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Το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης είναι πλέον θεσμός. Ένας θεσμός, ο οποίος 
στις σημερινές εξαιρετικά δύσκολες και αντίξοες συνθήκες έχει τη δύναμη 
να δημιουργεί ελπίδες και προσδοκίες. Η εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού 
των συμμετεχόντων στην τρίτη συνάντηση το 2013 το αποδεικνύει πέρα από 
κάθε αμφιβολία.   

Ο μεγάλος αριθμός των ανακοινώσεων (περισσότερες από 120) προκάλεσε 
νέες ανάγκες, αλλά και προκλήσεις, κυρίως επειδή η δημοσίευση των δύο 
πλέον τόμων του ΑΕΚ 3 έγινε με πολύ λιγότερα οικονομικά μέσα. Οι συγ-
γραφείς έδειξαν συνέπεια και υπομονή, όλοι όσοι συνέβαλαν στην έκδοση 
αφοσίωση, επιμονή και αυταπάρνηση. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης καθοριστική υπήρξε η συμβολή 
της συναδέλφου Νικολέττας Πύρρου, η οποία είχε μεταξύ άλλων επωμισθεί 
το χρονοβόρο έργο της επικοινωνίας με τους συγγραφείς και τον συντονι-
σμό σε όλα τα στάδια του στησίματος της έντυπης μορφής των πρακτικών. 
Χωρίς την πολύτιμη εμπειρία της και τον χρόνο που αφιέρωσε τίποτα δεν θα 
είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως. Για όλα αυτά την ευχαριστούμε από καρδιάς. 
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε και στη συνάδελφο Πετρούλα Βαρθαλίτου για 
την πάσης φύσεως υποστήριξη και τη βοήθεια που μας παρείχε, καθώς και 
στον Κωστή Ψυχογυιό, υπεύθυνο για τη φιλολογική επιμέλεια και τη σελιδο-
ποίηση, κυρίως για την αντοχή και ευελιξία, αλλά και για τη συνέπεια που 
επέδειξε στη διαρκή μάχη με τις προθεσμίες.

Κατά την επιμέλεια των πρακτικών καταβλήθηκε προσπάθεια να υπάρξει 
εκτός των άλλων και σχετική ομοιομορφία στην ορολογία, καθώς και στη 
χρήση φιλολογικών και ορθογραφικών κανόνων, στόχος ο οποίος δεν επε-
τεύχθη τελείως. Προκειμένου ωστόσο να δημοσιοποιηθούν έγκαιρα τα απο-
τελέσματα των πρόσφατων αρχαιολογικών ερευνών, αξία στην οποία άλλωστε 
στηρίζεται ο θεσμός του Αρχαιολογικού Έργου Κρήτης, επιλέξαμε να προχω-
ρήσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση στην εκτύπωση, αποδεχόμενες τις εκφρα-
σμένες διαφοροποιήσεις των συγγραφέων σε ζητήματα επιστημολογικά (λ.χ. 
ονομασία περιόδων) ή και φιλολογικά. 

Τεχνικοί και πρακτικοί λόγοι οδήγησαν στην απόφαση οι ανακοινώσεις 
να χωριστούν σε δύο τόμους, έναν πρώτο, ο οποίος περιλαμβάνει τις γενικού 
χαρακτήρα ομιλίες και το έργο που συντελέστηκε στην περιφερειακή ενότητα 
Ηρακλείου, και έναν δεύτερο, στον οποίο παρουσιάζεται το έργο στις περιφε-
ρειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. 
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Το κόστος για τη φιλολογική επιμέλεια και τον τυπογραφικό σχεδιασμό 
των δύο τόμων, καθώς και για την εκτύπωση του Α′ τόμου, ανέλαβε το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού, ενώ το κόστος για την εκτύπωση του Β′ τόμου η Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης με χρηματοδότηση από το Κληροδότημα 
Ιωάννας Σφακιανάκη, χάρη στη θετική εισήγηση της κοσμήτορος, καθηγή-
τριας Λουκίας Αθανασάκη, και της Επιτροπής Εκδόσεων της Φιλοσοφικής 
Σχολής. Εκφράζουμε και από αυτή τη θέση τις θερμές ευχαριστίες μας, διότι 
χωρίς την οικονομική υποστήριξη των δύο φορέων δεν θα είχε σταθεί δυνατή 
η έκδοση των πρακτικών.

Κλείνουμε με την ευχή η τέταρτη συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο 
στην Κρήτη να γίνει κάτω από ευνοϊκότερες συνθήκες, κυρίως για τους νέους 
αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες και συντηρητές, οι οποίοι, συχνά πλέον σε καθε-
στώς υποαπασχόλησης και ανεργίας, υφίστανται πιο έντονα τις συνέπειες της 
κρίσης, αλλά και για τους πιο ώριμους, οι οποίοι δεν έχουν απολέσει την όρεξη 
για έρευνα και δημιουργία και, πάνω απ’ όλα, την αγάπη για τις αρχαιό τητες.

Οι επιμελήτριες των πρακτικών

Παυλίνα Καραναστάση   Αναστασία Τζιγκουνάκη   Χριστίνα Τσιγωνάκη 
     

                            Ρέθυμνο, Νοέμβριος 2015
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οι αρχαιολογιΚεσ ερεΥνεσ τοΥ ΠανεΠιστημιοΥ Κρητησ

την τριετια 2011-2013

Κατερινα ΚοΠαΚα

Οι αρχαιολογικές έρευνες ακολουθούν σταθερά τα τριάντα από τα σαράντα 
περίπου χρόνια ζωής του Πανεπιστημίου Κρήτης.1 Εγγράφονται στην αρχαιότερη 
Σχολή του, τη Φιλοσοφική Σχολή, και ειδικά στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
και στον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Έχουν πάντα συνδυασμένο 
ερευνητικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και αποτελούν προαπαιτούμενο για τη 
λήψη πτυχίου. Σε αυτές ασκούνται προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/
τήτριες (εικ. 1) τόσο στις μεθόδους και τις τεχνικές όσο και στις βιωματικές 
εμπειρίες της ανασκαφής και της 
επιφανειακής έρευνας, της μελέτης 
και ενίοτε και της δημοσίευσης των 
ευρημάτων. Πολλές επιτόπιες πραγ-
ματοποιούνται στην Κρήτη, και άλλες 
στον ευρύτερο αιγαιακό χώρο. Οι ανα-
σκαφές καλύπτουν την Προϊστορία (την 
Παλαιολιθική έως και την Εποχή του 
Χαλκού) μέχρι και τους βυζαντινούς 
χρόνους· ενώ οι επιφανειακές επισκο-
πήσεις, που είναι κατά κανόνα δια-
χρονικές, ανιχνεύουν και τη νεότερη και 
τη σύγχρονη περίοδο. 

Οι έρευνες πεδίου του Πανεπιστημίου ξεκίνησαν επίσημα το 1984-85, με τις 
άδειες για την επιφανειακή στο οικόπεδο της μετέπειτα Πανεπιστημιούπολης 
του Γάλλου στο Ρέθυμνο, και για την ανασκαφή στην Ελεύθερνα2 – και με την 
ευχή του Υπουργείου Πολιτισμού αυτές να ευοδωθούν και να πολλαπλασιαστούν 
στο μέλλον. Όπως και έγινε: με τη σταθερή θεσμική και οικονομική στήριξη του 
Τμήματος και του Ιδρύματος·3 με τη συνεργασία των Εφορειών Προϊστορικών και 
Κλασικών όσο και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων· και, βέβαια, με την κάποτε μακρά 
αλλά πάντοτε καλή φιλοξενία των τοπικών κοινοτήτων και των προεστών τους 
στο εκάστοτε πεδίο μας. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά και ειλικρινά. Το ίδιο 

1 Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή του Α.Ε.Κ. για την πρόσκληση, και τους/τις συναδέλφους 
μου για τα δεδομένα από τις ερευνές τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη Χριστίνα Τσιγωνάκη και την 
Αριάδνη Γκαζή, για τη βοήθεια στην προετοιμασία της παρουσίασης. Στο κείμενο επιχειρείται 
μια πρώτη σύνθεση του αρχαιολογικού έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης, που ξεπερνά 
επομένως τα στενά όρια της τελευταίας τριετίας. 

2 Με την απόφαση ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α3/68610 π.ε./1022/25-4-1985 της Διεύθυνσης Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αρχείο Τομέα Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης/φάκ. 
Ελεύθερνας ΑΠ 44/9-5-1985).

3 Όπως και με τη συνδρομή, όποτε χρειάζεται, χορηγιών από την Περιφέρεια Κρήτης, το Ινστιτούτο 
για την Αιγαιακή Προϊστορία (INSTAP) και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Εικ. 1 :  Στιγμιότυπο από την ανασκαφή-σχολείο 
στη Γαύδο.
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και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και συνοδοιπόρους μας στα εύκολα και στα 
δύσκολα των ερευνητικών μας προγραμμάτων.

Ας δούμε πώς διαμορφώνονται και προχωρούν οι επιτόπιες αυτές έρευνες – με 
συντομία, εξάλλου για αρκετές θα μιλήσουν πιο αναλυτικά οι υπεύθυνοι/ές τους.

Ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες του Πανεπιστημίου Κρήτης
Η «μητέρα όλων των επιτόπιων ερευνών» μας είναι η ανασκαφή στην Ελεύθερ-

να Μυλοποτάμου, στους τρεις μεγάλους Τομείς της μακρόβιας και εκτεταμένης 
ομώνυμης αρχαίας κρητικής πόλης (εικ. 2), που αποτελεί από το 1985 ζωτικό 
και αναπόσπαστο κομμάτι της επιστημονικής ιστορίας και του κύρους του Τομέα 
και του Τμήματος και πεδίο εκπαίδευσης μεγάλου αριθμού φοιτητών/τριών τους.

Στον Τομέα Ι (εικ. 3), που ανέσκαψε υποδειγματικά και αναδεικνύει με τις 
δημοσιεύσεις του ο Πέτρος Θέμελης (π.χ. Θέμελης 2000, 2002, 2004· Themelis 
2009), συνεχίζει από το 2008/9 ο Νίκος Σταμπολίδης. Πρόκειται για μια πλούσια 
συνοικία της πόλης των ελληνιστικών, ρωμαϊκών και πρωτοβυζαντινών χρόνων: με 
δύο συγκροτήματα ρωμαϊκών θερμών, δύο μεγάλες επαύλεις πομπηιανού τύπου, 
ένα δημόσιο κτήριο και ένα λατρευτικό κτίσμα που προϋπήρξε της επισκοπικής 
Βασιλικής του Ευφρατά του 5ου αι. μ.Χ. Ανασκαφικά έχουν ανιχνευθεί δύο καλά 
χρονολογημένα στρώματα καταστροφής, στα τέλη της ρωμαϊκής περιόδου και τον 
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Εικ. 2 :  Μνημειακή τοπογραφία Ελεύθερνας.
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μεγάλο σεισμό του 365/7 μ.Χ., και στο τέλος της πρωτοβυζαντινής περιόδου, στη 
βασιλεία του Κώνσταντα Β′ τον 7ο αι. μ.Χ. Ο Τομέας Ι έχει αποδώσει πυκνά και 
σημαντικά αρχιτεκτονικά και κινητά ευρήματα (επιγραφές, γλυπτά, νομίσματα, 

Εικ. 3α-β :  Ελεύθερνα. Τομέας I.
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ελεφάντινα, μεταλλικά και γυάλινα τέχνεργα). Τα τελευταία χρόνια οι εργασίες 
επικεντρώνονται στη βασιλική της Αγίας Ειρήνης, ενώ τακτοποιούνται και μελε-
τώνται τα αρχαϊκά έως και πρωτοβυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη που έχουν βρεθεί 
σε δεύτερη και τρίτη χρήση.

Στον Τομέα ΙΙ (εικ. 4), την ανασκα-
φή του Θανάση Καλπαξή ανέλαβε 
μετά τη συνταξιοδότησή του, το 2009, 
η Χριστίνα Τσιγωνάκη, σε συνεργασία 
με την Παυλίνα Καραναστάση. Εδώ 
έχουν διερευνηθεί οι δύο ακροπόλεις 
της αρχαίας πόλης, αυτές στο Πυργί 
(στο Κεντρικό Πλάτωμα, στην κορυφή 
της Αγίας Άννας, τις υπόσκαφες δεξα-
μενές και το υδραγωγείο), και στo 
Νησί όπου βρίσκονται ο Mεγάλος 
Περίβολος και ο ελληνιστικός οικι-
σμός. Η έρευνα επικεντρώνεται στο 
Κεντρικό Πλάτωμα του λόφου Πυργί 
και είναι ιδιαίτερα σύνθετη, αφού 
αποκαλύπτει ένα πυκνό παλίμψηστο 
κτηρίων με μακρά διάρκεια 1500 
χρόνων. Ο κεντρικός αυτός θρησκευ-
τικός και πολιτικός αστικός τομέας 
έχει ως διαχρονικά του τοπόσημα τον 
αρχαϊκό ναό, ένα δημόσιο ρωμαϊκό 
λουτρό και μια επιβλητική χριστια-
νική εκκλησία. Η ασυνήθιστη, τότε, 
επιλογή Καλπαξή να διατηρηθούν τα 
κτίσματα όλων των εποχών οδήγησε 
στην αποκάλυψη μιας από τις ελά-
χιστες γνωστές πόλεις των «σκοτει-
νών αιώνων» του Βυζαντίου. Βασικό 
ζητούμενο της ανασκαφής παραμένει 
η κατανόηση της δυναμικής των χρή-
σεων της ακρόπολης μέχρι την οριστική εγκατάλειψή της στη βυζαντινή περίοδο. 
Στη διεθνή προβολή και στις πολλές δημοσιεύσεις των ευρημάτων (π.χ. Καλπαξής 
κ.ά. 1991, 1994, 2008· Yangaki 2005· Tsigonaki 2007) συμβάλλουν αποφασι-
στικά οι συνεργασίες με ελληνικά και ευρωπαϊκά ιδρύματα,4 μια ιδιαιτερότητα 

4 Μέσα από προγράμματα διακρατικών επιστημονικών ανταλλαγών και τη μακρά συνεργασία με το 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Saarland και το Institut d’Art et d’Archéologie του Πανεπιστημίου 
του Paris I (με υπεύθυνη σήμερα τη Χαρά Προκοπίου-Abbès, Μaître de conférences, Préhistoire, 
Antiquité), με τη συνεργασία, επίσης, από το 1998 με το Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής 
Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε. (γεωφυσικές διασκοπήσεις στο 
Πυργί, και το υπό υλοποίηση σύστημα ψηφιακής διαχείρισης των ανασκαφικών δεδομένων)· 
καθώς και με το πρόγραμμα «Οι ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ελεύθερνα: Η 
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Εικ. 4α-γ :  Ελεύθερνα. Τομέας II.
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του ερευνητικού και εκπαιδευτικού μικρό-
κοσμου του Τομέα ΙΙ. Οι φοιτητές/τήτριές 
του εξοικειώνονται, εξάλλου, με τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών και συμμετέχουν σε 
εκπαιδευτικά εργαστήρια περιβαλλοντικής 
αρχαιολογίας (υπεύθυνη Δήμητρα Μυλωνά) 
και κεραμικής (υπεύθυνες Αναστασία Για-
γκάκη και Αμαλία Αβραμίδου).

Στον Τομέα ΙΙΙ (εικ. 5), με διευθυντή τον 
Νίκο Σταμπολίδη, αποκαλύπτεται η εντυ-
πωσιακή νεκρόπολη της πρώιμης Εποχής 
του Σιδήρου στην Ορθή Πέτρα, που εντά-
χθηκε πρόσφατα στις δέκα πιο σημαντικές 
ανασκαφές στον κόσμο.5 Στο φως έρχονται 
πολλές και συχνά πλούσιες και σημαίνου-
σες ταφές, όπως αυτές στον κτιστό ημιυ-
πόγειο «τάφο των πριγκιπισσών».6 Γίνεται, 
συγχρόνως, συστηματική ανθρωπολογική 

ανάλυση των σκελετικών καταλοίπων, και συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση των 
άφθονων και ποικίλων κινητών ευρημάτων (βλ. π.χ. Σταμπολίδης 1993, 1994, 

ανθρωπολογική προσέγγιση» που σχεδιάζεται (με υπεύθυνη την Ελεάνα Γιαλούρη, επίκουρη 
καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο).

5 Από το American Institute of Archaeology (Archaeology, Ιαν./Φεβρ. 2010, <http://www.archae-
ology.org/1001/topten/crete.html> [26.8.2013]).

6 Που ενέπνευσαν πέρυσι (2012) την έκθεση «Πριγκίπισσες της Μεσογείου στην Αυγή της Ιστορίας 
(11ος-6ος αιώνας π.Χ.)» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – μία από τις πολλές εκθέσεις που 
έχουν διοργανωθεί με πυρήνα ευρήματα του Τομέα ΙΙΙ στην Ελεύθερνα. 

Εικ. 5α-β :  Ελεύθερνα. Τομέας II.
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1996, 2004· Agelarakis 2005· Kotsonas 2008). Πρόκειται για μια σοβαρή συμ-
βολή καταρχήν στη συνολική αρχαιολογική γνώση για την αρχαιότατη ελληνική 
Κρήτη, αλλά και το Αιγαίο και την ευρύτερη ανατολική και κεντρική Μεσόγειο, 
μέσα από την κοσμοπολίτικη Ελεύθερνα, που καθρεπτίζεται στο σύμπαν των 
νεκρών της Ορθής Πέτρας. Με το «πανόραμα των ευρημάτων» από τον ελλαδικό 
χώρο, τη Μικρά Ασία, την Κύπρο, τη Συρία, τη Φοινίκη, την Αίγυπτο· και, βέβαια, 
με τις διαφορετικές ταφικές πρακτικές, που είναι δείκτες των υλικών, συμβολικών 
και ιδεολογικών συμπεριφορών της εποχής τους. Ολοκληρώνεται επιπλέον, μέσα 
από μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα, το αρχαιολογικό πάρκο Ελευθερναίων 
Άλσος, με όμορφες διαδρομές στο διαχρονικό τοπίο του Ψηλορείτη. Τελειώνει 
εξάλλου το Μουσείο Ελεύθερνας, το πρώτο μεγάλο μουσείο αρχαιολογικού χώρου 
στην Κρήτη, που θα στεγάσει όλα τα ευρήματα της ανασκαφής. 

Η ανασκαφή στους τρεις Τομείς της Ελεύθερνας αποτελεί μια υποθήκη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στον τόπο, τους κατοίκους του και τη σημαντική πολι-
τιστική τους κληρονομιά – η αποκάλυψη και η ποιοτική ανάδειξη της οποίας 
συγκροτούν, συγχρόνως, ένα πρότυπο ήπιας ανάπτυξης του νομού Ρεθύμνου και 
της Κρήτης εν γένει. 

Στην ακριτική νήσο Γαύδο, το νοτιοανατολικό σταθερά κατοικημένο άκρο της 
ευρωπαϊκής ηπείρου, το 1992 ξεκίνησαν, με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου και 
υπεύθυνη την Κατερίνα Kόπακα, κάποιες καινοτόμες για τα ελληνικά δεδομένα 
της εποχής τους ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις, και ειδικά: 

α. Συστηματική επιφανειακή έρευνα (1992-2000), σε συνεργασία με την KE′ 
Ε.Π.Κ.Α. – την αρχαιολόγο Παρασκευή Δροσινού και τον αρχιτέκτονα Γιάννη 
Χριστοδουλάκο (βλ. π.χ. Kόπακα κ.ά. 1994-1996· Κόπακα 2000). Η έρευνα 
αποκάλυψε ένα πραγματικό νησί-μουσείο της φύσης και του πολιτισμού, και 
οδήγησε στη συγκρότηση του πρώτου διαχρονικού αρχαιολογικού του χάρτη – όσο 
και στον εκεί έγκαιρο ορισμό αρχαιολογικών ζωνών από το Yπουργείο Πολιτισμού. 
Άφθονα παλαιολιθικά εργαλεία ανάμεσα στα ευρήματά της χρονολογούνται 
έως τουλάχιστον 130.000 χρόνια πριν (Kopaka & Matzanas 2009· Κόπακα & 
Ματζάνας 2011). Αυτά εγγράφουν τη Γαύδο στους ελάχιστους γνωστούς τόσο 
πρώιμα κατοικημένους νησιωτικούς χώρους του κόσμου και τεκμηριώνουν τις διά 
θαλάσσης μετακινήσεις ομάδων ανθρωπίδων ήδη σχετικά ενωρίς στο Πλειστόκαινο. 
Τα εργαλεία της Γαύδου ενθάρρυναν ουσιαστικά την, παραμελημένη, ιχνηλάτηση 
της παλαιολιθικής εποχής στη γειτονική Κρήτη. 

β. Πολυεπιστημονική έρευνα (1993-97), μια συνεργασία με πολλές άλλες 
ειδικότητες, που κατέγραψε συστηματικά το φυσικό περιβάλλον και τις κοινωνικές 
δομές στο νησί, εν πολλοίς και στις συναρθρώσεις τους με τα ανθρωπογενή 
τοπικά μνημεία. Παράλληλη δράση του προγράμματος υπήρξε η δημιουργία του 
κέντρου-σταθμού του Πανεπιστημίου (1996-97), στο αναπαλαιωμένο παραδο-
σιακό μετόχι στα Σιόπατα, για τη φιλο ξενία ερευνητικών ομάδων και εργασιών 
που σχετίζονται με το νησί. 

γ) Ανασκαφή-σχολείο (2003- ), στην ευρύτερη περιοχή του μετοχιού (π.χ. 
Κόπακα υπό εκτύπωση, υπό δημο σίευση). Στα ευρήματά της συγκα ταλέγονται 
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μια καλοδιατηρημένη πιθο ταφή του μέσου περ. της 2ης χιλιετίας π.Χ. και ένα 
γειτονικό της μεγάλο και πλούσιο κτηριακό συγκρότημα της Εποχής του Χαλκού 
στη θέση Κατα λύματα (εικ. 6). Με έκταση 500 και πλέον τ.μ., αυτό εγγράφει 
αρκετές οικοδομικές φάσεις και μια τουλάχιστον καταστροφή, και έχει αναλογίες 
με τις (αγρ)επαύλεις στη σύγχρονή του μινωική/ανακτορική Κρήτη. 

Τις δράσεις από την ανασκαφή έως και τη δημοσίευση των ευρημάτων 
αναλαμβάνουν κατά κανόνα οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/τήτριες, που μυούνται επίσης 
στην αρχαιοβοτανική από την Ανάγια Σαρπάκη (βλ. και Andonova κ.ά. 2014) και 
στη ζωοαρχαιολογία από τη Δήμητρα Μυλωνά, στη γεωλογία από τον Απόστολο 
Αλεξόπουλο, και στην κοινωνική ανθρωπολογία από τον Γιώργο Νικολακάκη.

Η Γαύδος υπήρξε η αφετηρία ενός σφαιρικού θεωρητικού προβληματισμού 
για τους πολιτισμούς των νησιών, στο πλαίσιο και της σύγχρονης νησιωτικής 
αρχαιολογίας (π.χ. Kopaka & Kossyva 1999· Kopaka 2005· Κόπακα 2009· 
Κopaka 2011· Kopaka & Cadogan 2012). Στην ίδια κατεύθυνση, το 2010 
ξεκίνησε η συστηματική επιφανειακή έρευνα στη μεγάλη ερημόνησο Ντία, 

Εικ. 6α :  Γαύδος: κτήριο στα Καταλύματα, κάτοψη. 
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απέναντι από το Ηράκλειο (εικ. 7): μέσα 
από μια προγραμματική σύμβαση του 
Πανεπιστημίου με τον δήμο Χερσονήσου 
(πρώην δήμο Γουβών), με υπεύθυνη τη 
γράφουσα και συνεργάτιδες τις Στέλλα 
Μανδαλάκη και Μαρία Μπρεδάκη από 
την Αρχαιολογική Υπηρεσία (Κόπακα 
2012). Ανιχνεύονται έτσι διαχρονικές 
αρχαιότητες σε όλο το νησί –με τους 
πιο υψηλούς δείκτες μνημείων στην 
ευρύτερη περιοχή του Αγίου Γεωργίου 
στα δυτικά–, σε μια σχετικά συνεκτική 
χρονολογική ακολουθία από τη 
νεολιθική έως την οθωμανική περίοδο 
και τη σύγχρονη εποχή. Ενδιαφέρον 
για τους προϊστοριολόγους έχει μια 
πολιτισμική έμφαση στην 3η χιλιετία, 
όταν αρχιτεκτονικά υπολείμματα και 
η εντατική χρήση μηλιακού οψιανού 
υπογραμμίζουν τις σχέσεις του νησιού 
και με τις Κυκλάδες.

Η συστηματική ανασκαφή στο ιερό 
κορυφής του Βρύσινα (2004-11) υπήρξε 
συνεργασία του Πανεπιστημίου, με 
υπεύθυνη την Ίριδα Τζαχίλη, και της 
ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., με εκπρόσωπο την Ελένη 
Παπαδοπούλου – και πραγματοποιήθηκε 
με την άδεια του Κωστή Δαβάρα, πρώτου 
ανασκαφέα του χώρου το 1970 (εικ. 8). 
Ιερός υψηλός τόπος συγκέντρωσης πιστών 
στη μεσομινωική περίοδο, ο Βρύσινας 

απέδωσε πλήθος αναθημάτων: πάνω από 6.000 ευρηματικά ειδώλια και ζώδια –
ανάμεσά τους και μερικά χάλκινα–, λίθινα τέχνεργα –και μια τράπεζα προσφορών 
με επιγραφή στη Γραμμική Α– και πλήθος αγγείων (βλ. π.χ. Τzachili 2003· 
Τζαχίλη 2006, 2011· Παπαδοπούλου & Τζαχίλη 2010, 2011· Κορδατζάκη 2010· 
Γιοκαριδάκη-Σκανδάλη 2011). Ανασκαφή με κάνναβο περί τη σημερινή εκκλησία 
του Αγίου Πνεύματος διευκρίνισε τη θέση, την έκταση και τη στρωματογραφία 
του ιερού, τα χαρακτηριστικά των εκεί τελε τουργικών, και τις σχέσεις του με τα 
μεγάλα μινωικά κέντρα της Κρήτης. Στην περιοχή πραγματοποιήθηκε συγχρόνως 
επιφανειακή έρευνα από τον συνεργάτη της έρευνας Κώστα Σμπόνια. Σημαντικό 
όψιμο εύρημα από τον Βρύσινα υπήρξε μια τετράπλευρη πρισματική σφραγίδα 
ενεπίγραφη στα κρητικά ιερογλυφικά, το πρώτο δείγμα της πρώιμης αυτής γραφής 
στη δυτική Κρήτη (Hallager κ.ά. 2012). 

Κατερινα ΚοΠαΚα

Εικ. 6β-δ :  Γαύδος: κτήριο στα Καταλύματα,
β. πρόχοι, γ. σφραγίδα, δ. χάντρες. 
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Το Πανεπιστήμιο εκπροσωπεί από το 
2007 η Ίρις Τζαχίλη και στη διεπιστη-
μονική έρευνα (αρχιτεκτονική, αρχαιο-
λογική, ανθρωπολογική, αρχειακή...) 
στη Θηρασία, μια συνεργασία με την 
ΚΑ′ Ε.Π.Κ.Α. και το Τμήμα Αρχιτεκτό-
νων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
(ερευνητικό πρόγραμμα «Διαχρονικοί 
Νησιωτικοί Πολιτισμοί: H περίπτωση 
της Θηρασίας»). Έχει ήδη ολοκληρωθεί 
επιφανειακή έρευνα στο νησί, το οποίο 
παραδόξως δεν έχει επηρεαστεί από την 
ανάπτυξη στη γειτονική του Θήρα, ενώ 
έχει ξεκινήσει μια συστηματική ανασκα-
φή από το Πανεπιστήμιο του Ιονίου, με 
τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου μας.

Η επιφανειακή διερεύνηση στο εσω-
τερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου (2010-
12) με υπεύθυνη τη Νένα Γαλανίδου, 
σε συνεργασία με τη ΛΣΤ′ Ε.Π.Κ.Α. 
και την έφορό της Ολυμπία Βικάτου, 

Εικ. 7α-δ :  Νήσος Ντία, α. χάρτης 2012 (Γ.Υ.Σ. 
1:20.000), β-δ. το «τείχος Κριτζά/Αλεξίου» 

το 1976 και σήμερα.

οι αρχαιολογιΚεσ ερεΥνεσ τοΥ ΠανεΠιστημιοΥ Κρητησ την τριετια 2011-2013
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υπήρξε η πρώτη πανεπιστημιακή επιτόπια έρευνα για την παλαιολιθική εποχή 
στην Ελλάδα (εικ. 9). Περιλαμβάνει τα νησιά Μεγανήσι, Κυθρός, Θηλιά, Πετα-
λού, Σκορπίδι, Τσόκαρη, Σπάρτη, Αλαφονήσι, Άτοκο και Αρκούδι, και δίνει 
διεπιστημονική έμφαση στα ανθρωπογενή μνημεία και στο παλαιοπεριβάλλον, 

Κατερινα ΚοΠαΚα

Εικ. 8α-θ :  Ιερό κορυφής του Βρύσινα: 
α. η κορυφή, β-θ. κινητά ευρήματα. 
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χερσαίο και θαλάσσιο, κατά το Πλει-
στόκαινο και το Ολόκαινο (Galanidou 
2014, υπό εκτύπωση). Τα ευρήματά της 
τεκμηριώνουν τη διαχρονική κατοίκηση 
του συμπλέγματος και περιλαμβάνουν: 
πυκνά παλαιολιθικά και μεσολιθικά 
εργαλεία σε αποκρούσματα λαξευμένου 
πυριτόλιθου και κερατόλιθου· κεραμική 
της Νεολιθικής και όλης της Εποχής του 
Χαλκού, και, με ασυνέχειες, των ύστε-
ρων ρωμαϊκών, όψιμων μεσαιωνικών 
και νεοτέρων χρόνων· «παραδοσιακά» 
μνημεία (στέρνες, ανεμόμυλους, αγρο-
τικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις), 
που εντάσσονται στην αρχαιολογική και 
στην ανθρωπολογική έρευνα (υπεύθυνη 
Δήμητρα Νάζου) και στην εθνοαρχαιο-
λογική μελέτη των τοπικών αγροτο-
κτηνοτροφικών πρακτικών (υπεύθυνος 
Ανδρέας Καπετάνιος). 

Τέλος, την έρευνα στα Ροδαφνίδια 
στο Λισβόρι Λέσβου, μια εκτεταμένη 
ηφαιστειογενή υπαίθρια θέση της Κατώ-
τερης και της Μέσης Παλαιολιθικής 
εποχής, συντονίζει από το 2011 η Νένα 
Γαλανίδου, που συνεργάζεται με διεθνή 
ομάδα αρχαιολόγων και γεωεπιστη-
μόνων (εικ. 10· βλ. Γαλανίδου 2013· 
Galanidou κ.ά. 2013· Galanidou κ.ά. 
υπό εκτύπωση). Στην επιφάνεια και στις 
ανασκαφικές τομές συλλέγονται πολλά 
εργαλεία (χειροπελέκεις, κοπείς κ.ά.), 
της αχελαίας ήδη παράδοσης, από τοπι-
κούς πυρομβρίτες και απολιθωματοφό-
ρους πυριτόλιθους, με παράλληλα στην 
Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Αυτά 
δείχνουν ότι οι ομάδες των ανθρωπιδών 
που ζούσαν εκεί επέστρεφαν συχνά και 
ανέπτυσσαν δραστηριότητα στους υγρο-
τόπους των παρυφών του κόλπου της 

Εικ. 9α-δ :  Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου, 
α. χάρτης, β-γ. επιτόπια έρευνα, δ. κινητά ευρήματα.

οι αρχαιολογιΚεσ ερεΥνεσ τοΥ ΠανεΠιστημιοΥ Κρητησ την τριετια 2011-2013
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Κατερινα ΚοΠαΚα

Εικ. 10α-δ :  Ροδαφνίδια Λέσβου, α. ο ανασκαφικός χώρος, β-δ. επιτόπια έρευνα.
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Καλλονής. Στην περιοχή τούς προσέλκυαν οι λίθινες πρώτες ύλες καλής ποιό-
τητας, οι θερμοπηγές που λειτουργούσαν ως τοπόσημο αλλά μάλλον και ένας 
μεγάλος όγκος γλυκού νερού απαραίτητου για την επιβίωσή τους. Ερωτήματα 
που διερευνώνται είναι εάν, και, εάν ναι, πότε στο Πλειστόκαινο η εντυπωσι-
ακή αυτή λεκάνη, που έχει τώρα θαλασσινό νερό, μετατρεπόταν σε μια λίμνη 
που προσέλκυε θηράματα και ανθρωπίδες. Στη Λέσβο θα έφταναν περπατώντας 
κατά μήκος γέφυρας ξηράς στο ανατολικό της τμήμα (στο στενό της Μυτιλήνης, 
η απόσταση από την Ασία είναι σήμερα μικρότερη των 20 χλμ.) κατά τις παγε-
τώδεις περιόδους, όταν το νερό των ωκεανών «κλειδωνόταν» στους παγετώνες και 
η θαλάσσια στάθμη ταπεινωνόταν. Η μελέτη των βαθυμετρικών χαρτών σε αυτό 
το στενό και σχετικά ομαλό πέρασμα δείχνει ότι μια υποχώρηση της θαλάσσιας 
στάθμης κατά 50 μ. θα αρκούσε για να ενωθεί το νησί με τη δυτική Ασία. Με 
αφορμή τις ανθρώπινες αποκρίσεις στις αλλαγές του τοπίου και των ακτογραμμών 
στο βορειοανατολικό Αιγαίο, η έρευνα στη Λέσβο ανοίγει ένα παράθυρο και στην 
πανάρχαιη ιστορία της κλιματικής αλλαγής. 

Η Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μια σύνθεση
Μερικά βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την αρχαιολογική φυσιογνω-

μία μας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι, πιστεύω, τα ακόλουθα.
1. Η όσμωση στο Τμήμα μεταξύ αρχαιολόγων και ιστορικών διαφορετικών 

περιόδων, που παράγει μια εγγενή αμφίπλευρη διεπιστημονικότητα και διαχρο-
νία στις αντίστοιχες προσεγγίσεις: όπου οι μεν «αναστοχάζονται» και ερευνούν 
σχεδόν αυθόρμητα και προς την κατεύθυνση των δε, σε μια σχεδόν μπρωντελιανή 

Εικ. 10ε :  Ροδαφνίδια Λέσβου, κινητά ευρήματα.

οι αρχαιολογιΚεσ ερεΥνεσ τοΥ ΠανεΠιστημιοΥ Κρητησ την τριετια 2011-2013
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μακρά διάρκεια.7 Σμιλεύονται έτσι εμφάσεις, για παράδειγμα, στις ανθρωποκε-
ντρικές πτυχές της αρχαιολογίας –ακόμη και τις πιο άυλες, όπως είναι οι κοι-
νωνικές ταυτότητες και οι νοοτροπίες των αρχαίων πολιτισμικών συνόλων–, στην 
ιστορία της αρχαιολογικής επιστήμης και το έργο πρωτεργατών της, όπως ο Μίνως 
Καλοκαιρινός, ο Στέφανος Ξανθουδίδης, ο Σπυρίδων Μαρινάτος.

2. Η συνύπαρξη στο ίδιο το Πανεπιστήμιο Σχολών Φυσικών και Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών, που επίσης προάγει μιαν εν δυνάμει διεπιστημονικότητα. Έτσι, 
για παράδειγμα, σε ένα παλιότερο κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα των Τμημά-
των Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Επιστήμης Υπολογιστών δεκάδες αρχαιολόγοι 
εκπαιδεύτηκαν και ως ικανοί προγραμματιστές, και κάλυψαν ταχύτατα και απο-
τελεσματικά τις επίκαιρες ανάγκες ηλεκτρονικής οργάνωσης Μουσείων, Εφορει-
ών και άλλων ιδρυμάτων και οργανισμών. 

3. Αναλόγως, πολλές συνδυασμένες δράσεις του Τμήματος με το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο (Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.), που γεφυρώνουν πρωτότυ-
πες, συχνά πρωτοποριακές έρευνές μας με εφαρμογές κυρίως στον τομέα των 
προηγμένων τεχνολογιών – χάρη στον ευφυή σχετικό οραματισμό του Θανάση 
Καλπαξή, τ. διευθυντή και εμψυχωτή του Ινστιτούτου, και στη συνεργασία με το 
Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος 
που εκείνος ίδρυσε, και τον διευθυντή ερευνών του Απόστολο Σαρρή. 

Καλά παραδείγματα εδώ είναι: 
–  Το Πρόγραμμα «Καταγραφή και διάσωση των μουσουλμανικών επιτύμβιων 

στηλών του Ρεθύμνου» (εικ. 11), με υπεύθυνο τον Αντώνη Αναστασόπου-
λο, που έχει καταγράψει αναλυτικά, σε συνεργασία με την 28η Ε.Β.Α. 323 
τέτοια μνημεία (17ος-αρχές 20ού αι.), ακέραια ή μη, τα περισσότερα ενεπί-
γραφα.8 Τα δεδομένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Μ.Σ. Ψηφιακή Κρήτη 
(http://digitalcrete.ims.forth.gr), ενώ έκτυπα των επιγραφών παράγονται και 
φυλάσσονται στο Ινστιτούτο. Πρόκειται για το πρώτο συστηματικό ερευνητικό 
πρόγραμμα  –που ενέπνευσε, μάλιστα, ανάλογες μελέτες και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα– για τα σχεδόν άγνωστα ακόμη αυτά μνημεία: που παρέχουν ωστόσο 
πλούσιες προσωπογραφικές και άλλες μαρτυρίες, στοιχεία για την οικονομική 
άνεση, την ιδεολογία, την αισθητική, την καλλιέργεια και τις εν γένει αντι-
λήψεις των ατόμων και των κοινωνικών συνόλων της εποχής τους, η οποία 
παραμένει επίσης ελάχιστα γνωστή στον τόπο μας.

– Το Πρόγραμμα «Τα Οθωμανικά Μνημεία της Κρήτης», με υπεύθυνο τον Ηλία 
Κολοβό (εικ. 12), που μελετά και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα Ψηφιακή Κρήτη 
έναν ανοιχτό ηλεκτρονικό κατάλογο και απεικονίσεις σε χάρτες G.I.S. των εν 
λόγω μνημείων, τα οποία σώζονται ή δεν σώζονται πλέον στις πόλεις και στην 
ύπαιθρο στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Η βάση αυτή εμπλουτίζεται διαρ-
κώς με πληροφορίες συναδέλφων αρχαιολόγων, και πολιτών. Δεδομένα της 

7 Πρβλ. τον ανήσυχο τίτλο ανακοίνωσης του συναδέλφου ιστορικού Α. Αναστασόπουλου: «Θεέ μου, 
μήπως γίνομαι αρχαιολόγος; Mε αφορμή τη μελέτη των μουσουλμανικών επιτύμβιων στηλών 
του Ρεθύμνου» (8η Ε.Σ.Τ.Ι.Α. [Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας], 
Κουτουλουφάρι, 2003). Για το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα, βλ. παρακάτω.

8 Πρόσφατα μελετήθηκαν και ετοιμάζονται για δημοσίευση 200 περίπου θραύσματα από 
επιτύμβιες στήλες που βρίσκονται και στο Ηράκλειο – στη Βίλα Αριάδνη στην Κνωσό.

Κατερινα ΚοΠαΚα
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έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στον 
τόμο του ΥΠΠΟ για τα Οθωμανικά 
Μνημεία στην Ελλάδα (Αθήνα 2009), 
καθώς και στην έκθεση Μια Βαλκανι-
κή Ιστορία/A Balkan Tale (Ινστιτούτο 
Γκαίτε, Αθήνα 2011, και Ιστορικό 
Μουσείο, Ηράκλειο 2013). 
– Στις συνεργασίες με το Ι.Μ.Σ. εγγρά-
φεται και το Πρόγραμμα «Η Δυτική 
Τέχνη στην Κρήτη», που μελετά βενε-
τικά αρχιτεκτονικά μνημεία, σωζόμε-
να και μη, και τα επιμέρους μέλη και 
γλυπτά. Μια παρουσίαση των αποτε-
λεσμάτων του προγράμματος γίνεται 
στον παρόντα τόμο από την επιστημο-
νική του υπεύθυνη, Όλγα Γκράτζιου.

4. Εμφάσεις στην εκπαιδευτική 
και την εν γένει ακαδημαϊκή μας 
στρατηγική, όπως είναι: 
– Η ενίσχυση της εφαρμοσμένης 

έρευνας, στο πεδίο αλλά και στα εργαστήρια του Τμήματος, δηλαδή τo Εργα-
στήριo της Προϊστορικής Αρχαιολογίας με τη μικρή εκπαιδευτική του έκθεση 
με αρχαιολογικό και πειραματικό υλικό· το Εργαστήριο Βυζαντινών Σπουδών, 
μια δημιουργία της †Στέλλας Παπαδάκη-Όκλαντ που διηύθυνε για πολλά 

Εικ. 11 :  Πρόγραμμα μουσουλμανικών επιτύμβιων στηλών.

Εικ. 12 :  Πρόγραμμα οθωμανικών 
μνημείων Κρήτης.

οι αρχαιολογιΚεσ ερεΥνεσ τοΥ ΠανεΠιστημιοΥ Κρητησ την τριετια 2011-2013
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Κατερινα ΚοΠαΚα

χρόνια η Όλγα Γράτζιου, με φωτογραφικό αρχείο και εκπαιδευτική συλλογή 
μεσαιωνικών και νεότερων οστράκων (βλ. Γιαγκάκη & Γκράτζιου 2012)· το 
Εργαστήριο Εκμαγείων και Εκπαιδευτικών Συλλογών· και στην παλιά πόλη 
του Ρεθύμνου, το πολύτιμο για εμάς Εργαστήριο Συντήρησης των ευρημάτων 
από τις αρχαιολογικές έρευνες του Τομέα.

– H σταθερή προτροπή των φοιτητών/τριών μας να αποκτούν αρχαιολογικές 
εμπειρίες και εκτός του Πανεπιστημίου: στο εξωτερικό, με μεταπτυχιακές 
σπουδές και μέσα από πολλές συνεργασίες στο πλαίσιο του Δικτύου Έρασμος· 
και στην Ελλάδα, π.χ. σε άλλες ανασκαφές και τα τελευταία χρόνια, μέσα από 
το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, που συντονίζει ο Κώστας Μουστάκας, 
σε Εφορείες Αρχαιοτήτων της Κρήτης. Μέσα από τη σταθερή αυτή πολιτική, 
για παράδειγμα, δύο από τις σημερινές διδάσκουσες και υπεύθυνες αρχαιο-
λογικών ερευνών, η Ν. Γαλανίδου και η Χ. Τσιγωνάκη, είναι παλιές απόφοιτοι 
του Τμήματος που συνέχισαν τις σπουδές τους σε ευρωπαϊκά ιδρύματα πριν 
επιστρέψουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

– Η φροντίδα για τη δημοσιοποίηση αρχαιολογικών θεμάτων/ζητημάτων στην 
ελληνική και την ξένη ακαδημαϊκή και εν γένει επιστημονική κοινότητα, αλλά 
και στο ευρύ κοινό: στο πλαίσιο της δημόσιας αρχαιολογίας, της διασύνδεσης 
του Πανεπιστημίου με τις τοπικές κοινωνίες, της διάχυσης της επιστημονικής 
γνώσης και της συμβολής της στη διαμόρφωση μιας ώριμης κοινωνίας πολιτών. 
Εδώ εγγράφονται ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις για τα ευρήματά μας, διορ-
γανώσεις διαλέξεων, εκθέσεων, διεθνών επιστημονικών συναντήσεων. (Από τα 
προϊ στορικά συνέδρια, θυμάμαι αυτά για την Αιγαιακή Προϊστορία, τα Μέταλ-
λα και τα Φύλα· και από τα αντίστοιχα των ιστορικών χρόνων, εκείνα για την 
Κρήτη και την Ανατολική Μεσόγειο και πιο πρόσφατα την Αθανασία.) Εξάλλου, 
οι Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής, και το περιοδικό της «ΑΡΙΑΔΝΗ» μπο-
ρούν και εύχονται να φιλοξενούν πρωτότυπες ατομικές και συλλογικές αρχαιο-
λογικές δημοσιεύσεις – όπως συμβάλλουν σταθερά και στην έκδοση των Α.Ε.Κ.

Επίλογος
Το επιτόπιο έργο και οι ποικίλες άλλες αρχαιολογικές δράσεις είναι από τους 

ισχυρότερους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς πυλώνες του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. Συνέβαλαν αποφασιστικά στη διάκριση του Τμήματος Ιστορίας & 
Αρχαιολογίας ως «μονάδας διεθνούς επιστημονικής αριστείας» κατά την πρόσφατη 
εξωτερική του αξιολόγηση, όπου χαρακτηρίζονται «αιχμή του δόρατος» της 
συνολικής του δραστηριότητας. 

Στις έρευνες πεδίου του Πανεπιστημίου έχουν εκπαιδευτεί γενιές ολόκληρες 
αρχαιολόγων, πολλοί/ές από τους/τις οποίους/ες στελεχώνουν σήμερα την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία και γενικά το Υπουργείο Πολιτισμού, διδάσκουν σε 
ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, εργάζονται σε αναπτυξιακά έργα: 
προετοιμάζεται, δηλαδή, σημαντικό ποσοστό του συνολικού αρχαιολογικού 
δυναμικού του τόπου. (Μόνο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Προϊστορικής 
Αρχαιολογίας είναι εγγεγραμμένοι 80 και πλέον φοιτητές.) Οι έρευνες αυτές 
αποτελούν, εντέλει, έργο και σκοπό ζωής για όλους και όλες εμάς.



Ωστόσο, και η πανεπιστημιακή αρχαιολογική έρευνα και εκπαίδευση 
απειλείται πολύ σοβαρά στο καθεστώς της βαθιάς ύφεσης που βιώνει το δημόσιο 
πανεπιστήμιο, μαζί με τη χώρα, και εν πολλοίς τον δυτικό κόσμο. Ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος για τις ανθρωπιστικές σπουδές είναι, πιστεύω, η έλλειψη διδασκόντων: με 
πολλούς/ές συναδέλφους πλέον στη σύνταξη και καθόλου νέους, ούτε μόνιμους 
ούτε συμβασιούχους, προς αντικατάστασή τους στον ορίζοντα. Στην παράλογα 
καταστροφική σημερινή κρίση, ας συνεχίσουμε να αποκρινόμαστε με ουσιαστική 
συνεργασία και αλληλεγγύη όλοι οι φορείς που αγωνιζόμαστε, ο καθένας με τα όπλα 
του, για τον πολιτισμό και τα τοπικά μνημεία. Οι μέχρι τώρα από κοινού δράσεις 
μας –και η ίδια αυτή η συνδιοργάνωση του τρίτου στη σειρά Αρχαιολογικού Έργου 
Κρήτης– δείχνουν ότι μπορούμε να λειτουργούμε συλλογικά και αποτελεσματικά 
στον κρίσιμο τομέα μας, στην κρίσιμη σημερινή συγκυρία.

ΒιΒλιογραφια

Γαλανίδου, Ν., 2013. Αναζητώντας τους πρώτους κατοίκους του Αιγαίου: Η παλαιο-
λιθική ανασκαφή στα Ροδαφνίδια Λισβορίου Λέσβου. Στο: Μ. Αλβανού (επιμ.), 
Νησιωτικές Ταυτότητες. Η συμβολή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής στην έρευνα και ανάδειξη του πολιτισμού του Αρχιπελάγους. Μυτιλήνη, 
σ. 15-17. 

Γιαγκάκη, Α. & Γκράτζιου, Ό. (επιμ.), 2012. Εκπαιδευτική Συλλογή Μεσαιω νικής και 
Νεότερης Κεραμικής: Κατάλογος. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

Γιοκαριδάκη-Σκανδάλη, Μ., 2011. Σημεία κεραμέως από το Ιερό Κορυφής του Βρύσι-
να (1972-1973). Στο: Ι′ Κρητολογικό, τόμ. Α3, σ. 267-291.

Θέμελης, Π. (επιμ.), 2000. Ελεύθερνα I.2: Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα. Ρέθυμνο: 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης.

Θέμελης, Π. (επιμ.), 2002. Αρχαία Ελεύθερνα, Ανατολικός Τομέας. Αθήνα: Εκδόσεις 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Θέμελης, Π. (επιμ.), 2004. Ελεύθερνα Ι.1: Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα. Αθήνα: Εκδό-
σεις Πανεπιστημίου Κρήτης.

Kαλπαξής, Α. & συνεργάτες, 2008. Ελεύθερνα, Τομέας ΙΙ.3. Το Βυζαντινό Σπίτι στην 
Αγία Άννα (Πυργί Ελεύθερνας). Αθήνα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης.

Kαλπαξής, A., Furtwängler, A., Schnapp, A., και συνεργάτες, 1994. Eλεύθερνα, 
Tομέας II.2. Ένα ελληνιστικό σπίτι (Σπίτι A) στη θέση Nησί. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Πανε-
πιστημίου Κρήτης.

Kαλπαξής, Α., van Effenterre, H., Πετροπούλου, A. & Σταυριανοπούλου, Ε., 1991.
Ελεύθερνα, Τομέας ΙΙ.1. Επιγραφές από το Πυργί και το Νησί. Ρέθυμνο: Εκδόσεις 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Kόπακα, Κ., 2000. Eπιφανειακή έρευνα στη Γαύδο. Προσεγγίσεις ενός οριακού νησιω-
τικού μικρόκοσμου. Στο: Η′ Kρητολογικό, τόμ. Α2, σ. 63-80. 

Kόπακα, K., 2009. Τι είναι νησί; Έννοιες, σημασίες, αμφισημίες των νησιωτικών τόπων. 
Στο: Χ. Λούκος, Ν. Ξιφαράς & Κ. Πατεράκη (επιμ.), Ubi Dubium Ibi Libertas, Τιμη-

49

οι αρχαιολογιΚεσ ερεΥνεσ τοΥ ΠανεΠιστημιοΥ Κρητησ την τριετια 2011-2013



τικός Τόμος για τον Καθηγητή Νικόλα Φαράκλα. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, σ. 51-71.

Kόπακα, Κ., 2012. Επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία. Προκαταρκτικές εκθέσεις των 
περιόδων 2010 και 2012. Αριάδνη, 18, σ. 435-468.

Κόπακα, Κ., υπό εκτύπωση. Mια ‘μοναχική’ προϊστορική ταφή: Ένας κρίκος στη 
συλλογική διαχρονία. Στο: Γ. Νικολακάκης (επιμ.), Το Αβέβαιον του Θανάτου: Μια 
Διεπιστημονική Προσέγγιση. Διεθνές Συμπόσιο Τμήματος Φιλοσοφικών & Κοινωνικών 
Σπουδών. Ρέθυμνο, 2/12/2004.

Κόπακα, Κ., υπό δημοσίευση. Μικροί τόποι, σημαντικά ζητήματα πολιτισμού. Το 
αρχαιολογικό παράδειγμα της Γαύδου. Στο: ΙΑ′ Κρητολογικό.

Kόπακα, Κ., Δροσινού, Π. & Χριστοδουλάκος, Γ., 1994-1996. Eπιφανειακή έρευνα 
στη Γαύδο. Kρητική Eστία, 5, σ. 242-244.

Κόπακα, K. & Ματζάνας, Χρ., 2011. Πρώιμα θαλάσσια ταξίδια στο Αιγαίο και την 
Κρήτη. Σκέψεις με αφορμή τις εργαλειοτεχνίες αποκρουσμένου λίθου από τη νήσο 
Γαύδο. Στο: Ι′ Κρητολογικό, τόμ. Α1, σ. 43-82 & πίν. 3-4.

Κορδατζάκη, Γ., 2010. Επιφανειακή έρευνα στα ορεινά του Ρεθύμνου. Ενδεικτική 
ανάλυση κεραμεικής από τον Βρύσινα. Στο: AEΚ, 1, σ. 464-472.  

Παπαδοπούλου, Ε. & Τζαχίλη, Ί., 2010. Ανασκαφή στο Ιερό Κορυφής του Βρύσινα, 
Νομού Ρεθύμνης. Στο: ΑΕΚ, 1, σ. 452-463. 

Παπαδοπούλου, Ε. & Τζαχίλη, Ί., 2011. Συστηματική ανασκαφή στο ιερό κορυφής του 
Βρύσινα Ν. Ρεθύμνης: Προκαταρκτική παρουσίαση. Στο: Ι′ Κρητολογικό, τόμ. Α3, 
σ. 293-312.

Σταμπολίδης, Ν. Χ., 1993. Ελεύθερνα, Τομέας ΙΙΙ.1. Γεωμετρικά-Αρχαϊκά χρόνια. 
Οδηγός στην Έκθεση «Το Γεωμετρικό-Αρχαϊκό Νεκροταφείο της Ορθής Πέτρας». Ρέθυ-
μνο: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σταμπολίδης, Ν. Χ., 1994. Ελεύθερνα, Τομέας ΙΙΙ.2. Γεωμετρικό-αρχαϊκό νεκροταφείο 
της Ορθής Πέτρας. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σταμπολίδης, Ν. Χ., 1996. Ελεύθερνα ΙΙΙ.3. Αντίποινα. Συμβολή στη μελέτη των ηθών 
και των εθίμων της γεωμετρικής-αρχαϊκής περιόδου. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Πανεπιστη-
μίου Κρήτης (ελλην. - αγγλ.).

Σταμπολίδης, Ν. Χ. (επιμ.), 2004 = Ελεύθερνα: Πόλη – Ακρόπολη – Νεκρόπολη.
Τζαχίλη, Ί., 2006. Μεσομινωική κεραμεική από τον Βρύσινα. Πρώτες εκτιμήσεις. Στο: 

Θ′ Κρητολογικό, τόμ. Α1, σ. 25-34.
Τζαχίλη, Ί., 2011. Βρύσινας Ι. Μινωικά Εικαστικά Τοπία. Τα αγγεία με τις επίθετες 

πλαστικές μορφές από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα και η αναζήτηση του βάθους. 
Αθήνα: Εκδόσεις «Τα Πράγματα». 

Agelarakis, Α. P., 2005. The Anthropology of Tomb A1K1 of Orthi Petra in Eleutherna. 
A Narrative of the Bones: Aspects of the Human Condition in Geometric-Archaic 
Eleutherna. Αθήνα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης.

Andonova, M., Σαρπάκη, Α. & Κόπακα, Κ., 2014. Στατιστικά δεδομένα ποσότητας 
και χωρικής κατανομής βιοκαταλοίπων στο κτήριο της Εποχής του Χαλκού στα 
Καταλύματα Γαύδου. Στο: Ν. Ζαχαρίας (επιμ.), Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες 
Τεχνολογίες. Πρακτικά 3ου Συμποσίου ARCH_RNT, Πανεπιστημιακή Σχολή Καλαμά-

Κατερινα ΚοΠαΚα

50



τας, 3-6/10/2012. Καλαμάτα: Εκδόσεις Παν/μίου Πελοποννήσου, Ανθρωπιστικές 
Σπουδές, σ. 83-93.

Galanidou, N., 2014. Inner Ionian Sea Archipelago: Archaeological survey. Στο: 
C. Smith (επιμ.), Encyclopedia of Global Archaeology. New York: Springer, 
σ. 3882-3888.

Galanidou, N., υπό εκτύπωση. Seascape survey on the Inner  Ionian Sea Archipelago. 
Στο: M. Carver, B. Gaydarska & S. Monton-Subias (επιμ.), Field Archaeology from 
Around the World. Ideas and Approaches.

Galanidou, N., Athanassas, C., Cole, J., Iliopoulos, G., Katerinopoulos, A., Maganas, 
A. & McNabb, J., υπό εκτύπωση. The Acheulean site at Rodafnidia Lisvori on 
Lesvos, Greece: part I. Στο: K. Harvati & M. Roksandic (επιμ.), Human Evolution 
in the Southern Balkans. New York: Springer.

Galanidou, N., Cole, J., Iliopoulos, G. & McNabb, J., 2013. East meets West: Τhe 
Middle Pleistocene site of Rodafnidia on Lesvos, Greece. Antiquity, 87/336, 
<http://antiquity.ac.uk/projgall/galanidou336/> (10.10.2013).

Hallager, Ε., Papadopoulou, Ε. & Tzachili, Ι., 2012. VRY S (4/4) 01 – The first 
hieroglyphic inscription from Western Crete. Kadmos, 50, σ. 63-74.

Kopaka, K., 2005. Emporoi on the Mediterranean fringe: Τrading for a living on the 
small islands of Crete. Στο: R. Laffineur & E. Greco (επιμ.), EΜPΟRΙΑ. Aegeans 
in the Central and Eastern Mediterranean. Proceedings of the 10th International 
Aegean Conference, Athens, Italian School of Archaeology, 14-18 April 2004. 
Aegaeum, 25. Liège & Austin: Université de Liège & University of Texas at Austin, 
τόμ. 1, σ. 91-102. 

Kopaka, K., 2011. Gozo of Malta – ‘Gozo’ of Crete (Gavdos). Thoughts on a twinned 
Mediterranean micro-insular toponymy and epic tradition. ΚρητΧρον, 31, σ. 13-32.

Kopaka, K. & Cadogan, G., 2012. Two Mediterranean island life modes, two 
island archaeologies. Crete and Cyprus: Ηow near, how far? Στο: G. Cadogan, 
M. Iakovou, K. Kopaka & J. Whitley (επιμ.), Parallel Lives: Ancient Island Societies 
in Crete and Cyprus. International Symposium Organised by the Universities 
of Crete and Cyprus and the British School at Athens, Nicosia 30 November - 
2 December 2006. British School at Athens Studies 20. London: British School 
at Athens, σ. 17-33.

Kopaka, K. & Kossyva, A., 1999. An island’s isles: Crete and its insular components. 
A preliminary approach. Στο: P. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur & 
W.-D. Niemeier (επιμ.), MELETEMATA. Studies in Aegean Archaeology Presented 
to M.H. Wiener as He Enters his 60th year. Aegaeum, 20. Liège & Austin: 
Université de Liège & University of Texas at Austin, τόμ. 2, σ. 435-444.

Kopaka, K. & Matzanas, C., 2009. Palaeolithic industries from the island of Gavdos, 
near neighbour to Crete in Greece. Antiquity, 83/321, <http://antiquity.ac.uk/
projgall/kopaka321/> (26.8.2013).

Kotsonas, Α., 2008. The Archaeology of Tomb A1K1 of Orthi Petra in Eleutherna. The 
Early Iron Age Pottery. Αθήνα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης.

Themelis, P. (επιμ.), 2009. Ancient Eleutherna Sector I, τόμ. 1. Αθήνα: Εκδόσεις 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

οι αρχαιολογιΚεσ ερεΥνεσ τοΥ ΠανεΠιστημιοΥ Κρητησ την τριετια 2011-2013

51



Tsigonaki, C., 2007. Les villes crétoises aux VIIe et VIIIe siècles : l’apport des 
recherches archéologiques à Eleutherna. ASAtene, 85, σ. 263-297.

Τzachili, Ι., 2003. Quantitative analysis of the pottery from the peak sanctuary 
of Vrysinas. Στο: K. Polinger Foster & R. Laffineur (επιμ.), METRON. Measuring 
the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 9th International Aegean Conference, 
New Haven, Yale University, 18-21 April 2001. Aegaeum, 24. Liège & Austin: 
Université de Liège & University of Texas at Austin, σ. 327-331. 

Yangaki, A., 2005. La céramique des IVe-VIIIe siècles ap. J.-C. d’Eleutherna : sa 
place eu Crète et dans le bassin égéen. Αθήνα: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Κρήτης.

ArChAEoLogiCAL rEsEArCh by thE univErsity of CrEtE 

in 2011-2013

kAtErinA kopAkA

Archaeological research has been progressing steadily since 1984-85 in the 
life of the University of Crete – and its oldest School, the School of Philosophy, 
and the Department of History and Archaeology. Excavations cover Prehistoric 
to Byzantine times, while surveys have as a rule a diachronic character. In 
the field and in the study and publication of our findings we continue to train 
large numbers of the archaeological manpower of the country, who are also 
initiated into interdisciplinary methods in archaeology. In this paper a first 
effort is made to bring together and outline the Department’s investigations: on 
Crete, at Eleutherna (Sectors I-III) and Vrysinas, and its surrounding islands 
of Gavdos and Dia; but also in the wider Aegean, on Therasia, the Inner Ionian 
Archipelagos and Lesvos. A synthesis is then drawn of the main features 
that shape the archaeological profile within the academic environment of the 
Department and the University. This favours, for example, shared human-cen-
tred approaches to the past and novel basic and applied research, and reflects 
a deep concern to produce and exchange knowledge with our students, Greek 
and foreign specialists, and the public.
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το εργο τησ Κγ′ εφορειασ ΠροϊστοριΚων Και ΚλασιΚων

αρχαιοτητων Κατα τα ετη 2011 - 2013 

αθανασια Καντα & ιωαννα σερΠετσιδαΚη 

Η ΚΓ′ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων περιφερειακής ενό-
τητας Ηρακλείου παρουσίασε ένα πολυσχιδές έργο. Κατά τα έτη 2011 και 2012, 
διευθύντρια της Εφορείας ήταν η Αθανασία Κάντα, ενώ κατά το 2013, μετά την 
αφυπηρέτησή της, ανέλαβε η Ιωάννα Σερπετσιδάκη. Λόγω του μεγάλου όγκου 
του έργου της Εφορείας, παρουσιάζονται εδώ μόνο τα σημαντικότερα ευρήματα. 

Επιπλέον, η Εφορεία διαχειρίσθηκε με αυτεπιστασία δύο έργα ΕΣΠΑ. Το 
πρώτο αφορούσε στη συντήρηση και ανάδειξη τριών δορυφορικών κτηρίων της 
Κνωσού: της Βασιλικής Έπαυλης, της Οικίας του Ιερέα και του Βασιλικού Τάφου 
- Ιερού. Το δεύτερο έργο αφορούσε στην περίφραξη και δημιουργία χώρου στάθ-
μευσης στην Τύλισο. Τα έργα αυτά συνεχίσθηκαν και κατά το 2013. Τις εργασίες 
αυτές παρουσιάζει η Ιωάννα Σερπετσιδάκη. 

Ένα τρίτο έργο ΕΣΠΑ, το οποίο άρχισε το 2013, αφορούσε στη συντήρηση 
και λεπτομερή σχεδίαση όλων των αρχαιολογικών καταλοίπων που έχουν κατά 
καιρούς ανασκαφεί στην Τύλισο, καθώς και στη συντήρηση και αποκατάσταση 
του παλαιού φυλακίου, στην τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων αλλά και στη 
δημιουργία νέας πορείας επισκεπτών.  

Επίσης η Εφορεία επέβλεπε το αρχαιολογικό τμήμα έργων τρίτων, όπως θα 
αναφερθεί πιο κάτω. 

Α ′ .   2 0 1 1  -  2 0 1 2

Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου 
Τον Οκτώβριο του 2011 ολοκληρώθηκε το έργο της Αρχαιολογικής Συλλογής 

Μαλεβιζίου. Το κτήριο καθώς και η μουσειολογική - μουσειογραφική μελέτη 
ήταν έτοιμα εδώ και πολλά χρόνια. Κατά το παρελθόν, διευθυντές και αρχαιολό-
γοι της Εφορείας, όπως η Αλεξάνδρα Καρέτσου, η Εύα Γραμματικάκη, η Μαρία 
Μπρεδάκη, ο Αντώνης Βασιλάκης, είχαν εργασθεί για την περάτωσή του. Το έργο 
ωστόσο είχε σταματήσει. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ. και 
του δήμου Μαλεβιζίου εξασφαλίσθηκαν τα σχετικά κονδύλια και περατώθηκε με 
ταχύ ρυθμό η έκθεση του υλικού υπό την επίβλεψη της Αθανασίας Κάντα και τη 
σκληρή εργασία των αρχαιολόγων Δανάης Κοντοπόδη, η οποία μεταξύ των άλλων 
δημιούργησε τα ιδιαίτερα επιτυχή γραφιστικά του νέου Μουσείου, αλλά και των 
Μαρίας Κοκοσάλη, Γιώργου Τζωράκη και Χριστίνας Παπαδάκη. Ο Δήμος Μαλε-
βιζίου διαθέτει πλέον ένα ευπρόσωπο μικρό Μουσείο διαμορφωμένο με εύληπτο 
τρόπο και εκτενές εποπτικό υλικό.

Στην Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου εκτίθενται 500 περίπου αρχαία αντι-
κείμενα, που χρονολογούνται σε όλες τις εποχές της κρητικής Αρχαιότητας και 
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εκτίθενται σε 40 περίπου προθήκες. Το 
μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων προέρ-
χεται από τη Συλλογή Μεταξά, την οποία 
διατηρούσε ο επιχειρηματίας Νικόλαος 
Μεταξάς από το 1959 έως το 1997. Τριά-
ντα ακόμα αρχαία αντικείμενα προέρχο-
νται από πρόσφατες κυρίως ανασκαφές 
στην ευρύτερη περιοχή του δήμου. 

Η Έκθεση διαιρείται σε 7 ενότητες. 
Κάθε ενότητα συνοδεύεται από δίγλωσ-
σο (ελληνικά - αγγλικά) επεξηγηματικό 
πίνακα και πληροφορίες που εντάσσουν 
τα εκθέματα στο χρονολογικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο (εικ. 1).

 
Ανασκαφή έργου Τυλίσου  

Στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ «Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», 
υπό την εποπτεία της Αθανασίας Κάντα, μελετήτριας του χώρου, εντοπίστηκαν 
κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών στον υπό διαμόρφωση χώρο στάθμευ-
σης και νέας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου Τυλίσου αρχιτεκτονικά κατάλοι-
πα μινωικών και ελληνικών χρόνων συνοδευόμενα από άφθονη κεραμική.

Ειδικότερα στον τομέα Α, όπου προβλεπόταν η κατασκευή του νέου φυλακίου, 
αποκαλύφθηκε μεταξύ άλλων παλαιοανακτορικό εργαστήριο κεραμικής με κερα-
μικό τροχό, καθώς και τμήματα του κλιβάνου in situ.

Στον τομέα Β, στον χώρο διαμόρφωσης της πρώτης θέσης στάθμευσης λεωφο-
ρείων, αποκαλύφθηκε και ερευνήθηκε τμήμα κτηριακού συγκροτήματος μετα-
νακτορικών χρόνων, το οποίο είχε θεμελιωθεί σε παλαιότερο κτήριο της παλαιο-
ανακτορικής περιόδου και είχε υποστεί αλλαγές και μεταγενέστερες προσθήκες 
κατά το τέλος της Εποχής του Χαλκού. 
Επιπλέον στη βορειοανατολική γωνία του 
ανεσκαμμένου χώρου εντοπίστηκε μετα-
γενέστερος ελληνιστικός τοίχος, ο οποίος 
διακόπτει τους μινωικούς. Στο δωμάτιο 2 
του συγκροτήματος εντοπίσθηκε από την 
αρχαιολόγο Δανάη Κοντοπόδη λάκκος 
αποθέτη σκαμμένος στον φυσικό βράχο, 
ο οποίος περιείχε μεγάλη ποσότητα 
ΥΜ ΙΙΙΑ-Β κεραμικής, κυρίως αγγεία 
πόσης, υψίποδες κύλικες, κύπελλα του 
τύπου ‘Champaign cup’ και αρκετά 
μαγειρικά σκεύη (εικ. 2).

Φράγμα Αποσελέμη 
Στον χώρο όπου κατασκευάζεται το έργο του φράγματος του ποταμού Αποσελέ-

μη, κοντά στα χωριά Αβδού, Σφεντύλι και Ποταμιές, ερευνήθηκαν από την αρχαιο-

Εικ. 1 :  Αρχαιολογική συλλογή Μαλεβιζίου.

Εικ. 2 :  Τύλισος, τομέας Β.
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λόγο Μαρία Μαυράκη εννέα αρχαίες θέσεις διάφορων χρονολογικών περιόδων. 
Πρόκειται για έργο με κοινοτική χρηματοδότηση και συμμετοχή του Ελληνικού 
Δημοσίου. Μετά την ανασκαφή τα αρχαία καταχώθηκαν και καλύφθηκαν από τα 
ύδατα της λίμνης του φράγματος. 

Μια μεγάλης διάρκειας ρωμαϊκή οικιστική εγκατάσταση αγροτικού χαρακτή-
ρα, που χρονολογείται περίπου από τον 1ο αι. μ.Χ. ως και τα παλαιοχριστιανικά 
χρόνια, ανασκάφθηκε στο Σφεντύλι στη θέση Λενικό. 

Επίσης από τις θέσεις Άγιος Νικόλαος, Μαύρες Πέτρες και Πάτημα Σουβιανής, 
που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Σφεντύλι, προήλθαν διάφορα 
σημαντικά ευρήματα και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.

Η αρχαϊκή περίοδος κατοίκησης στο Φράγμα αντιπροσωπεύεται από ένα αγροτι-
κό κέντρο αρχαϊκών χρόνων, περίπου του 6ου αιώνα π.Χ., κοντά στο χωριό Αβδού 
στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Κτήριο αγροτικού χαρακτήρα σκά-
φθηκε στο Σφεντύλι στη θέση Μεσοχω-
ριό, με αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της 
ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ Ι. Ένα εκτεταμένο νεοα-
νακτορικό συγκρότημα ερευνήθηκε στο 
Σφεντύλι στη θέση Κεφάλι. Το συγκρό-
τημα αυτό μελετάται ήδη από την κ. 
Μαρία Μαυράκη (εικ. 3).

Κάτω από το επίπεδο του νεοανακτορι-
κού συγκροτήματος, αλλά και γύρω από 
αυτό, εντοπίστηκαν και ανασκάφθηκαν 
υπό την επίβλεψη της Αθανασίας Κάντα 
55 τάφοι σε λάκκους, μέσα στους οποίους 
υπήρχαν συνολικά 75 ταφές νεολιθικής 
περιόδου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
εντοπισμένο και ανεσκαμμένο νεολιθικό 
νεκροταφείο στην Κρήτη μέχρι σήμερα.  
Έχει αρχίσει ήδη η μελέτη του σκελετι-
κού υλικού από τον καθηγητή Αναγνώστη 
Αγγελαράκη (εικ. 4).

Μετά το πέρας της ανασκαφής και 
μετά από ιδιαίτερη μελέτη διατήρησης 
κάτω από το βάρος του υδάτινου όγκου 
από τον συντηρητή Ι. Γραμματικάκη, τα αρχαία καταχώθηκαν και πλέον καλύ-
πτονται από τα ύδατα του φράγματος.

Προφήτης Ηλίας Αρκαλοχωρίου
Ο πρώτος κύκλος εργασιών καθαρισμού και ανάδειξης στον λόφο του Προφήτη 

Ηλία Αρκαλοχωρίου Μονοφατσίου, που έφερε στο φως τμήμα εκτεταμένου οικι-
σμού, λαξευτού στον φυσικό βράχο με πυκνές δρομικές οικίες, ολοκληρώθηκε 
από την αρχαιολόγο Καλλιόπη Γκαλανάκη. Η κύρια χρήση του χώρου τοποθε-

Εικ. 3 :  Κεφάλι. Νεοανακτορικό συγκρότημα.

Εικ. 4 :  Θέση Κεφάλι. Νεολιθικές ταφές.
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τείται στην ύστερη κλασική - ελληνιστική 
περίοδο, ωστόσο η διαχρονική χρήση του 
μαρτυρείται τόσο από τις επιφανειακές 
ενδείξεις (περισυλλογές, παραδόσεις, 
επιφανειακή έρευνα Νίκου Παναγιω-
τάκη), όσο και από την παρουσία του 
γνωστού μινωικού σπηλαίου στη δυτική 
παρειά του λόφου. Μέσα από τις ποικί-
λες κατηγορίες σημαντικών ευρημάτων 
επιτυγχάνεται η ανασύνθεση των πτυχών 
της καθημερινής ζωής των κατοίκων και 
το δίκτυο ποικίλων εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων με τις σύγχρονες πόλεις 
της ελληνιστικής Κρήτης (εικ. 5).

Κνωσός, οικόπεδο Ανετάκη
Η ανασκαφή στο οικόπεδο Ανετάκη στον άνω οικισμό της Κνωσού (Μπουγάδα 

Μετόχι), υπό την επίβλεψη της Αθανασίας Κάντα, έφερε στο φως διαδοχικά οικι-
στικά κατάλοιπα με μεγάλη διαχρονία, από τα παλαιοανακτορικά χρόνια έως τον 
2ο-3ο αι. μ.Χ. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ρωμαϊκό ιερό αφιερωμένο στην Άρτεμη 
και τον Δία, όπως καταδεικνύει επιγραφή 
πάνω σε αγγείο. Το ιερό έδωσε σειρά εξαι-
ρετικών αποσπασματικών αγαλμάτων.

Στο ίδιο οικόπεδο ήρθε στο φως 
μεγάλο μινωικό νεοανακτορικό κτήριο 
με ξεστή τοιχοδομία και διάφορες 
φάσεις χρήσης. Σημαντική είναι η δεξα-
μενή με κονίαμα σκαλισμένη στον κού-
σκουρα. Δεκάδες αγγείων τελετουργικής 
χρήσης υποδεικνύουν την ιδιαιτερότητα 
του χώρου (εικ. 6).

Κνωσός, Μακρύς Τοίχος
Σε οικόπεδο στον κάτω οικισμό της Κνωσού (Μακρύς Τοίχος), η ανασκαφή 

με εποπτεία της Αθανασίας Κάντα έφερε στο φως το άκρο της πόλης της Κνωσού 
κατά την ελληνιστική εποχή και ίσως τμήμα τείχους. Η κατοίκηση στη θέση αυτή 
συνεχίσθηκε και στη ρωμαϊκή εποχή.

Ευρύτερη περιοχή Κρασίου
Επιφανειακή έρευνα, υπό την εποπτεία της Αθανασίας Κάντα, στο πλαίσιο 

εισήγησης για έγκριση μελέτης υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, εντόπισε σειρά θέσεων στην ευρύτερη περιοχή του Κρασίου και στους 
λόφους πάνω από τα Μάλια, κυρίως παλαιοανακτορικής και νεοανακτορικής 
εποχής, οι οποίες παρέχουν σημαντικά στοιχεία για την κατοίκηση και την οικο-
νομία των αγροτικών αυτών περιοχών. Εντοπίσθηκε νεοανακτορικός οικισμός και 

Εικ. 5 :  Προφήτης Ηλίας Αρκαλοχωρίου.

Εικ. 6 :  Οικόπεδο Ανετάκη. 
Νεοανακτορικό κτήριο. Αγγεία.
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ανασκάφθηκε οικία με ενδιαφέρουσα 
αρχιτεκτονική. Τμήμα της έρευνας είναι 
ήδη υπό δημοσίευση (εικ. 7).

 
Ρωμαϊκό θέατρο Χερσονήσου

Τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011 
ξεκίνησαν εκ νέου διά της αρχαιολόγου 
Στέλλας Μανδαλάκη οι ανασκαφικές 
εργασίες στο ρωμαϊκό θέατρο στο Λιμάνι 
Χερσονήσου, εντός του απαλλοτριωμέ-
νου αρχαιολογικού χώρου, στο πλαίσιο 
Προγραμματικής Σύμβασης με τον δήμο 
Χερσονήσου. Αποκαλύφθηκε τμήμα του 
κοίλου, στη μεγαλύτερη επιφάνεια του 
οποίου εντοπίστηκε ο φυσικός βράχος, 
ενώ μόνο προς το κέντρο διατηρούνται 
αναβαθμοί χωρίς ωστόσο λίθινα έδρανα. 
Εντοπίστηκαν δύο πεσσοί με έκφυση 
αψίδας, που τεκμηριώνουν την ύπαρξη 
στεγασμένου διαδρόμου περιμετρικά του 
κοίλου και ανασκάφθηκαν απορρίψεις 
κεραμικής παλαιοχριστιανικών χρόνων 
στο εσωτερικό των επιμήκων αντηρίδων 
(εικ. 8). 

Θέατρο Γόρτυνας
Κατά το 2011 και το 2012, στο πλαί-

σιο προγραμματικής σύμβασης με την 
Περιφέρεια Κρήτης άρχισε η ανασκαφή 
του μεγάλου ρωμαϊκού θεάτρου της 
Γόρτυνας, υπό την εποπτεία της Αθανα-
σίας Κάντα (εικ. 9). Αποτελέσματα της 
ανασκαφής δημοσιεύθηκαν στα πρακτι-
κά Συνεδρίου για τη Γόρτυνα.

Αμνισός
Μετά από καταστροφές που επέφερε 

ο χειμώνας στην περίφραξη του αρχαιο-
λογικού χώρου Αμνισού, όπου το ιερό 
του Δία Θενάτα, καθώς και στο μεγάλο 
μινωικό κτήριο της παραλίας, το οποίο 
δεν είχε μελετηθεί κατά το παρελθόν, άρχισε έρευνα από την Αθανασία Κάντα στο 
πλαίσιο προσπάθειας συντήρησης και μελέτης του κτηρίου, αλλά και θωράκισής 
του από τα κύματα της ακτής (εικ. 10). Η έρευνα αποκάλυψε πολλά νέα στοιχεία 

Εικ. 7 :  Κράσι. Μινωική οικία.

Εικ. 8 :  Ρωμαϊκό θέατρο Χερσονήσου.

Εικ. 9 :  Μεγάλο Θέατρο Γόρτυνας.
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για τη νεοανακτορική εγκατάσταση της 
Αμνισού, καθώς και για τα παλαιοανα-
κτορικά στρώματα του χώρου. Ερευνή-
θηκε επίσης τμήμα των ρωμαϊκών στρω-
μάτων επί της παραλίας.

Τάφος Κρουσώνα
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του 

νέου δρόμου Κρουσώνα αποκαλύφθηκε 
κτιστός θολωτός τάφος του 12oυ αι. με 
σημαντικά ευρήματα και βόθρο προ-
σφορών. Ο τάφος ανασκάφθηκε υπό 
την εποπτεία της Αθανασίας Κάντα και 
διατηρήθηκε, ώστε να γίνει επισκέψιμος 
στο άμεσο μέλλον (εικ. 11). 

Κούπος - Κάστελλας
Αρχιτεκτονικά λείψανα στον λόφο 

Κούπος στον Κρουσώνα Μαλεβιζίου 
είχαν ανιχνευθεί ήδη από το 1899. 
Πρόκειται για εκτεταμένο οικισμό των 
μυκηναϊκών, γεωμετρικών και αρχαϊ-
κών χρόνων. Τα νεκροταφεία της πόλης 
εκτείνονταν στην περιοχή νότια του 
οικισμού, από τις υπώρειες του Κούπου 
μέχρι και τις υπώρειες του επιβλητικού 
λόφου του Κάστελλα στα νοτιοδυτικά. 

Οι ανασκαφικές έρευνες της επίτιμης εφόρου αρχαιοτήτων Νώτας Δημοπού-
λου την περίοδο 1983-1987 αποκάλυψαν κτήρια των υστερογεωμετρικών και 
αρχαϊ κών κυρίως χρόνων με πλήθος ευρημάτων. Ανακαλύφθηκε επίσης σημαντι-
κός αποθέτης των αρχαϊκών χρόνων. Ευρήματα ελληνιστικών χρόνων δείχνουν τη 
διαχρονική χρήση του λόφου.

Το 2012, μετά από απόπειρες λαθρανασκαφών η ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. με χρηματο-
δότηση του δήμου Μαλεβιζίου διά της Αθανασίας Κάντα διεξήγαγε ανασκαφική 
έρευνα στον Κούπο και τον Κάστελλα, σε αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του δήμου. 
Στον Κούπο ερευνήθηκαν αρχαϊκές οικίες. Τα παλαιότερα στρώματα χρονολο-
γούνται στην ΥΜ ΙΙΙΓ εποχή. Στην ανασκαφική ομάδα συμμετείχαν οι αρχαιολό-
γοι Γιώργος Τζωράκης και Δανάη Κοντοπόδη.

Στον Κάστελλα πιστοποιήθηκε ανασκαφικά η ύπαρξη τειχισμένης ακρόπολης 
μυκηναϊκών χρόνων, με εντυπωσιακό τείχος. Ερευνήθηκαν επίσης αρχιτεκτονικά 
λείψανα οικιών, καθώς και η θέση πιθανού ιερού (εικ. 12). 

Μετά τις πρόσφατες έρευνες, η ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. προχώρησε στην κήρυξη ως 
αρχαιολογικών χώρων των δύο λόφων για τη μελλοντική προστασία τους.  

Εικ. 10 :  Αμνισός. Ιερό Διός Θενάτα. 
Κτήριο παραλίας.

Εικ. 11 :  Θολωτός τάφος Κρουσώνα.
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Καστροκεφάλα
Μετά από απόπειρα αρχαιοκαπηλίας 

έγινε έρευνα στη μυκηναϊκή ακρόπολη 
της Καστροκεφάλας Αλμυρού Ηρα-
κλείου. Βελτιώθηκε η πρόσβαση στον 
χώρο, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά 
υλικών συντήρησης. Ερευνήθηκαν τμή-
ματα κτηρίων καθώς και του τείχους, τα 
οποία επιβεβαίωσαν τη χρονολόγηση 
της ακρόπολης στον 12ο αι. 

Καλαμαύκα
Στο φαράγγι του ποταμού Αποσε-

λέμη ερευνήθηκε από την Αθανασία 
Κάντα οικιστική θέση - καταφύγιο σε 
εξαιρετικά δυσπρόσιτο χώρο, αντίστοιχο 
της θέσης Μοναστηράκι - Καταλύματα 
κοντά στην Παχειά Άμμο. Η χρονολογία 
της θέσης αυτής, ωστόσο, είναι ΥΜ ΙΙΙΒ 
και όχι ΥΜ ΙΙΙΓ. Αποκαλύφθηκαν, 
μεταξύ άλλων, δύο εστίες μυκηναϊκού 
τύπου, ένας υπερμεγέθης αμφοροει-
δής κρατήρας και κύλικες μυκηνα-
ϊκού τύπου. Φαίνεται ότι ήδη από την 
ΥΜ ΙΙΙΒ στη βόρεια παραλία της Κρήτης 
είχαν εμφανισθεί προβλήματα κινδύνου, ενδεχομένως πειρατικών επιδρομών, 
καταστροφών και εγκαταλείψεων παραλιακών χώρων και ταυτόχρονα είχε αρχίσει 
η καταφυγή κάποιων ομάδων σε απόκρημνους χώρους - καταφύγια (εικ. 13). 
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάσθηκαν από την Αθανασία Κάντα και τη 
Δανάη Κοντοπόδη στο Διεθνές Συνέδριο «How long is a century? Late minoan 
IIIB pottery. Relative chronology and regional differences».

Καπετανιανά, Σαλαμιάς
Στη νότια παραλία της Κρήτης, στον 

όρμο Σαλαμιά της περιοχής Καπετα-
νιανών, σε απομονωμένη περιοχή χωρίς 
πρόσβαση αυτοκινήτου, διαπιστώθηκαν 
προσπάθειες αρχαιοκαπηλίας. Ανασκά-
φθηκε, υπό την εποπτεία της Αθανασίας 
Κάντα, συλημένος θολωτός τάφος ΜΜ 
χρόνων και διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
εκτεταμένου σημαντικού νεκροταφείου 
και οικισμού παλαιοανακτορικών και 
νεοανακτορικών χρόνων (εικ. 14). 

Εικ. 12 :  Κάστελλας Κρουσώνα.

Εικ. 13 :  Φαράγγι Αποσελέμη. 
Οικιστική θέση - καταφύγιο. 

Εικ. 14 :  Σαλαμιάς. Θολωτός τάφος.
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Τρεις Εκκλησιές, Τραγοπιάστης
Στη θέση Τραγοπιάστης, κοντά στο χωριό Τρεις Εκκλησιές της νότιας Κρήτης, 

διαπιστώθηκε εκτεταμένη αρχαιοκαπηλία σε οικισμό και νεκροταφείο ΠΜ και 
ΜΜ χρόνων. Σχετική έρευνα των αρχαιολόγων Καλλιόπης Γκαλανάκη και Αθα-
νασίας Κάντα διαπίστωσε την ύπαρξη πρώιμων θολωτών τάφων και μεγαλιθικών 
κτηρίων που σώζονται σε σημαντικό ύψος.

Πιτσίδια, Ασφεντυλιάς, 
οικόπεδο Ματθαιάκη 

Στα Πιτσίδια, θέση Ασφεντυλιάς κοντά 
στον Κομμό, σε θέση όπου η άροση κατέ-
στρεψε σε μεγάλο βαθμό πρωτομινωική 
εγκατάσταση, μετά από ανασκαφική 
έρευνα υπό την εποπτεία της Αθανασίας 
Κάντα σε οικόπεδο ιδιώτη, αποκαλύφθη-
κε τμήμα οικισμού της πρώιμης Εποχής 
του Χαλκού (εικ. 15).

Κνωσός, Αμπελόκηποι - Άι Γιάννης, 
μινωικός αποθέτης

Στην οδό Αντ. Βορεάδη, στον Άγιο Ιωάννη, μετά τη διενέργεια δοκιμαστικών 
τομών για την ανέγερση του 64ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, παρουσιάσθηκε 
πλήθος οστράκων νεοανακτορικών χρόνων, χωρίς τη διαπίστωση αρχιτεκτονικών 
λειψάνων. 

Με χρήματα της Περιφέρειας Κρήτης ξεκίνησε ανασκαφική έρευνα διά της 
αρχαιολόγου Μαρίας Ρουσάκη, η οποία έφερε στο φως μεγάλη έκταση εναπό-
θεσης σημαντικότατης ποσότητας κεραμικής μαζί με μικροαντικείμενα (πληθώ-
ρα τμημάτων λίθινων αγγείων, τμήματα πήλινων ειδωλίων και ζωδίων, λεπίδες 
οψιανού, σφραγίδα, κ.λπ.), όλα πακτωμένα και σε πολύ πυκνή διάταξη. Έως 
τώρα η πλειονότητα των ευρημάτων φαίνεται να χρονολογείται στη ΜΜ ΙΙΙΒ-ΥΜ ΙΑ 
περίοδο, χωρίς να απουσιάζουν και πρωιμότερα ευρήματα, της ΜΜ ΙΙ περιόδου.

Γούβες, Αμιράντες
Στις αρχές του 2011 ολοκληρώθηκε, διά της αρχαιολόγου Στέλλας Μανδαλά-

κη, η β′ φάση των ανασκαφικών εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχεί-
ου «Amirandes» στις Κάτω Γούβες, με χρηματοδότηση του τέως δήμου Γουβών, 
στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Εφορεία. Αποκαλύφθηκαν εκτε-
ταμένα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα μινωικής εγκατάστασης παλαιοανακτορικών 
χρόνων, η οποία εκτείνεται μέχρι την παραλία. Ανασκάφθηκαν τμήματα δωμα-
τίων με στρώματα καταστροφής στο εσωτερικό, προερχόμενα από τις επιχώσεις 
του ορόφου. Περισυλλέχθηκαν αρκετά ακέραια αγγεία, κυρίως μόνωτα κωνικά 
κύπελλα, ευρύστομες, τριφυλλόσχημες και ραμφόστομες πρόχοι, δίωτοι αμφο-
ρείς, πήλινοι λύχνοι και θραύσματα λίθινων αγγείων. Σε ένα συγκρότημα πέντε 

Εικ. 15 :  Ασφεντυλιάς. Πρωτομινωική 
εγκατάσταση.
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αποθηκευτικών χώρων εντοπίστηκε αποθέτης με αγγεία στο εσωτερικό, σε δύο 
επάλληλες στρώσεις. Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί είναι οι ισχυροί τοίχοι από μεγάλους 
ογκόλιθους, πιθανού αναλημματικού χαρακτήρα, στο βορειοανατολικό τμήμα 
της εγκατάστασης, οι οποίοι σώζονται σε μεγάλο ύψος. Στον ίδιο χώρο εντοπί-
στηκε κατοίκηση κατά τους γεωμετρικούς και πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους. Η 
ανασκαφή δεν ολοκληρώθηκε. 

Λιμάνι Χερσονήσου 
Τον Ιούνιο 2012 ολοκληρώθηκε, διά της αρχαιολόγου Στέλλας Μανδαλάκη, 

με ιδιωτική χρηματοδότηση, η ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο Κυπριωτάκη 
στο Λιμάνι Χερσονήσου, η οποία είχε ξεκινήσει το 2009. Αποκαλύφθηκαν λιθό-
στρωτος δρόμος και συγκρότημα δωματίων με δάπεδο από πλίνθους, ρωμαϊκών 
χρόνων, καθώς επίσης εργαστηριακός 
χώρος και κτιστός τάφος παλαιοχρι-
στιανικών χρόνων. Το συγκρότημα των 
ρωμαϊ κών δωματίων, το οποίο ήταν 
ιδιαίτερα εκτεταμένο, είχε καταστραφεί 
σε σημαντικό βαθμό από παλαιότερες 
διαμορφώσεις στο ακίνητο. Το νερό 
επίσης, που ανέβλυζε, δεν επέτρεψε να 
προχωρήσει η ανασκαφή μέχρι το στα-
θερό (εικ. 16).

Αγριανά Χερσονήσου
Μία περισυλλογή τεσσάρων ημερών στον αγρό ιδιοκτησίας Βισκαδούρου 

στα Αγριανά δήμου Χερσονήσου, μετά από αυθαίρετη βαθιά άροση, έφερε στο 
φως κατεστραμμένους τοίχους παλαιοανακτορικής εγκατάστασης με μετέπειτα 
ρωμαϊ κή φάση. 

«Lyttos Beach», θέση γεωμετρικής περιόδου
Τον Μάιο του 2012 πραγματοποιήθηκε, με ιδιωτική χρηματοδότηση, ολι-

γοήμερη ανασκαφική έρευνα διά της αρχαιολόγου Στέλλας Μανδαλάκη στον 
περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου «Lyttos Beach» στην Ανάληψη Χερσονήσου, 
όπου στο παρελθόν είχε περισυλλεγεί κεραμική γεωμετρικών χρόνων. Στο ανατο-
λικό όριο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στον ακάλυπτο χώρο και εκτός της 
αιτούμενης επέκτασης της τουριστικής εγκατάστασης, εντοπίστηκε γεωμετρικός 
τοίχος από σχεδόν κανονικούς δόμους αργών λίθων, σωζόμενος σε ύψος περίπου 
0,50 μ., ο οποίος διατηρείται σε μήκος μερικών μέτρων. 

Ηράκλειο
Μεταξύ των οδών Γρανικού και Ιακωβίδη, στην περιοχή του Ατσαλένιου και δυτικά 

του γηπέδου του Π.Ο.Α., σε χωμάτινο μονοπάτι μεταξύ ελαιώνα και κατοικίας, αλλά 
και εντός του βορείου τμήματος του ελαιώνα, πραγματοποιήθηκε, με την επίβλεψη 
της Αθανασίας Κάντα, ανασκαφική διερεύνηση στο πλαίσιο έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

Εικ. 16 :  Χερσόνησος. Οικόπεδο Κυπριωτάκη.
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Σε βάθος λιγότερο των 0,50 μ. από την 
επιφάνεια βρέθηκαν επιχώσεις και οικι-
στικά κατάλοιπα παλαιοανακτορικής 
και νεοανακτορικής περιόδου (εικ. 17). 
Είναι η πρώτη φορά που στο νότιο τμήμα 
της πόλης του Ηρακλείου διαπιστώθηκε 
τμήμα μινωικής εγκατάστασης.  

Μινωική και ελληνικών χρόνων εγκα-
τάσταση διαπιστώθηκε, επίσης, κατά την 
ανασκαφή του ναού του Αγίου Φραγκί-
σκου, στον κήπο του Μουσείου Ηρακλεί-
ου, όπου εντοπίσθηκε πρωτομινωική, 
μεσομινωική και υστερομινωική κεραμι-
κή, αλλά και αρχιτεκτονικές δομές. 

Καρδουλιανός
Στο χωριό Καρδουλιανός της επαρχίας Πεδιάδος, σε έρευνα οικοπέδου ιδιώτη, 

με την επίβλεψη της Αθανασίας Κάντα, βρέθηκε τμήμα νεολιθικού οικισμού με 
χώρους εργασίας και αποθήκευσης, καθώς και εστία. Βρέθηκαν επίσης πολλά 
οστά ζώων και λίθινα εργαλεία.

Ελιά Πεδιάδος 
Στον λόφο Μεγάλη Κουτσούρα στην 

Ελιά Πεδιάδος, μετά από υπόδειξη του 
συναδέλφου κ. Νίκου Παναγιωτάκη, 
διαπιστώθηκε προσπάθεια σύλησης σε 
ιερό κορυφής ΜΜ χρόνων. Ανασκαφική 
έρευνα, υπό την επίβλεψη της Αθανα-
σίας Κάντα, διαπίστωσε την εναπόθεση 
ανθρωπίνων ειδωλίων και ζωδίων, καθώς 
και τμημάτων πηλίνων κατασκευών. 
Βρέθηκε επίσης άφθονη κεραμική, 
περίπου 71 ανθρώπινα ειδώλια και εκα-
τοντάδες ζωόμορφα (εικ. 18).

Πόρος
Σε οικόπεδο στον Πόρο Ηρακλείου αποκαλύφθηκαν μετά από ανασκαφική 

έρευνα, διά της αρχαιολόγου Ιωάννας Σερπετσιδάκη, κατάλοιπα από τον μινωικό 
λιμενικό οικισμό ΜΜ ΙΒ - ΥΜ ΙΙΙΑ1 χρόνων. 

Στη ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ ΙΑ χρονολογείται τμήμα δωματίου με δάπεδο από πατημένο 
χώμα και πηλόκτιστη κατασκευή, επίσης τμήμα πιθανώς υπαίθριου χώρου στρω-
μένου με σχιστολιθικές πλάκες και λαξευτούς δόμους.

Στην Τελική Ανακτορική, ΥΜ ΙΙ και ΥΜ ΙΙΙΑ1 χρονολογείται μεγάλος αποθέτης 
που περιείχε τέφρα, θραύσματα από πίθους και πιθοειδή, καδόσχημα αγγεία, 
αμφορείς, πρόχους, κύλικες, λίθινα τριβεία, τριπτήρες, ακόνια και οστά ζώων. 

Εικ. 17 :  Ατσαλένιο. Παλαιοανακτορική 
εγκατάσταση.

Εικ. 18 :  Ελιά. Ιερό κορυφής.
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Βρέθηκαν επίσης δύο αποθέτες με αρκετή ποσότητα ΥΜ ΙΙΙΑ1 κεραμικής 
καθώς και οστά ζώων, όστρεα, λεπίδες οψιανού, σκωρίες χαλκού και ελαφρόπε-
τρες, που συνιστούν ενδείξεις εργαστηριακής χρήσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι στον 
πυθμένα του ενός αποκαλύφθηκαν τμήματα κρανίων ταύρων, κέρατα αίγαγρων 
και άλλα οστά ζώων, μαζί με χαμηλόποδες κύλικες, στοιχεία που αποδίδουν τελε-
τουργικό χαρακτήρα στον αποθέτη. Αναφέρεται επίσης αποσπασματικά σωζόμε-
νος πιθανώς μεταλλουργικός κλίβανος ΥΜ ΙΙΙΑ1 περιόδου. Όμοιοι έχουν βρεθεί 
και σε άλλα οικόπεδα στην περιοχή.

Αρχάνες, αποθέτης
Σε οικόπεδο στις Αρχάνες ανασκάφθηκε, υπό την εποπτεία της Αθανασί-

ας Κάντα και της Ιωάννας Σερπετσιδάκη, μινωικός αποθέτης ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ ΙΙΙΑ 
χρόνων. Πρόκειται για μια φυσική κοιλότητα, σε διάφορα σημεία της οποίας 
έγιναν μικρές επεμβάσεις για τις ανάγκες και τη στήριξη του υλικού, όπως η 
κατασκευή του μικρού τοίχου (Τ2) στη βορειοδυτική πλευρά.  

Η κεραμική, η οποία παρουσιάζεται σε μεγάλη ποικιλία, αλλά και σε πολύ 
καλή ποιότητα, αποτελείται ως επί το πλείστον από κύπελλα, λεκάνες, χύτρες, 
κ.λπ. Πολλά από τα αγγεία φέρουν διακόσμηση με τον χαρακτηριστικό ρυθμό 
του χελωνίου. 

Από τα μικροαντικείμενα ξεχωρίζουν τμήματα ειδωλίων με ίχνη χρώματος, 
λεπίδες οψιανού, κομμάτια και ελάσματα χαλκού, οστέινες περόνες και βελόνες, 
δύο λίθινες χάντρες κ.λπ. 

Κηρύξεις 
Ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του έργου της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. υπήρξαν οι κηρύξεις 

αρχαιολογικών χώρων, απαραίτητες για τη διάσωση των αρχαιοτήτων. Κηρύχθη-
καν έτσι οι χώροι Κούπος Κρουσώνα, Κάστελλας Κρουσώνα, Καστροκεφάλα, 
Τύλισος, Κόφινας Αστερουσίων, Κουμάσα, Σπήλαιο Ειλειθυίας Αμνισού. 

Παράδοση υλικού στο Α.Μ.Η.
To 2011 η ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. ξεκίνησε τη χρονοβόρα διαδικασία παράδοσης υλικού 

αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου για την 
επανέκθεση του Μουσείου. Η συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2012. 

Β ′ .   2 0 1 3

Ολοκλήρωση ΕΣΠΑ Τυλίσου 2011-2013
Στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ «Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», 

υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία από την ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. σύνολο προγραμματισμένων 
εργασιών που αφορούσαν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου. 
Οι εργασίες, που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2011, ολοκληρώθηκαν τον Οκτώ-
βριο του 2013 με τελική δαπάνη 371.718,25 €. 

Διαμορφώθηκε νέος χώρος στάθμευσης, περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου 
με τοιχία από λιθοδομή και μεταλλικά κιγκλιδώματα. Κατασκευάσθηκε νέος 
ξύλινος οικίσκος με χρήση εκδοτηρίου στη νέα κύρια είσοδο του χώρου (εικ. 19). 
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Συντηρήθηκε το υφιστάμενο φυλάκιο και μετατράπηκε σε αναψυκτήριο και 
WC ανδρών, γυναικών και ΑμεΑ. Έγινε φύτευση στον περιβάλλοντα χώρο του 
μνημείου και διαμορφώθηκε νέα πορεία επισκεπτών.

 
Νέο έργο ΕΣΠΑ Τυλίσου 2013-2015 

Σε συνέχεια του έργου «Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», και μετά 
την ολοκλήρωσή του, η ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013 το νέο έργο 
ΕΣΠΑ «Συντήρηση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου».

Ο προϋπολογισμός του νέου έργου είναι 600.000,00 € και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2015. Το έργο περιλαμβάνει συντήρηση του αρχαιολογικού 
χώρου, καθώς και επεμβάσεις ανάδειξης και βελτίωσης της επισκεψιμότητάς του. 
Προβλέπεται επίσης η συστηματική αποτύπωση του χώρου και η τοποθέτηση 
πινακίδων με πληροφοριακό υλικό.

ΕΣΠΑ περιφερειακών μνημείων Κνωσού, Βασιλική Έπαυλη
Τα τελευταία 2,5 χρόνια υλοποιείται με αυτεπιστασία από την ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. το 

έργο ΕΣΠΑ «Ανάδειξη και Αποκατάσταση Περιφερειακών Μνημείων Αρχαιολογι-
κού Χώρου Κνωσού («Οικία του ιερέα», «Βασιλική Έπαυλη», «Βασιλικός Τάφος 
- Ιερό»)», με προϋπολογισμό εργασιών 1.400.000 €.

Το έργο περιλαμβάνει ανάδειξη - αποκατάσταση μνημείων, έρευνα - τεκμηρί-
ωση - πληροφόρηση, καθώς και υποδομές - εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού. 
Το έργο αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του 2014. 

Τα δορυφορικά αυτά μνημεία του ανακτόρου της Κνωσού ανασκάφηκαν και 
αναστηλώθηκαν από τον A. Evans, ενώ τη δεκαετία του 1950 συντηρήθηκαν από 
τον Ν. Πλάτωνα. Πρόσθετες εργασίες πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1970 
από τους Σ. Αλεξίου και Α. Λεμπέση στη «Βασιλική Έπαυλη». 

Οι εργασίες στα μνημεία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συντηρήσεις και απο-
καταστάσεις αρχαίων αρχιτεκτονικών καταλοίπων και συγχρόνων επεμβάσεων από 
σκυρόδεμα (εικ. 20, 21, 22).  

Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης ρωμαϊκού θεάτρου Χερσονήσου
Συνεχίστηκαν, διά της Στέλλας Μανδαλάκη, οι ανασκαφικές εργασίες στο 

ρωμαϊκό θέατρο στο Λιμάνι Χερσονήσου. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη πεσσοστοιχί-

Εικ. 19 :  Τύλισος. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
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ας ανατολικά του κοίλου. Εντοπίστηκε 
επίσης κλίβανος πρώιμων ρωμαϊκών 
χρόνων. Στο κοίλο αποκαλύφθηκε ο 
φυσικός βράχος. Αποκαλύφθηκε επίσης 
το κτιστό υπόστρωμα του κοίλου σε 
ύψος μερικών δόμων. Στο νότιο τμήμα 
της ορχήστρας εντοπίστηκε το δάπεδό 
της και αρχιτεκτονικά μέλη (κορνίζες 
και τμήμα κίονα), τα οποία προέρχονται 
από την ανωδομή της σκηνής.

Προς το κέντρο του κοίλου αποκα-
λύφθηκε στρώμα καταστροφής ύψους 
περίπου 60 εκ., με λαξευμένους δόμους, 
πιθανώς από τα λίθινα έδρανα του 
κοίλου. Εντοπίστηκαν, τέλος, οι τοίχοι 
του προσκηνίου. Τον Νοέμβριο του 2013 
πραγματοποιήθηκαν επείγουσες εργασί-
ες στερέωσης στο κοίλο του θεάτρου. 

Μεταφορά έπαυλης Απομαρμά
Ολοκληρώθηκε, σε συνεπίβλεψη με 

τη 13η Ε.Β.Α., η μεταφορά σε νέο χώρο 
αγρέπαυλης υστερορωμαϊκών - παλαιο-
χριστιανικών χρόνων και των ψηφιδω-
τών δαπέδων της στη θέση Κόκκινο του 
δρόμου Απομαρμά - Άγιοι Δέκα. 

  
Άνω Βιάννος

Κατά τις αρχαιολογικές εργασίες στο 
υποέργο ΕΣΠΑ «Παράκαμψη Άνω Βιάν-
νου», αρχαία κατάλοιπα εντοπίσθηκαν 
σε τρεις τομείς. Υπεύθυνη των εργασιών 
ήταν η αρχαιολόγος Καλλιόπη Γκαλα-
νάκη. 

Τομέας Α: Εντοπίστηκαν οικιστικά, ταφικά και εργαστηριακά κατάλοιπα 
ρωμαïκών χρόνων, τα οποία χωροθετούνται στις ομαλές υπώρειες των λόφων που 
πλαισιώνουν από βόρεια και ανατολικά τον ελαιώνα του λεκανοπεδίου της Βιάν-
νου. Συγκεκριμένα, ένα τουλάχιστον κτήριο, δύο δεξαμενές και ένα λιθόστρωτο, 
καθώς και δύο ταφές νοτιότερα αποκαλύφθηκαν στη θέση «Γωνιά». 

Τομέας Β: Στη θέση «Πηγή του Κουτρουβή» (Τομέας Β) αποκαλύφθηκε κτηρι-
ακό συγκρότημα και λίγα μέτρα νοτιότερα ένας καλά διατηρημένος υπόσκαφος 
λάκκος καμίνευσης (εικ. 23). 

Τομέας Γ: Στη θέση «στο Βραχνό» αποκαλύφθηκε κεραμικός κλίβανος και σε 
συνάφεια με αυτόν πλάτωμα με πίθους εντοιχισμένους σε ασβεστοκονίαμα (εικ. 24).

Εικ. 20 :  Κνωσός. Βασιλική Έπαυλη.

Εικ. 21 :  Κνωσός. Βασιλικός Τάφος - Ιερό.  

Εικ. 22 :  Κνωσός. Κατοικία του Ιερέα.
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Καβροχώρι, πρωτογεωμετρικός τάφος
Κατά την επίβλεψη του υποέργου 

«Δίκτυο Ακαθάρτων Καβροχωρίου Δήμου 
Μαλεβιζίου», υπό την εποπτεία της αρχαι-
ολόγου Ιωάννας Σερπετσιδάκη, εντοπί-
στηκε σε δημόσιο δρόμο του χωριού και 
κάτω από αυτόν μικρότατος θαλαμοειδής 
τάφος. Ο θάλαμος ήταν ανομοιόμορ-
φα λαξευμένος σε μαλακό κούσκουρα 
δημιουργώντας ένα είδος οριζόντιας, 
σχεδόν ωοειδούς κύστης. Είχε μέγιστο 
πλάτος 0,89 μ., μέγιστο ύψος 0,54 μ. 
και μέγιστο βάθος 0,64 μ. Η πρόσβαση 
γινόταν από ελαφρώς τριγωνικό άνοιγμα 
στα ανατολικά το οποίο έκλεινε με μία, 
επίσης σχεδόν τριγωνική, λίθινη πλάκα. 
Μέσα στον τάφο βρέθηκαν δεκατρία (13) 
συνολικά αγγεία της πρωτογεωμετρικής/
ύστερης πρωτογεωμετρικής περιόδου. 

Μεσαμπελιές - Άγιος Ιωάννης  
Κατά τον αρχαιολογικό έλεγχο στην 

περιοχή των Μεσαμπελιών, υπό την επο-
πτεία της αρχαιολόγου Μαρίας Ρουσάκη, 
σε υποέργο του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου» 
της ΔΕΥΑΗ, αποκαλύφθηκε στην οδό Καμπιτάκη πήλινη σαρκοφάγος κενή ανθρώ-
πινων οστών, κτερισμένη ωστόσο με αξιόλογο αριθμό αγγείων, κοσμημάτων και 
πήλινων ειδωλίων πρωτογεωμετρικής περιόδου. 

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου αλλά στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη, εντοπίστηκαν 
τμήματα λιθόκτιστων τοίχων με κεραμική ρωμαϊκών χρόνων, καθώς και τμήμα-
τα λιθόκτιστων κατασκευών σε συνάφεια με τεφροδόχο κάλπη η οποία περιείχε 
καύση. Σε άλλους δρόμους της περιοχής εντοπίστηκαν επίσης αποσπασματικά 
τμήματα τοίχων με κεραμική της μινωικής περιόδου, αλλά και των ιστορικών 
χρόνων.

Ιερό κορυφής Γυριστής
Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε, μετά από υπόδειξη ορειβάτη και με 

υπεύθυνη αρχαιολόγο τη Δανάη Κοντοπόδη, σύντομη ανασκαφική έρευνα στην 
κορυφή Γυριστή, στην ανατολική κορυφογραμμή του Ψηλορείτη, σε υψόμετρο 
1.779 μ. Κατά την προκαταρκτική έρευνα στο εκτενές πλάτωμα της κορυφής 
εντοπίσθηκαν αρκετές συγκεντρώσεις κατακερματισμένης κεραμικής, ειδωλίων 
και άλλων αναθημάτων, καθώς επίσης και βότσαλα και θαλάσσια όστρεα. Επι-
πλέον επισημάνθηκαν δύο πιθανές θέσεις κτηρίων και ερευνήθηκε μια παλαιά 

Εικ. 23 :  Άνω Βιάννος. Πηγή του Κουτρουβή. 
Κτηριακό συγκρότημα.

Εικ. 24 :  Άνω Βιάνος. Κεραμικός κλίβανος 
στη θέση «Στο Βραχνό».
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αρχαιοκαπηλική τομή. Από τα έως τώρα ευρήματα, που η πλειονότητά τους 
χρονολογείται στη νεοανακτορική περίοδο, εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη θέση 
προσέλκυε κατά διαστήματα λατρευτική δραστηριότητα, από τη ΜΜ περίοδο έως 
την ελληνιστική εποχή. 

Γάζι, αποθέσεις
Στο πλαίσιο της ανέγερσης του νέου Λυκείου Γαζίου εντοπίσθηκε και ερευ-

νήθηκε, διά της Δανάης Κοντοπόδη, μεγάλη συγκέντρωση κεραμικής παλαιο-
ανακτορικών κυρίως χρόνων. Κατά τις ανασκαφικές εργασίες, οι οποίες είναι 
σε εξέλιξη, δεν εντοπίσθηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, παρά μόνο αποθέσεις 
κεραμικής σε μεγάλη έκταση. 

Αγία Πελαγία, βρεφονηπιακός σταθμός
Κατά την ανέγερση του βρεφονηπιακού σταθμού της Αγίας Πελαγίας εντο-

πίσθηκε νεκροταφείο με διαχρονία από την αρχαϊκή έως και την ελληνιστική  
περίοδο. Έως τώρα εντοπίσθηκαν και ανασκάφηκαν, διά της Δανάης Κοντοπόδη, 
ταφές, αλλά και εκτεταμένες περιοχές με ίχνη πυράς. Η έρευνα συνεχίζεται. 

Λέντας 
Στη θέση Ψαμμιδομούρι, ανατολικά του οικισμού Λέντας, σε ανασκαφική 

έρευνα, που πραγματοποιείται με ιδιωτική χρηματοδότηση, εντοπίσθηκαν, υπό 
την εποπτεία της αρχαιολόγου Μαρίας Νικολούδη, σημαντικές ταφές ελληνιστι-
κών χρόνων. 

Έκθεση «Τα πρόσωπα του Χρόνου»
Στο πλαίσιο του προγράμματος των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κλη-

ρονομιάς 2013 με θέμα «Τα πρόσωπα του Χρόνου», το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου, η ΚΓ′ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και η 13η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και 
τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, παρουσίασαν φωτογραφική έκθεση αφιερω-
μένη στην εξέλιξη του ιδεατού προτύπου της ανθρώπινης μορφής στον χρόνο, από 
τη νεολιθική εποχή έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους.

Μουσείο Μεσαράς 
Τον Ιούνιο 2013, υπό την εποπτεία των αρχαιολόγων Στέλλας Μανδαλάκη και 

Μαρίας Νικολούδη, συνεχίσθηκε η εκκρεμούσα ανασκαφική έρευνα στον περι-
βάλλοντα χώρο του υπό ανέγερση Μουσείου Μεσαράς, προκειμένου να προχωρή-
σουν οι οικοδομικές εργασίες και οι διαμορφώσεις. Αποκαλύφθηκε συγκρότημα 
πιθανού ιερού ελληνιστικών χρόνων αποτελούμενο από δύο δωμάτια, εξωτερικό 
λιθόστρωτο χώρο, πομπική οδό και αναλημματικό τοίχο. Η διατήρηση ήταν ιδιαί-
τερα αποσπασματική, καθώς οι τοίχοι σώζονταν στο ύψος της υποθεμελίωσης. Στο 
εσωτερικό των δωματίων ανευρέθηκαν κεφαλή γυναικείου ειδωλίου και κεφαλή 
σειληνού, που υποδεικνύουν την πιθανή ύπαρξη ιερού. Η πομπική οδός, μήκους 
24,30 μ. και πλάτους 1,90-2,10 μ., είχε περισσότερες από μία οικοδομικές 
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φάσεις και κατέληγε στην είσοδο του 
συγκροτήματος των δωματίων. Ο ανα-
λημματικός τοίχος που συγκρατούσε το 
άνδηρο με το ιερό ήταν ιδιαίτερα ισχυ-
ρός, με κανονικούς δόμους λαξευμένων 
λίθων και ανάγεται στους γεωμετρικούς 
χρόνους (εικ. 25).

Μουσειολογική μελέτη Μουσείου 
Μεσαράς

Από το 2012 ξεκίνησε η επιλογή 
υλικού από τις αποθήκες αρμοδιότη-
τας της Υπηρεσίας μας για την έκθεση 
του νέου Μουσείου Μεσαράς, η οποία 
συνεχίσθηκε και κατά το 2013. Προς το παρόν έχουν συνταχθεί περίπου 1.300 
δελτία με φωτογραφίες και σύντομες περιγραφές των αντικειμένων. Παράλληλα 
εκπονήθηκαν μελέτες εξοπλισμού των εργαστηρίων και των αποθηκών του Μου-
σείου Μεσαράς, σε συνεργασία με τη 13η Ε.Β.Α., προκειμένου ο συγκεκριμένος 
εξοπλισμός να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μαζί με την εκπόνηση μου-
σειολογικής - μουσειογραφικής μελέτης και τη διοργάνωση περιοδικής έκθεσης 
με θέμα «Αρχαιολογικές μαρτυρίες από τη Μεσαρά». Για τον σκοπό αυτό έγινε 
όλη η σχετική προετοιμασία για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου του έργου. 

Τελειώνοντας τη σύντομη παρουσίαση του μεγάλου σε όγκο και πολυσχιδούς 
έργου της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α., ευχαριστούμε πολύ όλο το προσωπικό της Εφορείας, 
αρχαιο λόγους, φύλακες, συντηρητές, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές-γραφίστες, εργα-
τοτεχνίτες, διοικητικό προσωπικό, οδηγούς, κ.ά., χωρίς τη συνδρομή των οποίων 
δεν θα ήταν δυνατή η επιτυχής περαίωσή του.

Εικ. 25 :  Ανασκαφική έρευνα στον περιβάλλοντα 
χώρο του Μουσείου Μεσαράς.
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thE Work of thE 23rd EphorAtE of prEhistoriC 

And CLAssiCAL AntiquitiEs during thE yEArs 

2011 - 2013

AthAnAsiA kAntA & ioAnnA sErpEtsidAki

The present paper is a brief report of the diverse work conducted by the 
23rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities under the direction of 
Dr. Athanasia Kanta (2011-2012) and Ioanna Serpetsidaki (2013). Due to the 
large amount of work of the Ephorate, only the most important projects and 
finds are presented here. These include the location of new sites and many 
rescue excavations, as well as systematic field work such as the excavation of 
the Great Theatre of Gortyn and field surveys (Krasi).

A major museum project undertaken by the Ephorate was the opening of the 
“Malevizi Archaeological Collection” at Gazi. In addition, the selection of arti-
facts for the exhibition of the Messara Museum commenced during this time.  

Three crucial NSRF 2007-2013 Projects were conducted by the Ephorate 
during this period:
a) The development and conservation of the Peripheral Monuments of Knossos 

(the Royal Villa, the Τemple Τomb and the House of the High Priest).
b) The development and configuration of the surrounding area of the archaeo-

logical site at Tylissos and the construction of a new parking space.
c) The development, conservation and planning of the architecture of the 

archaeological site at Tylissos.
Lastly, several important archaeological sites were listed and this appeared 

in the Government Gazette (Koupos Krousonas, Kastellas Krousonas, Kas-
trokephala, Tylissos, Asterousia-Kofinas, Koumasa, Eileithyia cave-Amnissos).
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το εργο τησ Κδ′ εφορειασ ΠροϊστοριΚων Και ΚλασιΚων

αρχαιοτητων Κατα την τριετια 2011-2013

χρΥσα σοφιανοΥ

Το 2011 ήταν μια χρονιά σταθμός για την ΚΔ′ Ε.Π.Κ.Α. Η ήδη υποστελεχω-
μένη Εφορεία μας αποδυναμώθηκε περισσότερο καθώς αρκετοί υπάλληλοι απο-
φάσισαν να συνταξιοδοτηθούν, μεταξύ αυτών και η προϊσταμένη μας Σταυρούλα 
Αποστολάκου. Ωστόσο το προσωπικό που απέμεινε εργάστηκε εντατικά πέρα 
από το τυπικό ωράριο, παρά τις μειώσεις μισθών, αποδείχθηκε ικανότατο και 
επιτέλεσε πολύ σοβαρό έργο κατά την τελευταία τριετία. Ευχαριστώ όλους τους 
συναδέλφους για τη στήριξη και την καλή συνεργασία. 

Λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων κατά την τριετία 2011-2013 διενεργήθηκαν 
ελάχιστες ανασκαφές, κυρίως με χρηματοδότηση τρίτων, οι περισσότερες ήταν 
σωστικές και έγιναν μόνο σε περιπτώσεις που υπήρχε άμεσος κίνδυνος καταστρο-
φής των αρχαιοτήτων.

Στη Δρήρο, όπου οι ανασκαφές στις αρχές του 20ού αι. είχαν φέρει στο φως 
σημαντικά ευρήματα της γεωμετρικής και αρχαϊκής κυρίως περιόδου, μετά από 
διακοπή εβδομήντα και πλέον ετών συνεχίστηκαν σε συνεργασία της Εφορείας 
μας με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και τη διεύθυνση της αρχαιολόγου Β. Ζωγρα-
φάκη. Η συστηματική ανασκαφή ολοκλήρωσε φέτος το πενταετές της πρόγραμμα 
που επικεντρώθηκε στα εξής σημεία: 

1. Στο κτήριο που είχε ανασκαφεί 
από τον Σ. Ξανθουδίδη το 1917 στο 
πλάτωμα της κορυφής της Δυτικής 
Ακρόπολης. Διαπιστώθηκε λατρευτική 
δραστηριότητα από το τέλος του 8ου έως 
και τον 3ο αι. π.Χ., ενώ φαίνεται πως 
το ίδιο λατρευτικό κτήριο είχε δεχτεί 
μέσα στα χρόνια αρκετές προσθήκες και 
μετασκευές. 

2. Στην Αγορά, όπου πέρα από την 
ολοκλήρωση της έρευνας των βαθμίδων 
που είχαν εν μέρει ανασκαφεί το 1932, 
ανασκάφτηκε η δυτική της πλευρά και εντοπίστηκαν σημαντικά αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα (εικ. 1).

3. Στην τοπογραφική αποτύπωση των ορατών αρχιτεκτονικών καταλοίπων 
στους δύο λόφους που καταλαμβάνει ο εκτεταμένος ελληνιστικός οικισμός και 
στην εν μέρει ανασκαφή δύο μεγάλων ελληνιστικών κτηρίων, το ένα σε άνδηρο 
του δυτικού λόφου και το άλλο στην κατωφέρεια του ανατολικού.

Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με τον δήμο Ιεράπετρας, τον Ιούνιο 
ξεκίνησε δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα για τον εντοπισμό του αρχαίου θεάτρου 
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της Ιεράπυτνας. Οι εργασίες ξεκίνησαν με εθελοντική εργασία τις απογευματινές 
ώρες. Έγινε αποψίλωση, επιφανειακός καθαρισμός, περισυλλογή επιφανειακής 
κεραμικής, οικοδομικών λίθων και δόμων. Τέλος, έγιναν τομές σε χαρακτηριστικά 
σημεία και εντοπίστηκε πιθανότατα ένα από τα δύο αρχαία θέατρα που σύμφωνα 
με πηγές υπήρχαν στην Ιεράπυτνα. Τα τμήματα των κερκίδων που αποκαλύφθη-
καν είναι κτιστά και θα είχαν μαρμάρινη επικάλυψη από την οποία σώζονται σε 
κακή κατάσταση τα κονιάματα. Οι δοκιμαστικές τομές βάθους 1,5-2 μ. σε διάφο-
ρα σημεία δείχνουν πως το αρχαίο κτήριο βρίσκεται κάτω από μεγάλες αποθέσεις 
σύγχρονων υλικών του τελευταίου αιώνα. 

Το 2011 στον Παπαδιόκαμπο Σητείας ήρθε στο φως μια ακόμη νεοανακτορι-
κή κατοικία στον Τομέα Γ, ενώ σε βαθύτερα στρώματα εντοπίστηκε η παλαιο-
ανακτορική φάση της κατοίκησης και ελάχιστα όστρακα της προανακτορικής. 
Σημαντικό εύρημα θεωρήθηκε ένας κάδος με σπασμένα όστρεα πορφύρας που σε 
συνδυασμό με τα τριάντα (30) υφαντικά βάρη έδωσαν στοιχεία για την υφαντουρ-
γική δραστηριότητα της κατοικίας. 

Ένας σύντομος καθαρισμός στον Τράχηλα, στη χερσόνησο που προστατεύει 
τον Παπαδιόκαμπο από τα ανατολικά, επιβεβαίωσε την παρουσία ενός μικρού 
ιερού που χρονολογήθηκε στη μεσομινωική περίοδο. Εκτός από τα ειδώλια, περι-
συλλέχθηκαν όστρακα από τριποδικά σκεύη που αποδεικνύουν την κατανάλωση 
τροφής ως μέρος του τελετουργικού. 

Το 2012 έγινε σωστική ανασκαφή στον γεωμετρικό/αρχαϊκό οικισμό του Ανα-
βλόχου Βραχασίου. Στον έναν από τους λόφους που καταλαμβάνει ο εκτεταμένος 
οικισμός ερευνήθηκαν εν μέρει δύο γειτονικές οικίες που χρονολογούνται από 
την ύστερη γεωμετρική έως την πρώιμη 
αρχαϊκή περίοδο. Στην πρώτη κατοικία 
ήρθαν στο φως τρία δωμάτια, το μεγα-
λύτερο με εστία. Σε άλλο δωμάτιο το 
χώμα περιείχε μεγάλη ποσότητα από 
σκωρίες, που σε συνδυασμό με ευρή-
ματα οδηγούν στο συμπέρασμα πως 
υπήρχε μεταλλουργική δραστηριότητα 
στην περιοχή πριν την ανέγερση της 
οικίας. Από τη δεύτερη κατοικία ανα-
σκάφτηκαν δύο μεγάλα δωμάτια και 
μέρος ενός τρίτου, ήρθαν στο φως δύο 
λίθινες βάσεις κιόνων και ένας χώρος 
που ταυτίστηκε με αποθήκη (εικ. 2). Τα 
ευρήματα και στις δύο οικίες ήταν κεραμική και λίθινα εργαλεία. 

Εξαιτίας διάνοιξης αγροτικού δρόμου στη θέση Λαμί Βραχασίου διεξήχθη 
σωστική ανασκαφή σε θολωτό τάφο της πρώιμης γεωμετρικής περιόδου καθώς 
και στη γύρω απ’ αυτόν περιοχή. Η διατήρησή του ήταν κακή, απέδωσε όμως ένα 
σύνολο δεκατεσσάρων (14) αγγείων και κοσμήματα από μέταλλο και ημιπολύτι-
μους λίθους. Ο τάφος ανήκει στο εκτεταμένο νεκροταφείο που βρίσκεται βόρεια 
του οικισμού του Αναβλόχου. 

Μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου, σε περιοχή που είχαν ανασκαφεί παλαιό-
τερα τάφοι της αρχαίας Καμάρας, εντοπίστηκε απλός λακκοειδής τάφος ελληνι-
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Εικ. 2 :  Οικισμός Αναβλόχου – το δωμάτιο με τις 
λίθινες βάσεις κιόνων.



στικών χρόνων με μοναδικό κτέρισμα 
ένα αγγείο. 

Στη θέση Βορνοσπηλιά Σχινοκαψάλων 
του δήμου Ιεράπετρας, σε αβαθή βρα-
χοσκεπή που είχε ταφική χρήση, έγινε 
σωστική ανασκαφή που απέδωσε πήλινα 
αγγεία της πρωτομινωικής ΙΙΙ περιόδου, 
ένα λίθινο αγγείο, μία ελεφαντοστέινη 
σφραγίδα και κοσμήματα από πηλό, 
λίθο και οστό (εικ. 3).

Στην παραλία του Παλαικάστρου, 
μετά από υπόδειξη ιδιώτη, ανασκάφτηκε 
ένας λαξευτός τάφος της υστερομινωικής 
ΙΙΙ περιόδου που ήταν κατεστραμμένος από την αρχαιότητα. Ο τάφος περιείχε 
λάρνακες, λίγα αγγεία και τουλάχιστον είκοσι (20) ταφές, όπως συμπεραίνουμε 
από τον αριθμό των κρανίων. 

Μετά από αίτημα εταιρείας για τη χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων σε 
γήπεδο έκτασης 4.061 στρεμμάτων στον Κάβο Πλάκο, στην ευρύτερη περιοχή του 
Παλαικάστρου, η Εφορεία μας πραγματοποίησε δοκιμαστικές τομές στον χώρο 
των Θυλάκων 1 και 3 του έργου. Αποκαλύφτηκαν πρόχειρες κατασκευές και 
ελάχιστη κεραμική μινωικών χρόνων. 

Πολλές φορές αναγκαστήκαμε να προβούμε σε σωστικές ανασκαφές ή σε 
καθαρισμούς σε σημεία που προηγήθηκαν λαθρανασκαφές. Εκτός από τα απορ-
ρίμματα των αρχαιοκαπήλων στις καλύτερες των περιπτώσεων βρέθηκαν όστρακα 
και οστά. Οι λαθρανασκαφές, που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως στην 
περιοχή της Σητείας, γίνονται πλέον θρασύτατα ακόμη και μέσα σε κηρυγμένους 
αρχαιολογικούς χώρους ή σε παλιές ανασκαφές, όπως στον γεωμετρικό θολωτό 
τάφο στους Αδρομύλους Σητείας που είχε ανασκαφεί το 1954 από τον Ν. Πλά-
τωνα. Οι καταστροφές είναι τεράστιες. Σε μια βραχοσκεπή σε δύσβατη ορεινή 
περιοχή της Πραισού οι λαθρανασκαφείς έσπασαν και σκόρπισαν μια λάρνακα 
σε ακτίνα 100 μ. επειδή, λόγω βάρους μάλλον, δεν μπορούσαν να τη μεταφέρουν. 

Μετά από πολλές καταγγελίες για λαθρανασκαφές σε σπήλαιο που βρίσκε-
ται στη Δραγονάδα, οργανώθηκε μια σύντομη επιφανειακή έρευνα στην οποία 
συμμετείχαν υπάλληλοι της Εφορείας και μέλη του INSTAP. Η Δραγονάδα 
είναι το μεγαλύτερο νησί στο σύμπλεγμα των Διονυσάδων νήσων, στα βόρεια του 
κόλπου της Σητείας. Η επιφανειακή έρευνα δεν ολοκληρώθηκε και έγινε κυρίως 
στο ανατολικό τμήμα του νησιού, όπου εντοπίστηκαν μερικά βραχογραφήματα, 
χαράγματα και κεραμική ιστορικών χρόνων (εικ. 4). Το σπήλαιο παρουσιάζει 
κεραμική από τη μινωική έως τη σύγχρονη εποχή και έχει υποστεί μεγάλη κατα-
στροφή από τις λαθρανασκαφές που έφτασαν σε βάθος το 1,5 μ. Στα τοιχώματα 
του σπηλαίου υπάρχουν χαράγματα από την περίοδο της Βενετοκρατίας, αλλά 
και νεότερα. Μια ακόμη επιφανειακή έρευνα διενεργήθηκε στις περιοχές Σώπατα 
και Μεσόρραχη Φανερωμένης του δήμου Σητείας, μετά από αίτημα εταιρείας για 
τουριστική εγκατάσταση. Η έρευνα έγινε με τη συνδρομή ομάδας φοιτητών του 
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Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφα-
λής τον καθ. Γιάννη Παπαδάτο. Σε ολό-
κληρη την περιοχή των 3.500 στρεμμ. 
που ερευνήθηκε εντοπίστηκαν συνολικά 
δέκα (10) θέσεις, οι οποίες κατανέμο-
νται  χρονολογικά ως εξής:
• 1 θέση της τελικής νεολιθικής περι-
όδου στα Σώπατα, 
• 5 θέσεις της πρωτομινωικής Ι περιό-
δου στη Μεσόρραχη, 
• 2 θέσεις της μεσομινωικής Ι-ΙΙ περι-
όδου στα Σώπατα,

• 1 θέση της υστερομινωικής Ι περιόδου στη Μεσόρραχη, 
• 1 θέση της αρχαϊκής περιόδου στη Μεσόρραχη.
Σε αυτές τις θέσεις θα πρέπει να προστεθούν εννιά (9) αγροικίες και μετόχια 

των τελευταίων 200 ετών. 
Εκτός από τις επιφανειακές έρευνες έχουν διενεργηθεί αυτοψίες σε πολλές 

εκατοντάδες στρεμμάτων σε όλο τον ν. Λασιθίου με αφορμή αιτήματα εγκατάστα-
σης φωτοβολταϊκών, αιολικών πάρκων και ηλιοθερμικών σταθμών από μεγάλες 
εταιρείες. Ανάλογες με τα αποτελέσματα των αυτοψιών ήταν οι εισηγήσεις μας για 
τις εγκαταστάσεις. 

Στην ανατολική Κρήτη δραστηριοποιούνται αρκετές ξένες σχολές και αρχαιο-
λογικές αποστολές. Από το 2011 μέχρι σήμερα εργάστηκαν με την επίβλεψη της 
Εφορείας μας οι εξής: 

1. η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στο νησί του Μόχλου, στον 
Αζοριά και στα Γουρνιά, 

2. η Βελγική Σχολή στην Ίτανο και στο Σίσι, 
3. η Βρετανική Σχολή στο Παλαίκαστρο, 
4. το Ιρλανδικό Ινστιτούτο στο Καλό Χωριό, 
5. η Γαλλική Σχολή Αθηνών στο ανάκτορο των Μαλίων και στην Ίτανο, 
6. η Αρχαιολογική Εταιρεία στη Ζάκρο, 
7. το πρόγραμμα «Μινωικοί Δρόμοι» στην ευρύτερη περιοχή της Ζάκρου,
8. η επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων Μ. Τσιποπούλου στον Πετρά,
9. το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό τη διεύθυνση του καθ. Γ. Παπαδάτου στην 

περιοχή της Ανατολής Ιεράπετρας. 
Η Εφορεία μας εκτελεί με αυτεπιστασία δύο έργα ενταγμένα στο Ε.Π. Κρήτης 

και Νήσων Αιγαίου 2007-2013: το έργο «Προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικού 
χώρου Κ. Ζάκρου» προϋπολογισμού 1.000.000 € και το έργο «Ανάδειξη αρχαιολο-
γικού χώρου Γουρνιών Ν. Λασιθίου» προϋπολογισμού 300.000 €.

Οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο Κάτω Ζάκρου ξεκίνησαν τον Μάιο του 
2011 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Αφορούν στην αποστράγγιση καταρχάς του 
ανακτόρου που κατά τη χειμερινή περίοδο κατακλυζόταν από τα όμβρια, στη 
συντήρηση της τοιχοποιίας του ανακτόρου, στη συντήρηση της τοιχογραφίας στη 
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Δεξαμενή Καθαρμών και στην ανέγερση κτηρίων εξυπηρέτησης επισκεπτών. Στο 
πλαίσιο του αντιπλημμυρικού έργου έγινε η διάνοιξη της τάφρου απορροής των 
όμβριων περιμετρικά του ανακτόρου. Οι εργασίες συντήρησης της τοιχοποιίας, 
δηλαδή η καθαίρεση τσιμεντοκονιαμάτων και η εκ νέου αρμολόγηση, έχουν 
ολοκληρωθεί στο ανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, στα κτήρια που 
εκτείνονται παραπλεύρως της οδού Λιμένος, στη Νότια Πτέρυγα του ανακτόρου 
και συνεχίζονται σήμερα στη Δυτική. Η ανέγερση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτη-
σης επισκεπτών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται τα πετρό-
χτιστα υπαίθρια καθιστικά. Ολοκληρώθηκαν η αποψίλωση του αρχαιολογικού 
χώρου, η απομάκρυνση χωμάτων των παλιών ανασκαφών, η αντικατάσταση της 
περίφραξης, η τοποθέτηση πινακίδων με το εποπτικό υλικό και η συντήρηση της 
τοιχογραφίας. 

Η «Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Γουρνιών» ξεκίνησε τον Ιούλιο 2011 και ως 
τον Αύγουστο 2013 πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου, που περιελάμβαναν 
καθαρισμούς και αποψιλώσεις του χώρου, διαμόρφωση και διαπλάτυνση υφι-
στάμενου μονοπατιού. Κατά τη διαμόρφωση του μονοπατιού για την επίτευξη 
της απαιτούμενης κλίσης για τα ΑμεΑ αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
μινωικών χρόνων. Μετά από γνωμοδότηση του Τ.Σ.Μ.Κ., αποφασίστηκε από το 
ΥΠ.ΠΟ. η διατήρηση των αρχαιοτήτων σε κατάχωση, εκτός από έναν τοίχο, ο 
οποίος παρέμεινε ορατός. Επειδή τα νέα δεδομένα προκάλεσαν πολύ σοβαρό 
πρόβλημα στη διαμόρφωση του μονοπατιού και στην επίτευξη της απαιτούμε-
νης κλίσης, προτάθηκε η αγορά μηχανοκίνητου αμαξιδίου για τη μεταφορά των 
ΑμεΑ από το υφιστάμενο μονοπάτι το οποίο διαμορφώνεται τώρα καταλλήλως. 
Στα έργα ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου περιλαμβάνεται η αποκατάσταση 
και επαναλειτουργία του παλαιού αναψυκτηρίου. Για τις υποδομές και εγκατα-
στάσεις εξυπηρέτησης κοινού έγιναν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και εκπονήθηκαν 
συμπληρωματικές μελέτες.

Ένα άλλο έργο ενταγμένο στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, το 
έργο «Επισκευή στεγάστρων προστασίας αρχαιολογικού χώρου Μαλίων», προϋπο-
λογισμού 1.305.000 €, εκτελείται από τη Γενική Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων 
και Πολιτιστικών Κτιρίων με τη συνδρομή της Εφορείας μας. Περιλαμβάνει αντι-
κατάσταση των στεγάστρων στην Αποθήκη των Υγρών, στη Συνοικία Μ και στην 
Υπόστυλη Κρύπτη. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και έγινε η παραλαβή του έργου.  

Το έργο «Επέκταση και εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολά-
ου» προϋπολογισμού 6.000.000 € περίπου ανέλαβε επίσης η Δ/νση Εκτέλεσης 
Έργων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων. Τον Δεκέμβριο του 2011 έγινε η τελευ-
ταία ξενάγηση στο μουσείο από την επίτιμη πλέον έφορο Σ. Αποστολάκου και το 
μουσείο έκλεισε τις πύλες του για το κοινό. Αμέσως μετά ξεκίνησε η συσκευασία 
των αρχαίων, η μεταφορά και η τακτοποίησή τους σε μισθωμένη αποθήκη, όπου 
μεταφέρθηκε και το φυλακτικό προσωπικό του μουσείου. Οι εργασίες έγιναν από 
ωρομίσθιο προσωπικό με την επίβλεψη και τη συμμετοχή της Εφορείας μας. Τους 
επόμενους τρεις μήνες εκκενώθηκαν το μουσείο, το παλιό Εφορείο, τα εργαστή-
ρια συντήρησης και η αποθήκη αρχαίων. Το κτήριο παραδόθηκε στον εργολάβο 
και μετατράπηκε σε εργοτάξιο. Παράλληλα, από το προσωπικό της Εφορείας μας 
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εκπονήθηκαν οι μελέτες για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, των αποθηκών και 
των γραφείων του νέου μουσείου, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί και πρόκειται να 
ενταχθούν σε νέο ΕΣΠΑ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η σχετική μουσειολογική μελέτη. 

Μετά το κλείσιμο του Μουσείου του Αγίου Νικολάου το ενδιαφέρον μας στρά-
φηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας 
(εικ. 5). Το κτήριο εγκαινιάστηκε το 
1984 και τελευταία παρουσίασε διάφο-
ρα προβλήματα, ενώ ήταν απαραίτητη 
η αντικατάσταση των προθηκών και η 
αναδιάρθρωση της έκθεσης. Η ανακαί-
νιση του μουσείου έγινε με ελάχιστα 
έξοδα και ανακύκλωση, θα μπορούσε 
να πει κανείς. Τα εκθέματα συσκευά-
στηκαν και αποθηκεύτηκαν, οι παλιές 
προθήκες χαρίστηκαν σε δημοτικά σχο-
λεία και πολιτιστικούς συλλόγους της 
περιοχής. Στη συνέχεια έγινε μόνωση 
και ελαιοχρωματισμοί του κτηρίου και μεταφέρθηκαν οι προθήκες του Μουσείου 
Αγίου Νικολάου που είχε ήδη κλείσει. Στην επανέκθεση του Μουσείου Σητείας 
βοήθησε η ήδη εγκεκριμένη μουσειολογική μελέτη του, το σκεπτικό της οποίας 
ήταν να δοθεί έμφαση στην κοινωνική και καθημερινή ζωή των αρχαίων κατοίκων 
της περιοχής, ώστε ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέ-
λιξη των οικιστικών εγκαταστάσεων σε όλες τις χρονολογικές περιόδους. Για τον 
λόγο αυτό, τα εκθέματα κατατάχθηκαν χρονολογικά σε θεματικές ενότητες που 
εμπλουτίστηκαν με νέα ευρήματα από τις τελευταίες ανασκαφές και αναρτήθηκε 
αναλυτικό εποπτικό υλικό. Σήμερα, στο Μουσείο Σητείας γίνονται εργασίες για 
την ανακαίνιση των χώρων υγιεινής του κτηρίου. Ακόμη, στο Μουσείο της Σητείας 
θα γίνει η παρουσίαση της περιοδικής έκθεσης «50 χρόνια Asterix», η οποία 
πρόκειται να φιλοξενηθεί έως το τέλος του σχολικού έτους. 

Το 2012 έγιναν εργασίες ανακαίνισης και ευπρεπισμού στον αρχαιολογικό χώρο 
Λατούς. Τα πετρόχτιστα κτήρια του εκδοτηρίου και του κυλικείου μονώθηκαν, 
αντικαταστάθηκαν τα κουφώματα, τα κιγκλιδώματα και η πέργκολα. Ο διαγωνι-
σμός που κάναμε για εκμίσθωση του κυλικείου δεν είχε αποτέλεσμα. Αντίθετα, 
ο διαγωνισμός για το αναψυκτήριο στο Δικταίο Άντρο ήταν γόνιμος και λειτουργεί 
από τον Αύγουστο του 2012 αυξάνοντας μάλιστα την επισκεψιμότητα του αρχαι-
ολογικού χώρου, καθώς τώρα λειτουργούν οι χώροι υγιεινής και άλλες υποδομές. 

Στο ανάκτορο των Μαλίων το 2013 κατασκευάστηκαν ενημερωτικές πινακίδες 
πλούσιες σε εποπτικό υλικό και τοποθετήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο. Ακόμη, 
έγινε ανακαίνιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του αρχαιολογικού χώρου, μονώ-
σεις, ελαιοχρωματισμοί και επιδιορθώσεις περιφράξεων. 

Εγκαταστάσεις σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας έγιναν σε όλους τους επι-
σκέψιμους αρχαιολογικούς μας χώρους, στο Μουσείο Σητείας, στις Συλλογές 
Ιεράπετρας και Νεάπολης, στις αποθήκες της Εφορείας και των ξένων αρχαιολο-
γικών Σχολών.  

76

χρΥσα σοφιανοΥ

Εικ. 5 :  Επανέκθεση Αρχαιολογικού 
Μουσείου Σητείας



Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκδόθηκε «ο Ραμύ, το ποντικάκι» 
που από την Αίγυπτο βρέθηκε στα μαγειρεία του ανακτόρου της Ζάκρου. 

Κάθε χρόνο συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις για την Πανσέληνο διαθέτοντας τον 
αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, όπου έχει πλέον καθιερωθεί η διοργάνωση μουσικής 
εκδήλωσης σε συνεργασία με τον δήμο Χερσονήσου. Το 2011, στον αρχαιολογικό 
χώρο Λατούς διοργανώθηκε εκδήλωση με έντεχνη ελληνική μουσική με τη συνερ-
γασία του δήμου Αγίου Νικολάου και στον αρχαιολογικό χώρο Γουρνιών η θεα-
τρική παράσταση «Άλκηστη» του Ευριπίδη με τον δήμο Ιεράπετρας. Στο πλαίσιο 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου Αγίου Νικολάου παρουσιάζονται κάθε χρόνο 
τα αποτελέσματα των ερευνών στη Δρήρο από τους υπεύθυνους αρχαιολόγους του 
προγράμματος. Η Εφορεία μας συμμε-
τείχε και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
«Κορνάρεια» του Δήμου Σητείας. Το 
2011 και 2012 μετά από ξενάγηση στις 
ανασκαφές του Παπαδιόκαμπου, έγινε 
αναπαράσταση των μινωικών μαγειρε-
μάτων και αναβίωση μινωικών γεύσεων 
που κατέληγε σε γλέντι (εικ. 6). Το 2013 
έγινε ελεύθερη ξενάγηση για το κοινό στο 
ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Σητείας. 

Με στόχο την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση του κόσμου σε αρχαιο-
λογικά θέματα η Εφορεία μας αυτή την 
τριετία έλαβε μέρος σε εκδηλώσεις, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα με 
θέμα την αρχαιολογία και την ιστορία των πόλεων της ανατολικής Κρήτης, την 
ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, την ελιά, τις διατροφικές συνήθειες και την 
υφαντική τέχνη κατά την Αρχαιότητα. 
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Εικ. 6 :  Μινωικά μαγειρέματα 
στον Παπαδιόκαμπο.



thE Work of thE 24th EphorAtE of prEhistoriC 

And CLAssiCAL AntiquitiEs during thE yEArs 2011-2013

CryssA sofiAnou

The present paper is a brief report of the work conducted by the 24th 
Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities during the last three years. 
The activities of the Ephorate included: excavations in several sites, dated 
from the Minoan period to the Historical era, as well as surveys at Kavo Plako, 
Messorachi and the island of Dragonada. In addition, the exhibition at the 
archaeological museum of Siteia was renewed, while the scientific stuff of the 
Ephorate participated in archaeological conferences and was highly concerned 
with the protection and emergence of monuments. 

At the same time the Community Support Framework financed the pro-
gram “Protection and emergence of the Palace at Zakros”, “Emergence of the 
archaeological site at Gournia”, as well as the replacement of the protection 
shelters at Malia. Finally, the program for the expansion and renovation of 
the Archaeological Museum of Agios Nikolaos is in progress, alongside with 
the museological recording and documentation for the new exhibition of the 
museum. 
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αρχαιοτητων Κατα τα ετη 2012-2013

αναστασια τζιγΚοΥναΚη

Κατά τη διετία 2012-2013 συνεχίστηκαν οι δράσεις της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., με 
έδρα τα Χανιά και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και 
Ρεθύμνου, οι οποίες είχαν δρομολογηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα 
προστέθηκαν νέες δράσεις, ενισχυτικές του πολυσχιδούς έργου της Εφορείας, στο 
πλαίσιο αξιοποίησης της εμπειρίας της γράφουσας από τη θητεία στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, στην UNESCO και κυρίως στο Κέντρο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια για διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας και 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών των δύο περιφερει-
ακών ενοτήτων αρμοδιότητας της Εφορείας, για τις αρχαιότητες, στην υλική και 
άυλη διάστασή τους, ως αντικατοπτρισμό της ζωής του παρελθόντος, γεμάτης 
μηνύματα και διδάγματα για το μέλλον. 

Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο, όχι μόνο λόγω της δύσκολης συγκυρίας της 
οικονομικής κρίσης, αλλά και από το γεγονός ότι η γράφουσα κλήθηκε παράλ-
ληλα με τη διεύθυνση της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. να εκτελεί και χρέη αναπληρώτριας 
προϊσταμένης της 28ης Ε.Β.Α., με έδρα το Ρέθυμνο και χωρική αρμοδιότητα τις 
Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Οι δύο υπηρεσίες είχαν αποκρυ-
σταλλωμένη επί δεκαετίες δομή, η οποία διαταράχτηκε αφενός από τη συρρίκνω-
ση του προσωπικού και αφετέρου από τη νέα προσέγγιση και στοχοθεσία, μέσα 
από διαφορετικές εμπειρίες και προσεγγίσεις για τη διαχείριση και προβολή του 
πολιτιστικού αποθέματος.   

Έργα ΕΣΠΑ
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Κατά το 2012 ολοκληρώθηκε το 1ο 
υποέργο της πράξης με τίτλο «Απο-
κατάσταση υφιστάμενων κτηρίων που 
περικλείονται από τις οδούς Κανεβάρω, 
Ψαρομηλίγκων και Σκορδυλών στην 
Παλαιά Πόλη Χανίων», προϋπολογισμού 
50.000 €, που αφορούσε στην ολοκλή-
ρωση δοκιμαστικών τομών για έλεγχο 
ύπαρξης αρχαιοτήτων, καθώς και στον 
έλεγχο κατάστασης θεμελίωσης των κτη-
ρίων, για την αναστήλωση και τη λειτουρ-
γική ενοποίησή τους και την επανάχρη-
σή τους από την ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. (εικ. 1). 

Εικ. 1 :  Υποέργο πράξης «Αποκατάσταση 
υφιστάμενων κτηρίων που περικλείονται από τις 
οδούς Κανεβάρω, Ψαρομηλίγκων και Σκορδυλών 

στην Παλαιά Πόλη Χανίων».
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Την επίβλεψη των δοκιμαστικών τομών είχε η αρχαιολόγος Ε. Πρωτοπαπαδάκη. 
Το κύριο έργο εκτελέστηκε από τη Δ/νση Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων με τη 
συνεργασία και συμμετοχή στην επίβλεψη της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. από τους αρχιτέκτονες 
της υπηρεσίας Λ. Βεργεράκη και Γ. Χριστοδουλάκο, προϋπολογισμού 530.000 €. 

Ακόμη, το 2012 ολοκληρώθηκε το έργο «Ανάδειξη κύριας (δυτικής) εισόδου 
Απτέρας» προϋπολογισμού 300.000 €, το οποίο είχε ξεκινήσει υπό την επίβλε-
ψη της πρώην αναπληρώτριας διευθύντριας της Εφορείας Β. Νινιού-Κινδελή και 
ολοκληρώθηκε υπό την επίβλεψη της γράφουσας. 

Το 2012 ξεκίνησε, υπό την επίβλεψη 
της γράφουσας, το έργο για την απο-
κατάσταση του θεάτρου της Απτέρας, 
το οποίο είχε ήδη ενταχτεί σε κοινο-
τικό πρόγραμμα, με χρηματοδότηση 
2.440.000 € (εικ. 2). 

Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε το 
2013 το έργο «Στερέωση – ανάκτηση επι-
λεγμένων πύργων των ελληνιστικών τειχών 
της αρχαίας Πολυρρήνιας Ν. Χανίων» 
προϋπολογισμού 300.000 €, υπό την 
επίβλεψη του αρχιτέκτονα Γ. Χριστοδου-
λάκου και της αρχαιολόγου Μ. Σκόρδου, 
το οποίο αφορούσε στην προστασία και στερέωση δύο οχυρωματικών πύργων, στην 
εξυγίανση της δομής τους, τη μερική ανάκτηση των δύο πύργων και τη διαμόρφω-
ση του περιβάλλοντος χώρου του Πύργου Α′, στο πλαίσιο ανάδειξής του.

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» η πράξη 
«Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του 
Αρχαιολογικού Mουσείου Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού 350.000 €, 
που εκτελείται υπό την επίβλεψη των αρχαιολόγων Ε. Παπαδοπούλου και Κ. 
Τζανακάκη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην ανάπτυξη πολύ-
γλωσσης Διαδικτυακής Πύλης, ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική τεκμηρίωση των 
εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Χανίων (εικ. 3), ανάπτυξη διαδρα-
στικών εφαρμογών, ανάπτυξη εκπαι-
δευτικής - ψυχαγωγικής πλατφόρμας, 
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 
τους πολίτες και τους επισκέπτες και 
εφαρμογή έκδοσης εισιτηρίων μέσω 
διαδικτύου. Το 2013 εντάχτηκε το έργο 
«Εκπόνηση μελέτης μόνιμης έκθεσης 
και εξοπλισμός Αρχαιο λογικού Μουσεί-
ου Χανίων - Οργάνωση περιοδικής έκθε-
σης με τίτλο «Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Χανίων από το 19ο στον 21ο αιώνα: μια 
περιπετειώδης πορεία στο χώρο και στο 

αναστασια τζιγΚοΥναΚη

Εικ. 2 :  Έργο αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου 
Απτέρας Χανίων.

Εικ. 3 :  Έργο Ψηφιακής Σύγκλισης 
«Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης 
του πολιτιστικού αποθέματος του Αρχαιο-

λογικού Mουσείου Χανίων».
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χρόνο». Για την προετοιμασία του φακέλου εργάστηκαν οι αρχαιολόγοι Ε. Παπα-
δοπούλου και Κ. Τζανακάκη και οι συντηρητές Α. Μυλωνά και Η. Μιχελογιάννης. 
Η προτεινόμενη πράξη σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από 02-12-2013 έως 20-11-
2015 με συνολικό προϋπολογισμό 910.800,00 €.

Παράλληλα συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η κατασκευή του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Χανίων σε σχέδια του αρχιτεκτονικού γραφείου «Μπομπότης & 
Συνεργάτες αρχιτέκτονες Ε.Π.Ε.», υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Μελετών και 
Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων (εικ. 4).

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου
Στην Π. Ε. Ρεθύμνου δεν είχε ενταχτεί κανένα έργο με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
Η γράφουσα σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα της Υπηρεσίας Λ. Βεργεράκη 

και με τη συμβολή του πολιτικού μηχανικού Κ. Μπουρμπάκη συνέταξαν μελέτη 
ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του ΥΜ ΙΙΙ Νεκροταφείου Αρμένων. Στόχος 
της μελέτης είναι η προστασία, ανάδειξη και προβολή της νεκρόπολης Αρμένων 
και η συνολική διαμόρφωση του απαλλοτριωμένου χώρου σε οργανωμένο επι-
σκέψιμο αρχαιολογικό χώρο με εισιτήριο, για τη σωστή λειτουργία του οποίου 
απαιτούνται συμπληρωματικές κατασκευές και εργασίες συντήρησης (εικ. 5). Η 
υλοποίηση του έργου θα προβάλει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του αρχαιολογικού 
χώρου Αρμένων και θα συντελέσει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς 
και στην αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών του Ρεθύμνου. Παρά τις προ-
σπάθειές μας, το έργο δεν εντάχτηκε ούτε στο Ε. Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007-13 ούτε σε τομεακό πρόγραμμα και θα είναι βέβαια βασική προτεραιότητά 
μας και για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Οι κύριες εργασίες που προβλέπονται είναι α) οικοδομικές εργασίες: αλλαγή 
διαρρύθμισης, επισκευή και συντήρηση υφιστάμενου κτίσματος, προσθήκη βοη-
θητικού κτίσματος, κατασκευή αντιστήριξης - περίφραξης στους χώρους κυρίας 
εισόδου και στάθμευσης, κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ και πεζοδρομί-

το εργο τησ Κε′ ε.Π.Κ.α. Κατα τα ετη 2012-2013

Εικ. 4 :  Μακέτες νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, αρχιτεκτονικού 
γραφείου «Μπομπότης & Συνεργάτες αρχιτέκτονες Ε.Π.Ε.».
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ων στους χώρους κυρίας εισόδου και 
στάθμευσης, κατασκευή στεγάστρων 
προστασίας των τάφων Τ24 και Τ159, 
τοποθέτηση δύο προκατασκευασμένων 
φυλακίων στις δευτερεύουσες εισόδους, 
κατασκευή συμπληρωματικού σηπτικού 
βόθρου· β) διαμόρφωση αρχαιολογικού 
χώρου: αποψιλώσεις - καθαρισμοί, απο-
χωματώσεις, κατασκευή περίφραξης, 
κατασκευή - βελτίωση χώρου στάθμευ-
σης οχημάτων, κατασκευή - τροποποίη-
ση/βελτίωση διαδρομών, προστασία και 
ανάδειξη του μινωικού δρόμου, σήμανση 
διαδρομής και μνημείων - ενημερωτικές 
πινακίδες και πινακίδες στο σύστημα 
γραφής Μπράιγ (Braille) για τα άτομα 
με προβλήματα όρασης, κατασκευή 
στάσεων θέασης - καθιστικών· γ) εργα-
σίες κοινής ωφελείας: ηλεκτροδότηση 
- διαμόρφωση και συμπλήρωση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού, ύδρευση - διαμόρ-
φωση δικτύου ύδρευσης - υδροδότησης, 
σύστημα πυρόσβεσης· δ) εργασίες συντή-

ρησης: συντήρηση ασβεστιτικού βράχου τάφων του αρχαιολογικού χώρου βάσει της 
μελέτης του Κέντρου Λίθου ΥΠ.ΠΟ.Α., και πολυστρωματικό κονίαμα προστασίας 
τάφων βάσει της μελέτης της καθ. του Πολυτεχνείου Κρήτης Ν. Μαραβελάκη· και 
ε) πληροφοριακό υλικό με μακέτα του χώρου και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό.

Ακόμη προσπαθήσαμε για εξεύρεση λύσης στο χρόνιο πρόβλημα του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Ρεθύμνου. Το υφιστάμενο Αρχαιολογικό Μουσείο στο πεντα-
γωνικό οχυρό της Φορτέτζας αντιμετωπίζει στατικά προβλήματα, τα οποία το 2008 
κρίθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες μη αναστρέψιμα. Ο Δήμος Ρεθύμνου έχει 
παραχωρήσει το οικόπεδο που σήμερα φιλοξενούνται τα ΚΤΕΛ για την ανέγερση 
νέου αρχαιολογικού μουσείου και εκκρεμεί η τροποποίηση του ρυμοτομικού 
σχεδίου της πόλης, ενώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης δεσμεύτηκε για τη χρηματο-
δότηση της αρχιτεκτονικής προμελέτης. Κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. και εγκρίθηκε η μουσειολογική προμελέτη διαχρονικού μουσείου με 
χρονικό ορίζοντα από την προϊστορική περίοδο έως το 1830, που εκπονήθηκε 
από τις αρχαιολόγους της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. Ε. Γαβριλάκη και Ε. Τέγου και της 28ης 
Ε.Β.Α. Π. Βαρθαλίτου και Α. Φιολιτάκη. 

Παράλληλα, δεδομένων των προαναφερθέντων κτηριακών προβλημάτων του 
υφιστάμενου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου και μέχρι την αποπεράτωση 
του νέου, κρίναμε αναγκαία την προσωρινή μεταστέγασή του στο καθολικό της 
Μονής του Αγίου Φραγκίσκου, μετά από πρόταση του επίτιμου Γενικού Διευθυ-
ντή Αρχαιοτήτων Γ. Τζεδάκι. Η Μουσειολογική Μελέτη της προσωρινής έκθεσης 

αναστασια τζιγΚοΥναΚη

Εικ. 5 :  Μελέτη ανάδειξης Υστερομινωικού 
Νεκροταφείου Αρμένων. Διαδρομές.
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του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου 
συντάχθηκε από τις ίδιες αρχαιολόγους, 
ενώ Μουσειογραφική Μελέτη εκπόνησε 
η σχεδιάστρια Α. Νουκάκη (εικ. 6). Το 
έργο προσωρινής έκθεσης του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Ρεθύμνου εντάχτηκε 
σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα με το 
ποσό των 250.000 € και ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες για την υλοποίησή του. 

Ανασκαφές
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Συνεχίστηκε η δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα στο Εθνικό Στάδιο Χανίων 
και το 2012, υπό την εποπτεία των αρχαιολόγων Ε. Κατάκη και Α. Τσίγκου. Ολο-
κληρώθηκε η έρευνα στο ανατολικό και νότιο τμήμα του γηπέδου, και σε πέντε 
(5) νέες τομές στο δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα. Εντοπίστηκαν ταφές διαφόρων 
τύπων και περιόδων, που χρονολογούνται από τη γεωμετρική έως την ενετική 
περίοδο, καθώς και αποσπασματικά οικιστικά λείψανα. Αποκαλύφθηκε τμήμα 
νεκροταφείου, με αρκετές ταφές ενηλίκων και βρεφών, υστεροκλασικών - ελληνι-
στικών χρόνων σε στρώμα άμμου, ενώ κάτω από αυτό, στον φυσικό ασβεστολιθικό 
βράχο, αποκαλύφθηκαν λαξευτοί τάφοι υστερομινωικών χρόνων.

Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2012 η σωστική ανασκαφή στο οικόπεδο της 
οδού Δικτύννης 6, στον Κουμπέ της πόλης Χανίων (φερόμενη ιδιοκτησία Μαρου-
λάκη), η οποία είχε ξεκινήσει το 2011, υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου 
Σ. Πρέβε. Ανασκάφηκαν σαράντα έξι (46) τάφοι κιβωτιόσχημοι, κεραμοσκεπείς 
και λακκοειδείς των κλασικών και πρώιμων ελληνιστικών χρόνων.

Έγινε σωστική ανασκαφή, υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου Μ. Σκόρδου σε 
ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και σε μικρό τμήμα φερό-
μενης ιδιοκτησίας οικογένειας Α. Ντίλη στην οδό Tzερόλα 50, της πόλης Χανίων, 
όπου κατά την παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών στο οικόπεδο ιδιοκτησίας 
Ελληνικού Δημοσίου είχε εντοπιστεί διπλός ορθογώνιος κτιστός τάφος με δύο 
ισομεγέθεις χώρους και δίρριχτη κάλυψη. Στον πρώτο χώρο βρέθηκαν δύο ταφές 
με σκελετούς σε καλή κατάσταση διατήρησης (εικ. 7), ενώ ο δεύτερος ήταν κενός. 
Ο τάφος ήταν κτερισμένος με δύο μελανόμορφες ληκύθους, που τον χρονολογούν 
στην κλασική εποχή. 

Το 2012 ξεκίνησε ανασκαφή στο πλάτωμα της οδού Μελχισεδέκ στην παλιά 
πόλη Χανίων, σε χώρο που προτίθετο να τοποθετήσει Δεξαμενή Πυρόσβεσης ο 
Δήμος Χανίων στο πλαίσιο προγράμματος ΕΣΠΑ, για το οποίο ωστόσο δεν είχε 
προβλεφθεί μνημόνιο συνεργασίας, με αποτέλεσμα αρκετά διαδικαστικά προ-
βλήματα. Η ανασκαφή, από την προσληφθείσα από και για το έργο αρχαιολόγο 
Α. Ντίνη, έφερε στο φως οικιστικά μεσαιωνικά κατάλοιπα, δεξαμενή και αλλεπάλ-
ληλα στρώματα μεσαιωνικών ομαδικών ταφών, καθώς και οστεοφυλάκιο. Ακόμη 
αποκαλύφθηκαν ίχνη ιστορικών χρόνων, όπως και γεωμετρικά ίχνη κατοίκησης 
και επάλληλες φάσεις χρήσης κατά τη μινωική εποχή (εικ. 8). 

το εργο τησ Κε′ ε.Π.Κ.α. Κατα τα ετη 2012-2013

Εικ. 6 :  Μουσειογραφική Μελέτη προσωρινής 
έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου. 
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Ακόμη, έγινε έλεγχος εκσκαφικών 
εργασιών στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ 
του Δήμου Χανίων «Αντλιοστάσιο λημμά-
των Σήφακα - αντλιοστάσιο νεωρίων» και 
«Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υπο-
δομής στο κεντρικό τμήμα της παλιάς 
πόλης», από την αρχαιολόγο Ε. Πρωτο-
παπαδάκη, και επίβλεψη σε έργα του 
Δήμου Πλατανιά «Ανάδειξη και αξιοποίη-
ση των φαραγγιών Κυδώνι στα Καράνου» 
και «Σαρακήνα στα Μεσκλά» από την 
αρχαιολόγο Ε. Κατάκη, ενώ την παρακο-

λούθηση του έργου «Νέα όδευση αγωγού καυσίμων αεροσκαφών της Αμερικανικής 
Ευκολίας» στη Σούδα είχε η αρχαιολόγος Σ. Πρέβε, στο πλαίσιο δε του έργου στε-
ρεώθηκε και ανακτήθηκε το ανατολικό τμήμα του ρωμαϊκού υδραγωγείου στον 
Άγιο Νικόλαο Ακρωτηρίου. Ο αρχαιολογικός χώρος Μαραθόσπηλιου καθαρίστηκε, 
αποτυπώθηκε τοπογραφικά και έγινε νέα περίφραξη.

Στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αρχοντάκη μετά από καθίζηση της 
επιφάνειας του πεζοδρομίου χωρίς εμφανή αιτία και σε αρκετό βάθος (1,5 με 2 μ. 
κατά τόπους), σε χώρο που είχε ερευνηθεί σωστικά το 1994, επαναποκαλύφθηκε 
μέρος ψηφιδωτού δαπέδου διατηρημένου σε κατάχωση (εικ. 9) και ακολούθησε 
έρευνα, υπό την επίβλεψη της αρχαιο-
λόγου Κ. Τζανακάκη για να διαπιστωθεί 
το μέγεθος της ζημιάς και να ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα για την προστα-
σία του. Ο χώρος που ερευνήθηκε είχε 
μικρή έκταση, 35 τ.μ. περίπου. Μαζί με 
το ψηφιδωτό που είχε υποστεί καθίζηση 
και ρηγματώσεις, αποκαλύφθηκε ένας 
τοίχος με κατεύθυνση από Ν-Β επενδυ-
μένος κατά τόπους με ασβεστοκονίαμα 
και ένας λίθινος αγωγός για την απορ-
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Εικ. 7 :  Νοτιοανατολικό τμήμα του διπλού 
ορθογώνιου κτιστού τάφου κλασικής περιόδου 

στην οδό Τζερόλα 50 των Χανίων.

Εικ. 8 :  Σωστική ανασκαφή στο πλάτωμα της 
οδού Μελχισεδέκ στην παλιά πόλη των Χανίων.

Εικ. 9 :  Ψηφιδωτό δάπεδο στη συμβολή των 
οδών Ελ. Βενιζέλου και Αρχοντάκη, στα Χανιά.
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ροή των υδάτων, δίπλα στον οποίο βρέθηκε στη θέση του μέρος μεγάλου πίθου. 
Το ψηφιδωτό καταχώθηκε εκ νέου μετά τη συντήρησή του από τη συντηρήτρια 
Θ. Ανδρουλάκη της 28ης Ε.Β.Α., καθώς η κατάχωση κρίθηκε προς το παρόν 
ως η βέλτιστη λύση για την προστασία του. Στόχος μας είναι μελλοντικά και σε 
συνεργασία με τον Δήμο Χανίων να αναδειχθεί επί τόπου το ψηφιδωτό, καθώς 
συνιστά ιδιαίτερο εύρημα για την πόλη των Χανίων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ακόμη, εντοπίστηκε μινωική κεραμική σε 
βραχοσκεπή εντός του Μποριανού φαραγγιού στα Καράνου Δήμου Πλατανιά  και 
ενημερώθηκε η Ε.Π.Σ.Ν.Ε. Στις Βρύσες Δήμου Πλατανιά, στη θέση Στέρνες εντο-
πίστηκε ελληνιστική και μινωική κεραμική σε εκχερσωμένο αγρό, εντός κηρυγ-
μένου και υπό οριοθέτηση γνωστού χώρου, και στην «Πάτελα» Πλατάνου Δήμου 
Κισάμου εντοπίστηκαν λαξευτές δομές στον βράχο και ρωμαϊκή κεραμική.

Στο νησί της Γαύδου έγινε επιθεώρηση των τεσσάρων ανασκαφών της Εφο-
ρείας, όπου υπάρχουν ορατές αρχαιότητες και εποπτεία των έργων της Δ/νσης 
Δασών για τη διαμόρφωση και σήμανση περιπατητικών διαδρομών στο νησί από 
την αρχαιολόγο Σ. Πρέβε.  

Στο Καστέλι Κισάμου κατά το 2012 έγιναν σωστικές ανασκαφικές έρευνες υπό 
την επίβλεψη του αρχαιολόγου Ν. Πατεράκη, στη φερόμενη ιδιοκτησία Ι. Κου-
τσαυτάκη στις βορειοδυτικές παρυφές της ρωμαϊκής Κισάμου, στα νοτιοδυτικά των 
μεσαιωνικών οχυρώσεων και πλησίον της αρχαίας ακτογραμμής. Στη φερόμενη 
ιδιοκτησία Ε. Κουφογιαννάκη, στο δυτικό άκρο της κωμόπολης, περίπου 170 μ. 
δυτικά της ανασκαφής του Κέντρου Υγείας Κισάμου, εντοπίστηκαν υποθεμελιώσεις 
και ίχνη τοίχων και αποκαλύφθηκαν τέσσερεις χώροι που ενδεχομένως αποτελούν 
το δυτικό τμήμα εκτεταμένου κτηρίου της ρωμαϊκής Κισάμου των αυτοκρατορικών 
χρόνων, το οποίο αναπτύσσεται ανατολικότερα, στη φερόμενη ιδιοκτησία Καστρινά-
κη, όπου αποκαλύφθηκε τμήμα ρωμαϊ-
κής έπαυλης. Συνεχίστηκε η έρευνα στη 
φερόμενη ιδιοκτησία Τσιχλάκη στα νοτι-
οδυτικά της Κισάμου και ήρθε στο φως 
η κάτοψη ρωμαϊκών κήπων (εικ. 10), οι 
οποίοι πιθανότατα ανήκαν στην έπαυλη 
που έχει εντοπιστεί νοτιότερα στη φερό-
μενη ιδιοκτησία Βεστάκη.

Η Ε. Πρωτοπαπαδάκη είχε την επί-
βλεψη της συστηματικής ανασκαφής 
της οδού Κατρέ 1 στον λόφο Καστελίου 
Χανίων, υπό τη δ/νση της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων Μ. Βλαζάκη, καθώς 
και των συστηματικών Ελληνο-σουηδο-δανικών ανασκαφών στη μινωική Κυδωνία 
στα Χανιά, σε συνεργασία με το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο με επικεφα-
λής την A.-L. Salin και το Ινστιτούτο της Δανίας με επικεφαλής τον E. Hallager. 
Την επίβλεψη της συστηματικής ανασκαφής Φαλάσαρνας υπό τη δ/νση της επιτί-
μου Εφόρου Αρχαιοτήτων Ε. Χατζηδάκη είχε η Ε. Κατάκη, ενώ την επίβλεψη της 
συστηματικής ανασκαφής του Πανεπιστημίου Κρήτης στα Σιώπατα της Γαύδου 
υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Κ. Κόπακα είχε η Σ. Πρέβε. 

το εργο τησ Κε′ ε.Π.Κ.α. Κατα τα ετη 2012-2013

Εικ. 10 :  Φερόμενη ιδιοκτησία Τσιχλάκη, 
Κίσαμος. Κάτοψη ρωμαϊκών κήπων.
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Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου
Συνεχίστηκε, υπό την επίβλεψη του 

αρχαιολόγου Ε. Καπράνου, η σωστική 
ανασκαφή στο οικόπεδο φερόμενης 
ιδιοκτησίας Ν. Κουμνά εκτός ορίων 
οικισμού Μαρουλά Δήμου Ρεθύμνου, 
η οποία είχε ξεκινήσει το 2010 και 
έχει αποκαλύψει σημαντική βιοτεχνική 
εγκατάσταση παραγωγής ελαιολάδου 
και οίνου που φαίνεται να χρονολο-
γείται στους ύστερους ρωμαϊκούς και 
πρωτοβυζαντινούς χρόνους (εικ. 11). Η 
ανασκαφή δεν ολοκληρώθηκε.

Στο οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας 
Α. Μυγιάκη στη θέση Κοντίλης, εντός ορίων οικισμού Πηγής Δήμου Ρεθύμνου, 
μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής θεμελίων κατά το 2011 διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη αρχαιοτήτων και ξεκίνησε σωστική ανασκαφική έρευνα. Η έρευνα, υπό 
την επίβλεψη του αρχαιολόγου Ε. Καπράνου, έχει αποκαλύψει τμήμα οικιστι-
κής εγκατάστασης, πιθανόν με εργαστηριακούς χώρους της ρωμαϊκής περιόδου, 
καθώς και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που υποδηλώνουν συνέχιση χρήσης του 
χώρου και στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους, ενώ στρωματογραφικά μαρτυρείται 
η χρήση ήδη από την ελληνιστική περίοδο. Συνολικά έχουν ανασκαφεί  οκτώ (8) 
χώροι, ενώ η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί.  

Στο πλαίσιο του έργου «Εγκατάσταση καλωδίων για την υπογειοποίηση τμή-
ματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150Κv Υ/Σ Ρεθύμνου-Υ/Σ Σπηλίου» 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρχαιοτήτων σε τμήμα μήκους 20 μ. επί της δημοτικής 
οδού Άδελε – Αγίας Παρασκευής. Η ανασκαφή διενεργήθηκε από την έκτακτη 
αρχαιολόγο Μ. Ρούσσου, με την επίβλεψη του αρχαιολόγου Ε. Καπράνου και 
χρηματοδοτήθηκε από τον φορέα του έργου. Συλλέχθηκε άφθονη κεραμική, η 
οποία από μια προκαταρκτική μελέτη φαίνεται να χρονολογείται στη μεταβατική 
ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ Ι περίοδο, καθώς και στις ΥΜ ΙΑ και ΙΒ περιόδους. Στο νότιο τμήμα 
του υπό διερεύνηση τμήματος του δρόμου αποκαλύφθηκε λιθοσχηματισμός.

Στη φερόμενη ιδιοκτησία Μοράκη, νυν φερόμενη ιδιοκτησία Ζούλη, εκτός οικι-
σμού Επισκοπής Δήμου Ρεθύμνου, κατόπιν διενέργειας δοκιμαστικών τομών σε 
όλη την έκταση του αγροτεμαχίου αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα τοίχων και στρώμα 
καταστροφής με αρκετή κεραμική. Το 2012 άρχισε σωστική ανασκαφή, υπό την 
επίβλεψη της αρχαιολόγου Ν. Τσατσάκη, στο αγροτεμάχιο που είναι διαμορφω-
μένο σε άνδηρα, ξεκινώντας από τα ψηλότερα, νοτιότερα άνδηρα. Αποκαλύφθηκε 
τμήμα κτηρίου για το οποίο είχε εν μέρει χρησιμοποιηθεί λαξευμένος φυσικός 
βράχος. Η εύρεση τμήματος λίθινης βάσης συμπίεσης ελαιοπολτού, αλλά και 
ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου αντίβαρου σε έναν από τους χώρους, υποδηλώ-
νουν τη λειτουργία ελαιοτριβείου. Από μία πρώτη εκτίμηση της κεραμικής κατά 
την ανασκαφή, το κτήριο χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους. Η ανασκαφή 
δεν ολοκληρώθηκε. 

αναστασια τζιγΚοΥναΚη

Εικ. 11 :  Φερόμενη ιδιοκτησία Ν. Κουμνά, στον 
Μαρουλά Ρεθύμνου. Βιοτεχνική εγκατάσταση 
παραγωγής ελαιολάδου και οίνου ύστερων 
ρωμαϊκών και πρωτοβυζαντινών χρόνων.
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Το χρονικό διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2012 διενεργήθηκε διάνοιξη δοκιμα-
στικών τομών, υπό την εποπτεία της αρχαιολόγου Μ. Πατεράκη, σε αγροτεμάχιο 
φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαλογιωργάκη, στη θέση «Άη-Γιώργης» εκτός ορίων 
οικισμού Μαργαριτών του Δήμου Μυλοποτάμου. Στην ιδιοκτησία διανοίχθηκαν 
συνολικά έντεκα τομές, από τις οποίες αρχαία απέδωσαν οι τρεις, στο δυτικό 
τμήμα του γηπέδου. Αποκαλύφθηκαν τρεις τοίχοι, που ορίζουν τουλάχιστον δύο 
χώρους. Ο χαρακτήρας του κτηρίου δεν είναι σαφής. Από την κεραμική που 
συγκεντρώθηκε, φαίνεται το κτήριο να χρονολογείται στον 3ο αι. μ.Χ. 

Τον Αύγουστο του 2012 ολοκληρώθηκε δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα στη 
θέση «Νησί» της Καρέ Ρεθύμνου, υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου Ν. Καραμα-
λίκη, σε δημοτική έκταση στην οποία ο Δήμος Ρεθύμνου προτίθεται να προχωρή-
σει στην ανέγερση Συγκροτήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και τη δημιουργία 
Τεχνολογικού Πάρκου. Στην περιοχή είχε εντοπιστεί αρχαία θέση γύρω από 
βραχώδη σχηματισμό, για τη διερεύνηση του χαρακτήρα της οποίας πραγμα-
τοποιήθηκαν δοκιμαστικές τομές σε τέσσερα σημεία. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
κτηρίου, από το οποίο αποκαλύφθηκε μία γωνία τοίχων χτισμένων με αργούς 
λίθους. Καθώς η θέση εντοπίζεται στην κορυφή του λόφου, οι επιχώσεις έχουν 
πολύ μικρό βάθος και έδωσαν ανάμεικτη κεραμική μεσομινωικής και πρωτοβυ-
ζαντινής περιόδου.

Τον Απρίλιο του 2012 υποδείχθηκαν στην Υπηρεσία δύο νέες αρχαιολογικές 
θέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Χουμερίου και ένας τάφος. Συγκεκριμένα στη 
θέση «Γερατζανός» υποδείχτηκε αρχαίο δομικό υλικό σε δεύτερη χρήση, σε αγροτε-
μάχιο ιδιοκτησίας αγνώστου. Από το ίδιο σημείο συγκεντρώθηκε από την αρχαιολό-
γο Μ. Πατεράκη μικρή ποσότητα κεραμικής μινωικών χρόνων. Στο δεύτερο σημείο, 
που βρίσκεται στην ίδια θέση, εντοπίστηκε κεραμική μινωικών κυρίως χρόνων. Δεν 
βρέθηκαν επιφανειακά κτηριακά κατάλοιπα. Από το σημείο αυτό προέρχονται λιγο-
στά όστρακα, ένας ψευδόστομος αμφορίσκος και ένα λίθινο αγγείο αποσπασματικά 
σωζόμενο, τα οποία παραδόθηκαν στην Υπηρεσία από τον υποδείξαντα τις θέσεις. 
Σε παραπόταμο του Γεροποτάμου, κοντά στο Χουμέρι, μας υποδείχτηκε θαλαμο-
ειδής τάφος λαξευμένος στον φυσικό βράχο. Άγνωστοι με τη χρήση σφύρας είχαν 
καταστρέψει το δάπεδο του τάφου και είχαν διευρύνει το θυραίο άνοιγμα. Ο τάφος 
φαίνεται πως ανήκει σε εκτεταμένο νεκροταφείο που αναπτύσσεται κατά μήκος 
του παραποτάμου, στο οποίο ανήκουν 
δύο τάφοι της ΥΜ ΙΙΙ περιόδου, 170 μ. 
περίπου νοτιοδυτικά του υποδειχθέντος 
τάφου, στην κηρυγμένη θέση «Λαριά».

Σε αυτοψία από τη γράφουσα, στον 
όρμο με την ονομασία «Καλό Χωράφι» 
(εικ. 12), ανατολικά του παραθαλάσσιου 
οικισμού Μπαλί, όπου είχε εντοπιστεί 
στο παρελθόν εκτεταμένη  μινωική εγκα-
τάσταση και είχε διαπιστωθεί λαθρανα-
σκαφική δραστηριότητα, διαπιστώθηκε 
νέα λαθρανασκαφή σε σημείο όπου 

το εργο τησ Κε′ ε.Π.Κ.α. Κατα τα ετη 2012-2013

Εικ. 12 :  Θέση «Καλό Χωράφι» Μυλοποτάμου, 
φερόμενη ιδιοκτησία Μαυρουδή.



88

διακρινόταν στην επιφάνεια χείλος πιθοειδούς, όπως προκύπτει από στοιχεία 
του φωτογραφικού αρχείου της Υπηρεσίας. Πρόκειται για μινωική παραθαλάσ-
σια εγκατάσταση, η οποία ορίζεται επί λόφου φερόμενης ιδιοκτησίας Μαυρουδή 
και εκτείνεται έως τη θάλασσα, όπου ενδεχομένως κατολισθήσεις συμπαρέσυραν 
αρχιτεκτονικές δομές στο τμήμα αυτό, ενώ ένα μεγάλο εγκάρσιο τμήμα της έχει 
καταστραφεί πιθανότατα με μηχανικά μέσα στο παρελθόν, για να χρησιμοποιηθεί 
χωματουργικό υλικό και βράχια στην κατασκευή ή διαπλάτυνση της παρακεί-
μενης εθνικής οδού. Ο σωζόμενος πυρήνας της εγκατάστασης καταλαμβάνει τη 
δυτική πλευρά υψώματος με κλίση προς τα νοτιοδυτικά, στις παρυφές του οποίου 
εκτείνεται επίμηκες επίπεδο πλάτωμα όπου διακρίνονται ίχνη ισχυρού κτηρί-
ου, ενώ στα βορειοδυτικά του υψώματος αναπτύσσεται μικρή χερσόνησος και 
απόκρημνος απρόσιτος κολπίσκος. Σε όλη την έκταση της πλαγιάς, καθώς και 
στο νοτιοδυτικό τμήμα της χερσονήσου διακρίνονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
και πολύ μεγάλη συγκέντρωση κεραμικής μεσομινωικών και πρώιμων υστερο-
μινωικών χρόνων, ενώ στις νότιες παρυφές της πλαγιάς υπάρχει λίγη διάσπαρτη 
κεραμική βυζαντινών και νεότερων χρόνων. Πρόκειται για θέση που εντάσσεται 
στη σειρά λιμενικών εγκαταστάσεων της ευρύτερης περιοχής από δυτικά προς 
ανατολικά της βόρειας ακτογραμμής, του Πανόρμου, της Παναγίας του Χάρακα, 
της Κατεβατής, όπου έχουν γίνει σωστικές ανασκαφές κατά το παρελθόν, και 
τους Πέρα Γαλήνους που ανασκάπτονται συστηματικά από τις αρχαιολόγους 
Ε. Μπάνου και Ε. Τζιβιλίκα. 

Έγινε από τη γράφουσα μικρή σωστική ανασκαφι-
κή τομή διαστάσεων 3x4 μ. και σε βάθος μόλις 5 εκ. 
από την επιφάνεια αποκαλύφθηκαν αρκετά αγγεία, 
κυρίως άωτα κωνικά κύπελλα (εικ. 13), σε μικρό δε 
βάθος δάπεδα, ενώ τοίχοι κτηρίων είναι ορατοί στην 
επιφάνεια του εδάφους. Η διαπίστωση αυτή μας 
δημιουργεί σχετική ανησυχία για αρχαιοκαπηλικές 
δραστηριότητες και για τον λόγο αυτό θεωρήσαμε 
επιβεβλημένη την άμεση διεξαγωγή συστηματικής 
ανασκαφής στον χώρο. Η συστηματική ανασκαφή, 
εκτός από την αποκάλυψη και ανάδειξη του χώρου, 
θα συμπληρώσει τις γνώσεις μας για τους παραθα-
λάσσιους οικισμούς του βόρειου άξονα της Κρήτης 
και τον ρόλο τους στο διακομιστικό εμπόριο, ενώ 
μελλοντικά θα λειτουργήσει ως σημαντικός πυρήνας 
επισκεψιμότητας, σε συνδυασμό με την ανασκαφή 
των Πέρα Γαλήνων, ώστε η ευρύτερη περιοχή να αξι-
οποιηθεί ποιοτικά σε συνδυασμό με το πολιτισμικό 
απόθεμα. Η συχνή και οργανωμένη παρουσία μας στον χώρο με τη συστηματική 
ανασκαφή θα αποτρέψει τα φαινόμενα λαθρανασκαφών που παρατηρήθηκαν στο 
παρελθόν. Για τους παραπάνω λόγους προχωρήσαμε στη διαδικασία κήρυξης - 
οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου, φακέλου απαλλοτρίωσης και αιτήματος 
συστηματικής ανασκαφής.

αναστασια τζιγΚοΥναΚη

Εικ. 13 :  Θέση «Καλό Χωράφι» 
Μυλοποτάμου, φερόμενη 

ιδιοκτησία Μαυρουδή, 
διερευνητική τομή.
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Την επίβλεψη των συστηματικών ανα-
σκαφών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 
Ελεύθερνα, Τομέα Ι και ΙΙΙ, υπό τη διεύ-
θυνση του καθηγητή Ν. Σταμπολίδη, και 
Τομέα ΙΙ, υπό τη διεύθυνση της καθη-
γήτριας Χ. Τσιγωνάκη, καθώς και της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας στη Ζώμινθο, 
υπό τη διεύθυνση της Επίτιμης Εφόρου 
Αρχαιοτήτων Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, 
είχε η αρχαιολόγος Ν. Καραμαλίκη. Η 
Εφορεία σε συνεργασία με την Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογί-
ας Νότιας Ελλάδας και την Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, 
υπό τη διεύθυνση της Εφόρου Αρχαιο-
τήτων Ε.Π.Σ.Ν.Ε. Ε. Παναγοπούλου, του 
καθηγητή Τ. Strasser και του αρχαιολό-
γου της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. Ν. Καπράνου διε-
ξήγαγε επιφανειακή έρευνα στην ευρύτε-
ρη περιοχή του Πλακιά  και ανασκαφή 
στο Δαμνόνι (εικ. 14).

Εργασίες για την ανάδειξη και προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων
Η αρχαιολόγος Α. Τσίγκου φρόντισε για τη δημιουργία και τοποθέτηση 3 

πινακίδων θέσης στον αρχαιολογικό χώρο Σούγιας και την περίφραξη απαλλο-
τριωμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. οικοπέδου στον αρχαιολογικό χώρο Σούγιας. Ακόμη 
προετοιμάστηκαν πινακίδες θέσης για τον θολωτό τάφο Μάλεμε από την αρχαιο-
λόγο Ε. Κατάκη για το Σελί και τα Βιγλιά από την αρχαιολόγο Μ. Σκόρδου. Έγινε 
αντικατάσταση και επιδιόρθωση ενημερωτικών πινακίδων σε 12 επισκέψιμους 
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στην πόλη των Χανίων και τοποθέτηση πινα-
κίδας κατεύθυνσης στην ανασκαφή της Τράπεζας Χανίων. Τοποθετήθηκε ακόμη 
πινακίδα στην όψη του Αρχαιολογικού Μουσείου Καστελίου και προστατευτικό 
υάλινο κάλυμμα στις τοιχογραφίες του μουσείου.

Δεν ολοκληρώθηκε, ωστόσο, η προετοιμασία σχετικών πινακίδων για τους 
αρχαιολογικούς χώρους Ρεθύμνου. 

Δημιουργήθηκαν ερωτηματολόγια για τους επισκέπτες των μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων (εικ. 15), ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των θετικών 
ή αρνητικών εντυπώσεων και να τις λάβουμε υπόψη.

Έγιναν οι συνήθεις καθαρισμοί των αρχαιολογικών χώρων, όμως λόγω έλλει-
ψης πόρων δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν ιδιαίτερες βελτιώσεις υποδομών. 
Ωστόσο, έγιναν άμεσες συντηρήσεις, από τεχνίτες της 28ης Ε.Β.Α. με βοήθεια 
των τεχνιτών της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., του χώρου πλύσης κεραμικής στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Χανίων, λόγω της επικινδυνότητας που παρουσίαζε από φθορές, καθώς 
και στις αντηρίδες της βόρειας πλευράς του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. 

το εργο τησ Κε′ ε.Π.Κ.α. Κατα τα ετη 2012-2013

Εικ. 14 :  Συστηματική ανασκαφή στο Δαμνόνι 
συνεργασίας ΚΕ’ Ε.Π.Κ.Α., Ε.Π.Σ.Ν.Ε. και Α.Σ.Κ.Σ.Α.
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Λόγω επικινδυνότητας του κτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, το 
γραφείο της Εφορείας στο Ρέθυμνο μεταφέρθηκε στο γραφείο της έδρας της 28ης 
Ε.Β.Α., με συστέγαση των δύο υπηρεσιών. 

Στο Ρέθυμνο συνεχίστηκε η μεταφορά αρχαιοτήτων στη νέα αποθήκη που είχε 
ενοικιαστεί κατά το παρελθόν, με σχεδιασμό της διαρρύθμισης από τον αρχιτέ-
κτονα Λ. Βεργεράκη και εργασίες διαμόρφωσης από το εργατοτεχνικό προσω-
πικό της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., με τη συνδρομή της 28ης Ε.Β.Α. Υπό την επίβλεψη των 
αρχαιο λόγων Ε. Γαβριλάκη και Ε. Τέγου και με τη βοήθεια φοιτητών κυρίως του 
Πανεπιστημίου Κρήτης συντονίστηκαν από τη διοικητικό-αρχαιολόγο Δ. Γιαννα-
κοπούλου οι εργασίες συσκευασίας και μετακόμισης των αρχαίων.

Οριοθετήσεις αρχαιολογικών χώρων
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Κατατέθηκε στην κεντρική υπηρεσία φάκελος πρότασης κήρυξης, οριοθέτησης 
και θεσμοθέτησης Ζώνης Α′ προστασίας των αρχαίων οχυρωματικών πύργων στις 
θέσεις «Καστράκι» Ανύδρων, «Λουτρά» Αζωγυρέ, στον Βλιθιά και στον Σπανιάκο 
του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, τον οποίο προετοίμασε η αρχαιολόγος Α. Τσί-
γκου. Ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση Μάλεμε Δήμου Πλατανιά, τον φάκελο της 
οποίας ετοίμασε η αρχαιολόγος Ε. Κατάκη και προετοιμάστηκε ο φάκελος της 
πρότασης κήρυξης - οριοθέτησης του νέου αρχαιολογικού χώρου «Ελληνικό Σπη-
λιάρι - Σγούρνες» εκτός οικισμού Άνω Κουνουπίτσας Δήμου Κισάμου, Επαρχίας 

αναστασια τζιγΚοΥναΚη

Εικ. 15 :  Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας Αρχαιολογικού Μουσείου Κισάμου.
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Κισάμου, από την αρχαιολόγο Μ. Σκόρδου. Η αρχαιολόγος Α. Τσίγκου προετοί-
μασε φάκελο επέκτασης του αρχαιολογικού χώρου Βαρυπέτρου, σε συνεργασία 
με την 28η Ε.Β.Α. και την Ε.Π.Σ.Ν.Ε.

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου
Θεσμοθετήθηκε ο καθορισμός των Ζωνών προστασίας Α′ και Β′ του αρχαιο-

λογικού χώρου της Ελεύθερνας. Η σχετική πρόταση της Εφορείας είχε υποβλη-
θεί το 2008 και την προετοιμασία του φακέλου έκανε η αρχαιολόγος Ε. Τέγου. 
Ακόμη έγινε η κήρυξη και οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Βρύσινα (ιερό 
κορυφής) και η κήρυξη και οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Μαρουλά (υστε-
ρομινωικό νεκροταφείο), την προετοιμασία των φακέλων έκανε η αρχαιολόγος 
Ε. Παπαδοπούλου, ενώ ο αρχαιολόγος Ε. Καπράνος ετοίμασε τον φάκελο ανα-
οριοθέτησης της κήρυξης του 1967 στη θέση Περισσάκια εκτός ορίων οικισμού 
Αμνάτου, Δήμου Ρεθύμνου, καθώς και τον φάκελο κήρυξης και οριοθέτησης του 
αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Καλό Χωράφι» σε συνεργασία με την αρχαιολόγο 
Π. Βαρθαλίτου της 28ης Ε.Β.Α. 

Από την αρχαιολόγο Ν. Καραμαλίκη προετοιμάστηκε πρόταση για την κήρυξη 
και οριοθέτηση του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου της Αγίας Ειρήνης που 
βρίσκεται σε απόσταση 3 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της σύγχρονης πόλης 
του Ρεθύμνου, για την κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του 
Καστριού Παντάνασσας Δήμου Αμαρίου, για την οριοθέτηση του κηρυγμένου ήδη 
από το 1962 αρχαιολογικού χώρου της Ονυθέ Γουλεδιανών και για την οριοθέτη-
ση του κηρυγμένου από το 1967 αρχαιολογικού χώρου του Βενίου.

Στην περιοχή Αλμυρίδα Σισών εντοπίστηκαν στη θέση «Τσοάνας Λαγγός ή 
Μνήματα» κτηριακά κατάλοιπα των μινωικών χρόνων, τόσο σε αγροτεμάχια ιδιω-
τών, όσο και στο ανατολικό πρανές του δρόμου. Ακολούθησε επικαιροποίηση και 
συμπλήρωση της κήρυξης του 1983, η οποία συμπεριλαμβάνει τα νέα αρχαιολο-
γικά δεδομένα και ολοκληρώθηκε η πρόταση επικαιροποίησης και οριοθέτησης  
του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Πλάκα Καλής» και της κήρυξης 
της θέσης «Καλοσυκιά» από την αρχαιολόγο Μ. Πατεράκη.

Παραδόσεις αρχαιοτήτων
Παραδόθηκαν στην Εφορεία επτά (7) μελανόμορφες μελαμβαφείς λήκυ-

θοι αττικού τύπου από την Κεφάλα Βουκολιών, ενενήντα τέσσερα (94) χάλκινα 
νομίσματα κυρίως από περιοχές της Μακεδονίας, εκατόν εβδομήντα πέντε (175) 
νομίσματα (περίπου εξήντα [60] από αυτά συνιστούν κοπές κρητικών πόλεων 
Κυδωνίας, Πολυρρήνιας κ.λπ., τα υπόλοιπα χρονολογούνται από τη ρωμαϊκή έως 
και την ενετική περίοδο), εικοσιένα (21) χάλκινα αντικείμενα, τριάντα τρία (33) 
αρχαία και νεότερα νομίσματα και ένα (1) χρυσό ενώτιο, κεραμική και ειδώλια 
και λίγα ακέραια αγγεία υστεροαρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων 
από την Αγία Ρουμέλη, πλήθος οστράκων από την περιοχή της Απτέρας και μεμο-
νωμένα αντικείμενα.

Ακόμη παραδόθηκε ένα σημαντικό εύρημα από την περιοχή Στύλου Απο-
κορώνου, Πρόκειται για πήλινο κυλινδρικό αρχιτεκτονικό ομοίωμα του τύπου 
«καλύβας / hut model» (εικ. 16). Το ομοίωμα στο εσωτερικό του φέρει τρεις 

το εργο τησ Κε′ ε.Π.Κ.α. Κατα τα ετη 2012-2013



92

μικρογραφικές κυλινδρικές πήλινες 
κατασκευές, ενώ μπροστά από αυτές, 
στην είσοδό του, διακρίνεται απαρχή 
άλλου πήλινου στοιχείου, το οποίο δεν 
σώζεται. Το ομοίωμα προέρχεται, κατά 
τον παραδώσαντα, από το ανατολικό 
άκρο του φαραγγιού του Δικτάμου, 
κοντά στον Στύλο Αποκορώνου, στην 
είσοδο βραχοσκεπής, μίας εκ τριών 
βραχοσκεπών στη θέση με την ονομασία 
«Τσικαλόσπηλιος», σε απόσταση περί-
που 1.760 μ. από τον ΥΜ ΙΙΙB θολωτό 
τάφο του Στύλου και 1.970 μ. από τον 
ΥΜ ΙΙΙ κεραμικό κλίβανο του Στύλου. 
Έγιναν διερευνητικές τομές σε συνεργα-
σία με την Ε.Π.Σ.Ν.Ε., υπό την επίβλε-
ψη των αρχαιολόγων Η. Λιακόπουλου 
της Ε.Π.Σ.Ν.Ε. και Μ. Μιλιδάκη της ΚΕ′ 
Ε.Π.Κ.Α., οι οποίες δεν απέδωσαν. Το 
εύρημα μελετήθηκε από τη γράφουσα 
και έχει κατατεθεί η μελέτη προς δημο-
σίευση σε τιμητικό τόμο.

Δανεισμός αρχαίων σε διεθνείς εκθέσεις
Έγινε δανεισμός αρχαιοτήτων για τις εκθέσεις: «Έλληνες και Φοίνικες. Στα 

Σταυροδρόμια της Μεσογείου», Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τριών (3) 
αντικειμένων από Ελεύθερνα. «Πριγκίπισσες της Μεσογείου στην Αυγή της Ιστο-
ρίας», Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης στην Αθήνα, πενήντα εννέα (59) αρχαίων αντι-
κειμένων από Ελεύθερνα. Μακροχρόνιος δανεισμός στο Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης εννέα (9) αρχαίων αντικειμένων από Ελεύθερνα. «Heaven and Earth: Art 
of Byzantium from Greek Collections», Washington (National Gallery) Malibu 
(J. P. Getty Museum), ενός (1) αρχαίου αντικειμένου από Χανιά και ενός (1) από 
Ελεύθερνα. Μακροχρόνιος δανεισμός στο Μουσείο Πολιτισμών της Ευρώπης και 
της Μεσογείου, Μασσαλία, Γαλλία, δύο (2) αρχαίων αντικειμένων από Χανιά και 
Ρέθυμνο. Έκθεση με θέμα τη θάλασσα, Palais des Beaux Arts, Βρυξέλλες, σαρά-
ντα (40) αρχαίων αντικειμένων από Χανιά και δύο (2) από Ρέθυμνο. «From Assyr-
ia to Iberia: Crossing Continents at the Dawn of the Classical Age», Μητροπο-
λιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης, οκτώ (8) αρχαίων αντικειμένων από Ελεύθερνα. 
«The Greeks. Agamemnon to Alexander the Great», Μουσεία του Καναδά και 
των ΗΠΑ, σαράντα επτά (47) αρχαίων αντικειμένων από Χανιά και Ελεύθερνα.

Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
Συνολικά ξεναγήθηκαν από αρχαιολόγους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων 

τμήματα τάξεων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με τους συνοδούς τους (περί-

αναστασια τζιγΚοΥναΚη

Εικ. 16 :  Αρχιτεκτονικό ομοίωμα του τύπου 
«καλύβας / hut model», παράδοση 

(φωτογράφιση Δ. Τομαζινάκης).
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που 800 άτομα), ενώ το μουσείο επισκέφθηκαν συνολικά περίπου 2.500 άτομα 
από σχολικές μονάδες (εικ. 17). 

Έγιναν εκπαιδευτικές ξεναγήσεις και ανασκαφικές ασκήσεις, στην Γ′ τάξη του 
2ου Γυμνασίου Χανίων, στο πλαίσιο του μαθήματος Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού, από τις αρχαιολόγους Ε. Κατάκη και Α. Τσίγκου. 

Στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε σειρά εργαστηριακών μαθημάτων στο Δημο-
τικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο των Αρμένων, με θέμα τον Μινωικό Πολιτισμό 
και το Υστερομινωικό Νεκροταφείο στην περιοχή, για την υποστήριξη βιωματικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Υστερομινωικό νεκροταφείο Αρμένων: 
Ένας τόπος μνήμης και αποχαιρετισμού», από την αρχαιολόγο Ε. Γαβριλάκη με 
την συμμετοχή της διοικητικού Ε. Σηφάκη. Ακόμη, στα εθελοντικά προγράμματα 
δημιουργικής απασχόλησης που οργανώνει η Χ.Ε.Ν. Ρεθύμνης τους καλοκαι-
ρινούς μήνες για τα παιδιά της παλιάς πόλης Ρεθύμνου, έγιναν εκπαιδευτικά 
μαθήματα από την αρχαιολόγο Ε. Γαβριλάκη, καθώς και σε εκπαιδευτικούς της 
Α/μιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Χανίων και Ρεθύμνης.

Στα Χανιά, υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου Ε. Κατάκη απασχολήθηκαν 
σε ανασκαφές, καταγραφές, στη βιβλιοθήκη και σε αρχειακές εργασίες, μία φοι-
τήτρια το 2012 και τρεις φοιτήτριες το 2013, στο πλαίσιο της πρακτικής τους 
άσκησης (Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Παν/μίων Κρήτης και Θεσσαλίας). 
Αντίστοιχα στο Ρέθυμνο αρκετοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης έκαναν 
πρακτική εξάσκηση σε ανασκαφές, τη διαλογή κεραμικής, καταγραφές και εν 
γένει θέματα αρχειοθέτησης και τακτοποίησης αρχαίων, στην προετοιμασία της 
μετακόμισης στην νέα αποθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου και στη 
συμπλήρωση των καταλόγων της μουσειολογικής μελέτης, υπό την επίβλεψη της 

το εργο τησ Κε′ ε.Π.Κ.α. Κατα τα ετη 2012-2013

Εικ. 17 :  Στατιστικά στοιχεία ξεναγήσεων και εκδηλώσεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.
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αρχαιολόγου Ε. Τέγου. Φοιτητές από Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία πραγματοποί-
ησαν πρακτική άσκηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων IDA και LEONARDO DΑ VINCI που συντονίζει το 
Κέντρο Επαγγελματικής Ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κρήτης», 
του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 
προσέλαβε έντεκα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, που εργάστηκαν από τον Οκτώ-
βριο 2012 έως τον Φεβρουάριο 2013, υπό την επίβλεψη των αρχαιολόγων Α. Τσί-
γκου και Σ. Πρέβε, για τη δημιουργία ηλεκτρονικού χάρτη μνημείων για τουρι-
στική χρήση και τον σχεδιασμό ενημερωτικών πινακίδων επισκέψιμων μνημείων 
Π. Ε. Χανίων. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο κοινό από την Π. Ε. Χανίων, 
σε συνεργασία με την ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. και την 28η Ε.Β.Α.

Επίσης στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΚΟΧ 
19.1304/1/2012 με συμπράττοντα φορέα τον Δήμο Χανίων υλοποιήθηκε η 
δράση 2.4 με τίτλο «Ανάδειξη μνημείων, παράδοσης και πολιτιστικής κληρονο-
μιάς» κατά την οποία έξι εργαζόμενοι, εκ των οποίων δύο συντηρήτριες και τέσ-
σερεις ανειδίκευτοι εργάτες, παραχωρήθηκαν στην ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. προκειμένου να 
υποστηρίξουν τη λειτουργία της, κυρίως στο πλαίσιο των εκτελούμενων εργασιών 
στην παλιά πόλη των Χανίων, όπου εντοπίζεται και ο πυρήνας της Κυδωνίας των 
μινωικών και ιστορικών χρόνων. Οι εργαζόμενοι απασχολήθηκαν για πέντε μήνες 
υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου Ε. Πρωτοπαπαδάκη.

Για τη «Διεθνή Ημέρα και Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων» το 2012 διοργανώ-
θηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων η δράση «Τα δέκα πρώτα ευρήματα της 
Συλλογής», την οποία συντόνισε η αρχαιολόγος Ε. Κατάκη.

