρείς ΥΜ ΙΑ αποθέτες, λαξευμένοι στο 
βράχο. Ο μικρότερος από αυτούς ήταν ιδιαίτερης κατασκευής, με επιχρισμένο το 
εσωτερικό των τοιχωμάτων με λευκό κονίαμα και με πλάτωμα εξωτερικά με επίπεδη 
πλακόστρωτη επιφάνεια από ασβεστολιθικές πλάκες (σχ. 2 - αποθέτης 2, εικ. 9). Οι 
άλλοι δύο αποθέτες (αποθέτες 3-4), κοντινοί μεταξύ τους, είναι τετράγωνοι, 
διαστάσεων 2,00 x 1,90 μ. και 2,20 x 2,20 μ. αντίστοιχα, με κατασκευή τοίχων 
πάνω από τα λαξευτά τοιχώματα για την απόκτηση μεγαλύτερου ύψους. Θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί λατρευτικός χαρακτήρας των τριών αποθετών λόγω της 
ύπαρξης τεφρού χώματος ανάμικτου με θραύσματα αγγείων, κυρίως κυπέλλων, 
οστών ζώων, καθώς και τμήματα τριτώνων και ομάδας οστρέων (στον έναν από τους 
τετράγωνους). Ωστόσο, η υπόθεση είναι ακόμη ασαφής, καθώς και οι τρείς αποθέτες 
περιείχαν εργαστηριακά υπολείμματα (τμήματα από χοάνες χαλκού, οστέινα και 
λίθινα εργαλεία, μαρμάρινο σπασμένο μήλο ξίφους, πυρήνες οψιανού, πήλινες 
αγνύθες, ελαφρόπετρες, ορεία κρύσταλλος, αιγυπτιακό μπλέ). Στον αποθέτη 4, 
όπου υπήρχαν τα τμήματα τριτώνων, βρέθηκαν και χάντρες φαγεντιανής, ζεύγος 
χρυσών ενωτίων, ελεφαντοστέινο εγχειρίδιο, καθώς και ελεφάντινα τμήματα 
πυξίδων. Η εύρεση ωστόσο τέτοιων εργαστηριακών υπολειμμάτων σε αποθέτες ίσως 
δηλώνει εγκατάλειψη των νεοανακτορικών εργαστηρίων στο χώρο του οικοπέδου, 
που παρατηρείται στον οικισμό στο τέλος της ΥΜ ΙΑ (Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη 
2004, 377), κατά την περίοδο της έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας. 

Η ΥΜ ΙΒ εντοπίστηκε περιορισμένα σε κεραμική (θαλάσσιος, φυτικός 
ρυθμός), όπως έχει εντοπιστεί σε λίγα σημεία του οικισμού (Δημοπούλου-
Ρεθεμιωτάκη 2004, 378). Σε επιχώσεις ανάμεσα σε αντικείμενα εργαστηριακής 
χρήσης βρέθηκε θραυσμένος ΥΜ ΙΒ πιθαμφορέας του Αφηρημένου/Γεωμετρικού 
ρυθμού. Ομοίως και η ΥΜ ΙΙ-ΥΜ ΙΙΙΑ1 αντιπροσωπεύεται από χαρακτηριστικές 
κεραμικές ομάδες. 

Η μετανακτορική ΥΜ ΙΙΙΑ2-ΙΙΙΒ αντιπροσωπεύεται αποσπασματικά και στα 
δύο οικόπεδα. Τοίχοι και επάλληλα δάπεδα επικαλύπτουν τα προγενέστερα 
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οικοδομικά κατάλοιπα. Κυριαρχούν εκτεταμένα δάπεδα από λευκό κονίαμα, 
πιθανώς εξωτερικών χώρων, κατ’ αναλογία με άλλα οικόπεδα του Πόρου και 
Κατσαμπά, δάπεδα με βοτσαλάκια, ενώ κυρίως στο οικόπεδο Μαρκόπουλου 
εμφανής είναι και ο εργαστηριακός χαρακτήρας των χώρων, καθώς βρέθηκαν 
λίθινα εργαλεία, πυρήνες οψιανού, στελέχη χαλκού και πιθανά χάλκινα εργαλεία, 
καθώς και ένας μικρός, πηλόκτιστος, μεταλλουργικός πιθανότατα, κλίβανος (εικ. 
10). Συλλέχτηκε αρκετή κεραμική (champagne cups, υψηλόποδες κύλικες, 
ψευδόστομοι αμφορείς). 

Σε δάπεδο από λευκό κονίαμα πιθανολογείται η αποθηκευτική ή 
εργαστηριακή χρήση, καθώς βρέθηκαν στη θέση τους αρκετά τριβεία και τριπτήρες, 
πολλά μαγειρικά σκεύη και πιθανά εργαλεία από χαλκό. Πιθανολογείται, μάλιστα, 
η ύπαρξη ορόφου, καθώς πολλά αγγεία βρέθηκαν πεσμένα ανάμεσα σε 
σχιστόπλακες. Ένα λίθινο δοχείο-γουδί χωρίς πυθμένα βρέθηκε ενσωματωμένο στο 
δάπεδο, καθώς και άλλα δύο μεγάλα ανοικτά αγγεία, χωρίς πυθμένα επίσης, με 
μικρά βότσαλα αντ’ αυτού βρέθηκαν στη θέση τους (πιθανώς για αποστράγγιση του 
περιεχομένου τους). Στρώμα καταστροφής με στρώμα πυράς στο οικόπεδο 
Καλογεράκη συνδέεται με την περίοδο αυτή και είναι ενδιαφέρον, καθώς 
χρονολογικά ταυτίζεται με την τελική καταστροφή του ανακτόρου της Κνωσού (ΥΜ 
ΙΙΙΒ). 

Τα ευρήματα της ανασκαφής των δύο αυτών οικοπέδων αποτελούν 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της οργάνωσης του μινωικού λιμενικού οικισμού στον 
Πόρο-Κατσαμπά, του επίνειου της Κνωσού, πιστοποιώντας και πάλι τον οικιστικό, 
εργαστηριακό, βιοτεχνικό και εμπορικό χαρακτήρα του και την άμεση σχέση του 
με το ανάκτορο της Κνωσού. Καθώς παρουσιάζουν αναλογίες και αντιστοιχίες με 
πολλά άλλα οικόπεδα που έχουν ανασκαφεί στην περιοχή αυτή (Δημοπούλου 
1993, 450-459), η συντήρηση και μελέτη του υλικού θα συμβάλει με νεότερα 
στοιχεία στην παραπέρα έρευνα και κατανόηση του σημαντικού αυτού οικισμού. 
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ΣΕΡΠΕΤΣΙ ΔΑΚΗ ΙΩ ΑΝΝΑ  

 
 

RECENT EXCAVATIONS AT POROS – KATSAMBAS 

 
SERPETSIDAKI IOANNA 

In 2008-2010 rescue excavations took place at Poros and Katsambas, 
eastern suburbs of Heraklion near the port. During the excavations parts of the 
harbour-town of Knossos have been discovered. The findings, covering all phases 
of the Minoan civilization, from the Prepalatial to Postpalatial period (EM I/II-LM 
IIIB), are related to installations both of residential character and craft activities. 

The findings of recent excavations, including building waste, 
constructions and craft areas for different categories of products (jewel, 
metalsmithing, tools, distinctive pottery, stone objects, figurines, beads, seals 
and other small items), add new features and contribute to the research and 
understanding of this extensive and important Minoan harbour-town of Knossos 
at Poros and Katsambas, Heraklion. 
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Χάρτης 1. Ορθοφωτοχάρτης με την περιοχή Πόρου – Κατσαμπά και τη θέση των οικοπέδων.

Σχ. 1. Οικόπεδο Καλογεράκη. Κάτοψη της ανασκαφής.

Πρόσφατη ανασκαφικη ΕρΕυνα στόν Πόρό -  κατσαμΠα ηρακλΕ ιόυ
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Σχ. 2. Οικόπεδο Μαρκόπουλου. Κάτοψη της ανασκαφής.

Εικ. 1. Οικόπεδο 
Καλογεράκη. Σφραγίδα 
σε σχήμα πεπιεσμένου 

κυλίνδρου με αρχιτεκτονικά 
θέματα από στεατίτη.

Εικ. 2. Οικόπεδο 
Μαρκόπουλου. Χώρος με 
στοιχεία εργαστηριακού 
χαρακτήρα σχετιζόμενα 
πιθανώς με παρασκευή 

κονιάματος.

Εικ. 3. Οικόπεδο 
Μαρκόπουλου. Αγγεία και 
κωδωνόσχημο ειδώλιο κατά 

την ανασκαφή ΜΜ ΙΑ-ΜΜ ΙΒ 
αποθέτη (αποθέτης 1).

σΕρΠΕτσ ιδακη ιωαννα
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Εικ. 10. Οικόπεδο Μαρκόπουλου. ΥΜ ΙΙΙ 
μεταλλουργικός κλίβανος.

Εικ. 4. Οικόπεδο Καλογεράκη. 
Μερική άποψη από Ν λαξευτού 

υπόγειου χώρου.

Εικ. 5. Οικόπεδο Μαρκόπουλου. Αμυγδαλόσχημες χάντρες 
από σάρδιο (οι δύο με ημιτελή οπή ανάρτησης).

Εικ. 6. Οικόπεδο 
Μαρκόπουλου. Φακοειδής 

σφραγίδα με υδρόβια πουλιά 
από στεατίτη.

Εικ. 7. Οικόπεδο 
Μαρκόπουλου. Φακοειδής 
σφραγίδα με φοίνικα από 

αμέθυστο.

Εικ. 8. Οικόπεδο 
Μαρκόπουλου. 

Νεοανακτορικός κεραμικός 
κλίβανος.

Εικ. 9. Οικόπεδο Μαρκόπουλου. 
Νεοανακτορικός (ΥΜ ΙΑ) αποθέτης 

(αποθέτης 2).

Πρόσφατη ανασκαφικη ΕρΕυνα στόν Πόρό -  κατσαμΠα ηρακλΕ ιόυ
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ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΦΑΙΣΤΟ ΚΑΙ  

 ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (2009-2010)  

 
LA ROSA VINCENZO 

 
 

Η κοπιαστική και καρποφόρα κληρονομιά των ανασκαφών Levi στη 
Φαιστό, τα κενά της δημοσίευσης των παλαιών ανασκαφών της Αγίας Τριάδας και οι 
λιγοστοί οικονομικοί πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας καθόρισαν, και την 
τελευταία διετία, τις εργασίες της αποστολής. Η ευνοϊκή αντιμετώπιση από την 
πλευρά του διευθυντή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, καθηγητή E. 
Greco και το κλίμα ανεπιφύλακτης συνεργασίας με την προϊσταμένη και τους 
άλλους συναδέλφους της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. του Ηρακλείου έκαναν τα καλοκαίρια μας 
κάπως λιγότερο καυτά και τα αποτελέσματα πιο συναρπαστικά.  

Όσον αφορά στην πραγματική εργασία στο πεδίο, αμφότερες οι αποστολές 
αφιερώθηκαν στο κέντρο της Αγίας Τριάδας. Το 2009 αντιμετωπίσαμε ένα από τα 
σημαντικότερα θέματα που αναδύονται από τη μελέτη των κεραμικών αποθέσεων, 
οι οποίες βρέθηκαν κατά τη διάρκεια του νέου κύκλου εργασιών, την ύπαρξη μιας 
ΥΜ ΙΒ φάσης, μεταγενέστερης της καταστροφής της Έπαυλης, θέμα που πρότεινε 
για πρώτη φορά ο D. Puglisi το 2006 (Puglisi 2011 και 2006). Για την επαλήθευση 
επελέγησαν τα δωμάτια 9 και 10 της Casa delle Sfere Fittili (ονομάστηκε έτσι λόγω 
της εύρεσης μιας ομάδας υφαντικών βαρών σφαιρικού τύπου), η οποία είχε 
ανασκαφεί από τον Halbherr το 1904 και το 1905 και βρισκόταν αμέσως νότια της 
Casa del Lebete (σχ. 1). 

Στο εσωτερικό του δωματίου 10, αντίθετα με την απλή γραμμή κατά μήκος 
του βόρειου ορίου της κάτοψης Stefani, πιστοποιήθηκε η ύπαρξη, αμέσως μετά την 
αφαίρεση του επιφανειακού χώματος, μιας ορθογώνιας πλατφόρμας, με ένα είδος 
απόφυσης στα δυτικά, απόφυση της οποίας δε στάθηκε δυνατό να καθοριστεί το 
δυτικό όριο, αλλά που φαίνεται ότι διέκοπτε τον ανατολικό τοίχο του δωματίου 6. 
Στο εσωτερικό της πλατφόρμας ήλθε στο φως ένα επίπεδο, λίγο πολύ συνεχές, από 
λίθους μικρών και μεσαίων διαστάσεων που αντιπροσώπευαν μια ηθελημένη 
επιχωμάτωση (σχ. 1). Δυτικά της πλατφόρμας η λειτουργία της επιμήκυνσης της 
βόρειας πλευράς της, που αναφέρθηκε, εμφανίστηκε αρχικά αβέβαιη. Διαμέσου 
μιας σειράς στρωματογραφικών παρατηρήσεων και υπολογισμών (λεπτομέρειες στο: 
La Rosa υπό εκτύπωση), πιστέψαμε ότι μπορούμε να ανασυνθέσουμε διπλό 
αναβαθμό ανόδου προς την πλατφόρμα. Για αυτή θα απέμενε ένα ωφέλιμο άνοιγμα 
1,75 μ. περίπου, μέχρι το παραπέτο της στενής οδού, που σίγουρα 
ανακατασκευάστηκε όταν κτίστηκε το δωμάτιο Α1. Η συμπερασματική υπόθεση, αν 
και χωρίς να υπάρχει κινητό εύρημα που να μπορεί να αναχθεί στη θρησκευτική 
σφαίρα, είναι ότι η πλατφόρμα ήταν βωμός με αναβαθμούς, πλησιέστερο 
παράλληλο του οποίου θα ήταν βέβαια εκείνος που απεικονίζεται στη φημισμένη 
γραπτή σαρκοφάγο που έχει βρεθεί στην Αγία Τριάδα. 
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Για τη χρονολόγηση του βωμού αυτού μπορούμε να στηριχτούμε μόνο σε 
στρωματογραφικές παρατηρήσεις. Ήταν σίγουρα μεταγενέστερος της καταστροφής 
της Casa delle Sfere Fittili (στο εσωτερικό της οποίας είχε τοποθετηθεί), σύγχρονος 
με το δωμάτιο Α1 (με τα θεμέλια του οποίου φαινόταν να συνδέεται), προγενέστερος 
της τακτοποίησης με το αργιλώδες χώμα του στρώματος 104 που κάλυπτε τον τοίχο 
Μ/6, ο οποίος είχε ηθελημένα κοπεί και ακουμπούσε στην ίδια την πλατφόρμα. Το 
τελευταίο αυτό στρώμα προέκυψε σχετικά πλούσιο σε όστρακα, αρκετά ΜΜ (και 
ΜΜ ΙΙΙ), πολλά ΥΜ Ι και ένα πιθανώς ΥΜ ΙΙ τμήμα πώματος αλαβάστρου, που θα 
γινόταν έτσι το μοναδικό στοιχείο ad quem ή μάλλον post quem για την κάλυψη του 
βωμού–πλατφόρμας. 

Ο προσωρινός απολογισμός των εργασιών στο εσωτερικό της Casa delle 
Sfere Fittili πρέπει να θεωρηθεί σίγουρα ευχάριστος. Μια σχηματική απλούστευση 
θα μπορούσε να προβλέπει τις ακόλουθες φάσεις (σχ. 1): 

Φάση Ι: Η αρχαιότερη μαρτυρία αντιπροσωπεύεται από τον τοίχο Μ/12 
(που βύθιζε τη βάση του στο στρώμα 117 με ΜΜ ΙΙΙΒ υλικό). Με αυτόν προτείναμε 
να συσχετιστούν οι κατασκευές κάτω από το αρχαιότερο δάπεδο στα δωμάτια 3 και 
5 της Casa delle Sfere Fittili, υποθέτοντας, με βάση την ακολουθία που έχει ήδη 
πιστοποιηθεί στο χώρο μας, μια χρονολόγηση στην ΥΜ ΙΑ. Σε κάθε περίπτωση, 
φαίνεται σημαντικό ότι οι μεταγενέστερες κατασκευές σεβάστηκαν τον 
προσανατολισμό των προγενέστερων τοίχων. 

Φάση ΙΙ: Κατασκευάζεται το βόρειο τμήμα της Casa delle Sfere Fittili, με 
δάπεδο στα -2,02-2,06 μ. και μια ανοιχτή αυλή στη νότια πλευρά με αγωγό 
απορροής. Είναι δυνατόν η ίδια κατάσταση να υπήρχε και στην Casa del Lebete 
(ανατολικό τμήμα). Δεν είμαστε πάντως σε θέση να πιστοποιήσουμε αν, αυτή τη 
δεδομένη στιγμή (θα βρισκόμασταν ήδη στην ΥΜ ΙΒ), οι δύο Case επικοινωνούσαν 
μεταξύ τους. 

Φάση ΙΙΙ: Δημιουργείται το νότιο τμήμα της Casa delle Sfere Fittili (και ίσως 
το δυτικό της Casa del Lebete), με μια ανύψωση του επιπέδου επιφάνειας στον 
αρχαιότερο τομέα. Στο δωμάτιο 9 είναι σε χρήση το δάπεδο 117a με τα ευρήματά 
του (από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα τα μοναδικά της Casa), με την απόθεση 
θεμελίωσης 118 στο μικρό λάκκο κάτω από το δάπεδο. Η καταστροφή πρέπει να 
αποδοθεί σε πυρκαγιά (στρώμα 116), όπως στην Casa del Lebete και τη Βασιλική 
Έπαυλη, για την οποία, πάντως, έχει προταθεί συγκεκριμένα ένας σύγχρονός της 
σεισμός (Monaco & Tortorici 2003). Η χρονολόγηση θα πρέπει να αναχθεί σε μια 
ώριμη-τελική στιγμή της ΥΜ ΙΒ. 

Φάση IV: Τεκμηριώνεται μόνο στο δωμάτιο 9, αλλά δε μπορεί να 
αποκλειστεί η πιθανότητα τα ίχνη της στους άλλους χώρους να είχαν διαφύγει της 
προσοχής των πρώτων ανασκαφέων. Ανυψώνεται το δάπεδο (112a) και 
ανασκευάζεται ο ανατολικός τοίχος του χώρου. Μια βιοτεχνική χρήση του φαίνεται 
να υποδεικνύουν οι μικροί λάκκοι 113a-e, 114, 115, αλλά και τα πιθανά 
κατάλοιπα ώχρας και η αφθονία των θραυσμάτων baking plates. Θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε εάν η εκ νέου χρήση αφορούσε μόνο το δωμάτιο 9 ή αν οι λεγόμενες 
πήλινες σφαίρες και η βιοτεχνική δραστηριότητα που συνδέεται με αυτές δε 
μπορούν ίσως να αποδοθούν ακριβώς σε αυτή τη φάση της Casa, από τη στιγμή 
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ΣΤΗ ΦΑΙΣΤΟ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΑΓ Ι Α  ΤΡ ΙΑΔΑ (2009-2010)  

 
που η παρουσία τους έχει εντοπιστεί και στο γειτονικό δωμάτιο 4. Το επίπεδο 
καταστροφής (στρώμα 109), σίγουρα με καταρρεύσεις, δε φαίνεται να έχει ίχνη 
πυρκαγιάς. Το υλικό του στρώματος αυτού ανάγεται ακόμη στην ΥΜ ΙΒ και θα 
μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια κατάληψη της ζώνης post-Villam, απαντώντας 
έτσι θετικά στην ερώτηση που είχαμε διατυπώσει στην αρχή της αποστολής. 

Φάση V: Κατασκευάζεται η πλατφόρμα-βωμός, για την οποία είχαμε 
υποθέσει την ύπαρξη δύο αναβαθμών στη δυτική πλευρά. Ένα ίδιο κατασκευαστικό 
επεισόδιο τη συνδέει με το βόρειο τοίχο του δωματίου Α1. Για την οικοδόμησή τους 
«αποκεφαλίζεται» ο τοίχος Μ/6, νότιο όριο των δωματίων 6 και 9 κατά τη φάση ΙΙΙ 
και μάλλον και κατά τη διάρκεια της IV. Το μοναδικό χρονολογικό στοιχείο που 
έχουμε στη διάθεσή μας είναι το ΥΜ ΙΙ θραύσμα του στρώματος 104, που αποτελεί 
το επίπεδο κάλυψης της πλατφόρμας-βωμού. Το δωμάτιο Α1, αν η χρονολόγηση 
είναι σωστή, θα γινόταν ο πρώτος χώρος αυτής της περιόδου που αναγνωρίζεται 
στην Αγία Τριάδα. 

Φάση VI: Κατασκευάζεται, εν μέρει επάνω στα δωμάτια 8 και 9 της Casa 
delle Sfere Fittili, μια κλίμακα, σε σχέση με τη γειτονική Casa VAP, μαζί με το 
μεγάλο αγωγό με κατεύθυνση Α-Δ, που κάλυπτε με τη σειρά του το χώρο 5 της 
Casa delle Sfere Fittili. Τα στρώματα 104 και 121 μαρτυρούν την κάλυψη της 
πλατφόρμας-βωμού και το 120 (με το ΥΜ ΙΙΙΑ2 θραύσμα του), την προετοιμασία για 
την κατασκευή των αναβαθμών της κλίμακας. 

Ένα ακόμη σχόλιο αξίζει, λόγω της σπουδαιότητας του ευρήματος, η 
πλατφόρμα-βωμός της φάσης V. Ένας μεμονωμένος βωμός, στις παρυφές μιας 
ζώνης ήδη έδρας ενός κτηρίου κύρους (Casa del Lebete – Casa delle Sfere Fittili), 
μας φάνηκε αρκετά πιθανός, όπως ένας εκ νέου «καθαγιασμός» της ζώνης. H ΥΜ ΙΙ 
χρονολογία του βωμού, σε μια περίοδο μέχρι τώρα θολή στην ιστορία του χώρου, 
προσδίδει περαιτέρω γοητεία στην υπόθεση, γιατί μπορεί να αποτελέσει ένα είδος 
κλειδιού ιδεολογικής ανάγνωσης για την περίοδο μετά την κατάρρευση των 
κατασκευών εξουσίας, όπως η Έπαυλη, αλλά πριν από την καινούρια 
πραγματικότητα (πολιτική και οικονομική), πλήρως μυκηναϊκή του χώρου. 

Το βασικό ζήτημα που θέσαμε στην αποστολή του 2010 ήταν η πιθανή 
επέκταση προς τα βόρεια του νεοανακτορικού και μετανακτορικού οικισμού. Ήδη ο 
Halbherr είχε προσπαθήσει επανειλημμένως, με μια σειρά τομών, να κατανοήσει 
τις διαστάσεις του οικισμού και είχε καταλήξει να πειστεί ότι η ζώνη βόρεια του 
σημερινού αρχαιολογικού χώρου είχε καταληφθεί αποκλειστικά από τη νεκρόπολη. 
Μια ομάδα τομών, από την οποία παραμένει μόνο ένα γενικό σκαρίφημα και 
κάποιες σημειώσεις στα ημερολόγια, αφορούσε ακριβώς την περιοχή ανάμεσα στη 
θόλο Β και τα οικόπεδα στα οποία θα έρχονταν έπειτα στο φως οι κατασκευές της 
δυτικής ζώνης του οικισμού. Πράγματι είχαμε διαπιστώσει, ήδη από την αρχή του 
νέου κύκλου εργασιών το 1977, ότι ο μνημειώδης χαρακτήρας των κατασκευών και 
ο πλούτος των ευρημάτων για τη Νεοανακτορική και Μετανακτορική περίοδο 
έρχονταν σε αντίθεση με τη σχετική πενιχρότητα της αρχαιολογικής ζώνης. 

Για το λόγο αυτό προγραμματίσαμε τα επόμενα χρόνια τομές κατά μήκος 
της νότιας και της ανατολικής πλευράς της περιφραγμένης ζώνης, οι οποίες δε μας 
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επέτρεψαν να υποθέσουμε την ύπαρξη κατασκευών ή συνοικιών κατοίκησης (La 
Rosa 1995, 535-538 και 1999, 277-280). 

Εντελώς ανεξερεύνητη παρέμενε η ζώνη Β/ΒΔ του οικισμού, εξαιτίας και 
της ύπαρξης των ωραίων πεύκων που είχαν φυτευτεί στα μέσα της δεκαετίας του 
1930, με την ευκαιρία της τακτοποίησης του τέλους του πρώτου κύκλου των 
ανασκαφών. Εξάλλου, ακριβώς στην περιοχή που αντιστοιχεί στα πεύκα, ο F. 
Halbherr είχε τοποθετήσει μία από τις αποθέσεις μπάζων, που την αυξήσαμε και 
εμείς τη δεκαετία του 1980. Η δυνατότητα, λοιπόν, επαλήθευσης σε αυτή την 
πλευρά ανατίθετο στο έδαφος έξω από την περιφραγμένη ζώνη, στην οποία είχαν 
ήδη ανασκαφεί οι δύο θόλοι και ο τάφος της γραπτής σαρκοφάγου (σχ. 2). 

Η Τομή Α (4 x 3 μ.) ανοίχτηκε, λοιπόν, στη βορειδυτική γωνία του 
χωραφιού με τις θόλους, εκεί όπου η τεχνητή πλαγιά των παλιών αποθέσεων 
φαινόταν να σταματάει και το έδαφος εμφανιζόταν επίπεδο. Η ακολουθία έξι 
στρωμάτων, για ένα μέγιστο βάθος 1,40 μ., δε μας επέτρεψε να πιστοποιήσουμε 
ομοιογενείς χρήσεις της προϊστορικής εποχής και μας υποχρέωσε, ως εκ τούτου, να 
αποκλείσουμε την παρουσία οικιστικών κατασκευών σε αυτόν τον τομέα, 
επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά για τη Νεοανακτορική και τη Μετανακτορική περίοδο 
την υπόθεση ενός μικρού και πλούσιου κέντρου με σημαντική διοικητική 
λειτουργία για όλη την επικράτεια της Φαιστού: ένα είδος City επιχειρήσεων, 
δηλαδή (La Rosa 1997 και 2010). 

Το απρόσμενο στοιχείο που μπορεί να εξαχθεί από την Τομή Α (εικ. 2) 
αφορά αντίθετα στα επανειλημμένα (τουλάχιστον τέσσερα) φαινόμενα υπερχείλισης 
του γειτονικού Γεροπόταμου, που μπορούν γενικά να αναχθούν σε εποχές πολύ 
μεταγενέστερες. Ιδιαίτερα εμφανής παρουσιάστηκε η υπερχείλιση ανάμεσα στα 
στρώματα 3 και 4 αλλά και ανάμεσα στα 5 και 6, που χαρακτηρίζονται από την 
άφθονη παρουσία βότσαλων και χαλικιών. Μόνο το στρώμα 6, στην ουσία ‘στείρο’, 
θα μπορούσε να είναι καρπός ενός επεισοδίου της προϊστορικής εποχής που δε 
μπορεί να διασαφηνιστεί καλύτερα, επεισόδιο που θα προτιμούσαμε να το 
θεωρήσουμε μεταγενέστερο της θόλου Α. Η δεύτερη υπερχείλιση πρέπει να αναχθεί 
στην Πρωτοβυζαντινή περίοδο (7ος – 8ος αι. μ.Χ.) και επιβεβαιώνει, όπως θα δούμε, 
μια χρήση σε όλο το χώρο των θόλων, όπως έχει τεκμηριωθεί σαφέστερα από την 
Τομή Β και από την Τομή V των εργασιών της Laviosa το 1970 (Laviosa 1969-
1970). Τα δύο επάλληλα επεισόδια, που αντιπροσωπεύονται από τα στρώματα 4 και 
3, απέδωσαν αμφότερα υλικό εφυαλωμένο της Ενετικής περιόδου, που οι ειδικοί θα 
μπορέσουν να χρονολογήσουν καλύτερα με βάση τα στοιχεία από το νεκροταφείο 
γύρω από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Γαλατά (La Rosa 2001, Arcifa 
1995 και 2003). Το στρώμα 2, με γενικά οριζόντια κατεύθυνση, θα μπορούσε, 
τέλος, να τεκμηριώνει μια τακτοποίηση αγροτικού τύπου αμέσως μετά την τελευταία 
υπερχείλιση, από τη στιγμή που περιλάμβανε ακόμη θραύσματα εφυαλωμένης 
κεραμικής. Δε μπορεί να αποκλειστεί, λογικά, να είχε προσχωματικά 
χαρακτηριστικά και η κορυφή  του στρώματος 2, που είχε υποστεί μετατροπές και 
αφαιρεθεί. 

Η πιθανή απουσία υπερχειλίσεων που να μπορούν να αναχθούν στη μέση 
και την ύστερη Εποχή του Χαλκού (εκτός αν οι μεταγενέστερες έσβησαν εντελώς τα 

176 



ΟΙ  ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
ΣΤΗ ΦΑΙΣΤΟ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΑΓ Ι Α  ΤΡ ΙΑΔΑ (2009-2010)  

 
ίχνη τους) θα μπορούσε να συνδέεται ίσως με μια μεγαλύτερη απόσταση της κοίτης 
του ποταμού τότε από τη ζώνη που εξερευνήσαμε. 

Τα αποτελέσματα της Τομής Α και οι τεκμηριωμένες υπερχειλίσεις της 
ενετικής και της πρωτοβυζαντινής εποχής υπαγόρευσαν μια σειρά επιφανειακών 
ερευνών αμέσως βόρεια, ανάμεσα στην παρυφή του χωματόδρομου για το 
Καμηλάρι και τη γραμμή του καλαμιώνα, που αποτελεί σήμερα τη μοναδική, αν 
και έμμεση, τεκμηρίωση του ποταμού. Στάθηκε δυνατόν, έτσι, να εντοπίσουμε και 
να αποτυπώσουμε ένα είδος επιφανειακού εξάρματος, που μπορεί να συσχετιστεί 
με μια γραμμή από λίθους μεσαίων διαστάσεων, γενικά όχι λαξευμένους (σχ. 2), με 
κατεύθυνση Α-Δ και με πορεία που σχηματίζει ελαφρώς γωνία, μάλλον, παρά 
ευθύγραμμη σε μήκος περίπου 45 μ. Η απόστασή του από την πλησιέστερη 
γραμμή του καλαμιώνα, που διαγράφει μια μεγάλη καμπή, ποικίλλει από 13 μ. 
(δυτικά) σε 29 μ. Βορειότερα του εξάρματος που αναφέρθηκε, σε μια απόσταση που 
ποικίλλει ανάμεσα στα 5,5 μ. (δυτικά) και τα 3,5 μ., παρατηρείται η κορυφή ενός 
τοίχου από κανονικές λιθοπλίνθους, με ΥΜ ΙΙΙ από ό,τι φαίνεται τεχνική και πορεία 
που συγκλίνει με το έξαρμα, του οποίου το πάχος δε στάθηκε δυνατό να 
υπολογιστεί (σχ. 2). Μπορεί να ακολουθηθεί μόνο κατά διαστήματα, εξαιτίας της 
βλάστησης, με πορεία όχι τελείως ευθύγραμμη. Το βεβαιωμένο μήκος είναι 
τουλάχιστον 32 μ. Η απόσταση του καλαμιώνα ποικίλλει από τα 11,50 μ. (δυτικά) 
μέχρι τα 24 μ. Ότι το έξαρμα και ο τοίχος με μικρές λιθοπλίνθους μπορούν να 
αντιπροσωπεύουν δύο αναχώματα διαφορετικής χρονολόγησης είναι μια λογική 
υπόθεση εργασίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο το έξαρμα, σε μεγαλύτερη απόσταση από 
τον καλαμιώνα και με κορυφή υψηλότερη από την άλλη κατασκευή, θα μπορούσε 
να θεωρηθεί υστερότερο. Η τεχνική της τοιχοδομίας του τοίχου που βρίσκεται πιο 
κοντά στον καλαμιώνα -μάλλον της ΥΜ ΙΙΙ, όπως είπαμε- παραμένει, λοιπόν, η 
μοναδική, αμυδρή χρονολογική ένδειξη. 

Καθίσταται ήδη από τώρα σαφές, και μετά τα αποτελέσματα από την Τομή 
Α, ότι το θέμα της επέκτασης του οικισμού βόρεια και δυτικά της περιφραγμένης 
ζώνης δε μπορεί να μην έχει σχέση με τον αρχαίο ρου του Γεροπόταμου και με τις 
υπερχειλίσεις του. Μπορεί να κατανοηθεί ότι ακριβώς αυτές οι απειλές θα 
μπορούσαν, από τη μια να δικαιολογούν κανονικά αναχώματα και από την άλλη να 
αποτρέπουν την επέκταση του οικισμού κοντά στο ρου του ποταμού.  

Επίσης, υπάρχει το θέμα της επιθυμίας για γεωργική χρήση των εδαφών 
κοντά στο ποτάμι ή της ναυσιπλοΐας στο τμήμα που έτρεχε δίπλα στην Αγία Τριάδα, 
για πιθανή περιορισμένη τοπική κυκλοφορία. Εξάλλου, το εμπόριο μεγάλων 
αποστάσεων ήταν σαφώς αποκλειστικότητα του γειτονικού λιμανιού στον Κομμό. 

Αφού επαληθεύτηκε η απουσία οικιστικών κατασκευών στη ζώνη βόρεια 
του οικισμού, αποφασίσαμε να στρέψουμε την προσοχή μας στη γειτονική θόλο Β, 
που είχε ανασκάψει ο Paribeni το 1903 (Paribeni 1905), η οποία παρουσίαζε 
ακόμη μια σειρά ερωτημάτων: ο τύπος κατολίσθησης ή κατάρρευσης που είχε 
εξαφανίσει το βόρειο μισό της, η δυνατότητα να έχει μείνει κάποιο ίχνος της 
καθίζησης αυτής κατά μήκος της πλαγιάς, το αρκετά πιθανό, μερικό άδειασμα του 
τάφου με τη δημιουργία του οστεοφυλάκιου πίσω από αυτό, το κλείσιμο του 
τελευταίου κατά τη ΜΜ ΙΙ και το σταμάτημα των αποθέσεων, η επανάληψη της 
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χρήσης μόνο κατά την ΥΜ ΙΙ–ΥΜ ΙΙΙΑ1, η υποτιθέμενη παραβίαση στην αρχαιότητα, 
όπως πίστευε ο ανασκαφέας, η σημαντική κλίση του σκαμμένου στο βράχο 
δαπέδου (μέχρι το οποίο είχαν βρεθεί οστά), η πιθανή παρουσία γειτονικών 
τελετουργικών χώρων, όπως ο λεγόμενος περίβολος των προσφορών που 
πιστοποιείται στο σύγχρονο τάφο στο Καμηλάρι (Levi 1961-1962, 18-19) κλπ. 

Η Τομή Β (εικ. 3), με κατεύθυνση σχεδόν Β-Ν, σε αντιστοιχία με το δυτικό 
ήμισυ του τάφου και με το ανατολικό όριο ουσιαστικά σε συνέχεια του άξονα της 
κατασκευής (σχ. 2), ανοίχτηκε στην πλαγιά, ακριβώς δίπλα στη θόλο Β, με μήκος 
αρχικά περίπου 7 μ. και πλάτος 3 μ. και επιμηκύνθηκε μέχρι τα 11,50 μ. με 
πλάτος μόνο 1,50 μ. 

Η ανασκαφή, αν και δεν ξεκαθάρισε τα βασικά ερωτήματα που είχαν 
καθορίσει την πραγματοποίησή της, προσέφερε πάντως μια σειρά από 
απροσδόκητα, καινούρια στοιχεία. Ο λάκκος Paribeni του στρώματος 5, πρώτα από 
όλα, δίνει τη γνωστή εικόνα των πολλών ανασκαφικών τομών των πρώτων αποστολών 
για την εύρεση άλλων ταφών. 

Η απουσία προσχωματικών στρωμάτων μας επιτρέπει να διατυπώσουμε ότι 
η συγκεκριμένη ζώνη της πλαγιάς δε γνώρισε υπερχειλίσεις του ποταμού. Η 
μοναδική ακολουθία προϊστορικών επιπέδων πιστοποιήθηκε στο βόρειο όριο του 
ορύγματος (στρώματα 6-9), σε αντιστοιχία με μια υψομετρική διαφορά του 
κούσκουρα. Είναι, λοιπόν, δυνατόν τα επίπεδα αυτά να αποτελούσαν ισοπεδώσεις 
(με πραγματική πλήρωση με λίθους στην περίπτωση του στρώματος 8) για να 
μειωθεί η ανωμαλία της πλαγιάς. Η υπόθεση υποστηρίζεται από το γεγονός ότι τα 
βαθύτερα στρώματα απέδωσαν ΜΜ ΙΙ υλικό, σύγχρονο με την πιθανή χρυσή φάση 
της θόλου Β και την εντονότερη χρήση του οστεοφυλάκιου πίσω της. 

Το κατά πολύ σημαντικότερο στοιχείο που προέκυψε από την τομή είναι 
πάντως εκείνο που σχετίζεται με την κατάληψη και την αγροτική εκμετάλλευση 
κατά την Πρωτοβυζαντινή και την Ενετική εποχή. Η αναφορά γίνεται κυρίως για 
μια ηθελημένη ισοπέδωση του βράχου, που πιθανώς περιοριζόταν στη νότια πλευρά 
από μια πρόχειρη κατασκευή, η οποία χρησίμευε ως ανάλημμα. Είχε μήκος 
τουλάχιστον 4,90 μ., με πλάτος όλη την τομή (εικ. 3). Από χρονολογική άποψη τα 
πρωτοβυζαντινά θραύσματα του στρώματος 4, που κάλυπτε εξ ολοκλήρου το βράχο, 
μας επιτρέπουν να επιβεβαιώσουμε ότι εκείνη την περίοδο η ισοπέδωση πρέπει να 
είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Η τακτοποίηση, πιθανώς κάποια στιγμή λίγο πριν από 
τη δημιουργία του στρώματος αυτού, μπορεί να τοποθετηθεί πάντα στο πλαίσιο της 
Πρωτοβυζαντινής περιόδου. Η επιχωμάτωση της ισοπέδωσης (με το σχηματισμό του 
στρώματος 4), θα μας έκανε σε αυτή την περίπτωση να υποθέσουμε μια ταχεία 
αλλαγή προορισμού χρήσης της εγκατάστασης. Όσον αφορά στη λειτουργία, θα 
μπορούσαμε να σκεφτούμε, περισσότερο από την περίπτωση αλωνιού, μια 
βοηθητική ή αποθηκευτική ζώνη με πιθανές κατασκευές κάλυψης από κάποιο 
φθαρτό υλικό, άμεσα συνδεδεμένη με την αγροτική εκμετάλλευση. Είναι εξάλλου 
πιθανό, δεδομένης της τραχύτητας της πλαγιάς του βράχου κατά μήκος της νότιας 
ζώνης του ορύγματος, η βοηθητική αυτή ζώνη να βρισκόταν στο όριο κάποιου 
καλλιεργημένου χωραφιού. 
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Ότι στην περιοχή της θόλου Α υπήρχε ύστερη χρήση (ακόμη και με 

κατασκευές) ήταν ήδη γνωστό στον Halbherr, ο οποίος την είχε χρονολογήσει στην 
«epoca greco-romana» (Halbherr 1905, 252). Για την περίοδο «romano tardo» είχε 
αντίθετα μιλήσει η C. Laviosa, αναφορικά με τις κατασκευές που είχε ανασκάψει το 
1970 αμέσως ανατολικά της μεγάλης θόλου Α (Laviosa 1969-1970, 414). Μια 
γρήγορη επανεξέταση των θραυσμάτων που είχαν περισυλλεγεί τότε (εικ. 4-5) μας 
έπεισε για την απόλυτη ταύτιση με το δικό μας υλικό από τα στρώματα 2, 3, 4, 10 
(αλλά και με εκείνο από τα διάφορα στρώματα της Τομής Α), τεκμηριώνοντας έτσι 
μια έντονη χρήση όλης της ζώνης των θόλων. Ένα ή περισσότερα αγροκτήματα 
πρέπει να ασχολούνταν με τη γεωργική εκμετάλλευση αυτής της εύφορης 
παραποτάμιας ζώνης, που κατά διαστήματα πλημμύριζε, ανάμεσα στον 7ο και τον 
8ο αι. μ.Χ. Ανάλογη κατάσταση -χωρίς όμως απόδειξη για την ύπαρξη μεμονωμένων 
αγροικιών τύπου hamlet (casale)- πρέπει να προταθεί για την Ενετική περίοδο. 
Άμεσο παράλληλο είναι η συνοικία στα Χάλαρα -και αυτή κοντά σε ποτάμι- όπου η 
C. Portale ταύτισε τα τελευταία χρόνια, με μια προσεκτική επανεξέταση των 
ανασκαφών Levi (Portale 2005), κατασκευές της πρωτοβυζαντινής εποχής «fra il 
tardo VII (?) secolo e la conquista araba» με επανάχρηση, από ό,τι φαίνεται, και 
ανακατασκευές κατά το 13ο-14ο αι., σε μια στρωματογραφική ακολουθία όμοια με 
εκείνη που φανερώθηκε σε αμφότερες τις τομές μας το 2010. Στη μακρόχρονη 
ιστορία του χώρου εισέρχεται τώρα και μια αγροτική σελίδα της πρωτοβυζαντινής 
εποχής, ενώ επιβεβαιώνεται η μαύρη τρύπα της Αραβικής περιόδου και η εκ νέου 
χρήση που συνδέεται με την πρώτη φάση της Ενετοκρατίας. Ακόμη μια απόδειξη, 
λοιπόν, της ομοιότητας -πάντα στο πλαίσιο των ανομοιοτήτων και του 
συμπληρωματικού ρόλου κατά τις διάφορες περιόδους- των γειτονικών κέντρων της 
Φαιστού και της Αγίας Τριάδας.  
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ΟΙ  ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
ΣΤΗ ΦΑΙΣΤΟ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΑΓ Ι Α  ΤΡ ΙΑΔΑ (2009-2010)  

 

THE ACTIVITES OF THE ITALIAN MISSION AT PHAISTOS  

AND AYIA TRIADA (2009-2010) 

 
LA ROSA VINCENZO  

Study of the materials from the old and new excavations at Phaistos 
continued, including work towards the re-publication of the Kamilari tomb. At 
Ayia Triada a few soundings were conducted in 2009 in the Casa delle Sfere 
Fittili, which was excavated by F. Halbherr in 1904. This work identified a LM II 
stepped altar, of the same type as is represented on the famous painted 
sarcophagus. It was also possible to ascertain that the building had two 
architectural phases with as many floors. The earlier (which provided a 
foundation deposit) can be assigned to a ripe phase of LM IB synchronous with 
the destruction of the mansion; the later, when the building was used as an 
artisanal production area, probably dated to LM IB but after the destruction of 
the Villa. In 2010 two trenches were opened in the area to the north of the 
archaeological zone, where two tholos tombs had previously been found. Trench 
A, to the side of the path leading to Kamilari, revealed a series of flooding 
episodes of the Geropotamos, all referable to the Venetian or early Byzantine 
periods. Trench B, opened near the slope facing tholos B, revealed that the 
bedrock had been purposely leveled for a large tract that probably had a storage 
function (probably with a roof made out of perishable material), directly linkable 
to agriculture exploitation of the area in the early Byzantine period (7th-8th 
centuries). Frequentation levels of that period were excavated by Halbherr in 
1904 and by C. Laviosa in 1970 near tholos A. 
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Σχ. 1. Αγία Τριάδα 2009. Κάτοψη της Casa delle Sfere Fittili με ένδειξη των διαφόρων 
αρχιτεκτονικών φάσεων (αποτύπωση G. Mazzilli).

Εικ. 1. Casa delle Sfere Fittili (δωμάτιο 10): πλατφόρμα-βωμός ΥΜ ΙΙ, από τα βόρεια.

La Rosa Vincenzo
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Εικ. 4-5. Πρωτοβυζαντινά θραύσματα από τις τομές Laviosa 1970, κοντά στη θόλο Α.

Εικ. 2. Η τομή A σε βάθος (στο δυτικό 
όριο), από τα ανατολικά.

Εικ. 3. Η τομή Β σε αντιστοιχία 
με τη Θόλο Β, μετά το πέρας της 

ανασκαφής, από τα δυτικά.

Σχ. 2. Αγία Τριάδα 2010. Γενική κάτοψη των 
τομών (στο χώρο των θόλων) και των κατασκευών 

κοντά στον αρχαίο ρου του ποταμού 
(αποτύπωση G. Mazzilli).

Οι Εργασ ιΕσ τησ ιταλ ικησ απΟστΟλησ 
στη ΦαιστΟ κα ι  την αγ ια  τρ ιαδα (2009-2010) 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΣΤΟ «ΜΙΝΩΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ» («ΚΑΡΑΒΑΝ-ΣΕΡΑΪ )  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΚΝΩΣΟΥ 

 

ΚΑΒΟΥΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
                            
Οι εργασίες στερέωσης-αποκατάστασης στο «Μινωικό Ξενώνα» ξεκίνησαν το 

2008 στο πλαίσιο του έργου «Ανάκτορο και αρχαιολογικός χώρος Κνωσού», του Γ΄ 
Κ.Π.Σ. Φορέας υλοποίησης του έργου αυτού είναι το «Ταμείο Διαχείρισης 
Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε), ενώ την ευθύνη 
γενικότερα του συντονισμού έχει η Επιστημονική Επιτροπή Κνωσού, με πρόεδρο 
τον Προϊστάμενο Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων, κ. Ν. Μίνω1.  

 Η  ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΙ Η  ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΕΒΑΝΣ  

Ο «Μινωικός Ξενώνας» ή «Καραβάν-Σεράι», όπως ονομάστηκε από τον Α. 
Έβανς, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιφερειακά μνημεία του ανακτόρου 
της Κνωσού (εικ. 1-2, σχ. 1). Βρίσκεται στο δρόμο που οδηγούσε από τα νότια του 
νησιού προς το ανάκτορο και συνδεόταν με αυτό μέσω της Οδογέφυρας, που ένωνε 
τις δυο όχθες του ρέματος της Βλυχιάς (σχ. 1).   

 Το σημαντικότερο τμήμα του συγκροτήματος αναστηλώθηκε από τον 
Έβανς (σε σχέδια του αρχιτέκτονα-συνεργάτη του Piet de Jong), με την ίδια λογική 
και τεχνική που είχε εφαρμοστεί και στο ανάκτορο (εικ. 1-2).  

Στο ανατολικότερο, από τα αναστηλωμένα, δωμάτιο βρέθηκε η τοιχογραφία  
με τις πέρδικες, αντίγραφο της οποίας τοποθετήθηκε in situ. Το δυτικότερο, 
σύμφωνα με την ερμηνεία του Έβανς, προοριζόταν για δημόσια λουτρά. Στο 
ανατολικό τμήμα του συγκροτήματος αποκαλύφθηκαν χώροι διαμονής, 
αποθηκευτικοί και άλλοι βοηθητικοί χώροι, όπως αποδεικνύεται από την ανεύρεση 
πίθων και καρπών σε κάποιους από αυτούς, ενώ στο δυτικό τμήμα ήρθαν στο φως 
θραύσματα πήλινων λουτήρων, που κατά τη γνώμη του ανασκαφέα δηλώνουν 
επίσης τη χρήση του χώρου. Δυτικότερα του ευρύτερου χώρου αποκαλύφθηκε το 
«Δωμάτιο της Πηγής» (σχ. 1).   

1 Η σημερινή  σύνθεσή της είναι η ακόλουθη: 
Ελ. Πλάτων, Αρχαιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών  
Ιορ. Δημακόπουλος, Αρχιτέκτονας μηχ., Επίτιμος Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης ΥΠ.ΠΟ.Τ. 
Αθ. Αθανασιάδου, Πολιτικός μηχ., Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης 
Αθ. Κάντα, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. 
Καλ. Κουζέλη, Χημικός, Προϊσταμένη του Κέντρου Λίθου 
Ν. Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη, Αρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου  
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Η ανασκαφή έγινε με τη «μέθοδο του στοιχήματος»2. Σύμφωνα με την 
άποψη του Α. Έβανς το συγκρότημα κατασκευάστηκε κατά τη ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ ΙΑ 
περίοδο. Ο ίδιος σημειώνει τις αναλογίες που υπάρχουν με τον τοιχογραφικό 
διάκοσμο της «Οικίας των Τοιχογραφιών». Ωστόσο, ο ευρύτερος χώρος ήταν σε 
χρήση για πολλούς αιώνες, όπως αποδεικνύουν τα υπομινωικά όστρακα που 
βρέθηκαν στο «Δωμάτιο της Πηγής» (Evans 1935, 103-139, Driessen & MacDonald 
1997, 162-163, MacDonald 2005, 166-167).  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Για την αποκατάσταση του «Μινωικού Ξενώνα» εργάστηκε όλο το έμπειρο 
συνεργείο των αρχιτεχνιτών, συντηρητών και σχεδιαστών του έργου3. Η μέθοδος και 
η πρακτική που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών διαμορφώθηκαν 
με βάση τις αρχές της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της προστασίας των ευρημάτων 
και της ανάδειξης του συγκεκριμένου μνημείου.  

Ξεκίνησαν από το αναστηλωμένο κτήριο του «Ξενώνα». Αρχικά, 
αποκαταστάθηκε μια μεγάλη ρωγμή, που διέτρεχε κάθετα τον ανατολικό τοίχο, με 
τη σταδιακή καθαίρεση και συμπλήρωση της αργολιθοδομής (εικ. 3-4).  Εργασίες 
έγιναν και στις λοιπές τοιχοδομίες του κτηρίου, όπου αφαιρέθηκε το παλαιό υλικό 
αρμολόγησης και αντικαταστάθηκε με νέο. 

Σοβαρό στατικό πρόβλημα παρουσίαζε, επίσης, η οριζόντια δοκός της 
βόρειας όψης, ενώ η πλάκα από σκυρόδεμα είχε αποκολληθεί. Θεωρήθηκε έτσι 
απαραίτητη η καθαίρεση της ανωδομής και της οριζόντιας δοκού και η 
αποκατάστασή τους (εικ. 5).   

Παράλληλα, στο δυτικό και ανατολικό τοίχο του αναστηλωμένου δωματίου 
έγινε αισθητική αποκατάσταση του αντιγράφου της τοιχογραφίας με τις πέρδικες 
(εικ. 6) και της ζωγραφικής απομίμησης παραστάδων. 

Εργασίες συντήρησης έγιναν και στις μινωικές τοιχοδομίες του ανατολικού 
τμήματος του συγκροτήματος (εικ. 7-8), όπου, μετά την αφαίρεση του παλαιού 
υλικού και τον καθαρισμό των αρμών, έγινε αρμολόγηση με θηροκονίαμα, το οποίο 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αναγνωρισιμότητας, 
αντιστρεψιμότητας και αντοχής.   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  

Ακολούθως, οι εργασίες επεκτάθηκαν αμέσως δυτικότερα του 
αναστηλωμένου κτηρίου στο «Δωμάτιο των Πήλινων Λουτήρων», όπως ονομάστηκε 
από τον Έβανς.  

2 Σε δύο ομάδες ανδρών δινόταν ίσος αριθμός κυβικών μέτρων χώματος, προκειμένου να το 
ανασκάψουν. Ανταμειβόταν η ομάδα που τελείωνε πρώτη με ένα φράγκο για κάθε άνδρα την 
ημέρα.   
3 Αρχιτεχνίτες: Σ. Βαρδαβάς, Γ. Κυπαράκης, Ν. Λαμπάκης, M. Mαυρογιαννάκης, Ι. Πολίτης, 
Σ. Σμυρνιός, Ν. Σταυρουλάκης, Ι. Τσουγκράκης, Γ. Ψαραδάκης, Γ. Ψαράκης. Συντηρητές: Μ. 
Δελή, Αικ. Ηγουμενάκη, Ε. Καραμολέγκου, Μ. Παπαγιαννάκης, Γ. Ρογδάκης, Ε. Σιναδινάκη, 
Κ. Τσεσμετζή.  Σχεδιαστές: Κ. Κοντογιάννης, Ι. Κτιστάκης, Ν. Κριτσωτάκης. Στην έναρξη των 
ανασκαφικών εργασιών συμμετείχε ο αρχαιολόγος Γ. Τζωράκης. Κατά τις ανασκαφικές 
εργασίες και τις εργασίες συντήρησης των τοιχοδομιών σημαντική ήταν η συμβολή των 
αρχιτεχνιτών Ι. Κατσουλάκη, Σ. Μαυράκη, Β. Μερζιώτη και Κ. Ψαρουδάκη. 
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ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩ ΣΗΣ –  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΜΙΝΩΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ »  
( «ΚΑΡΑΒΑΝ-ΣΕΡΑΪ )  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΝΗΜΕΙ Ο ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΚΝΩΣΟΥ  

Μετά τη στερέωση-αποκατάσταση της αναστηλωμένης ανατολικής, της 
βόρειας και της δυτικής τοιχοποιίας, οι εργασίες εστιάστηκαν στο νότιο τμήμα και 
ειδικότερα στη νοτιοδυτική γωνία του χώρου. Εκεί, τμήματα των σωζόμενων 
τοιχοδομιών είχαν καταρρεύσει, κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους, αλλά 
και της μη διευθέτησης της απορροής των ομβρίων (εικ. 9).   

Πρόκειται για τη νότια πλευρά του «Δωματίου των Λουτήρων» (σχ. 2) η 
οποία δεν αποτυπώνεται στην κάτοψη του Piet de Jong (Evans 1935, 106), ενώ στη 
δημοσίευση Έβανς περιγράφεται ως «πολύ κατεστραμμένη» (Evans 1935, 120-
122). 

Ωστόσο, σε μη δημοσιευμένη φωτογραφία του αρχείου του Ashmolean 
Museum, κατά τις εργασίες το καλοκαίρι του 1924, απεικονίζεται ανασκαμμένο το 
συγκεκριμένο τμήμα του χώρου, από τη βορειοανατολική γωνία (εικ. 11).    

Στο πλαίσιο των σημερινών εργασιών, και αφού αρχικά αφαιρέθηκαν οι 
πεσμένοι λίθοι, αποκαλύφθηκε -στις σωζόμενες διαστάσεις του- ταυτίστηκε και 
συντηρήθηκε ο νότιος τοίχος του «Δωματίου των Λουτήρων», σε συνέχεια του 
δυτικού, με τον οποίο δημιουργεί γωνία, όπως διακρίνεται και στην αρχειακή 
φωτογραφία του Ashmolean (εικ. 11).     

Ακολούθως, λίγο νοτιότερα, για τη διαμόρφωση του χώρου και τη 
διευθέτηση των ομβρίων, αφαιρέθηκε επίχωση, η οποία αποκάλυψε μια ορθογώνια 
κατασκευή.  

Στη σύντομη δημοσίευση των ανασκαφικών εργασιών, που έγιναν το 1957 
στο πλαίσιο των αποκαταστάσεων του χώρου αυτού από τον τότε Έφορο Ν. 
Πλάτωνα, αναφέρεται ότι στο συγκεκριμένο δωμάτιο «διεσαφήθη η εσχάρα» (Πλάτων 
1957, 328 και 338), ενώ στις αντίστοιχες αρχειακές φωτογραφίες αποκαλείται 
«αποχέτευσις» (εικ. 10).  

Η ορθογώνια κατασκευή που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των 
σημερινών εργασιών είναι διαστάσεων 1,10 x 1,30 μ. Ο βόρειος και ο δυτικός 
τοίχος της, κατασκευασμένοι από λαξευτούς πωρόλιθους, δημιουργούν έναν 
αναβαθμό. Στο βόρειο τοίχο σώζεται τμήμα επένδυσης από κονίαμα. Ο δυτικός 
τοίχος, κάτω από τον αναβαθμό, στηρίζεται σε ορθογώνιο λίθο. Στη νότια πλευρά 
ένας μεγάλος πλακοειδής λίθος (μήκους 1,10 μ. και πλάτους 0,50 μ.), με χαμηλή 
εγκοπή κατά μήκος της νότιας πλευράς του, εισχωρεί μέσα στην ανατολική 
τοιχοποιία, η οποία είναι επίσης δομημένη από λαξευτούς πωρόλιθους. Η 
τοιχοδομία αυτή συνεχίζεται με κατεύθυνση προς τα ανατολικά (εικ. 12-15, σχ. 3).    

Λίγο δυτικότερα αποκαλύφθηκαν οι πεσμένοι λίθοι του δυτικού τοιχώματος 
της ορθογώνιας κατασκευής (εικ. 15). Με την ανάταξη των λίθων αυτών θα 
μπορούσε να προσδιοριστεί το ύψος του δυτικού τοιχώματος, που φθάνει τα 1,20 μ. 
και συμπίπτει με εκείνο του ανατολικού. Ο πλακοειδής λίθος της νότιας πλευράς 
θα μπορούσε να αποτελεί τη βαθμίδα μιας κλίμακας. Η εγκοπή στο λίθο αυτό 
ορίζει τη θέση της αμέσως ανώτερης βαθμίδας (εικ. 14-15). Ένας λίθινος αγωγός 
απορροής (μήκους 3,59 μ., πλάτους 0,55 μ.), κατασκευασμένος από λαξευτούς 
πωρόλιθους, ενσωματώνεται στο ανατολικό τοίχωμα της κατασκευής και 
κατευθύνεται προς τον αναστηλωμένο τοίχο του κτηρίου ανατολικότερα (εικ. 14).   
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Το δάπεδό της δεν εντοπίστηκε, ίσως λόγω της μεγάλης καταστροφής που 
υπέστη ο χώρος, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Έβανς. Ο ίδιος τονίζει ότι «εάν ο 
χώρος αυτός χρησίμευε για λουτρά σε πήλινους λουτήρες, κάποιος αγωγός για να 
γεμίζουν οι λουτήρες, πρέπει να υπήρχε κοντά». Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι 
πρόκειται για το λίθινο αγωγό απορροής, που βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του 
δωματίου και σημειώνει ότι «θα πρέπει να υποθέσουμε πως κάποια δεξαμενή θα 
υπήρχε στο χώρο δυτικά, αν και η μεγάλη καταστροφή ίσως έκανε αδύνατη την 
αποκάλυψη στοιχείων…» (Evans 1935, 120-123). 

Η κατασκευή που αποκαλύφθηκε στη νοτιοδυτική γωνία του 
επονομαζόμενου «Δωματίου των Λουτήρων» θα μπορούσε, πράγματι, να θεωρηθεί 
ότι αποτελεί τη δεξαμενή που περιγράφεται από τον Α. Έβανς. Θεμελιωμένη στον 
κούσκουρα, βρισκόταν σε επαφή με το νότιο τοίχο του δωματίου και χαμηλότερα 
από το επίπεδο του δαπέδου του, όπως άλλωστε περιγράφει ο ανασκαφέας και για 
το λίθινο αγωγό που ενσωματώνεται στο ανατολικό τοίχωμά της. Οι διαστάσεις της 
είναι λίγο μικρότερες από εκείνες της γνωστής λεκάνης του «Δωματίου του Λουτρού» 
(1,10 x 1,30 μ. αντί  1,52 x 1,38 μ.), αλλά τα τοιχώματά της είναι υψηλότερα (1,20 
μ. αντί 72 μ.). Το βάθος, στο οποίο εδράζονται, συμπίπτει με εκείνο των τοιχωμάτων 
της γειτονικής λεκάνης, οπότε θα συνέπιπτε και το βάθος του δαπέδου τους (σχ. 3). 

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής τρόπος τροφοδοσίας της 
θεωρούμενης αυτής δεξαμενής4. Ο λίθινος αγωγός απορροής, που από το ανατολικό 
τοίχωμά της κατευθύνεται προς τον αναστηλωμένο τοίχο του «Δωματίου του 
Λουτρού», σύμφωνα με την περιγραφή του Έβανς είχε βαθμιδωτή κλίση και ήταν σε 
συμβολή με το κανάλι της λεκάνης του ίδιου χώρου.  

Τα στοιχεία αυτά με δυσκολία επιβεβαιώνονται σήμερα, λόγω της 
αναστήλωσης Έβανς. Ωστόσο, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η κατασκευή αυτή 
συνδεόταν όχι μόνο με το «Δωμάτιο των Λουτήρων», αλλά και με την ίδια τη λεκάνη 
του «Δωματίου του Λουτρού», συμπληρώνοντας έτσι το επιτηδευμένο και πολύπλοκο 
σύστημα λειτουργίας των λουτρικών εγκαταστάσεων του «Μινωικού Ξενώνα».   

Ακολούθως, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του χώρου, αλλά και για την 
κατασκευή αγωγού απορροής των ομβρίων, οι εργασίες  επεκτάθηκαν κατά μήκος 
της νότιας παρειάς, όπου είχε κατασκευαστεί αναλημματικός τοίχος, με επένδυση 
από τσιμεντοκονία κατά τη συντήρηση Πλάτωνος (Πλάτων 1957, 328).  

Μετά την αφαίρεσή του αποκαλύφθηκε ανοικτός πήλινος αγωγός 
(σωζόμενου μήκους 1,20 μ.) κατεύθυνσης Β-Ν, με κλίση προς τα Β. Ο αγωγός 
αυτός ενσωματώνεται σε τοιχοδομία, κατεύθυνσης επίσης Β-Ν (σωζόμενου μήκους 
1,50 μ. και σωζόμενου πλάτους 0,70 μ.), η οποία με νέα κατεύθυνση προς τα 
ανατολικά (σωζόμενου μήκους 3,20 μ. και πλάτους 0,85 μ.) συνεχίζεται κάτω από 
τον αναστηλωμένο δυτικό τοίχο του «Δωματίου του Λουτρού». Το θεμέλιό της 
δημιουργεί χαμηλό αναβαθμό (εικ. 16-17, σχ.3).  

Οι λίγες ομάδες οστράκων, που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα, δεν 
αποτελούν αδιατάρακτα σύνολα, με αποτέλεσμα να μην προσφέρουν ακριβή 

4 Μια πιθανή σύνδεσή της με το «Δωμάτιο της Πηγής», δυτικότερα, αναμένεται να διαπιστωθεί 
με την επέκταση των εργασιών αποκατάστασης στο συγκεκριμένο χώρο (στο πλαίσιο του 
Ε.Σ.Π.Α.). 
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στοιχεία για τη χρονολόγηση των αρχιτεκτονικών αυτών καταλοίπων. Ωστόσο, 
πιθανόν αυτά να αποτελούν τμήμα του συγκροτήματος του «Ξενώνα», κυρίως λόγω 
της κατασκευής και του βάθους στο οποίο είναι δομημένα. Πράγματι, διαπιστώθηκε 
ότι εδράζονται στο ίδιο βάθος με εκείνο των παραστάδων από γυψόλιθο της νότιας 
θύρας του δωματίου της τοιχογραφίας, αλλά και με εκείνο του δυτικού τοίχου του 
ίδιου του «Δωματίου των Λουτήρων». Θα μπορούσε έτσι να θεωρηθεί ότι οι 
τοιχοδομίες αυτές ορίζουν ένα άλλο -νοτιότερο των λουτήρων- δωμάτιο, το οποίο δεν 
είχε εντοπιστεί και ανασκαφεί από τον Έβανς (σχ. 3).       

Η μεγάλη καταστροφή που είχε υποστεί ο χώρος, η διατάραξη των 
στρωμάτων, αλλά και οι αναστηλωτικές επεμβάσεις του Έβανς καθιστούν δύσκολη 
την επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών. Η περαιτέρω διερεύνησή τους και η 
ολοκλήρωση της μελέτης της κεραμικής αναμένεται να οδηγήσουν σε ασφαλέστερα 
συμπεράσματα. 

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο των εργασιών 
συντήρησης-διαμόρφωσης στον ευρύτερο χώρο του «Δωματίου των Λουτήρων», 
αντιμετωπίστηκε και το σημαντικό πρόβλημα της διευθέτησης και απορροής των 
ομβρίων, με την κατασκευή αναλήμματος και αγωγού κατά μήκος της νότιας 
παρειάς, αλλά και με την τοποθέτηση στεγάστρου προστασίας του χώρου (εικ. 18-
19). 
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CONSOLIDATION – RESTORATION WORK  

IN THE CARAVANSERAI, KNOSSOS 

 
KAVOULAKI ELISSAVET  

The work began at the reconstructed building, with the repair of the 
large crack in the east wall and the horizontal beam of the north façade. The 
fresco copies in the same area were also restored.  

The conservation work was then extended to the Minoan walls of the 
east and west part of the complex.  

In the “Room of clay Bath-tubs”, the south wall was revealed and 
restored. Against it, to the south, a rectangular structure was revealed. Its sides 
are built of dressed poros stone blocks, a stone slab on the south side is 
probably the step of a stair, while a stone duct runs from its east wall towards 
the reconstructed building of the Caravanserai. Its dimensions are smaller than 
those of the bath in the “Room for foot-washing”, its walls are higher, and the 
depth at which they are founded is the same.  

This may be the cistern that, according to Evans, existed in this area. 
This cistern may have been connected to both the “Room of clay Bath-tubs” and 
the bath in the “Room for foot-washing”, supplementing the complex operating 
system of the Caravanserai bathing installations. 

In the context of the restoration work, a retaining wall along the south 
side of the same room was removed, revealing a clay duct, incorporated in a wall 
which continues east under the reconstructed west wall of the “Room for foot-
washing”. This wall is founded at the same depth as the piers of the south door 
of the “Stepped Pavillion”, and also the west wall of the “Room of clay Bath-
tubs”. It may form part of the Caravanserai complex, based on both the depth of 
its foundations and its actual construction. 
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Εικ. 1-4. Άποψη του αναστηλωμένου κτηρίου του «Μινωικού Ξενώνα» από ΒΑ και 
λεπτομέρεια του εσωτερικού χώρου. Ο ανατολικός τοίχος του αναστηλωμένου κτηρίου του 

«Μινωικού Ξενώνα», πριν και μετά την αποκατάσταση.

Σχ. 1. Κάτοψη του «Μινωικού Ξενώνα» ή «Καραβάν Σεράι» και τοπογραφικό σχέδιο, όπου 
σημειώνεται το μνημείο αυτό.

Εργασ ίΕσ στΕρΕωσησ – αποκαταστασησ στο «Μίνωίκο ΞΕνωνα» 
( «καραβαν-σΕρα ϊ )  πΕρ ίφΕρΕ ίακο ΜνηΜΕίο του ανακτορου κνωσου
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Εικ. 5-8. Ο χώρος του αντιγράφου της τοιχογραφίας με τις πέρδικες κατά τη διάρκεια των 
αναστηλωτικών εργασιών και των εργασιών αισθητικής αποκατάστασης του αντιγράφου. 
Τοιχοδομίες του ανατολικού τμήματος του «Μινωικού Ξενώνα» από Δ πριν και μετά την 

αποκατάσταση. 

Εικ. 9-10. Η νοτιοδυτική γωνία του χώρου του «Δωματίου των Πήλινων Λουτήρων» πριν τις 
εργασίες αποκατάστασης. Ο ίδιος χώρος το 1957 (Φωτογραφία Ν. Πλάτωνος).

καβουλακη ΕλίσαβΕτ 
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Εικ. 11 - Σχ. 2. Αρχειακή φωτογραφία του χώρου του «Μινωικού Ξενώνα» κατά τη διάρκεια 
των ανασκαφικών εργασιών, το καλοκαίρι  του 1924 (Φωτογραφικό αρχείο Ashmolean Mu-

seum). Κάτοψη του «Μινωικού Ξενώνα» (Σχέδιο Piet de Jong).

Εικ. 12-15. Η ορθογώνια κατασκευή που αποκαλύφθηκε στη νοτιοδυτική γωνία του 
«Δωματίου των Πήλινων Λουτήρων» από ΒΑ, Ν και Δ. Διακρίνεται ο λίθινος αγωγός απορροής, 
που ενσωματώνεται στο ανατολικό τοίχωμά της, ο πλακοειδής λίθος της νότιας πλευράς και οι 

πεσμένοι λίθοι του δυτικού της τοιχώματος.

Εργασ ίΕσ στΕρΕωσησ – αποκαταστασησ στο «Μίνωίκο ΞΕνωνα» 
( «καραβαν-σΕρα ϊ )  πΕρ ίφΕρΕ ίακο ΜνηΜΕίο του ανακτορου κνωσου
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Σχ. 3. Το αναστηλωμένο κτήριο του «Μινωικού Ξενώνα» και το «Δωμάτιο των Πήλινων 
Λουτήρων». Κάτοψη και τομές.

Εικ. 16-17. Η νότια παρειά του χώρου του «Δωματίου των Πήλινων Λουτήρων» από Β και Ν. 
Διακρίνεται ο πήλινος αγωγός και η τοιχοδομία που τον ενσωματώνει, η οποία συνεχίζεται 

κάτω από τον αναστηλωμένο τοίχο του κτηρίου.

Εικ. 18-19. Πρόχειρο στέγαστρο προστασίας του χώρου του «Δωματίου των Πήλινων 
Λουτήρων». Νέος αναλημματικός τοίχος και αγωγός κατά μήκος της νότιας παρειάς.

καβουλακη ΕλίσαβΕτ 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΣΑΒΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΤΣΙΤΣΑ ΕΦΗ  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το 19ο αι. ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες αρχαιολογικές 
θέσεις στην Κρήτη και σπαράγματα τοιχογραφιών άρχισαν να αποκαλύπτονται σε 
πολλές από αυτές, όπως στις: Κνωσός, Αμνισός, Νίρου Χάνι, Πρασά, Ζάκρος, 
Φαιστός, Αγία Τριάδα κ.ά. Ένας μεγάλος αριθμός μινωικών τοιχογραφιών, που 
φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (Α.Μ.Η.), προέρχεται από την 
Κνωσό. Οι τοιχογραφίες που αποκαλύφθηκαν, όμως, ήταν αποσπασματικές και η 
συντήρησή τους αποτελούσε ένα δύσκολο εγχείρημα. Ο A. Evans συνεργάστηκε με 
δυο γνωστούς Ελβετούς καλλιτέχνες, τους Gilliéron, πατέρα και υιό, οι οποίοι 
δούλεψαν στην Κνωσό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι συνονόματοι Gilliérons 
δούλευαν ήδη στην Ελλάδα και συνεργάζονταν με ερευνητές, όπως ο Schliemann, 
ως σχεδιαστές. Προχώρησαν στη χρωματική συμπλήρωση των τμημάτων που δε 
διασώθηκαν σε επιλεγμένες τοιχογραφίες, ώστε ο παρατηρητής να σχηματίσει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα της αρχικής παράστασης. Παράλληλα, δημιούργησαν 
αντίγραφα των τοιχογραφιών, τα οποία τοποθετήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της 
Κνωσού. Αυτά τα αντίγραφα τοιχογραφιών θεωρούνται σήμερα έργα τέχνης και 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη δεοντολογία συντήρησης. Η αποκατάσταση της 
αρχικής σύνθεσης της τοιχογραφίας αποτελεί μια πρόκληση για έναν καλλιτέχνη 
και συντελεί ώστε το θέμα να γίνεται αντιληπτό και από κάποιον μη ειδικό. 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Μια πρώτη προσέγγιση για την κατανόηση της μεθοδολογίας συντήρησης 
που θα έπρεπε να ακολουθηθεί στις τοιχογραφίες έγινε πριν την επιχείρηση της 
μεταφοράς τους από την παλαιά έκθεση στα εργαστήρια συντήρησης του μουσείου. 
Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έλεγχος της κατάστασης διατήρησης, καταγραφή 
σε δελτία συντήρησης, με ταυτόχρονη σχεδιαστική αποτύπωση και φωτογραφική 
τεκμηρίωση. 

Το δελτίο συντήρησης περιέχει στο πρώτο τμήμα τα στοιχεία αναφοράς του 
έργου -είδος, υλικό κατασκευής, διαστάσεις, τόπο διατήρησης και προέλευσης- 
ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο, καθώς και τη χρονολόγησή 
του. Στο δεύτερο τμήμα καταγράφονται οι φθορές σε δύο ενότητες: στα αυθεντικά 
σπαράγματα και στη νεότερη ζωγραφική αναπαράσταση. Ο διαχωρισμός ήταν 
απαραίτητος, καθώς λόγω διαφοράς των υλικών κατασκευής παρουσιάζονταν 
ποικίλα προβλήματα. Τέλος, γίνεται αναφορά στα προβλήματα που εντοπίζονται στο 
υπόστρωμα και το ξύλινο υποστήριγμα. 
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ΣΑΒΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΤΣΙ ΤΣΑ  ΕΦΗ  
 

Η σχεδιαστική αποτύπωση είχε ως σκοπό την καταγραφή της παθολογίας 
του μινωικού ζωγραφικού στρώματος αλλά και της νεότερης ζωγραφικής 
αναπαράστασης. Πραγματοποιήθηκε αρχικά σχεδιαστική αποτύπωση των 
τοιχογραφιών, ώστε να υπάρχει λεπτομερής τεκμηρίωση της κατάστασης 
διατήρησής τους. Με τη χρήση διαφορετικού χρώματος και διαφορετικών patterns 
στο υπόμνημα οριοθετούνται αρχικά τα αυθεντικά σπαράγματα σε σχέση με τις 
συμπληρώσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την ύπαρξη ή μη 
αναπαράστασης. Η σχεδιαστική αποτύπωση διαφέρει αισθητά από τη μια 
τοιχογραφία στην άλλη. Συγκρίνοντας το σχέδιο της τοιχογραφίας «Οπλή Ταύρου» 
(σχ. 1) με την τοιχογραφία «Πέρδικες» (σχ. 2), οι διαφορές είναι ιδιαίτερα εμφανείς. 
Στην «Οπλή Ταύρου» δεν έχει γίνει αναπαράσταση σε κανένα σημείο απώλειας, 
έχουμε απλά συμπλήρωση με κονίαμα σε ουδέτερο υποκίτρινο χρώμα, ενώ 
αντίθετα στις «Πέρδικες» έχει γίνει συμπλήρωση με αναπαράσταση σε μεγάλη 
έκταση. 

Οι φθορές, οι οποίες καταγράφονται, αφορούν κυρίως στη ζωγραφική 
επιφάνεια και το υπόστρωμα. Η αποτύπωσή τους διαφοροποιείται στα σπαράγματα 
τοιχογραφίας σε σχέση με τη νεότερη αναπαράσταση. Αρχικά, οριοθετούνται οι 
απώλειες στο ζωγραφικό στρώμα, οι απολεπίσεις, καθώς και οι κονιορτοποιήσεις 
χρωστικών, οι επικαθήσεις και τα άλατα. Με κόκκινες γραμμές καταγράφονται οι 
ρηγματώσεις στα αυθεντικά σπαράγματα και με πράσινο στην αναπαράσταση, ενώ 
οι περιοχές με τριχοειδείς ρηγματώσεις μορφοποιούνται με patterns. Τέλος, 
σημειώνονται οι διαφορές στην αισθητική αποκατάσταση ανάλογα με την τεχνική 
που ακολουθήθηκε, rigattino ή velatura, καθώς και οι μεταγενέστερες επεμβάσεις 
στη ζωγραφική επιφάνεια, όπως οι συμπληρώσεις με γύψο.  

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι τοιχογραφίες βρέθηκαν στις ανασκαφές, κυρίως σε μεγάλους σωρούς, 
γεγονός που καθιστούσε δύσκολο εγχείρημα το διαχωρισμό και τη συντήρησή τους. 
Οι τεχνίτες έχοντας στη διάθεσή τους ελάχιστα υλικά, κατέβαλαν ιδιαίτερες 
προσπάθειες για τη διάσωση των χιλιοστών χρωστικής του ζωγραφικού στρώματος 
μαζί με το στρώμα προετοιμασίας. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στο παρελθόν 
ήταν αρχικά ο ήπιος καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας των σπαραγμάτων, η 
εύρεση συνανήκοντων σπαραγμάτων, η τοποθέτηση των σπαραγμάτων στην τελική 
τους θέση, συγκόλληση με γομαλάκα και ο εγκιβωτισμός τους σε ένα νέο 
υπόστρωμα από γύψο. Τέλος, γινόταν η ζωγραφική αποκατάσταση στα σημεία που 
δε διασώθηκε το αρχικό χρώμα και η τοποθέτηση σε ξύλινο τελάρο. Παρά το 
γεγονός ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν παρέμεναν τα ίδια -γύψος, ξύλο και 
μεταλλικοί σύνδεσμοι- η μέθοδος εφαρμογής και κατασκευής των τελάρων 
διαφέρει. Η μακροσκοπική εξέταση έδειξε ότι οι τοιχογραφίες, κυρίως της έκθεσης, 
είχαν υποστεί αρκετές επεμβάσεις κατά το παρελθόν, αλλά δε διατηρείται 
τεκμηριωμένο αρχείο αυτών των εργασιών, μόνο αποσπασματικές πληροφορίες. 

Η εξέταση των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής ενός έργου είναι 
απαραίτητο στάδιο προκειμένου να επιλεγεί η ορθή μεθοδολογία συντήρησης. Οι 
μινωικές τοιχογραφίες έχουν ως συνδετικό υλικό το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), 
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ενώ οι αποκαταστάσεις έχουν το γύψο-θειϊκό ασβέστιο (CaSO4). Οι τοιχογραφίες σε 
τελάρο με συνδυασμό αυτών των δύο τεχνικών παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες όσον 
αφορά στην συντήρησή τους, καθώς συνδυάζουν διαφορετικά υλικά και τεχνικές 
κατασκευής. 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν μικροεπεμβάσεις που είχαν κυρίως 
προληπτικό-σωστικό χαρακτήρα σε σημεία με έντονες τάσεις αποκόλλησης ή 
απώλειας συνοχής με το υπόστρωμα, προκειμένου να προστατευθούν τα έργα κατά 
τη μεταφορά των τοιχογραφιών. Πραγματοποιήθηκαν τοπικές στερεώσεις, ενέσιμα 
και επιφανειακά, σε ευπαθή σημεία με υδατικά γαλακτώματα. Σε ιδιαίτερα 
προβληματικές περιοχές με τάσεις αποκόλλησης έγινε επικόλληση Japan paper, 
ώστε να συγκρατήσει μικροκινήσεις κατά τη μεταφορά. Η επικόλληση έγινε με 
Beva gel 5% σε απιονισμένο νερό. Η επιλογή του έγινε με γνώμονα την ασφαλή 
αφαίρεσή του από τα σπαράγματα, αλλά και από τις αναπαραστάσεις, οι οποίες σε 
κάποια σημεία είναι ιδιαίτερα ευπαθείς. Η αφαίρεσή του, σε αντίθεση με την 
υπόλοιπη σειρά Beva, πραγματοποιείται με απιονισμένο νερό. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα των εργασιών συντήρησης περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων τη στερέωση σαθρού υποστρώματος, στερεώσεις αποκολλημένων 
τμημάτων, στερέωση ζωγραφικού στρώματος, καθαρισμό αλάτων και επικαθίσεων, 
αφαίρεση παλαιών οξειδωμένων υλικών συντήρησης και στερέωσης, τα οποία 
αλλοιώνουν οπτικά τις χρωστικές των τοιχογραφιών, και τέλος, πλήρωση οπών και 
αισθητική αποκατάσταση. 

Οι εργασίες συντήρησης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες κυρίως στον 
καθαρισμό του ζωγραφικού στρώματος, καθώς σε αρκετές τοιχογραφίες απαιτείται 
χρήση μικροσκοπίου σε περιοχές με λεπτομερή σχέδια ή σαθρά τμήματα. Η χρήση 
μικροσκοπίου βοηθά στη μελέτη της δομής κατασκευής των τοιχογραφιών, 
αποκαλύπτοντας στοιχεία τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα εμφανή με απλή 
παρατήρηση. Στην τοιχογραφία της «Χορεύτριας» από την Κνωσό, μετά τον 
καθαρισμό παρατηρήθηκε σε σημεία απωλειών της μαύρης χρωστικής στο 
περίγραμμα της μορφής, σε υποκείμενο στρώμα, μια κόκκινη χρωστική την οποία 
χρησιμοποιούσαν οι μινωίτες για την κατασκευή του προκαταρκτικού σχεδίου της 
τοιχογραφίας. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ 

Εξετάζοντας την τεχνολογία κατασκευής των ξύλινων υποστηριγμάτων 
διαπιστώθηκε ότι τα υλικά κατασκευής τους παρουσιάζουν μειονεκτήματα, καθώς 
επηρεάζονται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Το υπερβολικό βάρος -σε 
κάποιες φτάνει τα 300 κιλά- και οι μεγάλες διαστάσεις της παλαιάς κατασκευής την 
καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη. Το ξύλο ως οργανικό υλικό απορροφά ή αποβάλλει 
υγρασία από την ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να υπόκειται σε συστολές-διαστολές, 
οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν μικρορηγματώσεις. Η σύνδεση των 
επιμέρους τμημάτων με καρφιά, μεταλλικές βίδες και μεταλλικά ελάσματα, τα 
οποία έχουν υποστεί έντονη οξείδωση, έχουν ως συνέπεια να προκαλούνται 
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επιπλέον μηχανικές πιέσεις, καθώς τα προϊόντα οξείδωσης αυξάνουν τον όγκο των 
συνδέσμων, δημιουργώντας ρωγμές, αποκολλήσεις και μελλοντικά απώλεια 
τμημάτων. Η προσβολή του ξύλου από μύκητες και ξυλοφάγα έντομα (anobium 
punctatum) έχει ως αποτέλεσμα την αποικοδόμηση των συστατικών του ξύλου, της 
κυτταρίνης και των ημικυτταρινών που αποτελούν τα δομικά συστατικά του, 
χάνοντας μέρος της μηχανικής αντοχής του με πιθανά αρνητικά αποτελέσματα στο 
μέλλον (εικ. 1). 

Δημιουργήθηκε η ανάγκη εύρεσης ενός νέου υποστηρίγματος που να 
πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Το νέο υλικό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από χαμηλό βάρος, μικρό πάχος, σταθερότητα, επίπεδη επιφάνεια και να έχει 
αντοχή στις εναλλαγές των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Ένα υλικό το οποίο 
χρησιμοποιείται στο εξωτερικό ως υποστήριγμα τοιχογραφιών και ψηφιδωτών είναι 
το Honeycomb. 

Η ιδέα της κατασκευής του Honeycomb προέρχεται από τη φύση. Η 
κατασκευή μιμείται το εξάγωνο σχήμα της φωλιάς της μέλισσας δίνοντάς του 
σταθερότητα και αντοχή. Το πάνελ έχει ιδιαίτερη δομή. Το κεντρικό τμήμα 
αποτελείται από πολλαπλά στρώματα αλουμινίου εξάγωνης διατομής. Οι δυο 
εξωτερικές πλευρές του αποτελούνται από υαλονήματα με εποξική ρητίνη για 
ενίσχυση (εικ. 2). 

Η αντικατάσταση προτείνεται μόνο για περιορισμένο αριθμό τοιχογραφιών 
που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο ξύλινο τελάρο που 
αντικαταστάθηκε με Honeycomb ήταν της ανάγλυφης τοιχογραφίας του «Πρίγκιπα 
με τα κρίνα» για τις ανάγκες της νέας προσωρινή έκθεσης του Α.Μ.Η., η οποία 
εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2007. Τονίζεται ότι το τελάρο της συγκεκριμένης 
τοιχογραφίας είχε ειδικά προβλήματα και είχε αντικατασταθεί ξανά στο παρελθόν. 
Η τεχνική κατασκευής του διαφέρει συγκρίνοντάς το με την πίσω πλευρά άλλων 
τελάρων. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την αντικατάσταση των ξύλινων 
υποστηριγμάτων είναι οι εξής: 

• Επιφανειακή στερέωση του ζωγραφικού στρώματος. Η επιλογή των υλικών 
γίνεται μετά από δοκιμές, καθώς λόγω παλαιότερων επεμβάσεων 
συντήρησης δεν είναι εύκολη η επιλογή ενός μόνο υλικού.  

• Συμπλήρωση σε σημεία οπών του υποστρώματος, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μία ομαλή και επίπεδη επιφάνεια. 

• Εφαρμογή προστατευτικού facing επάνω στη ζωγραφική επιφάνεια με 
Japan paper και Beva gel 5%. Η επιλογή του έγινε με βάση το κριτήριο 
της εύκολης αφαίρεσής του από το ζωγραφικό στρώμα με χρήση 
απιονισμένου νερού, καθιστώντας το κατάλληλο και για αυθεντικά τμήματα 
αλλά και για την αναπαράσταση (εικ. 3). 

• Τοποθέτηση φύλλων Melynex σε δύο επίπεδα για την προστασία του 
ζωγραφικού στρώματος. 

• Δημιουργία καλουπιού με κόκκους φελιζόλ, το οποίο απορροφά τους 
κραδασμούς και προστατεύει τα σπαράγματα, τα οποία σε αρκετές 
περιπτώσεις παρουσιάζουν ανώμαλη επιφάνεια με διακυμάνσεις ύψους έως 
και 4 εκ.  
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• Αφαίρεση των ξύλινων και μεταλλικών τμημάτων στήριξης από την πίσω 
πλευρά. 

• Αφαίρεση του ξύλινου περιμετρικού τελάρου από τις πλάγιες πλευρές της 
τοιχογραφίας. Οι εργασίες αφαίρεσης γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, 
καθώς υπάρχουν μεταλλικοί σύνδεσμοι μη ορατοί ανάμεσα στο γύψο και 
τα ξύλινα τμήματα και απαιτούν διαφορετικό χειρισμό, ώστε να 
εξασφαλιστεί η σταθερότητα του έργου. 

• Απομάκρυνση μεγάλου τμήματος γύψινου υποστρώματος με μηχανικά 
μέσα. Η διαδικασία αφαίρεσης του γύψου είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, 
καθώς δε γνωρίζουμε το πάχος του γύψου σε σχέση με το πάχος των 
σπαραγμάτων. Αρχικά γίνεται χρήση ηλεκτρικών μικροσκαρπέλων αέρα 
και μικροτροχών, ενώ με την εξέλιξη των εργασιών το τελικό στάδιο 
αφαίρεσης γίνεται με χρήση εργαλείων χειρός, καθώς δεν είμαστε σε θέση 
να γνωρίζουμε σε τι βάθος θα βρούμε την πίσω πλευρά των σπαραγμάτων 
(εικ. 4). 

• Εφαρμογή νέου κονιάματος προστασίας με τα εξής αδρανή: άμμο, θηραϊκή 
γη, κεραμάλευρο και χαλαζιακή.   

• Επικόλληση υαλοϋφάσματος και νέου υποστηρίγματος τύπου Honeycomb 
με χρήση εποξικής κόλλας. Η επιλογή του Honeycomb ως νέου φορέα 
στήριξης ικανοποιούσε τα κριτήρια για ικανοποιητικές φυσικοχημικές και 
μηχανικές ιδιότητες. 

• Κατασκευή νέου περιμετρικού τελάρου από αλουμίνιο ανάλογα με τις 
διαστάσεις κάθε τοιχογραφίας.  

• Αφαίρεση προστατευτικού στρώματος Japan paper από το ζωγραφικό 
στρώμα με νερό. 

• Δοκιμές καθαρισμού με οργανικούς διαλύτες του ζωγραφικού στρώματος 
(εικ. 5). 

• Καθαρισμός ζωγραφικής επιφάνειας (εικ. 6-7). Ο χημικός καθαρισμός 
παράλληλα με μηχανικό περιλαμβάνει αφαίρεση επιφανειακών ρύπων και 
αφαίρεση παλαιότερων υλικών στερέωσης, τα οποία έχουν δημιουργήσει 
ένα «φιλμ» και αλλοιώνουν την τοιχογραφία (εικ. 8). Σε αρκετές περιπτώσεις 
αυτά τα υλικά έχουν υποστεί γήρανση, έχουν χάσει τη συνοχή τους, 
δημιουργώντας ένα δίκτυο μικρορηγματώσεων και με τις έντονες 
ανομοιογενείς τάσεις αποκόλλησης παρασύρουν μαζί τους και μέρος του 
ζωγραφικού στρώματος.  

• Έλεγχος ζωγραφικής επιφάνειας και επανάληψη στερέωσης, όπου κριθεί 
αναγκαίο. Πλήρωση μικρορηγματώσεων για καλύτερη συνοχή. 

• Τέλος, πραγματοποιείται αισθητική αποκατάσταση σε σημεία απώλειας του 
ζωγραφικού στρώματος. Στην αναπαράσταση η αισθητική αποκατάσταση 
γίνεται στον ίδιο τόνο, ώστε να μην είναι ευδιάκριτη, ενώ αντίθετα στα 
σπαράγματα, σε σημεία απωλειών και συμπληρώσεων με γύψο, γίνεται 
τονική διαφοροποίηση των χρωμάτων. 
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CONSERVATION OF MINOAN WALL PAINTINGS  

 AT HERAKLION ARCHAEOLOGICAL MUSEUM  

 
SAVOU EIRINI  & TSITSA EFI  

The wall paintings of the Archaeological Museum of Heraklion include 
many fragments from different areas of Crete and also wall paintings in frames, 
that have been already restored. The conservation procedure includes, among 
others, careful examination of the construction techniques of the frames and 
graphic documentation of deterioration problems. Wall paintings in frames 
consist of different materials like wood, metal joints, gypsum etc. which are 
sensitive to environmental conditions. In certain wall paintings arose the need 
for changing the old support. The use of honeycomb panel as a support supplies 
the conservation demands for a material resisting in changes with certain 
mechanical properties. The operation is described in steps starting with the 
protection of the paint layer, followed by the removal of gypsum to a certain 
level, the application of new plaster and the adjustment of the honeycomb panel 
support using epoxy resin. The final step is the consolidation and cleaning of the 
paint layer. 
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Σχ. 1. Σχεδιαστική αποτύπωση τοιχογραφίας οπλής ταύρου.

Σχ. 2. Σχεδιαστική αποτύπωση τοιχογραφίας με πέρδικες.

Σάββου Ειρήνή & ΤΣ ιΤΣά Εφή
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Εικ. 8. Χημικός 
καθαρισμός ζωγραφικού 

στρώματος.

Εικ. 1. Τεχνική κατασκευής παλαιού τελάρου. Εικ. 2. Εσωτερική δομή  
του Honeycomb panel.

Εικ. 3. Προστασία 
ζωγραφικού στρώματος 

(facing) με Japan 
paper.

Εικ. 4. Πίσω πλευρά. Απομάκρυνση 
γύψινου υποστρώματος με 

μηχανικά μέσα.

Εικ. 5. Δοκιμή καθαρισμού 
στη ζωγραφική επιφάνεια.

Εικ. 6. Πόδι ταύρου σε στάδιο 
συντήρησης, λεπτομέρεια.

Εικ. 7. Πόδι ταύρου μετά τη 
συντήρηση, λεπτομέρεια.

ΕργάΣ ιΕΣ ΣυνΤήρήΣήΣ Μινωικων Τοιχογράφιων 
ΣΤο άρχά ιολογ ικο ΜουΣΕ ιο ήράκλΕ ιου
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NEW EVIDENCE FOR TEXTILE ACTIVITY  

IN PHAISTOS AND AYIA TRIADA 

 
MILITELLO M.  PIETRO 

 with appendixes by C. Margariti, M.-L. Nosch & I. Skals 
 
In this paper I will present three new pieces of evidence for textile 

manufacture in Minoan Crete, two coming from the reexamination of the 
material from Phaistos and Kalyvia, carried out by myself between 2009-2010, 
the third coming from the excavation campaign of 2009 in Ayia Triada1.  

I. The first piece of evidence comes from old excavations of LM III tombs 
in Kalyvia at the beginning of the 20th century. The piece was published as a 
drawing by Savignoni (1904, 539, fig. 23), but never properly analyzed. 
Rediscovered by Santo Privitera during his study of the bronze material in 2009, 
it has been analyzed by Ms. Christina Margariti, textile conservator of the 
Directorate of Conservation of Ancient and Modern Monuments, Hellenic 
Ministry of Culture. The report is presented in Appendix 1. 

The find was a bronze plate, with 4 holes along one of the borders, 
preserving the remains of a string. According to Margariti, it is a 3-ply string. 
Each ply of the threads has been lightly Z-twisted to create a thread. Two 
threads have been S-spun to create 2-ply threads. Subsequently 3 2-ply threads 
have been Z-spun to create the string. The twist angle of each 2-ply thread is 
approximately 25°, which indicates they are tightly twisted. The fibres of the 
string threads seem to be cellulosic bast fibres, most possibly flax or hemp (see 
Appendix 1).  

The finding shows nothing unusual, both material and direction of 
spinning (Z spin) are as expected in Crete, which belonged to the Z spin area 
(Barber 1991, 65-68). The same direction was used in the few known examples 
of Minoan textiles from Crete coming from Chania (Möller-Wiering 2006; 
Σπαντιδάκη & Moulherat 2010), and the string at the top of a helmet from Azoria 
(Möller-Wiering 2006), which constitutes the best parallels for position and 
function for our piece. The fragment from Mochlos instead, S-spun, points 
towards an Egyptian influence. It increases however the small number of textile 
fragments preserved from the Bronze Age in Crete. 

II. The second evidence is a piece of carbonized material (5 x 10 cm) 
from Room IL in Phaistos. It was found in the floor of the room in 19522 (Levi 
1976), destructed at the very end of MM IIB according to the new data (Carinci & 

1 The study has been possible also thanks to the collaboration of the Museum of Heraklion, 
of the Center for Textile Studies of Copenhagen and of the Directorate of Conservation of 
Ancient and Modern Monuments, Ministry of Culture, Greece. The drawing of figure 6 is by 
Eleonora Bonincontro. I want to express my thanks to all of them. 
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La Rosa 2001). The fragment was never published and rediscovered in the 
storerooms of the site in 2005. It has been analyzed by M.L. Nosch and I. Skals 
of the Danish Center for Textile Research. Also in this case a summary of the 
preliminary report is given in Appendix 2. 

The fragment is not a textile, since it is not made up of woven fibers. It is 
an assemblage of various types of plant fibers including needle pins and at least 
two types of fibres, clearly visible in figure 2 of Appendix 2, measuring 
approximately 1 mm in diameter. The two plant fibre types are most probably 
types of grass or weeds, suggesting a onetime use of the fibres in padding or 
isolation, but not as part of any type of conventional textile. 

A comparison is to be found in two much larger pieces of organic 
material found in Akrotiri, Thera, in the foundation pits of columns 76 and 78a 
(Ντούμας 2001, 129-130, fig. 80b)3. The study of the material, carried on by Y. 
Spantidaki and C. Moulherat, revealed to be a kind of felter (pilos, ketses) of 
vegetal material (Ντούμας 2006, 14-15; 2007, 28-29) which were later recognized 
as belonging to cypracaeae (Ντούμας 2008, 20). As far as I know, no further 
report has been given. The similarity is too strong to suggest that also our 
fragment should belong to such a kind of objects, used perhaps as a doormat, as 
suggested by Dr. Margariti on account of the clear intrusion of the above-
mentioned needle pins, or as a true blanket. 

III. The third datum derives from the 2009 excavation of the Casa delle 
Sfere Fittili (House of the Terracotta Spheres) in Ayia Triada (plan 1)4. The 
structure, pertaining to the Neopalatial phase of the settlement, is found in the 
so-called Village, south of the Muraglione a Denti (Large indented wall). It belongs 
to a complex that also includes Casa del Lebete (House of the Cauldron) and 
Casa del Pistrinum (House of the Oven). According to Palio (2002), House of the 
Cauldron and House of the Terracotta Spheres were actually part of a single 
building with differing functional areas. In any case this entire part of the village, 
south of the Large Indented Wall, is closely connected to the Villa from a 
bureaucratic and administrative point of view, as proven by the tablets in Linear 
A scripture found in Rooms 7 and 9 of the House of the Cauldron. 

In La Casa delle Sfere Fittili, published by L. Banti in the comprehensive 
edition of Neopalatial Ayia Triada (Banti, Halbherr & Stefani 1977, 265-271) 
there is hardly any equipment apart from some loom weights that gave the 
house its name. From the architectural characteristics it is still possible to 
distinguish a more elegant area probably for residential use (Rooms 1-5, 7), with 
plaster coverings and stone jambs, and less refined areas including Rooms 8-10 
and 6, with mud brick walls that gave rise to the original name of the building 
given by Halbherr: House of the Clay Walls. The purpose of this area could have 

2 See Levi (1976) Phase I for a description. 
3 I would like to thank Dr. Artemis Karnava for pointing me these findings and giving the 
related bibliography. 
4 For an overview of the site in LM I see: Puglisi 2003; La Rosa 2010. 
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been, at least partly, meant as a workshop with the whole south region rotating 
around a core area, Room 4, which was possibly a courtyard. 

The quantity of loom weights that give the house its name is 
unfortunately unknown. Most of them were of a globular shape, hence terracotta 
spheres, but judging from the only published photograph (Banti, Halbherr & 
Stefani 1977, fig. 179) the possibility of there being discoid examples is not 
excluded (fig. 1). It is also probable that the few pieces today housed at the 
Heraklion Museum represent a selection of this greater deposit. 

These would have been encountered in two areas, i.e. the cupboard 
under the Staircase 2 and the area of Rooms 8 and 9. The cupboard beneath 
Staircase 2 would have been used as a storage area where the weights were 
kept, according to common practice in Crete. Similar placement is found in 
Room N of Unexplored Mansion of Knossos (Burke 2010, 53) as well as in 
Phaistos, where cylindrical weights were conserved in rooms beneath stairs LIII-
LV (Militello 2006). 

The function of Rooms 8 and 9 is more difficult to interpret. They were 
actually only partly excavated in the western section due to the presence of later 
structures. The excavation of 2009 brought about the exploration of the same 
yet unexcavated area of Room 9, as illustrated in detail by V. La Rosa (in the 
present volume). We will concentrate on the second construction phase of Room 
9, represented by strata 112a belonging to an advanced phase of LM IB (plan 2). 
In this phase the size of Room 9 was larger than it is today (fig. 2). The north 
and south walls visible today actually belong to a third phase; the area we are 
interested in occupied at least all of Rooms 9 and 10 and a part of Room 8 that 
is not possible to be defined. Even in this case there was virtually no equipment. 

Strata 112a corresponded to a floor level of compacted earth, damaged 
at the south-west and north-west angles by two, possibly later, pits, rich in red 
earth derived from the decomposition of bricks of raw clay. 

In the preserved section of the pavement were identified holes for the 
insertion of wooden structures, whose decomposed remains are still found (fig. 
2). The holes are five in total, two parallel to the eastern wall, a third parallel to 
the southern wall and two oriented diagonally. Three of the holes have regular 
forms, 13 x 28 cm, as if to accommodate rectangular beams (holes A, B and E), 
the other two were more irregular and destined for circular poles. A strip of black 
earth similar to that found in the holes was traced between holes E and A, and 
thus attributed to the decomposition of a wooden beam. 

The interpretation of the holes is obviously difficult. Their distribution is 
irregular and they could have been used to support a range of different wooden 
structures such as shelves or tables. Secondly, not all of the area has been 
excavated and so the entire design could still be incomplete. Finally, the 
possibility of a diachronic sequence of the holes, thus inhibiting a singular 
interpretation, cannot be excluded. 

It is nonetheless intriguing to compare the holes with the only findings 
evidenced by the first excavators: the loom weights. These demonstrate that 
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weaving activities were practiced in area of Rooms 8 and 9, at that time possibly 
a single room. On the basis of this evidence one could suggest that even the 
installation or installations represented by the wooden structures may have 
served the placement of instruments tied to this manufacturing phase, namely 
the loom weights. 

This hypothesis has been practiced in Minoan Crete from at least EM II, 
as demonstrated by the loom weights themselves and the iconographic 
documentation represented by the Linear A sign for Frame Loom (Barber 1991, 
92, fig. 3.12; Burke 2010, 48-49) and the abbreviated graphical representations 
of frame looms on seals from Malia and eastern Crete (Burke 1997; 2010, 44-
47). A vertical loom setup is very simple with few variations over time, from 
ancient Egypt to modern Scandinavian countries (Barber 1991, 91-113; Τζαχίλη 
1997, 156-160; Burke 2010, 11-14). Two vertical bars (ιστόποδες/κελέοντες) 
joined horizontally by a third bar (αντίον). The warp threads (στήμονες) depart 
from the horizontal bar. Their tension is assured by the 
loom weights (αγνύθες). The warp threads are divided in two series by the heddle 
bar (κανών), set in the middle of the loom, across the two series the weaver 
passes the weft yarn. The loom can be self supported or be leant against a wall. 
In this case the vertical bars are set in the ground. They can be single or in pair. 

It is possible to hypothesize the holes A and E, 110 cm apart, represent 
the remains of a vertical frame installation with two mounts, and the relative 
connecting structure represented by the upper or lower bar. The width of the 
frame would in fact be 110 cm which is compatible with the dimensions of 
frames given from archaeological and ethnographic evidence. It was aligned 
parallel to the western wall and in front of the entrance from which the light 
entered the room (courtyard 4). The structure would have been the fixed and self 
supporting type, not therefore leant against the wall. No weights were discovered 
near the frame signifying that it was not being used at the time of the 
destruction or abandonment of the room. The weights would have to be placed, 
ready to be used, on a shelf or, more probably, in a chest adjacent to the western 
wall. Their discovery in a small area between Rooms 8 and 9 (possibly a single 
room) and Room 4 could easily be explained as the dispersed remains after the 
fire and the falling of the wall between the room and courtyard 4. 

The function of the four remaining holes is yet to be understood. The 
answer is not easy and perhaps not even possible. It cannot be excluded, for 
example, that, as hypothesized at the time of the excavation, hole B 
accommodated an oblique mount that was then joined to the vertical mount of 
hole A, as such creating a frame model that was slightly different. In that case 
we would need to presuppose the existence of a fourth hole, symmetrically 
aligned with hole D. 

Another possibility also exists. It is known that one of the problems that 
a weaver has to face is the preparation of the starting border for the warp. 
Different techniques exist for this operation generally involving the setting up of 
a rudimentary frame, consisting of 3 small poles placed at right angles 
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(Bréniquet 2008, 160-161, fig. 45, here fig. 3). The holes B, C and D, arranged as 
a right-angled triangle, could thus have been part of a temporary installation for 
the preparation of the starting border. 

We propose the reconstruction of figure 4. If our hypothesis was correct, 
it would add precious evidence to the scarce number of frames conserved in 
archaeological records. The frames, made of perishable materials, are in fact 
present only through the indirect evidence of the weights, or less frequently, of 
the holes. The groups of weights found in one or two rows belong to the first 
type, as at Aphrodisia Complex II (BA II-III) or at Mersin of Cilicia, Room 112, 
level XII (Τζαχίλη 1997, 195-196), the second type group of the habitat context of 
Tiszajeno, Hungary, 5000 a.C., with two floor holes 150 cm apart, near which a 
group of loom weights was recovered. More poignant evidence is to be found at 
Troy, Room 206 (phase IIg), where two rows of weights between two pole holes in 
the pavement were recovered (Barber 1991, 93-94). In more favorable 
environments wooden mounts and weights have been found, like in the Italian 
protohistorical sites of La Piana (Siena) and Santorso (Vicenza), where the beams 
have a length of 80-90 cm (Gleba 2008, 124-126, fig. 89). 

The elements at our disposal are not sufficient to discuss the technical 
details, such as the number or position of the heddle bars. It is nonetheless 
possible to forward some proposals regarding the type of material produced. The 
only three loom weights recovered from the House of the Terracotta Spheres are 
two globular weights of approximately 257 grams with a diameter of 6.6 cm and 
a larger example weighing 772 grams and 9.6 cm diameter. Shape, weight and 
dimensions agree with the mean data taken from the documentation of Ayia 
Triada in LM IB. Of 80 weights catalogued from this phase, 72.5% are of the 
globular type, 5% a rounded cylindrical form and 22.5% in a discoid shape 
(Militello forthcoming). The average weight of the globular weights centered 
around two values: 278 and 281 grams with average diameters of 7 and 7.2 cm 
respectively. Beyond this range were only a few weights between 500 and 700 
grams. It is interesting to note that the first value of 278 grams coincides with 
the calculated mean value of 280 grams in the Unexplored Mansion of Knossos 
and that the presence of heavier weights inside a range of lighter weights is 
commonplace (Burke 2010, 53). This is explained by the need for greater tension 
in the warp yarn at the lateral extremities. 

Weight and thickness determine the type and quality of the fabric, as 
has been demonstrated in a combined study by Mårtensson, Nosch and 
Andersson Strand (2009). Each string requires lighter or heavier tension 
according to its thickness. Average values are 10, 20, 30 and 40 grams per 
string and each weight takes a number of strings equal to its weight divided by 
the required tension per string. Comparatively, the thickness of the weight 
affects the density of the material: a weight that is 2 centimeters wide taking 10 
strings would result in a fabric of 5 strings per centimeter; while a weight that is 
5 cm wide would result in the material having only 2 strings per centimeter. 
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In the specific case of our presumed frame loom, supposing a fabric 100 
cm wide, we can calculate a maximum of 15 weights per yarn (100/6.6), for a 
total of 30. Furthermore, an acceptable fabric made with these weights could 
only be made from thin or very thin yarn. It seems unavoidable to conclude that 
the fabric would have to be of medium or low density; a therefore peculiar 
material, more resembling a sail. It is interesting that the analysis of the 
cylindrical weights from the Middle Minoan Phaistos has brought about similar 
conclusions: they were used to produce light or transparent material thus 
intended for specialized palatial production (Andersson & Nosch 2010). This 
signifies that the materials of the House of the Terracotta Spheres would not 
have been intended for daily or domestic use, but instead constituted specialized 
production of luxury garments whose final benefactors can only be the subject of 
speculation. It seems inevitable to conclude that the House of the Terracotta 
Spheres, as already noted in that of the Cauldron, formed part of a wider 
economic system or perhaps played an at least partly public role, almost 
certainly tied to the Villa, demonstrating the complexity of the palatine system 
existent in Ayia Triada in LM IB. 
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ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 ΣΤΗ ΦΑΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 

 
MILITELLO M.  PIETRO 

Το  άρθρο αυτό παρουσιάζει τρία νέα ευρήματα από τη Φαιστό και την Αγία 
Τριάδα της Κρήτης. Τα πρώτα δύο ευρήματα προέρχονται από τη μελέτη δύο 
σπαραγμάτων παλαιών ανασκαφών, τα οποία μελετήθηκαν από τη Χρ. Μαργαρίτη 
και το Κέντρο Μελέτης Υφασμάτων (Center for Textile Research) της Κοπεγχάγης. 
Πρόκειται για ένα τμήμα από κορδόνι σε ένα μπρούντζινο πλακίδιο από τα 
Καλύβια, που χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙΑ, και ένα σπάραγμα από οργανικό υλικό 
(πευκοβελόνες;), που πιέστηκαν για να σχηματίσουν κάτι σαν σκέπασμα ή χαλάκι 
στο Δωμάτιο 49 του Ανακτόρου της Φαιστού, που χρονολογείται στην ΜΜ ΙΙ. Τέλος, 
μετά τις νέες δοκιμαστικές τομές στην Casa delle Sfere Fittili, που είχε ανασκαφεί 
ήδη από το 1911 και ήταν γνωστή για την πλούσια απόθεση ΥΜ Ι σφαιρικών, 
οωειδών αγνυθών (Sfere Fittili), ανακαλύφθηκαν αποτυπώματα από μια ξύλινη 
κατασκευή που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μέρος κάθετου αργαλειού και 
πιθανώς μιας κατασκευής για την προετοιμασία της αρχικής ταινίας ενός 
υφάσματος και επέτρεψε την καλύτερη κατανόηση των παλαιότερων ευρημάτων, 
που σχετίζονται με την υφαντική, εδραιώνοντας το ρόλο της οικίας αυτής στην 
οργάνωση της υφαντικής παραγωγής στην Αγία Τριάδα. 

210 



Plan 1. Casa delle Sfere Fittili. Plan (Banti, Halb-
herr, Stefani, 1977, fig. 176).

Plan 2. Casa delle Sfere Fittili, Room 9. Excavations 2009.
Plan of stratum 112.
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Fig. 1. Casa delle Sfere Fittili. Loom weights 
(Banti, Halbherr, Stefani, 1977, fig. 179).

Fig. 2. Casa delle Sfere Fittili, Room 9. 
Excavations 2009. Photo of floor 112.

Fig. 3. Frame for the preparation of the starting 
border in a vertical loom (Bréniquet 2008, fig. 45).

Fig. 4. Casa delle Sfere Fittili, Room 
9, during phase II. Proposed recon-
struction (Drawing Eleonora Bonin-

contro).
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APPENDIX 1 

PRELIMINARY REPORT ON THE BRONZE AGE FIBRE FIND 

FROM PHAISTOS: RESULTS OF THE STUDY OF A METAL 

PLATE WITH TRACES OF STRING (1903.688) FROM THE 

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF HERAKLION 

 
MARGARITI  CHRISTINA 

 
The find was examined visually and with a portable stereomicroscope 

DinoLite Pro-AM413T (magnification 50-200 times). It is a metal plate of 
rectangular shape with maximum dimensions 35 mm height and 32 mm width. 
It has circular holes around the three edges surviving (fig. 1-2). There are four 
holes on each edge. The holes on the corners are common for two edges. Eight 
holes have been preserved in total, with average diameter 1,6 mm (fig. 3).  

Remains of string have been preserved on one of the edges of the plate. 
The string passes alternatively through the holes of this edge. The total length of 
the string surviving is approximately 28 mm, while its diameter is approximately 
1,5 mm (fig. 4). It is a 3-ply string, made of 3 2-ply threads. Each ply of the 
threads has been lightly Z-twisted to create a thread. Two threads have been S-
spun to create 2-ply threads. Subsequently 3 2-ply threads have been Z-spun to 
create the string (fig. 5). The twist angle of each 2-ply thread is approximately 
25°, which indicates they are tightly twisted (fig. 6). String remains have been 
preserved inside 6 of the 8 holes present on the find (fig. 7). It seems that the 
string was originally passing through all holes of the metal plate, possibly 
securing it on another surface and/or object.  

The fibres of the string threads seem to have a cylindrical shape and 
their diameter increases along their length (nodular thickening?). This 
morphology is characteristic of cellulosic bast fibres, most possibly flax or hemp 
(fig. 8). In addition, remains of an unidentified substance of brown colour 
(organic?) have been preserved locally on side B of the metal plate (fig. 9).  

Generally the find is in a medium condition. One side of the plate is 
missing and the metal seems to have been oxidised. The largest part of the string 
has been lost and that remaining has probably been impregnated by metal 
corrosion products. The find seems to have been consolidated with an acrylic 
resin sometime in the past. Its condition now is stable.  

Further analysis of the string with an Environmental Scanning Electron 
Microscope (E-SEM) would probably provide higher magnification images of the 
morphology of the fibre and the brown substance, which could potentially lead 
to positive identification. However, sampling is necessary, a procedure which 
would be very destructive, taking into consideration the small quantity of string 
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and substance preserved. In addition, the morphology of flax and hemp fibres is 
very similar. That combined with the fact that the fibres are impregnated by 
metal corrosion products and an acrylic resin would severely inhibit the succes 
of the analysis.   

Alternatively, Fourier Transform Infrared Microspectroscopy (FTIR 
microscope) could be applied, where sampling is not necessary. This method 
could provide information on the chemical composition of the fibres and the 
brown substance, which could aid identification. However, impregnation by the 
metal corrosion products and the acrylic resin are equally prohibitive factors to 
the success of the analysis, but at least in this case sampling is not necessary.  

214 



Fig. 2. Bronze plate from Kalyvia. Side 
B. Scale bar 10 mm.

Fig. 8. Bronze plate from Kalyvia. Detail of the 
thread. The fibres of the string threads seem to 
have a cylindrical shape and their diameter in-

creases along their length. Scale bar 1 mm.

Fig. 9. Bronze plate from 
Kalyvia. Detail of the brown 
unidentified substance pre-

served locally on side B.

Fig. 7. Bronze plate from 
Kalyvia. Example of a hole 

with remains of string inside 
it.

Fig. 6. Bronze plate from 
Kalyvia. Detail of the 

thread. The twist angle of 
each 2-ply thread is approx-
imately 25°, which indicates 

they are tightly twisted.

Fig. 5. Bronze plate from 
Kalyvia. Detail of the thread. 
Each ply of the threads has 

been lightly Z-twisted to 
create a thread. Two threads 
have been S-spun (shown in 
photograph) to create 2-ply 

threads. Subsequently 3 
2-ply threads have been Z-

spun (shown in photograph) 
to create the string.

Fig. 4. Bronze plate from 
Kalyvia. Detail of the thread. 

Average diameter of the 
string 1,5 mm approxi-

mately.

Fig. 3. Bronze plate from 
Kalyvia. One of the holes on 
the find. Average diameter 

1,6 mm approximately.

Fig. 1. Bronze plate from Kalyvia. Side A, 
with accession number. Scale bar 10 mm.

Prel iminary rePort on the Bronze age FiBre Find From Phaistos

215



APPENDIX 2 

PRELIMINARY REPORT ON THE BRONZE AGE 

FIBRE FIND FROM PHAISTOS 

 

MARGARITI  CHRISTINA, NOSCH MARIE-LOUISE & SKALS IRENE 

 

The assemblage has been examined by Dr. Christina Margariti, 
conservator and expert at the Hellenic Ministry of Culture; subsequently, 
samples were also sent to CTR, and these were further examined by conservator 
Irene Skals and CTR director Marie-Louise Nosch.  

The fibres were found to contain various types of plant fibres (fig. 1). 
There are also needle pins in the assemblage, clearly visible in figure 2, 
measuring approximately 1 mm in diameter. 

There are also other types of fibre. The absence of scales, as well as the 
longitudinal surface structures of the fibres, strongly suggests their 
identification as a type of plant fibre. However, the samples are unfortunately 
quite carbonised and no transparency could be obtained from the Transmitting 
Light Microscope to assist in a more precise identification. There are therefore 
presumably two types of fibre preserved in the samples:  

1. In figure 3 a rather flat fibre shape with longitudinal structures is 
clearly discernible. It measures approximately 0.3 mm in diameter. 

2. The second type is much thinner and measures approximately 0.1 
mm in diameter. Three examples are shown in figure 4. It is presumably another 
type of plant fibre. 

The two plant fibre types are most probably types of grass or weeds, 
suggesting a onetime use of the fibres in padding or isolation, but not as part of 
any type of conventional textile. Dr. Margariti’s suggestion of a doormat is 
therefore most plausible, especially on account of the clear intrusion of the 
above-mentioned needle pins. 

It does, however, remain to determine precisely what type of plant fibres 
the people at Phaistos used for this item. The identification of the plant fibres 
can be targeted with a much higher degree of certainty through the application 
of the following state-of-the-art methods: 

Cross-sections will be examined in a Scanning Electron Microcope 
(SEM). Different plants have differing plant sections, and this will enable us to 
exclude some plant fibre types and suggest others. This is currently being done 
in the National Museum of Denmark. Subsequently we intend to send the 
samples to Dr. Antoinette Rast-Eicher, Switzerland, for further examination. She 
is the world’s leading expert on plant fibre identification, especially those dating 
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from the Neolithic and Bronze Age. The CTR will provide the necessary funding 
for these tests. 

X-ray micro diffraction is able to identify different plant species because 
each plant displays a pronounced and distinct radiation profile. These necessary 
tests will be carried out by experts in Physics and Nano-physics at the 
Synchrotron Facility in Grenoble, namely Prof. Bridget Murphy, Institut für 
Experimentelle und Angewandte Physik, University of Kiel and Prof. Bodil Holst, 
Department of Physics and Technology, University of Bergen. 

In conclusion, it is of singular importance to subject this uniquely 
preserved Bronze Age assemblage to further examination and tests, as our 
current state of investigation only permits us to assert that it is composed of 
plant fibres. A more precise and authoritative identification is indeed possible 
and the unique and invaluable nature and character of the Phaistos find 
demands further inquiries by any and all possible means. 
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Fig. 4. Thin fiber from the assemblage (diam. 1 mm).

Fig. 1. Fiber assemblage from Phaistos, 
Room IL. 

Fig. 2. Needle pin from the assemblage.

Fig. 3. Flat fiber from the assemblage (diam. 
3 mm).

Prel iminary rePort on the Bronze age FiBre Find From Phaistos
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Το πρόγραμμα επιφανειακής έρευνας της περιοχής Κνωσού, που είναι 

γνωστό ως KULP, αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ της Βρετανικής Σχολής Αθηνών 
και της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων1. Τη Σχολή 
εκπροσωπεί o Todd Whitelaw και την Εφορεία ο Αντώνης Βασιλάκης. Στην πρώτη 
συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη (Μπρεδάκη, Βασιλάκης & 
Whitelaw 2010) και σε άλλες προκαταρκτικές εκθέσεις οι διευθυντές του 
προγράμματος παρουσίασαν τους στόχους και τα πρώτα αποτελέσματά του2. 

H επιφανειακή έρευνα, η οποία διεξήχθη από το 2005 ως το 2008, κάλυψε 
τον οικιστικό πυρήνα της αρχαίας Κνωσού και τον άμεσο περίγυρό της (χάρτης 1) 
στην ομώνυμη κοιλάδα, όχι όμως και τη χώρα που περιέβαλε την αρχαία πόλη. Ο 
όγκος του υλικού που προέκυψε από την επιφανειακή έρευνα είναι εντυπωσιακός 
και περιλαμβάνει περίπου 355.000 όστρακα όλων των εποχών. Σύμφωνα με μια 
πρώτη, προκαταρκτική εκτίμηση, περίπου 1.500 από αυτά τα όστρακα ανάγονται 
στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Η ποσότητα αυτή, η οποία αναμένεται να 
αυξηθεί αρκετά με την πρόοδο της μελέτης, είναι ήδη ιδιαίτερα μεγάλη σε σχέση με 
τον αριθμό ευρημάτων της ίδιας περιόδου που έχουν εντοπιστεί από επιφανειακές 
έρευνες σε άλλες περιοχές του Αιγαίου. Συνεπάγεται, λοιπόν, αυξημένες 
δυνατότητες για ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Οι δυνατότητες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη μελέτη της Κνωσού 
της εξεταζόμενης περιόδου, η ιστορία της οποίας ανασυντίθεται με βάση τα 
αρχαιολογικά ευρήματα. Mε τη σύνθεση των ευρημάτων της επιφανειακής έρευνας 
και των ανασκαφικών δεδομένων που έχουν προκύψει από τις ανασκαφές ενός και 
πλέον αιώνα, ευελπιστούμε ότι θα επιτύχουμε τον προσδιορισμό της έκτασης και 
την κατανόηση της οικιστικής εξέλιξης και των κοινωνικών μετασχηματισμών που 
συντελέστηκαν στην Κνωσό για μια περίοδο μισής και πλέον χιλιετίας. Το διάστημα 

1 Ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την άδεια διεξαγωγής της 
έρευνας και τη Βρετανική Σχολή Αθηνών για την αρωγή της σε διοικητικό επίπεδο. Βασική 
οικονομική υποστήριξη παρέχουν στο KULP το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας και η 
Βρετανική Ακαδημία. Συμπληρωματική χρηματοδότηση και λοιπή υποστήριξη παρέχουν η 
Βρετανική Σχολή Αθηνών, η ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το 
Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του University College London. Η συμμετοχή του Α. Κοτσώνα 
υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «New Perspectives on Ancient Pottery» του Πανεπιστημίου 
του Άμστερνταμ. Οι χάρτες και οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται εδώ είναι έργο του KULP. 
2 Whitelaw, Bredaki & Vasilakis 2006-2007, Bennet et al. 2007. Βλ. και τις ετήσιες 
αναφορές στο περιοδικό Archaeological Reports από το 2006 και εξής. 
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αυτό αντιπροσωπεύει για το Αιγαίο τη μετάβαση από το ανακτορικό σύστημα σε 
εκείνο της πόλης-κράτους. Η Κνωσός, ως ανακτορικό κέντρο της 2ης χιλιετίας και 
σημαντική πόλη-κράτος της κλασικής Κρήτης, αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα 
περίπτωση για την εξέταση της μετάβασης αυτής. Κατά το ίδιο διάστημα, η Κνωσός 
εισάγει τέχνεργα από ένα πλήθος περιοχών του αρχαίου κόσμου, εκτεινόμενων από 
τη Μέση Ανατολή ως τη Σαρδηνία. Επομένως, η μελέτη της έχει σημασία για την 
κατανόηση φαινομένων όπως η συστηματοποίηση του εμπορίου και η ανάπτυξη της 
οικονομίας στην προκλασική Μεσόγειο. 

Τα βασικά αυτά ζητήματα δε μπορούν να καλυφθούν σε αυτή τη φάση της 
έρευνας και αναφέρονται εδώ σύντομα μόνο για να αναδείξουν την απώτερη 
στόχευση και σημασία της όλης προσπάθειας. Επί του παρόντος, έμφαση δίδεται 
στην πρωτογενή μελέτη του κεραμικού υλικού σε μορφολογικό και τεχνολογικό 
επίπεδο και στην κατανόηση της λειτουργίας του στο χώρο από τον οποίο προήλθε. 

Η πρωτογενής μελέτη επικεντρώνεται στη μορφολογία και την τεχνολογία 
του κεραμικού υλικού. Στην περίπτωση της Κνωσού της Πρώιμης Εποχής του 
Σιδήρου τα ζητήματα αυτά έχουν εξετασθεί από μια σειρά Βρετανών ερευνητών 
(Payne 1927-1928, Brock 1957, Coldstream 1996 και 2001), οι οποίοι 
συγκρότησαν την τυπολογία και τη χρονολογική ακολουθία της κνωσιακής 
κεραμικής με τρόπο εξαιρετικό. Περαιτέρω, προγράμματα χημικών αναλύσεων 
(Liddy 1996, Tomlinson & Kilikoglou 1998), ανέδειξαν το χαρακτήρα της τοπικής 
παραγωγής, ο οποίος τεκμηριώθηκε επιπροσθέτως από ένα πολύ πρόσφατο 
πρόγραμμα πετρογραφικής ανάλυσης (Boileau & Whitley 2010). Οι συμβολές 
αυτές αποτελούν μια εξαιρετική βάση για τη μελέτη του κεραμικού υλικού που 
προέκυψε από την επιφανειακή έρευνα. Παράλληλα, όμως, η μελέτη του υλικού 
του KULP δίνει μια αφορμή για αναθεώρηση των προηγουμένων ερευνών, ιδίως 
επειδή συνδυάζεται με την επανεξέταση παλαιότερα δημοσιευμένου υλικού από 
βρετανικές ανασκαφές. Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση έχει ήδη αποδώσει 
ενδιαφέροντες καρπούς, που αναφέρονται συνοπτικά στις παραγράφους που 
ακολουθούν. 

Με βάση τη μακροσκοπική παρατήρηση, έχουν στο παρελθόν αναγνωριστεί 
δύο ή τρεις βασικές κεραμικές ύλες στην κνωσιακή παραγωγή της Πρώιμης Εποχής 
του Σιδήρου (Coldstream 1996, 412-414 και 2001, 61). Η εικόνα συμπληρώνεται 
σημαντικά από την επανεξέταση που γίνεται με αφετηρία το υλικό του KULP. Η 
επανεξέταση αυτή έχει προς το παρόν εντοπίσει μακροσκοπικά επτά σαφώς 
διακριτές, ευρέως αντιπροσωπευόμενες κεραμικές ύλες στην κνωσιακή παραγωγή 
της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. 

Οι ύλες που αποκαλούνται Α, Β και C απαντώνται ευρύτατα στην κνωσιακή 
κεραμική της εποχής. Είναι συγγενικές ως προς το χρώμα του πηλού, όμως η 
πρώτη δεν περιέχει καθόλου προσμίξεις, η δεύτερη περιέχει τεφρογάλαζες, ενώ η 
τρίτη συνδυάζει τεφρογάλαζες με λευκές προσμίξεις. Η ύλη Α απαντάται 
αποκλειστικά στη λεπτή κεραμική, ενώ οι ύλες Β και C χρησιμοποιούνται τόσο για 
λεπτή όσο και για χονδροειδή κεραμική. Οι ύλες αυτές απαντώνται στην Κνωσό από 
τη ΜΜ περίοδο ως την Ύστερη Αρχαιότητα. Παρά ταύτα, η επιφάνεια των 
κνωσιακών αγγείων της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου που έχουν φτιαχτεί από 
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αυτές τις ύλες προσλαμβάνει συχνά μια μουντή, καστανέρυθρη απόχρωση, η οποία 
αποτελεί αξιόλογη χρονολογική ένδειξη. 

Για την παραγωγή χονδροειδούς κεραμικής χρησιμοποιούνται και άλλες 
ύλες. Κατά την Υπομινωική περίοδο ιδιαίτερα διαδεδομένη τόσο για πίθους όσο και 
για μαγειρικά σκεύη είναι η ύλη Η. Η ύλη αυτή είναι πολύ συνήθης και στη 
Μινωική περίοδο, αλλά φαίνεται πως εγκαταλείπεται στην Πρωτογεωμετρική. Από 
την τελευταία αυτή περίοδο τα μαγειρικά σκεύη στην Κνωσό είναι συνήθως 
φτιαγμένα από την κεραμική ύλη G, η οποία διαφοροποιείται σαφώς από όλες τις 
άλλες καθότι είναι έντονα ερυθρή και περιέχει αξιόλογη ποσότητα ασημόχρωμου 
μαρμαρυγία. Διαπιστώθηκε ότι η ύλη αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την 
πρώιμη Πρωτογεωμετρική (και όχι την Πρωτογεωμετρική Β, όπως ενίοτε θεωρείται 
εσφαλμένα) έως την Αρχαϊκή περίοδο. Παραμένει αμφισβητούμενη η προέλευσή 
της (Coldstream 2000, Kotsonas 2008, 65, Boileau & Whitley 2010, 233-234), 
όμως οι μελετητές συμφωνούν ότι η ύλη δεν απαντάται στον άμεσο περίγυρο της 
Κνωσού. 

Οικονομικό ενδιαφέρον διαφορετικού τύπου παρουσιάζουν οι κεραμικές 
ύλες  D και F που χρησιμοποιούνται κυρίως για πίθους. Οι δύο αυτές ύλες 
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του 7ου αι., οπότε παρατηρείται μια ποσοτική και 
ποιοτική αύξηση στην παραγωγή των πίθων στην Κρήτη (Simantoni-Bournia 2004, 
21-47). Φαίνεται πως η αύξηση στην παραγωγή του αγροτικού πλεονάσματος 
αύξησε τη ζήτηση σε μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία. Στην αυξημένη αυτή ζήτηση οι 
κνώσιοι κεραμείς ανταποκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, και με την εκμετάλλευση 
διαφορετικών κεραμικών υλών. Επιπλέον, οι κεραμείς πειραματίσθηκαν και με 
διαφορετικές τεχνολογίες, όπως δείχνει η υψηλή περιεκτικότητα της ύλης Ε σε 
οργανικά υλικά. 

Για να καθορίσουμε τη χρονική διάρκεια χρήσης κάθε κεραμικής ύλης, τα 
μέλη της ομάδας του KULP αξιοποιούμε το πλούσιο υλικό από τις παλαιότερες 
ανασκαφές στην Κνωσό που βρίσκεται στο Στρωματογραφικό Μουσείο. Ο 
καθορισμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί επιτρέπει τη χρονολόγηση 
οστράκων που δε σώζουν χαρακτηριστικά σχήματος και διακόσμησης, οστράκων 
που σε ορισμένα άλλα προγράμματα απλώς απορρίπτονται και πάντως συστηματικά 
παραμένουν αναξιοποίητα. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις η χρονολόγηση 
των κεραμικών υλών δεν είναι στενή αλλά το χρονολογικό εύρος δεν αποτελεί 
πρόβλημα καθότι η επιφανειακή έρευνα είναι από τη φύση της στραμμένη στην 
κατανόηση αλλαγών μακράς διάρκειας.  

Στο πλαίσιο του KULP, τα δεδομένα για τα κεραμικά και άλλα ευρήματα 
κάθε περιόδου καταχωρούνται σε μια ευέλικτη βάση δεδομένων, η οποία, 
συνδεόμενη με εφαρμογές GIS, θα επιτρέψπει την καταγραφή της διασποράς κάθε 
ενδιαφέρουσας κεραμικής κατηγορίας στην κοιλάδα της Κνωσού. Οι πρώτες 
σχετικές αποτυπώσεις του υλικού της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου επεφύλασσαν 
μια αναπάντεχη εξέλιξη, όπως έχει επισημανθεί και στο παρελθόν (Whitelaw, 
Bredaki & Vasilakis 2006-2007, 30, Bennet et al. 2007, 106-107, Μπρεδάκη, 
Βασιλάκης & Whitelaw 2010, 296). Συγκεκριμένα, η διασπορά αξιόλογων 
συγκεντρώσεων οστράκων της περιόδου καλύπτει μια πολύ μεγάλη έκταση (χάρτης 
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1): από τη δυτική όχθη του Καιράτου ως τις δυτικές πλαγιές του λόφου της 
ακρόπολης, και από τις βόρειες υπώρειες των Γυψάδων ως το μέσον περίπου της 
απόστασης που χωρίζει το ανάκτορο από το λόφο της Κεφάλας. Η έκταση αυτή είναι 
πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα για τα δεδομένα των οικισμών της Πρώιμης Εποχής του 
Σιδήρου, όμως εντός των ορίων της περιλαμβάνει τόσο οικιστικά όσο και ταφικά 
σύνολα.  

Η διάκριση μεταξύ των δύο τύπων συνόλων είναι απαραίτητη για τον 
προσδιορισμό της έκτασης του οικισμού της Κνωσού και την κατανόηση 
δημογραφικών, πολιτικο-κοινωνικών και οικονομικών μετασχηματισμών στη θέση. 
Η διάκριση μεταξύ οικιστικών και ταφικών περιοχών διευκολύνεται κατά κάποιον 
τρόπο από τη γνωστή συνήθεια των Κρητών της εποχής να θάβουν τους νεκρούς 
τους εκτός των ορίων του οικισμού3. Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός του χώρου των 
νεκροταφείων της Κνωσού συμβάλλει στην αποσαφήνιση των ορίων του οικισμού. Η 
διάκριση μεταξύ του οικισμού και των νεκροταφείων βασίζεται στο ίδιο το κεραμικό 
υλικό που προέκυψε από την επιφανειακή έρευνα αλλά και στην πλούσια, αν και 
αποσπασματική, εικόνα που έχουμε για την τοπογραφία της Κνωσού από τις 
διάφορες ανασκαφές που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν. 

Ένα κριτήριο που αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό για την επίτευξη της 
εν λόγω διάκρισης είναι η πυκνότητα του υλικού σε συγκεκριμένους χώρους. 
Φαίνεται πως τα οικιστικά σύνολα αντιπροσωπεύονται από χαμηλές μόνο 
συγκεντρώσεις υλικού απλωμένες στο χώρο. Το σύνολο της εικόνας 1 περιλαμβάνει 
μια σχετικά μεγάλη συγκέντρωση πρωτογεωμετρικής κυρίως κεραμικής, που έχει 
συλλεχθεί από μια περιοχή τετράγωνης κάτοψης, πλευράς 100 μ., στις ανατολικές 
πλαγιές του λόφου της ακρόπολης. Πρόκειται για μια θέση που εμπίπτει στο 
πλαίσιο του οικισμού. Πάντως, στον κεντρικό χώρο της διασποράς της κεραμικής 
της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, όπου έχουν ανασκαφεί λείψανα του οικιστικού 
πυρήνα της Κνωσού, της συγκεκριμένης φάσης, απαντώνται κατά κανόνα μικρές 
συγκεντρώσεις υλικού της εξεταζόμενης περιόδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί ένα σύνολο κεραμικής από το βορειοδυτικό τμήμα του οικισμού (εικ. 2), 
το οποίο είναι σαφώς μικρότερο από το προαναφερθέν, μολονότι προέρχεται από 
περιοχή ίδιας έκτασης. 

Στην περίπτωση των νεκροταφείων, συγκεντρώσεις ανάλογου μεγέθους 
προέρχονται από χώρους πολύ μικρότερης έκτασης (20 x 20 μ.). Χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις εντοπίζονται ψηλά στη δυτική πλαγιά της ακρόπολης, στις υπώρειες 
της οποίας βρίσκεται το νεκροταφείο της Φορτέτσας (Brock 1957). Στην πρώτη 

3 Coldstream 2000α, 260, 295-296. Μια αντίθετη άποψη που θέλει τους Κρήτες των 
ιστορικών χρόνων να θάβουν τους νεκρούς τους εντός οικισμών βασίζεται αποκλειστικά στην 
επίκληση απροσδιόριστων φιλολογικών πηγών του 4ου αι. π.Χ. (Σταμπολίδης 1994, 48) ή 
στον Μίνωα του Πλάτωνα 315D (Σταμπολίδης 2004, 116). Στο κείμενο του Πλάτωνα όμως δεν 
αναφέρεται κάτι τέτοιο. Αντιδιαστέλλονται τα έθιμα Ελλήνων (όχι συγκεκριμένα Κρητών) και 
άλλων εθνών και σημειώνεται γενικόλογα ότι στο απώτερο παρελθόν οι Έλληνες έθαβαν τους 
νεκρούς τους εντός των οικιών. Το φαινόμενο αυτό δε βρίσκει ιδιαίτερη αρχαιολογική 
τεκμηρίωση στην Κρήτη της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, της Αρχαϊκής ή της Κλασικής 
περιόδου. Αντίθετα, αφθονούν τα ευρήματα που τεκμηριώνουν τη διάκριση μεταξύ οικιστικών 
και ταφικών χώρων στο νησί κατά τους ιστορικούς χρόνους. 
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περίπτωση (εικ. 3), μια περιορισμένη περιοχή απέδωσε μια αξιόλογη συγκέντρωση 
κεραμικού υλικού. Η συγκέντρωση του υλικού, η θέση στην οποία αυτό συνελέγη 
και η καλή κατάσταση διατήρησης της επιφάνειάς του παραπέμπουν στις 
προστατευμένες συνθήκες ενός τάφου. Από άλλο, κοντινό σημείο ψηλά στη δυτική 
πλαγιά της Ακρόπολης (εικ. 4) προήλθε μια δεύτερη αξιόλογη συγκέντρωση, η 
οποία αποδίδεται σε ταφικό περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση, το συμπέρασμα 
βρίσκει έρεισμα και στην ανακάλυψη τμήματος ενός υποστάτη (εικ. 4, πάνω, 
μέσον), δηλαδή ενός κεραμικού σχήματος που απαντάται κατά βάση σε ταφικά 
σύνολα (Coldstream 1996, 368). Η διασπορά άλλων σχημάτων, όπως τα μαγειρικά 
σκεύη και οι πίθοι που συνδέονται γενικά με οικιστικά περιβάλλοντα, δε βοηθά στη 
διάκριση ανάμεσα σε οικιστικά και ταφικά σύνολα, καθότι στην Κνωσό της Πρώιμης 
Εποχής του Σιδήρου τέτοια αγγεία απαντώνται αρκετά συχνά και σε τάφους 
(Coldstream 2001, 61-63). 

Από αυτή τη διαδικασία αρχίζει βαθμιαία να αναδεικνύεται ότι η Κνωσός 
της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου (χάρτης 1) συνίστατο σε έναν εκτεταμένο, μάλλον  
συμπαγή οικισμό, που εκτεινόταν από τις ανατολικές πλαγίες του λόφου της 
ακρόπολης ως τον Καίρατο και από το ρέμα της Βλυχιάς ως το μέσον περίπου της 
απόστασης μεταξύ του ανακτόρου και του λόφου της Κεφάλας (το μικρό κενό που 
παρουσιάζει η διασπορά της κεραμικής στο κέντρο του βόρειου τμήματος οφείλεται 
στη μη διαθεσιμότητα του χώρου προς διερεύνηση). Μάλιστα, κωνικά πόδια, τυπικά 
για την πρωτογεωμετρική κεραμική, απαντώνται σε μεγάλο τμήμα της έκτασης 
αυτής, γεγονός που υποδεικνύει την οικιστική ανάπτυξη της Κνωσού ήδη από τις 
αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ.4 Ο οικισμός αυτός περιβαλλόταν από νεκροταφεία, τα 
οποία δεν απείχαν ιδιαίτερα από τα όριά του και εκτείνονταν σε πλαγιές χαμηλών 
λόφων, όπου ο μαλακός ασβεστόλιθος ήταν πρόσφορος για λάξευση. 

Αξίζει να τονισθεί ότι η εικόνα αυτή ανατρέπει την εντύπωση που είχαμε ως 
σήμερα για τη μορφή και την έκταση της Κνωσού κατά την Πρώιμη Εποχή του 
Σιδήρου. Το θέμα αυτό έθιξε πρώτος ο Στυλιανός Αλεξίου (1950, 296-297), ο 
οποίος διατύπωσε την άποψη ότι η Κνωσός της εποχής ήταν περιορισμένης έκτασης 
και περιβαλλόταν από αρκετές μικρές κώμες με διακριτά νεκροταφεία (για τα 
νεκροταφεία αυτά βλ. το χάρτη 26). Η πρόοδος των ερευνών στην κοιλάδα της 
Κνωσού ανέδειξε μια διαφορετική άποψη (χάρτης 26), σύμφωνα με την οποία ο 
οικισμός της εποχής ήταν μικρός μεν, αλλά συμπαγής και περιβαλλόταν από 
νεκροταφεία (Hood & Smyth 1981, 16-18, Coldstream 1984). Δευτερεύοντες 
οικιστικοί πυρήνες, συμπεριλαμβανομένου του παράλιου οικισμού του Ηρακλείου, 
εντοπίζονταν σε άλλες θέσεις της ευρύτερης περιοχής. Ο Nicholas Coldstream 
(2000α), εισηγητής της άποψης αυτής, χαρτογράφησε τα όρια του συμπαγούς 
οικισμού σε μια στενή ζώνη εκτεινόμενη από την περιοχή του ανακτόρου ως τις 
ανατολικές υπώρειες του λόφου της ακρόπολης. Σε έναν οικισμό τέτοιας έκτασης ο 
πληθυσμός δε θα ξεπερνούσε κατά πολύ τους 1.000 κατοίκους (Whitelaw 2004, 
156, εικ. 10.8).    

4 Πβλ. Coldstream 1984, 317. Για την παγκρήτια διάσταση του φαινομένου βλ.: Wallace 
2010, 231-262. 
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Με την εικόνα μιας σχετικά «μικρής» Κνωσού φαίνεται ότι δε συμφωνούν 
διάφορα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και η πρόσφατη ανακάλυψη μιας 
πρωτογεωμετρικής οικίας κάτω από την Έπαυλη του Διονύσου. Η οικία βρίσκεται 
λιγότερο από 300 μ. βόρεια από το κατά Coldstream βόρειο όριο του οικισμού και 
ως εκ τούτου η απόδοσή της σε κάποια μικρή, χωριστή συστάδα σπιτιών 
(Coldstream 2000α, 299, Coldstream & Hatzaki 2003, 299-300) δε φαίνεται 
πειστική. Αντίθετα, η εν λόγω οικία συνδέεται αρμονικά με την εικόνα της μεγάλης 
διασποράς της κεραμικής της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου που προέκυψε από το 
KULP. Εξάλλου, αυτή η εικόνα ανταποκρίνεται καλύτερα και στην εικόνα μιας 
μητρόπολης της Κρήτης και του Αιγαίου της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, όπως 
θέλουν την Κνωσό τα ομηρικά έπη και τα ευρήματα από τα νεκροταφεία της. 
Επιπλέον, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ερμηνείες των μελετητών που 
θέλουν την Κνωσό της εποχής ένα κέντρο με μεγάλη οικονομική και πολιτική 
επιρροή, η οποία επηρεάζει άμεσα τις εξελίξεις σε άλλες κρητικές θέσεις, ιδίως της 
βόρειας κεντρικής Κρήτης (Γκαλανάκη & Παπαδάκη 2009, 272, Ρεθεμιωτάκης & 
Εγγλέζου 2010, 197-200). 

Συνεπώς, στα διαθέσιμα δεδομένα και στις τρέχουσες ερμηνείες για την 
Κνωσό της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα η εικόνα 
ενός εκτεταμένου οικισμού που προέκυψε από την επιφανειακή έρευνα. Ο οικισμός 
αυτός είναι σχεδόν τριπλάσιος σε μέγεθος από την Κνωσό του Coldstream και δεν 
περιλαμβάνει μικρούς οικιστικούς πυρήνες κοντά στα γνωστά νεκροταφεία, όπως 
εκτιμούσε ο Αλεξίου. Το τελευταίο αυτό συμπέρασμα επιβεβαιώθηκε σαφώς στην 
περίπτωση του νεκροταφείου της Φορτέτσας, η επιφανειακή έρευνα γύρω από το 
οποίο δεν αποκάλυψε κάποιον οικιστικό πυρήνα. Τέτοιοι πυρήνες δεν εντοπίστηκαν 
γενικότερα στην περιοχή της επιφανειακής έρευνας, αλλά είναι πολύ πιθανό να 
υπάρχουν μακρύτερα, εκτός της περιοχής αυτής. Επομένως, η θέση των κνωσιακών 
νεκροταφείων –ή μάλλον η θέση συστάδων τάφων στην κοιλάδα της Κνωσού– δε 
συνδέεται με το χαρακτήρα της κατοίκησης εκεί, αλλά εξαρτάται κατά βάση από τη 
μορφολογία του εδάφους και το κατά πόσο αυτή επέτρεπε τη λάξευση θαλαμοειδών 
τάφων στο μαλακό ασβεστόλιθο. 

Η προτεινόμενη αναθεώρηση της έκτασης της Κνωσού της Πρώιμης 
Εποχής του Σιδήρου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαχρονική μελέτη της θέσης 
αυτής αλλά και για την έρευνα της οικιστικής ολόκληρου του νησιού κατά τους 
πρώιμους ιστορικούς χρόνους. Η έρευνα έχει ως σήμερα εγκλωβιστεί εν πολλοίς 
στη συζήτηση για τους οικισμούς-καταφύγια και έχει υποτιμήσει τη μαρτυρία των 
αστικών κέντρων στα πεδινά της Κρήτης. Η έρευνα στην Κνωσό και σε άλλες πεδινές 
θέσεις θα οδηγήσει βαθμιαία σε μια πιο ισορροπημένη θεώρηση του ζητήματος.  

Καταλήγοντας, επισημαίνουμε τις εξαιρετικές ερευνητικές δυνατότητες που 
προκύπτουν για τη μελέτη της Κνωσού όλων των εποχών από τον πολυεπίπεδο 
συνδυασμό των ευρημάτων της επιφανειακής έρευνας του KULP με τα πορίσματα 
των ανασκαφών ενός και πλέον αιώνα. Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση αποδίδει 
ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα που άπτονται ζητημάτων γύρω από την 
τοπογραφία, τη δημογραφία, την οικονομία, την κοινωνία και τον υλικό πολιτισμό 
της Κνωσού της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου αλλά και των υπόλοιπων περιόδων. 
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Επί του παρόντος, αρκούμαστε στη σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας και των 
πρώτων αποτελεσμάτων· ευελπιστούμε ότι με την πρόοδο της μελέτης του υλικού θα 
συμβάλλουμε καθοριστικά στην κατανόηση της ιστορίας μιας από τις 
σπουδαιότερες μητροπόλεις του Αιγαίου και της Μεσογείου της αρχαιότητας. 
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EARLY IRON AGE KNOSSOS: NEW EVIDENCE  

FROM THE KNOSSOS URBAN LANDSCAPE PROJECT 

 
KOTSONAS ANTONIS,  VASILAKIS ANTONIS & WHITELAW TODD 

 
The Knossos Urban Landscape Project (KULP) commenced in 2005 as a 

synergasia between the British School at Athens and the 23rd Ephorate of 
Prehistoric and Classical Antiquities. It is an intensive survey aimed at 
documenting and understanding diachronic occupation in the Knossos valley. 
KULP has yielded rich data for all periods of antiquity and beyond, but the 
present paper focuses on those pertinent to the Early Iron Age. Although at a 
preliminary stage, the study of the ceramic material from this period offers 
important information on the complexities of ceramic production at the site. It 
also suggests that Knossos of the Early Iron Age was far larger than previously 
considered and displayed a fairly extensive urban nucleus, surrounded by 
cemeteries. This evidence contributes to a re-appraisal of the role of Knossos in 
its regional, Aegean and Mediterranean, setting.  
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Χάρτης 1. Η κοιλάδα της Κνωσού 
με σημειωμένη τη θέση των 
νεκροταφείων και των οικιστικών 
καταλοίπων της Πρώιμης Εποχής 
του Σιδήρου που είναι γνωστά από 
ανασκαφές. Με γκρίζα σκίαση 
αποδίδονται οι συγκεντρώσεις 
κεραμικής της Πρώιμης Εποχής του 
Σιδήρου που συνελέγησαν από την 
επιφανειακή έρευνα.

Χάρτης 2. Η κοιλάδα της Κνωσού 
με σημειωμένη τη θέση των 
νεκροταφείων και των οικιστικών 
καταλοίπων της Πρώιμης Εποχής 
του Σιδήρου που είναι γνωστά από 
ανασκαφές. Εντός διαγραμμισμένου 
πλαισίου βρίσκεται η έκταση του 
οικισμού της εποχής κατά την 
άποψη του Ν. Coldstream.

Κοτσώνασ αντώνησ,  Βασ ιλαΚησ αντώνησ & WhitelaW todd
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Εικ. 4. Όστρακα Πρώιμης Εποχής 
του Σιδήρου από τετράγωνο χώρο 
πλευράς 20 μ. ψηλά στη δυτική 

πλαγιά της ακρόπολης.

Εικ. 1. Όστρακα Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από 
τετράγωνο χώρο πλευράς 100 μ. στις ανατολικές 

πλαγιές του λόφου της ακρόπολης.

Εικ. 2. Όστρακα Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου 
από τετράγωνο χώρο πλευράς 100 μ. στο 

βορειοδυτικό τμήμα του οικισμού.

Εικ. 3. Όστρακα Πρώιμης Εποχής του 
Σιδήρου από τετράγωνο χώρο πλευράς 

20 μ. ψηλά στη δυτική πλαγιά της 
ακρόπολης.

η Κνώσοσ τησ Πρώιμησ ΕΠοχησ του σιδηρου:  τα νΕα δΕδομΕνα αΠο το 
Προγραμμα ΕΠιφανΕ ιαΚησ ΕρΕυνασ (KUlP)
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ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ  

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΝΩΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ  

(ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΤΕΚΕΣ)  ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

ΡΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

 
Κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής1 της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. κατά το έτος 

2010, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Γ. & N. Φραγκιαδάκη στην περιοχή του Αγίου 
Ιωάννη Κνωσού Νομού Ηρακλείου (Αμπελόκηποι/Τεκές), αποκαλύφθηκε αξιόλογος 
αριθμός τάφων της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Πρόκειται για τμήμα 
νεκροταφείου, το οποίο εντάσσεται στο ονομαζόμενο Βόρειο Νεκροταφείο Κνωσού, 
που είχε ανασκαφεί σε όμορα και παρακείμενα οικόπεδα από την ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.2 
και την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή (Coldstream & Catling 1996) κατά τις 
προηγούμενες δεκαετίες. 

Μέσα από μια πρώτη προσέγγιση3 του πολύ πρόσφατα ανασκαμμένου νέου 
τμήματος του Βορείου Νεκροταφείου Κνωσού, και ενώ δεν έχει προηγηθεί 
συντήρηση ή άλλη εργαστηριακή επεξεργασία του εν λόγω αρχαιολογικού υλικού, 
το σύνολο των τάφων που ήρθε στο φως χρονολογείται από την Πρωτογεωμετρική 
μέχρι και την Ανατολίζουσα περίοδο, χωρίς να αποκλείεται όμως και η 
χρονολόγηση κάποιων τάφων σε πρωιμότερους ή ακόμα και σε μεταγενέστερους 
χρόνους.  

Η ανασκαφική έρευνα αποκάλυψε τριάντα δύο τάφους, οι οποίοι περιείχαν 
καύσεις, εγχυτρισμούς και σε μία μόνο περίπτωση ενταφιασμό. Οι τάφοι αυτοί 
διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Α) Θαλαμοειδείς τάφοι με επιμήκη δρόμο, λαξευτοί στο μαλακό μαργαϊκό 
ασβεστόλιθο (κούσκουρα). 

Β) Απλοί λάκκοι στο χώμα, ακανόνιστου σχήματος. 
Γ) Λαξεύσεις στο μαλακό μαργαϊκό ασβεστόλιθο (κούσκουρα), ακανόνιστου 

σχήματος.  

Α.  ΘΑΛΑΜΟΕΙΔΕΙΣ ΤΑΦΟΙ,  ΛΑΞΕΥΤΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ,  ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ 
ΔΡΟΜΟ  

1 Στην ανασκαφή πήραν μέρος οι παρακάτω αρχιτεχνίτες της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.: Σ. Καλαθάκης, Ν. 
Κουτουλάκης, Π. Χαρωνίτης και περιστασιακά αναπλήρωνε ο Εμμ. Ανυφαντάκης. Επίσης, οι 
ειδικευμένοι τεχνίτες: Λ. Καβουσανάκης, Εμμ. Κοτσάκης, Ζ. Λεμπιδάκης, Α. Λυριτσάκης, Κ. 
Μανιάς, και οι εργάτες Γ. Κατσοπρινάκης και Π. Τσαφαντάκης. Τα σχέδια εκπόνησε η 
σχεδιάστρια Α. Χρονάκη. 
2 Πρόκειται για τα οικόπεδα ιδιοκτησίας Χατζάκη (αδημοσίευτο) και ιδιοκτησίας Σ. Κοιλάδη 
(Γραμματικάκη 1993). 
3 Η παρουσίαση αυτή βασίζεται κυρίως στα ανασκαφικά δεδομένα, καθώς η ανασκαφή 
ολοκληρώθηκε μόλις το Σεπτέμβριο του 2010 και ο αριθμός των ευρημάτων που έχει 
συντηρηθεί είναι πολύ μικρός -συνολικά είκοσι πέντε αγγεία και αντικείμενα. 
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Οι θαλαμοειδείς τάφοι, δύο στον αριθμό, είναι λαξευμένοι στο μαλακό 
μαργαϊκό ασβεστόλιθο (κούσκουρα) -φυσικό έδαφος της περιοχής- κι έχουν 
περίπου την ίδια μορφή, με επιμήκη δρόμο, ο οποίος οδηγεί στον κυρίως θάλαμο, 
και προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ, με την είσοδό τους στα ΒΔ. Η μεταξύ τους απόσταση 
κυμαίνεται από 4,58 έως 6,67 μ. Το βόρειο άκρο των δρόμων τους δε σώζεται.  

1)  ΤΆΦ ΟΣ  1 

Πρόκειται για το δυτικότερο θαλαμοειδή τάφο. Αποτελείται από στενό 
επιμήκη δρόμο και θάλαμο, σχεδόν κυκλικού σχήματος (εικ. 1).  

Ο δρόμος, πλάτους 1,12-1,14 μ., μήκους 9,57 μ. και ύψους 0,30-2,48 μ.,  
παρουσιάζει μικρή κατωφερική κλίση προς το θάλαμο. Στα τοιχώματά του έφερε 
τέσσερις λαξεύσεις, οι οποίες περιείχαν τεφροδόχους πίθους (εικ. 2), τουλάχιστον 
δύο από τους οποίους φαίνεται ότι ήταν αδιατάρακτοι. Σε απόσταση 3,60 μ. βόρεια 
από το θάλαμο υπήρχε χαμηλό φράγμα από ημιεργασμένους λίθους και όστρακα. 
Πάνω στο δάπεδο του δρόμου και πλησίον του θαλάμου του τάφου, εντοπίστηκε 
μικρή έκταση με ίχνη πυράς, προφανώς υπόλειμμα εναγικής πυράς4 στο σημείο 
αυτό. Διάσπαρτα στις επιχώσεις του δρόμου βρέθηκαν τμήματα πήλινων αγγείων, 
χάλκινων στελεχών και ελασμάτων, καθώς και χάλκινα κοσμήματα -πόρπες, 
περόνες, ενώτια, χάνδρα από ορεία κρύσταλλο.  

Οι διαστάσεις του θαλάμου του τάφου είναι 2,32 x 2,50 μ. Τα τοιχώματά 
του σώζονται σε ύψος 0,21 έως και 0,90 μ. Βρέθηκε κενός ευρημάτων, καθώς στη 
θέση του είχε κατασκευαστεί δεξαμενή λυμάτων του περασμένου αιώνα από 
κισσηρότουβλα, διαστάσεων 2,54 x 2,54 μ. Μοναδικό εύρημα εντός του θαλάμου 
και νότια της εισόδου του αποτελούσε εργασμένος δόμος (διαστάσεων 0,36 x 0,64 x 
0,27 μ.), πεσμένος πιθανόν από το φράγμα της.  

Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, ο τάφος πρέπει να είχε συληθεί 
στην αρχαιότητα και η χρήση του φαίνεται να τοποθετείται από την 
Πρωτογεωμετρική ως τη Γεωμετρική περίοδο.  

Τμήματα πήλινης λάρνακας5 εντός λάξευσης στον κούσκουρα και πλησίον 
της εισόδου του τάφου, τμήματα λίθινων αγγείων, τριβείου, τριπτήρα, λεπίδες 
οψιανού και τμήμα πήλινου ζωδίου, που βρέθηκαν διάσπαρτα στο δάπεδο του 
δρόμου, μαρτυρούν πιθανή χρήση του ήδη από τη Μετανακτορική περίοδο6. 

2)  ΤΆΦ ΟΣ  2  

4 Για την ύπαρξη όμοιων, εναγικών προφανώς, πυρών σε σημεία του δρόμου ή/και του 
φράγματος και άλλων τάφων της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην Κρήτη έχουν γίνει 
αναφορές από αρκετούς ανασκαφείς. Έτσι, για την παρουσία τέφρας σε θαλαμοειδή τάφο στη 
Φοινικιά Ηρακλείου βλ.: Αλεξίου (1967, 213-214), για υπολείμματα  πυράς σε θαλαμοειδή 
τάφο στο Μασταμπά Ηρακλείου βλ.:  Λεμπέση (1970, 296-297), για υπολείμματα πυράς σε 
δύο θαλαμοειδείς τάφους στους Κουνάβους Πεδιάδος (Αρχαία Έλτυνα) βλ.: Ρεθεμιωτάκης & 
Εγγλέζου (2010, 42, 96 και 191), για ίχνη πυράς σε θολωτό τάφο στην Παντάνασσα Αμαρίου 
βλ.: Τέγου (2001, 121-124). 
5 Για την παρουσία τμημάτων πήλινων σαρκοφάγων σε τάφους της Πρώιμης Εποχής του 
Σιδήρου στην περιοχή της Κνωσού βλ.: Boardman 1967, 70, Coldstream 2000, Hutchinson 
& Boardman 1954, 224.  
6 Για την Υπομινωική φάση του Βόρειου Νεκροταφείου Κνωσού βλ.: Catling 1996α. 
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Πρόκειται για τον ανατολικότερο θαλαμοειδή τάφο, επίσης λαξευτό στον 
κούσκουρα, ο οποίος ήταν ασύλητος. Αποτελείται από στενό, επιμήκη, κατωφερικό 
δρόμο που οδηγεί σε θάλαμο ελλειπτικού σχήματος (εικ. 3).  

Ο δρόμος του τάφου, πλάτους 1,00-1,12 μ., μήκους 9,92 μ. και ύψους 
0,16-2,72 μ., σώζει στο σημείο πρόσβασης στο θάλαμο τρεις αβαθείς κοιλότητες, οι 
οποίες συνιστούσαν υποτυπώδεις αναβαθμούς.  

Κατά μήκος του δρόμου του τάφου, και στα δύο πλευρικά του τοιχώματα, 
υπήρχαν εννέα ταφικές λαξεύσεις7, οι οποίες περιείχαν κτερισμένους ταφικούς 
πίθους, συνολικά δεκατέσσερις. Πρόκειται κυρίως για τεφροδόχα αγγεία, ενώ δεν 
απουσίαζαν και αγγεία εγχυτρισμού. Οι πίθοι, διαφόρων μεγεθών, ήταν 
τοποθετημένοι όρθιοι ή σε πλάγια θέση και συχνά οριοθετούνταν από μονολιθική 
πλάκα ή μικρή συγκέντρωση αργών ή δουλεμένων λίθων. 

Στο εσωτερικό τους περιείχαν άλλα μικρότερα αγγεία, κυρίως αρυβάλλους 
και ληκύθια, καθώς επίσης και κοσμήματα -χάλκινες περόνες και πόρπες, ψήφους 
από γυαλί και άλλες από ορεία κρύσταλλο· σε δύο τουλάχιστον αγγεία εντοπίστηκαν 
κελύφη αυγών8. Εξωτερικά και σε επαφή με τα ταφικά αγγεία ήταν συχνά 
τοποθετημένα άλλα μικρότερα, όπως οινοχόες και κύπελλα, και σε μία περίπτωση 
ηθμός.  

Κτιστό φράγμα από αργούς, μικρούς λίθους υπήρχε κοντά στο βόρειο 
σωζόμενο άκρο του δρόμου. Αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι και στον Τάφο 2, εντός του 
δρόμου, νότια του φράγματος και σε επαφή με αυτό ήρθαν στο φως υπολείμματα 
εναγικής πυράς9, από στάχτη και καμένο πηλόχωμα.  

Από την επίχωση του δρόμου συλλέχθηκαν δύο φύλλα και στέλεχος από 
χρυσό, ένα χάλκινο δαχτυλίδι, τμήματα από χάλκινες πόρπες, περόνες από χαλκό, 
χάλκινα αγγεία, τμήμα λαβής σιδερένιου εγχειριδίου(;), υπολείμματα σιδερένιων 
αντικειμένων. Επίσης, δύο ψήφοι από ορεία κρύσταλλο, δέκα ψήφοι από 
φαγεντιανή και τρεις πήλινες αγνύθες. Τα ταφικά αγγεία από το δρόμο του τάφου 
χρονολογούνται από την Πρωτογεωμετρική ως την Ανατολίζουσα περίοδο10.  

Ο θάλαμος, διαστάσεων 1,60 x 3,00 μ., σώζεται σε μέγιστο ύψος 0,70 μ. 
και φέρει στην είσοδό του κτιστό τοιχίο/φράγμα με πιόσχημο θύρωμα, από τρεις 
μεγάλους, πωρολιθικούς, πλακοειδείς λίθους και μικρότερους ημίεργους, 
συνολικών διαστάσεων 0,95 x 1,43 μ. Το άνοιγμα της θύρας, διαστάσεων 0,53 x 
0,79 μ., ήταν γεμισμένο με χώμα και αρκετούς μικρού μεγέθους λίθους, στην 
πλειοψηφία τους αργούς και χαλαρούς μεταξύ τους, κάποιοι από τους οποίους 

7 Τρεις λαξεύσεις βρέθηκαν κενές ταφών ή άλλων ευρημάτων. 
8 Κέλυφος αυγού στρουθοκαμήλου έχει βρεθεί σε τάφο στο οικόπεδο Χατζάκη (ακριβώς 
βόρεια του οικοπέδου Γ. & Ν. Φραγκιαδάκη). Η παρουσία ενός τέτοιου ευρήματος πιθανόν 
έχει συμβολικό χαρακτήρα και παραπέμπει στην αναγέννηση της ζωής (Σταμπολίδης 1998, 
134).  
9 Ο.π. σημ. 5. 
10 Κάποια από τα αγγεία στα λαξεύματα του δρόμου ίσως να βρίσκονταν αρχικά εντός του 
θαλάμου και να μετακινήθηκαν αργότερα σε λαξεύσεις στο δρόμο του τάφου, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί χώρος για νέες ταφές. Για αντίστοιχες ταφικές πρακτικές στα νεκροταφεία 
πλησίον του κεντρικού δρόμου Ηρακλείου-Κνωσού, κοντά στη διακλάδωση για τη Φορτέτσα, 
και στο λόφο της Ακρόπολης, δυτικά του ανακτόρου της Κνωσού βλ.: Brock 1957, 1-5.  
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βρέθηκαν πεσμένοι εντός του θαλάμου. Ανάμεσά τους υπήρχαν υπολείμματα 
καμένων οστών. Μεγάλος, εργασμένος, λίθινος δόμος, που βρέθηκε ακριβώς βόρεια 
από την είσοδο του θαλάμου, πιθανόν συνιστούσε το αρχικό σφράγισμα της θύρας 
του τάφου. Η οροφή του δε διατηρείται. 

Δύο είναι οι κύριες χρονολογικές φάσεις χρήσης του τάφου, όπως αυτές 
διαπιστώθηκαν από τα αρχαιολογικά ευρήματα: 
α) Πρωτογεωμετρική - Γεωμετρική φάση 

Μέσα στο θάλαμο αποκαλύφθηκε πλήθος αγγείων. Πολύ λίγα ήταν τα 
ακέραια, τα οποία βρέθηκαν όρθια πάνω στο δάπεδο, στο ανατολικό τμήμα του 
θαλάμου (εικ. 4). Πρόκειται για δύο αμφορείς και έναν πίθο, γύρω από τους 
οποίους είχαν τοποθετηθεί μικρότερα πήλινα αγγεία κι ένα χάλκινο -συνολικά 
είκοσι τρία. Στον υπόλοιπο θάλαμο ήρθε στο φως πυκνή συγκέντρωση σπασμένων 
αγγείων, ποικίλου μεγέθους και διαφόρων σχημάτων, ανάμεσα στα οποία 
συγκαταλέγονται αμφορείς, κρατήρες, πίθοι, θολωτά πώματα, μικροί κωδωνόσχημοι 
σκύφοι, λήκυθοι, ληκύθια, οινοχόες, κύπελλα, προχοΐδια, ασκοί, κάλαθος, πυξίδα, 
θήλαστρο, τμήματα ψευδόστομου αμφορέα. Μεταξύ των αγγείων αποκαλύφθηκε 
χρυσή ψήφος, ψήφος από ορεία κρύσταλλο, πήλινο ειδώλιο ίππου, μικρή χάλκινη 
φιάλη, ελάσματα χαλκού, τμήματα σιδερένιων λεπίδων εγχειριδίων και τμήματα 
σιδερένιων οβελών.   