Η Εφορεία συμμετείχε στη δράση «Περιβάλλον και Πολιτισμός 2012: Παντέ-
χνου πυρός σέλας - Λαμπερές ιστορίες φωτιάς», με τη διοργάνωση στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Χανίων περιοδικής έκθεσης με ευρήματα της περιοχής Χανίων 
που σχετίζονται με τη χρήση της φωτιάς, με μορφή εκπαιδευτικών ξεναγήσεων σε 
μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συμμετείχαν περίπου 
180 μαθητές, ενώ η έκθεση με το εποπτικό υλικό παρέμεινε στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Χανίων μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Τη δράση συντόνισε η αρχαιολόγος 
Ε. Κατάκη. Αντίστοιχα έγινε θεματική ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου 
Κισάμου, για σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, όπου με αφορμή επιλεγμένα εκθέματα έγιναν αναφορές στη συμβολή της 
φωτιάς στην παρασκευή τροφής, στον φωτισμό και στην ανάπτυξη της κεραμικής. 
Τη δράση συντόνισε η αρχαιολόγος Μ. Σκόρδου. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ξενά-
γηση με θέμα τις εργαστηριακές δραστηριότητες της αρχαίας Λάππας με αφορμή 
την εύρεση κεραμικού κλιβάνου, υαλουργείου και χαλκουργείου σε αυτήν, και 
εκπαιδευτική ξενάγηση στο σπήλαιο Μελιδονίου, με αφορμή επίσης τη χρήση 
της φωτιάς στη λατρεία, από την αρχαιολόγο Ε. Γαβριλάκη. Εκπαιδευτικές ξενα-
γήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο ιερό του Ερμή στην Πατσό, με αφορμή 
τη λατρευτική χρήση της φωτιάς, από την αρχαιολόγο Ν. Καραμαλίκη, εκπαι-
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δευτική ξενάγηση και στην Ελεύθερνα, με αφορμή την ταφική πυρά στη θέση 
Ορθή Πέτρα, από τον αρχαιολόγο Ν. Μαραγκουδάκη. Παράλληλα οργανώθηκε 
φωτογραφική έκθεση με θέμα τη φωτιά. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς 2012, με θέμα «Κρίσεις: συνέχειες και ασυνέχειες στην 
Ιστορία», η Εφορεία συμμετείχε προσεγγίζοντας μνημεία, εκθέματα και χώρους 
της Π. Ε. Χανίων, μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και θεματικές ξενα-
γήσεις. Προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: «Μεταβατικές 
περίοδοι της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας των Χανίων, όπως αντικατοπτρίζονται 
στις ανασκαφές και τα μνημεία της αρχαίας Κυδωνίας», με αφορμή επιλεγμένα 
αντικείμενα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, από τις αρχαιολόγους Κ. Τζα-
νακάκη και Ε. Πρωτοπαπαδάκη, και «Ο σεισμός του 365 π.Χ.: Μετάβαση από την 
ειδωλολατρία στον χριστιανισμό» με θεματική ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο 
των Νοπηγείων από την αρχαιολόγο Μ. Σκόρδου. 

Αντίστοιχα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου προγραμματίστηκαν και 
υλοποιήθηκαν θεματική ξενάγηση με θέμα «Αξός, μια νέα πόλη-κράτος. Περιήγη-
ση στον αρχαιολογικό χώρο», στον χώρο της Αξού από την αρχαιολόγο Ε. Τέγου, 
«Η συνέχεια ως διαχρονική χρήση. Η περίπτωση του σπηλαίου Μελιδονίου», στο 
σπήλαιο του Μελιδονίου, και «Η έλευση των Ρωμαίων στην Κρήτη, μέσα από τα 
ερείπια της αρχαίας Λάππας», στην Αργυρούπολη, από την αρχαιολόγο Ε. Γαβρι-
λάκη. Ακόμη, οι θεματικές ξεναγήσεις «Η έλευση των Μυκηναίων», στους Αρμέ-
νους Ρεθύμνου, από τον αρχαιολόγο Ε. Καπράνο, και «Μοναστηράκι Αμαρίου. Η 
καταστροφή των παλαιοανακτορικών κέντρων», στο Μοναστηράκι Αμαρίου, από 
τη γράφουσα.  

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Πανσέληνο του Αυγούστου έγιναν οι καθι-
ερωμένες συναυλίες στον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας, με τη Σ. Σαρή τον Κ. 
Χριστοδούλου και το συγκρότημα του I. Manouach «Beware the cats» το 2012 
και το συγκρότημα «Trio Daulute» το 2013, ξεκινήσαμε δε συναυλίες στην Π. Ε. 
Ρεθύμνου, στον αρχαιολογικό χώρο του Αποδούλου με την αρπίστρια Κ. Καρα-
μπελιά και τον Ψαραντώνη το 2012, τους Κ. Αβυσσινό και Γ. Παπαϊωάννου το 
2013, και στην Κίσαμο, στον αρχαιολογικό χώρο Ρόκκας με την Ε. Ρεμπούτσικα 
το 2013. Όλες οι εκδηλώσεις έγιναν με 
τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, 
των Δήμων, των τοπικών συλλόγων και 
των κατοίκων. 

Ακόμη έγινε με μεγάλη επιτυχία η 
περιοδική  έκθεση «50 χρόνια Αστε-
ρίξ» στα Μουσεία Κισάμου και Χανίων 
(εικ. 18). Η έκθεση απεφεύχθη να μετα-
φερθεί και στο Ρέθυμνο, λόγω των στα-
τικών προβλημάτων του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Ρεθύμνου. Στο πλαίσιο της Διε-
θνούς Ημέρας Μουσείων και Ευρωπαϊ-
κής Νύχτας Μουσείων 2013, παράλληλα 

Εικ. 18 :  Περιοδική έκθεση «50 χρόνια Αστερίξ» 
στο Μουσείο Κισάμου.
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με την έκθεση του Αστερίξ στο Αρχαιο λογικό Μουσείο Χανίων οργανώθηκε, υπό 
την επίβλεψη της αρχαιολόγου Ε. Κατάκη, γαλατικό δείπνο από την αρχαιολόγο 
Μ. Καβρουλάκη με θέμα «Μνήμες Γαλατικών Γεύσεων», με εξαιρετική επιτυχία 
και συμμετοχή τουλάχιστον 1.000 ατόμων, που παράλληλα επισκέφτηκαν την 
νύχτα αυτή το Μουσείο και είδαν τη μόνιμη συλλογή και την περιοδική έκθεση. 

Η ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολό-
γων «Ημέρα δράσης και προβολής του έργου της αρχαιολογικής υπηρεσίας», με 
προβολή ντοκιμαντέρ του Σ. Ψυλλάκη και φωτογραφική έκθεση, στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Χανίων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, εκτός από τα προαναφερόμενα, με 
συντονισμό από την αρχαιολόγο Ε. Γαβριλάκη και σε συνεργασία με τον Σύλ-
λογο Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, την Εφορεία Παλαιοαν-
θρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην 
Αθήνα και το Ινστιτούτο για την Προϊστορία του Αιγαίου - Κέντρο Μελετών για την 
Ανατολική Κρήτη, οργανώθηκε ημερίδα για το επιστημονικό πρόγραμμα στον 
Πλακιά, με τίτλο «Παλαιολιθική Εποχή στην Κρήτη». Στο ίδιο πλαίσιο οργανώθη-
κε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, 
ημερίδα με θέμα «Οι ανασκαφές στο υστερομινωικό νεκροταφείο των Αρμένων» 
και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης του πλούσιου αρχαιολογικού 
υλικού που προέρχεται από το νεκροταφείο, από τον διευθυντή της ανασκαφής, 
επίτιμο Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων Γ. Τζεδάκι και τους μελετητές που έχουν 
επιφορτιστεί με τη δημοσίευσή του. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ημέρες Ρεθύ-
μνου, πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας του Δ. Χαλκιαδάκη, με τίτλο 
«Όταν οι σκιές φωτίζουν περισσότερο από το φως», σε συνεργασία της Εφορείας, 
του Συλλόγου Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου και του Συλλόγου 
Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου.

Η Εφορεία, τέλος, συμμετείχε στο Ρέθυμνο στην Πανελλήνια Εκστρατεία των 
Πράσινων Διαδρομών, σε συνεργασία με την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτή-
των, η οποία είχε τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Τελειώνοντας τη γενική παρουσίαση του έργου της Εφορείας, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων για τη βοήθειά τους, κάτω 
από δύσκολες συνθήκες, στο εντατικό πρόγραμμα που ακολουθήσαμε για την 
αποκάλυψη, συντήρηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς, χωρίς εξαιρέσεις και προσωπικές στοχοθεσίες, αλλά με κοινό αγώνα και 
αγωνία. Πολλές δράσεις δεν αναφέρθηκαν εδώ, όπως και πολλοί συνάδελφοι δια-
φόρων ειδικοτήτων, καθώς και συνάδελφοι της 28ης Ε.Β.Α. που μας βοήθησαν 
και που με πραγματική αυταπάρνηση εργάστηκαν σε έντονους ρυθμούς, ώστε 
να μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα, παρά τις απίστευτες 
δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε σε πολλά επίπεδα.
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thE Work of thE 25th EphorAtE of prEhistoriC 

And CLAssiCAL AntiquitiEs during thE yEArs 

2012 - 2013

AnAstAsiA tzigounAki

The present paper is a brief report of the work conducted by the 25th Ephor-
ate of Prehistoric and Classical Antiquities during the last two years. 

Under the finance of the Community Support Framework six projects at 
Chania region are in progress and one at Rethymnon region. 

The budget of these projects is in total 4,310,00 € – 4,253,000 € for the 
region of Chania and only 250,000 € for the region of Rethymnon.  

At Chania two projects of a total budget of 18,030,000 € are also in prog-
ress, directed by the central Archaeological Service of the Ministry.

During the years 2012-2013 the activities of the Ephorate included exca-
vations, conservation and protection works in different archaeological sites of 
prehistoric and historical periods. 





το εργο τησ 13ησ εφορειασ ΒΥζαντινων αρχαιοτητων 

( 2011 - 2013 )

ΒασιλιΚη σΥθιαΚαΚη

Η τριετία 2011-2013 για όλες τις Εφορείες Αρχαιοτήτων χαρακτηρίστηκε 
κυρίως από την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ. 
Αρχικά η 13η Ε.Β.Α. ενέταξε 13 έργα, που ξεκίνησαν το 2011. Σταδιακά εντάχθη-
καν ακόμη 4. Από αυτά 15 χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου και 2 από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα» του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. Παράλληλα προετοιμάστηκαν και εντάχθηκαν στο Πρό-
γραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα» δύο μεγάλης κλίμακας έργα, 
των οποίων η υλοποίηση ανατέθηκε στο ΤΔΠΕΑΕ: η αποκατάσταση του Φρουρίου 
«Κούλε» Ηρακλείου και της Οχυρής Νησίδας Σπιναλόγκας (Ανδριανάκης, στον 
παρόντα τόμο). Μετά την κατάργηση του Ταμείου, η οικονομική και διοικητική 
ευθύνη των δύο έργων ανατέθηκε στην Εφορεία. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
των υλοποιούμενων από τη 13η Ε.Β.Α. έργων ανήλθε σχεδόν στα 10.000.000 €. 

Στο νομό Ηρακλείου εκτελέστηκαν συνολικά 12 έργα:  
1. Ανάδειξη παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Β′, Λιμένα Χερσονήσου 
(εικ. 1-3). Προϋ πολογισμός 400.000 €. Ομάδα επίβλεψης: Β. Συθια κάκη (αρχαιο-
λόγος), Γ. Κατσαλής (αρχαιολόγος), Κ. Γεωργαλή (αρχιτέκτονας μηχανικός), 
Μ. Μαμαλάκη (συντηρήτρια έργων τέχνης). Επιστημονική ομάδα: Ν. Βασιλάκης 
(αρχαιολόγος), Ά. Γενιτσαρίδη (αρχιτέκτονας μηχανικός). Υπόλογος: Ε. Ρουκούνη.

Στο ανώτερο πλάτωμα της βραχώδους χερσονήσου που έδωσε το όνομα στην 
πόλη της Χερσονήσου και καλείται από τους ντόπιους Καστρί, ανεγέρθηκε στο 
β′ μισό του 5ου αι. μια τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική, έδρα πιθανότατα 
της επισκοπής. Το μνημείο έχει ανεγερθεί στα θεμέλια ενός ευρύτερου ρωμαϊκού 
κτηρίου, το οποίο διαδέχτηκε έναν επιβλητικό ελληνιστικό ναό. Σήμερα η πρό-
σβαση στο ανώτερο επίπεδο του λόφου 
είναι εφικτή μέσω δύο χαμηλότερων 
πλατωμάτων, ΒΔ και ΝΑ του κτηρίου 
του Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου. Η 
μελέτη ανάδειξης είχε ως πρωτεύοντα 
στόχο την προστασία του μνημείου από 
τους συνεχείς βανδαλισμούς, μέσω της 
περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου 
και της εκτέλεσης στερεωτικών εργασιών. 
Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με προϋ-
πολογισμό 400.000 €. Η κύρια είσοδος 
προβλεπόταν να τοποθετηθεί στη ΒΔ 
πλευρά, στην προέκταση της αρχαίας 
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Εικ. 1 :  Άποψη της Βασιλικής Β′ Χερσονήσου 
μετά τις εργασίες αποκατάστασης.



ΒασιλιΚη σΥθιαΚαΚη

λαξευτής κλίμακας που εντοπίστηκε το 1993. Μια κατάρρευση ωστόσο του πρα-
νούς προς τη θάλασσα μετά από σεισμό το 2011 οδήγησε σε ριζική τροποποίηση 
της υλοποιούμενης μελέτης και μετατόπιση του χώρου εισόδου και υποδοχής του 
κοινού στο ΝΑ πλάτωμα, που έχει θέα στο λιμάνι. Στην είσοδο τοποθετήθηκε συρό-
μενη καγκελόπορτα. Μεταλλική περίφραξη με οριζόντια στοιχεία τοποθετήθηκε 
στο στηθαίο του νοτίου αναλήμματος και περίφραξη τύπου εσχάρας στο όριο του 
οικήματος του Λιμενικού Ταμείου. Δεξιά της εισόδου θα τοποθετηθεί ξύλινο φυλά-
κιο και μεγάλη πινακίδα πληροφόρησης. Ο χώρος συγκέντρωσης και ο διάδρομος 
πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο επιστρώνονται με χωμάτινο δάπεδο. 

Η τελική διαμόρφωση των χώρων υποδοχής καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό 
από τα ανασκαφικά ευρήματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών 
διαμόρφωσης. Έτσι, στο νότιο πρανές του βράχου και στο πλάτωμα υποδοχής 
αποκαλύφθηκε και ερευνήθηκε ένα οργανωμένο νεκροταφείο των όψιμων πρωτο-
βυζαντινών χρόνων (7ου αι.). Ξερολιθικά αναλημματικά τοιχία κατασκευάστηκαν 
για να συγκρατήσουν τις επιχώσεις του πρανούς και τα λείψανα των τάφων, που 
είχαν αποκοπεί από παλαιότερη διάνοιξη με μηχανικό μέσο. Λιθόκτιστα τοιχία 
αντιστήριξης κατασκευάστηκαν προς την πλευρά του Λιμενικού Ταμείου στα 
σημεία που η ανασκαφή προχώρησε σε μεγαλύτερο βάθος. Οι περισσότεροι από 
τους τάφους του πλατώματος διατηρήθηκαν ορατοί, άλλοι πληρωμένοι με χαλίκι 
και άλλοι καλυμμένοι με χαμηλό στέγαστρο προστασίας. 

Η αρχική βορειοδυτική είσοδος διαμορφώθηκε ως βοηθητική. Τοποθετήθηκε 
ανοιγόμενη καγκελόπορτα και μεταλλική περίφραξη τύπου εσχάρας. Ο διάδρομος 
εισόδου, που επιστρώθηκε με χωμάτινο δάπεδο, οριοθετήθηκε προς τα δυτικά από 
κτιστό προστατευτικό τοιχίο, με μεταλλική περίφραξη και μικρή θύρα, η οποία 
επιτρέπει την πρόσβαση προς το χώρο στον οποίο αποκαλύφθηκαν λείψανα της 
μεσομινωικής, υστερογεωμετρικής και ελληνιστικής περιόδου. Ο μικρός οικίσκος 
μηχανοστασίου του Λιμενικού Ταμείου κατεδαφίστηκε. Κάτω από αυτόν εντοπί-
στηκε η συνέχεια των λειψάνων του μεσομινωικού κτηρίου, τα οποία καταχώ-
θηκαν με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α., προκειμένου να διαμορφωθεί η 
χτιστή κλίμακα ανόδου προς τον αρχαιολογικό χώρο. 

Εικ. 2 :  Το πλάτωμα υποδοχής επισκεπτών του 
αρχαιολογικού χώρου της Βασιλικής Β′ και τα 
λείψανα του πρωτοβυζαντινού νεκροταφείου.
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Εικ. 3 :  Η διαμορφωμένη πρόσβαση στο χώρο 
της Βασιλικής Β′ της Χερσονήσου και τα τοιχία 

αντιστήριξης των πρανών.



το εργο τησ 13ησ ε.Β.α. (2011-2013)

Από τη στάθμη του πλατώματος ο επισκέπτης ανέρχεται στη βασιλική χρη-
σιμοποιώντας την αρχαία κλίμακα, της οποίας η προσβασιμότητα βελτιώθηκε 
με ήπιες παρεμβάσεις. Στον κυρίως αρχαιολογικό χώρο πραγματοποιήθηκαν 
εργασίες καθαρισμού και στερέωσης των τοιχοποιιών. Καταβλήθηκε προσπάθεια 
το κονίαμα στερέωσης να είναι συγγενές στην υφή, αλλά διακριτό χρωματικά, 
τόσο από τα αυθεντικά κονιάματα, όσο και από τις στερεωτικές επεμβάσεις του 
Α. Ορλάνδου, οι οποίες διατηρήθηκαν σημειακά για ιστορικούς λόγους. Ο μικρός 
οικίσκος που ανέγειρε ο Α. Ορλάνδος, πάνω από τους μαρμαροθετημένους τάφους 
του παρεκκλησίου, στεγανώθηκε και επιχρίστηκε, με εξαίρεση τα τμήματα της 
αρχαίας τοιχοποιίας. Για την προστασία των επισκεπτών, λόγω των απόκρημνων 
πρανών, κατασκευάστηκε αυτοφερόμενη περισχοίνιση με μεταλλικά στηρίγματα.

2. Αποκατάσταση ηγουμενείου Ι .Μ. Παναγίας Κερά-Ελεούσας Γουβών 
(εικ. 4). Προϋ πολογισμός 352.356 €. Επιβλέποντες: Γ. Κατσαλής (αρχαιολόγος), 
Αικ. Γεωργαλή (αρχιτέκτονας μηχανικός). Επιστημονικοί συνεργάτες: Κ. Καντιδά-
κη (αρχιτέκτονας μηχανικός), Μ. Βασαλάκης (πολιτικός μηχανικός). Υπόλογος: 
Ε. Ρουκούνη.

Η μονή Παναγίας Κερά-Ελεούσας βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα από 
τον οικισμό των Γουβών. Το κτήριο του ηγουμενείου βρίσκεται στο κέντρο της 
ανατολικής πτέρυγας του συγκροτήματος. Ως το 2011 διατηρούνταν σε ερειπιώδη 
κατάσταση, διέσωζε όμως ικανά στοιχεία για την αποκατάστασή του. 

Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί του χώρου και των τοιχοποιιών, καθαιρέσεις 
σαθρών τμημάτων, αποχωματώσεις εσωτερικά και εξωτερικά, έλεγχος και ενίσχυ-
ση της θεμελίωσης, αποκατάσταση των αντηρίδων, συμπλήρωση και στερέωση 
των λιθοδομών, ανάκτηση τοιχοποιιών, ανακατασκευή δωμάτων, επιχρίσματα 
εσωτερικά και εξωτερικά, κατασκευή ξύλινου μεσοπατώματος, κατασκευή εστίας 
στο ισόγειο, διαμόρφωση δαπέδου υπογείου, διαμόρφωση χώρου υγιεινής στο 
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υπόγειο, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση κουφωμά-
των και διαμόρφωση του προαυλίου. 

3. Συντήρηση και αποκατάσταση καθολικού Ι.Μ. Παληανής στο Βενε-
ράτο Ηρακλείου  (εικ. 5). Προϋπολογισμός 800.000 €. Επιβλέποντες: Γ. Μοσχό-
βη (αρχαιολόγος), Δ. Στεφανής (αρχιτέκτονας μηχανικός), Ε. Λιόλιος (συντηρητής 
έργων τέχνης). Επιστημονικοί συνεργάτες: Α. Τσαμπανάκη (αρχαιολόγος), Ν. Πιτσι-
νός (αρχιτέκτονας μηχανικός), Μ. Βασαλάκης (πολιτικός μηχανικός). Υπόλογος: 
Ε. Ρουκούνη.

Η μονή Παληανής ταυτίζεται από τους ερευνητές με το βυζαντινό αυτοκρατο-
ρικό μοναστήρι της Πάλας, γνωστό στις γραπτές πηγές ήδη από το 668 μ.Χ. Το 
καθολικό καταλαμβάνει το μέσον περίπου του αύλειου χώρου. Είναι τρίκλιτη 
βασιλική, με τριμερές ιερό, οξυκόρυφο μεσαίο κλίτος, και πλευρικά κλίτη καλυμ-
μένα με τεταρτοκυκλική καμάρα. Στη δυτική πλευρά έχει προστεθεί τρουλαίος 
νάρθηκας και στη βορειοανατολική καμαροσκεπές παρεκκλήσιο. Στη βόρεια 
κιονοστοιχία έχουν χρησιμοποιηθεί παλαιοχριστιανικά σπόλια, και σε διάφορα 
σημεία έχουν εντοιχιστεί τμήματα μαρμάρινων βυζαντινών τέμπλων.  

Το κτήριο εμφανίζει πλαστικές παραμορφώσεις των τοίχων και των θόλων, 
οφειλόμενες σε εγγενή προβλήματα της κατασκευής, και ανερχόμενη υγρασία, 
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οφειλόμενη στον υψηλό υδροφόρο ορίζοντα. Η μελέτη αποκατάστασης εκπονήθη-
κε από το γραφείο Σ. Μαμαλούκου και Α. Καμπόλη και προέβλεπε εξυγίανση και 
στερέωση της τοιχοποιίας, αποκατάσταση των όψεων, ενίσχυση και στεγάνωση 
της θεμελίωσης, κατασκευή περιμετρικού drainage [αποστραγγιστικής τάφρου], 
τοποθέτηση ελκυστήρων και αντικατάσταση των κεραμοσκεπών. Η μελέτη συντή-
ρησης των λίθινων στοιχείων εκπονήθηκε από τη 13η Ε.Β.Α. 

Οι επεμβάσεις ξεκίνησαν με την αφαίρεση των εξωτερικών επιχρισμάτων, τη 
μερική καθαίρεση των κεραμοσκεπών, τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών στις 
στέγες και τη διάνοιξη περιμετρικής τάφρου με σκοπό την ενίσχυση και στεγάνωση 
της θεμελίωσης και την κατασκευή drainage. Οι εκσκαφές πραγματοποιή θηκαν 
διά της ανασκαφικής μεθόδου τόσο περιμετρικά του μνημείου όσο και στο προαύ-
λιο δυτικά του νάρθηκα. Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στον 
παρόντα τόμο από την αρχαιολόγο Αθηνά Τσαμπανάκη. Η αφαίρεση των εξωτερι-
κών επιχρισμάτων επέτρεψε ν’ αντιληφθούμε ότι το μνημείο ανεγέρθηκε πιθανότα-
τα στους μέσους βυζαντινούς χρόνους, υπέστη ωστόσο επανειλημμένες επισκευές 
και ανακατασκευές που αλλοίωσαν σε μεγάλο βαθμό την αρχική του μορφή.

Ο καθαρισμός των λίθινων μελών στο εσωτερικό απέδειξε ότι τα στηρίγματα της 
βόρειας κιονοστοιχίας αποτελούνταν από συναρμοσμένα σπόλια, που δεν συνα-
νήκαν μεταξύ τους. Βλάβες στους κίονες είχαν οδηγήσει σε πρόχειρες επισκευές 
με γύψο, κονίαμα και τσιμέντο, και σε αισθητική αποκατάσταση με λαδομπογιά. 
Η κατάσταση των κιονοστοιχιών και η απόκλιση του βορείου εξωτερικού τοίχου 
από την κατακόρυφο οδήγησαν την Εφορεία να ζητήσει από τους μελετητές την 
εκπόνηση αναλυτικής στατικής μελέτης. Παράλληλα προετοιμάστηκε τροποποίη-
ση της αρχιτεκτονικής μελέτης με βάση τα νεότερα στοιχεία και μελέτη οριστικής 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου με βάση τις στάθμες που προέκυψαν από 
την ανασκαφική έρευνα. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο 
του 2015.

4. Κτηριακή στερέωση-αποκατάσταση και συντήρηση τοιχογραφιών 
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Μιλιαρίσι Μονοφατσίου  (εικ. 6): Προϋπολογι-
σμός 400.000 €. Επιβλέποντες: Α. Μυλοποταμιτάκη (αρχαιολόγος), Γ. Κατσαλής 
(αρχαιο λόγος), Θ. Δημόπουλος (πολιτικός μηχανικός), Ε. Λιόλιος (συντηρητής 
έργων τέχνης). Επιστημονικοί συνεργάτες: Ε. Συγγελάκη (αρχαιολόγος), Σ. Δρίτσα 
(αρχιτέκτονας μηχανικός). Υπόλογος: Ε. Ρουκούνη. 

Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Μιλιαρίσι είναι κτισμένος στις παρυφές του 
εγκαταλειμμένου ομώνυμου οικισμού, κοντά στα Πάρτιρα. Είναι μονόχωρος, 
δίκογχος, στεγασμένος με ελαφρώς οξυκόρυφη καμάρα. Διασώζει μέρος του 
αξιό λογου τοιχογραφικού του διακόσμου, που ανάγεται στο 14ο αι. Στο πλαίσιο 
του έργου πραγματοποιήθηκαν ανασκαφική διερεύνηση για τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου, κτηριακή αποκατάσταση και συντήρηση των τοιχογραφιών.

Αποκαλύφθηκε νεκροταφείο της βενετικής περιόδου εσωτερικά και εξωτερικά 
του ναού, με 35 λακκοειδείς και κιβωτιόσχημες ταφές. Μεταξύ των κτερισμάτων 
υπήρχαν πήλινα και γυάλινα αγγεία, κοσμήματα, νομίσματα, θραύσματα αγγεί-
ων με εγχάρακτες αποτροπαϊκές επιγραφές, κατάλοιπα ένδυσης και κατάλοιπα 
νεκρικών φορείων.
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Οι εργασίες αποκατάστασης του κελύφους στόχευαν στη στατική ενίσχυση του 
φορέα. Απομακρύνθηκε το σκυρόδεμα από τη στέγη και οι τσιμεντοκονίες από 
τους τοίχους και το δάπεδο, έγιναν λιθοσυμπληρώσεις και ενέματα, και κατα-
σκευάστηκαν νέα επιχρίσματα και νέα επικάλυψη στη στέγη. Η θεμελίωση ενι-
σχύθηκε με περιμετρική οπλισμένη δοκό και τοποθετήθηκαν ελκυστήρες. Εσω-
τερικά απομακρύνθηκαν οι νεωτερικές προσθήκες, διαμορφώθηκε νέο δάπεδο 
με ασβεστολιθικές πλάκες και τοποθετήθηκαν ξύλινα κουφώματα. Οι εργασίες 
συντήρησης των τοιχογραφιών εκτελέστηκαν με ανάθεση. Το έργο ολοκληρώθηκε 
με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Αναλυτική παρουσίαση των εργασι-
ών γίνεται στον παρόντα τόμο από τους αρχαιολόγους Γ. Κατσαλή, Ε. Συγγελάκη 
και την αρχιτέκτονα μηχανικό Σ. Δρίτσα.

Σε μια σειρά μνημείων πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά εργασίες συντήρη-
σης του τοιχογραφικού διακόσμου τους. Οι εργασίες περιελάμβαναν οπλισμό της 
ζωγραφικής επιφάνειας, περιμετρική στερέωση σωζόμενων τοιχογραφιών, στερέω-
ση υποστρώματος και ζωγραφικής επιφάνειας, χημικό και μηχανικό καθαρισμό 
από ρύπους και στρώσεις αλάτων, πληρώσεις των απωλειών της προετοιμασίας με 
κονίαμα σε ουδέτερο τόνο. Τα μνημεία στα οποία πραγματοποιήθηκαν ή πραγ-
ματοποιούνται επεμβάσεις είναι τα παρακάτω: 

5. Αγία Τριάδα Άνω Αρχανών .  Προϋπολογισμός 160.000 €. Επιβλέποντες: 
Μ. Μαμαλάκη (συντηρήτρια έργων τέχνης), Ε. Κανάκη (αρχαιολόγος). Υπόλογοι: 
Μ. Μουλιανιτάκη, Ε. Ζαμπουλάκη.

Εικ. 6 :  Άποψη του ναού του Αγίου Νικολάου στο Μιλιαρίσι και του περιβάλλοντα χώρου 
μετά τις εργασίες αποκατάστασης.
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6. Μιχαήλ Αρχάγγελος (Ασώματοι)  Άνω Αρχανών .  Προϋπολογισμός 
100.000 €. Επιβλέποντες: Μ. Μαμαλάκη (συντηρήτρια έργων τέχνης), Ε. Κανάκη 
(αρχαιολόγος). Υπόλογοι: Μ. Μουλιανιτάκη, Ε. Ζαμπουλάκη.

7. Άγιος Νικόλαος Άνω Αρχανών .  Προϋπολογισμός 140.000 €. Επιβλέ-
ποντες: Μ. Μαμαλάκη (συντηρήτρια έργων τέχνης), Ε. Κανάκη (αρχαιολόγος). 
Υπόλογοι: Μ. Μουλιανιτάκη, Ε. Ζαμπουλάκη, Ε. Ρουκούνη.

8. Κοίμηση Θεοτόκου (Κερά-Γωνιώτισσα) στις Γωνιές Τυλίσου .  Προϋπο-
λογισμός 200.000 €. Επιβλέποντες: Μ. Μαμαλάκη (συντηρήτρια έργων τέχνης), 
Ε. Κανάκη (αρχαιολόγος), Ι. Στεφανής (αρχιτέκτονας μηχανικός). Υπόλογοι: 
Μ. Μουλιανιτάκη, Ε. Ζαμπουλάκη.

9. Επανέκθεση κειμηλίων Επικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύματος 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών Ηρακλεί-
ου (εικ. 7-8). Προϋπολογισμός 900.000 €. Επιβλέποντες: Γ. Κατσαλής (αρχαιο-
λόγος), Α. Γεωργαλή (αρχιτέκτονας μηχανικός), Ε. Λιόλιος (συντηρητής έργων 
τέχνης). Συντονίστρια - επιμελήτρια κειμένων και καταλόγου: Β. Συθιακάκη, 
αρχαιολόγος. Επιστημονικοί συνεργάτες: Ά. Γεννιτσαρίδη (αρχιτέκτονας μηχανι-
κός - μουσειολόγος), Μ. Μαυριτσάκη (αρχαιολόγος), Σ. Τζουανάκης (μηχανολό-
γος μηχανικός).

Το έργο που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση για το προσωπικό της 13ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υπήρξε αυτό της «Επανέκθεσης των Κειμη-
λίων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη των Σιναϊτών». Η λειτουργία της Συλλογής της Αγίας 
Αικατερίνης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις φημισμένες φορητές εικόνες 
του Μιχαήλ Δαμασκηνού και του Άγγελου Ακοτάντου, διακόπηκε το 2007, όταν 
ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του βενετσιάνικου ναού, που υλοποιήθη-
καν από τη 13η Ε.Β.Α. με χρηματοδότηση του Γ′ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
ύψους 350.000 €. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το 2009 η Ιερά Αρχι-
επισκοπή Κρήτης ανέθεσε σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο τη σύνταξη μελέτης 
επανέκθεσης της Συλλογής. 

Η μελέτη υποβλήθηκε στη ΔΜΕΕΠ τον Ιανουάριο του 2011 και εγκρίθηκε μετά 
από γνωμοδότηση του Κ.Σ.Μ. Το Μάρτιο του 2012 υπογράφηκε μεταξύ του Υπουρ-
γού Πολιτισμού και του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Προγραμματική Σύμβαση για την 
υλοποίηση του έργου δι’ αυτεπιστασίας από τη 13η Ε.Β.Α. με χρηματοδότηση 
του ΕΣΠΑ. Το έργο ξεκίνησε στις 15.6.2012 και ολοκληρώθηκε στις 31.12.2014. 
Περιελάμβανε εργασίες βελτίωσης του εκθεσιακού χώρου με χρωματισμούς και 
τοποθέτηση δαπέδου φελλού, εγκαταστάσεις κλιματισμού, συστημάτων ασφαλείας 
και πυρόσβεσης, μνημειακό και εκθεσιακό φωτισμό ειδικού τύπου, κατασκευή 
ειδικών κλειστών προθηκών, κατασκευή πλαισίων στήριξης εκθεμάτων, στηρίξεις 
εκθεμάτων από μέταλλο, γυαλί και plexi-glass, συντήρηση των εκθεμάτων, ηλε-
κτρονικό εξοπλισμό προβολής και πληροφόρησης, παραγωγή ταινιών, δημιουρ-
γία διαδραστικών προγραμμάτων και ιστοσελίδας με τη συμβολή του Ιδρύματος 
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Τεχνολογίας και Έρευνας, υποδομή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιτοίχιο 
πληροφοριακό υλικό και υπομνηματισμό εκθεμάτων, έκδοση φυλλαδίου επισκε-
πτών και φυλλαδίου σε σύστημα Braille και έκδοση επετειακού καταλόγου. 

Το Μουσείο της Αγίας Αικατερίνης αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο εκθεσιακό 
χώρο υψηλών προδιαγραφών, στον οποίο ο επισκέπτης μπορεί να λάβει διαδοχι-
κά επίπεδα πληροφόρησης γύρω από την εκκλησιαστική τέχνη που αναπτύχθηκε 
στο Χάνδακα την περίοδο της Βενετοκρατίας και μέχρι το 19ο αι. Η έκθεση ξεκινά 
με τις εικόνες της Κρητικής Σχολής, με επίκεντρο του χώρου και της αφήγησης 
την κυκλική προθήκη με τα έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Περιλαμβάνονται 
επίσης θραύσματα τοιχογραφιών του 14ου αι., δείγματα γλυπτικής της περιόδου 
της Βενετοκρατίας, λειτουργικά αντικείμενα, άμφια, ξυλόγλυπτα, χειρόγραφα και 
έντυπα βιβλία και νομίσματα. Στο παρεκκλήσιο των Αγίων Δέκα παρουσιάζεται 
μια αναπαράσταση τέμπλου ενός ορθόδοξου ναού και διαμορφώνεται χώρος για 
εκπαιδευτικά προγράμματα και πληροφόρηση μέσω διαδραστικών σταθμών. Την 
πορεία της έκθεσης παρακολουθεί η αφήγηση της ιστορίας του βενετσιάνικου 
κτηρίου που τη στεγάζει, μέσω σταθμών αφήγησης και παράλληλης δυνατότητας 
φωτισμού των κυριότερων αρχιτεκτονικών λεπτομερειών του.

Το Μουσείο λειτουργεί από τις 2 Φεβρουαρίου του 2015 με την ευθύνη της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

10. Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη Αγίου Τίτου Γόρτυνας. 
Προϋ πολογισμός 850.000 €. Επιβλέποντες: Β. Συθιακάκη (αρχαιολόγος), Μ. Μαρή 
(αρχαιολόγος), Α. Γεωργαλή (αρχιτέκτονας μηχανικός), Δ. Παπαϊωάννου (συντηρή-
τρια έργων τέχνης, ΔΣΑΝΜ). Επιστημονικό προσωπικό: Ν. Βασιλάκης (αρχαιολό-
γος), Κ. Καντιδάκη (αρχιτέκτονας μηχανικός), Ε. Μανιαδή (πολιτικός μηχανικός), 
Π. Σαριδάκη (συντηρήτρια έργων τέχνης ΤΕ). Το συνεργείο συμπληρώνουν τέσσερις 
συντηρήτριες ΔΕ, δύο εργατοτεχνίτες και τέσσερις ειδικευμένοι εργάτες, συνεπι-
κουρούμενοι από τους μόνιμους αρχιτεχνίτες της Εφορείας Η. Χαραλαμπάκη, 
Π. Αλεβυζάκη (που πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε) και Ζ. Φραγκιαδάκη. Για το έργο 
απασχολείται επίσης μία λογίστρια ΤΕ.

Ο ναός του Αγίου Τίτου βρίσκεται μέσα στον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο 
της Γόρτυνας. Ερευνήθηκε από το G. Gerola το 1900 και το Σ. Ξανθουδίδη το 

Εικ. 7 :  Άποψη του εκθεσιακού χώρου της Αγίας 
Αικατερίνης Ηρακλείου από τα δυτικά.

Εικ. 8 :  Άποψη του εκθεσιακού χώρου της Αγίας 
Αικατερίνης Ηρακλείου από τα ανατολικά.

ΒασιλιΚη σΥθιαΚαΚη

106



1901 και δημοσιεύτηκε από τον Α. Ορλάνδο το 1926. Σήμερα μόνο το ανατολικό 
τμήμα διατηρείται σε ολόκληρο το ύψος του, ενώ το υπόλοιπο σώζεται σε χαμηλά 
ερείπια. Αναστηλωτικές επεμβάσεις, συμπληρώσεις και ανακτήσεις δέχτηκε στα 
τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του 20ού. Άστοχες μικροεπεμβάσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν κατά το παρελθόν και από τη 13η Εφορεία. Το μνημείο εμφάνιζε 
σοβαρά προβλήματα που αφορούσαν στη χαλάρωση της δομής της τοιχοποιίας, 
αποσάθρωση του συνδετικού υλικού, διάβρωση και ρηγμάτωση των λίθων και 
εκτεταμένες βιολογικές επικαθίσεις. Παράλληλα ο χώρος εμφάνιζε αισθητικά και  
λειτουργικά προβλήματα, καθώς χαρακτηριζόταν από αταξία, έλλειψη ασφαλών 
προσβάσεων και παντελή απουσία πληροφόρησης για τον επισκέπτη.

Η μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης εκπονήθηκε από το μελετητικό γρα-
φείο των Σ. Μαμαλούκου και Α. Καμπόλη και η μελέτη συντήρησης δομικών 
υλικών από τις συντηρήτριες αρχαιοτήτων Α. Γαλανού και Ι. Δογάνη, με ανάθεση 
από την ΕΛ.ΕΤ. και χορηγία των Ιδρυμάτων Λεβέντη και Βαρδινογιάννη, που 
ανταποκρίθηκαν στις επίπονες προσπάθειες της Εφορείας, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Μνημεία σε κίνδυνο». Οι μελέτες συντάχθηκαν σε συνεργασία με τη 
13η Ε.Β.Α., η οποία πραγματοποίησε την ανασκαφική διερεύνηση και παρείχε 
τα υπόβαθρα της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης. Το έργο ξεκίνησε τον Αύγουστο 
του 2013 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2015. 

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες υποστύλωσης του κεντρικού 
θόλου, απομάκρυνσης παλαιότερων επεμβάσεων, καθαρισμού των αρμών και της 
επιφάνειας των λιθοδομών, στερέωσης των λίθινων επιφανειών, καθαρισμού και 
συντήρησης αρχιτεκτονικών μελών, αποχωμάτωσης διά της ανασκαφικής μεθό-
δου της επίχωσης ανατολικά του μνημείου και εξομάλυνσης επιχώσεων διά της 
ανασκαφικής μεθόδου στο δυτικό όριο του αιθρίου, ανασκαφικών καθαρισμών 
και διερεύνησης στη βόρεια πλευρά και στο εσωτερικό του μνημείου. Κατά την 
αφαίρεση της ανατολικής επίχωσης εντοπίστηκε και ερευνήθηκε συστάδα τάφων, 
κυρίως νηπίων, της περιόδου της Βενετοκρατίας. Η έρευνα στο δυτικό άκρο του 
αιθρίου αποκάλυψε ευτελείς κτηριακές εγκαταστάσεις της περιόδου της Βενετο-
κρατίας. Οι εργασίες συνεχίζονται με πλήρωση των χασμάτων των τοιχοποιιών, 
συμπληρώσεις λίθων, καθαρισμούς και στερεώσεις λίθινων επιφανειών, καθώς και 
διαμόρφωση της ανατολικής επίχωσης για την κατασκευή αναλημματικών τοιχίων.

11. Στατική ενίσχυση, αποκατάσταση και συντήρηση τοιχογραφιών 
Ι.Ν. Παναγίας Γαλακτούσας Απομαρμά .  Προϋπολογισμός 350.000 €. 
Επιβλέποντες: Μ. Μαρή (αρχαιολόγος), Α. Γεωργαλή (αρχιτέκτονας μηχανικός), 
Α. Δημόπουλος (πολιτικός μηχανικός), Ε. Λιόλιος (συντηρητής έργων τέχνης). 
Ο μονόχωρος ναός της Παναγίας Γαλακτούσας στον Απομαρμά, μεταξύ Γέργε-
ρης και Αμπελούζου, χρονολογείται από ανασκαφικά στοιχεία στις αρχές του 
12ου αι. και μετασκευάστηκε σε καμαροσκέπαστο την περίοδο της Βενετοκρα-
τίας. Στα μέσα του 20ού αι. ο ναός επεκτάθηκε προς τα ανατολικά και πάνω στο 
νότιο τοίχο του κατασκευάστηκε λίθινο κωδωνοστάσιο. Οι επεμβάσεις αυτές σε 
συνδυασμό με την απουσία θεμελίου προκάλεσαν μετατόπιση των μακρών τοίχων 
από την κατακόρυφο. Οι εργασίες ανακεράμωσης που είχαν ξεκινήσει με δαπάνη 
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του τότε Δήμου Γέργερης διακόπηκαν για να εκπονηθεί συμπληρωματική στατική 
μελέτη σε συνεργασία με τη Δ.Α.Β.Μ.Μ. σύμφωνα με στατικούς υπολογισμούς 
του πολιτικού μηχανικού Κ. Φιλίππου. Παράλληλα εκπονήθηκε από την Εφο-
ρεία μελέτη για την αποκάλυψη και συντήρηση του επιχρισμένου με ασβέστη 
τοιχογραφικού διακόσμου. Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικό-
τητα-Επιχειρηματικότητα» και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2015. 
Περιλαμβάνει κατασκευή χτιστής υποθεμελίωσης, τοποθέτηση ελκυστήρων, στε-
ρέωση και αρμολόγημα της τοιχοποίας, στεγάνωση και αποκατάσταση στέγης, 
καθαίρεση και μετατόπιση του κωδωνοστασίου, διαμόρφωση του προαυλίου και 
καθαρισμό-συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου.  

12. Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Αγίου Πέτρου Δομηνικανών και 
ανασκαφικού χώρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου.  Προϋπολογισμός 
600.000 €. Επιβλέποντες: Ε. Κανάκη (αρχαιολόγος), Δ. Χρονάκη (αρχιτέκτων 
μηχανικός), Α. Δημόπουλος (πολιτικός μηχανικός), Ε. Λιόλιος (συντηρητής 
έργων τέχνης). Υπόλογος: Μ. Μουλιανιτάκη. Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμ-
μα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα» και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
φθινόπωρο του 2015. Περιλαμβάνει δύο σκέλη: α) εργασίες διαμόρφωσης στον 
περιβάλλοντα χώρο του Αγίου Πέτρου των Δομηνικανών, με σκοπό τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας, τη διαχείριση των ομβρίων και την ανάδειξη του μνημείου, 
και β) εργασίες ευπρεπισμού και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου στο Μπε-
ντενάκι, στο εσωτερικό της γωνιώδους προβολής του παράκτιου τείχους βορειοα-
νατολικά του Αγίου Πέτρου, στον οποίο έχουν αποκαλυφθεί λείψανα πύργου και 
κοιμητηριακός τοιχογραφημένος ναός. 

 
Στο νομό Λασιθίου εκτελέστηκαν πέντε έργα:  
13. Αποκατάσταση Ι.Ν. Παναγίας Κουμπελίνας στο Χουμεριάκο (εικ. 9). 
Προϋπολογισμός 230.000 €. Επιβλέποντες: Δάφνη Χρονάκη (αρχιτέκτονας μηχα-
νικός), Γεωργία Μοσχόβη (αρχαιολόγος).

Ο ναός της Παναγίας του Χουμεριάκου οικοδομήθηκε στον 11ο ή 12ο αι. ως 
σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο ναός. Στο 14ο αι. δέχτηκε τοιχογραφικό 
διάκοσμο, από τον οποίο διατηρείται σήμερα μόνο η παράσταση του Παντοκρά-
τορα στον τρούλο. Γύρω στα τέλη του 16ου αι. στη δυτική πλευρά προστέθηκε 
νάρθηκας. Στα τέλη του 19ου αι. προστέθηκε στη νότια όψη βαρύ κωδωνοστά-
σιο, το οποίο καθαιρέθηκε για στατικούς λόγους. Στη διάρκεια του 20ού αι. το 
μνημείο δέχτηκε αρκετές άστοχες επεμβάσεις, που αλλοίωσαν τη μορφή και τις 
αναλογίες του.  

Η προσπάθεια της 13ης Ε.Β.Α. για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλη-
μάτων του μνημείου ξεκίνησε το 1996. Οι βασικές εργασίες στερέωσης εντάχθη-
καν στο INTERREG IIIΑ και εκτελέστηκαν από το 2007 ως το 2008. 

Κατά το διάστημα 2011 ως 2012 ολοκληρώθηκαν οι στερεωτικές εργασίες, 
τοποθετήθηκαν ενισχυτικοί ελκυστήρες και υποστυλώθηκε μόνιμα ο μαρμάρινος 
νοτιοδυτικός κίονας που υποβαστάζει τον τρούλο και παρουσιάζει ισχυρή από-
κλιση, κατασκευάστηκαν τα εξωτερικά επιχρίσματα και τα εσωτερικά δάπεδα, 
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τοποθετήθηκαν κουφώματα, κατασκευάστηκε περιμετρική αποστράγγιση και 
ανασυναρμολογήθηκε το κωδωνοστάσιο σε νέα θέση. Οι εργασίες παρουσιάζονται 
αναλυτικά στο δεύτερο τόμο των παρόντων Πρακτικών της Συνάντησης από την 
αρχιτέκτονα Δάφνη Χρονάκη. 

14. Αποκατάσταση και συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη 
Προδρόμου στην Κριτσά νομού Λασιθίου .  Προϋπολογισμός: 240.000 €. 
Επιβλέποντες: Γ. Μοσχόβη (αρχαιολόγος), Δ. Χρονάκη (αρχιτέκτονας μηχανικός), 
Ευ. Λιόλιος (συντηρητής έργων τέχνης). 

Πρόκειται για κοιμητηριακό ναό με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στο 
14ο αι. Το έργο περιελάμβανε εργασίες αποκατάστασης του κελύφους και συντή-
ρησης των τοιχογραφιών. Αναλυτική αναφορά γίνεται στο άρθρο της αρχαιολόγου 
Μαριάννας Κατηφόρη, στο δεύτερο τόμο των παρόντων Πρακτικών.

15. Aποκατάσταση και συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αφέντη Χριστού 
στην Κριτσά νομού Λασιθίου.  Προϋπολογισμός 280.000 €. Επιβλέποντες: 
Γ. Μοσχόβη (αρχαιολόγος), Δ. Χρονάκη (αρχιτέκτονας μηχανικός), Ε. Λιόλιος 
(συντηρητής έργων τέχνης). Ο ναός οικοδομήθηκε σε τρεις φάσεις. Ο τοιχογραφι-
κός διάκοσμος χρονολογείται στο πρώτο τέταρτο του 14ου αι. Έχουν πραγματο-
ποιηθεί εργασίες καθαίρεσης επιχρισμάτων και επικαλύψεων των θόλων και του 
σταυροθολίου, καθώς και εξομάλυνσης για την τοποθέτηση νέας κεράμωσης. Στον 
αύλειο χώρο πραγματοποιήθηκε διερεύνηση κατά την οποία αποκαλύφθηκαν 25 
τάφοι. Πραγματοποιήθηκαν επίσης καθαρισμοί των εσωτερικών ασβεστοκονιαμά-

Εικ. 9 :  Ο ναός της Παναγίας Κουμπελίνας στο Χουμεριάκο μετά τις εργασίες αποκατάστασης.
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των, κατά τη διάρκεια των οποίων αποκαλύφθηκαν νέα τμήματα τοιχογραφιών. Οι 
εργασίες παρουσιάζονται αναλυτικά από την αρχαιολόγο Γεωργία Μοσχόβη στο Β′ 
τόμο των παρόντων Πρακτικών.

16. Διερεύνηση και στερέωση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Βραχασώτη στο 
Βραχάσι νομού Λασιθίου.  Προϋπολογισμός 420.000 €. Επιβλέποντες: 
Γ. Μοσχόβη (αρχαιολόγος), Δ. Χρονάκη (αρχιτέκτονας μηχανικός), Α. Δημόπου-
λος (πολιτικός μηχανικός), Ε. Λιόλιος (συντηρητής έργων τέχνης).  

Το μνημείο παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα ετοιμορροπίας, οφειλόμενα κατά 
κύριο λόγο στην ολίσθηση του υπεδάφους. Για την αντιμετώπισή τους η Εφορεία 
ανέλαβε στο πλαίσιο του έργου, παράλληλα με την ολοκλήρωση των διερευνη-
τικών εργασιών, να προχωρήσει σε μελέτη στατικής επίλυσης με τη μέθοδο των 
πεπερασμένων στοιχείων. Έχουν πραγματοποιηθεί καθαιρέσεις επιχρισμάτων και 
κεράμωσης, καθαρισμός ρωγμών, στερεώσεις, λιθοσυρραφές, τοπικές ανακτήσεις, 
διερεύνηση και αποκάλυψη υπολειμμάτων τοιχογραφικού διακόσμου, καθαίρε-
ση εσωτερικών επιχρισμάτων, καθαίρεση των επιχρισμάτων του κωδωνοστασίου, 
αποκατάσταση ετοιμόρροπων τμημάτων του, ανάταξη των δίλοβων ανοιγμάτων 
του, αποξήλωση του ξυλόγλυπτου τέμπλου για τις ανάγκες υποστύλωσης του ναού 
και συντήρησή του στο εργαστήριο της 13ης Ε.Β.Α. Επίσης ολοκληρώθηκε και 
εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ. η μελέτη στατικής ενίσχυσης. Οι εργασίες θα ολοκλη-
ρωθούν εντός του 2015.

17. Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Μάμαντος στο Σταυρό Ιεράπετρας νομού 
Λασιθίου .  Προϋπολογισμός 100.000 €. Επιβλέποντες: Μ. Μαρή (αρχαιο λόγος), 
Α. Δημόπουλος (πολιτικός μηχανικός), Ε. Λιόλιος (συντηρητής έργων τέχνης). 
Επιστημονικό προσωπικό: Ν. Μαρνέλλου (αρχαιολόγος).

Ο ναός βρίσκεται σε ορεινή τοποθεσία κοντά στον οικισμό Σταυρός, είναι 
μικρός μονόχωρος και έχει επεκταθεί προς τα δυτικά σε μεταγενέστερη εποχή. 
Εσωτερικά σώζει λείψανα τοιχογραφικού διακόσμου. Η μελέτη αποκατάστασης 
συντάχθηκε από το γραφείο Σ. Μαμαλούκου και Α. Καμπόλη. Οι εργασίες περι-
ελάμβαναν την αποκατάσταση και στεγάνωση του κελύφους και τη διαμόρφω-
ση του περιβάλλοντος χώρου. Αναλυτικότερη αναφορά γίνεται στο άρθρο των 
αρχαιο λόγων Μαρίας Μαρή και Ναταλίας Μαρνέλλου, στο Β′ τόμο των παρόντων 
Πρακτικών.

18-19. Αποκατάσταση και συντήρηση τοιχογραφιών ναού Παναγί-
ας Γκουβερνιώτισσας στις Ποταμιές  (εικ. 10). Πέραν των έργων ΕΣΠΑ, η 
Εφορεία ανέλαβε να υλοποιήσει δύο Προγραμματικές Συμβάσεις για το ναό της 
Παναγίας Γκουβερνιώτισσας στις Ποταμιές Πεδιά δος. 

Η πρώτη αφορούσε στην αναστήλωση του καθολικού και συνάφθηκε αρχικά 
με τη Νομαρχία Ηρακλείου και μετέπειτα με την Περιφέρεια Κρήτης, με προϋπο-
λογισμό 115.000 €. Ομάδα επίβλεψης: Μ. Μαρή (αρχαιολόγος), Α. Δημόπουλος 
(πολιτικός μηχανικός), Α. Αυγέρη (τεχνολόγος μηχανικός). Συνεργάτες: Β. Συθια-
κάκη (αρχαιολόγος), Γ. Κατσαλής (αρχαιολόγος), Ε. Λιόλιος (συντηρητής έργων 
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τέχνης). Εργατοτεχνικό προσωπικό 13ης Ε.Β.Α.: Ν. Σουρανάκης, Μ. Τσαγλιώτης, 
Ν. Κοτρωνάκης. Υπόλογος: Ε. Ρουκούνη.

Η δεύτερη αφορούσε στη συντήρηση των τοιχογραφιών και συνάφθηκε με το 
Δήμο Χερσονήσου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Πράσινη Ανάπτυξη», 
ύψους 189.000 €. Ομάδα επίβλεψης: Ε. Λιόλιος (συντηρητής έργων τέχνης), 
Γ. Κατσαλής (αρχαιολόγος). Υπόλογος: Ε. Σκουλουφιανάκη.  

Η αποκατάσταση του κελύφους του μνημείου υπήρξε μια δύσκολη και επί-
πονη επέμβαση, καθώς μετά την καθαίρεση των κεραμώσεων των στεγών και των 
εξωτερικών τσιμεντοεπιχρισμάτων διαπιστώθηκε ότι η στερεωτική επέμβαση που 
είχε γίνει από το Ν. Πλάτωνα και το Μ. Χατζηδάκη το 1951 περιελάμβανε την 
τοποθέτηση γωνιαίων, ασύνδετων μεταξύ τους οπλισμένων δοκών στον πυρήνα 
της τοιχοποιίας και την επικάλυψη των στεγών με διπλά οπλισμένο σκυρόδεμα 
πάχους από 25 ως 40 εκ. Ο όγκος του οπλισμένου σκυροδέματος επιβάρυνε 
δραματικά τη στατική επάρκεια του μνημείου και αποτελούσε την κύρια αιτία για 
τη μεταφορά αλάτων στην επιφάνεια του τοιχογραφικού διακόσμου. Το έργο της 
αποκατάστασης ανατέθηκε στους μόνιμους τεχνίτες της Εφορείας Ν. Σουρανάκη, 
Μ. Τσαγλιώτη και Ν. Κοτρωνάκη. Αφού ο τοιχογραφικός διάκοσμος οπλίστηκε, 
ο όγκος του σκυροδέματος των στεγών τεμαχίστηκε σταδιακά με αδιατάρακτη 
κοπή, προκειμένου να μη σημειωθούν κραδασμοί και απομακρύνθηκε. Ακολού-
θησε η εξυγίανση των εξωρραχίων των θόλων, τοπικές στερεώσεις και εξομάλυν-
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ση. Στο μνημείο αυτό η Εφορεία δοκίμασε για πρώτη φορά τη χρήση ειδικής 
υδατμοπερατής αδιαβροχοποιητικής μεμβράνης βαρέος τύπου, κατάλληλης για 
πρόσφυση με κονίαμα. Πάνω σε αυτήν τοποθετήθηκαν κολυμβητά τα κεραμίδια 
των στεγών κατά τρόπο ώστε να εξέχουν από τη στέψη των τοίχων κατά 15 περίπου 
εκατοστά και να απολήγουν στα αετώματα σε στρωτήρες, ώστε τα όμβρια να απορ-
ρέουν χωρίς να γλείφουν τις τοιχοποιίες. Αντίστοιχη διαδικασία εφαρμόστηκε στα 
τριγωνικά βάθρα και τη στέγη του τρούλου. Μετά την αφαίρεση των γωνιακών 
οπλισμένων δοκών, η τοιχοποιία ανακτήθηκε, στερεώθηκε με αρμολόγημα και 
τοπικά ενέματα και επιχρίστηκε με νέο κονίαμα. Λόγω των παλαιών ρηγματώσεων 
στην ένωση των κεραιών, που είχαν οδηγήσει στην ενίσχυση των στεγών με σκυρό-
δεμα, αποφασίστηκε η περαιτέρω στατική ενίσχυση του μνημείου με τοποθέτηση 
ελκυστήρων. Καταβλήθηκε προσπάθεια διέλευσης των ελκυστήρων από σημεία 
που δεν θα προκαλούσαν βλάβες στον τοιχογραφικό διάκοσμο και δεν θα απεί-
χαν πολύ από τις θέσεις των παλαιών θλιπτήρων. Οι ελκυστήρες επενδύθηκαν 
εξωτερικά με ξύλο, ώστε να μην είναι ορατοί. Οι εργασίες συντήρησης του τοιχο-
γραφικού διακόσμου ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο του 2014, με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα. 

20. Αποκατάσταση ναού Αναλήψεως στον Πόρο Ελούντας  (εικ. 11).
Με δαπάνη της τοπικής ενορίας εκτελέστηκαν επίσης εργασίες αποκατάστα-

σης του ναού της Αναλήψεως στον Πόρο Ελούντας, βάσει εγκεκριμένης μελέτης 
που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Εφορεία. Ομάδα επίβλεψης: Γ. Μοσχόβη 
(αρχαιολόγος), Δ. Χρονάκη (αρχιτέκτονας μηχανικός).

ΒασιλιΚη σΥθιαΚαΚη
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Εικ. 11 :  Ο ναός της Αναλήψεως Ελούντας μετά τις εργασίες αποκατάστασης.



21. Στατική ενίσχυση και απο-
κατάσταση κεντρικής πτέρυγας 
κτηρίου Παλαιού Καπνοκοπτηρί-
ου (γραφεία και αποθήκες 13ης 
Ε.Β.Α.) .  Με χρηματοδότηση από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό, η Εφορεία 
προχώρησε σε εργασίες στατικής ενί-
σχυσης και αποκατάστασης της κεντρι-
κής πτέρυγας του Κτηρίου του Παλαιού 
Καπνοκοπτηρίου, στο οποίο στεγάζεται. 
Η πτέρυγα, λόγω στατικών προβλημά-
των, παρέμενε υποστυλωμένη και στους 
δύο ορόφους. Κατασκευάστηκαν πέδιλα 
θεμελίωσης και τοποθετήθηκε οπλισμένος μανδύας με τη μέθοδο του gunite 
στους τέσσερις πεσσούς που ανακρατούν τη στέγη. Αντικαταστάθηκαν οι ξύλινοι 
δοκοί που φέρουν το μεσοπάτωμα με νέους και τοποθετήθηκαν δοκοί από ανο-
ξείδωτο χάλυβα αντί των ξύλινων δοκών που έφεραν τη στέγη. Επισκευάστηκε 
το ξύλινο ταβάνι του ισογείου και αντικαταστάθηκε η ξυλεία του ταβανιού του 
ορόφου. Το σανιδένιο δάπεδο του ορόφου επικαλύφθηκε με νέο από προβερνι-
κωμένο ημιμασίφ ξύλο. Κατασκευάστηκαν επιχρίσματα στο ισόγειο και τον όροφο 
και έγιναν ελαιοχρωματισμοί. Επισκευάστηκαν τα κουφώματα του ορόφου και 
κατασκευάστηκαν κουφώματα στο ισόγειο. Το χωμάτινο δάπεδο του ισογείου, στο 
οποίο στεγάζεται η αποθήκη αρχαίων της Εφορείας, διαστρώθηκε με τσιμεντο-
κονία και επικαλύφθηκε με βιομηχανικό δάπεδο. Τοποθετήθηκε ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση, φωτισμός και εγκατάσταση συναγερμού και πυρανίχνευσης και 
στους δύο ορόφους. Τοποθετήθηκε επίσης εγκατάσταση τηλεφώνου και διαδι-
κτύου στον όροφο για τη δημιουργία σταθμών εργασίας. Η αποθήκη των αρχαίων 
αναδιοργανώνεται με την τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών και πάγκων εργασίας. 
Στην αίθουσα του ορόφου κατασκευάστηκαν ξύλινα κινητά πάνελ με υφασμάτινη 
επένδυση για εκθεσιακούς σκοπούς, τα οποία λειτουργούν ταυτόχρονα ως διαχω-
ριστικά, με σκοπό την προσωρινή δημιουργία χώρων εργασίας στο νότιο τμήμα 
της πτέρυγας. Το υπόλοιπο τμήμα της αίθουσας θα διαμορφωθεί ως εκθεσιακός 
χώρος και χώρος εκδηλώσεων με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού. 

Μνημόνια συνεργασίας σε έργα τρίτων 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Εφορεία επέβλεψε επίσης έργα που εκτε-

λέστηκαν από τρίτους. Για μια σειρά από δημόσια έργα συνάφθηκαν μνημόνια 
συνεργασίας, όπως για την παρακολούθηση του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου 
Ηρακλείου στο Ατσαλένιο, για την ανέγερση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ηρα-
κλείου, για την παρακολούθηση των συνοδών έργων του Φράγματος Αποσελέμη, 
για τις εκσκαφικές εργασίες στην Πύλη Sabbionara και για τις εργασίες ανάπλα-
σης της Λεωφόρου Πλαστήρα στο Ηράκλειο. 

το εργο τησ 13ησ ε.Β.α. (2011-2013)
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Εικ. 12 :  Άποψη τμήματος του ορόφου της 
κεντρικής πτέρυγας του Παλαιού Καπνοκοπτη-

ρίου (γραφεία 13ης Ε.Β.Α.) μετά τις εργασίες 
στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης.



Επιβλέψεις 
Μεταξύ των έργων που η Εφορεία επέβλεψε συγκαταλέγονται τα τρία συγχρη-

ματοδοτούμενα έργα του Δήμου Ηρακλείου για την αποκατάσταση των Πυλών 
της Ενετικής Οχύρωσης Παντοκράτορος, Ιησού και Sabbionara. Και στις τρεις 
περιπτώσεις η Εφορεία υπήρξε ο αφανής ήρωας, που διαρκώς εκαλείτο να επι-
λύσει προβλήματα από αστοχίες των μελετών ή απειρία των εργολάβων. Στην 
Πύλη Ιησού απαιτήθηκε στενή επιτόπια παρακολούθηση προκειμένου να αντι-
κατασταθούν μόνο οι απολύτως απαραίτητοι λίθοι της πρόσοψης, να επιλεγούν 
οι προς απομάκρυνση και φύλαξη μετόπες, να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή θέση 
για την εξωτερική κλίμακα και να αποφευχθούν οι καταστροφές κατά την εφαρ-
μογή των φρεατοπασσάλων στήριξής της, να επιλεγεί η σωστή απόχρωση, υφή 
και μέθοδος εφαρμογής των αρμολογημάτων στις εσωτερικές τοιχοποιίες και το 
υλικό διάστρωσης του πλατώματος. Το έμβλημα της νότιας πύλης συντηρήθηκε 
στο εργαστήριο της Εφορείας.

Στην Πύλη Sabbionara η Εφορεία επέβαλε την τροποποίηση της μελέτης 
ως προς το σχεδιασμό της κλίμακας καθόδου και του τοίχου αντιστήριξης της 
βόρειας πεζογέφυρας, προκειμένου να μην καταστραφεί η βόρεια προέκταση του 
πτερυγότοιχου, ο οθωμανικός αγωγός και η βενετσιάνικη κανονιοθυρίδα, που 
δεν είχαν εντοπιστεί κατά την παλαιότερη έρευνα, και να διαμορφωθεί ορθά η 
κάθοδος προς την πύλη κατά το πρότυπο της αρχικής. 

Σωστικές ανασκαφές 
Με δεδομένη την απουσία επιχορήγησης για τη διενέργεια σωστικών ανασκα-

φών, η Εφορεία περιορίστηκε μόνο σε ανασκαφικές έρευνες που υλοποιήθηκαν 
με ιδιωτική χρηματοδότηση. Έρευνες πραγματοποιή θηκαν στη Γεωργική Σχολή 
της Μεσαράς, καθώς και σε ιδιωτικά οικόπεδα στην παλιά πόλη του Ηρακλεί-
ου, στο Λέντα και στους Αγίους Δέκα. Σε οικόπεδο επί της παραλιακής οδού 
Ναυάρχου Νεάρχου στη Χερσόνησο αποκαλύφθηκε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
κτηριακό συγκρότημα, που είχε πιθανόν διοικητική λειτουργία, καθώς από το 
εσωτερικό του προήλθαν πάνω από 400 χάλκινα νομίσματα του 4ου και 6ου αι. 
και 8 μολυβδόβουλα του β′ μισού του 6ου ή του 7ου αι.

 
Όλα τα παραπάνω μπόρεσαν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της καθημερινής 

γραφειοκρατικής Οδύσσειας που βιώνουν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες ανά την 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό οφείλω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» 
σε όλο το προσωπικό της Εφορείας, τους αρχαιολόγους, τους μηχανικούς, τους 
συντηρητές, το εργατοτεχνικό προσωπικό, που εργάστηκαν με αυτοθυσία και 
χωρίς ωράριο, στερήθηκαν τις διακοπές τους και ξενύχτησαν χωρίς καμία απο-
λαβή, αλλά και τους αφανείς ήρωες, το διοικητικό προσωπικό της Εφορείας και 
τους οικονομικούς υπολόγους, που σηκώνουν το τεράστιο βάρος της διαχειριστι-
κής ευθύνης των έργων. 

ΒασιλιΚη σΥθιαΚαΚη
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thE ArChAEoLogiCAL Work of thE 13th EphorAtE 

of byzAntinE AntiquitiEs (2011-2013)

vAsiLiki sythiAkAki

During the period 2011-2013, the archaeological work of the 13th E.B.A. 
was mainly focused in the implementation of the projects funded by the NSRF. 
Fifteen of these projects were funded by the Regional Operating Programme 
“Crete and Aegean Islands” and four more by the Operational Programme 
“Competitiveness and Entrepreneurship” (OPCE II) of the Greek Ministry of 
Economy, Development and Tourism. 

In the Region of Heraklion, restoration work was conducted in the Venetian 
Sea Fortress in the harbor of the city of Heraklion (Koules), the basilica of 
St Titus in Gortys, the church of the Virgin “Galaktoussa” in the village of 
Apomarmàs, the monastery of Kerà-Eleoussa near the village of Gouves, the 

115

το εργο τησ 13ησ ε.Β.α. (2011-2013)



catholicon of the monastery of Paliani near the village of Venerato and the 
church of St Nicolas in the village of Miliarissi. Conservation of wall-paintings 
was conducted in the churches of St Trinity, the Archangels and St Nicolas in 
the village of Ano Archanes and the church of the Dormition (Kerà-Goniotissa) 
in the village of Goniès-Malevizi. Improving arrangements were conducted in 
the archaeological site of the early-Christian basilica B in Chersonesos as well 
as in the courtyard of the church of St Peter of the Dominicans and the nearby 
ruined tower and church in the area of “Bedenaki” on the coastal front of the 
city of Heraklion. 

In the Region of Lasithi restoration work was conducted in the Venetian for-
tifications on the island of Spinalonga, the church of the Virgin “Koumbelina” 
in the village of Choumeriako, the churches of St John the Baptist and Afendis 
Christos in the village of Kritsà and finally the church of St George near the 
village of Vrachassi. 

Beside the work funded by the NSRF, the Ephorate implemented during this 
period the restoration and conservation of wall-paintings in the church of the 
Virgin “Gouverniotissa” near the village of Potamiès, a project funded by the 
Region of Crete, the restoration of the church of the Assumption near the vil-
lage of Elounda in Lasithi and the restoration of the central part of the 18th c. 
building that hosts its headquarters in Heraklion. The stuff of the Ephorate 
also supervised the restoration work of the Gates Jesù and Pantokrator of the 
Venetian fortification in the city of Heraklion, implemented by the Munincipal-
ity of Heraklion. Finally, a series of excavations were conducted in the city of 
Heraklion, the village of Chersonesos and the area of Mesarà. 
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tο εργο τησ 28ησ εφορειασ ΒΥζαντινων αρχαιοτητων 

Κατα τη διετια 2012-2013

αναστασια τζιγΚοΥναΚη

Από τα τέλη Νοεμβρίου 2011 ορίστηκα αναπληρώτρια ελλείποντος προϊστάμε-
νου της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με έδρα το Ρέθυμνο και χωρική 
αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Την ίδια περίοδο 
ασκούσα, παράλληλα, καθήκοντα διευθύντριας της ΚΕ′ Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με έδρα τα Χανιά και χωρική αρμοδιότητα τις Περι-
φερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Έχοντας υπηρετήσει κατά το παρελ-
θόν στη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία είχε χωρική αρμοδιότητα 
όλη την Κρήτη, για μία περίπου δεκαετία είχα εργαστεί στους νομούς Χανίων, 
Ρεθύμνου και Ηρακλείου, γεγονός που βοήθησε στα νέα μου καθήκοντα, αφού 
αρχαιότητες και συνάδελφοι μου ήταν οικείοι. Ωστόσο η ανάγκη ουσιαστικής 
εποπτείας των έργων και των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων οδήγησε σε μια συνεχή 
μετακίνησή μου με απάνθρωπους ρυθμούς. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που 
ανταποκρίθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα στην εντατικοποίηση για την επίτευξη 
των στόχων, μέσα από τις πολύ δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της χώρας, που 
είχαν ισχυρό αντίκτυπο σε όλους μας. 

Κατά την περίοδο αυτή συνεχίστηκαν εργασίες σε όλα τα πεδία, και ξεκίνησαν 
νέες. Θα αναφερθούν στη συνέχεια οι πιο σημαντικές από αυτές. 

Μουσειολογική μελέτη για τη μεταστέγαση του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ρεθύμνου

Σε συνέχεια συστάσεων του Συμβουλίου Μουσείων, για τη μουσειολογική μελέτη 
μεταστέγασης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, λόγω χρόνιας στατικής ανε-
πάρκειας του υφιστάμενου, το μεταβατικό Μουσείο θα περιλαμβάνει και εκθέμα-
τα βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Κατόπιν της σχετικής απόφασης, οι 
αρχαιολόγοι Π. Βαρθαλίτου και Α. Φιολιτάκη συνέταξαν το τμήμα της μελέτης που 
αφορά στις περιόδους αυτές και βοήθησαν στην επεξεργασία της μελέτης αυτής εν 
γένει. 

Έργα ΕΣΠΑ - ΙNTERREG - ΟΣΑΠΥ
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 

1. «Αποκατάσταση Δίδυμου Κτηρίου στη Φορτέτζα Ρεθύμνου», α′ μισό του 
17ου αι., (εικ. 1 και 2) προϋπολογισμού 220.000 €, με επιβλέποντες την πολιτι-
κό μηχανικό Μ. Βασιλάκη, τον αρχαιολόγο Κ. Γιαπιτσόγλου και την αρχιτέκτονα 
Γ. Λιουδάκη. Η αρχιτεκτονική μελέτη έγινε από τη Γ. Δρουδάκη, η αρχαιολογι-
κή τεκμηρίωση από τον Κ. Γιαπιτσόγλου και η σχεδιαστική αποτύπωση από τις 
Ε. Αλεβυζάκη και Κ. Μαραγκάκη. Το έργο είχε ήδη ξεκινήσει στις 16.9.2010 και 
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ολοκληρώθηκε στις 15.9.2013. Παράλληλα αποκαταστάθηκε και ο περιβάλλων 
χώρος με μελέτη που εκπονήθηκε, κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστα-
σης του κτηρίου, από το προσωπικό της Υπηρεσίας. 

2. «Αποκατάσταση ναού Παναγίας Κεράς στο Αμάρι», αρχικής φάσης 13ου αι., 
με μεταγενέστερες επεμβάσεις στα μέσα του 14ου και του 15ου αι., προϋπολο-
γισμού 90.000 €, υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου Π. Βαρθαλίτου και του 
αρχιτέκτονα Σ. Παναγόπουλου. Το έργο είχε έναρξη την 28.4.2011 και ολο-
κλήρωση την 31.12.2013. Η αρχιτεκτονική μελέτη έγινε από τον Κ. Ουρανό, η 
αρχαιολογική τεκμηρίωση από τους Μ. Ανδριανάκη και Κ. Γιαπιτσόγλου και η 
μελέτη συντήρησης από τον Μ. Τρουλλινό. Η σχεδιαστική αποτύπωση έγινε από 
την Κ. Μαραγκάκη. 

Αποκαταστάθηκε το εσωτερικό του ναού και έγινε καθαρισμός και συντήρηση 
του τοιχογραφικού διακόσμου, των αρχικών κονιαμάτων και του λίθινου θυρώμα-
τος με υπεύθυνους τους συντηρητές Μ. και Θ. Τρουλλινό. 

3. «Αποκατάσταση και συντήρηση ναού Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Δημήτριο 
Ρεθύμνου», ο οποίος χρονολογείται το β′ τέταρτο του 11ου αι., ενώ διαπιστώνονται 
και μεταγενέστερες επεμβάσεις στην περίοδο της Ενετοκρατίας και πιθανά σε 
επόμενες περιόδους. Η αρχιτεκτονική μελέτη έγινε από τον Σ. Παναγόπουλο, η 
αρχαιολογική τεκμηρίωση από τον Μ. Ανδριανάκη και η σχεδιαστική αποτύπωση 
από τις Π. Γιαμπουδάκη, Γ. Κορδατζάκη και Σ. Ζουλάκη.

Το έργο, προϋπολογισμού 275.000 €, είχε επιβλέποντες την πολιτικό μηχα-
νικό Μ. Βασιλάκη, την αρχαιολόγο Ν. Πύρρου και τον συντηρητή Μ. Τρουλλινό. 
Συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στον ναό, έγινε 
ανασκαφή στο εσωτερικό, συντήρηση τοιχογραφιών και διαμόρφωση περιβάλλο-
ντα χώρου. Το έργο είχε έναρξη τη 18.07.2011 και ολοκλήρωση την 30.12.2013.

4. «Αποκατάσταση ΒΔ πτέρυγας Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Πρέβε-
λη», 18ος και 19ος αι., προϋπολογισμού 877.000 €, με επιβλέποντες τον αρχιτέ-
κτονα Σ. Παναγόπουλο, την αρχαιολόγο Α. Φιολιτάκη και την πολιτικό μηχανικό 
Κ. Ζερβού. Η αρχιτεκτονική μελέτη έγινε από τον Κ. Ουρανό, η αρχαιολογική 
τεκμηρίωση από την Α. Φιολιτάκη, το τοπογραφικό από τη Χ. Φραγκονικολάκη 
και η σχεδιαστική αποτύπωση από την Π. Γιαμπουδάκη. Ξεκίνησαν και συνεχί-

Εικ. 1 :  Δίδυμο Κτήριο, Φορτέτζα Ρεθύμνου, κατά 
τη διάρκεια ανασκαφικών εργασιών. Έργο ΕΣΠΑ.

Εικ. 2 :  Δίδυμο Κτήριο, Φορτέτζα Ρεθύμνου, 
εξωτερικά, μετά την αποκατάσταση. Έργο ΕΣΠΑ.
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ζονται οι εργασίες αποκατάστασης της ΒΔ πτέρυγας του μοναστηριού, για να απο-
δοθεί προς χρήση στη μοναστική κοινότητα. Το έργο είχε έναρξη την 25.7.2011 
και προβλεπόμενη λήξη την 31.12.2014. 

5. «Επανέκθεση Κειμηλίων Ιεράς Μονής Αρκαδίου», προϋπολογισμού 
550.000 €. Το έργο είχε έναρξη στις 8.3.2013, με επιβλέποντες την αρχιτέκτονα 
Φ. Κουγλέρη, την αρχαιολόγο Π. Βαρθαλίτου και τον συντηρητή Μ. Τρουλλινό. 
H μουσειολογική μελέτη είχε εκπονηθεί από τους αρχαιολόγους Μ. Ανδριανάκη, 
Π. Βαρθαλίτου και Β. Αγγελάκη και η μουσειογραφική μελέτη από τους αρχιτέ-
κτονες Κ. Ουρανό και Φ. Τσαγάκη, η δε μελέτη συντήρησης από τον συντηρητή 
Μ. Τρουλλινό. Ξεκίνησε η διαδικασία της προμήθειας των προθηκών, με διεθνή 
διαγωνισμό και έγινε πρόσληψη προσωπικού για τη συντήρηση των εκθεμάτων. 
Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2015. 

6. «Αποκατάσταση επιλεγμένων μεσοβυζαντινών μνημείων Ελλάδας - Κύπρου 
με καινοτόμες μεθόδους (Ευμάθιος Φιλοκάλης)». Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
του έργου Ευμάθιος Φιλοκάλης ήταν προϊόν συνεργασίας του Τμήματος Αρχαιο-
τήτων της Κύπρου, της Εκκλησίας της Κύπρου και της 28ης Εφορείας Βυζα-
ντινών Αρχαιοτήτων. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται δράσεις συνολικού κόστους 
1.303.800 €, εκ των οποίων 519.000 € προορίζονται για την αποκατάσταση και 
ανάδειξη δύο μεσοβυζαντινών μνημείων της δυτικής Κρήτης, την Παναγία στην 
Πατσώ Αμαρίου και τον Άγιο Ευτύχιο στο Χρωμοναστήρι του Ρεθύμνου, ενώ το 
υπόλοιπο ποσό, ύψους 784.800 €, για την αποκατάσταση και ανάδειξη δύο μεσο-
βυζαντινών μνημείων στην Κύπρο, την Αγία Μαρίνα του Καντού και την Παναγία 
της Κοφίνου. Για τα δύο έργα στην Π.Ε. Ρεθύμνου ο εγκεκριμένος προϋπολογι-
σμός μειώθηκε σε 491.500 €, με ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Μάρτιο του 2014 
και περιλαμβάνει σχετική έκδοση και ημερίδα. Επιβλέποντες και των δύο έργων 
είναι η αρχιτέκτων Φ. Κουγλέρη, οι αρχαιολόγοι Π. Βαρθαλίτου, Κ. Γιαπιτσόγλου 
και Β. Αγγελάκη, η πολιτικός μηχανικός Κ. Σταμάτη και ο συντηρητής Μ. Τρουλ-
λινός, ενώ τον συντονισμό των δύο έργων και τις γραφειο κρατικές διαδικασίες 
ανέλαβε με μεγάλη επιτυχία η αρχαιολόγος Ν. Πύρρου. 

Α. «Αποκατάσταση και συντήρηση ναού Αγίου Ευτυχίου στο Χρωμονα-
στήρι Ρεθύμνου», 11ος αι. Η αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης του ναού 
είχε εκπονηθεί από τους Σ. Παναγόπουλο και Μ. Βασιλάκη, η αρχαιολογι-
κή τεκμηρίωση από τους Μ. Ανδριανάκη και Κ. Γιαπιτσόγλου και η μελέτη 
συντήρησης από τον Μ. Τρουλλινό. Η σχεδιαστική αποτύπωση έγινε από την 
Π. Γιαμπουδάκη.

Στις 9.11.2011 ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου που θα 
ολοκληρωθούν στις αρχές του 2014. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες στερέωσης 
και αποκατάστασης του κτηρίου, ανασκαφή στο εσωτερικό του ναού και στον 
περιβάλλοντα χώρο, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου και διαμόρφω-
ση του περιβάλλοντος χώρου. 

Β. «Αποκατάσταση και συντήρηση ναού Παναγίας στην Πατσώ Αμαρίου», 
περίοδος Ενετοκρατίας,14ος αι., με πιθανές προγενέστερες φάσεις. Η αρχιτε-
κτονική μελέτη έγινε από τον αρχιτέκτονα Σ. Παναγόπουλο και την πολιτικό 
μηχανικό Μ. Βασιλάκη, η αρχαιολογική τεκμηρίωση από τους αρχαιολόγους 
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Μ. Ανδριανάκη και Β. Αγγελάκη και η μελέτη συντήρησης από τον συντηρητή 
Μ. Τρουλλινό. Η σχεδιαστική αποτύπωση έγινε από την Γ. Κορδατζάκη. Ξεκί-
νησαν οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου στις 24.7.2012, οι οποίες θα 
ολοκληρωθούν στις αρχές του 2014. Έγιναν εκτεταμένες στερεωτικές εργασίες, 
ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό του ναού και στον περιβάλλοντα χώρο, δια-
μόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Έγινε επίσης συντήρηση των τοιχογραφιών 
τόσο in situ, όσο και αποτοιχισμένων, οι οποίες θα εκτεθούν στο νέο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Ρεθύμνου. 
Οικονομικοί υπόλογοι στα παραπάνω έργα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-

μνου, παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους, ήταν οι λογιστές της υπηρε-
σίας Γ. Κλάδος και Σ. Ασουμανάκη.

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
7. «Αποκατάσταση και συντήρηση Ι.Ν. Σωτήρα στα Μεσκλά Χανίων», μονόχω-

ρου καμαροσκέπαστου ναού, το ανατολικό τμήμα του οποίου χρονολογείται στο 
1303, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, και οι τοιχογραφίες του είναι έργο 
των ζωγράφων Δανιήλ και Μιχαήλ Βενέρη. Στα μέσα του 14ου αι. προστέθηκε στο 
δυτικό τμήμα νάρθηκας, ο οποίος τοιχογραφήθηκε. Το έργο ήταν προϋπολογισμού 
120.000 €, την αρχιτεκτονική μελέτη είχε εκπονήσει η αρχιτέκτονας Μ. Αγγελάκη, 
την αρχαιολογική τεκμηρίωση ο αρχαιολόγος Ι. Φαντάκης, τη σχεδιαστική απο-
τύπωση η Γ. Περιβόλα και τη μελέτη συντήρησης ο Γ. Σιγανάκης. Υπεύθυνοι του 
έργου ήταν η πολιτικός μηχανικός Μ. Βασιλάκη, ο αρχαιολόγος Θ. Μαΐλης, και 
οι συντηρητές Γ. Μακράκης και Γ. Σιγανάκης. Το έργο είχε έναρξη την 1.6.2011 
και ολοκληρώθηκε στις 30.6.2012. Έγινε καθαίρεση του νεότερου κωδωνοστασίου, 
των νεωτερικών επιχρισμάτων από τις εξωτερικές τοιχοποιίες και κατασκευή νέων 
αρμολογημάτων, κατασκευή κουφωμάτων, δαπέδου από κουρασάνι, ανακεράμωση 
και εργασίες συντήρησης τοιχογραφικού διακόσμου. Αναγκαία κρίνεται η ανάδειξη 
του περιβάλλοντος χώρου, που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο έργο. 

8. «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στα Δελιανά Δήμου 
Κολυμβαρίου Χανίων», μονόχωρου καμαροσκέπαστου ναού με τοιχογραφικό διά-
κοσμο των μέσων του 13ου αι., με νάρθηκα στα δυτικά που διακοσμήθηκε στις 
αρχές του 14ου αι. από τον ζωγράφο Μιχαήλ Βενέρη. Στο εσωτερικό του ναού 
βρισκόταν ο τάφος με τη μορφή αρκοσόλιου του Domenico Venerio. Το 1892 τα 
γλυπτά του τάφου μεταφέρθηκαν και ενσωματώθηκαν σε θύρωμα που ανοίχθηκε 
στη βόρεια πλευρά του ναού. Το έργο, προϋπολογισμού 80.000 €, είχε έναρξη τη 
12.9.2011 και ολοκληρώθηκε στις 31.12.2012. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες 
συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου, καθώς και του λίθινου μνημειακού 
θυρώματος. Τη μελέτη συντήρησης είχε εκπονήσει ο συντηρητής Γ. Σιγανάκης, 
υπεύθυνος του έργου, μαζί με τον αρχαιολόγο Κ. Ψαράκη.

9. «Αποκατάσταση και συντήρηση Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στα Πλε-
μενιανά Δήμου Κανδάνου Χανίων» (εικ. 3 και 4), μονόχωρου καμαροσκέπαστου 
ναού με τοιχογραφικό διάκοσμο του 14ου αι. και μεταγενέστερη επέκταση στα 
δυτικά. Το έργο, προϋπολογισμού 250.000 €, ξεκίνησε την 1.9.2011 με ολοκλή-
ρωση την 31.12.2013. Έγινε καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων και εσωτερι-
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κών στο δυτικό τμήμα, υποθεμελίωση, 
συντήρηση κωδωνοστασίου, αφαίρεση 
υφιστάμενου δαπέδου, ερευνητικές 
τομές εσωτερικά και εξωτερικά του 
ναού, λιθοσυρραφές, αρμολογήματα, 
καθαίρεση κεραμοσκεπής, εξυγίανση 
θόλου, αποκατάσταση οδοντωτής ται-
νίας, στεγανοποίηση και επίστρωση 
με κεραμίδια βυζαντινού τύπου, ανα-
κατασκευή νέων πατητών εσωτερικών 

επιχρισμάτων στο δυτικό τμήμα, τελική επίστρωση δαπέδου, αντικατάσταση κου-
φωμάτων, συντήρηση τοιχογραφικού διακόσμου. Η αρχιτεκτονική μελέτη και η 
σχεδιαστική αποτύπωση είχε γίνει από τον ιδιώτη αρχιτέκτονα Ι. Μπάτα και η 
μελέτη συντήρησης από τον συντηρητή Γ. Σιγανάκη. Υπεύθυνοι του έργου ήταν 
η αρχαιολόγος Χ. Μπούρμπου, ο πολιτικός μηχανικός Κ. Μπουρμπάκης και ο 
συντηρητής Γ. Σιγανάκης.

10. «Αποκατάσταση και συντήρηση Ι.Ν. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Κανδάνου 
Χανίων», μονόχωρου τοιχογραφημένου ναού του 14ου αι. Το έργο, προϋπολο-
γισμού 80.000 €, ξεκίνησε την 21.3.2011, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 
31.12.2013 και με υπεύθυνους του έργου τον αρχαιολόγο Κ. Ψαράκη και τον 
συντηρητή Γ. Σιγανάκη. Η αρχιτεκτονική μελέτη και η σχεδιαστική αποτύπωση 
είχε γίνει από τον ιδιώτη αρχιτέκτονα Ι. Μπάτα και η μελέτη συντήρησης από 
τον συντηρητή Γ. Σιγανάκη. Έγινε καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων, αφαί-
ρεση δαπέδου εσωτερικά του ναού και κατασκευή νέου, εξυγίανση και ενίσχυση 
θεμελίων, διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου, λιθοσυρραφές, ενέματα, χαλικολο-
γήματα και πατητά επιχρίσματα στις εξωτερικές τοιχοποιίες, αποχωμάτωση και 
επίστρωση με φυσικές ακανόνιστες πλάκες στον περιβάλλοντα χώρο, αποκατά-
σταση στέγης, καθαρισμός και επισκευή ρωγμών θόλου, ανακεράμωση στέγης, 
κατασκευή τέμπλου, συντήρηση τοιχογραφικού διακόσμου.

11. «Αποκατάσταση ενετικής έπαυλης και ενετικού ελαιοτριβείου στο Καρύδι 
Βάμου Ν. Χανίων», ΒΔ της μονής Αγίου Γεωργίου στο Καρύδι, κοντά στον οικι-

Εικ. 3 :  Μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στα Πλεμενιανά 

δήμου Κανδάνου Χανίων, εξωτερικό. Έργο ΕΣΠΑ.

Εικ. 4 :  Μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στα Πλεμενιανά 

δήμου Κανδάνου Χανίων, εσωτερικό, τοιχογρα-
φικός διάκοσμος 14ου αι. Έργο ΕΣΠΑ.
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σμό του Βάμου Αποκορώνου. Τα κτήρια είχαν συνεχή χρήση από την περίοδο 
της Ενετοκρατίας έως και τα τέλη του 19ου αι. Την αρχιτεκτονική μελέτη είχε 
εκπονήσει η αρχιτέκτων Μ. Αγγελάκη, την αρχαιολογική τεκμηρίωση είχαν κάνει 
οι αρχαιολόγοι Μ. Ανδριανάκης και Ι. Φαντάκης και τη σχεδιαστική αποτύπω-
ση η σχεδιάστρια Ρ. Κόρακα. Το έργο, προϋπολογισμού 600.000 €, είχε έναρξη 
την 18.7.2011 και ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31.7.2014. Υπεύθυνοι έργου 
αρχικά ήταν η αρχιτέκτων Μ. Αγγελάκη και η αρχαιολόγος Χ. Μπούρμπου και 
ακολούθως η αρχαιολόγος Ν. Χετζογιαννάκη, ο πολιτικός μηχανικός Μ. Μαρκου-
λάκης και ο εργοδηγός Γ. Τσουγκαράκης.

Έγινε εξυγίανση λιθοδομών και ανάκτηση τοιχοποιών και στα δύο κτήρια, ανα-
κατασκευή δωμάτων έπαυλης και ελαιοτριβείου, καθαίρεση παλαιών επιχρισμά-
των και κατασκευή νέων, κατασκευή δαπέδων, χαλικολογήματα, αρμολογήματα, 
ενέματα, κατασκευή WC, δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης και ηλεκτρολογικών 
δικτύων.

12. «Αποκατάσταση Ι.Μ. Χρυσοσκαλίτισσας Δ.Δ. Βάθης, Δ. Κισάμου Χανίων», 
μοναστηριακού συγκροτήματος με διαδοχικές οικοδομικές φάσεις από την 
περίοδο της ύστερης Ενετοκρατίας έως και τον 19ο αι. Το έργο, προϋπολογι-
σμού 980.000 €, είχε έναρξη τη 19.6.2012, με πρόβλεψη να ολοκληρωθεί 
στις 11.5.2014. Τη σχεδιαστική αποτύπωση και την αρχιτεκτονική μελέτη είχε 
εκπονήσει κατά το παρελθόν το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών Σ. Μαμαλού-
κου και Α. Κάμπολη-Μαμαλούκου. Υπεύθυνοι του έργου είναι η αρχαιολόγος 
Α. Τζιγκουνάκη και ο πολιτικός μηχανικός Χ. Φιωτάκης. Για την αποκατάσταση 
του μνημείου προβλέπονται οι καθαιρέσεις όλων των στοιχείων τα οποία δεν είναι 
συμβατά με τη δομή και τον φέροντα οργανισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων, 
αλλά και επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης όλων των αποσαρθρωμένων 
και διαβρωμένων δομικών υλικών. Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν με την 
καθαίρεση του παλαιού κτηρίου των κελιών κατά τη διάρκεια της οποίας απο-
καλύφτηκαν ίχνη παλαιότερης κατασκευής, η οποία αποτελούνταν από τέσσερις 
χώρους, ενώ εξωτερικά αποκαλύφθηκε βοτσαλωτό δάπεδο με χρονολογία 1896. 
Οι εργασίες αποκατάστασης σήμερα εξελίσσονται κανονικά όσο αφορά την κατα-
σκευή του νέου κτηρίου των κελιών, ενώ ήδη έχει αποκατασταθεί κατά το μεγαλύ-
τερο μέρος ο ναός του Αγ. Γρηγορίου, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο της Μονής.   

13. «Συντήρηση και αποκατάσταση ναών Αγ. Δημητρίου και Αγ. Νέστορα στο 
Κατοχώρι, Δ. Κεραμειών, Ν. Χανίων», εκκλησιαστικού συγκροτήματος των φρα-
γκισκανών μοναχών, αποτελούμενου από δύο ναούς, χρονολογούμενου κατά την 
περίοδο της ύστερης Ενετοκρατίας. Το έργο ΟΣΑΠΥ είχε έναρξη την 1.10.2013 και 
ολοκλήρωση την 30.6.2015. Τη σχεδιαστική αποτύπωση και την αρχιτεκτονική 
μελέτη είχε κάνει η ιδιώτης αρχιτέκτων Γ. Νικηφοράκη. Υπεύθυνοι έργου ορίστη-
καν η αρχαιολόγος Ε. Μαραγκουδάκη και ο πολιτικός μηχανικός Κ. Μπουρμπά-
κης. Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι άρση ετοιμορροπίας του ναού του Αγ. Δημη-
τρίου, καθαίρεση σαθρών ή νεότερων επιχρισμάτων, εξυγίανση των λιθοδομών και 
κατασκευή νέων επιχρισμάτων, σφράγιση των ρηγματώσεων με λιθοσυρραφές, 
αντικατάσταση δαπέδου, υποθεμελιώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, καθαρισμοί και 
συντήρηση όλων των λίθινων στοιχείων και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων, 
στεγανοποίηση του θόλου του Αγ. Νέστορα, ανάκτηση θόλου και καμπύλης κόγχης 
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ιερού του Αγ. Δημητρίου, αντικατάσταση των κουφωμάτων και της Αγίας Τράπεζας 
και συντήρηση ξύλινου τέμπλου του Αγ. Νέστορα, καθώς και διαμόρφωση περιβάλ-
λοντα χώρου. 

Για όλα τα παραπάνω έργα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σήκωσε το 
τεράστιο βάρος της διοικητικής ευθύνης ως οικονομικός υπόλογος η Α. Φελε-
σάκη, παράλληλα με τα υπόλοιπα οικονομικά θέματα της Εφορείας στα Χανιά.

Επίσης εντάχθηκε σε πρόγραμμα ΟΣΑΠΥ η «Συντήρηση και αποκατάσταση 
του ιερού ναού Αγ. Βασιλείου στις Βούβες, Δ. Πλατανιά, Νομού Χανίων», χαρα-
κτηριστικό δείγμα μικρού μονόχωρου ναού, ο θόλος του οποίου ενισχύεται με 
δύο υφαψίδια σφενδόνια. Οι εσωτερικές επιφάνειες είναι τοιχογραφημένες και 
χρονολογούνται στα τέλη του 14ου αι. Ανατολικά του ναού του Αγίου Βασιλείου 
έχουν αποκαλυφθεί λείψανα ενός προγενέστερου –πιθανώς μονόχωρου– ναού, ο 
οποίος δεν έχει προσδιοριστεί χρονικά. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκα-
τάστασης του ναού και συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου. Την αρχιτε-
κτονική μελέτη εκπόνησε ο πολιτικός μηχανικός Χ. Φιωτάκης, την αρχαιολογική 
τεκμηρίωση οι αρχαιολόγοι Θ. Μαΐλης και Κ. Ψαράκης και τη σχεδιαστική απο-
τύπωση έκανε η σχεδιάστρια Γ. Περιβόλα.

Τέλος, το ενταγμένο σε ΕΣΠΑ έργο «Αποκατάσταση και συντήρηση Ι.Ν. Αγίας 
Παρασκευής στον Τραχινιάκω Δ. Κανδάνου», μονόχωρου καμαροσκέπαστου ναού, 
στα περίχωρα της Κανδάνου, με τοιχογραφικό διάκοσμο που χρονολογείται στον 
14ο αι., σε εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, προϋπολογισμού 120.000 € απεντά-
χθηκε, λόγω μη εξεύρεσης προσωπικού για την υλοποίησή του. Ελπίζουμε ότι θα 
δοθεί άμεσα άλλη ευκαιρία για τη διάσωση του μνημείου αυτού.

Έργα εποπτείας 28ης Ε.Β.Α.
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Με την εποπτεία της Υπηρεσίας και χρηματοδότηση ενοριών ή φορέων έγιναν 
τα ακόλουθα έργα:

1. Αποκατάσταση, αποκάλυψη, καθαρισμός και συντήρηση του τοιχογρα-
φικού διακόσμου του ναού Παναγίας στη θέση Σόχωρα, Μέρωνα Αμαρίου. Η 
αρχιτεκτονική μελέτη έγινε από τον Κ. Ουρανό και η αρχαιολογική τεκμηρίωση 
από τη Β. Αγγελάκη. Η μελέτη συντήρησης έγινε από τους Μ. Τρουλλινό και 
Π. Βαρθαλίτου και η σχεδιαστική αποτύπωση από τη Β. Αχτύπη-Παπουτσιδάκη.

Ο αρχικός ναός χρονολογείται στον 13ο αι., με επεκτάσεις στον 15ο και 16ο αι., 
ενώ οι τοιχογραφίες στο νότιο κλίτος χρονολογούνται στις αρχές του 15ου αι.

2. Αποκάλυψη και καθαρισμός του τοιχογραφικού διακόσμου του ναού του 
Αγίου Νικολάου στον Βάτο Αγίου Βασιλείου. Ο ναός χρονολογείται στα μέσα του 
14ου αι. Εκπονήθηκε η μελέτη συντήρησης από τον συντηρητή Μ. Τρουλλινό και 
την αρχαιολόγο Π. Βαρθαλίτου.

3. Εργασίες στερέωσης του τοιχογραφικού διακόσμου και αντικατάσταση των 
εξωτερικών επιχρισμάτων του ναού της Παναγίας στις Σαϊτούρες Ρεθύμνου. Ο 
ναός χρονολογείται στις αρχές του 14ου αι. Οι εργασίες έγιναν με την εποπτεία 
της αρχαιολόγου Π. Βαρθαλίτου. 

4. Ολοκλήρωση αποκατάστασης ναού Αγίου Ιωάννη Φώτη στο Γερακάρι Αμα-
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ρίου, του 13ου-15ου αι., από την Υπηρεσία και διαμόρφωση του περιβάλλοντα 
χώρου με ιδιωτική χρηματοδότηση. Η αρχιτεκτονική μελέτη έγινε από την αρχι-
τέκτονα Φ. Κουγλέρη και την πολιτικό μηχανικό Μ. Βασιλάκη, η αρχαιολογική 
τεκμηρίωση από την αρχαιολόγο Π. Βαρθαλίτου και η σχεδιαστική αποτύπωση 
από τη σχεδιάστρια Κ. Μαραγκάκη. 

5. Αποκατάσταση εξωτερικών τοιχοποιιών Καθολικού μονής Προφήτη Ηλία, 
Ρούστικων Ρεθύμνου, περιόδου Ενετοκρατίας. 

6. Αντικατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων και συντήρηση λίθινων αρχιτεκτο-
νικών μελών Μικρής Παναγίας Ρέθυμνου, περιόδου Ενετοκρατίας. Οι εργασίες 
έγιναν με την εποπτεία του αρχαιολόγου Κ. Γιαπιτσόγλου. 

7. Αποκατάσταση Καθολικού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μονής 
Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Πρέβελη, του 18ου-19ου αι. Η αρχιτεκτονική μελέτη 
αποκατάστασης του Καθολικού έγινε από τον αρχιτέκτονα Σ. Παναγόπουλο και  
την αρχαιολόγο Α. Φιολιτάκη και σχεδιαστική αποτύπωση από την Κ. Μαραγκάκη. 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 
8. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη διάρρηξη και τον εμπρη-

σμό στον ναό της Αγίας Άννας και του Αγίου Γεωργίου Χανίων, του 1902. 
9. Εργασίες στη μονή Γουβερνέτου, 16ου αι. Οι εργασίες έγιναν με την επο-

πτεία του αρχαιολόγου Κ. Ψαράκη. 
10. Εργασίες στον ναό Αγίας Αικατερίνης, στον Κουφό Κισάμου, 16ου αι., υπό 

την επίβλεψη του αρχαιολόγου Θ. Μαΐλη. 
11. Παρακολούθηση έργου της παράκαμψης της επαρχιακής οδού έως τον 

οικισμό της Επισκοπής που αφορά στον ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου, Ροτόντα, 
6ου αι. Οι εργασίες έγιναν με την εποπτεία του αρχαιολόγου Κ. Ψαράκη. 

12. Αναστηλωτικές εργασίες στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου στο Σκονίζο, 16ου-17ου αι. 
Έγινε διακοπή εργασιών, λόγω μη τήρησης των όρων της μελέτης, από πλευράς της 
Ενορίας. Οι εργασίες έγιναν με την εποπτεία του αρχαιολόγου Θ. Μαΐλη. 

13. Με χρηματοδότηση του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, κατόπιν αιτήματός 
μας, ξεκίνησε το κατεπείγον έργο άρσης ετοιμορροπίας του τείχους, διαφόρων 
φάσεων, στα δυτικά των παλαιών φυλακών, στρατώνα και Μεραρχίας, φερόμενης 
ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης (εικ. 5, 6 και 7), μεγάλης επικινδυνότητας για 
τους διερχόμενους από το κεντρικό αυτό 
σημείο του ενετικού λιμανιού. Την επο-
πτεία των εργασιών είχαν η πολιτικός 
μηχανικός της Υπηρεσίας Μ. Βασιλάκη 
και οι αρχαιολόγοι Χ. Μπούρμπου της 
28ης Ε.Β.Α. και Ε. Πρωτοπαπαδάκη 
της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α.

Σωστικές Ανασκαφές
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

1. Από την ανασκαφική διερεύνηση 
του χώρου ανατολικά του τζαμιού του 

Εικ. 5 :  Εργασίες άρσης ετοιμορροπίας τείχους 
στο κέντρο του ενετικού λιμένος Χανίων.

αναστασια τζιγΚοΥναΚη



125

Κιουτσούκ Χασάν (εικ. 8), που προ-
έκυψε μετά την κατεδάφιση κατά το 
παρελθόν του κτηρίου του Λιμενικού 
Περιπτέρου, για να ελέγξουμε κυρίως 
τη συνέχεια επιμήκους κτίσματος που 
είχε ανασκαφεί από τη γράφουσα τη 
δεκαετία του 1990 στο εσωτερικό του 
τζαμιού (εικ. 9), και το κατά πόσο ταυ-
τίζεται με τον μονόχωρο ναό του Αγίου 
Νικολάου, που απεικονίζεται στη θέση 
αυτή σε χάρτη του G. Corner του 1625, 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρχιτεκτονικών 
στοιχείων προγενέστερων του τζαμιού. 
Συγκεκριμένα, τοίχοι εγκάρσιοι προς 
τον ανατολικό τοίχο του τζαμιού, τμήμα 
αγωγού πιθανότατα χρονολογούμενου 

Εικ. 6 :  Εργασίες άρσης ετοιμορροπίας τείχους 
στο κέντρο του ενετικού λιμένος Χανίων. 
Ανασκαφικές εργασίες στο εσωτερικό 
(ανασκαφή Ε. Πρωτοπαπαδάκη, ΚΕ’ Ε.Π.Κ.Α., 
και Χ. Μπούρμπου, 28η Ε.Β.Α.).

Εικ. 7 :  Εργασίες άρσης ετοιμορροπίας τείχους στο κέντρο του ενετικού λιμένος Χανίων. 
Κατασκευαστικές φάσεις (σχέδιο Γ. Περιβόλα και Ρ. Κόρακα). 
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από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 
και αποσπασματικά σωζόμενη γωνία 
του επιμήκους κτηρίου που ανασκά-
φτηκε τη δεκαετία του ’90, για το οποίο 
δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα 
ότι ανήκε στον ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ ανατολικότερα αποκαλύφθηκαν εν 
μέρει οι περιμετρικοί τοίχοι και δάπεδο που πιθανώς ανήκε σε ισόγειο τριώροφου 
κτηρίου, που ερειπώθηκε από τους βομβαρδισμούς του 1941 (εικ. 10). 

Επίσης, στο τμήμα εξωτερικά της νότιας πλευράς του τζαμιού αποκαλύφθηκε 
τμήμα τοίχου της νότιας στοάς του, η οποία είχε διαμορφωθεί γύρω στο 1880, 
στον χώρο κήπου με τάφους επιφανών Οθωμανών, καθώς και κατάλοιπα τοιχο-

Εικ. 8 :  Γενική άποψη της ανασκαφής στον χώρο ανατολικά του τζαμιού του Κιουτσούκ Χασάν, 
Χανιά (ανασκαφή Ν. Αποστολάκη 2013).

Εικ. 9 :  Ανασκαφή στον χώρο εσωτερικά στο 
ανατολικό τμήμα του τζαμιού του Κιουτσούκ 

Χασάν, Χανιά (ανασκαφή Α. Τζιγκουνάκη 1990).

Εικ. 10 :  Σχεδιαστική αποτύπωση των ανασκα-
φών 1990 και 2013 στο τζαμί του Κιουτσούκ 

Χασάν, Χανιά (σχέδιο Ρ. Κόρακα).
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ποιιών, προγενέστερα και μεταγενέστερα του τζαμιού. Η ανασκαφή έγινε από την 
αρχαιολόγο Α. Αποστολάκη.

2. Στο πλαίσιο κατασκευής αντλιοστασίων του Δήμου Χανίων, η χωροθέτηση των 
οποίων είχε εγκριθεί κατά το παρελθόν,  έγιναν δοκιμαστικές τομές για την ολοκλή-
ρωση της κατασκευής του αντλιοστασίου Α2 στην οδ. Σήφακα από την αρχαιολόγο 
Χ. Μπούρμπου, και ανασκαφική έρευνα από την αρχαιολόγο Α. Αποστολάκη, σε 
συνεργασία με τη γράφουσα, στη θέση τοποθέτησης του Αντλιοστασίου Α9, αμέσως 
ΝΔ του τελευταίου σωζόμενου προς τα ΝΔ νεωρίου. Η ανασκαφή διεξήχθη σε πολύ 
δύσκολες συνθήκες, αφενός λόγω του υδροφόρου ορίζοντα και αφετέρου λόγω των 
πιέσεων του Δήμου. Κατά την αρχική δοκιμαστική τομή που πραγματοποιήθηκε 
αποκαλύφθηκε σε όλο το πλάτος του και σε ικανό μήκος ο δυτικός τοίχος του 
επόμενου νεωρίου, του οποίου το ανώτερο τμήμα δεν σώζεται (εικ. 11). Κατά την 
ανασκαφική διερεύνηση, αποκαλύφθηκε νεότερος εγκάρσιος τοίχος και κάτω από 
αυτόν αποκαλύφθηκε ο διαχωριστικός τοίχος του όγδοου και ένατου νεωρίου και 
τμηματικά, διαμορφωμένος βράχος ως δάπεδο με κλίση προς τη θάλασσα, που 
πιθανότατα αποτελούσε ράμπα ανέλκυσης - καθέλκυσης πλοίων του γκρεμισμένου 
νεωρίου δυτικά των υφιστάμενων. Στην επιφάνειά του σώζονταν μικρά τμήματα 
έφυδρου ξύλου και μεταλλικά καρφιά. Το στρώμα που κάλυπτε το δάπεδο ήταν 
μελανού χρώματος, με μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά (κυρίως ξύλα), 

ενώ περιελάμβανε μεταξύ των κινητών 
ευρημάτων (εικ. 12) και τρία μεταλλικά 
βόλια. Αποκαλύφθηκε επίσης διαμόρ-
φωση με ογκώδεις ψαμμόλιθους, σε 
απόσταση περίπου 6 μ. από τη ΒΔ όψη 
του υφιστάμενου νεωρίου, σε όλη την 
έκταση, εκ των οποίων μερικοί έσωζαν 
μεταλλικά στοιχεία προσαρμοσμένα σε 
σημεία τους. Ακολούθησε τροποποίηση 
της θέσης τοποθέτησης του αντλιοστα-
σίου, με υπουργική απόφαση, μετά 
από γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ., ώστε το 
αντλιοστάσιο να τοποθετηθεί ανάμεσα 
στον τοίχο του υφιστάμενου νεωρίου και 
τον τοίχο του επόμενου ΝΔ νεωρίου που 
αποκαλύφθηκε, μετά από κατάχωση των 
αρχαιοτήτων. 

3. Ενώ ήταν σε εξέλιξη η ανασκαφή 
του προαναφερόμενου νεωρίου, αμέσως 
ΝΔ, εντός του κτίσματος του Τελωνείου, 
όπου γίνονταν εργασίες για την κατα-
σκευή θεάτρου εντός του, από τον Δήμο 
Χανίων με επίβλεψη της Δ/νσης Νεοτέ-
ρων Μνημείων στο πλαίσιο κοινοτικού 
προγράμματος ΕΣΠΑ, διαπιστώθηκαν 

Εικ. 11 :  Τμήμα ενδιάμεσου τοίχου όγδοου 
και ένατου ενετικού νεωρίου, αμέσως ΝΔ 
των υφιστάμενων επτά νεωρίων, Χανιά 

(ανασκαφή Α. Τζιγκουνάκη & Α. Αποστολάκη).

Εικ. 12 :  Εύρημα ανασκαφής όγδοου ενετικού 
νεωρίου, αμέσως ΝΔ των υφιστάμενων 

επτά νεωρίων, Χανιά.
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εργασίες εκσκαφών στον χώρο που 
υπήρχαν τα επόμενα δύο κατεστραμμέ-
να νεώρια. Ακολούθησε σήμα διακοπής 
και ανασκαφή στον χώρο και εδώ με τις 
ίδιες εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. 
Εντοπίστηκαν δομικά τμήματα που 
φαίνεται να ανήκουν στους τοίχους των 
νεωρίων αυτών (εικ. 13), πολλά τμήματα 
ξύλων (εικ. 14) κ.ά. Την ανασκαφή διε-
ξήγαγε η αρχαιολόγος Α. Αποστολάκη. Η 
μελέτη των στοιχείων από τις ανασκαφές 
στην περιοχή αυτή ΝΔ των ιστάμενων 
νεωρίων, πιστεύουμε ότι θα μας δώσει 
πολύτιμα αποτελέσματα για την έδραση 
των νεωρίων, τη χρήση και καταστροφή 
τους, τα οποία θα βοηθήσουν και ως 
προς την αναστήλωση των ιστάμενων 
επτά. Η μελέτη των ανευρεθέντων ξύλων 
από τον χώρο των κατεστραμμένων νεω-
ρίων θα γίνει στο πλαίσιο προγράμματος 
συνεργασίας μας για τη μελέτη ξύλινων 
στοιχείων στις Π.Ε. Ρεθύμνου και Χανίων 
με τους καθ. J. Moody, †O. Rackham, 
T. Wazny και A. Helman-Wazny.

4. Διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα 
από τους αρχαιολόγους Θ. Μαΐλη και 
Κ. Ψαράκη στο εσωτερικό του ναού του 
Αγίου Αντωνίου στο Σκονίζο (16ου-17ου 
αι.), σε σημείο που αποκαλύφθηκε 
καμπάνα κατά τη διάρκεια εκσκαφών 
στο πλαίσιο παλαιάς έγκρισης αναστή-
λωσης του ναού από την ενορία. Δια-
πιστώθηκε ότι είχε γίνει ελλειψοειδές 
όρυγμα 0,58-0,60 μ. Αποκαλύφθηκε 
ακόμη λακκοειδής τάφος επενδυμένος 
με σχετικά επιμελημένους λίθους και 
λάσπη ως συνδετικό κονίαμα χωρίς 
οστά, ενώ διασαλευμένα οστά βρέθηκαν 
στην επίχωση. Η καμπάνα, ύψους 0,39 
μ. και διαμέτρου 0,32 μ. έφερε χρο-
νολογία 1620 (εικ. 15) που δηλώνει το 
terminus ante quem του ναού.  Πιθανώς 
κατά την άλωση των Χανίων από τους 
Οθωμανούς να την έκρυψαν υπό τον 

Εικ. 13 : Εσωτερικό παλαιού Τελωνείου. Στρω-
ματογραφία και τμήμα διαχωριστικού τοίχου 

ένατου και δέκατου νεωρίου, ΝΔ των υφιστάμε-
νων, Χανιά (ανασκαφή Α. Αποστολάκη).

Εικ. 14 :  Εσωτερικό παλαιού Τελωνείου. Τμήματα 
επεξεργασμένης ξυλείας από τον χώρο του 

δέκατου νεωρίου, ΝΔ των υφιστάμενων, 
Χανιά (ανασκαφή Α. Αποστολάκη).
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φόβο σύλησης. Η καμπάνα δεν παραδόθηκε από 
την Ενορία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, έγινε 
διακοπή εργασιών και προσπάθειες συνεννόησης 
με τη Μητρόπολη Χανίων για την επίλυση του 
θέματος. 

Ακόμη έγιναν ανασκαφές στα οικόπεδα Μαρα-
κάκη και Γεωργουλάκη στην Κίσαμο και Μαρκάκη 
στην Αλμυρίδα.

Καθαρισμοί, αποχωματώσεις
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Αντικείμενο της Δράσης 4 του τομέα Πολιτι-
σμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος της 
Κοινωφελούς Εργασίας, ήταν ο καθαρισμός από 
τις αποχωματώσεις τριών βυζαντινών μνημείων των 
Χανίων, του ναού της Παναγίας Ζερβιώτισσας (Άη 
Κυρ Γιάννης) στον Αλικιανό, του ναού της Κοίμη-
σης της Θεοτόκου στην Αγυιά και του φρουρίου 

των Κυριακοσελίων, και είχε προγραμματιστεί κατά το παρελθόν. Για τη δράση 
εργάστηκε προσωπικό 15 ατόμων, με τη συνδρομή ειδικευμένου προσωπικού της 
Υπηρεσίας μας. 

Στον ναό της Ζωοδόχου Πηγής (Άη Κυρ Γιάννη) Αλικιανού πραγματοποιή-
θηκαν, υπό την επίβλεψη του αρχαιολόγου Κ. Ψαράκη, εργασίες διαμόρφωσης 
και εξομάλυνσης του αύλειου χώρου του ναού και κατασκευής υποστρώματος 
από άοπλο σκυρόδεμα, προκειμένου να γίνει πλακόστρωση. Επίσης έγιναν εργα-
σίες στερέωσης και συμπλήρωσης με πέτρες της περιοχής και σε ύψος 1,5 μ.  
υφιστάμενου λιθόκτιστου τοιχίου, στα βορειοανατολικά του ναού και κατασκευή 
λιθόκτιστου περιμετρικού τοιχίου ανατολικά και νότια του ναού. 

Στον ναό της Κοίμησης της Θεο-
τόκου Αγυιάς, υπό την επίβλεψη της 
αρχαιολόγου Α. Αποστολάκη, πραγ-
ματοποιήθηκαν εργασίες κοπής και 
απομάκρυνσης της βλάστησης που 
κάλυπτε την τοιχοποιία της βόρειας και 
ανατολικής πλευράς του ναού και απο-
χωμάτωσης στη βόρεια, ανατολική και 
νότια πλευρά του ναού. Αποκαλύφθη-
καν τα ίχνη του εγκάρσιου κλίτους της 
πρωτοβυζαντινής βασιλικής και ταφές 
στη νότια και ανατολική πλευρά του 
μνημείου (εικ. 16).

Στο φρούριο των Κυριακοσελίων πραγ-
ματοποιήθηκαν, υπό την επίβλεψη του 

Εικ. 15 :  Σκονίζο, Χανίων. Ναός 
Αγίου Αντωνίου, καμπάνα 

με χρονολογία 1620.

Εικ. 16 :  Βόρειο παστοφόριο του παλαιοχριστια-
νικού ναού Κοίμησης Θεοτόκου στην Αγιά, κατά 
τις εργασίες, και τάφοι στη βόρεια και ανατολική 

πλευρά (ανασκαφή Α. Αποστολάκη).
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αρχαιολόγου Κ. Ψαράκη, αρχικά εργασίες καθαρισμού του μονοπατιού πρόσβα-
σης από τη βλάστηση και τους πεσμένους λίθους, Στο ίδιο το φρούριο πραγματο-
ποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού τμημάτων του περιβόλου, του δυτικού πύργου, 
των δεξαμενών και των στερνών, καθώς και του χώρου του ναού της Αγίας Παρα-
σκευής από δέντρα και θάμνους, που φύονταν στις τοιχοποιίες και αλλοίωναν τη 
μορφή τους.

Στο πλαίσιο της δράσης «Ηλεκτρονικός χάρτης μνημείων για τουριστική χρήση 
και σχεδιασμός ενημερωτικών πινακίδων επισκέψιμων μνημείων Π.Ε. Χανίων», 
από την 28η Ε.Β.Α. προετοιμάστηκαν, από ομάδα εργασίας που προσλήφθηκε 
για το έργο από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, σε ηλεκτρονικό χάρτη 32 μνημεία 
(φρούρια και εκκλησίες) από όλη την Π.Ε. Χανίων, με ενημερωτικά κείμενα και 
φωτογραφίες και ετοιμάστηκαν ενημερωτικές πινακίδες για δύο μνημεία.

Προγραμματικές Συμβάσεις 
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Ολοκληρώθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για προγραμματική σύμβα-
ση με σκοπό την αποκατάσταση της δυτικής πτέρυγας της Μονής Τιμίου Σταυρού 
Βωσάκου στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου (17ος-18ος αι.). 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Δύο Προγραμματικές Συμβάσεις είχαν υπογραφεί μεταξύ 28ης Ε.Β.Α. και 

Δήμου Χανίων, οι οποίες υλοποιήθηκαν την περίοδο αυτή.
Α. Προγραμματική Σύμβαση «Μνημεία Παλαιάς Πόλης Χανίων». Υπογράφηκε 

στις 25.11.2011 με τον Δήμο Χανίων, 
για τις κάτωθι εργασίες: 

Α1. Συντήρηση και αποκατά-
σταση της ανατολικής (εικ. 17) και 
νότιας εξωτερικής τοιχοποιίας του 
τεμένους Κιουτσούκ Χασάν στο 
ενετικό λιμάνι Χανίων. Οι εργασί-
ες που πραγματοποιήθηκαν είναι 
εξυγίανση εξωτερικών επιφανειών 
με καθαρισμό των αρμών και των 
λίθινων στοιχείων, στερέωση λιθο-
δομών, αντικατάσταση φθαρμένων 
λίθινων στοιχείων, χαλικολογήμα-
τα τοιχοποιιών, νέα πατητά επιχρίσματα και υγρομόνωση τοιχοποιιών, βάσει 
μελέτης που είχε συνταχτεί κατά το παρελθόν από την αρχιτέκτονα της 28ης 
Ε.Β.Α. Μ. Αγγελάκη.

Α2. Ανακαίνιση των όψεων του κτηρίου της 28ης Ε.Β.Α. (εικ. 18). Έγιναν 
εξωτερικοί χρωματισμοί τοιχοποιιών, βάψιμο εξωτερικών κουφωμάτων και 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαίρεσης του ορόφου του.

Α3. Ανάδειξη και προστασία του πρόσφατα αποκαλυφθέντος βομβόπληκτου 
κτηρίου, παραπλεύρως των γραφείων της 28ης Ε.Β.Α. Έγιναν άμεσες στερεω-

Εικ. 17 :  Τζαμί Κιουτσούκ Χασάν, Χανιά. 
Εργασίες στην ανατολική πλευρά.
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τικές εργασίες στις αποκαλυφθείσες 
τοιχοποιίες, προσωρινή τοποθέτηση 
σιδεριών ασφαλείας και απομά-
κρυνση μπάζων από τους εσωτερι-
κούς χώρους.

Α4. Πλακόστρωση αύλειου 
χώρου Φρουρίου Φιρκά (εικ. 19). 
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 
100 χρόνων από την Ένωση της 
Κρήτης με την Ελλάδα (εικ. 20), 
προέκυψε η κατεπείγουσα ανάγκη 
πλακόστρωσης του αύλειου χώρου, 
η οποία υλοποιή θηκε σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα από το τεχνι-
κό προσωπικό της Εφορείας με 
ενίσχυση από συναδέλφους του 
Ρεθύμνου και με χρηματοδότηση 
του Δήμου Χανίων. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω και από εδώ τους 
συναδέλφους για την ολοκλήρωση 
του έργου εντός του χρονοδιαγράμ-
ματος, τον αρχιτέκτονα της ΚΕ′ 
Ε.Π.Κ.Α. Λ. Βεργεράκη και ιδιαιτέ-
ρως τον εργοδηγό Γ. Τζουγκαράκη 
που συντόνισε το έργο.

Β. Προγραμματική Σύμβαση «Επι-
σκευή - επανάχρηση κτηρίων πλατείας 
Αγίου Τίτου». Η Σύμβαση, που είχε υπο-
γραφεί κατά το παρελθόν, περιελάμβανε 
εργασίες αποκατάστασης δύο κτηρίων 
ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων που βρί-
σκονται στην πλατεία Αγίου Τίτου στην 
παλιά πόλη Χανίων, οι οποίες υλοποιή-
θηκαν, κατά μεγάλο μέρος, αυτή την 
περίοδο. Τα αποκατασταθέντα κτήρια 
θα αποτελέσουν την έδρα της Ιστορικής, 
Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εται-
ρείας Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.).

Μνημόνια Συνεργασίας
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου βρίσκονται σε εξέλιξη τρία Μνημόνια 

Συνεργασίας με τον Δήμο Ρεθύμνου, που αφορούν αναπλάσεις σε οικισμούς των 
Δ.Δ. Νικ. Φωκά, Λαππαίων και του δυτικού παραλιακού μετώπου της πόλης του 
Ρεθύμνου. 

Εικ. 18 :  Κτήριο 28ης Ε.Β.Α., Χανιά. Εργασίες 
καθαίρεσης ορόφου και ανακαίνισης όψης.

Εικ. 19 :  Πλακόστρωση αύλειου χώρου Φιρκά, 
Χανιά.

Εικ. 20 :  Πλακόστρωση αύλειου χώρου Φιρκά, 
Χανιά. Εορτασμός 100 χρόνων από την Ένωση 

της Κρήτης με την Ελλάδα.
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Συντήρηση
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Έγινε συντήρηση τοιχογραφιών του Αγίου Δημητρίου Ρεθύμνης, της Παναγίας 
Κεράς στο Αμάρι, της Παναγίας στην Πατσώ Αμαρίου, του Αγίου Νικολάου στον 
Βάτο Αγίου Βασιλείου. Ακόμη έγιναν επείγουσες εργασίες συγκράτησης και στε-
ρέωσης τοιχογραφιών του Αγίου Ιωάννη στο Κεντροχώρι και του Αγίου Νικολάου 
στα Πλατάνια Αμαρίου, συντηρήθηκε το ανάγλυφο θύρωμα της Παναγίας Κεράς 
Αμαρίου και τα τέμπλα της Μονής Προδρόμου Πρέβελη και Μονής Σωτήρος Χρι-
στού Χαλέπας Μυλοποτάμου. Συντηρήθηκε επίσης η εικόνα του αγίου Ιωάννη 
του Χρυσοστόμου, από τη Μύρθιο Αγίου Βασιλείου. Για τις παραπάνω εργασίες, 
ανά ειδικότητα, ασχολήθηκαν με ζήλο οι συντηρητές και ειδικευμένοι τεχνίτες 
Μ. Τρουλλινός, Θ. Τρουλλινός, Φ. Τρουλλινού, Κ. Νικηφόρος, Η. Τσαγανός, 
Φ. Κυδωνάκης, Σ. Καραγιαννάκης, Β. Περδικάκης.  

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Κατά τη διετία 2012-13 έγινε πλήθος εργασιών με ιδιαίτερο ζήλο από τις 

ομάδες συντήρησης της 28ης Ε.Β.Α. στην Π.Ε. Χανίων, συντηρητών και ειδι-
κευμένων τεχνιτών: Χ. Σγουράκη κατά την τελευταία περίοδο, Θ. Ανδρουλάκη, 
Π. Δημητριάδου, Γ. Σιγανάκη, Ν. Ζαμπετουλάκη, Γ. Μακράκη, Π. Λαγουδάκη, Α. 
Καραπατάκη, Γ. Στεφανουδάκη, Ι. Βούρου, Ν. Λιγοξυγκάκη, Χ. Χριστοδουλάκη 
και Θ. Τσιτσιριδάκη. 

Έγιναν εργασίες συντήρησης αποκολλημένου ψηφιδωτού δαπέδου από την 
ανασκαφή στον ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, στα Μεσκλά Χανίων, συντήρηση in 
situ και κατάχωση του ψηφιδωτού δαπέδου στην ανασκαφή επί της συμβολής των 
οδών Ελ. Βενιζέλου και Αρχοντάκη στα Χανιά.

Συντηρήθηκαν μεταλλικά αντικείμενα από την ανασκαφή του Εθνικού Σταδί-
ου Χανίων, την ανασκαφή του ναού Ζωοδόχου Πηγής Αλικιανού, την ανασκαφή 
οικ. Ευκαρπίδου, στο Πάνορμο Ρεθύμνου, από τις ανασκαφές στον Άγιο Ευτύχιο 
στο Χρωμοναστήρι, στον Άγιο Δημήτριο Αγίου Δημητρίου, Ρεθύμνου, καθώς και 
τα νομίσματα από τον θησαυρό Παζινού Ακρωτηρίου, που ανέσκαψε η υπογρά-
φουσα κατά τη δεκαετία του 1990. 

Ακόμη, έγινε συντήρηση τοιχογραφιών του ναού της Αγίας Βαρβάρας Λατζια-
νών, Χριστού Επισκοπής και Εισοδίων της Θεοτόκου (Μητρόπολη Χανίων), καθώς 
και συντήρηση εικόνων ξυλόγλυπτων, παμφύλων και τέμπλων διαφόρων ναών, 
όπως του ναού Πέτρου και Παύλου, Παζινού, Αγίου Γεωργίου Αλικάμπου, Aγίου 
Παντελεήμονα Κάινας, του ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ντερέ, Αγίου Ιωάννη 
Σφακίων, Κοίμησης της Θεοτόκου και Αγίας Τριάδας στις Καλάθενες, Εκκλη-
σιαστικού Μουσείου Κισάμου, Μεταμόρφωσης Σωτήρα Πλεμενιανών, Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου Κεραμωτής, Αγίου Γεωργίου Γριμπιλιανών, Αγίας Τριάδας από 
τα  Νοχιά, Aγίου Γεωργίου Ροδωπού, Κοίμησης της Θεοτόκου Ροδωπού, Αγίου 
Γεωργίου Κυπαρίσσου, Αγίου Νικολάου Δραπανιά, Αγίου Γεωργίου Αφράτων, 
Παναγίας Κουνουπιδιανών και Μεταμόρφωσης Σωτήρος Αλικάμπου, Αγίας Άννας 
Αμπεριάς Χανίων, Αγίων Αναργύρων Παλαιάς Πόλης Χανίων και Εισοδίων της 
Θεοτόκου (Μητρόπολη Χανίων).
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Εκτός των εκκλησιαστικών μνημείων 
(εικ. 21) οι συντηρητές μας της Π.Ε. 
Χανίων ασχολήθηκαν και με τον έλεγχο 
των συνθηκών και του τρόπου αποθή-
κευσης της Συλλογής των Έργων της 
Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων, με την 
σύνταξη μελέτης για τη συντήρηση του 
κτηρίου και αποκατάσταση διακοσμη-
τικών στοιχείων του Ιστορικού Αρχείου 
Κρήτης και τον καθαρισμό από graffiti 

στο Ρολόι του Δημοτικού Κήπου Χανίων και σε πολλά σημεία της παλαιάς πόλης, 
ενώ έγινε συντήρηση λίθινων της συλλογής της 28ης Ε.Β.Α., εκ νέου καταγραφή 
των εκθεμάτων της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Συλλογής Χανίων, καταγραφή 
της παράδοσης κειμηλίων οικογένειας Κωνσταντίνου Τζωρτζάκη και φωτογράφιση 
των παραπάνω από τον φωτογράφο της Υπηρεσίας στα Χανιά, Δ. Τομαζινάκη. 

Οριοθετήσεις αρχαιολογικών χώρων
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έγινε προετοιμασία οριοθέτησης αρχαιο-

λογικού χώρου στη θέση «Αμυγδαλές», στις Κουρούτες Αμαρίου, με κατάλοιπα αδι-
άγνωστων μέχρις στιγμής κτισμάτων και κεραμική 6ου-7ου αι. Με σχετικό έγγραφο 
της Δ.Β.Μ.Α. ζητήθηκε η διενέργεια δοκιμαστικής ανασκαφικής έρευνας στον χώρο 
πριν την πρόταση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ξεκίνησαν οι διαδικασίες επανοριοθέτη-
σης του αρχαιολογικού χώρου Βαρυπέτρου σε συνεργασία με την ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. 
και την Ε.Π.Σ.Ν.Ε.

Πρακτική άσκηση φοιτητών
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έκαναν την πρακτική τους το διά-
στημα αυτό δεκαπέντε φοιτητές.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων πραγματοποίησαν την πρακτική τους 
άσκηση κατά το 2012 δύο φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και ένας φοιτητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμι-
κού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατά το 
2013 πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση επτά φοιτητές του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και μία φοιτήτρια του Τμή-
ματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. 

Εκδηλώσεις - εκπαιδευτικά προγράμματα 
Στο πλαίσιο στόχου μας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών (εικ. 22) για τα 

μνημεία και την πολιτισμική μνήμη, έγινε μεγάλη προσπάθεια, παρά τον φόρτο 
των εργασιών της Υπηρεσίας, για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων εκπαιδευ-
τικού κυρίως χαρακτήρα.

Εικ. 21 :  Συγκεντρωτικός πίνακας στατιστικών 
στοιχείων εργασιών εκκλησιαστικών μνημείων 

στις Π.Ε. Ρεθύμνης και Χανίων.
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Η Εφορεία συμμετείχε με οδοι-
πορικά στη δράση του υπουργείου 
«Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές», με 
έκθεση και διαλέξεις πανεπιστημιακών 
στο πλαίσιο της δράσης «Ευρωπαϊκές 
Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 
με διαδραστικές ξεναγήσεις, συναυ-
λία και εκπαιδευτικά προγράμματα 
για τη «Διεθνή Ημέρα και Ευρωπαϊκή 
Νύχτα Μουσείων», με εκπαιδευτικές 
ξεναγήσεις για την Ημέρα δράσης και 
προβολής του έργου της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας.

Ακόμη συνδιοργανωθήκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ 
p-public σε μνημεία και χώρους αρμοδιότητάς μας στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, 
των Ημερών Ρεθύμνου, του ΧανιArt, στον ναό Αγίου Ρόκκου, την Κρήνη Σπλάντζι-
ας, το παρεκκλήσι Renier, εκθέσεις φωτογραφίας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Full 
Frame των φωτογραφικών ομάδων «Φωτοσκίαση» και «ΛΕ.Φ.ΚΙ.», στον ναό Αγίου 
Ρόκκου και το παρεκκλήσι Renier και υποβρύχιας έκθεσης στο Λιμενοβραχίονα 
της Λέσχης Αυτοδυτών Κρήτης.

Συμμετοχή σε εκθέσεις
Υπήρξε συμμετοχή της 28ης Ε.Β.Α. με εκθέματα της Βυζαντινής και Μετα-

βυζαντινής Συλλογής Χανίων στις περιοδικές εκθέσεις: κιονόκρανο στην έκθεση 
«Heaven and Earth. Art of Byzantium from Greek Collections», National Gallery 
of Art (Washington) - Jean Paul Getty Museum (Los Angeles), τοιχογραφία στην 
έκθεση «Η Τιμή του Αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας άγιος ταξιδεύει» 
στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.

Τίποτε από τα παραπάνω, και πολλά άλλα που δεν αναφέρθηκαν εδώ, δεν θα 
ήταν εφικτό χωρίς και την καθοριστική συμμετοχή του διοικητικού, εργατοτεχνι-
κού και φυλακτικού προσωπικού της Υπηρεσίας, το οποίο ιδιαιτέρως ευχαριστώ. 
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Εικ. 22 :  Τμήμα στατιστικών στοιχείων επισκε-
ψιμότητας, βάσει ερωτηματολογίου Βυζαντινής 

Συλλογής Χανίων.



thE Work of thE 28th EphorAtE of byzAntinE AntiquitiEs 

during thE yEArs 2012-2013

AnAstAsiA tzigounAki

The present paper is a brief report of the work conducted by the 28th Ephor-
ate of Byzantine Antiquities during the last two years. 

Under the finance of the Community Support Framework twelve projects, 
six at Rethymnon region and six at Chania region, are conducted. The budget 
of these projects is in total 4,613,500 €, 2,503,000 € for the region of Rethym-
non and 2,110,000 € for the region of Chania. The activities of the Ephorate 
included also protection and restoration works on different monuments of 
Byzantine and Venetian periods, mostly of religious character, as well as exca-
vations, the most important of which was in the area of the Venetian arsenals 
of Chania. 

tο εργο τησ 28ησ εφορειασ ΒΥζαντινων αρχαιοτητων Κατα τη διετια 2012-2013

135





το εργο τησ ΥΠηρεσιασ νεωτερων μνημειων Και 

τεχνιΚων εργων Κρητησ Κατα τα ετη 2011-2013

σηφησ φανοΥραΚησ

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης έχει αρμοδιό τητα 
σε ολόκληρη την Κρήτη την προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και πολιτι-
στικής κληρονομιάς των νεοτέρων χρόνων από το 1830 μέχρι σήμερα. Προστατεύει 
όλα τα αξιόλογα κτήρια παλαιότερα των τελευταίων εκατό ετών και τα ήδη χαρακτη-
ρισμένα ως μνημεία κτήρια, κτηριακά συγκροτήματα και οικιστικά σύνολα.  

Την τριετία 2011 – 2013, και παρά την έλλειψη προσωπικού, έχει να παρου-
σιάσει αξιοπρόσεκτο έργο καταγραφής και προστασίας της αρχιτεκτονικής κλη-
ρονομιάς σε ολόκληρη την Κρήτη.

Συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα της Π.Ε. Χανίων, 
που είχε ως στόχο την καταγραφή και ανάδειξη της νεότερης Αρχιτεκτονικής και 
Κινητής Κληρονομιάς της περιφερειακής ενότητας Χανίων. Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος καταγράφηκαν μεταξύ άλλων και επελέγησαν να παρουσιαστούν εδώ 
οι οικισμοί Πολυρρήνια, Βάθη, Αράδενα, το μετόχι Καλλιτεράκη στο Νεροκούρου 
και μια φάμπρικα στα Μοθιανά Βλάτους. Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου 
η Υπηρεσία κατέγραψε και χαρακτήρισε μεταξύ άλλων τον οικισμό Ράπτη στη 
Μεσαρά. Το επιστημονικό δυναμικό της Υπηρεσίας, παράλληλα με τα υπηρεσια-
κά καθήκοντα, αναπτύσσει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα.

Πολυρρήνια (εικ. 1)
Η Πολυρρήνια αντιπροσωπεύει έναν τυπικό παραδοσιακό οικισμό της Κρήτης 

με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Μέχρι το 1940 ο οικισμός ονομαζόταν 
Άνω Παλαιόκαστρο και αποτελούσε έδρα της κοινότητας Άνω Παλαιοκάστρου, 
που συμπεριλάμβανε και τους οικισμούς Γρηγοριανά και Κάτω Παλαιόκαστρο. 
Το 1940 μετονομάστηκε σε Πολυρρήνια, ονομασία που είχε στην αρχαιότητα. 
Με τη σύσταση των καποδιστριακών δήμων προσαρτήθηκε στον Δήμο Κισάμου. 
Βρίσκεται 7 χλμ. νότια από την Κίσαμο, χτισμένη στις πλαγιές ενός φυσικού 
οχυρού, στα ερείπια της αρχαίας πόλης, η οποία γνώρισε ευημερία κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους. 

Πολεοδομική φυσιογνωμία
Ο οικισμός αποτελεί τμήμα της αρχαίας πόλης η οποία ήταν περιτειχισμέ-

νη και εκτεινόταν προς τον Βορρά, όπως μαρτυρούν οι λαξευτές οικίες κοντά 
στην Ακρόπολη. Ο παραδοσιακός οικισμός χωρίζεται σε δύο βασικές γειτονιές, το 
πανωχώρι (κύριο τμήμα του οικισμού) και το κατωχώρι. Το μέγεθος των οικοπέ-
δων κυμαίνεται από πολύ μικρά και πυκνοδομημένα έως μεγάλα με ελεύθερους 
χώρους, απόλυτα συνυφασμένο με τη γεωμορφολογία της περιοχής.
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Αρχιτεκτονική φυσιογνωμία 
Οι κατοικίες στην Πολυρρήνια ανήκουν σε διάφορες τυπολογίες. Ωστόσο, όλες 

προκύπτουν από τον τύπο του προϊστορικού κυβικού μονόχωρου με δώμα και 
ελάχιστα ανοίγματα. Τα υλικά δόμησης είναι ασβεστόλιθος ή μαλακός κίτρινος 
πωρόλιθος για τους τοίχους, οι οποίοι επιχρίονταν με ένα παχύ στρώμα σοβά με 
εμφανείς γωνιόλιθους, και ξύλο για τα κουφώματα και τις δοκούς. Ενδιαφέρον 
μορφολογικό στοιχείο είναι οι δημιουργικά σχεδιασμένες καμινάδες, με ταπεινή 
προσπάθεια διακόσμησης. Ωστόσο, αυτό που κάνει τις κατοικίες της Πολυρρήνι-
ας ξεχωριστές είναι σίγουρα η επανάχρηση των αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών. 

Ο οικισμός σήμερα αποτελεί ένα ζωντανό διαδραστικό μουσείο, όπου ο επισκέ-
πτης μπορεί να δει το πέρασμα των εποχών πάνω στα δομικά υλικά των κτηρίων, 
αλλά και την καθημερινή ζωή των κατοίκων που συμβιώνουν με τα απομεινάρια 
των προγόνων τους. 

Βάθη (εικ. 2)
Η Βάθη είναι ένας ορεινός-αγροτικός οικισμός του Δήμου Κισάμου της περι-

φερειακής ενότητας Χανίων. Βρίσκεται στον κεντρικό οδικό άξονα Κισάμου–Ελα-
φονησίου μετά την παράκαμψη για το χωριό Κεφάλι, σε απόσταση 66 χλμ. από 
τα Χανιά και 31 χλμ. από το Καστέλι, σε υψόμετρο 320 μ. από τη θάλασσα, μέσα 
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Εικ. 1 :  Σημεία ενδιαφέροντος στον οικισμό της Πολυρρήνιας Χανίων: 
α) καμινάδα σε σχήμα κανονιού, β) ναός των Αγίων Πατέρων 

- αρχαία Πολυρρήνια, γ) οχυρωματικός πύργος, δ) λαξευτές οικίες, 
ε) υδραγωγείο, στ) σήραγγα υδραγωγείου και ζ) καμάρες.

α.

β.

γ.

ε. ζ.στ.

δ.



σε ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον με μεγάλη ποικιλία βλάστησης. Η πρώτη 
ονομασία του ήταν Κούνενι (από το λατινικό cuneus=σφήνα) και αναφέρεται στην 
επαρχία Κισάμου από το 1577. Μετονομάστηκε σε Βάθη το 1960. Ανήκει στη 
δημοτική ενότητα Ιναχωρίου (πιθανή προέλευση του ονόματος από το ρωμαϊκό 
Ιναχώριον που σημαίνει ρυακότοπος). Από παραφθορά του ονόματος η ευρύτερη 
περιοχή είναι γνωστή ως “Εννιά Χωριά”.

Πολεοδομική φυσιογνωμία
Ο οικισμός παρουσιάζει άναρχη δόμηση με κτήρια κατά μήκος του ρέμα-

τος, αλλά και κάποια κτισμένα γραμμικά, δημιουργώντας καλντερίμια μερικά 
από τα οποία οδηγούσαν σε αδιέξοδο. Ένας κεντρικός οδικός άξονας διασχίζει 
περιμετρικά τον οικισμό. Το χωριό διχοτομείται από το ποτάμι σε δύο επιμέρους 
οικισμούς. Η άρδευσή του ακόμη και σήμερα γίνεται από αυτό. Η παλιά πλατεία 
του οικισμού βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα. Αποτελούσε χώρο εκδηλώσεων και 
συγκεντρώσεων με τα αρχετυπικά στοιχεία της κρήνης και του πλάτανου, που 
χαρακτηρίζουν τις πλατείες των ελληνικών οικισμών. 

Αρχιτεκτονική φυσιογνωμία 
Τα κτήρια του οικισμού είναι κυρίως διώροφα, πλακοσκεπή και με κύριο 

δομικό υλικό τη λαξευμένη πέτρα και το ξύλο. Σε αρκετά υπάρχει ξύλινος οντάς 
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Εικ. 2 :  Ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία στον οικισμό της Βάθης Χανίων. 
α) Χαρακτηριστική μορφή παραδοσιακής καμινάδας. β) Κτηριακό συγκρότημα που παλιά 
λειτουργούσε ως ταχυδρομείο, ειρηνοδικείο, ληξιαρχείο κ.ά. γ) Πέτρινη εξωτερική σκάλα 

με λαϊνοθέστρα. δ) Ένα από τα χαρακτηριστικά μονοπάτια του οικισμού με αυλάκι, 
το οποίο διοχετεύει το βρόχινο νερό.

α.

β.

γ.

δ.



στο μεσοπάτωμα. Στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κατοικιών εντάσσονται οι 
εσοχές στους τοίχους κάτω από τη σκάλα (λαϊνοθέστρες ή λαϊνοστάτες), για την 
αποθήκευση του δοχείου λαδιού, το μέγεθος και το σχήμα των καμινάδων, καθώς 
και το τζάκι. Αρκετά κτήρια έχουν κτητορικές επιγραφές, που χρονολογούν την 
ανοικοδόμησή τους στο 1880.

Οι αυλές των κτηρίων ήταν είτε μεγάλοι ανοιχτοί δημόσιοι χώροι (για παρά-
δειγμα γύρω από την κρήνη), είτε ακανόνιστες μικρότερες ημι-ιδιωτικές, που 
σχηματίζονται από τα μέτωπα των κατοικιών. 

Τα επιχρίσματα των σπιτιών του οικισμού συναντώνται κυρίως σε υπολείμμα-
τα, ενώ πολλές κατοικίες είναι τελείως ανεπίχριστες. 

Αράδενα 
Η Αράδενα είναι χτισμένη στις νότιες ρίζες των Λευκών Ορέων. Βρίσκεται στον 

δρόμο Χώρας Σφακίων – Άη Γιάννη, ανήκει στην κοινότητα της Ανώπολης του 
Δήμου Σφακίων και απέχει περίπου 90 χλμ. από τα Χανιά. Είναι κτισμένη στα 
ερείπια της αρχαίας πόλης που ονομαζόταν Αραδήν. Ευρήματα αρχαίων κτισμά-
των εντοπίζονται στο νότιο τμήμα της, ενώ κάποια από αυτά χρονολογούνται στα 
ελληνιστικά χρόνια. Ο βυζαντινός ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου (Αστράτηγου), 
που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, μαρτυρεί πιθανόν τη δημιουργία του 
νεότερου οικισμού κατά τη βυζαντινή περίοδο. 

Ο οικισμός κτίστηκε στην είσοδο του ομώνυμου φαραγγιού, ώστε οι κάτοικοι 
εκείνα τα χρόνια σε περίπτωση κινδύνου να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, αλλά 
και στο βουνό. Παλαιότερα η πρόσβαση γινόταν μόνο με τα πόδια, μέσω ενός 
λιθόστρωτου μονοπατιού το οποίο διέσχιζε το φαράγγι. Το 1985 κατασκευάστηκε 
γέφυρα (με χρηματοδότηση της οικογένειας Βαρδινογιάννη, που κατάγεται από 
τον Άη Γιάννη), η οποία ενώνει τις δύο πλευρές του φαραγγιού και επιτρέπει την 
πρόσβαση με οχήματα.

Στο χωριό υπήρχε μεγάλος αριθμός κατοίκων, αλλά το 1948 εγκαταλείφθηκε 
μετά από μια βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών. Σήμερα ο οικισμός αριθμεί μόνο 
τρεις μόνιμους κατοίκους – έναν στην πάνω γειτονιά και δύο στην κάτω. 

Πολεοδομική φυσιογνωμία
Το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής αποτελεί φυσικό οχυρό για την ασφάλεια 

των κατοίκων. Αυτό είχε ως συνέπεια μια δυναμική κι ελεύθερη οργάνωση του 
οικισμού, με τη δημιουργία μεγάλων σε μέγεθος και ακανόνιστου σχήματος 
συστάδων κατοικιών. Οι συστάδες των κατοικιών διατάσσονται πάνω σε ένα μονο-
πάτι, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στο ανάγλυφο του εδάφους, εξασφαλίζοντας 
πλήρη ιδιωτικότητα. 

Στο κέντρο του οικισμού συναντούμε δύο εκκλησίες. Χαρακτηριστικός είναι ο 
ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, ο οποίος κτίστηκε κατά τις αρχές του 14ου αι. στη 
θέση του μεσαίου κλίτους της μιας από τις δύο πρωτοβυζαντινές βασιλικές, που 
υπήρχαν στην έδρα της Επισκοπής “Φοινίκης ήτοι Αραδαίνης”. 

Αρχιτεκτονική φυσιογνωμία (εικ. 3)
Τα κτήρια του οικισμού είναι στενομέτωπα με την κάτοψή τους κυρίως ορθο-
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γωνική και κύριο χαρακτηριστικό τους την απουσία σαφούς διαχωρισμού λει-
τουργιών. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνταν φυσικά υλικά, όπως πέτρα, 
άργιλος, φυσική άμμος και ξύλα, τα οποία μπορούσαν να βρεθούν σε κοντινή 
απόσταση. Οι τοιχοποιίες είναι το κύριο φέρον στοιχείο κάθε κτίσματος. 

Η εξωτερική μορφή των κατοικιών είναι κι αυτή απλή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η διαμόρφωση της καμινάδας, αλλά και η λίθινη εξωτερική σκάλα, 
της οποίας το ύψος είναι μεγάλο και η κλίση απότομη προκειμένου να εξοικονο-
μηθεί χώρος. Οι ημιυπαίθριοι χώροι στηρίζονται σε λίθινη καμάρα ημικυκλικού 
κυρίως τόξου, η οποία είναι και το χαρακτηριστικό στοιχείο του οικισμού. 

Ράπτης (εικ. 4)
Ο Ράπτης είναι ένα ερειπωμένο χωριό, ακατοίκητο από τα μέσα του 20ού αι. 

Βρίσκεται στο κέντρο περίπου της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, 32 χλμ. 
από το Ηράκλειο. Όπως τα περισσότερα κρητικά χωριά, ο Ράπτης έχει την αρχή 
του τουλάχιστον στη β′ βυζαντινή περίοδο, αλλά υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις 
που μας οδηγούν ακόμα βαθύτερα στον χρόνο. 

Πολεοδομική φυσιογνωμία
Πρόκειται για έναν ορεινό οικισμό που εκτείνεται αμφιθεατρικά στην πλαγιά 

του φυσικού σχηματισμού παρακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους. 
Η γραμμική διάταξή του με την απουσία κεντρικής πλατείας και η συνεκτικότητα 
του οικισμού παραπέμπουν σε οικισμούς με φρουριακή οργάνωση που έχουν τις 
ρίζες τους στη Βενετοκρατία. 
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Εικ. 3 :  Ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία στον οικισμό της Αράδενας Χανίων.



Διασχίζεται από έναν κύριο οδικό άξονα με κατεύθυνση Ανατολής–Δύσης, που 
συνδέει τον οικισμό με τη Γέργερη και το Ηράκλειο. Στον οικισμό αναπτύσσεται 
ένα πλούσιο δίκτυο μονοπατιών παράλληλα και εγκάρσια, με τις υψομετρικές 
καμπύλες να τον χωρίζουν σε μικρότερα συγκροτήματα. Οι κοινόχρηστοι χώροι 
του οικισμού εντοπίζονται στις παρυφές του.

Η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής είναι ίσως η πιο παλιά εκκλησία και βρίσκεται 
νότια του οικισμού σε ερειπιώδη κατάσταση. Ο Άγιος Κωνσταντίνος βρίσκεται 
στο ψηλότερο σημείο του χωριού. Πρόκειται για έναν μονόκλιτο καμαροσκέπα-
στο ναό με δίρριχτη στέγη, που χρονολογείται περίπου στον 15ο αι. Ο ναός του 
Αγίου Γεωργίου, μονόκλιτος με νάρθηκα σε σχήμα Γ, χρονολογείται στα τέλη του 
15ου αι. και βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο του οικισμού.

Αρχιτεκτονική φυσιογνωμία (εικ. 5)
Ο οικισμός του Ράπτη αποτελείται από μικρά ως επί το πλείστον κτίσματα, 

που ακολουθούν τη γραμμικότητα του εδάφους. Η τυπολογία των κατοικιών δεν 
διαφέρει από αυτήν που συναντάμε σε ολόκληρη την Κρήτη. Πρόκειται κυρίως 
για πλατυμέτωπες κατοικίες, ισόγειες ή διώροφες, με οριζόντια δώματα, τοποθε-
τημένες παράλληλα στις υψομετρικές καμπύλες. 

Η μορφολογία των όψεων είναι λιτή, με μικρά ανοίγματα, πόρτες και παράθυ-
ρα, απλά κατασκευασμένα και περιορισμένα σε αριθμό.

Η εγκατάλειψη του οικισμού πριν το 1930 έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρησή 
του σχεδόν ανέπαφου χωρίς μεταγενέστερες επεμβάσεις. Εκτενείς καταστροφές 
των κατοικιών και του δικτύου των μονοπατιών παρατηρούνται λόγω της ανεξέλεγ-
κτης βλάστησης σε όλη την περιοχή του οικισμού. 

Μετόχι Καλλιτεράκη, Νεροκούρου, Δήμου Χανίων (εικ. 6)
Είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα μετόχια στον κάμπο των Χανίων και 
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Εικ. 4 :  Η πολεοδομική φυσιογνωμία του οικισμού Ράπτη Ηρακλείου.
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ανήκει σε τρεις ιδιοκτήτες από την οικογένεια Καλλιτεράκη. Βρίσκεται στα νότια 
του Κόκκινου Μετοχιού στην περιοχή Νεροκούρου, κοντά στην εθνική οδό. 
Ανήκει στη δημοτική ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου του Δήμου Χανίων. 

Διατηρεί αλώβητη την κτηματική του περιφέρεια, η οποία είναι μια μεγάλη 
έκταση φυτεμένη κυρίως με εσπεριδοειδή. Μέχρι και σήμερα σώζεται σε όλο το 
μήκος της η μεγάλη μάντρα που το περιβάλλει. 

Εικ. 6 :  Άποψη των κτηριακών εγκαταστάσεων του μετοχιού Καλλιτεράκη στο Νεροκούρου Χανίων.

Εικ. 5 :  Τυπολογία κτηρίων στον οικισμό Ράπτη Ηρακλείου.
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Περιγραφή συγκροτήματος
Το Μετόχι αποτελούσε μια ενιαία συνεχόμενη έκταση τριακοσίων στρεμμάτων, 

η οποία σήμερα έχει διχοτομηθεί λόγω της διέλευσης της εθνικής οδού από τον 
κάμπο των Χανίων. Κτίστηκε σε διάφορες φάσεις και διατηρεί ακόμα και σήμερα 
τον λειτουργικό του χαρακτήρα. Αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις, δυτικά, 
νότια και ανατολικά. 

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι βοηθητικοί χώροι σχηματίζουν ένα σύμπλεγ-
μα σχήματος Π με εσωτερική βοτσαλωτή αυλή. Η πρόσβαση γίνεται από τον 
κεντρικό οδικό άξονα (οδός Σοφοκλέους Βενιζέλου) από μια πέτρινη πύλη, από 
την οποία ξεκινάει δευτερεύων δρόμος (παλιότερα ιδιωτικός) που καταλήγει στην 
κύρια είσοδο του Μετοχιού. 

Το Μετόχι είναι κτίσμα του 18ου-19ου αι. με προσθήκες της τρίτης δεκαετίας 
του 20ού αι., αφού περιήλθε σε ελληνική ιδιοκτησία. Ο πρώτος ιδιοκτήτης, ο 
τουρκοκρητικός Βοσκάκης, ήταν ένας πλούσιος μουσουλμάνος με πολλά ακίνη-
τα μέσα και έξω από την πόλη. Για να προφυλάξει αυτή την τεράστια περιουσία 
του από την ανταλλαγή, ο Βοσκάκης πήρε ξένη υπηκοότητα, πιθανότατα ιταλική. 
Έτσι, στη συνέχεια μπόρεσε να πουλήσει το Μετόχι στους αδελφούς Καλλιτεράκη 
το έτος 1937, καθώς αυτό δεν συμπεριλήφθηκε στα ανταλλάξιμα. 

Στο Μετόχι Καλλιτεράκη υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά που δικαιολογούν 
τον τίτλο του μετοχιού: το ενιαίο κτηριακό συγκρότημα σε σχήμα “Π”, όπου γύρω 
από την εσωτερική αυλή βρίσκεται η κατοικία του ιδιοκτήτη ή του μετοχάρη 
και περιμετρικά τα καταλύματα για το μόνιμο προσωπικό και τους εποχιακούς 
εργάτες της γης, οι βοηθητικοί χώροι για τις λειτουργικές ανάγκες, οι στάβλοι 
και οι αποθήκες για τη φύλαξη προϊόντων, εφοδίων και ζωοτροφών, ο ελαιώνας 
και το ελαιουργείο της εποχής. Ακόμα οι αεριζόμενοι οντάδες, κατάλληλοι για τη 
σηροτροφία, οι αυλές με τα πηγάδια και οι καλλωπιστικοί κήποι με τις κρήνες 
και τις ανοικτές δεξαμενές νερού που χρησιμοποιούνται για άρδευση, αλλά και 
τα πατητήρια για την οινοποίηση των σταφυλιών. Τέλος, και στο συγκρότημα του 
Μετοχιού Καλλιτεράκη συναντάμε τους ψηλούς τοίχους που το περιέβαλλαν και 
εξασφάλιζαν προστασία και ασφάλεια από τον έξω κόσμο. 

Φάμπρικα στην περιοχή Μοθιανά Βλάτους   
Ο οικισμός Βλάτος ανήκει στο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ιναχωρίου, 

βρίσκεται στα δυτικά της επαρχίας Κισάμου και απέχει 20 χλμ. από την Κίσαμο 
και 8 χλμ. από τη Χρυσοσκαλίτισσα. 

Η φάμπρικα στα Μοθιανά Βλάτους είναι διώροφο κτίσμα με στέγη, όπου το 
ισόγειο σχηματίζει κάτοψη Γ μετά από προσθήκη δωματίου, ενώ ο όροφος καλύ-
πτει τμήμα του ισογείου και αφήνει ακάλυπτη την προσθήκη. Ανήκει σε ιδιώτη 
και έχει χρήση αποθήκης και στάβλου. Το ισόγειο κτίστηκε για να στεγάσει ελαιο-
τριβείο, ενώ ο μεταγενέστερος όροφος πιθανόν έγινε για να επεκταθεί σε ύψος 
η βιοτεχνία. Το κτίσμα χρονολογείται στο β′ μισό του 19ου αι. 

Τυπολογία του κτηρίου
Το κτήριο αρχικά ανήκε στον τύπο του καμαρόσπιτου με δώμα, το οποίο εξε-

λίσσεται σε καμαρόσπιτο με προσθήκη δωματίου στο νότιο άκρο (κάτοψη Γ) και 
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αργότερα γίνεται διώροφο. Στην εξέλιξη 
αυτής της τυπολογίας ο όροφος έχει 
συνήθως περισσότερα και μεγαλύτερα 
ανοίγματα και η επικοινωνία του με το 
ισόγειο γίνεται μέσω εσωτερικής, αλλά 
και εξωτερικής αργότερα σκάλας. Το 
ανώι δεν καταλαμβάνει όλο τον χώρο του ισογείου. 

Η επικοινωνία του ισογείου με τον όροφο γινόταν με εσωτερική ξύλινη σκάλα 
που οδηγούσε σε καταπακτή, καθώς και με δύο εξωτερικές λίθινες κλίμακες με 
αφαιρούμενο ξύλινο διάδρομο πρόσβασης. Το πάτωμα του ισογείου στηρίζεται 
σε μεσοδόκια και δοκάρια και αποτελείται από πατημένο χώμα. Η στέγη που 
αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη είναι δίρριχτη και επισκευασμένη με γαλλικά 
κεραμίδια. Το δώμα στηρίζεται σε τρία οξυκόρυφα τόξα. Στον όροφο υπάρχουν 
ξύλινα υποστυλώματα που στηρίζουν τις δοκούς της στέγης. Ο όροφος αποτελεί-
ται από έναν ενιαίο χώρο στον οποίο ενδέχεται κάποτε να υπήρξε πατάρι, καθώς 
υπάρχουν μικρά ανοίγματα ψηλά στις όψεις, πάνω από τα παράθυρα του ορόφου.

Μορφολογία
Χαρακτηριστικό του ισογείου είναι τα οξυκόρυφα τόξα από ψαμμίτες, διατηρη-

μένα σε καλή κατάσταση και σαφώς επηρεασμένα από τη βενετική αρχιτεκτονική 
(εικ. 7). Ο ελαιόμυλος βρίσκεται νοτιοδυτικά του ισογείου και σώζεται η λίθινη 
κτιστή βάση, μια μυλόπετρα καθώς και ο ξύλινος μηχανισμός (εικ. 8). Τα ανοίγ-
ματα είναι ψηλά και στενά, τυπικά ανοίγματα βιοτεχνικού κτηρίου, με σιδεριές 
και ξύλινα ανώφλια. Για την προστασία των ανοιγμάτων κατασκευάστηκε προστα-
τευτικό προεξέχον διάζωμα από σχιστόλιθο, που μάλλον αφθονεί στην περιοχή, 
και εδράζεται συνήθως στο χείλος του στηθαίου. Χαρακτηριστικό μορφολογικό 
στοιχείο των όψεων είναι το ιδιαίτερο χαλικολόημα, μια τεχνική διαμόρφωσης 
του εξωτερικού επιχρίσματος με έμπηξη μικρών λίθων μέσα στο επίχρισμα. Οι 
τεχνίτες της ευρύτερης περιοχής των Εννιά Χωριών καθιέρωσαν την προσωπική 
τους σφραγίδα στη διαμόρφωση των όψεων των κτηρίων. 

Εικ. 7 :  Φάμπρικα στα Μοθιανά Βλάτους Χανίων:  
οξυκόρυφα τόξα στο ισόγειο.

Εικ. 8 :  Άποψη των κτηριακών εγκαταστάσεων 
του μετοχιού.
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thE Work of thE sErviCE of ModErn MonuMEnts 

And tEChniCAL Works of CrEtE in 2011-2013

sifis fAnourAkis

The Service of Modern Monuments and Technical Works of Crete has juris-
diction in Crete over the protection, preservation and promotion of the archi-
tectural and cultural heritage of modern times from 1830 onwards. Protection 
extends from buildings and building complexes to settlements and historic 
sites that have been designated and listed as monuments, as well as all signif-
icant buildings older than one hundred years.

In the period 2011 - 2013, and despite the lack of staff, the Service carried 
out considerable work on the documentation and protection of architectural 
heritage across the island.

The Service actively participated in an employment program of public bene-
fit implemented by the Regional Unit of Chania, which aimed at the recording 
and promotion of Modern Architectural and Movable Cultural Heritage across 
the regional unit of Chania. Within the framework of this program a number 
of buildings and settlements were recorded and documented, of which the 
following were selected for presentation in the present paper: the villages of 
Polyrrhenia, Vathi, Aradena, the Kalliteraki rural architectural complex in 
Nero kourou and an oil press establishment in Mothiana, Vlatos.

Furthermore, the abandoned village of Raptis in Messara was documented 
among others in the regional unit of Heraklion, and was designated and listed 
as an historic site.

σηφησ φανοΥραΚησ
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ΥΠοΒρΥχια Και ΠαραΚτια αρχαιολογιΚη ερεΥνα στην 

Κρητη, Κατα την τριετια 2011-2013. ΠεΠραγμενα 

τοΥ γραφειοΥ εναλιων αρχαιοτητων Κρητησ

θεοτοΚησ θεοδοΥλοΥ

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ) ενεργοποί-
ησε το προβλεπόμενο από τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΔ191/ 
2003, αριθ. 48, παρ. 3, βλ. και ΕΕΑ Φ1/1-1/5226/24-9-2010) Γραφείο Ενα-
λίων Αρχαιοτήτων Κρήτης (Γ.Ε.Α.Κ.), στο Ηράκλειο, αποσκοπώντας στην επί 
τόπου αποτελεσματικότερη καταγραφή και προστασία των εναλίων και παρακτίων 
αρχαιοτήτων του νησιού, τη διευκόλυνση της διοικητικής διαδικασίας και την 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών (βλ. ΕΕΑ Φ1/7/5924/19-10-
2010). Το Γραφείο φιλοξενείται έκτοτε στους χώρους του Αρχαιολογικού Ινστιτού-
του Κρητολογικών Σπουδών1 και στελεχώνεται από τον υπογράφοντα. Ο αρχικός 
σχεδιασμός για τη στελέχωση με τριμελή τουλάχιστον ομάδα, ώστε να αποτελεί 
και καταδυτικό κλιμάκιο, δυστυχώς προσέκρουσε στην κακή οικονομική συγκυ-
ρία και την αλλαγή των προτεραιοτήτων.

Στη διάρκεια της τριετίας που ακολούθησε το Γραφείο οργανώθηκε πρακτικά 
και διεκπεραίωσε τη διοικητική διαδικασία που αφορά σε έργα φορέων και πολι-
τών στη θάλασσα και τις ακτές της Κρήτης. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν 
διάφορες δράσεις για την καταγραφή και προστασία της ενάλιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς του νησιού.

Με πρωτοβουλία του Γραφείου πραγματοποιήθηκαν τρεις εκτεταμένες υπο-
βρύχιες έρευνες, σε συνεργασία με το αμερικανικό Woods Hole Oceanographic 
Institution (WHOI), δύο στην Κρήτη και μία στα Αντικύθηρα, καθώς και ικανός 
αριθμός αυτοψιών για την αδειοδότηση έργων και την αποτύπωση βυθισμένων 
θέσεων και εναλίων συνόλων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση ψηφιακού αρχαιο-
λογικού χάρτη των ενάλιων και παράκτιων αρχαιοτήτων της Κρήτης, με τη συγκέ-
ντρωση της σχετικής βιβλιογραφίας και υλικού τεκμηρίωσης.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η συνοπτική παρουσίαση του έργου που 
επιτελέστηκε, των αποτελεσμάτων και της υφιστάμενης προοπτικής.

Διοικητική διαδικασία
Το Γραφείο ιδρύθηκε ως μη αυτοτελής μονάδα, εξαρτώμενο άμεσα από την 

Ε.Ε.Α., η οποία εγκρίνει διοικητικά και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία που 
επεξεργάζεται. 
1 Για τη φιλοξενία εκφράζονται θερμές ευχαριστίες στο προσωπικό και τη διεύθυνση έκτοτε του 

Ινστιτούτου για τη συμπαράσταση και τη βοήθειά τους. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται επίσης 
στο προσωπικό, τους συναδέλφους και τις διευθύνσεις των υπολοίπων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
στην Κρήτη (ΚΓ′, ΚΔ′, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., 13η, 28η Ε.Β.Α., Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Κρήτης και το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου) για τη θερμή υποδοχή και τη στήριξή τους. 
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Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων γνωμοδοτεί για έργα και δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στα χωρικά ύδατα της χώρας εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς 
και για λιμενικά έργα, κατά την έννοια του Ν.2971/2001, τα οποία εκτελού-
νται στην παραλία, την παραλίμνια και την παρόχθια ζώνη, ενώ γνωμοδοτεί κατά 
συναρμοδιότητα με τις χερσαίες Εφορείες και για έργα που εκτελούνται στην, 
πέραν της γραμμής αιγιαλού, ζώνη παραλίας. Επιπλέον, συνδιευθύνει όλες τις 
ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες και εποπτεύει τις ενάλιες μη αρχαιολογικές. Συνα-
κόλουθα, το Γ.Ε.Α.Κ. διεκπεραιώνει όλα τα σχετικά θέματα/αιτήματα φορέων και 
πολιτών που προέρχονται από την περιφέρεια Κρήτης και εκπροσωπεί επιτόπου 
την Ε.Ε.Α. 

Από την ίδρυση του Γραφείου μέχρι το τέλος του 2013 διεκπεραιώθηκαν 1311 
έγγραφα, 804 εισερχόμενα και 507 εξερχόμενα που αφορούσαν σε 180 περί-
που υποθέσεις. Το αρχείο των υποθέσεων συνεχίζει όπως και πριν την ίδρυση 
του Γραφείου να τηρείται στην έδρα της Ε.Ε.Α. στην Αθήνα, ενώ δημιουργείται 
αντίγραφο και στην Κρήτη. Παράλληλα, τηρείται άτυπο ηλεκτρονικό πρωτόκολ-
λο-αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων στο Γραφείο εγγράφων. Η διοικητική 
διαδικασία έχει περιθώρια βελτίωσης, καθώς τα αιτήματα στέλνονται στην Αθήνα 
για χρέωση, επιστρέφουν στο Γραφείο για επεξεργασία και προωθούνται ξανά 
στην Αθήνα για υπογραφή και διεκπεραίωση. Η εφαρμογή του ενιαίου Ηλεκτρο-
νικού Πρωτοκόλλου του ΥΠ.ΠΟ.Α., σε συνδυασμό με την αποστολή στο Γραφείο 
των αιτημάτων, καθώς και τον εφοδιασμό του Γραφείου με το πρωτότυπο ή αντί-
γραφο του αρχείου των υποθέσεων της Κρήτης θα μπορούσε να μειώσει δραστικά 
το χρόνο ανταπόκρισης της Υπηρεσίας στα διάφορα αιτήματα. Τέλος, ζητήματα 
που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης ώστε το Γραφείο να εκτελέσει απρόσκοπτα το 
σκοπό υλοποίησής του είναι:

α] Η στελέχωση του Γραφείου με δύο ακόμα άτομα και ο εφοδιασμός τους 
με μέσο μετακίνησης, ώστε αποτελώντας καταδυτικό κλιμάκιο να μπορούν να 
εκτελούν αφ’ ενός αυτοψίες για γνωμοδοτήσεις και αφ’ ετέρου να είναι δυνατή η 
παράλληλη καταγραφή και τεκμηρίωση των παράκτιων και ενάλιων αρχαιοτήτων 
της Κρήτης.

β] Απαραίτητη βέβαια είναι η οικονομική πρόνοια για τις απαιτούμενες μετα-
κινήσεις, η δαπάνη για τις οποίες, σε κάθε περίπτωση, είναι υποπολλαπλάσια 
από τη μετακίνηση υπαλλήλων από την Αθήνα, η οποία υπό τις παρούσες συνθή-
κες έχει γίνει μία μόνο φορά στα τρία χρόνια λειτουργίας του Γραφείου.

γ] Τέλος, απαραίτητη είναι και η εξεύρεση/διάθεση μόνιμης στέγης για το 
Γραφείο, στην οποία να περιλαμβάνεται αποθηκευτικός χώρος για καταδυτικούς 
εξοπλισμούς και υλικά, καθώς και η διάθεση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (υπο-
λογιστή, φωτοτυπικού, κ.λπ.), τα οποία στην παρούσα φάση διατίθενται από το 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών.

Αρχαιολογική πληροφορία
Πρώτη προτεραιότητα αποτέλεσε η συγκέντρωση της αρχαιολογικής πληροφο-

ρίας που αφορά στην ενάλια και παράκτια πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. 
Στο πλαίσιο αυτό εκπονείται αρχαιολογικός χάρτης, όπου ενσωματώνεται η πλη-
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ροφορία που αφορά σε αρχαία ναυάγια, λιμενικά έργα, ποντισμένα κτηριακά 
κατάλοιπα και πληροφορίες για την ύπαρξη εναλίων αρχαίων. Στον ίδιο χάρτη 
ενσωματώνονται οι κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι. 

Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για την κοινωνικοποίηση της πληροφορί-
ας αυτής μέσα από την πραγματοποίηση παρουσιάσεων θεμάτων υποβρύχιας 
αρχαιολογίας, με έμφαση στην Κρήτη και μέσα από σχετικές συμμετοχές σε 
συναντήσεις και συνέδρια και ανάλογες δημοσιεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό πραγμα-
τοποιήθηκαν οι εξής παρουσιάσεις: 

1] «Ναυάγια, λιμάνια και βυθισμένα κτήρια. Η αρχαιολογία υποβρυχίως», Πανε-
πιστήμιο Κρήτης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αρχαίος Μεσογει-
ακός Κόσμος. Ιστορία και Αρχαιολογία, 8.12.2010 (Θεοδούλου 2010 και 
2011α)

2] «Η ενάλια πολιτιστική κληρονομιά και η διερεύνησή της στην Κρήτη», Σύλλο-
γος Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, Επιμελητήριο Ηρακλείου, 20.3.2012

3] «Χερσονήσου παράπλους και λιμήν», Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, 20.11. 
2013

4] «Γενική εισαγωγή στην υποβρύχια αρχαιολογία», Καταδυτική Σχολή Πανα-
γιωτίδη, Ηράκλειο, 26.7.2013

5] «Εκατόν δώδεκα και ένα χρόνια Υποβρύχιας Αρχαιολογίας», Ξενοδοχείο 
«Μπάλος», Κίσαμος, 12.10.2013

και οι εξής ανακοινώσεις σε συνέδρια:
1] «Προβασκάνιο και λύχνος από τη θαλάσσια περιοχή της νοτιοανατολικής 

Κρήτης», Β′ Παγκρήτια Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης – 28η Ε.Β.Α. – Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογι-
κών Σπουδών, Ρέθυμνο, 25-28.11.2010 (Θεοδούλου 2012)

2] «Προκαταρτική έρευνα σε τρία άγνωστα ναυάγια στη βορειοανατολική ακτή 
της Κρήτης», Β′ Παγκρήτια Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης – 28η ΕΒΑ – Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών 
Σπουδών, Ρέθυμνο, 25-28.11.2010 (Πρέκα-Αλεξανδρή κ.ά. 2012)

3] «Η ενάλια αρχαιολογική έρευνα στην Κρήτη μέχρι σήμερα και οι προοπτι-
κές της», ΙΑ′ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 21-29.10.2011

4] «Γεωλογικές αλλαγές και αρχαία κατάλοιπα στις ακτές της Κρήτης», Θερινό 
Σεμινάριο: Υλικά δομής των αρχαίων και Γεωμορφολογική εξέλιξη της Δ. 
Κρήτης κατά τους Προϊστορικούς & Ιστορικούς χρόνους, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Κίσαμος, 25-29.8.2011 
(Θεοδούλου 2011β).

Κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων – παραδόσεις – υποδείξεις
Για την αποτελεσματικότερη προστασία παράκτιων αρχαιολογικών χώρων 

προστέθηκαν στις δεκαπέντε υφιστάμενες κηρύξεις ενάλιων αρχαιολογικών 
χώρων άλλες οκτώ προτάσεις κήρυξης για τις θέσεις Θριμπόκαμπος Παλαιόχω-
ρας, Μπουρούνι Φαλάσαρνας, Σελί Κισάμου, Σπήλαιο Καθεδρικό Ακρωτηρίου 
Χανίων, Δράμια Αποκορώνου, Καλό Χωράφι και Αλμυρίδα Σισών Ρεθύμνου και 
Αμνισός Ηρακλείου. Παράλληλα, ετοιμάζονται οι φάκελοι για την υποβολή προς 
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κήρυξη άλλων είκοσι τριών θέσεων, όπου εντοπίζονται παράκτια ή βυθισμένα 
αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα παραδόθηκαν στο Γραφείο τα εξής: 
μόνωτο υστερομινωϊκό κύπελλο (ΓΕΑΚ Αρ. 2), το οποίο ανελκύστηκε από την περι-
οχή του όρμου Καλαθά Χανίων, λαιμός αμφορέα του υστερορωμαϊκού τύπου 2 
(ΓΕΑΚ Αρ. 35), προερχόμενος από την περιοχή ανάμεσα στη Μονή Κουδουμά και 
τις Τρεις Εκκλησιές στη νότια Κρήτη, και λαιμός βυζαντινού αμφορέα (ΓΕΑΚ Αρ. 
36), προερχόμενος από κατάσχεση. Από αυτοψίες περιήλθαν επίσης στο Γραφείο 
τμήμα επιγραφής από την περιοχή της Ελούντας (ΓΕΑΚ Αρ. 1), πήλινο αλιευτικό 
βάρος (ΓΕΑΚ Αρ. 3) από τους Αγ. Θεοδώρους, ενώ από την εκτεταμένη έρευνα της 
Ε.Ε.Α. με το WHOI και το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στον ευρύτερο κόλπο Ηρακλείου τριάντα 
αντικείμενα (ΓΕΑΚ Αρ. 4-33), κυρίως τμήματα αμφορέων και άλλων αγγείων. Όλα 
τα παραπάνω φυλάσσονται στις αποθήκες της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. Μετά από υπόδειξη 
ανελκύστηκε επίσης μικρό μαρμάρινο κιονόκρανο (ΓΕΑΚ Αρ. 34) από την περιο-
χή των Λινοπεραμάτων. Περί τις 20 επιπλέον θέσεις έχουν υποδειχθεί για πιθανή 
ύπαρξη εναλίων αρχαιοτήτων, γεγονός που δείχνει την αποτελεσματικότητα της 
επί τόπου παρουσίας του Γραφείου.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε καταγραφή των αντικειμένων που 
είχαν ανελκυστεί κατά τη διάρκεια των ερευνών Cousteau – ΥΠ.ΠΕ., το 1976, από 
την περιοχή της νησίδας Ντίας και από το Ναυάγιο La Therèse. Τα αντικείμενα 
φυλάσσονται έκτοτε στο Φρούριο του Κούλε, στον Ενετικό Λιμένα Ηρακλείου. Έγινε 
νέα αρίθμηση, φωτογράφιση και καταλογογράφηση των αντικειμένων, καθώς δεν 
υφίστανται άλλοι κατάλογοι πλην των περιεχομένων στα ημερολόγια Χ. Κριτζά και 
Λ. Κολώνα, τα οποία βρίσκονται κατατεθειμένα στην Ε.Ε.Α. Τα αντικείμενα συγκε-
ντρώθηκαν από τους διαφορετικούς χώρους του Φρουρίου όπου φυλάσσονταν. 
Στη διάρκεια της καταγραφής αριθμήθηκαν με τους αριθμούς Θ.1 έως Θ.513 
ολόκληρα ή σχεδόν ολόκληρα αγγεία (κυρίως αμφορείς) και λίθινα αρχιτεκτονικά 
μέλη, ως επίσης και κάποια νομίσματα και τμήματα γυάλινων αγγείων. Μεταλλικά 
και άλλα ευπαθή αντικείμενα είχαν μεταφερθεί στο παρελθόν στην Αθήνα. Τακτο-
ποιήθηκαν σε 57 πλαστικά κιβώτια: η κεραμική από την υποβρύχια ανασκαφή 
στον όρμο του Αγ. Γεωργίου (Θ/Φ 1-57), σε 23 κιβώτια (Θ/Φ 85-107) και τέσσερις 
πλαστικές σκάφες (Θ/Φ 108-111) θραύσματα αμφορέων και σε δύο κιβώτια (Θ/Φ 
112-113) αγγεία και θραύσματα που προέρχονται μάλλον από νεότερες αυτοψίες 
στη νησίδα Ντία. Επιπλέον, στο φρούριο, προερχόμενα από θαλάσσιο περιβάλλον 
υπάρχουν: επτά σιδερένια κανόνια, δύο μπρούτζινα (από το ναυάγιο La Therèse), 
τρεις σιδερένιες άγκυρες τύπου αγγλικού ναυαρχείου, ένα πιθοειδές αγγείο και 
ένας πιθαμφορέας, πιθανόν από το La Therèse επίσης. Σε συνεργασία με την 13η 
Ε.Β.Α. προγραμματίζεται η δημιουργία επισκέψιμων αποθηκευτικών χώρων στον 
Κούλε, μετά την ολοκλήρωση της εν εξελίξει συντήρησής του. Έτσι, οι επισκέπτες 
θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το μοναδικό αλλά αναξιοποίητο αυτό υλικό 
και το πληροφοριακό, εποπτικό υλικό που θα το συνοδεύει.

Αυτοψίες 
Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου δεν μπορούν παρά μόνο ενδεικτικά να ανα-

φερθούν τα αποτελέσματα κάποιων από τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί 

θεοτοΚησ θεοδοΥλοΥ



151

σε διάφορους παράκτιους χώρους της Κρήτης. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 
αυτοψίες στις εξής περιοχές:2 Χώνες Παλαιόχωρας, Αλυκές και Πόρος Ελούντας, 
Ιεράπετρα, Λιμένας Χερσονήσου, Κάτω Γούβες, Άγιοι Θεόδωροι, Αμνισός, όρμος 
Παναγιάς Ντίας, Θόλος Καβουσίου, Αλμυρίδα Σισών, Ανισαράς, Μάλια, Τελωνείο 
και Νεώρια Χανίων, Τερσανάς και Μαράθι Ακρωτηρίου, Καλό Χωράφι Ρεθύμνου, 
Μάταλα, Γουρνιά, Ίστρον, Παχειά Άμμος και Σπιναλόγκα. Αναφέρονται παρακά-
τω ενδεικτικά για τα νέα στοιχεία που προσπορίζουν στην έρευνα τα αποτελέσματα 
αυτοψιών στις περιοχές Λιμένα Χερσονήσου, Ελούντας, Σπιναλόγκας και Ίστρου.

Λιμένας Χερσονήσου
Στην περιοχή του ρωμαϊκού λιμένα Χερσονήσου πραγματοποιήθηκαν διάφο-

ρες αυτοψίες για την καλύτερη κατανόηση του χώρου και τη φωτογραφική αποτύ-
πωση των αρχαίων ποντισμένων κατασκευών. Από τον επιχωμένο μυχό του λιμα-
νιού προς τα νότια υπάρχουν τμήματα λιθόκτιστων τοίχων. Πάνω στα περισσότερα 
από αυτά εδράζονται σύγχρονες αυθαίρετες κατασκευές που χρησιμοποιούνται 
για τη στήριξη εστιατορίων και καφετεριών. Η δόμηση των λιμενοβραχιόνων με 
χυτό υλικό και κάποιων από τους τοίχους που περιέχουν κεράμους καταδεικνύ-
ουν χρονολόγηση στη ρωμαϊκή περίοδο. Υπάρχουν όμως και κατάλοιπα που θα 
μπορούσαν να αποδοθούν σε προγενέστερες περιόδους. Για παράδειγμα, αμέσως 
νότια του υπήνεμου λιμενοβραχίονα υπάρχει κατασκευή από άρτια εργασμένες 
μαρμάρινες λιθοπλίνθους, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με πελεκίνους συν-
δέσμους, από τους οποίους διατηρούνται οι τόρμοι. Πρόκειται για πελεκίνους 
συνδέσμους τύπου Α1 κατά τον Α. Ορλάνδο (Ορλάνδος 1958, 179-183, εικ. 135), 
τους οποίους χρονολογεί στην ελληνιστική περίοδο. Βορειότερα, επίσης, από τον 
υπήνεμο λιμενοβραχίονα μια επιμήκης κατασκευή που παρακολουθείται στον 
βυθό, δομημένη κατά το έμπλεκτο σύστημα, με πλάτος 2,2 μ., ενώ μπορεί να 
αποδοθεί λόγω θέσης σε προκυμαία, το γεγονός ότι έχει δύο όψεις κάνει πιο 
πιθανό να αποτελεί τμήμα προρωμαϊκού παράκτιου τείχους της πόλης (εικ. 1). 
Οι J. Leatham και S. Hood υπολογί-
ζουν την αλλαγή της στάθμης στο +1 μ. 
από τη ρωμαϊκή εποχή. Η κατασκευή 
εδράζεται σε βάθος περίπου 1,5 μ., που 
αποτελεί μάλλον άλλη μία ένδειξη για 
προγενέστερη χρονολόγησή της. Εντός 
της λιμενολεκάνης εντοπίζεται κεραμι-
κή, λιθόπλινθοι, κίονες, κ.λπ.

Ο προσήνεμος λιμενοβραχίονας, ο 
οποίος αποτυπώθηκε στα σχέδια των 
J. Leatham και S. Hood (Leatham & 
Hood 1958/59, fig. 2) είναι καλυμμέ-
νος κάτω από τον σύγχρονο αντίστοιχο 
λιμενοβραχίονα από σκυρόδεμα. Εν 

2 Στοιχεία για τις αυτοψίες σε όλους τους χώρους όπου πραγματοποιήθηκαν μπορούν να ανα-
ζητηθούν στα Χρονικά του Αρχαιολογικού Δελτίου των τριών ετών, ως επίσης και στις σχετικές 
αναφορές του υπογράφοντος προς την Ε.Ε.Α. μετά την ολοκλήρωση κάθε αυτοψίας.

Εικ. 1 :  Βυθισμένη κατασκευή (έμπλεκτον) στον 
ρωμαϊκό λιμένα Χερσονήσου. Πιθανή κρηπίδα 

προρωμαϊκού τείχους.
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τούτοις, τμήματά του είναι ορατά σε διά-
φορα σημεία εντός της λιμενολεκάνης. 
Μάλιστα η καμπυλόγραμμη λιθορριπή 
που αποτυπώνεται στο ίδιο σχέδιο στα 
βόρεια της ρωμαϊκής χυτής κατασκευής 
είναι πιθανόν να αποτελεί προρωμαϊκή 
κατασκευή επίσης, αν κρίνει κανείς από 
αντίστοιχα σχήματα λιμενοβραχιόνων 
με προγενέστερη χρονολόγηση, όπως 
αυτά π.χ. της Λήμνου (Αγαλλοπούλου 
& Καλλιοντζής 1988). Ο υπήνεμος 
λιμενοβραχίονας, αντίθετα, διατηρείται 
ανέπαφος. Εκεί είναι εμφανή ίχνη των 
ξυλοτύπων, στο σωζόμενο τμήμα του 
κροκαλοπαγούς εσωτερικού γεμίσματος των κιβωτίων (caissons) (εικ. 2). 

Αυτοψία πραγματοποιήθηκε και στα ρηχά πέριξ του λόφου Καστρί, μέχρι το 
ακρωτήριο με τις ιχθυοδεξαμενές. Στα δυτικά του λόφου εντοπίστηκε στον βυθό 
αράβδωτος μαρμάρινος κίονας, ο οποίος έχει προφανώς καταπέσει από την υπερ-
κείμενη βασιλική. 

Στην παραλία δυτικά του λόφου Καστρί η κατάρρευση της πρώτης προς τα 
ανατολικά εξέδρας, το 2013, από έντονη θαλασσοταραχή, αποκάλυψε στο πρανές 
κατάλοιπα αρχαίων τοίχων. Από το σημείο αυτό για 100 μ. περίπου προς τα δυτικά 
ο κυματισμός απέσυρε την άμμο και αποκάλυψε στην παραλία τοίχους και θεμέ-
λια, πιθανότατα ρωμαϊκών ή πρωτοβυζαντινών χρόνων, όπως εικάζεται από την 
παρουσία κονιαμάτων στην τοιχοδομία. Μεγάλα τμήματά τους είναι ήδη αποτυπω-
μένα από την ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. μετά από αποκάλυψή τους και παλαιότερα. Η προέκτα-
ση της στεριάς προς τη θάλασσα, κατά την αρχαιότητα, διαπιστώνεται και από το 
κροκαλοπαγές παράλιο πέτρωμα (beachrock) που εκτείνεται προς τα βόρεια εντός 
της θάλασσας πλέον, αποτελώντας προφανώς την αρχαία ακτογραμμή.  

Πόρος Ελούντας
Το 2011 με αφορμή εργασίες αποκατάστασης του διαύλου, ο οποίος είχε φρα-

χθεί από την εισροή στερεών και την αποκατάσταση του μονοπατιού που οδηγεί 
παραλιακά στον ναό της Ανάληψης, που είχε επίσης καταστραφεί από θαλασσο-
ταραχή, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Στα νοτιοδυτικά της παλιάς γέφυρας η δράση του κυματισμού αποκάλυψε δύο 
συνεχόμενα δωμάτια, ένα μικρότερο στα νότια και ένα πιο επίμηκες βορειότερα. 
Το βορειότερο δωμάτιο ορίζει τοίχος πλάτους ~ 60 εκ., με κατεύθυνση Βορρά-Νό-
του περίπου, ο οποίος διακόπτεται σε ένα σημείο για να δημιουργηθεί πλακό-
στρωτο κατώφλι ή βαθμίδα. Στα ανατολικά των δύο δωματίων διατηρούνται ίχνη 
δαπέδου από ισχυρό κονίαμα. Από τον χώρο των κτηριακών αυτών καταλοίπων 
περισυνελέγη μικρό θραύσμα από μαρμάρινη επιγραφή.

Η καταστροφή του παραλιακού μονοπατιού πρόσβασης στον ναό της Ανάλη-
ψης είχε ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν σε αρκετά σημεία εγκάρσιοι προς 
την παραλία τοίχοι αρχαίων, πιθανότατα ρωμαϊκών ή πρωτοβυζαντινών κτισμά-

Εικ. 2 :  Κατασκευή με πελεκίνους συνδέσμους 
νότια του υπήνεμου λιμενοβραχίονα στον 

ρωμαϊκό λιμένα Χερσονήσου.
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των που συνεχίζουν στη θάλασσα. Στην 
περιοχή μάλιστα μπροστά από την 
εκκλησία εντοπίζονται τα ποντισμένα κατάλοιπα οικοδομικού συγκροτήματος. 
Ανάμεσα στους διάφορους τοίχους ξεχωρίζει ένας με ημικυκλικό σχήμα (εικ. 3). 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο κόλπος στα νότια του διαύλου αποτελεί ποντι-
σμένο τμήμα της αρχαίας πόλης. Στη νοητή ευθεία που ένωνε τις δύο πλευρές του 
όρμου, στην ισοβαθή των δύο μέτρων περίπου, η οποία θα όριζε στην αρχαιότητα 
τη ζώνη της παραλίας, παρακολουθείται στον βυθό η λίθινη θεμελίωση αρχαίου τεί-
χους, με οδόντωση πύργου (;) προς τα δυτικά (εικ. 4). Πρόκειται για δύο εφαπτόμε-
νες συστοιχίες με μονόλιθους, πλάτους 1,5 x 0,5 μ. περίπου (σε συνολικό πλάτος 
~ 3 μ.). Πρόκειται πιθανότατα για τη λίθινη κρηπίδα του τείχους, ενώ η ανωδομή 
είναι δυνατόν να ήταν από πηλοπλίνθους. Στο δυτικό πέρας εντοπίζονται κατάλοι-
πα κτηριακού συγκροτήματος με πλακόστρωτο (δρόμος;), δάπεδα και διαδρόμους. 
Προς τα ανατολικά τα κατάλοιπα του τείχους εξαφανίζονται κάτω από λιθορριπή 
από αργούς λίθους μικρού μεγέθους, η οποία έχει κατεύθυνση βόρεια-νότια. Στη 
γένεσή της στην παραλία διακρίνεται συμπαγές στρώμα ίσως από κονίαμα ή φυσική 
συσσωμάτωση. Η παρουσία της λιθορριπής δείχνει τη λιμενική χρήση του όρμου 
που σχηματίστηκε μετά τη βύθιση της περιοχής. Το τείχος πρέπει μάλλον να χρο-
νολογηθεί στους προρωμαϊκούς χρόνους. Τα κτηριακά κατάλοιπα μπροστά από 
τον ναό της Ανάληψης θα μπορούσαν να είναι ρωμαϊκά ή μεταγενέστερα με βάση 
την τοιχοδομία τους, ενώ τα κατάλοιπα στο δυτικό πέρας του όρμου είναι μάλλον 
σύγχρονα του τείχους. Η λιθορριπή είναι σαφώς μεταγενέστερη του τείχους, χωρίς 
όμως να μπορεί προς το παρόν να χρονολογηθεί ακριβέστερα.

Σπιναλόγκα
Κατά τον Νοέμβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε εποπτεία εργασιών καθαρι-

σμού από φερτά υλικά στην περιοχή του προβόλου στα νότια της Σπιναλόγκας. 
Με την ευκαιρία πραγματοποιήθηκε υποβρύχια αυτοψία πέριξ της νησίδας, που 
οδήγησε στις παρακάτω παρατηρήσεις:

Στην ανατολική πλευρά της νησίδας, όπου ο βυθός είναι βραχώδης (πλάκα 
σχιστολίθου) σε πολλά σημεία, όπου σχηματίζονται θύλακες στον βράχο, εντο-

Εικ. 3 :  Λείψανα βυθισμένου κτηριακού συγκρο-
τήματος έμπροσθεν του ναού της Ανάληψης 

στον Πόρο Ελούντας.

Εικ. 4 :  Τμήμα του βυθισμένου τείχους που 
εντοπίζεται στην περιοχή του Πόρου Ελούντας. 
Διακρίνεται συστοιχία μονολίθων της κρηπίδας, 

η οποία εισέρχεται κάτω από μεταγενέστερη 
λιθορριπή.
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πίζονται συγκεντρώσεις από μεταλλικές μπάλες κανονιών. Οι συστάδες αυτές 
αποτελούν τις μαρτυρίες για τους κανονιοβολισμούς που δεχόταν το κάστρο από 
εχθρικά καράβια που το στόχευαν από το ανοικτό πέλαγος. Στη βόρεια πλευρά 
μια μικρή θυρίδα και υποτυπώδεις διαμορφώσεις στον βράχο πιθανόν να χρη-
σιμοποιήθηκαν ως σημείο προσέγγισης πλοίων σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Κατά 
μήκος της δυτικής πλευράς βαίνει υποβρυχίως, παράλληλα με το τείχος, λιθορ-
ριπή, προφανώς για να λειτουργήσει ως εμπόδιο/παγίδα ώστε να αποτρέπει την 
προσέγγιση εχθρικών πλοίων για απόβαση. Νότια της κεντρικής πύλης, στην ίδια 
πλευρά, όπου απορρίφθηκε υλικό του Λεπροκομείου, εντοπίζονται στον βυθό 
τούβλα και τμήματα παραδοσιακών πήλινων και μεταλλικών σκευών.

Από τον καθαρισμό στην περιοχή του προβόλου στα νότια προέκυψαν θραύ-
σματα κεραμικής, κυρίως παραδοσιακής, και κάποιοι μικροί οικοδομικοί λίθοι. 
Η παρουσία τους κρίνεται φυσιολογική με δεδομένο ότι η νότια και η νοτιοδυτική 
πλευρά του κάστρου δέχθηκαν το υλικό που απορρίφθηκε όταν αποξηλώθηκαν 
κτήρια του Λεπροκομείου, μετά το κλείσιμό του στη δεκαετία του 1950. Πρόκει-
ται για το υλικό που σχημάτισε την υφιστάμενη παραλία, η οποία πιθανότατα 
δεν υπήρχε στη μεσαιωνική περίοδο, τουλάχιστον στην έκταση που έχει σήμερα.

Ίστρον
Κατόπιν υπόδειξης του αμερικανού ανασκαφέα των Γουρνιών, καθ. V. Watrous, 

εντοπίστηκε στον μικρό όρμο, ανατολικά του Καλού Χωριού, βόρεια του ξενοδο-
χείου «Ίστρον», ποντισμένη κατασκευή με δύο παράλληλους τοίχους που καταλή-
γουν στην παραλία στο βορειοδυτικό άκρο του αμμώδους κολπίσκου (εικ. 5-6). Οι 
τοίχοι έχουν πλάτος 80 εκ. και σωζόμενο μήκος ~ 10,5 μ. ο βόρειος και ~ 12 μ. ο 
νότιος. Η απόσταση μεταξύ τους είναι 5,5 μ. περίπου. Ο πυθμένας στα άκρα τους 
βρίσκεται στα - 78 εκ. Στην παραλία απολήγουν σε φυσικό βράχο, ο οποίος έχει 
λατομηθεί κατάλληλα για να αποτελέσει τη συνέχεια της κατασκευής στην παρα-
λία. Εν τούτοις, στο σημείο αυτό η κατασκευή διακόπτεται εγκάρσια από αργολι-
θοδομή (ξερολιθιά) και η συνέχειά της στη χέρσο είναι επιχωμένη. Συνεπώς, δεν 
μπορεί στην πραγματικότητα να υπολογιστεί το συνολικό μήκος της κατασκευής. 
Το πλάτος της κατασκευής, η ισχυρή δόμηση, το επίμηκες του ορατού τμήμα-
τος, η θέση και η ομοιότητα ως προς τα δομικά χαρακτηριστικά με τα κτηρι-
ακά κατάλοιπα στην παραλία των Γουρνιών (Watrous 2012) θα μπορούσαν να 
εντάξουν την κατασκευή στην ευρύτερη συζήτηση για τους μινωικούς νεώσοικους 
(Blackman 2011). Είναι προφανές ότι η κατασκευή, εάν είναι όντως μινωικών 
χρόνων, θα ήταν κατασκευασμένη στη χέρσο και σε κάποια απόσταση από την 
τότε παραλία. Η αλλαγή της θαλάσσιας στάθμης στην περιοχή δεν θα μπορούσε 
να είναι μικρότερη από 2 μ. ακόμα και στην ΥΜ περίοδο (Theodorakopoulou 
2014). Σε κάθε περίπτωση οι μινωικοί νεώσοικοι διαφέρουν από τους αντίστοιχους 
των ιστορικών χρόνων. Οι κατασκευές στον Κομμό (Shaw & Shaw 1999) και στον 
Κατσαμπά Ηρακλείου (Βασιλάκης 2010) δεν βρίσκονται στο όριο γης-θάλασσας. 
Ακόμα και στα Γουρνιά, όπου οι κατασκευές εμφανίζονται σήμερα κοντά στην 
ακτή, η γεωμορφολογία ήταν σίγουρα διαφορετική στην εποχή χρήσης τους. Παρά 
το ότι παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις μινωικές αυτές 
κατασκευές, φαίνεται ότι από αυτούς απουσιάζουν οι γλίστρες, έχουν συμπαγείς 

θεοτοΚησ θεοδοΥλοΥ

154



τοίχους και φαίνεται να είναι περισσό-
τερο κτήρια φύλαξης σκαφών κατά τους 
χειμερινούς μήνες παρά ναύσταθμοι ή 
σταθμοί με καράβια σε ετοιμότητα απόπλου. Ο D. Blackman (Blackman 2011) 
χρησιμοποιεί τον όρο storage shipsheds, που φαίνεται να αρμόζει περισσότερο σε 
αυτό που παραπέμπουν τα μινωικά κατάλοιπα αυτής της μορφής. Η ανασκαφική 
διερεύνηση της κατασκευής του Ίστρου ίσως μπορεί να συμβάλει διαφωτιστικά 
στην περαιτέρω συζήτηση.

Έρευνες
Με πρωτοβουλία του Γραφείου πραγματοποιήθηκαν στην τριετία 2010-2013 

τρεις εκτεταμένες υποβρύχιες έρευνες με την υποστήριξη του WHOI. Η πρώτη 
πραγματοποιήθηκε το 2011 στον κόλπο Ηρακλείου και τη νησίδα Ντία, τα προ-
καταρτικά αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο του συνε-
δρίου (Theodoulou κ.ά. 2015).

H δεύτερη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2012 στα Αντικύθηρα ως μέρος Τριε-
τούς Συνεργασίας, μεταξύ της Ε.Ε.Α. και του WHOI, που προέβλεπε διερεύνηση 
στα Αντικύθηρα, στη δυτική Κρήτη, και στα βαθιά της ενδιάμεσης περιοχής. 
Στη διάρκεια της έρευνας έγινε υποβρύχια επισκόπηση μέχρι την ισοβαθή των 
40 μ. γύρω από όλη την περίμετρο των Αντικυθήρων και παρακείμενων νησί-
δων. Εντοπίστηκαν απορρίψεις και μεμονωμένα ευρήματα, αμφορείς, άγκυρες 
κ.λπ., καθώς και τμήματα σύγχρονου ναυαγίου. Εντοπίστηκε επίσης η περιοχή 
του γνωστού Ναυαγίου των Αντικυθήρων από όπου ανελκύστηκε αμφορέας, ως 
επίσης και στύπος και σύνδεσμος μολύβδινης ρωμαϊκής άγκυρας.

Η τρίτη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2013 στην περιοχή του κόλπου Κισά-
μου και πέριξ των χερσονήσων Ροδωπού και Γραμβούσας στη δυτική Κρήτη. 
Στη διάρκειά της εντοπίστηκαν στην περιοχή των δύο χερσονήσων τα κατάλοιπα 
έξι αρχαίων ναυαγίων. Τρία από τα ναυάγια χρονολογούνται στους ρωμαϊκούς 
χρόνους, το ένα με φορτίο λιθοπλίνθων, το δεύτερο με φορτίο αμφορέων και επι-
τραπέζιων αγγείων και το τρίτο με φορτίο αφρικανικών αμφορέων. Δύο ναυάγια 
έφεραν φορτία με αμφορείς μέσων βυζαντινών χρόνων και ένα φορτίο αταύτιστων 
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διάτρητων λίθων. Εντοπίστηκαν επίσης τα λείψανα ενός σύγχρονου μεταλλικού 
ναυαγίου και τα κατάλοιπα ενός ναυαγίου του 19ου αι. Διερευνήθηκαν, ακόμα, 
πέντε θέσεις αγκυροβολίας με χρήση από την κλασική περίοδο μέχρι σήμερα, 
ιδιαίτερα ενδεικτικές για την αρχαία ναυσιπλοΐα στα δύσκολα νερά της δυτικής 
Κρήτης. Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν επίσης από την επισκόπηση στο ανυ-
ψωμένο λιμάνι της πόλης της Κισάμου, όπου φαίνεται ότι ο θεωρούμενος ως 
ελληνιστικός πρόβολος είναι μάλλον μεταρωμαϊκή κατασκευή. 

Η ομάδα γεωλόγων του WHOI, που συμμετείχε στην έρευνα, αποτύπωσε επίσης 
με τη χρήση τεχνολογίας υποβρύχιας χαρτογράφησης (Edge Tech – 4600), η 
οποία έχει τη δυνατότητα συνδυασμένης πολυδεσμικής και πλευρικής σάρωσης, 
στη ζώνη μέχρι την ισοβαθή των 120 μ., 65 χλμ. περίπου από τις ακτές των χερ-
σονήσων της Γραμβούσας και της Ροδωπού, καθώς και ολόκληρη την περίμετρο 
των Αντικυθήρων (30 χλμ.), με έμφαση στην περιοχή του Ναυαγίου των Αντικυ-
θήρων, με ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. 

Συμπεράσματα
Η παραπάνω συνοπτική αναφορά πεπραγμένων δείχνει τη δυναμική που έχει 

δημιουργήσει η παρουσία του Γραφείου της Ε.Ε.Α. στην Κρήτη και ταυτόχρο-
να τη δυναμική περαιτέρω δραστηριοποίησής του προς όφελος της προστασίας 
και ανάδειξης της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Η θέση της 
Κρήτης στα δρομολόγια της ιστιοφόρου ναυτιλίας που ένωναν την ανατολική 
και τη δυτική Μεσόγειο, τα δύσκολα πελάγη γύρω της, η γένεση σε αυτήν του 
πρώτου πολιτισμού που θαλασσοκράτησε (Θουκυδίδης Ι.ΙV.1) και η εν πολλοίς 
mare incognita μέχρι σήμερα που την περιβάλλει, σε συνδυασμό με την έντονη 
ανάπτυξη που παρουσιάζει το νησί, αποδεικνύουν απόλυτα καίρια την απόφαση 
για ενεργοποίηση του Γραφείου. 

Πολλά μπορούν ακόμα να γίνουν για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως π.χ. η εκλογίκευση και διευκόλυνση της διοικη-
τικής διαδικασίας. Πολλά μπορούν να γίνουν και σε επίπεδο έρευνας, καταγρα-
φής και τεκμηρίωσης για την αποτελεσματικότερη προστασία, κυρίως των παρά-
κτιων αρχαιοτήτων που δέχονται και την περισσότερη πίεση, αλλά και στον τομέα 
των ναυαγίων που παραμένει μέχρι σήμερα σε πολύ μικρό ποσοστό ερευνημένος. 
Είναι ενδεικτικό, ότι από τα είκοσι δύο γνωστά μέχρι σήμερα ναυάγια, τα έντεκα 
εντοπίσθηκαν και τεκμηριώθηκαν την τελευταία τριετία. 