Η εικόνα με τα διάσπαρτα, σπασμένα αγγεία στο δυτικό τμήμα του 
θαλάμου οφείλεται προφανώς στην κατάρρευση της οροφής του αλλά και τμήματος 
του τοιχώματός του στο σημείο αυτό, αφού εκεί η παρουσία του πεσμένου 
κούσκουρα ήταν ιδιαίτερα έντονη σε σχέση με το ανατολικό τμήμα.  

Από τα παραπάνω αγγεία, τρεις πίθοι αναγνωρίστηκαν με βεβαιότητα ως 
τεφροδόχα, ταφικά αγγεία. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τα τεφροδόχα αγγεία αυτής της 
φάσης να ήταν περισσότερα των τριών.  

Σύμφωνα με την κεραμική και τα μικροαντικείμενα που ήρθαν στο φως 
από το εσωτερικό του, ο θάλαμος του τάφου φαίνεται ότι ήταν σε χρήση από τα 
πρωτογεωμετρικά ως τα γεωμετρικά χρόνια, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα να 
είχε χρησιμοποιηθεί σε πρωιμότερη περίοδο11.  
β) Ανατολίζουσα φάση 

Μετά τη χρήση του θαλάμου στη Γεωμετρική περίοδο, η κατεστραμμένη 
οροφή του κατέρρευσε σχεδόν εντελώς και στη συνέχεια ο θάλαμος επιχώθηκε με 
αργούς λίθους και χώμα. Πάνω από αυτή την επίχωση (πάχους περίπου 1,15 μ.) 
ήρθε στο φως αξιόλογος αριθμός κτερισμένων καύσεων εντός τεφροδόχων αγγείων: 
πρόκειται για είκοσι δύο αγγεία, κυρίως πήλινους, τετράωτους πίθους με πώμα -
κάποιοι από τους οποίους έφεραν πολύχρωμη διακόσμηση (εικ. 5)- και δύο 

11 Επειδή το υλικό της εν λόγω ανασκαφής δεν έχει συντηρηθεί, εκτός από πολύ μικρό αριθμό 
αγγείων (δεκαπέντε αγγεία), δε μπορούμε με βεβαιότητα να μιλήσουμε για τη χρήση του 
τάφου στα μετανακτορικά χρόνια. Το μοναδικό εύρημα που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των 
ανασκαφικών εργασιών, και πιθανόν χρονολογείται σε αυτή την περίοδο, είναι τμήμα 
ψευδόστομου αμφορέα. 
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χάλκινους λέβητες12 (εικ. 6). Τα αγγεία ήταν τοποθετημένα σε επάλληλες στρώσεις, 
με πολύ πυκνή διάταξη, κυριολεκτικά στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο13. 
Ορισμένα από αυτά οριοθετούνταν εξωτερικά από μικρή, χαμηλή λιθοσειρά, για την 
καλύτερη στήριξη και την αποφυγή κατάρρευσής τους, λόγω της πυκνότητας και 
της επαλληλίας τους.  

Τα παραπάνω τεφροδόχα αγγεία, εκτός από τη στάχτη του νεκρού ή των 
νεκρών αντίστοιχα,14 περιείχαν επίσης πήλινα αγγεία μικρού μεγέθους, όπως 
ληκύθια και αρυβάλλους, ενίοτε και μία ή δύο χάλκινες περόνες15. Σε μία μόνο 
περίπτωση η περόνη ήταν από άργυρο. Εξωτερικά συνοδεύονταν από μικρότερα16 
αγγεία17 -σκύφους, φιάλες, κύπελλα, συνήθως ανεστραμμένα. Εκτός αυτών, συχνή 
ήταν και η παρουσία οινοχόης, στο στόμιο της οποίας ήταν τοποθετημένο 
ανεστραμμένο κύπελλο. 

Πάνω από τη συγκέντρωση των ταφικών αγγείων της Ανατολίζουσας 
περιόδου αργοί λίθοι και βραχώδης λίθος στήριζαν ορθογώνια, όρθια τοποθετημένη, 
λίθινη πλάκα, σχηματίζοντας έτσι ένα είδος σήματος του τάφου (εικ. 7).  

Η δεύτερη αυτή φάση χρήσης του τάφου σύμφωνα με τα ανασκαφικά 
δεδομένα και τα ευρήματα, χρονολογείται στην ύστερη Γεωμετρική/πρώιμη 
Ανατολίζουσα ως το τέλος της Ανατολίζουσας περιόδου. 

Β.   ΑΠΛΟΙ ΛΑΚΚΟΙ ΣΤΟ ΧΩΜΑ 

Σε όλη την έκταση του οικοπέδου που ανασκάφηκε και πάνω από το 
επίπεδο των δύο θαλαμοειδών τάφων, αποκαλύφθηκαν δεκατρία αγγεία σε όρθια 
θέση, τα οποία περιείχαν καύσεις και τέσσερα αγγεία σε πλάγια θέση, τα οποία 
περιείχαν εγχυτρισμούς. Τα παραπάνω αγγεία ήταν τοποθετημένα εντός απλών, 
πρόχειρων λάκκων, χωρίς σαφές περίγραμμα, στο καστανό χώμα (εικ. 8). Μεταξύ 

12 Στον πυθμένα του ενός εκ των δύο χάλκινων λεβήτων σώζεται τμήμα ορυκτοποιημένου 
υφάσματος, προφανώς υπόλειμμα από το ύφασμα με το οποίο πρέπει να ήταν τυλιγμένη η 
στάχτη του νεκρού. 
13 Ο τύπος και η πυκνότητα της διάταξης των ταφικών αγγείων στο θάλαμο και το δρόμο 
θυμίζει τον τάφο ΙΙ στο λόφο της Ακρόπολης, δυτικά του ανακτόρου της Κνωσού. Για τον τάφο 
ΙΙ βλ.: Brock 1957, 84-97.  
14 Αν και δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα κάποια μελέτη ή ανάλυση του περιεχομένου τους, 
λόγω της ποσότητας της τέφρας στο εσωτερικό κάποιων από τα παραπάνω αγγεία, θεωρείται 
πιθανό να περιείχαν τη στάχτη περισσότερων του ενός νεκρού.  
15 Στο εσωτερικό ορισμένων τεφροδόχων αγγείων βρέθηκε πάνω από την τέφρα ζεύγος περόνων 
σε χιαστί θέση. Ο σχηματισμός τους αυτός, καθώς και το γεγονός ότι οι περόνες δεν έφεραν 
ίχνη καύσης, ενισχύουν την άποψη ότι είχαν χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση του 
υφασμάτινου «πουγγιού» μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένη η τέφρα του νεκρού. Για όμοιο 
εύρημα από το Βόρειο Νεκροταφείο Κνωσού, βλ.: Catling 1996β, 555. 
16 Ο αριθμός των μικρών αγγείων στην πρωτογεωμετρική-γεωμετρική φάση του θαλάμου του 
τάφου εικάζεται ότι ήταν αρκετά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της Ανατολίζουσας περιόδου, 
κάτι που έχει διαπιστωθεί και σε τάφους της ίδιας εποχής στην ευρύτερη περιοχή της Κνωσού 
(Payne 1927-1928, 229). 
17Ανάμεσα στα αγγεία αυτά διακρίνονται κρητοκυπριακά ληκύθια, φοινικικό ληκύθιο, 
πρωτοκορινθιακοί αρύβαλλοι, ιωνικές φιάλες, αττικίζουσα οινοχόη. Η παρουσία τους στους 
τάφους  παραπέμπει σε αλληλεπιδράσεις και επαφές μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, Φοινίκης, 
Κορίνθου, Δωδεκανήσου, Αττικής. 
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αυτών ήρθε στο φως και η μοναδική, στο νέο αυτό τμήμα του νεκροταφείου, 
περίπτωση ενταφιασμού νεκρού, του οποίου όμως το κρανίο δε βρέθηκε. 

Γ.  ΛΑΞΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΓΑΪΚΟ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟ  

Ανάμεσα στις παραπάνω ταφές στο καστανό χώμα αποκαλύφθηκαν δώδεκα 
ταφικές λαξεύσεις στον κούσκουρα -φυσικό έδαφος της περιοχής- ακανόνιστου 
σχήματος, μέσα στις οποίες βρέθηκαν συνολικά δύο τεφροδόχα αγγεία (σε όρθια 
θέση) και δέκα αγγεία εγχυτρισμού (σε πλάγια θέση) (εικ. 9).   

Τα ταφικά αγγεία (κυρίως πίθοι, πιθαμφορείς, αμφορείς) στους δύο 
τελευταίους προαναφερθέντες τύπους τάφων περιείχαν πήλινα κύπελλα, ληκύθια, 
αρυβάλλους, αλάβαστρα, χρυσές ψήφους, τμήμα αργυρής περόνης, χάλκινες 
περόνες, καθώς επίσης, πόρπες, δακτυλίδια και περίαπτο από χαλκό. Ως πώμα 
έφεραν στο στόμιό τους πλακοειδή λίθο ή σωρό μικρών, αργών λίθων ή όστρακα 
από μεγαλύτερα αγγεία, ενώ σε μία περίπτωση μεγάλο αγγείο ήταν σφραγισμένο με 
πηλό. Εξωτερικά και γύρω από αυτά, βρέθηκαν κύπελλα, πυξίδες, οινοχόες, 
οινοχοΐσκες, πρόχοι, μικρό τριποδικό σκεύος. 

Εκτός από τον ενταφιασμό, που δεν ήταν εφικτό να χρονολογηθεί λόγω 
απουσίας συνευρημάτων, οι ταφές τόσο στο καστανό χώμα όσο και πάνω στον 
κούσκουρα, με βάση τα κτερίσματά τους, χρονολογούνται από την ύστερη 
Γεωμετρική ως την Ανατολίζουσα περίοδο. 
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A NEW EXTENSION OF THE KNOSSOS NORTH CEMETERY  

IN THE AREA OF AGIOS IOANNIS (AMPELOKIPI/TEKKES), 

 KNOSSOS: A PRELIMINARY REPORT 
 

ROUSAKI MARIA  & ANAGNOSTAKI GEORGIA  

From April to September 2010 the 23rd Ephorate of Prehistoric and 
Classical Antiquities conducted a rescue excavation in the G. & N. Frangiadakis 
plot, in the area of Agios Ioannis at Knossos (Ampelokipi/Tekkes). The plot is 
situated just next to the plots where the last decades the 23rd Ephorate and the 
British School at Athens have excavated the so-called ‘North Cemetery of 
Knossos’. 

The excavation revealed a great number of tombs, where three different 
burial practices had been applied: mostly cremations, fewer pot burials 
(enchytrismoi) and one burial. 

The tombs can be distinguished in the following types: a) chamber-
tombs cut in the soft limestone, consisted of a chamber and of a long dromos 
with burial niches on its walls, b) grave-pits dug in the soil of irregular shape 
and c) grave-pits cut in the soft limestone, of irregular shape too. The variety of 
grave goods, which accompanied the burials, contains mainly pottery, jewellery 
and weapons.  

The cemetery is dated from the Protogeometric to the Orientalizing 
period, although for the chamber tombs an earlier date cannot be excluded. 

 

238 



Εικ. 1. Γενική άποψη του 
Τάφου 1 από ΝΑ.

Εικ. 2. Κτερισμένο ταφικό αγγείο εντός λάξευσης, στο 
δυτικό τοίχωμα του δρόμου του Τάφου 1.

Εικ. 3. Ο δρόμος και ο 
θάλαμος του Τάφου 1 από Β.

Εικ. 4. Ανατολικό τμήμα θαλάμου του Τάφου 2: 
πρωτογεωμετρική-γεωμετρική φάση.

Εικ. 5. Επίχωση θαλάμου Τάφου 2: ταφικοί 
πίθοι με καύσεις ανατολίζουσας φάσης.

Εικ. 6. Χάλκινος, τεφροδόχος λέβητας.

Ρουσακη ΜαΡ ια & αναγνωστακη γεωΡγ ια
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Εικ. 9. Ταφικά αγγεία εντός λαξεύσεων στον κούσκουρα.

Εικ. 7. Σήμα Τάφου 2. Εικ. 8. Ταφικά αγγεία εντός απλών λάκκων στο χώμα.

νεο τΜηΜα του ονοΜαζοΜενου ΒοΡε ιου νεκΡοταφειου 
κνωσου στον αγ ιο ιωαννη 
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ΓΟΡΤΥΝΑ  – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2009-2010 

 
ALLEGRO NUNZIO 

 
Μια και για τον οικισμό στη θέση Προφήτης Ηλίας μιλήσαμε γενικά στο 

συνέδριο για το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης του 2008, εδώ θα παρουσιάσουμε 
μονάχα τα νέα δεδομένα που προήλθαν μετά το πέρας των ανασκαφικών περιόδων 
2009-2010 (εικ. 1)1. Συνεχίσαμε να επεκτείνουμε την ανασκαφή με σκοπό τη 
γνώση της δομής του οικισμού, που είναι, κατά τη γνώμη μας, μια από τις πιο 
ενδιαφέρουσες πλευρές που αναδείχτηκαν κατά τη διάρκεια των δύο ανασκαφικών 
περιόδων (σχ. 1). 

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι ο οικισμός παρουσιάζει μια 
συνεχή κατοίκηση, η οποία οργανώνεται εσωτερικά από οδικό δίκτυο, 
αποτελούμενο από έναν κύριο οδικό άξονα με κατεύθυνση Α-Δ, προς τον οποίο 
ευθυγραμμίζονται οι προσόψεις των κτηρίων, και από πιο στενούς δρόμους που τα 
χωρίζουν. Επίσης, επεκτείνοντας την ανασκαφή προς Β θέλαμε να επιβεβαιώσουμε 
την ύπαρξη ενός άλλου οδικού άξονα με κατεύθυνση Α-Δ, παράλληλο με αυτόν που 
ήδη φέραμε στο φως. Δεν έχουμε ακόμη βρει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή 
την υπόθεση, αλλά, όπως συχνά συμβαίνει, τα ανασκαφικά δεδομένα δίνουν νέες 
πληροφορίες  το ίδιο σημαντικές και μη αναμενόμενες.    

Στα βόρεια των κτηρίων Ι-V του τομέα Β, που έχουν πρόσοψη πάνω στο 
δρόμο με κατεύθυνση Α-Δ, βρέθηκαν άλλα δύο κτήρια (κτήρια VI και VII) που 
καταλαμβάνουν μια νέα αναβαθμίδα. Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να τα 
αναπαραστήσουμε σχεδιαστικά, μια και ερευνήθηκαν μονάχα μερικώς, αλλά αν 
κρίνουμε από τη διεύθυνσή τους, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αυτά εισάγονται 
στον πολεοδομικό ιστό της τελευταίας φάσης του οικισμού. 

Το κτήριο VI (δωμάτια B26, B27, B28) καλύπτεται καλά από ένα συμπαγές 
στρώμα χώματος που θα έπρεπε να διατηρεί τα ίχνη του και παρουσιάζει μέρος από 
τις δομές που δεν έχουν πλήρως σωθεί. Έχουν αφαιρεθεί ακόμη και τα στρώματα 
της ανθρώπινης παρουσίας, που σχετίζονταν με το συγκεκριμένο κτήριο, και έτσι 
δεν διαθέτουμε ακριβή στοιχεία για τη χρονολόγηση (εικ. 2). 

Η αιτία αυτής της αφαίρεσης εμφανίστηκε καθαρά κατά την ανασκαφική 
περίοδο του 2010, όταν ήρθε στο φως ένα τοιχίο με φορά Α-Δ και μήκος 
περισσότερο από 25 μ., που στο δυτικό άκρο του γυρίζει με μια μεγάλη στροφή 
προς τα ΝΔ. Αυτό τοποθετείται πάνω στα τοιχία που αφαιρέθηκαν από τη φάση του 
8ου έως και του 7ου αι. π.Χ. ή τα περιλαμβάνει (εικ. 3). Πρόκειται πιθανόν για μια 

1 Μετάφραση στα ελληνικά: Κωνσταντίνος Χαρ. Τζιαμπάσης. 
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περίφραξη, στο εσωτερικό της οποίας θα πρέπει να βρίσκονται τα κτήρια, όπως 
αφήνει να υποθέσουμε η παρουσία των δομών που ανήκουν στους δύο χώρους. 
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σίγουρα στοιχεία για να καθορίσουμε την λειτουργία 
αυτής της περίφραξης, ούτε για να προτείνουμε μια χρονολόγηση. Η πιο λογική 
υπόθεση είναι ότι μπορεί να είναι η περίφραξη ενός ιερού που επέζησε ως το τέλος 
του οικισμού ή οικοδομήθηκε αργότερα. Σε αυτό οδηγούσε πιθανώς ο δρόμος που 
ανηφόριζε από τους πρόποδες του λόφου, του οποίου ένα μικρό μέρος φέραμε στο 
φως στα Ν της περίφραξης. Αυτός ο δρόμος, στρωμένος με μικρές πέτρες και 
οριοθετημένος από μεγαλύτερες, βρίσκεται πάνω από τις δομές του 8ου και 7ου αι. 
π.Χ.   

Στην ανθρώπινη παρουσία σε αυτόν τον οικισμό, που ίσως να είχε ζωή έως 
την υστερο-ελληνιστική περίοδο, υποστηρίζουμε επίσης ότι θα αποδοθούν η 
κεραμική και τα άλλα αντικείμενα που χρονολογούνται από τον 6ο έως και τον 1ο 
αι. π.Χ., τα οποία βρέθηκαν στα στρώματα μετά την εγκατάλειψη του οικισμού.    

Αμέσως στα Α του κτηρίου VI ανακαλύψαμε άλλα δύο δωμάτια, το Β29 και 
το Β30, που ίσως ανήκουν στο ίδιο κτήριο, που ονομάσαμε κτήριο VII, και 
εκτείνεται προς τα Β (εικ. 4).  

Τα αρχαιολογικά δεδομένα σχετικά με την παρακολούθηση και την 
εγκατάλειψη των δυο δωματίων που έχουν βρεθεί έως τώρα ήταν μερικώς 
διατηρημένα, ιδιαίτερα μέσα στο δωμάτιο Β30 (εικ. 5), όπου βρέθηκαν μεγάλα 
κομμάτια δύο πίθων στο δάπεδο και υπολείμματα μιας εστίας, που δηλώνεται από 
τη μεγάλη κηλίδα καμένου χώματος και από την παρουσία μιας τριποδικής 
χύτρας. 

Περισσότερο αβέβαιη είναι η ανάγνωση της περιοχής Α του κτηρίου VII, 
όπου εκτείνονται στρώματα από πέτρες (εικ. 6), που ίσως σχετίζονται με την 
καταστροφή άλλων κτηρίων που θα έπρεπε να βρίσκονται στο βουνό. Μόνο στο 
ανατολικό άκρο της αναβαθμίδας έχουμε φέρει στο φως και ανασκάψει ένα μικρό 
δωμάτιο, χωρισμένο σε δυο μέρη, το Β23, που ανήκει σε ένα νέο κτήριο, το οποίο 
εκτείνεται προς τα Α, πέραν των ορίων της ανασκαφής (εικ. 7). Στο νότιο μέρος 
αυτού του δωματίου υπάρχει ένα σημείο που έχει χρησιμοποιηθεί ως κουζίνα, 
όπως φανερώνεται από την παρουσία μιας μεγάλης κηλίδας καμένου χώματος στη 
νοτιοανατολική πλευρά, κοντά στην οποία βρέθηκε μια τριποδική χύτρα σε 
κομμάτια. 

Η ανασκαφή στα βόρεια των κτηρίων I-IV επέτρεψε να βρούμε τις 
στενωπούς με κατεύθυνση Α-Δ που χωρίζουν τα κτήρια της χαμηλής αναβαθμίδας 
από εκείνα της ανώτερης του τομέα Β (σχ. 1). Πρόκειται για στενά περάσματα που 
το δάπεδό τους είναι φτιαγμένο με χώμα και πέτρες και συνδέονται με τα στενά 
δρομάκια με κατεύθυνση Β-Ν Β11 και Β18, και επιτρέπουν το πέρασμα ανάμεσα 
στα δύο όρια των οικιών, εξομαλύνοντας τη διαφορά ύψους μεταξύ της ανώτερης 
και κατώτερης αναβαθμίδας.   

Το πλάτος αυτών των δρόμων και η ελικοειδής φορά που αυτοί 
διαγράφουν, αφού συναντούν ο ένας τον άλλο με μια απόκρημνη τροχιά, 
επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι περισσότερο εξυπηρετούν τη στοιχειώδη ανάγκη 
κυκλοφορίας μεταξύ των οικιών, παρά ανήκουν σε ένα προγραμματισμένο 
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πολεοδομικό σχεδιασμό. Δεν μπορούμε να μην υπογραμμίσουμε σε αυτό το 
σημείο, ότι το συγκεκριμένο δίκτυο των διαδρομών Β-Ν και Α-Δ θυμίζουν τα 
σχήματα που υιοθετήθηκαν στους πολεοδομικούς ιστούς των ελληνικών αποικιών 
του 8ου και 7ου αι. π.Χ.  

 
 
 
 
 
 

EXCAVATIONS AT PROFITIS ILIAS (GORTYS)  

IN 2009-2010 

 

ALLEGRO NUNZIO 

During the last three years, field works have been concentrated on the 
northern part of the area of the excavations (Sector B). We have identified three 
new buildings (VI-VII-VIII), aligned along an East-West path to the South, and 
extending in the unexcavated area towards North. These buildings were 
abandoned around the end of 7th century BC. In particular, buildings VI and VII 
were partially dismantled to make room to an enclosure wall that overlaps their 
northern part. Excavations inside the enclosure have just started and we have 
no certain data allowing us to ascertain its function. It is, however, tempting to 
suppose that the terrace wall could belong to a shrine built up over the ruins of 
the Early Iron Age settlement. 
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Εικ. 1. Προφήτης Ηλίας, Γόρτυνα. Πανοραμική άποψη από Δ.

Σχ. 1. Προφήτης Ηλίας, Γόρτυνα. Σχέδιο του ανασκαφέντος χώρου (M. Ricciardi, S. D’Amelio, 
M.A. Parlapiano).

Allegro NuNz io
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Εικ. 7. Προφήτης Ηλίας, Γόρτυνα. Το 
δωμάτιο Β23, από Α.

Εικ. 2. Προφήτης Ηλίας, Γόρτυνα. Κτήριο 
VI, δωμάτια B26, B27, B28, από ΝΔ.

Εικ. 3. Προφήτης Ηλίας, Γόρτυνα. Ο 
τοίχος που χωρίζει τα δωμάτια Β26-Β27, 

καλυμμένος από το τοιχίο της περίφραξης, 
από Ν.

Εικ. 4. Προφήτης Ηλίας, 
Γόρτυνα. Κτήριο VII, δωμάτια 

Β29-Β30, από Α.

Εικ. 5. Προφήτης Ηλίας, Γόρτυνα. Κτήριο VII, δωμάτιο 
Β30. Κομμάτια από πιθάρια στο δάπεδο, από Β.

Εικ. 6. Προφήτης Ηλίας, Γόρτυνα. Χώρος 
στα ανατολικά του κτηρίου VII, από Δ.

Γόρτυνα – Πρόφήτής ήλίας 
νέα ΔέΔόμένα αΠό τ ίς  αναςκαφίκές Πέρ ίόΔόυς 2009-2010
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GORTYS OF CRETE   

THE EXCAVATIONS IN THE NYMPHAEUM BLOCK 

 

INTRODUCTION  

LIPPOLIS ENZO 

 
Some years ago, the University of Rome “Sapienza”, with the Polytechnic 

University of Bari and the University of Bologna, has started an archaeological 
research in the area of Praetorium in Gortys, with the collaboration of students 
and young researchers from each university1. The explored area (plan 1) is very 
meaningful in understanding the city development because of its position close 
to the important urban sanctuary of Apollo Pythios. This sacred area was 
enlarged in the Hellenistic era and, consequently, it became the epicentre of a 
new residential quarter in the Roman period, when the urban area was extended 
toward east. 

The excavation works (in the years 2003, 2005, 2007, 2008), together 
with the methodical analysis of the archaeological finds, have concerned several 
buildings in the Nymphaeum insula, a block in the northwest sector of the 
northern crossway (plan 2). The area is particularly important due to the 
presence of the Nymphaeum and the Hellenistic temple. The Caput Aquae leaned 
the latter on the street side and on the other side of the same street a sacellus of 
Imperial times was founded. The research, moreover, dealt with the re-
examination of published data on the Praetorium complex, the stadium and the 
excavation area near the eastern street. The previous studies have considerably 
increased the knowledge of the general topography of the town, allowing the 
understanding of the development of both the blocks of Nymphaeum and 
Praetorium, which were the centre of Gortys from the Hellenistic to the 
Byzantine era. This knowledge has permitted to obtain a more complete overall 
view of the already excavated areas, regarding the whole issue of the urban 
planning in a functional and historical perspective. In fact, the resumption of the 
archaeological researches in Gortys in the last decades has led to a new 
topographical pattern through the recovery of architectonic contexts and 

1 The archaeological excavations were led in several areas of the block. Temple: F. Giletti, 
E. Interdonato, D. Lebano, A. Sassù, M. Vasileiadou; rooms of the Byzantine era: D. 
Carrafelli, M. De Paolis, F. Ferrara, F. Frasca, C. Giatti, G. Marsili; area between temple 
and Nymphaeum: L. Bernardini, A. Borlenghi, I. Brokalakis; Caput Aquae area: A. Caruso, 
L. Caliò, A. Viglione. 
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monuments, work hypothesis and a completely new historical analysis of the 
site2. 

The research aims at a thorough examination of the historical timeline 
of the Praetorium, through the study of character, form and times of the urban 
development in the various life phases, at the reconstruction of the settlement 
history of the eastern quarter and its planimetry, at the understanding of 
typologies or functions of the public buildings and their mutual relationship. 

The excavations have revealed a particularly complex stratigraphic 
sequence (plan 3). The late Roman and Protobyzantine phases, between the 4th 
and the 8th century, are the most testified; on the contrary, the Imperial 
archaeological layers are often hard to be traced because of the continuity of life 
in the same area. The 1st century’s finds are scarcely visible at present and they 
are limited to restricted areas; there is even less information about the 3rd 
century, before the tragic events of destruction and rebuilding in the following 
period. This is the first important caesura in the city history; another one has 
taken place in the 7th century, due to the huge collapse that marked the giving 
up of the paved streets and the interruption of public function of the quarter. 
The next phase, in the late decades of the 7th century and in the 8th (even if it is 
very difficult to understand the lower limit) shows, in fact, a total functional 
reconversion of the entire area. It is obvious that the development phases of the 
buildings of the Nymphaeum block involve not only the single quarter but also 
the entire community. The expansion of public and living space, as well as the 
abandonment phases or the functional reuses are events strictly connected to 
the city life and depend on the choices and needs of change into new cultural 
and civic forms. The history of the Nymphaeum complex, in fact, reflects the 
changes of life pattern inside the urban space. Particularly, the research on the 
public space permits to understand their functions and significance as 
institutional and social aggregation pole. That means to analyze mainly the 
ideological importance of the changes and to prove the capacity of maintaining 

2 Notices on the activities in the Praetorium area were published by A. Di Vita in the 
reports (Atti della Scuola), in the Annuario della Scuola Italiana di Atene in the years 1977 
and from 1988-1989 to 1999-2000. On the north sector of the city wall see: Allegro & 
Ricciardi 1999. On the various research in the urban area see: Ortega 1986-1987; Di Vita 
1991 and 2001; Masturzo & Tarditi 1994-1995. On the Acropolis Sanctuary see: 
Johannowsky 2002. On the eastern theatre see: Montali 2006. On the research results 
after 1995 see: Di Vita 2010. On the archaeological works on the Pythion held by the 
mission of the University of Padova see: Bonetto, Ghedini & Veronese 2004; Bonetto, 
Ghedini & Rinaldi 2005. On the research by the Milano University in the Acropolis and in 
the southern area of the Pythion see: Bejor & Sena Chiesa 2003; Bejor, Sena Chiesa & 
Panero 2004. On the excavations in the Byzantine quarter held by the Macerata University 
see: Fabrini 2003. On the new research in the western side of the same quarter, held by 
the University of Siena see: Zanini 2003 and 2004. On the excavations in the Caput Aquae 
area by the University of Roma “La Sapienza” see: Lippolis, Livadiotti & Rocco 2003 and 
2005; Baldini et al. forthcoming. On the excavations in the Odeion inside the Agora see: Di 
Vita & Englezu 2004. On the exploration of the Basilica of Mitropolis, by the Bologna 
University see: Farioli Campanati & Borboudakis 2004; Baldini Lippolis 2009a, with 
bibliography; Farioli Campanati 2009. An overview on the city of Gortys in: Di Vita 2010. 

247 

                                                 



 
GORTYS OF CRETE -  THE EXCAV ATI ONS IN  THE NYMPHAEUM BLOCK 

city organization in the Post-classical period. Later, when the street system and 
the public spaces failed and their functions are no more necessary, it is clear 
that these areas are excluded by the urban pattern, which is a strong sign of an 
urban and institutional revolution. In the next period, in fact, the settlements 
show a different pattern, definitively linked to the rural world, even if still rather 
intensively settled. The area is now occupied by spontaneous units that rise 
around the ancient ruins, still visible, which form the supporting structure of 
the new architecture. These units are directly jointed with the chora through a 
simple route system, more oriented towards the external country, rather than 
the urban centre, by this time no more functional. In this process the single 
settlement units inside the Imperial urban area are differently developed 
according to several different factors. So the excavations in the Nymphaeum 
block allowed new important observations in an area that was essential in the 
city life, mainly in the 6th and 7th centuries, when the Praetorium building was 
seat of imperial administrative power and one of the main centres of 
communitarian life. 

 

THE TEMPLE NEAR THE CAPUT AQUAE: HELLENISTIC AND PROTO-
IMPERIAL PHASE 3 

LIVADIOTTI  MONICA 

 
The finds in the temple area and inside the emplecton of the temple’s 

masonry fixed the initial stage of the frequentation of the block at the late 3rd 
century BC, at the time when the sanctuary of Apollo Pythion and the buildings 
in its square were restructured and enlarged. Particularly, in this phase it is 
possible to fix the date of the so-called Heroon (where black-glazed pottery, with 
some high quality finds, was found); the emplecton, in fact, shows features very 
similar to the one found in the Stadium (Lippolis 2004), both in the composition 
and in the structural features, and testifies a close analogy between the two 
buildings. Because of the lacking of an analytic study of the pottery productions 
of the period, a generic date between the second half of the 2nd century and the 
early 1st century BC can be suggested. 

During the researches in the temple area, fragments of a limestone 
entablature were found collapsed or reused as building materials in the later 
neighbouring structures. The ensemble of these finds permitted to reconstruct 
the building in its Hellenistic phase (plan 4a-b): the temple occupied an area of 
10.75 x 15.90 m and was articulated in a pronaos (9.34 x 3.69 m), a sort of 
closed vestibule, and a cella (8.54 x 7.59 m) (Lippolis, Livadiotti & Rocco 2003, 

3 We should like to thank all the architects and students of the Faculty of Architecture of 
the Bari Polytechnic, who collaborated with us in the graphic documentation: D. 
Camporeale, V. Castagnolo, A. Iacovuzzi, E. Iannucci, D. De Mattia, F. Di Carlo, N. 
Massaro, G. Mazzilli, M. Mellace, A. Nitti, P. Pietanza, L. Schepisi, S. Valentini. 
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2005; Baldini et al. forthcoming)4. The façade had a wall with six half-columns 
with attic base without plinthus5; the perimeter wall was built with a double face 
in limestone ashlar masonry on the upper foundation row, the euthynteria, still 
partially visible. On the upper surface of a stylobates block a hole for the 
placement of a hinge allows to form the hypothesis of the presence of a metal 
gate, which closed the central intercolumniation, wider than the others and 
completely opened on the pronaos. A block of frieze-architrave has to be 
assigned to the entablature, perhaps belonging to the northwest corner; another 
one, very similar in style, reused in a late rebuilding of the Nymphaeum, 
probably belongs to the horizontal cornice of the building sides (Lippolis, 
Livadiotti & Rocco 2005, 340-341). The tiny thickness of the first (0.39 m) would 
lead to suppose that the block was duplicated towards the inner side by another 
element, an anthitema, which covered the wall thickness of 0.80 m ca. The 
entablature supported a pediment of which a fragment of the lower corner was 
found, which allows define the inclination degree of the roof. The wall between 
pronaos and cella, on the same axis of the central intercolumniation, had a door 
in the centre whose lintel was probably crowned by a limestone akroterion, found 
during the excavations (Lippolis, Livadiotti & Rocco 2005, 341). The vestibule 
showed a very thin, but solid, mortar paved surface, perhaps to be interpreted as 
the floor level in the last period of frequentation. As the remarkable wall 
thickness suggests (1 m on the foundation level), the cella shows in the internal 
face of the walls, on a moulded podium, a parastas order perhaps with 
Corinthian capitals6 (Baldini et al. 2007, 277-280). The cella had a floor of big 
quadrangular limestone slabs, which are still visible in the northern part, even if 
seriously ruined in the Late Antique phase and in the abandonment period. On 
the same slabs, quadrangular holes testify the arrangement of sacred furnishing 
near the base of the god’s statue. This base, well preserved at foundation level 
against the rear wall of the building, was as wide as the cella and perhaps 
accommodated several simulacra. In the early Imperial era the pronaos was 
rebuilt with a new concrete foundation that replaced the previous installation; 
that means very probably a new arrangement of the façade. Some architectonical 
elements of the cella also dated around the same time, particularly the plinthus 
in the lower walls. It is possible to compare its profile, as far as morphology and 

4 The differences between the respective width of pronaos and cella are due to a different 
thickness of their perimeter walls. 
5 In 2003 was already noted that a block of the front side, relative to the stylobate, has a 
hole for the arrangement of a circular architectonic element. In 2005 the hypothesis of a 
half-columned façade was confirmed by the discovery of three big drums of half-columns 
(diameter 0.45 m). The best preserved (height 0.765 m, diameter 0.45 m, thickness 0.70 
m) shows the original pattern with the upper side fluted and the lower smooth. 
6 Relative to this order seem, in fact, a fragment of base moulding that could be interpreted 
as a podium element, found in 2005 excavations (US 3031: height 0.26 m, width 0.30 m, 
thickness 0.25 m), a fragment of a Corinthian capital of small dimensions (US 3069: height 
0.155 m, width 0.115 m, thickness 0.13 m), a fragment of an ionic entablature, of sporadic 
provenance near the north-west corner of the Praetorium (height 0.30 m, width 0.32 m, 
thickness 0.25 m). 
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dimensions, with the moulded base of the wall of the three-apse hall, the so-
called “triconco” in the Praetorium bath-gymnasium complex (Lippolis, Livadiotti 
& Rocco 2003; Livadiotti 2010). 

The typology of the temple, with closed façade and cella and an 
approximately quadrangular plan, is peculiar to the Cretan architecture mainly 
in the Hellenistic period: another example is the near temple of Apollo Pythios 
(Ricciardi 1986-1987, with previous bibliography). So, the architecture of the 
building could be placed in a local tradition, strongly renovated in Hellenistic 
period with the introduction of Ionic and Corinthian order. At the same time, the 
organisation of the area, with the gymnasium-stadium complex, displays several 
Egyptian influences: especially the stadium, completely built in masonry, 
probably finds its prototype in the Alexandrine world (Lippolis 2004). The 
Hellenistic temple may also reveal alexandrine features, with regard to the blind 
façade with half columns and, perhaps, the central door flanked by windows 
(Lippolis, Livadiotti & Rocco 2003 and 2005; Livadiotti 2010; Caliò 2010). 

The temple belongs to a building complex made of public structures 
which reorganizes the entire sector north and west of the Praetorium between 
the 2nd century BC and the 2nd century AD (Baldini et al. 2007, 289-290). The 
quarter comprehends public and sacred areas, such as the temple of Apollo 
(Ricciardi 1986-1987) and the open area dedicated to the Theos Hypsistos (Rizzo 
2004), some structures previous to the Gymnasium (perhaps also sacred and 
dated in Hellenistic era), the same Gymnasium (Livadiotti 2010) with the 
Stadium (Lippolis 2004), the compitum near the Caput Aquae (cfr. infra) and 
finally the temple of Antonine period situated north of the Stadium (Rocco 2004, 
Di Vita 2010). All these constructions reflect a precise functional order in the 
building development of the quarter; in fact, this has undergone a progressive 
increase of its monumental feature and a gradual expansion of the sacred 
original area: since the Hellenistic period, the area between the Stadium and the 
Apollo temple took the form of a great urban sanctuary, functional to the sacred 
celebrations linked to the Pythion sanctuary, with lesser sacred buildings and 
structures relative to athletic competitions. The importance of this area was 
further increased by the later urban development of the entire zone that, 
between the end of the Hellenistic era and the first two centuries of the Imperial 
period, knows the birth of a new and wide, regular urban quarter. The sanctuary 
is now converted from a border sacred space to the epicentre of a new city and 
assumed the role of a privileged space with representative, public and 
monumental functions. 

 

THE NYMPHAEUM BLOCK BETWEEN THE 2N DAND 6T H CENTURY AD 

CALIÒ LUIGI  

 
Since the 2nd century AD the area of Nymphaeum block has known 

sizable changes because of several building phases of the hydraulic system and 
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the first construction of the Nymphaeum (Ortega 1986-1987). This is included in 
a more ancient line of rooms opened on the street, moving forward the previous 
block boundary. In the west side of the crossway, a small sacellus is built, 
probably in the second half of the 2nd century AD, in Antonine time. The 
structure is partially hidden by the later buildings in this area, but it is possible 
to recognize a little sacred building with pronaos and quadrangular cella, 
tetrastylus or distylus in antis. The discovery of official iconical statues, as for 
example the portrait of Emperor Hadrian, found reused in the masonry of a Late 
Antique construction (fig. 2), could suggest that the sacellum was dedicated to 
the imperial cult. The edifice could be identified with the compitum cited by an 
epigraph dated in 169 AD. This quotation is especially important because 
constitutes the only mention of this kind of sacred place in the Greek part of the 
Empire (plan 5). 

In the same Imperial period, on the other side of the street, beside the 
temple, the first structure of the Caput Aquae was built, narrowing the street. 
So, in this period, the crossroad is deeply reorganized with the building of two 
structures significantly linked to each other; from this period, in fact, the water 
supply of the city found a monumental organisation in the north side of the 
crossway (fig. 3). The Caput Aquae has the new function of water distribution in 
the area and perhaps it is functional to the increased water necessity of the 
renovated thermal complex.  

The presence of a compitum, in this way, emphasizes the new link of the 
crossroad with the water, with which this sacred building is often associated, 
and also the administrative function of the area as the compitum itself testifies. 
The northern street could have been newly paved also in Commodian era, as we 
can argue by a fragmentary inscription that mentions the new arrangement 
“usque ad Nymphaeum”, perhaps the one to the east of the Hellenistic temple. 
Moreover, evidence of a paved street has been found in the street to the north of 
the Praetorium and in the crossway area. 

The Severan era is characterized by an increase of the water supplies in 
the crossroad area: a second water tower was built in the opposite side of the 
street, beside the sacellum. In the crossway area, perhaps at this time, a new 
installation was added at the two towers of Caput Aquae; the most visible 
structures were two big slabs of cipolin used on the façade and removed from an 
unknown previous building. The published studies believed that they were used 
as a parapet of a monumental fountain built before the Caput Aquae itself, but a 
more thorough analysis of the existing structures revealed a more complex 
situation and, perhaps, the presence of a monumental building, maybe an arch, 
that closes the north front of the crossway between the temple and the 
compitum and that joins the two towers. This new organisation of the water 
structures could be functional to an increased necessity of water supply of the 
Pythion quarter. During the rest of the century several little constructions were 
added, but the general view did not change. 
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In the 4th century the documentation is plentiful. The archaeological 
layers are more sizable and rich in finds. Many of these are residual finds from 
the previous middle Imperial period, that were spread in the area by the 
continuous excavation works and construction of the buildings and their 
pavement levels. A new analysis of the published documentation about the north 
front of Praetorium, the north street and the temple area has permitted to 
anticipate the chronology of the same archaeological layers, relative to the 
restructuring of both the front side of the northern street, from the late 4th 
century AD to the middle of the same century. This event marks the beginning of 
a new course of the history of the area that completely modifies its use. Since 
this era, in fact, the temple structure seems to be fully modified because of the 
foundation of a new edifice. This one occupied the temple area and the three 
reservoirs adjacent to the Nymphaeum that, perhaps, collected the water from 
the monumental fountain (Lippolis, Livadiotti & Rocco 2005, 336; Baldini et al. 
forthcoming). These structures are now used as lateral rooms communicating 
with each other through leading doors. In similar way, on the western side, there 
are three other rooms. This complex was built with reused material and rubble. 
The lateral rooms border a central rectangular room that is superimposed over 
the original floor. The main door of the temple is now moved to the east and 
collocated on the axis of the new building (the threshold is still in situ). The 
architectural study of this building and its function is still in progress, but the 
lacking of domestic tools, the finding of special objects, as, for instance, seals, 
the regular pattern and finally the character of the inscriptions found in front of 
the building, suggest a public use of the structure (plan 6a-b). Perhaps this was 
connected to the opposite Praetorium and to its legal duties. The discovery of a 
new epigraphic document on a central column of the portico added to the 
structure in this epoch gives new light on the building history (Baldini et al. 
forthcoming.). This dedicatory inscription, in fact, shows among other things that 
the Praetorium could have been created before the rebuilding of Icumenios 
Asklepiodotos Dositheos (Baldini Lippolis 2010a). In the same time the area was 
reorganized in several spots. Probably there was a new constructive phase of the 
Nymphaeum, that was heavily restructured in a new form and it is no more in 
use, with the reservoirs transformed by the new public edifice; contemporary 
works are noted also in the calidarium of the thermal complex. 

In the late 4th century, the monumental arch was probably substituted 
with two fountains that maintain in façade the two cipolin slabs and that used 
as reservoir the towers of the Caput Aquae.  

The analysis of the structure revealed that this new arrangement 
followed a destructive event, perhaps the earthquake of 365, that struck 
extensively the city and damaged also the hydraulic structures and the Caput 
Aquae. The troubles of the water supplies were overcome only by the 
construction of a new branch of the aqueduct (ramo C), in the late Justinianian 
period, that is a sign of a new urban organization of the area. 
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Considering the transformations of the city and of the area after the end 

of the 4th century, it is also important to consider the problem of the divestment 
of the sacred heritage, a process started before the middle 5th century, as the 
abandonments and the reconversions to other use of the urban temples can 
show. This phenomenon is contemporary to the development the Christian 
monumentalization, also in central areas. The abandonment of the sanctuaries 
and the management of other public buildings may have occurred in a different way, 
and under the action of several influences, but at least during the 4th century 
these activities are a prerogative of the imperial power, which has authority on 
the properties of the pagan sanctuaries after their passage in the public 
demesne (Baldini Lippolis 2009b and 2010b). 

The situation, in fact, changes only in the following century, in 
conjunction with the development of the Christian monumentalization, which 
progressively occupies spaces and buildings, sometimes with important public 
functions, as for example in the case of the church of Mavropapas, to south-west 
of the Praetorium area. Considering the archaeological evidence, the general 
situation seems to be already drastically changed at about the middle of the 5th 
century, when some of the most important Christian churches are built, first of 
all the Cathedral, which was erected in the suburban eastern district of the city 
(today known as Mitropolis), far away from the Late Antique political centre of 
the Praetorium.  

 

THE FUNCTIONAL TRANSFORMATIONS DURING THE BYZANTINE ERA 

BALDINI  ISABELLA 
 

Another caesura in the quarter history is during the 7th century AD, 
certainly after the period of Heraclius. This phase is characterized by the giving 
up of the paved streets, used since the 2nd century AD. The excavation works, 
concluded some years ago in the drain of the west street, showed a continuity in 
the frequenting of the area and in the use of the paved road, until the third 
quarter of the 7th century. These data correspond to the history of the 
Praetorium and testify a substantial accuracy of the previous inquiries. The 
giving up of these road levels was identified also in the sector of the Nymphaeum 
block. Here it is possible to observe a raising, sometimes also considerable, by 
means of clayey dirt floors; at the same time several sectors of the paving were 
plundered, to recover building material. The last phase, in the late 7th and in the 
8th century AD (it is however difficult to fix the lower chronological limit), shows 
a complete functional reconversion of the area (Baldini et al. 2007, 284-288). 
The public function disappeared completely (except two little chapels in the 
crossroad) and the urban pattern quickly rarefied. Probably in this phase the 
architectonical members of the portico, partially collapsed, were depredated and 
later it was closed by a continuous wall, built with recovered material. This 
structure transformed in a sort of court the area between the portico and the 
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façade of the Late Antique complex. Some walls, built with stones of irregular 
size and recovered material, subdivided the area into four more little spaces, 
which in the rear zone leant against the front of the 4th century building. The 
engraved column, mentioned above, was collocated in the room three and in this 
phase was reused as a bench. This building work seems to cause a space 
reduction of the Late Antique structure with the abolition of the lateral rooms. In 
the central room of the building a new floor level was realized, which is 
composed in the northern sector of road pavement slabs, irregularly replaced. 
These allow the arriving of an installation of undetermined nature, perhaps a 
press or a grindstone, placed in the northern area of the room. In the opposite 
zone, to the south, corresponding to the temple pronaos, a silos has been 
discovered, excavated in the emplecton of the temple, in form of a flask and lined 
by clay on the walls and bricks in the bottom. These structures seem to testify, 
as well as in other buildings of the quarter, a new productive function of the site, 
linked mainly to the fabrication and the conservation of foodstuff.  

Probably, since the last thirty years of the 7th century, an apse chapel 
was built, in the south-western area of the complex, with reused material. The 
Christian occupation of the area is testified also by the construction, on the 
oppose side of the northern street, of another chapel, with two apses, dated 
subsequently the earthquake of 670 (De Tommaso 2001, 372-374). Between the 
7th and the 8th century, therefore, the area seems less urbanized but maintains 
an enough widespread occupation, with very simple houses linked to the 
production facilities for the transformation of the foodstuff.  

A similar process occurs in the crossroad area; here, the arches of the 
Byzantine aqueduct were closed by walls and the entire zone was reorganized. 
The compitum is now completely dismantled and new structures took its place. 
The presence of bronze or iron working scraps and iron nails suggests that the 
area was used as craftsmen quarter.  

The area was frequented until the 8th century; the next period shows no 
more archaeological traces and probably testifies a state of abandonment, which 
could coincide with the Arab conquest of the island and the cessation of the 
political and institutional activities in the city. 

Only after many years systematic spoliation of the structures was 
actuated: the perimeter walls of the temple were completely removed. The 
discovery, in the superficial layers of the area, of some pottery fragments allows, 
maybe, to date these works at early Medieval period. On that occasion, the 
Hellenistic temple and the entire area were transformed in a factory for the 
recovery of building material and its reworking; several architectonic fragments, 
only partially worked, were left in situ. It follows that the walls were completely 
dismantled and big pits were excavated under the floor level. 
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LATE FINE POTTERY FROM ESSAY XII 
GIATTI  CHIARA 

 

A high percentage of ceramic found during the excavation is strictly 
linked to the latter phases of the site7. The archaeological contexts, 
corresponding to the new floor levels, are characterized by pottery dating from 
the second half of the 7th and the 8th centuries, i.e. late forms of ARSW D 
(Hayes 91A, 99A-C, 104A-B, 105, 107) and Late Roman C (fig. 4), Byzantine 
leaden seals and over-painted Byzantine ware. 

In addition to confirming the quantitative data about the movement of 
some ceramic materials, already published and certified in Gortyna between the 
4th and the 7th centuries (Dello Preite 1984 and 1997a-b; Rizzo 2001a-b; 
Lippolis, Giatti & Interdonato 2009, 107-108), the research underlines the 
reliance of several ceramic typologies with minor workshops of North Africa and 
with potential local factories. Due to the consistent presence of this material in 
the later stratigraphy of the Praetorium and of the neighbouring areas (Dello 
Preite & Martin 1997; Lippolis 2001a-b; Fabrini & Perna 2009, 128), we have to 
consider the real importance of a methodological homogeneous approach in the 
study and publication of these ceramics, to specify chronological phases and 
production contexts and to establish a common nomenclature. 

The relationship with late ateliers of the interior and coastal part of 
Tunisia (fig. 4) concerns specifically the fragments reproducing common types in 
Africa between the 6th and 7th centuries AD (Hayes 99, 104, 105B, 106). The 
peculiar feature is the marked contrast in color between the body clay and the 
slip (Bonifay 2004, 207-211). The fragments show a large amount of variations 
in the color and composition of the clay (shades ranging from pink to brick; 
several degrees of purification) or in the quality of the slip, which tends to peel 
and seems to be similar to an engobe (shades from pink to red). Similar 
productions are testified in Nabeul between the late 7th and the early 8th century, 
with great dishes with a tender, very light body clay, impure and covered with a 
slip dark-red, brown or black, and mostly imitating the Hayes 105 shape 
(Bonifay 2004, 210). Other examples seem to be assigned to the class D4, found 
in contexts of mid 7th century AD and characterized by intense brick red for slip 
and body clay (Bonifay 2004, 207-209). 

The original manufactures of other fragments are hardly recognizable. 
They are mostly large serving dishes (diameter 30-42 cm) or deep bowls of 
reduced diameter (22-24 cm), strictly linked with ARSW D and Late Roman C 
types, but with features in the composition and in the colour of the bodies, in 
the quality and in the procedure of the coating. This involves small bowls 
(diameter 16-22 cm) recalling shapes of Egyptian Red Slip “A”, characterized by 
clay hues ranging from pink to reddish brown (Munsell 10 R 5/8), with a 

7 A team of researchers is working on the comprehensive study of the classes found during 
the excavations: A. Colangelo, C. D'Auria, F. Frasca, C. Giatti, E. Interdonato, G. Marsili, 
G. Mazzilli, A. Stigliano, M. Vasileiadou, A. Viglione. 
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schistose structure and rich with mica, covered with a light red-toned paint, 
thick and with smooth soapy appearance (Munsell 10R 7/6). Moreover, big 
dishes imitating African and Eastern shapes were found in great amounts. The 
body clay is grainy, rich of mica and lime (frequently present in small particles) 
with variable shades of red (Munsell 10R 5/3, 10R 5/6, 10R 8/4); the slip 
consists of a glossy paint lying with bands inside the vessel (Munsell 10R 4/6, 
10R 7/6).  

The presence of late African pottery testifies favourite trade routes 
between the city and minor workshops from the coastal Tunisia. These ateliers 
show a substantial local spread but we can find their products also in the 
Mediterranean area. Moreover, the local traffic of fine ceramics could document 
a background and a significant spread of Gortys pottery between the 7th and the 
8th centuries. This situation appears with increasing clarity in studies led by the 
missions that work in Gortys8. These local factories may have developed until at 
least the 8th century AD in response to a strong decline in maritime traffic 
around the Mediterranean. As a consequence, Gortys shows to have achieved a 
bigger autonomy also in the goods production beside the pottery, as testified by 
the several production workshops, which are characteristic of the urban 
landscape in this phase. 

The peculiarities of Gortys evidences in regard to the ceramic 
manufacture in proto Early-Byzantine era show the economic richness of the 
city until at least the Arab conquest. 
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LIPPOLI S ENZO,  LIV ADIOTTI  MONICA,  CALI O LUI GI ,   
BALDINI  I SABELLA & GIATTI  CHI ARA  

 

ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΟΥ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΣΤΗ ΓΟΡΤΥΝΑ  

Η  ΑΝΑΣΚΑΦΗ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΝΑΟΥ   

ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ  ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 

 
LIPPOLIS E.,  LIVADIOTTI  M.,  CALIÒ L.,  BALDINI  I .  & GIATTI  C.  

 
Εδώ και μερικά χρόνια το Πανεπιστήμιο της Ρώμης «Sapienza» 

πραγματοποιεί ανασκαφές στην περιοχή του Πραιτωρίου της Γόρτυνας σε 
συνεργασία με το Πολυτεχνείο του Μπάρι και το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας. Η 
ανασκαφή και η μελέτη του υλικού επικεντρώθηκαν στα οικοδομήματα που 
βρίσκονται στο τετράγωνο του Νυμφαίου (τον επονομαζόμενο ελληνιστικό ναό, την 
περιοχή γύρω από το ίδιο το Νυμφαίο και το Caput Aquae, καθώς και το μικρό ναό 
βόρεια της δυτικής οδού). Η έρευνα επεκτάθηκε στην επανεξέταση των 
δημοσιευμένων δεδομένων για το Πραιτώριο, αλλά και στη μελέτη του σταδίου και 
ενός τμήματος της ανατολικής οδού. Με αυτόν τον τρόπο αποκτήθηκε μια 
εναργέστερη εικόνα για την πόλη, καθώς από τη μία μεριά, κατανοήθηκε στις 
λεπτομέρειές της η ανάπτυξη του τετραγώνου του Νυμφαίου, αλλά και του 
Πραιτωρίου, και από την άλλη, τα υφιστάμενα και ήδη μελετημένα τμήματα της 
περιοχής συνδέθηκαν όλα μαζί κάτω από ένα ευρύτερο πρίσμα με στόχο την 
εξέταση των λειτουργιών και της οικιστικής εξέλιξης στην υπό έρευνα περιοχή. 
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Plan 1. General plan of the Praetorium area with the indication of the principal monu-
ments (G. Rocco & M. Livadiotti, based on the general plan of Gortys made by M. Ric-

ciardi).

Fig. 1. Aerial view from north of the Praetorium and nearby areas
(Di Vita 2010, fig. 288).

Gortys of Crete -  the exCavat ions in  the nymphaeum BloCk
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Plan 2. Detailed plan of the area excavated in the period 2000-2008, scale 1:50 (draw-
ing D. Camporeale, V. Castagnolo, D. De Mattia, F. Di Carlo, A. Iacovuzzi, E. Iannucci, M. 

Livadiotti, N. Massaro, G. Mazzilli, A. Nitti, P. Pietanza, L. Schepisi, S. Valentini).

Plan 3. Schematic sequence of the different phases 
in the temple and Nymphaeum area.

Plan 4a-b. Gortys. Hellenistic 
temple: a) hypothesis of reconstruc-
tion of the planimetry, b) hypothesis 
of reconstruction of the south front 

(G. Rocco & M. Livadiotti).

lippol is  enzo, l ivadiott i  moniCa,  Cal io luiG i , 
Baldin i  isaBella & Giatt i  Chiara
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Fig. 4. Late ARSW from the Hellenistic 
Temple; Hayes 106 (drawing F. Castel-

lano).

Fig. 2. Gortys, area north-west of the 
Praetorium: in the Late Antique walls 
statues of Imperial period have been 

reused. In the foreground a magistrate, 
while in the bottom it is visible a statue, 
interpreted as Hadrian (Di Vita 2010, fig. 

107).

Plan 5. Gortys, area north-west of the Praeto-
rium: hypothesis of reconstruction of the plan 

of sacellum/compitum. 

Fig. 3. The remains of the aqueduct in the 
north area of Caput Aquae (Di Vita 2010).

Plan 6a-b. Gortys. Hellenistic temple: hypothesis of reconstruction of the public edifice 
built in the temple area: a) the plan, b) tridimensional view (render 3D by A. Iacovuzzi) of 

the building and the contiguous Nymphaeum.

Gortys of Crete -  the exCavat ions in  the nymphaeum BloCk
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ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ  

ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΓΚΑΛΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 
Η Χερσόνησος βρίσκεται στη βόρεια κεντρική ακτογραμμή της Κρήτης, 25 

χλμ. ανατολικά του Ηρακλείου. Το διαχρονικό τοπωνύμιό της απαντά στις 
παραλλαγές Χερσόνησος, Χερρόνασος, Χερσόνασος, Κερσόνεσος και Χερρόνησος 
(Faure 1959, 213). Η πόλη, γνωστή στους κλασικούς γεωγράφους, κυρίως, ως 
επίνειο της Λύκτου, που βρίσκεται 15 χλμ. νοτιότερα, αποκαλείται και Λύττος επί 
θάλασσα, ενώ έως και τη ρωμαϊκή κατάκτηση αναγνωρίζεται ως μια από τις λίγες 
ανεξάρτητες πόλεις του νησιού (Χανιώτης 2006, 18). Η ευρωστία της, που οφείλεται, 
κατά κύριο λόγο, στο διπλό φυσικό της λιμάνι, διαρκεί ως τον 5ο αι. μ.Χ., ενώ στο 
μεταξύ, άγνωστο πότε ακριβώς, γίνεται έδρα Επισκόπου1. Από τον 6ο αι. μ.Χ., η 
Χερσόνησος παρακμάζει σταδιακά μέχρι την οριστική εγκατάλειψή της και 
μεταφορά του οικισμού και της επισκοπής στο κοντινό ύψωμα του Πισκοπιανού. Τα 
αίτια της κατάρρευσης είναι συνυφασμένα με μια σειρά επάλληλων και, συχνά, 
απρόβλεπτων κρίσεων σε ολόκληρη τη βυζαντινή επικράτεια και συμβαδίζουν με τη 
σχεδόν καθολική παρακμή των αρχαίων πόλεων και την οριστική υποχώρηση του 
κόσμου της ύστερης αρχαιότητας. Η περιοχή κατοικείται ξανά στα τέλη του 19ου 
αι., οπότε ιδρύεται ο νέος εμπορικός οικισμός του Λιμένα Χερσονήσου (Παπαδάκη 
& Μιλιδάκης 2011). 

ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  

1. Το Καστρί 

Τα πρωιμότερα ίχνη κατοίκησης στην ακρόπολη Καστρί, βορειοανατολικά 
του σύγχρονου οικισμού, ανάγονται στην Πρωτομινωική περίοδο (σχ. 1). Στην 
ύστερη Κλασική-πρώιμη Ελληνιστική εποχή χρονολογούνται τμήματα του 
αμυντικού συστήματος που περιθέει το λόφο, περικλείοντας εκτενή αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα, πιθανότατα ελληνιστικού ιερού, κάτω από τα ερείπια 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής (Χανιωτάκη-Σταρίδα 2000, 383-398, Συθιακάκη 
2010, 362-374) στα πρότυπα οργάνωσης των αρχαίων κρητικών ακροπόλεων 
(Γκαλανάκη  & Τριανταφυλλίδη υπό έκδοση). 

2. Το Λιμάνι  

Η Χερσόνησος είναι το ασφαλέστερο, ίσως, αρχαίο λιμάνι ανάμεσα στο 
Ηράκλειο και την Ολούντα. Πληροφορίες για το ευρύχωρο και απάνεμο αυτό 
αγκυροβόλιο, που έχει πλέον καταστραφεί από τις μεταγενέστερες επεμβάσεις και 

1 Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για την επισκοπή Χερσονήσου είναι η συμμετοχή του Επισκόπου 
της Ανδρέου στη Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου το 431 μ.Χ. 
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την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης, παρέχουν οι αρχαίες φιλολογικές μαρτυρίες2, οι 
αναφορές των περιηγητών (Παπαδάκη & Μιλιδάκης 2011) και, κυρίως, οι έρευνες 
των J. Leatham και S. Hood στην παραλία του νότιου λιμανιού, γνωστού με την 
προσωνυμία «Τηγάνι» (Leatham & Hood 1958-1959, 266-273). 

3. Το πυραμιδόσχημο ψηφιδωτό αναβρυτήριο («Σαρακηνός») 

Ο Spratt είναι από τους πρώτους που κάνουν λόγο για το ιδιόμορφο 
πυραμιδόσχημο ψηφιδωτό αναβρυτήριο στην παραλία της Χερσονήσου (Spratt 
1865, 107). Ακολουθεί ο Mariani (1895) που εντυπωσιάζεται από τη «χαριτωμένη 
πηγή σε σχήμα πυραμίδας με ψηφιδωτά», αναφέροντας ότι «είναι μια τετράγωνη 
δεξαμενή στο ύψος του εδάφους, γύρω από την οποία υπάρχει κράσπεδο χτισμένο 
με ασβέστη και πλίνθους. Μέσα σε αυτή, σε απόσταση 1,20 μ., υπάρχει μια 
πυραμίδα κατεστραμμένη, με τετράγωνη βάση, μήκους 4,72 μ. Το αρχικό ύψος της 
δεν έχει διατηρηθεί, καθώς είναι αποκρουσμένη στην κορυφή. Η πυραμίδα είναι 
διακοσμημένη στις τέσσερις πλευρές της με εξαίρετα ψηφιδωτά και χρώματα, που 
παριστάνουν σκηνές ανθρώπων και θαλάσσιων όντων. Οι τέσσερις οξείες ράχες 
έχουν μικρές κλίμακες για την αναπήδηση του νερού, σύμφωνα με το σύστημα 
πολλών ρωμαϊκών αναβρυτηρίων. Από το κέντρο, όπως φαίνεται από την οπή που 
υπάρχει, ανάβλυζε το νερό από έναν πίδακα και έπεφτε στις κεκλιμένες πλευρές 
και στις κλίμακες της πυραμίδας». Ο Mariani χρονολογεί το αναβρυτήριο στο 2ο 
αυτοκρατορικό αιώνα, με βάση «την τεχνοτροπία και τη θεματική των ψηφιδωτών» 
(Mariani 1895, 240). Το «μικρόν χαμηλόν κτίσμα παρά τον λιμένα καλούμενον υπό 
του λαού Σαρακηνός» εντυπωσιάζει και τον Ξανθουδίδη (1918). Το μνημείο, γράφει, 
«έχει σχήμα χαμηλής κολούρου πυραμίδος, ης αι τέσσαρες πλευραί φέρουσιν 
ψηφιδωτήν διακόσμησιν εκ θαλασσίων παραστάσεων και απετέλει ίσως πίδακα 
κρήνης ή μάλλον βαλανείου, διότι πέριξ φαίνονται λείψανα και άλλων δαπέδων με 
απλήν ψηφιδωτήν διακόσμησιν», η οποία «προ δεκάδων τινών ετών» διατηρούνταν 
καλύτερα (Ξανθουδίδης 1918, 31). 

Το 1953 η Εταιρία Κρητικών και Ιστορικών Μελετών ξεκίνησε εργασίες 
στερέωσης και αποκατάστασης του «Σαρακηνού», που, όμως, δεν ολοκληρώθηκαν 
λόγω έλλειψης χρημάτων (Πλάτων 1953, 486). Το πρόβλημα επιλύθηκε μετά από 
παρέμβαση του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου που «εν τω πλαισίω της μερίμνης 
του δια τον ευπρεπισμόν του Λιμένος Χερσονήσου διέθεσε 4.000 δραχμάς δια την 
ανάδειξιν του μωσαϊκού» (Πλάτων 1953, 486). Ταυτόχρονα, η Διεύθυνση 
Αναστηλώσεων εξασφάλισε 5.000 δραχμές, προκειμένου «να συντελεσθή η 
αποκατάστασις και τουριστική αξιοποίησις του μοναδικού τούτου μνημείου της 
Κρήτης» (Πλάτων 1954, 502). Λίγα χρόνια μετά, το 1956, πραγματοποιήθηκε 
μικρής κλίμακας ανασκαφική έρευνα στη γύρω από το μνημείο περιοχή, οπότε 
αποκαλύφθηκε εκτεταμένο ρωμαϊκό κτήριο με πολλά δωμάτια, στο αίθριο του 
οποίου βρισκόταν, πιθανότατα, το αναβρυτήριο (Αλεξίου 1956, 420).  

2 Από τις πλέον γνωστές πρώιμες αναφορές στο λιμάνι της Χερσονήσου είναι οι ναυτικές 
οδηγίες του β΄ μισού του 3ου αι. μ.Χ.: «Από Ηρακλείου εις Χερρόνησον πόλιν στάδιοι λ΄, ύδωρ 
έχει και νήσον έχουσαν πύργον και λιμένα» (Stadiasmus Maris Magni, 349). 
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4. Τα ψηφιδωτά δάπεδα 

 

α. Ψηφιδωτό επί της παραλιακής οδού Αγίας Παρασκευής 
Το 2002-2003, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου «Κεντρικός 

Αποχετευτικός Αγωγός» στην παραλιακή οδό Αγίας Παρασκευής, αποκαλύφθηκε σε 
σωστική ανασκαφή της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. ψηφιδωτό δάπεδο με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ 
(εικ. 1-2, σχ. 2), σε απόσταση μόλις 1,50 μ. βορειοανατολικά του πυραμιδόσχημου 
αναβρυτηρίου, επικαιροποιώντας τα παλαιότερα ανασκαφικά δεδομένα (Αλεξίου 
1956). Το τεχνικής opus tessellatum μωσαϊκό έχει κατασκευαστεί με υπόλευκες, 
μελανές και γαλαζόφαιες λίθινες, κυρίως, ψηφίδες, καθώς και πήλινες 
καστανέρυθρες, μεγέθους ενός περίπου εκατοστού, και έχει μέγιστες σωζόμενες 
διαστάσεις 5,45 x 4,90 μ. Αποκαλύφθηκε αμέσως μετά την αφαίρεση του 
ασφαλτικού και του υποστρώματός του, που περιείχε λίγα φερτά όστρακα 
χρηστικών αγγείων, 6 φθαρμένα νούμια, 6 σιδερένιους ήλους, 3 πήλινα πώματα 
αμφορέων, 3 θραύσματα ισάριθμων πήλινων υποστατών και 1 τμήμα λύχνου, των 
ρωμαϊκών και, κυρίως, των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων (Γκαλανάκη υπό έκδοση). 
Στην ίδια εποχή ανήκουν θεμελίωση τοίχου και κεραμικός κλίβανος που 
κατέστρεψαν τμήματα του ψηφιδωτού. Είναι χαρακτηριστικό ότι νοτιοανατολικά του 
υπό εξέταση δαπέδου συλλέχθηκε μεγάλος αριθμός λίθινων ψηφίδων υπόλευκου 
και μελανού χρώματος, προφανώς υπολείμματα ψηφιδωτού (-ων) δαπέδου (-ων), 
γεγονός που επιβεβαιώνει τη σχετική αναφορά του Ξανθουδίδη (Ξανθουδίδης 
1918).  

Στον τάπητα του ψηφιδωτού αναπτύσσεται κηρύθρα σε διπλό κύκλο 
εγγεγραμμένο σε τετράγωνο, η οποία φέρει εξάκτινα αστέρια και φυτικά 
διανθίσματα. Οι τρεις ταινίες προσαρμογής κοσμούνται με συνεχή βλαστόσπειρα, 
σειρά από πέλτες με άνθη λωτού στις γωνίες και πλοχμό όμοιο με αυτόν που 
σχηματίζει την κηρύθρα και τον εσώτερο κύκλο. Οι γωνίες ανάμεσα στον τάπητα 
και την εσώτερη ταινία προσαρμογής κοσμούνται με καλυκόσχημους κρατήρες από 
τους οποίους εκφύονται βλαστοί κισσού. Το διακοσμητικό θέμα της κηρύθρας σε 
κυκλική σύνθεση απαντά στο ψηφιδωτό των ακολούθων του Διονύσου (Sanders 
1982, 51-52, pl. 14, Sweetman 2003, 523, n. 2, pl. 75, Μαρκουλάκη 2008, 139, 
εικ. 43), καθώς επίσης στο λεγόμενο «ψηφιδωτό του Hutchinson» (Μαρκουλάκη 
2008, 137-138, σχ. 8, υπ. 55), που είναι ακριβές παράλληλο ως προς τη χρήση 
του πλοχμού στο σχηματισμό της κηρύθρας3. Το ίδιο θέμα, σε παραλληλόγραμμη 
σύνθεση, αποκαλύφθηκε σε δάπεδο ρωμαϊκής έπαυλης στο οικόπεδο Καλοκαιρινού 
(Μαρκουλάκη 2008, 110, σχ. 1, 135, σχ.7 και 137, εικ. 42). Μολονότι σπάνιο στον 
ελλαδικό χώρο, απαντά συχνά σε ψηφιδωτά της ζώνης του Βεζούβιου (Μαρκουλάκη 
2008, 137, εικ. 42 και υπ. 53). Ο επιμέρους γεωμετρικός διάκοσμος (εξάκτινα 
αστέρια, διανθίσματα, κισσόφυλλο, πέλτες, λωτοί, ρόδακες, πλοχμός) παραπέμπει, 
επίσης, στα ψηφιδωτά της βίλας Διονύσου και της έπαυλης του οικοπέδου 
Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο (Μαρκουλάκη 2008, 109-147).  

3 Ευχαριστούμε θερμά την αρχαιολόγο της ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α, Στ. Μαρκουλάκη.  
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β. Ψηφιδωτό οικοπέδου Γ. Κασσαβέτη - Οδός Αγίας Παρασκευής  
Σε απόσταση περίπου 100 μ. βόρεια του προηγούμενου ψηφιδωτού 

αποκαλύφθηκαν, σε σωστική ανασκαφή της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α., αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών και ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, καθώς 
και ψηφιδωτό δάπεδο τεχνικής opus tessellatum από λίθινες ψηφίδες μελανού 
χρώματος σε λευκό βάθος, σωζόμενων διαστάσεων 3,85 x 1,50 μ. (σχ. 3). Το δάπεδο 
είναι κατεστραμμένο στο δυτικό τμήμα του από τη θεμελίωση υστερορωμαϊκού 
τοίχου με προσανατολισμό στον άξονα Β-Ν. 

Το παραλληλόγραμμης σύνθεσης ψηφιδωτό ορίζεται εξωτερικά από ταινία 
προσαρμογής με κυματοειδή βλαστόσπειρα με κισσόφυλλο. Το εξωτερικό πλαίσιο 
του κύριου γεωμετρικού τάπητα φέρει πυκνούς, τετράφυλλους ρόδακες με 
διανθίσματα στα διάκενα, ενώ οι γωνίες του κοσμούνται με το ίδιο θέμα, 
μεμονωμένο και εγγεγραμμένο σε κύκλο. Το εσώτερο πλαίσιο φέρει 
σπειρομαίανδρο (Μαρκουλάκη 2008, 126, σχ. 5-6), ενώ ο τάπητας κοσμείται με 
συστήματα από αντωπά ζεύγη πελτών. Παράλληλα του ψηφιδωτού εντοπίζονται στην 
Κνωσό και το Ηράκλειο. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η δεξιότητα στη σύλληψη και την εκτέλεση, η θεματική οργάνωση, η 
υψηλή αισθητική, η τεχνική και η τεχνοτροπία, εντάσσουν τα ψηφιδωτά της 
Χερσονήσου στο καλλιτεχνικό περιβάλλον της Κνωσού (βίλα Διονύσου, έπαυλη 
Ηρακλείου). Ισχυρές ενδείξεις για την ταύτισή τους ως προϊόντων του κνωσιακού 
εργαστηρίου αποτελούν: α) η γεωμετρική σύνθεση και απόδοση της κηρύθρας στο 
ψηφιδωτό της οδού Αγίας Παρασκευής, που απαντά τρεις φορές στην περιοχή 
Κνωσού-Ηρακλείου, ενώ απουσιάζει εντελώς από τη δυτική Κρήτη με τα μέχρι τώρα 
ανασκαφικά δεδομένα (Μαρκουλάκη 2008, 141), β) τα διανθίσματα (semis) στις 
ταινίες προσαρμογής, αλλά και στα διάκενα των γεωμετρικών μοτίβων του τάπητα, 
γ) ο σπειρομαίανδρος στο ψηφιδωτό του οικοπέδου Γ. Κασσαβέτη με ακριβές 
παράλληλο στο Ψηφιδωτό 4 της έπαυλης του Ηρακλείου (Μαρκουλάκη 2008, 126). 
Στον ίδιο, εξάλλου, ορίζοντα εγγράφονται και άλλα ψηφιδωτά της Χερσονήσου, 
όπως αυτό στο οικόπεδο Εμμ. Δαβάκη – Ι. Κόκουβα (Κυρίμη & Τζιράκη υπό 
έκδοση) και στο οικόπεδο Κυπριωτάκη, με πολύχρωμη ασπίδα από τρίγωνα που 
σχηματίζουν αποκλίνοντες άξονες με Μέδουσα στο κέντρο της (Χανιωτάκη-Σταρίδα 
1995, 749-756, Μαρκουλάκη 2008, 124, εικ. 19). 

Η συμπερίληψη των ψηφιδωτών της Χερσονήσου στην ακτίνα δράσης του 
εργαστηρίου της Κνωσού αποτελεί το ασφαλέστερο κριτήριο για τη χρονολόγησή 
τους στο α΄ μισό του 2ου αι. μ.Χ., με δεδομένη την απουσία διαγνωστικών 
ανασκαφικών μαρτυριών, γεγονός που οφείλεται στις εκτενείς ύστερες ρωμαϊκές 
(μετα)χρήσεις, καθώς και στον αποσπασματικό χαρακτήρα της έρευνας. Για τους 
ίδιους αυτούς λόγους, εξάλλου, δεν είναι εφικτή η σύνδεση των υπό εξέταση 
ψηφιδωτών της Χερσονήσου με την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία των χώρων που 
αυτά διακοσμούσαν. Είναι, ωστόσο, γνωστό ότι τα ψηφιδωτά δάπεδα ανήκουν σε 
αστικές κατοικίες που ανάγονται στον παγιωμένο ρωμαϊκό τρόπο ζωής και τις 
ανάγκες του, στο πλαίσιο της εξέλιξης αρχιτεκτονικών προτύπων της ύστερης 

268 



ΨΗΦΙΔΩ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤ ΙΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ  ΤΗΣ ΡΩΜΑΪ ΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
 

Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου. Το ψηφιδωτό της οδού Αγίας Παρασκευής, 
σωζόμενης έκτασης 25 τ.μ. περίπου, θα μπορούσε να ανήκει στον αύλειο χώρο μιας 
εκτεταμένης παραθαλάσσιας έπαυλης, τουλάχιστον μαζί με το όμορό του 
πυραμιδόσχημο αναβρυτήριο, η θεματική του οποίου σχετίζεται άμεσα με τον 
περιβάλλοντα χώρο. Στο παραλιακό, εξάλλου, μέτωπο της πόλης, μόλις 150 μ. 
βορειότερα του «Σαρακηνού», αποκαλύφθηκε, επίσης το 2002-2003, τμήμα 
λουτρικού συγκροτήματος των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων με εκτενείς 
υστερορωμαϊκές μετασκευές που κατέστρεψαν, μεταξύ άλλων, τον ψηφιδωτό του 
διάκοσμο, από τον οποίο δε σώζονται παρά ελάχιστες λίθινες ψηφίδες (Παπαδάκη, 
Τριανταφυλλίδη & Γρηγορόπουλος 2010). Τμήματα ψηφιδωτών έχουν, επίσης, 
αποκαλυφθεί και στα υπόλοιπα δημόσια και ιδιωτικά λουτρικά συγκροτήματα στον 
πυρήνα της ρωμαϊκής πόλης (Galanaki et al. 2006, Grigoropoulos et. al. 2008), η 
χρήση και λειτουργία των οποίων συνδέονται με ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων της ενδοχώρας, ζωτικά τμήματα του οποίου 
αποτελούν το μνημειώδες υδραγωγείο και η μεγάλη τερματική δεξαμενή που 
βρίσκονται εκτός των ορίων του πολεοδομικού ιστού (Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη & 
Γρηγορόπουλος 2010, 40). Ορισμένες από αυτές τις λουτρικές εγκαταστάσεις 
πιθανότατα ανήκουν σε μεγαλοπρεπείς επαύλεις, οι οποίες, σε συνδυασμό με τους 
υπόλοιπους συντελεστές της μνημειακής τοπογραφίας της πόλης (θέατρο, αγορά, 
δημόσια κτήρια, οδικά δίκτυα), αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της ακμής και 
της ευρωστίας της κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους (Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη & 
Γρηγορόπουλος 2010). Είναι πολύ πιθανό ότι η ρωμαϊκή Χερσόνησος αποτελούσε, 
μεταξύ άλλων, πεδίο εμπορικής δραστηριότητας και συνάμα αναψυχής και ευζωίας 
μιας εύπορης τάξης πολιτών, πιθανότατα της Λύκτου, που είχε επενδύσει 
σημαντικά στη χωροταξική και αισθητική της αρτιότητα. Η σχετικά περιορισμένης 
έκτασης ρωμαϊκή πόλη αναπτύχθηκε περιφερικά του αρχαίου λιμένα, σεβόμενη 
τον προϋπάρχοντα πολεοδομικό ιστό των Κλασικών και Ελληνιστικών χρόνων και 
συνδυάζοντας το φυσικό κάλλος με το άρτια δομημένο περιβάλλον που 
εμπλουτίστηκε με κομψές καλλιτεχνικές επιλογές, εφάμιλλες των μεγάλων 
ρωμαϊκών πόλεων.      
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DOMESTIC ARCHITECTURE IN ROMAN CHERSONISSOS  

THE EVIDENCE FROM THE MOSAIC FLOORS  

 
PAPADAKI CHRISTINA & GALANAKI CALLIOPE 

During the 2002-2003 excavation season a mosaic floor was revealed 
just 1.5 m north-east of the well known pyramidal mosaic fountain in the 
coastal Ag. Paraskevis street at Chersonissos. This specific mosaic, according to 
its stylistic features, is a product of the Knossian workshop and is dated to the 
first half of the 2nd century AD. It probably belongs to the same domestic unit 
(perhaps a coastal villa) with the pyramidal fountain, as well as other mosaics 
from the same area. 
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Εικ. 1-2. Ψηφιδωτό δάπεδο επί της οδού Αγίας 
Παρασκευής.

Σχ. 1. Τοπογραφικός χάρτης Λιμένα Χερσονήσου.

ΠαΠαδακη Χρ ιστ ινα & Γκαλανακη καλλ ιοΠη
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Σχ. 3. Ψηφιδωτό δάπεδο οικοπέδου Γ. Κασσαβέτη (οδός Αγίας 
Παρασκευής).

Σχ. 2. Ψηφιδωτό δάπεδο επί της οδού Αγίας Παρασκευής.

Ψηφιδωτα δαΠεδα σε Παρακτ ιεσ εΠαύλε ισ  τησ ρωμαϊκησ Χερσονησού
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PHAISTOS PROJECT: PRELIMINARY RESULTS  

OF THE 2009-2010 SURVEY CAMPAIGNS 

 

BREDAKI  MARIA,  LONGO FAUSTO & BENZI  MARIO 

 
In 2009 and 2010 the survey campaigns of the Italian Archaeological 

School in Athens and the Ephoria of Heraklion continued with two main 
objectives1: 

1. conducting further investigation on the fortifications in order to define 
the limits of the settlement in Minoan and historical times; 

2. finding structuring elements of the urban grid in Greek times2. 
The present report is divided into two parts. The first illustrates the 

investigations conducted over these two years. The second briefly presents our 
results by looking at some examples illustrating different chronological 
macrophases. 

 

1 The Phaistos Project, its methodology and objectives, are illustrated in detail in a report 
published in the Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene (Bredaki, Longo & 
Benzi 2009). Its research activity of 2007 and 2008 with the first results is illustrated in 
the Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 1: Longo, Bredaki & Benzi 2010. Another report is now in 
print: Bredaki & Longo forthcoming. 
2 During these years (2007-2010), besides the directors of the project (Mario Benzi, Maria 
Bredaki & Fausto Longo), the mission saw the participation of professor Vladimiro Achilli 
for the GPS and laser scanner surveying campaign (2008-2010) and professor Armando De 
Guio for the study of satellite photographs and especially the investigations at Christós 
Effendi (2010), both from the University of Padua; professor Giampaolo Graziadio of the 
University of Pisa; the architect of SAIA, Angela Dibenedetto, for detail surveys (2007, 
2009-2010); Irini Antonakaki (2007-2008) and Michalis Spiridakis (2007-2010), 
respectively archaeologist and technician of the Ephoria, and professor Rosa di Maio of the 
“Federico II” University of Naples for the geophysical investigations (2009). Our thanks go 
out to all our collaborators (Denis Bragagnolo, Massimo Fabris, Simone Foresta, 
Bartolomeo Garofalo, Alessandro Greco, Mauro Lamanna, Valeria Lenuzza, Andrea Menin, 
Androniki Mikelaki, Elisabetta Pezzi, Nikoletta Pilarinou, Amedeo Rossi, Emanuela 
Santaniello, Alfonso Santoriello, Maria Grazia Soldovieri, Gabriele Targa, Filippo Virgilio) 
and to the students (Antonella Apicella, Alessandro Castaldo, Maria Criscuolo, Roberto 
Musio, Felice Perciante) for the work they have done so far and are still carrying on. 
We could not have undertaken the mission without the financial support of the University 
of Salerno (Dipartimento di Beni Culturali, now DISPAC - Dipartimento di Scienze del 
Patrimonio Culturale), the University of Padua (“Progetto di Ateneo” of Dipartimento di 
Archeologia), the Institute for Aegean Prehistory, the Italian Ministry of Foreign Affairs 
(MAE) and the Italian Archaeological School of Athens (SAIA) and without the assistance of 
the Concessionaria Auto Galdieri of Salerno, which provided the vehicles that transported 
our equipment. We are also grateful to Dr. Lucio Andreoli (Padua) for his financial 
contribution to the project. 
Finally, we would like to thank Federico Poole for kindly translating the text into English 
and Ilaria Simiakaki of the Italian Archaeological School in Athens for translating the 
abstract into Greek. 
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1. INVESTIGATIONS 2009-2010 

Survey, measurement campaign, photointerpretation, preliminary 
geomorphological study, geophysical investigations, excavation 

During 2009-2010 we continued our field surveys in three areas (fig. 1): 
Zone B (2009), immediately south of the modern village of Agios Ioannis, Zone C 
(2009), immediately south of Christos Effendi hill, and Zone D (2010), south of 
Agios Pavlos cemetery. 

We selected Zones C and D to integrate the data from Zone A, surveyed 
in 2008, since we aimed to shed further light on the western limits of the Greek 
city. Some significant geomorphological and material evidence (notably wall 
remains brought to light by the Ephoria on the Manousidakis and Patinarakis 
properties: fig. 2, n. 12 and n. 14) had already emerged here previously. 

Our survey of contiguous Zones A and C, and of Zone D, covered an 
overall surface of about 26.6 hectares. We chose Zone B, south of the modern 
village of Agios Ioannis, and extending over 2.5 hectares, for two reasons: a) 
because the southern town walls had already been discovered there at the end of 
the 20th century (Taramelli 1899-1901 and 1901); b) because we wished to 
investigate some circular anomalies clearly visible in the orthophoto of 1999 (fig. 
1). Similar anomalies had already been noticed to the north of the palace hill on 
infrared photographs taken in 1999 by a team from Catania (Geraci et al. 
2001)3. The team tentatively identified them as tholos tombs. However, the 
rather high numbers of these circular shapes clearly distinguishable in the 
orthophoto of 1999, even in areas where large earth buildups presumably 
overlay ancient structures, as well as the absence of the shapes in earlier 
photographs (e.g. one from 1945), made their identification as tholoi problematic 
to say the least. A detailed investigation of the area to locate the southern city 
limits –whose presence here was suggested by some large blocks possibly 
belonging to the city walls– would also have offered us the opportunity to solve 
the puzzle of these circular anomalies. 

Since one of the objectives of the Greek-Italian survey was to determine 
the limits of the city in historical times –especially to the south and west, where 
they are less clearly recognizable on the ground– our research focused on the 
fields east of the Phaistos-Matala road (Zones A and C) and south of Agios 
Ioannis (Zone B). Parts of both areas had already been explored by the Western 
Mesara Field Project (WMFP). This superimposition (fig. 3) allowed us to compare 
our respective investigative methods, while taking account of a difference in 
objectives; the WFMP’s exploration was extensive, covering an area of 22 sq km, 
while the Greek-Italian survey project is “urban” and, hence, systematic and 
intensive4. 

3 Our thanks to professor V. La Rosa for providing these images. 
4 On the methodological approach of the Greek-American survey, see: Watrous, Hadzi-
Vallianou & Bennet 2004. The authors are right in rejecting the excessively theoretical 
models of the other surveys. They do not believe that universal cultural laws can be proved 
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Concomitantly, the team of topographical engineers of the University of 

Padua, directed by professor Achilli, continued the georeferencing work they had 
begun in 2008. The new georeferenced vestiges included the Palace, the 
structures of Chalara, Agia Photini and the Median Acropolis, those near the 
access ramp to the archaeological area, and those east of the church of Agios 
Georgios in Falandra. The Ephoria provided the excavation maps of the road in 
the Glabedakis property, the Hellenistic complex in the Louloudakis property on 
the southwest slopes of the Palace hill, the Protopalatial and Hellenistic 
structures in the Manousidakis property, the Protogeometric tomb, the 
Hellenistic tombs, the Geometric tholos and the so-called Bagno (= Bathhouse) 
in the area south of Agios Ioannis (fig. 2). The georeferencing work and these 
newly procured old and new maps will allow us to draw up an archaeological 
map to serve as the basis for a G.I.S. We positioned all the above-ground 
archaeological vestiges on a 1:5.000 map of the Military Geographical Institute 
(G.Y.S.), which had already been updated by the Ephoria in 1996. To produce a 
more reliable map than the existing ones, we mapped some natural 
photographic reference points in view of the creation of a new map of the area 
based on an aerial photogrammetic survey conducted in 1994. This survey 
produced scaled aerial photographs (about 1:18.000) at a good resolution. These 
will allow us not only to draw up a more accurate computerized map, but also to 
render in three dimensions the terrain on which the emerging archaeological 
vestiges are to be placed. The resulting computerized model of the land with the 
ancient structures will be useful for further research, monitoring deterioration, 
and virtual reconstructions of buildings. 

with archaeological data. Rather, they declare themselves to be especially interested “in the 
relation between rural subsistence, the interaction of man with[in] the environment, and 
changing patterns of settlement with the economic and political organization of our region” 
(ibidem, 8). We conducted a systematic survey, wide-meshed –surveyors walking 10 to 20 
m apart depending on visibility– in distinct survey fields –terraces, plots of land, roads and 
areas with different soil color. The surveyed area included the portion of the Messara 
within the territory of Voroi, Agia Triada, Phaistos, Kamilari and Sivas, except for the three 
hills and the underlying plateau. The limits of the latter are clearly defined on the north 
and south versants by sharp drops in altitude, while we conventionally identified them 
with the village of Agios Ioannis to the south and the modern Phaistos-Matala road to the 
east. Within the survey tracts we distinguished, for merely practical purposes connected to 
the collection of materials, some “individual transepts”. These were not taken into 
consideration in our subsequent analysis and are hence not highlighted in the maps we 
published (ibidem, 12 ff). 
We do need to point out, however, that the data and methodological stages whereby the 
project identified archaeological sites are not completely clear. Notably, no dispersion maps 
of fragments on the ground are provided, or any indication of the quantities of gathered 
sherds, or of the statistic calculations, if any, used to identify the sites. It is also not clear 
whether proper account was taken of the bias determined by different degrees of visibility 
or different degrees of knowledge of artifact classes. In our opinion, these aspects play a 
significant role in the identification of "sites", that is, of the fragment dispersion areas that 
provide the basis for the whole reconstruction of processes of political and economic 
organization in the western Messara. 
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Our study of historical aerial photographs and satellite images has 
revealed elements shedding light on the plan of the city in the Hellenistic period, 
notably as regards the extension of the city walls and the orientation of the city. 
We also recognized traces of the ancient land layout (plot boundaries, roads) and 
elements of the ancient landscape (riverbeds, marshes)5. 

The preliminary geomorphological study we began this year indicates 
that the distribution of finds on the ground is strongly influenced by both 
colluviation and eluviations (fig. 4-5). Ground movements were observed 
especially in Zone B, as well as some sectors of Zones A and C, where there are 
evident vestiges of canals and paleo-riverbeds formed by water draining down 
from the west slope of Christos Effendi hill. The modern terracing along the slope 
certainly limited the displacement of archaeological evidence due to drainage; on 
the other hand, in some cases the shifting of earth to build the terraces altered 
the surface distribution of the evidence. Clearly our analysis of this distribution 
would be distorted if we did not take the find-context into account. We hence 
cross-checked the data from our geomorphological study with all the other 
survey data, such as land use, visibility, atmospheric conditions, sample size, 
and the nature and quantity of collected material. 

The hypotheses that emerged from our archaeological survey, 
geomorphological study, and photointerpretation called for the collaboration of a 
team of geophysicists from the “Federico II” University of Naples. This team 
focused especially on two areas: Zone A, where a number of clues suggested the 
presence of a corner of the city walls, and Zone B, both to define the possible 
southern limit of the city and to find an explanation for the circular anomalies 
visible in the orthophotograph of 1999 (fig. 1). We conducted georadar, 
geomagnetic and geoelectric investigations. It is the last that yielded the best 
results, especially in Zone A, where they revealed the presence of a two-meter-
thick wall at a depth of 25-30 cm. The results from Zone B were more 
problematic. Here the 3D representation of the investigation (resistivity 
tomography and GPR survey) indicated the presence of structures at a depth of 
90-120 cm. These, however, did not correspond to what could be seen in the 
aerial photographs. The circular anomalies must hence be a result of recent 
superficial human activity. This was subsequently confirmed by an excavation. 
Our geomagnetic and electromagnetic investigations also yielded some more 
strictly geomorphological and environmental information; most notably, the 
presence of an interface between a dry area and a wet, silt-rich habitat 
immediately south of the village of Agios Ioannis. This matches the evidence 

5 On this last subject there is already a study by Pope (2004), but we intend to examine 
these geomorphological themes more in depth and elaborate on them, as they are crucial 
for our understanding of the ancient landscape. To this purpose we have begun this year a 
study project also including the taking –scheduled for this year – of a number of core 
samples in the area southeast of the village of Agios Ioannis near the Grya Saita river: cf. 
V. Amato, in Bredaki, Longo & Benzi 2009. 
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from the aerial photographs and what we know about the recent history of the 
settlement. 

2. RESULTS 

2.1. Palatial Phase 

During our surface survey we observed a dispersion of materials from 
the Minoan period (mainly AM and MM) over pretty much all of the areas (Zones 
A-D), but with a higher concentration in Zone A. This datum should be 
interpreted in the light of the discovery of Protopalatial structures in the 
Manousidakis property, and in Zone C, immediately at the foot of the hill of 
Christos Effendi. In the latter location, the concentration and types of MM I-II 
pottery sherds clearly indicates that there must have been structures here. This 
corroborates the evidence from Protopalatial materials recovered here in 2009 by 
personnel of the Ephoria, and by an exposed section along the Phaistos-Matala 
road that yielded evidence of inhabited terraces in the same phase (fig. 2, no. 8). 
Taramelli (1901) had already reported the presence of a deposit of Protopalatial 
pottery here at the beginning of the 20th century. 

Judging from the evidence from this section, sizable structures must 
have stood along the southwest versant of Christos Effendi hill6. The section, 
about 30 m of which have been investigated so far, was exposed by the cutting of 
the road that goes from the archaeological area towards Agios Ioannis. We 
publish here a preliminary mapping of this section with a laser scanner and 
photogrammetric instruments for the generation of three-dimensional models, 
conducted immediately after an accurate cleaning of the section, and before 
collecting the materials visible along it (fig. 2, no. 8, fig. 6)7. Careful examination 
of the stratigraphy of the section revealed that the slope of the hill had been cut 
to build a terrace for housing. All the sherds retrieved during the cleaning of the 
section (especially in the layers touching the rock or immediately above it) are 
ascribable to a period that goes from the final MM IA –with a small but 
nevertheless significant number of sherds– to MM IIA, from which the great 
majority dates. The pottery is representative of practically the whole repertoire of 
the early Protopalatial age (fig. 7). It includes both fine ware with polychrome or 
light-on-dark decoration, sometimes with “eggshell” walls, and more strictly 
domestic vases for food consumption or storage: jugs, stamnoi, plates and small 
basins with dark-on-light decoration, achromatic conical cups (skoutelia), some 
sherds of pithoi or pitharakides with cordon or teardrop decoration, and some 
cooking shapes, notably sherds of three-footed pots. We also found fragments of 
red plaster and fragments of shells of murex, which were widely employed not 

6 A reference to this section is also found in Watrous, Hadtzi-Vallianou & Blitzer 2004, 
277. 
7 We will dedicate a specific study to this section and its materials. 
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only to make purple, but also in pottery making and in the decoration of walls 
and floors8. 

These buildings, on the southeast slopes of Christos Effendi hill, stood 
along a road that led to the west façade of the Palace. The old road going up from 
Agios Ioannis to the church of Agios Georgios in Falandra probably follows the 
course of this ancient road. 

The distribution of Minoan material (AM I-MM II) over much of the 
plateau seems to corroborate the hypothesis that here was a Protopalatial 
settlement of significant size. In the light of our recent research, this settlement 
appears to have been about as extensive as the Hellenistic city, or possibly even 
larger, although with a different layout and structure9. 

2.2. The Greek City 

The extensive survey of 2007 and the intensive one of Zone A in 2009 
had already yielded significant evidence regarding the post-Palatial phases of the 
settlement. Regarding the archaic and classical phases of the site, we do not 
have anything to add to what we already reported in the proceedings of the 1st 
meeting of the Archaeological Work in Crete in 2008 (Longo, Bredaki & Benzi 
2010)10. Further considerations will only be possible after the conclusion of our 
ongoing systematic study of the material. The most significant new evidence 
regards, instead, the Hellenistic phase, and especially the town walls and our 
identification of traces that allowed us to produce a preliminary reconstruction 
of the city plan in that period. 

2.2.1. The Town Walls 

From the beginning of our investigation, the nature and dispersion of 
the materials, as well as some geomorphological considerations, suggested that 
the western city limits lay east of the paleo-riverbed which still channels the 
water draining down the western slope of the hill of Christos Effendi. This 
hypothesis was corroborated by the existence of a stretch of a wall in this area, 
located by the Ephoria in 2004. This we had tentatively interpreted as belonging 
to the town walls, since it showed significant resemblances with some stretches 
of the town walls on the northern versant of the hill of Christos Effendi (Longo, 
Bredaki & Benzi 2010, 352, fig. 12). The wall found in 2004 apparently 
continued along an east-west change in elevation, and after about 50 m 
eastward probably turned briskly 90° to the south. The only proof of this 
assumed deviation was that here was a further change in elevation. To test our 
hypothesis, in 2009 we decided to conduct georadar, geomagnetic and 
geoelectric investigations in the point where the east-west and north-south 

8 The section is being studied by the team of Armando de Guio of the University of Padua. 
Its materials are under study by the team. 
9 On the extension of the settlement in Protopalatial times, cf. Watrous, Hadtzi-Vallianou & 
Blitzer 2004, 277 and ff. 
10 Cf. Bredaki, Longo & Benzi 2009. 
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stretches of the walls would have presumably come together. The geoelectric 
investigations, in particular, provided very clear evidence of a wall about 2 m 
thick (fig. 8). This was further confirmed by an excavation we conducted here 
during the 2010 campaign: Trial Pit 2 (fig. 9, fig. 2, no. 12). Our sounding 
revealed, only a few centimeters from the surface, the corner of a double-curtain 
wall, lacking cross-walls, with a filling of earth and stones (fig. 9). This discovery 
allowed us to precisely define the city limits on this side (fig. 13). At the same 
time, it provides significant corroboration of the presumed location of the 
western stretch of the city walls, which we would like to investigate in future 
campaigns with geophysical surveys and well-aimed soundings. We will also 
have to define the date of the walls more precisely. So far we can only provide a 
chronology of its destruction and abandonment phases, dated by materials from 
the first half of the 2nd century BC11 from the strata covering the top of the 
walls (fig. 10). This chronology may indicate a connection with the conquest of 
Gortyna, mentioned by Strabo (10.4.14). Two more soundings brought to light 
further stretches of the wall to the south and east: Trial Pit 4 (fig. 11, fig. 2, no. 
12). Our extension of an earlier excavation by the Ephoria revealed two stretches 
of an east-west wall, on two slightly different alignments and with different 
masonries, joined by a short north-south stretch: Trial Pit 6 (fig. 12, fig. 2, no. 
12). The southernmost of these two stretches is similar in construction to the 
wall on the northern versant of Christos Effendi. It consists of a double curtain 
about 1.40-1.50 m thick, built of large orthostates, with a filling of earth and 
small stones. This wall bends northwards and, after about a meter, intersects 
another stretch of wall that is superimposed on it. The latter is identical in 
construction to the double-curtain wall found in the previous sounding. Only 
with further investigation will we be able to shed more light on the structure and 
on the chronology of these two phases. In stratigraphic terms, the east-west wall 
running only slightly further south and the connected north-south stretch are 
earlier than the second east-west wall. 

The excavation south of the modern village of Agios Ioannis was more 
problematic. It revealed, along a change in altitude, a series of superimposed 
walls ascribable to different phases, the lowest of which may belong to the 
southern stretch of the town walls. 

2.2.2. A Hypothesis for the Reconstruction of the Town Plan 

Thanks to photointerpretation and our systematic mapping of all 
emerging archaeological vestiges, we are now able to say something more about 
the Greek city. Our integrated study of all available data (structures, persistence 
of orientations, aerial photographs, geomorphology) suggests that the Hellenistic 
city was laid out in several differently oriented sections (fig. 14). There appear to 
have been at least three of these: one to the west, oriented north-south, 

11 For this information I thank Emanuela Santaniello, who is studying the pottery from the 
survey and the excavation. 
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documented by the Agios Ioannis road and the vestiges near the Monastery of 
Agios Georgios at Falandra; a second one, oriented north/northeast-
south/southwest, including the Hellenistic complex southeast of the Median 
Acropolis and the vestiges on Palace Hill, and separated from the previous one 
by a natural change in elevation marked by a north-south street; and a third, 
oriented northeast-southwest, attested at Chalara and by some clearly visible 
traces in aerial photographs. These different orientations seem to converge in a 
sector south of the plateau. A public space may have stood here, although this is 
so far nothing more than a working hypothesis, that only geophysical 
investigations and trial pits will be able to confirm. 

2.3. The Roman-Byzantine Phase 

I will conclude with some considerations on the Roman phase, which is 
limited to scarce finds on Palace Hill, already mentioned by Pernier, and whose 
importance La Rosa and Portale rightly insist upon (2004). Our survey revealed 
vestiges from the Roman period in the area northeast of the village (Zone C) and 
south of Agios Pavlos, in the area of the so-called Bagno (Sanders 1982, 161; La 
Rosa & Portale 2004). This is a partially interred structure whose date is still 
uncertain. Gerola included it among the monuments from the Venetian period, 
while La Rosa later dated it to Roman times (La Rosa & Portale 2004). In the 
absence of excavation its chronology remains unconfirmed. Finds that are 
certainly Roman in the same area, instead, include the very scarce remains of an 
opus signinum floor. The 2009 and 2010 surveys also recovered late terra 
sigillata pottery suggesting the presence here of structures of the Roman and 
proto-Byzantine periods. These may have pertained not just to simple 
farmhouses, but also to a true settlement, extending along the Phaistos-Matala 
road. This aspect of our research will require further investigation, also in the 
light of a trial pit we dug immediately south of Agios Ioannis. Here, at the depth 
of about one meter, a paving of small stones (‘road’ or ‘street’?), emerged. It was 
buried under thick strata of accumulation with materials ranging from AM to 
modern glazed ware, since here we are inside an alluvial fan that transported 
material from the upper part of the plateau, and at the edge of an area that was 
swamped repeatedly in the course of time12. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΑΙΣΤΟΣ»  

ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  

 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2009-2010 

 
BREDAKI  MARIA,  LONGO FAUSTO & BENZI  MARIO 

Τη διετία 2009-21010 συνεχίστηκε η επιφανειακή έρευνα της ιταλο-
ελληνικής αποστολής στη Φαιστό. Μετά την έναρξη της έρευνας το 2007 (Longo, 
Bredaki & Benzi 2010) συνεχίσαμε με δύο βασικούς στόχους: α) να καθοριστούν 
τα όρια του οικισμού της μινωικής εποχής και στη συνέχεια, κατά την ιστορική 
περίοδο, με τη συνέχιση των ερευνών στην οχύρωση και β) να εντοπιστούν 
κατασκευαστικά στοιχεία της αστικής εγκατάστασης της ιστορικής εποχής. 

Η έκθεση χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο είναι αφιερωμένο στην έρευνα 
κατά τη συγκεκριμένη διετία, το δεύτερο παρουσιάζει συνθετικά τα αποτελέσματα 
διαμέσου παραδειγμάτων από ευρείες χρονολογικές περιόδους. 

Σχετικά με την ανακτορική φάση από την επιφανειακή έρευνα αναδύονται 
στοιχεία που μας επιτρέπουν να επαναθεωρήσουμε, τουλάχιστον για την 
πρωτοανακτορική φάση, την παρουσία ενός σημαντικού οικισμού που 
καταλαμβάνει πιθανώς τμήμα του πλατώματος κάτω από τους τρεις λοφίσκους. 
Ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη της τομής ΝΔ του Χριστού Εφέντη που μας αφήνει να 
υποθέσουμε την παρουσία οικιστικών κατασκευών κάποιας σημασίας. Το υλικό 
που βρέθηκε μοιάζει πολύ με εκείνο από τις περιοχές του Ανακτόρου. 

Σχετικά με την ελληνική φάση η εργασία στις παρυφές του οικισμού της 
κλασικής και της ελληνιστικής εποχής, που προχώρησε το 2009 και το 2010 και 
με γεωφυσικές έρευνες και ανασκαφικές επαληθεύσεις, μάς επέτρεψε να 
εντοπίσουμε μια γωνία της δυτικής οχύρωσης της πόλης και, ως εκ τούτου, να 
έχουμε ένα σταθερό σημείο της έκτασης της πόλης σε αυτή την πλευρά. Η 
ολοκληρωμένη μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων (κατασκευές, σταθερός 
προσανατολισμός, ανάγνωση των αεροφωτογραφιών, γεωμορφολογικές θεωρήσεις) 
μάς επιτρέπει να υποθέσουμε την ύπαρξη διαφόρων προσανατολισμών σύμφωνα με 
τους οποίους οργανωνόταν η πόλη. Οι διαφορετικοί προσανατολισμοί που έχουν 
αναγνωριστεί είναι τουλάχιστον τρεις: ο πρώτος, δυτικά, είναι Β-Ν και πιστοποιείται 
από την αρχαία οδό στον Άγιο Ιωάννη και από τα κατάλοιπα στον Άγιο Γεώργιο της 
Φαλάντρας, ένας δεύτερος, Β/ΒΑ-Ν/ΝΔ, που συναντάμε στο ελληνιστικό 
συγκρότημα ΝΑ της Μέσης Ακρόπολης και στο λόφο του Ανακτόρου, ο οποίος 
χωρίζεται από την προηγούμενη ζώνη από μια φυσική υψομετρική διαφορά, 
σηματοδοτούμενη από μια οδό Β-Ν, και ένας τρίτος, ΒΑ-NΔ, στα Χάλαρα και σε 
κάποια ευανάγνωστα ίχνη στην αεροφωτογραφία. Οι διαφορετικοί αυτοί 
προσανατολισμοί φαίνεται να συναντώνται σε έναν τομέα νότια του οροπεδίου 
(δημόσιος χώρος;). Μόνον επαληθεύσεις με γεωφυσικές έρευνες και ανασκαφικές 
τομές θα μπορέσουν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη των συγκεκριμένων 
προσανατολισμών και, πιθανώς, να χρονολογήσουν την εγκατάσταση της πόλης. 
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Fig. 3. The areas 
of the Greek-

American survey 
and those of the 

Greek-Italian 
one, superim-

posed (from Wa-
trous, Hadzi-Val-

lianou & Blitzer 
2004 -drawn up 

by A. Rossi).

Fig. 4. Out of site analysis: schematic morpho-stratigraphical map of the Messara alluvial-
coastal plain, showing the coastal morpho-stratigrafical units characterized by sandy 

ridges and silty-clay back-ridges; the alluvial plain morpho-stratigraphical units character-
ized by sandy gravel floodplain areas of the Hieropotamos and Gria Saita Rivers; the flu-

vial-gravitational morpho-stratigraphical units characterized by sandy gravel alluvial fans 
areas, very large pebble rock-falls areas and debris and earth foot-slope and valley flanks 
areas; the slope and palaeosurface morpho-stratigraphical units, characterized mainly by 
erosional morphodynamics. In evidence the hypothesis of the palaeo-shoreline location in 
the Minoan age, the location of the Phaistos and Agia Triada archaeological settlements 
and the very large fluvial-marshy area of the Gria Saita River, probably expanded during 
archaeological times for the building of an earth-dam and now drained by man-induced 

reclamation. In the box the area of figure 6 (drawn up by V. Amato).

Fig. 1. Zones: A (2008), B 
(2009), C (2009) and D (2010) 
on the orthophotograph of 
1999 (processing by A. Rossi).
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Fig. 2. Maps of the georeferenced structures by professor Achilli and his team. In violet, 
green and blue the three differently oriented sections of urban plan (processing by M. Fa-
bris & A. Rossi): Legend: 1. Kastrì hill: Minoan Palace & other post-Minoan structures; 2. 

Structures at Agia Photini; 3. Chalara; 4. Wall and structures (by Levi’s sketch) on the Mid-
dle Acropolis; 5. House and Classic/Hellenistic well on the Middle Acropolis (by Pernier’s 

sketch); 6. Building of the Protopalatial period on the Middle Acropolis; 7. Fortified walls of 
the polis on the Christos Effendi hill; 8. Section along the modern Phaistos-Matala road; 
9. Hellenistic building East of the church of Agios Georgios in Falandra; 10. Hellenistic 

complex in the Louloudakis property; 11. Remains of the Hellenistic houses; 12. Stretches 
of the fortified wall brought to light in 2010; 13. East-West street of the Hellenistic period; 

14. Protopalatial and Hellenistic buildings in the Manousidakis property; 15. Tombs of 
the Byzantine age; 16. The trial pits of 2010; 17. The so-called Bathhouse (Roman?); 18. 

Remains of cocciopesto floor; 19. Hellenistic building with archaic inscriptions (Kanali A4); 
20. Geometric tholos and Hellenistic tombs; 21. Protogeometric tomb; 22. Roman tank 

water (structures with hydraulic mortar); 23. Place of discovery of Archaic inscription (not 
in situ) where is mentioned the agora.



Fig. 5. In site analysis: morpho-stratigraphical map of the Phaistos settlement, showing 
the sectors subjected to erosion and aggradation morpho-dynamics

(drawn up by V. Amato).

Fig. 6. The section along the Phaistos-Matala road
(see fig. 2, no. 8).

Fig. 7. A 
selection of 
the Minoan 
pottery recov-
ered from the 
section along 
the modern 
Phaistos-Matala 
road (photo V. 
Lenuzza).

Fig. 8. The 
anomaly revealed 
by the geoelectric 

investigation before 
Trial Pit 2 and the 
stretch of the city 
walls brought to 
light in Trial Pits 
2, 4 & 6 (see also 
fig. 1 & fig. 2, no. 

12) (processing by 
R. Di Maio & A. 

Rossi).
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Fig. 14. The integrated study of 
all data suggests that the Helle-
nistic city was laid out at least in 
three differently oriented sections 

(processing by A. Rossi).

Fig. 9. The corner of the fortification wall found in Trial 
Pit 2 (see also fig. 2, no. 12 and fig. 8).

Fig. 10. The material dating the 
time when the city walls were 
abandoned (photo E. Santani-

ello).

Fig. 11. The stretch of the city walls 
brought to light in the Patinarakis property 
in Trial Pit 4 (see fig. 2, no. 14 and fig. 10) 

(photo F. Longo).

Fig. 12. The stretch of the city walls 
brought to light in Trial Pit 6 (photo R. 

Musio).

Fig. 13. The localization of the Trial Pits 2, 4 and 6 
(processing by A. Rossi).
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 

 ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΣΕ ΑΒΔΟΥ, ΣΦΕΝΤΥΛΙ & ΠΟΤΑΜΙΕΣ  

ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΑΥΡΑΚΗ-ΜΠΑΛΑΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ  

 
Το Φράγμα Αποσελέμη, ένα αμφιλεγόμενο οικολογικά έργο, όταν 

ολοκληρωθεί θα είναι πιθανά το μεγαλύτερο φράγμα στην Κρήτη1 (χάρτης 1). Ο 
χώρος που επιλέχθηκε για το έργο αυτό βρίσκεται σε τμήμα της ενδοχώρας, από 
όπου περνάει ο ανατολικός κλάδος του Αποσελέμη δημιουργώντας μια επιμήκη 
κοιλάδα, η οποία φτάνει μέχρι το χώρο γένεσης του χειμάρρου, στη λεκάνη Αβδού-
Γωνιών (Ξιφαράς 2002, 139). Γύρω από την περιοχή που εξετάζουμε, οι πιο γνωστές 
πόλεις της αρχαιότητας ήταν αυτές της Λύττου, της Χερσονήσου και αργότερα του 
σημερινού χωριού Αβδού, γνωστό κυρίως για τα βυζαντινά μνημεία του. Ο ορεινός 
όγκος της Δίκτυς με το γόνιμο οροπέδιο2 και οι ημιορεινές του απολήξεις (προς τα 
βουνά των Μαλίων και της Λύκτου) αποτελούσε σαφώς το μεγαλύτερο γεωγραφικό 
όριο προς τα νότια της εξεταζόμενης περιοχής, που είναι γνωστή ως Λαγκάδα3. Από 
την αρχαιότητα το νερό ήταν βασικό χαρακτηριστικό και καθοριστικός παράγοντας 
της οικιστικής και αγροτικής ανάπτυξης αυτού του τόπου. Στην πεδιάδα που 
διαμορφώθηκε στην κοίτη του ποταμού σώζονται σε πολλά σημεία κατάλοιπα του 
ρωμαϊκού υδραγωγείου της Χερσονήσου. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν 
σημαντικές πηγές νερού, όπως ο Χώνος στο οροπέδιο Λασιθίου,  πηγή στο χωριό 
Κράσι και πολλά υπόγεια ύδατα που στην πορεία τους καταλήγουν στο εξεταζόμενο 

1 Το ύψος της στέψης του φράγματος στην ανώτερη στάθμη του θα φτάνει τα 216 μ. και η 
συνολική έκταση της λεκάνης του υπολογίζεται σε 1.600 στρέμματα. Η αρχαιολογική 
επίβλεψη της περιοχής υπήρξε μια ευγενική παραχώρηση σε μένα από την πρώην 
διευθύντρια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κ. Μπρεδάκη Μαρία και την επιμελήτρια 
αρχαιολόγο της περιοχής κ. Γκαλανάκη Καλλιόπη, τις οποίες και ευχαριστώ. Είμαι ιδιαιτέρως 
υποχρεωμένη επίσης για την κατά διαστήματα επιστημονική βοήθεια που έλαβα από όλους 
τους αρχαιολόγους της ΚΓ΄Ε.Π.Κ.Α., οι οποίοι χωρίς να κουράζονται και πολλές φορές με 
έλλειψη χρόνου συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή.  
2 Σε όλες τις περιόδους της ιστορίας της περιοχής το οροπέδιο Λασιθίου αποτέλεσε σίγουρα 
καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των αρχαίων θέσεων που θα περιγραφούν 
παρακάτω. Οι σχέσεις οροπεδίου με τις αρχαίες θέσεις θα πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω.  
3 Τα αρχαιολογικά ευρήματα που θα παρουσιαστούν βρέθηκαν χονδρικά μέσα στα όρια του 
χώρου που περιγράφηκε, αλλά ειδικότερα σε μια πιο περιορισμένη τεχνητή λεκάνη που θα 
δημιουργηθεί για τις ανάγκες του φράγματος, η οποία εκτείνεται περίπου από τις βόρειες 
παρυφές του χωριού Αβδού σε όλη την επικράτεια του παραδοσιακού οικισμού Σφεντύλι, 
χωριό που θα βυθιστεί εντός του φράγματος, μέχρι και τα νότια όρια του χωριού Ποταμιές. 
Στη μελέτη του Ξιφαρά (2002), για την οικιστική των πόλεων στην μετάβαση από τη «μινωική» 
στην «ελληνική» κοινωνία, ο χώρος μας αντιστοιχεί με τη γεωγραφική περιοχή: Αβδού-Γωνιών-
Κεράς. Στη μελέτη του Σπανάκη, όπου δημοσιεύεται ο παλαιότερος ονομαστικός κατάλογος 
των χωριών της Κρήτης του Fr. Barozzi, του 1577, μέσα στα 94 χωριά της Πεδιάδας 
αναφέρονται και τα τρία χωριά Αβδού, Σφεντύλι και Ποταμιές. Μάλιστα στην απογραφή του 
πληθυσμού του 1581-1583 το Σφεντύλι έχει πληθυσμό 78 άτομα (Σπανάκης 1984, 137-141). 
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τμήμα του ποταμού Αποσελέμη. Τα φυσικά αυτά στοιχεία συνέβαλλαν σε μεγάλο 
βαθμό στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινοτήτων της 
περιοχής. 

Μέχρι σήμερα στη λεκάνη απορροής του φράγματος, λόγω του αγροτικού 
χαρακτήρα και του δύσβατου της περιοχής και ενός φυσικά διαμορφωμένου 
μικρού υδροβιότοπου στη λεκάνη του φράγματος, και πέραν των πληροφοριών για 
επιφανειακά ευρήματα (Panagiotakis 2003), δεν ήταν γνωστή καμία άλλη αρχαία 
θέση εκτός από τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. 

Τα ευρήματα που ήρθαν στο φως μετά τις ανασκαφές της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.4 
είναι εντυπωσιακά και πολύ σημαντικά για τη συμπλήρωση των ψηφίδων της 
ιστορίας του νησιού5. 

Πιο συγκεκριμένα, από τις θέσεις που εντοπίστηκαν ολοκληρωμένες 
ανασκαφικές εργασίες διεξήχθησαν στις παρακάτω περιοχές (κατά χρονολογικές 
ομάδες ξεκινώντας από τη νοτιότερη προς τη βορειότερη θέση):  

1. Στις όμορες θέσεις Πετράς και Άγιος Λεόντιος6 στο Αβδού (σχ. 1) 
αποκαλύφθηκε ένας πολύ σημαντικός και εκτεταμένος οικισμός ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι 
χρόνων, ανασκαφικά άγνωστος μέχρι σήμερα. Πληροφορίες για άλλα σημεία της 
θέσης υπήρχαν στην επιφανειακή έρευνα του Νίκου Παναγιωτάκη (Panagiotakis 
2003, 383-384)7. Τα οικιστικά κατάλοιπα είναι προσανατολισμένα στον άξονα Β-Ν 
με μικρή κλίση προς τα ανατολικά. Η συνολική έκταση του οικισμού είναι άγνωστη, 
ωστόσο τα σημαντικότερα από τα ανασκαμμένα στοιχεία θα αναφερθούν παρακάτω. 

Στην πρώτη  οικοδομική φάση τα αρχαιότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
ανήκουν σε έναν εκτεταμένο ΜΜ ΙΙΙ οικισμό8. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, τα 
οποία μας παραπέμπουν σε οικισμό με ανακτορικά χαρακτηριστικά, είναι:  

α) Η οργάνωση που εμφανίζει γύρω από μια ελεύθερη έκταση, με 
επιμελημένο χωμάτινο δάπεδο, που ονομάστηκε συμβατικά ως «κεντρική αυλή». Οι 
διαστάσεις της «αυλής» υπολογίστηκαν 19,18μ.(Β-Ν) x 11,48μ.(Α-Δ). 

4 Η αρχαιολογική ομάδα, με τη συμβολή των έκτακτων αρχαιολόγων κ.κ. Καστανάκη 
Αλέξανδρου, Τριανταφυλλίδη Ιωάννας, Παπαδάκη Δέσποινας και Πρατικάκη Αλέξανδρου, 
πολλοί εργατοτοτεχνίτες και οι εμπλεκόμενες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες εργάστηκαν σε 
δύσκολες, πολλές φορές, συνθήκες για τη διοικητική διεκπεραίωση και ανασκαφική 
ολοκλήρωση των έργων.  
5 Σωστικές ανασκαφές διεξάγονται κυρίως στην περιοχή που κατασκευάζεται ως λεκάνη 
απορροής του νερού, αλλά και σε θέσεις του Λασιθίου με επιβλέπουσα υπηρεσία την 
ΚΔ΄Ε.Π.Κ.Α.  
6 Γνωστή στην περιοχή και ως Άη Λεντής, όπου υπάρχει ερειπωμένος ναός του Αγίου Λεοντίου 
του 15ου αι. ή περιοχή Αφέντη Χριστού, ή του ναού της Μεταμόρφωσης στο Αβδού Πεδιάδος 
(σημερινή πίστα ανεμοπτεριστών). Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στην έκταση μεταξύ των 
τεχνικών έργων 18, 19 και 20 της νέας επαρχιακής οδού Αβδού-Χερσονήσου και διήρκεσε 
από το 2007 ως  το 2009.  
7 Η αρχική εικόνα του αναγλύφου και της αρχαίας τοιχοδομίας είχε αλλοιωθεί από τη 
δημιουργία χωρίς άδεια της πίστας των ανεμοπτεριστών, από εξομαλύνσεις για την κατασκευή 
επιμελημένου καλντεριμιού του 18ου-19ου αι., θαμμένο κάτω από τη σύγχρονη άσφαλτο και 
από τα έργα του φράγματος. 
8 Η κεραμική που συλλέχθηκε από την ανασκαφή των κατώτερων στρωμάτων είναι αρκετά 
ομοιογενής και χρονολογείται στην ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι περίοδο· στα σχήματα περιλαμβάνονται άωτα 
κωνικά κύπελλα, πρόχοι, σκύφοι, τριποδικές χύτρες και πίθοι, ενώ λιγότερο συχνά 
απαντώνται κάδοι, κύλικες και τριποδικά αγγεία. 
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β) Ο Χώρος 8 που αποτελεί ουσιαστικά τη βόρεια απόληξη ενός 

πλακόστρωτου διαδρόμου με κτιστό θρανίο στα ανατολικά και οδηγούσε στην 
κεντρική αυλή. 

γ) Η λιθόστρωτη οδός με προσανατολισμό Ν-Β, στο νοτιότατο άκρο της 
ανασκαφής που αποτελεί πιθανότατα και τη νότια είσοδο στον οικισμό. Η οδός αυτή 
είναι διαμορφωμένη από αργούς λίθους, με σχετικά ομαλή επιφάνεια και οριζόταν 
από χαμηλές σειρές λίθων στις δύο της πλευρές. 

δ) Το εντυπωσιακό μονολιθικό κατώφλι που βρέθηκε στο Χώρο Ι9 στην ίδια 
ανασκαφή βορειότερα· το τμήμα αυτό της ανασκαφής έχει το τοπωνύμιο Πετράς. Το 
κατώφλι έχει διαστάσεις 1,84 x 0,89 x 0,22 μ. και πιθανά οδηγούσε σε κάποιο 
σημαίνοντα χώρο νοτιότερα ή εξυπηρετούσε την πρόσβαση σε ένα δεύτερο επίπεδο 
διαμερισμάτων στα βόρεια. Η τοποθέτηση του παραπάνω στοιχείου στο χώρο αυτό 
προφανώς σηματοδοτούσε μια εντυπωσιακή είσοδο από αυτήν την πλευρά του 
οικισμού και μπορούμε να υποθέσουμε την πιθανότητα ύπαρξης και άλλων 
αντίστοιχων εισόδων, που δεν εντοπίστηκαν στα πλαίσια της περιορισμένης έρευνας 
που διεξήχθη. Η είσοδος δεν μπορεί ακόμα να χρονολογηθεί με σιγουριά αν ανήκει 
στην πρώτη ή στην δεύτερη οικοδομική φάση.  

Από τα ευρήματα ενδιαφέρον προκαλεί το ομοίωμα ενός ιερού, μάλλον της 
ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι περιόδου, που βρέθηκε εντοιχισμένο σε ένα μεταβυζαντινό τοίχο (εικ. 
1-2). Το τελευταίο αυτό, μερικά διαβρωμένο, αντικείμενο αποτελεί σε πιο 
αφαιρετική μορφή το μόνο παράλληλο, με παρόμοιες διαστάσεις και της ίδιας 
καλλιτεχνικής παράδοσης, με το μέχρι σήμερα μοναδικό δημοσιευμένο ομοίωμα 
αυτού του τύπου, που προέρχεται από τη Σύμη. Σύμφωνα με την Αγγελική 
Λεμπέση είναι αντικείμενο με μοναδικό τύπο στη μινωική Κρήτη, τη μυκηναϊκή 
Ελλάδα, την Ανατολία, την Αίγυπτο και την Ευρώπη. Από τα χαρακτηριστικά του το 
πιθανό χρονολογικό πλαίσιο του ευρήματος της Σύμης βρίσκεται ανάμεσα στην 
πρώιμη Νεοανακτορική ως την ΥΜ ΙΙΙΓ, αλλά ειδικότερα η ανασκαφέας το 
χρονολογεί στην ΥΜ ΙΒ, στοιχείο που πλησιάζει στο δικό μας εύρημα (Λεμπέση 
2006, 191-200 και Lebessi 2002, 1-19). 

Στη δεύτερη  οικοδομική φάση, ο οικισμός υπέστη μια καταστροφή μικρής 
μάλλον έκτασης, πιθανά στα τέλη της ΜΜ ΙΙΙ περιόδου και αμέσως μετά 
κατοικήθηκε ξανά με αρκετές μετασκευές και προσθήκες στο αρχικό αρχιτεκτονικό 
του σχέδιο, χωρίς ωστόσο να μεταβληθούν οι εξωτερικές διαστάσεις των 
παλαιότερων χώρων. Η μερική αυτή ανοικοδόμηση ήταν άμεση, γεγονός που 
καταδεικνύει ότι ο οικισμός δεν κλονίστηκε ανεπανόρθωτα από το γεγονός της 
καταστροφής και ότι έγιναν σοβαρές προσπάθειες για τη συνέχιση της συνοχής του 
κοινωνικού συνόλου. Η λιθόστρωτη οδός στα νότια καλύφθηκε με νέο χωμάτινο 
δάπεδο και ανυψώθηκε, καθώς η ίδρυση των νέων χώρων στα δυτικά επέβαλε τη 
γενική ανύψωση της στάθμης των δαπέδων. Σημειώνεται ότι η λιθόστρωτη οδός 
υπέστη ελάχιστες φθορές από την καταστροφή. Πριν από το τέλος της ΥΜ Ι ο 
οικισμός καταστρέφεται και εγκαταλείπεται απότομα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις 

9 Για το βόρειο τμήμα αυτής της μινωικής θέσης, προς διάκριση των χώρων του από την 
υπόλοιπη ανασκαφή, χρησιμοποιήθηκε λατινική αρίθμηση: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV κλπ. 
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η σκευή των δωματίων βρέθηκε σε πλούσια και αδιατάρακτα στρώματα 
καταστροφής. Τέλος, στον Άγιο Λεόντιο εντοπίστηκαν υστερότερα, μεταβυζαντινά 
κατάλοιπα.  

2. Μία ΜΜ-ΥΜ οικιστική εγκατάσταση εντοπίστηκε στη θέση Μεσοχωριό10, 
στην περιοχή μεταξύ των χωριών Αβδού και Σφεντυλίου. Αποκαλύφθηκε τμήμα 
ισχυρού κτηρίου που αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερις χώρους. Από την 
ανασκαφή του Χώρου 1, της μίας από τις τρεις οικιστικές νησίδες στην παραπάνω 
θέση, σημειώνουμε την ύπαρξη στρώματος καταστροφής από λίθους και κάτω από 
το οποίο προήλθε αρκετή χρηστική κεραμική των ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι χρόνων.  

3.  Μεγάλο κτηριακό συγκρότημα της ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι και ΥΜ ΙΙΙΑ, με 
ανακτορικά χαρακτηριστικά, ανασκάπτεται σε ένα προεξέχον τμήμα ΒΑ του λόφου 
της Σουβιανής και μέρος του λόφου Κολόκινθος, ΝΔ του χωριού Σφεντυλίου στη 
θέση  Κεφάλι11 (εικ. 3). Μέχρι σήμερα έχουν αποκαλυφθεί 52 δωμάτια, τα 
περισσότερα από τα οποία εντάσσονται σε ενιαίο κεντρικό κτήριο. Ο γενικός 
προσανατολισμός είναι Β-Ν, με ελαφρά απόκλιση προς ανατολικά. Κύριο 
χαρακτηριστικό των χώρων αυτών είναι οι μεγάλες διαστάσεις τους και η ισχυρή 
τοιχοδομία, ενώ μέσα στο συγκρότημα έχουν ήδη αναγνωριστεί καθημερινοί και 
λατρευτικοί χώροι. Αξιοσημείωτα αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι τα πλακόστρωτα σε 
πιθανούς αίθριους χώρους, καθώς και τα τέσσερα πολύθυρα που βρίσκονταν στη 
νοτιοδυτική γωνία της πρόσοψης του βασικού κτηρίου. Τρία μεγάλα δωμάτια 
αποτελούσαν τις βασικές αποθήκες του κέντρου. Μέσα στο στρώμα καταστροφής 
των αποθηκών υπήρχαν κατεστραμμένα πιθάρια, είτε τοποθετημένα στη θέση τους 
είτε αναποδογυρισμένα, μαρτυρώντας μια πρακτική στις διαδικασίες της 
αποθήκευσης ή και ακόμα την εποχή της καταστροφής και εγκατάλειψης του 
χώρου. Συνολικά στο Κεφάλι έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα τμήματα από 26 πιθάρια. 

Από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του τρόπου δόμησης του κέντρου 
είναι τα μεγάλα, ορθογώνια τμήματα του πλακοειδή τοπικού ασβεστόλιθου, που 
χρησιμοποιήθηκαν στην τοιχοδομία και μάλιστα με το γνωστό τρόπο των μινωικών 
προσόψεων. Επίσης, και ένα παχύ στρώμα ερυθρού χώματος βρέθηκε σε κάποια 
δωμάτια προς το κέντρο του οικισμού, στοιχείο που υποδεικνύει πιθανή ύπαρξη  
οροφής ή και πλίνθινης ανωδομής του κτηρίου. 

Ένα από τα σπουδαιότερα ευρήματα στο Κεφάλι, ίσως και σε ολόκληρη την 
περιοχή του Αποσελέμη, είναι ο εντοπισμός σε μεγαλύτερο βάθος, κάτω από τα 
μινωικά κατάλοιπα, μικρών ταφών σε λάκκους απλής, αλλά επιμελημένης μορφής 
(25 μέχρι σήμερα και εντοπίζονται διαρκώς περισσότεροι). Στην αναλυτική μελέτη 
κεραμικής απομένει να διασαφηνιστεί αν αυτές οι ταφές ανάγονται στην πρώιμη 
Χαλκολιθική ή και ακόμα στην ΤΝ περίοδο, που θα είναι η αρχαιότερη φάση 

10 Βρίσκεται στο υποέργο «Δανειοθαλάμου 5Α» των υλικών του φράγματος. Η θέση μπορεί να 
συσχετιστεί με γνωστές οικιστικές θέσεις της ίδιας περιόδου στην ευρύτερη περιοχή, όπως η 
θέση στην ανατολική πλαγιά του Στροβιλίου και η θέση «Σταυρός» στα νοτιοανατολικά, 
εντοπισμένες από τον αρχαιολόγο Α. Καστανάκη το 2008. 
11 Αποκαλύφθηκε κατά τις εργασίες επέκτασης του παρακείμενου «Δανειοθαλάμου 1Α» προς 
τα νότια, από τις οποίες προκλήθηκε καταστροφή στις υποκείμενες αρχαιότητες. Η θέση 
Κεφάλι αποτελεί φυσικό χαμηλό έξαρμα του εδάφους (παπούρι) στα νότια και στα ανατολικά 
μικρών χειμάρρων. Η θέση «στο Αρμί» βρίσκεται στο λόφο δυτικότερα  
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κατάληψης όλης της περιοχής. Οι τάφοι αυτοί, αν όντως ανήκουν στην αρχαιότερη 
φάση, είναι το μεγαλύτερο εντοπισμένο και ανασκαμμένο σύνολο στην Κρήτη. 

Η κύρια περίοδος κατοίκησης του οικισμού είναι η ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι και 
κάποια  ΥΜΙΙΙ όστρακα που συλλέχθηκαν δείχνουν ότι ο χώρος αυτός κατοικήθηκε 
ξανά μετά την καταστροφή της περιοχής. Βρέθηκαν, επίσης, και ελάχιστα αρχαϊκά 
όστρακα, κυρίως από πίθους.      

4. Στη θέση «Παλιοταβέρνας Αρμί», στη βόρεια κλιτή του λόφου Σουβιανή, 
βορειοδυτικά του Σφεντυλίου, εντοπίστηκαν κατάλοιπα που χρονολογούνται στη 
ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι  περίοδο, πιθανά έως και την ΥΜ ΙΙΙ12. Η ανασκαφή αποκάλυψε 
κτηριακό συγκρότημα οικιστικής και πιθανά λατρευτικής χρήσης. Το 
σημαντικότερο αρχαιολογικά χαρακτηριστικό του κτηρίου είναι ένα μεγάλο στρώμα 
καταστροφής από πλίνθους, που κάλυπτε τους χώρους των δωματίων, και 
αρχιτεκτονικά ένα βαθύ λάξευμα στο χώρο 1 και δίπλα του, λίγο πιο ψηλά, μια 
λαξευμένη κοιλότητα. Η κατασκευή αυτή σε πρώτη φάση λειτούργησε ως ένας 
μικρός εργαστηριακός χώρος παραγωγής κάποιου υγρού, λάδι ή κρασιού, και 
αργότερα ή και σχεδόν παράλληλα χρονικά με τη στιγμή της καταστροφής του 
χώρου, είχε και τη χρήση μικρής αποθήκης αντικειμένων13. Τα αρχαιολογικά 
στρώματα αποκαλύπτουν ότι στην αρχαιότητα συντελέστηκε βίαιη καταστροφή του 
κτηρίου. 

5. Σημαντικά κατάλοιπα της Αρχαϊκής περιόδου ήρθαν στο φως σε μία 
ακόμα μεγάλη ανασκαφή στην περιοχή του φράγματος. Ένα αγροτικό κέντρο 
αρχαϊκών χρόνων αποκαλύφθηκε στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Τα 
αρχαϊκά εντοπίζονται σε δύο σημεία: το ένα βρίσκεται στο Δ/ΒΔ τμήμα του 
αναχώματος, που δημιουργήθηκε για την προστασία του Αγίου Κωνσταντίνου και το 
δεύτερο, νότια της παραπάνω βυζαντινής εκκλησίας14, που χρονολογείται στο 1445. 

Στο  Δ/ΒΔ τμήμα του αναχώματος εντοπίστηκαν οικιστικά κατάλοιπα μιας 
αγροικίας με δύο οικοδομικές φάσεις (εικ. 4). Το συγκρότημα αποτελείται από 
τέσσερις επάλληλους χώρους σχήματος Γ και ομοιάζει με μεγαρόσχημα κτήρια. Τα 
ανασκαφικά δεδομένα παρέχουν ενδείξεις μόνιμης κατοίκησης και χώρους με 
διακριτές δραστηριότητες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της εγκατάστασης είναι 
κάποιοι λάκκοι-αποθέτες (λαξευτοί στο αργιλώδες, αδρανές έδαφος ή και κτιστοί), 
με χρήση είτε ως λάκκοι θεμελίωσης, είτε απορριμματικοί15. Συχνή πρακτική για 
τη στερέωση μεγάλων αγγείων και την εναπόθεση αποθηκευτικών προϊόντων 
αποτελούσαν οι σχιστολιθικές, πλακοειδείς βάσεις και οι χτιστές κατασκευές 

12 Η ανασκαφή διεξάγεται στη νότια πλευρά της λεκάνης του φράγματος, σε υψόμετρο 216 μ., 
δηλαδή στο ανώτατο υψομετρικό όριο της κατάκλισής του. 
13 Ο λαξευμένος αποθέτης έχει βάθος 2,42 μ. και διάμετρο 1,30 μ. Στο εσωτερικό του βρέθηκε 
μεγάλη ποσότητα κεραμικής (8 αγγεία), κυρίως από κύπελλα, πρόχους, χύτρες, αρκετά 
όστρακα με γραπτή μελανή ή ερυθρή διακόσμηση. Βρέθηκαν πιθανά λατρευτικά αντικείμενα 
(πυριατήριο της ΥΜ ΙΑ) κ.ά. 
14 Στη δεύτερη θέση του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου οι ανασκαφικές εργασίες βρίσκονται 
σχεδόν στο ξεκίνημά τους, εκτός από αρχαϊκά ευρήματα, υπάρχουν ενδείξεις και για 
μεταγενέστερη χρήση του χώρου. Επίσης, η θέση αυτή αναφέρεται και στην επιφανειακή του  
Παναγιωτάκη (Panagiotakis 2003, 384). 
15 Αυτοί οι λάκκοι-αποθέτες βρέθηκαν δυτικά του Χώρου 3, κάτω από το δάπεδο της πρώτης 
φάσης του Χώρου 4 και στην περιοχή του Χώρου 2 -με βάθη κάτω από τη θεμελίωση. 
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αντίστοιχα. Από την κύρια οικοδομική φάση, που είναι και η παλαιότερη, 
συλλέχθηκαν τα περισσότερα ευρήματα και αρκετά τμήματα πίθων με αρχαϊκή 
διακόσμηση. Η δεύτερη φάση τοποθετείται στα 600-550 π.Χ. και κατόπιν η ζωή στο 
οικοδόμημα σταματά με μια έντονη καταστροφή.  

6. Μία εκτεταμένη οικιστική εγκατάσταση, αγροτικού χαρακτήρα, 
ρωμαϊκών χρόνων βρέθηκε στα νότια του χωριού Σφεντυλίου, στη θέση «Λενικό». 
Στο χώρο αποκαλύπτονται κατάλοιπα ενός μεγάλου, συμμετρικά οργανωμένου 
συγκροτήματος, προσανατολισμού ΒΑ-ΝΔ, με είκοσι δωμάτια αποθηκευτικής και 
εργαστηριακής χρήσης και δύο τουλάχιστον βασικές οικοδομικές φάσεις (εικ. 5). 

Δέκα κυκλικές, κτιστές κατασκευές, που χρησίμευαν είτε για τη στήριξη 
πίθων, είτε για την απευθείας αποθήκευση των προϊόντων μέσα σε αυτές, σε 
κάποιες περιπτώσεις προκάλεσαν τη μερική καταστροφή των προγενέστερων τοίχων. 
Η αποθήκευση προϊόντων κατά αυτόν τον τρόπο είναι μια συνήθης και διαχρονική 
πρακτική στην Κρήτη και αλλού, στη διαδικασία της αγροτικής παραγωγής16. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η μεγάλη διάρκεια αυτής της φάσης μπορεί ακόμα να 
ανιχνευθεί στα τρία επάλληλα δάπεδα (λιθόστρωτα και πλακόστρωτα) του υπαίθριου 
χώρου 2, που κατά τόπους έχουν υποστεί φθορές ή καθίζηση. Είναι 
χαρακτηριστικό το δάπεδο ενός δωματίου, στο οποίο βρέθηκε ένα καλοδιατηρημένο 
cocciopesto (τέλη 1ου- αρχές 2ου αι. μ.Χ.)· και αυτό το στοιχείο βοηθά στη 
χρονολόγηση του συγκροτήματος. Εντός του κτηρίου βρέθηκε και ένας κλίβανος. 
Συλλέχθηκε χρηστική κεραμική, θραύσμα λύχνου με εγχάρακτη διακόσμηση 
φύλλων κισσού, κάποια από τα όστρακα φέρουν εγχάρακτη ή ενσφράγιστη 
διακόσμηση ή διακόσμηση «ρουλέτας» και στην πλειοψηφία τους χρονολογούνται 
στην ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο. Βρέθηκαν ακόμα: α) λίθινα εργαλεία (κρουστήρες, 
τμήμα μυλόλιθου και τριβείου), που υποδηλώνουν μια οργανωμένη, σύνθετη 
παραγωγή, β) απανθρακωμένοι καρποί ελιάς και υπολείμματα σπόρων κριθαριού, 
που συλλέχθηκαν από το εσωτερικό δύο κτιστών, κυκλικών κατασκευών, γ) μια 
πυραμιδοειδής αγνύθα και ένα αμφικωνικό σφονδύλι) και δ) χάλκινα νομίσματα17. 
Επίσης, λίγα διάσπαρτα μεταβυζαντινά όστρακα, με πρασινίζουσα και υπόλευκη 
εφυάλωση. Τέλος, στο ανατολικότερο άκρο της θέσης αποκαλύφθηκαν επτά χτιστοί, 
ακτέριστοι τάφοι των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων. Η διάρκεια ζωής του κτηριακού 
αυτού συγκροτήματος εκτεινόταν από τον 1ο αι. μ.Χ. και τα ίχνη κατάληψης του 
χώρου φτάνουν στην Υστερορωμαϊκή-Παλαιοχριστιανική περίοδο. 

7. Σε μία άλλη θέση, στο «Πάτημα της Σουβιανής»18, κοντά στη Σουβιανή, 
ανατολικά από ένα προεξέχον τμήμα του ομώνυμου λόφου, βρέθηκαν 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και μια δεξαμενή ρωμαϊκών χρόνων. Από τα μέχρι 
σήμερα εντοπισμένα κατάλοιπα, η θέση χρονολογείται από τα τέλη του 1ου αι. μ.Χ., 
με βάση την κατασκευαστική τεχνική opus testaceum, που καθιερώθηκε στην 
Τραϊάνεια φάση και εντοπίζεται στην καλοχτισμένη δεξαμενή, και τα χρόνια του 

16 Τα πιθάρια είναι βυθισμένα ουσιαστικά μέσα στο σταθερό έδαφος. Αρκετά παράλληλα 
αυτού του τρόπου αποθήκευσης έχουν δημοσιευτεί από τον Sanders (1982). 
17 Ρωμαϊκά νομίσματα, μη συντηρημένα, και τουλάχιστον ένα βυζαντινό και ένα ενετικό. 
18 Σύμφωνα με το τοπωνύμιο του Παναγιωτάκη. Βρίσκεται στην περιοχή του νέου 
εργοταξιακού δρόμου της στέψης του φράγματος. 
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Μάρκου Αυρήλιου (161-180 μ.Χ.), από ένα νόμισμα, που απεικονίζει πολύ πιθανά 
τη μητέρα του τελευταίου Λουκίλλα19. 

Τα διάσπαρτα μινωικά κέντρα στην λεκάνη του Φράγματος Αποσελέμη, 
συχνά μεγάλης έκτασης και σε δύο περιπτώσεις (στον Άγιο Λεόντιο και το Κεφάλι) 
με ανακτορικά χαρακτηριστικά, παραπέμπουν έντονα σε επιμέρους στοιχεία των 
μινωικών αγρεπαύλεων, όπως η πιο κοντινή έπαυλη στο Νίρου Χάνι20 και αλλού. Οι 
θέσεις της περιοχής σκιαγραφούν την πιθανή σύνδεσή τους με μεγάλα διοικητικά 
κέντρα, όπως αυτό στο μινωικό συγκρότημα ανακτορικού τύπου στην πλατεία Αγίου 
Γεωργίου στο Καστέλι Πεδιάδας21, και τα μινωικά ανάκτορα του Γαλατά22 και των 
Μαλίων (Ρεθεμιωτάκης 1990, σ. 244-245, Χατζή-Βαλλιάνου & Ευθυμίου 2000, 
540)23. 

 Αν θελήσουμε να δούμε τους παραπάνω οικισμούς σε σχέση με ένα 
ισχυρό κέντρο της γύρω περιοχής, αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι τα Μάλια, λόγω 
της χρονολογικής και γεωγραφικής τους συμβατότητας. Το ανάκτορο αυτό έχει 
σαφώς μακρότερη διάρκεια ζωής, από τους οικισμούς της περιοχής μας, όμως και 
αυτό εγκαταλείπεται στην ΥΜ ΙΙ και ακολουθούν στην ΥΜ ΙΙΙΑ1 οι οικείες της πόλης 
του24. Παράλληλα, κοντινοί είναι οι χρονολογικοί συσχετισμοί και με τα υπόλοιπα 
μινωικά κέντρα του εσωτερικού της επαρχίας Πεδιάδας25. Για αυτό και οι 

19 Σε εξέλιξη είναι οι ανασκαφές σε μια ακόμα ρωμαϊκή θέση στις  Μαύρες Πέτρες, 
ανατολικότερα του «Λενικού» και του «Πατήματος της Σουβιανής» και ανατολικά της κοίτης 
του Αποσελέμη. 
20 Το συνολικό εμβαδό της έπαυλης στο Νίρου Χάνι είναι περίπου 1000 τ.μ. H αυλή είναι 
διαστάσεων 13,20 x 9,50 μ., ενώ στον Άγιο Λεόντιο μεγαλύτερη, 19,18 μ. (Β-Ν) x 11,48 μ. (Α-
Δ) (Ξανθουδίδης 1922, 1-25 και 1924, 125 κ.εξ., Μαρινάτος 1925-1927). 
21 Στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου αποκαλύφθηκε τμήμα από την ανατολική πτέρυγα 
κτηρίου έκτασης 350 τ.μ., που χρονολογείται στα νεοανακτορικά χρόνια και με οικοδομική 
φάση της μυκηναϊκής στο 12ο αι. Επίσης, σε άλλα οικόπεδα πάνω από την καταστροφή της 
ΥΜ ΙΑ βρέθηκε στρώμα της ΥΜ ΙΙΙ. Η μερική επανακατοίκηση σε δύο φάσεις κατά την ΥΜ ΙΙΙΓ  
και η εγκατάλειψη χωρίς καταστροφή στα τέλη του 12ου αι. αναφέρεται στο: Hatzi-Vallianou 
2006, 32-41∙ βλ. επίσης και: Ρεθεμιωτάκης 1987, 531-532, 1989, 428-429, 1992, 558-560 
και 1993, 466∙ στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Κ. Γκαλανάκη έχουν εντοπιστεί και 
παλαιοανακτορικά οικιστικά κατάλοιπα (Μανδαλάκη 2000, 1019-1021). 
22 Το ανακτορικού τύπου κέντρο του Γαλατά (με διαστάσεις κεντρικής αυλής 36,50 x 16 μ., 
δηλαδή 580 τ.μ.), ξεκινά την πορεία του από την ΠΜ Ι-ΙΙ και ΜΜ ΙΑ, με την πρώτη 
κατασκευαστική φάση του να ανάγεται στη ΜΜ ΙΒ ∙ η κατασκευή του ανακτόρου αρχίζει, αλλά 
δεν ολοκληρώνεται στη ΜΜ ΙΙΙΑ, αλλά μάλλον στη ΜΜ ΙΙΙΒ και  η τελική του καταστροφή στην 
ΥΜ ΙΑ. Μετά υπάρχει ξανά μια περίοδος χρήσης στην ΥΜ ΙΒ και τέλος από την ΥΜ ΙΙΒ ως την 
ΥΜ ΙΙΙΑ-Β (Ρεθεμιωτάκης 1994, 701-707, 1996, 635-638, 1997, 992-995, 1999, 850-852 
και 2000, 1016-1019). 
23 Άλλωστε έχει διατυπωθεί στο παρελθόν ότι κεραμική από θέσεις της Πεδιάδας δείχνουν 
επιρροές από τα Μάλια ήδη από την Παλαιοανακτορική περίοδο. Άποψη που επιβεβαιώνεται 
διαρκώς σε νεότερα ευρήματα, όπως αυτά του Σμαρίου. 
24 Στα Μάλια στην ΥΜ ΙΙΙΒ έχουμε μυκηναϊκή επανακατοίκηση και στην ΥΜ ΙΙΙΓ έχουμε την 
οριστική εγκατάλειψη του οικισμού (Van Effenterre 1980, 599-608 και 634). Για τις 
διαστάσεις του ανακτόρου, 7500 τ.μ., με έκταση κεντρικής αυλής 48 x 23 μ. βλ.: Δαβάρας 
χ.χ. και Pelon 2006. 
25 Επίσης, ένας εκτεταμένος ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ οικισμός υπάρχει στο λόφο «Σταφυλίνο του Άγνος». 
Αντίθετα, λείψανα αυτής της περιόδου λείπουν από την ακρόπολη του Σμαρίου, αλλα στην 
ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται στις θέσεις Σπιτάκια, Μονή Καλλέργη, Μαντρες και 
Αγκάραθος. Υστερομινωικό νεκροταφείο βρέθηκε κοντά στο χωριό Βόρου ή Βορίτσι. Εννοείται, 
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πολιτισμικές σχέσεις μεταξύ των παραπάνω και ακόμα πιο απομακρυσμένων 
περιοχών είναι αρκετά ευδιάκριτες (ομοίωμα ιερού, κεραμική κ.ά.). 

Μεταξύ των ίδιων των μινωικών, δορυφορικών, οικιστικών θέσεων του 
Αποσελέμη μέχρι στιγμής η γενικότερη παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι ότι 
στον Λεόντιο, με το σαφέστερα αστικό περιβάλλον, κάποια χρονική στιγμή στην ΥΜ 
περίοδο η κατοίκηση πιθανά σταματά, ενώ άλλες εγκαταστάσεις συνεχίζουν να 
υπάρχουν, κυρίως στο Κεφάλι, όπου διαπιστώνεται συνέχεια της κατοίκησης ως και 
την ΥΜ ΙΙΙΑ. 

Στα τέλη της ΥΜ ΙΙΙ περιόδου και της επόμενης Υπομινωικής  οι πληθυσμοί 
της κοιλάδας, πιθανά και από τα μακρύτερα παράκτια κέντρα, ανηφορίζουν προς 
τα ψηλότερα σημεία της Δίκτης, αλλά και σε άλλες ορεινές περιοχές. Πρόκειται για 
το γνωστό ζήτημα των οικισμών-καταφυγίων που έχει τύχει πολλών αναλύσεων26. 

Από τη συγκεντρωτική μελέτη του Ξιφαρά (2002, 141-142) για την 
οικιστική της πρωτογεωμετρικής και γεωμετρικής Κρήτης, η κατανομή των θέσεων 
γύρω από τη Δίκτη στους αποκαλούμενους «οικισμούς-καταφύγια» της ΥΜ ΙΙΙΓ και 
των υπολοίπων που φτάνουν μέχρι και τα αρχαϊκά χρόνια, καθώς και η ανάλυση 
των αρχαιολογικών τους στοιχείων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτού του τύπου 
οι οικισμοί της περιοχής κοιτούσαν κυρίως ψηλότερα, προς το οροπέδιο του 
Λασιθίου. Παρόμοια άποψη, πιθανά και λόγω της έλλειψης των σημερινών 
ανασκαφικών δεδομένων, επικράτησε και για άλλους γνωστούς οικισμούς 
πλησιέστερα στην εξεταζόμενη περιοχή27. 

Στον Αποσελέμη δεν έχουν εντοπιστεί εγκαταστάσεις στις περιόδους ΥΜ 
ΙΙΙΓ-Γεωμετρική, όμως λόγω της ανεύρεσης ζωής στην επόμενη μεγάλη περίοδο στην 
Λαγκάδα, στα αρχαϊκά χρόνια, είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να διερευνήσουμε, 
αφενός  τη σχέση των οικισμών της, με τους ομιορεινούς νοτιότερα, στην Παπούρα 
Αγίου Γεωργίου στο Κράσι (Πρωτογεωμετρική-Γεωμετρική-Αρχαϊκή) ή τα  
Σπηλιαρίδια στο Αβδού (Γεωμετρική-Αρχαϊκή) (Ξιφαράς 2002, 139-146, 201 κ.εξ.), 

ότι μπορούμε να εντοπίσουμε και άλλα κατάλοιπα, παλαιότερα και πρωτοανακτορικά 
ευρήματα από τη γύρω περιοχή, σε  πιθανή αλληλεπίδραση με την περιοχή της Λαγκάδας, 
όπως: στα Μάλια, στον Ανισαρά (ξενοδοχείο Καράτζη), στο Καλό Χωριό, στο Στροβίλι, στο λόφο 
Αμυγδαλοκέφαλος στο χωριό Ασκούς, στο κέντρο του Καστελίου στην περιοχή Μεϊντάνι, στα 
οικόπεδα Σταυρουλάκη και Καμπιτάκη κ.ά. και στο Σμάρι (Μονή Καλλέργη, Σπιτάκια, 
Νεκροταφείο Γερόλακκου, Λιβαδίτσα και στην ακρόπολη Σμαρίου). Ιερά κορυφής της ίδιας 
περιόδου στον Αμυγδαλοκέφαλο στους Ασκούς, στο Μαζά Καλού Χωριού και στο Σμάρι. Βλ.: 
Ρεθεμιωτάκης 1991, 395-396, για τη σημαντική εκτεταμένη ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι εγκατάσταση στην 
ευρύτερη περιοχή του Καστελίου (5 χλμ. βορειότερα, στο ύψωμα Άγνος) και Hatzi-Vallianou 
2006, 32-41. 
26 Για του οικισμούς καταφύγια βλ.: Pendlebury & Money-Coutts 1937-1938, 140, Watrous 
1980, 282. Διαφορετική από τον καθιερωμένο ορισμό των οικισμών-καταφυγίων είναι η 
άποψη του Ξιφαρά, ο οποίος προσεγγίζοντας όλη τη σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει: «την 
αναγνώριση του Καρφιού ως κέντρου εξουσίας, απλωμένης σε όλο το οροπέδιο». Άλλοι 
θεωρούμενοι οικισμοί-καταφύγια κοντά στην εξεταζόμενη περιοχή του Αβδού–Γωνιών–Κεράς 
αναφέρει ότι βρίσκονται στις  θέσεις:  Κάστελος Κεράς, Κάστελος Κρασίου, Φλεχθρό, Πωρολιός 
και Βίγλα (Ξιφαράς 2002, 204 και 139-146). 
27 Ο Ξιφαράς συμφωνεί με την εκτίμηση του Nowicki, πως την κοιλάδα Αβδού-Γωνιών 
πιθανώς εποφθαλμιούσαν οι κάτοικοι της Λύκτου και της Κορφής Καλού Χωριού (Ξιφαράς 
2002, 141-142), αλλά μέχρι σήμερα, λόγω έλλειψης των ανασκαφικών αποτελεσμάτων δεν 
υπήρχαν άλλοι συσχετισμοί περιοχών. 
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και φυσικά με το πολύ σημαντικό οροπέδιο του Λασιθίου (Ξιφαράς 2002, 185-194) 
και αφετέρου τις σχέσεις των εδώ οικισμών με τα κάπως πιο απομακρυσμένα, αλλά 
και τα μεγαλύτερα κέντρα του Σμαρίου (ΥΜ ΙΙΙΓ-Υπομινωική-Γεωμετρική-
Ανατολίζουσα) (Ξιφαράς 2002, 146-52 και 185-194), της Λύκτου (Γεωμετρική-
Αρχαϊκή)28, της Κορφής του Καλού Χωριού (Πρωτογεωμετρική-Γεωμετρική) 
(Ξιφαράς 2002, 135-137) και τα Μάλια (Γεωμετρική κ.εξ.) (Ξιφαράς 2002, 137-
139 και 209-212)29. Παρότι δεν πρόκειται για τα μοναδικά ευρήματα αυτής της 
εποχής στην ευρύτερη περιοχή, οι θέσεις του Αποσελέμη θα μπορούσαν να 
αντιμετωπιστούν ως ένα σημαντικό κομμάτι που έλειπε από τα ιστορικά δεδομένα 
αυτού του χώρου30.  

Τέλος, η  Κλασική και Ελληνιστική περίοδος πιθανά να αντιπροσωπεύονται 
από ανεξερεύνητες θέσεις έξω από τη λεκάνη του φράγματος, αλλά η ρωμαϊκή θέση 
στο Λενικό, μέχρι τον εντοπισμό κάποιας αντίστοιχής της αλλού, θα αποτελεί σαφώς 
τη μεγαλύτερη εγκατάσταση υστερορωμαϊκής αγροικίας ανάμεσα στην Λύκτο και το 
επίνειό της, τη Χερσόνησο31.  

 

 

 

28 Ένδειξη για την ύπαρξη ενός ΠΓ ιερού από μια πήλινη κεφαλή ανθρώπινου ειδωλίου καθώς 
και κεφάλι αλόγου από πίθο του 7ου αι. π.Χ., που βρέθηκαν στη θέση Λακκούδια (Αλεξίου 
1973-1974, 901, Ξιφαράς 2002, 152-153). Επίσης, οι αρχαίοι θεωρούσαν την πόλη αποικία 
των Λακεδαιμονίων στην Κρήτη. Λύκτιοι τοξότες βοήθησαν την Σπάρτη στο β΄ Μεσσηνιακό 
πόλεμο στον 7ο αι. π.Χ.  (Kirsten 1958, 427-435). Ο Ρεθεμιωτάκης (1984, 49) αναφέρει για 
ευρήματα αρχαϊκών πιθαριών με ανάγλυφες παραστάσεις που προέρχονται από τη Λύττο και 
άλλα, όμως, ευρήματα, διάφορα (για τα οποία παραπέμπει στα Κρητικά Χρονικά από to 
1949-1951, 1958-1959, 1961, 1962, 1965, 1969, 1971, 1973. Επίσης, για τον πόλεμο, 
εκτιμάται ότι ξέσπασε το 685 π.Χ. και έληξε το 668 π.Χ. Άλλοι θεωρούν πως ήταν 
μεταγενέστερος. Πιθανή ημερομηνία για την έναρξή του είναι το 669 π.Χ., λίγο μετά την ήττα 
των Σπαρτιατών από τους Αργείους στη μάχη των Υσιών (http://el.wikipedia.org, Β΄ 
Μεσσηνιακός Πόλεμος). 
29 Έπειτα από τα τελευταία ανασκαφικά αποτελέσματα, οι σχέσεις των θέσεων του Αποσελέμη 
θα πρέπει στο εξής να εξετάζονται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και πριν τα αρχαϊκά ως 
προς τις ψηλότερα γεωγραφικές περιοχές και αργότερα ως ένα βαθμό εξέλιξής τους, ως  προς 
τις περισσότερο παράκτιες περιοχές και τα γειτονικά τους μεγάλα κέντρα. Άλλωστε υπάρχει η 
άποψη, ότι και η εντυπωσιακή εσωτερική μετανάστευση, με την ίδρυση νέων οικισμών, στη 
μετάβαση από τη 2η στην 1η χιλιετία, δεν προϋποθέτει αναγκαστικά επιδείνωση της 
επικρατούσας κατάστασης, αλλά ίσως αποτελεί συνέπεια κοινωνικού μετασχηματισμού 
(Ξιφαράς 2002, 146). 
30 Σε επόμενες μελέτες, όσον αφορά στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της γεωγραφικής, 
οικιστικής και πολιτικής διαίρεσης του νησιού και την απόδοση των φυσικών χώρων με 
αντίστοιχες πολιτικές επικράτειες για αυτήν την περίοδο θα πρέπει να έχουμε υπόψη τα 
παρακάτω: ότι «τουλάχιστον από την ανάδειξη των πόλεων τον 7ο αι. π.Χ. ως την ένταξη στο 
ρωμαϊκό κόσμο, κάθε κοινότητα στην αρχαία Ελλάδα για να αναδειχτεί σε πολιτικό οργανισμό 
με κάποιο βαθμό αυτονομίας και ανεξαρτησίας θα έπρεπε να διαθέτει ένα συγκεκριμένο 
παραγωγικό χώρο και επομένως τα πολιτικά- γεωγραφικά όρια μιας τέτοιας μονάδας θα 
έτειναν να συμπέσουν με τα φυσικά όρια μιας συγκεκριμένης περιοχής» (Φαράκλας et al. 
1998, 7). 
31 Η ανακοίνωση αυτή έκλεισε με φωτογραφίες σπιτιών παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του 
χωριού Σφεντυλίου, που θα βυθιστεί στα νερά του Φράγματος (εικ.  6). 
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THE NEW ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN THE APOSELEMES  

DAM AREA BETWEEN THE VILLAGES  

AVDOU, SFENTYLI,  POTAMIES 

 
MAVRAKI-BALANOU MARIA 

Lately the 23th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities has 
excavated residential sites in the area of Aposelemis Dam, the MM III-LM I 
occupation in Agios Leontios-Petras and an Archaic one, in Agios Konstantinos. 
The works in the MM-LM sites at Mesochorio, Kefali, Armi and in the Roman-late 
Roman sites of Leniko and Souviani’s Patema are still in progress. There are 
many interesting finds, as a LM architectural model from Agios Leontios. A lot of 
information will derive from the above works concerning these centres and the 
rest in the Lagada area. 
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Χάρτης 1. Φωτορεαλιστική απεικόνιση περιοχής με το μελλοντικό έργο 
του Φράγματος Αποσελέμη, Αβδού.

Σχ. 1. Άγιος Λεόντιος, Αβδού. Σχεδιαστική αποτύπωση ΜΜ-ΥΜ θέσης.

Εικ. 1. Πήλινο ομοίωμα ιερού από τη ΜΜ-ΥΜ 
θέση στον  Άγιο Λεόντιο, Αβδού, πλαϊνή όψη.

Εικ. 2. Πήλινο ομοίωμα ιερού από τη ΜΜ-ΥΜ 
θέση στον Άγιο Λεόντιο, Αβδού.

ΑρχΑ ιολογ ικΑ ΝέΑ Απο τ ις  ΑΝΑςκΑφές ςτο φρΑγμΑ Αποςέλέμη ςέ 
Αβδού,  ςφέΝτύλ ι  & ποτΑμιές Νομού ηρΑκλέ ιού
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Εικ. 6. Εντός της λεκάνης κατάκλισης του 
φράγματος το χωριό Σφεντύλι και τα μετόχια του.

Εικ. 3. Κεφάλι, περιοχής Σφεντυλίου, ΜΜ-ΥΜ θέση.
Λήψη από Δ.

Εικ. 4. Αρχαϊκή θέση στο ΒΔ τμήμα του 
προστατευτικού αναχώματος του Αγίου 

Κωνσταντίνου, Αβδού. Λήψη από Ν.

Εικ. 5. Υστερορωμαϊκή θέση στο Λενικό, 
περιοχής Σφεντυλίου. Λήψη από Α.

μΑύρΑκη-μπΑλΑΝού μΑρ ιΑ

301



ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ:  ΤΑ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 
RICCIARDI MARIA 

 
Πρώτα από όλα, θα ήθελα να θυμηθούμε τον Μανώλη Μπορμπουδάκη, 

που πίστεψε και προώθησε τη συγκεκριμένη έρευνα με ενθουσιασμό από την αρχή. 
Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Ανδριανάκη, που βοήθησε και 
στήριξε με κάθε τρόπο τη συνέχιση της έρευνας αυτής. Θα ήθελα, επίσης, να 
εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη γενναιοδωρία με την οποία συμφώνησαν να 
εργασθώ και να παρουσιάσω τα πρώτα αποτελέσματα. 

Δε θέλω να επαναλάβω εδώ την περιγραφή της εύρεσης του βαπτιστηρίου 
στη Μητρόπολη, θα αναφέρω απλώς ότι αναδύθηκε από τις περιορισμένες τομές 
που πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2010 (Ricciardi & Borboudakis 2008, 
925-937, Ricciardi 2010, 336-347). 

Η ανακάλυψη του μνημειώδους κτηρίου βόρεια της βασιλικής της 
Μητρόπολης έχει κατευθύνει όλους τους πόρους της ανασκαφής και την έρευνα 
προς το έργο της αποκάλυψης των υπολειμμάτων της αρχιτεκτονικής του, ούτως 
ώστε να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά και οι χρήσεις του (σχ. 1). Έτσι, η 
ανασκαφή επικεντρώθηκε στον κεντρικό κυκλικό χώρο A, που ήλθε πρώτος στο 
φως, και στη στρωματογραφία της επιχωμάτωσής του. Ας σημειωθεί ότι αυτή η 
εργασία αναπτύχθηκε στο περιθώριο των ερευνών της βασιλικής με σύντομες και 
διακεκομμένες ανασκαφικές περιόδους. Μέχρι τώρα έχουν αποκαλυφθεί η 
μνημειώδης κατάρρευση και ο εξωτερικός τοίχος του περιμετρικού διαδρόμου A1. 

Το 2006 και το 2007 ακολούθησαν οι τρεις ουσιαστικές ανασκαφικές 
περίοδοι που έφεραν στην επιφάνεια την πλούσια αρχαιολογική απόθεση και 
αποκάλυψαν τη μεγάλη κολυμβήθρα, ταυτίζοντας τη ροτόντα, χωρίς περαιτέρω 
αμφιβολίες, με το μνημειακό βαπτιστήριο που ήταν προσαρτημένο στην πεντάκλιτη 
βασιλική (εικ. 1). 

Ήδη από τα πρώτα ευρήματα, διαφάνηκε η αναγκαιότητα τεκμηρίωσης της 
χαρακτηριστικής στρωματογραφίας της αρχιτεκτονικής κατάρρευσης όχι μόνο για 
να κατανοήσουμε τα γεγονότα και τις φάσεις της ζωής του μνημείου, αλλά κυρίως 
έχοντας ως στόχο να αναστηλώσουμε τις διακοσμήσεις του κεντρικού χώρου Α και 
συγκεκριμένα του εσωτερικού αρχιτεκτονικού ρυθμού (Ricciardi 2009, 748, εικ. 15 
και 752).  