Ταυτόχρονα, όμως, πολλά μπορούν να γίνουν και σε επίπεδο ανάδειξης των 
ενάλιων αρχαιοτήτων και διασύνδεσής τους με την κοινωνία και την παραγωγι-
κή διαδικασία, ώστε να εκλαμβάνονται ως εφόδια και όχι ως εμπόδια στην υγιή 
ανάπτυξη. Το υλικό της έρευνας Cousteau - ΥΠ.ΠΕ. που βρίσκεται στον Κούλε, 
για παράδειγμα, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πλήρες σύνολο ενός μοναδικού 
Ναυτικού Μουσείου, το οποίο να αναλάβει τη διάχυση της πληροφορίας που 
αφορά την υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και τη σχετική ευαι-
σθητοποίηση του κοινού. Επιπλέον, χώροι όπως η Ντία, ο Πόρος Ελούντας, το 
πρόσφατα ανευρεθέν ναυάγιο με τις λιθοπλίνθους στη χερσόνησο Ροδωπού, θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν ιδανικά επισκέψιμα υποβρύχια μουσεία διαφορετι-
κών καταδυτικών δεξιοτήτων.
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Όλα τα παραπάνω, βέβαια, προϋποθέτουν την πολιτική βούληση και την κατα-
νόηση της σημασίας τους. Ως πρώτο δε βήμα απαιτείται η ενίσχυση του Γραφείου 
σε προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και διοικητική ευελιξία, ώστε να λειτουργεί 
πραγματικά ως ένα αποκεντρωμένο τμήμα της Ε.Ε.Α. στο πεδίο της Κρήτης.
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undErWAtEr And forEshorE ArChAEoLogiCAL rEsEArCh 

in CrEtE (2011-2013). trAnsACtions of thE dEpArtMEnt 

of undErWAtEr AntiquitiEs of CrEtE

thEotokis thEodouLou

In September of 2010 the Ephorate of Underwater Antiquities established 
in Heraklion the Department of Underwater Antiquities of Crete. The target 
of the foundation was the in situ effective recording and protection of coastal 
and underwater cultural heritage of the island, as well as to facilitate the 
administrative process for citizens and institutions requesting permissions for 
works and operations at the sea and the coastal zone.

The Department is hosted at the premises of the Archaeological Institute of 
Cretological Studies. During the three years of its existence it conducted all 
the relevant administration paperwork and proceeded to several actions for 
the recording and protection of underwater cultural heritage of Crete. In this 
framework, at the initiative of the Department, three extended underwater 
surveys took place at the marine areas of Heraklion, Western Crete and 
Antikythera. Meanwhile, several visits took place for photographic recording 
and surveying submerged underwater sites around the island. The results 
along with the relevant information from the literature with the results of 
previous efforts are provided to a digital archaeological map of the marine and 
coastal antiquities of Crete.

This article summarizes the work done, the results and the future perspective 
of the Department.
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το εργο τησ εΠιστημονιΚησ εΠιτροΠησ ΚνωσοΥ 

Κατα την τριετια 2011-2013

νιΚολαοσ μινωσ, ελισαΒετ μ. ΚαΒοΥλαΚη & μαρια ΚλαδοΥ

Με την ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής Κνωσού και με φορέα υλο-
ποίησης το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών 
Έργων εντάχθηκε στο τέλος του 2010 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠ.ΑΝ. 
του Ε.Σ.Π.Α. το έργο «Αποκατάσταση - Ανάδειξη ανακτόρου και αρχαιολογικού 
χώρου Κνωσού». 

Από τα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους το Ταμείο Διαχείρισης καταργήθηκε 
(απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/86602/43054/ 
5964/2940/30-05-13) και τα έργα αρμοδιότητάς του πέρασαν είτε στη Δ.Ι.Π.Κ.Α. 
και Δ.Β.Μ.Ν. είτε στις οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Έτσι, από το 2ο εξάμηνο του 
2013 φορέας υλοποίησης του έργου της Επιστημονικής Επιτροπής Κνωσού είναι 
η ΚΓ′ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

Οι επεμβάσεις συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης στο μινωικό ανάκτορο 
και σε μνημεία του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου βρίσκονται σήμερα σε εξέ-
λιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2015. Θα συμπληρώσουν τις παλαιό-
τερες εργασίες, που έγιναν στο πλαίσιο του έργου «Ανάκτορο και Αρχαιολογικός 
χώρος Κνωσού», το οποίο εντάχθηκε στο Γ′ Κ.Π.Σ. το 2000, με φορέα υλοποίησης 
επίσης το Ταμείο Διαχείρισης.   

Την ευθύνη των έργων αυτών από το 2001 έχει η Επιστημονική Επιτροπή 
Κνωσού.1 Βασική μέριμνα της Επιτροπής είναι ο συντονισμός όλων των ενεργειών 
με σκοπό την αποκατάσταση του μνημείου και την ανάδειξη της πολιτιστικής του 
αξίας. 

Συντήρηση - στερέωση - ανάδειξη του «Μεγάλου Κλιμακοστασίου»
Το «Μεγάλο Κλιμακοστάσιο» θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της μινω-

ικής αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος χώρος από τη δεκαετία του ’90 
(1993) δεν είναι επισκέψιμος, λόγω στατικών προβλημάτων και φθορών στις 
αρχαίες τοιχοδομίες, στους γυψόλιθους, στα μινωικά κονιάματα, αλλά και στις 
αναστηλωμένες από τον Arthur Evans οροφές, κατασκευασμένες κυρίως από 
θολίσκους με σιδηροδοκούς, αλλά και από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
1 Η Επιστημονική Επιτροπή Κνωσού έως το 2004 ήταν οκταμελής και στη συνέχεια εννεα-

μελής (υπό την προεδρία της αρχαιολόγου Α. Καρέτσου), ακολούθως από το 2011 έως το 2013 
εννεαμελής, στη συνέχεια επταμελής και σήμερα πενταμελής μεν αλλά κατεξοχήν διεπιστημο-
νική. Η σημερινή σύνθεσή της είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος: Ν. Μίνως, συντηρητής αρχαιο-
τήτων και έργων τέχνης, επίτιμος διευθυντής της Δ/νσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων 
Μνημείων. Μέλη: Α. Αθανασιάδου, πολιτικός μηχανικός, προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών 
Ερευνών Αναστήλωσης, Κ. Κουζέλη, χημικός, προϊσταμένη Κέντρου Λίθου, Σ. Μανδαλάκη, 
αρχαιολόγος, προϊσταμένη του Τμήματος Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμ-
μάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Λ. Πλάτων, αρχαιολόγος, αναπληρωτής καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Στο πλαίσιο του Γ′ Κ.Π.Σ. (2003) έγινε αποκατάσταση των τοιχοδομιών και 
αντικατάσταση των θολίσκων με σιδηροδοκούς στον κατώτερο «Α-Δ Διάδρομο», 
συντήρηση της τοιχοποιίας της «Loggia των Οκτώσχημων Ασπίδων», βελτίωση 
και επέκταση της πορείας των επισκεπτών από τη Loggia έως τον «Διάδρομο του 
Ζατρικίου». 

Με την έναρξη του έργου που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. βάσει 
εγκεκριμένων από το Κ.Α.Σ. και τη Δ.Σ.Α.Ν.Μ. μελετών, έγινε συντήρηση των 
τοιχοδομιών της πρώτης και δεύτερης κλίμακας του κλιμακοστασίου. 

Πρόκειται για τοιχοποιίες μινωικές, οι οποίες ήταν καλυμμένες με κονίαμα, 
που σώζεται σήμερα πολύ αποσπασματικά, και άλλες αναστηλωμένες από τον  
Evans. Μετά την αφαίρεση του τσιμεντοκονιάματος παλαιότερων επεμβάσεων, 
ακολούθησε σχολαστικός καθαρισμός των αρμών και αρμολόγηση με συμβατό 
κονίαμα. Με απόλυτη σαφήνεια καθορίστηκαν τα όρια της αναστήλωσης Evans, 
με τη διαφοροποίηση τόσο του τρόπου αρμολόγησης, όσο και του βάθους των 
αρμών. 

Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών έγινε και συντήρηση των ασβεστόλιθων των 
τοιχοδομιών, που αποτελούν κυρίαρχο δομικό υλικό του «Μεγάλου Κλιμακοστα-
σίου».

Επεμβάσεις αποκατάστασης έγιναν και στα μινωικά επιχρίσματα. Η κατάστα-
ση διατήρησής τους είχε καθοριστεί από τη χρήση τσιμεντοκονίας, με την οποία 
έγιναν εκτεταμένες επεμβάσεις στο παρελθόν. 

Σε εξέλιξη είναι σήμερα η ενίσχυση των σιδηροδοκών των θωρακίων της 1ης 
κλίμακας του «Μεγάλου Κλιμακοστασίου» (εικ. 1) και θα ακολουθήσει η αντικα-
τάσταση των δοκών των θολίσκων της οροφής με νέες, από ανοξείδωτο χάλυβα, 
αλλά και η τμηματική αντικατάσταση των ίδιων των θολίσκων. 

Πρόκειται για εργασίες πρωτοποριακές όσον αφορά στην τεχνική και στα υλικά 
που χρησιμοποιούνται, αλλά και στην εφαρμογή τους σε προϊστορικό μνημείο.

Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων επεμβάσεων στο συγκρότημα 
του «Μεγάλου Κλιμακοστασίου», θα επιτευχθεί και ο τελικός στόχος: να αποδοθεί 
και πάλι στο κοινό, μετά την πάροδο μιας εικοσαετίας περίπου κατά την οποία 
παραμένει κλειστό. 

Ο χώρος θα είναι επισκέψιμος στο επίπεδο της «Loggia των Οκτώσχημων 
Ασπίδων» μέσω του ξύλινου διαδρόμου προς τον «Διάδρομο του Ζατρικίου».

Συντήρηση - αποκατάσταση των «Δυτικών Αποθηκών XIII-XVIII»
Οι «Αποθήκες XIII-XVIII» είναι οι βορειότερες του συγκροτήματος των λεγόμενων 

«Δυτικών Αποθηκών» του ανακτόρου της Κνωσού. Επιτακτική ήταν η ανάγκη 
συντήρησης και αποκατάστασης τόσο των τοιχοδομιών, όσο και των λίθων, των 
κονιαμάτων και των πίθων που σώζονται in situ στον χώρο αυτόν.

Πρόκειται για εργασίες που αποτελούν τη φυσική επέκταση αντίστοιχων 
επεμβάσεων που έγιναν στις νοτιότερες μη στεγασμένες «Αποθήκες III-VII», στο 
πλαίσιο του Γ′ Κ.Π.Σ. 

Οι τοιχοδομίες και οι λίθοι (πωρόλιθοι και κυρίως γυψόλιθοι που έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως δομικό υλικό, στα δάπεδα ή ως παραστάδες θυρών), τα 
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επιχρίσματα (διάσπαρτα στις τοιχοδομίες ή στα γυψολιθικά τοιχώματα των 
κασελών), αλλά και οι πίθοι (κύριο αποθηκευτικό μέσο του χώρου) παρουσίαζαν 
εκτεταμένες φθορές. 

Κατά τις εργασίες συντήρησης των τοιχοδομιών, που σήμερα έχουν 
ολοκληρωθεί, έγινε αρμολόγηση με νέο, συμβατό με τα αρχαία υλικά, κονίαμα 
(εικ. 2). Από την αφαίρεση των λίθων σφράγισης παλαιότερων επεμβάσεων στις 
θέσεις των ξύλων συγκεντρώθηκαν σημαντικές πληροφορίες, όπως η θέση και η 
διατομή του κατακόρυφου, του εγκάρσιου και του διαμήκους ξύλου που έδεναν 
τις μινωικές τοιχοποιίες.

Οι εργασίες συντήρησης των γυψόλιθων (εικ. 3) και πωρόλιθων, που βρίσκο-
νται σήμερα σε εξέλιξη, γίνονται σε συνεργασία με το Κέντρο Λίθου. Πρόκειται 
για την αφαίρεση της τσιμεντοκονίας παλαιότερων επεμβάσεων, τον μηχανικό 
και χημικό καθαρισμό της επιφάνειας και των ρωγμών, τη στερέωση και συγκόλ-
ληση θραυσμάτων, την εφαρμογή ενεμάτων και τη σφράγιση ρηγματώσεων με τα 
κατάλληλα κονιάματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Συντήρησης, η συντή-
ρηση των ασβεστούχων επιχρισμάτων (εικ. 4). Περιλαμβάνει την αφαίρεση παλαιό-
τερων επεμβάσεων, τη στερέωση και συγκόλληση σαθρών και αποκολλημένων 
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Εικ. 1 :  «Μεγάλο Κλιμακοστάσιο». Ενίσχυση των σιδηροδοκών των θωρακίων της 1ης κλίμακας 
πριν και μετά τις εργασίες.

Εικ. 2 :  «Αποθήκες XIII-XVIII». Συντήρηση των τοιχοδομιών πριν και μετά τις εργασίες. 



τμημάτων, την περιμετρική συγκράτησή τους, την εφαρμογή ενέματος για την 
πλήρωση των κενών και τον μηχανικό και χημικό καθαρισμό της επιφάνειάς τους.

Οι εργασίες συντήρησης πίθων από τη «Δυτική Αποθήκη XIII» έχουν σήμερα 
ολοκληρωθεί. Μετά την καταγραφή των φθορών και τη φωτογραφική και σχεδια-
στική τεκμηρίωση, έγινε αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός από τις παλαιότερες 
επεμβάσεις και τις επικαθίσεις αλάτων και χώματος, στερέωση και ενίσχυση των 
σαθρών τμημάτων, συγκόλληση και συμπλήρωση με κατάλληλο κονίαμα (εικ. 5).

Με την ολοκλήρωση του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών θα έχει επι-
τευχθεί η αποκατάσταση όλων των μη στεγασμένων «Δυτικών Αποθηκών» του 
ανακτόρου της Κνωσού.

Βελτίωση του προσωρινού στεγάστρου προστασίας των «Δυτικών Αποθη-
κών III-VII»

Για την ανάσχεση της φθοράς των μη στεγασμένων «Δυτικών Αποθηκών III-VII», 
μετά την ολοκλήρωση της συντήρησής τους το 2009, απαραίτητη θεωρήθηκε η 
κατασκευή του προσωρινού στεγάστρου προστασίας τους. 

Η αρχιτεκτονική λύση του στεγάστρου αυτού, που κατασκευάστηκε στο πλαί-
σιο του Γ′ Κ.Π.Σ., είναι απλή και λιτή, ενταγμένη στη μορφολογία του εδάφους. 
Η χρήση μεταλλικών στοιχείων, για την κατασκευή του σκελετού του, εξασφαλίζει 
την αντοχή, την ασφάλεια και την αντιστρεψιμότητά του. Η τοποθέτηση πολυκαρ-
βονικού, για την επικάλυψη του σκελετού, εξασφαλίζει τον φυσικό φωτισμό των 
Αποθηκών, χωρίς να τις απομονώνει από τον περιβάλλοντα χώρο. 

Απαραίτητες, ωστόσο, θεωρήθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή κάποιες 
βελτιώσεις στη συγκεκριμένη κατασκευή, οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη μεγαλύ-
τερη δυνατή προστασία του χώρου, αλλά και το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. 
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Οι εργασίες αναμένεται να γίνουν το 2015 βάσει της μελέτης που έχει ήδη 
εκπονηθεί. Θα περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των υφιστάμενων φύλλων 
πολυκαρβονικού με νέα, βελτιωμένα, τη διαμόρφωση στην οροφή δύο «σειρών» 
ανοιγμάτων –με χειροκίνητο μηχανισμό– για την αποφυγή δημιουργίας μικρο-
κλίματος, την αντικατάσταση των δοκών, των στύλων και των συνδέσμων με νέα 
στοιχεία από γαλβανισμένο χάλυβα και την τοποθέτηση ενιαίας, μεταλλικής 
δοκού στο δάπεδο, όπου θα εδράζονται τα νέα υποστυλώματα.

Εικ. 4 :  «Αποθήκες XIII-XVIII». Συντήρηση των ασβεστούχων επιχρισμάτων 
πριν και μετά τις εργασίες.

Εικ. 5 :  «Αποθήκες XIII-XVIII». Συντήρηση πίθου πριν και μετά τις εργασίες.



Αντικατάσταση της στέγης της «Δεξαμενής Καθαρμών» στο «Μικρό Ανά-
κτορο»

Στον δυτικό τομέα του συγκροτήματος του «Μικρού Ανακτόρου» βρίσκεται η 
«Δεξαμενή Καθαρμών», όπου σώζονται στο μινωικό πηλοκονίαμα τα αποτυπώματα 
των ραβδωτών ξύλινων κιόνων, μοναδικής αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής αξίας.

Κύρια μέριμνα του ίδιου του A. Evans, ήδη από την αποκάλυψη της «Δεξαμε-
νής», ήταν να προστατευθούν τα αποτυπώματα αυτά. Έτσι, το 1910 κατασκευά-
στηκε μια ξύλινη στέγη, με κεραμίδια και τρεις φωταγωγούς. Το 1956, από τον 
τότε Έφορο Νικόλαο Πλάτωνα αντικαταστάθηκε η κατασκευή αυτή με στέγαστρο 
από ξύλο και μέταλλο, με επικάλυψη αυλακωτών φύλλων αμιαντοτσιμέντου.

Λόγω της αντίθετης κλίσης του στεγάστρου αυτού, που επέτρεπε την εισροή των 
ομβρίων, καθώς και της κακής κατάστασης διατήρησής του, θεωρήθηκε απαραί-
τητη η αντικατάστασή του. 

Έτσι, το 2011 αντικαταστάθηκε με νέο από ξύλινες δοκούς με τεγίδες, πάνω 
στις οποίες στερεώθηκαν φύλλα πολυκαρβονικού (εικ. 6). Από τα ίδια υλικά κατα-
σκευάστηκε και τοποθετήθηκε μεταξύ του στεγάστρου και της στέψης του ανατο-
λικού τοίχου πέτασμα, αλλά και χάλκινη υδρορρόη για την απορροή των ομβρίων.

Επιτεύχθηκε έτσι η καλύτερη δυνατή προστασία του μοναδικού και αντιπρο-
σωπευτικού αυτού δείγματος «Δεξαμενής Καθαρμών» της νεοανακτορικής αρχι-
τεκτονικής.

Συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης στο κτήριο και τον κήπο της 
βίλας «Αριάδνη»

Η βίλα «Αριάδνη» κατασκευάστηκε το 1906 σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις 
υποδείξεις του A. Evans και χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία και χώρος εργασίας 
του ίδιου και των συνεργατών του. Τόσο το κτήριο, το οποίο κηρύχθηκε διατηρη-
τέο το 1968, όσο και ο κήπος, αποτελούν ένα σύνολο πλούσιο πληροφοριών για 
τη νεότερη ιστορία της Κρήτης και της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του έργου της τελευταίας τριετίας κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν 
νέες επεμβάσεις, λόγω προβλημάτων που οφείλονται στην ιδιαιτερότητα της κατα-
σκευής της βίλας (λιθοδομή με ενσωματωμένες υδρορρόες και μεταλλικές δοκούς 
ως φέροντα στοιχεία των δωμάτων), σε έδαφος με προβλήματα καθίζησης. Πρόκει-
ται για εργασίες που συμπληρώνουν εκείνες που έγιναν με χρηματοδότηση από 
τα Π.Ε.Π. Κρήτης (Β′ Κ.Π.Σ.), για την αποκατάσταση του κτηρίου και του κήπου. 

Πράγματι, μετά τη διείσδυση ομβρίων στις τοιχοποιίες της βίλας έγιναν διερευ-
νητικές τομές σε υδρορρόες του δώματος και διαπιστώθηκε ότι η υγρομονωτική 
μεμβράνη είχε φθαρεί. Κρίθηκε τότε αναγκαία από την Επιστημονική Επιτροπή 
Κνωσού η αντικατάσταση του συνόλου της παλαιάς μόνωσης και στα τρία δώματα 
του κτηρίου, συνολικής έκτασης 300 τ.μ. 

Οι εργασίες, που σήμερα έχουν ολοκληρωθεί, αφορούσαν στην αφαίρεση των 
υφιστάμενων μονωτικών στοιχείων των δωμάτων. Ακολούθησε εφαρμογή στρώμα-
τος ρύσεων, τοποθέτηση υγρομονωτικής μεμβράνης, θερμομόνωσης από φύλλα 
εξηλασμένης πολυστερίνης και, τέλος, επίστρωση από πλάκες πωρόλιθου (εικ. 7). 
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Βελτιώθηκε, επίσης, το σύστημα απορροής των υδρορροών, στις οποίες τοπο-
θετήθηκε σωλήνας τύπου σπιράλ και εσχάρα, στη νέα στάθμη ροής των ομβρίων.

Η αρχιτεκτονική του κήπου της βίλας «Αριάδνη» αποτελεί παράδειγμα του 
βρετανικού «landscape» της βικτωριανής περιόδου. Μετά την κατασκευή του κτη-
ρίου φυτεύτηκαν τα κυπαρίσσια, τα τρία σπάνια πεύκα από τα Κανάρια νησιά και 
οι φοίνικες, στην κύρια όψη της βίλας. 

Πέντε από τους αιωνόβιους φοίνικες προσβλήθηκαν, ωστόσο, από τον «κόκκι-
νο ρυγχωτό κάνθαρο των φοινικοειδών». Για την αντιμετώπισή του κλαδεύτηκαν 
τα προσβεβλημένα δέντρα, προστατεύθηκαν οι κόμες τους με δίχτυ και έγινε 
ψεκασμός με τα κατάλληλα φάρμακα. Έκτοτε, με τη χρήση πιεστικού στο στε-
φάνι του φοίνικα γίνεται τακτικός ψεκασμός με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Δενδροχειρουργικές επεμβάσεις σε επιλεγμένα δέντρα είχαν ως αποτέλεσμα την 
αναβλάστησή τους.

Με πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής Κνωσού ο ιστορικός κήπος της 
βίλας «Αριάδνη» χαρακτηρίστηκε το 2012 Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης.

Εικ. 6 :  «Μικρό Ανάκτορο». Αντικατάσταση της στέγης της «Δεξαμενής Καθαρμών» 
πριν και μετά τις εργασίες.

Εικ. 7 :  Βίλα «Αριάδνη». Αντικατάσταση της παλαιάς μόνωσης στο δώμα του κτηρίου. 
Τοποθέτηση θερμομόνωσης και επίστρωση από πλάκες πωρόλιθου.



Επέκταση της πορείας επισκεπτών από τη «Νότια Οικία» έως τον «Μινω-
ικό Ξενώνα» («Καραβάν-Σεράι»). Στερέωση - αποκατάσταση της «Μινωι-
κής Κρήνης» και διαμόρφωση του ευρύτερου χώρου από τον «Μινωικό 
Ξενώνα» έως τη «Μινωική Οδογέφυρα» 

Ο «Μινωικός Ξενώνας» («Καραβάν Σεράι»), συγκρότημα οικοδομημάτων με 
χώρους διαμονής, αποθήκευσης και λουτρικές εγκαταστάσεις, αποτελεί ένα από 
τα περιφερειακά μνημεία του ανακτόρου της Κνωσού. Στο πλαίσιο του Γ′ Κ.Π.Σ. 
έγινε συντήρηση των τοιχοδομιών, των λίθων, του αντιγράφου της τοιχογραφίας, 
καθώς και αναστηλωτικές εργασίες. 

Βορειότερα, η «Μινωική Οδογέφυρα», που ένωνε τις δύο όχθες του ρέματος της 
Βλυχιάς, και η «Υπόστυλη Κλίμακα», μια μεγαλοπρεπής κατασκευή με κλίμακες 
και κιονοστοιχία που οδηγούσε στη ΝΔ Είσοδο του ανακτόρου, αποτελούν δύο 
από τις πιο εντυπωσιακές κατασκευές του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού.

Με την επέκταση της υφιστάμενης πορείας επισκεπτών από τη «Νότια Οικία» 
(έργο του Γ′ Κ.Π.Σ.) έως τον «Μινωικό Ξενώνα» θα ενοποιηθούν όλοι οι παραπάνω 
χώροι, οι οποίοι έως σήμερα δεν είναι επισκέψιμοι. 

Κεντρική ιδέα της πορείας είναι η δημιουργία μιας νέας διαδρομής για περι-
ορισμένο αριθμό επισκεπτών, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά της υπάρ-
χουσας. Με αυτόν τον τρόπο ο επισκέπτης θα μπορεί, μέσα από μια διαδρομή 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, να βλέπει τα σημαντικά αυτά μνημεία, ακολουθώ-
ντας μάλιστα τη μινωική οδό εισόδου στο ανάκτορο (εικ. 8).

Η πορεία, που θα γίνει με υλικά και κατασκευαστικές μεθόδους ανάλογες 
με αυτές που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο, θα διέρχεται 
ανατολικά της «Υπόστυλης Κλίμακας» με βαθμίδες και, μέσω γέφυρας, θα δια-
σχίζει το ρέμα της Βλυχιάς, θα περνάει βορειοανατολικά της «Οδογέφυρας» και 
θα καταλήγει στο «Καραβάν Σεράι». Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν 
στάσεις, σε επιλεγμένα σημεία και φυλάκια, που θα επιτρέπουν την ασφαλή 
κίνηση και τον έλεγχο του αριθμού των επισκεπτών. Παράλληλα, προβλέπεται 
και η κατασκευή πορείας για ΑμεΑ.

Οι εργασίες είναι  σήμερα σε εξέλιξη. Κατασκευάζονται οι βαθμίδες, συντηρού-
νται οι τοιχοδομίες της «Υπόστυλης Κλίμακας» και διαμορφώνεται ο περιβάλλων 
χώρος (εικ. 9). Ανάλογες επεμβάσεις θα γίνουν και στη «Μινωική Οδογέφυρα».

Στο «Καραβάν Σεράι» έχει ολοκληρωθεί ήδη η στερέωση - αποκατάσταση της 
«Μινωικής Κρήνης», η οποία παρουσίαζε στατικό πρόβλημα εξαιτίας της εισροής 
των ομβρίων και του ριζικού συστήματος. Έγινε εξυγίανση της στέψης των τοίχων 
και αντικατάσταση της πλάκας από σκυρόδεμα, καθώς και κατασκευή συστή-
ματος αποστράγγισης (εικ. 10). Οι εργασίες στο κτήριο θα ολοκληρωθούν με τη 
συντήρηση των γυψολιθικών πλακών της επένδυσης των τοίχων.

Με το πέρας των προβλεπόμενων εργασιών τα σημαντικά αυτά μνημεία του 
αρχαιολογικού χώρου, άγνωστα στο ευρύ κοινό, θα είναι για πρώτη φορά επι-
σκέψιμα.

Είναι φανερό ότι η πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε για δέκα και πλέον 
χρόνια από τις εργασίες που έγιναν στο ανάκτορο και τον αρχαιολογικό χώρο της 
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Κνωσού, στο πλαίσιο των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά κον-
δύλια (Β′ και κυρίως Γ′ Κ.Π.Σ.), αξιοποιήθηκε γόνιμα και στο έργο που εκτελείται 
από την Επιστημονική Επιτροπή την τελευταία τριετία στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 

Η μεθοδολογία στις επεμβάσεις που εφαρμόστηκαν, οι τεχνικές και τα υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν, το αρχειακό υλικό που προέκυψε (ημερολόγια, φωτο-

Εικ. 8 :  Σχέδιο και φωτογραφίες της επέκτασης της υφιστάμενης πορείας επισκεπτών 
από τη «Νότια Οικία» έως τον «Μινωικό Ξενώνα» μέσω της «Μινωικής Οδογέφυρας» 

και της «Υπόστυλης Κλίμακας». (Φωτογράφηση από Νότο προς Βορρά.)
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γραφικό, σχεδιαστικό, ψηφιακό αρχείο), αλλά και το προσωπικό2 όλων των 
ειδικοτήτων που εκπαιδεύτηκε, αποτελούν παρακαταθήκη μελλοντικής γνώσης 
και εμπειρίας. Δημιουργήθηκε έτσι σημαντική υποδομή για την επιστημονική 
διαχείριση του μνημείου και την παραγωγή τεχνογνωσίας σε θέματα συντήρησης, 
αναστήλωσης και ανάδειξης.

2 Αρχαιολόγοι: Καβουλάκη Ελισάβετ, Κλάδου Μαρία. Αρχιτέκτων μηχανικός: Ζανόν 
Φλάβιο. Πολιτικός μηχανικός: Φιλίππου Κων/νος. Συντηρητές αρχαιοτήτων: Ανδρια-
δάκη Ευαγγελία, Περγάμαλη Βασιλική, Πιτσιλλίδου Λουκία, Πολιτάκη Ελπίδα, Σακελλαρίου 
Έλλη. Σχεδιαστές: Κοντογιάννης Κων/νος, Κτιστάκης Ιωάννης (σε διαθεσιμότητα). Διοικη-
τικός: Παλαιάκη Γεωργία. Λογίστριες: Καλλέργη Μαρίνα, Καταντωνάκη Άννα. Υπόλογος: 
Καφούση Κυριακή. Αρχιτεχνίτες - ειδικευμένοι τεχνίτες: Βαρδαβάς Στέφανος, Λαμπά-
κης Νικόλαος, Μαραγκάκης Στυλιανός, Μαραζάκης Γεώργιος, Μαυρογιαννάκης Μιχαήλ, Μερ-
ζιώτης Βασίλειος, Παπαδάκη Πολυξένη, Πολίτης Ιωάννης, Σμυρνιός Σπυρίδων, Σταυρουλάκης 
Νικόλαος, Τζουγκράκης Ιωάννης, Ψαραδάκης Γεώργιος, Ψαράκης Γεώργιος.

Εικ. 9 :  Επέκταση της υφιστάμενης πορείας επισκεπτών από τη «Νότια Οικία» έως τον «Μινωικό 
Ξενώνα». Κατασκευή βαθμίδων και συντήρηση των τοιχοδομιών της «Υπόστυλης Κλίμακας».

Εικ. 10 :  «Καραβάν Σεράι». Εξυγίανση της στέψης των τοίχων και αντικατάσταση της πλάκας 
από σκυρόδεμα πριν και μετά τις εργασίες.  
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thE Work of thE knossos sCiEntifiC CoMMittEE 

in thE yEArs 2011-2013

nikoLAos Minos, ELisAbEth M. kAvouLAki & MAriA kLAdou

The “Restoration - Promotion of the Palace and Archaeological Site of Knos-
sos” project was included in the “Competitiveness” Operational Programme of 
the National Strategic Reference Framework at the end of 2010, to be imple-
mented by the Archaeological Receipts Fund until 2013 and since then by the 
23rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities. The Knossos Scientific 
Committee has been responsible for coordinating the project since 2001. 

This project deals with the various conservation problems of the monu-
ment as well as its promotion. It comprises of conservation and reconstruction 
works which will supplement and complete earlier works carried out in the 
context of the 3rd CSF (2000-2009). 

In particular, the following works are in progress and will be completed in 
2015:

• Conservation - consolidation - promotion of the “Grand Staircase”,
• Consolidation - restoration of the “West Magazines XIII-XVIIΙ”,
• Improvement of the temporary protective roof of the “West Magazines 

III-VII”, 
• Replacing the roof of the “Lustral Basin” in the “Little Palace”,
• Supplementary reconstruction work on the building and garden of the 

Villa “Ariadne”,
• Extension of the visitors’ route from the “South House” to the “Caravan-

serai”. 
• Consolidation - restoration of the “Spring Chamber” and configuration of 

the wider area from the “Caravanserai” to the “Minoan Viaduct”.



το εργο τησ εΠιστημονιΚησ εΠιτροΠησ αναδειξησ 

οχΥρωματιΚων εργων Κρητησ

μιχαλησ γ. ανδριαναΚησ

Στα δύο χρόνια που προηγήθηκαν, συνεχίστηκε από την Επιστημονική Επι-
τροπή Ανάδειξης Οχυρώσεων Χανίων και το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την 
εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) το έργο της ανάδειξης της πρωτο-
βυζαντινής οχύρωσης των Χανίων, καθώς και της αποκατάστασης της εξωτερικής 
οχύρωσης, που κτίστηκε από τους Βενετούς πάνω στις αρχές τού –σε εξέλιξη ευρύ-
τερα κατά τον 16ο αι.– προμαχωνικού συστήματος. Παράλληλα στα έργα της Επι-
στημονικής Επιτροπής προστέθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη της 13ης Ε.Β.Α. και 
τα έργα αποκατάστασης του φρουρίου Roca al Mare (Κούλες) Ηρακλείου και της 
οχυρωμένης νησίδας Σπιναλόγκα. H Επιστημονική Επιτροπή ανασυγκροτήθηκε 
και μετονομάστηκε πλέον σε «Επιστημονική Επιτροπή Ανάδειξης Οχυρωματικών 
Έργων Κρήτης».1 Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν με την πρόσφατη κατάργηση 
λόγω Μνημονίου του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. και την υπέρμετρη αύξηση της γραφειοκρατίας, 
τα έργα συνεχίζονται μέχρις ολοκληρώσεώς τους από την Επιστημονική Επιτροπή 
με Διευθύνουσες Υπηρεσίες για τα έργα των Χανίων τη Διεύθυνση Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων και για τα έργα της ανατολικής Κρήτης τη 13η Ε.Β.Α., 
Υπηρεσίες με τις οποίες έχουμε άριστη συνεργασία στην επίλυση του πλήθους των 
προβλημάτων που προκύπτουν. 

Για την οικονομία του χρόνου θα αναφερθώ στην ανακοίνωσή μου εν εκτάσει 
στα έργα των Χανίων και συνοπτικά για το έργο του Κούλε, που είναι σε εξέλι-
ξη. Aναλυτικά για το έργο της Σπιναλόγκας θα αναφερθεί η αρχαιολόγος Γωγώ 
Μοσχόβη, που έχει την ευθύνη από την πλευρά της 13ης Ε.Β.Α. Η ικανοποιητική 
χρηματοδότηση έχει ενταχθεί στο τομεακό Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και ειδικότερα στη δράση «Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα».

Πρωτοβυζαντινό τείχος Χανίων
Όπως έχω υποστηρίξει σε προηγούμενες εργασίες,2 η οχυρή ακρόπολη των 

Χανίων στον λόφο Καστέλι κτίστηκε αρχικά κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, 
όπως φαίνεται από τον ιδιαίτερο τρόπο δόμησης, που σώζεται σε ορισμένα σημεία. 
Η πόλη, όπως και αυτή του Χάνδακα, οχυρώθηκε εκ νέου κατά τον 7ο αι., 

1 Πρόεδρος Μιχάλης Ανδριανάκης, επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων, Άρης Ποζιόπουλος, αρχιτέκτονας 
της Δ.Α.Β.Μ.Μ., Νίκος Μίνως, διευθυντής Συντήρησης ΥΠ.ΠΟ., Αναστασία Τζιγκουνάκη, προϊστα-
μένη ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. και αναπληρώτρια προϊσταμένη 28ης Ε.Β.Α., Μαρία Σταυρουλάκη, καθηγή-
τρια στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Σήφης Φανουράκης, Προϊστάμενος 7ης Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Κρήτης, Δάφνη 
Χρονάκη, αρχιτέκτονας 13ης Ε.Β.Α., και Γωγώ Μοσχόβη, αρχαιολόγος 13ης Ε.Β.Α. Γραμματέας 
της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η αρχαιολόγος της 28ης Ε.Β.Α. Αναστασία Φιολιτάκη.

2 Μιχάλης Ανδριανάκης, Η πρωτοβυζαντινή ακρόπολη των Χανίων. Στο: Η οχυρωματική αρχιτε-
κτονική στο Αιγαίο και ο μεσαιωνικός οικισμός Αναβάτου Χίου: Πρακτικά [Διεθνούς Συνεδρίου, 
26-28 Σεπτ. 2008], Χίος: Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 2012, σ. 75-90.
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σε μια εποχή όπου οι περισσότερες πόλεις της Κρήτης, ιδίως οι παραλιακές, 
παρακμάζουν εξαιτίας των επιδρομών των Αράβων και αναπτύσσονται σταδιακά 
μικρότεροι οικισμοί στην ενδοχώρα. Για την ανέγερσή του χρησιμοποιήθηκαν 
καταρχάς λιθόπλινθοι από την αρχαία οχύρωση, που υπήρχαν σε αφθονία επι-
τόπου, καθώς και άλλα spolia από τα κτίσματα της αρχαίας μεγαλούπολης, τα 
οποία είχαν καταρρεύσει εξαιτίας των μεγάλων σεισμών και δεν είχαν ανακατα-
σκευαστεί, καθώς και ο τρόπος δόμησης «εν ξηρώ» είχε πλέον ξεπεραστεί και η 
θρησκευτική και κοινωνική ζωή των πόλεων είχε αλλάξει, καθιστώντας κάποια 
κτήρια άχρηστα. Το τείχος πολιορκήθηκε στην τρίτη δεκαετία του 9ου αι. από 
τους Σαρακηνούς Άραβες, όπως πληροφορούμαστε από τον Βίο του Κυδωνιάτη 
Νικολάου του Στουδίτη, που αναφέρεται σε άλωση της πόλης. Οι βενετοί άποικοι 
το 1252 το βρήκαν σε κατάσταση εγκατάλειψης και αφού το επισκεύασαν και 
το συμπλήρωσαν, με κάποιες αλλαγές στην πορεία του στη βόρεια πλευρά, το 
χρησιμοποίησαν για την προστασία του διοικητικού κέντρου και των φεουδαρχών 
που ζούσαν μέσα σε αυτό. Η ανάπτυξη της πόλης γύρω από την ακρόπολη μείωσε 
αρκετά ενωρίς την αμυντική αξία του, μέχρι την οικοδόμηση του νέου περιβόλου, 
που το αχρήστευσε εντελώς. Η οικοδόμηση κτισμάτων πάνω και μπροστά από το 
τείχος εξαφάνισε το μεγαλύτερο μέρος του, ενώ ο βομβαρδισμός του 1941 και η 
επακόλουθη απόπειρα εφαρμογής του νέου ρυμοτομικού σχεδίου, σε συνδυασμό 
με αυθαίρετες καταστροφές από τη δημοτική αρχή συνέβαλαν στην απαξίωσή 
του. Από τη δεκαετία του 1970 ωστόσο γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για 
την ανάκτησή του με απαλλοτριώσεις και κατεδαφίσεις κτισμάτων, κυρίως από τη 
νότια πλευρά του. Με την ένταξή του στα έργα του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., αρχικά με εθνι-
κούς πόρους και στη συνέχεια με ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α., προχωρούν συντονισμένες 
εργασίες αποκατάστασης.

Αφού συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από το Κ.Α.Σ. οι σχετικές μελέτες ανα-
στήλωσης και συντήρησης των λίθων, καθώς και ανάλυσης των κονιαμάτων και 
έγιναν δοκιμαστικές τομές για τη διευκρίνιση των οικοδομικών φάσεων, άρχισαν 
οι εργασίες με περίφραξη του χώρου και στα τρία ορατά τμήματα του νότιου 
μετώπου και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων. Οι εργασίες που υλοποιούνται 
αφορούν στον καθαρισμό των αρμών σε ολόκληρη την επιφάνεια, την πλήρωσή 
των με ενέματα και αρμολόγηση της επιφανείας στη συνέχεια. Τοπικά έγιναν 
αντικαταστάσεις λιθοπλίνθων σε σημεία που δεν υπήρχαν ή είχαν καταστραφεί 
πλήρως (εικ. 1, 2). Παράλληλα συνεχίζεται η λεπτομερής συντήρηση της επι-
φανείας των λίθων με αφαίρεση των επικαθίσεων και σταθεροποίησή της από 
την προϊούσα διάβρωση, καθώς και η συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων 
από τις διάφορες εργασίες. Από τις εργασίες εντοπίστηκαν μεταξύ του σε δεύτερη 
χρήση οικοδομικού υλικού τεμάχιο μαρμάρινης επιτύμβιας επιγραφής του 6ου 
αι., που αποτελεί και terminus post quem για την ανέγερση του τείχους. 

Από τις εργασίες στον δεύτερο πύργο διαπιστώθηκε ότι η εσωτερική του δομή 
είναι μια από τις επεμβάσεις των Βενετών κατά την αναφερόμενη από τις πηγές 
επισκευή μετά το 1252, ενώ η εξωτερική τοιχοποιία είναι η αρχική. Κρίθηκε ανα-
γκαία η μερική αποδόμηση και ανακατασκευή τμημάτων των εσωτερικών οξυκό-
ρυφων θόλων του πύργου και η αποκατάσταση τοπικά της εξωτερικής πρόχειρα 

μιχαλησ ανδριαναΚησ
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επισκευασμένης τοιχοποιίας με νέες λιθόπλινθους (εικ. 3, 4). Επίσης αποκατα-
στάθηκαν στην αρχική τους μορφή οι πλάγιες τοξοθυρίδες των πύργων. Ανάλογες 
επεμβάσεις έγιναν και στον πρώτο πύργο (εικ. 5). Στο δεύτερο τμήμα του τείχους 
είχε διανοιχτεί στα νεότερα χρόνια στο πάχος της τοιχοποιίας κατά μήκος πρόχει-

Εικ. 1 :  Δεύτερο τμήμα από ανατολικά πριν από τις εργασίες.

Εικ. 2 :  Δεύτερο τμήμα από ανατολικά κατά τις εργασίες.

το εργο τησ εΠιστημονιΚησ εΠιτροΠησ αναδειξησ οχΥρωματιΚων εργων Κρητησ
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ρη στοά, που μας έδωσε τη δυνατότητα 
να μελετήσουμε την ύπαρξη μεταξύ 
των εξωτερικών λαξευτών δόμων, οι 
οποίοι συνδέονται σε πολλά σημεία με 
τη χρήση κιόνων ως διάτονων λίθων, 
μιας πολύ ισχυρής χυτής τοιχοποιίας. 
Αντί της εκ νέου πλήρωσης της στοάς, 
προκρίθηκε για στατικούς λόγους η 
διαμόρφωσή της με ενίσχυση των πλά-
γιων επιφανειών. Με αυτό τον τρόπο 
παραμένουν ορατές κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες του μνημείου. 

Ανάλογες εργασίες πραγματοποιή-
θηκαν και σε άλλα σημεία του τείχους, 
που ήταν εν μέρει ορατό, καθώς και 
στην εσωτερική του πλευρά, όπου διαπι-
στώνεται η χρήση εξολοκλήρου μικρό-
τερων λιθόπλινθων με ελάχιστη χρήση 
παλιότερων αρχιτεκτονικών μελών. Την 
επέμβαση αυτή την αποδίδουμε στις 
εργασίες επισκευής του περιβόλου από 
τους Βενετούς. Αυτό ενισχύεται από το 
ότι στο δεύτερο τμήμα, στο ύψος της 

Εικ. 3 :  Ο δεύτερος πύργος από δυτικά 
πριν από τις εργασίες.

Εικ. 4 :  Ο δεύτερος πύργος από δυτικά 
κατά τις εργασίες.

Εικ. 5 :  Πρώτος πύργος από ανατολικά, 
κατά τις εργασίες.

μιχαλησ ανδριαναΚησ
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Εικ. 6 :  Πρώτο τμήμα, οδός Κατρέ, εσωτερική 
όψη. Διακρίνονται οι δύο οικοδομικές φάσεις.

Εικ. 7 :  Βορειοδυτική γωνία βυζαντινού τείχους. 
Διακρίνονται οι τρεις οικοδομικές φάσεις.

το εργο τησ εΠιστημονιΚησ εΠιτροΠησ αναδειξησ οχΥρωματιΚων εργων Κρητησ

οδού Τζαγκαρόλων και στο πρώτο στην 
οδό Κατρέ (εικ. 6) διαπιστώθηκε ότι ενώ 
η εξωτερική πλευρά του τείχους σε όλο 
το ύψος είναι η αρχική, η εσωτερική 
ανακατασκευάστηκε εξολοκλήρου σε 
μικρότερο πάχος και ατελή σύνδεση με 
το υπάρχον, εξαιτίας των αλλεπάλληλων 
επιχώσεων, που είχαν δημιουργηθεί 
κατά το μακρό διάστημα εγκατάλειψής 
του. Από τις μέχρι τώρα επεμβάσεις 
διευκρινίζονται επαρκώς οι οικοδο-
μικές φάσεις του μνημείου, το οποίο 
σε μεγάλη έκταση είναι θεμελιωμένο 
και ενσωματώνει τα υπολείμματα του 
αρχαιότερου τείχους, όσον αφορά στην 
εξωτερική όψη και έχει ανοικοδομηθεί 
επίσης σε μεγάλη έκταση στην εσωτερι-
κή κατά την επαναχρησιμοποίησή του 
από τους Βενετούς.

Οι εργασίες συνεχίζονται και συντάσ-
σεται μελέτη αποκατάστασης και του 
υπολοίπου βυζαντινού τείχους. Από 
την έρευνά μας διαπιστώθηκε ότι στη 
βορειο δυτική γωνία η αρχική πορεία 
του ήταν διαφορετική. Στο σημείο αυτό 
φαίνεται η δυτική όψη ενός ακόμη 
πύργου, ενώ το τείχος προχωρούσε 
λοξά σε υποχώρηση στο εσωτερικό της 
σημερινής πλατείας. Κατά την επέμβα-
ση των Βενετών επεκτάθηκε σε ευθεία 
προς Βορράν το προς δυτικά μέτωπο 
του πύργου, όπως προκύπτει από την 
ύπαρξη κάθετου αρμού και τον διαφο-
ρετικό τρόπο δόμησης από μικρότερους 

λίθους. Μια ακόμη επέκταση προς Βορράν, που κάμπτεται στη συνέχεια προς 
τα ανατολικά, έγινε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ως αναλημματικός τοίχος 
για τη διεύρυνση του χώρου της πλατείας (εικ. 7). Η έρευνα και αποκατάσταση 
του σημαντικού αυτού οχυρωματικού έργου θέτει ορισμένα θέματα γενικότερα, 
όπως είναι η ανάγκη επανεξέτασης του χρόνου και των συνθηκών ανέγερσης και 
άλλων οχυρώσεων κατά την ίδια περίοδο στην Κρήτη, αλλά και ευρύτερα κατά την 
παλαιοχριστιανική και την πρωτοβυζαντινή περίοδο.3

3 Την αρχική μελέτη αναστήλωσης του βυζαντινού τείχους συνέταξε ο αρχιτέκτονας Φίλιππος 
Τσαγάκης και τη μελέτη συντήρησης ο τμηματάρχης συντήρησης αρχαίων της 28ης Ε.Β.Α. 
Μιχάλης Τρουλλινός. Η συμπλήρωση των μελετών κατά τη διεξαγωγή του έργου και η επίβλεψη 
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Βενετσιάνικες οχυρώσεις Χανίων
Συνεχίστηκε το έργο ανάκτησης και του επίσης ιδιαίτερα σημαντικού βενετσιά-

νικου οχυρωματικού περιβόλου των Χανίων, που άρχισε να κατασκευάζεται το 
1538 σε αρχικά σχέδια του μεγάλου θεωρητικού του προμαχωνικού συστήματος 
Michele Sanmicheli και άλλων μηχανικών της Βενετίας, προκειμένου να αντι-
μετωπιστεί η επικείμενη επίθεση των Τούρκων. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στο 
δυτικό μέτωπο, το οποίο διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση και έχει ένα σαφέ-
στερο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αφού συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από το Κ.Α.Σ. 
οι απαραίτητες μελέτες με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες 
και λοιπές εργασίες της πρώτης φάσης, άρχισαν οι εργασίες της δεύτερης φάσης 
με προϋπολογισμό 650.000 €. Ο προμαχώνας του San Salvatore, σύμφωνα με 
τον Giuseppe Gerola σχεδιάστηκε και πιθανώς κατασκευάστηκε από τον ίδιο τον 
Sanmicheli και τον ανεψιό και συνεχιστή του Gian Girolamo και, όπως προ-
έκυψε από την έρευνα, είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες στις οχυρώσεις 
της Κρήτης, όσον αφορά στη δομή του. Η ελλειπτικής κάτοψης χαμηλή πλατεία 
φαίνεται ότι αποτέλεσε τον αρχικό πυρήνα του προμαχώνα, ο οποίος επεκτάθηκε 
στη συνέχεια περιμετρικά στη μορφή που σώζεται. 

Η σχετικά πρόσφατη κατασκευή των μαγειρείων του «ΧΕΝΙΑ» στη θέση της 
χαμηλής πλατείας είχε προκαλέσει σημαντική καταστροφή του δυτικού τμήματός 
της (εικ. 8). Έτσι αποφασίστηκε η ανακατασκευή της μέχρις ενός σημείου, ώστε 
να είναι κατανοητή η μορφή της (εικ. 9). Η μορφή της επέκτασης του προμαχώνα, 
σε σχέση με τους υπολοίπους της πόλης, παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για τη λύση που προκρίθηκε, όπως διαπιστώθηκε τόσο από φωτογραφία του 
Gerola, όσο και από την ανασκαφική έρευνα (εικ. 10, 11). Η συνήθης ενίσχυση 
περιμετρικά με κάθετα speroni συνδεόταν μεταξύ τους στον προμαχώνα του San 
Salvatore με θόλους, κατασκευασμένους χωρίς ξυλότυπο, πάνω στους οποίους 
στηριζόταν ο περίδρομος και τα parapetti. Η επιλογή της κατασκευής αυτής 
φαίνεται ότι προκρίθηκε για λόγους οικονομίας υλικού και εργασίας, χωρίς να 
μειώνεται η αμυντική ισχύς του εκτεθειμένου από την πλευρά της θάλασσας 
προμαχώνα. Και πάλι επιλέχτηκε από την Επιστημονική Επιτροπή η μερική 
ανακατασκευή του στη νοτιοδυτική γωνία, σε συνδυασμό με την υπερύψωση 
των κατεστραμμένων κατά το ανώτερο τμήμα speroni, ώστε να είναι κατανοη-
τή η μορφή του. Επίσης καθαιρέθηκε και ανακατασκευάστηκε στο αρχικό του 
πάχος στο δυτικό και το βόρειο το λεπτό τοιχίο, που είχε κατασκευαστεί μαζί 
με το «ΧΕΝΙΑ» στη θέση του προϋπάρχοντος. Ανακατασκευάστηκε επίσης και ο 
τοίχος, που συγκρατούσε από την ανατολική πλευρά τις επιχωματώσεις, μετά την 

των εργασιών πραγματοποιήθηκαν από ομάδα, την οποία αποτελούσαν οι Μιχάλης Ανδριανά-
κης, αρχαιολόγος, Ειρήνη Βλαζάκη, αρχιτέκτονας, Νεκταρία Μαθιουδάκη, πολιτικός μηχα-
νικός, Χαράλαμπος Σκαραντωνάκης, τοπογράφος, Κώστας Κουκουτσάκης, σχεδιαστής. Την 
οικονομική διαχείριση ανέλαβαν οι υπόλογοι, αρχικά ο Σωτήρης Καστρουνής (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) 
και στη συνέχεια η Μαρία Μουλιανιτάκη (13η Ε.Β.Α.) επικουρούμενη από τη Νίκη Ατζολιδάκη, 
οι οποίες ανέλαβαν έπειτα και τα υπόλοιπα έργα. Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν 
από τις συντηρήτριες Αμαλία Τρουλλινού και Μαρία Γραμματικού και αρχιτεχνίτης αναστήλω-
σης ήταν ο Λεωνίδας Πολυχρονάκης.

μιχαλησ ανδριαναΚησ
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Εικ. 8 :  Προμαχώνας San Salvatore. Η χαμηλή 
πλατεία μετά την κατεδάφιση των μαγειρείων.

Εικ. 9 :  Προμαχώνας San Salvatore. 
Η χαμηλή πλατεία μετά τις εργασίες.

το εργο τησ εΠιστημονιΚησ εΠιτροΠησ αναδειξησ οχΥρωματιΚων εργων Κρητησ

καθαίρεση το 1898 μέρους της cortina 
και της πύλης του San Salvatore, για 
τη διάνοιξη της οδού Θεοτοκοπούλου. 
Τέλος στερεώθηκε η παράλληλη με τον 
υπερκείμενο επιπρομαχώνα της Santa 
Caterina στοά, που είχε κατασκευαστεί 
εκ των υστέρων προς τη δυτική τάφρο 
και έγινε βατή με την κατασκευή πλα-
τύσκαλων (εικ. 12). 

Στον επίσης ενδιαφέροντα επιπρομα-
χώνα της Αγίας Αικατερίνης συνεχίστηκαν οι εργασίες αποκατάστασης με βάση τη 
μελέτη που είχε συνταχθεί και περιελάμβανε τα στοιχεία, τα οποία είχαν προκύ-
ψει από τις κατεδαφίσεις των αυθαιρέτων και τις ερευνητικές εργασίες της πρώτης 
φάσης. Το σχήμα του προμαχώνα, ο οποίος κάλυπτε ένα αρκετά ευαίσθητο αμυ-
ντικό πεδίο προς τη θάλασσα και τη δυτική πλευρά (όπου τελικά ρίχτηκε και το 
κύριο βάρος της τουρκικής επίθεσης), είναι ορθογώνιο με τη στενή πλευρά προς 
τη θάλασσα. Αποκαλύφθηκαν εννέα θέσεις πυροβόλων που καλύπτουν το πεδίο 
προς την πλευρά της εισόδου του λιμανιού, το πέλαγος και τη δυτική πλευρά. 
Δύο ακόμη θέσεις βολής αποκαλύφθηκαν στο νότιο μέρος του δυτικού τείχους, 
οι οποίες μάλιστα φαίνεται ότι μετακινήθηκαν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας 
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σε υψηλότερο επίπεδο για να είναι αποτελεσματικότερες. Πραγματοποιήθηκαν 
εργασίες μερικής υπερύψωσης των βόρειων θέσεων βολής, ώστε να είναι κατα-
νοητή η αμυντική λειτουργία του επιπρομαχώνα και στερεώσεις της τοιχοποιίας 
στο ανατολικό του τείχος. Επίσης αποκαταστάθηκε η νότια όψη και η πύλη, που 
είχαν υποστεί μεγάλη φθορά (εικ. 13, 14). Συντηρήθηκε ένα πολυβολείο από 

Εικ. 14 :  Επιπρομαχώνας Santa Caterina, νότια όψη μετά τις εργασίες.

μιχαλησ ανδριαναΚησ

Εικ. 10 :  Ο προμαχώνας San Salvatore κατά τις εργασίες κατεδάφισης του XENIA.

Εικ. 11 :  Ο προμαχώνας του San Salvatore και ο επιπρομαχώνας της Santa Caterina 
κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
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Εικ. 13 :  Επιπρομαχώνας Santa Caterina, νότια όψη κατά τις εργασίες.

Εικ. 14 :  Επιπρομαχώνας Santa Caterina, νότια όψη μετά τις εργασίες.

Εικ. 12 :  Προμαχώνας San Salvatore, στοά 
προς την τάφρο, μετά τις εργασίες.

το εργο τησ εΠιστημονιΚησ εΠιτροΠησ αναδειξησ οχΥρωματιΚων εργων Κρητησ

την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής, ανοιγμένο στο πάχος του τείχους, ενώ στη 
νοτιοανατολική γωνία, στο κατώτερο σημείο, αποκαλύφθηκε πρόχειρη κρύπτη, 
σκαμμένη στο πάχος της τοιχοποιίας, η οποία είχε πιθανώς χρησιμοποιηθεί στα 
χρόνια της Kατοχής.

Πραγματοποιήθηκε επίσης αποχωμάτωση του απαλλοτριωμένου νότιου τμή-
ματος της δυτικής τάφρου, που είχε επιχωματωθεί στα μεταπολεμικά χρόνια και 
στη συνέχεια, προ ετών, μετατραπεί σε αυθαίρετο πάρκο από τον Δήμο Χανίων 
(εικ. 15). Από τις εργασίες αποκαλύφθηκε το δυτικό μέτωπο του προμαχώνα 
Lando, στον οποίο ασκήθηκε η κύρια πίεση από τους Τούρκους το 1645 και είχε 
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υποστεί μεγάλη καταστροφή, η οποία 
αποκαταστάθηκε στη συνέχεια. Κατά 
την επιχωμάτωση όμως της τάφρου στη 
δεκαετία του 1950, φαίνεται ότι πραγ-
ματοποιήθηκε εκτεταμένη λιθολόγηση 
της επιφανείας του τείχους. Παρέμεινε 
άσκαφο το τμήμα της οδού Μελετίου 
Πηγά, το οποίο πρόκειται να αντικατα-
σταθεί από μεταλλική γέφυρα, για την 
οποία συντάσσεται σχετική μελέτη.

Άλλες ενέργειες για την ανάδειξη των 
βενετσιάνικων οχυρώσεων των Χανίων 

ήταν η σύνταξη μελέτης αποκατάστασης του δυτικού αναχώματος, όπου έχει 
κατεδαφιστεί σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων ένας σημαντικός αριθμός αυθαι-
ρέτων. Το έργο είχε ενταχθεί στις «Αστικές αναπλάσεις» του Π.Ε.Π. Κρήτης και θα 
ξεκινήσει κατά το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, στο πλαίσιο προγραμματικής 
σύμβασης με τον Δήμο Χανίων συντάχθηκε μια σειρά μελετών, με τις οποίες 
ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του δυτικού μετώπου των οχυρώσεων. Συγκεκρι-
μένα συντάχθηκαν οι παρακάτω μελέτες: 
1) Ενοποίηση και διαμόρφωση του χώρου της δυτικής τάφρου. 
2) Διαμόρφωση του χώρου της πρώην πισίνας του ξενοδοχείου «ΧΕΝΙΑ» σε είσοδο 

μέσω δεύτερης γέφυρας στη δυτική τάφρο και αξιοποίηση του παλιού αναψυ-
κτηρίου. 

3) Μελέτη ηλεκτροφωτισμού των δυτικών οχυρώσεων.
4) Τέσσερις μελέτες για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του φρουρίου Φιρκά, 
5) Μελέτη αποκατάστασης του προμαχώνα του Αγίου Νικολάου του Μόλου. 

Επίσης σε συνεργασία με τον Δήμο 
Χανίων και την 28η Ε.Β.Α. συντάχθηκε 
από το Γραφείο Τειχών Χανίων μελέτη 
και κατασκευάστηκε συμβατό, προ-
σωρινό θέατρο στην ανατολική τάφρο 
σε αντικατάσταση της ογκώδους και 
ακαλαίσθητης μεταλλικής κατασκευής, 
που ταλαιπώρησε την αισθητική της 
πόλης επί είκοσι χρόνια (εικ. 16, 17). 
Τέλος, με την ολοκλήρωση της παρού-
σας χρηματοδοτικής περιόδου και το 
οριστικό κλείσιμο του Γραφείου Τειχών Χανίων, έχουμε προγραμματίσει να έχει 
ολοκληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των μελετών για την ανάκτηση των οχυρώσεων των 
Χανίων, ελπίζοντας ότι το σημαντικό αυτό έργο θα έχει συνέχεια.4

4 Την αρχική μελέτη συνέταξε ο αρχιτέκτονας Φίλιππος Τσαγάκης, ο οποίος στη συνέχεια επέ-
βλεψε τις εργασίες, μαζί με τον πολιτικό μηχανικό Μανόλη Γλαμπεδάκη και τον αρχαιολόγο 
Γιάννη Φαντάκη. Αρχιτεχνίτης του έργου ήταν ο Δημήτρης Κόκκινος. Σημαντική ήταν η συμβο-
λή της Ευγενίας Γερούση, προϊσταμένης της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνη-

Εικ. 15 :  Αποχωμάτωση τάφρου 
στον προμαχώνα Lando.

Εικ. 16 :  Θέατρο ανατολικής τάφρου 
πριν τις εργασίες.

μιχαλησ ανδριαναΚησ
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Εικ. 17 :  Θέατρο ανατολικής τάφρου μετά τις εργασίες.

το εργο τησ εΠιστημονιΚησ εΠιτροΠησ αναδειξησ οχΥρωματιΚων εργων Κρητησ

Φρούριο Roca al Mare (Κούλες) Ηρακλείου
Σε στενή συνεργασία με τη 13η Ε.Β.Α., που έχει τον ρόλο της Προϊσταμένης 

Αρχής, συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του φρουρίου Κούλε στο Ηρά-
κλειο. Θα αναφερθώ πολύ σύντομα στο έργο, το οποίο μέχρι πρότινος παρουσίαζε 
προβλήματα εξαιτίας της υπέρμετρης γραφειοκρατίας, αλλά και δυσλειτουργίας 
του προσωπικού, θέματα που λύθηκαν με τη συμπαράσταση της Εφορείας και 
τα πράγματα προχωρούν ικανοποιητικά. Αφού συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν οι 
σχετικές μελέτες από το Κ.Α.Σ., προχωρήσαμε στην περίφραξη του μνημείου και 
τις εργασίες καθαρισμού, απεντόμωσης και τακτοποίησης των χώρων, όπου επί 
σειράν ετών αποθηκεύονται πρόχειρα αρχαιολογικά ευρήματα από τις εργασίες 
της 13ης Ε.Β.Α., αλλά και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Έγινε καταγραφή 
και τακτοποίηση των ευρημάτων σε κατάλληλα κιβώτια. Στη συνέχεια προχώρη-
σαν εργασίες καθαίρεσης των χώρων υγιεινής στο ισόγειο, στη θέση των οποίων 
θα κατασκευαστούν νέοι με βάση μια περισσότερο συμβατή με τον χώρο μελέτη, 
που συντάχθηκε ήδη. Επίσης καθαιρέθηκαν από όλους τους χώρους οι στερεω-
μένες με τσιμέντο ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και τοπικά επιχρίσματα 
από τσιμέντο σε πολλά σημεία του μνημείου. Παράλληλα προχωρούν οι εργασίες 
καθαρισμού των εσωτερικών επιφανειών του ισογείου από επικαθήμενους ρύπους 
και άλατα (εικ. 18, 19). Στο επίπεδο του δώματος προχωρήσαμε σε καθαιρέσεις 

μείων, που επιφορτίστηκε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία τη συνέχιση των δύο έργων των Χανίων 
μετά την κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
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των από σκυρόδεμα δωμάτων των νεω-
τερικών κτηρίων, καθώς και των τσιμε-
ντοκονιαμάτων εσωτερικά και καθαρι-
σμό σε βάθος των αρμών εξωτερικά και 
έγινε απομάκρυνση των προϊόντων της 
καθαίρεσης (εικ. 20). Μετά από δοκιμές 
αποφασίστηκε από την Επιστημονική 
Επιτροπή και ο τρόπος αποκατάστασης 
των οθωμανικών οδοντωτών επάλξεων, 
οι οποίες σε μεγάλη έκταση έχουν ανα-
κατασκευαστεί επανειλημμένα κάπως 
πρόχειρα. Συνεχίζεται η καθαίρεση των 
κονιαμάτων και το αρμολόγημα του 
βόρειου parapetto με συμβατά υλικά, 
καθώς και των οδοντωτών επάλξεων 
(εικ. 21). Επίσης συνεχίζονται οι εργασί-
ες συντήρησης του μαρμάρινου εμβλή-
ματος, του λέοντος του Αγίου Μάρκου, 
πάνω από τη δυτική είσοδο, το οποίο 
είναι σε πολύ κακή κατάσταση εξαιτίας 
κυρίως της γειτνίασης με τη θάλασσα. 
Τέλος συντάσσονται διαρκώς συμπλη-
ρωματικές μελέτες για την κατασκευή 
χώρων υγιεινής, τη στέγαση και χρήση 
των νεωτερικών χώρων του ορόφου, τη 
λεπτομερή συντήρηση των μαρμάρινων 
λεόντων, τις ηλεκτρομηχανολογικές 
μελέτες, καθώς και ό,τι άλλο κρίνεται 
απαραίτητο για την αποκατάσταση του 
μνημείου. Οι εργασίες εντάθηκαν το 
τελευταίο διάστημα με την έπειτα από 
επίπονες διαδικασίες εξασφάλιση των 
οικοδομικών υλικών.5

Φρούριο νησίδας Σπιναλόγκας Λασιθίου
Η Σπιναλόγκα, στην είσοδο του ασφαλούς Κόλπου της Ελούντας, είναι μια 

από τις τέσσερις νησίδες σε επίκαιρες θέσεις βόρεια της Κρήτης που οχυρώθηκαν 
5 Η υλοποίηση του έργου είναι δυνατή χάρη στη διαρκή στήριξή του από την προϊσταμένη της 

13ης Ε.Β.Α. Βάσω Συθιακάκη και από το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της Εφο-
ρείας, που ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης υλοποίησης μετά την κατάργηση του 
Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. Η ομάδα επίβλεψης του έργου και σύνταξης των λοιπών μελετών αποτελείται από 
την αρχιτέκτονα Ειρήνη Λασσιθιωτάκη, τον πολιτικό μηχανικό Άκη Κωνσταντινίδη, την αρχαιο-
λόγο Ειρήνη Σηφάκη και τη σχεδιάστρια Αγάπη Λαδιανού. Στην ομάδα εποπτείας από την 
πλευρά της Εφορείας σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν η αρχιτέκτονας Κατερίνα Γεωργαλή και ο 
αρχαιολόγος Γιώργος Κατσαλής, ενώ την οικονομική υποστήριξη των δύο έργων της ανατολικής 
Κρήτης ανέλαβε και πάλι η υπόλογος Μαρία Μουλιανιτάκη.

μιχαλησ ανδριαναΚησ

Εικ. 18 :  Καθαρισμός λίθων στη μεγάλη αίθουσα.

Εικ. 19 :  Κούλες, κλίμακα ανόδου στο δώμα 
μετά τον καθαρισμό των λίθων.



στα τέλη της Βενετοκρατίας, πάνω στις 
αρχές του προμαχωνικού συστήματος, 
προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα 
της Κρήτης ενόψει της αναμενόμενης 
τουρκικής επίθεσης. Τα αρχικά σχέδια 
οφείλονται στον μηχανικό Sforza Pal-
lavicini, οι εργασίες άρχισαν το 1579 
και δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη κατά 
την έναρξη του Κρητικού Πολέμου το 
1645. Με τη Συνθήκη παράδοσης του 
Χάνδακα το 1669, οι οχυρωμένες νησί-
δες Σούδα, Γραμβούσα και Σπιναλόγκα 
παρέμειναν στα χέρια των Βενετών. Το 

φρούριο παραδόθηκε το 1715 στους Τούρκους, οι οποίοι εγκατέστησαν φρουρά 
και με την πάροδο του χρόνου δημιούργησαν έναν οικισμό. Στα χρόνια της 
Κρητικής Πολιτείας η Σπιναλόγκα μετατράπηκε σε Λεπροκομείο. Τις τελευταίες 
δεκαετίες αποτελεί έναν ιδιαίτερα πολυσύχναστο αρχαιολογικό χώρο. Στο διάστη-
μα αυτό πραγματοποιήθηκαν σε ετήσια βάση εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού, 
στερέωσης και αποκατάστασης κτισμάτων και βελτίωσης της διαδρομής των επι-
σκεπτών. 

  Στην παρούσα φάση του έργου συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς οι επεμ-
βάσεις σε πολλά σημεία της οχυρωμένης νησίδας με στόχο τη στερέωση, μερική 
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Εικ. 21 :  Αρμολόγημα τοιχοποιίας 
στο βόρειο parapetto.

Εικ. 20 :  Καθαίρεση δωμάτων, αρμολόγημα τοιχοποιίας.

το εργο τησ εΠιστημονιΚησ εΠιτροΠησ αναδειξησ οχΥρωματιΚων εργων Κρητησ



αποκατάσταση, ανάδειξη των κτισμάτων όλων των περιόδων, καθώς και τη βελτί-
ωση των συνθηκών για την ασφάλεια των πολυπληθών επισκεπτών. Παράλληλα 
συνεχίστηκε η σύνταξη μελετών, με βάση και τα νέα στοιχεία που προκύπτουν 
από τις ερευνητικές εργασίες, τόσο για την ορθή συνέχιση του έργου, όσο και για 
την προετοιμασία ένταξής του σε επόμενη προγραμματική περίοδο, δεδομένου ότι 
οι απαιτούμενες επεμβάσεις στο μνημείο εξακολουθούν να είναι πολλές. Αρχικά 
αντιμετωπίστηκαν τα θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση του εργοταξίου, ώστε 
να είναι δυνατή η εκτέλεση του έργου στο δύσκολο περιβάλλον της νησίδας, χωρίς 
να παρεμποδίζεται η λειτουργία της ως αρχαιολογικού χώρου. Οργανώθηκε καλύ-
τερα το εργαστήριο συντήρησης, που 
υπήρχε από τα προηγούμενα χρόνια. 
Αντιμετωπίστηκε επίσης το δύσκολο 
θέμα της μεταφοράς από την απέναντι 
στεριά και αποθήκευσης υλικών και του 
κατάλληλου εξοπλισμού.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με καθαρι-
σμούς και έρευνα σε σημεία που κρί-
θηκε απαραίτητο. Αποκαταστάθηκε 
μεγάλο ρήγμα νότια της Porta Maestra, 
στο δυτικό μέτωπο των οχυρώσεων από 
την περίοδο λειτουργίας του Λεπροκο-
μείου, που είχε κλειστεί πρόχειρα με 
ξερολιθιά (εικ. 22, 23). Αποκαταστά-
θηκε σε μεγάλη έκταση πάνω από το 
cordone, το parapetto και ο διάδρομος 
κίνησης επί του τείχους στην περιοχή 
του Portone Bembo, επίσης στο δυτικό 
μέτωπο, που είχε ανακατασκευαστεί το 
κατεδαφισμένο τείχος στο παρελθόν. 
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες έρευνας 
και αποκατάστασης του τμήματος των 
οχυρώσεων στην ανατολική πλευρά της 
οχύρωσης, που είχε διαταραχθεί κατά 
τη διάνοιξη του περιμετρικού δρόμου.

Στον χώρο του οικισμού πραγματο-
ποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες καθα-
ρισμού, στερέωσης και εν μέρει απο-
κατάστασης κτισμάτων, τόσο από την 
οθωμανική περίοδο, όσο και από την 
περίοδο λειτουργίας του Λεπροκομεί-
ου, με έμφαση στην κυρίως διαδρομή 
των επισκεπτών, ώστε να μειωθούν οι 
κίνδυνοι από τα ετοιμόρροπα κτίσματα 
και να βελτιωθεί η εικόνα του χώρου 

Εικ. 22 :  Δυτικό τείχος πριν τις εργασίες.

Εικ. 23 :  Δυτικό τείχος, μεγάλο ρήμα 
(μετά τις εργασίες).
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Εικ. 24 :  Κτήρια 37-38 πριν από τις εργασίες.
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Εικ. 25 :  Κτήρια 37-38 κατά τις εργασίες.

(εικ. 24, 25). Στερεώθηκαν και συντηρήθηκαν από συντηρητές απλά κονιάματα 
και επιχρίσματα σε πολλά κτήρια. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ανασκαφι-



κή έρευνα και αποκαλύφθηκε ο αρχικός ανηφορικός, κλιμακωτός δρόμος που 
οδηγεί από τον ναό του Αγίου Παντελεή μονα προς τον ναό του Αγίου Νικολάου 
σε πρώτη φάση μέχρι το Νοσοκομείο του Λεπροκομείου, που κτίστηκε πάνω 
στα θεμέλια του ναού της Αγίας Βαρβάρας, κατόπιν μουσουλμανικού τεμένους 
(εικ. 26). Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς αντιμετωπίζο-

νται τα προβλήματα που προκύπτουν και βελτιώνεται σταδιακά η οργάνωση του 
εργοταξίου.6 

6 Η συνέχιση του έργου μετά την κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. είναι δυνατή χάρη στην ανάληψη 
μεγάλου μέρους της ευθύνης από τη 13η Ε.Β.Α. Συντονιστικό ρόλο στο έργο έχει η αρχαιολόγος 
Γωγώ Μοσχόβη. Στην αρχική ομάδα επίβλεψης συμμετείχαν οι Νείλος Πιτσινός, αρχιτέκτονας, 
Ευανθία Σάλιακα, αρχαιολόγος, Φανή Μαράκη, πολιτικός μηχανικός. Αρχιτεχνίτης ήταν ο 
Γιώργος Αχλαδιανάκης και συντηρητής ο Αγαπητός Λεγάκης. 

Εικ. 26 :  Αποκάλυψη, αποκατάσταση λιθόστρωτου.
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thE Work of thE sCiEntifiC CoMMittEE for thE EnhAnCEMEnt 

of CrEtAn fortifiCAtions

MiChALis AndriAnAkis

In this paper are presented the works conducted by the Scientific Commit-
tee for the Enhancement of Cretan Fortifications during the period 2011-2013. 
These works include the enhancement of the early byzantine wall in the Old 
Town of Chania, as well as the restoration of the outer circuit of the fortifica-
tions, built by the Venetians after the fronte bastionato system. A brief report 
is also made on the restoration works conducted at the Roca al Mare (Koules) 
Fortress at Heraklion, as well as at the fortified islet of Spinalonga, in the 
Region of Lasithi.





ΠεριφερειαΚη ενοτητα ηραΚλειοΥ

rEgionAL unit of hErAkLion





νεεσ θεσεισ των μινωιΚων χρονων 

στην Περιοχη τοΥ ΚροΥσωνα

χριστινα ΠαΠαδαΚη & ιωαννα σερΠετσιδαΚη

1. Γενικά ιστορικά και τοπογραφικά στοιχεία
Ο Κρουσώνας Μαλεβιζίου εκτείνεται 

στους βορειοανατολικούς πρόποδες της 
Ίδης και απέχει από την πόλη του Ηρα-
κλείου 21,8 χλμ. (Ξυλούρης 1993, 12· 
Ξιφαράς 2004, 76-78 με συγκεντρωμέ-
νη βιβλιογραφία). Είναι χτισμένος αμφι-
θεατρικά (εικ. 1), στις χαμηλές υπώρειες 
των λόφων Κούπος, Γούρνος και Λιβα-
διώτης, σε υψόμετρο 460 μ. (Ξυλού-
ρης 1993, 12). Η συνολική έκταση των 
βουνών του, που καλύπτονται εν μέρει 
από βελανιδιές, κέδρους και κυπαρίσ-
σια, υπολογίζεται στις 70.000 στρέμ-
ματα (Ξυλούρης 1993, 13). Πρόσφατα αμφισβητήθηκε η αρχική αναγωγή του 
ονόματός του1 στο μυκηναϊκό Ku-ru-so-no (KN Lc (2) 504+) (Σμυρνάκης 2006, 
237 και σημ. 7) και προτάθηκε η πιθανή προέλευσή του από τους προδωρικούς 
τύπους «Κόρση» ή «Κορσία», καθώς και η ταύτιση των τελευταίων με τον εκτεταμένο 
οικισμό στην ακρόπολη του Κούπου (Σμυρνάκης 2006, 241-242 και σημ. 23-26 
με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία), όπου εντοπίζεται συνεχής κατοίκηση από την 
ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο έως και τους ελληνιστικούς χρόνους (Δημοπούλου 1983, 355-
356· Ξιφαράς 2004, 76-77).2 

Υπολείμματα μινωικής εγκατάστασης σώζονται στον Γούρνο, στη θέση «Ριζο-
πλαγιές», δύο χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κούπου, από την οποία και έχει ανα-
σκαφεί ένα κτήριο με κύρια χρήση στην ΥΜ ΙΑ και ανακατάληψη στην ΥΜ ΙΙΙΓ 
(Δημοπούλου 1985, 297· Driessen & Macdonald 1997, 132· Ρεθεμιωτάκης 
2001-2004, 347). Στο ίδιο ύψωμα, και συγκεκριμένα στη δυσπρόσιτη «Κορφή 
του Ταρού», που δεσπόζει στη νότια πλευρά του Κρουσανιώτικου Φαραγγιού, 
ακριβώς πάνω από τον δρόμο που οδηγεί στη Ζώμινθο και το Ιδαίο Άντρο, έχει 
διερευνηθεί Ιερό Κορυφής, που απέδωσε ειδώλια, κυρίως ζώων, μικρογραφικούς 
αμφορείς, χάλκινους αναθηματικούς πελέκεις και ελάσματα, άφθονη ΜΜ ΙΙΙ 
κεραμική και ένα αποσπασματικά σωζόμενο κυκλικό ομοίωμα ιερού με κέρατα 
καθοσιώσεως στο γείσο (Ρεθεμιωτάκης 2001-2004, 347).3 Στους πρόποδες του 
1 Το όνομα του οικισμού απαντά για πρώτη φορά, ως «Κουρσιώνας», σε συμβόλαιο του έτους 

1280 (Ξυλούρης 1993, 13).
2 Άλλοι, ωστόσο, ερευνητές υποστηρίζουν ότι ίσως πρόκειται για την αρχαία Ραύκο ή για έναν 

προδρομικό της οικισμό (Ξιφαράς 2004, 76 και σημ. 75). 
3 Σύμφωνα με τον ανασκαφέα, το συγκεκριμένο ομοίωμα ενισχύει την άποψη που υποστηρίζει 
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Εικ. 1 :  Ο σύγχρονος οικισμός του Κρουσώνα 
από Α. (φωτ. Χ. Παπαδάκη).



«Κούπου», στη θέση «Χοιρόμαντρες» ή «Πρινόρι», εντοπίστηκε λακκοειδής τάφος 
των γεωμετρικών χρόνων, ενώ ταφικά και άλλα κατάλοιπα της ίδιας εποχής προ-
έρχονται από τις θέσεις «Χαλέπα», «Λιβαδιώτης» και «Βώλακας» (Ξιφαράς 2004, 
77, με βιβλιογραφία). Υπαίθριο ιερό των ύστερων κλασικών και ελληνιστικών 
χρόνων έχει ανασκαφεί στη θέση «Κυνηγόταφκος», που εκτείνεται στη βόρεια 
κλιτύ του υψώματος «Βοσκερό», στο βορειοανατολικό άκρο της Ίδης, σε υψόμετρο 
1.100 μ. (Ρεθεμιωτάκης 2001-2004, 345). Μεταξύ των ευρημάτων, αναφέρεται 
πήλινο ομοίωμα κυκλικής ασπίδας, αντίγραφο χάλκινου προτύπου, που παραπέ-
μπει στις ασπίδες του Ιδαίου Άντρου (Ρεθεμιωτάκης 2001-2204, 345). Σύμφωνα 
με τον ανασκαφέα, το εύρημα υποδεικνύει τη συνέχιση της ανάθεσης ασπίδων ή 
ομοιωμάτων τους έως τους ελληνιστικούς χρόνους, καθώς και την πιθανή σχέση 
του «Κυνηγόταφκου» με το Ιδαίο Άντρο, δεδομένου ότι βρίσκεται στον άξονα της 
διαδρομής από τη βόρεια κεντρική Κρήτη προς το οροπέδιο της Νίδας μέσω του 
Κρουσανιώτικου Φαραγγιού (Ρεθεμιωτάκης 2001-2004, 345).

  
2. Οι νέες μινωικές θέσεις

Οι νέες μινωικές θέσεις, για τις οποίες γίνεται λόγος στην παρούσα ανακοίνω-
ση, εντοπίστηκαν την άνοιξη του 2013, στο πλαίσιο των εργασιών για την εγκατά-
σταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων με εξωτερικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, κατά 
τις εκσκαφές στις περιοχές «Φρούδι» και «Αφορδακιάρης», που βρίσκονται στις 
όχθες του ποταμού «Τζαμά», βορειοανατολικά του σύγχρονου οικισμού, αποκα-
λύφθηκαν παχιές αλλουβιακές προσχώσεις, σε μανδύα εξαλλοιωμένου φλύσχη, 
με λίγα εγκλειόμενα ΠΜ Ι και ΠΜ ΙΙΙ - ΜΜ Ι/ΙΙ όστρακα, που, μολονότι φερτά, 
επιβεβαίωναν τη διαχρονική κατοίκηση του τόπου. Το γεγονός αυτό επέβαλε την 
αναζήτηση των αντίστοιχων θέσεων, οι οποίες εντοπίστηκαν λίγο νοτιότερα, εκτός 
των ορίων των έργου, στις περιοχές του «Μελισσοχάρακα» και της «Φρουδοκεφά-
λας» (χάρτης 1).4 Να σημειωθεί, ότι οι υπό εξέταση θέσεις βρίσκονται σε μικρή 
απόσταση από τον ΥΜ ΙΙΙ σπηλαιώδη τάφο που αποκαλύφθηκε το 2011, κατά 
τις εργασίες διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Κρουσώνα - Γαζίου, στη θέση 
«Αμμουδάρα».

2.1 Ο «Μελισσοχάρακας»
Η περιοχή του «Μελισσοχάρακα» εκτείνεται κατά μήκος της βόρειας όχθης του 

ποταμού «Τζαμά», σε απόσταση 350 μ. βορειοανατολικά του Κρουσώνα και 245 μ. 
ανατολικά του ΥΜ ΙΙΙ σπηλαιώδους τάφου στην «Αμμουδάρα» (χάρτης 1). Οφείλει 
την ονομασία της σε ένα μονολιθικό βραχοέξαρμα, στη δυσπρόσιτη κορυφή του 
οποίου διακρίνονται ακόμη τα πήλινα «φρασκιά»5 ενός εγκαταλελειμμένου, από 
δεκαετίες, μελισσόκηπου (εικ. 2). Στα δασωμένα, από την πλούσια υδροχαρή 
βλάστηση, βορειοανατολικά ριζά αυτού του εντυπωσιακού γεωλογικού σχηματι-

την ύπαρξη πραγματικών κυκλικών κτισμάτων με θρησκευτική χρήση, ήδη από την πρώιμη 
νεοανακτορική περίοδο (Ρεθεμιωτάκης 2001-2004, 347).

4 Πολύτιμη στον εντοπισμό των θέσεων υπήρξε η βοήθεια του Γεωργίου Μ. Ξυλούρη, κατοίκου 
Κρουσώνα και άριστου γνώστη της περιοχής, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά και από τη θέση 
αυτή.

5 Οι πήλινες αυτές κυψέλες κατασκευάζονταν στον Κρουσώνα έως και τις αρχές του 20ού αι. 
(Ξυλούρης, προφορική πληροφόρηση).
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σμού, έχουν χτιστεί οι εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής και της Παναγίας (εικ. 
2, κάτω αριστερά).6 Λίγα μόλις μέτρα νοτιότερα, μπροστά από την είσοδο ενός 
επιχωσμένου σπηλαίου, που προστατεύεται επαρκώς από τη δυτική πλευρά του 
βραχοεξάρματος, εντοπίστηκε μία περιορισμένη σε έκταση, αλλά πυκνή επιφα-
νειακή συγκέντρωση ΠΜ Ι οστράκων (εικ. 3, σχ. 1). Τα τελευταία, προέρχονται, 
κυρίως, από αγγεία μέσου ή και μεγάλου μεγέθους, στην πλειονότητά τους ανοι-

6 Τοπικός θρύλος αναγνωρίζει στη στενεπιμήκη κοιλότητα, που καταλαμβάνει τη βόρεια πλευρά 
του «Μελισσοχάρακα», τη μορφή της Παναγίας, η οποία θρυλείται ότι μετέφερε το τεράστιο αυτό 
χαράκι στην πλάτη της, όταν κάποτε αποκολλήθηκε από το βουνό, και το απίθωσε στο συγκε-
κριμένο σημείο, σώζοντας το χωριό από βέβαιο αφανισμό (Ξυλούρης 1999). Οι γεροντότεροι 
θυμούνται, ότι «στα παλιά τα χρόνια οι Κρουσανιώτισσες θύμιαζαν το αποτύπωμα, αφήνοντας 
στη ρίζα του βράχου εικονίσματα της Παναγίας». Ενώ, άξια περαιτέρω διερεύνησης και τεκ-
μηρίωσης κρίνεται η πρόταση που θέλει τη σύγχρονη λατρεία της χριστιανικής Θεομήτορος 
να έχει διαδεχτεί αυτήν της αρχαιοελληνικής Ρέας, ειδικά εάν η προτεινόμενη ερμηνεία του 
ονόματος «(Τ)ζαμάς», από τα προελληνικά «Ζα»-«Μα», ως «Μάνας του Δία», αποδειχτεί σωστή 
(Ξυλούρης 1999). Επισημαίνεται, ότι στους παραδοσιακούς όρκους των βοσκών του Κρουσώνα, 
όπως «Μα το Ζα», «Ζα φάσκω, κάτεχέ το», «Μα το Ζαπάνα, αλήθεια λέω», ίσως διασώζεται το 
όνομα του αρχαίου θεού (Ξυλούρης 1999). Αρκετοί ντόπιοι αφηγούνται, επίσης, ότι στη ρίζα 
του «Μελισσοχάρακα» σωζόταν, έως τις αρχές του περασμένου αιώνα, μια ορθογώνια λαξευτή 
κατασκευή από πωρόλιθο, με κοιλότητα στην άνω επιφάνειά της, από την οποία κατασκευάστη-
καν οι ακρογωνιαίοι λίθοι του ναού της Αγίας Παρασκευής, ενώ στην ίδια περιοχή είχε βρεθεί 
και ένα χάλκινο αγαλματίδιο που όμως αφέθηκε στη ρίζα ενός δέντρου απ’ όπου και χάθηκε 
(Ξυλούρης 1999). Τόσο οι παραπάνω πληροφορίες, όσο και η γεωμορφολογία του τοπίου, εγεί-
ρουν ζητήματα που άπτονται της διαχρονικής λατρευτικής χρήσης του χώρου, καθιστώντας 
αναγκαία τη μελλοντική συστηματική του διερεύνηση.
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Χάρτης 1 :  Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής του Κρουσώνα, 
με τις νέες μινωικές θέσεις που παρουσιάζονται.



χτά (εικ. 3, πάνω, σχ. 1, πάνω) με ευθύ 
ή ελαφρώς έξω νεύον χείλος (Wilson 
2007, fig. 2.4: 1-2, fig. 2.6:2, 13, 14), 
και λιγότερο κλειστά ή ευρύστομα (εικ. 
3, μέσον και κάτω, σχ. 1, κάτω) με 
σφαιρικό ή ωοειδές σώμα και χαμηλό 
κυλινδρικό λαιμό (Wilson 2007, fig. 
2.4:6, fig. 2.6:16, 18). Ο μέτριος έως 
χονδροειδής μαλακός πηλός τους είναι 
καστανέρυθρος εξωτερικά και φαιός 
έως καστανόφαιος εσωτερικά, από την 
ανομοιομερή όπτηση (εικ. 3, μέσον και 
κάτω). Μακροσκοπικά, διακρίνονται 
υπόλευκες πυριτικές και καστανές ή 
μελανόφαιες, από τη φωτιά, πηλιτικές 
και σχιστολιθικές προσμίξεις, καθώς 
και σημαντική ποσότητα από εγκλείσματα λεπτόκοκκης χρυσής μίκκας. Οι 
επιφάνειές τους είναι κατά κανόνα εξομαλυμένες με αλείφωμα στο χρώμα του 
πηλού ή και στιλβωμένες με αραιό ερυθρό, ωχροκάστανο ή μελανόφαιο επίχρι-
σμα (εικ. 3). Κάποια (σχ. 1) σώζουν εγχάρακτη γραμμική διακόσμηση (πρβλ. 
Tomkins 2007, 46-48, fig. 1.16:1, κάτω σειρά). 

Μόλις 50 μ. νοτιότερα (χάρτης 1, εικ. 4, όπου το κόκκινο βέλος), σε έκταση 
ενός περίπου στρέμματος, εντοπίστηκε κεραμική των ΜΜ χρόνων, ανάμεσα σε 
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Εικ. 2 :  Ο Μελισσοχάρακας από Α. 
Με το βέλος επισημαίνεται η ΠΜ Ι θέση 

(φωτ. Χ. Παπαδάκη).

Εικ. 3 :  ΠΜ Ι κεραμική από τον Μελισσοχάρακα 
(φωτ. Γ. Παπαδάκης-Πλουμίδης).

Σχ. 1 :  ΠΜ Ι κεραμική από τον 
Μελισσοχάρακα (σχέδια Δ. Κοντοπόδη).



σχετικά καλοδιατηρημένες τοιχοδομίες, 
με προσανατολισμό στον άξονα Ανατο-
λής - Δύσης (εικ. 5).7 Τα όστρακα (εικ. 6, 
σχ. 2) ανήκουν σε αποθηκευτικά αγγεία 
(εικ. 6, πάνω, σχ. 2 πάνω) διαφόρων 
τύπων και μεγεθών (Momigliano 2007, 
fig. 3.15:8, 3.17:6-7· Kanta κ.ά. 2012, 
43: fig. II, 64, 44: fig. II, 66-67), λεκανί-
δες με επίπεδη βάση, κάθετα τοιχώματα 
και ευθύ ή ελαφρώς έξω νεύον χείλος 
(Kanta κ.ά. 2012, 49, fig. II.78, 79), 
μαγειρικά, προχυτικά (εικ. 6, κάτω αρι-
στερά) και αγγεία πόσης (εικ. 6, κάτω, 
μέσον και δεξιά και σχ. 2, κάτω). Στην 
πλειονότητά τους είναι χειροποίητα, ενώ 
ίχνη τροχού διακρίνονται στα λεπτότε-
χνα και κυρίως στα κλειστά αγγεία. Ο 
πηλός είναι καστανός ή καστανορόδι-
νος, μαλακός, με άφθονες πορτοκαλο-
κάστανες πηλιτικές προσμίξεις, που, 

7 Στους παρακείμενους, επικλινείς και έντονα διαβρωμένους από το ρέμα του «Τζαμά», αγρούς 
υπάρχουν επίσης όστρακα, λιθοσωροί και υποτυπώδη, αλλά σαφή, ίχνη από αρχαίες τοιχοποι-
ίες, στις οποίες εδράζονται αναλήμματα («πεζούλες») των νεότερων χρόνων.
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Εικ. 4 :  Η ΜΜ θέση στον Μελισσοχάρακα 
από Α. (φωτ. Χ. Παπαδάκη).

Εικ. 5 :  Τοιχοποιία στη ΜΜ θέση στον 
Μελισσοχάρακα (φωτ. Χ. Παπαδάκη).

Εικ. 6 :  ΜΜ κεραμική από τον Μελισσοχάρακα 
(φωτ. Γ. Παπαδάκης-Πλουμίδης).

Σχ. 2 :  ΜΜ κεραμική από τον Μελισσοχάρακα 
(σχέδια Δ. Κοντοπόδη).



μακροσκοπικά τουλάχιστον, παραπέμπουν στο λεγόμενο «oatmeal fabric» (Cold-
stream & Huxley 1972, 53-59, 97-98, 277, 279, 282, pl. 22:46-51). Αυτός των 
μαγειρικών είναι σχεδόν κατά κανόνα καστανέρυθρος με σαφώς περισσότερες 
πυριτικές προσμίξεις και άφθονη χρυσή μίκκα. Οι επιφάνειες έχουν εξομαλυνθεί 
με ένα σχετικά παχύ ανοιχτό καστανό έως κιτρινωπό επίχρισμα ή, συνηθέστε-
ρα, με αλείφωμα στο χρώμα του πηλού. Στην πλειονότητά τους, ίσως και λόγω 
φθοράς, είναι ακόσμητες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διακρίνονται ίχνη εξίτηλης 
καστανής βαφής. Επιπλέον, ορισμένα από τα θραύσματα των πίθων σώζουν επί-
θετες πλαστικές ταινίες ανάγλυφης σχοινοειδούς διακόσμησης.

2.2 Η «Φρουδοκεφάλα»
Περνώντας απέναντι από τον «Μελισσοχάρακα», στη νότια εξαιρετικά δύσβα-

τη όχθη του «Τζαμά», δεν παρατηρούνται όστρακα ή αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, 
ίσως λόγω της έντονης κλίσης του αναγλύφου, που συμπίπτει με τις νοτιότερες 
υπώρειες της πληγωμένης από τις σύγχρονες ανθρωπογενείς επεμβάσεις «Φρου-
δοκεφάλας». Η τελευταία, υψώνεται περίπου 350 μ. νοτιοανατολικά του «Μελισ-
σοχάρακα», καταλαμβάνοντας τα ανατολικότερα όρια του σύγχρονου οικισμού 
(χάρτης 1, εικ. 7). Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι βορειότερες υπώρειές της, μαζί με 
την, σε απόσταση μόλις 250 μ. προς βόρεια, «Αμμουδάρα», αποτέλεσαν τη βασική 
πηγή απόσπασης δομικού υλικού για την ανοικοδόμηση του χωριού έπειτα από 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Γ. Ξυλούρης, προφορική πληροφόρηση). Τόσο 
η ισοπεδωμένη πια σήμερα κορυφή της, που πλέον καταλαμβάνουν το γήπεδο 
και το κοιμητήριο του Κρουσώνα, όσο και η βόρεια όψη της έχουν καταστραφεί 
ολοσχερώς.8 Ίχνη από εργαλεία λατόμησης διακρίνονται σε αρκετά σημεία του 
υψώματος, ενώ βράχια, αργοί λίθοι όλων των μεγεθών και όστρακα των μινωικών, 
κυρίως, χρόνων, έχουν κυλήσει έως και τις κατώτατες, βόρειες και ανατολικές, 
υπώρειές του.

Η πρωιμότερη κεραμική της «Φρουδοκεφάλας» ανάγεται στους ΠΜ ΙΙΙ - ΜΜ ΙΑ 
χρόνους (εικ. 8, σχ. 3). Είναι χειροποίητη και έχει κατασκευαστεί από λεπτό 
καστανορόδινο πηλό με υφή κιμωλίας. Περιλαμβάνει τους συνήθεις τύπους 
χρηστικών αγγείων, ενώ αξιοσημείωτη είναι η παρουσία των άωτων κυπέλλων με 
δισκοειδή βάση (εικ. 8, μέσον, σχ. 3 κάτω), γνωστών στη βιβλιογραφία ως «egg-
cups» (Momigliano 2007, fig. 3.3:2,3, fig. 3.6:4, Table 3.2 με βιβλιογραφία· 
Σακελλαράκης & Σακελλαράκη 1997, 394-405· Μανδαλάκη 2012, εικ. 2, 3), 
καθώς και των κυπέλλων (εικ. 8, κάτω, σχ. 3 κάτω) με επίπεδη βάση και μεγάλη 
υπερυψωμένη λαβή (Momigliano 2007, fig. 3.3:7,8, 3.8:9-10· Μανδαλάκη 2012, 
εικ. 6). Αρκετά όστρακα σώζουν υπολείμματα εξίτηλης καστανής ή καστανέρυθρης 
βαφής, δίνοντας την εντύπωση ότι αρχικά θα πρέπει να ήταν ολόβαφα. Λίγα, εξαι-
ρετικά φθαρμένα θραύσματα από κύπελλα στον τύπο των «egg-cups», καθώς και 
όστρακα χρηστικών αγγείων, συλλέχθηκαν επίσης στην κορυφή και την ανατολική 
παρειά της «Φρουδοκεφάλας», απ’ όπου διέρχεται η επαρχιακή οδός Ηρακλείου 
- Κρουσώνα. Η διάνοιξη της τελευταίας οπωσδήποτε κατέστρεψε τμήμα της σημα-

8 Η καταστροφή προκλήθηκε κυρίως από τις πολλαπλές εκρήξεις με πυρίτιδα, που οι κάτοικοι 
συγκέντρωναν, φτάνοντας συχνά μέχρι και το Βενεράτο, από τις οβίδες της Γερμανικής Κατοχής 
(Γ. Ξυλούρης, προφορική πληροφόρηση).
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ντικής αυτής θέσης, από την οποία, δυστυχώς, δεν έχει απομείνει τίποτα προς 
περαιτέρω διερεύνηση. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθούν η εξαίρετη χωροθέτησή της, 
που εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη θέα προς τον «Κυνηγόταφκο» στα δυτικά, καθώς 
επίσης την πεδιάδα του Ηρακλείου και το Κρητικό Πέλαγος στα βόρεια. 

3. Συζήτηση
Καταρχάς, οι παραπάνω αρχαιολογικές θέσεις συμπληρώνουν τη μνημειακή 

τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής του Κρουσώνα, επιβεβαιώνοντας, όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, τη διαχρονική της κατοίκηση. Προπάντων, όμως, εγγράφονται 
στη συζήτηση που αφορά στη λεγόμενη «οικονομία των βουνών» και δη κατά 
τους μινωικούς χρόνους (βλ. μεταξύ άλλων Bennett 1992· Halstead 1990-1991· 
Μαντέλη 1991· Alberti 2007· Σαπουνά-Σακελλαράκη 2012· για την κλασική και 
ελληνιστική περίοδο βλ. κυρίως Chaniotis 1999 με συγκεντρωμένη βιβλιογρα-
φία).9 Είναι χαρακτηριστικό ότι η γεωγραφική θέση του Κρουσώνα, στις ανατολι-
κότερες βαθμιδωτές υπώρειες του ορεινού όγκου της Ίδης, όπου διαμορφώνονται 

9 Σημαντικοί μάρτυρες της μέχρι τα νεότερα χρόνια πολυσχιδούς οικονομικής δράσης των 
ορεινών χωριών της Κρήτης είναι οι, καλυμμένοι πια σήμερα με πυκνή βλάστηση, αναβαθ-
μοί («πεζούλες»), τα πέτρινα αλώνια και ασβεστοκάμινα, οι ερειπωμένοι νερόμυλοι, τα κατε-
στραμμένα λαξευτά ή κτιστά πατητήρια, οι εγκαταλελειμμένοι μελισσόκηποι, όπως αυτός στην 
κορυφή του «Μελισσοχάρακα», καθώς και ένα πλήθος από τοπωνύμια, που παραπέμπουν σε 
δραστηριότητες, όπως η καλλιέργεια των δημητριακών, η μελισσοκομία και η οινοπαραγωγή.  
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Εικ. 7 :  Η Φρουδοκεφάλα από Α. 
(φωτ. Χ. Παπαδάκη).

Εικ. 8 :  Προανακτορική κεραμική από τη 
Φρουδοκεφάλα (φωτ. Γ. Παπαδάκης-

Πλουμίδης).

Σχ. 3 :  Προανακτορική κεραμική από τη Φρουδοκεφάλα (σχέδια Δ. Κοντοπόδη).



μικρές πεδιάδες και οροπέδια με ιδιόμορφη καρστική υδρολογία (Μαντέλη 1991, 
437), ενθαρρύνει τη μεικτή γεωργοκτηνοτροφική οικονομία και μαζί ένα πλήθος 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την υλοτομία, την εκμετάλ-
λευση ορυκτών και υδάτινων πόρων, τη μελισσοκομία, το κυνήγι, τη συλλογή 
ιαματικών βοτάνων και την αξιοποίηση φυσικών περασμάτων, καθιστώντας τον 
τόπο ιδιαιτέρως ελκυστικό για μόνιμη κατοίκηση, ήδη από τους πρωτομινωι-
κούς χρόνους, εάν όχι και νωρίτερα. Εύρωστοι ορεινοί οικισμοί, όπως αυτός της 
Ζωμίνθου, αποδεικνύουν, εξάλλου, ότι ο μινωικός πολιτισμός των πεδιάδων και 
της θάλασσας δεν άφησε αναξιοποίητο τον φυσικό πλούτο των κρητικών βουνών 
(Sakellarakis & Panagiotopoulos 2006· Σαπουνά-Σακελλαράκη 2012 με συγκε-
ντρωμένη βιβλιογραφία).10 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πρώιμη κεραμική στον «Μελισσοχάρακα» 
περιορίζεται πια στη στενή λωρίδα γης, που έχει απομείνει ανάμεσα στη δυτική 
όψη του ομώνυμου βραχοεξάρματος και την επιχωσμένη είσοδο ενός σπηλαίου. 
Στις μέρες μας, η γεωμορφολογία, η υδρολογία και το μικροκλίμα της θέσης 
ευνοούν τόσο την καλλιέργεια της γης όσο και την κτηνοτροφία. Δυστυχώς, οι 
ανθρωπογενείς επεμβάσεις των τελευταίων ετών έχουν αλλοιώσει το τοπίο και 
καταστρέψει, άγνωστο σε ποιο βαθμό, τα ίχνη της αρχαίας κατοίκησης. Έτσι, η 
περιορισμένη επιφανειακή διασπορά της πρώιμης κεραμικής, που υπαινίσσεται 
μια μάλλον μικρή εγκατάσταση, ίσως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότη-
τα. Μονάχα η μελλοντική ανασκαφική διερεύνηση της θέσης και η προσπάθεια 
ανασύνθεσης του παλαιοπεριβάλλοντός της θα διευκρίνιζαν την έκταση, τη φύση 
και τη χρήση του χώρου κατά την αρχαιότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, οι πυκνότερες 
και εκτενέστερες επιφανειακές συγκεντρώσεις οστράκων των προανακτορικών 
και παλαιοανακτορικών χρόνων, που εντοπίζονται, μαζί με ίχνη τοιχοδομιών στα 
νοτιότερα όρια του «Μελισσοχάρακα», και στη «Φρουδοκεφάλα», αποδεικνύουν 
τη συνέχιση της κατοίκησης σε αυτήν την προνομιούχα, κυρίως λόγω της καλής 
της υδρολογίας, περιοχή. Τα επιφανειακά όστρακα από τις θέσεις αυτές, περι-
λαμβάνουν, όπως είδαμε, χρηστικά αγγεία για την επεξεργασία, τη μεταφορά, 
την κατανάλωση και την αποθήκευση αγαθών, υποδηλώνοντας ταυτόχρονα μια 
μάλλον εντατική κεραμική παραγωγή. 

Συμπερασματικά, είναι, πιστεύουμε, σαφές, ότι η συστηματική, ανασκαφική 
αλλά και επιφανειακή διερεύνηση της γύρω από τον σύγχρονο οικισμό του Κρου-
σώνα περιοχής, ενδεχομένως κάτω από το πρίσμα της λεγόμενης οικονομικής 
- οικολογικής προσέγγισης (Μαντέλη 1991, με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία), 
θα φώτιζε, παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που έχει υποστεί στο πέρασμα των 
χρόνων, τον χαρακτήρα της κατάληψης ενός ορεινού τόπου, ο οποίος κατοικείται 
συνεχώς από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Ταυτόχρονα, θα συνέβαλε απο-
φασιστικά στην ανίχνευση των σχέσεων του Κρουσώνα της Εποχής του Χαλκού με 
άλλες σημαντικές θέσεις στις υπώρειες της Ίδης (Ιδαίο Άντρο, Ζώμινθος, Γωνιές, 
Σκλαβόκαμπος, Τύλισος), τις εκτεταμένες πεδινές εκτάσεις που αναπτύσσονται 
βόρεια (Κνωσός) και νότια (Φαιστός) αυτής, καθώς και την παραλιακή ζώνη, που 
αντιστοιχεί στη σημερινή περιοχή του Γαζίου, όπου ο Χατζηδάκις τοποθετεί το 

10 Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλησιέστερη στην Κνωσό πηγή οφείτη εντοπίζεται στις Γωνιές Μαλε-
βιζίου (βλ. σχετικά Warren 1969, 139· Driessen & Macdonald 1997, 127).
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επίνειο της Τυλίσου (Hazzidakis 1934, 73· Driessen & Macdonald 1997, 131). 
Εξάλλου, η διερεύνηση των ορεινών θέσεων εμπλουτίζει την εικόνα μας για τον 
μινωικό πολιτισμό, αποκαλύπτοντας άγνωστες παραμέτρους της οικονομικής και 
κοινωνικοπολιτικής του οργάνωσης (βλ. και Σαπουνά-Σακελλαράκη 2012). 
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tWo nEW MinoAn sitEs in krousonAs rEgion

ChristinA pApAdAki & ioAnnA sErpEtsidAki

This article draws upon two new Minoan sites identified in 2013 nearby 
the modern village of Krousonas. The first one, with EM I and MM sherds, 
extends in the vicinity of “Melissocharakas”, while the second, with pottery 
dated mainly to EM III - MM IA, on top of the destroyed hill of “Froudokephala”. 
Both sites reaffirm the enduring and intense habitation of Krousonas, as well 
as the importance of the mountainous areas for the economy of Minoan Crete. 



ανασΚαφιΚη ερεΥνα στον ΚατσαμΠα ηραΚλειοΥ

ιωαννα σερΠετσιδαΚη

Η συνεχιζόμενη ανασκαφική έρευνα από την ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α.1 σε οικόπεδα (με 
ιδιωτική χρηματοδότηση) στη συνοικία Μέσα Κατσαμπά Ηρακλείου, μετά την 
πρόσφατη ανασκαφή νεολιθικών σπηλαιωδών ταφών σε σπηλαιώδη κοιλότητα, σε 
παρακείμενο οικόπεδο (Σερπετσιδάκη, υπό έκδοση), έφερε στο φως αρχιτεκτο-
νικά κατάλοιπα και άλλες ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας των νεολιθικών 
χρόνων.

Η θέση της ανασκαφής βρίσκεται στην κορυφή βραχώδους ασβεστολιθικού 
υψώματος, στη δυτική όχθη του αρχαίου ποταμού Καίρατου (σήμερα Κατσα-
μπαδιανού), αμέσως νοτιοανατολικά του μεταγενέστερου μινωικού λιμενικού 
οικισμού, επινείου της Κνωσού, στην περιοχή Πόρου - Κατσαμπά (χάρτης 1). 
Στη θέση αυτή, σε παρακείμενο ακίνητο, ο αείμνηστος Στυλιανός Αλεξίου είχε 
ανασκάψει νεολιθική οικία και σπηλαιώδη τάφο, τονίζοντας τη σημασία της ανα-
κάλυψης ενός άγνωστου νεολιθικού συνόλου κοντά στη θάλασσα (Αλεξίου 1953, 
307-308).

Η ανασκαφή. Τα κινητά ευρήματα
Η πρόσφατη ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο όμορα οικόπεδα 

(σχ. 2-3), στα οποία εντοπίστηκαν ίχνη νεολιθικής εγκατάστασης. Στο βραχώδες 
φυσικό σταθερό και ανάμεσα στις έντονες ή λιγότερο έντονες διακυμάνσεις του 
βραχώδους υπεδάφους αποκαλύφθηκε μικρή επίχωση, σε επίσης μικρό βάθος 
από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, που περιείχε κεραμική νεολιθικών 
χρόνων, αρκετά λίθινα (κυρίως τριπτήρες και τριβεία, μικρό πέλεκυ) (εικ. 1, 2) 
και οστέινα εργαλεία (εικ. 3), όστρεα, λεπίδες, φολίδες και μικρά εργαλεία οψια-
νού και πυριτόλιθου (εικ. 4, 5), ελαφρόπετρα και λίγα οστά ζώων. Επίσης, περί-
απτα από όστρεα και χάντρες από στεατίτη (εικ. 6). Ιδιαίτερα σημαντικά είναι 
μικρό λίθινο περίαπτο με σχηματοποιημένη απόδοση ανθρώπινης κεφαλής και 
χαρακτηριστικών προσώπου (εικ. 7), το οποίο βρέθηκε χωρίς συναφή ευρήματα, 
σε εγγύτητα με λίθινο τριβείο και τριπτήρες, καθώς και τμήμα κατώτατου κορμού 
λίθινου γυναικείου ειδωλίου, που βρέθηκε σχεδόν επιφανειακά. Τα αντικείμενα 
αυτά παραπέμπουν σε λατρευτική χρήση, που ίσως σχετίζεται με τις προαναφερ-
θείσες σπηλαιώδεις ταφές (Σερπετσιδάκη, υπό έκδοση).

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα
Ίχνη αρχιτεκτονικών καταλοίπων βρέθηκαν σε τμήμα του ενός οικοπέδου 

(εικ. 8). Αποτελούνταν από μια ευθεία λιθοσειρά από αργές πέτρες μικρού και 

1 Στην ανασκαφή εργάστηκε η αρχαιολόγος Γωγώ Αναγνωστάκη. Επίσης, ο μόνιμος τεχνίτης της 
ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. Σπύρος Παχάκης. Σχεδιαστική αποτύπωση ανασκαφής: Κώστας Κοντογιάννης 
(οικόπεδο Μαρτίνου-Κανάκη), Γιώργος Παντερμαράκης (οικόπεδο Αρναουτίδη). Φωτογραφίες 
αντικειμένων: Γιάννης Παπαδάκης-Πλουμίδης. Σύνταξη ορθοφωτοχάρτη: Μιχάλης Σπυριδάκης. 
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Χάρτης 1 :  Το λιμάνι Ηρακλείου και η θέση του νεολιθικού Κατσαμπά.

Εικ. 2 :  Μικρός λίθινος πέλεκυς.

Εικ. 1 :  Τμήμα αγγείου και τριπτήρας, in situ 
(οικόπεδο Μαρτίνου-Κανάκη).
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Σχ. 1 :  Κάτοψη ανασκαφής (οικόπεδο Αρναουτίδη).

Σχ. 2 :  Κάτοψη ανασκαφής (οικόπεδο Μαρτίνου-Κανάκη).
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Εικ. 5 :  Λεπίδες και μικρά εργαλεία πυριτόλιθου.

Εικ. 4 :  Λεπίδες οψιανού και πυριτόλιθου.

Εικ. 3 :  Οστέινα εργαλεία.
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Εικ. 8 :  Λιθοσειρά με το τμήμα «λιθόστρωτου» 
γεμίσματος και τμήμα δαπέδου από ασπρόχωμα 

(οικόπεδο Αρναουτίδη).

Εικ. 7 :  Λίθινο περίαπτο.

Εικ. 6 :  Χάντρες από στεατίτη.

μεσαίου μεγέθους, μήκους 3,50 μ. περίπου και προσανατολισμού ΒΔ-ΝΑ, σχε-
τιζόμενη με μικρής έκτασης δάπεδο από ασπρόχωμα, που εντοπίστηκε αμέσως 
ανατολικά της. Κατά μήκος της δυτικής πλευράς της λιθοσειράς αποκαλύφθηκε 
ισομήκης στρώση από μικρές αργές πέτρες. Το αποσπασματικά σωζόμενο αυτό 
τμήμα «λιθόστρωτου» από μικρές πέτρες μάλλον αποτελεί «γέμισμα», για να ευθυ-
γραμμισθεί η επιφάνεια, πάνω από τον βράχο. Πιθανώς η λιθοσειρά να χρησί-
μευε ως βάση πλίνθινου τοίχου οικίας. 

Κεραμική – χρονολόγηση
Το σύνολο της νεολιθικής κεραμικής είναι ομοιογενές (επιφανειακά συλλέ-

χθηκε πολύ μικρή ποσότητα οστράκων μινωικών χρόνων: τα πιο χαρακτηριστικά 
είναι τμήματα από βάσεις αγγείων egg cup, ΠΜ ΙΙΙ / ΜΜ Ια). Γενικά περισυλλέ-
χθηκαν αρκετά όστρακα από αγγεία μικρού και μεσαίου μεγέθους, από κύπελλα, 
τροπιδωτά αγγεία, σκύφους με ευρύ ή στενό στόμιο, αμφοροειδή κ.ά., έντριπτα 
μελανά με στιλπνή επιφάνεια, αλλά και ερυθρού χρώματος, με οπές ανάρτησης, 
αποφύσεις, καθώς και τμήματα λαβών, ταινιωτών και διχαλωτών (εικ. 9). Πολύ 
λίγα όστρακα φέρουν εγχάρακτη διακόσμηση. Τα όστρακα στην πλειονότητά 
τους προέρχονται από χονδροειδή αγγεία. Αξιοσημείωτο είναι τμήμα από χείλος 
πήλινου αγγείου με πλαστική απόδοση κεφαλής βοοειδούς με εγχάρακτη διακό-
σμηση και οπή ανάρτησης ή προσάρτησης πώματος (εικ. 10). Η κεραμική είναι 
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όμοια με αυτήν που προέρχεται από τις 
ανασκαφές στην ίδια θέση (Σερπετσιδά-
κη, υπό έκδοση· Αλεξίου 1953· 1954). 
Παρουσιάζει επίσης μεγάλη ομοιότητα 
με τη νεολιθική κεραμική της Κνωσού 
(Evans 1964, εικ. 40:1, πίν. 45:1 και 
3, 46, 47· Furness 1953, εικ. 5, 10, 
πίν. 30). Η χρονολόγησή της θα πρέπει 
κυρίως να τοποθετηθεί στην ύστερη 
Αρχαιότερη Νεολιθική I και Αρχαιότερη 
Νεολιθική II, σύμφωνα με τη χρονολό-
γηση της κεραμικής της Κνωσού και την 
πρόσφατη χρονολόγηση της κεραμικής 
από τη νεολιθική οικία Κατσαμπά, ανα-
σκαφής Στ. Αλεξίου (Galanidou & Man-
teli 2008, 169-172).

Συμπεράσματα
Η ανασύνθεση και η ερμηνεία χρήσης του περιβάλλοντος χώρου της ανα-

σκαφής και των ευρημάτων παρουσιάζουν δυσκολίες, καθώς όλα έχουν βρεθεί 
ανάμεσα στην επίχωση των διακυμάνσεων του φυσικού βράχου, χωρίς να έχουν 
εντοπιστεί δομές ή άλλες κατασκευές, πλην των προαναφερθέντων περιορισμένων 
αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Μικρές κυκλικές φυσικές κοιλότητες/οπές που εντο-
πίστηκαν στον βράχο, καθώς και μια τεχνητή/λαξευτή, πιθανώς να είχαν χρησι-
μοποιηθεί για έμπηξη ξύλινων πασσάλων για τη δημιουργία στεγάστρων ή πρόχει-
ρων καταλυμάτων-οικιών. Η εγγύτητα με τον χώρο των παρακείμενων ταφών της 
σπηλαιώδους κοιλότητας και των αρχιτεκτονικών καταλοίπων που βρέθηκαν σε 
αυτή (Σερπετσιδάκη, υπό έκδοση) δηλώνει σαφή συνάφεια μεταξύ τους και βέβαιη 
εγκατάσταση στον χώρο με διάφορες δραστηριότητες, όπως π.χ. γεωργική, κρίνο-
ντας από την ποσότητα των τριβείων και τριπτήρων, ή ακόμα και εργαστηριακή, 
από την εύρεση λεπίδων και φολίδων, κυρίως, οψιανού, αλλά και πυριτόλιθου, 
από τις οποίες δηλώνονται επίσης επαφές με τον εξωκρητικό κόσμο. Η ομοιότητα 
της κεραμικής με τη νεολιθική κεραμική της Κνωσού συνδέει τη νεολιθική εγκα-
τάσταση του Κατσαμπά με τον σημαντικότατο νεολιθικό οικισμό της Κνωσού.

Εικ. 9 :  Χαρακτηριστικά όστρακα - τμήματα λαβών.

Εικ. 10 :  Τμήμα χείλους πήλινου αγγείου 
με πλαστική απόδοση κεφαλής βοοειδούς.
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Είναι επομένως βέβαιο ότι υπήρχε άμεση σχέση της αξιόλογης εγκατάστασης 
του Κατσαμπά με τον σημαντικό νεολιθικό οικισμό της Κνωσού. Η εγκατάσταση 
στον Κατσαμπά πιθανότατα να αποτελούσε την «έξοδο» της νεολιθικής Κνωσού 
προς τη θάλασσα και προς το Αιγαίο, λόγω της γεωγραφικής θέσης της, δίπλα 
στον αρχαίο ποταμό Καίρατο, κοντά στη θάλασσα, σε ύψωμα που δεσπόζει και 
ελέγχει την περιοχή. 

Η περαιτέρω μελέτη των ευρημάτων και η ανασκαφή των παρακείμενων οικο-
πέδων, που δεν έχουν ακόμα οικοδομηθεί, θα διευκρινίσει τις σχέσεις, κυρίως με 
την Κνωσό, καθώς και τα ζητήματα της ακριβούς χρονολόγησης και του χαρακτή-
ρα της παράκτιας, πρώιμης νεολιθικής εγκατάστασης του Κατσαμπά.
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ExCAvAtions At kAtsAMbAs, hErAkLion

ioAnnA sErpEtsidAki

The ongoing rescue excavations by 23rd E.P.C.A. at Katsambas, within the 
city of Heraklion, after the discovery of Neolithic burials cavernous (presented 
at 11th International Cretological Congress) revealed architectural remains 
and other evidence of human activity in the Neolithic period, which are mostly 
dating to Late Neolithic I and Early Neolithic II. There were found stone and 
bone tools, flint and obsidian blades parts, beads, animal bones, shells and 
distinctive pottery.

Recent research confirms the existence of a significant Neolithic site in this 
position, where Stylianos Alexiou, in 1953-1954, excavated a Neolithic house 
and a cavernous tomb, which unfortunately no longer exist today.

The similarity of pottery with the Neolithic pottery of Knossos connects the 
Neolithic settlement of Katsambas with the important Neolithic site of Knossos. 
The position also of the Neolithic site at Katsambas, located on a rocky hill, 
immediately west of the stream of Katsambas (ancient river Kairatos), near the 
modern port of Heraklion, with direct view to the island of Dia, probably marks 
the “outing” of to the sea.
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Γενικές τοπογραφικές και ιστορικές πληροφορίες
Ο ημιορεινός οικισμός του Σαμπά, σε υψόμετρο 330 μ., βρίσκεται 28 χλμ. 

νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου, στο βορειοδυτικό όριο των επαρχιών 
Πεδιάδας και Μονοφατσίου (εικ. 1). Η ονομασία του, που απαντά στην απογρα-
φή του Καστροφύλακα ως “Saba”, θεωρείται αραβικής προέλευσης και σημαί-
νει «πολύ πρωί» (www.e-thrapsano.gr, www.wikipedia.org). Ο T. Spratt (Spratt 
1865, Ι, 92) ταυτίζει τον Σαμπά με την αρχαία κρητική πόλη «Θεναί», που ανα-
φέρεται από τον Καλλίμαχο (Ι, 43). Τόσο αυτός όσο και ο A. Taramelli (Taramelli 
1899, 369) κάνουν λόγο για τον εντυπωσιακό οχυρωματικό περίβολο των ελλη-
νικών χρόνων στο δυτικό όριο του σύγχρονου οικισμού. Αρκετές δεκαετίες μετά, 
η Money-Coutts, που δε στάθηκε εφικτό να τον εντοπίσει, αναφέρει λανθασμένα 
γι’ αυτόν ότι καταστράφηκε και μέρος του δομικού υλικού του εντοιχίστηκε στην 
εκκλησία του Αγίου Σίλα (Pendlebury, Money-Coutts & Eccles 1932-1933, 80). 
Η ίδια παρατηρεί ανατολικά του χωριού και σε μικρή απόσταση από αυτό κατά-
λοιπα οικοδομήματος με «κυκλώπεια», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, τοιχοποι-
ία, γύρω από το οποίο υπήρχαν λίγα υστερομινωικά και κυρίως ύστερα ελληνιστι-
κά ή ρωμαϊκά όστρακα (Pendlebury, Money-Coutts & Eccles 1932-1933, 80). 
Τοπωνυμικές μαρτυρίες, όπως «Κώμες», «Ελληνικά», «Πυργί», «Βίγλα», παραδόσεις 
αρχαίων, κυρίως από τις θέσεις «Σίλλος» και «Ασπρομούρης», καθώς και επιφα-
νειακά κατάλοιπα των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων, υπαινίσσονται την 
εντατική και εκτεταμένη κατάληψη της ευρύτερης περιοχής του Σαμπά κατά την 
αρχαιότητα (Sanders 1982, 147· Panagiotakis 2003, 413-415). Εξάλλου, έπειτα 
από την παράδοση του γνωστού ΠΜ λίθινου «Ειδώλου του Σαμπά», η συγκεκρι-
μένη περιοχή θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες προϊστορικές θέσεις της 
Κεντρικής Κρήτης (Σαπουνά-Σακελλαράκη 1983· Σακελλαράκης 1984). Επιπλέ-
ον, οι πρόσφατες επιφανειακές έρευνες (Panagiotakis 2003, 413-415) αποδεικνύ-
ουν την τοπογραφική συνάφεια ενός πυκνού δικτύου οικισμών και φρυκτωριών 
στην ευρύτερη περιφέρεια του Σαμπά, με άλλες σημαντικές θέσεις της Εποχής του 
Χαλκού στις επαρχίες Πεδιάδας και Μονοφατσίου (εικ. 1). 

Η σωστική έρευνα στο ύψωμα «Βορνό» ή «Πύργος»
Το 2004 πραγματοποιήθηκε από την ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. σωστική ανασκαφή στην 

κορυφή του υψώματος «Βορνό» ή «Πύργος», στο βορειότερο όριο του σύγχρονου 
οικισμού, με αφορμή την ανέγερση της νέας δημοτικής αίθουσας στον χώρο του 
παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Διερευνήθηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δύο οικι-
στικών φάσεων, που εντοπίστηκαν στα βραχώδη εξάρματα της βορειοανατολικής και 
νοτιοδυτικής πλευράς του οικοπέδου (εικ. 2-5). Αναλυτικότερα, στο βόρειο τμήμα 
του χώρου, αποκαλύφθηκε εκτενής συγκέντρωση από αργούς λίθους μικρού και 
μέσου μεγέθους, πλίνθους και αργιλόχωμα, πιθανά κατάλοιπα κάποιας πρόχει-
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ρης κατασκευής, που, σύμφωνα 
με την κεραμική, ανάγεται στην 
ΠΜ ΙΒ-ΙΙΑ περίοδο (εικ. 2-3, 
5-6). Τα όστρακα ανήκουν 
κυρίως σε ανοιχτά και λιγότερο 
σε κλειστά αγγεία, όπως κύπελλα 
διαφόρων τύπων, «σαλτσιέρες», 
λεκανίδες, μαγειρικά, σφαιρικές 
πυξίδες και πρόχοι, ορισμένα 
από τα οποία σώζουν διακόσμη-
ση «βουρτσωτή», «λε πτότεχνου 
τεφρού ρυθμού» ή «βασιλικής» 
(εικ. 7). Την εικόνα συμπληρώ-
νουν εργαλεία λεια σμένου και 
αποκρουσμένου λίθου (για τους 
οψιανούς βλ. κείμενο Don Evely 
στο παρόν άρθρο), οστέινοι οπείς, 
πυραμιδόσχημη σφραγίδα από 
ελαιοπράσινο στεατίτη με οπή 
ανάρτησης και αδρές ακανόνι-
στες εγχαράξεις στη σφραγιστική 
της επιφάνεια, καθώς και απο-
σπασματικά σωζόμενο πήλινο 
ζώδιο (εικ. 8-9). 

Οι πλίνθοι, μέσων διαστάσεων 
0,32 × 0,26 × 0,09 μ., φέρουν 

ίχνη από καμένα ξύλινα στελέχη. Η κατάσταση διατήρησης και, κυρίως, η χωρο-
θέτησή τους γύρω από τη συσσώρευση με τους αργούς λίθους και το αργιλόχω-
μα, υποδεικνύουν ότι είχαν χρησιμοποιηθεί περιμετρικά της προαναφερθείσας 
πρόχειρης κατασκευής, ίσως για τη στήριξη της ανωδομής της. Πιθανός τρόπος 
ενσωμάτωσής τους στην τοιχοποιία θα μπορούσε να είναι η καθ’ ύψος τοποθέ-
τησή τους για τον σχηματισμό πεσσόμορφων στηριγμάτων που είχαν πακτωθεί 
σε σημεία της λιθοδομής. Εάν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, τότε η κατώτερη 
πλίνθος, όπου υποτίθεται εδραζόταν το ξύλινο κατακόρυφο στέλεχος, ήταν ενιαία, 
ενώ οι ανώτερες είτε ήταν όμοιες με την πρώτη, έχοντας μία κεντρική οπή ίσης 
διαμέτρου με αυτήν του στελέχους, ή, πράγμα πιθανότερο, αποτελούνταν από 
δύο «πάρισα» τμήματα, καθένα από τα οποία δεν υπερέβαινε σε μέγεθος το ήμισυ 
της κατώτατης πλίνθου. Στην περίπτωση αυτή, κάθε πλίνθινο τμήμα θα διέθετε 
από μία ημικυκλική οπή και αφού τοποθετούνταν μαζί, εκατέρωθεν του ξύλινου 
στελέχους, το στήριζαν από κοινού. Με βάση τις σωζόμενες ενδείξεις, υπολογίζεται 
ότι η σχηματιζόμενη από τα δύο «πάρισα» πλίνθινα τμήματα κυκλική οπή είχε 
συνολική διάμετρο 0,15 – 0,20 μ., αποτελώντας, ουσιαστικά, την υποδοχή τού, 
προφανώς ίσης διαμέτρου, ξύλινου «περαστού» στελέχους (εικ. 6, 10).1 Να σημει-

1 Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο Αλέξανδρο Καστανάκη για τις σχετικές σχεδιαστικές ανα-
παραστάσεις.

210

ΚαλλιοΠη γΚαλαναΚη, χριστινα ΠαΠαδαΚη & don EvELy

Εικ. 1 :  Τρισδιάστατος τοπογραφικός χάρτης 
αρχαιολογικών θέσεων περιοχής Σαμπά 

Πεδιάδας (επιμέλεια Μ. Σπυριδάκης).
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Εικ. 2 :  Γενική άποψη οικιστικής εγκατάστασης 
ΜΜ χρόνων στον Σαμπά 

Πεδιάδας (από νότια).

Εικ. 3 :  Κεντρικός πυρήνας οικιστικής 
εγκατάστασης ΜΜ χρόνων στον Σαμπά 

Πεδιάδας (από νότια).

Εικ. 4 :  Κεντρικός πυρήνας οικιστικής 
εγκατάστασης ΜΜ χρόνων στον Σαμπά 

Πεδιάδας (από νότια).
Εικ. 5 :  Γενική κάτοψη οικιστικής εγκατάστασης  

ΜΜ χρόνων στον Σαμπά Πεδιάδος.

Εικ. 6 :  Σχεδιαστική αναπαράσταση της ΠΜ Ι-ΙΙ πρόχειρης κατασκευής (Α. Καστανάκης).

Εικ. 7 :  ΠΜ Ι-ΙΙ κεραμική (φωτογραφία Γ. Παπαδάκης-Πλουμίδης).
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ωθεί επίσης ότι σε μάζα αργιλοχώματος 
σώζεται κανονική διαμπερής οπή, που 
ίσως δημιουργήθηκε από κάποιο ξύλινο 
στοιχείο. Δεν αποκλείεται, επομένως, 
το αργιλόχωμα να κάλυπτε το ανώτερο 
τμήμα των τοίχων, ή ίσως ακόμη και της 
στέγης, κατά τη μεικτή τεχνική πηλού 
και δοκίδων από φθαρτό υλικό, όπως 
καλάμια. Σε κάθε, βέβαια, περίπτωση 
η εδώ προτεινόμενη ανασύνθεση της 
πρόχειρης ΠΜ ΙΒ-ΙΙΑ κατασκευής είναι 
υποθετική και χρήζει περαιτέρω τεκμη-
ρίωσης. 

Η επόμενη οικιστική φάση στο «Βορνό» εκπροσωπείται από δύο τοιχοδομίες 
που ορίζουν, σε συνδυασμό με τα βραχώδη εξάρματα της περιοχής, τρεις χώρους 
(Χώροι 1-3), ο βορειότερος από τους οποίους απέδωσε τη μεγαλύτερη ποσότητα 
κεραμικής (εικ. 2-5, 11). Σε όλη την έκταση των χώρων αυτών, που φαίνεται ότι 

Εικ. 8 :  Λίθινα εργαλεία, οστέινοι οπείς και πυραμιδόσχημη σφραγίδα από στεατίτη 
(φωτογραφία Γ. Παπαδάκης-Πλουμίδης).

Εικ. 9 :  Εργαλεία αποκρουσμένου λίθου από πυριτόλιθο και οψιανό 
(φωτογραφία Γ. Παπαδάκης-Πλουμίδης).

Εικ. 10 :  Σχεδιαστική αναπαράσταση κατασκευής 
από πλινθόκτιστη βάση και ξύλινα κυλινδρικά 

στελέχη (Α. Καστανάκης).

ΚαλλιοΠη γΚαλαναΚη, χριστινα ΠαΠαδαΚη & don EvELy
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συνιστούσαν μια μικρή οικιστική μονάδα, εντοπίστηκαν άφθονα ΜΜ Ι και ΙΙΙ 
όστρακα. Το σχηματολόγιο περιλαμβάνει αγγεία πόσης, λεκανίδες, τριποδικές 
χύτρες, πλαθάνους, αμφορείς, πρόχους, πίθους και καδόσχημα τύπου κυψέλης. 
Στην πλειονότητά τους είναι ολόβαφα με εξίτηλη καστανή, όλων των πιθανών 
αποχρώσεων, βαφή. Ορισμένα φέρουν δυσκαθόριστα γραπτά μοτίβα που αποδί-
δονται με επίθετο λευκό χρώμα, ενώ λίγα θραύσματα κλειστών, κυρίως, αγγείων 
κοσμούνται με «πτυχωτό ρυθμό χελωνίου» (εικ. 11). 

Τέλος, στρωματογραφική τομή ακριβώς βόρεια αποκάλυψε μία άτακτη, μη 
οριοθετημένη στον χώρο, συγκέντρωση οστράκων της ίδιας εποχής, η οποία εκτει-
νόταν και στις παρυφές της βόρειας κλιτύος του υψώματος. Πιθανόν, συνίσταται 
σε απορρίψεις αχρηστευμένης οικιακής κεραμικής, έπειτα από τους περιοδικούς 
καθαρισμούς των χώρων κατοίκησης.

Συζήτηση
Ανατρέχοντας στα αποτελέσματα της πρόσφατης επιφανειακής έρευνας στην 

ευρύτερη περιοχή του Σαμπά (Panagiotakis 2003, 413-415), επισημαίνουμε την 
πληθώρα των θέσεων με κατοίκηση κατά τους ΜΜ Ι-ΙΙ και ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ Ι χρόνους 
στους γύρω λόφους και χαμηλά υψώματα. Η πυκνή αυτή διασπορά υπαινίσσεται 
την εντατική χρήση του χώρου, ενδεχομένως στο πλαίσιο μιας σειράς οικιστι-
κών μονάδων μικρής, πιθανότατα, κλίμακας, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε ένα 
προνομιούχο φυσικό περιβάλλον, που ευνοεί τη γεωργοκτηνοτροφική οικονομία 
και άλλες συναφείς ασχολίες, όπως η μελισσοκομία. Είναι χαρακτηριστικό, ότι 
τόσο η κεραμική όσο και οι εργαλειοτεχνίες της πρώιμης οικιστικής φάσης στη 
θέση «Βορνό» παραπέμπουν στην ενασχόληση των κατοίκων με τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία, ενώ παρεμφερείς δραστηριότητες μαρτυρούν και τα ευρήματα 
της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Η συνεχιζόμενη μελέτη του υλικού αναμένεται 
να φωτίσει περαιτέρω τον χαρακτήρα της εγκατάστασης, καθώς και εάν και κατά 
πόσο αυτή χάνει τη σημασία της μετά τη ΜΜ ΙΙΙ, όταν, παράλληλα, θέσεις όπως το 
Καστέλι και ο Γαλατάς αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα κέντρα της Πεδιάδας 
(Ρεθεμιωτάκης 1997).

Κ. Γκαλανάκη & Χρ. Παπαδάκη

Εικ. 11 :  ΠΜ ΙΑ-ΙΙΒ, ΜΜ Ι και ΙΙΙ κεραμική (φωτογραφία Γ. Παπαδάκης-Πλουμίδης).
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The Obsidian
The obsidian from Samba, taken in toto and without attempting to subdivide 

it into room or date contexts, comes to some 56 pieces (εικ. 9). They are all 
small in size, with only the largest chunks measuring more than 2.5 cm on 
their longest axis. All can be readily accommodated as debris from and parts 
of the end products in the knapping process of prismatic blade production by 
indirect pressure. This and their size most assuredly place them within the 
native technologies, owing nothing to the larger Cycladic pieces.

None are complete, except insofar as a flake or chunk is entire as it stands. 
No certain part of a core was recovered, but 3 crested blades and a few 1st 
series blades make it probable that the full reduction process was carried out 
on site. A good 25 items (equally flakes or angular chunks) belong generally to 
the preparation of the core, or in its correction in use: none surviving have any 
obvious signs of cortex remaining. About 30 blade fragments were recovered: 
3 distal, 15-20 medial and 5 proximal. 2 or 3 can be termed bladelets from 
their diminutive size. Because no cleaning of the blades was carried out in 
this speedy assessment, one cannot comment on the degree or nature of the 
edge damage: one would certainly expect some to be present on the blade 
fragments, especially the medial parts.

Don Evely
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σωστιΚη ανασΚαφιΚη ερεΥνα στον σαμΠα Πεδιαδασ

rEsCuE ExCAvAtion in sAMbAs, pEdiAdA: 

prELiMinAry rEMArks

kALLiopi gALAnAki, ChristinA pApAdAki & don EvELy

This article presents briefly the results of a short rescue excavation conduct-
ed during 2004 by the 23rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities 
in “Vorno” or “Pyrgos” hill of Saba, Pediada, an important site known mainly 
from the famous oversized stone figurine. Two main phases were investigated 
dating, respectively, to EM IB-IIA and MM I / III. Finds include pottery (drink-
ing, pouring, cooking, serving and storage vessels), stone and bone tools, as 
well as some clay figurines. Also, a stone seal of steatite dated to EM I-II phase 
was found. Although the study of the material continues, this seems to be a 
notable settlement in a privileged area with fertile soils and good hydrology. 
Our main goal remains the understanding of its role, in particular in relation 
to other important centers of Pediada, like Kastelli and Galatas.





ο Πμ-μμ θολωτοσ ταφοσ Β στο αΠεσωΚαρι μεσαρασ: 

τα αΠοτελεσματα των εργασιων των ετων 2012 Και 2013*

γιωργοσ ΒαΒοΥραναΚησ

Εισαγωγή
Η κύρια εργασία του προγράμματος μελέτης και δημοσίευσης του θολωτού 

τάφου Β στο Απεσωκάρι Μεσαράς κατά τα έτη 2010-2012 ήταν ο αρχαιολογι-
κός καθαρισμός του μνημείου τον Αύγουστο του 2012 (εικ. 1). Αποκαλύφθηκαν 
και πάλι οι χώροι 8 και 10, δηλαδή ο λάκκος οστεοφυλακίου και ο αποθέτης 
κεραμικής αντίστοιχα, αμφότεροι στα νότια του ταφικού συγκροτήματος. Περι-
συνελέγησαν τα οστά που είχαν επανεπιχωθεί στο οστεοφυλάκιο με το πέρας της 
ανασκαφής του 1963 και ξεκίνησε η μελέτη τους. Τα λίγα όστρακα συμπλήρωσαν 
το κεραμικό υλικό, του οποίου η διαλογή ολοκληρώθηκε. Κυρίως όμως αποτυπώ-
θηκε εκ νέου η αρχιτεκτονική, περιγράφηκε και μελετήθηκε. Ως αποτέλεσμα της 
μελέτης αυτής παρουσιάζεται εδώ η αρχιτεκτονική εξέλιξη του θολωτού τάφου Β.

Ο θολωτός τάφος Β στο Απεσωκάρι κατά την πρώιμη προανακτορική περίοδο
Η ίδρυση του θολωτού Β

Στην πρώτη φάση ανήκει η ίδρυση του μνημείου, η οποία αφορά την κατα-
σκευή του εσωτερικού τοίχου της θόλου (σχ. 1). Όπως υποδεικνύει το παράλληλο 
των σύγχρονων μητάτων (Συρμακέζης 1988), το πάχος του τοίχου (περίπου 1 μ.) 
του τάφου θα ήταν ικανό να στηρίξει μία εκφορικά κτισμένη θόλωση ύψους 2,9 μ., 
όπως απαιτεί η εσωτερική διάμετρος των 5,8 μ. του τοίχου της θόλου. Ο τοίχος 
έφερε επιπλέον προεξέχοντες λίθους, οι οποίοι λειτουργούσαν είτε ως αντηρίδες 
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*  Ευχαριστώ πολύ τον ανασκαφέα κ. Κ. Δαβάρα, ομότιμο καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την άδεια μελέτης και δημο-
σίευσης του συνόλου· το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και την ΚΓ′ Εφορεία Προϊστορι-
κών 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 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ινστιτούτο Αιγαιακής 
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Assistant Professor στο University of Maryland, Baltimore County των Η.Π.Α. και Αναστασία 
Κουτσουδάκη, αρχαιολόγο (ΜΔΕ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που κατέγραψαν 
με λεπτομέρεια τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα· τον Χρήστο Γιαρλέλη, πολιτικό μηχανικό (ΜΔΕ) 
για τη στατική μελέτη του θολωτού τάφου Β που εκπονεί· τον Νεοπτόλεμο Μιχαηλίδη, αρχιτέ-
κτονα-μηχανικό (ΜΔΕ), ο οποίος αποτύπωσε και μελέτησε τον θολωτό τάφο Β στο πλαίσιο της 
διπλωματικής του εργασίας στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστασίας 
Μνημείων του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου· επίσης, τη Χρυσή Μπούρμπου, δρ Βιοαρ-
χαιολογίας, αρχαιολόγο της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και υπεύθυνη της μελέτης 
των ανθρωπίνων καταλοίπων· τέλος, τον Μιχάλη Ζωιτόπουλο, υποψήφιο διδάκτορα Προϊστορι-
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του προγράμματος μελέτης του θολωτού τάφου Β στο Απεσωκάρι, για τη συνεργασία του στη 
μελέτη της αρχιτεκτονικής από τον γράφοντα. Ωστόσο, οι απόψεις που αναφέρονται είναι δικές 
μου και φέρω την πλήρη ευθύνη για τις όποιες αδυναμίες.



απορρόφησης των προς τα έσω και κάτω ωθήσεων της λίθινης ανωδομής είτε (και) 
ως σκαλοπάτια πρόσβασης στο άνω τμήμα της θόλου (Branigan 1993, 51). Η 
πρόσβαση θα ήταν αναγκαία είτε κατά τη φάση κατασκευής του μνημείου είτε για 
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Εικ. 1 :  Ο θολωτός τάφος Β στο Απεσωκάρι Μεσαράς. 
Λήψη από νότια (Κ. Χαλικιάς, INSTAP-SCEC).

Σχ. 1 :  Κάτοψη του θολωτού τάφου Β στο Απεσωκάρι Μεσαράς μετά τις εργασίες του 2012 
(Ν. Μιχαηλίδης).



την περιοδική συντήρησή του με σώρευση επιπλέον λίθων και χώματος που θα 
διατηρούσε τους δόμους της θόλωσης στη θέση τους, όπως παρατηρείται και πάλι 
περίπου στα μητάτα. Με βάση την κεραμική που εντοπίσθηκε στη θόλο, η φάση 
αυτή τοποθετείται μεταξύ ΠΜ Ι και ΠΜ ΙΙΑ (Βαβουρανάκης 2012, 145-146). 

Στην πρώτη φάση του θολωτού τάφου Β ανήκει και ο αποθέτης 10. Πρόκειται 
για έναν αδιαμόρφωτο χώρο στα νότια του θολωτού Β, όπου απορρίφθηκε κερα-
μική, μάλλον από περιοδικούς καθαρισμούς της θόλου. Η πρώιμη χρήση αυτού 
του χώρου τεκμηριώνεται από την ΠΜ κεραμική στο κατώτερο στρώμα της εκεί 
ανασκαφής, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για ανοικτό και αδιαμόρφωτο χώρο 
και όχι για κλειστό σύνολο. 

Η δεύτερη φάση: η επισκευή της θόλου
Σε δεύτερη φάση η θόλος απέκτησε δεύτερο κτιστό δακτύλιο, μάλλον χαμηλού 

ύψους, όπως υποδεικνύει το καλά σωζόμενο βόρειο τμήμα του τοίχου αυτού, ο 
οποίος περιέσφιξε την αρχική κατασκευή. Πιθανότατα η θόλος υπέστη ζημιές 
είτε από σεισμούς είτε από πιθανή εγγενή αστάθεια στην κατασκευή, την οποία 
θα πρέπει να επέτεινε το επικλινές έδαφος στο οποίο εδράζεται ο θολωτός Β. Η 
διάκριση της επισκευής ως φάσης τεκμηριώνεται στο βόρειο τμήμα του τάφου 
(εικ. 2), όπου η άνω στρώση του δευτέρου δακτυλίου εφάπτεται σχεδόν των λίθων 
που προεξέχουν από τον εσωτερικό δακτύλιο και τους καθιστά μη λειτουργικούς. 
Η φάση αυτή τοποθετείται πριν από την ΠΜ ΙΙΙ και την ίδρυση των πρώτων προσ-
κτισμάτων (βλ. παρακάτω), χωρίς να είναι δυνατή ακριβέστερη χρονολόγηση. 
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Εικ. 2 :  Η βόρεια πλευρά της θόλου. Διακρίνονται οι δύο δακτύλιοι και οι προεξέχοντες λίθοι. 
Λήψη από βόρεια (Μ. Ζωιτόπουλος).



Ο θολωτός τάφος Β κατά την ύστερη προανακτορική περίοδο
Κατά την περίοδο αυτή ο θολωτός τάφος Β απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος 

των προσκτισμάτων της θόλου, σύμφωνα και με την κεραμική που βρέθηκε στο 
εσωτερικό τους. Πρόκειται για την «κρύπτη», το δωμάτιο 1, τον χώρο 2, τον διά-
δρομο 3, τον ανοικτό χώρο 4, τα δωμάτια 5 και 6 και τον αύλειο χώρο 7. Η διά-
κριση της προσθήκης των χώρων αυτών ως αρχιτεκτονικής φάσης εδράζεται στις 
δυτικές απολήξεις του βόρειου και του νότιου τοίχου του δωματίου 1, οι οποίες 
έχουν αποκόψει τα αντίστοιχα τμήματα του δευτέρου δακτυλίου της θόλου. Ίσως 
τότε ενισχύθηκε σε ύψος και το τμήμα της θόλου που αντιστοιχεί στον δυτικό 
τοίχο του δωματίου 1. Δυστυχώς, η κάλυψη των τοίχων με τσιμεντοκονίαμα, για 
τη στερέωση του μνημείου με το πέρας της ανασκαφής του 1963, δεν επιτρέπει 
περαιτέρω διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. 

Το πρώτο συγκρότημα προσκτισμάτων
Η ενότητα των παραπάνω χώρων τεκμηριώνεται καταρχάς από τον τοίχο μεταξύ 

χώρου 2 και διαδρόμου 3, ιδίως στο τμήμα του μέχρι τον μεγάλο γωνιόλιθο της 
συμβολής του με τον ανατολικό τοίχο του δωματίου 6. Από τον τοίχο αυτό εξαρτώ-
νται ο χώρος 2, ο διάδρομος 3 και το δωμάτιο 6. Από τον διάδρομο 3 με τη σειρά 
τους εξαρτώνται τα δωμάτια 1 και 5. Αντίθετα, η σχέση του ανατολικού τμήματος 
του τοίχου αυτού με το κυρίως τμήμα δεν είναι απόλυτα σαφής, καθώς κάποιοι 
λίθοι κατώτερων στρώσεων του τοίχου συμπλέκονται. Η σύμπλεξη αυτή ίσως 
προέκυψε από τις εργασίες στερέωσης, καθώς το ημερολόγιο ανασκαφής επίσης 
διακρίνει το τμήμα τοίχου έως τον μεγάλο γωνιόλιθο. Πάντως, ο διαχωρισμός των 
δύο τμημάτων του τοίχου δεν σημαίνει απαραίτητα χρονική απόσταση ως προς 
την οικοδόμησή τους. Το ανατολικό τμήμα του μακρύ τοίχου μάλλον λειτουρ-
γούσε και αντερεισματικά ως προς τον ανοικτό χώρο 4 στα νότιά του, του οποίου 
το πρώτο δάπεδο τοποθετείται επίσης στην ύστερη Προανακτορική με βάση την 
κεραμική, και το οποίο χωρίς τον τοίχο αυτόν θα κατέρρεε λόγω κατωφέρειας του 
εδάφους.

Το συγκρότημα των προσκτισμάτων ήταν στεγασμένο, όπως δείχνει η εύρεση 
ενός λύχνου, αν και μεταγενέστερου ΜΜ ΙΙΙ, στο δωμάτιο 5. Αντίθετα, υπαίθριοι 
ήταν οι χώροι 4 και 7. Ο τελευταίος ήταν και πλακοστρωμένος, αλλά το θρανίο 
είναι μεταγενέστερο διότι πατά επάνω στην πλακόστρωση. Η κύρια πρόσβαση στο 
εσωτερικό του συγκροτήματος δεν είναι σήμερα ορατή. Πιθανότατα βρισκόταν στο 
κατεστραμμένο βορειοανατολικό τμήμα του δωματίου 6. Αν η είσοδος ήταν στο 
βόρειο τμήμα, τότε δημιουργούσε πορεία ζιγκ-ζαγκ με το άνοιγμα μεταξύ δωματί-
ων 5 και 6, το οποίο βρισκόταν μάλλον στο βόρειο άκρο του μεταξύ τους τοίχου, 
όπου εντοπίσθηκαν λίθοι σχετικά επίπεδοι και πλακοειδείς, συνολικού μήκους 
περίπου 0,75 μ., ίσως υπόβαθρο για κατώφλι. Η κίνηση ζιγκ-ζαγκ είναι γνώρισμα 
της μινωικής αρχιτεκτονικής (Preziosi 1983, 160), κυρίως λόγω τοποθέτησης των 
ανοιγμάτων θυρών σε γωνίες (Palyvou 2005, 104). Ωστόσο, ο θόλος Α του Απεσω-
καρίου (Φλούδα 2012) προσφέρει παράδειγμα σχεδόν αξονικής κίνησης από το 
εξωτερικό στο κέντρο του τάφου και καθιστά εξίσου πιθανή την τοποθέτηση της 
εξωτερικής θύρας στον ανατολικό τοίχο του δωματίου 6.
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Η «κρύπτη»
Στην ίδια, τρίτη, φάση εντάσσεται και η «κρύπτη» (Βαβουρανάκης 2012, 148). 

Αποτελεί μάλλον επισκευή της θόλου παρά κανονικό χώρο, καθώς λείπει τμήμα 
του δευτέρου δακτυλίου, ενώ το εσωτερικό του ανατολικού καμπυλόγραμμου 
τοίχου της δεν έχει διαμορφωμένη όψη (εικ. 3). Ο τοίχος αυτός σταματά στο νότιο 
τμήμα της θόλου, όπου ο καθαρισμός του 2012 αποκάλυψε το αποτύπωμα της 
απόληξής του και πιο συγκεκριμένα τρίγωνη περιοχή διαστάσεων 1,35 μ. (Α-Δ) 
x 0,95 μ. (Β-Ν) με ιδιαίτερα πατημένο χώμα. Επομένως πρόκειται για τοπική 
παρέμβαση την οποία υποστηρίζει και η επίχωση της «κρύπτης» από χώμα και 
λίθους με ελάχιστα όστρακα, σύνθεση που υποδεικνύει μόλωμα. Ίσως η θόλος 
κατέρρευσε εκ νέου στην ύστερη προανακτορική περίοδο. Τα όστρακα της «κρύ-
πτης» δυστυχώς δεν εντοπίσθηκαν κατά τη διαλογή κεραμικής του 2009 και έτσι 
δεν είναι δυνατή μία αυτόνομη και ακριβής χρονολόγησή της. Θα πρέπει να χρο-
νολογηθεί στην ΠΜ ΙΙΙ σύμφωνα με την κεραμική του παρακείμενου δωματίου 1.

Ο χώρος 2
Ο χώρος 2 οικοδομήθηκε στην ύστερη προανακτορική περίοδο, αλλά δεν απο-

τελεί οργανικό μέρος του συγκροτήματος των προσκτισμάτων, διότι το βόρειο άκρο 
του ανατολικού τοίχου του χώρου 2 δεν συμπλέκεται με τον μακρύ κοινό με τον 
διάδρομο 3 τοίχο προς Βορράν, αλλά ακουμπά επάνω του. Δεν είναι δυνατόν 
να εξακριβωθεί αν η διαφορά αυτή συνιστά άλλη φάση ή αν είναι αποτέλεσμα 
προσθετικής οικοδόμησης. Επιπλέον, ο χώρος 2 δεν διαθέτει είσοδο πρόσβασης. 
Στο ημερολόγιο ανασκαφής ο ανατολικός τοίχος του χώρου 2 θεωρείται μεταγε-
νέστερος, διότι εδράζεται επάνω σε χώμα και όχι στον πολλαχού επιπολάζοντα 
φυσικό βράχο. Ωστόσο, ο τοίχος αυτός είναι οργανικά συνδεδεμένος με τον νότιο 
τοίχο του ίδιου χώρου, ενώ ο καθαρισμός του 2012 έδειξε ότι επάνω από τον 
φυσικό βράχο υπήρχε ένα φυσικό στρώμα χώματος ανάμεικτου με λατύπες από 
την αποσάρθρωση του φυσικού βράχου και χωρίς ανθρωπογενή σημάδια. Ίσως η 
ανασκαφή του 1963 αφαίρεσε μέρος του εδαφικού καλύμματος δημιουργώντας 
έτσι μία ψευδή εντύπωση.

Ο νότιος τοίχος του χώρου 2 φέρει κρηπίδα στη νότια και εξωτερική όψη του, 
με σχήμα τριγωνικό, καθώς διευρύνεται στο δυτικό τμήμα της. Οι λίθοι της κρη-
πίδας και πάλι δεν συμπλέκονται, αλλά εφάπτονται με την κάτω στρώση λίθων 
του νότιου τοίχου. Είτε η οικοδόμηση του νότιου τοίχου του χώρου 2 ακολούθησε 
την προσθετική τεχνική στα επιμέρους στοιχεία του, είτε επάνω σε έναν αρχικό 
τοίχο οικοδομήθηκε ο κυρίως νότιος τοίχος και στη συνέχεια ο ανατολικός τοίχος 
του χώρου 2. Έτσι, ένας υποθετικός αρχικός ημι-ανοικτός χώρος σχήματος «Π» 
έκλεισε σε επόμενη φάση πλήρως. Εναλλακτικά, ο νότιος τοίχος του χώρου 2 
ενισχύθηκε εκ των υστέρων με κρηπίδα για να αυξηθεί η στατική του αντοχή. Οι 
δύο τελευταίες υποθέσεις συνεπάγονται ότι ο νότιος τοίχος έλαβε την τελική του 
μορφή αργότερα και μάλλον στην παλαιοανακτορική περίοδο.

Ο χώρος 2 ήταν μάλλον στεγασμένος, καθώς απέδωσε ευρήματα σε εξαιρετική 
κατάσταση διατήρησης, ανάμεσα στα οποία μία παλαιοανακτορική παιδική ταφή 
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σε λάρνακα. Ενδεχομένως και αν ο χώρος 2 διαμορφώθηκε σε δύο φάσεις, να 
αποτελούσε αρχικά χαμηλό περίφραγμα, ανοικτό τουλάχιστον στα ανατολικά, 
ίσως ως οστεοφυλάκιο ή/και ως χώρος απόρριψης. Συνακόλουθα η στέγασή του 
τοποθετείται στη δεύτερη οικοδομική του φάση, όταν ο χώρος έκλεισε πλήρως με 
τοίχους. Η στέγη πιθανότατα είχε τη μορφή λιθίνων πλακών, οι οποίες μπορού-
σαν να μετακινηθούν ή/και να αφαιρεθούν όταν υπήρχε ανάγκη πρόσβασης στον 
χώρο 2. Ανάλογη στέγαση περιγράφεται παρακάτω για τον χώρο 9.

Βόρεια του χώρου 9
Στην εξωτερική όψη του βόρειου τοίχου του χώρου 9 έχει εντοπισθεί σειρά 

λίθων σε συσχετισμό με ύστερη προανακτορική κεραμική και σε λίγο χαμηλότερο 
επίπεδο από τη φαινόμενη πρώτη στρώση λίθων του τοίχου (εικ. 4). Αν αυτή η 
λιθοσειρά αποτελεί κρηπίδα του τοίχου, τότε ο χώρος 9 πρέπει να τοποθετηθεί 
στην ύστερη προανακτορική περίοδο. Σε αυτήν την περίπτωση ο διαφορετικός, 
βορειοδυτικός-νοτιοανατολικός προσανατολισμός του χώρου 9 σε σχέση με τον 
άξονα Ανατολής-Δύσης του υπόλοιπου ταφικού συγκροτήματος δικαιολογείται, 
αν ο χώρος αυτός αποτελούσε κάτι ανάλογο του τετράγωνου δωματίου 1 στον 
περίβολο του νεκροταφείου της Μονής Οδηγήτριας.1 

1 Σημειώνεται ότι το δωμάτιο αυτό είναι υστερότερο του περιβόλου και με διαφορετικό προσα-
νατολισμό (Vasilakis 2010, 64). Επομένως υπάρχουν επιπλέον αναλογίες με τον χώρο 9 του 
θολωτού Β.
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Εικ. 3 :  Η “κρύπτη”. Διακρίνεται ο πρώτος δακτύλιος με τους προεξέχοντες λίθους (δεξιά), 
και η επισκευή χωρίς εσωτερική όψη τοίχου (αριστερά). Στο μέσον το κενό της κατάρρευσης 

του δευτέρου δακτυλίου. Λήψη από βόρεια (Μ. Ζωιτόπουλος).



Η υπόθεση μη ανεσκαμμένου περιβόλου δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς 
το σημείο αυτό ανασκάφηκε κατά τις τελευταίες ημέρες των εργασιών του 1963, 
υπό πίεση χρόνου και έλλειψης πόρων, όπως σημειώνει ο ανασκαφέας στο ημε-
ρολόγιο. Ωστόσο, το έδαφος στο σημείο αυτό δεν είναι ιδιαίτερα επικλινές και μία 
κρηπίδα δεν δικαιολογείται στατικά. Είναι πιθανότερο ότι είτε η λιθοσειρά ανήκει 
σε προγενέστερη του χώρου 9 κατασκευή είτε η κεραμική αποτελεί κατάλοιπο 
δραστηριότητας σε συνέχεια του αύλειου χώρου 7, ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα 
και αναμοχλεύθηκε όταν οικοδομήθηκε ο χώρος 9 με τη –σημειωτέον– άγνωστης 
χρησιμότητας κρηπίδα στο βόρειο τμήμα του. 

Αποτίμηση της ύστερης προανακτορικής φάσης
Η διάθεση επισκευής της θόλου και η καμπύλη πορεία του δυτικού τοίχου 

του χώρου 2 μπορούν να θεωρηθούν και ενδείξεις για μία διάθεση σεβασμού της 
κυκλοτερούς μορφής του αρχικού πυρήνα του τάφου. Μάλιστα, είναι πιθανό ότι 
η πρόσβαση στη θόλο δεν ήταν εύκολη κατά την ύστερη προανακτορική περίο-
δο. Ο ανασκαφέας αναφέρει τρεις ταφές στο δωμάτιο 1, το οποίο έχει επιπλέον 
αποδώσει 467 άωτα κωνικά κύπελλα. Επομένως, το δωμάτιο δεν διέθετε σχεδόν 
καθόλου κενούς χώρους και δεν αποκλείεται να είχε σχεδόν κλείσει την πρόσβα-
ση στη θόλο. Σε μία τέτοια περίπτωση, αν και δεν πρέπει να παραβλέπεται το 
γεγονός ότι η θόλος βρέθηκε συλημένη, η τελευταία είχε καταστεί μνημείο στην 
κυριολεξία, δηλαδή στοιχείο αγκύρωσης της συλλογικής μνήμης, παρά χρηστικό 
τμήμα του τάφου. Σε κάθε περίπτωση, το κυριότερο μέρος της δραστηριότητας 
φαίνεται να πέρασε στο συγκρότημα των προσκτισμάτων, το οποίο αποτέλεσε 
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Εικ. 4 :  Οι χώροι 4, 7 και 9 του θολωτού τάφου Β. Στο αριστερό άκρο της εικόνας διακρίνεται 
η σειρά λίθων, πιθανή κρηπίδα του χώρου 9. Λήψη από βόρεια (Μ. Ζωιτόπουλος).



σημείο αναφοράς της τελετουργίας καθεαυτό, αφενός διότι ενδεχομένως άντλησε 
από το συμβολικό κεφάλαιο που είχε δημιουργήσει η θόλος κατά την πολυαίωνη 
χρήση της μέσω της οργανικής του σύμπλεξης με αυτήν και αφετέρου διότι σχε-
διάσθηκε ως ενιαίο συγκρότημα. 

Το τελικό αποτέλεσμα πιθανότατα λειτούργησε ως πρότυπο για τη σχεδίαση 
των προσκτισμάτων του ελαφρά υστερότερου ΜΜ Ι-ΙΙ θολωτού τάφου Α (Φλούδα 
2012). Οι διαφοροποιήσεις στον θολωτό Α, όπως η μη χρήση του μακρόστενου 
χώρου στα νότια ως διαδρόμου, μπορούν να αποδοθούν στην αντιγραφή στοιχείων 
του θολωτού Β, η οποία, όπως κάθε αντιγραφή, δεν θα μπορούσε να είναι από-
λυτα πιστή. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από τους προεξέχοντες λίθους στην 
κρηπίδα της θόλου του θολωτού τάφου Α, οι οποίοι δεν έχουν στατική σημασία 
στο σημείο αυτό, αλλά θα μπορούσαν να ενταχθούν στην απόπειρα αντιγραφής 
της εξωτερικής μορφής του θολωτού Β, ο οποίος κατά την περίοδο αυτή είχε ήδη 
αποκτήσει και τον δεύτερο δακτύλιο και τα προσκτίσματα. Πέρα από τα όποια 
κίνητρα της αντιγραφής, η πράξη καθεαυτή τονίζει τη σημασία που είχε αποκτή-
σει ο θολωτός τάφος Β κατά το πέρασμα του χρόνου. 

Η τέταρτη αρχιτεκτονική φάση και η παλαιοανακτορική περίοδος χρήσης
Υπάρχει μία σειρά αρχιτεκτονικών αλλαγών στον θολωτό τάφο Β, η οποία 

έπεται της οικοδόμησης των προσκτισμάτων. Εντοπίζεται στο ανατολικό και στο 
νότιο τμήμα του θολωτού Β. Η εστίαση αυτή συνηγορεί υπέρ της απόδοσής τους 
σε διακριτή, τέταρτη, αρχιτεκτονική φάση του συγκροτήματος. Πιο συγκεκριμέ-
να, οικοδομήθηκε το θρανίο στον χώρο 7 και δημιουργήθηκε νέο δάπεδο στον 
χώρο 4. Πιθανώς μία λιθοσειρά στο νοτιοανατολικό άκρο του χώρου αυτού να 
σχετίζεται με το δάπεδο αυτό. Το δάπεδο βρέθηκε πλήρες οστράκων, ανάμεσα στα 
οποία ξεχωρίζουν αρκετά τμήματα μόνωτων τροπιδωτών κυάθων.

Επιπλέον οικοδομήθηκε ο χώρος 9. Η προβληματική χρονολόγηση του χώρου 
αυτού έχει ήδη αναφερθεί. Ωστόσο και εάν ο χώρος 9 ανήκει στην τέταρτη αρχι-
τεκτονική φάση του ταφικού συγκροτήματος, η οικοδόμησή του δείχνει διάθεση 
διαφοροποίησης από το προϋπάρχον αρχιτεκτονικό σύνολο. Ο χώρος 9 δεν δια-
θέτει είσοδο και μάλλον ήταν προσβάσιμος από πάνω, σύμφωνα και με τις λίθινες 
πλάκες που εντοπίσθηκαν στο άνω μέρος της επίχωσης. 

Στην τέταρτη φάση θα πρέπει να αποδοθεί και η διάνοιξη του λάκκου-οστεο-
φυλακίου 8 μέσα στο εδαφικό κάλυμμα και τον μαλακό φυσικό βράχο. Η βόρεια 
παρειά του λάκκου ακολουθεί την πορεία της κρηπίδας του νότιου τοίχου του 
χώρου 2, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο λάκκος είναι υστερότερος τουλάχιστον 
της κρηπίδας, αν αυτή αποτελεί εκ των υστέρων ενίσχυση του τοίχου. Εάν η 
ενίσχυση είναι όντως κρηπίδα, δηλαδή οργανικό τμήμα της θεμελίωσης του αντί-
στοιχου τοίχου, τότε ο λάκκος είναι υστερότερος ολόκληρου του χώρου 2. Ως 
πιο πιθανή ερμηνεία της παρουσίας λίγων οστράκων με πιθανή ύστερη προανα-
κτορική χρονολόγηση στο κατώτερο στρώμα της επίχωσης του οστεοφυλακίου 8 
φαίνεται η εκκένωση παλαιοτέρων ταφών από άλλα διαμερίσματα του θολωτού 
τάφου Β κατά την έναρξη της χρήσης του οστεοφυλακίου.

Σημειώνεται, τέλος, η συνεχιζόμενη εντατική χρήση όλων των χώρων του ταφι-
κού συγκροτήματος, το οποίο φαίνεται να διατήρησε την ευρύτερη σημασία του 
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και κατά την παλαιοανακτορική περίοδο. Προς επίρρωση της τελευταίας υπό-
θεσης αναφέρεται ότι η διάταξη των προσκτισμάτων του θολωτού τάφου Α στο 
Καμηλάρι μοιάζει με τον θολωτό τάφο Β. Αν συνυπολογισθεί ότι στην επόμε-
νη νεοανακτορική περίοδο αποτέθηκαν δύο ΜΜ ΙΙΙ αμφορίσκοι του λεγόμενου 
«αιγυπτιάζοντος τύπου» στο Απεσωκάρι, ένας σε κάθε θολωτό τάφο (Schörgen-
dorfer 1951, Taf. 22) και με δεδομένη την τρέχουσα απόδοση αυτού του τύπου 
τεχνέργων σε εργαστήριο της περιοχής του Καμηλαρίου (Girella 2013), τότε η 
σχέση Απεσωκαρίου - Καμηλαρίου και η αντίστοιχη ακτινοβολία του θολωτού Β 
ως μνημείου κατά την παλαιοανακτορική περίοδο καθίσταται σαφέστερη.

Η νεοανακτορική περίοδος χρήσης του θολωτού τάφου Β
Δεν υπάρχουν αρχιτεκτονικά στοιχεία με χρονολόγηση στη νεοανακτορική 

περίοδο. Ο θολωτός τάφος Β συνέχισε να χρησιμοποιείται σποραδικά, όπως δεί-
χνει η εύρεση δύο ήδη προαναφερθέντων ΜΜ ΙΙΙ αγγείων, του λύχνου στο δωμά-
τιο 5 και του αμφορίσκου στον αποθέτη 10. Υπάρχουν επίσης όστρακα κλειστών, 
μεσαίoυ μεγέθους αποθηκευτικών αγγείων (π.χ. αμφορέων ή πιθαμφορέων) από 
τη θόλο και τον αποθέτη 10. Κατά την περίοδο αυτή είναι δυνατόν να υποτεθεί 
μία τελική τελετουργική δραστηριότητα κατά τη ΜΜ ΙΙΙ και μία διαφορετική, ίσως 
και εντελώς μη τελετουργική, χρήση του θολωτού τάφου Β κατά την ΥΜ Ι.

Συμπεράσματα
Με τα έως τώρα στοιχεία, ο θολωτός τάφος Β ιδρύθηκε στην πρώιμη προα-

νακτορική περίοδο. Τα προσκτίσματα προστέθηκαν κυρίως στην ύστερη προα-
νακτορική περίοδο και ενώ είχαν μεσολαβήσει ανάγκες επισκευής του αρχικού 
θολωτού κτίσματος. Τα προσκτίσματα αυτά αντανακλούν την αυξανόμενη σπου-
δαιότητα του θολωτού τάφου Β ως χώρου τέλεσης ταφικών τελετουργιών, αλλά 
και ως συμβόλου συλλογικής μνήμης. Η υψηλή σημασία του ταφικού συγκροτή-
ματος διατηρήθηκε κατά την παλαιοανακτορική περίοδο, όταν το αρχιτεκτονικό 
κέλυφος συμπληρώθηκε με επιμέρους επισκευές και προσθήκες και έλαβε την 
τελική του μορφή. Φαίνεται ότι η ακμή του ανακτόρου της Φαιστού δεν σήμανε 
την εξαφάνιση των τοπικών κοινοτήτων, αλλά συνέβαλε στην ενδυνάμωση της 
θέσης τους στο κοινωνικό τοπίο με παράλληλο αποτέλεσμα την ενίσχυση μνημεί-
ων όπως ο θολωτός τάφος Β, αλλά και την αντιγραφή του, ίσως ως προσπάθεια 
αναπραγμάτευσης της σημασίας που είχε το παρελθόν, έτσι όπως το τελευταίο 
αντιπροσωπευόταν από τα ταφικά αυτά συγκροτήματα.
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thE EM-MM thoLos toMb b At ApEsokAri, MEsArA:
 

thE rEsuLts of thE Works in 2012 And 2013 

giorgos vAvourAnAkis

When tholos tomb B at Apesokari in the Mesara was established in the 
EM I/IIA, it comprised the inner thοlos ring and the depositional area 10. The 
second tholos ring was added at a second building phase, also during the early 
Prepalatial period. During the EM III - MM IA the tholos tomb went through a 
major architectural development, which included the restoration of the second 
ring and the addition of a suite of annex rooms and spaces, namely room 1, 
corridor 3, rooms 5-6, the paved open area 7, the open area 4 and space 2, the 
latter probably an enclosure. The layout of the annex was by and large copied 
at the tholos tombs of Apesokari A and Kamilari A, suggesting that tholos B 
evolved into a regional landmark. Protopalatial architectural modifications 
include the opening of ossuary pit 8, a bench at space 7 and space 9. Sporadic 
depositions but no architectural changes were made in the Neopalatial period.



μινωιΚη ΚοΥμασα: ανασΥνθετοντασ την ιστορια 

ενοσ μεθοριοΥ ΚεντροΥ τησ νοτιασ Κρητησ 

διαμαντησ ΠαναγιωτοΠοΥλοσ

Πάνω από 100 χρόνια μετά την πρώτη αρχαιολογική έρευνα στη μινωική Κου-
μάσα από τον Σ. Ξανθουδίδη και είκοσι περίπου χρόνια μετά από μια μικρής 
κλίμακας ανασκαφή στον οικισμό από τις Α. Κάντα και Α. Καρέτσου, ξεκίνησε το 
2012 ένα νέο πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο τη συστημα-
τική ανασκαφή του οικισμού, του «ιερού» και του νεκροταφείου της Κουμάσας, 
τη μελέτη της μακράς ιστορίας της θέσης στα μινωικά χρόνια, καθώς και την 
ανασύνθεση του μινωικού τοπίου στην ευρύτερη περιοχή της. Το νέο πρόγραμμα 
τελεί υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και διεξάγεται με 
τη συνεργασία της ΚΓ′ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 
του Ινστιτούτου Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης.1 
Βασικός χρηματοδότης των δύο πρώτων ετών της ανασκαφής ήταν το Institute for 
Aegean Prehistory.

 
Ιστορία της έρευνας

Η αρχαιολογική σημασία της Κουμάσας είναι ήδη γνωστή και δεν χρήζει εκτε-
νούς ανάλυσης. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της ανασκαφής του Ξανθουδίδη 
στο νεκροταφείο και κυρίως η πρότυπη –τουλάχιστον για τα δεδομένα της εποχής 
του– δημοσίευσή τους (Xanthoudides 1924, 3-50) καθιέρωσαν αυτή τη θέση ως 
ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα της προανακτορικής και παλαιοανακτορικής 
Κρήτης. Η Κουμάσα οφείλει τη δυναμική της εξέλιξη στην Εποχή του Χαλκού 
στην εξαιρετική της γεωγραφική θέση, καθώς ο οικισμός ιδρύθηκε σε στρατηγικό 
σημείο στις βόρειες υπώρειες των Αστερουσίων και συγκεκριμένα στο διάσελο του 
δικόρυφου υψώματος Κορακιές, ελέγχοντας ένα μεγάλο μέρος της πεδιάδας της 
Μεσαράς, αλλά και ένα από τα κύρια περάσματα προς τη νότια ακτή (εικ. 1). 
Πέρα από τη γεωγραφική της θέση η Κουμάσα είναι για δύο επιπλέον λόγους 
σημαντική για τη μινωική αρχαιολογία: Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει τον 
οικισμό, ένα πιθανό «ιερό» και το νεκροταφείο, που λόγω της άμεσης γειτνίασής 
τους αναμφίβολα συνανήκουν. Από χρονολογικής σκοπιάς, τα αρχαιολογικά αυτά 
κατάλοιπα καλύπτουν ολόκληρο σχεδόν το φάσμα της μινωικής περιόδου, καθώς 
η χρήση του νεκροταφείου χρονολογείται στα προανακτορικά και παλαιοανακτο-
ρικά χρόνια, του οικισμού στα νεοανακτορικά, ενώ αυτή του ιερού φθάνει μέχρι 
και τα μετανακτορικά, τουλάχιστον με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα που ήταν 
1 Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στις κυρίες Αθανασία Κάντα και Αλεξάνδρα 

Καρέτσου, οι οποίες –σε μια διόλου αυτονόητη συναδελφική χειρονομία– μου εμπιστεύτηκαν τη 
νέα αρχαιο λογική έρευνα στην Κουμάσα. Επίσης, ως διευθύντρια της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. το 2012, η 
Α. Κάντα μας παρέσχε κάθε δυνατή βοήθεια κατά την έναρξη των ανασκαφικών εργασιών. Αμέ-
ριστη ήταν και η συμπαράσταση της Ιωάννας Σερπετσιδάκη, που ανέλαβε τα ηνία της Εφορείας 
το 2013, αλλά και των συναδέλφων Στέλλας Μανδαλάκη και Μαρίας Νικολούδη.
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γνωστά πριν την έναρξη του νέου ερευνητικού προγράμματος. Η αξιοσημείωτη 
αυτή ασυγχρονία γεννά μια σειρά από καίρια ερωτήματα, τόσο σχετικά με την 
ιστορία της θέσης, όσο και με την εν γένει ανασύνθεση της πολιτισμικής εξέλι-
ξης της νότιας Κρήτης στη μινωική περίοδο. Ο Σ. Ξανθουδίδης επισήμανε αυτό 
το πρόβλημα, διατυπώνοντας την εύλογη υπόθεση ότι ο οικισμός της Κουμάσας 
ιδρύθηκε, ήδη, κατά τη διάρκεια της προανακτορικής περιόδου, μια φάση κατοί-
κησης, τα ίχνη της οποίας δεν είναι πλέον ορατά καθώς υπερκαλύφθηκαν από τη 
μεταγενέστερη οικοδομική δραστηριότητα (Xanthoudides 1924, 49). Το ερώτημα 
που παραμένει, ωστόσο, αναπάντητο είναι πού βρίσκονται οι τάφοι της νεοανακτο-
ρικής περιόδου. Το πρόβλημα αυτό πάντως δεν αφορά, όπως είναι γνωστό, μόνο 
την Κουμάσα, αλλά και ολόκληρη τη μινωική Κρήτη, καθώς η νεοανακτορική 
περίοδος χαρακτηρίζεται εν γένει από μια αινιγματική έλλειψη ταφικών θέσεων. 
Η διαχρονική εξέλιξη της Κουμάσας γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα –αλλά και 
ταυτόχρονα προβληματική– λόγω των ευρημάτων στον χώρο του «ιερού», τα οποία 
σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα αντικείμενα χρονολογούνται στην 
παλαιοανακτορική και μετανακτορική (!) περίοδο.2  

Η ιδιαίτερη σημασία της Κουμάσας ενισχύεται και από πρόσφατες μελέτες 
(Georgoulaki 1990, 5-23· Legarra Herrero 2011, 56-63), οι οποίες καταδεικνύ-
ουν την ανάγκη μιας διαφορετικής ματιάς στη μινωική ιστορία, όχι από τη σκοπιά 
ενός ανακτορικού κέντρου αλλά από αυτή της περιφέρειας, η οποία θα συμπλη-

2 Τη χρονολόγηση των ευρημάτων από την περιοχή του «ιερού» σε διάφορες κεραμικές φάσεις 
από τη ΜΜ έως και την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο επιβεβαίωσε και η μελέτη της Ε. Γεωργουλάκη (βλ. 
Georgoulaki 1990, 12-21). 
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Εικ. 1 :  Η μινωική Κουμάσα (από ΝΑ).



ρώσει τις γνώσεις μας για τις κοινωνικές και πολιτισμικές ζυμώσεις πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την καταστροφή των ανακτόρων σε ένα διαχρονικό βάθος που 
καλύπτει όλη σχεδόν την ιστορία του μινωικού πολιτισμού.3 Τα αποτελέσματα των 
δύο πρώτων ανασκαφικών ετών επιβεβαίωσαν τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να 
παίξει η συγκεκριμένη θέση σε κάθε μελλοντική προσπάθεια μιας πληρέστερης 
ανασύνθεσης της ιστορικής εξέλιξης της μινωικής Κρήτης. 

Το νέο πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα (2012-2016)
Κεντρική επιδίωξη του νέου διεπιστημονικού προγράμματος έρευνας αποτελεί 

η διεξοδική μελέτη του μινωικού κέντρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του. 
Η επανέναρξη των αρχαιολογικών εργασιών στην Κουμάσα φιλοδοξεί λοιπόν όχι 
μόνο να αποκαλύψει τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, αλλά και να συμβάλει στην 
ανασύνθεση του μινωικού τοπίου και την ανάδειξη της πολυσχιδούς αλληλεπί-
δρασης μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος καθόλη τη διάρκεια της μακράς 
ιστορίας της. Η επισταμένη έρευνα της ευρύτερης περιοχής της Κουμάσας αλλά 
και των ποικίλων διασυνδέσεών της με άλλα σημαντικά κέντρα της Μεσαράς και 
των Αστερουσίων θα επιδιώξει, τέλος, μια όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση 
της πολιτικής γεωγραφίας της νοτιοκεντρικής Κρήτης, αλλά και των βασικών 
πτυχών της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας του ντόπιου πληθυσμού 
σε διάφορες φάσεις της μινωικής περιόδου. Συγκεκριμένα, το νέο πενταετές ερευ-
νητικό πρόγραμμα της μινωικής Κουμάσας θα έχει τρεις βασικούς στόχους: α) τη 
συστηματική μελέτη και δημοσίευση των αποτελεσμάτων των παλαιών ανασκα-
φών στον οικισμό, το «ιερό» και το νεκροταφείο, β) την ανασκαφή μεγάλου μέρους 
του μινωικού οικισμού, αλλά και την ολοκλήρωση της αρχαιολογικής έρευνας 
στον χώρο του «ιερού» και του νεκροταφείου και γ) την ένταξη των αποτελεσμάτων 
της νέας έρευνας σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα μελέτης και ανάδειξης της 
ευρύτερης περιοχής της Κουμάσας, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανατολικό τμήμα 
των Αστερουσίων. 

Σημείο αφετηρίας της νέας αρχαιολογικής έρευνας στη μινωική Κουμάσα 
αποτέλεσε η χάραξη και υλοποίηση καννάβου στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος 
περιλαμβάνει τις θέσεις Κορακιές (οικισμός και «ιερό») και Τσαχαλιάς (νεκρο-
ταφείο), καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο όλα τα μέχρι τώρα αποκαλυφθέντα 
αρχαιολογικά μνημεία της θέσης. Ο κάνναβος, ο οποίος εντάχθηκε στο σύστημα 
συντεταγμένων UTM, αποτέλεσε τη βάση για το νέο ψηφιακό τοπογραφικό σχέδιο 
της περιοχής (σχ. 1). Παράλληλα ξεκίνησε η σχεδιαστική αποτύπωση όλων των 
ορατών κτηρίων του οικισμού, του νεκροταφείου και του «ιερού» με τη χρήση 
τρισδιάστατου σαρωτή laser.   

Η ομάδα του Γεωγραφικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης 
υπό τη διεύθυνση των Olaf Bubenzer και Bernhard Höfle τεκμηρίωσαν ψηφιακά 
ένα μεγάλο μέρος της περιοχής της Κουμάσας που περιλαμβάνει τον οικισμό, το 
νεκροταφείο, το «ιερό», αλλά και έκταση γύρω από τη μινωική θέση με τη μέθοδο 

3 Haggis 2002, 122: «If indeed the region represents the critical scale at which organisational 
and cultural systems operate..., and the effective scale at which those systems might be 
observable in the archaeological record..., then we might begin defining socio-economic or 
political complexity not in terms of centres, but in terms of their surrounding areas».
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του Terrestrial Laser Scanning. Συνολικά αποτυπώθηκαν 374.894.016 σημεία 
που καλύπτουν συνολικά μια επιφάνεια 1,168 τ.χλμ. Η ψηφιακή αυτή τεκμηρί-
ωση αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου 
(εικ. 2), στο οποίο θα ενταχθούν σταδιακά τα σωζόμενα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
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Σχ. 1 :  Τοπογραφικό σχέδιο της μινωικής Κουμάσας.

Εικ. 2 :  Ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου της μινωικής Κουμάσας (Bernhard Höfle, 
Γεωγραφικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης).



του οικισμού. Η ίδια ομάδα αξιολόγησε τα γεωγραφικά δεδομένα που αφορούν 
την ευρύτερη περιοχή της Κουμάσας με βάση μια δορυφορική φωτογραφία 
(Geoeye1) που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής Μεσαράς, των ανατο-
λικών Αστερουσίων, καθώς και της νότιας ακτής από τον Τράχουλα στα δυτικά 
έως και τον Άγιο Ιωάννη στα ανατολικά (εικ. 3). Με βάση αυτά τα δεδομένα έγινε 
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Εικ. 3 :  Δορυφορική φωτογραφία (GeoEye1) της ευρύτερης περιοχής της μινωικής Κουμάσας.



μια πρώτη γεωγραφική και υδρολογική μελέτη της περιοχής, η οποία προσφέρει 
πολύτιμα στοιχεία για τους οικολογικούς παράγοντες που ευνοούν την ανθρώπινη 
εγκατάσταση στα ανατολικά Αστερούσια. 

Η ανασκαφική έρευνα στον χώρο του οικισμού το 2012 και 2013 είχε μικρή 
έκταση και περιορίστηκε στη διάνοιξη τεσσάρων ανασκαφικών τομών σε διαφο-
ρετικά σημεία του λόφου Κορακιές. Το κυριότερο γενικό συμπέρασμα των δύο 
πρώτων ετών των ανασκαφικών εργασιών αφορά τη χρονολόγηση του οικισμού, 
καθώς όλοι οι ανασκαφέντες χώροι απέδωσαν νεοανακτορική κεραμική, η οποία 
ωστόσο πριν από τη συστηματική της μελέτη και σύγκριση με κεραμικά σύνολα 
άλλων θέσεων δεν μπορεί να χρονολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια σε μια συγκε-
κριμένη κεραμική φάση (ΜΜ ΙΙΙ, ΥΜ ΙΑ ή ΥΜ ΙΒ). Οι ανασκαφικές εργασίες 
επικεντρώθηκαν στο νότιο τμήμα του οικισμού και συγκεκριμένα στην περιοχή 
ενός μεγάλου κτηρίου, το οποίο είχε τμηματικά ανασκαφεί και από τον Σ. Ξαν-
θουδίδη, αλλά και από τις Α. Κάντα και Α. Καρέτσου (εικ. 4). Παρά τη μικρής 
έκτασης αρχαιολογική έρευνα έγινε σαφές ότι ο νεοανακτορικός οικισμός είχε 
και μια παλαιοανακτορική φάση, καθώς στο εσωτερικό του κτηρίου αποκαλύ-
φθηκαν έξι τουλάχιστον διαφορετικά στρώματα, τα κατώτερα των οποίων απέδω-
σαν τυπικά κεραμικά σχήματα και ρυθμούς της παλαιοανακτορικής περιόδου, 
μεταξύ των οποίων αρκετά τμήματα τροπιδωτών κυπέλλων, αγγείων με διακόσμη-
ση barbotine και καμαραϊκών αγγείων με πολύχρωμη διακόσμηση. Το μεγάλο 
αυτό κτήριο θεμελιώθηκε λοιπόν στην παλαιοανακτορική περίοδο πάνω στα 
ερείπια παλαιότερων κτηρίων της ίδιας περιόδου, όπως, τουλάχιστον, προκύπτει 
από την αποκάλυψη παλαιοανακτορικών τοίχων με διαφορετικό προσανατολι-
σμό. Λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη έλλειψη στρωματογραφικών δεδομένων 
από μινωικούς οικισμούς της νότιας Κρήτης, τα συμπεράσματα της ανασκαφικής 
έρευνας σε αυτόν τον τομέα –και μάλιστα με μια στρωματογραφική ακολουθία 
που περιλαμβάνει στρώματα θεμελίωσης, χρήσης και καταστροφής– αναμένεται 
να διευρύνουν σημαντικά τις γνώσεις μας για την ιστορία μινωικών θέσεων στην 
περιφέρεια του ανακτόρου της Φαιστού.

Στο πλάτωμα που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του οικισμού της Κουμάσας, 
αμέσως νοτιοδυτικά της δυτικής κορυφής του υψώματος Κορακιές, ο Ξανθουδί-
δης είχε ανασκάψει συγκρότημα δωματίων, τα οποία με βάση τα ευρήματά τους 
είχε χαρακτηρίσει ως ιερό. Το συγκεκριμένο σημείο είναι λόγω θέσης αναμφίβο-
λα το πιο σημαντικό στον οικισμό, καθώς πέρα από την ομαλή του διαμόρφωση 
έχει εξαιρετική θέα σε μεγάλο τμήμα της πεδιάδας της Μεσαράς όντας ορατό και 
από το νεκροταφείο. Παρά το γεγονός ότι στη μονογραφία του για τους θολωτούς 
τάφους της Μεσαράς οι πληροφορίες για τις αρχαιολογικές συνάφειες των αντικει-
μένων που αποκαλύφθηκαν εδώ είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, στη σύντομή του 
έκθεση στα Παναθήναια του 1906 ο Ξανθουδίδης αναφέρθηκε εκτενέστερα στην 
έρευνά του σε αυτόν τον χώρο του οικισμού (Ξανθουδίδης 1906, 32· Georgoulaki 
1990, 7). Στην εξαιρετική μελέτη της για το «ιερό» της Κουμάσας, η Ε. Γεωργου-
λάκη συγκέντρωσε τη σχετική βιβλιογραφία, δημοσίευσε εκ νέου τα ευρήματα 
από τον συγκεκριμένο χώρο και ασχολήθηκε με τα προβλήματα ερμηνείας του, 
χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε μια οριστική απάντηση σχετικά με τη λειτουργία 
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του (Georgoulaki 1990, 21-22). Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν –τουλάχιστον προς 
το παρόν– ασφαλείς ενδείξεις για τον λατρευτικό χαρακτήρα αυτού του κτηρια-
κού συγκροτήματος, ο όρος «ιερό» χρησιμοποιείται εδώ σε εισαγωγικά. Εκτός από 
τον χαρακτήρα και τη χρήση του κτηρίου αυτού (ή των κτηρίων) προβληματική 
παραμένει και η χρονολόγησή του(ς). Το υλικό που μελέτησε η Ε. Γεωργουλά-
κη χρονολογείται από τη μεσομινωική έως και την υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο. Η 
ανασκαφική έρευνα στον χώρο του «ιερού» ξεκίνησε λοιπόν έχοντας ως βασικό 
στόχο να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα που απασχολούν την έρευνα εδώ και έναν 
περίπου αιώνα. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών το 2012 και 2013 
αποκαλύφθηκαν διάφοροι χώροι ενός τουλάχιστον κτηριακού συγκροτήματος, το 
οποίο είχε ανασκαφεί από τον Ξανθουδίδη, αλλά εν μέρει και από τις Κάντα και 
Καρέτσου. Ο πιο σημαντικός του χώρος ήταν ο Χώρος 1, στο εσωτερικό του οποίου 
βρέθηκαν μεγάλα τμήματα λευκού κονιάματος, τα οποία βρίσκονται ακόμη in situ 
σε διάφορα σημεία των τοίχων (εικ. 5). Σε ολόκληρη τη διατηρημένη επιφάνεια 
του συγκεκριμένου χώρου αποκαλύφθηκε δάπεδο, το οποίο καλύπτεται με λεπτές 
πλάκες ακανόνιστου σχήματος. Τα διάχωρα των πλακών αυτών είναι γεμισμένα 
με κονίαμα, η ανώτερη επιφάνεια του οποίου έχει ερυθρό χρώμα. Ο συνδυασμός 
πλακών με ερυθρό κονίαμα στα διάχωρά τους απαντά στη νεοανακτορική περίοδο 
σε δάπεδα σημαντικών χώρων ή πολυτελών οικιών, όπως στην Αίθουσα του Θρόνου 
στην Κνωσό (κατά την παλαιοανακτορική και πρώιμη νεοανακτορική του φάση) 
(Evans 1921, 211· Mirié 1979, 42-43, 54 και 59-60), αλλά και στο Δωμάτιο 5 της 
Δυτικής Οικίας στο Ακρωτήρι (Palyvou 2005, 50, 126-127, πίν. 3Α). Στο κέντρο 
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Εικ. 4 :  Κουμάσα, οικισμός: τμήμα μεγάλου νεοανακτορικού κτηρίου 
με παλαιοανακτορικές φάσεις κατοίκησης (από ΝΑ).



του χώρου βρίσκεται μεγάλος λάκκος, ο οποίος ανοίχθηκε λίγα χρόνια πριν την 
έναρξη των νέων ανασκαφών από λαθρανασκαφείς που κατέστρεψαν το μεγαλύτε-
ρο τμήμα του πλακόστρωτου δαπέδου. Κάτω από την επιφάνεια του πλακόστρωτου 
δαπέδου, και συγκεκριμένα σε βάθος 0,20 μ. από το επίπεδό του, αποκαλύφθηκε 
παλαιότερο δάπεδο με δύο διαφορετικές στρώσεις λεπτού κονιάματος, η κατώτερη 
των οποίων έχει επιφάνεια κυανού χρώματος. Το χρώμα της ανώτερης στρώσης 
κονιάματος δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να διακριβωθεί. Οι δύο αυτές στρώ-
σεις αντιστοιχούν προφανώς σε δύο διαφορετικές φάσεις του επικονιαμένου δαπέ-
δου. Με την ολοκλήρωση της αφαίρεσης της επίχωσης κατέστη σαφές ότι ο Χώρος 
1 είχε τέσσερις τουλάχιστον διαφορετικές οικοδομικές φάσεις, στη διάρκεια των 
οποίων αναδιαμορφώθηκε τόσο ως προς το σχέδιο όσο και ως προς το μέγεθός του 
και το ύψος του δαπέδου του. 

Οι εργασίες στην περιοχή του νεκροταφείου είχαν αρχικά ως βασικό στόχο τον 
επιφανειακό καθαρισμό και τη λεπτομερή σχεδιαστική αποτύπωση των ταφικών 
κτηρίων (σχ. 2). Ήδη από την πρώτη μέρα διαπιστώθηκαν αρκετά λάθη στη δημο-
σιευμένη κάτοψη του Ξανθουδίδη (Xanthoudides 1924, πίν. 61): ο προσανατολι-
σμός των τάφων είναι σαφώς λανθασμένος, καθώς οι είσοδοί τους ανοίγονται προς 
τα ΒΑ και όχι Α. Λανθασμένες είναι επίσης και η ακριβής θέση των κτηρίων, αλλά 
και οι αποστάσεις μεταξύ τους. Επιπλέον, μετά από έναν σύντομο καθαρισμό, 
αποδείχτηκε ότι το μονόχωρο πρόσκτισμα μπροστά από την είσοδο του θολωτού 
τάφου Ε αποτελείται από περισσότερους του ενός χώρους, οι τοίχοι των οποίων 
ωστόσο είναι ελλιπέστατα διατηρημένοι. Τέλος, ο Ξανθουδίδης ερμήνευσε, λαν-
θασμένα, μια κάθετη πλάκα στην είσοδο του θολωτού τάφου Β ως διαχωριστικό 
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Εικ. 5 :  Κουμάσα, «ιερό»: Χώρος 1 (από ΒΑ).



μιας διπλής εισόδου. Η κάθετη αυτή πλάκα δεν είναι, ωστόσο, παρά η μονολιθική 
βορειοδυτική παραστάδα της εισόδου του τάφου, όπως σωστά συμπληρώθηκε 
κατά τις εργασίες αναστήλωσης του τάφου και όπως είναι σήμερα ορατή στο 
νεκροταφείο (βλ. σχετικά Traunmüller, υπό έκδοση). 

Αφορμή για την έναρξη ανασκαφικών εργασιών εντός του θολωτού τάφου Β 
υπήρξαν σκελετικά κατάλοιπα και μικρά όστρακα τα οποία προεξείχαν στην επι-
φάνεια του δαπέδου του. Με την πρόοδο των ανασκαφικών εργασιών διαπιστώ-
θηκε ότι στο νοτιοανατολικό μισό του τάφου ο Ξανθουδίδης είχε αφαιρέσει όλα 
τα ταφικά στρώματα, φθάνοντας στο δάπεδο του τάφου, το οποίο αποτελούνταν 
από πατημένο χώμα με κομμάτια κούσκουρα. Στο βορειοδυτικό μισό του τάφου 
η κατάσταση ήταν, όμως, εντελώς διαφορετική. Ήδη από την πρώτη μέρα της 
ανασκαφής διαπιστώθηκε ότι ο Ξανθουδίδης είχε αφήσει άσκαφο το κατώτατο 
ταφικό στρώμα. Η επίχωση αυτή, το πάχος της οποίας κυμαινόταν μεταξύ 0,10 
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Σχ. 2 :  Κάτοψη του μινωικού νεκροταφείου της Κουμάσας.
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και 0,25 μ., περιείχε πλήθος σκελετι-
κών καταλοίπων, τα οποία σε ορισμένα 
σημεία κάλυπταν σε πυκνή διάταξη 
μεγάλα τμήματα της επιφάνειας του 
τάφου (εικ. 6). Τα οστά που προέρχο-
νταν αποκλειστικά από δευτερογενείς 
ταφές, με λίγες μόνο περιπτώσεις οστών 
με σημαντικό βαθμό άρθρωσης, ήταν 
σχεδόν στο σύνολό τους καμμένα. 
Ήταν, ωστόσο, σαφές, ότι δεν επρόκει-
το για μία καθαρτήρια καύση, η οποία 
κάλυψε ολόκληρη την επιφάνεια του 
εσωτερικού του τάφου, αλλά για μεμο-
νωμένες πυρές, ο σκοπός των οποίων 
ήταν προφανώς να καθαριστούν τα οστά 
από εναπομείνασες σάρκες.4 Ιδιαίτερη 
εντύπωση προκαλεί η σχολαστικότητα 
που επέδειξαν οι χρήστες του τάφου 
κατά την αφαίρεση των κτερισμάτων των 
παλαιότερων ταφών πριν τις καύσεις. 
Αν εξαιρέσει κανείς αρκετά τμήματα 
κεραμικών αγγείων, τα χαρακτηριστι-
κότερα των οποίων χρονολογούνται στην 
ΠΜ ΙΙΑ περίοδο, τα αντικείμενα τα οποία συλλέχθηκαν από αυτή την επίχωση 
ήταν ελάχιστα, μεταξύ των οποίων ένα μαρμάρινο ειδώλιο κυκλαδικού τύπου και 
τρεις οστέινες σφραγίδες. Πρόκειται προφανώς για αντικείμενα τα οποία διέφυγαν 
της προσοχής των ατόμων που αφαίρεσαν τα κτερίσματα από το εσωτερικό του 
τάφου. Μετά τις καύσεις, τα οστά καλύφθηκαν με λεπτή στρώση ασβεστοχώματος, 
το οποίο διακρίνεται με σαφήνεια κυρίως στο δυτικό τμήμα του τάφου. Αυτό 
το στρώμα, αφού πατήθηκε ώστε να σχηματίσει μια σχετικά επίπεδη επιφάνεια, 
αποτέλεσε το νέο δάπεδο του τάφου το οποίο δέχθηκε τις νέες ταφικές αποθέ-
σεις. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο της φετινής ανασκαφής στο εσωτερικό του 
θολωτού τάφου Β ήταν η αποκάλυψη τοιχαρίου κοντά στην είσοδο του τάφου 
που εφάπτεται στο βόρειο τμήμα του κυκλικού του τοίχου. Το κτίσιμο αυτού του 
τοιχαρίου υπαγορεύτηκε ίσως από την επιθυμία δημιουργίας ενός πιο «ιδιωτικού» 
χώρου απόθεσης του λειψάνου (ή των λειψάνων) στο εσωτερικό ενός ομαδικού 
χώρου ταφής, μιας επιθυμίας που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πρόδρομο φαι-
νόμενο της χρήσης πίθων και σαρκοφάγων ως ταφικών αγγείων για την απόθεση 
νεκρών στο εσωτερικό θολωτών τάφων και ορθογώνιων ταφικών κτισμάτων η οποία 
παρατηρείται από τη ΜΜ Ι περίοδο.

Στο νότιο/νοτιοδυτικό τμήμα του θολωτού τάφου Β και ειδικότερα στο σημείο 
όπου ο κυκλικός τοίχος του τάφου δεν διατηρείται, εντοπίστηκε στρώμα πάχους 

4 Τις καύσεις στο εσωτερικό του τάφου, αλλά και τα ίχνη που αυτές είχαν αφήσει στα οστά και 
την εσωτερική παρειά του κυκλικού του τοίχου, είχε επισημάνει και ο Ξανθουδίδης (βλ. Xan-
thoudides 1924, 6).

Εικ. 6 :  Κουμάσα, θολωτός τάφος Β: 
οστά από δευτερογενείς ταφές.
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0,60 μ., το οποίο επίσης δεν είχε ανασκαφεί από τον Ξανθουδίδη. Η επίχωση 
αυτή περιείχε μεγάλη ποσότητα κεραμικής (η οποία δεν περιελάμβανε ωστόσο 
ακέραια αγγεία), σκελετικά κατάλοιπα και πλήθος μικροαντικειμένων, μεταξύ 
των οποίων 16 σφραγίδες της προανακτορικής και παλαιοανακτορικής περιόδου 
από στεατίτη, οφίτη, λευκή πάστα (white paste) και ελεφαντόδοντο, εννέα χρυσά 
αντικείμενα, πάνω από 200 λίθινες ψήφους, τρία τμηματικά σωζόμενα πήλινα 
ανθρωπόμορφα ειδώλια, ένα ακέραιο πήλινο ειδώλιο ζώου και άλλα μικροα-
ντικείμενα. Παρά τον μεγάλο αριθμό και την ποικιλία των ευρημάτων, διαπι-
στώθηκε ότι αυτά δεν βρίσκονταν in situ αλλά προέρχονταν από διαταραγμένη 
επίχωση, καθώς τα σκελετικά κατάλοιπα, η κεραμική και τα μικροαντικείμενα 
αποκαλύφθηκαν σε διαφορετικά ύψη της ανεσκαμμένης επίχωσης, χωρίς σαφή 
ίχνη ταφικών στρωμάτων ή ταφικών αποθέσεων. Η μόνη πιθανή εξήγηση για τον 
μεγάλο αριθμό ευρημάτων σε ένα διαταραγμένο στρώμα είναι ότι η συγκεκριμένη 
επίχωση προερχόταν αρχικά από το εσωτερικό του τάφου και υποχώρησε στο 
συγκεκριμένο σημείο κατά την αφαίρεση του νοτιοδυτικού τμήματος του κυκλι-
κού του τοίχου, η οποία –σύμφωνα με τον Ξανθουδίδη– έγινε από ντόπιους λίγο 
πριν την έναρξη των ανασκαφών το 1904 (Xanthoudides 1924, 3).

Η Κουμάσα ως πολιτισμικό τοπίο
Μια βασική πτυχή του νέου ερευνητικού προγράμματος υπερβαίνει τα στενά 

όρια της ανασκαφικής έρευνας στη μινωική Κουμάσα, φιλοδοξώντας να συμβάλει 
στην ανασύνθεση του μινωικού τοπίου και την ανάδειξη της πολυσχιδούς αλλη-
λεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος καθόλη τη διάρκεια της μακράς 
ιστορίας της θέσης στην Εποχή του Χαλκού. Σημαντικό ρόλο στην ιστορία αυτού 
του κέντρου έπαιξε αναμφίβολα ο μεθόριος χαρακτήρας του, καθώς η Κουμάσα 
βρίσκεται στο όριο δύο περιοχών, οι οποίες –τουλάχιστον κατά τα νεότερα χρόνια– 
είναι δραματικά αντίθετες μεταξύ τους: της εύφορης και πυκνοκατοικημένης 
πεδιάδας της Μεσαράς και των απογυμνωμένων και έρημων ανατολικών Αστερου-
σίων. Το ενδιαφέρον της επιστημονικής μας ομάδας θα εντοπιστεί κυρίως στην 
ιστορία της μη συστηματικά μελετημένης περιοχής των Αστερουσίων που διακρί-
νεται όχι μόνο για την άγρια ομορφιά της, αλλά και για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
της πολιτισμικής της εξέλιξης. Η μακρά διαχρονική πορεία αυτής της περιοχής 
θα μπορούσε να παρομοιαστεί με την παλινδρομική κίνηση ενός εκκρεμούς, το 
οποίο εναλλάσσεται μεταξύ περιόδων στις οποίες τα Αστερούσια αποτελούσαν επί-
κεντρο πολιτισμικών εξελίξεων και άλλων στις οποίες αυτά δεν ήταν παρά μέρος 
μιας απομονωμένης και βυθισμένης στην αφάνεια περιφέρειας. Σε συνεργασία 
με την ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. και με ντόπιους φορείς θα θέλαμε να εντάξουμε τη δουλειά 
μας στη γενικότερη προσπάθεια μελέτης και ανάδειξης του πολιτισμικού τοπίου 
των Αστερουσίων περιλαμβάνοντας όχι μόνο τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, αλλά 
και τη γεωμορφολογία, το κλίμα, τη χλωρίδα και πανίδα και πάνω από όλα τους 
ανθρώπους της και τις αυθεντικές πρακτικές τους, συνδέοντας έτσι άμεσα αλλά 
και αρμονικά σε μια διαχρονική ολότητα το παρόν με το παρελθόν, όπως ήδη 
κάνουν πολλοί συνάδελφοι των αρχαιολογικών Εφορειών της Κρήτης με πρωτο-
πόρες προσπάθειές τους σε διάφορα μέρη του νησιού. Η διατήρηση, μελέτη και 
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ανάδειξη του πολιτισμικού τοπίου δεν αποτελεί μόνο πρωταρχικό καθήκον της 
αρχαιολογίας, αλλά και μια πολύ σημαντική στρατηγική με κοινωνική, πολιτι-
στική και οικονομική διάσταση, μια στρατηγική που στα δύσκολα αυτά χρόνια 
που διανύουμε μπορεί να αποτελέσει μια πολύ συγκεκριμένη προοπτική για το 
μέλλον. Η προοπτική αυτή δεν θα πρέπει να διχάζει, όπως συχνά συμβαίνει, 
αλλά αντίθετα να ενώνει αρχαιολόγους, πολιτεία και ιδιώτες. Βασική επιδίωξη του 
ερευνητικού μας προγράμματος –με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό θα είναι 
μακροπρόθεσμο– θα είναι να αποτελέσει όχι απλώς επιφαινόμενο, αλλά ανα-
πόσπαστο στοιχείο της ιστορίας του πολιτισμικού τοπίου των Αστερουσίων, ένα 
ακόμα επεισόδιο στην πολυκύμαντη διαχρονική του πορεία. Έτσι επιθυμούμε 
να συμβάλουμε και εμείς στη συλλογική προσπάθεια να προβληθεί η ιδιαίτερη 
δυναμική αυτής της περιοχής όχι μόνο ως χώρου μιας μοναδικής αισθητικής 
εμπειρίας, αλλά και ως επίκεντρου του σύγχρονου επιστημονικού ενδιαφέροντος.
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MinoAn kouMAsA: rEConstruCting thE history 

of A LiMinAL CEntrE of southErn CrEtE

diAMAntis pAnAgiotopouLos

More than 100 years after the first systematic excavations of Koumasa by 
St. Xanthoudides, an interdisciplinary team from the University of Heidelberg 
resumed the archaeological work on the site in 2012. The new 5-year research 
program (2012-2016) is conducted under the auspices of the Archaeological 
Society at Athens and with the cooperation of the 23rd Ephorate of Prehistoric 
and Classical Antiquities. The main sponsor of the first two field campaigns 
has been the Institute for Aegean Prehistory. The systematic exploration of the 
Koumasa landscape started in 2012 with remote sensing techniques. The first 
two years of excavation at the settlement, ‘sanctuary’ and cemetery produced 
rich data which provide new insights into the history of Koumasa and its wider 
region. Beneath the last (Neopalatial) phase of the settlement, Protopalatial 
occupation layers came to light. In the area of the ‘sanctuary’, a small room 
with plastered and paved floor as well as plastered walls was unearthed. Final-
ly, the fact that several parts of the cemetery are still unexcavated (including 
a significant part of the lowest burial layer of tholos tomb B with remains 
of secondary burials) give us the unexpected opportunity to excavate one of 
the most significant Prepalatial and Protopalatial cemeteries by applying all 
modern methods of archaeological documentation.