Μετά από αυτή την πρώτη φάση ανασκαφών, δεδομένης της σημασίας της 
ανακάλυψης στο πανόραμα των πρωτοβυζαντινών μαρτυριών στην Κρήτη, μας 
φάνηκε σημαντικό να κάνουμε γνωστό το βαπτιστήριο και να ετοιμάσουμε ένα 
πρώτο σχηματικό συνολικό πρόγραμμα έρευνας, που θα περιλάμβανε ανασκαφή, 
αποκατάσταση και αξιολόγηση αυτού του εξαιρετικού συνόλου, όχι μόνο για να 
γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό η ανακάλυψη, αλλά και για να τραβήξει το ενεργό 
ενδιαφέρον της κοινότητας και των αρμοδίων αρχών, ώστε να υποστηρίξουν και να 
δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στις μελλοντικές εργασίες, που είχαν παρουσιαστεί 
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πολύ περιληπτικά στην προηγούμενη συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στην 
Κρήτη (Ricciardi 2010). 

Η ανασκαφή απέδωσε πολλά μαρμάρινα μέλη αρχιτεκτονικής γλυπτικής, 
σημαντικής αξίας, και πράγματι μέσω της μελέτης των στιλιστικών χαρακτηριστικών 
της αρχιτεκτονικής γλυπτικής αποδόθηκε το βαπτιστήριο σε μια περίοδο ανάμεσα 
στα μέσα του 5ου και το α΄ τέταρτο του 6ου αι., χρονολόγηση που θα υποστηριζόταν 
και από τα τυπολογικά και δομικά χαρακτηριστικά του βαπτιστηρίου (Ricciardi 
2009, 745-746, εικ. 9-10). Είναι, όμως, ακόμη λίγα τα αρχαιολογικά ευρήματα 
που επιτρέπουν τη χρονολόγηση και την τοποθέτηση σε ακριβές χρονολογικό 
πλαίσιο των διαφόρων φάσεων ζωής του κτηρίου. Εξάλλου, τουλάχιστον ένα τμήμα 
των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχιτεκτονική διακόσμηση είναι σε 
δεύτερη χρήση και δεν ορίζει επακριβώς τις διάφορες οικοδομικές φάσεις που 
έχουν ταυτιστεί στο βαπτιστήριο και τη σχέση τους με εκείνες που έχουν ήδη 
αναγνωριστεί στη βασιλική με την οποία συνδέεται. Σε δεύτερη χρήση είναι και το 
υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί για την τοιχοδομία του κεντρικού πυρήνα. Tα 
πολλά κομμάτια μαρμάρου καταδεικνύουν μεγάλη αφθονία αποσπασματικών 
υλικών, υποδηλώνοντας έτσι ότι η κατασκευή του κτηρίου έγινε μετά από μια 
μεγάλη καταστροφή, με πολλά θραύσματα αγαλμάτων, ενεπίγραφων λίθων,  
καρύστιου μαρμάρου από κίονες να διακρίνονται καλά στην τοιχοδομία.   

Δύο είναι οι σεισμοί που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την καταστροφή 
αυτή: ο καταστρεπτικός σεισμός του 365 μ.Χ. ή ο επόμενος και εξίσου 
καταστρεπτικός των μέσων του 5ου αι. μ.Χ. (De Tommaso 2000, 351, σημ. 80, 
Guidoboni 1989, 681 και 684-686).  

Το λιγοστό κεραμικό υλικό και το μοναδικό νόμισμα που έχει βρεθεί μέχρι 
τώρα στην ανασκαφή μόλις και επαρκούν για τη χρονολόγηση των τελευταίων 
φάσεων της ζωής του μνημείου μετά την κατάρρευση του τέλους του 7ου ή των 
αρχών του 8ου αι. μ.Χ. (Ricciardi 2004, 660-668, σχ. X). Παρά τη μεγάλη ποσότητα 
των ευρημάτων μαρμάρινων γλυπτών, μέχρι τώρα δεν υπάρχει αντίστοιχο 
σημαντικό εύρημα που να επιτρέπει την τοποθέτησή του σε ασφαλές χρονολογικό 
πλαίσιο. 

Συμπερασματικά, το κύριο προτέρημα του βαπτιστηρίου, ότι δηλαδή 
διατήρησε κατά χώρα σχεδόν όλη την κατάρρευση της αρχιτεκτονικής διακόσμησης 
του κυκλικού χώρου, σε αυτή τη φάση της έρευνας έχει μετατραπεί σε εμπόδιο για 
την εμβάθυνση της ανασκαφής του κεντρικού χώρου, αφού για τη σωστή συνέχισή 
της απαιτείται ένα πρόγραμμα διαρθρωμένο σε συντονισμένες επεμβάσεις 
ανασκαφής και συντήρησης. Για αυτό, στον κεντρικό πυρήνα η ανασκαφή έχει 
σταματήσει προς το παρόν και συμπληρώνεται η τεκμηρίωση των ευρημάτων.  

Το 2008, όμως, η αφαίρεση των στρωμάτων του περιμετρικού διαδρόμου -
deambulatorium- A1, μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε τομές στα θεμέλια των 
δύο κυκλικών τοίχων κάτω από το δάπεδο, ένα μικρό μέρος του οποίου είχε 
αποκαλυφθεί στην τομή του 2003, όπου βρέθηκαν σπαράγματα πλακών από 
αλάβαστρο και τα αποτυπώματά τους που είχαν μείνει στο έδαφος (Ricciardi & 
Borboudakis 2008, 929, Ricciardi 2011, 74) (εικ. 2). 
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Στον περιμετρικό διάδρομο Α1 ανοίχτηκε μικρή τομή, που διήρκεσε δύο 
εβδομάδες, με μήκος 5 μ.1, σε αντιστοιχία με την αλλαγή της τοιχοδομίας, που 
ήταν πολύ φανερή στον περιμετρικό τοίχο 5002, για να επιβεβαιωθούν οι 
διαστάσεις και η μορφή της αλλαγής στην τοιχοδομία (σχ. 1). 

Υποθέταμε ότι θα βρίσκαμε μια σημαντική θεμελίωση με πλατείς λάκκους 
και ικανές προεξοχές. Στην πραγματικότητα, όμως, ήλθαν στο φως, μόλις κάτω από 
το δάπεδο, τα κατάλοιπα μιας μεγάλης κατασκευής -με δύο μεγάλους τοίχους 
κατασκευασμένους με βότσαλα και ασβεστοκονίαμα- που αποτελούν τους 
πλευρικούς τοίχους ενός μάλλον μεγάλου αγωγού με κλίση ΒΔ/ΝΑ, ο οποίος έχει 
πλάτος 50-60 εκ. και στενεύει φτάνοντας μέχρι τα 35 εκ. (εικ. 3). Η κατασκευή 
παρουσιάζεται εντελώς κατεδαφισμένη μέχρι το επίπεδο του πυθμένα του αγωγού, 
από τον οποίο διατηρείται μόνο ένα λεπτό ροδόχρωμο στρώμα υδραυλικού 
κονιάματος.  

Γενικώς είναι πολύ καταστραμμένα τα εξής σημεία: στην ανατολική 
πλευρά, τοίχοι και αγωγός έχουν κοπεί από το λάκκο θεμελίωσης του εξωτερικού 
τοίχου 5002 του διαδρόμου A1 και από έναν πλατύ λάκκο προσπορισμού 
οικοδομικού υλικού. Αντίθετα, στη δυτική πλευρά, στα σημεία επαφής με τον 
κυκλικό τοίχο 1002, οι τοίχοι του αγωγού φαίνονται μάλλον ακέραιοι, σαν να 
ακουμπάει επάνω ο τοίχος της ροτόντας 1002. Η κατάσταση έχει γίνει πολύπλοκη 
από την ύπαρξη επάλληλων κατασκευών που έχουν καταστραφεί σε έναν 
περιορισμένο χώρο. 

Ας δούμε πως παρουσιάζονται: ο νότιος τοίχος, τμήμα του αγωγού και τα 
γύρω στρώματα έχουν διαταραχτεί από μία μεγάλη τάφρο αφαίρεσης υλικού, 
κυκλικού σχήματος (εικ. 1 και 3). Ο τοίχος συνεχίζει πιο πέρα, για να καταλήξει 
μερικά εκατοστά από τον περιμετρικό A1, όπου στρίβει σε ορθή γωνία προς Ν. Αυτό 
το τμήμα με κατεύθυνση Β-Ν (πάχους 60 εκ.) ακουμπά και τέμνει τμήμα ενός 
αρχαιότερου τοίχου, κατασκευασμένου από βότσαλα, λίθους και χώμα, με την ίδια 
κατεύθυνση, τον οποίο όμως εμείς βλέπουμε μόνο σε τομή, όπου άπτεται και 
τέμνεται από την τάφρο.  

Να σημειωθεί ότι ο νότιος τοίχος, που καταστράφηκε από την τάφρο 
αφαίρεσης οικοδομικού υλικού, δεν τέμνεται από την κατασκευή της θεμελίωσης 
του περιμετρικού τοίχου 5002, όπως συνέβη αντίθετα και στον αγωγό και στο 
βόρειο τοίχο, όπου δημιούργησε ένα μεγάλο όρυγμα, το οποίο στενεύει αμέσως 
μέχρι την προεξοχή της θεμελίωσης, για να προχωρήσει με μια σχεδόν κάθετη 
τομή, όπου η τοιχοδομή της θεμελίωσης είναι χυτή. Η θεμελίωση κόβει το 
γεωλογικό στρώμα που αποτελείται από χαλίκια προσχωσιγενούς προέλευσης και 
περιέχει σπάνια θραύσματα κεραμικής με ίδια χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν 
ήδη περιγραφεί στις προηγούμενες ανασκαφές της Μητρόπολης (Rizzo 2004, 118-
121 και 127, Allegro 2004, 133-134). 

Η ανασκαφή της τάφρου θεμελίωσης έφερε στο φως ό,τι απέμεινε από τα 
τοιχώματα του αγωγού. Tα δύο πλευρικά τοιχώματα του αγωγού, κατασκευασμένα 

1 Ξεκίνησε το 2008 με μια μικρή τομή στον περιμετρικό διάδρομο Α1, από τον οποίο είχε 
αφαιρεθεί η επιχωμάτωση, για να ερευνηθεί η θεμελίωση των δύο τοίχων. Το 2010 
επεκτάθηκε σε πλάτος μέχρι τα 5 μ. 
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με βότσαλα και ασβεστοκονίαμα, είναι πολύ ισχυρά με πάχος 70-80 εκ. προς Β 
και 60-80 εκ. προς Ν. Πάντα στα βόρεια βρίσκουμε ένα άλλο λεπτό τοιχάριο, 
κτισμένο με χώμα και βότσαλα, παράλληλο με τις άλλες τοιχοδομές του αγωγού. 
Πιθανώς, λειτουργούσε ως όριο ενός άλλου, μικρότερου αγωγού (πλάτους 30-20 
εκ.),  που μπορεί να ταυτιστεί σε κάποια ελάχιστα ίχνη, όμοια με εκείνα του 
μεγάλου αγωγού (εικ. 4). 

Στην αντίθετη πλευρά του περιμετρικού διαδρόμου Α1 -στα ανατολικά- 
παρατηρείται ότι ο κυκλικός τοίχος ακουμπάει επάνω στο μεγάλο αγωγό: η 
γειτνίαση γίνεται ιδιαίτερα φανερή από τα κατάλοιπα του χρωματιστού 
επιχρίσματος που παραμένουν στον τοίχο και βρίσκονται σχεδόν σε επαφή με τις 
επιφάνειες των καταστραμμένων τοίχων του αγωγού, που βρίσκονται από κάτω και 
διαχωρίζονται μόνο από μερικά εκατοστά χώμα. Και σε αυτή την πλευρά είχαν 
αναγκαστεί να ανοίξουν στον αγωγό μία τάφρο θεμελίωσης, που όμως εδώ φαίνεται 
να έχει πολύ μικρότερες διαστάσεις. Συνολικά όλη η κατασκευή των αγωγών έχει 
πλάτος 3 μ. 

Η διαφορετική οικοδομική τεχνική που παρουσιάστηκε στον περιμετρικό 
τοίχο του Α1 (5002) αντιστοιχεί στο κλείσιμο μιας θύρας (πλάτους 2 μ.) με μεγάλες 
λιθοπλίνθους και διαφοροποιείται από τον υπόλοιπο κυκλικό τοίχο γιατί δεν έχει 
αύλακα θεμελίωσης και έχει τοποθετηθεί 40 εκ. περίπου ψηλότερα από το επίπεδο 
του περιμετρικού διαδρόμου, όπως δηλώνεται από τα δύο κατώφλια που ήρθαν στο 
φως κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, αλλά και από τα υπολείμματα των 
τοιχογραφιών στους τοίχους. 

Βόρεια από αυτούς τους αγωγούς, λίγα εκατοστά κάτω από τα κατάλοιπα 
του δαπέδου με πλάκες από γυψόλιθο, αποκαλύφθηκε μια περιοχή στρωμένη με 
μικρά βότσαλα, καλά τοποθετημένα δίπλα στο χωμάτινο τοιχάριο. Το βοτσαλωτό, 
επενδυμένο με ασβέστη -πιθανά κατάλοιπα των υποστρωμάτων- έχει τα ίδια 
οικοδομικά χαρακτηριστικά με τους αγωγούς. 

Το βοτσαλωτό διακόπτεται από πολλούς λάκκους -στην τομή 
αναγνωρίστηκαν έξι- που έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικά ύψη και σε δύο από 
αυτούς βρέθηκαν θραύσματα από πήλινα αγγεία (εικ. 4-5). Στον πρώτο λάκκο (1), 
κυκλικού σχήματος με διάμετρο 30-32 εκ., είχε τοποθετηθεί το μικρότερο και 
πληρέστερο, άχρωμο, πήλινο δοχείο (με διάμετρο περίπου 18 εκ.) και o κενός 
χώρος είχε στη συνέχεια γεμίσει με κοσκινισμένο χώμα. Είναι ο μοναδικός που 
σώζει μεγάλο τμήμα του δοχείου μαζί με το περιεχόμενο, αποτελούμενο από 
στάχτες, χώμα και μικρά θραύσματα καμένων ελιών και σπόρων δημητριακών, που 
θα πρέπει να μελετηθούν (εικ. 4-6). Μήπως πρόκειται για τα υπολείμματα καμένου 
υλικού; Οι μεγαλύτεροι λάκκοι είναι τρεις, με σχήμα λίγο πολύ κυκλικό και 
στηρίζονται στο ίδιo ύψος, με διάμετρο γύρω στα 50 εκ. Ένας από αυτούς διατηρεί 
στο έδαφος το αποτύπωμα του χρησιμοποιηθέντος δοχείου -λεκάνη ανοιχτού 
τύπου- μαζί με κάποια μικρά θραύσματα του χείλους, που βρέθηκαν κατά χώρα 
(εικ. 7). Από τους άλλους δύο διατηρήθηκαν μόνο τα αποτυπώματα μικρών 
διαστάσεων της βάσης των δοχείων -ένα κυκλικό, το άλλο τετράγωνο, 20 εκ.- που 
καταστράφηκαν. Τα δύο αυτά δοχεία στηρίχθηκαν στον πυθμένα του μικρότερου 
αγωγού μεταξύ των δύο τοίχων. 
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Ο κύριος λάκκος είναι ένας τέλειος κύκλος, με διάμετρο 58 εκ., με εντελώς 
κάθετη τομή, ακουμπάει στον κυκλικό τοίχο της Ροτόντας 1002 και βρέθηκε 
σκεπασμένος. Το βάθος του είναι στα 32 εκ. από το βοτσαλωτό επίπεδο και δεν 
παρουσιάζει ίχνη από δοχεία (εικ. 7). Διαταράχτηκε κατά την αρχαιότητα, τον 
άνοιξαν, τον άδειασαν, τον γέμισαν ξανά με κατάλοιπα οικοδομικού υλικού και τον 
σκέπασαν με τρεις λίθους, μερικά μόνο εκατοστά επάνω από το δάπεδο με τα 
βότσαλα και τον ασβέστη. 

Οι τέσσερις λάκκοι φαίνεται να ευθυγραμμίζονται -αν και ακανόνιστα- 
βόρεια, κατά μήκος του μικρού τοίχου που περιόριζε το βοτσαλωτό, στην επιφάνεια 
του οποίου, ανάμεσα στο δεύτερο και τον τρίτο λάκκο, σώζονταν καθαρά ίχνη 
καψίματος και αιθάλης με πολύ μικρά κάρβουνα που διέγραφαν ένα ελλιπές, 
κυκλικό σχήμα (εικ. 4). Το επίπεδο αυτό, του βοτσαλωτού και ασβέστη, καλυπτόταν 
από ένα στρώμα πάχους 10-14 εκ. σχηματισμένο από μικρές στρώσεις ασβέστη 
που εναλλάσσονταν με χώμα. Το στρώμα αυτό είχε σφραγισθεί με ασβέστη λεπτού 
πάχους και από πάνω είχε τοποθετηθεί λεπτότατη στρώση ερυθρωπού κονιάματος, 
που κάλυπτε αυτούς τους «λάκκους». Όχι όμως όλους, αφού εκείνοι που 
βρίσκονταν ψηλότερα (5 και 6) αναδύονταν σίγουρα από το βοτσαλωτό επίπεδο. Να 
σημειωθεί ότι νότια του αγωγού δεν υπάρχει ίχνος όμοιου βοτσαλωτού, ούτε 
βρέθηκε κατά τις στρωματογραφικές ανασκαφές του 2003 (εικ. 2). 

Οι τομές αυτές απέδωσαν περαιτέρω υλικό για την ερμηνεία των 
οικοδομικών φάσεων του βαπτιστηρίου και των προγενέστερών του κτηρίων, αλλά 
προς το παρόν η κατάσταση έχει γίνει πιο περίπλοκη. Όσον αφορά στα κατάλοιπα 
του αγωγού, περισσότερο το υψόμετρο της ροής του νερού παρά το μέγεθος μας 
οδηγεί να αποκλείσουμε μια σχέση του με την τετράλοβη κολυμβήθρα στο κέντρο 
του βαπτιστηρίου, η οποία, αν είχε τα τρία κανονικά σκαλοπάτια, θα είχε την 
απορροή πολύ πιο χαμηλά στον αγωγό. Οι μάλλον μεγάλες διαστάσεις του αγωγού 
μας θυμίζουν εκείνους που συναντήσαμε πολλές φορές στις προηγούμενες 
ανασκαφές στην περιοχή της Μητρόπολης, αλλά σχετίζονταν με τις εγκαταστάσεις 
του οικισμού (Rizzo 2004, 118-121 και 127, Allegro 2004, 133-134). Ο αγωγός 
διαθέτει καλή ποσότητα νερού και φαίνεται ότι καταλήγει σε συλλεκτήρια λεκάνη ή 
σε άλλον κύριο αγωγό, πέρα από τον κυκλικό τοίχο, υπόθεση που πρέπει να 
ελεγχθεί με την επέκταση της ανασκαφής. 

Οι πρώτες παρατηρήσεις δείχνουν ότι το βοτσαλωτό και οι αγωγοί ανήκουν 
στην ίδια φάση κατασκευής, θα ήταν, λοιπόν, δυνατό να πρόκειται για μεγάλες 
δεξαμενές και αγωγούς, τμήμα ίσως ενός συστήματος ρωμαϊκών-υστερoρωμαϊκών 
λουτρών. Προς το παρόν, έχουμε μόνο υποθέσεις που πρέπει να επαληθευτούν. Η 
κατασκευή του αγωγού ανήκει στη ρωμαϊκή κατασκευαστική παράδοση και δε 
μπορεί ακόμη να χρονολογηθεί ακριβέστερα. Ο αγωγός ακουμπά με τους τοίχους 
του επάνω στο γεωλογικό στρώμα, διαταράσσει τα από πάνω στρώματα, που 
χαρακτηρίζονται από κεραμική ελληνιστικής και ύστερης ελληνιστικής εποχής 
(θραύσματα από απιόσχημη προχοΐσκη, πόδι κανθάρου, λαιμός οινοχόης, που 
χρονολογούνται από το 2ο μέχρι τον 1ο αι. π.Χ.). 

Όταν ο αγωγός σταμάτησε να λειτουργεί, οι τοίχοι του κατεδαφίστηκαν. Στη 
συνέχεια κτίστηκαν οι δύο κυκλικοί τοίχοι της Ροτόντας, οι οποίοι κόβουν τον 
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αγωγό και το βοτσαλωτό και επάνω στα ερείπια των γκρεμισμένων τοίχων εκτείνεται 
η δαπέδωση του διαδρόμου A1 του νέου κυκλικού κτηρίου2. 

Σε μια άλλη φάση, όταν το βαπτιστήριο δε λειτουργεί πια και έχει 
καταρρεύσει (αφαιρείται και το δάπεδο του A1), γίνεται σημείο προσπορισμού 
οικοδομικού υλικού ένας κυκλικός και βαθύτερος λάκκος (4), δίπλα στον τοίχο 
1002 που αποκαλύφθηκε παραβιασμένος και κλεισμένος ξανά3, ενώ oι άλλοι πέντε 
λάκκοι μπορεί να προστέθηκαν σταδιακά και επάνω στα κατάλοιπα του 
καταστραμμένου αγωγού. 

Τα υψόμετρα μαρτυρούν ότι τα δοχεία αναδύονταν από το βοτσαλωτό 
δάπεδο ή και πάνω από το στρώμα με ασβέστη και χώμα που το σκέπαζε, δηλαδή 
περίπου στο τελευταίο και επιφανειακό επίπεδο με πλάκες από γυψόλιθo. 

Αν ο λάκκος 4 σχετίζεται με την τελευταία ανακατασκευή του μνημειακού 
βαπτιστηρίου, που αποκαλύφθηκε και παραβιάστηκε κατά τη διάρκεια της 
αφαίρεσης του δαπέδου του περιμετρικού διαδρόμου μετά την εγκατάλειψή του, οι 
άλλοι λάκκοι εντοπίζονται στο χρόνο μέχρις ότου η περαιτέρω κατάρρευση των 
περιμετρικών τοίχων καλύπτει τον Α1 μέχρι το επιφανειακό επίπεδο και το δωμάτιο 
Α χρησιμοποιείται ως καταφύγιο από βοσκούς και ζώα.  

Αφού το κεραμικό υλικό συνεχίζει να είναι λιγοστό και να μην καθορίζει 
την επαλληλία των τελευταίων φάσεων, πρέπει να διασαφηνιστεί η συμφωνία  -στην 
επόμενη φάση των ανασκαφών- των υψομέτρων μεταξύ των ερειπίων του 
βαπτιστηρίου και του αγωγού, του επιπέδου έδρασης του τοίχου 5002 και του 
επιπέδου τοποθέτησης των λάκκων, με τα τμήματα πατώματος με πλάκες από 
γυψόλιθο. 

Η τοποθέτηση των πολυάριθμων προσφορών και/ή θυσιών γύρω από τον 
κεντρικό πυρήνα υπογραμμίζει τη συνεχεία στο χρόνο μιας παράδοσης που 
καθιστά το μεγάλο κυκλικό συγκρότημα έναν τόπο λατρείας και προσκυνήματος, 
όπως πρέπει να ήταν το συγκρότημα της Μητρόπολης (Falla Castelfranchi 2008, 
1217-1223). 

Η επόμενη ανασκαφή και η μελέτη του υλικού θα μπορέσουν να 
διασαφηνίσουν αμφιβολίες και να περατώσουν τους ελέγχους στα αβέβαια σημεία. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ως συνεργασία της 13ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων, που διέθεσε το εργατικό προσωπικό της, με την Ιταλική Αρχαιολογική 
Σχολή Αθηνών. Επίσης, συνεργάστηκαν οι Ch. Portale και A. Pellegrino για τη 
μελέτη του υλικού, ο S. Masala για τα οστά των ζώων, ο Κ. Γιαπιτζόγλου για τις 
τοιχογραφίες και τα μάρμαρα. 
 

2 Τα δάπεδα του A1 σχετίζονται με τις κατασκευαστικές φάσεις του Βαπτιστηρίου. Έχει 
τεκμηριωθεί μόνο το τελευταίο με λιγοστά κατάλοιπα πλακών από γυψόλιθο. 
3 Λάκκος που βρίσκει ένα ενδιαφέρον παράλληλο στην Ελεύθερνα, στον τρίτο χώρο των 
προσκτισμάτων της βασιλικής, ο οποίος χρονολογείται από το υλικό στον 6ο-7ο αι. μ.Χ. 
(Θέμελης 2004, 46-63, εικ. 15 και 76-78). 
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THE BAPTISTERY OF MITROPOLIS: NEW DATA 

 
RICCIARDI MARIA 

At Mitropolis, not far north of the five-aisle basilica, its monumental 
circular Baptistery has been brought to light; it consists of core A which has 
eight niches flanked by a colonnade 6 m high and of a large quadrilobed 
baptismal font in the middle of the nucleus. The colonnade was composed of a 
high base, columns of karistio marble, ionic impost capitals and corbels with 
animal protomes all in proconnesian marble. To check the foundations of the 
two circular walls a limited trench in the deambulatorium A1 was opened and 
here came to light ruins of a large channel and a floor with pebbles belonging to 
a roman building. In subsequent years, when the baptistery was abandoned and 
the stone slabs of the floor were removed, six hollow cavities were dug into the 
floor of pebbles; in some of them there are still fragments of ceramic vessels 
containing ash, kernels of olives and burned cereals. 
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Σχ. 1. Γόρτυνα. Κάτοψη του βαπτιστηρίου: οι ανασκαφές του 2003 και 2010 στο διάδρομο A1 
και η κατάρρευση των κιόνων στο χώρο A.

Eικ. 1. Γόρτυνα. Ο χώρος A, από τα 
ανατολικά.

Eικ. 2. Γόρτυνα. Ίχνη του δαπέδου με 
πλάκες από γυψόλιθο στο διάδρομο Α1, που 

ανασκάφηκε στην τομή του 2003, από τα 
νοτιοανατολικά.

Το ΒαπΤ ισΤηρ ιο Τησ ΜηΤροπολησ:  Τα Νεα ευρηΜαΤα
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Eικ. 7. Γόρτυνα. Μια λεπτομέρεια του λάκκου 
4 δίπλα στον κυκλικό τοίχο 1002.

Eικ. 3. Γόρτυνα. Η κατασκευή των αγωγών, στο βάθος δεξιά 
ο λάκκος  θεμελίωσης του 5002, απέναντι ο μεγάλος λάκκος 

προσπορισμού υλικού, από τα ανατολικά.

Eικ. 4. Γόρτυνα. Οι λάκκοι που είχαν 
σκαφτεί στο βοτσαλωτό δάπεδο δίπλα στον 

αγωγό, από τα δυτικά.

Εικ. 5. Γόρτυνα. Λεπτομέρεια του λάκκου 1.

Eικ. 6. Γόρτυνα. Το δοχείο με το περιεχόμενό 
του στο λάκκο 1. 

RicciaRdi  MaRia
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ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

 
Το οικόπεδο ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Κωστάκη (σχ. 1) βρίσκεται στο κέντρο 

των Μοιρών, με μέτωπο στη βορεινή πλευρά της κεντρικής λεωφόρου 25ης Μαρτίου, 
που αποτελεί τμήμα της εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών-Τυμπακίου. Στη 
δεκαετία του ‘80, πάνω στο ανατολικό όριο του οικοπέδου, είχε αποκαλυφθεί ένας 
ισχυρός τοίχος με κατεύθυνση Β-Ν, κατά τη διάνοιξη των θεμελίων της όμορης 
οικοδομής1. Έτσι, μετά από αίτημα για οικοδόμηση, στα τέλη Μαΐου του 2009 
πραγματοποιήθηκε στο οικόπεδο Κωστάκη δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα από 
την ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.  

Η στάθμη του οικοπέδου βρισκόταν κατά ένα περίπου μέτρο ψηλότερα από 
το βόρειο πεζοδρόμιο της οδού 25ης Μαρτίου. Με την έναρξη της έρευνας 
εντοπίστηκαν λείψανα τοίχου με κατεύθυνση Α-Δ στο νότιο όριο. Ο τοίχος σωζόταν 
σε ύψος μισού μέτρου και ήταν κατασκευασμένος από αργολιθοδομή με συνδετικό 
κονίαμα και ζώνη πλίνθων. Στη βόρεια παρειά του ακουμπούσε σειρά 
αποθηκευτικών πίθων που διατηρούνταν in situ. Η μορφή της τοιχοποιίας και η 
κεραμική μαρτυρούσαν μια χρονολόγηση στην Παλαιοχριστιανική περίοδο. Έτσι, η 
ανασκαφή συνεχίστηκε από τη 13η Ε.Β.Α.2 Η πρώτη περίοδος έρευνας διήρκεσε 
έως την ξαφνική διακοπή της ιδιωτικής χρηματοδότησης, στα τέλη Αυγούστου του 
2009, και κάλυψε περίπου το 70% του οικοπέδου, που έχει έκταση 300 τ.μ. Το 
τμήμα που έχει διερευνηθεί καλύπτεται εξ ολοκλήρου από οικοδομικά λείψανα, 
που εκτείνονται προς όλες τις κατευθύνσεις έξω από τα όρια του οικοπέδου (σχ. 1).  

Το μεγαλύτερο τμήμα της νότιας πλευράς καταλαμβάνει ο επιμήκης 
πιθεώνας, που αποκαλύφθηκε στην πρώτη ανασκαφική τομή (σχ. 1, εικ. 1). Έχει 
πλάτος 3,50 μ. και μήκος τουλάχιστον 9 μ. Αποτελείται από δυο σειρές πίθων, που 
ήταν τοποθετημένοι στον άξονα Α-Δ, εκατέρωθεν ενός στενού διαδρόμου, πλάτους 
από 0,70 ως 1,10 μ. Στη βορεινή πλευρά αποκαλύφθηκαν επτά πίθοι σε σειρά. Στη 
νότια πλευρά υπήρχαν μόνο τέσσερις, στο μέσο περίπου του χώρου. Οι πίθοι ήταν 
εγκιβωτισμένοι μέχρι λίγο κάτω από το χείλος σε τοιχοποιία κατασκευασμένη από 
μικρούς αργούς λίθους και κονίαμα, που σχημάτιζε μέτωπο στις παρειές του στενού 

1 Η ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό τη διεύθυνση του αρχαιολόγου της ΚΓ΄ 
Ε.Π.Κ.Α. κ. Αντ. Βασιλάκη και είναι αδημοσίευτη. Ευχαριστούμε τον ανασκαφέα για την 
παραχώρηση των φωτογραφιών.  
2 Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε, για την πολύτιμη βοήθειά τους, το μόνιμο εργατοτεχνικό 
προσωπικό της 13ης Ε.Β.Α. στη Μεσαρά, Ηλία Χαραλαμπάκη, Νίκο Κριάρη, Ζαχαρία 
Φραγκιαδάκη και Παντελή Αλεβυζάκη, το επί συμβάσει εργατοτεχνικό προσωπικό, την ομάδα 
συντηρητών μικροτεχνίας της 13ης Ε.Β.Α. με επικεφαλής τον Κωστή Πατεδάκη, τους 
σχεδιαστές Σταύρο Καψάλη και Γιώργο Κοντογιάννη και τέλος, την αρχαιολόγο Μαρία 
Μαυριτσάκη, που συνέχισε για μικρό διάστημα την έρευνα.   
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διαδρόμου. Στο εσωτερικό τους, που παραμένει γεμάτο χώμα, υπήρχαν μικροί 
αργοί λίθοι, θραύσματα κονιαμάτων, πλίνθων και κεραμιδιών από το στρώμα 
καταστροφής.  

Η πρακτική του εγκιβωτισμού των πίθων σε τοιχοποιία δεν είναι άγνωστη 
και γινόταν, καθώς φαίνεται, για λόγους μόνωσης του περιεχομένου τους από την 
εξωτερική θερμοκρασία, ιδίως όταν επρόκειτο για την παρασκευή και διατήρηση 
δημητριακών και κρασιού (Αδάμ-Βελένη 2003, 109-114, Μπακιρτζής 2003, 115). 
Η εν λόγω πρακτική έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα σε μονάδες παραδοσιακής 
παρασκευής οίνου σε διάφορα μέρη του κόσμου. Για την ιδιαίτερα θερμή περιοχή 
της Μεσσαράς, η μέθοδος φαντάζει φυσιολογική. Στο συγκεκριμένο ωστόσο κτήριο 
εξυπηρετούσε έναν επιπρόσθετο σκοπό, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Στο μέσον περίπου του διαδρόμου των πίθων αποκαλύφθηκαν δυο όμοιοι 
αμφορείς με βάση πακτωμένη στο έδαφος. Ο ένας ήταν ακέραιος, με απώλειες μόνο 
στο στόμιο και βρέθηκε άδειος από χώμα (εικ. 3), ενώ ο δεύτερος, που ήταν 
γεμάτος χώμα, είχε ρηγματωθεί και απολεπιστεί εσωτερικά. Και οι δυο 
μεταφέρθηκαν για συντήρηση στα εργαστήρια της 13ης Ε.Β.Α. Πρόκειται για 
αμφορείς με λείο, ωοειδές, επίμηκες σώμα, ελαφρώς διευρυμένο στους ώμους και 
αποστρογγυλεμένο στη βάση, με ψηλό λαιμό και δύο λαβές στερεωμένες στο μέσον 
του, αμέσως κάτω από το στόμιο. Ο τύπος αυτός, σε διάφορες παραλλαγές, ήταν 
αρκετά γνωστός και διαδεδομένος στην Κωνσταντινούπολη, τη Μαύρη Θάλασσα, την 
Κύπρο, το Αιγαίο και την Κρήτη κατά τον 7ο και 8ο αι. και αποτελεί επιβίωση 
υστερορωμαϊκών αμφορέων, όπως ο LR2. Οι συγκεκριμένοι αμφορείς πιθανόν 
προέρχονται από ντόπιο εργαστήριο. Σε κάποια παραλλαγή του τύπου, η επιφάνεια 
φέρει παράλληλες αυλακώσεις διάφορου πλάτους, που ενίοτε καλύπτουν όλο το 
σώμα και άλλοτε περιορίζονται σε ζώνες, κυρίως στο ύψος των λαιμών (Hayes 1992, 
τύποι 35/38, 71, εικ. 23.10, Μπακιρτζής 2003, 75, πίν. 16, αρ. 2). Έχουν επίσης 
στενή ομοιότητα με τον όψιμο αιγιακό τύπο ΤRC 10, που αποτελεί οψιμότερη 
παραλλαγή του LR2, με χρήση από τα τέλη του 6ου ως τις αρχές του 8ου αι. (Portale 
& Romeo 2001, 311 no. 72, Di Vita 2000, πίν. XLVIId-f, LVa-b, Rendini 1988, 
no. 279, εικ. 216 και 1990, πίν. 42a). Οι αμφορείς αυτοί δε διαθέτουν έμβολο, 
αλλά κυρτή βάση και σφαιρικό σώμα και πιθανόν προορίζονταν περισσότερο για 
μετάγγιση υγρών παρά για δια θαλάσσης μεταφορά.  

Ένας τοίχος με κατεύθυνση Α-Δ, που στο μεγαλύτερο μήκος του είναι 
ενισχυμένος σε πάχος σε σχέση με τους υπόλοιπους τοίχους του συγκροτήματος, 
διαχώριζε τον πιθεώνα από τον αμέσως βορεινό χώρο (σχ. 1, εικ. 1). Η ενίσχυση σε 
πάχος της τοιχοποιίας αποσκοπούσε προφανώς στη μόνωση του πιθεώνα από τη 
θερμοκρασία, καθώς, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ο χώρος βόρεια του 
πιθεώνα ανήκε στο υπόκαυστο ενός λουτρώνα μεγάλων διαστάσεων. Οι τοιχοποιίες 
του λουτρού διατηρούνται σε ύψος από 0,70 ως 0,97 μ. 

Αποκαλύφθηκαν τρία συνεχόμενα δωμάτια (σχ. 1, εικ. 1-2), διευθετημένα 
κατά μήκος ενός διαδρόμου στα δυτικά, που εξασφάλιζε στους fornacatores την 

313 



ΑΝΑΣΚΑΦΙ ΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤ ΙΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΙΣ  ΜΟΙΡΕΣ :  ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 
πρόσβαση στα στόμια των φούρνων3. Οι δυο νοτιότεροι χώροι διέθεταν υπόκαυστα 
και ο βορειότερος δάπεδο με παχύ υδραυλικό κονίαμα. Οι στυλίσκοι των 
υποκαύστων ήταν κατασκευασμένοι με τετράγωνες και κυκλικές πλίνθους, σε 
εναλλαγή με κονίαμα που περιείχε μικρά βότσαλα και θραύσματα πλίνθων. Το 
ύψος τους έφτανε τα 0,78 μ. Καθένας από τους δυο χώρους υποκαύστων διέθετε 
στο μέσον της δυτικής τοιχοποιίας τοξωτό άνοιγμα πλάτους 0,70 μ. (εικ. 4), που 
επικοινωνούσε με το διάδρομο και φιλοξενούσε το praefurnium (Nielsen 1993, τόμ. 
1, 162)4. Στο δάπεδο του βορειότερου praefurnium, που έχει ήδη ερευνηθεί, 
βρέθηκαν ίχνη καύσης, ενώ στο δάπεδο του διαδρόμου, κοντά στα στόμια των 
φούρνων, βρέθηκαν οι πήλινες ορθογώνιες πλάκες που τα έκλειναν κατά τη 
λειτουργία του υποκαύστου.  

Από τους δυο χώρους των υποκαύστων, ο νοτιότερος είναι μεγαλύτερος, με 
διαστάσεις 4,40 x 6 μ. περίπου (ο ανατολικός τοίχος των δωματίων έχει προς το 
παρόν αποκαλυφθεί μόνο στη νοτιοανατολική γωνία)  και φιλοξενούσε την αίθουσα 
του θερμού λουτρού, τον θερμό οίκο ή ένδον ή caldarium ή cella caldaria (Nielsen 
1993, τόμ. 1, 156-157). Διατηρείται μέχρι τη στάθμη του ανώτερου δαπέδου, 
δηλαδή της suspensura (Βιτρούβιος [Λέφας μετάφραση – σχόλια] 2000, Χ.V, 2, 
Nielsen 1993, τόμ. 1, 4, 14 και 16), το οποίο ήταν κατασκευασμένο από υδραυλικό 
ασβεστοκονίαμα πάχους 0,15 μ. Εντοπίστηκε σε μεγάλα τμήματα (έως και 1,80 x 
0,66 μ.), τα οποία είχαν καταρρεύσει στο εσωτερικό του υποκαύστου υπό το βάρος 
των υπερκείμενων ερειπίων (εικ. 1, στο μέσον).  

Η ταύτιση του χώρου διευκολύνεται από την αποκάλυψη πολυάριθμων 
θραυσμάτων του συστήματος θέρμανσης των τοίχων: των tegulae mammatae, 
δηλαδή των πήλινων πλακών με προεξέχοντα κομβία που κάλυπταν τους τοίχους 
επιτρέποντας στην πίσω τους επιφάνεια την κυκλοφορία θερμού αέρα από το 
υπόκαυστο, καθώς και των tubuli, δηλαδή των πήλινων διάτρητων σωλήνων που 
έτρεχαν κατακόρυφα μέσα στους τοίχους.  

Στη δυτική πλευρά του δωματίου υπήρχαν τουλάχιστον δυο χτιστοί 
λουτήρες, οι πύελοι ή solia (Βιτρούβιος [Λέφας μετάφραση – σχόλια] 2000, X.V, 4, 
Ginouvès 1955, 145-152, Nielsen 1993, τόμ. 1, 157, Λαμπροπούλου & Μουτζάλη 
2003-2004, 324), ενσωματωμένοι στο δάπεδο και επιχρισμένοι με κονίαμα, ενώ στο 
δυτικό άκρο, όπου δε συνεχιζόταν το δάπεδο, υπήρχε ενδεχομένως μια 
υπερυψωμένη δεξαμενή, η alveus (Λαμπροπούλου & Μουτζάλη 2003-2004, 324), 
καθώς η συγκεκριμένη θέση, ακριβώς πάνω από το praefurnium  θεωρούνταν 
ενδεδειγμένη για την καλύτερη θέρμανση του νερού. Στο μέσον περίπου του νότιου 
τοίχου διατηρείται το ημικυκλικό ίχνος μιας κόγχης που ανοιγόταν στο μεγάλο 
πάχος του και ενδεχομένως περιέκλειε λεκάνη με κρύο νερό (labrum). 

3 Για τον τρόπο κατασκευής των λουτρών χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του Βιτρούβιου 
([Λέφας μετάφραση – σχόλια] 2000, V.X). Για την τυπολογία και τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά των λουτρών της ύστερης αρχαιότητας, βλ.: Krencker et al. 1929, Ginouvès 
1955, Yegül 1992, Nielsen 1993, DeLaine & Johnston 1999, Λαμπροπούλου & Μουτζάλη 
2003-2004. Για τα λουτρά της Βυζαντινής περιόδου βλ.: Berger 1982. 
4 Συχνά υπάρχει ένα praefurnium και οι δυο χώροι των υποκαύστων επικοινωνούν μεταξύ 
τους, όπως στο λουτρό της οδού Γούναρη στην Πάτρα (Λαμπροπούλου & Μουτζάλη 2003-
2004, 324). 
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Ο μεγάλος όγκος αργών λίθων και πλίνθων που είχε συσσωρευτεί στο 
κέντρο του χώρου, προκαλώντας την υποχώρηση του δαπέδου, και η παντελής 
απουσία κεραμίδων οροφής στο στρώμα καταστροφής, καταδεικνύουν ότι η 
αίθουσα στεγαζόταν με χτιστή καμαρωτή ή θολωτή οροφή (Λαμπροπούλου & 
Μουτζάλη 2003-2004, 324). Η μέθοδος αυτή ήταν ενδεδειγμένη για το χώρο του 
θερμού λουτρού, καθώς οι ξύλινες οροφές ήταν ευπαθείς στην υψηλή θερμοκρασία 
και απαιτούσαν ειδική εσωτερική επένδυση από κεραμικά πλακίδια  (Βιτρούβιος 
[Λέφας μετάφραση – σχόλια] 2000, V.X, 3). 

Το επόμενο προς βορρά δωμάτιο φιλοξενούσε πιθανότατα το χώρο μέτριας 
θερμότητας το tepidarium ή cella tepidaria (Nielsen 1993, τόμ. 1, 155-156) ή 
μέσον ή χλιαινόμενον οἶκον ή χλιαροψύχιον (Λαμπροπούλου & Μουτζάλη 2003-
2004, 323). Η ταύτισή του στηρίζεται τόσο στη θέση του, όσο και στην απουσία 
ενδείξεων θέρμανσης των τοίχων (Γούναρης 1990, 17, σημ. 58). Η λειτουργία του 
υποκαύστου ήταν εδώ αρκετή για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής θερμοκρασίας. 
Το πλάτος του χώρου ήταν μικρότερο σε σχέση με το caldarium (3,20 μ.). Η 
suspensura, όπως και το μεγαλύτερο τμήμα των στυλίσκων του υποκαύστου, με 
εξαίρεση την κατώτερη πλίνθο, είχαν διαλυθεί (εικ. 1, δεξιά), πιθανόν από 
οψιμότερη αναμόχλευση και μόνο τα ίχνη τους παραμένουν ορατά πάνω στην area, 
το δάπεδο του θαλάμου θέρμανσης (Λαμπροπούλου & Μουτζάλη 2003-2004, 323 
και σημ. 39). Η αφθονία κεραμιδιών στο στρώμα καταστροφής υποδεικνύει ότι ο 
χώρος ήταν ξυλόστεγος.  

Ο βορειότερος χώρος, που έχει εν μέρει ερευνηθεί, καλύπτεται με δάπεδο 
από παχύ υδραυλικό κονίαμα, που περικλείει μικρά θραύσματα πλίνθων σε 
μεγάλη πυκνότητα και εδράζεται σε στρώση από πήλινες πλάκες (εικ. 2). Στο ορατό 
τμήμα του δυτικού τοίχου του δεν εντοπίζεται άνοιγμα για praefurnium, ενώ τμήμα 
πήλινου σωλήνα ύδρευσης που βρέθηκε πάνω στο δάπεδο ενισχύει την πιθανότητα 
να πρόκειται για την αίθουσα του ψυχρού λουτρού (frigidarium). Μια παραστάδα 
που εντοπίστηκε πρόσφατα στο ανατολικό τμήμα του χώρου υποδηλώνει 
πιθανότατα τη διαμόρφωση μιας αψίδας που πρέπει να εκτεινόταν στο όμορο 
οικόπεδο. 

Ο επιμήκης τοίχος που διακρίνεται στις φωτογραφίες της ανασκαφής της 
όμορης οικοδομής, πιθανόν συμπίπτει με τον ανατολικό τοίχο των τριών δωματίων, 
ο οποίος εντοπίστηκε πρόσφατα στο νοτιοανατολικό τμήμα της ανασκαφής.  

Το λουτρό των Μοιρών ακολουθεί την τυπική διάταξη του «εν σειρά» τύπου, 
κατά τη διάκριση των Krencker et al. (1929, βλ. και: Nielsen 1993, τόμ. 2, 50-52, 
Horton 1996, 181, Λαμπροπούλου & Μουτζάλη 2003-2004, 320-321), που 
αποτελεί και την απλούστερη εκδοχή. Η κίνηση στο εσωτερικό του λουτρού γινόταν 
από το frigidarium, στα βόρεια, προς το caldarium, που βρίσκεται στα νότια, 
σύμφωνα με τους κανόνες του Βιτρούβιου, προκειμένου να εξασφαλίζει 
περισσότερο φωτισμό και θερμότητα, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες 
(Βιτρούβιος [Λέφας μετάφραση – σχόλια] 2000, V, X, 1, Λαμπροπούλου & 
Μουτζάλη 2003-2004, 320-321). Πρόκειται για ένα ευρύχωρο συγκρότημα, με 
εμβαδό που άγγιζε τα 100 τ.μ. Πιθανόν διέθετε επιπλέον ένα χώρο αποδυτηρίου 
(Nielsen 1993, 153, Λαμπροπούλου & Μουτζάλη 2003-2004, 321) που δεν 
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εντοπίστηκε, και μια δεξαμενή. Οι χώροι αυτοί ενδεχομένως εκτείνονται έξω από το 
βόρειο όριο του οικοπέδου, κάτω από το δρόμο και στο οικόπεδο της απέναντι 
πλευράς, όπου εντοπίζονται επιφανειακά ίχνη τοιχοδομιών. Ένας λίθινος αγωγός 
απορροής, μεγάλο τμήμα του οποίου καταστράφηκε από λαθρανασκαφή, έτρεχε 
κατά μήκος της δυτικής παρειάς του διαδρόμου πρόσβασης στα υπόκαυστα. Ο 
αγωγός κατέληγε πιθανόν σε φρέαρ, ίχνος του οποίου εντοπίστηκε σε μεγαλύτερο 
βάθος μέσα στο διάδρομο, στο σημείο της λαθρανασκαφής. Όλοι οι χώροι του 
λουτρού πρέπει να ήταν ξυλόστεγοι, καθώς άφθονες κεραμίδες οροφής 
εντοπίστηκαν στα στρώματα καταστροφής τους, με εξαίρεση το θολοσκεπές 
caldarium. 

Τα κινητά ευρήματα από το χώρο του λουτρού περιορίζονται σε θραύσματα 
κεραμικής, κυρίως αμφορέων, πήλινων σωλήνων και tegulae.    

Το συγκρότημα του λουτρώνα απλωνόταν προς τα δυτικά, δημιουργώντας 
και άλλους ευρύχωρους χώρους, πιθανόν μια αυλή ή μια παλαίστρα, που 
διατηρούνται όμως αποσπασματικά, καθώς πάνω τους θεμελιώθηκε μεταγενέστερο 
συγκρότημα κατοικίας (σχ. 1). Η διαφορά στάθμης των δυο φάσεων είναι εμφανής. 
Οι τοιχοποιίες της αρχικής φάσης είναι παντού επιμελημένες, με μικρούς, σχεδόν 
τετραγωνισμένους αργούς λίθους και ισχυρό συνδετικό κονίαμα, ενώ στα εμφανή 
τμήματα γίνεται χρήση πλίνθων κυρίως σε οριζόντια διάταξη. Τα δάπεδα της 
δυτικής πτέρυγας, που βρίσκονται στη στάθμη των υποκαύστων, ήταν στρωμένα με 
ρόδινο κονίαμα, όπως διαπιστώθηκε σε αρκετά σημεία. Η κατασκευή του 
συγκροτήματος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη προσοχή, όχι μόνο στη δόμηση, αλλά 
και στην προετοιμασία του χώρου, που είχε ισοπεδωθεί και επιστρωθεί με 
πηλόχωμα πριν από την οικοδόμηση.   

Το κτίσμα της δεύτερης φάσης είναι αμελέστερης κατασκευής. Οι 
τοιχοποιίες, που θεμελιώνονται 0,20 μ. ψηλότερα και σώζονται σε χαμηλό ύψος, 
αποτελούνται από αργολιθοδομή, με χρήση τμημάτων πλίνθων στους οριζόντιους 
και κάθετους αρμούς, κατά το σύστημα που απαντά και στη γειτονική Γόρτυνα σε 
κτίσματα των μεταβατικών χρόνων. Έχει παρατηρηθεί ότι η σταδιακή αύξηση 
ατομικών λουτήρων και η αλλαγή των αντιλήψεων γύρω από το σώμα στα 
παλαιοχριστιανικά χρόνια οδήγησε σταδιακά στον περιορισμό της χρήσης των 
δημόσιων λουτρών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις μετασκευάστηκαν και έλαβαν 
νέες χρήσεις (Λαμπροπούλου & Μουτζάλη 2003-2004, 316 και σημ. 6). Πάντως, 
κατά τη δεύτερη οικοδομική φάση, το συγκρότημα του λουτρού των Μοιρών πρέπει 
να παρέμεινε σε χρήση, καθώς δεν παρατηρούνται προσθήκες ή μετασκευές στους 
κύριους χώρους του. Παράλληλα, το διευρυμένο πάχος του νότιου τοίχου του 
caldarium, που εφάπτεται με το χώρο του πιθεώνα, αποτελεί ένδειξη ότι ο 
τελευταίος υπήρχε ήδη κατά την αρχική φάση, φαίνεται ωστόσο ότι επεκτάθηκε 
προς τα δυτικά κατά τη δεύτερη περίοδο χρήσης, όταν το άνοιγμα εισόδου από το 
διάδρομο των υποκαύστων προς τον πιθεώνα εμφράχθηκε και μπροστά του 
τοποθετήθηκαν νέοι πίθοι. 

Από την έρευνα προήλθαν μόνο δυο χάλκινα, αρκετά διαβρωμένα 
νομίσματα. Το ένα είναι ασσάριο με παράσταση αυτοκράτορα που φονεύει 
αιχμάλωτο και επιγραφή «FEL TEMP REPARATIO» (Κωνστάντιος Β΄, 337-361 
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μ.Χ.), ωστόσο εντοπίστηκε σε διαταραγμένο από λαθρανασκαφή στρώμα και δε 
μπορεί να αξιολογηθεί. Από την άλλη, με εξαίρεση μια μικρή ομάδα μελαμβαφών 
οστράκων και μερικά θραύσματα μιας υδρίας τύπου Hadra, που βρέθηκαν στο ίδιο 
σημείο, η κεραμική που προήλθε από τη χαμηλότερη στάθμη του διαδρόμου 
τροφοδοσίας των υποκαύστων και το δάπεδο της πρώτης οικοδομικής φάσης του 
δυτικού τμήματος χρονολογείται το νωρίτερο στον 5ο αι. και δε μπορεί να 
υποστηρίξει μια προγενέστερη χρονολόγηση για την ανέγερση του λουτρού. Σε μια 
χρονολόγηση στον 5ο-6ο αι. οδηγεί και η μορφή της τοιχοποιίας.  

Από τη στάθμη των δαπέδων της δεύτερης οικοδομικής φάσης, στο χώρο 
της κατοικίας, προήλθε ένας φόλλις του αυτοκράτορα Ηρακλείου με το γιο του 
Ηράκλειο Κωνσταντίνο, του έτους 626/7 ή 631/2. Η χρονολογία του νομίσματος 
είναι συμβατή με την κεραμική της δεύτερης οικοδομικής φάσης, που 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θραύσματα εισαγμένων αφρικανικών πινακίων, 
τμήματα από μικρές οινοχόες, λεκάνες και χύτρες με κτενωτό και κυματοειδή 
διάκοσμο, καθώς και θραύσματα  αμφορέων τοπικών και εισαγμένων, που όλα 
χρονολογούνται στην περίοδο από τον όψιμο 6ο ως τον 8ο αι. Επιπλέον, οι δυο 
ωοειδείς αμφορείς του πιθεώνα (εικ. 3) χρονολογούνται κυρίως στον 7ο  με 8ο  αι. Το 
σπουδαιότερο από τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής είναι μια ακέραιη σφραγίδα 
άρτου με επιγραφή που μας κάνει γνωστό το όνομα του ιδιοκτήτη της «{ΙCXC} 
BΟΗΘΙ ΔΟΥΛΩ CO(Y) [C]ΩΤΙΝΩ» (εικ. 5). Η ύπαρξη της επιγραφής μάς επιτρέπει 
να την χαρακτηρίσουμε ως σφραγίδα άρτου ευλογίας, σε αντιδιαστολή προς τις 
σφραγίδες των ευχαριστιακών άρτων, που κατά κανόνα δε φέρουν επιγραφή, αν και 
θα πρέπει να τονιστεί ότι η σχετική διάκριση δεν είναι σαφής στις πηγές, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι οι δυο τύποι ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν αδιακρίτως 
(Galavaris 1970, 109-166, Varalis 1994, 333-334, Κουμούση & Μουτζάλη 2005, 
10). Η σφραγίδα φέρει στο κέντρο χρίσμα και στα κάτω διάκενα τα γράμματα Α – Ω. 
Το χαρακτηριστικό αυτό απαντά σε μια σειρά σφραγίδων άρτου από τον 5ο ως τον 7ο 
αι. (Κουμούση & Μουτζάλη 2005, 14-15), ενώ η μορφή των γραμμάτων της 
επιγραφής μάς προσανατολίζει σε μια χρονολόγηση στον 6ο-7ο αι. Ενδιαφέρον 
εύρημα είναι επίσης ένα οστέινο παχύ δισκάριο με ανάγλυφες όψεις (εικ. 6). Η 
ομοιότητα του αντικειμένου με το σύγχρονο τάβλι, επίγονο του βυζαντινού παίγνιου 
της tabula ή τάβλης, που παιζόταν από τον αυτοκράτορα Ζήνωνα και καταγράφεται 
από τον Αγαθία γύρω στο 530 (Austin 1934, 202-205), μας κάνει να πιστεύουμε 
ότι σχετίζεται  περισσότερο με πεσσό του εν λόγω παιχνιδιού, παρά με σταθμίο, 
όπως χαρακτηρίστηκαν αντίστοιχα παραδείγματα από την Κόρινθο (Davidson 1952, 
217-222). Τέλος, σχετικό με τη λειτουργία του λουτρού είναι  ένα γυάλινο 
μυροδοχείο για μεταφορά αιθέριου ελαίου (ampulla olearia).  

Τεκμηριώνεται επομένως ότι το λουτρό, το οποίο ανεγέρθηκε πιθανότατα 
μέσα στον 5ο αι., παρέμεινε σε χρήση τουλάχιστον ως την εποχή του αυτοκράτορα 
Ηρακλείου και πιθανόν μέχρι τον 8ο αι. (βάσει της όψιμης κεραμικής και των δυο 
ωοειδών αμφορέων). Σε περίοδο οψιμότερη της αρχικής οικοδόμησης, πιθανότατα 
στον όψιμο 6ο αι., μέρος των χώρων που απλώνονταν στα δυτικά του 
ανακατασκευάστηκε και είχε χρήση κατοικίας.  

317 



ΑΝΑΣΚΑΦΙ ΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤ ΙΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΙΣ  ΜΟΙΡΕΣ :  ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 
Το εύρημα των Μοιρών αποτελεί το μοναδικό μέχρι σήμερα οικιστικό 

κατάλοιπο της ύστερης αρχαιότητας στην πόλη. Το λουτρό της αρχικής φάσης 
ξεχωρίζει όχι μόνο για την επιμέλεια της κατασκευής, αλλά και την ευρυχωρία του, 
σε σύγκριση τόσο με τα λουτρά που έχουν αποκαλυφθεί στη γειτονική Γόρτυνα όσο 
και με τα παλαιοχριστιανικά βαλανεία του ελλαδικού χώρου5. Με τέτοιες 
διαστάσεις, εύλογα αναρωτιέται κανείς αν θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας 
πολυτελούς αγρέπαυλης, όπως ενδεχομένως υποδηλώνει ο πιθεώνας και η 
οικιστική χρήση του δυτικού τμήματος, ή πρόκειται για λουτρό δημόσιου 
χαρακτήρα, κάτι που θα τεκμηρίωνε την ύπαρξη στις Μοίρες ενός άγνωστου μέχρι 
σήμερα παλαιοχριστιανικού οικισμού.  

Η ποιότητα της κατασκευής, ο αυστηρός σεβασμός στις αρχές του 
Βιτρούβιου, το εξελιγμένο κατασκευαστικά σύστημα θέρμανσης, η υψηλή ποιότητα 
της κεραμικής και των κινητών ευρημάτων, δηλώνουν αναμφίβολα οικονομική 
ευμάρεια. Στις Μοίρες, τα μόνα στοιχεία οικιστικής χρήσης που μπορούν να 
συσχετιστούν με το οικοδόμημα του οικοπέδου Κωστάκη είναι τα λείψανα ενός 
αγωγού ύδρευσης στη θέση Τάχερη, σε απόσταση 1 χλμ. ΒΑ των Μοιρών, και τα 
υπολείμματα μιας μεγάλης δεξαμενής στις βορειοδυτικές υπώρειες του οικισμού, 
στη θέση Ψαθιανά. Αν και τα στοιχεία είναι προς το παρόν λιγοστά για να 
τεκμηριώσουν την ύπαρξη μιας κώμης, το φεουδαρχικό σύστημα της ύστερης 
αρχαιότητας δεν αποκλείει τη δημιουργία μικρών οικισμών γύρω από πλούσιες 
αγρεπαύλεις στα όρια των μεγάλων πόλεων. Μια τέτοια αγρέπαυλη, που, αν και 
ιδρύθηκε τον 2ο αι. μ.Χ., ανακατασκευάστηκε στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους 
και παρέμεινε σε χρήση ως το τέλος της βυζαντινής εποχής, εντοπίστηκε πρόσφατα 
κοντά στο Ψηλό Καστέλλι, βορειοανατολικά των Μοιρών από την ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. και 
παραμένει αδημοσίευτη.  

Είναι βέβαιο ότι το συγκρότημα που αποκαλύφθηκε στο οικόπεδο 
Κωστάκη εκτεινόταν στα ανατολικά κάτω από τα όρια του όμορου οικοπέδου, αλλά 
επίσης στα βόρεια κάτω από το δρόμο και τις δυο ημιερειπωμένες κατοικίες. 
Εκτεινόταν πιθανότατα και στο χώρο που κατέλαβε ο κεντρικός οδικός άξονας της 
πόλης, καταστρέφοντας την εξωτερική όψη του νότιου τοίχου και ένα τμήμα 
δωματίου ή δεξαμενής. Η ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας στα μη 
ερευνημένα τμήματα του οικοπέδου ενδεχομένως θα αποσαφηνίσει περαιτέρω τη 
γενική εικόνα του ευρήματος, αν και η εικόνα της αρχικής του μορφής δε θα 
ολοκληρωθεί ποτέ. Ελπίζουμε τουλάχιστον ότι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε 
και να διαφυλάξουμε ό,τι διασώθηκε. 
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EXCAVATION OF A BATH-COMPLEX IN MOIRES  

A PRELIMINARY REPORT 
 

SYTHIAKAKIS VASSILIKI  & VASSILAKIS ZACHARIAS 

In 2008 a rescue excavation in the main road crossing the town of 
Moires revealed the relics of a bath complex that was built in the 5th century AD. 
It belonged to the simplest (linear) type of baths and was constructed according 
to the rules set by Vitruvius. The revealed part of the building consists of the 
three main bath-chambers (caldarium-tepidarium-frigidarium) and a long 
corridor helping the feeding of the two praefurnia. A yard was probably opened 
to the west of the corridor and a cellar for wine storage to the south of the 
caldarium (its large pithoi and two amphorae were found, almost intact, in their 
original place). The western half of the complex was rebuilt, probably in the 6th 

century AD for domestic use, but the bath stayed intact at least until the 7th or 
even the 8th century AD.  
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Σχ. 1. Κάτοψη της ανασκαφής. Με κόκκινο χρώμα δηλώνεται η 
φάση του 5ου αι. (αποτύπωση Στ. Καψάλης – Γ. Κοντογιάννης).

Εικ. 1. Άποψη του ανασκαφικού χώρου 
από ψηλά. Από αριστερά (νότια) προς τα 

δεξιά διακρίνονται ο πιθεώνας, το caldarium 
και το tepidarium καθώς και ο διάδρομος 

τροφοδοσίας των υποκαύστων (δυτικά).

Εικ. 2. Το δάπεδο του frigidarium.

Συθιακακη ΒαΣ ιλ ικη & ΒαΣ ιλακηΣ Ζαχαρ ιαΣ
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Εικ. 3. Ο ακέραιος αμφορέας του 
πιθεώνα.

Εικ. 6. Οστέινο αντικείμενο, πιθανόν πεσσός παίγνιου.

Εικ. 5. Σφραγίδα ευλογίας άρτου.Εικ. 4. Το άνοιγμα του praefurnium του tepidarium.

αναΣκαφικη ΕρΕυνα Παλα ιοχρ ιΣτ ιαν ικου λουτρ ικου ΣυγκροτηματοΣ

Στ ιΣ  μοιρΕΣ:  Πρώτα αΠοτΕλΕΣματα
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ΑΛΕΤΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

        
Στη νοτιοδυτική πλευρά της βυζαντινής πόλης του Χάνδακα έχουν έρθει 

στο φως τέσσερα μεσοβυζαντινά λουτρά1. Το λουτρό στην οδό Ερωτοκρίτου 
βρίσκεται στην κορυφή προς βορρά ενός νοητού τριγώνου ανάμεσα σε άλλα δύο, 
που βρέθηκαν στην περιοχή που εκτείνεται από την οδό Κορωναίου2 έως την οδό 
Χορτατσών   (Σταρίδα & Κανάκη 2010, 404-406). Μεταξύ τους παρουσιάζουν 
ομοιότητες ως προς τα υλικά δομής, τη διάταξη, τις διαστάσεις και τον 
προσανατολισμό. 

Οι γνώσεις που έχουμε για τη μεσοβυζαντινή πόλη είναι αποσπασματικές, 
κύρια πηγή πληροφοριών είναι οι σωστικές ανασκαφές. Τεκμηριώνεται η πυκνή 
δόμηση στην περιοχή που περικλείει το παλαιό ενετικό τείχος. Ωστόσο, ο πυκνός 
πολεοδομικός ιστός της σύγχρονης πόλης καθιστά την αρχαιολογική έρευνα 
εξαιρετικά δυσχερή.  

ΔΙΑΤΑΞΗ -  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   

Το λουτρό της οδού Ερωτοκρίτου που βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά 
της βυζαντινής πόλης ανήκει στον εν σειρά τύπο. Οι χώροι διατάσσονται σε μήκος 
περίπου 9,50 μ. με προσανατολισμό ΝΑ-ΒΔ. Οι διαστάσεις του τμήματος του 
λουτρού3 που σώζεται είναι 5 x 9,50 μ. Το ορατό τμήμα του συγκροτήματος 
απαρτίζεται από τρία δωμάτια, δύο δεξαμενές δυτικά τους και το χώρο του 
προπιγνείου. Σώζονται σχεδόν όλοι οι τοίχοι, σε όλο τους το ύψος και τμήμα των 
θόλων της στέγασης, που συνεχίζονται κάτω από τις οικοδομές νότια και δυτικά4. 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ  

Στη βόρεια πλευρά της ανασκαφής βρέθηκε επιμήκης θάλαμος με 
προσανατολισμό Α-Δ σε κακή κατάσταση. Η βόρεια πλευρά του πιθανά βρίσκεται 
κάτω από την όμορη οικοδομή. Έχει πλάτος 1,75 μ. (Β-Ν) και μήκος 3 μ. (Α-Δ), οι 
τοίχοι του σώζονται σε ύψος 2 μ. Σώζεται, επίσης, τμήμα του ημικυλινδρικού  

1 Ευχαριστώ θερμά την αρχαιολόγο της 13ης Ε.Β.Α. κ. Λιάνα Σταρίδα για τη συνεργασία στην 
ανασκαφή του λουτρού, τις πολύτιμες συμβουλές και το υλικό που μου παραχώρησε, για τις  
ανασκαφές των οικοπέδων Παραβολιασάκη και Ξεκαρδάκη. Ευχαριστίες, επίσης, οφείλονται 
στις αρχαιολόγους κ. Όλγα Γκράτζιου και κ. Βασιλική Συθιακάκη για τις πολύτιμες 
συμβουλές. Ακόμη σημαντική ήταν η συμβολή του κ. Γιώργου  Κοντογιάννη , σχεδιαστή της 
13ης Ε.Β.Α., και της ομάδας συντήρησης, τους οποίους ευχαριστώ.   
2 Η ανασκαφή της οδού Κορωναίου βρίσκεται πολύ κοντά στη σημερινή οδό 25ης Αυγούστου, 
την άλλοτε Ruga Maistra της Ενετοκρατίας, 100 μ. περίπου βόρεια της πλατείας Καλλεργών, 
το κέντρο της βυζαντινής πόλης. Η ανασκαφή της οδού Χορτατσών βρίσκεται περίπου 30 μ. 
ΒΔ του αραβοβυζαντινού τείχους (Σταρίδα 1997). 
3 Το λουτρό στη Σπάρτη έχει διαστάσεις 5,80 x 10,50 μ.  
4 Συμβατικά θα αναφέρουμε βόρειο το βορειοδυτικό και νότιο το νοτιοανατολικό μέρος του 
κτηρίου και του περιβάλλοντός του. 
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θόλου, ο νότιος τοίχος φέρει παραστάδα θύρας επικοινωνίας με το χλιαρόν και στον 
ανατολικό τοίχο σώζεται η νότια παραστάδα της εισόδου στο λουτρό, 
κατασκευασμένη από αδρά κατεργασμένους λίθους5.  

Η κάθετη διάταξη των θυρών εξασφάλιζε θερμομόνωση στους δύο κύριους 
χώρους του λουτρού, το χλιαρόν και το θερμόν. Οι θύρες του χλιαρού και του 
θερμού είναι  τοποθετημένες σε διάταξη Β-Ν, ενώ η είσοδος στο αποδυτήριο 
βρίσκεται στον ανατολικό τοίχο, δηλαδή σε κάθετη διάταξη προς αυτές6. Ο αέρας 
που έμπαινε στο αποδυτήριο από ανατολικά εμποδιζόταν να κυκλοφορήσει στους 
άλλους χώρους νότια.  

Οι τοίχοι έχουν επιχριστεί εσωτερικά με ισχυρό ρόδινο ασβεστοκονίαμα 
που σώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση. Σε βάθος 4 μ., σε χώρο διαστάσεων 1,20 x 
1 μ., βρέθηκε επιμελημένο ισχυρό δάπεδο από ασβεστοκονία με ρύση δυτικά. Στη 
νοτιοανατολική γωνία βρέθηκαν θραύσματα μαρμάρινων πλακιδίων7. 

ΧΛΙΑΡΟΝ  

Το χλιαρόν είναι θολοσκέπαστος χώρος διαστάσεων 2,65 (Β-Ν) x 2,40 μ. 
(Α-Δ), που  σώζεται σε όλο του το ύψος (5 μ.) και φέρει υπόκαυστο. Σώζεται μέρος 
του  ημικυλινδρικού θόλου που απαρτίζεται από ημικατεργασμένους επιμήκεις 
θολίτες8 με συνδετικό υλικό ασβεστοκονίαμα. Οι τοίχοι πλάτους 0,60 μ. είναι 
κατασκευασμένοι από λαξευτούς λίθους μεσαίου μεγέθους, δρομικά 
τοποθετημένους, με συνδετικό υλικό ασβεστοκονίαμα και θεμελιώνονται πάνω στο 
φυσικό βράχο. 

 Η μετάβαση από το αποδυτήριον στο χλιαρόν  γινόταν, όπως 
προαναφέραμε, διαμέσου θυραίου ανοίγματος στο βόρειο τοίχο. Ακόμη, η θύρα 
που συνέδεε τους χώρους μεταξύ τους θα καλυπτόταν είτε από βαρύ βήλο, είτε από 
ξύλo.  Ίχνη του κονιάματος με το οποίο ήταν επιχρισμένοι οι τοίχοι σώζονται 

5 Το δωμάτιο αυτό φαίνεται ότι σε μεταγενέστερη φάση χρησιμοποιήθηκε για άλλο σκοπό και 
σε ανώτερο επίπεδο από το αρχικό. 
6 Στο βυζαντινό λουτρό στη Θεσσαλονίκη οι θύρες εισόδου είναι σχετικά στενές και 
τοποθετημένες έκκεντρα σε σχέση με τις θύρες επικοινωνίας του χλιαρού με το θερμόν που 
βρίσκονται στον ίδιο άξονα. Η διευθέτηση αυτή εξυπηρετεί την ανάγκη διατήρησης της 
θερμοκρασίας στους δυο θερμούς χώρους (Ξυγγόπουλος 1940, 83-89). Επίσης, στο βυζαντινό 
λουτρό της Παραμυθιάς που ανήκει στον εν σειρά τύπο, στην πορεία από το αποδυτήριο προς 
το χλιαρόν παρεμβάλλεται βοηθητικός θάλαμος, έτσι ώστε η θύρα του χλιαρού -που βρίσκεται 
δυτικά- να είναι κάθετη με εκείνη του αποδυτηρίου (Βασιλικού & Καραμπερίδη 2001). Τέλος, 
η θύρα εισόδου στο λουτρό της Κάτω Επισκοπής Σητείας βρίσκεται έκκεντρα σε σχέση με τις 
αξονικά τοποθετημένες θύρες του θερμού, της δεξαμενής και εστίας (Κατηφόρη 2010, 221, 
σχ. 2). 
7 Γενικά τα δάπεδα των λουτρών ήταν πολυτελή. Η παράδοση της πρωτοχριστιανικής και της 
ρωμαϊκής εποχής συνεχίστηκε (Γούναρης 1990, 15). Στα βυζαντινά χρόνια οι λουτρώνες ήταν 
εξαιρετικά φροντισμένα κτήρια, που ακολουθούσαν την αρχιτεκτονική των ναών. Ελάχιστα 
είναι τα δάπεδα των μεσοβυζαντινών λουτρών που σώζονται. Στο λουτρό στη Λακεδαίμονα το 
δάπεδο ήταν κατασκευασμένο από ισχυρό ασβεστοκονίαμα (Μπούρας 1982, 106). Στο λουτρό 
της Παναγίας στο Δερβενοσάλεσι η είσοδος ήταν από τη δυτική πλευρά, αμέσως στο χλιαρόν, 
όπως και στο λουτρό της Μονής Καισαριανής (Ορλάνδος 1958, 61-64). 
8 Στο λουτρό της Παναγίας στο Δερβενοσάλεσι σώζονται ο ημικυλινδρικός θόλος ανατολικά 
που ταυτίζεται με το χλιαρόν (Ορλάνδος 1958, 61). 
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αποσπασματικά. Ωστόσο, στο κάτω μέρος των τοίχων υπάρχει  λείο, ερυθρό 
κονίαμα σε καλή κατάσταση. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύστημα αεραγωγών στο εσωτερικό των τοίχων,  
η δομή του δαπέδου και του υπόκαυστου9. Μέσα σε όλους τους τοίχους σώζονται οι 
εσοχές από κάθετους ολκείς θερμού αέρα, ορθoγωνικής διατομής (0,10-0,15 μ.), 
από δύο στον ανατολικό και δυτικό τοίχο και μια στο βόρειο και στο νότιο. Οι 
κάθετες ορθογωνικές τομές στους τοίχους περιείχαν πήλινους αγωγούς, οι οποίοι 
καταστράφηκαν, αφού το κονίαμα κατέρρευσε και το δωμάτιο χρησιμοποιήθηκε για 
άλλο σκοπό. Οι κεραμικοί αεραγωγοί-ολκείς ξεκινούσαν από το χώρο του 
υπόκαυστου  και κατέληγαν σε κυλινδρικούς πήλινους σωλήνες στην οροφή. 
Σχεδόν αμέσως πάνω από το δάπεδο υπάρχουν κυκλικά στόμια που οδηγούσαν 
μέρος του θερμού αέρα στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στο χώρο αυτό πιθανόν 
διατηρούνταν χαμηλή σε σχέση με το θερμό, εξαιτίας του αριθμού και της θέσης 
των αγωγών. 

Περιμετρικά, σε βάθος 3,70 μ. βρέθηκε αποσπασματικά σωζόμενο ισχυρό 
δάπεδο από άμμο, ασβέστη και χαλίκια, με πάχος 0,20 μ.10 Πάνω του είχαν 
τοποθετηθεί μαρμάρινες πλάκες πλάτους 0,08 μ., όπως φαίνεται από τα ίχνη μέσα 
στους τοίχους. Η εφυαλωμένη κεραμική στη στάθμη του δαπέδου χρονολογείται 
κυρίως στην Υστεροβυζαντινή περίοδο, 12ος-13ος αι.  

Στη συνέχεια, το υπόκαυστο με ύψος 1,60 μ. βρέθηκε πληρωμένο με 
κρημνίσματα, αργούς λίθους, δόμους με ίχνη κονιάματος, χώμα και θραύσματα 
από πλάκες μαρμάρου11. Στο μέσον του υπάρχει πεσσός ορθογωνικής κάτοψης με 
φορά Β-Ν, θεμελιωμένος στο βράχο, έχει κατασκευαστεί από αδρά κατεργασμένους 
αργούς λίθους και οπτές πλίνθους με συνδετικό υλικό ισχυρό ασβεστοκονίαμα. 
Περιμετρικά στη βάση των τοίχων υπάρχουν τοιχία κατασκευασμένα από οπτές 
πλίνθους, όπου υπάρχουν ανοίγματα διαμέσου των οποίων ο πυρακτωμένος αέρας 
προωθούνταν στους υπερκείμενους αεραγωγούς. 

Στο χώρο αυτό βρέθηκαν πολλά κάρβουνα. Είναι βέβαιο ότι μέσα από τους 
αεραγωγούς και στα υπόκαυστα δεν κυκλοφορούσε καπνός γιατί δε διακρίνεται 
αιθάλη στις κυλινδρικές απολήξεις των ολκέων στην οροφή.  

Δε μπορέσαμε να διαπιστώσουμε πως διοχετευόταν το νερό. Είναι πιθανό 
ότι  με τη χρήση λουτρικών σκευών έκαναν το πρώτο, το χλιαρόν, λουτρό. Σκεύη 

9 Στο δυτικό τοίχο διακρίνεται πήλινος αεραγωγός μέχρι την οροφή. Αεραγωγοί απαντώνται 
και στο λουτρό της  Παναγίας στο Δερβενοσάλεσι: «Οι σωλήνες ούτοι είναι μέχρις ύψους 1μ., 
περίπου υπέρ το δια μεγάλων πλίνθων εστρωμένον δάπεδον ανοικτοί, διήκον όμως άνω μέχρι 
του τέρματος του τοίχου και εχρησίμευον συνάμα ως ολκοί αέρος δια την θερμάστραν, ήτις 
άλλως δεν θα ηδύνατο να λειτουργήση ελλείψει οξυγόνου…» (Ορλάνδος 1958, 60, 61, εικ. 92-
93). Ακόμη στην Λακεδαίμονα «κατακόρυφοι σωλήνες τετράγωνης διατομής, διαμορφωμένοι 
στο πάχος του τοίχου, οι οποίοι έφθαναν σε ύψος 0,30 μ. πάνω από το δάπεδο των αιθουσών 
έφερναν το θερμό αέρα μέσα στους χώρους λούσεως» (Μπούρας 1982, 104). 
10 Η suspensura έχει ορισμένο πάχος (Nielsen 1993, 14 και 17, Yegül 1992, 357), στο 
θερμόν της Κοκκινοράχης Σπάρτης έχει πάχος 0,21 μ. (Αθανασούλης 1996-1997, 26). 
11 Ο πυρακτωμένος αέρας προερχόταν από την παρακείμενη εστία νοτιοανατολικά. Ο 
ανατολικός τοίχος του χλιαρού είναι κοινός με δεξαμενή, η οποία σώζεται σε όλο της το ύψος 
πληρωμένη με φερτά υλικά.  
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μεταφοράς υγρών βρέθηκαν μέσα σε αυτόν το χώρο που ήταν εξ ολοκλήρου 
πληρωμένος με φερτά υλικά.  

Τέλος, στη βόρεια πλευρά του ανατολικού τοίχου βρέθηκε μεταγενέστερη 
θύρα, κλεισμένη με αργολιθοδομή. Διακρίνουμε κατώφλι 0,20 μ. πάνω  από το 
αρχικό δάπεδο. Πίσω της υπήρχε κλίμακα κατασκευασμένη από καλά 
αρμοσμένους μικρούς δόμους σε β΄ χρήση, που οδηγούσε σε ανώτερο επίπεδο. Ο 
χώρος αυτός πιθανόν επαναχρησιμοποιήθηκε ως υπόγειο κατά την οθωμανική 
εποχή.  

ΘΕΡΜΟΝ  

Με την έναρξη των εργασιών της ανασκαφής σε βάθος 0,50 μ. βρέθηκε το  
βορειοανατολικό τεταρτημόριο του θόλου που όριζε την οροφή του θερμού, τμήμα 
του εσωτερικού χώρου και του υπόκαυστου. Έχει ύψος 3,90 μ. από το δάπεδο,   
μήκος 5,30 μ. (Β-Ν) και πλάτος 4,50 μ. (Α-Δ) και συνεχίζεται κάτω από τις 
οικοδομές δυτικά και νότια. Το θερμόν, όπως και όλο το λουτρό, θεμελιώνεται πάνω 
στο φυσικό βράχο12. Το μεγάλο εύρος της τοιχοποιίας (0,80 μ.) και η συναρμογή 
των λίθων με άφθονο ασβεστοκονίαμα εξασφάλιζε τη διατήρηση της θερμότητας.  

Εξωτερικά η επιφάνεια του θόλου είναι λεία, φέρει δύο επάλληλες σειρές 
από ευρείες οπές φωτισμού. Οι οπές αυτές ορίζονται από κυλινδρικούς πήλινους 
σωλήνες, που πιθανόν καλύπτονταν από υαλόφρακτους φεγγίτες, αλλά βρέθηκαν 
σφραγισμένοι με αργούς λίθους· αυτό συνέβη όταν πιθανά ο χώρος άλλαξε χρήση 
και έγινε υπόγειος. Ο θόλος  έχει ύψος 3,30 μ. από την επιφάνεια του δαπέδου13 
και στηρίζεται εσωτερικά στην ανατολική πλευρά πάνω σε καμάρα που βρέθηκε 
κατά το ήμισυ σε άριστη κατάσταση14 και συνεχίζεται στο πρανές νότια. Το 
σωζόμενο τμήμα της έχει διαστάσεις μήκος 1,90 μ. (Β-Ν), πλάτος 1,25 μ. (Α-Δ) και 
ύψος 3 μ. Ορίζεται από επιμήκεις, καλά αρμοσμένους δόμους15. 

Στην ανατολική πλευρά ανοίγεται στον τοίχο παράθυρο διαστάσεων 1,40 
(σωζόμενο ύψος) x 0,80 μ. (πλάτος), που επικοινωνεί με το χώρο των λεβήτων 
ανατολικά. Ο ανατολικός τοίχος έχει επιχριστεί με υπόλευκο, ρόδινο κονίαμα σε 

12 Στη δυτική πλευρά, στο σημείο όπου βρίσκεται η μεσοτοιχία με το χλιαρόν, ο θόλος έχει 
καταρρεύσει εξαιτίας της θεμελίωσης της οικοδομής. Στο ανώτερο τμήμα, όπου πιθανά 
υπήρχε μεγάλο άνοιγμα, το πάχος της οροφής είναι περίπου 0,40 μ., ενώ στο σημείο της 
γένεσης των θόλων είναι περίπου 0,50 μ. 
13 Η οροφή του θερμού, αλλά και των άλλων κτισμάτων που γειτνίαζαν με το φούρνο, ήταν 
χυτή για πυρασφάλεια: «Οι θολωτές οροφές είναι προτιμότερο να κατασκευάζονται από 
λιθοδομή με κονίαμα» (Βιτρούβιος [Π. Λέφας μετάφραση – σχόλια] 1997-1998, 3.10). 
14 Σχετικά με την οροφή ο Α. Ορλάνδος εικάζει για το Δερβενοσάλεσι ότι το θερμόν θα 
στεγαζόταν όπως και το λουτρό της Καισαριανής: «θα εκαλύπτετο τη βοηθεία σφαιρικών 
τριγώνων (λοφίων) δι ημισφαιρικού θόλου» (1958, 62, εικ. 40). Στην προκειμένη περίπτωση ο 
θόλος συνεχίζει ομαλά ανερχόμενος δυτικά του ημικυκλίου της αψίδας, χωρίς τύμπανο. Οπές 
εξασφάλιζαν το χαμηλό φωτισμό του θερμού. Στην οροφή, στη βορειοανατολική γωνία, 
ανάμεσα στην αψίδα και το θόλο, σχηματίζεται επίπεδο τρίγωνο με αποτυπώματα από ένθετη 
διακόσμηση στο κονίαμα.  
15 Οι κοίλες επιφάνειες σε χώρους όπου αναπτυσσόταν υψηλή θερμοκρασία οδηγούσαν τους 
υγροποιημένους υδρατμούς στο δάπεδο (Ελευθεράτου 2000, 306). 
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καλή κατάσταση16. Στην επιφάνειά του φέρει διακόσμηση με ερυθρές ταινίες και 
κεραμικούς κρουνούς17. Στον ανατολικό τοίχο διακρίνεται το αποτύπωμα λουτήρα.  

Τέλος, σώζεται μέρος του μαρμάρινου δαπέδου του λουτήρα, (γκρι 
μαρμάρινη πλάκα διαστάσεων 0,60 x 0,40 μ., πάχους 0,07 μ.)18.  

Το υπόκαυστο απαρτίζεται από πεσσίσκους (σωζόμενο ύψος 0,60-0,70 μ.) 
διατεταγμένους κάθετα μεταξύ τους  σε απόσταση 0,30-0,40 μ., κατασκευασμένους  
από πήλινα τετράγωνα πλακίδια (πλευράς 0,30μ.) με  συμμετρική χάραξη χιαστί 
για  

καλύτερη συναρμογή19. Αυτό επιτρέπει, όπως φαίνεται και στο σημείο που 
το δεύτερο δάπεδο είναι κατεστραμμένο εν μέρει, την τοποθέτηση λεπτών 
κεραμικών πλακών μεταξύ των πεσσίσκων. Πάνω από τις πλάκες κατασκευαζόταν το 
δάπεδο από τμήματα οπτόπλινθων, κουρασάνι και ασβέστη και έπειτα 
τοποθετούνταν οι μαρμάρινες πλάκες με πάχος 0,20 μ.20 

16 Στο ναό του Αγίου Δημητρίου στη Βιράν Επισκοπή βρέθηκαν όμοια σπαράγματα από 
κονιάματα ερυθρού και κίτρινου χρώματος που σχηματίζουν πλαστικές νευρώσεις-πλαίσια σε 
χώρο όπου βρέθηκε πιθανόν λουτήρας πάνω από υπόκαυστο (Πύρρου 2010, 546).  
17 Η δεξαμενή ουσιαστικά βρίσκεται πάνω από την εστία, ο θερμός αέρας πιθανά διαμέσου 
τοξωτών ανοιγμάτων, που βρίσκονται κάτω από τον ανατολικό τοίχο, διοχετευόταν στο 
υπόκαυστο. Όμοιο σύστημα κυκλοφορίας του αέρα απαντάται στο λουτρό στη Λακεδαίμονα. 
Ο κρουνός επικοινωνεί με τη δεξαμενή ανατολικά, όπου ήταν εγκατεστημένοι οι λέβητες και η 
εστία (Μπούρας 1982, 106).   Επίσης, στο λουτρό του οικοπέδου Ξεκαρδάκη βρέθηκε το 
πέρασμα του θερμού αέρα από το φούρνο στο υπόκαυστο. Δυο πλινθόκτιστοι πεσσοί στο 
μέσον της ανατολικής πλευράς του υποκαύστου ορίζουν μεγάλο ορθογώνιο άνοιγμα, που 
επιστέφεται από λεπτή πράσινη σχιστολιθική πλάκα (Σταρίδα 1997). Υπόκαυστο κάτω από τη 
δεξαμενή θέρμανσης του νερού απαντάται και στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κάτω 
Επισκοπή Σητείας (Κατηφόρη 2010, 213).  
18 Στο λουτρό της Θεσσαλονίκης, στους δύο τετράγωνους χώρους του θερμού προσκολλώνται 
εκατέρωθεν δυο στενοί επιμήκεις χώροι, που στεγάζονται με καμάρες και επικοινωνούν με τον 
κεντρικό χώρο με τρίλοβα ανοίγματα (Ξυγγόπουλος 1940, 83-97, σχ. 1, 4, 5 και 6). 
Παράλληλα, στην ανατολική πλευρά του θερμού της οδού Ερωτοκρίτου υπάρχει ευρύ άνοιγμα 
επικοινωνίας με επιμήκη θολοσκέπαστο χώρο θέρμανσης των λεβήτων. 
19 Στο βυζαντινό λουτρό της Σπάρτης οι πεσσίσκοι των υποκαύστων είναι τετραγωνικής 
διατομής (Μπούρας 1982, 102, εικ. 1 και 104, εικ. 3β).  
20 Στο μεσοβυζαντινό λουτρό του οικόπεδου Ξεκαρδάκη, στην οδό Χορτατσών, οι πεσσοί της 
υπόκαυσης του θερμού ( 5,20 x 5,20 μ.) είναι ανισομεγέθεις (κατά προσέγγιση: 1 x 0,60 μ., 
με ύψος 0,50 μ.), σε κάθετη μεταξύ τους διάταξη, κατασκευασμένοι από ασβεστοκονίαμα, 
πλίνθους και μεσαίου μεγέθους ασβεστόλιθους. Στις παρειές του χώρου βόρεια και νότια 
διακρίνονται μεγάλοι αεραγωγοί-ολκείς, που σώζονται μέχρι το ύψος της suspensura (Σταρίδα 
1997).  
Σε σωστική ανασκαφή  οικοπέδου ιδιοκτησίας Δοκιανάκη επί της οδού Χάνδακος το 2009 
αποκαλύφθηκε λουτρό που χρονολογείται στον 11ο αι. Θεμελιώνεται σε βάθος 2,47 μ. πάνω 
στο  φυσικό βράχο. Βρέθηκε τμήμα από υπόκαυστο διαστάσεων 5,10 (Β-Ν) x 5,70 μ.(Α-Δ) με 
τμήματα από  πεσσίσκους μέσα σε στρώμα από άφθονα κάρβουνα. Ανάμεσά τους βρέθηκαν 
θραύσματα σχιστολιθικών πλακών και κομμάτια φαιού μαρμάρου, που πιθανά ανήκαν στο 
δάπεδο πάνω από την υπόκαυση. Οι πεσσίσκοι απαρτίζονται από κεραμικά πλακίδια, 
τετραγωνικής κάτοψης, που φέρουν στην επιφάνειά τους χιαστί χάραξη, μικρές, θραυσμένες, 
ασβεστολιθικές πλάκες και μικρούς λίθους. Τα κεραμικά πλακίδια σε β΄ χρήση έχουν μήκος 
πλευράς 0,28 μ. (Αρχείο 13ης Ε.Β.Α, οικόπεδο Δοκιανάκη 2007). Επίσης, στο ναό Αγίων 
Γεωργίου και Χαραλάμπου στην Επισκοπή Ιεράπετρας βρέθηκαν κατά την ανασκαφή 
θραύσματα κεραμικών πλακιδίων που πιθανόν ανήκαν στους πεσσίσκους στήριξης του 
δαπέδου (Μυλοποταμιτάκη 1986, 448).  
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Στο βόρειο τοίχο υπάρχει κάθετη, επιμήκης, ορθογωνική εσοχή που 
πιθανόν περιείχε κεραμικό αγωγό. Επίσης, κάθετα μέσα στον τοίχο διακρίνεται 
τμήμα κεραμικού σωλήνα21. 

Το σύστημα θέρμανσης των τοίχων εσωτερικά στόχευε στη διατήρηση 
σταθερά υψηλής θερμοκρασίας, εξασφαλίζοντας θερμομόνωση και περιορίζοντας 
την υγροποίηση των υδρατμών. Επιπλέον o κάθετος αγωγός βοηθούσε στον 
καλύτερο εφελκυσμό του αέρα από τους φούρνους22. Οι τοίχοι έτσι απορροφούσαν 
τη θερμότητα και στη συνέχεια την εξέπεμπαν στο εσωτερικό του λουτρού. 

Θεωρούμε ότι κατ’ αναλογία με τους μέσους οίκους άλλων βυζαντινών 
λουτρών, ο χώρος ήταν τετράγωνος σε κάτοψη23. Πιθανόν το κεντρικό τετράγωνο  
ήταν 16 τ.μ., όμως κατέστη αδύνατη η επέκταση της ανασκαφικής έρευνας δυτικά, 
όπου ενδεχομένως  υπήρχε αψιδωτή κόγχη στη δυτική πλευρά24. Τέλος, το 
πέρασμα από το χλιαρόν στο θερμόν θα γινόταν διαμέσου θύρας που δε βρέθηκε 
λόγω της φθοράς στο μνημείο από την προϋπάρχουσα οικοδομή. Εικάζουμε ότι το 
συνολικό  εμβαδό του θερμού ήταν περίπου 26 τ.μ. 

 Επίσης, πάνω στο δάπεδο βρέθηκαν διαταραγμένα στρώματα με 
εφυαλωμένη λεπτεγχάρακτη, αδρεγχάρακτη και γραπτή πολύχρωμη κεραμική, που 
χρονολογείται στο 12ο και 13ο αι. 

ΠΡΟΠΙΓΝΕΙΟΝ -  ΛΕΒΗΤΕΣ 

Το ορθογώνιο άνοιγμα ανατολικά του θερμού, διαστάσεων 0,80 x 0,40 μ., 
επικοινωνεί με επίμηκες δωμάτιο, παράλληλο με το θερμόν, όπου θερμαίνονταν οι 
λέβητες, το οποίο συνεχίζεται στο πρανές νότια. Σώζονται οι τοίχοι με πλάτος 0,60 
μ. από ημιλαξευτή τοιχοποιία. Εσωτερικά, το δωμάτιο είναι επιχρισμένο με 
υδατοστεγές κονίαμα, σωζόμενο σε καλή κατάσταση, εξωτερικά οι τοίχοι φέρουν 
συνδετικό υλικό χώμα και ασβέστη, θεμελιώνονται στο φυσικό βράχο, φτάνουν σε 

21 Στο λουτρό του οικοπέδου Ξεκαρδάκη βρέθηκαν κεραμικοί αεραγωγοί. Στο μέσον της 
βόρειας πλευράς βρέθηκε ένας, δύο στη νότια και ένας στη δυτική. Έχουν διάμετρο 0,40-0,50 
μ. (Σταρίδα 1997). Συνήθως χρησιμοποιούνται για τον καλύτερο εφελκυσμό του θερμού αέρα 
(Γούναρης 1990, 18). 
Στο θερμό του λουτρού της Κάτω Επισκοπής Σητείας κατακόρυφοι σωλήνες με μικρή κλίση 
υπάρχουν στις γωνίες, επίσης βρέθηκαν στόμια σε ύψος 1 μ. από το δάπεδο, που συνεχίζονται 
έως την οροφή (Κατηφόρη 2010, 214). Όμοια ήταν τα στόμια που βρέθηκαν στο χλιαρόν του 
λουτρού της Ερωτοκρίτου. Επίσης, στο λουτρό της Επισκοπής Ιεράπετρας διακρίνεται στη 
βάση του τρούλου στόμιο αεραγωγού, που πιθανόν είχε την ίδια λειτουργία (Μυλοποταμιτάκη 
1986, 446).  
22 Τέτοιο σύστημα απαντάται στα λουτρά της Παναγίας στο Δερβενοσάλεσι, της Καισαριανής 
και της Σπάρτης (Γούναρης 1990, 18). 
23 Βλ. την κάτοψη: α) του λουτρώνα της Μονής Καισαριανής (Ορλάνδος 1958, 62, εικ. 94), β) 
του ναού του Αγίου Γεωργίου και Χαραλάμπου στην Επισκοπή Ιεράπετρας (Μυλοποταμιτάκη 
1986, 442, εικ. 2), γ) του βυζαντινού λουτρού στη Λακεδαίμονα (Μπούρας 1982, 102, εικ. 1), 
δ) του θερμού στο βυζαντινό λουτρό Κουλέ Καφέ στη Θεσσαλονίκη (Büyüktigan 1999, 316, 
σχ. 2, Ξυγγόπουλος 1940, 84), ε) των θερμών στο λουτρό της Παραμυθιάς (Βασιλικού & 
Καραμπερίδη 2001).   
24 Ο κεντρικός τετράγωνος χώρος του ναού του Αγίου Γεωργίου και Χαραλάμπου στην 
Επισκοπή Ιεράπετρας είναι επίσης 16 τ.μ., το άνοιγμα της κόγχης της πυέλου είναι 4 μ. 
(Μυλοποταμιτάκη 1986, εικ. 2). Υποθέτουμε ότι το άνοιγμα της αψίδας στο λουτρό της οδού 
Ερωτοκρίτου είναι το ίδιο.  
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ύψος τα 5 μ. και φέρουν στο εσωτερικό τους κεραμικούς αγωγούς. Αν και η 
ανωδομή δε σώζεται στη δυτική πλευρά διακρίνεται τμήμα της οροφής. Όπως 
φαίνεται ήταν ημικυλινδρικός θόλος με φορά Β-Ν. Σε βάθος 4,50 μ. φέρει εν σειρά 
δύο κτιστές βάσεις για την τοποθέτηση δύο λεβήτων. Κάτω από τη νότια κτιστή βάση 
υπάρχει η εστία, η οποία τροφοδοτείται διαμέσου αψιδωτού πλινθόκτιστου 
ανοίγματος25. Η δομή είναι όμοια με τα τοξωτά ανοίγματα για την κυκλοφορία του 
θερμού αέρα μεταξύ των διαμερισμάτων που απαντώνται στο υπόκαυστο του 
βυζαντινού λουτρώνα στο οικόπεδο Ξεκαρδάκη και του λουτρού στη Σπάρτη 
(Μπούρας 1982, 104, εικ. 3α).  

Ανατολικά του χώρου αυτού σώζεται ο χώρος της τροφοδοσίας του 
φούρνου, διαστάσεων 2 x 2,70 μ. Οι τοίχοι σώζονται σε ύψος 2,99 μ., η είσοδος 
βρέθηκε στην ανατολική πλευρά, στην οποία οδηγούσαν μεγάλα κατώφλια από το 
επίπεδο της εισόδου του λουτρού, σε βάθος από -3,90 μ. Βρέθηκε πληρωμένος με 
χώμα και κάρβουνα και στη βορειοδυτική γωνία του βρέθηκε πηγάδι διαμέτρου 
0,50 μ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Ανακεφαλαιώνοντας, σώζεται ικανό τμήμα του λουτρικού συγκροτήματος, 
το αποδυτήριον, το χλιαρόν, το θερμόν και οι βοηθητικοί χώροι. Η λειτουργία της 
υπόκαυσης και της θέρμανσης του κτηρίου στο σύνολό του εντυπωσιάζει με την 
πολυπλοκότητα και τα υλικά. Ο βαθμός διατήρησης του μνημείου το καθιστά ένα 
από τα πιο σημαντικά ανασκαφικά ευρήματα εντός του πυρήνα του μεσοβυζαντινού 
Χάνδακα  

Η αποκάλυψη άφθονης κεραμικής στα κατώτερα στρώματα των χώρων του 
λουτρού χρονολογούμενης από το 10ο έως το 13ο αι., η στάθμη της θεμελίωσης του 
μνημείου πάνω στο φυσικό βράχο και η ομοιότητα με παρακείμενες  ανασκαφές 
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μεσοβυζαντινό λουτρό, αν και δεν 
είναι δυνατόν να χρονολογηθεί απόλυτα δεδομένης της εκτεταμένης διατάραξης 
ακόμη και στα κατώτερα στρώματα.  

 Το λουτρό της οδού Ερωτοκρίτου έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα του 
μεσοβυζαντινού Χάνδακα ως μιας πόλης με δημόσια κτήρια και εγκαταστάσεις. Τα 
τρία ακόμη λουτρά, της οδού Κορωναίου, της οδού Χορτατσών και της οδού 
Χάνδακος, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, καταδεικνύουν την 

25 Η ύπαρξη των δύο αυτών υποδοχών και ο τρόπος κατασκευής τους υποδηλώνει ότι δέχονταν 
ημισφαιρικά σκεύη μεγάλου μεγέθους. Οι λέβητες ήταν ανεξάρτητα στοιχεία και παρείχαν 
ζεστό νερό στις πυέλους. Ο λέβητας που ήταν πάνω από τις φλόγες προοριζόταν για τη 
θέρμανση του νερού του θερμού , ο άλλος δίπλα για τη θέρμανση του νερού του χλιαρού. 
Μεταξύ τους ήταν συνδεδεμένοι με μολύβδινους σωλήνες, οι οποίοι εδώ έχουν ήδη από την 
αρχαιότητα διαρπαγεί. Ο λέβητας του χλιαρού ήταν συνδεδεμένος με τη δεξαμενή του ψυχρού 
ύδατος, η οποία στην οδό Ερωτοκρίτου σώζεται σχεδόν ακέραια μεταξύ του χλιαρού του 
θερμού και του χώρου θέρμανσης των λεβήτων. Έτσι, όταν χρησιμοποιούνταν το νερό του 
λέβητα του θερμού αναπληρωνόταν από εκείνον του χλιαρού. Παράλληλα, στο λέβητα του 
θερμού υπήρχε βαλβίδα ασφαλείας για τη διαφυγή του ατμού (Γούναρης 1990, 27, Nielsen 
1993, 60). 
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υψηλή συγκέντρωση του πληθυσμού της εποχής εντός των τειχών και ενδεχομένως 
τη σημασία των δημόσιων και ιδιωτικών λουτρών στην αστική ζωή.  
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A ΜIDDLE ΒYZANTINE ΒATH IN HERAKLION CRETE 

 
ALETRAS ZACHARIAS 

During an excavation in the centre of Heraklion in 2008, a middle 
byzantine bath was partly revealed amongst massive concrete buildings. The 
monument was based on the natural rock 5 m under the surface of the modern 
Erotokritou street. Fortunately, it was well preserved. Almost all the walls and 
part of the vaults were found in a good state. Surprisingly, half of the 
caldarium’s dome was revealed alongside with part of the pavement and the 
hypocaust. Furthermore, the whole tepidarium was found, preserving its walls, 
the hypocaust system and partly its floors made of hydraulic mortar and grey 
marble with flow off apertures in all the walls. Finally, part of the room for 
heating the boilers was revealed and the arched opening of the praefurniun. The 
bath was surrounded by a complex of yards. Stratigraphical evidence, especially 
the pottery, combined with available studies by other excavations of middle 
byzantine baths found within the centre of the city, helped us to date this 
monument around the 11th century. 
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Σχ. 1. Τομή της ανατολικής όψης του λουτρού.

Σχ. 2. Γενική κάτοψη του μνημείου.

ΑλετρΑς ΖΑχΑρ ίΑς
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Εικ. 1. Πανοραμική άποψη του λουτρού από νότια.

Εικ. 2. Το εσωτερικό του θερμού. Εικ. 3. Στηλίδα της υπόκαυσης του θερμού.

Εικ. 4. Τμήμα από την οροφή και 
τις οπές φωτισμού.

Εικ. 5. Το αποδυτήριον, διακρίνεται τμήμα της 
παραστάδας από ανατολικά.

ενΑ ΜεςοβυΖΑντ ίνο λουτρο ςτο ΗρΑκλε ίο
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Εικ. 10. Μεσοβυζαντινό λυχνάρι που βρέθηκε μέσα 
στο χώρο του προπιγνείου στο δάπεδο.

Εικ. 6. Άποψη του θερμού από ανατολικά, 
διακρίνεται το άνοιγμα επικοινωνίας με το 

χώρο θέρμανσης των λεβήτων.

Εικ. 7. Ο χώρος του προπιγνείου, 
διακρίνεται το πηγάδι στη βορειοδυτική 

γωνία και το κατώφλι ανατολικά. 

Εικ. 8. Το χλιαρόν, διακρίνονται οι κάθετες 
εσοχές στους τοίχους για τους ολκείς και η 

φραγμένη θύρα στην ανατολική πλευρά σε β΄ 
χρήση.

Εικ. 9. Το υπόκαυστο του χλιαρού.

ΑλετρΑς ΖΑχΑρ ίΑς
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 ΑΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

στη μνήμη της φίλης & συναδέλφου μας, Αθηνάς Φρ. Μαράκη 
 
Η 13η Ε.B.A., από 16 Απριλίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2008, 

πραγματοποίησε με αυτεπιστασία εργασίες κτηριακής αποκατάστασης και 
καθαρισμού-στερέωσης του τοιχογραφικού διακόσμου του ναού του Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου, στο μετόχι «Αστράτηγος» ή «Αστρά»1 της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 
του Επανωσήφη, στη θέση «Αγαλαντέ», κοντά στην Καρκαδιώτισσα, τοπικής 
κοινότητας Κυπαρισσίου, Δημοτικής Ενότητας Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου (εικ. 
1)2.  

Μετά από τις εργασίες αποκατάστασης και τη διεξοδική μελέτη του 
μνημείου, είναι πλέον σαφές ότι ο αρχιτεκτονικός τύπος του δεν προέκυψε από 
μετατροπή παλαιότερων αρχιτεκτονικών φάσεων3. Ανήκει σε έναν ιδιόρρυθμο τύπο 
που από άποψη υλικών και τρόπου δόμησης ελάχιστα διαφέρει από τα υπόλοιπα 
μονόχωρα μνημεία του νησιού. Πρόκειται για μονόχωρη καμαροσκέπαστη 
βασιλική με προεξέχον, χαμηλότερα στεγασμένο, εγκάρσιο κλίτος4. Ιδιαίτερα 

1 Το μνημείο καταγράφεται από τους: Gerola [Σπανάκης μτφρ.] 1993, 208, υπ. 425, εικ. 178, 
Gerola [Λασσιθιωτάκης, μτφρ., πρόλογος, σημειώσεις] 1961, 74, αρ. 462, Ορλάνδος 1935, 
52, υπ. 4, Gallas, Wessel & Borboudakis 1983, 65-66, 379, εικ. 343-344, Πετράκης 1969, 
33-38, Ψιλάκης 1992, 42, 44, εικ. 42-44. Ο Αν. Ορλάνδος (1935) για αυτό -το μόνο ως τότε 
γνωστό παράδειγμα του τύπου- έγραφε: «Εις δε τον Αστράτηγον της Κρήτης, έχομεν πάλιν 
τρουλλοκαμάραν βαίνουσαν απ’ Α προς Δ και προέκτασιν αυτής και μετατροπήν εις μακράν 
κατά μήκος υψηλήν καμάραν»! Οι Κl. Gallas, Kl. Wessel και Εμμ. Μπορμπουδάκης (1983) 
υποστηρίζοντας γενικά ότι οι βραχείες και στενές εγκάρσιες κεραίες των σταυρόσχημων 
σταυρεπίστεγων προκύπτουν εξελικτικά από επιμήκυνση εσωτερικών αψιδωμάτων στην 
εγκάρσια καμάρα των μονόχωρων ορθογωνικών, εντοπίζουν ως εξαίρεση τους πλατύτερους 
βραχίονες του εγκαρσίου κλίτους στο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου Αστράτηγου (το μόνο μέχρι 
πρότινος γνωστό παράδειγμα σταυρεπίστεγου με υπερυψωμένη την κατά μήκος καμάρα). 
Ωστόσο, εκ παραδρομής, τοποθετούν το συγκεκριμένο ναό στο Σέλινο Χανίων. 
2 Σύμφωνα με τη μεταρρυθμισμένη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας κατά το Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07.6.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την Υ.Α.: 45892/2010 (Φ.Ε.Κ. 
1292/Β΄/11.8.2010). Για τη θέση του μνημείου βλ.: Σπανάκης 1991, 117-118, Σπανάκης 
χ.χ., 133-136, Παπαδημητρίου 1971, 456-457, Ψιλάκης 1992, 40-63. 
3 Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την άποψη αυτή είναι: οι λίθοι του βόρειου και νότιου τοίχου 
του ναού, οι οποίοι «κλειδώνουν» κανονικά με αυτούς των κεραιών του εγκαρσίου κλίτους, οι 
οριζόντιες σειρές των πλίνθων, που περιτρέχουν κανονικά τις επιφάνειες των όψεων και ο 
τοιχογραφικός διάκοσμος, ο οποίος ακολουθεί την εσωτερική χωροταξική διάταξη του 
μνημείου. 
4 Στην κατάταξη του αρχιτέκτονα μηχανικού Μιχαήλ Στυλ. Δωρή, ο τύπος περιγράφεται ως: 
ΒΘ1+Εγκ.Χαμ.Κλ. (= βασιλική θολωτή μονόχωρη με προεξέχον χαμηλό εγκάρσιο κλίτος). 
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βαθιές είναι οι εσωτερικές καμάρες του χαμηλού αυτού εγκαρσίου κλίτους. Αν και 
ως προς τη σταυρόσχημη κάτοψη προσομοιάζει στη Β1 κατηγορία της κατάταξης 
του Αναστάσιου Ορλάνδου (σχ. 1), ο τρόπος ωστόσο της διαγραφής του σταυρού στη 
στέγη το εντάσσει -μαζί με άλλα ανάλογα μνημεία- στην Ε1 παραλλαγή του 
νεοπροταθέντος τύπου Ε΄ των σταυρεπίστεγων ναών (Επιτροπάκης 2010β, 141-152). 
Αποτελεί λιλιπούτεια εφαρμογή παλαιοχριστιανικού τρόπου σταυρικής στέγασης 
(Γκιολές 1994, 32, 81-82, εικ. 7 και 94)5 που, κατά την πρώιμη περίοδο της 
Ενετοκρατίας (τέλη 13ου - αρχές 14ου αι.), δημιούργησε ένα διαφορετικό τύπο 
σταυρεπίστεγων μνημείων (Gerola [Σπανάκης μτφρ.] 1993, 208, υπ. 425, Gallas, 
Wessel & Borboudakis 1983, 66). Ο εν λόγω τύπος που -άγνωστο γιατί- 
επιχωριάζει στο Νομό Ηρακλείου, ονομάστηκε συμβατικά «κρητικός» μη έχοντας 
ακόμα μελετηθεί η εφαρμογή του στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Στην ίδια 
παραλλαγή Ε1 του τύπου Ε΄, ανήκει ο ναός των αρχών του 14ου αι. της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Λευκοχωρίου (Επιτροπάκης 2010α, 390-401, Gerola 
[Λασσιθιωτάκης, μτφρ., πρόλογος, σημειώσεις] 1961, 98, αρ. 717, Παπαδημητρίου 
1971, 533), πρώην Βουτουφού (Σπανάκης 1991, 201-202), στην ομώνυμη τοπική 
κοινότητα Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ο άλλοτε 
κατάγραφος ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Στείρωνα (Gerola [Σπανάκης 
μτφρ.] 1993, 208, υπ. 425, Gerola [Λασσιθιωτάκης, μτφρ., πρόλογος, σημειώσεις] 
1961, 97, αρ. 699, Σπανάκης 1993, 740), τοπικής κοινότητας Πανοράματος, 
Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, Δήμου Μινώα Πεδιάδας και η αλλοιωμένη από 
νεότερες επεμβάσεις αρχική φάση του καθολικού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στην Ιερά Μονή Οδηγήτριας (Gerola [Λασσιθιωτάκης, μτφρ., πρόλογος, σημειώσεις] 
1961, 87, αρ. 586, Σπανάκης 1993, 592-594, Σπανάκης χ.χ., 421-423, Ψιλάκης 
1992, 206-238, Παπαδημητρίου 1971, 464-467, Τσικνάκης 2004, 96-101, 
Φρέρης 1994, 52-56, Παπαδάκης 2006, 29-32, Ι.Π.Σ.Μ.Ο.Ε. 2008, 13-17), 
τοπικής κοινότητας Πηγαϊδακίων, Δημοτικής Ενότητας Μοιρών, Δήμου Φαιστού. Σε 
αυτό τον αρχιτεκτονικό τύπο ανήκει και ο σύγχρονος ναός του Αγίου Ματθαίου 
στην Ιερατική Σχολή Κρήτης στα Χανιά (Ιερατική Σχολή Κρήτης 1997, 127)6. 

Το ραδινό, επιβλητικό αλλά και ιδιαίτερα εσωστρεφές αυτό καθολικό με τα 
λιγοστά ανοίγματα, στέκει σήμερα ανάμεσα σε ένα ερειπιώνα προσκτισμάτων και 
κελιών της μονής, αναγόμενων σε διάφορες χρονικές περιόδους (εικ. 1). Ο δυτικός 
τοίχος του μνημείου, μετά από κατάρρευση, ανακατασκευάστηκε το 1960 με 
φαρδιά κλασικίζουσα θύρα και μεγάλο στρογγυλό φεγγίτη («οφθαλμό») πάνω από 

5 Προδρομικές αρχιτεκτονικές μορφές της συγκεκριμένης σταυρικής διάταξης στην αμέσως 
μετά το 313 χριστιανική ναοδομία, αναγνωρίζουμε στις προταθείσες αποκαταστάσεις της 
υπαίθριας, νεκρικής βασιλικής στο Μαρούσινατς της Δαλματίας (4ος αι.), καθώς και της 
κωνσταντίνειας πεντάκλιτης βασιλικής του Σωτήρα (Ευαγγελιστή Ιωάννη αργότερα), στο 
Λατερανό της Ρώμης (πρώιμος 4ος αι.). Στην πρώτη περίπτωση, ανάλογο νοητό σχήμα 
δημιουργεί η δίρρυτη στέγη της υψηλής αψίδας με τα πλευρικά, προεξέχοντα και χαμηλότερα 
στεγασμένα, νεκρικά παρεκκλήσια. Στη δεύτερη περίπτωση, τα εξωτερικά πλάγια κλίτη 
διακόπτονταν από δύο προεξέχουσες, χαμηλές πτέρυγες. 
6 Στο περιοδικό υπάρχει αναμνηστική φωτογραφία του μακαριστού Σχολάρχη Εμμανουήλ Στ. 
Τζανιδάκη με το σύλλογο των καθηγητών και τους τελειόφοιτους του σχολικού έτους 1985-
1986 μπροστά από τον εν λόγω ναό του Αγίου Ματθαίου της Ιερατικής Σχολής Κρήτης. 
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αυτήν, χωρίς να τοιχογραφηθεί εσωτερικά. Κατά τις εργασίες αποκατάστασης της 
τοιχοποιίας του μνημείου αφαιρέθηκαν προσεκτικά όλα τα σύγχρονα εξωτερικά 
επιχρίσματα, ενώ διατηρήθηκαν τα μεταγενέστερα της αρχικής κατασκευής 
σωζόμενα τμήματα επιχρισμάτων με μυστρίσματα, χιαστί εγχαράξεις κτλ. 

Οι εργασίες αυτές είχαν επίσης ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη κυρίως 
μονών, αλλά και διπλών, οριζόντιων ζωνών πλίνθων, οι οποίες περιτρέχουν με 
κάποια κανονικότητα τις όψεις του μνημείου και σε συνδυασμό με ορισμένες 
πλίνθους στους κάθετους αρμούς, μεταξύ των αδρά κατεργασμένων λίθων, 
δημιουργούν σημειακά την εικόνα ενός αμελούς πλινθοπερίκλειστου συστήματος 
τοιχοποιίας. 

Τοιχογραφίες διατηρούνται κυρίως στο κατά μήκος κλίτος του ναού. Στο 
εγκάρσιο κλίτος διακρίνονται ελάχιστα μόνο ίχνη. Ο σωζόμενος διάκοσμος φαίνεται 
να ανάγεται χρονικά σε δύο διαφορετικές περιόδους. 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (Δ΄ ΤΕΤΑΡΤΟ 13Ο Υ ΑΙ. )  

Το πρωιμότερο στρώμα τοιχογράφησης διατηρήθηκε εντός του Ιερού 
Βήματος του ναού. Σε αυτό ανήκουν οι αποσπασματικά σωζόμενες παραστάσεις της 
κόγχης. Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας απεικονίζεται η Παναγία σε ένα 
εικονογραφικό συμφυρμό των τύπων της Βρεφοκρατούσας και της Νικοποιού, με 
πορφυρό μαφόριο, τον Χριστό Εμμανουήλ σε μετάλλιο στο αριστερό εκτεταμένο 
χέρι της (εικ. 2), και μάλλον δορυφορούμενη από αγγέλους, επίσης σε μετάλλια 
(σχ. 2, αρ. 1). Στο κατώτερο νότιο τμήμα του ημικύλινδρου της αψίδας, σε 
σκουρόχρωμο κάμπο, διασώζονται ελάχιστα ίχνη από τα άμφια δύο εκ των 
τεσσάρων ιεραρχών της παράστασης του Μελισμού (σχ. 2, αρ. 4-8), η οποία 
πλαισίωνε την άλλοτε κτιστή και σε επαφή με τον ημικύλινδρο της κόγχης Αγία 
Τράπεζα. Την κατώτατη επιφάνεια του ημικύλινδρου, κοσμεί ποδέα με γραπτή 
απομίμηση ορθομαρμάρωσης από εναλλασσόμενα φαιόχρωμα, ερυθρά και κίτρινα 
ορθογώνια διάχωρα όπου εγγράφονται σπειροειδή μοτίβα (σχ. 2, αρ. 11). 

Αποσπασματικά σωζόμενοι είναι και οι διάκονοι στις παραστάδες του 
ανατολικού τοίχου του Ιερού Βήματος (σχ. 2, αρ. 9-10). Σημειώνουμε ότι στη 
βορειοανατολική γωνία του Ιερού Βήματος, κάτω από τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο, 
η πρόθεση διαμορφώνεται με απλή εντοιχισμένη πλάκα και κάτω από αυτήν 
σώζεται το χωνευτήρι ή «θάλασσα» του ναού. 

Στη χαμηλή ζώνη του βόρειου και νότιου τοίχου του Ιερού Βήματος, πάνω 
από την αποσπασματικά σωζόμενη ποδέα με τη γραπτή απομίμηση 
ορθομαρμάρωσης από ορθογώνια διάχωρα και χιαστί διατεταγμένες φαιόχρωμες 
και ερυθρές κυματοειδείς γραμμές (σχ. 3-4, αρ. 11), απεικονίζονται ολόσωμοι 
μετωπικοί ιεράρχες. Στο βόρειο τοίχο (εικ. 3), όπου διαμορφώνεται και μικρό 
ορθογώνιο ερμάριο, ο δυτικός ιεράρχης φορεί πολυσταύριο φαιλόνιο και κρατά 
Ευαγγέλιο (σχ. 4, αρ. 33), ενώ ο ανατολικός απεικονίζεται με κοντό γένι (σχ. 4, αρ. 
32). Στο νότιο τοίχο σώζεται ολόσωμος ο ανατολικός ιεράρχης, ενώ τη θέση του 
δυτικού καταλαμβάνει περιέργως ο Άγιος Μάμας (σχ. 3, αρ. 18-19). Τη μεσαία 
ζώνη των παραπάνω τοίχων καταλαμβάνουν αντίστοιχα οι παραστάσεις της 
Βάπτισης (σχ. 4, αρ. 17) και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (σχ. 3, αρ. 15). Στην 
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παράσταση της Βάπτισης (εικ. 4) δεξιά στέκεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αριστερά οι 
τρεις άγγελοι και στο κέντρο ο Χριστός, γυμνός και άφυλος, εντός του Ιορδάνη 
ποταμού που τον περιβάλλει σαν δόξα. Ρωπογραφική λεπτομέρεια αποτελεί η 
απεικόνιση ψαριών και καβουριών εντός των υδάτων. Στην παράσταση της 
Μεταμόρφωσης (εικ. 5) ο Χριστός απεικονίζεται με λευκά ιμάτια, μέσα σε μια πολύ 
ενδιαφέρουσα ακτινωτή δόξα και κρατά κλειστό ειλητό. 

Την υψηλή ζώνη των ίδιων τοίχων καταλαμβάνουν αντίστοιχα οι 
παραστάσεις της Υπαπαντής (σχ. 4, αρ. 26) και της σε μεγάλο βαθμό εξίτηλης 
Γέννησης (σχ. 3, αρ. 12). Οι δύο αυτές παραστάσεις διαχωρίζονται, στο κέντρο της 
καμάρας, με φαρδιά διακοσμητική ταινία. Στη χαμηλή ζώνη του βόρειου τοίχου 
του μνημείου, δυτικά του τοξωτού ανοίγματος του εγκαρσίου κλίτους, σώζεται ένας 
μόνο ιεράρχης (σχ. 4, αρ. 34). 

Η ασυμμετρία των μορφών με το αδρό και γραμμικό πλάσιμο στα ελαφρώς 
φωτοσκιασμένα πρόσωπα, η έμφαση στον επίπεδο όγκο των ενδυμάτων που 
αποδίδονται με παράλληλες, κατακόρυφες, λιτές πτυχώσεις και πλατιά 
περιγράμματα, καθώς και οι δύσκαμπτες στάσεις των σωμάτων είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά της συντηρητικής, αρχαϊκής τεχνοτροπίας της αρχικής φάσης 
αυτού του τοιχογραφικού διακόσμου, που ανάγεται χρονικά στο δ΄ τέταρτο του 13ου 
αι. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (Α΄ ΜΙΣΟ 14Ο Υ ΑΙ. )  

Στη φάση αυτή ανήκει η παράσταση της Φιλοξενίας (σχ. 2, αρ. 3) και 
εκατέρωθεν αυτής η παράσταση του Ευαγγελισμού, με αρκετά ενδιαφέρουσες 
απεικονίσεις βενετσιάνικων κτηρίων (σχ. 2, αρ. 2α-β) στο μέτωπο του ανατολικού 
τοίχου του μνημείου. 

Στο δεύτερο αυτό στρώμα τοιχογράφησης ανήκουν αναμφίβολα και 
τμήματα σκουρόχρωμου κάμπου και ερυθράς διαχωριστικής ταινίας που 
αποκαλύφθηκαν πάνω στο πρωιμότερο τοιχογραφικό στρώμα, στη χαμηλή ζώνη του 
βόρειου τοίχου του μνημείου, ακριβώς στη συμβολή του με τη δυτική άντυγα του 
τοξωτού ανοίγματος της βόρειας κεραίας του εγκαρσίου κλίτους. 

Στην αντίστοιχη θέση του νότιου τοίχου απεικονίζεται έφιππος σε λευκό 
άλογο ο Άγιος Γεώργιος να περνά ποτάμι γεμάτο ψάρια και καβούρια (σχ. 3, αρ. 
20). Πλήθος ακιδογραφημάτων διακρίνονται στην επιφάνεια αυτής της παράστασης. 
Πρόκειται για καλαμένιες παγίδες ζώων, ένσταυρα βενετσιάνικα μονογράμματα και 
χρονολογίες (1421, 1456, 1463 κ.ά.). 

Την καμάρα πάνω από το χαμηλό τοξωτό εγκάρσιο κλίτος του ναού 
οριοθετούν -δυτικά και ανατολικά- δύο ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια), που βαίνουν 
σε ελαφρώς εξέχοντες, απλούς κιλλίβαντες (φουρούσια). Τα δυτικά και ανατολικά 
μέτωπα των δύο αυτών ενισχυτικών τόξων διακοσμούνται με γεωμετρικά θέματα 
(συνεχόμενους ρόμβους, ενάλληλα τρίγωνα και αμείβοντες -γωνίες). Μόνη εξαίρεση 
αποτελεί η αποσπασματικά σωζόμενη παράσταση του Αγίου Μανδηλίου στην 
κορυφή του δυτικού μετώπου του ανατολικού σφενδονίου, ακριβώς μπροστά από το 
χώρο του Ιερού Βήματος. Τα εσωράχια των εν λόγω σφενδονίων κοσμούν στηθαίες 
απεικονίσεις Αγίων Μαρτύρων που κρατούν σταυρό (σχ. 4, αρ. 35-41 και σχ. 3, αρ. 
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21-25), ανδρών στο ανατολικό [Άγιος Θεόδωρος (σχ. 4, αρ. 35), Άγιος Νικήτας (σχ. 
4, αρ. 36) και Άγιος Μερκούριος (σχ. 4, αρ. 37)] και γυναικών στο δυτικό [Αγία 
Κατερίνα (σχ. 4, αρ. 39), Αγία Ειρήνη (σχ. 4, αρ. 40), Αγία Παρασκευή (σχ. 4, αρ. 
41), Αγία Βαρβάρα (σχ. 3, αρ. 24) και Αγία Κυριακή (σχ. 3, αρ. 25)]. 

Στην καμάρα μεταξύ των προαναφερθέντων σφενδονίων υπάρχουν οι 
παραστάσεις ξανά της Μεταμόρφωσης (σχ. 3, αρ. 14) και μια εκτεταμένη της 
Ανάληψης (εικ. 6, σχ. 3-4, αρ. 13 και 28) και άλλες, ιδιαίτερα αφηγηματικές, 
παραστάσεις του θεομητορικού κύκλου, όπως τα Εισόδια (σχ. 3, αρ. 17), με ένα 
εντοιχισμένο ηχείο στην άνω δεξιά γωνία, και η μεγάλη και πολυπρόσωπη 
παράσταση της Κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου (εικ. 10-11, σχ. 4, αρ. 31). Στις 
παραστάσεις αυτές έρχονται να προστεθούν και σπάνιες σκηνές των Απόκρυφων 
Ευαγγελίων, όπως ο Ιωακείμ εν τω όρει (εικ. 7, σχ. 3, αρ. 16), ο Ιωσήφ ορών την 
Θεοτόκον έγκυον (εικ. 8, σχ. 4, αρ. 29) και το ύδωρ της ελέγξεως7 (εικ. 9, σχ. 4, αρ. 
30). Στις παραστάσεις αυτές αξίζει να παρατηρήσουμε τα έντονα ακτινωτά 
φωτοστέφανα που προαναγγέλλουν τα έξεργα των μεταγενέστερων χρόνων (εικ. 8-
11). 

Σε όλες τις παραπάνω λεπτομερειακές και πολυπρόσωπες παραστάσεις, 
που αποδίδονται σαν φορητές εικόνες εντός μικρών πλαισίων, παρατηρείται 
σταδιακή υποχώρηση της γραμμικότητας, εμπλουτισμός της χρωματικής κλίμακας 
και μια σταθερή πλέον αναζήτηση κίνησης και προοπτικής απόδοσης στις μορφές 
και το χώρο. Αυτό καθίσταται εμφανές κυρίως από τη φυσιοκρατικότερα 
οργανωμένη πυκνή πτυχολογία των ενδυμάτων, καθώς και από τον τρόπο απόδοσης 
των αρχιτεκτονημάτων που πλαισιώνουν τις μορφές. 

Αξίζει να σημειώσουμε την αρχαΐζουσα θέση της παράστασης της Κοίμησης 
της Θεοτόκου στο μέσο του βόρειου τοίχου του ναού, ενώ ενδιαφέρουσα είναι η 
σύγκριση του επαναλαμβανόμενου θέματος της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στο 
πρώτο και δεύτερο τοιχογραφικό στρώμα. Επίσης, σημειώνουμε ότι στο εσωτερικό 
επίχρισμα της τοιχοποιίας των κεραιών του χαμηλότερου εγκάρσιου κλίτους 
σώθηκαν μόνο εγχάρακτα και γραπτά ίχνη από διαχωριστικές ταινίες παραστάσεων. 
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THE TEMPLE OF ARCHANGEL MICHAEL ASTRATIGOS   

A DEPENDENCY OF THE CONVENT OF  

SAINT GEORGE EPANOSIFIS,  HERAKLION  

 
EPITROPAKIS PERIANDROS & KATSALIS GEORGIOS 

 
In the vicinity of Karkadiotissa village 30 km southeast of Heraklion, 

stands the old temple of Archangel Michael Astratigos, a dependency of the 
Convent of Saint George Epanosifis in the same district. 

Consolidation and conservation works of the temple and its murals were 
conducted by the 13th Ephorate of Byzantine Antiquities in 2007 and 2008. The 
temple is a cross shaped one, with the prominent parts of its transept (aisles) 
roofed lower than the main nave of the church. We have already suggested the 
classification of this particular temple -together with the temples of 
Metamorphosis of the Savior in Lefkochori (Voutoufou) and the Dormition of the 
Virgin at Styronas of the Municipality of Minoa Pediada, and the first phase of 
the temple of the Dormition of the Virgin at the Convent Odigitria of the 
Municipality of Phaistos- in the variation E1 of a new type E of cross-roofed 
temples. The murals date from the last quarter of the 13th and the first half of 
the 14th century. What is of interest is the representation of many scenes about 
the virginity of Mary, from Apocryphal Gospels, in the murals of the main nave 
of the temple, dating at the first half of the 14th century. 
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Σχ. 1. Ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου Αστράτηγου. Κάτοψη.

Σχ. 2. Η θέση των τοιχογραφικών παραστάσεων  του ναού. Ανατολικός τοίχος.

Επιτροπάκης πΕρ ιάνδρος & κάτςάλης ΓΕώρΓ ιος
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Σχ. 3. Η θέση των τοιχογραφικών παραστάσεων του ναού. Νότιος τοίχος.

Σχ. 4. Η θέση των τοιχογραφικών παραστάσεων του ναού. Βόρειος τοίχος.

ο νάος του Μιχάηλ άρχάΓΓΕλου ςτο ΜΕτοχι  άςτράτηΓος

της ιΕράς Μονης άΓ ιου ΓΕώρΓ ιου Επάνώςηφη ηράκλΕ ιου
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Εικ. 1. Ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου Αστράτηγου, από ανατολικά.

Εικ. 2. Χριστός Εμμανουήλ σε μετάλλιο, 
λεπτομέρεια τεταρτοσφαιρίου, δ΄ τέταρτο 

13ου αι.

Εικ. 3. Ιεράρχες βόρειου τοίχου Ιερού 
Βήματος, δ΄τέταρτο 13ου αι.

Εικ. 4. Η Βάπτιση, δ΄τέταρτο 13ου αι. Εικ. 5. Η Μεταμόρφωση, δ΄τέταρτο 13ου αι.

Επιτροπάκης πΕρ ιάνδρος & κάτςάλης ΓΕώρΓ ιος
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Εικ. 6. Η Ανάληψη, 14ος αι. Εικ. 7. Ο Ιωακείμ εν τω όρει, 14ος αι.

Εικ. 8. Ο Ιωσήφ ορών τη Θεοτόκον  έγκυον, 
14ος αι.

Εικ. 9. Το ύδωρ της ελέγξεως, 14ος αι.

Εικ. 10. Η Κοίμηση της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, 14ος αι.

Εικ. 11. Η Κοίμηση της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, λεπτομέρεια, 14ος αι.

ο νάος του Μιχάηλ άρχάΓΓΕλου ςτο ΜΕτοχι  άςτράτηΓος 
της ιΕράς Μονης άΓ ιου ΓΕώρΓ ιου Επάνώςηφη ηράκλΕ ιου
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ EΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ  

ΤΩΝ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΩΝ 2007-2008 

 
ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΜΠΙΛΜΕΖΗ ΧΑΡΑ  

 
Ο ναός του Άγιου Πέτρου χτίστηκε στους πρώτους χρόνους της 

Βενετοκρατίας στην Κρήτη ως Καθολικό της Μονής του Τάγματος των Δομινικανών 
(Domenicani Predicatori). Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα μνημεία αρχιτεκτονικής 
των Δομινικανών μοναχών του 13ου αι., τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. 
Κατά την Οθωμανική περίοδο μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος στη μνήμη 
του Σουλτάνου Ιμπραήμ. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αγοράστηκε ως 
ανταλλάξιμη περιουσία από την ενορία του Αγίου Δημητρίου Λιμένος.       

Το διάστημα 2007-2008, στα πλαίσια των εργασιών αποκατάστασης του 
ναού χρηματοδοτούμενων από το Γ΄ Κ.Π.Σ., ολοκληρώθηκαν οι ανασκαφικές 
έρευνες και οι εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών που διατηρούνται στα δύο 
παρεκκλήσια, των λίθινων μελών και των κινητών ευρημάτων. Οι ανασκαφικές 
έρευνες στο χώρο είχαν ξεκινήσει το 1967 από τον αείμνηστο Έφορο Αρχαιοτήτων 
Μανώλη Μπορμπουδάκη, σε συνεργασία με τον George Miles και συνεχίστηκαν επί 
σειρά ετών από τον αρχαιολόγο Δημήτρη Καλομοιράκη. 

Το διάστημα 2007-2008 ερευνήθηκαν 50 τάφοι στο εσωτερικό του ναού, 4 
στα παρεκκλήσια και 27 εξωτερικά κατά μήκος του βόρειου τοίχου. Η χωροθέτηση 
των τάφων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του ναού, δεν ακολουθεί 
οργανωμένο σχέδιο, καθώς είναι μεταγενέστεροι της ίδρυσης του ναού, ανήκουν σε 
διαφορετικές εποχές και χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα όσο ο ναός ήταν σε 
λειτουργία. Οι περισσότεροι από τους τάφους είναι κιβωτιόσχημοι, με 
προσανατολισμό Α-Δ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που οφείλονται στην επιλογή της 
θέσης και στην έλλειψη ελεύθερου χώρου (σχ. 1). Οι τάφοι, με βάση την 
αρχιτεκτονική τους, μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες.  

Την πρώτη ομάδα αποτελούν οι απλοί ορθογώνιοι τάφοι (29) με διαστάσεις 
κατά μέσο όρο 2 x 0,90 μ. και βάθος 1,50 μ. (σχ. 2), κατασκευασμένοι με 
αργολιθοδομή επιχρισμένη με ασβεστοκονίαμα, κάποιες φορές πολύ καλής 
ποιότητας. Στις μακριές πλευρές τους φέρουν προεξέχοντες ημικυκλικούς λίθους ή 
τετράγωνες οπές  σε μικρή υψομετρική απόσταση μεταξύ τους που 
χρησιμοποιούνταν ως πατήματα. Το δάπεδό τους διαμορφωνόταν με πατημένο 
χώμα και το στόμιό τους με ανισομεγέθεις ορθογώνιους πωρόλιθους, 
τοποθετημένους σε μικρή απόσταση από το στόμιο των τοιχωμάτων (περίπου 0,15 
μ.), έτσι ώστε να ενσωματώνουν την καλυπτήρια πλάκα. Οι περισσότερες 
καλυπτήριες πλάκες ήταν λιτές από πωρόλιθο, κάποιες όμως φέρουν επιγραφές και 
το έμβλημα της οικογένειας του αποθανόντος. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό 
τεσσάρων τάφων αυτής της κατηγορίας είναι το πυραμιδοειδές τους σχήμα, δηλαδή 
τα τοιχώματα των μακριών πλευρών τους διευρύνονται προς τη βάση, έτσι ώστε να 
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ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΜΠΙ ΛΜΕΖΗ ΧΑΡΑ  
 

διαμορφώνουν μεγαλύτερη βάση και μικρότερο στόμιο. Το χαρακτηριστικό αυτό 
παρουσιάζουν οι επιμελημένοι τάφοι. Ο τάφος 48 έχει μεγαλύτερο βάθος από το 
μέσο όρο (1,87 μ.) και στο ανατολικό και δυτικό τοίχωμά του, σε βάθος 0,80 μ. από 
το στόμιο, παρουσιάζει ένα κενό στην τοιχοποιία μήκους 0,85 μ. και πλάτους 0,14 
μ. Θεωρούμε ότι πρόκειται για διώροφο οικογενειακό  τάφο.  Διώροφοι τάφοι με 
λίθινη ή ξύλινη εσχάρα έχουν εντοπιστεί στο ναό του Αγίου Φραγκίσκου στο 
Ηράκλειο, αλλά και στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου στον Άγιο Γεώργιο (Χουρμαλί), 
στον Αρχάγγελο Μιχαήλ (Ντεμιρλί), στον Άγιο Σπυρίδωνα (Καβακλί) και στην 
Παναγία του Μπούργκου (Αρχοντόπουλος & Παπαβασιλείου 2006, 193-209). Ο 
τάφος 28 έχει προσανατολισμό Β-Ν και στο βόρειο και νότιο τοίχωμά του φέρει 
ανάγλυφους σταυρούς αμέσως κάτω από το στόμιο. Κάποιοι από τους τάφους αυτής 
της κατηγορίας έχουν πολύ μεγαλύτερο μήκος και βάθος από το σύνηθες, όπως ο 
τάφος 55 που έχει μήκος 3,06 μ. και βάθος 2,18 μ., ο τάφος 50 που έχει μήκος 
3,50 μ. και ο τάφος 47 που έχει μήκος 3,18 μ., βάθος 2,06 μ., πυραμιδοειδές 
σχήμα και ένα μικρό αναβαθμό ανάμεσα στη βάση του βόρειου τοιχώματος και του 
δαπέδου του, ίσως σαν αντηρίδα στο τοίχωμα. Στους τάφους αυτούς δεν 
εντοπίστηκαν ευρήματα και έτσι δεν είναι δυνατόν να εξηγήσουμε τη 
διαφορετικότητα των διαστάσεων. Ο τάφος 29 χωρίζεται σε δύο μέρη από ένα 
ελαφρώς τοξωτό χώρισμα στο ύψος του στομίου του. Προφανώς καλυπτόταν από 
δύο λίθινες πλάκες. Στους τάφους που ένα από τα τοιχώματά τους ερχόταν σε 
επαφή με τους τοίχους του ναού έχτιζαν έναν στενό τοίχο σε επαφή με αυτόν, 
όμοιας μορφής  με τα υπόλοιπα τοιχώματα του τάφου, έτσι ώστε να μπορεί να 
στηριχτεί η καλυπτήρια πλάκα. Ένας από τους τάφους αυτής της κατηγορίας 
λειτουργούσε ως οστεοφυλάκιο. Πρόκειται για τον τάφο XVIII στον εξωτερικό χώρο 
του ναού. Ο τάφος αυτός εντοπίστηκε σφραγισμένος με λίθινη ακόσμητη πλάκα, 
είχε τοιχώματα από αργολιθοδομή έως το βάθος των 0,50 μ. και στη συνέχεια ήταν 
λαξευμένος στο χώμα. Το στόμιό του διαμορφωνόταν με ορθογώνιους πωρόλιθους 
που περιέκλειαν τη λίθινη πλάκα. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε πλήθος οστών 
ανακατεμένων με χώμα. Ανάμεσα στα οστά εντοπίστηκε τμήμα μαρμάρινου 
ανάγλυφου που απεικονίζει το χέρι του Εσταυρωμένου. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τέσσερις (4) πολύ επιμελημένοι τάφοι, 
κατασκευασμένοι με ισόδομους λίθους, συνδετικό υλικό ασβεστοκονίαμα και 
ελαφρώς πυραμιδοειδές σχήμα. Από αυτούς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 
τάφος 22 (σχ. 3, εικ. 1). Το δάπεδο του τάφου είναι διαμορφωμένο με παχύ στρώμα 
από ασβεστοκονίαμα ερυθρού χρώματος και στο ανατολικό άκρο του φέρει 3 
στρογγυλές, λαξευμένες στο δάπεδο, κοιλότητες. Στο εσωτερικό της βόρειας 
κοιλότητας εντοπίστηκαν οστά κρανίου. Το γεγονός ότι οι κοιλότητες αυτές έχουν 
πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους (0,30 μ. η νότια από την κεντρική και 0,40 μ. η 
κεντρική από τη βόρεια) μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται για μία 
ταυτόχρονη ταφή, αλλά για τρεις διαφορετικές χρονικά ταφές. Μια πιθανή ερμηνεία 
είναι σε κάθε καινούργια ταφή να τοποθετούσαν το νεκρό με το κρανίο στην 
κεντρική κοιλότητα και να άφηναν τα κρανία των προηγούμενων νεκρών στις άλλες 
δύο.   
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Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι καμαροσκέπαστοι τάφοι (σχ. 4). Κατά τη 
διάρκεια του συνόλου της έρευνας εντοπίστηκαν μόλις 5 τάφοι αυτής της 
κατηγορίας, 3 στο νοτιοανατολικό παρεκκλήσι (ΝΑ 1, 2, 3) και 2 στον εξωτερικό 
χώρο (II, XIII). Οι τάφοι αυτοί έχουν πολύ μεγάλες διαστάσεις (κατά μέσο όρο 2,50 
x 1 μ. και βάθος 2,50 μ.), είναι κατασκευασμένοι με επιμελημένη αργολιθοδομή, 
φέρουν καλής ποιότητας επίχρισμα και έχουν στις μακριές πλευρές τους πολλούς 
προεξέχοντες ημικυκλικούς λίθους για πατήματα σε κλιμακωτή διάταξη, λόγω του 
μεγάλου βάθους. Οι τάφοι είναι θολοσκεπείς και στο δυτικό τους άκρο υπάρχει 
ορθογώνιο στόμιο για την τοποθέτηση της καλυπτήριας πλάκας και την πρόσβαση 
στο εσωτερικό τους. Οι θόλοι των τάφων δεν ήταν ορατοί, βρίσκονταν κάτω από το 
δάπεδο του παρεκκλησίου, όπως και οι θόλοι των τάφων II και XIII στον εξωτερικό 
περίβολο του ναού ήταν κάτω από το λιθόστρωτο βενετσιάνικο δάπεδο του 
περίβολου. Από τη θέση, τις διαστάσεις και την επιμελημένη κατασκευή τους, 
συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για τάφους  επιφανών οικογενειών.  

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν οι πιο εντυπωσιακοί τάφοι του ναού. 
Πρόκειται για 5 τάφους με δύο επικοινωνούντες χώρους. Οι τρεις από αυτούς (26, 
27, 38) βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού στο δυτικό τμήμα, ένας στο τέταρτο 
νότιο παρεκκλήσι (21) και ένας στο βορειοανατολικό παρεκκλήσι. Ο πιο απλός από 
αυτούς είναι ο τάφος 38, στο εσωτερικό του ναού. Πρόκειται για έναν ορθογώνιο 
χώρο με διαστάσεις 1,98 x 0,82 μ. και βάθος 1,37 μ., που στο νότιο τοίχωμά του 
επικοινωνεί με ένα δεύτερο, επίσης ορθογώνιο, χώρο με διαστάσεις 0,77 x 1,05 μ., 
μέσω ενός ευθύγραμμου θυρώματος. Τα τοιχώματα του δεύτερου χώρου 
διαμορφώνουν τετράγωνες οπές για την εύκολη πρόσβαση στον τάφο. Ο τάφος είναι 
κατασκευασμένος με λαξευτή λιθοδομή και φέρει επιμελημένο ασβεστοκονίαμα. Ο 
τάφος 26 αποτελείται από δυο ορθογώνιους χώρους, έναν μεγαλύτερο κεντρικό 
χώρο (ανατολικά) με διαστάσεις 2,07 x 0,95 μ. και έναν μικρότερο (δυτικά) με 
διαστάσεις 1,05 x 0,84 μ. Οι δύο χώροι επικοινωνούν μέσω ενός ευθύγραμμου 
θυρώματος. Ο τάφος είναι κατασκευασμένος με λαξευτή λιθοδομή και επιχρισμένος 
με καλής ποιότητας κονίαμα. Τα τοιχώματα του κεντρικού χώρου παρουσιάζουν 
μεγάλη διεύρυνση προς τη βάση (πυραμιδοειδές σχήμα) δημιουργώντας μια έντονη 
αντίθεση με το ευθύγραμμο του θυρώματος. Ο δεύτερος χώρος στο δυτικό τμήμα 
του τάφου φέρει και στις τρεις πλευρές του προεξέχοντες λίθους για πατήματα. Το 
δάπεδο του τάφου είναι διαμορφωμένο με λαξευτούς πωρόλιθους. Δυτικά του τάφου 
26, βρίσκεται ο τάφος 27 (εικ. 2), ο οποίος διαφοροποιείται ως προς την 
κατασκευή. Τα τοιχώματά του είναι κατασκευασμένα με ισόδομους λίθους και σε 
βάθος 1,50 μ. από την επιφάνεια και 0,50 μ. από το δάπεδο περιτρέχονται από 
λοξότμητη ζώνη. Οι δύο χώροι επικοινωνούν με τοξωτό θύρωμα και η κλίση των 
τοιχωμάτων του κεντρικού χώρου είναι αρκετά μικρότερη από αυτήν του τάφου 26. 
Το δάπεδο του τάφου διαμορφώνεται με πατημένο χώμα. Ο τάφος 21 βρίσκεται στο 
τέταρτο νότιο παρεκκλήσι. Είναι ο πιο πολυτελής, έχει διαστάσεις 3,30 x 0,90 μ. 
και φέρει στο περιθύρωμά του μαρμαρόγλυφη διακόσμηση με φυτικά και 
γεωμετρικά θέματα σε δύο ζώνες. Η δομή του είναι όμοια με τους παραπάνω 
τάφους και τα τοιχώματά του φέρουν επιμελημένο κονίαμα. Οι δύο χώροι 
επικοινωνούν με τοξωτό άνοιγμα και το δάπεδό τους διαμορφώνεται με πατημένο 
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χώμα. Ο τέταρτος τάφος αυτής της κατηγορίας βρίσκεται στο κέντρο του 
βορειοανατολικού παρεκκλησίου. Η δομή του είναι όμοια με τους προηγούμενους, 
διαφοροποιείται όμως ως προς το οξυκόρυφο τόξο, ανάμεσα στους δύο 
επικοινωνούντες χώρους, και ως προς την κατασκευή των τοιχωμάτων, που είναι 
από αργολιθοδομή, επιχρισμένη με ασβεστοκονίαμα. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
προσδίδει στους τάφους αυτούς μια επιβλητικότητα και ταυτόχρονα ένα ύφος λιτό, 
σχεδόν αυστηρό. Από το μικρότερο μέγεθος των  δευτερευόντων-βοηθητικών χώρων, 
τη θέση τους στο δυτικό άκρο του τάφου (δηλαδή στο κεφάλι του νεκρού) και των 
πατημάτων πρόσβασης στα τοιχώματα των χώρων αυτών, θεωρούμε ότι πρόκειται 
για ένα είδος προθάλαμου, που προφανώς προστέθηκε για να δώσει ένα μνημειώδη 
χαρακτήρα στους τάφους αυτούς.  

Τα ανασκαφικά δεδομένα, λόγω της εκτενούς επανάχρησης των τάφων,  δεν 
επαρκούν για την ταύτιση τάφων και κτητόρων. Από τις πηγές (Χρονάκη & 
Καλομοιράκης 2004, 122-123) είναι γνωστό ότι στο ναό τάφηκαν πολλοί από τους 
ισχυρούς κύκλους των Δομινικανών και των τοπικών Βενετών αρχόντων. Οι λιγότερο 
πλούσιοι είχαν τάφους στο εσωτερικό της αυλής. Στον υπαίθριο χώρο δυτικά και 
βόρεια του ναού, επίσης, μαρτυρούνται οικογενειακοί τάφοι ευγενών. Ως προς τα 
ταφικά έθιμα των ταφέντων στον Άγιο Πέτρο, προκύπτουν οι ακόλουθες πρακτικές: 

Σχεδόν όλοι οι τάφοι είχαν περισσότερους από έναν νεκρούς. Το φαινόμενο 
της αλλεπάλληλης χρήσης των τάφων για λόγους οικονομίας χώρου ήταν πολύ 
συνηθισμένο κατά τη διάρκεια των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων 
(Μαρκοπούλου 1985, 292-293). Στην περίπτωση των ταφών του Αγίου Πέτρου η 
πρακτική ταφής που ακολουθούσαν ήταν η εξής: καθάριζαν τον τάφο, 
τοποθετούσαν το νέο νεκρό και ό,τι απέμενε από την παλιά ταφή το έριχναν από 
πάνω. Η πρακτική αυτή δικαιολογεί το πλήθος ανακατεμένων οστών στο εσωτερικό 
των τάφων, καθώς και τον εντοπισμό ενός μόνο οστεοφυλάκιου.   

Οι νεκροί στους τάφους του Αγίου Πέτρου ενταφιάζονταν εκτάδην, με το 
κεφάλι στα δυτικά, μέσα σε ξύλινα φέρετρα, όπως διαπιστώνεται από το πλήθος 
καρφιών που εντοπίστηκαν. Φορούσαν ενδύματα, από τα οποία εντοπίστηκαν ίχνη 
υφάσματος στα χάλκινα στελέχη τους, κόπιτσες, περόνες, κρίκοι και κομβία. 
Επίσης, οι νεκροί ενταφιάζονταν φορώντας λιτά, χάλκινα κοσμήματα, κυρίως 
θρησκευτικού χαρακτήρα, όπως σταυρούς, περίαπτα και δακτυλίδια. 

Η πρακτική της ταφής των νεκρών μαζί με διάφορα αντικείμενα 
εφαρμόστηκε και στους τάφους του Αγίου Πέτρου. Στο εσωτερικό των τάφων 
εντοπίστηκαν πολλά θραύσματα από γυάλινα φιαλίδια, κυρίως μυροδοχεία, 
νομίσματα, καθώς και συνανήκοντα όστρακα αγγείων, όπως ένα εισαγμένο πινάκιο 
από την περιοχή της Βενετίας, που το πολύ απλό διακοσμητικό του θέμα και το μη 
επιμελημένο εγχάρακτο σχέδιο μάς παραπέμπει στο τέλος του 15ου - αρχές του 16ου 
αι. (graffica tarda). Στην ίδια χρονική περίοδο παραπέμπουν τα σχήματα από δύο 
τριφυλλόσχημα κανάτια με γραπτή διακόσμηση, σώμα ωοειδές, σχεδόν σφαιρικό 
κοντό και ευρύ λαιμό. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μοναδική ακέραιη κούπα, που 
βρέθηκε κατά την τελευταία ανασκαφική περίοδο και ανήκει στην εγχάρακτη 
πολύχρωμη κεραμική (graffica arcaica padana). Πρόκειται για μια κούπα μικρών 
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σχετικά διαστάσεων, με κόκκινο πηλό, υπόλευκο επίχρισμα, επιπεδόγλυφη 
διακόσμηση (fondo ribassato), εμπλουτισμένη με πράσινο και καφεκίτρινο χρώμα 
και διάφανη υαλώδη (ιριδίζουσα) εφυάλωση. Στο κέντρο του αγγείου μέσα σε διπλό 
μετάλλιο εικονίζεται στηθαία ανδρική μορφή κατά κρόταφο, στραμμένη δεξιά. Η 
ανδρική μορφή φοράει καπέλο και λιτή ενδυμασία. Το τοπίο αποδίδεται 
συμβολικά. Το μετάλλιο περιτρέχει γιρλάντα μέσα σε διπλούς ομόκεντρους 
κύκλους (εικ. 3). Τα αγγεία με απεικονίσεις ανδρικών και γυναικείων μορφών 
προέρχονται από την περιοχή της  Βενετίας και της Φερράρας. Χρονολογούνται από 
τα μέσα του 15ου αι. έως τις αρχές του 16ου και συμπίπτουν με την πρώιμη 
Αναγέννηση. Η απεικόνιση επώνυμων ανθρώπων στηθαίων, γύρω στα μέσα του 15ου 
αι., είναι πολύ αγαπητή και σε άλλες τέχνες, όπως στη ζωγραφική, σε ξυλογραφίες 
και σφραγιδόλιθους. Πρωιμότερα θεωρούνται τα αγγεία με λεπτό εγχάρακτο 
διάκοσμο και υστερότερα αυτά που αποδίδονται με την επιπεδόγλυφη τεχνική 
(Μιχαηλίδου 1994-1995, 196).  

Δύο όστρακα, που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της πρώιμης φάσης, 
βρέθηκαν πρόσφατα σε ανασκαφές στην πόλη του Ηρακλείου (ναός Αγίας 
Αικατερίνης στο Μπεντενάκι, οικόπεδο ιδιοκτησίας Περβολαράκη στην τάφρο του 
παλαιοενετικού τείχους). Στο όστρακο από την τάφρο απεικονίζεται στηθαία 
γυναικεία μορφή κατά κρόταφο, στραμμένη αριστερά (η στάση συμβολίζει τους 
δίκαιους τη μέρα της κρίσης), σε φυσιοκρατικό βάθος. Στο κάτω μέρος πυκνές 
οριζόντιες  και κάθετες γραμμές δηλώνουν τον κλειστό κήπο (hortus conclusus) που 
συμβολίζει την αγνότητα και την άμωμο σύλληψη της Παναγίας (Munarini 
1990,78-79), ενώ στο ανώτερο μέρος σύμφωνα με τη συνήθη θεματογραφία, 
απεικονίζεται ο διάστικτος ουρανός. Τα συνήθη δευτερεύοντα διακοσμητικά θέματα 
γύρω από τα μετάλλια ήταν διπλή τεθλασμένη ταινία και σειρά τοξυλίων που 
εναλλάσσονται με τριφυλλόσχημα λουλούδια.  

Τα αγγεία αυτής της κατηγορίας παρέχουν πολλά στοιχεία για την 
ενδυμασία  και τις κομμώσεις των ευγενών ανδρών και γυναικών της Βενετίας. Στο 
όστρακο που εντοπίστηκε στο Μπεντενάκι η ανδρική φιγούρα έχει μαλλιά μέχρι 
τους ώμους γυρισμένα προς τα μέσα, χαρακτηριστικό της  τελευταίας δεκαετίας του 
15ου αι., ενώ στο όστρακο από το οικόπεδο ιδιοκτησίας Περβολαράκη η γυναικεία 
μορφή έχει μαλλιά στερεωμένα ψηλά σε κότσο με βοστρύχους να πέφτουν στο πλάι 
(εικ. 4). Πρόκειται για την κόμμωση που έχουν οι αυλικές (cortigiane) του τέλους 
του 15ου  - αρχές 16ου αι. (Μιχαηλίδου 1994-1995, 197-198). 

Στα υστερότερα αγγεία, όπως αυτό του Αγίου Πέτρου, η επιπεδόγλυφη 
τεχνική δίνει στους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να τονίσουν την ανθρώπινη μορφή 
αφαιρώντας τα υπόλοιπα θέματα από το βάθος. Κάποιες φορές τονίζονται και οι 
φυσικές ανωμαλίες του προσώπου, όπως στην κούπα του Αγίου Πέτρου που δίνεται 
έμφαση στη μύτη. Το μόνο θέμα με συμβολικό χαρακτήρα που επιβιώνει είναι η 
μαργαρίτα, που έχει ευοίωνο και εξιλεωτικό συμβολισμό. Στην κούπα του Αγίου 
Πέτρου στο βάθος παραμένει μόνο ένα μικρό τμήμα από δέντρο. Η λιτή εμφάνιση 
της μορφής, δίχως την περίτεχνη κόμη και τη συνήθη πολυτελή ενδυμασία σε 
συνδυασμό με τη σοβαρή και γαλήνια έκφραση που τον χαρακτηρίζει, ίσως 
παραπέμπει στη στάση του νεκρού απέναντι στο θάνατο και τη μεταθανάτιο ζωή.  
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EXCAVATIONS AT THE CHURCH OF SAINT PETER  

OF THE DOMENICANS (2007-2008) 

 
KANAKI ELENI  & BILMEZI CHARA 

During the restoration of the Church of Saint Peter of the Domenicans 
at Heraklion the 13th Ephorate of Byzantine Antiquities completed the 
excavations of the past decades.  

Eighty-one (81) graves were excavated: 50 situated in the central aisle, 4 
in two chapels and 27 along the north wall. The graves, according to their 
architecture, can be divided into four categories: a) simple rectangular tombs, b) 
most elaborate tombs constructed with ashlar stones, c) vaulted tombs, d) 
graves with two compartments.  

The majority of the graves contained more than one burials and their 
accompanying offerings, usually personal belongings of the deceased. Of 
particular interest is a plate of the engraved polychrome pottery (graffica arcaica 
padana). 
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Σχ. 1. Κάτοψη του ναού με τις θέσεις των τάφων.

Σχ. 2. Πρώτη κατηγορία τάφων.

ΚαναΚη ΕλΕνη & ΜπιλΜΕζη Χαρα
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Σχ. 3. Δεύτερη κατηγορία τάφων.

Σχ. 4. Τρίτη κατηγορία τάφων.

ανασΚαφιΚη EρΕυνα στον αγ ιο πΕτρο των ΔοΜιν ιΚανων 2007-2008
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Εικ. 4. Όστρακο με γυναικεία μορφή από 
το οικόπεδο Περβολαράκη στο Ηράκλειο.

Εικ. 1. Δεύτερη κατηγορία τάφων, Τάφος 22. Εικ. 2. Τέταρτη κατηγορία 
τάφων, Τάφος 27.

Εικ. 3. Κούπα με ανδρική μορφή από τον 
Άγιο Πέτρο.

ΚαναΚη ΕλΕνη & ΜπιλΜΕζη Χαρα
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 
Οι ανασκαφικές έρευνες1 της 13ης Ε.Β.Α. στον παλιό ιστορικό πυρήνα της 

πόλης του Ηρακλείου, και συγκεκριμένα στο χώρο ανάμεσα στον κόλπο του 
Δερματά και την οδό Χάνδακος ως την αρχή του προσήνεμου μώλου που οδηγεί 
στον Κούλε και την οδό 25ης Αυγούστου, αποκαλύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία που 
επιβεβαιώνουν τη συνεχή κατοίκηση του χώρου από την εποχή της Αραβοκρατίας, 
όπως στο χώρο της Καστέλας, ανατολικά του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών, στα 
οικόπεδα «ΕΡΓΟΕΞΠΕΡ-ΖΑΧΑΡΑΚΗ» (στις οδούς Βύρωνος-Θαλήτα και στην οδό 
Αλμυρού) και στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ασπετάκη, στην οδό Λοχαγού Μαρινέλη. 
Στην οδό Μητσοτάκη, σε άμεση γειτνίαση με το παράκτιο τείχος, οι ανασκαφές της 
Εφορείας αποκάλυψαν τη συνέχεια του μοναστηριού του Αγίου Πέτρου στη νότια 
πλευρά του (οικόπεδο ιδιοκτησίας Μιχελογιαννάκη), έναν υπαίθριο χώρο στη 
συμβολή με την οδό Θεοτοκοπούλου (οικόπεδο ιδιοκτησίας Στεφανάκη), ένα μικρό 
βιοτεχνικό συγκρότημα της Ενετοκρατίας (οικόπεδο Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού) και 
το ιερό του μεσοβυζαντινού ναού του Αγίου Νικολάου των Καλλεργών (οικόπεδο 
ιδιοκτησίας Ατσαλάκη). 

Το ενετικό τείχος κατασκευάζεται λίγο βορειότερα από το βυζαντινό, 
αποτελείται από μεγάλα ευθύγραμμα τμήματα, ενώ μέσα στις επιχώσεις του 
ενσωματώνονται τα υπολείμματα του βυζαντινού τείχους και των πύργων του. Από 
τις βενετσιάνικες πηγές (αναφορές των προβλεπτών και των μηχανικών) είναι γνωστό 
ότι η θάλασσα προξενούσε συνέχεια φθορές και καταρρεύσεις στο παράκτιο τείχος 
και γίνονται συχνά μνείες για την επισκευή τους. Σε έγγραφο του Capitano 
Giacomo Corner με ημερομηνία 5 Ιουλίου 1604 επισυνάπτεται σχέδιο 
κατάρρευσης του παράκτιου τείχους μεταξύ του βόρειου μώλου και του ναού του 
Αγίου Πέτρου, μήκους 48,72 μ. (Στεριώτου 1998, 219-220). 

Κατά καιρούς, καθιζήσεις στον περίπατο του παράκτιου τείχους στο 
Μπεντενάκι αποκαλύπτουν τμήματα της παλαιάς οχύρωσης. Το 1996 βόρεια του 
τότε ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ» αποκαλύφθηκε η εσωτερική παρειά νοτιοανατολικής 
γωνίας πύργου (Τζομπανάκη 2000, 310), η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στη φάση 
της επισκευής της καταστροφής του 1402, όταν κατέρρευσε τμήμα μήκους 35 μ. 
στην περιοχή που ήταν τότε μέρος της εβραϊκής συνοικίας, οι κάτοικοι της οποίας 
επιβαρύνθηκαν με το ήμισυ της δαπάνης επισκευής και ενίσχυσης. Δύο καθιζήσεις 

1 Οι ανασκαφές διενεργήθηκαν από τους αρχαιολόγους της 13ης Ε.Β.Α. κ. Λιάνα Σταρίδα, κ. 
Περιάνδρο Επιτροπάκη και κ. Ελένη Κανάκη, με την πολύτιμη συμμετοχή και συνδρομή των 
αρχαιολόγων κ.κ. Μαρίας Κυρίμη, Μαρίας Σηφάκη, Ειρήνης Σηφάκη, Χαράς Μπιλμέζη, 
Στάθη Παπαγιανάκη, Ζαχαρία Αλετρά, Κατερίνα Βεληβασάκη και Κατερίνα Μαθιουδάκη, 
τους οποίους θερμά ευχαριστούμε. 
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που σημειώθηκαν το Φεβρουάριο του 2008, κατά την εκτέλεση εργασιών του 
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για την ανάπλαση του χώρου ανάμεσα στο ενετικό 
παράκτιο τείχος και τη λεωφόρο Σ. Βενιζέλου, αποτέλεσαν την αρχή νέας 
ανασκαφικής έρευνας στην περιοχή του παράκτιου τείχους (από 17/03/2008 έως 
15/04/2008 από εξειδικευμένο συνεργείο της 13ης Ε.Β.Α. και με δαπάνη του 
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου από 17/07/2008-15/11/2008 και από 
1/3/2009-10/6/2009). 

Αρχικά εντοπίστηκαν δύο επιμελημένες κανονιοθυρίδες, η πρώτη στο ύψος 
της πλατείας του «ΞΕΝΙΑ» και η δεύτερη στο ύψος του διατηρητέου ιδιοκτησίας 
Καλιωράκη, μαζί με τμήματα της παλαιάς οχύρωσης. Στο δεύτερο αυτό χώρο 
εντοπίστηκε ένα κτηριακό σύμπλεγμα (σχ. 1, εικ. 1) με διττό χαρακτήρα, 
οχυρωματικό και λατρευτικό. Αποκαλύφθηκε τμήμα της παλαιάς παράκτιας 
οχύρωσης, πιθανώς βυζαντινού πύργου. Η οχυρή αυτή κατασκευή ακολουθεί τη 
γωνία που δημιουργεί στο σημείο αυτό το παράκτιο τείχος της τελευταίας περιόδου 
της Ενετοκρατίας (εικ. 2). Είναι κατασκευασμένη από μεγάλων διαστάσεων δόμους, 
με πάχος που κυμαίνεται από 1,10(Β) - 1,30(Α) μ. Αποτελείται από έναν επιμήκη 
θολοσκεπή χώρο, με κατεύθυνση Ν-Β. Η είσοδος στο χώρο γινόταν μέσω των δύο 
τόξων που ανοίγονται στη δυτική πλευρά του. Στον τοίχο της ανατολικής πλευράς 
έχει τυφλά αψιδώματα, ενώ στη γένεση του θόλου δύο φωταγωγούς. Στο μέσο της 
βόρειας πλευράς αποκαλύφθηκε μεταγενέστερη πλήρωση με τοίχο πρόχειρης 
κατασκευής. Ο χώρος δεν ερευνήθηκε διεξοδικά, λόγω φόβου κατάρρευσης, τόσο 
της ανωδομής, όσο και του εδάφους, καθώς βρίσκεται επί της μεγαλύτερης σε 
έκταση σπηλαίωσης του παράκτιου τείχους. Εντός του επιμήκη χώρου βρέθηκαν 
πολλά μεταλλικά και λίθινα βλήματα. 

Στη βόρεια πλευρά εντοπίστηκαν, εσωτερικά του τοίχου της οχύρωσης, 
τρεις διαδοχικές δεξαμενές, οι οποίες καταλαμβάνουν όλο το βόρειο τμήμα του 
πύργου, καθώς και τέσσερις αγωγοί υδροδότησης. Όλη η ανωδομή της βόρειας 
πλευράς τέμνεται κάθετα από υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς η ανάγκη 
συγκέντρωσης και αποθήκευσης νερού σε κατάσταση πολιορκίας ήταν ζωτικής 
σημασίας, ειδικά σε ένα σημείο δύσκολα προσβάσιμο. 

Ο χώρος βόρεια και ανατολικά της αποκαλυφθείσας οχυρής κατασκευής 
πληρώθηκε, για λόγους στατικότητας, με αργούς λίθους και κονίαμα κατά τη 
διαμόρφωση της νυν θαλάσσιας οχύρωσης και μετά την εγκατάλειψη της χρήσης 
του. 

Μετά τον παροπλισμό της οχυρής κατασκευής, ο χώρος άλλαξε χρήση και 
μετατράπηκε σε ναό. Προσκολλήθηκε στη νοτιοανατολική γωνία του κόγχη ιερού 
και διαμορφώθηκε ο νότιος τοίχος του ναού. Πληρώθηκε το άνοιγμα-κλίμακα στο 
δυτικό τοίχο, που οδηγούσε στην ανωδομή της κατασκευής, και ο χώρος που 
δημιουργήθηκε πήρε τη μορφή συνεπτυγμένης κεραίας. Για το λόγο αυτό η κάτοψη 
του ναού δεν αντιστοιχεί σε συμβατική κάτοψη, καθώς προέκυψε από το ήδη 
διαμορφωμένο κτηριακά περιβάλλον. Το Ιερό Βήμα του ναού χωρίζεται από τον 
κυρίως ναό με βαθμίδα (ύψους 25 εκ). Εντοπίστηκε το δάπεδο της κόγχης, από 
ερυθρωπό κονίαμα, καθώς και το αποτύπωμα της βάσης της Αγίας Τράπεζας. Η 
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επικοινωνία του κυρίως ναού με το νάρθηκα γίνεται μέσω ανοίγματος στο 
νοτιοδυτικό τμήμα του. Το δάπεδο του νάρθηκα ήταν σε υψηλότερη στάθμη. 

Σε όλο το εσωτερικό του κυρίως ναού (εικ. 3), στο επίπεδο του δαπέδου, 
αποκαλύφθηκαν δεκατέσσερις διαδοχικοί τάφοι, με προσανατολισμό Α-Δ, εκτός 
από έναν. Όλοι οι τάφοι έφεραν αρχικά καλυπτήριες πλάκες, κάποιες από τις 
οποίες διατηρούνται, ενώ τα πλαίσια των δύο βορειότερων κοσμούνται με ρόδακες. 
Στο βόρειο πέρας της κεραίας κατασκευάστηκαν δύο ταφικά αρκοσόλια, εξαιρετικά 
επιμελημένα. Το βορειοανατολικό έχει τοποθετηθεί έκκεντρα, καθώς ακολουθεί τη 
φορά του τοίχου της δεξαμενής που προϋπήρχε πίσω του. Στα τύμπανά τους 
διακρίνεται κάναβος και μικρογράμματες επιγραφές με κάρβουνο, κατά το 
διαχρονικό συνήθειο των προσκυνητών. 

Σε καλυπτήρια πλάκα τάφου είναι χαραγμένο οικόσημο, αταύτιστο μέχρι 
σήμερα, με παράσταση πουλιού, ίσως παγωνιού, με επιγραφή, το οποίο μαρτυρά τη 
σημαντική κοινωνική θέση του ταφέντος (εικ. 4). 

Στον τάφο, που εφάπτεται στον πεσσό της τοιχογραφίας της Βαϊοφόρου, 
έχει χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο τμήμα κοσμήτη (εικ. 5) σε δεύτερη χρήση, με τη 
μεγαλογράμματη επιγραφή: «ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗ ΚΛΗΣΕΙ ΥΙΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΓΚΑΛΙΩΤΟΥ» έτος 1233.  

Ο τάφος που παρεκκλίνει στον προσανατολισμό του στον άξονα Β-Ν φέρει 
βαρύνουσας σημασίας μονόγραμμα2 στην καλυπτήρια πλάκα του: πρόκειται για το 
μονόγραμμα της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, αδέξια αποδοσμένο.  

Στο νάρθηκα εντοπίστηκαν ακόμα 8 τάφοι, εκ των οποίων ο μοναδικός 
υπέργειος καμαροσκέπαστος τάφος, με προσανατολισμό Β-Ν, εφαπτόμενος στο 
δυτικό τοίχο του ναού, επιχρισμένος εσωτερικά με κονίαμα που φέρει οικόσημο 
στην ανατολική μακριά πλευρά του και στη νότια το δέντρο της ζωής. Στο βόρειο 
πέρας του νάρθηκα εντοπίστηκε κλίμακα προς την ανωδομή του συγκροτήματος. 
Εξωτερικά του νάρθηκα του ναού και σε επαφή με το δυτικό του τοίχο 
αποκαλύφθηκε συστάδα 9 κιβωτιόσχημων τάφων, οι οποίοι προστέθηκαν σε 
μεταγενέστερη φάση. 

Ο ναός ήταν τοιχογραφημένος. Σπαράγματα τοιχογραφιών εντοπίστηκαν σε 
αρκετά σημεία της ανασκαφής, τόσο στο ναό, όσο και στο νάρθηκα. Πρόκειται 
κυρίως για διακοσμητικά μοτίβα και τμήματα επιγράφων. Αποτελούν το δεύτερο 
σύνολο βυζαντινής ζωγραφικής στον αστικό χώρο της πόλης του Ηρακλείου, μαζί με 
τις τοιχογραφίες του παρακείμενου ναού του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών 
(Χρονάκη & Καλομοιράκης 2004). Από τις πηγές γνωρίζουμε ότι το 1421 ανατέθηκε 
στο διάσημο καλλιτέχνη της εποχής Άγγελο (Georgopoulou 2001, 178) να 
ζωγραφίσει την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας στον ορθόδοξο ναό της 
Παναγίας των Αγγέλων. Οι τοιχογραφίες εκτιμάται ότι χρονολογούνται στο 14ο αι. 
Δυστυχώς, από τα έως σήμερα αποκαλυφθέντα στοιχεία, δε μπορούμε να 
συγκροτήσουμε σαφή εικόνα του εικονογραφικού προγράμματος της εκκλησίας. 

2 Η ταύτιση του μονογράμματος οφείλεται στους προϊσταμένους της 13ης και 28ης Ε.Β.Α. κ. Ι. 
Βολανάκη και κ. Μ. Ανδριανάκη, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε για όλες τις πολύτιμες 
επισημάνσεις τους. 
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Στον ημικύλινδρο διακρίνονται σπαράγματα από την παράσταση των 
Συλλειτουργούντων Ιεραρχών (άμφια, γράμματα από τα ειλητάρια, κάναβος). Στο 
δυτικό τοίχο διατηρούνται τμήμα της παράστασης της Βαϊοφόρου, τμήματα 
επιγράφων, φυτικά  και διακοσμητικά  μοτίβα (εικ. 6).   

Στη νοτιοδυτική γωνία του κυρίως ναού σώζεται τμήμα της παράστασης της 
Δευτέρας Παρουσίας με σκηνές από την Κρίση και τις ποινές της Κόλασης (εικ. 7). 
Η Δευτέρα Παρουσία, παράσταση αγαπητή και με κατεξοχήν εσχατολογικό 
χαρακτήρα, χρειάζεται μεγάλη επιφάνεια για ανάπτυξη. Στις παλαιότερες 
απεικονίσεις οι κολασμένοι εικονίζονται συνοπτικά, ενώ με το πέρασμα των χρόνων 
αρχίζουν να απεικονίζονται είτε ως μέρος της Δευτέρας Παρουσίας, είτε ως 
αυτόνομες παραστάσεις. Στην Κρήτη συναντάμε συχνά αυτόνομες τις επιμέρους 
παραστάσεις που την απαρτίζουν.   

Η παράσταση στο Μπεντενάκι είναι κατεστραμμένη κατά το ήμισυ. Λείπει 
το άνω τμήμα της, στο οποίο θα απεικονιζόταν το κεντρικό μοτίβο της Δέησης, 
πλαισιωμένης από τους αποστόλους και αγγέλους. Στο ανατολικό τμήμα 
διακρίνεται η Πύλη του Παραδείσου, κάτω από την οποία εκρέουν οι τέσσερις 
ποταμοί της (Φυσών, Γεών, Τίγρης και Ευφράτης). Προς αυτήν κατευθύνονται οι 
ψυχές των Δικαίων (άγιοι, μάρτυρες, όσιοι). Δίπλα τους άγγελος σαλπίζει και η 
Θάλασσα αποδίδει τους νεκρούς για Κρίση, με θαλάσσια πλάσματα που ξερνάνε 
ανθρώπινα μέλη. Έτερος άγγελος σαλπίζει και καλεί τους αμαρτωλούς, οι οποίοι 
συνωστίζονται κάτω από το φολιδωτό σώμα του βύθιου Δράκοντα, αποφεύγοντας να 
τον κοιτάξουν, με ευδιάκριτη δραματικότητα στα πρόσωπα, αναμένοντας τη 
δυσμενή κρίση (εικ. 8). Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν δύο μορφές με αυτοκρατορικά 
διαδήματα, που ταυτίζονται με τον Ηρώδη και την Ηρωδιάδα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παράστασή μας παρουσιάζει ημίγυμνη ανδρική 
μορφή ανεκεκλιμμένη σε βραχώδες υπόβαθρο, με στεφάνι από άμπελο στο κεφάλι. 
Κοιτάζει τον σαλπίζοντα άγγελο και περιβάλλεται από γήινα τέρατα που ξερνούν 
ανθρώπινα μέλη. Η κεντρική θέση στην οποία εικονίζεται της αποδίδει ιδιάζουσα 
σημασία. Ο τρόπος απεικόνισής της παραπέμπει σε αρχαία ελληνικά πρότυπα, 
όπως και η απεικόνιση της Θάλασσας, στον άξονα της οποίας βρίσκεται. Θα 
μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε καινοτόμα προσωποποίηση της Γης, εκτιμώντας το 
γεγονός ότι περιβάλλεται από πλάσματά της, αν και δεν απεικονίζεται με τα 
συμβατικά εικονογραφικά στοιχεία της. Στο χαμηλότερο νοτιοδυτικό τμήμα της 
παράστασης, σε διάχωρα, απεικονίζονται οι τρεις από τις έξι τιμωρίες της Κόλασης: 
«ο σκώληξ ο ακοίμητος, κατατρώγων τους αμαρτωλούς», «ο τριγμός ή βρυγμός των 
οδόντων» και «το σκότος το εξώτερον ή πίσσα». 

Σε ό,τι αφορά στα κινητά ευρήματα, η κεραμική χρονολογείται από τη 
μεσοβυζαντινή έως την ύστερη οθωμανική εποχή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να μας 
δώσει ασφαλή δεδομένα, καθώς η περιοχή έχει διαταραχτεί κατά το παρελθόν από 
εκτεταμένες επεμβάσεις και επιχώσεις. Αξιοσημείωτο εύρημα αποτελεί όστρακο που 
απεικονίζει ανδρική φιγούρα με μαλλιά μέχρι τους ώμους γυρισμένα προς τα μέσα, 
κόμμωση που έχουν οι αυλικοί (cortigiane) του τέλους του 15ου - αρχές 16ου αι. 
(Μιχαηλίδου 1994-1995, 197-198).  
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Σε μια πρώτη απόπειρα ταύτισης του αποκαλυφθέντος αρχιτεκτονήματος 
σε χάρτη του Domenico Rossi da Este του 1567 (Στεριώτου 1998, 198) 
σημειώνεται ανατολικά του Αγίου Πέτρου και προς το παράκτιο τείχος η Santa 
Catarina «ruinata» (εικ. 9), δηλαδή ήδη κατεστραμμένη το 1567, ενώ σε χάρτη του 
ίδιου του 1570, δε σημειώνεται πλέον τίποτα στη θέση αυτή. 

Η έρευνα θα συνεχιστεί με την ανασκαφή των τάφων και μόνο με την 
ολοκλήρωσή της, τη συσχέτιση ανασκαφικών δεδομένων, ιστορικών στοιχείων και 
την ένταξή του στην τοπογραφία της περιοχής θα είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε 
συνολικά το μνημείο. Ωστόσο, αναμφισβήτητα, τα ως σήμερα αποκαλυφθέντα 
στοιχεία, μας παρέχουν νέα, σημαντικά δεδομένα για την περιοχή του παράκτιου 
τείχους και την πόλη του Ηρακλείου. 
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EXCAVATION BY THE COASTAL VENETIAN WALL OF HERAKLION 

 
KANAKI ELENI  & PAPAGIANAKIS EFSTATHIOS 

In the years 2008 and 2009 the 13th Ephorate of Byzantine Antiquities 
excavated a small part of the area by the coastal Venetian wall close to the 
church of Saint Peter of the Dominicans.  

The excavation revealed a part of the Byzantine fortification. During the 
Venetian reconstruction of the coastal walls, further north of the coast-line, the 
abandoned tower was transformed into a church. Based on a map by Domenico 
Rossi da Este in 1567 the church can be identified as Santa Caterina. It was 
decorated with wall paintings, but only parts of three scenes have survived: the 
Lust Judgment, the Entry to Jerusalem and the Hierarchs at the niche. Along 
with those of Saint Peter of the Dominicans are the only wall paintings in situ in 
Heraklion. 
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Σχ. 1. Αποτύπωση της α΄ φάσης της ανασκαφής.

Εικ. 1. Γενική άποψη της ανασκαφής και 
η θέση του συμπλέγματος σε σχέση με την 

παράκτια οχύρωση. 

Εικ. 2. Όψεις της οχύρωσης.

Εικ. 3. Αρκοσόλια και τάφοι με οδοντωτή 
διακόσμηση των πλαισίων τους και ρόδακες 

στο κέντρο του ναού. 

Εικ. 4. Καλυπτήρια πλάκα τάφου, με 
οικόσημο με παράσταση πουλιού και 

επιγραφή.

ΑνΑσκΑφικέσ έρέυνέσ στην Πέρ ιοχη του ΠΑρΑκτ ιου 
τέ ιχουσ του ηρΑκλέ ιου
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Εικ. 9. Χάρτης του Domenico Rossi da Este 
(1567).

Εικ. 6. Τμήμα της Βαϊοφόρου, στο 
δυτικό τοίχο του ναού. 

Εικ. 7. Γενική όψη του σωζόμενου τμήματος 
της τοιχογραφίας της Δευτέρας Παρουσίας. 

Εικ. 5. Τμήμα κοσμήτη, σε δεύτερη χρήση 
ως καλυπτήρια πλάκα με επιγραφή.

Εικ. 8. Αμαρτωλοί κάτω από το βύθιο 
Δράκοντα, αναμένουν τη δυσμενή κρίση. 

κΑνΑκη έλένη & ΠΑΠΑγ ιΑνΑκησ έυστΑθιοσ
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ΚΤΗΡΙΟΥ «ΑΧΤΑΡΙΚΑ»: Η  ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΕΤΙΚΗ 

 ΟΧΥΡΩΣΗ - Η ΠΥΛΗ VOLTONE 

 
ΑΛΕΤΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

 
Η ανασκαφή στα υπόγεια του κτηρίου «Αχτάρικα» και επί της οδού 25ης 

Αυγούστου έφερε στο φως τη θεμελίωση του ανατολικού πύργου της πύλης Voltone 
και τμήμα των δομών και των επιχώσεων στο εσωτερικό του τείχους. Σήμερα, κατά 
μήκος των οδών Χάνδακος και Δαιδάλου, σώζεται τμηματικά το παλαιοενετικό 
τείχος.  

Η πρόοδος της οχύρωσης του Χάνδακα από τον 9ο έως το 15ο αι. 
τεκμηριώνεται τόσο από ιστορικές πηγές όσο και από την αρχαιολογική έρευνα. Η 
πολεοδομική εξέλιξη της πόλης καθορίστηκε από τη συνεχή χερσαία γραμμή 
τειχών, που παρέμεινε ως είχε από τον 9ο αι. μέχρι την κατασκευή του νέου 
οχυρωματικού περιβόλου στα μέσα του 16ου αι.1 

Αναφορά στη γραμμή άμυνας του αραβικού Χάνδακα γίνεται από τον 
Λέοντα Διάκονο στην αφήγησή του για την άλωση της αραβικής πόλης από τους 
Βυζαντινούς το 961: «…επί λιθίνης ισοπέδου κρηπίδος επιστεφομένης με γείσον, 
εθεμελιούτο τείχος συμπεπιλημμένον εκ χώματος και τριχών αιγός2, έχον πλάτος 
ικανόν δια διασταύρωσιν επ’ αυτού δυο αμαξών και όχι μικρόν ύψος. Δύο ευρείαι 
και βαθείαι τάφροι το περιέβαλλον. Η δια των κριών διάσπασις εγένετο κατά την 
κρηπίδα όπου αυτή απετελείτο εκ ψαμμολίθων. Υποσκαφέντος ούτω του 
συμπεπιλημένου τείχους και κατακαέντων των ξυλίνων υποστηριγμάτων, 
κατεκρημνίσθησαν δυο πύργοι ομού τω διαμέσω τούτων δομήματι…». Παρακάτω 
αναφέρει: «…Τον δε περίβολον ο Νικηφόρος κατασκάπτειν διακελεύεται. Του δε 
πολλαχή κατερειπωθέντος, επί την χώραν αύθις απήγε την δύναμιν…» (Gerola 
1905, 104-106). Η μετοίκηση στο Τέμενος έγινε γιατί η θέση ήταν ασφαλέστερη 
στην ενδοχώρα και προσφερόταν ως φυσικό οχυρό με την ταχεία οικοδόμηση 
οχύρωσης για την εξασφάλιση του βυζαντινού στρατού. Ωστόσο, όπως μαρτυρείται, 
το αραβικό τείχος είχε σε πολλά σημεία καταστραφεί. Πιθανόν η ανάγκη για τη 
στερέωση της βυζαντινής κυριαρχίας επέβαλε την αποδόμηση κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερου μέρους του αραβικού τείχους, ώστε να μην ανακαταληφθεί από τους 
Άραβες, και την απομάκρυνση του στρατού από την πόλη που μετά την πολιορκία 

1 Ευχαριστώ θερμά την αρχαιολόγο κυρία Λιάνα Σταρίδα για τη συνεργασία στην ανασκαφή 
του «Αχτάρικα» και τις πολύτιμες συμβουλές της. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στην ομάδα 
συντήρησης  της 13ης Ε.Β.Α. για την άμεση ανταπόκρισή της στις ανάγκες της ανασκαφής. 
2 Με ισόδομο σύστημα και συνδετικό υλικό τρίχα αιγός είχε επίσης κατασκευαστεί σύμφωνα 
με τις πηγές το τείχος το οποίο «περιέλειτο» την πόλη της Κέρκυρας κατά το 10ο αι. 
(Τσουγκαράκης 1998, 218-219).  
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έμενε ανοχύρωτη (Gerola 1905, 104-105). Η επανεγκατάσταση αργότερα των 
Βυζαντινών στο Χάνδακα συνοδεύτηκε από εκτεταμένα οχυρωτικά έργα.  

Ο Χάνδακας διέθετε οχύρωση, όπως μαρτυρούν οι πηγές των αρχών του 
13ου αι., οπότε και η κατάκτηση της Κρήτης από τους Ενετούς. Η συνεχής ζώνη 
τειχών που ανοικοδομήθηκε από τους Βυζαντινούς μετά την αποτυχία της 
εγκατάστασης στο Τέμενος ήταν αρκετά ισχυρή. Σύμφωνα με τον Νικήτα Χωνιάτη: 
«Όθεν πειραταί τινές Γενουάται περιψήματα ανδρών και αμβλώματα, ου κατά τουτο 
μεν τινός υπερφέροντες, κατά δ’ εκείνο τα δεύτερα φέροντες, αλλ’ απανταχή 
πονηρώς πράττοντες και δυσδαιμόνως, στρογγυλών πέντε νηών ευπορήσαντες και 
σκάφη τρίκροτα κατηρτηκότες προς τις εικοσιτέσσερα εις Κρήτην διαπλωίζονται. 
Και πλασάμενοι τους εμπόρους, είτα επιτιθέμενοι ως πολέμιοι, της νήσου ξυμπάσης 
κατίσχυσαν ευμαρέστατα». 

Tο 1207, όταν ο Γενοβέζος Μάρκος Σανούδος κατέλαβε με πραξικόπημα 
τον Χάνδακα, ο Ενετός δούκας Τιέπολο κατέφυγε στο Τέμενος «αφού κατέβηκε με 
σκοινί τα τείχη» του Χάνδακα ντυμένος γυναίκα. Στη συνέχεια, πρώτα 
ανασυντάχθηκε στο Τέμενος και έπειτα «νύκτωρ» ανέβηκε στα τείχη και κατέλαβε 
την πόλη (Πλάτων 1947, 239-248)3.  

 Ο  χάρτης του φλωρεντινού μοναχού Ch. Buondelmonti το 1429 στο έργο 
του «Descriptio insulae Cretae» (Buondelmonti [Αποσκίτη, μτφρ.] 2002) 
αποτυπώνει σχηματικά την οχύρωση. Το τείχος της πόλης απαρτιζόταν από μια 
σειρά τετράγωνων πύργων με διπλό γείσωμα που επιστέφονταν με οδοντωτές 
επάλξεις. Από την πύλη του Φόρου μέχρι το σημείο που το τείχος κάμπτεται προς 
ΒΑ απεικονίζονται τέσσερις πύργοι (Gerola 1905, 8). Σε ανώνυμο σχέδιο του 16ου 
αι. φαίνεται στη συνέχεια το τείχος να διαπλατύνθηκε και να ενισχύθηκε  με 
μικρούς πυργίσκους κατά διαστήματα (Gerola  1905, 124)4. 

Τον Αύγουστο του  1462 οι πρεσβευτές του Χάνδακα στη Βενετία ζητούσαν 
την κατασκευή νέων τειχών που θα περιέβαλλαν και τους βούργους έξω από τα 

3 Πληροφορίες σχετικά με τα τείχη του Χάνδακα αναφέρονται από χρονικογράφους σε 
κρητικό συνοδικό έγγραφο, του οποίου έχει διασωθεί αντίγραφο του τέλους του 13ου αι., 
σχετικά με την εξέγερση του Μάρκου Σανούδου επί της διακυβέρνησης του πρώτου Ενετού 
δούκα του νησιού. Σε αυτό μνημονεύονται και οι δυο πύλες, η πύλη του Μώλου, ως Porta 
Ripae Maris, αλλά και η πύλη της πολιτείας, Porta di Piazza. Επιπλέον, με σαφήνεια 
αναφέρεται ότι όλα τα τελωνειακά έσοδα διαθέτονταν στην οχύρωση της πόλης. Αυτό σημαίνει 
πως και οι Γενοβέζοι συνέβαλαν στην οχύρωση του Χάνδακα και η μακρά και δαπανηρή 
προσπάθεια για την οχύρωση συνεχίστηκε και από τους Ενετούς (Gerola 1905, 105-106). 
4 Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως στη βορειοδυτική πλευρά της οδού Βυζαντίου σώζεται 
και είναι ορατός πύργος κατασκευασμένος από ημιλαξευτούς πωρόλιθους. Ακόμη σώζεται, 
εντός της οικοδομής στην οποία εντάχθηκε, ο θαλαμίσκος εισόδου και η θυρίδα κατόπτευσης. 
Ο καθηγητής Ν. Πλάτων σε ανασκαφές που διενήργησε μεταξύ των οδών Δικαιοσύνης και 
Δαιδάλου αποκάλυψε άλλους δύο πύργους και συνεχή μεταπύργια διαστήματα (Πλάτων 
1952, 448). Επίσης, μέσα στο καμαροσκεπές διατείχισμα του οικοπέδου Μαθιουδάκη, το 
οποίο βρίσκεται 100 μ. δυτικά του κτηρίου «Αχτάρικα», διακρίνεται πυργίσκος του 
παλαιότερου τείχους (Αρχείο 13ης Ε.Β.Α.). Ακόμη στη βόρεια πλευρά της οδού Χάνδακος έχει 
βρεθεί θεμελίωση τετράγωνου πύργου (Τζομπανάκη 1996, 124-125, σχ. 20, 21 και 22). 
Τέλος, σε ανασκαφή που έγινε ανάμεσα στο παράκτιο τείχος και τη λεωφόρο Σοφοκλή 
Βενιζέλου στη θέση Μπεντενάκι, αποκαλύφθηκε εγκιβωτισμένος τετράγωνος πύργος με 
μεγάλους δόμους σε δεύτερη χρήση, που μετατράπηκε σε  ναό το 13ο αι. (Σταρίδα & Κανάκη 
2010, 404). Ο πύργος ανάγεται στην α΄ Βυζαντινή περίοδο (Ανδριανάκης 2010, 95).  
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παλαιά τείχη «…debeant reparare et restaurare et fortificare  dictos muros ac 
tures, et evacuari facere fossas, addendo etiam alia edificia, que ad 
fortificationem et ed propugnationem oportuna videbuntur5», παράλληλα δηλαδή 
με την κατασκευή των νέων τειχών ζητούσαν και την ανακατασκευή των παλαιών. 
Στις 7 του Δεκέμβρη 1470 αποφασίστηκε η οχύρωση της Porta Maestra, η οποία 
«adeo debilis est, ut debilior esse non posset6» με την κατασκευή ενός rivellino. Τα 
εντοιχισμένα οικόσημα ανάμεσα στον ανατολικό πύργο της Porta Maestra, που 
σωζόταν στα 1900, και τον Άγιο Φραγκίσκο, χρονολογούν την ανακατασκευή του 
τείχους το διάστημα ανάμεσα στα 1472 και 1482. Ο ανατολικός πυργίσκος της 
Porta Maestra χρονολογείται από τα οικόσημα ανάμεσα στα 1479 και 1482. Το 
τείχος μέχρι τον Άγιο Φραγκίσκο ολοκληρώθηκε ως το 1490 (Gerola 1905, 110). 

Τον επόμενο αιώνα η σημασία του παλαιού τείχους μειώνεται, το βυζαντινό 
κάστρο, το οποίο πιθανόν είχε επισκευάσει ο Πεσκατόρε και στη συνέχεια οι Ενετοί, 
εγκιβωτίστηκε μέσα στο παλαιό ενετικό τείχος προκειμένου να εφαρμοστούν οι νέες 
αρχές του προμαχωνικού συστήματος τον 15ο αιώνα7. Παράλληλα εξελίσσονται τα 
έργα για το νέο τείχος και όταν το 1538 έρχεται ο Ιταλός μηχανικός Michele 
Sanmicheli, εγκαταλείπεται οριστικά η ανακατασκευή του παλαιού χερσαίου 
τείχους. Οι κάτοικοι της παλαιάς πόλης συνέβαλαν στην επίσπευση της κατασκευής 
του νέου τείχους γιατί αισθάνονταν ανασφαλείς μέσα στο παλαιό. Το φαινόμενο της 
οικοδόμησης σε επαφή με το τείχος συνέβαινε ήδη από τότε και αυτό ήταν μια από 
τις αιτίες για την αμυντική ακαταλληλότητά του (Gerola 1905, 114).  

Μετά την παύση των εργασιών ανακατασκευής του παλαιού τείχους 
κατεδαφίστηκε τμήμα του στην πλευρά του Αγίου Φραγκίσκου για να υπάρχει 
δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στην παλαιά και τη νέα πόλη. Στην Porta di Piazza 

5 «Θα πρέπει και να ανακατασκευάσουν και να επισκευάσουν και να χτίσουν τα τείχη και τους 
πύργους,  να αναλάβουν την εκκένωση της τάφρου και να κατασκευάσουν και άλλα κτήρια 
ώστε τα τείχη να είναι ικανά για την άμυνα». 
6  «…είναι τόσο αδύναμα ώστε δεν μπορεί να βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση». 
7 Ο εγκιβωτισμός, η μετατροπή και η επέκταση των βυζαντινών τειχών δεν είναι φαινόμενο 
που απαντάται μόνο στο Χάνδακα. Ο βυζαντινός οικισμός του Ρεθύμνου αναπτύχθηκε στην 
ακρόπολη της αρχαίας Ρίθυμνας. Ο μικρός οχυρωμένος οικισμός της βυζαντινής εποχής με 
την ονομασία Castel Vecchio διατηρήθηκε έως τα μέσα περίπου του 16ου αι. Το 1540 είχε 
αρχίσει η κατασκευή νέου οχυρωματικού τείχους που θα προστάτευε και το έξω βούργο. 
Όμως, η επιδρομή των Τούρκων το 1571 και η καταστροφή της πόλης, έκανε επιτακτική την 
ανάγκη για νέα οχυρωματικά έργα (1540-1573), επειδή το χερσαίο τείχος δεν ήταν αρκετό 
(Αγγελάκη, http://odysseus.culture.gr).  
Την ίδια εποχή, το 1252, ανοικοδομήθηκε η πόλη Canea (Χανιά) με εντολή των Ενετών στα 
όρια του οχυρωματικού περιβόλου της ελληνιστικής ακρόπολης της Κυδωνίας, όπου είχαν 
κατασκευάσει οι Βυζαντινοί τείχος με οικοδομικό υλικό από τα ερείπια της αρχαίας πόλης. Το 
τείχος παρέμεινε μέχρι τα μέσα του 14ου αι., οπότε και η ανάγκη για την οχύρωση των «έξω 
βούργων» επέβαλε την κατασκευή νέων, ευρύτερων τειχών με αποτέλεσμα να τεθεί σε αχρησία 
το παλαιό ενετικό τείχος (Ανδριανάκης 2010, 95-96).  
Ακόμη μετατροπές έγιναν στο νέο φρούριο στην Κέρκυρα (μετά το 1571), στη Σούδα (1571-
1574), στη Γραμβούσα (1584-1630), στο Ρίο και στο Αντίρριο (1499-1500) (Αρβανιτόπουλος 
2008, 39). Στο κάστρο της Μεθώνης τα ευθύγραμμα τμήματα του βυζαντινού τείχους στη 
βόρεια πλευρά εγκιβωτίστηκαν για να κατασκευαστεί το λιθεπενδυμένο πρανές. Το κάστρο 
ήταν πιο ευάλωτο από τη στεριά, αντίθετα στην πλευρά της θάλασσας το βυζαντινό τείχος 
παρέμεινε ως είχε γιατί η Γαληνότατη υπεράσπιζε με τις γαλέρες τα θαλάσσια τείχη 
(Αθανασούλης 2001, 35-44).  
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ή Portone το 1553 προστέθηκε ένας όροφος και θολωτή οροφή, έτσι πήρε το όνομα 
Voltone και σωζόταν μέχρι το σεισμό του 1856, οπότε ισοπεδώθηκε από την 
οθωμανική διοίκηση. Απεικονίζεται σε σχέδια του Μανέα Κλώντζα. Παρατηρούμε 
πως πάνω από το θόλο υπήρχαν ακόμη δυο όροφοι και στο μέσον της πρόσοψης 
πάνω από την αψίδα βρισκόταν εντοιχισμένο ανάγλυφο με το φτερωτό λέοντα της 
Βενετίας (Τσελεμπή [Λούπης, επιμ.] 1994, 258). Όλοι οι όροφοι είχαν παράθυρα 
σιδηρόφρακτα, ο τέταρτος επικοινωνούσε με πέτρινη κλίμακα με το συγκρότημα 
κτηρίων αμέσως δυτικά. Επίσης, στο ισόγειο φαίνονται καμαροσκεπείς επάλληλοι 
χώροι, όμοιοι με το ισόγειο του Fondaco8. Έτσι,  η Porta di Piazza διαμορφώθηκε 
σε Voltone, μετά χρησιμοποιήθηκε ως σιταποθήκη και φυλακή. Παράλληλα, η 
ξηρή τάφρος σταδιακά πληρώθηκε με φερτά υλικά, όπως απεικονίζεται σε χάρτες 
της εποχής και επιβεβαιώνει η αρχαιολογική έρευνα9 (Gerola 1905, 115). 

Κατά τις εργασίες στατικής ενίσχυσης του κτηρίου «Αχτάρικα» το 2007 μετά 
την αφαίρεση των νεότερων τοιχοποιιών στη νότια πλευρά του αποκαλύφθηκε 
τμήμα του παλαιοενετικού τείχους. Το κτήριο «Αχτάρικα», που κατασκευάστηκε τη 
δεκαετία του ’30, θεμελιώθηκε, αφού αποδομήθηκε τμήμα του παλαιοενετικού 
τείχους και ο ανατολικός εξώπυργος με το ξενοδοχείο «Λόντον» στη στέψη του10, 
που απεικονίζεται σε φωτογραφία του G. Gerola (1905, 123). Το ισόγειο του 
δυτικού εξώπυργου της Voltone, που βρισκόταν ενσωματωμένο στο ισόγειο νεότερης 
οικοδομής, κατεδαφίστηκε το 1960 μαζί με επτά θόλους του Fondaco και τους 
παλαιότερους βυζαντινούς (Περτσελάκης 2000, 268). Επίσης, σε ανασκαφή που 
διενεργήθηκε το 1992 αποκαλύφθηκε τμήμα της πύλης, σήμερα σε κατάχωση, 
αποτελούμενο από ισχυρούς κεκλιμένους τοίχους σε κάθετη μεταξύ τους διάταξη, 
που έφεραν οδοντωτά φουρούσια (Σταρίδα 2008, 79).   

Μετά την απομάκρυνση λιθόκτιστων τοίχων στη νότια πλευρά του 
υπογείου, αποκαλύφθηκε το εσωτερικό των διατειχισμάτων και η εσωτερική παρειά 
της νότιας πλευράς του ανατολικού πύργου της πύλης Voltone. Τα διατειχίσματα 
εδώ  πληρώθηκαν με χυτή τοιχοποιία -ασβέστης, αργοί λίθοι και χώμα. 

Πρώτα διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα σε τομές που έγιναν ανάμεσα στις 
συνδετήριες δοκούς του υπογείου. Μετά από λεπτό στρώμα επίχωσης 0,30-0,40 μ. 
βρέθηκε ο φυσικός βράχος σε βάθος 4 μ. από τη στάθμη του ισογείου. 
Αποκαλύφθηκε κεραμική ελληνιστικής εποχής με χαρακτηριστικό ένα πήλινο 
λυχνάρι και ένα μελαμβαφή αρύβαλλο11. 

8 Fondaco = επίμηκες κτήριο, τμήμα της παλαιάς ενετικής οχύρωσης που βρισκόταν αμέσως 
δυτικά της Voltone και χρησιμοποιήθηκε έπειτα ως σιταποθήκη.  
9 Αυτό τεκμηριώνεται από τα ευρήματα στις επιχώσεις της τάφρου στην παρούσα ανασκαφή 
και σε οικόπεδα που έχουν ανασκαφεί κατά μήκος των οδών Δικαιοσύνης και Χάνδακος 
(ανασκαφές οικoπέδων Ι. Αγγελάκη, οδός Χάνδακος, Σ. Περβολαράκη, λεωφόρος Δικαιοσύνης 
-Αρχείο 13ης Ε.Β.Α.). 
10 Το πλάτος του τείχους στη θεμελίωσή του ήταν 16 μ., στην ιδιοκτησία Λιναρδάκη (σημερινό 
κατάστημα «ZARA») σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ν. Πλάτωνα (Πλάτων 1952, 442). 
11 Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ζουράρη διερευνήθηκε το εσωτερικό του παλαιοενετικού τείχους 
μέχρι το φυσικό βράχο. Αποκαλύφθηκαν στα χαμηλότερα στρώματα ελληνιστικοί τάφοι και 
κεραμική σε στρώμα πάχους 0,80-1,30 μ. Επίσης, βρέθηκε η θεμελίωση του 
αραβοβυζαντινού τείχους, που συνεχιζόταν ανατολικά και δυτικά, με αρχιτεκτονικά μέλη 
ελληνιστικής εποχής σε δεύτερη χρήση. Η ανεύρεση ταφών της εποχής του Αυγούστου οδηγεί 
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Σε τμήμα του νότιου τοίχου, όπου το υπόγειο προεκτείνεται ακόμη 

νοτιότερα, διακρίνεται το λιθεπενδυμένο πρανές σε κάθετη τομή. Συνεχίζεται δυτικά 
έξω από το κτήριο όπου διενεργήθηκαν τομές, επί της οδού 25ης Αυγούστου. 
Αποκαλύφθηκε έτσι η συνέχεια του λιθεπενδυμένου πρανούς του ανατολικού 
εξώπυργου της πύλης Voltone με  μήκος 2 μ. (σε κατεύθυνση Α-Δ), ύψος 5 μ. και  
πλάτος 3 μ.   

Στην τομή που έγινε νότια του τείχους διερευνήθηκε τμήμα της τάφρου. Σε 
επαφή με το τείχος σε βάθος 0,80 μ. μέσα στην τάφρο βρέθηκε τοίχος πλάτους 
0,90 μ. και μήκους 3,80 μ. με φορά ΒΔ-ΝΑ, σε βάθος 2,50 μ. που σχηματίζει 
ισχυρό τόξο, το οποίο θεμελιώνεται στο φυσικό βράχο σε βάθος 5,20 μ. Το τόξο 
είναι διαμπερές, ύψους 2,20 μ., πιθανά είχε ανακουφιστικό ρόλο και συνεχίζεται 
μέσα στο πρανές νότια. Είναι, δε, σαφώς μεταγενέστερο, εφόσον δεν εμπλέκεται με 
το τείχος, διαφέρει χαρακτηριστικά από αυτό ως προς τον προσανατολισμό, την 
τοιχοποιία και το συνδετικό υλικό.  

Περίπου στην ίδια στάθμη βρέθηκε στρώμα καταστροφής πλάτους 1 μ. Σε 
λιθοσωρό με ίχνη καύσης αποκαλύφθηκαν οστά, ύστερη ενετική εφυαλωμένη 
κεραμική (μαγιόλικα), άφθονες οθωμανικές πίπες, πολλά πυρομαχικά (βόλια, 
θραύσματα από γυάλινες χειροβομβίδες), μαχαίρια, απλά χάλκινα δαχτυλίδια, 
καρφιά και δεκάδες ενετικά σολδίνια, που χρονολογούνται στο 17ο αι. (Papadopoli 
1967, 958-960, tav. CL). 

Στρώμα άμμου ύψους 2 μ. κάλυπτε τον πόδα του τείχους που θεμελιώνεται 
στον ψαμμίτη. Το ίδιο υλικό βρέθηκε να καλύπτει τη θεμελίωση της λιθεπένδυσης 
εσωτερικά. Η λιθεπένδυση, όπως έχει διαπιστωθεί και σε άλλα σημεία του 
τείχους,12 εδράζεται σε χαμηλό ατελές κρηπίδωμα, που με τη σειρά του πατά στο 
φυσικό βράχο13. 

Σε τομή διαστάσεων Α-Δ 3,45 μ. και Β-Ν 4,20 μ., που ορίζεται νότια από το 
λιθεπενδυμένο πρανές, διερευνήθηκε το εσωτερικό του διατειχίσματος. Η εσωτερική 
παρειά της λιθεπένδυσης είναι κατασκευασμένη κατά το εκφορικό σύστημα με 
διακριτούς αναβαθμούς από αδρά κατεργασμένους ορθογώνιους λίθους σε 
επάλληλες σειρές, με συνδετικό υλικό ασβεστοκονία. Κάθε ένας έχει μέσο ύψος 
0,45 μ., μήκος περίπου 0,30 μ., σε συνολικό ύψος 5 μ. Το διατείχισμα ορίζεται 
από κάθετους τοίχους πλάτους 0,60 μ. και είναι πληρωμένο με άμμο και χώμα σε 
στρώσεις που ανά 0,50 μ. ορίζονται από δάπεδα από ασβεστοκονία14. Η 

στην υπόθεση ότι βρισκόταν έξω από τα όρια της ελληνιστικής ακρόπολης (Βαλλιάνου 1987, 
528). Πιθανόν τα αρχιτεκτονικά μέλη χρησιμοποιηθήκαν όπως και στα Χανιά από τα ερείπια 
της ελληνιστικής πόλης (Ανδριανάκης 2010, 95). Επίσης, στο παρακείμενο οικόπεδο μεταξύ 
των οδών Δικαιοσύνης και Βυζαντίου ο Ν. Πλάτων είχε επίσης αποκαλύψει τη θεμελίωση του 
αραβοβυζαντινού τείχους (Πλάτων 1952, 441, πίν. ΝΕ). 
12 Στην ανασκαφή στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Περβολαράκη επί της λεωφόρου Δικαιοσύνης 33, 
αποκαλύφθηκε το τείχος από το cordone έως το φυσικό βράχο (ύψος 11,05 μ., μήκος 13,80 
μ.) και συνεχίζεται στα όμορα οικόπεδα εκατέρωθεν. 
13 Το κονίαμα που καλύπτει την επιφάνεια του τείχους εξωτερικά είναι πολύ ισχυρό. Αντίθετα 
στο εσωτερικό η λιθεπένδυση φέρει άφθονη ασβεστοκονία και αργούς λίθους. 
14 Το πλάτος των διατειχισμάτων είναι κατά μέσο όρο 2,50 μ., όπως τεκμηριώνεται και από τις 
ανασκαφές στα οικόπεδα ιδιοκτησίας Αγγελάκη, Δοκιανάκη και Κόρογλου επί της οδού 
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λιθεπένδυση θεμελιώνεται σε λαξευμένο όρυγμα ύψους 1 μ. στο βράχο, ο οποίος 
εδώ, όπως και εξωτερικά, λαξεύτηκε. Επειδή ο πύργος προεξείχε του τείχους και 
είχε σημαντικά μεγαλύτερο ύψος, εικάζουμε πως η επίχωση θα χρειαζόταν να είναι 
πιο ελαστική σε ενδεχόμενο σεισμό, για αυτό έγινε με άμμο. 

Όπως τεκμηριώνεται και στην ανασκαφή του «Αχτάρικα» η κατασκευή των 
καμαροσκεπών διατειχισμάτων και του πρανούς-λιθεπένδυσης έγινε παράλληλα. 
Κατασκευάζονταν τοίχοι, κάθετοι στο βυζαντινό τείχος και στο πρανές, που όριζαν 
καμαροσκεπείς σήραγγες,15 ακόμη και σε δυο επίπεδα, για τη συγκράτηση των 
επιχωματώσεων. Το ισχυρό κεκλιμένο λίθινο πρανές διαχωριζόταν από το κάθετο 
παραπέτο με ημικυκλικό, οριζόντιο, λίθινο διάζωμα (cordone) (Σταρίδα & Κανάκη 
2010, 402). Έτσι, η εσωτερική παρειά της λιθεπένδυσης στην ανασκαφή επί της 
25ης Αυγούστου είναι κεκλιμένη, παράλληλα με την εξωτερική16. 

Πρόσφατες αλλά και παλαιότερες ανασκαφές έχουν φέρει στο φως τμήματα 
του παλαιοενετικού τείχους σε όλο το μήκος του και ενσωματωμένα σε αυτό 
στοιχεία της μεσοβυζαντινής οχύρωσης της πόλης. Η σημασία του έγκειται αφενός 
στο γεγονός ότι ενσωμάτωσε τις προηγούμενες φάσεις της οχύρωσης, αφετέρου στο 
ότι κατά τη μακροχρόνια πολιορκία της πόλης, καθώς βρισκόταν σε μεγάλη 
απόσταση από το νέο τείχος, δεν υπέστη ζημιές και συνεπώς εκτεταμένες 
ανακατασκευές. Έτσι, αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της οχυρωτικής τέχνης στην 
ανατολική Μεσόγειο κατά την εποχή της τελειοποίησης του προμαχωνικού 
συστήματος και παράλληλα των μεθόδων μετατροπής και ενσωμάτωσης των 
μεσαιωνικών τειχών στις νέες οχυρώσεις. 

Η πύλη Voltone και η περιοχή της συνδέεται με την αστική ζωή του 
Χάνδακα από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Η αποκάλυψη τμημάτων της θεμελίωσής 
της, παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστη όλο το τείχος κυρίως μετά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι σημαντική για την αρχαιολογική έρευνα και την ιστορική 
συνέχεια της σύγχρονης πόλης. 
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EXCAVATION AT THE BUILDING “AHTARIKA” IN HERAKLION 

THE SOUTHERN PART OF THE OLD VENETIAN WALL  

THE VOLTONE GATE 

  

ALETRAS ZACHARIAS 

The central gate of the so-called old Venetian wall of Chandax, founded 
during the Arab conquest, was partly revealed during the restoration of the 
library of Heraklion. Located in the centre of the city, the old fortification 
followed the evolutionary process of European fortification systems from 9th to 
16th century, when, after losing its importance, Michele Sanmicheli designed the 
outer circuit of the already expanded city. 

Part of the east tower of the Voltone gate and the inner part of the 
Venetian wall, built during the second half of 15th century, were revealed during 
the excavation   between 2007 and 2009.  

The architectural characteristics of the  inclining escalation of the outer 
part of the wall, supported by a system of vaulted tunnels towards the inner of 
the city alongside to the material found within it, gave important architectural 
and stratigraphical information on the area, especially about the Cretan war in 
1645-1669. 

Moreover, the Voltone gate and this part of the wall contributed to our 
knowledge of the southern part of the old Venetian fortress. Excavations that 
have been held during the last sixty years revealed other parts of the old 
Venetian wall which incorporated the byzantine one. This verifies historical 
evidence referring to the restoration at first, then the reconstruction, finally the 
partial demolition and consequently the change of use of the old Venetian 
fortress. The Voltone gate prevailed throughout its existence, being always in the 
military and administrative centre, symbolizing Venice’s power, until its 
demolition after the destructive earthquake in 1856. 

Finally, unearthing even partly the remaining parts of the Voltone gate is 
a crucial point in the research on the urban evolution of the city, so-called 
“Kastro” (i.e. fortified area) until nowadays. 
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Εικ. 1. Άποψη της ανασκαφής επί της οδού 25ης Αυγούστου από ανατολικά.

Εικ. 2. Η επιφάνεια της 
λιθεπένδυσης του τμήματος 
της βάσης του ανατολικού 

εξώπυργου της πύλης 
Voltone.

Εικ. 3. Η επιφάνεια του 
λιθεπενδυμένου πρανούς και 
το τόξο το οποίο άπτεται πάνω 
σε αυτήν μέσα στο χώρο της 

τάφρου.

Εικ. 4. Ο πόδας θεμελίωσης 
του τείχους, διακρίνεται το 
ατελές κρηπίδωμα και ο 

λαξευμένος βράχος για τη 
θεμελίωση.

ΑνΑσκΑφή επί  τήσ ΟδΟύ 25ήσ ΑύγΟύστΟύ κΑ ί  εντΟσ τΟύ κτήρ ίΟύ

«ΑχτΑρ ίκΑ» :  ή χερσΑ ίΑ  πΑλΑ ίΑ ενετ ίκή Οχύρωσή -  ή πύλή Voltone
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Εικ. 5. Τμήμα από εκτεταμένο στρώμα καταστροφής, 
περιέχον κεραμική 16ου-17ου αι., ίχνη καύσης, σολδίνια 

17ου αι., ανθρώπινα οστά και πυρομαχικά, όπως βρέθηκε σε 
βάθος -3 μ. στην τάφρο. 

Εικ. 6. Η εσωτερική παρειά 
του λιθεπενδυμένου πρανούς, 

διακρίνουμε την αναστραμμένη 
κλιμακωτή διάταξη και τους 

κάθετους τοίχους αντιστήριξης.

Εικ. 11. Θραύσμα από 
γυάλινη χειροβομβίδα.

Εικ. 7. Kάθετη τομή 
του πρανούς όπως 
φαίνεται στη δυτική 
πλευρά του νότιου 

τοίχου στο υπόγειο του 
κτηρίου « Αχτάρικα».

Εικ. 8. Το υλικό πλήρωσης των 
διατειχισμάτων μετά την αποδόμηση 

των νεοτερικών τοίχων του νότιου 
τοίχου του υπογείου του «Αχτάρικα». 

Εικ. 9. Η εσωτερική παρειά 
του λιθεπενδυμένου πρανούς 
επί της οδού 25ης Αυγούστου.

Εικ. 10. Κούπα. Λείπει μικρό τμήμα του χείλους και του 
σώματος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει όλο το αγγείο εσωτερικά. 

Ο κάμπος ορίζεται από διπλή, ατημέλητη, λεπτή εγχάραξη 
με αμυγδαλόσχημο. Περιμετρικά στα τοιχώματα κίτρινες και 

πράσινες εγχάρακτες σπείρες και διαγώνιες, λεπτές εγχαράξεις. 
Βρέθηκε στο στρώμα καταστροφής, 17ος αι.

ΑλετρΑσ ΖΑχΑρ ίΑσ
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Tο φρούριο Τέμενος ή φρούριο του Νικηφόρου Φωκά (εικ. 1), γνωστότερο 

ως Ρόκα, με την ονομασία, δηλαδή, της Βενετοκρατίας, βρίσκεται στο χωριό Κανλί 
Καστέλι, σημερινό Προφήτη Ηλία, 17 χιλ. περίπου νότια της πόλης του Ηρακλείου.  
Το φρούριο υψώνεται νότια του οικισμού σε βραχώδη λόφο (υψόμετρο 507 μ.) με 
χρήση από την αρχαιότητα. Το 1956, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανέσκαψε μινωικό 
οικισμό ανατολικά του Τεμένους, που ταυτίστηκε με την αρχαία Λύκαστο 
(Tsougarakis 1988, 311-312), ενώ ο Evans, αρκετά χρόνια νωρίτερα, είχε 
υποστηρίξει ότι ο δρόμος που περνά από τις υπώρειες του φρουρίου ήταν σε χρήση 
από τα μινωικά χρόνια. Το φρούριο Τέμενος ιδρύθηκε το 961, από τον τότε 
στρατηγό και μετέπειτα αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά (963-969), μετά την 
απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες. Η θέση επιλέχτηκε από τον ίδιο τον 
Φωκά, όπως και η ονομασία1 (Σπανάκης 1991, 758-761, Tsougarakis 1988, 311-
312).  

Σκοπός του Φωκά ήταν να μεταφέρει στο Τέμενος τη διοικητική έδρα της 
Κρήτης από την παραλιακή πόλη του Χάνδακα και να εγκαταστήσει έπειτα εκεί 
ολόκληρο το χριστιανικό πληθυσμό, στα πλαίσια της τότε αμυντικής πολιτικής του 
Βυζαντίου, σύμφωνα με την οποία οι εύκολα προσβάσιμες πρωτεύουσες 
μεταφέρονταν σε φύσει οχυρές θέσεις, οι οποίες επιπλέον οχυρώνονταν με ισχυρά 
τείχη. Η θέση του φρουρίου Τεμένους ήταν ιδανική για την εποχή, επειδή 
βρισκόταν στον άξονα που ένωνε το βορρά με την εύφορη κοιλάδα της Μεσαράς, 
ενώ παράλληλα βρισκόταν κοντά στο λιμάνι. Παρά ταύτα, ο στόχος του Φωκά δεν 
επετεύχθη, πιθανότατα εξαιτίας της απροθυμίας των κατοίκων του Χάνδακα να 
απομακρυνθούν από το λιμάνι. Στη Βενετοκρατία, το φρούριο και η περιοχή του 
αποτέλεσαν φέουδο Βενετών ευγενών και έδρα της Castellania di Temene 
(Καρποδίνη-Δημητριάδη 1995, 184-185). Το 1575 που το επισκέφτηκε ο Jacomo 
Foscarini το βρήκε εγκαταλειμμένο (Σπανάκης 1991, 758-761). Ο Francesco 
Basilicata (Basilicata [Δανέζη-Λαμπρινού, επιμ.] 1994) το 1630 αναφέρει τον 
Enrico Pescatore ως ιδρυτή του φρουρίου, παραθέτοντας μια λεπτομερή 
περιγραφή: «το Καστέλι αυτό έχει ένα φρούριο, τη Ρόκα, πάνω σ’ ένα τραχύτατο 
βουνό, που περιβάλλεται από τείχη αρχαιότατα. Έχει μία μόνο είσοδο και λίγες 
κατοικίες. Έχει τρεχάμενα νερά. Στον τόπο αυτό θα μπορούσε να σωθεί μεγάλος 
αριθμός ανθρώπων, όταν η πόλη του Χάνδακα θα πολιορκηθεί». 

Το 1905, ο Gerola σχεδίασε την κάτοψη του φρουρίου και φωτογράφησε 
ειδικά τη βορειοανατολική του πλευρά, ενώ αναφέρει ότι το φρούριο οικοδομήθηκε  
κατά τη β΄ Βυζαντινή περίοδο (Gerola 1908). 

1 «Τέμενος το άστυ ωνόμασε…», σύμφωνα με τη μαρτυρία του Λέοντος του Διακόνου. 
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Το βραχώδες ύψωμα, στο οποίο οικοδομήθηκε το φρούριο, είναι δίκορφο 
όπως το ύψωμα πάνω στο οποίο ιδρύθηκε το φρούριο του Διδυμότειχου (Ευγενίδου 
1997, 37-38). Προσβάσιμο μόνον από την ανατολική πλευρά και δυσπρόσιτο από 
τις υπόλοιπες, έχει δύο πηγές, μια μέσα στον οχυρωμένο χώρο και μια στη δυτική 
πλαγιά, προστατευμένη από δίλοβο προμαχώνα και θολωτή στοά, μέσα στην οποία 
βρίσκεται η κτιστή είσοδος της πηγής, γνωστή ως «Μικρή Φουντάνα» (Γιγουρτάκης 
2004, 94). Η κύρια και μοναδική είσοδος του φρουρίου, σύμφωνα με τον Fr. 
Basilicata, βρισκόταν στη βορειοανατολική προσβάσιμη πλαγιά. Η πύλη εισόδου 
προστατευόταν από δύο πύργους (εικ. 2). Ανάλογα παραδείγματα έχουν εντοπιστεί 
στο φρούριο Καντάρα της Κύπρου και στην Turdava Ras της Σερβίας. Άλλωστε, στα 
δεξιά, όπως ανεβαίνει σήμερα ο επισκέπτης, εντοπίζεται πολυγωνικός πύργος, από 
τον οποίο ξεκινάει το προτείχισμα και εκτείνεται τόσο προς τα δυτικά, όσο και προς 
τα ανατολικά. 

Στη βόρεια κορυφή του υψώματος βρίσκεται η Ακρόπολη (Γιγουρτάκης 
2004, 93) με ισχυρά τείχη, διακοπτόμενα ανά διαστήματα από κυκλικούς πύργους, 
ενώ ενισχύεται σε χαμηλότερο επίπεδο και από δύο ημικυκλικούς προμαχώνες και 
έναν τριγωνικό στη βόρεια δυσπρόσιτη πλαγιά (εικ. 3). 

Ο κυρίως οχυρωματικός περίβολος με οδοντωτές επάλξεις (εικ. 4), 
εντυπωσιακός στην ανατολική πλευρά, όπου η ομαλή πρόσβαση απαιτούσε 
ισχυρότερες εγκαταστάσεις, διαμορφωνόταν με τριγωνικά διατειχίσματα για πιο 
αποτελεσματική άμυνα και υποστηριζόταν από μεγάλους κυκλικούς πύργους, από 
τους οποίους σώζεται ο νότιος, και  από προτείχισμα με μικρότερους, ίδιου 
σχήματος  πύργους. Το εξωτερικό προτείχισμα έχει τη μορφή θολωτού διαδρόμου 
(εικ. 5) και διατηρείται στη δυτική πλευρά, ενώ στην ανατολική διακρίνεται κατά 
διαστήματα η γένεση της καμάρας. Στην εσωτερική πλευρά του οχυρωματικού 
περιβόλου διαμορφωνόταν περίδρομος, ορατός και στη δυτική πλευρά, όπου 
ενισχύεται και με καταχύστρες ή φονιάδες.  

Στο εσωτερικό του φρουρίου, το «Απάνω Καστέλι» των ντόπιων (εικ. 6), 
σώζονται τα ερείπια κτηρίων και δύο εκκλησίες, από τις οποίες η μια έχει 
καταστραφεί εντελώς από εργασίες ανακαίνισης. Η δεύτερη, της Αγίας Παρασκευής, 
χρονολογημένη στην περίοδο της Βενετοκρατίας, μονόχωρη τοιχογραφημένη, με 
σοβαρά στατικά προβλήματα, έχει οικοδομηθεί πάνω σε παλαιότερη, επίσης 
τοιχογραφημένη (εικ. 7). 

Η τοιχοποιία του φρουρίου είναι χυτή, με ογκώδεις λίθους σε σειρές κατά 
διαστήματα, που συναντούνται κυρίως στην ανατολική πλευρά, ενώ κατά τόπους 
διακρίνονται υπολείμματα από πλίνθινες ζώνες, που διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση στο δίλοβο προμαχώνα της Μικρής Φουντάνας, στη δυτική πλευρά του 
φρουρίου (Γιγουρτάκης 2004, 96-97). Ανάλογης μορφής τοιχοδομία συναντάται στο 
φρούριο Evciler της Κιλικίας, που κατασκευάστηκε γύρω στο 964, επίσης επί 
Νικηφόρου Φωκά (εικ. 8).  

Ανάλογα χαρακτηριστικά στην τοιχοποιία έχουν παρατηρηθεί σε κάστρα 
της Μακεδονίας που κατασκευάστηκαν ή επισκευάστηκαν και κατοικήθηκαν εκ 
νέου στα χρόνια του Νικηφόρου Φωκά, όπως τα κάστρα  των Μογλενών, της 
Ρεντίνας και των Φιλίππων (Ευγενίδου 1997, 72-77, 102-103 και 132-135). 
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Οι πρώτες εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν από τη 13η Ε.Β.Α. το 
2000. Έγιναν εργασίες αποψίλωσης, καθαρισμού, διαλογής οικοδομικού υλικού 
για τη συμπλήρωση της τοιχοποιίας, αποχωμάτωσης και στερέωσης τμημάτων της 
ανατολικής εξωτερικής όψης του ανατολικού περιβόλου. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκαν συμπληρώσεις τοιχοποιίας και αποκατάσταση των 
σπηλαιώσεων  και στερεώσεις ετοιμόρροπων τμημάτων.  

Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής έγιναν εργασίες αποψίλωσης και 
καθαρισμού. Στερεώθηκε η περιμετρική τοιχοποιία και το υφιστάμενο τμήμα της 
στέγης. Εντοπίστηκαν ίχνη τοιχογραφιών στο δυτικό τοίχο. Στη διάρκεια των 
εργασιών, αποκαλύφθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο μικρή τοιχογραφημένη αψίδα, 1 
μ. δυτικότερα της αψίδας του υφιστάμενου ναού, κατά τον καθαρισμό για την 
ανεύρεση του αρχικού δαπέδου (Μυλοποταμιτάκη 1999, 896-897) (εικ. 9). 

Το 2009, η Νομαρχία Ηρακλείου, μετά το δεύτερο εμπρησμό του 
φρουρίου, ενέκρινε χρηματοδότηση 100.000 ευρώ για στερεωτικές εργασίες στην 
ανατολική πλευρά του κυρίως οχυρωματικού περιβόλου. Αποκαταστάθηκαν οι 
σπηλαιώσεις του διατειχίσματος και το ρήγμα βόρεια του μεγάλου κυκλικού 
πύργου, καθώς και το μεγάλο και το μικρό ρήγμα της ίδιας πλευράς (εικ. 10-11). 

Η σωστική ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως δύο μικρότερους κυκλικούς 
πύργους στο προτείχισμα της ανατολικής πλευράς και καθαρίστηκε το δάπεδο του 
θολωτού διαδρόμου στο οποίο αποκαλύφθηκαν αποτυπώματα πλίνθων 35 x 35 εκ., 
(εικ. 12) πάνω σε κονίαμα.  

Η κεραμική, που περισυνελέγη, περιλαμβάνει ακόσμητα όστρακα από 
αγγεία καθημερινής οικιακής χρήσης (λεκάνες, πίθοι, κανάτια) και εφυαλωμένα 
από τμήματα ανοιχτών και μικρών σε διαστάσεις αγγείων (κούπες, πινάκια, 
κύπελλα). Τα διακοσμητικά θέματα είναι γεωμετρικά (γραμμές κυματιστές και 
τεθλασμένες, έλικες, σπείρες) και φυτικά (φύλλα και ρόδακες), ενώ εντοπίστηκαν 
εφυαλωμένα όστρακα μονόχρωμης κεραμικής από το 10ο αι. έως τα νεότερα 
χρόνια. 

Τα περισσότερα εφυαλωμένα όστρακα διατηρούν γραπτό ή εγχάρακτο 
διάκοσμο. Τα όστρακα με γραπτή τεχνική έχουν γεωμετρικά και φυτικά κοσμήματα  
πάνω σε λευκό πηλό με κίτρινο, πράσινο, καστανό χρώμα (10ος-12ος αι.). Μια άλλη 
μορφή γραπτής κεραμικής της ύστερης Βυζαντινής περιόδου, που βρέθηκε στο 
Τέμενος, είναι εκείνη με το «ρέον επίχρισμα» στην επιφάνεια του αγγείου από το 
χείλος προς το σώμα.  

Η εφυαλωμένη εγχάρακτη κεραμική σε ερυθρό πηλό, τόσο με χρήση 
λεπτής όσο και πλατιάς ακίδας, μας οδηγεί στο 12ο-13ο αι. Εντοπίστηκαν, ακόμα, 
όστρακα με λεπτή χάραξη και με χρώμα σε ελεύθερες πινελιές πάνω ή γύρω από τα 
θέματα (13ος αι. έως τα νεότερα χρόνια) (εικ. 13). 

Τέλος, συλλέχθηκε βενετσιάνικη κεραμική του ύστερου 13ου και 14ου αι., 
όστρακα με διαφανή εφυάλωση και κιτρινωπό ή πρασινωπό χρώμα. Συνολικά, η 
κεραμική που βρέθηκε στο χώρο του φρουρίου χρονολογείται από το 10ο έως το 17ο 
αι. και φανερώνει μια συνεχή χρήση του χώρου. Άλλα σημαντικά ευρήματα, 
χάλκινα ή σιδερένια μικροαντικείμενα ή νομίσματα δεν εντοπίστηκαν, διότι η 
ανασκαφική έρευνα ήταν περιορισμένη.  

376 



ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
 

Το βέβαιο είναι πως το συγκεκριμένο μνημείο, η έκταση και η φύση του, 
απαιτούν μια συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση και συνεργασία 
διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα σημαντικό 
μνημείο της β΄ Βυζαντινής περιόδου, η έρευνα του οποίου θα συμβάλει στην 
σαφέστερη απεικόνιση της εποχής.  

Τέλος, ευχαριστίες οφείλονται στην κ. Μυλοποταμιτάκη Αικατερίνη 
(αρχαιολόγο, υπεύθυνη του έργου), την κ. Αυγέρη Αικατερίνη (T.E. Μηχανικών), 
τον κ. Χρυσοφό Ιωάννη (Υ.Ε. Εργατοτεχνιτών) και το επί συμβάσει συνεργείο της 
ανασκαφής (κ.κ. Σταματάκης Ιωάννης, Δελημιχάλης Ιωάννης, Λαμπρινάκος 
Νικόλαος, Ρολάκης Γεώργιος). 
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THE TEMENOS FORTRESS 

 
MAVRITSAKI  MARIA 

The Temenos Fortress was built by Nikiforos Fokas during the 2nd 
Byzantine period, after the reconquest of the island and the removal of the 
Arabs. The construction of the fortress aimed at the transport of the 
administrative center in the particular locality which was strengthened. At the 
same time it was a nodal point between the northern and southern axis. 

The first work of maintenance was realized in 2000 with deforestation, 
screening of building material, fixing of fit drop departments and improving of 
the walls. The surrounding walls of the Holy Temple of Aghia Paraskevi were 
consolidated as well as the existing part of the roof. 

In 2010, with financing of the Heraklion Prefectural Self-government, 
restoration interventions were realized in the eastern side of the fortification, 
with the re-establishment of cavities at the northern point of the circular tower, 
the deplantation northwards and eastwards, as well as small scale excavations 
in order to control investigate the foundations. 
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έργων.

Εικ. 12. Πλίνθοι με χάραξη.

Μαυρ ιτσακη Μαρια
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 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:  ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

ΧΩΡΑΦΑ ΕΦΗ  

                                   
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Πέτρου Ηρακλείου αποτελεί Καθολικό της Μονής 

των Δομινικανών που ανεγέρθηκε στα τέλη του 13ου αι. και βρίσκεται στον ευρύτερο 
αρχαιολογικό χώρο της Καστέλλας, κοντά στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε μικρή 
απόσταση από τη θάλασσα (εικ. 1). Το συγκρότημα του ναού, στην ολοκληρωμένη 
του μορφή, είναι μια μεγάλη μονόκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με παρεκκλήσια και 
αποτελεί μια από τις πρώτες εκκλησίες του Δομινικανού τάγματος, στην κατασκευή 
της οποίας εφαρμόστηκαν αυστηρά οι συνοδικές οδηγίες περί μορφολογικής 
λιτότητας και αυστηρότητας.       

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευάλωτη στο σεισμό κατασκευή, που λόγω των 
μεγάλων διαστάσεων του κεντρικού τμήματος (40 μ. x 11,35 μ. και ύψος 11,35 μ.), 
της μικρής διατομής και χαμηλής ποιότητας τοιχοποιίας του ναού και της 
απουσίας άλλων στοιχείων αντιστήριξης και ακαμψίας (απουσία πλευρικών κλιτών) 
έχει υποστεί μεγάλης κλίμακας καταρρεύσεις και επανειλημμένες ανοικοδομήσεις 
τμημάτων της.  

Το πιο ευάλωτο τμήμα της κατασκευής παρέμεινε πάντα το κεντρικό 
ορθογώνιο κλίτος, το οποίο παρουσίαζε ιστορικά και τις μεγαλύτερες βλάβες. Οι 
αλλεπάλληλες καταρρεύσεις της στέγης ή τμημάτων της θολοδομίας, ανάλογα με 
την κατεύθυνση του σεισμού, που συνοδεύονταν με σημαντικές καταρρεύσεις και 
παραμορφώσεις των τοιχοποιιών, των μακρών κυρίως τοίχων καθ’ όλο το ύψος τους, 
χαρακτηρίζουν την ιστορική παθολογία του μνημείου. Διαμπερείς ρηγματώσεις, 
παραμορφώσεις και σημαντικές αποκλίσεις από την κατακόρυφο εμφανίζονται και 
στη σημερινή κατάσταση διατήρησής του, με αντιπροσωπευτικότερες την 
κυματοειδή παραμόρφωση που παρουσιάζει η κάτοψη της άνω στάθμης των 
λιθοδομών του κυρίως ναού και τη σημαντική κατακόρυφη απόκλιση τμήματος της 
δυτικής τοιχοποιίας, της τάξεως των 17 εκ.  

Το έτος 1972 ξεκίνησαν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία σημαντικές σε 
έκταση αρχαιολογικές διερευνήσεις και επεμβάσεις στις τοιχοποιίες του ναού, 
(επισκευές και ανακτήσεις) με βάση προκαταρκτικές μελέτες, στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος ανοικοδόμησης και επανάχρησής του ως επισκέψιμο αρχαιολογικό 
μνημείο, με περιορισμένη (επετειακή) εκκλησιαστική λειτουργία. Οι επεμβάσεις 
αυτές στο σύνολό τους αντιμετώπισαν μερικώς μόνον τα σοβαρά προβλήματα του 
μνημείου, δίνοντας έμφαση στην επίλυση των μορφολογικών και αρχαιολογικών 
προβλημάτων αποκατάστασης, χωρίς να ληφθεί υπόψη η παθολογία του, η 
σεισμικότητα της περιοχής και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί αξιόπιστη στατική 
μελέτη για το σύνολο του φέροντα οργανισμού.  
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Το έτος 2003 ανατέθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και με 
χρηματοδότηση του ΥΠ.ΠΟ.Τ. στην ομάδα μελετητών των κ.κ. Ε. Δεληνικόλα και Κ. 
Αθανασιάδου η σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης 
του μνημείου, με γνώμονα την αναστήλωση και επαναστέγασή του, ώστε να 
καταστεί ξανά επισκέψιμο. Η αναγκαιότητα στέγασης του ναού και η εξασφάλιση 
ασφαλούς πρόσβασης στο εσωτερικό του, λόγω της διαπιστωμένης ετοιμορροπίας 
του, επέβαλε το σχεδιασμό και την εφαρμογή εμφανών εξωτερικών ενισχύσεων και 
μεγάλης έκτασης ανακατασκευών, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Τ.  

Η υιοθέτηση των ανωτέρω προσεγγίσεων, για την επίλυση των σοβαρών 
στατικών προβλημάτων του μνημείου, βασίστηκε: α) στην άποψη ότι το μνημείο 
έχει περισσότερο ιστορική αξία και λιγότερο στενά αρχαιολογική, επειδή σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό είναι ήδη ανοικοδομημένο και αλλοιωμένο και β) στο γεγονός ότι 
οι εναλλακτικές προτάσεις επίλυσης και δη ο σχεδιασμός εσωτερικών μόνο 
ενισχυτικών διατάξεων, είτε αλλοίωναν την εσωτερική εικόνα του μνημείου 
(κατασκευή μεταλλικών υποστυλωμάτων στους μακρούς τοίχους σε μικρές 
αποστάσεις και σύνδεσή τους με εγκάρσια πλαίσια), είτε δημιουργούσαν μια νέα 
αρχιτεκτονική στο εσωτερικό του, με τη μορφή σκαλωσιών (κατασκευή 
χωροδικτυωμάτων), που δεν επέτρεπαν την ασφαλή επισκεψιμότητα του μνημείου. 

Κατά τα έτη 2007-2009 πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση 
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., με 
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Γ΄ Κ.Π.Σ. του ΠΕΠ Κρήτης, η 
στερέωση και αποκατάσταση του μνημείου (εικ. 2), με κριτήριο την ανάδειξη του 
ιστορικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα ενός κτηρίου διαχρονικής σημασίας για 
την πόλη του Ηρακλείου και την αποκατάσταση της επισκεψιμότητάς του. 

Η μετατροπή της εικόνας του νοσταλγικού ερειπιώνα, που παρουσίαζε το 
μνημείο κατά την τελευταία 50ετία, σε ένα οργανωμένο, αναγνωρίσιμο μορφολογικά 
και επισκέψιμο ιστορικό κτήριο, επιτεύχθηκε με μια σειρά ήπιων επεμβάσεων που 
μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες: 

α) Σε αυτές που είχαν καθαρά στερεωτικό χαρακτήρα, με σκοπό την 
αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του μνημείου και την αντισεισμική 
θωράκισή του, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να μπορεί να είναι ξανά επισκέψιμο. 
Περιλάμβαναν τη στερέωση-επισκευή των λιθοδομών και της θολοδομίας με χρήση 
λίθινων κλειδιών συρραφής, εφαρμογή συμπληρωματικών ενεμάτων, 
αρμολογημάτων κλπ. και την ενίσχυσή τους με την εφαρμογή σύγχρονων 
ενισχυτικών διατάξεων (κατασκευή σύμμεικτων αντηρίδων και εσωτερικών 
νευρώσεων, ενισχύσεις θεμελίωσης και διαφράγματος στέγης κλπ.) για την 
εξασφάλιση της ευστάθειάς τους. 

β) Σε εκείνες που αποσκοπούσαν στη συνολική μορφολογική 
αποκατάσταση του μνημείου και την επαναστέγασή του. Περιλάμβαναν σημαντικής 
έκτασης ανακατασκευές της ανωδομής και της θολοδομίας του κυρίως ναού και των 
παρεκκλησίων, την αποκατάσταση των μορφολογικών στοιχείων των όψεων, την 
ανακατασκευή της ξύλινης στέγης, καθώς και την κατασκευή εσωτερικού δαπέδου 
από λιθόπλακες, στη στάθμη της περιόδου της Ενετοκρατίας, στο οποίο 
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ενσωματώθηκαν σωζόμενες πλάκες από τους τάφους που αποκαλύφθηκαν. 
Αναλυτικότερα:  

1. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ  

α) Οι υπάρχουσες λιθοδομές του μνημείου, που είχαν αρμολογηθεί κατά 
τις προηγούμενες επεμβάσεις με ισχυρά τσιμεντοκονιάματα, διατήρησαν τα τελικά 
αρμολογήματα, κατόπιν γνωμοδότησης του Κ.Α.Σ. και επισκευάστηκαν με την 
εκτέλεση συμπληρωματικών ενεμάτων για την αύξηση της αντοχής τους και την 
καθαίρεση και ανακατασκευή των ιδιαίτερα σαθρών περιοχών με νέους υγιείς 
ασβεστόλιθους σημαντικής αντοχής και χαμηλού πορώδους. Οι διαβρωμένοι 
εμφανείς πωρόλιθοι προελεύσεως Αλφά, που είχαν χρησιμοποιηθεί στις κατά 
τόπους επισκευές του μνημείου, αντικαταστάθηκαν με νέους πωρόλιθους καλής 
ποιότητας και αντοχής και οι υπόλοιποι, όπως στα περιθυρώματα των ανοιγμάτων, 
συντηρήθηκαν με κατάλληλους εμποτισμούς. 

β) Οι διαταραγμένες περιοχές των σωζόμενων τοιχοποιιών ενισχύθηκαν με 
χρήση ανοξείδωτων υλικών κατάλληλης διατομής, π.χ. ελκυστήρες, σε συνδυασμό 
με θλιπτήρες, εμφανείς συνδέσμους τύπου Π ή/και ράβδους με σπείρωμα 
(παθητικά αγκύρια) για τη συρραφή αποκολλημένων παρειών τόξων κλπ. και με 
πλήρωση των τοξωτών ανοιγμάτων μεταξύ των παρεκκλησίων και του ναού και του 
άνω τμήματος των πύργων του ναού με αργολιθοδομή, για την αποκατάσταση της 
συνέχειας και την ακαμπτοποίηση της τοιχοποιίας έναντι σεισμού. 

γ) Η αντισεισμική θωράκιση του βόρειου τοίχου προσεγγίστηκε με εμφανείς 
διατάξεις ενίσχυσης και ειδικότερα με την κατασκευή 8 νέων εξωτερικών αντηρίδων 
και 7 εσωτερικών νευρώσεων, τοποθετούμενων συμμετρικά ανάμεσα στα ανοίγματα 
του τοίχου (σχ. 1). Πρόκειται για σύμμεικτες κατασκευές από λιθοδομή, από τοπικό 
ασβεστόλιθο, με μεταλλικές ενισχύσεις (πρότυπες διατομές U και διπλού Τ) εντός 
της μάζας της (εικ. 3α-β). Οι μεταλλικές ενισχύσεις περιβάλλονται από χυτό 
σκυρόδεμα λευκού τσιμέντου και εγκιβωτίζονται στη νέα τοιχοποιία με οριζόντια 
μεταλλικά στοιχεία ανά 1 μ. καθ’ ύψος. 

Για την εξασφάλιση κοινής παραμόρφωσης σε περίπτωση σεισμού, οι 
αντηρίδες και οι νευρώσεις του βόρειου τοίχου συνδέονται μεταξύ τους διαμπερώς 
σε δυο θέσεις καθ’ ύψος με ελκυστήρες και αγκυρώνονται με μεταλλικά στοιχεία, 
τόσο στο διάζωμα της στέψης όσο και σε συνεχή αμφίπλευρη θεμελιοδοκό 
οπλισμένου σκυροδέματος βάθους 1,10 μ., θεμελιωμένη με μικροπασσάλους μέχρι 
το υγιές βραχώδες έδαφος. 

δ) Αντίστοιχα, για την ενίσχυση της ακαμψίας του νότιου τοίχου 
κατασκευάστηκαν τέσσερις νέες εξωτερικές αντηρίδες από λιθοδομή, που 
αποτελούν τις καθ’ ύψος προεκτάσεις των εγκάρσιων λιθοδομών των νότιων 
παρεκκλησίων, καθώς και των τοίχων του νοτιοανατολικού πύργου. Η κατασκευή 
εσωτερικών νευρώσεων δεν απαιτήθηκε λόγω της ύπαρξης των παρεκκλησίων σε 
αυτή την παρειά του ναού. Όλες οι εξωτερικές αντηρίδες φέρουν κεκλιμένη 
απόληξη με λιθόπλακα, ενώ οι εσωτερικές νευρώσεις απολήγουν σε λαξευτούς 
κοσμήτες, ίδιας μορφής με αυτούς των απολήξεων των παραστάδων του 
Πρεσβυτερίου. 
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ε) Οι σημαντικές παραμορφώσεις και αποκλίσεις από την κατακόρυφο που 
παρουσίαζε ο δυτικός τοίχος του μνημείου, λόγω των αλλεπάλληλων επισκευών, 
αντιμετωπίστηκαν με τη χρήση ενισχυτικών διατάξεων για την αποτροπή περαιτέρω 
καταρρεύσεων και με σημαντικές καθαιρέσεις και αναδομήσεις (εικ. 4). 

Για την αποκατάσταση της συνέχειας της τοιχοποιίας καθαιρέθηκε και 
αναδομήθηκε με αργολιθοδομή το τμήμα της πάνω από το θύρωμα εισόδου και μια 
ζώνη 1 μ. εκατέρωθεν του τρίλοβου ανοίγματος, έτσι ώστε να απομακρυνθούν όλοι 
οι λίθοι από τις ιδιαίτερα παραμορφωμένες περιοχές και τις θέσεις με τη μεγάλη 
απόκλιση. Πριν την έναρξη των αναδομήσεων οι παρειές του τοίχου 
αντιστηρίχτηκαν κατάλληλα και καθαιρέθηκαν προσεκτικά οι λαμπάδες του 
τρίλοβου ανοίγματος και η ποδιά της βάσης του. Τα τεμάχια αριθμήθηκαν και 
παραδόθηκαν προς φύλαξη στην αρμόδια Ε.Β.Α.  

Η ανακατασκευή του τρίλοβου ανοίγματος και η απόδοση της 
χαρακτηριστικής του μορφής, με τα ημικυκλικά και οξυκόρυφα τόξα, 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και την εγκεκριμένη 
από το 1999 μελέτη της 13ης Ε.Β.Α. και με τη χρήση τοπικών πωρόλιθων 
προέλευσης Μυλοποτάμου. 

Για την ενίσχυση της τοιχοποιίας εκατέρωθεν του τρίλοβου ανοίγματος, 
αλλά και γενικότερα του δυτικού τοίχου κατασκευάστηκε στη βάση του παραθύρου 
και στο ανώφλι του θυρώματος της εισόδου οριζόντιο διάζωμα από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και δημιουργήθηκε νέο τυφλό ανακουφιστικό τόξο πάνω από το 
θύρωμα. Οριζόντιοι μεταλλικοί ελκυστήρες τοποθετήθηκαν σε τρεις στάθμες καθ’ 
ύψος εντός της μάζας του τοίχου, εκ των οποίων οι δύο ανώτεροι διέρχονται 
μπροστά από τα καΐτια του κουφώματος του παραθύρου και ο τρίτος εντός του 
διαζώματος της βάσης του. 

2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΔΟΜΗΣΕΙΣ -   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για την επάρκεια των ανωτέρω ενισχυτικών διατάξεων και τη μορφολογική 
αποκατάσταση του μνημείου κρίθηκε αναγκαία η ανακατασκευή και συμπλήρωση 
των κατακόρυφων αργολιθοδομών και των θολοδομιών των παρεκκλησίων των 
διώροφων πύργων και των στέψεων του Πρεσβυτερίου, σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική προμελέτη της 13ης Ε.Β.Α. Σε όλες τις περιπτώσεις λεπτό φύλλο 
μολύβδου διαχωρίζει την παλαιά τοιχοποιία από τις νέες επεμβάσεις (εικ. 5-6). 

Οι αναδομήσεις πραγματοποιήθηκαν με εγχώριους λίθους, προέλευσης 
Μυλοποτάμου, ασβεστολιθικής σύστασης, σημαντικής αντοχής σε θλίψη (48-146 
MPa) και μικρής υδατοαπορροφητικότητας (2,1% - 5,1%) και πυκνότητας  (2,3-
2,54 gr/cm3), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και των τευχών 
δημοπράτησης. Αναλυτικότερα: 

α) Οι περιμετρικές τοιχοποιίες του βορειοανατολικού παρεκκλησίου 
αναδομήθηκαν με αργολιθοδομή και συμπληρώθηκε η οξυκόρυφη θολοδομία του, 
με βάση σωζόμενο τμήμα του θόλου προς την πλευρά του ναού. Η ανακατασκευή 
του παρεκκλησίου επιβλήθηκε για στατικούς κυρίως λόγους, λόγω του χαμηλού 
ύψους των σωζόμενων λιθοδομών και της ανάγκης δημιουργίας  στοιχείων 
αντιστήριξης και ακαμψίας στη θέση αυτή του βόρειου τοίχου. Ειδικότερα: 
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Η ορθογωνικής κάτοψης τοιχοποιία της ανατολικής πλευράς του 

παρεκκλησίου ανακατασκευάστηκε σύμφωνα με τη σωζόμενη σε ύψος 60 εκ. 
λιθοδομή της εξωτερικής παρειάς και συμπληρώθηκε η εσωτερική παρειά της, λόγω 
της οριστικής απώλειας αυθεντικών στοιχείων, με νέα τοιχοποιία ημικυλινδρικής 
μορφής, απολήγουσας σε τεταρτοσφαίριο για την κάλυψη της κόγχης.  

Για τη θεμελίωση της νέας ανατολικής τοιχοποιίας και την αποκάλυψη 
ίχνους του δυτικού τοίχου του παρεκκλησίου που ανοικοδομήθηκε, διενεργήθηκε 
συμπληρωματική ανασκαφή υπό την εποπτεία της 13ης Ε.Β.Α. Στο βόρειο και 
ανατολικό τοίχο η εκσκαφή έφτασε σε βάθος 2,50-3,00 μ. χωρίς να αποκαλυφθεί η 
θεμελίωσή τους, γεγονός που επέβαλε την ενίσχυση με ενέματα των παρειών που 
αποκαλύφθηκαν (λιθοδομή παλαιότερου κτίσματος με κτιστά τυφλά ανακουφιστικά 
τόξα), καθώς και τη δημιουργία ενισχυμένου υποστρώματος θεμελίωσης της νέας 
ανατολικής τοιχοποιίας σε υψηλότερη στάθμη. 

Στις νέες τοιχοποιίες διανοίχθηκαν δύο ελαφρά οξυκόρυφα παράθυρα με 
λιτό ορθογωνικό πλαίσιο και συμπληρώθηκαν τα σφενδόνια του θόλου με λαξευτούς 
πωρόλιθους. Η θύρα εισόδου κατασκευάστηκε σε εσοχή από το σωζόμενο κατώφλι 
του δυτικού τοίχου, λόγω της απώλειας στοιχείων για την ανακατασκευή του. 

β) Οι διώροφοι πύργοι εκατέρωθεν του Πρεσβυτερίου ανακατασκευάστηκαν 
συνολικά και στεγάστηκαν με ξύλινες δικλινείς στέγες, με επικάλυψη από φύλλα 
χαλκού. Οι κατακόρυφες τοιχοποιίες και η θολοδομία των πύργων συμπληρώθηκαν 
με αργολιθοδομή, ενώ το ανοικοδομούμενο σταυροθόλιο του ισογείου του 
βορειοανατολικού πύργου κατασκευάστηκε από πλακοειδείς πωρόλιθους, 
ακολουθώντας τον τρόπο δόμησης σταυροθολίου «σφαιρικού τύπου», δηλαδή 
υλοποιώντας ανάμεσα στα διασταυρούμενα βεργία μια επιφάνεια φουρνικού. 

Το δάπεδο του ορόφου του βορειοανατολικού πύργου διαμορφώθηκε με 
λιθόπλακες, μετά την εξυγίανση του εξωρραχίου, και η πρόσβαση στη στάθμη αυτή 
πραγματοποιείται μέσω του νέου οξυκόρυφου παραθύρου του ανατολικού πύργου. 
Το παράθυρο ανακατασκευάστηκε με βάση τα σωζόμενα ίχνη του, ακολουθώντας τη 
μορφή του παραθύρου του νότιου τοίχου του ναού, σύμφωνα με κατασκευαστική 
λεπτομέρεια της αρχιτεκτονικής μελέτης της 13ης Ε.Β.Α.  

Στον όροφο του νοτιοανατολικού πύργου δεν κατασκευάστηκε δάπεδο και 
τελική διαμορφωμένη στάθμη, λόγω της εσφαλμένης ανοικοδόμησης, σε 
προηγούμενες επεμβάσεις, του προϋπάρχοντος σταυροθολίου του ισογείου, που 
καταλήγει σε υψηλότερη στάθμη από αυτήν του δυτικού ανοίγματος του χώρου του 
άνω ορόφου του πύργου προς το ναό. Η αναγκαία πρόσβαση στην ανώτερη στάθμη 
επιτυγχάνεται μέσω της ανθρωποθυρίδας που διανοίχθηκε στο νότιο τοίχο του 
πύργου και με τη χρήση ανεμόσκαλας. 

γ) Η καταστραμμένη και παραμορφωμένη θολοδομία των δύο νότιων 
παρεκκλησίων συμπληρώθηκε με αργολιθοδομή και επικαλύφθηκε με κουρασάνι. 
Στα τόξα των παρεκκλησίων, μετά την αναδόμηση των σφενδονίων που είχαν 
καταρρεύσει, τοποθετήθηκαν ελκυστήρες. 

δ) Οι περιμετρικές τοιχοποιίες και η κόγχη του ιερού του νοτιοδυτικού 
παρεκκλησίου αναδομήθηκαν και στη στέψη των νέων τοιχοποιιών κατασκευάστηκε 
σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η στέγαση του παρεκκλησίου πραγματοποιήθηκε 
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με την κατασκευή ελαφρά κεκλιμένου δώματος με οριζόντιες ξύλινες δοκούς και 
επικάλυψη από λιθόπλακες. Η θύρα εισόδου κατασκευάστηκε με λιτό πώρινο 
πλαίσιο και επαναλαμβάνει τη διατομή του βεργίου που σωζόταν στους λίθους της 
βάσης των λαμπάδων του. 

ε) Οι διαμήκεις τοίχοι του Πρεσβυτερίου, καθώς και η άνω ζώνη του 
ανατολικού αετώματος συμπληρώθηκαν με αργολιθοδομή πάχους 50-60 εκ., ενώ ο 
ανατολικός εγκάρσιος τοίχος του Πρεσβυτερίου, πάνω από το όριο θόλου και 
σταυροθολίου, ανακατασκευάστηκε από πωρόλιθους πάχους 25 εκ. για να μη 
φορτιστεί έντονα η υποκείμενη θολοδομία.  

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ 

Για την εξασφάλιση της αντισεισμικής θωράκισης του μνημείου, εκτός των 
ανωτέρω συστημάτων ενίσχυσης των τοιχοποιιών, τοποθετήθηκε στον κυρίως ναό 
δικλινής στέγη με διαφραγματική λειτουργία, αποτελούμενη από ξύλινα ζευκτά σε 
αποστάσεις της τάξεως του 1,80 μ., εδραζόμενα πάνω σε διάζωμα από οπλισμένο 
σκυρόδεμα που κατασκευάστηκε περιμετρικά στις στέψεις των υπαρχόντων και 
νέων λιθοδομών και αετωμάτων του μνημείου (εικ. 7). 

Τα ξύλινα στοιχεία της στέγης καλύπτονται από σύνθετη κατασκευή με 
εμφανές σανίδωμα και φύλλα αντικολλητής ξυλείας Kerto σε τρεις διασταυρούμενες 
στρώσεις. Η τελική κεκλιμένη επιφάνεια της στέγης διαστρώνεται με φύλλα χαλκού, 
ενώ το κάτω τμήμα του προεξέχοντος γείσου φέρει διάτρητο φύλλο για τον αερισμό 
του εσωτερικού της στέγης.  

Εσωτερικά, η μορφή του ζευκτού ακολουθεί τον τύπο του ζευκτού της 
αντίστοιχης εποχής της Ενετοκρατίας, με δύο ορθοστάτες και έναν ενδιάμεσο 
θλιπτήρα, που συναντάται σε πολλά μνημεία για τη στέγαση χώρων με μεγάλο 
άνοιγμα. Οι βάσεις των ελκυστήρων των ζευκτών φέρουν απλοποιημένα ξύλινα 
φουρούσια και συνδυάζονται μορφολογικά με τους λαξευτούς κοσμήτες των 
νευρώσεων του βόρειου τοίχου. 

4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες του μνημείου, που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 
είχαν αρμολογηθεί και λιθολογηθεί σε προηγούμενες επεμβάσεις με μια τελική 
στρώση ισχυρού τσιμεντοκονιάματος, διατήρησαν τα τελικά αρμολογήματα και δεν 
επιχρίστηκαν, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης της μελέτης, έτσι ώστε να είναι 
ευδιάκριτες οι διάφορες οικοδομικές φάσεις. 

Στο εσωτερικό του ναού οι σωζόμενες και νέες τοιχοποιίες επιχρίστηκαν, 
εκτός από τις εσωτερικές επιφάνειες του Πρεσβυτερίου, που παρέμειναν 
αρμολογημένες με γνώμονα την κατασκευή ελαστικών επιχρισμάτων ικανού 
πορώδους για την αποτελεσματικότερη προστασία των λίθων και κονιαμάτων δομής 
του μνημείου απέναντι στην καταστροφική δράση των αλάτων που εμφανίζονται 
μέχρι και σήμερα στις επιφάνειες των τοιχοποιιών (εικ. 7).  

Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη κορεσμένη από άλατα επιφάνεια της 
τοιχοποιίας, λόγω της γειτνίασης του ναού με τη θάλασσα, τη χρήση μεγάλου 
ποσοστού άμμου θαλάσσης και τσιμέντου στη σύνθεση των τελικών ισχυρών 
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τσιμεντοκονιαμάτων των προηγούμενων επεμβάσεων, καθώς και την ιστορική 
παθολογία του μνημείου, όπου τα επιχρίσματα του ναού ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα με 
έντονες αποφλοιώσεις και διαβρώσεις, η επίχριση των εσωτερικών επιφανειών 
πραγματοποιήθηκε σε δύο στρώσεις, κατά την παραδοσιακή τεχνική, με έτοιμο 
θηραϊκοασβεστοκονίαμα, με έγχρωμα πρόσμικτα, οπλισμένο με ίνες 
πολυπροπυλενίου, χωρίς τσιμέντο στη σύνθεσή του. 

Παρά ταύτα, η αποφυγή χρήσης τσιμέντου στη σύνθεση του επιχρίσματος 
και η εκτέλεσή του μετά την επαναστέγαση και στεγάνωση των θολοδομιών του 
μνημείου δε στάθηκαν ικανές ενέργειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
δράσης των αλάτων από τις παλαιότερες, επισκευασμένες επιφάνειες του μνημείου, 
αφού εξανθήσεις αλάτων και τα πρώτα ίχνη  υγρασίας είναι ήδη ορατά σε περιοχές 
των νέων επιχρισμάτων των τοιχοποιιών αυτών. Η καθαίρεση των ισχυρών 
τσιμεντοκονιαμάτων, για την καλύτερη εφαρμογή του επιχρίσματος δεν μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί, διότι σε δείγμα που εκτελέστηκε η καθαίρεση συμπαρέσερνε 
και κομμάτια λίθων, αφού όλες σχεδόν οι επιφάνειες είχαν λιθολογηθεί κατά τα έτη 
2000-2002. 

5. ΔΑΠΕΔΟ  

 Στο εσωτερικό του ναού κατασκευάστηκε δάπεδο από λιθόπλακες στη 
στάθμη της περιόδου της Ενετοκρατίας, από την οποία σωζόταν μικρό τμήμα από 
ορθογωνικές λιθόπλακες κοντά στη βόρεια θύρα του ναού. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών στους τάφους από τη 
13η Ε.Β.Α., το εσωτερικό τους επενδύθηκε με γεωύφασμα και πληρώθηκε με άμμο 
ποταμίσια, ενώ συμπληρώθηκαν καθ’ ύψος τα πλαίσια των τάφων που ήταν 
χαμηλότερα από τη στάθμη του νέου δαπέδου. Ο κυρίως ναός επιστρώθηκε με τη 
χρήση τοπικών λιθόπλακων, ορθογωνικής και τετραγωνικής μορφής, πλάτους 40 
εκ., στις οποίες ενσωματώθηκαν και σωζόμενες λίθινες πλάκες από τους τάφους 
που αποκαλύφθηκαν. Πάνω από τα περιγράμματα των τάφων που δε σωζόταν το 
κάλυμμά τους τοποθετήθηκαν ορθογωνικές πλάκες ως υπόμνηση της θέσης τους. 
Το δάπεδο του Πρεσβυτερίου, που είχε διατηρηθεί εν μέρει, συμπληρώθηκε με 
τοπικές λιθόπλακες τετραγωνικής μορφής μετά την αποτύπωσή του, ενώ στα 
περιγράμματα των τεσσάρων τάφων τοποθετήθηκαν ορθογωνικές πλάκες όμοιας 
ποιότητας και διαστάσεων με το δάπεδο του κυρίως ναού. 

Για την αντιμετώπιση των ανισοσταθμιών που προέκυψαν, λόγω της 
κατασκευής του νέου δαπέδου στη στάθμη της περιόδου της Ενετοκρατίας, 
διαμορφώθηκαν λίθινοι αναβαθμοί μεταξύ του Πρεσβυτερίου και του κεντρικού 
κλίτους, σύμφωνα με παλαιότερα ίχνη στη θέση αυτή, ενώ στη δυτική θύρα, 
ελλείψει άλλων στοιχείων,  τοποθετήθηκε ξύλινη κλίμακα ανόδου. 

6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ  

Στα υπάρχοντα ανοίγματα του ναού, καθώς και στα ανοικοδομούμενα 
παρεκκλήσια κατασκευάστηκαν κουφώματα παραθύρων από ξυλεία καστανιάς, 
απλής μορφής και ταμπλαδωτές θύρες, με βάση συγκριτικά παραδείγματα από 
ναούς της ίδιας εποχής. Η βόρεια θύρα, εποχής Τουρκοκρατίας, κατασκευάστηκε 
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με λοξές ραμποτέ σανίδες εντός πλαισίων, για τη διαφοροποίηση της περιόδου 
κατασκευής της, ενώ τα ξύλινα κουφώματα των οξυκόρυφων παραθύρων της νότιας 
όψης είναι απλής μορφής με καΐτια και εναλλάξ φέρουν στο ανώτερο τμήμα τους 
σίτα για αερισμό.  

7. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Τέλος, για την εύρυθμη και ασφαλή επαναλειτουργία του χώρου ως 
επισκέψιμο μνημείο πραγματοποιήθηκαν οι απολύτως αναγκαίες εγκαταστάσεις 
δικτύου φωτισμού, συναγερμού και πυροπροστασίας και τοποθετήθηκαν τα 
απαραίτητα φωτιστικά σώματα για την εξασφάλιση μιας διακριτικής και κατά το 
δυνατόν ενιαίας στάθμης φωτισμού του μνημείου.  

Ο εσωτερικός φωτισμός πραγματοποιήθηκε με προβολείς τοποθετημένους 
στους ξύλινους ελκυστήρες των ζευκτών της στέγης, στους ελκυστήρες των τοξωτών 
ανοιγμάτων του Πρεσβυτερίου και των ανοικοδομούμενων παρεκκλησίων και με 
οριζόντιες ηλεκτροφόρους ράβδους στις εσοχές των ποδιών των παραθύρων της 
βόρειας όψης. Η προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων έγινε με την ευγενική χορηγία 
του Δήμου Ηρακλείου. 

Το έργο της αποκατάστασης, συνολικής δαπάνης 2.120.000,00€ 
εκτελέστηκε κατά τα έτη 2007-2009, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
από τη Δ.Α.Β.Μ.Μ., με τη γενική επίβλεψη του κ. Θεμ. Βλαχούλη, αρχιτέκτονα 
μηχανικού, προϊσταμένου του Τμήματος Έργων, την επίβλεψη των κ.κ. Ε. Χωραφά, 
αρχιτέκτονα μηχανικού και Ε. Ζαρογιάννη, πολιτικού μηχανικού και την εποπτεία 
της 13ης Ε.Β.Α. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, ένα μνημείο διαχρονικής 
σημασίας για την πόλη του Ηρακλείου αναστηλώθηκε και αποδόθηκε με ασφάλεια 
στο κοινό, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη ενός σημαντικού τμήματος του 
πολεοδομικού ιστού και στη δημιουργία ενός νέου πόλου επισκεπτών για την 
πολιτιστική ανάπτυξη και τον πολιτιστικό τουρισμό της περιοχής. 

 
   
 
 

SAINT PETER’S DOMENICAN CHURCH IN HERAKLION CRETE:  

THE RESTORATION PROJECT 

 
CHORAFA EFI  

St. Peter’s Domenican church in Heraklion is located in the 
archaeological site of Castella, close to Heraklion’s harbor and in its original 
phase was a large, single aisled basilica consisted of the main church and six 
small chapels around it. The monument is dated at the latest phase of the 13th 
century and throughout its history partial collapses and extended damages have 
affected the structure, due to its dimensions (40 m x 11,35 m x 11,35 m) and 
the low quality of the masonry. 
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In the period 2007-2009 the Directorate of Restoration of Byzantine and 

Post-Byzantine Monuments of the Ministry of Culture undertook the 
consolidation and restoration of the monument, in order to preserve the complex 
historical and architectural features of the building and make Saint Peter’s 
church functional and accessible to the public. The interventions that took place 
can be divided in two categories: a) Those that had mainly consolidating 
character, aiming at the restoration of the static sufficiency of the monument. 
They included the consolidation of the stone masonries with the use of stone 
keys, grouts, mortar etc., and their strengthening with the application of 
additional support measures (composite construction buttresses and internal 
straps, reinforcements of the foundation, bulkhead roof etc.), b) Those that 
aimed at the enhancement and morphological restoration of the building. They 
included a major reconstruction of the walls and the domes of the main church 
and the chapels, the morphological restoration of façade features, the 
reconstruction of the wooden roof and the construction of a new stone tiles floor, 
at the Venetian period level, in which slabs from the discovered graves were 
integrated. 
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Εικ. 1. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Πέτρου 
Δομινικανών μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών αποκατάστασης.

Εικ. 2.  Η ανατολική όψη του μνημείου μετά 
τις εργασίες αποκατάστασης.

Σχ. 1. Κάτοψη α΄ στάθμης (Πηγή: Μελέτη Εφαρμογής, Αρχείο Δ.Α.Β.Μ.Μ.).

Εικ. 3α-β. Οι εξωτερικές διατάξεις ενίσχυσης του βόρειου τοίχου. 

Χωραφα Εφη
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Εικ. 7. Η νέα ξύλινη στέγη και γενική άποψη του 
εσωτερικού του μνημείου μετά την επίχριση των 

επιφανειών. 

Εικ. 4. Η νοτιοδυτική όψη μετά τις εργασίες 
αποκατάστασης. Διακρίνονται οι αντηρίδες ενίσχυσης του 

νότιου τοίχου.

Εικ. 5-6. Η βορειοανατολική όψη του μνημείου πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης. 
Διακρίνεται: α) το ανοικοδομούμενο βορειοανατολικό παρεκκλήσι, β) ο ανοικοδομούμενος 

βορειοανατολικός πύργος, γ) το ανατολικό αέτωμα του Πρεσβυτερίου. 

Ο ΙΕρΟς ΝαΟς τΟυ αγ ΙΟυ ΠΕτρΟυ ΔΟμΙΝ ΙκαΝωΝ ςτΟ ηρακλΕ ΙΟ κρητης:
τΟ ΕργΟ της αΠΟκαταςταςης
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ΙΕΡΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΒΡΥΣΙΝΑ:  

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΩΣ ΕΠΙΘΕΤΗ 

 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΑΓΓΕΙΩΝ 

 
ΒΙΓΛΑΚΗ ΠΕΓΚΥ & ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 
Το σύνολο της κεραμικής που προήλθε από τις ανασκαφές του Κ. Δαβάρα1 

στο Ιερό Κορυφής του Βρύσινα περιείχε δεκάδες θραύσματα μεσαίου και μεγάλου 
μεγέθους αγγείων, τα οποία έφεραν στις επιφάνειές τους επίθετες, πλαστικές 
μορφές ζώων (εικ. 1). Παράλληλα, από τα ευρήματα της ανασκαφής διαχωρίστηκε 
και ένας αριθμός μικρών, ζωόμορφων ειδωλίων, τα οποία φέρουν σαφείς ενδείξεις 
ότι αποτελούν αποσπασμένα τμήματα πλαστικής διακόσμησης αγγείων. Ο αριθμός 
των αποσπασμένων αυτών μορφών υπολογίζεται περίπου στις 90 και μπορούμε να 
τις ομαδοποιήσουμε με βάση τα μορφολογικά  τους στοιχεία σε τρεις κατηγορίες. 

Αναλυτικότερα, την πρώτη και πολυπληθέστερη κατηγορία αποτελούν τα 
βοοειδή και άλλα τετράποδα ζώα, αδιάγνωστου είδους (εικ. 2). Πρόκειται για 
μορφές οι οποίες αποδίδονται συχνά με λεπτομερή χαρακτηριστικά στο πλαίσιο 
μιας προσπάθειας ρεαλιστικής αναπαράστασης. Συγκεκριμένα, στα περισσότερα 
ζώα τα πόδια παρουσιάζονται κεκλιμένα, σε κίνηση διασκελισμού και συγχρόνως, 
αποτελούν μια προσπάθεια απόδοσης του βάθους (Τζαχίλη 2011, 98). Σε άλλες 
περιπτώσεις, στο σώμα του ζώου παρατηρούνται μικρές, αβαθείς εγχαράξεις, οι 
οποίες υποδηλώνουν το τρίχωμα, ενώ σε ορισμένα η κεφαλή στρέφεται προς μία 
κατεύθυνση αποδίδοντας και πάλι κίνηση. Όσον αφορά στο σώμα, αποδίδεται σε 
κατατομή και το συνηθέστερο είναι η μία πλαϊνή πλευρά να επιπεδοποιείται, διότι 
πρόκειται για το σημείο πρόσφυσης στο σώμα του αγγείου. Άλλοτε η επιπεδοποίηση 
αυτή παρατηρείται στις κάτω επιφάνειες των ποδιών, οπότε φαίνεται ότι το ειδώλιο 
εφαπτόταν είτε στον πυθμένα, είτε στο χείλος, χωρίς όμως να αποκλείεται να 
στηριζόταν στο σώμα του αγγείου (εικ. 3). 

Την επόμενη κατηγορία αποτελούν τα πτηνόμορφα ειδώλια, τα οποία είναι 
σαφώς λιγότερα αριθμητικά, ωστόσο σημασιολογικά δίνουν μια άλλη προοπτική 
στην ερμηνεία της διακόσμησης. Πρόκειται για πτηνά σε μικρογραφία, τα οποία 

̽̽̽ Ευχαριστούμε θερμά την καθηγήτρια Ίριδα Τζαχίλη για την παραχώρηση του υλικού αλλά 
και για τη διαρκή υποστήριξή της. 
1 Το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα εντοπίστηκε το 1962 από τον P. Faure και ανασκάφηκε για 
πρώτη φορά από τον Κ. Δαβάρα κατά τα έτη 1972 και 1973. Η ανασκαφή, που 
πραγματοποιήθηκε στη βορειοανατολική πλευρά του ιερού, έφερε στο φως τουλάχιστον 
90.000 θραύσματα κεραμικής και πάνω από 6.500 ειδώλια (θραύσματα και ακέραια), καθώς 
και ποικίλα άλλα αντικείμενα (λίθινα, μετάλλινα κ.ά.). Τη μελέτη και τη δημοσίευση των 
ευρημάτων από την εν λόγω ανασκαφή ανέλαβε επιστημονική ομάδα του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό την εποπτεία της καθηγήτριας Ίριδας 
Τζαχίλη. Για περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφία για το ιερό βλ.: Τζαχίλη 2006, 25-
33. 
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μοιάζουν άλλοτε με περιστέρια και σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να 
συμβολίζουν την επιφάνεια της θεότητας (Δαβάρας 1974, 211), κι άλλοτε με 
αετούς, οπότε σχετίζονται με τη φυσική πανίδα της περιοχής. Ποικιλία 
παρατηρείται στην απόδοση της στάσης των σωμάτων, καθώς ορισμένα εμφανίζονται 
να κουρνιάζουν με μαζεμένα τα φτερά, ενώ άλλα έτοιμα να πετάξουν ή να 
προσγειωθούν με ανοιγμένες τις φτερούγες τους (εικ. 4).  

Το σημείο του αγγείου στο οποίο προσαρμόζονταν τα ειδώλια σχετίζεται 
άμεσα με το συμβολισμό της σκηνής που αποδίδουν, εφόσον όταν εφάπτονται σε 
πυθμένες υποδεικνύεται ότι πίνουν νερό από μία πηγή ή λιμνούλα, ενώ στις 
περιπτώσεις που ακουμπούν σε χείλη ή λαβές αποδίδεται μια στιγμή κίνησης (εικ. 
5-6). Τότε, τα αγγεία μπορούν να λειτουργήσουν μεταφορικά και τα μέρη τους 
(σώμα, χείλος, βάση, λαβή) να συμβολίζουν το χώρο. Επομένως, δύνανται τα χείλη 
να σημαίνουν την κορυφή ενός υψώματος και οι λαβές να λειτουργούν ως κλαδιά 
(Τζαχίλη 2011, 134-135). Όσον αφορά στον τρόπο προσαρμογής των πτηνών στα 
αγγεία, παρατηρείται ορισμένες φορές ένα μικρό έξαρμα στο κάτω μέρος του 
σώματος του πτηνού, μέσω του οποίου συγκολλάται το ειδώλιο στο αγγείο. Ωστόσο, 
συναντάμε και ειδώλια τα οποία έχουν τα φτερά ή ολόκληρη την κάτω επιφάνεια 
του σώματός τους επιπεδοποιημένη, άρα  το σημείο προσαρμογής τους στο αγγείο 
είναι ο πυθμένας ή τα τοιχώματα, ενώ δε λείπει και η περίπτωση του σχηματισμού 
κοίλανσης στο κάτω τμήμα του ειδωλίου, ώστε να εφάπτεται στο χείλος του αγγείου. 

Εν συνεχεία, μια μικρότερη κατηγορία αποτελούν τα ομοιώματα φιδιών, τα 
οποία διαμορφώνονται πρόστυπα, ανάγλυφα, με λεπτές ταινίες πηλού. Αποδίδονται 
άλλοτε με μορφή ζιγκ ζαγκ, άλλοτε συστρεφόμενα, με ή χωρίς κεφάλι (εικ. 7). Η 
απόδοσή τους είναι συνήθως ρεαλιστική και ο συμβολισμός τους τα συσχετίζει με 
θέματα λατρείας. Η μορφή των φιδιών μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ως σημείο 
προσαρμογής οποιαδήποτε επιφάνεια του αγγείου, εσωτερική ή εξωτερική. 
Πιθανότερη εκδοχή στις περιπτώσεις των συστρεφόμενων φιδιών, αποτελεί ο 
πυθμένας των αγγείων (Τζαχίλη 2011, 135), ενώ όταν αποδίδονται υπό μορφή ζιγκ 
ζαγκ εφάπτονταν πιθανόν στις επιφάνειες ή στα χείλη των αγγείων ή ακόμη  
αντικαθιστούσαν τις λαβές.  

Συνοψίζοντας τις πληροφορίες που μας παρέχουν τα ευρήματα, μπορούμε 
να αναφέρουμε ότι τα ειδώλια αποτελούσαν επίθετη διακόσμηση κυρίως σε αγγεία 
ανοιχτού τύπου (κάδοι, λεκανίδες, κυάθια) και μάλιστα διαφόρων μεγεθών, όπως 
υποδηλώνεται κατά περίπτωση από το μέγεθος της επίθετης μορφής που έφεραν 
(Τζαχίλη 2011, 94). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι απίθανη 
η τοποθέτηση ορισμένων ειδωλίων επάνω σε πλακίδια, σύμφωνα με αντίστοιχα 
ευρήματα της νεότερης ανασκαφής του ιερού. Επιπλέον, δεν είμαστε σε θέση να 
υπολογίσουμε σε πόσα αγγεία αντιστοιχούσαν τα ειδώλια, διότι δεν γνωρίζουμε εάν 
συνυπήρχαν περισσότερα από ένα στο ίδιο αγγείο (Τζαχίλη 2011, 98). Επομένως, 
δεν είναι σαφές ούτε ποια από τα αποσπασμένα ειδώλια ήταν τοποθετημένα στο ίδιο 
αγγείο, ούτε εάν χρησιμοποιούνταν ταυτόχρονα στο ίδιο αγγείο όλα τα 
προαναφερθέντα είδη ζώων. Αυτό είναι εντελώς ασαφές λόγω της γενικότερης 
αποσπασματικότητας του υλικού. 
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Επιπροσθέτως, διαφοροποίηση παρατηρείται συνήθως στις συνταγές του 

πηλού ανάμεσα στο αγγείο και στα ειδώλια, καθώς εκείνος των επίθετων μορφών 
είναι καθαρότερος από εγκλείσματα2. Συνάμα, τα ειδώλια σώζουν ίχνη 
επιχρισμάτων (αποχρώσεις ερυθροκάστανες, μελανές, βαθιές κυανές και λευκές), τα 
οποία τονίζουν τις παραστάσεις και συντελούν στη χρωματική αρμονία του αγγείου, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες και το αγγείο φέρει χρωματικό 
επίχρισμα3. 

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ειδωλίων που ενισχύουν την 
ταυτοποίησή τους ως επίθετα σε αγγεία και όχι ως αυτόνομα ειδώλια είναι αφενός 
το μικρό μέγεθός τους4, αφετέρου το γεγονός ότι διακρίνεται το σημείο 
προσαρμογής τους σε επίπεδη ή κυρτή επιφάνεια αγγείου. 

Ως προς τη νοηματική ερμηνεία των επίθετων μορφών εικάζουμε ότι 
παραπέμπουν σε φυσικό χώρο και ότι λειτουργούν ως διακοσμητικά μέρη του 
αγγείου. Το ζήτημα που τίθεται είναι εάν πρόκειται για μορφές μεμονωμένες ή 
σκηνές αφηγηματικές. Στην πρώτη περίπτωση, οι μορφές λειτουργούν ως 
διακόσμηση, η οποία διατηρεί τη θεματική της αυτονομία στο αγγείο και το 
ενισχύει προσδίδοντάς του μια θελκτική όψη. Στη δεύτερη εκδοχή πρόκειται για 
σύνθεση μορφών που παρουσιάζουν αφηγηματικότητα με τη συμμετοχή των μερών 
του αγγείου. 

Συγκεκριμένα, το κάθε τμήμα του αγγείου σημαίνει μεταφορικά ένα 
σημείο φυσικού χώρου, οπότε τα άνω μέρη λειτουργούν ως άκρα βράχων ή κλαδιών 
και τα τοιχώματα του αγγείου ως βραχώδες έδαφος. Τέλος, ο πυθμένας φιλοξενεί 
πτηνά ή ζώα τα οποία εικονίζονται σε στιγμή πόσης κι έτσι ο πυθμένας μπορεί να 
σημαίνει μεταφορικά την πηγή νερού. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη νοηματική τους 
σημειολογία, τα ειδώλια δε χάνουν την ιδιότητά τους ως διακοσμητικά στοιχεία, 
παρόλο που λειτουργούν συμβολικά ως προς τα αγγεία, τα οποία αποτελούν το 
υπόθεμά τους (Τζαχίλη 2011, 136-139).  

Αναφορικά με τη χρονολόγηση, η στρωματογραφία και τα παράλληλα 
ευρήματα από άλλες θέσεις (εικ. 8) δεν επαρκούν για να μας δώσουν ένα ασφαλές 
χρονικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται οι μορφές αυτές. Από ό,τι φαίνεται, με 
βάση την κεραμική του ιερού από το υλικό της ανασκαφής του Κ. Δαβάρα, ο 
χρονικός τους ορίζοντας είναι ιδιαίτερα ευρύς και απαντώνται τόσο στη ΜΜ ΙΙ όσο 
και στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο (Τζαχίλη 2011, 125), χωρίς να αποκλείεται να 
χρονολογούνται και λίγο υστερότερα. Αυτή τη χρονολόγηση ενισχύουν τα αντίστοιχα 
ευρήματα από άλλες θέσεις της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης, όπως είναι η 
Κνωσός (Polinger Foster 1982, 101, pl. 43), ο Γιούχτας (Καρέτσου 1978, 256, πίν. 
170), τα Μάλια (Poursat 1980, 120-126, Polinger Foster 1982, 87-88), η Φαιστός 
(Levi 1965-1966, pl. 219), το Παλαίκαστρο (Bosanquet & Dawkins 1923, pl. VId 
και VII), οι Ατσιπάδες (Peatfield 1992, σ. 77), κ.ά.  
 

2 Προφορική πληροφορία της Γ. Κορδατζάκη, την οποία ευχαριστούμε. 
3 Για μια πιο εκτενή συζήτηση για το χρώμα βλ.: Τζαχίλη 2011, 120-122. 
4 Οι διαστάσεις των φιδιών κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 1,5 εκ. έως 4 εκ., των πτηνών από 
1 εκ. έως 6 εκ., των ζωόμορφων ειδωλίων από 2 εκ. έως 8 εκ. 
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VRYSINAS PEAK SANCTUARY:  

PLASTIC FIGURES AS APPLIED VASE DECORATION  
 

V IGLAKI PEGY & DASKALAKIS N IKOLAOS  

The total amount of pottery from K. Davaras’ excavation at the Vrysinas 
Peak Sanctuary contained dozens of fragments of medium and large-sized vases 
with applied animal figures on their surfaces. The excavation also produced a 
number of small animal figurines which bear clear evidence that they are 
detached elements of appliqué vase decoration. They are divided into three major 
categories according to species: animals, birds and snakes. Their study is 
concerned with the morphology of the figurines themselves, researching at the 
same time whether they have a narrative character as a group or they are 
isolated figures with no such purpose. 
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Εικ. 3. Τμήματα επίθετων ζωόμορφων 
ειδωλίων. Διακρίνεται η επιπεδοποίηση της 

μίας πλαϊνής πλευράς τους, όπου εφάπτονταν 
σε αγγεία (Φωτ. Ν. Δασκαλάκης).

Εικ. 4. Αποσπασμένα πτηνόμορφα ειδώλια 
που αποτελούσαν επίθετη διακόσμηση 

αγγείων. Απεικονίζονται στάσεις 
κουρνιάσματος και πετάγματος

(Φωτ. Ν. Δασκαλάκης).

Εικ. 1. Θραύσματα από σώματα και χείλη 
αγγείων που φέρουν επίθετες μορφές ζώων 
(Φωτ. Ν. Δασκαλάκης & Έ. Μωραϊτάκη).

Εικ. 2. Αποσπασμένες επίθετες μορφές ζώων όπου 
διακρίνονται τα είδη των ζώων, τα επιχρίσματα και 
η προσπάθεια απόδοσης των χαρακτηριστικών τους 

(Φωτ. Ν. Δασκαλάκης).

Ιερό Κόρυφής Βρυς Ινα:  Πλαςτ ΙΚες Μόρφες 
ως εΠΙθετή ΔΙαΚόςΜήςή αγγε Ιων
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Εικ. 8. Αγγεία που φέρουν διακοσμήσεις με 
επίθετα ζωόμορφα και πτηνόμορφα ειδώλια 
από: α. Φαιστό (Levi 1965-1966), β. Μάλια 
(Poursat 1980), γ. Παλαίκαστρο (Bosanquet 
& Dawkins 1923), δ. Παλαίκαστρο (Bosan-

quet & Dawkins 1923).

Εικ. 5. Δύο όψεις θραύσματος ανοιχτού αγγείου 
με επίθετο ειδώλιο κουρνιασμένου πτηνού και 

σχεδιαστική απεικόνιση (σχ. Δ. Λαμπρέτσα, φωτ. 
Ν. Δασκαλάκης & Έ. Μωραϊτάκη).

Εικ. 6. Δύο όψεις πτηνόμορφου 
ειδωλίου, σε θέση λίγο πριν το πέταγμα 
και προσπάθεια απόδοσης της πιθανής 

θέσης του πτηνού στο χείλος αγγείου (σχ. 
Δ. Λαμπρέτσα, φωτ. Ν. Δασκαλάκης & Έ. 

Μωραϊτάκη).

Εικ. 7. Αποσπασμένα ομοιώματα φιδιών που 
αποδίδονται σε διάφορες στάσεις (Φωτ. Ν. 

Δασκαλάκης).

ΒΙγλαΚή ΠεγΚυ & ΔαςΚαλαΚής νΙΚόλαός
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ «ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΙΕΡΑ 

 ΚΟΡΥΦΗΣ:  ΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

 
Η μελέτη του ιερού της Κεριάς (εικ. 1) αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου 

ερευνητικού προγράμματος που αφορά στην εξέταση τριών παρακείμενων ιερών 
κορυφής της βόρειας κεντρικής Κρήτης και περιλαμβάνει επιπλέον τη μελέτη των 
ιερών Φιλιόρημος-Γωνιές και Πύργος Τυλίσου1. Το ιερό της Κεριάς βρίσκεται στο 
δρόμο Κρουσώνα-Ζωμίνθου και Γωνιές-Κρουσώνα2. Με βάση την έκταση του χώρου 
και τον αριθμό των ευρημάτων που συλλέχθηκαν (περίπου 8.000 θραύσματα 
κεραμικής και 1.000 θραύσματα ανθρωπόμορφων και ζωόμορφων ειδωλίων) ανήκει 
στα μικρά ιερά και με τα έως τώρα δεδομένα, η συλλογή των οποίων βρίσκεται σε 
πρώιμο στάδιο, φαίνεται ότι ήταν σε χρήση κατά τη ΜΜ ΙΙ-ΜΜ ΙΙΙ περίοδο. 

Αντιθέτως, το ιερό κορυφής του Βρύσινα της ΜΜ ΙΒ-ΜΜ ΙΙΙ, που βρίσκεται 
νότια της πόλης του Ρεθύμνου (εικ. 1), είναι ιερό μεγαλύτερης εμβέλειας. Aπό την 
ανασκαφή που διεξήχθη τα έτη 1972-1973 από τον αρχαιολόγο Κωστή Δαβάρα 
καταγράφηκαν περίπου 90.000 θραύσματα κεραμικής (στον αριθμό αυτόν 
συνυπολογίζεται και το κουρασάνι) και ο συνολικός αριθμός των ειδωλίων αγγίζει τα 
11.0003.  

Με δεδομένη τη διαφορά στην τάξη μεγέθους του κεραμικού υλικού των 
δύο ιερών κορυφής και τη διαφορετική γεωγραφική τους ανάπτυξη η έρευνα 
προχωρά στη σύγκριση των δύο θέσεων. Με κεντρικό άξονα τις προσδιορισμένες 
κεραμικές ύλες (συνταγές πηλού), σε καθένα ιερό αποκαθίστανται πραγματικά 
σύνολα κεραμικής ως παράγωγα διαφορετικών παραδόσεων. Η συσχέτιση συνόλων 
κεραμικής με παρόμοιους τύπους αγγείων κατασκευασμένων από διαφορετικές 
παραδόσεις επιτρέπει το συλλογισμό ότι χρησιμοποιήθηκαν από πληθυσμιακές 
ομάδες με διαφορετικές πολιτισμικές προσλαμβάνουσες. Με βάση αυτόν τον 
συλλογισμό, το μοντέλο που αναδεικνύεται από τη συνεξέταση της «κατανάλωσης» 
πραγματικών συνόλων κεραμικής στα δύο ιερά είναι ενδεικτικό του εύρους της 
πολιτισμικής ταυτότητας των ομάδων που αντίστοιχα δρούσαν σε αυτά.  

Από τη σύγκριση της κατανομής των κεραμικών υλών στα δύο ιερά (εικ. 2) 
διαπιστώνονται τα εξής: στην περίπτωση του Βρύσινα παρατηρείται διασπορά στην 

1 Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος The Three Peak Sanctuaries of Central Crete 
Project είναι ο αρχαιολόγος Βαγγέλης Κυριακίδης (Πανεπιστήμιο Kent). 
2 Η Κεριά ανασκάφηκε το έτος 2000 από τον αρχαιολόγο Αντώνη Βασιλάκη και την ΚΓ' 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 
3 Σχετική ανακοίνωση για την τρέχουσα ανασκαφή που εκ νέου ξεκίνησε το έτος 2004 υπήρξε 
μεταξύ άλλων στο ΑΕΚ 1 από τις υπεύθυνες του ερευνητικού προγράμματος αρχαιολόγους 
Τζαχίλη Ίριδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και Παπαδοπούλου Ελένη της ΚΕ' Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων  (Παπαδοπούλου & Τζαχίλη 2010).  
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κατανομή των κεραμικών υλών που εμφανίζουν υψηλό ποσοστό. Αναγνωρίστηκαν 
τέσσερις μεγάλες παραδόσεις κεραμικής (Ι-ΙV, V, VII, VIII) με τις οποίες 
παρασκευάζονται κεραμικά σύνολα που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα αγγείων, 
μεταξύ αυτών και κάποιον τύπο αγγείου πόσεως. Τα αγγεία πόσεως αποτελούν την 
εκπεφρασμένη παρουσία των χρηστών-μελών μιας πληθυσμιακής ομάδας. 

Ο συγκεντρωτισμός, μέσω της περιορισμένης και άνισης ποσοστιαίας 
κατανομής των κεραμικών παραδόσεων στο ιερό της Κεριάς, οφείλεται στο ότι το 
74% των αγγείων παρασκευάζεται από την υψηλά ασβεστιούχο κεραμική παράδοση 
(κεραμικές ύλες Ι, ΙΙΙ-VI)4. Μια δεύτερη κεραμική παράδοση με ποσοστό 7% 
(κεραμική παράδοση ΙΧ) χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ενός κεραμικού 
συνόλου που περιλαμβάνει ένα πλήρες σχηματολόγιο, επομένως και αγγεία πόσης. 
Επισημαίνεται ότι η κεραμική ύλη Χ, που εμφανίζει υψηλό ποσοστό, 
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή σχεδόν αποκλειστικά μαγειρικών αγγείων.  

Ας εξετάσουμε την κατανομή των κεραμικών υλών, δηλαδή τη χρήση 
κεραμικών παραδόσεων, αναφορικά με τα ημισφαιρικά, τροπιδωτά ή κύπελλα με 
ευθέα τοιχώματα στα δύο ιερά (εικ. 3). Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον για την 
περίπτωση του Βρύσινα πολλά κύπελλα αυτού του τύπου χρησιμοποιήθηκαν κατά 
την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ιερού. Αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ένα 
παρόμοιο μοντέλο «κατανάλωσης» και στις δύο θέσεις, καθώς το 90 και 94% 
αντίστοιχα κατασκευάστηκε από μία κεραμική παράδοση, αυτήν της υψηλά 
ασβεστιούχου.  

Μικρή διαφοροποίηση παρατηρείται αναφορικά με τη χρήση κεραμικών 
παραδόσεων ως προς τα κλειστά αγγεία ανάμεσα στα δύο ιερά. Εστιάζοντας στον 
πλέον συχνό τύπο κλειστού αγγείου, το γεφυρόστομο σκύφο, που και πάλι, 
τουλάχιστον για την περίπτωση του Βρύσινα, οι περισσότεροι χρησιμοποιήθηκαν 
κατά την παλαιά φάση λειτουργίας του ιερού, παρατηρούμε ότι οι μετέχοντες στο 
ιερό της Κεριάς χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τους σκύφους από μία κεραμική 
παράδοση, την υψηλά ασβεστιούχο. Σχετική διαφοροποίηση παρατηρείται στο ιερό 
του Βρύσινα, καθώς χρησιμοποιήθηκαν δύο ακόμη παραδόσεις κεραμικής. Σε 
κάθε πάντως περίπτωση, και στον Βρύσινα στη συντριπτική πλειονότητα των 
σκύφων χρησιμοποιήθηκε με ποσοστό περίπου 70% μία κεραμική παράδοση.  

Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στη χρήση κεραμικών παραδόσεων 
αναφορικά με τα κωνικά κύπελλα (εικ. 4) -ένας τύπος αγγείου που στην περίπτωση 
του Βρύσινα η πλειονότητά του φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τη δεύτερη 
φάση του ιερού- διαπιστώνονται τα εξής: στο ιερό του Βρύσινα χρησιμοποιήθηκαν 
τέσσερις κεραμικές παραδόσεις παραγωγής κωνικών κυπέλλων με υψηλό ποσοστό 
που κυμαίνεται μεταξύ 20-30%. Αντιθέτως, στην περίπτωση του ιερού της Κεριάς 
καταναλώθηκαν ουσιαστικά δύο κεραμικές παραδόσεις, η μία μάλιστα από τις δύο 
σε υψηλό ποσοστό της τάξης του 80% περίπου.  

4 Ο υψηλός αριθμός κεραμικών υλών, με χαμηλό κατά τα άλλα ποσοστό, οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι ιζηματοληψίες πραγματοποιούνται σε αποθέσεις με φλυσχικούς σχηματισμούς. 
Ο φλύσχης μπορεί να συνιστά ένα γεωλογικό μίγμα από ορυκτά και θραύσματα πετρωμάτων 
ποικίλης προέλευσης.  
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Από την παρουσίαση των παραπάνω δεδομένων μπορεί κάποιος να προβεί 

στον εξής συλλογισμό: οι μετέχοντες στα δρώμενα των δύο ιερών, δηλώνοντας την 
ατομική τους παρουσία μέσω της χρήσης των κωνικών κυπέλλων, δηλώνουν 
ταυτόχρονα και την πολιτισμική-τοπική τους ταυτότητα μέσω της χρήσης 
συγκεκριμένων κεραμικών παραδόσεων. Στην περίπτωση του Βρύσινα ο αριθμός 
των ομάδων με διαφορετική πολιτισμική-τοπική ταυτότητα είναι μεγαλύτερος σε 
σχέση με αυτόν της Κεριάς. Η περιοχή κάλυψης του ιερού του Βρύσινα φαίνεται ότι 
είναι μεγαλύτερη από αυτήν της Κεριάς, με δεδομένο και τον πραγματικό αριθμό 
των ευρημάτων. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι οι χρήστες και των δύο ιερών 
αναγνωρίζουν την κοινή -σε επίπεδο περιοχής- πολιτισμική τους ταυτότητα μέσω 
της χρήσης κυπέλλων, πλην κωνικών, από μία κεραμική παράδοση. Η κοινή 
ταυτότητα των ομάδων εκφράζεται -στην περίπτωση μάλιστα της Κεριάς εμφανώς- 
και από τη χρήση αγγείων σερβιρίσματος, γεφυρόστομων σκύφων ως επί το 
πλείστον, από μία κεραμική παράδοση.  

Εάν τώρα θελήσουμε να αποκαταστήσουμε πραγματικά σύνολα κεραμικής 
κατασκευασμένα με τον ίδιο τρόπο που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και αγγεία 
πόσης, διαπιστώνουμε ότι: στον Βρύσινα υπάρχουν τέσσερις παραδόσεις κεραμικής 
με τις οποίες κατασκευάζεται ένα ευρύ ή σχετικά ευρύ ρεπερτόριο σχημάτων. Οι 
πληθυσμιακές ομάδες εκφράζουν την τοπική-πολιτισμική τους ταυτότητα μέσα από 
ένα ολόκληρο σύνολο κεραμικής, ενώ σε μία περίπτωση η ομάδα εκφράζεται μέσα 
από τη χρήση αποκλειστικά κωνικών κυπέλλων. Στην περίπτωση της Κεριάς οι 
πληθυσμιακές ομάδες εκφράζουν την τοπική-πολιτισμική τους ταυτότητα μέσα από 
δύο σύνολα κεραμικής. Προϊόντα μιας τρίτης κεραμικής παράδοσης 
χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ μικρό ποσοστό.  

Με βάση την προέλευση των πρώτων υλών των κεραμικών στον Βρύσινα 
αναγνωρίζονται συμβατικά τα όρια μιας περιοχής με κέντρο το ίδιο το ιερό που 
καλύπτει τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμιακών ομάδων περιμετρικά αυτού (εικ. 
5). Από την περιοχή δε μπορεί να αποκλειστεί και η βόρεια παράλια ζώνη του 
Ρεθύμνου. Κατά την πρώτη φάση του ιερού του Βρύσινα, με τόπο συνάντησης το 
ίδιο το ιερό, οι τοπικές ομάδες εκφράζουν την κοινή τους ταυτότητα σε επίπεδο 
περιοχής μέσα από τη χρήση ενός κεραμικού συνόλου κατασκευασμένου 
αποκλειστικά από μία κεραμική παράδοση. Κατά την περίοδο των παλαιών 
ανακτόρων, το κεραμικό αυτό σύνολο περιλαμβάνει ημισφαιρικά, τροπιδωτά και 
κύπελλα με ευθέα τοιχώματα, γεφυρόστομους σκύφους, αγγεία με τραχωτή 
διακόσμηση και αγγεία με πλαστική διακόσμηση. Και κατά τη δεύτερη φάση του 
ιερού φαίνεται ότι η κοινή ταυτότητα των ομάδων σε επίπεδο περιοχής εκφράζεται 
μέσω της χρήσης κυπέλλων ημισφαιρικών, τροπιδωτών και με ευθέα τοιχώματα, 
καθώς και γεφυρόστομων σκύφων κατασκευασμένων σχεδόν αποκλειστικά από μία 
παράδοση. 

Η δυνατότητα σύντομης πρόσβασης και παρατήρησης του υλικού της 
επιφανειακής έρευνας από την κοιλάδα του Αγίου Βασιλείου5 με κεραμικές ύλες 

5 Ευχαριστώ θερμά την Jennifer Moody που, κατόπιν προφορικής συνεννόησης, μου έδωσε τη 
δυνατότητα για μια σύντομη πρόσβαση στο υλικό της επιφανειακής έρευνας.  
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παρόμοιες εν μέρει με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στο ιερό κορυφής των 
Ατσιπάδων, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία6, οδήγησε στην εξής διαπίστωση: 
υπάρχει μια κεραμική παράδοση η οποία την περίοδο των παλαιών ανακτόρων 
χρησιμοποιήθηκε από κοινού τόσο στο ιερό του Βρύσινα όσο και στην ευρύτερη 
περιοχή της κοιλάδας του Αγίου Βασιλείου συμπεριλαμβανομένου και του ιερού 
των Ατσιπάδων. Η διαπίστωση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κατά την 
Παλαιοανακτορική περίοδο φαίνεται να υπάρχει ένα σύνολο κεραμικής το οποίο 
διακινείται και χρησιμοποιείται από τις πληθυσμιακές ομάδες των περιοχών, το 
κέντρο των οποίων αποτελεί το τοπικό ιερό. Ορίζεται επομένως μια επικράτεια (εικ. 
6), η επικράτεια Βρύσινας-Ατσιπάδες, που μεταξύ άλλων θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει τις περιοχές γύρω από τα δύο ιερά. Τα ακριβή όριά της στην 
παρούσα φάση δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν. Οι πληθυσμιακές ομάδες της 
επικράτειας αναγνωρίζουν την κοινή πολιτισμική τους ταυτότητα και την εκφράζουν 
μέσω της κατανάλωσης ενός κοινού κεραμικού συνόλου. Ένα ερώτημα που μένει να 
απαντηθεί είναι η διερεύνηση του ρόλου του Μοναστηρακίου σχετικά με την 
επικράτεια που προσδιορίστηκε. 

Υπάρχουν ενδείξεις για διακίνηση κεραμικής κατασκευασμένης από δύο 
τουλάχιστον διαφορετικές κεραμικές παραδόσεις ανάμεσα στα ιερά της Κεριάς και 
του ιερού Φιλιόρημος-Γωνιές. Και σε αυτήν επομένως την περίπτωση, έχοντας κατά 
νου ότι η όλη μελέτη βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και ότι τα διαθέσιμα δεδομένα 
στην παρούσα φάση είναι περιορισμένα, υπάρχουν ενδείξεις για μια επικράτεια 
που μεταξύ άλλων θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις περιοχές γύρω από τα δύο 
ιερά7 (εικ. 7). Μελλοντικά πρέπει να διερευνηθεί και ο ρόλος του ιερού του Πύργου 
και της περιοχής γύρω από αυτό σε σχέση με την πιθανή επικράτεια που οι πρώτες 
ενδείξεις δείχνουν να ορίζεται. 
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CASES OF POTTERY CONSUMPTION  IN PEAK SANCTUARIES:  

A TECHNOLOGICAL APPROACH 

 
KORDATZAKI GEORGIA  

The study of the Keria ceramic material constitutes part of a wider 
research project, which is about the analysis of three adjacent peak sanctuaries 
in central northern Crete, examining as well the peak sanctuaries of 
Philioremos-Gonies and Pyrgos-Tylissos. The Keria peak sanctuary, located in 
the Kroussonas region, belongs to the small-rural sanctuaries of the Palace era. 
About 8.000 sherds and 1.000 figures and figurines have been collected from the 
Keria sanctuary. Contrary to this, the MM IΒ-MM III Vrysinas peak sanctuary, 
located in the south of Rethymnon, is much bigger, if we take into account the 
90.000 sherds and 11.000 figures and figurines that have been collected from 
the 1972-1973 excavation.  

Taking the extreme difference in the number of the findings and the 
different geographical distribution into consideration, the comparison between 
the two peak sanctuaries arises as an interesting issue. Based on the particular 
fabrics defined from the pottery examination, we bring to light pottery sets as 
products of different ceramic traditions. The analysis traces the particular socio-
cultural identity of the participating groups grounded on the consumption of 
different pottery sets. The consumption pattern in each peak sanctuary is related 
to the identity spectrum and the number of the participating groups. 
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ΥΣΤΕΡΟΜΙΝΩΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΟ ΣΦΑΚΑΚΙ  

 
ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  

 
Κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για το έργο «Κατασκευή Δικτύου 

Αποχέτευσης» του Δήμου Αρκαδίου αποκαλύφθηκε υστερομινωικός τάφος στον 
οικισμό του Σφακακίου1 (χάρτης 1). Ο τάφος ήταν ασύλητος, υπέστη όμως 
σημαντικές φθορές λόγω των εργασιών, καθώς ο μηχανικός εκσκαφέας είχε 
συμπαρασύρει το ανατολικό τμήμα του (εικ. 1). Ανήκει στον τύπο των θαλαμωτών, 
λαξευμένων στο μαλακό μαργαϊκό ασβεστόλιθο (εικ. 2). Ο θάλαμος είχε 
ελλειψοειδή κάτοψη και η οροφή ήταν διαμορφωμένη σε θόλο (εικ. 3).  

Ο θάλαμος είχε δεχτεί τουλάχιστον δύο ταφές όπως μαρτυρά η ύπαρξη των 
δύο λαρνάκων. Η μία ήταν τοποθετημένη κατά μήκος του βόρειου τοιχώματος (εικ. 
4) και η άλλη στη νοτιοδυτική πλευρά του (εικ. 5). Είναι κιβωτιόσχημες, με 
διακρινόμενο από το σώμα χείλος και πόδια ορθογώνιας διατομής η μία και 
σχήματος Γ η άλλη. Το κάλυμμά τους είναι σαμαρωτό με ευρύ περιχείλωμα και 
κεντρική δοκό. Στο ανώτερο τμήμα του σώματος και στο κάλυμμα υπάρχουν 
μικρές, οριζόντιες, λαβές, κυκλικής διατομής. Η γραπτή διακόσμησή τους δεν είναι 
ευδιάκριτη, καθώς δεν έχουν συντηρηθεί. 

Στα κτερίσματα του τάφου συμπεριλαμβάνονται εννέα αγγεία και χάντρες 
από περιδέραια. Μια ομάδα τριών αγγείων ήταν συγκεντρωμένη κάτω από τη μία 
λάρνακα.  

Ανάμεσά τους ήταν μια πρόχους (Π.29930), με χείλος χωρίς προχοή, 
πλατειά επίπεδη βάση και κωνικό σώμα διακοσμημένο με λευκές ταινίες (εικ. 6). Ο 
τύπος της υπάρχει στην ΥΜ ΙΙΙΑ2 περίοδο, συνεχίζεται όμως και επικρατεί στην ΥΜ 
ΙΙΙΒ. Πρώιμα ΥΜ ΙΙΙΑ παραδείγματα του συγκεκριμένου σχήματος απαντούν σε 
τάφους από την Επισκοπή Ηρακλείου (Kanta 1980, 62, πίν. 28:2 και πίν. 31:6). 
Παράλληλά της, ως προς το σχήμα, από τη Γρα Λυγιά (Αποστολάκου 1998, 31, σχ. 
5, πίν. 9), τα Γουρνιά (Hawes et al. 1908, πίν. Χ, 10), την Επισκοπή Ιεράπετρας 
(Kanta 1980, 150, εικ. 57:8), τη Μέση (Τζεδάκις 1981, 402, πίν. 300α) 
χρονολογούνται στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο.  

Στην ομάδα ανήκει και ένα μόνωτο κύπελλο με προχοή (Π.29929) 
διακοσμημένο με μινωικό άνθος (εικ. 7). Ο τύπος του 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 τη 
νοτιοανατολική οικία της Κνωσού (Betancourt 1985, πίν. 30κ, Popham 1970, 31, 
πίν. 12f) και από την Πραισό (Kanta 1980, 270, πίν. 71:3) χρονολογούνται στην 
ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο, όπως και παρόμοια, αλλά με λαβή υψωμένη πάνω από το χείλος, 
προερχόμενα 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, 

1 Στην ανασκαφή συμμετείχαν οι αρχιτεχνίτες Γιώργος Δρουδάκης, Βαγγέλης Περδίκας, 
Αντώνης Δευτεραίος, των οποίων η βοήθεια υπήρξε πολύτιμη.  
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Huxley & Sandars 1958-1959, 246-247, VI1, εικ. 28, πίν. 56f). Όμοιο αγγείο από 
τάφο στην Πηγή (Καπράνος 2010, 478, εικ. 23) χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙΑ2 
περίοδο ή στη μετάβαση από την ΥΜ ΙΙΙΑ2 στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο και αντίστοιχο 
από το Μαρουλά (Παπαποστόλου 1974, 251, εικ. 2δ, στ, πίν. 190α) στην ΥΜ ΙΙIΑ-
ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο.  

Βρέθηκε ακόμη ένα μικρό αλάβαστρο (Π.29928) (εικ. 8) με δύο οριζόντιες 
λαβές, ελλειψοειδούς διατομής, το οποίο κοσμείται από ρόμβους σε οριζόντια 
διάταξη, πληρωμένους με ενάλληλες γωνίες. Παράλληλά του από τους Αρμένους 
(Τζεδάκις & Martlew 1999, 253, αρ. 238, Τζεδάκις 1976, 371, πίν. 293α) 
χρονολογούνται στις ΥΜ ΙΙΙΑ2 και ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδους. 

Ανατολικά των παραπάνω αγγείων βρέθηκε τμήμα σφαιρικού αλάβαστρου 
(Π.29933) με οριζόντιες λαβές κυκλικής διατομής, που διακοσμείται με ζεύγη 
έντονα σχηματοποιημένων ανθέων σε οριζόντια διάταξη (εικ. 9). 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, ενώ παράλληλά του, ως προς το σχήμα, προέρχονται 
από τη Μέση (Τζεδάκις 1981, 402, πίν. 300β) και από άγνωστης προέλευσης 
αλάβαστρο από το Μουσείο Ηρακλείου (Kanta 1980, 279, εικ. 96:6) με τέσσερις 
οριζόντιες λαβές. Όμοιου σχήματος αγγεία, αλλά με κάθετες λαβές, απαντούν σε 
τάφους από το Παγκαλοχώρι (Baxevani-Kouzioni & Markoulaki 1996, 650-652, 
εικ. 10-11), τη Μυρσίνη Ηρακλείου (Κanta 1980, 169), που χρονολογούνται στην 
ΥΜ ΙΙΙΑ2 περίοδο και από την Πηγή (Καπράνος 2010, 478-479, εικ.16), στην ΥΜ 
ΙΙΙΑ2 περίοδο ή στη μετάβαση από την ΥΜ ΙΙΙΑ2 στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο. 

Κοντά στη δεύτερη λάρνακα βρέθηκαν πέντε αγγεία. Κάτω από αυτή ήταν 
ένα θήλαστρο (Π.29925) (εικ. 10), αγγείο χαρακτηριστικό σε τάφους. Έχει ευρύ 
λαιμό και πλαστικές αποφύσεις στη λαβή, χαρακτηριστικά των κρητικών 
παραδειγμάτων του τύπου. Σειρά από εναλλασσόμενα τόξα κοσμεί το ανώτερο 
τμήμα του σώματος, ενώ κυματοειδής γραμμή διατρέχει το λαιμό. Παράλληλά του 
προέρχονται από τάφους από την Πηγή (Τζεδάκις 1969, 435-436, πίν. 443, 
Καπράνος 2010, 478, εικ. 13), τα Χανιά (Hallager & McGeorge 1992, 21, πίν. 
23Α), τον Πετρά Σητείας (Tsipopoulou 1997, 249, εικ. 43α), τους Σταμνιούς (Κanta 
1980, 281), την Αγία Πελαγία (Κanta 1980, 281, εικ. 8:8), που χρονολογούνται είτε 
στην ΥΜ ΙΙΙΑ περίοδο γενικώς, είτε στην ΥΜ ΙΙΙΑ2, ενώ από τους Γυψάδες (Hood, 
Huxley & Sandars 1958-1959, 214, εικ. 29, XΙ 3, πίν. 57c) στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο.  

Το σκυφοειδές αγγείο (Π.29931), που βρέθηκε στα δυτικά της λάρνακας, 
έχει τέσσερις λαβές, δύο οριζόντιες και δύο κάθετες, τοποθετημένες ανά ζεύγη (εικ. 
11). Διακοσμείται με συνεχείς σπείρες, μοτίβο ιδιαίτερα δημοφιλές στην ΥΜ 
ΙΙΙΑ2/Β περίοδο. Όμοιου σχήματος και διακόσμησης σκύφοι από τη βορειοδυτική 
οικία της Κνωσού (Popham 1970, 61, πίν. 12, g, h) χρονολογούνται στην ΥΜ ΙΙΙΒ 
περίοδο, ενώ από τον Κομμό, τόσο στην ΥΜ ΙΙΙΑ1/2 (Watrous 1992, 45, αρ. 784, 
πίν. 18, εικ. 33), όσο και στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο (Watrous 1992, 81, αρ. 1400, πίν. 
35, εικ. 52). 

Νοτιοανατολικά και δίπλα στο ένα πόδι της βρέθηκαν δύο αγγεία και 
όστρακα ενός ακόμη. Πρόκειται για τρεις μικρούς ψευδόστομους αμφορείς, όλοι 
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διακοσμημένοι με σχηματοποιημένα αποδιδόμενο χταπόδι, τύπο ιδιαίτερα 
διαδεδομένο στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο που απαντά σε πολλά μέρη της Κρήτης. Ο ένας 
(Π.29926) (εικ. 12) έχει κωνικό σώμα και ψηλό στέλεχος, κοίλο εσωτερικά, τύπος 
κοινός σε ταφικά σύνολα της ΥΜ ΙΙΙΑ2 περιόδου που συνεχίζεται και στην ΥΜ ΙΙΙΒ. 
ΥΜ ΙΙΙΑ2 παράλληλα προέρχονται από την Ίτανο (Kanta 1980, 246, πίν. 69:7), την 
Επισκοπή Ιεράπετρας (Kanta 1980, 246, πίν. 61:2), την Αγία Τριάδα (Kanta 1980, 
246, πίν. 37:5,8). Παράλληλό του, ως προς το σχήμα, από τους Σταμνιούς (Kanta 
1980, 55, πίν. 25:1,2 και 55, πίν. 26:4) χρονολογείται στη μετάβαση από την ΥΜ 
ΙΙΙΑ2 στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο και από τη Γρα Λυγιά (Αποστολάκου 1998, 36-37, σχ. 
13, εικ. 10) στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο.  

Προϊόν του κεραμικού εργαστηρίου της Κυδωνίας, με το χαρακτηριστικό 
υπόλευκο πηλό, αποτελεί ο δεύτερος ψευδόστομος αμφορέας (Π.29927) (εικ. 13), 
με σφαιρικό σώμα και διακριτή δακτυλιόσχημη βάση, τύπος που εμφανίζεται στο 
τέλος της ΥΜ ΙΙΙΑ2 και συνεχίζει στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο. Παρόμοιο αγγείο από τον 
Καλοχωραφίτη (Kanta 1980, 106, πίν. 42:2,5) χρονολογείται στη μετάβαση από 
την ΥΜ ΙΙΙΑ2 στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο, ενώ παράλληλά του από την Πραισό (Kanta 
1980, 180, πίν. 69:6), την Κνωσό (Popham 1964, πίν. 5α,β), το Καλάμι Χανίων 
(Kanta 1980, 252) και από το θολωτό τάφο των Μαργαριτών (Παπαδοπούλου 2006, 
144, εικ. 23) στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο. 

Στο σωζόμενο τμήμα του τρίτου μικρού ψευδόστομου αμφορέα (Π.29932) 
(εικ. 14), που έχει πεπιεσμένο σφαιρικό σώμα, τα πλοκάμια του χταποδιού 
πλαισιώνονται από στιγμές. Όμοιο αγγείο από τους Αρμένους (Τζεδάκις 1971, 515, 
πίν. 525ε) χρονολογείται στην ώριμη ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο, ενώ παράλληλά του από τη 
Γρα Λυγιά (Αποστολάκου 1998, 57-58, σχ. 39, πίν. 16), τους Αρμένους (Τζεδάκις 
1972, 642, πίν. 598β, Τζεδάκις & Martlew 1999, 241, αρ. 220) και την Κριτσά 
(Kanta 1980, 135, πίν. 55:1) στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο. 

Ο μεγάλος αριθμός χαντρών από περιδέραια συλλέχθηκε από το 
κοσκίνισμα του χώματος από τον καθαρισμό του θαλάμου (εικ. 15). Στην 
πλειοψηφία τους είναι πολύ μικρές, δακτυλιόσχημες χάντρες από φαγεντιανή, 
γαλάζιου, λευκού και σκούρου καστανού χρώματος. Βρέθηκαν ακόμη μια σφαιρική 
χάντρα από ορεία κρύσταλλο, κυλινδρική από φαγεντιανή, διακοσμημένη με 
δικτυωτό και μια αμφικωνική πιθανόν από κορναλίνη.  

Οι συγκεκριμένοι τύποι χαντρών, που ανήκουν στα συνήθη γεωμετρικά 
σχήματα, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι και απαντούν πολύ συχνά, τόσο σε ταφικά 
σύνολα της ΥΜ ΙΙΙ περιόδου, όσο και σε μυκηναϊκά νεκροταφεία (Αποστολάκου 
1998, 63).  

Όμοιες δακτυλιόσχημες χάντρες έχουν βρεθεί σε τάφους από τη Γρα Λυγιά 
(Αποστολάκου 1998, 62-63), το Μαύρο Σπήλιο (Forsdyke 1926-1927, 286, πίν. 
ΧΧVIII24), τις Μαργαρίτες (Παπαδοπούλου 2006, 145-146, εικ. 27), το 
Παγκαλοχώρι (Baxevani-Kouzioni & Markoulaki 1996, 695, εικ. 68) και από τις 
Μυκήνες (Δημακοπούλου 1988, 220, αρ. 198). Κυλινδρικές χάντρες από 
φαγεντιανή απαντούν σε τάφους από τη Γρα Λυγιά (Αποστολάκου 1998, 62), το 
Μαύρο Σπήλιο (Forsdyke 1926-1927, 286, εικ. 39, πίν. ΧΧVIII2) όπως και στον 
τάφο του Παγκαλοχώριου (Baxevani-Kouzioni & Markoulaki 1996, 695, εικ. 70-
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71), στον οποίο βρέθηκε και χάντρα από ορεία κρύσταλλο (Baxevani-Kouzioni & 
Markoulaki 1996, 695, εικ. 50στ).  

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω δεδομένα, και από την πρώτη προσέγγιση της 
κεραμικής, η αρχική χρήση του τάφου τοποθετείται στη μετάβαση από την ΥΜ 
ΙΙΙΑ2 στην ΥΜ ΙΙΙΒ και οι επόμενες στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο2. 

 Στο συμπέρασμα αυτό συνηγορεί και η χρονική σειρά με την οποία 
τοποθετήθηκαν οι λάρνακες στο θάλαμο. Πρώτα τοποθετήθηκε η λάρνακα που 
βρέθηκε στα νοτιοδυτικά, την οποία συνόδευαν αγγεία που χρονολογούνται στη 
μετάβαση από την ΥΜ ΙΙΙΑ2 στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο και στη συνέχεια εκείνη κατά 
μήκος του βόρειου τοιχώματος, κάτω από την οποία βρέθηκαν αγγεία που 
χρονολογούνται στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο. Η παρουσία των δύο μικρών ψευδόστομων 
αμφορέων που χρονολογούνται στην ώριμη ΥΜ ΙΙΙΒ και η εύρεση μεγάλου αριθμού 
θραυσμάτων από λάρνακες, από τον έλεγχο των προϊόντων της εκσκαφής, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι μεγάλο τμήμα του θαλάμου έχει καταστραφεί 
συνηγορεί στην υπόθεση της ύπαρξης και τρίτης λάρνακας στο θάλαμο3.  

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανασκαφεί αρκετοί τάφοι της ΥΜ ΙΙΙ 
περιόδου (χάρτης 2): στο Σταυρωμένο, σε απόσταση 450 μ. ανατολικά του τάφου 
που εξετάζεται εδώ, και σε δύο ακόμη θέσεις, ανατολικά και νοτιοανατολικά του 
οικισμού, στη θέση Βίγλα (Αλεξίου 1960, 272, πίν. 234δ) και στην περιοχή της 
Μαγνησίας˙ βόρεια του Παγκαλοχωρίου ΥΜ ΙΙΙΑ/Β θαλαμωτός τάφος και σε δύο 
ακόμη θέσεις βορειοδυτικά της Μονής Αρσανίου δύο θαλαμωτοί τάφοι της ΥΜ ΙΙΙΑ 
(Hood, Warren & Cadogan 1964, 66, εικ. 8) και ΥΜ ΙΙΙΑ/Β (Τζεδάκις 1970, 477-
478) περιόδου αντίστοιχα. Ακόμη, ένας τάφος της ΥΜ ΙΙΙΑ2 περιόδου έχει 
ανασκαφεί νότια του οικισμού Παγκαλοχωρίου (Baxevani-Kouzioni & Markoulaki 
1996, 641-703). 

Τα έως τώρα συμπεράσματα, αν και προέρχονται από σωστικές ανασκαφές, 
παρέχουν με ασφάλεια την εικόνα μιας εκτεταμένης νεκρόπολης. Η ύπαρξη στην 
ευρύτερη περιοχή του σημαντικού μινωϊκού οικισμού στο Χαμαλεύρι (Ανδρεαδάκη-
Βλαζάκη 1995) με διάρκεια ζωής σε όλη τη μινωϊκή εποχή (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 
1999, 38), σε συνδυασμό με τη μεγάλη συγκέντρωση τάφων στη γεωγραφική 
ενότητα Σταυρωμένου-Χαμαλευρίου-Παγκαλοχωρίου, στην οποία ανήκει και ο 
τάφος που ανασκάφηκε στο Σφακάκι, υποδηλώνει την ύπαρξη ενός εκτεταμένου 
νεκροταφείου, που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες του.  
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LATE MINOAN III CHAMBER TOMB AT SFAKAKI, RETHYMNON 

 
KAPRANOS EPAMEINONDAS 

During digging works on the sewer system construction of the 
Municipality of Arkadi, a rock-cut chamber tomb was discovered at Sfakaki 
village. It belongs to the common type of chamber tombs cut into the soft 
limestone. It had a squared chamber with a vaulted roof. The mechanical digger 
had destroyed the east part of the chamber. 

The tomb was used at least for two burials as indicates the finding of 
two cist-shaped larnakes. In the chamber nine vases and many necklace beads 
were found. The shapes include 1 jug, 1 one-handled spouted cup, 1 small 
alabastron, part of a globular alabastron, 1 thelastron, 1 big bowl and 3 small 
stirrup jars.  

According to the time sequence, in which the larnakes had been put in 
the tomb, and the pottery, the first burial was dated to the transition from LM 
IIIA2 to LM IIIB period and the next to LM IIIB period. 

The large concentration of tombs in the geographical unity of 
Stavromenos-Chamalevri-Pankalochori, in which belongs the tomb that was 
excavated at Sfakaki, indicates the existence of an extended cemetery, probably 
used by the important Minoan settlement at Chamalevri that was developed at 
this area.  
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Χάρτης 1. Απόσπασμα χάρτη (1:5000) με σημειωμένη τη θέση του τάφου.

Χάρτης 2. Απόσπασμα χάρτη (1:50000) με σημειωμένες τις 
θέσεις τάφων της ΥΜ ΙΙΙ περιόδου στη γεωγραφική ενότητα 

Σταυρωμένου – Χαμαλευρίου – Παγκαλοχωρίου.

Καπρανος ΕπαμΕινώνδας
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Εικ. 1. Η διανοιγμένη 
τάφρος στην οποία 

εντοπίστηκε ο τάφος.

Εικ. 2. Ο θάλαμος του τάφου.

Εικ. 3. Ο θάλαμος του τάφου. Εικ. 4. Η λάρνακα κοντά 
στο βόρειο τοίχωμα.

Εικ. 5. Η λάρνακα στα ΝΔ του θαλάμου.

ΥςτΕρομινώ ιΚος Θαλαμώτος ταφος ςτο ςφαΚαΚ ι
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Εικ. 15. Χάντρες από 
περιδέραια.

Εικ. 6. Πρόχους 
(Π.29930).

Εικ. 7. Μόνωτο κύπελλο με 
προχοή (Π.29929).

Εικ. 8. Μικρό αλάβαστρο 
(Π.29928).

Εικ. 9. Τμήμα σφαιρικού 
αλάβαστρου (Π.29933).

Εικ. 10. Θήλαστρο 
(Π.29925).

Εικ. 11. Σκυφοειδές αγγείο 
(Π.29931).

Εικ. 12. Μικρός 
ψευδόστομος αμφορέας 

(Π.29926).

Εικ. 13. Μικρός 
ψευδόστομος αμφορέας 

(Π.29927).

Εικ. 14. Τμήμα μικρού 
ψευδόστομου αμφορέα 

(Π.29932).

Καπρανος ΕπαμΕινώνδας
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ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ & ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ  

 
Το 2009 πραγματοποιήθηκε ανασκαφή στη θέση Βαθέ Μασχάλι στην Αλφά 

Μυλοποτάμου1. Η θέση εντοπίζεται στην περιοχή Γερόλακκος, στο πλάτωμα που 
δημιουργείται μεταξύ των λόφων του Προφήτη Ηλία και εκείνων στην περιοχή 
Κουτσουρές (χάρτης 1). 

Συνολικά ανασκάφηκαν 54 τομές. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε δύο 
ενοποιημένους χώρους, τους τομείς Α και Β, στους οποίους αποκαλύφθηκε ο 
σκληρός, φυσικός, πλακοειδής βράχος (εικ. 1), στην επιφάνεια του οποίου 
υπήρχαν σχισμές και φυσικές κοιλότητες, βάθους έως και 0,50 μ. (εικ. 2). Από τον 
καθαρισμό τους συλλέχθηκε άφθονη κεραμική αμιγώς των μινωικών χρόνων (εικ. 
3). 

Πρόκειται για ακόσμητη χρηστική κεραμική, χονδροειδή και λεπτή, από 
καστανέρυθρο πηλό, εύθρυπτο, με προσμίξεις και εγκλείσματα. Στους τύπους 
κυριαρχούν πίθοι, πιθοειδή αγγεία, μαγειρικά σκεύη, ενώ άφθονα είναι τα άωτα 
κωνικά κύπελλα και οι γεφυρόστομοι σκύφοι. 

Μια μεγάλη ομάδα αποτελούν τα μαγειρικά σκεύη, με πολυάριθμα 
παραδείγματα και από τα τρία χαρακτηριστικά σχήματα: χύτρες, μαγειρικά πινάκια 
και μαγειρικοί δίσκοι. 

Στα θραύσματα από χύτρες, μινωικό μαγειρικό αγγείο των ΜΜ και ΥΜ Ι 
περιόδων, περιλαμβάνονται τμήματα σώματος ευθείας ή ελλειπτικής κατατομής με 
επίπεδη βάση (εικ. 4α), τμήμα χείλους με μικρή οριζόντια λαβή κυκλικής διατομής 
(εικ. 4β), λαβές (εικ. 4γ) και τμήματα από ευθέα ή ελαφρά έξω νεύοντα χείλη, 
κάποια από αυτά με πρόχυση (εικ. 4δ-ε). Ανήκουν στον τύπο Β, κατά Betancourt, 
που είναι συνήθης κατά τις ΜΜ ΙΙΙ και ΥΜ Ι περιόδους (Betancourt 1980, 3, εικ. 
1β, 5β). Πρώιμα παραδείγματα του τύπου από το Αποδούλου (Τζεδάκις & Martlew 
1999, 88:53, 183: 173) χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΒ περίοδο και από τα Γουρνιά 
(Betancourt & Silverman 1991, 22:397, εικ. 7, πίν. 5) στη ΜΜ ΙΒ-ΜΜ ΙΙΙ περίοδο. 
Παράλληλά του από τον Κομμό (Betancourt 1990, 97:464, πίν. 23, εικ. 24, 
105:532, εικ. 26, 108:593, πίν. 30, εικ. 27), το Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 
1989, 147-149, 239:359, 369, εικ. 50-51, 255-256:487-489, εικ. 65-66, 
257:490, εικ. 67, 263-264:573, εικ. 76), το Παλαίκαστρο (Sackett & Popham 
1970, εικ. 18:111), την Κνωσό (Catling, Catling & Smyth 1979, 141, εικ. 28:182) 

1 Η θέση εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αίτησης της 
εταιρείας «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στην 
ιδιοκτησία Κλ. Νικ. Γιαμιά. Η ανασκαφική έρευνα διεξήχθη από την αρχαιολόγο Μαρία 
Ρούσσου, με χρηματοδότηση της εταιρείας. Στην ανασκαφή συμμετείχε ο αρχιτεχνίτης της 
ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. Μιχάλης Νικολουδάκης.  

415 

                                                 



ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ & ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡ Ι Α  
 

χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο, ενώ ΥΜ ΙΑ παραδείγματα προέρχονται από τον 
Μακρύγιαλο Σητείας (Andreadaki-Vlazaki, Rethemiotakis & Dimopoulou-
Rethemiotaki 2008, 120) και τη Σπλάντζια στα Χανιά (Τζεδάκις & Martlew 1999, 
164:146, 147). 

Πολλές ήταν οι βάσεις τριποδικών αγγείων (εικ. 5α), όλες αρκετά χονδρές 
και ελλειπτικής διατομής, χαρακτηριστικές των ΜΜ ΙΙΙ και ΥΜ ΙΑ περιόδων. 
Αρκετές είχαν είτε εγχάρακτη, από κάθετες γραμμές, είτε εμπίεστη διακόσμηση 
(εικ. 5β). Όμοιου σχήματος και διακόσμησης βάσεις από το Νεροκούρου (Kanta & 
Rocchetti 1989, 149, 258:506-12, εικ. 68) χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο, 
από το Καβούσι Ρεθύμνου (Μπάνου 1992, 592, σχ. 10-11) στη ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι και 
από τον Κομμό τόσο στη ΜΜ ΙΙΙ (Betancourt 1990, 114:673-4, εικ. 32, 167:1447-
1460, εικ. 55), όσο και στη μετάβαση από τη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο στην ΥΜ Ι 
(Betancourt 1990, 128:858-9, εικ. 41, 183:1868-70, πίν. 95, εικ. 65). 

Από μαγειρικούς δίσκους προέρχονται τμήματα σώματος με ευθεία ή 
ελλειπτική κατατομή (εικ. 6α), επίπεδη βάση και ευθέα ή ελαφρά έσω νεύοντα 
χείλη (εικ. 6β). Παράλληλα του σχήματος από τον Κομμό (Betancourt 1980, 7, 
10:C429, C643, εικ. 4, και 1990, 105:529, πίν. 28, εικ. 26, 114:669, πίν. 40, εικ. 
32, 118:737, πίν. 43, εικ. 34) χρονολογούνται είτε στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο, είτε στη 
μετάβαση από τη ΜΜ ΙΙΙ στην ΥΜ Ι περίοδο, ενώ παραδείγματά του απαντούν και 
στο ιερό κορυφής του Βρύσινα (Παπαδοπούλου & Τζαχίλη 2010, 454, εικ. 15), με 
διάρκεια ζωής σε όλη την Παλαιοανακτορική περίοδο έως και τις αρχές των 
νεοανακτορικών χρόνων. 

Μεγάλος ήταν ο αριθμός των οστράκων από μαγειρικά πινάκια (εικ. 6γ), 
παραδοσιακό τύπο μινωικού μαγειρικού αγγείου, με πρωιμότερα παραδείγματα 
ήδη από την ΠΜ περίοδο. Παράλληλά τους από τον Κομμό (Betancourt 1990, 
97:463, πίν. 23, εικ. 24, 114:667, 668, πίν. 40, εικ. 32, 166:1410, 1412, εικ. 55), 
με ελάχιστα ή αρκετά υπερυψωμένο χείλος, χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο, 
όπως και παρόμοια από το Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 1989, 148, 245:440-
450, εικ. 58) και τη Φαιστό (Levi & Carinci 1976, πίν. 65b,c,f). 