ΠαλαιοαναΚτοριΚη εγΚατασταση στον χωρο 

τοΥ ξενοδοχειοΥ «AMirAndEs» στισ Κατω γοΥΒεσ 

τοΥ δημοΥ χερσονησοΥ

στελλα μανδαλαΚη & μαρινα ΒελεγραΚη

Στον παραλιακό χώρο βόρεια του ξενοδοχείου «AMIRANDES» στις Κάτω Γούβες 
του Δήμου Χερσονήσου και στο βόρειο τμήμα του ακάλυπτου χώρου εντός του 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος αποκαλύφθηκαν, σε σωστική ανασκαφική έρευνα 
της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α., εκτεταμένα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα μινωικής εγκατάστασης 
παλαιοανακτορικών χρόνων. Η ανασκαφή, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, διενερ-
γήθηκε αρχικά το 2007 με χρηματοδότηση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, στο πλαί-
σιο αιτήματός της για επέκταση του υφιστάμενου συγκροτήματος (τέως «CRETA 
SUN») στον ακάλυπτο χώρο προς Βορρά, και στη συνέχεια το 2010 στην παραλία 
με χρηματοδότηση του τέως Δήμου Γουβών, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμ-
βασης για την ανάδειξη της μινωικής εγκατάστασης. Έκτοτε εκκρεμεί η ολοκλή-
ρωση της έρευνας στο εσωτερικό του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Δεδομένου 
ότι η συντήρηση και η μελέτη του υλικού είναι σε αρχικό στάδιο, η παρουσίαση 
της ανασκαφής έχει προκαταρκτικό χαρακτήρα. 

Τα σωζόμενα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης 
καταλαμβάνουν έκταση περίπου 700 τ.μ. και μήκος 90 μ. από Α προς Δ (σχ. 1). Οι 
παλαιότερες ενδείξεις κατοίκησης εντοπίζονται στο δυτικό τμήμα του χώρου που 
ανασκάφηκε (Χώρος Α) και χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΑ, με βάση την περισυλλογή 
κεραμικής από τις επιχώσεις εξομάλυνσης του φυσικού βράχου. Στον ίδιο χώρο 
παρατηρείται έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Αποκαλύφθηκαν δέκα τουλάχι-
στο τοίχοι, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν εντάσσονται σε σχηματισμούς 
δωματίων, και ανήκουν σε διαφορετικές οικοδομικές φάσεις από τη ΜΜ ΙΒ έως 
και τη ΜΜ ΙΙΙΑ. Αναφέρονται χαρακτηριστικά ένας διπλός τοίχος συνολικού πλά-
τους 0,85 μ., που ορίζει εξωτερικό χώρο προς τα δυτικά και πιθανότατα χρησι-
μοποιήθηκε για τη στήριξη άνω ορόφου (Ζώης 1976, 80, 97, 112, 114). Στην 
υπόθεση αυτή συνηγορεί η ανεύρεση ενός μεγάλου καδόσχημου αγγείου και το 
μεγαλύτερο τμήμα κεραμικού τροχού στις ανώτερες επιχώσεις του ακάλυπτου 
χώρου, με κάθετη φορά πτώσης. Παρόμοιες διπλοτοιχίες εντοπίστηκαν και σε 
άλλους χώρους της εγκατάστασης, υποδηλώνοντας ότι αποτελούν χαρακτηριστι-
κή αρχιτεκτονική επιλογή. Ο διπλός τοίχος στον χώρο Α ορίζει προς τα ανατολικά 
τμήμα δωματίου με είσοδο από Βορρά. Κάτω από παλαιότερη οικοδομική φάση 
του εν λόγω δωματίου περισυλλέχθηκαν, εκτός από τη ΜΜ κεραμική, λιγοστά 
ΠΜ όστρακα ρυθμού Αγίου Ονουφρίου ανάμεσα στις επιχώσεις εξομάλυνσης του 
φυσικού βράχου που παρουσιάζει έντονα ανισοϋψή. Στον βόρειο τοίχο ανευρέ-
θηκε ενσωματωμένο κυλινδρικό αγγείο χωρίς βάση. Στο εσωτερικό του δωματίου 
εντοπίστηκε στρώμα καταστροφής κυρίως μόνωτων κωνικών κυπέλλων, προερχό-
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μενο από τον όροφο του κτηρίου. Βόρεια του δωματίου και κάτω από επιχώσεις 
του άνω ορόφου με καμένο χώμα, κονίαμα και κουσκουρόχωμα, αποκαλύφθηκε 
εξωτερικός χώρος με τρεις οικοδομικές φάσεις: μία διαμόρφωση εξομάλυνσης του 
φυσικού βράχου από μικρά βότσαλα και δύο διαταραγμένες επάλληλες, λιθό-
στρωτες επιφάνειες από μικρούς αργούς λίθους με ενδιάμεση στρώση χώματος. 
Πάνω στη νεότερη στρώση του λιθόστρωτου εντοπίστηκε ελλειψοειδής εστία από 
κονίαμα. Στον χώρο Α γενικότερα διακρίνονται τρεις κύριες οικοδομικές φάσεις: 
στην παλαιότερη που πιθανότατα χρονολογείται στη ΜΜ ΙΑ, εντάσσονται η δια-
μόρφωση του φυσικού βράχου με βοτσαλωτό δάπεδο και ίσως δύο τοίχοι σε διά-
ταξη γωνίας από μεγάλους λαξευμένους δόμους, που ορίζουν δωμάτιο, το οποίο 
εκτεινόταν δυτικά, εκτός ορίων του χώρου Α. Το συγκεκριμένο δωμάτιο καταργή-
θηκε στην επόμενη οικοδομική φάση και λειτούργησε ως εξωτερικός χώρος, στην 
ανώτερη επίχωση του οποίου ανευρέθηκε ο κεραμικός τροχός. Στη Β′ οικοδομική 
φάση που χρονολογείται στη ΜΜ ΙΒ - ΜΜ ΙΙ, εντάσσονται οι περισσότερες αρχιτε-
κτονικές δομές στην τομή, ενώ στην Γ′ οικοδομική φάση, που χρονολογείται στη 
ΜΜ ΙΙΙΑ, ανήκει κτιστός αποθέτης απόρριψης δομικού υλικού παλαιότερων οικο-
δομικών περιόδων, προφανώς μετά από την κατάργηση δωματίων. Στις κατώτερες 
στρώσεις της εν λόγω απόρριψης εντοπίστηκε φερτή επίχωση σκληρού καστανού 
χώματος με ανεστραμμένο άωτο κωνικό κύπελλο που χρονολογεί την κατασκευή 
στις αρχές της ΜΜ ΙΙΙΑ. Από την κεραμική που περισυλλέχθηκε στον χώρο Α 
αναφέρονται τροπιδωτά κύπελλα, τριφυλλόσχημη πρόχους με σφαιρικό σώμα 
και εγχαράξεις, μικκύλο προχοΐδιο και λοπάδιο. 

Στις περισσότερες δοκιμαστικές τομές δυτικά του χώρου Α εντοπίστηκαν 
δομικό υλικό, κεραμική και τμήματα πλίνθων από την ανωδομή των κατεστραμ-
μένων τοίχων, που στο τμήμα αυτό έχουν διαλυθεί ολοσχερώς από τις εκτετα-
μένες διαμορφώσεις του παρελθόντος, κατά την ανέγερση του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος. Σε μία τομή, ακριβώς δυτικά του χώρου Α, αποκαλύφθηκαν 
τμήματα τοίχων δύο δωματίων, σωζόμενα σε ύψος ενός δόμου. Στο δάπεδο του 
ενός από αυτά, το οποίο συνίσταται από πατημένο κουσκουρόχωμα πάνω από 
στρώμα βοτσάλων που εξομαλύνει τα ανισοϋψή του φυσικού βράχου, διανοίχθη-
κε σε μετέπειτα οικοδομική φάση, προφανώς αφού εγκαταλείφθηκε η χρήση του 
δωματίου, κυκλικό λάξευμα με δομικό υλικό στο εσωτερικό. Πιθανώς πρόκειται 
για αποθέτη απόρριψης, παρόμοιο με αυτό του χώρου Α.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα ευρήματα στη νοτιότερη δοκιμαστική τομή 
εντός του ακάλυπτου χώρου του ακινήτου, στον Τομέα Ι. Αποκαλύφθηκε απο-
θηκευτικό συγκρότημα πέντε δωματίων με απόθεση αγγείων in situ σε ένα από 
αυτά (εικ. 1, 2). Στο εν λόγω δωμάτιο, σωζόμενων διαστάσεων 2,10 x 1,40 μ., 
και ειδικότερα στο δυτικό τμήμα του, εντοπίστηκε αποθέτης που οριοθετείται με 
ημικυκλικό τοιχάριο ενός δόμου από μέτριους αργούς λίθους. Στο εσωτερικό του 
αποθέτη ανευρέθηκαν εννέα αγγεία. Πρόκειται για ακέραιο δίωτο αμφορέα με 
ελλειψοειδές στόμιο και κάθετες λευκές ταινίες (εικ. 4), δύο καδόσχημα σκεύη 
που είχαν αποθηκευτεί το ένα μέσα στο άλλο και έξι μόνωτα κωνικά κύπελλα 
(εικ. 5). Μετά την αφαίρεση των αγγείων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε και παλαιότε-
ρη φάση απόθεσης εκατέρωθεν ενός διαχωριστικού «τοιχίου» από λευκό κονίαμα, 
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Σχ. 1 :  Τοπογραφικό διάγραμμα 
ανασκαφικής έρευνας.

Εικ. 1 :  Τομέας Ι, αποθηκευτικοί χώροι.

Εικ. 2 :  Τομέας Ι, αγγεία στον αποθέτη. Εικ. 3 :  ΒΑ Τομέας, ισχυροί τοίχοι.



πηλό και μικρά βότσαλα, που χωρίζει τον ημικυκλικό αποθέτη σε δύο άνισα 
τμήματα. Στα τμήματα αυτά περισυλλέχθηκαν άλλα εννέα αγγεία, μόνωτα κωνικά 
και τροπιδωτά κύπελλα (εικ. 6). Περισυλλέχθηκαν επίσης θραύσματα από ΜΜ Ι 
κύπελλα με πόδι. Στον Τομέα Ι διακρίθηκαν τρεις διαφορετικές οικοδομικές 
φάσεις στο σύνολο των αρχιτεκτονικών δομών. Οι τοίχοι σώζονται σε ύψος μερικών 
δόμων, είναι κτισμένοι από μέτριους αργούς λίθους με μικρά βότσαλα στα ενδιά-
μεσα κενά και το πλάτος τους κυμαίνεται από 0,50 έως 0,70 μ. Στην επίχωση των 
δωματίων ανασκάφηκαν στρώματα καταστροφής με άφθονη κεραμική, πεσμένο 
δομικό υλικό, θαλάσσια βότσαλα, κουσκουρόχωμα και τμήματα πλίνθων, τα 
οποία προφανώς προέρχονται από τον όροφο του κτηρίου. Αξίζει να σημειωθεί 
η ανεύρεση πολλών άωτων κωνικών κυπέλλων στις επιχώσεις του ορόφου του 
εξεταζόμενου Τομέα (εικ. 7), τα οποία χρονολογούνται με βάση το σχήμα και την 
επιμελημένη κατασκευή τους στη ΜΜ ΙΙΑ1 (Macdonald & Knappett 2007, 86 
εικ. 3.17). Εκτός από τα άωτα κωνικά κύπελλα, περισυλλέχθηκαν άφθονα όστρα-
κα πίθων και μαγειρικών σκευών με ίχνη καύσης στο σώμα. Τεκμηριώνεται έτσι 
η αποθήκευση πίθων στον όροφο και όχι στο ισόγειο, σε αντίθεση με τα γνωστά 
μινωικά μοντέλα αποθήκευσης.
1 Ευχαριστούμε τον κ. Colin Macdonald για τις παρατηρήσεις του.
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Εικ. 4 :  Τομέας Ι, δίωτος αμφορέας.

Εικ. 5 :  Τομέας Ι, μόνωτο κωνικό κύπελλο.

Εικ. 6 :  Τομέας Ι, τροπιδωτό κύπελλο.



Ανατολικά του χώρου Α με το λιθό-
στρωτο ανασκάφηκαν τμήματα από έξι 
τουλάχιστο δωμάτια της παλαιοανα-
κτορικής εγκατάστασης, που παρουσί-
αζαν όμοια ανασκαφική εικόνα. Στην 
επίχωση των δωματίων εντοπίστηκε στρώμα καταστροφής προερχόμενο από τον 
όροφο, με ακέραια και σπασμένα αγγεία, μαζί με πεσμένο δομικό υλικό από την 
ανωδομή των τοίχων, τμήματα πλίνθων, κουσκουρόχωμα, θαλάσσια βότσαλα και 
κονίαμα. Στην Τομή Μ4/Ν4, ειδικότερα, εντοπίστηκαν ενδείξεις ύπαρξης δύο 
ορόφων. Στον δεύτερο όροφο πιθανώς εντάσσονται τρία επάλληλα δάπεδα από 
βότσαλα με κονίαμα, πατημένο χώμα και άμμο, καθώς επίσης τοίχος ενός δόμου 
πάνω από αυτά. Στην επίχωση του πρώτου ορόφου εντάσσεται στρώμα καταστρο-
φής αγγείων που εντοπίστηκε σε ανώτερα στρώματα στο εσωτερικό του ισογείου. 
Ιδιαίτερα εκτεταμένο ήταν το στρώμα καταστροφής των αγγείων από τον όροφο 
τεσσάρων δωματίων στις τομές Μ7/Μ8. Περισυλλέχθηκαν 22 σχεδόν ακέραια 
δείγματα, ενώ η πληθώρα των οστράκων υποδηλώνει ότι ήταν πολύ περισσότερα. 
Αναφέρονται χαρακτηριστικά αμφορέας με απιοειδές σώμα και μελανές ταινίες, 
ευρύστομες πρόχοι (εικ. 8), δίωτος αμφορίσκος με σφαιρικό σώμα και ελλειψο-
ειδές στόμιο (εικ. 9), μία ραμφόστομη πρόχους με τρεις οριζόντιες βοηθητικές 
λαβές, τριφυλλόσχημες πρόχοι με σφαιρικό σώμα και επάλληλες εγχαράξεις στον 
ώμο (εικ. 10), μόνωτα κωνικά κύπελλα, τροπιδωτά κύπελλα συχνά με αυλακώ-
σεις στο ανώτερο ήμισυ, μόνωτα λυχνάρια, από τα οποία ένα με ψηλό κυλινδρικό 
πόδι, μόνωτο κωνικό κύπελλο με διακόσμηση ερυθρής και καστανής ταινίας, 
σφαιρικές και δισκοειδείς αγνύθες, καθώς επίσης δύο λίθινα αγγεία (εικ. 11) από 
οφίτη (Warren 1969, 47-48, αρ. P274· Poursat 1996, πίν. 36a). Από το στρώμα 
καταστροφής του νοτιότερου δωματίου της Τομής Μ8/Ν8 απουσίαζαν τα μεγάλα 
αποθηκευτικά αγγεία και υπερτερούσαν τα μικρά και μέτρια αγγεία. Ανάμεσα σε 
αυτά ξεχωρίζουν όστρακα μαγειρικών σκευών με ίχνη καύσης εξωτερικά, καθώς 
επίσης ακέραιο μόνωτο κωνικό κύπελλο με διακόσμηση χελωνίου (εικ. 12). Το 
τελευταίο, το οποίο χρονολογείται μετά το τέλος της ΜΜ ΙΙΒ ή στις αρχές της 
ΜΜ ΙΙΙΑ (Macdonald 2013, 29· Hatzaki 2013, 40-42, εικ. 4.2, 4.4, 4.5· Betan-
court 2013, 145· Knappett & Cunningham 2013, 191), αποτελεί terminus post 
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Εικ. 7 :  Τομέας Ι, άωτο κωνικό κύπελλο.

Εικ. 8 :  Τομές Μ7/Μ8, ευρύστομη πρόχους.



quem για τη χρονολόγηση του στρώματος και της τελικής φάσης κατοίκησης στον 
όροφο του συγκεκριμένου δωματίου. Στην υπόθεση αυτή συνηγορεί η ταυτόχρονη 
κατάργηση του ισογείου με αλλεπάλληλες επιχώσεις δομικού υλικού και κεραμι-
κής, όπου επίσης ανευρέθηκαν λιγοστά όστρακα με διακόσμηση χελωνίου. Αξίζει 
να σημειωθεί η ανεύρεση άφθονων θαλάσσιων σαλιγκαριών, οστρέων και αχινών 
σε σχέση με μαγειρικά σκεύη στο στρώμα καταστροφής του ορόφου στο εν λόγω 
δωμάτιο, στοιχεία που συνθέτουν το διαιτολόγιο των ενοίκων της εγκατάστασης. Η 
περισυλλογή της κεραμικής ολοκληρώθηκε μόνο στα τμήματα των τριών δωματί-
ων εντός της Τομής Μ8/Ν8. Επισημαίνεται ότι στους χώρους όπου η ανασκαφή 
προχώρησε μέχρι τον φυσικό βράχο, δεν ανευρέθηκε απόθεση αγγείων στα χωμά-
τινα δάπεδα των ισόγειων δωματίων, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Διαφορετική είναι η εικόνα στο βορειοανατολικό τμήμα της εγκατάστασης, 
όπου αποκαλύφθηκαν τρεις επιμήκεις ισχυροί τοίχοι πλάτους 0,70-1 μ., κατεύ-
θυνσης Βορρά-Νότου, σωζόμενοι σε μήκος 4-5 μ. και ύψος περίπου 2 μ., οι 
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Εικ. 9 :  Τομές Μ7/Μ8, δίωτος αμφορίσκος. Εικ. 10 :  Τομές Μ7/Μ8, τριφυλλόσχημη πρόχους.

Εικ. 11 :  Τομές Μ7/Μ8, λίθινο αγγείο. Εικ. 12 :  Νότιο δωμάτιο Τομής Μ8/Ν8, 
μόνωτο κύπελλο με διακόσμηση χελωνίου.



οποίοι έχουν οικοδομηθεί με ασβεστολιθικούς δόμους μεγάλων διαστάσεων 
(εικ. 3). Ανάμεσα σε αυτούς εντοπίστηκε ένας παλαιότερος τοίχος με την ίδια 
φορά, σωζόμενος σε μήκος 1,60 μ. Οι δύο δυτικότεροι από τους προαναφερό-
μενους τοίχους κατευθύνονται περαιτέρω προς Βορρά, όπως υποδηλώνει σειρά 
λίθων που αποκαλύφθηκε σε ύψος ενός δόμου στο επίπεδο έδρασής τους, σχεδόν 
μέσα στη θάλασσα. Πρόκειται μάλλον για ισχυρά αναλήμματα στο βόρειο τμήμα 
της εγκατάστασης. Ανατολικά τους εντοπίστηκαν τμήματα τοίχων, τα οποία υπο-
δηλώνουν την ύπαρξη τουλάχιστο πέντε δωματίων σε σειρά, με φορά από Δύση 
προς Ανατολή. Στο εσωτερικό τους ανευρέθηκε η χαρακτηριστική επίχωση με 
χονδροειδή κεραμική καθημερινής χρήσης, τμήματα πλίνθων, κουσκουρόχωμα 
και κονίαμα. Από τα ευρήματα αναφέρονται το ήμισυ γεφυρόστομης πρόχου με 
επάλληλες αυλακώσεις στον λαιμό (εικ. 13), τριφυλλόσχημο προχοΐδιο, όστρακο 
με διακόσμηση λευκών ταινιών σε ερυθρό βάθος, θραύσμα μόνωτου κυπέλλου 
με ευθέα τοιχώματα και διακόσμηση κάθετα τεμνόμενων ταινιών (εικ. 14), καθώς 
επίσης ελάχιστα θραύσματα ημισφαιρικών κυπέλλων με διακόσμηση σκοτεινών 
καταλειβάδων.

Με βάση τα υπάρχοντα ανασκαφικά δεδομένα, είναι αρκετά πιθανό η μινωική 
εγκατάσταση να αποτελεί ενιαίο οικοδομικό συγκρότημα, το οποίο ανεγέρθηκε 
κατά τη ΜΜ ΙΒ και καταστράφηκε από πυρκαγιά στο τέλος της ΜΜ ΙΙ. Μια μερική 
«ανακατάληψη», η οποία συνοδεύτηκε με καταργήσεις χώρων και διευθέτηση 
δομικού υλικού σε αποθέτες απόρριψης, τεκμηριώνεται μετά την καταστροφή, 
κυρίως στον όροφο δωματίων στον βορειοανατολικό τομέα. 

Θα επιχειρηθεί στη συνέχεια μια προσπάθεια ένταξης της παραλιακής μινωι-
κής εγκατάστασης  των Γουβών σε μια ευρύτερη γεωγραφική ενότητα πολιτιστικών 
και κοινωνικών επιδράσεων, καθώς επίσης στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών 
που παρατηρούνται προς το τέλος της παλαιοανακτορικής περιόδου. Βασικό 
εργαλείο σε ανάλογες προσεγγίσεις αποτελεί η κεραμική, η οποία στην προκει-
μένη περίπτωση παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με τα ευρήματα από το Quartier 
Mu των Μαλίων. Αναφέρονται χαρακτηριστικά σχήματα με ακριβή παράλληλα 
από τα Μάλια, όπως οι ευρύστομες πρόχοι (εικ. 8, Poursat & Knappett 2005, 
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Εικ. 13 :  ΒΑ Τομέας, τμήμα 
γεφυρόστομης πρόχου.

Εικ. 14 :  ΒΑ Τομέας, χαρακτηριστικά όστρακα.
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54, πίν. 15, αρ. 273-316), οι αμφορείς με διακόσμηση μελανών ταινιών (Poursat 
& Knappett 2005, 42, πίν. 4, αρ. 65), ο δίωτος αμφορέας με κάθετες λευκές 
γραμμές (εικ. 4, Poursat & Knappett 2005, 62, πίν. 4, αρ. 61), ο δίωτος αμφο-
ρίσκος με σφαιρικό σώμα και ελλειψοειδές στόμιο (εικ. 9, Poursat & Knappett 
2005, 42-43, πίν. 5, αρ. 72-81), οι τριφυλλόσχημες πρόχοι με σφαιρικό σώμα 
και εγχαράξεις (εικ. 10, Poursat & Knappett 2005, 63-65, πίν. 23, αρ. 531-625), 
οι γεφυρόστομες πρόχοι με αυλακώσεις στο λαιμό (εικ. 13, Poursat & Knappett 
2005, 62, πίν. 22, αρ. 493), τα κύπελλα με ευθέα τοιχώματα και διακόσμη-
ση κάθετα τεμνόμενων ταινιών (εικ. 14, Poursat & Knappett 2005, 73, 125, 
πίν. 28, αρ. 814, 819), τα θραύσματα ημισφαιρικών κυπέλλων με διακόσμηση 
σκοτεινών καταλειβάδων (Poursat & Knappett 2005, 126, πίν. 28, αρ. 830). Οι 
πολλαπλές ομοιό τητες της κεραμικής με το αντίστοιχο υλικό από το Quartier Mu 
των Μαλίων, το οποίο χρονολογείται στο τέλος της ΜΜ ΙΙ (Poursat & Knappett 
2005, 193-194), αφενός διασφαλίζει τον χρονολογικό ορίζοντα της κύριας φάσης 
κατοίκησης της παλαιοανακτορικής εγκατάστασης στο «AMIRANDES» και αφετέ-
ρου τεκμηριώνει την άμεση σχέση της εν λόγω εγκατάστασης με το ανακτορικό 
κέντρο των Μαλίων. Ενισχύεται έτσι η χωροθέτηση της σφαίρας επιρροής του 
συγκεκριμένου ανακτορικού κέντρου προς τα δυτικά στην περιοχή των Γουρνών 
(Poursat & Knappett 2005, 195-196). Αντίστοιχα, ανατολικό όριο θεωρούνται 
τα Γουρνιά και γενικότερα η περιοχή του Ισθμού της Ιεράπετρας, ενώ πολιτιστι-
κές επιδράσεις από τα Μάλια παρατηρούνται επίσης στο Οροπέδιο Λασιθίου και 
στη θέση Μύρτος-Πύργος προς Νότο (Cadogan 1995· Knappett 1999). Η θέση 
της εξεταζόμενης παλαιοανακτορικής εγκατάστασης των Γουβών στην ευρύτερη 
«επικράτεια των Μαλίων» επιβάλλει χρονολογικούς συσχετισμούς αναφορικά με 
τις φάσεις κατοίκησης και καταστροφής ανάμεσα στο ανακτορικό κέντρο και το 
εκτεταμένο παραλιακό συγκρότημα. Με βάση τη στρωματογραφία και την κερα-
μική, τεκμηριώνεται η ακμή της παλαιοανακτορικής εγκατάστασης στις Κάτω 
Γούβες κατά τη ΜΜ ΙΙ, στο τέλος της οποίας, κατ’ αντιστοιχία με τα Μάλια, κατα-
στρέφεται από έντονη πυρκαγιά. Η καταστροφή αυτή προφανώς ταυτίζεται με τη 
συνολικότερη καταστροφή των ανακτορικών κέντρων στο τέλος της παλαιοανα-
κτορικής περιόδου (Knappett & Cunningham 2013, 184). Η ανεύρεση ελάχι-
στης κεραμικής που χαρακτηρίζει τη ΜΜ ΙΙΙΑ, όπως τα όστρακα με διακόσμηση 
χελωνίου στον βορειοανατολικό τομέα της εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την 
κατάργηση δωματίων και τη διευθέτηση παλαιότερου δομικού υλικού, υποδηλώ-
νει προσπάθεια μερικής «ανακατάληψης» αμέσως μετά την καταστροφή ή ίσως 
στην αρχή της νεοανακτορικής περιόδου, κατά τη ΜΜ ΙΙΙΑ. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η εγκατάλειψη του μινωικού συγκροτήματος στο «AMIRANDES» κατά τη ΜΜ 
ΙΙΙΑ συμπίπτει με την έναρξη της κατοίκησης στο Καστρί Χερσονήσου, όπου η 
πρόσφατη ανασκαφική έρευνα από τη 13η Ε.Β.Α. έφερε στο φως εκτεταμένη 
μινωική εγκατάσταση πρώιμων νεοανακτορικών χρόνων, κάτω από τις επιχώσεις 
της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, καθώς επίσης της ρωμαϊκής,  ελληνιστικής 
και γεωμετρικής κατοίκησης. Για την πιθανή σχέση των δύο παραλιακών εγκατα-
στάσεων, καθώς επίσης για τον χαρακτήρα της παλαιοανακτορικής εγκατάστασης 
στο «AMIRANDES» μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της επικράτειας των Μαλίων, δεν 

στελλα μανδαλαΚη & μαρινα ΒελεγραΚη
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είναι δυνατό να διατυπωθούν, με βάση τα υπάρχοντα ανασκαφικά δεδομένα, 
ασφαλή συμπεράσματα. Η ολοκλήρωση της έρευνας ελπίζουμε να συμβάλει προς 
την κατεύθυνση αυτή.  
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protopALAtiAL sEttLEMEnt At thE CoAst of kAto gouvEs, 

north of “AMirAndEs” hotEL

stELLA MAndALAki & MArinA vELEgrAki

During a rescue excavation of the 23rd Ephorate in 2007 and 2010, part 
of an extensive protopalatial settlement was revealed at the coast of Kato 
Gouves, north of the “AMIRANDES” hotel. With the exception of three strong 
walls, probably used as buttresses against the sea waves, at the north-east 
section of the excavated area, standing in more than 1.50 m of height, no other 
exterior wall was unearthed. Parts of at least 19 rooms came to light, although 
the estimated total number of inner spaces is much larger. Among the living 
quarters, an open area, paved of rough slabs and stones, was discovered. The 
rooms, most probably belonging to the same building, had a second storey. 
According to the excavation data, the settlement was established in MM IB, 
at the site of an older ruined building, and flourished mainly in MM II. It 
was destroyed by fire at the end of the protopalatial period. A very limited 
habitation is testified after the destruction, probably at the beginning of the 
Neopalatial period during MM IIIA, when it was finally abandoned. The pottery 
shows close affinities with the ceramic material from Quartier Mu of Malia, 
thus suggesting that the Minoan settlement at Kato Gouves was under the 
influence of the palace of Malia.    

                                  

στελλα μανδαλαΚη & μαρινα ΒελεγραΚη



ενα ιερο ΚορΥφησ στην αλΠιΚη ζωνη τοΥ Ψηλορειτη1

δαναη ζ. ΚοντοΠοδη, Κωστασ γεωργαΚοΠοΥλοσ 
& μιχαλησ σΠΥριδαΚησ2

Τον Αύγουστο του 2013 ένας θορυβημένος ορειβάτης φορτωμένος όστρακα, που 
είχε ο ίδιος περισυλλέξει, μας παρακάλεσε να σώσουμε τα αρχαία της Γυριστής 
Κορυφής, στον Ψηλορείτη. Ο λόγος της αναστάτωσης ήταν η ανέγερση ενός μικρού 
πέτρινου παρεκκλησιού υπό μορφή μιτάτου στη βόρεια πλευρά της Γυριστής. 

Πρόκειται για μια από τις πιο ψηλές και δύσβατες κορυφές της ανατολικής 
κορυφογραμμής του Ψηλορείτη (εικ. 1), γνωστή από παλιά στους βοσκούς της 
περιοχής και στους κατοίκους των γύρω χωριών για τον εξαιρετικό δίκταμο αλλά 
και για τα πολλά «βήσαλα» (=όστρακα). Η συγκεκριμένη κορυφή ήταν άγνωστη 
στην επιστημονική κοινότητα. Φαίνεται όμως ότι αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου 
δικτύου ιερών χώρων του όρους Ψηλορείτη που περιλαμβάνει συγκεκριμένους 
τύπους υπαίθριων θέσεων, π.χ. ψηλές κορφές, σπήλαια, βάραθρα (εικ. 2). Μεταξύ 
των γνωστότερων ανασκαμμένων ιερών της ανατολικής πλευράς του Ψηλορείτη 
περιλαμβάνονται το ελληνιστικό βάραθρο του Κυνηγόταφκου στο Βοσκερό και 
η Κορφή Ταρού στο όρος Γούρνος που ανασκάφηκαν από τον Γ. Ρεθεμιωτάκη 
(Rethemiotakis 2009), η κορυφή της Κεριάς (Αλεξίου 1967, 485) που ανασκά-
φηκε το 2001 από τον Α. Βασιλάκη, και βορειότερα το ιερό κορυφής στον Πύργο 
Τυλίσου (Αλεξίου 1963, 404-405· Faure 1967, 91, 125· Kyriakidis 2007), το 
ιερό κορυφής στον Φιλιόρημο Γωνιών (Faure 1969, 184) που ερευνάται από τον 
Ε. Κυριακίδη κ.ά. Υπάρχουν ενδείξεις αλλά και μαρτυρίες για πολλά περισσότε-
ρα. Στο όρος Βοσκερό, λίγο νοτιότερα του Κυνηγόταφκου, εντοπίσθηκε πρόσφατα 
θέση με διάσπαρτη κεραμική της νεοανακτορικής περιόδου που αποτελεί πιθανό 
ιερό.3 Η θέση καταστράφηκε κατά την κατασκευή αιολικού πάρκου. 

Όλες οι παραπάνω θέσεις και κάποιες που εντοπίσθηκαν και καταγράφηκαν 
τα τελευταία έτη σε επιφανειακές έρευνες και αυτοψίες της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. στο 
ορεινό Μαλεβίζι, στα οροπέδια δυτικά του Κρουσώνα και στα βορειοδυτικά της 
Τυλίσου, φαίνεται ότι επιλέχθηκαν με γνώμονα την ιδιαιτερότητα του τόπου, την 
απεριόριστη θέα, σε συνάρτηση με τη γειτνίαση με οικισμούς. 

Ωστόσο, σε αντίθεση με τα περισσότερα ιερά κορυφής, η κορυφή Γυριστή δεν 
μπορεί με σαφήνεια να συνδεθεί με συγκεκριμένη οικιστική θέση καθώς, λόγω 

1 Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον ορειβάτη Μιλτιάδη Καμπιτάκη που μας οδήγησε στη 
Γυριστή και βοήθησε στην έρευνα και τη μεταφορά των ευρημάτων. Στο ηρωικό ανασκαφικό 
συνεργείο: τους τεχνίτες Μ. Ανδρουλάκη, Λ. Καβουσανάκη, Π. Χαρωνίτη. Θερμές ευχαριστίες 
οφείλονται, επίσης, στις Α. Κάντα, Α. Σπηλιωτοπούλου, Α. Καρέτσου και Κ. Γκαλανάκη για τις 
πολύτιμες υποδείξεις τους, καθώς και στην Προϊσταμένη της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. Ι. Σερπετσιδάκη για 
την άμεση ανταπόκριση και συνδρομή στην προσπάθεια αυτή.

2 Οι συνάδελφοι Μ. Σπυριδάκης και Κ. Γεωργακόπουλος διεκπεραίωσαν το δύσκολο έργο της 
επιτόπιας έρευνας. Η μελέτη του υλικού και τα σχέδια έγιναν από τη Δ. Κοντοπόδη. Η φωτο-
γράφηση του υλικού έγινε από τον Γιάννη Παπαδάκη.

3 Η θέση εντοπίσθηκε από τον αρχαιολόγο Γ. Τζωράκη και τον περιβαλλοντολόγο Μ. Σπυριδάκη 
το 2012 σε αυτοψία καθ’ υπόδειξη της τ. προϊσταμένης της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. Α. Κάντα. 
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του μεγάλου υψόμετρου, δεσπόζει πάνω από μια εκτενή περιοχή που περιλαμβά-
νει τις περιοχές των Ασιτών, του Πρινιά, και στα ανατολικά το δάσος του Ρούβα. 

Τα μονοπάτια που οδηγούν στην κορυφή είναι πάρα πολλά. Η ανάβαση είναι 
δύσκολη και απαιτεί καλή φυσική αντοχή. Οι κυριότερες διαδρομές στις μέρες 
μας ξεκινούν από τις Ασίτες, την Αγία Βαρβάρα, αλλά και από το δάσος του 
Ρούβα – που είναι και η πιο σύντομη. 

Η άγονη, άνυδρη, βραχώδης κορυφή, με υψόμετρο 1.779 μ., αποτελεί ένα 
φυσικό πλάτωμα συνολικής έκτασης 24 περίπου στρεμμάτων με κλίση προς τα 
ανατολικά και εντάσσεται στην αλπική ζώνη του Ψηλορείτη πάνω από τα δασο-
όρια. Το μικροκλίμα της κορυφής, η οποία τις περισσότερες χρονιές είναι χιο-
νισμένη έως το τέλος Απρίλη, και οι δυνατοί άνεμοι δεν επιτρέπουν στα φυτά 
να μεγαλώσουν πάνω από 10-20 εκ. Βραχώδεις όγκοι και σωροί πετρωμάτων 
εναλλάσσονται με χαλαρή επίχωση και αραιή βλάστηση από χαμηλούς ακαν-
θώδεις θάμνους (εικ. 3). Λόγω της θέσης και του μεγάλου υψόμετρου, η Γυριστή 
αποτελεί μια επιβλητική θέση με θέα όλη σχεδόν την κεντρική Κρήτη. Ανατολικά 
έχει αμφίδρομη οπτική επαφή με την Πατέλα του Πρινιά, το ιερό κορυφής του 
Γιούχτα και στο βάθος τα Λασιθιώτικα Όρη, ενώ προς τα νοτιοανατολικά τα Αστε-
ρούσια Όρη και την κορυφή του Κόφινα. Προς Βορράν διακρίνονται η κορυφή 
του Γούρνου, το όρος Βοσκερό και το Κρητικό Πέλαγος. Στα δυτικά της κορυφής 
δεσπόζουν οι ορεινοί όγκοι της αλπικής ερήμου και οι δολίνες του Ψηλορείτη, 
χαμηλά το δάσος του Ρούβα και στο βάθος το Ιδαίον Άντρο.  

Κατά την προκαταρκτική έρευνα στο εκτενές πλάτωμα της κορυφής εντοπίσθηκαν 
συγκεντρώσεις οστράκων σε αρκετά σημεία της θέσης, πραγματοποιήθηκε περισυλ-
λογή κεραμικής και επισημάνθηκαν πιθανές αρχιτεκτονικές δομές σε δύο σημεία: 
στο νοτιοδυτικό τμήμα της κορυφής (θέση Γ) και στο νοτιοανατολικό τμήμα (θέση Α).

252

δαναη ζ. ΚοντοΠοδη, Κωστασ γεωργαΚοΠοΥλοσ & μιχαλησ σΠΥριδαΚησ
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Αρχικά ερευνήθηκε η συστάδα βράχων στη βόρεια πλευρά της κορυφής νοτιοδυ-
τικά της περιοχής όπου κτιζόταν το μικρό πέτρινο εκκλησάκι (θέση Β). Η έρευνα στη 
ρίζα και σε κάποιες σχισμές των βράχων απέδωσε μικρή ποσότητα κεραμικής μινω-
ικών χρόνων, κυρίως τμήματα από μαγειρικά σκεύη, κλειστά αγγεία μικρού και 
μεσαίου μεγέθους, άωτα κωνικά κύπελλα και τμήμα κοίλου ζωόμορφου ειδωλίου. 

Σε απόσταση περίπου 70 μ. νότια της θέσης Β, στη θέση Α, εντοπίσθηκαν ίχνη 
παλαιότερης εκτεταμένης λαθρανασκαφής. Η περιοχή είναι διάσπαρτη με κερα-
μική, θραύσματα βράχων και σωρούς λίθων, αρκετοί από τους οποίους δείχνουν 
να έχουν μετακινηθεί και διασκορπισθεί παλαιότερα. Η λαθρανασκαφή φαίνεται 
ότι έγινε την προηγούμενη δεκαετία καθώς βρέθηκε μέσα στο χαλαρό χώμα ποτη-
ράκι φραπέ με ημερομηνία λήξης το 2006. 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στην ξανασκαμμένη επίχωση του λαθρανασκαφικού 
σκάμματος. Συλλέχθηκε μεγάλη ποσότητα κεραμικής και εντοπίσθηκε περιο-
χή περίπου 2 x 2 μ. με έντονα ίχνη πυράς. Η καμένη επίχωση συνεχιζόταν σε 
βάθος πάνω από 0,5 μ. και περιείχε καμένα όστρακα και τμήματα ειδωλίων. Σε 
μικρή απόσταση ανατολικά της πυράς εντοπίσθηκε τμήμα και μικρότερα θραύ-
σματα λίθινης τράπεζας προσφορών από σερπεντινίτη.4 Η τράπεζα είναι μεσαίου 
4 Η ανάλυση μικρού θραύσματος της τράπεζας πραγματοποιήθηκε με χρήση φασματοσκοπίας 

Εικ. 2 :  Χάρτης με τα κυριότερα ανασκαμμένα ορεινά ιερά της κεντρικής Κρήτης 
και το υψόμετρό τους.



μεγέθους, με πολύ φθαρμένη επιφάνεια (εικ. 4α). Δεν έχει το σύνηθες υπερυ-
ψωμένο χείλος. Η βάση δεν σώζεται και δεν γνωρίζουμε το συνολικό ύψος της. 
Είναι πιθανό να ανήκει στην κατηγορία των λίθινων τραπεζών με πόδι, όπως η 
ενεπίγραφη τράπεζα (εικ. 4β) που πιθανώς προέρχεται από το ιερό κορυφής του 
Πετσοφά (Warren 1969, 66:P342).

Συλλέχθηκαν επίσης δύο χάλκινες μικροσκοπικές αναθηματικές λεπίδες 
(εικ. 4δ). Είναι κατασκευασμένες από λεπτό έλασμα 0,4-5 δέκατα του χιλιοστού. 
Παρόμοιες αναθηματικές λεπίδες προέρχονται από ιερά κορυφής, όπως ο Τραό-
σταλος, ο Γιούχτας, ο Κόφινας (Καρέτσου & Ρεθεμιωτάκης 1991-1993, 292), ο 
γειτονικός Γούρνος (Rethemiotakis 2009, 195, εικ. 16.12), κ.ά. 

Επιφανειακό εύρημα από την ίδια περιοχή αποτελεί χάλκινος αναθηματικός 
διπλός πέλεκυς διπλωμένος στα δύο (εικ. 4γ). Παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με 
τους μικρότερους πελέκεις του αποθέτη που εντοπίσθηκε στο ιερό κορυφής του 
Γιούχτα, οι οποίοι δεν φέρουν οπή στειλέωσης και είναι κατασκευασμένοι από 
λεπτό επίπεδο χάλκινο έλασμα (Karetsou 1974, πίν. 172:α).  

Από το χαλαρό χώμα του λαθρανασκαφικού ορύγματος ανασύρθηκε μεγάλος 
αριθμός ζωόμορφων ειδωλίων, ακέραια ή αποσπασματικά σωζόμενα. Τα περισ-
σότερα (εικ. 5α-στ) έχουν μέγεθος 5-6 εκ., είναι κατασκευασμένα από λεπτό ή 
μέτριο πηλό και κάποια είναι βαμμένα με μαύρο χρώμα. Υπάρχουν όμως και 
αρκετά μικροσκοπικά, μικρότερα των 2,5 εκ. Αυτά είναι πιθανό ότι προέρχο-
νται από κάποιο ομοίωμα ή σκεύος. Μαζί τους βρέθηκε και αναθηματικό πήλινο 
αντικείμενο σε σχήμα σπείρας, πιθανώς ομοίωμα φιδιού (εικ. 5ζ – βλ. Καρέτσου 
1974, 237, πίν. 176:δ). Ένα ζώδιο (εικ. 5δ) ξεχωρίζει ως προς τον ψηλό λαιμό, το 

Raman από τον συντηρητή Γ. Γραμματικάκη στα εργαστήρια της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. Λεπτομερή απο-
τελέσματα της ανάλυσης αυτής θα παρουσιαστούν σε επόμενη δημοσίευση.
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Εικ. 3 :  Γυριστή Κορυφή. Άποψη από νότια.
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ραδινό σώμα, το στιλπνό μαύρο επίχρισμα και τον καστανέρυθρο λεπτό πηλό. Η 
πίσω του πλευρά είναι αποκρουσμένη και επίπεδη και είναι πιθανό να αποδίδει 
αγρίμι ή αγριοκάτσικο που αποκολλήθηκε από το σώμα κλειστού αγγείου. Παρό-
μοια έχουν εντοπισθεί σε ιερά κορυφής, όπως ο Βρύσινας και ο Γιούχτας (Βιγλά-
κη & Δασκαλάκης 2010, εικ. 2-3· Karetsou 2013, 82-83, εικ. 7.23). Υπάρχουν 
και τμήματα από μεγάλα κοίλα ειδώλια ταύρων. Είναι κατασκευασμένα από 
μέτριο ή και χονδροειδή πηλό, και είναι ολόβαφα με καστανόμαυρο χρώμα. Στα 
περισσότερα, αν και πολύ φθαρμένα, τα χαρακτηριστικά του ζώου αποδίδονται με 
ιδιαίτερη επιμέλεια (εικ. 5η-κδ). 

Τα ανθρώπινα ειδώλια είναι λίγα και αποσπασματικά (εικ. 6α-ε). Είναι πιθανό 
να υπήρχαν πολύ περισσότερα πριν τη σύληση της θέσης Α. Είναι κατασκευα-
σμένα από λεπτό προς μέτριο πηλό με ίχνη μαύρου χρώματος στην επιφάνεια. Οι 
ανδρικές μορφές φέρουν τα χέρια ελαφρά μπροστά και προς τα κάτω. Η κίνηση 
αυτή παραπέμπει στις ανδρικές μορφές από το ιερό κορυφής του Γιούχτα (Karet-
sou 1981, εικ. 18, 20). Η φούστα με ζώνη γυναικείου ειδωλίου (εικ. 6ε) πιθανώς 
ήταν επίθετη σε κάποιο ομοίωμα ή σκεύος.

Υπάρχουν και αρκετά πήλινα θραύσματα δυσκαθόριστου σχήματος. Πρόκει-
ται κυρίως για τμήματα από σκεύη ή ομοιώματα κτηρίων (εικ. 6ζ) και επίθετα 
στοιχεία ανάγλυφων παραστάσεων που κοσμούσαν τα αγγεία αυτά. Παρόμοια 
τμήματα προέρχονται από το ιερό κορυφής του Βρύσινα (βλ. Τζαχίλη 2011). Το 
εικονιζόμενο στην εικ. 6στ πιθανότατα αποτελεί τμήμα ειδωλίου που ήταν επίθετο 
σε χείλος αγγείου, όπως φαίνεται από τα ίχνη αποκόλλησης στο κάτω τμήμα του. 
Το πήλινο στοιχείο της εικ. 6η πιθανά αποδίδει βράχο. Η κάτω του πλευρά είναι 
ελαφρά κοίλη και ίσως έχει αποκολληθεί από το χείλος κάποιου σκεύους.  

Εικ. 4 :  α΄, γ΄-δ΄: αναθήματα από τη Θέση Α, 
β΄: ενεπίγραφη τράπεζα (ιερό κορυφής Πετσοφά; Warren 1969, 66:P342).
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Από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα από την περιοχή της αρχαιοκαπηλικής 
τομής είναι το τμήμα από τη γωνία πήλινου ομοιώματος κτηρίου με εγχάρακτη 
απόδοση ξεστής τοιχοποιίας (εικ. 6θ). Έχει κατασκευασθεί από μέτριο πηλό και 
οι εγχαράξεις έγιναν με αιχμηρό εργαλείο πριν την όπτηση. Όλη η επιφάνεια 
είναι βαμμένη με μαύρο χρώμα και πάνω από το μαύρο κάποια δομικά στοιχεία 
αποδόθηκαν με παχιά στρώση λευκού χρώματος. Η στενή πλευρά φέρει άνοιγμα, 
ίσως κάποιο παράθυρο. Το λευκό πιθανά αποδίδει το πλαίσιο παραθύρων και στις 
δύο πλευρές. Ο τρόπος απόδοσης των αρχιτεκτονικών στοιχείων παραπέμπει στις 
απεικονίσεις μινωικών κτηρίων του «μωσαϊκού της πόλης» (Evans 1921, εικ. 226) 
και της «τοιχογραφίας του στόλου» από το Ακρωτήρι της Θήρας (Ντούμας 1992, 
89). Ο οικίσκος παρουσιάζει ομοιότητες με το αρχιτεκτονικό ομοίωμα οικίας των 
Αρχανών (Λεμπέση 1976), αλλά και τα ομοιώματα ιερών από το ιερό κορυφής του 
Πισκοκέφαλου (Hallager 1985, fig. 24:h, j) όπου επίσης αποδίδονται με εγχάρα-
ξη τα δομικά στοιχεία. 

Η μελέτη και η συντήρηση της κεραμικής βρίσκεται ακόμα σε προκαταρκτικό 
στάδιο. Μπορούμε ωστόσο να εξάγουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα: Η κερα-
μική που συλλέχθηκε από τις περιοχές διερεύνησης χρονολογείται κυρίως στη 
ΜΜ ΙΙΙ περίοδο, χωρίς να απουσιάζουν και κάποια πρωιμότερα δείγματα. Τα 
περισσότερα όστρακα έχουν παλιά σπασίματα, φθαρμένη επιφάνεια και αρκετές 
επικαθήσεις. Στο μεγαλύτερο ποσοστό ανήκουν σε αγγεία πόσης, σε κύπελλα με 
ίσια τοιχώματα και σε κωνικά κύπελλα. 

Τα άωτα κωνικά κύπελλα (εικ. 7α-η) είναι κατασκευασμένα από λεπτό, 
μαλακό, πορώδη πηλό ανοιχτού καστανού χρώματος και στην πλειονότητά τους 
είναι άβαφα, αν και υπάρχουν παραδείγματα βαμμένων με μαύρο χρώμα. Τα 
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Εικ. 5 :  Ζωόμορφα ειδώλια (α΄-στ΄: ζώδια μικρού και μεσαίου μεγέθους, ζ΄: ομοίωμα φιδιού, 
η΄: κέρατα, θ΄: κεφαλή, ι’-κ΄: αυτιά, κα΄: ράχη, κβ΄-κδ΄: πόδια).
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έντονα ίχνη τροχού στο εσωτερικό, η πρόχειρη κατασκευή και το ανοιχτό σχήμα 
τα τοποθετούν πιθανά στη ΜΜ ΙΙΙΑ (Karetsou & Mathioudaki 2012, 91, εικ. 12). 
Στη ΜΜ ΙΙΙΑ χρονολογούνται και τα λιγοστά ανοιχτά κύπελλα με επίπεδο έξω 
νεύον χείλος (Κάντα & Κοντοπόδη 2011, 65, αρ. 43· Karetsou 2013, 7.24). 

Τα κύπελλα με ίσια τοιχώματα (εικ. 7θ-ιδ) απαντούν σε μεγαλύτερο αριθμό 
από τα κωνικά, είναι ολόβαφα με μαύρο χρώμα και έχουν λοξότμητες βάσεις. 
Υπάρχουν παραδείγματα με πολύ λεπτά τοιχώματα, πηλό πολύ καλής όπτησης, 
επιμελημένη στιλπνή επιφάνεια (βλ. Κάντα & Κοντοπόδη 2011, 63, αρ. 37, 
38). Κάποια κοσμούνται με ανάγλυφες ζώνες (ridged) (εικ. 7θ – Karetsou 2013, 
7.25· MacGillivray 2007, εικ. 4.34:1-2). Πολύ λιγότερα είναι τα ημισφαιρικά 
και τροπιδωτά κύπελλα (εικ.7ιε-ιη), τα οποία είναι στην πλειονότητά τους ολό-
βαφα μαύρα. Υπάρχουν αρκετές ανοιχτές λεκανίδες από λεπτό πηλό, μικρού 
και μεσαίου μεγέθους (εικ. 7ιθ-κ), καθώς και τμήματα από γεφυρόστομα αγγεία 
(εικ. 7κα-κβ). Δεν απουσιάζουν και τα μικρογραφικά αγγεία (εικ. 7κγ-κζ). Κυρίως 
πρόκειται για τμήματα από μικροσκοπικά κύπελλα τύπου tumbler, προχοΐδια, 
αλλά και μικροσκοπικά αγγεία μιμούμενα ίσως τον τύπο των αποθηκευτικών (βλ. 
Levi 1976, πίν. 4:f-h· Karetsou 2013, εικ. 7.7, 7.14). 

Η υπόλοιπη κεραμική συνίσταται κυρίως σε προχυτικά ή άλλα κλειστά αγγεία 
μικρού και μεσαίου μεγέθους κατασκευασμένα από λεπτό ή μέτριο πηλό. Κάποια 
από αυτά είναι ολόβαφα ή φέρουν ταινίες ερυθρού χρώματος (εικ. 8α-ια). Επι-
πλέον, μεγάλος αριθμός οστράκων από μαγειρικά σκεύη συλλέχθηκε και στις δύο 
θέσεις που διερευνήθηκαν. Πρόκειται για μικρού και μεσαίου μεγέθους κυλιν-
δρικές κυρίως χύτρες από σκληρό χονδροειδή πηλό με κοντά πόδια ελλειψοει-
δούς ή ημιελλειψοειδούς διατομής (εικ. 8ιβ-ιγ). Σε γενικές γραμμές η κεραμική 

Εικ. 6 :  Θέση Α. α΄-στ΄: τμήματα ανθρωπόμορφων ειδωλίων, ζ΄: τμήμα ομοιώματος ή σκεύους, 
η΄: ομοίωμα βράχου;, θ΄: ομοίωμα οικίσκου.
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αποτελείται από σχετικά μικρά αγγεία που ήταν εύκολο να μεταφερθούν για να 
χρησιμοποιηθούν στις τελετουργίες που πιθανά λάμβαναν χώρα στην κορυφή και 
περιλάμβαναν, εκτός από την προσφορά αναθημάτων, την προετοιμασία γευμά-
των αλλά και τελετουργικές σπονδές.

Η ανασκαφική έρευνα στις θέσεις Α και Β απέδωσε αποκλειστικά μινωική κερα-
μική, ωστόσο, κατά την επιφανειακή περισυλλογή σε όλη την έκταση της κορυφής 
περισυλλέχθηκαν και όστρακα κεραμικής των ιστορικών χρόνων. Πρόκειται για 
κεραμική γεωμετρικών - αρχαϊκών χρόνων (εικ. 8ιε) αλλά και αρκετά θραύσματα 
από μικρά λεπτότεχνα μελαμβαφή αγγεία της ελληνιστικής περιόδου, και λεκανί-
δα (εικ. 8ιστ, για το σχήμα βλ. Εγγλέζου 2005, 268-274, πίν. 55-57). Οι τύποι και 
η ποιότητα των αγγείων υποδηλώνουν λατρευτική δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό 
σε συνάφεια με τη γειτνίαση της Πατέλας του Πρινιά και την ύπαρξη εγκατάστασης 
ελληνιστικών χρόνων στη θέση Κεφαλοκαστέλα, στις υπώρειες του Ψηλορείτη στα 
ανατολικά του Πρινιά, χρήζει ιδιαίτερης διερεύνησης. Η παρουσία κεραμικής και 

Εικ. 7 :  Κεραμική. Θέση Α: α΄, γ΄-κζ’ . Θέση Β: β΄.
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αναθημάτων ιστορικών χρόνων αποτελεί φαινόμενο όχι άγνωστο σε ιερά κορυφής 
και υποδηλώνει την επιβίωση ή και αναβίωση μιας παλαιάς λατρείας (βλ. Watrous 
1995, 339-401). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο Γιούχτας (Prent 
2005, 319-320), ο Κόφινας (Σπηλιωτοπούλου 2015, σχ. 4), η Σούγια (Nowicki 
2007, 19) κ.ά. Στο όρος Βοσκερό νεοανακτορική κεραμική βρέθηκε 400 μ. νοτι-
ότερα από το ελληνιστικό βάραθρο του Κυνηγόταφκου, στο οποίο εντοπίσθηκαν 
εκατοντάδες πήλινα ζωόμορφα ειδώλια (Ρεθεμιωτάκης 2001-2004, 345). Αντίστοι-
χο παράδειγμα είναι η Κορφή Ταρού στον Γούρνο Κρουσώνα, όπου εντοπίσθηκαν 
δύο λατρευτικές θέσεις. Στην πρώτη βρέθηκε κεραμική και αναθήματα των ΜΜ ΙΙΙ 
χρόνων, ενώ 100 μ. νοτιό τερα εντοπίσθηκε θέση με έντονα ίχνη πυράς και αρκετή 
ελληνιστική κεραμική (Rethemiotakis 2009). Τη συνέχιση λατρευτικών πρακτι-
κών που ανάγονται στους μινωικούς χρόνους επιβεβαιώνουν και οι πήλινοι διπλοί 
πελέκεις από το σπήλαιο της Ειλειθυίας στον Τσούτσουρο (Κάντα 2011, 149-154).

Εικ. 8 :  Κεραμική. Θέση Α: α΄, β΄, δ΄, η΄. Θέση Β: γ΄, ε΄-ζ΄, ι΄-ιδ΄. Επιφανειακή περισυλλογή: ιε΄, ιστ΄.
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Από την έως τώρα έρευνα προκύπτει ότι η κορυφή της Γυριστής, παρά το 
μεγάλο υψόμετρο και το δυσχερές κλίμα της, εμφανίζει όλα τα κατ’ εξοχήν χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα των μινωικών ιερών κορυφής (βλ. Nowicki 2007· Pietfield 
1983 και 2009, 253· Widmann 2012, 393-396). 

Η κορυφή της Γυριστής έχει πολύ χαρακτηριστικό σχήμα, γεγονός που την 
καθιστά ορόσημο στην εκτενή κορυφογραμμή του Ψηλορείτη. Επιπλέον, έχει 
αμφίδρομη οπτική επαφή με πλείστα ιερά κορυφής της κεντρικής Κρήτης αλλά 
και οικιστικά κέντρα όπως π.χ. η Τύλισος. Υπάρχει μεγάλη ποσότητα κεραμικής, 
πλήθος ζωόμορφων ειδωλίων, ανθρώπινα ειδώλια, λίθινα και χάλκινα αναθήμα-
τα. Επίσης βρέθηκαν δεκάδες βότσαλα με λεία επιφάνεια, καθώς και θαλάσσια 
όστρεα (εικ. 4ε). Τα τελευταία προέρχονται αποκλειστικά από τη διερεύνηση 
του αρχαιοκαπηλικού σκάμματος και της πυράς στη θέση Α. Τέλος, η κορυφή 
της Γυριστής δεσπόζει πάνω από μια τεράστια έκταση κατοικημένων περιοχών 
και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Η πιθανότητα να εξυπηρετούσε κάποια τοπική 
κοινότητα στην ευρύτερη περιοχή του Πρινιά και των Ασιτών ή να προσέλκυε 
προσκυνητές από όλη την κεντρική Κρήτη μένει προς διερεύνηση. Σημειώνεται 
ότι το μικρό πέτρινο εκκλησάκι των Αγίων Πάντων χτίσθηκε στη θέση αυτή από 
κατοίκους του σύγχρονου οικισμού των Ασιτών, έπειτα από δύσκολη ανάβαση 
διάρκειας άνω των 2,5 ωρών. 

Το ιδιαίτερο σχήμα, το μεγάλο υψόμετρο, η απεριόριστη θέα, η σχεδόν επίπε-
δη έκταση της κορυφής που θα μπορούσε ενδεχομένως να δεχτεί μεγάλο πλήθος 
λατρευτών, αποτελούν πιθανά τους λόγους επιλογής της Γυριστής ως ιερού. Η 
παρουσία των βότσαλων, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, αλλά και η 
ύπαρξη πιθανού κτηρίου ή κατασκευής στη θέση Α, μας οδηγούν στην εκτίμηση 
ότι η συγκεκριμένη περιοχή της κορυφής αποτελεί κεντρικό σημείο λατρευτι-
κής δραστηριότητας ήδη από το τέλος της παλαιοανακτορικής περιόδου. Σε αυτό 
λοιπόν το σημείο θα επικεντρωθούν οι επόμενες έρευνες. 
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A pEAk sAnCtuAry in thE ALpinE zonE of Mount psiLoritis

dAnAE z. kontopodi, kostAs gEorgAkopouLos 
& MiChALis spyridAkis

The construction of a small stone chapel resulted in a brief surface survey 
on top of one of the highest and most inaccessible peaks of the eastern ridge 
of Mount Psiloritis. At an altitude of 1,780 m., in the alpine zone, above the 
treeline, a new site that displays all characteristic features of “Minoan peak 
sanctuaries” was discovered. 

It is a barren, dry, rocky peak, which constitutes an imposing natural 
observatory overlooking almost all of Central Crete, the Cretan Sea, Mount 
Dikte and the Libyan Sea. Westwards it is dominated by the massifs of alpine 
desert and the sinkholes of Mount Psiloritis.

Μany concentrations of fragmented pottery, zoomorphic and anthropo-
morphic figurines and other offerings, along with pebbles and seashells, were 
detected during the preliminary investigation on the extensive plateau of the 
peak. In addition, two possible locations of building structures were identified, 
an old looters’ pit and rock fissures were investigated. The finds, the major-
ity of which, so far, date to the MM III period, imply that this particular site 
attracts periodically cult activity from the MM period to the Hellenistic times, 
and even today as indicated by the re-sanctification of the peak by locals.



μινωιΚη εγΚατασταση στον λοφο «Καστρι» 

στο λιμανι χερσονησοΥ

στελλα μανδαλαΚη

Κατά τις εργασίες διαμόρφωσης εισό-
δου επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο 
της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στον 
λόφο «Καστρί» στο Λιμάνι Χερσονήσου 
από τη 13η Ε.Β.Α., αποκαλύφθηκαν 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα μινωικής 
εγκατάστασης πρώιμων νεοανακτορικών 
χρόνων. Στο δυτικό πλάτωμα του λόφου, 
βόρεια ακριβώς από το κτήριο όπου 
στεγάζεται το Λιμενικό Ταμείο, και κάτω 
από επιχώσεις γεωμετρικών και ελληνι-
στικών χρόνων, ανασκάφηκαν τμήμα-
τα τοίχων από τρία δωμάτια και έναν 
διάδρομο, τα οποία σώζονται στο ύψος της υποθεμελίωσης (εικ. 1). Τα δωμάτια 
έχουν υποστεί σημαντικές φθορές από παλαιότερες και σύγχρονες επεμβάσεις. 
Το βορειότερο, το οποίο βρίσκεται στο όριο του πρανούς του φυσικού βράχου, 
διατηρείται ελάχιστα, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του έχει κατολισθήσει στη 
θάλασσα. Κάτω από το δάπεδο στο αμέσως νοτιότερο δωμάτιο εντοπίστηκε τετρά-
γωνο λάξευμα ασαφούς χαρακτήρα, το οποίο δημιουργήθηκε πιθανώς κατά τους 
πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους, με βάση την κεραμική που περισυλλέχθηκε. Το 
δάπεδο του λαξεύματος καλύπτεται από μικρούς λίθους και βότσαλα. Παρόμοια 
λιθόστρωτη επιφάνεια, σύγχρονη με την προηγούμενη, αποκαλύφθηκε βορειοδυ-
τικά του συγκροτήματος των δωματίων και μέχρι το όριο του πρανούς. Καλύτερα 
σωζόμενο είναι το νοτιότερο δωμάτιο, στο οποίο παρατηρείται κενό πλάτους περί-
που 30 εκ. ανάμεσα στο δάπεδο και τους τοίχους που αποκαλύφθηκαν. Πρόκειται 
ίσως για θρανίο περιμετρικά των τοίχων, ενδεχομένως από φθαρτό υλικό, που 
δεν σώθηκε. Το δάπεδο συνίσταται από βότσαλα θαλάσσης με κονίαμα και έχει 
δύο επάλληλες κατασκευαστικές φάσεις. Το δωμάτιο επικοινωνεί προς Βορράν 
με τους υπόλοιπους χώρους και ανατολικά με επιμήκη διάδρομο. Ένας φυσικός 
βράχος, λαξευμένος στις πλευρές, λειτουργεί ως παραστάδα στις θύρες εισόδου. 
Στο εσωτερικό των δωματίων ανευρέθηκαν αγγεία in situ πάνω στα δάπεδα, δίνο-
ντας την εντύπωση ξαφνικής εγκατάλειψης. Πρόκειται για αγγεία που σχετίζονται 
με κατανάλωση τροφής και πόσης (κύπελλα, πρόχοι). Δυτικά του συγκροτήματος 
των τριών δωματίων και του διαδρόμου αποκαλύφθηκε εξωτερικός χώρος με εστία 
στο επίπεδο του σταθερού εδάφους.    

Το συγκρότημα διέθετε άνω όροφο, ο οποίος καταλάμβανε επιφάνεια του υπερ-
κείμενου φυσικού βράχου, όπως υποδηλώνει η κατά τόπους λάξευση του πρανούς 
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Εικ. 1 :  Λιμάνι Χερσονήσου, λόφος «Καστρί». 
Ανασκαμμένο τμήμα μινωικής εγκατάστασης.



για τη δημιουργία δαπέδων. Από τον άνω 
όροφο προέρχονται προφανώς ακέραια 
και σπασμένα αγγεία που περισυλλέχθη-
καν στις επιχώσεις των δωματίων του ισο-
γείου, σε άμεση γειτνίαση με τις υπώρειες 
του φυσικού βράχου. Αξίζει να σημειω-
θεί η ανεύρεση μαγειρικών σκευών και 
θραυσμάτων αμφορέων και πίθων στις 
επιχώσεις του ορόφου, πράγμα που τεκ-
μηριώνει την παρασκευή φαγητού στον 
χώρο αυτόν. Εκτός από την κεραμική, 
δεν εντοπίστηκαν σωζόμενα αρχιτεκτο-
νικά κατάλοιπα στο τμήμα της μινωικής 
εγκατάστασης που εκτεινόταν στο βραχώδες ύψωμα. Οι διαμορφώσεις κατά την 
ελληνιστική εποχή, η κατασκευή εκτεταμένου παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου, 
καθώς επίσης σύγχρονες παρεμβάσεις, κατέστρεψαν ολοσχερώς το υπερυψωμέ-
νο τμήμα της μινωικής εγκατάστασης νότια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής. 
Η περισυλλογή μινωικής κεραμικής, ωστόσο, από τις αναμοχλευμένες επιχώσεις 
ανάμεσα στους παλαιοχριστιανικούς τάφους, τεκμηριώνει την ύπαρξή της. Η ανεύ-
ρεση ενός μοναδικού λίθινου ομοιώματος αχιβάδας με χρυσή επένδυση (εικ. 2) 
σε σχέση με μινωική κεραμική πάνω στο σταθερό στο προαναφερόμενο πλάτωμα 
του παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου, αφενός ενισχύει τη συγκεκριμένη υπόθεση 
και αφετέρου υποδηλώνει δραστηριό τητες πιθανού τελετουργικού χαρακτήρα. Το 
μέγεθος του ομοιώματος, περίπου 4 εκ., το ιδιαίτερο βάρος του, σε συνδυασμό με 
μια πολύ μικρή διαμπερή οπή στη βάση, πιθανώς για τη στήριξη του αντικειμέ-
νου, αποκλείουν τη χρήση του ως περίαπτου. Προς την ίδια υπόθεση συνηγορεί 
η περισυλλογή ενός φυσικού τρίτωνα και άφθονων οστρέων στον ίδιο χώρο. Το 
συγκεκριμένο σύνολο παραπέμπει στο ΜΜ ΙΙΙ αντίστοιχο υλικό από φαγεντιανή, το 
οποίο ανευρέθηκε στους αποθέτες των Ιερών Θησαυροφυλακίων του ανακτόρου της 
Κνωσού (Panagiotaki 1999, 78-81, εικ. 16, πίν. 10, 11, 17), απ’ όπου προέρχονται 
οι «θεές των όφεων». Παρόμοια ομοιώματα θαλάσσιων οργανισμών σε πηλό είναι 
γνωστά και από το Quartier Mu των Μαλίων (Detournay, Poursat & Vandenabeele 
1980, 124-130, εικ. 176-179). Η επένδυση της λίθινης επιφάνειας του αντικειμέ-
νου με φύλλα χρυσού, αν και δεν αποτελεί άγνωστη πρακτική στη μινωική τέχνη,1 
απαντάται ιδιαίτερα σπάνια. Με βάση το συγκριτικό υλικό που προαναφέρθηκε, 
είναι πιθανή η ύπαρξη ιερού στον χώρο εύρεσης του λίθινου ομοιώματος της αχι-
βάδας στον όροφο της μινωικής εγκατάστασης.    

Η αποκάλυψη των μινωικών δωματίων, η ύπαρξη μινωικών επιχώσεων στο 
νότιο πλάτωμα του λόφου ανάμεσα στους τάφους του παλαιοχριστιανικού νεκρο-
ταφείου, σε συνδυασμό με τη διασπορά μινωικής κεραμικής στο βόρειο πρανές, 
πιστοποιούν ότι η μινωική εγκατάσταση καταλάμβανε όλη την έκταση του παρα-
λιακού βραχώδους υψώματος. 

1 Ενδεικτικά αναφέρεται το λίθινο ρυτό από το ανάκτορο της Ζάκρου με παράσταση ιερού κορυ-
φής, όπου σώζονται φύλλα χρυσού: Πλάτων 1974, 153, εικ. 76, 77.
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Εικ. 2 :  Λίθινο ομοίωμα αχιβάδας 
με χρυσή επένδυση.



Τα ευρήματα χρονολογούν την κύρια 
φάση κατοίκησης και ακμής της εγκα-
τάστασης στη ΜΜ ΙΙΙ και ειδικότερα στη 
ΜΜ ΙΙΙΒ. Αναφέρονται χαρακτηριστικά 
μία δίωτη αβαθής ημισφαιρική φιάλη 
φωτεινού καστανού πηλού μεταλλικής 
υφής (εικ. 3, 4), με διακόσμηση «χελωνί-
ου» στην εξωτερική πλευρά και συνεχούς 
τεθλασμένης γραμμής στην εσωτερική. 
Τόσο το σχήμα, όσο και η διακόσμηση 
χαρακτηρίζουν τη ΜΜ ΙΙΙΒ (Hatzaki 
2007, 165). Αντίστοιχα ευρήματα προ-
έρχονται από την Κνωσό (Hatzaki 2007, 
εικ. 5.4, αρ. 7, 8) και το Παλαίκαστρο 
(Knappett & Cunningham 2012, 
εικ. 5.21, αρ. 383-385). Η φιάλη ανευρέθηκε στο δάπεδο του βορειότερου δωματί-
ου μαζί με τμήμα πώματος που διακοσμείται με ολόβαφες καστανές κυκλικές επι-
φάνειες, καθώς επίσης δύο πρόχους, μία ραμφόστομη και μία με τριφυλλόσχημο 
χείλος. Θραύσματα κεραμικής εξαιρετικής ποιότητας με διακόσμηση «χελωνίου» 
ή ερυθρών ταινιών περισυλλέχθηκαν σε μεγάλο ποσοστό από όλους τους χώρους 
της εγκατάστασης (εικ. 5, 6). Η διακόσμηση «χελωνίου», αν και εμφανίζεται στις 
αρχές της ΜΜ ΙΙΙΑ (MacGillivray 1998, 88· Hatzaki 2013, 40-42, εικ. 4.4, 4.5· 
Girella 2013, 126, εικ. 10.3 a, d· Betancourt 2013, 145· Knappett & Cunning-
ham 2013, 191· Platon & Gerontakou 2013, 202, εικ. 18.11, 205, εικ. 18.17, 
18.19), εξαπλώνεται ιδιαίτερα κατά τη ΜΜ ΙΙΙΒ. Διακρίνονται επίσης όστρακα 
με ερυθρή διακόσμηση κυματοειδών ταινιών που μιμούνται φλεβώσεις μαρμά-
ρου και χρονολογούνται κυρίως στη ΜΜ ΙΙΙΒ (Knappett & Cunningham 2012, 
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Εικ. 3 :  Φιάλη με διακόσμηση χελωνίου 
στην εξωτερική όψη.

Εικ. 4 :  Εσωτερική όψη φιάλης.

Εικ. 5 :  Τμήμα κυπέλλου με διακόσμηση 
χελωνίου και ερυθρής ταινίας.



159, εικ. 5.20, αρ. 360, 161, εικ. 5.21, αρ. 383· Macdonald 2013, 27, εικ. 2.6, 
αρ. 2004· Rethemiotakis & Christakis 2013, 101, εικ. 8.12· Girella 2013, 126, 
εικ. 10.3 d). Σε ποσότητα ανευρέθηκε, τέλος, κεραμική χαρακτηριστική της ΜΜ 
ΙΙΙ με διακόσμηση σκοτεινού επί ανοιχτού (Macdonald 2013, 23, εικ. 2.2· Warren 
2013, 34, εικ. 3.3· Rethemiotakis & Christakis 2013, 95, εικ. 8.2). Απαντά με το 
χαρακτηριστικό μοτίβο της ασύμμετρης καταλειβάδας, κυρίως σε άωτα ημισφαι-
ρικά κύπελλα με έξω νεύον χείλος. 

Από την επίχωση του ορόφου στο εσωτερικό του διαδρόμου περισυλλέχθη-
καν ένα ακέραιο άωτο ημισφαιρικό κύπελλο με ανεπαίσθητη προχοή και δύο 
ολόβαφους κύκλους αμαυρής ερυθρής βαφής στην επιφάνεια, ένα άωτο κωνικό 
κύπελλο και ημισφαιρικό κύπελλο φαιού πηλού με εξίτηλη καστανή διακόσμηση 
ενάλληλων τόξων σε κάθετη διάταξη (εικ. 7). Το τελευταίο εντάσσεται ως προς το 
σχήμα και τη διακόσμηση στον χρονολογικό ορίζοντα της ΜΜ ΙΙΙ, με χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα τόσο στη ΜΜ ΙΙΙΑ όσο και στη ΜΜ ΙΙΙΒ (Banou & Tsivilika 
2006, εικ. 23· Hatzaki 2007, 163, εικ. 5.3, αρ. 1, 5· Knappett & Cunningham 
2012, 149, εικ. 5.11, αρ. 268). Σημειώνεται η απουσία τροπιδωτών κυπέλλων και 
η περιορισμένη εμφάνιση μόνωτων κωνικών κυπέλλων, ενώ παρατηρείται σαφής 
προτίμηση στα κύπελλα με ευθέα τοιχώματα και στα ημισφαιρικά κύπελλα. Η 
διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με την ποσότητα της εκλεπτυσμένης κεραμι-
κής με διακόσμηση «χελωνίου», ερυθρών ή καστανών ταινιών, ταυτόχρονα με 
την απουσία, σχεδόν, σαφών δειγμάτων του ρυθμού χλωρίδας, συνηγορούν στη 
χρονολόγηση της εγκατάστασης στη ΜΜ ΙΙΙΒ. Μία παλαιότερη φάση κατοίκησης 
υποδηλώνει ενδεχομένως η ανεύρεση κάτω από το δάπεδο του βορειότερου δωμα-
τίου, ενός αποθέτη θεμελίωσης με δύο αγγεία, ένα δίωτο αμφορίσκο με λευκές 
ταινίες σε μαύρο βάθος και μία πρόχου με δακτυλιόσχημο χείλος (εικ. 8, 9). Το 
σχήμα και η διακόσμηση των αγγείων προσιδιάζουν σε ευρήματα του τέλους των 
παλαιοανακτορικών χρόνων ή της ΜΜ ΙΙΙΑ (MacGillivray 2007, 132, εικ. 4.21· 
Preston 2013, 62, 65, εικ. 6.4· Karetsou 2013, 80, εικ. 7.16, 87, εικ. 7.29· 
Platon & Gerontakou 2013, 211, εικ. 18.32, 18.33). Σε παλαιότερη κατοίκηση 
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στελλα μανδαλαΚη

Εικ. 6 :  Χαρακτηριστικά όστρακα.



του λόφου παραπέμπουν επίσης αφενός 
η περισυλλογή κεραμικής παλαιοα-
νακτορικών χρόνων από όλους τους 
χώρους που ανασκάφηκαν, και αφετέ-
ρου η ανεύρεση ΠΜ κεραμικής ρυθμού 
Πύργου σε επιχώσεις εξομάλυνσης του 
φυσικού βράχου στις παρειές του λόφου (εικ. 10). Η ακμή ωστόσο της εγκατά-
στασης μαζί με την τελική καταστροφή τοποθετείται στη ΜΜ ΙΙΙΒ, με βάση την 
κεραμική που περισυλλέχθηκε στα δάπεδα των δωματίων και στις επιχώσεις του 
ορόφου. 

Η αποκάλυψη της συγκεκριμένης μινωικής θέσης πρώιμων νεοανακτορικών 
χρόνων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικής παλαιοανακτορικής εγκατά-
στασης στον χώρο του ξενοδοχείου «AMIRANDES» στις Κάτω Γούβες, η οποία 
εγκαταλείπεται στις αρχές της ΜΜ ΙΙΙ, δημιουργεί νέες προοπτικές στην επανε-
κτίμηση του αρχαιολογικού χάρτη στα βόρεια παράλια του νομού Ηρακλείου.
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Εικ. 7 :  Ημισφαιρικό κύπελλο με διακόσμηση 
ενάλληλων τόξων.

Εικ. 8 :  Δίωτος αμφορίσκος 
από τον αποθέτη θεμελίωσης.

Εικ. 10 :  Όστρακα ρυθμού Πύργου. 

Εικ. 9 :  Πρόχους με δακτυλιόσχημο χείλος 
από τον αποθέτη θεμελίωσης.
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nEopALAtiAL MinoAn sEttLEMEnt on thE hiLL of kAstri 

in ChErsonEsos

stELLA MAndALAki

During excavation works for the arrangement of a new entrance to the 
archaeological site of the early Byzantine basilica on the hill of Kastri in Cher-
sonesos, architectural remains of a Neopalatial Minoan settlement came to 
light. Parts of three rooms and a corridor, mostly damaged by later building 
in Geometric, Hellenistic and Roman times, as well as by modern activity, 
were unearthed at the west plateau of the hill. The walls are preserved at the 
foundation level. A destruction layer with complete vessels was revealed on the 
floors inside the rooms. The settlement, which had a second storey, covered 
the whole rocky hill by the sea, as a large quantity of Minoan pottery was col-
lected north of the basilica and among the graves of the early Byzantine cem-
etery south of the basilica. The pottery (lustrous ware with “ripple” decoration 
or red/brown bands, buff dark on light ware with splashes of paint, absence 
of carinated cups), dates the settlement to MM IIIB, while former habitation 
in Prepalatial, Protopalatial and MM IIIA is suggested by the ceramic material. 





μια ΠαραΚτια νεοαναΚτοριΚη εγΚατασταση 

στην αμμοΥδαρα ηραΚλειοΥ: 

Πρωτη Προσεγγιση μιασ Παλιασ ανασΚαφησ1 

Κατερινα αθανασαΚη

Η παράκτια ζώνη της Αμμουδάρας εκτείνεται σε μήκος έξι περίπου χιλιομέ-
τρων δυτικά του Ηρακλείου και αποτελεί τη φυσική έξοδο προς τη θάλασσα της 
ορεινής και πεδινής ενδοχώρας του Μαλεβιζίου και της περιφέρειάς του. Στην 
ακτή, μπροστά από τους νεογενείς σχηματισμούς και τις αλλουβιακές προσχώ-
σεις του Γαζίου, εκβάλλουν ο Γιόφυρος (279 τ.χλμ.), o Ξεροπόταμος (35 τ.χλμ.), ο 
Γαζανός (192 τ.χλμ.) και η υφάλμυρη καρστική πηγή του Αλμυρού ποταμού στο 
δυτικό άκρο (Alexandrakis, Ghionis & Poulos 2013). 

Το 1979, κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών για την ανέγερση τουρι-
στικής μονάδας σε παράκτιο χαμηλό λόφο στο κέντρο περίπου της Αμμουδάρας 
(εικ. 1), αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα εκτεταμένου μινωικού οικισμού, τα οποία 
ερευνήθηκαν, σε μικρό μόνο τμήμα τους, από τη Δέσποινα Βαλλιάνου και την 
Ειρήνη Αντωνακάκη (Χατζή-Βαλλιάνου 1979). Η σύντομη ανασκαφική έρευνα 
αναπτύχθηκε σε χώρο συνολικής έκτασης 200 περίπου τ.μ., σε δύο τομές, σε 
μικρή απόσταση η μία από την άλλη: την τομή Α στο βόρειο τμήμα προς τη 
θάλασσα και την τομή Β νοτιότερα (εικ. 2). Με τις τομές αυτές αποκαλύφθηκαν 
χώροι και δωμάτια οικιστικής μονάδας, που αποτελούν τμήμα ευρύτερης εγκα-
τάστασης, πιθανότατα οικισμού.

Μολονότι οι προσπάθειες εντοπισμού ανασκαφικών ημερολογίων μέχρι 
σήμερα υπήρξαν άκαρπες, οι αναλυτικές ενδείξεις στα «καρτελάκια» του ανα-
σκαφικού υλικού, ο μικρός αριθμός ασπρόμαυρων φωτογραφιών τεκμηρίωσης 
και οι προφορικές μαρτυρίες των ανασκαφέων και άλλων αρχαιολόγων που 
είχαν πραγματοποιήσει αυτοψίες2 την ίδια περίοδο στην περιοχή συντέλεσαν σε 
μεγάλο βαθμό στην ανασύνθεση του ανασκαφικού χώρου και της περιφέρειάς 
του. Με τη συνδυαστική χρήση και αντιπαραβολή φωτογραφιών και ενδείξεων 
έγινε εφικτή η ψηφιακή αποκατάσταση του ανασκαφικού καννάβου, ο προσα-
νατολισμός του οποίου ακολουθούσε τα σημεία του ορίζοντα και τις βασικές 
κατευθύνσεις των αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Παρότι η απεικόνιση των κινητών 
ευρημάτων ως σημείων μέσα στον τρισδιάστατο χώρο δεν ήταν πάντα εφικτή, η 
τοποθέτησή τους στα τετράγωνα του καννάβου, έστω και με μικρή απόκλιση τις 
1 Πολλές ευχαριστίες οφείλονται στις ανασκαφείς Δ. Βαλλιάνου και Ε. Αντωνακάκη για την παρα-

χώρηση άδειας δημοσίευσης και στο INSTAP για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Ευχα-
ριστώ ακόμα τους Γ. Ρεθεμιωτάκη, Γ. Αλεξανδράκη, Ν. Χρυσουλάκη, Κ. Χρηστάκη, Ε. Γαλλή, 
Α. Κοτσιφάκη, Ε. Αποστολάκη, καθώς και τους Κ. Σιδηρόπουλο, Β. Ισαακίδου και A. Chapin 
για τις χρήσιμες συζητήσεις. 

2 Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Γ. Ρεθεμιωτάκη, ο παράκτιος χαμηλός λόφος ήταν διάσπαρτος σε 
μεγάλη έκταση με αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, δομικούς λίθους και κεραμική, μέχρι και τα τέλη 
της δεκαετίας του 1970.
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περισσότερες φορές, επέτρεψε σε σημαντικό βαθμό τη διερεύνηση της γενικό-
τερης χωρικής τους κατανομής. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες, μαζί με τις 
λεπτομερείς καταγραφές του ανασκαφικού υλικού και των χωρικών τους ενδείξε-
ων, καταχωρήθηκαν σε Βάση Δεδομένων και Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 
(GIS). Ο συγκεκριμένος συνδυασμός επιλέχθηκε γιατί επιτρέπει την οργάνωση, 
την οπτικοποίηση και τον συσχετισμό των ανασκαφικών δεδομένων με ετερογενή 
επίπεδα πληροφορίας, τόσο σε τοπική μικροκλίμακα (microscale), όσο και σε 
μακροκλίμακα (macroscale), από την ευρύτερη περιοχή, επιτρέποντας έτσι τη 
διατύπωση περισσότερων ερμηνευτικών προτάσεων.
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Εικ. 1 :  Δορυφορική εικόνα της ευρύτερης περιοχής της Αμμουδάρας, 
με σημειωμένη τη θέση της ανασκαφής του 1979.

Εικ. 2 :  Η ανασκαφή του 1979. Διακρίνονται οι δύο τομές Α και Β.



Τον κυριότερο όγκο των ανασκαφικών υλικών καταλοίπων συνιστά η κεραμική 
και ακολουθούν το οστεολογικό υλικό που αποτελείται από οστά ζώων, πιθανόν 
και ένα ανθρώπινο, τοιχογραφικά κονιάματα, πηλοκονιάματα, λεπίδα οψιανού 
και ένα νόμισμα ρωμαϊκών χρόνων.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη της κεραμικής,3 που περιλαμβάνει, σχεδόν 
ισόποσα, χονδροειδή και λεπτότεχνη, η πλειονότητά της και πιθανόν το κύριο 
χρονικό εύρος κατοίκησης εκτείνεται από τη μεσομινωική ΙΙΙΑ έως την υστερομι-
νωική ΙΑ περίοδο. Ένας μικρός αριθμός οστράκων εντάσσεται στη Μεσομινωική 
ΙΑ-Β και ένας ακόμη μικρότερος στην Υστερομινωική ΙΙΙΑ. 

Η χονδροειδής κεραμική (εικ. 3 & 4) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αποθη-
κευτικά αγγεία μεσαίου και μεγάλου, κυρίως, μεγέθους και αρκετούς τύπους 
μαγειρικών σκευών (Hatzaki 2007,168, fig. 4-5· Barnard & Brogan 2003, 
fig. 47-51). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πολυάριθμα όστρακα πίθων 
μεγάλης χωρητικότητας που παραπέμπουν σε αξιόλογο αποθηκευτικό δυναμικό 
και οικονομική οργάνωση που συνδέεται ενδεχομένως με περιφερειακές ηγετικές 
ομάδες (για τα σχήματα των πίθων βλ. Christakis 2005, τύποι 4, 6, 14, 15, 17). 

Στη λεπτότεχνη κεραμική (εικ. 5, 6 & 7), μεταξύ των διαγνωστικών οστράκων 
και αγγείων, σε αποσπασματική κυρίως μορφή, συγκαταλέγονται αμφορείς με 
ελλειψοειδές στόμιο, πρόχοι, σκύφοι, κύπελλα τύπου Βαφειού, μόνωτα κύπελλα 
με χαρακτηριστική κόσμηση καλαμοειδών, σπειρών και ρυθμού χελωνίου (ripple 
ware), και διαφόρων τύπων κύπελλα. Από τα τελευταία υπερέχουν ποσοτικά τα 
άωτα κωνικά, ορισμένα από τα οποία μάλιστα φέρουν ίχνη καύσης στο χείλος, 
και ακολουθούν τα κωδωνόσχημα και τα μόνωτα με ευθέα τοιχώματα. Η πλειονό-
τητά τους εντάσσεται στη Μεσομινωική ΙΙΙΒ-Υστερομινωική ΙΑ, ενώ λίγα χρονολο-
γούνται στη Μεσομινωική ΙΙΙΑ (Hatzaki 2007, 163-166, 176-179).

Τυπολογικά, τόσο η χονδροειδής όσο και η λεπτότεχνη παραπέμπουν στην 
κεραμική παραγωγή της βόρειας κεντρικής Κρήτης και ιδιαίτερα της περιοχής 
Κνωσού-Αρχανών. Μακροσκοπικά διακρίνονται αρκετοί τύποι πηλών οι οποίοι 
αντιστοιχούν, πιθανότατα, σε πολλές διαφορετικές πηγές προέλευσης. Από τους 
επικρατέστερους είναι οι κόκκινοι, οι πορτοκαλόχρωμοι και οι υπόλευκοι, με 
πιθανότερες πηγές προέλευσης τις κοντινές ποταμοχειμάρριες αποθέσεις, τις 
πλειστοκαινικές μάργες και τις αλλουβιακές προσχώσεις της ευρύτερης περιοχής. 

Η δεύτερη, ποσοτικά, κατηγορία ανασκαφικού υλικού είναι τα οστά ζώων που 
σύμφωνα με τη Β. Ισαακίδου ταυτίζονται με οστά βοοειδών, χοίρων και αιγοπρο-
βάτων. Σε κάποια μάλιστα από αυτά διακρίνονται ίχνη κοπής και εξωτερικά ίχνη 
πυράς, πιθανή ένδειξη ότι μαγειρεύονταν σε ανοιχτή φωτιά (εικ. 8).

Στο ανασκαφικό υλικό περιλαμβάνονται ακόμη κομμάτια πηλοκονιαμάτων 
και τοιχογραφικών κονιαμάτων μικρού και μεγάλου πάχους με ταινίες κόκκινου 
και μπλε χρώματος (εικ. 9). Την τελευταία, χρονικά, υλική μαρτυρία ανθρώπινης 
παρουσίας στην οικιστική εγκατάσταση αποτελεί ένα νόμισμα του 4ου αι. μ.Χ., 
που βρέθηκε αμέσως κάτω από το επιφανειακό στρώμα. Σύμφωνα με τον Κ. Σιδη-
ρόπουλο, πρόκειται για χάλκινη κοπή του Flavius Victor (387-388 μ.Χ.) και 
ασυνήθιστο μάλλον εύρημα στην Κρήτη, αφού τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του 

3 Η συντήρηση της κεραμικής έγινε από τους συντηρητές του Α.Μ.Η. Ρένα Σιναδινάκη και Γιάννη 
Ρογδάκη.
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Magnus Maximus (383-388 μ.Χ.) ήταν διεκδικητές του θρόνου στη Δυτική Αυτο-
κρατορία και τα νομίσματά τους δεν είχαν θέση και αναγνώριση στην Ανατολή.
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Εικ. 4 :  Πόδια νεοανακτορικών χυτρών.

Εικ. 3 :  Όστρακα πίθων ΜΜ ΙΙΙ περιόδου.



Αν και η μελέτη του υλικού βρίσκεται σε εξέλιξη, το στρώμα των πεσμένων λίθων, 
εμφανές ιδιαίτερα στη βόρεια τομή προς τη θάλασσα, η αποσπασματικά σωζόμενη 
κεραμική και τα ανεστραμμένα κύπελλα, κάποια μάλιστα με ίχνη καύσης, παρα-
πέμπουν σε εικόνα «στρώματος καταστροφής» της Υστερομινωικής ΙΑ.

Ωστόσο, για την πληρέστερη κατανόηση της διαμόρφωσης των ταφονομικών 
συνθηκών και, ειδικότερα, των μεταποθετικών διαδικασιών και του βαθμού στον 
οποίο επηρέασαν την ανασκαφική στρωματογραφία, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
αρκετοί ανθρωπογενείς και φυσικοί-περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

Στους ανθρωπογενείς περιλαμβάνεται η διατάραξη του χώρου από μηχανι-
κούς εκσκαφείς κατά τις εργασίες διαμόρφωσης του χαμηλού λόφου, αρχικά για  
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Εικ. 6 :  Χαρακτηριστικά όστρακα με διακόσμηση της ΜΜ ΙΙΙΒ και ΥΜ ΙΑ περιόδου.

Εικ. 5 :  Άωτα κωνικά κύπελλα  (MM IIIB - YM IA).
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Εικ. 9 :  Τοιχογραφικά κονιάματα 
με κόκκινο χρώμα.

Εικ. 8 :  Οστά ζώων με ίχνη κοπής 
και ίχνη καύσης.
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Εικ. 7 :  Κύπελλο τύπου Βαφειού (YM IA). Σχέδιο: Πέπη Στεφανάκη.



εγκατάσταση camping και αργότερα, το 1979, για την ανέγερση της ξενοδοχει-
ακής μονάδας καθώς και η άναρχη, χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό δόμηση στην 
ευρύτερη παράκτια ζώνη.

Για την κατανόηση όμως της «βιογραφίας» της οικιστικής εγκατάστασης είναι 
απαραίτητη η συνεκτίμηση και μιας σειράς περιβαλλοντικών δεδομένων που 
συγκροτούν ένα δυναμικό παράκτιο περιβάλλον, ως αποτέλεσμα έντονων γεω-
μορφολογικών και κλιματικών διεργασιών. Η ίδια η θέση της, εξάλλου, στο κέντρο 
ανοιχτής ακτής που πλήττεται από τη διαβρωτική δράση της θάλασσας και των 
ισχυρών βόρειων ανέμων, πάνω σε πεδίο αμμοθινών που έφταναν σε προηγού-
μενες δεκαετίες το ύψος των τριών μέτρων, προσδιόρισε σε μεγάλο βαθμό την 
κατάσταση διατήρησής της.4 

Στο πλαίσιο μελέτης των αποθετικών και μεταποθετικών διαδικασιών εξίσου 
καθοριστικά πρέπει να υπήρξαν και τα τρία θαλάσσια κύματα βαρύτητας, γνωστά 
ως τσουνάμι, από τα οποία έχει πληγεί η περιοχή: της έκρηξης του ηφαιστείου 
της Σαντορίνης, του σεισμού, πιθανότατα, της δυτικής Κρήτης του 365 μ.Χ., και 
τέλος του σεισμού της Αμοργού, του 1956 (Ambraseys & Synolakis 2010, 320-
321· Papadopoulos 2011).

Παρ’ ότι δεν έχουν γίνει σχετικές γεωλογικές έρευνες στην Αμμουδάρα για το 
τσουνάμι του ηφαιστείου της Σαντορίνης (δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, μικρο-
παλαιοντολογικές αναλύσεις κ.ά.),5 θεωρείται περισσότερο από πιθανό να έχει 
πληγεί η περιοχή αφού το ίδιο φαίνεται να ισχύει για τη γειτονική Αμνισό (Anto-
nopoulos 1992). Αντίθετα, βέβαιο θεωρείται, σύμφωνα και με νεότερες έρευνες, 
ότι το τσουνάμι που προκλήθηκε από τον σεισμό του 365 μ.Χ. στη δυτική Κρήτη 
έπληξε την περιοχή της Αμμουδάρας. Σύμφωνα με σύγχρονες προσομοιώσεις, το 
κύμα που επέφερε εισχώρησε στην ξηρά σε εκατοντάδες μέτρα από τη σημερι-
νή θέση της ακτογραμμής, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης της οικιστικής 
εγκατάστασης (Flouri κ.ά. 2013). Αναμφισβήτητο θεωρείται, επίσης, ότι έπληξε 
την περιοχή της μινωικής εγκατάστασης το τσουνάμι που προκλήθηκε από τον 
σεισμό της Αμοργού στις 9 Ιουλίου 1956 (Okal κ.ά. 2009). Επιβεβαίωση των 
παραπάνω υποθέσεων και απάντηση σε αρκετά στρωματογραφικά ερωτήματα θα 
μπορούσε όμως να δώσει μόνο μια σύγχρονη ανασκαφική διερεύνηση του μικρής 
έκτασης σωζόμενου τμήματος της οικιστικής εγκατάστασης.

Συζήτηση - συμπεράσματα
Στο πλαίσιο της προσπάθειας κατανόησης του κοινωνικού τοπίου της παράκτι-

ας ζώνης του βόρειου Μαλεβιζίου, μέσα από δρόμους και διαδρομές που οδηγούν 
μέσα και έξω από αυτή (Cresswell 2004, 42), η οικιστική εγκατάσταση φαίνεται 
ότι συνδεόταν με αρκετές σύγχρονές της στην περιοχή του βόρειου Μαλεβιζί-
ου. Με το ευρύτερο αυτό δίκτυο επικοινωνίας πρέπει να σχετίζεται ο μινωικός (;) 
δρόμος που αναφέρει ο Evans, ο οποίος αποκαλύφθηκε τυχαία κατά τη διάρ-
κεια των περιηγήσεών του στην περιοχή και μάλιστα σε μικρή απόσταση από 

4 Αξιοσημείωτο είναι ότι σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις απεικονίζονται φωτογραφικά θαλάσσιες 
κροκάλες στο ίδιο στρώμα μαζί με τα κύπελλα.

5 Για αποθέσεις τσουνάμι από την ΥΜ ΙΑ έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, βλ. παράδειγμα 
Παλαικάστρου (Bruins κ.ά. 2008).
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την εγκατάσταση (Evans 1928, 232). Είναι μάλιστα αρκετά πιθανό η μινωική 
θέση που σημειώνεται από τον Evans στην παράκτια ζώνη (Evans 1928, 70a) 
να ταυτίζεται με την οικιστική εγκατάσταση της Αμμουδάρας. Ο δρόμος αυτός 
διέσχιζε την περιοχή από ανατολικά προς δυτικά, όπως ακριβώς ο σημερινός 
δρόμος. Η πορεία του δρόμου που περιγράφει ο Έβανς επιβεβαιώνεται και από 
τον Καλομενόπουλο (Καλομενόπουλος 1894, 330). Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμ-
φωνα με προφορικές μαρτυρίες, τον ίδιο δρόμο, που απεικονίζεται μάλιστα σε 
αρκετούς βενετσιάνικους χάρτες, χρησιμοποιούσαν από τον προηγούμενο αιώνα 
οι κάτοικοι παράκτιων θέσεων όπως της Αγίας Πελαγίας, κατά τους χειμερινούς 
κυρίως μήνες, όταν δεν ήταν εφικτή η θαλάσσια επικοινωνία, για να μεταφέρουν 
αγροτικά προϊόντα στο Ηράκλειο (βλ. σχετικά Καλομενόπουλος 1894, 330).

Η θέση της οικιστικής εγκατάστασης βρίσκεται σε κομβικό σημείο ενός ευρύ-
τερου δικτύου χερσαίας και θαλάσσιας επικοινωνίας νεοανακτορικών και παλαιο-
ανακτορικών οικισμών, που συνδεόταν ασφαλώς και με την ενδοχώρα. Αποσπα-
σματικά γνωστά είναι άλλωστε αρκετά οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα από τη 
νεολιθική εποχή και την Εποχή του Χαλκού από την περιοχή του Γαζίου, τόσο 
από παλαιές όσο και από πρόσφατες ανασκαφές (βλ. ενδεικτικά Χατζιδάκις 1918· 
Pendlebury κ.ά. 1932-1933· Αλεξίου 1965· 1966· 1970· 1971· Πυλαρινού & 
Βασιλάκης 2010).

Η σύντομη ανασκαφική έρευνα του 1979 στην Αμμουδάρα προσθέτει νέα 
αρχαιολογικά δεδομένα, στα ελάχιστα έως σήμερα γνωστά, για την παράκτια ζώνη 
της περιοχής του βόρειου Μαλεβιζίου, δυτικά του Ηρακλείου. Η ολοκλήρωση 
της μελέτης, τόσο της συγκεκριμένης ανασκαφής, όσο και άλλων ανασκαφικών 
υλικών από την ευρύτερη περιοχή, σε συνάρτηση με ανθρωπογενείς και περι-
βαλλοντικές διεργασίες, θα συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση της πορείας 
παραγωγής, χρήσης και απόρριψης των υλικών της καταλοίπων.6 Θα συμβάλει 
ακόμη στην αποτύπωση της μεταποθετικής βιογραφίας της ευρύτερης παράκτιας 
ζώνης και των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων που είχαν αναπτυχθεί μέσω 
ενός παράκτιου και χερσαίου δικτύου επικοινωνίας «σχετιζομένων» τόπων, με 
καθημερινές δραστηριότητες και συναλλαγές. Τέλος, θα συνεισφέρει στην ουσια-
στικότερη κατανόηση του δυναμικού, γεωμορφολογικού και πολιτισμικού τοπίου 
του βόρειου Μαλεβιζίου, ως παλίμψηστου επιλογών με διακοπές, περιοδικότη-
τες, ακολουθίες, συνέχειες και διάρκειες, ως ενός σύνθετου δηλαδή «ιζήματος» 
που έχει διαμορφωθεί από την επίδραση φυσικών και ανθρωπογενών δράσεων σε 
μακρά διάρκεια.

6 Τόσο η μελέτη της ανασκαφής της Αμμουδάρας, όσο και η προγραμματιζόμενη μελέτη παλαι-
ών ανασκαφικών υλικών από την ευρύτερη περιοχή (παλαιές ανασκαφές και περισυλλογές 
Στ. Αλεξίου, Ν. Πλάτωνα κ.ά.), εντάσσονται σε ένα ευρύτερο διεπιστημονικό πρόγραμμα για 
το βόρειο Μαλεβίζι, που στόχο έχει την αποτύπωση και την κατανόηση του πολιτισμικού του 
τοπίου και του ρόλου του σε ευρύτερα δίκτυα συναλλαγών.
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nEopALAtiAL CoAstAL sEttLEMEnt in AMMoudArA, 

hErAkLion: A prELiMinAry ApproACh

kAtErinA AthAnAsAki

This paper presents the preliminary results of the study of an excavated 
assemblage from the little known coastal settlement at Ammoudara, west of 
Heraklion, as part of an interdisciplinary project aiming at the reconstruction 
of the cultural landscape of Northern Malevizi. 

The archaeological evidence was explored in combination with oral evidence, 
archival sources and photographic material, with the use of Geographic Infor-
mation System (GIS) and a relational database. Pottery is dated predominately 
to MM III B - LM IA, though it includes Pre- and Post-palatial sherds as well 
and comprises of both coarse and fine ware. Animal bones are quantitatively 
significant, while other finds, such as mud plaster and fresco fragments, are 
also present.

Excavated in the late ’70s and largely destroyed by natural physical process-
es and modern human activity, the Neopalatial settlement seems to be part of 
a wider social network of contacts in northern coastal zone of Crete. Essential 
to understanding the biography of the site, along with the depositional and 
post-depositional processes, are three tsunamis, which possibly have struck 
the site in Minoan times, Classical period and Modern times.



νεα ματια στο ΥλιΚο τησ ΚεραμιΚησ Και των 

ανθρωΠομορφων ειδωλιων αΠο το ιερο ΚορΥφησ

Κοφινα αστεροΥσιων*

αλεξια σΠηλιωτοΠοΥλοΥ

Ο Κόφινας είναι η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς των Αστερουσίων, που 
ορίζει και προστατεύει την κοιλάδα της Μεσαράς από τον Νότο. Είναι στενεπιμή-
κης βραχώδης βουνοκορφή, που κατά τους ντόπιους ονομάζεται έτσι γιατί θυμίζει 
κοφίνι, δηλαδή καλάθι αναποδογυρισμένο. Απέχει περί τα 50 χλμ. από τη Φαιστό 
και 8 από τα Καπετανιανά στα δυτικά, λιγότερα από 20 από την Πραιτώρια ή 
Προτόρια στα βορειοανατολικά. Η κορυφή δεσπόζει στη Μεσαρά και είναι ορατή 
μέχρι και από τον Ψηλορείτη. Το ανασκαμμένο ιερό, ωστόσο, δεν βρίσκεται πάνω 
στην κορυφή, που έχει ύψος 1.231 μ., αλλά στη θέση Μετζολατί,1 σε έναν ήπιο 
λοφίσκο στα βόρεια-βορειοανατολικά της στα 927 μ. (εικ. 1). Από τον Κόφινα 
είναι ορατή η κορυφή του Γιούχτα και σε μια καθαρή μέρα και το ιερό κορυφής 
στον Πύργο Τυλίσου. 

Το ιερό έχει δεχτεί συλήσεις χρόνων. Μια πλαγιά του Κόφινα ονομάστηκε 
Λογαρότοπος, δηλαδή τόπος με λογάρια, από το ελληνικό λογάριον που σημαί-
νει θησαυρός. Το καλοκαίρι του 1961 ο Νικόλαος Πλάτων ξεκίνησε ολιγοήμερη 
*  Θα ήθελα και από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω καταρχάς τη Βρετανική Σχολή και ιδιαίτερα 

τους επιμελητές Don Evely και Matthew Heysom και τους συνεργάτες τους για τη φιλοξενία 
στο Στρωματογραφικό Μουσείο. Η μελέτη δεν θα είχε προχωρήσει αρκετά χωρίς την επί δύο 
συναπτά έτη χορηγία του INSTAP, η οποία μου εξασφάλισε τη συνεργασία με τους σχεδιαστές 
Ισμήνη Παππού, Πέπη Στεφανάκη, τον φωτογράφο Νίκο Μπορμπουδάκη, τη συντηρήτρια 
κεραμικής Ελευθερία Γιατρομανωλάκη και τις σχεδιαστικές ικανότητες της φίλης και συναδέλ-
φου Νεκταρίας Μαυρουδή. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους αρχαιολόγους Αλε-
ξάνδρα Καρέτσου, Γεώργιο Ρεθεμιωτάκη και Ελευθέριο Πλάτωνα για τη γενναιοδωρία τους να 
μου εμπιστευτούν το υλικό τόσο της κεραμικής όσο και του συνόλου των ανθρώπινων ειδωλίων 
για τη μελέτη και δημοσίευσή τους. Τα ειδώλια του Κόφινα αποτελούν το αντικείμενο μελέτης 
της διατριβής μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό την επίβλεψη του Ε. Πλάτωνα. Τέλος, ευχα-
ριστώ τους ανασκαφείς για υποδείξεις στο τελικό κείμενο και τη συνάδελφο Δ. Κοντοπόδη για 
υποδείξεις και για την επεξεργασία της εικ. 2α. 

1 Για την ονομασία και την ετυμολογία της βλ. Καρέτσου 2014, 197 και υποσ. 3.
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σωστική ανασκαφή μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων, κατά τη διάρκεια της οποίας 
εντόπισε τοίχο περιβόλου δίπλα σε υψηλό βραχώδες έξαρμα, με συγκεντρώσεις 
κεραμικής και ειδωλίων, ανθρωπόμορφων και ζωόμορφων, τόσο στον περίβολο 
όσο και στις σχισμές του βράχου. Χρονολόγησε την κεραμική στην αρχή της 
νεοανακτορικής περιόδου, ενώ παράλληλα σχολίασε το εντυπωσιακά μεγάλο 
μέγεθος θραυσμάτων που ανήκαν σε ταυρόσχημα ειδώλια (Πλάτων 1961 και 
1961-1962). Συνέλεξε 12 κιβώτια κεραμικής και πολλαπλάσιο όγκο αποσπα-
σματικών ειδωλίων. Οι λαθρανασκαφές ανάγκασαν την Εφορεία να διενεργήσει 
και δεύτερη σωστική ανασκαφή το 1990. Την ανασκαφή διηύθυναν η Αλεξάνδρα 
Καρέτσου και ο Γιώργος Ρεθεμιωτάκης, οι οποίοι αποκάλυψαν όλον τον περίβολο 
με κόγχη σε σχήμα Π και διενήργησαν έρευνα στη γύρω περιοχή (Καρέτσου & 
Ρεθεμιωτάκης 1991-1993 και 1995), ενώ περισυνέλεξαν κεραμική (28 κιβώτια), 
πήλινα ειδώλια, δύο χάλκινα ειδώλια, χάλκινα αναθηματικά μαχαιρίδια, τράπε-
ζες προσφορών, σφραγίδες κ.λπ.2 

Κεραμική
Η πρώτη εικόνα της κεραμικής είναι αυτή που αναμένεται σε ιερά κορυφής. 

Η συνεχής έκθεση του υλικού σε καιρικές συνθήκες ενός ψηλού βουνού, που 
επιτείνεται από παράγοντες όπως η κατωφέρεια του εδάφους, η αναμόχλευση 
των χωμάτων από τα κοπάδια και οι συνεχείς λαθρανασκαφές, δημιούργησαν ένα 
υλικό που αποτελείται από πολύ μικρά και φθαρμένα όστρακα. Αυτά σπανίως 
συγκολλούνται και ακόμα σπανιότερα διατηρούν τη διακόσμησή τους. Σώζεται 
μόνο ένα κύπελλο σχεδόν ακέραιο.

Η κεραμική του 1961 δεν προέρχεται από στρωματογραφημένα σύνολα, σε 
αντίθεση με αυτήν του 1990, οπότε και ορίστηκαν τομές. Μεγάλο μέρος του 
υλικού του 1990 είναι αναμοχλευμένο, ωστόσο κάποιες ομάδες, ειδικά κατά 
μήκος του περιβόλου και στα πιο βαθιά στρώματα, φαίνονται πιο ομοιογενείς και 
συνήθως αποδίδουν μεγαλύτερο όγκο οστράκων της ΜΜ ΙΙΙ περιόδου. Περίπου 
στο κέντρο του περιβόλου έχει εντοπιστεί αύλακα με στάχτη (Καρέτσου & Ρεθε-
μιωτάκης 1991-1993, 289) με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε γεωμετρική και 
ελληνιστική/ρωμαϊκή κεραμική.

Ο συνηθέστερος τύπος αγγείου στο ιερό είναι το κύπελλο.3 Δημοφιλείς τύποι 
είναι το κύπελλο με ευθύ χείλος (σχ. 1, α-β), το κύπελλο με ελαφρώς έσω νεύον 
χείλος (inturning rim) (σχ. 1, στ-ζ) και αυτά που έχουν επίπεδο άνω χείλος 
(ledge-rim bowls) (σχ. 1, γ-ε). Αυτοί οι τύποι ανταποκρίνονται στις κατηγορίες 
των ΜΜ ΙΙΙ άωτων κυπέλλων της Φαιστού και Αγίας Τριάδας (Girella 2010, 203-
214) και στο υλικό του Κομμού (Betancourt 1990, 40). Τα κύπελλα με ευθέα 
τοιχώματα είναι λιγότερο δημοφιλή, είναι συνήθως ολόβαφα, με λεπτά τοιχώματα 
και λοξότμητες ή μη βάσεις (σχ. 1, θ-ια). Κατά κανόνα έχουν λεπτόκοκκο πηλό, 
προσεγμένη εκτέλεση, υπάρχει και μια εκδοχή τους με πιο χοντρόκοκκο πηλό 
και πιο χοντρά τοιχώματα (σχ. 1, η), παράδοση που φαίνεται ότι χαρακτηρίζει και 
τη ΜΜ ΙΙΙ παραγωγή του Κομμού (Betancourt 1990, 37-39). Σπανιότερα είναι τα 
ημισφαιρικά κύπελλα και τα λεγόμενα κωδωνόσχημα (bell cups). 

2 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ευρήματα βλ. Karetsou 2014, 128-134.
3 Εκτενέστερη συζήτηση για τους τύπους των αγγείων και τη χρονολόγησή τους βλ. Spiliotopoulou 

2014, 164-165.
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Το δεύτερο δημοφιλέστερο αγγείο στον Κόφινα είναι οι τριποδικές χύτρες 
(σχ. 2, α-β). Με ευθύ ή έξω νεύον χείλος, κυλινδρικές ή πιο σφαιρικές, με ορι-
ζόντιες λαβές, πόδια συνήθως ελλειπτικής διατομής, σπάνια δε φέρουν κάθετες 
εγκοπές. Άλλα μαγειρικά σχήματα είναι τα πλάθανα (cooking dishes) (σχ. 2, ι-ια) 
και οι μαγειρικοί δίσκοι. Τα σχήματα ανταποκρίνονται στη ΜΜ ΙΙΙ του Κομμού. 

Λίγα είναι τα ανοικτά αγγεία, άλλοτε λεκάνες και λεκανοειδή (σχ. 2, ε, στ), 
ή λοπάδες (σχ. 2, θ). Ο μικρός αριθμός πινακίων που εντοπίστηκε (σχ. 2, ζ-η) 
βρίσκει παράλληλα στο υλικό του Γαλατά (Rethemiotakis & Christakis 2013, 
fig. 8.15). Ελάχιστα είναι τα προχυτικά αγγεία, όπως οι σκύφοι μεσαίου μεγέ-
θους με μεταλλικού τύπου λαβές, οι αμφορείς και οι πρόχοι. Θραύσματα πίθων 
μαρτυρούνται στο υλικό, αν και σποραδικά και πολύ αποσπασματικά (σχ. 2, γ). 
Μάλιστα μια βάση με ανάγλυφη ταινία και διαγώνιες εγχαράξεις βρίσκει όμοιά 
της σε πιθάρι του Κομμού (Betancourt 1990, fig. 29). Τα πύραυνα είναι λίγα στο 
υλικό (σχ. 2, δ).4 

Στα ειδικού τύπου αγγεία, που ενδεχομένως σχετίζονται με τη λατρεία, συμπε-
ριλαμβάνονται: όστρακο με οπή εκροής από ρυτό (σχ. 3, ιγ), το οποίο ενδέχεται 
να έχει σφαιρικό ή αλαβαστροειδές σχήμα της ΥΜ Ι, και πιθανά όστρακα από τα 
χείλη τέτοιων αγγείων, με χοανοειδές σχήμα, 4-5 όστρακα που ενδεχομένως να 
ανήκαν σε κύπελλα κοινωνίας (σχ. 3, ιβ) του τύπου με ευθέα τοιχώματα με επί-
θετα κυπελλίδια, θραύσματα από λεκάνες με προσαρτημένα ομοιώματα διπλών 
κεράτων στο χείλος (σχ. 3, ια). Μεταξύ των στοιχείων που ενισχύουν την ιερότητα 
4 Όμοιο σχήμα πυραύνου εντοπίζεται στο ιερό του Βρύσινα, βλ. Παπαδοπούλου & Τζαχίλη 2010, 

εικ. 13.
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Σχ. 1 :  Κύπελλα με ευθύ χείλος (α-β), κύπελλα με επίπεδο έξω νεύον χείλος (γ-ε), 
κύπελλα με έσω νεύον χείλος (στ-ζ), κύπελλα με ευθέα τοιχώματα (η-ια).



του χώρου είναι ταυροκεφαλή αποκολλημένη κατά πάσα πιθανότητα από αγγείο 
(σχ. 3, ιδ). Σε αντίθεση με άλλα ιερά, όπως του Γιούχτα, τα σημεία κεραμέως 
απουσιάζουν από το υλικό. 

Το ποσοστό των μικρογραφικών αγγείων είναι μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό. 
Τα συνηθέστερα σχήματα είναι τα άωτα κύπελλα (σχ. 3, ζ-η) σε δύο μεγέθη: αυτά 
που είναι μικρότερης κλίμακας, αλλά τροχήλατα και χρηστικά, και τα εξαιρετικά 
μικκύλα που μόνο συμβολική αξία μπορεί να τους αποδοθεί. Βρέθηκε ακόμα 
μικκύλο κύπελλο με κάθετα τοιχώματα και περίπου 4 δισκάρια με περιχείλωμα, 
ενδεχομένως μικρογραφική απόδοση πινακίων ή δίσκων (σχ. 3, θ) και τριποδική 
βάση που μάλλον ανήκει σε χυτρίδιο (σχ. 3, ι), το μέγεθος της οποίας την καθι-
στά τελείως συμβολική. Συνολικά αποδίδουν σετ παρασκευής και κατανάλωσης 
φαγητού. 

Τα συνηθέστερα μικρογραφικά αγγεία είναι τα λεγόμενα πιθαράκια και τα 
«πιατάκια». Τα πρώτα έχουν στενό λαιμό, ωοειδές σώμα, βάση με αναβαθμό, με 
2-3 κάθετες λαβές, είναι ολόβαφα εξωτερικά, ενώ εσωτερικά η βαφή περιορίζεται 
γύρω από το χείλος (σχ. 3, α-γ). Δεν σώζεται κανένα ολόκληρο για να γνωρίζουμε 
το τελικό τους ύψος. Ο τύπος είναι χρηστικός. Το «πιατάκι» ή λοπάδιο είναι πολύ 
χαμηλό και ανοικτό, τροχήλατο, με ομόκεντρα ίχνη αποκόλλησης στη βάση και 
ολόβαφο (σχ. 3, ε-στ). Ένα τέτοιο διατηρεί διακόσμηση με πιτσιλιές λευκές σε 
μελανό βάθος. Όμοιο ως προς την κατασκευή, τον πηλό και τη βαφή είναι μικρο-
γραφικό πώμα, το οποίο όμως είχε κομβίο στο άνω τμήμα (σχ. 3, δ). Από αυτά 
τα δύο στοιχεία, μαζί με το γεγονός ότι το εύρος των διαμέτρων αυτών των μικκύ-
λων πιάτων ταιριάζει με το εύρος των διαμέτρων των χειλέων των μικρογραφικών 
πίθων, προτείνεται εδώ ότι τα πιατάκια λειτούργησαν ως τα πώματά τους.5

5 Συζήτηση για τα πιθαράκια και τον ρόλο τους στο ιερό του Κόφινα γίνεται στο Spiliotopoulou 
2014, 167.
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Σχ. 2 :  Χύτρες (α-β), πίθος (γ), πύραυνο (δ), λεκάνες (ε-στ), πινάκια (ζ-η), λοπάδα (θ), πλάθανα (ι-ια).



Η μελέτη της κεραμικής ανέδειξε και ένα μικρό ποσοστό παλαιοανακτορικών 
οστράκων. Πρόκειται για ελάχιστα όστρακα από καρινωτά κύπελλα με λεπτά τοι-
χώματα, χείλος καρποδόχης με οδοντωτό περιχείλωμα (σχ. 4, α) κατά τα παρα-
δείγματα από το υλικό της Φαιστού (Δημοπούλου 2005, 244 και 246), τύπος ολό-
βαφου κυπέλλου με λεπτά τοιχώματα και βαθύνσεις στο σώμα.6 Το ποσοστό του 
παλαιοανακτορικού υλικού μέσα στο σύνολο της κεραμικής ερευνάται ακόμα, 
αλλά οι πρώτες ενδείξεις δεν αρκούν για να τοποθετήσουν την ίδρυση του ιερού 
στην παλαιοανακτορική εποχή.

Το ιερό φαίνεται να χάνει σιγά-σιγά τη δημοφιλία του στην ΥΜ ΙΑ, οπότε και 
χρονολογούνται κάποια όστρακα με σπείρες (σχ. 4, γ). Έχει εντοπιστεί και ένα 
όστρακο ΥΜ ΙΒ πιθανά από πιθοειδές αγγείο με διακόσμηση δικτύου σπειρών 
(σχ. 4, β), με παράλληλο σε αγγείο της Ψείρας (Betancourt & Davaras 1995, 
fig. 27, fig. 45, pl. 23 d, e).  

Η λατρεία στο ιερό αναβιώνει στην ΥΜ ΙΙΙΓ, όπως φανερώνουν αυτά τα όστρακα 
με διακόσμηση Πυκνού ρυθμού και ανήκουν σε κρατήρες (σχ. 4, δ-ζ), και αργό-
τερα στην πρωτογεωμετρική και τη γεωμετρική περίοδο, με σχήματα όπως κρα-
τηρίσκοι και αναθηματικά ασπίδια (σχ. 4, η-ια). Η παρουσία ΥΜ ΙΙΙΓ κεραμικής 
στο ιερό του Κόφινα ανακαλεί τη συζήτηση για τα δείπνα σε υπαίθρια ιερά από 
την τοπική ελίτ με τη χρήση πολυτελών σκευών, με σκοπό να ξεχωρίσει κοινωνικά 
και οικονομικά, όπως στην περίπτωση της Φαιστού (Borgna 2004, 180). Τέλος, 
την πιο θεαματική αναβίωση της λατρείας ο Κόφινας γνωρίζει στην ελληνιστική 
6 Όμοιό του βρέθηκε στο Μοναστηράκι Αμαρίου και χρονολογείται στη ΜΜ ΙΙ. Βλ. Kanta κ.ά. 

2012, 40.
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Σχ. 3 :  Πιθαράκια (α-γ), μικκύλο πώμα (δ), πιατάκια/λοπαδιάκια (ε-στ), μικκύλα αγγεία (ζ-ι), ανοικτό 
αγγείο με ιερά κέρατα (ια), κύπελλο κοινωνίας (ιβ), θραύσμα ρυτού (ιγ), ταυροκεφαλή (ιδ).



και ρωμαϊκή περίοδο, όπως φαίνεται και από τα άφθονα θραύσματα ρωμαϊκών 
λύχνων ανάμεσα στο υλικό. Η αναβίωση της λατρείας σε ελληνιστικούς χρόνους 
σε ιερό κορυφής μαρτυρείται και στη Γυριστή Κορφή (Κοντοπόδη, Γεωργακόπου-
λος & Σπυριδάκης 2015) και στον Γούρνο Κρουσώνα (Rethemiotakis 2009, 190). 

Ένα από τα ουσιώδη ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η μελέτη των ιερών 
κορυφής είναι ποιοι ανεβαίνουν σε αυτά και από ποιον ή ποιους οικισμούς. Η τυπο-
λογία της κεραμικής φαίνεται να εντάσσεται στην παραγωγή της Μεσαράς, εφόσον 
βρίσκει παράλληλα στη Φαιστό και στον Κομμό στην αρχή της νεοανακτορικής 
περιόδου.7 Η σύγκριση με το υλικό περιοχών της δυτικής Μεσαράς είναι αναπό-
φευκτη, γιατί η ανατολική Μεσαρά είναι ελλιπώς ανεσκαμμένη και δημοσιευμένη. 
Η πετρογραφική ανάλυση θα διεξαχθεί από τη συνάδελφο Ελένη Νοδάρου μόλις 
ολοκληρωθεί η δειγματοληψία της κεραμικής, και εκεί ενδεχομένως να βρούμε 
κάποιες απαντήσεις σε ζητήματα συνταγών και προελεύσεων. Η προέλευση της 
κοινωνικής ομάδας που σχετίζεται με τη λατρεία στον Κόφινα παραμένει άγνωστη. 

 
Ειδώλια

Τα ανθρωπόμορφα ειδώλια του Κόφινα είναι ένα μεγάλο σύνολο θραυσμάτων, 
η μελέτη και η καταγραφή των οποίων είναι σε εξέλιξη.8 Η συντριπτική πλειο-

7 Από τη σύντομη γνωριμία με το υλικό της Φαιστού που μου επέτρεψε η Ιταλική Σχολή και ο 
Luca Girella, μακροσκοπικά δεν υπάρχει συσχέτιση με τον πηλό του Κόφινα. Ο συνάδελφος 
Κωστής Χρηστάκης έφερε στην αντίληψή μου την προοπτική της ομοιότητας του πορτοκαλο-
κάστανου χονδρόκοκκου πηλού των κυπέλλων με αυτόν της Πεδιάδας, ακόμα και της Σύμης 
Βιάννου. Με επίσης μακροσκοπική εξέταση του υλικού από την ανασκαφή στη θέση Δαμάντρι 
κοντά στο χωριό Πραιτώρια, που μου επέτρεψε η συνάδελφος Ειρήνη Αντωνακάκη, φαίνεται ότι 
υπάρχουν κάποιες ομοιότητες στους πηλούς και σε κάποια σχήματα και το ενδεχόμενο αυτό 
πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

8 Μέχρι στιγμής έχουν καταμετρηθεί και αποδελτιωθεί πάνω από 3.000 θραύσματα ειδωλίων.
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Σχ. 4 :  Παλαιοανακτορική κεραμική (α), ΥΜ Ι όστρακα (β-γ), 
ΥΜ ΙΙΙΓ κεραμική (ε-ζ), γεωμετρική κεραμική (η-ια).



νότητά τους αναπαριστά άνδρες. Είναι κατά κανόνα συμπαγή και τα μεγέθη 
τους ποικίλλουν από πολύ μικρά (5 εκ.) μέχρι πολύ μεγάλα (εκτιμώμενο ύψος 
70-80 εκ.). Ελάχιστα είναι κοίλα, ειδικά τα μεγάλου μεγέθους. Τα περισσότερα 
ανδρικά ειδώλια στηρίζονται σε βάσεις, σχήματος ορθογωνίου και ελλειπτικού 
κατά κύριο λόγο. Τα μεγαλύτερου μεγέθους και βάρους ειδώλια στηρίζονται σε 
βάσεις πλινθόσχημες (ορθογώνιες, αλλά κοίλες στην κάτω επιφάνεια). 

Τα ανδρικά ειδώλια είναι όρθια, ευθυτενή, με ανοικτά τα πόδια, όπως το ειδώλιο 
που εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη (εικ. 2, α).9 Φορούν το ένδυμα με περίζωμα 
και αιδοιοθύλακα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φέρουν ειδικού τύπου ενδύματα. 
Ένα μικρό ποσοστό ανδρικών ειδωλίων φορεί περιδέραια, ενώ το κεφάλι τους 
άλλοτε φέρει κάποιου είδους κάλυμμα και άλλοτε αποκαλύπτεται η ενδιαφέρου-
σα κόμμωσή τους. Το πιο χαρακτηριστικό από τα καλύμματα που φέρουν στην 
κεφαλή τους είναι ένα είδος ψηλής τιάρας με το δέσιμο (που πάντα δηλώνεται) στο 
πίσω μέρος της κεφαλής αφήνοντας παράλληλα ανοικτή μια σχισμή (σχ. 5, α). 
Αρκετά ειδώλια φαίνεται να έχουν ξυρισμένο κεφάλι και δύο πλοκάμους που 
ξεκινούν από την κορυφή προς το μέτωπο, χωρίζουν και καταλήγουν πίσω από 
τα αυτιά (σχ. 5, δ). Η αποσπασματική τους διατήρηση και η απώλεια από τους 
κορμούς των πιο ευπαθών βραχιόνων δεν μας επιτρέπει να δούμε πώς ο τεχνίτης 
συντάσσει τα χέρια των ειδωλίων του. Από την τάση ωστόσο οι ώμοι να είναι στητοί 
προς τα πίσω, καθώς και από ίχνη αποκόλλησης από το στήθος, διαβάζουμε στα 
περισσότερα τη χειρονομία του κούρου του Παλαικάστρου. Σε τρία ειδώλια τα 
χέρια είναι σταυρωμένα στο στήθος. 

Τα ανδρικά ειδώλια κατασκευάζονται τμηματικά και ενώνονται με έμβολα ή 
τένοντες, όπως τους αποκαλεί ο Ν. Πλάτων στο ημερολόγιό του. Έτσι, με έμβολα 

9 Την ύπαρξη του ειδωλίου στο Μουσείο Μπενάκη (ΑΜΗ 30658, παραχώρηση της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α.)  
μου υπέδειξε η κα. Α. Καρέτσου. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως το Μουσείο Μπενάκη για την άδεια 
μελέτης του, την αρχαιολόγο Ειρήνη Παπαγεωργίου για τη συνδρομή της και τον φωτογράφο 
Λεωνίδα Κουργιαντάκη για τις φωτογραφίες. 
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Εικ. 2 :  Ειδώλιο ΑΜΗ 30658 από το Μουσείο Μπενάκη (φωτ. Λ. Κουργιαντάκης) (α). 
Ανδρικό ειδώλιο AMH 14251 (β).



ενώνονται οι γάμπες με τη βάση, η λεκάνη με τη μέση, ο λαιμός με το στέρνο, 
ενώ τα χέρια, οι γλουτοί και τα πέλματα προστίθενται αργότερα. Σε τελικό στάδιο 
προστίθενται στοιχεία ένδυσης και καλλωπισμού, όπως το περίζωμα, περιδέραια 
κ.λπ. Η κατασκευαστική αυτή ακολουθία εφαρμόζεται στη συντριπτική πλειο-
νότητα των ανδρικών ειδωλίων. Η συναρμογή των επιμέρους μελών με έμβολα 
υπονομεύει τη συνοχή τους και ευθύνεται εν μέρει για την αποσπασματική 
κατάσταση των ειδωλίων. Τα ειδώλια συνηθέστατα αποκολλούνται στα σημεία 
συναρμογής, δίνοντας όμως στον μελετητή μια καλή εικόνα των σταδίων κατα-
σκευής τους. Έχει στο παρελθόν διατυπωθεί η θεωρία ότι η εξαιρετική εκτέλεση 
των σωματικών όγκων των ειδωλίων του Κόφινα οφείλεται στην επιρροή από τη 
χαλκοπλαστική (Ρεθεμιωτάκης 1998, 136). Ωστόσο, θα ήθελα να προτείνω με 
βάση την παρατήρηση της κατασκευής με έμβολα την επιρροή από τα ελεφάντινα 
ειδώλια. Τόσο η χρήση εμβόλων, όσο και η καλομελετημένη απόδοση της ανατο-
μίας του ανθρώπινου σώματος, ακόμα και το κάπως μεγάλο μέγεθος των ειδωλίων 
του Κόφινα, συνάδουν στην αναζήτηση προτύπου στην ελεφαντουργία. 

Η διάθεση φυσιοκρατίας που αποπνέει το πλάσιμο του ανδρικού σώματος έχει 
ήδη σημειωθεί στο παρελθόν (Ρεθεμιωτάκης 1998, 60). Τις περισσότερες φορές 
διακρίνονται οι όγκοι του γυμνασμένου ανδρικού στήθους και του στομάχου 
(εικ. 2, β), η γραμμή της θωρακικής κοιλότητας, η αύλακα της σπονδυλικής 
στήλης, αλλά και οι ανισοϋψείς κεφαλές του γαστροκνημιαίου μυός της γάμπας. 
Τα πόδια αποδίδονται με μεγάλο σεβασμό στην ανατομία, ενώ παράλληλα δίνεται 
έμφαση στους γλουτούς. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά μικρού ποσοστού ειδωλίων του Κόφινα είναι το 
εντυπωσιακά μεγάλο μέγεθος (Ρεθεμιωτάκης 1998, 60 και 152). Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα ένα πόδι, σωζόμενο από τον γλουτό μέχρι τον αστράγαλο, που 
έχει μέγιστο σωζόμενο μήκος περίπου 27 εκ. Δεδομένων των αναλογιών και με 
πρόχειρους υπολογισμούς, συμπεριλαμβάνοντας τη βάση τους και πιθανό πίλο, 
αυτά τα ειδώλια θα μπορούσαν να έχουν συνολικό ύψος μεταξύ 60 και 80 εκ. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι αυτά αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 0,4% 
του συνόλου, είναι υπό συζήτηση αν είναι απλά αναθήματα ή αποδέκτες της 
λατρείας αντικείμενα.

Τα γυναικεία ειδώλια αναγνωρίζονται κυρίως από τη δήλωση χειριδωτού περι-
κορμίου, που αφήνει σχεδόν ακάλυπτο το στήθος, και από το ένδυμα που είναι 
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Σχ. 5 :  Χαρακτηριστικά καλύμματα κεφαλής (α-β) και κομμώσεις (γ-δ).



φούστα απλή με ζώνη, οι άκρες της οποίας πέφτουν μπροστά. Αυτά είναι μόλις 
2% του μέχρι τώρα καταγεγραμμένου υλικού έναντι του συντριπτικού 81% των 
ανδρικών ειδωλίων. Το υπόλοιπο 17% αποτελείται από dubia ως προς το φύλο 
θραύσματα. 

Ο πηλός της πλειονότητας των ειδωλίων είναι πορτοκαλοκάστανος με αρκετές 
προσμείξεις χωρίς βαφή. Ελάχιστα είναι τα ειδώλια που έχουν ροδοκάστανο πηλό 
με λίγες προσμείξεις και σπάνια κάποια ίχνη βαφής, και αυτά με τον κιτρινωπό 
καθαρό πηλό με ίχνη βαφής. Οι πηλοί αυτοί με μακροσκοπική παρατήρηση 
χρησιμοποιήθηκαν και στην κεραμική παραγωγή. Σπανίζουν άλλοι τύποι πηλών.

Ο βαθμός τυποποίησης, η επανάληψη ορισμένων τύπων, σε συνδυασμό και με 
την παρατήρηση των πηλών, οδήγησε την έρευνα στην αναγνώριση δύο «χεριών» 
τεχνιτών (ή εργαστηρίων). Ο Τεχνίτης 1 κατασκευάζει ειδώλια μικρού ως μεσαίου 
μεγέθους, από τον ίδιο πορτοκαλοκάστανο πηλό με προσμείξεις και είναι ιδι-
αίτερα παραγωγικός (εικ. 3, α). Προς το παρόν η ταύτιση γίνεται με βάση τα 
χαρακτηριστικά των κεφαλιών: σφαιρικό κεφάλι, έντονο υπερόφρυο τόξο, μυτερό 
πηγούνι, μύτη, μάτια και αυτιά με πρόσθετο πηλό. 

Τα προϊόντα του Τεχνίτη 2 είναι πολύ λιγότερα σε αριθμό, 4-5 κεφαλάκια, τα 
οποία επέτρεψαν την ταύτιση, τμήματα σώματος και μέλη (εικ. 3, β). Προτιμάται 
πάντα ο λεπτόκοκκος κιτρινωπός πηλός (fine buff), γεγονός που επιτρέπει και 
ευνοεί το φυσιοκρατικό τους πλάσιμο, ενώ μέρος τους καλύπτεται με μελανή 
βαφή. Τα κεφαλάκια είναι ωοειδή, με ομαλό πλάσιμο. Πρόσθετα είναι τα όμορφα 
αποδοσμένα αυτιά σε χαμηλό ανάγλυφο και η κόμμωσή τους, που συνίσταται 
σε κεντρικό κρωβύλο στο πίσω μέρος της κεφαλής και αφέλειες στο μέτωπο 
(σχ. 5, δ). Τα πόδια τους αποδίδονται φυσιοκρατικά με σωστή ανατομία και είναι 
λυγισμένα, δηλ. σε κίνηση. Τα χέρια είναι λεπτά, δεν κάμπτονται στους αγκώνες 
και απολήγουν σε γροθιά δεμένη με ιμάντες εν είδει εγχαράξεων. Αν και τα επι-
μέρους τμήματα των ειδωλίων δεν ενώνονται μεταξύ τους, λόγω της σπανιότητας 
του πηλού και της μελανής βαφής αναγνωρίζουμε την πιθανότητα να συνανήκουν 
και κατ’ επέκταση ότι αυτή η ομάδα ειδωλίων είναι πυγμάχοι.

Ο ορισμός της ηλικίας των πυγμάχων του Τεχνίτη 2 βασίστηκε στο ξυρισμέ-
νο κεφάλι με τους βοστρύχους, το οποίο αποτελεί ένδειξη εφηβικής ηλικίας. Η 
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Εικ. 3 :  Παραγωγή Τεχνίτη 1 (α), παραγωγή Τεχνίτη 2 (β), γάντια πυγμάχων (γ).



E. Davis είχε μιλήσει για τα διαφορετικά στάδια της νεότητας και τον τρόπο που 
αυτά αποδίδονται μέσα από τις κομμώσεις (Davis 1986) χρησιμοποιώντας το 
πλούσιο υλικό από τις τοιχογραφίες της Σαντορίνης. Όμοια κόμμωση φέρει ο 
νεαρός στο Κύπελλο της Αναφοράς (Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη 2005, 155).

Η μελέτη των ειδωλίων του Κόφινα εντόπισε περίπου 30 γάντια πυγμαχίας δια-
φορετικά μεταξύ τους. Η απόδοσή τους ποικίλλει από βραχυγραφική με απλές 
εγχαράξεις στον καρπό μέχρι πιο περίτεχνη (εικ. 3, γ). Παρόμοια γάντια έχουν 
εντοπιστεί στο ιερό των Ατσιπάδων, αν και είχαν ερμηνευθεί ως φαλλοί (Peatfield 
1992, 74, fig. 23). 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι από το υλικό του Κόφινα ελλεί-
πουν αναθηματικά μέλη ή ημίτομα, που είναι τόσο συχνά σε άλλα ιερά, όπως 
στον Πετσοφά, ή γενικότερα ειδώλια που δηλώνουν ασθένεια ή παραμόρφωση. 

Τέλος, εκτός από τα ελεύθερα που στηρίζονται σε βάσεις, ειδώλια πολλές φορές 
τοποθετούνται μέσα σε σκεύη και ομοιώματα.10 Τα σκεύη αυτά μπορεί να είναι 
κυκλοτερή ή με ευθείες πλευρές είτε ακόμα ειδικού τύπου σαν λεκάνες με δια-
κοπτόμενα από «θύρες» τοιχώματα. Συνήθως τα ειδώλια είναι περισσότερα του 
ενός, παραταγμένα είτε το ένα πλάι στο άλλο είτε στοιχηδόν είτε και πιο ελεύθερα 
στον χώρο. 

Συνοψίζοντας, τα ανθρωπόμορφα ειδώλια που βρέθηκαν στο ιερό καταρχάς 
υποδεικνύουν επικράτηση του ανδρικού φύλου. Η απουσία ημίτομων και ανα-
θηματικών μελών, η ύπαρξη πυγμάχων, αλλά και η γυμνασμένη απόδοση του 
ανδρικού σώματος θα πρέπει να μας απομακρύνει από την ιδέα ότι στο ιερό γίνο-
νταν επικλήσεις για ίαση, όπως ενδέχεται να συμβαίνει σε άλλα ιερά (π.χ. στον 
Πετσοφά). Οι αγώνες, το ιδεώδες του δυνατού και μυώδους ανδρικού σώματος, 
συνδέονται με αυτό το ιερό και αντανακλούν τις πεποιθήσεις της κοινότητας που 
τα παρήγαγε. 
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nEW study of pottEry And huMAn figurinEs 

froM thE pEAk sAnCtuAry of kophinAs, 

AstErousiA

ALExiA spiLiotopouLou

The study of the pottery from the peak sanctuary of Mezzolati-Kophinas 
began almost at the same time as the study of the human figurines from the 
same site. Because of the quantity of the former and the quality of the latter, 
the study of both has been demanding, but the outcome is now considered 
optimal; apart from dating the use of the sanctuary, the pottery helps in dating 
the figurines as well. 

Based on the abundance of MM III cups, as well as other types of vases, the 
sanctuary was almost certainly established in MM III. Comparison with other 
Mesara sites confirms the chronology. 

The majority of human figurines show uniformity in construction and form. 
Moreover, the clay used for the human figurines is the same as that used for 
the Kophinas vases, dating the majority of the figurines to MM III. The well-
shaped and athletic bodies along with the absence of any votive limbs suggest 
that the sanctuary celebrated manhood and a healthy body, whereas the fact 
that some of the figurines show young men with boxing gloves could associate 
the sanctuary with rites of passage and the aspirations of a local social group 
to distinguish themselves.



EConoMiC And poLitiCAL CoMpLExity in thE 

AposELEMis vALLEy: A prELiMinAry AssEssMEnt1 

kostis s. ChristAkis, MAriA MAvrAki-bALAnou 
& ALExAndros kAstAnAkis 

Introduction
During the construction of the Aposelemis Reservoir drainage basin, an 

ecologically debatable project, a series of important archaeological sites came 
to light. Their excavation, albeit partial, has contributed decisively to our stock 
of knowledge on this area of the island (Μαυράκη-Μπαλάνου 2012; Μαυράκη-
Μπαλάνου, Καστανάκης & Παπαδάκη under publication). The Aposelemis Res-
ervoir lies in that part of the Cretan hinterland through which the eastern 
branch of the River Aposelemis flows, forming an elongated valley that reaches 
as far as the source of the seasonal stream in the Avdou-Gonies basin. The 
Dikte mountain range, with its fertile plateau and its foothills running down 
to Malia and Lyktos, is clearly the greatest geographical barrier on the south 
of the area in question. Rich water sources together with pockets of fertile 
land have contributed extensively to the socio-political development of local 
communities since antiquity.

One of the most important Bronze Age sites brought to light during the 
excavations of the 23rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities (now 
the Ephorate of Antiquities of Heraklion), and the most fully explored, is the 
site on Kephali hill southwest of the modern village of Sfendyli. The excavation 
revealed two successive complexes, the oldest dated to Middle Minoan III and 
the latest, built over the ruins of the former, to Late Minoan IB. The archaeo-
logical survey of the surrounding area failed to locate a settlement associated 
with the building. Burials of the Final Neolithic period were found below the 
level of the oldest building. The Late Minoan IB complex was partly re-occupied 
during Late Minoan IIIA and later in the Archaic period. 

Rather than discussing the architectural remains and ecofactual and arte-
factual assemblages of the Late Minoan IB complex – their study is in progress 
and made possible thanks to the support of the Institute for Aegean Prehistory 

1 We would like to thank the organizers of the Archaeological Work in Crete for their invita-
tion to participate in this scientific meeting. The Aposelemis Valley Project has been made 
possible thanks to the constant support of the Institute for Aegean Prehistory, to whom we 
express our gratitude. Our deepest thanks are due to the Ephorate of Antiquities of Heraklion 
for facilitating our study immensely and especially to Mrs Yianna Serpetsidaki. We thank 
the British School at Athens, and Dr. M. Haysom in particular, for kindly providing an ideal 
study environment at the Knossos Stratigraphical Museum. Kostis S. Christakis also would 
like to thank the excavator of the complex at Sfendyli-Kephali, Mrs Maria Mavraki-Balanou, 
for her invitation to participate in the project, and Mr. Alexandros Kastanakis for all the 
seminal discussions. The state plan of the site is by Giorgos Pantermarakis, to whom we 
expess our thanks. Many thanks are also due to Dr. Rosemary Tzanaki for editing matters. 
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– we have focused here on datasets related to the storage of staples. We aim 
to understand the implications of storage at Sfendyli-Kephali for the economic 
and political organization of the region, and how the emerging picture, together 
with the relevant archaeological data from the Aposelemis Valley, contributes 
to our understanding of the political landscape of north-central Crete.

The Late Minoan IB building: storerooms and storage containers
The preserved remains of the building cover about 1,178 m2 and include 23 

spaces (figs 1-2). This is a minimum estimate since a large part of the building 
has been destroyed. The complex has a carefully planned architectural layout 
and well-built walls standing 0.35-1 m. in height. An important construction 
feature, which also determines the character of the complex, reminiscent of 
that of central buildings, is the widespread use of ashlar masonry for the 
façades. Based on the finds and the architectural layout, the complex has 
been built according to a plan prescribing specific functions for each part, 
such as storerooms, residential areas, hypaethral and ceremonial spaces, and 
a system of access corridors.

The main entrance is in the north part of the west wing and has a large 
threshold and a paved floor (Room 7). A door in the northeast corner of the 
room gave access to the storerooms, consisting of three rooms arranged along a 
corridor (Rooms 10-13), while another doorway in the east wall provided access 
to the central and east areas of the building, now destroyed. The residential 
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Fig. 1 :  The complex at Sfendyli-Kephali.



and ceremonial spaces, including paved spaces, rooms with pier-and-door par-
titions and a possible Minoan Hall were located in the south part of the west 
wing (Rooms 1, 23 and 24). The remains of a staircase were found in Room 41. 
Architectural modifications before the final destruction occurred in various 
areas of the complex. The building was destroyed at the end of Late Minoan IB. 
A fierce fire burned the North Magazines, which were full of commodities at the 
time of destruction; impressive burned deposits of organic remains were found 
in most of the stores (fig. 3). Traces of fire were not found in the other rooms 
of the complex. The building lay in ruins for at least 40 to 50 years until the 
beginning of Late Minoan IIIA, when some rooms were cleared out and reused. 

The North Magazines are the principal storage sector (fig. 2). They cover 
about 122 m2 and comprise three parallel rooms set along a long corridor. This 
type of storeroom is typical of palaces, such as Knossos, Galatas, Malia and 
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Fig. 2 :  State plan of the complex at Sfendyli-Kephali (drawing by G. Pantermarakis).



Gournia, and of important urban buildings such as Mansion C at Tylissos, the 
Little Palace and the Unexplored Mansion at Knossos, and Maison Za at Malia 
(Christakis 2008, 44-51, 60, 75-76, 82-83). An entrance at the east end of the 
south wall of the corridor connected the stores to the main entrance of the west 
wing. The storerooms were very easily accessible from the outside, facilitating 
the movement of commodities to and from them. Architectural modifications 
during Late Minoan IB, including the construction of rooms, blocked access 
from the main entrance of the west wing. The stores were now reached only 
from inside the complex. It is very likely that these changes reflect the need for 
increased security of the stored wealth in times of social and political arrest 
(cf. Driessen & Macdonald 1997, 45-47).

Thirteen pithoi were found during excavation: one in Room 11, three in 
Room 12, six in Room 13, and three pithoi in the corridor. Two of these, in 
Room 12, were found upside down, and were out of use (fig. 4). An impressive 
layer of burned organic material found in Room 11 resulted from the staples 
once stored in this space (fig. 3). All the pithoi are very large specimens, stand-
ing 1.20-1.40 m. high, ovoid in shape with wide mouth and two rows of four 
vertical handles, and decorated with rows of horizontal and wavy raised bands 
with linear incisions (fig. 5; cf. Christakis 2005, Forms 4, 6, 13-17). The bands 
were often combined with ropework. The bases are decorated with incised 
herring-bone patterns. Similar pithoi are frequently found in Late Minoan I 
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Fig. 3 :  The North Magazines: Magazine 11.



contexts of central Crete. The ropework and the incised decoration of the base, 
typical Middle Minoan III decorative patterns, might lead one to date the pithoi 
in Late Minoan IA. However, a Late Minoan IB date is most probable since that 
was when the complex was founded. It should be noted that there are cases 
where “archaic” formal and decorative attributes persisted and were incorpo-
rated into the pithos production of later periods (Christakis 2014, 37). 

The pithoi are made of an orange-reddish fabric typical of the east Pediada 
region, rich in limestone and slitstone inclusions. They are the products of 
skilful local potters working in the pithos potting tradition of north-central 
Crete (Knossos-Archanes area), enriched with some decorative trends of the 
Pediada potting tradition. It should be acknowledged that the pithoi used at 
Sfendyli are different to those found at the central complex at Kastelli and the 
palace and houses at Galatas. The Pediada was a region where different pot-
ting groups were active close to the major centres of consumption (Christakis 
2005, 73-77).

The pithoi also differ from those used in the area of Malia except two speci-
mens, one from Room 12 and the other from Room 41. They share similar formal 
and technological attributes: a large piriform body, standing 1.20 m. in height, 
slightly narrow neck, and two rows of vertical handles (fig. 6; Christakis 2005, 
Form 89, 17). The decoration consists of groups of ropework below the upper 
and above the lower row of handles, rope medallions on the shoulder between 
the upper handles, and horizontal ridges above the base. The last decorative 
attribute is almost exclusively attested in the Malia area. A pithos very similar 
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Fig. 4 :  The North Magazines: Magazine 12.



in formal and technological attributes to these specimens but slightly different 
in terms of rope type was found in Magazine IIA of the west wing of the palace 
at Malia (Chapouthier & Charbonneaux 1928, 55, pl. XXIX.2). The formal and 
technological similarities between the pithoi from Malia and Sfendyli point to 
a common area of production, most probably located around Malia. The prod-
ucts of the Maliote potting group were also distributed in other neighbouring 
areas besides Sfendyli and even outside the island: a similar pithos was found 
at Krasi and another at Sector A of Akrotiri, Thera (Νικολακοπούλου 2006). 

Estimating the capacity of the pithoi excavated in the North Magazines is 
difficult since they have not yet been restored. Taking into account the average 
capacity of each pithos type found in the stores, we may assume a total of 
3,900-5,200 litres for the 13 specimens. The stores, however, were designed 
to house at least another 37 large pithoi, increasing the storage potential to 
15,000-20,000 litres. Although these estimates are speculative, they do pro-
vide an idea of the overall potential of the North Magazines; spaces are always 
built with specific goals in mind. Such storage potentials have been observed 
in large élite complexes, many of which served as seats of peripheral ruling 
groups and/or as intermediate stations in the mobilization of commodities to 
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Fig. 5 :  Types of pithoi used at Sfendyli-Kephali (after Christakis 2005). 
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Fig. 6 :  Selected fragments of the Maliote pithos from Magazine 12. 

a larger centre (Christakis 2008, 112-113, 117-118). The discrepancy between 
the number of actual pithoi and the number potentially present may be the 
result either of human activities that occurred before the final destruction of 



the complex and might have considerably altered floor deposits or of the use of 
perishable storage containers alongside pithoi.

The North Magazines were not the only spaces where storage containers 
were placed. Pithoi, mostly large specimens, were unearthed in Rooms 7, 9, 
14, 17, 29, 41 and 49. The capacity of these containers considerably increased 
the quantities of staples stored in the complex. None of the rooms, though, 
has a layout typical of stores. Could the presence of pithoi in multifunctional 
spaces be interpreted as an indication of intensification of storage activities? 
It is difficult to provide any answer to this question due to the absence of 
well-preserved datasets. It should also be noted that the picture of storage 
activities discussed is not entirely representative, since a substantial part of 
the complex, that extending to the east and south, is not preserved. 

The architectural layout of stores and the use of large pithoi indicate the 
adoption of a storage strategy emphasizing the accumulation, processing and 
long-term storage of large quantities of commodities. In Bronze Age Crete of 
the 2nd millennium BC, this strategy was exclusively adopted by political 
institutions residing in palaces and central complexes of peripheral centres 
(Christakis 2008, 119-146). Local ruling groups were the mainstays of an 
economy focussed on the storage of goods of strategic importance and the 
management of processed status goods. The basis of this economic system is 
the cultivation unit, which is exploited by the cultivator’s family and ensures 
the self-consumption of the primary production, serves the needs of the ruling 
groups, and leaves, wherever possible, a clear surplus.

The adoption by those who built the North Magazines of an architectural 
model frequently applied to the construction of storerooms in complexes of a 
certain relevance, and the wide use of richly decorated pithoi, products of high 
craftsmanship, accords with the storage behaviour adopted by political groups. 
This behaviour centred on the accumulation of large quantities of staples nec-
essary to the viability of the political system and the ostentatious display of the 
stored wealth, a practice that could establish, cement and change social power 
(Christakis 2008, 123-125). Storage, besides its pragmatic dimension, is a 
behaviour imbued with strong symbolic connotations, especially in economic 
systems based on agricultural and pastoral production (Halperin 1994, 166-
190; Hendon 2000).

Socio-political trajectories in the Aposelemis Valley 
The area of the River Aposelemis has been a densely inhabited region since 

the Final Neolithic. Good irrigation and sizeable pockets of fertile land provide 
an ideal environment for human habitation. Practices of agricultural intensi-
fication, such as those attested in other regions of the island, would increase 
subsistence reserves (e.g. Betancourt 2005, 290-294). The mountainous areas 
bordering the valley favour stockbreeding and produce a vast array of goods. 
Favourable terrain facilitates terrestrial communication among the various 
sites of the valley and neighbouring regions, especially those of the Lasithi 
Plateau (Καλομενόπουλος 1894, 115, 128, 319-320). 
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The survey carried out in a small area of the valley (the extent of the sur-
veyed area was 190 hectares), as part of the reservoir construction project, 
revealed a series of important sites (Μαυράκη-Μπαλάνου 2012); some of 
these sites were also identified by Nikos Panagiotakis (2003). Among the most 
significant – referring only to those of the Neopalatial period – is the exten-
sive settlement at the sites of Petras and Hagios Leontios near the village of 
Avdou. The limited excavation brought to light part of the street network and 
the remains of an important building. Destroyed at the end of MM IIIB, the 
settlement was rebuilt and used until the end of LM IB, when it was finally 
abandoned. A domestic unit, part of a small settlement, was excavated at the 
site of Mesochorio, between the villages of Avdou and Sfendyli. Another house 
was excavated at Paliotavernas Armi, northwest of Sfendyli. The house pro-
vided evidence of wine or olive oil processing. The valley must have been more 
populated, as there may be other sites outside the surveyed area. Small town-
sized settlements, villages, hamlets, and farmhouses would create a complex 
human builtscape. Future archaeological investigation would provide a more 
representative picture than that at our disposition. 

The various levels of site hierarchy in the region remain hazy, given the 
dearth of excavated evidence and information from a region-wide systemat-
ic survey project. On the present basis we could argue that the building at 
Sfendyli-Kephali must have held a prominent position in the regional settle-
ment hierarchy. Its construction in LM IB over the remains of an older building 
signals a significant socio-political structuring of the landscape. The integra-
tion of architectural features with strong political, social and ideological con-
notations, and the amount of agricultural wealth stored within the complex, 
prove beyond a doubt the importance of the complex, perhaps the seat of a 
local ruling group. Architecturally isolated as it was on the Kephali hilltop, the 
building would have been an impressive and ultimately monumental structure 
with a considerable visual impact on the surrounding communities. The fact 
that the site was continuously inhabited, with a sequence of solid buildings, 
both in the MM and LM period and in Archaic times, taken together with the 
human activity that appears to have been centred diachronically on the culti-
vation and storage of agricultural goods, indicate the importance of Sfendyli at 
both the economic and the administrative level. Moreover, the location of the 
building on the road that has connected the north coast to the Lasithi Plateau 
down the ages would have made it a point of control and trade of agricultural 
products.

How does the “microcosm” faintly sketched above fit into the wider political 
and social scenery of Late Minoan I Crete? The Aposelemis Valley is bordered 
by three large regions. To the east extends the Malia coastal zone, to the south 
rise the mountains of Dikte and the Lasithi Plateau, and to the west is the 
Pediada plain. Each of these areas has its own distinct features, which in turn 
determine the political, social and economic structures developed within their 
borders. If we want to look for a possible political alignment of Aposelemis 



region with a powerful centre, that might be Malia. It is certainly one of the 
major polities of the island, particularly during the Protopalatial period, whose 
ideological and very probably political influence extended far beyond the limits 
of its immediate territory (e.g. Poursat 1988; Cadogan 1995; Knappett 1999; 
for a constructive discussion on the Malia State see Schoep 2002). Even the 
Lasithi Plateau, to which the Aposelemis Valley is directly connected, being the 
natural access route between this mountainous area and the coastal zone, has 
been argued to be controlled by Malia (e.g. van Effenterre 1980; Betancourt 
2007). Based on geographical proximity, a relationship between the centres 
of Aposelemis and those of the Pediada plain can also not be ruled out. Geo-
graphically speaking, the valley could be considered the easternmost part of 
the plain. Survey projects document a densely populated region through the 
ages (Panagiotakis 2003; Watrous & Buell 2007). During the Protopalatial 
period, the Pediada was the area of activity of politically autonomous groups 
who followed a cultural koine quite different to that of the large Protopalatial 
centres of the island (Rethemiotakis & Christakis 2011a). The total absence of 
cultural influences of the Protopalatial centres of Knossos, Phaistos and Malia 
is telling, with the exception of small quantities of imported pottery (Rethe-
miotakis & Christakis 2004; Χατζή-Βαλλιάνου & Ευθυμίου 2000). Changes in 
the material culture produced and consumed in the Pediada during the Neo-
palatial period, and the establishment of the monumental palace at Galatas, a 
complex with Knossian features, show that the region lay within the orbit the 
great polity of central Crete (Rethemiotakis 2002; Rethemiotakis & Christakis 
2013). During the Late Minoan IB period, though, the palace was in ruins – it 
was actually abandoned at the end of Middle Minoan IIIB, only some upper 
floor spaces being in use in Late Minoan IA – and the political centre of the 
region would have been Kastelli (Rethemiotakis & Christakis 2011b). 

Political alignment, however, is not always determined by geographical prox-
imities but by complex political, economic and ideological parameters. Areas of 
socio-political, economic and cultural identity and influence are often self-con-
tained spheres (e.g. Saitta 1997). Thus, despite the wider connections that 
would have arisen among the Aposelemis centres and those of Malia and the 
Pediada, the evidence for possible political dependence on these polities during 
the Neopalatial period is somewhat ambiguous – partly due, of course, to the 
limited archaeological recognition of the region. Small communities, such as 
those of the Aposelemis Valley, did not need a larger centralized authority to 
order their society or compose their cultural identity. 

Α meaningful picture may emerge if we shift the discussion into a wider 
framework. The political scenery of Neopalatial Crete, especially during its last 
phase, is rather complex, with significant changes in regional dynamics and 
socio-political organization (for a seminal discussion see Driessen 2001; Cun-
ningham & Driessen 2004; Driessen & Frankel 2012). New datasets and the 
re-examination of old testimonies reveal the increasing importance of Knossos 
during that era and its role in shaping the political scenery across a large part of 

302

kostis s. ChristAkis, MAriA MAvrAki-bALAnou & ALExAndros kAstAnAkis 



303

EConoMiC And poLitiCAL CoMpLExity in thE AposELEMis vALLEy

central Crete and perhaps even beyond (e.g. Warren 2004). Contrary to most of 
the urban centres of the island, Knossos experienced population growth rather 
than decline (Whitelaw 2001; Whitelaw 2004). The demand for large quantities 
of foodstuffs to cover the nutritional needs of the Knossians, and the limited 
carrying potential of the Knossos valley, have led many scholars to support 
the expansion of Knossian economic and presumably political control across a 
large part of north-central Crete and perhaps also the Mesara area (e.g. Warren 
2004; Christakis 2008, 134-35; see also Whitelaw in press). The establishment 
of the palace at Galatas can be seen as either a direct intervention by the Knos-
sian hegemony to exploit the agropastoral potential of the Pediada plain – the 
most fertile area of Crete after the Mesara – or as its deliberate incorporation, 
by the local ruling group, in the Knossian sphere of influence across Crete 
(Rethemiotakis 2002; Rethemio takis & Christakis 2013). The abandonment of 
the palace at Galatas just a century after its foundation may be due to conflict 
between the local rulers and the Knossian political establishment. At the same 
time, the urban centre of Malia shows perceptible signs of decline. Even the 
use of the palace during LM IB has been questioned on sound grounds (Pelon 
2005). Might the decline of Malia be due to the Knossian power extending its 
authority beyond the limits of the Pediada? 

So the two centres of power closest to the Aposelemis area, those of Malia 
and Galatas, were of no account during LM IB. The balance of power around 
the Aposelemis area is very different to what one would expect, and another 
political power, that of Knossos, now seems to dominate the scene. Based 
on this narrative, we suggest that part of the agropastoral production han-
dled by the group or groups who controlled the Aposelemis Valley, and the 
commodities arriving from the mountainous area of Lasithi, would not have 
had recipients in Malia and the Pediada but have been channelled to Knos-
sos instead. Given that Knossian control had expanded into the Pediada and 
beyond, reaching as far as Malia, it is perfectly plausible that the Aposelemis 
Valley would have fallen into a Knossian orbit. Might the foundation of the 
central complex at Sfendyli in LM IB bear witness to the expansionist policy of 
Knossos, in its efforts to control the Aposelemis area and, above all, the road 
to the Lasithi Plateau?

The formal and decorative attributes of pithoi used at Sfendyli-Kephali are 
significant in that respect. Almost all the pithoi excavated in the North Maga-
zines are similar to those used in the Knossos area, rather than those found 
at Malia or Galatas, contrary to what we would expect given the proximity of 
these regions to Sfendyli. The fact that those who used the building chose to 
stock it with pithoi imitating Knossian counterparts is very significant. Arte-
facts, pithoi in our case, have social identities related to ideological struc-
tures and social strategies (Bourdieu 1977). They can used to manifest and 
strengthen an existing social status and promote, maintain, and challenge the 
distribution of social power. Moreover, pithoi are symbols of wealth in their 
own right due to their use for long- and short-term storage of staples. The 
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form and style of storage containers, therefore, can be viewed as one of several 
means of communication through which individuals and social groups define 
relationships and associations. 

Most scholars agree that the Cretan political landscape consists of various 
domains large and small, under the direct or indirect control of the palaces 
or second-order centres. These centres of power competed over material and 
social resources and, by extension, political dominance, creating a background 
of instability across the island. Border regions, as is commonly the case, would 
have been subject to stronger competition due to shifting local allegiances as 
the central powers lost control of the periphery. These peripheral domains 
would have been the focus of struggles for status and power by different polit-
ical groups. The Aposelemis region, with its villages, hamlets, and farmhouses 
centred upon the complex of Sfendyli-Kephali, is another peripheral domain 
among the many that existed on the borders of great regional polities. Thus 
one of the missing tesserae of the great mosaic of Neopalatial Bronze Age Crete 
is fitted into place.
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οιΚονομιΚη Και ΠολιτιΚη ΠολΥΠλοΚοτητα στην Κοιλαδα 

τοΥ αΠοσελεμη: μια ΠροΚαταρΚτιΚη αΠοτιμηση 

Κωστησ σ. χρησταΚησ, μαρια μαΥραΚη-μΠαλανοΥ 
& αλεξανδροσ ΚασταναΚησ

Κατά τη διάρκεια κατασκευής της μεγάλης λεκάνης απορροής του φράγ-
ματος Αποσελέμη, ενός οικολογικά αμφιλεγόμενου έργου, ήρθαν στο φως μια 
σειρά σημαντικών αρχαιολογικών θέσεων. Μία από τις πιο σημαντικές θέσεις 
της Εποχής του Χαλκού που αποκαλύφθηκε στις ανασκαφές που διεξήχθηκαν 
με την επίβλεψη της ΚΓ′ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
(σήμερα Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου) είναι η θέση Κεφάλι σε ένα ύψωμα 
στα νοτιοδυτικά του σύγχρονου χωριού Σφεντύλι. Πρόκειται για δύο διαδοχι-
κά συγκροτήματα· το παλαιότερο τοποθετείται στη ΜΜ ΙΙΙ και το νεότερο, που 
χτίστηκε πάνω στα προγενέστερα ερείπια, χρονολογείται στην ΥΜ ΙΒ. Από την 
επιφανειακή έρευνα δεν προέκυψε κάποιος οικισμός που να συνδέεται άμεσα με 
αυτό το συγκρότημα. Οι προγενέστερες και μεταγενέστερες περίοδοι κατοίκησης 
στο Κεφάλι, καθώς και τα αρχιτεκτονικά και τα κινητά ευρήματα, δεν αναλύονται 
σε αυτήν την εργασία. Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στα δεδομένα που σχετίζο-
νται με τη βασική μορφή της αποθήκευσης. Στόχος μας είναι να προσεγγιστεί η 
σημασία της αποθηκευτικής λειτουργίας στο Κεφάλι του Σφεντυλιού, όσον αφορά 
τους οικονομικούς και πολιτικούς σχηματισμούς της περιοχής και το κατά πόσο 
η ανάπτυξη αυτή μαζί με τα κατάλληλα αρχαιολογικά δεδομένα από την Κοιλάδα 
του Αποσελέμη συμβάλλουν στην κατανόηση του πολιτικού τοπίου που διαμορ-
φώθηκε στη βόρεια-κεντρική Κρήτη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
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Introduction
In 2007, a geophysical survey was carried out by the University of Berne 

and under the auspices of the Swiss School of Archaeology in Greece in order 
to define the extent and the layout of the Minoan settlement of Kommos (Arndt 
2008). Recent re-analysis and interpretation of the data showed the remains 
of a large rectangular structure to the north of the excavated part of the site. 
While the nature of this structure cannot be determined with certainty without 
excavation, some possible interpretations will be briefly discussed here. 

Geophysical Survey
The geophysical survey was conducted within the archaeological site of 

Kommos as well as to the north and to the east of it. The research area was limit-
ed by a small river to the north, separating three low hills – on the southernmost 
of which is the site of Kommos – from the the adjoining region north of it. The 
coastline limits the area to the west, the Vigles foothills to the south and a small 
modern road running north-south as an artificial limit to the east (figs 1 & 2). 

Magnetometry and ground-penetrating radar (GPR) were chosen as appro-
priate non-invasive methods (Arndt 2008, 173f). 

10 rectangular fields of varying sizes were surveyed by magnetometry 
(fig. 1). All fields were laid out with a northwestern bearing of approximately 
330 degrees, which differs by about 30 degrees from the normal orientation of 
the known Minoan buildings of the site since structures are more easily detect-
ed if their main lines are orientated differently from the survey grid. The best 
results came from the records in Zones 1 & 3, where negative anomalies in 
north-south direction may likely reflect buried remains of Minoan houses, as 
there was no known settlement on this hill after the Bronze Age. These results 
suggest that the settlement area exceeded the northern limits of the so-called 
“Hilltop Houses” by at least 50 m. (Arndt 2008, 176; for a short overview of the 
excavation site cf. Shaw 2006a, 15-59). 

Analysis of the GPR records strengthened this interpretation. In total, 77 
single lines and 8 fields were recorded (fig. 2). Anomalies detected in Zone 1 
between the excavated houses of the “Central Hillside” and the “Hilltop” may 
represent the remains of house structures, and the same goes for several 
others along Zone 3 to the north of the excavated zone. Besides, reflections 
of older structures could be recorded underneath the excavated ones, e.g. in 
the court of the Palace building. These results may help us to define research 
priorities for future field projects within and near the archaeological site (Arndt 
2008, 174-176). The clearest reflections, however, are found in a field record in 
Zone 4, about 150 m. to the north of the site. 
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Reflections of a rectangular structure
The largest single area analyzed was a surface of 45 by 45 m. on an agri-

cultural field in Zone 4. In a preliminary analysis the data has already been 
interpreted as showing reflections of structural remains with rectangular cor-
ners (Arndt 2008, 175).

In 2012, while evaluating the project results with respect to possible future 
fieldwork, we concentrated on the GPR records of this field. As it turned out, 
our first interpretation of the anomalies as corners of rectangular structures 
was basically correct (fig. 3). Moreover, re-analysis of the data suggests a single 
free-standing rectangular construction with a side length of about 20 m. (fig. 4). 
The structure is not orientated in cardinal directions, but rather oblique and 
thus not following the main outline of the Minoan buildings further to the 
south. It has to be noted as well that the anomaly does not only appear along 
the estimated outer wall of the structure but rather fills it completely. Addi-
tional anomalies to the south-east of the structure most likely come from a 
water channel of unknown age (fig. 5).
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Fig. 1 :  Air photograph of the research area with 
indication of magnetometry survey. (Purchased 
from TerraServer. Arrangement by the author.)

Fig. 2 :  Air photograph of the research area with 
indication of GPR single run and field records. 

(Purchased from TerraServer. Arrangement 
by the author.)



Reflections on a rectangular structure
While the nature of the buried structure can only be determined by excava-

tion, an assessment of previous research on the site as well as a comparison 
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Fig. 4 :  GPR record with a time frame of 12.5 
– 17.5 Ns. In red the possible outline of the 

structure. The density change of the reflections 
at the green line is caused by a battery change 

during the record. (Courtesy Dr. Till Sonnemann. 
Software: GPR Survey. Arrangement 

by the author.)

Fig. 5 :  GPR record at an approximate depth 
of 66 cm below ground surface. (Courtesy 

Dr. Till Sonnemann. Software: ReflexW.)

Fig. 3 :  Sequence of GPR records with different time frames. 
(Courtesy Dr. Till Sonnemann. Software: GPR Slice.)



of its probable plan and location to known analogies will allow for a better 
understanding of the zone before eventually taking any invasive, and therefore 
destructive, action. 

While Matala as well as the northern part of the shoreline of the Mesara 
bay was better known, early visits to the coastal strip of Kommos by Europe-
ans were rather limited, since the passing routes followed the valleys further 
inland or the Mesara bay was crossed by boat. The coast itself was called 
dangerous due to the cliffs in front of the sandy area. The Florentine monk 
Cristoforo Buondelmonti crossed the plain in 1415. In 1630, Francesco Basil-
icata evaluated possibilities of defending the island. Further descriptions were 
made by Richard Pococke (published 1745) and Captain Thomas Abel Brimage 
Spratt (1851) (Shaw 1995, 5f.). Antonio Taramelli was the first person to link 
the area southwest of the Geropotamos river with activity during prehistoric 
times (Taramelli 1899, 296f.; Shaw 1995, 8). Sir Arthur Evans visited Kommos 
in early summer 1924. He first recognized Kommos as an important Minoan 
harbour. In his diaries he suggests that the “Great South Road” connecting 
Knossos with the Mesara – paved and protected by occasional guard stations 
– ended here. With the help of his travelling companions1 he conducted a 
brief but thorough archaeological survey and mapped the region (Evans 1928, 
87-91; Shaw 1995, 8-10). While several structural remains were reported for 
the southernmost of the three hills, the region in question – east of the second 
hill – apparently did not provide ancient remains or findings (fig. 6). In the 
following years, Kommos was only rarely visited (Shaw 1995, 10f.). Scientific 
excavations only began in 1976 under the direction of Prof. Joseph Shaw. 
Fieldwork continued until 1990 (Shaw 1995, 14-23) and included an archaeo-
logical survey of the area carried out from 1977 to 1979 (Shaw 1995, 325-402). 
The three promontories of the Kommos area were unified to one of the survey 
findspots defined by the scholars (Site 75). All three hills provided a rich 
amount of worn potsherds, the main concentration being on the second hill, 
primarily on its western slope, however. Mainly sherds of Neopalatial times 
were recorded while other periods are absent (Shaw 1995, 359). Although the 
rectangular structure is situated a few meters inland east of the second hilltop, 
the intense activities in the area proven by the findings make it quite likely that 
the buried structure may be of Minoan origin. 

The location outside of the settlement but visible from it, the orientation 
different from the settlement structures and the form of the structure would 
fit a Pre-palatial House Tomb. These rectangular Early Minoan ossuaries are 
mainly known from north and east Crete (e.g. Palaikastro, Mochlos, Gournia, 
Archanes) and take their name from the fact that they were not construct-
ed underground, but widely visible. The size of House Tombs varies strongly, 
depending of the number of internal divisions. The structure at Kommos would 
belong, however, to the largest groups of House Tombs (cf. Soles 1973 for a 
general overview). In the Mesara plain, the preferred type of tombs used in the 
1 Duncan Mackenzie, Piet de Jong, Manolis Akumianakis, Myron Spithakis.
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Pre- and Proto-palatial periods was the Tholos. Studies therefore concentrated 
mainly on this tomb type (Xanthoudides 1924; Branigan 1970; Branigan 1993; 
Murphy 1998; Goodison & Guarita 2005). Rectangular tomb types, however, 
are attested for south central Crete as well (e.g. for Agia Kyriaki, Agia Triada, 
Kephali Agios Ioannis, Kephali Odigitrias, Moni Odigitrias, and Skotoumeno 
Charakas: Legarra Herrero 2014, 31-65, 176-179, 184-186, 198f., 201, 210f.). 
A Pre-palatial settlement is known on the Vigles hills. Evans even describes 
the remains of what he thought was a rectangular Early Minoan ossuary there 
(fig. 6). Due to activities on these hills during World War II, Evans’ interpreta-
tions could not be verified. But comparing the situation to other Pre-palatial 
sites with House Tombs, one would prefer to reconstruct the location of the 
tombs outside of the village, but in visible distance (fig. 7). The recorded rec-
tangular structure would fit these conditions.

Since the only datable pottery found in this region during the abovemen-
tioned survey belongs to the Neo-palatial period, a date of the structure in this 
period should be considered as well. As the anomaly of the GPR records seems 
to originate from a free-standing rectangular structure, it is most unlikely to 
depict a simple dwelling of the settlement extending as far northeast, because 
the living houses are built agglutinatingly, closely connected and diversely 
oriented.2 If one was to interpret the structure as a free-standing building of 
civic function, an explanation would have to be found for the distance from 
the Southern Building Complex as well as for the diverting orientation.3 From 
the spot, the inland area can be widely overlooked, while the coastline is not 
in sight. Studies of the Minoan road system – primarily in the easternmost 

2 For the domestic architecture of Kommos cf. Shaw 1996, 15-242, 315-377; Shaw 2006a, 
18-29.

3 For the monumental civic buildings at Knossos cf. Shaw 2006a, 30-39; Shaw 2006b.
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Fig. 6 :  Sketchmap of Kommos (Evans 1928, 89, fig. 42).



part of the island – revealed a series of so-called Guard Houses4 along the 
overland communication routes. Guard Houses are buildings with a square 
plan. The exterior walls are strongly constructed. The thickness ranges from 
1 to 1.20 m. The excavated houses show a homogenous plan consisting of a 
paved surface behind the entrance from which all the surrounding rooms are 
accessible. Annexes to the buildings are widely known. A common feature is 
the well-chosen topographical setting of the buildings, with the natural and 
man-made communication axes. In Eastern Crete, Guard Houses were used 
from Proto-palatial times onwards (Chryssoulaki 1999, 78-81). “Guard House” 
should consequently be added to the list of possible functions of the recorded 
rectangular structure, possibly linked with the beginning of an overland route 
to the other Minoan centers of the Mesara and to Central Crete which Evans 
had already thought of (cf. supra).

Although the survey did not provide datable findings of the historic periods, 
we cannot exclude the rectangular structure being post-Minoan. 

The settlement of Kommos was given up by the end of the Bronze Age. The 
site was used, however, as a sanctuary, since the beginning of the Early Iron Age 
and in different phases throughout the 1st millennium B.C. Two main periods 
of use may be distinguished. The earliest phase consisted of a tri-pillar shrine 
and was connected to the Phoenicians. It shows that the region of Kommos 
was still accessed from the sea (which is also supported by other proofs for 
metal working and foreign contacts). The shrine was later re-arranged into two 
succeeding temples and was used till Late Archaic times. However, because of 
the distance between the Early Greek sanctuary and the recorded structure a 
4 The term goes back to Evans who first interpreted comparable structures in the Lasithi 

plain. The author regrets, that – again in Minoan archaeology – a term was chosen to 
describe a specific form and nature of structures, that directly implies its functions. The 
author understands “Guard House” as a “terminus technicus” only (cf. also Chryssoulaki 
1999, 76). 
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Fig. 7 :  Reconstruction of the Gournia House Tombs (Soles 1973, 403, fig. 1).



link between them is not likely without other indications. An intermediate phase 
without temple buildings followed, during which continued use of the sanctuary 
is proven by the erection of altars and by the findings. The second main phase 
began in Late Classical times and continued throughout the Hellenistic period. 
In Classical times, a number of new sites were established all over the Western 
Mesara. In the subsequent Hellenistic period, however, a centralization of the 
region began, resulting in growth of the town of Matala. Kommos functioned 
as a sanctuary for an unknown deity or unknown deities. A new temple was 
erected, and several other buildings framing it. The period can be seen as one 
of the most active at Kommos after the Bronze Age. Considering an Hellenistic 
interpretation of the recorded structure, we have to recall again, though, that no 
post-Minoan findspots were recorded in the immediate surroundings. A building 
directly related to the sanctuary would also be expected to have an east-west 
orientation, which is not the case. A light- or a watchtower, on the other hand, 
would probably be of different size and would have been constructed on one of 
the hilltops next to the coast and not facing inland. In Roman times, a strong 
centralization can be observed in the Mesara plain in general, with one focus at 
Gortyn and another one at Matala which became the central port of the capital 
of the Roman province. Rural settlements in the coastal region were drastical-
ly reduced. Kommos was neither on one of the main overland communication 
lines, nor was it an important harbour site. Occupation is proven for the Vigles 
hills to the south. Only little activity is testified for the Kommos site with a 
prosaic use of the temples in its latest 
stages, around 150 AD (for the Greek 
sanctuaries and their contexts cf. Shaw 
2000; Shaw 2006a, 41-50).

The same arguments against an 
interpretation as an Hellenistic tower 
would also apply to a totally different 
historical context. We are aware of a 
Genoese (?) tower next to the mouth 
of the Geropotamos river, destroyed in 
1558. Its exact location is lost, howev-
er it gave the region its modern name 
of Pyrgiotissa (Shaw 1995, 5; fig. 8). 
A second tower further to the south 
would have been useful, but the rec-
tangular structure with its side length 
of about 20 m. appears too big for a 
simple tower. Besides, to serve this 
purpose the tower would probably 
have been erected either on the coast 
or on the hills further to the south pro-
viding a better overview.
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Fig. 8 :  View by Francesco Basilicata, 1615, 
of the Mesara bay (Shaw 1995, 571, pl. 1.1).



Finally, during the occupation of Crete in the Second World War, the whole 
coastline south of the Geropotamos river was defended against a possible 
Allied landing from North Africa by anti-vehicle mines. A bunker was set onto 
the Vigles hills. Therefore it cannot be completely excluded that the recorded 
structure is related to World War II constructions (Shaw 1995, 10). 

Conclusion
During the past decades and especially owing to the research and extensive 

publication under the direction of Prof. Shaw the knowledge on the settle-
ment of Kommos has enormously improved. Kommos is now one of the keys to 
understand the past of the Mesara plain and its inhabitants. 

On the premise that the basic interpretation of the GPR anomaly as the 
record of a single freestanding rectangular structure is correct a number of 
possible functions and dates of the structure were discussed, some of which 
turned out more probable than others. Further research on this structure 
would necessarily extend the knowledge of the site of Kommos as gained by 
excavations up to now. A confirmation of any of the suggested interpretations 
would offer new insights into the history or prehistory of Kommos. This find-
spot is therefore strongly recommended by the author as one of the objects for 
future fieldwork. 
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ανιχνεΥση μιασ ορθογωνιασ ΚατασΚεΥησ στον Κομμο

robErt C. Arndt

Το 2007, το Πανεπιστήμιο της Βέρνης, υπό την αιγίδα της Ελβετικής Αρχαιο-
λογικής Σχολής στην Ελλάδα, διεξήγαγε μια γεωφυσική έρευνα προκειμένου να 
καθορίσει την έκταση και τη μορφή της μινωικής εγκατάστασης στον Κομμό.  
Πρόσφατα αναλύθηκαν εκ νέου και ερμηνεύτηκαν όλα τα δεδομένα οδηγώντας 
στην πεποίθηση ότι περίπου 150 μ. βόρεια του ανεσκαμμένου χώρου εντοπίζο-
νται τα κατάλοιπα μιας μεμονωμένης και ελεύθερης στον χώρο τετράγωνης κατα-
σκευής, με πλευρά μήκους 20 μ. Μολονότι η φύση της κατασκευής δεν μπορεί 
να ερμηνευτεί χωρίς να προηγηθεί συστηματική ανασκαφή, εδώ παρουσιά ζονται 
κάποιες προκαταρκτικές εκτιμήσεις, βασιζόμενες κυρίως σε έρευνες που έχουν 
προηγηθεί στην περιοχή και σε ανάλογα, ως προς την κάτοψη και τη θέση, παρα-
δείγματα. Διάφορες εκδοχές έχουν προταθεί για το είδος της κατασκευής, όπως  
ότι πρόκειται για προανακτορικό τάφο σε μορφή οικίας, νεοανακτορικό φυλά-
κιο, παρατηρητήριο ή φάρο των ελληνιστικών χρόνων ή της πρώιμης σύγχρονης 
περιόδου ή ακόμη και ότι εξυπηρετούσε κάποιες δραστηριότητες κατά τον Β′ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των προτεινόμενων ερμηνειών 
είναι ότι προσφέρουν ένα νέο στοιχείο στην ιστορία του Κομμού. Άλλωστε, τα εν 
λόγω κατάλοιπα συγκαταλέγονται στις θέσεις που χρήζουν συστηματικής επιτό-
πιας έρευνας.



CEntrAL CrEtE’s oCtopus trAdEMArk

hALford W. hAskELL

The late Dr. Hector Catling, who was celebrated at a remembrance this past 
October (2013) at the British School at Athens, and his co-author Vassos Kara-
georghis included in their 1960 publication of ‘Minoika on Cyprus’ a number of 
transport stirrup jars decorated with the octopus motif; many of these pieces 
on Cyprus bear Cypro-Minoan marks incised on the handles after firing. They 
wrote of such jars: “Their particular type of coarse, gritty clay, together with 
the character of their surface finish, sets them apart from anything else on the 
island, while their normal decoration of octopods – is it, perhaps, some kind 
of trade-mark? – distinguishes them from the coarse stirrup jars found on the 
Greek mainland and in Rhodes” (Catling & Karageorghis 1960, 121). Recent 
analytical work enables us both to confirm and also to refine this prescient 
observation.

First, some definitions. “Transport” stirrup jars refer to jars for which it 
can be demonstrated that they were intended for transport, that is, move-
ment. Typically, transport stirrup jars are about 45 cm in height, and have 
a capacity of some 12-14 liters (Ventris & Chadwick 1973, 58-60, 393-394; 
Haskell, Jones & Day 2011, 3). It is generally assumed that transport stirrup 
jars contained olive oil, although wine and other commodities are possibilities. 
The true spouts were stoppered and sealed to guarantee the contents.

Invented on Crete in Middle Minoan III (Haskell 1985), the large transport 
type does not begin to move in significant numbers until Late Bronze III. The 
peak of movement of transport stirrup jars is in LB IIIA:2-IIIB (for discussion, 
Haskell 2011a, 118; for LB IIIB2 late Cretan transport stirrup jars at Tiryns, 
see Maran 2005, 417; Kardamaki 2013, 267-278), and in fact the transport 
version does not appear on the mainland until Late Helladic III.

Most scholarly focus on transport stirrup jars has been on those inscribed 
with Linear B signs (e.g. Catling & Millett 1965; Raison 1968; Sacconi 1974; 
Catling et al. 1980; E. Hallager 1987; Duhoux 2011; Judson 2013), which is 
entirely understandable given the intrinsic interest generated by their inscrip-
tions. Inscribed stirrup jars travelled perhaps beginning in Late Bronze IIIA:2 
and through much of Late Bronze IIIB. The excavators at Chania argue that 
production of inscribed stirrup jars there continued through LM IIIB:2 (E. 
Hallager 2011, 424; n.b. the light-on-dark inscribed fragment at Tiryns in a 
LH IIIB2 late context [Maran 2008, 49], and a dark-on-light inscribed stirrup 
jar at Mycenae in an early LH IIIC context [MY Z 715, French 2011, 46; Haskell 
et al. 2011, MYC05, central Cretan]).

In any case, most transport stirrup jars did not bear inscriptions, and work 
by Richard Jones, Peter Day, John Killen, and the author has expanded the 
corpus of jars studied chemically, petrographically, epigraphically, and typo-
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logically to include a representative sample of uninscribed pieces (Haskell et 
al. 2011).

Our studies demonstrate that the Late Bronze IIIA:2-IIIB movement of 
transport stirrup jars overall is primarily a C r e t a n  phenomenon. Nearly all 
transport stirrup jars that travelled significant distances from their places of 
manufacture were made on Crete, some two thirds in west Crete and one third 
in central Crete. Only a very few east Cretan transport jars travelled off of the 
island (e.g. in LM IIIA:1, Pigadia, Karpathos: Χαριτωνίδης 1961-1962, 47-49; 
Melas 1985, 119-120).

We should note here parenthetically that light-on-dark transport stirrup 
jars seem to be a specialty of west Cretan workshops. Such jars as we have 
analyzed come from the western part of the island. West Crete also produced 
dark-on-light transport stirrup jars.

Looking at the corpus of inscribed transport stirrup jars, the vast majority 
was manufactured in west Crete, a very few in central Crete (including the well 
known inscribed piece from the Unexplored Mansion at Knossos, KN Z 1716 
[Haskell et al. 2011, KN02]), and perhaps none in the mainland. At Thebes, 
where we have by far the largest and most representative deposit of inscribed 
stirrup jars, the ratio in favor of west Crete is very high, with some 94% of the 
inscribed stirrup jars from west Crete, and only 6% from central Crete. The 6% 
are represented by just three and nearly identical jars (TH Z 866-867 [Haskell 
et al. 2011, TH30-32]).

Let us return to the octopodal theme of this paper. The octopus motif, with 
or without displayed body, is a ubiquitous and very characteristic motif on 
Late Minoan III pottery, and of course not only on stirrup jars. On transport 
stirrup jars, the octopus motif is found throughout the island, for example (but 
the jars not necessarily manufactured) at Chania (Drerup 1951, 83-84 no. 3, 
Taf. 65.2; Hallager & Hallager 2003, Pl. 55, 99b), Knossos (Popham 1964, 
Pls. 3-4), Kommos (Watrous 1992, Fig. 61.1636, Pl. 41.1636), and Palaikastro 
(Hatzaki 2007, 50 [198], fig. 3.31 [198]).

While the Cretan octopus motif is seen also on fine ware stirrup jars on 
Crete (especially well-known on fine ware stirrup jars of the Kydonian Work-
shop) and exported abroad, for example to Cyprus, this is not the export traffic 
under consideration here. The focus here is on large octopus transport stirrup 
jars intended for export from Crete.

Furthermore, it is not simply a matter of size or capacity that defines a trans-
port stirrup jar but also a matter of proportions and fabric. Transport stirrup 
jars are tall and relatively uniform in proportions. The fabric is a characteristic 
medium coarse ware, noted by Catling and Karageorghis in their 1960 publi-
cation (Catling & Karageorghis 1960, 121), sometimes dubbed “oatmeal ware” 
(Blegen, Caskey & Rawson 1953, 305). The decoration is applied rather hastily.

Therefore, excluded from the corpus of transport stirrup jars are pieces 
such as a large globular jar found at Chania (B.P. Hallager 2011, 294, 373, 
375, pls. 97, 152d). This piece is some 41 cm in diameter and 45 cm in height 
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to the neck, well within height range for a transport stirrup jar. Yet its very 
broad, globular shape and carefully rendered octopus design separate this 
piece from the usual transport type. Indeed Birgitta Hallager suggests that this 
is “an oversize decorated stirrup jar” and that it belongs to the Kydonia Work-
shop (B.P. Hallager 2011, 294). It is considered to be of local manufacture, and 
would seem to be in secondary use, given the enigmatic holes about 3 cm up 
from the base. Furthermore, while true transport-type octopus stirrup jars are 
found at Chania, those of west Cretan manufacture seem not to have moved off 
of the island – at the Ariadne’s Threads conference Athanasia Kanta wondered 
whether transport-type octopus stirrup jars at Chania produced locally might 
have been intended for the local market (Kanta 2005, 230).

In fact, our work has demonstrated that virtually all octopus transport stir-
rup jars exported from Crete were manufactured in central Crete. This con-
clusion applies also the very rare inscribed octopus jars. Furthermore, many 
of these pieces, including inscribed jars at Thebes TH Z 866-868 are, more 
specifically, from south central Crete (for TH Z 867, P.M. Day 2011, 77-78, 
Table 17 [Fabric 8]; also Day et al. 2011, 523, 527 [Fabric C]).

The curious thing about the south central Cretan ISJs TH Z 866-868 is 
that, although the signs do show certain affinities with signs on tablets at 
Knossos (see Haskell 2011b, 16 with references), their rather carelessly ren-
dered inscriptions are sufficiently peculiar to have generated scholarly discus-
sion about their authenticity as legitimate Linear B signs (Killen 2011, 101 and 
106 notes 11-14; van Alfen 1996-1997, 259; Judson 2013, 78, 81). Debate on 
this issue here is beyond the scope of this paper, but it seems that our south 
central Cretan painter had his or her own way of doing things.

In south central Crete itself, octopus transport-type stirrup jars, although 
none inscribed, certainly are well known, for example at Kommos (Watrous 
1992, 94, no. 1636, fig. 61, pl. 41 – petrography associates this particular 
piece with south central Crete). Other octopus and banded transport stir-
rup jars with technological affinities to the Kommos jar have been found at 
Kommos itself, Mycenae, Enkomi on Cyprus, and on the Uluburun shipwreck 
(P.M. Day 2011, 58-60 [Fabric 11]; also Day et al. 2011, 522-523 [Fabric A, 
“Main south-central Cretan”]).

Certainly not all octopus transport stirrup jars from Crete are associated 
with south central Crete. And in fact, not all transport jars that may be very 
closely linked to one another in typological terms necessarily share the same 
paste or fabric mix. A distinctive Typological Group (see Haskell 2011b, 15 
[Typegroup XI]) illustrates this principle well. Most of the pieces of this Typo-
logical Group are decorated with a distinctive double deep wavy line. Of the 
jars of this Group that have been analyzed petrographically, six pieces are 
associated with south central Crete (P.M. Day 2011, 59-60 [Fabric Group 11], 
Table 17; P.M. Day 2011, 522-523 [Fabric A, “Main south-central Cretan”]). 
Three pieces bear the Linear B inscription wi-na-jo, all by the same hand. The 
inscribed stirrup jar from the Unexplored Mansion (KN Z 1716), analyzed only 
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chemically, is thought to be of west central or north central Cretan manufac-
ture, as is a somewhat smaller banded, piriform inscribed piece found in a 
tomb at Armenoi (see here the discussion by Killen 2011, 99-100; the Armenoi 
jar is linked to this group by certain idiosyncratic typological details). The 
inscription wi-na-jo is seen also on a similar piece at Midea in the Argolid (MI Z 
4, Demakopoulou & Divari-Valakou 1994-1995, 326-327, pl. II:A, B), unfor-
tunately not analyzed but certainly belonging to this typological group. Other, 
uninscribed pieces with the double deep wavy line are found at Rethymnon 
(smaller jar, not analyzed: Kanta 1980, fig. 86.7; Καλοκύρης 1998, 30-31), 
Mycenae (total of at least 6: Haskell et al. 2011, 142-144 [MYC17, 19, 23, 24, 
42, 66]), Thebes (not analyzed: Spyropoulos 1975, 34, no. 5, photo 81), Tiryns 
(not analyzed: Voigtländer 2003, 109, Taf. 78 and 139 [OS 8]), and Episko-
pi, Bamboula on Cyprus (central Cretan: Catling & Karageorghis 1960, 119, 
no. 26; Palaima, Betancourt & Myer 1984).

Although the range in fabric demonstrated by this typological group reflects 
technological associations from south central to north central Crete, the 
double deep wavy line motif is distinctive. Certain ceramic features also link 
all of these pieces together (see Haskell 2011b, 15). This group seems to be 
invoking some sort of limited trademark. If wi-na-jo represents the name of 
a one person who acted as ‘collector’ or ‘owner,’ then this man had far flung 
interests throughout central Crete – north and south – and abroad.

Let us return to the export and distribution of central Cretan octopus trans-
port stirrup jars more generally. In contrast to transport stirrup jars origi-
nating in west Crete, of which all except a very few strays remained within 
the Aegean, central Cretan jars are found in some numbers also beyond the 
Aegean, especially on Cyprus (Catling & Karageorghis 1960) and the Levantine 
coast (Ben-Shlomo, Nodarou & Rutter 2011; whether central Cretan jars on 
the Levantine coast were transshipped via Cyprus is impossible to know).

This brings us back to the observation by Hector Catling and Vassos Kara-
georghis regarding octopus stirrup jars found on Cyprus. Did the motif in 
fact serve as a sort of Cretan trademark? It is abundantly clear that the octo-
pus motif is a characteristic decorative motif of Late Minoan IIIB Crete. With 
respect to octopus transport stirrup jars intended for the export market, we 
know now that this is a central Cretan phenomenon, both north and south 
central Cretan.

Within the Aegean, Linear B was the operative administrative language. Yet 
inscriptions could serve as a visual cue even to those not versed in the script 
to identify the jar, and quite possibly a batch of jars shipped with it, as Cretan 
(see here Duhoux 2011; Driessen, Farnoux & Langohr, forthcoming). Beyond 
the Aegean, in very much the same way, the characteristically Minoan octopus 
motif too could well have served as a visual cue that the jar, and presumably 
the contents within, came from Crete.

I end here with an unresolved issue, that is, the final phase of the export 
of octopus transport stirrup jars from central Crete. The excavators at Tiryns 
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make a case for Cretan transport stirrup jars there in Late Helladic IIIC (Maran 
2005; Stockhammer 2007, 318-325, abb. 22, and Stockhammer 2009, 167-
168; for continued prosperity at Thebes in LH IIIC, see especially Maran 2006, 
Maran 2010, 729-731, and Maran 2012), that is, past the commonly assumed 
IIIA:2-IIIB window for the peak of transport stirrup jar activity, at least within 
the Aegean. Transport stirrup jars within IIIC contexts do here show affinities 
with Crete. Interestingly, no light-on-dark transport jars, which would indicate 
west Crete, nor large Mycenaean stirrup jars have been identified in developed 
IIIC levels (Maran 2005, 425). 

Some of the transport stirrup jars at IIIC Tiryns are octopus jars, and one 
is tempted to think that Tiryns continued to receive transport stirrup jars 
from, specifically, central Crete in the 12th century. One such octopus jar is 
of particular interest. It was placed on a threshold just outside a monumental 
room, suggesting to the excavators that it was on display as a prestige item 
announcing continued elite contacts with, and/or exploitation of, Crete. Typo-
logically this piece seems more at home in a IIIB context.

Certainly octopus stirrup jars continued to be produced on Crete in LM IIIC 
(see D’Agata & Boileau 2009, 202 n. 77), and evidence at Thronos Kephala indi-
cates that additional central Cretan workshops were established in this period 
(I thank Anna Lucia D’Agata for highlighting these points; D’Agata & Boileau 
2009, 184, 196, 201-202). In general, large stirrup jars on Crete in Late Minoan 
IIIC, while still decorated with the octopus motif, often have a heavier profile 
and an air hole in the disc (see, e.g., Seiradaki 1960, 16-19; L.P. Day 2011, 292 
fig. 9.18, 294). An octopus jar at Karphi (L.P. Day 2011, 187 fig. 6.9 [K110.16]), 
in use until near the end of the IIIC period, on the other hand, is somewhat 
closer in shape to the octopus jar on the threshold at Tiryns.

On Cyprus, it is the case that a few transport stirrup jars are associat-
ed with contexts that correspond to Aegean Late Bronze IIIC (for transport 
stirrup jar exports to 12th cent. Cyprus, see Haskell 2011a, 118 with refs.). 
Late Minoan IIIC export of transport stirrup jars from Crete to the mainland 
remains, however, an intriguing but open question.

In summary, Hector Catling’s and Vassos Karageorghis’ suggestion of 
the octopus motif as a sort of Cretan trademark is confirmed. Our work has 
refined this prescient observation from a Cretan trademark to a central Cretan 
trademark. The octopus, a generic Late Minoan motif, when used on exported 
transport stirrup jars, provides a visual cue of not just Cretan produce, but of 
central Cretan produce.
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το χταΠοδι ωσ εμΠοριΚο σημα τησ ΚεντριΚησ Κρητησ

hALford W. hAskELL

Ο αείμνηστος Hector W. Catling και ο Βάσος Καραγεώργης διατύπωσαν το 
1960 την άποψη ότι το μοτίβο του χταποδιού πάνω σε εμπορικούς ψευδόστομους 
αμφορείς ίσως χρησίμευε ως εμπορικό σήμα προϊόντων που προέρχονταν από 
την Κρήτη. Τώρα πλέον μπορούμε να περιορίσουμε την οξυδερκή πρότασή τους 
στην κεντρική Κρήτη. Ενώ το χταπόδι και η παράγωγη βαθιά κυματιστή γραμμή 
είναι σήμα κατατεθέν της ΥΜ ΙΙΙΒ κεραμικής σε ολόκληρη την Κρήτη, οι νεότερες 
έρευνες (Haskell κ.ά. 2011) απέδειξαν ότι οι εμπορικοί ψευδόστομοι αμφορείς 
που φέρουν αυτό το σήμα και οι οποίοι προορίζονταν για εξαγωγή σε περιοχές του 
Αιγαίου, όπως η Θήβα, και κυπριακές θέσεις, όπως η Έγκωμη, είναι κατασκευ-
ασμένοι στην κεντρική Κρήτη. Και μάλιστα, οι περισσότεροι φαίνεται να συνδέ-
ονται ειδικότερα με τη νοτιοκεντρική Κρήτη, παρά με την περιοχή της Κνωσού. 
Η κατανομή των εξαγόμενων αμφορέων με τα χταπόδια παρουσιάζει διαφορές με 
την αντίστοιχη των αγγείων της δυτικής Κρήτης, γεγονός που υποδεικνύει και ένα 
διαφορετικό σύστημα διοικητικής δομής.
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τα λιμανια τοΥ ΚολΠοΥ τησ μεσαρασ. 

αΠο το Πρωτο λιμανι τησ αρχαιοτητασ ωσ σημερα: 

η ΥΠοθεση τοΥ μΥθοΥ τησ αρΠαγησ τησ εΥρωΠησ

μιχαλησ σΠΥριδαΚησ

1. Το αρχαιοπεριβάλλον της περιοχής Φαιστού και η μεθοδολογική γεω-
χωρική προσέγγισή του1

Για την καλύτερη κατανόηση του αρχαίου περιβάλλοντος της Φαιστού εφαρμό-
στηκε η εξής μέθοδος προσέγγισης: έγινε πλήρης χαρτογράφηση της σύγχρονης 
τοπογραφίας, με παράλληλη συνεξέταση των αρχαιολογικών και ιστορικών θέσεων, 
σε συσχετισμό με τη χρήση γης της περιοχής κατά τους τελευταίους αιώνες. 
Προσεγγίστηκε επίσης η εξέλιξη του κλίματος και του υδρογραφικού δικτύου, η 
γεωλογία της περιοχής, οι στρωματογραφικές αποθέσεις, οι γεωπαρατηρήσεις στο 
τοπίο, στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, η οικολογία και τέλος οι οικισμοί 
και η ιστορική εξέλιξή τους. Παράλληλα καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν οι 
μύθοι, οι θρύλοι, οι παραδόσεις, τα παραμύθια της περιοχής, τα τοπωνύμια, οι 
διηγήσεις και οι μνήμες.

 
2. Τα αρχαία λιμάνια

Τα πρώιμα παραδείγματα λιμένων εκμεταλλεύονταν τα γεωμορφολογικά χαρα-
κτηριστικά της εκάστοτε περιοχής. Τα πρώιμα αρχαία λιμάνια διέθεταν παραλίες 
με χαμηλή κλίση και σημεία για να τραβιούνται τα καράβια στον αιγιαλό, τεχνη-
τές εσωτερικές λεκάνες, καθώς και φυσικές ή τεχνητές προστατευμένες λεκάνες, 
συχνά ενταγμένες μέσα στο σύστημα οχύρωσης, τους λεγόμενους κλειστούς λιμέ-
νες. Από την προϊστορική περίοδο και εξής και σε αντίθεση με τα εμπορικά πλοία 
που αύξαναν σημαντικά τη χωρητικότητά τους μέσα στους αιώνες, τα πολεμικά 
πλοία με τα κουπιά ανέλκονταν με την ίδια παραδοσιακή πρακτική, του τραβήγ-
ματος του πλοίου στον αιγιαλό από το πλήρωμα (Κραουνάκη 2013).

3. Φαιστός - Αγία Τριάδα - Κομμός
Η Φαιστός κατοικείται ήδη από τη νεολιθική περίοδο και εκτείνεται κυρίως 

στην κορυφή και στο νοτιοδυτικό πρανές του κεντρικού λόφου της. Στις αρχές 
της πρωτοανακτορικής περιόδου ιδρύθηκαν στην ίδια θέση τα μεγάλα μινωικά 
ανάκτορα. Ο έλεγχος του στενού της Φαιστού, που αποτελεί τη δίοδο από την 
πεδιάδα της Μεσαράς στη θάλασσα, βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη της πόλης ήδη 
από τις απαρχές ίδρυσής της. 

Η Αγία Τριάδα κατοικήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της προανακτορι-
κής περιόδου. Γύρω στον 16ο αι. π.X. (Υστερομινωική ΙΑ) κτίσθηκε η Bασιλική 

1 Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των χωρικών δεδομένων είναι το 
ArcGis v 9.3 των GIS.
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Έπαυλη. Στα δυτικά του συγκροτήματος έχουν διατηρηθεί τα υπολείμματα ενός 
κλιμακωτού δρόμου που ονομάστηκε από τους ανασκαφείς «ράμπα της θάλασ-
σας». Μετά την καταστροφή των ανακτόρων της Φαιστού (1450 π.X.) στη βόρεια 
πλευρά της έπαυλης κατασκευάστηκε ένα μυκηναϊκό μέγαρο. 

Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην περιοχή του Κομμού περιλαμβάνουν τον 
μινωικό λιμενικό οικισμό και πολλά διαδοχικά κτήρια δημοσίου χαρακτήρα, 
που πιθανότατα να ήταν αποθήκες ή νεώρια και χρησίμευαν για τη φύλαξη και 
προστασία των πλοίων της Φαιστού. Ο Κομμός συνέχισε να κατοικείται μέχρι τα 
ρωμαϊκά χρόνια (La Rosa 2000· Βασιλάκης 2001).

4. Οι αρχαίοι και οι νεότεροι οικισμοί στην περιοχή του Τυμπακίου (χάρτης 1)
Οι μινωικοί, υστερομινωικοί, γεωμετρικοί, ελληνιστικοί, ρωμαϊκοί και βυζα-

ντινοί οικισμοί βρίσκονται στα νότια της κοίτης του Γεροποτάμου, στους λόφους 
των τοποθεσιών της Λιβάδας, στη Ρίζα του Περιστεριά, στην Αρκαλοκεφάλα, στον 
Αφρατιά, στη Γωνιά Αγίας Τριάδας στα Σελιά, στον Αφέντη Χριστό, στη Φαιστό, 
στα Χάλαρα, στο Αλησαντράκι και στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα του Πετρο-
κεφαλίου. Στην περιοχή βόρεια του ποταμού οικισμοί και θέσεις υπάρχουν 
στους λόφους του χωριού Καλύβια, στις εκκλησίες του Αγίου Ονουφρίου, Αγίου 
Γεωργίου, Παναγίας και Αγίου Νεκταρίου, καθώς και στον οικισμό του Κόκκινου 
Πύργου. Παρατηρείται ότι διαχρονικά αναπτύχθηκαν δύο γραμμές οικισμών που 
συγκλίνουν στο στενό της Φαιστού. Ο μόνος οικισμός που υπήρχε παραλιακά στις 
εκβολές του Γεροποτάμου ήταν ο μεσαιωνικής και βενετικής περιόδου οικισμός 
της Πυργιώτισσας. Πρόκειται για την ίδια θέση όπου ο Gerola είδε τον βενετι-
κό Πύργο νότια της λίμνης Καταλυκής (La Rosa 2000, 34· Watrous, Hadzi-
Vallianou & Blitzer 2004· Σπανάκης 1969, Α, 413).

5. Οι αιτίες των κλιματικών αλλαγών (πίν. 1)
Ο χαρακτήρας του κλιματικού συστήματος της Γης διαμορφώνεται από τη 

γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, των ανέμων και των ρευμά-
των που μεταφέρουν τη θερμότητα και την υγρασία σε όλο τον πλανήτη. Η κύρια 
πηγή που προωθεί αυτή την κυκλοφορία είναι ο Ήλιος. Οι κηλίδες μεταβάλλονται 
ακολουθώντας έναν κανονικό κύκλο 11 περίπου ετών. Ο ίδιος ο κύκλος των 11 
ετών μεταβάλλεται ως προς την ένταση σε μια κλίμακα 80 ετών και περισσότερο. 
Σε χρονική κλίμακα χιλίων ετών και μεγαλύτερη οι αλλαγές στον χαρακτήρα της 
τροχιάς της Γης είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο 
διανέμεται η ηλιακή ενέργεια κατά εποχή και κατά γεωγραφικό πλάτος, γνωστό 
ως «φαινόμενο Μιλάνκοβιτς» (Τσαγκογέωργας 2008, 12-17).

Η θεωρία του Μιλάνκοβιτς συσχετίζει τις διακυμάνσεις στις εποχές των παγε-
τώνων με τρεις μεταβολές της θέσης της Γης ως προς τον Ήλιο. Η κλίση του άξονα 
της Γης κυμαίνεται μεταξύ 22 και 24 μοιρών ανά 41.000 έτη. Ο άξονας της Γης 
ταλαντεύεται επίσης σαν γυροσκόπιο και ολοκληρώνει έναν γύρο κάθε 23.000 
έτη. Αλλά και η τροχιά γνωρίζει διακυμάνσεις, γίνεται λιγότερο ή περισσότερο 
ελλειπτική κάθε 100.000 και 433.000 έτη. Η χημική ανάλυση των πυρήνων 
πάγου μπορεί να αποκαλύψει τις κλιματικές αλλαγές πριν από εκατοντάδες 
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χρόνια. Επιστήμονες εξέτασαν έναν πυρήνα πάγου 10 μ. που εξορύχτηκε από την 
Ανταρκτική. Ο αέρας που είχε εγκλωβιστεί στα ανώτερα στρώματα του παγωμένου 
χιονιού δεν ήλθε σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, κι έτσι παρείχε ασφα-
λείς ενδείξεις για τη σύνθεση της ατμόσφαιρας την εποχή που πάγωσε το χιόνι. 
Οι τρεις μικροί κύκλοι κλιματολογικών αλλαγών που πρότεινε ο Μιλάνκοβιτς 
(19.000, 23.000 και 41.000 έτη) έχουν επιβεβαιωθεί.  

Πολλές ακόμη παράμετροι, τόσο φυσικές όσο και ανθρωπογενείς, εμπλέκονται 
στον καθορισμό του κλίματος. Οι κυριότεροι παράγοντες που συνθέτουν το κλίμα 
υπόκεινται σε χρονικές και τοπικές μεταβολές και είναι:

1. η περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της,
2. η περιστροφή της Γης γύρω από τον Ήλιο,
3. η φύση της επιφάνειας (ξηρά, θάλασσα, φυτοκάλυψη),
4. η κατανομή ξηρών και θαλασσών, καθώς επίσης τα θαλάσσια ρεύματα,
5. ο άνεμος και οι αέριες μάζες, οι αεροχείμαρροι,
6. ο κύκλος του νερού μέσα στην ατμόσφαιρα, και τέλος 
7. η τοπογραφία και η μορφολογία του εδάφους.
8. Η ισχυρή έκρηξη ενός ηφαιστείου μπορεί να επηρεάσει το κλίμα για 

αρκετά χρόνια.
Με τη βοήθεια του πάγου στον βόρειο παγωμένο ωκεανό επαληθεύθηκε η 

θεωρία του Μιλάνκοβιτς, και έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
• 2 εκατομμύρια χρόνια έως 12 χιλιάδες π.Χ., 4-5 βαθμούς Κελσίου 

ψυχρότερα.

Πίν. 1 :  Κύκλοι του Μιλάνκοβιτς.



• 12.000 - 10.000 π.Χ.: επικρατεί ψύχος.
• 10.000 - 8.500 π.Χ.: επικρατεί ψύχος.
• 8.500 - 3.000 π.Χ.: παρατηρείται άνοδος της θερμοκρασίας, 1-2 βαθμούς 

πιο ζεστά από σήμερα.
• 3.000 - 2.000 π.Χ.: περίοδος ψύχους.
• 2.000 - 1.500 π.Χ.: θερμότερη περίοδος.
• 1.500 - 750 π.Χ.: περίοδος ψύχους και η θάλασσα 2-3 μ. πιο χαμηλά 

από σήμερα. Στην περίοδο αυτή έχουμε πολλούς οικισμούς στα παράλια 
της Κρήτης λόγω ψύχους στα ορεινά μέρη, και μάλιστα τους βρίσκουμε 
και κάτω από τη σημερινή στάθμη της θάλασσας. 

• 750 - 150 π.Χ.: πιο χαμηλή η θερμοκρασία από σήμερα κατά 1 βαθμό.
• 150 π.Χ. - 900 μ.Χ.: περίοδος ψύχους.
Οι παραπάνω κλιματολογικές αλλαγές αποτυπώνονταν και στις αντίστοιχες 

αλλαγές του επιπέδου της στάθμης της θάλασσας, καθώς σε περιόδους ψύχους 
η στάθμη της θάλασσας ήταν χαμηλά ενώ σε θερμότερους περιόδους ανέβαινε. 
Στην τελευταία παγετώδη περίοδο, πριν από περίπου 15.000 χρόνια, η στάθμη 
της θάλασσας ήταν 120 μέτρα κάτω από τη σημερινή. Η στάθμη της θάλασσας 
όχι μόνο δεν είναι σταθερή, αλλά αντίθετα μεταβάλλεται συνεχώς, είτε ημερήσια, 
είτε σε πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (λόγω αλλαγών στον όγκο του νερού 
στους ωκεανούς ή των κινήσεων των λιθοσφαιρικών πλακών). Έχει ανακαλυφθεί 
εδώ και πολλά χρόνια ότι η στάθμη της θάλασσας δεν είναι η ίδια ούτε καν σε 
γειτονικές περιοχές. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σχήμα της Γης, το οποίο 
δεν είναι ούτε σφαιρικό, ούτε ελλειψοειδές, αλλά με εξογκώματα σε διάφορα 
μέρη. Η στάθμη της θάλασσας σε περιόδους που η θερμοκρασία είναι χαμηλή 
πέφτει, γιατί σχηματίζονται εκτεταμένοι παγετώνες οι οποίοι δεσμεύουν νερό και 
εμφανίζονται νέες στεριές.

Εκτός όμως από αυτές τις μεγάλες, παγκόσμιες αλλαγές, η στάθμη της θάλασ-
σας μπορεί να αλλάξει και τοπικά, λόγω τεκτονικών διεργασιών. Πολύ απλά, όταν 
δημιουργηθεί μία σταδιακή ή επεισοδιακή (σεισμός) ανύψωση ή καταβύθιση 
ενός τμήματος του φλοιού, τότε η φαινόμενη στάθμη της θάλασσας αλλάζει.

Οι κλιματολογικές αλλαγές επηρεάζουν την υγεία και σε παλαιότερες εποχές  
την επιλογή θέσης της κατοικίας μας. Έχει παρατηρηθεί ότι οι μεγάλες κατα-
στροφές και η εξάπλωση επιδημιών αποτελούσαν συνέπεια μεταβολών στους 
κλιματικούς κύκλους, είτε σε τοπικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα δια-
νύομε τη θερμότερη καταγεγραμμένη περίοδο στην ιστορία. Η συγκεκριμένη 
κλιματική αλλαγή δεν είναι φυσική, αλλά οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβα-
ση. Φυσικές μεταβολές έχουν παρατηρηθεί πολλές φορές στην ιστορία της Γης. 
Το τέλος της εποχής των παγετώνων και η έλευση του θερμού Ολόκαινου που 
διανύουμε σήμερα, επέτρεψε στον άνθρωπο να αναπτύξει τον πολιτισμό του 
ευνοώντας την ανάπτυξη της γεωργίας και άλλων δραστηριοτήτων (Tyler Miller, 
Jr. 1999· Schrøder, Højlund Pedersen & Juel Bitsch 2004· Miller, Vandome 
& McBrewster 2009·  Καρυμπάλης 2010· Τσαγκογέωργας 2008, 12· Buckley, 
Hopkins & Whitaker 2008· FAO 2008). Παράδειγμα σημαντικών κλιματικών 
αλλαγών αποτελεί ο μινωικός πολιτισμός. 
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6. Οι ποταμοί της περιοχής Φαιστού
Ο Γεροπόταμος, ο μεγαλύτερος ποταμός στην Κρήτη, διασχίζει τον κάμπο της 

Μεσαράς, με τους παραπόταμους Κουτσουλίτη και Μάγειρο βόρεια και βορειο-
ανατολικά του και τη Γριά Σαΐτα ανατολικά της Φαιστού και νότια του Γεροπο-
τάμου. Στο τέλος του 19ου αι. γίνεται η εκτροπή του Μάγειρου ποταμού, μεγάλο 
τεχνικό έργο για τη Μεσαρά. Ο Μάγειρος ποταμός περνούσε από τη μέση του 
Τυμπακίου και όταν πλημμύριζε προξενούσε μεγάλες καταστροφές στα σπίτια 
των Τυμπακιανών καταστρέφοντας σιτηρά, κριθάρια, λάδια και ό,τι είχαν στις 
αποθήκες και φυσικά τα σπίτια. Δημιουργούσε μικρές λίμνες (κολύμπους), που 
γίνονταν εστίες ελονοσίας. Για αποφυγή των πλημμυρών κατασκευάστηκε ένα 
μεγάλο φράγμα στον Πόρο του Μάγειρου ποταμού, αλλάζοντας  τη ροή του ποτα-
μού προς τα ανατολικά μακριά από τον οικισμό του Τυμπακίου.

7. Διάβρωση και απόθεση ποταμών
Η αποσάθρωση περιλαμβάνει ένα σύνολο φυσικών, χημικών και οργανικών 

δράσεων που συμβάλλουν στην καταστροφή των πετρωμάτων των γεωλογικών 
σχηματισμών. Η διάβρωση είναι το σύνολο των παραγόντων που συμβάλλουν στη 
μεταφορά των προϊόντων αποσάθρωσης ή στην απόσπαση και μεταφορά συστατι-
κών των γεωλογικών σχηματισμών σε άλλη θέση. 

Η διάβρωση συμβάλλει με την αποσάθρωση στη φθορά των γεωλογικών σχη-
ματισμών. Στην περίπτωση που τα προϊόντα της αποσάθρωσης δεν μεταφέρονται 
αλλά παραμένουν στον τόπο του μητρικού πετρώματος, σχηματίζουν αποθέσεις 
που ονομάζονται ελουβιακοί σχηματισμοί, ενώ αποθέσεις που σχηματίζονται από 
μεταφορά προϊόντων διάβρωσης σε άλλη θέση λέγονται αλλουβιακοί σχηματισμοί 
ή προσχώσεις.

Η μεταφορά υλικού από τα ποτάμια γίνεται με μορφή διαλυμένων ουσιών, 
μορφή αιωρούμενου υλικού ή παρασυρόμενου υλικού. Τα μεγαλύτερα υλικά 
μεταφέρονται με αναπήδηση ή κύλιση.

Ο ποταμός Γεροπόταμος βρίσκεται στο στάδιο του γήρατος, ενώ ο ποταμός 
Μάγειρος είναι παραπόταμος του Γεροποτάμου και με κάθετη ροή προς τον Γερο-
πόταμο. Ο κάμπος της Μεσαράς δημιουργήθηκε από αλλουβιακές αποθέσεις, 
ριπίδια και ιζήματα.

Η πλειονότητα της λεκάνης Τυμπακίου, δυτικά της Φαιστού, ειδικά το νοτιο-
δυτικό μέρος, καλύπτεται από τις πρόσφατες φλουβιο-λιμναίες και αλλούβιες 
αποθέσεις, ενώ η βόρεια δυτική περιοχή καλύπτεται από τις ποτάμιες αποθέσεις 
και τα αλλούβια ριπίδια. Στη λεκάνη του Τυμπακίου υπάρχουν μικρές αλλαγές  
στην ανύψωση επιφάνειας, κυρίως στο νοτιοδυτικό μέρος της (Tyler Miller, Jr. 
1999, 132-140· Camp & Daugherty 1998, 45-85· Θεοδώρου 2004· Kritsotakis 
& Tsanis 2009· Panagopoulos κ.ά. 2013).

8. Περιοχή Γεροποτάμου ανατολικά της Φαιστού
Η περιοχή χαρτογραφήθηκε τοποθετώντας την υπάρχουσα κατάσταση, το 

υδρογραφικό δίκτυο (Γεροπόταμο και Γριά Σαΐτα), και τις ανασκαφές που έγιναν 
στις τοποθεσίες Λίμνη, Αλησαντράκι, Ποταμίδες και στην περιοχή Πετροκεφαλίου. 
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Χαρτογραφήθηκαν τα δεδομένα των ανασκαφών της περιοχής (περιγραφικά και 
χωρικά) στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), με το βάθος που βρέθη-
καν στο έδαφος, με τη βοήθεια διπλόσυχνου οργάνου GPS (Leica GNSS-GS09). 

Πάνω σε ψηφιακό χάρτη σε περιβάλλον GIS τοποθετήθηκαν από τον υπογρά-
φοντα οι αρχαίες θέσεις, από τις ανασκαφές της περιοχής σύμφωνα με το αρχείο 
της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. (Χατζή-Βαλλιάνου 1989 και την επιφανειακή έρευνα  Watrous, 
Hadzi-Vallianou & Blitzer 2004) και με υψόμετρο το βάθος εύρεσής τους από 
την επιφάνεια του εδάφους. Τοποθετείται στη βάση δεδομένων των GIS υψόμε-
τρο μηδέν για τα αρχαία που βρίσκονται σχεδόν επιφανειακά και με αρνητικό 
πρόσημο (-) τα μέτρα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Τα 
αρχαιολογικά χρονικά επίπεδα πληροφορίας της κάθε αρχαιολογικής περιόδου 
μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα την οικιστική εξέλιξη κατοίκησης της 
περιοχής μελέτης μας. 

Οι ανασκαφές στην περιοχή της Γριάς Σαΐτας και του Πετροκεφαλίου, της 
περιοχής Αλησαντράκι και της Λίμνης είναι κάτω από το έδαφος από μείον ένα 
(-1 μ.) έως και μείον τριάμισι μέτρα (-3,5 μ.). Βόρεια και κοντά στον οικισμό 
Πετροκεφαλίου βρέθηκε μινωικός τάφος στα -3,5 έως -5 μ. κάτω από το έδαφος 
και μέσα σε νερό. Δημιουργούμε το αρχαιοπεριβάλλον σε σύστημα GIS δίνοντας 
τιμή ισοϋψούς -3,5 μ., η οποία περνά λίγο πιο κάτω από τις εντοπισμένες αρχαίες 
θέσεις. Oι αποθέσεις του ποταμού που αφορούν λεπτόκοκκες αλλουβιακές προ-
σχώσεις, αφού αφαιρεθούν, μας δίδουν την εικόνα της περιοχής στην αρχαιότητα. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα, το βάθος από την επιφάνεια του εδάφους της σημερινής 
κοίτης του ποταμού Γεροποτάμου και της Γριάς Σαΐτας είναι περίπου από -2 έως 
και -3 μ. σήμερα. 

Εάν αφαιρέσομε τα φερτά ποταμίσια υλικά (6-8 μ. το ελάχιστον) που έχουν 
καλύψει τους αρχαίους οικισμούς και τα νεκροταφεία στην περιοχή ανατολικά 
της Φαιστού, δηλαδή την ευρύτερη περιοχή μεταξύ του Γεροποτάμου και της 
Γριάς Σαΐτας, κτίσουμε ένα φράγμα και μετά γεμίσουμε την περιοχή αυτή νερό, 
τότε εμφανίζεται στην περιοχή μια μεγάλη λίμνη.

9. Περιοχή Γεροποτάμου δυτικά της Αγίας Τριάδας
Στα νότια των εκβολών του Γερο-

ποτάμου κατά τη βενετική περίοδο 
και την περίοδο της Τουρκοκρατίας 
υπήρχε Πύργος και το βενετικό χωριό 
Πυργιώτισσα (Γιγουρτάκης 2004). Στην 
περιοχή νότια της Καταλυκής, στη θέση 
που υπάρχει σήμερα το τριγωνομετρικό 
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, 
υπήρχε το βενετικό Κάστρο του Κόκ-
κινου Πύργου, όπως αυτό φαίνεται στη 
φωτογραφία επί γερμανικής κατοχής 
(εικ. 1). Στον χώρο βόρεια του σημερι-
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Εικ. 1 :  Τμήμα βενετικού κάστρου στον οικισμό  
του Κόκκινου Πύργου, 1942.



νού λιμανιού σώζεται τείχος, βενετικής 
περιόδου (και το κάτω μέρος βυζαντινής 
περιόδου). Στον σημερινό οικισμό του 
Κόκκινου Πύργου βρίσκονται διάσπαρ-
τα ελληνορωμαϊκά, βυζαντινά και βενε-
τικά όστρακα. Στην παραλία της Κατα-
λυκής σώζεται επιφανειακός βυζαντινός 
αγωγός νερού. Οι αρχαίοι οικισμοί, ο 
Πύργος και το Κάστρο, καταστράφηκαν 
εκ θεμέλιων στην Κατοχή για να χρησι-
μοποιηθούν οι πέτρες τους στην κατα-
σκευή του αεροδρομίου Τυμπακίου 
από τους Γερμανούς. Οι αλλουβιακοί σχηματισμοί ή προσχώσεις στην περιοχή 
του αεροδρομίου, στην περιοχή Καταλυκή του Κόκκινου Πύργου (εικ. 2), στο 
Μετόχι Τυμπακίου και στο Τυμπάκι διακρίνονται καθαρά στα παλαιά πηγάδια, 
στις στρωματoγραφικές τομές, στην κατασκευή υπογείων σπιτιών, στις θεμελι-
ώσεις των σπιτιών. Το δάπεδο στις  παλιές μεταβυζαντινές εκκλησίες του Αγίου 
Τίτου στο Τυμπάκι και στην εκκλησία του Αγίου Πνεύματος στο Μετόχι είναι 
σχεδόν 1,20 μ. κάτω από την επιφάνεια του σημερινού εδάφους. Από μαρτυ-
ρίες ντόπιων χειριστών μηχανημάτων εκσκαφέων, οι αλλουβιακοί σχηματισμοί 
ή προσχώσεις ξεπερνούν κατά περιοχές τα 15 μ. Στο Λύκειο Τυμπακίου έχουν 
διαπιστωθεί στα 14 μ. Υπάρχουν μαρτυρίες για ύπαρξη αρχαίων στην περιοχή 
του Τυμπακίου και Κόκκινου Πύργου και έχουν βρεθεί σε μεγάλο βάθος από 
την επιφάνεια του εδάφους. Για παράδειγμα, σε απόσταση περίπου 600 μ. βορει-
οανατολικά του Λυκείου Τυμπακίου, σε άνοιγμα πηγαδιού βρέθηκαν πιθάρια 
σε βάθος περίπου 6 μ. Επίσης σε άνοιγμα πηγαδιού στον Κόκκινο Πύργο, τη 
δεκαετία του ’50, βρέθηκε τάφος σε βάθος 4-5 μ., 420 μ. από τη θάλασσα στα 
βόρεια της εισόδου του οικισμού του χωριού. Αν ανάμεσα στις ισοϋψείς 6 και 8 μ. 
δημιουργήσουμε ισοϋψή δίνοντας τιμή υψομέτρου κατ’ εκτίμηση -8 μ. (5 μ. το 
βάθος που βρέθηκαν τα αρχαία και 2-3 μ. το ύψος της στάθμης της θάλασσας 
κατά την πρώιμη εποχή από τη σημερινή στάθμη), που αφορά τις αποθέσεις του 
ποταμού, αλλουβιακές προσχώσεις, τότε βλέπομε να σχηματίζεται ένας μεγάλος 
κόλπος και να πλησιάζει στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Σχηματίζεται δηλαδή 
μια μεγάλη λιμνοθάλασσα στην οποία εκβάλλουν οι ποταμοί Μάγειρος και Γερο-
πόταμος διαμορφώνοντας δέλτα ποταμών. Η απόσταση της Αγίας Τριάδας στην 
αρχαιότητα από τη θάλασσα ήταν 1.500-1.600 μ. (η απόσταση από το αρχαίο 
δέλτα ή της λιμνοθάλασσας) και όχι 3.600 μ., όπως είναι σήμερα, και με υψό-
μετρο 16 μ. (16 - 8 = 8 μ.) από τη σημερινή στάθμη της θάλασσας. Η κλίση του 
αρχαίου Γεροποτάμου που ένωνε το αρχαίο δέλτα του ποταμού με την κοντινή 
περιοχή του οικισμού της Αγίας Τριάδας ήταν περίπου στο 0,5%. Και η ύπαρξη 
αρχαίου παραποτάμιου λιμανιού κοντά στον οικισμό της Αγίας Τριάδας είναι 
αυξημένες κατά την παλαιοανακτορική περίοδο.

Εικ. 2 :  Στρωματογραφία του παλαιού πηγαδιού 
κοντά στον οικισμό του Κόκκινου Πύργου.
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10. Η περιοχή Γεροποτάμου ανάμεσα στη Φαιστό και την Αγία Τριάδα 
και το φράγμα νερού

Στην κοίτη του ποταμού, κάτω από την τοποθεσία Βουλίσματα, ανάμεσα στη 
Φαιστό και την Αγία Τριάδα, βρίσκεται τοίχος πλάτους 8 μ., με προσανατολισμό 
Βορρά-Νότου, κτισμένος κάθετα στην κοίτη του. Στο δυτικό μέρος του τοίχου μέσα 
στη κοίτη (ροή) του ποταμού εντοπίζονται πέτρες σε έκταση 55-60 μ. της κοίτης 
του. Το πλάτος του ποταμού στο σημείο του τοίχου είναι 7,5 μ. και το βάθος του 
ποταμού 3,5 μ. Στην περιοχή του τοίχου η ροή του ποταμού είναι κάθετη και 
συνεχίζει παράλληλα με τον τοίχο προς Νότο και προς την έξοδο κάθετα προς Αγία 
Τριάδα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο τοίχος να συνεχίζεται προς Βορράν, να είναι 
κάθετος στη ροή του ποταμού και το μήκους του να είναι 100-120 μ. Ο τοίχος, 
επομένως, ήταν κατασκευή φράγματος νερού. Το φράγμα βρίσκεται (συντεταγμέ-
νες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ87 με Χ=572865 και Υ= 3879323) κάτω από τη 
θέση Βουλίσματα στην περιοχή του Γέρο Δέτη, όπου ήταν και αρχαίο λατομείο του 
φράγματος, και της πρώιμης μινωικής θέσης Πατερικές (εικ. 3-4 και 5). 
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Εικ. 5 :  Η χωρική σχέση του φράγματος, στη θέση Βουλίσματα, με τον αρχαίο οικισμό Πατερικές.

Εικ. 3 :  Το παλαιοανακτορικό φράγμα Φαιστού. Εικ. 4 :  Το παλαιοανακτορικό φράγμα Φαιστού.



Βορειοδυτικά του φράγματος υπάρχει πλάτωμα του εδάφους που δημιουργή-
θηκε σε βάθος χρόνου από τις πλημμύρες του Γεροποτάμου, που διαβρωνόταν 
σιγά-σιγά, λόγω αντίστασης του φράγματος στις πλημμύρες και της εκτόνωσης.

Η δημιουργία του φράγματος μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους: Το κλίμα 
άλλαζε προς το ψυχρότερο και η στάθμη της θάλασσας κατέβαινε σταδιακά. Η 
κατασκευή του φράγματος, εκτός από τη συλλογή τροφής από τη λίμνη (ψάρια, 
χέλια, καβούρια, πουλιά κ.λπ.), πιθανόν εξυπηρετούσε επιπλέον δύο σκοπούς: 
(α) Το αρχαίο φράγμα ήταν για τον έλεγχο των πλημμύρων και για τη συγκρά-
τηση του νερού, το οποίο εξαιτίας του φράγματος διαχεόταν πιο ομαλά προς τη 
θάλασσα και έτσι οι άνθρωποι κέρδιζαν χρόνο να τραβήξουν τις βάρκες, που 
βρίσκονταν στη λιμνοθάλασσα της Αγίας Τριάδος και στη λίμνη της Φαιστού, πιο 
μακριά σε σίγουρο μέρος. (β) Από τη θέση επιφανείας του φράγματος έως και τα 
Χάλαρα είναι 1.560 μ. περίπου και η υψομετρική διαφορά είναι 7 μ., δηλαδή 
υπάρχει κλίση κάτω του 0,5% (στην περιοχή Χάλαρα έχουμε 33 μ. και η επιφά-
νεια εδάφους στο οποίο βρίσκεται το φράγμα είναι 25 μ. πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας). Η ύπαρξη της αρχαίας λίμνης και η αρχαία γεωμορφολογία της 
περιοχής από τα Χάλαρα έως και τον ποταμό Γριά Σαΐτα δημιουργεί εσωτερική 
λεκάνη προς τη μεριά του οικισμού Αγίου Ιωάννη και έτσι η πιθανότητα λιμανιού 
στα παλαιοανακτορικά χρόνια είναι μεγάλη.

Κατά την περίοδο 1.500-750 π.Χ., πιθανόν και πριν από το 1.600 π.Χ., άρχισε 
η περίοδος ψύχους και η στάθμη της θάλασσας κατέβηκε 2-3 μ. πιο χαμηλά από 
σήμερα. Πιθανόν τότε στο λιμάνι-κανάλι της Αγίας Τριάδας να δημιουργήθηκαν 
προβλήματα πρόσβασης. Δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει, καθώς η περιοχή 
άρχιζε να μετατρέπεται σε έλος. Η αναζήτηση θέσης για άλλο λιμάνι ήταν πλέον 
επιβεβλημένη, π.χ. στον Κομμό. Στην περιοχή του Κομμού δεν υπάρχει ποταμός 
στη θέση του αρχαίου λιμανιού.

Η μεγάλη περιοχή που κατελάμβανε η αρχαία λίμνη ανατολικά της Φαιστού, 
οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις της Φαιστού και οι χορτολιβαδικές εκτοπίζονται ανα-
τολικά της λίμνης προς την περιοχή της Γόρτυνας (χάρτης 2).

Οι συγκρούσεις της Γόρτυνας με τη Φαιστό στην ελληνιστική εποχή πιθανόν 
οφείλονταν στον αποκλειστικό έλεγχο που ασκούσαν οι κάτοικοι της Φαιστού στο 
στενό της Φαιστού για τα λιμάνια του κόλπου της Μεσαράς.

11. Τα φράγματα της Κνωσού
Φράγματα υπάρχουν και στην Κνωσό, στον Κέρατο ποταμό, στη γεωγραφική 

θέση Χ=605848 και Υ=3907203 (συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ87). 
Αρχαίο φράγμα επίσης υπάρχει και στον ποταμό Αποσελέμη, με συντεταγμένες 
θέσης (σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ87) Χ=621213 και Υ=3910066.

12. Τα σημεία προσανατολισμού και οι φάροι του λιμανιού-καναλιού 
Αγίας Τριάδας και Φαιστού

Η οροσειρά του Ψηλορείτη και ειδικά η βουνοκορφή Σέλα του Διγενή και το 
βουνό Κόφινας στην οροσειρά των Αστερουσίων (Καρέτσου & Ρεθεμιωτάκης 1990) 
ξεχωρίζουν χαρακτηριστικά στην πεδιάδα της Μεσαράς. 
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Τα σύμβολα του μύθου (λευκός 
ταύρος και πρώτος βασιλιάς) ήταν 
σύμβολα ναυσιπλοΐας, προσανατολι-
σμού και εντοπισμού του λιμανιού της 
αρχαίας Φαιστού. Ο Κόφινας (εικ. 6), η 
υψηλότερη κορφή των Αστερουσίων σε 
σχήμα κοφινιού με υψόμετρο 1.230 μ., 
μοιάζει σαν πρώτος φάρος, που δίδει 
το στίγμα της Κρήτης όταν πλησιάζεις 
από τα νότια με το καράβι (το πρώτο 
σήμα του ελάμβαναν οι κάτοικοι της 
Φαιστού), δηλαδή από τον πρώτο βασι-
λιά. Και καθώς το καράβι πλησίαζε τον 
κόλπο της Μεσαράς ο προσανατολισμός 
και ο εντοπισμός του λιμανιού και της 
Φαιστού δίνονταν από τον Ψηλορείτη 
και τη Σέλα του Διγενή (εικ. 7) (τα ιερά 
κέρατα), που κοιτάζουν προς Φαιστό 
και Αγία Τριάδα, δηλαδή από τον 
λευκό Ταύρο. Όταν ο Ψηλορείτης είναι 
χιονισμένος, μοιάζει από τη Φαιστό σαν 
λευκός ταύρος (εικ. 8).

13. Υπόθεση εργασίας για τα σημεία 
προσανατολισμού και εντοπισμού 
των λιμανιών με βάση τον μύθο της 
αρπαγής της Ευρώπης (χάρτης 3)

Επιχειρείται εξήγηση του μύθου της 
αρπαγής της Ευρώπης (Γκρέιβς 1998· 
Βασιλάκης 2001) με την προσέγγιση 
της Γεωμυθολογίας, δηλαδή με ποιο 
τρόπο συνδέονται οι μύθοι με το αρχαι-
οπεριβάλλον και ποια η σχέση μεταξύ 
των μύθων που έπλασαν οι αρχαίοι 
κάτοικοι κάθε τόπου και του γεωπερι-
βάλλοντος στο οποίο έζησαν, κατοίκη-
σαν και ανάπτυξαν τον πολιτισμό τους. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι 
το σύγχρονο γεωπεριβάλλον ενός τόπου 
(ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές) παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, αλλά το τοπίο 
που βλέπουν γύρω τους οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο με αυτό που 
έβλεπαν οι προϊστορικοί κάτοικοι του ίδιου χώρου. Το γεωπεριβάλλον δεν παρα-
μένει το ίδιο, αλλά συνεχώς αλλάζει. Η αρχική άρα δομή του μύθου της αρπαγής 
της Ευρώπης είναι ένα αφηγηματικό παραμύθι των ναυτικών σημείων προσα-
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Εικ. 6 :  Η οροσειρά των Αστερουσίων, με την 
κορυφή Κόφινας, όπως διακρίνεται χιονισμένη 

από την αρχαία Φαιστό.

Εικ. 7 :  Η Σέλα του Διγενή και 
ο Ψηλορείτης χιονισμένος.

Εικ. 8 :  Εικόνα κεφαλής λευκού ταύρου (δεξιά) 
και πίσω της η Σέλα του Διγενή χιονισμένη.
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νατολισμού (Κόφινας, Σέλα του Διγενή) του λιμανιού της Φαιστού. Για να γίνει 
καλύτερα αντιληπτός ο μύθος πρέπει να αναγνωρίσομε τη συμβολική ιεραρχική 
δομή του, με συμβολισμούς που πολλές φορές συγκεντρώνουν και διαφορετικές 
έννοιες.

Ο μύθος για τη Σέλα του Διγενή Ακρίτα έχει τις ρίζες του στο Βυζάντιο (το 
βουνό μοιάζει με σέλα αλόγου). Η ονομασία της πολύ πιθανόν να προήλθε από 
την ίδρυση του βυζαντινού οικισμού στον Κόκκινο Πύργο, από τον μεγάλο στρογ-
γυλό βυζαντινό Πύργο τον κτισμένο με κόκκινα τούβλα (σύμφωνα με μαρτυρίες 
από γεροντότερους κατοίκους του Κόκκινου Πύργου) ή και από την αγάπη των 
Μεσαριτών για τα άλογα. Τα άλογα την εποχή του Βυζαντίου στην περιοχή της 
Μεσαράς ήταν πληθυσμιακά πολλά, όπως φαίνεται από το αρχαίο ιπποδρόμιο  
στη Γόρτυνα. 

Το ίδιο βουνό, η Σέλα του Διγενή, και η οροσειρά του Ψηλορείτη έδωσαν, μέσα 
από τη δημιουργική φαντασία των κατοίκων της Φαιστού, στον μύθο της αρπαγής 
της Ευρώπης, τον λευκό Ταύρο Δία. Ο Λευκός Ταύρος είναι το χιονισμένο βουνό, 
γιατί τον χειμώνα το βουνό είναι χιονισμένο και έχει υψόμετρο 1.980 μ. Επίσης, 
παρατηρούμε ότι στο βουνό αυτό προς το μέρος της Φαιστού, τα φαράγγια του, 
η Σπηλιάρα και του Μονοχάρακα το φαράγγι, ξεκινώντας και τα δύο από τις 
δύο κορυφές (που μοιάζουν με μικρά κέρατα) τείνουν να συγκλίνουν στη ρίζα 
του βουνού σχηματίζοντας και οριοθετώντας ένα πρόσωπο ταύρου που σαν να 
βόσκει στη Μεσαρά. Η Σέλα του Διγενή, ή του Νικολάκι το Χαράκι, μοιάζει με 
μικρά κέρατα ταύρου και τα διπλά κέρατα αποτελούν μινωικό σύμβολο λατρείας 
(εικ. 8 και 9). Εάν αφαιρέσομε με τη φαντασία μας το τμήμα του βουνού ανάμεσα 
στα φαράγγια, τότε έχουμε τα μεγάλα διπλά κέρατα του μινωικού πολιτισμού. 
Στη μινωική εποχή, στην πεδιάδα της Μεσαράς αφθονούσαν οι αγελάδες και οι 
ταύροι. 

Η Φαιστός, το Ιδαίον Άντρο και το σπήλαιο των Καμαρών είναι στην ίδια ευθεία 
(ιερό σπήλαιο Ιδαίου Άντρου – ιερό σπήλαιο Καμαρών – μινωική πόλη Φαιστού). 
Ο Μάγειρος ποταμός πηγάζει από τον Ψηλορείτη και από το οροπέδιο της Νίδας 
(όπου το σπήλαιο Ιδαίον άντρο) και περνά από τη Φάραγγα, αριστερά της Σέλας 
του Διγενή, με παραπόταμους το φαράγγι της Σπηλιάρας και του Μονοχάρακα, 
και συναντάται με τον Γεροπόταμο σήμερα.  

Ένα παραμύθι φτιαγμένο πάνω στα σημεία προσανατολισμού και εντοπισμού 
της Φαιστού, από φευγαλέα όνειρα, δημιουργική φαντασία και σύνθεση ιδεών, 
σκέψεων και περιπετειών, ενέπνευσε τη μετέπειτα μινωική ιστορία και γενικά την 
ιστορία από κάθε άποψη – ιστορική, ψυχολογική, πνευματική. 

Τα λιβάδια του Μίνωα (της αρχαίας Φαιστού) ήταν μετά από τη λίμνη, στην 
περιοχή της Γόρτυνας, γι’ αυτό και ο έρωτας της Πασιφάης με τον ταύρο του 
Ποσειδώνα ή Δία στη Γόρτυνα. Το περιβάλλον της Γόρτυνας είναι σχεδόν το ίδιο 
με την αρχαιότητα, τα λείψανα των αρχαίων είναι σχεδόν επιφανειακά με ελάχι-
στες αποθέσεις στο βόρειο μέρος του Γεροποτάμου. Τα γελάδια μπορούσαν να 
βόσκουν ελεύθερα χωρίς κίνδυνο από πλημμύρες.

O σημερινός Κόφινας, ιερό κορυφής, ήταν σημείο προσανατολισμού για το 
αρχαίο λιμάνι της Φαιστού. Ήταν ο πρώτος φάρος οπτικής συνάντησης των ναυτι-
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κών με την Κρήτη που πλησίαζαν τα νότια παράλια. Κάποια από τα ιερά κορυφής 
μπορεί να ήταν όρια επικρατειών και σημεία προσανατολισμού που κοσμούσαν 
τον χώρο. Οι πρώτες τελετές στα ιερά κορυφής ήταν τελετές προσανατολισμού. Και 
ιδιαίτερα για το ιερό κορυφής του Κόφινα, που μετέφερε το πρώτο οπτικά σήμα 
(π.χ. με φωτιά) στο ανάκτορο της Φαιστού όταν κάποιο καράβι πλησίαζε εχθρικά 
ή φιλικά, ή ήταν εμπορικό στο λιμάνι ή στα λιμάνια της Φαιστού.

Στην κορυφή του Κόφινα υπήρχε ιερό, όχι ακριβώς στην κορυφή, αλλά σε ένα 
πλάτωμα που ονομάζεται Χορεύτρα, 500 μ. βόρεια και σε χαμηλότερο ύψος από 
την κορυφή (Καρέτσου & Ρεθεμιωτάκης 1990). 

Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Αστερίων, ο πρώτος βασιλιάς της Κρήτης, είναι  η 
κορυφή του Κόφινα (υψόμετρο 1.230 μ.), η υψηλότερη κορυφή των Αστερουσίων, 
τότε η κορυφή αυτή «κοσμεί και βασιλεύει» όλων των κορυφών των Αστερουσίων 
ως πρώτος βασιλιάς.

Συνεχίζοντας την υπόθεση εργασίας, προσπαθούμε να οριοθετήσομε τη βασι-
λεία του πρώτου βασιλιά της Κρήτης, Αστερίωνα. Την πρώτη επικράτεια της Φαι-
στού, δηλαδή το βασίλειο του Αστερίωνα, τη βρίσκομε κάνοντας χάρτη οπτικής 
επαφής, με κεντρικό σημείο αναφοράς το υψηλότερο σημείο του Κόφινα, με τη 
βοήθεια του συστήματος των GIS (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών). Από το 
αποτέλεσμα των δεδομένων βλέπομε ότι η Βασιλεία του Αστερίωνα ήταν ο νομός 
Ηρακλείου, το οροπέδιο της Νίδας και η περιοχή Αμαρίου. 

Προσεγγίζοντας εκτιμητικά και συγκριτικά τα γεγονότα με τη χωρική και γεω-
γραφική διάστασή τους, βλέπομε ότι κατά τα δεδομένα του μύθου της αρπαγής 
της Ευρώπης ο Ραδάμανθυς, ο βασιλιάς της Φαιστού, πήρε το 1/3 της επικρά-
τειας του πρώτου βασιλιά Αστερίωνα. Η επικράτεια της Φαιστού ήταν, λοιπόν, 
κατ’ εκτίμηση, η κλειστή νοητή γραμμή από το Ακρωτήριο Λίθινο, την περιοχή 
Κόφινα, τη Λιγόρτυνο, τον λόφο Κεφάλι Ανθρώπου, τις κορυφές Γυριστή και Κου-
δούνι του Ψηλορείτη, και την περιοχή του Αμαρίου. Η ακριβής χρονολόγηση της 
επικρατείας αυτής είναι θέμα επιπλέον έρευνας.  

Οι αρχαίοι κάτοικοι της Κρήτης ταύτισαν και προσδιόρισαν θεϊκές και βασιλι-
κές ιδιότητες στα βουνά της Κρήτης. Τα βουνά αυτά, λόγω των θεϊκών δυνάμεων 
και ιδιοτήτων που είχαν, ήταν και τα όρια των επικρατειών. 

Ο Αστερίων, ο πρώτος βασιλιάς της Κρήτης, που δεν είχε παιδιά (άγονος, όπως 
τα Αστερούσια που δεν είναι εύφορα και δεν έχουν αγροτική παραγωγή), παντρεύ-
εται την Ευρώπη όταν την εγκατέλειψε ο Δίας. Η Ευρώπη είχε παιδιά, τον Μίνωα, 
τον Ραδάμανθυ και τον Σαρπηδόνα, δηλαδή ήταν εύφορη, με πλούσια αγροτική 
παραγωγή. Η πρώτη δηλαδή ονομασία της Ευρώπης γεωγραφικά αντιστοιχούσε 
μάλλον στην πεδιάδα της Μεσαράς ή στον νομό Ηρακλείου.

14. Συμπέρασμα
Η ακριβής χρονολόγηση λειτουργίας και οργάνωσης των λιμανιών Φαιστού 

και Αγίας Τριάδας θα δώσει απαντήσεις στην εξέλιξη, την ανάπτυξη και την εξά-
πλωση του μινωικού πολιτισμού. Ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης είναι μύθος 
της Φαιστού και έχει σχέση με το πρώτο λιμάνι της. Ο μινωικός πολιτισμός έχει 
μάλλον ως αφετηρία του την πρωτοανακτορική Φαιστό. 
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Το κρητικό τοπίο έδωσε την ταυτότητά του στον μινωικό πολιτισμό. Ο μύθος 
της αρπαγής της Ευρώπης μάς αποκαλύπτει μια αληθινή πλευρά της ιστορίας 
του μινωικού πολιτισμού.
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ports of thE MEsArA pLAin. 

froM thE first port of Antiquity to noWAdAys

And thE issuE of thE Myth of EuropE

MiChALis spyridAkis

For a better understanding of the ancient environment of Phaistos, we applied 
the following method: 

A complete map was constructed in which we registered the actual topogra-
phy, the archaeological and historical sites, the use of the land, the history of 
the place, the myths, the traditions, the fairy tales, historical narrations and 
memories, the evolution of the climate, the evolution of hydrographic net and 
the geology of the area, the geological stratigraphy, geological observations on 
the landscape and the environment (earthy and marine), the ecology, biblio-
graphy, etc. On top of that, every available information has been evaluated.

Favorable weather conditions from 3000 to 1500 BC contributed in the con-
struction of the first port-channel in Agia Triada and the lake port of Phaistos. 
The ancient barrage reveals the first management of the water and the reasons 
of the foundation of the first palace of Phaistos in 1900 BC.
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The management of the information of the excavations in the area, older 
and recent ones, of the ancient ruins on the surface, the ancient barrage, 
the ancient constructions, the surface geological sediments and the human 
interventions in various periods are based on Geodata GIS. With the help of 
GIS the ancient environment of the plain of ancient Phaistos is being revealed.

With the help of Geomythology and an attentive comparative approach the 
first ports of Agia Triada and Phaistos give the key to the interpretation of the 
myth of the rape of Europe.
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Introduction
This work aims to detail the palaeoenvironmental study of the Mesara Plain, 

with an emphasis on showing the impact of such a study on investigating 
the Minoan civilization. Although analyses are ongoing, the presentation of 
an interdisciplinary geoarchaeological approach and part of its results allows 
for more conclusive arguments to be brought into the discussion. Following a 
presentation of the study area, the methodology employed, and what results 
were being sought, will be discussed followed by a discussion of how this 
methodology can lead to innovative interpretations within future studies.

A geoarchaeological approach: the study of palaeoenvironments
Geoarchaeology is a multi-proxy approach where geographical and geo-

scientific concepts and methods are applied to Prehistory, Archaeology and 
History (Rapp & Hill 1998). A palaeoenvironmental study serves as a way of 
understanding the environmental evolution of a region through multiple meth-
ods determined by the archaeological and environmental context of the study 
area. This includes the use of scientific techniques and methods such as core 
drilling and laboratory analyses in order to better understand the morphologi-
cal dynamics in situ and the settling history of the area. Also, bio-indicators are 
very useful to precisely define facies and related environments that prevailed 
in the region. By identifying species (pollens, diatoms, forams, ostracods), it is 
possible to identify the ecosystem in which they used to live. Also, computer 
science, that comprises Geographical Information System for instance, is an 
important tool for gathering the data into a digitalized program, to produce 
maps and interactive documents. Dating sediment sequences is also crucial in 
this kind of study, so as to link the environmental evolution to a chronology.

While it is always difficult to organize such a multi-disciplinary work, an 
increasing amount of interdisciplinary programs adopt the geoarchaeological 
approach, thereby giving the opportunity to create new projects with integrat-
ed inquiries and a wider approach in their investigations. The present work 
is part of one such program (ANR DIKIDA research program founded by the 
French Agency for Research) which aims to illustrate the methods for, and 
benefits of, applying geoarchaeology in the Mesara Plain with the aims of 
improving our understanding of the local society and environment. 
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Historical context 
The Mesara Plain occupies the central southern part of the island of Crete 

(fig. 1). The area is best known for having been inhabited by the Minoans. 
Based on the architecture and density of important sites, the Mesara is con-
sidered to have been a key region that drew its wealth from agriculture. This 
affirmation has also been accompanied by the mention of this plain as the 
grain supplier of Crete, if not beyond (Treuil et al. 2008).

The major palatial complex of the area is Phaistos, which dominated the 
area throughout most of the Minoan period (Levi 1976). Not far west stands 
Agia Triada, another important site that was likely predominate by the end 
of Late Minoan period, in which substantial buildings were rebuilt facing 
destruction unlike any in Phaistos (La Rosa 1997). The relationship between 
these two cities has been widely discussed and remains debated, but whether 
they were rivals or allies remains to be seen (La Rosa 1995). What is certain is 
that neither of them are on the shoreline nowadays, which leads us to consider 
another pre-eminent site of the period, Kommos. Clearly, it is regarded to have 
been the harbor place of the region, functioning with Phaistos and/or Agia 
Triada, depending on the period (Shaw 1981). The function of this site is better 
known than the others, mainly because of its location on the Libyan Sea. This 
shows the importance of the geographical context of any archaeological site in 
order to better understand how it was used.

However, the large agricultural plain of the Mesara was understandably the 
main source of prosperity for these sites, regardless of who had control of the 
land (Relaki 2004). It could have provided agricultural resources for the soci-
eties of the time, if it had been under heavy cultivation. The question being, 
from a palaeoenvironmental perspective, was the landscape as seen today the 
same as it was during the time of the Minoans?

Geological and geomorphological contexts
A regressive approach had to be undertaken here, which meant the neces-

sity to start analyzing what exists presently in terms of landscape and then 
progressively back in time to understand the main changes. To do this, it is 
important to describe the study area.

The Mesara Plain, a long strip of land running east from the Gulf of Tym-
baki, is the largest fertile depression of Crete. It is bounded to the north by 
the Psiloritis range and the lower hills that run across the center of the island, 
to the east by the Dhiktean Mountains, to the south by the narrow strip of 
the Asterousia and Kofinas hills, and it is drained by the Geropotamos River 
(Rackham & Moody 1998). The area is heavy with olives, and increasingly with 
fruit and vegetable cash crops which dominate the modern local economy. To 
the west of the plain the sites of Phaistos and Agia Triada were established 
on rocky promontories consisting of chalky marls. West of these sites, is the 
Tymbaki Gulf, a large bay running from Agia Galini all the way to Kommos in 
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the south. To the east of Phaistos lies the Mires Basin, a flat land extending 
eastward. These two regions are the main focus of this research. From a struc-
tural standpoint, the area is very active tectonically, as is the entire island. 
Fault lines are to be found everywhere, the Vori Fault and the Agia Triada 
Fault had a morphological impact on the landscape, with the formation of 
these inhabited promontories (Monaco & Tortorici 2004). Tectonics give signs 
of movements that could have also modified the configuration of the valley, 
affecting the hydrography and the topography. These parameters are difficult 
to assess, but must be taken into consideration for the analysis of the sedi-
mentation in the Mesara Plain.

Methods and laboratory analyses 
Two issues fostered this palaeoenvironmental study in the Mesara: First was 

the question of the marine incursion into the Tymbaki Gulf, and second, the 
presence of a wetland and recently dried up swamps at the foothill of Phaistos.

Previous scholarship
During the symposium on the Mesara held in Toronto in 1984, the idea of 

carrying out a geological survey was brought up, in order to better understand 
the location of the shoreline and to determine if the Minoan sites such as 
Agia Triada could have been located nearby the sea (Shaw & Shaw 1985). The 
American School also conducted field work together with a landscape analysis 
during the survey campaigns that took place in the 1990s. All of these studies 
were brought together in a synthesis on the Mesara by L. V. Watrous (Watrous, 
Hadzi-Vallianou & Blitzer 2004).

More significant is the work of Greek geologist Nikolaos Fytrolakis in the last 
decade. The published material presents palaeoenvironmental results on the 
evolution of the shoreline in the Tymbaki Gulf derived from a single and deep 
borehole. They state that the sites of Agia Triada and Phaistos were settled at 
the margin of the sea, and also propose that the regression of the sea was due 
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Fig. 1 :  Location of the Mesara Plain  in Crete.



to human influence, whereby the distance to the sea from these sites, after 
the refill of the incursion, implied the creation of the harbor site of Kommos 
(Fytrolakis et al. 2005). At this point, part of the scientific community followed 
this explanation of the environmental evolution of the Mesara, as shown in the 
collection of the museum of art in Heidelberg, Germany. This exhibition did 
modify the timeline to make it more plausible, presenting the marine incursion 
as filled-up by 2100 BCE. However, these works seems incomplete, knowing 
that a single borehole, without dating or precise stratigraphy study, cannot 
give a clear picture of such a large area. Building upon this scientific and 
academic basis, our current interdisciplinary study approaches the region 
emloying a palaeoenvironmental methodology. 

Palaeoenvironmental study
A palaeoenvironmental study was conducted through field acquisition and 

laboratory analyses. During the 2011 coring campaign, a Cobra TT percus-
sion corer was used, with sampling tubes of 50 mm in diameter. After the 
opening, the description and the sampling of the cores, different lab analyses 
were undertaken. Among these were sedimentological analyses (grain size, 
loss on ignition), a study of the magnetic parameters and bio-indicators study 
(diatoms). All work was conducted at the CEREGE laboratory for geosciences 
(French Public Research CNRS), in Aix-en-Provence, France. 

Loss on ignition
Sediment samples of approximately 1 g were collected at 10 cm intervals 

throughout the sequence. After drying at 105 °C to a constant weight, the 
samples were heated to 550 °C for 2 hours to estimate organic content. A 
second heating phase, to 950 °C for another 5 hours, was undertaken to get 
the percentage of carbonates in the samples (Dearing et al. 1996). 

LASER grain size
Organic matter was removed for laser-diffraction particle size study. All 

of the samples were mixed with 3 % sodium hexametaphosphate in order to 
disperse the clay particles. The grain-size distribution was measured using a 
Beckman Coulter LS 13 320 laser granulometer with a range of .04-2000 μm. 
For the calculation model, we used water as the medium (RI -Radiant Indica-
tor- =1.33 at 20 °C), a refractive index in the range of that of kaolinite for the 
solid phase (RI=1.56), and absorption coefficients of .15 for the 780-nm laser 
wavelength and .2 for the polarized wavelengths (Buurman, Pape & Muggler 
1996). Samples containing fine particles were diluted, measuring between 8 
and 12 % of obscuration and between 45 and 70 % PIDS (Polarization Intensity 
Differential Scattering) obscuration.

Magnetic susceptibility measurements
The sediment cores were sampled every 5 cm. These samples were placed in 
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10 cm3 plastic boxes, dried and weighed. In addition to the low-field magnetic 
susceptibility, usually measured at 976 Hz frequency, measurements were 
taken at 15616 Hz frequency. The sensitivity of the MFK1 susceptibility meter 
is of w3 10-8 SI at 976 Hz. The magnetic susceptibility values were divided by 
the density of the dried samples in order to derive specific susceptibilities. The 
contribution of superparamagnetic particles is given by the frequency depen-
dent susceptibility where Xlf and Xhf are the specific susceptibilities measured 
at low and high frequencies, respectively (Dearing et al. 1996).

Diatoms identification 
Samples were treated with 10% hydrochloric acid (HCl) to remove car-

bonates and then boiled in 30% hydrogen peroxide (H2O2) to oxidize organic 
matter. After repeated washing with distilled water the samples were dried 
onto coverslips ready to be observed by microscope. 

Results by sector
A synthetic report is currently being produced, to define the different sed-

imentary units visible in the cores extracted in the two areas of study in the 
Mesara Plain (fig. 2). Complementary analyses also helped in defining and 
disassociating the following units. For each sector, a reference borehole is pre-
sented visually.

Tymbaki Gulf  (fig. 3) 
Two boreholes were extracted in the area of Tymbaki. The location of the 

drillings was confined to the south of the bay for two reasons. First, the modern 
city of Tymbaki is not the best field in which to begin such a study. Second, 
the presence of a military base camp with a large runway, made this area 
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unauthorized. Accordingly, the most suitable location was chosen, attempting 
to avoid colluvium influences in a low ground and also the influence of the 
modern river (Geropotamos) in an area potentially submerged in the circum-
stance of a marine incursion (Colleu et al. 2015).

The depths of the two boreholes is 6.25 m for “Tim1” and 7.40 m for “Tim2” 
respectively. At the bottom of the cores there is a gray gravelly/sandy sediment 
deposited by a river, then a finer grain size with an altered color of yellowish 
brown mixed with grey. On top of that part, a similar unit can be identified, 
but with a brown color and finer sediments. Finally, at the top of the core, we 
find the modern soil coverage.

Another point is that there is no palaeoecological evidence for a marine 
facies in both studied boreholes. Nor are there marine sands, or micro or macro 
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Fig. 3 :  Chrono-stratigraphy and laboratory results combined for the borehole “Tymbaki2”.

MAxiME CoLLEu, MAtthiEu ghiLArdi, dAvid psoMiAdis & frAnçoisE gAssE



faunal species (gastropods or bivalves) linked to such an environment. Finally, 
three radiocarbon dates were obtained to calibrate the sediment sequences.

Phaistos area (fig. 4)
A total of seven boreholes were made, Fes6 being the reference one. This 

location was chosen because the area was known to have had rice fields at 
some point during the 20th century. We also have accounts from current 
inhabitants that the area used to be very humid, even hosting swamps. This 
attracted our attention to the south of the archaeological site of Phaistos. 
Coring in the area was conducted for multiple reasons including to determine 
what kind of environment developed there, was there human occupation, and 
whether there was a marine incursion all the way into the Mires Basin.
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Fig. 4 :  Stratigraphy and laboratory results for the borehole “Phaistos2”.
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As for the description of the different sedimentary units, there were very 
interesting results. At the bottom of two cores, Fes2, Fes3, very fine clays with 
a grayish blue color were found. The bottom of the westernmost borehole, 
Fes7 recorded a level of terra rossa, very compacted orange clays produced 
from limestone weathering. On top of these units, and at the bottom of other 
cores, Fes2 and Fes6, peat horizons were encountered. The uppermost units 
are found in all of the cores, displaying a transition from swamps to fluvial sed-
iments, and a return swamps all the way to modern soil layers. These results 
give a clear understanding of the succession of environments at the foothill of 
Phaistos (Ghilardi et al. 2015). 

From this first description, one particular sedimentary unit is distinctive. 
The fine bluish clays, of Fes2, are indicative of a very calm environment of 
deposition. The possibility of lacustrine sediments was strong but the hypoth-
esis had to be tested by other analyses. The identification of bio-indicators was 
the best way to confirm that.

The identification of the diatoms 
shows the following results (fig. 5). The 
samples were extracted from the peat 
level and the bottom levels of Fes2. The 
large majority of the species recognized 
are known to live in freshwater areas, 
suggesting the presence of a lake at 
some point in the history of the land-
scape near Phaistos. 

As in the Tymbaki area, radiocar-
bon dates were attained and provide 
the chrono-stratigraphy of the area, showing that the existence of the lake 
corresponds to the Minoan period. For now, and from this particular area, the 
radiocarbon dates demonstrate a transition from the lake to swamps, meaning 
that there was a drought in the area, around the 11th century BCE for the 
margin part of the lake, as it is shown in Fes7.

Discussion and forthcoming field work
Although this study presents simply the beginning of our project, and its 

impact on the history of the Mesara Plain, these important and unprecedented 
environmental results can surely help in reinterpretating ancient landscapes. 

The lake  
The outline of the lake is of great importance in restoring the ancient land-

scape. As it stands, we only have recovered lacustrine sequences in a very 
confined area. In addition, a 7 m trench was dug for the installation of water 
pipes to the north of Petrokefali, 300 m east of the cores at Phaistos. Within 
this trench, it was possible to identify the same bluish clays which were found 
in Fes2 at Phaistos. This gives a potential indication of the extent of the lake 
to the east, but the furthest extent remains unknown to the east and north.
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Fig. 5 :  Diatom identification showing 
the fresh water environment species 

present in the samples of “Phaistos2”.
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In addition, we only have the underlying layer of the lacustrine unit in Fes7, 
which is at the margin of the Phaistos coring location. Without knowing where 
the middle part of this ancient freshwater area was, and without having cored 
the bottom of it at this particular spot, it is difficult to understand the gene-
sis and evolution of the ancient lake. The formation may have had a tectonic 
origin, or, alternatively, it could also have been formed during a more humid 
period in the Bronze Age, which was subsequently followed by a dry one (Drake 
2012; Kaniewski et al. 2013), which resulted in the drying out of the lake and 
confirms the dates surrounding the shift from lacustrine sediment to a swampy 
area on the cores. Although the formation of the lake is unclear, what is shown 
by the coring samples is that during Bronze Age and the Minoan period, a fresh 
water reservoir was available for human societies in the nearby area. 

A new look at the socio-political context of the area
Based on this study, we can say that both Phaistos and Agia Triada were 

not situated on the shoreline, as there is no evidence of marine incursion at 
this time. Based upon this, it is also clear that these two minoan sites could 
not be considered as harbor sites. This reinforces the importance of Kommos 
in the area as the main coastal trade centre for the region. The idea of a “Great 
Minoan Triangle” has been supported by the results of this study (Shaw 1985). 

The use of the lake, as a water source, fishpond, or any other human need 
remains unclear due to the geography of the lake. Despite this, it is clear 
that the lake was a major element of the landscape and would have been 
reached by the surrounding Minoan communities. The disappearance of this 
lake surely had an impact on the societies nearby but the link between the 
end of the Minoan civilization and an environmental change remains to be 
deliberated (Weiss 1982; Drake 2012; Kaniewski et al. 2013).

Forthcoming work 
Ultimately the aim of this project is to gain a better and broader understand-

ing of the Mesara Plain and how the lake revealed by these coring samples was 
used by the local population. To achieve these goals, another coring campaign 
in the Mesara has been organized during 2014. The main objective will be 
to understand the 3D geometry of this lake by coring east and north of the 
previous boreholes, so as to find the extent of the lacustrine sediment. With 
some luck the bottom of the lacustrine formation could also be reached in a 
drilling. Also, ongoing analyses will provide more information on the palaeoen-
vironments of the study area. Geophysical surveys are also underway and will 
reveal the sub surface configuration. Pollen analyses are being undertaken, 
which will give a more precise picture of the ancient vegetation and its evolu-
tion from the Bronze Age to Early Ancient times. By using a multi-disciplinary 
approach, it will be possible to gain a clearer understanding of the Mesara 
Plain and its role in the ancient Minoan world.
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Conclusion
This study provides palaeoenvironmental results that will help in under-

standing the organization of Minoan settlements in the Mesara Plain. As 
expected, the multi-disciplinary approach allows a great amount of data on 
different aspects of the ancient landscapes. Altogether, it gives a better picture 
of the palaeoenvironments in the study area and highlights the usefulness of 
geoarchaeological approaches. 
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μια νεα ερμηνεια των μινωιΚων τοΠιων στην Πεδιαδα τησ μεσαρασ

(νοτια Κρητη), Βασει μιασ ΠαλαιοΠεριΒαλλοντιΚησ Προσεγγισησ 

MAxiME CoLLEu, MAtthiEu ghiLArdi, 
dAvid psoMiAdis & frAnçoisE gAssE

Ο κάμπος της Μεσαράς είναι η μεγαλύτερη εύφορη πεδιάδα στο νησί της 
Κρήτης. Ωστόσο, οι νεότερες έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση 
κατά τη μινωική περίοδο ήταν διαφορετική. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από 
μια γεωαρχαιολογική προσέγγιση, η οποία εστιάζει στην εξέλιξη του τοπίου στην 
περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού. Βασισμένη σε πολλαπλές 
γεωτρήσεις, εργαστηριακές αναλύσεις και επιτόπιες έρευνες, αυτή η διεπιστημο-
νική προσέγγιση μας επιτρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τα παλαιοπεριβάλλοντα 
της περιοχής. Κεντρικό σημείο της έρευνας αυτής είναι η ύπαρξη μιας αρχαίας 
λίμνης στην περιοχή, κατά την Εποχή του Χαλκού.

MAxiME CoLLEu, MAtthiEu ghiLArdi, dAvid psoMiAdis & frAnçoisE gAssE

358



nEW rEsEArCh on thE so-CALLEd “tEMpLE C” 

And thE rELAtEd buiLding on thE south sLopE 

of thE pAtELA of priniAs

sALvAtorE rizzA & AntonELLA pAutAsso

Foreword1

The settlement of Prinias, located in Central Crete at the foot of the Psiloritis 
mountains, lies on a triangular shaped plateau called Patela at an altitude of 
690 m. above sea level. 

Its strategic position, at the confluence of two valleys linking the North and 
the South of the island, clearly explains the reasons of the development of the 
settlement during the Iron Age and the Archaic Period (from the end of the 
Bronze Age to the middle of the 6th century B.C.).

In 2011, in the framework of an architectural and archaeological investiga-
tion of the buildings with central eschara found on the Patela,2 we focused our 
attention on the so-called “temple C” (hereafter building C) and on the related 
structures lying on the south side of the plateau. The building complex shapes 
the central block of the southern slope of the settlement (fig.1). The block, 
built around the middle of the 7th century B.C., is of particular interest for 
the uniqueness of the structure within the urban plan of the settlement. For 
these reasons, during the last two years, we undertook a complete reappraisal 
of the excavation data, an architectural analysis of the building and the study 
of the archaeological finds, just partially published thus far. The results of the 
excavations, carried out in 1989, 1991, 1993 and 1994, have converged in the 
monograph published by Giovanni Rizza in 2008 (Rizza 2008, 213-273), but 
only a part of the finds has been included.

The main aim of the research project3 is to understand the history of this 
settlement area before the building of the archaic block, to reconstruct the 
functions of the rooms through the study of the floor assemblages, and to 
interpret the relationships between the building C and the other rooms of the 
block. Furthermore, through the lengthy work of digitalization of graphic, pho-
tographic and documentary data of the old excavations, we are able to present 
a 3D model of the whole building complex. The reappraisal of the old excava-

1 We want to express our thanks to Dario Palermo, Director of the Italian Archaeological 
Mission at Prinias, for allowing us to study the southern area of the settlement on the Patela 
of Priniàs. In addition to the authors of this article, the research project involves also other 
colleagues: Giacomo Biondi, Barbara Wilkens, Gabriella Longhitano. Furthermore, we are 
very grateful to Orazio Pulvirenti (draftsman) and Nadia Barbi (restorer) for their collabora-
tion in this project.

2 In general, for the most important buildings, see: Palermo 2011; Pautasso 2014.
3 Pautasso & Rizza 2015, for a preliminary report of the first results.
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tions data together with the new study of architectural remains and archaeo-
logical records, will enhance the knowledge of the 7th century settlement and 
also enlighten social dynamics taking place in the Archaic polis of Prinias.

Before the Archaic block
The reappraisal of the excavation data and archaeological finds allowed us 

to identify some traces of an earlier occupation, dating back to the earliest 
stages of life of the settlement. Remains of an earlier phase have been brought 
to light during the old excavations, namely a tripartite block carved in the rock, 
a small column base raising from the outcropping rock and the remains of a 
bench (Rizza 2008, 225-230; Palermo 2011, 90; Rizza 2011, 45). The earliest 
architectural elements (fig. 1) were highly respected by those who built the 
seventh century structures. How that happened can clearly be seen on the 
plan: these structures were retained by the southern wall of the AP room and 
then incorporated within the vestibule of the building C.

The analysis of the earliest archaeological material, especially pottery and 
coroplastic finds, thus far almost completely unpublished, revealed new inter-
esting data on the first history of this area (Pautasso forthcoming). A few frag-
ments of tubolar stands, together with so-called Minoan “kernoi” and small 
stone vases, discovered in this area, show that there could be a place with 
“ceremonial” or “cultural” function. Furthermore, a large amount of Protogeo-
metric B / Early Geometric fine and cooking pottery together with some very 
interesting coroplastic items, suggest an important function for this area, con-
nected to ceremonial practices still to be investigated (Pautasso forthcoming).

The archaic block: assemblages and function of rooms
Reconstructing the whole building and the activities which took place inside 

it can be important in order to understand the social and economic dynamics 
which affected not only the polis, but also the manifold relationship between 
the building and the countryside. The identification of the functions of differ-
ent parts of the building provides some information about the management of 
land and resources and on the social role of its owners.4 The building under 
consideration is located along the south side of the plateau, along a strong 
cliff, overlooking both the hills which surround the plateau to the south-south-
east, and an area which is, to date, the most fruitful of the countryside. The 
slope has an inclination of 17% and is articulated in terraces; on the whole 
area the rock bench outcrops.

Here, around the middle of the 7th century, were built: the block under 
consideration, another one on the west of it, and the streets around them. The 
central block was in use until the mid-6th century (fig. 1), when the site was 
abandoned. In the first phase, the building was made up of nine rooms (fig. 2) 
built around a central open space (AH). The central courtyard, the real heart 
of the building, ensured an adequate level of lighting to the other rooms. At 
4 For household studies, see: Allison 1999; Nevett 1999; Glowacki 2004; Haggis 2013.
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this stage, the building was accessible through two openings along the western 
street: through the AS room to the north and AN to the south. Soon after, the 
presence of the building C – clearly leaned to the southern side of the block – 
and the related enclosure entailed a change in the access system of the whole 
structure: the opening through the AS room was closed by a wall, the entrance 
through AN was modified (fig. 3) by creating a small vestibule (AM room), as a 
filter to the residential part of the house (rooms AN, AO, AP).
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Fig. 1 :  The building complex.

Fig. 2 :  The AH courtyard. Fig. 3 : The AM vestibule and the residential 
rooms (AN, AO, AP).
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Study of the floor assemblages allowed us to identify the way in which 
domestic space was used for household activities. AS room, located at the 
north-western corner of the block, yielded a large amount of table ware, stor-
age vessels and cooking pots. The assemblages include a large pithos, chytrai, 
hydriai, small amphorae and jugs, cups and skyphoi, a pyxis, a lamp and few 
spindle whorls (fig. 4). It is possible to identify the AS room as a kitchen (with 
all the due caution in using such a word). The finding of a likely potter’s wheel 
in the AT room suggests a small craft production at a household level. If the 
northern half of the block seems to be mainly connected with domestic activi-
ties, the southern one seems to be the real living area of the building complex. 
In particular, the presence of drinking vessels and of few objects of specific 
value – as an inscribed aryballos and few bronze items – suggests an exhibition 
of prestige at a private level in the three rooms AN, AO, AP.

The building C, the enclosure and annexes
The building C has a rectangular shape (11.00 x 4.90). It is open to the East. 

A narrow vestibule was introducing to the hall with a central eschara. It was 
leaned to the southern side of the block, exploiting the existing south walls of 
the rooms AN, AO and AP. It did not have any communication with the block 
and was not directly connected to the eastern street. Access to the building C 
was through the eastern side, open on a large enclosure. The precinct was 
built at the same time of the building C: the eastern street was greatly enlarged 
(compared to the width of the western street) and divided in two parts through 
a wall (fig. 5). The western part of the street, closed by a low door and equipped 
with a staircase with three steps, defined the area of the access to the build-
ing C; the eastern part, contained by a three-teeth terrace wall (fig. 5), allowed 
the access to the eastern and southern parts of the ridge. 

Within the enclosure, a considerable amount of pottery was found: two 
huge pithoi near the building C entrance and many other pithoi fragments on 
the whole area; coarse ware and stone tools.

Inside the building C, pottery finds were fewer and of different shapes: many 
fragments of cups, fine ware, and an interesting clay “lebes” copying a metal 
artefact.

The area of the building C also includes two annexes. The first (AR room), 
located immediately west of the building (fig. 1), is open on the south side; in 
the inside, it was divided in two parts by two different floors and probably by 
a fence. The structure of the room and the finds suggest that it is a kind of 
stable/shelter for animals.

On the southern area of the slope, at the end of the three-teeth terrace wall, 
there was an isolated room, called AQ (fig. 1). The square shaped room AQ, 
open to east, preserved inside the remains of stone column bases. The finding 
of fragments of large pithoi suggest that probably it was used as a storage 
room.
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Conclusions
The large central block located 

on the southern slope of the Patela 
of Prinias has a relevant interest in 
the research on the development of 
Archaic polis, both from urban and 
social-political point of view (see: Kot-
sonas 2002; Haggis 2013). The original 
core of the block, arranged around the 
courtyard AH, consists of nine rooms. 
Among them, we have identified some 
rooms with clearly differentiated func-
tions and have distinguished a service 
area from a residential one. The building C was added to this private core of 
the block, exploiting the southern wall of the rooms AN, AO and AP, and not 
by chance. In fact, in our opinion, this building has many ideological implica-
tions: it has plan and proportions very close to those of temple A, it was leaned 
against the most important part of the block, it kept the earliest structures 
with the due respect within its vestibule, it has not any communication with 
the other rooms of the block.

Nevertheless, it was accessible through the door and the courtyard open 
along the eastern street and in front of it. Floor assemblages in the courtyard 
(presence of huge pithoi) and in the building (drinking vessels and few unusu-
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Fig. 4 :  Floor assemblage from AS.

Fig. 5 :  The eastern street and 
the three-teeth terrace wall.
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al items) show the willing to exhibit 
status and wealth of a social corporate 
group, and stresses the “communal 
character” of this building, as a venue 
for communal practices (Haggis et al. 
2011, 477-485; Haggis 2013).

The location of the building complex 
(fig. 6), as well the emphasis given to 
the storage of resources (pithoi) sug-
gest the control of the most fruitful 
area of the countryside exploited for 
agricultural and pastoral activities. At 
the present, pending completion of the 
study of all finds coming from this area, we prefer to avoid any specific inter-
pretation of the function of the building C, a subject which will be faced in the 
final publication.
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Fig. 6 :  The building complex from north.
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νεεσ ερεΥνεσ στον εΠονομαζομενο “ναο C” Και το ΠαραΚει-

μενο Κτηριο στη νοτια Πλαγια τησ Πατελασ τοΥ Πρινια

sALvAtorE rizzA & AntonELLA pAutAsso

Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας στο 
κεντρικό συγκρότημα της νότιας πλαγιάς της Πατέλας του Πρινιά. Το συγκρό-
τημα, το οποίο κτίστηκε στα μέσα περίπου του 7ου αι. π.Χ., εξυπηρετούσε τόσο 
ιδιωτικές όσο και κοινόχρηστες λειτουργίες. Οι βασικοί σκοποί της τρέχουσας 
έρευνας είναι οι εξής: η εξέταση της ιστορίας του συγκεκριμένου τμήματος του 
οικισμού πριν από την κατασκευή του συγκροτήματος, ο προσδιορισμός της 
χρήσης των δωματίων του συγκροτήματος βάσει της μελέτης των ευρημάτων από 
τα δάπεδα κατοίκησης, η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των ιδιωτικών και των 
κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η εκπόνηση ενός τρισδιάστατου μοντέλου του 
κτηρίου. Η επανεξέταση των δεδομένων που προέρχονται από τις παλαιότερες 
ανασκαφές, σε συνδυασμό με τη νέα μελέτη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων και 
τις αρχαιολογικές καταγραφές, θα ενισχύσουν τις γνώσεις μας σχετικά με την 
αστική και την κοινωνική οργάνωση του οικισμού του 7ου αι. στην Πατέλα του 
Πρινιά.





An ArChAiC sArCophAgus buriAL 

At orthi pEtrA (AphrAti)

giACoMo biondi

The hill of Prophitis Ilias, nearby the modern village of Aphrati Pediadas, 
was the site of an Iron Age settlement (recently Brisart 2011, 235-271) tra-
ditionally identified with the ancient Arkades. It is located in eastern-central 
Crete between the Mesara and the Pediada plains, in front of the Lasithi Moun-
tains. The site was discovered by Federico Halbherr towards the end of the 
19th century (Halbherr 1901). In 1924, Doro Levi identified and excavated an 
Early Iron Age cemetery, which was located between a terrace (fig. 1.1) and the 
hillock of Seli (fig. 1.2), on the steep western slope of the Prophitis Ilias ridge. 
He also opened a few test excavations on the opposite slope, where the ancient 
settlement lies (Levi 1927-1929). Here, further emergency investigations were 
carried out by the Greek Archaeological Service in the 1960s (Λεμπέση 1969 
and 1970). As some 8th and 7th centuries vases that were found in new ille-
gally excavated tombs a few meters to the south of Seli illustrate (fig. 1.3) 
(Σακελλαράκης 1965), the Iron Age cemetery must have been wider than the 
known part, or groups of burials must have been scattered in the surround-
ings. Finally, two burials emerged accidentally in 1975 at Orthi Petra, to the 
south-east of the settlement (fig. 1.4) (Λεμπέση 1975a and 1975b). 
 
The cemetery on the west slope 

In the above mentioned terrace (fig. 1.1), which was in use as a cemetery 
between 900/850 and 550 BC (Biondi 2013, 187-189), tholoi containing multi-
ple burials and individual pit tombs coexisted side by side. Three tholoi with rec-
tangular vaulted chambers held inhumations (about ten), the remaining three, 
with circular chambers, contained cremation urns (roughly eighty). Remains of 
unburnt bones were found only in the lower layer of the circular tholos R (Levi 
1927-1929, 285 and 293). All or almost all of the individual graves (one hundred 
sixty-two) were urned cremations as well. Further twenty similar, contemporary, 
graves were on the hillock of Seli (fig. 1.2). There is no evidence that the burials 
in the latter area were “Archaic” (Erickson 2010, 252-253).1 

The peculiarity that has mostly excited the imagination of the archaeolo-
gists is that about sixty urns2 of the individual pit tombs (and not all or almost 
1 D. Levi lists (pp. 381-387): a fibula in use between the late 8th and the 6th century BC 

(Sapouna-Sakellarakis 1978, no. 137), of the same type which accompanied the deceased  
in two tombs on the nearby terrace (Sapouna-Sakellarakis 1978, nos. 128-129), a local ary-
ballos with circles on shoulder (probably Early Orientalizing), a Protocorinthian aryballos, 
other “Protocorinthian” oil containers, a Late Geometric/Orientalizing bird vase (cfr. Kanta 
& Karetsou 1998, fig. 8), which was found outside a pithos dating to the late 7th century or 
little later (Simantoni-Bournia 2004, 43, note 189). 

2 D. Levi described overturned basins only in such a number of graves. Their presence on 
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all, as it is often wrongly reported) were covered by a solid upturned clay basin. 
Starting from the (wrong) assumption that this particular mortuary practice 
was not known in other Greek sites except for Aphrati and, overstressing a 
similar practice occurring in North Syrian area, it was assumed that the graves 
with overturned basins held the burnt remains of refugees coming from the 
Levant as response to the threat of the expanding Assyrian empire (Boardman 
1970). Such a hypothesis, which had a large following in the last decades of the 
20th century, is now abandoned due to methodological criticisms (Hoffmann 
1997, 165-172; Böhm 2001; Biondi 1994) and to the presence of cremation 
urns with overturned basins in other sites of Crete,3 sometimes dating from 

the remaining burials is anything but safe (Biondi 1994, 79, for further details). The word 
“pithos” which D. Levi used with various meanings is what causes confusion especially 
among not Italian scholars. In the Levi’s imprecise terminology “pithos” can mean: 1) urned 
cremation, 2) urned cremation with inverted basin 3) cinerary urn, 4) basin, 5) pithos,            
6) pithos burial. 

3 Kopanaki (Levi 1927-1929, 26), Prinias (Biondi 2011, 267), Eleutherna (Stampolidis 1990, 
note 25), Rotasi (Πλάτων 1955) and, probably, Smari (Χατζή-Βαλλιάνου 1980, 43) and Berati 
Piskokephalou (Πλάτων 1952, 640, fig. 20). 
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Fig. 1 :  The Prophitis Ilias hill area. 
(Image ©Google, 2014 DigitalGlobe.)



before the arrival of the presumed immigrants, and in other Mediterranean 
areas historically linked to Crete4 (Biondi 1994 and 2011). The old hypothesis 
has been recently revived by replacing the Levantine immigrants with “strongly 
orientalizing Cretans”. Such Cretans would have come someway into contact 
with the Syrian culture. Probably through Greeks, which would have returned 
home, after five generations, from the North Syrian district towards the end of 
the 8th century due to the expansion of the Assyrian empire (Pappalardo 2012, 
234-238). This assumption, however, has no historical basis; furthermore 
none of the overturned basin graves can be dated accurately to the end of the 
8th century (Pappalardo 2012, 232), as current ceramic chronologies are not 
precise enough for that period (Biondi 1994, 80). Such a theory is also exposed 
to the previous criticisms: first of all the presence of the same burial practice 
in Crete long before the end of the 8th century. Moreover, the tombs assigned 
to the Levantine immigrants, or to the “strongly orientalizing Cretans”, did 
not contain any oriental import or imitations of oriental artefacts (Hoffman 
1997, 171-172; Böhm 2001, 130). Such goods were instead offered inside the 
traditional tholoi. Furthermore, the burials nos. 78 and 114, that are two of 
the one hundred thirty-eight arbitrarily believed5 with overturned basin (Pap-
palardo 2012, 225, fig. 188), contained respectively a neck-handled pyxis (Levi 
1927-1929, fig. 150) and two “feeder vases” (Levi 1927-1929, figs. 215-216), 
which surely date long before the end of the 8th century.6 Finally, the only one 
published urn (Levi 1927-1929, fig. 156) of the group of burials without over-
turned basin nos. 87-92 dates back to “a time contemporary with Knossian 
Late Geometric” (Coldstream 1968, 256), that is to the second half of the 8th 
century, and not to the Early Geometric (Pappalardo 2012, 225). 
  
The burials at Orthi Petra

The new graves on the eastern slope of the Profitis Ilias hill testify to the 
existence of a second, separate, burial area. These were recovered not far from 
the rise of Marangaki, where remains of dwellings were investigated in 1924 
(Levi 1927-1929, 42-47). To the north-east of the just mentioned rise, at Orthi 
Petra (fig. 1.4), an Orientalizing clay urn (no. 1.1) and – at a distance of fifty 
meters from this – a 6th century clay sarcophagus (no. 2.1) containing decom-
posed bones, a trefoil-lipped oinochoe (no. 2.2), an amphoriskos (no. 2.3) 
and remains of an iron blade (no. 2.4), belonging to a sword, were discovered 
(Λεμπέση 1975a and 1975b). 

The urn, a “straight-sided pithos”, is analogous to late Orientalizing spec-
imens of the necropolis on the west slope: e.g. no. TR 25 (Levi 1927-1929, 
fig. 245) containing a Late Protocorinthian aryballos (Levi 1927-1929, fig. 246, 
tav. XVI) and the “pithos” no. 109 (Levi 1927-1929, 158, fig. 165) containing an 
Early Corinthian alabastron (Levi 1927-1929, fig. 169, pl. xv). 

4 Gela, Camarina, Thera. 
5 See note 2. 
6 Cfr., Desborough 1952, 242, pl. 32-xi9b; Σταμπολίδης & Καρέτσου 1998, no. 32 (pyxis); 

Desborough 1952, 254; Rocchetti 1989, 234-235, figs. 157-158, 160 (feeder vases). 
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The sarcophagus (2,00 x 0,58 x 0,39 m) had rounded corners and a gabled 
lid, either partially preserved and originally composed by two separate match-
ing pieces. As one can infer from the clay, from the dimensions and from 
the impressed spirals decoration, it was definitely made by a manufacturer of 
pithoi or of big coarse vases (for the impressed spirals, see Levi 1927-1929, 
figs. 45, 172). The grave offerings date it to the 6th century BC: the jug is 
of the same type in use in the last phase tombs of the west slope cemetery, 
dating 595-550 BC (cfr. Biondi 1994, fig. 24, and Biondi 2013, 196), but with a 
somewhat broader bottom resembling a fragment from Kato Syme, tentatively 
dated to the second half of the same century (Erickson 2002, 55, fig. 8.8); 
the amphoriskos resembles Middle Corinthian specimens (cfr. Payne 1931, 
no. 1074, fig. 157). The sword, although badly preserved, is identifiable with 
the thick, around fifty centimetres long, reserve weapon used by the hoplites 
and by other troops once the spear was lost or broken (Snodgrass 1991, 73, 
114, 128, fig. 54). The same weapon appears at the sides of the Cretan warri-
ors on the stelai of Prinias (Λεμπέση 1976a, pls. 14, 24, 26). 

The burials of Orthi Petra surely were not isolated and could be part of a 
burial ground that at first coexisted and afterwards may have taken the place 
of the main cemetery. The same toponym, “Orthi Petra”, which is shared with 
other Iron Age cemeteries elsewhere in the island (Eleutherna and Krya), could 
preserve the memory of a funerary monument, a “standing stone” like that 
graphically restored at Orthi Petra of Eleutherna (Σταμπολίδης & Κουτσογιάννης 
2013, fig. 13) or that still standing at Tsikalario of Naxos (Ζαφειροπούλου 2001, 
286, fig. 9). Moreover, the burials of Orthi Petra give a conclusive evidence to 
fix the southern boundaries of the inhabited area of Aphrati/Arkades during 
the Archaic period. It is worth noting that the new burial ground was very close 
to the settlement, virtually at its gates. Other (later?) graves most likely were 
scattered on the lower south side of the hill, where, at Trigari, F. Halbherr indi-
cated a tomb on a map, without giving any description (Halbherr 1901, fig. 1), 
and D. Levi excavated a cist tomb, whose date is unknown, as only bones were 
recovered (Levi 1927-1929, 388, fig. 498).

* * * 

The clay coffin is an unusual presence in an Iron Age cemetery of Crete, 
where plain pithoi were the most common containers for unburnt corpses, 
mostly of babies and children (Coldstream & Catling 1996, 675, 691). Stone 
sarcophagi, however, appear in five tholoi of the Siderospilia necropolis at Pri-
nias (Rizza 2011, 30-32, figs. 13, 15, 17, 19-20) and one was inside the tholos R 
(Levi 1927-1929, 546-547, fig. 230a, pl. v.9) in the west slope cemetery. Anoth-
er undecorated clay sarcophagus, which shows a certain similarity with that 
of Orthi Petra, was found inside a tholos tomb of the nearby Rotasi (ancient 
Rythion?) in the area of an Early Iron Age cemetery, said to be analogous to 
the west slope necropolis of Arkades (Kanta & Karetsou 1998, 170, fig. 16). 

370

giACoMo biondi



A Geometric fragment of a small larnax, imitating the Minoan chest type and 
probably containing the inhumation of a small child, and an Orientalizing one 
do appear in the North Cemetery of Knossos (Coldstream & Catling 1996, 393, 
no. 104.118, and 459, no. 56.15), where, as argued by N. Coldstream, LM III 
larnakes were reused for the inhumation of children (Coldstream 1998). Most 
of the cited examples must have been used as containers for a single, unburnt, 
dead, during a period in which incineration was the predominant method of 
burial. The clay coffin of Orthi Petra is a unique example in Archaic Crete,7 
when inhumation became the predominant rite in the form of pithos burials. 
Such, apparently poor, graves are known at Phalasarna, Eleutherna (Erickson 
2010, 249-250), Tarra (Τζανακάκη 2013). Against the diehard opinion of “the 
desertion of the excavated Orientalizing cemetery ca. 600” (Erickson 2010, 
252), urned cremations survived up to the first half of the 6th century only in 
the west slope necropolis of the Prophitis Ilias hill (Biondi 2013).  

The sarcophagus of Rotasi and the stone one of the tholos R have been 
considered evidence of the tenacity of the local tradition (Kanta & Karetsou 
1998, 170) and the same assumption can be extended to the other Iron Age 
examples. The clay sarcophagus of Orthi Petra could be interpreted in the 
same way, all the more so because its elongated form with rounded corners 
resembles EM specimens (Rutkowski 1968, 220, fig. 1.1). We do not know 
whether it was deposed inside an equally traditional tholos tomb. In any case 
it was surely conceived as a more sumptuous receptacle than a plain pithos. 
Upturned vases covering inhumations or cremation urns have too a long tra-
dition in Crete (Biondi 2011). 

To sum up, the dead of Orthi Petra was buried in “the ancestors way” – that 
is unburnt and inside a clay bier –, with a hoplite weapon at his side, at the 
gates of the settlement, probably near a funerary standing stone. All of these 
features stand out against the backdrop of the few and apparently poor pithos 
burials known in Archaic Crete (Erickson 2010, 249-257) and could express 
the social status of the deceased. 

The reference to the hoplites world links the just mentioned burial to the 
warriors on the well-known stelai of Prinias (Λεμπέση 1976a), to the limestone 
shield-bearing figures originally on the roof of the building 4A of the Orthi 
Petra necropolis at Eleutherna, if they are warriors and the building is a ceno-
taph (Σταμπολίδης & Κουτσογιάννης 2013, 224-225), and probably to the less 
showy shield’s episemata painted on the lids covering some cremation urns 
in the west slope necropolis of Aphrati (Biondi 2013, 193, figs. 3-5). It seems 
that during a period in which the polis was emerging (Brisart 2011, 205-234), 
a special respect was bestowed to its defenders. And probably it is not a coin-
cidence that the only known black-figure Cretan vase dating to the second half 
of the 6th century (blissfully ignored by scholars) is a miniature shield with 
two fighting hoplites (fig. 8) (Rizza 1993). 

7  For later examples (4th century BC), see Λεμπέση 1973-1974 and 1976b. 
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Catalogue 
The artefacts listed below are without inventory nos. and are located in 

Iraklion, in three different depositories of the 23rd Ephorate of Prehistoric and 
Classical Antiquities. 

1.1. Straight-sided pithos. Figs. 2 and 3. 
Total height 56.1 cm. Light red coarse clay (Munsell 2.5YR 6/6), white and 

red inclusions. Flattened vertical handles (one missing), moulding at rim, 
sharply carinated shoulder, flat base. Part of the body and of the shoulder 
restored. 

2.1. Fragmentary sarcophagus. Figs. 4 and 5. 
Dimensions: 2.00 (presumed length) x 0.58 (width) x 0.39 m (height). Light 

red coarse clay (Munsell 2.5YR 6/6), red inclusions. Three fragments of the 
long sides (the largest 0.96 x 0.38 m), two of the bottom (the largest 0.70 x 
0.43 m), two of the top of the lid (the largest 0.41 x 0.15 m) and other flat frag-
ments. Restored with cramps and white plaster. Rounded corners, gabled lid. 
Originally composed by two matching pieces. On one side, impressed spirals 
between double horizontally incised lines. Traces of black gloss. 
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Fig. 3 :  Cinerary urn from Orthi Petra.Fig. 2 :  Cinerary urn from Orthi Petra.
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2.2. Trefoil-lipped oinochoe. Figs. 6 and 7. 
Total height 19.5 cm. Pink clay (Munsell 5YR 8/4). Strap handle, rounded 

body, low ring flaring foot. Fully painted with not solid black gloss. 
2.3. Amphoriskos. Figs. 6 and 7.
Height 19.2 cm. Very pale brown clay (Munsell 10YR 8/4). Strap handles, 

ovoid body, ring flaring foot, flared mouth.  

Fig. 5 :  The largest preserved fragment of the sarcophagus at fig. 4.

Fig. 4 :  The clay sarcophagus from Orthi Petra graphically integrated 
and artefacts found inside it (drawing by O. Pulvirenti).
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2.4. Fragmentary iron sword. Figs. 6 and 7.
Fragments of the blade. The longer: 21.3 (length) x 3.5/4.5 (width) x 1.0 cm 

(thickness). The other fragments may be flakes of the latter. 

Fig. 6 :  Artefacts found inside the sarcophagus at fig. 4. 
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Fig. 7 :  Artefacts found inside the sarcophagus at fig. 4.

Fig. 8 :  Cretan black-figure miniature shield (after Rizza 1993). 
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μια αρχαϊΚη ταφη σε σαρΚοφαγο στην ορθη Πετρα (αφρατι)

giACoMo biondi

Το 1975 αποκαλύφθηκαν τυχαία δύο ταφές στην Ορθή Πέτρα, στη νοτιοα-
νατολική γωνία του αστικού χώρου της αρχαίας πόλης των Αρκάδων, στον λόφο 
του Προφήτη Ηλία, στο Αφρατί. Επρόκειτο για μια τεφροδόχο της ύστερης ανα-
τολίζουσας περιόδου, σε μορφή ακόσμητου πίθου με κάθετα τοιχώματα, καθώς 
και για μια πήλινη σαρκοφάγο του 6ου αι. π.Χ., η οποία περιείχε λίγα οστά, μια 
οινοχόη, έναν αμφορίσκο και μια λεπίδα, σε πολύ κακή κατάσταση διατήρησης, 
από κοντό ξίφος του τύπου που αποτελούσε μέρος της εξάρτυσης των οπλιτών. Η 
σαρκοφάγος, που είναι μοναδικό παράδειγμα στην αρχαϊκή Κρήτη και ξεχωρίζει 
από τις σύγχρονες κρητικές ταφές, ενδεχομένως εκφράζει την κοινωνική θέση του 
νεκρού. Όπως μαρτυρείται από μερικά ακόμα μνημεία, αυτή η διαφοροποίηση 
οφείλεται πιθανότατα στην επιθυμία διάκρισης των υπερασπιστών της πόλης στην 
περίοδο ακριβώς της γένεσής της.



Προσφατη ανασΚαφιΚη ερεΥνα 

στο ρωμαϊΚο θεατρο χερσονησοΥ

στελλα μανδαλαΚη

Το ρωμαϊκό θέατρο Χερσονήσου βρίσκεται εντός του απαλλοτριωμένου αρχαιο-
λογικού χώρου στο κέντρο του σύγχρονου παραλιακού οικισμού και εντάσσεται 
στον πολεοδομικό ιστό της αρχαίας πόλης, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότε-
ρα μνημεία της (Χατζή-Βαλλιάνου 1985, 123-130). Παλαιότερη έρευνα που διε-
νεργήθηκε στον χώρο το 1995 (Μανδαλάκη 1999) έφερε στο φως τον περιμετρικό 
τοίχο που διαχώριζε το άνω από το κάτω κοίλο, δημιουργώντας δύο διαζώματα, 
τις επιμήκεις αντηρίδες του κοίλου, μικρό τμήμα του υποστρώματος των εδράνων 
από αργούς λίθους και χαλαρό κονίαμα, τον τοίχο της σκηνής και εξωτερική 
κλίμακα ανόδου στις ανώτερες σειρές των εδράνων. Σε μία επιμήκη τομή στο 
κέντρο του κοίλου εντοπίστηκαν ενδείξεις από πέντε σωζόμενους αναβαθμούς, 
καθώς και δύο λίθινες πλάκες κάτω από αυτούς, που ταυτίστηκαν με το δάπεδο 
της ορχήστρας. Ανασκάφηκαν επίσης τρεις δοκιμαστικές τομές, δύο στον τοίχο 
της σκηνής, όπου εντοπίστηκαν το νότιο παρασκήνιο και αρχιτεκτονικές δομές 
σχετικές με το σκηνικό οικοδόμημα, και μία στο κέντρο της πιθανολογούμενης 
ορχήστρας, όπου ανευρέθηκαν τμήματα δύο λαξευμένων δόμων. 

Η νεότερη ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Προγραμμα-
τικής Σύμβασης της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α., αρχικά με τον Δήμο Χερσονήσου και σε μετέ-
πειτα φάση με τον Δήμο Χερσονήσου και με την Περιφέρεια Κρήτης, με σκοπό 
την ανάδειξη του μνημείου. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν τους μήνες Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο 2011, καθώς επίσης τον Νοέμβριο 2013. Εκτός της Προγραμματικής 
Σύμβασης πραγματοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα από τον Σεπτέμβριο 2012 έως 
τον Φεβρουάριο 2013 στο πλαίσιο προγράμματος εθελοντικής εργασίας Μ.Κ.Ο. 
με προσωπικό που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Χερσονήσου. Τα αποτελέσματα 
των εργασιών παρουσιάζονται στη συνέχεια (σχ. 1). 

Το κοίλο έχει υποστεί σημαντικές φθορές, με αποτέλεσμα να διατηρείται ελά-
χιστα. Είναι γνωστό εξάλλου από μαρτυρίες του Σ. Ξανθουδίδη (Ξανθουδίδης 
1918), ότι οι κάτοικοι της περιοχής χρησιμοποίησαν δομικό υλικό του θεάτρου 
στις αρχές του εικοστού αιώνα κατά την ανοικοδόμηση του σύγχρονου οικισμού 
του Λιμανιού Χερσονήσου. Από το άνω κοίλο, που στηριζόταν στις επιμήκεις 
αντηρίδες και σε πεσσοστοιχία, δεν διατηρούνται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Στο 
ανατολικότερο υπερυψωμένο τμήμα του κάτω κοίλου αποκαλύφθηκε κυρίως το 
υπόστρωμα της ανωδομής, το οποίο διαφοροποιείται. Προς Βορρά συνίσταται 
από ακανόνιστες σειρές αργών λίθων με χώμα και κονίαμα που δημιουργούν 
μία συμπαγή κτιστή κατασκευή (εικ. 1). Αμέσως νοτιότερα είναι ορατός ο φυσι-
κός βράχος, του οποίου τα ανισοϋψή εξομαλύνονται με λεπτόκοκκο, κιτρινω-
πό, φερτό χώμα. Στο κέντρο του κοίλου διακρίνονται αργοί λίθοι σε ύψος ενός 
δόμου με χαλαρό ανοιχτό φαιό κονίαμα και στο νότιο τμήμα έχει ενσωματωθεί ο 
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φυσικός βράχος, πάνω στον οποίο σώζονται μεμονωμένοι αργοί λίθοι σε ελάχιστα 
σημεία, καθώς επίσης δύο κτιστά τμήματα σε επαφή με τον αναλημματικό τοίχο 
του κοίλου. Περιμετρικά του προαναφερόμενου τοίχου, ανάμεσα σε αυτόν και 
το υπόστρωμα των αργών λίθων, αποκαλύφθηκε η συνέχεια αύλακα λαξευμένου 
στο σταθερό, που είχε εντοπιστεί εν μέρει το 1995, ο οποίος στρέφεται προς τα 
δυτικά, στο μέσον περίπου του ημικυκλικού αναλημματικού τοίχου. Δεδομένου 
ότι δεν μπορεί να είχε χρησιμοποιηθεί ως αγωγός, καθώς η πορεία του διακόπτε-
ται από το κοίλο, η λειτουργία του παραμένει ασαφής. 

Σε αντίθεση με την εικόνα καταστροφής στο υπερυψωμένο τμήμα του κάτω 
κοίλου, αποκαλύφθηκαν πέντε σωζόμενοι κτιστοί αναβαθμοί από μικρούς 
αργούς λίθους και κονίαμα, στο χαμηλότερο τμήμα προς το κέντρο (εικ. 2, 3). 
Προκειμένου  να αποφευχθούν μελλοντικές φθορές μέχρι την αποκατάσταση του 
μνημείου, πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο 2013 εργασίες στερέωσης στους 
συγκεκριμένους αναβαθμούς, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Προγραμ-
ματική Σύμβαση. Αποκαταστάθηκε έτσι η εικόνα τους και ταυτόχρονα απέκτησε 
το κοίλο τη μορφή που χαρακτηρίζει παρόμοιες κατασκευές. Κατά τις εργασίες 
στερέωσης εντοπίστηκε κλίμακα στο κέντρο του κοίλου που αντιστοιχεί με την 
εξωτερική κλίμακα στο άνω κοίλο. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι λίθινες πλάκες 
που θεωρήθηκαν δάπεδο της ορχήστρας περιμετρικά του κοίλου στις προηγούμε-
νες ανασκαφικές περιόδους είναι στην πραγματικότητα λίθινοι λαξευμένοι δόμοι 
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Σχ. 1 :  Κάτοψη του θεάτρου.



ενός ακόμα κτιστού αναβαθμού του κοίλου (εικ. 4), του πρώτου που εδράζεται 
στην ορχήστρα, ο οποίος διατηρεί αλώβητη τη λίθινη επένδυσή του. Το δάπεδο 
της ορχήστρας εντοπίστηκε στην έδραση των προαναφερόμενων λίθινων δόμων 
και συνίσταται από χώμα πάνω στο φυσικό σταθερό. Εντοπίστηκε τέλος η κτιστή 
δυτική πρόσοψη στο νότιο τμήμα του κοίλου, η οποία σώζει ακανόνιστους δόμους 
αργών λίθων.

Στον χώρο της ορχήστρας απομακρύνθηκαν τα υφιστάμενα ελαιόδενδρα, και 
στη συνέχεια αφαιρέθηκαν με μικρό εκσκαφικό μηχάνημα, αρχικά του Δήμου 
Χερσονήσου και στη συνέχεια της Περιφέρειας Κρήτης, οι επιφανειακές επιχώ-
σεις. Αμέσως δυτικά του κοίλου και προς το κέντρο της ορχήστρας αποκαλύφθηκε 
στρώμα καταστροφής ύψους περίπου 60 εκ., με αρκετούς λαξευμένους δόμους  
σε διαφορετικές φορές πτώσης, προερχόμενους προφανώς από τους όμορους κτι-
στούς αναβαθμούς. Ανάμεσά τους διακρίνονται λίθινα έδρανα. Το συγκεκριμένο 
στρώμα δεν ανασκάφηκε. 

Σε αντίθεση με το κοίλο, το σκηνικό οικοδόμημα διατηρείται πολύ καλύτερα. 
Μετά το πέρας των χωματουργικών εργασιών, εντοπίστηκαν στον χώρο του προ-
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Εικ. 1 :  Σωζόμενο κτιστό υπόστρωμα κοίλου. Εικ. 2 :  Συνολική άποψη του κοίλου 
και της επίχωσης της ορχήστρας.

Εικ. 3 :  Σωζόμενοι κτιστοί αναβαθμοί κοίλου. Εικ. 4 :  Λίθινος αναβαθμός κοίλου.



σκηνίου τμήματα παράλληλων αρχιτεκτονικών δομών, με φορά από Δύση προς 
Ανατολή (εικ. 5), σε γειτνίαση με τον πλινθόκτιστο τοίχο της σκηνής. Οι ενδιάμεσοι 
χώροι δεν ανασκάφηκαν, έτσι ώστε δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν υπήρχε 
υποσκήνιο, υπόγεια δηλαδή διάβαση κάτω από το επίπεδο του προσκηνίου.    

Σε δύο δοκιμαστικές τομές κατά μήκος του προσκηνίου αποκαλύφθηκαν τμή-
ματα κτιστής πρόσοψης από επάλληλους, λαξευμένους λίθινους δόμους που δια-
κοσμούνται με κυμάτιο, καθώς επίσης αψιδωτή κόγχη (εικ. 6). Παρόμοιες κόγχες, 
αψιδωτές ή ορθογώνιου σχήματος, συνηθίζονται στην πρόσοψη του προσκηνίου 
στα ρωμαϊκά θέατρα (Νινιού-Κινδελή & Χατζηδάκης 2012, 549). Η συγκεκριμένη 
κατασκευή στο θέατρο Χερσονήσου εδράζεται σε δάπεδο από ασβεστοκονίαμα. 
Στο εσωτερικό της κόγχης τοποθετήθηκαν σε μετέπειτα οικοδομική φάση δύο 
επάλληλοι ημικυκλικοί δόμοι, στην ανώτερη επιφάνεια των οποίων σώζονται οι 
βάσεις από δύο πλινθόκτιστους κιονίσκους. Η διαμόρφωση του χώρου και ίχνη 
υδραυλικού κονιάματος στη λίθινη πρόσοψη του προσκηνίου συνηγορούν στη 
λειτουργία πισίνας στην ορχήστρα κατά τους μέσους ρωμαϊκούς χρόνους με βάση 
την κεραμική που περισυλλέχθηκε. Κατά την περίοδο λειτουργίας της πισίνας 
πιθανώς καλύφθηκε το ενδιάμεσο κενό ανάμεσα στην αψιδωτή κόγχη και τις 
αρχιτεκτονικές δομές του προσκηνίου, όπως υποδηλώνει η απόρριψη ρωμαϊκής 
κεραμικής στον χώρο αυτό, η οποία σφραγίστηκε με πρόχειρο δάπεδο από κου-
σκουρόχωμα.    

Στον χώρο της νότιας παρόδου, σε μικρή απόσταση από τη δυτική παρυφή του 
κοίλου, εντοπίστηκαν και αφαιρέθηκαν τέσσερα αρχιτεκτονικά μέλη (τρία τμή-
ματα γείσου και ένα τμήμα κίονα), τα οποία προέρχονται από την ανωδομή της 
σκηνής (εικ. 7). Μετά την αφαίρεσή τους εντοπίστηκαν το δάπεδο της ορχήστρας 
που ταυτίζεται με το σταθερό, καθώς επίσης πιθανός αγωγός με κτιστά πλευρικά 
τοιχώματα πλάτους 0,50 μ. 

Εκτός του κυρίως θεατρικού χώρου, αποκαλύφθηκε σε μήκος 16 μ., από 
Νότο προς Βορρά, ο δεύτερος περιμετρικός τοίχος του κοίλου. Σε αυτόν εδράζο-
νται οι τετράγωνοι πεσσοί, στους οποίους καταλήγουν οι επιμήκεις αντηρίδες. 
Δημιουργείται έτσι ένα περίκλειστο σχήμα με δύο ενάλληλους, ημικυκλικούς 
αναλημματικούς τοίχους και εγκάρσιους τοίχους με πεσσούς στα διάκενα, που 
στήριζε το άνω κοίλο, το οποίο ήταν εξολοκλήρου κτιστό. Κατά τον καθαρισμό του 
εξωτερικού αναλημματικού τοίχου απομακρύνθηκαν πεσμένα τμήματα τοιχοδο-
μίας. Ανατολικά των δύο αναλημματικών τοίχων αποκαλύφθηκαν καλύτερα δύο 
πεσσοί με ευδιάκριτη έκφυση αψίδας, που τεκμηριώνουν την ύπαρξη διαδρόμου 
περιμετρικά του κοίλου και κάτω από αυτό (εικ. 8), όπως συνηθίζεται στα περισ-
σότερα ρωμαϊκά θέατρα (Di Napoli 2010, 817). Η συνέχεια της πεσσοστοιχίας 
προς Βορρά επιβεβαιώθηκε με τον εντοπισμό υποθεμελίωσης παρόμοιου πεσσού 
διαστάσεων 2,10 x 2 μ. εντός επιμήκους δοκιμαστικής τομής, που ανασκάφηκε 
με κατεύθυνση από Δύση προς Ανατολή στον περιβάλλοντα χώρο του θεάτρου, 
προκειμένου να ελεγχθεί αφενός η συνέχεια των πεσσών και αφετέρου η πιθανή 
ύπαρξη δεύτερης πεσσοστοιχίας, πράγμα το οποίο αποκλείσθηκε από τα ανασκα-
φικά δεδομένα, καθώς ανατολικά του πεσσού εντοπίστηκαν κλίβανος και συγκρό-
τημα δωματίων ρωμαϊκών χρόνων (εικ. 9). Πάνω από τον πεσσό αποκαλύφθηκαν 
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δύο επάλληλα στρώματα απόρριψης 
πρωτοβυζαντινής κεραμικής, συνολικού 
πάχους 40 εκ., τα οποία προφανώς σχε-
τίζονται με κεραμικό κλίβανο πρωτοβυ-
ζαντινών χρόνων που εντοπίστηκε στον 
χώρο ανάμεσα στις αντηρίδες 10 και 11.

Ανασκάφηκαν παράλληλα επτά επιμήκεις χώροι ανάμεσα στις αντηρίδες (1 και 
2, 2 και 3, 5 και 6, 6 και 7, 7 και 8, 9 και 10, 10 και 11), οι οποίες αριθμήθηκαν 
από το 1 μέχρι το 11, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η έρευνα μέχρι το σταθερό 
σε όλους. Στους πέντε από αυτούς εντοπίστηκαν εκτεταμένες απορρίψεις ακέραι-
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Εικ. 5 :  Αρχιτεκτονικές δομές προσκηνίου. Εικ. 6 :  Αψιδωτή κόγχη προσκηνίου.

Εικ. 7 :  Αρχιτεκτονικό μέλος σκηνής.

Εικ. 8 :  Οι δύο αναλημματικοί τοίχοι 
και η εξωτερική πεσσοστοιχία.

Εικ. 9 :  Κλίβανος στον περιβάλλοντα χώρο 
του θεάτρου.
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ων και σπασμένων αγγείων καθημερινής χρήσης πρωτοβυζαντινών χρόνων του 
5ου - 6ου αι. μ.Χ. (εικ. 10), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την κατάρρευση 
του μνημείου και σχετίζονται με τη λειτουργία κλιβάνων στην ευρύτερη περιοχή. 
Ένας τέτοιος κλίβανος διαστάσεων 2 χ 1,95 μ., με δύο ορθογώνιες πλινθόκτιστες 
βάσεις για την τοποθέτηση της εσχάρας, αποκαλύφθηκε στο εσωτερικό των αντη-
ρίδων 10 και 11 (εικ. 11), ενώ μεγάλα τμήματα πηλοχώματος από την επένδυση 
κατεστραμμένου κλιβάνου ανευρέθηκαν και στο εσωτερικό των αντηρίδων 1 και 
2, κάτω από τις απορρίψεις της κεραμικής. Μόνο στο εσωτερικό των αντηρίδων 9 
και 10 δεν εντοπίστηκαν εκτεταμένες ανάλογες απορρίψεις, αλλά περισυλλέχθη-
κε κεραμική των πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων που επιβεβαιώνει την ανέγερση του 
θεάτρου τον 1ο αι. μ.Χ. Επίσης, από το εσωτερικό των αντηρίδων 6 και 7, κάτω 
από το εκτεταμένο στρώμα απόρριψης πρωτοβυζαντινής κεραμικής, ανευρέθηκε 
τμήμα λύχνου «κρητικού τύπου» του 1ου αι. μ.Χ., αξιοσημείωτων διαστάσεων, 
που χρονολογικά εντάσσεται στην κατασκευή και λειτουργία του θεάτρου.

Ένας δεύτερος κλίβανος διαστάσεων 2 χ 1,94 μ. αποκαλύφθηκε ανατολικά του 
πεσσού εντός ορίων της επιμήκους δοκιμαστικής τομής στον περιβάλλοντα χώρο 
του θεάτρου (εικ. 9), όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω. Πρόκειται για κτιστή 
κατασκευή με τοιχώματα πλάτους 0,30-0,40 μ. και εσωτερική επένδυση με 
πηλό. Η εσχάρα στηριζόταν σε κεντρικό πεσσό από επάλληλες τετράγωνες πλίν-
θους με στρογγυλεμένες παρυφές. Στο νότιο τμήμα της κατασκευής εντοπίστηκε 
άνοιγμα με έντονα ίχνη καύσης, τα οποία εκτείνονταν νοτιότερα, εκτός ορίων της 
τομής. Αξίζει να σημειωθεί η πρώιμη χρονολόγηση του κλιβάνου στον 2ο έως 3ο 
αι. μ.Χ., με βάση τη ρωμαϊκή κεραμική που περισυλλέχθηκε, πράγμα ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον για τη χρονολόγηση λειτουργίας του θεάτρου, καθώς το δυτικό τοίχω-
μα του κλιβάνου εδράζεται σε τμήμα του τετράγωνου πεσσού, καταργώντας έτσι 
την περιμετρική στοά και υποδηλώνοντας, κατά συνέπεια, την εγκατάλειψη του 
θεάτρου στους μέσους ρωμαϊκούς χρόνους.    

Εκτός από την ανασκαφική έρευνα και τις εργασίες συντήρησης, ανατέθη-
καν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση, οι μελέτες 
αποτύπωσης, παθολογίας και αποκατάστασης του ρωμαϊκού θεάτρου, οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν. 

Συνοψίζοντας αναφέρουμε ότι η ανασκαφική έρευνα στο ρωμαϊκό θέατρο Χερ-
σονήσου έχει αποκαλύψει μέχρι τώρα (σχ. 2) το μεγαλύτερο τμήμα του κοίλου, 
από το οποίο διατηρούνται πέντε κτιστοί αναβαθμοί και ένας με λίθινη επένδυ-
ση στο κέντρο του κοίλου, την κάτοψη του προσκηνίου, τον τοίχο της σκηνής, 
καθώς επίσης σημειακά το δάπεδο της ορχήστρας και τη λίθινη πρόσοψη του 
προσκηνίου. Έχουν ανασκαφεί επιπλέον οι περισσότεροι χώροι ανάμεσα στις 
επιμήκεις αντηρίδες, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από κεραμικά εργα-
στήρια πρωτοβυζαντινών χρόνων για την παραγωγή και απόρριψη κεραμικής. 
Αποκαλύφθηκε, τέλος, μικρό τμήμα της περιμετρικής στοάς στο νότιο τμήμα του 
κοίλου, ενώ εκκρεμεί η αποκάλυψη της πεσσοστοιχίας στο κεντρικό και βόρειο 
τμήμα του θεάτρου. Τα ανασκαφικά δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν την κάτοψη 
που παραθέτει για το ρωμαϊκό θέατρο Χερσονήσου ο Onorio Belli (Σπανάκης 
1968, 162, πίν. ΚΔ′), δεδομένου ότι διαφοροποιείται σε πολλά σημεία σε σχέση 
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με την ανασκαφική εικόνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας, ωστόσο, είναι αρκετά 
ενθαρρυντικά για τη δυνατότητα αποκατάστασης του μνημείου, πράγμα που 
ελπίζουμε να επιτευχθεί με την ένταξη του έργου στο επόμενο χρηματοδοτούμενο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΣΕΣ 2014-2020.  

Εικ. 10 :  Απόρριψη πρωτοβυζαντινής κεραμικής. Εικ. 11 :  Κλίβανος στο εσωτερικό αντηρίδων.

Σχ. 2 :  Πορεία των εργασιών.
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rECEnt ExCAvAtion And rEsEArCh

At thE roMAn thEAtrE of ChErsonEsos

stELLA MAndALAki

Recent excavation during 2011-2013 at the Roman theatre of Chersonesos 
was undertaken by the 23rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities 
with the collaboration of the Chersonesos Municipality and the Region of Crete. 
Archaeological research brought to light most part of the cavea, the two retain-
ing semi-circular walls together with the substructure (radiating walls and 
pillars) which supported the upper cavea, the floor of the orchestra covered 
with solid earth, the scenae frons and partly the proscenium façade, arranged 
in niches and worked blocks decorated with cymation. Only five stepped rows 
of seats of the cavea have survived, although the initial stone lining is miss-
ing. As an exception, the lowest row, located on the orchestra floor, keeps the 
original stone lining. The cavea was surrounded by a vaulted portico, which 
is a typical feature of the roman theatres. During the 5th-6th century AD the 
theatre area was used by ceramic workshops.



ρωμαϊΚεσ αγροιΚιεσ στην Περιοχη τοΥ φραγματοσ 

αΠοσελεμη, στην Περιοχη των χωριων αΒδοΥ, 

σφεντΥλι Και Ποταμιεσ, νομοΥ ηραΚλειοΥ

μαρια μαΥραΚη-μΠαλανοΥ, αλεξανδροσ ΚασταναΚησ & 
Κωνσταντινοσ τζιαμΠασησ (Και σΥνεργατεσ ανασΚαφων 

ιωαννα τριανταφΥλλιδη & δεσΠοινα ΠαΠαδαΚη) 

Τα τελευταία χρόνια η ΚΓ′ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
(από τις 29.10.2014 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου) διεξάγει σημαντικές έρευ-
νες στην περιοχή του νεοκατασκευασμένου Φράγματος Αποσελέμη. Για το έργο 
αυτό γράφτηκαν πολλά άρθρα σχετικά με τη χρησιμότητα αλλά και τις αμφιλεγό-
μενες επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Παρόλα αυτά, πολλοί κάτοικοι των τοπικών 
κοινωνιών Ηρακλείου και Λασιθίου περίμεναν με ανυπομονησία την ολοκλήρωση 
του Φράγματος ήδη από τα πρώτα χρόνια σχεδιασμού του, τη δεκαετία του 1960. 

Εντός του Φράγματος και στις παρυφές αυτού του έργου, που υπολογίζεται σε  
1.600 στρέμματα, ανασκάφηκαν συνολικά εννέα πολύ σημαντικές αρχαιολογικές 
θέσεις, σχεδόν άγνωστες μέχρι σήμερα, οι οποίες συμπληρώνουν τις γνώσεις μας 
για την περιοχή αυτή στην Κρήτη (βλ. χάρτη 1 θέσεων).1 

Εκτός από τα πολύ ενδιαφέροντα επαρχιακά μινωικά κέντρα, Κεφάλι, Άγιο 
Λεόντιο, τα μικρότερα συγκροτήματα στις θέσεις Μεσοχωριό, Παλιοταβέρνας Αρμί, 
και την αρχαϊκή εγκατάσταση στον Άγιο Κωνσταντίνο, διερευνήθηκαν επίσης πολύ 
σημαντικές ρωμαϊκές θέσεις. 

Μια μεγάλης διάρκειας ρωμαϊκή οικιστική εγκατάσταση αγροτικού χαρακτήρα 
ανασκάφηκε στη θέση Λενικό (εικ. 1), νότια του χωριού Σφεντύλι. Πρόκειται για 
ένα μεγάλο, συμμετρικά οργανωμένο συγκρότημα με δύο τουλάχιστον βασικές 
οικοδομικές φάσεις, του 2ου και του 4ου αι. μ.Χ.,2 αντίστοιχα, όπως συνάγεται 
από την πρώτη εξέταση των αρχιτεκτονικών στοιχείων, της κεραμικής και των 
κινητών ευρημάτων. 

Λίγα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αναφερθούν είναι: 
τα επάλληλα δάπεδα που εντοπίστηκαν σε χώρους της αγροικίας, κάποιες κτι-
στές κατασκευές, ένας κλίβανος, αλλά και ταφικές κατασκευές σε περιφερειακό 
σημείο του οικοδομικού ιστού. Ιδιαίτερο τμήμα της εγκατάστασης είναι οι κτιστές 
κυκλικές κατασκευές που βρέθηκαν στους χώρους της αγροικίας και χρησιμο-
ποιήθηκαν κάποιες από αυτές για τη στήριξη μεγάλων πίθων και άλλες οι ίδιες 

1 Προηγούμενες δημοσιεύσεις για τις ανασκαφές στο Φράγμα Αποσελέμη έχουν γίνει στα: Μαυ-
ράκη-Μπαλάνου 2012 και Μαυράκη-Μπαλάνου, Καστανάκης & Παπαδάκη υπό έκδοση. 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα αναφορά έχει τη μορφή περιληπτικού άρθρου, γιατί  
υπάρχει επιθυμία και σκοπός το υλικό των ανασκαφών να δημοσιευτεί ολοκληρωμένα σε μια 
μελλοντική μονογραφία ως Διδακτορική Διατριβή. 

2 Τα κτίσματα και οι τάφοι που βρέθηκαν στη θέση Λενικό καλύπτουν συνολική έκταση 
2.195,87 τ.μ. 
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για αποθήκευση. Συλλέχθηκαν λίθινα, καθώς και αρκετά εργαστηριακά και χρη-
στικά αντικείμενα. 

Από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, τα νομίσματα και την κεραμική της 
θέσης καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το συγκρότημα ιδρύθηκε στον βασικό 
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του σχεδιασμό στα τέλη του 1ου αι. Η ζωή στη θέση συνεχίστηκε από τον 2ο αι. για 
ένα μακρό διάστημα μέχρι τη σεισμική καταστροφή στα μέσα του 4ου αι. Κατό-
πιν ανοικοδομήθηκε ξανά με χαρακτηριστικές χρήσεις τις κυκλικές κατασκευές, 
που συνέχισαν παλαιότερες πρακτικές αποθήκευσης, καθώς και τα πλακόστρωτα 
πάνω από τα αλλεπάλληλα δάπεδα των προγενέστερων φάσεων. Το κτίσμα στο 
Λενικό λειτούργησε ως και τον 7ο αι. με μικρές προσθήκες,3 ενώ εντοπίστηκε 
μικρή δραστηριότητα και στις επόμενες περιόδους. 

Ακολούθησε η αποκάλυψη και άλλων ρωμαϊκών θέσεων πολύ κοντά μεταξύ 
τους. Επειδή η έρευνα θα συνεχιστεί, συνοπτικά αυτές οι θέσεις είναι: 

Στις Μαύρες Πέτρες (εικ. 2), σε μια περιοχή που βρίσκεται βόρεια/βορειοδυ-
τικά του χωριού Σφεντύλι, ανασκάφηκε ρωμαϊκή αγροικία που αποτελείται από 
έξι τουλάχιστον δωμάτια. Στο νότιο τμήμα της θέσης ανασκάφηκαν πενιχρά κατά-
λοιπα τοίχων πρόχειρης κατασκευής από σχιστολιθικές πλάκες της ΥΜ περιόδου. 

Στους υπόλοιπους χώρους της ρωμαϊκής περιόδου συμπεριλαμβάνονται μια 
ορθογώνια δεξαμενή με πλίνθινα τοιχώματα και υδραυλικό κονίαμα, σειρά πίθων 
και μια «επίσημη» αίθουσα σε ψηλότερο επίπεδο στα βόρεια, με δάπεδο από 
κονίαμα, καθώς και μια χτιστή εργαστηριακή κατασκευή. 

Από την πρώτη εξέταση των ευρημάτων και της κεραμικής προκύπτει ότι η θέση 
στις Μαύρες Πέτρες χρονολογείται στη μέση ρωμαϊκή περίοδο, 3ο - 4ο αι. μ.Χ. 

3 Από την πρώτη μελέτη φαίνεται πως η παρακμή του οικισμού συμπίπτει με την έναρξη των 
επιδρομών των Αράβων.  

Εικ. 1 :  Θέση Λενικό.



Η αγροικία στις Μαύρες Πέτρες είναι η μόνη περίπτωση από τις θέσεις της 
περιοχής στην οποία έχουμε ενδείξεις ότι σταματά η βασική της λειτουργία, ως 
παρασκευαστικός και μεταποιητικός χώρος προϊόντων, και συνεχίζει στην επόμε-
νη χρονολογική περίοδο με διαφορετικό χαρακτήρα κατοίκησης.  

Η θέση στον Άγιο Νικόλαο (εικ. 3) βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του χωριού 
Σφεντύλι.4 Εκεί αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο παραλληλόγραμμο αγροτικό συγκρό-
τημα, επίσης με χαρακτήρα και λειτουργίες ρωμαϊκής αγροικίας. Και σε αυτήν 
την αγροικία εντοπίστηκαν επάλληλα δάπεδα με παρόμοια ακολουθία όπως στο 
Λενικό και μια σημαντική εργαστηριακή περιοχή με μεγάλα αρχιτεκτονικά τμή-
ματα και κομμάτια λίθινου μηχανισμού έκθλιψης ελαιοκάρπου.

Από τη χρονολόγηση των ευρημάτων του χώρου προκύπτει ότι ο Άγιος Νικόλα-
ος χρονολογείται από τον 2ο ως τον 4ο και τον 6ο αι. μ.Χ. 

Η έρευνα θα συνεχιστεί στις δύο παραπάνω περιοχές, καθώς και στη θέση 
Πάτημα της Σουβιανής,5 όπου αποκαλύφθηκε μία οργανωμένη εγκατάσταση 
δεξαμενής, πιθανά σχετική με την παραγωγή του κρασιού. Πιο συγκεκριμένα, 
εντοπίστηκε μια υπόγεια δεξαμενή χτισμένη με πλίνθους και υπολήνιο, καθώς 
και τμήματα από πιθάρια κοντά σε αυτήν, μερικώς ορατά στην επίχωση του γύρω 
χώρου. 

4 Στα νοτιοανατολικά του ομώνυμου ναού του 17ου αιώνα.
5 Σε ένα προεξέχον τμήμα του ομώνυμου λόφου.
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Εικ. 2 :  Θέση Μαύρες Πέτρες. 
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Με μια πρώτη ανάγνωση των ευρημάτων, η διάρκεια ζωής της δεξαμενής ήταν 
από τον 1ο ως τον 3ο αι. μ.Χ., με επιφύλαξη για συνέχιση της χρήσης της και 
αργότερα.

Στους αιώνες της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου συρρικνώνεται ο επίσημος χαρα-
κτήρας των κέντρων αυτών, τα οποία κάπως αλλάζουν και αποκτούν μια λιγότερο 
πολυτελή εικόνα, κι ακολουθεί μια χρήση των χώρων περισσότερο αγροτική στο 
Λενικό και τον Άγιο Νικόλαο, ενώ κάποια χρονική στιγμή σταματούν οι αγροτικές 
δραστηριότητες στη θέση Μαύρες Πέτρες.  

Στις παρούσες συνθήκες και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει πάντα η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από όλους τους 
συντελεστές των εργασιών για την πραγματική προστασία των αρχαίων της περι-
οχής. Αμέτρητες φορές υπερβήκαμε τον εαυτό μας. Σε πολλά ζητήματα αγωνι-
στήκαμε για τη διεκδίκηση των αυτονόητων δικαιωμάτων των αρχαίων με όλες 
μας τις δυνάμεις. Όταν το ύψος του νερού στη στέψη του Φράγματος φθάσει 
στην ανώτερη στάθμη του και η λεκάνη κατακλυστεί πλήρως, ελάχιστα σημεία 
από τα παραπάνω αρχαία θα είναι πλέον ορατά μερικώς. Ελπίζουμε ότι μετά 
από αρκετά χρόνια, όταν η περιοχή του Φράγματος ξαναγίνει καλλιεργήσιμη γη, 
οι επόμενες γενιές που θα έρθουν να μπορέσουν να προσφέρουν κάτι ακόμα 
παραπάνω για τις αρχαιότητες αυτές από τις δυνατότητες που είχαμε εμείς σε μια 
εποχή σκληρής οικονομικής κρίσης για τα δικαιώματα του λαού, κατά συνέπεια 
και των μνημείων. 

Εικ. 3 :  Θέση Άγιος Νικόλαος. 
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Για την προσπάθεια αυτή ανήκουν ευχαριστήρια:
• σε όλους όσοι αισθάνθηκαν από τη μεγαλύτερη ως τη μικρότερη αγωνία 

κατά τη διάρκεια των αρχαιολογικών εργασιών στο Φράγμα, εργατοτεχνί-
τες, αρχαιολόγους, τον σχεδιαστή κ. Γιώργο Παντερμαράκη, τον περι-
βαλλοντολόγο κ. Μιχάλη Σπυριδάκη, τον φωτογράφο κ. Γιάννη Πλουμί-
δη-Παπαδάκη. 

Επιπλέον, για την πρακτική βοήθειά τους:
• στην αρχαιολόγο του Νομισματικού Μουσείου, καλή συνάδελφο και φίλη, 

δρ. Βασιλική Στεφανάκη, 
• στη σχεδιάστρια και πολύτιμη συνεργάτιδα κ. Καίτη Αστρινάκη,
• και στους αγαπημένους μας ανθρώπους που απασχολήθηκαν με την 

κεραμική, στον συντηρητή κ. Μανόλη Παπουτσάκη, και τους εργάτες στο 
πλύσιμο της κεραμικής †Παναγιώτη Γ. Μπαλάνο και κ. Ειρήνη Ζαμπόρ-
νιακ.     
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roMAn fArMhousEs in thE ArEA of thE AposELEMis dAM 

bEtWEEn thE viLLAgEs Avdou, sfEndyLi 

And potAMiEs, hErAkLion

MAriA MAvrAki-bALAnou, ALExAndros kAstAnAkis & 
konstAntinos tziAMpAsis (With thE AssoCiAtEs in ExCAvAtions 

ioAnnA trAntAfyLLidi & dEspinA pApAdAki) 

Lately the 23th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities (now the 
Ephorate of Antiquities of Heraklion) has excavated residential sites in the area 
of Aposelemis Dam – between the villages Avdou, Sfendyli and Potamies –, the 
late Roman farmhouses in Leniko, Mavres Petres, Agios Nikolaos and Souvia-
ni’s Patema. The study of these sites is still in progress. Apart from many 
interesting points about the production and the daily life in these farmhouses, 
in the study that will follow we must investigate the connections of the sites 
with the current bigger centers of the area in the Roman period. 
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οι Παλαιοτερεσ οχΥρωσεισ τοΥ ηραΚλειοΥ: 

μια διαφορετιΚη Προσεγγιση με Βαση 

τα νεοτερα ανασΚαφιΚα δεδομενα

ΒασιλιΚη σΥθιαΚαΚη, ελενη ΚαναΚη & χαρα μΠιλμεζη

Η κυρίαρχη μέχρι σήμερα αντίληψη για τις παλαιότερες οχυρώσεις του Ηρα-
κλείου στηρίζεται στα σχετικά δημοσιεύματα του Ν. Πλάτωνα (Πλάτων 1947, 1950, 
1952) και αναπτύσσεται αναλυτικά στο έργο της Χ. Τζομπανάκη «Χάνδακας, η 
πόλη και τα τείχη» (Τζομπανάκη 1996). Νεότερα δημοσιεύματα στηρίχτηκαν εν 
πολλοίς στις δικές τους παραδοχές, που συμπυκνώνονται στα εξής:

α) Υποστηρίχθηκε ότι η παλαιοχρι-
στιανική πόλη του Ηρακλείου αποτελού-
σε έναν μικρών διαστάσεων και μάλλον 
ασήμαντο οικισμό, ο οποίος ωστόσο 
ήταν οχυρωμένος. Η θεωρία της παλαιο-
χριστιανικής οχύρωσης βασίστηκε στην 
ερμηνεία επιγραφής πάνω σε ορόσημο, 
στην οποία μνημονευόταν το σημείο 
απόκρουσης ενός εισβολέα, που χαρα-
κτηριζόταν ως «διάβολος» (εικ. 1).1 Η 
επίθεση ταυτίστηκε με την επιδρομή των 
Αράβων του έτους 671 (Λογιάδου-Πλάτω-
νος 1961-1962, 52· Τζομπανάκη 1996, 
111-112· Ιωαννίδου-Καρέτσου 2008, 
38-39). Το βάθρο πάντως στην άλλη του 
όψη φέρει διάκοσμο όμοιας χάραξης με την επιγραφή, που αναπαράγει το σχήμα 
των πέντε άρτων με εγγεγραμμένο σταυρό τύπου Μάλτας. Η σύνθεση γνώρισε 
ευρεία διάδοση στους μέσους βυζαντινούς χρόνους, με παραδείγματα από τα τέλη 
του 10ου - αρχές του 11ου αι. (Dennert 1997, 60-61· Βελένης 2008, 238-239). 
Έτσι, η χρονολόγηση της επιγραφής στον 7ο αι. πρέπει να ειδωθεί με επιφύλαξη. 

Η πορεία της υποτιθέμενης παλαιοχριστιανικής οχύρωσης καθορίστηκε σε 
απόσταση από την ακτή και στο τμήμα μεταξύ των σημερινών οδών Επιμενίδου ή  
Αγίου Τίτου, Παπαγιάμαλη, Δουκός Μποφώρ και Δαιδάλου. 

β) Υποστηρίχθηκε ότι η πόλη τειχίστηκε εκ νέου από τους Άραβες, επειδή από 
τα ανασκαφικά στοιχεία φαίνεται να επεκτάθηκε δυτικότερα των (θεωρητικά μόνο 
καθορισμένων) παλαιοχριστιανικών της ορίων. Η άποψη στηρίχθηκε κυρίως στα 
ευρήματα των ανασκαφών της οδού Κορωναίου και της Καστέλλας (Σταρίδα & 
Κανάκη 2008, 402· Σταρίδα 2011, 106, 109-112). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, 

1 Το ορόσημο βρέθηκε κοντά στο ανατολικό παράκτιο μέτωπο της πόλης. Από την επιτυχία της 
απόκρουσης εξήχθη το συμπέρασμα περί ύπαρξης οχύρωσης.   

Εικ. 1 :  Ορόσημο με επιγραφή που μνημονεύει 
εχθρική επίθεση (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης).
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η οχύρωση των Αράβων ενισχύθηκε με περιμετρική τάφρο, η οποία προσέδωσε 
στην πόλη το όνομα Rabdh el-Khandaq (Φρούριο της Τάφρου). 

Οι γνώσεις μας για την οχύρωση του Χάνδακα στην περίοδο της Αραβοκρατί-
ας βασίζονται στην περιγραφή της πολιορκίας των στρατευμάτων του Νικηφόρου 
Φωκά από τον Λέοντα Διάκονο, ο οποίος γεννήθηκε το 950 και δεν υπήρξε αυτό-
πτης μάρτυρας (Λέοντος Διακόνου, Ιστορία, 11, 7-15 [I.6]). Περιγράφει μια οχύ-
ρωση που προς Βορράν είχε μέτωπο στη θάλασσα, ενώ προς Νότον εδραζόταν σε 
μεγάλη λίθινη κρηπίδα. Από την πλευρά αυτή διέθετε δύο τμήματα τάφρου, ενώ η 
τοιχοποιία της φαινόταν αλλόκοτη, καθώς αποτελούνταν «ἐκ χοὸς καὶ τριχῶν αἰγεί-
ων καὶ ὑείων… ἐπιεικῶς συμπεπιλημένων». Στη συγκεκριμένη φράση θεμελιώθηκε 
το αξίωμα ότι το αραβικό τείχος ήταν κατασκευασμένο από πλίνθους φτιαγμένες 
με χώμα και τρίχες ζώων. Θεωρήθηκε επίσης ότι η κρηπίδα κατασκευάστηκε από 
τους Άραβες, ενσωματώνοντας λείψανα της παλαιοχριστιανικής οχύρωσης, χωρίς 
να αιτιολογείται η καταστροφή της ανωδομής της παλαιοχριστιανικής λίθινης 
οχύρωσης και η αντικατάστασή της από πλινθοδομή. 

γ) Η φράση του Λέοντα «τὸν περίβολον ὁ Νικηφόρος κατασκάπτειν διακελεύεται» 
(Λέοντος Διακόνου, Ιστορία, 27, 21 [II.8]) οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, μετά την 
ανακατάληψη της πόλης από τους Βυζαντινούς, η οχύρωση κατεδαφίστηκε με 
εντολή του ίδιου του Νικηφόρου Φωκά και η τάφρος επιχώθηκε. Υποστηρίχθηκε 
ωστόσο ότι το οχυρό ανακατασκευάστηκε σταδιακά από τους ίδιους τους κατοί-
κους μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Φωκά να τους μετεγκαταστήσει στο 
φρούριο που οικοδόμησε στο Τέμενος (Πλάτων 1947, 245, 246). Σύμφωνα με την 
ίδια άποψη, η βυζαντινή οχύρωση εδράστηκε στην αραβική κρηπίδα, η οποία επι-
βίωσε. Τα ανασκαφικά ευρήματα από τη δεκαετία του ’50 και εξής χρησίμευσαν 
ως τεκμήριο, καθώς τα τμήματα ευθύγραμμης οχύρωσης με τετράγωνους πύργους 
που αποκαλύφθηκαν στις οδούς Δαιδάλου (Πλάτων 1950· Πλάτων 1952, 440-448) 
και Μαλικούτη (Τζομπανάκη 1996, 126-128), εσωτερικά του κεκλιμένου βενετι-
κού προπετάσματος, ταυτίστηκαν με το τείχος της δεύτερης βυζαντινής περιόδου 
και η ισχυρή κατασκευή από λιθόπλινθους που αποκαλύφθηκε στη βάση της ταυ-
τίστηκε με την αραβική κρηπίδα (Πλάτων 1950, 355-360 και Πλάτων 1952, 439-
459). Η πορεία της οχύρωσης αυτής αναπαραστάθηκε με βάση τα ανασκαφικά και 
τα άλλα σποραδικά λείψανα, τους χάρτες της Βενετοκρατίας και τις φωτογραφίες 
του G. Gerola (Πλάτων 1952, 451-454· Τζομπανάκη 1996, 120-132).  

Τα ευρήματα της ανασκαφικής έρευνας που διενεργήθηκε από τη 13η Ε.Β.Α. 
στο παράκτιο μέτωπο της πόλης, στη θέση «Μπεντενάκι», βορειοανατολικά του 
ναού του Αγίου Πέτρου των Δομηνικανών, ανατρέπουν σε αρκετά σημεία τις 
παραπάνω θεωρίες.

Εσωτερικά της γωνιώδους προβολής του παράκτιου τείχους, στο ύψος της οδού 
Θεοτοκοπούλου, αποκαλύφθηκαν τα ερείπια ενός μικρού κοιμητηριακού ναού, 
πιθανότατα της εκκλησίας Santa Caterina (Κανάκη & Παπαγιαννάκης 2012), η 
οποία το 1567 αναφερόταν ήδη ως ruinata και από το 1570 δεν απεικονίζεται στους 
χάρτες (Στεριώτου 1998, 198, πίν. 20). Διαπιστώθηκε ότι ο ναός είχε ανεγερθεί στο 
εσωτερικό ορθογώνιου πύργου, τον οποίο εν συνεχεία είχε περικλείσει η παράκτια 
οχύρωση του 16ου αι. (εικ. 2). Στο κατώτερο τμήμα του ο πύργος είναι δομημένος 
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με κανονικό έμπλεκτον, στο οποίο έχουν 
χρησιμοποιηθεί τεράστιες λιθόπλινθοι 
σε συστηματική εναλλαγή παράλληλα 
και κάθετα προς την όψη, χωρίς αρμό, 
σύμφωνα με το σύστημα δόμησης των 
οχυρώσεων της ελληνιστικής περιόδου 
(εικ. 3). Χαρακτηριστική ομοιότητα στη 
δόμηση παρατηρείται προς τον πύργο της 
Απτέρας και τα λείψανα οχύρωσης της 
αρχαίας Κυδωνίας (Ανδριανάκης 1997, 
56 και Ανδριανάκης 2012, 75, 83-84). 

Για την ελληνιστική πόλη του Ηρα-
κλείου τα ιστορικά στοιχεία είναι περιο-
ρισμένα. Αναφέρεται από τον Στράβωνα 
ως επίνειο της Κνωσού (Στράβων 10.4.7, 
10.5.1). Η λέξη «πολισμάτιον» που της 
απέδωσε ο Πλίνιος τον 1ο αι. μ.Χ., οδή-
γησε στην αντίληψη ότι επρόκειτο για 
μια ασήμαντη εγκατάσταση, λιμενικού 
χαρακτήρα (Πλίνιος 4, 12.59). Από την 
εποχή του Στ. Ξανθουδίδη (Ξανθουδίδης 
1916, 42) υπήρχαν στοιχεία μιας νεκρό-
πολης των ελληνιστικών και ρωμαϊκών 
χρόνων, που εκτεινόταν από τη θάλασσα 
ως την πλατεία Καλλεργών. Ελληνιστική 
κεραμική εντοπίστηκε κάτω από τα θεμέ-
λια του κτηρίου των Αχτάρικων (σημε-
ρινή Βικελαία Βιβλιοθήκη) (Αλετράς 

2012, 368), στο ναό του Αγίου Πέτρου των Δομηνικανών (Miles 1975, 225-230·  
Μπορμπουδάκης 1968, 427), ταφή με χρυσό στεφάνι και μυροδοχεία στο νότιο 
άκρο της οδού 1866, και άλλη στην οδό Έβανς 38. Ταφικά λείψανα και επιτύμβιες 
επιγραφές αποκαλύφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ηρακλείου (Ιωαννίδου-Καρέτσου 2008, 75-95). Η έκταση των νεκροπόλεων μαρ-
τυρεί ότι η ελληνιστική πόλη είχε ικανό αριθμό πληθυσμού και σχετικά μεγάλο 
εύρος. Διάσπαρτα ελληνιστικά όστρακα αποκαλύφθηκαν επίσης στην ανασκαφή 
του Αγίου Φραγκίσκου κατά τις εργασίες επέκτασης του Αρχαιολογικού Μουσείου, 
αλλά και σε πολλά από τα ανεσκαμμένα οικόπεδα στην πόλη. Τέλος, λείψανα ενός 
τοίχου με έμπλεκτη δόμηση αποκαλύφθηκαν στο οικόπεδο Ζαχαράκη επί της 
οδού Αλμυρού, ενσωματωμένα σε κτήριο με χρήση κατά την περίοδο της Αραβο-
κρατίας (Σταρίδα & Κανάκη 2008, 402). 

Η ανεύρεση του ελληνιστικού πύργου στο παράκτιο μέτωπο καταδεικνύει ότι 
η πόλη ήταν ισχυρά οχυρωμένη κατά την ελληνιστική περίοδο και οδηγεί στην 
επανεξέταση των κτηριακών καταλοίπων και του οικοδομικού υλικού σε δεύτερη 
χρήση που έχουν εντοπιστεί σε άλλα σημεία της πόλης. 

Εικ. 2 :  Άποψη του ανασκαφικού χώρου στο 
Μπεντενάκι, εσωτερικά της γωνιακής προβολής 

της παράκτιας οχύρωσης του 16ου αι.

Εικ. 3 :  Τοιχοποιία ελληνιστικής περιόδου 
στη βάση του πύργου στο Μπεντενάκι.
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Στο οικόπεδο του κινηματογράφου «Απόλλων», μεταξύ των οδών Χάνδακος, 
Βυζαντίου και Δικαιοσύνης, αποκαλύφθηκε το 1952 τμήμα οχύρωσης που απο-
τελούνταν από «ωραίους δόμους…ψευδοϊσοδομικώς διατεταγμένους,…λείψανα 
παλαιότερου άριστα οικοδομημένου τείχους». Η τοιχοποιία διέσωζε από μια ως 
επτά σειρές λιθόπλινθων μήκους έως 1,60 μ. Βασισμένος στις αναφορές του Λέο-
ντος Διακόνου, ο ανασκαφέας Ν. Πλάτων ερμήνευσε το εύρημα ως λείψανο της 
αραβικής κρηπίδας, άποψη που κυριάρχησε έκτοτε (Πλάτων 1952, 446). Όπως 
διαπιστώνεται από τη δημοσιευμένη φωτογραφία, η τοιχοποιία είναι όμοια με 
αυτή στο Μπεντενάκι, ενώ δεν γίνεται αναφορά σε συνδετικό κονίαμα. Πρόκειται 
επομένως για το νότιο σκέλος της ελληνιστικής οχύρωσης, λείψανα του οποίου 
εντοπίστηκαν στη συνέχεια και σε άλλα σημεία: το 1965 στο οικόπεδο Κοπακάκη, 
δυτικότερα του «Απόλλωνα» (Παπαδάκη 1965, 573), το 1966 σε μεγάλο ύψος και 
σε όλο το εύρος του οικοπέδου στο οποίο αναγέρθηκε το ξενοδοχείο «Αστόρια» 
(Παπαδάκη 1966, 430) και το 1987 δυτικά του «Αστόρια», στο οικόπεδο Ζουρά-
ρη, όπου μάλιστα το έμπλεκτον διακρινόταν με σαφήνεια στη σωζόμενη στέψη 
(Χατζή-Βαλλιάνου 1987, 521-528). Με λιθόπλινθους της ελληνιστικής οχύρωσης 
σε δεύτερη χρήση φαίνεται να έχει κατασκευαστεί η εξωτερική παρειά του προ-
μαχώνα Sabbionara της οχύρωσης του 16ου αι. καθώς και μια κρηπίδα μπροστά 
στην Αποθήκη Άλατος, κατά μήκος της τότε ακτογραμμής. Τμήματα κατασκευα-
σμένα με λιθόπλινθους της ελληνιστικής οχύρωσης διατηρούνται επίσης σε 
αρκετά σημεία στη βάση της παράκτιας οχύρωσης του 16ου αι., στο τμήμα από 
τον προσήνεμο λιμενοβραχίονα ως τον κόλπο του Δερματά. Τέλος, οι τεράστιες 
λιθόπλινθοι που έχουν χρησιμοποιηθεί στο θαλάσσιο βενετικό φρούριο του λιμένα 
(Rocca a Mare, Κούλες) είναι πιθανό να προέρχονται από την ελληνιστική οχύ-
ρωση του λιμένα. Η οχύρωση αυτή πρέπει να διέθετε έναν πύργο στην απόληξη 
του λιμενοβραχίονα για την προστασία της εισόδου του λιμανιού, ο οποίος ίσως 
διατηρήθηκε με επισκευές στην πρωτοβυζαντινή περίοδο και την πρώιμη Βενετο-
κρατία, πιθανότατα μάλιστα ταυτίζεται με το Castellum Communis των Βενετών 
που προϋπήρχε στη θέση του Κούλε (Τζομπανάκη 1996, 138, 139). 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα τμήματα ψευδοϊσοδομικής οχύρωσης 
που αποδόθηκαν στην αραβική κρηπίδα αποτελούν λείψανα της ελληνιστικής 
οχύρωσης, τα οποία διατηρήθηκαν in situ, ενσωματωμένα στις μεταγενέστερες 
οχυρώσεις. Η ελληνιστική πόλη του Ηρακλείου, λιμάνι και επίνειο της Κνωσού, 
προστατευόταν με ισχυρότατο τείχος, που κάλυπτε το θαλάσσιο μέτωπο και 
έζωνε την πόλη από το Μπεντενάκι ως τη Δαιδάλου, και από εκεί, ως το απόκρη-
μνο φρύδι του βράχου κατά μήκος της οδού Μποφώρ. Την ίδια περίοδο με το 
Ηράκλειο οχυρώθηκαν δύο ακόμη λιμενικά καταφύγια της ανατολικής βόρειας 
ακτής, όπως περιγράφονται στο Stadiasmus Maris Magni, η Χερσόνησος και η 
Ολούντα (Stadiasmus, 349).

Ο ελληνιστικός πύργος στο Μπεντενάκι έχει μεταγενέστερα συμπληρωθεί καθ’ 
ύψος, με το ίδιο οικοδομικό υλικό, το οποίο έχει κοπεί και επαναχρησιμοποιηθεί 
ως επένδυση της εξωτερικής όψης (εικ. 4). Η εσωτερική όψη διαμορφώνεται ως απλή 
αργολιθοδομή και το ενδιάμεσο κενό πληρώνεται με λιθορριπή από αργούς λίθους 
και θραύσματα κεραμιδιών με κονίαμα από ασβέστη, άμμο και ψιλό βότσαλο 

ΒασιλιΚη σΥθιαΚαΚη, ελενη ΚαναΚη & χαρα μΠιλμεζη
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θαλάσσης και τριμμένο κεραμίδι (εικ. 5). 
Η μορφή της τοιχοδομίας παραπέμπει σε 
μια πρακτική γνωστή κατά το τέλος της 
πρωτοβυζαντινής περιόδου. Εμφανίζει 
στενή ομοιότητα με την κατασκευή της 
πρωτοβυζαντινής οχύρωσης των Χανίων, 
η οποία επίσης θεμελιώθηκε στα λείψανα 
της ελληνιστικής ακρόπολης της Κυδω-
νίας επαναχρησιμοποιώντας το υλικό 
της (Ανδριανάκης 2012, 84-86). Απαντά 
επίσης στην τοιχοδομία του Αγίου Τίτου 
Γόρτυνας, που οικοδομήθηκε με επα-
νάχρηση των λιθόπλινθων από το παρα-
κείμενο ρωμαϊκό Ωδείο (Συθια κάκη-
Κριτσιμάλλη υπό έκδοση). Αντίστοιχη 
κατασκευή παρατηρείται στην οχύρωση 
της Γόρτυνας (Perna 2012, 145-167) και 
στον πύργο της Ελεύθερνας (Τσιγωνάκη 
2012, 93-94, εικ. 5). Η δόμηση αυτή 
συνδέεται με μια διαδεδομένη πρακτική 
επανάχρησης σπολίων, για την επισκευή 
ή συμπλήρωση οχυρώσεων, που παρα-
τηρείται στη διάρκεια των μεταβατικών 
χρόνων, τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και 
στις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατο-
ρίας, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές 

που προκλήθηκαν από τα σοβαρά σεισμικά γεγονότα του 7ου και 8ου αι. (Μπακιρ-
τζής 2012, 146-147, εικ. 2-3). Αφορμή για την ανακαίνιση των οχυρώσεων υπήρξαν 
αναμφίβολα οι εντεινόμενες αραβικές επιθέσεις. 

Σ’ αυτή τη βάση, η επισκευή της οχύρωσης του Ηρακλείου και των Χανίων θα 
πρέπει να τοποθετηθεί μετά την πρώτη επιδρομή των Αράβων στα Δωδεκάνησα 
και στην Κρήτη επί Κώνσταντος Β′ το 654, αν και δεν μπορεί ν’ αποκλειστεί ακόμη 
και μια χρονολόγηση μετά τον ισοπεδωτικό σεισμό του 796 (Θεοφ. Χρονογρ., 
Α.Μ. 6288.10, σ. 728.11· Πλατάκης 1950, 475· Παπαζάχος & Παπαζάχου 1999, 
236). Από την επίχωση του ελληνιστικού τμήματος του πύργου προήλθε κερα-
μική που χρονολογείται στον 7ο και 8ο αι. Στην πραγματικότητα ο εντεινόμενος 
αραβικός κίνδυνος φαίνεται ότι εξανάγκασε τους Βυζαντινούς να προχωρήσουν 
στην αμυντική ενίσχυση συγκεκριμένων σημείων του νησιού, στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου αμυντικού σχεδιασμού που περιελάμβανε τα παράλια του Αιγαίου 
και την ενδοχώρα της Ανατολίας (Foss & Winfield 1986, 100, 131-142, 288-
290, εικ. 10-17· Foss 2003, 252· Ivison 2007, 42-43). Εκτός από τα Χανιά, το 
Ηράκλειο, τη Γόρτυνα και την Ελεύθερνα, φάση του 7ου ή 8ου αι. εμφανίζουν οι 
οχυρώσεις της Λύκτου (Γιγουρτάκης 2004, 86), της Ιεράπετρας (Μαρή 2010) και 
το «Καστρί» Χερσονήσου (Σταρίδα-Χανιωτάκη 2000, 391). 
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Εικ. 4 :  Τοιχοποιία της πρωτοβυζαντινής περι-
όδου (β΄ κατασκευαστική φάση) στην ανωδομή 

του πύργου στο Μπεντενάκι.

Εικ. 5 :  Λεπτομέρεια συνδετικού κονιάματος 
πρωτοβυζαντινής κατασκευαστικής φάσης 

πύργου στο Μπεντενάκι.
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Η θέση του πρωτοβυζαντινού πύργου μαρτυρεί ότι τα όρια της πόλης της  
πρώτης βυζαντινής περιόδου επί της ουσίας ταυτίζονταν με αυτά της περιόδου 
της Αραβοκρατίας, καθώς οριοθετεί μια περιοχή κατά μήκος της ακτής και του 
λιμένα που έφτανε στα δυτικά τουλάχιστον ως την οδό Θεοτοκοπούλου, πιθανό-
τατα δε ως την οδό Χάνδακος, καταδεικνύοντας ότι η πόλη ήταν πολύ μεγαλύτερη 
σε έκταση απ’ ό,τι είχε γίνει αντιληπτό. Σε όλες σχεδόν τις σωστικές ανασκαφές 
μέσα σ’ αυτό το περίγραμμα έχουν αποκαλυφθεί ευρήματα της παλαιοχριστιανι-
κής περιόδου και των μεταβατικών χρόνων (7ος-8ος αι.), κεραμική, νομίσματα, 
μικροτεχνία, αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση, ορισμένα από τα οποία απο-
τελούν κωνσταντινουπολίτικες εισαγωγές. Όλα αυτά μαρτυρούν την ύπαρξη μιας 
ανθηρής πόλης, την οποία εξαφάνισαν οι σεισμικές καταστροφές και η συστημα-
τική ανοικοδόμηση (Σταρίδα & Κανάκη 2008, 402).  

Παρά την ενίσχυση των παράκτιων οχυρών, οι Άραβες εισέβαλαν τελικά στην 
Κρήτη το 822 ή 823 από το Νότο, πιθανόν από την ακτή του Κερατόκαμπου 
(Γιγουρτάκης 2011, 73), και την κατέκτησαν σταδιακά ως το 828. Η οχύρωση 
του Ηρακλείου, σχεδιασμένη μάλλον με γνώμονα την άμυνα προς τη θάλασσα, 
φαίνεται ότι παραδόθηκε μετά από σύντομη πολιορκία. Αναρωτιέται όμως κανείς 
κατά πόσο οι Άραβες χρειάστηκε πράγματι να οχυρώσουν εκ νέου την πόλη. Η 
θεωρία της αραβικής οχύρωσης στηρίχθηκε εν πολλοίς α) στην ονομασία Rabdh 
el-Khandaq (το Φρούριο της Τάφρου), β) στην υποτιθέμενη επέκταση της πόλης 
προς Δυσμάς και γ) στην περιγραφή του Λέοντος Διακόνου για τη μορφή της 
οχύρωσης.

Η τάφρος ωστόσο μπορεί να είχε ήδη κατασκευαστεί όταν η πόλη οχυρώθηκε 
από τους Βυζαντινούς στον 7ο ή 8ο αι. Μια τέτοια πρακτική θεωρούνταν σημα-
ντικό αμυντικό μέτρο, ήδη από τον 6ο αι., σύμφωνα με το Στρατηγικόν του Μαυ-
ρικίου (Gyftopoulou 2013, 77-78), που συντάχθηκε πιθανότατα στο τελευταίο 
τέταρτο του αιώνα (Γυφτοπούλου 2009, 352-353). Νεότερα ανασκαφικά στοιχεία 
τεκμηριώνουν ότι η πρωτοβυζαντινή ακρόπολη των Χανίων διέθετε τάφρο και 
μάλιστα υγρή (Ανδριανάκης 2012, 85). Άλλωστε φαντάζει λογικότερο, οι Άραβες 
να είχαν προσδώσει στην πόλη το όνομα «Φρούριο της Τάφρου» από την εποχή 
των παλαιότερων επιδρομών τους, παρά να την αποκαλούσαν αρχικά διαφορετικά 
και να την αναβάπτισαν μετά την υποτιθέμενη κατασκευή της οχύρωσης και της 
τάφρου.

Εφόσον όμως η πόλη διέθετε ήδη μια ισχυρή οχύρωση και δεν διαφοροποιήθη-
κε σε έκταση κατά τη διάρκεια της Αραβοκρατίας, αναρωτιέται εύλογα κανείς για 
ποιο λόγο οι Άραβες να γκρέμισαν την ισχυρή λιθόκτιστη πρωτοβυζαντινή οχύρωση 
που εντοπίζεται ανασκαφικά και να την αντικατέστησαν με μια ασθενέστερη πλίνθι-
νη. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι η πρωτοβυζαντινή οχύρωση είχε μερικώς πληγεί 
από τον σεισμό του 796, μέχρι το 822-828 θα είχε ασφαλώς επισκευαστεί. 

Η θεωρία του πλινθόκτιστου τείχους, λείψανα του οποίου δεν έχουν πουθενά 
εντοπιστεί, βασίστηκε στην ασαφή περιγραφή του Λέοντος Διακόνου. Στο κεί-
μενο όμως δεν περιγράφεται κυριολεκτικά μια τοιχοποιία κατασκευασμένη από 
«πλίνθους», λέξη ιδιαίτερα οικεία στους Βυζαντινούς, αλλά από χώμα και τρίχες 
ζώων που είχαν συμπιεστεί «επιεικώς». Η φράση εξάλλου «δόμημα καινόν τι…καὶ 
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ἀλλόκοτον» μαρτυρεί ότι η οχύρωση παρουσίαζε μια όψη που ξένισε τους ιδιαίτερα 
εξοικειωμένους στις πλινθοδομές Βυζαντινούς. Έτσι η περιγραφή «χώμα με τρίχες 
ζώων» θα μπορούσε να παραπέμπει σ’ ένα εξωτερικό επίχρισμα, που τοποθετή-
θηκε πάνω στην πρωτοβυζαντινή λιθοδομή, όπως αυτό που σώζεται στα φρούρια 
των Ομεϋαδών στο Qasr Kharana της Ιορδανίας (αρχές του 8ου αι.) και στο Qasr 
al-Hair ash-Sharqi ανάμεσα στην Παλμύρα και τη Rusafa (728/29) (Creswell 
1989, 96-105, 148, εικ. 88-89 και 150). 

Μ’ αυτό το σκεπτικό επανεξετάστηκαν 
ενδελεχώς τα σωζόμενα λείψανα οχύρω-
σης στο Μπεντενάκι, και διαπιστώθηκε 
ότι στη δυτική όψη του πύργου, στην 
ανώτερη σειρά δόμων της ελληνιστικής 
φάσης, διατηρείται τμήμα επιχρίσμα-
τος καστανού χρώματος πάνω από 
στρώση ασβεστοκονιάματος που περι-
έχει μεγάλα κομμάτια σκύρων. Η εξω-
τερική επιφάνεια του κονιάματος έχει 
συμπιεστεί «επιεικώς» με κουτάλι, του 
οποίου τα αποτυπώματα είναι εμφανή, 
χωρίς να διαμορφώνει λεία τελική επι-
φάνεια (εικ. 6). Η όψη του επιχρίσματος 
θα μπορούσε όντως να χαρακτηριστεί 
«αλλόκοτη» τόσο λόγω του χρώματος, που προσομοιάζει σε χώμα, όσο και λόγω του 
τρόπου εφαρμογής του. Η επέμβαση είναι σίγουρα αρχαιότερη από την περίοδο 
της Βενετοκρατίας, καθώς το τμήμα αυτό του πύργου βρίσκεται χαμηλότερα από 
τη στάθμη των δαπέδων του βενετσιάνικου ναού και επομένως είχε ήδη καταχωθεί 
πριν από την ανέγερσή του. Δείγμα από το κονίαμα μεταφέρθηκε στο εργαστήριο 
και εξετάστηκε στο μικροσκόπιο, όπου διαπιστώθηκε ότι αποτελείται από ασβέστη 
με έγχρωμες προσμίξεις εξαιρετικά μικρής κοκκομετρίας, και τρίχες, διαφορετι-
κού πάχους (εικ. 7). Το χρώμα του τελικού επιχρίσματος είναι αρκετά συγγενές 
με εκείνα των κάστρων των Ομεϋαδών 
και ο τρόπος εφαρμογής του μαρτυρεί 
προσπάθεια ενίσχυσης της τοιχοδομίας 
με σφράγιση των αρμών. Δεν μπορεί 
επομένως ν’ αποκλειστεί η πιθανότητα 
να αποτελεί επέμβαση των Αράβων πάνω 
στην προϋφιστάμενη οχύρωση. 

Η ύπαρξη ισχυρού λιθόκτιστου 
πυρήνα αντί για πλινθοδομή μπορεί να 
ερμηνεύσει την αντοχή της οχύρωσης 
στις πολιορκητικές μηχανές των Βυζα-
ντινών (Λέοντος Διακόνου, Ιστορία, 16, 
6-10 [I.9]). Αχίλλειος πτέρνα της υπήρξε 
τελικά η αρχαιότερη, ελληνιστική φάση, 
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Εικ. 7 :  Δείγμα κονιάματος με τρίχες ζώων 
από τον πύργο στο Μπεντενάκι 

στο εργαστήριο συντήρησης.
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πάνω στην οποία εδράστηκε. Ο ευφυέστατος Φωκάς, που διαπίστωσε ότι αποτε-
λείται από χαλαρά συνδεδεμένους μεγάλους δόμους, την υπέσκαψε (ἀνορύττειν 
ἐκεῖθεν ἀρξάμενοι, ἐξεκόλαπτον ἠρέμα, καὶ τὴν λίθον διέκοπτον, ἵνα τοῦ τείχους ἡ βάσις 
ἠρήρειστο), προκαλώντας την ξαφνική υποχώρησή της (ἡ λίθος λαχοῦσα ὑπεῖκέ τε 
καὶ ἐνεδίδου ὡς μάλιστα) και μαζί την πτώση ολόκληρης της ανωδομής (ὑφίζανόν 
τε, καὶ ὑπωλίσθαινον, καὶ πρὸς τοὔδαφος κατεφέροντο) (Λέοντος Διακόνου, Ιστορία, 
25-26 [II.7]). 

Μετά την κατάληψη του Χάνδακα, ο Φωκάς επιχείρησε να καταστρέψει την 
οχύρωση (κατασκάπτειν διακελεύεται) και να μετεγκαταστήσει το χριστιανικό πλη-
θυσμό που απέμεινε στο Τέμενος (Λέοντος Διακόνου, Ιστορία, 27-28 [II,8]). Η 
τακτική της εσωτερικής μετανάστευσης φαίνεται ότι εφαρμόστηκε και στα Χανιά 
(Ανδριανάκης 2012, 77-78). Στο Χάνδακα ωστόσο οι κάτοικοι δεν αποδείχθηκαν 
πρόθυμοι να δεχτούν την αλλαγή. Η πόλη κατάφερε σταδιακά να αναστηθεί από 
τα ερείπια και να γνωρίσει νέα άνθιση από τον 11ο αι.

Ο Ν. Πλάτων διατύπωσε την άποψη ότι η παλαιά οχύρωση, που θεωρούσε 
αραβική, δεν κατεδαφίστηκε πλήρως από το Φωκά, υπέστη ωστόσο ικανές κατα-
στροφές, ώστε να μην παρέχει πλέον προστασία (Πλάτων 1947, 240, 245-246 και 
Πλάτων 1952, 458). Αυτό αφήνει να εννοηθεί και η φράση του Λέοντος «τοῦ δὲ 
πολλαχῇ κατερειπωθέντος» (Λέοντος Διακόνου, Ιστορία, 27). Υπήρξε όμως η φημο-
λογούμενη ανακατασκευή της μισοκατεστραμμένης οχύρωσης στους βυζαντινούς 
χρόνους, την οποία υποστήριξε ο Ν. Πλάτων (1947, 245, 246). 

Παρά την επιμονή του στην ταύτιση της ευθύγραμμης οχύρωσης που διατηρεί-
ται πίσω από το κεκλιμένο βενετικό προπέτασμα του 15ου αι. με μια βυζαντινή 
φάση, άποψη που έκτοτε έγινε ευρέως αποδεκτή, τα κατασκευαστικά στοιχεία 
δεν παρέχουν ισχυρά ερείσματα. Η μορφή της ευθύγραμμης οχύρωσης με ορθο-
γώνιους πύργους ανά αποστάσεις, που αποκαλύφθηκε στις οδούς Χάνδακος και 
Μαλικούτη και αποτυπώνεται στους βενετικούς χάρτες, υπήρξε σχεδόν τυπική για 
τις οχυρώσεις από την παλαιοχριστιανική ως τη βυζαντινή περίοδο. Εφαρμόστη-
κε δε εξίσου από τους Άραβες (Arvanitopoulos, 2011, 167-176), τους Βενετούς 
(Georgopoulou 1992, 99) και τους Φράγκους ως την εμφάνιση των πυροβόλων 
όπλων και την εισαγωγή του προμαχωνικού συστήματος. Οι κατασκευαστικές 
διαφοροποιήσεις που βοηθούν στην εξαγωγή χρονολογικών συμπερασμάτων 
έγκεινται κυρίως στη μορφή της τοιχοποιίας και τη διαμόρφωση των πυλών και 
των απολήξεων. Για τα δύο τελευταία μέχρι στιγμής δεν έχουν διασωθεί στοιχεία. 

Τμήμα του ευθύγραμμου τείχους και πύργος εντοπίστηκαν για πρώτη φορά το 
1948 στο οικόπεδο Λιναρδάκη στη συμβολή των οδών Δαιδάλου και Βυζαντίου 
(Πλάτων 1950, 354-360). Ο Ν. Πλάτων περιγράφει την κατασκευή ως αμελή, με 
αργολιθοδομή και συνδετικό υλικό που περιείχε ασβέστη και θραύσματα πλίνθων, 
αλλά με εξωτερική επιφάνεια από μεγαλύτερους «ξεστούς» (πελεκητούς) λίθους. 
Η τοιχοποιία που περιγράφει φαίνεται να έχει ομοιότητες με την πρωτοβυζαντινή 
τοιχοποιία στο Μπεντενάκι (εσωτερική αργολιθοδομή με κονίαμα που περιέχει 
θραύσματα πλίνθων και εξωτερική λαξευτή επένδυση) και πιθανότατα αποτελεί 
λείψανο της πρωτοβυζαντινής οχύρωσης. Ο πύργος αντίθετα ήταν επιμελημένης 
κατασκευής, με πλευρές από ωραίους πελεκητούς λίθους, που σχημάτιζαν στις 
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γωνίες τέλειες ακμές και κατακόρυφες 
γλυφές, περιγραφή που παραπέμπει 
όχι σε βυζαντινή κατασκευή αλλά σε 
δόμηση της περιόδου της Βενετοκρατί-
ας, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται από 
τη διατηρούμενη μέχρι σήμερα ορατή 
ανατολική του όψη – στην οδό Βυζαντί-
ου (εικ. 8). Η προς Ανατολάς συνέχεια 
της οχύρωσης εντοπίστηκε λίγο αργότε-
ρα στο οικόπεδο του κινηματογράφου 
«Απόλλων» (Πλάτων 1952, 489-459). Ο 
Πλάτων παρατηρεί ότι το ευθύγραμμο 
τμήμα είχε οικοδομηθεί χωρίς ιδιαίτερη 
επιμέλεια, με ακανόνιστους λίθους και 
«πηλάσβεστον ανάμικτον με μικράς κεράμους» σε χρώμα λιγότερο λευκό από 
εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην οχύρωση του 15ου αι. Από τη φωτογραφία 
διαπιστώνεται ότι οι ημιλάξευτοι λίθοι αφήνουν περιμετρικά μεγάλους αρμούς, οι 
οποίοι πληρώνονται με τη χρήση μικρότερων σφηνοειδώς τοποθετημένων λίθων, 
κατά τον τρόπο που συνηθίζεται κυρίως στα κτήρια της περιόδου της Βενετοκρα-
τίας. Η τοιχοποιία του πύργου, που είναι επιμελέστερη, ενισχύεται κι εδώ στις 
ακμές με μπατικούς γωνιόλιθους, όπως στον προηγούμενο. Η δόμηση επομένως 
διαφοροποιείται εμφανώς από τη συνήθη μικτή τοιχοποιία των μεσοβυζαντινών 
οχυρώσεων που κατά κανόνα εμφανίζουν συμπαγή πυρήνα από χυτή τοιχοποία 
και επένδυση με αργολιθοδομή, στην οποία γίνεται χρήση πλίνθων σε ζώνες ή 
εμβαλωματικών και ισχυρού συνδετικού κονιάματος. Λείψανα οχυρώσεων της 
μέσης βυζαντινής περιόδου με τέτοια τοιχοποιία στην Κρήτη διατηρούνται στο 
Τέμενος (Γιγουρτάκης 2004, 92-93, 96-97), το Monteforte της Σητείας (Γιγουρ-
τάκης 2004, 36-37), τον Κάστελο Βαρυπέτρου Χανίων (Γιγουρτάκης 2004, 114-
115, 117-118), τα Μεσοκάστελα Καλαμαύκας (Γιγουρτάκης 2004, 43), τον πύργο 
του φρουρίου Belvedere (Γιγουρτάκης 2004, 52-53), το κάστρο του Μονοφατσίου 
(Γιγουρτάκης 2004, 58) και το οχυρό της Μέλισσας (Γιγουρτάκης 2004, 72). 
Τοιχοποιία με αργολιθοδομή και χαλι-
κολόγημα εμφάνιζε και το ευθύγραμμο 
τμήμα στην οδό Μαλικούτη, σήμερα 
εγκλωβισμένο ανάμεσα σε σύγχρονες 
οικοδομές. Στο τμήμα αυτό υπήρχε 
προσκολλημένος ένας πύργος, ορατός 
ακόμη στην οδό Μποφώρ (εικ. 9). Η 
βάση του είναι ελαφρά κεκλιμένη, οι 
γωνίες του ενισχύονται με καλά συναρ-
μοσμένους λαξευτούς γωνιόλιθους και 
η τοιχοποιία του αποτελείται από αργο-
λιθοδομή με χαλικολόγημα. Αντίθετα, 
ο πύργος που αποκαλύφθηκε το 1993 
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στη βορειοδυτική απόληξη της οδού Χάνδακος (Τζομπανάκη 1996, 124-126, 
σχ. 19-22), σήμερα στο υπόγειο του νεοκλασικού κτηρίου Περίδου, εμφανίζει 
στην εσωτερική του πλευρά τοιχοποιία από αργολιθοδομή με άφθονο συνδετι-
κό κονίαμα που περιέχει κεραμιδότριμμα και ψιλό βότσαλο, όπως ακριβώς η 
πρωτοβυζαντινή φάση του πύργου στο Μπεντενάκι. Μπορούμε επομένως να υπο-
θέσουμε ότι τουλάχιστον ο πυρήνας του ανήκει στην πρωτοβυζαντινή οχύρωση. 

Η ανασκαφική έρευνα στο προαύλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου 
έχει αποκαλύψει την ευθύγραμμη οχύρωση ανατολικά του Αγίου Φραγκίσκου 
και σε όλο το μήκος του οικοπέδου παράλληλα με την οδό Μποφώρ. Έχει πλάτος 
2,10 μ. και σώζεται σε στάθμη χαμηλότερη από την έδραση της αψίδας, με εξαί-
ρεση ένα τμήμα του που είχε ενσωματωθεί στον παλιό περίβολο του Μουσείου 
(εικ. 10). Στη δυτική πλευρά του υπέργειου τμήματος έχει όψη από αργολιθοδο-
μή με ημιλάξευτους λίθους και χαλικολόγημα, τυπική για τα κτήρια της περι-
όδου της Βενετοκρατίας ήδη από τον 13ο αι. Στην ανατολική όψη η τοιχοποιία 
είναι περισσότερο αμελής με μεγάλη ποσότητα χαλικιών και φαίνεται να έχει 
πρόχειρα επισκευαστεί. Το τμήμα αυτό του ευθύγραμμου τείχους συνέχισε να 
προβάλλει σε ύψος σε σχέση με την οχυρωματική ζώνη της τελευταίας περιόδου, 
που εδράστηκε εξωτερικά του βραχώδους εξάρματος στη βάση της νέας τάφρου, 
και προφανώς χρειάστηκε να επισκευαστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια της 
εικοσαετούς πολιορκίας (Gerola 1905, 126, εικ. 61). 

Αυτή η τοιχοποιία, που δεν περιλαμβάνει καθόλου πλίνθους, ακέραιες ή σε 
θραύσματα, αλλά μικρά χαλίκια στους αρμούς, είναι όμοια με τα τμήματα που 
αποκαλύφθηκαν στις οδούς Δαιδάλου και Μαλικούτη. Η οχύρωση του Αγίου 
Φραγκίσκου συνεχίζεται ως τη βορειοανατολική γωνία του οικοπέδου του Μου-
σείου. Εκεί κάτω από λυόμενο φυλάκιο, διατηρείται σε χαμηλό ύψος ένα τμήμα 
της κατασκευασμένο από αργολιθοδομή με θραύσματα πλίνθων. Το συνδετικό 
υλικό είναι ισχυρό κονίαμα, με ασβέστη, τριμμένο κεραμίδι και μικρά βότσα-
λα, όμοιο με εκείνο της πρωτοβυζαντινής φάσης του πύργου στο Μπεντενάκι 
(εικ. 11). Τα λείψανα της οχύρωσης στο χώρο του Μουσείου τεκμηριώνουν επομέ-
νως ότι σημαντικά τουλάχιστον τμήματα της ευθύγραμμης οχύρωσης κατασκευ-
άστηκαν από τους Βενετούς, σε μια προσπάθεια ν’ αποκατασταθούν τα χάσματα 
της πρωτοβυζαντινής φάσης που εξακολουθούσε να διατηρείται τμηματικά ως τη 
Βενετοκρατία. Δόμηση που παραπέμπει στην πρωτοβυζαντινή οχύρωση, με μεγά-
λους λαξευτούς δόμους και αντίστοιχο συνδετικό κονίαμα εντοπίστηκε κατά την 
έρευνά μας και στη νότια πλευρά του μοναδικού σωζόμενου ανατολικού νεωρίου 
(εικ. 12). Στην προέκταση αυτού του τοίχου βρίσκονται τα λείψανα κρηπίδας με 
ελληνιστικό υλικό. Ίχνη αντίστοιχης τοιχοποιίας διαπιστώνονται και στη δυτική 
όψη της Αποθήκης Άλατος. Η πρωτοβυζαντινή οχύρωση επομένως φαίνεται να 
σχημάτιζε στο σημείο αυτό μια πιόσχημη προβολή, με σκοπό ίσως να δημιουρ-
γήσει χώρο για ένα συγκρότημα νεωρίων στη θέση των βενετσιάνικων Arsenali 
Antichi, όπως αυτά που απεικονίζονται στη μικρογραφία του χειρογράφου του 
Σκυλίτζη με την πολιορκία του Χάνδακα από τους Βυζαντινούς. Είναι επίσης 
πιθανό λείψανα των πρωτοβυζαντινών πύργων να επενδύθηκαν εξωτερικά στην 
περίοδο της Βενετοκρατίας και να μην είναι πλέον ορατά.
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Οι παραπάνω παρατηρήσεις δεί-
χνουν να επιβεβαιώνουν την πηγή των 
πρώτων χρόνων της βενετικής κατάκτη-
σης, την οποία απέρριψε ως εσφαλμένη 
ο Ν. Πλάτων, σύμφωνα με την οποία η 
πόλη, κατά την επίθεση των Γενουατών 
του Pescatore, «nondum erat muri-
bus circumdata» (Gerola 1905, 95). 
Αν πράγματι η οχύρωση που βρήκε ο 
Φωκάς ήταν η λιθόκτιστη πρωτοβυζα-
ντινή, η ολική κατεδάφισή της θα ήταν 
σχεδόν αδύνατη με τα μέσα της εποχής. 
Μεγάλα τμήματά της στο παράκτιο 
μέτωπο και στη νότια πλευρά της πόλης  
πρέπει να παρέμειναν όρθια, οριοθετώ-
ντας τον κύριο αστικό πυρήνα. Έτσι οι 
συνοικισμοί που αναπτύχθηκαν νότια 
της πορείας της παλαιάς οχύρωσης 
ονομάστηκαν «Βούργοι».2 Μεταξύ των 
τμημάτων που διασώθηκαν ήταν πιθα-
νότατα και η κεντρική πύλη της νότιας 
πλευράς, η Πύλη του Κάστρου, όπως 
μαρτυρεί το τοπωνύμιο «Εξώπορτον», 
που περιέγραφε την περιοχή έξω από 
αυτήν (Πλάτων 1947, 242), καθώς και 
η λεγόμενη «Ωραία Πύλη», κοντά στην 
οποία υπήρχε ο ναός της Παναγίας 
Ωραιοπυλίτισσας και ο ναός της Πανα-
γίας Πισωτειχιώτισσας (Πλάτων 1947, 
244). Αντίστοιχα πρέπει να διατηρήθηκε 
και η τάφρος, καθώς δεν μοιάζει τυχαίο 
ότι στους μέσους βυζαντινούς χρόνους 
η πόλη εξακολούθησε ν’ αποκαλείται 
«Χάνδαξ», ονομασία που παραφθάρη-
κε σε Candia από τους Βενετούς. Και 
φαντάζει μάλλον απίθανο, όταν οι Βενε-
τοί τον 15ο αι. αποφάσισαν να ενισχύ-
σουν την παλαιά ευθύγραμμη οχύρωση 
με εξωτερικό προτείχισμα, το οποίο 
θεμελίωσαν στον πυθμένα της τάφρου, 
να τη διάνοιξαν εκ νέου, δεδομένου 

μάλιστα ότι κάτι τέτοιο δεν σχολιάζεται από τις πηγές. Αντιθέτως, η πρώτη εργασία 
για την ενίσχυση της οχύρωσης ήταν η κατασκευή ενός rivellino (αντιτειχίσματος 
2 Vecchi borghi κατά τους Βενετούς, βλ. Πλάτων 1947, 241 και σημ. 11.
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για την κινητή γέφυρα) έξω και νότια από την κεντρική πύλη και δύο πύργων που 
θεμελιώθηκαν στο βάθος της τάφρου εκατέρωθεν αυτής (Τζομπανάκη 1996, 225).

Με τα μέχρι σήμερα ανασκαφικά δεδομένα, η συμπλήρωση της οχύρωσης 
κατά τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ίσως άλλωστε 
δεν φάνταζε απολύτως απαραίτητη μετά την εγκατάσταση στην πόλη ισχυρής 
φρουράς και μοίρας του βυζαντινού στόλου. Ακόμη πιο αβάσιμη φαντάζει η 
πιθανότητα η αποκατάσταση της οχύρωσης να έγινε από τους Γενουάτες, όπως 
υποστήριξε ο G. Gerola (1905, 95), στο σύντομο χρονικό διάστημα που κατείχαν 
την πόλη (Πλάτων 1947, 246· Γιγουρτάκης 2004, 139-142).  

Αυτό που πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο από τα ανασκαφικά στοιχεία είναι ότι 
οι Βενετοί αναγκάστηκαν να συμπληρώσουν την ευθύγραμμη οχύρωση και να 
υπερυψώσουν τους πύργους, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η παράκτια θέση 
στην οποία είχαν επιλέξει να εγκαταστήσουν το μεγαλύτερο εμπορικό σταθμό 
τους στη Μεσόγειο δεν θα κινδύνευε από νέες επιβουλές. Η διαδικασία αυτή 
πρέπει να ήταν σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, το 1213, όταν ο Μάρκος 
Σανούδος, που το 1211 έσπευσε να βοηθήσει τον Δούκα Ιάκωβο Tiepolo κατά 
του κινήματος των Αγιοστεφανιτών, κατέλαβε με ευκολία την πόλη. Ο οχυρός 
περίβολος φαίνεται να ήταν πλήρης, αλλά το ύψος των τειχών σε κάποια σημεία 
ακόμη χαμηλό, αφού ο Tiepolo μπόρεσε να διαφύγει κατεβαίνοντας από αυτό μ’ 
ένα σχοινί και στη συνέχεια να ανακαταλάβει την πόλη «σκαρφαλώνοντας στην 
οχύρωση με μια σκάλα». Οι προσπάθειες των Βενετών να ενισχύσουν την οχύ-
ρωση κατά τον 13ο αι. καταγράφονται άλλωστε στα αρχεία, που μνημονεύουν 
τη θέσπιση ειδικών φόρων για τον σκοπό αυτό (Georgopoulou 1992, 103). Επι-
σκευές στην οχύρωση πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Βενετίας μετά τον 
καταστροφικό σεισμό του 1304 και φαίνεται να είχαν ολοκληρωθεί ως το 1309 
(Georgopoulou 1992, 104). 

Η ανασκαφική έρευνα στο Μπεντενάκι κατέδειξε ότι στη διάρκεια του 14ου αι. 
στο εσωτερικό του πρωτοβυζαντινού πύργου δημιουργήθηκε ένας ναός, που 
κοσμήθηκε με τοιχογραφικό διάκοσμο υψηλής καλλιτεχνικής αξίας (Κανάκη & 
Παπαγιαννάκης 2012, 358-359). Σύμφωνα με τη σχετική σημείωση στο χάρτη 
του Domenico Rossi da Este του 1567, ο ναός ήταν αφιερωμένος στην Αγία 
Αικατερίνη (Κανάκη & Παπαγιαννάκης 2012, 360), είναι δε πιθανό να σχετιζόταν 
με την ομώνυμη μονή του Σινά, καθώς το μονόγραμμα της μονής εντοπίστηκε σε 
ταφόπλακα στο εσωτερικό (Κανάκη & Παπαγιαννάκης 2012, 358). Ο ναός, που 
απείχε ελάχιστα προς τα βορειοδυτικά από τη μονή του Αγίου Πέτρου των Δομη-
νικανών, σταδιακά εξελίχθηκε σε τόπο ταφής ευγενών και αξιωματούχων, που 
κόσμησαν με τα οικόσημά τους τις πλάκες των τάφων που γέμισαν τα δάπεδα. 

Η μετατροπή του πύργου σε ναό ήδη από τον 14ο αι. αποτελεί εκ πρώτης όψεως 
ένα δυσερμήνευτο γεγονός, δεδομένου ότι ως την εποχή αυτή η παράκτια οχύρω-
ση των πρωτοβυζαντινών χρόνων, με τις όποιες επισκευές του 13ου αι., διατηρούσε 
ακόμη τον αμυντικό της χαρακτήρα. Ωστόσο, από ένα αρχειακό έγγραφο του 1349 
πληροφορούμαστε ότι, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος 
συντήρησης των οχυρώσεων, οι αρχές αποφάσισαν να ενοικιάσουν τους πύργους 
σε ιδιώτες, με την προϋπόθεση να τους διατηρούν σε καλή κατάσταση για όσο διά-
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στημα διαρκούσε η ενοικίαση. Στα 1392 διαπιστώθηκε ότι ο όρος της ενοικίασης 
δεν είχε τηρηθεί, καθώς οι πύργοι είχαν μπαζωθεί, τα δώματα και οι σκάλες τους 
είχαν καταστραφεί και ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης. 
Έτσι αποφασίστηκε στο εξής να ενοικιάζονται μόνο οι πύργοι που δεν ήταν απολύ-
τως αναγκαίοι για την άμυνα της πόλης (Georgo poulou 1992, 106). 

Το βέβαιο είναι ότι ο ναός στο εσωτερικό του πύργου στο Μπεντενάκι παρέμει-
νε σε χρήση ως τα μέσα του 16ου αι. Την περίοδο αυτή βρίσκονταν σε εξέλιξη τα 
έργα διαμόρφωσης του παράκτιου μετώπου της νέας διευρυμένης προμαχωνικής 
οχύρωσης, που εκτεινόταν από τον προσήνεμο λιμενοβραχίονα ως το δυτικό άκρο 
του κόλπου του Δερματά. Στο πλαίσιο των εργασιών, ένα εξωτερικό συνεχόμενο, 
ελαφρά κεκλιμένο  προπέτασμα κάλυψε όλο το μέτωπο της παλαιάς παράκτιας 
οχύρωσης, εγκλωβίζοντας τους πύργους και τα ευθύγραμμα τμήματα στο εσω-
τερικό του. Η ανέγερσή του είχε ολοκληρωθεί το 1660, όταν τοποθετήθηκε η 
μαρμάρινη ανάγλυφη πλάκα με το φτερωτό λέοντα που κρατά το οικόσημο του 
proveditore generale Marco Bembo, στο τμήμα μπροστά από το ναό του Αγίου 
Πέτρου. Τα κενά που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στους παλαιούς πύργους επι-
χώθηκαν και τα τμήματα των πύργων που προέβαλλαν πάνω από το στηθαίο της 
νέας οχύρωσης καθαιρέθηκαν. Μαζί με τον πύργο στο Μπεντενάκι καταστράφηκε 
και ο ναός της Αγίας Αικατερίνης, αφού πρώτα τα περισσότερα από τα λείψανα 
των τάφων μεταφέρθηκαν και οι ταφόπλακες τοποθετήθηκαν ανάποδα. Το 1567 
στο χάρτη του da Este η Αγία Αικατερίνη είναι ήδη σωρός ερειπίων. Το 1570 οι 
επιχωματώσεις στο παράκτιο μέτωπο έχουν ολοκληρωθεί. Ο ναός και ο πύργος 
έχουν σβηστεί από το χάρτη.
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oLdEr fortifiCAtions of hErAkLion: 

A diffErEnt ApproACh bAsEd on rECEnt ExCAvAtion dAtA

vAsiLiki sythiAkAki, ELEni kAnAki & ChArA biLMEzi

For the fortifications of Heraklion, from antiquity to the construction of the 
enlarged, reinforced with bastions, fortification of the last period of Venetian 
occupation, a lot of research has been carried out. Nevertheless, there still 
exist ambiguities and controversies concerning both the existence and the 
form of fortifications in antiquity, the pre-Byzantine, the Arabic, the Byzantine 
and the Early Venetian period. 

The recent excavation data and a revision of the published data of older 
excavations allow a new interpretation, aiming to provide explicit answers to 
the issue.



ΚτηριαΚη στερεωση-αΠοΚατασταση & 

σΥντηρηση τοιχογραφιων ναοΥ αγιοΥ νιΚολαοΥ 

στο μιλιαρισι μονοφατσιοΥ

σταΥρινη δριτσα, γεωργιοσ Κατσαλησ & ελΠιδα σΥγγελαΚη

Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά οι αναστηλωτικές και 
ανασκαφικές εργασίες που εκτελέστηκαν με αυτεπιστασία από τη 13η Ε.Β.Α. στο 
ναό του Αγίου Νικολάου στο Μιλιαρίσι Μονοφατσίου στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ 
«Κτηριακή Στερέωση–Αποκατάσταση & Συντήρηση Τοιχογραφιών Ναού Αγίου 
Νικολάου στο Μιλιαρίσι Μονοφατσίου», το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 
του 2011 έως το Νοέμβριο του 2013. Υπεύθυνη του έργου ήταν αρχικά η αρχαιο-
λόγος Κατερίνα Μυλοποταμιτάκη και μετά τη συνταξιοδότησή της ο αρχαιο-
λόγος Γιώργος Κατσαλής, με συνεπιβλέποντες τον πολιτικό μηχανικό Αθανάσιο 
Δημόπουλο και το συντηρητή Τ.Ε. Ευάγγελο Λιόλιο. Την ανασκαφή διενήργησε 
η συμβασιούχος αρχαιολόγος Ελπίδα Συγγελάκη, αρχιτέκτων μηχανικός ήταν η 
Σταυρινή Δρίτσα και εργατοτεχνικό προσωπικό οι Ιωάννης Καλυκάκης, Βασίλειος 
Πλατής, Γεώργιος Σχοιναράκης και Δημήτριος Καπελάκης.1 

Α. Ο ναός του Αγίου Νικολάου
Ο κοιμητηριακός ναός του Αγίου Νικολάου (εικ. 1-2) είναι κτισμένος στη 

δυτική παρυφή του εγκαταλειμμένου σήμερα μεσαιωνικού οικισμού Μιλιαρίσι 
Μονοφατσίου, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά όρια της κοιλάδας του Αρκαλοχω-
ρίου, σε υψόμετρο 525 μ. Η ονομασία του παραπέμπει στο αργυρό βυζαντινό 
νόμισμα και ως οικισμός αναφέρεται στις πηγές με πρωιμότερη μνεία το 1261, 
ενώ η κυριότερη αναφορά του –πέραν των απογραφών– σχετίζεται με τον εκπλει-
στηριασμό της περιουσίας του Marco Gradenigo, μετά την «Επανάσταση του 
Αγίου Τίτου» το 14ο αι. (Σπανάκης 1991, 541-542).

Αρχιτεκτονικά κατατάσσεται στους μονόχωρους δίκογχους ναούς και, σύμφω-
να με την κατά Γ. Δημητροκάλλη τυπολογία των δίκογχων ναών, ανήκει στον τύπο 
Β1, δηλαδή, τον συνηθέστερο (Δημητροκάλλης 1976, 10-11, 176). Πρόκειται 
για ναό μικρών διαστάσεων 9,35 x 5,30 μ. χωρίς τις ημικυκλικές κόγχες που 
προβάλλουν στα ανατολικά. Ο ναός καλύπτεται από ένα ελαφρά οξυκόρυφο θόλο 
ενισχυμένο με δύο σφενδόνια, που φτάνουν ως το δάπεδο σε μορφή παραστάδων. 

Η τοιχοποιία του συνίσταται σε απλή αργολιθοδομή με αργούς λίθους μικρού 
και μετρίου μεγέθους και ενισχυόταν στις γωνίες με λαξευμένους λίθους, ενώ 

1 Ευχαριστούμε τόσο την προϊσταμένη της 13ης Ε.Β.Α., Βασιλική Συθιακάκη, όσο και το μόνιμο 
εργατοτεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας και τους συντηρητές από το εργαστήριο συντήρησης 
πέτρας, που συνέδραμαν το έργο. Επίσης, οφείλονται ευχαριστίες στο Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, κ.κ. Ανδρέα, και στον πρωτοπρεσβύτερο Βασί-
λειο Χρονάκη, εφημέριο της ενορίας Αγίας Τριάδας Παρτίρων, για τη συνεχή στήριξή τους. 
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κατά τον 20ό αι. καλύφθηκε εξωτερι-
κά με τσιμεντοκονία. Πάνω στη στέγη 
υπήρχαν κανάλια για την απορροή των 
ομβρίων, τα οποία καλύπτονταν, όπως 
και το εξωράχιο του θόλου, από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα.

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του ναού 
εξασφαλίζεται από δύο θύρες, μία στο 
δυτικό τοίχο και μία στο δυτικό τμήμα 
του νότιου, με λίθινα πλαίσια και οξυ-
κόρυφο ανακουφιστικό τόξο, οι οποίες 
κοσμούνται με απλό ραβδίο. Μονόλοβο 
αγιοθύριδο ανοίγεται σε κάθε κόγχη, το 
δε αγιοθύριδο αυτό φέρει φράγμα με 
διάτρητη διακόσμηση. 

Μεταγενέστερη προσθήκη αποτελεί το 
ορθογώνιο παράθυρο, το οποίο ανοίγεται 
στο νότιο τοίχο, καθώς και το μονόλοβο 
κωδωνοστάσιο στο δυτικό αέτωμα της 
στέγης. Επίσης μεταγενέστερη ανακατα-
σκευή αποτελεί η νότια κόγχη, μεγάλο 
μέρος της οποίας είχε καταρρεύσει σε 
άγνωστη χρονική στιγμή, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται από την παντελή έλλειψη 
τοιχογραφιών στο εσωτερικό της και τις 
ελαφρώς μεγαλύτερες διαστάσεις της. 

Στο εσωτερικό η στάθμη του ναού 
είναι χαμηλότερη από τον περιβάλλοντα 
χώρο, ενώ κατά τον 20ό αι. άοπλο σκυ-
ρόδεμα κάλυψε το λιθόστρωτο δάπεδο 
προγενέστερης φάσης και το ιερό βήμα, 
που είναι υπερυψωμένο κατά 18 εκ. 
από τον υπόλοιπο ναό. Στις κόγχες οι 
κτιστές τράπεζες επεκτείνονταν μέχρι 
το βόρειο και το νότιο τοίχο, καλύπτο-
ντας μέρος του τοιχογραφικού διακό-
σμου, ενώ στο κέντρο της όψης τους 
είχε προσαρμοστεί σε δεύτερη χρήση 
μεγάλο θωράκιο με λατινικό σταυρό, το 
οποίο έχει καλυφθεί από αλλεπάλληλα 
στρώματα ασβεστογαλακτώματος, όπως άλλωστε και το μεγαλύτερο τμήμα των 
εσωτερικών επιφανειών του ναού. Επίσης, στο βόρειο τοίχο της πρόθεσης διαμορ-
φώνεται ορθογώνιο ερμάριο. Κατά την ανασκαφική έρευνα, μετά την καθαίρεση 
των κτιστών τραπεζών, αποκαλύφθηκε ένα μικρό τμήμα της πρόθεσης, καθώς 
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Εικ. 1 :  Άποψη του ναού και του περιβάλλοντος 
χώρου από τα ανατολικά, πριν τις εργασίες 

αποκατάστασης.

Εικ. 2 :  Η δυτική όψη του ναού
πριν τις εργασίες αποκατάστασης.



και μία ελεύθερη Αγία Τράπεζα σε κάθε 
κόγχη με κυλινδρική βάση από αργο-
λιθοδομή και επιχρισμένη εξωτερικά. 
Η βόρεια σωζόταν σχεδόν καθ’ ύψος, 
ενώ από τη νότια εντοπίστηκε μονάχα η 
αρχή της. Αξιοσημείωτη είναι η εύρεση 
λίθινου κιονόκρανου, τμηματικά σωζό-
μενου, εντός της επίχωσης της νότιας 
κτιστής τράπεζας, στην άνω επιφάνεια 
του οποίου είχε διανοιχθεί ορθογώ-
νια οπή για την τοποθέτηση των αγίων 
λειψάνων της τράπεζας (εικ. 3). Καθώς 
δεν αποτελεί δομικό στοιχείο του ναού, 
προβληματισμό προκαλεί η προέλευ-
σή του και η ταύτιση με συγκεκριμένο 
μνημείο, εφόσον είναι προφανές ότι εδώ 
βρίσκεται σε δεύτερη χρήση.

Β. Εργασίες αποκατάστασης
Κτηριακή αποκατάσταση

Οι εργασίες αποκατάστασης είχαν 
ως σκοπό: α) την ενίσχυση του κτηρίου 
έναντι των πιθανών δυναμικών καταπο-
νήσεων, β) την αντιμετώπιση των οικο-
δομικών προβλημάτων του κελύφους, 
προκειμένου να σταματήσει η φθορά 
και να επανορθωθούν κατά το δυνατόν 
οι ζημιές που αυτό είχε υποστεί, γ) την 

αισθητική αναβάθμιση του μνημείου και του αμέσου περιβάλλοντός του, δ) την 
ανάδειξη της υποβαθμισμένης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας του.

Στο πλαίσιο των αναστηλωτικών εργασιών πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
Μετά την αντιστήριξη του μνημείου κατά μήκος των μακρών τοίχων και της 

υποστύλωσής του εσωτερικά, ακολούθησαν οι εργασίες αποκατάστασης των ενι-
σχυτικών τόξων, εξαιτίας των ρηγματώσεων και αποκολλήσεων τμημάτων τους, 
που οφείλονταν στην οξείδωση των σιδερένιων συνδέσμων, οι οποίοι είχαν τοπο-
θετηθεί σε άγνωστη χρονική στιγμή. Καθαιρέθηκε η τσιμεντένια επικάλυψη από 
το εξωράχιο του θόλου, τα κανάλια απορροής, τις περιμετρικές τοιχοποιίες και 
τα τεταρτοσφαίρια των κογχών (εικ. 4). Για την αποκατάσταση του εξωράχιου του 
θόλου και των περιμετρικών τοιχοποιιών πραγματοποιήθηκαν λιθοσυμπληρώσεις, 
αντικατάσταση των φθαρμένων λίθων με νέους, αρμολογήματα, χαλικολογήματα, 
λιθοσυρραφές και εφαρμογή ενεμάτων. Μετά την αποκατάσταση του εξωράχιου 
και των καναλιών απορροής κατασκευάστηκε νέα επικάλυψη στη στέγη και στα 
τεταρτοσφαίρια των κογχών και εν συνεχεία τοποθετήθηκαν πλάκες στην απόληξη 
των μακρών τοίχων και των αετωματικών απολήξεων, ενώ νέα πατητά κονιάμα-
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Εικ. 3 :  Άποψη του εσωτερικού του ναού 
μετά την καθαίρεση των κτιστών τραπεζών. 

Διακρίνονται στον κυρίως ναό τρεις από 
τους ανασκαμμένους τάφους, και στο ιερό 
το σωζόμενο τμήμα της πρόθεσης, καθώς 
και η κυλινδρική βάση της αγίας τράπεζας 

στη βόρεια κόγχη και το κιονόκρανο 
στην επίχωση της νότιας.



τα, υπόλευκου χρώματος με βάση τον 
ασβέστη, κάλυψαν τις τοιχοποιίες, αφή-
νοντας ακάλυπτους τους γωνιόλιθους.

Για τη θωράκιση του μνημείου έναντι 
μελλοντικών δυναμικών καταπονήσεων 
(ενίσχυση διαφραγματικής λειτουργίας) 
και την αντιμετώπιση των πλάγιων ωθή-
σεων του θόλου στις τοιχοποιίες πραγμα-
τοποιήθηκε η τοποθέτηση συστήματος 
ελκυστήρων από νευροχάλυβα στο ύψος 
της γένεσης των τόξων (εικ. 5). Παράλ-

ληλα, για την ενίσχυση του ναού σε επίπεδο θεμελίωσης πραγματοποιήθηκαν 
εργασίες στερέωσης της υπάρχουσας, με συμπλήρωση των τμημάτων που είχαν 
καταστραφεί, καθώς και κατασκευή περιμετρικής δοκού.

Εντός του ναού το δάπεδο καλύφθηκε με ορθογωνισμένες πλάκες πωρόλιθου, 
εκτός από το χώρο του ιερού και τα σημεία όπου διατηρούταν σε καλή κατάσταση 
το λίθινο δάπεδο. Στο ιερό κτίστηκε νέα κυλινδρική τράπεζα στη νότια κόγχη, 
αντίστοιχη με την αρχική που αποκαλύφθηκε στη βόρεια, και συμπληρώθηκε η 
πρόθεση. Επίσης, απομακρύνθηκε το νεότερο ξύλινο τέμπλο, αντικαταστάθηκαν 
τα μεταλλικά κουφώματα με νέα ξύλινα και καθαιρέθηκε η τσιμεντένια επικάλυ-
ψη από το κωδωνοστάσιο. 

Συντήρηση τοιχογραφιών
Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, καλής ποιότητας, χρονολογείται στα μέσα περί-

που του 14ου αι. Διακρίνονται παραστάσεις από το Θεομητορικό κύκλο, το Δωδε-
κάορτο, θαύματα του αγίου Νικολάου, ενώ διασώζονται εγχάρακτο οικόσημο και 
επιγραφές στην ελληνική και λατινική γλώσσα.2

Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου οι συντηρητές 
της 13ης Ε.Β.Α. είχαν εκτελέσει σωστικές εργασίες στον τοιχογραφικό διάκοσμο, 
κυρίως αφαίρεση των μεταγενέστερων κονιαμάτων που βρίσκονταν σε επαφή με 

2 Υπεύθυνη για τη μελέτη και δημοσίευση του τοιχογραφικού διακόσμου είναι η αρχαιολόγος 
κα. Κατερίνα Μυλοποταμιτάκη.
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Εικ. 5 :  Εργασίες διάτρησης του βόρειου τοίχου 
για την τοποθέτηση συστήματος ελκυστήρων.

Εικ. 4 :  Άποψη του ναού από τα δυτικά, 
κατά τις εργασίες αποκατάστασης της στέγης.



τις τοιχογραφίες, για την ανάσχεση της πτώσης και της φθοράς τους, καθώς και 
στερεώσεις με γάζες και στεφανώματα, ειδικότερα των πιο ευαίσθητων τμημάτων 
τους για την αποφυγή περαιτέρω αποκολλήσεων.

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος οι εργασίες συντήρησης των τοιχο-
γραφιών, που εκτελέστηκαν από εξειδικευμένο συνεργείο, στόχο είχαν να αντιμε-
τωπίσουν τις κατηγορίες φθορών που επιβάρυναν τη σωζόμενη ζωγραφική επιφά-
νεια (στρώμα αλάτων, μικρορηγματώσεις, τοπικές διογκώσεις και αποκολλήσεις). 
Με την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της στερέωσης των τοιχογραφιών, τα 
κενά πληρώθηκαν με συμβατό κονίαμα σε ουδέτερο τόνο (εικ. 6α-β).

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου 

περιορίστηκαν στις εντελώς απαραίτητες με σκοπό την προστασία και ανάδειξή 
του. Αναλυτικότερα, μετά την απομάκρυνση του μεταλλικού στεγάστρου νότια 
του ναού και του σύγχρονου νεκροταφείου στα ανατολικά του, έπειτα από τη 
σχετική απόφαση κατάργησής του, πραγματοποιήθηκε κατάχωση των τάφων που 
αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών ερευνών και μεταφορά των 
οστών που δεν προορίζονταν για μελέτη σε οστεοφυλάκιο, που κατασκευάστη-
κε στα δυτικά. Ανατολικά και νότια οριοθετήθηκε ο περιβάλλων χώρος με την 
κατασκευή λίθινων τοιχίων, ενώ κτίστηκε χαμηλό αναλημματικό τοιχίο δυτικά 
του ναού για τη συγκράτηση του πρανούς. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με τη 
διαμόρφωση πλακόστρωτης πρόσβασης από το δρόμο προς το περιμετρικό πλα-
κόστρωτο του ναού (εικ. 7).
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Εικ. 6α-β :  Παράσταση ολόσωμων αγίων, εγχάρακτη επιγραφή και οικόσημο στο βόρειο τμήμα 
του δυτικού τοίχου του ναού, πριν και μετά τις εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών.



Γ. Ανασκαφική διερεύνηση
Κατά την εκτέλεση του έργου διενεργήθηκε ανασκαφή σε όλο το εσωτερικό του 

ναού και τμηματικά στον περιβάλλοντα χώρο του, κυρίως στα ανατολικά και σε 
μια ζώνη περιμετρικά του, καθώς και σε σημεία όπου προβλέπονταν συγκεκριμέ-
νες εργασίες διαμόρφωσης.

Η ανασκαφή αποκάλυψε νεκροταφείο της Βενετοκρατίας, χρονολογούμενο 
σύμφωνα με την κεραμική αλλά και τα νομισματικά ευρήματα από τα τέλη του 
14ου ως τις αρχές του 17ου αι.3 Επίσης, εντοπίστηκαν και μεταγενέστεροι τάφοι 
κατά τόπους, καθώς ο ναός λειτουργούσε ως κοιμητηριακός μέχρι πρόσφατα. 
Τέλος, σημειακά αποκαλύφθηκαν κεραμικά κατάλοιπα των μινωικών χρόνων 
που παραπέμπουν σε οικιστική εγκατάσταση, χωρίς ωστόσο σωζόμενα αρχιτεκτο-
νικά λείψανα.4 

Τάφοι
Συνολικά εντοπίστηκαν 35 τάφοι, 9 εκ των οποίων στο εσωτερικό του ναού, που 

ανήκουν σε δύο κύριες κατηγορίες υπόσκαφων τάφων, λακκοειδείς και κιβωτιό-
σχημους. Η πρώτη κατηγορία είναι η συνηθέστερη, 5 τάφοι κατατάσσονται στους 
κιβωτιόσχημους, ενώ άλλοι 5 χαρακτηρίζονται ως ψευδοκιβωτιόσχημοι, καθώς 
φέρουν χαρακτηριστικά των κιβωτιόσχημων, ωστόσο πρόκειται για προχειρότερη 

3 Η μελέτη των νομισμάτων έγινε από τον αρχαιολόγο-νομισματολόγο κ. Κλεάνθη Σιδηρόπουλο. 
4 Περισσότερες πληροφορίες ως προς την ανασκαφή του βενετσιάνικου νεκροταφείου παρουσιά-

ζονται στη σχετική προκαταρκτική δημοσίευση στα Κρητικά Χρονικά, βλ.: Μυλοποταμιτάκη & 
Συγγελάκη 2013.
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Εικ. 7 :  Άποψη του ναού και του περιβάλλοντος χώρου από ανατολικά, 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
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κατασκευή. Στην κατηγορία των λακκο-
ειδών ανήκουν και 10 παιδικοί τάφοι. 
Εκτός των λεγόμενων ψευδοκιβωτιόσχη-
μων, που βρίσκονται στο εξωτερικό αλλά 
σε άμεση γειτνίαση με το ναό, όλες οι 
υπόλοιπες κατηγορίες εντοπίζονται τόσο 
στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του 
(σχ. 1).