Στο σύνολο περιλαμβάνονται και θραύσματα από αμφορείς που διασώζουν 
τμήμα χείλους και λαβή ελλειπτικής διατομής (εικ. 7α), οι οποίοι ανήκουν σε τύπο 
κοινό στις ΜΜ ΙΙ και ΜΜ ΙΙΙ περιόδους. ΜΜ ΙΙΙ παράλληλα του σχήματος 
προέρχονται από τον Κομμό (Betancourt 1990, 119:755-756, πίν. 44, εικ. 36, 
169:1536, 1539, πίν. 78), το Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 1989, 152-153, 
250:475, 251:476, εικ. 62), το Παλαίκαστρο (Bosanquet & Dawkins 1923, 63, 
εικ. 51β), τον Βρύσινα (Παπαδοπούλου & Τζαχίλη 2010, 454, εικ. 15), ενώ 
αντίστοιχα από τις Βρύσες (Ζώης 1976, 53-54:3993, 3990, πίν. 22α-β) 
χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι περίοδο και από τα Γουρνιά (Betancourt & 
Silverman 1991, 70:60-61, πίν. 31, εικ. 29) στην ΥΜ Ι περίοδο. 

Μεταξύ των θραυσμάτων από πίθους (εικ. 8α) κάποια σώζουν τμήμα 
ενισχυμένου χείλους, τετραγωνισμένου ή αποστρογγυλεμένου, και αρκετά φέρουν 
σχοινοειδή διακόσμηση (εικ. 8β-γ), η οποία υπάρχει ήδη από τη ΜΜ ΙΙ περίοδο και 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη ΜΜ ΙΙΙ. Τα περισσότερα ανήκουν στον τύπο πίθου με 
ωοειδές σώμα, ο οποίος εμφανίζεται στην ΠΜ Ι περίοδο, γίνεται δημοφιλής σε όλη 
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την Κρήτη στις ΜΜ Ι και ΜΜ ΙΙ περιόδους και επικρατεί κατά τις ΜΜ ΙΙΙ και ΥΜ Ι 
περιόδους (Christakis 2005, 6-13). Παράλληλα του τύπου από τη Φαιστό (Levi & 
Carinci 1976, 393, πίν. 169b:1704) και τα Γουρνιά (Betancourt & Silverman 
1991, 23:403, πίν. 6, εικ. 8) χρονολογούνται στη ΜΜ Ι-ΜΜ ΙΙΙ περίοδο, ενώ από το 
Παλαίκαστρο (Bosanquet & Dawkins 1923, πίν. XXII) στη ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ ΙΙ περίοδο. 
Παραδείγματα από τον Κομμό χρονολογούνται είτε στη ΜΜ ΙΙΙ (Betancourt 1990, 
109:602, 607, εικ. 28), είτε στη μεταβατική ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ ΙΑ περίοδο (Betancourt 
1990, 129:888-889, πίν. 52), όπως και αντίστοιχα από τις Βρύσες (Ζώης 1976, 48-
50:3995, 4019, 4020, 4021, εικ. 4, πίν. 16-18, 57, πίν. 9-20, 69-70) και το 
Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 1989, 149-151, 258-261:513-535, 540, 542, εικ. 
69-73, 265-266:586, εικ. 81). Ανάλογη διακόσμηση απαντά σε θραύσματα πίθων 
από το Καβούσι Ρεθύμνου (Μπάνου 1992, 591-592, σχ. 10-11, πίν. 173α-β), που 
χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι περίοδο. 

Βρέθηκαν ακόμη πολλά θραύσματα από πιθοειδή αγγεία, με χείλος 
ενισχυμένο, τετραγωνισμένο (εικ. 9α). Ανήκουν σε κοινό τύπο αποθηκευτικού 
αγγείου, συνήθη στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο. Παράλληλα από τον Κομμό (Betancourt 
1990, 98:468, εικ. 24, 114:682, εικ. 33, 119:749-750, πίν. 43, εικ. 35-36) και τη 
Φαιστό (Levi & Carinci 1976, πίν. 168a και 168d) χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙ 
περίοδο, ενώ από το Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 1989, 155, 265:582, εικ. 79) 
και το Παλαίκαστρο (Sackett & Popham 1970, 226, εικ. 16) στη ΜΜ ΙΙΙΒ-ΥΜ Ι 
περίοδο. 

Τα θραύσματα σωμάτων ευθείας κατατομής με έξω νεύον χείλος ανήκουν 
πιθανόν σε λεκάνες (εικ. 9β). Όμοια παραδείγματα από τον Κομμό (Betancourt 
1990, 98:466, πίν. 23, εικ. 24) χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο και από το 
Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 1989, 140, 245:437, εικ. 57, 156, 244:426, 427, 
429, εικ. 56) στη ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι περίοδο. 

Συλλέχθηκαν, επίσης, θραύσματα από καδόσχημα αγγεία (εικ. 9γ), 
πιθανόν κυψέλες, με εγχαράξεις στο εσωτερικό τοίχωμα και εμπίεστες κοιλότητες 
με αποτύπωμα δακτύλου στον πυθμένα. Ο συγκεκριμένος τύπος αγγείου απαντά σε 
νεοανακτορικές θέσεις. Ακέραιο παράδειγμα έχει βρεθεί στο Ιερό του Ερμή και της 
Αφροδίτης στην Κάτω Σύμη Βιάννου (Λεμπέση 1983, πίν. 247γ), ενώ θραύσματα με 
ανάλογη διακόσμηση απαντούν και στο Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 1989, 
151, 253:482, πίν. 64, 260:537, 261:539, πίν. 71, 263:572, πίν. 76). 

Μεγάλο αριθμό του συνόλου της κεραμικής καταλαμβάνουν τα κύπελλα 
(εικ. 10α). Στην συντριπτική πλειονότητα είναι άωτα κωνικά κύπελλα, σχήμα κοινό 
σε όλη την Κρήτη από τη ΜΜ Ι περίοδο έως και την ΥΜ Ι. Διακρίνονται σε εκείνα με 
αποκλίνοντα τοιχώματα και ευθύ χείλος (εικ. 10β) και εκείνα με κυρτά τοιχώματα 
και ελαφρά έσω νεύον χείλος (εικ. 10γ). Κάποια με χαμηλό ύψος (εικ. 10δ) είναι 
τυπικά των αρχών της ΥΜ ΙΑ περιόδου στη βόρεια Κρήτη. 

Παράλληλά τους από τον Κομμό (Betancourt 1990, 99:478, 482, 483, 
484, πίν. 24-25, εικ. 25, 110:617-619, πίν. 35, εικ. 30) χρονολογούνται στη ΜΜ 
ΙΙΙ περίοδο και από το Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 1989, 135-137, 215-
218:1-28, εικ. 35), την Κνωσό (Popham et al. 1984, πίν. 29α-β, Catling, Catling & 
Smyth 1979, 35, εικ. 21:86, εικ. 23:170, 174), τα Μάλια (Pelon 1970, πίν. XVI), 
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τα Νοπήγεια (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1994-1996, 29, εικ. 1, πίν. 7α), το 
Παλαίκαστρο (Sackett & Popham 1970, εικ. 13) στη ΜΜ ΙΙΙΒ-ΥΜ ΙΑ περίοδο, όπως 
και όμοια από τις Βρύσες (Ζώης 1976, 50-51:3989, 3985, πίν. 25α-β) και τον 
Βρύσινα (Παπαδοπούλου & Τζαχίλη 2010, 454, εικ. 14). Κύπελλα με πολύ χαμηλό 
ύψος από τον Κομμό (Betancourt 1990, 125-126:836, 838, 840, πίν. 50, εικ. 40) 
χρονολογούνται στη μετάβαση από τη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο στην ΥΜ ΙΑ, ενώ αντίστοιχα 
από τα Νοπήγεια (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1994-1996, 31, πίν. 8α-β, Andreadaki-
Vlazaki, Rethemiotakis & Dimopoulou-Rethemiotaki 2008, 269) και τη Σπλάντζια 
στα Χανιά (Τζεδάκις & Martlew 1999, 109:80-81) στην ΥΜ ΙΑ περίοδο. 

Μερικά όστρακα από κύπελλα ανήκουν στον τύπο με κωδωνόσχημο σώμα 
(εικ. 10ε) που υπάρχει ήδη από τη ΜΜ ΙΙ περίοδο. Παράλληλα του σχήματος από 
το Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 1989, 137, 219:34, 220:48, 50, εικ. 36), τις 
Βρύσες (Ζώης 1976, 55:3988, πίν. 25), τα Μάλια (Pelon 1970, πίν. ΧV:5) 
χρονολογούνται στην ΥΜ ΙΑ περίοδο, όπως και κοσμημένο παράδειγμα του τύπου 
από την Κνωσό (Catling, Catling & Smyth 1979, εικ. 31:227, εικ. 37:254). 

Βρέθηκαν και λίγα όστρακα από κύπελλα που ανήκουν στον τύπο με 
ευθέα τοιχώματα (εικ. 10στ). Παράλληλά του από το Νεροκούρου (Kanta & 
Rocchetti 1989, 142, 224:118-119, εικ. 168) και τα Μάλια (Pelon 1970, πίν. Χ:7) 
χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι περίοδο και από την Κνωσό (Catling, Catling & 
Smyth 1979, 26, εικ. 18:95-98, 29, εικ. 19:116) και τη Σύμη Βιάννου (Λεμπέση 
1974, πίν. 165β) στην ΥΜ ΙΑ περίοδο. 

Πολυάριθμα ήταν τα όστρακα από γεφυρόστομους σκύφους και σκυφοειδή 
αγγεία, τόσο μεγάλου όσο και μικρού μεγέθους. Ανάμεσά τους σώζονται τμήματα 
από προχοές (εικ. 11α), από χείλη με καλαθόσχημες, οριζόντιες λαβές (εικ. 11β-γ) 
και από χείλη (εικ. 11δ). 

Παραδείγματα του τύπου από τους Πέρα Γαλήνους (Μπάνου & Τσιβιλίκα 
2006, 122, εικ. 25) χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο, από τον Κομμό 
(Betancourt 1990, 100:498, πίν. 26, εικ. 24, 123:821, πίν. 49, 168:1501, πίν. 75, 
129:883, 884, 890, πίν. 52, εικ. 42), τον Βρύσινα (Παπαδοπούλου & Τζαχίλη 
2010, 454, εικ. 15), την Ανεξερεύνητη Οικία της Κνωσού (Popham et al. 1984, πίν. 
128κ, πίν. 140b), το Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 1989, 146, 235:286-290, 
296, εικ. 45-46, 264:574, εικ. 77) είτε στη ΜΜ ΙΙΙ, είτε στη μετάβαση από τη ΜΜ 
ΙΙΙ στην ΥΜ ΙΑ περίοδο, από τα Γουρνιά (Betancourt & Silverman 1991, 61:615, 
62:617, εικ. 24, πίν. 20-21) στην ΥΜ Ι και από τις Βρύσες (Ζώης 1976, 52:3991, 
πίν. 23α) στη ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ ΙΑ περίοδο. 

Ακόμη, βρέθηκαν λίγα όστρακα από πυριατήρια (εικ. 7β). Ανήκουν στους 
τύπους ΙΑ, ΙΒ και ΙΙΙ, κατά τη Χαρά Γεωργίου (Georgiou 1980, 124-125) και 
παράλληλά τους από τον Κομμό (Betancourt 1990, 170:1561, πίν. 80, εικ. 58) 
χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο, ενώ από τα Γουρνιά (Betancourt & Silverman 
1991, 56:593, 57:594, 58:600 εικ. 21, πίν. 17-18), τη Ζάκρο (Georgiou 1980, 
139-140, πίν. ΙΙΙ, ΧΙ), την Αγία Τριάδα (Georgiou 1980, 146, πίν. ΧΙΙ), το 
Παλαίκαστρο (Georgiou 1980, 137, πίν. VIII), το Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 
1989, 151-152, 241:387-388, εικ. 53), το Καστέλι Χανίων (Georgiou 1980, 130, 
πίν. 1) στην ΥΜ Ι περίοδο. 
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Από μια πρώτη προσέγγιση η κεραμική χρονολογείται στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο 
και στη μετάβαση από τη ΜΜ ΙΙΙ στην ΥΜ ΙΑ2, καλύπτοντας ένα χρονικό διάστημα 
χρήσης του χώρου μεγαλύτερο των 100 χρόνων. Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα 
κλειστό κεραμικό σύνολο, στο οποίο αντιπροσωπεύονται επαρκώς χαρακτηριστικοί 
τύποι αγγείων της περιόδου, καθιστά το εύρημα ενδιαφέρον και ιδιαίτερα χρήσιμο 
για τη συγκριτική μελέτη της κεραμικής από την περιοχή του Ρεθύμνου. 

Η κεραμική δεν ήταν διάσπαρτη αλλά αφαιρέθηκε από τις κοιλότητες και 
σχισμές του φυσικού βράχου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία 
αρχιτεκτονικών καταλοίπων, οδηγεί στην υπόθεση ότι πρόκειται για χώρο 
απόρριψης. Ο χρηστικός χαρακτήρας της κεραμικής υποδηλώνει ότι η απόρριψη 
προερχόταν από κάποια οικιστική εγκατάσταση. Η θέση της εγκατάστασης θα 
βρισκόταν σε κοντινή περιοχή, από την οποία θα ήταν εύκολη και γρήγορη η 
πρόσβαση στο χώρο απόρριψης. 

Είναι πιθανό η θέση την οποία εξυπηρετούσε ο χώρος να μην έχει 
εντοπιστεί ακόμη. Ωστόσο, δε θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα της σύνδεσής 
του με κάποια από τις ήδη εντοπισμένες θέσεις αντίστοιχης περιόδου στην 
ευρύτερη περιοχή (χάρτης 2, πλαίσιο): σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ. 
νοτιοανατολικά εντοπίζονται ίχνη υπαίθριας δραστηριότητας (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 
2006, 15) και διάσπαρτη κεραμική αντίστοιχων περιόδων στη θέση «στου 
Λαγουδογιώργη», δυτικά του σύγχρονου οικισμού της Αλφάς. Βορειοδυτικά, ίχνη 
κατοίκησης και οικιστική εγκατάσταση της ΜΜ περιόδου απαντούν σε δύο ακόμη 
θέσεις, σε απόσταση 2 χλμ. στη θέση Ρουσσά (Hood, Warren & Cadogan 1964, 59) 
στην ευρύτερη περιοχή της Βιράν Επισκοπής και σε απόσταση 3 χλμ. στην περιοχή 
του Λατζιμά, αντίστοιχα. 

Η υπόθεση ότι ο χώρος απόρριψης που αποκαλύφθηκε στη θέση Βαθέ 
Μασχάλι συνδεόταν με κάποια από τις παραπάνω θέσεις δικαιολογείται από τη 
σχετικά μικρή απόσταση που τις χωρίζει και ενισχύεται από το γεγονός ότι η 
επικοινωνία μεταξύ τους πραγματοποιείται μέσω των φυσικών διόδων που 
δημιουργεί το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής, φυσικά περάσματα τα οποία 
έως και σήμερα αξιοποιεί το σύγχρονο οδικό, επαρχιακό δίκτυο. 

Η ανακάλυψη της θέσης προσθέτει μια ακόμη μαρτυρία στις ήδη 
υπάρχουσες για την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα στην ευρύτερη 
περιοχή των επαρχιών Ρεθύμνου και Μυλοπόταμου κατά τη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο και τη 
μετάβαση από τη ΜΜ ΙΙΙ στην ΥΜ Ι περίοδο (χάρτης 2). 

Ενδεικτικά, σε μια ακτίνα 6 χλμ. περιμετρικά της θέσης, βορειοδυτικά 
στην παράκτια ζώνη, βρίσκεται ο σημαντικός μινωικός οικισμός της ενότητας 
Χαμαλευρίου - Παγκαλοχωρίου - Σταυρωμένου (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1995), με 
διάρκεια ζωής σε όλη τη μινωική εποχή (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999, 38) και 
κατάλοιπα της ΜΜ περιόδου στις θέσεις Παλαιόκαστρο, Βάρδια, Κακαβέλα (Hood, 
Warren & Cadogan 1964, 62-65), ενώ νοτιοανατολικά, στην περιοχή της 
Ελεύθερνας, έχει επιβεβαιωθεί η ανθρώπινη παρουσία κατά τη μινωική εποχή 

2 Τα συμπεράσματα προέρχονται από μια πρώτη εξέταση της κεραμικής. Είναι πιθανό η 
τελική μελέτη να αλλάξει κάποια από τα στοιχεία. 
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(Andreadaki-Vlazaki 2004, 31-32). Ανατολικά, ίχνη κατοίκησης των ΜΜ χρόνων 
απαντούν στο λόφο του Αγίου Γεωργίου (Andreadaki-Vlazaki 2004, 32), δυτικά του 
σύγχρονου οικισμού του Πανόρμου, στη θέση Γρίβιλα, βόρεια του Περάματος, με 
κατοίκηση από την ύστερη ΜΜ περίοδο (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2006, 13-14), αλλά 
και στο σπήλαιο Γεροντόσπηλιος στο Μελιδόνι (Γαβριλάκη 2010) με χρήση ως 
τόπος λατρείας στη μινωική εποχή, με κλιμάκωση στις ΜΜ και ΥΜ Ι περιόδους 
(Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2006, 13). Τέλος, δυτικά, σε απόσταση 7 χλμ. εντοπίζεται 
θέση οικιστικής εγκατάστασης της ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι περιόδου στο Καβούσι (Μπάνου 
1992), ενώ σε απόσταση 12 χλμ. ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι οικισμός στη θέση Παπούρα στα 
Μισίρια (Hood, Warren & Cadogan 1964, 60) και σε αρκετή απόσταση, αλλά σε 
άμεση οπτική επαφή, το ιερό κορυφής στο Βρύσινα (Παπαδοπούλου & Τζαχίλη 
2010). 
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A MINOAN SITE AT ALPHA OF MYLOPOTAMOS 

 

KAPRANOS EPAMEINONDAS & ROUSSOU MARIA 

In 2009 a Minoan site was excavated at the Vathe Maschali district near 
Alpha village at the province of Mylopotamos. 

The pottery from the site, both of coarse and fine ware, was selected 
from the natural concavities and clefts of the bed-rock. The shapes include 
plenty of cooking vessels (tripod pots, dishes, trays and many legs of tripodic 
vases), pithoi, pithoid vases, a large number of bridge-spouted jars and bowls, 
many conical and few handless bell and straight-sided cups, amphorae, pithoid 
tubs with incised walls and depressions on base interior, fireboxes. The context 
has been dated to MM III period and to the transitional MM III/LM I period.  

The domestic character of the pottery, which is derived from a closed 
context, in which none architectural remains were found, leads to the 
hypothesis that the site was a refuse area, probably used by a nearby 
neighboring Minoan settlement. 
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Χάρτης 1. Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, 1:5000 με σημειωμένες τις θέσεις της 
ιδιοκτησίας των κληρονόμων Ν. Γιαμιά και της αρχαιολογικής θέσης.

Χάρτης 2. Απόσπασμα χάρτη 1:50000 με σημειωμένες τις εντοπισμένες θέσεις των μινωικών 
χρόνων στις επαρχίες Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. 

Μια Θέση των Μινωικων Χρόνων στην αλφα ΜυλόπόταΜόυ
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Εικ. 4. Α) τμήματα σώματος από 
χύτρες, Β) τμήμα χείλους από χύτρα, 
Γ) λαβές από χύτρες, Δ-Ε) τμήματα 

χείλους από χύτρες. 

Εικ. 5. Α) βάσεις τριποδικών αγγείων, Β) βάσεις τριποδικών αγγείων 
με εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση.

Εικ. 1. Άποψη του Τομέα Α από 
ΝΔ.

Εικ. 2. Σχισμές και φυσικές 
κοιλότητες του βράχου

Εικ. 3. Σχισμές και 
φυσικές κοιλότητες 

του βράχου.

Εικ. 6. Α) τμήματα σώματος από μαγειρικούς 
δίσκους, Β) τμήματα χείλους από μαγειρικούς 

δίσκους, Γ) μαγειρικά πινάκια.

Εικ. 7. Α) τμήματα 
χείλους και λαβής από 
αμφορείς, Β) όστρακα 

από πυριατήρια.

καπρανόσ έπαΜέινωνδασ & ρόυσσόυ Μαρια
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Εικ. 8. Α) θραύσματα χείλους από πίθους, Β) 
θραύσματα χείλους από πίθους με σχοινοειδή 

διακόσμηση, Γ) θραύσματα πίθων με σχοινοειδή 
διακόσμηση.

Εικ. 9. Α) θραύσματα χείλους πιθοειδών 
αγγείων, Β) θραύσματα σώματος και 
χείλους από λεκάνες, Γ) θραύσματα 

σώματος καδόσχημων αγγείων, πιθανόν 
κυψελών, με εγχαράξεις στο εσωτερικό 
τοίχωμα και αποτύπωμα δακτύλου στον 

πυθμένα.

Εικ. 11. Α) προχοές από γεφυρόστομα 
αγγεία, Β-Γ) τμήματα χείλους και λαβής από 
γεφυρόστομα αγγεία, Δ) τμήματα χείλους από 

γεφυρόστομα αγγεία.

Εικ. 10. Α) κύπελλα, Β) κύπελλο με 
αποκλίνοντα τοιχώματα και ευθύ χείλος, Γ) 

κύπελλο με κυρτά τοιχώματα και ελαφρά έσω 
νεύον χείλος, Δ) κύπελλο με χαμηλό ύψος, 

Ε) κύπελλο με κωδωνόσχημο σώμα, ΣΤ) 
όστρακα από κύπελλα του τύπου με τα ευθέα 

τοιχώματα.

Μια Θέση των Μινωικων Χρόνων στην αλφα ΜυλόπόταΜόυ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΦΛΕΒΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ   

 
Η θέση Κατεβατή βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Κρήτης σε απόσταση 4,5 

χλμ. ανατολικά του σύγχρονου οικισμού Μπαλί. Πρόκειται ουσιαστικά για την 
απόληξη του ακρωτηρίου Περιστέρι, η οποία περιλαμβάνει τρεις χαμηλούς λόφους, 
δύο φυσικούς απάνεμους όρμους και μια μικρή πεδινή περιοχή, που εκτείνεται 
μέχρι τη νέα εθνική οδό Χανίων-Ηρακλείου (χάρτης 1). Πυκνή βλάστηση από 
σκίνους, πρίνους και πικροδάφνες καλύπτει σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα της εν 
λόγω έκτασης, το οποίο μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες καλλιεργούνταν 
συστηματικά ακόμη και στο ύψωμα του βόρειου λόφου. Αποτέλεσμα της εντατικής 
καλλιέργειας και των μικρών επιχώσεων που υπάρχουν στην περιοχή ήταν να 
προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές στα εγκείμενα αρχαία κτήρια, με τη 
διατάραξη να φτάνει μέχρι τα μινωικά δάπεδα.  

Ήδη από το 1996 εντοπίστηκαν σε ιδιωτικό ακίνητο, συνολικής έκτασης 
200 περίπου στρεμμάτων, ενδείξεις μινωικών χρόνων. Με αφορμή, ωστόσο, 
μεταγενέστερο αίτημα για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας από την ιδιοκτήτρια 
εταιρεία, πραγματοποιήθηκε το 2008 περιορισμένης έκτασης ανασκαφική έρευνα, 
η οποία έφερε στο φως μια αξιόλογη μινωική εγκατάσταση και κυρίως μια 
καινούρια μινωική θέση στη βόρεια ακτή της Κρήτης. Στην κορυφή του βόρειου 
λόφου, ο οποίος δεσπόζει στο χώρο συγκριτικά με τα άλλα δύο εξάρματα (χάρτης 
1), αποκαλύφθηκαν τμήματα οικοδομικού συγκροτήματος, εκτεινόμενα σε δύο 
φυσικά άνδηρα, με συνολικό εμβαδόν 220 τ.μ. για το υψηλότερο πλάτωμα και 100 
τ.μ. για το χαμηλότερο (σχ. 1-2).  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

Στο κέντρο σχεδόν της κορυφής του συγκεκριμένου λόφου βρίσκονται δύο 
ευμεγέθη, επιμήκη δωμάτια, τα Α και Β (σχ. 1, 3) με εμβαδόν περίπου 20 και 19 
τ.μ., αντίστοιχα. Οι τοίχοι 2, 3, 4 και 6 που τα απαρτίζουν, είναι κατασκευασμένοι 
από τις γνωστές για την περιοχή σχιστολιθικές πλάκες (Μπάνου & Τσιβιλίκα 2006, 
108), καθώς και από ορισμένες ασβεστολιθικές πέτρες με σχετικά καλή σύνδεση 
μεταξύ τους· το σωζόμενο ύψος τους δεν ξεπερνά τα 20 εκ. και το πλάτος τους 
κυμαίνεται από 80 εκ. έως 1 μ., με εξαίρεση τον ισχυρό τοίχο 6 στα ανατολικά, ο 
οποίος φτάνει τα 1,20 μ. Στο μέσο περίπου του τοίχου αυτού δημιουργείται ευρεία 
εσοχή, διαστάσεων 1,90-2,15 x 1,30-1,40 μ. (σχ. 3), πιθανόν ερμάριο για την 
τοποθέτηση ή αποθήκευση αγγείων, στο εσωτερικό της οποίας εντοπίστηκε μεγάλη 
συγκέντρωση πεσμένων σχιστολιθικών θραυσμάτων. Η ύπαρξη αυτού του μικρού 
χώρου, σε συνδυασμό με το μεγάλο πλάτος του τοίχου, ίσως αποτελεί ένδειξη ότι 
χρησίμευε παράλληλα και ως κλωβός κλίμακας για την πρόσβαση σε όροφο του 
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κτηρίου. Η εικόνα του κτίσματος βέβαια είναι αρκετά ασαφής, διότι το ανατολικό 
του τμήμα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τις εκτεταμένες γεωλογικές 
κατακρημνίσεις που πραγματοποιήθηκαν παλαιότερα σε αυτή την πλευρά του 
λόφου.  

Το δάπεδο, στο βαθμό που διασώζεται στο δωμάτιο Α (σχ. 3), συντίθεται 
από μεγάλα σχιστολιθικά φύλλα τοποθετημένα ακανόνιστα, με όχι ιδιαίτερα 
επιμελημένους αρμούς. Αντίθετα, το δάπεδο στο Β ήταν κατασκευασμένο από 
πατημένο χώμα. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε ελάχιστη διάσπαρτη κεραμική 
στην επιφάνεια των δαπέδων, χωρίς ενδείξεις χρήσης κατά την ώρα της 
καταστροφής. Κατά μήκος της βόρειας πλευράς του δωματίου Β, εντοπίστηκε 
μεγάλη συγκέντρωση πεσμένων σχιστολιθικών πλακών και πλίνθινων θραυσμάτων, 
προερχόμενων προφανώς από την ανωδομή.  

Το ενδιαφέρον είναι ότι τα δύο αυτά δωμάτια, Α και Β, αποτελούσαν 
αρχικά έναν ενιαίο χώρο, όπως εμφανώς συνάγεται από τον εσωτερικό, 
διαχωριστικό τοίχο. Ο τοίχος 5, με πάχος μόλις 50 εκ. και δομημένος μόνον από 
ασβεστολιθικές πέτρες, συνιστούσε προσθήκη στο αρχικό κτίσμα, η οποία 
δημιούργησε αυτό το διπλό δωμάτιο, Α και Β. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει όχι 
μόνον από τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες του τοίχου, αλλά κυρίως από το 
γεγονός ότι έχει θεμελιωθεί πάνω στο πλακόστρωτο δάπεδο του δωματίου Α. Το 
πρόβλημα είναι, ωστόσο, ότι η διατάραξη από τις αρόσεις, ιδιαίτερα στην κορυφή 
του βόρειου λόφου, ήταν τόσο μεγάλη, ώστε δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του 
δαπέδου αυτής της δεύτερης οικοδομικής φάσης. Η επικοινωνία του διπλού 
δωματίου με τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο επιτυγχανόταν μέσω θύρας, που 
βρισκόταν στο νότιο τοίχο 3, ενώ η εσωτερική είσοδος μεταξύ των δωματίων Α και Β 
εντοπίστηκε στο νότιο άκρο του τοίχου 5 (σχ. 3). Πιθανότατα, την ίδια χρονική 
περίοδο που πραγματοποιήθηκαν αυτές οι αρχιτεκτονικές επεμβάσεις, σειρά από 
ασβεστολιθικές πέτρες έκλεισαν το άνοιγμα της ευρείας εσοχής στον τοίχο 6, 
καθιστώντας την προφανώς μη λειτουργική.  

Στα νότια του διπλού δωματίου Α και Β, αποκαλύφθηκε η κάτοψη δύο 
χώρων, των Β και Γ (σχ. 1), με εμβαδόν 4,50 και 2,50 τ.μ. περίπου ο καθένας. 
Είναι επιμήκεις και η τοιχοδομία τους είναι ανάλογη με εκείνη του διπλού 
δωματίου, με μόνη διαφορά ότι στα νότια, το χώρο Β και εν μέρει και το χώρο Γ 
οριοθετούσε ο φυσικός σχιστολιθικός βράχος. Περιμετρικά αυτού του συνόλου των 
δωματίων και χώρων εντοπίστηκαν ορισμένοι ακόμη τοίχοι, οι οποίοι σώζονται πολύ 
αποσπασματικά. Ιδιαίτερα, από την ανατολική πλευρά του κτηρίου καθώς και από 
τη βόρεια, πιστοποιούνται σαφείς προεκτάσεις των υφιστάμενων τοίχων και 
αρχιτεκτονικές προσθήκες (τοίχος 10), οι οποίες φαίνεται ότι διατηρούνται σε μικρό 
μήκος, κυρίως λόγω των κατολισθήσεων που έλαβαν χώρα στις συγκεκριμένες 
πλαγιές του λόφου. Αντίθετα, προς το δυτικό τμήμα του πλατώματος, όπου υπάρχει 
σημαντική ελεύθερη έκταση, εντοπίστηκε μόνον ο φυσικός σχιστολιθικός βράχος, ο 
οποίος φτάνει χωρίς ιδιαίτερη εξομάλυνση έως το αμέσως χαμηλότερο άνδηρο, στη 
νότια πλαγιά του λόφου.  

Στο εν λόγω πλάτωμα ερευνήθηκε μικρότερο τμήμα κτηρίου, το οποίο 
εκτεινόταν κατά τον άξονα Α-Δ, ακολουθώντας τις επιταγές του διαθέσιμου 
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ωφέλιμου χώρου (σχ. 2). Αν και η έρευνα εδώ ήταν αρκετά περιορισμένη, η εικόνα 
που αποκομίσαμε είναι ότι πρόκειται για δύο ανισομεγέθη δωμάτια, που 
επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Τα δωμάτια Γ και Δ (σχ. 4, εικ. 1) με εμβαδόν 11 και 
6 τ.μ. αντίστοιχα, διαχωρίζονται με το στενό τοίχο 18 και περιβάλλονται από τους 
τοίχους 15, 17, 21 και 19+16, κατασκευασμένους από σχιστολιθικούς και 
ασβεστολιθικούς λίθους. Ο τοίχος 17 είναι ο μόνος από όλα τα αποκαλυφθέντα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που διασώθηκε μέχρι το ύψος των 70 εκ., επειδή σχεδόν 
εφάπτεται στο πρανές του ανδήρου. Το δάπεδο του δωματίου Γ αποτελούσαν 
ευμεγέθη σχιστολιθικά φύλλα (Λιανέρης 2006, 89-90, εικ. 17,  Shaw & Shaw 
1996, 158-159, pl.3.13), ενώ στο δωμάτιο Δ η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική, με 
το στρώμα καταστροφής να προχωράει σε βάθος. Η θύρα αυτού του διπλού 
δωματίου, που οδηγούσε στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, βρισκόταν προφανώς, 
στο κατεστραμμένο τμήμα του νότιου τοίχου. Βέβαιο είναι, όμως, ότι η εσωτερική 
επικοινωνία των δύο όμορων δωματίων επιτυγχανόταν μέσω ενός πλακοστρωμένου 
ανοίγματος στο νότιο άκρο του τοίχου 18.  

Σε επαφή με τη δυτική πλευρά του δωματίου Δ εντοπίστηκε ο τοίχος 20, ο 
οποίος δημιουργεί μικρή οδόντωση και εκτείνεται για περίπου 11 μ. προς τα 
δυτικά (σχ. 2). Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε μήκος τοίχο, που εντοπίστηκε σε 
ολόκληρο τον ανασκαμμένο χώρο, του οποίου, όμως, η λειτουργία δεν έχει ακόμα 
αποσαφηνιστεί, καθώς η έρευνα δεν επεκτάθηκε προς αυτήν την πλευρά.  

Διαπιστώνεται ότι τα κτήρια στη θέση Κατεβατή ακολουθούν τα γενικά 
χαρακτηριστικά της μη ανακτορικής, μεσομινωικής αρχιτεκτονικής, όπως αυτά 
διαπιστώνονται και σε άλλες θέσεις της υπόλοιπης Κρήτης. Συγκεκριμένα, 
διακρίνονται για την αξιοποίηση των τοπικών οικοδομικών υλικών σε απλές 
αρχιτεκτονικές μορφές, με το πιο περίτεχνο στοιχείο τους να εντοπίζεται στα 
πλακόστρωτα δάπεδα (Shaw & Shaw 1996, 192-193).  

ΚΕΡΑΜΙΚΗ  

Η κεραμική που προέκυψε από την ανασκαφή του βόρειου λόφου στη 
θέση Κατεβατή προέρχεται, στην πλειονότητά της, από το πρώτο στρώμα. Ελάχιστη 
είναι εκείνη που συγκεντρώθηκε από τον καθαρισμό των εντοπισμένων δαπέδων, 
παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο την εικόνα της εγκατάλειψης του χώρου πριν την 
τελική καταστροφή. Το κεραμικό υλικό, κατά ένα συντριπτικό ποσοστό της τάξης 
του 84%, συλλέχθηκε από το άνδηρο της κορυφής και μόλις το 16% από το νότιο 
πλάτωμα. Αν και η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα αποσπασματική και μόνον ένα 
μικρό μέρος του ήταν δυνατόν να συγκολληθεί, ωστόσο στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων τα σχήματα είναι αναγνωρίσιμα. 

Συγκεκριμένα, από το δωμάτιο Α συλλέχθηκαν περίπου 1.000 θραύσματα 
κεραμικής, τα οποία αντιστοιχούν σε κωνικά κυρίως κύπελλα (MacGillivray 2007, 
131, fig. 4.20:4), σπανιότερα τροπιδωτά και ημισφαιρικά (MacGillivray 2007, 139, 
fig. 4.26:5, MacDonald & Knappett 2007, 84, fig. 3.16:298), επίσης σε χύτρες και 
άλλα χρηστικά σκεύη, όπως πρόχοι και κάλαθοι, ενώ λιγότεροι είναι οι 
πιθαμφορείς, οι γεφυρόστομοι σκύφοι και οι λεκανίδες (Μπάνου & Τσιβιλίκα 2006, 
121, εικ. 19, MacDonald & Knappett 2007, 83, type 27, fig. 3.16:289-290) (σχ. 
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5). Τα 260 θραύσματα που συγκεντρώθηκαν από το δωμάτιο Β ανήκουν σε 
πιθαμφορείς, κάδους (Betancourt 1990, fig. 13:56), τριποδικά αγγεία (Betancourt 
1980, 3, fig. 2:C 844) και θραύσματα κυψέλης, ενώ ιδιαίτερα περιορισμένα είναι τα 
κωνικά κύπελλα και οι πρόχοι. Ανάλογα είναι και τα σχήματα των αγγείων που 
ταυτίστηκαν από τα δωμάτια Γ - Δ και τους χώρους Β - Γ. 

Μεγάλη συγκέντρωση κεραμικής μαζί με πεσμένο δομικό υλικό προήλθε 
επίσης από μία έκταση 2 x 2 μ. στα νότια του δωματίου Α (σχ. 1). Συλλέχθηκαν 
507 όστρακα, τα οποία αντιστοιχούν σε μαγειρικά αγγεία (Barnard & Brogan 2003, 
84, fig. 50:IB.533), κύπελλα κυρίως κωνικά (Catling, Catling & Smyth 1979, 29, 
fig. 19:107 και 33, fig. 21, Warren 1991, 331, fig.10:P), τροπιδωτά και καρινωτά 
(MacGillivray 1998, pl. 35, Group A:32,33,89,94 και 158, pl. 118, Group H:754, 
Μπάνου & Τσιβιλίκα 2006, 119, εικ. 18, MacDonald & Knappett 2007, 96, type 
8b, fig. 3.25 nο. 470, Betancourt 1990, fig. 19:228), επίσης σε λεκάνες, 
πιθαμφορείς, πρόχους, ορισμένες οφθαλμωτές, και σπανιότερα σε γεφυρόστομους 
σκύφους, κάλαθους και αμφορείς (σχ. 6α-β). Η συγκεκριμένη έκταση δίνει την 
εικόνα ενός χώρου που χρησιμοποιήθηκε για απόρριψη ή προσωρινή απόθεση 
απορριμμάτων. Αντίστοιχοι χώροι δεν είναι άγνωστοι την περίοδο που εξετάζουμε 
στο Αιγαίο και στην Κρήτη και η πρακτική απόρριψης δίπλα ή πολύ κοντά στις 
θέσεις εγκατάστασης είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη (Hawes Boyd et al. 1908, 57).  

Η πληθώρα της κεραμικής χαρακτηρίζεται από ερυθροκάστανο ή 
ωχροκάστανο πηλό με προσμίξεις, ενώ πολλές χύτρες και ορισμένα άωτα κωνικά 
κύπελλα είναι από βαθυκόκκινο πηλό, που συχνά συνδυάζεται με μελανό 
επίχρισμα. Το μεγαλύτερο μέρος της κεραμικής είναι ακόσμητο και μόνο ένα μικρό 
ποσοστό, κυρίως κύπελλα και αγγεία μετάγγισης, φέρει μελανό ή σπανιότερα 
ερυθρό επίχρισμα. Επίσης, υπάρχουν ελάχιστα θραύσματα με τραχωτή 
διακόσμηση, εγχάρακτη και εμπίεστη. Εκτός της κεραμικής, δύο τριπτήρες έχουν 
προέλθει από το δωμάτιο Β, καθώς και τμήμα ορείας κρυστάλλου από το εσωτερικό 
του χώρου Β (εικ. 2). Τέλος, συλλέχθηκαν ελάχιστα θραύσματα κονιαμάτων και 
οστών, όπως και κάρβουνα διάσπαρτα στο πρώτο άνδηρο.  

Από την προκαταρκτική μελέτη της κεραμικής συνάγεται ότι η διάρκεια 
ζωής της εν λόγω εγκατάστασης ξεκινάει από τη ΜΜ ΙΒ περίοδο, εκτείνεται σε όλη 
τη διάρκεια των παλαιοανακτορικών χρόνων, ενώ είναι σαφές ότι υπάρχει χρήση 
του χώρου και στην επόμενη περίοδο, τη Νεοανακτορική, έως τουλάχιστον τη ΜΜ 
ΙΙΙΒ. Αν λάβουμε υπόψη τη διατήρηση των οικιστικών καταλοίπων, την 
κατακρήμνιση τμημάτων του βόρειου λόφου στα ανατολικά και στα βόρεια, καθώς 
και τις ενδείξεις που φέρουν τον κοντινό οικισμό των Πέρα Γαλήνων να 
εγκαταλείφθηκε εξαιτίας έντονης σεισμικής δραστηριότητας, τότε πιθανόν ο λόγος 
εγκατάλειψης του χώρου στην Κατεβατή να οφείλεται στην ίδια αιτία με εκείνην που 
αναφέρεται για τη μινωική εγκατάσταση των Πέρα Γαλήνων (Λιανέρης 2006, 98-
100, Μπάνου & Τσιβιλίκα 2006, 107). Το βέβαιο, όμως, είναι ότι οι κάτοικοι της 
Κατεβατής, όταν άφησαν τη θέση, είχαν στη διάθεσή τους το χρονικό περιθώριο να 
μεταφέρουν την πολύτιμη για εκείνους οικοσκευή, αφήνοντας πίσω τους την 
αχρηστευμένη.  
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Η επιφανειακή και η ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιήθηκαν στην 
υπόλοιπη έκταση του ιδιωτικού ακινήτου κατέδειξαν ότι η μινωική εγκατάσταση 
περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο βόρειο λόφο. Ωστόσο, μικρής έκτασης 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της ύστερης Ρωμαϊκής και της Πρωτοβυζαντινής 
περιόδου, καθώς και της Ενετοκρατίας εντοπίστηκαν στο δυτικό και το νότιο λόφο 
του ακινήτου αντίστοιχα (χάρτης 1). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Είναι πλέον εμφανές ότι η μινωική κατοίκηση στην Κατεβατή έρχεται να 
συμπληρώσει ένα ψηφιδωτό οικιστικών θέσεων που ιδρύθηκε στην αρχή της 
παλαιοανακτορικής εποχής ή και κατά περίπτωση λίγο πρωιμότερα, σε χαμηλά 
υψώματα στην παραλιακή γραμμή της βόρειας Κρήτης (χάρτης 1). Ξεκινώντας από 
τα δυτικά προς τα ανατολικά και σε μία έκταση μήκους περίπου 15 χλμ. έχουν ήδη 
εντοπιστεί τέσσερις εγκαταστάσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, 
εμφανίζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες ως προς την κατασκευή, τη χωροθέτηση αλλά 
και την περίοδο χρήσης. Τα εκτεταμένα αρχιτεκτονικά λείψανα στην Παναγιά του 
Χάρακα στο Μπαλί (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2006, 22) με την άφθονη επιφανειακή 
κεραμική που χρονολογείται από το τέλος των προανακτορικών χρόνων, η 
εγκατάσταση στην Κατεβατή, στη συνέχεια μία ακόμη νέα θέση, αυτή στο Καλό 
Χωράφι Σισσών, και τέλος, το εντυπωσιακό μινωικό κτηριακό συγκρότημα που 
ανασκάπτεται στους Πέρα Γαλήνους (Λιανέρης 2006, Μπάνου & Τσιβιλίκα 2006), 
δηλώνουν την ύπαρξη ενός καθορισμένου οικιστικού προγράμματος, με επιμέρους 
βέβαια διαφοροποιήσεις, η ίδρυση του οποίου εξυπηρετούσε προφανώς, 
συγκεκριμένους σκοπούς. 

Κατά πόσο πρόκειται για λιμενικούς σταθμούς ιδρυμένους στη βόρεια ακτή 
της Κρήτης, οι οποίοι θα έλεγχαν το εμπόριο και θα λειτουργούσαν ως κέντρα 
ανεφοδιασμού των πλοίων ή για εργαστηριακές μονάδες, που πιθανώς να 
σχετίζονται με τα μεταλλοφόρα εδάφη της ευρύτερης περιοχής, όπως έχει ήδη 
προταθεί (Λιανέρης 2006, 94-96, Μπάνου & Τσιβιλίκα 2006, 125-126), δεν 
είμαστε ακόμη σε θέση να το γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Ωστόσο, η ύπαρξη δύο 
ορυγμάτων μεταλλείου στο δυτικό λόφο της Κατεβατής (χάρτης 1) με χρήση 
τουλάχιστον από τους ρωμαϊκούς χρόνους, δε συνιστά απλώς μία ακόμη ομοιότητα 
με την περιοχή των Πέρα Γαλήνων, αλλά μια επιπλέον ένδειξη που λειτουργεί 
ενισχυτικά ως προς την υπόθεση της οργάνωσης βιοτεχνικής ζώνης κατά την αρχή 
της 2ης χιλιετίας π.Χ., ελεγχόμενης πιθανότατα από ένα μεγάλο ανακτορικό κέντρο. 
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MINOAN INSTALLATION AT THE SITE KATEVATI  

IN MYLOPOTAMOS, RETHYMNON 

 
PAPADOPOULOU ELENI & FLEVARI  LOUKIA   

In 2008 the 25th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities 
conducted a short-period rescue excavation at the site Katevati, 4.5 km east of 
Bali, οn the north coast of Crete. A new settlement site was revealed, with parts 
of different buildings being situated in two plateaus on the north hill of the site. 
The partly excavated dwellings were made mainly of schist and limestone, and 
the walls were preserved to a short height. The construction of the building at 
Katevati exhibits close topographical and architectural similarities to the 
impressive settlement of Pera Galini. 

Preliminary study suggests that the pottery assemblages contained 
tripod cooking pots, trays, dishes, basins, cups and jugs. The majority of the 
potsherds show that the building at Katevati was in use during the Protopalatial 
and the beginning of the Neopalatial period. The settlement was abandoned from 
the inhabitants before its destruction, which was caused probably by an 
earthquake. This excavation adds a lot of important information to our 
knowledge, mainly for the function and the organization of the occupations on 
the north coast of Crete, from the end of the Prepalatial period down to the 
Neopalatial era. 
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Χάρτης 1. Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000 της θέσης 
Κατεβατή.

Σχ. 1. Κάτοψη των 
αρχιτεκτονικών καταλοίπων 
της μινωικής εγκατάστασης 
στην κορυφή του βόρειου 

λόφου. 

Σχ. 2. Κάτοψη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων της μινωικής 
εγκατάστασης στο νότιο άνδηρο του βόρειου λόφου.

Σχ. 3. Κάτοψη των δωματίων Α
και Β. 

ΠαΠαδοΠούλού ΕλΕνη & ΦλΕβαρη λούκ ία 
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Εικ. 2. Τμήμα ορείας κρυστάλλου 
από το χώρο Β.

Σχ. 4. Κάτοψη των δωματίων Γ και Δ. Εικ. 1. Άποψη των δωματίων Γ και Δ από 
βόρεια. 

Σχ. 5. Κεραμική από το δωμάτιο Α. 

Σχ. 6α-β. Κεραμική από την τάφρο 14. 

Μίνωίκη Εγκατασταση στη ΘΕση κατΕβατη 
ΜύλοΠοταΜού νοΜού ρΕΘύΜνησ
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ΤΕΓΟΥ ΕΥΑ  

 
Η θέση Παναγιά, που οφείλει την ονομασία της στην ομώνυμη βυζαντινή 

εκκλησία, βρίσκεται στις ανατολικές υπώρειες του λόφου της Αξού, ανατολικά της 
επαρχιακής οδού Αξού-Ανωγείων (χάρτης 1, ΣΤ).  

Η ανασκαφή ξεκίνησε το 1984, ύστερα από αίτημα της πρώην κοινότητας 
Αξού, με σκοπό τη μεταφορά του νεκροταφείου του χωριού στη θέση αυτή. Η 
ανασκαφή συνεχίσθηκε ως σωστική τα έτη 1986, 1987 και ως συστηματική το 1990 
υπό τη διεύθυνση της Νίκης Προκοπίου, αρχαιολόγου της ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. 
(Προκοπίου 1988, 307, πίν. 4 και 1991-1993, 266-267, πίν. 14α-β).  

Η ανασκαφική έρευνα είχε αποκαλύψει κατάλοιπα κατοικιών που 
καταλαμβάνουν έκταση 2.500 τ.μ. περίπου, διαρθρωμένα σε τρεις τουλάχιστον 
διαφορετικές στάθμες, λόγω της επικλινούς γεωμορφολογίας της περιοχής (σχ. 1, 
εικ. 1-3).  

Στο πάνω δυτικό άνδηρο (ανώτερη στάθμη) τον ανασκαμμένο χώρο 
οριοθετεί από τα νότια (εικ. 1) λιθόστρωτος, βαθμιδωτός δρόμος με κατεύθυνση Α-Δ, 
που φέρει κτιστό αγωγό κατά μήκος της νότιας πλευράς του (Μεταξά-Προκοπίου 
1990, 448, πίν. 225α, Προκοπίου 1991-1993, 266-267, πίν. 14α). Βόρεια του 
λιθόστρωτου δρόμου είναι ορατοί τοίχοι που ορίζουν τουλάχιστον οκτώ χώρους. 
Πρόκειται για τους χώρους Δ-Ε, ΣΤ και άλλους, ορισμένοι εκ των οποίων 
επεκτείνονται κάτω από την ξερολιθιά που στηρίζει το υπερκείμενο άνδηρο και 
συνιστά το δυτικό όριο της δημοτικής ιδιοκτησίας (Μεταξά-Προκοπίου 1990, 448, 
πίν. 225β-γ, Προκοπίου 1991-1993, 266-267, πίν. 14α-β). Από το σύνολο των 
χώρων μόνο ο διμερής χώρος Δ–Ε, που βρίσκεται σε επαφή με το δρόμο (σχ. 1, εικ. 
1), διαθέτει μια πιο ολοκληρωμένη κάτοψη, παρόλο που δεν είχε ολοκληρωθεί η 
ανασκαφή του (Μεταξά-Προκοπίου 1990, 448, Προκοπίου 1987, 575 και 1988, 
307, πίν. 4). Ένας πλακόστρωτος χώρος εκτείνεται μεταξύ των Δ-Ε και ΣΤ (εικ. 2), ο 
οποίος, ωστόσο, διατηρείται αποσπασματικά, καθώς δεν είχε εντοπισθεί η συνέχειά 
του προς τα ανατολικά και τα δυτικά (Μεταξά-Προκοπίου 1990, 448, Προκοπίου 
1987, 575, πίν. 335γ, 1988, 307, πίν. 4 και 1991-1993, 266-267, πίν. 14α-β).  

Αντίστοιχα στο χαμηλότερο ανατολικό τμήμα του αγροτεμαχίου η 
ανασκαφή αποκάλυψε: α) στο νοτιοανατολικό τμήμα της το χώρο Α (σχ. 1, εικ. 3) 
με χωμάτινο δάπεδο και πηγάδι που συνορεύει προς τα βόρεια με λιθόστρωτο, β) 
νοτιοδυτικά του Α, σε ψηλότερη στάθμη, ανασκάφηκε τμηματικά χώρος που 
διαθέτει εστία (Προκοπίου 1987, 575 και 1988, 308), γ) νότια και πλησίον του 
χώρου αυτού αποκαλύφθηκε τμήμα ενός ακόμα χώρου που διέθετε δύο κλίβανους, 
και δ) ο χώρος Γ (σχ. 1, εικ. 3), που βρίσκεται στο κέντρο περίπου της ανατολικής 
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πλευράς της δημοτικής ιδιοκτησίας (χαμηλότερη στάθμη), είχε επίσης ανασκαφεί 
τμηματικά.  

Από 10-8-2009 έως 7-10-2009 με χρηματοδότηση του Δήμου 
Κουλούκωνα, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., 
πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την ανάδειξη του χώρου1. Οι εργασίες που έγιναν 
περιγράφονται στη συνέχεια και αφορούσαν κυρίως εκτενείς καθαρισμούς, καθώς 
στο διάστημα των 19 χρόνων που μεσολάβησαν από την τελευταία ανασκαφή, τα 
αρχαιολογικά κατάλοιπα είχαν εν μέρει καλυφθεί από επιχώσεις, ενώ για την 
καλύτερη κατανόηση πραγματοποιήθηκαν καθαιρέσεις μαρτύρων και σύντομη 
ανασκαφική έρευνα το τελευταίο διάστημα.  

ΕΠΑΝΩ ΑΝΔΗΡΟ 

Στο πλαίσιο των εργασιών καθαρισμού στο χώρο ΣΤ (σχ. 1, εικ. 4), 
βρέθηκαν κατά χώρα, στο δάπεδο από πατημένο χώμα, οι βάσεις πέντε 
αποθηκευτικών αγγείων και δύο λίθινοι τριπτήρες, εκ των οποίων ο ένας μέσα σε 
αγγείο. Στο χώρο αυτό είχε βρεθεί το 1987 (Προκοπίου 1987, 575, 1988, 307, πίν. 
4, και 1991-1993, 266-267, πίν. 14) μικρός πίθος κοντά στο λίθινο κιονίσκο. Ο 
νότιος τοίχος, που γειτνιάζει με το πλακόστρωτο, είναι πιο ενισχυμένος έναντι του 
δυτικού και του ανατολικού με τους οποίους γωνιάζει και οι οποίοι διατηρούνται 
αποσπασματικά. Κατά μήκος του δυτικού τοίχου είχε αποκαλυφθεί θρανίο. Ο 
χώρος ήταν στεγασμένος, όπως προκύπτει από τα κεραμίδια που βρέθηκαν στο 
στρώμα καταστροφής. Τα κινητά ευρήματα υποδηλώνουν την αποθηκευτική και 
παρασκευαστική  χρήση του. 

ΚΑΤΩ ΑΝΔΗΡΟ  

Η έρευνα επικεντρώθηκε κοντά στην ανατολική περίφραξη προκειμένου να 
δημιουργηθεί κατά μήκος της διάδρομος που θα εξυπηρετεί την επισκεψιμότητα 
του χώρου, αλλά και για να συνεχιστεί η ανασκαφή. Στο νοτιότερο τμήμα του 
αρχικά ανασκαμμένου χώρου συνεχίστηκε η έρευνα και εντοπίσθηκε κυκλική 
κατασκευή βυθισμένη στο δάπεδο. Είναι επενδυμένη με κονίαμα και θραύσματα 
πίθων και φέρει αύλακα εκροής στο δυτικό πάνω τμήμα της (εικ. 5). Πρόκειται 
πιθανά για υπολήνιο που ωστόσο δε μπορεί να συσχετισθεί με συγκεκριμένη 
δραστηριότητα, καθώς τεράστιος βράχος, που προφανώς κατρακύλησε εξαιτίας 
σεισμικής δραστηριότητας, καλύπτει πλήρως το χώρο ανατολικά του. Βόρεια του 
υπολήνιου εκτείνεται ο χώρος Γ από τον οποίο διατηρείται μόνο η βορειοδυτική 
γωνία του και έχει προσανατολισμό στον άξονα Β-Ν. Στο χώρο αυτό 
πραγματοποιήθηκε σύντομη ανασκαφή με σκοπό την αφαίρεση του στρώματος 
καταστροφής, που δεν είχε ολοκληρωθεί. Η έρευνα αποκάλυψε κατά μήκος του 

1 Εκφράζονται ευχαριστίες στο δήμαρχο, κ. Δημήτρη Κόκκινο, και στον κ. Μανούσο Κλάδο, 
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., κ. 
Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, διευθύντρια της ΚΕ΄Ε.Π.Κ.Α. κατά την περίοδο της ανασκαφής, 
και σε όλο το προσωπικό του Δήμου και της Εφορείας, που υποστήριξαν διοικητικά και 
ανασκαφικά το έργο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στη συνάδελφο και φίλη, κ. Ειρήνη 
Γαβριλάκη, που συμμετείχε στην ανασκαφή.  
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δυτικού τοίχου του χώρου τρεις πίθους, δύο λύχνους, δύο κύπελλα και τμήμα από 
πινάκιο. Βρέθηκαν, επίσης, σιδερένιο επίμηκες έλασμα και λίθινος βωμίσκος (σχ. 
1, εικ. 3 και 6-7). Από τα ανασκαφικά δεδομένα διακρίνονται δύο αρχιτεκτονικές 
φάσεις, στοιχείο που είχε διαπιστωθεί και σε άλλους χώρους κατά τις προηγούμενες 
ανασκαφικές περιόδους (Προκοπίου 1987, 575 και 1988, 308). Πρέπει να 
σημειωθεί ότι κατά πάσα πιθανότητα το ανατολικότερο τμήμα του χώρου Γ 
καταστράφηκε κατά τις εργασίες κατασκευής των ανδήρων για γεωργική χρήση. 
Από τα ευρήματα έχουν συντηρηθεί μόνο τα μικρά αγγεία (εικ. 7), από τα οποία 
προκύπτει μια πρώτη χρονολόγηση του χώρου Γ στο 2ο αι. π.Χ. (Εγγλέζου 2005, 
157-162 και 253-255, Coldstream, Eiring & Forster 2001, 95, 104 και 127, 
Furtwängler 1994, Κ296, 108, 157, πίν. 34, σχ. 35 και Κ281, 108, 156, πίν. 33, 
σχ. 34). Πιθανά το υπολήνιο να σχετίζεται με τις δραστηριότητες που γίνονταν στο 
χώρο Γ, λόγω γειτνίασης. Ωστόσο, στο στάδιο αυτό της έρευνας η μόνη χρήση στο 
χώρο Γ που μπορεί να διαπιστωθεί είναι η αποθηκευτική, που τεκμαίρεται από την 
ύπαρξη των πίθων.  

Παρά τη μεγάλη σχετικά έκταση που καταλαμβάνει ο ανασκαμμένος 
χώρος (σχ. 1, εικ. 1-3) η έρευνά του βρίσκεται σε πρωτόλειο στάδιο, καθώς στους 
περισσότερους χώρους δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή. Συνοψίζοντας, ωστόσο, 
τα πρόσφατα στοιχεία από την έρευνα και αξιοποιώντας τα παλαιότερα ανασκαφικά 
δεδομένα μπορούν να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις.  

Τα κτήρια διαμορφώνονται μάλλον κλιμακωτά, αντίθετα με ό,τι είχε 
υποστηριχθεί στο παρελθόν (Προκοπίου 1988, 307-308, πίν. 4), προσαρμοζόμενα 
στην κλίση που εμφανίζει το φυσικό ανάγλυφο από τα δυτικά (ψηλότερο) προς τα 
ανατολικά (χαμηλότερο). Στο συμπέρασμα οδηγούμαστε από το γεγονός ότι κάποιοι 
από τους ενισχυμένους τοίχους που υπάρχουν στο ανώτερο επίπεδο είναι ορατοί 
και σε χαμηλότερη στάθμη. Η κλιμακωτή προσαρμογή ενός κτηρίου στο διαθέσιμο 
χώρο είναι στοιχείο που συναντάμε σε ιδιωτικά (Καραμαλίκη 2010, 512, 
Τζανακάκη 2010, 719), αλλά και δημόσια κτήρια (Haggis et al. 2011, 7, fig. 3) σε 
άλλες περιοχές της Κρήτης. Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει αν η 
αρχιτεκτονική διάταξη των σπιτιών ήταν γραμμική ή αναπτύσσονταν γύρω από μια 
κεντρική αυλή, όπως η περίπτωση των ελληνιστικών σπιτιών της υπόλοιπης 
Ελλάδας (Καλπαξής 1994α, 70, Westgate 2007, 426-427 και 441-445). Ο 
πλακόστρωτος χώρος (σχ. 1, εικ. 2) μεταξύ των χώρων Δ-Ε και ΣΤ στο πάνω άνδηρο 
ερμηνεύτηκε από την ανασκαφέα (Προκοπίου 1988, 307-308, πίν. 4) ως αυλή, 
άποψη για την οποία διατυπώθηκαν αμφιβολίες λόγω της γενικής στενότητάς του 
(Westgate 2007, 445). Αν και είναι πρώιμο να εξαχθούν οποιαδήποτε 
συμπεράσματα, ένα στοιχείο ενισχυτικό της πρόσφατα διατυπωμένης άποψης είναι 
ότι οι χώροι Δ-Ε και ΣΤ, που αναπτύσσονται εκατέρωθεν του πλακόστρωτου, δεν 
είχαν απευθείας πρόσβαση σε αυτό. Αξιομνημόνευτο, επίσης, είναι ότι μέχρι τώρα η 
έρευνα στη θέση αυτή δεν έχει αποκαλύψει ίχνη λατόμευσης του σκληρού τοπικού 
ασβεστολιθικού πετρώματος, που εντοπίζονται εκτεταμένα στην κορυφή και στη 
βόρεια πλαγία του λόφου, πρακτική γνωστή και από άλλες θέσεις (Γαβριλάκη 
2006, 187, Καλπαξής 1994β, 68-69, Καραμαλίκη 2010 513, Westgate 2007, 
427). 
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Κάποιες επιπλέον γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τα κτήρια είναι ότι 
είχαν προσανατολισμό σχεδόν στον άξονα Β-Ν και καλύπτονταν με κεραμοσκεπές, 
στις οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί στρωτήρες και καλυπτήρες λακωνικού τύπου 
(Προκοπίου 1988, 307-308, πίν. 4). Σε κάποιους χώρους εσωτερικά εντοπίστηκε 
κονίαμα στους τοίχους και στα δάπεδα (Προκοπίου 1988, 307-308, πίν. 4 και 
1991-1993, 267, πίν. 14β), άλλα δάπεδα ήταν διαμορφωμένα απλά από πατημένο 
χώμα (σχ. 1, εικ. 3-4), ενώ τα πλακόστρωτα δάπεδα που αποκαλύφθηκαν (σχ. 1, 
εικ. 2-3) ανήκαν κατά πάσα πιθανότητα σε υπαίθριους χώρους (Προκοπίου 1988, 
307-308, πίν. 4). 

Τα κινητά ευρήματα (αγγεία διαφόρων τύπων, μεγάλος αριθμός υφαντικών 
βαρών κ.ά.) σε συνδυασμό με την ύπαρξη κατασκευών (εστία, πηγάδι, κλίβανοι, 
υπολήνιο) υποστήριζαν την καθημερινή λειτουργία των χώρων και την οικιακή 
οικονομία τους. Με βάση τα νεότερα και τα παλαιότερα ανασκαφικά δεδομένα η 
χρήση των κτηρίων χρονολογείται στους ελληνιστικούς χρόνους (2ος  αι. π.Χ.). 

Τα κατάλοιπα στη θέση Παναγιά είναι τα μοναδικά κατάλοιπα κατοικιών 
που έχουν αποκαλυφθεί στην Αξό. Ως κατάλοιπα κατοικιών είχαν ερμηνευθεί και 
τα αρχιτεκτονικά λείψανα που είχαν έλθει στο φως (μη ορατά σήμερα) κατά την 
ανασκαφή του 1899 (Halbherr 1899, 538, Levi 1930-1931, 47, fig. 3) στο χώρο 
βόρεια της δημόσιας κατασκευής (χάρτης 1, Δ), όπου ήταν εντοιχισμένη η 
επιγραφή (Guarducci 1939, Tegou υπό έκδοση). Η ερμηνεία αυτή, ωστόσο, 
σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της έρευνας (Haggis et al. 2011, Westgate 2007, 
441 και 451-454) δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένη, καθώς τα λείψανα αυτά 
θα μπορούσαν κάλλιστα να ανήκουν σε δημόσια κτήρια (Tegou υπό έκδοση). Εκτός 
από ορισμένα όστρακα γεωμετρικών χρόνων που ήρθαν στο φως στο δυτικό άνδηρο 
(Προκοπίου 1991-1993, 267) μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
δείχνουν κάποια χρήση του χώρου κατά την Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο. Όπως 
οι περισσότερες πόλεις, πρέπει να θεωρηθεί ότι και η Αξός αναπτύχθηκε σταδιακά. 
Κυρίαρχος παράγοντας στην οικιστική της ανάπτυξη υπήρξε η γεωμορφολογία της, 
που παρήγε το δικό της αστικό τοπίο (Tomlinson 2005, 59-65). Στο πλαίσιο αυτό η 
έλλειψη στοιχείων για προγενέστερη χρήση του χώρου μπορεί να υποδηλώνει, είτε 
ότι εξαιτίας κάποιας πληθυσμιακής ανάπτυξης κατά την περίοδο αυτή 
δημιουργήθηκε η ανάγκη για την επέκταση ή ακόμη και η ίδρυση συνοικισμού 
(Καλπαξής 1994α, 21), είτε ότι πριν την ανοικοδόμηση πραγματοποιήθηκαν 
μεγάλης κλίμακας εργασίες για τη διαμόρφωση των ανδήρων, που κατέστρεψαν τα 
προγενέστερα οικιστικά κατάλοιπα, πρακτική διαπιστωμένη και σε άλλες πόλεις της 
Κρήτης κατά τους ελληνιστικούς χρόνους (Westgate 2007, 442). Σε κάθε 
περίπτωση η συνέχιση των ερευνών στη θέση Παναγιά και η μελέτη τους μπορεί να 
φωτίσει ποικίλες πλευρές της αρχαιολογικής έρευνας.  
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RECENT INVESTIGATION  
AT THE  HELLENISTIC SETTLEMENT PANAGIA,  AXOS  

    
TEGOU EVA       

A part of the Hellenistic settlement, situated roughly at the centre of the 
east slope of Axos hill, next to the Byzantine church devoted to Virgin Mary 
(Panagia), had been excavated in 1986, 1987 and 1990 by N. Prokopiou. In 2009 
the 25th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, funded by the 
Municipality of Kouloukonas, conducted a cleaning program at the place and a 
short investigation. The excavation included two rooms (room ΣΤ in the upper 
terrace and room Γ in the lower terrace), that had been already revealed during 
the previous excavation season. The finds are common to a household and date 
the occupation to the 2nd century BC. An earlier phase of the settlement has not 
been recovered up to now.  
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Χάρτης 1. Τοπογραφικό διάγραμμα.

Σχ. 1. Κάτοψη της ανασκαφής. Με χρώμα υποδηλώνονται οι χώροι που 
πραγματοποιήθηκε ανασκαφή το έτος 2009.

Λείψανα εΛΛηνίστ ίκού οίκ ίσμού στη Θεση Παναγ ία  τησ αξού:
 η Προσφατη ερεύνα
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Εικ. 1. Ο λιθόστρωτος δρόμος και ο διμερής 
χώρος Δ-Ε βόρειά του. Φωτογράφηση από Δ.

Εικ. 2. Φωτογράφηση του ανασκαμμένου 
χώρου από ΝΑ. Στο κέντρο διακρίνεται το 
πλακόστρωτο και βόρειά του ο χώρος ΣΤ.

Εικ. 3. Φωτογράφηση του ανατολικού 
ανδήρου από Β. Σε πρώτο πλάνο διακρίνεται 

ο χώρος Α και στο βάθος ο χώρος Γ.

Εικ. 4. Ο χώρος ΣΤ φωτογραφημένος από Β.

Εικ. 5. Το υπολήνιο(;)

τεγού εύα
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Εικ. 7. Τα μικρά αγγεία που βρέθηκαν στο Χώρο Γ.

1.

4. 5.

2. 3.

Εικ. 6. Χώρος Γ με τα αγγεία κατά χώρα. Φωτογράφηση από Δ.

Λείψανα εΛΛηνίστ ίκού οίκ ίσμού στη Θεση Παναγ ία  τησ αξού:
 η Προσφατη ερεύνα
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ΛΥΧΝΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

 ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ 

 

ΣΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ  

 
Στη διάρκεια της περιόδου 1999-2000 οι ανασκαφικές εργασίες στην 

ακρόπολη της αρχαίας Ελεύθερνας, στο λόφο Πυργί, υπό τη διεύθυνση του 
καθηγητή Θ. Καλπαξή, επικεντρώθηκαν στην αποκάλυψη ενός ναόσχημου κτηρίου 
στο κέντρο του μεγάλου πλατώματος του λόφου. Το οικοδόμημα έχει πλάτος 
περίπου 6,50 μ. και μήκος 11,20 μ., εσωτερικά διαιρείται σε δύο χώρους και η 
είσοδος βρισκόταν στην ανατολική στενή πλευρά του (εικ. 1). Όπως προκύπτει από 
τα ανασκαφικά ευρήματα, η οικοδόμησή του ανάγεται στον 7ο αι. π.Χ. Τον 
λατρευτικό χαρακτήρα του κτηρίου φανερώνει, εκτός από τη μορφή και τον 
προσανατολισμό του, η ύπαρξη τελετουργικού βόθρου στο σηκό, ο οποίος συνδέεται 
με την αρχική φάση λειτουργίας του. O ναός συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και τους 
αυτοκρατορικούς χρόνους με πολλές ανακατασκευές. Στη συνέχεια εγκαταλείπεται 
και αργότερα μάλλον καταστρέφεται από πυρκαγιά. Ο χώρος καταλαμβάνεται ξανά 
τον 7ο αι. μ.Χ., οπότε κατασκευάζονται τάφοι μέσα στις επιχώσεις που είχαν 
καλύψει το ναό (Καλπαξής 2004, 110-111). 

Στο σηκό του ναού, σε στρωματογραφική ενότητα που αντιστοιχεί στην 
ύστατη φάση της λειτουργίας του, βρέθηκαν συγκεντρωμένοι 40 περίπου λύχνοι 
Ρωμαϊκής περιόδου1, εκ των οποίων οι 34 ακέραιοι ή σχεδόν ακέραιοι. Από αυτούς 
οι 27 ανήκουν στον κρητικό τύπο. Τα λυχνάρια εντοπίστηκαν στο βορειοδυτικό 
τμήμα του σηκού και όπως φαίνεται από τη συγκέντρωσή τους, φυλάσσονταν σε 
αυτόν το χώρο, πιθανότατα σε ερμάριο ή ράφια. Σε κάποια από αυτά διακρίνονται 
στο μυκτήρα ίχνη αιθάλης. Από την προκαταρκτική μελέτη των υπόλοιπων 
λυχναριών, κυρίως τμήματα, που βρέθηκαν διάσπαρτα στην ίδια στρωματογραφική 
συνάφεια, η εικόνα που προκύπτει είναι ότι κυριαρχούν οι λύχνοι κρητικού τύπου. 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη μελέτη του υλικού 
αυτού και το οποίο θα συζητηθεί στο παρόν κείμενο, είναι, εάν η μελέτη των λύχνων 
μπορεί να συνεισφέρει στον προσδιορισμό της χρονικής περιόδου που αντιστοιχεί 
στην ύστατη φάση λειτουργίας του ναού. 

Η χρονολόγηση λυχναριών του συγκεκριμένου τύπου αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης, διότι αφενός η διάρκεια παραγωγής του τύπου, όπως έχει υποστηριχθεί 
παλαιότερα, είναι ιδιαίτερα μεγάλη, από τον 1ο αι. μ.Χ. έως και τον 4ο αι. μ.Χ. 
(Παπαδοπούλου 1990, 101) και αφετέρου δεν παρουσιάζει καμία εξέλιξη των 
μορφολογικών χαρακτηριστικών του (Αποστολάκου 1987, 37, Παπαδοπούλου 
1990, 102, Catling & Catling 1992, 309). 

1 Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από αυτή τη θέση τον καθηγητή Θ. Καλπαξή για την 
παραχώρηση της μελέτης του υλικού. 
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ΣΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙ Α  
 

Ο J. Hayes (1971, 269) δημοσιεύοντας υλικό πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων 
από την Κνωσό, αναγνωρίζει κάποια λυχνάρια ως προϊόντα τοπικού εργαστηρίου. Ο 
K.A.Wardle στη δημοσίευση υλικού από την ανασκαφή δύο ρωμαϊκών τάφων στην 
περιοχή της Κνωσού διατυπώνει τον όρο κρητικός τύπος και περιγράφει τα σταθερά 
μορφολογικά χαρακτηριστικά και διακοσμητικά θέματά του: σώμα αμφικωνικό, 
μυκτήρας επιμήκης με κυκλική απόληξη και διακόσμηση με καρδιόσχημα μοτίβα 
και κομβία σε εναλλαγή. Για την κατασκευή των λυχναριών χρησιμοποιούσαν 
μήτρα, τόσο για το σώμα όσο και για τη λαβή, την οποία όμως κατασκεύαζαν 
χωριστά. Ο Wardle παρατηρεί ότι ο τύπος έχει επιρροές από τα λυχνάρια τύπου 
Εφέσου, τα οποία παράγονται έως το α΄ μισό του 1ου αι. μ.Χ. και τοποθετεί τη 
διάρκεια παράγωγης του κρητικού τύπου στην περίοδο από τα μέσα έως τα τέλη του 
1ου αι. μ.Χ. (Wardle 1972, 274). 

Η Β. Αποστολάκου δημοσιεύει λυχνάρια κρητικού τύπου από το Μουσείο 
Αγίου Νικολάου και την αρχαιολογική συλλογή Ιεράπετρας. Συμφωνεί με τη 
χρονολόγηση του Wardle και σημειώνει ότι η παραγωγή του τύπου διαρκεί έως τις 
αρχές του 2ου αι. μ.Χ., οπότε χρονολογούνται οι λύχνοι με βραχύ καρδιόσχημο 
μυκτήρα. Ωστόσο, αναφέρει, ότι η μικρή διάρκεια εμφάνισης του τύπου «δε 
βοηθάει στον καθορισμό της εξέλιξης των επιμέρους στοιχείων του» (Αποστολάκου 
1987, 36-37). 

Η Ε. Παπαδοπούλου δημοσιεύει λυχνάρια κρητικού τύπου που βρίσκονται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται λυχνάρια 
από τις ανασκαφές της αρχαίας Ελεύθερνας και της Αργυρούπολης. Βασιζόμενη 
στη χρονολόγηση ευρύτερων ανασκαφικών συνόλων από τις παραπάνω περιοχές, 
σημειώνει ότι η διάρκεια του τύπου φθάνει έως και τον 4ο αι. μ.Χ. Ωστόσο, δέχεται 
ότι δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της εξέλιξής του, διότι τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά του συνυπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια εμφάνισής του 
(Παπαδοπούλου 1990, 101-102). 

Τα περισσότερα λυχνάρια κρητικού τύπου εκτός Κρήτης έχουν βρεθεί στις 
ανασκαφές της αρχαίας Βερενίκης στην Κυρήνη. Ο Bailey αναφέρει ότι πρόκειται 
για εισαγωγές από την Κρήτη, αλλά και τοπικές αντιγραφές του τύπου και τα 
χρονολογεί στις αρχές του 1ου αι. μ.Χ., στηριζόμενος αποκλειστικά σε τεχνοτροπικά 
κριτήρια (Bailey 1985, 4). 

Μεγάλος αριθμός λυχναριών κρητικού τύπου, που προέρχονται από τις 
ανασκαφές της «Ανεξερεύνητης Οικίας» στην Κνωσό, δημοσιεύεται από τους H.W. 
και E.A. Catling. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η παραγωγή του τύπου, η οποία 
αρχίζει στις πρώτες δεκαετίες του 1ου αι. μ.Χ., θα πρέπει να διήρκεσε τουλάχιστον 
μέχρι τις αρχές του 3ου αι. μ.Χ., όπως προκύπτει από την υπογραφή «ΓΑΜΟΥ» που 
φέρει ένα από τα λυχνάρια2. Ωστόσο, όπως σημειώνουν, δεν παρατηρείται καμία 
αλλαγή στο σχήμα ή στη διακόσμηση των λυχναριών καθ’ όλη τη διάρκεια 
εμφάνισης του τύπου (Catling & Catling 1992, 311). 

2 Οι Catling (1992, 309) σημειώνουν ότι η χρονολόγηση που δίνεται για τα λυχνάρια είναι η 
χρονολόγηση της ανασκαφικής ενότητας από την οποία προέρχονται, η οποία σε πολλές 
περιπτώσεις είναι πολύ γενική και καλύπτει μεγάλες χρονικές περιόδους, βλ. και: Sackett & 
Jones 1992.  
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Στηριζόμενοι στο κλειστό σύνολο των λυχναριών από το ναό της 

Ελεύθερνας επανεξετάσαμε τις παραπάνω υποθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του 
τύπου και τη διάρκεια παραγωγής του. Μεταξύ των ακέραιων λύχνων 
διαπιστώνονται τέσσερις ομάδες με βάση τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. 

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν λυχνάρια με αμφικωνικό σώμα, 
κατασκευασμένο σε μήτρα (εικ. 2, σχ. 1)3. Η λαβή είναι κάθετη, ταινιωτή, με 
κεντρική αυλάκωση και έχει κατασκευαστεί χωριστά. Ο δίσκος είναι κοίλος, 
ακόσμητος και σε κάποιες περιπτώσεις φέρει περιμετρικά έναν ή περισσότερους 
δακτυλίους. Εκτός από την οπή πλήρωσης υπάρχει και δεύτερη, ισομεγέθης στα 
περισσότερα, η οποία βοηθάει στην απομάκρυνση του αέρα κατά τη διαδικασία 
πλήρωσης με λάδι. Σε ένα από τα λυχνάρια απαντώνται τρεις οπές εξαέρωσης, 
απομίμηση ίσως του εφεσιακού τύπου. Στον ώμο αναπτύσσεται η διακόσμηση με 
εναλλασσόμενα καρδιόσχημα μοτίβα και κομβία, που διαχωρίζονται από ομάδες 
τριών κάθετων εγχαράξεων, τυπική σύνταξη του διακόσμου των λύχνων κρητικού 
τύπου. Σε δύο περιπτώσεις ο ώμος κοσμείται με ακτίνες. Ο μυκτήρας έχει κυκλική 
απόληξη με ταινιωτό περιχείλωμα. Οι βάσεις σε κάποια από αυτά είναι 
δακτυλιόσχημες ή ψευδοδακτυλιόσχημες. Τα λυχνάρια φέρουν βαφή, 
καστανομέλανη ή ερυθρή, στο άνω τμήμα τους, η οποία έχει κυλήσει στο κατώτερο 
τμήμα και στο εσωτερικό. 

Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται λυχνάρια μεγάλου μεγέθους με έναν 
ή δύο μυκτήρες (εικ. 3, σχ. 2). Στον ώμο φέρουν την τυπική διάταξη των μοτίβων, 
χωρίς τις κάθετες ραβδώσεις, σε συνδυασμό με έντυπους κυκλίσκους. Ο δίσκος 
παραμένει κοίλος με δακτυλίους ή διακοσμείται με ροζέτα και έχει μία οπή 
εξαέρωσης. Η λαβή διακοσμείται με πλαστικό φύλλο ακάνθου και στο σημείο της 
ένωσής της με το σώμα τοποθετείται ένα ή περισσότερα κομβία. Στο μυκτήρα 
αναπτύσσονται διπλές έλικες. Σε αυτήν την ομάδα εμφανίζονται επιπλέον τα 
«πτερύγια», εξάρματα εκατέρωθεν του σώματος, στο σημείο ένωσης του άνω και του 
κάτω τμήματος, τα οποία διακοσμούνται με έντυπες γιρλάντες. 

Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει λυχνάρια μεγάλου μεγέθους με έναν ή δύο 
μυκτήρες, τα οποία έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης ομάδας, εκτός 
από το πλαστικό φύλλο ακάνθου στη λαβή (εικ. 4, σχ. 3). Ωστόσο, διατηρείται το 
κομβίο στη βάση της. Ο δίσκος είναι αβαθής και διακοσμείται με ροζέτα. 

Τέλος, η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει λυχνάρια που έχουν τα σταθερά 
διακοσμητικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του τύπου και επιπλέον φέρουν 
κυματοειδή «ωτία» εκατέρωθεν του σώματος (εικ. 5, σχ. 4). Σε ένα από τα λυχνάρια 
το καρδιόσχημο μοτίβο έχει τοποθετηθεί μόνο στη γέφυρα του μυκτήρα, ενώ στον 
ώμο έχει φυλλόσχημα μοτίβα. 

Εκτός από τα παραπάνω διακοσμητικά θέματα που απαντώνται στους 
λύχνους από το ναό της Ελεύθερνας, τα λυχνάρια κρητικού τύπου φέρουν και 
άλλα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί συγκεντρωτικά στις δημοσιεύσεις της 
Αποστολάκου και των Catling. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ η σπείρα, τα εγχάρακτα 
χιαστί με τους κυκλίσκους ανάμεσα στις κεραίες τους, η ιχθυάκανθα. Πρόκειται για 

3 Οι λύχνοι φωτογραφήθηκαν από τον Γ. Παπαδάκη και σχεδιάστηκαν από τη Φ. Σκυβαλίδα. 
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θέματα τα οποία είναι γνωστά από τα ελληνιστικά λυχνάρια τύπου Εφέσου, όπως 
σημειώνει η Αποστολάκου (1987, 36). Ενδεχομένως λυχνάρια με αυτά τα 
διακοσμητικά θέματα να προέρχονται από την αρχική φάση παραγωγής του 
κρητικού εργαστηρίου, στο α΄ μισό του 1ου αι. μ.Χ., πριν ακόμα παγιωθούν τα 
διακοσμητικά σχήματα που χαρακτηρίζουν την παραγωγή του. 

Ξεκινώντας από την παραπάνω παραδοχή, τα λυχνάρια της πρώτης ομάδας 
από την Ελεύθερνα, τα οποία φέρουν τα σταθερά μορφολογικά και διακοσμητικά 
χαρακτηριστικά του τύπου, θα πρέπει να αναχθούν στην περίοδο κατά την οποία 
είχε παγιωθεί η εμφάνισή του, γύρω στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ. 

Στα λυχνάρια της δεύτερης ομάδας απαντώνται μορφολογικά και 
διακοσμητικά στοιχεία, όπως το μεγάλο μέγεθος, ο πλαστικός διάκοσμος στη λαβή, 
οι έλικες στους μυκτήρες και πτερύγια, που είναι γνωστά από λυχνάρια του β΄ 
μισού του 1ου αι. μ.Χ. (τύποι Bailey D, Loeschcke III, Broneer XXI), τα οποία 
προέρχονται από τα μεγάλα κέντρα παραγωγής της Μικράς Ασίας και της Ιταλίας 
και αποτελούν μιμήσεις μεταλλικών προτύπων. 

Τα λυχνάρια της τρίτης ομάδας αποτελούν μια παραλλαγή της 
προηγούμενης, απλούστερης τεχνοτροπικά, και προφανώς κυκλοφορούσαν 
παράλληλα. 

Τα κυματοειδή «ωτία» που απαντώνται στα λυχνάρια της τέταρτης ομάδας, 
όπως και τα ovoli, χαρακτηρίζουν λυχνάρια της περιόδου από το β΄ μισό του 1ου αι. 
έως τα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. και είναι γνωστά από την Αθήνα, ως alpha ear lamps 
(Perlzweig 1961, 14) και από την Κόρινθο, ως τύπος Broneer XXIV (Broneer 1930, 
83) αντίστοιχα. 

Αν και μεταξύ των λυχναριών του κρητικού τύπου από την ακρόπολη της 
Ελεύθερνας δεν υπάρχουν υπογραφές, είναι γνωστά δύο υπογεγραμμένα λυχνάρια. 
Το ένα προέρχεται από την Κνωσό (Catling & Catling 1992, 273, αρ. 208) και το 
άλλο από την ανασκαφή της παραθαλάσσιας Καισάρειας στην Παλαιστίνη 
(Sussman 1995). Και τα δύο φέρουν την υπογραφή «ΓΑΜΟΥ», εργαστήρι το οποίο 
είναι γνωστό από ρωμαϊκά λυχνάρια με ανάγλυφη παράσταση στο δίσκο. Η 
παραγωγή του τοποθετείται στο 2ο αι. μ.Χ.4 Το γεγονός ότι μεταξύ των πολυάριθμων 
λυχναριών κρητικού τύπου, που μας είναι γνωστά, μόνο δύο υπογράφονται από το 
συγκεκριμένο εργαστήρι, καθώς και οι ανάγλυφοι χαρακτήρες στο λυχνάρι από την 
Κνωσό, υποδηλώνουν ότι δεν πρόκειται για παραγωγές του «εργαστηρίου του 
ΓΑΜΟΥ», αλλά ότι αντιγράφηκε η υπογραφή, τουλάχιστον στο λυχνάρι από την 
Κνωσό. Ωστόσο, η αντιγραφή της υπογραφής καταδεικνύει ότι τα λυχνάρια 
κρητικού τύπου κυκλοφορούσαν παράλληλα με αυτά του «εργαστηρίου του 
ΓΑΜΟΥ», τουλάχιστον κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας του τελευταίου. 

Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση των μέχρι τώρα δημοσιευμένων 
λύχνων κρητικού τύπου, αλλά κυρίως με βάση τις ανασκαφικές πληροφορίες για το 
κλειστό σύνολο των λύχνων από το ναό της ακρόπολης στην Ελεύθερνα, θα 

4 Για το «εργαστήρι του ΓΑΜΟΥ» βλ: Catling & Catling 1992, 316, Bailey 1985, 183, 
Sapouna 1998, 95. 
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μπορούσαν να διατυπωθούν με αρκετή ασφάλεια τα παρακάτω συμπεράσματα 
σχετικά με την παραγωγή και κυκλοφορία των λύχνων. 

Η παραγωγή λυχναριών κρητικού τύπου αρχίζει στο α΄ μισό του 1ου αι. 
μ.Χ., και συνεχίζεται στο 2ο αι. μ.Χ., πιθανότατα έως τα μέσα του αιώνα. 
Παράλληλα, παρόλο που το κρητικό εργαστήρι διατηρεί σταθερά εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που κάνουν αναγνωρίσιμο τον κρητικό τύπο λυχναριών, δηλαδή 
την ταινιωτή λαβή με έντονη αυλάκωση, το αμφικωνικό σώμα, τον επιμήκη 
μυκτήρα με κυκλική απόληξη, ταυτόχρονα εξελίσσεται ενσωματώνοντας νέα 
στοιχεία, που απαντώνται σε δημοφιλείς τύπους της εκάστοτε περιόδου. 

Καθώς, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν είναι γνωστά λυχνάρια κρητικού 
τύπου με μορφολογικά ή διακοσμητικά στοιχεία που συναντώνται σε λυχνάρια του 
3ου ή 4ου αι. μ.Χ., είναι μάλλον απίθανο η παραγωγή του τύπου να συνεχίστηκε 
μετά το 2ο αι. μ.Χ. 

Ειδικότερα όσον αφορά στα λυχνάρια που βρέθηκαν συγκεντρωμένα στο 
εσωτερικό του αρχαίου ναού στην ακρόπολη της Ελεύθερνας, θα πρέπει να 
χρονολογηθούν στο β΄ μισό του 1ου αι. μ.Χ. έως το α΄ μισό του 2ου αι. μ.Χ., καθώς 
δεν διαπιστώθηκαν ανάμεσά τους ακέραια ή αποσπασματικά διατηρημένα 
λυχνάρια με χαρακτηριστικά από την αρχική φάση παραγωγής τους, π.χ. λύχνοι με 
διακόσμηση σπειρών ή εγχάρακτων χιαστί, και από την τελευταία, π.χ. λύχνοι με 
βραχύ, καρδιόσχημο μυκτήρα. 

Μεταξύ των λύχνων κρητικού τύπου, που εντοπίστηκαν συγκεντρωμένοι 
στη νοτιοδυτική γωνία του σηκού, βρέθηκαν και πέντε λύχνοι διαφορετικών τύπων. 
Η χρονολόγηση των τελευταίων συμφωνεί με αυτήν που προτείνεται παραπάνω για 
τους λύχνους κρητικού τύπου. Πιο αναλυτικά πρόκειται για: 

α) Τμήμα από ρωμαϊκό λυχνάρι με παράσταση λέοντος στο δίσκο και 
ανάγλυφα ovoli στον ώμο. Χρονολογείται στις αρχές του 2ου αι. μ.Χ. (Catling & 
Catling 1992, 286, no. 391, pl. 263).  

β) Τμήμα ρωμαϊκού λύχνου, που στο διατηρημένο τμήμα της βάσης του 
διακρίνονται εγχάρακτοι οι χαρακτήρες «Α_Μ» από την υπογραφή «ΓΑΜΟΥ». Η 
παραγωγή αυτού του εργαστηρίου ανάγεται στο 2ο αι. μ.Χ. 

γ) Τμήμα ρωμαϊκού λύχνου, εισηγμένου στην Ελεύθερνα, με παράσταση 
κανθάρου και ακόσμητο ώμο. Με βάση το εικονογραφικό του θέμα χρονολογείται 
στο β΄ μισό του 1ου αι. μ.Χ. (Broneer 1977, 63, no. 2538, pl. 29, Bruneau 1965, 
126, no. 4596, pl. 29, Catling & Catling 1992, 277, no. 274, pl. 258). 

δ) Λυχνάρι με σφαιρικό σώμα και μικρή οπή πλήρωσης. Έχει βραχύ 
μυκτήρα με κυκλική απόληξη και τα δύο ημισφαίρια του σώματος κοσμούνται με 
κάθετες σειρές από ανάγλυφες στιγμές χωρισμένες σε ομάδες από κάθετες λεπτές 
ταινίες. Οι ανάγλυφες στιγμές είναι χαρακτηριστικό που απαντάται σε λύχνους του 
1ου και 2ου αι. μ.Χ. (Broneer 1930, 80, fig. 38, Perlzweig 1961, 83, pl. 5).   

ε) Πολύμυξος λύχνος με δώδεκα βραχείς μυκτήρες σε κυκλική διάταξη και 
συμπαγή λαβή τριγωνικού σχήματος με παράσταση προτομής Σεράπιδος. Ανήκει σε 
τύπο πολύμυξων λύχνων με θεματολογία στη λαβή τις προτομές της Ίσιδος και του 
Σεράπιδος που είναι κυρίως γνωστός από τις ανασκαφές του Σεραπείου της 
Αλεξάνδρειας. Η προτομή του Σεράπιδος εδώ βρίσκεται πάνω σε βάθρο με δύο 
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ταινίες και σκοτία. Ο Σέραπις φέρει μόδιο, έχει μακρείς βοστρύχους και σγουρά 
γένια, τα οποία χωρίζονται στη μέση. Η παράσταση αυτή του Σεράπιδος είναι 
χαρακτηριστική των αρχών του β΄ μισού του 1ου αι. μ.Χ έως τις αρχές του 2ου αι. 
μ.Χ. (Tam Tinh & Jentel 1993, εικ. 154, πίν. 42). Πρόκειται για λύχνο εισηγμένο 
στην Ελεύθερνα, πιθανώς από την Αίγυπτο. 

στ) Δίμυξος λύχνος με έλικες στους μυκτήρες, οι οποίες καταλήγουν σε 
κεφαλές αλόγων. Η λαβή του είναι κάθετη, ταινιωτή με κεντρική αυλάκωση και 
λεπτές εγχαράξεις εκατέρωθεν αυτής, όμοια με τις λαβές των λύχνων κρητικού 
τύπου από τη δεύτερη ομάδα, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω. Φέρει στιλπνή 
καστανομέλανη βαφή. Λυχνάρια τα οποία κοσμούνται με έλικες που καταλήγουν σε 
κεφαλές ζώων και έχουν λαβή με πλαστική διακόσμηση (τύπος Loeschcke III και 
Broneer XXI), χρονολογούνται στο β΄ μισό του 1ου αι. μ.Χ. Είναι γνωστά από τη 
Μικρά Ασία, την Κύπρο, την Κυρήνη και την Ιταλία και σύμφωνα με τον Bailey 
(1972, 8 και 1988, 327-328) παράγονταν από το εργαστήριο Romanensis της 
Κνίδου, από όπου εξάγονταν στην Ιταλία και από εκεί σε άλλες περιοχές. Εδώ, 
πρόκειται για αντίγραφο εισηγμένου λύχνου. 

Επομένως, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τα λυχνάρια, 
μπορούμε να τοποθετήσουμε την τελευταία φάση λειτουργίας του ναού στο α΄ μισό 
του 2ου αι. μ.Χ. Η διατύπωση, ωστόσο, ασφαλέστερων συμπερασμάτων, θα είναι 
δυνατή μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του κτηρίου και των λοιπών ευρημάτων 
από αυτό. Βέβαιη είναι, ωστόσο, η σπουδαιότητα του λατρευτικού κτηρίου της 
ακρόπολης για την ιστορία της πόλης της Ελεύθερνας, όπως μαρτυρά η μεγάλη 
διάρκεια χρήσης του, από τον 7ο αι. π.Χ. έως τουλάχιστον και τον 2ου αι. μ.Χ. 
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CRETAN TYPE LAMPS FROM THE TEMPLE  
ON THE ACROPOLIS OF ANCIENT ELEUTHERNA 

 
SPANOU NIKOLIA 

The lamps studied here have been found in the cella of the acropolis 
temple of ancient Eleutherna. About 40 lamps were recovered, of which 34 intact 
or almost intact. Of these, 27 are of Cretan type. It is considered that lamps of 
this type have been circulated from the 1st century AD until the 3rd century 
without any changes of their shape or decoration style. 

Here, the internal development of the Cretan type lamps and its date will 
be reconsidered in order to examine whether these lamps can contribute to 
determine the period corresponding to the final phase of the temple. 
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ROMAN FINEWARES FROM SECTOR II PYRGI, ELEUTHERNA 
 

KELLY AMANDA 

 

This paper presents a small, but representative, sample of imported 
Roman finewares at Eleutherna, Sector II Pyrgi, and considers its implications 
for, or at least small contribution to, an appreciation of Imperial Rome’s earliest 
influence on the settlement on the acropolis of Eleutherna within its provincial 
context.  

At the ancient site of Eleutherna, the excavations at Pyrgi Sector II are 
located on the northern spur of a dramatic ridge, flanked by two deep riverbeds, 
which dominates the site. The earliest excavations in this sector, conducted in 
1987, were focused on an area directly southwest of the foundations of a 
tetraconch structure (plan 1). Here contexts 8010-8012 overlay a damaged 
mosaic floor found at a depth of 1.8 m from the top of the architectural 
elevations in this area. The combined layers, consisting of a compacted red soil, 
with a high charcoal and crushed bone content, yielded hundreds of crushed 
sherds.  

The layers were effectively sealed by a large pile of stone as the result of 
modern agricultural clearance. The cairn yielded a range of inscriptions while 
the overburden served to protect the layers from further disturbance caused by 
later building on the site (Van Effenterre et al. 1991, inscriptions E5β and E6, 
38-39 and 51-68). As such, the contexts represent some of the few layers from 
Sector II Pyrgi which remained relatively undisturbed, thereby yielding a defined 
ceramic chronology. 

EARLY IMPORTED FINEWARES 

The earliest ceramic profiles in context 8012 include a rouletted Arretine 
plate of Conspectus Form 18 which can be dated to the early 1st century AD (fig. 
1E, 2iii). Similarly, examples of Conspectus 22, with spectacle spirals, found in 
context 8010 (fig. 1A-B, 2i-2ii), indicate a production date early within the 1st 
century AD (possibly early in the reign of Tiberius, as the transition to 
Conspectus form 23 is often viewed as complete by his reign). 

Italian imports in Crete, however, do not generally date to the reign of 
Augustus and Eiring notes that the very earliest Italian sigillata at Knossos is 
Late Augustan in date (as represented by only four diagnostic and 25 body 
sherds) (2004, 71). The Late Augustan contexts at Knossos are dated by similar 
diagnostic forms which also feature in the Eleuthernian contexts discussed here, 
notably of Conspectus Forms 18 and 22 (Eiring 2004, 71), as also identified in 
the Eleuthernian contexts in Sector II. The slim yields of Augustan material at 
Knossos should, however, be balanced by the knowledge that few Augustan 
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contexts have been excavated at all1. In light of the dearth of excavated 
Augustan material at Knossos, the question as to whether we have gleaned a 
realistic impression of the earliest Romanising (or Roman related) activity at 
Knossos is highly questionable. 

Early 1st century AD links with Italy, as indicated by this pocket of 
Arretine ware in Eleutherna, Sector II (i.e. contexts 8010-8012), are further 
corroborated by the presence of imported Arretine relief sherds elsewhere in 
Pyrgi; but how this contact became socially manifest remains a more complex 
question. Sherds with relief decoration, from across Pyrgi can, nonetheless, be 
attributed to the workshops of Rasinus and Perennius. 

Arezzo, however, is not the only Italian atelier which is represented in 
context 8010, as an in planta pedis stamp, on the interior of a small cup of 
Conspectus Form 34, contains the name of either the potter Sex. Murrius Festus 
or Sex. Murrius Pisanus “SEXMF/P?” (fig. 1F, 2iv). Baldwin Bowsky records a 
similar stamp of Sextus Murrius at Eleutherna Sector I in Public building 76 
(2009a, 162). Sex. Murrius Festus’ earliest plain produce generally occur in 
Flavian contexts, suggesting he commenced production just prior to Sex. 
Murrius Pisanus. The signatures of either of these potters points to production 
in Pisa which “became the main export centre in the region after about 75 AD, 
where the so-called Late Italian Sigillata was produced until the mid-second 
century” (Hayes 1997, 52)2. Certainly, any association with this Late Italian 
production, more commonly attributed to the major potter L. Rasinius Pisanus, 
ascribes a late date in the range to the name Sex. Murrius, possibly somewhere 
between 50-150 AD (Oxé, Comfort & Kenrick 2000, no. 1690; Kenrick 2004, 
254). Slane’s date range of between 80 and 100 AD for another in planta pedis 
stamp of Sex. Murrius Festus found at Corinth complies with this chronology 
(1990, 44, no. 75, fig. 4, pl. 8). On Crete, the potters are further represented in 
the capital, Gortyna, by two stamps from the Odeion and Praetorium (Baldwin 
Bowsky 2009a, 1613) which should also adhere to this date range.  

Two other in planta pedis stamps from nearby contexts in Sector II also 
point to links with ceramic production at Pisa; they include stamps of Cn. 
[Gnaeus] Ateius Euhodus “A^T^E V^H O” and Cn. [Gnaeus] Ateius Arretinus 

1 Eiring (2004, 71) reports that only one Augustan (presumably he is referring to mid-
Augustan i.e. 15-1 BC, as opposed to Late Augustan i.e. 1-15 AD) destruction deposit has 
been excavated (i.e. Deposit A1 in the Southwest House, see Sackett 1992, 178-183). This 
statistic should also modify Baldwin Bowsky’s observation that Italian sigillata stamps are 
not attested on the island prior to the mid-Augustan period (2009a, 166). 
2 Sackett notes that at Knossos Pisa constitutes one of the secure ceramic provenances, 
while it may be relevant that an in planta pedis stamp “L.R.P.”, signifying L. Rasinius 
Pisanus, came from the Neronian context N2/9 (Sackett 1992, 145, 155, 214, Y25) 
indicating an early date within the later range.  
3 Citing Di Vita personal communication for a stamp of Sex. Murrius Festus in the Odeion, 
also Rizzo (2001, 38, no.1) and Magnelli (2001, 631, no. 6) for a stamp of Sex. M(urrius) 
P(isanus) in the Praetorium. 
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“CN.AA” (fig. 3-4)4. The earliest of the stamps relates to the potter Cn. [Gnaeus] 
Ateius Euhodus (Oxé, Comfort & Kenrick 2000, no. 292 (160) (2) no. 35, see 21 
083), whose entire range of stamps has been dated between 5 BC and 25 (Oxé, 
Comfort & Kenrick 2000, 137, no. 292, see no. 35)5. The in planta pedis frame 
(which is a feature of the Eleutherna stamp) indicates a date at least after 15 AD 
and, conceivably, this fragment can be dated to the decade between 15 and 25 
AD6. Another stamp of Ateius Euhodus (but in a rectangular frame) is found on 
a plate from the Southwest House at Knossos, where it was located in a 
Claudian destruction deposit (C1) (Sackett 1992, 144, Y14, pl. 142, deposit C1, 
no. 12, see also 154 and 197-198). The date attributed to this overall context at 
Knossos postdates that given for the entire range for Ateius Euhodus in Oxé, 
Comfort and Kenrick, 5 BC-25 AD  (2000, 13), yet it adheres to dates for the 
corpus of Italian sigillata at Knossos, where this fineware is rarely noted prior to 
the Late Augustan period. At Knossos Italian sigillata only represents 3% of the 
Augustan finewares, rising to 29% in the Tiberian period, peaking in the 
Claudian period, when it registers at 43%, and dropping to 7% in the Hadrianic 
(Sackett 1992, 153). If we consider Baldwin Bowsky’s observation that Italian 
sigillata stamps are not attested on the island prior to the mid-Augustan period 
(2009a, 166), then the Euhodus stamp from Sector II, as a Tiberian form, 
appears relatively early in the overall sequence.  

The third stamp from Sector II represents the pottery atelier of Cn. 
Ateius Arretinus “CN.AA”, an offshoot from Ateius in Pisa operating between 30-
80 AD (Oxé, Comfort & Kenrick 2000, no. 279) (fig. 4)7. The format of this 
potter’s stamps provides a date range between 30-80 AD (Oxé, Comfort & 
Kenrick 2000, no. 279, or possibly 282). At Gortyna, of the two examples of this 
Italian potter’s stamps found, the example found from the Nymphaeum opposite 

4 Confirmation regarding of the Pisan operation of an atelier of the Arretine producer, Cn. Ateius, 
was established by the rare discovery of three fused waster plates and a series of separating clay rings, directly 
providing evidence of the firing processes within an industrial kiln (Pucci 1985, 365-406, esp. 368). Kenrick 
studied assemblages of workshop waste relating to this potter both at Pisa and Arezzo and 
concluded that Ateius finished his activity in Arezzo before moving to Pisa (Kenrick in 
press), while Poblome proposes that Ateius’ move from Arezzo to Pisa, c. 5 BC, reflects a 
desire to tap into the wider exchange patterns accessible from Pisa (Poblome 2004, 29). 
5 Oxé, Comfort and Kenrick distinguish 37 types of Cn. Ateius Euhodus’ signature (2000, 
13). 
6 From about 15 AD there was a definitive change in the appearance of stamps, whereby 
late Arretine examples featured abbreviated names, rather than full signatures, within the 
confines of a miniature  footprint frame (in planta pedis), usually the right one. The frame 
and the abbreviated form of the names therein, are generally viewed as signalling a date 
later than 15 AD, although Kenrick fine-tunes this development to 9 AD (Kenrick 1990, 147). 
7 At excavations along the via Santo Stefano in Pisa, Menchelli suggests there are two 
distinctive groupings within the ceramic material; the first associated with Ateius, 
predating 40 AD, with the remainder gravitating towards the end of the 1st century AD 
(1995) while the same clusters are reflected in the excavations at Isola di Migliarino in Pisa 
(Banti & Pasquinucci 1988, 191-198). In contrast to Menchelli, Kenrick favours a Flavian 
date for the entire ceramic corpus from via Santo Stefano, as almost all of the potters are 
also well attested in Pompeii; however, he singles out the name Murrius as intrusive (Oxé, 
Comfort & Kenrick 2000, 30). 
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the Praetorium is of the same form and date as that from Sector II (Martin 2006, 
184, fig. 6).  

In terms of associated material, context 8011 in Sector II also yielded an 
interesting find of a clay plaque with a mould-made relief of the infant Herakles 
with snakes (fig. 1G, 2v). A 1st century AD date seems likely based on both the 
majority of 1st century AD evidence from its strategraphical context and 
similarities with motifs on lamps of that date discovered at Trier and possibly at 
Bingen (Menzel 1969, no. 111-112, O.10859-O.25580, fig. 27, no. 3 and 4; LIMC 
IV2 Herakles 1617)8.  

The presence of a rim of an ESB2 bowl (Atlante II, Form 60) in context 
8010 could also be suggestive of a late 1st century AD date, as the series begins 
after 50 AD (Hayes 2008, 39 and 155-156); however, its presence could also 
project the related activity into the late 2nd and even the early 3rd century AD (fig. 
7). Its inclusion points to other spheres of influence and exchange, as Eastern 
Sigillata B constitutes Roman fineware produced in, or near, Tralles in western 
Asia Minor9. Its early forms convey Italian influence and at least two early 
ateliers may have been established by immigrant potters from the West 
(Zabehlicky-Scheffengger 1995).  

A REPRESENTATIVE COOKING WARE 

Societal change at Eleutherna, Sector II Pyrgi, may be reflected in 
cooking wares in context 8010, albeit at a relatively later date, whereby the 
complete profile of a casserole dish perhaps signals a favourable reception of 
Roman dietary tastes on the site (fig. 5)10. An identical form was collected in the 
area of the basilica in the Malia Survey in East Crete (fig. 6) (Kelly forthcoming, 
PM 90 206-1, no. 12). At Ilion, Heath and Tekkök present an impressive range of 
identical casserole of local manufacture, which they classify as “Gritty Gray 
Cookingware Flanged Casserole”, and date to the late 2nd century AD at the 

8 The motif certainly enjoys a lengthy celebrity, made famous in the 5th century BC by the 
painter Zeuxis and is later admired by Pliny (Pliny NH xxxv 63) and features prominently 
in the 1st century AD paintings in Pompeii, specifically in The House of the Vettii.   
9 Hayes writes that two phases can be distinguished in ESB (which is an offshoot of the 
Arezzo factories) (1972, 10). He notes that “the Pergamon products of the 1st century AD 
show similar influence from Arretine ware, as may be seen from Loeschcke’s earlier group 
at Candarli and the material published from Pergamon by Schafer. Direct influence from 
Italian wares seem to have persisted here somewhat later than at Tralles; the form of 
stamp in planta pedis, typical of later Arretine, is quite common and the relatively late 
forms; Dragendorff 18 and 24/25 (flanged bowls) are imitated to become the standard 
vessel forms of the late 1st century and onwards” (Hayes 1972, 10). 
10 Changes in pottery can reflect changes in diet, and, as such, are frequently used as 
indicators of Romanization, as demonstrated at Bliesbruck, in northeastern Gaul (Albrecht 
1998), where three chronological ceramic phases reveal that the initial domination of 
northern, in particular Belgian, wares, was slowly overtaken by more typically Roman 
shapes and wares, like mortaria and terra sigillatas, while amphorae in the late phase 
demonstrate growing demands for imported olive oil and fish sauces.  

456 

                                                 

http://classics.uc.edu/troy/grbpottery/html/bib_ZabehlickeyScheffenggerS1995.html


ROMAN FINEW ARES FROM SECTOR I I  PYRGI ,  ELEUTHERNA 
 

earliest (Heath & Tekkök digital archive)11. Similarly, at Argos, cooking forms did 
not change until the 2nd century AD, intimating that while the Argives may have 
been generally receptive to new styles of pottery, their diet was (at least initially) 
traditionally conservative, as suggested by the absence of ceramics catering for 
the preparation of Roman cuisine (Abadie-Reynal 2007). At Argos, a steady 
increase in the number and range of imports in the late 1st century AD is 
regarded by Abadie-Reynal as testimony of changing tastes, such as a demand 
for Cretan wine (Abadie-Reynal 2005, 45). By the beginning of the 2nd century 
AD newly-acquired tastes do not reflect influence from Italy, but rather point to 
a broader variety of products operating within the wider network of Roman-
facilitated markets. Roman cooking wares are slow to arrive at Argos and, when 
they do, they seem to reflect contact with, or influence from, Asia Minor rather 
than Italy. Abadie-Reynal maintains that in the 2nd century AD the western coast 
of Anatolia, the Aegean islands and Crete have a sort of monopoly on trade with 
Argos (2005, 47-48). It is perhaps this regional influence that is also represented 
by this cooking ware profile in early 2nd century AD Crete (as represented both at 
Eleutherna and Malia) and its proliferation at Ilion (Heath & Tekkök digital 
archive). 

ARCHITECTURAL HORIZONS 

At Pyrgi Sector II the architectural horizon located under these contexts 
(8010-8012) is a mosaic floor, much of which was already destroyed in antiquity, 
although a kantharos motif can be identified in a surviving corner. Similarly, 
this motif is also visible on a mosaic from a mid 2nd century AD villa at Kasteli 
Kissamos in western Crete (Ling 1998, 60, fig. 42; Hellenkemper Salies 1986, 
241-285, pl. 4)12. Ling, in his mosaic study, notes that the mosaic at Kasteli 
Kissamos represents the influence of Italian black-and-white style (although he 
observes that some details are highlighted in polychrome, such as the bird’s tail 
feathers, which include some blue and green glass tesserae).  

PRELIMINARY FINDINGS 

From these contexts southwest of the tetraconch foundations at Pyrgi, 
Sector II, we can make some preliminary deductions: the impression given by 
the Roman finewares is one of early contact with the Arretine markets, 
established in the early-mid 1st century AD  (or even slightly earlier), a contact 
which shifted to Pisa by the end of the century. While it is possible that this 
horizon provides a terminus ante quem for the laying of the mosaic, and, 
consequently, the construction of any associated architectural framework, there 

11 Aspects of local manufacture may also be reflected in the wider assemblage at Ilion, 
where ESB, although regularly appearing in 1st and early 2nd century AD deposits, was less 
commonly found than the ESC/Candarli forms produced in the relatively closer 
manufacturing centres (Heath & Tekkök, digital archive). 
12 Kantharoi are known from the narthex mosaic of the 5th century AD basilica in 
Eleutherna Sector I but these are rendered in full polychrome and are stylistically distinct 
(Θέμελης 2002, 95). 
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are some problems with this sequence. Firstly, there is the presence of some 
Hellenistic intrusions in these contexts, not discussed here, which precludes a 
water-tight and absolute time-line. Secondly, the mosaic which underlies the 
deposit was damaged in antiquity and, consequently, does not constitute an 
impermeable seal, and seems to have permitted intrusions from below. 

Mosaics in Crete are almost exclusively Roman in date, with only one 
identified Hellenistic example represented by the pebble mosaic adorning the 
floor of the temple treasury at Lebena (Sweetman 1999, 104). The reportedly 
sudden appearance of Roman mosaics in Crete in the late 1st century AD 
precludes progression from pre-Roman development and marks them as 
distinctive Roman features. The appropriation of this decorative device heralds a 
radical alteration in architectural décor and display in Crete. 

It would be proved highly significant if the mosaic at Eleutherna could 
be dated to the 1st century AD as this might coincide with corresponding activity 
in Sector I where two townhouses were constructed (Θέμελης 2004a, 57-64; 
2004b, 41-42; Tsigonaki 2007, 271). In House 2, in Sector I, an entire mosaic 
floor collapsed from an upper storey, falling into room 23 below, where it had 
originally adorned a room in a private bath-suite (Θέμελης 2002, 80); admittedly, 
while the townhouse was originally constructed in the 1st century AD, the 
mosaics therein may be later additions13. There are, however, some potentially 
late 1st century AD mosaics elsewhere on the island; the earliest mosaic at 
Knossos, the Apollinarius Mosaic, is generally dated to the late 1st century AD or 
early 2nd century AD (Hood & Smyth 1981, 41, no. 91; Sanders 1982, 53; 
Sweetman 1999, 82-8), although Ramsden assigns it squarely to the 1st century 
AD (1971, 229-231). At Myrtos, Sweetman dates the mosaic in the tepidarium 
between the late 1st and early 2nd century AD (1999, 116, cat. 58, pls. 88-92), 
while Livadiotti and Rocco apply the range to the first construction phase of the 
bathsuite (2004, 742-743). Elsewhere, 1st century AD construction phases have 
been recorded at bathing facilities at Knossos, Gortyna, Chania, Kouphonisi and 
Makriyalos – all of which are adorned with mosaics, albeit their installation may 
post-date their architectural contexts. This horizon is, however, attested at other 
Roman centres in Greece, notably at Corinth, where the earliest mosaics are 1st 
century AD in date and, while they are mainly public in context, one example 
from Anaploga is said to have come from a private context, that of a domus 
(Sweetman & Sanders 2005, 365-366). 

At Eleutherna, Sector II the 1st century AD Arretine ware, the Pisan 
potter’s stamp and the mosaic itself are indicative of strong Italian influence in 
this area of the site at a relatively early stage in the development of the Roman 
province. The 1st century AD is certainly a busy period at Eleutherna, with 
Tzifopoulos (2009, 103-152) recording honours to Augustus, Tiberius, Trajan (a 
tradition that continues into the early 2nd century AD with honours to both 

13 It is perhaps significant to finally note that Baldwin Bowsky compares the 1st century AD 
foundations of  the private houses and their bath suites at Eleutherna, specifically that of 
House 1, with the urban villas of Campania (2009b, 210). 
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Trajan and Hadrian) in Sector I. Baldwin Bowsky has noted a proliferation of 
Roman onomastica in the period and, significantly, she views coinage minted by 
Eleutherna (albeit in its capacity as a member of the Cretan Koinon) featuring 
the name of Cornelius Lupus, the provincial governor at the closing years of 
Tiberius’ reign, as equivalent to provincial tender (Baldwin Bowsky 1987, 506-7, 
fn 16; 2009a, 165). In light of the intense activity in Sector I, it is tempting to 
interpret the Italian sigillatas and any associated architectural foundations in 
Sector II as representatives of an overarching civic reconstruction which is more 
explicitly manifested in Sector I, where it involved the construction of the large 
and small baths and Houses 1 and 2 (Themelis 2009, 64).  
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ΡΩΜΑΪΚΗ  ΛΕΠΤΟΤΕΧΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ  ΑΠΟ  ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΙ  

ΣΤΟ  ΠΥΡΓΙ  ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ 

KELLY AMANDA 

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια ομάδα πρώιμων ρωμαϊκών εισηγμένων 
αντικειμένων που βρέθηκαν σε ανασκαφικά στρώματα στον Τομέα ΙΙ στη θέση 
Πυργί της Ελεύθερνας. Τα σφραγίσματα σε αγγεία sigillata υποδηλώνουν σχέσεις 
με κεραμικά εργαστήρια από την Ιταλία, αρχικά από το Αρέτζο, αλλά σταδιακά 
περισσότερο από την Πίζα προς το τέλος του 1ου αι. μ.Χ. Η παρουσία ρωμαϊκών 
μαγειρικών σκευών του 2ου αι. μ.Χ. δηλώνει μια όλο και μεγαλύτερη αλλαγή στις 
διατροφικές συνήθειες και την αύξηση της ζήτησης για εισαγόμενα καταναλωτικά 
αγαθά. Η εικόνα από την κεραμική συμπληρώνει τις τάσεις που διακρίνονται στον 
Τομέα Ι, όπου κατά τον 1ο μ.Χ. πραγματοποιείται μια αναδιοργάνωση των 
αρχιτεκτονικών δομών του χώρου.  
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Plan 1. Site plan, courtesy of Dr. Christina Tsigonaki.
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Fig. 1 (a-g). Collection of sigillata 
forms and plaque from contexts 
8010-8012 (drawings Amanda 
Kelly). 

Fig. 2 (i-v). i. Arretine rim, Con-
spectus 22 with spectacle spiral. ii. 

Arretine rim, Conspectus 22 with 
spectacle spiral. iii. Rouletted rim 

of Arretine plate; Conspectus Form 
18. iv. Base of small sigillata bowl, 

Conspectus 34, in planta pedis 
<SEXMF/P?>. v. Plaque of infant 
Hercules with snakes (i-iv: photo-

graph Amanda Kelly, v: photograph 
– courtesy of Dr. Christina Tsigo-

naki). 

RomAn FinewARes FRom sectoR i i  PyRgi ,  eleutheRnA
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Fig. 7. Rim of ESB2 bowl (Atlante II, 
Form 60) (drawing Amanda Kelly). 

Fig. 3. Ring base of sigillata bowl with in planta pedis <A^T^E(?)V^O> 
(photograph & drawing Amanda Kelly).  

Fig. 4. Flat base Italian sigillata with in planta pedis <CN.AA> 
(drawing Amanda Kelly, photograph – courtesy of Dr. Christina Tsigonaki). 

Fig. 5. Profile of casserole from context 8010 (photograph & drawing Amanda Kelly). 

Fig. 6. Profile of casserole from the Malia 
Survey (drawing Amanda Kelly). 

Kelly AmAndA
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ:  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ  

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΓΙΑΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

Στο πλαίσιο ανάδειξης του μνημειακού πλούτου της παλιάς πόλης του 
Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα στο ναό των Αγίων Αποστόλων 
στο κέντρο της πόλης και στο Δίδυμο Κτήριο στο Φρούριο Φορτέτζα.  

ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Στο δυτικό τμήμα της οδού Καστρινογιαννάκη βρίσκεται ένα από τα λίγα 
αδόμητα οικόπεδα της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. Στο μέσο περίπου του 
οικοπέδου υπάρχει μαρμάρινο εικονοστάσι, αφιερωμένο στους Αγίους Αποστόλους. 

Η ανέγερση εικονοστασίου το έτος 1947 και η αφιέρωσή του έγινε εξαιτίας 
της ύπαρξης στο χώρο τμήματος ενός ναού, τον οποίο η παράδοση ήδη από τα τέλη 
του 19ου αι. θέλει αφιερωμένο στους Αγίους Αποστόλους (Ψιλλάκης 1909, 1359). 
Θεωρώντας δεδομένο ότι η παράδοση εμπεριέχει συχνά ιστορικές βάσεις, τότε ο 
ναός θα πρέπει να ταυτιστεί με έναν από τους ορθόδοξους ναούς της πόλης κατά 
την περίοδο της Βενετοκρατίας, το ναό των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος αναφέρεται 
σε συμβολαιογραφική πράξη του 14871 και σε συμβόλαιο των αρχών του 17ου αι., 
περίοδο κατά την οποία λειτουργούσε ο παπά Βασίλης Γαλδεβής (Γρυντάκης 2011, 
328)2. 

Από το ναό ήταν ορατός ως τις μέρες μας ο νότιος τοίχος του και μικρό 
τμήμα από την κόγχη του ιερού (σχ. 3). Η ανασκαφική έρευνα, μετά και την 
αφαίρεση των περιμετρικών τσιμεντένιων τοιχίων, αποκάλυψε τα ερείπια ενός 
διπλού ναού3, με δύο κύριες φάσεις. Στην παλαιότερη φάση ανήκει το ανατολικό 
τμήμα του νότιου κλίτους, που αποτελούσε αρχικά ένα μικρό μονόχωρο ναό, 
διαστάσεων 6,50 x 3,60 μ. εσωτερικά και ακτίνα χορδής στην αψίδα του ιερού 0,85 
μ. Ο ναός στεγαζόταν με οξυκόρυφο θόλο που έφερε τρία ενισχυτικά τόξα, τα οποία 
στηρίζονταν σε μικρούς προβόλους κοιλόκυρτης διατομής, στο ύψος της γένεσης 
της καμάρας, όπως διαπιστώνεται από τα σωζόμενα τμήματά τους στο νότιο τοίχο. 

1 Βλ.: Van Gemert 2011, 366 και A.S.V., Notai di Candia, b. 131 (Zuane Longo), reg. 1487-
1490, φ. 113 (Σεπτέμβριος 1487).  
2 Για τους ναούς της πόλης του Ρεθύμνου βλ.: Δρανδάκης 1991, 77-88, Γιαπιτσόγλου 2010, 
578-588. 
3 Σύμφωνα με τη Γκράτζιου, ο τύπος αυτός της εκκλησίας που προέρχεται από την προσθήκη 
δεύτερου χώρου σε υφιστάμενο εκκλησιαστικό κτίσμα ονομάζεται διπλή και εμφανίζεται 
περίπου από τα μέσα του 15ου αι. (Γκράτζιου 2010, 128). 
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Στη χρονολόγηση του αρχικού αυτού ναού προς το τέλος του 14ου – αρχές 
15ου αι., για τον οποίο το έτος 1487 αποτελεί terminus ante quem, συνηγορούν τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά του, όπως είναι η έντονη οξυκόρυφη αψίδα αλλά και 
η μορφή των προβόλων του4. Στην επόμενη φάση, που τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του κτηρίου αλλά και η κεραμική τοποθετούν στον 16ο αι., έγινε 
επέκταση του μονόχωρου ναού προς τα δυτικά και συγχρόνως προσθήκη στα 
βόρεια ενός φαρδύτερου κλίτους. Ο δυτικός και βόρειος τοίχος του αρχικού ναού 
αφαιρέθηκαν, εξασφαλίζοντας έτσι την ελεύθερη επικοινωνία με τις προσθήκες. Τα 
δύο διαμερίσματα επικοινωνούσαν μέσω τοξοστοιχίας τριών τόξων, κατά τον άξονα 
του κτηρίου, τα οποία στηρίζονταν σε δύο κεντρικούς πεσσούς και δύο ημιπεσσούς 
στο δυτικό και ανατολικό τοίχο αντίστοιχα. Οι πεσσοί, που σώζονται σε ύψος 0,50 
μ. περίπου, είναι από λαξευτή λιθοδομή και έφεραν στη βάση τους απλή 
ορθογωνική κορνίζα, όπως διαπιστώνεται από το δυτικό που διατηρείται καλύτερα 
(σχ. 1, εικ. 1).  

Η κύρια είσοδος του ναού βρισκόταν στη βόρεια πλευρά, ένα λιτό θύρωμα 
πλάτους 1,45 μ., που σώζεται σε ύψος 0,45 μ. και το οποίο ήταν διαμορφωμένο με 
βεργίο, σύμφωνα και με το σωζόμενο τμήμα του. Ο ναός έφερε δύο τοξωτά 
παράθυρα, στη νότια πλευρά του, που διατηρούνται σήμερα τοιχισμένα. Το δυτικό 
είναι ημικυκλικής διατομής και το ανατολικό σε μορφή χαμηλωμένου τόξου. Το 
δάπεδό του, που διασώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του, ήταν από ισχυρό 
ασβεστοκονίαμα πάνω σε υπόστρωμα από μικρούς λίθους. 

Στο νότιο κλίτος ανασκάφηκαν πέντε κιβωτιόσχημοι τάφοι, οι οποίοι όμως 
ήταν μπαζωμένοι, χωρίς την κάλυψή τους, ενώ δεν ανεβρέθηκε ούτε σκελετικό 
υλικό. Εσωτερικά ήταν επιχρισμένοι με ασβεστοκονίαμα ενώ από το ίδιο υλικό ήταν 
και το δάπεδό τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο δυτικότερος ήταν 
τραπεζιόσχημος ενώ στο σύνολό τους έφεραν στα πλευρικά τοιχώματά τους ελαφριά 
κλίση από πάνω προς τα κάτω. 

Κατά την Οθωμανική περίοδο ο ναός αποτέλεσε τμήμα οικίας και 
διαιρέθηκε σε τρία τμήματα (σχ. 2). Το δυτικό, που έφθανε ως τον ανατολικό πεσσό, 
είχε μάλλον χρήση αποθήκης όπως διαπιστώνεται από το μεγάλο ακέραιο 
αποθηκευτικό πίθο του εργαστηρίου του Θραψανού, που αποκαλύφθηκε 
τοποθετημένος μέσα στον τάφο 2, με το στόμιό του να είναι στο επίπεδο του 
δαπέδου (εικ. 2). Αν ισχύει η χρονολόγηση  για το 16ο αι., που έχει δοθεί με 
επιφύλαξη από τον Χρ. Βαλλιάνο για την ομάδα των πίθων του Θραψανού με τη 
συγκεκριμένη γραμμική διακόσμηση, τότε πρόκειται για περίπτωση πίθου που 
χρησιμοποιείται για πάνω από 100 χρόνια όπως συμβαίνει συχνά με αυτά τα 
αποθηκευτικά αγγεία (Βαλλιάνος 1995, 60). Το ανατολικό τμήμα του ναού, που 
βρισκόταν κατά 0,50 μ. υψηλότερα από το δυτικό, χωρίστηκε σε δύο δωμάτια που 
έφεραν δάπεδο από ερυθρωπό κονίαμα και δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Το 
θύρωμα του βόρειου τοίχου του ναού τοιχίστηκε και διανοίχτηκε ένα νέο, στενότερο 
θύρωμα στο δυτικό άκρο του ίδιου τοίχου. Για την κατασκευή του 

4 Για την εξέλιξη του μονόχωρου ναού και τις διαφοροποιήσεις του σε σχέση και με το μέγεθός 
του βλ.: Γκράτζιου 2010, 98-100 και 106-107, ενώ για τη χρονολόγησή του, με βάση τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, βλ.: ομοίως, 85, 146 και εικ. 106. 
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χρησιμοποιήθηκαν σε δεύτερη χρήση τμήματα από τους λαμπάδες του αρχικού 
θυρώματος του ναού. Το κτήριο ήταν σε χρήση ως τον ύστερο 19ο αι., όταν για 
άγνωστη αιτία καταστράφηκε. Χαρακτηριστικά ευρήματα της περιόδου είναι οι 
τούρκικες πήλινες πίπες με την έκτυπη διακόσμηση στο σώμα τους, που ανήκουν 
στον ημισφαιρικό και δισκόμορφο τύπο του 18ου αι., καθώς και στον καλυκόσχημο 
τύπο του 19ου αι. (Καμπάνης 2003, 84-87).  

ΔΙΔΥΜΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάδειξης του φρουρίου Φορτέτζα, το έτος 
1998, εκπονήθηκε η μελέτη αποκατάστασης του Δίδυμου Κτηρίου, που βρίσκεται 
στον προμαχώνα του Αγίου Νικολάου, στο ανατολικό τμήμα του φρουρίου (Gerola 
1917, 114, πίν. 47-48, Στεριώτου 1992, 370-372, πίν. 176-179 και 281-284). Της 
μελέτης προηγήθηκε ανασκαφική έρευνα προκειμένου να αποκαλυφθούν τα 
αρχικά επίπεδα του κτηρίου. Η έρευνα, που έφερε στο φως κτηριακά λείψανα ενός 
παλαιότερου κτίσματος, ολοκληρώθηκε το έτος 2010 με την έναρξη των εργασιών 
αποκατάστασης του κτηρίου. 

Το Δίδυμο Κτήριο είναι ένας ορθογώνιος χώρος, που χωρίζεται σε δυο 
τμήματα, τα οποία καλύπτονται με ημικυλινδρικές καμάρες από λαξευτή λιθοδομή 
(εικ. 3). Οι καμάρες στηρίζονται σε δυο χαμηλωμένα τόξα, επίσης από λαξευτή 
λιθοδομή, που στο σημείο συνάντησής τους εδράζονται σε ένα ισχυρό πεσσό και σε 
δύο τοιχοπεσσούς στο ανατολικό και δυτικό τμήμα τους. Το κτήριο φέρει δύο 
εισόδους, στη νότια και ανατολική πλευρά του, ενώ φωτίζεται από τρία ζεύγη 
ορθογώνιων παραθύρων στη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά και δύο φεγγίτες 
στη νότια. Υψηλός μαντρότοιχος, με είσοδο από νότια, το περιβάλλει από βόρεια, 
ανατολικά και δυτικά. Η χρήση του συγκεκριμένου κτίσματος, το οποίο δεν 
απεικονίζεται σε κανένα ενετικό σχεδιάγραμμα, μας είναι άγνωστη.  

Το παλαιότερο κτίσμα αποκαλύφθηκε κατά μήκος του δυτικού χώρου και 
στο νότιο τμήμα του ανατολικού χώρου του Διδύμου Κτηρίου, ενώ είναι σαφές ότι το 
κτήριο αυτό εκτεινόταν στα νότια και ανατολικά, εκτός του περιγράμματος του 
υφιστάμενου κτίσματος. Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκαν τμήματα από πέντε 
διαφορετικούς χώρους σε δυο διαφορετικά επίπεδα. Ένας επιμήκης τοίχος, μήκους 
8,40 μ., αποτελεί τον πυρήνα του κτίσματος, αφού από αυτόν ξεκινούν οι τρεις 
εγκάρσιοι τοίχοι, που δημιουργούν τους επιμέρους χώρους του κτηρίου. Η 
τοιχοποιία τους, που φθάνει τα 0,50 μ. σε πλάτος, είναι από αμελή αργολιθοδομή 
με συνδετικό υλικό χώμα με ασβέστη. Στο χαμηλότερο επίπεδο, σε βάθος 0,60 μ. 
περίπου, ανήκει ο χώρος 1, από τον οποίο σώζονται τμήματα από δυο εγκάρσιους 
μεταξύ τους τοίχους, καθώς και τμήμα από κατώφλι από ασβεστολιθικό πέτρωμα 
στον δυτικό από αυτούς. Ο χώρος αυτός ήταν επιχρισμένος εσωτερικά με 
ασβεστοκονίαμα.  

Στο υψηλότερο επίπεδο, σε βάθος 0,05-0,20 μ., βρίσκονται τα τμήματα των 
υπόλοιπων τεσσάρων χώρων. Τα χαμηλά τοιχάρια που αποκαλύφθηκαν, ύψους 
0,20 μ. περίπου, ανήκαν στην υποθεμελίωση των δωματίων αυτών, η οποία είναι 
πάνω στο βράχο (εικ. 4). Ο φυσικός βράχος έχει κλίση από βόρεια προς νότια και 
το υψηλότερο σημείο του βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του χώρου, όπου δε 
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διασώζεται η υποθεμελίωση του αρχικού κτηρίου, ενώ συναντάται και κατά μήκος 
του δυτικού τοίχου του Διδύμου Κτηρίου. Μοναδική κατασκευή που 
αποκαλύφθηκε είναι στη νοτιοανατολική γωνία του χώρου 2, ένας λιθόκτιστος 
στενός αγωγός με κατεύθυνση Β-Ν, διαστάσεων 2,20 x 0,45 μ., ο οποίος αρχικά θα 
βρισκόταν κάτω από το δάπεδο του χώρου. Αν και αποκαλύφθηκε τμήμα του 
επιμήκη τοίχου, σε επαφή με το νότιο τοίχο του χώρου Ι, (ο δυτικός χώρος του 
Δίδυμου κτηρίου) εντούτοις η έρευνα εξωτερικά του κτηρίου απέδειξε ότι 
προκειμένου να γίνει η υποθεμελίωση του νέου κτηρίου καταστράφηκε στο σημείο 
αυτό ο τοίχος του παλαιού. Το ίδιο έδειξε και η έρευνα κατά μήκος του νότιου 
τμήματος του δυτικού τοίχου του χώρου Ι. Και εδώ οι τοίχοι του παλαιού κτηρίου 
καταστράφηκαν, προκειμένου να γίνει η υποθεμελίωση του νέου. 

Η έρευνα απέδωσε επίσης κεραμική, που τα χαρακτηριστικά της όστρακα, 
όπως της ceramica Berettina (Munarini 1990, 209), τη  χρονολογούν στο β΄ μισό 
του 16ου αι., νομίσματα της Ενετοκρατίας, ένα χάλκινο βυζαντινό νόμισμα του 
Ιουστινιανού, όπως και δύο άλλα παλαιότερα (βλ. επίμετρο), που αναβρέθηκαν 
πάνω στο φυσικό βράχο και κάτω από την επίχωση με κόκκινο χώμα που είχε 
τοποθετηθεί τη Βενετική περίοδο, προκειμένου να προετοιμαστεί ο χώρος για την 
κατασκευή του κτηρίου. Τα συγκεκριμένα νομίσματα έρχονται να συμπληρώσουν 
τις λιγοστές γνώσεις μας για την κατοίκηση και χρήση του λόφου της Παλαιόχωρας 
κατά τις παλαιότερες της Βενετοκρατίας περιόδους και ιδιαίτερα την 
Πρωτοβυζαντινή περίοδο, η οποία είναι εντελώς άγνωστη στην πόλη του Ρεθύμνου5.  

Το συγκεκριμένο παλαιό κτίσμα, του οποίου η χρήση πιθανόν να ήταν 
αυτής της κατοικίας6, όπως μπορούμε να εικάσουμε από το μικρό σχετικά μέγεθος 
των χώρων, αλλά και την ύπαρξη του αγωγού, καταστράφηκε πιθανόν στον ύστερο 
16ο ή πρώιμο 17ο αι. από άγνωστη σε μας αιτία. Ο χώρος ισοπεδώθηκε, όπως 
μαρτυρεί εξάλλου το ομοιόμορφο ύψος των σωζόμενων υποθεμελιώσεων και πάνω 
κατασκευάστηκε, στο 17ο αι., το νέο κτήριο, του οποίου η χρήση επίσης μας είναι 
άγνωστη αν και η μορφή του, δύο ομοιόμορφοι θολοσκέπαστοι χώροι, μας οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι πρόκειται ενδεχομένως για ένα δημόσιο κτήριο, με 
αποθηκευτική ίσως χρήση.            
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THE MEDIEVAL H ISTORY OF THE OLD TOWN OF RETHYMNON  

 THROUGH THE RECENT EXCAVATIONS  

 
G IAPITSOGLOU KONSTANTINOS 

During restoration works in two monuments in the Old Town of 
Rethymnon, rescue excavations were carried out, that brought to light 
interesting remains.  

At Kastrinoyiannakis Street, the ruined church of the Holy Apostles was 
completely unearthed. Three building phases can be discerned: In the late 14th 
or early 15th century was constructed the initial single-nave church. In the 16th 
century, another nave was added to the north, while the whole building 
expanded to the west. During the years of the Ottoman rule, the building was a 
part of a larger complex with residential use.  

Further research at the Twin Building, in the Bastion of Ayios Nicholaos 
of the Fortezza Fortress, revealed the foundations of an older construction within 
the building, possibly a house dated to the second half of the 16th century. 
Numismatic evidence from the deepest layers, such as the coin of Justinian the 
1st, certify the use of Palaeochora’s hill, on which the Fortress was built, in the 
early Christian period.  
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Σχ. 1. Ναός Αγίων Αποστόλων στην οδό Καστρινογιαννάκη. Αποτύπωση κάτοψης του ναού, 
περίοδος Βενετοκρατίας.

Σχ. 2.  Ναός Αγίων Αποστόλων στην οδό Καστρινογιαννάκη. Αποτύπωση κάτοψης του ναού, 
Οθωμανική περίοδος.

Συμβολή Στή μεΣα ιων ική ιΣτορ ια  τήΣ ΠολήΣ του ρεθυμνου 
τα αΠοτελεΣματα αΠο τ ιΣ  ΠροΣφατεΣ αναΣκαφικεΣ ερευνεΣ 
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Σχ. 3. Ναός Αγίων Αποστόλων στην οδό Καστρινογιαννάκη. Αποτύπωση και τομή νότιας όψης.

Εικ. 1. Ναός Αγίων Αποστόλων στην οδό 
Καστρινογιαννάκη. Γενική άποψη του ναού από 

δυτικά.

Εικ. 2. Ναός Αγίων Αποστόλων στην οδό 
Καστρινογιαννάκη. Αποθηκευτικός πίθος μέσα σε 

τάφο.

ΓιαΠ ιτΣοΓλου κωνΣταντ ινοΣ
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Σχ. 4. Δίδυμο Κτήριο στη Φορτέτζα. Αποτύπωση κάτοψης της ανασκαφής.

Εικ. 3. Δίδυμο Κτήριο στη Φορτέτζα. 
Εξωτερική άποψη.

Εικ. 4. Δίδυμο Κτήριο στη Φορτέτζα. Η 
ανασκαφή στο εσωτερικό του κτηρίου.

Συμβολή Στή μεΣα ιων ική ιΣτορ ια  τήΣ ΠολήΣ του ρεθυμνου

τα αΠοτελεΣματα αΠο τ ιΣ  ΠροΣφατεΣ αναΣκαφικεΣ ερευνεΣ 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

ΔΙΔΥΜΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ - ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 
 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 

 
Η νομισματική τεκμηρίωση της κατοίκησης και ευρύτερα της χρήσης του 

χαμηλού λόφου της Φορτέτσας ανά τους αιώνες είναι εξαιρετικά φτωχή, αν όχι 
ανύπαρκτη στη βιβλιογραφία. Τα ολιγάριθμα παραδείγματα κοπών του καταλόγου 
που ακολουθεί, ταλαιπωρημένα ιδιαίτερα από το χρόνο και τη διάβρωση, συνιστούν 
μια κάποια αρχή. Αναμφίβολα πολλά υποσχόμενη, καθώς πέρα από την καλά 
γνωστή κατάληψη του χώρου στη Βενετοκρατία και Τουρκοκρατία, μαρτυρούν μια 
άγνωστη, από όσο γνωρίζουμε, ανθρώπινη παρουσία εκεί στα υστερορωμαϊκά και 
πρωτοβυζαντινά χρόνια. Δε μένει παρά να αναζητήσουμε, σε περιεκτικές επιχώσεις 
ή σε ερμητικές αποθήκες, στατιστικά ασφαλέστερη και ποσοτικά πολυπληθέστερη 
επιβεβαίωση. 

Χαρακτηριστικό πάντως για τη διαχρονία του είναι το γεγονός ότι από όλες 
τις αντιπροσωπευόμενες εποχές ή περιόδους οι υποδιαιρέσεις που εντοπίστηκαν 
συνιστούν τις κατώτερες βαθμίδες του νομισματικού συστήματος, στοιχείο 
επιβεβαιωτικό μιας καθημερινής κανονικότητας στη ζωή του χώρου, παρά μιας 
περιστασιακής ανθρώπινης παρουσίας. 

 

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΑΡΧΗ          

1.  

Εμπροσθότυπος και Οπισθότυπος: φθαρμένοι εντελώς 
Αδιάγνωστη κοπή ελληνιστικών χρόνων (με βάση τα χαρακτηριστικά του πετάλου). 
ΑΕ, διάμετρος: 12 χιλ., βάρος: 1,2 γρ., άξονας: (;), κατάσταση διατήρησης: κακή 
 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

2.  
Αρκάδιος (;) (383-408 μ.Χ.)       
Εμπροσθότυπος: προτομή αυτοκράτορα σε κατατομή δεξιά. Ασαφείς 
εικονογραφικές λεπτομέρειες. [D N] ARCA1[ADIVS P F AVG] 
Οπισθότυπος: εντελώς φθαρμένος 
Κοπή αδιάγνωστου νομισματοκοπείου. 
ΑΕ, διάμετρος: 14 χιλ., βάρος: 0,8+ γρ., άξονας: (;), κατάσταση διατήρησης: 
μέτρια/κακή 
 

1 Επισφαλής, αισιόδοξη ανάγνωση, απόλυτα όμως συμβατή με τα χαρακτηριστικά του 
πετάλου. 

476 

                                                 



ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ  

3.  
Ιουστινιανός Α΄ (527-565) (εικ. 1α) 
Εμπροσθότυπος: προτομή αυτοκράτορα μετωπικά(;). Ασαφείς εικονογραφικές 
λεπτομέρειες, έκκεντρη κοπή. 
Οπισθότυπος: αστέρι σε κύκλο/στεφάνι 
Minimus νομισματοκοπείου Καρχηδόνας ή Ραβέννας περιόδου 552-565. Πρβλ. για 
τον τύπο: Hahn 1973, 211-239. 
ΑΕ, διάμετρος: 11 χιλ., βάρος: 0,8+ γρ., άξονας: (;), κατάσταση διατήρησης: 
μέτρια/καλή 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 

4.   
Δόγης αδιάγνωστος 
Εμπροσθότυπος και Οπισθότυπος: φθαρμένοι εντελώς 
Tornesello (15ου-16ου αι.) νομισματοκοπείου Βενετίας (με βάση τα χαρακτηριστικά 
του πετάλου). 
ΑΕ, διάμετρος: 15 χιλ., βάρος: 0,2+ γρ., άξονας: (;), κατάσταση διατήρησης: κακή 
5.   
Δόγης αδιάγνωστος  
Εμπροσθότυπος: σταυρός με μια στιγμή στο άκρο κάθε κεραίας και από μια σε 
κάθε τεταρτοκύκλιο   [---]VS [--- 
Οπισθότυπος: μετωπικό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου 
Tornesello (16ου αι.?) νομισματοκοπείου Βενετίας. Πρβλ. για τον τύπο: Papadopoli-
Aldobrandini 1893-1919, 206 και 158. 

ΑΕ, διάμετρος: 15 χιλ., βάρος: 0,3+ γρ., άξονας: (;), κατάσταση διατήρησης: κακή 
6.  
Δόγης  Andrea Griti (1523-1528) 
Εμπροσθότυπος: σταυρός  [+ ---]IΤΙ ·DVX 
Οπισθότυπος: λέων  [+ S] MARCVS VENETVS 
Tornesello νομισματοκοπείου Βενετίας (Papadopoli-Aldobrandini 1893-1919, 170 
και 173). 
ΑΕ, διάμετρος: 15 χιλ.,, βάρος: 0,3+ γρ., άξονας: 6, κατάσταση διατήρησης: 
μέτρια/κακή 
7.  
Δόγης Pascuale Ciconia (1585-1595) (εικ. 1β) 
Εμπροσθότυπος: σταυρός διακοσμημένος με τρεις στιγμές σε κάθε άκρο του και 
από μια στα τεταρτοκύκλια + PASC·CICONIA·DVX·VENE 
Οπισθότυπος: μετωπικό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου σε στικτό κύκλο 
  + SANCTV[S] M[ARCV]S VENET 
Sesino νομισματοκοπείου Βενετίας (Papadopoli-Aldobrandini 1893-1919, 419, και 
167var). 
ΑΡ+ΑΕ, διάμετρος: 19 χιλ., βάρος: 1,3 γρ., άξονας: 4, κατάσταση διατήρησης: 
καλή/μέτρια 
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8.  
Δόγης αδιάγνωστος (εικ. 1γ) 
Εμπροσθότυπος και Οπισθότυπος: όμοιοι με προηγούμενο. Επιγραφές ασαφείς. 
Sesino nuovo (τέλη 16ου αι.) νομισματοκοπείου Βενετίας. Πρβλ. για τον τύπο: 
Papadopoli-Aldobrandini 1893-1919, 459 και 156 κ.εξ. 
ΑΡ+ΑΕ, διάμετρος: 17 χιλ., βάρος: 0,6+ γρ., άξονας: (;), κατάσταση διατήρησης: 
μέτρια/κακή 
 

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

9.  
Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ (1808-1839) (εικ. 1δ) 
Εμπροσθότυπος: η tughra του σουλτάνου, δεξιά η λέξη adli (=δίκαιος) σε ανοιχτό 
στεφάνι-ταινία, κάτω από τον κόμπο ανάγλυφη στιγμή και όλα σε στεφάνι.  
Οπισθότυπος: επιγραφή duribe fi Kostantiniye (=κομμένο στην Κωνσταντινούπολη) 
κάτω το έτος ανάρρησης ١٢٢٣ (=1223), πάνω το έτος κοπής ٣٩ (=29) σε πλαίσιο 
όμοιο με του εμπροσθότυπου. 
10 παράδες νομισματοκοπείου Κωνσταντινούπολης έτους 1836.  
Cuhaj & Michael χ.χ., 595 
ΑΡ, διάμετρος: 18 χιλ., βάρος: 0,6 γρ., άξονας: 12, κατάσταση διατήρησης: καλή 
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Εικ. 1α-δ. Δίδυμο Κτήριο στη Φορτέτζα. Τα νομίσματα 
με αρ. κατ. 3, 7, 8, 9.
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γ.

β.

δ.

ΣιδηροπουλοΣ ΚλεανθηΣ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΑΜΠΕΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ  

 
O μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός της Αγίας Παρασκευής, που 

βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού Μέλαμπες Αγίου Βασιλείου (εικ. 1), 
αποκαταστάθηκε από τη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στα τέλη της 
δεκαετίας του 1970. Στις πρώτες δημοσιεύσεις στο Αρχαιολογικό Δελτίο, ο τότε 
Έφορος, Μ. Μπορμπουδάκης, υπό την εποπτεία του οποίου έγιναν οι εργασίες, 
επεσήμανε τις δύο οικοδομικές φάσεις του ναού (σχ. 1α-β). Σύμφωνα με τα 
αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και τα τεχνοτροπικά του τοιχογραφικού 
διακόσμου, ανήγαγε τη χρονολόγηση του ανατολικού τμήματος, που αποτελεί τον 
αρχικό ναό, στις αρχές του 14ου αι. και της μεταγενέστερης  δυτικής προσθήκης  
στα τέλη του (Μπορμπουδάκης 1973, 490-491)1. 

Την τελευταία διετία, στα πλαίσια των εργασιών διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντα χώρου από το Δήμο Λάμπης2, πραγματοποιήθηκε παράλληλα ο 
καθαρισμός και η στερέωση των τοιχογραφιών3. Μετά τις  πρόσφατες αυτές εργασίες 
συντήρησης, αποκαλύφθηκαν εικονογραφικές λεπτομέρειες που δεν ήταν 
ευδιάκριτες στο παρελθόν και δόθηκε η δυνατότητα ουσιαστικότερης μελέτης του 
διακόσμου του αρχικού ναού, που σώζεται σε καλύτερη κατάσταση. Η σύγκρισή του 
μάλιστα με τον αντίστοιχο σύγχρονων ναών της ευρύτερης περιοχής οδήγησε στην 
απόδοσή του στο ζωγράφο Μιχαήλ Βενέρη, που δραστηριοποιείται στη δυτική 
Κρήτη στις αρχές του 14ου αι. 

Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. 
Στον χώρο του ιερού απεικονίζονται σκηνές του δογματικού και λειτουργικού 

* Ευχαριστίες οφείλονται στον προϊστάμενο Μιχ. Ανδριανάκη, για τις υποδείξεις του, στους 
συναδέλφους  Βάλια Αγγελάκη και Μ. Τρουλλινό για τη συνεργασία, καθώς και στους Δ. 
Τομαζινάκη και Θ. Ρούμελη, για τη φωτογράφηση. Ιδιαίτερη μνεία οφείλεται και στον 
συντηρητή Γρ. Γαβρηλάκη, ο οποίος ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών 
αποκατάστασης.    
1 Η κακή κατάσταση διατήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου και η κάλυψή του από παχύ 
στρώμα αιθάλης, δεν επέτρεψαν τότε  την απόδοσή του σε συγκεκριμένους ζωγράφους ή 
εργαστήρια. 
2 Η μελέτη ανάπλασης της κεντρικής πλατείας, στην οποία εκτός από την εκκλησία 
συμπεριλαμβάνεται και η παλιά κρήνη, εκπονήθηκε από το μηχανικό της 28ης Ε.Β.Α. Σωτήρη 
Παναγόπουλο, ο οποίος είχε και την εποπτεία των εργασιών. 
3 Χάρη στη χρηματοδότηση του Δήμου και της ενορίας και κυρίως τις άοκνες προσπάθειες του 
εφημέριου, πάτερ Ευάγγελου Τσουρδαλάκη, δόθηκε η δυνατότητα εφαρμογής της μελέτης 
συντήρησης της 28ης Ε.Β.Α., που εκπονήθηκε από τον Μ. Τρουλλινό. Οι εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο, με τη συμμετοχή των συντηρητών της Εφορείας. 
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κύκλου. Την καμάρα του κυρίως ναού κοσμούν τέσσερις παραστάσεις του 
Δωδεκάορτου στην ανώτερη ζώνη, τέσσερις απεικονίσεις από τα μαρτύρια της 
τιμώμενης αγίας στη μεσαία και ολόσωμοι άγιοι και αγίες στη χαμηλότερη. 
Αναλυτικότερα, στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας απεικονίζεται ο Παντοκράτορας με 
ανοιχτό Ευαγγέλιο, στο οποίο αναγράφεται: «ΕΓΩΟΙ/ ΜΙΤΟΦ/ ΩCΤΟΥΚΟC/ 
MOYOAKOY/ ΛΟΥΘΟΝΕ/ ΜΕΝ(Α)ΟΥΜ[Η]/ ΠΕΡΗΠΑ/ ΤΗCΗ ΕΤΗ» (Εγώ ειμί το 
φως του κόσμου ο ακολουθών εμέ μη περιπατήσει εν τη [σκοτία]). Στον κύλινδρο 
της κόγχης τέσσερις ιεράρχες με πολυσταύρια φαιλόνια λειτουργούν γύρω από τον 
μελιζόμενο Χριστό. Από αριστερά προς τα δεξιά, αναγνωρίζονται από τα 
προσωπογραφικά τους χαρακτηριστικά και τα υπολείμματα των επιγραφών ο Άγιος 
Γρηγόριος ο Θεολόγος, με ανοιχτό ειλητό στο οποίο διαβάζεται το απόσπασμα από 
την ευχή του Χρυσοστόμου: «ΟΕΥΛΟ/ΓΟΝΤΟΥ/C ΕΥΛΟ/ΓΟΥΝΤΑ/CΕΚ(ΥΡΙ)Ε» (Ο 
ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε...) (Τρεμπέλας 1997, 154-158, Κωνσταντινίδη 
2008, 227) και δίπλα του ο Άγιος Βασίλειος, με κλειστό ειλητό στο ένα χέρι και το 
άλλο σε στάση ευλογίας (Κωνσταντινίδη 2008, 128). Απέναντί τους, από την άλλη 
πλευρά του αγιοθύριδου, σώζονται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην ίδια στάση 
με τον Άγιο Βασίλειο και δίπλα του ο ιεράρχης  με το δυσανάγνωστο ειλητό πρέπει 
μάλλον να ταυτιστεί με τον Άγιο Αθανάσιο, σύμφωνα με τα προσωπογραφικά του 
χαρακτηριστικά4. Η ήδη δημοσιευμένη παράσταση του Μελισμού ανήκει στον Τύπο 
Β (Κωνσταντινίδη 2008, 192-193). Απεικονίζεται η Αγία Τράπεζα, που καλύπτεται 
με ενδυτή, διακοσμημένη με μικρούς σταυρούς. Μέσα σε σκαφοειδή δίσκο κείται ο  
ευχαριστιακός Χριστός, ζωντανό νήπιο, που το μέσον του γυμνού σώματός του 
σκεπάζει διακοσμημένος αέρας. Το μέτωπο του ανατολικού τοίχου καταλαμβάνει η 
παράσταση της Φιλοξενίας του Αβραάμ, στον ιστορικό της τύπο. Οι τρεις άγγελοι 
κάθονται γύρω από το στρωμένο ορθογώνιο τραπέζι, ο Αβραάμ και η Σάρα 
εκατέρωθεν προστρέχουν να τους εξυπηρετήσουν, ενώ κάτω αριστερά, δίπλα στη 
Σάρα, ο γονατισμένος υπηρέτης σφάζει το μοσχαράκι. Χαμηλότερα, ο Ευαγγελισμός 
σε δύο πίνακες, με τον άγγελο στη βόρεια πλευρά και την Παναγία στη νότια. 
Χαμηλά, στο νότιο πεσσό του ανατολικού τοίχου, κάτω από την Παναγία, 
απεικονίζεται στηθαίος ο Διάκονος Ρωμανός. Στους πλάγιους τοίχους του ιερού 
παριστάνονται ολόσωμοι ιεράρχες. Βόρεια, μάλλον ο Άγιος Νικόλαος Μύρων και 
δίπλα του ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος, που κρατά θυμιατό και τη λιβανωτίδα. 
Νότια, δύο αδιάγνωστοι μετωπικοί ιεράρχες ευλογούν με το δεξί χέρι, ενώ με το 
αριστερό κρατούν κλειστό Ευαγγέλιο. Στο θόλο του Ιερού Βήματος εικονίζεται η 
παράσταση της Ανάληψης. Στο κέντρο η δόξα του Χριστού, φερόμενη από τέσσερις 
αγγέλους και εκατέρωθεν οι όμιλοι των μαθητών που συνοδεύουν την Παναγία, η 
οποία παριστάνεται στο βόρειο ημιχόριο, και μάλιστα στραμμένη προς τον άγγελο, 
σε στάση δέησης. Χαμηλότερα, ανατολικά του σφενδονίου, το οποίο διαχωρίζει το 
χώρο του Ιερού από τον κυρίως ναό, στα νότια απεικονίζεται ολόσωμος, ντυμένος με 

4 Επισημαίνεται ότι, στην προαναφερόμενη δημοσίευση της Χαράς Κωνσταντινίδη 
αναγνωρίζεται μάλλον εκ παραδρομής ο Αγιος Γρηγόριος ως Άγιος Αθανάσιος και αντίστροφα. 
Η σύγκριση όμως με τον κοντινό ναό της Παναγίας στη Δρύμισκο, όπου απεικονίζεται η ίδια 
ομάδα ιεραρχών, συμβάλλει στην ορθή ταύτισή τους, καθώς εκεί σώζονται σε ικανοποιητικό 
βαθμό οι επιγραφές τους (Κωνσταντινίδη 2008, 192-193). 
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την αυτοκρατορική του ενδυμασία ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, με τη σφαίρα του κόσμου 
στα χέρια και βόρεια την αντίστοιχη θέση καταλαμβάνει ολόσωμη μετωπική 
γυναικεία μορφή, πιθανότατα η Αγία Παρασκευή, στην οποία είναι αφιερωμένος ο 
ναός5. Το σφενδόνιο κοσμείται από δύο ολόσωμους, συμμετρικά τοποθετημένους 
προφήτες: νότια ο Σολωμών και βόρεια ο Δαυίδ και δύο στηθαίες αγίες χαμηλότερα. 
Το ζεύγος των βασιλέων κρατά ανοιχτά ειλητά, στα οποία διαβάζονται αντίστοιχα: 
«ΗCOΦΗ/ [Α]ΗΚΟ/ΔΩΜΗ/CΕΝΕΑ[Υ]/τηc/ΗΚΟΝ» (Η σοφία ωκοδόμησεν εαυτή 
οίκον και υπήρεισεν στύλους επτά) και «ANEBH/OΘ(ΕΟ)CΕΝΑ/[Λ]ΑΛΑΓΜ[Ω]/ 
Κ(ΥΡΙ0)CΕΝΦΩ/ [Ν]ΗCΑΛΠ/ [ΙΓΓ]ΟC» (Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ, κύριος εν φωνή 
σάλπιγγος) (Παπαμαστοράκης 2001, 189 και 191). Ακριβώς από κάτω, η Αγία 
Φωτεινή και η Αγία Βαρβάρα. Στον περιορισμένο χώρο που δημιουργείται κάτω 
από τα υφαψίδια απεικονίζονται ολόσωμες, σε μικρότερη κλίμακα, οι Αγίες 
Κυριακή και Ειρήνη, νότια και βόρεια αντίστοιχα, όπως συνάγεται από τα 
προσωπογραφικά τους χαρακτηριστικά και τα ενδύματά τους. Στον κυρίως ναό 
διευθετούνται τέσσερις μεγάλοι πίνακες με σκηνές του Δωδεκάορτου στην ανώτερη 
ζώνη. Στο ανατολικότερο διάχωρο του νότιου τοίχου παριστάνεται η Γέννηση του 
Χριστού και δίπλα του, η Βαϊοφόρος. Αντίστοιχα, στο βόρειο τοίχο, η παράσταση 
της Υπαπαντής και η εις Άδου Καθοδος. Στη μεσαία ζώνη απεικονίζονται αντίστοιχα 
τέσσερις χαρακτηριστικές σκηνές από τα μαρτύρια της Αγίας Παρασκευής. Νότια, η 
αγία συνδιαλέγεται με το βασιλέα και δίπλα, καιόμενη με λαμπάδες. Βόρεια, δύο 
παραστάσεις βρασμού, ενώπιον του Αντωνίνου και του Ταράσιου, αντίστοιχα 
(Κουκιάρης 1994, 42-43). Τα μαρτύριά της έχουν απεικονιστεί και στην 
μεταγενέστερη δυτική επέκταση, η οποία όμως σώζεται σε πολύ κακή κατάσταση. 
Στην κατώτερη ζώνη του νότιου τοίχου απεικονίζονται δύο έφιπποι στρατιωτικοί 
άγιοι. Λόγω όμως της μεταγενέστερης διάνοιξης του παραθύρου και της φθοράς, δεν 
ταυτίζονται. Στις αντίστοιχες θέσεις του βόρειου τοίχου απεικονίζεται έφιππος ο 
Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος (εικ. 8) και δίπλα του ο Άγιος Δημήτριος που 
σκοτώνει πεσμένο πολεμιστή, χωρίς αμφιβολία τον Σκυλογιάννη.  

Οι παραστάσεις του δυτικού τοίχου καταστράφηκαν ολοσχερώς όταν ο ναός 
επεκτάθηκε προς τα δυτικά6.  

Τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του διακόσμου παραπέμπουν σε 
ζωγράφους των αρχών του 14ου αι., οι οποίοι συνδυάζουν δύο διαφορετικές 
τεχνοτροπικές τάσεις: την αρχαϊκότερη, του τέλους του 13ου αι., και την 
παλαιολόγεια, που από τις αρχές του 14ου αι. υιοθετείται σταδιακά από πολλούς 
ζωγράφους στην Κρήτη (Μπορμπουδάκης 1995, 569-580, Ανδριανάκης 1991, 28-
29 και 2001, 38-39, Παπαδάκη-Oekland 2000, σποράδην). Έτσι, παρότι η 

5 Σύμφωνα με τον Αρχιμανδρίτη Σ. Κουκιάρη, ο ναός είναι αφιερωμένος στην Αγία 
Παρασκευή τη Ρωμαία, στη μνήμη της οποίας έχουν ιδρυθεί αρκετοί ναοί στην Κρήτη 
(Κουκιάρης 1994, 15-41).  
6 Μετά την προσθήκη του δυτικού τμήματος ακολούθησε η τοιχογράφηση, η οποία 
επεκτάθηκε και στον αρχικό ναό, καλύπτοντας τον προγενέστερο διάκοσμο. Αυτό μαρτυρούν 
όχι μόνο τα υπολείμματα τοιχογραφιών του τέλους του 14ου – αρχών 15ου αι., που ακόμα 
διατηρούνται  τμηματικά στο βόρειο τοίχο, αλλά και τα αλλεπάλληλα «χτυπήματα» που έχει 
δεχτεί με αιχμηρό αντικείμενο η προγενέστερη ζωγραφική επιφάνεια, προκειμένου να 
επιτευχθεί η καλύτερη πρόσφυση του νέου κονιάματος.   
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γραμμική απόδοση εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη, με την υποχώρηση των έντονων 
περιγραμμάτων, την προσπάθεια απόδοσης του όγκου με το χρώμα και τη χρήση 
της τεχνικής της φωτοσκίασης, οι άλλοτε μνημειακές και υπερβατικές μορφές 
αποκτούν ζωντάνια και αμεσότητα. Οι σκηνές είναι πολυπρόσωπες, με έντονη 
διάθεση αφηγηματικότητας. Οι αναλογίες των σωμάτων περιορίζονται, το πλάσιμο 
του προσώπου γίνεται λίγο πιο μαλακό με τη χρήση συμπληρωματικών χρωμάτων. 
Η πτυχολογία παραμένει λιτή και ήρεμη, σε καμιά όμως περίπτωση δε γίνεται 
φυσιοκρατική, ενώ συχνά διατηρεί και αναμνήσεις από το παρελθόν. Τα 
αρχιτεκτονήματα, που μοιάζουν να αιωρούνται, αφού η τρίτη διάσταση δεν έχει 
κατακτηθεί, αποτελούν το απαραίτητο βάθος των παραστάσεων. Σε γενικές γραμμές, 
τα χρώματα που προτιμώνται είναι το χοντροκόκκινο, το μπλε, το πράσινο και οι 
σκούρες ώχρες. Ο συνδυασμός αυτός της αρχαϊκότερης, γραμμικής απόδοσης, με 
τις αισθητικές αντιλήψεις της παλαιολόγειας τέχνης, έχει παρατηρηθεί σε ένα 
μεγάλο αριθμό μνημείων, όχι μόνο στην Κρήτη και τον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε 
άλλες περιοχές του χριστιανικού κόσμου (Μπορμπουδάκης 1988, 71-82)7. 

Στις τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Παρασκευής στις Μέλαμπες 
εντοπίζονται πολλά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με μια ενότητα ύφους που 
μαρτυρεί ότι ο διάκοσμος αποτελεί έργο ενός ντόπιου ζωγράφου, που έχει δουλέψει 
με το ολιγομελές συνεργείο του. Η προσεκτικότερη μάλιστα παρατήρηση ορισμένων 
εικονογραφικών θεμάτων και επιμέρους λεπτομερειών, αλλά και η αναγνώριση 
συγκεκριμένων τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών, οδηγεί στην απόδοση του 
τοιχογραφικού διακόσμου του αρχικού ναού της Αγίας Παρασκευής στο ζωγράφο 
Μιχαήλ Βενέρη. Στα πρόσωπα οι προπλασμοί είναι λαδοπράσινοι, με ανοιχτά 
σαρκώματα, λίγα γραμμικά φώτα και κόκκινους γλυκασμούς. Οι μορφές 
εικονίζονται κατενώπιον ή σε ελαφρά συστροφή, με μικρά κεφάλια, μάτια με 
ολοστρόγγυλη κόρη, που τονίζεται από μια μικρή άσπρη πινελιά και έντονη σκιά 
από κάτω (εικ. 2α-β). Οι γενειάδες αποδίδονται ακτινωτά σαν χτένια ή με τη μορφή 
ψαροκόκκαλου. Στα χέρια χαρακτηριστικά είναι τα καλοσχηματισμένα νύχια ή οι 
κλειστές παχουλές παλάμες. Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι το έντονο κόκκινο 
του σιδήρου, που σε επιλεγμένα σημεία μιμείται την απόχρωση της κιννάβαρης, το 
σκούρο πράσινο, το μπλε, και οι ώχρες, με αποτέλεσμα μια ιδιαίτερη χρωματική 
εντύπωση. 