Από κατασκευαστική άποψη οι τάφοι 
δεν παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και 
ακολουθούν τα συνήθη χαρακτηριστικά 
του τύπου στον οποίο ανήκουν, ενώ όλοι 
είναι κτισμένοι περίπου στην κατεύθυν-
ση Α-Δ (εικ. 8).

Ως προς τους λακκοειδείς, πρόκειται για αβαθείς τάφους, σκαμμένους στο 
χώμα και καλυμμένους με ακανόνιστες, ανισομεγέθεις, ασβεστολιθικές πλάκες 
και μικρότερους λίθους και χώμα στα ενδιάμεσα κενά, διαμορφώνοντας ένα 
ελλειψοειδές σχήμα εξωτερικά. Εσωτερικά ορισμένοι τάφοι έχουν κτισμένες πρό-
χειρα τις παρειές ή μέρος αυτών, ενώ ο πυθμένας είναι από πατημένο χώμα. Το 
μήκος τους εξωτερικά κυμαίνεται από 1,85 έως 2,50 μ., το πλάτος από 0,45 έως 
1,05 μ., ενώ το βάθος από 0,30 έως 0,55 μ. Οι παιδικοί τάφοι είναι μικρότεροι 
σε μέγεθος με μήκος περίπου 1 μ. και πλάτος περίπου 0,50 μ. εξωτερικά, αλλά 
ακολουθούν ως προς τη δομή τους λακκοειδείς των ενηλίκων. Δύο περιπτώσεις 
παιδικών τάφων σώζουν λίθινο ταφικό σήμα στο ανατολικό άκρο τους, ενώ υπάρ-
χουν ενδείξεις από ευρήματα των επιχώσεων ότι αντίστοιχα σήματα θα είχαν 
τοποθετηθεί και σε άλλους τάφους.

Οι κιβωτιόσχημοι ακολουθούν το τυπικό σχήμα κτιστών, ορθογώνιων περίπου 
τάφων, μεγάλου βάθους (1,40 μ. ο βαθύτερος), με τις εσωτερικές πλευρές διαμορ-
φωμένες από αργούς και κατά τόπους ορθογωνισμένους λίθους ή/και spolia, επι-
χρισμένες με ασβεστοκονίαμα, ενώ ο πυθμένας είναι από πατημένο χώμα και σε 
μία μόνο περίπτωση καλυμμένος από ακανόνιστες πλάκες. Δύο από τους κιβωτιό-
σχημους στο εσωτερικό του ναού διέσωζαν και δοκοθυρίδες στις εσωτερικές παρειές 
τους, για να χρησιμοποιηθούν ως διώροφοι. Κανένας από τους κιβωτιόσχημους δεν 
διέσωζε τις καλυπτήριες πλάκες του και μάλιστα κάποιοι ήταν επαναχρησιμοποιη-
μένοι σε νεότερα χρόνια ή επιχωματωμένοι στο μεγαλύτερο μέρος ή και στο σύνολο 
του βάθους τους. Εξωτερικά το μήκος τους κυμαίνεται από 1,90 έως 2,60 μ., το 
πλάτος από 1,00 έως 1,70 μ., ενώ το βάθος από 0,60 έως 1,40 μ.

Η υποκατηγορία των ψευδοκιβωτιόσχημων είναι φτωχότερη κατασκευαστικά 
από τους κιβωτιόσχημους και αποτελείται από τάφους μικρότερου βάθους, που 
έχουν όμως κτιστές τις εσωτερικές παρειές κατά τρεις ή περισσότερους δόμους και 
επιχρισμένο το εσωτερικό τους με παχύ στρώμα ασβεστοκονιάματος που συνήθως 
διαμορφώνει περιχείλωμα. Το δάπεδο και εδώ είναι από πατημένο χώμα, ενώ η 
κάλυψη ομοιάζει με αυτή των λακκοειδών, σχηματίζοντας ωστόσο ελαφρώς ορθο-
γώνιο παρά ελλειψοειδές σχήμα εξωτερικά. Σε μία περίπτωση τάφου εντοπίστηκε 

Εικ. 8 :  Άποψη ορισμένων από τους ανασκαμμέ-
νους τάφους βόρεια του ναού. Διακρίνονται δύο 

ψευδοκιβωτιόσχημοι και δύο παιδικοί τάφοι 
με λίθινο σήμα in situ. Λήψη από Α.



ιδιαιτερότητα στη διαμόρφωση του ανατολικού άκρου, το οποίο είχε διαπλατυνθεί 
προς Βορρά και Νότο, σχηματίζοντας από μία μικρή κόγχη εκατέρωθεν, ώστε να 
διευρυνθεί ο χώρος των ανακομιδών.
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Σχ. 1 :  Αποτύπωση της ανασκαφής στο εσωτερικό και εξωτερικό του ναού 
(σχέδιο: Σταυρινή Δρίτσα).



419

αΠοΚατασταση ναοΥ αγιοΥ νιΚολαοΥ στο μιλιαρισι μονοφατσιοΥ

Ταφικά έθιμα - Ευρήματα
Η ανασκαφή απέδωσε πλήθος πληροφοριών ως προς τα ταφικά έθιμα και 

σημαντικές κατηγορίες ευρημάτων, καθώς ερευνήθηκαν αδιατάρακτες ταφές 
κατά κύριο λόγο. Στους λακκοειδείς τάφους εντοπίζεται συνήθως ένας κυρίως 
νεκρός, ενήλικας, ενώ ανακομιδές μία ή περισσότερων ταφών καταλαμβάνουν 
το ανατολικό άκρο του τάφου. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις δύο σύγχρονων 
ταφών ενηλίκων ή και τριών, όπου σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για δύο 
ενήλικες και ένα παιδί. Οι παιδικοί τάφοι περιλαμβάνουν συχνά μόνο μία ταφή, 
χωρίς ανακομιδές τις περισσότερες φορές και ένας μόνο τάφος στο εσωτερικό του 
ναού είχε δύο ταυτόχρονες παιδικές ταφές. Στους κιβωτιόσχημους εντοπίστηκαν 
περισσότερες ταφές στο ίδιο ή σε επάλληλα ανασκαφικά στρώματα, με μεγαλύτε-
ρο αριθμό τις τέσσερεις ταφές ενηλίκων στον ίδιο τάφο και βέβαια αρκετές ανα-
κομιδές. Συγκινητική ήταν η εικόνα ταυτόχρονης ταφής μητέρας και βρέφους σε 
κιβωτιόσχημο τάφο στο εσωτερικό του ναού.

Οι νεκροί έχουν τοποθετηθεί σε ύπτια θέση, με το κεφάλι στα δυτικά και τα 
χέρια σταυρωμένα στο στήθος ή στην κοιλιακή χώρα, ενώ ορισμένοι παιδικοί σκε-
λετοί έχουν το ένα ή και τα δύο χέρια παράλληλα με τον κορμό. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι νεκροί έχουν αποτεθεί απευθείας στο χώμα, ωστόσο η εύρεση 
σιδερένιων καρφιών παραπέμπει στη χρήση καθελέτου (ξύλινο νεκρικό φορείο) 
σε συγκεκριμένες ταφές.

Παρότι υπάρχουν ακτέριστες ταφές, σημαντικός αριθμός νεκρών συνοδευόταν 
από ένα ή περισσότερα κτερίσματα, που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
α) Νομίσματα. Πρόκειται κυρίως για βενετσιάνικα νομίσματα, χάλκινα, τα περισ-
σότερα σε μέτρια κατάσταση διατήρησης. Οθωμανικά νομίσματα εντοπίστηκαν 
σε τάφους στο εσωτερικό του ναού, σε αναμοχλευμένα όμως στρώματα. Καθώς τα 
περισσότερα βρέθηκαν σε άμεση γειτνίαση με τα σκελετικά υπολείμματα, μπο-
ρούμε με βεβαιότητα να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι τοποθετούνταν είτε σε 
πουγγιά ή εσοχές των ρούχων στο ύψος της λεκάνης, είτε στο στόμα του νεκρού.
β) Κοσμήματα. Εντοπίστηκαν σε περιορισμένο αριθμό τάφων, με συνηθέστερη 
μορφή την απλή, χάλκινη αλυσίδα βραχιολιού ή περιδεραίου. Περιλαμβάνονται 
επίσης ενώτια, με ξεχωριστή την περίπτωση εύρεσης ζεύγους χάλκινων επιχρυ-
σωμένων κρίκων ενωτίων με σταυρό, ενώ δεν λείπουν και τα δακτυλίδια, χάλκι-
να ή χαλκάργυρα με σφενδόνη διαφόρων σχημάτων, κανένα από τα οποία δεν 
διέσωζε διακοσμητικό λίθο. Ιδιαίτερο εύρημα αποτελεί το αργυρό επιχρυσωμένο 
σφραγιστικό δακτυλίδι με παράσταση σταυρού και το τρίγραμμα του Ιησού (ΙΗS) 
στη σφενδόνη και το σύνολο αργυρών, επιχρυσωμένων, σφαιρικών χανδρών από 
περιδέραιο που διέσωζαν μέρος του σχοινίου στο οποίο ήταν περασμένες.
γ) Αποτροπαϊκά εγχάρακτα όστρακα. Πρόκειται για όστρακα κλειστών αγγείων ή 
κεραμίδων που φέρουν στη μία επιφάνειά τους εγχάρακτο το σημείο του σταυρού 
με την επίκληση IC/X/N/K στα τεταρτημόρια των κεραιών, συνοδευόμενη κατά 
περίπτωση και από τα γράμματα «χ», «φ» κ.ά., ως αρχικά των λέξεων «Χριστός», 
«φως». Βρέθηκαν, σε αρκετές περιπτώσεις, τοποθετημένα πάνω στο στήθος του 
νεκρού ή στην κοιλιακή χώρα, με σκοπό την προστασία της ψυχής του εκλιπόντα 
στον άλλο κόσμο.



δ) Πήλινα και γυάλινα αγγεία. Μόνο σε δύο περιπτώσεις σε κιβωτιόσχημους 
τάφους εντός του ναού εντοπίστηκαν αγγεία ως κτερίσματα. Στα πήλινα αγγεία 
περιλαμβάνονται μόνο μία ακέραια κούπα με εφυάλωση και ένα ακόσμητο 
κανάτι, ενώ στα γυάλινα συγκαταλέγονται ένα μυροδοχείο και τμηματικά σωζό-
μενο ποτήρι με ψηλό πόδι, που φέρει ανάγλυφη διακόσμηση λεοντοκεφαλών 
σε εναλλαγή με σταυρούς. Παρά το μικρό αριθμό τους, παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον κατά την περαιτέρω μελέτη των ταφικών εθίμων, καθώς εντοπίστηκαν 
in situ πάνω και γύρω από το νεκρό.
ε) Κατάλοιπα ένδυσης. Γυάλινες χάνδρες, κουμπιά, πόρπες και επιρράμματα αποτε-
λούν ορισμένα από τα ευρήματα αυτής της κατηγορίας, τα οποία επίσης σπανίζουν.

Ευρήματα από τις παραπάνω κατηγορίες, κυρίως νομίσματα και αποτροπαϊκά 
εγχάρακτα όστρακα, αποκαλύφθηκαν όχι μόνο εντός των τάφων, αλλά και κατά 
την αφαίρεση των ανασκαφικών στρωμάτων. Τέλος, η κεραμική που συλλέχθηκε 
αποτελείται στην πλειονότητά της από θραύσματα μικρού ή μεσαίου μεγέθους, 
με ελάχιστες περιπτώσεις συγκολλούμενων οστράκων. Πρόκειται κυρίως για ακό-
σμητη κεραμική, αναγνωρίζονται αγγεία μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, 
μεταφοράς, αποθήκευσης, προετοιμασίας και κατανάλωσης φαγητού (σταμνιά, 
πιθάρια, χύτρες, κανάτια, κούπες, πινάκια), σημαντικός αριθμός των οποίων χρο-
νολογείται από το 19ο αι. και εξής, ωστόσο εντοπίζονται και εφυαλωμένα όστρακα, 
ενίοτε με ίχνη εγχάρακτης ή γραπτής διακόσμησης, αλλά και μινωική κεραμική. 

Κατά την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκε και τυπώθηκε σε 2000 αντίτυπα, 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, μικρό ενημερωτικό τεύχος, όπου παρατί-
θενται συνοπτικά τόσο τα προκαταρκτικά δεδομένα της ανασκαφής, όσο και η 
πορεία των εργασιών αναστήλωσης και ανάδειξης του μνημείου.
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struCturAL ConsoLidAtion, rEstorAtion And ConsErvAtion 

of WALL-pAintings of thE ChurCh of sAint nikoLAos 

in MiLiArisi, MonofAtsi

stAvrini dritsA, gEorgE kAtsALis & ELpidA syngELAki 

This paper aims to present briefly the works that took place in the church 
of Saint Nikolaos at Miliarisi, Monofatsi, during the NSRF project conduct-
ed between 2011 and 2013 under the supervision of the 13th Ephorate of 
Byzantine Antiquities. The project covered a wide range of fieldwork, focusing 
mainly on the structural restoration of the monument and the preservation of 
its aesthetic and historical values and also the conservation of the wall-paint-
ings, dated back in the mid-14th century. At the same time, an excavation 
took place at the interior of the church, covering also a considerable part of 
the church plot. It revealed a cemetery of the Venetian times, producing also 
pottery finds of a Late Bronze Age installation. In the end, additional works 
were carried out for the enhancement of the surroundings.





αΠοΚατασταση ΚαθολιΚοΥ Παναγιασ γΚοΥΒερνιωτισσασ

γεωργιοσ Κατσαλησ & αιΚατερινη αΥγερη

Η μονή της Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας βρίσκεται σε μικρή απόσταση 
βορειοδυτικά του οικισμού Ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου. Κτισμένη σε πλά-
τωμα στη νότια πλευρά βραχώδους υψώματος, εποπτεύει την περιοχή της Λαγκά-
δας. Το μνημειακό σύνολο απαρτίζεται από τo κατάγραφο καθολικό, ευρισκόμενο 
στο μέσο της αυλής, η οποία οριοθετείται βόρεια από το φυσικό πρανές του βρα-
χώδους λόφου, νότια και ανατολικά από μαντρότοιχο ύψους 1,50-2,00 μ. και 
δυτικά από το κτηριακό συγκρότημα που φιλοξενούσε την κατοικία του πατριαρ-
χικού Εξάρχου και βοηθητικές εγκαταστάσεις.  

Τα ιστορικά στοιχεία για τη λειτουργία μονής στη θέση αυτή κατά τα χρόνια 
της Βενετοκρατίας είναι λιγοστά και ασαφή. Η ονομασία Γκουβερνιώτισσα δεν 
πρέπει να υπήρξε η αρχική ονομασία της μονής. Σε έγγραφο του 16ου αι. ανα-
φέρεται μονή στην περιοχή των Ποταμιών με το όνομα Παναγία Βαρνακιώτισσα 
(Vassilakis-Mavrakakis 1986), η οποία ενδεχομένως ταυτίζεται με τη σημερι-
νή Παναγία Γκουβερνώτισσα. To γεγονός ότι στον ναό της Παναγίας υπήρχαν 
σημαντικές εικόνες που χρονολογούνται τον 16ο-17ο αι. –σήμερα φυλάσσονται 
στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου– ενισχύει την υπόθεση ότι υπήρχε δραστηριό-
τητα στη μονή κατά την περίοδο της ύστερης Βενετοκρατίας. Επίσης, σε έγγρα-
φο από τον Κώδικα της Μονής Καρδιώτισσας ή Κεράς του 1645, αναφέρεται το 
τοπωνύμιο «Καλικού» και ο εκδότης του κώδικα σημειώνει ότι πρόκειται για τη 
Γκουβερνιώτισσα (Χιδίρογλου 1965). 

Η Μονή της Γκουβερνιώτισσας διέθετε μεγάλη ακίνητη περιουσία. Σύμφωνα με 
την τοπική παράδοση η περιουσία αυτή παρέμεινε στην κυριότητα της μονής καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας χάρη σε έναν ιερέα της Γκουβερνιώτισσας, 
ο οποίος κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Χάνδακα (1648-1669) εμφανί-
στηκε στον τούρκο στρατάρχη αποκαλύπτοντάς του πως είδε όνειρο ότι γρήγορα 
ο Χάνδακας θα καταληφθεί από τους Τούρκους και ζήτησε ως αντάλλαγμα, αν 
η προφητεία του πραγματοποιηθεί, να μείνει απείραχτο το μοναστήρι και η 
περιουσία του (Τριανταφυλλίδης 1961, 32-33). 

Ο ναός καθ’ όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας υπήρξε ο ενοριακός ναός των 
Ποταμιών και στα κτήρια της μονής διέμενε ο εφημέριος του χωριού. To 1826 
ο παπα-Χατζής Μιχαήλ Μαγκαφουράκης παραχώρησε τη Γκουβερνιώτισσα στον 
Πανάγιο Τάφο. Μετά την παραχώρηση εγκαταστάθηκαν στη Γκουβερνιώτισσα 
έξαρχοι του Αγίου Τάφου, οι οποίοι και διαχειρίστηκαν την περιουσία της 
(Τριανταφυλλίδης 1961, 36-45). To 1937, με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρ-
νησης, η περιουσία της Γκουβερνιώτισσας απαλλοτριώθηκε, παραχωρήθηκε στον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό Ποταμιών και διανεμήθηκε σε 70 ακτήμονες καλλιεργη-
τές. Σήμερα το μοναστηριακό συγκρότημα ανήκει στον Δήμο Χερσονήσου.
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Tο κτηριακό συγκρότημα του εξαρχείου
Ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Λεμονίδης, έξαρχος του Παναγίου Τάφου στη 

Γκουβερνιώτισσα κατά την περίοδο 1903-1912, αποφάσισε την ανακαίνιση των 
κτηρίων της μονής. Σχετικά με την ανακαίνιση αυτή ο Τριανταφυλλίδης αναφέ-
ρει: «Τα παμπάλαια κελιά με τα τρυποθύριδα, με τα χωστόσπιτα, με τις σκοτει-
νές σα κατακόμβες αίθουσες, με τη χωματένια στέγη, που ήσαν τόσο κατάλληλα 
για ασκηταριά μοναχών, δεν ήταν βέβαια διόλου κατάλληλα για «ενδιαίτημα» 
νεωτεριστών Εξάρχων, που, στο κάτω κάτω, θα τους τύχη να κάμουν και καμιά 
δεξίωση. Εκάλεσε λοιπόν ένα μηχανικό, γκρέμισε τα παληόσπιτα και στη θέση 
τους παρουσίασε σε λίγο καιρό μια νέα οικοδομή με ευρύχωρα και άνετα δωμάτια, 
με σάλα, με κοιτώνες, με ταράτσα, με υαλόφρακτα παράθυρα, με όψη έπαυλης 
πλουσίου κοσμικού» (Τριανταφυλλίδης 1961, 52-53).

Είναι προφανές ότι το συγκρότημα που σώζεται σήμερα κατασκευάστηκε κατά 
τις αρχές του 20ού αι. για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Εξαρχείου. Έτσι 
ερμηνεύεται και η ασύμβατη για μοναστήρι τυπολογία του συγκροτήματος, που 
αποτελείται από δύο ανεξάρτητα κτήρια, με διαφορετικές λειτουργίες και χρή-
σεις, κατασκευασμένα από λιθοδομή, επιχρισμένα εσωτερικά και εξωτερικά από 
ασβεστοκονίαμα και στεγασμένα με κεραμίδια. To νότιο κτήριο είναι διώροφο. To 
ισόγειο απαρτίζεται από τέσσερα δωμάτια, που είχαν χρησιμοποιηθεί ως αποθή-
κες και στάβλοι και από έναν ανεξάρτητο χώρο που οδηγεί μέσω ξύλινης κλίμα-
κας στον όροφο. Ο όροφος είχε διαμορφωθεί ως χώρος κατοικίας του Εξάρχου 
και διαθέτει τρία ανεξάρτητα δωμάτια, μία τουαλέτα, βοηθητικό χώρο και μεγάλο 
εξώστη στη νότια πλευρά. Οι μεσότοιχοι του ορόφου είναι κατασκευασμένοι από 
ξύλινο σκελετό επενδυμένο από λεπτά τμήματα ξύλου που έχουν επιχριστεί με 
ασβεστοκονίαμα (μπαγδατί). Τα ανοίγματα του ορόφου είναι μεγάλων διαστάσεων 
και φέρουν ξύλινα νταμπλαδωτά κουφώματα. To βόρειο κτήριο απαρτίζεται από 
τρεις χώρους, όπου στεγάζονταν οι οικοτεχνικές εγκαταστάσεις του Εξαρχείου 
(φούρνοι, μαγειρείο, ελαιοτριβείο). Στον περιβάλλοντα χώρο του βορειοδυτικού 
κτηρίου υπάρχει κτιστός ληνός. Στο εν λόγω συγκρότημα εγκαταστάθηκαν Γερ-
μανοί κατά τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε και έγιναν μικρές επισκευές και 
μετατροπές στο κτήριο, το οποίο μετά το τέλος του πολέμου εγκαταλείφθηκε. 

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε πλήρης αποκατάσταση του Εξαρχείου 
με αυτεπιστασία της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και χρηματοδότηση 
του Δήμου Χερσονήσου και ιδιωτών δωρητών.

Ο ναός
Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου και ανήκει στον αρχι-

τεκτονικό τύπο του ελεύθερου σταυρού με τρούλο. Στο εσωτερικό του σώζεται 
ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο τοιχογραφιών που χρονολογείται στο γ′ τέταρτο του 
14ου αι. (Vassilakis-Mavrakakis 1986· Χατζηδάκης 1952, 86-88).

H μοναδική είσοδος του ναού βρίσκεται στη δυτική κεραία και σχηματίζεται 
από λίθινο πλαίσιο. Πάνω από το ευθύγραμμο, μονολιθικό υπέρθυρο υπάρχει 
ανακουφιστικό τόξο και ψηλότερα στρογγυλός, τετράφυλλος φεγγίτης. To Ιερό 
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Βήμα καταλαμβάνει την ανατολική κεραία του σταυρού. Ο ανατολικός τοίχος 
διατρυπάται από ορθογώνιο αγιοθύριδο που «κλείνει» εξωτερικά με ανάγλυφη, 
δίλοβη, μονολιθική πλάκα. Ο τρούλος είναι κυλινδρικός, ψηλός, με χαμηλό θόλο 
που βαίνει σε οδοντωτή, πλίνθινη ταινία. Εξωτερικά το τύμπανο διαμορφώνεται με 
οκτώ τόξα στηριζόμενα σε οκτώ ημικίονες. To τύμπανο εκάστου τόξου διατρυπάται 
από μονόλοβο παράθυρο με ημικυκλική απόληξη. Στο εσωτερικό το δάπεδο συνί-
σταται από βότσαλα και στο Ιερό Βήμα είναι υπερυψωμένο κατά μία βαθμίδα. 

Τοιχογραφίες
Ο ναός είναι κατάγραφος.1 Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται η Πανα-

γία στον τύπο της Οδηγήτριας ανάμεσα σε δύo σεβίζοντες Αγγέλους. Στην αψίδα, 
η Κοινωνία των Αποστόλων, ο Μελισμός και Άγγελοι Διάκονοι. Στο μέτωπο του 
ανατολικού τοίχου, η Φιλοξενία του Αβραάμ, χαμηλότερα ο Ευαγγελισμός, ο 
διάκονος Στέφανος ο Πρωτομάρτυς και διακοσμητικά μοτίβα. Στην καμάρα του 
Ιερού Βήματος η Ανάληψη και η Φυγή στην Αίγυπτο. Στους πλάγιους τοίχους 
Ιεράρχες ολόσωμοι, μετωπικοί και συλλειτουργούντες.

Στον τρούλο εικονίζεται ο Παντοκράτορας, στηθαίος να ευλογεί με το δεξί του 
χέρι, ενώ με το αριστερό κρατεί κλειστό κώδικα. Στο τύμπανο του τρούλου που 
διατρυπάται από οκτώ μονόλοβα παράθυρα, εικονίζονται ισάριθμες ολόσωμες 
μορφές Προφητών. Στα σφαιρικά τρίγωνα εικονίζονται οι τέσσερεις Ευαγγελιστές. 
Ανάμεσα στα σφαιρικά τρίγωνα, στη βάση του τρούλου, διατηρούνται τέσσερεις 
μορφές σε μετάλλια.

Στη νότια κεραία απεικονίζονται η Έγερση του Λαζάρου, η Παναγία ανάμεσα 
σε δύο σεβίζοντες Αγγέλους, η Βαϊοφόρος, άλλες ευαγγελικές σκηνές και χαμη-
λότερα ολόσωμοι άγιοι μετωπικοί. Στη βόρεια κεραία διακρίνεται ο Δαμασκηνός 
στον δυτικό τοίχο και πέντε ολόσωμοι μετωπικοί μάρτυρες.

Στη δυτική κεραία η Προδοσία του Ιούδα, τέσσερεις αγίες, ο Εμπαιγμός 
(Καλοκύρης 1957, 86), ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ζητών το σώμα του Χριστού, 
η Σταύρωση, ο Λίθος, η αγία Φωτεινή, η αγία Κυριακή, δύο αγίες αδιάγνωστες, η 
μνημειώδης παράσταση της Κοίμησης της Θεοτόκου, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ νότια 
της εισόδου και ο Μέγας Κωνσταντίνος βόρεια.

Οι εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών αποκάλυψαν την απαράμιλλη ποιό-
τητα του τοιχογραφικού διακόσμου του μνημείου, δικαιώνοντας την παρατήρηση 
του ακαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη κατά την επίσκεψή του στη μονή το 1952: 
«Οι τοιχογραφίες της Γκουβερνιώτισσας είναι και αυτές έργο λαμπρού ζωγράφου, 
που είχε βορειότερη προέλευση ή πάντως άμεση επαφή με τα κέντρα Θεσσαλο-
νίκης ή Κωνσταντινούπολης,…μετά τον καθαρισμό η μελέτη των εξαίρετων αυτών 
τοιχογραφιών των μέσων περίπου του 14ου [αι.], θα είναι εξαιρετικά γόνιμη και 
ενδιαφέρουσα» (Χατζηδάκης 1952, 65). 

Οι εργασίες αποκατάστασης του καθολικού
Οι φθορές που είχε υποστεί ο ναός οδήγησαν το 1951 την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία, με πρωτοβουλία του τότε Εφόρου Αρχαιοτήτων Μανόλη Χατζηδάκη 

1 Ο ναός αναφέρεται στον Τοπογραφικό Κατάλογο των Τοιχογραφημένων Εκκλησιών της Κρήτης των 
G. Gerola & Κ. Λασσιθιωτάκη (1961), α.α. 535, σ. 81.
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και του επιμελητή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Στυλιανού Αλεξίου, 
στην εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης του ναού και συντήρησης των τοιχογραφιών 
και των εικόνων του τέμπλου (Καλοκύρης 1951, 452). Μάλιστα, με αφορμή την 
καταστροφή των εικόνων του Δωδεκάορτου από ιταλούς πολιτικούς κρατούμενους 
που είχαν εγκατασταθεί στον ναό στη διάρκεια του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου, οι 
εικόνες του τέμπλου μεταφέρθηκαν για φύλαξη από την Εταιρία Κρητικών Ιστο-
ρικών Μελετών στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου και εκτίθενται σήμερα. Οι 
επεμβάσεις του 1951 ήταν εκτεταμένες τόσο στις στέγες όσο και στους περιμετρι-
κούς τοίχους. Η βάση του τρούλου και οι ράχες των κεραιών του σταυρού είχαν 
καλυφθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα αυθεντικά επιχρίσματα του μνημείου 
αποξηλώθηκαν σε μεγάλη έκταση, προκειμένου να γίνουν επεμβάσεις στην τοιχο-
ποιία με τοποθέτηση μέσα στο πάχος των τοίχων οριζόντιων δοκών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Οι επεμβάσεις αυτές επικαλύφθηκαν με τσιμεντοκονιάματα, πατινα-
ρίστηκαν και διακοσμήθηκαν με μυστρίσματα, προκειμένου να προσομοιάσουν 
στα αυθεντικά. Με την πάροδο του χρόνου η χαμηλή ποιότητα του σκυροδέματος 
επέτρεψε την απορρόφηση της εξωτερικής υγρασίας, που με τη σειρά της οδήγησε 
σε διάβρωση και διόγκωση του μεταλλικού οπλισμού και τελικά σε αποσάθρωση 
του ίδιου του σκυροδέματος. Η δράση της υγρασίας προκάλεσε επίσης σοβαρές 
φθορές στον τοιχογραφικό διάκοσμο του μνημείου.  

Το έργο «Αποκατάσταση καθολικού Ιεράς Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας» 
υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία από τη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στο 
πλαίσιο της από 3-9-2010 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 
με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και αργότερα με την Περιφερειακή 
Ενότητα Ηρακλείου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη που προέβλεπε την 
απομάκρυνση όλων των επεμβάσεων του 1951, προκειμένου το μνημείο να ανα-
κουφιστεί από το βάρος των οπλισμένων πλακών και η καταστροφική επίδραση 
των συστατικών του τσιμέντου στις τοιχογραφίες να σταματήσει. 

Μετά την αφαίρεση της επικεράμωσης διαπιστώθηκε ότι η επικάλυψη των 
τεσσάρων κεραιών του μνημείου ήταν οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους από 12 έως 
30 εκ. Στα γείσα δε των κεραιών το πάχος του σκυροδέματος και ο οπλισμός 
του σχημάτιζαν δοκό περίδεσης ύψους 40 εκ. Οι συντηρητές της 13ης Ε.Β.Α. 
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Εικ. 1, 2 :  Το καθολικό πριν τις εργασίες αποκατάστασης, από δυτικά και νοτιοδυτικά.



τεκμηρίωσαν τη φθορά που προκαλείται 
στον τοιχογραφικό διάκοσμο του ναού 
από τη μεταφορά αλάτων που σταδιακά 
τον καταστρέφουν και κρίθηκε απολύ-
τως απαραίτητη η απομάκρυνση του 
σκυροδέματος. Από στατικής πλευράς 
και δεδομένης της κατάστασης της 
τοιχοποιίας, με κάθετες και οριζόντιες 
ρωγμές, κυρίως στη νότια κεραία, κρί-
θηκε απαραίτητη η λήψη μέτρων απο-
κατάστασης και ενίσχυσης της στατικής 
επάρκειας του μνημείου, πριν από την 
αφαίρεση του οπλισμένου σκυροδέμα-
τος, καθώς αυτό (παρά τις φθορές στον 

τοιχογραφικό διάκοσμο και το άκαμπτο φορτίο του) συγκρατούσε τις τοιχοποιίες. 
Έπειτα από την έγκριση της συμπληρωματικής μελέτης στατικής επάρκειας του 
μνημείου σε περίπτωση σεισμικής καταπόνησης, οι τοιχοποιίες ενισχύθηκαν με 
την τοποθέτηση ελκυστήρων από εξειδικευμένο συνεργείο.

Οι πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος από τις στέγες και τα οπλισμένα σενάζ 
αποξηλώθηκαν με αδιατάραχτη κοπή και με ιδιαίτερη προσοχή. Τα κενά στις 
τοιχοποιίες συμπληρώθηκαν με αργολιθοδομή, ενισχυμένη με ειδικά ενέματα. 
Οι θόλοι του μνημείου εξομαλύνθηκαν, μονώθηκαν με ειδική μεμβράνη, τοπο-
θετήθηκαν χειροποίητα κεραμίδια βυζαντινού τύπου και η κεράμωση επανήλθε 
στην αρχική της στάθμη. Όσα από τα αυθεντικά επιχρίσματα διασώζονταν στε-
ρεώθηκαν και οι υπόλοιπες επιφάνειες των τοίχων καλύφθηκαν με νέο επίχρι-
σμα ειδικής σύστασης και χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα. Καθαρίστηκαν 
τα λίθινα αρχιτεκτονικά στοιχεία του ναού, στερεώθηκε το εσωτερικό βοτσαλωτό 
δάπεδο, όπου ήταν απαραίτητο, και αντικαταστάθηκαν τα κουφώματα με νέα 
ξύλινα παλαιού τύπου. Επιπλέον, καθαρίστηκε και στερεώθηκε το σαρνίτσι στον 
αύλειο χώρο. Τοποθετήθηκε πινακίδα πληροφόρησης και εκδόθηκε δίπτυχο 
φυλλάδιο ενημέρωσης επισκεπτών. Παράλληλα, στο πλαίσιο Προγραμματικής 
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Εικ. 3, 4 :  Εργασίες αφαίρεσης του οπλισμένου σκυροδέματος.

Εικ. 5 :  Ο δυτικός τοίχος μετά την αφαίρεση 
των νεωτερικών επιχρισμάτων.



Σύμβασης με τον Δήμο Χερσονήσου, πραγματοποιήθηκαν με αυτεπιστασία από 
τη 13η Ε.Β.Α. εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών, οι οποίες αποκάλυψαν 
την απαράμιλλη ποιότητα του τοιχογραφικού διακόσμου του μνημείου.
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Εικ. 6, 7 :  Το καθολικό μετά την αποκατάσταση, από ανατολικά και από βόρεια.

Εικ. 8 :  Το καθολικό μετά την αποκατάσταση, από δυτικά.
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rEstorAtion of thE kAthoLikon of thE MonAstEry 

of pAnAgiA gouvErniotissA

 
gEorgE kAtsALis & kAtErinA AvgEri

The Monastery of Panagia Gouverniotissa is located near the village Potamies 
of the Municipality of Chersonesos. The church, dedicated to the Dormition of 
the Virgin Mary, is built as a domed free cross-plan and is decorated with 
exceptional paintings, dated in the third quarter of the 14th century (1350-
1375), that signify the intense influence of Paleologan style in the Cretan mon-
uments during the Venetian era.

In 2011-2013 the 13th Ephorate of Byzantine Antiquities conducted restora-
tion works in the katholikon.





νεα στοιχεια αΠο την ανασΚαφιΚη ερεΥνα 

στη μονη Παληανησ (Βενερατο ηραΚλειοΥ)1 

αθηνα ε. τσαμΠαναΚη 

Το γυναικείο μοναστήρι της Παληανής, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτό-
κου, βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, κοντά στο χωριό Βενεράτο. 
Το καθολικό θεωρείται πως έχει κτιστεί στη θέση πρωτοβυζαντινής βασιλικής, 
όπως μαρτυρούν τα αρχιτεκτονικά μέλη που σώζονται μέχρι σήμερα στη μονή 
(Γκράτζιου 2010, 191-193). Η παλαιότερη μνεία του μοναστηριού πηγαίνει 
στο έτος 668 μ.Χ., οπότε αναφέρεται με το όνομα «Παλαιά» και «Πάλαι» (Mansi 
1765, στ. 18· Schieffer 1991). Σήμερα η εκκλησία έχει τη μορφή τρίκλιτης 
θολοσκεπούς βασιλικής με νάρθηκα, ο οποίος στεγάζεται χαμηλότερα και απο-
τελεί μεταγενέστερη προσθήκη. Επίσης, στα βόρεια του ναού, σε επαφή με τον 
εξωτερικό τοίχο του καθολικού, υπάρχει ένα μικρό μονόχωρο παρεκκλήσι, που 
αποτελεί και αυτό μεταγενέστερη προσθήκη. Άγνωστη είναι η ιστορία της μονής 
κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους, παρά τα διάσπαρτα εντοιχισμένα γλυπτά 
και την αναφορά σε αυτήν ως αυτοκρατορικής (imperialium) με μεγάλη περι-
ουσία στα έγγραφα του 14ου αι. (Mansi 1765, 18). Για την ύστερη μεσαιωνική 
εποχή υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, οπότε στη μονή την πρωτοκαθεδρία 
φαίνεται πως είχαν οι καθολικοί, ενώ το μοναστήρι βρέθηκε στο επίκεντρο μιας 
ιδιαίτερης διαμάχης μεταξύ των βενετικών Αρχών και του Λατίνου Αρχιεπισκόπου 
λόγω της μεγάλης περιουσίας του. Στους τελευταίους χρόνους της Βενετοκρατίας 
η Παληανή αναφέρεται στις απογραφές του 1577 και του 1583, αλλά και στην 
απογραφή του 1630 από τον Francesco Basilicata. Την περίοδο της Τουρκο-
κρατίας η μεγάλη περιουσία της Παληανής φαίνεται να καταπατείται. Στη μονή 
σημειώνονται μεγάλες καταστροφές συνδεόμενες με τα επαναστατικά γεγονότα 
(Gerola 1993, 184-186, εικ. 121-126, πίν. 1· Πλάτων 1955, 418· Gallas 1983, 
131, 240-243, εικ. 174· Gallas, Wessel & Borboudakis 1983, 360-361· Βολα-
νάκης 1987, 256· Ψιλάκης 1994α, 55-56· Ψιλάκης 1994β, 138-149· Curuni & 

1 Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί μια πρώτη παρουσίαση των δεδομένων και του υλικού που 
προέκυψε κατά την ανασκαφή στον περιβάλλοντα χώρο του καθολικού στο πλαίσιο του έργου 
«Συντήρηση και αποκατάσταση του καθολικού της Ιεράς Μονής Παληανής στο Βενεράτο 
Ηρακλείου», που πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και με αυτεπιστασία της 
13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η τελική δημοσίευση θα πραγματοποιηθεί μετά την 
ολοκλήρωση της έρευνας και της συντήρησης των ευρημάτων. Ευχαριστίες οφείλονται στους 
επιβλέποντες του έργου Α. Μυλοποταμιτάκη, Γ. Μοσχόβη, Δ. Στεφανή και N. Πιτσινό, στους 
σχεδιαστές Γ. Κοντογιάννη και Σ. Καψάλη, καθώς και στον αρχαιολόγο Κ. Σιδηρόπουλο για τη 
μελέτη των νομισμάτων. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης και στην ομάδα των συντηρητών του 
Εργαστηρίου Συντήρησης Κεραμικής και Μετάλλινων Αντικειμένων της 13ης Ε.Β.Α. Κ. Πατε-
δάκη, Π. Τζίκα, Π. Πετράκη και Κ. Βουμβουλάκη για τη βοήθειά τους και τη συνεργασία τους 
κατά τον καθαρισμό των ευρημάτων. Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσουμε τις μοναχές της μονής 
Παληανής, ιδιαιτέρως τις μοναχές Θεοτίμη, Θεολογία και Φιλοθέη, καθώς και την οσιολογιοτά-
τη Ηγουμένη για τη συμπαράσταση και βοήθεια κατά την πραγματοποίηση των εργασιών, αλλά 
και τους εργάτες που εργάστηκαν στην ανασκαφή. 
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Donati 1988, 348-350· Σπανάκης 1991, 603-605). Ιδιαίτερη θέση στις τελετουρ-
γίες του ναού έχει και η Ιερή Μυρτιά, ένα αιωνόβιο δέντρο που βρίσκεται δίπλα 
στο καθολικό και αποτελεί μια σημαντική περίπτωση αναβίωσης δενδρολατρίας 
(Ψιλάκης 2005, 347).2 

Η ανασκαφική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο του 2011 μέχρι 
τον Φεβρουάριο του 2013 με διαστήματα διακοπών. Ανοίχτηκαν τομές περιμετρικά 
του ναού, περιορισμένων διαστάσεων (περίπου 2 μ.) και με βάθος που ποίκιλλε 
από 1 μ. έως και 2,70 μ., ανάλογα με το ύψος της θεμελίωσης. Στόχος ήταν να 
αποκαλυφθεί η θεμελίωση και να συντηρηθεί, αλλά και να αντληθούν πληροφορίες 
για τις ιστορικές φάσεις του ναού. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα δεν είχε πραγ-
ματοποιηθεί ανασκαφική διερεύνηση του χώρου. Στα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
φαίνεται να εντοπίζονται ευρήματα τουλάχιστον δύο ιστορικών περιόδων. 

Τα αρχιτεκτονικά ευρήματα 
Η ανατολική πλευρά (εξωτερικά του ναού)

Η ανατολική πλευρά του ναού ενδεχομένως αποτελεί το παλαιότερο αρχιτε-
κτονικό τμήμα που σώζεται στον ναό. Ταυτόχρονα, στον χώρο αυτό έχουμε μια 
πολύ μεγάλη επίχωση, που είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο τμήμα της ορατής 
τοιχοποιίας του ναού να έχει καταχωθεί. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για 
φυσική επίχωση, αλλά για τεχνητή κατάχωση που στόχο είχε να προστατέψει 
τους τοίχους και τη θεμελίωση του ιερού από το νερό και κατ’ επέκταση από την 
υγρασία που υπήρχε στο σημείο αυτό λόγω της πηγής που ρέει λίγο πιο νοτιοα-
νατολικά. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα το νερό της πηγής αυξάνεται σημαντικά, 
ανυψώνοντας κατά πολύ τον υδροφόρο ορίζοντα. Η κατάχωση λοιπόν διαμορφώ-
θηκε από μεγάλους λίθους άμορφους, αλλά και από αδρά δουλεμένα πελέκια 
και γενικότερα οικοδομικό υλικό που βρισκόταν διαθέσιμο στον περιβάλλοντα 
χώρο, πιθανότατα από την κατεδάφιση βοηθητικών οικημάτων και κελιών. 

Όσον αφορά τα κινητά ευρήματα, η ανασκαφή στην ανατολική πλευρά έφερε 
στο φως ελάχιστα θραύσματα εφυαλωμένης κεραμικής, που χρονολογούνται από 
τον 15ο μέχρι και τον 17ο  αι., μαζί με νεότερη κεραμική (19ος-20ός αι. μ.Χ.) 
ανάμεσα σε σύγχρονες επιχώσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χώρος γύρω από τη 
νοτιοανατολική γωνία του καθολικού, καθώς στο σημείο αυτό έχουμε τη διαμόρ-
φωση της νεότερης θεμελίωσης που εκτείνεται κατά μήκος του νότιου τοίχου του 
καθολικού. Αυτός κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αι. όταν το νότιο κλίτος 
υπέστη εκτεταμένες καταστροφές μετά τον σεισμό του 1856 (Gerola 1993, 185).

Η βόρεια πλευρά
Στη βόρεια πλευρά του παρεκκλησιού, γύρω από τη βορειοανατολική γωνία 

και μέχρι τη βορειοδυτική, κατά τη διάρκεια της ανασκαφής αποκαλύφθηκε 
στρώμα καταστροφής με μεγάλα τμήματα κεραμίδων, καθώς και σπαράγματα 
τοιχογραφιών. Αυτά αποτελούν αδιάσειστη μαρτυρία πως ο ναός ή το παρεκκλήσι 
ή και τα δύο ήταν τοιχογραφημένα σε κάποια περίοδο της ιστορίας τους. Αυτό το 
στρώμα καταστροφής ίσως αποτελεί στοιχείο για κάποια εκτεταμένη ανακαίνιση. 
Ίχνη τοιχογραφιών εντοπίστηκαν και εσωτερικά στον νάρθηκα.
2 Σχετικά με δενδρολατρία, βλ. Αλεξίου 1994, 97-98.
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Στη βορειοανατολική γωνία του παρεκκλησιού σπαράγματα των τοιχογραφιών 
βρέθηκαν στο ίδιο στρώμα μαζί με κεραμική, που φέρει διακόσμηση ρουλέτας, 
καθώς και τμήμα πινακίου με εσωτερική διακόσμηση από κυανοπράσινη εφυά-
λωση με μεταλλικές ανταύγειες, δίνοντάς μας έτσι μια χρονολόγηση κοντά στον 
13ο και 14ο  αι. (Καλοπίση-Βέρτη 2003, 106, Α 94, Α95), στην πρώτη περίοδο της 
Βενετοκρατίας στην Κρήτη. Στην ίδια μάλιστα περίοδο χρονολογείται και ο τοιχο-
γραφικός διάκοσμος του Αγίου Ιωάννη, ενός μικρού μονόκλιτου καμαροσκεπούς 
ναού που βρίσκεται πολύ κοντά στο συγκρότημα του μοναστηριού. Ο τοιχογρα-
φικός διάκοσμος χρονολογείται στον 14ο αι. και για τον καλλιτέχνη γνωρίζουμε 
μόνο το όνομά του: «Γεώργιος» (Gerola [Λασσιθιωτάκης] 1961, 74, αρ. 458 και 
Μπορμπουδάκης 1970, 522).

Στη βορειοδυτική γωνία του παρεκκλησιού και σε μικρή απόσταση αποκαλύ-
φθηκε τοίχος (σχ. 1, Τχ 11), ο οποίος έχει κατεύθυνση Ανατολή-Δύση και έχει 
αποκαλυφθεί σε μήκος 1,00 μ. (εικ. 1). Το πλάτος του είναι 0,73 μ., ενώ το σωζό-
μενο ύψος του είναι 0,93 μ. Μάλιστα, 
σώζεται όλο το ύψος της θεμελίωσής του 
που αντιστοιχεί σε 0,61 μ. και εξέχει. 
Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως ο τοίχος 
αυτός πατάει επάνω σε κτιστό κιβωτιό-
σχημο τάφο, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ 
της θεμελίωσης του παρεκκλησιού και 
του τοίχου που αποκαλύφθηκε. Πωρο-
λιθικές πλάκες αποκαλύπτουν πως η 
εσοχή που σχηματίζει εκεί ο τοίχος έχει 
χρησιμοποιηθεί σαν τάφος. Η ερμηνεία 
του ευρήματος στο σημείο αυτό είναι 
δύσκολη, καθώς δεν ήταν εφικτό να 
συνεχιστεί η ανασκαφική έρευνα. 

Η νότια πλευρά
Στη νότια πλευρά του ναού, η οποία θεωρείται και η νεότερη του κτηρίου, το 

ενδιαφέρον εστιάζεται σ’ ένα σημείο μεταξύ των δύο αντηρίδων. Αποκαλύφθηκε 
τάφος (σχ. 1, Τ 21) του οποίου η βόρεια πλευρά ταυτίζεται με τοιχοποιία από προ-
γενέστερη φάση. Φαίνεται πως οι εργασίες αποκατάστασης μετά την κατάρρευση 
του νότιου κλίτους δεν επεκτάθηκαν σ’ αυτό το τμήμα, ίσως λόγω της παρουσίας 
οστών. Ο ίδιος ο τάφος φαίνεται πως καταστράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος του 
όταν κατέρρευσε το νότιο κλίτος. Η πλειονότητα της εφυαλωμένης κεραμικής στον 
χώρο αυτό χρονολογείται στους 16ο και 17ο αι. 

Η δυτική πλευρά
Μεγαλύτερης έκτασης είναι τα ευρήματα στη δυτική όψη του νάρθηκα, τα 

οποία ανήκουν σε τρεις τουλάχιστον ιστορικές περιόδους (εικ. 2). Η ανθρώπινη 
δραστηριότητα ήταν πιο έντονη στον χώρο αυτό, που αποτελεί τον κυρίως αύλειο 
χώρο του μοναστηριού. Μια ακόμα πιθανή ερμηνεία είναι το καθολικό ή ο νάρ-

Εικ. 1 :  O Τοίχος 11 που πατά σε κιβωτιόσχημο 
τάφο, στη δυτική πλευρά της ΒΔ γωνίας 

του παρεκκλησιού. 

433

νεα στοιχεια αΠο την ανασΚαφιΚη ερεΥνα στη μονη Παληανησ



θηκας να είχαν μεγαλύτερες διαστάσεις σε παλαιότερη ιστορική περίοδο. Σημα-
ντικός είναι ο τοίχος στη βορειοδυτική γωνία του νάρθηκα (εικ. 3), ο οποίος είναι 
κατασκευασμένος με ασβεστολιθικά πελέκια καλά δουλεμένα και με ελάχιστα 
τούβλα (σχ. 1, Τχ 1). Αυτός σώζεται σε μήκος 4,40 μ. με κατεύθυνση Ανατολή-Δύ-
ση, έχει πλάτος 0,72 μ. και μέγιστο σωζόμενο ύψος 1,14 μ. Στο δυτικό όριό του 
και σε μήκος 1,90 μ. έχει διαμορφωθεί εσοχή στο πάχος του τοίχου σχηματίζο-

Σχ
. 1

 : 
 Σ

χε
δι

ασ
τι

κή
 α

πο
τύ

πω
ση

 τ
ης

  α
να

σκ
αφ

ής
 (Δ

. Σ
τε

φα
νή

ς, 
Ν

. Π
ιτ

σι
νό

ς, 
Σ.

 Κ
αψ

άλ
ης

, Γ
. Κ

ον
το

γι
άν

νη
ς)

.

434

αθηνα τσαμΠαναΚη



ντας έναν παραλληλόγραμμο χώρο, ο οποίος στην περίοδο της Τουρκοκρατίας3 
κτίστηκε στο νότιο τμήμα του για να ορίσει τον χώρο ενός τάφου. Στον χώρο αυτό 
εντοπίστηκαν και όστρακα από ερυθρό πηλό με εφυαλωμένη εγχάρακτη διακό-
σμηση και ανοικτόχρωμο επίχρισμα, που χρονολογούνται ανάμεσα στον 11ο και 
13ο αι. Η εσοχή αυτή λοιπόν μετασκευάστηκε σε τάφο (σχ. 1, Τ 6) (εικ. 2 & 3), 
όπως τεκμηριώνεται από τα νομίσματα, τα οποία μας παρέχουν ένα terminus 
post quem, στις αρχές του 19ου αι. Στο δάπεδο του μετασκευασμένου τάφου 
αποκαλύφθηκαν καλυπτήριες πλάκες ενός δεύτερου επιπέδου, μιας παλαιότερης 
ίσως ταφής. Όμως, δεν έγινε εφικτή η ανασκαφή του δεύτερου αυτού επιπέδου. Ο 
τοίχος αυτός φαίνεται να ανήκει σε προγενέστερη φάση του κτηρίου.4

Προς τα νότια του τοίχου 1 απαντούν πέντε τάφοι, από τους οποίους έχουν 
διερευνηθεί οι τρεις (σχ. 1, Τ 6, Τ 16, Τ 25), οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο επί-
πεδο και μοιάζουν να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καθώς ανήκουν στην ίδια 
χρονολογική περίοδο. Πιο πιθανή κρίνεται η χρονολόγηση στα τέλη του 14ου αι., 
όπως προκύπτει από τα νομίσματα που βρέθηκαν στον τάφο 25. Στον ένα τάφο 
βρέθηκε τορνεζέλλο του δόγη Αντ. Βενιέρ (1382-1400) και στον άλλο τορνεζέλλο 
του 14ου αι., αλλά με αδιάγνωστο τον δόγη.  

Ταυτόχρονα, νοτιοδυτικά του τοίχου 1 εντοπίζονται δύο τοίχοι με κατεύθυνση 
ο πρώτος (σχ. 1, Τχ 7) δυτικά προς ανατολικά και σωζόμενος σε μήκος 1,00 μ. με 

3 Στοιχείο που τεκμηριώνεται και με την παρουσία δύο αργυρών οθωμανικών νομισμάτων, 
που χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 19ου αι. (1. Μαχμούτ Β′ (1808-1839) παράς 1830, 
νμκ. Κων/πολης, 2. Αβδούλ Μετζήτ ΑΡ+ΧΑ παράς 1839, νμκ. Κων/πόλης).

4 Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα-μηχανικό του έργου (2011-2012) Ν. Πιτσινό, δεν αποκλείεται το 
ενδεχόμενο της παρουσίας ενός αρκοσολίου στο σημείο αυτό, το οποίο μετασκευάστηκε και 
ξαναχρησιμοποιήθηκε ως τάφος. 

Εικ. 2 :  Γενική άποψη του σκάμματος στα δυτικά 
του νάρθηκα. Φωτογρ.: Δ. Στεφανής.

Εικ. 3 :  Ο τοίχος 1 στη βορειοδυτική γωνία 
του νάρθηκα με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση. 
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πλάτος 0,60 μ. Ο δεύτερος τοίχος (σχ. 1, Τχ 8) έχει προσανατολισμό Βορρά προς 
Νότο, με σωζόμενο μήκος 1,70 μ. και πλάτος 0,60 μ. Οι τοίχοι είναι κατασκευα-
σμένοι με ασβεστολιθικά πετρώματα δουλεμένα κυρίως στην εξωτερική τους όψη. 
Δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτοί οι δύο τοίχοι σχηματίζουν γωνία.

Δυτικά του τοίχου 1 έχουμε την παρουσία και άλλων αρχιτεκτονικών ευρημά-
των (εικ. 2). Αρχικά αποκαλύφθηκαν τέσσερις τοίχοι, οι οποίοι σχηματίζουν ένα 
μικρό ορθογώνιο χώρο με διαστάσεις Βορρά προς Νότο 0,80 μ. και Δύση προς 
Ανατολή 2,00 μ. Ο νότιος τοίχος (σχ. 1, Τχ 4) διακόπτεται στα δυτικά του από 
παιδική ταφή, ενώ ένα τμήμα του χώρου καλύπτεται από λιθόστρωτο δάπεδο. 
Λιθόστρωτο δάπεδο απαντά και νότια του τοίχου 4 (σχ. 1, Τχ 4), βορειοδυτικά 
του τοίχου 5 (σχ. 1, Τχ 5), του δυτικού τοίχου, αλλά και ανατολικά του τοίχου 3 
(σχ. 1, Τχ 3). Οι τοίχοι 6 και 3 (σχ. 1, Τχ 6, Τχ 3) έχουν καταστραφεί στο σημείο 
της βορειοανατολικής γωνίας του χώρου που σχηματίζουν, ενώ οι τοίχοι σώζονται 
σε ύψος μόνο δύο λίθων και έχουν πλάτος από 0,50 έως και 0,60 μ., υπάρχουν δε 
διάσπαρτα spolia διαφορετικών περιόδων5 έντονα διαταραγμένα μέσα σε στρώμα 
καταστροφής. Μεγάλη ποσότητα εφυαλωμένης κεραμικής της περιόδου της Βενε-
τοκρατίας απαντά σ’ όλη αυτή την επιφάνεια των τοίχων και του πλακόστρωτου 
με τον μεγαλύτερο όγκο του υλικού να χρονολογείται στους 15ο, 16ο και 19ο αι.

Τάφοι και ταφές6

Συνολικά, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012 έχουν εντοπιστεί 30 τάφοι περι-
μετρικά του ναού, αλλά δεν ήταν δυνατό να διερευνηθούν ανασκαφικά όλοι. 
Ανασκάφτηκαν 26 περιμετρικά του ναού, με μεγαλύτερη διασπορά στη δυτική 
πλευρά του νάρθηκα. 

Οι τύποι των υπόσκαφων τάφων που απαντούν είναι οι εξής: 
(α) Ο απλός κιβωτιόσχημος τύπος. Ορίζεται με όρθιες πλακοειδείς πέτρες και 

καλυπτήριες πλάκες με πλατύτερη τη δυτική πλευρά και σχετική μείωση του 
πλάτους όσο προχωράμε προς τα ανατολικά. Αποτελούν εδώ τον συνηθέστερο 
τύπο τάφου, καθώς απαντούν 17 στο σύνολο. Υπάρχουν και περιπτώσεις κιβωτιό-
σχημων με καλυπτήριες πλάκες μόνο μέχρι το μέσο. Σε 8 τάφους της κατηγορίας 
απαντά η πρακτική της ανακομιδής των οστών για πάνω από ένα άτομο. 

(β) Ο δεύτερος τύπος είναι ο κτιστός κιβωτιόσχημος με κτιστές πλευρές και 
καλυπτήριες πλάκες. Είναι σαφώς επιμελέστερης κατασκευής με ευρύτερη τη 
δυτική πλευρά, στην οποία τοποθετείται το άνω μέρος του ανθρώπινου σώματος 
και φέρουν εσωτερικό κονίαμα. Συνολικά, απαντούν 7 τάφοι αυτού του τύπου. 

Σε όλους τους τάφους αυτής της κατηγορίας, φαίνεται πως εφαρμόζεται η πρα-
κτική της ανακομιδής οστών για πολλά άτομα, ενώ σε 2 από αυτούς έχουν εντα-
φιαστεί ταυτόχρονα περισσότερα από ένα άτομα (σχ. 1, Τ 6, Τ 10). Λίθινο περι-
χείλωμα για την τοποθέτηση των καλυπτήριων πλακών σώζεται μόνο στον τάφο 3 

5 Τη μελέτη και δημοσίευση των γλυπτών έχει αναλάβει η Προϊσταμένη της 13ης Ε.Β.Α. Ηρα-
κλείου, δρ. Βασιλική Συθιακάκη. 

6 Η μελέτη του οστεολογικού υλικού έχει ανατεθεί στη βιοαρχαιολόγο δρ. Χρύσα Μπούρμπου. 
Τα αποτελέσματα για το φύλο, την ηλικία, τις συνθήκες ζωής, τη διατροφή και τα αίτια θανάτου 
θα παρουσιαστούν σε σχετική μελλοντική δημοσίευση. Το ανθρωπολογικό υλικό είναι πολύ 
πλούσιο και πολύ μεγάλο σε όγκο, ενώ η κατάσταση διατήρησης των οστών κρίνεται πολύ καλή. 
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(σχ. 1, Τ 3). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τάφος 10, καθώς κάτω από την τελευταία 
ταφή εντοπίστηκε ένας δεύτερος σκελετός, αλλά όχι ακέραιος. Πιο συγκεκριμένα, 
από τα κάτω άκρα σώζονταν τα μηριαία οστά, καθώς και η κνήμη με την περόνη, 
τμήμα της λεκάνης, του λαγόνιου, μερικά πλευρικά οστά επάνω στο αριστερό 
πόδι και πιθανότατα τμήμα του αριστερού βραχίονα. Το ερώτημα που γεννιέται 
από τη συγκεκριμένη ταφή έχει ως εξής: πρόκειται για έναν τάφο με διαφορετικές 
φάσεις ταφής ή μήπως για τον ενταφιασμό ενός κατακρεουργημένου σώματος;7 Ο 
τάφος 3 (σχ. 1, Τ 3) φαίνεται πως ήταν διώροφος, αφού σώζονται δοκοθήκες σε ορι-
ζόντια διάταξη στις εσωτερικές παρειές του. Δυτικά, πάνω από το προσκέφαλο του 
νεκρού, έχει δημιουργηθεί ένας σταυρός 
εγγεγραμμένος σε μετάλλιο, από μικρούς 
λίθους πιεσμένους μέσα στο νωπό κονί-
αμα. Στα ευρήματα του τάφου περιλαμ-
βάνονται αρκετά περίτεχνα κομβία από 
υαλόμαζα, στοιχείο πολυτελών ενδυμά-
των (εικ. 4), μαζί με νόμισμα (ΜΕ 145) 
που χρονολογείται στα τέλη του 15ου αι. 
(Βενετία. Αντ. Βενιέρ 1382-1400).   

Οι δύο παραπάνω ομάδες τάφων κατα-
τάσσονται στην κατηγορία των ανθρωπό-
μορφων ή τραπεζιόσχημων τάφων (Μαρκή 
2006). 

(γ) Ο απλός λακκοειδής. Πρόκειται 
για σχετικά σπάνιο εδώ τύπο τάφου, αφού απαντά μόλις σε δύο περιπτώσεις. 
Αυτοί διαμορφώνονται μέσα σε αβαθές ελλειψοειδές όρυγμα και ορίζονται εξωτε-
ρικά από μικρούς λίθους και καλυπτήριες πλάκες. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί 
ο τάφος 12, ο οποίος φαίνεται να εντάσσεται σε δάπεδο από μεγάλες πλάκες που 
αποκαλύφθηκε στα δυτικά του νάρθηκα. Η ταφή ανήκει σε σκελετό παιδιού, η 
ηλικία του οποίου εκτιμάται από 6-11 χρονών και βρισκόταν σε εμβρυακή στάση. 

Γενικά, και στις τρεις κατηγορίες τάφων, οι νεκροί τοποθετούνται απευθείας 
στο δάπεδο από πατημένο χώμα του τάφου. Μοναδικές εξαιρέσεις είναι οι τάφοι 
16 και 27 (σχ. 1, Τ 16, Τ 27). Ο πρώτος χαρακτηρίζεται από επιμελημένη κατα-
σκευή και έχει δάπεδο από επίπεδες, λίθινες πλάκες. Στη δεύτερη περίπτωση 
ο τάφος 27 παρέχει ενδείξεις για την τοποθέτηση του μοναδικού νεκρού που 
υπήρχε στον τάφο επάνω σε κάποιο ξύλινο φορείο ή φέρετρο, καθώς περιμε-
τρικά του νεκρού εντοπίστηκαν δέκα μεγάλα καρφιά και τμήματα από μερικά 
ακόμα (Παπανικόλα-Μπακιρτζή 2002, 540, εικ. 738). Σε ιδιαίτερες, λοιπόν, 
περιπτώσεις ο νεκρός τοποθετούνταν για την ακολουθία πάνω στο ξύλινο φορείο, 
το λεγόμενο «καδελέτο» ή «καθελέτο» (Καζανάκη-Λάππα 2004, 122) και μετά την 
εκφορά θαβόταν στον τάφο με αυτό. Επειδή η κατασκευή του ήταν δαπανηρή, 
7 Ενδιαφέρον έχει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με την παράδοση κατά τη διάρκεια των γεγο-

νότων του πρώτου έτους της ελληνικής επανάστασης το μοναστήρι καταστράφηκε εντελώς και 
σφαγιάστηκαν όλες οι μοναχές πλην της μοναχής Παρθενίας, η οποία ανέλαβε την ανοικοδό-
μηση του μοναστηριού (Σπανάκης 1991, 604). Στον ίδιο τάφο ανευρέθηκε νόμισμα οθωμανικό 
(Μαχμούτ Β′, 1808-1839, ΑΡ-5γροσσο του 1836). 

Εικ. 4 :  Περίτεχνα κομβία από υαλόμαζα 
από τον τάφο 3.
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φαίνεται πως αφορούσε κυρίως όσους 
είχαν την οικονομική δυνατότητα. Στην 
περίπτωση του τάφου 27, η οικονομική 
ευμάρεια του νεκρού επιβεβαιώνεται 
από το ασημένιο δακτυλίδι που βρέθηκε 
περασμένο σε φάλαγγα του αριστερού 
χεριού (εικ. 5). 

Τέλος, σε απόσταση περίπου 5 μ. 
από τον νότιο τοίχο του καθολικού, 
εντοπίστηκε τοίχος (σχ. 1, Τχ 2) με 
κατεύθυνση Δύση-Ανατολή, ο οποίος 
έχει πλάτος από 0,50-0,55 μ. και ορατό 
σωζόμενο μήκος 6,50 μ. (εικ. 6). Ο 
τοίχος αυτός έχει κατασκευαστεί από λίθους δουλεμένους και παρουσιάζει καλής 
ποιότητας προσόψεις. Οι πέτρες συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρό ασβεστοκονί-
αμα. Στα νότια του τοίχου και κατά μήκος του, με προσανατολισμό Ανατολή-Δύ-
ση, εντοπίστηκαν τέσσερις τάφοι, ενώ 
υπάρχουν ενδείξεις για περισσότερους. 
Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ύπαρξης 
ενός περιβόλου που να όριζε έναν χώρο 
ειδικά προορισμένο για ταφές. Μάλιστα, 
από τον χώρο αυτό προέρχεται μεγάλη 
ποσότητα εφυαλωμένης κεραμικής σε 
πολύ καλή κατάσταση διατήρησης, η 
οποία χρονολογείται από τον 15ο έως 
και τον 17ο  αι., αν και ο μεγαλύτερος 
όγκος του υλικού ανήκει στο διάστημα 
από τον 16ο έως τον 17ο αι. 

Στη νότια πλευρά του καθολικού 
εντοπίστηκε το 43% των τάφων, ενώ 
στη δυτική πλευρά του νάρθηκα το 
35%. Σε κάποιες περιπτώσεις, spolia 
χρησιμοποιούνται σε δεύτερη χρήση 
σαν καλυπτήριες πλάκες τάφων (εικ. 7, 
Τ 14, Τ 25). Ο προσανατολισμός όλων 
των ταφών είναι Δύση-Ανατολή, στον 
επονομαζόμενο χριστιανικό προσανατο-
λισμό, με τον νεκρό σε ύπτια στάση και 
το πρόσωπο να κοιτάζει στην Ανατολή (Παπαδάκης 1976, 79), ενώ μόνο σε μια 
περίπτωση παιδικής ταφής (σχ. 1, Τ 12) έχουμε τοποθέτηση σε εμβρυακή στάση. 
Μεγαλύτερη διαφοροποίηση σημειώνεται στη θέση των άνω άκρων, τα οποία 
είναι σταυρωμένα είτε στο ύψος της κοιλιακής χώρας είτε στο στέρνο (εικ. 8). 
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι το αριστερό διπλωμένο στο ύψος του 
στέρνου και το δεξί στην κοιλιακή χώρα. Με ιδιαίτερη επιμέλεια αντιμετωπίζεται 

Εικ. 5 :  Δακτυλίδι της οθωμανικής περιόδου 
από τον τάφο 27.

Εικ. 6 :  Τοίχος 2 στα νότια του ναού με ορατούς 
τους τάφους στα νότια αυτού. 
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το κεφάλι του νεκρού, το οποίο τοπο-
θετείται ανάμεσα σε δύο ή και περισ-
σότερους λίθους. Στην περίπτωση των 
τάφων 7 και 19, επάνω στο στήθος και 
ίσως και στο στόμα είχαν τοποθετηθεί 
όστρακα από ακόσμητα και χωρίς εφυ-
άλωση αγγεία (εικ. 8-9). Η πρακτική 
αυτή παραπέμπει στα αποτροπαϊκά 
όστρακα που τοποθετούνται στον τάφο 
για την προστασία από τα κακά πνεύμα-
τα (Κουκουλές 1951, 189-190). Όμως, 
στην περίπτωση της Παληανής, αυτά δεν 
φέρουν επιγραφές, ως είθισται. Ακόμα, 

στις περιπτώσεις των προηγούμενων ενταφιασμών, τα οστά τοποθετούνται είτε στα 
κάτω άκρα του in situ σκελετού είτε από τη λεκάνη και προς τα πόδια, αλλά και 
στο ανατολικό όριο του τάφου.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως αποκαλύφθηκαν έξι τάφοι με παιδι-
κές ταφές, με συγκινητικότερη την περίπτωση δύο τάφων (σχ. 1, Τ 13, Τ 26) 
που περιείχαν οστά μόνο από ανακομιδές βρεφών. Η πλειονότητα των τάφων 
ήταν ακτέριστοι εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις όπου εντοπίστηκε πλήθος 
χαντρών από οστό, υαλόμαζα και ημιπολύτιμο λίθο, καθώς και πολυτελή κομβία 
από υαλόμαζα, αλλά και ίχνη υφασμάτων μαζί με πλήθος χάλκινων κοπιτσών, 
οι οποίες πιθανότατα στήριζαν τα άμφια. Πρόκειται για χάλκινες κόπιτσες που 

Εικ. 7 :  Τάφος 25 με ανάγλυφο σε δεύτερη χρήση 
σαν καλυπτήρια πλάκα. 

Εικ. 8 :  Σκελετός τάφου 8, με τα χέρια 
σταυρωμένα στο στέρνο.

Εικ. 9 :  Σκελετός τάφου 19, με τα χέρια 
σταυρωμένα στο στέρνο. 
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χρονολογούνται στην πρώιμη Βενετοκρατία (Κοιλάκου 1994, 117, πίν. 48α· 
Παπανικόλα-Μπακιρτζή 2002). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του 
τάφου 25 στον οποίο αποκαλύφθηκε πλήθος από γυάλινα αντικείμενα, από τα 
οποία όμως κανένα δεν βρέθηκε ακέραιο ούτε ήταν εφικτή η συγκόλλησή τους, 
καθώς ήταν πολύ σαθρά και μαυρισμένα λόγω της οξείδωσης. Από το σύνολο των 
βάσεων που βρέθηκαν μπορούμε να υπολογίσουμε πως στον τάφο είχαν τοπο-
θετηθεί τουλάχιστον 6 μυροδοχεία. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως τα γυάλινα 
σκεύη που τοποθετούνται στους τάφους συνδέονται στις χριστιανικές ταφές με 
το έθιμο επάλειψης του νεκρού με έλαια και μύρο (Σπυριδάκης 1950, 108). Ο 
τάφος 25 χρονολογείται στον 14ο αι. από νόμισμα (ΜΕ 1067) της Βενετίας, αλλά 
με αδιάγνωστο τον δόγη (ΑΡ+ΧΑ τορνεζέλλο).

Η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στη μονή, αλλά και η ολοκλήρωση 
της μελέτης του υλικού, αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για 
την αρχιτεκτονική του ναού και τις ταφικές πρακτικές στην ύστερη μεσαιωνική 
εποχή. 
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nEW ExCAvAtion dAtA froM thE MonAstEry of pALiAni

AthinA tsAMbAnAki

The Monastery of Paliani is located some 20 km southeast of Heraklion, 
next to Venerato village. The Monastery has been formed on the ruins of an 
Early Christian basilica. The excavation at the Monastery, that was carried 
out in 2011 by the 13th Ephorate of Byzantine Antiquities, revealed important 
architectural remains dated mainly in the late Medieval period.

The excavation was limited around the temple as the aim was to uncover 
its foundations. Architectural remains were revealed of an older phase of the 
church on the west side and a large cemetery around the yard. These findings 
are dated in the early Venetian period (13th-14th century).

More specifically, in the northwestern corner of the catholicon, a wall in the 
direction East to West was revealed, which means that the church had differ-
ent directions in the past centuries. Also a total of 30 tombs were discovered 
in the yard of the Monastery, from which 26 were excavated. The graves are 
categorized into three groups: a) simple rectangular tombs, b) rectangular with 
ashlar stones, and c) simple pits with integumentary stones. 
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thE ArChAEoLogiCAL ACtivitiEs of thE univErsitiEs 

of CAtAniA And vEniCE in phAistos And AyiA triAdA

(2011 - 2013)

†vinCEnzo LA rosA, fiLippo CArinCi & piEtro MiLitELLo

The years 2011-2013 have marked a turning point in the archaeological 
activities of the Universities of Catania and Venice. In 2012 the program of 
investigations and soundings in Ayia Triada, started in 1977 under the direc-
tion of Vincenzo La Rosa, has been completed. In fact, after a series of excava-
tion campaigns lasting from 1977 to 1999, minor soundings have been carried 
on in the years 2006-2012, together with the complete survey of the area and 
the digitization of the whole plan of the site, with the aim of a complete publi-
cation of the site.

Since 2013 a new project has started in Phaistos, lead by Filippo Carinci 
(University of Venice) and Pietro Militello (University of Catania). The project 
“Around the Palace: central authority and outlying areas”, aims at understand-
ing the relation between central building and outlying areas in Phaistos in the 
Palatial periods. In this way, it fills a gap in the existing studies, concentrating 
either on the palace (e.g. Carinci 2006; Carinci 2011; Militello 2012) or on the 
houses (e.g. Caloi 2013), with little attention paid to the reconstruction of the 
role of areas (courts, roads, ritual areas) and “houses” in the neighbourhood 
of the court centred building. In 2013, while the University of Venice concen-
trated on the southern areas, the University of Catania (international course in 
archaeology) focused on the North-Eastern Complex (Vani 101-104, XLI-XLIV). 

1. The conclusion of the works in Ayia Triada: 2011-2012
The goal of a publication including all the excavations in Ayia Triada has 

suggested to carry on only minor soundings in the last year. The 2011 cam-
paign has concerned the area to the South of the so called “Casa a Nord-Ovest 
del c.d. Bastione” (Houses to the NW of the Bastion), in order to complete an 
investigation started in 2006 (La Rosa 2006). The 2012 campaign, instead, has 
re-examined the “Casa del Lebete” (House of the Cauldron), in order to com-
plete the project started in 2009 in the nearby “Casa delle sfere fittili” (House 
of the Loomweights) (La Rosa 2009).

The most interesting result of 2011 is represented by the identification, to 
the West of the so-called “Bastione”, of a new MM II large dwelling group, whose 
existence was until now suggested only by the Trivani (three-rooms house) to 
the North of the Villa. The MM II urban structure was organized according to, 
at least, three terraces. The occupation phases do not stop with the seismic 
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event of 1700 b.C., but present an immediate response to it, corresponding to 
the Phase of the shrines in Phaistos (final MM IIB). 

The campaign has also allowed a better phasing of the “Casa a Nord-Ovest 
del c.d. Bastione” (fig. 1). A working hypothesis has been put forward, to date 
them to MM IIIA, due to their immediate overlying final MM IIB layers, and 
their alignment with other MM IIIA building of the site. The houses could have 
been abandoned after the earthquake of the end of MM IIIA.

The 2012 campaign in the “Casa del Lebete” has given new data especially 
for the trapezoidal room number 9 of the house, at the western end of the 
building (fig. 2). The main results can be summarized as follows:

• The construction of the house can be fixed thanks to its been linked 
with the great urban refurbishing of the site with the construction of 
the “Muraglione a denti” (indented wall), and of huge foundations of 
loose stones for the building of new houses. The material from that 
fillings gives a terminus ad quem at the beginning of LM IB.

• The house, burnt down by a fire in LM IB final, knew many phases. 
Rooms 7 and 8 were added in a second moment, and room 9 was added 
later. 

• The facing of the southern wall of corridor 1 and a refurbishing of the 
same corridor should attest a partial reoccupation of the house after 
the destruction of the Villa (post-Villam).

• As far as Room 9 is concerned, it knew two phases. The earliest struc-
ture belongs to the “Casa del Lebete” and dates to LM IB. It has a 
strange plan trapezoidal plan, and a three level plastered floor. Its func-
tion remains still unknown. Halbherr suggested it was a storeroom for 
foodstuff. 

• In its final phase, dating to LM IIIA1, the room was refurbished with 
a facing of small blocks. The correspondence between its plan and 
the nearby (but chronologically subsequent) Shrine E, which partially 
destroyed its south west corner, is surprising. In this period Room 9 
could be more an open air precinct, than a roofed space.
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Fig. 1 :  Ayia Triada 2011. Area to the North West 
of the Villa, from the North.

Fig. 2 :  Ayia Triada 2012. Room 9 and Shrine E, 
from the West.



• Not much later the new trapezoidal structure E was built. Its dimen-
sions were twice Room 9, and its walls were thicker. Its east wall lays 
over the western wall of Room 7. The structure has been interpreted as 
a shrine, built in LM IIIA1 and abandoned at the beginning of LM IIIA2.

• The similarity in plan and the proximity of Room 8 and Shrine E, and 
its overlapping with Room 9 and Room 7, have lead us to suppose 
that Shrine E was functionally the follower of the last phase of use of 
Room 9. This should be, as a consequence, considered as an Ur-Shrine.

      (†Vincenzo La Rosa)

2. Phaistos. University of Catania excavations 2012-2013. The North 
Eastern Complex

The North-Eastern Complex (fig. 3), already excavated by Pernier at the 
beginning of the 20th century (Pernier 1935, 353-375, with preceding biblio-
graphy), was made by four groups of rooms, called “vani”, considered to be 
dated to both the Protopalatial and Neopalatial periods, and therefore labelled 
with both Roman numbers (used for Protopalatial rooms) and Arabic num-
bers (used for Neopalatial rooms). In Vano XL-101, and precisely in its room 8, 
the famous Phaistos Disk was found together with tablet PH 1 (Militello 2002, 
71). The “Vano” was therefore identified as an archive. The whole complex has 
recently been re-examined by Carinci & La Rosa (2009) and Girella (2010), who 
precised respectively the relative and absolute dating, and proposed a sequence 
of construction starting from the West to the East, from mature MM IIIA to 
LM IB. They did not tackle, however, with a functional analysis of the whole 
quarter, which has been carried on, instead, by Baldi (2012a; 2012b). Baldi 
proposed a slightly different phasing. In the first phase only rooms 101 and 102 
(first phase) existed, the first being an industrial installation for the processing 
of liquids, finding its comparisons with Zakros, Room XX of the Palace and 
Room 5 of House I. In the second phase Room 101 was abandoned, Room 102 
received its final shape, and Rooms 103 and 104 were added. Room 102 was 
now a pillar crypt for ritual performances, Room 103 was a hypostyle building 
as in Malia (Room IX, 1-20) and Zakros (Room XXVIII), with a Banquet hall in 
the first floor and kitchen in the ground floor; finally, Room 103 was the pantry 
serving the Hall. In the first phase, a lustral basin was perhaps built in Room 
102, while only some minor modifications were added in Rooms 102 and 103. 

Baldi’s hypotheses, however, were based on a survey of the today visible 
ruines, and many details were not clear due to contemporary layers of earth. 
Therefore, the University of Catania undertook in summer 2013 a cleaning of 
the area. Work focused mainly on Vano XL-101 (Building of the Disk), made by 
11 small rooms. Rooms 101-10/11 to the south resulted to be part of the later 
(Greek) house, while Room 101-9, resulted to be a working unroofed area, with 
a plastered basin. Being already excavated, its chronology could not be deter-
mined, but it was built after a preceding MM IB working area, to the North of 
a MM IB Protopalatial facing wall made partly by huge blocks partly by a cut 
in the slope, and reaching the area of the later Northern Quarter of the Palace. 
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The true Vano 101 was, therefore, constituted only by an eastern and 
northern wing, with a central “court” obtained through the cutting of the slope. 
The cleaning of Room 101-1, only excavated in its western part, and of the 
neighbouring area in the layers already excavated by Pernier allowed a more 
precise survey of the so-called Kaselles and revealed that they were provided 
with a fine white plaster on the floor, and with a system of drainage confirming 
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Fig. 3 :  Phaistos 2013. North-Eastern Complex. Plan with phasing 
(yellow: MM IIB/IIIA; blue: MM IIIA; red: Greek period).



Baldi’s hypothesis of them being used for the processing of liquids. The Per-
nier’s filling of Room 101-1 included almost exclusively MM III pottery, clearly 
coming from the same area (according to the way of acting of Pernier). Among 
this material a linear A tablet was found (fig. 4), which is the second adminis-
trative document from Vano 101 (with PH 1) and the third from MM III palace 
(with PH 3, Militello 2002). These data could confirm our former hypothesis 
that the processing of liquids was linked with textile production (Militello 2014) 
and put under the control of the palace.

Moreover, the remains of a preceding building have been detected, charac-
terized by a different alignment and by the use of large, undressed stones. It 
was reused by the Vano 101, and it caused many of the irregularities in the 
plan of Vano 101. This previous building was destroyed by an earthquake 
which caused the displacing of some walls and the collapse of some blocks, 
still in situ (fig. 5). Its foundations went inside layers of pottery debris and 
animal bones, dated to EM III/MM IA.

The sequence of the area seems to be as follows (fig. 6). 
1) In EM III/MM IA the area was used as a dump for (feasting?) activities 

performed on the top of the hill (see Todaro 2012). 
2) In MM IB the slope is reshaped through the cutting of the upper part of 

it and the partial facing by large blocks, probably delimitating the “palatial” 
area from the outside area. Immediately to the North of the wall an artisanal 
installation was built in Vano 101-9 (I phase). 

3) Between MM II and early MM III a large building was built, perhaps as 
an enlarged version of the industrial workshop. It extended also in the area of 
Room 102, and was destroyed by an earthquake. 

4) In mature MM IIIA the Vano 101 was built, whose life was very short. In 
the same period, the retaining wall for the still to be built Quartiere Nord was 
constructed. 
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Fig. 4 :  Phaistos 2013. North-Eastern Complex. 
Linear A Tablet.

Fig. 5 :  Phaistos 2013. North-Eastern Complex. 
Fallen blocks from the MM IIB/IIIA building 

(from the North).



Fig. 6 :  Phaistos 2013. Area of the Grotto M. Plan with phasing.

Minor work carried on in Rooms 101-3 and 4 revealed that the northern wall 
is in fact a long drainage system for the clearing of the “kitchen” of Room 103.

3. Phaistos – Area South of Court LXX: Between Protopalatial and 
Early Iron Age, University of Venice Activity in 2013

In order to clarify some issues and create the conditions for closer and more 
systematic exploration of the area to the South and South West of the Palace 
of Phaistos, it was decided to carry out a thorough cleaning (fig. 7) in the area 
that includes, among other things, the south western sector of the so-called 
Geometric Village, including several rooms and even outdoors, retrieved by 
Levi during the excavation campaigns of 1956, 1957 and 1958 (Levi 1957-58, 
255-283; Levi 1961-62, 377-378; Levi 1976, 421-447, 449-456, tav. AA). 

Other important investigations in areas immediately adjacent have been 
carried out more recently by V. La Rosa (La Rosa 2005). 

A noticeable fact in the whole area is the absence of traces related to the 
Neopalatial period and also to the later phases of the Bronze Age. This part of 
the hill was occupied again only at the beginning of the Iron Age. The bound-
ary of the so-called “Cave M” was just profiled and the area south east of it, 
referred to as “area N” or “Conca N”, was cleaned very carefully. 

The latter should match the original entrance for access to the Cave M, 
obstructed by a collapse, of which some parts are made visible. The west-
ern side, corresponding to the area of the collapse, and probably the original 
entrance, was blocked with a drywall, the upper part of which is still visible. 
The “Cave M” to be placed in MM IIB period, was restored, after the collapse of 
the natural rock ceiling, with a drywall construction, and maybe a built roof. 
It probably went out of use until the end of the period, perhaps coinciding 
with the partial destruction of the South East wing of the Palace. Not being 
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Fig. 7 :  Phaistos 2013. Area of the Grotto M. 
From the North-East.

Fig. 8 :  Phaistos 2013. Area of the Grotto M. 
MMII carinated cup.

able to proceed with the removal of the filling done by Levi at the end of his 
excavations, we tried to clarify the relationship of this cavity with adjacent 
Protopalatial structures, partly compromised by the construction of several 
buildings and, maybe, a paved ramp, all dating to the Early Iron Age.

In fact, “Cave M” is located along the southern limit of Court LXX, the lowest 
of the three outer Courts on the west side of the Palatial building. The cleaning 
in the area L, northeast of “Cave M”, brought to light the remains of a drainage 
channel, which has been cleaned up and contained MM IIB sherds (fig. 8). 
The channel was in connection with a thick wall, later concealed by a coating 
masonry, probably of the Geometric period. 

A cleaning of the upper part of the inner structure that emerged just to the 
north of the coating in relation to the surviving slabs of the pavement of Court 
LXX, appeared as part of a terrace wall, probably built to support the paved 
platform of Court LXX, and sharply cut off to the west by the excavation done 
in the Geometric period for the construction, at a lower level, of Room R3. The 
few fragments recovered can be dated between EM III and MM IA periods, and 
since they are associated with some MM IB fragments, the ceramic facies well 
suited to the laying of the paving, which coincides with the foundation of the 
Palatial building. 

On the basis of data collected by Doro Levi “Cave M”, placed on the outside 
of the terrace wall of Court LXX, and at a lower level, would probably be a 
modest cult place. It was located on the access path to Court LXX, a meeting 
point for those who attained the area of the Palace from the South (cf. Militello 
2012, 255-256) and in close proximity to a major house, also dated to the 
Protopalatial period, built immediately to the South of the Palace (Militello 
2012, 245).

A general survey of the area shows interesting elements, possibly connected 
to a large paved ramp of the Geometric period. The Ramp, of which a ter-
race wall on the south side is preserved, had obliterated “Cave M” and the 
surrounding area to join the space in front of the Geometric Room R3 and 
Room G, a building for craft activities, including a potter’s kiln, installed close 
to the south side of the ruins of the Minoan palace. 



A review of the levels will confirm this hypothesis, which finds some sup-
port in old photographs of the Levi’s excavations, where several slabs appear, 
that can be appropriate to a paved area, which appears to have been removed 
during Levi’s excavations. A more precise measurement of the structures was 
started, to make up for the gaps in the plans published by Levi, highlighting 
many elements, neglected by the former digger. In particular, the remains of 
the paved ramp and several collapses recorded as wall structures. 

The field work has allowed us to date more precisely some walls (fig. 6) and 
to re-examine some problems regarding the two main periods of occupation of 
the area.
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η αρχαιολογιΚη δραστηριοτητα των ΠανεΠιστημιων 

τησ Κατανιασ Και τησ Βενετιασ στη φαιστο 

Και την αγια τριαδα (2011-2013)

†vinCEnzo LA rosA, fiLippo CArinCi & piEtro MiLitELLo

Τα έτη 2011-2013 αποτέλεσαν ένα σημείο καμπής στις αρχαιολογικές δρα-
στηριότητες των Πανεπιστημίων της Κατάνιας και της Βενετίας. Πράγματι, στα 
2011-2012 το πρόγραμμα αρχαιολογικών ερευνών και γεωσκοπήσεων στην Αγία 
Τριάδα, το οποίο ξεκίνησε το 1977 υπό τη διεύθυνση του Vincenzo La Rosa, 
ολοκληρώθηκε με την εξέταση των Casa del Lebete και Casa a Nord-Ovest del 
Bastione. Από το 2013 και εξής ένα νέο πρόγραμμα έχει ξεκινήσει στη Φαιστό, 
που διευθύνεται από τους F. Carinci και P. Militello, με στόχο την κατανόηση 
της σχέσης μεταξύ του κεντρικού κτηρίου και της περιφέρειας της Φαιστού κατά 
τις ανακτορικές περιόδους. Με αυτόν τον στόχο κατά νου, το Βορειοανατολικό 
Συγκρότημα και η περιοχή του Grotto M διερευνήθηκαν το 2013.





phAistos projECt. 

thE rEsuLts of thE rECEnt survEys 

(yEArs 2011-2013)

MAriA brEdAki & fAusto Longo

In the 2011-2013 triennium,1 the research activities of the Phaistos Project 
went on, with the main objective of shedding further light on the hill of Chris-
tos Effendi.2 Our interest in this almost forgotten hill had been sparked by the 
results of a survey carried out in 2009 (fig. 1) at its southern foot (Zone C), by 
some extensive surveys, and by our own study of the exposed section along the 
Phaistos-Matala road. In the light of these results, it was evident that the hill 
was an extraordinary palimpsest of historical phases, from the Proto-palatial 
to the Hellenistic period, and offered great potential for research. Actually, the 
few trials dug by Taramelli in the late nineteenth century and Minto’s excava-
tion of the walls in 1909 had revealed not only materials, but also vestiges of 
unidentified buildings tentatively ascribed to the Minoan age, and city walls 
dating from historical times. To these we should add a Karphi-type fictile head 
also found on the hill, published by Watrous (Watrous, Hadzi-Vallianou & 
Blitzer 2004, 526).

In the course of 2011, we took our first core samples (fig. 2) from the plain 
immediately underlying the plateau of Ayios Ioannis. We are now starting to 
get the first results of the analysis of these samples, and will be reporting 

1 During these years (2011-2013), besides the directors of the project (Maria Bredaki & 
Fausto Longo), the Mission had the chance to enjoy the participation of professor Vladi-
miro Achilli for the GPS surveying campaign (2011) and professors Armando De Guio for 
the study of satellite photograhs, both from the University of Padua; professor Alessandro 
Greco from Sapienza, University of Rome, for the research on Christos Effendi, funded by 
the INSTAP, and his collaborators Marco Cavagnoni and Mattia Pavan; Maria Nikoloudi 
(2012-2013) and Michalis Spyridakis (2011-2013), archaeologist and technician of the 23rd 
Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities respectively; Emanuela Santaniello, from 
the Soprintendenza of Pompeii, and Simona Todaro from the University of Catania, for the 
coordination of the study of ceramics; Amedeo Rossi from the University of Salerno for the 
study of aerial photographs and field coordination; Company Zeta Esse of Belluno for the 
production and processing of drone images (UAV). Our thanks go out to all our collabora-
tors (Massimo Fabris, Andrea Menin, Alessandro Terribile, Valentina Del Pizzo, Alessandro 
Castaldo, Vincenza Morlando, Mara Migliavacca, Paolo Cima, Matteo Buccarin) for the work 
they have done so far and are still carrying on. We also thank for their cooperation profes-
sors †Vincenzo La Rosa, Filippo Carinci and Pietro Militello from the Universities of Catania 
and Venice.

2 Preliminary reports for 2007-2010 have come out in AEK 1 & 2: Bredaki, Longo & Benzi 2010 
and Bredaki, Longo & Benzi 2012. A short summary of the Phaistos Project indicating its 
methods and objectives can be found in a report published in the Annuario della Scuola Arche-
ologica Italiana di Atene: cf. Bredaki, Longo, Benzi et al. 2009. Posters on specific subjects 
were presented at Ghent (Rossi, Longo & Amato 2013) and at Pisa (Amato, Longo, Bredaki et 
al. 2014). Other contributions are Longo 2015, and forthcoming: Bredaki & Longo; Rossi.
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on them and the continuation of geo-
morphological studies, conducted by 
Vincenzo Amato, in the present paper.

This report is divided into two parts. The first is a general overview of our 
activities in the 2011-2013 triennium; the second will illustrate the results 
of our excavation trials in October 2013, which marked a turning point in 
our understanding of the hill and probably also of the city in historical times, 
as Fausto Longo observed in his report in these proceedings, p. 465-481. We 
would further like to specify that during these years the team has benefited 
from the collaboration of a number of researchers and specialists. Some of 
them (Alessandro Greco, Amedeo Rossi, Simona Todaro, Emanuela Santa-
niello, Andrea Betto and Matthieu Ghilardi’s group from Aix-en-Provence) will 
summarize their results in specific publications. We would like to thank all 
of them for the work they have done and are doing in the framework of our 
Italo-Greek project, showing great competence and teamwork spirit.3

1. Surface investigations, 2011-2013: core-sampling, geomorphological 
study, archaeological survey (Zone E), and land surveying campaign

1.1 Core sampling east of Ayios Ioannis
Over the last few years (fig. 3), our study of remote-sensed images has brought 

to the fore certain aspects of the palaeohydrography of the Phaistos area, and 
raised some questions regarding the present course of the Yeropotamos and one 
of its tributaries, the Gria Saita. To shed light on these aspects, we took some 

3 The preliminary work of these collaborators is presented in this volume, p. 347-358, 483-518.
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Fig. 1 :  The areas covered by the survey between 
2008 and 2012: Zone A-E  (processing A. Rossi).

Fig. 2 :  Core samples in the plain of Gria Saita 
(processing A. Rossi).



core samples in an area south of the vil-
lage of Ayios Ioannis. These were made 
possible by our collaboration with the 
DIKIDA Project, directed by Daniela 
Novaro, and the CEREGE of Aix-en-
Provence. Our laboratory analyses 
included sedimentology (LASER grain-
size distribution and loss on ignition), 
palaeontology (diatoms) and vegetation 
history (pollen analyses). They revealed 
that for most of the second millenium 
BC – and perhaps even down until the 
early Iron Age – there was a shallow 
lake immediately east of the plateau 
of Ayios Ioannis, which turned into a 

marshland. The detailed results will be published shortly.
Our geomorphological study and preliminary stratigraphic considerations 

suggest indeed that the Gria Saita depression is a structural sunken zone, 
with lacustrine marshy and riverine marshy habitats. This is because it 
appears to be a concave-bottomed basin that does not drain towards the sea, 
but only artificially towards the Yeropotamos river. There may very well have 
been an aquiferous basin here in Minoan times, and this may have been used 
as a natural water reserve, as we have already suggested in previous studies 
(V. Amato in: Bredaki, Longo, Benzi et al. 2009; Amato, Longo, Bredaki et 
al. 2014. Cf. also Ghilardi, Colleu, Psomiadis et al. 2015 and, in this volume, 
p. 347-358, the paper by Colleu, Ghilardi, Psomiadis & Gasse). The results 
of our palaeoenvironmental analyses of the core samples taken in the more 
depressed sectors of the Gria Saita conch will allow us to shed further light on 
the environmental evolution of this sector and the causes for the extinction of 
this lake basin, probably in the Geometric period.

1.2 Our geomorphological investigation: 
the hill of Christos Effendi

Vincenzo Amato’s geomorpholog-
ical report4 indicates that the hill of 
Christos Effendi (fig. 4) has a truncat-
ed-cone shape with a small semi-level 
area, surrounded by cliffs, close to the 
summit, about 150 m above sea-level. 
This typical stepped structure incor-
porates a great number of blocks of 
variable sizes (from a few decimeters 

4 The report will be published by V. Amato in an upcoming issue of the Annuario della Scuola 
Archeologica Italiana di Atene.
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Fig. 3 :  Depression zone with lacustrine marshy 
and riverine marshy habitats (processing A. Rossi).

Fig. 4 :  Christos Effendi Hill (processing 
Zollet Service / Phaistos Project).
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to several meters), covered by detrital-colluvial sediments in places. Here and 
there are accumulations of larger-sized blocks from collapses of terraces, build-
ings, and certainly also the city walls that ran around the hill. Earthquakes, 
which are well documented over the whole plain of the Mesara over the last 
4000 years, may well have caused collapses of manmade structures and the 
overturning and sliding of detrital-colluvial strata and coverings. Everywhere 
one sees traces of water erosion. The geological structure of the hill must have 
influenced the long and short-term evolution of its versants, as the geologi-
cal sequence is constituted by sedimentary formations and an alternation of 
“hard” and “soft” strata. A comparison with early twentieth-century photo-
graphs clearly shows that deterioration has become especially accentuated 
during the last century.

1.3 A surface survey on the hill of Christos Effendi
As we had already done in other areas (A-D), we subdivided the hill of Chris-

tos Effendi (Zone E) into survey units delimited according to natural bound-
aries (terraces) and visibility, striving for homogeneity in the assessment of 
pottery concentrations. We conducted an intensive and systematic survey in 
2011, before the fire that affected most of the hill in 2012, and hence during a 
period when the cragginess of the hill and its dense vegetation made the work 
of our surveyors extremely difficult. Especially along the north and northwest 
slopes of the hill, the bushes had formed obligated paths, and this resulted in 
inhomogeneity in surface collection. Nevertheless, the material we collected 
was enough to suggest that the frequenting of the hill was far from sporadic. 
There must have been buildings on it and it must have been densely populat-
ed, especially in the Proto-Palatial period, but also in historical times, from the 
Proto-Geometric to the end of the Hellenistic city. Our previous investigations 
(Bredaki & Longo forthcoming) had already revealed the significance of Pro-
to-Palatial evidence here.

Our survey was largely conducted in 2011, before the great fire in July 
2012, which completely altered the landscape of the hill. This calls for a re-ex-
amination of our documentation and probably a new survey, which for the 
moment will have to be merely extensive. The survey of 2011 revealed some 
significant data. We collected few materials, but they included some remark-
able ones; most notably, a pottery shard with an inscription carved into the 
raw clay, right-to-left, with the letters theta, alpha, ni, and probably another 
alpha, yielding ΘΑΝΑ. Fausto Longo has already mentioned this and other 
findings that we believe are important for the reconstruction of Phaistos in 
historical times. The quality and quantity of the material – which was collected 
in scarce quantities in conditions of almost null visibility – were confirmed by 
a non-intensive survey in 2012. 

1.4 The measuring and surveying campaigns
The research group led by the engineers of the Università di Padova con-
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tinued to georeference certain structures in the area, notably: the tombs of 
Kalyvia and Liliana northeast of the Palace (fig. 5), the Roman tombs, the 
tholos of Mylona Lakko, the so-called “third tholos” in Kamilari, the structures 
found in trials dug by the Ephorate in Selì, and the structure on the School hill 
southwest of Ayios Ioannis, in the direction of Kamilari. The aim of their work 
was to complete an archaeological map based on 1994 aerial photographs.

Having concluded our georeferencing work in 2011, in 2012 we used a 
micro-helicopter equipped with a 13-million pixel Ricoh GXR camera to pro-
duce photogrammetric surveys and detailed orthophotographs.5 Our objective 
was to complement existing maps and provide high-resolution images for 
three-dimensional reconstruction of the landscape and building vestiges. In 
this initial stage, we focused on the hill of Christos Effendi and the Palace hill.

The fire that had broken out months 
before we used the micro-helicopter 
allowed us to take in significant mor-
phological details and chromatic infor-
mation. For example, it allowed us to 
visualize a number of stone clusters 
(fig. 6) and locate what was possibly a 
further fortification wall running to the 
north and west of the hill.

2. The excavation. Trials 7 and 8 
on the top of Christos Effendi

We dug trial pits at the top of the hill to investigate building vestiges from 
the settlement phases already revealed by our surveys in the previous years, 

5 The work and the processing was carried out by technicians of the Zetaesse Company of 
Belluno (Italy).
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Fig. 5 :  The tombs of Kalyvia and Liliana northeast of the Palace.

Fig. 6 :  The stone clusters 
on the Christos Effendi.
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Taramelli’s investigations at the end of 
the nineteenth century, and Minto’s in 
1909.

We opened two trial digs (fig. 7), 
one immediately northwest, the other 
immediately southeast of the summit, 
where the small Venetian chapel of 
Affendis Christòs had once stood, one 
(Trial 7) to explore a building some 
rough-hewn blocks (fig. 8) of which, 
arranged in a row, emerged from the 
ground, the other (Trial 8) to investi-
gate a stretch of the city walls already 
excavated by Minto in 1909.

2.1 Buildings A and B (Trial 7)
The investigated sector extends over 

a terrace facing south, lying at an average altitude of ca. 145 meters a.s.l.
The excavation revealed two buildings (A and B) from different periods. 

Building A is rectangular in plan (fig. 9). Three sides are preserved, consti-
tuted by foundation courses of large irregular blocks. Some more detailed 
explorations of some grid squares revealed different chronological phases for 
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Fig. 7 :  Localization of two trial digs: 7 and 8.

Fig. 8 :  Trial Pit 7. Building A (orthophoto).



this building. We detected at least two floor levels, coeval with the building, 
constituted by small limestone slabs. A half-round structure, an apse of sorts, 
in the northern half of the building, seems to be more recent. This structure 
was only investigated partially.

Deeper digging near the west corner of the building showed that it was 
built onto a large pile of rocks slid down from the upper slope of the hill. The 
pottery is still under study,6 but it seems that Building A can be no earlier than 
the Venetian period, although there are quite a few materials dating back to 
Byzantine times.

A northward and southward expansion of the excavation revealed a seizable 
accumulation of rocks from which some blocks arranged in courses emerged, 
in an area with a fairly steep north-south incline. Further digging brought to 
light part of a second building (Building B) of large irregular blocks. A foun-
dation course is preserved, along which are a bench of sorts and an entrance 
(fig. 10). A small, deeper pit (about 1.20 m) near this entrance and this bench 
revealed the floor level and shed light on the dynamics of the building’s col-
lapse. Of this entrance, two masonry jambs made of re-employed material 
survive, and a threshold of calcarenite slabs (fig. 11).

We could obtain no further details about the plan of this building. West of 
its gate, amongst the stones, we recognized elements of the lintel of the door 

6 The study of the pottery of this period in the future will be able to take advantage of the 
collaboration with archaeologists working at the former 13th Ephorate of Byzantine Antiqui-
ties. We take this opportunity to thank Dr. Vasiliki Sythiakaki, director of the Ephorate, for 
her availability.
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Fig. 9 :  Trial Pit 7. Building A (processing Amedeo Rossi 2013).
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and a square block from a wall. On the face of this block is an inscription in 
four lines where one reads the names of four individuals, possibly magistrates 
or priests. This inscription is presently under study. At a first impression, it 
would seem to date from the Hellenistic period. Still partial chronostratigraph-
ic elements seem to date the building between the late fourth and the third 

Fig. 10 :  Trial Pit 7. Buildings A and B (processing Amedeo Rossi 2013).

Fig. 11 :  Trial Pit 7. Building B (the excavation).
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century BC. Only further digging, which we hope to do next year, can shed 
further light on the plan, building phases, dating and function of this building.

2.2 The town walls and the earlier structures (Trial 8)
The trial (fig. 12) we dug near the trenches excavated by the Italian archae-

ologist A. Minto in 1909 as part of his investigation of the city walls of Phaistos 
quickly brought to light the fillings of his trenches, as well as stratigraphic 
sections and deposits that he had not touched. The excavation (A. Greco and A. 
Betto in this volume, p. 483-494) was limited to a ca. 4 by 3 m trench uphill of 
the walls. We also dug a small pit downhill (1 by 1.5 m). The excavation revealed 
a building site level related to the building of the walls, a house of the Geometric 
period, and a structure of the Minoan period, probably Proto-palatial.

Under the modern fillings, in the sector uphill from the walls, we found a 
dump of calcarenitic rocks covering a building site surface in which we recog-
nized two pole holes (fig. 13). The findings in these dumps date them sometime 
between the fourth or the third century BC – but the materials are currently 
under study. On its downhill side, the wall curtain had an earth foundation, 
while uphill it rested directly onto a course of stones from a wall Minto identi-
fied as “Minoan” in 1909 (fig. 14). The rocks in this wall included a slab (ca. 40 
x 80 cm), clearly a threshold, and a square stone placed vertically alongside it, 
with a slight round recess, probably for a hinge. On the floor was a pithos that 
had been broken in situ. We recognized the cavity it was buried in, cut directly 
in the native rock immediately left of the threshold. The presence of this pithos 

Fig. 12 :  Trial Pit 8. The trench excavated by the Italian archaeologist A. Minto.
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suggested that this was a house, and 
that the wall with the threshold was 
its western perimeter wall. The pottery 
found here consistently dates from the 
Late Geometric period (eighth-seventh 
century BC).

To investigate  the deposits onto 
which the Geometric age terracing 
rested, we dug a limited trial, about 
1.5 by 1 m, downhill from this terrace, 
which showed that the terraces extend 
over a sequence of natural deposits 
overlying a level of the Minoan age, 
with the remains of a small structure.
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Προγραμμα «φαιστοσ». τα αΠοτελεσματα 

των Προσφατων ερεΥνων (ετη 2011-2013)

μαρια μΠρεδαΚη & fAusto Longo

Το ερευνητικό πρόγραμμα στη Φαιστό, υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Μπρε-
δάκη και του Fausto Longo (ιταλο-ελληνική συνεργασία), παρουσιάζει τα απο-
τελέσματα των ερευνών που διενεργήθηκαν τα έτη 2011-2013, και περιελάμ-
βαναν γεωτρήσεις ανατολικά του Αγίου Ιωάννη, γεωμορφολογικές έρευνες στον 
λόφο του Αφέντη Χριστού και επιφανειακή έρευνα. Στο τέλος της ανακοίνωσης, 
οι συγγραφείς παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ανασκαφών στον λόφο του 
Αφέντη Χριστού (δοκιμαστικές τομές 7 και 8). Η πρώτη τομή διανοίχθηκε αμέσως 
νοτιοδυτικά της κορυφής του λόφου. Η ανασκαφή αποκάλυψε δύο κτήρια διαφο-
ρετικών περιόδων. Το κτήριο Β, κατασκευασμένο από μεγάλες ακανόνιστες λιθο-
πλίνθους, σώζει ένα κατώφλι και ένα θρανίο. Στα δυτικά της θύρας του κτηρίου, 
μεταξύ των λίθων, εντοπίστηκε μια τετράγωνη λιθόπλινθος που φέρει τετράστιχη 
επιγραφή, η οποία αναφέρει τέσσερα ονόματα, πιθανότατα δικαστών ή ιερέων. Η 
δεύτερη δοκιμαστική τομή διανοίχθηκε αμέσως βορειοδυτικά της κορυφής του 
λόφου, κοντά σε ορύγματα που είχαν ανασκαφεί το 1909. Αποκαλύφθηκε επί-
πεδο «εργοταξίου» το οποίο σχετίζεται με την κατασκευή του τείχους, μια οικία 
της γεωμετρικής περιόδου, καθώς και μια κατασκευή της παλαιοανακτορικής, 
πιθανότατα, περιόδου.
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thE grEEk poLis in thE Light 

of rECEnt topogrAphiC studiEs
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The following preliminary considerations on the Greek town of Phaistos are 
the result of a research I have been co-directing since 2007 for the Italian 
Archaeological School in Athens, in a synergasia with Maria Bredaki, who 
at the time was Ephor of Heraklion and with whom I co-authored the report 
on our last years of activity (Bredaki & Longo forthcoming; references in this 
volume).

Our studies and fieldwork are still ongoing, but we have enough data to 
begin to outline a hypothetical sketch of the city’s urban layout, with no pre-
tense of reaching definitive conclusions.

To give you a topographical overview right from the start, I will show you 
an aerial photograph of the site with the main topographical landmarks (fig. 
1), and an archaeological map updated to 2013 (fig. 2). I will not be discussing 
our working method, or individual finds; for these, I refer you to my earlier 
written reports (Bredaki, Longo, Benzi et al. 2009; Longo, Bredaki & Benzi 
2010; Bredaki, Longo & Benzi 2012; Bredaki & Longo forthcoming). I will offer 
a preliminary overview of our results relative to the historical period, with the 
caveat that an overall study of the material evidence of this period does not 
exist as yet. In the future, we will try to integrate all the data into a single 
system, including both the results of the work we have been carrying on over 
the last few years and those of previous investigations (some of the latter are 
already under study). For the earliest phases of the site, so far we have had 
to base our reflections on the evidence of some burials of the Protogeometric 
and Geometric periods immediately north of the Phaistian hill range (fig. 3) 
(the Tomba del Mulino/Mill Tombs and the Tomba della Strada/ Road Tomb) 
and south of it (fig. 4) (the Geometric period tholos tomb near Ayios Pavlos and 
the double dromos Protogeometric tomb excavated by the Ephorate a few years 
ago). A different problem is raised by a funerary “hoard” found at Petrokephali 
(fig. 5), at a certain distance from the area where the urban center was later 
to rise, as well as by Cucuzza’s suggestion that a Mycenaean tomb at Kalyvia 
was reused in a subsequent period; this could be evident for other settlements 
close by, possibly on the nearby hills. Further evidence of this is possibly 
brought by pottery collected in a survey of the hill of Marathovigla, east of 
Petrokephali, which bears witness to human presence as early as the Minoan 
times, and then again in the Geometric period (Bredaki, Longo & Benzi 2010; 
Bredaki & Longo forthcoming; Longo 2015).
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Significant data is now available from our recent investigations on the hill 
of Christos Effendi (A. Greco and A. Betto in this volume, p. 483-494). We have 
definitively ascertained that there was a settlement on this hill in Protopalatial 
and historical times, from the Protogeometric period to the end of the Hellenistic 
city. This opens up new research perspectives. Especially interesting evidence 
in this regard is offered by fragmented vases of the Protogeometric and Geomet-
ric periods (fig. 6) found during a survey halfway up the slope of the hill. The 
quality of these finds and their uncommonly good preservation for surface col-
lections (the vases can be almost fully reconstructed) suggest that they largely 
come from funerary contexts. This evidence adds itself to that which emerged 
from a trial trench opened by Minto in 1909 (fig. 7) to bring to light the city walls 
of the historical period. This trench had yielded material of the Geometric period 
and a house of this period. This datum is of the greatest importance, because 
if this evidence pertains indeed, as we believe, to a residence, it confirms the 
existence of an early settlement area on the hill in the Protogeometric and Geo-
metric periods, with burials halfway down the slope or in the valley. A second 
settlement area may have stood in the site where the Palace had once stood, on 
the evidence, however tentative, of the materials and structures found in the 
so-called “Geometric Quarter” (fig. 8). Two more tombs may have belonged to 
either of these two areas of settlement, or even to other not yet detected ones. 
One is a Protogeometric tomb, unfortunately unpublished, excavated by Anton-
akaki to the south of the cemetery of Ayios Pavlos (Bredaki, Longo, Benzi et al. 
2009; Bredaki, Longo & Benzi 2010; Longo 2015). The other, also interpreted 
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Fig. 1 :  Phaistos. Aerial photograph of the site with the main topographical landmarks.
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Fig. 2 :  Phaistos. Archaeological map updated to 2013 (processing F. Longo 2013).

as Protogeometric, and also unpublished, was found by Vasilakis under the 
Hellenistic house that lies south of the ancient Ayios Ioannis road (Βασιλάκης 
1993; Βασιλάκης 1994-1996; Sjögren 2003, 140; Cucuzza 2005, 292; Bredaki, 
Longo, Benzi et al. 2009, tav. f.t. n° 25; Cucuzza 2011, 369; Longo 2015).1 A 
tholos unearthed southwest of the cemetery of Ayios Pavlos (Bredaki, Longo, 

1 I thank A. Vasilakis for confirming his discovery of a tomb from this period there.
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Fig. 3 :  Burials of the Proto-Geometric and Geometric periods immediately north of the Phaistian hill 
range: the Tombe del Mulino/ Mill Tombs and the Tomba della Strada/ Road Tomb 

(processing F. Longo 2013).

Fig. 4 :  Burials of the Proto-Geometric and Geometric periods immediately south of the Phaistian hill 
range: the Geometric period tholos tomb near Ayios Pavlos; the double dromos Proto-Geometric 

tomb excavated by the Ephorate (processing F. Longo 2013).
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Fig. 5 :  Protogeometric and Geometric settlement in Western Mesara 
(processing A. Rossi & F. Longo 2013).

Fig. 6 :  Fragmented vases of the Protogeometric and Geometric periods 
found during a survey halfway up the slope of Christos Effendi.
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Benzi et al. 2009) dates from the Geometric period. A Late Geometric/Early 
Orientalizing aryballos (8th-7th c. BC) found during a survey in an area lying 
to the west of the western plateau (Zone A) is also probably from a funerary 
context (Bredaki, Longo, Benzi et al. 2009; Bredaki, Longo & Benzi 2010). Only 
a detailed study of these materials, insofar as this is possible, can shed some 
light on the chronological distribution of these settlements. The first impression 
is that this period, spanning from the tenth to the eighth century BC, witnessed 
settlement of the hills, and possibly also of the plateau where Ayios Ioannis lies. 
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Fig. 7 :  The fragmented vases from a trial trench opened by Minto in 1909 and from our own Trial Pit 8.

Fig. 8 :  The settlements on the Phaistos’ hill.

The same evolution is observable around the same time on the hill of Prophitis 
Ilias in nearby Gortyn (Allegro & Santaniello 2011), as well as elsewhere (fig. 
9). In the case of the western Mesara, this process may have extended to more 
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Fig. 9 :  Settlements and funerary area in Western Mesara (processing A. Rossi & F. Longo 2013).
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distant hills, such as those of Kalyvia-Li liana,2 or those south of Petrokephali, 
among which were the tombs studied by Rocchetti (Levi 1957-1958, 359-361; 
Rocchetti 1967-1968). The settlement on the hill of Marathovigla may also date 
from this period (Bredaki, Longo, Benzi et al. 2009; Bredaki, Longo & Benzi 
2010). These are all hypotheses that intensive surveys on all the hills of the 
west versant of the Mesara may confirm or disprove. In any case, I believe that 
studying this evidence may shed light on the dynamics that eventually led to 
the formation of the polis of Phaistos and the subsequent establishment of its 
asty. Early on, these settlements may have gravitated around a center, but 
we do not know if this center actually stood on the same hill where the Palace 
had been (fig. 10). This conclusion is tempting because we know that an urban 
center later formed on the three-hill system of Phaistos (Christos Effendi, the 
so-called Middle Acropolis, and the Palace hill), but the archaeological evidence 
is still too sketchy to indicate a dominance of one place over the others. This 
organized settlement of more or less neighboring hills and, possibly, plateaus 
thus seems to prelude a form of urban aggregation, which, however, we are still 
unable to accurately date. All we know is that it took place before the Hellenistic 
period. The few excavations of the Ephorate in the plateau of Ayios Ioannis 

2 From this region come different burials. For the tomb of Panagia Kalyviani, dated to the early 
stage of Protogeometric, cf. Χατζή-Βαλλιάνου 1979; Cucuzza 2011, 5. For the two tombs in 
the location ‘stou Logiadi to mnima’, dated between the second half of the 9th c. and the 
Protogeometric B, cf. Gerola 1902, 331-332; Savignoni 1904 and Cucuzza 2011, 5-7.
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Fig. 10 :  Settlements in Phaistos (processing A. Rossi & F. Longo 2013).

have never probed deeper than the Hellenistic layers, nor under the floors of 
buildings or under streets.3 Whenever this was done, for example in Chalara or 
Ayios Ioannis, in the Manousidakis property, a gap was always observed in the 
record for the Archaic and Classical ages. Of course, this gap may be fortuitous. 

3 An important opportunity to investigate in depth was provided by the excavation in Loulou-
dakis property.



Still, we also remark an absence of funerary evidence from these periods, which 
could have provided useful indications about where the city limits stood.

As our research goes on, the hill of Christos Effendi may yield further evi-
dence on the urban organization of Phaistos and the role the hill took on in the 
course of time; for example, we may be able to ascertain whether an acropolis 
with its sanctuary stood there. There are indeed a number of clues that a 
sanctuary existed on the hill. For example, there is a small sherd of red-figure 
pottery (fig. 11) of the 2nd quarter of 
the 5th century BC, from a large open-
shaped vase, possibly a big crater. One 
can still see an arm and part of a hand 
leaning on a shaft, possibly a spear. 
Further evidence, in my opinion, is 
brought by an inscription (fig. 12) on 
a clay fragment from the northeast 
versant of the hill. It was incised on 
the still soft clay before firing. We can 
make out three clearly readable right-
to-left letters (ΘΑΝ) and a fourth incomplete one, possibly A. If the inscription 
is to be restored as [A]than[a], we may have the name of the goddess worshiped 
in the sanctuary. It is impossible to say whether the letter A (fig. 13) incised 
on the handle of a black-paint vase was also part of the name of the goddess. 
This sherd was found on the upper slopes of the hill, in the superficial layers 
of an area where what was certainly a public building of the Hellenistic period 
was brought to light (more on this building below). At this point one wonders if 
this poros feline head (fig. 14) of the Orientalizing period, found by Savignoni, 
does not itself come from the upper slopes of the hill of Christos Effendi, rather 
than from the so-called temple of Rhea or Leto to the southeast of the Palace. 
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Fig. 11 :  Phaistos (Christos Effendi). Red-figure 
pottery of the 2nd quarter of the 5th c. BC.
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Fig. 12 :  Phaistos (Christos Effendi). An inscription  
on a clay fragment from the northeast versant 

of the hill.
Fig. 13 :  Phaistos (Christos Effendi). The letter A 

incised on the handle of a black-paint vase.



Fig. 14 :  Phaistos. The poros feline head of the Orientalizing period, 
found by Savignoni and now kept in the Heraklion Museum.
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Pernier first reported it as coming from Ayios Georgios in Falandra (Pernier 
1902, 10), and on a second occasion as generically from the Acropolis (Per-
nier 2009). The latter provenance had already been indicated by Halbherr in 
1899, although probably with reference to the Palace hill. The area at the foot 
of the hill, adjoining the monastery, has yielded Archaic architectural terracot-
tas (Taramelli 1901, 427) and other architectural elements (Pernier 1902, 11), 
presently lost, which probably also came from the upper terraces of the hill. A 
fragment of a kouros and a sphinx, now in the Basel Museum (Cocuzza 2001), 
also lack an archaeological context, which is truly unfortunate considering the 
general scarcity of the evidence. Only a comprehensive study of all the early 
Archaic evidence from different parts of the site, and not just the hill of Christos 
Effendi, can help to shed light on the settlement dynamics of Phaistos in this 
time period. The results of the study Simona Aluia has been conducting on the 
so-called Geometric quarter near the Palace (fig. 15) will be important in this 
regard. For example, it is crucial to understand the relation between the Proto-
geometric, Geometric and Hellenistic ramps, which La Rosa recently correctly 
identified (La Rosa 2005; cf. La Rosa 2013, Longo 2015), with their adjoining 
rooms. We also need to understand how they connected to the plaza. It is worth 
remembering that the floor of the plaza, with five of eight steps, was already no 
longer visible in Neopalatial times, although Pernier’s generic description does 
not tell us how the slopes were negotiated in different historical periods (fig. 
16). In any case, it is clear from a number of considerations about the levels of 
adjoining buildings that from the Neopalatial period onward the ground level 
sloped from the northeast to the south east down to the level of the so-called 
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Fig. 15 :  Phaistos. The so-called Geometric quarter near the Palace and the Protogeometric, 
Geometric and Post-Orientalizing ramps (by La Rosa).

phAistos projECt. thE grEEk poLis in thE Light of rECEnt topogrAphiC studiEs

Fig. 16 :  Phaistos. Orthophotography of the area of the square with the reconstruction 
of the slope (processing A. Rossi 2013).

Geometric ramp. As in the cases of Lato, Dreros and Amnisos (Longo 2010), the 
pseudo-Homeric model of the Archaic agora with a staircase and plaza does not 
seem to apply to Phaistos.



The Acropolis and the city walls
I have already mentioned the acropolis of the city, which must have stood 

on the hill of Christos Effendi, although we still do not know how it was laid 
out. We confide in our future investigations. Stretches of the city walls  (fig. 17) 
running along the western and northern ridges are well visible. The masonry 
of these two stretches are quite different. The western stretch is made of small 
stone blocks with a filling of rocks and earth, the northern stretch of orthostats 
with a filling of rocks and earth that is only 50 cm thick. Other stretches, 
similar to those on the northern versant, are still visible to the west of Ayios 
Georgios in Phalandra and west of the so-called Middle Acropolis, especially 
after cleaning carried out by a Phaistos Project team in 2011. These sectors 
were largely brought to light by Minto in 1909 (Minto 1910; Minto 1921/22; 
Pernier 1935). Part of the curtains have collapsed today, due to the deteriora-
tion of the hill. Pits dug to bring to light the walls at some points were left open, 
with disastrous consequences in conservation terms.

A long stretch of walls in a masonry similar to that of the above-mentioned 
northern stretch extends across one of the northern terraces of the hill (fig. 18). 
If this is truly a defensive structure, it is not unlikely that the whole hill was 
guarded by a further ring of walls. This stretch connects to the wall running 
from east to west on the northern ridge. Some photographs taken in 2012 by a 
drone seem to show a square structure – possibly a tower or a staircase – and 
maybe also northward and westward continuations of this wall. Of course, we 
will need to dig trials to verify these hypotheses.

Fig. 17 :  Phaistos. Stretches of the city walls.
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I would now like to trace the limits 
of the whole walled perimeter of the 
city in historical times. No vestiges of 
the city walls have been found in the 
plateau extending south of the hills; 
in the past scholars had even doubted 
its existence there. We thought that it 
was essential for our project to strive 
to define the possible extension of the 
city in the last phases of its life. Our 
2010 excavation west of the plateau, 
discussed in earlier reports, revealed 

three stretches of the wall destroyed in the mid-2nd century BC. On the basis 
of these elements and geomorphological considerations, as well as the evidence 
of aerial photography, we have proposed a preliminary hypothetical plan of the 
walled perimeter of the city (fig. 19). Our reconstruction of the stretch east of 
the church of Ayios Pavlos is tentative, because nothing is preserved there, 
and the only reliable indication is the extension of the Hellenistic necropoleis. 
As to the northeast corner of the walls, at the moment it is not clear whether 
they included the so-called quarter at Ayia Photini, northeast of the “Palace”.

A trial trench recently dug by the Sapienza University of Rome along the 
stretch on the west slope of the hill has revealed new chronological elements. 
Today, the city walls are generically ascribed to the Hellenistic period, although 
Minto, who excavated them, and later Pernier define them as Hellenistic and 
non-Hellenistic. Minto himself (Minto 1921/22) had dated them to the 5th or 
4th century BC on the basis of general parallels with other walled enclosures 
explored in Crete at the time. Pernier too (Pernier 1930), obviously basing 
himself on Minto’s work, argued that the walls could be no earlier than the 
5th century BC. Levi, in his turn, in his publication of Arkades (Levi 1927/29), 
proposed a date in the Archaic period based on parallels between masonry 
types, which, however, I find unconvincing. Although the Minto trench has 
obliterated any stratigraphic relations that could help us to date the walls, the 
recent excavation may have provided some useful chronological indications, 
at least as far as the investigated stretch is concerned. The excavation within 
the modern trench and its subsequent uphill (westward) expansion revealed 
a building-site level certainly pertaining to the erection of the wall. Although 
its study is still ongoing, the pottery from these strata seems to date from the 
late Classical or early Hellenistic period, and this may be the time when the 
walls were built, or at least the stretch enclosing the higher reaches of the hill.

Within the walls: reconstructing the urban structure of Phaistos
On the basis of the available evidence from excavations and photo interpre-

tation, the city inside the walls and at the foot of the Acropolis – only new exca-
vations will be able to shed light on the chronology of the early grid – appears 
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Fig. 18 :  A new long stretch of walls on Christos 
Effendi (processing A. Rossi 2013).
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Fig. 19 :  A preliminary hypothetical plan of the walled perimeter of the city 
(processing A. Rossi 2013).

to have been laid out in a dense street grid arranged, for geomorphological 
reasons, in at least three orientation blocks (fig. 20). The data from Chalara 
and the palace hill suggests that these orientations may date as far back as the 
Archaic period. The Hellenistic city must thus have extended over the whole 
plateau and the nearby hills, since building vestiges of the Hellenistic period 
were also recovered during the building of a car park (which was never com-
pleted) south of the entrance path to the archaeological site, in the area south 
of the so-called Middle Acropolis.

We have recognized several ancient streets. One that we brought to light 
is paved and runs north of the modern village. It crossed the plain from west 
to east towards one of the east gates of the city. The Ephorate found another 
north-south street, also of the Hellenistic period, south of the Middle Acropo-
lis. Another north-south street appears to have run along a drop in elevation 
that is still a distinctive feature of the landscape of the plain today. We do 
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Fig. 20 :  The orientation blocks visible on aerial photographs (processing A. Rossi 2013).
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not know what significance to ascribe to the fact that there is an apparently 
empty area in the south-central sector of the plateau, in a spot where different 
street-grid orientations – detected by cross-checking archaeological data with 
photo interpretation – seem to converge. We cannot rule out that this absence 
merely depends on the fact that the buildings are buried deeper than else-
where; on the other hand, this may indeed have been an open space, maybe 
a public one, as we like to think, although we cannot be sure of this without 
further investigation. On the basis of these considerations on the city plan of 
Phaistos, I would conclude that we need further geoelectric and geomagnetic 
investigations, and trial excavations to test the hypotheses we have formulated 
and hopefully provide chronological indications about street use.
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Προγραμμα «φαιστοσ».

η ελληνιΚη Πολη ΥΠο το Πρισμα 

των Προσφατων τοΠογραφιΚων ερεΥνων 

fAusto Longo

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει με συντομία τα αποτελέσματα της πρό-
σφατης ανασκαφικής και επιφανειακής έρευνας. Οι τοπογραφικές έρευνες που 
διενεργούνται με βάση το Πρόγραμμα «Φαιστός», από το 2007 και εξής, έφεραν 
στο φως νέα στοιχεία σχετικά με την ελληνική πόλη. Ειδικότερα, η επιφανειακή 
έρευνα και οι ανασκαφές στην Ακρόπολη (τον λόφο του Αφέντη Χριστού) και 
το οροπέδιο του Αγίου Ιωάννη, η υποθετική αποκατάσταση του οχυρωματικού 
περιβόλου της ελληνιστικής πόλης, η ταύτιση του πολεοδομικού ιστού της πόλης 
σε αεροφωτογραφίες και στο πεδίο, οι γεωμορφολογικές έρευνες και η γεωαναφο-
ρά αρχαίων κατασκευών, προσφέρουν νέες προοπτικές σχετικά με τη σημαντική 
αυτή ελληνική πόλη. 





Christos EffEndi. ArChAEoLogiCAL studiEs 

on thE ACropoLis of phAistos: froM MinoAn 

to post-pALAtiAL AgE – An instAp projECt

ALEssAndro grECo & AndrEA bEtto

1. Introduction
The primary objective of the “Christos Effendi project” has been a system-

atic study of the Christos Effendi hill, the highest acropolis of Phaistos. The 
hill, 152 m high, overlooks the Ieropotamos river plain in the north, and in the 
south the plateau where the Minoan town was settled, which extended from 
the Palace hill to the modern hamlet of Ayios Ioannis (fig. 1 a-b).

As it is known, Phaistos was one of the major administrative centers in the 
Minoan era, controlling the vast and fertile territory of south central Crete, 
the Mesara. The site was occupied from the Late Neolithic until the Hellenistic 
period (Levi 1976; Pernier 1935). 

Despite the fact that the ancient site, especially during the Minoan and Hellen-
istic times, extended as far as the Ayios Ioannis village and Christos Effendi hill 
(Watrous, Hadzi-Vallianou & Blitzer 2004), the archaeological research begun 
in the last century by Italian archaeologists Halbherr and Pernier, with the only 
exception of Taramelli (Taramelli 1899 and 1901), was solely concentrated on 
the Kastri hill, where the Palace stood (Pernier 1935). Only two excavations in 
the areas of Chalara (Levi 1967-68) and Ayia Photini (Levi 1961-62) allowed us 
to discover, though only partially, some of the Minoan and post-Minoan neigh-
borhoods (fig. 1 a-b).

The Western Mesara Field Project (WMFP), directed from 1984 to 1987 by 
L. Vance Watrous and D. Hadzi-Vallianou (Watrous, Hadzi-Vallianou & Blitzer 
2004), allowed for greater knowledge of the Phaistian territory and urbaniza-
tion. Nowadays, however, the relation between the Palace and the hill system of 
Median Acropolis and Christos Effendi remains totally undefined. 

The lack of published excavations and the absence of intensive surveys of the 
hill makes the knowledge of the highest acropolis of the Minoan and Hellenistic 
town totally insufficient. This insufficiency creates a greater problem, when we 
consider the strategic role of Christos Effendi (located in the North-Eastern limit 
of the Phaistian plateau) for the visibility of the coast-line and the viability of 
the entire area from Minoan to Protogeometric and Hellenistic periods, when it 
became the strongest position of the fortification walls which encircled the town. 

In order to fill these archaeological gaps, new surveys have been projected 
and conducted by an Italian and Greek mission since 2007. In the summer 
of 2007, the Italian Archaeological School of Athens began an Italian-Greek 
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synergasia for the systematic study of 
the entire urban territory of Phaistos 
(project “Ricognizioni archeologiche ita-
lo-greche nella città e nel territorio di 
Festòs”). The survey-based project was 
conducted by a team of the University 
of Salerno and by the 23rd Ephorate 
of Prehistoric and Classical Antiqui-
ties, under the supervision of Maria 
Bredaki, former director of the 23rd 
E.P.C.A. and director of the Institute of 
Cretan Studies, Mario Benzi, professor 
of Aegean Antiquities at the University 
of Pisa, and Fausto Longo, professor of Greek and Roman Archaeology at the 
University of Salerno, and directed by the director of the Italian Archaeological 
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Fig. 1 a-b :  The surveyed area until 2013 (image 
by A. Rossi in “Survey 2010: a Preliminary 

Report to the Ephorate”).



School of Athens, prof. Emanuele Greco (cf. Bredaki, Longo, Benzi et al. 2009 
and Bredaki, Longo & Benzi 2010). 

This preliminary work started in 2007 and was developed and enhanced 
during the following research campaigns (2008-2011) by the team of topo-
graphical engineers of the University of Padua directed by prof. V. Achilli.1 
The new georeferenced area included the Palace, the “quartieri” of Chalara 
and Ayia Photini, the Middle Acropolis, and all structures excavated near the 
access ramp to the archaeological site and near the church of Ayios Georgios 
in Phalandra.

Between 2008 and 2010, the systematic, intensive survey of the west area 
of the plain (Zone A) where the lower Minoan and Hellenistic city of Phaistos 
is located, started. The survey continued throughout Zones B and D, to the 
South of Ayios Ioannis village, and throughout Zone C, to the South of Chris-
tos Effendi hill (Bredaki, Longo & Benzi 2012).

During the surface survey has been observed a dispersion of materials 
from the Minoan period (mainly Ancient Minoan and Middle Minoan) over 
most of the areas (Zones A-D), but with a higher concentration in Zone A, 
where Protopalatial structures have been excavated by the 23rd E.P.C.A. in the 
Manousidakis property, and in Zone C, at the foot of the hill of Christos Effen-
di. In the latter location, the concentration and types of Middle Minoan I-II 
pottery sherds clearly indicates that structures must have existed (Bredaki, 
Longo, Benzi et al. 2009; Bredaki, Longo & Benzi 2010; 2012 and forthcoming; 
Bredaki & Longo forthcoming).

2. The 2010 campaign
In 2010, a team directed by A. De Guio (faculty member of the Department 

of Archaeology of the University of Padua) in collaboration with A. Greco (facul-
ty member of the Department of Studi Greco-Latini, Italiani e Scenico-Musicali 
of the University of Rome “La Sapienza”), and three archaeologists specialized 
in protohistory, archaeology of war, mountain archaeology and ethnoarchaeol-
ogy, Andrea Betto, Paolo Cima and Mara Migliavacca took part in the Phaistos 
Project. The primary target of the team project was the study of the Christos 
Effendi hill and a deeper study of its South Eastern slopes, where the northern 
part of Zone C is located. The project planned the study of previous scientific 
literature, the acquisition of aerial photographs and their interpretation and, 
finally, an intensive survey on the hill. 

The reason behind this choice is the richness of Minoan findings in this area 
(Zone C, survey units 66 and 67), which has been evident since the beginning 
of the twentieth century. Particularly important are the studies of Taramelli 
during the 1901 campaign and of Minto in 1910. Traces of Minoan structures 
were excavated by the 23rd E.P.C.A. close to the Monastery of Ayios Georgios 
in Phalandra, on the south-western slopes of the hill. Finally, in 2004 the 

1 The team of Paduan topographers coordinated by prof. Vladimiro Achilli included Massimo 
Fabris, Gabriele Targa, Andrea Menin and Denis Bragagnolo and the architect of the Italian 
Archaeological School in Athens Angela Dibe nedetto.
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American-Greek survey conducted by Watrous individuated an exposed sec-
tion along the southern slopes of the hill, and the possible existence of a Late 
Mycenaean Peak Sanctuary as a clay Karphi-type statuette found on the top of 
the hill could testify (Watrous, Hadzi-Vallianou & Blitzer 2004, 310). 

The first goal achieved during the preliminary survey of the 2010 was a census 
of all terracing, modern and – possibly – ancient, present on South-Eastern slope 
of the hill. Each terrace was positioned both on the G.Y.S. 1:5.000 map and on 
an aerial orthophoto of 1999, and described in a technical record. 

A Terrace, T10, ca 18 m long, built with big ashlars (50 x 50 x 40 cm) along 
the southern limit of the way between Phaistos and Matala represents the most 
impressive structure found during the survey. Its position, collocated near an 
exposed section (see below), and the good technique of construction could allow 
us to consider it ancient. 

But the most important goal achieved during the 2010 campaign has been 
the cleaning and the complete study of the long rectilinear, exposed section, 
found along the main Phaistos-Matala way, just under the units of survey 
(UTR) 66 and 67 of the main survey Zone C.

A careful examination of the stratigraphy of the section revealed the existence 
of five cycles of settlement and demonstrated that the slope of the hill had been 
cut to build a terrace for housing. Most of the sherds found are ascribable to a 
period that goes from the final MM IA to MM IIA (Bredaki, Longo & Benzi 2010). 

3. The 2011-2012 survey
In 2011 and 2012, a team directed by A. Greco and financed by the Institute 

for Aegean Prehistory (ISTAP) and the University of Sapienza, Università di 
Roma, started the survey of Christos Effendi.2 The whole hill had been overlaid 
with a datum grid and survey units were created. The grid was georeferenced 
in 2011 by the team of the Laboratorio di Rilevamento e Geomatica of the 
University of Padua (directed by V. Achilli), while a photogrammetric and 3D 
image of the hill was taken in 2012 by a team of the Zeta Esse Service with a 
micro-helicopter (fig. 2).
2 The project “Christos Effendi. Archaeological Studies on the Acropolis of Phaistos: from 

Minoan to Post-palatial Age” financed by INSTAP stemmed from and took part to the great-
er “Phaistos Project”: I’d like to thank prof. Fausto Longo for his support and willingness 
during the formulation of the project and during the field works. The team was composed 
by Alessandro Greco, faculty member of Aegean Civilization of the Department of Studi 
Greco-latini, italiani e scenico musicali of Sapienza, Università di Roma (project director); 
Andrea Betto, doctorate in archaeology at the University of Padua (ArcSAT snc - Padova) 
(archaeologist), Marco Cagnoni, graduate of the University of Padua in archaeology, master 
in “Governance delle Risorse Turistiche Territoriali” (archaeologist), Mara Migliavacca, doc-
torate in archaeology at the University of Padua (archaeologist), Amedeo Rossi, contract 
professor at the University of Salerno (archaeologist); Emanuela Santaniello, official archae-
ologist of the Ephorate of Classical Antiquities of Naples and Pompeii (aegean pottery spe-
cialist), Vincenza Morlando (archaeological illustrator). The team was supported in the field 
and in laboratory by Simone Foresta, doctorate in archaeology at the University of Naples 
(archaeologist), Valeria Lenuzza, PhD student (aegean pottery specialist), Francesca Luongo, 
PhD student (archaeologist), Alessandro Terribile, student of the Scuola di Specializzazione 
in Archaeologia (archaeologist), and Paolo Cima, Federica Iannone and Valentina Del Pizzo, 
undergraduate students on archaeology.

486

ALEssAndro grECo & AndrEA bEtto



The survey confirmed the presence of ancient and pre-modern terraces, both 
buried and collapsing, and of significant ceramic clusters, especially on the 
northern and western slopes of the hill (mostly dating from the Pre- and Proto-
palatial periods). Important findings bear witness to the continuous occupancy 
of the hill even during the post Minoan phases (Protogeometric, Geometric, 
Classical and Hellenistic). The discovery of a small clay horse and of a group 
of three perfectly preserved cups (all pertaining probably to Geometric phase), 
and of a fragment of votive terracotta with the inscription [A]thana (probably to 
be dated between the Archaic and Classical phases) is particularly important 
(figs 3, 4 and 5). Ancient architectural structures and new exposed sections 
at the foot of the hill were found, in front of the Church of Ayios Georgios in 
Phalandra, on the south-western slope of the hill and along the Phaistos-Ayia 
Triada road. 

Particularly important was the individuation of a new part of the wall that 
surrounded the historical city of Phaistos. As one can see from the new archae-
ological map of the site of Phaistos (fig. 1 a-b), elaborated on the basis of the 
work of the Italian équipe from Salerno directed by Fausto Longo during the 
period 2008-2011, the Hellenistic wall defended the highest part of the Chris-
tos Effendi hill.

Thanks to the study of the new aerial photos, it was possible to recognize a 
new line of wall, which departed from the NE section of the wall over the hill, 
along a NW-SE direction which apparently ends in a square tower, clearly vis-
ible from the photos (fig. 6). During the 2013 campaign we got the proof of the 
existence of this wall directly in the field (fig. 7). Accordingly, we could identify 
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Fig. 2 :  The georeferenced grid of Christos Effendi (Photo: Zetaesse Service; elaboration A. Betto).
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a probable part of the Hellenistic wall which enclosed not only the highest part 
of the hill but also a large flat area at a slightly lower quota.

      Alessandro Greco
4. The 2013 excavation campaign

In 1909 the Italian archaeologist Antonio Minto was invited by Pernier 
to excavate the long fortification wall visible along the Christos Effendi Hill. 
Minto dug two very long trial pits parallel all along the walls; these excavations 
allowed him to suggest a date for the construction of the walls themselves 
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Fig. 4 :  Geometric cup.

Fig. 3 :  Geometric clay horse. Fig. 5 :  Fragment of votive terracotta 
with the inscription [A]THANA.

Fig. 6 :  A new line of the Hellenistic wall, 
visible from the aerial photo.

Fig. 7 :  A photo of the new part of the 
Hellenistic wall found in 2013.



(he generically designated them “Hellenic”), and, in one case, to identify a 
buried structure under the fortification. We have only a photo of this building 
(fig. 8b), but the archaeologist published a map of the area, and reconstructed 
an H-shaped building, which he dated to the Middle - Late Minoan period 
(Minto 1921-22). 

In his report, Minto described only three main archaeological strata: a first 
stratum characterized by “Hellenic” sherds, which Minto connected with the 
fortification wall; a deep “scarico” (discharge) filled with much Geometric pot-
tery which Minto didn’t connect to any structure; and, just on the natural 
rock, a black, organic stratum, filled with Minoan pottery. Minto connected the 
H-shaped building with this stratum. Thanks to the old photo, included in the 
publication in 1922, we could recognize the exact point of the field where the 
structure under the walls was located (fig. 8a).

During 2013, two stratigraphic trial pits at the top of the hill were dug:3 
Trial Pit 8, in the West side of the top of the hill reopened the old excavation 
conducted in 1909 by Minto, while on its eastern slope, a trial Pit (Trial Pit 7) 
was dug to bring to light a rectangular building located during the 2012 survey 
campaign. 

Trial Pit 74 was opened along the southeastern part of the uppermost ter-
race of the hill, an area inside the fortification wall. Under some thin superfi-
cial layers, we soon found two buildings, which we labeled A and B. The former 
is rectangular, and more recent. Its south, east and north walls are built of 
dry ashlar masonry, while its western face leans directly on the natural rock. 
Pottery finds date it between Byzantine and Venetian times. The building lies 
directly on top of a thick filling of big stones, which covers, in its turn, an 

3 The 2013 excavation and study team was coordinated by Fausto Longo, Professor of Greek 
and Roman Archaeology at the University of Salerno, Maria Bredaki, Director of the Archae-
ological Institute of Cretan Studies, and Alessandro Greco, Faculty Member of Aegean 
Civilization of the department of Studi Greco-latini, italiani e scenico musicali of the Sapien-
za-University of Rome (“Christos Effendi” project director).

4 The pit 7 has been excavated by Amedeo Rossi, Francesca Luongo, Federico Carbone, Fede-
rica Iannone, Alessandro Cataldi. The ceramic laboratory was conducted by Simona Todaro 
(University of Catania) with the support of Alexia Giglio (undergraduate student) and Cinzia 
Morlando (archaeological illustrator).
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Fig. 8a,b :  The Hellenistic wall at the top of the hill in 2013 and 1909. In the lower 
right corner of the historical photo, the Minoan wall can be seen.
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impressive collapse of tiles, stones and ashlars. This layer is the destruction 
level of another building (B). We explored its entrance, a bench just inside the 
threshold and a tall collapsed portion of the inner western wall. Outside the 
building, part of a lintel and an inscribed ashlar were found. The inscription 
probably stood on the outer face of the building. It is a list of personal names 
in four lines. The scholars who conducted the first epigraphic survey of the 
area told us that this may be a list of important personalities in the town of 
Phaistos, whose function was either administrative or religious, and is not yet 
completely understood. By its epigraphic characteristics, the inscription could 
date between the third and first centuries BC. New excavations will be needed 
to shed light on the specific functions of this building, but it is clear that we 
have finally discovered the first trace of the Classical and Hellenistic acropolis 
of the town of Phaistos5 (fig. 9).

In Trail Pit 8,6 two thick dumps of stone debris were found. They covered 
up a floor of limestone fragments associated with a structure bound by stones. 
The structure contained two post holes, which could be interpreted as holes 
for a cargo winch. The interpretation of the floor and the structure was that 
they were the building site for the fortification wall, and can be dated to the 
late Classical or proto Hellenistic age7 (fig 10).

The fortification wall itself was partially set on a structure composed of 
ashlars. This structure is associated with a threshold or, more probably, an 
inner step and a vertical stone, probably for a pivot. Eastward, under the 
Late Classic building site structure, a primary collapse has been found. The 
destruction level sealed a pithos, 1.2 m tall, in its original housing, which had 
been broken on the spot. The ware and shape type of the pithos, together with 
the other pottery found, dated the whole complex, including the ashlar wall, 
the threshold, the pivot stone, and the pithos itself between 8th and 7th cen-
tury B.C., but for a more detailed chronology the final study of pottery must 
be waited for (fig. 11).

This discovery throws new light on the structure excavated by Minto in 
1909. The two walls interpreted by the archaeologist as pertaining to a Minoan 
H-shaped building actually appear to pertain to two different “Late Geometric” 
structures: uphill, the western outer wall of the house of the pithos, which 
extended eastwards, and, slightly downhill, a coeval terracing wall which sup-
ported an external paved walkway right in front of the entrance to the house. It 
was also ascertained that the terracing wall covered another structure, which 
may date from the Protopalatial period.

During the American surveys of the hill in the ’80s, Watrous found a Karfi-
like little terracotta idol on the hill. During the 2010-2012 surveys, besides 
5 I thank Amedeo Rossi for this information. 
6 The pit 8 has been excavated by Andrea Betto (ArcSAT snc - Padova), Mattia Pavan, gradu-

ate of the University of Padua, Archaeologist (ArcSAT snc - Padova), Matteo Buccarini and 
Stratis Papadakis.

7 A more precise chronological framework will be concluded with the final study of the pottery.

490

ALEssAndro grECo & AndrEA bEtto



491

a huge amount of Minoan pottery, 
we found – as we have seen – a small 
Geometric clay horse and two inscribed 
sherds dedicated to Athena from the 
Late Classical period. Our 2013 exca-
vation revealed an important admin-
istrative or religious building dating 
from the Hellenistic period (Trial Pit 7). 
These elements may suggest the exist-
ence of a religious centre at the top of 
the hill. On the other side, besides sig-
nificant quantities of Protogeometric 
and Geometric pottery found during 
the surveys, the presence of pottery 

pertaining to Geometric tombs (fig. 4) and the discovery of the house pertain-
ing to the 8th-7th century B.C. (Trial Pit 8) suggest that the hill was not only 
an administrative or religious area, but also an inhabited one. 

5. Conclusions
The stratigraphic survey carried out in the area where Minto found the 

structure that he erroneously attributed to the Minoan period allowed us to 
highlight some critical aspects of the stratigraphic deposits preserved on the 
top of Christos Effendi. We can summarize these aspects as follows: 

1) The “Late Geometric” House in primary collapse opens new scenarios 
about the stages of the settlement on the hill. The presence of Geometric pot-
tery on the surface was well known, but our discoveries offered clear evidence 
of the presence of a probable settlement. 

2) The structure of the house presupposes that important efforts were made 
to make the top of the hill apt for settling (cuts in the rock and construction 
of strong terraces). 

3) The presence of remnants of structures associated with Minoan material 
suggests the presence in situ of a Minoan settlement. 

Fig. 9 :  The inscription building (Trial Pit 7). Fig. 10 :  The building site for the fortification wall 
(Trial Pit 8).

Fig. 11 :  The late Geometric building. In the photo 
the inner step, the vertical pivot stone, and the 

collapsed pithos can be seen (Trial Pit 8).

Christos EffEndi. ArChAEoLogiCAL studiEs on thE ACropoLis of phAistos



492

ALEssAndro grECo & AndrEA bEtto

4) The presence of deposits with Minoan, Mycenaen, Protogeometric, 
Geometric, Classical and Hellenistic pottery clearly shows that the top of the 
hill was inhabited from the Middle Bronze Age to the 2nd century BC. 

5) Finally, the experience of this year suggests that the actual morphology of 
the top of the hill was heavily influenced by the interventions of the Late Clas-
sical or Hellenistic periods for building the fortification wall. This architectonic 
project was preceded by a systematic tabular cut of the area, which destroyed 
and dispersed deposits of earlier ages (Minoan, Mycenaean, Protogeometric 
and Geometric).

We can also suggest that the wall itself gave the inhabitants of late Classical 
and Hellenistic town the possibility to make regular the morphology of the top 
of the hill and to gain much space for the activities of territorial control and of 
defence of the city at its highest level. But the true impact of the construction 
of the fortification wall on the morphology of the hill was really understood 
only after the discovery of the “Late Geometric” house in its primary depo-
sitional context at the very top of the hill, just under the building yard. As 
a matter of fact, both the wide tabular cut made all along the foundation of 
the wall and the construction of the wall allowed the partial conservation of 
the previous archaeological deposits, preventing their destruction by natural 
events (rains, erosion, etc.). The identification of the dwelling of 8th-7th centu-
ry B.C. represents a clear proof of this stratigraphic situation. From this point 
of view, in the future excavations a great attention must be paid both to the 
area which is enclosed by the upper part of the wall on the top of the hill, and 
to the much larger area enclosed by the new part of the wall discovered just 
few meters below. 

Alessandro Greco & Andrea Betto
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αφεντησ χριστοσ. αρχαιολογιΚεσ ερεΥνεσ στην αΚροΠολη 

τησ φαιστοΥ, αΠο τη μινωϊΚη εωσ τη μεταναΚτοριΚη Περιοδο 

– ενα Προγραμμα τοΥ instAp

ALEssAndro grECo & AndrEA bEtto

Την περίοδο 2012-2013, μια ομάδα υπό τη διεύθυνση του A. Greco και με 
τη χρηματοδότηση του INSTAP και του Πανεπιστημίου La Sapienza της Ρώμης, 
ολοκλήρωσε την επιφανειακή έρευνα στον λόφο του Αφέντη Χριστού, στην ψηλό-
τερη ακρόπολη της Φαιστού. Αξιοποιώντας τα στοιχεία που προέκυψαν από 
την επιφανειακή έρευνα, διανοίχθηκαν επίσης δύο στρωματογραφικές δοκιμα-
στικές τομές. Στη δοκιμαστική τομή 7 εντοπίστηκαν δύο κτήρια και, εξωτερικά 
του παλαιότερου, τμήμα υπερθύρου, καθώς και λιθόπλινθος με επιγραφή, που 
μπορεί να χρονολογηθεί μεταξύ του 3ου και του 1ου αι. π.Χ. Στη δοκιμαστική 
τομή 8 αποκαλύφθηκε δάπεδο από θραύσματα ασβεστόλιθου, το οποίο σχετίζεται 
με κατασκευή οριοθετημένη με λίθους. Η τελευταία ερμηνεύθηκε ως εργοταξια-
κός χώρος που χρησιμοποιήθηκε κατά την κατασκευή της υστεροκλασικής οχύ-
ρωσης, που περιέτρεχε την κορυφή του λόφου. Κάτω από αυτό αποκαλύφθηκαν 
μια κατασκευή που σχετίζεται με κατώφλι, ένας κάθετος λίθος με στροφέα, καθώς 
κι ένας μεγάλος πίθος. Ο πίθος, μαζί με την υπόλοιπη κεραμική που συλλέχθη-
κε, χρονολογούν ολόκληρο το συγκρότημα μεταξύ του 8ου και του 7ου αι. π.Χ. 
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Pottery production at Pre- and Protopalatial Phaistos: Data from the 
excavations on the Palace hill 

Pottery production in the Prepalatial and Protopalatial Mesara (fig. 1) has 
long been discussed from the perspective of the finished products (Levi 1965, 
228-238; Day, Relaki & Faber 2006), because the kilns uncovered at Phaistos, 
Ayia Triada and Kommos were all attributed to the Neopalatial period and, in 
any case, provided little if any information about production.
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Fig. 1 :  The Plain of Mesara and Phaistos. 

The resumption of the excavations at Phaistos (La Rosa 2000; La Rosa 2002; 
fig. 2), and the subsequent study of the newly discovered assemblages (Todaro 
2009; Todaro 2011a-b; Todaro 2012; Todaro 2013) has however clarified that 
the pottery kiln preserved to the west of the west court of the Palace dates 
to the Protopalatial period (Carinci 1997), and represents the last and best 
preserved of a series of kilns that had been constructed in the same area from 
at least the EM III period throughout the MM IIB (fig. 3).



This discovery and the consequent contextual re-evaluation of all the Pre-
palatial and Protopalatial assemblages retrieved from the same area by Levi 
and La Rosa has led to the hypothesis that the western slope of the Palace 
hill at Phaistos was occupied by a potters’ quarter organised on terraces that 
extended to the west of the Palace over an undetermined area (Todaro 2009; 
Todaro 2011a; Todaro 2012; Todaro 2013). Interestingly, the available data 
suggest that the production area was permanently occupied by artisans who 
made stone vases and was also periodically frequented by groups of potters 
who shared the facilities of the area, but tried to distinguish their output 
by painting or incising a distinctive sign (potter’s mark) on the rim of vases 
that would have been hardly distinguishable once loaded in the common kiln 
(Todaro 2009). It has however proved difficult, so far, to ascertain whether the 
potters lived at the site, which from at least the fifth phase of occupation was 
organised in clusters of buildings scattered across the slopes of the three hills, 
or came from a wider area. 

As a matter of fact, the trenches opened by E. Fiandra in the 1960s in the 
area to the south of the Palace (fig. 5) seem to hint at the presence of anoth-
er production area in close proximity to the Palace, as several kiln wasters 
were reported together with MM II pottery, ochre remains and pure clay within 
broken vases (Fiandra 2000). The material retrieved from these trenches, how-
ever, does not seem to have been kept at Phaistos and thus the potential of this 
discovery for a deeper understanding of the organization of pottery production 
at Protopalatial Phaistos cannot be tested further. 
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Fig. 2 :  The three  hills of the Phaistos ridge: Christos Effendi; Acropoli Mediana; Palace hill.
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Fig. 3 :  The western slope of the Palace hill: production area and EM III-MM IIB firing structures. 

New data from the survey of the Christos Effendi hill 
Recent work conducted at Phaistos by a Greek-Italian mission coordinated 

by M. Bredaki, F. Longo and M. Benzi (Bredaki, Longo, Benzi et al. 2009) has 
unexpectedly allowed a reconsideration of the issue of pottery production at 
the site, in terms of extent, location and internal organization of the production 
area. Indeed, a preliminary study of the material collected in 2011 during the 
survey of the southern slopes of the hill of Christos Effendi (figs 2, 6) has per-
mitted the author to identify a large group of MM IB-IIA pottery, with several 
kiln wasters, a fragmentary potter’s wheel and what appears to be the floor of 
a kiln (fig. 5). All this evidence was concentrated in three nearby units of topo-
graphic recognition (fig. 6) and while hinting at the presence of a MM IIA pottery 
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workshop at some 800 m to the west of the Palace, it suggests that in the phase 
in which the Palace was physically transformed and received the majority of 
its most distinctive architectural features, i.e. façade with orthostatic blocks; 
monumental entrance; kouloures; raised walkways (Carinci & La Rosa 2007), 
three areas of the site were involved in pottery production: one located on the 
western slope of the Palace hill, one located on the southern slope of the same 
hill, and another one located at some 800 m to the west of the first two, in 
close proximity to the assemblage of MM II pottery uncovered by Taramelli in 
1899, and at a relatively short distance from a kiln that was accidentally found 
in 1954 during the construction of the road connecting Tymbaki with Matala. 
Unfortunately, the exact position or the chronology of this kiln, which accord-
ing to Levi was literally cut in half by the opening of the road (Levi 1955), cannot 
be ascertained. It was however certainly located in the vicinity of the church of 

Fig. 4 :  A-B: Painted and incised potter’s marks; C: mat with incised motifs; 
D: bases of vases with motifs in relief similar to those incised on the mats.
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the monastery of St. George and thus half way between the kilns constructed 
to the west of the west court of the First Palace (fig. 6). 

Fig. 5 :  Pottery retrieved from UTR 66, 1-3 (area encircled in light blue in fig. 6). 
A: pottery a la barbotine MM IB-IIA; B: MM IB-IIA kiln wasters from dark-on-light ware; 
C: kiln waster from a pithos rim; D: potter’s wheel; E: base of a vase with a motif in relief 

that is similar to others found on the palace hill; F: two views of what appears to be 
a fragment of the floor of a kiln.

Fig. 6 :  The three hills of the Phaistos ridge with the area surveyed in 2011 enclosed by a broken line 
and with the assemblages and structures mentioned in the text indicated. The locations of kilns 

and/or kiln wasters are highlighted in light blue. 
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Potential for future research 
The data provided by the survey of the Christos Effendi, coupled with the 

information gathered from the western and southern slopes of the Palace hill 
and from the area of the monastery of St. George Galatas have a great poten-
tial for understanding the organization of pottery production at Phaistos. The 
available data suggest a multiplicity of locations involved in pottery produc-
tion in MM IIA, a situation that needs to be explained. The typology of the 
kiln wasters documented on the Palace hill and on the slopes of the Christos 
Effendi does not allow a differentiation linked to the output of the production 
to be proposed, as the same shapes and ceramic classes are documented in 
both locations. Therefore, considering that the production area located near 
the Palace seems to have been only periodically frequented by potters who 
were gathering there to take part in production cycles that apparently provided 
the participants in the palatial ceremonies with the necessary ceramic sets, 
one might hypothesise that the potters were actually permanently located on 
the slopes of the hills of the Phaistos ridge. On the other hand, considering 
that only Ayia Triada was involved in pottery production in the Protopalatial 
period (as demonstrated by the kiln wasters and the potter’s wheel found in 
the area of the necropolis, for which see Carinci 1997), the possibility should 
be considered that all the area comprised between the western/southern slope 
of the Palace hill and the Christos Effendi hill was occupied by a huge quarter 
of potters who produced Kamares ware, pithoi and daily table ware in dark on 
light. This second scenario has enormous implications for the way in which we 
see pottery production at a palatial centre and will be verified by a three stage 
project that will involve: 

(1) a thematic survey of the area comprised between the Christos Effendi hill 
and the Palace hill, in order to find other concentrations of evidence linkable 
to pottery production and thus to circumscribe areas where the possibility of 
finding a buried kiln is higher; 

(2) geo-magnetic investigations of these areas; 
(3) trial trenches to ascertain whether or not the concentration hindered a 

buried kiln and thus whether the entire area under discussion was occupied 
by potters.
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h ΚεραμιΚη Παραγωγη στην ΠροαναΚτοριΚη 

Και ΠαλαιοαναΚτοριΚη φαιστο: νεα στοιχεια 

αΠο την ελληνο-ιταλιΚη εΠιφανειαΚη ερεΥνα 

siMonA todAro

Η παραγωγή κεραμικής στην προανακτορική και την παλαιοανακτορική Μεσαρά 
έχει απασχολήσει αρκετά την έρευνα από την οπτική των τελικών προϊόντων, 
καθώς οι κεραμικοί κλίβανοι που είχαν αποκαλυφθεί στη Φαιστό, την Αγία 
Τριάδα και τον Κομμό είχαν αποδοθεί στη νεοανακτορική περίοδο, και σε κάθε 
περίπτωση παρείχαν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την κεραμική παραγωγή. 
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η επανεξέταση των προανακτορικών και παλαιοα-
νακτορικών συνόλων που εντοπίστηκαν στην περιοχή της δυτικής πλαγιάς του 
λόφου του ανακτόρου της Φαιστού απέδειξε ότι ο κεραμικός κλίβανος, ο οποίος 
διατηρείται στα δυτικά της δυτικής αυλής, χρονολογείται στην παλαιοανακτορική 
περίοδο και αποτελεί το υστερότερο και καλύτερα σωζόμενο παράδειγμα από μια 
σειρά κλιβάνων που είχαν κατασκευαστεί στην περιοχή από την ΠΜ ΙΙΙ μέχρι 
και τη ΜΜ ΙΙΒ περίοδο. Τα παραπάνω μας οδηγούν στην υπόθεση ότι στη δυτική 
πλαγιά του λόφου του ανακτόρου αναπτυσσόταν μια συνοικία αγγειοπλαστών, η 
οποία εκτεινόταν ως τα δυτικά του λόφου του ανακτόρου, σε μια περιοχή που δεν 
είναι δυνατόν να οριστεί με ακρίβεια. Στην παρούσα ανακοίνωση εκφράζεται η 
υπόθεση, η συνοικία αυτή των αγγειοπλαστών να εκτεινόταν μέχρι τον λόφο του 
Αφέντη Χριστού, όπου εντοπίστηκαν απορρίμματα κλιβάνων, κατά τη διάρκεια 
της επιφανειακής έρευνας που διενεργήθηκε από την ελληνο-ιταλική αποστολή, 
υπό τη διεύθυνση της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Στην ίδια εξάλλου 
περιοχή, μεταξύ του λόφου του Αφέντη Χριστού και της Μονής του Αγίου Γεωρ-
γίου, ένας κεραμικός κλίβανος αποκαλύφθηκε τυχαία το 1954, κατά τη διάρκεια 
διάνοιξης του δρόμου που οδηγεί από το Τυμπάκι στα Μάταλα.
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phAistos in thE ArChAiC pEriod: 

nEW dAtA froM thE phAistos projECt survEy

EMAnuELA sAntAniELLo

Introduction 
The survey of the urban area of Phaistos has involved a large area, investi-

gated by several annual campaigns in the period 2008-2012 (fig. 1). The main 
aim of this project is to define the size and the spatial organization of the urban 
area of Phaistos during all its phases, focussing in particular on the Greek 
polis whose development is still obscure.1

A fundamental issue of this research 
project obviously concerns the study of 
the material found during the survey, a 
task posing non trivial methodological 
challenges. The material found spans 
indeed a range of several thousand 
years, from the Early Minoan to the 
Modern periods, and its study has been 
thus carried out by a specifically tai-
lored research team, formed by several 
specialists of the different chronological 
phases of Phaistos and of the Mesara. 

It has then been necessary  to define 
an ideal map of the main ‘indicators’, 
chronological and functional, to be 
used to interpret the outcome of the  
survey. The functionality of any finding 
is assessed by a careful comparison 
with contemporary contexts studied in 
the Mesara. The relative ‘diffusion’ of a 
given family of material is assessed by comparing ‘equivalent’ areas, i.e. with 
similar geo-morphological features and similar degree of visibility/accessibility. 

The large quantity of material (both ceramic and lithic) found during the 
survey has allowed only a preliminary study, aimed to obtain a general, rough, 
interpretative framework to be used to guide the survey activity, whereas an 
in-depth study of the material is in progress. The main information gathered 
until now concerns the identification of the main classes of material, the 
assessment of their state of conservation, and of their relative frequency, by 

1 Bredaki, Longo, Benzi et al. 2009; see also M. Bredaki & F. Longo in this volume, p. 453-464, 
for all the previous bibliography. For an overview of the archaeological record related to the 
Greek town of Phaistos before the Phaistos Project, see Cucuzza 2005.
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Fig. 1 :  Survey areas with the indication 
of the year for each campaign.



counting the number of individuals – on the ground of the morphologically 
recognizable fragments.

In this contribution we concisely report the main findings of the previous 
campaigns, focussing almost exclusively on the Greek phases of Phaistos. 

Overview of the ceramic material found
Ceramic material that can be related, generally, to the Minoan phase of the 

town has been found in a fair quantity, often in a fairly good state of preser-
vation, in almost all the areas of the survey, with the largest density in the 
Zone C and the smallest one in Zone B. 

In the four Zones A, B, C, D we found very few material from the Late 
Minoan IIIC, Protogeometric, Geometric to Archaic periods, at least according 
to our preliminary analysis, showing that material that can be related to a 
domestic use (in particular tripod jugs and pithoi) is almost absent. 

On the other hand, in Zone A some ‘high quality’ material from these chrono-
logical phases, in a very good state of preservation, has been found (see below). 

A large quantity of plain pottery sherds has been found in most of the inves-
tigated areas, and it has not yet been studied in detail. At this stage of the 
research, we can hypothesize that, for some examples, the material could be 
dated to the Greek phase, in particular to the Classical-Hellenistic periods, on 
the ground of its association with black glazed pottery. In other cases, the finds 
can be assigned to the Roman and Byzantine phases, and additional studies 
have already started in order to clarify the precise chronology of this material.  

The survey of the Christos Effendi hill has provided a very different picture. 
We have found ceramic material, in a very good state of preservation, from 
almost all the phases of the Greek town (see A. Greco & A. Betto in this volume, 
p. 483-494).

The Greek phases
A significant clustering of material related to the Greek phases (Classic/Hel-

lenistic) is recorded in the southern area, between UR A7-A30 and the area D 
(fig. 2). It has mainly a ‘household’ character: cooking pottery, almost absent 
in other areas of the survey, storage pottery (pithoi, some of them decorat-
ed), table ceramics, loom weights, amphorae and tiles with many similarities 
with the materials found in the Hellenistic houses from Chalara and from the 
Palace.2 It is likely that also northbound we could find a similar clustering of 
material, as testified by the finds in A63-64.   

In the area between A1 and A6, A2-41, A44-45 we found very little material, 
mainly plain pottery, not easy to be identified, and some fragments, in a bad 
state of preservation, from the Minoan and Greek phases. In this zone we have 
found an almost intact aryballos (lacking only the neck), typical of the Early 
Orientalizing Cretan production, and another one in pieces, likely Protogeo-
metric, from UR A48.   

2 For Chalara see Portale 2001; for the Hellenistic houses from the area of the Palace, see La 
Rosa & Portale 1996-97.
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We found some relevant pieces in Area A93: a fragment of a closed vase with 
black figures, very rare at Crete, with the head of a young man framed within 
a meander, likely of East Greek production, of high Archaic age and a LM IIIC 
kylix of fine craftsmanship. These finds, both for the extraordinary craftsman-
ship and for the very good state of preservation, seem to come from contexts 
with funerary or cultic character. 

 
Conclusions

On the ground of the available data it is not possible to reach unambiguous 
conclusions but only to formulate some working hypothesis, to be tested by 
our future researches.  

The scarcity of material that can be dated to the period between the end of 
the 2nd millennium and the Classical period in the Zones A, B, C, D suggests 
that these areas were not designed for a settlement in the phases between the 
end of the Bronze Age and the Classic Age (fig. 3). We have some indications of 
change at the end of the Hellenistic and in the Roman period.

On the other hand, in A48 two aryballoi have been found; one is almost 
intact, likely coming from a funeral pyre – as attested by the traces of fire on its 
surface and by the presence of some fragments of small bones inside the neck. 

These finds suggest that this area was designed for funeral activities in the 
high Archaic age (8 th-6th centuries B.C.), maybe even from the 9th c. B.C.

The discovery of a piece of a black figure closed vase – imported – together 
with the presence of fragments of a terracotta and of other relevant vases (e.g. 
a kylix of the LM IIIC period) could suggest a Sacred Area. Additional studies 
are necessary to confirm this conclusion, and different explanations cannot be 
yet ruled out. 
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Fig. 2 :  The Survey areas: Hypothesis of functional distinction of the areas 
in the Greek period on the basis of the pottery finds.
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By taking into account the typology of the finds, their distribution in the 
area, and their state of preservation it is possible to propose a first interpre-
tative model. In the high Archaic age the settlement areas are the Christos 
Effendi hill, the area of the Palace and Chalara. We cannot ascertain if there 
was a single settlement, but it is likely, for the proximity of these areas, that, 
at least starting from the 9th century on, these settlements were exploiting 
the same resources and using the same communication routes. It is along 
these routes towards other relevant centres (e.g. Kommos) that the funeral 
areas (see tholos, Protogeometric tomb etc.) were positioned, following a pat-
tern already found at Knossos (see North Cemetery, Fortetsa).3 Only in a more 
recent period, in the Late Classic – Hellenistic age, the settlement ‘approaches’ 
the Plain.  

3 For an overview of the topography of the Greek town of Knossos, see Coldstream & Huxley 
1999.
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Fig. 3 :  Phaistos: Hypothesis of functional distinction of the areas 
in the Early Greek periods.
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The on-going excavations on the Christos Effendi hill support this hypoth-
esis and seem to testify to the structuring of the settlement during the 9th 
century. This is a key phase in the Mesara and, in general, at Crete, for what 
concerns the structuring of relevant settlements, as could testify the necropo-
leis and the main sanctuaries in the island. 
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η φαιστοσ στην αρχαϊΚη Περιοδο: νεα στοιχεια 

αΠο την εΠιφανειαΚη ερεΥνα τοΥ Προγραμματοσ «φαιστοσ»
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Τα τελευταία χρόνια, νέα ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την αρχαϊκή 
περίοδο έχουν έρθει στο φως κατά τη διάρκεια των επιφανειακών ερευνών, που 
διενεργούνται από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, στην περιοχή της πόλης της 
Φαιστού. Η παρούσα ανακοίνωση συνοψίζει τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από 
την εξέταση της κεραμικής, προκειμένου να διασαφηνιστούν ζητήματα που αφο-
ρούν στη χρονολόγηση, τη λειτουργία και την τοπογραφία των αρχαϊκών φάσεων 
της πόλης της Φαιστού.





phAistos in thE roMAn pEriod: 

A prELiMinAry rEport

AMEdEo rossi

1. The archaeological map of Phaistos between the late Hellenistic and 
the early Roman period

The Greek-Italian mission has been conducting an integrated and multidis-
ciplinary investigation of a sample area immediately outside the ancient city of 
Phaistos. So far, this investigation – which combined geomorphological stud-
ies, the interpretation of aerial and satellite photographs, geophysical prospec-
tions, and archaeological surveys – has yielded some preliminary results and 
sounded the potential for a further-ranging investigation of the whole western 
Mesara (fig. 1).

The Phaistos Project intends to investigate the evolution of the landscape of 
this region from the Neolithic to the late antique period. At the present stage 
of research in the area near the “palace” of Phaistos, it is the evidence of the 
Hellenistic age that appears to be most abundant, partly because the materials 
are better known. We have identified building remains from this period on the 
three hills (long stretches of the town walls and houses on the Middle Acropolis 
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Fig. 1 :  Phaistos in the plain of Mesara.



and in the area of the Palace near St George in Falandra), on the slopes of the 
Palace hill (in the “Fiandra” trial pits, at Haghia Fotini, and at Chalara), and in 
the underlying plateau. Cemeteries of this period are known at Falangari to the 
north and Poroi to the south (fig. 2) (Cucuzza 2005). In the 3rd and early 2nd 
century BC, Phaistos was an autonomous polis, on the evidence of a number 
of epigraphic documents (ICr I, XVII, 1; ICr I, XXIII, 1; ICr I, XIV; ICr IV, 229; IG 
XI 4, 1132; ICr IV, 230; ICr IV, 179). Strabo (X.4.14) tells us that the city was 
destroyed by its neighbor Gortyn sometime in the mid-2nd century BC. The Hel-
lenistic city, Strabo adds, was succeeded by a village inhabited by Gortynians. 
This settlement presumably stood near present-day Haghios Ioannis (Sanders 
1982, 22; Tsougarakis 1987, 301). For the Roman period, the evidence from 
the hill area and from the plateau where the Hellenistic residential area had 
been is not especially significant. Finds generically ascribed to this phase are 
mentioned by Taramelli in 1894 (Taramelli 1901). This scholar also mentions a 
cistern or baths of a Roman villa, of which he describes a round basin found in 
a plot about 300 feet west of Haghios Ioannis (La Rosa & Portale 2004, 478 ff.). 
Other finds worth pointing out were made in the excavation of the Palace. They 
are reported, from 1901 onward, by Halbherr and Pernier. They include loom 
weights bearing the inscription “Bibias” – a female genitive referring to the gens 
Vibia – datable between the 1st and 2nd centuries AD, and an inscribed lamp 
of the 2nd century BC. Other lamps were found in the excavations of Chalara, 
and others still, dated to the 3rd century BC, at H. Fotini (Room theta) (fig. 3) 
(Mercando 1974-1975, 136, fig. 126; La Rosa & Portale 2004).

During Levi’s 1950s excavations southwest of the Palace, some amphora 
stamps of the Roman period came to light (IC I, p. 278, 29-31; Levi 1965-
1966, 574-577). Further material was found in early explorations, notably in 
the church dedicated to the Panaghia Evangelistria in the town of Kalamaki, 
where R. Paribeni found a 1st century BC or 1st century AD inscription with 
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Fig. 2 :  Phaistos. DEM of ancient settlement.



a dedication to Artemis by one L. Antonios Inbentios. This inscription was 
regarded as proof that this was the site of an ancient cult of Artemis (IC l, XXIII 
6; Paribeni 1907). The goddess worshipped here is possibly to be identified 
with the Toxia worshipped “near Amyklaion” in the Great Inscription of Gortyn 
(Cucuzza 1997).

The area has yielded two more fragments of inscriptions dedicated to Arte-
mis. One names a priestess of Artemis, named Oxouchias (SEG XXV, 1018; 
Cucuzza 1997; Cucuzza 2005). The other is dedicated by a T. Iulius Parmon 
(AR 1957, p. 20; BCH 82, 1958, p. 794).
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Fig. 3 :  Phaistos. Archaeological map of the Roman sites.
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The evidence revealed by Watrous’ survey south and west of Phaistos is 
more problematic. The find-spots are not clearly indicated and, above all, no 
analytical publication of the materials was produced (Watrous, Hadzi-Vallia-
nou & Bennet 2004).

This short review of the evidence clearly shows that the area must have 
played a significant role in the plain, probably thanks both to its agriculture 
and to its connection with the port of Matala; there is indeed evidence for 
several rural settlements, including the vestiges of a farm at Haghia Triada, 
surface materials collected in Watrous’ survey, and some chamber burials 
recently discovered along the Festos-Kamilari road (fig. 4).
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Fig. 4 :  Phaistos and the area extending southwest of it in the Roman period.



2. Phaistos: the urban survey
Our surface survey was conducted between 2008 and 2010 along what were 

possibly the western and southern limits of the settlement of the historical 
period. This broad strip extending from the southern slopes of the hill of Chris-
tos Effendi to an area south of the village of Haghios Ioannis had already been 
surveyed by the Greek-American mission in the 1980s. In the framework of the 
project directed by Fausto Longo and Maria Bredaki, we examined a 40-hec-
tare area, encompassing sectors designated as A, B, C, D, and E. Our objective 
was to detect the physical and archaeological boundaries of the settlement of 
the Hellenistic period, limiting our investigation to a part of the ancient city.

Our fieldwork used the urban-survey approach. We subdivided survey units 
on the basis of the morphological features of the present landscape, using 
the following distinctive parameters: soil use, visibility, property boundaries, 
modern roads, and geomorphology. We devoted special attention to the ter-
raced rural landscape, which we investigated in detail, especially on the slopes 
of Christos Effendi.1 We documented our fieldwork with a sub-centimetric GPS 
on 1:5000 maps (G.Y.S. cartography), and complemented it with studies of 
aerial photographs taken between 1945 to 1999.

The survey was carried out by a team of 4 to 6 archaeologists arranged in 
parallel rows at distances between 2 and 5 m, except where the spacing was 
dictated by that of rows of crops. The distances between the surveyors was 
varied according to visibility and plot size. The survey was conducted according 
to the orientation and morphology of the plots. All emerging surface materials 
were collected, except for bricks, which were merely counted on the spot, limit-
ing collection to a sample of shapes. We designated as Topographic Find Units 
(UTR; Unità Topografiche di Rinvenimento) the distribution areas of materials 
and, wherever possible, higher concentrations of materials, as well as monu-
mental vestiges and the earlier terraces. We distinguished different degrees of 
visibility of the fields, mainly depending on soil use and the conditions of the 
vegetation at the time of the survey (Bredaki, Longo, Benzi et al. 2009). 

In processing the data, we adjusted the distribution values for the materials 
collected by the survey units to allow for the following variables: sample size, 
soil use, visibility, atmospheric conditions, and geomorphology; for this last 
parameter, we assigned a distinct numeric value to each of the broad chrono-
logical phases we identified. These parameters turned out to be essential as a 
means to normalize the density and distribution of archaeological materials. 
On this basis, our study – besides touching on the historical phases preceding 
the destruction of Phaistos in the mid-2nd century BC – analyzed the distri-
bution of materials datable to the Roman period, assessing the influence of 
terrace agriculture and the quality of the individual detected archaeological 
data. We verified this approach statistically by means of an algorithm. We 
divided the density of archaeological material (F) by the area (A) of the UTR, the 
1 On the importance of the study of terracing in Greece see Price & Nixon 2005.  
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representativeness of the sample (C), and visibility (V), and then multiplied the 
result by geomorphological reliability (G): (F/A/C/V)*G. While this algorithm is 
not decisive for the historical interpretation of surface archaeological evidence, 
it is a means for investigators to test interpretive approaches based on objec-
tive parameters rather than exclusively on intuition. Notably, this algorithm 
highlighted the fact that concentrations of surface finds were strongly affected 
by both superficial erosion – as in Zone E (the hill of Christos Effendi) – and 
accumulation (Van Andel, Zangger & Demitrack 1990; James, Mee & Taylor 
1994).  We observed the latter phenomenon especially in Zones A and C, where 
runoff from the upper slopes along partly no longer active paths jumbled sur-
face archaeological material, especially that from earlier phases (the Minoan 
age). We also observed buildups, particularly in Zones D and B, where a trial 
we dug revealed that most of the surface evidence was not in situ, but had slid 
down from above. This excavation brought to light, at about -1.20 m from the 
present ground level, what is probably a subfloor of the late antique period. 
In other Zones (especially A and C), where the geomorphology is different, the 
presence of modern terracing certainly limited this phenomenon, especially as 
regards the post-Minoan phases. The terraces significantly altered the natu-
ral geomorphology, among other things by moving earth around and thereby 
altering the distribution of archaeological material. In some cases, their con-
struction brought to light pre-existing archaeological structures. Clearly our 
interpretation of the distribution of surface archaeological evidence would be 
distorted if we did not take all these circumstances into account.

3. Topographical investigations and the visibility of the landscape in 
the Roman period: research perspectives

Our normalized analysis of the distribution of the material of the early 
Roman phase at Phaistos revealed an especially high concentration of evidence 
from this period in the area just west of, and partly within the limits of, the 
present-day village of Haghios Ioannis, within an area of ca. 6 ha (Zone B; 
Zone D) (fig. 5). This concentration appears to confirm what Watrous’ sur-
veys had already shown, namely, that this was the site of a stable settlement 
along a road leading from Gortyn to the coast.2 Vestiges of this road, whose 
late-Roman levels are possibly preserved, were found in Trial 1, excavated in 
2010 (Bredaki, Longo, Benzi et al. 2009). The “baths” mentioned above date 
from the same period. Gerola included this partly buried structure among the 
monuments of the Venetian period, while Sanders and La Rosa dated it to the 
Roman age (fig. 6) (Gerola 1932-1935, 77 and Sanders 1982, 161 [cf. Taramelli 
1901, 426]; cf. La Rosa & Portale 2004, 479, 488-490). Our survey near these 
so-called “baths” revealed further parts of this building, most notably a round 
structure interpretable as a cistern. To the east of the “baths,” we found part 
2 The spatial analysis we carried out in the area between Gortyn, Phaistos (Haghios Ioannis) 

and Matala seems to confirm that the road going in the direction of Matala may have wound 
its way through the present-day village of Haghios Ioannis, which was less prone to marsh-
ification. This hypothesis is already found in Sanders 1982, 12 and 22.
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Fig. 5 :  Phaistos. Archaeological Field Survey 2008-2010. Map of sherd density in the Roman period.

Fig. 6 :  Haghios Ioannis. Remains of the building 
identified as “baths”.

Fig. 7 :  Haghios Ioannis. Survey 2009. Zone B. 
UR 21. Remains of cocciopesto floor.

phAistos in thE roMAn pEriod: A prELiMinAry rEport

of the foundation of another building with a cocciopesto floor (Zone B, UR20) 
(fig. 7). This discovery is evidence of a much larger built area of the Roman 
period than previously detected, to whose later phases the so-called “baths” 
may belong.



In Zone C, uphill from the modern village, near the southern foot of Christos 
Effendi, a spatial distribution of fragments over about 1500 m2 can be regard-
ed as evidence of an extensive farm growing crops on the terraces and the 
slopes of the higher hill (fig. 3).3 Strabo (X.4.14) mentions that in his time the 
settlement was occupied by the Gortynians. It is not unlikely, as I said above, 
that this was the site of the Phaestum mentioned by Pliny (IV, 20): not a city, 
but an agricultural village in the territory of Gortyn (Bredaki & Longo, in the 
present volume, p. 453-464). 

West and east of Phaistos and in the vast plain between Moires and Gortyn, 
there may very well have been an elaborate organization of the rural space 
involving systematic management of the tortuous course of the Yeropotamos. 
A still ongoing investigation of the morphology of this river using remot-
ed-sensed images and historical maps clearly shows that its present course 
does not correspond to the ancient one. In antiquity, the Yeropotamos proba-
bly flowed through the lower parts of the plain, forming a marsh south of the 
village of Haghios Ioannis. Here our recent geoarchaeological investigations 
have revealed the presence of a lake as early as the Bronze Age (Ghilardi et al. 
2013; Ghilardi et al. 2015). This situation went through a number of changes 
over time, due to climate changes and, above all, to water control and land 
reclaiming operations carried out by the inhabitants of post-Minoan Phais-
tos. It appears that the natural hydrography of the river always made it hard 
to manage. Until recent times, before the land reclaiming operations of the 
1980s, there were vast marshes in the plain, which were used for rice growing 
ever since the Venetian period. Recent core samples in the plain southeast 
of Phaistos revealed a marshland layer dated between the 4th and mid-2nd 
century BC. According to the still partial data from our investigations, this 
marshland may have been reclaimed around the time when Gortyn took over 
Phaistos. In more recent times, there is no evidence of this marshland, until 
late Byzantine and Venetian times, when historical documents mention rice 
paddies. The shrinking or disappearance of the marshes of the western Mesara 
may have been the result of vast land reclaiming operations carried out by 
Gortyn, possibly as early as the late Hellenistic period – should the chronol-
ogy of our core samples be confirmed – and carried on in the early Roman 
period. Evidence of a major operation conducted by a single authority may be 
uncovered by the archaeomorphological investigations we intend to carry out 
in the area between Phaistos and Moires. So far, the data of remote-sensing 
performed between 1945 and 1960 clearly shows a stratified subdivision of the 
farming space. In the lower parts of the plain, this subdivision is influenced 
by the course of the Yeropotamos and, above all, by that of its tributary, the 
Gria Saita. The variability of the course of rivers is a major factor in the relative 
chronology of agrarian subdivision systems. Indeed, the present-day river cuts 
through most of the farming plots along the northern versant of the plain. 
A further system of agrarian subdivision is observable on foothills and hill 
3 The vestiges reported by Taramelli in 1894 may actually belong to the farm we identified.
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slopes. It is oriented N 18/20° East, and extends and is preserved between the 
area west of Phaistos, northeast of Moires, and the area south of Gortyn. The 
vastness of this land parceling system must necessarily have been the result 
of a major operation undertaken by a central authority. It is possible that the 
system dates from the Venetian period; still, there are elements suggesting 
that it may actually go back all the way to the Roman period, since some of 
the measurements we detected fit into a modular system based on the Roman 
actus of 35.5 m, which would yield a centurial square of 20x20 actus. We will 
examine the matter more in detail in our future investigations.
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η φαιστοσ στη ρωμαϊΚη Περιοδο: 

μια Πρωτη Προσεγγιση

AMEdEo rossi

Βασιζόμενοι στις πρόσφατες έρευνες στην περιοχή που η ιταλο-ελληνική απο-
στολή διενεργεί στη Φαιστό, καθώς και στις μελέτες πεδίου που πραγματοποι-
ήθηκαν στο παρελθόν, τόσο στη δυτική Μεσαρά, ακριβώς επάνω από την ακτή 
(και συγκεκριμένα από τις επιφανειακές έρευνες των Καναδών στην περιοχή του 
Κομμού και της ελληνο-αμερικανικής αποστολής στην πεδιάδα της Φαιστού), 
όσο και στην περιοχή της Γόρτυνας, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την 
κατοίκηση, στη διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου, σε μια από τις μεγαλύτερες και 
πιο εύφορες πεδιάδες του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα θα μας απασχολήσει η διερεύνηση ενός άριστου δείγματος στην 
πόλη της Φαιστού, όπου από το 2007 η ελληνο-ιταλική αποστολή επιχειρεί να 
πραγματοποιήσει μια πλήρη και διεπιστημονική προσέγγιση (γεωμορφολογικές 
έρευνες, μελέτη αεροφωτογραφιών και φωτογραφιών από δορυφόρο, γεωφυσικές 
έρευνες, επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες), η οποία θα μας οδηγήσει σε ορι-
σμένα προκαταρκτικά συμπεράσματα και επιπλέον θα συνεισφέρει στο να επιβε-
βαιωθεί η δυνατότητα μιας πιο εκτεταμένης έρευνας σε ολόκληρη την πεδιάδα.



Πηλινα ειδωλια αΠο τον οιΚισμο 

στον Προφητη ηλια (γορτΥνα): 

μια γενιΚη θεωρηση

rosArio MAriA AnzALonE

Ο Προφήτης Ηλίας είναι ο ανατολικότερος και υψηλότερος από τους λόφους 
που περιβάλλουν την αστική περιοχή της αρχαίας Γόρτυνας προς Βορράν. Οι 
ανασκαφές του Πανεπιστημίου του Παλέρμου, σε συνεργασία με την Ιταλική 
Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, έφεραν στο φως, στις νότιες πλαγιές του λόφου, 
τμήμα ενός εκτεταμένου οικισμού (σχ. 1). Τα παλαιότερα ίχνη ζωής φαίνεται να 
χρονολογούνται προς το τέλος της 2ης χιλιετίας, ενώ η εγκατάλειψη του οικισμού 
ανάγεται ανάμεσα στα τέλη του 7ου και τις αρχές του 6ου αι. π.Χ. (Allegro 1991 
και 2010· Allegro & Santaniello 2011, Allegro 2012).

Θραύσματα ειδωλίων βρέθηκαν σε όλη την περιοχή της ανασκαφής, κυρίως 
σε επιφανειακά στρώματα, τα οποία είχαν μεταφερθεί εδώ από την κορυφή του 
λόφου λόγω της ροής των νερών. Λίγα είναι τα θραύσματα που προέρχονται από 
αξιόπιστα αρχαιολογικά σύνολα. Οι περιστάσεις αυτές εξηγούν τη γενική απο-
σπασματικότητα των θραυσμάτων και το ότι δεν σώζεται η διακόσμησή τους.

Στο κείμενο αυτό θα παρουσιαστεί ένα δείγμα των πιο σημαντικών ειδωλίων 
που ήλθαν στο φως με τις έρευνες του 1988-89 και της εξαετίας 2005-2011.
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Σχ. 1 :  Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας. Σχέδιο των ανασκαφών 
(αρχιτέκτονες Maria Ricciardi και Salvatore D’Amelio).



Τα ζωόμορφα ειδώλια
Σε γενικές γραμμές, τα 

ζωόμορφα ειδώλια (πίν. 1 
και 2) υπερβαίνουν σε 
αριθμό τα ανθρωπόμορ-
φα (σχ. 2). Τον κατάλογο 
συμπληρώνουν δύο τροχοί 
και ένα πλαστικό επίθημα 
πιθανώς από αγγείο. Όσον αφορά στα ζωόμορφα ειδώλια, τα βοοειδή και τα ιππο-
ειδή είναι σχεδόν ισάριθμα και υπερβαίνουν σημαντικά όλα τα άλλα είδη ζώων. Τα 
περισσότερα από τα ειδώλια που βρήκαμε στον Προφήτη Ηλία είναι χειροποίητα. 
Λίγα είναι τα θραύσματα ειδωλίων που κατασκευάστηκαν με χρήση μήτρας.

Το σώμα των αλόγων είναι συνήθως επίμηκες και κυλινδρικό. Απολήγει στη 
μία πλευρά με μια στιβαρή ουρά που κρέμεται και στην άλλη με τον λαιμό σε 
έντονη κίνηση προς τα επάνω. Η χαίτη δηλώνεται σχεδόν πάντα. Με βάση τα κρι-
τήρια αυτά, αναγνωρίσαμε ως άλογα πέντε θραύσματα ειδωλίων (1-5). Η κατάστα-
ση διατήρησης, πάντως, επιτρέπει με μεγάλη δυσκολία μια γενική χρονολόγηση 
μεταξύ του 9ου και του 8ου αι. π.Χ.

Στην ομάδα των ιπποειδών μπορεί επίσης να αποδοθεί η ιδιαίτερη κατηγορία 
των αλόγων επάνω σε τροχούς, αρκετά διαδεδομένη από την πρωτογεωμετρική 
και σε όλη τη γεωμετρική περίοδο. Σώζονται ένα δείγμα σχεδόν ακέραιο αλλά 
χωρίς κεφαλή (6), ένα θραύσμα των οπισθίων (7) και δύο φακοειδείς τροχοί (8-9). 
Και σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή μόνο μια γενική χρονολόγηση μεταξύ 
της πρωτογεωμετρικής και της γεωμετρικής περιόδου.

Σε αντίθεση με εκείνο των αλόγων, το σώμα των βοοειδών παρουσιάζει μια 
πιο στιβαρή δομή και οφιοειδή κατατομή, που φαίνεται να υψώνεται προς τα 
οπίσθια, το ακρώμιο και τον τράχηλο. Η ουρά είναι συνήθως αναδιπλωμένη στον 
γλουτό. Τα βοοειδή χαρακτηρίζονται επίσης από τη συχνή δήλωση του πρωκτού 
αμέσως κάτω από την έκφυση της ουράς. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εμφανί-
ζονται σε τρία θραύσματα, τα οποία είναι πολύ αποσπασματικά και δεν μπορούν 
να χρονολογηθούν με ακρίβεια (10-12). Ωστόσο, η κατάσταση διατήρησης, τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά και τα παράλληλα που έχουμε στη διάθεσή μας, 
μας επιτρέπουν να χρονολογήσουμε ακριβέστερα κάποια ειδώλια βοοειδών.

Το σώμα ενός μικρού ταύρου είναι απολύτως ανάλογο με εκείνο ενός υστε-
ρο-πρωτογεωμετρικού ταύρου από το ιερό της Αφροδίτης και του Ερμή στην Κάτω 
Σύμη (13). Η δομή και η όψη ενός μικρού κεφαλιού ανακαλούν ένα ειδώλιο 
ταύρου της γεωμετρικής περιόδου πάλι από την Κάτω Σύμη (14). Ιδιαίτερα, τέλος, 
είναι τα οπίσθια ενός βοοειδούς που χαρακτηρίζονται από μια λωρίδα πηλού 
επάνω στη ράχη (15). Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό απαντά και σε έναν ταύρο 
της ύστερης γεωμετρικής περιόδου από την Κάτω Σύμη.

Ένα θραύσμα κεφαλής δύσκολα μπορεί να αποδοθεί σε άλογο ή ταύρο (17). 
Χαρακτηρίζεται από διαμπερή κατακόρυφη οπή. Η κεφαλή αυτή έχει τριγωνικό 
σχήμα, με επίμηκες ρύγχος που στρέφεται προς τα κάτω. Οι οφθαλμοί και τα 
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Σχ. 2 :  Ειδώλια από τον Προφήτη Ηλία: σύνθεση του δείγματος.



ρουθούνια δηλώνονται με μικρές οπές, το στόμα με εγχάραξη. Το σχήμα της 
κεφαλής και του ρύγχους θυμίζουν εκείνα των κριών από την Κάτω Σύμη.

Ιδιαίτερο είναι επίσης ένα θραύσμα κορμού με εξόγκωμα κατά μήκος της κάθε 
πλευράς (18). Αυτά τα εξογκώματα, χαμηλά και επιμήκη, δύσκολα μπορούν να 
αποδοθούν στα πόδια ενός ιππέα, μοιάζουν μάλλον με τα φτερά των φανταστικών 
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Πηλινα ειδωλια αΠο τον οιΚισμο στον Προφητη ηλια (γορτΥνα)

Πίν. 1 :  Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας: ειδώλια ιπποειδών.



ζώων ή με φορτίο υποζυγίου. Ένα ειδώλιο υποζυγίου, εξάλλου, προέρχεται από τη 
γειτονική Ακρόπολη του Αγίου Ιωάννη. Το αρχαιολογικό σύνολο στο οποίο ανήκει 
το θραύσμα από τον Προφήτη Ηλία χρονολογείται μεταξύ της πρωτογεωμετρι-
κής Β και της πρώιμης γεωμετρικής περιόδου.

Τα ανθρωπόμορφα ειδώλια
Η ανθρωπόμορφη πηλοπλαστική (πίν. 3) εκπροσωπείται από χειροποίητα ειδώ-

λια και ειδώλια κατασκευασμένα με χρήση μήτρας (19-23). Μεταξύ των χειροποί-
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Πίν. 2 :  Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας: ειδώλια βοοειδών και άλλων ζώων.



ητων ειδωλίων, αναφέρουμε 
δύο κεφαλές διαφορετικής 
μεν τεχνοτροπίας, αλλά με 
ουσιαστικά παρόμοια χρονο-
λόγηση.

Η κεφαλή αρ. 19 έχει 
τετραγωνικό σχήμα. Το 
μέτωπο είναι πλατύ, χαμηλό 
και γυρτό προς τα πίσω. Οι 
οφθαλμοί δηλώνονται με 
δύο ένθετα σφαιρίδια από 
σκληρό πηλό. Η μύτη και το 
στόμα βρίσκονται στο κέντρο 
περίπου του προσώπου, σε 
ένα τμήμα που προεξέχει 
προσδίδοντάς του μια εμφά-
νιση “προγναθισμού”. Η 
όλη στάση της κεφαλής και 
του προσώπου υπενθυμίζει 
έντονα μίαν από τις μορφές 
ενός συμπλέγματος από το 
σπήλαιο της Ειλειθυίας στην 
Ίνατο, που χρονολογείται 
μεταξύ της πρωτογεωμετρι-
κής Β και της πρώιμης γεω-
μετρικής περιόδου.

Η κεφαλή αρ. 20 έχει 
όμως κυλινδρικό σχήμα. Το 
πρόσωπο είναι ελαφρώς ανα-
σηκωμένο και έχει τριγωνική 

απόληξη στο πηγούνι. Το πίσω μέρος της κεφαλής είναι κοίλο σαν να έφερε διά-
δημα. Η διάρθρωση του προσώπου έχει επιτευχθεί πλάθοντας τον μαλακό πηλό 
στον κατακόρυφο άξονα. Οι οφθαλμοί δηλώνονταν μάλλον με σφαιρίδια πηλού, 
το στόμα αποδίδεται με οριζόντια εγκοπή. Αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται 
σε διάφορα ειδώλια που χρονολογούνται ανάμεσα στα τέλη του 9ου και τις αρχές 
του 8ου αι. π.Χ.

Η πηλοπλαστική του 7ου αι. π.Χ. αντιπροσωπεύεται από δύο θραύσματα δαι-
δαλικών πλακιδίων, δυστυχώς σχεδόν μη αναγνώσιμα.

Στο θραύσμα αρ. 21 αναγνωρίζεται μόνο το τριγωνικό πρόσωπο μιας ανθρώπι-
νης μορφής, ίσως γυναικείας αν ο κύκλος στο στήθος είναι πραγματικά μαστός.

Το θραύσμα αρ. 22 ανήκει σε δαιδαλική γυναικεία κεφαλή από την οποία 
διακρίνονται το σχήμα του επιμήκους προσώπου, η τυπική συμμετρική κόμμωση 
στις πλευρές του προσώπου και ο υψηλός πόλος.
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Πίν. 3 :  Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας: 
ανθρωπόμορφα ειδώλια.



Επίμετρο
Η παρουσία των πήλινων ειδώλιων στον Προφήτη Ηλία αφορά επίσης και στην 

περίοδο μετά την εγκατάλειψη του οικισμού της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου 
και πριν από την κατασκευή των οχυρώσεων στην ύστερη ελληνιστική εποχή 
(Allegro & Ricciardi 1999, 284-288).

Σημαντική από την άποψη της ποιότητας της τεχνοτροπίας είναι η κεφαλή 
ταύρου που έχει κατασκευαστεί με χρήση μήτρας (16) (πίν. 2). Η φροντίδα στην 
απόδοση των ανατομικών λεπτομερειών θυμίζει μερικές κεφαλές βοοειδών από 
το ιερό στις Βρύσες Κυδωνίας, οι οποίες χρονολογούνται μεταξύ του 5ου και του 
4ου αι. π.Χ.

Ενδιαφέρον είναι επίσης το θραύσμα πεπλοφόρου αρ. 23 (πίν. 3). Παρά την 
κακή κατάσταση διατήρησης, η θέση των ποδιών και οι πτυχώσεις του ενδύματος 
μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το συγκεκριμένο θραύσμα ως τμήμα κάποιου 
ειδωλίου της Αθηνάς πανομοιότυπου με τα αναθήματα στην Ακρόπολη του Αγίου 
Ιωάννη κατά τον 4ο αι. π.Χ.

Οι έρευνες που πραγματοποιήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια έριξαν νέο φως 
στην ανθρώπινη παρουσία στον Προφήτη Ηλία μετά την εγκατάλειψη του οικι-
σμού της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Στο βόρειο τμήμα της ανασκαφής ανα-
καλύφθηκε μεγάλος αναλημματικός τοίχος, με μήκος περισσότερο από 25 μ., 
χτισμένος αμέσως επάνω στα ερείπια του οικισμού. Πρόκειται πιθανώς για την 
περίφραξη ενός ιερού που επέζησε μετά το τέλος του οικισμού ή οικοδομήθηκε 
αργότερα (Allegro 2012, 241-242). Η πιθανή ύπαρξη ενός ιερού, κατά τα άλλα, 
θα δικαιολογούσε την παρουσία των ειδωλίων της κλασικής και της ελληνιστικής 
εποχής.

Συνοψίζοντας ό,τι είπαμε μέχρι στιγμής, είναι σημαντικό ότι σχεδόν όλα τα 
θραύσματα που παρουσιάσαμε χρονολογούνται μεταξύ του 9ου και του 7ου αι. 
π.Χ., δηλαδή στα όρια των φάσεων που έχουν ερευνηθεί μέχρι στιγμής από την 
ανασκαφή μας.

Η παρουσία, τέλος, των κλασικών και των ελληνιστικών ειδωλίων είναι μάρτυ-
ρας της σημασίας του λόφου του Προφήτη Ηλία καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας 
της κοινότητας της αρχαίας Γόρτυνας.
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1. GA06.137.6 (πίν. 1). Τομέας Α, 
δωμάτιο A7, ΣΜ 137. 

Ύψ. 8,3 εκ., μήκ. 6. Πηλός ροδόχρω-
μος με χονδροειδείς προσμείξεις 
(7.5YR 8/4).

Χειροποίητο ειδώλιο αλόγου. Θραύ-
σμα του εμπρόσθιου τμήματος του 
σώματος.

Βλ. D’Agata 1999, αρ. D3.41, πίν. 

XCVI, CII, Muhly 2008, 33-34, αρ. 
29, πίν. 6.

2. 87GA.14.59 (πίν. 1). Τομέας Α, 
δωμάτιο A3, ΣΜ 14.

Ύψ. 2,8 εκ., μήκ. 3,4 εκ. Πηλός καστα-
νός ανοικτός (10YR 8/3).

Χειροποίητο ειδώλιο αλόγου. Θραύ-
σμα του εμπρόσθιου τμήματος του 
σώματος.

Κατάλογος ειδωλίων
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3. GA07.172.1 (πίν. 1). Τομέας Β, 
δωμάτιο B11, ΣΜ 172.

Ύψ. 4,2 εκ., μήκ. 12,2 εκ. Πηλός 
καστανέρυθρος με χονδροειδείς 
προσμείξεις (5YR 6/3).

Χειροποίητο ειδώλιο αλόγου. Θραύσμα 
επιμήκους και κυλινδρικού σώμα-
τoς.

Βλ. Hayden 1991, 116, αρ. 10, εικ. 5, 
πίν. 49.

4. GA08.216.27 (πίν. 1). Τομέας Β, 
δωμάτιο B24, ΣΜ 216.

Ύψ. 2,7 εκ., μήκ. 2,7 εκ. Πηλός ροδό-
χρωμος, λεπτόκοκκος με μίκα 
(7.5YR 7/8).

Χειροποίητο επίθημα σε μορφή αλόγου (;). 
Θραύσμα του λαιμού.

5. GA10.spor.2 (πίν. 1). Επιφανειακό.
Ύψ. 3,7 εκ., μήκ. 5,5 εκ. Πηλός ροδό-

χρωμος, χοντρόκοκκος με εγκλεί-
σματα (5YR 7/6).

Χειροποίητο ειδώλιο αλόγου. Θραύσμα 
του σώματος και των εμπρόσθιων 
ποδιών.

Βλ. Muhly 2008, 36, αρ. 44, πίν. 10.

6. GA09.230.1 (πίν. 1). Τομέας Β, 
δωμάτιο B23, ΣΜ 230.

Ύψ. 6,3 εκ., μήκ. 11,7 εκ. Πηλός 
ροδόχρωμος, χοντρόκοκκος με 
εγκλείσματα (7.5YR 8/6).

Χειροποίητο ειδώλιο αλόγου σε τρο-
χούς. Συγκολλημένο από πολλά 
θραύσματα. Σώζονται ο κορμός, τα 
πίσω πόδια και η ουρά.

Βλ. D’Agata 1999, 62, C1.61-62, tav. 
XXVIII, Kommos IV, 179, AB16-
17, πίν. 3.10, 3.21.

7. GA08.218.7 (πίν. 1). Τομέας Β, 
δωμάτιο B12, ΣΜ 218.

Ύψ. 3,8 εκ., μήκ. 6,1 εκ. Πηλός ροδό-
χρωμος, λεπτόκοκκος (2.5YR 7/6). 

Ίχνη μελανής βαφής.
Χειροποίητο ειδώλιο αλόγου σε τρο-

χούς. Θραύσμα του οπίσθιου τμή-
ματος του σώματος.

Βλ. αρ. 6.

8. 87GA.0.6 (πίν. 1). Τομή GA, τετρά-
γωνο 2, ΣΜ 0.

Διάμ. 4,9 εκ. Πηλός ροδόχρωμος ανοι-
κτός, λεπτόκοκκος με μίκα (5YR 
8/4). Ίχνη καστανέρυθρης βαφής.

Φακοειδής τροχός. Ακέραιος, με σπα-
σίματα.

Βλ. Muhly 2008, 40-42, αρ. 70-91, 
πίν. 16-17.

9. 87GA.0.51 (πίν. 1). Τομή GA, τετρά-
γωνο 4, ΣΜ 0.

Διάμ. 6,2 εκ. Πηλός ροδόχρωμος, 
χοντρόκοκκος με εγκλείσματα (5YR 
7/6). Ίχνη καστανέρυθρης βαφής.

Φακοειδής τροχός. Σώζεται το μισό 
περίπου.

Βλ. αρ. 8.

10. 87GA.0.47 (πίν. 2). Τομή GA, 
τετράγωνο 3, ΣΜ 0.

Ύψ. 3 εκ., μήκ. 5 εκ. Πηλός ροδόχρω-
μος, λεπτόκοκκος με μίκα (7.5YR 
8/4).

Χειροποίητο ειδώλιο βοοειδούς. Θραύ-
σμα του οπίσθιου τμήματος του 
σώματος.

Βλ. Kommos IV, 176, AB 2, πίν. 3.7, 
Muhly 2008 53-54, αρ. 110, 116, 
πίν. 22-23.

11. 87GA.14.51 (πίν. 2). Τομέας Α, 
δωμάτιο A3, ΣΜ 14.

Ύψ. 4,4 εκ., μήκ. 6 εκ. Πηλός ροδό-
χρωμος, λεπτόκοκκος με μικρά 
εγκλείσματα (7.5YR 8/6).

Χειροποίητο ειδώλιο βοοειδούς. Θραύ-
σμα του οπίσθιου τμήματος του 
σώματος.
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Βλ. Muhly 2008, 59-60, αρ. 149, πίν. 
33.

12. 87GA.14.58 (πίν. 2). Τομέας Α, 
δωμάτιο A3, ΣΜ 14.

Ύψ. 2,8 εκ., μήκ. 3,3 εκ. Πηλός ροδό-
χρωμος, λεπτόκοκκος με μίκα 
(7.5YR 8/4).

Χειροποίητο ειδώλιο βοοειδούς. Θραύ-
σμα του οπίσθιου τμήματος του 
σώματος.

Βλ. Muhly 2008, 53-54, αρ. 116, πίν. 
23.

13. GA08.165.8 (πίν. 2). Τομέας Β, 
δωμάτιο B19, ΣΜ 165.

Ύψ. 3,5 εκ., μήκ. 5,4 εκ. Πηλός ροδό-
χρωμος, λεπτόκοκκος με μικρά 
εγκλείσματα (7.5YR 8/6).

Χειροποίητο ειδώλιο βοοειδούς. Θραύ-
σμα του σώματος, ακέφαλο, ελλι-
πές στα πόδια και την ουρά.

Βλ. D’Agata 1999, 152, D 3.16-D 
3.17, tav. XCII, Muhly 2008, 50, 
αρ. 92, πίν. 18.

ΥΠρ-ΠρΒ

14. 87GA.0.46 (πίν. 2). Τομή GA, 
τετράγωνο 3, ΣΜ 0.

Ύψ. 1,8 εκ., μήκ. 3,3 εκ. Πηλός ροδό-
χρωμος, λεπτόκοκκος (7.5YR 8/4).

Χειροποίητο ειδώλιο βοοειδούς. Θραύ-
σμα της κεφαλής.

Βλ. D’Agata 1999, 154, D3.28, πίν. 
XCIV; Muhly 2008, 53, αρ. 112-
113, πίν. 23.

Γ

15. GA09.246.1 (πίν. 2). Τομέας Β, 
δωμάτιο B27-B28, ΣΜ 246.

Ύψ. 4,3 εκ., μήκ. 5,5 εκ. Πηλός ροδό-
χρωμος ανοικτός, χοντρόκοκκος με 
εγκλείσματα και μίκα (5YR 8/4). 
Ίχνη μελανής βαφής.

Χειροποίητο ειδώλιο βοοειδούς. Θραύ-

σμα του οπίσθιου τμήματος του 
σώματος.

Βλ. Muhly 2008, 55, αρ. 122, πίν. 26.
ΥΓ

16. GA11.spor.2 (πίν. 2). Επιφανεια-
κό.

Ύψ. 2,4 εκ., μήκ. 4,6 εκ. Πηλός ροδό-
χρωμος, λεπτόκοκκος με εγκλεί-
σματα και μίκα (7.5YR 7/4). Αλεί-
φωμα στο χρώμα του πηλού.

Ειδώλιο βοοειδούς. Κατασκευασμένο 
με μήτρα. Θραύσμα της κεφαλής.

Βλ. Μόρτζος 1985, 45, K91, πίν. 49.
Τέλη του 5ου αι. π.Χ. (;)

17. GA10.283.34 (πίν. 2). Τομέας Β, 
δωμάτιο B26, ΣΜ 283.

Ύψ. 3,7 εκ., μήκ. 4,4 εκ. Πηλός πορ-
τοκαλόχρωμος ανοικτός, λεπτόκοκ-
κος (7.5YR 7/6).

Χειροποίητο ειδώλιο κριού. Θραύσμα 
της κεφαλής.

Βλ. Muhly 2008, 70, αρ. 178, πίν. 40.
ΥΓ (;)

18. GA08.216.2 (πίν. 2). Τομέας Β, 
δωμάτιο B24, ΣΜ 216.

Ύψ. 3,1 εκ., μήκ. 7,2 εκ. Πηλός ροδό-
χρωμος, λεπτόκοκκος με εγκλεί-
σματα και μίκα (7.5YR 7/4).

Χειροποίητο ειδώλιο φανταστικού ζώου 
ή υποζυγίου. Θραύσμα του σώματος.

Βλ. Rizza & Scrinari 1968, 190, αρ. 
291, πίν. XL, D’Agata 1999, 155, 
D3.35, πίν. XCV.

ΠρΒ-ΠΓ

19. GA07.162.50 (πίν. 3). Τομέας Β, 
δωμάτιο B16, ΣΜ 162.

Ύψ. 3,5 εκ., μήκ. 2,7 εκ. Πηλός πορ-
τοκαλόχρωμος, λεπτόκοκκος με 
εγκλείσματα και μίκα (5YR 7/8).

Χειροποίητο ανθρωπόμορφo ειδώλιο. 
Θραύσμα της κεφαλής.
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Βλ. D’Agata 1999, 135, D2.10, πίν. 
LXXIX, Κάντα & Δαβάρας 2011, 
102, αρ. 100.

ΠρΒ-ΠΓ

20. GA10.spor.1 (πίν. 3). Επιφανειακό.
Ύψ. 4,2 εκ., μήκ. 2,4 εκ. Πηλός πορ-

τοκαλόχρωμος ανοικτός, λεπτόκοκ-
κος (7.5YR 8/6).

Χειροποίητο ανθρωπόμορφo ειδώλιο. 
Θραύσμα της κεφαλής.

Βλ. D’Agata 1999, 140, D2.38, πίν. 
LXXXIV, Κάντα & Δαβάρας 2011, 
109, αρ. 109.

ΠρΒ-ΠΓ

21. GA87.0.59 (πίν. 3). Τομή GA, 
τετράγωνο 4, ΣΜ 0.

Ύψ. 3,6 εκ., μήκ. 2,4 εκ. Πηλός ροδό-
χρωμος, λεπτόκοκκος με μίκα 
(7.5YR 8/4).

Γυναικείο ειδώλιο. Κατασκευασμένο 

με μήτρα. Θραύσμα της κεφαλής 
και του κορμού.

7ος αι. π.Χ.

22. GA10.269.2 (πίν. 3). Τομέας Β, 
δωμάτιο B29-B30, ΣΜ 269.

Ύψ. 5,5 εκ., μήκ. 2,7 εκ. Πηλός ροδό-
χρωμος, λεπτόκοκκος (5YR 7/6).

Γυναικείο ειδώλιο. Κατασκευασμένο 
με μήτρα. Θραύσμα της κεφαλής.

7ος αι. π.Χ.

23. GA09.212.61 (πίν. 3). Τομέας Β, 
δωμάτιο B12, ΣΜ 212.

Ύψ. 4,2 εκ., μήκ. 4,1 εκ. Πηλός πορ-
τοκαλόχρωμος ανοικτός, λεπτόκοκ-
κος με μίκα (5YR 6/6).

Γυναικείο ειδώλιο (πεπλοφόρος). Κατα-
σκευασμένο με μήτρα. Θραύσμα 
των ποδιών και του ενδύματος.

Βλ. Rizza & Scrinari 1968, 194, αρ. 
328, εικ. 246, πίν. XLV.
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tErrACottA figurinEs froM thE sEttLEMEnt 

of profitis iLiAs (gortyn). 

A gEnErAL ovErviEW

rosArio MAriA AnzALonE

The excavations carried out by the University of Palermo at Profitis Ilias, 
Gortyn, brought to light a fairly large sample of fragmentary terracotta figurines. 
Handmade zoomorphic figurines are the best-documented group, far more 
numerous than the anthropomorphic subjects and the mouldmade figurines. 
The terracottas from Profitis Ilias span the whole life of the Early Iron Age 
settlement, i.e. from the 10th to the 7th c. BC. Furthermore, they bring evidence 
for the attendance of the hill after the desertion of the village and up to the 
Hellenistic period.



nEW rEsEArChEs At thE sAnCtuAry 

of ApoLLo Pythios At gortyn

jACopo bonEtto, AnnA bErtELLi & MArtinA CoLLA 

The University of Padova has been working since 2001 with the Italian 
Archaeological School in Gortyn, Crete. The research has focused on the Sanc-
tuary of Apollo Pythios, where excavations have uncovered first the Theater of 
Pythion, which has turned out to be closely connected with the Temple of Apollo 
(Bonetto & Francisci forthcoming). This is the reason why the last two years our 
attention focused on the Temple and its associated structures (fig. 1).

The Temple of Apollo had already been the object of a research project at the 
end of the 19th century; the research, that started in 1885 by F. Halbherr, had 
an epigraphical aim, collecting the inscribed blocks forming the building mate-
rial of the Temple. The inscriptions were dated to the Archaic, Classical and 
Hellenistic periods and were used to date the building itself. The distinction of 
the three phases is valid until today, but all of them, unfortunately, lack any 
stratigraphic or structural link. Therefore, after the excavations of A. M. Colini 
(1939-40) and the measuring work of M. Ricciardi (1986-87), the University 
of Padova in 2012 has begun a new study of the old excavations’ diaries and 
a new analysis of the structures of the sanctuary complex (Temple, Heroon, 
altar) in order to understand the relation between the inscriptions and the 
buildings, and to acquire information about the architectural development of 
the structures inside the Sanctuary. In 2013, the first trial excavations, mainly 
located close to the Temple itself, were carried out to approve the presence of 
ancient intact stratigraphy and undisturbed deposits.

A first trial excavation (plan 1, n. 1) has been opened at the north-west 
corner of the Temple; the building is preserved at this point until the euthyn-
teria-level, that consists of blocks dating to the Archaic phase and blocks 
belonging to the Roman thickening of the wall. Researches have been carried 
out inside and outside the cella of the Temple, to the south and to the north of 
the northern perimeter wall. In the southern zone, the excavation highlighted 
the despoilment of the gypsum alabaster pavement and the foundation trench 
of the Roman thickening. The foundation trench seemed to end at the top of 
the natural soil on which the whole construction is lying. Outside the cella, 
sterile levels consisting of pebbles and gravel have come to light. These layers 
were found leant against the foundation structure as well as underneath it 
(fig. 2). We assume that they were initially part of the local virgin soil, which 
was then partially removed in order to place the foundation rows and was then 
reused as bedding to fill the structure up to the ancient ground level.

A second trial excavation (plan 1, n. 2) has been opened between the north-
ern perimeter wall and the thesauros, a cultual pit made of limestone blocks, 
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located in the north-east zone of the cella (fig. 3). The foundation trench for 
the upper row of blocks forming the three meters deep thesauros has been 
unearthed here.
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Fig. 1 :  Photo of the Temple of Apollo Pythios captured by a drone.

Pl. 1 :  Plan of the Temple with the 11 trial excavations.



The Heroon, a little structure next to 
the front of the Temple of Apollo Pythi-
os, has also been reinvestigated (plan 1, 
n. 4). The structure was discovered in 
1899 by L. Savignoni and was pub-
lished eight years later. It consists 
of large slabs of limestone with some 
reused orthostates standing on the 
top. They define a rectangular perim-
eter wall of about 2.16 x 3.58 m. The 
northern side of this small enclosure is 
equipped with a false stone-door, bear-
ing an inscription, dated to the first 
half of the 2nd century BC, mentioning the act of eleven kosmoi. A semicircular 
base with three recesses, located in front of the south side of the Heroon, may 
be interpreted as a tripod-basis. Inside the Heroon the remains of ashes, coals 
and burned human bones inform us that an incineration occurred. After the 
conclusion of the excavations in the late 19th century, this structure has never 
been a subject of study until the present day. The work of the University of 
Padova consisted in the cleaning of the Heroon from the sediments dating back 
to the last century (fig. 4). Later, during the measurement of its structural ele-
ments, the first significant results were reached. An additional outer basement 
of the Heroon has been identified and the analysis of the interior of the Heroon 
showed that the inner core formed by a fence of rough-hewn stones presents 
a different orientation and a different axis compared to the outer structure. 
Finally, the presence of an interior basement, the discovery that the inner core 
was coated with slabs of gypsum alabaster, and the fact that it was obliterated 
by the construction of the external Hellenistic structure, led to reinterpret the 
architectural development of the place of worship connected to the buried hero. 
In fact, this evidence seems to confirm that the external structure (Heroon II) – 
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Fig. 2 :  Sterile levels under the foundation 
of the Temple, shown from the north.

Fig. 3 :  Northern part of the thesauros 
with its foundation trench.

Fig. 4 :  The Heroon after the cleaning 
activities in 2013.



nowadays dated to the 2nd century BC – is probably not the first Heroon, – as 
the first excavators thought – but the reconstruction of the earlier structure 
(Heroon I) discovered inside the Hellenistic outer construction. Although the 
precise chronology of the first phase and the issue of the circumstances of the 
deposition remain still unsolved, the results achieved are significant, as they 
open new perspectives about the structure of the Sanctuary in earlier times. 
These new perspectives lead to some speculation about the identification of the 
person buried within the Heroon: he may have been the legendary eponymous 
founder of the city, Gortys, or a significant priest of the sanctuary.

During the summer campaign of 2014 the research has been extended to 
other parts of the Temple and also to external areas next to the sacral building, 
in order to analyze deposits which have not been subject of the excavations 
carried out during the 19th century (plate 1).

A trial excavation (plan 1, n. 9) has been undertaken outside the building 
of the Temple, near its western side, where the most ancient layers had been 
obliterated by the construction levels of the contiguous theatre. After their 
removal, a layer characterized by a considerable thickness and compactness, 
leaning against the foundation structure of the temple and therefore contem-
porary with its construction phase, has been reached and analysed; it con-
tained few, but significant, ceramic findings, currently being analysed, which 
represent so far the first and only set of remains which has proved helpful in 
determining the chronology of the first construction phase of the temple. This 
excavation has unveiled the entire structure of the lower levels of the building, 
showing the canonical sequence of foundation, euthynteria and double-step-
ped krepidoma (fig. 5). The foundation consisted of two courses (around 0.15 
and 0.18 m high) of rough-hewn blocks of local calcarenite laid crossways 
and stacked without mortar; the width of the blocks varies between 0.15 and 
0.19 m. The front of the second course was indented from the front of the first 
course of about 0.15 m. The upper layer, the euthynteria, indented of 0.05 m 
from the front of the second course of the foundation, was realised with blocks 
of calcarenite 0.16 m high laid longways, and had an altitude of 156.03 m 
above sea-level. The lowest step of the krepidoma was made of calcarenite 
blocks 0.29 m high, while the second step, also built of such stone, had a 
larger height of 0.33 m. In the upper step of the krepidoma some significant 
fragments of Archaic inscriptions already seen by F. Halbherr, and cited by 
M. Guarducci (Guarducci 1950) in the collection of inscriptions belonging to 
the sanctuary, have also been found. These inscriptions have been written in 
sequence on the blocks of the crepidoma in situ, and therefore they represent 
a reliable terminus ad quem or ante quem for the building.

The excavations carried out inside the cella (plan 1, nn. 6, 7, 8) have aimed 
at defining more precisely the different phases of construction of the buil-
ding, clarifying the relationships among the unearthed ancient structures. In 
particular, trial excavations have been undertaken in the inner space of the 
south-west quadrangular foundation, believed to be functional for the inser-
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tion of one of the roof supports, the area originally occupied by the north-west 
quadrangular foundation having a similar function, and the area south-west 
of the thesauros. Consequently new data have been gathered regarding the 
relationships among the fragments of the pavements unearthed in the cella 
(made of opus sectile, slabs of calcarenite and slabs of alabaster), the quadran-
gular foundations for the roof supports and the structures put in place during 
the restoration of the building in the Roman period. Thus it could be argued 
that the pavements composed of slabs of calcarenite and gypsum alabaster 
covering the surface of a large part of the archaic cella were realised at the 
same time and together with the quadrangular foundations (fig. 6). Moreover, 
it seemed clear that the layer of cocciopesto constituting the preparation layer 
of the Roman opus sectile coincided with a phase of defunctionalization of the 
quadrangular foundations.

Two excavations have been performed inside the pronaos (plan 1, nn. 3, 11), 
more precisely in the north-east area and at the south-east corner near the 
inside wall of the front of the temple. 
In the latter area the pits over which 
the stone blocks of the foundations 
had been laid have been found; they 
allowed to clearly define the con-
struction sequence of the foundations, 
characterised by layers of blocks laid 
down in each row with their respecti-
ve fillings in two different phases. The 
fillings of the foundation pits were 
mainly constituted of lenticular flakes 
produced during the processing of 
the calcarenite blocks (fig. 7). In the 
north-east area of the pronaos four 
blocks belonging to the foundation row have then been unearthed; three of 
them were characterised by the chisel engraving of the letter ALFA displayed 
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Fig. 5 :  Foundation, euthynteria and double-
stepped krepidoma of the south-west corner 

of the Temple, shown from the west.

Fig. 6 :  Preparation layer of the Roman opus 
sectile and pavements in the north-western 

area of the cella.

Fig. 7 :  Foundation pits close to the south-east 
corner of the pronaos, inside the Temple.



in different orientations (fig. 8), which 
can be interpreted as the indication of 
the quarry, its positioning or the place 
of destination (Apollonos). These foun-
dation blocks were placed directly on 
the barren layer composed of cobbles, 
gravel and sandy matrix.

Based on the results from the research 
already performed during the survey 
undertaken in the previous year and 
mentioned above, an excavation inside 
the structure used for the hero cult 
has been performed, focusing on the 

ceramic remains found in the layers connected with the construction of both 
phases (so called Heroon I and Heroon II) (plan 1, n. 4). Moreover, the presence 
of small bone fragments, which have been undoubtedly burned (as burned 
bones usually exhibit a white color), inside the various filling layers of the 
inner core, will help to shed light on the subject buried there.

The excavations have also been 
extended to the area in front of the 
structure associated with the hero cult 
(plan 1, n. 10), unearthing a sophistica-
ted hydraulic system. The most recent 
construction is a sewer positioned 
parallel to the pronaos of the Temple, 
while two earlier clay pipes form a 
curved track and continue beyond the 
limits of the excavated area (fig. 9). 
Moreover the euthynteria and the foun-
dation blocks of the temple above the 
sterile levels and the connection layers 
between the Heroon and the pronaos 
have been detected.

Eventually, the cleaning of the surface around the small so-called votive 
column placed between the altar and the temple has unveiled the remains of a 
water-conducting lead pipe (fistula plumbea) which, placed in a specific channel, 
allowed water to gush from the upper part of the small column and fall back 
in the surrounding basin, made of bricks and hydraulic mortar (fig. 10). This 
discovery discards the hypothesis that on the column were performed sacrifices.

Another trial excavation has been undertaken outside the temple near its 
south-east corner (plan 1, n. 5), aiming at better understanding of the relation-
ships between the temple itself and the residential structures built during the 
late antique and/or early Byzantine period. Putting together the data gathered 
from the excavation with the information found in the unpublished diaries 

Fig. 9 :  Hydraulic system between the Heroon 
and the pronaos.
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Fig. 8 :  Letter ALFA engraved on foundation 
blocks in the eastern wall of the pronaos, 

shown from the west.
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by F. Halbherr, it could be established 
that they have been built on the area 
surrounding the temple and the inner 
area of the pronaos and the cella, 
leading to the gradual increase of the 
height of the floor level.

The trial excavations described above 
have proven to be particularly useful 
in determining in all the internal and 
external areas of the temple the strati-
graphic and chronological relationships 
between the structural elements belon-
ging to the different occupation phases 
of the sanctuary. On the other hand, it 
should be noted that the stratigraphic 
deposits which have been investigated 
often contained small quantities of 
diagnostic ceramic fragments, making 
in some cases difficult an absolute 
dating of the finds. However, it should 
also be borne in mind that from each 
stratigraphic context and from many 
structural elements (such as mortars 
and pavements’ preparations), frag-

ments of coal have been systematically retrieved and will likely furnish radio-
carbon dates useful to make chronological inferences about: a) the construction 
epoch of the foundations of the Archaic temple; b) the construction epoch of the 
foundations of the pronaos up to now dated to the Hellenistic period; c) the con-
struction epoch of the so-called Heroon I and Heroon II; d) the epoch in which 
the Roman opus sectile pavement was laid down; e) the construction epoch of 
the residential structures dated to the late antique and/or proto-Byzantine 
period and built on the area occupied by the previous buildings.

Taking into consideration all the points mentioned above, the research on 
the Sanctuary of Apollo Pythios in Gortyn is currently in progress, and waits 
for the elaboration of the data already gathered and for the archaeological 
campaign of 2015 to reach the final objective of a historical review of the occu-
pation phases of the sanctuary.
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νεεσ ερεΥνεσ στο ιερο τοΥ αΠολλωνοσ Πυθίου τησ γορτΥνασ

jACopo bonEtto, AnnA bErtELLi & MArtinA CoLLA 

Από το 2012 το Πανεπιστήμιο της Πάντοβας και η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή 
Αθηνών άρχισαν να εργάζονται στο Ιερό του Απόλλωνος Πυθίου στη Γόρτυνα της 
Κρήτης. Ο ναός και οι γειτονικές δομές του (ηρώον, βωμός και «αναθηματικός 
κιονίσκος») είχαν γίνει αντικείμενο έρευνας του F. Halbherr ήδη από το 1885, ο 
οποίος είχε χρονολογήσει τις κύριες φάσεις (αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική) 
του συγκροτήματος στηριζόμενος μόνο στις επιγραφές. Λόγω της έλλειψης γνώσε-
ων για τη στρωματογραφική αλληλουχία, ξεκίνησε μια νέα έρευνα προκειμένου 
να διασαφηνιστεί η αρχιτεκτονική εξέλιξη των επιμέρους κατασκευών του ιερού.

Πραγματοποιήθηκαν ένδεκα μικρές δοκιμαστικές τομές για να γίνει επαλήθευ-
ση της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων ανέπαφης στρωματογραφίας και πιθανών 
εναποθέσεων. Έτσι μπόρεσε να γίνει ο καθορισμός της στρωματογραφικής και χρο-
νολογικής σχέσης των κατασκευαστικών στοιχείων που ανήκουν σε διαφορετικές 
οικοδομικές φάσεις του ιερού (ειδικά όσον αφορά στο αρχαϊκό ιερό, τον πρόναο, το 
ηρώον, το ρωμαϊκό opus sectile και τις μεταγενέστερες επεμβάσεις).

Η μελέτη των οστράκων και η ανάλυση των καταλοίπων άνθρακα θα συνεισ-
φέρουν στον ακριβέστερο χρονολογικό προσδιορισμό των συγκεκριμένων φάσεων.
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Introduction
The area investigated between 2011 and 2014 by the ‘Sapienza’ University 

of Rome in collaboration with the Polytechnic University of Bari is located in 
the so-called Praetorium district, immediately north of the northern plateia 
and east of the Nymphaeum.1 

Latest discoveries in this sector widely complemented data already collected 
in previous studies and former archaeological researches, thus contributing 
to the understanding of the overall topographical situation of the city and 
expanding the knowledge of its several architectural phases as well as of the 
mutual relations existing among different quarters. 

The on-going study concerns both the topographical comprehension of 
Gortys, in order to contextualize the examined area in the wider framework 
of the urban space, and the stratigraphy, whose study is turning out to be a 
crucial element to recognize fundamental data regarding the functions, the 
cultural traditions, the transformation processes occurred in the city. With ref-
erence to the first aspect, the analyses that prof. A. Jaia is currently carrying 
out are resulting in meaningful outputs. With regard to the second one, the 
reorganization of information deriving from previous archaeological campaigns 
and the on-the-field investigations are now progressing.

Main public edifices of Gortys are located along the plateia, which crosses the 
urban space connecting the city centre to the agora. Unexpectedly, under the 
Byzantine layers, next to templar edifices and public buildings, an outstanding 
monumental complex comprising private and even funerary monuments had 
progressively been brought to light during latest archaeological investigations, 
that have been implemented in cooperation with the Bari Polytechnic Universi-
ty and the Italian Archaeological School at Athens.

The complex faces a spacious forecourt defined by the Pythion and the sta-
dium and deprived of significant buildings until the construction of the gym-

1 I would like to express my gratitude to Yorgos Brokalakis for his contribution to on-the-field 
researches and for all the scientific support provided during related studies. Without his 
precious assistance, it would not have been possible to properly implement the Praetorium 
district investigation. Furthermore, I would like to thank all the researchers and students of 
the ‘Sapienza’ University of Rome and the Polytechnic University of Bari, who collaborated 
in the archaeological excavations, in the study of the materials and in the graphic docu-
mentation: Federico Giletti, Alessio Sassù, Gian Michele Gerogiannis, Cristiano Romanelli, 
Ferdinando Giannella, Claudia Lamanna, Rosa Di Marco, Ada Caruso, Lavinia Del Basso, 
Simone Amici, Patrizio Fileri, Alessandro Laera, Eleonora Mostarda.
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nasium in the 1st century AD, subsequently transformed into public baths 
and finally into the so-called Praetorium.

In the Greek world, prestigious tombs are usually excluded from the inhab-
ited area and are thereby located outside it. Rare exceptions to this general 
rule can be observed starting from the 4th century BC, increasing between the 
pre-Christian age and the 1st century AD. This kind of funerary buildings, in 
the form either of actual tombs, either of honorary monuments or of cenotaphs, 
usually belong to relevant families or to important personalities of the local 
communities. In this regard, Ephesus, where these structures stand along the 
Couretes street, can be regarded as an exemplary case study, as well as Mess-
ene, where Hellenistic tombs were built in the gymnasium and stadium district. 

Latest archaeological diggings in 
Gortys revealed that the concerned 
area was exactly dedicated to this type 
of private monuments. Special atten-
tion was paid to one of them (edifice 
1, fig. 1), due to its impressive dimen-
sions (14 x 14 meters): It is an actual 
mausoleum with a hypogeal chamber, 
closely recalling the renowned Halicar-
nassus model, although far smaller. 
Hence, the monument seems to be one 
of the major constructions of the conti-
nental and Aegean Greece, similar only 
to Asia Minor ones.

On a krepis made of five stairs, a huge podium, including a subterranean 
sepulchral chamber, was erected. It was probably surmounted by a colonnade, 
documented by some architectural elements recovered in the Nymphaeum, 
maybe enclosing a naiskos; at the time being, it is not possible to detect the 
roof shape. The underground chamber was possibly accessible through a ves-
tibule (which was strongly damaged by the construction of a posterior wall) 
and was organized in niches, where burials were placed, and pilasters sup-
porting a likely vaulted ceiling. 

Although spoliation activities taking place since the 4th century AD deeply 
compromised the possibility to reconstruct the original floor and the general 
aspect of the room interiors, noteworthy remains of burials were discovered 
during the excavations. 

Near the southern wall, two individuals were maybe placed directly over the 
floor of the chamber, being subsequently covered by an alabaster chalk slab, 
above which the rests of a third skeleton were found. It is not clear whether the 
slab was originally used to cover the buried persons or if it was used for wall 
covering instead. It’s very likely that the rear wall, namely the western one, 
was dedicated to the main personality of the buried family. The comparison 
with monumental tombs in Anatolia, in fact, suggests that the mausoleum 
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Fig. 1 :  Mausoleum (edifice 1), 
hypogeal funerary chamber.
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was dedicated to one of the most important social figures of Gortys during the 
1st century BC, maybe author of euergetism acts. 

East of this edifice, remains belonging to an array of monumental buildings 
have been discovered as well (fig. 2). The complex, composed by structures that 
have been erected one next to the other till the point that the crepidomata of one 
of them is cut by the crepidomata of the other, was depredated starting from the 
4th century AD. As far as the mausoleum is concerned, in addition to the spoli-
ation activities taking place in antiquity, it was deprived of other elements at the 
end of the 19th century, just before the beginning of F. Halbherr investigations.

Enzo Lippolis

The archaeological excavations
The area investigated during the 2011-2014 archaeological excavations car-

ried out by the ‘Sapienza’ University of Rome is located north of the northern 
plateia, that crosses the city of Gortys from west to east, connecting the city 
center to the agora, and along which main public edifices are placed, and east 
of the Nymphaeum complex previously dug in 2003-2013. Here, as already 
stated, a group of considerable and relevant monuments, to be dated back 
to the Roman imperial age, was unearthed under the Byzantine layers. Such 
monuments seem to be characterized by private nature and at least one of 
them should be certainly regarded as a funerary edifice, although unusually 
positioned inside the inhabited space. 

The archaeological excavation implemented in 2011 immediately revealed 
the existence of several tiers pertaining to the emplecton of a massive monu-
ment (edifice 1), originally covered by limestone blocks and exceptionally mea-
suring 14 x 14 m, with a total surface corresponding to 200 m2.
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Fig. 2 :  Monumental complex discovered in 2011-2014 archaeological campaigns 
(elaboration F. Giannella).



At the beginning, it was not possible to detect its function (a temple? a pro-
pylaeum? a public building?), but, later on, further researches implemented in 
the subsequent year, namely 2012, explained the nature of the construction: 
Surprisingly, a wide hypogeal sepulchral chamber with an eastern entrance, 
containing the remains of bones pertaining to three individuals, was progres-
sively recognized, thus showing the funerary meaning of the structure. Rests 
of the skeletons of two women and of a child were discovered along the south-
ern wall of the room, together with materials belonging to their funereal para-
phernalia. The latter included a trinket representing a comic actor, possibly 
marked by an apotropaic value, a silver ring, an amber ring, bone objects such 
as two distaffs/spindles and two combs, a whorl, metallic parts of a probably 
wooden casket and several parts of glass unguentaria. 

Progressive diggings showed that the sepulchral chamber, with rectangular 
niches hosting the burials (figs 3, 4), had internal curtains made of bricks, 
small-size blocks and a sound masonry in caementicium, also functioning as 
emplecton for the square podium partially around and over it.

Built in the second half of the 1st century BC and used for burials between 
the 1st and the 2nd century AD as well, it comprised a huge square platform 
standing above five stairs, provided with an underground hall and possibly 
equipped with a colonnade.

On-the-field researches indicated that the outstanding edifice, evoking the 
Hekatomnid reference model, underwent an extensive spoliation starting from 
the 4th century AD.

During the last week of 2012 excavation campaign, the upper part of an edi-
fice with circular profile (edifice 3, fig. 5), located next to the funerary building, 
was noticed and, thereby, the following year exploration was mainly dedicated 
to the analysis of such a sector.

Investigations occurred in 2013 exposed a huge building, whose northern 
part is not visible due to the limit of the excavation. More than 15 meters 
long, with a circular-shaped central part, it consists of five tiers surmounted 
by columns, as still existing remains give evidence for; the eastern and west-
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Fig. 3 :  Mausoleum (edifice 1). Fig. 4 :  Mausoleum (edifice 1).
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ern wings seem to display a rectilinear 
aspect (thus indicating that, maybe, 
the circular portion could have been 
an apse in the context of a wider mon-
ument) (fig. 6). 

A block measuring 1.70 x 0.70 m 
and showing ‘swallowtail’ clamp holes 
is located south of the central part of 
the construction (it is not clear if it belonged to it or to an independent edifice). 

The meaning of the monument, distinguished by a clearly representative 
character and by the same orientation of the square construction with sepul-
chral chamber, is still unknown, although it is possible it might have been a 
funerary building, as its hypogeal chamber seems to suggest, maybe holding an 
additional public role, as far as the upper part is concerned (see, for instance, 
the Celsus library at Ephesus). With regard to the chronology, it looks like it’s 
slightly posterior both to the mausoleum and to another edifice located immedi-
ately south of the south-eastern edge of the circular structure (edifice 4). 

Three blocks – the upper one probably functioning as euthynteria – of this 
other monument were identified in the framework of 2013 archaeological cam-
paign, too. The three elements, composing a basement, were evidently cut in 
order to ensure enough space for the erection of the circular-shaped part of the 
already examined structure, as can be deduced from the analysis of the cuts 
course. In addition to this basement, further blocks of this construction have 
been found in the subsequent year researches. Moreover, it is possible that 
further elements, i.e. three stairs found under a small channel placed inside 
a Byzantine edifice situated east of the semi-circular monument and maybe 
related to artisanal production, refer to this last monument as well, since they 
stand at the same level and show similar features.

In 2014, special attention was paid to the edifice with a semi-circular part 
(edifice 3) and specifically to its hypogeal chamber first recognized in 2013 and 
currently observable only in its southern part, as the northern one falls beyond 
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Fig. 5 :  Monumental building 
with semi-circular part (edifice 3).

Fig. 6 :  Monumental building 
with semi-circular part (edifice 3).



excavation boundaries. The visible portion of the room is delimited by three 
walls made in different techniques, most likely constructed in different periods.  

Diggings within the hypogeal sector 
brought to light several stratigraph-
ic layers, the upper one containing 
scarce ceramic fragments; the second 
one including burned remains of 
unidentified materials; the third one 
extremely rich in pottery, as well as 
the fourth one, that also comprised 
an iron chisel, a metallic element of a 
coffer and a rectangular stone block 
(fig. 7). Notwithstanding the results of 
2014 discoveries, the meaning of the 
monument is still unclear.

Finally, archaeological excavations 
in the area south of the monument 
with semi-circular part brought to light traces of a strongly damaged structure 
(edifice 2), still needing additional investigations, whose dimension may be 
compatible with a rectangular monument related to Aulus Larcius Lepidus 
Sulpicianus, quaestor pro praetore of the Roman province of Crete in the 1st 
century BC, epigraphically testified by an inscription found in the Nymphae-
um area together with reused slabs referring to the monument itself.

Hence, the area first saw the erection of the monumental building with 
funerary role (edifice 1). Hereafter, a probably honorary structure with rect-
angular plan was built, maybe in praise of a local renowned personality (edi-
fice 2). Lastly, a third probably funerary structure was built (edifice 4) and 
subsequently cut for the construction of the building with a semi-circular part 
with hypogeal chamber (edifice 3). 

In conclusion, recent archaeological excavations widely helped to recon-
struct the architectural development of the area, although functions and sig-
nificances of the edifices appear still uncertain in most of the cases, with the 
exception of the mausoleum. 

Rita Sassu

The grave goods of Mausoleum 1
In the underground chamber of the mausoleum (edifice 1), along its south-

ern wall, the remains of at least three depositions have been uncovered, as 
mentioned above. They were badly damaged by the successive depredation of 
the monument that affected even more significantly the other two sides of the 
building, where only faint traces of graves have been identified (fragments of 
glass vessels, pottery and bones). 

The remains were included in a layer of loamy earth, cleansed and very 
compact, probably originated after the dispossession of the monument when 
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Fig. 7 :  Hypogeal chamber of the monumental 
building with semi-circular part (edifice 3).
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the room remained uncovered and water could penetrate inside. The burials of 
the south wall were arranged irregularly above and below a slab of alabaster 
chalk, originally used as a parietal upholstery or as a cover of the tombs. 
This element has been found in horizontal position, slightly raised on one 
of its long sides so that the remains of bones and equipment had slid to the 
side bound to the ground. By removing the slab, it was possible to observe 
the site of the burials. It was surrounded in the south by small well aligned 
blocks of limestone and in the west and the east by limestone slabs, placed 
directly on the ground and probably 
arranged under the head and the feet 
of the deceased (fig. 8). More uncertain 
remains the northern boundary of the 
tombs, where signs of a rip seem to 
prove the existence of another plate 
arranged vertically. It could document 
that the slab, still preserved, original-
ly constituted part of a sarcophagus. 
Similar tombs with thin walls of ala-
baster chalk are indeed documented in 
Gortys by a series of sepulchres dated 
to the 1st century BC and found on the 
hill of Profitis Ilias and in the area of   
Megali Lakka (Di Vita 2010, 151, 154-156).

Thanks to a preliminary observation of the rests of the bones, still in course of 
study, it is possible to identify parts of the skeleton of two adults and a child. The 
analysis of the remains of the funerary equipment allows to assign the tombs to 
one or two female burials.2 The chronology of the items, rather homogeneous, 
can be fixed between the second half of the 1st century AD and the second half 
of the 2nd century AD. The form, the quality and the preciousness of the objects, 
mainly in ivory, amber and silver, confirm an “excellent” destination of the mau-
soleum and testify that the ruling class of Gortys strictly adopted social patterns 
and funeral practices of the roman society during the Imperial age.

Among the findings it has been noted a large number of glass vessels (about 
15 toilet bottles mostly fragmentary, a bottom of a bottle decorated with con-
centric circles, a cover of a small pyxis). Three well preserved unguentaria 
(fig. 9, nn. 1-2), with high cylindrical neck, outsplayed rim with rounded lip 
and conical or globular bottom, belong to types mainly documented in the first 
two centuries of the Empire.3 It’s well known that these vessels contained per-

2 The materials have been restored during the excavations in 2014 by Salvatore Tricoli. 
Thanks to these new interventions it was possible to clarify more in detail the shape and 
the material nature of different objects, in particular of a group of ivory items, initially 
considered as bone artifacts (see below).

3 Two unguentaria in clear glass (fig. 9, nn. 1-2) belong to the type widely attested Isings 28b 
(for the form cfr. Taborelli 1982); the third, in white opaque glass, to the type Isings 8/28 
= 32 De Tommaso; De Tommaso 1990, 69.
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Fig. 8 :  Mausoleum (edifice 1). Tombs 
after the removal of the slab.



fumes and ointments, including myrrh, cedar resin, balsam, honey and salt, 
used to anoint the body of the deceased in order to slow down decomposition 
in view of its exhibition (Montevecchi 2010, with previous bibliography).

In addition, it’s possible to attribute to female grave goods a group of ivory 
items including two combs,4 a little spindle whorl5 and a rod-shaped artifact6 
(fig. 9, nn. 3, 4, 7). This last object (fig. 9, n. 3), fragmentarily preserved, is 
decorated by an egg-shaped motif on its top and by two series of engraved 
collars, which are enclosed within a swollen area marked in the centre by a 
groove. The surface doesn’t show signs of wear and is carefully worked only on 
one side, while on the opposite side the decoration is marked by lighter cuts, 
which seem to indicate its use as an ornament and not as a tool of daily use.

Artifacts similar to the exemplary of Gortys are widely attested in female 
grave goods of the Roman period. It deals with objects carried out in different 
materials (especially bone, rare ivory and amber), which can be recognized 
variously as adornment objects (hairpins) or as spinning tools (distaffs or spin-
dles). Because of the morphological and decorative homogenisation of both 
classes, it is very hard to recognize their original function. Recent studies have 
however identified as possible criteria to distinguish these items their size, that 
for the distaff/spindles generally exceed 12 cm in length, and the presence 
of spindle whorls, indicative of the spinning work (Busana, Cottica & Basso 
2012, 387-395; Rossi 2012, 607-608). These features, common to the example 
of Gortys, make it possible to recognize the find as an instrument for the textile 
production. There are although some doubts about its original use as distaff 
or spindle. A clue to interpret the item as a spindle could be the presence of a 
small hole on the top, perhaps used for the insertion of the metal hook where 
the thread was rolled up during the spinning (for the types of hook: Gostenčnik 
2011, 200-201; Busana, Cottica & Basso 2012, 393-394).

With regard to the meaning of these instruments in the funerary contexts, 
it is well known that distaffs, spindles and spindle whorls probably had a plu-
ralistic character. On one hand they represented the moral qualities of women 
and girls, for whom the spinning was the main and exclusive domestic work, 
but on the other hand they symbolized the new condition after death. Because 
of their turning motion, distaff and spindle could be considered indeed as 
emblems of the individual’s transformation and transition to a new state, or 
even allude to a life in the making, but sharply broken off by the death (Facchi-
netti 2005b, 213-215; Pásztókai-Szeőke 2011, 133-135; Rossi 2012, 608-609). 
The form of these objects, in particular the egg-shaped motif on the top, likely 
a stylized fruit (a pomegranate?), suggests also an original cultural value of 

4 The first, preserved for most of its length (11.6 cm), has the external profile ending in a semi-
circle and is equipped with two sets of teeth tighter on one side: type C1 Vaulina, Wasowicz 
1974, found in contexts dated between the 1st and the 3rd century AD. The second, highly 
fragmentary, has teeth very tight and close together (length 1.4 cm).

5 The element, partially damaged but preserved for more than half of its diameter (1.5 cm), can 
be connected to the type Béal 1983 A XXXIII, 2, dated between the 1st and 3rd century AD. 

6 Restored by two fragments. Length max. 10.4 cm; diameter 0.9-0.8 cm.
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these items as signs of vitality, rebirth and regeneration linked to female fertil-
ity (Busana, Cottica & Basso 2012, 394 with previous bibliography).

Considering that distaffs and spindles in precious materials, such as ivory 
or amber, are generally documented in tombs of medium-high social level 
(Bolla 2004, 226-227; Facchinetti 2005a-b),7 it is plausible to suppose howev-
er that in these cases they represented primarily a sign of gender and status, 
highlighting the role of the woman as mulier lanifica, namely a virtuous Roman 
matron in full possession of the household skills (Facchinetti 2005a, 213-215; 
Rossi 2012, 609 with previous bibliography).8 The artifact of the mausoleum 
of Gortys can be added therefore to the not extensive series of ivory distaffs/
spindles destined to personalities of high social rank. From the chronological 
point of view it constitutes one of the first examples of the imperial age well 
documented by the archaeological context.9

Among the ornaments and the toilet objects, were also found three bronze 
hinges, perhaps connected to one or more wooden boxes, a silver ring and 

7 Examples of spindles/distaffs in Crete are documented at Eleutherna in late roman con-
texts: Vasileiadou 2010.

8 For the meaning of the textile tools as feminine gender-related symbols: Pásztókai-Szeőke 
2011, 128-129.

9 In absence of specific stylistic and decorative comparisons, the object is dated on the basis 
of the context and of the other artefacts of the burial equipment between the 1st century AD 
and the 2nd century AD.
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Fig. 9 :  Items of the grave goods of the mausoleum: nn. 1-2 glass unguentaria, n. 3 ivory distaff/spindle, 
n. 4 ivory spindle whorl, n. 5 amber ring, n. 6 amber pendent, n. 7 ivory comb.



remains of ochre. Furthermore two specimens show the use of amber, typical of 
the female grave goods and considered during the antiquity as a material with 
apotropaic and therapeutic powers: they are a small ring (fig. 9, n. 5), maybe 
for a child, as shown by the tiny size, and a small pendant (h 4.7 cm; fig. 9 
n. 6), whose style and form seem to connect to the category of the “ammantati” 
(Lista 2008, 254-259). The figure reveals grotesque features in the large and 
bald head, with chubby and protruding cheeks; it’s dressed with a robe that 
had to cover the right arm, while the opposite arm was perhaps leant on a 
stick. The figure finds parallels mostly in central Italy between the end of the 
1st century BC and the second half of the 1st century AD, particularly in 
Campania and Rome, where in one case is connected to a child burial, while is 
not known at the time other comparisons in the Aegean area.10 Due to its rarity 
in the Greek-eastern world, the peculiar amulet of Gortys could document a 
relationship between the owners of the great mausoleum and central Italy, 
place of manufacturing and provenance of those particular items.

Chiara Giatti

Burials intra moenia between the Hellenistic and the Roman periods
The discovery of three monumental mausoleums in the Nymphaeum’s block 

gives a new sense and meaning to the whole area. The tombs were located next 
to the stadium and the gymnasium area, along the main street of the city. This 
topographical organisation placed the tombs in emphatic position. The high 
visibility of the place and the architecture underlines the importance of the 
graves. The use of placing monumental tombs inside the urban space recalls 
the traditional practice of the royal tombs in the ancient eastern world that is 
canonized in the Halicarnassus Mausoleum (Caliò 2008).11 In the Achaemenid 
empire the dead king is buried with an elaborate ceremonial in which the 
successor is also involved (Briant 1996, 797-799, passim), and the presence 
of the burial becomes the base of the authority of the successors (Caliò 2008). 
The tomb of Mausolus evokes the royal funerary ritual and expresses it in 
Greek language. The great terrace where the Mausoleum stood is probably 
a paradeisos, a garden, where sacrifices and athletic games in honour of the 
dead king could take place. An inscription of the first half of the 3rd century 
BC mentions the construction of a gymnasium dedicated to Philipp II (Migeotte 
1984, no. 101-102); in this case the gymnasium is the place of the royal cult 
and maybe the terraced space around the Mausoleum was used both as space 
of royal cult and as gymnasium.

The architecture of Halicarnassus is the prototype of a widespread prac-
tice in the Hellenistic period, not only with regard to the royal houses. The 
10 Examples from central Italy (Nola, Pompeii, Rome): Siviero 1954, 133-134, n. 563-565; 

strong 1966, 91-92, n. 109-113; Lista 2008, p. 283, n. 43-44, p. 285, n. 51. Specimens are 
also attested at Aquileia (Strong 1966, 33; Calvi 2005, 115, n. 377, tav. 36; Gagetti 2007, 
148-149, fig. 11e-f). 

11 On the new discovery of a second monumental Mausoleum in Myndus cfr. Rumscheid 2010.
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most famous example is the Alexander tomb. The urban plan of Alexandria 
is strictly linked to the Halicarnassus’ one (Caliò 2012, 383-384); the palace 
quarter near the sea and the harbour, the tomb of the dynastic founder in the 
central part of the city, near the agora and the gymnasium, along the principal 
street, recall the Carian prototype and establish a new model (Caruso 2011). 
The area comprised between the gymnasium and the royal tomb along the 
Canopic street reflects the Halicarnassus model and disseminates it in the 
Mediterranean area.

The case of Demetrias is emblematic to understand the use of this architec-
tural feature after Alexandria: the monumental tomb inside a terraced space 
testifies the reception of the cultural model in the same Greek world (Marzolff 
1987; Μπάτζιου-Ευσταθίου 2002, 35). 

The Hellenistic aristocracy renews this use overlapping new and old mean-
ings between the traditional culture of the polis and the royal custom. Howev-
er the gymnasia continued to be the place of royal and familiar propaganda, 
as the Ptolemaia of Athens, Rhodes, Kos, Alexandria, Cyrene indicate.12 The 
foundation of the Timoleonteion in Syracuse, a gymnasium associated to the 
strategos tomb, and the celebration of annual festivals in his honour, reveal 
an early reception of the model in the western Greek world.13 Furthermore, we 
are informed about the burial of the Olympic champion Antenor of 308 BC in 
the gymnasium of the neoi in Miletus (Chiricat 2005, 207-208; Borlenghi 2011, 
61). His descendant, the prophet Eudemos, lists five members of his family 
buried into the gymnasium. The episode testifies the passage of such honour 
and privileges from the royal houses to the local aristocracies (Chiricat 2005).

These intra moenia burials are clearly inspired by the royal behaviour 
that finds its root in eastern kingship and the figure of Alexander the Great. 
The royal topography of Halicarnassus and Alexandria, palaces and tombs, 
became a topos for the capital cities of the Diadochoi. In Seleucia on the Tigris 
the monumental heroon refers directly to the Alexandrian soma and recently 
the altar of Pergamum is proposed as the sema of a royal burial hypogeum 
(Galli 2008, 570). The urban space and the sovereigns’ cult are overlapped, 
connoting the image of the cities. 

Asia Minor is the place where this synthesis was completed. The euergetism 
represents an important economic resource for the Hellenistic poleis, but it is 
also a sign of the growth of an upper class following the royal behaviour. The 
economic power of aristocratic people increasingly influences the political life 
of the polis and the ruling class fights its political struggle by means of a visual 
propaganda. Epigraphs, buildings and monumental tombs stress the impor-
tance of the single family houses inside the polis. An important example of this 
behaviour comes from Kyme Eolica, where the noblewoman Archippe, in the 
second half of the 2nd century BC, was honoured by the polis with the permis-
sion to be buried with the other benefactors inside the city (Guizzi 2008). The 

12 Trombetti 2013, 59-61 with particular references to the Ptolemaion of Athens.
13 Nepos, Timol., 5; Plut., Timol., 39, 4; Diod. Sic., 19, 6, 3; Polyaen., V. 3. 8.
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exact place of the Archippe’s tomb is unknown, but it is probably between the 
gymnasium and the agora. Significantly the solemn funeral was followed by 
the epheboi. The involvement of the gymnasium and the epheboi is not casual. 
The importance of the gymnasia increased during the middle Hellenistic period 
and they became a significant place of the urban life. The growth of the gym-
nasium public ceremonies and festivals reveals a renewed involvement of this 
kind of complexes in the urban life. The processions for the gods with the 
people divided in age classes start from the gymnasia and testify the stability 
of the society in front of the polis magistracy. The presence of the benefactors’ 
burials along the processional route confirms this social status quo. These 
monumental tombs are objects of public worship and the deceased become a 
sort of sacred person. Always in Kyme, another epigraph documents that the 
polis wanted to dedicate Lucius Vaccius Labeo the isotheoi timai. Although he 
refused such a tribute, the episode shows the cultural perspective of this kind 
of honours, which invaded the space of kingship (Guizzi 2008, 541).

The sequence of agora, gymnasium, stadium, represents the monumental 
centre of Messene. Related to the stadium is a temple-shaped mausoleum. 
This heroon, of the 1st century BC, is situated inside a necropolis. According 
to epigraphic records, a public festival honoured the owner of the building in 
the death anniversary. The topographical organisation of Messene is probably 
the most similar one to Gortys. The heroon of Messene also recalls the monu-
mental tombs in Asia Minor (Themelis 2009, 55-79).

An important epigraphic evidence from Athens informs us on the typology of 
public honour related to benefactors (Gautier 1985, 64-65). At the end of the 
third century BC, the institution of a festival, the Diogeneia, and the building 
of a Diogeneion, honoured Diogenes, commander of the Athenian navy in the 
Piraeus. On the contrary, Cicero (Ad Familiares 4, 12) refers that the Atheni-
ans rejected to bury M. Marcellus intra moenia because of religious laws and 
allowed the placing of his tomb in the Academia.

Therefore the agora replaces the royal quarters and the gymnasium as 
places of burials. The heroon I, near the theatre of Miletus, is dated between 
the end of the 3rd century BC and the early 1st century and a small building 
in the agora of Assos, probably an heroon, should be dated back to the same 
period. In Ai Khanoum the tomb of the founder of the city, as in the Greek 
world, is collocated near the public square.

The example of Ephesus is strictly connected with Gortys. The Couretes 
street, that links the upper and the lower agora, is the major route of the city. 
Along it the most important heroa or monumental tombs are displayed. The 
architectural particularity of these buildings and their high visible position 
made the way crossing the agora a real memory route of the city (Thür 1995). 
The fact that the monuments are connected to a ceremonial street indicates 
a new outlook of the city pattern. The proliferation of the processions during 
the Hellenistic period, testified by epigraphic records, justifies the increasing 
importance of the routes. The architectural particularities and innovations of 
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the single monuments emphasise this memory between Hellenistic and Roman 
times.

As recently underlined (Chiricat 2005; Borlenghi 2011 – cfr. Galli 2008), 
the Augustan period experienced an increase of monumental burials intra 
moenia. The most important examples are in Asia Minor, Sagalassos, Aph-
rodisias, Miletus. The Roman world assimilates this cultural context also in 
Italy (Borlenghi 2011, 54-65). The north terrace of Alba Fucens is organised 
in a rectangular space with a big exedra on the west side and in the opposite 
space are collocated a monumental tomb, perhaps of Lucius Cornelius Scipio 
Aemilianus, consul of 78 BC, and a rectangular building, probably an heroon. 
In Herdonia the campus/gymnasium is collocated intra moenia and received 
a monumentum, that could be attributed to a local personality of senatorial 
rank, Lucius Hostilius Dasianus. Probably we have to add the Herculaneum 
exemplum, a palaestra with an altar built over the ustrinum of the senator 
Marcus Nonius Balbus.

Both the Greeks and the Romans used behaviour models that originated 
from Asian kingship, i.e. from Achaemenid kings and Mausolus of Caria. Alex-
ander the Great was the one who introduced those customs and behaviours in 
the Hellenistic word. Gortys’ examples testify once again the reception of such 
reference models during the Roman times. 

Luigi Maria Caliò
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γορτΥνα. αρχαιολογιΚεσ ανασΚαφεσ νεων μαΥσωλειων 

στην Περιοχη τοΥ ΠραιτωριοΥ

Enzo LippoLis, ritA sAssu, 
ChiArA giAtti & Luigi MAriA CALiò

Το Πανεπιστήμιο της Ρώμης «Sapienza», σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο του 
Μπάρι, διεξήγαγε ανασκαφές από το 2011 ως το 2014 στην αποκαλούμενη «περι-
οχή του Πραιτωρίου» και συγκεκριμένα ανατολικά του Νυμφαίου και βόρεια του 
κεντρικού δρόμου, κατά μήκος του οποίου βρίσκονται πολλά σημαντικά δημόσια 
κτήρια (ναοί, Στάδιο, Γυμνάσιο). Απροσδόκητα, κάτω από τα βυζαντινά στρώματα, 
ένα ξεχωριστό μνημειακό συγκρότημα που περιλαμβάνει ιδιωτικά και μάλιστα 
ταφικά κτήρια ήρθε σταδιακά στο φως.

Την προσοχή μας τράβηξε ένα από αυτά λόγω των εντυπωσιακών του διαστάσε-
ων (14 x 14 μ.). Πρόκειται για ένα μαυσωλείο με υπόγειο θάλαμο, που ανακαλεί 
το φημισμένο μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, αν και έχει τις μισές του διαστάσεις.

Το μνημείο φαίνεται ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στην ηπειρωτική 
Ελλάδα και το Αιγαίο, όμοιο μονάχα με αυτά της Μ. Ασίας. Αυτού του είδους 
τα κτήρια, είτε ως πραγματικοί τάφοι, είτε ως τιμητικά μνημεία ή κενοτάφια, 
συνήθως ανήκουν σε επιφανείς οικογένειες ή σημαντικές προσωπικότητες των 
τοπικών κοινωνιών. Η Γόρτυνα λοιπόν παρουσιάζει αναλογίες με την περίπτωση 
της Εφέσου, όπου παρόμοια μνημεία βρίσκονται κατά μήκος της οδού των Κου-
ρητών, αλλά και με αυτή της Μεσσήνης, όπου ελληνιστικοί τάφοι ανεγείρονται 
στην περιοχή του Γυμνασίου και του Σταδίου.
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CLAudiA LAMbrugo
With ELEnA bELgiovinE, dAniELE CApuzzo, 

iLAriA frontori, dAniELA MAssArA & piEtro MECozzi

Since the year 2003 the University of Milan has been working, in cooper-
ation with the Italian Archaeological School at Athens (SAIA) and the local 
Ephorates at Gortys, on the excavation of a Late Roman bath complex (fig. 1).1 
This study focuses on the main phases in the life of the building, in relation of 
course with the long and lively history of the city.2 

The construction of the building 
The bath-house, about 40 m East to West and 20 m North to South, occu-

pies an area of the city of Gortys – very little of which was known before 2003 – 
to the south of the quarter of the so-called “Pretorio” and to the west of the 
Hellenistic stadium (fig. 2). The first phase of this monumental complex is that 
about which least is known, as the excavations have not succeeded at any 
point in reaching the original floors and foundations. It seems however that 
the bath-house was built, facing a large quadrangular square of about 50 m 
per side, between the second half of the 4th century AD and perhaps the early 
decades of the 5th century, as suggested by the fact that the praefurnia were 
built partly on the erased analemma of the Hellenistic stadium, which was 
finally abandoned by the mid 4th century (Lippolis 2004, 596).3 Whether or 
not the building of the new Late Roman bath was consequent upon the terrible 
earthquake of July 365 AD, it is interesting to underline that the dramatic 
event in question was a significant break point for Gortys4 and that again in 
the last decades of the 4th century the new “Pretorio” was built under the 
government of Oicumenios Dositheos Asklepiodotos (Baldini Lippolis 2009).

In its first monumental stage the bath complex can be seen as divided into 
two sectors (fig. 3): a smaller one on the east side for hot baths, a larger one on 
1 For previous works by the University of Milan at Gortys: Bejor & Sena Chiesa 2003; Bejor 

2009; Sena Chiesa 2011. There are also interesting ties between Milan and Gortys from 
further in the past: Sena Chiesa 2001, 760 ff.

2 For previous publications on the “Terme a Sud del Pretorio”: Ceramica di Gortina 2009; Bejor 
2011; Gortina. Testa di Igea 2011; Bejor & Lambrugo 2014; Lambrugo et al. forthcoming.

3 The data on the monumental area before the construction of the bath complex are still to 
be processed; the hypothesis that the construction was built facing a large quadrangular 
square, already put forward in Bejor 2009, 24 and Capuzzo 2011, 105 (for area H) still needs 
verification.

4 For an overview on Gortys in the 4th century, see the conference proceedings Gortyna di 
Creta nel IV sec. d.C. Dinamiche e trasformazioni della città (Padova, April 2011).
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the opposite side for the cold baths. In the former there are perhaps two tepi-
daria (J and L) and one calidarium (K) which are in line with the praefurnia (N), 
erected, as already stated, on top of the abandoned layers of the stadium. 
According to a layout found in many Roman baths, the calidarium seems to 
have had an alveus to the south for hot plunge baths.5 From the beginning 
the cold part of the bath building must have been laid out around a large 
four-sided frigidarium (F) of an area of 100 sq.m., aligned on the axis of the 
heated rooms. At its four corners there were four large pillars that supported 
the weight of a cross-vaulted roof. On the west side a stone stylobate gave 
access to an apsidal pool (D) covered with marble slabs for cold water, while 
to the north side there is a long room (H) which was most likely already in this 
first stage of the bath-house an apodyterium; this would seem to be suggested 
by the many masonry structures at the southern boundary of the room which 
served not only to separate H from F, but also to support arches and niches for 
the housing of shelves and wardrobes. 

Particularly worthy of special mention is the great rectangular natatio (E) 
for immersions in cold water, laid out along the whole of the southern side 
5 The model for the rectangular calidarium with one apsidal side housing the alveus or the 

labrum is very common in the Roman world and seems to be especially typical of small and 
medium-sized bath buildings (Yegül 1995, 419). Among the most noteworthy examples of 
this kind there are the calidaria of the “Terme Stabiane” and the “Terme del Foro” at Pompei, 
the “Terme Suburbane” at Ercolano, the “Terme di Faustina” at Mileto, “Terme Mk 1” at 
Oenoanda, and the Thermae of Anemurium. The calidarium of the “Terme della Megali Porta” 
in Gortys has a rectangular plan (Di Vita 2010, 281; Masturzo & Tarditi 1994-1995, 245), 
while that of the Late Roman “Piccole Terme” are bi-apsidal in form (Di Vita 2010, 267).
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Fig. 1 :  Rooms and functions in the so-called “Terme a Sud del Pretorio”.
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Fig. 2 :  Plan of ancient Gortys and position of the thermal building (from Di Vita 2010 and Forma Urbis, 
XIX, 7, 2014): 1. Acropolis; 2. Prophitis Ilias; 3. Odeion in the agora; 4. Mitropolis Basilica; 5. Baptistery; 

6. Pythion Theatre; 7. Byzantine Quarter; 8. “Isolato del Ninfeo”; 9. Pretorio; 
10. “Tempio antonino”; 11. Stadium; 12. Terme a Sud del Pretorio.

Fig. 3 :  Plan of the “Terme a Sud del Pretorio”.



of the frigidarium and communicating 
with it by means of a monumental 
marble-columned prospect. The nata-
tio E still preserves traces of a coloured 
mosaic pavement (fig. 4), stylistically 
dated to the first quarter of the 5th 
century.6 This could mean that the 
mosaic was an embellishment added 
just a little later than the bath complex 
had been erected, otherwise the whole 
complex could be dated to the first few 
decades of the 5th century.

Of the original water supply system 
remains to the south-east of the bath 
complex a small castellum aquae (M) 
that may have been fed by the under-
ground network of clay pipes carrying 
water from the bigger castella at the 
entrance to the city. From there the 
water took numerous branch routes to 
the public buildings, baths, fountains, 
nymphaea and theatres inside the city. 
The most recent studies on the aqueduct and the history of the water supplies 
at Gortys (Giorgi 2007a; Giorgi 2007b; Pagano 2007; Giorgi 2010) put forward 
the hypothesis that such subterranean distribution system continued in oper-
ation well into the 4th century, with traces appearing of their first malfunc-
tions and partial restoration works between the end of the 4th century and the 
beginning of the 5th century (Giorgi 2007a, 16-17; Giorgi 2007b, 296-297), 
perhaps as a consequence of the earthquake of 365 AD. 

The new thermae, with their modest dimensions and the absence of space 
dedicated to gymnasium activities, were fully consistent with the contempo-
rary evolution of spas which, between Late Antiquity and Early-Byzantine time 
frequently take on the appearance of small buildings (Yegül 1995, 321 ff. and 
2010, 181 ff.). These were now conceived only for the needs of bodily hygiene, 
in view also of the spreading Christian morality, and not «per il titillamento 
della mente e i piaceri sensuali» as succinctly phrased by Pope Gregory the 
Great (540-604) (Registrum Epistularum, I, XIII, 3). It is significant that during 
the same period there were built in Gortys and its surroundings, not only the 
“Terme a Sud del Pretorio”, but also other small and similar baths, possibly for 
private use or to be used by a restricted group of people; particularly notewor-
thy are the “Piccole Terme” (Rendini 2004) situated a few dozen metres south 
west of San Tito, the small Roman bath house in Eleutherna (Eleutherna: Polis, 

6 For the motif see the mosaic of the Triconch in Hadrian’s Library at Athens: Ασημακοπούλου-
Ατζακά & Πελεκανίδου 1987, n. 61, 118-119.
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Fig. 4 :  The natatio E with the mosaic floor.
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acropolis, necropolis, 67-69) and those recently excavated in the nearby Moires 
(Συθιακάκη & Βασιλάκης 2012). 

Reconstructions and changes in the 6th and 7th centuries 
A second important phase in the life of our thermae seems to be dated in 

the Late Justinian age or more generally in the second half of the 6th cen-
tury. It was in fact during those decades that was built the great aqueduct; 
this entered the heart of the city held aloft by arches, since it had become 
too costly to restore the underground pipes and the corresponding roadways 
damaged by a whole series of earthquakes.7 A secondary branch of trunk C of 
the aqueduct, which can be inferred as such by the manner of its construction 
(Giorgi 2007b, 297), breaks off behind the “Pretorio” at fountain number 7, to 
proceed south eastwards in order to supply our bath complex (Pagano 2007, 
347, 360-367, figs 34-39). 

This wall, which is still very well preserved, leads up to a great horseshoe 
fountain, called fountain 6 (room C in fig. 2),8 whose straight southern wall is 
made up of the wall of the aqueduct itself. Investigations carried out here by 
Pagano in 1999 suggest that fountain 6, at the bottom of which there was a 
niche housing probably a statue, had in front some marble small pools filled 
with water from terracotta pipes (Pagano 2007, 360-365).

In this phase the whole frigidarium (F) was paved with a sectile (fig. 5) made 
up of a rectangular carpet of geometrical patterns created with coloured recy-
cled marble tiles; there were also marble slabs in the flooring, some of which 
would seem to have been ripped from the adjacent pool D, now plundered, 
filled in and converted into a room with an apse. At the same time in the centre 
of the frigidarium a circular bath opens out (fig. 5), a loutron that is 4.70 m. in 
diameter, with a decoration made up of white marble slabs and slate. 

The loutron is most comparable in structure and form with certain baptism 
baths, such as those in the basilicas of Cuma (De Rossi 2012) and Nemea 
(Miller 2004, 103-105), but also with similar pools in the bath-houses of Ptole-
mais-Cyrenaica (Nielsen 1990, fig. 237; Stucchi 1975, 467-468) and Sala-
mis-Cyprus (Stewart 2012, fig. 1). Finally it is also interesting to compare the 
round pool in Gortys with a similar one in the Baths of the Cathedral of Tipaza 
(Mauretania) where, following a later change in the baths complex, a circular 
pool was constructed within the frigidarium (Thébert 2003, 226-227).

Since the most striking affinities for our frigidarium sectilia are the marble 
floors of the grandiose episcopal Basilica of Mitropolis in its Justinian period 
(Di Vita 2010, 309 ff. with other bibliographic references), it is probable that 
the laying of these intricate flooring designs not only date from the same period, 
but were also carried out by the same craftsmen, possible at the instigation 
of the church, given that even from the time of emperor Constantine, and 

7 See Pagano 2007 for the construction of the aqueduct in Late Justinian times. Different 
opinions are expressed in Giorgi 2007a-b.

8 The different phases of life of the fountain 6 are currently being verified.
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increasingly in the following centuries, power was ever more concentrated in 
the hands of the bishop and his entourage (Baldini 2013; Baldini et al. 2012, 
243-253).

The ancient area of the hot baths also underwent an evident change in 
use in these decades. The heating systems fell into disuse, the floor – once 
supported by the suspensurae – was filled in, levelled off and repaved with 
recycled marble slabs. In the area of the tepidarium with its twin apses, two 
new small rectangular unheated plunge pools were opened, one to the north 
with a blue and white mosaic pattern (fig. 6) and the other to the south with a 
simple brickwork lining. 

In the Justinian age the “Terme a Sud del Pretorio” therefore underwent 
major and expensive rebuildings, including perhaps the challenging task of 
re-facing the walls of some rooms with coloured marbles, white limestone and 
grey and red slate, numerous crustae of which have been found in secondary 
layers or thrown together with other marbles in a small limekiln (see further). 
It is important to underline that the second half of the 6th century is also 
the same period of the almost total abandonment of the nearby baths of the 
“Pretorio” (Di Vita 2010, 184 with previous bibliographic references), while the 
urban quarter will continue to be the seat of the public power of Gortys until 
at least the end of 7th or perhaps the first decades of the 8th century (Baldini 
et al. 2012, 245-246, 253-272).

The replacement of great communal swimming pools with small individual 
structures is in line with the profound social and ethical change that was 
taking place as a result of Christianity taking root in the society. The moral 
attitudes of the religion in relation to modesty gave rise to a new view of the 
body and its care and certainly would not have favoured communal bathing. It 
has been noted how in the Early-Byzantine period there was a steady reduc-
tion in the Roman bath buildings of the space given over to actual collective 
bathing (in our Thermae, for example, new spaces for individual baths were 
created and pool D was closed). This was offset by an increase in common 
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Fig. 5 :  The frigidarium F and the sectilia floors; in the middle the round loutron.
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meeting spaces, the great bath-halls 
or lounge-apodyteria often provided 
with an ornamental pool (the loutron?), 
which thus became public halls giving 
the city new welcoming spaces for civic 
functions or just for entertainments 
and taking the place of other buildings 
that became down at heel or simply 
abandoned (Berger 1982; Nielsen 
1990, 152; Yegül 1995, 329).

It is not clear how long after the 
rebuilding of the Late Justinian period, 
but probably between the end of the 
6th and the first few decades of the 7th 
century (perhaps after the violent earth-
quake of 618-621?), the bath building 
was subject to further works. Probably 
it was at this time that fountain C was 
converted into a cistern through the 
raising of the perimeter walls, which 
were themselves reinforced on the out-
side by pylons to support the weight of 
the new barrel vault roof and apsidal 

conch (Pagano 2007, 365). It has been found that in the 7th century, as indi-
cated several times by Di Vita (Di Vita 1984, 229-232), the fountains of the 
lower part of the city no longer had the same flow as those upstream. There is 
therefore the likelihood that the spouts of fountain 6 were closed and the basin 
was converted into a cistern for supplying water to the monumental complex 
which probably was still used as a bath-house but – as seen above – not only as 
such.9 At the same time however and not far away, for the people of that quarter 
(and for their livestock), the beautiful fountain 7 (Giorgi 2007b, 306-307; Pagano 
2007, 347, figs 20-23) was built. This is one of dozens of fountains-cum-reser-
voirs with niches decorated with geometric brick patterns, usually thought as 
belonging to the age of emperor Heraclius (610-641).10 

It cannot be excluded (but since the data are from very recent digs, some 
verification is still required) that the rooms T and U in front of cistern C and 
the rooms WA, WB, WC, unearthed between 2013 and 2014, were added to the 
monumental complex in the same phase (fig. 1). It deals with modest, but very 
well built rooms, very likely used as private houses and workshops, provided 
as they are (WA and WC) of small water basins and benches for any kind of 
work, with a little square courtyard in the middle (WB). Clearly, the presence 

9 Also the small Roman bath-house in Eleutherna has several building phases, ranging in date 
from the 2nd to the 6th or 7th century AD: Eleutherna: Polis, Acropolis, Necropolis, p. 67.

10 Pagano 2007; more broadly dated to the 6th and the 7th centuries in Giorgi 2007 a-b.
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Fig. 6 :  One of the small rectangular unheated 
plunge pools in the area of tepidarium.



of water, yet somehow current, still had the power to attract in this part of the 
ancient town various forms of life and activity. 

In conclusion: the trend that is being emerging from recent studies and 
archaeological investigations for the urban life in Gortys during the 7th cen-
tury seems to correspond to a city that is still able to renovate and transform 
itself with vivacity, overcoming the increasingly frequent moments of crisis.

Collapse, stripping and abandonment
It is not yet known whether the subsequent interruption was due to the 

violent earthquake of 670 AD, traditionally seen as a “break point” in the his-
tory of the city of Gortys, or to a later seismic event at the beginning of the 8th 
century, as now suggested by Lippolis and Baldini (Baldini et al. 2012, 265 
ff.). At all events the building under-
went ruinous damage, which was not 
followed by repairs. The whole area 
between the later 7th and the first dec-
ades of the 8th century was an area 
of rubble in which digging was carried 
out for materials to recycle and a small 
limekiln was set up for the cooking of 
marble pieces and the manufacturing 
of quicklime (Belgiovine 2011; Lam-
brugo 2011), while some sectors of the 
old baths were filled in with rubbish 
and others adapted to take the fragile 
walls of modest dwellings standing on 
thick layers of rubble. It was in fact in 
one of these very late masonry struc-
tures that in October 2010 a splendid 
re-used marble head of a female divin-
ity, possibly Hygieia (fig. 7), was dis-
covered (Frontori 2011; Mecozzi 2011 
and other papers in Gortina. Testa di 
Igea 2011).

Gortys has in the meantime been abandoned by a large part of its inhab-
itants who withdrew to the old acropolis, now defended by powerful walls. 
In the plane town life continues around small hamlets in a landscape that 
has become highly ruralised with the ancient monumental public buildings 
invaded by poor structures for the production of oil and the storage of grain.
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Fig. 7 :  The marble head of a feminine goddess 
(Hygieia?), discovered in 2010.
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Παρατηρησεισ στισ ΚΥριεσ ΚατασΚεΥαστιΚεσ φασεισ τοΥ ΚτηριοΥ, 

δεΚα χρονια μετα την εναρξη των ανασΚαφων

CLAudiA LAMbrugo,
ELEnA bELgiovinE, dAniELE CApuzzo, iLAriA frontori, 

dAniELA MAssArA & piEtro MECozzi

Θέμα της παρούσας ανακοίνωσης είναι ένα υστερορωμαϊκό λουτρικό συγκρό-
τημα στη Γόρτυνα, οι επονομαζόμενες “Terme a Sud del Pretorio” (=Θέρμες στα 
νότια του Πραιτωρίου), το οποίο ήταν άγνωστο στην έρευνα και ξεκίνησε να ανα-
σκάπτεται από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου το 2003. Το λουτρό κτίστηκε το β′ 
μισό του 4ου αι. και αναπτύχθηκε στη συνέχεια, μέχρι το τέλος της μνημειακής 
ιστορίας της πόλης της Γόρτυνας, στον 8ο αι. μ.Χ. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως 
ένα συγκρότημα διακοσμημένο με εντυπωσιακά μωσαϊκά, πολύχρωμα μαρμαρο-
θετημένα δάπεδα και μαρμάρινα αγάλματα. Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται οι 
βασικές κατασκευαστικές φάσεις του λουτρικού συγκροτήματος.





thE ExCAvAtion of thE EArLy byzAntinE distriCt 

nEAr thE Pythion in gortyn (fiELd sEAsons 

2011-2013): An iMAgE of thE End 

of thE MEditErrAnEAn City 

EnriCo zAnini, stEfAno CostA, 
ELisAbEttA giorgi & ELisA trioLo

The archaeological excavation in the so-called Early Byzantine District near 
the Pythion in Gortyn (or GQB, Gortina Quartiere Bizantino) has being carried 
out by the University of Siena in synergasia with the Italian Archaeological 
School in Athens (SAIA) since 2001.1 

The excavation area, a relatively small plot of about 2,000 m², is located 
at the monumental centre of the Roman and Early Byzantine capital of the 
island, which has been under investigation by Italian archaeologists for more 
than 130 years (Di Vita 2010). Notwithstanding its very central location in the 
urban topography – between the shrine of Pythian Apollo and the complex of 
the Praetorium –, the GQB area is not dominated by monumental evidence 
from previous periods and offers an uninterrupted sequence of changes from 
the Roman times until the 8th century. This situation makes the excavation 
of GQB a perfect case study for the transformation and the end of an Early 
Byzantine Mediterranean city.2

Even if the excavated area represents only a small part (0.12%) of the total 
physical extension of the ancient and Early Byzantine city, its original exten-
sion has increased through the years. It is now a very representative part of 
the district that was already partially dug in the 1980s and 1990s and is now 
under investigation by the Universities of Rome and Macerata (the so-called 
“Byzantine Houses near the Praetorium”, Di Vita 2010, 240-258). 

From a qualitative point of view, our sample is enriched by its direct con-
nection with two major urban infrastructures: the street system and the water 

1 Preliminary reports appear systematically in ASAtene: Zanini 2001; Zanini & Giorgi 2002; 
Zanini & Giorgi 2003; Zanini 2004; Zanini, Giorgi & Vattimo 2006; Zanini et al. 2011. Mem-
bers of the team in the years 2011-2013 were, together with the authors of this paper: 
Alessandro Carabia, Maria Sole Distefano, Silvio Leone, Samanta Mariotti, Nina Marotta, 
Stefania Picciola, Francesco Ripanti and our epoptria Maria Mavritsaki. The considerations 
exposed in this paper are the results of seminars and discussions held during the excavation 
and study campaigns and will be soon accesible on GQB website (<www.gortinabizantina.it>). 
Our approach to collaborative knowledge management is detailed in Zanini 2009a; 2009b; 
2009c; Zanini & Costa 2009. We would like to express our gratitude to the 23th Ephorate 
of Prehistoric and Classical Antiquitites and the 13th Ephorate of Byzantine Antiquities and 
their staff, and to the organisers of the third AEK conference.

2 The almost endless literature on Early Byzantine city is collected in Saradi 2006 and Zava-
gno 2009.
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system. Indeed, the main feature in GQB is the network of roads and water 
supply structures that appears in the area after the 365 AD earthquake, when 
a new nature of the district emerges, both domestic and productive. 

We believe that a city, either ancient or modern, is made of two elements: 
the people who live in it and the architectural “shell” in which their lives take 
place. From this point of view and in this phase of our research in Gortyn, we 
are interested in following the everyday life of these people and we believe that 
the best way to do it is by following the road network and the water supply 
system. For this reason the results of our last excavation campaigns will be 
presented in this paper following these mainlines.

The quarter is crossed by a street.3 As far as it has different orientation 
from the network of the Roman town, it can be considered a new feature born 
in a period of “weakness” of the urban tissue of Gortyn in general (Lippolis 
2004) and of the Pythian area in particular. This period starts early in the 4th 
century and culminates in the 365 AD earthquake, which therefore can be 
considered a terminus post quem for the construction of the road.

The GQB street goes westward from the main Roman road (the so-called 
North Street, named after its position north of the Praetorium complex), prob-
ably toward new districts built after the earthquake, namely in the area where 
the christian basilicas of Mitropolis and Mavropapas will be built later (Di Vita 
2010, 309-328). In late 4th - early 5th century, the street plays an important 
role, as it divides the inhabited part of the District from the uninhabited one. 

On the southern side of the street, new structures follow its orientation, 
and not the earlier grid: small rooms have been identified in our excavation, 
partially visible under later buildings (Zanini, Giorgi & Vattimo 2006, 896-
899). In the northern area, the theatre annexed to the temple of Apollo, already 
abandoned before the earthquake, was ruined by the earthquake (Bonetto et 
al. 2009), while the area of the sanctuary and its structures undergo several 
“poor” reuses. In the past years, we excavated one of these structures (Build-
ing C), originally dating back to the Roman period and reused as stable before 
the earthquake and as rubbish dump after it (Zanini et al. 2011, 1110-1117).

In the middle of the 6th century, in the frame of a major revival that the 
city as a whole is undergoing (Zanini 2013, 182-184), a large building com-
plex (Building A) is built south of GQB street, directly connected with one 
or more fountains-reservoirs (Zanini, Giorgi & Vattimo 2006, 899-900). This 
building is perhaps part of a larger complex of the Byzantine Houses near the 
Praetorium, now under excavation by the University of Macerata (see Perna in 
this volume, p. 575-584), to which it seems to be linked by a wide courtyard. 
In contrast, the area north of the street seems to be abandoned, as the few 
remains of older structures – already in ruins by the 6th century – show. 
It is only as late as the 7th century that a remarkable change in this situation 
can be observed and the contrast between the evidence facing the two sides 

3 The orientation of this street is north-east/south-west. For practical reasons, in this paper 
it is supposed to run east-west, and the relative position of the buildings are given conse-
quently. For the archaeological sequence of GQB street: Zanini et al. 2011, 1104-1106.
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of the street becomes even more striking (fig. 1). The large building (Building 
A) has no more its focus on the southern courtyard, but it is now divided into 
smaller units overlooking the GQB street (Zanini, Giorgi & Vattimo 2006, 900-
904). At the same time, a new complex (Building B) appears in the area north 
of the street, whose construction is accompanied by a huge land fill that seals 
the older structures. 

Up to date, only the southern part of Building B has been excavated, but 
it presumably occupies the entire block, stretching until the extension of the 
main North Street. The southern rooms of the building (namely rooms 18, 19, 
20 and 22 in Chart 1), facing the street of GQB, had been partly brought to 
light in previous campaigns (Zanini et al. 2011, 1106-1110). 

Since 2011 the research has been focused on the northern part of the 
complex, bringing to light a rather irregular, trapezoidal space (room 27 
in Chart 1), which probably serves as a courtyard to connect two different 
parts of the complex with different orientation (one overlooking the main 
North Street, another facing GQB street). The evolution of this space is par-
ticularly interesting as it clarifies the transformations of the building as a 
whole, for which we have identified a sequence of three constructive phases. 
Stratigraphic data (Zanini et al. 2011, 1108) suggest that the first phase of 
Building B dates from not earlier than very late 6th to early 7th century. 
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Fig. 1 :  General view of the Early Byzantine District (GQB) in Gortyn from SW.



The southern part of the building could be accessed from GQB street 
through room 19 (fig. 2), a wide entrance when considered in the context of 
the contemporary city: both the floor and the wide threshold on the street are 
made of large reused limestone slabs, whose primary use was probably in the 
paved area in front of the temple of Apollo or in the annexed theatre. Evidence 
for similar reuses in Early Byzantine Gortyn is known only from monumental 
buildings and churches.4 Westward, room 19 opens to a set of two large, not 

4 As the christian basilica of Mitropolis in its second phase: Farioli 1998; Farioli & Borbouda-
kis 2005.
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Chart 1 :  Map of the excavation area of the Early Byzantine District near the Pythion in Gortyn. 
Plan by Stefania Picciola and Samanta Mariotti.
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paved, rooms (20 and 26 in Chart 1), probably functioning as the service area 
of a residential complex that was developed on an upper floor whose presence 
can be inferred by its collapse. Furthermore, room 19 on its northern front 
opens to the aforementioned courtyard 27, which is also paved with slabs and 
placed at a higher level, originally accessible through one or two steps, now 
lost. East of room 19 is another open space (18 in Chart 1), which had to be 
accessed from courtyard 27.

The importance of Building B can be inferred not only by its dimensions 
(some 25 m on the south front, plus courtyard 18) and by the quality of its 
building materials, but also by its strict connection with the urban water system 
(Chart 2). A number of features from the first phase are clearly intended for the 
collection and management of rainwater: courtyard 27 collected and canalised 
rainwater, as suggested by the sloping floor and the curb alongside the court-
yard. In room 18, a large water collector connected to an external water pipe 
crossing GQB street testifies the need to dispose of a large amount of water.  
A second water pipe, made of clay pipes and re-used amphorae, went out from 
room 20 toward the street and flowed into another water pipe, made in turn 
of clay pipes and amphorae, which runs westward along the street. Overall, 
all clues suggest a close connection of Building B with the water supply and 
discharge system in this part of the town. 

The very importance of this relationship is that, if considered together with 
the small houses/productive units of Building A facing the same street, it 
clearly shows how the street is actually no longer a street, but it has become 
a kind of elongated courtyard, annexed to Building B. The road is becoming 
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Fig. 2 :  GQB, Building B, from E.



less linear and defined, and buildings added to its sides begin to encroach on 
it (Chart 3).
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Chart 3 :  GQB. The district in the 7th century.
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Chart 2 :  GQB. Schematic plan of  Building B and its connection 
with the urban water system.



The transition from the first to the second phase, occurring during the 7th 
century, does not mean significant transformations of the spaces of Building 
B, that retain their original extent with some changes of use. One of the cov-
ered rooms west of the entrance becomes a storehouse of globular amphorae 
(more than 20 were found crushed under the collapse of the roof and the upper 
floor). Transformations are more significant in open/uncovered areas, where 
the excavation has yielded traces of productive activities similar to those from 
Building A and, more generally, from the whole city in its last phases. 

In detail, in courtyard 27 the second 
phase is marked by the installation of 
a roofing, four pillars of which have 
been identified. In this context, some 
finds from the collapse of the building 
are particularly significant. A marble 
slab with a cruciform monogram was 
found in room 20, broken in several 
fragments by the collapse from the 
upper floor (fig. 3). The monogram is 
still under study and hasn’t been read 
yet, but the features of the artifact (in 
particular traces of red on the back-
ground field and the possible traces of gilding on the letters) and the typology 
of the monogram seem to indicate a 7th-century chronology and maybe its rel-
evance to a public authority. The findspots of the fragments and the absence of 
any evidence for mortar on the slab surface suggest that it was not reused as 
building material, but rather set on a wall as part of the room decoration and 
fallen down during the collapse of the building. 

Furthermore, 
several fragments 
of painted plas-
ter with red lines 
(maybe letters) 
and vegetal deco-
ration on a white 
background were 
recovered from 
the collapse of 
room 19 (fig. 4), 
and could be 
dated at the time 
of construction 
of the building or 
at a later time. In 
room 27 the com-
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Fig. 3 :  GQB. Marble slab with monogram 
from room 20 (inv. 8327).

Fig. 4 :  GQB. Fragments of painted plaster from room 19.
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plete skeletal remains of two Ovis sp. 
were also found, which clearly indicate 
the different use of the building in the 
second phase, when indicators only at 
first glance in contrast coexist. A dec-
orated chafing dish in Glazed White 
Ware I, produced in Constantinople not 
before the beginning of the 8th centu-
ry, completes the set of relevant finds 
(fig. 5).

The second phase ended with the 
collapse of roofs throughout the build-
ing, perhaps as a result of an earth-
quake during the first half of the 8th 
century.

The third phase consists of the 
last reuse of the ruins of Building B. 
Little is known of this very late use 
(from the mid-8th century onwards, as 
fragments of glazed pottery produced 
in Constantinople, perhaps in the 9th 
century, indicate): some fireplaces and 
the bases of some pithoi. A small hut 
with a fireplace was built in room 18, 
left free from ruins. These traces show 
that in this phase the entire area was 
devoted to poor and temporary activ-
ities, probably related to the reuse of 
building materials. 

To sum up, beyond their specific 
meaning, the painted plaster, the slab 
with the monogram, the chafing dish 
and especially the quality and the overall size of Building B indicate that it is 
maybe connected to some public (religious or civil) use or otherwise belongs to 
a member of the urban élite of Gortyn. This new feature enhances the knowl-
edge of this area of the city. In fact, the presence of a member of our urban 
élite or the seat of an important public authority must be contextualized within 
a district where we know to have been the seat of civil authority until the era 
of Heraclius, in an area that seems to keep a strong public role until a very 
late age. A neighborhood where the public infrastructure seems to continue to 
operate as well and in which, precisely because of this, the working and living 
spaces of urban life are reorganized until the mid-8th century. 

The traces of the most recent phase are few in number and too difficult to 
date accurately. It is possible that they are the result of occasional activities. 

Fig. 5 :  GQB. Skeletal remains of two Ovis sp. 
(bottom) and a decorated chafing dish in 
Glazed White Ware I (top): a contrasting 

image from courtyard 27.
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In any case they suggest clearly that the experience of urban life that had 
lasted for 15 centuries came to an end even in Gortyn, leaving space to forms 
of human occupation that can be generically defined “medieval”.
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η ανασΚαφη τησ «ΒΥζαντινησ σΥνοιΚιασ τοΥ Πυθίου» στη γορτΥνα: 

μια ειΚονα για το τελοσ τησ μεσογειαΚησ Πολησ

EnriCo zAnini, stEfAno CostA, 
ELisAbEttA giorgi & ELisA trioLo

Η ανασκαφή της «Βυζαντινής Συνοικίας του Πυθίου» στη Γόρτυνα ξεκίνησε 
το 2001 από το Πανεπιστήμιο της Σιένας σε συνεργασία με την ΙΑΣΑ. Εντοπίζε-
ται στο μνημειακό τμήμα της ρωμαϊκής και πρωτοβυζαντινής πρωτεύουσας του 
νησιού, ανάμεσα στον ναό του Απόλλωνος Πυθίου και το Πραιτώριο. Η απουσία 
αρχαιότερων μνημείων στην περιοχή της ανασκαφής μάς επιτρέπει να τη χρη-
σιμοποιήσουμε ως παράδειγμα για τη μελέτη του τέλους μιας πρωτοβυζαντινής 
μεσογειακής πόλης. 

Οι έρευνες έφεραν στο φως μια συνεχή ακολουθία μετασχηματισμών στον 
αστικό ιστό από την ύστερη ρωμαϊκή εποχή έως τον 8ο αι. μ.Χ. Συγκεκριμένα, 
οι τελευταίες ανασκαφικές εργασίες επικεντρώθηκαν σε ένα μεγάλο συγκρότημα 
(το Κτήριο Β), το οποίο οικοδομήθηκε στη νότια πλευρά της κεντρικής οδού 
της συνοικίας στο τέλος του 6ου/αρχές 7ου αι. και συνδέεται με μία δημόσια 
λειτουργία θρησκευτικού ή διοικητικού χαρακτήρα ή ίσως με κάποιο μέλος της 
κυρίαρχης élite της Γόρτυνας στις τελευταίες φάσεις της ζωής της πόλης.

EnriCo zAnini, stEfAno CostA, ELisAbEttA giorgi & ELisA trioLo



Προσφατεσ ερεΥνεσ γΥρω αΠο το νοτιο Κτηριο 

τησ σΥνοιΚιασ των ΒΥζαντινων οιΚιων τησ γορτΥνασ*

robErto pErnA

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, 
πραγματοποιήθηκαν από το 2007 έως το 2013 τρεις αποστολές ανασκαφής και 
ισάριθμες μελέτες. Η προσοχή του Πανεπιστημίου της Macerata στη Γόρτυνα 
επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην ανασκαφή της ζώνης του Νοτίου Κτηρίου (εικ. 1) 
(Fabrini 2009, 20-27· Fabrini & Perna 2009, 121-124· Perna 2010, 915-922) 
της Συνοικίας των Βυζαντινών Οικιών (Di Vita 1984, 220-254· 1985, 353-362· 
1986-1987, 475-495· 1988-1989, 448-450· 1990-1991, 477-480 και 1991, 
169-183), συνεχίζοντας τις εργασίες που ξεκίνησε ο αείμνηστος δάσκαλος και 
διευθυντής της Σχολής, καθηγητής A. Di Vita, που προσφάτως απεβίωσε παραδί-
δοντας σε όλη την επιστημονική κοινότητα μια ολοκληρωμένη και αναμφισβήτη-
τη σύνθεση για την ιστορία της πόλης (Di Vita 2010).

Το Νότιο Κτήριο γειτνιάζει με μια σημαντική διασταύρωση, ανάμεσα στη Δυτική 
Οδό και το δίκτυο που προσεγγίζει νότια το Πραιτώριο, ζώνη που προγενέστερα 
είχε θεωρηθεί ελεύθερη (Di Vita 2010, 163-171).

Για να καθοριστούν το τοπογραφικό πλαίσιο και η σχέση με την εξέλιξη της 
γειτονικής Συνοικίας των Βυζαντινών Οικιών, η ανασκαφική έρευνα επικεντρώθη-
κε στον Βόρειο Διάδρομο διαχωρισμού σε σχέση με τη Συνοικία, καθώς και στην 
περιοχή δυτικά του Νοτίου Κτηρίου.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αποτελέσματα των ερευνών ήταν η αποκάλυψη 
ότι η κατασκευή του Νοτίου Κτηρίου ήταν μεταγενέστερη, καθώς διαδέχτηκε μια 
άλλη κατασκευή μνημειακού πιθανώς χαρακτήρα. Στο δωμάτιο 59, σε μία τομή 
2 x 2 μ., η οποία διανοίχθηκε σε ένα κενό του δαπέδου, ήρθε στο φως τμήμα ενός 
προγενέστερου τοίχου (εικ. 2) με κατεύθυνση Ανατολή–Δύση, που είχε κατεδαφι-
στεί για την οικοδόμηση του Νοτίου Κτηρίου. Από τις στρωματογραφικές ομάδες 
που σχετίζονται με τον τοίχο προέρχονται, μεταξύ άλλων, ένα χείλος λεπτής ερυ-
θροβαφούς κεραμικής (αρ. 1500.1) και ένα ακέραιο λυχνάρι (αρ. 999.2, εικ. 3), 
βάσει των οποίων η κατασκευή φαίνεται ότι μπορεί να τοποθετηθεί τουλάχιστον 
ανάμεσα στον 2ο και τον 3ο αι. μ.Χ.

Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι το Νότιο Κτήριο κτίζεται επάνω σε αρχαιότερες 
κατασκευές και βλέπει, με μια πρόσοψη κατασκευασμένη από μεγάλες ασβεστο-
λιθικές λιθοπλίνθους, στη Δυτική Οδό. Το μνημείο μπορεί να θεωρηθεί δημόσιο, 
ως προς τις διαστάσεις και την ιδιαίτερη κάτοψη, αλλά και λόγω της τοπογραφι-
κής του θέσης και της επιμελημένης κατασκευής του. Το κατώφλι της μνημεια-
κής εισόδου αποτελείται από ένα μεγάλο μαρμάρινο γείσο σε δεύτερη χρήση και 
οδηγεί σε προθάλαμο (52a και 52b), από όπου ξεκινά η διάρθρωση των χώρων, 
συμμετρικά σε σχέση με ένα ευρύ κεντρικό δωμάτιο (53). Στις άκρες του προθα-

575

* Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην Ιλαρία Συμιακάκη και την Άννα Κούρτη.



λάμου, στις στενές πλευρές, διαρθρώνονται δύο μικρά τετράγωνα δωμάτια (52 και 
59). Απέναντι, προς τα δυτικά, δύο μεγάλες αίθουσες, η μία απέναντι στην άλλη 
(51 και 58), πλαισιώνουν και οδηγούν στην κεντρική αίθουσα.

Το κτήριο αναπτυσσόταν με πρόσοψη στη Δυτική Οδό, εκτός από την περιοχή 
που καταλάμβαναν οι χώροι που έχουν περιγραφεί: προς βόρεια η πρόσοψη 
επιμηκύνεται κλείνοντας τη θέα προς τον δρόμο, μια περιοχή πιθανόν ανοιχτή 
που συνδέεται με το τέμενος του ναού του Απόλλωνα, ένα είδος αυλής, κήπου με 
δάπεδο από πατημένο χώμα.  

Κατά μήκος της βόρειας και της νότιας πλευράς του κεντρικού χώρου (53) οι 
τοίχοι είχαν κόγχες.

Η στρωματογραφική έρευνα επικεντρώθηκε στο δωμάτιο 53 και στα δωμάτια 
59, 52b, καθώς και στο 50, το οποίο ανασκάφηκε μόνον εν μέρει. 

Στο εσωτερικό, η στρωματογραφική ανασκαφή των επιχώσεων, ύψους περί-
που 2 μ., μας επέτρεψε να φτάσουμε σε διάφορα σημεία στο επίπεδο στο οποίο 
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Εικ. 1 :  Κάτοψη του Νοτίου Κτηρίου πλησίον της Βυζαντινής Συνοικίας της Γόρτυνας. 



θεμελιώνονται οι περιμετρικοί τοίχοι από ογκολίθους ασβεστόλιθου, γενικώς σε 
δεύτερη χρήση. Επάνω σε αυτό τοποθετήθηκε η προετοιμασία ενός δαπέδου με 
ορθογώνιες πλάκες ασβεστόλιθου. Στο δωμάτιο 52b, όπου διατηρείται το δάπεδο 
στο σύνολό του, σώζεται μια tabula lusoria, που χαράχτηκε όταν πια δεν βρισκό-
ταν στην αρχική της θέση.

Το λιγοστό υλικό που σχετίζεται με τη φάση κατασκευής έδωσε ως όριο post 
quem τις τελευταίες δεκαετίες του 4ου αι. μ.Χ., σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά καλής ποιότητας των περιμετρικών τοίχων και με τα αποτελέσματα της 
εξέτασης με C14 δειγμάτων των απανθρακωμένων δοκών που είχαν χρησιμοποιη-
θεί για τη στέγαση (Fabrini 2009, 21· Fabrini & Perna 2009, 122).

Σε μια δεύτερη φάση προστίθεται στον χώρο που πριν ήταν ανοικτός και σε 
σχέση με τη Δυτική Οδό, το δωμάτιο 
50, το οποίο καταλαμβάνει ένα μεγάλο 
μέρος της ανοικτής αυλής. Δεν μπορού-
με να αποκλείσουμε ότι με τη γέννηση 
της Συνοικίας των Βυζαντινών Οικιών 
ο προηγούμενος ανοικτός χώρος, του 
οποίου μειώνονται οι διαστάσεις, χάνει 
την αρχική του χρήση φιλοξενώντας 
πίθους για την αποθήκευση γεωργικών 
προϊόντων. 

Σε μια περίοδο, από ό,τι φαίνεται μετά 
τον σεισμό του 618-620 μ.Χ. (Di Vita 
1979-1980, 435-440 και Di Vita 1996, 
45-50), η ανασκαφή επέτρεψε να εντοπί-
σουμε τη δεύτερη χρήση του κεντρικού 
χώρου. Όντας πια ένα είδος υπαίθριας 
αυλής (εικ. 4), φιλοξενεί μια γούρνα 
κρήνης ως ποτίστρα, ένα μικρό παχνί και 
μια ξύλινη στέγη (Fabrini 2009, 21-22· 
Fabrini & Perna 2009, 122).
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Εικ. 2 :  Νότιο Κτήριο πλησίον της Βυζαντινής 
Συνοικίας της Γόρτυνας: ο υστερορωμαϊκός  

τοίχος.

Εικ. 3 :  Λύχνος με φύλλο κισσού από τη Γόρτυνα.

Εικ. 4 :  Το δωμάτιο 53 του Νοτίου Κτηρίου 
πλησίον της Βυζαντινής Συνοικίας της Γόρτυνας. 



Το καταστροφικό γεγονός τεκμηρι-
ώνεται και στον Βόρειο και τον Δυτικό 
Διάδρομο, οι οποίοι χάνουν τη λειτουρ-
γία διάβασης ανάμεσα στη Δυτική Οδό 
και τη Συνοικία του Πυθίου: εδώ τα 
αρχαία επίπεδα επιφανείας, από χώμα 
και χαλίκι, καταλήφθηκαν από κιβωτιό-
σχημο τάφο (Τ1, εικ. 5), η τυπολογία του 
οποίου βρίσκει παράλληλα στη Γόρτυνα 
του 6ου-7ου αι. μ.Χ. (Di Vita 2010, 
349). Ο ίδιος ο τάφος εμφανίζεται να 
έχει επαναχρησιμοποιηθεί, πιθανώς την 
περίοδο ανάμεσα στο 618 και το 670. 
Έπειτα από την καταστροφή της στέγα-
σης από ασβεστόλιθο και την αφαίρεση 
μιας από τις καλυπτήριες πλάκες πρώτα 
και της όχι ολοκληρωτικής αφαίρεσης 
των οστών, ενταφιάστηκαν δύο ενήλικες 
(Α1 και Α2) και ένα βρέφος (Β2).

Προγενέστερα, δίπλα και ανατολικά 
του Νοτίου Κτηρίου, τεκμηριώνεται η 
οικοδόμηση δύο τουλάχιστον χώρων 
(δωμάτια 47 και 47a) σχετιζόμενων ίσως 
με δραστηριότητες βιοτεχνικές ή εργα-
στηρίων (εικ. 6), τα οποία, ακουμπώντας 
επάνω στο ίδιο το κτήριο, καταλαμβά-
νουν μεγάλο τμήμα αυτού του ανοιχτού 
χώρου. Το αρχαιότερο δάπεδο των χώρων (US 1014) αποτελείται από ένα παχύ 
στρώμα ασβέστη, κάτω από το οποίο εντοπίστηκε επίπεδο (US 1016), που ανάγε-
ται τουλάχιστον στον 7ο αι. μ.Χ.

Σε μια επόμενη φάση, που τοποθετούμε στον 7ο αι. μ.Χ., χωρίς να μπορούμε 
να πούμε πριν ή μετά τον σεισμό του 670, στο εσωτερικό των δωματίων 47a και 
47b ανυψώνεται το δάπεδο (US 921) αποτελούμενο από χώμα και πολλά θραύ-
σματα οπτοπλίνθων. Αυτό σχετίζεται με μια τακτοποίηση της εξωτερικής ζώνης του 
Βορείου Διαδρόμου, από τον οποίο προέρχονται μεταξύ άλλων κεραμική LRC, η 
φόρμα Hayes 10C (αρ. 921.13,58) που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 7ου 
αι. μ.Χ., και ύστεροι αιγαιακοί αμφορείς που χρονολογούνται μεταξύ του 7ου 
και 8ου αι. μ.Χ. Η ανύψωση πραγματοποιήθηκε από ένα ευρύ και παχύ συμπα-
γές στρώμα από χώμα πλούσιο σε όστρακα (US 1018). Από αυτό προέρχονται 
κεραμική LRC Hayes 10C (αρ. 1018.2, 7, 9), αφρικανική κεραμική (A.R.S.W.) 
παραγωγής D, η φόρμα Hayes 106 και 99 (αρ. 1018.14, 11), που χρονολούνται 
στον 7ο αι. μ.Χ., αμφορείς TRC10, Eglof (αρ. 1018.226, 221) και αιγαιακοί, που 
τοποθετούνται μεταξύ του 7ου και 8ου αι. μ.Χ., καθώς και πολυάριθμα γυάλινα 
θραύσματα (λυχνάρια και κύλικα). Αυτά τα τελευταία, αν και χρονολογούνται 
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Εικ. 5 :  Βυζαντινή ταφή στον διάδρομο 
βόρεια του Νοτίου Κτηρίου πλησίον της 

Βυζαντινής Συνοικίας της Γόρτυνας. 

Εικ. 6 :  Δωμάτια 47 και 47a που είναι σ’ επαφή 
με το Νότιο Κτήριο πλησίον της Βυζαντινής 

Συνοικίας της Γόρτυνας. 



από τα τέλη του 4ου αι., στη Γόρτυνα απαντούν συχνά σε σύνολα του 7ου και 
8ου αι. μ.Χ., και στο Πραιτώριο και στο Ωδείο. Όσον αφορά στις ίδιες τις γυάλινες 
παραγωγές, από σύνολα μαζί με υλικό που εντάσσεται στον 8ο αι. μ.Χ., απαντούν 
καντήλες με καλυκόσχημο σώμα με κομβίο από συμπαγές γυαλί στον πυθμένα 
(Uboldi IIII.1), σε χρήση ήδη από τον 5ο αι. μ.Χ.

Στην υπόλοιπη εξωτερική ζώνη δυτικά, επάνω από μια περιοχή επεξεργασίας 
ασβέστη (US 1047), οικοδομείται ένας τοίχος (US 1059) που μεταμορφώνει τη 
ζώνη δυτικά του Νοτίου Κτηρίου πιθανώς σε διάδρομο, στεγασμένο και πλακο-
στρωμένο, και τη ζώνη του Βορείου Διαδρόμου που απομένει σε χώρο πάντα 
εξωτερικό με δάπεδο από πατημένο χώμα (UUSS 1052 και 1061).

Η παρουσία ταφών, βιοτεχνικών δραστηριοτήτων ή εργαστηρίων και η νέα επα-
νατακτοποίηση του συστήματος διανομής του νερού αποτελούν σίγουρα σημάδι 
της έναρξης μιας συνολικής εγκατάλειψης, αλλά αυτή τη φορά τα ερείπια εξαλεί-
φονται και δεν ισοπεδώνονται.

Όσον αφορά στην τελική καταστροφή του Νοτίου Κτηρίου, αυτή μαρτυρείται 
στα κατώτερα επίπεδα μιας απόθεσης με στάχτη και κομμάτια απανθρακωμέ-
νων δοκών (που σχετίζονται με το μικρό στέγαστρο) και ερυθρωπού αργιλώδους 
χώματος. Επάνω από αυτά εντοπίστηκαν επιχώσεις ικανού πάχους της κατάρ-
ρευσης με πολλούς τετραγωνισμένους λίθους, που σχετίζονται με την τοιχοδομή, 
μεγάλα βότσαλα και ασβέστη από τον οποίο προέρχονται μεταξύ άλλων ύστεροι 
αιγαιακοί αμφορείς (αρ. 975.22-25) που χρονολογούνται μεταξύ 7ου και 8ου αι. 
μ.Χ., γραπτή βυζαντινή κεραμική (αρ. 975.1-7) που φτάνει μέχρι τον 9ο αι. μ.Χ., 
αφρικανική κεραμική (A.R.S.W.) (αρ. 1200.6), η φόρμα Hayes 109B, και ύστερη 
κυπριακή παραγωγή 9B, 9C (αρ. 1200.11,12), που χρονολογούνται στα τέλη του 
7ου αι., και πολυάριθμα μικρά θραύσματα κεραμίδων και καλυπτήρων. Η απο-
σπασματικότητά τους και η διαρθρωμένη τυπολογία (που μπορεί να αναχθεί σε 
καλυπτήρες του τύπου Gortina VI αρ. 880, Gortina 1 290 και 292b, σε κεραμί-
δες του τύπου Gortina Ι 286 και 287 και σε καλυπτήρες τύπου Gortina I 289), το 
γεγονός ότι στην κατάρρευση εντοπίστηκαν πολυάριθμα αρχιτεκτονικά σπαράγ-
ματα προερχόμενα όπως φαίνεται από διαφορετικά κτήρια, η παρουσία τράπεζας 
που μπορεί να ανασυντεθεί μερικώς από τα θραύσματα που είναι διάσπαρτα στα 
διάφορα επίπεδα της επιχωμάτωσης, και ως εκ τούτου σαφώς όχι στην αρχική 
της θέση, θα μπορούσαν να δηλώνουν ότι οι χώροι είχαν χρησιμοποιηθεί για 
την εναπόθεση του φερτού υλικού από μια γειτονική ζώνη μετά το καταστροφικό 
γεγονός, σημάδι ότι τη συγκεκριμένη στιγμή τα μπάζα ισοπεδώνονται πλέον.

Ανάμεσα στο κεραμικό υλικό που βρέθηκε σε αυτά τα στρώματα αναφέρουμε 
μια σημαντική ποσότητα βυζαντινής γραπτής κεραμικής, υλικό που παραγόταν 
στη Γόρτυνα ξεκινώντας από τα τέλη του 6ου / αρχές του 7ου αι. μ.Χ., μέχρι τα 
τέλη του 8ου αι. Λίγα είναι τα σχήματα που μπορούν να ανασυντεθούν, ανάμε-
σα στα οποία όστρακα που μπορούν να συσχετιστούν με το τροπιδωτό κύπελλο 
Vitale IIA, τύπος 1, που στη Γόρτυνα εμφανίζεται στη φάση του ώριμου 7ου αι. 
συνεχίζοντας μετά το 670 μ.Χ. και μάλλον μέχρι την τελευταία εγκατάλειψη της 
πόλης. Υπάρχουν και βυζαντινοί λύχνοι με πεπλατυσμένο σώμα και γυάλινες 
κύλικες.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρουσία στα ίδια στρώματα αμφορέων του ύστερου 
τύπου, που δείχνει την οικονομική και εμπορική ζωτικότητα ακόμη και εκείνη 
την περίοδο: Keay 34 και σπαθεία μικρών και μεγάλων διαστάσεων, αμφορείς 
Saraçhane 38 και LR1 και 4 (ανατολικής, αιγαιακής και συρο-παλαιστιανικής 
παραγωγής), καθώς και τοπικοί μικροί αμφορείς TRC7 (Fabrini & Perna 2009, 
122-123).

Γενικά, τα ανασκαφικά στοιχεία μας επιτρέπουν να συνδέσουμε υποθετικώς 
την καταστροφή των ερευνημένων χώρων με τον σεισμό του 670, χωρίς να μπο-
ρούμε να αποκλείσουμε, δεδομένης της κλειστής στρωματογραφικής ακολουθί-
ας, ότι το καταστροφικό γεγονός είχε συμβεί και στις αρχές του 8ου αι. μ.Χ. Η 
ανασκαφή φαίνεται πάντως να τεκμηριώνει μια επαναδιοργάνωση της πόλης, με 
την αποσυναρμολόγηση και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών.

Μετά την καταστροφή και την επακόλουθη επιχωμάτωση, το Κτήριο –έχοντας 
πλέον χάσει εδώ και καιρό τη δημόσια λειτουργία του– διασπάται σε περισσότερες 
κατοικίες με ένα ή δύο δωμάτια η καθεμιά. Κτίστηκαν και κάποια τοιχάρια, που 
χωρίζουν τους μεγάλους χώρους (UUSS 918, 636, 954) και φράχτηκαν κάποιες 
θύρες γύρω από το κεντρικό δωμάτιο. Για τις εργασίες αυτές χρησιμοποιήθηκε 
οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση, όπως κάποια αρχιτεκτονικά μέλη που προ-
έρχονται από τα κυριότερα μνημεία της ρωμαϊκής εποχής σε γειτονικές ζώνες, τα 
οποία γίνονται χώροι προσπορισμού οικοδομικού υλικού.

Από τις στρωματογραφίες που συνδέονται με αυτές τις φάσεις χρήσης ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχει ένα μικρό χειροποίητο δοχείο, χωρίς χρήση τροχού, κλειστού 
σχήματος (αριθ. 930,13, εικ. 7, 8), που μπορεί να ανασυντεθεί μερικώς. Από 
μορφολογική άποψη παρουσιάζει σαφή συνάφεια με ντόπιες παραγωγές κερα-
μικής χρηστικής ή μαγειρικά –ιδιαίτερα κλειστά δοχεία του τύπου ΒΙΙ1.1/4, 
γνωστού από τα υστερότερα επίπεδα της ανασκαφής του Πραιτωρίου (Perna 
& Albertocchi 2001, 414-416, 491· Martin 1997, 346-365)– σε σχέση με τις 
οποίες παρατηρείται η παρουσία της λαβής, χαρακτηριστικό που λείπει συνήθως 
στις παραγωγές χωρίς επάλειψη που χρονολογούνται ήδη από τον 10ο αι. μ.Χ. 
έξω από τη Γόρτυνα. Δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε την απόλυτη έλλει-
ψη σχετικών παραλλήλων του πηλού που είναι εξαιρετικά πορώδης, εύθρυπτος 
και με κακή όπτηση, και το ότι έχουν κατασκευαστεί κατά πάσα πιθανότητα σε 
δακτυλίους με εμφανή ίχνη από το σπατουλάρισμα, πράγμα που δεν βρίσκει 
παράλληλα στις δημοσιευμένες υστερορωμαϊκές και πρωτοβυζαντινές παραγωγές 
της Γόρτυνας μέχρι τον 7ο αι. μ.Χ.

Εξωτερικά, οι περιοχές περάσματος από βόρεια προς δυτικά παραμένουν 
μερικώς ελεύθερες, χωρίς τη συσσώρευση υλικού που καταλαμβάνει, αντίθετα, 
τους εσωτερικούς χώρους του Νοτίου Κτηρίου.

Από πάνω η επιχωμάτωση αυτή (UUSS 1002 1011, 1012) καλύφθηκε και ισο-
πεδώθηκε για να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη ζώνη, και χάρη στη δημιουργία 
ενός νέου αναβαθμού (US 1001) πρόσβασης στον χώρο 47a σε αυτή τη φάση 
δημιουργείται και ένα θρανίο από έναν κίονα σε δεύτερη χρήση. 

Στη ζώνη δυτικότερα του Διαδρόμου η καταστροφή και οι επιχώσεις που 
συνδέονται με τον σεισμό επιβεβαιώνονται από τα στρωματογραφικά σύνολα 
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(UUSS 1049 και 1050) τα οποία δίνουν, εκτός των άλλων, γραπτή κεραμική 
(αρ. 1049.11 τύπος Gortina V, αρ. 27 ή 28), χρονολογούμενη στην τελευταία 
τριακονταετία του 7ου/αρχές 9ου αι. μ.Χ. Επίσης, ένα γυάλινο αγγείο τύπου 
Sternini 7, χρονολογούμενο μέχρι το τέλος του 7ου αι. μ.Χ., καθώς κι ένα θραύ-
σμα κύλικας (αδιευκρίνιστου τύπου), χρονολογούμενο ίσως μέχρι τον 8ο αι. μ.Χ. 
Ανάμεσα στους αμφορείς αναφέρεται η εύρεση του Kapitan II (αρ. 1049.1b και 
10501.13), ο οποίος στη Γόρτυνα κυκλοφορεί τον 6ο και κυρίως τον 7ο αι., ένα 
θραύσμα Pèllichet 46, χρονολογούμενο στον 2ο αι. μ.Χ., αλλά συχνό στη Γόρτυνα 
ως κατάλοιπο σε στρώματα του 7ου και του 8ου αι. (αρ. 1050.12). Συχνά, τέλος, 
είναι τα λυχνάρια με πεπλατυσμένο σώμα του τύπου Ι (αρ. 1050.11).

Το νέο επίπεδο επιφανείας (US 1039) τακτοποιήθηκε και έδωσε, ανάμεσα στο 
υστερότερο υλικό που εντοπίστηκε: θραύσματα αφρικανικής κεραμικής παρα-
γωγής D (η φόρμα Hayes 109/Bonifay 60B), που χρονολογούνται από το δεύ-
τερο μισό του 7ου έως τις αρχές του 8ου αι. μ.Χ., γραπτή κεραμική, ανάμεσα 
στην οποία ξεχωρίζει μία μόνωτη πρόχους C, όμοια με προϊόντα του 8ου αι. 
μ.Χ. (αρ. 1039.14), θραύσματα αμφορέων LR4 (αρ. 1039.34) που κυκλοφορούν 
μέχρι τον 8ο αι. μ.Χ., αμφορείς TRC 10 (αρ. 1039.16) χρονολογούμενοι ανάμεσα 
στον 7ο και τις αρχές του 8ου αι. μ.Χ., ένα γυάλινο αγγείο τύπου Sternini 14 
(αρ. 1039.21) που ανάγεται επίσης στον 8ο αι. μ.Χ., πολυάριθμα λυχνάρια με 
πεπλατυσμένο σώμα τύπου Ι (αρ. 1039.22). Γενικά πρόκειται για ένα σύνολο που 
τοποθετείται στις αρχές του 8ου αι. μ.Χ.

Στα επίπεδα αυτά ρίχτηκαν στη συνέχεια στρώματα στάχτης, κεραμικής, γυα-
λιών και οστών, σχετιζόμενα κατά πάσα πιθανότητα με δραστηριότητες που λάμ-
βαναν χώρα εκεί κοντά (UUSS 1044, 1045). Ανάμεσα στο υλικό που εντοπίστηκε 
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αναφέρουμε λυχνάρια με πεπλατυσμένο σώμα τύπου Ι (αρ. 1044.8), 4 πόδια 
καλύκων, γυάλινους μυκτήρες τύπου Sterniri 7 (αρ. 1044.0), όλα χρονολογούμε-
να μέχρι το τέλος του 7ου αι. μ.Χ., ένας αμφορέας LR4 (=Gortina II CXLIVa - αρ. 
1044.7) ο οποίος χρονολογείται στον 6ο αι. μ.Χ., αλλά στη Γόρτυνα κυκλοφορεί 
μέχρι τον 8ο, σπαθεία τύπου Riley 1979/LR8a (αρ. 1045.4,5), χρονολογούμενα 
στο δεύτερο μισό του 6ου/πρώτο μισό του 7ου-8ου αι. μ.Χ. και μετά.

Η ανασκαφή φαίνεται να τεκμηριώνει, χάρη σε αναλύσεις στη στρωματογραφική 
ακολουθία και στο υλικό που βρέθηκε, μια χρήση που συνεχίζει στον 8ο αι. μ.Χ., 
μαρτυρώντας με την ποιότητα του υλικού την παρουσία μιας élite σε αυτή τη ζώνη. 

α) Στο εσωτερικό του Νοτίου Κτηρίου εντοπίστηκαν επάλληλα επίπεδα 
επιφανείας (US 1201), χρονολογούμενα στον 8ο αι. μ.Χ. και μετά. Χαρακτη-
ρίζονται κυρίως από την παρουσία μεγάλης ποσότητας γραπτής κεραμικής 
(αρ. 1201.6-12). Ξεχωρίζει επίσης μια εφυαλωμένη πρόχους (αρ. 1201.13), 
η οποία βρίσκει μορφολογικά παράλληλα σε παραγωγές για προετοιμασία 
τροφής που ήταν διαδεδομένες ιδιαίτερα μετά τα τέλη του 7ου αι. μ.Χ.

β) Η ακολουθία των φάσεων πέρα από τον 8ο αι. μ.Χ. μαρτυρείται από τα 
υστερότερα στρώματα που χαρακτηρίζονται από την παρουσία εφυαλωμένης 
κεραμικής (Saraçhane και Glazed Ware). Συγκεκριμένα, από την US 1202 
προέρχεται ένα πινάκιο από terra sigillata υπόλευκου χρώματος χρονολογού-
μενο μετά τα τέλη του 7ου αι. μ.Χ.

Και στο εξωτερικό, στη ζώνη του Βορείου Διαδρόμου, σε αυτή τη φάση μαρτυ-
ρείται μια κατάληψη χάρη στη δημιουργία επιπέδων χρήσης (US 1003). Συγκε-
κριμένα, σε σχέση με τις φάσεις χρήσης αυτών των επιπέδων επιφανείας, στα πιο 
επιφανειακά στρώματα εντοπίστηκε μια απόθεση (US 1004/920) αποτελούμενη 
από οστά, άνθρακα, αλλά κυρίως κεραμική, με πολυάριθμα μεγάλα όστρακα 
αμφορέων, λυχναριών και κοινών σχημάτων κεραμικής που πρέπει να ερμηνευ-
τούν ως απορρίμματα των γύρω κατοικιών. 

Ανάμεσα στο υλικό αναφέρουμε πολυάριθμα πινάκια αφρικανικής terra sigil-
lata D (Hayes 109=Bonifay 60B) χρονολογούμενα από τα μέσα του 7ου και σε 
όλο τον 8ο αι. μ.Χ. Θραύσματα αιγυπτιακής terra sigillata (αρ. 1004.28) που 
μπορεί να αναχθούν μετά τον 7ο αι. μ.Χ. Γραπτή κεραμική ανάμεσα στην οποία 
μία μόνωτη πρόχους (αρ. 1004.31), χρονολογούμενη στον 8ο αι. Πολυάριθμα 
είναι τα γυάλινα αγγεία (αρ. 1004.00) ανάμεσα στα οποία αναφέρουμε θραύσμα-
τα από κύλικες Sternini 110 (ανάμεσα στον 5ο και τον 8ο αι. μ.Χ.). Από τους 
αμφορείς αναφέρουμε μερικές παραγωγές που ξεκινούν από τα τέλη του 6ου 
και μέχρι πέρα από τον 7ο αι. μ.Χ., όπως οι Riley 1979 (αρ. 1004.39-41), οι 
LR5 και οι σχετικοί (αρ. 1004.42-44), οι TRC4 (αρ. 1004.45-47). Ενδιαφέρουσα 
είναι η περίπτωση ένος φλασκιού (αρ. 1004.32) του τύπου Gortina V I1.1/? που 
μπορεί να αναχθεί στον 7ο αι. μ.Χ. Ανάμεσα στα λυχνάρια, αν και απουσιάζουν 
τα τροχήλατα με υψηλό λαιμό, πολυάριθμα είναι εκείνα με πεπλατυσμένο σώμα, 
τυπικά των στρωμάτων του 7ου αι. μ.Χ. και πέρα.

Από τα ίδια κλειστά σύνολα προέρχεται ένα θραύσμα από κυπριακή terra 
sigillata τύπου Hayes 9, που παραδοσιακά χρονολογείται στο 580/600 έως τα 
τέλη του 7ου αι., αλλά που, με βάση τις πρόσφατες μελέτες (Poulou-Papadimi-
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triou & Nodarou 2007, 755-766) φαίνεται να συνεχίζει κατά τη διάρκεια του 
8ου αι., ιδιαίτερα όσον αφορά στο σχήμα 9B-C συνοδευόμενο από αμφορείς που 
προέρχονται από τους τύπους LR1 και LR2/Yassi Ada 2, οι οποίοι εμφανίζονται 
και στη Γόρτυνα.
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rECEnt invEstigAtions At thE south buiLding 

in thE byzAntinE distriCt of gortyn

robErto pErnA

Since 2007 the excavations of the University of Macerata have concerned 
the South Building in the district of the Byzantine houses of Gortyn and the 
surrounding area. The South Building is a monument located in the proximity 
of an important crossroad between the west street and the urban streets bor-
dering the Praetorium. The investigation revealed that this area, that previous-
ly was considered unoccupied, was actually occupied by an older monumental 
building and that the South Building was constructed above the structures of 
this previous building at the end of the 4th century AD. This new building – 
facing the West street with a façade in large blocks of calcarenite – for the size, 
the planimetry, the special topographic planimetry and the careful building 
techniques can be considered a building with a public function. It conserved 
its public destination and functionality until at least the 7th century AD, when 
following a destructive event the whole area was occupied by poor houses. 



prELiMinAry rEsuLts of invEstigAtions in thE bAsiLiCA 

of MitropoLis, gortyn: thE finds froM AnnEx ii

isAbELLA bALdini, ChiArA bArbApiCCoLA, 
yorgos brokALAkis, vEroniCA CAsALi, siLviA donAdEi, 

giuLiA MArsiLi, LuCiA orLAndi & dEborA pELLACChiA

The information collected by the systematic investigations of the last decades 
in Gortyn, permits a more complete definition of the history of the town, which 
shows a remarkable development during the Late Imperial and Early Byzantine 
period, as a prominent political and administrative center. The archaeological 
documentation can be used in order to value the development of a new type 
of monumentalization, the Christian one, which partly reuses the previous 
buildings and partly tends to cancel their presence and their meaning. This 
aspect is important to understand a city which is characterized by a long use 
of spaces and structures, with a continuous activity of reorganization and 
adaptation. These phenomena do not regard only the architectural aspects, 
but also the sculptural traditional heritage, which – according to the social and 
chronological contexts – can be re-used, hidden or intentionally destroyed. So, 
the case of Gortyn can be used as a significant example of some of the typical 
changes which occur in the post classical towns of the Mediterranean. 

The recovery of the investigations at Mitropolis,1 in 2012, after several years 
of interruption, has shown the difficulty to update the study of the monument 
to the current knowledge of Gortyn during the Early Byzantine period. In this 
sense, the research on the Episcopal complex, erected in the suburban eastern 
district of the city (today known as Mitropolis), far away from the Late Antique 
political centre of the Praetorium is, at present, only a ‘work in progress’. Anti-
cipating the conclusions of some stratigraphic surveys and of a general review 
of the materials, it can be asserted that the earthquake of 670 absolutely did 
not mark the end of the basilica. The monument, after the event (or a series 
of events) that caused its final abandonment, seems effectively to have sur-
vived in ruins for a long period, during which it continued to be extensively 
pillaged. Severe damages are especially visible in the aisles; a partial collapse 
is accompanied by systematic and protracted depredations of the decoration 

1 For the excavations until 2012 see Farioli Campanati 1998; 2001; 2004; 2005; 2006; 2009a; 
2009b; Farioli Campanati & Borboudakis 2002; 2004, 2005a; 2005b; 2006; Μπορμπουδάκης 
2004; Ricciardi 2004a; 2004b; 2009; Baldini Lippolis 2004; Ricciardi & Borboudakis 2006; 
Baldini Baldini & Baldassarri 2009; Di Vita 2010; Baldini et al. 2012. Of particular interest 
are the data from the baptistery of the church, where the most destructive events are docu-
mented with subsequent renovations and restorations, perhaps with a loss of at least part of 
the original functionality, before the final collapse, perhaps dating to the first fifteen years of 
the 8th c., term suggested by half of a follis of Artemius Anastasius (713-715): see Ricciardi 
2009, with bibliography.
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and the building material, a process that, together with the agricultural works, 
resulted in the modern disappearance of the church. 

Traces of a late worship attendance have been identified only in the pres-
bytery and in the northern annexes (Annexes I and II) built close to the apse. 
Annex I occupied a space that had previously been connected to the corridor 
behind the synthronon and the northern part of the presbytery. Subsequent-
ly, a tomb ‘à caisson’ was built against the eastern wall of the room. It had 
a bricks coverage protected by a layer of conglomerate; its opening, to the 
east, was closed by two fragmentary slabs without inscriptions. The burial 
was devoid of funerary objects and contained four depositions of male adults 
(Baldini et al. 2012).

The stratigraphy of this annex shows a continued attendance at least until 
the 8th c. This chronology is demonstrated, in particular, by a coin of Anasta-
sius II (713-715 AD), by a seal dating to the beginning of the 8th c. and other 
findings.2 

The latest campaigns (2013 and 2014) have focused on the materials found 
in Annex II (fig. 1) during the  excavations that took place in 1993 and 2006. 
Even this area still showed in situ the collapse of the roof and, below, a terra-
cotta pavement with traces of fire; the flooring was missing along the walls, in 
correspondence of benches realized with reused marble elements and wood, 
as the residues of their combustion confirmed. The findings will be shortly 
described below.3

Isabella Baldini

Amphorae
Considering the transport vessels, the bulk of attestations come from 

the layers under the collapsed roof (US 296 and 7000) (fig. 2), ensuring a 
chronology around the 7th-8th c. for the last phase of the building.4 Most of 
the assemblage consists in local amphorae, characterized by a pinkish clay, 
with calcareous inclusions and a buff-grey, smoothed surface.5 They count 
some concave rims of TRC10 type and small format TRC4 amphorae, both cir-
culating in Gortynian layers until the end of the 7th c.6 The most widespread 
local amphora is TRC7 type, attested by some broken rims and decorated 

2 For a description of the context: Baldini et al. 2012.
3 The preliminary results concerning the cooking ware are still under elaboration by dr. Kal-

liopi Tsimagiorgi (Aristotelian University of Thessaloniki).
4 For a more detailed discussion of this context, see also G. Marsili in Baldini et al. 2012, 

289-290. About amphorae widespread in other urban contexts in the same chronological 
span: Portale 2014.

5 For the typological classification of Cretan vessels, see Portale & Romeo 2001; Portale 2010; 
Portale 2011, 123-142 (from Gortyn). Vogt 2000; Yangaki 2005; 2007 (from Eleutherna). 
Πούλου-Παπαδημητρίου 2001; Poulou-Papadimitriou & Nodarou 2007 (from Pseira). Hayes 
1997; 2001; Coldstream, Eiring & Forster 2001 (from Knossos). 

6 Reduced format TRC4 amphorae were also discovered in the Byzantine quarters (Fabrini & 
Perna 2009, 133) and the Agora excavations (Portale 2011, 136). Two fragments of TRC9 
type, 7th c. local imitation of LR1 amphora, come from the upper layer US 253.
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body fragments, in addition to a quite complete specimen coming from US 296 
(fig. 3). The persisting production of this vessel until the end of the 8th c. is 
probably due to its multitasking nature as transport, storage and table con-

587

prELiMinAry rEsuLts of invEstigAtions in thE bAsiLiCA of MitropoLis, gortyn

Fig. 2 :  Finds from layer 7000.

Fig. 1 :  Mitropolis, Annex II, general view.



tainer.7 Pottery workshops, probably 
placed in the chora, are still unknown 
and their location remains an open 
question.8 In any case, the circulation 
of local vessels until the 7th-8th c. – 
well attested by the Mitropolis layers 
as well as by the findings from other 
urban sectors – suggests a notewor-
thy persistence of the Cretan ateliers, 
although with a lesser extent than 
in the past. It is likely that this pro-
duction was destined not only to the 
local but also to the regional supply.9 
Archaeometric and petrological inves-
tigations on the material from Pseira, 
in front of the northeastern edge of 
Crete, have recorded some specimens 
made with a Mesara clay.10 Besides, 
findings from a shipwreck off the 
coast of Gavdos, southwest of Crete, 
record local TRC5 and TRC9 amphorae 
(Κόσσυβα, Μοσχόβη & Γιαγκάκη 2004, 
411). Focusing on imported vessels, 
the pottery assemblage offers remark-
able evidence from some of the main 
Mediterranean markets, such as the 
Aegean, the Egyptian and the Palestin-

ian ones. Aegean amphorae include LR Unguentaria, maybe residual,11 and 
Samos Cistern Type amphorae.12 Moreover, notable examples of later types are 
recorded, such as a quite complete exemplar, only lacking of the rim, of the 
8th c. Constantinopolitan type Hayes 1992, 35/38/40,13 a specimen belonging 
7 About this problem, see Portale 2014.
8 Some workshops, in addition to amphora wastes, have been discovered in the Megali Porta 

district: Masturzo & Tarditi 1992-1993, 273.
9 Moreover, new discoveries and a better knowledge of Cretan vessels now show a significant 

circulation of Cretan products outside the island until the 7th c.: for a detailed discussion, 
see G. Marsili in Baldini et al. 2012, 289-290.

10 Poulou-Papadimitriou & Nodarou 2007, 758. Gortyn could have acted as collection center 
for agricultural products and local crafts, sorting them to other island villages: for a similar 
pattern from Dodecanese region see Deligiannakis 2008, 211-212. 

11 For comparison with two fragments, maybe residual, see Portale & Romeo 2001, tav. LXIXh 
(end of the 5th-beginning of the 7th c.). The discovery of such vessels in ecclesiastic contexts 
is probably due to their employment in liturgical practices.

12 A base comes from US 7000: it belongs to the type Pieri 2005, LR8, pl. 53.5, a smaller later 
variant of the type (7th c.). For other comparisons, see Arthur 1998, 167, fig. 7.2.

13 From US 296. About the type, see Hayes 1992, 35/38/40. For specific comparisons from 
Praetorium excavations, pertaining the same chronological range, see Portale & Romeo 
2001, tav. LXXIII b. 
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to the type Hayes 1992, 36-3714 (fig. 4) 
and many body fragments decorat-
ed with horizontal stripes and waves 
concerning the late Aegean globular 
types.15 Between Oriental vessels, 
we note the late shapes LR1B-Egloff 
164,16 while the types LR7, Egloff 172, 
177 from Egypt are well attested. On 
a minor scale, also Levantine (types 
LR4, LR5/6) and African (LR8b, LR8a) 
amphorae are present.17 In general, 
data from transport vessels allow 
assuming a well integration of Gortyn in Aegean commercial trades until the 
8th c., with remarkable links with the Constantinopolitan capital. Significant 
connections with Syro-Palestinian and Egyptian markets also persist, just as 
these regions were already subdued to Islamic power and left out from tradi-
tional annona civica commercial patterns.18 

Giulia Marsili

Byzantine slip painted ware
The Gortynian Byzantine slip painted ware consists of 26 fragments, 

belonging to 16 vessels; amongst the diagnostic sherds, there can be num-
bered 6 bases, 5 rims, 12 walls (of which 3 necks), and a half-complete vessel. 
The study of this assemblage has been based principally upon the typological 
study lead by E. C. Vitale (Vitale 2008);19 a first study of the Byzantine painted 
vessel from Annex II has already been published by A. Colangelo and A. Stiglia-
no (Colangelo & Stigliano 2013), whose conclusions are here confirmed. The 

14 For comparisons from Gortynian layers, see Portale & Romeo 2001, tav. LXXIII d.
15 About the later evolution of LR2 amphora, see Arthur 1998, 169-170; Portale & Romeo 

2001, 354-358; Yangaki 2005, 216-219.
16 Two quite complete specimens can be related for clay features to Seleucia-Pieria production 

centres: Pieri 2005, 81. In addition, many handles of LR1A and B type and several body 
fragments are recorded.  

17 A double step rim, with white-yellowish clay and porous surface can be compared with 
Crypta Balbi findings: Saguì 1998, fig. 7.4. Clay features are similar to Marseilles findings: 
types Keay LXI-LXII; for Gortynian comparisons, see Portale 2011, fig. 40b (late 7th c.). 
Another neck fragment can be attributed to African spatheion, but it could be also a local 
imitation (TRC11). About the latter one, see Portale & Romeo 2001, 311-312; Portale 2011, 
140-141, figs 39 a-c, 48 a. About the phenomenon of foreign imitations of African spatheion 
see Pieri 1998, 112, with bibliography.

18 About connections between fiscus, annona and trade, see Vera 2010, 1-18, with bibliog-
raphy. Several findings from other urban (Agora, Byzantine quartier and W street of the 
Praetorium: Di Vita 1986-1987, 475-495; Fabrini 2003; Portale 2011, 177-178; Portale 
2014) and extra-urban (Chalara farm: Portale 2004, 513, n. 120) contexts attest persisting 
connections with Mareotide and Faiyoum regions, besides Middle Nile Valley and Delta. In 
addition, written Arabic sources mention strong commercial links between Egypt and Crete 
during Muslim rule concerning exports of honey, milk and cheese (Christides 1984, 94-117). 

19 For further information about the Byzantine slip painted ware from different areas of Gortyn, 
see Di Vita 1988; 1996; Dello Preite 1997; Vitale 2001; Rizzotto 2009; Rizzo 2011.
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Fig. 4 :  Amphora type Hayes 1992, 36-37 
from layer 7000.



state of preservation of these ceramic artifacts is generally rather fragmentary, 
but it must be noted that the painted vessel from Annex II is characterized by 
a good percentage of almost entire vessels and matching fragments (25%, on 
the total number of identified vessels; 0% to 16%, in other areas of the site) 
(Golofast 2009, 335, fig. 20). Most of the sherds were found within the rubble 
layers (US 269, 296), while less numerous pieces come from the layers of activ-
ity; nevertheless, the latter revealed a small trefoil jug, lacking the bottom part 
(US 7000). Close shapes considerably outnumber the open ones (15 vessels 
to 1, the latter probably a fragment of a cup): that is consistent with what has 
already been observed for Byzantine slip painted ware on the whole, and also 
with the liturgical context of Annex II, where vessel for storing liquids would 
be needed, rather than for food presentation. Macroscopical analysis of the 
clays has been based on the Gortynian Common Ware clay description due 
to M. Albertocchi and R. Perna (Albertocchi & Perna 2001), to which we refer 
from now on. As well as the majority of common ware vessels, the Byzantine 
slip painted ware in Gortyn is produced locally; moreover, the two types share 
significant morphological similarities. The majority of sherds belongs to pots (8 
vessels), generally of small size (8-9 cm of diameter, walls’ thickness between 
0.2 and 0.4 cm). Clay fabric is usually pinkish-cream-coloured or light brown, 
hard and rather refined, engobe is beige or the same color as the fabric (see 
clay fabrics Albertocchi-Perna D and H, the latter surely of local origin and 
frequently used for pots). These small pots can be identified with the Vitale 
D.IV.83 type, which can be dated to the end 7th-8th c. (Vitale 2008, 79, pl. IX, 
XXIV, fig. 25c). Jugs are the secondly most represented shape, with a few 
sherds belonging to three vessels. The fabrics that have been identified corre-
spond macroscopically to types L (certainly local) and C (Late Antique - Early 
Byzantine) (Albertocchi & Perna 2001). Two of the vessels could be dated to 
the 8th c., thanks to the comparison with some examples from the Gortyn-
ian Praetorium (Vitale 2008, jugs type B.V.2, pp. 99 and 103, pl. XI, XXXVI, 
fig. 76B, and type D.V.4, p. 104, pl. XI, XXXI, fig. 55B). Two fragments refer to 
a bottle’s neck made from a local fabric (type G), decorated by a disc-shaped 
collar around its base: this shape is similar to type Vitale B.VI.10.20 The best 
preserved piece is the shape of a small jug, lacking the lower half (max. h 
12.5 cm). It is characterized by presumably globular body, short cylindrical 
neck, slightly everted trefoil rim, straight flat handle with central rib (th. 0.9 
cm), attached to the rim and to the shoulder; the gap between neck and rim 
is underlined by a subtle wavy collar with triangular section. Fabric appears 
burnt, with a clear engobe and fairly smooth surface, irregular fracture and 
some white medium-sized inclusions, fewer brown medium and big ones, and 
some small vacuoles. The Gortynian context hasn’t provided close typological 
matches for this example, nevertheless certain pieces of local common ware 
share some morphological features: as for the mouth and the rim, juglet type C 

20 Vitale 2008, 119, pl. XIV, XXXI, fig. 56D: from the Praetorium’s basilica, layer dated post 
670 - end 8th/beginning of 9th c.
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II 1.1/4,21 and as for the neck, juglet type C II. 1.1/1.22 An overall similarity in 
the type of rim, neck and body (the handle differs from the point of attachment) 
can be noticed between our case and other examples of trefoil common ware 
or slip painted ware juglets from funerary contexts at the Early Byzantine 
basilica in Eleutherna,23 which are dated to the 7th c. Moreover, the same site 
provides a close parallel for the pattern of decoration:24 on the jug from Gortyn, 
the design, made of brown slip, consists of two wavy parallel lines, traced over 
the handle, while the shoulder shows ‘wolf’s teeth’-like series of four triangles, 
filled with vertical lines, whose basis lay on a horizontal line running between 
shoulder and body of the vase. This pattern is found very rarely on Gortynian 
slip painted vessels (Vitale 2008, fig. 41E, 292), even though composition of 
striped triangles may appear in association with other patterns. On the overall, 
the decoration of slip painted ware of Annex II reflects that already described 
in literature, with a significant correspondence of patterns and forms: as for 
the pots, horizontal line between rim and shoulder, with short parallel vertical 
or diagonal lines hanging (‘comb pattern’); other vessels show scrolls (care-
nated rim), elongated or subcircular pourings (bottle’s neck), horizontal lines 
defining the vessel’s tectonics (jugs) and ‘lanceolate leaves’ pattern (wall).

Lucia Orlandi

Common pottery
Many fragments of basins, jars and jugs without decoration were found 

inside Annex II (walls and bottom, rims and handles) that can be connected to 
Cretan productions. This attribution is confirmed by the analysis of the clay. 
The most frequent clay are types A and M (Albertocchi & Perna 2001, 414-
416), known on the island since the Early Imperial period.  

Only one whole form is attested from US 7000. It is a large basin with a pro-
jecting horizontal rim with rounded lip, sharply distinguished from the wall. 
Its diameter is about 45 cm. The body has a decorative wavy lines carved on 
the surface before firing. The basin is similar to the types attested in the exca-
vations of the Praetorium of Gortyn, in particular with a form dated between 
670 and the end of the 8th c.25 Within the same layer (US 7000) was found the 
rim of a trefoil jug, which is also comparable with specimens found in a Late 
Antique layer of the Praetorium.26 

We can conclude that the common pottery without decoration found in 
Annex II dates in a very wide span that goes from the 1st to the 8th c., with a 

21 Albertocchi & Perna 2001, 506 and 510, pl. CXXVI: layers dating from 4th c.
22 Albertocchi & Perna 2001, 505 and 514, pl. CXXIII: 6th-7th c.
23 Yangaki 2004, 140, n. 31.2, fig. 79α-β, first half of 7th c.; n. 41.2, fig. 104α-β, from the first 

half of 7th c. onwards; n. 42.1, fig. 111α-β, from the first half of 7th c. onwards; n. 47.1, 
fig. 119α-β-γ, first/second half of 7th c.; for a general description of the type, see Yangaki 
2005, 152-153, X.11.12.

24 Yangaki 2004, n. 47.1, fig. 119α-β-γ, first/second half of 7th c.
25 Albertocchi & Perna 2001, 469, the type of basins is CV 1.1/3.
26 Albertocchi & Perna 2001, 504-505, the type of trefoil jug is CII 3.1/2.
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concentration of the material – relevant from a stratigraphical point of view – in 
the period between the 6th and the 8th c.

Silvia Donadei

Window Glass
567 pieces of colored window glass from Annex II were examined, mainly 

concentrated in layer 296 (344 fragments) (fig. 5). Other fragments (130) were 
also found in US 253 and 7000 (66), US 269 (26), US 7004 (9) and US 0 (2). 

Through a macroscopic analysis of the material, it is possible to identify 
some recurring types of glass, which are widespread within the entire church. 
Fragments have been examined considering the color of the glass, the shape 
and the density of the bubbles and the deterioration. According to these clas-
sification criteria, six types have been recognized. 

1. Type I has a very compact light blue glass with a very few blisters. The 
glass is very thick and moderately resistant to deterioration. On the 
surface, it has often stress marks and a milky weathering. 

2. Type II has a deep blue glass with thick and elongated parallel bubbles. 
It usually deteriorates by covering with a black iridescent glaze. 

3. The third type is characterized by an intense green/olive color with 
thick and elongated bubbles. This type is similar to Type II, only being 
different in staining. Both these types often show feather fractures. 

4. Type IV has amber yellow/greenish glass with a very few small bub-
bles. The material is compact and often presents stress marks on the 
surface. 

5. A dark green/blue colored glass with round bubbles of different size 
characterizes the type V.

6. Type VI has a very light an amber color with a few elongated bubbles. 
This glass is often considerably deteriorated and flaked. 

The analysis of the diffusion of these different glass fragments in Annex II 
showed that most of the window glass (43.3 %) belong to Type II, while 39.4 % 
of  the pieces are of Type V, 12 % of Type III, 3.7 % of Type VI, 0.3 % of Type I 
and 0.1 % of Type IV. Sherd’s thickness range between 0.1 and 0.9 cm, even 
if this measure is, sometimes, uncertain due to weathering or corrosion of the 
surface. Moreover, some fragments clearly show deformations caused by heat. 
Most of the fragments have a double glossy surface that suggests realization 
by the cylinder technique. On the other hand, mat-glossy fragments indicate 
that cast technique was used too (Kanyak 2009). The coexistence of these two 
different glass-making technologies is confirmed by the observation of the frag-
ments conserving part of the edge (25 pieces). All these edges are wheel-pol-
ished, but two different shapes are attested in the fragments of Annex II: one 
type is round and thicker than the body of the glass pane, while the other one 
is thinned (Sternini 1997, 237-239). Several features of the glass, such as the 
discontinuous ‘swirling’ patterns on the surface, show that some of the flat 
sheets of Types I, IV and V were probably produced by casting, while these 
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marks are almost absent in Types II and III.27 By now, due to the small dimen-
sion of glass fragments discovered in this area, it is not possible to reconstruct 
the exact size of the windows, although their straight edges probably show 
them as quadrangular panes. 

Veronica Casali

Glass vessels
Regarding the glass vessels the preservation status is characterized by a 

high degree of fragmentation due mostly to their thin walls, while many of 
the sherds show a process of deterioration detectable in a superficial layer 
of iridation. The types of colors are the same as window glass, but vessels 
show a greater variety, represented by the presence of brown and transparent 
fragments. In many cases, due to the iridation or the traces of combustion, it 
is impossible to determine the color. The majority of the types dating to the 
7th-8th c. and come from layers under the collapsed roof, in particular from 
US 7000 (fig. 6). Layers 253 and 296 (fig. 7) (collapsed debris), yield 3 conical 
lamps (Saldern 1980, n. 280; Crowfoot & Harden 1931, pl. XXIX, n. 25) dating 
between the 6th and the 7th c., 5 lamps with handles (Sternini 2528), dating 
to the 7th c., 3 lamps (Sternini 18, 4th-7th c.), 1 lamp with handles similar 
to Sternini 20 (4th-7th c.), and 1 similar to Sternini 21 (4th-7th c.); 3 beakers 
27 About glass-making technologies and contests, see Dell’Acqua 2003.
28 For the typological classification of Gortynian glass vessels, see Sternini 1997. See also: De 

Matteis & De Tommaso 2001; Sternini 2004; De Tommaso 2011.
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Fig. 5 :  Window glass fragments from layer 296.



(Sternini 49), also found in layers dating to the 8th c. from the Praetorium 
(De Tommaso 2001, 204), 3 beakers (Sternini 52) attested in levels dating to 
6th-8th c. (De Tommaso 2001, 226, 4.1.4), 5 beakers (Sternini 51), attributed 
to the 8th c. (De Tommaso 2001, 204), 1 beaker Sternini 39 (late 4th-early 
5th c.), a cup Sternini 42 (4th-6th c.), 3 specimen of stemmed goblets or cup 
similar to Sternini 2004, pl. II, n. 26 (6th-7th c.), 7 lamps similar to Sterni-
ni 2004, pl. IV, n. 51 (6th-7th c.), 7 stemmed goblets (Isings 111) similar to 
Sternini 110, attested until the 7th c. in the Praetorium (De Tommaso 2001, 
204), Sternini 117, Sternini 121 (3 exemplars), Sternini 123 (6th-7th c.) and 
Sternini 124 (6th-7th c.), which is attributed to the 8th c. in the Praetorium 
(De Tommaso 2001, 205), 1 unguentarium Sternini 210 (6th-7th c.), 1 cup 
Sternini 71, and 1 goblet or cup similar to Sternini 2004, pl. II, n. 27. The floor 
levels (US 7010 and US 7000) yield 4 conical lamps (similar to Saldern 1980, 
280; Crowfoot & Harden 1931, pl. XXIX, n. 25), 1 lamp Sternini 25; 2 lamps 
Sternini 28 (4th-5th c., also attributed to the 7th c. in the Praetorium: De Tom-
maso 2001, 204), a specimen of lamp similar to Sternini 2004, pl. IV, n. 51, 
with a vertical glass tube fixed on the centre of the base, inside, in order to hold 
the wick (6th-7th c.); 1 lamp Sternini 21, and 1 lamp Sternini 9 (5th-7th c., 
but attested until the 8th c. in Praetorium: De Tommaso 2001, 205), 1 beaker 
of Sternini 31 type (4th-6th c.), 7 beakers Sternini 51, 1 beaker or cup similar 
to Sternini 2004, pl. II, n. 26, 1 beaker Sternini 39, and 1 Sternini 49; 2 jugs 
Sternini 178 (first half of the 5th c.). Among the specimens found in layer 7000 
also a large stemmed goblet with handles (fig. 8) is present, an unicum in 
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Gortyn, but similar to an example from 
the Tauric Chersonesos, dating to the 
7th c. (Golofast 2009, fig. 20).

In general it is possible to observe 
that the most frequent objects in 
Annex II are beakers and oil-lamps, a 
combination of liturgical vessels and 
ritual lighting that is presumable to find 
in a large Early Byzantine church.29

Debora Pellacchia

Wall-Mosaics
Very few mosaic fragments and 

tesserae have been discovered in 
Annex II. All the findings belong to 
layers 296 and 253 (fig. 9), which have 
been excavated in 2006. From US 296 
come 7 glass mosaic tesserae, of reg-
ular quadrangular shape and rather 
small size (between 0.5 and 0.7 cm). 
Among these, 3 are red, 2 green and 2 
dark blue. In US 253 15 fragments of 
29 For glass lighting, see: Uboldi 1995; O’Hea 2007.
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Fig. 7 :  Glass finds from layer 296.

Fig. 8 :  Stemmed goblet with handles 
from layer 7000.



parietal mosaic were found. They all conserve a layer of white mortar mixed 
with small gravel and another one of fine and compact mortar with maximum 
thickness of 2 cm. The tessarae are mainly glassy, colored in white, black, 
green and light green. Only the red and orange ones are made of bricks, while 
some other are in white stone. Their size range, between 0.5 and 1 cm, and 
their shape is not always regular. Most of them are quadrangular, but some 
other have been cut into different shapes and sizes according to the design. 
The extreme fragmentation of the available data does not allow us to under-
stand the decorative scheme. Is it possible to recognize only linear patterns 
or corners and, on a single fragment, a curved irregular line. On 4 fragments 
there are small plates of nacre sized 1.7 cm. However, on 3 of these fragments 
are now only visible the traces of nacre plates that are completely detached. 
Moreover, traces of red paint on the fine mortar layer are conserved on the 
surface of a fragment. This is a quite common feature within the Basilica of 
Mitropolis, which at the time, can be observed in some finds of mosaic frag-
ments related to the area of the presbytery. To complete this report, it is nec-
essary to mention that also 11 small blocks of white mortar without mosaic 
have been found in the room. 

Veronica Casali
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Metal objects
Among the metal artifacts found in the northeastern rooms of the basilica, 

those made of iron are the ones that prevail. Besides the great amount of nails 
of different size that probably come from the roof, there are a few fixtures, such 
as eyelets and ‘propeller’ clamps; the latter in use for mural decoration.30 From 
the rest of the non-ferrous objects, worth commenting are the ones related to the 
illumination, that is parts of lamp hangers and wick holders (fig. 10).31 The latter 
are made either of bronze or lead and consist of a single strip. Last to mention 
is the tapering neck of a bronze flask, a type of vessel well attested from the 
6th c. (Pitarakis 2005), that bears the votive inscription ΕΙΠΕΡ [ΕΥ]ΧΗ ΑΝΔΡΕΑ 
(fig. 11). 

Yorgos Brokalakis

Water pipes
58 fragments of clay pipes were found in Annex II, 14 in US 7000 and 39 in 

US 296. The clay is orange-red with a high-frequency of small white inclusions  
and a low percentage of other type of inclusions. Due to the lack of detailed 
studies on this specific class, the analysis has focused on the distinction of the 
pipes according to the shape of the shoulders and on the identification of the 
clay, in the perspective of a complete classification which would consider the 
dimensions of the pipes (diameter and thickness), their stratigraphical context 
and the materials associated with them. The stratigraphical data will include 
the framework of the Gortynian system of aqueducts and water pipelines in 
use from the Hellenistic to the Byzantine period. In fact the aqueducts brought 
water from Zaros and the slopes of Mt. Ida to Gortyn: large deposits were built 
on the hills’ foot that restricted the city from the north (in place Volakas); 
thanks to a huge system of water pipes, water was conveyed all over the city 
(Di Vita 2010, 231).

Chiara Barbapiccola 

30 For similar clamps, yet in bronze, see Dunn 2007, 537, n. 90, fig. 17.5.
31 For analogous artifacts and bibliography: Μπροκαλάκης 2013, 368-370.
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Fig. 10 :  Lamp hanger and wick holders. Fig. 11 :  Inscribed neck of a bronze flask.



The continuation of the study of the architecture, of the stratigraphy and of 
the artifacts, would help to understand if the chronological horizon emerged 
from the two annexes of the Episcopal church and the baptistery is reflect-
ed throughout the whole building, changing the chronological hypotheses 
advanced so far, or if the two rooms joined to the apse simply represent a 
survival of a reduced worship, as it has been noticed at a later period in the 
nearby church of St Titus (Baldini 2009). It should be added, however, that 
the first hypothesis at the moment seems more likely for the characteristics of 
the finds (objects of ecclesiastical use in quite considerable quantities) and for 
the ample literature on the Gortynian episcopate (S. Cosentino, in: Baldini et 
al. 2012): all these elements seem to support the hypothesis that the cathedral 
was not abandoned before the Arab invasion of Crete. 

The importance of this specific context consists also in the opportunity of a 
comparison with the stratigraphy of the Praetorium, systematically published 
in 2001. Such a comparison is particularly useful in the case of some classes 
of materials, for which the specific stratigraphies of Mitropolis could provide 
new chrono-typological points of reference.

Isabella Baldini
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ΒασιλιΚη μητροΠολησ, γορτΥνα: 

ΠροΚαταρΚτιΚα σΥμΠερασματα τησ μελετησ 

των εΥρηματων αΠο το ΠροσΚτισμα ιι 

isAbELLA bALdini, ChiArA bArbApiCCoLA, 
γιωργοσ μΠροΚαλαΚησ, vEroniCA CAsALi, siLviA donAdEi, 

giuLiA MArsiLi, LuCiA orLAndi & dEborA pELLACChiA

Η μελέτη του υλικού από τις ανασκαφές στη βασιλική της Μητρόπολης δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόμα, επιτρέπει όμως την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων.
Για παράδειγμα, η υπόθεση σύμφωνα με την οποία ο σεισμός του 670 σημαίνει 
το τέλος της βασιλικής, δεν μπορεί πλέον να υποστηριχθεί. Το μνημείο, μετά το 
γεγονός που προκάλεσε την τελική του εγκατάλειψη, φαίνεται ότι επιβιώνει σε 
ερειπιώδη κατάσταση για μακρά περίοδο, κατά την οποία γίνεται αντικείμενο 
λαφυραγώγησης, όπως φαίνεται κυρίως στα κλίτη.

Τα υστερότερα ίχνη που σχετίζονται με λειτουργική χρήση έχουν εντοπιστεί 
μέχρι τώρα μονάχα στην περιοχή του ιερού, στους χώρους I και II που επικοι-
νωνούν με την αψίδα, και από τους οποίους προέρχεται ένα πλήθος τεχνέργων 
(κεραμική, γυάλινα και μετάλλινα σκεύη). Αυτοί οι δύο χώροι, που φαίνεται ότι 
λειτουργούν στην ουσία ως χώροι φύλαξης, χρησιμοποιούνται μέχρι την κατάρ-
ρευση της στέγης και την τελική φωτιά μετά την οποία ο χώρος εγκαταλείπεται. Αν 
ο χώρος Ι παρουσιάζει χρήση που επεκτείνεται πέρα από τον 7ο αι., στον χώρο ΙΙ 
η χρήση είναι βέβαιη και μάλιστα μέχρι και τον 8ο αι. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανασκαφικά δεδομένα από το βαπτιστήριο του 
ναού φανερώνουν πολλαπλές καταστροφές με επακόλουθες ανακατασκευές και 
αποκαταστάσεις, ίσως με μερική απώλεια της αρχικής λειτουργίας πριν από την 
τελική πτώση που πιθανόν τοποθετείται μετά από το 715.

Με τη συνέχιση της μελέτης της αρχιτεκτονικής, της στρωματογραφίας και των 
ευρημάτων από τον επισκοπικό ναό, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτη-
μα κατά πόσο ο χρονολογικός ορίζοντας που ανέκυψε για τους δύο χώρους του 
πρεσβυτερίου και του βαπτιστηρίου μπορεί να επιβεβαιωθεί και για το σύνολο 
του εκκλησιαστικού συγκροτήματος ή αν αυτοί οι συγκεκριμένοι χώροι δίπλα 
ακριβώς στην αψίδα φανερώνουν μονάχα μια επιβίωση της λειτουργικής χρήσης, 
περιορισμένης πια σε σχέση με το αρχικό κτήριο.





νεα στοιχεια για το ΒαΠτιστηριο στη μητροΠολη τησ

γορτΥνασ: η διαΚοσμηση με μαρμαρινο oPus sectile

MAriA riCCiArdi

Θα ξεκινήσω με λίγα λόγια για την τωρινή κατάσταση της έρευνας στο βαπτι-
στήριο, το οποίο, θυμίζουμε, μαζί με την πεντάκλιτη βασιλική, αποτελεί το 
μνημειακό συγκρότημα της επισκοπής της Μητρόπολης και βρίσκεται νότια της 
ελληνορωμαϊκής αγοράς (εικ. 1, 2). Η ανασκαφή έφερε στο φως μόνο τον κεντρι-
κό πυρήνα του βαπτιστηρίου με κυκλική και πολύλοβη κάτοψη, τον κυκλικό 
διάδρομο και το αρχικό τμήμα τριών χώρων. Το υπόλοιπο της κάτοψης πρέπει 
ακόμη να αποκαλυφθεί και να ανασκαφεί1 (εικ. 3).

Στις συναντήσεις του 2008 και του 2010 περιγράψαμε τα χαρακτηριστικά 
του μνημείου και υπογραμμίσαμε την ανάγκη να επέμβουμε με σημαντικά και 
άμεσα έργα αποκατάστασης, για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα των καταλοίπων, 
και έπειτα να συνεχίσουμε την ανασκαφή στο εσωτερικό του κυκλικού δωματίου 
(εικ. 4), όπου βρέθηκε η πιο ενδιαφέρουσα απόθεση, πλούσια σε αρχιτεκτονικά 
μέλη (Ricciardi 2010, 336-345). Η ανασκαφή επικεντρώθηκε στο κεντρικό δωμά-
τιο, που λόγω των κατασκευαστικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του 
είχε διατηρηθεί σε ύψος τριών μέτρων επάνω από το δάπεδο, αρκετά ψηλότερο 
από τις γειτονικές τοιχοδομές της πεντάκλιτης βασιλικής. 

Σε αυτά τα δύο χρόνια η ανασκαφή δεν προχώρησε. Προχώρησαν όμως σε 
βάθος οι μελέτες του υλικού, το οποίο είχε βρεθεί κατά την ανασκαφή και ανήκε 
στη διακόσμηση του κυκλικού πυρήνα. Εκτός από τα αρχιτεκτονικά μέλη, με τα 
οποία μπορέσαμε να ανασυνθέσουμε την κιονοστοιχία του πρώτου επιπέδου, η 
οποία κάλυπτε και διακοσμούσε τις τοιχοδομές ανάμεσα στις κόγχες (Ricciardi 
2009-10, 743-746, πίν. Ι), κατά την ανασκαφή ήλθαν στο φως χιλιάδες πλακίδια 
που επένδυαν με πολύχρωμα μάρμαρα τους κυρτούς τοίχους των κογχών με 
σύνθετες μορφές από opus sectile ιδιαίτερα περίπλοκο. 

Μέχρι τώρα έχουμε συγκεντρώσει περίπου 10.000 πλακίδια και το σχετικό 
υλικό σύνδεσης. 

Στις κόγχες σώζονται στη θέση τους μόνον ελάχιστα κατάλοιπα των μαρμάρι-
νων crustae, ενώ, αντίθετα, είναι ορατό σε αρκετή έκταση το στρώμα που χρη-
σιμοποιήθηκε για να εφαρμοστούν τα μαρμάρινα θραύσματα στον τοίχο. Αυτό 
μαρτυρείται σε ύψος μέχρι 1,50 μ., δηλαδή στο 1/4 περίπου από τα ερείπια των 
κογχών. Σε αυτό το στρώμα ασβεστοκονίας αναγνωρίζονται τα αποτυπώματα με 
τη διαίρεση της διακόσμησης σε τμήματα και στο οποίο διακρίνονται σαφώς δύο 
συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του opus sectile. 

1 Η ανασκαφή του βαπτιστηρίoυ ξεκίνησε το 1996, σε συνεργασία με την Ιταλική Αρχαιολογική 
Σχολή Αθηνών και τη 13η Ε.Β.Α. Έχουν συνεργαστεί η Αναστασία Τζιγκουνάκη και ο Κων-
σταντίνος Γιαπιτσόγλου. Για τα αποτελέσματα, βλ.: Ricciardi & Borboudakis 2006· Ricciardi 
2009.
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Το πρώτο σύστημα συγκόλλησης χρησιμοποιεί τα άγκιστρα που βρίσκουμε 
στον τοίχο σε δύο οριζόντιες σειρές, χωμένα σε μικρές τετράγωνες οπές, στο εσω-
τερικό των οποίων διατηρούνται ακόμη κατάλοιπα του σιδήρου που στερεωνό-
ταν από μαρμάρινους κύβους και ασβεστοκονία (εικ. 5α, β). Οι δύο οριζόντιες 
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Εικ. 1 :  Γόρτυνα. Αρχαιολογικός χάρτης της πόλης: 
σε κόκκινο πλαίσιο το επισκοπικό συγκρότημα της Γόρτυνας.

Εικ. 2 :  H κάτοψη του επισκοπικού συγκροτή-
ματος: Βαπτιστήριο και πεντάκλιτη βασιλική.

Εικ. 3 :  Η κάτοψη του Βαπτιστηρίου 
με την κατάρρευση των κιόνων.
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Εικ. 4 :  Βαπτιστήριο. Η μνημειακή κατάρρευση στον χώρο Α, από ανατολικά.

Εικ. 5α :  Βαπτιστήριο. Μια λεπτομέρεια από τον τοίχο: 
τα λείψανα των αγκίστρων. 

Εικ. 5β :  Βαπτιστήριο. Μια λεπτομέρεια 
από τον τοίχο: τα λεγόμενα «formelle 
prefabbricate» (προκατασκευασμένα 

διακοσμητικά πλακίδια).

σειρές αγκίστρων έχουν απόσταση μεταξύ τους 32 εκ. περίπου και στηρίζουν 
τετράγωνα ασβεστοκονίας, σχήματος αρκετά κανονικού και σημαντικού μάλλον 
πάχους (εικ. 5α). Πρόκειται για προκατασκευασμένα διακοσμητικά πλακίδια, 
που τα βρίσκουμε εφαρμοσμένα με το στρώμα της κονίας τους και που, κατά 
πάσα πιθανότητα, στήριζαν τη λεπτή διακόσμηση για την οποία θα μιλήσουμε 
παρακάτω2 (εικ. 5β).

Το δεύτερο σύστημα είναι περισσότερο γνωστό και πρόκειται για ένα παχύ 
στρώμα κονίας που διατηρεί τα αποτυπώματα και, σε μερικές περιπτώσεις, και 

2 Για την προκατασκευή των πλακιδίων βλέπε τη σύγκριση με τη Villa Adriana στο: Guidobaldi 
& Olevano 1994, 66.



τα θραύσματα από τοιχώματα αμφορέ-
ων που στήριζαν τις μαρμάρινες πλάκες 
της διακόσμησης στα σημεία σύνδεσης 
(εικ. 6).

Η εμβάθυνση και η διεύρυνση της 
ανασκαφής και ιδιαίτερα η ολοκλήρω-
ση στις δύο από τις οκτώ κόγχες, μας 
επέτρεψε να ανακτήσουμε μια μεγάλη 
ποσότητα πλακιδίων διαφόρων διαστά-
σεων, σχημάτων, χρωμάτων και ποιο-
τήτων μαρμάρου, μαζί με πολυάριθμα 
θραύσματα των στρωμάτων προπαρα-
σκευής και των υλικών που στήριζαν: 
κατάλοιπα της λευκής ασβεστοκονίας 
σημαντικού πάχους και πολλά θραύ-

σματα από τοιχώματα αμφορέων (Ricciardi 2009, 62, εικ. 8). 
Το υλικό που παρουσιάζουμε διαθέτει μεγάλη ποικιλία όσον αφορά στα μορ-

φολογικά και χρωματικά χαρακτηριστικά, καθώς και ως προς τις διαστάσεις. Λόγω 
της ποικιλίας και της ποσότητας του sectile και λόγω του αριθμού των στοιχείων 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποφασίστηκε να προχωρήσουμε στην αποδελτίωση και 
τη σχετική καταγραφή κάθε θραύσματος με στόχο όχι απλώς να καταγραφεί η 
ποσοστιαία αναλογία των χρησιμοποιηθέντων μαρμάρων, αλλά και να μελετηθεί 
η συχνότητα των ιδιαιτέρων σχημάτων και ο συσχετισμός ανάμεσα σε σχήματα 
και υλικό. Για την καταγραφή του υλικού οργανώθηκε ένα πληροφορικό σύστημα 
καταγραφής των επιμέρους θραυσμάτων σε ηλεκτρονικό φάκελο ή φύλλο Excel, 
που να επιτρέπει τη διασταύρωση περισσότερων στοιχείων και πληροφοριών και να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη συνέχιση της εργασίας. 

Ο πλούτος της μαρμάρινης επένδυσης οφειλόταν στην ποικιλία των χρησιμο-
ποιηθέντων μαρμάρων, και υπάρχουν για κάθε χρώμα πολλές αποχρώσεις, ενώ 
μέχρι τώρα λίγα είναι τα δείγματα αλαβάστρου και όνυχα.

Εκτός από τις διάφορες και πολύτιμες ποιότητες μαρμάρου (εικ. 7), αναφέ-
ρουμε μια όχι αμελητέα ποσότητα τοπικών υλικών, ανάμεσα στα οποία πολλά 
είναι εκείνα από ερυθρό και μαύρο σχιστόλιθο, χαρακτηριστικό των Αστερουσίων, 
νότια της Γόρτυνας, και από τοπικό φαιόχρωμο μάρμαρο ή και λευκό ασβεστό-
λιθο3 (εικ. 7).

Η πολυχρωμία της επένδυσης αναδεικνυόταν από στοιχεία μαρμάρου και 
πολυάριθμες ψηφίδες, καθώς και από λεπτές και μικρές πλάκες ή ράβδους από 
χρωματιστή υαλόμαζα, που είχαν χρησιμοποιηθεί για να κάνουν το αποτέλεσμα 
ακόμη πιο πολύτιμο και να δημιουργήσουν ιδιαίτερα φωτιστικά αποτελέσματα. 
Η μεγάλη ποικιλία των μαρμάρων μάς επιτρέπει να υποθέσουμε ότι είχαν στη 
διάθεσή τους μάρμαρα που κυκλοφορούσαν στη Γόρτυνα, και γενικότερα στο 
νησί, και λόγω των καταστροφών από τους συχνούς σεισμούς στις πόλεις της 
Κρήτης.4 Αυτό μπορεί να εξηγήσει την παρουσία μεγάλου αριθμού sectilia που 

3 Για το τοπικό φαιόχρωμο μάρμαρο, βλ.: Lazzarini 2004.
4 Iδίως κατά το δεύτερο μισό του 4ου αι. και το λεγόμενο «parossismo tettonico bizantino», για το 

οποίο βλ. στο: Pirazzoli 2004.
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Εικ. 6 :  Βαπτιστήριο. Αποτυπώματα των οστρά-
κων αμφορέων στο στρώμα κονίας.
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Εικ. 7 α-δ :  Βαπτιστήριο. Μερικά παραδείγματα από το μαρμάρινο οpus sectile του χώρου Α. 

παράχθηκαν  από την επεξεργασία μαρμάρινων μελών. Πρόκειται, γενικά, για 
δεύτερη χρήση απλών αρχιτεκτονικών διακοσμήσεων, κατά πάσα πιθανότητα από 
απλά γείσα, αλλά, σε μερικές περιπτώσεις και πιο περίπλοκων, λαξευτών ή με 
εγχαράξεις.

Δυστυχώς, από όλο το υλικό που έχει βρεθεί, μπορέσαμε να ανακτήσουμε την 
αρχική θέση μόνο μικρών συνόλων, αναποδογυρισμένων βέβαια. Ανάμεσά τους, 
ένα μικρό άνθος από λευκό ασβεστόλιθο (Palombino5), ορθογώνιες ζεύξεις από 
μάρμαρο, πολυάριθμους μαύρους ρόμβους με κυκλικό στοιχείο στο κέντρο τους 
με πιο ανοιχτό χρώμα (εικ. 7 α-δ).  

Εξαιρετικής ποιότητας και ιδιαίτερης σημασίας για το μνημείο μας είναι η 
εύρεση οκτώ θραυσμάτων λευκού μαρμάρου που συνέθεταν σταυρούς με πεπλα-
τυσμένες κεραίες, δύο διαφορετικών τύπων: τρία στοιχεία έχουν λεία και απλή 
επιφάνεια. Τα υπόλοιπα πέντε, αντίθετα, ανήκουν σε κεραίες δύο ή περισσοτέρων 
διάλιθων σταυρών, με τετράγωνες και ωοειδείς οπές, οι οποίες θα φιλοξενούσαν 
υαλόμαζα ή κηρώδες υλικό με έντονα χρώματα, για να μιμηθούν την ποικιλία των 
λίθων, όπως κάποια γνωστά δείγματα χρυσοχοΐας και ψηφιδωτά.6 Η λεπτή πατίνα 
ερυθρωπού χρώματος, που σχετίζεται με την κόλλα των στοιχείων πλήρωσης, είναι 
ακόμη ορατή μέσα στις οπές (εικ. 8).

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία υλικού, εκπλήσσει η σύγκριση με τη μαρμά-
ρινη πλάκα (Ασημακοπούλου-Ατζακά 1980, 104, εικ. 47α-β· Underwood 1960, 
206-208, εικ. 1, 3, 4 και εικ. 7, 8) επάνω από την αυτοκρατορική πύλη της 

5 Το «Palombino» που ονομάζεται Marmor Coraliticum.
6 Οι κεραίες του σταυρού μετρούν 9 εκ. το ύψος, 6,5 εκ. το μεγαλύτερο πλάτος, 1,8 εκ. το 

μικρότερο πλάτος, 1 εκ. το πάχος. Έτσι είναι οι μεγάλοι διακοσμημένοι σταυροί σε ψηφιδωτό 
(στη Santa Pudenziana και τη Santa Maria Maggiore στη Ρώμη και στον S. Apollinare in 
Classe στη Ραβέννα), ή σε δείγματα χρυσοχοΐας (για τον σταυρό του Agilulfo, βλ. στο: Farioli 
Campanati 1982, εικ. 275, 276, 279, 281, 354-355).



Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, 
μέχρι σήμερα θεωρούμενη unicum, 
που παρουσιάζει τον διάλιθο σταυρό με 
πεπλατυσμένες κεραίες και pendulia 
στις οριζόντιες κεραίες, στο κέντρο ενός 
αρκετά περίπλοκου ναόσχημου αρχιτε-
κτονήματος.7   

Στην περίπτωσή μας, δεν στάθηκε 
δυνατό να ανασυνθέσουμε, σύμφωνα 
με τα ευρήματα, μια ανάλογη τοποθέ-
τηση του σταυρού στο εσωτερικό τετρα-
γώνων ή πλαισίων όμοιων με αυτά της 
Αγίας Σοφίας, αλλά θεωρούμε ότι δεν 
θα πρέπει να αποκλειστεί ένα ανάλογο 
σχέδιο με πλούσια επεξεργασία. Φαίνε-
ται, εξάλλου, όπως δείχνει και η σύγκρι-
ση με την κεντρική πλάκα της αψίδας 

της Βασιλικής  του Ευφρασίου στο Parenzo, ότι υπήρχαν περισσότερο ή λιγότερο 
διαρθρωμένες ποικιλίες για το διακοσμητικό θέμα του σταυρού.

Η χρήση διάλιθων μοτίβων εμφανίζεται και σε αρκετά τμήματα της μαρμά-
ρινης διακόσμησης του δυτικού τοίχου της Αγίας Σοφίας, όπως στην πολύτιμη 
λεπτομέρεια στο σημείο που κλείνουν οι ουρές των δύο ζευγαριών δελφινιών που 
κοσμούν τις άλλες δύο πλάκες επάνω από την πύλη. Διακοσμητικό θέμα που 
απαντά εξάλλου και στο περιαυχένιο του λέοντα, που βρέθηκε σε μία από τις 
πλάκες του μαρμαροθετήματος στη Domus έξω από την Porta Marina στην Ostia, 
και όπου αναγνωρίστηκε επίσης ένα μικρό θραύσμα διάλιθου σταυρού.8

Πρέπει ακόμη να σημειωθούν, ανάμεσα στα μικρά στοιχεία, μερικά (μόνον 
τέσσερα μέχρι τώρα) σπαράγματα που ανήκουν στα άκρα μιας μορφής. Συγκε-
κριμένα αναγνωρίζουμε έναν βραχίονα, έναν πήχυ ή ίσως έναν μηρό. Οι δύο 
πρώτοι είναι από μάρμαρο Νουμιδίας, ενώ το τελευταίο σπάραγμα είναι από αλά-
βαστρο. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναγνωριστεί άλλα στοιχεία που να μπορούν να 
συσχετιστούν με την ανθρώπινη μορφή, αλλά παραμένει ενδιαφέρον το εύρημα 
αυτό, λόγω της φύσης και της εκλεπτυσμένης επεξεργασίας του. Δεν μπορούμε, 
όμως, να αποκλείσουμε ότι πρόκειται για πιθανή δεύτερη χρήση υλικού από 
opus sectile ή από opus interrasile της ρωμαϊκής εποχής.

Υπό το φως όσων είπαμε μέχρι τώρα, η διακόσμηση κάθε κόγχης μπορούσε 
να οργανωθεί σε πολλαπλά οριζόντια τμήματα, που παρουσίαζαν περισσότερο 
διαρθρωμένες απεικονίσεις με φυτικά διακοσμητικά θέματα ή θέματα με συμβο-
λική σημασία, όμοια με αυτά που συναντάμε στην επιτοίχια επένδυση της Αγίας 
Σοφίας, της αψίδας της Βασιλικής του Ευφρασίου στο Parenzo ή στην επένδυση, 
7 Για την πλάκα στην Αγία Σοφία, βλ. πρόσφατα: Guiglia Guidobaldi 2007, 165-167, εικ. 15, με 

ολοκληρωμένη βιβλιογραφία. Για το Parenzo, βλ.: Terry 1986.
8 Για τη διακόσμηση στη Domus έξω από την Porta Marina, στην Ostia, του 4ου αι., βλ.: Becatti 

1969, 120, 146-147, 168-169, εικ. 7.1-7.2, πίν. Α. Για την Arena, βλ.: Carruba 2005, 3, 
18-19.
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Εικ. 8 :  Βαπτιστήριο. Τα θραύσματα 
από τον διάλιθο σταυρό.   
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αν και επιβαρυμένη από την αποκατάσταση, του Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα, ή 
ακόμη στο βαπτιστήριο των Αρειανών, πάντα στη Ραβέννα.

Σε αυτό το σύντομο excursus στα υλικά του βαπτιστηρίου, μόνο τα δύο μικρά 
λείψανα δαπέδου σε opus sectile παρουσιάζουν το ίδιο γεωμετρικό διακοσμητικό 
θέμα (τροχούς συνυφασμένους με μικρά κομμάτια από λευκό, φαιόχρωμο μάρ-
μαρο, καρυστινό και θεσσαλικό μάρμαρο) με ακριβή παράλληλα στην περιοχή 
της Μέσης Ανατολής, με μέγιστη εξάπλωση στον 5ο και 6ο αι., όπως στο Qalat 
Siman στη Συρία (Guidobaldi & Guiglia Guidobaldi 1983, 328-335, εικ. 103). 

Προχωρώντας εξάλλου τη μελέτη, η ανασύνθεση των όγκων και της μορφής 
του βαπτιστηρίου γίνεται όλο και πιο σημαντική: πράγματι, από τη μελέτη του 
υλικού επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη δευτέρου επιπέδου με κίονες και κιονόκρανα 
μικρότερων διαστάσεων. Βρέθηκαν πολυάριθμα θραύσματα κορινθιακών κιονο-
κράνων και τμήματα κορμών κιόνων, διαμέτρου σαφώς μικρότερης από εκείνη 
των κιόνων του πρώτου επιπέδου.

Από τα ανασκαφικά στοιχεία μέχρι τώρα, καθώς και από την ανάλυση του 
υλικού και τις συγκρίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, είναι δυνατό να χρονο-
λογήσουμε την επιτοίχια διακόσμηση του βαπτιστηρίου της Γόρτυνας στο πρώτο 
μισό του 6ου αι. ως terminus post quem. Διακοσμητικό πρόγραμμα αρκετά σημα-
ντικό με στόχο, κατά πάσα πιθανότητα, να δοθεί στο ήδη υπάρχον επισκοπικό 

Εικ. 9α-β :  Βαπτιστήριο. Γραφική αναπαράσταση της αναστήλωσης της εσωτερικής κιονοστοιχίας 
του πυρήνα A.



συγκρότημα μια μνημειακή χροιά, και μάλλον την εποχή του Ιουστινιανού, λόγω 
ακριβώς των όμοιων παραλλήλων με την επιτοίχια ιουστινιάνεια διακόσμηση της 
Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

Όσον αφορά στη χρονολόγηση του μνημείου, αυτή εμφανίζεται μάλλον περί-
πλοκη και με περισσότερες οικοδομικές φάσεις, όπως αποδεικνύουν οι μετα-
τροπές, η διάρθρωση των χώρων και οι διαφορετικές κατασκευαστικές τεχνικές 
που τεκμηριώνονται σε αυτό το τμήμα του κτηρίου. Για την τελευταία μνημειακή 
φάση του βαπτιστηρίου (εικ. 3-5) πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εκπληκτική 
εύρεση γλυπτών υψηλής ποιότητας των στηριγμάτων, μέχρι σήμερα χωρίς άμεσα 
παράλληλα και σίγουρα μοναδικά δείγματα στο πλαίσιο της βυζαντινής πλαστι-
κής, αλλά που ταιριάζουν καλά με το κλίμα πειραματισμού στα σχήματα των 
πρώτων δεκαετιών του 6ου αι.

Αν και τα σαφή σημάδια συντήρησης και αποκατάστασης, ορατά ακόμη στο 
βαπτιστήριο, αποτελούν μαρτυρία μιας μακράς ζωής του μνημείου, οι οικοδο-
μικές φάσεις του θα μπορέσουν να καθοριστούν καλύτερα όσο θα προχωρούν οι 
εργασίες, οι μελέτες και ένα πρόγραμμα για την αναστήλωση των κιόνων.
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thE oPus sectile dECorAtions of thE bAptistEry in MitropoLis, 

gortys, CrEtE: prELiMinAry invEstigAtions & rEsuLts

MAriA riCCiArdi

This paper is about the polychrome opus sectile recently brought to light in 
the central room A of the Baptistery of Gortys, Mesara. This decoration covered 
the curving walls of the eight niches of circular room A. Considerable quantity of 
marble sectilia has been recovered and is being catalogued according to shape, 
color, thickness and quality. Some pieces are still in situ in the original plaster 
support. Amongst the many found some are of alabaster, some of mother-of- 
pearl and others of glass, all clearly used to enhance a chiaroscuro effect in the 
elaborate architectural setting. The ornamental composition was structured in 
geometric frames containing phytomorphic elements, symbolic subjects and 
crosses. Particularly interesting was the discovery of some marble fragments of 
jewelled crosses which have close parallels with the marble opus sectile panels 
in Hagia Sophia in Constantinople. This parallel provides a chronological 
frame for the final decorative phase of the Baptistery to the mid 6th c. AD, 
though it must be strongly evidenced how the building’s construction phases 
were strictly connected to those of the neighboring five-aisled basilica.
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CrEtE projECt 2011: undErWAtEr ArChAEoLogiCAL 

survEy At thE ArEA off hErAkLion And diA isLAnd. 

A prELiMinAry rEport

thEotokis thEodouLou, brEndAn foLEy, 
dionysis EvAggEListis, gEorgE koutsoufLAkis, 

diMitris sAkELLAriou & ALExAndros tourtAs

From September 22 to October 20, 2011 the Ephorate of Underwater Antiq-
uities (EUA) and Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), along with 
Hellenic Center of Marine Research (HCMR) conducted an extended underwa-
ter archaeological survey at the area of the Gulf of Heraklion, limited to north 
by Dia Island. WHOI put in disposal of the project a Remus 100 AUV, opera-
tional to 100 m depth, equipped with a Side Scan Sonar DF 300/188 khz and 
a downward looking video camera. HCMR provided research vessel Alkyon, 
equipped with a multibeam, a sub-bottom profiler and a CTD, that was used as 
Remus 100 operational base. Thanks to the integrated operations of the above 
means an area around thirty square 
kilometers was surveyed and mapped 
in detail (fig. 1) off Heraklion and the 
southern part of Dia. At the same 
time divers with SCUBA diving gear 
surveyed the southern, eastern and 
part of the western side of Dia, an area 
11 km long. Beside SCUBA equipment 
divers were also using Pegasus thrust-
ers as propulsion vehicles. Moreover, 
two archaeologists of EUA and three of 
WHOI personnel were trained during 
the project to the use of Closed Circuit Rebreather (CCR) diving1 in order to use 
it in future projects. Underwater video cameras (SONY) and still digital cam-
eras (Nikon D300) were used for recording antiquities located and operations.

Heraklion Port Organization put in the team’s disposal a space at its instal-
lations at the Venetian Harbour, which was used as base, where equipment 
was kept during the project. Pancretan Union of Inflatable Vessel Owners also 
1 The training was in Sentinel CCR and was employed by Phil Short. T. Theodoulou, G. 

Kou tsouflakis and D. Evaggelistis were trained from EUA, though D. Evaggelistis did not 
manage to conclude the training due to health issues with his waist. B. Foley, Ed O’Brian 
and P. Lohmann were trained from WHOI. A. Stergiou from EUA and volunteer archaeologist 
A. Tourtas were also participating as divers and G. Backard and M. Purcell operated success-
fully Remus 100. From HCMR apart of D. Sakellariou biologist S. Kalogirou and geologist 
G. Chatiris also took part in the project. To all of them and the crew of Alkyon we would like 
to express our sincere thanks for their professional work under difficult conditions.

Fig. 1 :  Map of the area surveyed off Heraklion 
and Dia Island during Crete Project 2011.
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offered a vessel with its pilot, Manolis Stefanakis, that was used for diving opera-
tions. CCR training took place at Divers Club Crete of Dimitris Drakos, in Hagia 
Pelagia bay. The samples recovered were stored in 23rd Ephorate’s of Prehistoric 
and Classical Antiquities storerooms,2 where desalination of them employed.

The weather was not always helpful despite the forecast based in previous 
years weather during the same time period. Thus, the team frequently faced 
northern winds. Nevertheless, diving could be carried out even during windy 
days at the southern protected bays of Dia. 

Finally, eight shipwrecks were located, four unknown ancient ones, one 
known from 1976 Cousteau mission to Crete, and three modern ones. Apart 
from shipwrecks three anchorages were studied in Agrilia and Hagios Georgios 
bay at Dia, as well as Hagia Pelagia west of Heraklion. Shipwrecks were num-
bered by the order of location, studied, photographed in order for photomosa-
ics to be produced and sampled for further study.

Shipwreck 1
The cargo of a Late Roman shipwreck was located on the rocky slope of the 

western cape of Kapari bay. The coast is a steep cliff from the surface down to 
the contour of 15 m. From then on there are sandy pockets on the rocky slope 
until around 40 m, where the sandy seafloor is met, inclining to the southeast. 
The cargo is dispersed on the slope from 18 to 25 m in an area 15-20 m long. 
Due to the rocky configuration of the seabed and the small depth the amphorae 
are all broken. It is possible that the ancient ship crashed on the coast and sank. 
In the middle of the wreck site there is 
a huge part of vertical net stacked on 
the rocks indicating the fishing activity 
in the area.

The amphorae belong to the Late 
Roman 13 type (fig. 2), which are gener-
ally considered of Aegean provenance, 
products of late 6th/ early 7th c. AD 
(Riley 1979, 231-232; Peacock & Wil-
liams 1986, 208-209; Bass & van 
Doorninck 1982, 157-160; Demesticha 
2005). Three samples were recovered 
from the site, a Late Roman 2 amphora 
upper part, lacking the base, the lower 
part of a flat base smaller vessel and 
part of a rim from a cooking pot with 
its handle attached. The two latter con-
sist possibly crew utensils while the 
amphora represents the cargo of the 
ship. 
2 To all of them we also express our gratitude.

Fig. 2 :  Late Roman 13 amphora 
from the cargo of Shipwreck 1.
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Shipwreck 2
The second shipwreck site was located at the area of Aginara, at the east-

ern side of Dia. The underwater configuration of the cape is rocky gradually 
inclining to the south with sandy pockets. From 10 to 28 m a large dispersion 
of broken small amphorae indicates a shipwreck site. The main concentration 
is very extended, covering several steps (terraces) of the rocky bottom in a large 
area more than 40 m in width at the contours between 17 and 25 m. That 
makes photomosaicking of the site a very difficult task. Isolated fragments 
can also be found from 7 to 35 m. The shipwreck site is heavily disturbed by 
divers with several amphorae relocated from their original position and posed 
on purpose on top of rocks. No intact vessels, nor ship and rigging components 
were located, though it is not impossible such elements to be found buried 
under the sand.

Among the cargo more than six variations of small amphorae were observed 
beside other pottery finds, like fragments of a pithos and fragments of table 
ware. The amphorae seem generally small, no taller than 0.5 m. They have 
small arched handles ending either on a short neck or directly under the rim 
on the shoulder (fig. 3). Necks do not exist in all variants. Rims are of ring 
type, banded or strait continuing the neck. Although there are no complete 
samples located or recovered, it seems that bases are hemispherical and the 
bodies are either globular or oblong, or 
even oblong bodies in some cases. Not 
exact parallels were found during ini-
tial study, but the pottery of the cargo 
can be attributed to the chronological 
horizon of the end of the 1st millen-
nium AD, bringing in mind Bakirtzis’  
(Μπακιρτζής 2003, fig. 17) 2nd variety 
of Byzantine amphorae (μαγαρικά), 
dated to 9th to 11th centuries. At the 
same time the handle - neck shapes of 
the amphorae may also remind Roman 
Cretan amphorae relevant shapes of 
types AC1, AC2, AC3 (Marangou-Lerat 
1995). Given the fact they are in Crete, 
that could mean a local production. 

At the same time intrusions of other 
periods were also located at the wreck-
site, like a Knidian amphora (Grace 
1979, fig. 36; Alpözen, Berkaya & 
Özdaş 1995, 89), a Forlimpopoli/Agora 
K 114 (Sciallano & Sibella 1991, 39), a 
Late Roman “pear” shaped body, etc. 

Fig. 3 :  Two of the amphora necks 
of Shipwreck 2 in situ.



618

It is obvious that the area apart from a wreck site was also an area used as 
temporary refuge in case of western winds and these finds can be considered 
as jettisons.

Shipwreck 3
The third shipwreck was located at the eastern side of Panagia or Mesaios 

bay. This site was in fact firstly located and excavated during legendary Captain 
Cousteau and Ministry of Culture and Sciences mission in Crete in 1976. It 
was then, when Captain Cousteau was invited in Greece by the Greek Tourism 
Organization to explore underwater sites and promote the country through his 
documentaries. In this frame an excavation was conducted at Hagios Geor-
gios bay under the supervision of archaeologist Charalabos Kritzas and six 
sites were named as shipwrecks sites although just four of them can really 
be attributed to shipwrecks. One of them was Shipwreck IV that was exca-
vated under the supervision of archaeologist Lazaros Kolonas who kept a very 
detailed diary of the operations.3 All the surface objects, namely amphorae, 
were recovered, as well as those of the first pass under the surface. Cousteau’s 
team stopped operations when they reached a stratum of concreted amphorae. 
All of the finds, 357 objects, are stored in Koules Venetian Castle at Heraklion 
Port. That was the reason that no more samples were recovered during 2011 
mission. What was recovered in 1976 was mostly Rhodian amphorae and some 
samples of other types of amphorae, no more than ten.

The steep side of the cliff of the western cape of Panagia bay continues 
underwater down to the contour of 25-30 m. From then on there is the sandy 
seafloor with large “steps” towards the east. On the first couple of these “steps”, 
inclining from 25 to 33 m an assemblage of broken amphorae exists. It covers 
an area around 15 x 20 m. It is obvious that what was left in 1976 has been 
disturbed. Big parts of broken amphorae show the divers’ effort to detach them 
from the concreted cargo (fig. 4). 

Main and possibly only cargo of the ship was Rhodian amphorae (fig. 5), 
with a simple rounded rim, cylindrical neck and distinctive long single rod 
handles which rise to a sharp peak, while the body tapers to end in a solid 
spike. This type of amphora developed from late Hellenistic prototypes by the 
end of 1st c. BC and lasted until the early 2nd c. AD. The type is occurred all 
over Aegean, Cyrenaica, Italy, France, Germany and Britain and is considered 
as a container of Rhodian wine (Panella 1973; Riley 1979; Peacock & Williams 
1986; Peacock 1977). The strongly curved shape of the handles and the pres-
ence among the cargo of: [a] a Late Roman 7 amphora, in circulation from 1st 
to 4th c. AD (Peacock & Williams 1986, 204-205), [b] a Mana C2c type ampho-
ra, in circulation from 1st BC to 1st AD (Peacock & Williams 1986, 151-152), 
[c] a Pseudo-Koan, in circulation from 1st BC to 2nd AD (Peacock & Williams 
1986, 107-108), and [d] a North Peloponnesian/Greek Brindisian (Lawall et al. 

3 The information given derives from L. Kolonas Diaries (two volumes), kept at the Archives of 
the Ephorate of Underwater Antiquities.
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2010, 396) or Sykionian A (Trainor 2012) type amphora, in circulation from 
2nd to 1st c. BC may indicate the late 1st or even early 2nd c. AD for the 
chronology of the shipwreck. 

Shipwreck 4
The forth shipwreck was located 

south of Cape Korakia at the eastern 
side of the western cape of Hagios 
Georgios bay. The cliffs there are 
almost vertical down to 39 m. From 
then on the sandy flat bottom extents 
to the west interrupted by areas with 
large rocks. Near the cliff at the two 
sides of a rocky patch a bigger and a 
smaller heap of mainly broken ampho-
rae indicate a wreck site (fig. 6). Big 
shards and oblong pointed ampho-
rae bodies are also dispersed around 
almost intact, just lacking handles or necks. Local diver Theodoros Sphantos, 
who informed the team about the presence of the shipwreck somewhere at the 
eastern site of the cape, remarked that he remembers also intact amphorae 
laying on the seabed. He may mean those bodies or others that have been 
looted. The main assemblage, measuring 7-8 m by 2-3 m seems like the place 
where the ship landed after she probably hit the rock of the cape in an attempt 
to find shelter inside the bay (?). The general picture of the wreckage gives the 
impression that part of the cargo is still buried under the sand. 

The two amphorae neck samples recovered (fig. 7) from the diving team 
during the only one dive that took place at the site could be attributed to the 
Rhodian type with the distinctive long single rod handles rising to a sharp peak, 
similar to the ones of Shipwreck 3 (see above). However, there are differences 
at the handle which is thicker, more curving and with sharpen peak on top. 
These features are quite similar to Cretan type amphorae AC4 (Maragou-Lerat 

Fig. 4 :  View of Shipwreck 3 (Cousteau IV) 
underwater site. Divers in CCR diving gear.

Fig. 5 :  Amphorae from Shipwreck 3 (Cousteau IV) 
in Koules Venetian Castle storerooms.

Fig. 6 :  View of a channel at the northern side of 
the submerged breakwater in Hagios Georgios 

bay, possibly for ship launching.
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1995, fig. 81; Sciallano & Sibella 1991, 
94 Crétoise 4/Dressel 43). The ampho-
rae bodies on the seabed look also more 
similar in shape to the Cretan ones. 
Nevertheless, their exact identification 
cannot be defined yet, given that the 
vessels have not been cleaned from the 
surface encrustation and that more 
diving at the site is needed. What more 
can be said is that this was the only 
type of vessel apparent on the surface 
layer. This type of Cretan amphorae is 
in use from the 1st to the middle of the 
2nd century AD.

Shipwreck 5
The last ancient shipwreck was 

located at the southwest side of the 
cape dividing Hagios Georgios and 
Kapari bay. The rocky slope ends in 
big sandy steps at the depth of 27 m. 
On the foot of one of them a condensed 
dispersion of broken amphorae indi-
cates a shipwreck site. Big fragments 
of two types of amphorae seem to com-
prise the cargo of the ship (fig. 8).

According to their initial study they 
can be attributed to Late Roman 1 and 
Late Roman 13 amphorae types. Two 
samples were recovered. The first one 
is a small (~0.5 m height) intact semi-amphora of Late Roman 1 variant, also 
known as Bii (Thomas 1959, 92), Egloff 164-169 (Egloff 1977, 112-113), and 
Keay LIII (Keay 1984, 268-269). It has thick grooved handles, cylindrical neck 
with simple rim, hemispherical base and ridged oblong body that is widening 
slightly on the shoulders. Late Roman 1 amphorae were produced all over 
the eastern Mediterranean and the Aegean and they are dated from 5th to 
beginning of 7th c. AD.

The second amphora retrieved which lacks its lower part can possibly be 
attributed to a Late Roman 2 amphora type (see Shipwreck 1 for certain type), 
though it could also belong to Late Roman 13 type. Late Roman 13 amphorae 
are considered of Aegean provenance and they are in circulation during mainly 
7th century AD (Riley 1979, 231-232; Opaiţ 1980, 298, 320). The amphora 
has combed decoration on the shoulders, a conical neck with everted rim, and 
vertical arched handles. Base is missing.

Fig. 7 :  Neck of amphora from Shipwreck 4.

Fig. 8 :  Late Roman 1 semi-amphora and Late 
Roman 2 or 13 amphora from shipwreck 5.
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Modern Shipwrecks
Beside the ancient shipwrecks two modern iron shipwrecks and a ship-

wreck of possibly a fishing boat had also been located. The first one lays 25 m 
deep, on the foot and the last part of the rocky slope at the northwestern side 
of Dia, southwestern of the Petalidhi reef. The ship was possibly a cargo vessel. 
She preserves big part of its superstructure at the area of the bridge. The 
second shipwreck is located in about the middle of the eastern side of Agrilia 
bay, 10 m deep. She looks like a barge. What is still in situ is the flat hull with 
the sides almost vertical, preserved in a height of 1-1.5 m.

The boat wreck was located by the AUV’s side scan sonar north of the air-
port, at 96 m. It is about 20 m long and can be both of iron or wooden structure.

Anchorages
The four southern bays of Dia, as well as Aginara bay at the eastern side 

of the islet, were obviously used as anchorages during centuries as ample 
isolated pottery of several areas and eras can be witnessed on their seafloor.  

The one that was mostly used was probably Hagios Georgios bay, where 
access to the land was quite easier than the other ones and where installations 
possibly existed. Foundations of these harbor installations and pottery ware 
observed all over the neighboring area (Κριτζάς 1988a and 1988b; Κόπακα 
2012). Except for the pottery of all eras back to Minoan times that was recov-
ered during the underwater excavation at the bay under Ch. Kritzas super-
vision in 1976 and the three shipwrecks that Cousteau team located in the 
same bay, the 2011 team discovered two more shipwrecks, one at the eastern 
cape (Shipwreck 5) and another out of the western cape (Shipwreck 4). Isolated 
pottery and anchors, lead and iron ones, have also been found, especially at 
the western entrance of the bay. Most clear evidence for the use of the bay 
as anchorage is the submerged breakwater that protects part of the bay from 
the southern wind. It measures about 100 x 60 m. It is build of rubble and 
reaches the depth of 20 m at its tip. On top of the rubble larger stones may be 
evidence of a quay that is now destroyed. At its northern side a channel might 
have been used for hauling ships out of the water (fig. 6). Most pottery on top 
of the rubble can be dated back to middle Byzantine times, which is obviously 
the terminus for its construction.

The second anchorage investigated is Agrilia bay. At its western side in an 
area more than 150 m long, from 5 to 15 m depth, fragments of mainly table 
ware (plates, bowls, jugs, etc.) were found. The big distribution of the pottery 
does not give the impression of a certain shipwreck despite the relevant homo-
geneity. Amphorae shards of other periods are also present. The interpretation 
of the table ware assemblage is strange if the assumption is that it is not a 
certain cargo. Exact parallels of some of the bowls were found in La Therèse 
shipwreck (1669). It is worth to be noted that at the neighboring bay of Kapari 
Cousteau’s team also recovered a number of metal plates and bowls, as well as 
a scoop, some with Ottoman monograms. 
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The third bay that was used as an anchorage, as it is obvious from the 
pottery on the seabed, it is the one of Hagia Pelagia, west of Heraklion. In fact 
it was not systematically surveyed. However, the rebreather training took place 
at a diving center there. Thus, during the training dives from the shore to 25 m 
depth, at the entrance of the bay, the team had the opportunity to observe 
several amphorae fragments most of which can be attributed to types of late 
Roman - early Byzantine era. Earlier and later pottery was also recognized. The 
main area with pottery is located at the contour of 11-12 m. From the western 
side of the bay the team recovered a clay fishing weight – a similar one was 
retrieved in 2010 from Hagioi Theodoroi area (Θεοδούλου under publication) 
– and a fragment of a rim with a handle of a Late Minoan cup. A pyramidal 
stone anchor with a single hole was also located at 6 m among modern ones. 
Inland excavations at Hagia Pelagia (Αλεξίου 1972; Ιωαννίδου-Καρέτσου 1978) 
proved the occupation of the site from Minoan to Byzantine times, a fact that 
is absolutely connected to the protected bay. Recent excavations and study of 
the area attributes the remains to ancient Apollonia.

Conclusions
The broader area of Heraklion Gulf was selected for survey because of three 

reasons. Firstly, in this area it was the capital of the Crete the last four mil-
lennia, with just a break during Roman times when it was moved to Gortys, at 
the southern coast of Crete. In both cases the capital position had to do with 
navigational crossroads. Secondly, the area has never had a natural protected 
bay to operate as a port and was always exposed in severe north winds. Even 
the surviving Venetian Harbour has always been exposed, silted and seeking 
continuous conservation in order to be operational. The role of the natural 
anchorage for the capital was played by the southern bays of Dia that was 
operating as a navigational hub. Dia had proved to be a place with under-
water archaeological interest because of the results of Cousteau’s expedition 
in 1976. That was the third reason to choose the area for underwater survey 
with new means, literally to testify new survey methods in an area that was 
previously investigated.

Both coastal navigation along northern Crete and open water navigation 
from and to the Aegean islands had the need of the serene bays of Dia so 
that the ships could wait for the appropriate weather conditions to sail into 
Knossos / Heraklion / Khantaq / Chandax / Candia / Candiye / Heraklion 
dangerous harbour. On the other hand the protected from northern wind bays 
could easily be a trap for anchored ships with the equally strong southern 
winds. The team faced such a phenomenon during the project. This explains 
the eight shipwrecks located during 1976 and 2011 expeditions. Six of them 
were found in the foot of capes of the bays that were absolutely protected from 
north wind. At the same time two of the shipwreck sites, at capes Korakia and 
Aginara, show the effort of the ships to get into the southern lee side of Dia. 
The fact that a lot more ships had found finally safe refuge in Dia southern 

t. thEodouLou, b. foLEy, d. EvAggEListis, g. koutsoufLAkis, d. sAkELLAriou & A. tourtAs



623

bays is testified by the amounts of isolated pottery fragments from every time 
and place found on their seabed. 

Those fragments along with the results of the two missions and those of the 
survey of prof. Katerina Kopaka’s team during 2010 and 2012 on the island 
demonstrate the use of Dia as maybe one of the most if not the most impor-
tant navigational stepping stone of northern Crete from early Prehistory to 
pre-modern times. The finds also confirm the dense navigation during Roman 
and early Byzantine times. The table of shipwrecks found is clearly indicative. 
Out of the eight shipwrecks two (2011 Shipwreck 4 and 3 [=1976 Shipwreck 
IV]) are dated to 1st - 2nd c., two (2011 Shipwreck 1 and 5) are dated to 5th - 
7th c., two (1976 Shipwreck II, 2011 Shipwreck 2) are dated to 9th - 11th c., 
one (1976 Shipwreck III) is dated to 16th - 17th c., one (1976 Shipwreck V) is 
dated to 17th - 18th c. and the two iron ones are dated to 20th c.

The five ancient shipwrecks and the two modern ones of the 2011 Project 
have been found around Dia by divers’ survey. Only a boat shipwreck was 
found in the straits between Heraklion and Dia, where indeed more had been 
expected. Two are the possible reasons for that. The one is trawl fishing that is 
carried out in the area despite the forbidding law sweeping everything from the 
seafloor. During the project the team was able to witness the process. At the 
same time the trawl marks were depicted on sonographs even in the relatively 
shallow bays of Dia. The second reason is probably the fact that the seabed is 
very dynamic in the area causing mass movements of sediment. This can be 
attributed to both northern and southern rigorous winds and the consequent 
currents, the gradually inclining soft coasts of Heraklion area and the silting 
due to the rivers flowing into the sea of the area (Almyros, Yofiros, Kairatos, 
Karteros and Aposelemis). As a prove of the seabed dynamism is the fact that 
the team was not able to find even with metal detectors a Venetian shipwreck 
site where cannons and even the bell of the ship were preserved according 
to pictures taken by a local who led the team members to the exact point. It 
had obviously been covered deeply under sand though it had been on seabed 
surface two winters ago.

At last, 2011 Crete Project proved that even areas, where underwater survey 
had been conducted before, can give new results. Seabed is dynamic by nature. 
But, also better equipment and, more importantly, systematic survey always 
answers questions and poses new ones. Nevertheless, new technology yields 
a big advantage particularly on searching deep water. Insufficient results as 
far as locating archaeological remains in deep water throughout 2011 Crete 
Project was not due to technological failure. Even plastic water bottles were 
depicted in sonographs. In any case, it is now known that the area surveyed 
withholds no ancient remnants visible on seabed surface and it is 3D mapped 
in detail. On the other hand, in shallower waters, near the coast, systematic 
survey and experienced teams of divers / archaeologists proved to be really 
productive. It is actually generally accepted that most of the shipwrecks hap-
pened in this zone.
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ΥΠοΒρΥχια αρχαιολογιΚη ερεΥνα στην Περιοχη ηραΚλειοΥ 

Και ντιασ (2011). ΠροΚαταρτιΚα αΠοτελεσματα

θεοτοΚησ θεοδοΥλοΥ, brEndAn foLEy, 
διονΥσησ εΥαγγελιστησ, γιωργοσ ΚοΥτσοΥφλαΚησ, 

δημητρησ σαΚελλαριοΥ & αλεξανδροσ τοΥρτασ

Στο διάστημα από 22 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Οκτωβρίου 2011 η Εφορεία Ενα-
λίων Αρχαιοτήτων και το Αμερικανικό Woods Hole Oceanographic Institution, 
σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, πραγματοποίησαν 
εκτεταμένη υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του 
Ηρακλείου και της νησίδας Ντίας. Χαρτογραφήθηκαν με αυτόνομα υποβρύχια 
οχήματα (AUV) περί τα 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα του θαλάσσιου πυθμένα με 
εξαιρετική ακρίβεια και ερευνήθηκαν με αυτόνομη κατάδυση η νότια, η ανατο-
λική και τμήμα της δυτικής ακτής της Ντίας, ενώ στο πλαίσιο εκπαίδευσης των 
δυτών (με CCR) στον όρμο Αγ. Πελαγίας διερευνήθηκε μερικώς και η περιοχή 
αυτή. Εντοπίστηκαν: τέσσερα άγνωστα αρχαία ναυάγια και ένα γνωστό από τις 
έρευνες του πλοιάρχου Cousteau - ΥΠΠΕ (1976), δύο σύγχρονα μεταλλικά ναυ-
άγια, στην περιοχή της Ντίας, καθώς και το ναυάγιο βάρκας στα ανοικτά του 
αεροδρομίου. Επισημάνθηκαν επίσης τρεις τουλάχιστον θέσεις αγκυροβολίας, 
στον όρμο Αγ. Πελαγίας και στους όρμους Παναγιάς και Αγ. Γεωργίου στη Ντία, 
όπου υφίσταται βυθισμένη λιμενική κατασκευή. Στο κείμενο επιχειρείται η συνο-
πτική παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων.
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εργασιεσ αΠοΚαταστασησ Και διατηρησησ των γΥΨολιθιΚων

στοιχειων τησ «οιΚιασ τοΥ αρχιερεα», ΠεριφερειαΚοΥ 

μνημειοΥ τοΥ αναΚτοροΥ ΚνωσοΥ, αΠο τη διαΒρωτιΚη

δραση των ομΒριων Υδατων Και Παραλληλη διερεΥνηση 

τοΥ αΠοΚαλΥφθεντοσ αγωγοΥ1

ιωαννησ γραμματιΚαΚησ & γεωργια αναγνωσταΚη 

Στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη και Αποκατάσταση Περιφερειακών Μνημεί-
ων Αρχαιολογικού Χώρου Κνωσού («Οικία του Αρχιερέα», «Βασιλική Έπαυλη», 
«Βασιλικός Τάφος-Ιερό»)», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013, ΕΣΠΑ, και υλοποιείται από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι και 
σήμερα με αυτεπιστασία από την ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α., πραγματοποιούνται εργασίες 
συντήρησης στην «Οικία του Αρχιερέα»2 (ΡΜ IV, 202-215· Evans 1930-1931, 
192· Hood 1997, 111· Payne 1931, 208· Pendlebury 1954, 69-70).