7 Ενδεικτικά αναφέρονται οι γειτονικοί ναοί της Παναγίας Λαμπινής (Ανδριανάκης 2010, 37) 
του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Μαρίνας στη Μουρνέ Αγίου Βασιλείου (Αλμπάνη 1993-
1994, 218-220), του Αγίου Νικολάου στον Κουμαρέ Αργυρούπολης Ρεθύμνου (Μαδεράκης 
1995, 451-492). Αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχουν παρατηρηθεί σε πολλούς ναούς της 
Κρήτης, που χρονολογούνται στις αρχές του 14ου αι., όπως στο ναό της Παναγίας Κεράς 
(Παπαδάκη-Oekland 1967, 87-111 σποράδην), στον Άγιο Γεώργιο τον Καβουσιώτη στην 
Κριτσά, στον Άγιο Γεώργιο στον Κρούστα, την Παναγία στη Βουλισμένη στο Λασίθι 
(Παπαδάκη-Oekland 2010, 63-89 σποράδην), σε ναούς της περιοχής της Καντάνου στα 
Χανιά, στο ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μεσαρά Ηρακλείου (Μπορμπουδάκης 1995, 569-
585), αλλά και στην Εύβοια (Koumoussi 1987, σποράδην, Εμμανουήλ 1991, σποράδην), την 
Πελοπόννησο (Δρανδάκης 1977, 217-218 και 1981, 263-264, Δρανδάκης, Καλοπίση & 
Παναγιωτίδη 1983, 242 και 246-247), την Αττική (Βασιλάκη-Καρακατσάνη 1971),  την 
Καππαδοκία (Uyar 2010, 104-105) κλπ. 
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Ως ζωγράφος, ο Μιχαήλ Βενέρης δε μας είναι άγνωστος. Πρώτη φορά 

εντοπίζεται επιγραφικά το 1303, όταν μαζί με τον θείο του, Θεόδωρο Δανιήλ, 
υπογράφουν από κοινού τη διακόσμηση του ναού του Σωτήρα Χριστού στα Μεσκλά 
Κυδωνίας στα Χανιά (Gerola 1932, 426-427, Ορλάνδος 1955-1956, 127-169,  
Μαδεράκης 1981, 155-179). Αλλά και αργότερα, το έτος 1317-1318, σύμφωνα με 
τη σωζόμενη επιγραφή στα νότια του Ρεθύμνου, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, 
όπου κατά παραγγελία του κτήτορα Γεώργιου Μελλισηνού πραγματοποίησε την 
τοιχογράφηση στο ναό της Γέννησης της Παναγίας στη Δρύμισκο (Gerola 1932, 
491, Μαδεράκης 1981, 155-179, Bissinger 1995, 92, Spatharakis 2001, 51-52, 
Βαρθαλίτου υπό έκδοση). Οι παραγγελίες όμως στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου 
φαίνεται ότι ήταν πολύ περισσότερες, καθώς στον ίδιο αποδίδονται επίσης οι 
τοιχογραφίες του ναού της Παναγίας στο γειτονικό Κισσό (Μαδεράκης 1981, 155-
179, Bissinger 1995, 94, Φραϊδάκη υπό έκδοση), αλλά και στο ναό της Αγίας 
Παρακευής στον Αργουλέ Σφακίων (Βαρθαλίτου 2012, 161-174)8. Στους παραπάνω 
ναούς, αλλά και σε μια σειρά άλλους στην περιοχή των Χανίων, που του 
αποδίδονται (Μαδεράκης 1981, 155-179, Bissinger 1995, 89-94, Ανδριανάκης 
2000, 1072-1074 και 2010, 42-46), το προσωπικό ιδίωμα του καλλιτέχνη είναι 
εύκολα αναγνωρίσιμο. Η επανάληψη συγκεκριμένων εικονογραφικών σχημάτων, 
αλλά και τεχνοτροπικών λεπτομερειών επιβεβαιώνει την απόδοση του διακόσμου 
της Αγίας Παρασκευής στις Μέλαμπες, στο συνεργείο του. Χαρακτηριστικές είναι οι 
εικονογραφικές ομοιότητες που παρατηρούνται στην απόδοση του Παντοκράτορα 
στις Μέλαμπες με αυτόν του ναού  της Παναγίας στον Κισσό. Επίσης, στην 
παράσταση των συλλειτουργούντων της κόγχης στους ναούς της Δρυμίσκου, του 
Κισσού και των Μελάμπων, οι Άγιοι Βασίλειος και Χρυσόστομος απεικονίζονται 
στην ίδια ακριβώς στάση, με το ένα χέρι σε χειρονομία ευλογίας και το άλλο 
κρατώντας κλειστό ειλητό, ενώ ο Χρυσόστομος εμφανίζεται με παπαλήθρα 
(tonsatus) στο κεφάλι (εικ. 3α-β). Πανομοιότυπα επίσης αποδίδονται οι Άγιοι 
Νικόλαος Μύρων και Στέφανος, αλλά και οι ιεράρχες του νότιου τοίχου του ιερού 
στη Δρύμισκο, στις Μέλαμπες και τον Κισσό. Ίδιο εικονογραφικό πρότυπο έχει 
χρησιμοποιηθεί και στην παράσταση της Ανάληψης, αλλά και στις σκηνές του 
Δωδεκάορτου (εικ. 4α-β). Αντίστοιχα, στην παράσταση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με 
την αυτοκρατορική στολή διακοσμημένη με πουλιά, στους ναούς του Αργουλέ και 
των Μελάμπων (εικ. 5α-β). Επίσης, στους έφιππους στρατιωτικούς αγίους, στο 
κατώτερο τμήμα των πλάγιων τοίχων, ιδιαίτερα του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου 
Δημητρίου, που σώζονται καλύτερα. Αξίζει να σημειωθεί εδώ η προτίμηση του 
Μιχαήλ Βενέρη σε εικονογραφικό πρότυπο που απεικονίζει τον Άγιο Δημήτριο να 
λογχίζει το Βούλγαρο βασιλέα Σκυλογιάννη, ο οποίος αποδίδεται σε πολύ 
μικρότερη κλίμακα, πεσμένος στα πόδια του αλόγου, πάνοπλος και με 
χαρακτηριστική φολιδωτή πανοπλία9 (εικ. 6α-β). Πολλά είναι επίσης τα κοινά στην 

8 Μέχρι τις αρχές του 19ου αι. ο Αργουλές ανήκε διοικητικά στην όμορη επαρχία Αγίου 
Βασιλείου Νομού Ρεθύμνου (Σπανάκης 1993, 133). 
9 Για τη χρήση του εικονογραφικού αυτού μοτίβου από τον συγκεκριμένο ζωγράφο βλ.: 
Βαρθαλίτου υπό έκδοση, υπ. 13 και γενικότερα σε άλλους ναούς βλ.: Μαδεράκης 2000-2001, 
114. 
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απόδοση των μαρτυρίων της Αγίας Παρασκευής, στους ομώνυμους ναούς των 
Μελάμπων και του Αργουλέ Σφακίων, στον οποίο όμως δε σώζονται παρά οι 
παραστάσεις του βόρειου τοίχου (εικ. 7α-β). Οι ομοιότητες στη σύνθεση, στην 
απόδοση της αγίας, των βασιλέων, των στρατιωτών με τις φράγκικες περικεφαλαίες, 
των αρχιτεκτονημάτων, δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για την ταυτότητα του 
ζωγράφου. Ακόμη, η επανάληψη χαρακτηριστικών λεπτομερειών και μοτίβων, όπως 
τα διακοσμητικά στις κενές επιφάνειες, η απόδοση των αρχιτεκτονημάτων, των 
σαρκοφάγων, των αλόγων, ο γραφικός χαρακτήρας των επιγραφών κ.ά. στους 
προαναφερόμενους ναούς, οδηγούν εύλογα στο συμπέρασμα ότι ο Μιχαήλ Βενέρης 
για την εικονογράφηση των μικρών καμαροσκέπαστων ναών χρησιμοποιεί 
συστηματικά και με μικρές παραλλαγές, ανάλογα με τη μορφή και τις διαστάσεις 
του κτηρίου και ενδεχομένως τις προτιμήσεις του παραγγελιοδότη, τα ίδια σχέδια, 
πολλά από τα οποία φαίνεται να προέρχονται από το εργαστήριο του Θεόδωρου 
Δανιήλ, όπως μαρτυρούν οι εικονογραφικές ομοιότητες που παρατηρούνται σε έργα 
του εργαστηρίου του, στο οποίο μαθήτευσε. Και παρόλο που ποιοτικά το έργο του 
Μιχαήλ δε θεωρείται συγκρίσιμο με αυτό του λόγιου θείου του, ο  αριθμός των ναών 
που τοιχογράφησε μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μαρτυρά την 
αποδοχή που πρέπει να γνώρισε στη δυτική Κρήτη στις αρχές του 14ου αι.   

Όπως προκύπτει από την τεχνοτροπική σύγκριση των παραστάσεων των 
προαναφερόμενων ναών της περιοχής του Αγίου Βασιλείου, ο χρόνος ολοκλήρωσης 
των εργασιών στην Αγία Παρασκευή των Μελάμπων πρέπει να τοποθετηθεί στην 
τρίτη δεκαετία του 14ου αι., μετά δηλαδή την τοιχογράφηση του ναού της Αγίας 
Παρασκευής στον Αργουλέ, της Παναγίας στη Δρύμισκο και της Παναγία στον 
Κισσό. Αποτελεί σίγουρα ένα από τα ώριμα έργα του, στο οποίο διατηρεί όλα τα 
στοιχεία του λαϊκού ζωγράφου, που τον χαρακτηρίζουν από τη νεότητά του. 
Φαίνεται όμως ότι τρεις δεκαετίες μετά έχει αποκτήσει σιγουριά στο σχέδιο και 
προσπαθεί  να δώσει όγκο και φυσικότητα στις μορφές, που πλάθονται πια όλο και 
περισσότερο με το χρώμα (εικ. 8). 

Από την περίοδο της μαθητείας του μέχρι και την τρίτη περίπου δεκαετία 
του 14ου αι., οπότε και εντοπίζονται έργα του σε μια αρκετά εκτεταμένη γεωγραφικά 
περιοχή, από τα δυτικά του νομού Χανίων μέχρι την επαρχία του Αγίου Βασιλείου 
στα νοτιοδυτικά του Νομού Ρεθύμνου, με ενδιάμεσους σταθμούς την περιοχή της 
Κισάμου και του Σελίνου, ο Μιχαήλ Βενέρης, από μέλος μιας οικογενειακής 
επαγγελματικής ομάδας στην οποία αρχικά ίσως να είχε πολύ δευτερεύοντα ρόλο 
ως μαθητευόμενος, άλλοτε δουλεύει με το συνεργείο του, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται και ένας ή δύο βοηθοί ανάλογα την περίπτωση, ενώ άλλοτε 
αναλαμβάνει την τοιχογράφηση εκκλησιών σε συνεργασία με άλλους ζωγράφους, 
που μάλιστα υιοθετούν μια τεχνοτροπία πολύ πιο διαφορετική από τη δική του10. 

10 Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο ναό του Αγίου Φωτίου, στους Αγίους Θεοδώρους 
Σελίνου, έχει συνεργαστεί με ένα δυτικότροπο ζωγράφο (Παπαδάκη-Oekland 1992, 508-513 
και 2000, 160, Μαδεράκης 1992, 32-33), ενώ στην Αγία Παρασκευή στον Αργουλέ, με έναν 
πιο συντηρητικό, που εκφράζει τις καλλιτεχνικές τάσεις του τέλους του 13ου αι. (Βαρθαλίτου 
2010, 18-19). 
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Σε όλη του πάντως την καλλιτεχνική πορεία παραμένει ένας επαρχιακός, λαϊκός 
ζωγράφος, προσκολλημένος στα πρότυπα της παράδοσης.  

Η επιβεβαίωση, λοιπόν, της τοιχογράφησης του αρχικού ναού της Αγίας 
Παρασκευής στις Μέλαμπες από το συνεργείο του Μιχαήλ Βενέρη στις αρχές του 
14ου αι., καταρχήν συμπληρώνει τον κατάλογο των έργων του ζωγράφου, που 
πρώτος είχε αρχίσει να καταρτίζει ο καθηγητής Στ. Μαδεράκης από το 1979 και 
εξής. Τα τελευταία χρόνια, χάρη στον καθαρισμό και τη συντήρηση τοιχογραφιών 
από τα ειδικευμένα συνεργεία της 28ης Ε.Β.Α. και τις παράλληλες σχετικές 
δημοσιεύσεις, ο κατάλογος όχι μόνο μεγαλώνει, αλλά μας επιτρέπει να 
ανακεφαλαιώσουμε τους τρόπους με τους οποίους έχει δουλέψει ο συγκεκριμένος 
καλλιτέχνης, στο διάστημα των τριάντα-σαράντα περίπου χρόνων που εντοπίζουμε 
έργα του στη δυτική Κρήτη. Οι διαπιστώσεις στις οποίες καταλήγουμε ενδεχομένως 
απεικονίζουν το συνήθη τρόπο με τον οποίο γινόταν η ανάθεση εργασιών 
τοιχογράφησης σε όλο το νησί, στις αρχές του 14ου αι.  
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NEW INFORMATION OF PAINTER MICHAEL VENERIS’ WORK:  

THE WALL-PAINTED DECORATION OF THE INITIAL CHURCH OF 

 SAINT PARASKEVI IN MELAMBES, AGIOS VASSILIOS, 

 RETHYMNON 

 
VARTHALITOU PETROULA  

The small church of Saint Paraskevi is situated in the centre of the 
mountainous village of Melambes. The first restoration and consolidation works 
of the wall-painted decoration have been done by the 13th Ephorate of Byzantine 
Antiquities in the late 60s. In 2008, the surrounding area was reformed and the 
conservation of the wall paintings was completed by the 28th Ephorate of 
Byzantine Antiquities. Two construction phases are clearly recognized in the 
building.  

The older, eastern part of the church, as well as and the subsequent 
annex to the west have been decorated with scenes from the life and martyrdom 
of Saint Paraskevi. The wall paintings of the older church, dating from the early 
14th century judging by their style, are preserved in a better condition and are 
very interesting. The examination and comparison of the decoration with other 
wall-painted churches in West Crete lead to the conclusion that they were 
painted by Michael Veneris. The painter’s name is mentioned in the inscription 
of the church of Christ the Saviour in Meskla, Kydonia (1303), and the church of 
the Nativity of the Virgin Mary in Drymiskos, Agios Vassilios (1317), while 
several others have been attributed to him. The wall-paintings of the church of 
Saint Paraskevi in Melambes are one of the latest works of this provincial 
painter, who follows the iconographic models and the tendencies of art in the 
13th century, and at the same time seems to have assimilated elements from the 
Palaeologian painting, like many other painters of his times.  

On the contrary, the wall paintings of the western part of the church are 
preserved in very bad condition. As a result, it is impossible to reconstruct 
precisely the iconographic program or to make a profound study on the identity 
of the artist and his models. Based on stylistic criteria of the best preserved 
parts of the wall paintings, they must be dated to late 14th – early 15th century. 
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Εικ. 1. Άποψη του ναού της Αγίας 
Παρασκευής.

Σχ. 1α-β. Σχεδιαστική αποτύπωση της βόρειας όψης και 
κάτοψη του ναού.

Νεα Στοιχε ια  γ ια  το εργο του Ζωγραφου Μιχαηλ ΒεΝερη:  ο Δ ιακοΣΜοΣ 
του αρχ ικου Ναου τηΣ αγ ιαΣ ΠαραΣκευηΣ Στ ιΣ  ΜελαΜΠεΣ 
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Εικ. 2α-β. Λεπτομέρειες από τις απεικονίσεις του Δαυίδ 
και της Αγίας Κυριακής. 

Εικ. 3α-β. Οι Άγιοι Γρηγόριος και Βασίλειος από την παράσταση των Συλλειτουργούντων, 
στην Αγία Παρασκευή στις Μέλαμπες και στην Παναγία στη Δρύμισκο.

Εικ. 4α-β. Λεπτομέρεια από την παράσταση της 
Γέννησης στην Αγία Παρασκευή στις Μέλαμπες και στην 

Παναγία στον Κισσό.

Βαρθαλ ιτου Πετρουλα
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Εικ. 8.  Λεπτομέρεια από την παράσταση του 
Αγίου Γεωργίου.

Εικ. 5α-β. Λεπτομέρεια του 
ενδύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

στο ναό της Αγίας Παρασκευής 
στις Μέλαμπες και στον Αργουλέ 

Σφακίων αντίστοιχα.

Εικ. 6α-β. Η απεικόνιση του φόνου του Σκυλογιάννη 
στο ναό της Αγίας Παρασκευής στις Μέλαμπες και στην 

Παναγία στη Δρύμισκο.

Εικ. 7α-β. Η παράσταση της Αγίας Παρασκευής που συνδιαλέγεται με τον βασιλέα στο ναό 
της Αγίας Παρασκευής στις Μέλαμπες και στον Αργουλέ Σφακίων αντίστοιχα.
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ  

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ 

 
ΚΟΥΓΛΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  

 
Η Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή του Προφήτη Ηλία βρίσκεται έξω ακριβώς 

και νότια του οικισμού των Ρουστίκων, 21 χλμ. περίπου ΝΔ της πόλης του 
Ρεθύμνου1. Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και ιστορικότερα μοναστήρια της 
περιοχής2, ωστόσο σήμερα έχει χάσει αρκετή από την παλαιά του αίγλη. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Πληροφορίες για την ίδρυση της μονής δεν υπάρχουν3. Οι γραπτές 
μαρτυρίες προέρχονται είτε από το αποσπασματικά σωζόμενο αρχείο της, είτε από 
το αρχείο του νοτάριου Ρουστίκων4 Γ. Βλαστού, της περιόδου 1599-1614, από το 
οποίο προέρχεται και η παλαιότερη γραπτή μαρτυρία, το 1600, για το μοναστήρι 
(Γρυντάκης 1990, 29). Στο ίδιο κατάστιχο βρίσκουμε αρκετές ακόμη άμεσες ή 
έμμεσες αναφορές στη μονή (Γρυντάκης 1990, 58, 111, 114, 121 και 129)5. 

Αρχαιολογικά, τα παλαιότερα τεκμήρια για την ίδρυσή της εντοπίζονται σε 
δύο επιγραφές που σώζονται in situ, με χρονολογίες 1637 στο κωδωνοστάσιο και 
1641 στο υπέρθυρο της κεντρικής πύλης.  

Η μονή αρχίζει μετά την οθωμανική κατάκτηση του 1646 και για τους 
επόμενους αιώνες, να καθίσταται σημαντικό οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο 
της περιοχής. Η περιουσία της φαίνεται να αυξάνεται με αγορές και δωρεές, αγρών 
αλλά και μικρών μοναστηριών και ναών. Στην περιοχή γύρω από τα Ρούστικα 
υπάρχει έντονος μοναστικός βίος. Εντοπίζονται αρκετά μικρά μοναστήρια και 

1 Ο οικισμός Ρούστικα ανήκε μέχρι το τέλος του 2010 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ρουστίκων 
του πρώην Δήμου Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος από το 2011 έχει ενσωματωθεί στο Δήμο 
Ρεθύμνου. 
2 Η μονή έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την με ΥΑ 
Β1/Φ38/49011/1841/10-10-1979/ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980. 
3 Η αρχαιολογική τεκμηρίωση της μονής, περίληψη της οποίας παρατίθεται στο παρόν άρθρο, 
έγινε κατά κύριο λόγο από την αρχαιολόγο Β. Αγγελάκη, σε πρωτοβουλία της οποίας εξάλλου 
-μετά από συνεννόηση με τον Αρχιμανδρίτη Ά. Μαντζουράνη, τον ηγούμενο της μονής, Ι. 
Κουφουδάκη αλλά και την τελική σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της 28ης Ε.Β.Α., Μ. 
Ανδριανάκη- οφείλεται η απόφαση για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης αποκατάστασης 
της βορειοδυτικής πτέρυγας.  
4 Οι πρώτες πληροφορίες για τον οικισμό των Ρουστίκων ανάγονται στην εποχή της 
Βενετοκρατίας, οπότε και εμφανίζεται στις πηγές. Αναφέρεται στις απογραφές του Barozzi και 
του Καστροφύλακα. Μέσα στον οικισμό διατηρούνται έως σήμερα αρκετά κτήρια της 
περιόδου, με χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Κατά την Οθωμανική περίοδο φαίνεται 
ότι στον οικισμό κατοικούν πολλοί Τούρκοι, ενώ υπήρχε και τζαμί για τις θρησκευτικές 
ανάγκες των μουσουλμάνων κατοίκων (Σπανάκης χ.χ., 327-329 και 1993, 691-692, με 
αναφορές σε προηγούμενη βιβλιογραφία). 
5 Από τις αναφορές αυτές πληροφορούμαστε, μεταξύ άλλων, ορισμένα από τα ονόματα των 
ηγουμένων και των μοναχών της. 
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ασκηταριά, τα οποία σταδιακά παρακμάζουν, χάνουν την αυτοδυναμία τους και 
περιέρχονται στη δικαιοδοσία της6.  

Το 1713 η μονή γίνεται σταυροπηγιακή, ιδιότητα που χάνει στα 1744. Στα 
1778 γίνεται εκ νέου σταυροπηγιακή, ενώ το 1797 ανανεώνονται οι σταυροπηγιακές 
της ιδιότητες με νέο σιγίλιο που καθορίζει επακριβώς τις υποχρεώσεις, τον τρόπο 
λειτουργίας και διαχείρισης των εσόδων της (Ψιλάκης 19937, 158, 162 και 165). 

Η παράδοση θέλει το μοναστήρι καταφύγιο των επαναστατών του 1821. Το 
1823 οι Τούρκοι το πυρπολούν και το καταστρέφουν (Βουρδουμπάκις 1913, 340, 
Pashley 1994, 93). Δεν είναι γνωστό αν μένει έρημο για κάποιο διάστημα, ωστόσο 
τα σωζόμενα έγγραφα δείχνουν ότι συμβάλλει οικονομικά στον Αγώνα τα έτη 1828-
1829. Μετά την επανάσταση του 1866, στη Μονή Ρουστίκων, όπως και σε όλα τα 
μοναστήρια του νησιού, αρχίζει το επίπονο έργο της αναδιοργάνωσης. Η ακριβής 
κατάστασή της δεν είναι γνωστή, φαίνεται όμως ότι συνεχίζει να συμβάλει στον 
αγώνα για την απελευθέρωση της Κρήτης. Σύμφωνα με την απογραφή του 1881 
είναι από τα μεγαλύτερα μοναστήρια της Κρήτης, με 17 μοναχούς και 15 
κοσμικούς κατοίκους (Ψιλάκης 1993, 170-171). 

Παρόλο που το 1900, επί Κρητικής Πολιτείας, η μονή κρίνεται διαλυτή, 
συνεχίζει την πορεία της (Σπανάκης 1993, 664). Όμως, από το 1920 και εξής 
αρχίζει η εκχώρηση της μοναστηριακής περιουσίας στα κατά τόπους Εφεδρικά 
Ταμεία, με αποτέλεσμα την παρακμή της και τη μείωση του αριθμού των μοναχών  
(Ψιλάκης 1993, 172).  

Σήμερα η μονή αριθμεί πλέον μόνο τρεις μοναχούς. Ωστόσο, συνεχίζει να 
συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών και προσκυνητών, κυρίως κατά την 20η 
Ιουλίου, ημέρα της εορτής του Προφήτη Ηλία. 

Από τα κειμήλιά της σώζονται ελάχιστα. Σημαντικό παραμένει το αρχείο 
της, στο οποίο διασώζονται έγγραφα από το 17ο αι., καθώς και αρκετά βιβλία, 
χειρόγραφα και παλαίτυπα. Εξαιρετικής τέχνης είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 
Καθολικού, ο άμβωνας και το προσκυνητάρι, έργα του ξυλογλύπτη Α. Κατζουράκη 
(1837-1844). Πολλές από τις εικόνες του τέμπλου είναι έργα του γνωστού 
ρεθυμνιώτη ζωγράφου Α. Βεβελάκη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

Η σημερινή μορφή του μοναστηριακού συγκροτήματος (εικ. 1), που ανήκει 
στο φρουριακό τύπο, έχει προέλθει μέσα από διαδοχικές επεμβάσεις πολλών 
αιώνων, δηλαδή τουλάχιστον από το 17ο μέχρι και τις αρχές του 20ού αι. 

Στο τοπογραφικό σκαρίφημα της μονής8 (σχ. 1) βλέπουμε καταρχάς τη 
θέση του Καθολικού, που βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα και όχι στο κέντρο της 

6 Για παράδειγμα, το 1665 παραχωρείται στη μονή το μικρό μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου 
(Βουρδουμπάκις 1913, 389). 
7 Στο σχετικό κεφάλαιο για τη μονή υπάρχει εκτενής αναφορά σε προηγούμενη βιβλιογραφία 
(Ψιλάκης 1993, 147-177).  
8 Το 2009, κατά την έναρξη εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης της βορειοδυτικής 
πτέρυγας, προκειμένου να απεικονίσουμε την ακριβή της θέση, κρίθηκε απαραίτητη η 
συνολική αποτύπωση τουλάχιστον του περιγράμματος της μονής, όπως έχει σήμερα 
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σημερινής αυλής του μοναστηριού, σε μικρή απόσταση από τη νότια πτέρυγα. Είναι 
αφιερωμένο στον Προφήτη Ηλία, την Αγία Τριάδα και την Αγία Ζώνη. Ακολουθεί, 
στη σημερινή του μορφή, τον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο9. Το 
κωδωνοστάσιό του είναι τρίλοβο, κατασκευασμένο από καλά επεξεργασμένους 
λίθους. Όπως προαναφέρθηκε, από την επιγραφή του προέρχεται η παλαιότερη 
μαρτυρία (1637) που έχουμε για εργασίες στη μονή, από τον ηγούμενο Μητροφάνη 
Βλαστό. Επομένως, το αρχικό Καθολικό της μονής είναι κατασκευασμένο ή 
πιθανότερα επισκευασμένο τουλάχιστον από την περίοδο αυτή. Άλλες δύο 
χρονολογημένες επιγραφές βρίσκονται εντοιχισμένες στη βόρεια πλευρά του 
Καθολικού. Η πρώτη αναφέρεται στην εκ θεμελίων κατασκευή του υπάρχοντος 
ναού το 1831, με τη συνδρομή των πιστών10. Η δεύτερη, μικρότερη, με ανάγλυφο 
φυτικό διάκοσμο, αναφέρει τη χρονολογία 1847. Συνεπώς από τον αρχικό ή τον 
επισκευασμένο ναό του 1637 διασώζεται σήμερα μόνο το κωδωνοστάσιο. 

Η βόρεια πλευρά του μοναστηριακού περιβόλου θα πρέπει να ήταν αρχικά 
κλειστή με υψηλό τοίχο, όπως το σωζόμενο τμήμα της, ανατολικά και δυτικά του 
πυλώνα. Το θύρωμα της κεντρικής, βόρειας πύλης είναι κατασκευασμένο από 
λαξευμένους γωνιόλιθους με λοξότμητες ακμές, ενώ οι δόμοι τονίζονται με πλαίσιο. 
Ιδιαίτερα τονισμένες είναι οι βάσεις των πεσσών και τα επίκρανα στη γένεση του 
τόξου. Στο υπέρθυρο αναπτύσσεται η προαναφερόμενη κτητορική επιγραφή του 
Μητροφάνη Βλαστού, με χρονολογία 1641. Συνεπώς η κατασκευή ή η επισκευή 
του θυρώματος και του μοναστηριακού περιβόλου γίνεται τέσσερα χρόνια αργότερα 
από αυτήν του Καθολικού. Εξωτερικά, στα δυτικά της πύλης διακρίνεται μικρή 
τοξωτή θύρα, σήμερα τοιχισμένη, που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών 
αποκατάστασης11. 

Η βόρεια πύλη αποτελεί σήμερα τη μόνη είσοδο προς το εσωτερικό της 
αυλής του συγκροτήματος, οι πτέρυγες του οποίου αναπτύσσονται στη νότια, δυτική 
και ανατολική πλευρά του (εικ. 1, σχ. 1). Η χρονολόγηση των κτισμάτων τους δεν 
είναι ενιαία. Αποτελούν διαδοχικές προσθήκες από την ύστερη εποχή της 
Βενετοκρατίας, την Τουρκοκρατία και τα νεότερα χρόνια, ως αποτέλεσμα των κατά 
καιρούς αναγκών του μοναστηριού12. Η νότια πτέρυγα, τουλάχιστον το σωζόμενο 
σήμερα τμήμα της, με τα 2 κελιά και το παλιό Ηγουμενείο, είναι σχετικά πολύ 
μικρή σε μέγεθος. Η ανατολική πτέρυγα, στην οποία υπάρχουν επίσης 5 μικρά 
κελιά και αντίστοιχα η δυτική πτέρυγα, στην οποία βρίσκεται η Τράπεζα, 4 

διαμορφωθεί. Οι μετρήσεις και η σχεδίαση του τοπογραφικού σκαριφήματος έγιναν από τους 
Σ. Ζουλάκη και Μ. Καπαρό. 
9 Σχέδιο κάτοψης του σημερινού ναού δημοσιεύεται στη διδακτορική διατριβή του Γ. 
Αντουράκη (1977, 131, σχ. 7). 
10 Τα εγκαίνια του νέου ναού έγιναν το 1832 από τον Επίσκοπο Λάμπης Νικόδημο 
(Ζαμπετάκης 1973, 298). 
11 Από την Αρχαιολογική Υπηρεσία έχουν γίνει το 2002 εργασίες αποκατάστασης τμήματος 
του τοίχου και της πύλης του βόρειου περιβόλου, καθώς και συντήρησης του θυρώματος και 
του κωδωνοστασίου. Τις αναστηλωτικές εργασίες επέβλεπε ο αρχιτέκτων Γ. Χατζηγρηγόρης, 
ενώ τις εργασίες συντήρησης ο Μ. Τρουλλινός. 
12 Ουσιαστική διερεύνηση των κατασκευαστικών φάσεων του μοναστηριακού συγκροτήματος 
και χρονολόγησή τους θα μπορέσει να γίνει, εφόσον μελλοντικά πραγματοποιηθεί στους 
χώρους του λεπτομερής αποτύπωση, καθαρισμοί και ανασκαφικές τομές.  
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διώροφα κελιά, η κουζίνα και αποθηκευτικοί χώροι, καταλαμβάνουν μεγαλύτερη 
έκταση και είναι περίπου ισομεγέθεις. Το νοτιοδυτικό τμήμα, όπου βρίσκεται 
και το οστεοφυλάκιο, με εντοιχισμένο δίπλα στην είσοδό του, στο βόρειο τοίχο, το 
οικόσημο της οικογένειας των Βλαστών, καταλαμβάνει αρκετά μεγάλη έκταση, ιδίως 
σε σύγκριση με τη νοτιοανατολική πτέρυγα, η οποία ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη. 

Τη σημαντικότερη έκταση καταλαμβάνει η βορειοδυτική πτέρυγα, η οποία 
συγκριτικά έχει και το μεγαλύτερο πλάτος (σχ. 1-2). Στον όροφό της βρίσκεται ο 
ημιτελής ξενώνας, η κατασκευή του οποίου έγινε στο τέλος του 19ου - αρχές 20ού 
αι.13 στο πλαίσιο επισκευαστικών εργασιών στη μονή (εικ. 3). Πιθανόν στην ίδια 
περίπου θέση, είχε οικοδομηθεί το 1677, σύμφωνα με έγγραφο του Ιεροδίκη 
Ρεθύμνου, κτήριο με χρήση στάβλου-ξενώνα14. Η εκπονηθείσα προμελέτη αφορά 
στην αποκατάσταση αυτού ακριβώς του τμήματος, που είναι το πλέον 
εγκαταλειμμένο και ετοιμόρροπο, το οποίο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα 
εξυπηρετήσει βασικές ανάγκες της μοναστηριακής κοινότητας. 

Η ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 

Ο ημιτελής ξενώνας στον α΄ όροφο δεσπόζει στη βορειοδυτική πτέρυγα, τη 
χαρακτηρίζει και της έχει δώσει το όνομά του, λόγω του μεγάλου ύψους και 
γενικότερα του σημαντικού μεγέθους και όγκου του, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί 
στο σύνολό της η εικόνα μιας μεταγενέστερης κατασκευής. Όμως, η μελέτη του 
συγκροτήματος μάς αποκαλύπτει πολύ παλαιότερα τμήματά του, κατασκευασμένα 
σε διάφορες χρονικές περιόδους, με διάφορες χρήσεις, καθ’ όλη τη μακραίωνη 
περίοδο της λειτουργίας του μοναστηριού. 

ΙΣΟΓΕΙΟ  

Στο κέντρο και στα βόρεια της πτέρυγας (σχ. 2) ομαδοποιείται μία σειρά 
βοηθητικών - αποθηκευτικών χώρων, οι 2, 3 και 4, που βρίσκονται στη χαμηλότερη 
στάθμη του ισογείου (έκτασης ~420 τ.μ.), με πρόσβαση και ανοίγματα στο βόρειο 
εξωτερικό χώρο της μονής. Επικοινωνούσαν παλαιότερα μεταξύ τους -και σήμερα 
εν μέρει- ενώ με την εσωτερική αυλή του μοναστηριού συνδέονται μέσω του χώρου 
1 με ξύλινη σκάλα. Έχουν υποστεί πολλές επεμβάσεις σε διαφορετικές οικοδομικές 
φάσεις. Ορισμένα τμήματά τους είναι από τα παλαιότερα σωζόμενα του 
συγκροτήματος, πιθανόν του 17ου αι. Ειδικότερα η αίθουσα 2, από τους πιο 
εντυπωσιακούς και ενδιαφέροντες χώρους του μοναστηριού, έχει χρησιμοποιηθεί 
μεταξύ άλλων ως αποθηκευτικός χώρος, βορδοναρείο, ελαιοτριβείο, πατητήρι, 

13 Ο Ψιλάκης αναφέρει ότι ο ξενώνας ξεκίνησε να χτίζεται μετά το 1990 -προφανώς εκ 
παραδρομής αντί του ορθού 1890- και ότι οι εργασίες διεκόπησαν το 1912 (Ψιλάκης 1993, 
172). 
14 Η κατασκευή του έγινε παρά τις τουρκικές απαγορεύσεις που ίσχυαν μετά την οθωμανική 
κατάκτηση του 1646. Η έκθεση του 1677 του Ιεροδίκη Ρεθύμνης προς τον Πασά, όπως τη 
μετέφρασε ο Νικ. Σταυρινίδης, αναφέρει: «Μετέβην εις το χωρίον Ρούστικα εις το οποίον 
ευρίσκεται η μονή Αγίου Ηλιού και διεπίστωσα εξ επιτοπίου ερεύνης ότι δια την φιλοξενίαν 
των διερχομένων εκείθεν ατόμων εκτίσθη εις την εξωτερικήν αυλήν του μοναστηρίου εις 
λιθόκτιστος σταύλος απομεμακρυσμένος 55 βήματα από της εκκλησίας ύψους 5,5 πήχεων 
ευρισκόμενος μεταξύ τοίχων εκ δεξιών και αριστερών…» (Ζαμπετάκης 1975, 116-117 και υπ. 
7). 
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αποστακτήριο ρακής και φούρνος. Συγκεντρώνει στοιχεία από διαφορετικές 
περιόδους, όπως το χτισμένο σήμερα οξυκόρυφο τόξο και τις ματζαδούρες στο 
βόρειο τοίχο, τη σχεδόν παράλληλη προς αυτόν σειρά των 3 επάλληλων τόξων (σχ. 
4), τα 3 παράλληλα τόξα (εικ. 2, σχ. 2-3) που τη χωρίζουν σε τέσσερα ίσα τμήματα 
(2α-2β-2γ-2δ), το χτισμένο σήμερα τοξωτό άνοιγμα στον ανατολικό τοίχο και τη 
σύνδεσή της με τη λαξευμένη στο βράχο κρύπτη κάτω από το χώρο 1, το φούρνο, το 
πατητήρι, το αποστακτήριο και τις μυλόπετρες. Στην αίθουσα 3 αξιόλογα στοιχεία 
είναι οι ταΐστρες στο νότιο τοίχο της, η τοξωτή θύρα στο δυτικό τοίχο και η χαμηλή 
scarpa στην εξωτερική, νοτιοδυτική γωνία της. Χαμηλή θύρα με τριγωνικό ανώφλι 
στο βόρειο τοίχο τη συνδέει με το χώρο 415, που κατά την περίοδο της Γερμανικής 
Κατοχής χωρίστηκε σε 2 μικρότερους, 4α-4β. Εξ αυτών, στον 4α φυλάχθηκε για 
πολλά χρόνια το αρχείο της μονής. 

Μια δεύτερη ομάδα 5 χώρων βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, στην 
υψηλότερη, κατά περίπου 7 σκαλοπάτια, στάθμη του ισογείου. Είναι οι χώροι 1-
1α-1β-1γ-1δ (σχ. 2, 4, 5), που βλέπουν στην εσωτερική αυλή, με όμοια ανοίγματα, 
τυπικά της αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ού αι., με χαμηλωμένο τόξο στο 
ανώφλι. Δάπεδό τους αποτελεί κυρίως ο φυσικός βράχος, στον οποίο εξάλλου είναι 
θεμελιωμένο το μεγαλύτερο τμήμα του ισογείου. Έχουν το ίδιο πλάτος και 
παλαιότερα είτε συνδέονταν όλοι μεταξύ τους, είτε ορισμένοι εξ’ αυτών ήταν 
ενοποιημένοι. Σήμερα οι χώροι είναι βοηθητικοί-αποθηκευτικοί, ενώ οι 1 και 1δ 
χρησιμεύουν και ως διάδρομοι σύνδεσης με τους υπόλοιπους χώρους του ισογείου.
 Την τρίτη ομάδα αποτελεί ο χώρος 7 μαζί με τους μεταβατικούς χώρους 5 
και 6, μέσω των οποίων συνδέεται είτε με τη χαμηλότερης στάθμης αίθουσα 2, είτε 
με τον υψηλότερης στάθμης χώρο 1δ και εν συνεχεία μέσω της Τράπεζας με την 
εσωτερική αυλή του μοναστηριού (σχ. 2-3). Σε αντίθεση με τους τυφλούς και 
αφώτιστους χώρους 5 και 6, ο χώρος 7 παρουσιάζει ενδιαφέρον, με τη μεγάλη 
ημικυκλική καμάρα που τον χωρίζει σε δύο ίσα τμήματα, 7α-7β, το στόμιο του 
φούρνου στο βόρειο τοίχο με τη χρονολογία 1912, τη δική του ανεξάρτητη μικρή 
εσωτερική αυλή με το φουρνόσπιτο στα δυτικά και τα ανοίγματα στο νότιο τοίχο, με 
τους λαμπάδες διπλού πάχους, που βλέπουν στην εξωτερική, δυτική αυλή. 

ΟΡΟΦΟΣ 

Ο ημιερειπωμένος ξενώνας του ορόφου (έκταση ~240 τ.μ., δώμα ~180 
τ.μ.), με τη χαρακτηριστική μορφολογία της εποχής του, κυριαρχεί όχι μόνο στη 
βορειοδυτική πτέρυγα, αλλά σε όλο το μοναστήρι, λόγω του ότι είναι το πρώτο 
κτίσμα που αντικρίζει ο επισκέπτης ερχόμενος από τα Ρούστικα και πλησιάζοντας 
στην κύρια πύλη. Έχει ορθογωνική, σχεδόν τετράγωνη κάτοψη, με περιμετρικούς, 
πέτρινους, επιχρισμένους εξωτερικά τοίχους, πολλά μεγάλα και ψηλά ανοίγματα, 
με ανώφλι σε σχήμα χαμηλωμένου τόξου και ανεπίχριστες, λαξευτές 
γωνιολιθοδομές (εικ. 1, 3, σχ. 2, 5). Καλύπτεται με ξύλινη, τετράριχτη, 

15 Ο χώρος 4 αρχικά, σύμφωνα με πληροφορία του ηγουμένου Ι. Κουφουδάκη, ήταν 
μεγαλύτερος και θολωτός. Τμήμα του καθαιρέθηκε τον 20ό αι. Αντίστοιχα, μεγαλύτερο του 
σημερινού ήταν και το δώμα που δημιουργείται στον όροφο, ακριβώς πάνω από τους χώρους 
3 και 4 (Παναγιωτάκης 1972, 33-34). 
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κεραμοσκεπή στέγη με περιμετρικό πέτρινο γείσο (σχ. 3-4). Η πρόσβαση στον 
όροφο γίνεται μόνο εξωτερικά, από τη βόρεια πλευρά, μέσω του κατασκευασμένου 
με οπλισμένο σκυρόδεμα δώματος. Στο εσωτερικό, ένας φέρων λιθόκτιστος τοίχος 
με κατεύθυνση Α-Δ τον διαχωρίζει σε δύο μικρότερα τμήματα. Οι υπόλοιποι 
διαχωριστικοί τοίχοι είναι ξυλόπηκτοι, ημιτελείς, με ανεπίχριστα τα οριζόντια 
ξύλινα πηχάκια τους, ενώ ξύλινο είναι και το δάπεδό του (εικ.  4). Στην εξωτερική 
νοτιοδυτική γωνία, υπάρχει βοηθητικό υψηλό κτίσμα ορθογωνικής κάτοψης (σχ. 2), 
με δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη, με ανοίγματα και κατασκευή αντίστοιχη με αυτήν 
του κυρίως κτίσματος. Η είσοδος και στα δύο κτίσματα του ορόφου είναι 
απαγορευτική, διότι βρίσκονται σε εξαιρετικά κακή κατάσταση16.  

Για την κατασκευή στον όροφο των μεγάλων, ορθογωνικού σχήματος 
κτισμάτων του και την προσαρμογή και ανάληψη των φορτίων τους από τους 
τοίχους του ισογείου, έγιναν στο τελευταίο προσθήκες και ενισχύσεις (βλ. σχ. 2, 
όπου αποτυπώνεται σχηματικά η προβολή των τοίχων του ορόφου στο ισόγειο και ο 
συσχετισμός των κατόψεών τους) όπως: α) στο χώρο 7 ενίσχυση εξωτερικού νότιου 
τοίχου, με αποτέλεσμα το διπλό πάχος στους λαμπάδες των παραθύρων, και 
κατασκευή ενισχυτικού-διαχωριστικού τόξου (αίθουσες 7α-7β), β) στην αίθουσα 2 
ενίσχυση ή κατασκευή των τριών επάλληλων τόξων της και του δυτικού τόξου του 
χώρου 2γ, με κατασκευή ενισχυτικού πεσσού στη βόρεια βάση του και ενίσχυση 
του νότιου τμήματος του δυτικού τοίχου του χώρου 2δ, γ) στο χώρο 1α κατασκευή 
ενισχυτικού τόξου παράλληλου στη βόρεια πλευρά.  

Χαρακτηριστικό των μεταγενέστερων επεμβάσεων είναι ότι υπαγορεύονται 
από καθαρά χρηστικές ανάγκες. Δεν έχει ληφθεί υπόψη η διατήρηση της ενότητας, 
της αισθητικής ή της ιστορικής συνέχειας των χώρων, οι οποίοι έχουν 
κατακερματιστεί και υποβαθμιστεί σημαντικά, ιδιαίτερα αυτοί του ισογείου. 

Από τη μέχρι στιγμής πραγματοποιηθείσα έρευνα, κατά την αποτύπωση 
των χώρων, μπορούμε να συνοψίσουμε τις κατασκευαστικές φάσεις που 
διακρίνονται, με την επιφύλαξη των πρόσθετων στοιχείων που θα ανακύψουν κατά 
τη διάρκεια των καθαρισμών -ιδίως ορισμένων χώρων που είναι δυσπρόσιτοι- της 
καθαίρεσης επιχρισμάτων, της πραγματοποίησης ερευνητικών τομών κ.λ.π.  
Α΄ φάση - 17ος αι. 

Ισόγειο: Αίθουσα 2 (βόρειος τοίχος με οξυκόρυφο τόξο, νότιος και 
ανατολικός τοίχος, κρύπτη χώρου 1). Αρχικός πυρήνας αίθουσας 3.  
Β΄ φάση - 18ος αι. 

Ισόγειο: Θύρα ανατολικού τοίχου αίθουσας 2, φάτνες στο διαχωριστικό 
τοίχο μεταξύ των χώρων 2-3, κλείσιμο οξυκόρυφου τόξου επικοινωνίας τους. 
Αρχικός πυρήνας χώρου 7.  
Γ΄ φάση - 19ος αι. 

16 Λόγω της καταστροφής του δαπέδου, που καθιστά αδύνατη την είσοδο στους χώρους του 
ορόφου, ορισμένες μετρήσεις στο εσωτερικό τους έχουν γίνει κατά προσέγγιση. Το ίδιο ισχύει 
και για το εσωτερικό της ξύλινης στέγης, η σχεδίαση της οποίας στηρίζεται σε γενικότερες 
κατασκευαστικές αρχές και σε σύγκριση με αντίστοιχες μεγάλες ξύλινες στέγες στην Κρήτη 
(Άγιος Φραγκίσκος Ρέθυμνο, Μεγάλο Αρσενάλι Χανιά κ.ά.). 
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Ισόγειο: Παράλληλα τόξα αίθουσας 2, θύρα και παράθυρο δυτικού τοίχου 

(σχ. 3). 
Δ΄ φάση - 20ός αι. 

Ισόγειο: Ενισχυτικές κατασκευές-μετασκευές που προαναφέρθηκαν για την 
ανάληψη των φορτίων του ορόφου στους χώρους 1α, 2 και 7. Επιπλέον: Αίθουσα 2, 
βόρεια πλευρά φούρνου, αποστακτήριο, πατητήρι. Χώροι 1-1α-1β-1γ-1δ και 
ειδικότερα τα ανοίγματα της πρόσοψής τους, που ενοποιήθηκαν με αυτά του 
ορόφου, τυπικά της αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ού αι. (Τοποθετούνται μαζί με 
τους μεταβατικούς χώρους 5 και 6 στην περίοδο αυτή, ακριβώς λόγω των 
ανοιγμάτων και των γενικότερων μεταγενέστερων χαρακτηριστικών τους. Πιθανότατα 
ο αρχικός πυρήνας τους ανήκει σε παλαιότερη κατασκευαστική φάση). Χώρος 7, 
στόμιο φούρνου-τζακιού. Χώρος 4, ανακατασκευή του σε θέση παλαιότερου, 
μεγαλύτερου θολωτού κτίσματος. Στα μέσα του 20ού αι. διαχωρισμός του σε 4α-4β. 

Όροφος: Κατασκευή ξενώνα και βοηθητικού νοτιοδυτικού κτίσματος. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η εκπονηθείσα πρόταση17 αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος 
αναφέρεται στις οικοδομικές, κυρίως, εργασίες αποκατάστασης του κτηριακού 
συγκροτήματος της βορειοδυτικής πτέρυγας και το δεύτερο σκέλος στην 
αναδιαρρύθμιση και νέα χρήση των χώρων της, η οποία κρίνεται απαραίτητη, 
προκειμένου να αποφευχθεί η εκ νέου σταδιακή εγκατάλειψη και φθορά της. 

1. Για την αντιμετώπιση των φθορών, που οφείλονται κυρίως στην 
παλαιότητα των κτηρίων, τις διαδοχικές αλλαγές και επεμβάσεις και την 
εγκατάλειψή τους, ιδίως του ημιτελούς ορόφου, επιγραμματικά προτείνονται: 

Καθαρισμοί, ερευνητικές τομές, ανασκαφική έρευνα. Υποθεμελιώσεις. 
Καθαιρέσεις, ανακατασκευές εσωτερικών-εξωτερικών επιχρισμάτων, αρμολογήματα, 
χαλικολογήματα, συρραφές λιθοδομών, ενέματα, κατασκευές νέων εσωτερικών-
εξωτερικών επιχρισμάτων. Υποστυλώσεις, καθαιρέσεις-ανακατασκευές σε δώματα, 
μεσοπατώματα, στέγες, ψευδοροφές, κλίμακες, ενισχύσεις με περιμετρικά σενάζ, 
ελκυστήρες, αντιανέμια. Κατασκευή νέας, ξύλινης, εσωτερικής κλίμακας. 
Πλακοστρώσεις δαπέδων. Μονώσεις, ρύσεις, πλακόστρωση δώματος, υδρορρόες, 
κατασκευή στηθαίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων. Επισκευές λίθινων 
στοιχείων σε πλαίσια ανοιγμάτων, περιμετρικά γείσα, γωνιόλιθους, τόξα. Επισκευή 
ή ανακατασκευή υπαρχόντων ξύλινων κουφωμάτων, χτίσιμο ποδιάς, όπου 
χρειάζεται, κατασκευή νέων εξωτερικών-εσωτερικών κουφωμάτων, νέες 
προστατευτικές σιδεριές ή επισκευή και συμπλήρωσή τους. Βαφές τοίχων, 
κουφωμάτων, μεταλλικών κατασκευών και ξυλοκατασκευών.  

2. Η νέα χρήση και αναδιαρρύθμιση των χώρων της βορειοδυτικής 
πτέρυγας έχει προκύψει από τη μελέτη και τεκμηρίωση της υπάρχουσας 

17 Μελέτη βορειοδυτικής πτέρυγας: Αρχιτεκτονική προμελέτη-αποτύπωση: Φ. Κουγλέρη, 
αρχιτέκτων, αρχαιολογική τεκμηρίωση: Β. Αγγελάκη, αρχαιολόγος & Φ. Κουγλέρη, 
αρχιτεκτονική προμελέτη-πρόταση: Φ. Κουγλέρη & Π. Βαρθαλίτου, αρχαιολόγος, 
κατασκευαστικά σχέδια αποτύπωσης-πρότασης: Φ. Κουγλέρη, μετρήσεις-λοιπή σχεδίαση: Μ. 
Καπαρός, Σ. Ζουλάκη, Γ. Κορδατζάκη. 
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κατάστασης του συγκροτήματος, τη γενικότερη έρευνα των υπαρχόντων χώρων στο 
μοναστήρι, καθώς και συζητήσεις με τον ηγούμενό του. Έχει γίνει προσπάθεια, 
προκειμένου η επιλογή της νέας χρήσης να είναι συμβατή με τον εκάστοτε χώρο, 
ώστε να μην αλλοιώνεται η ξεχωριστή μορφή και ιδιαιτερότητά του και παράλληλα 
να διατηρούνται, να αναδεικνύονται και να προστατεύονται τα κύρια 
χαρακτηριστικά του. Τα βασικότερα σημεία της πρότασης επιγραμματικά είναι: 

α. Η δημιουργία εσωτερικού κλιμακοστασίου για την επικοινωνία του 
ισογείου με τον όροφο, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Ως θέση επιλέγεται αυτή του 
κεντρικού χώρου 6 (σχ. 2), ο οποίος δε μπορεί να αποκτήσει κάποια κύρια χρήση, 
γιατί ουσιαστικά είναι τυφλός και αφώτιστος. 

β. Η λειτουργία ορισμένων χώρων ως ξενώνων τόσο στο ισόγειο όσο και στον 
όροφο (για μελετητές, προσκυνητές και φιλοξενία διακεκριμένων προσώπων, με 
διαχωρισμένους χώρους υγιεινής), εφόσον και ιστορικά ο στόχος κατασκευής των 
κτισμάτων της βορειοδυτικής πτέρυγας ήταν η δημιουργία ξενώνα. 

γ. Η ανάδειξη του χώρου 2 του ισογείου ως αίθουσας  πολλαπλών χρήσεων, 
εκθέσεων και εκδηλώσεων. 

δ. Η δημιουργία στον όροφο μεγάλης αίθουσας υποδοχής (Αρχονταρίκι), 
χώρου έκθεσης κειμηλίων, καθώς και παρασκευαστήριου. 

ε. Η δημιουργία στο ισόγειο σύγχρονων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, 
προσβάσιμων και από Α.Μ.Ε.Α. 

στ. Η εξασφάλιση χώρων αποθηκευτικών και ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 

ζ. Η διαμόρφωση χώρου πωλητηρίου της μονής. 
Οι προαναφερόμενες προτεινόμενες εργασίες, τόσο της αποκατάστασης όσο 

και της αναδιαρρύθμισης των χώρων της βορειοδυτικής πτέρυγας, είναι σε ορισμένο 
βαθμό ενδεικτικές και σε επίπεδο προμελέτης, δεδομένου ότι θα προηγηθούν της 
επέμβασης στατική μελέτη, κυρίως για την ενίσχυση των τοιχοποιιών, των 
μεσοπατωμάτων των δωμάτων και της ξύλινης στέγης, και μελέτη Η/Μ 
εγκαταστάσεων. Οι μελέτες αυτές, παρόλο που θα έχουν ως γνώμονα τις 
προαναφερόμενες αρχές, δηλαδή τη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
χώρων του μνημείου και την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των σημαντικών 
τους στοιχείων, ενδέχεται, λόγω των απαιτήσεών τους, να διαφοροποιήσουν 
ορισμένα σημεία της παρούσας πρότασης. 

Η προμελέτη αποκατάστασης και νέας χρήσης της βορειοδυτικής 
πτέρυγας, παρόλο που στοχεύει στην αντιμετώπιση καταρχάς των κτηριακών 
προβλημάτων που υπάρχουν στο τμήμα αυτό της μονής, πιστεύουμε πως αν 
υλοποιηθεί, θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση και ευρύτερων προβλημάτων της, 
όπως αυτά της ερήμωσης, παρακμής και εγκατάλειψης και γενικότερα στην 
αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του πάλαι ποτέ κραταιού ιστορικού μοναστηριού. 
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RESTORATION AND NEW USE OF THE NORTH-WEST WING OF 
THE MONASTERY OF PROFITIS ILIAS AT ROUSTIKA,  

RETHYMNON 
KOUGLERI  FOTEINI  

In the present paper we make a short reference to the history of the 
Roustika Monastery and we give a description of its buildings. It follows a more 
detailed description of the north-west wing, which is in a bad state of 
preservation, and its constructional phases. Finally, we present the plans for the 
restoration of the wing which are divided into two phases: the restoration-
building works and the rearrangement of the rooms in order to facilitate their 
new use. The choice of the new uses presupposes them to be compatible with 
each room in order to keep the form and character of the building. The key 
points of the restoration plan are the reconstruction of a new internal staircase, 
guestrooms, a reception and a multi-functional room. 
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Σχ. 1. Τοπογραφικό σκαρίφημα μοναστηριακού συγκροτήματος.

Σχ. 2. Βορειοδυτική πτέρυγα, σχηματική αποτύπωση ισογείου. Συσχετισμός 
κάτοψης ισογείου-ορόφου.

Κουγλέρη Φωτέινη
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ΑποκΑτΑστΑση κΑ ι  ΝέΑ Χρηση Βορέ ιοδυτ ικησ πτέρυγΑσ 
ιέρΑσ ΜοΝησ προφητη ηλιΑ ρουστ ικωΝ
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Εικ. 1. Αεροφωτογραφία Μονής Προφήτη Ηλία Ρουστίκων.                                                       

Εικ. 2. Ισόγειο, αίθουσα 2, άποψη από Δ 
προς Α.

Εικ. 3. Ημιτελής ξενώνας Α΄ ορόφου, βόρεια 
πλευρά – είσοδος.



Εικ. 4. Εσωτερικό Α΄ 
ορόφου, άποψη μέσω του 

χώρου 2 του ισογείου.

Σχ. 3. Τομή Α. Α΄ – αποτύπωση.

Σχ. 4. Τομή Β. Β΄ – αποτύπωση.

Σχ. 5. Ανατολική όψη - πρόταση.

Κουγλέρη Φωτέινη
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ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ  ΑΝΝΑ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα μελέτη είναι μέρος μιας ευρύτερης έρευνας και αφορά στην 
αναγνώριση και καταγραφή των υλικών και τεχνικών κατασκευής μεταλλικών 
νημάτων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα κατά τη Μεταβυζαντινή και 
Υστεροβυζαντινή περίοδο. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας που αφορά στην ανάλυση και μελέτη μεταλλικών νημάτων από 
εκκλησιαστικά υφάσματα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Σκοπός της συγκεκριμένης 
έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος προμήθειας και χρήσης των μεταλλικών 
νημάτων στα πλαίσια ενός τοπικού εργαστηρίου χρυσοκεντητικής.   

Σύμφωνα με τον Δρανδάκη (1968) η μελέτη της συλλογής των 
εκκλησιαστικών υφασμάτων της μονής αποδεικνύει την ύπαρξη ενός εργαστηρίου 
χρυσοκεντητικής που λειτουργούσε από το 17ο μέχρι το 19ο αι., παρόλο που η 
ποιότητα της τέχνης παρουσίασε σημαντική κάμψη.   

Δώδεκα δείγματα προερχόμενα από επτά εκκλησιαστικά υφάσματα (εικ. 1) 
που χρονολογούνται μεταξύ του 17ου και του 18ου αι. αναλύθηκαν συνολικά. Έξι 
από τα αντικείμενα είναι κεντημένα με μεταλλικά νήματα και ένα (στιχάριο 
ΡΡ_111) αποτελείται από ύφασμα με ενυφασμένα μεταλλικά νήματα1.  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ  

Υπάρχουν δύο βασικά είδη μεταλλικών νημάτων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στην υφαντική και την κεντητική, τα σύρματα και τα ελάσματα. Τα 
δύο αυτά είδη έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οργανικές ίνες για 
την παραγωγή σύνθετων νημάτων (Braun-Ronsdorf 1961, Járó & Tóth 1991, 
Indictor & Blair 1990): 

Σύρματα περιελιγμένα γύρω από οργανικές ίνες φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης, γνωστά επίσης με το τούρκικο όνομα «τιρ-τιρ» ή «τιλ-τιλ». 

Ελάσματα περιελιγμένα γύρω από ίνες φυτικής ή ζωικής προέλευσης, 
γνωστά ως filé (φιλέ νήματα). 

Επιχρυσωμένα οργανικά υλικά κομμένα σε μορφή ελασμάτων που 
χρησιμοποιούνται είτε επίπεδα είτε περιελιγμένα γύρω από οργανικές ίνες.  

Τα μέταλλα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι χρυσός, άργυρος και χαλκός, 
σε καθαρή μορφή ή κράματα αυτών, ενώ ο ψευδάργυρος (Zn) συναντιέται συχνά ως 
συστατικό των κραμάτων του χαλκού. Τα οργανικά υποστρώματα μπορεί να είναι 

1 Η λίστα των αντικειμένων με τους αριθμούς καταγραφής της μονής και τον αριθμό 
δειγμάτων από το κάθε αντικείμενο δίνονται στον πίνακα 1. 
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κυτταρινικής προέλευσης (χαρτί) ή πρωτεϊνικής προέλευσης (δέρμα ή περγαμηνή). 
Οι οργανικές ίνες είναι είτε πρωτεϊνικές (μετάξι, μαλλί ή τρίχες) είτε κυτταρινικές 
(λινάρι ή βαμβάκι). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  

Τα δείγματα μελετήθηκαν στο Οπτικό Μικροσκόπιο (ΟΜ) με ανακλώμενο 
φωτισμό αρχικά, και φωτογραφήθηκαν σε διαφορετικές μεγεθύνσεις. Στη συνέχεια 
κάθε δείγμα κόπηκε στη μέση και το πρώτο μισό μελετήθηκε με το ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο σάρωσης (SEM/EDS) για να προσδιοριστούν τα μορφολογικά και 
κάποια από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων, καθώς επίσης και για 
την πρώτη αναγνώριση της σύστασης των μετάλλων στην επιφάνεια των δειγμάτων. 
Τα δείγματα φωτογραφήθηκαν σε συγκεκριμένες μεγεθύνσεις (x20, x60 και x150) 
για συγκριτικούς σκοπούς, ενώ λεπτομέρειες σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις, καθώς 
και Back Scattered Electron (BSE) απεικονίσεις των δειγμάτων καταγράφηκαν 
επίσης. Το δεύτερο κομμάτι του δείγματος χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 
εγκάρσιων τομών εγκιβωτισμένων σε ρητίνη ή διατηρήθηκε ως δείγμα αναφοράς. Οι 
εγκάρσιες τομές μελετήθηκαν με το SEM/EDS και Electron Microprobe 
(EPMA/WDS), ώστε να αποκτηθούν πιο λεπτομερή ποσοτικά αποτελέσματα για τη 
σύσταση των μετάλλων από τα οποία φτιάχτηκαν τα μεταλλικά νήματα, καθώς και 
διάφορες τεχνολογικές πληροφορίες για την κατασκευή των νημάτων και των 
επιφανειακών επιχρισμάτων τους. 

Ένα JEOL JSM 6301 Field Emission SEM, εφοδιασμένο με ένα INCA 
OXFORD EDS σύστημα μέτρησης φασμάτων διάθλασης ακτινών Χ και ένα 
SemAfore σύστημα λήψης φωτογραφιών χρησιμοποιήθηκαν για την επιφανειακή 
μελέτη των δειγμάτων. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (με field 
emission tip) επιλέχτηκε διότι δημιουργεί απεικονίσεις με πολύ μεγάλη ανάλυση. 
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στα: 15 kV ταχύτητα επιτάχυνσης ηλεκτρονίων, 
μέγεθος δέσμης 4 για την EDS ανάλυση και 6 για τη φωτογράφηση, ενώ η 
απόσταση από την πηγή ηλεκτρονίων ήταν 15 χιλ. 

Για τη ανάλυση των εγκάρσιων τομών χρησιμοποιήθηκε ένα Philips XL30 
Environmental SEM εφοδιασμένο με ένα INCA EDS σύστημα. Το μηχάνημα 
λειτουργούσε στις εξής συνθήκες: 20 kV ενέργεια επιτάχυνσης, μέγεθος δέσμης 5 
και απόσταση από την πηγή ηλεκτρονίων 10 χιλ., ενώ κοβάλτιο χρησιμοποιήθηκε 
ως πρότυπο σύγκρισης για τον προσδιορισμό των αναλυμένων στοιχείων. 

Τέλος, ένα JEOL JXA-8600 Microprobe χρησιμοποιήθηκε στον 
προσδιορισμό της ποσοτικής σύστασης. Οι συνθήκες ανάλυσης ήταν: 25 kV 
ενέργεια επιτάχυνσης και ισχύ της δέσμης ηλεκτρονίων 7 (6nΑ). Οι αναλύσεις 
πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή σημειακών αναλύσεων στην επιφάνεια του 
δείγματος. Η βαθμονόμηση του μηχανήματος έγινε με καθαρά μέταλλα και 
περιελάμβανε χρυσό, άργυρο, χαλκό, μόλυβδο, νικέλιο, βισμούθιο, αντιμόνιο και 
υδράργυρο, καθώς αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα μέταλλα που συνδέονται με τον 
άργυρο και το χαλκό.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Μορφολογικά Αποτελέσματα 

Τα δείγματα που αναλύθηκαν ανήκουν και στους δύο τύπους μεταλλικών 
νημάτων: ελάσματα και σύρματα (Braun-Ronsdorf 1961, Járó 1990 και 2003). 
Εννέα από αυτά είναι ελάσματα περιελιγμένα γύρω από οργανική ίνα (filé), ένα 
είναι σύρμα, ένα επίπεδο έλασμα και ένα σύνθετο νήμα, που αποτελείται από τρία 
filé νήματα πλεγμένα μεταξύ τους (εικ. 2, πίν. 2).  

Όλα τα filé νήματα είναι δεξιόστροφα τυλιγμένα γύρω από τον οργανικό 
πυρήνα (S-twisted). Το πλάτος των ελασμάτων κυμαίνεται από 200 έως 460 μm 
(10-6 cm) και έχουν από μία έως τέσσερις περιελίξεις ανά χιλιοστό δείγματος 
(coils/mm). Η διάμετρος των filé νημάτων κυμαίνεται από 140 έως 410 μm (για 7 
δείγματα που μετρήθηκαν με την προετοιμασία εγκάρσιων τομών) και το πάχος από 
7 έως 15 μm. Οι ίνες που χρησιμοποιήθηκαν ως πυρήνες στα filé νήματα είναι 
κυρίως μεταξωτές με δύο εξαιρέσεις βαμβακερών ινών (γκρι φόντο στον πίνακα 2). 
Το χρώμα τους ποικίλλει από λευκό σε υπόλευκο, κίτρινο και καφετί. Δυστυχώς, η 
κατάσταση διατήρησης των νημάτων δεν επιτρέπει πάντα τον ακριβή προσδιορισμό 
του χρώματος των οργανικών ινών, καθώς αυτό μπορεί να έχει αλλοιωθεί λόγω 
φωτοδιάβρωσης ή από τη συσσώρευση σκόνης στην επιφάνειά τους. 

Το επίπεδο έλασμα έχει πλάτος 500 μm, πάχος μεταξύ 23 και 33 μm, ενώ 
το σύρμα έχει διάμετρο 98 μm.  

Τεχνολογικά Αποτελέσματα 

Το σύρμα έχει παραχθεί με εξώθηση ράβδου μετάλλου από διαδοχικές 
οπές μικρότερης διαμέτρου (drawn wire). Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούν οι 
γραμμές που διακρίνονται στην επιφάνειά του, οι οποίες προκλήθηκαν από 
ανωμαλίες στις οπές της μήτρας παραγωγής του σύρματος (εικ. 3α).  

Τα filé νήματα και το επίπεδο έλασμα έχουν επίσης προέλθει από σύρματα 
τα οποία ελασματοποιήθηκαν με κυλίνδρους (rolled strips). Οι παράλληλες 
γραμμές διαφορετικού χρώματος που παρατηρούνται στην επιφάνεια των 
ελασμάτων (από την πίεση των κυλίνδρων), αλλά και η μορφή των ελασμάτων 
(σταθερό πλάτος και καμπύλες πλευρές) επιβεβαιώνουν την παρατήρηση αυτή (εικ. 
3β).  

Μόνο το έλασμα από το δείγμα ΡΡ_127 έχει κατασκευαστεί με διαφορετική 
τεχνική. Το έλασμα αυτό έχει κοπεί από φύλλο μετάλλου το οποίο έχει 
κατασκευαστεί με σφυρηλάτηση. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί το γεγονός ότι το 
έλασμα είναι επιχρυσωμένο στην εξωτερική επιφάνεια μόνο (εικ. 3δ). Στα ελάσματα 
που προέρχονται από επιχρυσωμένα σύρματα το χρύσωμα παρατηρείται σε όλες τις 
πλευρές τους.      

Εννέα από τα δείγματα είναι επιχρυσωμένα, καθώς χρυσός μαζί με άργυρο, 
και σε κάποιες περιπτώσεις χαλκός, ανιχνεύτηκαν κατά την EDS ανάλυση στην 
επιφάνειά τους (πίν. 3, εικ. 3γ). Σε δύο από τα υπόλοιπα δείγματα ανιχνεύτηκε 
μόνον άργυρος στην επιφάνειά τους και σε ένα ανιχνεύτηκε χαλκός μαζί με τον 
άργυρο. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το ένα από τα δύο 
παραδείγματα βαμβακερών ινών που αναγνωρίστηκαν σχετίζεται με νήμα το οποίο 
έχει κατασκευαστεί από κράμα χαλκού και αργύρου (ΡΡ_113-1) και συναντάται 
μαζί με αργυρό νήμα (ΡΡ_113-2). Από την εισαγωγή της χρήσης των χάλκινων 
νημάτων στις αρχές του 16ου αι. (Járó 2003), αυτά θεωρούνται κατώτερης ποιότητας 
και χρησιμοποιούνται κυρίως για κοσμικά αντικείμενα και θεατρικά κοστούμια, 
ενώ συνδυάζονται με βαμβακερές ίνες. Η χρήση τους διαδίδεται κατά το 18ο αι., 
αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται με βαμβακερές ίνες. 

Το συγκεκριμένο δείγμα προέρχεται από τους θυσάνους που διακοσμούν 
το κάτω άκρο του επιτραχηλίου. Οι θύσανοι, μαζί με τα κρόσσια και τις δαντέλες 
χρησιμοποιούνται συχνά στη χρυσοκεντητική, όμως τα διακοσμητικά αυτά στοιχεία 
κατασκευάζονται ανεξάρτητα και συνήθως έχουν διαφορετική προέλευση από τα 
υπόλοιπα μεταλλικά νήματα που χρησιμοποιούνται για τη διακόσμηση του 
αντικειμένου. 

Γενικά, τα μεταλλικά νήματα που χρησιμοποιούνται για τη διακόσμηση 
εκκλησιαστικών υφασμάτων είναι κατασκευασμένα από όμοια μέταλλα. Πολύ 
σπάνια έχουν καταγραφεί παραδείγματα συνύπαρξης αργυρών και χάλκινων 
νημάτων και μόνο σε περιπτώσεις όπου τα χάλκινα νήματα βρίσκονται σε 
διακοσμητικά στοιχεία, όπως κρόσσια, θυσάνους και πούλιες, τα οποία 
κατασκευάζονται ανεξάρτητα και τοποθετούνται στο αντικείμενο. 

Το δεύτερο παράδειγμα βαμβακερού νήματος (ΡΡ_111), προέρχεται από 
αργυρό νήμα (Cu=0.6%). Το στιχάριο αυτό είναι κατασκευασμένο από μπροκάρ 
ύφασμα με πρόσθετα υφάδια από μεταλλικά νήματα και αποτελεί το μοναδικό 
παράδειγμα αργυρού νήματος με βαμβακερό πυρήνα που έχει μελετηθεί από τη 
γράφουσα μέχρι στιγμής. Πιθανότατα η χρήση της βαμβακερής ίνας να σχετίζεται 
με την προέλευση του υφάσματος, καθώς θα μπορούσε να αποτελεί και υλικό για 
την κατασκευή κάποιου κοσμικού ενδύματος.  

Ανάλυση Μετάλλων  

Η ΕΡΜΑ/WDS ανάλυση, τέλος, έδωσε λεπτομερείς ποσοτικές πληροφορίες 
για τα εννέα δείγματα που αναλύθηκαν (πίν. 4). 

Οκτώ από τα δείγματα είναι κατασκευασμένα από άργυρο σε καθαρή 
μορφή. Τα μόνα ιχνοστοιχεία που ανιχνεύτηκαν είναι χρυσός (Au), χαλκός (Cu) και 
μόλυβδος (Pb). Ο χρυσός βρίσκεται σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 0,19%  και ο 
χαλκός σε συγκεντρώσεις κάτω από 0,9%, ενώ ο μόλυβδος βρίσκεται σε 
συγκεντρώσεις χαμηλότερες από 0,14%. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι το μέταλλο 
(ο άργυρος) είχε υποβληθεί σε καθαρισμό για την απομάκρυνση των διαφόρων 
προσμίξεων. Η ποιότητα του αργύρου σχετίζεται με το γεγονός ότι όλα τα νήματα 
έχουν προέλθει από σύρματα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη μορφή ή 
ελασματοποιήθηκαν για τη δημιουργία άλλων τύπων νημάτων (Κaratzani 2007β, 
Karatzani & Rehren 2009). 

Η κατασκευή σύρματος αρχικά γινόταν με τα χέρια και απαιτούσε τη 
χρήση μετάλλων απαλλαγμένων από προσμίξεις. Η παρουσία προσμίξεων 
επιβράδυνε τη διαδικασία κατασκευής, καθώς το μέταλλο ήταν σκληρότερο και οι 
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προσμίξεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν το σπάσιμο του σύρματος (Newburry & 
Notis 2004). Κατά το 16ο αι. εισάχθηκε η χρήση της υδραυλικής δύναμης (Smith & 
Gnudi 1959), η οποία διευκόλυνε την παραγωγή, επιτρέποντας επίσης τη χρήση 
λιγότερο καθαρών μετάλλων (κράματα μετάλλων).  

Τα σύρματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των μεταλλικών 
νημάτων είναι γενικά πολύ λεπτά και είναι πιθανό να εξακολουθούσαν και εκείνη 
την περίοδο να φτιάχνονται με τα χέρια, για το λόγο αυτό δε συναντώνται μέταλλα 
με προσμίξεις στα σύρματα και παράγωγα νήματα που αναλύθηκαν.  

Το δείγμα ΡΡ_127 είναι το μοναδικό που αποτελείται από κράμα αργύρου 
και χαλκού (Cu=12%), ενώ περιέχει και υψηλό ποσοστό μολύβδου (Pb= 0,23%). Το 
έλασμα αυτό, όπως αναφέρεται παραπάνω, έχει παραχθεί με κοπή (cut strip) από 
σφυρηλατημένο φύλλο αργύρου. Η μελέτη των δειγμάτων έχει δείξει ότι όλα τα 
ελάσματα που έχουν παραχθεί με κοπή από φύλλο μετάλλου αποτελούνται από 
κράμα αργύρου με χαλκό (Cu>1%). Η προσθήκη χαλκού είχε σκοπό τη δημιουργία 
ενός σκληρότερου μετάλλου ικανό να κοπεί σε σχήμα λεπτών ελασμάτων, χωρίς να 
προκληθούν φθορές στις άκρες του (Κaratzani 2007α). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ       

Τα μεταλλικά νήματα που αναλύθηκαν ανήκουν κυρίως στην κατηγορία 
των ελασμάτων που είναι περιελιγμένα γύρω από έναν οργανικό πυρήνα (filé 
νήματα) και έχουν κατασκευαστεί με τη μέθοδο ελασματοποίησης σύρματος (χρήση 
κυλίνδρων). Για την κατασκευή των συρμάτων και παράγωγων νημάτων 
χρησιμοποιείται άργυρος απαλλαγμένος από προσμίξεις, καθώς η χρήση καθαρού 
μετάλλου διευκολύνει την διαδικασία εξώθησης. Μόνο ένα παράδειγμα νήματος 
κατασκευασμένο από κράμα αργύρου με χαλκό (Cu =12%) καταγράφηκε και αυτό 
οφείλεται στη διαφορετική μέθοδο κατασκευής του με κοπή από σφυρηλατημένο 
φύλλο μετάλλου (ανάγκη για σκληρότερο μέταλλο). Τα ελάσματα με την τεχνική 
αυτή είναι επιχρυσωμένα μόνο εξωτερικά, ενώ εκείνα που προέρχονται από 
σύρματα φέρουν επίχρισμα και στις τέσσερις πλευρές. 

Τα μεταλλικά νήματα που χρησιμοποιούνται για τη διακόσμηση ενός 
αντικειμένου (χρυσωμένα ή μη) είναι συνήθως κατασκευασμένα από το ίδιο 
μέταλλο, γεγονός που υποδηλώνει τη μαζική προμήθεια της απαραίτητης 
ποσότητας νημάτων για το κάθε αντικείμενο. Κάποια διακοσμητικά στοιχεία, όπως 
πούλιες, θύσανοι και κρόσσια, αγοράζονται έτοιμα και έτσι συνήθως έχουν 
διαφορετικά υλικά κατασκευής. Τα αργυρά νήματα, επίσης, συνδέονται με 
μεταξωτές ίνες, ενώ τα χάλκινα με βαμβακερές και η παρουσία τους μπορεί να 
αποτελεί  ένδειξη για τη χρονολόγηση των αντικειμένων.   

Τέλος, όλα τα δείγματα που μελετήθηκαν βρίσκονται σε καλή κατάσταση 
με κύριο πρόβλημα την οξείδωση των μετάλλων, που σε πολλές περιπτώσεις έχει 
αλλοιώσει το αρχικό λαμπερό χρώμα των νημάτων. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι 
τα δείγματα προέρχονται από σημεία όπου το αντικείμενο είναι φθαρμένο και τα 
μεταλλικά νήματα κρέμονται χαλαρά από αυτό. Είναι, λοιπόν, πιθανό οι όποιες 
φθορές παρατηρούνται να μη χαρακτηρίζουν όλα τα μεταλλικά νήματα του 
αντικειμένου.   
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ANALYTICAL INVESTIGATION AND STUDY OF METAL THREAD 

 SAMPLES FROM THE ECCLESIASTICAL TEXTILE COLLECTION  

OF ARKADI MONASTERY, CRETE 

 
KARATZANI ANNA 

This paper discusses the results obtained from the analytical 
investigation of metal thread samples from ecclesiastical textiles belonging to 
Arkadi Monastery collection. The aim of the project was to examine the materials 
and the techniques employed for the production of the metal threads used at 
Arkadi Monastery gold embroidery workshop in order to investigate possible 
sources for these threads. Optical microscopy, SEM/EDS and EPMA have been 
used to identify and record the morphological and technological characteristics 
of the threads; to acquire quantitative information about the metals/alloys; to 
identify the surface coatings; to determine the dimensions of the threads and 
finally, to assess the condition of these threads.  
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Πίν. 1. Αντικείμενα από τα οποία πραγματοποιήθηκε 
δειγματοληψία και ο αριθμός δειγμάτων από το κάθε αντικείμενο.

Εικ. 1. Δύο από τα αντικείμενα από τα οποία πραγματοποιήθηκε 
δειγματοληψία, α) Μάκτρον ΡΡ_127, διαστάσεις: 62 x 20 εκ., 17ος 

αι. και β) Πέπλο ΡΡ_98, διαστάσεις: 93 x 71 εκ., 17ος αι.

α. β. γ. δ.

Εικ. 2. Φωτογραφίες δειγμάτων στο οπτικό μικροσκόπιο: α) ΡΡ_82, σύνθετο νήμα που 
αποτελείται από τρία filé νήματα αριστερόστροφα τυλιγμένα μεταξύ τους (Ζ twisted), ενώ 
το καθένα από αυτά είναι δεξιόστροφα τυλιγμένο (S twisted) γύρω από τη μεταξωτή ίνα β) 

ΡΡ_98-1, έλασμα, γ) ΡΡ_111, filé νήμα δεξιόστροφα τυλιγμένο γύρω από τη μεταξωτή ίνα και 
δ) ΡΡ_158, σύρμα (κλίμακα 5 εκ.).  

Πίν. 2. Μορφολογικά αποτελέσματα. Με γκρι φόντο υποδηλώνονται 
τα Filé νήματα με πυρήνα από βαμβακερή ίνα.

Καρατζανη αννα
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Εικ. 3. Φωτογραφίες δειγμάτων στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM photomicrographs): 
α) το σύρμα ΡΡ_158, στο οποίο διακρίνονται οι γραμμές από τις ανωμαλίες στην επιφάνεια 

της μήτρας κατασκευής (μεγ. x400), β) το σύνθετο νήμα ΡΡ_82, τα ελάσματα που αποτελούν 
τα επιμέρους filé νήματα έχουν όμοιες διαστάσεις ως αποτέλεσμα της προέλευσής τους 

από σύρματα, (μεγ. x 60), γ) εγκάρσια τομή του σύρματος ΡΡ_158, διακρίνεται το χρυσό 
επίχρισμα περιμετρικά του δείγματος (κλίμακα 90 μm) και δ) εγκάρσια τομή του δείγματος 
ΡΡ_127, διακρίνεται το χρυσό επίχρισμα στην εξωτερική πλευρά του δείγματος, γεγονός που 

αποδεικνύει την κατασκευή του από φύλλο μετάλλου (κλίμακα 10 μm).

Πίν. 4. EPMA/WDS αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα στον πίνακα δίνονται με χρονολογική 
σειρά. BDL: κάτω από τα όρια ανίχνευσης του μηχανήματος, ενώ με italics δίνονται τα 

ποσοστά που είναι κοντά στα όρια ανίχνευσης για το συγκεκριμένο στοιχείο.

Πίν. 3. EDS αποτελέσματα (επιφανειακά και σε εγκάρσιες τομές). Με Χ δηλώνεται η 
παρουσία χρυσού (Au) και αργύρου (Ag) κατά την επιφανειακή ανάλυση των δειγμάτων, 
ταυτόχρονα δίνονται τα ποσοστά (% κ.β.) του αργύρου (Ag) και του χαλκού (Cu) κατά την 

ανάλυση των εγκάρσιων τομών.

αναλυση Κα ι  Μελετη Μεταλλ ιΚών νηΜατών από εΚΚλησ ιαστ ιΚα

υφασΜατα τησ Μόνησ αρΚαδ ιόυ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  

Η  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ  

Η  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ

Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, γνωστή ως Μονή Πρέβελη, 
εμφανίζεται περί τα τέλη της Βενετοκρατίας και γνωρίζει ακμή κατά το 18o και 19o 
αι. Η μονή στο σύνολό της καταλαμβάνει μεγάλη έκταση του τέως Δήμου Φοίνικα, 
στα νότια της Επαρχίας Αγίου Βασιλείου του Νομού Ρεθύμνου προς το Λιβυκό 
Πέλαγος και κατά μήκος της κοίτης του Μεγάλου Ποταμού, ο οποίος εκβάλλει στο 
σημείο αυτό. 

Ένας από τους σημαντικότερος ηγούμενους της μονής, ο Μελχισεδέκ 
Τσουδερός, υπήρξε μέλος της Φιλικής Εταιρείας και πρωταγωνιστής της 
Επανάστασης του 1821, με τα γεγονότα που ξεκίνησαν από τη Μονή Πρέβελη, η 
οποία διαθέτει μεγάλο πλούτο σε κειμήλια. 

Η μονή υπήρξε καλλιτεχνικό κέντρο στα δύσκολα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή. Σημαντικές εικόνες ντόπιων και ξένων 
καλλιτεχνών, που φτάνουν μέχρι το β΄ μισό του 19ου αι. προέρχονται από τα 
εργαστήρια της μονής (Ανδριανάκης 1998, 7-38). 

Το Κτήριο και το Παλαιό Μουσείο 

Το κυρίως συγκρότημα, η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, είναι 
κτισμένη στην πλαγιά ενός βουνού και αντικρίζει το Λιβυκό Πέλαγος. Η μονή είναι 
διατεταγμένη σε σχήμα ακανόνιστου Π πάνω στην απότομη πλαγιά, σε επίπεδα. Τα 
κτίσματα καταλαμβάνουν τη βόρεια, τη δυτική και εν μέρει την ανατολική πλευρά 
και περιβάλλουν έναν τεχνητό επίπεδο χώρο με το Καθολικό στο μέσον, ο οποίος 
σχηματίζεται με επίχωση του επικλινούς εδάφους και με υπόγειους θολωτούς 
χώρους στο κατώτερο επίπεδο. 

Πίσω από το ιερό του ναού διαμορφώνεται ένας ελεύθερος χώρος, στον 
οποίο οδηγεί μια σκάλα. Από το φυσικό βράχο στο σημείο αυτό πηγάζει νερό, που 
αναβλύζει από λαξευτή κρήνη. Ο Μ. Ανδριανάκης (1998) αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Αριστερά από την κρήνη υπάρχει η είσοδος μικρού σπηλαίου, 
από το οποίο πηγάζει νερό και το οποίο είχε διαμορφωθεί σε φυσικό ψυγείο για τη 
φύλαξη του τυριού. Στην αυλή, που σχηματίζεται μπροστά, υπάρχει ένα δωμάτιο, 
που χρησιμοποιείτο για την κατεργασία του μελιού και η είσοδος σε μεγάλη, 
θολοσκέπαστη αίθουσα με ανοιγμένες στο πάχος του βόρειου τοίχου φάτνες για το 
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σταβλισμό των ζώων». Η αίθουσα αυτή έως πρόσφατα στέγαζε το παλαιό μουσείο της 
μονής. 

Τα εκθέματα του μουσείου, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος τους, είτε 
εκτίθονταν ελεύθερα στο χώρο είτε μέσα σε ξύλινες, κατακόρυφες προθήκες. Όλα τα 
υφασμάτινα κειμήλια και άλλα μικροαντικείμενα ήταν τοποθετημένα σε ξύλινες 
προθήκες με γυάλινα τοιχώματα στην πρόσοψη, ενώ η πλάτη τους ήταν επενδυμένη 
με ύφασμα σε βαθύ κόκκινο χρώμα, με σκοπό την ανάδειξη των χρωμάτων και των 
σχεδίων τους (εικ. 1).  

Η μακριά θολωτή αίθουσα του μουσείου έχει χονδρούς, πέτρινους τοίχους 
και  «πρόκειται για αρκετά ισχυρή κατασκευή, που χρησιμεύει και στο σχηματισμό 
και την αντιστήριξη του επιπέδου της μεγάλης αυλής» (Ανδριανάκης 1998). Η μία 
πλευρά της αίθουσας φωτίζεται με φυσικό φωτισμό από τρία θολωτά ανοίγματα 
(παράθυρα) κατά μήκος του νότιου τοίχου που βλέπει προς τη θάλασσα. Στον 
απέναντι, βόρειο τοίχο είχαν τοποθετηθεί εστίες τεχνητού φωτισμού (λάμπες 
πυρακτώσεως) πάνω από τα φατνώματα. Οι ξύλινες προθήκες φωτίζονται και 
εσωτερικά από την οροφή τους με μικρότερες λάμπες πυρακτώσεως (εικ. 2). Η 
αίθουσα έχει μόνο μία είσοδο/έξοδο, τη μικρή πόρτα δίπλα από την κρήνη. 

Ιερατικά Άμφια και Υφασμάτινα Κειμήλια 

Η Μονή Πρέβελη έχει σημαντικό αριθμό αμφίων και άλλων 
εκκλησιαστικών κειμηλίων εξαιτίας του σεβασμού που απολάμβανε από τους 
κατοίκους των νότιων επαρχιών, πολλοί από τους οποίους ασχολούνταν με το 
θαλάσσιο εμπόριο και άλλες σχετικές δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό στη 
συλλογή διακρίνονται ποικίλα υλικά κατασκευής, όπως στόφες Δυτικής Τέχνης, 
που μόνο με τη μορφή εισαγόμενων προϊόντων θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια 
κρητική συλλογή. 

Στο παλαιό μουσείο βρίσκονταν σε έκθεση πολλά άμφια και άλλα 
υφασμάτινα κειμήλια, που χρονολογούνται από το 18ο μέχρι τον 20ό αι. και 
ανήκαν κυρίως σε επισκόπους ή αδελφούς της μονής.  

Στη συλλογή περιλαμβάνονται δείγματα κεντητικής από το κυριότερο 
εργαστήριο της κρητικής χρυσοκεντητικής, τη Μονή Αρκαδίου, στην οποία 
ασκήθηκε κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια η τέχνη της χρυσοκεντητικής πάνω σε 
μεταξωτό ύφασμα με μεταλλικά νήματα (εικ. 3) (Δρανδάκης 1968, 297-343). 

Τα κεντητά θέματα που κοσμούν την επιφάνεια των υφασμάτων 
κατασκευής των αντικειμένων, αποτελούν συνήθως συνδυασμό σχηματοποιημένου 
φυτικού και αρχιτεκτονικού διακόσμου δυτικής επιρροής με μεμονωμένες μορφές 
αγίων ή παραστάσεις, που ακολουθούν τα καθιερωμένα πρότυπα στον τομέα της 
ζωγραφικής και της εικονογραφίας (Ανδριανάκης 1998, 114). 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΜΦΙΩΝ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ  

Η αυξημένη υγρασία, που οφείλεται στη φυσική θέση του χώρου, είναι 
πρωταρχικός παράγοντας φθοράς των κειμηλίων, τόσο των υφασμάτινων όσο και 
όλων των υπόλοιπων αντικειμένων που εκτίθενται στο μουσείο (εικόνες, ξυλόγλυπτα, 
μεταλλικά σκεύη, βιβλία κλπ.). 
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Το σύνολο των υφασμάτινων αντικειμένων που βρίσκονταν στην έκθεση 
ήταν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες προθήκες οι οποίες φαίνεται να έχουν 
κατασκευαστεί ειδικά για τον ιδιόμορφο αυτό χώρο, αφού καταλήγουν σε κεκλιμένη 
οροφή, ειδικά διαμορφωμένη για να προσαρμόζεται στη θολωτή οροφή της 
αίθουσας. Τόσο το ξύλο όσο και τα υφάσματα επένδυσης της πλάτης των προθηκών 
είναι ιδιαιτέρως όξινα και κρίνονται ακατάλληλα για επαφή με τα ευαίσθητα υλικά 
κατασκευής των εκκλησιαστικών υφασμάτων. Τα υλικά κατασκευής των προθηκών 
εκλύουν οξέα με τη μορφή αερίων ή και διαλυμάτων. Τα οξέα αυτά απορροφώνται 
από τις ίνες των αντικειμένων, που με τον καιρό εμφανίζουν οξείδωση στα σημεία 
επαφής. Η οξείδωση των ινών εμφανίζεται ως αποχρωματισμός, κιτρίνισμα, μείωση 
της μηχανικής τους αντοχής και βεβαίως στιγματισμός. Τα αποτελέσματα της 
οξείδωσης των ινών δεν είναι συνήθως άμεσα, αλλά εμφανίζονται με το πέρασμα του 
χρόνου (Tímár-Balázsy & Eastop 1998). 

Οι προθήκες περιλαμβάνουν ένα γυάλινο τοίχωμα στην μπροστινή τους 
όψη, που σχηματίζεται από δύο ανοιγόμενα, γυάλινα φύλλα. Τα φύλλα αυτά 
στηρίζονται με μεταλλικούς μεντεσέδες στα τέσσερα άκρα της προθήκης, ενώ όλοι οι 
υπόλοιποι αρμοί είναι ανοιχτοί (εικ. 2). Από τους αρμούς αυτούς είναι εύκολη η 
εισαγωγή αιωρούμενων ρύπων, οι οποίοι επικάθονται στην επιφάνεια των 
υφασμάτων προκαλώντας πλήθος προβλημάτων. 

Τα υφασμάτινα αντικείμενα ήταν τοποθετημένα στο εσωτερικό των 
προθηκών με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το σχήμα, το μέγεθος και το είδος 
τους. Ο τρόπος στήριξης των αντικειμένων έχει επιβαρύνει κατά πολύ τη μηχανική 
τους αντοχή λόγω του μεγάλου τους βάρους. Τα τρισδιάστατα αντικείμενα, όπως 
σάκοι, στιχάρια και φαιλόνια, κρέμονταν από ξύλινες και μεταλλικές κρεμάστρες, 
για άγνωστο χρονικό διάστημα (εικ. 1-2).  

Άλλα αντικείμενα, μικρότερου μεγέθους και επίπεδου σχήματος, εκτίθενται 
«καρφωμένα» (με καρφιά, καρφίτσες και πινέζες) στην πλάτη ή στα πλαϊνά 
τοιχώματα των προθηκών. Η πλειονότητα των αντικειμένων είναι διακοσμημένα με 
μεταλλικά κεντήματα και πέτρες που αυξάνουν σημαντικά το βάρος του 
υφάσματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες, όπως η έντονη υγρασία και οι ρύποι, έχουν αποδυναμώσει τις ίνες, οι 
οποίες αδυνατούν να συγκρατήσουν το βάρος των κεντημάτων.  

Τέλος, ο ανεξέλεγκτος τεχνητός και φυσικός φωτισμός του χώρου προκαλεί 
φωτοδιάβρωση των υφασμάτων, η οποία εκδηλώνεται με αλλοίωση των χρωμάτων 
και αποξήρανση των ινών. 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΩΝ  

Μετά από αίτημα της 28ης Ε.Β.Α. προς τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων 
και Νεωτέρων Μνημείων, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο χώρο της μονής και τον 
παλαιό εκθεσιακό χώρο και καταγραφή της κατάστασης διατήρησης των 
υφασμάτινων αντικειμένων από ειδικευμένο προσωπικό. Στη συνέχεια, συντάχθηκε 
μελέτη συντήρησης των αμφίων, η οποία συνοδευόταν από ειδική βάση δεδομένων, 
που συγκέντρωνε όλη τη συλλεγμένη πληροφορία αλλά και τις μεμονωμένες 
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προτάσεις για τη συντήρηση κάθε υφασμάτινου αντικειμένου (Κουσουλού & 
Ναουμίδου 2005). 

Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
(Κ.Α.Σ.) και η υπηρεσία προχώρησε στην υλοποίηση του έργου. Κατόπιν 
μουσειογραφικής μελέτης, που απαιτούσε την έκθεση επιλεγμένων υφασμάτινων 
αντικειμένων της συλλογής στο νέο μουσειακό χώρο, τα αντικείμενα αυτά 
απομακρύνθηκαν από την παλαιά έκθεση και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και στο 
εργαστήριο συντήρησης υφάσματος της Δ.Σ.Α.Ν.Μ., προκειμένου να συντηρηθούν 
από ειδικευμένο προσωπικό. Οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν 
ήταν: 

1. Αφαίρεση Προηγούμενων Επεμβάσεων

Η αφαίρεση των επεμβάσεων αυτών έγινε επιλεκτικά και με την κρίση των 
συντηρητών. Είναι ξεκάθαρο ότι οι προσθήκες ξένων υφασμάτων, που είχαν 
τοποθετηθεί με πρόχειρο τρόπο, έπρεπε να αφαιρεθούν. Πρέπει, όμως, να ληφθεί 
υπόψη ότι οι επεμβάσεις αυτές αποτελούν ιστορικό στοιχείο και έτσι έγινε 
λεπτομερής αποτύπωσή τους, τόσο από την εξωτερική όσο και από την εσωτερική 
πλευρά των αντικειμένων.  

Οι επεμβάσεις μεταποίησης, όπως η αντικατάσταση της φόδρας, οι 
προσθήκες διακοσμητικών στοιχείων (τρέσες, κρόσσια κ.ά.) δεν αφαιρέθηκαν, γιατί 
αποτελούν πια αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας των ιερατικών αμφίων, δεν 
προσβάλλουν ιδιαιτέρως την όψη των αντικειμένων και δεν υπάρχουν πια τα 
αυθεντικά υφάσματα, ούτε στοιχεία της αρχικής όψης του αντικειμένου, για να 
επανατοποθετηθούν. Και στην περίπτωση αυτή, πάντως, έγινε καταγραφή και 
αποτύπωση των συγκεκριμένων επεμβάσεων. 

2. Μηχανικός Καθαρισμός

Ο μηχανικός καθαρισμός έχει σκοπό να απομακρύνει τις επιφανειακές 
επικαθίσεις που δεν έχουν απορροφηθεί από τις ίνες και έχουν εγκλωβιστεί στην 
εξωτερική επιφάνεια και τις ανάγλυφες διακοσμήσεις του υφάσματος, όπως είναι η 
σκόνη, τα χώματα, τα υπολείμματα από έντομα και κεριά. Ο καθαρισμός έγινε με 
τη χρήση συσκευής απορρόφησης αέρα, η οποία έχει την ιδιότητα να απορροφά 
την επιφανειακή σκόνη με ελεγχόμενο τρόπο. 

Για τη χρήση της απορροφητικής συσκευής σε περιοχές με ανάγλυφο 
διάκοσμο χρησιμοποιούνται ειδικά ακροστόμια, που μπορούν να χωρέσουν σε 
μικρές οπές και να προσφέρουν ακόμα πιο ελεγχόμενη απορρόφηση των ρύπων 
(Landi 1999, 80). 

3. Εφύγρανση – Επιπεδοποίηση – Σχηματοποίηση

Ορισμένα από τα ιερατικά άμφια της Μονής Πρέβελη παρουσιάζονταν 
σκληρά και άκαμπτα και με πολλές πτυχώσεις. Αυτό οφείλεται στη διαδικασία της 
φυσικής τους γήρανσης, όπου οι ίνες χάνουν την ελαστικότητά τους. Η διαδικασία 
της ύγρανσης χρησιμοποιήθηκε για να αυξηθεί η ελαστικότητα των ινών των 
υφασμάτων και να γίνει δυνατή η επιπεδοποίηση ή η σχηματοποίηση των 
αντικειμένων. Η χρήση του νερού μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση των ινών και 
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αύξηση της ελαστικότητάς τους και για το λόγο αυτό προτιμάται. Οι τεχνικές 
εφύγρανσης επιτρέπουν την είσοδο του νερού στο εσωτερικό των ινών με τη μορφή 
ξεχωριστών μορίων ή σε μικρές ομάδες, αντί για μεγάλες ομάδες μορίων νερού στην 
υγρή του μορφή (Tímár-Balázsy & Eastop 1998). Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο 
κίνδυνος μηχανικών καταπονήσεων με την απότομη είσοδο του νερού στο 
εσωτερικό των αποξηραμένων ινών. Η διαδικασία αυτή έλαβε χώρα με τη χρήση 
συσκευής υπερηχητικού υγραντή. 

4. Τοπικός καθαρισμός

Ο τοπικός καθαρισμός για την αφαίρεση λεκέδων έγινε με υδατικά 
διαλύματα, οργανικούς διαλύτες ή χημικά αντιδραστήρια, ανάλογα με τη φύση του 
λεκέ και τις αντιδράσεις των υλικών κατασκευής του αντικειμένου, ελέγχοντας 
πάντα με ειδικά τεστ πριν από την εφαρμογή της μεθόδου. Ο καθαρισμός τέτοιου 
τύπου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τράπεζας χαμηλής πίεσης, η οποία 
διευκολύνει την άμεση απορρόφηση των διαλυμάτων καθαρισμού μαζί με τους 
διαλυμένους ρύπους, αποφεύγοντας την εξάπλωσή τους στο ύφασμα (εικ. 4).  

5. Στερέωση – Συμπλήρωση

Η στερέωση των σχισιμάτων, ξεφτισμάτων και άλλων μηχανικών 
καταπονήσεων των αντικειμένων έγινε αποκλειστικά με τη χρήση ειδικών ραφών και 
νημάτων. Οι βελονιές που χρησιμοποιούνται, καθώς και η επιλογή των νημάτων και 
των υφασμάτων υποστήριξης ή επικάλυψης, καθορίζονται από την εργασία που 
πρέπει να εκτελεστεί, το μέγεθος και το είδος της φθοράς, το χρώμα και το υλικό 
κατασκευής του αντικειμένου.  

Σε γενικές γραμμές, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι φυσικής 
προέλευσης και όμοιας σύνθεσης με αυτά του αντικειμένου (π.χ. μεταξωτό ύφασμα, 
μεταξωτά νήματα). Τα νήματα και τα υφάσματα που χρησιμοποιήθηκαν βάφτηκαν 
στο εργαστήριο με ειδικές βαφές συντήρησης, στις κατάλληλες αποχρώσεις για το 
κάθε αντικείμενο.  

Στα άμφια της Μονής Πρέβελη προτιμήθηκε η τμηματική μέθοδος 
στερέωσης, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν μικρά τμήματα βοηθητικών 
υφασμάτων που τοποθετούνται για υποστήριξη ή επικάλυψη μόνο σε περιορισμένες 
περιοχές του αντικειμένου που παρουσιάζει αποδυνάμωση της ύφανσης ή του 
κεντήματος.  

Στις περιπτώσεις που υπήρχε σημαντική απώλεια υφάσματος, κεντήματος 
ή άλλου τύπου διακόσμησης έγιναν συμπληρώσεις, ώστε να ενοποιηθεί αισθητικά 
το αντικείμενο με τη λιγότερη δυνατή επέμβαση. Συμπληρώθηκαν μικρά τμήματα 
του υφάσματος που έχουν χαθεί με νέο ύφασμα, κατάλληλα επιλεγμένο, ώστε να 
ταιριάζει στην υφή, την ύφανση, τη σύσταση και το χρώμα με το αυθεντικό. Η 
προσθήκη του νέου υφάσματος έγινε με μη εμφανείς ραφές και στερεώθηκε στις 
παρειές της περιοχής της απώλειας. 

Η  ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  

Μετά τη συντήρησή τους τα επιλεγμένα άμφια αποφασίστηκε να εκτεθούν 
στο υπό δημιουργία νέο μουσείο της μονής. Ο νέος μουσειακός χώρος σχεδιάστηκε 
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και δημιουργήθηκε από την αρχή και η θέση των αμφίων είχε ήδη προβλεφθεί, σε 
δύο κατακόρυφες προθήκες απέναντι από την είσοδο, δημιουργώντας ένα διάφανο 
διαχωριστικό τοίχωμα μεταξύ του πρώτου χώρου και του δεύτερου (εικ. 5-6). Μετά 
από μελέτη του προκαταρκτικού μουσειολογικού σχεδίου, συντάχθηκε τεχνική 
έκθεση με τις προτάσεις ανάρτησης των αμφίων από τη γράφουσα συντηρήτρια 
(Κουσουλού 2007). 

Οι προτάσεις αυτές εγκρίθηκαν από την αρμόδια Εφορεία (28η Ε.Β.Α.) και 
προχωρήσαμε στην υλοποίηση του έργου, που περιλάμβανε προετοιμασία των προς 
έκθεση αντικειμένων στο εργαστήριο και δημιουργία ειδικών κατασκευών 
ανάρτησης, αλλά και προσαρμογή αυτών στον εκθεσιακό χώρο.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ  

Αρχικώς, λόγω του ότι οι νέες προθήκες ήταν κατασκευασμένες εξ 
ολοκλήρου από μοριοσανίδες ξύλου, ήταν απαραίτητο να μονωθούν στο εσωτερικό 
τους, ώστε να μειωθούν οι εκλύσεις όξινων αερίων προς τα υφασμάτινα αντικείμενα. 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όλες οι εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες των δύο 
προθηκών που περιλαμβάνουν υφάσματα, μονώθηκαν με φύλλο marvelseal, το 
οποίο είναι ένα επικαλυμμένο με αλουμίνιο πολυεθυλενικό και νάιλον φιλμ, που 
είναι μη διαπερατό από τα μόρια του νερού/υγρασίας και των άλλων 
ατμοσφαιρικών αερίων. Χρησιμοποιείται κατά κόρον για τη μόνωση επιφανειών, 
συνήθως ξύλινων, από τις βλαβερές αναθυμιάσεις. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι νέες προθήκες είναι κατασκευασμένες από γυάλινα τοιχώματα με ενσωματωμένο 
φίλτρο UV ακτινοβολίας και ο εσωτερικός φωτισμός τους στην οροφή είναι με 
λαμπτήρες τύπου LED. Η βάση των προθηκών είναι εφοδιασμένη με σύστημα 
εξαερισμού μέσω οπών, που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, παρ’ όλα αυτά 
δεν υπάρχει μεμονωμένο μηχανικό σύστημα εξαερισμού και κλιματισμού σε κάθε 
μία από αυτές. Ωστόσο, ο εκθεσιακός χώρος κλιματίζεται κανονικά επί 24ώρου 
βάσεως. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΦΙΩΝ  

Οι κατασκευές που δημιουργήθηκαν από τους συντηρητές για την έκθεση 
των επιλεγμένων αμφίων είναι οι εξής: 

1. Για τα επιτραχήλια

Τα δύο επιτραχήλια που εκτέθηκαν στην προθήκη Α τοποθετήθηκαν σε 
επικλινείς βάσεις (εικ. 5). Οι δύο βάσεις υποστήριξης κατασκευάστηκαν από 
ακρυλικό φύλλο (plexyglass), οι οποίες στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν 
ακριβώς το ίδιο σχήμα και μέγεθος για αισθητικούς λόγους.  

Στη συνέχεια οι βάσεις αυτές καλύφθηκαν με φύλλο αρχειακού αφρού 
πολυαιθυλενίου (archival polyethylene foam), που αποτελεί ένα αντιόξινο, μαλακό 
και αντιολισθητικό υπόστρωμα και τέλος, η κατασκευή καλύφθηκε με το ήδη 
επιλεγμένο ύφασμα, το οποίο καλύπτει και όλες τις υπόλοιπες επιφάνειες της 
προθήκης (δάπεδο, πλάτη), που στην περίπτωσή μας ήταν λινό σε πράσινο, βαθύ 
χρωματισμό. 
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Για τη στήριξη των επιτραχηλίων πάνω στις βάσεις αυτές 
χρησιμοποιήθηκαν ταινίες Velcro, οι οποίες δεν είναι εμφανείς στον επισκέπτη.  

2. Για τα επιγονάτια

Τα πέντε επιγονάτια, τα οποία επιλέχθηκαν να εκτεθούν στην προθήκη Α, 
τοποθετήθηκαν στο μοναδικό συμπαγές τοίχωμα της προθήκης, που είναι το δεξί 
δοκάρι. Για να τοποθετηθούν κατακόρυφα στην πλάτη της προθήκης, 
χρησιμοποιήθηκαν ειδικά κατασκευασμένα ακρυλικά στηρίγματα, τα οποία 
σταθεροποιούν τα αντικείμενα, εκμεταλλευόμενα το ιδιαίτερο ρομβοειδές σχήμα 
των αντικειμένων αυτών και τη σταθερή τους δομή (εικ. 5).  

3. Για τη μίτρα και τα επιμανίκια

Η μίτρα και τα επιμανίκια τοποθετήθηκαν σε σταθερές παθητικές βάσεις. 
Η βάση των επιμανικίων είχε τέτοια κλίση, ώστε να είναι εύκολη η παρατήρηση των 
αντικειμένων από τους επισκέπτες, αλλά επίσης τα επιμανίκια να ακουμπούν πάνω 
σε αυτή χωρίς να χρειάζεται κάποιο άλλο μέσο στήριξης και να μη γλιστρούν (εικ. 
5-6).  

Οι βάσεις αυτές δημιουργήθηκαν από ακρυλικό φύλλο στις απαιτούμενες 
διαστάσεις. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε φύλλο αρχειακού αφρού πολυαιθυλενίου 
και τέλος, η κατασκευή καλύφθηκε με το ήδη επιλεγμένο ύφασμα. 

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε η κατασκευή των ομοιωμάτων 
έκθεσης του μανδύα και του ωμοφορίου του Επισκόπου Λάμπης Νικοδήμου, τα 
οποία, σύμφωνα με τη μουσειογραφική μελέτη, θα έπρεπε να αποδίδουν το 
χαρακτηριστικό σχήμα του μανδύα με την ουρά από τη μια, αλλά και το 
χαρακτηριστικό τρόπο ένδυσης του ωμοφορίου από την άλλη, χωρίς να δίνεται 
πλήρως η μορφή του ανθρώπινου σώματος, μιας και δεν επρόκειτο για πλήρη 
ιερατική στολή. 

4. Για το μανδύα

Ο μανδύας τοποθετήθηκε σε ειδικά κατασκευασμένο ομοίωμα, που 
υποστηρίζει τον όγκο του, σε κωνικό σχήμα (εικ. 7). 

Το ένδυμα καλύπτει πλήρως το ομοίωμα, το οποίο δεν είναι ορατό. Το 
ομοίωμα έχει το ύψος ενός ανθρώπου, που πιθανόν φορούσε το συγκεκριμένο 
ένδυμα (οι διαστάσεις καθορίζονται από το ίδιο το ένδυμα), ενώ η ουρά του μανδύα 
απλώνεται στον πάτο της προθήκης (εικ. 6). Ο σκοπός της τοποθέτησης αυτής είναι 
να έχει το ένδυμα φυσική μορφή, αλλά και να υποστηρίζεται κατάλληλα. 

Αρχικά, δημιουργήθηκε μια κατασκευή από ακρυλικές ράβδους σε σχήμα 
Τ, στην άκρη της οποίας τοποθετήθηκε και σχηματοποιήθηκε κατασκευή από αφρό 
πολυαιθυλενίου, που αποδίδει το σχήμα του μπούστου και των ώμων του 
ανθρώπινου σώματος. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε υποστηρικτική κατασκευή με 
τη μορφή κωνικής «ομπρέλας», η οποία έχει ακριβώς το σχήμα μανδύα και της 
ουράς του. Η «ομπρέλα» αυτή κατασκευάστηκε από Τyvek, υλικό μη όξινο από ίνες 
πολυαιθυλενίου και στελέχη από λεπτές ακρυλικές ράβδους. Η εξωτερική 
επιφάνεια της ομπρέλας αλλά και η εσωτερική κατασκευή καλύφθηκαν από το 
επιλεγμένο λινό ύφασμα, το οποίο καλύπτει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της 
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προθήκης. Με τον τρόπο αυτό η κατασκευή είναι σχεδόν αόρατη στον επισκέπτη, 
αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο όγκο του μανδύα. Τα δύο τμήματα του ομοιώματος 
συνδέονται μεταξύ τους με ταινίες Velcro, ενώ το ένδυμα απλώς φοριέται πάνω σε 
αυτό και υποστηρίζεται πλήρως. 

5. Για το ωμοφόριο

Ο τρόπος ένδυσης του συγκεκριμένου αντικειμένου και ο συμβολισμός του 
επιβάλλει την τοποθέτησή του στην έκθεση με ορισμένο τρόπο. Παρόλο που 
πρόκειται για ένα επίπεδο ουσιαστικά αντικείμενο, είναι κατασκευασμένο ώστε να 
αναδεικνύεται η διακόσμησή του (κεντητοί σταυροί) μόνο όταν είναι φορεμένο 
ανάλογα. 

Πρόκειται για μεγάλο ωμοφόριο που έχει δύο κύριες όψεις, οι οποίες 
εναλλάσσονται στο κέντρο του μήκους του, ώστε να είναι πάντα εμφανείς όταν αυτό 
διπλώνεται γύρω από το σώμα του ιερέα. Με παρόμοιο τρόπο είχε επιχειρηθεί και 
στο παρελθόν να εκτεθεί το συγκεκριμένο αντικείμενο, γεγονός που μαρτυρούν οι 
φωτογραφίες από το παλαιό μουσείο (εικ. 2). Η προηγούμενη τοποθέτησή του, ενώ 
είναι μεν μερικώς παραδεκτή από ιστορική άποψη, προκαλούσε φθορά στο 
αντικείμενο, το οποίο βρισκόταν «καρφωμένο» στην πλάτη της προθήκης και 
επιπλέον παρουσιαζόταν μόνο σε δύο διαστάσεις. 

Η νέα έκθεση του αμφίου αυτού ακολούθησε τη λογική του πραγματικού 
τρόπου ένδυσης του ωμοφορίου, ωστόσο αφαιρετικά, αποδίδοντας παράλληλα την 
τρισδιάστατη μορφή του (εικ. 8). 

Δημιουργήθηκε, λοιπόν, τρισδιάστατη κατασκευή σε κωνικό σχήμα από 
σανίδες αφρού πολυαιθυλενίου, το οποίο βεβαίως καλύφθηκε εξωτερικά με το 
επιλεγμένο ύφασμα. Οι άκρες του ωμοφορίου υποστηρίζονται από σταθερές 
προεξοχές, που δημιουργήθηκαν από πλαστικό αρχειακό ταμπλό, καλυμμένο με 
μαλακό φύλλο αφρού, ώστε να δημιουργείται ένα μαλακό και αντιόξινο υπόστρωμα. 
Η όλη κατασκευή είναι εξαιρετικά ελαφριά λόγω των υλικών που έχουν 
χρησιμοποιηθεί και βεβαίως αδρανής και απολύτως ασφαλής για την επαφή με το 
ιστορικό ύφασμα. Το ωμοφόριο σταθεροποιήθηκε πάνω στην κατασκευή με ταινίες 
Velcro στα κατάλληλα σημεία και το ομοίωμα αναρτήθηκε στο εσωτερικό της 
προθήκης με διάφανους ακρυλικούς ιμάντες, που είναι ελάχιστα ορατοί στον 
επισκέπτη. 
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DOCUMENTATION AND CONSERVATION PROJECT OF 
ECCLESIASTICAL VESTMENTS BELONGING TO PREVELI 

MONASTERY, RETHYMNON 

KOUSOULOU TATIANA 

 The documentation and conservation project of selected ecclesiastical 
vestments belonging to Preveli Monastery at Rethymnon was undertaken by the 
Directorate of Conservation of Ancient and Modern Monuments (DICAM) and the 
28th Ephorate of Byzantine Antiquities and lasted four years (2005-2008), in 
constant collaboration between the Ministry of Culture and the monastery. 

The project included the study, documentation, conservation, storage, 
transportation and preparation for display of selected textile objects of 
ecclesiastical nature from the above mentioned collection. The selected objects 
were transferred to the textile conservation studio of DICAM in Athens, in order 
to be conserved with appropriate methods and materials by specialized staff. The 
mounting of the objects for future display was done after relevant study, in 
accordance to the museographic design, following international rules for safe 
display of historic textiles. 

The presentation of the whole project shows the method and stages that 
every relevant project should follow, in order to promote our cultural heritage in 
the safest scientific way. 
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Εικ. 1. Άποψη του παλαιού μουσείου της 
Μονής Πρέβελη.

Εικ. 2. Προθήκη με τη στολή του 
Επισκόπου Λάμπης Νικοδήμου, όπως 

βρισκόταν σε έκθεση στο παλαιό μουσείο.

Εικ. 3. Επιτραχήλιο 
του Ηγουμένου Ιακώβου 
Πρέβελη, κλασικό δείγμα 
χρυσοκεντητικής από την 

Ιερά Μονή Αρκαδίου.

Εικ. 4. Επιτραχήλιο Ιερέως Ιωάννη, λεπτομέρεια πριν 
και μετά τη συντήρηση.

Κουσουλου ΤαΤ ιανα
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Εικ. 6. Προθήκη με τη στολή του Επισκόπου Λάμπης 
Νικοδήμου στο νέο μουσείο.

Εικ. 8. Κατά τη διάρκεια της 
τοποθέτησης του μεγάλου 

ωμοφορίου στο ειδικά 
κατασκευασμένο ομοίωμα έκθεσης.

Εικ. 7. Το τρισδιάστατο ομοίωμα που κατασκευάστηκε 
για την έκθεση του μανδύα.

Εικ. 5. Προθήκη με επιτραχήλια, επιγονάτια και 
επιμανίκια στο νέο μουσείο.

ιεραΤιΚα αμφια ιερασ μονήσ Πρεβελή: μελεΤή, συνΤήρήσή, 
σχεδιασμοσ Και αναρΤήσή - ή ΦρονΤιδα αΠο Τήν Αρχή μεχρι Το Τελοσ
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ΣΚΟΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  

                   
Η θέση Βιγλιά βρίσκεται βόρεια του οικισμού Μετόχι, στο Δημοτικό 

Διαμέρισμα Γραμβούσας του Δήμου Κισάμου, στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης 
(χάρτης 1). Η περιοχή εντάσσεται στην πεδινή και εύφορη παραθαλάσσια λεκάνη 
των Μεσογείων, όπου αναπτύσσονται δυτικά η χερσόνησος Γραμβούσας και 
ανατολικά η χερσόνησος Τράχηλας με την αρχαία θέση στο Σελλί. Οι ορεινοί αυτοί 
όγκοι απολήγουν στον κόλπο της Κισάμου με ανατολικό φυσικό όριό του τη 
χερσόνησο Ροδωπού. 

Ο χώρος εντοπίστηκε το 1990 μετά από υπόδειξη ιδιώτη (Δροσινού 1990, 
449, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1996β, 14, εικ. 9) και έχει υποστεί πολλές σύγχρονες 
επεμβάσεις, αποτέλεσμα των οποίων υπήρξε η δραστική αλλοίωση του φυσικού 
περιβάλλοντος και της γενικότερης εικόνας του. 

Από μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων της επιφανειακής έρευνας και 
των ανασκαφικών παρατηρήσεων προκύπτει η ύπαρξη μιας παραθαλάσσιας 
εγκατάστασης Προϊστορικής περιόδου (χάρτης 2). Φαίνεται ότι εκτεινόταν κατά 
μήκος της παραλιακής ζώνης με προσανατολισμό βορειοδυτικό-νοτιοανατολικό και 
φθίνουσα πορεία προς νότο. Ο καθορισμός των ορίων της εγκατάστασης ακολουθεί 
τη μορφολογία του εδάφους. Στην αρχαιότητα όλη η επίπεδη έκταση βόρεια 
φαίνεται ότι καλυπτόταν από τη θάλασσα έως τη χρονική περίοδο που έγινε η 
απότομη ανύψωση της ξηράς στη δυτική Κρήτη, λόγω του ισχυρού τεκτονικού 
σεισμού τoυ 365 μ.Χ.1 Η ανύψωση αυτή της στεριάς απομάκρυνε την εν λόγω θέση 
από την ακτογραμμή. Προς τα δυτικά εκτείνεται μέχρι τον υπερυψωμένο βράχο, ο 
οποίος ενδεχομένως να αποτελούσε το όριο της ακτογραμμής με μικρό όρμο. O 
χώρος είναι διάσπαρτος με κεραμική κυρίως των μινωικών αλλά και των ιστορικών 
χρόνων2, ενώ σποραδικά διακρίνονται επιφανειακά ίχνη τοιχοποιίας. Επιπλέον, στο 
πρανές της διανοιγμένης οδού που περιτρέχει στα δυτικά το ύψωμα είναι ορατά 
αρχιτεκτονικά λείψανα. 

Για το είδος και το μέγεθος της μινωικής εγκατάστασης δεν έχουμε ακόμη 
σαφείς ανασκαφικές ενδείξεις. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα της προκαταρκτικής 
μας έρευνας, θεωρούμε ότι υπάρχει ένας συνοικισμός κτισμένος στην άκρη μιας 
χερσονήσου, όπου οι παραλίες της πιθανόν να ήταν χρήσιμες στη ναυσιπλοΐα για 

1 Ο σεισμός τoυ 365 μ.Χ. προκάλεσε την ανύψωση της δυτικής Κρήτης πάνω από το επίπεδο 
της θάλασσας εξαιτίας της σύγκρουσης της αφρικανικής τεκτονικής πλάκας με την αιγαιακή 
και τη βύθιση της πρώτης κάτω από τη δεύτερη, δυτικά της Κρήτης. Βλ.: Στείρος, 
Παπαγεωργίου & Μαρκουλάκη 2005, 427-444.  
2 Εντός του οικισμού Μετόχι, σε μικρή απόσταση νοτιοδυτικά του υψώματος, ανασκάφηκε 
από τη γράφουσα το 2007 κεραμοσκεπής τάφος ιστορικών χρόνων. 
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την επικοινωνία με τα κέντρα της ανατολικής Μεσογείου. Η θέση, με θέα την 
απέραντη θάλασσα, πληροί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τόσο της γεωργίας, 
αφού διαθέτει πλούσια πεδινή ενδοχώρα, όσο και της αλιείας και του θαλάσσιου 
εμπορίου. Ο ρόλος, άλλωστε, του φυσικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της 
θέσης δε μπορεί να αμφισβητηθεί. Την εποχή αυτή φαίνεται ότι έδειχναν 
προτίμηση στις παραλιακές περιοχές αφού και ο κοντινός οικισμός στα Νοπήγεια 
(Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη 1996α, 11-46) βρίσκεται στην άκρη του υψώματος 
Τρουλιά, σε ελάχιστη απόσταση από τη θάλασσα κατά την αρχαιότητα. Παρόμοια 
παράκτια εγκατάσταση της ίδιας περιόδου έχει εντοπιστεί στη δυτική πλευρά του 
νησιού, σε θέση νοτιότερα της αρχαίας Φαλάσαρνας (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1996β, 
9). Παραλιακός, βέβαια, είναι και ο σημαντικότερος οικισμός της δυτικής Κρήτης 
που ανασκάπτεται στην πόλη των Χανίων, στο λόφο Καστέλι (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 
1996β, 17-18, εικ. 10)3. 

Η ανασκαφική έρευνα στα Βιγλιά πραγματοποιήθηκε από την ΚΕ΄ 
Εφορεία, στην ιδιοκτησία κυπριακής κατασκευαστικής εταιρείας. Στα τέλη του 
2008, με χρονική διάρκεια περίπου τριών μηνών και με αφορμή τις αυθαίρετες 
εργασίες του ιδιοκτήτη, ξεκίνησε συγχρηματοδοτούμενη ανασκαφή4. Η έρευνα, 
μικρής έκτασης, είχε καθαρά σωστικό χαρακτήρα (σχ. 1) και για αυτό η μορφή της 
είναι αποσπασματική. Στον αυχένα της υπερυψωμένης θέσης ανασκάφηκε ένα 
μικρό μόνο μέρος της αρχαίας εγκατάστασης χωρίς ολοκληρωμένη κάτοψη. Στο 
ανατολικό τμήμα της ανασκαφής (σχ. 2), οι τομές αποκάλυψαν αρχαιολογικά 
κατάλοιπα σε έκταση περίπου 150 τ.μ., με βαθμιδωτή ανάπτυξη, ακολουθώντας το 
φυσικό ανάγλυφο με τη χαμηλή κατωφέρεια. Μετά το πρώτο επιφανειακό στρώμα 
όπου διαπιστώθηκε ήπια διατάραξη, το δεύτερο είναι το στρώμα καταστροφής που 
περιείχε διάσπαρτους δομικούς λίθους και πλάκες μέσα σε ένα σύνολο 
οριοθετημένο από αρχιτεκτονικές δομές. Αμέσως μετά άρχισαν να εμφανίζονται τα 
πρώτα σχεδόν ολόκληρα αγγεία σε συγκεντρώσεις. Ο μεγάλος αριθμός των αγγείων 
και οστράκων τοποθετεί τη χρονολόγηση της εγκατάστασης στη ΜΜ περίοδο. Από 
την εξέταση του συνόλου των ευρημάτων που είχαν τελετουργικό χαρακτήρα 
προκύπτει η χρήση του χώρου ως ιερό. 

Αποκαλύφθηκε ένα κτίσμα (εικ. 1 και 4), από το οποίο ήρθαν στο φως 
αρχιτεκτονικά λείψανα τριών χώρων, Α, Β και Γ, με προσανατολισμό από βορρά 
προς νότο. Είχε οριοθετηθεί από απλούς τοίχους που συμπλήρωναν τις φυσικές 

3 Κατά τη ΜΜ περίοδο ο οικισμός των Χανίων φαίνεται να αναπτύσσεται σε δυναμικό κέντρο. 
Δυστυχώς, οι μεσομινωικές οικοδομικές του φάσεις έχουν χαθεί από την εκτεταμένη 
οικοδομική δραστηριότητα στις αμέσως επόμενες περιόδους και είναι πολύ λίγα σχετικά τα 
λείψανα που σώζονται.  
4 Ευχαριστώ θερμά όλο το προσωπικό της ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. που συμμετείχε στην ανασκαφή και 
συγκεκριμένα τον έμπειρο αρχιτεχνίτη Εμμ. Χιωτάκη και τους τεχνίτες Ι. Παπαδάκη και Ι. 
Χρυσό, των οποίων η βοήθεια ήταν πολύτιμη. Η αποτύπωση έγινε από τη σχεδιάστρια Τούλα 
Κορακάκη και η συντήρηση του υλικού από την Άννα Μυλωνά και κυρίως από την Πηνελόπη 
Μαυρεδάκη. Οι χάρτες και η τοπογράφηση του χώρου έγιναν από την τοπογράφο Χρ. 
Λιγγερίδου. Τα αντικείμενα φωτογραφήθηκαν από τον κ. Ηλία Ηλιάδη. Τέλος, οφείλω να 
ευχαριστήσω τις συναδέλφους Ε. Παπαδοπούλου και Κ. Τζανακάκη για τις χρήσιμες 
συζητήσεις μας και τη Σ. Πρέβε για την επιμέλεια της αγγλικής περίληψης.    
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διαμορφώσεις του βράχου5. Ως δομικό υλικό στην κατασκευή των τοίχων  
χρησιμοποιήθηκε το ασβεστολιθικό πέτρωμα, το οποίο αποκόπτεται εύκολα από το 
βράχο της περιοχής. Στους πρόχειρους και πιθανότατα χαμηλούς τοίχους6 έχουν 
γίνει προσθήκες από πλακοειδείς λίθους σε μία σειρά, οι οποίες μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως θρανία, στη δυτική και ανατολική πλευρά του Χώρου Α και 
στην ανατολική του Χώρου Β7. 

Στον πρώτο Χώρο Α μας ξάφνιασε η εύρεση διάτρητων αγγείων που 
υποδηλώνουν λατρευτικές πράξεις σπονδών (Gesell 1985, 3-4 και 15, Marinatos 
1993, 5). Πάνω στο θρανίο του δυτικού τοίχου, ελαφρώς μετατοπισμένα, βρέθηκαν 
συγκεντρωμένα τα ρυτά τεσσάρων διαφορετικών τύπων με ένα φυσικό τρίτωνα (εικ. 
2). Βαθύτερα ήρθαν στο φως, μεταξύ άλλων, ένα λίθινο αγγείο του γνωστού 
φωλεόσχημου τύπου (Warren 1969, 7-11) και από το εσωτερικό του χώρου 
θραύσματα από τουλάχιστον τρία αποθηκευτικά αγγεία. 

Στο μικρό παρακείμενο Χώρο Β τα πολυάριθμα αγγεία (εικ. 3) που 
βρέθηκαν σε διαδοχικές στρώσεις, ανήκουν κυρίως στον τύπο των αναθηματικών 
προσφορών και χαρακτηρίζουν τους λατρευτικούς χώρους (Gesell 1985, 2 και 30-
31). Από τον τόπο εύρεσής τους προκύπτει η αρχική τους θέση, στο θρανίο του 
ανατολικού τοίχου του χώρου.  

Στο βορειοανατολικό Χώρο Γ σώζεται μόνο ο νότιος τοίχος  με δάπεδο τον 
εξομαλυσμένο βράχο και χτυπητή γη. Στη νοτιοδυτική πλευρά του ίδιου χώρου η 
επιφάνεια του βράχου εμφανίζει κυκλική κοιλότητα με κωνική εσωτερική μείωση, 
που δεν αποκλείεται να λειτουργούσε ως υποδοχέας σπονδών (Konsolaki-
Yannopoulou 2001, 216, πίν. LXIXα). Στο εσωτερικό της βρέθηκαν θραύσματα 
χρηστικού ρηχού δίσκου. Στο Χώρο Γ γενικά η κεραμική εμφανίζει μεγαλύτερη 
ποικιλία. Εντοπίσθηκαν θραύσματα από χύτρες, καθώς και οστεολογικά κατάλοιπα, 
τα οποία συνδέουν το χώρο με προετοιμασία γευμάτων στο πλαίσιο των δρώμενων. 

Βόρεια των χώρων που περιγράφηκαν βρέθηκαν τέσσερα ορύγματα (εικ. 4) 
ακανόνιστου σχήματος. Η επίχωσή τους περιελάμβανε μεγάλη ποσότητα κεραμικής 
από σπασμένα αγγεία, κυρίως κύπελλα και προχυτικά αγγεία (γεφυρόστομους 
σκύφους και πρόχους), ανοικτά χρηστικά αγγεία, κυψέλες με δικτυωτές εγχαράξεις 
στο εσωτερικό τους (Melas 1999), χύτρες και χονδροειδή, χρηστικά σκεύη. 
Ανάμεσά τους υπήρχαν κομμάτια βράχου, βότσαλα καθώς και οστά και όστρεα. Στο 
όρυγμα 3 βρέθηκε και το μοναδικό δείγμα ειδωλίου, ένα μικρό πήλινο βοοειδές. Το 
περιεχόμενο των ορυγμάτων προσιδιάζει περισσότερο σε απορριμματοφόρους 
αποθέτες παρά σε απλούς λάκκους απόρριψης. Δέχονταν, δηλαδή, το τελικό προϊόν 
της τελετουργίας, αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν κατά την τελετή και 
αποθέτονταν μετά το πέρας τη χρήσης τους. 

5 Για περιγραφή κτισμάτων σε ιερά, πόλεις και οικισμούς βλ.: Rutkowski 1986, 119-153  (σε 
ιερά κορυφής βλ. 76-83 και σε ιερά τεμένη βλ. 99-106). 
6 Οι τοίχοι μάλλον χρησίμευαν ως βάσεις για να στηρίξουν ελαφριές κατασκευές ή ήταν 
διαχωριστικοί τοίχοι, που όριζαν τους χώρους λατρείας, για παρόμοια κτήρια βλ.: στο Ιερό 
Κορυφής Τραόσταλου (Chryssoulaki 2001, 60-61 και υπ. 23).  
7 Για το θρανίο στα μινωικά ιερά βλ.: Πιλάλη-Παπαστερίου 1985, 284-287, Gesell 1985, 
γενικά 14, 19-22 και ειδικά 71, 107 και 114-116. Επίσης, βλ.: Rutkowski 1986, 141.  
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Η καταγραφή του υλικού και η μελέτη της κεραμικής είναι σε πρώιμο 
στάδιο. Έτσι, τα όποια συμπεράσματα είναι προκαταρκτικά. Από τη μέχρι σήμερα 
συντήρηση του υλικού έγινε δυνατή η ταύτιση περισσότερων από εκατό αγγείων, στα 
οποία περιλαμβάνονται κυρίως μόνωτα, τροπιδωτά, ημισφαιρικά, με κάθετα 
τοιχώματα, καθώς και άωτα κωνικά κύπελλα. Επίσης, προχοΐδια, λύχνοι και 
πυριατήρια με διαφορετικά είδη πηλού και με ελάχιστα διακοσμητικά θέματα, 
γραπτές ταινίες και καταλοιβάδες στο χείλος. Υπάρχουν επίσης κύπελλα με πυκνές, 
παράλληλες αυλακώσεις στην επιφάνεια στήριξής τους, οι οποίες δηλώνουν τη 
χρήση αργού κεραμικού τροχού, ενώ σε άλλα στο εσωτερικό τους ξεχωρίζει ο 
τονισμένος δακτύλιος. Ορισμένα από αυτά αντιστοιχούν σε παραδείγματα από τον 
οικισμό των Νοπηγείων8 (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1996α, 21, 27-28, εικ. 8, πίν. 5α-
β)  και από το Χαμαλεύρι Ρεθύμνου (Andreadaki-Vlasaki 1997, 39-41, πίν. XVI). 

Τροπιδωτά κύπελλα με ψηλό χείλος (MacGillivray 1998, 72-73, εικ. 2.11 
και 83-84, εικ. 2.21) αλλά και ημισφαιρικά (MacGillivray 1998, 75-76, εικ. 2.14) 
παράλληλά τους, όπως και διάφοροι τύποι λεκανιδίων (MacGillivray 1998, 82-83, 
εικ. 2.19) και προχοϊδίων (MacGillivray 1998, 84-85, εικ. 2.23) βρίσκονται σε 
σύνολα της παλαιοανακτορικής Κνωσού. Παράλληλά τους συναντώνται επίσης 
στους Πέρα Γαλήνους Ρεθύμνου (Μπάνου & Τσιβιλίκα 2006, 120, εικ. 20 και 23) 
και στο Φουρνί Αρχανών (Σακελλαράκης & Σακελλαράκη 1997, 411-426, εικ. 374 
και 383). 

Είναι γνωστό ότι το κύπελλο ως καθημερινό αγγείο χρησιμοποιείται στην 
κατανάλωση υγρών και τροφής, αλλά αποτελεί και το φθηνότερο τύπο αγγείου 
προσφορών, μαζί με τα προχοΐδια. Οι λύχνοι και τα πυριατήρια υποδηλώνουν 
νυχτερινές τελετές και χρήση αρωματικού θυμιάματος. Ο συνδυασμός πυριατήριων 
και προχοϊδίων με κύπελλα απαντάται σε αρκετές θέσεις της ανατολικής και 
κεντρικής Κρήτης, ενώ οι κοντινότερες θέσεις με κοινά στοιχεία εντοπίζονται στα 
ιερά κορυφής στον Βρύσινα (Παπαδοπούλου & Τζαχίλη 2010, 454, εικ. 13-14)  και 
στο Καστρί στα Κύθηρα9. Άλλωστε, η στενή επαφή της δυτικής Κρήτης με το νησί 
έχει διαπιστωθεί ότι ξεκινά από την ΠΜ ΙΙΑ (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1996α, 41). 

Η θρησκευτική τελετουργία απαιτούσε πλήθος σκευών, μεταξύ των οποίων 
τα ρυτά αγγεία που χρησιμοποιούνταν για τις σπονδές (Gesell 1985, 3-4, 15-16 και 
33, Marinatos 1993, 5). Σύνολα ρυτών με τρίτωνα, ευρημάτων λατρευτικής 
δραστηριότητας με κοινά στοιχεία, εμφανίζονται από τη ΜΜ ΙΙ περίοδο σε 
αποθηκευτικούς χώρους με τελετουργικό εξοπλισμό ανακτορικών και οικιστικών 
ιερών (Κoehl 2006, 281-286, 333, πίν. 5, 6 και 10, Marinatos 1993, 112, υπ. 5). 

Τα ρυτά που βρέθηκαν στο Χώρο Β, συνολικά έντεκα, ήταν μικρού 
μεγέθους και ανήκουν στον τύπο του κωνικού, του απιόσχημου και σε σχήμα 
κεφαλής ζώου. Κανονικού μεγέθους ήταν το ρυτό σε σχήμα ανοικτού αγγείου (εικ. 

8 Στα Νοπήγεια, όπως και στο Χαμαλεύρι, έχουν βρεθεί μεσομινωικά αγγεία στα οποία βλέπει 
κανείς την εξέλιξη της χρήσης του τροχού στην κεραμική τέχνη, βλ.: Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 
1996α, 21, υπ. 18 και 27, υπ. 23 με σχετική  βιβλιογραφία.  
9 Βλ.: Sakellarakis 1996, 86-88, υπ. 59-62 και 65. Επίσης, Τουρναβίτου 2000, 303, υπ. 21, 
εικ. 2ζ για προχοΐδια, 298, υπ. 2, εικ. 1α για κύπελλα και 306-307, υπ. 40 για πυριατήρια, 
με όλη την παλαιότερη βιβλιογραφία. 
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5α). Ο τρίτωνας στη φυσική του κατάσταση, με κομμένη την κορυφή του, βρίσκεται 
συχνά ως σπονδικό αγγείο σε σύνολα αντικειμένων που σχετίζονται με θρησκευτικές 
πρακτικές (Marinatos 1993, 6) και σίγουρα θα ήταν αγαπητό σε λαό που ζούσε 
δίπλα στη θάλασσα10. Τόσο τα μικρογραφικά σκεύη που θεωρούνται σπάνια 
σχήματα (Koehl 2006, 330), όσο και ο τύπος που θυμίζει το σχήμα του 
γεφυρόστομου σκύφου, δεν είναι συνηθισμένα. Ο τύπος αυτού του ρυτού 
συναντάται σε σύνολο οικίας του τέλους της παλαιοανακτορικής Κνωσού 
(MacGillivray 1998, 51, 171, αρ. 1036, πίν. 154). Θυμίζει, επίσης, τα φωλεόσχημα 
κύπελλα-ρυτά από τους Πέρα Γαλήνους (Μπάνου & Τσιβιλίκα 2006, 122, εικ. 26) 
και τα Ανεμόσπηλια (Σακελλαράκης & Σακελλαράκη 1997, 285, εικ. 237). 

Το σχήμα του κωνικού ρυτού από τα Βιγλιά (εικ. 5β) δεν ακολουθεί τα 
πρώιμα μεσομινωικά παραδείγματα του τύπου από την Κνωσό (MacGillivray 1998, 
82, 142, αρ. 395-397, πίν. 16, 66, 78), τη Φαιστό και τον Κομμό (Koehl 2006, 45-
47, 136-138, αρ. 410-424, εικ. 16, πίν. 32). Παρόμοιο ρυτό, αλλά υστερότερης 
περιόδου, προέρχεται από τα Μέθανα (Konsolaki-Yannopoulou 2001, 213, πίν. 
67δ, Koehl 2006, 156, αρ. 586, πίν. 38). Άλλα, παράλληλα ως προς το μέγεθος, 
είναι γνωστά από την Πρόσυμνα (Koehl 2006, 154, αρ. 568, εικ. 22) αλλά και από 
την Αίγυπτο (Koehl 2006, 238-239, Ε1, Ε4 και Ε6, εικ. 46, πίν. 58). 

Ο τύπος του απιόσχημου ρυτού πρωτοεμφανίζεται στη Φαιστό (Koehl 2006, 
43-45, 132, αρ. 373, 131 και αρ. 370, εικ. 14, πίν. 30) κατά τη ΜΜ ΙΙΑ περίοδο με 
ευρύ χείλος και λίγο αργότερα με στενότερο συναντάται στην Κνωσό (Koehl 2006, 
24-26 και 87, αρ. 90-91, εικ. 6) και στο Παλαίκαστρο (Koehl 2006, 87, αρ. 92, 
πίν. 10). Ένα ύστερο δείγμα του τύπου που έχει βρεθεί στα Χανιά (Koehl 2006, 
131, αρ. 372, εικ. 14), προσεγγίζει κάπως το σχήμα αλλά όχι και το μικρογραφικό 
μέγεθος του ρυτού από τα Βιγλιά (εικ. 5γ). Μικύλλα ρυτά, κωνικού όμως τύπου, 
έχουν διαπιστωθεί εκτός Κρήτης στο ιερό κορυφής στα Κύθηρα (Sakellarakis 1996, 
87, πίν. 22δ, Τουρναβίτου 2000, 304 και 311, υπ. 28, εικ. 2α, Koehl 2006, 152, 
αρ. 556, εικ. 21), καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου11. 

Τα αιγαιακά ρυτά σε σχήμα κεφαλής ζώου εμφανίζονται τα χρόνια της 
Παλαιοανακτορικής περιόδου και θεωρείται ότι προέρχονται από τα ζωόμορφα 
κύπελλα της Ανατολίας12. Τα δύο μικρογραφικά ρυτά από τα Βιγλιά σε σχήμα 
κεφαλής γάτας (εικ. 6α-β) δεν ανήκουν στον τύπο των πρώιμων ρυτών με κεφαλή 
ταύρου από τη Φαιστό και τον Κομμό, όπου ο λαιμός τους είναι σε οριζόντια ευθεία 
ή σε φυσική γωνία (Koehl 2006, 114 αρ. 289, πίν. 21, 126-127, αρ. 349-350 και 
αρ. 351-352, πίν. 28, εικ. 13). Με τα πρώιμα αυτά παραδείγματα ομοιάζει κάπως η 
αφαιρετική, αλλά ταυτόχρονα πλαστική απόδοση των χαρακτηριστικών τους. 

Το βασικό σχήμα, όμως, και η τεχνική κατασκευής τους ταιριάζει με τον 
απιόσχημο τύπο ρυτού με χειροποίητες τις λεπτομέρειες στα χαρακτηριστικά του 

10 Σε αυτή τη θέση η σπονδή θα μπορούσε να εκτελείται ίσως με τη χρήση θαλασσινού νερού, 
βλ.  Konsolaki-Yannopoulou 2001, 214, υπ. 7, με σχετική βιβλιογραφία.  
11 Από Μυκήνες βλ.: Koehl 2006, 177, αρ. 734, εικ. 37, και από Τίρυνθα βλ.: Koehl 2006, 
154, αρ. 569, εικ. 22.  
12 Βλ.: Koehl 2006, 32-37 και 39-42,  όπου γίνεται συζήτηση για τους τύπους και για την 
προέλευση. 

529 

                                                 



ΣΚΟΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
 

ζώου13. Το σχήμα απαντάται πολύ αργότερα στην ΥΜ ΙΙΙ περίοδο στην Κρήτη, στο 
Παλαίκαστρο σε σχήμα κεφαλής ταύρου (Koehl  2006, 128, αρ. 355, πίν. 29, εικ. 
13)  και στα Χανιά (Koehl 2006, 131, αρ. 368, Ηallager 2001, 315, πίν. 97), αλλά 
και εκτός της Κρήτης στη Νάξο σε σχήμα κεφαλής κριού (Koehl 2006, 129-130, 
αρ. 362, εικ. 14) και στα Μέθανα σε σχήμα κεφαλής σκύλου(;) με μικρότερο όμως 
άνοιγμα στο άνω μέρος (Koehl 2006, 129, αρ. 360, εικ. 13, πίν. 29). Ομοιότητες 
στο σχήμα παρουσιάζουν τα ύστερα επίσης παραδείγματα από την Κάρπαθο σε 
σχήμα κεφαλής ταύρου (Koehl 2006, 128, αρ. 356, εικ. 13, πίν. 29), την Κύπρο 
(Koehl 2006, 128-129, αρ. 359, πίν. 29, εικ. 13)  και  τις συροπαλαιστινιακές 
ακτές14. Όλα αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα και ασυνήθιστα και δεν υπάρχουν 
ακριβή παράλληλά τους (Gesell 1985, 33, υπ. 88). 

Στην Κρήτη απεικόνιση γάτας πρωτοεμφανίζεται κατά τη ΜΜ ΙΙ περίοδο 
στα περίφημα αγγεία με την ανάγλυφη σύνθεση από τα Μάλια (Poursat 2000, 56-
57, αρ. 30-32). Από τον κοντινό οικισμό στα Νοπήγεια (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 
1996, 29, υπ. 26, εικ. 10, πίν. 7β) και από το Μοναστηράκι Αμαρίου (Godart & 
Τzedakis 1992, 70-72, πίν. LXXXVIII,1) προέρχονται επίθετα ανάγλυφα 
θραύσματα που απεικονίζουν αιλουροειδές ζώο. Από το Παλαίκαστρο (Μπολώτη 
2000, 177-178, αρ. 163, Koehl 2006, 64, 237, αρ. 1336) γνωρίζουμε μόνο ένα, 
αποσπασματικά σωζόμενο, κατασκευασμένο με μήτρα ΥΜ Ι ρυτό σε σχήμα κεφαλής 
γάτας15. Εμπνευσμένο από αιγυπτιακά εικονογραφικά μοτίβα, το θέμα της γάτας 
γνώρισε διάδοση στην Κρήτη λόγω του θρησκευτικού του συμβολισμού. Τα ζώα 
θεωρούνταν ιερά και χρησιμοποιούνταν ως εμβλήματα δύναμης και εξουσίας αλλά 
και ως αποτροπαϊκά. 

Με βάση τα έως τώρα ανασκαφικά δεδομένα, ο λατρευτικός χώρος που 
παρουσιάστηκε φαίνεται ότι λειτούργησε τουλάχιστον σε όλη τη διάρκεια της 
Παλαιοανακτορικής περιόδου (Gesell 1985, 9-18). Τίθεται το ερώτημα εάν 
εντάσσεται σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό, με δημόσιο χαρακτήρα, χώρο μιας αγροτικής  
παραλιακής οικιστικής εγκατάστασης (Rutkowski 1986, 119-153), ανεξάρτητο ή 
ελεγχόμενο από ανακτορικό κέντρο (Marinatos 1993, 112-115). Το εύρος της 
εμβέλειάς του παραμένει ασαφές, εάν ανήκει δηλαδή σε ένα μικρό οικισμό ή αν 
πρόκειται για ένα διακοινοτικό ιερό. Τα ευρήματα, ένα σύνολο μοναδικό, φωτίζουν 
τις πτυχές της λειτουργίας του χώρου. Το κεραμικό υλικό φανερώνει τις σχέσεις και 
τις επαφές με περιοχές εντός και εκτός του νησιού. Πάντως, η νέα αυτή σημαντική 
θέση στα Βιγλιά μπορεί αναμφίβολα να τεκμηριώσει την άποψη ότι η δυτική Κρήτη 
δε βρισκόταν στο περιθώριο κατά την Παλαιοανακτορική περίοδο, αλλά αντίθετα  
συμμετείχε ενεργά και ισότιμα στις εξελίξεις που διαδραματίζονταν στο μινωικό 
κόσμο.  

13 Βλ.: Koehl 2006, 39, με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία, όπου πολλοί μελετητές έχουν 
παρατηρήσει το ίδιο. 
14 Για ρυτό σε σχήμα κεφαλής λιονταριού από το Tell Abu Hawam βλ.: Koehl 2006, 129, αρ. 
361, εικ. 13 και για κεφαλή κριού από την Ugarit/Minet el Beida, βλ.: Koehl 2006, 130, αρ. 
363, εικ. 14. 
15 Οι κεφαλές από τα  Γουρνιά (Μπολώτη 2000, 178, αρ. 164) και τη Ζάκρο (Μπολώτη 2000, 
179, αρ. 165, Koehl 2006, 64, 237, αρ. 1335, πίν. 58 με όλη τη βιβλιογραφία) ανήκουν 
πιθανότατα σε αναθήματα.  
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VIGLIA-GRAMVOUSSA, KISSAMOS: APPROACH OF A NEW  

MINOAN SITE IN WESTERN CRETE 

 
SKORDOU MARIA 

Viglia in the area of Gramvoussa lies north of Metochi village, in the 
Municipality of Kissamos at the northwest edge of Crete. In 2008 the 25th 
Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities conducted a rescue excavation, 
on occasion of the digging works carried out for a Cypriot construction company. 
According to the first results of the survey and excavation, a small coastal 
settlement is located on the low rocky hill, which can be roughly dated to the Old 
Palace period. Just a part of the settlement has so far been excavated on the 
north side of the hill. Remains of three rooms were discovered, as well as four 
pits filled with a large quantity of pottery. The preliminary study of the pottery 
dates the settlement to the MM period. The presence of libation vases (rhyta) 
indicates a ritual activity in the area. The finds also include miniature jugs, cups 
and incense burners whose presence suggests votive offerings and the existence 
of a shrine. The first results of the excavation in this new site add important 
information to our knowledge of MM occupation of western Crete.  

 

533 



Χάρτης 1. Χάρτης με σημειωμένες τις 
προϊστορικές θέσεις της Επαρχίας Κισάμου.

Χάρτης 2. Χάρτης της περιοχής με 
ενδεικτική γραμμή της αρχαίας ακτογραμμής 

και σημειωμένη τη θέση της ανασκαφής.

Σχ. 1. Ο κάνναβος του χώρου όπου φαίνονται οι ανασκαμμένες και μη τομές.

Σκόρδόυ Μαρ ία
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Σχ. 2. Κάτοψη της ανασκαφής.

535

Βίγλ ία  γραΜΒόυΣαΣ κίΣαΜόυ:  Πρώτη ΠρόΣέγγ ίΣη ΜίαΣ 
ΝέαΣ ΜίΝώίκηΣ ΘέΣηΣ Στη δυτ ίκη κρητη



Εικ. 1. Μερική άποψη  της ανασκαφής από 
ανατολικά. 

Εικ. 2. Τα ρυτά στο Χώρο Α, in situ.

Εικ. 3. Τα ευρήματα στο 
Χώρο Β, in situ.

Εικ. 4. Άποψη  των χώρων Α-Β-Γ και των ορυγμάτων 3-4 από 
βόρεια. 

Εικ. 5α. Το ρυτό 
σε σχήμα ανοικτού 
αγγείου (φωτ. Ηλ. 

Ηλιάδης).

Εικ. 5β. Το 
κωνικό ρυτό 

(φωτ. Ηλ. 
Ηλιάδης).

Εικ. 5γ. Το 
απιόσχημο ρυτό 

(φωτ. Ηλ. Ηλιάδης).

Εικ. 6 α-β. Τα ρυτά σε σχήμα 
κεφαλής  γάτας (φωτ. Ηλ. Ηλιάδης).

Σκόρδόυ Μαρ ία
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ΚΑΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ  

 
Η δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, στο κέντρο 

της πόλης, ξεκίνησε με αφορμή επικείμενη μελέτη ανακατασκευής του, η οποία 
προέβλεπε υπόγειο χώρο στάθμευσης στο σύνολο ή σε τμήμα της έκτασης των 
τριάντα περίπου στρεμμάτων που καταλαμβάνει. Η πενιχρή χρηματοδότηση δόθηκε 
τμηματικά από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και έφτασε για 3,5 μήνες 
έρευνας το 2005 και 2 μήνες το 20091.  

Οι δοκιμαστικές τομές κάλυψαν συνολικά περίπου 280 τ.μ. και έγιναν 
περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου (σχ. 1) με γνώμονα: α) τη λειτουργικότητα του 
σταδίου και β) την προγενέστερη γεωφυσική διασκόπηση του χώρου από το 
Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου φαίνονταν οι γεωλογικές διαφοροποιήσεις και πιθανές 
περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ήδη όμως γνωρίζαμε από σωστικές 
ανασκαφές παρελθόντων ετών ότι νοτιοανατολικά του σταδίου εκτείνεται η περιοχή 
του αρχαίου νεκροταφείου (Χατζηδάκη 1987, Νινιού-Κινδελή, Ανδρεαδάκη-
Βλαζάκη & Μαρκουλάκη 1988,  Νινιού-Κινδελή 1990, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 
1998, 858-860), ενώ τα πλησιέστερα οικιστικά κατάλοιπα βρίσκονται μόλις ένα με 
δύο οικοδομικά τετράγωνα δυτικά-βορειοδυτικά (Κατάκη 2009 και 2010, 
Τζανακάκη 2009). Πράγματι, μόνο σε ένα μικρό τμήμα δυτικά δεν υπήρχαν 
καθόλου ίχνη αρχαιοτήτων και εμφανίστηκε σχετικά ψηλά το φυσικό ασβεστολιθικό 
πέτρωμα. Αντιθέτως, η εικόνα τόσο στη σύσταση του εδάφους, όσο και στα 
ευρήματα ήταν τελείως διαφορετική στα σημεία νότια, ανατολικά και 
βορειοανατολικά (σχ. 2). 

Εκεί, μετά την αφαίρεση των σύγχρονων επιχώσεων σε βάθος από 1-1,5 μ. 
έως 4-5 μ. από τη σημερινή επιφάνεια και μέσα σε παχύ στρώμα καθαρής άμμου 
θαλάσσης, άρχισε να αποκαλύπτεται σταδιακά τμήμα του νεκροταφείου της 
αρχαίας Κυδωνίας. Το πάχος του στρώματος αυξάνεται καθώς προχωράμε από νότο 
προς βορρά, όπου μπορεί να φτάνει και τα 6 μ., σύμφωνα με τη μελέτη του 
Πολυτεχνείου. Δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση στη σύστασή του, εκτός από κάποια 
σημεία που σκληραίνει περισσότερο λόγω, προφανώς, της συσσώρευσης αλάτων. Αν 
και ο καθαρισμός των αρχαιοτήτων ήταν ιδιαίτερα εύκολος, η δυσκολία έγκειτο 

1 Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης: οι αρχαιολόγοι Κωνσταντίνα Μπινάκη και Λαμπρινή 
Λιμαντζάκη, οι αρχιτεχνίτες Μανόλης Μπουτζουκάκης και Διονύσης Φουντεδάκης και η 
σχεδιάστρια Αμαλία Παππά. Η συντήρηση των ευρημάτων έγινε από τις: Άννα Μυλωνά, Μαρία 
Φυτράκη και Αμαλία Μπουντρογιάννη. Τη μελέτη του σημαντικότατου οστεολογικού υλικού 
από την ανασκαφή έχει αναλάβει η Δρ. Ανθρωπολογίας Χρύσα Μπούρμπου. Θερμές 
ευχαριστίες οφείλονται στην προϊσταμένη της ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., Δρ.  Μαρία Ανδρεαδάκη-
Βλαζάκη, για τη συνεχή υποστήριξή της. 
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στην αφαίρεση του μεγάλου όγκου άμμου από αρκετό βάθος και στη 
σταθεροποίηση των πρανών των σκαμμάτων, που υποχωρούσαν συνεχώς. 
Αποκαλύφθηκαν έως τώρα συνολικά 81 τάφοι ανά στρώσεις, χωρίς η έρευνα να έχει 
ολοκληρωθεί ούτε σε βάθος, ούτε βέβαια σε έκταση, ενώ αρκετή ήταν και η 
καταστροφή που είχαν προκαλέσει οι σύγχρονες επεμβάσεις. Από το σύνολο των 
τάφων οι 60 ήταν εγχυτρισμοί, 19 λακκοειδείς και 2 κεραμοσκεπείς.  

Για τους εγχυτρισμούς είχαν κυρίως χρησιμοποιηθεί οξυπύθμενοι 
αμφορείς (51 στο σύνολο) και λιγότερες κυψέλες (μόλις 8), ενώ συναντήσαμε και 
μία χύτρα. Η αριθμητική υπεροχή των αμφορέων μπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί 
αν σκεφτεί κανείς ότι ένα τέτοιο αγγείο υπήρχε λίγο πολύ σε κάθε σπίτι, ενώ η 
κατοχή κυψελών προϋποθέτει μάλλον την ενασχόληση με τη μελισσουργία2. Τα 
αγγεία είχαν τοποθετηθεί πλαγιαστά, είτε μεμονωμένα, είτε σε πυκνές συστάδες ή 
ακόμα και ανάμεσα σε σκελετούς ενηλίκων, χωρίς σταθερό προσανατολισμό (εικ. 
1). Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν οριοθετημένα με πέτρες ή κεραμίδες, αλλά τις 
περισσότερες φορές ήταν απλά χωμένα στην άμμο. Το στόμιό τους καλυπτόταν 
συνήθως με πέτρες, πλάκες, κεραμίδες ή κομμάτια από άλλο αγγείο. Για να γίνει η 
ταφή στους αμφορείς είχε αφαιρεθεί το τμήμα του αγγείου από τον ώμο και πάνω ή 
είχε ανοιχτεί οπή στην κοιλιά, ενώ σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις είχε 
χρησιμοποιηθεί το πάνω μισό τμήμα του αμφορέα τοποθετημένο με το στόμιο προς 
τα κάτω. 

Οι οξυπύθμενοι αμφορείς, που συντηρήθηκαν και συγκολλήθηκαν, είναι 
διαφόρων σχημάτων, χωρίς να συγκεντρώνουν πάντα όλα τα χαρακτηριστικά που θα 
εξακρίβωναν την προέλευσή τους. Υπάρχουν δείγματα πιο σφαιρικών, σαν σβούρα, 
σωμάτων, με φαρδύ κυκλικό κουμπί και μανιταρόσχημο χείλος, που 
χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ. και άλλα, πιο ραδινά, ωοειδή, με μικρό κυλινδρικό 
κουμπί, που κατεβαίνουν στον 3ο αι. π.Χ. (εικ. 2). Έχουν υπόλευκο εξωτερικό 
επίχρισμα, ενώ σε λίγα διακρίνεται και εσωτερική επένδυση με βαφή, προφανώς για 
στεγανοποίηση. Συναντήσαμε μόνο δύο ενσφράγιστες λαβές με απλά γράμματα, 
ενδεικτικά του κεραμικού εργαστηρίου ή της παραγωγής. Σε γενικές γραμμές 
φαίνεται να προέρχονται από την ανατολική νησιωτική Ελλάδα (τη Ρόδο, την Κω ή 
τη Χίο), ωστόσο υπάρχει και δείγμα Κορίνθου «τύπου Α» του ύστερου 4ου αι. π.Χ.3 

 Οι κυψέλες είναι κυλινδρικές ή κωδωνόσχημες (εικ. 3), με μία ή 
περισσότερες οπές στη βάση, χοντρό τοίχωμα και αδρή εσωτερική επιφάνεια 
(βοηθητική στη δημιουργία κερήθρας). Εξωτερικά έχουν υπόλευκο επίχρισμα ή 
πινελιές ίδιου χρώματος και σε μία περίπτωση διακρίνονται με εγχάραξη τα 
γράμματα «ΙΑ». Κατά την ανασκαφή όλα τα αγγεία βρέθηκαν γεμάτα με άμμο και το 

2 Η χρήση των αμφορέων ως ταφικά αγγεία είναι συνηθισμένη και σε άλλα νεκροταφεία 
πανελλαδικά, που παρουσιάζουν ομοιότητες με την παρούσα θέση. Ενδεικτικά αναφέρονται το 
νεκροταφείο της Ακάνθου (Καλτσάς 1998), της Ολύνθου (Robinson 1942), των Αβδήρων 
(Διαμαντής 2009), καθώς και αυτό της Αστυπάλαιας (Φαρμακίδου 1999), ήδη από την 
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. 
3 Για τυπολογία και χρονολόγηση εμπορικών αμφορέων αναφέρονται ενδεικτικά: Koehler 
1978, Grace 1979, Sciallano & Sibella 1994, Κάντζια 1994, Whitbread 1995, Lawall 2004. 
Ευχαριστίες οφείλονται στη συνάδελφο κ. Ν. Σαραγά που μου επέτρεψε να δω την αίθουσα με 
τη συλλογή των αμφορέων στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς Αθηνών. 
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εσωτερικό τους κοσκινιζόταν επιτόπου ή στο εργαστήριο αργότερα. Από την εξέταση 
του αποσπασματικά σωζόμενου οστεολογικού υλικού των εγχυτρισμών, η Δρ. Χρ. 
Μπούρμπου διαπίστωσε ότι ανήκε σε βρέφη, είτε πρόωρα (που είχαν συμπληρώσει 
λιγότερο από 37 εβδομάδες κύησης), είτε τελειόμηνα (μεταξύ 37-42 εβδομάδων), 
που προφανώς είχαν πεθάνει στη γέννα ή λίγο αργότερα. Στην Ταφή 27 σε 
οξυπύθμενο αμφορέα βρέθηκαν οστά από πρόωρα δίδυμα4. Σίγουρα μια 
μελλοντική ανάλυση γενετικού υλικού θα έδινε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά και 
με την πιθανή συγγενική σχέση μεταξύ βρεφών και ενηλίκων, που ενταφιάστηκαν 
μαζί. Πρόκειται, άραγε, για γονείς με τα παιδιά τους; 

Τα βρέφη στην πλειοψηφία τους είχαν ταφεί ακτέριστα. Συναντήσαμε όμως 
και λίγες περιπτώσεις όπου μέσα στον αμφορέα ή την κυψέλη είχε τοποθετηθεί ένα 
μυροδοχείο ή ένα πινάκιο, ένα απλό σιδερένιο βραχιολάκι ή ένα δαχτυλίδι. Το 
μωρό της Ταφής 4 συνόδευε ένα πήλινο ειδώλιο περιστεριού, ενώ σε κάποια άλλα, 
έξω από το αγγείο ταφής, υπήρχε μια οινοχόη ή μία όλπη, κατάλοιπο της νεκρικής 
τελετής (εικ. 4). 

Λακκοειδείς ονομάσαμε τις ταφές ενηλίκων απευθείας στην άμμο, 
προφανώς σε κάποιο λάκκο, του οποίου τα όρια σήμερα είναι αδύνατο να 
διευκρινιστούν λόγω της σύστασης του εδάφους. Από το σύνολο των 19 τάφων στην 
περιοχή του σταδίου, οι 8 ήταν ομαδικοί, είχαν δηλαδή πάνω από έναν σκελετό (2, 
3 ή 4 και σε μία περίπτωση τουλάχιστον 12). Οι νεκροί είχαν τοποθετηθεί σε ύπτια 
θέση, με τα χέρια στο πλάι και σπανιότερα σταυρωτά, με προσανατολισμό Β-Ν (με 
το κεφάλι νότια) ή Α-Δ (με το κεφάλι ανατολικά). Σε λίγες περιπτώσεις το κεφάλι 
ήταν ελαφρά ανασηκωμένο με αργές πέτρες ως προσκέφαλο. Προφανώς, οι ταφές 
καλύπτονταν στη συνέχεια με άμμο. Βρέθηκε μόνο μία επιτύμβια πλάκα από 
σκληρό ασβεστόλιθο, φθαρμένη, με δυσανάγνωστη εγχάρακτη επιγραφή του 
ονόματος «ΒΑΡΙΟ[C]». Ελάχιστες ταφές ήταν ακτέριστες. Στις περισσότερες υπήρχαν 
από ένα ή δύο σκεύη καθημερινής χρήσης: μυροδοχεία, όλπες, οινοχόες, αλλά και 
εισηγμένα μελαμβαφή αγγεία, όπως κοτύλες (αττικού ή κορινθιακού τύπου) και 
κάνθαροι (εικ. 5). Στο σύνολό τους χρονολογούνται γενικά από τα μέσα του 4ου 
μέχρι τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Βρέθηκαν επίσης τμήματα ειδωλίων γυναικείων 
μορφών, γνωστών τύπων της παραπάνω περιόδου, μία σιδερένια στλεγγίδα και ένα 
σιδερένιο μαχαίρι, ενώ υπήρχαν και 4 τουλάχιστον νεκροί που συνοδεύονταν από 
αργυρή δανάκη (εικ. 6). 

Ο καλοδιατηρημένος σκελετός της Ταφής 47 βρέθηκε ακτέριστος. Πρέπει 
να ήταν μέσα σε ξύλινο φέρετρο, όπως συμπεραίνουμε από το πλήθος των 
σιδερένιων καρφιών που βρέθηκαν γύρω του και τον πιο σκουρόχρωμο χρωματισμό 
της άμμου στο σημείο αυτό, μάλλον από την αποσύνθεση του ξύλου. Η οστεολογική 
μελέτη έδειξε ότι πρόκειται για άντρα περίπου 30 ετών, με πιθανό ύψος εν ζωή 1,65 
μ. Είχε οδοντικές ασθένειες, ρήξη μεσοσπονδύλιου δίσκου, αρθρίτιδα και γενικά 
φθορές στη σπονδυλική στήλη που έχουν να κάνουν με έντονη σωματική 
καταπόνηση.  

4 Αξιοσημείωτες είναι οι ομοιότητες στην ταφική πρακτική και το σκελετικό υλικό από το 
μεγάλο νεκροταφείο βρεφών στη θέση Κυλίνδρα της Αστυπάλαιας (Hillson 2009). 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ομαδική Ταφή 25, με τουλάχιστον 12 
σκελετούς, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν σε τρεις στρώσεις με διάταξη Β-Ν και Α-Δ, 
ανάμεσα σε εγχυτρισμούς5 (εικ. 7). Ανήκαν οι περισσότεροι σε άντρες ηλικίας 
περίπου 17-25 ετών, ένας σε άντρα 33-45 ετών και ίσως δύο σε γυναίκες 25-35 
ετών. Στα οστά εντοπίστηκαν κάποια κατάγματα (μετακαρπικά, μεταταρσικά), 
εκφυλιστικές αλλοιώσεις αρθρώσεων, σπονδύλωση και σε όλους τους σκελετούς 
οδοντικές ασθένειες και μία γενικότερη κακή φυσική κατάσταση. Ο σκελετός 1 
ανήκει σε νεαρό άντρα, με ηλικία μικρότερη των 20 ετών. Φέρει στο κρανίο σαφή 
ένδειξη τριπλού τρυπανισμού, που αν και έγινε μάλλον με θεραπευτικό σκοπό, 
επέφερε τελικά το θάνατό του. Η αιτία θανάτου των υπολοίπων παραμένει 
αδιευκρίνιστη και ίσως ήταν κάποια επιδημία ή λιμοκτονία, μιας και δε βρέθηκαν 
ίχνη βίαιου τραύματος. Συνολικά συνοδεύονταν μόνο από μία λεκανίδα, έναν 
μελαμβαφή λύχνο και μία ωραία λάγυνο, εμβαπτισμένη σε ερυθρή βαφή, με 
χρονολόγηση στο α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. (εικ. 8). 

Το μοναδικό αντικείμενο που συνόδευε το σκελετό της Ταφής 36 ήταν τα 
βαριά σιδερένια δεσμά του. Ο ισχνός σκελετός βρέθηκε σε ύπτια θέση στη δυτική 
παρειά του σκάμματος, με συστάδα 4 αγγείων με εγχυτρισμούς πάνω από τα πόδια 
του, που όμως τοποθετήθηκαν εκεί υστερότερα (εικ. 1). Ανήκει σε ενήλικα άντρα, 
με ασθενικές αλλοιώσεις στα δόντια. Το ανατριχιαστικό εύρημα είχε κυλήσει στο 
δεξί του ώμο. Πρόκειται για σιδερένιες πέδες, με ανοιχτό τον ένα κρίκο, συνδετική 
αλυσίδα και έναν κλειστό δεύτερο κρίκο (εικ. 9). Πρέπει να ήταν τοποθετημένες στα 
χέρια ή στο λαιμό και τα χέρια του δυστυχή κατάδικου (ή αιχμαλώτου). Aνοίχτηκε 
ο ένας κρίκος για να βάλουν το σώμα στη θέση της ταφής, αλλά οι πέδες 
παρέμειναν μαζί του, δηλωτικές της απεχθούς κοινωνικής του θέσης. Ανάλογες 
περιπτώσεις είναι γνωστές και σε άλλα μεγάλα νεκροταφεία της υπόλοιπης Ελλάδας 
των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι σιδεροδέσμιοι 
της Ακάνθου (Τρακοσοπούλου 1986, Φάκλαρης 19866), της Πύδνας (Μπέσιος & 
Τριανταφύλλου 2000) και ίσως του Καιάδα (Θέμελης 1982, 199), που βρέθηκαν 
είτε σε ομαδικές ταφές μαζί και με άλλους νεκρούς, είτε μεμονωμένοι μεταξύ άλλων 
τάφων. Βέβαια, υπήρχαν και περιπτώσεις ταφής των καταδίκων σε ξεχωριστούς 
χώρους των νεκροταφείων, όπως έγινε για τους «αποτυμπανισμένους» του Φαλήρου 
(Πελεκίδης 1916, 49-64,  Κεραμόπουλος 1923, 36-41). 

Σε όλο το τμήμα του σταδίου που ερευνήθηκε βρέθηκαν μόνο δύο 
κεραμοσκεπείς τάφοι, του τύπου καλυβίτη. Ο ένας ήταν μισός και αρκετά 
κατεστραμμένος. Σώζονταν μόνο τα πόδια του σκελετού και ένα κεφαλάκι πήλινου 
γυναικείου ειδωλίου, πρώιμων ελληνιστικών χρόνων. Στο δεύτερο είχε καλυφθεί 
μόνο το άνω τμήμα του σκελετού και πάνω του βρέθηκε σπασμένος ένας αμφορέας 
ρωμαϊκών χρόνων. Αυτή η ταφή ήταν και η μοναδική ένδειξη για την περιστασιακή 
χρήση του νεκροταφείου κατά τα υστερότερα χρόνια, ενώ εγχυτρισμοί σε ρωμαϊκούς 

5 Ομαδική ταφή με τουλάχιστον 36 σκελετούς είχε αποκαλυφθεί και παλαιότερα σε σχετικά 
κοντινή απόσταση προς Ν (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1998, 858-860). Για τα ευρήματα αυτής της 
ταφής και για ανάλογα παραδείγματα από την υπόλοιπη Ελλάδα βλ.: Bourbou  & Niniou-
Kindeli 2009. 
6 Όπου αναφέρεται και η προγενέστερη βιβλιογραφία. 
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αμφορείς είχαν εντοπιστεί και παλαιότερα σε σωστική ανασκαφή νοτιοανατολικά 
του σταδίου (Νινιού-Κινδελή 1990, 441).  

Στο βόρειο δοκιμαστικό σκάμμα η εικόνα ήταν διαφορετική (σχ. 3). Σε 
βάθος 1,20 μ. από τη σημερινή επιφάνεια, εντοπίστηκε καλοχτισμένος τοίχος 
μήκους 8 μ., που μαζί με έναν υστερότερο, προχειροφτιαγμένο, όριζαν ένα είδος 
χωμάτινου δρόμου πλάτους 1-1,10 μ. και κατεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ. Από την κεραμική 
του χώρου φαίνεται ότι χρονολογείται στα υστεροκλασικά/πρώιμα ελληνιστικά 
χρόνια. Βόρεια του δρόμου αποκαλύφθηκε πρωιμότερος τοίχος (ίσως περίβολος), 
καθώς και μισή κωδωνόσχημη κυψέλη και μία σφαιρική χύτρα με πολύ μικρά 
οστά πρόωρου βρέφους, μέσα σε καθαρό στρώμα άμμου, σε βάθος 3 μ. Νότια του 
δρόμου αποκαλύφθηκαν τμήματα τριών τοίχων και ενός χωμάτινου δαπέδου με 
πλάκες κατά τόπους. Το στρώμα καταστροφής ήταν των πρώιμων ελληνιστικών 
χρόνων, ενώ η κεραμική των υπόλοιπων στρωμάτων φτάνει μέχρι τους αρχαϊκούς 
χρόνους, χωρίς η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί σε βάθος. Η εικόνα που 
αποκομίσαμε όμως είναι ότι πρόκειται για διαμορφώσεις, που σχετίζονται με τη 
χρήση του νεκροταφείου. 

Συμπερασματικά, από τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται ότι σχεδόν όλη η 
περιοχή κάτω από το στάδιο αποτελούσε τμήμα του εκτεταμένου νεκροταφείου της 
αρχαίας Κυδωνίας, με ταφές κυρίως από το β΄ μισό του 4ου έως και τα μέσα του 3ου 
αι. π.Χ., χωρίς συγκεκριμένη χωροταξική οργάνωση. Ο δρόμος μάλλον οδηγούσε σε 
αυτό ή αποτελούσε είσοδο-έξοδο της πόλης και εκατέρωθέν του αναπτύχθηκε το 
νεκροταφείο, πολύ κοντά σε αυτήν, όπως συνηθίζεται και αλλού7. Λόγω αυτής της 
εγγύτητας, αλλά και της σύστασης του εδάφους, μάλλον εξυπηρετούσε τις ανάγκες 
του αιφνίδιου γεγονότος, όπως θάνατοι από ασθένειες, επιδημίες ή σιτοδείες. 
Απόρροια των κακών συνθηκών διαβίωσης ήταν και η αυξημένη θνησιμότητα 
βρεφών, των οποίων όμως ο λιτός ενταφιασμός δείχνει και μια φροντίδα για τη μετά 
θάνατον ζωή. Ανάλογη λιτή φροντίδα, ενδεικτική μιας χαμηλής κοινωνικά τάξης, 
είχαν και οι ενήλικες, που προφανώς δε διέθεταν τα μέσα ή δεν τους επιτρεπόταν 
να ταφούν πιο πλουσιοπάροχα, σε μακρινότερα από την πόλη σημεία, όπως 
συνέβαινε για τα ανώτερα και μεσαία στρώματα. Από τη γενικά ταλαιπωρημένη 
κατάσταση των σκελετών φαίνεται ότι πρόκειται πιθανώς για μέλη εργατικής τάξης, 
από τα στρώματα των δούλων, των απελεύθερων, των κλαρωτών ή ακόμα και των 
αιχμαλώτων πολέμου, που χρησιμοποιούνταν για τις χειρονακτικές εργασίες. 

Ιστορικά βρισκόμαστε σε μια περίοδο με συνεχόμενες διαμάχες και 
συρράξεις για εδαφικές διεκδικήσεις μεταξύ των κρητικών πόλεων, ενώ δε λείπουν 
και οι ξένοι εισβολείς. Έτσι, με τη λειτουργία του συγκεκριμένου νεκροταφείου θα 
μπορούσε, για παράδειγμα, να συνδεθεί η πολιορκία της πόλης από τον Φάλαικο 
και τους Φωκείς μισθοφόρους του, που έληξε με το θάνατο του πρώτου το 343 π.Χ. 
Ο σιδεροδέσμιος της Ταφής 36 ίσως ανήκε σε αιχμάλωτο αυτής ή ανάλογης 
σύρραξης. Ομοίως, οι ομαδικές ταφές και η υψηλή βρεφική θνησιμότητα μπορούν 

7 Για τις ταφικές πρακτικές αυτών των χρόνων βλ. γενικά: Kurtz & Boardman 1994, και 
ιδιαίτερα 177-188. 
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να συνδεθούν με τη σιτοδεία που έπληξε το νησί την περίοδο 330-326 π.Χ., όταν 
τελικά η Κυδωνία, μαζί με άλλες πόλεις, προμηθεύτηκε σίτο από την Κυρήνη8. 
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TRIAL EXCAVATION AT THE NATIONAL STADIUM IN CHANIA 

 
KATAKI EFTHYMIA  

The trial excavation at the National Stadium in the centre of the city 
took place in 2005 and 2009 and lasted 3.5 months and 2 months respectively. 
The excavation covered approximately 280 m² and revealed part of the ancient 
city’s (Kydonia) cemetery, as well as an earth road that led to it. 81 burials came 
to light: infant inhumations in burial vases, some adults in pit graves and two 
graves made of large tiles, all of them within a deep layer of sand. The premature 
and newborn infants were placed in trade amphoras or beehives, accompanied 
only by few simple grave goods (unguentaria, olpes and clay figurines). The 
adults were placed in the sand, probably in a pit invisible today. The offerings 
are rather common: oinochoai, kantharoi, kotylai, clay figurines and just four 
silver coins -danakes. A mass burial came to light with 12 individuals, mostly 
males and 2-3 females. The examination of the bones by Dr. Chr. Bourbou 
generally showed a bad physical condition, while one skull bears marks of a 
triple trepanation. A single male skeleton with iron fetters is also of great 
interest. Judging by the finds, the cemetery was in use from the middle 4th 
century until the first half of the 3rd century BC. Buried individuals probably 
had a lower social status (slaves, prisoners of war, workers). Some of them were 
victims of epidemics. 

 
 

544 



Σχ. 1. Τοπογραφικό διάγραμμα του σταδίου με 
σημειωμένες τις θέσεις των τομών.

Σχ. 2. Κάτοψη του βορειοανατολικού 
ανασκαφικού τμήματος.

Δοκιμαστ ική ανασκαφική ΕρΕυνα στο Εθνικ ο σταΔ ιο Χανιων
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Εικ. 1. Συστάδα εγχυτρισμών πάνω από τη λακκοειδή Ταφή 36 με το σιδεροδέσμιο ενήλικα.  

Εικ. 2. Δείγματα οξυπύθμενων αμφορέων που 
περιείχαν οστά βρεφών.

Εικ. 3. Χαρακτηριστικές κυψέλες με 
εχγυτρισμούς.

Εικ. 4. Μερικά από τα κτερίσματα που 
συνόδευαν βρεφικές ταφές.

Εικ. 5. Αγγεία και ειδώλιο από λακκοειδείς 
ταφές ενηλίκων.

κατακή Ευθυμια

546



Εικ. 9. Σιδερένιες πέδες από την Ταφή 36.  

Σχ. 3. Κάτοψη του βόρειου δοκιμαστικού σκάμματος.

Εικ. 6. Αργυροί οβολοί Αξού 
και Ιτάνου από τις Ταφές 7 και 

43 αντίστοιχα.

Εικ. 7. Η ομαδική Ταφή 25 κατά την αποκάλυψή της. 
Τριγύρω διακρίνονται αγγεία με εγχυτρισμούς.

Εικ. 8. Το σύνολο των κτερισμάτων που 
συνόδευαν τους σκελετούς της ομαδικής 

Ταφής 25.

Δοκιμαστ ική ανασκαφική ΕρΕυνα στο Εθνικ ο σταΔ ιο Χανιων
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Το θέατρο της Απτέρας κατασκευασμένο σε φυσική πλαγιά, στραμμένο 

προς το νότο με θέα προς τα Λευκά Όρη, βρίσκεται στη νοτιοανατολική περιοχή της 
πόλης, κοντά στη νοτιανατολική είσοδό της. Γνωστό ήδη στους περιηγητές, δεν είχε 
ποτέ μέχρι σήμερα ανασκαφεί συστηματικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, 
μεταπολεμικά, είχε γίνει η αποκάλυψη μόνο του κοίλου από κατοίκους του 
χωριού, με στόχο την «αξιοποίησή του». 

Από τον Ιούλιο του 2008 μέχρι τον Ιούνιο του 2009 πραγματοποιήθηκαν οι 
εργασίες στο θέατρο, στο πλαίσιο της ένταξής του στο Γ΄ Κ.Π.Σ. της Περιφέρειας 
Κρήτης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πολιτισμός" 2000-2006). Μετά από εντατική 
εργασία αποκαλύφθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του με εντυπωσιακά αποτελέσματα, 
παρά τις καταστροφές που έχει υποστεί από ασβεστοκάμινο της νεότερης περιόδου, 
κατασκευασμένης στο κέντρο του κοίλου, υλικό καύσης της οποίας αποτέλεσαν 
εδώλια και αρχιτεκτονικά μέλη, με αποτέλεσμα να απογυμνωθεί το μεγαλύτερο 
μέρος του κοίλου (εικ. 1, σχ. 1). 

Όλα τα μέλη του θεάτρου είναι κατασκευασμένα από τοπικό πωρόλιθο 
ασβεστολιθικής σύστασης, από τον οποίο έχουν κατασκευαστεί τα περισσότερα 
μνημεία της πόλης.  

ΚΟΙΛΟ  
Τα εδώλια εδράζονται σε διαμορφωμένη κλιμακωτά αργολιθοδομή,  

επιστρωμένη με λεπτή στρώση ασβεστοκονιάματος για την υποδοχή τους (εικ. 2). 
Στη θέση τους αποκαλύφθηκαν τα εδώλια στο κεντρικό τμήμα του κοίλου, γύρω 
από την ασβεστοκάμινο, καθώς και μέρος της κεντρικής κλίμακας, οι βαθμίδες της 
οποίας είναι συμφυείς με τα εδώλια  (εικ. 3). Το κοίλο χωριζόταν από πέντε 
κλίμακες, σε τέσσερις κερκίδες. Στο χαμηλότερο μέρος του κοίλου διαμορφώνεται 
ημικυκλικός διάδρομος από δυο σειρές τραπεζιόσχημων πλακών, οι οποίες 
αποτελούν και τις καλυπτήριες κτιστού, ημικυκλικού αγωγού (σχ. 2). Προηγούμενη 
οικοδομική φάση του θεάτρου αποτελούν και τα δύο συγκλίνοντα κατά την 
προέκτασή τους τμήματα αγωγού, εν μέρει λαξευμένα στο φυσικό βράχο, είτε 
κτισμένα με μικρούς λαξευμένους λίθους, τα οποία βρίσκονται βόρεια του 
προσκηνίου. 

Με βάση τις απολήξεις των αναλημματικών τοίχων, οι οποίες ισαπέχουν 
από το κέντρο της ορχήστρας, διαμορφώνεται κοίλο διαμέτρου 54,68 μ., η οποία 
αντιστοιχεί σε 26 σειρές εδωλίων, εφόσον δεν παρεμβάλλεται διάζωμα. Ωστόσο, 
είναι πιθανό το κοίλο να εκτεινόταν και βορειότερα. 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
Το δάπεδο της ορχήστρας είναι κατασκευασμένο από καλά πατημένο χώμα 

(εικ. 4). Στο κέντρο της εντοπίστηκε η κυκλική λίθινη θεμελίωση υπερκείμενου 
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κυκλικού βωμού. Η ορχήστρα και το κοίλο κατασκευάστηκαν με ένα μόνο κέντρο. 
Η ακτίνα της ορχήστρας μέχρι το λίθινο διάδρομο είναι 5,45 μ., ενώ μέχρι το 
υποπόδιο 7,25 μ. και αποτελεί μια από τις μικρότερες ορχήστρες που συναντώνται 
σε αρχαία θέατρα.   

ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΙΚΟΙ  ΤΟΙΧΟΙ 
Οι αναλημματικοί τοίχοι των παρόδων δεν άντεξαν τις ισχυρές πιέσεις του 

εδάφους και, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των αρχαίων θεάτρων, κατέρρευσαν. 
Μεγάλος αριθμός των λιθοπλίνθων που τους αποτελούσαν βρίσκεται σήμερα στις 
παρόδους (εικ. 5). 

Ο τοίχος της δυτικής παρόδου είναι κατασκευασμένος στο μεγαλύτερο 
μέρος του, εκτός από την απόληξη προς την ορχήστρα, όμοια με την οχύρωση της 
πόλης. Αντίστοιχα διαμορφώνεται και ο ανατολικός αναλημματικός τοίχος, όπως 
παρατηρείται στα τμήματα που έχουν ήδη αποκαλυφθεί. Το δάπεδο των παρόδων, 
κατασκευασμένο από καλά πατημένο χώμα, ανηφορίζει από την ορχήστρα προς τις 
παρόδους. 

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ  
Ο τοίχος του προσκηνίου, συνολικού μήκους 20,50 μ., αποτελείται από 

έναν αργολιθοδομικό τοίχο στην εσωτερική πλευρά, με συνδετικό υλικό 
ασβεστοκονίαμα και επένδυση από όρθια τοποθετημένες ασβεστολιθικές πλάκες. 
Επίστεψή του αποτελούσε γείσο με διαμόρφωση κυρτού και κοίλου κυματίου. Στην 
όψη του προσκηνίου διαμορφώνονται τρεις κόγχες. Μία στο κέντρο του, στον άξονα 
του θεάτρου, ημικυκλική, και δύο εκατέρωθεν, ορθογώνιες. Και στις δύο απολήξεις 
του τοίχου προς τα παρασκήνια διαμορφώνονται στενές κλίμακες, μονολιθικές (εικ. 
6), οι οποίες οδηγούσαν στο ξύλινο δάπεδο της σκηνής (pulpitum). Δύο εγκάρσιοι 
αργολιθοδομικοί τοίχοι, συνδέουν τον τοίχο του προσκηνίου με τη σκηνή και 
χωρίζουν το επίμηκες προσκήνιο σε τρεις χώρους. Οι χώροι αυτοί δεν ήταν ορατοί, 
καθώς καλύπτονταν από το ξύλινο δάπεδο της σκηνής και για το λόγο αυτό δεν ήταν 
επιχρισμένοι.  

ΚΤΗΡΙΟ ΣΚΗΝΗΣ 
Η όψη της σκηνής (scaenae frons) διαμορφωνόταν με τρεις μεγάλες 

κόγχες, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε τρεις θύρες, κατά την τυπική διαμόρφωση των 
ρωμαϊκών θεάτρων. Η κεντρική κόγχη είχε τις στενές της πλευρές καμπύλες, ενώ οι 
δύο ήταν παραλληλόγραμμες (σχ. 1 και 3). Ανατολικά και δυτικά του προσκηνίου 
διαμορφώνονται τα παρασκήνια, με τρεις θύρες. Αρχιτεκτονικά μέλη καλής 
ποιότητας, από τη διακόσμηση της όψης της σκηνής, βρέθηκαν πεσμένα βόρεια 
του τοίχου. Εντοπίστηκαν γείσα, ανώφλια και υπόβαθρα βάσεων, πιθανόν των 
κιόνων που πατούσαν στις προεξοχές του τοίχου και διαμόρφωναν τη σύνθεση της 
πρόσοψης. Νότια ο χώρος της σκηνής ορίζεται από ισχυρό εξωτερικό τοίχο. Η ορατή 
του άνω επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από τους λίθους του ελληνιστικού 
αναλημματικού τοίχου, τοποθετημένους πρόχειρα σε τυχαίες διευθύνσεις. Ο τοίχος 
φτάνει σε μεγάλο βάθος, ως το σταθερό βράχο, κατασκευασμένος με αργούς λίθους 
και ασβεστοκονίαμα (εικ. 7). 
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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ  
 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ  
Στο χώρο του προσκηνίου εντοπίστηκε η υποθεμελίωση λασπόχτιστου 

αργολιθοδομικού τοίχου ελληνιστικής εποχής, ο οποίος εδράζεται στο λαξευμένο 
κατάλληλα φυσικό βράχο. Η κατεύθυνσή του είναι όμοια με αυτή του τοίχου του 
προσκηνίου. Πρόκειται για φάση προηγούμενη του ρωμαϊκού θεάτρου και πιθανόν 
σχετίζεται με το κτήριο της σκηνής της ελληνιστικής φάσης. Στην ίδια οικοδομική 
φάση ανήκει και ο ισχυρός αναλημματικός τοίχος που αποκαλύφθηκε νότια του 
βόρειου τοίχου της σκηνής, με την όψη του προς το νότο και έδραση στο φυσικό 
βράχο. Αποτελείται από καλά συναρμοσμένους λίθους στην πρόσοψη, 
διαμορφωμένους με κυρτή, αδρά δουλεμένη επιφάνεια, ενώ έχει την πίσω όψη 
ακανόνιστη. Η οικοδομική τεχνική του είναι πανομοιότυπη με αυτή της οχύρωσης 
της πόλης, αλλά και των αναλημματικών τοίχων των παρόδων (εκτός από την 
απόληξή τους προς την ορχήστρα). Πρόκειται πιθανόν για το νότιο τοίχο της 
ελληνιστικής σκηνής.   

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ  
Από τα μέχρι σήμερα ανασκαφικά δεδομένα παρατηρούνται τρεις κύριες 

οικοδομικές φάσεις: Ελληνιστική, Ρωμαϊκή Α΄ και Ρωμαϊκή Β΄ (σχ. 1). Οι 
οικοδομικές φάσεις και η ακριβής χρονολογική τους προσέγγιση αποτελούν 
αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του 
μνημείου. 

Το ελληνιστικό θέατρο υπέστη ριζική μετασκευή κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, 
προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες θέασης που δημιουργήθηκαν. Τα 
εδώλια αφαιρέθηκαν (είτε για τη δημιουργία μεγαλύτερης κλίσης, είτε εξαιτίας 
παραμορφώσεων του κοίλου), δημιουργήθηκε νέα κτιστή υπόβαση και 
επανατοποθετήθηκαν. Η παλιά ελληνιστική σκηνή αντικαταστάθηκε από την 
επιβλητικότερη ρωμαϊκή και τα αρχιτεκτονικά της μέλη επαναχρησιμοποιήθηκαν. 
Πιθανότατα το δάπεδο της ορχήστρας καταβιβάστηκε. 

Η Β΄ Ρωμαϊκή οικοδομική φάση εντοπίζεται κυρίως στο κτήριο της σκηνής, 
το οποίο υπέστη ριζική μετασκευή. Το προσκήνιο και ο νότιος τοίχος 
αντικαταστάθηκαν. Το πλάτος των παρασκηνίων μειώθηκε και κατασκευάστηκαν τα 
τέσσερα ζεύγη πεσσών που πλαισιώνουν τις εισόδους από τις παρόδους στην 
ορχήστρα. Η διαμόρφωση του κοίλου στο χαμηλότερο επίπεδο υπέστη τουλάχιστον 
μία μετασκευή με τελευταία αυτή που διασώθηκε ως σήμερα (σχ. 2-3).   
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ANCIENT THEATER OF APTERA 

 
N INIOU-K INDELI  VANNA & HADJIDAKIS N IKOS  

The theatre of Aptera is located at the Paliokastro site, in the 
Municipality of Suda, Chania Prefecture. It was built in three phases: the first is 
dated to Hellenistic times and the two others during the Roman period. 
Modifications undertaken after the completion of the monument are clearly 
visible in parts of the stage building. 

The monument has the characteristic layout of Hellenistic theatres: 
cavea, orchestra and remains of the stage building. It is built of the local 
limestone, which has been used for the monuments of the city in general. 

The drawing of the cavea was realised with the aid of a centre point in 
the orchestra, the base of the altar. There appear to have been five radiating 
staircases and 26 rows of seats, although it is obvious that the upper rows have 
not been preserved. The modern form of the stage, the proscenium and the 
postscenium, belong to the second building phase, with some later modifications 
to parts of the stage. At the lowest row of seats is preserved the Roman rainwater 
drainage duct with some of the cover slabs in situ. 

The cavea of the theatre has been severely damaged because a lime-kiln 
operated in its centre, in which a large number of seats were calcined. In the 
parodoi, however, the destruction layer of 365 AD is preserved intact and rich in 
building material, which can be restored.   
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Σχ. 1. Αρχαίο Θέατρο Απτέρας. Υπάρχουσα κατάσταση – Κάτοψη.

Εικ. 1. Το θέατρο από τα δυτικά
(φωτ. Ηλ. Ηλιάδης 2008).

Εικ. 2. Σειρές εδωλίων και υπόβαση
(φωτ. Ηλ. Ηλιάδης 2008).

ΑρχΑ ίο ΘέΑτρο ΑπτέρΑς
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Εικ. 3. Μία από τις κλίμακες του κοίλου 
(φωτ. Ηλ. Ηλιάδης 2008).

Σχ. 2. Αρχαίο Θέατρο Απτέρας. Αναπαράσταση Β΄ 
Ρωμαϊκής φάσης – Περιμετρικός αγωγός.

Εικ. 4. Η ορχήστρα και το προσκήνιο (φωτ. Ηλ. Ηλιάδης 2008).

ΝίΝίού-ΚίΝδέλή ΒΑΝΝΑ & χΑτζήδΑΚής ΝίΚος
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Εικ. 7. Το κτήριο της σκηνής από τα 
ανατολικά (φωτ. Ηλ. Ηλιάδης 2008).

Εικ. 5. Η δυτική πάροδος
(φωτ. Ηλ. Ηλιάδης 2008).

Εικ. 6. Η κλίμακα του προσκηνίου
(φωτ. Ηλ. Ηλιάδης 2008).

Σχ. 3. Αρχαίο Θέατρο Απτέρας. Αναπαράσταση Β΄ Ρωμαϊκής φάσης – Κάτοψη.

ΑρχΑ ίο ΘέΑτρο ΑπτέρΑς
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ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΙΛΙΑ   

ΠΟΛΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑΣ; ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 

 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 

 
ΤΣΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ ,   ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

& ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
 
Το νησί των Αντικυθήρων βρίσκεται στη μέση σχεδόν του θαλάσσιου χώρου 

μεταξύ των νησίδων της Γραμβούσας, στο ακρωτήριο Κώρυκος της δυτικής Κρήτης 
και του νότιου άκρου των Κυθήρων, σε απόσταση 18 μιλίων από την Κρήτη και 20 
από τα Κύθηρα. Η θέση του στη θαλάσσια διαδρομή από το Αιγαίο προς τη δυτική 
Μεσόγειο, αλλά και στη μέση της διαδρομής από την Πελοπόννησο προς την 
Κρήτη, του επιτρέπει να ελέγχει πολλαπλά τους ναυτικούς αυτούς δρόμους. 
Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, στις οποίες γίνεται πολύ περιορισμένη μνεία στο 
νησί, αναφέρεται ως Αιγιλία, Αιγιλίαι, Αίγιλα, Αίγιλος, ονομασίες που το συνδέουν 
με την ύπαρξη αγριοκάτσικων. Τα νεότερα ονόματα του νησιού, Σιγιλιό ή Σιγκλιό 
στην Κρήτη και Λιοί στα Κύθηρα, προέρχονται από το αρχαίο όνομα και 
διατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα και των νεότερων χρόνων, ενώ 
στα χρόνια της Ενετοκρατίας οι κυρίαρχοι το ονόμαζαν Cerigotto (Τσιριγώτο), 
δηλαδή μικρό Τσιρίγο, όπως ονόμαζαν τα Κύθηρα. Το όνομα Αντικύθηρα απέκτησε 
το νησί κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας, όταν οι ριζοσπάστες Επτανήσιοι, 
θέλοντας να αντικαταστήσουν το βενετσιάνικο Τσιριγώτο, όπως και το βενετσιάνικο 
Τσιρίγο, επέβαλαν το όνομα Αντικύθηρα, όπως επανέφεραν πολύ ευκολότερα και το 
όνομα Κύθηρα (Ζερβός-Ιακωβάτος [Σ. Θεοδωράτος (επιμ.)] 1972,11) 

Τα τελευταία χρόνια στα Αντικύθηρα διενεργούνται δύο πολυετείς 
αρχαιολογικές έρευνες. Μια επιφανειακή έρευνα, που κάλυψε όλη την έκταση του 
νησιού και διενεργήθηκε με τη συνεργασία του Καναδικού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου και της ΚΣΤ´ Ε.Π.Κ.Α. (πρώην τμήμα της Β΄ Εφορείας), ενώ από το 
2000, μετά από πρόσκληση της Κοινότητας Αντικυθήρων και με την οικονομική 
υποστήριξή της, κλιμάκιο της ΚΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. άρχισε περιορισμένης κλίμακας 
ανασκαφική έρευνα στο χώρο του Κάστρου στα βόρεια του νησιού. Στόχος της 
ανασκαφής, η οποία συνεχίζεται έως και σήμερα κάθε καλοκαίρι, εκτός από τη 
διερεύνηση της αρχαίας οχυρωμένης πόλης και την εξαγωγή συμπερασμάτων για 
την ιστορία της, ήταν η δημιουργία ενός επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου που θα 
βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόσο απομονωμένου νησιού που απειλείται από άμεση 
ερήμωση (Τσαραβόπουλος 2009-2010, 52-59). 

Με την επιφανειακή έρευνα διαπιστώνεται ότι η παλαιότερη ανθρώπινη 
παρουσία στο νησί χρονολογείται στην Ύστερη με Τελική Νεολιθική περίοδο. Σε 
πολλά σημεία του νησιού εντοπίστηκε κατά την επιφανειακή έρευνα προϊστορικό 
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ΤΣΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ ,   ΑΛΕΞ ΑΝΔΡΙ ΔΟΥ ΑΛΕΞ ΑΝΔΡΑ  
& ΤΣΙΛΟΓΙ ΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΑ  

 
λίθινο και κεραμικό υλικό. Τα κατάλοιπα από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού είναι 
πολύ περισσότερα, ενώ πολλές είναι και οι επιφανειακές ενδείξεις εγκατάστασης και 
κατά τα μινωικά και πρώιμα μυκηναϊκά χρόνια με σαφείς ομοιότητες με τα 
κεραμικά ευρήματα της δυτικής Κρήτης (Bevan, Conolly & Tsaravopoulos 2006-
2007, 32-36). Από τις αρχές του β΄μισού της 2ης χιλιετίας έως και περίπου τα μέσα 
του 4ου αι. π.Χ. απουσιάζει κάθε ένδειξη κατοίκησης. Μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
η εικόνα αλλάζει με την εμφάνιση μιας δραστήριας οχυρωμένης πόλης. 

Το νησί έως το 19ο αι. παρέμενε αρχαιολογικά άγνωστο, ενώ και στις 
αρχαίες πηγές γίνεται πολύ περιορισμένη μνεία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Ευστάθιος, διάκονος, σχολιαστής του Μεσαίωνα: «Αἴγιλα οὐκ ἠξίωται πολλοῦ λόγου 
τοῖς παλαιοῖς». Το 1888 στη θέση Ξηροπόταμος στο βόρειο τμήμα του νησιού 
βρέθηκε τυχαία ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα Κιθαρωδού Απόλλωνα του τέλους του 
2ου αι. π.Χ., που βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Flashar 
1992, 85). Μετά την ανακάλυψη αυτή, ο Έφορος Αρχαιοτήτων Βαλέριος Στάης 
μετέβη στο νησί για μικρή ανασκαφική έρευνα, που μπορεί να οδηγούσε στην 
ανακάλυψη και της κεφαλής του αγάλματος. Αντ’ αυτής έφερε στο φως μια 
αναθηματική επιγραφή του β΄ μισού του 4ου αι. π.Χ σε λίθινη βάση μνημείου, την 
οποία θεώρησε ως τη βάση του αγάλματος στην οποία αναγράφεται: «Ἀριστομένης 
Ἀριστομήδους Θετταλός ἐκ Φερῶν/ Νίκων Κηφισοδώρου Ἀθηναῖος/ Ἀπόλλωνι 
Αἰγιλεῖ ἀνέθηκαν» (Στάης 1889, 237-242, Πετρόχειλος 1987, 31-42). Εκτός από την 
επιγραφική επιβεβαίωση του ονόματος του νησιού, η επιγραφή φανέρωνε την 
ύπαρξη ιερού του Απόλλωνα με πανελλήνια αναγνώριση. Το 1901 πραγματοποιεί 
ανασκαφές στο χώρο του Κάστρου ο Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης1, ενώ στις αρχές 
της δεκαετίας του 1960 οι Άγγλοι Helen Waterhouse και Richard Hope Simpson 
περιγράφουν και αποτυπώνουν πρόχειρα την οχυρωμένη πόλη (Waterhouse & 
Hope Simpson 1961, 160-163). Καμία άλλη ενέργεια δεν πραγματοποιείται έως το 
1970, όταν το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή 
του Κάστρου. 

Στο βραχώδες ύψωμα του Κάστρου βρίσκεται η ανασκαπτόμενη τειχισμένη 
πόλη, έκτασης περίπου 300.000 τ.μ. (300 στρεμμάτων). Το τείχος διατηρείται σε 
καλή κατάσταση σε όλη του την έκταση και σε ορισμένα σημεία σώζεται σε ύψος 
έως και 9 μ. (εικ. 1). Κατά μήκος του διατηρούνται και αρκετοί πύργοι. Η πόλη 
είναι οργανωμένη σε άνδηρα χωρίς ιδιαίτερη επίχωση. Λείψανα τοίχων και όστρακα 
κεραμικής εντοπίζονται σε όλη την τειχισμένη έκταση. Στο ψηλότερο σημείο του 
Κάστρου υπάρχει μια δεύτερη οχύρωση, η Ακρόπολη, της οποίας τα τείχη σώζονται 
σε αρκετά μεγάλο ύψος. Εδώ αρχικά ακολουθήθηκε πολυγωνική δόμηση, η οποία 
κάποια στιγμή φαίνεται ότι αποδείχθηκε ανίσχυρη και στη συνέχεια προστέθηκε 
μια ψευδοϊσόδομη επένδυση.  

1 Ο Κουρουνιώτης δε δημοσίευσε τίποτα για τις ανασκαφές που διενέργησε στο νησί, ενώ 
φαίνεται να έχει χρονολογήσει σωστά τα ευρήματά τους. Άφησε μόνο μια αναφορά προς το 
Υπουργείο Παιδείας (1901), καθώς και ένα σχετικά περιληπτικό ημερολόγιο για την 
ανασκαφή. Το πρώτο έγγραφο φυλάσσεται στο Αρχείο Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, 
ενώ το δεύτερο στο αρχείο της Αρχαιολογικής Εταιρείας.  
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ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΚΗ ΑΙΓ ΙΛΙΑ:   ΠΟΛΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑΣ ;   

Από τη νοτιοδυτική της πύλη η πόλη συνδέεται με μονοπάτι με την 
παραλία του Ξηροποτάμου, όπου βρισκόταν το λιμάνι και το ιερό του Απόλλωνα. 
Το επίπεδο της θάλασσας ήταν τουλάχιστον κατά 2,80 μ. ψηλότερα και 
δημιουργούσε έναν κρυφό λιμένα προστατευμένο από τον όγκο του λόφου του 
Κάστρου (Flemming 1973, 11-12, Τσαραβόπουλος 1997, 105-108). Λίγο 
βορειότερα από το λιμάνι ανακαλύφθηκε αρχαίος νεώσοικος, λαξευμένος στο 
φυσικό βράχο. Είναι μικρού μεγέθους υποδηλώνοντας ότι παρείχε προστασία σε 
ένα ή το πολύ σε δύο πλοία. 

Νοτιοανατολικά της πόλης ανασκάπτεται το νεκροταφείο. Οι τάφοι είναι 
λαξευτοί λακκοειδείς, αλλά πολλές φορές οι νεκροί τοποθετούνται και σε 
σπηλαιώδη ανοίγματα. Οι περισσότεροι ήταν συλημένοι. Από τα κινητά ευρήματα 
του νεκροταφείου ξεχωρίζουν κάνθαροι, μερικά μυροδοχεία των αρχών του 3ου αι. 
π.Χ. και ένας λύχνος των ίδιων περίπου χρόνων, στον οποίο σώζεται και η 
εγχάρακτη επιγραφή με την αρχή του ονόματος του ιδιοκτήτη (Marțiș, Zoitopoulos 
& Tsaravopoulos 2006, 125-134). 

Στο χώρο του Κάστρου και γύρω από αυτόν, εκτός από τη μεγάλη ποσότητα 
κεραμικής (Tsilogianni 2011, 110-151 και 247-251), ανακαλύπτεται πολεμικό 
υλικό. Πολλές μολυβδίδες διαφόρων ειδών (Τσαραβόπουλος 2004-2009, 332-340), 
χάλκινες και σιδερένιες αιχμές από βέλη και δόρατα, αλλά και λίθινα βλήματα 
καταπέλτη (Τσαραβόπουλος 2005, εικ. 276). 

Τα έως τώρα αποτελέσματα της ανασκαφής αποδεικνύουν ότι η πόλη 
ιδρύθηκε το γ΄ τέταρτο του 4ου και καταστράφηκε, χωρίς να υπάρχει συνέχεια 
κατοίκησης, το α΄ μισό του 1ου αι. π.Χ. Ανήκε στην επικράτεια της Φαλάσαρνας. Το 
κυριότερο έρεισμα για την απόδοση αυτή είναι το πλήθος (περισσότερα από τα μισά 
του συνόλου) των χάλκινων νομισμάτων της Φαλάσαρνας που ανακαλύπτονται σε 
όλη την έκταση της οχύρωσης και στο ιερό. Λιγότερα είναι τα πρωιμότερα, με την 
τρίαινα και την επιγραφή ΦΑ στη μια όψη και την κεφαλή της ομώνυμης νύμφης 
στην άλλη, ενώ τα περισσότερα  είναι αυτά που έχουν στη μια όψη το δελφίνι και 
στην άλλη το κεφαλαίο γράμμα Φ (εικ. 2α-δ). Μια ακόμα ένδειξη είναι η 
αποκάλυψη δύο αχρησιμοποίητων μολυβδίδων με την επιγραφή «Παρά 
Φαλασαρνίων» (εικ. 3α-γ). 

Βάσει της κεραμικής το τείχος της Φαλάσαρνας έχει χρονολογηθεί από 
τους ανασκαφείς του περίπου στα 335-330 π.Χ. (Hadjidaki & Iniotakis 2000, 55, 
Sekunda 2004-2009, 595), όπως  συμβαίνει και με το τείχος της Αιγιλίας. 

Το μεγάλο, βέβαια, πρόβλημα που αντιμετωπίζει η έρευνα είναι η πηγή της 
χρηματοδότησης τόσο του τείχους της Αιγιλίας όσο και αυτού της Φαλάσαρνας. Ο 
B. Στάης εκφράζοντας την απορία του για την ύπαρξη μιας τόσο δαπανηρής 
οχύρωσης είχε επισημάνει τη στρατηγική θέση του νησιού και διατύπωσε την 
υπόθεση ότι πρέπει να κατασκευάστηκε από τους Αθηναίους κατά τη διάρκεια του 
Πελοποννησιακού Πολέμου (Στάης 1889, 239-242), ενώ οι Waterhouse και Hope 
Simpson προχώρησαν σε βάθος χρόνου, χρονολογώντας την κατασκευή του τείχους 
στις αρχές του 5ου αι. π.Χ και την επέκταση και επισκευή του στα τέλη του ίδιου 
αιώνα (Waterhouse & Hope Simpson 1961, 161-163). Η αναθηματική επιγραφή 
στη βάση του αγάλματος του Απόλλωνα δίνει τη λύση και συνδέει την κατασκευή 
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του τείχους με την αγωνιώδη προσπάθεια της Περσικής Αυτοκρατορίας να 
προσεταιρισθεί τις κρητικές πόλεις εναντίον του Αλεξάνδρου. Ένας εκ των δύο 
αναθετών στο ιερό του Απόλλωνα είναι ο Φεραίος Αριστομένης Αριστομήδους, ο 
οποίος φαίνεται να εμπλέκεται, όπως και ο πατέρας του, ως ηγέτης του περσικού 
στόλου στο Αιγαίο στην προσπάθεια των Περσών να δημιουργήσουν δίκτυο πόλεων 
εχθρικών στον Αλέξανδρο και να ξεκινήσουν μια εκστρατεία από τα μετόπισθεν 
εναντίον του μακεδονικού στρατού, που ήδη προχωρούσε στα βάθη της Μικράς 
Ασίας (Τσαραβόπουλος 2004-2009, 331, Sekunda 2004-2009, 596-599). Η πτώση 
της Περσικής Αυτοκρατορίας αποδέσμευσε τις δύο πόλεις από τις πολεμικές 
υποχρεώσεις προς το χρηματοδότη και ο άωρος θάνατος του Αλεξάνδρου τις έσωσε 
από την εκδίκηση των Μακεδόνων, αφού οι επίγονοι του Αλεξάνδρου είχαν πια 
άλλες προτεραιότητες. 

Η Αιγιλία, πιθανότατα ως ορμητήριο των Φαλασαρνίων, αφού η στρατηγική 
της θέση προσφέρεται για το ρόλο αυτό, δείχνει να συμμετέχει στην πειρατική 
δραστηριότητα των κρητικών πόλεων τα ελληνιστικά χρόνια, όπως διαπιστώνεται 
από επιγραφές του α΄ μισού του 3ου αι. που σώζονται στη Ρόδο και αναφέρουν 
εκστρατεία των Ροδίων κατά της Αιγιλίας (Jacopi 1932, 169-170, Segre 1932, 452-
461). Προς τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. το νησί δέχεται πιθανότατα επίθεση του Νάβιδος 
της Σπάρτης ή του Φιλίππου του Ε΄, στην προσπάθειά τους να αναμειχθούν στις 
κρητικές υποθέσεις (Τσαραβόπουλος 2004-2009, 332-335). 

Η Αιγιλία, όπως και η Φαλάσαρνα, καταστρέφεται και εγκαταλείπεται στις 
αρχές του 1ου αι. π.Χ., πιθανότατα ύστερα από την επίθεση των Ρωμαίων (με τον 
Μέτελλο)  το 69-67 π.Χ. κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τους για την καταστολή 
της κρητικής επανάστασης, που τη χαρακτήρισαν ως «εκστρατεία κατά των 
πειρατών». 

Στο νησί, αλλά όχι στο Κάστρο, εγκαθίστανται εκ νέου κάτοικοι, αγρότες, 
μετά τον 5ο αι. μ.Χ. στη μικρή πεδιάδα των Χαρχαλιανών και στην ακόμα 
μικρότερη πεδιάδα των Μπαντουδιανών (Pyrrou, Tsaravopoulos & Bojică 2006, 
223). 

Εκτός από τα κινητά ευρήματα που αποδεικνύουν τη σχέση του νησιού με 
την κρητική Φαλάσαρνα, οι ανασκαφές στην άγνωστη Αιγιλία προσθέτουν 
σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση στο Αιγαίο κατά την Ελληνιστική 
περίοδο και είναι βέβαιο ότι η συνέχιση των ερευνών θα προσθέσει και νέα ιστορικά 
στοιχεία.  
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HELLENISTIC AIGILIA: POLIS UNDER THE CONTROL OF 
PHALASARNA? THE RESULTS OF THE RECENT EXCAVATIONS ON 
THE ISLAND OF ANTIKYTHERA AND ITS RELATION TO WESTERN 

CRETE 

TSARAVOPOULOS ARIS,  ALEXANDRIDOU ALEXANDRA 

& TSILOGIANNI PANAGIOTA 
Aigilia, the modern island of Antikythera, lies between western Crete and 

Kythera, occupying a strategic point, controlling the routes from the Aegean to 
the western Mediterranean. The ongoing excavations of the Hellenistic walled 
city of ancient Aigilia, conducted by the 26th Ephorate of Prehistoric and 
Classical Antiquities since 2000, brought to light important evidence, 
enlightening the history of this city, which is almost ignored by the ancient 
sources. According to the archaeological data, the city flourished from the third 
quarter of the 4th century until the first half of the 1st century B.C., when 
destroyed by the Romans. 

This paper aims at presenting the results of the excavations, while 
focusing on the close relation of the island to western Crete, as it seems to have 
been under the control of Phalasarna. The discovery of a large number of coins, 
minted in the Cretan city, unused inscribed sling bullets, verifying a provenance 
from Phalasarna, point to this direction. This theory is further supported by the 
comparable ceramic material revealed from both sites.  

The walls of both cities seem to have been constructed at the same time 
and date to 335-330 BC. The combination of historical information and of the 
dedicatory inscription on the base of the Apollo statue from the sanctuary of 
Antikythera, below the walled city, suggest that the Persians financed the 
construction of these walls through the Spartians, as part of their attempt to 
create a network of cities, hostile to Alexander. 

The continuation of the excavations will throw more light on the history 
of the island, while intending to create the suitable conditions for the creation of 
an archaeological park which will revitalise the island that is gradually 
abandoned by its inhabitants. 
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Εικ. 3α-γ. Αντικύθηρα. Μία από τις μολυβίδες 
με την επιγραφή «Παρά Φαλασαρνίων» (δύο όψεις 

και σχέδιο).

Εικ. 1. Αντικύθηρα. Αεροφωτογραφία του βορείου τμήματος της οχύρωσης.

Εικ. 2α-δ. Αντικύθηρα. Νομίσματα της 
Φαλάσαρνας. Α: Νόμισμα με τρίαινα 
και επιγραφή ΦΑ στη μία όψη και 

κεφαλή της νύμφης Φαλάσαρνας στην 
άλλη όψη. Β, Γ, Δ: Νομίσματα με το 

κεφαλαίο Φ στη μία όψη και το δελφίνι 
στην άλλη. 

561

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΚΗ ΑΙΓ ΙΛΙΑ:   ΠΟΛΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑΣ ;



ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΣΑΜΟ 

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Το ψηφιδωτό που παρουσιάζουμε για πρώτη φορά εδώ1, βρέθηκε το 1994 
στην ανασκαφή του Κέντρου Υγείας Κισάμου (Μαρκουλάκη 1994, 724, 
Μαρκουλάκη, Χριστοδουλάκος & Φραγκονικολάκη 2004, 370-71), αλλά η κακή 
κατάσταση διατήρησης της μιας από της βασικές σκηνές δεν επέτρεπε την εκ των 
ενόντων συντήρηση και συνακόλουθα τη μελέτη του. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε 
στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάδειξη αρχαιοτήτων της ρωμαϊκής Κισάμου», 
ενταγμένου στο Π.Ε.Π. Κρήτης (Μαρκουλάκη στον παρόντα τόμο) που 
ολοκληρώθηκε το 2009, οπότε η συντηρήτρια Πηνελόπη Μαυρεδάκη έφερε σε 
πέρας ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το δωμάτιο στο οποίο ανήκει το δάπεδο (δωμάτιο 11, διαστάσεων 9,8 x 4,5 
μ.) είναι αψιδωτό στη βόρεια πλευρά του όπως και το συμμετρικό του, από την 
άλλη πλευρά ενός τρικλινίου σε σχήμα Τ, που ανοίγεται σε ένα αίθριο με ψηφιδωτό 
κατώτερης ποιότητας. Το σύνολο των τριών δωματίων μαζί με το αίθριο αποτελούν 
τη ζώνη εστίασης (diaetae) της έπαυλης του Φειδία (σχ. 1), το όνομα του οποίου 
αντλείται από την επιγραφή σε tabula ansata στην είσοδο του αιθρίου 
(Μαρκουλάκη 2009, 362-363, εικ. 15). Το τρικλίνιο διακοσμείται από νεκρές 
φύσεις και μια σκηνή κυνηγιού στο διάχωρο της εισόδου. Το ανατολικό αψιδωτό 
δωμάτιο, διακοσμημένο με θεατρικά προσωπεία και ευειδή Μέδουσα στο κέντρο, 
πιθανότατα ήταν το υπνοδωμάτιο του οικοδεσπότη. Το δυτικό (εικ. 1) ήταν ο 
«κρυμμένος θησαυρός» του οικοδεσπότη, με ψηφιδωτό δάπεδο, δημιούργημα 
επώνυμου Αντιοχέα καλλιτέχνη. 

Κύριο θέμα του αποτελούν δύο θεατρικές σκηνές, μεγάλης κλίμακας, από 
τιτλοφορημένα έργα της Νέας Κωμωδίας του Μενάνδρου. Ο σχεδιασμός του 
διακόσμου εντάσσεται σε μια επιμήκη ορθογώνια σύνθεση, κατά τον άξονα του 
δωματίου Β-Ν. Η ζώνη προσαρμογής του ψηφιδωτού στην περίμετρο του δωματίου 
διακοσμείται από βλαστό σχηματοποιημένου κισόφυλλου. Στην πλευρά της κύριας 
εισόδου ελίσσεται διπλός τέτοιος βλαστός, που δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερου 
«ελεύθερου» χώρου. Η σύνθεση περιλαμβάνει δύο ορθογώνια παραλληλόγραμμα, σε 
απόσταση μεταξύ τους, που περιέχουν τις θεατρικές σκηνές. Στο κέντρο του 
δωματίου προβάλλεται η μία από τις δύο παραστάσεις με την υπογραφή του 
καλλιτέχνη και τον τίτλο του έργου στο οποίο ανήκει: «Σικυώνιος». Μια ζώνη με 
γεωμετρικά κοσμήματα περιβάλλει τις παραστάσεις. Στα πλαίσια της ζώνης αυτής, 

1 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση  πλήρη δημοσίευση του ψηφιδωτού, η 
οποία θα γίνει στα πλαίσια της γενικότερης μελέτης για τα ψηφιδωτά της δυτικής Κρήτης. 
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γύρω από την κεντρική παράσταση και στο κέντρο κάθε πλευράς, υπήρχαν 
μετάλλια με προτομές ποιητών από τις οποίες σώθηκε μόνο η μεγαλύτερη μορφή 
της ποίησης, με μάτια ζωντανά (εικ. 2). Όντως είχε προεξάρχουσα θέση, 
τοποθετημένη στη βόρεια πλευρά και με προσανατολισμό τέτοιο που να είναι ορατή 
από την αψιδωτή πλευρά. Επιγράφεται «ΟΜΗ-ΡΟΣ» μέσα στο μετάλλιο, με τα 
γράμματα ισομοιρασμένα εντεύθεν του προσώπου. Αντικριστά, εικονιζόταν η μορφή 
του Ησιόδου, από την οποία έχουν διασωθεί μόνο μια άκρη της κόμης και το 
γράμμα «Η». Όλη η υπόλοιπη επιφάνεια του πορτραίτου είχε καταστραφεί από την 
αρχαιότητα και επικαλύφθηκε τότε με οστρακοκονίαμα. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι 
επισκευασμένα και τα υπόλοιπα μετάλλια. Δεδομένου, λοιπόν, ότι στο ψηφιδωτό 
εικονίζονταν οι μεγαλύτεροι αρχαίοι ποιητές, ο Όμηρος και ο Ησίοδος, θα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι τα άλλα μετάλλια που ήταν μικρότερα θα εικόνιζαν 
κατά πάσα πιθανότητα τον Μένανδρο, ως τον κατ’ εξοχήν εκπρόσωπο της Νέας 
Κωμωδίας, και πολύ πιθανόν τον Ευριπίδη, ως το μεγαλύτερο τραγωδό. Μέσα στο 
κάδρο της παράστασης, εκτός από τον τίτλο της, ο δημιουργός του ψηφιδωτού 
αποτύπωσε με μαύρες ψηφίδες την υπογραφή του (βλ. παρακάτω). Στο χώρο της 
αψίδας ανοίγεται ένα άλλο παράλληλο παράθυρο, όπου εικονίζεται μια σκηνή από 
άλλη κωμωδία του Μενάνδρου, τη «Θεοφορουμένη», όπως δηλώνει ο τίτλος της. 

Η παρουσία των μεγάλων ποιητών δεν είναι τυχαία ούτε άσχετη με το 
εικονογραφικό πρόγραμμα του ψηφιδωτού. Μας είναι γνωστό ότι η πνευματική 
διασκέδαση κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους, κατά τους οποίους η Νέα 
Κωμωδία ήταν ιδιαίτερα αγαπητή, θα μπορούσε να είναι μια ολόκληρη παράσταση, 
αλλά και η απλή απαγγελία στα συμπόσια από ηθοποιούς στίχων ή αποσπασμάτων 
διαφόρων έργων. Η απαγγελία στίχων του Ομήρου ήταν ακόμη διαδεδομένη. Η 
επιλογή, λοιπόν, της συγκεκριμένης διακόσμησης από τον ιδιοκτήτη και η ανάθεσή 
της σε διάσημο, όπως φαίνεται, καλλιτέχνη σηματοδοτεί την ιδιαίτερη χρήση του 
δωματίου αυτού, ενώ παράλληλα δείχνει το υψηλό πνευματικό του επίπεδο και το 
εκλεπτυσμένο του γούστο. Ένας τέτοιος χώρος, σε άμεση επικοινωνία με το 
τρικλίνιο, είναι προφανές ότι συνδέεται με τη διαδικασία του συμποσίου ως 
συνέχειά του και απευθυνόταν περισσότερο στην πνευματική τροφή και την 
καλλιτεχνική διασκέδαση. Τα έργα του Μενάνδρου αυτή την εποχή αποτελούσαν 
την κύρια πηγή άντλησης συμποσιακής διασκέδασης (Dunbabin 2003, 70). 

Το συμπόσιο, με τα προκαταρκτικά και τα παρεπόμενά του, ήταν μια 
διαδικασία που ξεκινούσε κάπου στο μεσημέρι και προχωρούσε αργά, ίσως, μέσα 
στη νύχτα. Αν θέλαμε να παρακολουθήσουμε νοερά σε γρήγορη κίνηση το 
τελετουργικό της φιλοξενίας, θα το περιγράφαμε σε τρία στάδια: 1) Χαλαρή 
προσέλευση των επισκεπτών και είσοδος μέσα από το αίθριο. Συζήτηση, ίσως, του 
οικοδεσπότη με κάποιους από αυτούς στο ιδιαίτερο δωμάτιό του. 2) Πέρασμα στο 
τρικλίνιο όπου σερβίρονταν τα εδέσματα και το κρασί, το δείπνο, με τους 
συνδαιτυμόνες ξαπλωμένους στα κινητά ανάκλιντρα. Μια ιδέα αυτών των εδεσμάτων 
παίρνουμε από τις παραστάσεις των xenia στο τρικλίνιο. 3) Θεατρικό και μουσικό 
απόδειπνο. Ένας μικρός θίασος έδινε θεατρική παράσταση ή παντομίμα, ή 
ομηριστές απάγγελλαν στίχους του Ομήρου. Η επιλογή της σκηνής με χορό 
μουσικών από τη «Θεοφορουμένη» του Μενάνδρου δείχνει τη δυνατότητα το 
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κλείσιμο της βραδιάς να περιλάμβανε μουσική και χορό. Πιθανότατα το κρασί 
εξακολουθούσε να σερβίρεται και εδώ. Η διακίνηση των υπηρετών ήταν άνετη μέσω 
θύρας που υπάρχει στη νότια πλευρά και η οποία επικοινωνεί με τα ενδότερα του 
σπιτιού. Ένας ημιυπόγειος χώρος, εξάλλου, που βρέθηκε δυτικά του ημικυκλικού 
δωματίου, με εστία, οικιακά σκεύη και αμφορείς θα μπορούσε να είναι η 
πλησιέστερη κουζίνα. 

Η προβολή της κοινωνικής θέσης του οικοδεσπότη και η επίδειξη υπήρξαν 
θεμελιώδη στοιχεία της διαδικασίας του δείπνου στη ρωμαϊκή κοινωνία από την 
εποχή της ύστερης Δημοκρατίας και εξής. Το ιδεώδες, όμως, του ελληνικού 
συμποσίου ήταν διαφορετικό. Μικρή ομάδα χαλάρωνε και απολάμβανε την παρέα 
με συνεστίαση και συζήτηση, συχνά φιλοσοφική. Ακόμη, ωστόσο, και στις μεγάλες 
συγκεντρώσεις της αυτοκρατορικής εποχής, για λόγους επίδειξης, το καθήκον του 
καλλιτέχνη ήταν να αναβιώνει τη ζεστή ατμόσφαιρα της συνεστίασης (convivium) 
(Dunbabin 2003, 174). Το εικονογραφικό πρόγραμμα, λοιπόν, του δαπέδου ήταν 
σχεδιασμένο να τονίσει ξεκάθαρα τις πλευρές του συμποσίου που άπτονται του 
θεάματος2. Έτσι, η «Θεοφορουμένη» χωροθετήθηκε κάτω από το τόξο της αψίδας 
αλλά σε απόσταση τέτοια από τον ημικυκλικό τοίχο, ώστε να υπάρχει ο 
απαιτούμενος χώρος για την τοποθέτηση στιβαδίου. Το στιβάδιον (λατ. Stibadium) 
ήταν ένα μαξιλάρι γεμισμένο με φύλλα ή άχυρα (στιβάδες) σε σχήμα μηνοειδούς 
σίγμα, στο οποίο ακουμπούσαν οι θεατές στριμωγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, 
όπως μας μαρτυρεί η σχετική εικονογραφία.  

ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ 3 

Όπως ήδη αναφέραμε, οι κύριες παραστάσεις είναι μια σκηνή από τον 
«Σικυώνιο» (ή «Σικυώνιους») του Μενάνδρου και μία από τη «Θεοφορουμένη», με 
αναγραμμένο τον τίτλο, χωρίς όμως να αναγράφεται το μέρος ή η πράξη, όπως 
συμβαίνει στα ψηφιδωτά της Μυτιλήνης (Charitonidis, Kahil & Ginouvès 1970), 
των οποίων το μεγάλο ρεπερτόριο έργων του Μενάνδρου εμπλουτίζεται τώρα με την 
παράσταση του «Σικυωνίου» που απουσιάζει από αυτά. 

Ο Μένανδρος  (4ος αι. π.Χ.), τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του αλλά 
κυρίως μετά το θάνατό του και στους κατοπινούς αιώνες έτυχε μεγάλης 
αναγνώρισης. Η φήμη του ήταν τεράστια και σήμερα θεωρείται ο κατ’ εξοχήν 
εκπρόσωπος της Νέας Κωμωδίας. Η μεγαλύτερη, ωστόσο, δημοτικότητά του 
παρουσιάζεται στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους (1ος-3ος αι. μ.Χ.), ώστε 
κάποιοι μελετητές κάνουν λόγο για Μενανδρομανία με  κέντρο την Αντιόχεια 
(Csapo 2010, 143 et passim). Μέχρι το τέλος του  19ου αι. ό,τι γνωρίζαμε από το 
έργο του ήταν αποσπάσματα παρατεθειμένα από άλλους συγγραφείς (γύρω στους 
1650 στίχους) και ένας αξιοσημείωτος αριθμός λέξεων του Μενάνδρου στους 
αρχαίους λεξικογράφους. Το 1906, όμως, βρέθηκε σε πεπιεσμένο χαρτί-
περιτύλιγμα μούμιας ένα απόσπασμα από 115 στίχους των «Σικυωνίων». Το 1907 

2 Τη σχέση συμποσίου-βιομηχανίας οικιακού θεάματος πραγματεύεται ο Csapo (2010, 141-
167)  στο πολύ περιεκτικό κεφάλαιο “Cooking with Menander”.  
3 Για την οικονομία του χώρου δε θα σταθούμε στον τύπο της προτομής του Ομήρου, αλλά θα 
περάσουμε στην ανάλυση των θεατρικών σκηνών. 
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ανακαλύφθηκε ο κώδικας του Καΐρου που περιείχε μεγάλα κομμάτια από τη 
«Σαμία», την «Περικειρομένη» και τους «Επιτρέποντες». Στα τέλη της δεκαετίας του 
1960 βρέθηκαν κι άλλα αποσπάσματα των «Σικυωνίων» σε σαρκοφάγους με 
μούμιες, κομμάτια του ίδιου χειρογράφου του 1906. Το 2003 βρέθηκε ένα 
παλίμψηστο του 9ου αι. που περιέχει αποσπάσματα από τους «Δύσκολους» και από 
ένα άλλο, αταύτιστο έργο του Μενάνδρου.      

«ΣΙΚΥΩΝΙΟΣ»  -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τίτλος του έργου (εικ. 3) αναγράφεται στην άνω δεξιά γωνία του διαχώρου 
(διαστάσεις διάχωρου 1,70 x 1,13 μ.). Το σίγμα είναι μηνοειδές (lunatum) και το 
ωμέγα ανοιχτό προς τα πάνω. Εικονίζονται σε πρώτο επίπεδο τρεις ηθοποιοί με 
μάσκες (προσωπεία)4 που συζητούν και χειρονομούν ζωηρά και σε δεύτερο επίπεδο 
και μικρότερη κλίμακα ένα βωβό πρόσωπο, που δε φορά, αλλά κρατά μάσκα, 
δυσανάλογα μεγάλη για το ανάστημά του. Καμία σκηνική λεπτομέρεια δεν 
αποτυπώνεται πέραν μιας ελαφριάς υποδήλωσης του εδάφους. Από τα δεξιά ως 
προς το θεατή ο αγένειος νέος με τα βαριά πορφυρά ενδύματα και το ραβδί στον 
ώμο, κρατά με το δεξί χέρι ένα γράμμα, ενώ από τη μασχάλη του προβάλλει ένα 
ξίφος (εικ. 6). Είναι ένας στρατιώτης5. Στο μέσον εικονίζεται ηλικιωμένος άνδρας με 
γενειοφόρα μάσκα, λευκή σπείρα στο κεφάλι και λευκά μαλλιά που στρέφει το 
κεφάλι προς το νέο. Φορά πλούσια, υπόλευκη ενδυμασία και έχει από ένα 
πορφυρό κόσμημα σε σχήμα διπλού Τ, στο χιτώνα και στο ιμάτιο. Το στοιχείο αυτό, 
που σε άλλες παραστάσεις του είδους μπορεί να έχει και το σχήμα κλεψύδρας, 
αποτελεί διακριτικό της ενδυμασίας των γερόντων. Έχει έκφραση έντονης έκπληξης, 
ίσως και επιθετικότητας και με το δεξί του χέρι ακουμπά στο χέρι μιας 
συνοφρυωμένης γυναίκας δίπλα του, προστατευτικά ή κατευναστικά. Η μικρή 
μορφή στο βάθος που κοιτάζει το στρατιώτη είναι μάλλον αγόρι, με μακριά μαλλιά, 
φορά απλό, σχετικά κοντό χιτώνα και είναι ανυπόδητο. Εκτός από τη βλοσυρή 
μάσκα γέροντα κρατά και ένα καλά διπλωμένο ιμάτιο σε διαφορετικό χρώμα από τα 
δικά του ενδύματα και με το διακριτικό του διπλού Τ. Το στοιχείο αυτό μας βοηθά 
στην ερμηνεία της σκηνής, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι βωβές αυτές μορφές 
που εμφανίζονται συχνά σε παραστάσεις του είδους ανήκουν σε μικρά αγόρια, που 
σύμφωνα με τον Σηφάκη μαθητεύουν στην υποκριτική τέχνη ή βοηθούν τους 
ηθοποιούς να αλλάξουν ρόλο (Sifakis 1979). 

Για να κατανοήσουμε τη σκηνή χρειάζεται να ανατρέξουμε στα σωζόμενα 
στους παπύρους αποσπάσματα του έργου που φτάνουν τους 423 στίχους (Arnott 
1997α-γ). Το έργο διαδραματίζεται στην Ελευσίνα. Ο αφηγητής του προλόγου 
περιγράφει γεγονότα περισσότερο από 10 χρόνια πριν από το δραματικό παρόν 
κατά τα οποία ένα κοριτσάκι 4 ετών από την Αθήνα, η Φιλουμένη, συνοδευόμενο 

4 Τα προσωπεία αποδίδουν τους χαρακτήρες σύμφωνα με την περιγραφή τους στον κατάλογο 
του Πολυδεύκη. Το κοινό αναγνώριζε αυτά τα προσωπεία με την πρώτη ματιά εξαιτίας της 
εξοικείωσής του με το θέατρο. Γενικά για τον Μένανδρο και την κωμωδία των ηθών βλ.: Green 
& Handley 1996, 76 κ.ε.    
5 Ο τυπικός στρατιώτης στη Νέα Κωμωδία είναι μισθοφόρος στην υπηρεσία ξένων ηγετών, 
μετακινούμενος από τόπο σε τόπο. Σχετικά βλ.: McC Brown 2004, 1-2.  

565 



ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΝΥΠΟΓ ΡΑΦΟ ΨΗΦΙΔΩ ΤΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΙ ΣΑΜΟ  
 

από τον οικογενειακό δούλο Δρόμωνα και την τροφό της, απήχθη νύχτα από 
πειρατές κατά τη διάρκεια κάποιας γιορτής στην ύπαιθρο. Ένας πλούσιος 
μισθοφόρος στρατιωτικός από τη Σικυώνα (ο Σικυώνιος), ο Στρατοφάνης, αγόρασε τη 
μικρή και το δούλο. Δέκα ή δώδεκα χρόνια μετά θέλει να παντρευτεί τη Φιλουμένη, 
η οποία όμως τον φοβάται. Ο ίδιος είναι θετός υιός μιας οικογένεια Σικυωνίων, 
αλλά αγνοεί την υιοθεσία. Στην αποσπασματική πλοκή του έργου εμφανίζονται ο 
Μοσχίων ως ερωτικός του αντίζηλος, ο οποίος στην πορεία αποδεικνύεται αδελφός 
του, και ο δούλος Θήρων, ο οποίος θέλει να παντρευτεί μια άλλη κόρη, τη 
Μαλθάκη. Ο γάμος του Στρατοφάνη, μη Αθηναίου, με μια Αθηναία, που εν τω 
μεταξύ έχει απελευθερωθεί, σύμφωνα με απόφαση της βουλής της Ελευσίνας δεν 
είναι νόμιμος, πράγμα που ίσως προκαλεί το φόβο στη Φιλουμένη. Έτσι, 
καταφεύγει στο ιερό της Ελευσίνας για άσυλο. Ο Στρατοφάνης διατάζει το δούλο του 
Θήρωνα να τρέξει και να παρακαλέσει την κοπέλα. Οι θετοί γονείς του Στρατοφάνη 
πεθαίνουν, αλλά η θετή μητέρα πριν το θάνατό της υπαγόρευσε ένα γράμμα, όπου 
αποκαλύπτει στον Στρατοφάνη την αθηναϊκή καταγωγή του. Το γράμμα τού 
μεταφέρει ο δούλος Πυρρίας: «δος το γραμματείδιον μοι» (στ. 141). Φυσικός 
πατέρας του, λοιπόν, είναι ένας πλούσιος Αθηναίος, κλέφτης και άρπαγας, ο 
Σμικρίνης. Στο στίχο 160 ο Σμικρίνης περιγράφεται με τα φρύδια ανασηκωμένα, 
όπως τον βλέπουμε στο προσωπείο της παράστασή μας: «μισώ σε και τους τας 
οφρύς επη[ρκότας άπαντας...». Έρχεται σε σύγκρουση με τον Στρατοφάνη όταν, 
έχοντας εξαγοράσει ένα χρέος του θετού πατέρα του, θέλει να του καταχραστεί την 
περιουσία και προφανώς και την Φιλουμένη, αγνοώντας τους δεσμούς του αίματος. 
Ο Στρατοφάνης τη διεκδικεί έντονα: «την γαρ κόρην εκτέ]τροφα, μικρόν παιδίον/ 
αυτήν λαβών» (στ. 126).  Όταν ο Σμικρίνης θέλει να απομακρυνθεί από τη σκηνή, 
τον συγκρατεί ένας ελευσίνιος δημότης για να του ανακοινώσει πράγματα. Η πλοκή 
του έργου μέσα από τα αποσπάσματα παρακολουθείται με δυσκολία, φαίνεται όμως 
ότι ακολουθεί η αποκάλυψη πως κατά τη διάρκεια λαμπαδηφορίας συνελήφθη ο 
Στρατοφάνης και γεννήθηκε εκτός γάμου. 

Η τελευταία σκηνή της πράξης IV, μέρος Δ, στίχοι 280-311, απόσπασμα 
12, (Blanchard & Bataille 1964, Arnott 1997β, 31 και 2000, 264-268), 
παρουσιάζει τρεις χαρακτήρες στη σκηνή: τον Στρατοφάνη, τη μητέρα του και τον 
πατέρα του (Σμικρίνη), ακριβώς όπως στο ψηφιδωτό της Κισάμου, όπου η 
ολοκάθαρη απεικόνιση του γράμματος στα χέρια του Στρατοφάνη προφανώς δείχνει 
ακριβώς τη στιγμή της αποκάλυψης της αλήθειας για την πραγματική του 
καταγωγή (σκηνή αναγνώρισης). Είναι η σκηνή-κλειδί του έργου. Για να πειστούν, 
όμως, οι πραγματικοί γονείς απαιτούνται επί πλέον στοιχεία αναγνώρισης που 
περιγράφονται στους επόμενους αποσπασματικούς στίχους. Ένα από αυτά είναι ένα 
ένδυμα (χιτωνίσκος) με το οποίο οι φυσικοί γονείς είχαν τυλίξει το σώμα του μωρού 
τους όταν το έστειλαν στην ξένη γυναίκα που ζητούσε παιδιά6. Πιστεύω ότι το 
στοιχείο αυτό, ως λαλούν σύμβολο στην εικόνα, βρίσκεται στα χέρια του βωβού, 
μικρού προσώπου της σκηνής. Είναι το γκρίζο διπλωμένο ιμάτιο που κρατά και 

6 «Πτέρυξ χιτωνίσκου γυναικείου διπλή/ Έ]κρυπ[τε γαρ σώμ’ ηνίκα εξεπέμπομεν/ προς τη]ν 
ξένην σε την τότ’  αιτούσαν τέκνα». 
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έχει το διακριτικό σύμβολο σε σχήμα Τ, που παρατηρούμε και στην ενδυμασία του 
Σμικρίνη.    

Προφανώς, ακολουθούσε η κάθαρση και το ευτυχές τέλος για τον 
πρωταγωνιστή και την αγαπημένη του, αφού πλέον αποδείχτηκε η ιδιότητα του 
Αθηναίου πολίτη του Σικυώνιου.     

ΣΧΟΛΙΑ  

Η ιδιαίτερη σημασία του ψηφιδωτού βρίσκεται κυρίως στη σκηνή του 
Σικυωνίου, διότι οι απεικονίσεις του έργου που έχουν έρθει στο φως μέχρι τώρα 
είναι πολύ λίγες7 και συγκεκριμένα: α) ένα ειδώλιο από τη Βοιωτία (Μουσείο 
Θηβών) που χρονολογείται πριν από το 280 π.Χ. (Webster, Green, & Seeberg 
1995, 1.95, XZ41), β) άλλο ειδώλιο από τη Μύρινα (Μουσείο Λούβρου) που 
χρονολογείται στα μέσα ή τα τέλη του 2ου αι. π.Χ. (MYR 321 (94) Webster, Green, 
& Seeberg 1995, 4DT 6), γ) μια κωμική σκηνή σε ψηφιδωτό από το αρχαίο 
Αδρύμητο της Τυνησίας του τέλους του 2ου αι. μ.Χ., που πιθανολογείται ότι 
προέρχεται από τον «Σικυώνιο» (Sousse 57.010, Webster, Green, & Seeberg 1995, 
6FM 6.1), δ) η σωζόμενη μορφή ενός στρατιώτη (εικ. 5) από το ψηφιδωτό του 3ου αι. 
μ.Χ. της οικίας Διονύσου των Χανίων (Μαρκουλάκη 1990, πίν. 61) που αποδίδεται 
επίσης στο «Σικυώνιο» (Webster, Green, & Seeberg 1995, 6DM 3.1), ε) η περίφημη 
πλέον τοιχογραφία από την οικία Hanghaus 2 της Εφέσου, που χρονολογείται στα 
τέλη του 2ου αι. μ.Χ. (Strocka 1977, 45 κ.ε., πίν. 62 κ.ε., Webster, Green, & 
Seeberg 1995, 6DP 1), η οποία πριν την ανεύρεση του ψηφιδωτού της Κισάμου 
ήταν η μοναδική απεικόνιση τιτλοφορημένης σκηνής του έργου αλλά με τον τίτλο 
στον πληθυντικό: «Σικυώνιοι» (εικ. 6)8. 

Οι δύο καλά σωζόμενες σκηνές, της Εφέσου και της Κισάμου, απεικονίζουν 
όμως διαφορετικές πράξεις. Στην τοιχογραφία υπάρχουν μόνο δύο μορφές, του  
Στρατοφάνη και ενός δούλου με τον οποίο συζητά έντονα ή διαπληκτίζεται. Οι 
γνώμες διίστανται, αλλά ίσως είναι ο δούλος Πυρρίας που του μεταφέρει το γράμμα 
για την πραγματική του καταγωγή. Ο στρατιώτης των Χανίων, με το πρόσωπο 
κατενώπιον και όχι σε κατατομή, όπως στις δύο άλλες σκηνές, θυμίζει περισσότερο 
αυτόν της Εφέσου παρά της Κισάμου. 

Ο ενικός του τίτλου στο μνημείο της Κισάμου είναι ο πλέον κοινός στα 
αποσπάσματα των αρχαίων συγγραφέων. Ο πληθυντικός υπάρχει ολοκάθαρα στον 
κώδικα 2272ε της Σορβόννης («Σικυώνιοι» Μενάνδρου) και στην τοιχογραφία της 
Εφέσου.  Οι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το έργο κυκλοφορούσε 
στην αρχαιότητα και με τους δύο τίτλους, έναν αρχικό, πρωτότυπο τίτλο στον 
πληθυντικό, σύμφωνα με τον παραπάνω πάπυρο που γράφτηκε 50 ή 90 χρόνια 
μετά το θάνατο του Μενάνδρου, και ένα στον ενικό, που αναφέρεται στον 
πρωταγωνιστή του έργου τον Στρατοφάνη και όχι και στον Σικυώνιο ηγεμόνα του 
προλόγου και θετό πατέρα του ήρωα. Ο συγκεκριμένος τίτλος υιοθετήθηκε 

7 Ευχαριστώ πολύ τη Sebastiana Nervegna, που είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει τις 
φωτογραφίες των περιπτώσεων 2, 3 και 5.  
8 Στην ίδια τοιχογραφία εικονίζεται σκηνή και από την τραγωδία του Ευριπίδη «Ορέστης».  
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αργότερα είτε από τη λαϊκή χρήση του έργου, είτε από τους αλεξανδρινούς 
φιλολόγους (Arnott 1997α, 3).  

«ΘΕΟΦΟΡΟΥΜΕΝΗ»  -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η παράσταση της Θεοφορουμένης -η έχουσα θεία έμπνευση, έκσταση-  
(εικ. 7) καλύπτει διάχωρο διαστάσεων 1,70 x 0,87 μ. Τρεις ανδρικές μορφές 
βρίσκονται στο προσκήνιο: αριστερά ένας δούλος, σύμφωνα με τη μάσκα του, μιλά 
χειρονομώντας έντονα. Ακολουθεί μια ανδρική μορφή με ενδυμασία δούλου (το 
ζωσμένο μαξιλάρι υποδηλώνει προεξέχουσα κοιλιά) που χορεύει και τραγουδά 
κτυπώντας κύμβαλα. Αντικριστά του μια άλλη ανδρική μορφή αγένειου νέου, με 
πλούσια ενδύματα σε γήινα χρώματα παίζει τύμπανο σε έντονη χορευτική κίνηση 
που κάνει το ιμάτιο να ανεμίζει προς τα πίσω. Μια αρχαία επισκευή απέκρυψε το 
άλλο πόδι. Ο υπερτονισμός της μορφής αυτής φαίνεται ότι υποδηλώνει τον 
πρωταγωνιστή του έργου. Και οι δύο, με τα σώματα και τα αναταγμένα χέρια, 
σχηματίζουν ένα τόξο στο φόντο του οποίου προβάλλεται έντονα ο τίτλος του έργου 
σε τρεις στίχους: «ΘΕΟΦΟ/ΡΟΥΜ/ΕΝΗ»9.  

Δεξιά, πίσω από το προσκήνιο, δύο μορφές, ίσως κορίτσια, σε μικρότερη 
κλίμακα παίζουν μονό, αρκετά μακρύ αυλό. Θυμίζουν τα μικρά βωβά πρόσωπα 
που βοηθούν ή εκπαιδεύονται, για πρώτη φορά όμως εικονίζονται δύο αντί του 
συνήθους ενός.  

ΣΧΟΛΙΑ  

Το έργο αυτό του Μενάνδρου είναι από τα λιγότερο διασωθέντα μέσω των 
παπύρων (Handley 1969, 88-101). Ο παρισινός πάπυρος 1280 που βρέθηκε στην 
Οξύρρυγχο και χρονολογείται στα τέλη του 1ου ή στον πρώιμο 2ο αι. μ.Χ., σώζει δύο 
μισοκατεστραμμένες στήλες από το κείμενο του έργου, το ρήμα «θεοφορείται» (εξού 
το «Θεοφορουμένη») και τα ονόματα «Λυσίας» και «Κλεινίας». Τα ονόματα αυτά 
επιβεβαιώνονται από το διάχωρο Τ8 της Μυτιλήνης, όπου ανάμεσα στους δύο 
ήρωες εικονίζεται ο δούλος Παρμένων με την ίδια χειρονομία ανοιχτών χεριών που 
έχει στο παράδειγμα της Κισάμου η αριστερή μορφή, πίσω από τους μουσικούς-
χορευτές (εικ. 8). Ούτε και η αναπαραγωγή του έργου από τους αρχαίους 
συγγραφείς ρίχνει πολύ φως στην πλοκή του. Ο Κλεινίας είναι νέος, ερωτευμένος με 
ένα κορίτσι που πιστεύεται ότι διακατέχεται από θεία έμπνευση: είναι 
θεοφορουμένη. Για να διαπιστωθεί αυτό ή αν απλώς η κοπέλα υποκρίνεται, ο φίλος 
του, Λυσίας, προτρέπει τον Κλεινία να δώσει μια μουσική παράσταση, ένα χορό 
κορυβάντων. Αν η κοπέλα είναι πράγματι θεοφορουμένη θα εκστασιαστεί και θα 
τρέξει να πάρει μέρος στο χορό. Η μοναδική ένδειξη ότι πράγματι αυτό συνέβη είναι 
ένας ύμνος στην Κυβέλη, σωζόμενος στον παρισινό πάπυρο 1480 που 
χρονολογείται στον 1ο αι. π.Χ ή μ.Χ. και για τον οποίο έχει προταθεί από τον 
Handley ότι αποτελεί την απάντηση του κοριτσιού.  

9 Το σίγμα και το έψιλον είναι επίσης lunata.  
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Η δημοτικότητα του έργου στην αρχαιότητα δε μας είναι ξεκάθαρη10. 
Μαρτυρία για τη σκηνική επιβίωση του έργου στην Αθήνα προσφέρουν τα 
μολύβδινα εισιτήρια θεάτρου των μέσων του 3ου αι. μ.Χ. που βρέθηκαν στη στοά 
του Αττάλου στην αθηναϊκή αγορά, και φέρουν επιγραφή με τη λέξη 
«Θεοφορουμένη» (Lang & Crosby 1964, 122, no. L329, Νervegna 2010, 55). 
Ωστόσο, οι απεικονίσεις του έργου στις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά αθροίζονται 
σε ικανό αριθμό, κυρίως σε αίθουσες υποδοχής11. Για να περιοριστούμε στα 
ψηφιδωτά, οι πιο εύγλωττες παραστάσεις είναι: α) το διάσημο ελληνιστικό έργο του 
Διοσκουρίδη του Σάμιου (Charitonidis, Kahil & Ginouvès 1970, πίν. 6.2) του 
ύστερου 2ου αι. π.Χ. (εικ. 9), που είναι φανερό ότι αντιγράφει πρωιμότερο 
ζωγραφικό πίνακα, β) το ψηφιδωτό της Μυτιλήνης (εικ. 8), χρονολογημένο από τους 
Charitonidis, Kahil και Ginouvès (1970, 12) στα μέσα του 3ου αι. μ.Χ., αλλά 
αναχρονολογημένο από μελετητές του Μενάνδρου στον 4ο αι. Αποτελεί μέρος 
ευρύτατου ρεπερτορίου έργων του Μενάνδρου από τη διακόσμηση τρικλινίου, όπου 
παρουσιάζονται όχι μόνο με τον τίτλο αλλά και την πράξη («Θεοφορουμένης μέρος 
B») και τα ονόματα των ηρώων, γ) ένα κατεστραμμένο ψηφιδωτό από την Πομπηία 
(Νervegna 2010, 29, πίν. 5), δ) το παρουσιαζόμενο ψηφιδωτό της Κισάμου και ε) 
ένα εντελώς νέο εύρημα από την Αντιόχεια της Τουρκίας, όπου εμφανίζεται και 
γυναικεία μορφή στον τύπο μαινάδας που παίζει κύμβαλα και όχι αυλό, όπως στο 
έργο του Διοσκουρίδη12. Το ψηφιδωτό της  Αντιόχειας αναγράφει επίσης την πράξη 
του έργου που εικονίζει («Θεοφορουμένης μέρος Γ»). Το ψηφιδωτό της Κισάμου, 
που δεν αναγράφει την πράξη, φαίνεται πλησιέστερο σε αυτό της Μυτιλήνης, αφού 
εικονίζονται άνδρες χορευτές, ο πρωταγωνιστής Κλεινίας με το τύμπανο ή 
ταμπουρίνο, ο φίλος του Λυσίας που παίζει κύμβαλα και ο δούλος Παρμένων με τη 
χαρακτηριστική χειρονομία (εικ 7). Οι δύο μικρές αυλητρίδες του ψηφιδωτού της 
Κισάμου θα πρέπει ίσως να συσχετιστούν με τη γυναικεία μορφή που παίζει διπλό 
αυλό στο έργο του Διοσκουρίδη του Σάμιου (εικ. 9).  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ -  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

Πάνω από τα κεφάλια των μορφών της σκηνής του «Σικυωνίου» υπάρχει η 
υπογραφή του καλλιτέχνη: «..τος Σύρος Αντιοχεύς των προς Δάφνην εποίει» (εικ. 3). 
Ένας νεωτερικός τοίχος κατέστρεψε το κύριο όνομα, αφήνοντας μόνο την κατάληξη 
–τος. Το ρήμα εποίει χρησιμοποιείται από καλλιτέχνες. Το ψηφοθετώ από απλούς, 
ίσως, τεχνίτες όπως στην επιγραφή «Μερόπας εψηφοθέτησα», σε άλλο ψηφιδωτό της 
ίδιας έπαυλης (Markoulaki 2011, εικ. 1). Η καλή διατήρηση της επιγραφής 
επιβεβαίωσε πλήρως την αποκατάσταση που είχε προταθεί για το ψηφιδωτό της 

10 Για εξαντλητική έρευνα του θέματος της «Θεοφορουμένης» βλ.: Νervegna 2010, 51-59, 
ιδιαίτερα για την εικονογραφική και σκηνική παράδοση του έργου.   
11 Για πλήρη κατάλογο μεταξύ άλλων έργων του Μενάνδρου βλ.: Νervegna 2010, 60-63. 
12 Το ψηφιδωτό αυτό, που έχει και άλλα έργα του Μενάνδρου, έχει παρουσιαστεί ασπρόμαυρο 
στο διαδίκτυο αλλά η μελετήτρια που πρόκειται να το δημοσιεύσει, Δρ. Kathryn Gutzwiller, 
είχε την καλοσύνη να μου στείλει έγχρωμη φωτογραφία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Θέλω 
να την ευχαριστήσω και από δω, όπως και μια νέα μελετήτρια του Μενάνδρου, τη Sebastiana 
Nervegna,  που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Sydney, για τη χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων 
πάνω στο θέμα. 
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οικίας Διονύσου των Χανίων το 1986, όπου σώζεται μόνο μέρος από το σίγμα του  
«προς» και οι λέξεις «Δάφνην εποίει» (Μαρκουλάκη 1990, 461-462 και υπ. 55-57). 
Ο τύπος υπογραφής «Αντιοχεύς των προς Δάφνην» καλλιτεχνών προερχόμενων από 
το προάστιο της Αντιόχειας Δάφνη δε μαρτυρείται σε ψηφιδωτά αλλού, είναι όμως 
γνωστός από ταφικά μνημεία: μια σαρκοφάγο στο Μουσείο του Λατερανού που 
χρονολογείται στον 4ο αι. μ.Χ. και μια οπισθόγραφη ταφική πλάκα στο Εθνικό 
Μουσείο της Ρώμης. Ο τύπος των προς ή των από είναι χαρακτηριστικό υπογραφής 
γενικά καλλιτεχνών από την Ανατολή κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς 
χρόνους: «Σελευκεύς των προς Ευφράτηι», «Απαμεύς των από Συρίας». Στην πλίνθο 
του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου αναγράφεται: «Αγήσανδρος Ηνίδου 
Αντιοχεύς από Μεάνδρου εποίησεν». Στο ψηφιδωτό της Κισάμου επί πλέον υπάρχει 
και το εθνικό Σύρος. 

Η απώλεια του κύριου ονόματος και από τα δύο ψηφιδωτά, των Χανίων και 
της Κισάμου, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την απόδοση των έργων στο ίδιο 
πρόσωπο ή σε κάποια συντεχνία από την Αντιόχεια που παρέμεινε για κάποιο 
διάστημα στη δυτική Κρήτη και διαχώριζε τα έργα της από τις ντόπιες παραγωγές. 
Εξάλλου, πρόσφατα εμφανίστηκε στην Κίσαμο κι άλλη επιγραφή, ίσως 
περιοδεύοντα καλλιτέχνη, αυτή τη φορά από την Αλεξάνδρεια (Markoulaki 2011, 
59). Η σχέση των ψηφιδωτών της δυτικής Κρήτης που απεικονίζουν έργα του 
Μενάνδρου με το μεγάλο ελληνόφωνο κέντρο της Ανατολής, την Αντιόχεια, είναι 
επομένως αυταπόδεικτη. Ο καλλιτέχνης ή οι καλλιτέχνες ήταν οι ίδιοι φορείς μιας 
πλούσιας παράδοσης και μιας  εκλεπτυσμένης καλλιέργειας, την οποία μετέφεραν 
και αποτύπωναν στα έργα τους, προφανώς σύμφωνα και με την προτίμηση του 
ιδιοκτήτη.   

Με βάση ανασκαφικά και τεχνοτροπικά κριτήρια το ψηφιδωτό της Κισάμου 
χρονολογείται στα τέλη του 2ου- αρχές 3ου αι. μ.Χ.13. Ο αρχικός πυρήνας της 
έπαυλης του Φειδία, στον οποίο ανήκει και το ψηφιδωτό του Μενάνδρου, κτίστηκε 
στο α΄ μισό του 2ου αι., ενώ τα ψηφιδωτά στη ζώνη εστίασης προστέθηκαν στο β΄ 
μισό του ίδιου αιώνα. Η παρουσίαση των Ξένιων, για παράδειγμα, στο τρικλίνιο 
αποπνέουν ελληνιστική ατμόσφαιρα και έχουν άμεσα παράλληλα στα ψηφιδωτά και 
τις τοιχογραφίες της Πομπηίας (Μαρκουλάκη 2009, 362). Οι επεκτάσεις της 
έπαυλης χρονολογούνται στον 3ο αι. -ψηφιδωτό Μερόπα (Markoulaki 2011, εικ. 1). 
Η οικία Διονύσου των Χανίων, παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων μελετητών, 
χρονολογείται επίσης στον 3ο αι. μ.Χ., ίσως στο β΄ μισό, με βάση τα αρχαιολογικά 
δεδομένα και την συνολικότερη ανάλυση των επιμέρους διακοσμητικών στοιχείων 
του ψηφιδωτού διακόσμου. Εξάλλου, και το οικονομικό περιβάλλον μέχρι αρκετά 
πριν τα τέλη του 3ου αι. μ.Χ. ευνοούσε την καλλιτεχνική άνθηση και τη διακίνηση 
καλλιτεχνών. Μετά τα μέσα του 3ου αι., όπως είναι γνωστό ιστορικά, ξέσπασε μια 
μεγάλη οικονομική κρίση στην αυτοκρατορία, χαρακτηριστικά της οποίας 
πιστοποιούνται ανασκαφικά στην Κίσαμο (Μαρκουλάκη 2009, 350-351), αλλά και 

13 Η τάση αναχρονολόγησης ψηφιδωτών του Μενάνδρου, κυρίως από φιλόλογους μελετητές, 
είναι, κατά τη γνώμη μου, συζητήσιμη. Σε κάθε περίπτωση δε συμφωνώ με την ύστερη 
χρονολόγηση του ψηφιδωτού της Κισάμου (Νervegna 2010, 31) στον 4ο ή 5ο αι. μ.Χ., με 
δεδομένο εκτός των άλλων ότι το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς το 365 μ.Χ.  
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στην αρχαία Ελεύθερνα (Θέμελης 2004, 447) που είχε ως επακόλουθο την 
καλλιτεχνική ύφεση τόσο στην ποσότητα όσο και την ποιότητα των έργων του 
είδους.  
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A  NEW MENANDER MOSAIC AT KISSAMOS  

 
MARKOULAKI STAVROULA  

We present here for the first time after its final conservation a Menander 
mosaic, found at Kissamos, west Crete, in the so-called villa “Phedias’ house”. It 
decorates an apsidal room of the domestic space devoted to the entertainment of 
guests and visitors after the symposiums would have taken place in the next 
door triclinium. Two illustrations of different plays of Menander’s New Comedy 
with their titles are displayed: in the center a scene of the “Sikyonios” (in 
singular) and in the apsidal space a scene of the “Theophoroumene” with 
musicians. Around “Sikyonios” scene four portraits of poets were depicted in 
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medallions. Only that of Homer is perfectly preserved, while a Greek ‘H’ and part 
of the hair of another poet is preserved, probably a Hesiodes’ portrait. The others 
were totally destroyed in antiquity and replaced by stucco. In the scene with the 
three actors we can recognize the characters of soldier Stratophanes, the 
sikyonian protagonist of the play (right side), Smikrines (center), a rich and of 
bad character Athenian who turned to be Stratophanes’ real father and 
Smikrines’ wife (left side). The small figure behind is a mute boy as an actor 
assistant, holding a mask and a dress as a recognition element. We propose that 
this mosaic represents the key-scene of the play, i.e. the moment of recognition 
between the soldier and his parents (Act IV). Above the scene the mosaicist’s 
signature is well preserved, except for his first name. He comes from Daphne, 
the famous artistic suburb of Antioch. The full publication of the mosaic is 
forthcoming. 
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Σχ. 1. Κίσαμος. Έπαυλη του Φειδία. Κάτοψη.

Εικ. 1. Κίσαμος. Έπαυλη του 
Φειδία. Αεροφωτογραφία του 

ψηφιδωτού του Μενάνδρου (φωτ. 
Η. Ηλιάδης).

Εικ. 2. Κίσαμος. Έπαυλη 
του Φειδία. Λεπτομέρεια του 
ψηφιδωτού του Μενάνδρου - 

προτομή Ομήρου.     
Εικ. 3. Κίσαμος. Έπαυλη του Φειδία. Η παράσταση του 

«Σικυωνίου» (φωτ. Η. Ηλιάδης).

Ένα νΈο Ένυπογραφο Ψηφιδωτο ΜΈνανδρου απο την αρχα ια  ΚισαΜο
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Εικ. 5. Χανιά, οικία Διονύσου. 
Κατεστραμμένη σκηνή από τον 

«Σικυώνιο».

Εικ. 4. Κίσαμος. Λεπτομέρεια 
από τον «Σικυώνιο». Ο 

στρατιώτης Στρατοφάνης με το 
ξίφος κάτω από τη μασχάλη 
και το γράμμα στο δεξί χέρι.

Εικ. 9. Το ψηφιδωτό του 
Διοσκουρίδη που εικονίζει 

σκηνή από τη «Θεοφορουμένη»  
(Charitonidis, Kahil & Ginou-

vès 1970, πίν. 6.2).

Εικ. 8. Μυτιλήνη. «Θεοφορουμένη» 
(Charitonidis, Kahil & Ginouvès 1970, 

πίν. 6.1).

Εικ. 7. Κίσαμος. Έπαυλη του 
Φειδία. Ψηφιδωτό Μενάνδρου. Η 
παράσταση της «Θεοφορουμένης»  

μετά τη συντήρηση (φωτ. Π. 
Μαυρεδάκη).

Εικ. 6. Έφεσος. 
Τοιχογραφία με σκηνή 
από τους «Σικυώνιους» 

του Μενάνδρου (Strocka 
1997, φωτ. αρχείο S. 

Nervegna).

ΜαρΚουλαΚη σταυρουλα
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ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου (εικ. 1) βρίσκεται στην ομώνυμη 
παράλια κωμόπολη της δυτικής Κρήτης, κάτω από την οποία υπάρχει, ως γνωστόν, 
η αρχαία Κίσαμος, ελληνιστική πολίχνη με λιμάνι στην επικράτεια της ισχυρής τότε 
Πολυρρήνιας, που δεν αναφέρεται στις αρχαίες πηγές πριν από τον Πλίνιο (1ος αι. 
μ.Χ.), και η οποία μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση της Κρήτης ισχυροποιείται, ακμάζει 
και μετατρέπεται σε κόμβο στη διασταύρωση των εμπορικών δρόμων της 
μεσογειακής λεκάνης (Μαρκουλάκη, Χριστοδουλάκος & Φραγκονικολάκη 20041). 
Καταλάμβανε περίπου την έκταση της σημερινής κωμόπολης, μέσα στα όρια του 
πολεοδομικού σχεδίου του 1949, εκτός από τη σημερινή παράλια λωρίδα, που την 
εποχή αυτή ήταν σκεπασμένη από τη θάλασσα.  

Ορόσημο για την ιστορία της πόλης είναι η καταστροφή της από το σεισμό 
του 365 μ.Χ., υπολογιζόμενου μεγέθους 8,5-9 Ρίχτερ, που τη μετέτρεψε σε ερείπια 
σηματοδοτώντας εδώ το τέλος της αρχαιότητας. Έκτοτε η πόλη συρρικνώθηκε. Οι 
πολυτελείς αστικές επαύλεις της, τα ρωμαϊκά luxuria, παρέμειναν θαμμένα και 
πάνω στα ερείπια η παλαιοχριστιανική εποχή παρουσιάζει απλοϊκές κατασκευές για 
κατοικία, ενώ παλαιοχριστιανικά νεκροταφεία οργανώνονται σε σημεία που άλλοτε 
έσφυζε η ζωή. Μόνο στον 6ο αι. ανεγείρονται μεγάλα οικοδομήματα 
παλαιοχριστιανικών βασιλικών με ψηφιδωτά δάπεδα. Το βενετσιάνικο κάστρο της, 
το Castel Cissamos, στο οποίο οφείλει η κωμόπολη και την παλιότερη ονομασία 
της «Καστέλι» και το λεγόμενο ενετοτουρκικό διοικητήριο αποτελούν απομεινάρια 
μιας εποχής, συνυφασμένα με τα γεγονότα που σφράγισαν τη νεότερη ιστορία της 
Κρήτης και μαρτυρούν τη διαχρονική στρατηγική σημασία της θέσης και στους 
κατοπινούς αιώνες. 

Το Μουσείο Κισάμου, λοιπόν, στεγάζεται στο ενετοτουρκικό διοικητήριο, το 
οποίο βρισκόταν μέσα στην περίμετρο του βενετσιάνικου κάστρου, που ενισχύθηκε 
κατά την Τουρκοκρατία. Στη μακραίωνη ιστορία του το μνημείο δέχτηκε πολλές 
επεμβάσεις και αλλαγές χρήσης, από τις οποίες οι πιο πρόσφατες αφορούσαν στην 
προσαρμογή του στη νέα χρήση του ως αρχαιολογικού μουσείου, για να 
φιλοξενήσει τα ευρήματα της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Κισάμου. 

Τον πρώτο πυρήνα της αρχαιολογικής συλλογής αποτέλεσαν τυχαία 
ευρήματα της αρχαίας πόλης και περισυλλογές, που είχε στεγαστεί σε μέρος του 
ισογείου του ίδιου αυτού κτηρίου από το 1936 (Θεοφανείδης 1942-1944, 11) μέχρι 

1 Όπου και άλλη βιβλιογραφία σχετική με την αρχαία Κίσαμο. 
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το 1980. Στο υπόλοιπο κτήριο στεγάζονταν ο Φιλολογικός Σύλλογος Κισάμου και η 
Οικονομική Εφορεία. Οι διαδικασίες εκκένωσης του κτηρίου και παραχώρησής του 
στο ΥΠ.ΠΟ. υπήρξαν χρονοβόρες, ενώ η προμελέτη για την αποκατάσταση και τη 
μετατροπή του σε μουσείο έγινε από την αρχιτέκτονα της ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. Α. 
Κατεβαινίδου. Το έργο εντάχθηκε στο Β΄ Κ.Π.Σ. και δημοπρατήθηκε ως μελέτη-
κατασκευή το 2000, με φορέα υλοποίησης τον Ο.Α.Δ.Υ.Κ. Η επίβλεψη ανατέθηκε 
στις αρχιτέκτονες Ελένη Αραϊτζοπούλου, της Δ/νσης Μελετών Μουσείων και 
Δέσποινα Κυριαζή, της 13ης Ε.Β.Α. στα Χανιά. Κατά τη φάση αυτή η αποκατάσταση 
της εξωτερικής όψης του κτηρίου έγινε με χαλικολόγημα χωρίς επιχρίσματα, 
πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων υγρασίας. Η 
Εφορεία αντιμετώπισε το πρόβλημα επεμβαίνοντας ξανά στο κτήριο με τη χρήση 
κονιαμάτων από υδραυλική άσβεστο, με τη μελέτη της χημικού Νόνης 
Μαραβελάκη και την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Γ. Χριστοδουλάκου. Το 
αποτέλεσμα ικανοποιεί και αισθητικά.  

Η κύρια είσοδος του μουσείου στο ισόγειο παρέμεινε όπως είχε 
διαμορφωθεί παλαιότερα από την ανατολική πλευρά, όπου υπάρχει πλατεία, ενώ η 
σωστότερη ιστορική αποκατάσταση του κτηρίου θα ήταν με είσοδο από τη μία στενή 
πλευρά, όπως υπαγορεύουν και οι εσωτερικές τοξοστοιχίες. Η πλατεία, όμως, είναι 
απαραίτητη και προσφέρεται από το Δήμο Κισάμου για την εξυπηρέτηση της 
λειτουργίας του μουσείου. 

Το έργο της έκθεσης των αρχαιοτήτων και η προετοιμασία της με τη 
συντήρηση και καταγραφή εντάχθηκε στο Π.Ε.Π. Κρήτης στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ.  
με αρχικό προϋπολογισμό 586.940€. Η ευθύνη για τη μουσειολογική μελέτη  
βαρύνει τη γράφουσα, ενώ τη σύνταξη του τεχνικού δελτίου και την πορεία του 
έργου αναλάβαμε από κοινού με τον αρχιτέκτονα Γ. Χριστοδουλάκο. Η 
μουσειογραφική μελέτη φέρει τη σφραγίδα της αρχιτέκτονος του Βυζαντινού και 
Χριστιανικού Μουσείου, Αυγής Τζάκου. Στα πλαίσια του έργου προσλήφθηκε για 
πρώτη φορά ο αρχαιολόγος Μιχάλης Μιλιδάκης, του οποίου η συνεισφορά στην 
υλοποίηση της έκθεσης του μουσείου υπήρξε ιδιαιτέρως σημαντική. Την 
ηλεκτρονική υποστήριξη παρείχε ο Ευθύμης Παράς και τη λογιστική, ως υπόλογος, 
η υπάλληλος της Εφορείας Μαρία Σγουροπούλου. Στην τεκμηρίωση της γλυπτικής 
βοήθησε ο αρχαιολόγος Γ. Φραγκάκης. Τη συντήρηση του όγκου των αρχαιοτήτων 
ανέλαβε η συντηρήτρια Πηνελόπη Μαυρεδάκη με βοηθό τη Μαρία Φυτράκη, ενώ 
τη συντήρηση των τοιχογραφιών η Μ. Κούνδουρου. Τη συντήρηση και τοποθέτηση 
των ψηφιδωτών έφεραν σε πέρας οι αρχιτεχνίτες της Εφορείας Γιάννης Κοπανάκης 
και Γιάννης Στεφανουδάκης με βοηθούς τους Αντώνη Πατεράκη και Μιχάλη 
Θεοδωρογλάκη. Το στήσιμο των γλυπτών στις βάσεις τους έκαναν ο Χρήστος 
Αλέρτας και ο Ηλίας Μιχαλογιάννης. Στο στήσιμο της έκθεσης και τις τεχνικές 
δυσκολίες βοήθησε μια αξιόλογη ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων, που αποτέλεσαν 
και την πρώτη φρουρά της φύλαξής της. Το  έργο δε θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί χωρίς τη στήριξη της Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας 
Κρήτης, με υπεύθυνη τη Μιράντα Παπαδάκη, του Υπουργείου Πολιτισμού, με 
υπεύθυνη τη Μάγια Κόμβου και βέβαια χωρίς τον αποτελεσματικό συντονισμό της 
επικεφαλής της Εφορείας, Μαρίας Βλαζάκη.  
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Ο διεθνής, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια των προθηκών, 17 

τον αριθμό, διαφόρων μεγεθών και 2 λίθινων βάσεων με προστατευτικά κρύσταλλα 
για σειρά μικρών γλυπτών έγινε το 2005, με τη διαδικασία της συμφερότερης 
προσφοράς. Μειοδότης αναδείχτηκε η γερμανική εταιρεία Vitrinen und Glasbau 
REIER GmbH, με προσφορά 315.177,45€ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στο 
στάδιο της κατασκευής των προθηκών, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, 
έγινε επίσκεψη στο εργοστάσιο στη Lauta της Γερμανίας και ο έλεγχος του πρώτου 
δείγματος. 

Το μουσείο, λόγω του μικρού του μεγέθους, δεν περιλαμβάνει εργαστήρια 
συντήρησης, ούτε αποθηκευτικούς χώρους. Στον όροφο υπάρχει μόνο ένα μικρό 
γραφείο διοίκησης και μια μικρή αίθουσα περιοδικών εκθέσεων. Το κτήριο διαθέτει 
σύστημα συναγερμού και ηλεκτρική θέρμανση. Επίσης, έχει ανελκυστήρα και 
τουαλέτα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ως διατηρητέο μνημείο αποτελεί ένα 
δεδομένο κέλυφος στο οποίο έπρεπε να προσαρμοστεί η έκθεση. Αλλαγές στη 
διαρρύθμιση, όπως καθαίρεση εσωτερικών τοίχων στον όροφο, όπου υπάρχουν 
νεότερες μετασκευές και οι οποίες χρειάζονταν για τις  ανάγκες της έκθεσης, δεν 
κατέστη δυνατό να γίνουν για λόγους στατικούς. Προκειμένου, επίσης, να  
παραμείνουν εμφανή τα δομικά στοιχεία του κτηρίου και οι διάφορες φάσεις του, 
αποφεύχθηκαν μεγάλες, πρόσθετες, ξύλινες κατασκευές και γυψοσανίδες για το 
εποπτικό υλικό.  

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ 

Σύμφωνα με τη μουσειογραφική μελέτη όλες οι προθήκες είναι αεροστεγείς 
με ενσωματωμένο silica gel (σκόνη πυριτίου) στη βάση τους. Χρησιμοποιείται ενιαία 
επιφάνεια κατασκευής από αντιανακλαστικά κρύσταλλα τύπου extra white clear. 
Τα εσωτερικά βάθρα διαμορφώνονται σε εκθεσιακά επίπεδα, ταυτόχρονα όμως 
λειτουργούν και ως αποθηκευτικοί χώροι με δεδομένο ότι νέα ευρήματα έρχονται 
συνεχώς στο φως και οι ανάγκες αποθήκευσης είναι μεγάλες. Τα εκθέματα 
τοποθετούνται κυρίως πάνω στα εσωτερικά βάθρα, χωρίς την εξεζητημένη χρήση 
ξύλινων κατασκευών, οι οποίες θα δημιουργούσαν πρόσθετους όγκους αφαιρώντας 
από την ανάδειξη των ίδιων των εκθεμάτων. Χρησιμοποιούνται σε περιορισμένη 
κλίμακα μικρά γυάλινα ράφια ή μικρές κατασκευές από plexi glass. Ο 
περιορισμένος οικονομικός προϋπολογισμός μας οδήγησε στη χρήση 
απλουστευμένων συστημάτων φωτισμού, παρά το ότι θα επιθυμούσαμε γενικευμένη 
χρήση οπτικών ινών. Έτσι, επιλεκτικά και σαν εναλλακτική λύση τοποθετούνται 
ομάδες προβολέων με προστασία UV πάνω από ομάδες εκθεμάτων που θέλουμε να 
προβάλουμε ιδιαίτερα. Όπου χρησιμοποιείται φωτισμός φθορισμού είναι 
ενσωματωμένος σε κυψέλες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες αποκόπτουν τις όποιες 
επιβαρυντικές επιπτώσεις του. Παρ’ όλα αυτά, για τα πλέον ευαίσθητα εκθέματα 
από μέταλλο κατασκευάστηκαν προθήκες ειδικών συνθηκών, οι οποίες παρέχουν 
κλιματισμό με σταθερές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας και ταυτόχρονα τα 
εκθέματα φωτίζονται με οπτικές ίνες. Ο περιορισμένος αριθμός αυτών των 
προθηκών, λόγω του πολύ υψηλού τους κόστους, μάς ανάγκασε να εκθέσουμε σε 
αυτές μαζί τα μετάλλινα ευρήματα της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής εποχής. 
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Επίσης, να σημειώσουμε ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός περίοπτων προθηκών 
(μία σε κάθε όροφο) για τα εκθέματα που κρίνεται απαραίτητο να είναι ορατά και 
από τις δύο όψεις τους. Για τα νομίσματα, πάλι λόγου κόστους, δε 
χρησιμοποιήθηκε ειδικός μηχανισμός, ο οποίος παρουσιάζει την πίσω όψη τους. Το 
πρόβλημα, όμως, αντιμετωπίστηκε από τη μουσειολογική μελέτη με την έκθεση 
όμοιων τύπων εναλλάξ και από τις δύο όψεις.  

Η  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Σύμφωνα με τη μουσειολογική μελέτη, η έκθεση είναι χωρισμένη σε 
ενότητες με βάση χρονολογικά και γεωγραφικά κριτήρια στην κλίμακα της 
περιοχής και είναι κατανεμημένη στο ισόγειο και τον όροφο του κτηρίου. Τα 
εκθέματα παρέχουν μια διαχρονική εικόνα της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής 
της Κισάμου, από την προϊστορική εποχή μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα, 
δηλαδή τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Ιδιαίτερη, ωστόσο, έμφαση δίνεται στη 
ρωμαϊκή πόλη της Κισάμου, η οποία παρουσιάζεται σε ολόκληρο τον όροφο, για 
δύο κύριους λόγους: α) για να προβληθεί το έργο της Εφορείας, διότι οι σωστικές 
ανασκαφές στην πόλη αυτή είναι πάρα πολλές λόγω της συνεχούς ανοικοδόμησης 
και β) για να φωτιστεί περισσότερο μια αρκετά παραμελημένη περίοδος της 
ιστορίας της Κρήτης. Παρά το δεδομένο διαχωρισμό του συνόλου σε μικρές 
αίθουσες, προσπαθήσαμε οι μεγάλες περίοδοι της αρχαιότητας να παρουσιάζονται 
ενιαία. Οι εκθεσιακοί χώροι αναπτύσσονται στους δύο ορόφους με εμβαδό 300 τ.μ. 
ο καθένας.  

ΙΣΟΓΕΙΟ  

Το ισόγειο (σχ. 1) περιλαμβάνει 3 κύριους εκθεσιακούς χώρους που έχουν 
όλοι τοξοστοιχίες: 

Αίθουσα 1. Δεξιά του εκδοτηρίου έχει προβλεφθεί χώρος για εκπαιδευτικά  
προγράμματα. Στην οθόνη ενός υπολογιστή μπορεί να παρακολουθήσει κανείς μια 
αρχαιολογική παρουσίαση του σεισμού του 365 μ.Χ. που κατέστρεψε την αρχαία 
Κίσαμο και άλλες κρητικές πόλεις. Στην ίδια αίθουσα αρχίζει η έκθεση με το 
γενικό, εισαγωγικό, εποπτικό υλικό, το χάρτη της περιοχής με τις αρχαιολογικές 
θέσεις και ένα συνοπτικό χρονολογικό πίνακα της αρχαιότητας. Ακολουθεί η πρώτη 
ενότητα της έκθεσης, που για την περιοχή είναι η Μινωική περίοδος, σε μία 
προθήκη (εικ. 2). Μια εσοχή, που έχει δημιουργηθεί από μετασκευή του κτηρίου, 
χρησιμοποιείται με την προσθήκη ραφιού και προστατευτικού κρυστάλλου ως 
εκθεσιακός χώρος κεράτων αιγάγρου μινωικής εποχής, με σχετικό εποπτικό υλικό.  

Αίθουσα 2. Ο χώρος αυτός είναι αφιερωμένος στους ιστορικούς χρόνους, 
από τη γεωμετρική εποχή μέχρι τα ύστερα ελληνιστικά χρόνια. Από την ιστορική 
συνέχεια απουσιάζει η Δαιδαλική τέχνη, ενώ η αρχαϊκή εποχή εκπροσωπείται μόνο 
από λίγα αγγεία. Ο 5ος αι. π.Χ. για την Κρήτη είχε παλιότερα χαρακτηριστεί ως 
«σκοτεινή εποχή». Αν και η νεότερη έρευνα δε θα επέτρεπε πλέον το χαρακτηρισμό 
αυτό, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ακμή των κρητικών πόλεων-κρατών 
αρχίζει στον 4ο αι. π.Χ. και συνεχίζεται σε όλη την Ελληνιστική περίοδο. Στην 
έκθεση αποτυπώνεται η διαπίστωση αυτή και εμφανίζονται ως εκθεσιακές ενότητες 
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μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο οι ηγέτιδες πόλεις της περιοχής, η Πολυρρήνια 
(εικ. 3) και η Φαλάσαρνα (εικ. 4), και στη συνέχεια οι μικρότερες, εξαρτημένες  
πόλεις μέσα από εισαγμένα κεραμικά και τοπικές παραγωγές (εικ. 5). Η στενότητα 
του χώρου επέβαλε την επέκταση της έκθεσης των περιφερειακών αυτών πόλεων 
στην αίθουσα 3, όπου η αρχική μουσειολογική μελέτη προέβλεπε αποκλειστικά 
γλυπτοθήκη. 

Αίθουσα 3. Για λόγους στατικότητας του κτηρίου η συλλογή των γλυπτών 
χωροθετήθηκε στο ισόγειο. Η αίθουσα 3, λοιπόν, αφιερώνει τον υπόλοιπο χώρο της 
στη γλυπτική (εικ. 6). Η συλλογή των γλυπτών εκτίθεται ενιαία, χωρίς υποενότητες, 
διότι η γλυπτική των ελληνιστικών χρόνων αντιπροσωπεύεται με ελάχιστα δείγματα, 
ενώ ο κύριος όγκος ανήκει στη Ρωμαιοκρατία. Επί πλέον, τα πλείστα γλυπτά 
αποτελούν τυχαία ευρήματα και παραδόσεις, γεγονός που δεν επέτρεψε την 
κατηγοριοποίησή τους σε υποενότητες. 

 Αίθουσα 4. Είναι ο χώρος του κλιμακοστασίου του ισογείου αλλά και του 
ανελκυστήρα, πίσω από τον οποίο διατηρείται κατά χώρα τμήμα ρωμαϊκού 
λουτρού, που βρέθηκε κατά την κατασκευή του φρεατίου του ανελκυστήρα.       

ΟΡΟΦΟΣ  

Ο εκθεσιακός χώρος του ορόφου (σχ. 2) είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου 
στην πόλη της Κισάμου για τους λόγους που ήδη εκθέσαμε.  

 Αίθουσα 5. Είναι ο αντίστοιχος χώρος της απόληξης του κλιμακοστασίου 
στον όροφο, περιέχει το γενικό εποπτικό υλικό και εισαγωγικά κείμενα για την 
Κίσαμο και τις επαύλεις της και εκτίθενται επιλεγμένα σπαράγματα τοιχογραφιών 
από διάφορες ανασκαφές της πόλης.  

Αίθουσα 6. Αποτελεί το μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο του μουσείου. Για το 
λόγο αυτό αναπτύσσεται εδώ κυρίως, με το απαραίτητο εποπτικό υλικό, η ενότητα 
των επαύλεων με ψηφιδωτά δάπεδα, μικρά διακοσμητικά γλυπτά των αιθρίων και 
τραπεζοφόρα. 

Αίθουσα 7. Περιλαμβάνει μια ενότητα που τιτλοφορείται «Οικονομία- 
Εμπόριο». Εδώ υπάρχει προθήκη ειδικών συνθηκών, με ενσωματωμένο μεγεθυντικό 
φακό για τα νομίσματα (εικ. 7) και ανοιχτή έκθεση διαφόρων τύπων εμπορικών 
αμφορέων, με το ανάλογο εποπτικό υλικό. 

Αίθουσα 8. Περιλαμβάνει σε χωριστές προθήκες την εργαστηριακή 
παραγωγή της Κισάμου και τα σκεύη και αντικείμενα καθημερινής ζωής από 
ανασκαφές κατοικιών, μέσα στους χρονικούς ορίζοντες της πόλης (1ος - 4ος αι. μ.Χ.). 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρώμα του σεισμού που κατέστρεψε την πόλη το 365 
μ.Χ. με μια μεγάλη προθήκη από τοίχο σε τοίχο, με φωτογραφικό υλικό 
ανθρώπινων θυμάτων (εικ. 8). Τμήμα της προθήκης, που περιλαμβάνει χάλκινα 
σκεύη, έχει ειδικές συνθήκες κλιματισμού. 

Αίθουσα 9. Είναι αφιερωμένη στα νεκροταφεία της πόλης. Τα  ευρήματα 
ενός γυναικείου τάφου του 4ου αι. π.Χ. καταλαμβάνουν μία προθήκη. Τα ευρήματα 
των ρωμαϊκών νεκροταφείων μαζί με δείγματα παλαιοχριστιανικών ταφών 
αναπτύσσονται σε μια μεγαλύτερη προθήκη. Στην αίθουσα εκτίθενται, επίσης, 
αναρτημένες, μερικές επιτύμβιες παλαιοχριστιανικές επιγραφές για να καταδειχτεί 
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η συνέχεια στην ύστερη αρχαιότητα. Στη μέση, μια περίοπτη προθήκη ειδικών 
συνθηκών και με οπτικές ίνες σχεδιάστηκε για τα κοσμήματα και τα πολύτιμα 
μετάλλινα αντικείμενα.  

Το μουσείο άνοιξε τις πύλες του στις 2-9-2006 με μια εντυπωσιακή 
προσέλευση του κοινού, όχι μόνο στην τελετή των εγκαινίων αλλά και στη συνέχεια. 
Παρά το μικρό του μέγεθος έχει μεγάλες φιλοδοξίες που αφορούν κυρίως στον 
εκπαιδευτικό του ρόλο. Σε ένα τόπο όχι και τόσο φιλικό απέναντι στις αρχαιότητες 
και τους ανθρώπους που τις υπηρετούν, η βελτίωση της στάσης της τοπικής 
κοινωνίας απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά και η διαμόρφωση μιας 
διαφορετικής αντίληψης στη νέα γενιά έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται. εικόνες 

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ 

Σε άμεση συνέργια με το μουσείο είναι το έργο συντήρησης, στερέωσης και 
διαμόρφωσης αρχαιολογικών νησίδων2 με απαλλοτριωμένες αρχαιότητες της 
ελληνορωμαϊκής Κισάμου, διατηρημένες in situ3. Το έργο ήταν επίσης ενταγμένο 
στο Π.Ε.Π. Κρήτης για το διάστημα 2003-2006 και ξεκίνησε με μεγαλύτερες 
φιλοδοξίες, που περιλάμβαναν εκτός από τις εργασίες εκτεταμένων καθαρισμών, 
δοκιμαστικών τομών, συντήρησης ψηφιδωτών και κονιαμάτων, ανακτήσεις τοίχων, 
στερέωση, ανάδειξη και κατασκευή προστατευτικών στεγάστρων. Ωστόσο, παρά τις 
προσπάθειές μας, η σύνταξη των μελετών καθυστέρησε. Συνεκτιμώντας και τις 
χρονοβόρες απαιτούμενες διαδικασίες εγκρίσεων, μετά και την ατυχή συγκυρία της 
κατάρρευσης του στεγάστρου της Σαντορίνης, φάνηκε εγκαίρως ότι ένα τέτοιο έργο 
και με τον αυξημένο φόρτο εργασίας της Εφορείας δε χωρούσε στο προβλεπόμενο 
χρονικό πλαίσιο. Έγινε, λοιπόν, ανασύνταξη του τεχνικού δελτίου κατά την οποία 
εξαιρέθηκε το σχετικό υποέργο και ο προϋπολογισμός του (750.000€). Έτσι, η 
εντελώς απαραίτητη υλοποίηση των προστατευτικών στεγάστρων μετατίθεται στο 
μέλλον, άμεσο ή απώτερο. Την ευθύνη του έργου είχαμε από κοινού με τον 
αρχιτέκτονα Γ. Χριστοδουλάκο, ο οποίος και ανέλαβε τη μελέτη και κατασκευή 
όλων των τεχνικών έργων. Για αρκετό διάστημα εργάστηκαν και οι αρχαιολόγοι Μ. 
Σκόρδου και Α. Τσίγκου, ο αρχιτέκτονας Λ. Βεργεράκης, οι συντηρητές Π. 
Μαυρεδάκη, Α. Δοκουμετζίδης, Θ. Ανδρουλάκη και η σχεδιάστρια Τ. Κορακάκη, με 
ένα πολύ καλό συνεργείο ντόπιων τεχνιτών ανασκαφής4, όλοι μόνιμα μέλη της 
Υπηρεσίας έκτοτε, πλην των τεχνιτών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ήρθαν στο 
φως και νέα αρχαιολογικά ευρήματα, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι γλυπτά, 
όπως η Αφροδίτη από την περιαστική έπαυλη στην αρχή της πόλης (πρώην 
οικόπεδο Ραϊσάκη) και ο Πανίσκος, που βρέθηκε καταπλακωμένος από το σεισμό 
στις ανατολικές θέρμες (εικ. 8), που εκτέθηκαν στο Μουσείο Κισάμου, όπως και 
πλήθος νομισμάτων, αγγείων και μικρών ευρημάτων. Ξεκαθαρίστηκαν προβλήματα 

2 Τμήμα του ρωμαϊκού νεκροταφείου (πρώην οικόπεδο Φαντάκη), περιαστική έπαυλη 
(ανασκαφή πρώην οικοπέδου Ραϊσάκη), ανατολικές θέρμες (γνωστά ως ρωμαϊκά λουτρά), 
αίθριο με impluvium στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού της Κισάμου, αστική 
έπαυλη Φειδία (ανασκαφή οικοπέδου Κέντρου Υγείας).  
3 Σχετικά με τις ανασκαφές αυτές και τη λειτουργία των σπιτιών βλ.: Μαρκουλάκη 2009.   
4 Κ. Μουντάκης, Γ. Παπαδάκης, Η. Στυλιανουδάκης, Ν. Μπαμπουνάκης, Γ. Βαρουχάκης. 
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τεκμηρίωσης των ανασκαφών και αποκαλύφθηκαν νέα στοιχεία, όπως η «κρυμμένη» 
βάση παλιότερου βωμού στο οικιακό ιερό του περιστυλίου της έπαυλης του Φειδία 
(ανασκαφή του Κέντρου Υγείας). 

Στόχος των αρχαιολογικών νησίδων της Κισάμου είναι η ανάδειξη 
αντιπροσωπευτικών κομματιών της αρχαίας πόλης από το νεκροταφείο, τα δημόσια 
οικοδομήματα (θέρμες προς το παρόν) και κυρίως της κατοικίας, όπως εξελίχτηκε 
στον τύπο της αστικής έπαυλης κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους, 
στα πλαίσια των αντιλήψεων της κυρίαρχης ιδεολογίας και τη διαμόρφωση τοπικής 
αριστοκρατίας. Παράλληλα, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να απολαύσει στα 
δάπεδα των σπιτιών αυτών, στις ζώνες εστίασης και υποδοχής, εξαιρετικές 
ψηφιδωτές συνθέσεις, σε αρκετές περιπτώσεις εφάμιλλες των μεγάλων εργαστηρίων 
της εποχής (της Δάφνης της Αντιόχειας, της Απάμειας, της Αλεξάνδρειας κλπ.). Στα 
πρωιμότερα παραδείγματα παρατηρεί κανείς τις επιρροές από τη Ρώμη. Ωστόσο, τα 
ρωμαϊκά ψηφιδωτά της Κισάμου έχουν βαθιές καταβολές στην ελληνιστική 
παράδοση και πολλές παραστάσεις τους αποτελούν πολύ καλά αντίγραφα χαμένων 
ελληνιστικών ζωγραφικών έργων.  

Η διαμόρφωση των χώρων ολοκληρώθηκε το 2009 οπότε και έγινε η 
περαίωση του έργου. Σε κάθε ένα από αυτούς υλοποιήθηκαν:  

1) Αντιστηρίξεις πρανών.
2) Περιφράξεις και μεταλλικές πόρτες εισόδων, απλής μορφής, με ράβδους

από γαλβανισμένο ατσάλι, που βάφτηκαν με διακριτικό πράσινο χρώμα. 
3) Εσωτερικές διαδρομές επίσκεψης, απαραίτητες για την κυκλοφορία στο

εσωτερικό κάθε χώρου που διασφαλίζουν την προστασία των αρχαιοτήτων και τη 
δυνατότητα προσέγγισης σε σημεία που είναι βασικά για την κατανόηση του χώρου 
από τους επισκέπτες. Κατασκευάστηκαν, λοιπόν, διάδρομοι δύο τύπων: α) Ράμπες 
και ελαφρά υπερυψωμένοι «πεζόδρομοι» επί του εδάφους με τη χρήση φιλικών 
προς τους χώρους υλικών, τα οποία διαχωρίζονται εύκολα από τα αρχαία δάπεδα, 
χωρίς να επιφέρουν αλλοιώσεις. Η κατώτερη στρώση (20 εκ.) είναι από αδρανή 
υλικά. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε γεωύφασμα, πάνω από το οποίο έγινε διάστρωση 
με μίγμα πολύ λεπτής κεραμικής ψηφίδας και διαβαθμισμένης ελαφρόπετρας, στο 
γήινο χρώμα που επιλέχθηκε. Ακολούθησε διαβροχή και συμπύκνωση με 
οδοστρωτήρα. β) Ανυψωμένοι μεταλλικοί διάδρομοι, πάνω από το επίπεδο των 
αρχαίων τοίχων, με δάπεδο από ειδικές, γαλβανιζέ σχάρες που δεν αποκόπτουν την 
οπτική επαφή με τις υποκείμενες αρχαιότητες. Στις πλευρές αντί κιγκλιδώματος 
τοποθετήθηκαν γαλβανιζέ λάμες και συρματόσχοινο. Οι ανυψωμένοι αυτοί 
μεταλλικοί διάδρομοι εξασφαλίζουν στον επισκέπτη την προσέγγιση στις 
παραστάσεις των ψηφιδωτών, την καλύτερη θέασή τους από το σχετικό ύψος, ενώ 
συγχρόνως προστατεύουν τα δάπεδα και τους τοίχους από τις φθορές που συνήθως 
προκαλούνται από μια ανεξέλεγκτη περιήγηση ενός αρχαιολογικού χώρου.  

4) Στην ανασκαφή του Κέντρου Υγείας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη νησίδα
και ο επισκέπτης μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργία μιας αστικού 
τύπου έπαυλης (έπαυλη του Φειδία) με πολλά ψηφιδωτά δάπεδα, δημιουργήθηκε 
επί πλέον κτήριο υποδοχής-φυλάκιο σε προϋφιστάμενο πέτρινο κτίσμα στη 
βορειοδυτική γωνία του οικοπέδου, το οποίο κατά τη διάρκεια της ανασκαφής είχε 
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χρησιμοποιηθεί ως εργαστήριο συντήρησης ψηφιδωτών. Στα πλαίσια του έργου 
έγινε η απαιτούμενη επισκευή και η διαμόρφωσή του περιέλαβε και χώρους 
υγιεινής.  

5) Σε κάθε νησίδα τοποθετήθηκε δίγλωσσο πληροφοριακό υλικό, τυπωμένο
σε μεμβράνη επί μεταλλικών πινακίδων 0,80 x 1,00 μ. (εικ. 9) και πινακίδες 
σήμανσης. Παράλληλα, τυπώθηκε έντυπο προς διάθεση των επισκεπτών στο 
μουσείο, με πληροφοριακό και εποπτικό υλικό για την αρχαία Κίσαμο και τους 
διαμορφωμένους χώρους, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στο έντυπο αυτό 
προτείνονται και σχεδιάζονται διαδρομές επίσκεψης στις αρχαιολογικές νησίδες με 
αφετηρία το μουσείο. 

Τα δύο έργα αλληλοσυμπληρώνονται και στοχεύουν στην ποιοτική 
αναβάθμιση και προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.  
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KISSAMOS:  THE EXHIBITION OF THE ARCHAEOLOGICAL 
MUSEUM AND LANDSCAPE CONSERVATION OF ARCHAEOLOGICAL 

“INSULAE” 

MARKOULAKI STAVROULA 

Two projects, financed by the Regional Operational Program of Crete 
2000-2006, are presented here. The first is the New Archaeological Museum of 
Kissamos which opened its doors in September 2006. This project included 
conservation and study of the exhibited objects, information panels, organizing 
the display by chronology and geography and designing glass display cases that 
would best exhibit the objects (the cases were produced in Germany after an 
international competition). A computerized slide presentation about the 
earthquake in 365 AD that destroyed Kissamos was also developed and is 
available to visitors. 

The second project is the in situ conservation and presentation to the 
public of the antiquities of Greco-Roman Kissamos, part of the cemetery, baths 
and mostly houses with mosaic floors. This was finished at the end of 2009.  
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Εικ. 4. Προθήκη ευρημάτων Φαλάσαρνας.Εικ. 3. Γενική άποψη έκθεσης αρχαιοτήτων 
της Πολυρρήνιας (φωτ. Φ. Μανουσάκης).

Εικ. 2. Έκθεση Μινωικής περιόδου.Εικ. 1. Άποψη του Μουσείου Κισάμου.

Σχ. 1. Μουσείο Κισάμου, κάτοψη ισογείου, 
σχεδιασμός Α. Τζάκου.

Το Νέο Μουσέ ίο  ΚίσάΜου Κά ί  ο ί  άρχά ίολογ ίΚέσ Νησίδέσ

Tησ έλληΝορωΜάϊΚησ Πολησ
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Εικ. 5. Εκθέματα περιφερειακών πόλεων 
της περιοχής και τυπολογική παρουσίαση 
της τοπικής παραγωγής των ανάγλυφων 

αμφορέων.

Εικ. 9. Από τη διαμόρφωση 
των αρχαιολογικών νησίδων. 

Είσοδος στην έπαυλη του 
Φειδία.

Εικ. 6. Άποψη της έκθεσης των γλυπτών (φωτ. 
Φ. Μανουσάκης).

Σχ. 2. Μουσείο Κισάμου, κάτοψη ορόφου, 
σχεδιασμός Α. Τζάκου.

Εικ. 7.  Προθήκη ειδικών 
συνθηκών των νομισμάτων.

Εικ. 8. Προθήκη όπου 
παρουσιάζεται το στρώμα 

καταστροφής του σεισμού του 
365 μ.Χ., με ευρήματα και 

εποπτικό υλικό.

ΜάρΚουλάΚη σΤάυρουλά
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ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 

(ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ): ΤΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΧΡΥΣΗ  

Οι δημοσιεύσεις για την παιδική ηλικία κατά τη Βυζαντινή περίοδο μόλις 
την τελευταία δεκαετία αυξήθηκαν σημαντικά και αποτέλεσαν εξειδικευμένες 
μελέτες για ένα θέμα που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε μέρος των γενικότερων 
σπουδών για την οικογένεια ή το ρόλο της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία1. 
Εξαιρετικά σημαντική είναι η δημοσίευση ενός τόμου (Papaconstantinou & Talbot 
2009) με τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα 
«Becoming Byzantine: Children and Childhood in Byzantium», Dumbarton Oaks 
2006, όπου καλύπτονται από ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων ποικίλες πτυχές της 
παιδικής ηλικίας και ανάμεσά τους η ταφή των παιδιών (Talbot 2009). Μία πρώτη 
προσπάθεια καταγραφής των αρχαιολογικών δεδομένων για τις παιδικές ταφές της 
Παλαιοχριστιανιακής και Βυζαντινής περιόδου έγινε στη δημοσίευση του Λάσκαρη 
(Laskaris 2000), όπου αναφέρονται ταφικές πρακτικές, συνοδευτικά αντικείμενα 
και οι μέχρι τότε λιγοστές ανθρωπολογικές μελέτες. Ειδικότερα, οι διεπιστημονικές 
μελέτες (συνδυασμός ιστορικών, αρχαιολογικών και ανθρωπολογικών δεδομένων), 
προσφέρουν μία πληρέστερη εικόνα για το ρόλο του παιδιού στη βυζαντινή 
κοινωνία, την παιδική θνησιμότητα, τις ασθένειες και τη διατροφή (Bourbou 2001, 
2010 και υπό εκτύπωση, Tritsaroli & Valentin 2008, Bourbou & Garvie-Lok 2009). 

Η παρούσα εργασία, παρουσιάζει τη μελέτη των παιδικών ταφών που 
ήρθαν στο φως κατά τη σωστική ανασκαφή στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής στον 
Αλικιανό και προσεγγίζει συνολικά τα μέχρι σήμερα ταφικά και ανθρωπολογικά 
δεδομένα, καθώς η ανάλυσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη2. 

TO ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Η διάκριση της παιδικής ηλικίας κατά τη Βυζαντινή περίοδο και σύμφωνα 
με το δίκαιο (που συνεχίζει τη ρωμαϊκή παράδοση), αναφέρεται σε ίνφαντες ή νήπια 
μέχρι την ηλικία των 7 χρόνων, ενώ άνηβοι θεωρούνται τα αγόρια μέχρι 14 χρονών 
και τα κορίτσια μέχρι 12 χρονών, όπου ουσιαστικά είναι και η ηλικία που μπορεί 
να τελεστεί γάμος (Κιουσοπούλου 1997, 53-54, Talbot 1997, 121). Η απόκτηση 
ενός παιδιού αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη βυζαντινή οικογένεια και η ατεκνία 
ένα μείζον πρόβλημα. Εξίσου σημαντική είναι η διασφάλιση μιας υγιούς 
εγκυμοσύνης και ενός ακίνδυνου τοκετού, αλλά και η φροντίδα του νεογέννητου 
και της μητέρας από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά τη γέννα (Bourbou 2010, 104-

1 Βλ.: Kalogeras 2000, Hennessy 2008.  
2 Για το ναό και τη συνολική παρουσίαση της ανασκαφής βλ.: Μπούρμπου 2010. 
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106). Η βάπτιση αποτελεί βασική μέριμνα των γονιών, αλλά και ουσιαστική 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση της χριστιανικής ταφής. Για το λόγο αυτό η 
σχετική νομοθεσία προέβλεπε τη βάπτιση -ιδιαίτερα σε έκτακτες περιπτώσεις όπου 
υπήρχε ο κίνδυνος του θανάτου- ακόμα και αμέσως μετά τη γέννηση (Κουκουλές 
1951, 47, Congourdeau 1993, Βaun 1994).  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι γονείς που χάνουν τα παιδιά τους, όπως και 
σήμερα, έτσι και κατά τη Βυζαντινή περίοδο, νιώθουν τον αβάσταχτο πόνο της 
απώλειας. Η γλαφυρή περιγραφή αυτών των συναισθημάτων αντικατοπτρίζεται στον 
επιτάφιο λόγο του Μιχαήλ Ψελλού (11ος αι.) για το θάνατο της πολυαγαπημένης του 
κόρης Στυλιανής (Kaldellis 2006, 137-138). Στο ίδιο κείμενο υπάρχει αναφορά 
στην προετοιμασία της ταφής (Kaldellis 2006, 132-134), αλλά όπως και σε άλλα 
ανάλογα, οι αναφορές περιορίζονται κυρίως στο τελετουργικό της ταφής (Kουκουλές 
1951, Kyriakakis 1974, Fedewick 1976, Αbrahamse 1984, Εμμανουηλίδης 1989, 
Dennis 2001, Velkovska 2001, Constas 2006)3. Όσον αφορά, όμως, την τυπολογία 
- αρχιτεκτονική των τάφων η κύρια πηγή των πληροφοριών μας είναι τα 
αρχαιολογικά δεδομένα.  

ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΦΕΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΦΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Παιδικές ταφές εντοπίζονται τόσο μέσα στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής 
(νάρθηκας και κυρίως ναός), όσο και σε όλες τις εξωτερικές πλευρές περιμετρικά 
του ναού. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τάφων (74%) περιέχει την ταφή μόνο 
ανηλίκων (ενός ή περισσότερων)4. Από τη διασπορά των τάφων δε διαφαίνεται 
κάποιος χώρος εντός ή εκτός του ναού να προορίζονταν αποκλειστικά για παιδικές 
ταφές5. Μία μικρή (8%), αλλά αξιοσημείωτη συνάθροιση παιδικών ταφών που 
ανήκουν σε νεογέννητα μέχρι δύο μηνών, απαντά στην ανατολική πλευρά του ναού. 
Πιθανόν να πρόκειται για αβάπτιστα παιδιά που πέθαναν πρόωρα και η ταφή τους 
στο συγκεκριμένο χώρο να αποτελεί μια ύστατη φροντίδα και πρόνοια για τη 
μεταθανάτια ζωή τους6.  

Στο νάρθηκα ανασκάφησαν συνολικά 16 ταφές, ενώ άλλες 5 ταφές 
αποκαλύφθηκαν κατά τις δοκιμαστικές τομές στον κυρίως ναό, όπου, όμως, η 
ανασκαφή δεν επεκτάθηκε. Από το σύνολο των 21 τάφων οι 15 περιέχουν και τις 
ταφές ανηλίκων (in situ, ή/και ανακομιδές). Εννέα τάφοι (ΙΙ, ΙΙΙ, VI, ΙΧ, Χ, ΧΙ, XIV, 
XV, XVIII) περιέχουν μόνο ανήλικα άτομα, ενώ οι υπόλοιπες περιέχουν και τις 

3 Για τη σχέση των βυζαντινών εθίμων ταφής με τα σημερινά, βλ.: Danforth 1982, Alexiou 
2002. 
4 Συνήθως επικρατούν οι ταφές με ενήλικες, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου 
απουσιάζουν εντελώς οι μεμονωμένες in situ ταφές ανηλίκων, όπως στην περίπτωση του 
νεκροταφείου της Θήβας (12ος-13ος αι.), βλ.: Tritsaroli & Valentin 2008, 98. 
5 Στο νεκροταφείο της Ξηρονομής (10ος-11ος αι.), οι περισσότερες ταφές παιδιών κάτω των 4 
χρονών είναι στο νάρθηκα και όχι στο εξωτερικό του ναού, γεγονός που οδηγεί τους μελετητές 
να συσχετίσουν το χώρο και τη σημασία που έχει με την τέλεση του μυστήριου της βάπτισης, 
βλ.: Tritsaroli & Valentin 2008, 102 και 104. 
6 Η πρόσφατη ανεύρεση ενός μεσοβυζαντινού παιδικού νεκροταφείου (έμβρυα μέχρι έξι 
μηνών) στο Αμόριο στα βόρεια της βασιλικής και κοντά στην αψίδα του βαπτιστηρίου, 
οδηγούν στην υπόθεση ότι πιθανόν ο χώρος χρησιμοποιήθηκε για την ταφή αβάπτιστων 
παιδιών, βλ.: Lightfoot, Tsivikis & Foley υπό έκδοση. 

587 

                                                 



ΟΙ ΠΑΙΔ ΙΚΕΣ ΤΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΖΩ ΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓ ΗΣ (ΑΛΙΚ Ι ΑΝΟΣ ) :  ΤΑΦΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙ ΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

ταφές ενηλίκων ατόμων (in situ ή/και ανακομιδές). Ο τάφος Ι, για παράδειγμα, 
περιέχει την ταφή δύο ανηλίκων (και τρεις ανακομιδές ενηλίκων), ενώ πιθανόν στον 
τάφο ΙV ενταφιάστηκε μια νεαρή μητέρα (~20 χρονών) με το νεογέννητο βρέφος της. 
Στο εξωτερικό του ναού ανασκάφηκαν 58 τάφοι, καθώς οι τάφοι 1 και 1α, όπως και 
οι τάφοι 26 και 26α, θα πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν δύο ξεχωριστές 
ταφικές κατασκευές αν και έχουν κοινά όρια. Από το σύνολο αυτό δεν 
περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη ο τάφος 18 που χρησιμοποιήθηκε ως 
οστεοφυλάκιο, οι τάφοι 5 (Ενετικής περιόδου) και 28 (Οθωμανικής περιόδου), ενώ 
στους τάφους 2, 13 και 55 δε βρέθηκαν ανθρωπολογικά κατάλοιπα. Σημειώνεται 
ότι το οστεοφυλάκιο περιείχε και τα οστά ανηλίκων ατόμων, ενώ οι τάφοι 2 και 55 
πρέπει να ήταν παιδικοί, από τις μικρές διαστάσεις τους. Από το τελικό σύνολο των 
52 τάφων της Bυζαντινής περιόδου, οι 23 περιέχουν και τις ταφές ανηλίκων (in 
situ, ή/και ανακομιδές).  Δεκαεννιά τάφοι (1, 1α, 3, 6, 7, 10, 16, 17, 22, 25, 26, 
32, 33, 38, 42, 47, 48, 50, 54, 56) περιέχουν μόνο ανήλικα άτομα, ενώ οι 
υπόλοιποι περιέχουν και τις ταφές ενηλίκων ατόμων (in situ ή/και ανακομιδές). Ο 
τάφος 1, για παράδειγμα, περιέχει την ταφή τριών ανηλίκων (από ~1 μηνός μέχρι 
4-8 χρονών).  

Οι ταφές των ανηλίκων απαντούν σε όλους τους τύπους των τάφων (πίν. 1), 
αλλά στην πλειοψηφία τους σε κιβωτιόσχημους, και δε φαίνεται να υπάρχει κάποια 
ιδιαίτερη επιλογή στον τύπο του τάφου, π.χ. ανάλογα με την ηλικία7. Συγκεκριμένα 
στο νάρθηκα, ο πιο διαδεδομένος τύπος είναι του κιβωτιόσχημου με καλυπτήριες, 
ενώ οι τάφοι IX και X ήταν χωρίς καλυπτήριες και στον τάφο XIX οι καλυπτήριες 
σώζονταν μόνο μέχρι το μέσον. Ένας μόνο λακκοειδής στον κυρίως ναό (XVIII) 
περιείχε την ταφή ενός ανηλίκου. Οι τάφοι στο εξωτερικό του ναού διακρίνονται 
από μεγαλύτερη ποικιλία, καθώς, εκτός από κιβωτιόσχημοι, απαντούν λακκοειδείς, 
κεραμοσκεπείς και καλυβίτες (εικ. 1). Η πλειονότητα των τάφων και στο εξωτερικό 
του ναού είναι οι κιβωτιόσχημοι και ακολουθούν οι λακκοειδείς και οι 
κεραμοσκεπείς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η «μικτή» αρχιτεκτονική κάποιων τάφων: ο 
τάφος 23 (κιβωτιόσχημος, κτιστός με κονίαμα), ο τάφος 16 (κεραμοσκεπής με 
κάθετα τοιχώματα από λίθους και κεραμίδες,), ο τάφος 26 (λακκοειδής που 
ορίζεται από λίθους), οι τάφοι 33 και 50 (λακκοειδείς με καλυπτήριες).  

Όσον αφορά στην εναπόθεση των παιδιών (στις in situ ταφές που μπορούμε 
να διακρίνουμε τη στάση του σώματος) παρατηρούνται οι συνήθεις πρακτικές: 
τοποθέτηση του νεκρού με προσανατολισμό του κρανίου προς τα δυτικά ώστε να 
αντικρίζει την Ανατολή, σε ύπτια στάση, το αριστερό άνω άκρο διπλωμένο στο ύψος 
του στέρνου και το δεξί στην κοιλιακή χώρα (ΙΙ, VI) ή και τα δύο διπλωμένα στο 
ύψος του στέρνου (IV)8. Επίσης, σημειώνεται η πρακτική το κρανίο να είναι 
τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο λίθους, ενώ ένας τρίτος τοποθετείται κάτω από τη 
γνάθο (XII, XV), ανάμεσα σε δύο λίθους (ΧΙV, 9, 32) ή δύο κεραμίδες (6) ή ανάμεσα 
σε λίθο και κεραμίδα (42, εικ. 2). Στην περίπτωση του τάφου 54, περιμετρικά του 

7 Στο νεκροταφείο της Ξηρονομής τα παιδιά από τη γέννηση μέχρι 5 ετών θάβονται κυρίως σε 
λακκοειδείς και κεραμοσκεπείς τάφους, βλ.: Tritsaroli & Valentin 2008, 102. 
8 Η στάση αυτή των άνω άκρων αποκλείει τη χρήση ταινιών περίδεσης, όπως αναφέρεται 
μεταξύ άλλων ταφικών εθίμων, βλ.: Βολτυράκη 2006, 1157. 
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σκελετού συλλέχθηκαν 12 σιδερένια καρφιά, γεγονός που εξηγεί την πιθανή χρήση 
ξύλινου φορείου ή φερέτρου για την εναπόθεση του σώματος, αν δε γινόταν 
κατευθείαν στο δάπεδο του τάφου (Μπούρμπου 2010, 755-756). 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναρωτιέται γιατί να βάζει κάποιος κοσμήματα 
γύρω από το λαιμό ενός παιδιού (Malingrey 1972, 98, κεφ. 16), θέση που 
συμμερίζονται πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, ιδίως όσον αφορά στα πολυτελή 
ενδύματα και στη συσσώρευση χρυσού στους τάφους (Εμμανουηλίδης 1989, 411-
412). Παρ’ όλα αυτά, η πρακτική του στολισμού των παιδιών και των δύο φύλων 
(όπως παρουσιάζεται και στην ανάλογη εικονογραφία), παραμένει αναλλοίωτη σε 
όλη τη Βυζαντινή περίοδο (Pitarakis 2009, 187-195). Οι γονείς, όμως, φαίνεται 
συνεχίζουν την πρακτική του στολισμού και όταν τα παιδιά τους φεύγουν από τη 
ζωή, καθώς συχνά συλλέγεται πληθώρα κοσμημάτων από τις παιδικές ταφές. Στην 
περίπτωση του ναού της Ζωοδόχου Πηγής, από τις 18 βυζαντινές ταφές στις οποίες 
περιλαμβάνονται συνοδευτικά αντικείμενα, οι 10 είναι παιδικές (3 στο νάρθηκα και 
7 στο εξωτερικό του ναού), ενώ το χάλκινο επίχρυσο ενώτιο (Μ7) που βρέθηκε κατά 
τον καθαρισμό των τάφων XII (παιδικός) και XIII δε μπορεί να αποδοθεί με 
ασφάλεια στην παιδική ταφή. Το μεγαλύτερο μέρος των αντικειμένων αυτών έχει 
ήδη επιλεκτικά δημοσιευθεί (Μπούρμπου 2010, 756-759, εικ. 5, 7-12). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι κάποια από τα ευρήματα αποτελούν εξαρτήματα ένδυσης, όπως 
κομβία, κρίκους ανάρτησης, κόπιτσες κ.ά. (εικ. 3-4)9.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παιδικές ταφές 54, 16 και 47, οι 
οποίες ήταν και με τα περισσότερα συνοδευτικά αντικείμενα. Από τον τάφο 54 
συλλέχθηκαν 3 χάλκινα βραχιόλια (Μ41-Μ43), 4 γυάλινα βραχιόλια (Υ5-Υ8), 
ζεύγος καλαθόσχημων ενωτίων (Μ44-Μ45) και ψήφοι περιδεραίου (Χ2), από τον 
τάφο 16, ένας οστέινος πεσσός (Ο1), 2 χάλκινα ενώτια (Μ17-Μ18) και τμήμα από 
χάλκινο κόσμημα (Μ19-ενώτιο;), όπως και γυάλινη χάντρα, πιθανόν εξάρτημα 
κοσμήματος (Υ2), και τέλος από τον τάφο 47, χάντρες περιδεραίου (Χ1) και ένα 
επίχρυσο ενώτιο (Μ65). Η παρουσία των κοσμημάτων στις παιδικές ταφές της 
Βυζαντινής περιόδου αποτελεί επιβίωση από την αρχαιότητα των εθίμων που 
αφορούν στον πρόωρο θάνατο, συμβολίζοντας από τη μία το συναισθηματικό δέσιμο 
και το βαθύ πόνο των γονιών, και από την άλλη την επιθυμία τους να προστατέψουν 
τα παιδιά στο ταξίδι τους στον άλλο κόσμο (Pitarakis 2009, 194 και υπ. 95). Στην 
περίπτωση του μεσοβυζαντινού νεκροταφείου στο Djadovo της Βουλγαρίας, οι 
ανασκαφείς της θέσης υποθέτουν ότι ο μεγάλος αριθμός κοσμημάτων που πιθανόν 
συνόδευε τις ταφές των κοριτσιών, αντικατοπτρίζει την παλαιότερη πεποίθηση της 
αρχαιότητας που θεωρεί το θάνατο ως γάμο με τις θεότητες του κάτω κόσμου 
(“marriage-to-death”), ειδικότερα για την περίπτωση ενός νεαρού και άγαμου 
ατόμου (Fol et al. 1989).   

Η Μελέτη του Ανθρωπολογικού Υλικού: τα πρώτα συμπεράσματα  

9 Στις πηγές αναφέρεται η ένδυση του νεκρού με σάβανο (γνωστό και ως Λαζάρομα), με τα 
καλύτερα ρούχα του ή ακόμα και με γαμήλιο ένδυμα αν πρόκειται για ανύμφευτα άτομα, βλ.: 
Constas 2006, 127.  

589 

                                                 



ΟΙ ΠΑΙΔ ΙΚΕΣ ΤΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΖΩ ΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓ ΗΣ (ΑΛΙΚ Ι ΑΝΟΣ ) :  ΤΑΦΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙ ΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Γίνεται συχνά αναφορά στις ανθρωπολογικές μελέτες η σχετικά κακή 
διατήρηση ή ακόμα και η απουσία των παιδικών σκελετών από την ανασκαφή των 
αρχαίων νεκροταφείων. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διατήρηση αφορούν στην 
ίδια την εύθραυστη φύση των παιδικών οστών, στις τεχνικές ανασκαφής, αλλά και 
στις κοινωνικές-πολιτιστικές αντιλήψεις για το ρόλο του παιδιού στη ζωή και το 
θάνατο (Βourbou 2001). Παρ’ όλα αυτά, η διατήρηση των ανήλικων σκελετών είναι 
αρκετά αντιπροσωπευτική σε πολλά βυζαντινά νεκροταφεία (πίν. 2)10. Το δείγμα των 
ανηλίκων ατόμων από το νεκροταφείο της Ζωοδόχου Πηγής που έχει μέχρι σήμερα 
μελετηθεί (Ν=42) είναι σε αρκετά καλή κατάσταση διατήρησης και έρχεται να 
προσθέσει σημαντικά στοιχεία στις μέχρι τώρα μελέτες για την παιδική θνησιμότητα 
και τις ασθένειες των παιδιών κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο.  

Η πλειονότητα των ιστορικών πηγών της περιόδου αναφέρεται σε αρκετά 
υψηλή παιδική θνησιμότητα, ενώ πληθώρα παραδειγμάτων περιέχεται και στους 
Βίους των Αγίων (Talbot 2009). Ανάλογα συμπεράσματα εξάγονται από τη μελέτη 
επιτύμβιων στηλών (Patlagean 1977) και αρχείων (Laiou 1977). Η μελέτη του 
ανθρωπολογικού υλικού κατέδειξε μία ιδιαίτερα αυξημένη θνησιμότητα από 1-5 
ετών (πίν. 3), ενώ στην ίδια ηλικιακή ομάδα παρατηρείται σημαντικός αριθμός 
μεταβολικών και αιματοποιητικών ασθενειών11. Συνήθως η θνησιμότητα που 
καταγράφεται κατά την κύηση, τον τοκετό ή λίγο μετά τη γέννα είναι αποτέλεσμα 
της κατάστασης της υγείας τόσο του παιδιού όσο και της μητέρας (π.χ. η κακή 
υγεία και διατροφή της μητέρας κατά την κύηση, αδυναμία αντιμετώπισης 
επιπλοκών κατά τη γέννα, οι συνθήκες υγιεινής κ.ά.). Αν οι κίνδυνοι της κρίσιμης 
αυτής περιόδου ξεπεραστούν με ασφάλεια, τα επόμενα δύσκολα στάδια στη ζωή 
ενός παιδιού αφορούν κυρίως στην περίοδο του απογαλακτισμού. Καθώς κατά τη 
διάρκεια του θηλασμού τα συστατικά του μητρικού γάλακτος ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξη του παιδιού, ο 
σταδιακός απογαλακτισμός, το είδος και η θρεπτική αξία των πρόσθετων τροφών 
που δίνονται, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την υγεία του (Bourbou 2010, 
131-134).  

Η αυξημένη θνησιμότητα από 1-5 ετών που παρατηρήθηκε στο δείγμα μας 
πιθανόν σχετίζεται με την κρίσιμη περίοδο του απογαλακτισμού. Τα αποτελέσματα 
των μελετών για την έναρξη του απογαλακτισμού, όπως αυτή παρουσιάζεται στις 
πηγές της περιόδου αλλά και ερευνάται με τη μέθοδο της χημικής ανάλυσης 
(σταθερά ισότοπα αζώτου),  αναφέρει ότι ο θηλασμός έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 
ηλικία των 3 χρόνων (Bourbou & Garvie-Lok 2009, Bourbou 2010). Eξίσου 
σημαντική είναι η παρατήρηση ότι στην ίδια ηλικιακή ομάδα (1-5 χρονών) 
παρατηρούνται αλλοιώσεις, όπως cribra orbitalia (οπές στην οφθαλμική κόγχη) και 
πορωτική υπερόστωση (οπές στα εξωτερικά τοιχώματα του κρανίου) (εικ. 5), αλλά 
και εκτεταμένες αλλοιώσεις στο κρανίο και στον υπόλοιπο σκελετό (εικ. 6), που 

10 Για παράδειγμα, στα νεκροταφεία της Θήβας το δείγμα των ανηλίκων αποτελεί το 15,2%, 
στην Ξηρονομή το 65,6% και στα Σπάτα (11ος-14ος αι.) το 30,7%, βλ.: Tritsaroli and Valentin 
2008, 97. 
11 Για την παιδική θνησιμότητα στην Πρωτοβυζαντινή και Μεσοβυζαντινή Κρήτη βλ.: Bourbou 
2010, 106-109. 
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αποδίδονται στην πιθανή παρουσία σκορβούτου. Πρόσφατες μελέτες για την 
αιτιολογία των οπών στις οφθαλμικές κόγχες και στο κρανίο, κατέδειξαν ότι η 
παρουσία τους πιθανόν σχετίζεται με την έλλειψη της βιταμίνης Β12 

παραπέμποντας σε μια διατροφή φτωχή σε πρωτεΐνες (Walker et al. 2009)12. 
Αντίστοιχα, οι περιπτώσεις έλλειψης βιταμίνης C (σκορβούτο) που διαγνώστηκαν, 
αποτελεί μια σημαντική ένδειξη για το είδος και την ποιότητα της παιδικής 
διατροφής κατά τη διάρκεια του απογαλακτισμού13.  

Τα μέχρι σήμερα δεδομένα από τη μελέτη των ταφών και του 
ανθρωπολογικού υλικού που ήρθε στο φως κατά την ανασκαφή στο ναό της 
Ζωοδόχου Πηγής στον Αλικιανό, προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τα 
ταφικά έθιμα, τη θνησιμότητα και τις ασθένειες. Η ολοκλήρωση της 
διεπιστημονικής μελέτης του ανθρωπολογικού υλικού πιστεύουμε ότι θα συμβάλει 
ουσιαστικά στην ευρύτερη συζήτηση για το ρόλο του παιδιού στη βυζαντινή 
κοινωνία. 

Θερμές ευχαριστίες στον προϊστάμενο της 28ης Ε.Β.Α., κ. Μ. Ανδριανάκη, 
που μου εμπιστεύθηκε την επίβλεψη της ανασκαφής και τη μελέτη του 
νεκροταφείου, στο προσωπικό της ανασκαφής, Γ. Πετραντωνάκη, Α. Καραπατάκη, 
Α. Δελίμπαση, Ν. Κανελάκη, στη συντηρήτρια, Θ. Ανδρουλάκη, στις σχεδιάστριες, 
Α. Σαριδάκη, Μ. Γυπάκη και στους φωτογράφους, Δ. Τομαζινάκη και Θ. Ρουμελή, 
για τη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια των εργασιών και της μελέτης του υλικού.   
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NON-ADULT BURIALS AT THE CHURCH OF ZOODOCHOS PIGI 

 (ALIKIANOS): BURIAL PRACTICES AND ANTHROPOLOGICAL DATA 

BOURBOU CHRYSSI  

In 2007-2008 the rescue excavation at the church of Zoodochos Pigi 
(Alikianos) brought to light an extended middle-Byzantine cemetery (11th-12th 
centuries AD). A substantial number of burials, both at the interior and the 
exterior of the church, included the inhumation of non-adults. This study 
includes the preliminary results on the grave typology, burial practices, 
accompanying goods, etc. for this specific segment of the population. In addition, 
data from the analysis of the immature remains add considerably to the 
relatively poor bioarchaeological record on childhood during the Byzantine era, 
shedding light to aspects of health and disease patterns. 
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Πίν. 1. Τυπολογία των τάφων με ανήλικα άτομα στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής (Αλικιανός).

Εικ. 1. Καλυβίτης τάφος στο εξωτερικό του 
ναού (Τομή V, τάφος 48).

Εικ. 2. Τοποθέτηση του κρανίου ανάμεσα σε 
λίθο και κεραμίδα (Τομή V, τάφος 42).

Εικ. 3. Χάλκινα εξαρτήματα ένδυσης. 
Βρέθηκαν διάσπαρτα στο θώρακα της 

παιδικής ταφής XVIII.

Εικ. 4. Χάλκινο κουμπί με κρίκο ανάρτησης, 
τάφος X.

ΜπούρΜπού Χρύσή
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Πίν. 3. Η παιδική θνησιμότητα στο νεκροταφείο της Ζωοδόχου 
Πηγής (Αλικιανός).

Εικ. 6. Αλλοιώσεις στα εσωτερικά τοιχώματα 
του κρανίου (σκελετός 011) που σχετίζονται 

με την παρουσία έλλειψης βιταμίνης C 
(σκορβούτο).

Εικ. 5. Θραύσματα κρανίου (σκελετός 004) με 
πορωτική υπερόστωση.

Πίν. 2. Κατανομή ενηλίκων και ανηλίκων ατόμων σε βυζαντινά 
νεκροταφεία από την Ελλάδα.

οι παιδ ικέσ Ταφέσ σΤο Ναο Τήσ ΖωοδοΧού πήγήσ (αλ ικ ιαΝοσ) :  Ταφικέσ

πρακΤ ικέσ κα ι  αΝθρωπολογ ικα δέδοΜέΝα
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν.  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

Ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού 
Έλους του Δήμου Κισάμου Νομού Χανίων1. Ο ναός, εξωτερικών διαστάσεων 11,20 
μ. (μήκος) x 4,46 μ. (πλάτος), εκτός της αψίδας (σχ. 1-2)2, ανήκει στο συνήθη τύπο 
των μονόκλιτων, καμαροσκέπαστων ναών, με ένα σφενδόνιο στη μέση περίπου της 
καμάρας του θόλου, που στηρίζεται σε πεσσούς. Η σημερινή μορφή του ναού, 
διαμορφώθηκε στις αρχές του 20ού αι., με την κατεδάφιση της δυτικής πλευράς του 
αρχικού ναού και την παράλληλη επέκτασή του στα δυτικά. Επίσης, κατεδαφίστηκε 
το χτιστό τέμπλο και διανοίχθηκε παράθυρο στο μέσο περίπου του βόρειου τοίχου.    

Το 1970 πραγματοποιήθηκαν επείγουσες στερεωτικές εργασίες, από την 
τότε υπεύθυνη 13η Ε.Β.Α. (Μπορμπουδάκης 1970, 491-492), προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έθεταν σε άμεσο κίνδυνο το ναό3.  

Οι εργασίες αποκατάστασης του ναού, καθώς και αυτών της συντήρησης 
του τοιχογραφικού διακόσμου4, είχαν ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Κρήτης.  

 Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ακαταλογράφητου ναού από τον 
Giuseppe Gerola, περιλαμβάνει σκηνές του Λειτουργικού, Ευαγγελικού και 
Αγιολογικού κύκλου, σύμφωνα με το συνηθισμένο σύστημα των καμαροσκέπαστων 
ναών. Οι σκηνές αναπτύσσονται σε τρεις ζώνες και ορίζονται με πλαίσια από 
κοκκινωπές ταινίες. 

Στο τεταρτοσφαίριο εικονίζεται η παράσταση της Δέησης (εικ. 1), ένα από 
τα σημαντικότερα θέματα των τοιχογραφημένων ναών της Κρήτης (Μαδεράκης 
2003, 9-150, 2004, 9-127 και 2005, 213-337). Στο μέσο «Ο ΦΩΤΟ/ΔΩΤΗΣ» 
Χριστός, σύμφωνα με την επιγραφή (Παπαδόπουλος-Κεραμεύς 1909, 281, 
Μαδεράκης 2003, 78), στηθαίος, μετωπικός, με ένσταυρο φωτοστέφανο. Το 
πρόσωπό Του είναι μακρόστενο, ασκητικό, με αδρά χαρακτηριστικά. Τα μεγάλα 
τοξωτά φρύδια και αμυγδαλωτά μάτια, που κοιτάζουν κατ’ ευθείαν μπροστά, 
αποδίδουν μια αυστηρή μεγαλοπρέπεια. Φορεί πορφυρό χιτώνα με χρυσοκέντητο 
«σημείο» (clavus) και λευκό ιμάτιο που καλύπτει τον αριστερό ώμο και το χέρι Του. 
Κρατά ανοιχτό Ευαγγέλιο, όπου διαβάζεται το εδάφιο «ΕΓΩ ΕΙΜΙ/ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ Κ/ 

1 Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή τον προϊστάμενο της 28ης Ε.Β.Α. κ. Μιχάλη 
Ανδριανάκη, για την προτροπή και βοήθειά του στην παρουσίαση του συγκεκριμένου 
μνημείου. Ευχαριστώ, επίσης τους φωτογράφους της υπηρεσίας κ.κ. Τομαζινάκη Δημήτριο 
και Ρούμελη Αθανάσιο που επιμελήθηκαν τη φωτογραφική τεκμηρίωση. 
2 Τα σχέδια είναι των μηχανικών Κυριακού Κώστα και Παπαβασιλείου Σοφίας. 
3 Εσφαλμένα αναφέρεται ο ναός Αγίου Νικολάου, αντί Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Έλους 
Κισάμου. 
4 Εργάστηκαν οι συντηρητές: Σιγανάκης Γιώργος, Ντοκάκη Βιργινία, Γεωργιλά Αργυρώ και 
Βαρουξάκης Μανώλης.  
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ΟΣΜΟΥ Ο Α/ ΚΟΛΟΥ/ ΘΟΝ ΕΜΟΙ/ ΟΥ ΜΗ ΠΕΡΙ/ ΠΑΤΗΣΗ Ε/ Ν ΤΗ ΣΚΟ[ΤΙΑ]» 
(Ιωάννης, 8.12). Με το υψωμένο δεξί χέρι ευλογεί. Δεξιά του Χριστού εικονίζεται η 
Θεοτόκος, στηθαία, στραμμένη προς το κέντρο και αριστερά εικονίζεται ο Άγιος 
Ιωάννης ο Θεολόγος επίσης στηθαίος, στραμμένος προς το Χριστό, κρατά 
μισάνοιχτο, διάλιθο Ευαγγέλιο στο οποίο διαβάζουμε «ΕΝ ΑΡΧΗ/ ΗΝ Ο/ ΛΟΓΟ/ Σ 
ΚΕ [ΛΟΓΟΣ ΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ…]» (Ιωάννης, 1). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο 
τύπος αυτός της Δέησης, με το Φωτοδότη Χριστό και τον τιμώμενο Άγιο Ιωάννη 
Θεολόγο απαντάται στον ομώνυμο ναό στους Κοπετούς Σελίνου, τοιχογραφημένο 
γύρω στα 1340 από τον Ιωάννη Παγωμένο (Μαδεράκης 2003, 9). Στη Δέηση του 
τοιχογραφημένου από τον Ιωάννη Παγωμένο, το 1325, ναό του Αγίου Νικολάου στη 
Μάζα Αποκορώνου, αναφέρεται ο Φωτοδότης Χριστός, αλλά στη θέση του 
Προδρόμου εικονίζεται ο τιμώμενος Άγιος Νικόλαος (Λασσιθιωτάκης 1969, 485). 

Στην αψίδα του Ιερού Βήματος παριστάνονται αντικριστά ολόσωμοι δυο 
Συλλειτουργούντες Ιεράρχες, αριστερά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και δεξιά ο 
Άγιος Βασίλειος (εικ. 2), ως συγγραφείς των καθιερωμένων κειμένων της Θείας 
Λειτουργίας. Φορούν αρχιερατικά άμφια, κεντητά στιχάρια με επιμανίκια, 
πολυσταύρια φαιλόνια και ωμοφόρια που κοσμούνται με μεγάλους κόκκινους 
σταυρούς. Φέρουν λειτουργικά ενεπίγραφα ειλητάρια και είναι στραμμένοι στο 
κέντρο της αψίδας, όπου εικονίζεται η Αγία Τράπεζα. Στο ειλητό του Μεγάλου 
Βασιλείου αναγράφεται η ευχή του χειρουβικού ύμνου «[ΟΥΔΕΙΣ] ΑΞΙ/ ΟΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝ/ ΔΕΔΕΜΕΝΩΝ/ ΤΑΙΣ ΣΑΡΚΙΚΕΣ [ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ]» και στο ειλητό του 
Χρυσοστόμου η ευχή της Προθέσεως «Ο ΘΕΟΣ Ο ΘΕΟΣ/ ΗΜΩΝ Ο ΤΟΝ/ 
ΟΥΡΑΝΙΟΝ/ ΑΡΤΟΝ». Ο Άγιος Βασίλειος εικονίζεται στον καθιερωμένο τύπο, 
μιξαιπόλιος, με ευγενικά χαρακτηριστικά, λεπτή μύτη, γαλήνια μάτια και μακριά, 
καστανή γενειάδα, η οποία αρχίζει να ασπρίζει, όπως δείχνουν οι λίγες λευκές και 
αραιές πινελιές κάτω από το πηγούνι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος οστεώδης, 
με λίγα μαλλιά, αραιά γένια και έντονες ρυτίδες στο πρόσωπο. 

Στο μέσο της κόγχης βρίσκεται η παράσταση του Μελισμού, που 
συμβολίζει τη μετουσίωση του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού. 
Πάνω στην Αγία Τράπεζα, που καλύπτεται με κεντητή ενδυτή, εικονίζεται σε φιάλη 
ο Χριστός βρέφος, πάνω από τον οποίο υπάρχει η επιγραφή «ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΑΙΜΑ ΚΑΙ 
ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» και δίπλα κάλυκας με ψηλό πόδι.  

Το ανατολικό τύμπανο χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Στην άνω ζώνη εικονίζεται 
η Φιλοξενία του Αβραάμ. Η σύνθεση εικονογραφεί το γνωστό βιβλικό επεισόδιο της 
επίσκεψης των τριών αγγέλων στον Αβραάμ και του γεύματος στη «δρυν του 
Μαμβρή». Πίσω από την πλούσια στρωμένη τράπεζα, πάνω στην οποία βρίσκονται 
σκεύη και φαγητά, κάθονται συμμετρικά οι τρεις άγγελοι, που συμβολίζουν την 
Αγία Τριάδα, τους οποίους φιλοξενεί ο Αβραάμ που διακρίνεται στην κάτω αριστερή 
γωνία της παράστασης, ενώ στο άλλο άκρο φαίνεται η γυναίκα του Σάρα. Οι 
οικοδεσπότες, με καλυμμένα τα χέρια τους σε ένδειξη σεβασμού, φέρνουν πινάκια 
με φαγητά. Στο βάθος αναπτύσσονται οικοδομήματα. Η σκηνή παρουσιάζει κοινό 
εικονογραφικό σχήμα με την ανάλογη από το ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου 
Σαρακήνας Σελίνου (Ψαράκης 2010, 767-778). 
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Στη μεσαία ζώνη ο Ευαγγελισμός τοποθετείται κάτω από τη Φιλοξενία και 

χωρίζεται σε δυο τμήματα, εκατέρωθεν της Δέησης. Στο βόρειο τμήμα της σύνθεσης, 
εικονίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, με έντονη κίνηση προς τα εμπρός, σηκώνει το 
δεξί χέρι σε χειρονομία λόγου, ενώ στο αριστερό κρατά σκήπτρο. Στο νότιο τμήμα, η 
Παναγία καθισμένη σε θρόνο με ερεισίνωτο, έχει το κεφάλι στραμμένο προς τον 
άγγελο, ακούγοντας το λόγο του, με το βλέμμα της να κοιτάζει μπροστά. Τη σκηνή 
συμπληρώνει κτήριο με ποικίλα ανοίγματα. Στην πάνω αριστερή γωνία εικονίζεται ο 
ουρανός από τον οποίο κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα ως περιστέρι. Στο πρώτο τμήμα 
υπάρχει η επιγραφή «ΓΑΒΡΙΗΛ, ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ» 
(Λουκάς, 1.28) και στο δεύτερο τμήμα «ΙΔΟΥ Η ΔΟΥΛΗ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΝΟΙΤΟ ΜΟΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΗΜΑ ΣΟΥ» (Λουκάς, 1.38).   

Στην κάτω ζώνη εικονίζονται μετωπικοί, τρεις διάκονοι. Στη βόρεια 
παραστάδα ο Πρωτομάρτυς Στέφανος, ενώ στη νότια ο Ρωμανός ο Μελωδός και ο 
Εύπλος. Απεικονίζονται νέοι, αγένειοι, με παπαλήθρα, φορούν λευκά στιχάρια και 
κόκκινα μανδήλια που καλύπτουν τον αριστερό τους ώμο. Ο Στέφανος στο αριστερό 
του χέρι κρατά διάλιθο δισκοπότηρο, ενώ οι άλλοι κρατούν διάλιθες λιβανωτίδες με 
τριγωνικά καλύμματα. Στο δεξί τους χέρι κρατούν θυμιατήρια.   

Στο νότιο τοίχο, εντός του Ιερού Βήματος, εικονίζονται τρεις ιεράρχες σε 
μετωπική στάση. Ο Άγιος Γρηγόριος αριστερά, ο Άγιος Αθανάσιος στη μέση και ο 
Κύριλλος Αλεξανδρείας δεξιά. Ο Άγιος Γρηγόριος γέρων, φαλακρός, πλατυγένης, 
φορά σταχτί, απλό φαιλόνιο, βαθύ κόκκινο στιχάριο με επιμάνικα, κεντητό 
επιτραχήλιο και λευκό ωμοφόριο που κοσμείται με μεγάλους μαύρους σταυρούς. Ο 
Άγιος Αθανάσιος έχει τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά με τον Άγιο Γρηγόριο, φορά 
την ίδια ενδυμασία με διαφορά στο χρώμα του φαιλονίου, που είναι βαθύ κόκκινο 
και το στιχάριο σταχτί. Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας εικονίζεται με μακριά, διχαλωτή, 
κόκκινη με άσπρες πινελιές γενειάδα, φορώντας στο κεφάλι σκούφο με σταυρούς,  
ανοιχτό πράσινο φαιλόνιο και κόκκινο στιχάριο. Και οι τρεις ιεράρχες κρατούν 
διάλιθα Ευαγγέλια.  

Στο βόρειο τοίχο, απέναντι από τους τρεις ιεράρχες και εντός του χώρου 
του Ιερού Βήματος, εικονίζονται άλλοι τρεις ιεράρχες, ο Άγιος Νικόλαος αριστερά, 
στη μέση ένας αδιάγνωστος άγιος, λόγω των εκτεταμένων φθορών στο πρόσωπο και 
δεξιά ο Άγιος Ελευθέριος. Ο Άγιος Νικόλαος εικονίζεται στο συνηθισμένο 
εικονογραφικό τύπο, γέρων, στρογγυλογένης, στραμμένος προς τα δεξιά, κρατώντας 
ανοιχτό ειλητό. Είναι ενδεδυμένος με ανοιχτόφαιο στιχάριο, επιμανίκια, κόκκινο 
φαιλόνιο, επιτραχήλιο και λευκό ωμοφόριο με μεγάλους μαύρους σταυρούς. Ο 
Άγιος Ελευθέριος, νέος, αγένειος, με παπαλήθρα, φορά κόκκινο στιχάριο, 
επιμανίκια, σκούρο κόκκινο φαιλόνιο, επιτραχήλιο και λευκό ωμοφόριο με 
μαύρους σταυρούς. Από την επιγραφή του ονόματός του, σώζονται τα γράμματα 
«…ΥΘΕΡ…».    

Στο νότιο τοίχο, μετά την παραστάδα του σφενδονίου, εικονίζονται ο 
Μιχαήλ Αρχάγγελος, ένας στρατιωτικός άγιος και οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. 
Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, στον τύπο του φύλακα, με μεγάλες φτερούγες στην πλάτη, 
φορεί κοντό χιτώνα με μανίκια μέχρι τους αγκώνες, θώρακα και κόκκινο μανδύα, ο 
οποίος σκεπάζει τμήμα του αριστερού του ώμου. Με το δεξί χέρι κρατεί γυμνό ξίφος 

599 



ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

το οποίο ακουμπά στον ώμο του, ενώ το αριστερό καταλήγει πάνω από τη θήκη του 
ξίφους. Η απεικόνιση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου ως φύλακα είναι αρκετά συχνή στις 
εκκλησίες της Κρήτης. Ενδεικτικά αναφέρονται ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στη 
Σαρακήνα Σελίνου (α΄ μισό 14ου αι.) και ο ναός των Αγίων Πατέρων στα Πάνω 
Φλώρια (1462). Δεξιά του Μιχαήλ Αρχαγγέλου εικονίζεται μετωπικός, σε όρθια 
στάση, στρατιωτικός άγιος, αδιάγνωστος λόγω των φθορών στο πρόσωπο.  

Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη εικονίζονται στον καθιερωμένο από τη 
βυζαντινή παράδοση τύπο, σε επίσημη μετωπική στάση, κρατώντας το σταυρό στη 
μέση, φέρνοντας το άλλο χέρι στο στήθος και έχοντας τα βλέμματά τους στραμμένα  
προς το θεατή. Οι ισαπόστολοι άγιοι πατούν σε κεντημένα μαξιλάρια. Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος φορεί στέμμα, ποδήρη χιτώνα και διαγώνια σταυρωτό, διάλιθο, 
μαργαριτοκόσμητο, αυτοκρατορικό λώρο στο στήθος. Δεξιά εικονίζεται η Αγία 
Ελένη, με βαρύτιμο στέμμα, αυτοκρατορικό λώρο και ποδήρη διάλιθο χιτώνα, στα 
αριστερά του οποίου κρέμεται «θωράκιο».

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του βόρειου τοίχου, λόγω των εκτεταμένων 
φθορών, σώζεται αποσπασματικά. Διακρίνονται αριστερά ο Άγιος Μάμας, στη μέση 
η παράσταση του Αγίου Δημητρίου που φονεύει τον Σκυλογιάννη και δεξιά ο Άγιος 
Γεώργιος. Συνηθισμένη παράσταση στις εκκλησίες της Κρήτης είναι αυτή του Αγίου 
Μάμα και ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, όπως στο 
ναό της Αγίας Μαρίνας στο Ραβδούχα Κισάμου, στο ναό της Παναγίας στο Φρε, στο 
ναό της Παναγίας στον Αλίκαμπο και στο ναό του Αγίου Ιωάννη στον Τραχινιάκω 
Καντάνου. Ο άγιος εικονίζεται νέος, αγένειος, φορεί χιτώνα με ταινία γύρω από το 
λαιμό και στο κάτω άκρο του και κόκκινο μανδύα που στερεώνεται με πόρπη στο 
λαιμό. Με το αριστερό του χέρι κρατεί αρνάκι και με το δεξί σταυρό. Η παράσταση 
των Αγίων Δημητρίου και Γεωργίου έχει καταστραφεί στο μεγαλύτερο μέρος της, 
λόγω της διάνοιξης του παραθύρου. Ο Άγιος Δημήτριος έφιππος σε λευκό άλογο, με 
υψωμένο το δεξί χέρι, κτυπά με μακρύ ακόντιο τον πεσμένο στο έδαφος 
Σκυλογιάννη. Ο Βούλγαρος ηγεμόνας φορά φολιδωτό θώρακα και περικεφαλαία. 
Το γεγονός, σύμφωνα με την παράδοση, αναφέρεται στην πολιορκία της 
Θεσσαλονίκης από τις δυνάμεις του Βούλγαρου ηγεμόνα Ιωαννίτζη το 1207 
(Ξυγγόπουλος 1970, 43). Από την παράσταση του Αγίου Γεωργίου διακρίνεται 
μέρος του γκρίζου αλόγου του και η επιγραφή σε κόκκινο μετάλλιο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ».  

Δεξιά του βόρειου πεσσού του σφενδονίου εικονίζεται μετωπική σε όρθια 
στάση η Αγία Ειρήνη με αυτοκρατορική ενδυμασία. Φορά στέμμα και λώρο, που 
κοσμούνται με πολύτιμους λίθους και μαργαριτάρια.    

Η Ανάληψη τοποθετείται στη συνηθισμένη θέση, στην καμάρα του θόλου 
του Ιερού Βήματος. Στο μέσο ελλειπτικής δόξας, που πλαισιώνεται από τέσσερις 
αγγέλους, ο αναλαμβανόμενος Χριστός, με ένσταυρο φωτοστέφανο, καθισμένος σε 
τόξο της ίριδας, ευλογεί με το δεξί και κρατεί κλειστό ειλητό με το αριστερό. Οι 
απόστολοι με επικεφαλής ένα άγγελο, εικονίζονται σε δυο ομίλους. Στο μέσο της 
αριστερής πλευράς, η Θεοτόκος μετωπική σε στάση δέησης, ως προσωποποίηση της 
εκκλησίας, έχοντας δίπλα της ένα άγγελο, περιβάλλεται από ομάδα έξι αποστόλων. 
Οι μαθητές σε ήρεμες στάσεις, είναι στραμμένοι όλοι κατά τα τρία τέταρτα προς τον 
Χριστό. Στο δεξί τμήμα της παράστασης, ανάμεσα στα κεφάλια της πρώτης σειράς 
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των αποστόλων, υπάρχει η επιγραφή «ΟΥΤΟΣ ΕΛΕΥΣΕΤΕ ΠΑΛΗΝ [ΜΕΤΑ ΣΑΡΚΟΣ] 
ΚΑΘΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΕΘΕΑΣΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ». Τη σύνθεση χαρακτηρίζει ποικιλία 
στάσεων και κινήσεων, όπως οι έντονες στροφές των κεφαλιών και οι χειρονομίες 
έκπληξης.  

Η Γέννηση του Χριστού (εικ. 3), τοποθετείται στο νότιο τοίχο. Το κέντρο της 
σύνθεσης καταλαμβάνει η Θεοτόκος, ξαπλωμένη σε κλίνη, ενώ πίσω της εικονίζεται 
άνοιγμα σπηλιάς με το σπαργανωμένο βρέφος σε κιβωτιόσχημη, κτιστή φάτνη και 
δυο ζώα, ένα βόδι και ένα γαϊδούρι, που το ζεσταίνουν. Στις πλαγιές του βραχώδους 
τοπίου παριστάνονται οι υμνούντες άγγελοι. Στο μέσο της κορυφής της σύνθεσης, 
από ημικύκλιο που συμβολίζει τον ουρανό, εκπορεύονται τρεις ακτίνες, το σύμβολο 
της Αγίας Τριάδας, ενώ το άστρο της Βηθλεέμ, σε μικρή κλίμακα και με κόκκινο 
χρώμα, ενσωματώνεται στο ίδιο ημικύκλιο. Στο δεξί τμήμα της σύνθεσης ιστορείται 
το επεισόδιο του Ευαγγελισμού των ποιμένων. Στο μέσο της αριστερής πλευράς της 
σύνθεσης, πλησίον του σπηλαίου, εικονίζονται οι τρεις μάγοι, κρατώντας τα δώρα. 
Στο κάτω αριστερό μέρος, ο σκεπτικός Ιωσήφ και δεξιά η σκηνή του Λουτρού του 
Βρέφους. Το βραχώδες τοπίο, αποδοσμένο σχηματικά, χωρίζει και οριοθετεί το 
κεντρικό από τα δευτερεύοντα επεισόδια.  

Η Υπαπαντή (εικ. 4) τοποθετείται στο βόρειο τοίχο, απέναντι από τη 
σύνθεση της Γέννησης, συνεχίζοντας τη σειρά του Χριστολογικού κύκλου. Η 
σύνθεση εικονογραφικά ανήκει στον περισσότερο διαδεδομένο, από το 14ο αι., τύπο 
Ε΄ (Ξυγγόπουλος 1929, 328-339). Στα δεξιά της παράστασης εικονίζονται ο Συμεών 
κρατώντας τον Χριστό, ενώ πίσω του εικονίζεται η Προφήτης Άννα, που φέρει στο 
χέρι της ειλητό, με το γνωστό χωρίο της προφητείας «ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΒΡΕ(ΦΟΣ) 
ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΕ ΓΗΝ ΕΣΤΕ(ΡΕΩΣΕΝ)». Στα αριστερά η Παναγία, με τον Ιωσήφ 
ξωπίσω, ο οποίος κρατά δύο περιστέρια, προσφορά σύμφωνα με την ευαγγελική 
διήγηση στο ναό (Λουκάς, 2.25). Στο κεντρικό τμήμα της σκηνής εικονίζεται μεγάλο 
κιβώριο με κλεισμένα βημόθυρα, ενώ στις άκρες τα στενόμακρα οικοδομήματα, με 
τη διαγώνια διάταξη, οριοθετούν το χώρο και συμπληρώνουν την αρμονία της 
σκηνής.  

Η Βάπτιση τοποθετείται στο νότιο τοίχο, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας 
έχει καταστραφεί. Πρόκειται για ολιγοπρόσωπη σκηνή, με τον Χριστό στον άξονα 
της σύνθεσης, μέσα στον ποταμό Ιορδάνη, του οποίου οι όχθες αποδίδονται με 
γραμμικούς όγκους βράχων. Αριστερά ο Πρόδρομος, ενώ στα δεξιά διακρίνονται οι 
μορφές δυο σεβιζόντων αγγέλων. Πάνω από τη μορφή του Χριστού, εικονίζεται ο 
ουρανός, όπως στην παράσταση της Γέννησης, με τη μεσαία ακτίνα να απολήγει σε 
μετάλλιο εντός του οποίου απεικονίζεται το Άγιο Πνεύμα ως περιστέρι.     

Η Μεταμόρφωση είναι η τέταρτη σκηνή του Χριστολογικού κύκλου και 
εικονίζεται στο νότιο τοίχο, πάνω από τη Βάπτιση. Ο Χριστός μέσα σε δόξα, στην 
κορυφή του όρους Θαβώρ, ανάμεσα στους προσκλίνοντες Προφήτες Ηλία και 
Μωυσή, στις εκατέρωθεν κορυφές. Ο Μωυσής κρατά τις πλάκες του Νόμου. Στο 
κάτω τμήμα του κεντρικού υψώματος απεικονίζονται οι τρεις μαθητές (Πέτρος, 
Ιωάννης και Ιάκωβος) να πέφτουν έντρομοι (Ματθαίος, 17.6), κίνηση που 
υποδηλώνει το δέος τους μπροστά στο θέαμα, αποτελούν σε γενικές γραμμές ένα 
από τα στερεότυπα της σύνθεσης.  
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Η Έγερση του Λαζάρου (εικ. 5) απεικονίζεται στο βόρειο τοίχο, πάνω από 
την παράσταση της Βαϊοφόρου. Το σκηνικό χώρο ορίζουν τα δυο συγκλίνοντα και 
απότομα βουνά, μπροστά από τα οποία λαμβάνει χώρα το επεισόδιο. Αριστερά 
απεικονίζεται ο Χριστός, ακολουθούμενος από τους μαθητές Του, στον τόπο του 
θαύματος. Η Μάρθα και η Μαρία εικονίζονται γονατισμένες μπροστά Του. Στο 
βάθος δεξιά, ομάδα Ιουδαίων παρακολουθεί το επεισόδιο. Ο Χριστός, με υψωμένο 
το χέρι σε ευλογία, εγείρει τον Λάζαρο (Ιωάννη, 11.44), που προβάλλει στην είσοδο 
του λαξευτού μνημείου απέναντι. Ένας νέος, με το χέρι στο πρόσωπο 
προσπαθώντας να προφυλαχθεί από την οσμή, λύνει τις κειρίες του Λαζάρου.  

Η Βαϊοφόρος τοποθετείται στο βόρειο τοίχο κάτω από την Έγερση του 
Λαζάρου. Ο Χριστός έρχεται με τους μαθητές Του από αριστερά, καθήμενος επί 
πώλον όνου (Ιωάννη, 12.14). Πρώτος είναι ο Πέτρος, προς τον οποίο στρέφει το 
κεφάλι ο Ιησούς και συνομιλεί. Από την ομάδα των Ιουδαίων, που απεικονίζεται στα 
δεξιά να υποδέχεται τον Ιησού, διακρίνονται μόνο μερικά άμφια, καθώς και οι 
επάλξεις των τειχών της Ιερουσαλήμ. Τρεις παιδικές μορφές απεικονίζονται 
μπροστά στα πόδια του όνου.  

Η Προδοσία απεικονίζεται στο βόρειο τοίχο πάνω από την Αποκαθήλωση. 
Το επεισόδιο εξελίσσεται μέσα σε βραχώδες τοπίο, με το Χριστό στο κέντρο της 
σύνθεσης να δέχεται τον εναγκαλισμό και το φίλημα του Ιούδα, ο οποίος έρχεται 
από τα αριστερά. Γύρω τους τοποθετείται ομάδα στρατιωτών, οι οποίοι κρατούν 
σηκωμένα σπαθιά, ακόντια και πυρσούς. Μερικοί απλώνουν τα χέρια τους στον 
Κύριο και δείχνουν αποφασισμένοι και βίαιοι. Στο κάτω δεξιό άκρο της σύνθεσης 
απεικονίζεται ο Σίμων Πέτρος να κόβει το αυτί του Μάχλου (Ιωάννης, 18.10).  

Ο Ελκόμενος εικονίζεται στο νότιο τοίχο. Στην πομπή μπροστά πηγαίνει ο 
Σίμων ο Κυρηναίος σηκώνοντας το σταυρό στο δεξί του ώμο, ακολουθεί στρατιώτης 
ντυμένος με κοντό χιτώνα, θώρακα και πράσινη χλαμύδα, να τραβά το δέσμιο 
Χριστό που προχωρεί με προτεταμένα τα δεμένα χέρια. Ο Χριστός, λεπτός, ψηλός, 
με ατάραχη όψη, δεσπόζει στη σκηνή.  

Η Αποκαθήλωση, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει καταστραφεί, 
εικονίζεται στο βόρειο τοίχο. Μόλις διακρίνεται το άψυχο σώμα του Χριστού, που 
κατεβάζει από το σταυρό ο Ιωσήφ, ο από Αριμαθαίας. Αριστερά διακρίνεται το 
κόκκινο μαφόριο της Παναγίας και πίσω από αυτή μια μυροφόρος. Δεξιά ο 
Ιωάννης, με ταραγμένη όψη, ασπάζεται το χέρι του Χριστού.    

Στο Λίθο, δεσπόζουσα όπως πάντα είναι η μορφή του λευκοντυμένου 
αγγέλου, ο οποίος έχει στραμμένο το πρόσωπο προς τις τρεις μυροφόρες (Μάρκος, 
16.5), που στέκονται στα αριστερά. Δεξιά του αγγέλου οι «απονεκρωθέντες» 
στρατιώτες. Πάνω δεξιά, στη βάση του σχηματοποιημένου λόφου, διακρίνεται ο 
ημικυκλικός τάφος, με τα σάβανα του Χριστού στο εσωτερικό του.  

Η σκηνή της Αναστάσεως (Η Εις Άδου Κάθοδος) τοποθετείται στο νότιο 
τοίχο κάτω από την παράσταση της Γέννησης. Ο Χριστός με ήρεμο και γεμάτο 
ευγένεια πρόσωπο, εικονίζεται με κατεύθυνση προς τα δεξιά, κρατώντας με το 
αριστερό χέρι το σταυρό, ενώ με το δεξί, στο οποίο διακρίνεται το σημάδι από το 
καρφί της σταύρωσης, ανασύρει τον Αδάμ, τραβώντας τον από το μπράτσο. Ο 
Χριστός φορεί ποδήρη, χειριδωτό χιτώνα και ιμάτιο που ανεμίζει πίσω από την 
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πλάτη Του. Πλαισιώνεται από ομάδα προφητών και δικαίων, ανάμεσα στους 
οποίους ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και οι Προφητάνακτες Σολομών και Δαυίδ. Η 
γεροντική μορφή του Αδάμ, στραμμένη προς τον Ιησού, εικονίζεται κατά τα τρία 
τέταρτα. Πίσω από τον Αδάμ, η Εύα, που πλαισιώνεται από πέντε ανδρικές και 
γυναικείες μορφές.     

Στο μέτωπο του πεσσού του νότιου σφενδονίου εικονίζεται μετωπικός ο 
Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης (Ανδριανάκης 1985, 45). Η παράσταση του Ερημίτη,  
ενός αγίου που συνδέεται με την τοπική λατρεία, εντοπίζεται επίσης στους ναούς 
του Αγίου Νικολάου στο Μουρί Κισάμου (αρχές 14ου αι.), του Μιχαήλ Αρχαγγέλου 
στα Καβαλαριανά Καντάνου (1327-1328) και στον Άγιο Ιωάννη στον Τραχινιάκω 
Καντάνου, έργα του Ιωάννη Παγωμένου.  

Στο τόξο του σφενδονίου εικονίζονται τέσσερις προφήτες. Στη βόρεια 
πλευρά πάνω από το υφαψίδιο ο Προφήτης Δανιήλ, νέος αγένειος, με πυκνά 
σγουρά μαλλιά, φορεί κοντό, κόκκινο χιτώνα και πράσινο ιμάτιο. Στο κεφάλι έχει 
πίλο και κρατά ανοιχτό ειλητό του οποίου η  επιγραφή έχει καταστραφεί στο 
μεγαλύτερο μέρος της. Από πάνω ο Προφητάναξ Δαυίδ, γέρων στρογγυλογένης, 
εικονίζεται με ελαφρά στροφή προς τα αριστερά. Φορεί πλούσια βασιλικά ενδύματα 
και στο κεφάλι διάλιθο στέμμα. Με το δεξί χέρι ευλογεί, ενώ με το αριστερό κρατά 
ειλητό το οποίο φέρει την επιγραφή «ΑΝΕΒΗ Ο Θ[ΕΟ]Σ/ ΕΝ ΑΛΑΛΑΓΜΟ/  
Κ[ΥΡΙΟ]Σ Ε[Ν] ΦΩ/ ΝΗ ΣΑΛ/ ΠΗΚΟΣ» (Ψαλμός 46.6).  

Στο νότιο τοίχο, πάνω από το υφαψίδιο, ο Προφήτης Ησαΐας με μακριά, 
άτακτα, άσπρα μαλλιά και γένια, φορά λευκό χιτώνα και σκούρο κόκκινο ιμάτιο, 
κρατά ειλητό στο οποίο αναφέρεται η προφητεία της έλευσης του Χριστού, αρκετούς 
αιώνες πριν  «ΗΔΟΥ Η ΠΑΡΘ/ ΕΝΟΣ ΕΚ/ ΓΑΣΤΡΙ ΕΞΗ/ ΚΕ ΤΕΞΕΤΕ/ ΥΙΟΝ ΚΕ» 
(Ματθαίος, 1.23, Ησαΐας, 7.14). Το παραπάνω χωρίο τονίζει το γεγονός της 
ενσάρκωσης και υπογραμμίζει το ρόλο της Θεοτόκου σε αυτή. 

Πάνω εικονίζεται ο Προφητάναξ Σολομών (εικ. 6), νέος, αγένειος, με 
βασιλικά ενδύματα και στέμμα. Στρέφεται ελαφρά προς τα αριστερά, ευλογεί με 
υψωμένο το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό κρατά ειλητό που γράφει «Η ΣΟΦΙΑ/ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗ/ ΣΕΝ ΕΑΥΤΗ/ [ΟΙ]Κ[ΟΝ] ΚΕ ΥΠΗΡΗ/ ΣΕΝ ΣΤΗΛΟΥΣ». 

Ο γραπτός διάκοσμος του ναού ολοκληρώνεται με κοσμήματα που 
καλύπτουν επιφάνειες οι οποίες δεν προσφέρονται για απεικονίσεις μεγαλύτερων 
συνθέσεων. Εντός του ιερού, η χτιστή Πρόθεση κοσμείται με γραπτή, δικτυωτή 
ποδέα, διακοσμημένη με σχηματοποιημένα ανθέμια. Αριστερά και πάνω από την 
Πρόθεση, επί του βόρειου τοίχου, οι εσωτερικές πλευρές της τετράγωνης κόγχης 
κοσμούνται με παρόμοια με την Πρόθεση διακόσμηση. Η δυτική πλευρά του 
εσωρραχίου του σφενδονίου κοσμείται με ελικοειδή βλαστό αμπέλου, που φέρει 
σταφύλια, σε κόκκινο κάμπο, ενώ η ανατολική, κοσμείται με καρδιόσχημα, 
ανθεμωτά μοτίβα, μαύρου και κόκκινου εναλλάξ χρώματος, σε λευκό κάμπο. 
Επίσης, η δυτική πλευρά του εσωρραχίου του πεσσού, φέρει κυματοειδείς, 
λεπτούς, κόκκινους και μαύρους βλαστούς, με σχηματοποιημένα άνθη και φύλλα, 
γραμμένους σε υπόλευκο κάμπο.   
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ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι συνθέσεις χαρακτηρίζονται από αφηγηματική απλότητα και είναι 
οργανωμένες λιτά και συμμετρικά. Στα πρόσωπα και στα γυμνά μέρη ο 
προπλασμός είναι σε καστανοπράσινους τόνους και η μορφή πλάθεται με τη 
διαβάθμιση ανοιχτότερων και θερμότερων τόνων του ίδιου χρώματος. Τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου, οι μεγάλοι οφθαλμοί, τα σχηματοποιημένα αυτιά, 
μύτες και ρυτίδες, αποδίδονται με γραμμές, άλλοτε λευκές και άλλοτε σκοτεινές. 

Ο ζωγράφος δεν περιορίζεται στη γραμμική απόδοση των χαρακτηριστικών 
των προσώπων, αλλά προσπαθεί να αποδώσει τα σαρκώματα με πράσινες σκιές, τις 
οποίες απλώνει στο σκοτεινόφαιο προπλασμό. Στο φωτισμό των προσώπων, 
χρησιμοποιεί επίσης λευκές γραμμές, που τονίζουν τα εξέχοντα σημεία και 
αναδεικνύουν τα φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά. Ο συνδυασμός των 
διαφορετικών αυτών τεχνικών μεθόδων, δηλαδή της γραμμικής τεχνικής και της 
τεχνικής της φωτοσκίασης, βοηθά στο να αποκτούν οι μορφές όγκο και μια 
πραγματική υπόσταση. Επίσης, στις μορφές διακρίνεται κάποιος ρεαλισμός, που 
απορρέει από τις έντονες σκιές στα μάτια και το εκφραστικό, έντονο βλέμμα.  

Οι σχηματοποιημένες κόμες και γενειάδες αποδίδονται με καστανές και 
λευκές, παράλληλες γραμμές, που γράφονται στο σκοτεινόχρωμο προπλασμό. Οι 
πτυχές στα ενδύματα, άλλοτε γραμμικές και επίπεδες και άλλοτε καμπυλόγραμμες, 
διαγράφονται με ένα βαθύτερο τόνο του χρώματος του ενδύματος, τονίζοντας την 
κίνηση του σώματος. Η στάση και η κίνηση των εικονιζόμενων είναι ήρεμη. Η 
απεικόνιση του ορεινού τοπίου αποδίδεται σχηματικά, πλαισιώνοντας και 
αναδεικνύοντας συγχρόνως τις ανθρώπινες μορφές σε κυρίαρχο στοιχείο της 
σύνθεσης. Ο αρχιτεκτονικός διάκοσμος είναι λιτός, μένοντας πιστός στα 
παραδοσιακά πρότυπα. Τα κτήρια αποδίδονται άλλοτε προοπτικά και άλλοτε  
επίπεδα, παίζοντας το ρόλο του σκηνικού.  

Οι αισθητικές και εικονογραφικές αντιλήψεις των τοιχογραφιών του Αγίου 
Ιωάννη Θεολόγου τονίζουν την ιδιαίτερη σημασία του μνημείου, ως ένα από τα 
αντιπροσωπευτικά και σημαντικά μνημεία της βυζαντινής τέχνης, όπως 
διαμορφώθηκε στην Κρήτη το α΄ μισό του 14ου αι. Στη χρονολογική προσέγγιση 
αναφέρθηκε πρώτος ο αείμνηστος Μανώλης Μπορμπουδάκης (1970, 491) και στη 
συνέχεια ο Μιχάλης Ανδριανάκης μετά τις τελευταίες εργασίες συντήρησης απέδωσε 
τον τοιχογραφικό διάκοσμο στον Ιωάννη Παγωμένο (Ανδριανάκης 2010, 41).  

Ο υπό εξέταση ναός μπορεί να συμπεριληφθεί στο μακρύ κατάλογο των 
ανυπόγραφων έργων του Παγωμένου και να συμβάλει στη μελέτη του πιο 
παραγωγικού, ίσως, αγιογράφου της Κρήτης.   
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RESTORATION OF THE CHURCH OF SAINT JOHN THEOLOGOS 

AT ELOS, KISSAMOS 

PSARAKIS KONSTANTINOS 
The wall painted church of Saint John Theologos in the centre of the 

village of Elos, Kissamos, is a single nave church, covered with a barrel vault. 
The church is uncatalogued by G. Gerola. The current form of the church was 
shaped in the beginning of the 20th century by demolishing the western wall of 
the initial church and extending at the same time westwards. The restoration 
was funded by the 4th Community Support Framework and included the 
restoration of the building, frescoes and courtyard. The subjects of the 
iconographic program from the evangelic and hagiologic cycle are ordered as 
usual. The compositions are characterized by narrative simplicity and are 
organized in a plain and symmetrical way. The aesthetic and iconographic 
perceptions of the paintings accent the individual significance of the church as 
one of the representative monuments of the Byzantine art in Crete at the first 
half of the 14th century. The iconography of the church can be possibly 
attributed to the catalogue of the unsigned work of one of the most productive 
hagiographers in western Crete, Ioannis Pagomenos. 
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Εικ. 6. Ο Προφητάναξ Σολομών 
(λεπτομέρεια). 

Εικ. 1.  Η παράσταση της Δέησης. Εικ. 2. Ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.  

Εικ. 3. Η Γέννηση του Χριστού. Εικ. 4. Η Υπαπαντή.

Εικ. 5. Η Έγερση του Λαζάρου.

αποκαταςταςη ί .ν. αγ ίου ίωαννη Θεολογου 
ςτο ελος Δημου κίςαμου νομου Χανίων
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ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΘΕΑΝΩ  

Σήμερα, στο πρόσφατα αναστηλωμένο φρούριο του Φιρκά (Revellino del 
Porto) στα Χανιά, λειτουργούν τα εργαστήρια συντήρησης των ανασκαφικών 
αντικειμένων της 28ης Ε.Β.Α. Γίνονται εργασίες συντήρησης σε αποκολλημένα 
ψηφιδωτά δάπεδα, λίθινα φορητά αντικείμενα, κεραμική και μικροτεχνία. 

Από τη δεκαετία του 1980, στην τότε 13η Ε.Β.Α., συνεργείο από 
εμπειρικούς συντηρητές εργαζόταν κυρίως στη συντήρηση ψηφιδωτών από 
παλαιοχριστιανικές βασιλικές όλης της Κρήτης και αργότερα λίθινων και 
κεραμικών ευρημάτων. Μετά τη δεκαετία του 1990 οι αναστηλώσεις βυζαντινών 
εκκλησιών έγιναν περισσότερες, ενώ συχνά συνοδεύονταν από ανασκαφικές 
έρευνες. Έτσι, μεγάλος όγκος ανασκαφικών ευρημάτων (κυρίως κεραμική αλλά και 
λίθινα, φορητά αρχιτεκτονικά μέλη, νομίσματα, κοσμήματα, αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης κ.ά.) άρχισαν να μαζεύονται στις αποθήκες της Εφορίας. 
Συχνά, αντικείμενα από παραδόσεις προσθέτονται στη συλλογή. Έτσι, από το 1994 
άρχισαν να συντηρούνται πιο συστηματικά τα αρχαιολογικά ευρήματα.  

Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων είναι στοιχειώδης, ενώ κάθε χρόνο 
προσπαθούμε να τον εμπλουτίζουμε (όσο είναι δυνατόν) από τις πενιχρές 
χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου προς τα περιφερειακά εργαστήρια.  

Στις ισόγειες αποθήκες φυλάσσονται αποκολλημένα ψηφιδωτά δάπεδα από 
τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές των Χανίων και συγκεκριμένα από το Καστέλι 
Κισάμου, τη Σούγια, τα Μεσκλά, την Αλμυρίδα, αλλά και από το Θρόνο και την 
Αργυρούπολη του Ρεθύμνου, τη Χερσόνησο και τη Γόρτυνα Ηρακλείου.  
Συγκεκριμένα υπάρχουν περίπου 110 τ.μ. τμήματα ψηφιδωτών τοποθετημένα 
επίπεδα σε κόντρα πλακέ σε στοίβες, κολλημένα στα πανιά αποκόλλησης, ανάποδα 
και καθαρισμένα από τα παλιά κονιάματα που περιμένουν να γίνουν πλάκες με 
οπλισμό από αλουμινένια τελάρα και τσιμεντοκονίαμα. Ενώ περίπου 90 τ.μ. είναι 
ήδη κατασκευασμένα σε πλάκες, ορισμένα αποθηκευμένα (από Αλμυρίδα, Καστέλι) 
και άλλα που περιμένουν να επανατοποθετηθούν στον τόπο προέλευσής τους 
(Σούγια, Μεσκλά). Πολλές φορές καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα 
ψηφιδωτών δαπέδων in situ, όπως σε επανατοποθετημένα δάπεδα (Σούγια), σε άλλα 
που έχουν ανασκαφεί και στερεωθεί (Φραγκοκάστελλο, Ροτόντα, Αλμυρίδα) και σε 
δάπεδα που μόλις αποκαλύφθηκαν (Καστέλι Κισάμου). Σημειώνεται ότι τα 
τελευταία χρόνια αποφεύγεται οποιαδήποτε αποκόλληση δαπέδων και μεταφορά 
τους στα εργαστήρια. Είναι προτιμότερο, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα 
ολοκληρωμένης έρευνας, το ψηφιδωτό να παραμείνει στην αρχική του θέση, 
προστατευμένο και καλυμμένο με αδρανή υλικά για μελλοντική μελέτη. 

Στο δεύτερο θολωτό χώρο του Φιρκά υπάρχει η έκθεση της συλλογής 
λίθινων αντικειμένων. Κιονόκρανα, κιονίσκοι, επιτύμβιες στήλες, επιγραφές, κρήνες 
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και αρχιτεκτονικά μέλη από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια μέχρι τα ύστερα τουρκικά 
αποτελούν τη συλλογή, η οποία είναι αποθηκευμένη σε μορφή επιστημονικής 
έκθεσης. Στοιχειώδεις εργασίες συντήρησης, όπως καθαρισμοί, στερεώσεις και 
συμπληρώσεις γίνονται στον ίδιο χώρο. Συχνά καλούμαστε για μικρές επεμβάσεις 
επί τόπου σε μνημεία, όπως στον Άγιο Ρόκκο στην παλιά πόλη Χανίων, στη Ροτόντα, 
στα Δελιανά.  

Η κεραμική είναι ο μεγαλύτερος όγκος ευρημάτων σε μια ανασκαφή. Οι 
σακούλες με τα όστρακα που φτάνουν αποθηκεύονται συνήθως σε πλαστικά 
κιβώτια σε συγκεκριμένο ισόγειο χώρο που προορίζεται για την άπλυτη κεραμική. 
Στη συνέχεια ακολουθεί συνεννόηση με τους υπεύθυνους αρχαιολόγους για τις 
προτεραιότητες στο πλύσιμο, στη διαλογή και τη συντήρηση των οστράκων. Το 
πλύσιμο γίνεται άλλοτε με νερό της βρύσης και άλλοτε με απιονισμένο.  
Χρησιμοποιούνται πλαστικές και χόρτινες βούρτσες για την απομάκρυνση του 
μεγάλου όγκου χωμάτων. Ακολουθεί φυσικό στέγνωμα σε σχάρες σε εσωτερικό 
χώρο. Όταν στεγνώσουν, τα όστρακα μαζεύονται  και αποθηκεύονται σε πλαστικές 
σακούλες στις αποθήκες πλυμένης κεραμικής. Κατά τη διαλογή των οστράκων της 
ανασκαφής γίνονται εργασίες καθαρισμού της επιφάνειας, συγκόλληση, στερέωση, 
συμπλήρωση, αισθητική αποκατάσταση. Τα ολόκληρα ή τα μερικώς ολοκληρωμένα 
αγγεία μετά το τέλος των εργασιών παίρνουν αριθμό καταγραφής και 
αποθηκεύονται για ύστερη μελέτη. Η αποθήκευση γίνεται σε ξύλινα ή πλαστικά 
κιβώτια τοποθετημένα σε ράφια. Μελλοντικά, προβλέπεται τα ογκώδη αντικείμενα 
(πιθάρια, μεγάλοι αμφορείς) και τα σημαντικά ευρήματα κεραμικής να 
αποθηκεύονται κι αυτά σε μορφή επιστημονικής έκθεσης στον τρίτο θόλο του 
Φιρκά.  

Τα μικροευρήματα από τις ανασκαφές είναι κυρίως νομίσματα αλλά και 
αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως κοσμήματα, εκκλησιαστικά χρηστικά 
αντικείμενα, διακοσμητικά υφασμάτων κ.ά. Η συντήρησή τους απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή, εμπειρία και υπομονή. Το υλικό κατασκευής είναι μερικά άγνωστο και 
συχνά πολύ ευαίσθητο, ενώ οι πληροφορίες που μπορεί να μας δώσουν πολλές. Ο 
εξοπλισμός των εργαστηρίων είναι στοιχειώδης, η διατήρηση όμως των ήδη 
συντηρημένων ευρημάτων μας ικανοποιεί αρκετά, επιτρέποντας να συνεχίζουμε τις 
εργασίες και να βοηθάμε τους ερευνητές στη μελέτη του παρελθόντος και της 
ιστορίας. Ένα μικρό δείγμα των εργασιών που γίνονται στα εργαστήριά μας αποτελεί 
η συντήρηση των μικροευρημάτων από την ανασκαφή του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής 
Αλικιανού Χανίων.  

Συντήρηση Ανασκαφικών Ευρημάτων από το Νεκροταφείο του Ναού της 
Ζωοδόχου Πηγής Αλικιανού Χανίων 

Στις αρχές του 11ου αι. (1030) μεταξύ Αλικιανού και Κουφού, ΝΔ των 
Χανίων, ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος έχτισε ένα ξεχωριστό σε μέγεθος, αρχιτεκτονικό 
τύπο και διάκοσμο ναό, αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή. Κατά τις εργασίες 
αποκατάστασης εντοπίστηκαν ταφές, αρχικά στο εσωτερικό του ναού και στη 
συνέχεια εξωτερικά, περιμετρικά. Η ανασκαφή ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2007 
και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2008 και αποκάλυψε 77 τάφους, 21 στο 
εσωτερικό του ναού και 56 στο εξωτερικό, οι περισσότεροι των οποίων ήταν 
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ακτέριστοι, ενώ σε 22 βρέθηκαν κτερίσματα. Η χρονολόγησή τους ξεκινά από τα 
μέσα του 11ου αι., με κύρια φάση το 12ο αι. και εκτείνεται έως και το 18ο αι. 
Μερικά  από αυτά έχουν ήδη παρουσιασθεί στην πρώτη συνάντηση του 
Αρχαιολογικού Έργου Κρήτης από την αρχαιολόγο Δρα. Μπούρμπου Χρυσή 
(2010).  

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι εργασίες συντήρησης που έγιναν σε 
όλα τα αντικείμενα, με βάση το υλικό κατασκευής των μικροαντικειμένων. Έτσι, 
χωρίζονται σε κεραμικά, οστέινα, γυάλινα και μεταλλικά. 

Η κεραμική της ανασκαφής δεν έχει συντηρηθεί. Στον τάφο 11 βρέθηκε, 
όμως, μονόχρωμη κούπα, σπασμένη σε 9 όστρακα. Ήρθε στο εργαστήριο με το 
εσωτερικό χώμα, φωτογραφήθηκε αρχικά και συντηρήθηκε. Μετά το πλύσιμο και 
τη συγκόλληση συμπληρώθηκε και έγινε αισθητική αποκατάσταση στη 
συμπλήρωση. Το χώμα ερευνήθηκε για τυχόν νέα αντικείμενα και φυλάχτηκε για 
μελλοντική μελέτη. Σήμερα είναι αποθηκευμένη στο εργαστήριο σε ξύλινο κιβώτιο 
με σχετική ένδειξη και φωτογραφία εξωτερικά. 

Τα οστέινα μικροευρήματα ήταν δύο. Από το εσωτερικό του τάφου 16 
έφτασε στο εργαστήριο όγκος χώματος με άγνωστα αντικείμενα˙ ανάμεσά τους 
υπήρχε χάντρα από σπόνδυλο ψαριού, ενώ στον τάφο 23 βρέθηκε οστέινο κουμπί. 
Η αρχική τους κατάσταση ήταν αρκετά καλή. Σε αυτά έγινε αρχική φωτογράφηση 
και  ακολούθησε στεγνός μηχανικός καθαρισμός, ενώ σε ορισμένα σημεία 
χρειάστηκε να γίνει υγρός καθαρισμός με διάλυμα 50% αιθανόλης σε νερό. 
Ακολούθησε φυσικό στέγνωμα. Σήμερα φυλάσσονται σε ξύλινο ερμάριο, σε χάρτινα 
κουτιά ανάλογου μεγέθους και ελέγχονται τακτικά για την κατάσταση διατήρησής 
τους. 

Στα γυάλινα ευρήματα ανήκουν θραύσματα αγγείων, τέσσερα βραχιόλια 
και χάντρες. Η αρχική κατάστασή τους ήταν καλή, ενώ τα σχέδια και τα χρώματά 
τους είναι μοναδικά. Ήρθαν στο εργαστήριο μαζί με χώμα και οστά. Αρχικά 
φωτογραφήθηκαν, έγινε διαχωρισμός κάτω από το μικροσκόπιο και ακολούθησε 
μηχανικός καθαρισμός επιφάνειας. Σε ορισμένα σημεία έγινε υγρός καθαρισμός με 
τη χρήση διαλύματος 50% αιθανόλης σε νερό, με κομπρέσα. Ακολούθησε φυσικό 
στέγνωμα, ενώ θεωρήθηκε καλό να μη γίνει στερέωση του γυαλιού (αν και 
χρειαζόταν σε κάποιες περιπτώσεις) για να μην έχουμε αλλοίωση της όψης του.  

Συγκεκριμένα, στις παιδικές ταφές των τάφων 47 και 54 βρέθηκαν 102 και 
129 χάντρες αντίστοιχα. Ήρθαν στο εργαστήριο ως μάζα χώματος και 
διαχωρίστηκαν στο μικροσκόπιο. Έτσι, βρέθηκαν χάντρες κατασκευασμένες από 
διάφανο γυαλί, υαλόμαζα και ανοιχτόχρωμο, λεπτόκοκκο πηλό. Τα χρώματα και οι 
διαστάσεις τους ποικίλλουν. Οι διάφανες, γυάλινες χάντρες είναι πράσινες, ανοικτές 
πράσινες, καφέ και κεραμιδί. Αυτές από υαλόμαζα είναι μπλε, μπλε-κεραμιδί και 
υπόλευκες, ενώ οι πήλινες και πιο εντυπωσιακές είναι κίτρινες, υπόλευκες με 
μαύρο-γκρι. Το σχήμα στις περισσότερες είναι κυλινδρικό ή πεπλατυσμένο 
σφαιρικό. 

Μετά τη φωτογράφηση της αρχικής τους κατάστασης ξεκίνησαν οι εργασίες 
καθαρισμού της επιφάνειας. Σε πολλές από αυτές το γυαλί είχε διαβρωθεί αρκετά 
(φυλλώδης διάβρωση, διάβρωση βελονισμού, αλλοίωση χρώματος επιφάνειας), έτσι 
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ο καθαρισμός προχώρησε όσο ήταν δυνατό για την καλή διατήρηση των 
αντικειμένων. Δεν έγινε στερέωση για να μην αλλοιωθεί το χρώμα. Κάποιες από τις 
χάντρες συγκολλήθηκαν και τελικά τοποθετήθηκαν τυχαία σε πετονιά, 
σχηματίζοντας δύο περιδέραια, που φυλάσσονται στο εργαστήριο μαζί με τα άλλα 
ευρήματα.  

Τα μεταλλικά μικροευρήματα της ανασκαφής ήταν τα περισσότερα και τα 
πιο  εντυπωσιακά. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε πολλά από 
αυτά σώθηκαν ίνες υφάσματος από τα ενδύματα των νεκρών. Ιδιαίτερη περίπτωση 
ευρημάτων ως προς τη συντήρηση αποτελούν τα επίχρυσα αντικείμενα, γιατί σε 
αυτά τα προϊόντα διάβρωσης του κράματος (συνήθως χαλκού), καλύπτουν το 
στρώμα του χρυσού, έτσι ώστε να μοιάζουν με χάλκινα. Σημειώνουμε, επίσης, ότι η 
διατήρηση των χάλκινων κοσμημάτων (ενώτια, βραχιόλια) δεν ήταν καλή, πολλές 
φορές το κράμα μετάλλου ήταν πλήρως ορυκτοποιημένο.  

Μετά την καθιερωμένη φωτογράφηση έγινε περιγραφή της αρχικής 
κατάστασης σε δελτία και ξεκίνησε ο καθαρισμός της επιφάνειας, πρώτα μηχανικά, 
και όπου κρίθηκε απαραίτητο προχωρήσαμε σε χημικό, με τη χρήση αραιού 
διαλύματος μυρμηκικού οξέος (15%) σε νερό. Ακολούθησε ξέπλυμα με απιονισμένο 
νερό και στέγνωμα κάτω από λάμπα υπερύθρων. Τελικά, απλώθηκε βερνίκι 
προστασίας της επιφάνειας. Στα σημεία όπου σώζονταν οι ίνες υφασμάτων δόθηκε 
ιδιαίτερη προσοχή και οι εργασίες ήταν περιορισμένες, ώστε να διατηρηθούν στη 
θέση τους ανέπαφες.  
Τα ευρήματα που παρουσιάζονται είναι: 

α) τα επίχρυσα: περίαπτο Μ7, σταυρός Μ29 και ενώτιο Μ65 
β) τα κοσμήματα: χάλκινα βραχιόλια Μ20, Μ21, Μ41, Μ42, Μ43, ζεύγος 
ενωτίων Μ44 και Μ45 από κράμα αργύρου με ίχνη υφάσματος εσωτερικά  
γ) διακοσμητικά υφασμάτων: σύνολο από 49 στοιχεία, 6 κουμπιά 
δ) νομίσματα: μάζα από 13 τούρκικα νομίσματα με ίχνη υφάσματος, 
ενετικά νομίσματα (Ν1 και Ν2). 
Σημειώνεται ότι σημαντικό στοιχείο στην καλή διατήρηση των ευρημάτων  

αποτελεί το γεγονός ότι αμέσως μετά την ανασκαφή, την ίδια ή την επόμενη μέρα, 
ξεκινούσε η συντήρησή τους. Πολλές φορές τα αντικείμενα έφταναν στο εργαστήριο 
ως μάζα χώματος και ο διαχωρισμός τους γινόταν πολύ προσεκτικά, κάτω από το 
μικροσκόπιο. Οι εργασίες και τα υλικά συντήρησης που εφαρμόζονται ακολουθούν 
τις αρχές για τη διαφύλαξη και μακροβιότητα των αντικειμένων. Παράλληλα με τις 
εργασίες γινόταν λεπτομερής φωτογράφηση των φάσεων συντήρησης και καταγραφή 
των εργασιών και των υλικών σε δελτία. Η φύλαξη των αντικειμένων γίνεται σε 
πλαστικά σακουλάκια με κλείσιμο και μετά σε χάρτινα κουτιά. Απαραίτητος είναι ο 
τακτικός έλεγχος της κατάστασής τους μετά την αποθήκευση και η γρήγορη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον προϊστάμενο της 28ης Ε.Β.Α., κ. Μ. 
Ανδριανάκη, για την εμπιστοσύνη του και την ανάθεση της ευθύνης των 
εργαστηρίων συντήρησης των ανασκαφικών ευρημάτων, τους αρχαιολόγους της 28ης 
Ε.Β.Α. σε Χανιά και Ρέθυμνο για την άριστη συνεργασία σε όλα τα θέματα που 
προκύπτουν, τον προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης, κ. Μ. Τρουλλινό, για τις 
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συμβουλές του και τους ακούραστους φωτογράφους, κ.κ. Δημ. Τομαζινάκη και Θ. 
Ρούμελη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους συνεργάτες μου στα 
εργαστήρια Π. Λαγουδάκη, Τ. Χριστοδουλάκη και Φ. Τσιτσιριδάκη, καθώς όλοι μαζί 
αντιμετωπίζοντας καθημερινά άπειρες δυσκολίες, τόσο ως προς τις εγκαταστάσεις 
των εργαστηρίων, όσο και στις εργασίες συντήρησης, συνεχίζουμε το δύσκολο έργο 
μας.   
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THE CONSERVATION WORKS OF ARCHAEOLOGICAL FINDS 

IN THE 28TH EPHORATE OF BYZANTINE ANTIQUITIES 

 
ANDROULAKI  THEANO  

In this paper we present the conservation laboratories of archeological 
finds of the 28th Ephorate of Byzantine Antiquities, which are located in Firkas 
Fortress, in the old town of Chania. Conservation works and treatments are 
implemented in post-byzantine mosaic pavements, stone artefacts, ceramics, 
metallic and organic objects. In particular, we present  the conservation and 
restoration work of finds coming from the rescue excavation at the Church of 
Zoodochos Pigi (Alikianos, Chania), mainly jewels, items of clothing, coins and 
only one ceramic vessel. 
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Εικ. 5 & 6. Αρχική και τελική κατάσταση συνόλου γυάλινων και 
οστέινων χαντρών Χ1 και Χ2. Η τοποθέτηση είναι τυχαία.

 Εικ. 1 & 2. Αρχική και τελική κατάσταση 
των ενωτίων Μ44 και Μ45.

Εικ. 3 & 4. Αρχική και τελική 
κατάσταση κεραμικού Α1.

Εικ. 7 & 8. Αρχική κατάσταση γυάλινων και χάλκινων βραχιολιών Υ5, Υ6, 
Μ41 και Μ42 και τελική των γυάλινων βραχιολιών Υ5, Υ6,  Υ7 και Υ8.

ΑνδρουλΑκη ΘεΑνώ
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Η  ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΩΝ  ΤΗΣ 

 ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩΝ  

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ...ΣΕ 48 ΩΡΕΣ 

 

ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ & ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Μετά από σειρά προφορικών συνεννοήσεων μεταξύ της Δ.Σ.Α.Ν.Μ., της 
28ης Ε.Β.Α. και της Ιεράς Μονής Τζαγκαρόλων στις 10 Ιουλίου 2009 οι γράφουσες 
συντηρήτριες υφάσματος μετέβησαν εσπευσμένα στην Κρήτη. Ο σκοπός της 
επίσκεψης ήταν η άμεση βελτίωση των συνθηκών ανάρτησης των επιλεγμένων 
ιερατικών αμφίων της μονής ενόψει των εγκαινίων του νέου μουσειακού χώρου στις 
12 Ιουλίου 2009. Ο σχεδιασμός των προθηκών και της έκθεσης έγινε χωρίς τη 
συνεργασία ειδικού συντηρητή υφάσματος και αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλα τα 
επιλεγμένα υφασμάτινα αντικείμενα να μην είναι συντηρημένα, πολλά από αυτά να 
είναι ακατάλληλα για να εκτεθούν, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης διατήρησής 
τους και οι επιλεγμένες μέθοδοι ανάρτησης να είναι πλήρως ακατάλληλες (εικ. 1). 
Σύμφωνα με τις προτάσεις που είχαν προηγηθεί από τη Δ.Σ.Α.Ν.Μ. και τον 
ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες: 

• Εξέταση του συνόλου των αμφίων που διαθέτει η μονή και ήταν υποψήφια 
για έκθεση. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής τους και επιλογή 
ορισμένων που κρίθηκαν κατάλληλα για άμεση έκθεση, παρόλο που δεν 
είχαν συντηρηθεί. 

• Επιλογή 9 υφασμάτινων αντικειμένων τα οποία ήταν σε πολύ κακή 
κατάσταση διατήρησης και δε μπορούσαν να εκτεθούν, παρά μόνο μετά 
από εφαρμογή μεθόδων συντήρησης σε αυτά, και σε ειδικές συνθήκες. 

• Συσκευασία για μεταφορά των 9 επιλεγμένων αντικειμένων σε αντιόξινα 
υλικά, ώστε να φτάσουν στο εργαστήριο συντήρησης υφάσματος της 
Δ.Σ.Α.Ν.Μ. και να αντιμετωπιστούν από ειδικευμένο προσωπικό. 

• Βελτίωση των μεθόδων ανάρτησης των επιλεγμένων για έκθεση ιερατικών 
αμφίων που κρίθηκαν ότι βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση διατήρησης. 

• Τοποθέτηση των αντικειμένων σε δύο προθήκες, που είχαν καθοριστεί για 
τη φιλοξενία των αμφίων. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΩΝ 

Για τη βελτίωση των συνθηκών ανάρτησης των αμφίων έγιναν αναλυτικά οι 
παρακάτω ενέργειες: 

Ανάρτηση των Σάκων 
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Δημιουργήθηκαν ράβδοι ανάρτησης για δύο σάκους και ακυρώθηκε ο 
προηγούμενος τρόπος ανάρτησης με ξύλινα υποστηρίγματα. Οι ράβδοι 
δημιουργήθηκαν από χάρτινα ρολά με επικάλυψη από φιλμ marvelseal1 για την 
απομόνωση των όξινων αερίων (PEL 2011). Επίσης, επικαλύφθηκαν με 
πολυεστερική βάτα, ώστε να δημιουργηθεί ένα μαλακό στρώμα, που θα μειώνει τις 
τάσεις στα σημεία του λαιμού και των μανικιών. Ακολούθησε επικάλυψη με 
βαμβακερό ύφασμα, το οποίο έρχεται σε άμεση επαφή με τα αντικείμενα και έχει 
τον ανάλογο χρωματισμό για αισθητικούς λόγους. Οι ράβδοι αναρτήθηκαν από την 
οροφή της προθήκης με πολυεστερικό νήμα (μισινέζα) στα επιθυμητά ύψη (εικ. 2). 

Ανάρτηση Επιτραχηλίων 

Οι ξύλινες βάσεις των επιτραχηλίων που είχαν ήδη δημιουργηθεί, 
μονώθηκαν σε όλη τους την επιφάνεια με φιλμ marvelseal για την απομόνωση των 
όξινων αερίων και υγρών που εκλύει το ξύλο. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε ένα 
στρώμα λεπτού αφρού πολυαιθυλενίου μόνο στην κύρια επιφάνεια, όπου ακουμπά 
το κάθε επιτραχήλιο, ώστε να δημιουργηθεί ένα μαλακό και αντιολισθητικό 
υπόστρωμα (εικ. 3). Τέλος, η κατασκευή επικαλύφθηκε με το επιλεγμένο πράσινο 
ύφασμα που έχει χρησιμοποιηθεί για όλη την έκθεση2. Τα επιτραχήλια 
τοποθετήθηκαν και στερεώθηκαν πάνω στις βάσεις είτε με ταινίες Velcro, είτε με μη 
εμφανής ραφές με μονόκλωνα, μεταξωτά νήματα (Canadian Conservation Institute 
2008) (εικ. 4). 

Ανάρτηση Επιγονατίων και Επιμανικίων 

Δύο επιγονάτια της συλλογής, τα οποία κρίθηκαν αρκετά σταθερά για 
κάθετη ανάρτηση, τοποθετήθηκαν κατακόρυφα στην πλάτη της προθήκης με ειδικά 
στηρίγματα από ακρυλικό υλικό (plexyglass). Επισημαίνεται ότι η πλάτη της 
προθήκης δεν έχει μονωθεί κατάλληλα, λόγω έλλειψης προηγούμενης πρόβλεψης 
αλλά και χρόνου την τελευταία στιγμή, και τα εν λόγω αντικείμενα έρχονται σε 
άμεση επαφή με αυτή. Τέτοια μέθοδος ανάρτησης θεωρείται πρόχειρη και 
εποχιακή και θα πρέπει να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατό. 

Δύο ζεύγη επιμανικίων και ένα επιγονάτιο, που κρίθηκαν ιδιαιτέρως 
ευαίσθητα και μη ικανά για κατακόρυφη ανάρτηση, τοποθετήθηκαν σε μια 
επικλινή αδρανή βάση, στη βάση της προθήκης (Mailand 1999). Η βάση αυτή 
δημιουργήθηκε επί τόπου με τη χρήση πολυκαρβονικού φύλλου 8 χιλ., το οποίο 
επιστρώθηκε στη μία του επιφάνεια με χονδρό φύλλο πολυαιθυλενίου (plastazote), 
ώστε να δημιουργηθεί ένα μαλακό και αντιολισθητικό υπόστρωμα. Τέλος, η 
κατασκευή επικαλύφθηκε με νέο σύμμεικτο ύφασμα (βαμβάκι-λινό, 50:50) σε 
πράσινο χρώμα, ανάλογο με αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του 

1 Το Marvelseal είναι ένα επικαλυμμένο με αλουμίνιο πολυεθυλενικό και νάιλον φίλμ, που 
είναι μη διαπερατό από τα μόρια του νερού/υγρασίας και των άλλων ατμοσφαιρικών αερίων. 
Χρησιμοποιείται κατά κόρον για την μόνωση επιφανειών συνήθως ξύλινων από τις βλαβερές 
αναθυμιάσεις σε συσκευασίες, εσωτερικά των προθηκών και ράφια αποθήκευσης ή έκθεσης.  
2 Επισημαίνεται ότι η προέλευση και η σύνθεση του υφάσματος αυτού είναι άγνωστη και δεν 
υπάρχει εγγύηση για την καταλληλότητά του σε άμεση επαφή με ιστορικά υφάσματα. 
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εσωτερικού των προθηκών3. Τα επιμανίκια και επιγονάτιο απλώς ακουμπούν στην 
επικλινή επιφάνεια χωρίς κάποια επιπλέον στήριξη (εικ. 5). Για τα επιμανίκια 
δημιουργήθηκαν εκ των υστέρων ειδικά υποστηρικτικά μαξιλάρια, ώστε να 
αναδεικνύεται το τρισδιάστατο σχήμα τους. 

Για τη μεμονωμένη έκθεση του χρυσοκέντητου πόλου της συλλογής, λόγω 
της σπουδαιότητας του αντικειμένου, δημιουργήθηκε ειδική επικλινής βάση από 
σανίδα αφρού πολυαιθυλενίου (Ethafoam) με επικάλυψη από νέο σύμμεικτο 
ύφασμα (βαμβάκι-λινό, 50:50) σε πράσινο χρώμα, ενώ το αντικείμενο απλώς 
ακουμπά στην επικλινή επιφάνεια (εικ. 5). 

Ανάρτηση Ωμοφορίων 

Για την έκθεση δύο ωμοφορίων δημιουργήθηκαν τρισδιάστατες κατασκευές 
που μιμούνται το σχήμα του λαιμού και των ώμων ενός ανθρώπινου σώματος. Οι 
κατασκευές αυτές δημιουργήθηκαν με τη χρήση μια μεταλλικής ανοξείδωτης 
κρεμάστρας ρούχων, πάνω στην οποία σχηματοποιήθηκε ο επιθυμητός όγκος με 
σανίδες αφρού πολυαιθυλενίου (Flecker 2007, 220-221). Ως εξωτερική επικάλυψη 
χρησιμοποιήθηκε ανά περίπτωση κατάλληλο βαμβακερό ή σύμμεικτο ύφασμα για 
αισθητικούς λόγους, ενώ τα ωμοφόρια στηρίχθηκαν στις κατασκευές με μη 
εμφανείς ταινίες Velcro. Οι κατασκευές με τα αντικείμενα κρεμάστηκαν στα 
επιθυμητά σημεία στο εσωτερικό των προθηκών είτε με πολυεστερικό νήμα είτε με 
τη χρήση ακριλικού αποστάτη (εικ. 6).  

Ανάρτηση Ιερατικών Στολών 

Για τις δύο πλήρεις ιερατικές στολές, που είχαν επιλεγεί, είχε γίνει ήδη 
προμήθεια εμπορικών μπούστων από πολυουρεθάνη για την έκθεσή τους. Λόγω της 
έλλειψης χρόνου, για καλύτερη προσαρμογή των συνόλων σε ομοιώματα έκθεσης, 
έγινε προσπάθεια βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης. Τα μπούστα από 
πολυουρεθάνη μορφοποιήθηκαν με κοπή του λαιμού, ώστε να γίνουν λιγότερο 
εμφανή στον επισκέπτη. Το σημείο του λαιμού και των ώμων μορφοποιήθηκε 
κατάλληλα με προσθήκη πολυεστερικής βάτας, ώστε να δίνεται το επιθυμητό 
σχήμα που να υποστηρίζει τα ενδύματα καλύτερα (Flecker 2007, 76-79). Τα 
εμφανή σημεία του ομοιώματος καλύφθηκαν κατά περίπτωση με κατάλληλο 
βαμβακερό ή σύμμεικτο ύφασμα για αισθητικούς λόγους. Δημιουργήθηκαν, 
επίσης, «χέρια» με κατάλληλη μορφοποίηση μαλακού αντιόξινου χαρτιού, ώστε να 
υποστηρίζεται το σχήμα των μανικιών και του φαιλονίου αναλόγως. Το σημείο του 
ποδόγυρου ενισχύθηκε με την τοποθέτηση ενός πολυεστερικού φύλλου (Melinex) 
που υποστηρίζει το στιχάριο εσωτερικά και δίνει σχήμα στο σύνολο της στολής 
(Flecker 2007, 127). 

Ανάρτηση του Μανδύα 

3 Σημειώνεται ότι το ύφασμα αυτό μεταφέρθηκε από το εργαστήριο συντήρησης της 
Δ.Σ.Α.Ν.Μ. και θεωρείται κατάλληλο για χρήση σε ιστορικά υφάσματα και δεν είναι το ίδιο με 
αυτό που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στις προθήκες. 
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Για το μανδύα, που εκτίθεται μόνος του, έγινε ανάλογη προσαρμογή του 
εμπορικού μπούστου που είχαμε στη διάθεσή μας, αλλά στην περίπτωση αυτή 
δημιουργήθηκε εσωτερική υποστήριξη της ουράς από Tyvek4, το οποίο 
μορφοποιήθηκε και τεντώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματοποιεί την ουρά του 
μανδύα σε όλο της το μήκος (εικ. 7). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Για τη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών στις προθήκες δεν υπήρχε 
χρόνος να γίνουν σοβαρές μεταβολές, εκτός από την τοποθέτηση ειδικών παγίδων 
εντόμων με φερομόνη για τον έλεγχο των βιολογικών παραγόντων. Οι παγίδες αυτές 
θα πρέπει να ελέγχονται κάθε τρεις μήνες, να καταγράφεται η αποτελεσματικότητά 
τους και ενδεχομένως να αντικατασταθούν (Pinniger &  Meyer 2001).  

Επισημαίνεται ότι η όλη αντιμετώπιση της έκθεσης των αμφίων έγινε την 
τελευταία στιγμή και με μεθόδους που εφαρμόζονται συνήθως για εποχιακές 
εκθέσεις. Οι τρόποι και τα υλικά έκθεσης θα πρέπει να αναθεωρηθούν σύντομα για 
τις ανάγκες της μόνιμης έκθεσης ακολουθώντας τις παρακάτω προτάσεις: 

Όλες οι εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες των προθηκών (πλάτες, βάσεις) 
πρέπει να απομακρυνθούν, να αφαιρεθεί το υπάρχον ύφασμα επικάλυψης και να 
μονωθούν κατάλληλα από τα εκλυόμενα οξέα σε δύο στάδια. Σε πρώτο στάδιο να 
περαστούν ειδικό γαλάκτωμα με τεχνολογία microchamber, που απορροφά τα 
εκλυόμενα οξέα και έπειτα να τοποθετηθεί φιλμ marvelseal για τον αποκλεισμό 
οποιασδήποτε όξινης έκλυσης. Στη συνέχεια μπορούν οι επιφάνειες αυτές να 
καλυφθούν και πάλι με ύφασμα, το οποίο όμως να είναι κατάλληλα επιλεγμένο για 
μουσειακή έκθεση και χωρίς υλικά φινιρίσματος και βαφές όξινης σύνθεσης. Όσον 
αφορά στην οροφή των προθηκών που περιλαμβάνει και τις πηγές φωτισμού, αυτή 
μπορεί απλώς να επικαλυφθεί με γαλάκτωμα τεχνολογίας microchamber 
(Conservation Resources). 

Θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο τρόπος ανοίγματος των δύο μεγάλων 
προθηκών που περιλαμβάνουν υφάσματα, ώστε να είναι εύκολος και προσιτός 
στους συντηρητές και τους φροντιστές του μουσειακού χώρου, τόσο για τον 
εποχιακό καθαρισμό του εσωτερικού, όσο και για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών 
παραγόντων εσωτερικά. 

Θα πρέπει να γίνει ετήσιος έλεγχος των περιβαλλοντικών παραγόντων στο 
εσωτερικό των προθηκών στους παράγοντες θερμοκρασία, σχετική υγρασία και 
ακτινοβολία, ώστε να αποφασιστεί η μέθοδος ρύθμισης του καθενός από αυτούς, 
καθώς επίσης και μέτρηση των εκλυόμενων οξέων (Thomson 1986). Για να γίνουν 
τα παραπάνω θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό των προθηκών ηλεκτρονικοί 
θερμοϋδρογράφοι, που θα καταγράψουν για ένα ημερολογιακό έτος τις τιμές της 
θερμοκρασίας και υγρασίας στο εσωτερικό των προθηκών. Για τη βελτίωση των 
παραγόντων αυτών, ανάλογα με το τι θα δείξουν οι μετρήσεις, θα ρυθμιστεί ο 

4 Το Tyvek 1422A είναι ίνες πολυαιθυλενίου, που έγιναν ένα σώμα (συσσωματωμένες) εν 
θερμώ. Χημικά ουδέτερο προϊόν σε φύλλα ή ρολό, το οποίο παρουσιάζει σταθερότητα. Είναι 
διαπερατό από τον αέρα, έχει λεία επιφάνεια, είναι αδιάβροχο και δεν προσελκύει τη σκόνη. 
Είναι εύπλαστο, ανθεκτικό, μαλακό και λείο και πολύ ανθεκτικό στη διάβρωση.  
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Η  ΜΟΥΣΕΙ ΑΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΤ ΙΚΩ Ν ΑΜΦΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ  
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩ Ν ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ . . .ΣΕ 48 ΩΡΕΣ  

 
κλιματισμός του χώρου και θα τοποθετηθούν  κασέτες Αrtsorb5 στο εσωτερικό των 
προθηκών για τη ρύθμιση της υγρασίας (Waller χ.χ.).  

Η μέτρηση των ακτινοβολιών θα γίνει με τη χρήση φωτόμετρου το οποίο 
πρέπει να τοποθετηθεί δίπλα σε κάθε φωτοευαίσθητο αντικείμενο της προθήκης και 
αναλόγως να ρυθμιστεί η ένταση της ακτινοβολίας που πέφτει πάνω του. Για να 
επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν ρυθμιστές έντασης σε κάθε εσωτερική 
πηγή φωτισμού, ώστε να υπάρχει περιθώριο ρύθμισης. Επισημαίνουμε ότι τα 50 
lux ένταση ακτινοβολίας είναι αποδεκτή για ανθεκτικά υφασμάτινα και χάρτινα 
αντικείμενα, ενώ κάποια πιο ευαίσθητα θα πρέπει να ακτινοβολούνται με 20-30 
lux. Αυτή τη στιγμή η έκθεση ακτινοβολείται με πάνω από 100 lux, ποσοστά που 
θεωρούνται ιδιαιτέρως επικίνδυνα για ευαίσθητα οργανικά υλικά, όπως τα άμφια 
και τα χειρόγραφα (Cuttle 2007). 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει μέτρηση των εσωτερικών εκλυόμενων όξινων 
αερίων, ώστε να προβλεφθεί η οξείδωση που θα προκύψει στα αντικείμενα από 
αυτά και να αντιμετωπιστεί με την τοποθέτηση υλικών τεχνολογίας microchamber 
σε ανάλογες ποσότητες, προκειμένου να απορροφώνται τα όξινα αέρια. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Όλα τα υφασμάτινα αντικείμενα της συλλογής χρίζουν συντήρησης σε ένα 
συνεχές πρόγραμμα απομάκρυνσης, συντήρησης και αναθεώρησης της μουσειακής 
ανάρτησης, που έχει δρομολογηθεί από τη Δ.Σ.Α.Ν.Μ. σε συνεργασία με την 28η 
Ε.Β.Α. Ήδη, όπως προαναφέρθηκε, έχουν μεταφερθεί στα εργαστήρια της 
Δ.Σ.Α.Ν.Μ. τα πρώτα αντικείμενα. Όταν ολοκληρωθεί η συντήρηση αυτών και η 
επιστροφή τους στην Ιερά Μονή, τότε θα πρέπει να γίνουν όλες οι παραπάνω 
ενέργειες βελτίωσης του μουσειακού περιβάλλοντος, για να διασφαλιστεί η σωστή 
έκθεση των συντηρημένων πια αντικειμένων. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

Ευχαριστούμε τους: κ. Μιχάλη Ανδριανάκη, προϊστάμενο της 28ης Ε.Β.Α., 
κ. Αναστασία Φιολιτάκη, αρχαιολόγο της 28ης Ε.Β.Α., τον Ηγούμενο της Ιεράς 
Μονής και τον Πατέρα Δαμασκηνό Λιοδάκη για τη συμπαράσταση, τη συνεργασία 
και τη βοήθεια σε όλο το εγχείρημα. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Canadian Conservation Institute, Notes 13/4, 2008. Velcro Support System for 
Textiles. Στο: http://www.cci-icc.gc.ca/crc/notes/html/13-4-eng.aspx 
[επίσκεψη στις 28/7/2011]. 

5 Ευαίσθητο στην υγρασία υλικό που απορροφά ή αποβάλλει υγρασία για την αντιστάθμιση 
της σχετικής υγρασίας του περιβάλλοντος. Διατίθεται σε κόκκους, φύλλα και ταμπλέτες που 
έχουν ρυθμιστεί σε RH 50%. 
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MOUNTING OF ECCLESIASTICAL VESTMENTS FOR MUSEUM 
DISPLAY AT THE HOLY MONASTERY OF AGIA TRIADA 

TZAGAROLON AT CHANIA….IN 48 HOURS 
 

KOUSOULOU TATIANA & MORAITOU STAVROULA 

In summer 2009, two textile conservators, personnel of the Directorate 
of Conservation of Ancient and Modern Monuments, went to the Holy Monastery 
of Agia Triada Tzagarolon at Chania in order to prepare a collection of 
ecclesiastical vestments for display, in only two days. 

The museographic design demanded the display of selected historic 
textile objects of ecclesiastical nature, in two vertical display cases, without any 
prevision for their safety from a conservator’s point of view. None of the selected 
objects was conserved and some of them showed severe deterioration and were 
considered too fragile for display.  

After the urgent call of the 28th Ephorate of Byzantine Antiquities, 
specialized textile conservators undertook the responsibility to improve the 
display conditions as much as possible, to create new or upgrade the existing 
mounting constructions with approved methods, solutions and materials used 
internationally for temporary exhibitions. The opening ceremony of the new 
museum was already scheduled in 48 hours. 
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Εικ. 1. Προθήκη πριν τη διαμόρφωση για την 
τοποθέτηση των αμφίων. Διακρίνονται οι κατασκευές 

ανάρτησης που θεωρήθηκαν ακατάλληλες για 
μουσειακή έκθεση των ιερατικών αμφίων.

Εικ. 2. Οι δύο σάκοι της 
συλλογής, όπως αναρτήθηκαν από 

τους συντηρητές.

Εικ. 3. Εργασίες διαμόρφωσης των βάσεων για 
τα επιτραχήλια. Μόνωση από τα οξέα του ξύλου 

και δημιουργία μαλακού υποστρώματος.

Εικ. 4. Λεπτομέρεια των επικλινών βάσεων 
για τα επιτραχήλια.

Η Μουσε ιακΗ αναρτΗσΗ των ιερατ ικων αΜφιων τΗσ ιερασ ΜονΗσ 
αγ ιασ τρ ιαδασ τζαγκαρολων στα Χανια. . .σε 48 ωρεσ
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Εικ. 8. Τελική άποψη της προθήκης στην οποία 
εκτίθενται ιερατικά άμφια.

Εικ. 5. Παθητικές βάσεις για έκθεση 
επιμανικίων, επιγονατίων και πόλου.

Εικ. 6. Άποψη προθήκης μετά τη 
διαμόρφωση και την τοποθέτηση των 

ιερατικών αμφίων.

Εικ. 7. Ειδική κατασκευή για 
την έκθεση του μανδύα της 

συλλογής.

κουσουλου τατ ιανα & Μωρα ΐτου σταυρουλα 
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ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕ΄  ΕΦΟΡΕΙΑΣ  

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2010  

 
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

 
 

Η ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., έχοντας συνειδητοποιήσει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
των μουσείων και τις δυνατότητες συμμετοχής τους στα κοινωνικά δρώμενα της 
περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται, συνέχισε την εκπαιδευτική της 
προσφορά και κατά τα έτη 2009-2010, απαντώντας με ενθουσιασμό στη δυναμική 
πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, μέσω ενός συνόλου 
συντεταγμένων δράσεων. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Ήδη το Μάιο του 2008, στη συνάντηση για τη μουσειακή αγωγή και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα «Η Άνοιξη των Μουσείων», που διοργανώθηκε σε 
συνεργασία με την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου, επιχειρήθηκε η 
παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής αυτού του είδους των δράσεων στα μουσεία 
αρμοδιότητας της ΚΕ΄ Εφορείας. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν το πλαίσιο, μέσα στο 
οποίο αυτά αναπτύχθηκαν, οι σχεδιαστικοί τους άξονες, αλλά και οι προσδοκίες για 
το μέλλον τους. Σήμερα έχει ήδη ολοκληρωθεί η επιμέλεια των πρακτικών του 
συνεδρίου και η δημοσίευσή τους. Θα αποδείξει, πιστεύουμε, ότι «ο λόγος που 
εκπορεύεται από την περιφέρεια, όταν δεν είναι αυτάρεσκος ή δεν περιορίζεται στην 
τεχνητή μεγιστοποίηση πρωτόλειων ή απλοϊκών προσπαθειών, μπορεί να είναι 
αποτελεσματικός και ελπιδοφόρος για την ένταξη των μουσείων σε μια τοπική 
κοινωνία που διαρκώς αλλάζει» (Γαβριλάκη 2011β και 2010α). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Εκτός των πρακτικών, κατά τη διάρκεια αυτής της διετίας, συνεχίστηκε 
συστηματικά η προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία της Εφορείας, 
όπου φιλοξενήθηκαν 5.000 παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και 
παιδιά ειδικής αγωγής, τα οποία ήρθαν σε επαφή, μέσα από τον εναλλακτικό τρόπο 
προσέγγισης που προτείνουν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα1, με θέματα όπως: 
α) η ανασκαφική διαδικασία, β) η καθημερινή ζωή στα νεολιθικά χρόνια, γ) τα 
ταξίδια και το εμπόριο στο μινωικό κόσμο, δ) η γραφή, ε) τα παιδιά και τα 
παιχνίδια τους στην αρχαιότητα, στ) το αποθηκευτικό σύστημα των μινωικών 

1 Για σχετική βιβλιογραφία βλ: Γαβριλάκη 2010α.  
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ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  

ανακτόρων, ζ) η διατροφή και το φυσικό περιβάλλον και η) η ανακύκλωση των 
υλικών (Γαβριλάκη & Τέγου 2011)2. 

Η επικείμενη μετακόμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου δεν 
επιτρέπει τη συστηματική προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές 
ομάδες τη συγκεκριμένη περίοδο. Θα επιμείνουμε με τις ομάδες ενηλίκων, καθώς 
πιστεύουμε ότι, σε αυτή τη φάση των αλλαγών σχετικά με το μουσείο, πρέπει να 
έχουμε δίπλα μας ευαισθητοποιημένους πολίτες. Ως προς τα σχολεία, ωστόσο, και 
προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν ένα βοηθητικό εργαλείο για την ανεξάρτητη 
προσέγγιση των εκθεμάτων στα Αρχαιολογικά Μουσεία Χανίων και Ρεθύμνου, 
δημιουργήθηκαν δύο βοηθήματα: α) οι «Φάκελοι για τον Εκπαιδευτικό» ήδη στη 
διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας (Γαβριλάκη 2011α) και β) ένα βοήθημα, σε 
συνεργασία με τη συνάδελφο Εύα Τέγου, για την «Προσέγγιση της τοπικής ιστορίας 
του Νομού Ρεθύμνης, με αφορμή το βιβλίο Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού» που θα είναι 
έτοιμο το Δεκέμβριο του 2010.  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

Εξάλλου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία 
πολλαπλασιαστών της προβληματικής και των δυνατοτήτων της μουσειακής 
αγωγής, προσφέρθηκε σειρά σεμιναριακών μαθημάτων στους πρωτοετείς και 
δευτεροετείς νηπιαγωγούς του διδασκαλείου του Παιδαγωγικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 
και το χειμερινό του 2009-2010. Κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού 
έτους, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα της μουσειακής αγωγής με 
φοιτητές του τμήματος Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, αλλά και με 
φοιτητές του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο τρίωρων βιωματικών 
σεμιναρίων3.  

Μάλιστα, σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010, 
δεδομένου και του ενδιαφέροντος εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
συντάχθηκαν 250 ερωτηματολόγια -όσοι και οι φοιτητές που παρακολούθησαν τα 
μαθήματά μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου- τα οποία αποτελούν ασφαλές 
στατιστικό δείγμα και πρόκειται να μελετηθούν, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως 
εργαλείο καταγραφής και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής προσπάθειας της 
Εφορείας4. Προς την ίδια κατεύθυνση συγκεντρώθηκαν και 100 ακόμα 
ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών-συνοδών σχολικών τμημάτων.  

2 Με την ευκαιρία ευχαριστώ και την Ελένη Παιδάκη, η οποία στο πλαίσιο αμειβόμενης 
πρακτικής άσκησης βοήθησε αποτελεσματικά ως αρχαιοφύλακας στην υποδοχή σχολείων στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. 
3 Με την ευκαιρία, ευχαριστώ τους καθηγητές Πέλλα Καλογιαννάκη και Αντώνη Χουρδάκη 
που με την εμπιστοσύνη τους επί σειρά ετών προωθούν την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των 
παιδαγωγικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ρεθύμνου. Ευχαριστίες οφείλονται και στην καθηγήτρια αρχαιολογίας Νένα Γαλανίδου για την 
πρόσκληση να συμμετάσχω στο σεμιναριακό μάθημά της για τη μουσειακή αγωγή. 
4 Η εκπαιδευτική διάθεση της ΚΕ΄Ε.Π.Κ.Α. έχει γίνει γνωστή μέσα από την οργάνωση 
περιοδικών εκπαιδευτικών εκθέσεων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. 
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Με την ευκαιρία αξίζει να αναφερθεί ακόμη ότι το 2010 ομάδες φοιτητών 
του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης5 
πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου στο 
πλαίσιο προγράμματος, όπως και νέοι του Κέντρου Επαγγελματικής Ανάπτυξης 
Ρεθύμνου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων6. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Τα δύο τελευταία χρόνια, ωστόσο, το ενδιαφέρον μας επεκτάθηκε στις 
ομάδες των ενηλίκων7. Οι πανελλήνιες εκστρατείες «Το δέντρο της ζωής σε τέσσερις 
εποχές» το 2009 και «Φωνές νερού μυριάδες» το 2010, οι οποίες σχεδιάστηκαν από 
τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου και υποστηρίχθηκαν από όλους σχεδόν τους 
αρχαιολόγους της υπηρεσίας, που πραγματοποίησαν ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους και στα μουσεία αρμοδιότητάς μας, δημιούργησαν το πλαίσιο για την 
οριζόντια προσέγγιση ομάδων, όπως για παράδειγμα του Ποδηλατικού Ομίλου και 
της Χ.Ε.Ν. Ρεθύμνου, καθώς και του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου των 
Αρμένων (Χρυσουλάκη 2009).  

Με τη ματιά στους ενήλικες, η ευαισθητοποίηση των οποίων αποτελεί 
πλέον ανάγκη, δεδομένης της συγκυρίας για τον πολιτισμό, η Εφορεία συμμετείχε 
στη διοργάνωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου «Ένας μύθος και κάτι ακόμα για 
μάτια που αναστοχάζονται» σε συνεργασία με το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων το Σεπτέμβριο του 2009, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα αρχαιολογικά 
μουσεία Χανίων και Ρεθύμνου. Αξιοποιώντας, ωστόσο, εκείνο το βιωματικό 
σεμινάριο, σχεδιάστηκε αμέσως Λέσχη Ανάγνωσης για ενήλικες με θέμα τις 
γυναικείες μορφές στους ελληνικούς μύθους, που εμπλουτίζεται με 
δραματοποίηση, παράλληλα κείμενα και έργα από ολόκληρο το φάσμα της ιστορίας 
της τέχνης. Ο πρώτος κύκλος είναι αφιερωμένος στη Δανάη, την Περσεφόνη, την 
Αγαύη και την Αντιγόνη και αντίστοιχα στο Δία, τη Δήμητρα, το Διόνυσο, με αφορμή 
τη λατρεία των οποίων πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στο Ιδαίο 
Άντρο, το Σπήλαιο Μελιδονίου και την Αξό (Γαβριλάκη 2010β).   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Στο πνεύμα της ευαισθητοποίησης ομάδων ενήλικου κοινού, 
υποστηρίχθηκε με ξεναγήσεις το «Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας» της Χ.Ε.Ν. 
Ρεθύμνου, καθώς και εκείνο της Σχολής Ξεναγών Αθηνών. Επίσης, το 2010, σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτές του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σχεδιάστηκε 

Βλ: Γαβριλάκη 2011β και 2010α, όπου αναφέρονται αυτά τα στοιχεία, καθώς και η 
ανταπόκριση της Εφορείας στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Πολιτισμού. 
5 Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μουστάκα, υπεύθυνο για 
την υλοποίηση του προγράμματος από πλευράς Πανεπιστημίου Κρήτης. 
6 Ευχαριστίες για τη συνεργασία οφείλονται στο διευθυντή του Κ.Ε.Α. Κωνσταντίνο 
Ανδρουλάκη και τους επιστημονικούς συνεργάτες του. 
7 Το πρόγραμμα της Εφορείας σχετικά με τους ενήλικες παρουσιάστηκε από τη γράφουσα 
στην ημερίδα «Παιδεία και Αρχαιολογία» (Γαβριλάκη υπό έκδοση). Στην εργασία αυτή 
παρατίθεται και σχετική βιβλιογραφία. 
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και υλοποιήθηκε ένα πολύωρο μάθημα τοπικής ιστορίας για 40 άτομα, που 
προέβλεπε αφενός επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία στο Ρέθυμνο 
και τα Χανιά και αφετέρου το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το 
Ρέθυμνο Βιωματικά», μέσα από λογοτεχνικά κείμενα και προσωπικές εμπειρίες των 
συμμετεχόντων.  

Η εμπειρία αυτή οδήγησε ακόμα πιο μακριά, στο σχεδιασμό ενός 
ευρύτερου, ανοικτού, εκπαιδευτικού προγράμματος τοπικής ιστορίας, το οποίο 
εκτελείται από συγγενείς φορείς-διαχειριστές μνημείων, ώστε να καλύπτει κατά το 
δυνατό μεγαλύτερο ιστορικό φάσμα. Προς την κατεύθυνση αυτή συνεργαζόμαστε με 
την 28η Ε.Β.Α., το γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης του Δήμου 
Ρεθύμνου και το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου8.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

Βασικός άξονας ενεργοποίησης της Εφορείας είναι η δυναμική ένταξη των 
μουσείων αρμοδιότητάς της στην κοινότητα, μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. 
Έτσι, τα καλοκαίρια του 2009 και 2010 συμμετείχαμε στο εθελοντικό πρόγραμμα 
δημιουργικής απασχόλησης που οργανώνει η Χ.Ε.Ν. για τα παιδιά της 
πολυπολιτισμικής πια παλιάς πόλης Ρεθύμνου (Μόραλη-Τσουδερού 2011), 
προσφέροντας εκπαιδευτικά προγράμματα με άξονα την αποδοχή της 
διαφορετικότητας και την πολυφωνία. Η επαφή με αυτή τη μεγάλη ομάδα παιδιών 
στάθηκε η αφορμή για τη δημιουργία το 2010 της Παιδικής Λέσχης Βιβλίου, στην 
οποία συμμετείχε σταθερή ομάδα παιδιών του δημοτικού και της οποίας ο πρώτος 
κύκλος ήταν αφιερωμένος στους «Μύθους των Λαών για την Κοσμογονία» 
(Νοέμβριος 2009-Μάιος 2010). Η παρουσία μελών της Χ.Ε.Ν. προσέδωσε 
διαδραστικά χαρακτηριστικά και στην πρωτοβουλία αυτή. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Το 2009-2010 είχαμε την ευχαρίστηση να δούμε στην πράξη τα 
αποτελέσματα της εξωστρεφούς στάσης της ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. με την ένταξη στο 
«Πολιτιστικό Δίκτυο» -στο οποίο κάθε  χρόνο συμπεριλαμβάνονται σχολεία της 
περιφέρειας των δύο νομών αρμοδιότητάς μας- του μονοθέσιου σχολείου του  
Καλονύχτη στο Δήμο Νικηφόρου Φωκά, με 11 παιδιά, καθώς και του νηπιαγωγείου 
του, με άλλα τόσα παιδάκια προσχολικής ηλικίας. Κατά τις τέσσερις επισκέψεις 
μας στο σχολείο προσφέρθηκε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε μία  πέμπτη 
συνάντηση στο Μουσείο Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ξενάγηση με 
θέμα το μινωικό πολιτισμό και διαπιστώθηκε η εξοικείωση των παιδιών με το χώρο, 
καθώς και η απουσία κάθε αμηχανίας ως προς τα εκθέματα.  

8 Το πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται σε πειραματική βάση από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο 
2011, οπότε ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του, που ήταν αφιερωμένος στην έννοια του 
χρόνου και την καθημερινή ζωή. Για την υλοποίησή του εργάστηκαν εκ μέρους των 
συνδιοργανωτών φορέων, εκτός από τη γράφουσα, οι συνάδελφοι Νικολέττα Πύρρου, Ματίνα 
Αρβανίτη και ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνος για τα μνημεία της πόλης Μίνως Αλεφαντινός, 
προϊστάμενος του Λιμενικού Ταμείου.  
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Όμως, αυτή η ευχάριστη εμπειρία δεν ήταν το μοναδικό αποτέλεσμα της 
δράσης του «Πολιτιστικού Δικτύου». Η πολύπλευρη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ 
μουσείου, σχολείου και γονέων έγινε η βάση για την οργάνωση μικρής δανειστικής 
βιβλιοθήκης παιδικών βιβλίων, την οποία υποστήριξαν τόσο οι τοπικές αρχές 
προσφέροντας αμέσως και χωρίς διαδικασίες το χώρο, όσο και οι γονείς που 
ανέλαβαν με την καθοδήγηση της Χ.Ε.Ν. να τη συντηρούν, σε ένα διαδραστικό και 
πολυεπίπεδο πλαίσιο συνεργασίας (Γαβριλάκη & Βιταλάκη υπό έκδοση). 

Τα δύο αυτά χρόνια υπήρξαν πράγματι αρκετές ευκαιρίες ανάπτυξης 
εξωστρεφών χαρακτηριστικών. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, είχαμε τη χαρά να 
συνεργαστούμε με το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το Κέντρο 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας κυρίως Εκπαίδευσης και 
διάφορες τοπικές ομάδες και υπηρεσίες. Τελευταία, μάλιστα, άρχισε συνεργασία με 
τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ως απάντηση στην κυβερνητική πρωτοβουλία στήριξης ομάδων κατά 
των ναρκωτικών, ώστε να προχωρήσει ο από κοινού σχεδιασμός δραστηριοτήτων 
που θα πλαισιώσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσανατολισμένο σε αρχαίους 
μύθους με ισχυρές μεταφορές για τη δύναμη του ανθρώπου και την αξία της 
καθημερινής ζωής, το οποίο ελπίζουμε να αρχίσει να εφαρμόζεται πειραματικά από 
τον Ιανουάριο του 2011. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κλείνοντας, αξίζει να υπογραμμιστεί για μια ακόμα φορά αυτό που η 
εμπειρία ξεκάθαρα διδάσκει, δηλαδή, την ανάγκη στελέχωσης των τμημάτων 
μουσείων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Εφορειών, δημιουργίας 
ευρέων και καλόπιστων συνεργασιών σε υπηρεσιακό και τοπικό επίπεδο και 
ενεργοποίησης στο πλαίσιο της κοινότητας. Είναι προφανές ότι, ως διαχειριστές 
πολιτιστικών αγαθών, υποχρεούμαστε οι ίδιοι να εφεύρουμε τη γλώσσα με την 
οποία θα επικοινωνήσουμε με το κοινό και θα δώσουμε φωνή στα εκθέματα των 
μουσείων, ώστε αυτά να αποκτήσουν νέο, κοινωνικό νόημα, που να αφορά όλο και 
περισσότερους ενεργούς πολίτες.  
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ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΘΗΡΑΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  

ΤΗΣ ΜΚ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 
ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  

Η μελέτη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των αγορών της ανατολικής 
Μεσογείου κατά τα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ. αποτελεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο 
κεφάλαιο στην Προϊστορική Αρχαιολογία. Σχεδόν πάντα το ενδιαφέρον των 
μελετητών έχει αφορμή την ύπαρξη αριθμού εισηγμένων σκευών σε μια θέση και 
κατ’ επέκταση τη διασάφηση της πυκνότητας των εμπορικών σχέσεων της θέσης 
αυτής με άλλες. Σπανιότερα εξετάζονται αμφίπλευρα οι εμπορικές σχέσεις, δηλαδή 
η ποσότητα εισηγμένων αντικειμένων από ένα μέρος σε άλλο και το αντίστροφο.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης1 είναι η διερεύνηση των εμπορικών σχέσεων 
της Θήρας με την Κρήτη κατά το διάστημα της τελικής φάσης κατοίκησης του 
οικισμού του Ακρωτηρίου, αμέσως πριν την ηφαιστειακή έκρηξη, με βάση την 
παρουσία ή την απουσία θηραϊκών κεραμικών εισαγωγών σε κρητικό έδαφος κατά 
την ΥΚ Ι περίοδο και το αντίστροφο. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα εισηγμένων 
από την Κρήτη αγγείων, τα οποία προήλθαν από τις ανασκαφές των φρεάτων 
θεμελίωσης των πεσσών του νέου στεγάστρου του αρχαιολογικού χώρου του 
Ακρωτηρίου2, παραδείγματα εισηγμένων κρητικών αγγείων από τον Τομέα Α και 
τέλος, τα δημοσιευμένα παραδείγματα εισηγμένων αγγείων από άλλα κτήρια του 
οικισμού. 

Πρέπει να τονιστεί η απουσία κεραμικής φυτικού ή θαλάσσιου ρυθμού 
από την εισηγμένη κεραμική της τελευταίας φάσης κατοίκησης του Ακρωτηρίου και 

1 Η μελέτη της εισηγμένης κεραμικής των αρχών της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο 
Ακρωτήρι (κεραμικό υλικό που προέκυψε από τις ανασκαφές για τη θεμελίωση των πεσσών 
στήριξης του νέου στεγάστρου του αρχαιολογικού χώρου) χρηματοδοτείται από το INSTAP, ενώ 
μέρος της πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δίμηνης παραμονής μου στο Cincinnati 
(υπότροφος Margo Tytus του Πανεπιστημίου του Cincinnati, Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). Τα 
σχέδια των αγγείων έχουν εκπονήσει οι ζωγράφοι Μ. Κρίγκα και Ν. Σεπετζόγλου. Τα 
σχεδιαστικά περιγράμματα των αγγείων έχουν γίνει από τους φοιτητές: Κ. Γκουγκουσίδου, Μ. 
Τούμπανη, Α. Avila-Ortiz και η ψηφιοποίηση των σχεδιαστικών περιγραμμάτων από τη 
ζωγράφο Μ. Κρίγκα. Στη μελέτη και οργάνωση της κεραμικής συμμετείχαν τον Αύγουστο του 
2010 οι φοιτητές: Μ. Κυρίτση, Ευ. Κουβάτσου, Φ. Αθανασιάδου, Ν. Τουνουζίδης. Η 
συντήρηση των αγγείων έχει γίνει από τους συντηρητές: Λ. Αλεφραγκή, Σ. Δημοπούλου, Π. 
Βλάχο, Β. Δημητρόπουλο. Οι ψηφιακές φωτογραφίες των αγγείων προέρχονται από το 
ηλεκτρονικό αρχείο των ανασκαφών Ακρωτηρίου Θήρας. Για την παραχώρηση του υλικού 
μελέτης ευχαριστώ τον ομότιμο καθηγητή Χρ. Ντούμα.  
2 Στο εξής τα ευρήματα από τις ανασκαφές για τη θεμελίωση των πεσσών στήριξης του νέου 
στεγάστρου του αρχαιολογικού χώρου στο Ακρωτήρι θα αναφέρονται ως ευρήματα από τις 
«πρόσφατες ανασκαφές» και οι χώροι εύρεσης της υπό εξέταση κεραμικής είναι τα φρέατα 
θεμελίωσης του νέου στεγάστρου, που θα συντομογραφούνται ως: ΝΦΠ (Νέο Φρέαρ Πεσσού) ή 
ΦΠ (Φρέαρ Παλαιού Πεσσού), ακολουθούμενα από τον αριθμό του κάθε φρέατος.  
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επομένως να αποκλειστεί η χρονολόγηση της ηφαιστειακής έκρηξης εντός της ΥΜ 
ΙΒ περιόδου. Η τελευταία φάση κατοίκησης στο Ακρωτήρι είναι σύγχρονη με την 
ώριμη φάση της ΥΜ ΙΑ περιόδου.  

Με αφετηρία τη μελέτη των εισηγμένων αγγείων της ΥΜ ΙΑ περιόδου στο 
Ακρωτήρι, που προήλθαν από τις πρόσφατες ανασκαφές, έγινε προσπάθεια για την 
ταύτιση των θέσεων προέλευσης της κεραμικής αυτής. Για τον εντοπισμό των 
κρητικών θέσεων ακολουθήθηκε η μέθοδος της μακροσκοπικής μελέτης των 
κεραμικών τύπων και της διακόσμησης δημοσιευμένων παραλλήλων, η επί τόπου 
έρευνα και σύγκριση του πηλού και της διακόσμησης και τέλος, η πετρογραφική 
ανάλυση δειγμάτων κεραμικής.  

Ο κύριος όγκος των κρητικών εισαγωγών στην ΥΚ Ι φάση του οικισμού του 
Ακρωτηρίου προέρχεται από την ανατολική Κρήτη και λιγότερο από την κεντρική, 
ενώ απουσιάζει η δυτική από τον κατάλογο των εισαγωγών. Φαίνεται ότι το ΥΚ Ι 
Ακρωτήρι διατηρούσε πιο πυκνά δίκτυα εμπορικών επαφών με το ανατολικό τμήμα 
της Κρήτης, λόγω της θέσης του οικισμού στο νοτιοανατολικό άκρο της Θήρας, με 
άμεση θέα προς τη βόρεια και βορειοανατολική ακτή της Κρήτης. Οι περισσότερες 
εισαγωγές προέρχονται από τον Μόχλο και τα Γουρνιά, ενώ όλες οι άλλες θέσεις 
διαπιστώνονται με πολύ μικρότερη συχνότητα. Υπάρχουν μερικά παραδείγματα 
από τον Πρινιάτικο Πύργο, την Ψείρα, τον Πετρά και το Παλαίκαστρο, ενώ από την 
κεντρική Κρήτη περισσότερα είναι τα παραδείγματα από την Κνωσό και 
ενδεχομένως τον Πόρο-Κατσαμπά και τη Φαιστό-Αγία Τριάδα.   

Από τις παλαιότερες ανασκαφές στο Ακρωτήρι είχε προκύψει ανάμεσα στα 
άλλα, μικρός αριθμός εισηγμένων αγγείων από περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, 
όπως η Χαναάν (χαναανικός αμφορέας, οξυπύθμενος) (Marinatos 1999γ, pl. 49b).  

Στην ποσότητα των εισαγωγών από την περιοχή του Αιγαίου η Κρήτη είχε 
την πλειονότητα και ακολουθούσαν η Πελοπόννησος, η Κως, η Μήλος, η Νάξος και 
λιγότερο η Κέα. Όσον αφορά στο ποσοστό της εισηγμένης κεραμικής στο Ακρωτήρι, 
αυτή εξακολουθεί να αποτελεί το 10% της συνολικής εγχώριας παραγωγής 
(Marthari 1990, 67-72). Από αυτό το 10%, όμως, το 6% εξακολουθεί να καλύπτεται 
από τις κρητικές εισαγωγές, ενώ το υπόλοιπο 4% μοιράζεται σε άλλες περιοχές του 
Αιγαίου.  

Το είδος της κεραμικής που συναντάται εισηγμένο στα ανασκαφικά 
δεδομένα του Ακρωτηρίου είναι κατά κύριο λόγο η λεπτή και λιγότερο η 
χονδροειδής, χρηστική. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι τα ευρύστομα, προχυτικά 
σκεύη (μικρά και μεγάλα), οι ευρύστομες πρόχοι με γεφυρωτή προχοή, τα 
ημισφαιρικά κύπελλα με έξω νεύον χείλος, τα μόνωτα κύπελλα με ευθέα 
τοιχώματα, οι μικρές οπισθότμητες πρόχοι και οι μεγάλες οφθαλμωτές πρόχοι, οι 
ασκοί, τα διαφόρων ειδών ρυτά (ωοειδή, κωνικά, με γωνίωση στο άνω μέρος του 
σώματος, σε σχήμα ζώου3 ή κεφαλής ζώου) και λιγότερο συνηθισμένα είναι οι 
πιθαμφορείς (σχ. 1), οι πίθοι μεγάλου μεγέθους, οι ψευδόστομοι αμφορείς, οι 
αμφορείς με ελλειψοειδές στόμιο και τα θήλαστρα.  

3 Πήλινο ρυτό σε σχήμα ταύρου βρέθηκε στο κτήριο δυτικά του Τομέα Α. Προέρχεται μάλλον 
από την Ψείρα (Marinatos 1999α, 59, σημ. 2, pl. A2). 
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Διαπιστώνεται, επομένως, ότι οι Θηραίοι εισήγαγαν κατά κύριο λόγο 
λεπτότεχνη κεραμική από την Κρήτη, την οποία έφερναν στο νησί τους άδεια από 
περιεχόμενο, με την αξία του σκεύους αυτού καθεαυτού. Τα λιγότερα σε αριθμό 
εισηγμένα χρηστικά σκεύη ήταν μεταφοράς και αυτά έρχονταν γεμάτα με προϊόντα.  

Οι εισηγμένοι πίθοι της ΥΜ ΙΑ περιόδου στο Ακρωτήρι είναι ελάχιστοι και 
ανήκουν οι περισσότεροι στον τύπο με το ωοειδές σώμα και τις οριζόντιες πλαστικές 
ταινίες σχοινοειδούς διακόσμησης -πίθος από το Δωμ. Β6 του Συγκροτήματος Β 
(Marinatos 1999α, 60, pl. 57.1) και πίθος 9813 από το ΝΦΠ33 (εικ. 1). Οι 
εισηγμένοι αυτοί πίθοι φέρουν πολλά κοινά στοιχεία με πίθους αντίστοιχης 
διακόσμησης και μεγέθους από θέσεις της κεντρικής Κρήτης4. Προτείνεται η Αγία 
Τριάδα, ως πιθανός τόπος προέλευσης των πίθων, εφόσον έχει διαπιστωθεί ΥΜ ΙΑ 
φάση κατοίκησης στη συγκεκριμένη θέση.  

Στον ίδιο τύπο, μεγαλύτερος σε μέγεθος, ανήκει πίθος με σειρές πλαστικών 
ταινιών σχοινοειδούς διακόσμησης (1488: Τομέας Α), ο οποίος λόγω της 
διακόσμησης και του πηλού, έχει αναγνωρισθεί ότι προέρχεται από τα Μάλια5.  

Εισηγμένος πίθος μεσαίου μεγέθους (8214 από το ΝΦΠ39) με σώμα 
ωοειδούς σχήματος, έξω νεύον χείλος με επίπεδη και πεπλατυσμένη την άνω 
επιφάνειά του και κυκλική οπή κοντά στη βάση φέρει ενδιαφέρουσα και 
ασυνήθιστη διακόσμηση με πλατιά ζώνη με μεμονωμένα μεγάλα κισσόφυλλα, 
μελανής βαφής (εικ. 2). Ανήκει στον τύπο 59, σύμφωνα με την τυπολογία πίθων 
που προτείνει ο Κ. Χρηστάκης (Christakis 2005, fig. 15). Ενδιαφέρον επίσης έχει η 
κυκλική οπή στο κάτω μέρος του σώματος, διότι οι οπές κοντά στη βάση δε 
συνηθίζονται στους πίθους από την Κρήτη. Λόγω της σύστασης του πηλού 
προτείνεται, επίσης, ως τόπος προέλευσης η κεντρική Κρήτη και ενδεχομένως η 
Αγία Τριάδα.    

H πετρογραφική6 ανάλυση δειγμάτων ορισμένων εισηγμένων ΥΜ ΙΑ αγγείων 
στο Ακρωτήρι έδειξε ως πιθανό τόπο προέλευσης των αγγείων αυτών τη νότια 
κεντρική Κρήτη, οπότε η Φαιστός και η Αγία  Τριάδα θα μπορούσαν να ενταχθούν 
στα γεωγραφικά όρια που θέτουν οι αναλύσεις πηλού. Ενδεικτικά αναφέρεται το 
παράδειγμα της μεγάλης πρόχου με απιοειδές σώμα (9748 από το ΝΦΠ75), η 
οποία σύμφωνα με την πετρογραφική ανάλυση προέρχεται από την κεντρική 
Κρήτη. Από την πετρογραφική μελέτη προέκυψε επίσης η περιοχή της Πεδιάδας ως 

4 Η ταύτιση της κεντρικής Κρήτης και συγκεκριμένα της Φαιστού, ως τόπου προέλευσης 
αυτού του τύπου των πίθων γίνεται από τον Κ. Χρηστάκη (2005, 10, τύποι 26-40, εικ. 8-9). 
Σύμφωνα με προφορική παρατήρηση, που έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών της 2ης 
Επιστημονικής Συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη το Νοέμβριο του 2010, από 
τον καθηγητή V. La Rosa, η περιοχή του ανακτόρου της Φαιστού δεν έχει δώσει στοιχεία 
κατοίκησης της ΥΜ ΙΑ περιόδου, οπότε ίσως πρέπει η Φαιστός να εξαιρεθεί από τον κατάλογο 
των πιθανών τόπων προέλευσης των συγκεκριμένων πίθων.   
5 Η αναγνώριση του τόπου προέλευσης έγινε από τον Κ. Χρηστάκη, μετά από επιτόπια έρευνα. 
Για αναφορά στο θέμα βλ.: Christakis 2005, 17. 
6 Πετρογραφική ανάλυση δειγμάτων πηλού έγινε σε επιλεγμένα εισηγμένα ΥΜ ΙΑ αγγεία στο 
Ακρωτήρι. Οι εργασίες της ανάλυσης πραγματοποιήθηκαν από τη Δρα. Ε. Νοδάρου, στα 
εργαστήρια του Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης (Παχύαμμος) του Ινστιτούτου Αιγαιακής 
Προϊστορίας (SCEC- INSTAP). Για τα πορίσματα της ανάλυσης ευχαριστώ τη Δρα. Ε. 
Νοδάρου.   
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τόπος προέλευσης για δύο εισηγμένες οφθαλμωτές πρόχους, σφαιρικές, 
διαφορετικού μεγέθους, από το Ακρωτήρι (8213 και 8322 από το ΝΦΠ70Δ.Ε.). 

Όσον αφορά στα διακοσμητικά θέματα της εισηγμένης ΥΜ ΙΑ κεραμικής 
στο Ακρωτήρι συχνότερα συναντώνται οι τρέχουσες σπείρες (απλές ή οφθαλμωτές), 
κυρίως στα ημισφαιρικά κύπελλα (Marinatos 1999β, pl. 87), στα ευρύστομα 
προχυτικά (Marinatos 1999γ, colour pl. 10), στις ευρύστομες πρόχους με 
γεφυρωτή προχοή (Marinatos 1999α, 53, fig. 32), στις ευρύστομες πρόχους με 
οριζόντια προχοή  (Marinatos 1999α, 42, fig. 27), στους πιθαμφορείς (Marinatos 
1999α, 37, fig. 22), τους αμφορείς με ελλειψοειδές στόμιο (9766 από το ΝΦΠ80Ν 
και 8785 από το ΝΦΠ21), τις οφθαλμοπρόχους (9785 από το ΦΠ66Π) και 
σπανιότερα στους ασκούς (Marinatos 1999α, 42, fig. 26). 

Ο μεγάλος αμφορέας με ελλειψοειδές στόμιο, με τρέχουσες απλές σπείρες 
σε πλατιά ζώνη (9766 από το ΝΦΠ80Ν, εικ. 3) διαθέτει πολλά κοινά στοιχεία με τις 
μεγάλες και πλατιές τρέχουσες σπείρες, που συνηθίζονται αρκετά σε σύνολο 
αγγείων από αποθέτη στους Γυψάδες -περιοχή Κνωσού (Hatzaki 2007, fig. 5.12.1). 
Επομένως, προτείνονται ως τόπος προέλευσης του αμφορέα 9766 οι Γυψάδες. 
Παρόμοιες, απλές τρέχουσες σπείρες εικονίζονται σε ασκό με γωνιώδες σώμα (Δωμ. 
Α2, Τομέας Α) (Marinatos 1999α, 42, fig. 26), σε μεγάλη οπισθότμητη πρόχου με 
δύο ζώνες με τρέχουσες, απλές, πλατιές σπείρες (Marinatos 1999β, pl. 66a) και σε 
μόνωτο κύπελλο με ευθέα τοιχώματα (10858 από το ΝΦΠ71Α, εικ. 4), οπότε 
προτείνονται οι Γυψάδες ως τόπος προέλευσης και των αγγείων αυτών.  

Τμήμα κυπέλλου με ημισφαιρικό σώμα από το ΝΦΠ26Δ.Ε.7, με σειρά 
οριζόντιων ζωνών με μικρές, τρέχουσες, απλές σπείρες βρίσκει ακριβές παράλληλο 
ως προς το διακοσμητικό θέμα σε κύπελλο Keftiu από την Κνωσό, το οποίο 
διακοσμείται με οριζόντιες, επάλληλες ζώνες με μικρές, τρέχουσες σπείρες (Hatzaki 
2007, fig. 5.5).  

Με το νεοανακτορικό οικισμό των Γουρνιών και συγκεκριμένα με τα ρυτά 
από το σύνολο αγγείων του δωματίου C58 (Hawes et al. 1908, 40, pl. vii nos. 25-
32, 34-41, F) συνδέθηκαν τρία κωνικά, εισηγμένα, ΥΜ ΙΑ ρυτά από το Ακρωτήρι, 
με αριθμούς καταλόγου 1493, 1494 και 2131, σύμφωνα με τον Niemeier (1979, 
20-22 και 1980, 64-65). Αναφορά στα ρυτά αυτά κάνει επίσης ο Koehl (1990). 
Ταυτίστηκε, επίσης, ως προερχόμενη από τα Γουρνιά ευρύστομη πρόχους με λοξή 
προχοή (Betancourt 1985, εικ. 17Ε-ΣΤ, Marinatos 1999γ, pl. 68b). Με βάση τον 
τρόπο απόδοσης των τρεχουσών οφθαλμωτών σπειρών θα λέγαμε ότι ένα ωοειδές 
ρυτό προέρχεται επίσης από τα Γουρνιά (8349 από το ΝΦΠ44Α, εικ. 5). 

Οπισθότμητη μικρή πρόχους φέρει ασυνήθιστο διακοσμητικό θέμα σε 
πλατιά ζώνη στον ώμο με μεμονωμένη, οφθαλμωτή σπείρα και ολόβαφα 
δακρυόσχημα κοσμήματα στην απόληξη, εν είδει στροβίλου και άνθη κρόκων 
μεταξύ των σπειρών (Marinatos 1999α, pl. D6). Παρόμοιο διακοσμητικό θέμα 
συναντάται στην ανώτερη ζώνη πιθαμφορέα από τα Γουρνιά (Hawes et al. 1908, pl. 
IX 28A). 

7 Στην περίπτωση του ΝΦΠ26Δ.Ε., τα αρχικά Δ.Ε. σημαίνουν ότι η ανασκαφή επεκτάθηκε 
προς τα δυτικά (Δυτική Επέκταση). 
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Κατά τον Μαρινάτο το διακοσμητικό θέμα των συνεχόμενων κισσόφυλλων 
σε οριζόντια ζώνη είναι χαρακτηριστικό στοιχείο των αγγείων από τα Γουρνιά 
(Marinatos 1999α, 61, Hawes et al. 1908, pl. IX 1, 3, 7). Επομένως, πιθανή 
προέλευση από τα Γουρνιά έχουν πιθαμφορέας εισηγμένος -Δωμ. ΔΔ3 στο κτήριο 
δυτικά του Τομέα Α (Marinatos 1999α, 37, fig. 22)- με σειρά ζωνών με τρέχουσες, 
απλές, σπείρες και ζώνη με κισσόφυλλα στο κάτω μέρος, και μεγάλη 
οφθαλμοπρόχους, με ζώνη τρεχουσών οφθαλμωτών σπειρών και ζώνη με 
συνεχόμενα κισσόφυλλα στο κάτω μέρος (8142 από το ΝΦΠ70, εικ. 6). 

Η διακοσμητική τάση χρήσης δύο χρωμάτων βαφής (μελανή και ερυθρή) 
στο ίδιο αγγείο αποτελεί τεχνική η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο των 
αγγείων που κατασκευάζονταν στον Μόχλο κατά την ΥΜ ΙΑ περίοδο. Αυτός ο τύπος 
διακόσμησης δε συναντάται πουθενά αλλού στην Κρήτη. Σύμφωνα με την τεχνική 
αυτή, η ερυθρή βαφή χρησιμοποιείται για την απόδοση ταινιών και η μελανή βαφή 
για την απόδοση ταινιών, αλλά και καμπυλόγραμμων διακοσμητικών θεμάτων. 

Αρκετές ευρύστομες πρόχοι με γεφυρωτή προχοή, εισηγμένες στο 
Ακρωτήρι, φέρουν αυτή τη διακοσμητική τεχνική (Marinatos 1999α, pl. D5 και 
1999γ, pl. 12d), όπως και ορισμένα ωοειδή ρυτά -8516 (εικ. 7) και 8517 από το 
ΝΦΠ44Α.  

Κωνικό ρυτό με καμπύλα τοιχώματα στο άνω άκρο του (8218 από το 
ΝΦΠ59Α, εικ. 8), εισηγμένο στο Ακρωτήρι, φέρει την ίδια τεχνική διακόσμησης και 
επομένως πιστεύεται ότι προέρχεται από τον Μόχλο. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο 
τύπος αυτός ρυτού δε συνηθίζεται καθόλου στον Μόχλο, καθώς δεν έχουν βρεθεί 
αγγεία αυτού του σχήματος στις ανασκαφές8. Όμως, λόγω της χαρακτηριστικής 
δίχρωμης διακόσμησης του ρυτού που βρέθηκε στο Ακρωτήρι, προκύπτει ότι οι 
κεραμείς του Μόχλου κατασκεύαζαν, κατόπιν παραγγελίας, ρυτά με μοναδικό 
σκοπό την εξαγωγή τους εκτός Κρήτης.   

Με αρκετή ασφάλεια μπορεί να αποδοθεί ο Πρινιατικός Πύργος ως θέση 
προέλευσης εισηγμένης ευρύστομης πρόχου με γεφυρωτή προχοή (2625 από το 
κτήριο Τομέας Α, εικ. 9), λόγω του διακοσμητικού θέματος των συνεχόμενων 
σπειρών που φέρει, του τρόπου απόδοσής του, αλλά και λόγω της ύπαρξης 
ευρύστομης πρόχου με γεφυρωτή προχοή με το ίδιο διακοσμητικό θέμα που έχει 
βρεθεί στον Πρινιατικό Πύργο (Hayden 2000, 147- 150, fig. 199).  

Λόγω των συνεχόμενων σπειρών σε επάλληλη διάταξη που φέρει ως 
διακόσμηση μεγάλη οφθαλμοπρόχους (8142 από το ΝΦΠ70), πιστεύεται ότι πρέπει 
να προέρχεται από την Ψείρα. Παρόμοια διάταξη των τρεχουσών σπειρών 
παρουσιάζει πιθαμφορέας που έχει βρεθεί στην Ψείρα (Betancourt 1985, εικ. 18).   

Αρκετές εισαγωγές διαπιστώνονται από την περιοχή της Κνωσού και 
συγκεκριμένα από τους Γυψάδες. Σε αποθέτη στους Γυψάδες (Evans 1921, 549, 
fig. 349) έχει βρεθεί κλειστό στρώμα κεραμικής από την ΥΜ ΙΑ περίοδο. Η απλή 
τρέχουσα σπείρα, εκτελεσμένη με τον ίδιο τρόπο, ομοιάζει ιδιαίτερα με τις 
αντίστοιχες από τους Γυψάδες και αποτελεί την κύρια ζώνη διακόσμησης σε μικρό 

8 Από προσωπική επικοινωνία με τη Δρα. Kellee Barnard, συνεργάτιδα των ανασκαφών 
Μόχλου.  
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ευρύστομο προχυτικό αγγείο από το Ακρωτήρι (8150 από το ΝΦΠ70Δ.Ε.9), οπότε 
προτείνεται επίσης η θέση των Γυψάδων ως τόπος προέλευσής του. 

Σύμφωνα με τα πορίσματα της πετρογραφικής ανάλυσης, μικρός 
πιθαμφορέας  (8580 από το ΝΦΠ44Α) με διακόσμηση καλαμοειδών στο μεγαλύτερο 
μέρος του σώματός του προέρχεται από την περιοχή της Μεσαράς (νότια κεντρική 
Κρήτη). Από την άλλη, το είδος και ο τρόπος απόδοσης του διακοσμητικού θέματος 
έχει πολλά κοινά με αντίστοιχο σε ημισφαιρικό μεγάλο κύπελλο με πόδι από τους 
Γυψάδες Κνωσού (Evans 1921, 549, fig. 349). Επομένως, προτείνεται ως τόπος 
προέλευσης του συγκεκριμένου πιθαμφορέα οι Γυψάδες.  

Συχνά είναι τα άνθη κρόκων, τα οποία εικονίζονται σε κωνικά και ωοειδή 
ρυτά -8516 (εικ. 7) και 8517 από το ΝΦΠ44Α- και ασκούς (Marinatos 1999α, 56, 
fig. 37 και 1999β, pl. 80a).  

Λιγότερα είναι τα αγγεία με διακοσμητικό θέμα τα καλαμοειδή, και αυτά 
είναι κυρίως πιθαμφορίσκοι (8580 από το ΝΦΠ44Α), ημισφαιρικά μόνωτα κύπελλα 
(8162 από το ΝΦΠ78), κύπελλα με ευθέα τοιχώματα (Marinatos 1999α, pl. D7 -
δεύτερο από αριστερά αγγείο), μικρές (8538 από το ΦΠ43Ν, σχ. 2) και μεγάλες 
πρόχοι (Marinatos 1999β, pl. 68b). 

Λίγες επίσης είναι οι περιπτώσεις ζωνών χελωνίου ως διακοσμητικό θέμα 
εισηγμένων από την Κρήτη αγγείων. Συναντώνται κυρίως σε μόνωτα κύπελλα 
(Marinatos 1999β, 77b) και οφθαλμοπρόχους  (8325 από το ΝΦΠ70Δ.Ε., εικ. 10). 

Οι φυλλοειδείς ταινίες αποτελούν δευτερεύον διακοσμητικό θέμα στα ΥΜ 
ΙΑ εισηγμένα αγγεία στο Ακρωτήρι. Συνήθως εικονίζονται σε οριζόντιες ζώνες με 
μονό ή διπλό στέλεχος και δακρυόσχημα φύλλα εκατέρωθεν του στελέχους και 
διακοσμούν ωοειδή ρυτά (8349 από το ΝΦΠ44Α), μεγάλες πρόχους (9862 από το 
ΝΦΠ25) και πυξιδόμορφο σκεύος με γωνιώδες το άνω μέρος του σώματος 
(Marinatos 1999β, pl. 80c). 

Σπάνιο διακοσμητικό θέμα είναι το φοινικοειδές, το οποίο εικονίζεται 
κυρίως σε αμφορείς με ελλειψοειδές στόμιο -8577 από το ΦΠ43Ν (Marinatos 
1999α, 38, fig. 23). Επίσης, σπάνιο διακοσμητικό θέμα είναι οι διπλοί πελέκεις. 
Από το Ακρωτήρι είναι γνωστό ένα κύπελλο με ημισφαιρικό σώμα και έξω νεύον 
χείλος με διακόσμηση διπλών πελέκεων (Marinatos 1999β, pl. 65b). Αντίστοιχα, 
ένα μόνο παράδειγμα γνωρίζουμε για το διακοσμητικό θέμα του κροκαλοπαγούς σε 
τμήμα ρυτού, του οποίου συνανήκοντα όστρακα έχουν βρεθεί σε δύο διαφορετικά, 
αλλά γειτονικά σημεία κατά τις πρόσφατες ανασκαφές (ΝΦΠ79 και ΝΦΠ80). 

Μοναδικό επίσης είναι το διακοσμητικό θέμα ευρύστομης πρόχου με 
απιοειδές σώμα και γεφυρωτή προχοή, η οποία φέρει πλατιά ζώνη στον ώμο με 
σπείρες με στέλεχος και κρεμάμενα άνθη καπάρεως (Marinatos 1999α, pl. D4). 

Αντίθετα, δεν υπάρχουν εισαγωγές από την ΥΚ Ι Θήρα στην Κρήτη, ενώ 
ελάχιστες είναι οι εισαγωγές MK θηραϊκής κεραμικής. Τα παραδείγματα αυτά είναι: 
αμφορείς με ελλειψοειδές στόμιο και μεγάλες πρόχοι με πουλιά του δίχρωμου 
μεσοκυκλαδικού ρυθμού στα Ιερά Θησαυροφυλάκια της Κνωσού (MacGillivray 
1984, 154-155), δύο μαστοπρόχοι με τάλκη από τον Μύρτο-Πύργο (Cadogan 

9 Σχετικά με τα αρχικά Δ.Ε. βλ. παραπάνω, σημ. 7. 
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1984, 163-164), όστρακο κλειστού αγγείου με χελιδόνι από τον Πετρά10, όστρακο 
κλειστού αγγείου με πουλί του δίχρωμου μεσοκυκλαδικού ρυθμού από τον 
Μόχλο11 και μικρός αμφορέας με ελλειψοειδές στόμιο από τα Ανεμόσπηλια12.  

Τα λιγοστά, εισηγμένα μεσοκυκλαδικά αγγεία προέρχονται από λίγες 
θέσεις στην ανατολική και κεντρική Κρήτη και αποδεικνύουν την περιορισμένη 
ανταλλακτική δύναμη των Θηραίων, όσον αφορά στις κεραμικές τους εξαγωγές. Η 
ανταλλακτική δύναμη χάνεται εντελώς κατά την ΥΜ ΙΑ, εφόσον δεν υπάρχει κανένα 
παράδειγμα ως τώρα από θέση στην Κρήτη με εισηγμένη ΥΚ Ι κεραμική. Ποιος 
είναι ο λόγος και πως μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα από την 
απουσία κεραμικής σε ένα μέρος; 

Την ίδια στιγμή που οι κεραμικές εισαγωγές στη Θήρα από την ΥΜ ΙΑ 
Κρήτη γίνονται σε μεγάλες ποσότητες, οι θηραϊκές εξαγωγές είναι ανύπαρκτες και 
αυτό δεν μαρτυρείται μόνο από την Κρήτη, αλλά ισχύει σχεδόν για κάθε άλλη 
αγορά της ανατολικής Μεσογείου, με την οποία η Θήρα διατηρούσε εμπορικές 
σχέσεις. Οι Θηραίοι εισήγαγαν κεραμική και άλλα υλικά, αλλά δεν εξήγαν σχεδόν 
τίποτε. Επομένως, η μόνη ερμηνεία που μπορεί να δοθεί είναι ότι ο δικός τους 
ρόλος στην διακίνηση του εμπορίου στην ανατολική Μεσόγειο, κατά την περίοδο 
εκείνη, ήταν καθαρά διαμετακομιστικός και για το λόγο αυτό προκλήθηκε μεγάλη 
αναταραχή στις τοπικές ισορροπίες, όταν η Θήρα καταστράφηκε από την 
ηφαιστειακή έκρηξη του τέλους της ΥΜ ΙΑ. 
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IMPORTED LM IA POTTERY AT AKROTIRI – IMPORTED THERAN 

 MC POTTERY IN CRETE 

 
KRIGA DIMITRA  

The trade interactions between Thera and Crete during the Neopalatial 
period are certain. 6% of the ceramic material found in the Akrotiri excavations 
is imported from Crete. The opposite though is discouraging, since there are no 
LC I ceramic imports in Crete from Thera. The only examples are scanty MC 
sherds and vases of Theran origin, found in very few sites in central and eastern 
Crete.  

The abundant finds from the Akrotiri excavations have shown that the 
influence was coming mainly from Crete in all aspects of life, while Thera did not 
act in that way in relation to Crete. The Theran role was mainly limited in the 
transportation via sea routes of Cretan products and vessels from one place to 
the other.  
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Εικ. 1. Εισηγμένος ΥΜ ΙΑ 
πίθος ωοειδούς σχήματος, 

με πλαστικές ταινίες 
σχοινοειδούς διακόσμησης 
και καταλοιβάδες μελανής 

βαφής (9813 από το 
ΝΦΠ33, Αρχείο Ανασκαφών 

Ακρωτηρίου Θήρας).

Εικ. 2. Εισηγμένος ΥΜ ΙΑ 
πίθος ωοειδούς σχήματος, 

με κυκλική οπή κοντά 
στη βάση και πλατιά ζώνη 
με μεμονωμένα μεγάλα 

κισσόφυλλα (8214 από το 
ΝΦΠ39, Αρχείο Ανασκαφών 

Ακρωτηρίου Θήρας).

Εικ. 3. Εισηγμένος 
αμφορέας μεγάλος, με 
ελλειψοειδές στόμιο και 

πλατιές ζώνες με συνεχόμενη 
απλή σπείρα μελανής 
βαφής (9766 από το 

ΝΦΠ80, Αρχείο Ανασκαφών 
Ακρωτηρίου Θήρας).

Εικ. 4. Εισηγμένο ΥΜ ΙΑ κύπελλο με 
ευθέα τοιχώματα, μόνωτο, με πλατιά 

ζώνη με τρέχουσα απλή σπείρα (10858 
από το ΝΦΠ71Α), Αρχείο Ανασκαφών 

Ακρωτηρίου Θήρας).

Εικ. 5. Εισηγμένο 
ΥΜ ΙΑ ωοειδές 
ρυτό με πλατιά 

ζώνη συνεχόμενων 
οφθαλμωτών 

σπειρών και ζώνες 
με φυλλοειδείς 

ταινίες με κεντρικό 
στέλεχος (8349 

από το ΝΦΠ44Α, 
Αρχείο Ανασκαφών 

Ακρωτηρίου Θήρας).

Εικ. 6. Εισηγμένη ΥΜ 
ΙΑ οφθαλμοπρόχους 

με πλατιά ζώνη 
συνεχόμενων σπειρών 
σε επάλληλη διάταξη 

και πλατιά ζώνη 
με συνεχόμενα 
κισσόφυλλα σε 

επάλληλη διάταξη 
(8142 από το ΝΦΠ70, 

Αρχείο Ανασκαφών 
Ακρωτηρίου Θήρας).

Εικ. 7. Εισηγμένο ΥΜ ΙΑ απιοειδές ρυτό με διακόσμηση με ερυθρή 
και μελανή βαφή, ζώνη με τρέχουσες οφθαλμωτές σπείρες και 
ζώνη με κατακόρυφα άνθη κρόκων (8516 από το ΝΦΠ44Α, Αρχείο 
Ανασκαφών Ακρωτηρίου Θήρας).

ΚριγΚα Δημητρα
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Σχ. 2. Σχεδιαστική απόδοση εισηγμένης ΥΜ ΙΑ 
οπισθότμητης πρόχου με καλαμοειδή σε πλατιά 
ζώνη στο σώμα και μεμονωμένα κισσόφυλλα σε 

λοξή διάταξη σε πλατιά ζώνη στον ώμο (8538 από 
το ΦΠ43Ν, Σχέδιο: Ν. Σεπετζόγλου).

Εικ. 8. Εισηγμένο ΥΜ ΙΑ κωνικό 
ρυτό με γωνίωση στο κάτω μέρος 

του σώματος. Διακοσμείται με βαφή 
μελανού και ερυθρού χρώματος 
((8218 από το ΝΦΠ59Α, Αρχείο 
Ανασκαφών Ακρωτηρίου Θήρας). 

Εικ. 9. Εισηγμένη ΥΜ ΙΑ 
ευρύστομη πρόχους με γεφυρωτή 

προχοή και πλατιά ζώνη με 
επάλληλες τρέχουσες, οφθαλμωτές 
σπείρες (2625 από το κτίριο Τομέας 
Α, Αρχείο Ανασκαφών Ακρωτηρίου 

Θήρας).

Εικ. 10. 
Εισηγμένη ΥΜ ΙΑ 
οφθαλμοπρόχους 
με διακόσμηση 
με πλατιές ζώνες 
χελωνίου (8325 

από το ΝΦΠ70Δ.Ε., 
Αρχείο Ανασκαφών 

Ακρωτηρίου Θήρας).

Σχ. 1. Ψηφιακή σχεδιαστική απόδοση 
των περιγραμμάτων των τύπων 

εισηγμένων αμφορέων και πιθαμφορέων 
στο Ακρωτήρι. Ψηφιακή επεξεργασία 

περιγραμμάτων (Μ. Κρίγκα).

ΕισηγμΕνη Υμ ια ΚΕραμιΚη στο αΚρωτηρ ι  –  ΕισηγμΕνη ΚΕραμιΚη 
Θηρα ϊΚησ ΠροΕλΕΥσησ τησ μΚ ΠΕριοΔοΥ στην Κρητη
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ΛΙΠΑ ΒΑΣΩ  

 

Στη μελέτη αυτή, που αποτέλεσε το θέμα της διατριβής μου (Λίπα 2007), η 
διατύπωση «μορφές εγκατάστασης» επιλέχτηκε ως ένας αρχικός προσδιορισμός, με 
την ευρεία έννοια, για να δηλώσει τις ποικίλες ανθρώπινες επεμβάσεις που έχουν 
ως αποτέλεσμα την παραγωγή δομημένου χώρου και τις μεταβαλλόμενες χρήσεις 
του μέσα στο χρόνο. Ο αγροτικός χώρος δεν εκλαμβάνεται, εκ προοιμίου, ως 
περιφέρεια ενός κέντρου, ενός ανακτόρου, μιας πόλης και ως εκ τούτου, δεν 
εγγράφεται στο πλαίσιο μιας αποδοχής όποιας ιεραρχικής εννοιολογικής 
διαβάθμισης. Χρησιμοποιείται με την κοινωνιολογική έννοια, ως το περιβάλλον στο 
οποίο κυριαρχούν οι δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα: η γεωργία, η 
κτηνοτροφία, η δασική εκμετάλλευση, η αλιεία (Δαουτόπουλος, Καζακόπουλος & 
Κούση  2002, 35, υπ. 3), όπως, εξάλλου, δείχνουν τα ευρήματα και οι επιμέρους 
δομές από τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις που μελετήθηκαν. Οι εγκαταστάσεις αυτές 
διατρέχουν την Εποχή του Χαλκού και δεν περιορίζονται στη λεγόμενη 
Νεοανακτορική περίοδο, που αντιστοιχεί στην κατεξοχήν εποχή εκμετάλλευσης της 
υπαίθρου, όπως φανερώνουν τα μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκειά της. 

Στην προσπάθεια προσέγγισης των μορφών εγκατάστασης στον αγροτικό 
χώρο στην Κρήτη την Εποχή του Χαλκού, η παρούσα μελέτη στηρίχτηκε στο 
σύνολο των δημοσιευμένων σχετικών μνημείων σε όλο το νησί και σε όλες τις 
αντίστοιχες χρονολογικά περιόδους. Δόθηκε έμφαση, ωστόσο, στην παρουσίαση και 
διεξοδική ανάλυση δέκα εγκαταστάσεων στην ανατολική Κρήτη1. 

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Θεωρητικό Πλαίσιο - Ορολογία 

Αρχικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διεπιστημονική μελέτη του 
ερευνητικά παραμελημένου κρητικού αγροτικού δομημένου χώρου, στη μακρά 
διάρκεια της προϊστορικής αλλά και της νεότερης χρήσης του. Έναυσμα του 
σχεδιασμού μιας τέτοιας αρχαιολογικής και εθνοαρχαιολογικής έρευνας για την 
ανίχνευση και κατανόηση κάποιων ενδεχόμενων διαχρονικών προτύπων 
εγκατάστασης και νομής του χώρου υπήρξε η ενασχόλησή μου με τα νεότερα 
μετόχια της νήσου Γαύδου (Λίπα 2001). Η πρώτη σκέψη ήταν να εξεταστούν οι 
ποικίλες μορφές της ανθρώπινης εγκατάστασης στην ύπαιθρο, ξεκινώντας από τη 
μονάδα της κατοικίας ως βασικής υλικής και κοινωνικής έκφανσης του χώρου 

1 Οι λόγοι της επιλογής αυτής εξηγούνται πιο κάτω και αναλυτικότερα, βλ.: Λίπα 2007, κεφ. 
1.2. 
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διαβίωσης και παραγωγής (Bourdieu 1970), σε συνάρτηση με τις πιο περιφερειακές 
δομές που συγκροτούν τα δίκτυα εκμετάλλευσης του αγροτικού χώρου. 

Η συστηματική, ωστόσο, μελέτη των δεδομένων για τις εγκαταστάσεις της 
Xαλκοκρατίας (3η - 2η χιλιετία π.X.) έδειξε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των 
προϊστορικών εγκαταστάσεων από τα παραδοσιακά αγροκτήματα-μετόχια των 
τελευταίων αιώνων στη νήσο Γαύδο. Οι απλές αυτές γαυδιώτικες μορφές 
οικογενειακής εγκατάστασης δεν ανταποκρίνονται στην ποικιλία και την 
πολυπλοκότητα των μινωικών κτηριακών συμπλεγμάτων και επομένως η χρήση της 
αναλογίας δεν αποδείχτηκε δόκιμη. 

Στη διάρκεια της έρευνας άρχισε να διαφαίνεται, πράγματι, ότι οι 
εγκαταστάσεις της 2ης χιλιετίας π.Χ. που χαρακτηρίζονται «επαύλεις», «αγρεπαύλεις» 
και «αγροικίες» (Hägg 1997) δεν αντιπροσωπεύουν μια καθόλα ανώνυμη 
προϊστορική κατασκευαστική παράδοση, αλλά πολλές από αυτές διαθέτουν 
χαρακτηριστικά «επίσημης» ή «ανακτορικής» αρχιτεκτονικής (McEnroe 1982, 13, 
Hitchcock 2000, 52). Επιπλέον, ακόμη και κτήρια του τύπου Γ του McEnroe, τα 
πιο μικρά και απλά, που αντιπροσωπεύουν το 70% του ανασκαμμένου συνόλου, 
εγγράφονται σε εν πολλοίς «αστικό» πλαίσιο και είναι ελάχιστα αυτά που ανήκουν 
στον «εξω-αστικό» χώρο (McEnroe 1982, 7 και 10-19, Λίπα 2007, κεφ. 1.1.2). 

Επιπλέον, αποδείχτηκε εξαιρετικά δύσκολο να εξακριβωθεί ο χαρακτήρας 
των κτηρίων ως κατοικίες, των οποίων το μέγεθος ξεπερνά κατά κανόνα το μέγεθος 
ενός απλού νοικοκυριού. Το εμβαδό της κάτοψής τους κατά μέσο όρο είναι 600-
700 τ.μ. και στα μεγαλύτερα φτάνει και τα 1200 τ.μ. (Λίπα 2007, μέρος 3). Ακόμη 
και στη σύγχρονη εποχή, ελάχιστες πλούσιες οικίες διαθέτουν τέτοια μεγέθη, ενώ 
πιο μικρές μονόχωρες μονάδες περιορίζονται στα 10 τ.μ. περίπου (Braudel et al. 
1990, 185). Μονόχωροι ή δίχωροι είναι και οι πυρήνες των παραδοσιακών 
κρητικών αγροτικών σπιτιών και των γαυδιώτικων μετοχιών, που κάποτε διαθέτουν 
όροφο και περιφερειακές βοηθητικές δομές (π.χ. στάβλο, πατητήρι, κοτέτσι, 
φούρνο)2. Η συνολική τους έκταση δε συγκρίνεται, επομένως, με τα μεγέθη των 
προϊστορικών εγκαταστάσεων, ούτε και οι επιμέρους δομές και τα ευρήματά τους. 
Τα υπό μελέτη κτήρια παραπέμπουν σε αποθηκευτικές, βιοτεχνικές, 
εργαστηριακές, διοικητικές, τελετουργικές και άλλες χρήσεις, οι οποίες αποτελούν 
και τυπικές «ανακτορικές» λειτουργίες (Hägg 1997). Η καθαυτή διαμονή θεωρείται 
ότι περιοριζόταν στον όροφο, που ωστόσο δε σώζεται (McEnroe 1982, 10). 

Συνέπεια των παραπάνω διαπιστώσεων υπήρξε η μεγάλη ανάγκη 
διασαφήνισης του χαρακτήρα των εγκαταστάσεων αυτών, διερεύνησης των ρόλων 
τους στο πλαίσιο του αγροτικού περιβάλλοντος και των σχέσεών τους με τις άλλες 
σύγχρονές τους εγκαταστάσεις του αστικού χώρου. 

Ιστορία της Αρχαιολογικής Έρευνας 

Η ιστορία της έρευνας για τις μινωικές εγκαταστάσεις της υπαίθρου είναι 
μέρος εκείνης για όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις στο νησί (Cadogan 1997, 103). 

2 Για το κρητικό παραδοσιακό σπίτι βλ.: Λασσιθιωτάκης 1958, Μποζινέκη-Διδώνη 1990, 252-
253. 
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Η ορολογία, η τυπολογία και η ερμηνεία τους συναρτώνται σταθερά με το 
πρόβλημα ορισμού των «ανακτόρων». Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί, από τον 
Evans έως σήμερα για το χαρακτήρα και τη λειτουργία των «ανακτόρων» και των 
εγκαταστάσεων της υπαίθρου, τη μεταξύ τους σχέση και το ρόλο τους στην 
οργάνωση της μινωικής κοινωνίας (Λίπα 2007, 21-31). Τα αποσπασματικά 
αρχαιολογικά δεδομένα, και κυρίως οι αναγνώσεις τους, έχουν διαμορφώσει 
επιπλέον ασύντακτες εικόνες για την κρητική ύπαιθρο στην Εποχή του Χαλκού. 

Η κυρίαρχη ερμηνευτική προσέγγιση των συγκροτημάτων του αγροτικού 
χώρου περιορίζεται μέχρι σήμερα στον παρωχημένο όρο έπαυλη και στις 
προσπάθειες για επιμέρους ταξινομήσεις σε αστική έπαυλη (mansion villa), 
αγρεύπαυλη (rural villa ή country house), αγροικία (farmstead) σε συνάρτηση με 
την τοπογραφική τους τυπολογία (απομονωμένη, σε οικισμό, σε πόλη). Οι ευγενείς 
τοπάρχες που διέθεταν εντυπωσιακές αστικές και εξοχικές επαύλεις εκατοντάδων 
τετραγωνικών μέτρων, με χώρους υποδοχής, τραπεζαρίες, οικιακά ιερά, τουαλέτες, 
λουτρά, διακοσμητικές δεξαμενές με χρυσόψαρα στην αυλή για να παίζουν τα 
αρχοντόπουλα, αποθήκες, λογιστικά αρχεία, τεράστια ακίνητη περιουσία προς 
εκμετάλλευση στη γύρω περιοχή… μάλλον μας παραπέμπουν σε άλλη ιστορική 
περίοδο ή σε ένα «εκστατικό όραμα» (Ζώης 1996), παρά στο προϊστορικό 
περιβάλλον της Κρήτης. Δυστυχώς, οι ονοματολογίες, οι τυπολογίες και προσλήψεις 
αυτές και η εμμονή στη στήριξή τους οδηγούν σε σύγχυση και ερμηνευτικά 
αδιέξοδα, αφού δε συνεξετάζουν με σαφήνεια τα αντικειμενικά αρχαιολογικά 
δεδομένα και τις συνάφειές τους. 

Παρά τις όποιες ασάφειες και τις διαφορές, ωστόσο, σχεδόν το σύνολο των 
ερευνών αναγνωρίζουν στις επαύλεις χώρους διαβίωσης, βιοτεχνικές, 
αποθηκευτικές, διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες και δράσεις, σε συνδυασμό 
με τελετουργικές πρακτικές, κυρίως θρησκευτικές. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η παρούσα μελέτη για τον αγροτικό δομημένο χώρο επικεντρώνεται σε 
δέκα θέσεις της ανατολικής Κρήτης, οι οποίες αναλύονται διεξοδικά: η Αγία Φωτιά 
Σητείας, το Χαμαίζι, τα Αχλάδια, ο Άγιος Γεώργιος Πραισού, η Ζου, ο Μύρτος-
Πύργος, ο Αζοκέραμος, το Βάι, η Επάνω Ζάκρος και ο Μακρύγιαλος. 
Συγκεκριμένα, έγινε συστηματική επανεξέταση των καταρχήν ανασκαφικών 
δεδομένων, εξέταση και συζήτηση της υπόλοιπης βιβλιογραφίας για κάθε μια από 
τις υπό μελέτη εγκαταστάσεις διαχρονικά και επιτόπια έρευνα. Ο τρόπος αυτός 
προσέφερε το πλεονέκτημα της παρακολούθησης της εξελικτικής πορείας κάθε 
εγκατάστασης και προέκυψε έτσι μια πιο συγκροτημένη και συνολική γνώση πέρα 
από προκαθορισμένα και πρωθύστερα ερμηνευτικά σχήματα. Η έρευνα, ωστόσο, 
δεν περιορίστηκε στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, αλλά, αντίθετα μελετήθηκαν 
όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις στο νησί. 

Η επιλογή του δείγματος των δέκα θέσεων έγινε μετά από πολλή σκέψη. 
Έχει γνώμονα τη χωρική, χρονολογική και αρχιτεκτονική ποικιλομορφία που 
παρουσιάζει ο αγροτικός δομημένος χώρος της ανατολικής Κρήτης. Συγκεκριμένα, 
όσον αφορά το χρονολογικό πλαίσιο, αυτό καλύπτει όλο το φάσμα της Εποχής του 
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Χαλκού, αφού εξετάζονται από τις προανακτορικές εγκαταστάσεις στην Αγία Φωτιά 
και το Χαμαίζι, αυτές της ΜΜ ΙΙΙΑ/Β - ΥΜ Ι Α/Β περιόδου στον Άγιο Γεώργιο, τα 
Αχλάδια, τη Ζου, τον Μύρτο-Πύργο, την Επάνω Ζάκρο, τον Αζοκέραμο, το Βάι, όσο 
και εκείνες στον ΥΜ ΙΒ Μακρύγιαλο και την ΥΜ ΙΙΙ ανακατάληψη κάποιων από τις 
προαναφερθείσες θέσεις. Τις παραπάνω εγκαταστάσεις χαρακτηρίζουν, επίσης, μια 
μορφολογική, κατασκευαστική και λειτουργική ποικιλομορφία. 

Τα υπό μελέτη κτήρια βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές και 
τοπογραφικούς τομείς της βόρειας και της νότιας ακτής και της ενδοχώρας της 
ανατολικής Κρήτης, σε ποικίλα επιμέρους οικοσυστήματα και σε πολυειδείς ζώνες 
οικονομικής δραστηριότητας. Στο εκάστοτε ανθρωπογενές τοπίο τους, άμεσο και 
ευρύτερο, συνυπάρχουν και συνδυάζονται περισσότερες μορφές εγκατάστασης: 
οικισμοί, πόλεις, «ανάκτορα», άλλες ανάλογες εγκαταστάσεις, ιερά κορυφής, 
νεκροταφεία, βιοτεχνικές δομές. Συνεπώς, τα κτήρια παρείχαν τη δυνατότητα 
αναλυτικής, συνθετικής και συγκριτικής αναζήτησης πολυσχιδών και σημαντικών 
κριτηρίων, ικανών να οδηγήσουν σε μια σφαιρική θεώρηση και, στο πλαίσιο του 
δυνατού, κατανόηση του αγροτικού χώρου και των αλληλεπιδράσεών του με τις 
κοινωνικές ομάδες και τα συστήματα κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης της μινωικής 
Κρήτης. 

Σε μια τέτοια προσέγγιση επιχείρησε να ανταποκριθεί η έρευνα, που 
στηρίχθηκε κυρίως στα αρχαιολογικά δεδομένα και, συμπληρωματικά, σε  
ιστορικές, ανθρωπολογικές και άλλες πληροφορίες. Τη βασική μεθοδολογική της 
συγκρότηση υποστηρίζει η εφαρμοσμένη συμβολή των νέων τεχνολογιών, μέσα από 
τη δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής, τεκμηρίωσης και 
αναζήτησης του υλικού που μελετήθηκε (πίν. 1-2). Το συγκεκριμένο 
διεπιστημονικό εγχείρημα επιτρέπει μια σύνθετη και πολυεπίπεδη εξαγωγή 
επιμέρους και συνολικών συμπερασμάτων.  

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στο στάδιο της συγκριτικής και συνθετικής εργασίας επιλέχθηκε η 
συγχρονική προσέγγιση των εγκαταστάσεων, ανά περίοδο, η οποία παρέχει τη 
δυνατότητα διερεύνησής τους ως μερών ενός πολιτισμικού δικτύου στο ευρύτερο 
νησιωτικό περιβάλλον, με κοινές αντιλήψεις, παραδόσεις, επιλογές, λειτουργίες, 
συνέχειες και ασυνέχειες από τη μια περίοδο στην άλλη. Η σύνθεση αυτή υπήρξε 
εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας δύο βασικών παραγόντων: των ελλιπών δημοσιευμένων 
δεδομένων και των προβλημάτων χρονολόγησης. H περιοδοποίηση των 
εγκαταστάσεων που προέκυψε μέσα από την έρευνα είναι η εξής: 

• Τελική Νεολιθική-Προανακτορική (ΠΜ) 
• Τέλος Προανακτορικής-Παλαιοανακτορική (ΜΜ Ι-ΜΜ ΙΙΙΑ) 
• Νεοανακτορική (ΜΜ ΙΙΙΒ-ΥΜ Ι)  
• Τελική Ανακτορική-Μετανακτορική (ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙ)  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα είναι πολλά και ποικίλα, 
μερικά εκ των οποίων αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω. 
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Στη ΜΜ ΙΑ περίοδο δημιουργούνται δύο μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα, 
στην Αγία Φωτιά και στο Χαμαίζι, που συνεχίζουν την παράδοση των ΠΜ 
εγκαταστάσεών τους. Πρόκειται μάλλον για πρώιμα βιοτεχνικά κτήρια, που 
εξυπηρέτησαν, όπως φαίνεται, κάποιες μορφές παραγωγής και μια σχετική με την 
παραγωγή αυτή οικονομική διακίνηση και άλλες ενδεχόμενες μορφές 
δραστηριοτήτων. Η Αγία Φωτιά, με το χαρακτηριστικό ορθογώνιο σχήμα και το 
εσωτερικό, επαναλαμβανόμενο πρότυπο οργάνωσης του «τετραγώνου σε τετράγωνο», 
εάν δεν αποτέλεσε μια προγονική μορφή για τα βιοτεχνικά ορθογώνια μινωικά 
κτήρια, σίγουρα υπήρξε ένα από τα πρώτα που διέθετε τα χαρακτηριστικά αυτά. 
Στο Χαμαίζι βρέθηκε ένα ανάλογο, αλλά ελλειπτικής κάτοψης κτήριο, που 
συνδύαζε βιοτεχνικές, αποθηκευτικές  και τελετουργικές-θρησκευτικές λειτουργίες. 

Ανάλογο είναι και το ΜΜ ΙΙ-ΙΙΙ κτήριο στον Μύρτο-Πύργο, που ήταν μάλλον 
αρχικά ορθογώνιο, όπως και στην Αγία Φωτιά, προτού προστεθεί σε αυτό η 
βορειοδυτική τελετουργική πτέρυγα της Νεοανακτορικής περιόδου. Η βιοτεχνική 
παραγωγή στη ΜΜ περίοδο αφορά στη μεταλλοτεχνία, στη λιθοτεχνία και στην 
κεραμουργία, ενώ το κτήριο διέθετε αποθηκευτικούς χώρους με ιερό. Ο 
συνδυασμός παραγωγής, αποθήκευσης και θρησκείας είναι εμφανής και στον 
Μύρτο-Πύργο και στο Χαμαίζι, ενώ δε διαπιστώνεται στην Αγία Φωτιά. Η διοικητική 
οργάνωση των δραστηριοτήτων στο λόφο του Μύρτου και η δυνατότητα 
ανταλλακτικού εμπορίου που προσέφερε η γειτνίαση με τη θάλασσα αποτελούσαν 
προφανώς χαρακτηριστικές δραστηριότητες της εγκατάστασης. 

Η ΜΜ ΙΙΙΒ-ΥΜ ΙΑ εγκαινιάζει μια νέα περίοδο για τον αγροτικό χώρο, 
περίοδο άνθησης. Νέα μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα εμφανίζονται στην ύπαιθρο. 
Πρόκειται για κτήρια πολυλειτουργικά, που συστεγάζουν παραγωγικές, 
αποθηκευτικές, οικονομικές, ανταλλακτικές, διοικητικές, τελετουργικές και 
θρησκευτικές λειτουργίες. Η αρχιτεκτονική τους ποικίλλει ανάλογα με τον κύριο 
τομέα λειτουργίας τους και ο εσωτερικός διαχωρισμός των ζωνών δραστηριότητας 
μεγεθύνει τα κτήρια και τα κάνει πολυπλοκότερα. Ο συνδυασμός των παραγωγικών 
και αποθηκευτικών δραστηριοτήτων με τη θρησκευτική-τελετουργική πρακτική 
παρατηρείται σε πολλά από αυτά. Στην περίπτωση του Μύρτου-Πύργου το 
θρησκευτικό-τελετουργικό υπερισχύει, από ό,τι φαίνεται στην ΥΜ Ι περίοδο, όπως 
δείχνουν οι νέες πτέρυγες θρησκευτικού-τελετουργικού χαρακτήρα που 
προστίθενται στα βορειοδυτικά και στα νότια του παλαιού κτηρίου, ορίζοντας την 
περιφέρεια μιας κεντρικής αυλής τελετουργικού χαρακτήρα, στην οποία 
προσανατολίζονται οι εντυπωσιακές και χαρακτηριστικές προσόψεις των νέων 
οικοδομημάτων. 

Στον Μακρύγιαλο, που οικοδομείται για πρώτη φορά μάλλον στην ΥΜ ΙΑ 
περίοδο, υπάρχει μια ακόμη θρησκευτική εγκατάσταση με τελετουργική αυλή. Στη 
δεύτερη φάση του, όπως και στο Βαθύπετρο, δημιουργούνται προσκτίσματα, που 
φαίνεται ότι εξυπηρέτησαν τη βιοτεχνική-αγροτική παραγωγή. Οι νέες κατασκευές 
δε βρίσκονται στα ανατολικά, όπως στο Βαθύπετρο, αλλά στα δυτικά, και για τη 
δημιουργία τους καταργείται η δυτική αυλή. Σε ορισμένα από τα κτηριακά 
συγκροτήματα του αγροτικού χώρου, ο τελετουργικός χαρακτήρας που φαίνεται να 
έχουν στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο περιορίζεται στο τέλος της ΥΜ ΙΑ/Β χάρη βιοτεχνικών 
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και παραγωγικών δραστηριοτήτων ή συγκεκριμενοποιείται σε τομείς ειδικού 
προορισμού. Τέτοιες μεταβολές διαπιστώνονται στον Άγιο Γεώργιο, στα Αχλάδια και 
στη Ζου. 

Στον Άγιο Γεώργιο Πραισού η έμφαση στη μεταποίηση 
αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, η ανάγκη για την αποθήκευσή τους, καθώς και η 
εργαστηριακή παραγωγή και διάθεση των προϊόντων του εργαστηρίου διεύρυνε το 
ΜΜ σύνολο των αρχιτεκτονικών δομών στην πλαγιά του λόφου. Το ΥΜ βιοτεχνικό-
αποθηκευτικό κτήριο κατασκευάζεται στα δυτικά του υπάρχοντος ΜΜ ΙΙΙΒ κτηρίου 
και συλλειτουργεί με αυτό, μετά από διαρρυθμίσεις. Για τους ΜΜ ΙΙΙΒ χώρους 
προτάθηκε μια ερμηνεία τελετουργικής κατανάλωσης τροφής και ποτών και 
οινοπαραγωγής, συνεχίζοντας ανάλογες πρακτικές από τα ΜΜ ΙΙΙΑ στρώματα πάνω 
στα οποία είχαν κτιστεί. Οι χώροι αυτοί βρίσκονται στα ανατολικά, έχουν 
ακανόνιστο σχήμα και προσανατολίζονται σε μια μεγάλη ορθογώνια αυλή. Στη Ζου 
υπάρχει μια ανάλογη περίπτωση βιοτεχνικού κτηρίου, με έμφαση στην κεραμική 
παραγωγή, που διέθετε ενδεχομένως και «εμπορικό» χώρο διάθεσης των προϊόντων 
της βιοτεχνίας. Εκεί διαπιστώθηκε, επίσης, αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και 
εντοπίστηκαν χώροι τελετουργικών δρώμενων στα ανώτερα άνδηρα και σε 
περιφραγμένο αύλειο χώρο στα δυτικά, θρησκευτικής-τελετουργικής χρήσης. 

Στα κτηριακά συγκροτήματα της Επάνω Ζάκρου και του Αζοκέραμου 
χαρακτηριστική δραστηριότητα υπήρξε η οινοπαραγωγή. Στην Επάνω Ζάκρο η 
βιοτεχνική και αποθηκευτική χρήση συνυπάρχει με την τελετουργική. Στον 
Αζοκέραμο η παραγωγή και η αποθήκευση ίσως συνδέονται επίσης με 
θρησκευτικές πρακτικές, αφού το κτήριο βρίσκεται πάνω στο δρόμο για το ιερό 
κορυφής του Τραόσταλου. Μια ακόμη περίπτωση κτηρίου προορισμένου για 
τελετουργίες, παραγωγή και αποθήκευση είναι τα Αχλάδια, όπου η έμφαση δίδεται 
μάλλον σε τελετουργικά γεύματα. Βεβαίως, η εικόνα της εγκατάστασης, όπως και 
πολλών άλλων, δεν είναι πλήρης, εφόσον υπάρχουν σε άμεση γειτνίαση και άλλα 
κτήρια που δεν έχουν ανασκαφεί, όπως και στη Ζου για παράδειγμα. 

Η τοπογραφία των συγκροτημάτων του αγροτικού χώρου δείχνει ότι αυτά 
δημιουργούνται ή επεκτείνονται, στην ΥΜ ΙΑ, σε θέσεις σχετικές με την παραγωγή 
σε καθένα από αυτά. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αποθήκευση και τη 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, χαρακτηριστική είναι η θέση των κτηρίων στα 
Καννιά, την Επάνω Ζάκρο, τον Άγιο Γεώργιο, το Βαθύπετρο, τον Μύρτο-Πύργο. Η 
περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις αυτές ήταν εύφορη και ευνοούσε σίγουρα την 
αμπελοκαλλιέργεια, όπως προκύπτει και από τις αποδείξεις οινοπαραγωγής στις 
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Όσον αφορά τη βιοτεχνική παραγωγή, το 
παράδειγμα της Ζου είναι χαρακτηριστικό. Η βιοτεχνική εγκατάσταση βρίσκεται 
δίπλα σε πηγή νερού και ποτάμι, από όπου ίσως προμηθευόταν και την πρώτη ύλη 
για το κεραμείο. Όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα, ο μεγάλος αριθμός από 
αποθηκευμένες τράπεζες προσφορών σχετίστηκε με το θαλάσσιο εμπόριο στο Νίρου 
Χάνι, εξαιτίας της θέσης του δίπλα στη θάλασσα, όπου βρέθηκαν λιμενικές 
εγκαταστάσεις. 

Η τοπογραφία μιας εγκατάστασης στον αγροτικό χώρο δε σχετίζεται μόνο 
με τη γεωργική εκμετάλλευση, την αποθήκευση και τη μεταποίηση αγροτικών 
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προϊόντων, τις βιοτεχνικές και τις εμπορικές δραστηριότητες, αλλά και με την 
εξυπηρέτηση ενός ιδιαίτερου σκοπού, πιθανόν του σκοπού δημιουργίας της 
εγκατάστασης ή της επέκτασής της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 
Σκλαβόκαμπος. Η θέση του συγκροτήματος, στο στενό πέρασμα από τα βόρεια 
προς νότια του νησιού, ορίζει το χαρακτήρα της εγκατάστασης ως σταθμού και οι 
κύριες λειτουργίες του συγκροτήματος, αποθηκευτικές και τελετουργικές, 
σχετίζονται με τη θέση αυτή. Τα αρχειακά τεκμήρια που βρέθηκαν στην ανασκαφή 
αποδεικνύουν ότι ο σταθμός αυτός είχε ουσιαστικό ρόλο –ελέγχου;– στο 
διαμετακομιστικό εμπόριο και την  ανταλλακτική, ενδονησιωτική οικονομία. 

Στο τέλος της ΥΜ Ι περιόδου μεγάλος σεισμός προκάλεσε μια κατάσταση 
κρίσης στο νησί σε υλικό και κοινωνικό επίπεδο και καθρεπτίζεται σε αλλαγές στην 
οργάνωση των κτηρίων. Η τελετουργική δραστηριότητα μετατοπίζεται από το 
εσωτερικό των συγκροτημάτων στην αυλή. Τα κτήρια κλείνουν για να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαστήρια και αποθήκες, μια μεταβολή που είχε προφανώς 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Τα σημάδια λεηλασίας και βανδαλισμού, που 
ορισμένοι ανασκαφείς διακρίνουν σε αρκετές θέσεις, σε συνδυασμό με τον 
επιλεκτικό χαρακτήρα ορισμένων καταστροφών, όπως στον Μύρτο-Πύργο, 
ενίσχυσαν την πιθανότητα πολεμικών ενεργειών. Πάντως, στην ΥΜ ΙΙ δεν υπάρχει 
πλέον δυνατότητα ανάκαμψης. 

Η περίοδος που ακολούθησε τη γενικευμένη ΥΜ ΙΒ καταστροφή σήμανε 
την κατάρρευση της περιφερειακής γεωργικής, βιοτεχνικής και μεταποιητικής 
οικονομίας, την αποδυνάμωση του κεντρικού ελέγχου, της επίσημης λατρείας και 
την εν γένει υποβάθμιση της υπαίθρου. Οι εγκαταστάσεις της υπαίθρου παύουν να 
λειτουργούν και μόνο σε ελάχιστες από αυτές διαπιστώνονται κάποιες ενδείξεις 
χρήσης. Στην ΥΜ ΙΙΙ περίοδο διαπιστώνεται, ωστόσο, ανακατάληψη ή, κυρίως, 
χρήση αρκετών κτηριακών συγκροτημάτων, που ίσως συνδέεται σε μερικές 
περιπτώσεις με ανάκαμψη της θρησκευτικής πρακτικής και λιγότερο με μια 
προσπάθεια ανασύστασης ή επανεκμετάλλευσης των κατεστραμμένων κτηριακών 
δομών. Το σύστημα στον αγροτικό χώρο είχε πληγεί ουσιαστικά με τις ΥΜ ΙΒ 
καταστροφές, τους κοινωνικούς κλυδωνισμούς και ανακατατάξεις. 
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FORMS OF SETTLEMENT IN RURAL CRETE 

DURING THE BRONZE AGE 

L IPA VASSO 

The title of my dissertation “Forms of Settlement” was chosen in order to 
denote the numerous ways human settlers interfered with their surrounding 
environment in Bronze Age Crete, resulting in the production of structured, built 
spaces and their change of use over time. Agricultural space is not regarded by 
default as the periphery of a central point, a palace or a city, and therefore it is 
not registered hierarchically on any level. It is used within a sociological 
framework, as the environment where the main activities belong to the primary 
sector of production, as shown in the findings of excavations in the relevant 
settlements. In an effort to approach the forms of settlement in rural Crete 
during the Bronze Age, the present research was based on the total number of 
relevant published sites and on all corresponding chronological periods.  
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Πίν. 2. Ο πίνακας και η φόρμα Εγκατάσταση της βάσης δεδομένων.

Πίν. 1. Το εννοιολογικό μοντέλο της 
βάσης δεδομένων.

Λιπα Βασω
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