Συνοπτική παρουσίαση του μνημείου 
Το αποσπασματικά σωζόμενο μνημείο βρίσκεται νότια του ανακτόρου της 

Κνωσού, σε απόσταση 400 μ. από αυτό, μεταξύ του «Μινωικού Ξενώνα» («Καρα-
βάν-Σεράι») και του «Βασιλικού Τάφου-Ιερού».3 Αποκαλύφθηκε το 1931 από τον 
Α. Evans, ο οποίος και το αναστήλωσε. Το 1957 πραγματοποιήθηκαν σ’ αυτό 
εργασίες συντήρησης από τον Ν. Πλάτωνα4 (Πλάτων 1957, 328). Σύμφωνα με 
τον ανασκαφέα, η «Οικία του Αρχιερέα» με βάση την κεραμική, χρονολογείται 
1 Ευχαριστίες στους αρχαιολόγους κ.κ. Α. Βασιλάκη, Ι. Σερπετσιδάκη, Μ. Ρουσάκη και στον 

καθηγητή Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Κ. Δημάδη, για τις κατά καιρούς συζητήσεις 
μας για επιμέρους θέματα της παρούσας ανακοίνωσης. Στις αναφερόμενες εργασίες εργάστη-
καν η αρχαιολόγος Γ. Αναγνωστάκη, οι συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης Α. Αρβανίτης, 
Ν. Γκαλανάκης, Γ. Γραμματικάκης και ο εργατοτεχνίτης Ηρ. Καραμπίνης.

2 Η ονομασία αυτή δόθηκε από τον ανασκαφέα. Οφείλεται στα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 
του μνημείου, στα ευρήματα και στη θέση του κοντά στον «Βασιλικό Τάφο-Ιερό» (ΡΜ IV, 202-
215). Για τις απόψεις σχετικά με τη χρονολόγηση της κατασκευής της αλλά και τις περιόδους 
χρήσης της, βλ. ΡΜ IV.1, 205, 213-214· Driessen & Macdonald 1997, 165-166· Popham 
1970, 63-64· Popham 1994, 97.  

3 Το ανατολικό τμήμα του είναι κατεστραμένο, ενώ το δυτικότερο βρίσκεται κάτω από τον υπερ-
κείμενο επαρχιακό δρόμο. Στο εσωτερικό του μνημείου, στα όρια του αδύτου, είναι εμφανές το 
επίχωμα πάνω στο οποίο εδράζεται ο δρόμος. Το κτήριο αποτελεί μέρος ενός συγκροτήματος 
κτισμάτων, ανάμεσα στα οποία σωζόταν ένας ακόμη λίθινος αγωγός. Εντοπίστηκε κοντά στο 
οδικό δίκτυο που συνέδεε το ανάκτορο της Κνωσού με το νότιο τμήμα του νησιού (ΡΜ IV.1, 
202-215).

4 Υλικό περιμετρικής συγκράτησης παλιότερης αποκατάστασης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια 
των εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου ανάδειξης και αποκατάστασης του περι-
γραφόμενου μνημείου στις γυψολιθικές πλάκες επένδυσης των τοιχωμάτων του στηθαίου. 
Επίσης, υλικά παλιότερης συντήρησης εντοπίστηκαν στην τρίτη γυψολιθική βαθμίδα και στη 
νότια επιδαπέδια πλάκα.
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προς τα τέλη της ΜΜ ΙΙΙ περιόδου. Τα σωζόμενα γυψολιθικά στοιχεία του, στα 
οποία αναφέρεται το παρόν κείμενο, βρίσκονται στο εσωτερικό τμήμα του Ιερού 
της «Οικίας του Αρχιερέα»5 (εικ. 1, αριστερά). Πρόκειται για το δυτικό τμήμα του 
μνημείου, το οποίο διαχωρίζεται από τον προθάλαμο με το στηθαίο που στηρίζει 
δύο κίονες. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία από γυψόλιθο6 συνιστούν οι τρεις χαμηλές 
βαθμίδες7 που οδηγούν στο άδυτο, οι επιδαπέδιες πλάκες εκατέρωθέν τους και 
τα χαμηλότερα τμήματα των θηκών8 και του στηθαίου που είναι αποκατεστημέ-
να. Στο επίσης αποκατεστημένο δάπεδο του αδύτου η θέση μιας κυκλικής οπής 
δηλώνει την ύπαρξη αγωγού που κατευθυνόταν κάτω από τη βαθμιδωτή πρόσβα-
ση προς το ανατολικό τμήμα του μνημείου. Μικρό τμήμα του είναι ορατό σήμερα 
στο ανατολικό άκρο της πρώτης βαθμίδας (σχ. 1).   

Η κατάσταση διατήρησης των γυψολιθικών βαθμίδων
Κατά τη διάρκεια των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τη χειμερινή περίοδο 

του 2012-2013 διαπιστώθηκε η άμεση ανάγκη για τη διευθέτηση των ομβρίων 
5 Η αρχιτεκτονική διαμόρφωσή του στο δυτικό τμήμα, η ύπαρξη του διαχωρίσματος με τους δύο 

κίονες και ο υπερυψωμένος χώρος μέσω βαθμιδωτής πρόσβασης, συνιστά ιδιαίτερο αρχιτεκτο-
νικό χαρακτηριστικό που απαντά μόνο στην Κνωσό. Είναι ανάλογη της «Βασιλικής Έπαυλης» 
και της «Οικίας του Ιερού Βήματος» (ΡΜ II.2, 391-413· ΡΜ IV.1, 205· ΜcEnroe 1982, 14· Ηοοd 
1997, 111). Κατά τους Betancourt και Μαρινάτο (Betancourt & Marinatos 1997, 97), η «Οικία 
του Αρχιερέα» θεωρείται παράλληλη περίπτωση με τις μινωικές επαύλεις, οι λειτουργίες των 
οποίων σχετίζονταν, μεταξύ άλλων, με τη θρησκεία και τη λατρεία. Για τη σχέση του μνημείου 
με τη λατρεία κάνουν, επίσης, λόγο ο Macdonald (Macdonald 2005, 166-67), ο Ηοοd (Ηοοd 
1997, 111) και η Gesell (Gesell 1985, 21). 

6 Για τα είδη του γυψόλιθου, τα λατομεία και τη χρήση του στη μινωική αρχιτεκτονική, βλ. 
Shaw 2009, 21-23, 36-37· Εvely 1993, 208· Warren 1969, 132· Chlouveraki 2006, 67· 
Chlouveraki & Lugli 2007). 

7 Ο Εvans παραθέτει τις διαστάσεις μόνο της τρίτης βαθμίδας (ΡΜ IV.1, 207, εικ. 158), οι οποίες 
ταυτίζονται με τις σημερινές μετρήσεις. 

8 Κατά τον ανασκαφέα προορίζονταν για την τοποθέτηση προσφορών (PM IV.1, 207). 

628

ιωαννησ γραμματιΚαΚησ & γεωργια αναγνωσταΚη 

Εικ. 1 :  Το εσωτερικό τμήμα του Ιερού της «Οικίας του Αρχιερέα» πριν και μετά την αποκατάστασή 
του. Στο κέντρο: Τοποθέτηση σωλήνων απορροής και φρεατίου για τη διευθέτηση των ομβρίων.
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Σχ. 1 :  Κάτοψη και τομή του εσωτερικού τμήματος του Ιερού της «Οικίας του Αρχιερέα». 
Ορατή η θέση του αρχαίου αγωγού (Piet de Jong, PM IV.1, 208, εικ. 159, 210, εικ. 161).

και την απομάκρυνσή τους από το εσωτερικό του μνημείου. Η ανάγκη αυτή υπα-
γορεύτηκε από την κακή κατάσταση διατήρησης των γυψολιθικών αρχιτεκτονι-
κών μελών. Τα όμβρια εισέρρεαν στο μνημείο από την περιοχή του αδύτου, τόσο 
μέσα από μικρό, τεχνητό άνοιγμα στον βόρειο τοίχο της πρόσθετης κατασκευής 
του Εvans9 όσο και από το νότιο τμήμα του δυτικού τοίχου, προερχόμενα από 
υπόγεια νερά, πίσω από το δυτικό τμήμα του μνημείου.10 Το νερό κατευθυνόταν 
πάνω στις γυψολιθικές βαθμίδες, διαβρώνοντας τόσο τις ίδιες όσο και τα παρακεί-
μενα αρχιτεκτονικά στοιχεία (εικ. 1).

Η επίδραση της υγρασίας στη φθορά των μνημείων από πέτρα είναι ένα από τα 
περισσότερο ανεπτυγμένα θέματα στην επιστήμη της συντήρησης και αποκατάστα-
σης των αρχαίων και νεότερων μνημείων. Ο G. Massari στην εισαγωγική του ομιλία 
στο ‘Conference on the problems of moisture in historic buildings’ αναφέρει ότι «στις 
απαρχές σχεδόν όλων των μορφών φθοράς που επηρεάζουν τα υλικά, μπορεί να 
βρεθεί ένας κοινός παράγοντας: το νερό. Είναι η παρουσία του νερού που οδηγεί 
στην ανάπτυξη της πλειονότητας των διεργασιών, που έχουν ως αποτέλεσμα την 
καταστροφή των μνημείων και των έργων τέχνης» (Massari 1969).

9 Για την κατασκευή που περιβάλλει τον βωμό στην περιοχή του αδύτου βλ. PM IV.1, 207 υπ. 1. 
Δεν περιλαμβάνεται φυσικά στην κάτοψη του αδύτου, βλ. PM IV.1, 208, εικ. 159 και Suppl. 
Pl. XLIX. Η παρουσία του τετράγωνου ανοίγματος είναι σκόπιμη, όπως φαίνεται από το χτίσιμο 
της λιθοδομής. Έχει πλάτος 0,32 μ. και ύψος 0,27 μ. Το πρόβλημα της εισροής του νερού 
προφανώς είχε γίνει αντιληπτό ήδη από τη φάση της αναστήλωσης του μνημείου και έτσι το 
άνοιγμα στη λιθοδομή εξυπηρετούσε τη διαφυγή του όγκου των ομβρίων, ως μια προσπάθεια 
αποφόρτισης της πίεσης που θα ασκούταν στο κτήριο.

10 Εκτός από το ρέμα που τρέχει νότια του ανακτόρου, στην ευρύτερη περιοχή της Βλυχιάς υπάρ-
χουν πηγές και, όπως έχει προαναφερθεί, ο «Μινωικός Ξενώνας», αλλά και το «Δωμάτιο της 
Πηγής», κτίσματα με δεξαμενές και αγωγούς (ΡΜ ΙΙ.1, 103-140).



Το κύριο πρόβλημα των βαθμίδων καθώς και των υπόλοιπων γυψολιθικών 
στοιχείων του μνημείου, τα οποία έρχονταν σε επαφή με το νερό, εντοπίζεται στην 
απώλεια πρωτογενούς υλικού. Το γεγονός ότι ο κύριος όγκος του νερού κατευ-
θυνόταν προς τον προθάλαμο πάνω στις γυψολιθικές βαθμίδες, είχε ως αποτέλε-
σμα την απομείωση των επιφανειών τους και τη δημιουργία έντονου ανάγλυφου 
κυρίως στις άνω έδρες τους. Εκτός από τις βαθμίδες, η διαλυτική δράση του 
νερού είχε ως αποτέλεσμα τη διάβρωση των επιδαπέδιων πλακών, των βάσεων των 
«κιβωτίων» και των χαμηλότερων τμημάτων του στηθαίου. Τα αίτια και ο μηχανι-
σμός του φαινομένου που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πρωτογενούς υλικού, 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Περιγραφή των ιδιοτήτων του γυψόλιθου και του φαινομένου της διαβρω-
τικής δράσης των ομβρίων

Οι παράμετροι που καθορίζουν τους μηχανισμούς και τα αποτελέσματα της 
φθοράς της ορυκτής γύψου στην προκειμένη περίπτωση αφορούν τόσο στις φυσι-
κές και χημικές ιδιότητες του γυψόλιθου όσο και του διαλύτη, ενώ είναι άμεσα 
συνδεδεμένες και με το περιβάλλον του μνημείου. Ως διαλύτης στην προκειμένη 
περίπτωση ορίζονται τα υπόγεια νερά που εισέρχονται στο μνημείο. Το γεγονός 
όμως ότι τα όμβρια δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα γυψολιθικά στοιχεία 
ως άμεσο αποτέλεσμα βροχόπτωσης, αλλά μέσω μιας υπόγειας διαδρομής, 
μας οδηγεί να εξετάσουμε τη διαλυτοποίηση του γυψόλιθου με τους όρους που 
διέπουν ένα υπόγειο υδρογεωλογικό σύστημα. Το σύστημα αυτό διαφέρει από 
το σύστημα διάβρωσης των αντίστοιχων γυψολιθικών στοιχείων των υπόλοιπων 
μνημείων της Κνωσού, που είναι άμεσα εκτεθειμένα στη διαλυτική δράση των 
ομβρίων. 

Η ορυκτή γύψος ανήκει στην οικογένεια των εβαποριτών και μπορεί να χαρα-
κτηριστεί περισσότερο ως ένα ορυκτό άλας παρά ως πέτρωμα.11 Ο σχηματισμός 
του είναι αποτέλεσμα της καθίζησης από τα επιφανειακά στρώματα ενός κορε-
σμένου υδατικού διαλύματος υπό υδρολογικές διεργασίες υποκινούμενες από 
την εξάτμιση του διαλύτη υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας (Posnjak 
1940· Warren 2006). Η ποικιλία της γύψου που βρίσκεται στην περιοχή της 
Κνωσού είναι νεογενούς ηλικίας και ανήκει κυρίως στην κατηγορία του σεληνίτη. 
Γύψος από την ίδια ποικιλία μπορεί επίσης να βρεθεί στη Μυρτιά, τα Τέρτσα στα 
νότια του νομού Ηρακλείου και σε μικρότερες ποσότητες στο Μύρτος στα νότια 
του νομού Λασιθίου (Chlouveraki 2006, 12 και 116).

11 Είναι ένα ιδιαίτερα μαλακό θειικό ορυκτό που συνίσταται από ένα μόριο θειικού ασβεστίου και 
δύο μόρια νερού. Είναι ένα αρκετά κοινό ορυκτό με εμπειρική ονομασία διένυδρο θειικό ασβέ-
στιο, με γενικό μοριακό τύπο CaSO4∙2H2O και αποτελείται από CaO - S03 - H2O σε ποσοστιαίες 
αναλογίες 32,5% - 46,51% - 20,93% αντίστοιχα. Κρυσταλλώνεται στο μονοκλινές σύστημα, 
σχηματίζοντας επίπεδους και πρισματικούς κρυστάλλους. Ο σχισμός είναι τέλειος κατά το κρυ-
σταλλικό επίπεδο (010), ενώ οι κρύσταλλοι συχνά παρουσιάζουν το φαινόμενο της διδυμίας 
κατά το επίπεδο (111). Η δομή των κρυστάλλων χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλα επίπεδα, τα 
οποία αποτελούνται από ιόντα Ca2+ και S04

2-, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται μόρια νερού 
συνδεδεμένα μέσω δεσμών υδρογόνου με το ασβέστιο. Το ορυκτό έχει σκληρότητα 2 με βάση 
την κλίμακα Mohs και η πυκνότητά του ποικίλλει από 2,2 έως 2,4 gr/cm3 (Cole & Lancucki 
1972 και Cole & Lancucki 1973).

630

ιωαννησ γραμματιΚαΚησ & γεωργια αναγνωσταΚη 



631

αΠοΚατασταση Και διατηρηση των γΥΨολιθιΚων στοιχειων τησ «οιΚιασ τοΥ αρχιερεα»

Τα γυψολιθικά στοιχεία που βρίσκονται στην «Οικία του Αρχιερέα» αποτελού-
νται από διαυγή μικροκρυσταλλικό και μεσοκρυσταλλικό σεληνίτη, πλακοειδούς 
δομής, με το εύρος μεγέθους των συσσωματωμάτων των κρυσταλλιτών να κυμαίνε-
ται μεταξύ 0,1 έως 0,5 εκ. Η συγκεκριμένη ποικιλία αποτελεί την πιο αντιπροσω-
πευτική ποικιλία ορυκτής γύψου που έχει χρησιμοποιηθεί στα ανακτορικά κτήρια 
της Κνωσού, σε εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και σε εσωτερικούς χώρους, και απο-
τελείται από ημιδιαφανείς κρυστάλλους, οι οποίοι σχηματίζουν ιδιαίτερα εντυπω-
σιακές επιφάνειες με μεγάλη ανακλαστικότητα (Chlouveraki & Lugli 2007, 662).

Το σημείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι οι 
μηχανισμοί και τα αποτελέσματα της διάβρωσης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
του συγκεκριμένου υλικού, σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στο περι-
βάλλον του μνημείου.12 Στην προκειμένη περίπτωση η διαλυτότητα της ορυκτής 
γύψου, σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές συνθήκες στο μνημείο, αποτελούν 
τα αίτια της χημικής αποσάθρωσης. Παράλληλα, η ροή του διαλύτη πάνω στα 
αποσαθρωμένα γυψολιθικά στοιχεία έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη διάβρωση του 
αρχαίου υλικού. Η συνέπεια του φαινομένου εμφανίζεται με τη μορφή απώλει-
ας πρωτογενούς υλικού και δημιουργίας ανάγλυφου (Papadopoulos, Kolaiti & 
Mourtzas 1994).       

Η διαλυτότητα της ορυκτής γύψου
Η βασική χημική ιδιότητα του υλικού, που εξετάζεται υπό το πρίσμα της 

αποσάθρωσης, είναι η διαλυτότητα της ορυκτής γύψου.13 Ενώ η διαλυτότητα ως 
χημικός όρος είναι μια σταθερά, ο ρυθμός διάλυσης σε ένα φυσικό περιβάλλον 
είναι μεταβαλλόμενος και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται τόσο από φυσικοχημικούς 
(ιδιότητες διαλύτη, πίεση, θερμοκρασία) όσο και από υδροδυναμικούς παράγο-
ντες (ταχύτητα ροής) (Raines & Dewers 1997· Kuechler, Noack & Zorn 2004). 

Η εξάρτηση του ρυθμού διάλυσης της γύψου από τις πιο πάνω φυσικές και 
χημικές συνθήκες έχει μελετηθεί εκτενώς τόσο ως θεωρητικό μοντέλο όσο και 
πειραματικά (Jun & Zhenhao 2011 και Al-Rawi, Ghannam & Al-Ani 2011). 

H παράμετρος που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τη διαλυτότητα του εν λόγω 
υλικού αφορά στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση του διαλύτη ως προς τα άλατα 
που περιέχει, καθώς και στην ταχύτητα ροής του διαλύματος. Στο διάγραμμα 1 
παρουσιάζεται η εξάρτηση της διαλυτότητας του γύψου σε σχέση με την περιε-
κτικότητα ενός υδατικού διαλύματος με διαφορετικές συγκεντρώσεις χλωριούχου 
νατρίου (NaCl) καθώς και σε απιονισμένο νερό (Jun & Zhenhao 2011). 

Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ο ρυθμός διάλυσης 
είναι ανάλογος με την ταχύτητα ροής του διαλύματος, πράγμα που σημαίνει ότι 
υπόκειται στη συχνότητα και την ταχύτητα της ροής του διαλύματος πάνω σε μια 
επιφάνεια γύψου (Peckorkin & Katev 1982· Al-Rawi, Ghannam & Al-Ani 2011). 

12 Ως διάβρωση ενός υλικού ορίζεται η μεταφορά των προϊόντων αποσάθρωσης από ένα σημείο 
σε ένα άλλο. Η αποσάθρωση αφορά στην απώλεια της συνοχής μεταξύ των συστατικών ενός 
πετρώματος, αποτελεί τον αρχικό μηχανισμό φθοράς ενός υλικού και μπορεί να οφείλεται σε 
μηχανικά ή χημικά αίτια (Αλεξούδη-Λειβαδίτη 2008, 49-58).

13 Η διαλυτότητα της γύψου σε απιονισμένο νερό είναι 2,6 g/l στους 25 °C και πίεση 1 Atm 
(Christoffersen & Christoffersen 1976· Scholander 1952).



Μετρήσεις του ρυθμού διάλυσης, υπό διαφορετικές ταχύτητες ροής, φαίνονται 
στο διάγραμμα 2 (Jun & Zhenhao 2011). 

Όπως περιγράφεται πιο πάνω, ο ρυθμός διάλυσης της ορυκτής γύψου αυξά-
νεται με την παρουσία διαλυτών αλάτων στον διαλύτη. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
αναφερθεί η πληροφορία από τον Evans ότι τα υπόγεια νερά της Βλυχιάς, στην 
ευρύτερη περιοχή της οποίας είναι η «Οικία του Αρχιερέα», έχουν υφάλμυρη 
γεύση (ΡΜ ΙΙ.1, 104). Το στοιχείο αυτό παραπέμπει στην υψηλή περιεκτικότητα 
του νερού σε διαλυτά άλατα και εν μέρει δικαιολογεί την έντονη διάβρωση των 
γυψολιθικών στοιχείων της «Οικίας του Αρχιερέα». 
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Διάγραμμα 2 :  Η εξάρτηση της διαλυτότητας της γύψου από την ταχύτητα ροής του διαλύτη, 
ανά μονάδα χρόνου (κατά τους Al-Rawi, Ghannam & Al-Ani 2011, fig. 11).

Διάγραμμα 1 :  Η εξάρτηση της διαλυτότητας της γύψου σε σχέση με την αλατότητα του διαλύτη, 
ανά μονάδα χρόνου (κατά τους Al-Rawi, Ghannam & Al-Ani 2011, fig. 18).
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Η μορφολογία ως συνέπεια της διάβρωσης της ορυκτής γύψου
Για την επαρκή περιγραφή της μορφολογίας ως συνέπεια της διάβρωσης, σε 

συνδυασμό με τη φύση του διαλύτη (υδατικού διαλύματος) και σε σχέση με την 
κατάσταση διατήρησης των γυψολιθικών αρχιτεκτονικών μελών, εισάγεται ο όρος 
της καρστικής διάβρωσης. Αυτός ο γεωλογικός όρος χρησιμοποιείται για να περι-
γράψει τη φθορά των φυσικών πετρωμάτων και ορυκτών από τη δράση υδατικών 
διαλυμάτων.

Ως «καρστικό» χαρακτηρίζεται ένα σύστημα μεταφοράς μάζας το οποίο αφορά 
σε διαλυτά πετρώματα.14 Η μεταφορά μάζας είναι αποτέλεσμα της ροής ενός 
υγρού (διαλύτη) διαμέσου ενός δικτύου διασυνδεδεμένων αγωγών που έχουν προ-
κύψει ως αποτέλεσμα της αποσάθρωσης και ακολούθως της διαβρωτικής δράσης 
του διαλύτη πάνω στις επιφάνειες του πετρώματος. Αυτός ο ορισμός ερμηνεύει το 
φαινόμενο κυρίως υπό το πρίσμα της γεωμορφολογίας που προκύπτει ως απο-
τέλεσμα της ροής ενός υγρού στην επιφάνεια ενός πετρώματος. Επίσης, είναι 
αρκετά γενικός, καθώς δεν περιορίζεται σε μια κατηγορία πετρωμάτων με συγκε-
κριμένα λιθολογικά χαρακτηριστικά ούτε σε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό διά-
βρωσης, ενώ και η φύση του υγρού δεν περιορίζεται μόνο σε υδατικά διαλύματα 
(Klimchouk 1996).    

Η μορφολογία που προκύπτει από την καρστική διάβρωση χαρακτηρίζεται 
από την ύπαρξη επιφανειακών με τη μορφή γλυφών, δολινών, πολγών κ.ά. Το 
καρστικό ανάγλυφο χαρακτηρίζεται από ποικιλία μορφών, οι οποίες εξαρτώνται 
κυρίως από τις κλιματικές συνθήκες και τη φύση των πετρωμάτων (Αλεξούδη-Λει-
βαδίτη 2008, 87-90). Εν προκειμένω, η έννοια του καρστ χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει κυρίως τη μορφολογία των συνεπειών του φαινομένου σε σχέση με 
την ορυκτή γύψο καθώς και τους μηχανισμούς του, υπό τον όρο της μικροκαρστι-
κής διάβρωσης (Klimchouk 1996· Raines & Dewers 1997· Li, Zhu & Sun 2013).

Η διευθέτηση των ομβρίων
Προκειμένου να σταματήσει η διαβρωτική δράση των ομβρίων, η διευθέτησή 

τους προς το εξωτερικό του μνημείου ήταν απαραίτητη. Για τον σκοπό αυτό και 
για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη τοποθέτηση των σωλήνων απορροής, λήφθη-
κε υπόψη η θέση τόσο των γυψολιθικών βαθμίδων όσο και του αρχαίου αγωγού. 
Έτσι, διανοίχτηκε στενό, επίμηκες όρυγμα κατά μήκος του βαθμιδωτού περά-
σματος, και συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα του δαπέδου του αδύτου, που είναι 
αποκατεστημένο με τσιμεντοκονία, καθώς και κατά μήκος του νότιου ορίου των 
γυψολιθικών βαθμίδων (μήκους 3,70 μ., πλάτους 0,23 έως 0,57 μ. και βάθους 
0,10 έως 0,25 μ. περίπου) το οποίο επεκτάθηκε και στο δάπεδο του προθαλάμου 
(αποκτώντας μεγαλύτερο μήκος, 5,30 μ. περίπου) (εικ. 1, κέντρο). Παράλληλα, 

14 Στο καρστ η διάλυση, αν και δεν είναι η μοναδική, αποτελεί την κυρίαρχη διεργασία, η οποία 
παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του καρστικού αναγλύφου. Η διάλυση δρα κατά 
ποικίλους τρόπους, αλλά η σημαντικότερη δράση της έγκειται στη συνεχή διεύρυνση των κοι-
λοτήτων εντός του πετρώματος, την αυξανόμενη διαπερατότητά του και τη συνεχώς αναπτυσσό-
μενη ικανότητα διαβίβασης, διαμέσου των κοιλοτήτων, μεγάλων ποσοτήτων νερού (Klimchouk 
κ.ά. 1996). 



αφαιρέθηκε επίχωση από το τμήμα μεταξύ του δυτικού ορίου του δαπέδου του 
αδύτου και του δυτικού τοίχου του. Οι εργασίες έγιναν σταδιακά, χωρίς την ανα-
γκαιότητα της πλήρους αφαίρεσης των γυψολιθικών βαθμίδων. Κατά τη διάρκεια 
των εργασιών αποκαλύφθηκε χώμα, αλλά και το φυσικό σταθερό, το οποίο εντο-
πίστηκε μόνο στην περιοχή του προθαλάμου, και συλλέχθηκε μικρή ποσότητα 
κεραμικής ΜΜ ΙΙΙ περιόδου (ΜΜ ΙΙΙΑ και ΜΜ ΙΙΙΒ).

Ο αρχαίος αγωγός 
Η ροή του νερού πάνω στις γυψολιθικές επιφάνειες, μεταξύ άλλων, είχε ως 

αποτέλεσμα τη χαλάρωση του υποστρώματος πάνω στο οποίο εδραζόταν η πρώτη 
βαθμίδα. Επομένως, κρίθηκε απαραίτητη η αφαίρεσή της, αφενός για να δημι-
ουργηθεί ένα σταθερό υπόστρωμα για την επαρκή έδρασή της και αφετέρου για 
να συντηρηθεί σε όλο το εύρος των επιφανειών της. Η αφαίρεση της βαθμίδας 
είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη μέρους του αρχαίου αγωγού, του οποίου το 
ανατολικό τμήμα ήταν εμφανές κάτω από αυτή. Η πορεία του και η πιθανή οπή 
εισροής του σχεδιάστηκαν από τον αρχιτέκτονα Piet de Jong (σχ. 1) (PM IV.1, 
210, εικ. 161). Σύμφωνα με τον ανασκαφέα, ο αγωγός,15 από τον οποίο απέρρε το 
αίμα των ζώων16 (PM IV.1, 211) που θυσιάζονταν στο άδυτο, είναι λίθινος, ωστόσο 
δεν αναφέρεται το είδος του πετρώματος.

Το μικρό τμήμα του αγωγού17 που εντοπίστηκε στο χώμα έχει μέγιστο ορατό 
μήκος 0,55 μ. και πλάτος 0,095 μ. Η εσωτερική επιφάνειά του είναι κοίλη και 
εξομαλυσμένη, ενώ στο μέσον περίπου του μήκους της υπάρχει εγκάρσια ρηγ-
μάτωση. Τα τοιχώματά του, σωζόμενου ύψους 0,02 μ. έως 0,065 μ. και πάχους 
0,045 μ., είναι τοπικά σαθρά. Στο στρώμα αποκάλυψής του, εκατέρωθεν των 
εξωτερικών τοιχωμάτων του, εντοπίστηκαν ελάχιστα τμήματα λευκού ασβεστοκο-
νιάματος και συλλέχθηκαν ελάχιστα όστρακα ΜΜ ΙΙΙ περιόδου. Ο συγκεκριμένος 
αγωγός δεν αποκλείεται να είναι ημικυκλικής διατομής (U-shaped), ωστόσο η 
αποσπασματικότητά του δεν επιτρέπει ασφαλή κατηγοριοποίηση (εικ. 2).

Η προκαταρκτική ορυκτολογική ανάλυση, που περιγράφεται παρακάτω, κατα-
τάσσει το πέτρωμα από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο αγωγός στην οικογένεια 
των σερπεντινιτών.18 Στο ανάκτορο της Κνωσού και στα μνημεία γύρω από αυτό, 
όπου διαπιστώνεται η παρουσία λίθινων αγωγών, αυτοί έχουν κατασκευαστεί από 

15 Στο ανακτορικό κτήριο των Αρχανών, νεοανακτορικής περιόδου, ο λίθινος αγωγός που βρέθηκε 
κοντά στην «Εξέδρα» και τους βωμούς πάνω σ’ αυτήν, χώρος για θρησκευτικές τελετές, θεωρεί-
ται ότι χρησιμοποιούταν για υγρές προσφορές (Sakellarakis & Sapouna-Sakellaraki 1997, 
102-111, εικ. 80-81). Επίσης, αγωγός –πωρολιθικός– έχει βρεθεί στο δάπεδο του δωματίου 12 
της Οικίας Γ της Τυλίσου, το οποίο έχει ερμηνευτεί ως δεξαμενή καθαρμών, νεοανακτορικής 
περιόδου (Hazzidakis 1934, 40-46· Gesell 1985, 136). Βλ. και Soles 1991, 37, 50, 52 για 
ύπαρξη αγωγού κοντά σε βαίτυλο, στα Γουρνιά.

16 Κατά την Gesell, ο αγωγός θα μπορούσε να χρησιμεύει για υγρές προσφορές (Gesell 1985, 
21). Σύμφωνα με τους Μacdonald και Driessen (Μacdonald & Driessen 1988, 248), η κύρια 
λειτουργία όλων των αγωγών είναι ίδια, δηλαδή η απορροή των υγρών, είτε αυτά είναι όμβρια 
είτε προκύπτουν από οικιακή ή θρησκευτική δραστηριότητα. 

17 Για τους τύπους των αγωγών βλ. Shaw 2009, 86-90, 135-39 και Εvely 1993, 210.
18 Οι Warren (Warren 1969, 138-140), Βecker (Βecker 1976) αλλά και Shaw (Shaw 2009, 

26-27) αναφέρονται στα είδη του σερπεντινίτη, τον βαθμό σκληρότητας και τις θέσεις εμφάνι-
σής του στην Κρήτη. 
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Εικ. 2 :  Τμήμα του λίθινου αγωγού μετά την απομάκρυνση της βαθμίδας 
και την αφαίρεση της επίχωσής του.

άλλους λίθους, ασβεστόλιθο ή γυψόλιθο.19 Ο σερπεντινίτης ήταν διαδεδομένο 
υλικό στη νεοανακτορική περίοδο, εξαιτίας της εμφάνισής του και της εύκολης 
κατεργασίας του, κυρίως για την κατασκευή τεχνέργων. Στη μινωική αρχιτεκτο-
νική όμως η χρήση του είναι περιορισμένη, καθώς χρησιμοποιήθηκε για διακο-
σμητικούς λόγους, για την κατασκευή βάσεων κιόνων και παραστάδων.20 Έτσι, ο 
αγωγός από σερπεντινίτη της «Οικίας του Αρχιερέα» θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί ως ιδιαίτερη περίπτωση. Επίσης, η επεξεργασία του σερπεντινίτη σαν πρώτη 
ύλη μαρτυρείται στην Κνωσό.21 

19 Είναι κατασκευασμένοι και από άλλα υλικά, όπως πηλό ή γύψο, κι έχουν διάφορα χαρα-
κτηριστικά, π.χ. ημικυκλική διατομή, χτιστά τοιχώματα, κάλυψη κ.τ.λ., βλ. ενδεικτικά για το 
ανάκτορο της Κνωσού: ΡΜ Ι, 141-143, 225-230, 327, 334-335, 363, 378-380, 393-396, 400· 
ΙΙ.1, 161· ΙΙΙ, 5, 236-244, 245-259, 492, για τον «Μινωικό Ξενώνα» και το «Δωμάτιο της Πηγής»: 
ΡΜ ΙΙ.1, 103-140, για την «Οικία των Πεσμένων Ογκολίθων»: ΡΜ ΙΙ.1, 299, για τη «Νότια Οικία»: 
ΡΜ ΙΙ.1, 374-376, για τη «Βορειοανατολική Οικία»: ΡΜ ΙΙ.2, 415, για το «Μικρό Ανάκτορο»: ΡΜ 
ΙΙ.2, 542-543 και για την «Ανεξερεύνητη Οικία»: Popham κ.ά. 1984, 14-20, 102-118. Και σε 
άλλες περιοχές όμως, όπως τη Φαιστό, την Αγία Τριάδα, την Τύλισο, τη Ζάκρο, τις Αρχάνες, τον 
Κομμό, οι αγωγοί έχουν κατασκευαστεί από άλλους λίθους. Για το αποχετευτικό σύστημα της 
ανατολικής πτέρυγας του ανακτόρου της Κνωσού και βιβλιογραφική αναφορά στα υπόλοιπα 
ανάκτορα, βλ. Μacdonald & Driessen 1988 και ειδικά 248, υπ. 24.   

20 Στην Κνωσό, τη Φαιστό, τη Ζάκρο, το Παλαίκαστρο, ίσως και στην Αγία Τριάδα (Shaw 2009, 26-28, 
80-81· Ηatzaki 2005, 67, 70). Από σερπεντινίτη έχουν κατασκευαστεί πολλά αγγεία, επίσης ρυτά, 
λύχνοι, τράπεζες προσφορών, σφραγίδες, εργαλεία, κ.ά. (Warren 1969, 140-145· Εvely 1993, 172, 
150, 162, 156-157· Ηatzaki  2005, 124, 185 κ.ε.· Mountjoy κ.ά. 2003, 172 κ.ε.).

21 Από την ύπαρξη εργαστηρίου παραγωγής λύχνων από σερπεντινίτη στην «Οικία των Πεσμένων 



Ορυκτολογική ανάλυση και προκαταρκτική μελέτη του υλικού κατα-
σκευής του αρχαίου αγωγού

Παράλληλα με το τμήμα του αρχαίου αγωγού, κάτω από την πρώτη γυψολιθική 
βαθμίδα, αποκαλύφθηκε ένα εκτενές ριζικό σύστημα που αποτελούταν τόσο από 
ριζίδια όσο και από μεγαλύτερα ξυλώδη στελέχη (εικ. 3). Οι μηχανικές πιέσεις που 
ασκούνταν στα τοιχώματα του αγωγού, από την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, 
είχαν ως συνέπεια τη μηχανική αποσάθρωση, μέσω της χαλάρωσης των συστατικών 
του υλικού και τελικά την αποκόλληση τμημάτων από τα τοιχώματα του αγωγού. 

Για τον προσδιορισμό του υλικού κατασκευής του αρχαίου αγωγού, αρχικά 
χρησιμοποιήθηκαν δύο αναλυτικές τεχνικές. Η ηλεκτρονική μικροσκοπία με 
παράλληλη στοιχειακή ανάλυση (SEM–EDS), με σκοπό την παρατήρηση των 
μικροδομών των ορυκτών του πετρώματος, καθώς και τον ποιοτικό προσδιορισμό 
των χημικών στοιχείων από τα οποία συνίστανται. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η 
περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (X.R.D.), η οποία παρείχε δεδομένα για τον ακριβή 
προσδιορισμό των ορυκτολογικών φάσεων του πετρώματος μέσω του καθορισμού 
των κρυσταλλικών υλικών-ορυκτών από τα οποία αποτελείται. Πετρογραφική 
ανάλυση δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί, καθώς η διαθέσιμη ποσότητα 
πρωτογενούς υλικού δεν ήταν ικανή για τον σχηματισμό λεπτών τομών.

Τα πετρώματα αποτελούνται από ορυκτά, συνήθως περισσότερα του ενός σε 
αριθμό.22 Συνεπώς, το σύνολο των χαρακτηριστικών για κάθε ορυκτό γωνιών ανά-

Ογκολίθων»: ΡΜ ΙΙ.1, 296-299· Warren 1967, 199. Για υπόλοιπα εργαστήρια κατεργασίας 
λίθου στο ανάκτορο, βλ. Warren 1969, 157-158. 

22 Γενικά, πετρώματα είναι αθροίσματα ορυκτών, τα οποία αποτελούνται από ένα ή περισσότερα 
ορυκτά είδη και έχουν λιγότερο ή περισσότερο σταθερή ορυκτολογική και χημική σύσταση, 
ώστε να διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους (Ελευθεριάδης & Κορωναίος 2004, 66-68, 235).
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Εικ. 3 :  Λεπτομέρεια του τοιχώ-
ματος του λίθινου αγωγού. Ρίζες 

στο εσωτερικό τμήμα του.



κλασης, που εμφανίζονται σε ένα διάγραμμα περίθλασης ακτίνων Χ, αποτελούν 
το «δακτυλικό αποτύπωμα» των ορυκτών από τα οποία αποτελείται το υπό ανά-
λυση πέτρωμα. 

Η κατηγοριοποίηση του πετρώματος από το οποίο είναι κατασκευασμένος 
ο αγωγός, στην κατηγορία του σερπεντινίτη, προκύπτει από την παρουσία των 
χαρακτηριστικών γωνιών ανάκλασης του χρυσοτίλη στο διάγραμμα περιθλασιμε-
τρίας ακτίνων Χ (Whittaker & Zussman 1956· Wicks & Whittaker 1975). 

Στο διάγραμμα 3 εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές γωνίες ανάκλασης που 
αντιστοιχούν στα εξής ορυκτά: 

 Χρυσοτίλης (Chrysotile):   Mg3Si2O5(OH)4
 Ασβεστίτης (Calcite):   CaCO3

 Κλινοχλωρίτης (Clinochlore):  (Mg,Fe+2)5Al(Si3Al)O10(OH)8
 Χαλαζίας (Quartz):   SiO2

 Τάλκης - Στεατίτης (Talc):   Mg3Si4O10(OH)2
 Αλίτης (Halite):    NaCl
 Σιδηροπυρίτης (Magnesioferrite):  MgFe+3

2O4

Παράλληλα με την περιθλασιμετρία ακτίνων Χ πραγματοποιήθηκε παρα-
τήρηση και ανάλυση δείγματος στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Μέσω 
αυτής της μεθόδου κατέστη δυνατή η παρατήρηση των διαφορετικών δομών των 
ορυκτών που περιέχονται στη μάζα του πετρώματος. Μέσω δε της στοιχειακής 
ανάλυσης επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία που συνιστούν τα ορυκτά. 

Στην εικόνα 4 διακρίνεται μια πλακοειδής δομή μαγνησίου–πυριτίου υπό το 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Στο φάσμα δεξιά εμφανίζονται τα κύρια στοι-
χεία των χαρακτηριστικών ορυκτών των σερπεντινιτών: μαγνήσιο (Mg) και πυρίτιο 
(Si). Στον ένθετο πίνακα φαίνεται η επί τοις εκατό περιεκτικότητα των στοιχείων 
αυτών στην αναλυόμενη περιοχή, όπου τα συγκεκριμένα στοιχεία εμφανίζουν τις 
μεγαλύτερες περιεκτικότητες μετά το οξυγόνο (O). 

Στην εικόνα 5 πιστοποιείται η παρουσία χαρακτηριστικών σχηματισμών κρυ-
στάλλων ασβεστίτη στη μάζα του πετρώματος. Στο φάσμα δεξιά εμφανίζεται η 
ισχυρή κορυφή του ασβεστίου, ενώ στον ένθετο πίνακα παρουσιάζεται η επί τοις 
εκατό περιεκτικότητα των στοιχείων που υπάρχουν στην αναλυόμενη περιοχή. Το 
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Διάγραμμα 3 :  Διάγραμμα περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ. 



οξυγόνο εμφανίζει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα, ενώ σε σχετικά μικρά ποσοστά 
εμφανίζονται τα στοιχεία μαγνήσιο (Mg) και πυρίτιο (Si).

Μέσω της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας πιστοποιήθηκε η παρουσία των εγκλει-
σμάτων ασβεστίτη, οπτικά και ποιοτικά, στον ιστό του πετρώματος από το οποίο 
είναι κατασκευασμένος ο αρχαίος αγωγός. Δεδομένης της παρουσίας του ασβεστί-
τη, το συγκεκριμένο πέτρωμα είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως οφειτασβεστίτης 
(Lemoine, Tricart & Boillot 1987· Surour & Arafa 1997). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι παρόλο που η ορυκτολογική ανάλυση μέσω XRD υποδεικνύει την παρουσία 
χρυσοτίλη, κατά την παρατήρηση των δειγμάτων δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη των 
χαρακτηριστικών σωληνοειδών δομών του συγκεκριμένου ορυκτού. 

Οι σερπεντινίτες ανήκουν στην κατηγορία των οφιολιθικών πετρωμάτων. Βρί-
σκονται τόσο σε πυριγενή όσο και σε μεταμορφωμένα πετρώματα και ανήκουν 
στην κατηγορία των φυλλοπυριτικών υλικών. Παρουσιάζουν ανοιχτά φαιοπρά-
σινα έως βαθιά πρασινόμαυρα χρώματα.23 Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημει-
ωθεί ότι τα χαρακτηριστικά ορυκτά της οικογένειας των σερπεντινιτών είναι: ο 
λιζαρδίτης, ο αντιγορίτης και ο χρυσοτίλης, τα οποία έχουν γενικό μοριακό τύπο 
Mg6Si4O10(OH)8. Αυτά τα ορυκτά είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως πολυμορ-
φές, καθώς ενώ έχουν την ίδια χημική σύσταση διαφέρουν ως προς την κρυσταλ-
λική δομή τους. 

23 Στο μικροσκόπιο εμφανίζονται σε άχρωμες έως υποπράσινες ινώδεις ή φυλλώδεις μορφές. 
Παρουσιάζουν χαμηλό ανάγλυφο, στιλπνή υφή και χαμηλά, γκρίζα χρώματα πόλωσης. Η σκλη-
ρότητά τους, ανάλογα με τα ορυκτά τα οποία συμμετέχουν στον ιστό τους, κυμαίνεται από 2 – 4 
στην κλίμακα Mohs (Ελευθεριάδης & Κορωναίος 2004, 66-68, 235).
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Εικ. 5 :  Παρατήρηση - ανάλυση κρυστάλλων ασβεστίτη στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης.

Εικ. 4 :  Παρατήρηση - ανάλυση σερπεντινίτη στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης.
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Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, καθώς αποτελεί το βασικό δεδομένο για 
την ταύτιση των θέσεων εμφάνισης και πιθανής λήψης τόσο του συγκεκριμένου 
πετρώματος όσο και συγγενικών του (π.χ. στεατίτης). Άλλα ορυκτά που συνήθως 
συμμετέχουν στη δομή του είναι οι: βαστίτης, μαγνητίτης, ασβεστίτης, χλωρίτης, 
χρωμίτης και τάλκης (στεατίτης) (Ελευθεριάδης & Κορωναίος 2004, 66-68, 235· 
Winkler 1979).

Οι σερπεντινίτες αποτελούν προϊόντα υδροθερμικής εξαλλοίωσης μαγνησιοπυ-
ριτικών ορυκτών, κατά κύριο λόγο του ολιβίνη (σερπεντινίωση ολιβίνη) και κατά 
δεύτερο των πυροξένων. Γενικά, εν είδει γενεαλογικού δέντρου, θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι η αντίδραση του ολιβίνη παρουσία ανθρακικού οξέος οδηγεί στον 
σχηματισμό σερπεντινίτη. Περαιτέρω εξαλλοίωση των σερπεντινιτών έχει ως απο-
τέλεσμα τον σχηματισμό τάλκη (στεατίτη) (Trommsdorff, Evans & Pfeifer 1980). 

Τα σερπεντινιτικά πετρώματα παρουσιάζουν πολύ χαμηλή διαλυτότητα στο νερό, 
ενώ είναι διαλυτά σε όξινα περιβάλλοντα (Schreier, Omueti & Lavkulich 1987). 
Αυτό είναι αναμενόμενο δεδομένης της παρουσίας του ορυκτού βρουσίτη (υδροξεί-
διο του μαγνησίου). Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να δικαιολογεί σε κάποιο βαθμό 
τη χρήση του συγκεκριμένου πετρώματος για την κατασκευή ενός αγωγού.

Στο πλαίσιο προσπάθειας ταύτισης του υλικού κατασκευής του αρχαίου 
αγωγού, παράλληλα με τη χημική και ορυκτολογική ανάλυση, πραγματοποιή-
θηκε έρευνα τόσο σε σχετικές αρχαιολογικές όσο και γεωλογικές βιβλιογραφικές 
πηγές με σκοπό την επισήμανση των θέσεων στις οποίες εμφανίζεται η συγκε-
κριμένη ποικιλία πετρωμάτων στην Κρήτη. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται νότια 
του νομού Ηρακλείου, στα Τέρτσα/Πεύκος καθώς και στα Αστερούσια (Μιαμού/
Κρότος), επίσης στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Γωνιές Μαλεβιζίου, καθώς 
και στην ευρύτερη περιοχή στο Σπήλι Ρεθύμνου. 

Στις περισσότερες από τις παραπάνω περιοχές επισημαίνονται τόσο εμφανί-
σεις σερπεντινίτη, όσο και μινωικές εγκαταστάσεις (Warren 1969· Koepke 2002· 
Tortorici 2012). Το σημαντικότερο στοιχείο που προέκυψε από τη μελέτη των 
γεωλογικών βιβλιογραφικών πηγών σχετίζεται με το γεγονός ότι η ποικιλία του 
σερπεντινίτη στην ευρύτερη περιοχή στα νότια του νομού Ηρακλείου (Αστερούσια 
– Τέρτσα/Πεύκος) χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από την παρουσία μιας από τις 
τρεις πολυμορφές του, τον αντιγορίτη (Koepke, Eberhard & Kreuzer 2002).

Στον χάρτη του Warren (χάρτης 1) επισημαίνονται οι θέσεις όπου υπάρχουν 
οφιολιθικές εμφανίσεις στην Κρήτη. Ο Warren, μεταξύ άλλων, μελέτησε τις οφιο-
λιθικές εμφανίσεις υπό το πρίσμα της χρήσης αυτού του υλικού στη μινωική 
τέχνη. Στον χάρτη των Koepke, Eberhard και Kreuzer (Koepke, Eberhard & 
Kreuzer 2002, 193) επισημαίνονται οι θέσεις στην ευρύτερη περιοχή των Αστε-
ρουσίων, στις οποίες οι εμφανίσεις σερπεντινιτικών πετρωμάτων αποτελούνται 
αποκλειστικά από αντιγορίτη (πράσινο χρώμα). Στις θέσεις στο χωριό Γωνιές 
Μαλεβιζίου και στο Σπήλι Ρεθύμνου (επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα) δια-
πιστώθηκε η παρουσία όλων των χαρακτηριστικών ορυκτών των οφιολίθων.  

Επίλογος
Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται αποτελέσματα μιας προκαταρκτι-

κής έρευνας, από την οποία ωστόσο ανακύπτουν νέα θέματα προς μελέτη. 



Η εύρεση ΜΜ ΙΙΙ κεραμικής, αν και μικρής ποσότητας, αποτελεί ένα επιπλέον 
στοιχείο για την «Οικία του Αρχιερέα». Δίνοντας πληροφορίες για τα στρώματα 
πάνω στα οποία εδράζεται το μνημείο, συμβάλλει στη χρονολόγηση της κατα-
σκευής του.

Σχετικά με τον αρχαίο αγωγό, θέματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης 
αφορούν όχι τόσο την παρουσία του, που βέβαια απαντά μόνο σε αυτό το μνημείο 
κι όχι στην «Οικία του Ιερού Βήματος» ή τη «Βασιλική Έπαυλη», όπου και εκεί 
παρατηρείται το Ιερό Βήμα, όσο το γεγονός ότι βρίσκεται στην περιοχή της Βλυ-
χιάς, στην οποία υπάρχουν το ρέμα και πηγές νερού, αλλά και ο παρακείμενος 
«Μινωικός Ξενώνας» με το «Δωμάτιο της Πηγής», δημιουργώντας προβληματισμό 
για τη λειτουργία του αρχαίου αγωγού, η οποία θα μπορούσε να είχε και μια άλλη 
χρήση24 από αυτήν που μας παραδίδει ο Evans. Επιπλέον θέμα προς μελέτη είναι 
και το στοιχείο ότι ένα υλικό διακοσμητικής χρήσης, όπως ήταν ο σερπεντινίτης, 
καλύφθηκε από τις βαθμίδες και άρα επιλέχθηκε να μην είναι ορατό. 

24 Εξάλλου, σύμφωνα με την Παλυβού, αναφορικά με την ερμηνεία αρχιτεκτονικών στοιχείων του 
παρελθόντος, αν ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει κάτι και ποιον σκοπό εξυπηρετεί, 
τότε μπορούμε να κατανοήσουμε τη λειτουργία του. Αν όμως γνωρίζουμε μόνο το ένα από τα 
δύο, π.χ. το πώς λειτουργούσε, τότε δεν είναι απαραίτητο ότι ξέρουμε και ποιον σκοπό εξυπη-
ρετούσε. Έτσι, στην περίπτωση των αρχιτεκτονικών υπολειμμάτων, μπορούμε να αναλύσουμε 
πώς δούλευαν αυτά, π.χ. από την άποψη της αποστράγγισης, αλλά σε τι χρησίμευαν στην 
πραγματικότητα είναι ένα θέμα για το πώς οι άνθρωποι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά σε μια συγκεκριμένη στιγμή (Palyvou 1997, 156).
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Χάρτης 1 :  Θέσεις σερπεντινίτη στην Κρήτη.
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Παράλληλα, το γεγονός ότι οι περιοχές στα νότια του νομού Ηρακλείου απο-
τελούνται αποκλειστικά από αντιγορίτη, σε συνδυασμό με τα δεδομένα που προ-
έκυψαν από την ορυκτολογική ανάλυση του δείγματος του υπό μελέτη αγωγού, 
οδηγεί στο να αποκλειστούν οι περιοχές νότια του Ηρακλείου ως πιθανές θέσεις 
προέλευσης του πρωτογενούς υλικού. Με βάση τη γεωλογική και την αρχαιο-
λογική βιβλιογραφία σχετικά με τις εμφανίσεις του σερπεντινίτη στην Κρήτη, 
άλλες θέσεις αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Γωνιές Μαλεβιζίου, 
καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Σπηλίου Ρεθύμνου. Περαιτέρω μελέτες 
που αφορούν στη δειγματοληψία και ανάλυση δειγμάτων από όλες τις θέσεις που 
επισημαίνονται πιο πάνω επιβεβαιώνουν τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας για την 
προέλευση της πρώτης ύλης του αγωγού της «Οικίας του Αρχιερέα». 

Για την ανάλυση των δειγμάτων από τις γεωλογικές εμφανίσεις στην Κρήτη, 
όπως αναφέρονται πιο πάνω, με σκοπό τη διάκριση των πολυμορφών των σερ-
πεντινιτών, σε συνδυασμό με την περιθλασιμετρία ακτίνων Χ και την ηλεκτρονι-
κή μικροσκοπία, χρησιμοποιήθηκε η φασματοσκοπία υπερύθρου (Brindley & 
Zussman 1959) και η φασματοσκοπία Raman (Rinaudo, Gastaldi & Belluso 
2003· Groppo κ.ά. 2006). Η τελευταία φασματοσκοπική μέθοδος παρείχε ιδιαί-
τερα ικανοποιητικά δεδομένα που επιβεβαιώθηκαν από τις άλλες δύο τεχνικές 
(Grammatikakis κ.ά. υπό δημοσίευση).25 

Παράλληλα, η φασματοσκοπία Raman, όντας μια μη καταστροφική τεχνική 
που δεν απαιτεί λήψη δείγματος ή προετοιμασία της προς ανάλυση επιφάνει-
ας, θα αποτελέσει το βασικό αναλυτικό εργαλείο για τη μελέτη και την ακριβή 
ταυτοποίηση του υλικού κατασκευής και άλλων κινητών και μη ευρημάτων της 
μινωικής περιόδου που φαίνεται να είναι κατασκευασμένα από σερπεντινίτες ή 
και άλλα οφιολιθικά πετρώματα. Τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
μια βάση δεδομένων σχετικά με την προέλευση της συγκεκριμένης πρώτης ύλης, 
τη χρήση της στη μινωική τέχνη, καθώς και τις σχέσεις των ανακτορικών εργαστη-
ρίων λιθοτεχνίας με τις περιοχές εμφάνισης των οφιολίθων στην Κρήτη.

H «Οικία του Αρχιερέα» αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του 2014 με την 
ολοκλήρωση του έργου. Ενδιαφέρουσα θα ήταν η ευκαιρία της ανασκαφικής 
έρευνας κάτω από τις υπόλοιπες βαθμίδες του μνημείου για τη διαπίστωση του 
μήκους και της πορείας του αρχαίου αγωγού. Ενδιαφέρον όμως θα είχε και η 
περαιτέρω ανασκαφική διερεύνηση όχι μόνο της περιοχής βόρεια, νότια και ανα-
τολικά από την «Οικία του Αρχιερέα», αλλά και της περιοχής δυτικά από αυτή, 
κάτω από τον δρόμο, την οποία ο A. Evans δεν μπόρεσε να ανασκάψει. Έτσι, 
τυχόν νέα ευρήματα ίσως δώσουν επιπλέον στοιχεία για τα θέματα που αναφέρ-
θηκαν σε αυτήν την ανακοίνωση, αλλά και για τον χαρακτήρα και τη χρήση της 
«Οικίας του Αρχιερέα». 

25 Συμπληρωματικά στοιχεία της μελέτης, που επιβεβαιώνουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα της φασματοσκοπίας Raman, παρουσιάστηκαν στο 40ό 
διεθνές συνέδριο αρχαιομετρίας στο Λος Άντζελες των Η.Π.Α. τον Μάιο του 2014, στη δημοσί-
ευση με τίτλο «New Evidence About the Use of Ophiolites in the Minoan Architecture. The 
Investigation of the Excavated Duct in the “High Priest’s House”, a Peripheral Monument of 
the Palace of Knossos» των Ι. Γραμματικάκη, Γ. Αναγνωστάκη, Κ. Δημάδη και Ε. Κυριακίδη.
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Paul Åströms förlag.

Popham, M. R., 1994. Late Minoan II to the End of the Bronze Age. Στο: D. Evely, 
H. Hughes-Brock & N. Momigliano (επιμ.), Knossos: A Labyrinth of History. 
Papers presented in honour of Sinclair Hood. Oxford: British School at Athens, 
σ. 89-102.

Raines, M. & Dewers, T., 1997. Mixed transport/reaction control of gypsum disso-
lution kinetics in aquaeous solutions and initiation of gypsum karst. Chemical 
Geology, 140, σ. 29-48.

Rinaudo, C., Gastaldi, D. & Belluso, E., 2003. Characterization of chrysotile, anti-
gorite and lizardite by FT-Raman spectroscopy. The Canadian Mineralogist, 41, 
σ. 883-890. 



645

αΠοΚατασταση Και διατηρηση των γΥΨολιθιΚων στοιχειων τησ «οιΚιασ τοΥ αρχιερεα»

Sakellarakis, Y. & Sapouna- Sakellaraki, E., 1997. Archanes. Minoan Crete in a new 
light, τόμ. I-II. Athens: Ammos.

Scholander, A., 1952. The dissolution velocities of calcium sulphate. Svensk Pap-
perstind, 55, σ. 90-100.

Schreiber, B., 1988. Evaporites and Hydrocarbons. New York: Columbia University 
Press.

Schreier, H., Omueti, J. & Lavkulich, L., 1987. Weathering Processes of Asbes-
tos-rich Serpentinitic Sediments. Journal of the Soil Science Society of America, 
51/4, σ. 993-999.

Shaw, J. W., 2009. Minoan Architecture: Materials and Techniques. Padova: Bottega 
d’Erasmo.

Soles, J. S., 1991. The Gournia Palace. AJA, 95/1, σ. 17-78.
Surour, A. & Arafa, E., 1997. Ophicarbonates: calichified serpentinites from Gebel 

Mohagara, Wadi Ghadir area, Eastern Desert, Egypt. Journal of African Earth 
Sciences, 24/3, σ. 315-324.

Tortorici, L., Catalano, S., Cirrincione, R. & Tortorici, G., 2012. The Cretan ophio-
lite-bearing mélange (Greece): A remnant of Alpine accretionary wedge. Tectono-
physics, 568-569, σ. 320-334.

Trommsdorff, V., Evans, B. & Pfeifer, H., 1980. Ophicarbonate rocks: metamorphic 
reactions and possible origin. Archive Science Genève, 33, σ. 361-364.

Warren, P., 1967. A Stone Vase-Maker’s Workshop in the Palace at Knossos. ΒSA, 
62, σ. 195-201.

Warren, P., 1969. Minoan Stone Vases. London: Cambridge University Press.
Warren, J. K., 2006. Evaporites; sediments, resources, and hydrocarbons. Berlin & 

New York: Springer.
Whittaker, E. J. W. & Zussman, J., 1956. The characterization of serpentine miner-

als by X-ray diffraction. Mineralogical Magazine, 31, σ. 106-123.
Wicks, F. & Whittaker, E., 1975. A reappraisal of the structures of the serpentine 

minerals. Canadian Mineralogist, 13, σ. 227-243. 
Winkler, H., 1979. Petrogenesis of Metamorphic Rocks. 5th edn. New York: Springer. 



rEstorAtion And prEsErvAtion projECt of ArChitECturAL ELEMEnts 

of gypsuM in thE ‘high priEst’s housE’, A pEriphErAL MonuMEnt 

of thE pALACE of knossos, froM thE Eroding ACtion of thE 

rAin WAtEr And thE invEstigAtion of thE ExCAvAtEd drAin

ioAnnis grAMMAtikAkis & gEorgiA AnAgnostAki 

Within the context of the project “Restoration of the peripheral monuments 
of the archaeological site of Knossos (‘High Priest’s House’, ‘Royal Villa’, ‘Temple 
Tomb’)”, funded by the European Union, implemented from June 2011 to date 
and carried out by 23rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, con-
servation applications are taking place on the ‘High Priest’s House’, which is 
located south of the Palace of Knossos.

During the restoration that took place in the winter period of 2012 – 2013, 
the need for collocation of the route of the rain water became compelling. This 
need became a necessity since the state of preservation of gypsum elements in 
the west part of the monument was critical. These elements are the lower parts 
of the balustrade with a central opening, three steps leading to the adyton, 
the floor slabs and the lower part of the cicts. The sensitive nature of mineral 
gypsum (selenite) in combination with the water flow on its surface during 
the winter period led to the erosion and gradually to the disintegration of the 
gypsum surfaces. As a result of the restoration application, a part of the stone 
drain covered by the first of three gypsum slabs came to light. The position of 
this stone drain was designated in 1931, by Sir Arthur Evans, who was the 
excavator of the monument.

Among others, in the context of the present announcement, the preliminary 
results of investigation for the determination of the material of the drain are 
presented. The analytical techniques utilized in order to specify the mineralog-
ical phases of the stone were X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron 
Microscopy (SEM-EDS).
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μινωιΚεσ τοιχογραφιεσ: 

Παλαιοτερεσ εΠεμΒασεισ Και ΠροσθηΚεσ 

εΥθΥμια τσιτσα

Οι τοιχογραφίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου δεν είχαν στο παρελθόν 
την ίδια μορφή με τη σημερινή. Ο θεατής που αντικρίζει τις τοιχογραφίες οφείλει 
να λάβει υπόψιν του ότι αυτό που βλέπει σήμερα δεν είναι αυτό που φιλοτέχνη-
σε στο παρελθόν ο μινωίτης καλλιτέχνης. Δυστυχώς, ελάχιστες είναι οι ακέραιες 
τοιχογραφίες μεγάλων διαστάσεων που διατηρήθηκαν μέχρι τις ημέρες μας, αλλά 
αντίθετα διατηρήθηκε ένας μεγάλος αριθμός αξιόλογων σπαραγμάτων τοιχογρα-
φιών μικρότερων διαστάσεων. Οι αρχαιολόγοι με τη βοήθεια των πρώτων συντη-
ρητών, με ελάχιστα υλικά και εργαλεία στη διάθεσή τους, διέσωσαν πολύτιμες 
πληροφορίες που θα μπορούσαν να ξετυλίξουν το νήμα ενός αρκετές φορές δυσα-
νάγνωστου θέματος. Έχοντας στη διάθεσή τους ελάχιστα στοιχεία ήταν επόμενο 
να γίνουν λάθη, παραλείψεις και παρερμηνείες. Η προσπάθεια ανασύστασης της 
αρχικής σύνθεσης αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα που σπάνια λαμβάνει χώρα 
στις μέρες μας, γεγονός που κάνει τις παλαιότερες αναπαραστάσεις ακόμα πιο 
πολύτιμες, καθώς αποτελούν πλέον ιστορικό στοιχείο και αναπόσπαστο τμήμα 
της κάθε τοιχογραφίας.

Ο Έβανς πρώτος, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην Κνωσό, συνειδητο-
ποιώντας τις πολύτιμες πληροφορίες που μπορούσε να αντλήσει από τα αμέτρη-
τα σπαράγματα τοιχογραφιών που αποκαλύπτονταν καθημερινά, αποφάσισε να 
ζητήσει τη βοήθεια πιο ειδικευμένου προσωπικού. Ήρθε σε επαφή με τον Émile 
Gilliéron père, και τον έπεισε να έρθει να δουλέψει γι’ αυτόν στην ανασκαφή. Ο 
ελβετός restorateur και παράλληλα σχεδιαστής Émile Gilliéron ήταν από τους 
κύριους «συντηρητές έργων τέχνης» της εποχής. Ο πατέρας Gilliéron (1850-1924) 
γεννήθηκε στην Ελβετία, αλλά μετακόμισε στην Ελλάδα το 1876 και εργάστη-
κε ως αρχαιολογικός εικονογράφος για τον Σλήμαν και άλλους ερευνητές, ενώ 
παράλληλα δίδασκε στη Βασιλική Αυλή στην Αθήνα. Είχε ήδη αποκτήσει αξιό-
λογη φήμη λόγω των καλλιτεχνικών του δεξιοτήτων, δουλεύοντας στη Γαλλική 
Σχολή Αθηνών (Brown 1983). Απέκτησε έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1885. Ο Gilliéron fils, ακολουθώντας τα καλλιτεχνικά βήματα του πατέρα του, 
αποφάσισε να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και να συνεχίσει τις σπου-
δές του στο Παρίσι. Εργάστηκε στην Ελληνική Υπηρεσία Μουσείων, αμφότεροι δε 
φιλοτέχνησαν γραμματόσημα και χαρτονομίσματα.

Πατέρας και υιός εργάστηκαν πολλά χρόνια πλάι στον Έβανς, στις ανασκαφές 
της Κνωσού. Ήταν υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού σχεδίων 
που τυπώθηκαν για τους τόμους του The Palace of Minos at Knossos. Στον αρχαιο-
λογικό χώρο επικεντρώθηκαν στο επίπονο έργο της συντήρησης και αποκατάστα-
σης των τοιχογραφιών. Η δημιουργία των αντιγράφων των τοιχογραφιών που υπάρ-
χουν σήμερα στην Κνωσό είναι επίσης έργο των Gilliéron, οι οποίοι εργάστηκαν 
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εκεί για περισσότερα από τριάντα χρόνια. Τα αντίγραφα αυτά θεωρούνται σήμερα 
έργα τέχνης με ιστορική και καλλιτεχνική αξία και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με 
τη διεθνή μεθοδολογία συντήρησης (Τσίτσα & Λακιρδακίδου 2008). Το ενδιαφέ-
ρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για τις μινωικές τοιχογραφίες που 
ανακαλύφθηκαν οδήγησε σε αυξημένη ζήτηση, αρχικά έγχρωμων σχεδίων και στη 
συνέχεια αντιγράφων των τοιχογραφιών. Με την εμπειρία που είχαν αποκτήσει στην 
Κνωσό δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τους Gilliéron να δημιουργήσουν εκ νέου 
αντίγραφα. Τα αξιόλογα αντίγραφα έργα τέχνης που δημιούργησαν έγιναν περιζή-
τητα στο εξωτερικό, σε μουσεία και πανεπιστήμια, ως διδακτικό εποπτικό υλικό.

Το έργο των Evans και Gilliéron καθοδηγήθηκε από λογικές αρχές και κανό-
νες, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στα πρωτότυπα και τις αναπαραστάσεις (Bla-
kolmer 2010). Οι ελβετοί συντηρητές και ζωγράφοι πάσχιζαν να δώσουν μια ιδέα 
για το πρωτότυπο έργο σε όλη του την πολυπλοκότητα, γεγονός που τους καθιστά 
ευάλωτους σε επικρίσεις. Είναι φυσικό να υπέπεσαν σε λανθασμένες ερμηνεί-
ες και σε κάποιες αναπαραστάσεις που σήμερα θεωρούνται υπερβολικές στην 
προσπάθειά τους να πλησιάσουν τους μινωίτες καλλιτέχνες. Η ανασύνθεση μιας 
τοιχογραφίας από σπαράγματα μοιάζει με ένα τεράστιο παζλ, χωρίς όμως να έχει 
κανείς ολοκληρωμένη την αρχική εικόνα.

Ένα από τα διάσημα λάθη είναι η τοιχογραφία με τον Κροκοσυλλέκτη Πίθηκο 
που αρχικά είχε θεωρηθεί από τον Έβανς ως Γαλάζιο Αγόρι. Η αρχική αποκατά-
σταση έγινε από τον Gilliéron père (Evans, P.M. I, fig. IV), όμως κάποια σπαράγ-
ματα δεν ταυτίστηκαν σωστά, όπως το τμήμα της ουράς του πιθήκου, το οποίο 
τοποθετήθηκε στο φόντο. Αρκετοί μελετητές ασχολήθηκαν με το θέμα και ο de 
Jong πρότεινε μια εκδοχή του πιθήκου στις αρχές του 1930 (Evely 1999, 121) 
προσθέτοντας νέα στοιχεία. Αναλυτική μελέτη παραθέτει το 1947 ο Πλάτων, που 
σε συνεργασία με τον ζωγράφο Θωμά Φανουράκη επανεξέτασαν επίσης τα σπα-
ράγματα και πρότειναν μια διαφορετική εκδοχή του πιθήκου. Πέρασαν όμως 
δεκατρία χρόνια και μόλις το 1960 αποφασίσθηκε να προχωρήσουν οι εργασίες 
αποκατάστασης (Πλάτων 1960). Η νέα τελική εκδοχή είναι τελείως διαφορετική 
από την αρχική μελέτη του 1947, καθώς νέα συνανήκοντα σπαράγματα προστέ-
θηκαν, ενώ κάποια από τα παλαιά άλλαξαν θέση και προσανατολισμό. Το πλαίσιο 
άλλαξε διαστάσεις και δημιουργήθηκε νέο μεγαλύτερων διαστάσεων. Το αρχικό 
Γαλάζιο Αγόρι μετατράπηκε σε δύο Γαλάζιους Κροκοσυλλέκτες Πιθήκους, αφού 
ένας δεύτερος πίθηκος προστέθηκε στη νέα τελική αποκατάσταση. Ο Πλάτων 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ανασύνθεση του Κροκοσυλλέκτη αποτελεί κοινή 
σπουδή του συγγραφέα με τον ζωγράφο Θωμά Φανουράκη. Δημιουργήθηκε ένα 
αντίγραφο της παλαιότερης λανθασμένης αποκατάστασης, η οποία τοποθετήθηκε 
στο Μουσείο δίπλα στη νέα αποκατεστημένη τοιχογραφία. Κανείς όμως δεν μπορεί 
να ισχυριστεί με βεβαιότητα ότι ακόμα και αυτή η δεύτερη αποκατάσταση πλησιά-
ζει την αρχική σύνθεση, καθώς στο μέλλον ίσως εμφανιστούν άλλα στοιχεία που θα 
ανατρέπουν τα σημερινά δεδομένα.

Ο Θωμάς Φανουράκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1915 και 
σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών. Όταν ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του επέλεξε να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη. Αναγνωρίζοντας το ταλέντο 
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του, τον κάλεσαν να εργαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου για αρκετά 
χρόνια ως «καλλιτεχνικός σχεδιαστής αρχαίων αντικειμένων». Δούλεψε μαζί με 
τον Έφορο Αρχαιοτήτων Κρήτης Νικόλαο Πλάτωνα, αλλά και με τον Στυλιανό 
Αλεξίου, σε αποκαταστάσεις αρκετών έργων. Πολλές από τις αποκαταστάσεις σε 
πήλινα αγγεία (Πλάτων 1956), αλλά και σε τοιχογραφίες, δημιουργήθηκαν από 
τον δικό του χρωστήρα.

Μετά το τέλος του Πολέμου άρχισε η αποσυσκευασία και ο έλεγχος της κατά-
στασης διατήρησης των αρχαιοτήτων από τα καταφύγια. Τα αποτελέσματα της 
μακρόχρονης παραμονής σε ακατάλληλες συνθήκες ήταν καταστροφικά, ιδιαίτε-
ρα για την τοιχογραφία του «Πρίγκηπα των κρίνων». Ο ξύλινος σκελετός σάπισε και 
η τοιχογραφία έσπασε σε κομμάτια (Πλάτων 1950). Οι εργασίες αποκατάστασης 
πραγματοποιήθηκαν την ίδια χρονιά με ικανοποιητικό αποτέλεσμα, ώστε η ζημιά 
να μην είναι αισθητή. Πιθανώς το δεύτερο πιο σκούρο χρωματικό στρώμα, που 
κάλυψε τα συμπληρωμένα γύψινα ανάγλυφα τμήματα του σώματος και το δεύ-
τερο περιβραχιόνιο, να εφαρμόσθηκε κατά 
τη διάρκεια αυτών των επεμβάσεων. Αρκετές 
φθορές όμως παρουσίασαν τα Ταυροκαθάψια 
και ο Κυανός Πίθηκος, λόγω απολεπίσεως του 
βερνικιού που παλαιότερα είχε επιχρισθεί για 
προστασία. Το 1951 ο ζωγράφος Θ. Φανουρά-
κης μαζί με τον Κ. Πετράκη συμπλήρωσαν τις 
τοιχογραφίες που παρουσίαζαν προβλήματα 
στις χρωστικές (Πλάτων 1951).

Η τοιχογραφία με τους Ανάγλυφους Γρύπες 
είχε αρχικά διαφορετική μορφή. Σε παλαιό-
τερο Οδηγό του Μουσείου, σε ασπρόμαυρη 
φωτογραφία, εμφανίζεται μόνο ένας γρύπας 
με ένα ιδιαίτερα μεγάλο και ασύμμετρο λοφίο 
(εικ. 1). Συγκρίνοντας αυτή τη φωτογραφία με 
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Εικ. 1 :  Ανάγλυφοι Γρύπες, Κνωσός. 
Η φωτογραφία προέρχεται από τον 
παλιό Οδηγό του Α.Μ.Η. του 1955, 

επί Πλάτωνος, ενώ οι διαφορές είναι 
αρκετές συγκρίνοντας με τη σημερινή 

κατάσταση διατήρησης.

Εικ. 2 :  Ανάγλυφοι Γρύπες, Κνωσός. 
Τα σημεία διαφορών εντοπίζονται στο κεφάλι, 

στο ράμφος, στη χαίτη και στο λοφίο, που μετα-
τράπηκε σε κίονα, ενώ προστέθηκε και νέο ανά-

γλυφο τμήμα στο σώμα του δεύτερου γρύπα.

  




τη σημερινή τοιχογραφία καταγρά-
φονται αρκετές διαφορές. Αρχικά το 
λοφίο του γρύπα έχει μετατραπεί σε 
κιονόκρανο που επιστέφει κίονα. Σε 
αυτόν τον κίονα καταλήγει το σχοινί 
με το οποίο είναι δεμένος ο γρύπας. 
Το στόμα και το φτερό έχουν αλλά-
ξει προσανατολισμό και διαστάσεις, 
ενώ η χαίτη αποδίδεται διαφορετικά. 
Τέλος, έχει προστεθεί τμήμα από 
το πίσω σώμα στον δεύτερο γρύπα 
(εικ. 2). Στο ασπρόμαυρο σχέδιο με 
την πρόταση αποκατάστασης του 
Έβανς προτείνεται η τοποθέτηση 
και ενός τρίτου γρύπα αριστερά από 



τον κίονα σε όμοια διάταξη με τον κεντρικό, ενώ αυτός που βρίσκεται δεξιά αποκα-
θίσταται εξ ολοκλήρου. Το κιονόκρανο είναι διαφορετικό στο σχέδιο και υπάρχει 
ένα επιπλέον σπάραγμα στη βάση (Evans, P.M. III, fig. 355). Ο Πλάτων αναφέρει 
την αποκατάσταση σημαντικών τοιχογραφιών με νέες ανασυνθέσεις, ανάμεσά τους 
και η σύνθεση με ανάγλυφους γρύπες δεμένους σε κίονα, υπό την καλλιτεχνική 
επίβλεψη του ζωγράφου Φανουράκη (Πλάτων 1961-62).

Ο ανάγλυφος Ταύρος παρουσιάζει κάποιες διαφορές, ειδικότερα στα κέρατα. 
Συγκρίνοντας την ασπρόμαυρη φωτογραφία από τον παλιό Οδηγό που είχε εκδο-
θεί επί Πλάτωνος (εικ. 3) με τη σημερινή κατάσταση διατήρησης της τοιχογρα-
φίας μπορούμε να εντοπίσουμε αρκετές διαφορές. Αρχικά, είναι εμφανές ότι οι 
διαστάσεις της τοιχογραφίας έχουν αλλάξει. Αυτό οφείλεται στην προσθήκη νέων 
σπαραγμάτων στα κέρατα του Ταύρου. Τα κέρατα, ενώ αρχικά ήταν σχεδόν σε 
οριζόντια διάταξη, τώρα έχουν κλίση 
και βρίσκονται σε γωνία σχεδόν 45 
μοιρών. Ακόμα και το φόντο διαφορο-
ποιείται, καθώς στην αρχική αποκατά-
σταση παρατηρείται μια κυματοειδής 
ζώνη με έντονες διακυμάνσεις, ενώ 
αυτές μειώνονται μετά τις επεμβάσεις 
(εικ. 4). Η προσθήκη αποτυπώνεται και 
στην κατασκευή του ξύλινου υποστη-
ρίγματος. Κατά την απομάκρυνση των 
τοιχογραφιών από την παλαιά έκθεση 
το 2007, κατέστη δυνατή η εξέταση της 
τεχνικής κατασκευής του υποστηρίγ-
ματος. Στο άνω τμήμα της, στα σημεία 
ανάρτησης, είναι εμφανής η προσθήκη 
μικρών παράλληλων ξύλινων τμημάτων 
διαφορετικής τεχνικής σε σχέση με την 
παλαιότερη κατασκευή, αποτυπώνοντας 
τεχνικά τη μεταγενέστερη προσθήκη. Η 
προσθήκη πραγματοποιήθηκε κατά τις 
εργασίες που έγιναν τα έτη 1961-62, 
τονίζοντας ότι διορθώθηκε η λανθασμέ-
νη θέση και μορφή των κεράτων στην 
αρχική αποκατάσταση του Gilliéron 
(Πλάτων 1961-62).

Το ανάγλυφο αντίγραφο του Ταύρου, 
όμως, στον αρχαιολογικό χώρο της 
Κνωσού, που έχει κατασκευαστεί από 
τους Gilliéron, διατηρεί τα κέρατα στην 
ίδια οριζόντια θέση με την παλαιότερη 
ασπρόμαυρη φωτογραφία, ενώ παράλλη-
λα ως αντίγραφο έχει μια ιδιαιτερότητα: 
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Εικ. 4 :  Ανάγλυφος Ταύρος, Κνωσός. 
Η προσθήκη ενός νέου ανάγλυφου τμήματος 
στα κέρατα άλλαξε τον προσανατολισμό τους 

και τις τελικές διαστάσεις, ενώ διαφορετικά 
αποδίδεται ο κυματισμός στο φόντο.

Εικ. 3 :  Ανάγλυφος Ταύρος, Κνωσός. 
Η φωτογραφία προέρχεται από τον παλιό 
Οδηγό του Α.Μ.Η. του 1955, επί Πλάτωνος, 

πριν τις προσθήκες.
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Εικ. 5 :  Πίθηκος σε τοπίο, Κνωσός. Η παλαιά 
φωτογραφία δείχνει την κατάσταση διατήρησης 

της τοιχογραφίας πριν τις επεμβάσεις.

Εικ. 6 :  Πίθηκος σε τοπίο, Κνωσός. Σημειώ-
νεται το τμήμα της παλαιάς τοιχογραφίας, 
το οποίο αποτελούσε σχεδόν το ένα τρίτο 

της σημερινής μορφής.

Δεν αντιγράφει απλά μια τοιχογρα-
φία με αναπαράσταση από αυτές 
που εκτίθενται στο Μουσείο. Απο-
τελεί μια ολοκληρωμένη σύνθεση 
από περισσότερες τοιχογραφίες και 
σπαράγματα, όπως την ανάγλυφη 
Ελιά, γεγονός που το καθιστά ιδιαί-

τερο δείγμα της προσπάθειας που είχαν καταβάλει προκειμένου να αποδώσουν την 
αισθητική της μινωικής τέχνης.

Προσθήκες έχει δεχτεί και η τοιχογραφία με τους Γαλάζιους Πιθήκους σε 
τοπίο. Τα σπαράγματα ανακαλύφθηκαν από τον Έβανς στην Κνωσό και ο υιός 
É. Gilliéron συντήρησε και αποκατέστησε την αρχική τοιχογραφία που βλέπουμε 
στην ασπρόμαυρη φωτογραφία (εικ. 5). Μετά το τέλος του Β′ Παγκοσμίου Πολέ-
μου η τοιχογραφία επιλέχθηκε να επανεκτεθεί στο Μουσείο. Ο Πλάτων αναφέρει 
χαρακτηριστικά (Πλάτων 1950) ότι η τοιχογραφία βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση 
στο καταφύγιο του Μουσείου, όπου φυλασσόταν κατά τη διάρκεια του Πολέμου. 
Νέα σπαράγματα ανακαλύφθηκαν αργότερα, πέρασαν όμως αρκετά χρόνια μέχρι 
να αποφασιστεί το 1966 η προσθήκη τους στην ήδη υπάρχουσα τοιχογραφία. Η 
νεότερη εκδοχή αποτελεί κοινή εργασία του συντηρητή A. Caravella της Ιταλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής και του ζωγράφου Θ. Φανουράκη (Evely 1999, 128). Ο 
Caravella ασχολήθηκε με τα τεχνικά θέματα της προσθήκης των νέων σπαραγμά-
των, ενώ ο Φανουράκης συμπλήρωσε ζωγραφικά τα τμήματα που έλειπαν (εικ. 6). 
Στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, στο Piano Nobile, όπου έχουν τοποθετηθεί 
μικρότερων διαστάσεων αντίγραφα, υπάρχει και ο Γαλάζιος Πίθηκος ανάμεσα 
σε παπύρους. Το αντίγραφο, που έχει δημιουργηθεί από τον Gilliéron, διατηρεί 
την αρχική αναπαράσταση και τις αρχικές διαστάσεις, χωρίς τις μεταγενέστερες 
προσθήκες και επεμβάσεις.
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Η δουλειά του ζωγράφου Θωμά Φανουράκη μνημονεύεται και επαινείται από 
τους αρχαιολόγους με τους οποίους συνεργάστηκε. Δούλεψε αρμονικά με τους 
τεχνίτες του Μουσείου, προκειμένου να αποδώσουν όσο το δυνατό πιο πιστά τη 
ζωγραφική αποκατάσταση σε τμήματα τα οποία δεν διεσώθησαν. Οι τοιχογραφίες 
τις οποίες συμπλήρωσε πήραν νέα πνοή στα χέρια του. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί το ‘Camp Stool’ fresco. Τα σπαράγματα ανακαλύφθηκαν το 1901 
από τον Έβανς στην Κνωσό, ο οποίος προτείνει σχεδιαστικές αναπαραστάσεις τις 
οποίες εντάσσει στο έργο του The Palace of  Minos (Evans 1935, 379-396). Δεν 
προχωρεί όμως στη δημιουργία μιας τοιχογραφίας σε νέο πλαίσιο. Ο Πλάτων 
εξετάζοντας σχολαστικά τα δεδομένα αποφασίζει να προβεί αρχικά σε μια εκτενή 
μελέτη, λαμβάνοντας υπόψιν την πρόταση του Έβανς, ψάχνοντας όμως παράλλη-
λα για πιθανά συνανήκοντα σπαράγματα (Πλάτων 1959, 319-345). Την επόμενη 
χρονιά, με τη βοήθεια του Φανουράκη, προχώρησε στην ανασύνθεση τριών τοι-
χογραφιών του ‘Camp Stool’ fresco, του Κροκοσυλλέκτη και των Αίλουρων από 
την Αγία Τριάδα. Το σπάραγμα της γνωστής Παριζιάνας δεν εντάχθηκε στη νέα 
τοιχογραφία, αλλά δημιουργήθηκε ένα πιστό αντίγραφό του στις ίδιες διαστάσεις 
και τοποθετήθηκε στην προτεινόμενη θέση, ενώ κάποια τμήματα παρέμειναν 
κενά, καθώς δεν ήταν δυνατό να συμπληρωθούν λόγω έλλειψης στοιχείων. Ούτε 
όμως αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως τελική ανασύνθεση, καθώς στη συνέχεια ο Μ. 
Cameron ανακάλυψε ένα νέο συνανήκον σπάραγμα το οποίο συμπληρώνει τον 
Ιερό Κόμβο της Παριζιάνας, αυξάνοντας το συνολικό ύψος της μορφής. Η προ-
σθήκη του νέου σπαράγματος έγινε από τον τεχνίτη Κ. Βιτοράκη και η επέμβαση 
είναι μερικώς ανιχνεύσιμη από την προσθήκη τμήματος ξύλου στην πίσω πλευρά 
της τοιχογραφίας.

Η λίθινη Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας έχει περάσει από διάφορα στάδια 
επεμβάσεων. Ο Πλάτων αναφέρει το 1952 ότι έγινε με αριστοτεχνικό τρόπο η 
ζωγραφική συμπλήρωση από τον Φανουράκη, όμως τα επόμενα έτη, συγκεκριμέ-
να το 1955 και το 1956, αναφέρει ότι ιταλοί συντηρητές καθάρισαν και συμπλή-
ρωσαν τις τρεις πλευρές της σαρκοφάγου. Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την 
Ιταλική Σχολή μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη διαδικασία που ακολούθησαν οι 
ιταλοί συντηρητές Collaluce, Calori και Caravella από το Ινστιτούτο Αποκατάστα-
σης της Ρώμης. Η σαρκοφάγος κατά την έναρξη των εργασιών είχε συμπλήρωση 
με γύψο και χρωματική αποκατάσταση σε σημεία όπου δεν σωζόταν το αυθεντικό 
ζωγραφικό στρώμα (εικ. 7). Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποφασίσθηκε να 
αφαιρεθούν όλες οι παλαιότερες επεμβάσεις. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 
αφαιρέθηκε η παλαιότερη ζωγραφική συμπλήρωση του Φανουράκη, ενώ έγινε 
στη συνέχεια εκ νέου ζωγραφική αποκατάσταση, χωρίς όμως να διευκρινίζεται 
ποιος την εκτέλεσε. Η αφαίρεση των παλαιότερων γύψινων συμπληρώσεων και 
αποκαταστάσεων αποτελεί μια δύσκολη, επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία που 
ενέχει κινδύνους για το έργο. Ο συντηρητής ελέγχει προσεκτικά την πρόσφυση 
των αυθεντικών τμημάτων με το υπόστρωμα, ενισχύοντάς την όπου κρίνει απα-
ραίτητο, ενώ παράλληλα επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο προστασίας στα σημεία 
επαφής του αυθεντικού με την αποκατάσταση που θα αφαιρεθεί, ώστε να μην 
υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης. 
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Εικ. 8 :  Σαρκοφάγος Αγίας Τριάδας. Στην άνω ζώνη της μικρής 
πλευράς αποκαλύφθηκε το κάτω τμήμα δύο ανδρικών μορφών, 

ενώ η νέα αποκατάσταση έχει διαφορετικό σχέδιο και τονικότητα. 

Εικ. 7 :  Σαρκοφάγος Αγίας Τριάδας. Φωτογραφίες πριν και μετά τη συντήρηση, 
όπου εντοπίζονται αρκετές διαφορές. Το κεφάλι της μεσαίας ανδρικής μορφής και του ζώου 

μετά την αφαίρεση δημιουργήθηκαν εκ νέου, ενώ προστέθηκε μια νέα σπείρα δεξιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης στη σαρκοφάγο αποκαλύφθηκε 
στη μία μικρότερη πλευρά το κάτω τμήμα ανδρικής μορφής, το οποίο δεν ήταν 
ορατό στην παλαιότερη αποκατάσταση (εικ. 8). Μετά τον καθαρισμό της ζωγρα-
φικής επιφάνειας από τις επικαθίσεις, αποφασίσθηκε η προσθήκη συμπλήρω-
σης στα σημεία όπου αφαιρέθηκε η παλαιότερη αποκατάσταση. Τέλος, έγινε νέα 
αισθητική αποκατάσταση στα σημεία απωλειών και ειδικότερα στα σημεία με 
επαναλαμβανόμενα σχέδια. Σε μεγάλης έκτασης απώλειες, όπου δεν σώζονται 
αρκετά στοιχεία, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά λάθη, δεν προέβησαν 
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σε ζωγραφική αποκατάσταση, απλά αφέθηκαν κενά. Σήμερα οι συντηρητές θα 
ακολουθούσαν διαφορετική μεθοδολογία και θα γινόταν προσπάθεια διατήρη-
σης και της παλαιότερης αποκατάστασης, καθώς αποτελεί πλέον αναπόσπαστο 
ιστορικό στοιχείο κάθε έργου τέχνης. Υπάρχουν πάντα ειδικές περιπτώσεις όπου 
αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά είναι πάντα η τελευταία επιλογή όταν δεν υπάρχουν 
εναλλακτικές και για συγκεκριμένους λόγους επιβάλλεται να προβούν σε τέτοιου 
είδους επεμβάσεις. 

Το μεγαλύτερο σε διαστάσεις τμήμα της τοιχογραφίας της Πομπής εικόνιζε, 
αρχικά, δύο ανδρικές μορφές που βαδίζουν προς τα δεξιά φορώντας πολύχρω-
μα ενδύματα. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκαν και νέα συνανήκοντα σπαράγματα 
μικρότερων διαστάσεων, τα οποία ενσωματώθηκαν στην παλαιότερη αναπαράστα-
ση το 1961-62. Οι εργασίες έγιναν υπό την καλλιτεχνική επίβλεψη του Θ. Φανου-
ράκη συμπληρώνοντας μια νέα ανδρική μορφή δεξιά των ήδη αποκατεστημένων, 
η οποία έχει τις ίδιες σχεδόν διαστάσεις με τις δύο υπάρχουσες. Εξετάζοντας το 
παλαιό υποστήριγμα της τοιχογραφίας από την πίσω πλευρά εντοπίζεται η ίδια 
μεθοδολογία κατασκευής με το ανάγλυφο του Ταύρου. Στο σημείο όπου προστέ-
θηκαν τα νέα σπαράγματα έχει χρησιμοποιηθεί ως υποστήριγμα μια σειρά από 
λεπτά παράλληλα ξύλινα τμήματα, που καλύπτονται από μια λεπτή στρώση προ-
ετοιμασίας πάνω στην οποία έχουν τοποθετηθεί τα επιλεγμένα σπαράγματα και 
τέλος έγινε η νέα χρωματική αναπαράσταση. Την ίδια χρονολογική περίοδο κατα-
σκευάστηκε και η μικρότερων διαστάσεων έγχρωμη αναπαράσταση της Πομπής 
από την Αίγλη Πλάτωνος (ενώ λανθασμένα θεωρούνταν έργο του Φανουράκη), η 
οποία συμπεριλαμβάνει τα διάφορα τμήματα που εκτίθενται προκειμένου να είναι 
κατανοητή η σύνθεση από τους επισκέπτες (Πλάτων 1961, 383).

Οι διάφορες προτάσεις αναπαράστασης τοιχογραφιών δεν είναι σίγουρα οι 
τελικές, όπως υποστήριζε και ο Cameron. Μελετητές θα προτείνουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις, διορθώνοντας λάθη του παρελθόντος και πιθανές αστοχίες με βάση 
νέα στοιχεία που έρχονται στο φως. Διαρκώς θα τίθενται υπό αμφισβήτηση οι 
παλιότερες αποκαταστάσεις, καθώς όσο αναλυτική μελέτη και εάν προηγηθεί, 
όσα στοιχεία και εάν εξεταστούν, όταν υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας, 
πάντα υπάρχει πιθανότητα λάθους. Η προσθήκη νέων σπαραγμάτων, όμως, σε 
ήδη αποκατεστημένες τοιχογραφίες αποτελεί μια δύσκολη επέμβαση που ενέχει 
αρκετούς κινδύνους για το έργο. Δύσκολα θα πραγματοποιηθούν τέτοιας έκτα-
σης προσθήκες και επεμβάσεις σήμερα, λόγω της δυσκολίας εφαρμογής τους. 
Ο Πλάτων σε συνεργασία με ιταλούς συντηρητές προσπάθησε να εφαρμόσει μια 
νέα μέθοδο με κινητά –όπως τα χαρακτηρίζει– τμήματα, ώστε να είναι δυνατή 
μελλοντικά η προσθήκη νέων σπαραγμάτων ή η αλλαγή θέσης κάποιων άλλων. 
Ούτε όμως αυτή η μέθοδος έδωσε λύση στο πρόβλημα. Εξετάζοντας τα λάθη του 
παρελθόντος, τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς και τις διαφο-
ρετικές τεχνικές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σήμερα δύσκολα θα δεχθεί 
κάποιος να αναλάβει την ευθύνη του εγχειρήματος υπό το βάρος ενδεχόμενης 
αποτυχίας μιας νέας αποκατάστασης.
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MinoAn WALL-pAintings: 

oLd ConsErvAtion Works And ALtErAtions

Efi tsitsA

Many of the wall-paintings of the Archaeological Museum of Heraklion 
didn’t have the same appearance and dimensions at the past. Evans with 
the Gillierons, father and son, were responsible for the restoration of many 
wall-paintings. Their efforts to reveal how the Minoan wall-paintings proba-
bly looked like had many difficulties. In many cases the fragments were not 
enough or crucial parts were missing, so the final restoration could be wrong. 
The result is a constant controversy between specialists whether some themes 
were restored in a proper methodology. After Evans and Gillierons, Platon 
with the painter Fanourakis and conservators from Italy together with Greek 
technicians worked on the wall-paintings. For many years the archaeologist, 
painters and conservators collaborated together in order to conservate, to cor-
rect mistakes or deteriorations, to add new fragments to old wall-paintings and 
to create new ones.



ειΚονεσ αΠο τη σΥντηρηση τριων μινωιΚων τοιχογραφιων

τοΥ αρχαιολογιΚοΥ μοΥσειοΥ ηραΚλειοΥ 

ελενη μΠαΚοθαναση & ελενη ΠαΠαδαΚη 

Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια των εργασιών για την επανέκθεση της μόνιμης συλλογής του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (2011 - 2012), στο εργαστήριο τοιχογραφίας 
συντηρήθηκαν δεκάδες μινωικές τοιχογραφίες. Παρότι όλες είναι σημαντικές και 
διάσημες, στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται αναφορά μόνο σε τρεις από αυτές. 
Οι συστηματικές εργασίες συντήρησης αφορούσαν κατά κύριο λόγο στερεώ σεις 
και καθαρισμούς, ενώ διαπιστώθηκε ότι υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί σε 
παλαιότερες επεμβάσεις συντήρησης (υλικά στερέωσης ή και υλικά αισθητικής 
αποκατάστασης) επικάλυπταν αυθεντική επιφάνεια, μικρότερης ή μεγαλύτερης 
έκτασης. 

Η φθορά του χρόνου σε συνδυασμό με τις αλλοιώσεις που υφίστανται τα 
υλικά είχε δημιουργήσει σε περιοχές της αυθεντικής ζωγραφικής επιφάνειας ένα 
στρώμα, το οποίο καθιστούσε «δυσανάγνωστες» τις τοιχογραφίες. Η απομάκρυνση 
αυτών των ανεπιθύμητων στρωμάτων από τη ζωγραφική, εκτός από τη βελτίωση 
της αισθητικής των τοιχογραφιών, αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες και 
κατ’ επέκταση ανέδειξε περισσότερες πληροφορίες. Η αποκάλυψή τους κατά τη 
διάρκεια των εργασιών συντήρησης συντέλεσε στην επαναφορά της αρχικής εικό-
νας των τοιχογραφιών και αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον μινωικό 
κόσμο. 

Σκοπός
Στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης των ζωγραφικών στρωμάτων των τοιχογραφιών: Ανάγλυφη Κεφαλή 
Ταύρου, Οκτώσχημες Ασπίδες και Γαλάζιες Κυρίες, από τ ο  α ν ά κ τ ο ρ ο  τ η ς 
Κ ν ω σ ο ύ . Παρουσιάζονται στοιχεία από το αρχείο φωτογραφικής και σχεδια-
στικής τεκμηρίωσης (διαδικασία καταγραφής στοιχείων που αποκωδικοποιούν 
την κατάσταση διατήρησης των έργων) και δίνεται έμφαση στις λεπτομέρειες των 
επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν, όχι μόνο κατά τη διαδικασία τεκμηρίωσης 
της κατάστασης διατήρησης αλλά και κατά την εφαρμογή των πρακτικών συντή-
ρησης (Χατζηδάκη 2001). 

Σκοπός της παρουσίασης είναι η γνωστοποίηση στο κοινό μιας διαφορετικής 
προσέγγισης των έργων που βρίσκονται εκτός της μουσειακής προθήκης και πάνω 
στον πάγκο του εργαστηρίου. Η άμεση επαφή με τα έργα επιτρέπει στους συντη-
ρητές να μεταδώσουν τη μοναδική αυτή εμπειρία μέσα από τη δική τους οπτική: 
το κάθε έργο γίνεται αντιληπτό ως μία ενότητα και ως φορέας καλλιτεχνικών, 
ιστορικών και εκπαιδευτικών αξιών, όχι μόνο μέσα από τις διαδικασίες που το 
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«γέννησαν», αλλά και μέσα από την πορεία του στον 
χρόνο (φθορές, παρελθοντικές επεμβάσεις κ.λπ.).

Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ώστε να επι-

τευχθεί ο παραπάνω σκοπός, βασίστηκε στις εργασίες 
που οι συντηρητές πραγματοποίησαν στα έργα κατά 
την παραμονή τους στο εργαστήριο. Παρουσιάζονται στοιχεία και λεπτομέρειες 
από στάδια της διαδικασίας συντήρησης: 

• Διαδικασία τεκμηρίωσης (σχεδιαστική και φωτογραφική καταγραφή των 
ζωγραφικών στρωμάτων). 

Αποτυπώσεις κατάστασης διατήρησης τοιχογραφιών (σχ. 1, 2, 3)
• Ταυτοποίηση και καταγραφή προηγούμενων επεμβάσεων (μετατροπές, 

επιδιορθώσεις, επιζωγραφίσεις, ή μη τεκμηριωμένες επεμβάσεις συντή-
ρησης.

• Επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης – επεμβάσεις στη δομή και 
την επιφάνεια των αντικειμένων, με σκοπό την επιβράδυνση της διαδικα-
σίας φθοράς τους, αλλά και την αποκατάσταση της μορφής τους (Σάββου 
& Τσίτσα 2012). Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται μέσω φωτογραφιών 
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Σχ. 1 :  Ανάγλυφη Κεφαλή Ταύρου.



σΥντηρηση τριων μινωιΚων τοιχογραφιων τοΥ αρχαιολογιΚοΥ μοΥσειοΥ ηραΚλειοΥ

Σχ. 2 :  Οκτώσχημες Ασπίδες.

που απεικονίζουν βήματα από την πορεία προς το τελικό αποτέλεσμα. 
Τέλος, παρουσιάζεται η φωτογραφική απεικόνιση των τριών αυτών τοιχο-
γραφιών, στο συμβατικό σημείο λήξης των επεμβάσεων συντήρησης και 
αποκατάστασης, λίγο πριν την επανατοποθέτησή τους στις μουσειακές 
προθήκες. 

Λεπτομέρειες φθορών (εικ. 1, 2, 3)

Εργασίες συντήρησης (εικ. 4, 5, 6, 7, 8)
Περιλαμβάνουν στερέωση σαθρού υποστρώματος, αποκολλημένων τμημάτων, 

ζωγραφικού στρώματος, καθαρισμό αλάτων και επικαθήσεων, αφαίρεση παλαιών 
αποδυναμωμένων και χρωματικώς αλλοιωμένων υλικών συντήρησης και στερέω-
σης, πλήρωση οπών και ρωγμών και τέλος αισθητική αποκατάσταση. Πραγματο-
ποιήθηκαν τόσο στην επιφάνεια των αρχαίων αυθεντικών σπαραγμάτων, όσο και 
στις νεότερες προσθήκες και συμπληρώσεις. 
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Εικ. 1 :  Κεφαλή Ταύρου. Φθορές προστατευτικού 
στρώματος βερνικιού: χρωματική αλλοίωση 

(κιτρίνισμα-οξείδωση), αποδυνάμωση.

Εικ. 2 :  Οκτώσχημες Ασπίδες. Επικαλύψεις 
της ζωγραφικής με γύψο και χρώμα από υλικά 
παλαιότερης επέμβασης. Λευκό πέπλο επικα-

θήσεων και αλάτων. Στην ένωση με το γύψινο 
υπόστρωμα φαίνεται η αποδυνάμωση 
και κονιορτοποίηση του κονιάματος. 

Ρωγμή στο νεότερο υπόστρωμα.

Σχ. 3 :  Γαλάζιες Κυρίες.
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Εικ. 3 :  Γαλάζιες Κυρίες. Διακρίνονται ρωγμές 
από το υπόστρωμα έως τη ζωγραφική επιφά-
νεια, απώλειες του ζωγραφικού στρώματος, 

χρωματική αλλοίωση.

Εικ. 4 :  Κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του 
προστατευτικού στρώματος κεριού-ρητίνης.

Εικ. 5 & 6 :  Κεφαλή Ταύρου. Σφράγιση ρωγμών 
και οπών του αυθεντικού ανάγλυφου κέρατου 

με κονίαμα.

Εικ. 7 :  Οκτώσχημες Ασπίδες. Κατά τον καθαρι-
σμό αφαίρεση λευκού πέπλου επικαθίσεων.

Εικ. 8 :  Γαλάζιες Κυρίες. Κατά τη διάρκεια 
της αφαίρεσης αλλοιωμένου επιχρίσματος.
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Μετά τη συντήρηση (εικ. 9, 10, 11)

Συμπεράσματα 
Σε κάθε εποχή, οι επεμβάσεις που 

γίνονται με στόχο την προστασία των 
έργων τέχνης είναι αρκετά παρεμβατι-
κές και βασίζονται στην τεχνογνωσία και 
τις ιδεολογικές τάσεις της εποχής τους. 
Το αποτέλεσμα το εισπράττουν οι επό-
μενες γενεές, οι οποίες καλούνται και να 
το διαχειριστούν. Στην περίπτωση του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, 
οι συντηρητές του εργαστηρίου εργά-
στηκαν και κατέγραψαν την πορεία των 
έργων στον χρόνο. Μέσα από τη διαδι-
κασία αυτή ήρθαν στο φως νέα στοιχεία για τα έργα και επιβεβαιώθηκε η ανάγκη 
για περαιτέρω έρευνα και διεπιστημονική συνεργασία. Επιβεβαιώθηκε, δηλαδή, 
η ανάγκη για ένταξή τους σε ένα εξελιγμένο μοντέλο διαχείρισης τεκμηρίων της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τις συντηρήτριες του Α.Μ.Η. Χριστίνα Βολιτάκη και Έφη Τσίτσα, 

για τη συμβολή τους στις εργασίες συντήρησης των υπό μελέτη τοιχογραφιών από 
το ανάκτορο της Κνωσού, καθώς και τη σχεδιάστρια του Α.Μ.Η. Πέπη Στεφανάκη 
για τις σχεδιαστικές αποτυπώσεις της κατάστασης διατήρησης.
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(τελευταία επίσκεψη 19.11.2013). 

Εικ. 9 :  Ανάγλυφη Κεφαλή Ταύρου.
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Εικ. 10 :  Οκτώσχημες Ασπίδες.

Εικ. 11 :  Γαλάζιες Κυρίες.
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thE ConsErvAtion proCEss of thrEE WALL-pAintings 

in thE ArChAEoLogiCAL MusEuM of hErAkLion, CrEtE 

ELEni bAkothAnAssi & ELEni pApAdAki 

During the conservation of the artifacts from the permanent collection of the 
Archaeological Museum of Heraklion, Crete (2011 – 2012), numerous minoan 
frescoes have been restored. The present paper presents the interventions and 
restoration of the paint layers of three famous frescoes: the Bull Relief, the 
Ladies in Blue and the Eight-shaped Shields from the Knossos Palace. The 
main purpose is to achieve a different approach for the works of art that come 
to the laboratory’s work bench, as well as bringing more information available. 
Furthermore, this paper describes the visual examination, the documentation, 
the identification, as well as the actual conservation process. The conservation 
team of the Archaeological Museum of Heraklion registered the journey of the 
ancient works of art in time. New data for these objects have been brought to 
light and the necessity for a further research and cooperation is risen and has 
been confirmed.



το εργο τοΥ εργαστηριοΥ σΥντηρησησ ΚεραμιΚησ- 

τοιχογραφιασ τησ Κγ′ εφορειασ ΠροϊστοριΚων Και 

ΚλασιΚων αρχαιοτητων την Περιοδο 2011-2013 

γιαννησ μΠαλησ, αλεξανδροσ σαΠοΥντζαΚησ, 
μανωλησ χατζημανωλησ & αγγελιΚη ΨαροΥδαΚη

Στον χώρο του Εργαστηρίου συντήρησης κεραμικής της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α., πέραν 
των κεραμικών, πραγματοποιούνται επίσης εργασίες συντήρησης και άλλων ανα-
σκαφικών ευρημάτων, όπως λίθινων, υάλινων, οργανικών υλικών και μικροευ-
ρημάτων. Από τον Ιανουάριο του 2011 στον ίδιο χώρο γίνεται και η συντήρηση 
τοιχογραφιών και κονιαμάτων.

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συντήρησης κεραμικής - τοιχογραφίας 
περιλαμβάνουν:

• Εργασίες συντήρησης in situ σε σωστικές ανασκαφές που πραγματοποιεί 
ή επιβλέπει η ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α.

• Προληπτικές - σωστικές εργασίες συντήρησης ανασκαφικών ευρημάτων, 
στο εργαστήριο της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α.

• Συντήρηση - αποκατάσταση ευρημάτων που προορίζονται για αρχαιολογι-
κή μελέτη - δημοσίευση ή μουσειακή έκθεση.

• Συσκευασία - μεταφορά αντικειμένων.
• Στήσιμο περιοδικών εκθέσεων.
• Εκπόνηση μελετών συντήρησης.
• Επίβλεψη εργασιών συντήρησης έργων ΕΣΠΑ.
Στην παρούσα ανακοίνωση έχει γίνει επιλογή εργασιών συντήρησης από ανα-

σκαφές της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. των τελευταίων ετών. 

Στον οικισμό Καβροχωρίου του Δήμου Μαλεβιζίου πραγματοποιήθηκε το 
2009, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ψυχογυιού, σωστική ανασκαφή υπό την επίβλεψη 
του αρχαιολόγου δρ. Αντώνη Βασιλάκη, όπου αποκαλύφθηκε ένας θαλαμωτός 
τάφος της πρωτογεωμετρικής περιόδου. Από την ανασκαφή αυτή συντηρήθηκαν 
αργότερα στο εργαστήριο 84 αγγεία και 18 πήλινες εγχάρακτες σφαιρικές χάντρες 
(εικ. 1). Κατά τις εργασίες διάνοιξης του δρόμου Γάζι - Κρουσώνας, τον Νοέμβριο 
του 2011, βρέθηκε θολωτός τάφος υστερομινωικών χρόνων. Από την ανασκαφή 
που ακολούθησε, υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου δρ. Αθανασίας Κάντα, μετα-
φέρθηκαν και συντηρήθηκαν στο εργαστήριο της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. μία σαρκοφάγος, 
25 αγγεία, 2 ειδώλια και άλλα μικροαντικείμενα.

Τα περισσότερα αγγεία των παραπάνω ανασκαφών ήταν ακέραια με βιολογικές 
επικαθίσεις και κρούστες αδιάλυτων αλάτων, συνέπεια των συνθηκών ταφής. Για 
τον καθαρισμό των αγγείων έγινε πλύσιμο με νερό και μαλακές βούρτσες. Σε ορι-
σμένα σημεία όπου παρέμεναν αδιάλυτα άλατα έγινε μηχανικός καθαρισμός και 
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τοπικά εφαρμογή αραιού διαλύματος 
υδροχλωρικού οξέος 3% κ.ό. με μπατο-
νέτα (εικ. 2). Στα σημεία αυτά ακολούθη-
σε έκπλυση άμεσα με απιονισμένο νερό. 
Για την απομάκρυνση των βιολογικών 
επικαθίσεων έγινε εφαρμογή διαλύματος 
υπεροξειδίου του υδρογόνου 5% κ.ό. 
(εικ. 3). Σε όλα τα αγγεία ακολούθησε, 
πριν τη συγκόλληση, αφαλάτωση με 
απιο νισμένο νερό. Μετά τη συγκόλ-
ληση των αγγείων έγινε συμπλήρωση 
των κενών με γύψο καλλιτεχνίας και 
αισθητική αποκατάσταση με σκόνες αγι-
ογραφίας και συνδετικό μέσο ακρυλικό 
γαλάκτωμα. Οι χάντρες καθαρίστηκαν 
μηχανικά με τη βοήθεια στερεοσκοπί-
ου και στερεώ θηκαν με αραιό διάλυμα 
Paraloid 4% κ.β. σε ακετόνη.

Στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού (Αμπελόκηποι/Τεκές) πραγματοποιή-
θηκε από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2010 σωστική ανασκαφή σε οικόπε-
δο ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη, υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου Μαρίας Ρουσά-
κη, όπου αποκαλύφθηκε τμήμα νεκροταφείου της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. 
Από το σύνολο των ευρημάτων της ανασκαφής αυτής επιλέχθηκαν και μεταφέρ-
θηκαν για συντήρηση στο εργαστήριο 28 αγγεία και 1 πήλινο ειδώλιο αλόγου. Στα 
ευρήματα αυτά πραγματοποιήθηκε καθαρισμός, συγκόλληση, συμπλήρωση και 
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Εικ. 1 :  Πήλινες χάντρες από το Καβροχώρι 
– οικόπεδο Ψυχογυιού. Πριν και μετά 

τη συντήρηση.

Εικ. 2 :  Θολωτός τάφος από τη διάνοιξη 
του δρόμου Γάζι - Κρουσώνας. Θήλαστρο 

πριν και μετά τη συντήρηση.

Εικ. 3 :  Καβροχώρι – οικόπεδο Ψυχογυιού. 
Στάδιο καθαρισμού οινοχόης από 

βιολογικές επικαθίσεις.



αισθητική αποκατάσταση, όπως περιγρά-
φεται και προηγουμένως. Όπου κρίθηκε 
απαραίτητο έγινε στερέωση της διακόσμη-
σης των αγγείων με διάλυμα Paraloid 3% 
κ.β. σε ακετόνη, όπως στον πολύχρωμο 
ταφικό τετράωτο πίθο με πώμα γεωμετρι-
κών χρόνων (εικ. 4). Η εφαρμογή του στε-
ρεωτικού διαλύματος πραγματοποιήθηκε 
με λεπτό πινέλο.

Στον οικισμό Κάτω Γουβών του Δήμου 
Χερσονήσου, στον χώρο του ξενοδοχεί-
ου «Amirandes» (πρώην «Creta Sun»), 
αποκαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές 
του 2007 και 2010, υπό την επίβλεψη 
της αρχαιολόγου Στέλλας Μανδαλά-
κη, παλαιοανακτορική εγκατάσταση. 
Στα πήλινα αγγεία έγινε καθαρισμός, 
συγκόλληση, συμπλήρωση και αισθη-
τική αποκατάσταση. Επίσης συντηρή-
θηκαν και 2 λίθινα αγγεία, 1 μόνωτο 
ημισφαιρικό μεγάλο κύπελλο (εικ. 5) και 
1 κύπελλο με τροπιδωτό σώμα και γεφυ-
ρόστομη προχοή. Στα αγγεία αυτά έγινε μηχανικός καθαρισμός για την αφαίρεση 
της κρούστας. Όπου διαπιστώθηκε δυσκολία στην απομάκρυνση των αδιάλυτων 
αλάτων, έγινε χρήση κομπρέσας εμβαπτισμένης σε διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης 
με νερό. Ακολούθησε συγκόλληση με κόλλα HMG Paraloid B72, συμπλήρωση με 
γύψο καλλιτεχνίας και αισθητική αποκατάσταση με σκόνες αγιογραφίας με συνδε-
τικό μέσο ακρυλικό γαλάκτωμα.

Στην περιοχή του Πόρου Ηρακλείου, σε σωστική ανασκαφή που ξεκίνησε το 
2010 σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Φασουλάκη, υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου 
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Εικ. 4 :  Άγιος Ιωάννης Κνωσού – οικόπεδο Φραγκιαδάκη. Τετράωτος πολύχρωμος πίθος 
α) πριν τη συντήρηση, β) στάδιο καθαρισμού, γ) μετά τη συντήρηση.

Εικ. 5 :  Λίθινο ημισφαιρικό κύπελλο 
από το ξενοδοχείο «Amirandes» (Γούβες). 

Πριν και μετά τη συγκόλληση.



Ιωάννας Σερπετσιδάκη, βρέθηκε αποθέ-
της υστερομινωικών χρόνων. Πραγματο-
ποιήθηκαν επεμβάσεις in situ, για την 
ασφαλή απόσπαση από το χώμα κρανί-
ων με κέρατα βοοειδών και ενός ανοι-
χτού σχήματος κεραμικού αγγείου με 
οστά στο εσωτερικό του. Για τον σκοπό 
αυτό, μετά την αποκάλυψη των κρανί-
ων, τοποθετήθηκε σε αυτά φύλλο διαφα-
νούς μεμβράνης PVC, χαρτοβάμβακας 
και καλύφθηκαν με γύψο. Μετά τη στε-
ρεοποίηση του γύψου έγινε η απόσπαση 
από το χώμα με τη βοήθεια μεταλλικών 
λαμών. Για το αγγείο κρίθηκε ασφαλέ-
στερο να μην καλυφθεί η επιφάνεια με 
γύψο, καθώς εξείχαν τα οστά, οπότε 
έγινε εφαρμογή του γύψου περιμετρικά 
του αγγείου (φωλιά) και ακολούθησε η 
απόσπασή του (εικ. 6).

Στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ «Δια-
μόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του 
αρχαιολογικού χώρου Τυλίσου» βρέθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 κεραμικός 
τροχός που πιθανότατα προέρχεται από παλαιοανακτορικό κεραμικό εργαστήριο. 
Κάτω από τον τροχό βρέθηκε θρυμματισμένο λίθινο αντικείμενο, το οποίο προφα-
νώς αποτελεί τμήμα του μηχανισμού λειτουργίας του τροχού. Για την απόσπασή 
του από το χώμα, καλύφθηκε με φύλλο μεμβράνης PVC και φύλλο Ethafoam, 
στο οποίο είχαμε σχηματίσει το αρνητικό ανάγλυφο του αντικειμένου. Έπειτα 
τοποθετήθηκε γύψος περιμετρικά (φωλιά) και αποσπάστηκε το αντικείμενο με 
ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια εργασιών σωστικής ανασκαφής, από τον Δεκέμβρη του 2008 
έως τον Ιανουάριο του 2009 και από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο του 2012, 
υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου Μαρίας Ρουσάκη, στο οικόπεδο ιδιοκτησίας 
Κριτζαλάκη στον οικισμό Μπουγάδα Μετόχι Κνωσού, αποκαλύφθηκαν, εκτός 
των άλλων ευρημάτων, θραύσματα τοιχογραφίας μινωικών χρόνων. Επίσης, κατά 
τη διάρκεια εργασιών σωστικής ανασκαφής που ξεκίνησε την άνοιξη του 2011 
και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ανετάκη, στον οικισμό 
Μπουγάδα Μετόχι Κνωσού, υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου δρ. Αθανασίας 
Κάντα, αποκαλύφθηκαν θραύσματα τοιχογραφίας. Η αρχική αποκάλυψη και 
απόσπαση των μικρού μεγέθους θραυσμάτων από το χώμα και στις δύο περιπτώ-
σεις έγινε από τους εργατοτεχνίτες της Υπηρεσίας μας με μηχανικό μέσο. 

Όταν όμως διαπιστώθηκε ότι κάτω από τα αποσπασμένα θραύσματα υπήρχε 
συγκέντρωση τμημάτων τοιχογραφίας με σχέδιο και χρώμα, αποφασίστηκε η 
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Εικ. 6 :  Διαδικασία απόσπασης πινακίου 
με οστά από τον Πόρο (οικόπεδο Φασουλάκη).
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αποκάλυψη και η ανάσυρσή τους να γίνει από τους συντηρητές αρχαιοτήτων της 
Υπηρεσίας μας. 

Επιγραμματικά, έγιναν οι ακόλουθες σωστικές εργασίες και στις δύο περιπτώ-
σεις:

α. Στερεώσεις με Paraloid B72, συγκέντρωσης 4-5% διαλυμένο σε ακετόνη.
β. Εφαρμογή γάζας στην εκτεθειμένη επιφάνεια με Paraloid B72 10% διαλυ-
μένο σε ακετόνη.
γ. Απόσπαση των στερεωμένων και ενισχυμένων τμημάτων με χρήση λάμας 
και σπάθας.
δ. Αποθήκευση θραυσμάτων και τμημάτων σε δίσκους για προσωρινή φύλαξη.

Τον Φεβρουάριο του 2011 μεταφέρθηκαν τα θραύσματα στο εργαστήριο 
συντήρησης κεραμικής και ξεκίνησε η συστηματική συντήρηση των θραυσμάτων 
και των τμημάτων της τοιχογραφίας του οικοπέδου Κριτζαλάκη. Όπου κρίθηκε 
απαραίτητο έγινε στερέωση με διάλυμα Paraloid 4% κ.β. σε ακετόνη και στη 
συνέχεια αποκόλληση των  τμημάτων από τη γάζα, ένα προς ένα, με τη βοήθεια 
ακετόνης. Στη συνέχεια έγινε μηχανικός καθαρισμός των ακμών και ακολού-
θησε ψάξιμο των σπαραγμάτων. Έγινε ταύτιση των πιθανών επαφών και τέλος 
συγκόλλησή τους με κόλλα HMG Paraloid B72. Ενίσχυση των τμημάτων στην 
πίσω επιφάνεια (verso) με κονίαμα από λεπτόκοκκη υπόλευκη χαλαζιακή άμμο, 
αναμεμιγμένη με ακρυλικό γαλάκτωμα Vinavil Stella Bianca. Τέλος, καθαρι-
σμός της επιφάνειας (recto) στο λευκό φόντο με μπατονέτα εμβαπτισμένη σε 
διάλυμα ακετόνης. Στην παράσταση έγινε συνδυασμός μηχανικού και χημικού 
καθαρισμού (χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 50:50 αιθανόλης και 2% Paraloid σε 
ακετόνη). Ο καθαρισμός αυτός, όπου κρίθηκε απαραίτητο, πραγματοποιήθηκε 
υπό το στερεομικροσκόπιο (εικ. 7).

Τα θραύσματα από το οικόπεδο Ανετάκη που μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο 
κατά τη διάρκεια της ανασκαφής στερεώθηκαν με διάλυμα Paraloid σε ακετόνη 
και φυλάχθηκαν σε δισκάκια και κούτες. Επίσης, αποφασίστηκε η διατήρηση in 
situ θραυσμάτων και τμημάτων κονιάματος που αποκαλύφθηκαν στην αρχική 
τους θέση επί των τοίχων. Έγινε στερέωση με διάλυμα Paraloid B72 συγκέντρω-
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Εικ. 7 :  Θραύσμα τοιχογραφίας από την Κνωσό, θέση Μπουγάδα Μετόχι (οικόπεδο Κριτζαλάκη). 
Πριν και μετά τη συγκόλληση.
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σης 4-5% σε ακετόνη και στεφάνωμα με κοσκινισμένο εδαφικό υλικό της ανα-
σκαφής αναμειγμένο με 10% Primal AC-532K.
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CLAssiCAL AntiquitiEs, during 2011-2013 

ioAnnis bALis, ALExAndros sApountzAkis, 
MAnoLis ChAtziMAnoLis & AngELiki psAroudAki 

At the conservation of ceramics Laboratory of the 23rd Ephorate of Pre-
historic and Classical Antiquities, it also takes place conservation of other 
archaeo logical materials, such as sculptures, organic and inorganic finds, 
glass etc. Since January 2011 the conservation of wall-paintings and mortars 
is also taking place in our laboratory. 

In this paper, we focus to a representative range of conservation works 
that we have performed both in the field (in situ) and in our lab. The last three 
years, conservation works and treatments not only concern revealing, conserv-
ing in situ and lifting of wall-paintings, skeletal remains, organic and inorganic 
finds in general; we also get involved in the preparation for transport of objects 
to be exhibited or stored, and the preparation and execution of studies for the 
conservation of monuments.
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εργασιεσ σΥντηρησησ Και αΠοΚαταστασησ μεταλλιΚων

εΥρηματων, Κγ′ ε.Π.Κ.α., 2011-2013 

γεωργια ΠαχαΚη & γιωργοσ φανοΥραΚησ 

Το Εργαστήριο Μετάλλων της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. ιδρύθηκε το 1973 και είναι ένα από 
τα πρώτα καλά εξοπλισμένα εργαστήρια συντήρησης μεταλλικών ευρημάτων της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Επί σειράν ετών πραγματοποιούνται σε αυτό σημαντι-
κές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αξιολογότατων ευρημάτων, πολλά 
από τα οποία βρίσκονται στις προθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου 
και στην Αρχαιολογική Συλλογή Γαζίου, ενώ άλλα έχουν παρουσιαστεί σε διά-
φορες περιοδικές εκθέσεις. Στο Εργαστήριο απασχολούνται δύο συντηρητές που 
είναι εξειδικευμένοι στο μέταλλο. Εκτός από τη συντήρηση χαλκού, σιδήρου, 
αργύρου, μολύβδου, έχουν συντηρηθεί και διαφορετικά υλικά όπως γυαλί, ελε-
φαντόδοντο, ημιπολύτιμοι λίθοι, οστέινα, σύνθετα υλικά. Κατά τη διάρκεια της 
τριετίας 2011-2013, στο Εργαστήριο Μετάλλων της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α. συντηρήθηκε 
ένας μεγάλος αριθμός ευρημάτων από τις ανασκαφές της Εφορείας (Συλλογή 
Μεταξά· Τσούτσουρας, οικ. Παπαδάτου, Κεφαλάκη, Αγγελάκη· Γόρτυνα, μεγάλο 
θέατρο· Έργο Τυλίσου· Αμνισός· Κνωσός, οικ. Σταματάκη, Ανετάκη· Κρουσώνας· 
Σπήλαιο Σκοτεινού· Πόρος, οικ. Φασουλάκη· Μάταλα, οικ. Λεονταράκη· Φράγμα 
Αποσελέμη· παραδόσεις και κατασχέσεις) και πραγματοποιήθηκαν διάφορες εργα-
σίες, από τις οποίες αναφέρονται οι σημαντικότερες:

Χερσόνησος, οικ. Λασηθιωτάκη
Περιδέραιο χρ. 4, Τάφος 9. Σωστική 

ανασκαφή υπό την επίβλεψη της αρχαιο-
λόγου Στέλλας Μανδαλάκη. Κεραμικές 
χάντρες με επένδυση χρυσού. Καθαρί-
στηκαν μηχανικά κάτω από το στερεομι-
κροσκόπιο και στερεώθηκαν με διάλυμα 
Paraloid B72 5% + ακετόνη (εικ. 1).

Ανασκαφή Μουσείου Ηρακλείου
Μολυβδόβουλο πριν και μετά τον 

καθαρισμό. Ηλεκτρολυτικός καθαρισμός 
με διάλυμα NaOH 5% σε απεσταγμένο 
νερό. Προστασία με διάλυμα Paraloid 
B72 5% + ακετόνη (εικ. 2).

Χερσόνησος, οικόπεδο Σταματάκη
Σωστική ανασκαφή υπό την επίβλεψη 

της αρχαιολόγου Στέλλας Μανδαλάκη. 
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Εικ. 1 :  Χερσόνησος, οικόπεδο Λασηθιωτάκη: 
κεραμικές χάντρες με επένδυση χρυσού.



Ασημένια ευρήματα πριν και μετά τον 
καθαρισμό. Ηλεκτροχημικός καθαρι-
σμός με πάστα Zn + ΝαΟΗ 3%. Στερέ-
ωση και προστασία με διάλυμα Paraloid 
B72 σε ακετόνη (εικ. 3).

Γούρνες Πεδιάδος, Τ18
Σωστική ανασκαφή υπό την επίβλεψη 

της αρχαιολόγου Καλλιόπης Γκαλανά-
κη. Αργυρό περιδέραιο. Μακροσκοπική 
και μικροσκοπική εξέταση. Ηλεκτροχη-
μικός καθαρισμός με πάστα Zn + ΝαΟΗ 
3% πριν τον καθαρισμό. Στερέωση και 
προστασία με διάλυμα Paraloid B72 σε 
ακετόνη (εικ. 4).
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Εικ. 2 :  Ανασκαφή Μουσείου Ηρακλείου: 
μολυβδόβουλο.

Εικ. 3 :  Χερσόνησος, οικόπεδο Σταματάκη: 
ασημένια ευρήματα.

Εικ. 4 :  Γούρνες Πεδιάδος, Τ18 : 
             αργυρό περιδέραιο.



Λιμάνι Χερσονήσου
α) Θέση Καστρί, ανάδειξη παλαιοχριστιανικής βασιλικής Β′, τομέας Β′. Υπεύθυνη 

13η Ε.Β.Α. Αχιβάδα από στεατίτη και λεπτότατα φύλλα χρυσού. Καθαρισμός με 
απιονισμένο νερό. Στερέωση με διάλυμα Paraloid B72 5% + ακετόνη (εικ. 5).

β) Οικόπεδο ιδιοκτησίας «Καστρί Α.Ε.». Υπεύθυνη 13η 
Ε.Β.Α. 397 νομίσματα. Ηλεκτροχημικός καθαρισμός με 
φύλλα Zn και NaOH 5%. Εμβαπτισμός σε ΒΤΑ 3% σε 
μεθανόλη και προστασία με βερνίκι νιτρικής κυτταρίνης 
Zaponlack της Clou (εικ. 6).

Καβροχώρι, Δήμος Μαλεβιζίου
Σωστική ανασκαφή υπό την επίβλεψη του αρχαιολόγου 

Αντώνη Βασιλάκη. 
α) Υάλινες χάντρες οι οποίες συντηρήθηκαν με τη βοή-

θεια στερεομικροσκόπιου και στερέωση με αραιό διάλυμα 
Paraloid B72 5% + ακετόνη. 

β) Σιδερένια στλεγγίδα. Στερέωση οργανικών υλικών 
τοπικά, μικροαμμοβολή και μηχανικός καθαρισμός με 
νυστέρι και οδοντιατρικό τροχό (εικ. 7).

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
16 ευρήματα προερχόμενα από την Κνωσό και τις 

Αρχάνες (Φουρνί) για τις ανάγκες της έκθεσης του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Ηρακλείου με αριθμούς ΑΜΗ: 1086, 
1088, 1090, 1081, 2897, 2869, 2899, 2867, 2875, 2872, 
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Εικ. 5 :  Λιμάνι Χερσονήσου, θέση Καστρί: αχιβάδα από στεατίτη και επένδυση χρυσού.

Εικ. 6 :  Λιμάνι Χερσονήσου, οικόπεδο ιδιοκτησίας «Καστρί Α.Ε.»: νομίσματα.

Εικ. 7 :  Καβροχώρι, 
Δήμος Μαλεβιζίου: 

σιδερένια στλεγγίδα.

εργασιεσ σΥντηρησησ Και αΠοΚαταστασησ μεταλλιΚων εΥρηματων
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2874, 2870 (Κνωσός) και 3117, 3107, 3118, 3116 (Αρχάνες - Φουρνί). Τα παρα-
πάνω αντικείμενα μεταφέρθηκαν στον χώρο του Εργαστηρίου στις 5.1.2011, η 
κατάστασή τους ήταν σαθρή, είχαν παλαιές επεμβάσεις, ορισμένα ήταν σχεδόν 
ορυκτοποιη μένα και οι συμπληρώσεις αποσαθρωμένες. Σε μερικά αντικείμενα 
απομακρύνθηκαν οι παλαιές συμπληρώσεις, αποκολλήθηκαν τα κομμάτια, έγινε 
μηχανικός καθαρισμός, στερέωση και προστασία, συγκόλληση και συμπλήρωση 
με νέα υλικά (εικ. 8).

Παράλληλα με το έργο της Υπηρεσίας μας συντηρήθηκαν αντικείμενα από 
την Πανεπιστημιακή Ανασκαφή της Αρχαίας Ελεύθερνας, θέση «Ορθή Πέτρα», της 
χρονικής περιόδου 2010, υπό την επίβλεψη του καθηγητή και Διευθυντή του 
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης κ. Ν. Σταμπολίδη. Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν 
στο Εργαστήριο στις 24.2.2011. Πρόκειται για 3.383 θραύσματα χρυσού με 
ΑΚΜ Μ 4637.

Σε κάθε θραύσμα γράφτηκε ο ανασκαφικός αριθμός στην πίσω όψη με σινική 
μελάνη κάτω από το μικροσκόπιο και στερέωση με Paraloid B72. Ακολούθησε η 
συγκόλληση ορισμένων θραυσμάτων με γιαπωνέζικο χαρτί και Paraloid B72. Η 
συντήρηση των ευρημάτων συνεχίζεται μέχρι σήμερα λόγω της πολυπλοκότητας 
και δυσκολίας του αντικειμένου.

Στήσιμο της Αρχαιολογικής  Συλλογής Μαλεβιζίου, η οποία στεγάζεται στο Γάζι 
και περιλαμβάνει 500 αρχαία αντικείμενα από τη Συλλογή Μεταξά, καθώς και 
ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Εκπόνηση μελέτης για τον εξοπλισμό των Εργαστηρίων και Αποθηκών του 
Νέου Μουσείου Μεσαράς.

Συμμετοχή στην επίβλεψη της συντήρησης για το έργο: «Συντήρηση και Ανάδειξη 
Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου», που εκτελείται με αυτεπιστασία της ΚΓ′ Ε.Π.Κ.Α.

Εικ. 8 :  Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: ευρήματα από Κνωσό και Αρχάνες (Φουρνί). 
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ConsErvAtion And rEstorAtion of MEtALLiC finds 

At thE 23rd EphorAtE of prEhistoriC 

And CLAssiCAL AntiquitiEs, 2011-2013 

gEorgiA pAChAki & gEorgE fAnourAkis

At the conservation Laboratory for metallic objects of the 23rd Ephorate of 
Prehistoric and Classical Antiquities a vast range of rare objects have been 
treated so far. Some of them are now on display at the Archaeological Museum 
of Heraklion and the Archaeological Collection of Malevizi (Gazi). 

A lot of the treated objects were exhibited in various temporary exhibitions. 
Most recent of them were the “Eastern Mediterranean” (1998), “Crete – Egypt” 
(1999), and “Princesses of the Mediterranean at the dawn of History” (2013). 
Also objects of composite materials are treated at our Laboratory along with 
glass ivory bone and semi-precious stones.





η σΥστηματιΚη σΥντηρηση των τοιχογραφιων 

τριων ναων στην Περιφερεια τησ 13ησ 

εφορειασ ΒΥζαντινων αρχαιοτητων

εΥαγγελοσ λιολιοσ & μαρια μαμαλαΚη

Το Τμήμα Συντήρησης της 13ης Ε.Β.Α. λειτουργεί ως κέντρο συντήρησης και 
τεκμηρίωσης, ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια δραστηριοποιείται και στον τομέα της 
έρευνας. Σκοπός του είναι η προληπτική συντήρηση, η επεμβατική συντήρηση 
και η προώθηση της έρευνας στο πεδίο αυτό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη 
διαχείριση και τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το εργαστήριο και ειδικότερα η ομάδα της τοιχογραφίας:
• Εκπονεί μελέτες για τη συντήρηση των τοιχογραφιών, σύμφωνα με τη 

σύγχρονη δεοντολογία της συντήρησης, την επαγγελματική ηθική και τις 
διεθνείς συμβάσεις.

• Πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών in situ, αλλά και σε 
αποτοιχισμένα τμήματα αυτών στα εργαστήρια της Υπηρεσίας, με βασικό 
κριτήριο την επιβράδυνση της φθοράς με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση.

• Καταγράφει και αξιολογεί συστηματικά την κατάσταση διατήρησης των 
τοιχογραφιών σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της ανατολικής 
Κρήτης. 

• Μεριμνά για τη συστηματική μέτρηση, τον έλεγχο και τη διαρκή αξιολό-
γηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων σε τοιχογραφημένους ναούς στις 
περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.

• Συμμετέχει ενεργά, όπου καλείται, σε όλα τα στάδια πραγματοποίησης 
περιοδικών ή μονίμων εκθέσεων σε μουσεία και συλλογές, όπως π.χ. στο 
πλαίσιο του έργου «Επανέκθεση Κειμηλίων Επικοινωνιακού & Μορφωτι-
κού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης» στην Αγία Αικατερίνη 
Σιναϊτών Ηρακλείου κ.α.

• Συνεργάζεται με πολιτιστικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς 
φορείς για την προώθηση της έρευνας στη συντήρηση, όπως το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το Πολυτεχνείο Κρήτης κ.λπ.

• Υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα για τη συντήρηση και αποκατάσταση 
των τοιχογραφιών και συμμετέχει σε προγράμματα που εφαρμόζουν πιλο-
τικές και καινοτόμες μεθόδους διάγνωσης και συντήρησης.

Στο πλαίσιο των παραπάνω δραστηριοτήτων και με εργαλείο τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και Προγραμματικές Συμβάσεις ή 
Μνημόνια Συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης και τους δήμους, συντηρήθηκε 
ένας μεγάλος αριθμός από βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία του Ηρακλείου 
και του Λασιθίου. 
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Στην παρούσα ανακοίνωση θα ανα-
φερθούμε σε τρία μνημεία περίπου της 
ίδιας περιόδου, τα οποία παρουσίαζαν 
συναφή προβλήματα διατήρησης.

Ο πρώτος ναός είναι της Κοίμησης 
της Θεοτόκου στις Γωνιές Μαλεβιζίου στη 
θέση «Παλιοεκκλησιά», σε απόκρημνη 
πλαγιά στα νότια του σημερινού οικισμού 
(εικ. 1). Ο ναός είναι μονόκλιτος, καμα-
ροσκέπαστος, έχει εκτεταμένο εικονογρα-
φικό πρόγραμμα με παραστάσεις πολυ-
πρόσωπες που φέρουν δυτικές επιρροές 
και χρονολογούνται στον 14ο αι. 

Ο δεύτερος είναι ο ναός της Αγίας 
Τριάδας στη συνοικία «Κονάκι ή Συνοικι-
σμός» εντός του οικισμού των Άνω Αρχα-
νών (εικ. 2). Ο ναός στην υφιστάμενη 
μορφή του είναι σύμπλεγμα δύο μονό-
χωρων κλιτών με την προσθήκη εγκάρ-
σιου νάρθηκα σε ελαφρώς υψηλότερο 
επίπεδο. Το αρχικό κλίτος είναι θολο-
σκεπές οξυκόρυφο και φέρει εκτεταμένο 
εικονογραφικό πρόγραμμα με σκηνές 
από το Δωδεκάορτο και τον θεομητορικό 
και αγιολογικό κύκλο του 14ου αι. Η 
ανακαίνιση του ναού και οι διανοίξεις 
που τη συνόδεψαν προκάλεσαν μεγάλη 
απώλεια της τοιχογραφημένης επιφάνει-
ας στους κάθετους τοίχους και δυστυχώς 
πλήρη απώλεια στον δυτικό τοίχο.

Ο τρίτος ναός, το καθολικό της μονής 
Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας, βρί-
σκεται σε μικρή απόσταση βορειοδυτικά του οικισμού Ποταμιές του Δήμου Χερ-
σονήσου. Το καθολικό ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του ελεύθερου σταυρού με 
τρούλο και φέρει σημαντικό τοιχογραφικό διάκοσμο, που χρονολογείται στο τρίτο 
τέταρτο του 14ου αι. (1350-1375) (εικ. 3).

Οι τοιχογραφίες - κατάσταση διατήρησης
Τα προβλήματα που παρουσίαζαν οι τρεις ναοί οφείλονταν κυρίως στη δράση 

του φαινομένου της υγρασίας, η οποία ευθύνεται για τις περισσότερες και σοβα-
ρότερες φθορές στο υπόστρωμα και στο χρωματικό στρώμα των τοιχογραφιών.
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Εικ. 1 :  Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου 
στις Γωνιές Μαλεβιζίου. Άποψη του ναού 

από νοτιοδυτικά.

Εικ. 2 :  Ναός Αγίας Τριάδας στις Άνω Αρχάνες. 
Άποψη του ναού από ανατολικά.



Κατά την περίοδο της μελέτης και καταγραφής της παθολογίας, έπειτα από 
μετρήσεις1 της σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας κατά τους ψυχρούς κύκλους, 
η υγρασία κυμαινόταν μεταξύ 60 έως 85% RH και στους θερμούς κύκλους μεταξύ 
40 έως 80% RH. Αντίστοιχα, η θερμοκρασία κυμαινόταν από 10 έως 30 οC.

Βασική φθορά που παρουσιάστηκε στις εσωτερικές επιφάνειες των μνημείων 
εντός αλλά και πάνω στην επιφάνεια των τοίχων ήταν ο σχηματισμός εξανθημάτων 
αλάτων (εικ. 4 & 5). Η εμφάνισή τους ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τις μεταβολές 
της σχετικής υγρασίας, οι οποίες είναι αντιστρόφως ανάλογες με αυτές της θερ-
μοκρασίας. Τα ευδιάλυτα άλατα απαντούν μέχρι το ύψος των 2,5 μ. και ήταν 
εύκολα στον καθαρισμό. Αντιθέτως, τα δυσδιάλυτα άλατα απαντούν σε τμήματα 
του θόλου και ήταν κυρίως θειικά και ανθρακικά. Τα συγκεκριμένα προέρχο-
νται συνήθως από τα δομικά στοιχεία του μνημείου. Επιπλέον, πολύ ισχυρές 
κρούστες πυριτικών αλάτων είχαν σχηματιστεί σε περιοχές οι οποίες εφάπτονταν 
σε τσιμεντένιες συμπληρώσεις του παρελθόντος. Οι τελευταίες παρουσίασαν και 
αυξημένη αντίσταση κατά την απομάκρυνσή τους. 

Τα προβλήματα που παρουσίασαν τα συγκεκριμένα μνημεία εξαιτίας της 
υγρασίας και κατά συνέπεια της παρουσίας των αλάτων ήταν τα εξής:

1. Απώλειες, απολεπίσεις και αποφλοιώσεις του ζωγραφικού στρώματος. 

1 Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις εσωτερικές επιφάνειες των μνημείων με ηλεκτρονικό 
όργανο καταγραφής (Τinytag) το χρονικό διάστημα από 24.07.2011 έως 04.11.2011.
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Εικ. 3 :  Καθολικό της μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας στον οικισμό Ποταμιές 
του Δήμου Χερσονήσου. Άποψη του ναού από νοτιοδυτικά.

σΥντηρηση τοιχογραφιων σε τρεισ ναοΥσ στην Περιφερεια τησ 13ησ ε.Β.α.



2. Κονιορτοποίηση και αποκόλληση του υποστρώματος των τοιχογραφιών 
από τη λιθοδομή.

3. Ανάπτυξη βιολογικών παραγόντων (μικροοργανισμών).
Μεγάλο ρόλο στην κακή διατήρηση των εσωτερικών επιφανειών των ναών έπαιξε 

επίσης η ύπαρξη στρώματος αιθάλης, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης καύσης 
κεριών και καντηλιών. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάστηκε σε έντονο βαθμό στον 
ναό της Παναγίας στις Γωνιές, όπου σε συνδυασμό με την ύπαρξη εστίας φωτιάς 
στο εσωτερικό του προκλήθηκε έως και ολοκληρωτική καταστροφή του χρωματι-
κού στρώματος (εικ. 6-9).

Σημαντικές φθορές προκλήθηκαν και από πλήθος επεμβάσεων και επισκευών 
που δέχθηκαν τα μνημεία από ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα χτυπήματα, οι 
εκδορές και οι μηχανικές κακώσεις αποτέλεσαν εμφανείς φθορές του ζωγραφι-
κού στρώματος και στους τρεις ναούς, καθώς επίσης και η επίστρωση τμημάτων 
της ζωγραφικής από επάλληλα στρώματα ασβέστη (εικ. 10). Όμως, εκτός από τα 
παραπάνω, προβλήματα προκάλεσαν και παλαιότερες επεμβάσεις με ακατάλλη-
λα υλικά, όπως επιχρίσματα, συμπληρώσεις με τσιμέντο κ.ά., τα οποία εφαρμό-
στηκαν στο παρελθόν στα συγκεκριμένα μνημεία και ιδιαίτερα στο καθολικό της 
Παναγίας Γκουβερνιώτισσας. 

Επεμβάσεις συντήρησης
Οι βασικές επεμβάσεις συντήρησης που εφαρμόστηκαν στις τοιχογραφίες 

είναι οι παρακάτω:
• Απομάκρυνση παλαιότερων επεμβάσεων-κονιαμάτων. 

    Η επέμβαση αυτή στόχευε στην εξουδετέρωση των εντάσεων που προ-
καλούνται στις αυθεντικές επιφάνειες, καθώς και στη διακοπή της μετα-
φοράς διαλυμάτων αλάτων στο κονίαμά τους και της συγκράτησης νερού 
στην τοιχοποιία του μνημείου. 

• Περιφερειακές στερεώσεις με κονίαμα (στεφάνωμα). 
Το στεφάνωμα είχε σκοπό τόσο τη συγκράτηση των τοιχογραφιών όσο 

και τη μόνωση της τοιχογραφίας, ώστε να μην έρχεται σε επαφή το υπό-
στρωμά της με την ατμόσφαιρα ή με το κονίαμα της συμπλήρωσης. Το 
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Εικ. 4 & 5 :  Λεπτομέρεια ζωγραφικού στρώματος με εξανθήματα αλάτων, αριστερά από τον ναό 
της Αγίας Τριάδας και δεξιά από το καθολικό της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας. 
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Εικ. 6, 7, 8 & 9 :  Νότιο τμήμα του θόλου στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις Γωνιές, 
όπου η επιφάνεια καλύπτεται από στρώμα αιθάλης και αλάτων. 

Αριστερά πριν τη συντήρηση και δεξιά μετά.

σΥντηρηση τοιχογραφιων σε τρεισ ναοΥσ στην Περιφερεια τησ 13ησ ε.Β.α.



επιλεγμένο κονίαμα ήταν ως προς τη σύστασή του ποιοτικά παραπλήσιο 
με το αυθεντικό (εικ. 11).

• Στερέωση υποστρώματος με ενέματα.
Στο στάδιο αυτό επιλέχθηκε κονίαμα βάσει των ιδιοτήτων του. Συγκε-

κριμένα, να μη σχηματίζει διαλυτά άλατα με τη δράση του νερού, να μην 
έχει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή από αυτή του αυθεντικού υποστρώμα-
τος και να μη συρρικνώνεται μετά τη σκλήρυνσή του σε μεγάλο βαθμό. 
Επίσης, έπρεπε να σκληραίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα σε υγρές ή 
ξηρές συνθήκες και μην είναι υδροφοβικό, επιτυγχάνοντας έτσι να μη 
διαταράσσεται ο κύκλος του νερού στον τοίχο.   

• Συμπληρώσεις απωλειών κονιάματος (ουδέτεροι τόνοι).
Οι ουδέτεροι τόνοι πραγματοποιήθηκαν με συμβατό προς το αυθεντικό 

κονίαμα και σε υπόλευκο χρώμα, έτσι ώστε να εναρμονιστούν αισθητικά 
με τις υπόλοιπες εσωτερικές επιφάνειες των ναών. 

• Καθαρισμός ζωγραφικής επιφάνειας. 
Ο καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας εφαρμόστηκε ποικιλοτρό-

πως με μηχανικό τρόπο, χρήση χημικών διαλυτών και παστών, καθώς και 
επιφανειακών τασιενεργών.

Για την απομάκρυνση των διαλυτών αλάτων, της αιθάλης και των βιο-
λογικών επικαθίσεων, η εφαρμογή επιθεμάτων απιονισμένου νερού και 
επιφανειακών τασιενεργών, καθώς και ουδετέρων σαπουνιών, ήταν αρκετή 
για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα (εικ. 12-15).

Οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν με διάφορους διαλύτες δεν επηρέαζαν 
τη σταθερότητα του αυθεντικού χρωματικού στρώματος, καθώς η δράση 
τους έγκειται στην ιδιότητά τους να μετατρέπουν τις στερεές επικαθίσεις σε 
διάλυμα ή τζελ ή να προκαλούν τη διόγκωσή τους, με αποτέλεσμα αυτές 
να απομακρύνονται από τη ζωγραφική επιφάνεια.
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Εικ. 10 :  Λεπτομέρεια από τη 
δυτική καμάρα στον ναό της 

Αγίας Τριάδας κατά τη διάρκεια 
των εργασιών συντήρησης. 

Απομάκρυνση επιχρισμάτων.

Εικ. 11 :  Νότιος τοίχος νότιας κεραίας του καθολικού της Παναγίας 
Γκουβερνιώτισσας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. 

Απομάκρυνση παλαιότερων μη συμβατών κονιαμάτων, 
περιμετρικές στερεώσεις.
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Κατά την αφαίρεση των δυσδιάλυτων αλάτων χρησιμοποιήθηκαν πιο 
δραστικά χημικά αλλά και μηχανικά μέσα, όπως χρήση πάστας ΑΒ57, 
νυστεριού και υπερηχητικού ξέστρου. 

Η πάστα ΑΒ57, της οποίας η σύσταση περιλαμβάνει όξινο ανθρακικό 
αμμώνιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, Desogen και καρβοξυμεθυλοκυτταρί-
νη, είχε άριστο αποτέλεσμα και ανάλογα με τον χρόνο δράσης της πετύχα-
με το επιθυμητό βάθος καθαρισμού. Η απομάκρυνση και εξουδετέρωση 
των υπολειμμάτων της πάστας έγινε με απιονισμένο νερό (εικ. 16-17).

• Στερέωση χρωματικού στρώματος
Επειδή τα υψηλά ποσοστά υγρασίας, όπως προαναφέραμε, μειώνουν 

σταδιακά τη σταθερότητα του χρωματικού στρώματος και επιδρούν στη 
συνοχή του, μετά τον καθαρισμό κρίθηκε απαραίτητη η στερέωσή του. 
Προτάθηκε και εφαρμόστηκε η χρήση αραιού υδατικού διαλύματος γαλα-
κτώματος Hydroground, ενός ακρυλικού πολυμερούς με ιδιαίτερα λεπτή 
κοκκομετρία.

Οι μέθοδοι και τα υλικά που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί αντικα-
τοπτρίζουν τις επικρατούσες τάσεις κάθε εποχής. Οι συγκεκριμένες επεμβάσεις 
προτάθηκαν στις αντίστοιχες μελέτες συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχο-
γραφιών και εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου μας.  

Εικ. 12 & 13 :  Άποψη του τρούλου από χαμηλά στον ναό της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας. 
Αριστερά ο τρούλος πριν από τις εργασίες συντήρησης και δεξιά μετά το πέρας των εργασιών.

Εικ. 14 & 15 :  Βιολογικές επικαθίσεις και άλατα στον νότιο τοίχο του ναού της Αγίας Τριάδας. 
Αριστερά η επιφάνεια πριν και δεξιά μετά τη συντήρηση. 

σΥντηρηση τοιχογραφιων σε τρεισ ναοΥσ στην Περιφερεια τησ 13ησ ε.Β.α.
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Συντήρηση, εν κατακλείδι, είναι κάθε ενέργεια που έχει σκοπό τη μακρο-
πρόθεσμη διατήρηση της φυσικής κατάστασης κινητών και ακίνητων μνημείων, 
όπως και των πληροφοριών που εμπεριέχουν. Η ενέργεια αυτή υποστηρίζει την 
κατανόηση και την τεκμηρίωση της φθοράς τους, τις δυνατές θεραπείες και τη 
μακρόχρονη φροντίδα τους.

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους μονίμους και 
συμβασιούχους συναδέλφους, οι οποίοι εργάστηκαν στις συντηρήσεις και ιδιαί-
τερα τους συνεπιβλέποντες για την άψογη συνεργασία, το Τμήμα διοικητικής και 
οικονομικής υποστήριξης, και τους υπολόγους των έργων για τη διεξοδική και 
σταθερή συμβολή τους στην αναγκαία υποστήριξη. 
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thE systEMAtiC ConsErvAtion of WALL-pAintings 

of thrEE MonuMEnts in thE rEgion of thE 

13th EphorAtE of byzAntinE AntiquitiEs

EvAngELos LioLios & MAriA MAMALAki

The department of conservation of the 13th Ephorate of Byzantine Antiquities 
acts as a center of Byzantine monuments’ maintenance while the last ten years 
is active in the research field, too. Its purpose is the preventive, interventional 
maintenance, contributing decisively to the administration and documentation 
of cultural heritage.

Within the above mentioned framework, a large number of Byzantine and 
Post Byzantine monuments have been financed mainly by NSRF program 
2007-2013 and other programs supported by the Region of Crete and particu-
lar municipalities.

This paper presents the conservation work conducted in three monuments, 
of almost the same chronological period, which demonstrated similar preser-
vation problems.

The first monument, the church of the Assumption of the Virgin Mary, in the 
village Gonies, Malevizi, displays extensive multi-figured iconography which 
dates back to the 14th century. The second one is the church of the Holy Trin-
ity in the village of Ano Archanes, which displays also extensive iconography 
dating from the 14th century. The third one is the church of the Dormition of 
Theotokos, in the Gouverniotissa Monastery, near by Potamies, which displays 
also important wall-paintings dating to the third quarter of the 14th century.
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Introduction
Remote sensing techniques have been used over the past years in a system-

atic manner for the detection, monitoring and preservation of cultural herit-
age. The success of these approaches depends on a number of factors span-
ning from the resolution and sensitivity of the instruments to methodological 
choices, the state of preservation of the monuments, and the soil conditions. 
The taphonomic conditions of the archaeological features may provide ideal 
circumstances for their prospection or, on the contrary, hinder any chance to 
recover evidence of past landscapes. Based on the experts’ opinions and the 
expected targets, methodologies or approaches (time period, soil conditions, 
rainfall regime – to name but a few) are usually selected to fit the goals of the 
prospection. However, in some cases, the selection of the methods is based 
on the available equipment rather than on the best suited instrumentation. 
In other cases, and even if the most suitable sensors are chosen, the soil 
conditions, agricultural practices and modern interventions may completely 
mask the signals that are expected from the archaeological targets and cul-
tural layers.

Facing this situation in a more efficient manner, the POLITEIA-KRIPIS 
project represents a collaboration among the research Institutes of FORTH 
(Foundation for Research and Technology - Hellas) and tries to explore the var-
iability that exists in the implementation of remote sensing techniques so as 
to address specific archaeological questions. Aiming at designing a strategy/
protocol for the fast and high resolution mapping of archaeological sites, con-
ventional but also new instruments have been tested so as to highlight the best 
practice for surveying the particular sites. Geophysical techniques have been 
coupled with Low Altitude Aerial Photography using unmanned aerial systems 
(UAS) to detect shallow buried architectural features based on vegetation or 
geological variance or to reconstruct photogrammetrically the Digital Elevation 
Model (DEM) of the sites and their surroundings. In more focused approach-
es, both photogrammetry and terrestrial laser scanning have been employed 
to create an interactive model of the excavated architectural remains. This 
paper presents the results of two of our case studies: the so-called “Magasins 
Dessenne” at Malia, and the water management infrastructure at Eleutherna. 
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Photogrammetric 3D Restitution of the Archaeological Excavation of 
the “Magasins Dessenne” at Malia, Crete 

In 1960, while exploring the West Court of the palace of Malia, André Des-
senne uncovered the northeastern section of a Protopalatial building that 
had been destroyed during the general catastrophe that struck the site in the 
Middle Minoan IIB period. The discovery of many pithoi in some of the north-
eastern rooms triggered the name “Magasins Dessenne” and the suggestion 
that it functioned as a storage appendix to the neighboring palace. Such inter-
pretations remained loose as the excavation of the building was not completed. 
Indeed, André Dessenne died prematurely and the ruin was abandoned. From 
2012 onwards, Dr. M. Devolder was assigned the task to clear the building in 
order to produce a new architectural plan and publish the remains (Devolder, 
Déderix & Fadin 2012-2013; Devolder 2015). The urgency of documentation of 
this specific sector within the site also arose from the fact that the excavated 
relics had to be backfilled for preservation purposes. Two approaches were 
considered for this kind of documentation: digital photogrammetry and laser 
scanning. This section is concerned with the photogrammetric recording of the 
architectural relics of the “Magasins Dessenne”. 

Images were acquired with different photographic devices and methods 
(Remondino 2011) in order to achieve the complete 3D reconstruction of the 
building. The investigated area consisted of an excavated trench (ca. 420 
square meters in size) located at the southwestern edge of the Minoan Palace 
at Malia [WGS84 Coordinates 35.29266, 25.492234]. A number of rooms with 
standing structures of variable heights had previously been fully documented 
with traditional topographic methods. The preliminary graphic documentation 
required the positioning of a number of measured targets (around 5000 XYZ-
points in Greek National cadastral projection system) onto the surface of walls 
and stones. These points – marked in red or blue color in specific location of 
the structures and measured with a Total Station by Lionel Fadin during the 
topographic campaign of 2012 – were still visible during the photogrammetric 
session and were therefore used to improve the accuracy and geo-location of 
the 3D model. The devices used for data capturing were a professional DSLR 
camera manually controlled and moved, a compact camera mounted on an 
unmanned aerial remotely controlled device, and a combined infrared and dis-
tance measuring sensor used in gaming platforms (MS Kinect). The latter was 
only used for experimental purposes to scan a small section in the southern 
portion of the trench.

In the first phase, a low-altitude photogrammetric coverage (Remondino, 
Nex & Sarazzi 2011) of the entire excavation was accomplished using a com-
pact RGB camera mounted on a remotely controlled multi-rotor platform. The 
derived (relatively low-quality) 3D model provided a number of useful informa-
tion and it was essential for the forthcoming phases. The resulting ortho-pho-
to (fig. 1) was geo-referenced based on the previously mentioned topographic 
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measurements. The retrieval of photo-stone-point association was then much 
simplified. The particular 3D model was not sufficient due to the medium-low 
quality and resolution of the camera, the lack of information of the façade of 
each wall (as the photos were taken from above in near-nadir configuration), 
and the gaps created by the tree’s canopies and vegetation at the southeastern 
corner of the trench (fig. 2).

A ground based and denser photographic scanning (about 4,471 images) of 
the area was undertaken with the use of a Canon EOS 5D Mark II at higher 
resolution (21 Megapixels, full frame) with stock lenses and focus set to infin-
ity. The excavation was subdivided in six sectors corresponding to different 
photogrammetric projects, in order to simplify the processing and reducing 
the accumulated errors. The overlapping of projects and their accurate recti-
fication allowed a quick and efficient merging at the end of the process. The 
availability of targets on the surface of stones and walls was very helpful for 
the photograph’s processing regarding the automatic images’ matching by 
means of input coordinates for specific pixels. Five or six measured points 
on photographs are indeed normally enough for a correct camera orientation 
and calibration. The perspective view of the images brought as consequence 
the coexistence of large portion of measured points in the same frame, regard-
less to their actual visibility: for example, considering a frontal view of a wall 
façade, the photogrammetric software uses to project also the points belonging 
to the back façade of the wall (not visible in the chosen photograph), creating 
obvious problems leading to potential errors.

The basic principle of photogrammetry is that in order to get a single 3D 
point one needs at least three different perspectives of it in photographs to 
be processed. While this is quite easily achievable for almost flat surfaces, 
irregular concavities and convexities of wall or stone surfaces make this a 
challenging procedure. The achievement of such a goal therefore required the 
processing of an impressive amount of images. Furthermore, the need for high 
resolution and accuracy of the restitution made it necessary to use full size 
images, thereby increasing the processing time.
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Fig. 1 :  “Magasins Dessenne” at Malia, Crete. 
Details of the ortho-photo from UAV images.

Fig. 2 :  “Magasins Dessenne” at Malia, Crete. Point 
cloud from UAV with the lack of 3D information 

below the tree’s canopy and vegetation.



A first sparse point cloud was pro-
duced as the result of this initial pro-
cessing, and the different sub-groups 
of images (or image projects) were then 
merged together. This point cloud was 
also sufficient for the construction of 
the draft surface mesh, which is now 
accessible on the web-portal of the 
project (http://www.politeia.ims.forth.
gr/). This subsampled version, freely 
accessible online and viewable without 
any special plugin installation on most 
browsers, is a compromise solution 
between a complete coverage, which would have made the model unusable on 
most computers, and a textured version with morphological details. Anoth-
er output for this processing was an accurately geo-referenced ortho-photo 
(fig. 3) and the micro-DEM for the excavation trench.

The basic point cloud and surface-mesh have a great value, since they 
constitute already an important step of the processing involving the accurate 
position and orientation of cameras together with their internal parameters’ 
calibration. At any time a specific area in the excavation is needed in a higher 
level of detail (within millimetric accuracy), targeted processing can be carried 
out on the minimum subset of pictures and more accurate textured model can 
be easily produced on-the-fly.

As an alternative and faster way of scanning the area via photogrammetric 
approaches, a Kinect scanning was tested in a small section of the southern 
part of the trench. Microsoft Kinect sensors have been hacked since their first 
availability (see the Microsoft “Kinect Fusion” Project Page) as laser scanners, 
being able to read and interpret the real-time information derived by the 
color camera in combination with the field depth obtained by near infrared 
laser sensor onboard these devices. Sensors like the Kinect (such as the Asus 
Xtion or other Prime Sense sensors) have the advantage of capturing the real 
world as a colored surface and digital surface on-the-fly and in real scale. 
This means that they can be used as proper scanners for different real sur-
faces. Unfortunately, the low intensity and weakness of the infrared projector 
inside the sensor does not allow its successful use in direct sunlight. For that 
reason, tests were conducted in areas in the shade of the tree canopy in the 
southeastern sector of the trench. In order to process the data streams from 
the sensor in an efficient manner, a low-cost commercial software was used: 
Skanect 1.6. Its output consists of a textured surface (fig. 4) in 1:1 real scale. 
If the surface-mesh itself looks interestingly good and detailed (though slightly 
rounded and smooth), the color texture is still quite poor, due to the low-reso-
lution camera of such a sensor. 

All the available models (the UAS derived one, the high-resolution ground 
level and the Kinect scanning) allow a number of accurate measurements at 

Fig. 3 :  “Magasins Dessenne” at Malia, Crete. 
Perspective view of the excavation from the 
photogrammetric 3D model with texture.
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different scales and with variable resolutions (Campana 2014). For example, 
the width of a specific wall, its height, the average size of stones, the approx-
imate volume of a wall and so on, can be calculated anytime with just a 3D 
mesh viewer (such as the free Meshlab or Cloud Compare). Further processing 
steps may consist also in the extraction of vector documentation (such as CAD 
drawings) or plan view of specific structures or in the creation of cross sections 
in any desired direction and scale.

Laser scanner documentation of the “Magasins Dessenne”
Traditional photogrammetric methods have been widely used for documen-

tation and 3D modeling for years. In the last decade Terrestrial Laser Scanning 
Systems have been also used as an alternative technique in order to provide 
accurate models of objects. Likewise the combination of laser scanning and 
photogrammetric methods has become a topic of interest (Demir et al. 2004). 
The use of 3D laser scanners for geometric documentation of cultural heritage 
is already well established, even though a lot of on-going projects are active at 
an experimental level, which is due mainly to the different and distinct nature 
of the cultural material to be documented each time (Lysandrou & Agapiou 
2010). In addition to the photogrammetric documentation of “Magasins Des-
senne”, laser scanning techniques have also been applied using the Leica Scan 
Station C10 laser scanner, which is able to scan up to 50,000 points/sec 
with an accuracy of ±6mm/50m distance (fig. 5). The field of view of the Scan 
Station is 360o x 270o and it allows acquiring the reflected beam intensity and 
RGB colors. 

The methodology followed for the documentation of the site included the 
topographic network establishment via total station equipment, the 3D data 
acquisition, the registration of the point clouds, the manual cleaning of the 
point cloud and the 3D model reconstruction. For the documentation of the 
site, nine stations were set, in a mean distance of approximately 10 m. For 
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Fig. 4 :  “Magasins Dessenne” at Malia, Crete. Screenshot of an example of a simple KINECT scan 
with (left) and without texture.
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scan data collection of the “Magasins Dessenne”, the resolution of the scan-
ner was set to an average grid resolution of 1 cm at a distance of 10 m. The 
stations were geo-referenced using a standard topographic equipment (Total 
Station TC 307) resulting in an overall accuracy of less than 1 cm. 

The registration was performed automatically using special targets, follow-
ing by an ICP (Iterative Closest Point). The relative accuracy of scans was up to 
1 cm (TRMS) between the point clouds. An automatic and manual cleaning of 
the data (noise removal) followed in order to minimize the noise and to delin-
eate the buffer zone of interest. A 3D mesh was created in the Mesh Lab soft-
ware and filling of missing data was carried out via interpolation algorithms. 
In addition, normal as well faces orientation were fixed. In order to be used for 
visualization purposes the mesh was simplified reducing the 50 million scan 
points to a lower number (~30%). Fig. 6 shows the comparison of the model 
before and after the simplification.
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Fig. 6 :  “Magasins Dessenne” at Malia, Crete. Screenshots before (left) and after (right) 
the simplification of the model.

Fig. 5 :  “Magasins Dessenne” at Malia, Crete. Point cloud from the laser scanner Leica Station C10.
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Electrical Resistivity Tomography mapping of the water management 
infrastructure of ancient Eleutherna, Crete 

Ancient Eleutherna, one of the most important Cretan urban centers occu-
pied continuously from Geometric-Archaic up to Byzantine period, has been 
the focus of systematic excavations by the University of Crete since 1985. 
Prines hill, also called Pyrgi, is identified as the Eleutherna acropolis. At the 
Central Plateau of the hill an ancient temple constructed in the 7th century 
BC and used until the 2nd century AD, together with a public bath complex of 
the Roman period located just to the south of the temple have been excavated 
(Τσιγωνάκη 2015). Evidence regarding water management in the city is provid-
ed by two large rock-cut cisterns on the west slope of Pyrgi hill and the tunnel 
of an aqueduct, the entrance of which is located on the east slope at the nearby 
site called “Anemomylos”. Limited topographic mapping of the tunnel and the 
cisterns (by Dinu Teodoresku and Μax Guy in 1993-1994) and excavations in 
the cisterns were not able to sole the question of their construction date, but 
diagnostic pottery indicates that they remained in use until the 7th century AD 
(Τσιγωνάκη & Γιαγκάκη 2015).

The cisterns, dug into the marly limestone and covering a total area of about 
800 square meters had a maximum combined capacity of 5,500 cubic meters 
of water. The tunnel is located about 120 m to the north and along the same 
direction of the cisterns. It is rock-cut, vaulted with a central channel, with 
dimensions of 2-3 m height and 2 m width, and extends at a depth of about 
8 m (the top of it) below the ground surface for more than 40 m before ending 
to a transverse well-built wall. A small hole at the half of the wall’s height was 
used for the flow of water through a clay pipe, at least 4 m long, that seems to 
be directed towards the cisterns. Due to the long distance between the aque-
duct and the cisterns, Kalpaxis (2004, 111-112) suggested the existence of a 
third cistern that has not been revealed yet. Archaeological questions expand 
even further to include the mechanism of the water filling of the cisterns and 
the way the water was distributed to the ancient city. 

Geophysical techniques have been employed in the past for addressing 
similar questions. Roman aqueducts have been prospected in the past using 
magnetometry, Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) and GPS tech-
niques at Grumentum (Bavusi et al. 2004), whereas very low frequency (VLF), 
electrical resistivity tomography (ERT) and transient electromagnetics (TEM) 
were employed for the case of Karales (Trogu et al. 2014). ERT methods have 
been mobilized to map Quanat systems at Iran (Ghanati, Hafizi 2012). A water 
supply structure at ancient Aptera was also recently the target of GPR and TEM 
surveys (Gorokhovich et al. 2014). Having the above know-how and taking in 
account the peculiarity of the aqueduct in Eleutherna – i.e. uneven topography 
and large burial depth of the expected targets – it was decided to apply a high 
resolution 3D Electrical Resistivity Tomography (ERT) survey focusing on the 
connectivity between the aqueduct and the cisterns.
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Twenty eight transects of variable lengths have been materialized on the 
top of the rough terrain, most of which were aligned in a SW-NE and placed 
1-2.5 m apart, covering a total area of almost 2,000 square meters (fig. 7). 
About 240 randomly scattered ground positions were mapped with a hand-
held GPS that allowed post-processing of the data to reduce the RMS error of 
coordinates below 30 cm. The GPS survey produced a Digital Terrain Model 
(DTM) showing a systematic elevation drop from 386 m to the southeast to 
375 m to the northeast. The DTM was also used for the further correction of 
the ERT data. Using multiple combinations of spacings (a) and N separations 
(1a, 2a, 3a, 4a and Νsep =10a, a=1m the unit electrode spacing along each 
line), more than 42,500 apparent resistivity measurements were collected 
with a Dipole-Dipole configuration of electrodes, out of which 92% were kept 
to avoid the fuzzy measurements due to poor electrode contacts. The model 
grid specifying the boundaries of the model blocks was made independent 
of the positions of the electrodes and the 3-D subsurface resistivity model 
was reconstructed via the inversion of the apparent resistivity (Loke & Barker 
1996) and the topographic correction of the location of the 1537 electrodes. 
The finite element method was used to solve the forward resistivity problem 
employing an iterative smoothness constrained Gauss-Newton optimisation 
routine (de Groot-Hedlin & Constable 1990). 
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Fig. 7 :  Ancient Eleutherna, Crete. Digital 
elevation model of “Anemomylos” area where the 
location and direction of the ERT lines has been 

superimposed. The line numbering starts form the 
west (L28) and decreases towards the east. 

Fig. 8 :  Ancient Eleutherna, Crete. 
Horizontal depth slices that were extracted from 
the 3-D resistivity inversion model (6 iterations, 

RMS=4.4%): a) z = 0-1m, b) z = 1-2m, 
c) z = 2-3m, d) z = 3-4m, e) z = 4-5m, 
f) z = 5-6m, g) z = 6-7m, h) z = 7-8m.
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Horizontal slices with increasing depths and a width of 1 m were produced 
from the 3D volumetric resistivity model and via their rectification they were 
overlaid on the topographic map of the area to examine the spatial correla-
tion of the high resistivity anomalies with the location of the cisterns and the 
aqueduct tunnel and any other voids related to the water management system 
(fig. 8). The analysis was therefore focused on the deeper layers as they pen-
etrated from the surface inhomogeneous resistances and further down from 
the medium depth conductive marl to marly limestone layers where the tunnel 
and the cisterns have been dug into. Starting at 3 m below the ground surface 
and reaching a depth of 7 m, a high resistance anomaly of ellipsoidal shape 
(11.5 x 5 m) appears to extend in a southwest-northeast direction. The long 
axis of the anomaly is aligned with the direction of the tunnel and it appears at 
the ending point of the pipe that reaches the wall of the tunnel. The morpho-
logical attributes of the anomaly (shape, orientation, dimensions) pinpoint to 
a void similar to a small cistern that probably belongs to the same hydraulic 
system of the known cisterns and aqueduct, verifying the past archaeological 
hypothesis made by Kalpaxis (2004, 111-112).

Conclusions
Both photogrammetric and laser scanner techniques are able to provide 

accurate 3D models and documentation of an archaeological site. The accura-
cy provided by both techniques is very valuable for the virtual reconstruction 
of a site or its extensive documentation. If this minimum accuracy is missing, 
the iconic reconstruction of the site will be more difficult to achieve. Further-
more, the particular techniques can be used for parts of the monuments which 
cannot be reached, or in a larger scale for entire monuments located in areas 
difficult to access, and at the same time they are capable to capture both 
topographical and architectural information that can be used for multiple pur-
poses (promotion, educational, restoration, virtual museums, etc.). 

In a similar way, geophysical methods can approach challenging archaeo-
logical questions and hypotheses, such as those related to the ancient water 
management technology, from a different perspective, mapping the subsurface 
structures in a very efficient and accurate way without the need of excavations 
or other destructive interventions in the sites. 

Independent of the capturing procedure, the processing algorithms, and the 
final products (2D maps, 3D models, signals and diagrams, etc.), the appli-
cation of diverse methodologies to address questions related to the cultural 
landscapes leads to specific strategies that have to be followed depending of 
the dynamics of the landscapes and conditions of the cultural layers and mon-
uments.
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νεεσ τεχνολογιεσ για την ανιχνεΥση τησ δΥναμιΚησ 

των ΠολιτιστιΚων τοΠιων

αΠοστολοσ σαρρησ, νιΚοσ ΠαΠαδοΠοΥλοσ, giAnLuCA CAntoro, 
αθωσ αγαΠιοΥ, syLviAnE dédErix, χριστινα τσιγωναΚη 

& MAud dEvoLdEr

Μία πρόσφατη προσπάθεια που ξεκίνησε το ΙΤΕ εστιάζεται στη δημιουργία 
βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή τεχνολογιών της γεωπληροφορικής στη 
μελέτη, διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με αυτόν τον 
στόχο έγινε η εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών της τηλεπισκόπησης σε συγκε-
κριμένους αρχαιολογικούς χώρους που είχαν συγκεκριμένους αρχαιολογικούς 
προβληματισμούς. Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση φωτογραμμετρικών 
τεχνικών και laserscanning για την αποτύπωση της ανασκαφής του συγκροτήμα-
τος των «Magasins Dessenne» στα Μάλια και γεωφυσικών τεχνικών (3D ηλεκτρι-
κή τομογραφία) για τη μελέτη των υποδομών για τη διαχείριση των υδάτων της 
Ελεύθερνας. Στοχεύοντας σε παρόμοιες εφαρμογές της γεωπληροφορικής σε δια-
φορετικούς αρχαιολογικούς χώρους αναμένεται να δημιουργηθεί ένας χρήσιμος 
οδηγός για την αρχαιολογική κοινότητα, μέσω του οποίου θα γίνεται κατανοητός 
ο βέλτιστος τρόπος της εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών.
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νεοτερα αΠο την αρχαιολογια 

τησ ΒενετιΚησ ΠεριοδοΥ στην Κρητη 

ολγα γΚρατζιοΥ

Με ελάχιστα επιλεγμένα παραδείγματα σκοπεύω να τονίσω τη σημασία της 
αρχαιολογικής, και μάλιστα της ανασκαφικής, διερεύνησης της βενετικής περιό-
δου στην Κρήτη. Πρόκειται για ένα μακρότατο διάστημα που αρχίζει τον Μεσαίω-
να και προχωράει ως τον 17αι., δηλ. σε μεγάλο τμήμα της νεότερης εποχής, κατά 
τη διαίρεση της ευρωπαϊκής ιστορίας. Οι ειδικές ιστορικές συνθήκες του νησιού 
δημιούργησαν ένα ασυνήθιστο για την ευρωπαϊκή ήπειρο αρχαιολογικό περι-
βάλλον. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη η επίσημη αστική αρχιτεκτονική του 16ου 
και του 17ου αι., κτήρια της διοίκησης, πολεοδομικές ενότητες όπως κεντρι-
κές πλατείες, ιδιαίτερης σημασίας λατρευτικά οικοδομήματα, διατηρήθηκαν σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, στην Κρήτη χάθηκαν. Αν και οι εκκλησίες είχαν 
κάπως καλύτερη τύχη, εντούτοις εξαφανίστηκαν σημαντικότατοι λατινικοί ναοί 
των πόλεων που χωρίς τις ανατροπές της κρητικής ιστορίας θα είχαν διατηρηθεί. 
Η βαθιά ρωγμή στον προϋπάρχοντα πολιτισμό και στην κρητική κοινωνία που 
προκάλεσε η κατάλυση της βενετικής κυριαρχίας από τους Οθωμανούς είχε ως 
αποτέλεσμα να ανατραπούν οι κοινωνικές ιεραρχήσεις, να καταλυθούν οι προ-
ηγούμενοι μηχανισμοί της εξουσίας και να εξαφανιστεί το προσωπικό της, να 
απαξιωθούν τα κτήριά της και να καταστραφεί ο εξοπλισμός τους. 

Η καταγραφή της γλυπτικής από τη βενετική περίοδο που επιχειρήθηκε από 
ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων της Κρήτης, ξεκίνησε με την πρόθεση να είναι συμβολή στην ιστορία της 
τέχνης της περιόδου (Γκράτζιου 2007). Στην πορεία είδαμε ότι αν περιοριζό-
μασταν αποκλειστικά σε έργα που είχαν καλλιτεχνική πρόθεση θα χάναμε ένα 
μέρος της ουσίας. Γιατί το υλικό που συναντήσαμε μας έδινε κυρίως πληροφορίες 
σε ψήγματα αλλά από κάτι μεγάλο: από οριστικά χαμένα αλλά από κάθε άποψη 
ενδιαφέροντα κτήρια (εικ. 1).

Το υλικό που μελετήσαμε προέρχεται από τυχαίες περισυλλογές που έγιναν τις 
προηγούμενες δεκαετίες κυρίως στα αστικά κέντρα. Η ακριβής προέλευσή τους 
δεν είναι δυνατόν πια να βεβαιωθεί, αλλά τουλάχιστον μπορούμε βάσιμα να υπο-
θέσουμε ότι βρέθηκαν στην πόλη που σήμερα φυλάσσονται ή στον άμεσο περίγυ-
ρό της. Άλλα μέλη προέρχονται και από ορισμένα μοναστήρια της υπαίθρου που 
ανοικοδομήθηκαν ριζικά κατά τον 20ό αι. καταστρέφοντας προηγούμενες δομές. 
Στις μονές Αγκαράθου και Επανωσήφη, π.χ., ανάγλυφα μέλη από παλαιότερα 
κατεδαφισμένα σήμερα κτήρια εντοιχίστηκαν στους περιβόλους ή διαφυλάχτη-
καν στον περιβάλλοντα χώρο μαζί με ανάλογα μέλη που περισυλλέχτηκαν ενδε-
χομένως από γειτονικά μετόχια (εικ. 2) (Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου 2007). 
Η αποσπασματικότητα του υλικού φανερώνει την έκταση της καταστροφής. Αν 
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και το υλικό αυτό δεν μας δίνει καμία 
πληροφορία για συγκεκριμένα κτήρια, 
μας διαφωτίζει εντούτοις θαυμάσια για 
τον χαρακτήρα μιας χαμένης αρχιτε-
κτονικής που εμφανώς ακολουθούσε 
το ύφος της σύγχρονης δυτικής, κυρίως 
ιταλικής. 

Η σχέση της αρχιτεκτονικής που 
αναπτύχθηκε στην Κρήτη κατά την 
ύστερη βενετική περίοδο με την αντί-

στοιχη ιταλική έγινε γνωστή ήδη από τη δεκαετία του 1970, όταν εντοπίστηκαν, 
κυρίως από τον Ιορδάνη Δημακόπουλο (Δημακόπουλος 1970/72, 1974 και 
1977· Φατούρου-Ησυχάκη 1983) τα ιταλικά πρότυπα σωζόμενων κτηρίων αλλά 
και ο διαμεσολαβητικός ρόλος της έντυπης εικονογράφησης και των αρχιτεκτο-
νικών πραγματειών. Τα αρχιτεκτονικά μέλη που μελετάμε δεν μας πληροφορούν 
επομένως για την ύπαρξη ενός φαινομένου που δεν γνωρίζαμε. Μας διαφωτίζουν 
όμως για τη διάχυση αυτής της αρχιτεκτονικής και μας δίνουν λεπτομέρειες του 
ύφους και της ποιότητας του αρχιτεκτονικού διακόσμου. Επιτρέπουν επίσης να 
αντιληφθούμε τις δυνατότητες των τεχνιτών και τη διασπορά των εργαστηρίων 
τους στο νησί. 
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Εικ. 1 :  Παραστάδα. Ηράκλειο, 
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Εικ. 2 :  Πλάκα με θυρεό εντοιχισμένη σε δεύτερη 
χρήση. Μονή Αγ. Γεωργίου Επανωσήφη, 

νομός Ηρακλείου.



Θα ήθελα ωστόσο να τονίσω ότι η 
ίδια η αποσπασματικότητα του υλικού 
είναι σημαντική αρχαιολογική μαρτυ-
ρία, γιατί τεκμηριώνει την έκταση της 
καταστροφής μιας μεγάλης περιόδου 
αρχιτεκτονικής ιστορίας. Είναι επιπλέον 
μια μεγάλη αρχαιολογική προειδοποίη-
ση για το τι έχουμε να περιμένουμε από 
μελλοντικά ευρήματα. Όταν εντοπίζουμε 
ένα μοναδικό κομμάτι αρχιτεκτονικού 
διακόσμου που από τον χαρακτήρα του 
δείχνει ότι θα είχε στην αρχική του θέση 
οπωσδήποτε ταίρι, όπως ένα εικονιστικό 
φουρούσι (εικ. 3) ή μια ανάγλυφη παρα-
στάδα με καρυάτιδα, που επιπλέον από την ποιότητα του γλυπτού γίνεται φανερό 
ότι ανήκαν σε απαιτητικό σύνολο με καλλιτεχνικές προθέσεις και μνημειακότητα, 
υποθέτουμε ότι κάπου θα υπάρχουν και άλλα θραύσματα από παρόμοια κτήρια.

Αν προσπαθήσουμε να φανταστούμε τους τρόπους καταστροφής τέτοιων οικο-
δομημάτων του Χάνδακα, υποθέτουμε πρώτον τη σύληση, την απομάκρυνση 
εικονιστικών γλυπτών αλλά και συμβόλων της βενετικής εξουσίας, αν το κτήριο 
βρέθηκε στην κυριότητα μωαμεθανών. Μετά, την κατεδάφιση και τη λιθολόγηση. 
Πέτρες και μάρμαρα θα χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό άλλων κτηρίων, 
που και αυτά κάποτε κατεδαφίστηκαν, όπως μαρτυρεί η συνεχής ανοικοδόμηση 
στο σημερινό Ηράκλειο. Επομένως στις 
σωστικές ανασκαφές του Ηρακλείου, 
αλλά και σε μελλοντικές κατεδαφίσεις 
παλιότερων κτηρίων, ενδέχεται να βρεθεί 
και άλλο παρόμοιο υλικό. Και αξίζει τον 
κόπο να αναζητηθεί.

Η σύγκριση του εικονιστικού προ-
βόλου της εικ. 3 από το Ηράκλειο με 
έναν αντίστοιχης χρήσης που βρίσκεται 
στην αρχική του θέση στην έπαυλη της 
Ετιάς Λασιθίου (Κωνσταντουδάκη 2007, 
εικ. 37, 38) (εικ. 4) και χρονολογείται 
στην ίδια περίπου εποχή μάς δίνει μια 
άλλη σημαντική πληροφορία: τη μεγάλη 
γκάμα στην ποιότητα της γλυπτικής 
αυτού του τύπου και τις διαφορές ανά-
μεσα στην πόλη και στην ύπαιθρο: 
ανεξάρτητα από τον πλούτο ή το κύρος 
των ιδιοκτητών και την εικονογραφική 
επιλογή ενός δύσμορφου άτλαντα ή του 
ευειδούς ώριμου άντρα, γίνεται φανερό 
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Εικ. 3 :  Φουρούσι με ανθρωπόμορφη απόληξη. 
Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Εικ. 4 :  Ανθρωπόμορφο φουρούσι κατά χώραν. 
Ετιά Λασιθίου, βενετσιάνικη έπαυλη.



ότι στην ύπαιθρο εργάστηκαν τοπικοί τεχνίτες, ενώ στην πόλη καλοί γλύπτες ανα-
λάμβαναν τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο πολυτελών μεγάρων.

Εδώ και λίγα σχετικά χρόνια ανασκάπτονται στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλεί-
ου όλα τα οικόπεδα που ανοικοδομούνται. Όπως είδαμε στα δύο προηγούμενα 
ΑΕΚ, τα ευρήματα είναι σημαντικά για όλες τις εποχές της ιστορίας της πόλης. 
Στο δεύτερο ΑΕΚ μάς παρουσιάστηκε από τις ανασκαφείς του ένα μικρό αλλά 
σημαντικό ανάγλυφο από τον Άγιο Πέτρο των Δομινικανών, μια από τις σπουδαιό-
τερες εκκλησίες του βενετικού Χάνδακα: θραύσμα σε μάρμαρο, με παράσταση 
παλάμης, πάνω στην οποία προβάλλει κεφαλή καρφιού. Όπως εύλογα ταύτισαν 
οι ανασκαφείς είναι επομένως χέρι από παράσταση Εσταυρωμένου (Κανάκη & 
Μπιλμέζη 2012, 347). Το μικρό αυτό θραύσμα, σε μέγεθος λίγο μικρότερο από 
το φυσικό, αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία. Το σπάνιο για την Κρήτη μάρμαρο και 
η ταύτιση της παράστασης χάρη στη χαρακτηριστική λεπτομέρεια του καρφιού 
μαρτυρούν ότι πρόκειται για λείψανο από μεγάλων διαστάσεων λατρευτικό ανά-
γλυφο Εσταυρωμένου, που τιμούσαν ιδιαίτερα τα τάγματα της λατινικής εκκλη-
σίας και κατά πάσα πιθανότητα βρισκόταν στον μεγάλο δομινικανικό ναό της 
πόλης. Βρέθηκε ανάμεσα σε οστά και χώματα στο γέμισμα τάφου στο δάπεδο του 
ναού, πράγμα που σημαίνει ότι το γλυπτό είχε ήδη θρυμματιστεί, είχε χάσει επο-
μένως τον ιερό του χαρακτήρα, πολύ πριν επιχωθεί στο δάπεδο. Από τα λιγοστά 
εικονιστικά γλυπτά που έχουν εντοπιστεί μόνο δύο κεφάλια σήμερα στο Ιστορικό 
Μουσείο Κρήτης, το ένα από λευκό μάρμαρο που εικονίζει φαλακρό άνδρα, πιθα-
νώς προφήτη ή απόστολο, χρονολογούμενο στον 14ο αι., και ένα πώρινο κεφάλι 
αποστόλου ή Χριστού που ίσως ανάγεται στον 13ο αι., αποτελούν μέχρι στιγμής 
τις αρχαιότερες ενδείξεις για δυτικότροπα γλυπτά με θρησκευτικά θέματα στην 
Κρήτη. Είναι και τα δύο άγνωστης προέλευσης. Έτσι το χέρι του Εσταυρωμένου 
από τον Άγιο Πέτρο είναι μοναδική μαρτυρία για τη χρήση λατρευτικών γλυπτών 
στις εκκλησίες των ταγμάτων. 

Με δεδομένο το μικρό μέγεθος του θραύσματος αυτού πρέπει πάντως να αναλο-
γιστούμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί ότι πρόκειται για σημαντικό 
λατρευτικό έργο, αν δεν είχε διασωθεί το χαρακτηριστικό κομμάτι της παλάμης. 
Αυτό μας δείχνει ότι και το μικρότερο θραύσμα έχει σημασία, γιατί στο μέλλον 
ενδέχεται να ταυτιστεί αν αναγνωριστεί μελλοντικό συνανήκον κομμάτι. Για τις 
συνθήκες καταστροφής του έργου δεν μπορεί να γίνει φυσικά προς το παρόν 
καμιά υπόθεση. Η αποκάλυψή του, έστω και εκτός συμφραζομένων, δημιουργεί 
όμως την ελπίδα ότι ακόμη και τώρα, παρά τις καταστροφές τόσων μνημείων 
της βενετικής εποχής, είναι δυνατόν να κερδίσουμε σημαντικά τεκμήρια από τη 
συνέχιση των ανασκαφών στο Ηράκλειο. 

Στο ΑΕΚ 1 παρουσιάστηκε από τον Γιώργο Μπροκαλάκη η ανασκαφή στον 
πρώιμο μεσοβυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Σε 
ταφή γυναίκας, έξω από τον ναό, σε επαφή σχεδόν με τον νότιο τοίχο, βρέθηκαν 
δύο χάλκινα περίαπτα με χαρακτηριστικά θέματα ρωμαιοκαθολικής ευλάβειας: 
εικονίζουν το ένα τον φραγκισκανικό άγιο Αντώνιο της Πάντοβα και το άλλο τον 
νέο άγιο της Αντιμεταρρύθμισης, τον Κάρλο Μπορομέο (Μπροκαλάκης 2010). Το 
δόγμα της νεκρής που τάφηκε σε επαφή με την παλιά ορθόδοξη εκκλησία δεν 
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είναι άχρηστη μαρτυρία. Μόνη της δεν μας λέει πολλά, αλλά τέτοιες μαρτυρίες 
αποκτούν σημασία αν συσχετιστούν με παρόμοια ευρήματα αλλού και φυσικά 
με πληροφορίες των διαθηκών, γιατί αφορούν το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα των 
πρακτικών λατρείας και ευσέβειας συμβιούντος πληθυσμού δύο θρησκευτικών 
κοινοτήτων, θέμα με μεγάλο ανθρωπολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Οι ταφο-
νομικές πληροφορίες, η θέση των τάφων στους ναούς σε συνδυασμό με τυχόν 
μετατροπές των ίδιων των εκκλησιαστικών οικοδομημάτων που τους στεγάζουν 
διαφωτίζουν πλευρές της συνύπαρξης των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων, για τις 
οποίες οι αρχειακές πηγές σιωπούν. Ανάλογης σημασίας είναι τα ευρήματα από 
τις ανασκαφές του Vicenzo La Rosa σε νεκροταφείο της βενετικής εποχής στην 
Αγία Τριάδα (La Rosa 2001) και από ταφές στον ναό των Αγίων Νικολάου και 
Χαραλάμπους στο Κάτω Μιλιαρίσι του νομού Ηρακλείου που ανασκάφηκε πρό-
σφατα (Μυλοποταμιτάκη & Συγγελάκη 2013).

Επιμένοντας στη σημασία των ανασκαφών για την περίοδο που συζητώ, θέλω 
να θυμίσω το μεγάλο κέρδος που έχουμε σήμερα από την πρόοδο στη μελέτη 
της κεραμικής της εποχής. Από τη δεκαετία του 1990 άρχισε να γίνεται γνωστή, 
κυρίως από δημοσιεύσεις υλικού των μεγάλων συστηματικών ανασκαφών σε 
θέσεις όπου στόχος της έρευνας ήταν πολύ παλαιότερες εποχές. Εκτός από το 
σώμα κεραμικής που προέρχεται από στρωματογραφημένες ανασκαφές, προστί-
θενται τα ευρήματα από επιφανειακές έρευνες και από τυχαίες περισυλλογές, 
αλλά και η μελέτη των εντοιχισμένων κεραμικών πινακίων σε προσόψεις εκκλη-
σιών της βενετικής περιόδου στην Κρήτη, την οποία διεξάγει τα τελευταία χρόνια 
η Αναστασία Γιαγκάκη στο πλαίσιο προγράμματος του Ινστιτούτου Ιστορικών 
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με τις Εφορείες της 
Κρήτης (Γιαγκάκη 2010 & 2012, 2013).1 Εκτός από το πλήθος πληροφοριών για 
σημαντικές πλευρές του υλικού πολιτισμού που παρέχει η επεξεργασία αυτού 
του υλικού, δίνει πλέον ένα αξιόπιστο εργαλείο χρονολόγησης για μελλοντικές 
στρωματογραφημένες ανασκαφές και ένα επιπλέον κίνητρο για αυτές.

Κλείνω με την επισήμανση ότι και οι μη ανασκαφικές αρχαιολογικές έρευνες 
πεδίου, όπως η συστηματική και ακριβής χαρτογράφηση με τις τεχνολογικές 
δυνατότητες της εποχής μας ορατών δομών και δεδομένων σχετικών με την κατά-
ληψη του χώρου, επιτρέπουν τη μελέτη της οικιστικής οργάνωσης και του αγρο-
τικού και παραγωγικού χώρου (Χαριτόπουλος 2008). Τέτοια δεδομένα σε συνδυ-
ασμό με τις πλούσιες αλλά ποτέ πλήρεις πληροφορίες των αρχείων μπορούν να 
δώσουν αρκετά καθαρή εικόνα για τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις στην 
ύπαιθρο της Κρήτης.

Επομένως, η μακρά βενετική περίοδος της κρητικής ιστορίας αξίζει και πρέπει 
να μείνει στο στόχαστρο της Αρχαιολογίας μαζί με τις παλιότερες και πιο φημι-
σμένες αρχαιολογικά εποχές της!

1  Βλ. και στον ιστότοπο <www.immuredvessels.gr>.
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toWArds An ArChAEoLogy of vEnEtiAn CrEtE

oLgA grAtziou 

Scholars dealing with the long Venetian occupation of Crete have at their 
disposal plenty of documentary, literary and artistic sources. Nevertheless 
recent archaeological approaches have also proved indispensable to an 
understanding of the material culture of the time. And though useful for the 
study of any period in history, archaeological investigation is all the more 
essential in Crete because of the huge fragmentation of material due to the 
historical vicissitudes that beset the island in the centuries following the 
Venetian domination. Thus the study of fragmentarily preserved sculptures 
in the project “Western Art in Crete” under the aegis of the Institute of 
Mediterranean Studies is helping us to visualize the style of a completely 
lost architecture. Furthermore recent excavations in Heraklion have revealed 
valuable traces of Latin cult sculpture of a kind not otherwise attested. 
Excavations of churches and cemeteries have uncovered multiple indications 
of the local multicultural religiosity. G.I.S. mapping of extant constructions 
and of settlements in combination with geomorphological analysis is another 
field that may also facilitate the interpretation of written testimony about the 
use of resources and the economy of the region under investigation. 
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τεχνιΚεσ Και εργαλεια λιθοξοϊΚησ στη ΒενετιΚη Κρητη

μαρια ΒαΚονδιοΥ

Η έρευνα σχετικά με τα εργαλεία λιθοξοϊκής στην Κρήτη έχει να αντιμετωπίσει 
μια πολύ βασική δυσκολία. Τα ίδια τα εργαλεία δεν σώζονται, κατά συνέπεια η 
χρήση τους τεκμηριώνεται, κυρίως, μέσω της εξέτασης των έργων λιθοξοϊκής.

Από τη μεγάλη ποικιλία εργαλείων 
που απαιτούνταν για τη λιθοξοϊκή παρα-
γωγή θα ασχοληθούμε εδώ με τα εργα-
λεία μέτρησης και σχεδιασμού και τις 
αντίστοιχες τεχνικές που αναπτύχθηκαν 
στην Κρήτη. Βασικά εργαλεία μέτρησης 
και σχεδιασμού είναι το χνάρι, εργαλείο 
που εξυπηρετεί την παραγωγή λίθινων 
τμημάτων με όμοια διατομή, και ο γνώ-
μονας με καμπύλο τον ένα βραχίονα, 
που εξυπηρετεί την κοπή των τοξωτών 
λίθων για τα τόξα (εικ. 1).

Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν 
ευρύτατα στην Ευρώπη κατά τον μεσαί-
ωνα και κυρίως τους τελευταίους αιώνες 
του (Shelby 1965, 236-248· 1971, 140-
154), συνεπώς η αναζήτησή τους στη βενετική Κρήτη την ίδια περίοδο διαφωτίζει 
και ζητήματα διάδοσης της τεχνολογίας.  

Η λειτουργία του χναριού γίνεται εύκολα κατανοητή. Εξυπηρετούσε την ορθή 
και ακριβή αναπαραγωγή σχεδίου σε τμήματα λίθου που έπρεπε να πάρουν την 
ίδια μορφή. Η διάδοση του χναριού στη λιθοξοϊκή της Κρήτης προκύπτει αβίαστα 
από την πληθώρα των λαξευτών αρχιτεκτονικών στοιχείων στα οποία επαναλαμ-
βάνονται οι ίδιες διακοσμητικές ζώνες (Γκράτζιου 2010, 66-68).  

Η λειτουργία του γνώμονα με καμπύλο βραχίονα και η εφαρμογή του στην 
κατασκευή τόξων χρειάζεται ίσως μικρή επεξήγηση. Τα τόξα αποτελούν τμήμα-
τα κύκλου. Ειδικά στην περίπτωση των οξυκόρυφων τόξων αποτελούν τμήματα 
αλληλοτεμνόμενων κύκλων. Η κοίλη πλευρά των τοξωτών λίθων λοιπόν ταυτίζεται 
με τμήμα της περιμέτρου του κύκλου, ενώ οι ενδιάμεσοι αρμοί αποτελούν προέ-
κταση της ακτίνας του κύκλου. Η σχέση αυτή ακτίνας-περιμέτρου μπορούσε να 
κωδικοποιηθεί στον γνώμονα, ο καμπύλος βραχίονας του οποίου ταυτιζόταν με 
την περίμετρο του κύκλου, ενώ ο ευθύς αποτελούσε προέκταση της ακτίνας. Η 
ευκολία και η ταχύτητα που πρόσφερε αυτό το εργαλείο στην παραγωγή οικο-
δομικού υλικού οδήγησε στη μεγάλη διάδοσή του στην Ευρώπη του ύστερου 
Μεσαίωνα (Bechmann 1989, 158-164, 208-221· 1993, 208-209).
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Εικ. 1 :  Γνώμονας με καμπύλο βραχίονα και 
χνάρι σε βιτρώ στον Καθεδρικό της Σαρτρ 

(Pierre du Colombier, Les Chantiers 
de Cathédrales, Παρίσι 1953).



Στην Κρήτη, η σχεδιαστική αποτύπωση των ενισχυτικών σφενδονίων στην 
κάλυψη των ναών επιβεβαιώνει την εφαρμογή αυτής της πρακτικής. Στο σφεν-
δόνιο με τα διάτρητα τρίλοβα, στον ναό της Παναγίας Μπαροτσιανής στην Αργυ-
ρούπολη Ρεθύμνου (σχ. 1) οι ακτίνες ταυτίζονται με τους αρμούς των θολιτών, 
σχηματίζοντας τόξο 2/3, δηλαδή, τόξο η ακτίνα του οποίου έχει μήκος ίσο με 
τα 2/3 του ανοίγματος της βάσης του. Αντίστοιχη μέριμνα διαπιστώνουμε και 
στα τόξα που χωρίζουν τα κλίτη στην Παναγία στον Μέρωνα (εικ. 2). Γενικά, δεν 
λείπουν τα παραδείγματα τόξων των οποίων η προσεγμένη δομή μαρτυρά πλήρη 
κατανόηση της σχετικής τεχνογνωσίας. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που ο 
τρόπος υπολογισμού της κλίσης και κοπής των λίθων παραμένει ερώτημα, όπως 
στο εξαιρετικά οξυκόρυφο αλλά όχι καλά κατασκευασμένο τόξο στη Μεταμόρφω-
ση του Σωτήρος στη Σκλαβοπούλα Σελίνου1 (εικ. 3).

Οι περιπτώσεις τόξων που δεν φαίνεται να έχουν χαραχθεί ως τμήματα κύκλων 
και που σίγουρα η κοπή των λίθων τους δεν έχει γίνει με τη βοήθεια γνώμο-
να αυξάνουν αν εξετάσουμε τα μικρότερα τόξα, αυτά που δεν προσφέρουν στη 
σταθερότητα του οικοδομήματος, όπως οι κόγχες που ανοίγονταν στους τοίχους 
ή τα ανακουφιστικά τόξα των θυρωμάτων. Ενδεικτικά, στην κόγχη στον βόρειο 
τοίχο στον ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στις Μαργαρίτες, οι ανώτεροι λίθοι δεν 
ακολουθούν την κλίση των κατώτερων, αλλά τείνουν προς τα πάνω δίνοντας ύψος 
στο τόξο  (εικ. 4).

Η μεγάλη διάδοση του λίθινου οξυκόρυφου τόξου στην Κρήτη σίγουρα σήμαινε 
και διάδοση της τεχνικής κατασκευής του και πιθανότατα και χρήση του σχετι-
κού εργαλείου, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να θεωρήσουμε την εφαρμογή τεχνι-
κής και εργαλείου δεδομένη για το σύνολο των τοξωτών κατασκευών.

Όπως είδαμε, η πρωταρχική λειτουργία του χναριού και του γνώμονα ήταν  
η ορθή επανάληψη του ίδιου σχεδίου, η τυποποίηση των λίθινων τμημάτων. 
1 Ο υπολογισμός των τόξων δεν έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα μέρος της αρχιτεκτονικής μελέ-

της των ναών. Ενδεικτικά, για την αρχιτεκτονική των ναών βλ. για την Παναγία Μπαροτσιανή: 
Γκράτζιου 2010, 146-7· για την Παναγία στον Μέρωνα: Gallas, Wessel & Borboudakis 1983, 
280· Μπορμπουδάκης 1981· Γκράτζιου 2010, 136-7, 210-11· για τη Μεταμόρφωση Σωτήρος 
στη Σκλαβοπούλα: Gallas, Wessel & Borboudakis 1983· Λασσιθιωτάκης 1970, 145 αρ. 60.
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Σχ. 1 :  Παναγία Μπαροτσιανή, 
Αργυρούπολη, ν. Ρεθύμνου.

Εικ. 2 :  Παναγία στον Μέρωνα Αμαρίου, 
ν. Ρεθύμνου.



Φυσικά, η χρήση αυτή δεν περιοριζό-
ταν μόνο στην παραγωγή των λαξευτών 
στοιχείων ενός κτηρίου. Ένας λιθοξόος 
μπορούσε να αξιοποιήσει τα ίδια χνάρια 
για μεγάλο αριθμό έργων. Γι’ αυτό και η 
αναζήτηση “ομοιοτήτων” στα έργα λιθο-
ξοϊκής μπορεί να συμβάλει σημαντικά 
στην κατανόηση της παραγωγής και της 
οργάνωσης των εργαστηρίων. Προνομια-
κό πεδίο έρευνας αποτελούν τα λαξευτά 
διακοσμημένα θυρώματα, αφού για 
την κατασκευή τους χρησιμοποιούνταν 
συχνά και τα δύο εργαλεία. 

Συνήθως, στη διαδικασία αναζήτησης θυρωμάτων με όμοιες διατομές η πρώτη 
σκέψη είναι ότι αφού το χνάρι είναι χειροποίητο και άρα μοναδικό μπορεί να 
λειτουργήσει σαν σφραγίδα του λιθοξόου.2 H πραγματικότητα βέβαια είναι πολύ 
πιο σύνθετη. Τα χνάρια αναπαράγονταν, κληροδοτούνταν, διαδίδονταν. Συνεπώς, 
όμοια χνάρια μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε θυρώματα που τα χωρίζει 
μεγάλη χρονική απόσταση. Ενδεικτικά, όμοιες διατομές έχουν οι παραστάδες 
των θυρωμάτων στην Αγία Μαρίνα κοντά στη μονή Χαλέπας (Spatharakis 2010, 
124-134 υπ. 9) και του θυρώματος στον ναό Αγίου Γεωργίου και της Μεταμόρφω-
σης στο Μελιδόνι (Γκράτζιου 2010, 154-55), στην επαρχία Μυλοποτάμου (σχ. 2), 
χωρίς ωστόσο οι δύο ναοί να είναι σύγχρονοι, όπως σύγχρονα δεν είναι και τα 
θυρώματά τους, καθώς τα χωρίζει χρονική απόσταση περίπου 70 χρόνων. Προ-
φανώς, η ομοιότητα των διατομών και κατά συνέπεια η ομοιότητα των χναριών δεν 
σημαίνει την εργασία του ίδιου εργαστηρίου. Αποτελεί όμως μια ακόμα μαρτυρία 
για τη διάδοση των εργαλείων διαμέσου των γενεών.

Δεν είναι αυτή η μοναδική περίπτωση χρήσης όμοιου χναριού από διαφορε-
τικά συνεργεία. Το θύρωμα της Παναγίας στο Θρόνος Αμαρίου (Gallas, Wessel 
& Borboudakis 1983, 277-78) έχει όμοια διατομή με το θύρωμα στην Αγία 

2 Σχετικές μελέτες εξάλλου έχουν πραγματοποιηθεί σε ναούς της δυτικής Ευρώπης. Ενδεικτικά 
Roberts 1979, 5-13 και Morris 1980, 18-57.
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Εικ. 3 :  Μεταμόρφωση στη Σκλαβοπούλα, 
ν. Χανίων.

Εικ. 4 :  Μιχαήλ Αρχάγγελος στις Μαργαρίτες 
ν. Ρεθύμνου.



Μαρίνα στην Άδρακτο, στην επαρχία Αγίου Βασιλείου.3 Η ομοιότητα των δια-
τομών, ωστόσο, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ομοιότητα στα ανακουφιστικά 
τόξα. Το τόξο στην Παναγία απαρτίζεται από ισομεγέθη τμήματα λίθων με κλίση 
που τείνει στο ίδιο σημείο σε κάθε πλευρά του τόξου. Αντίθετα, το τόξο στην Αγία 
Μαρίνα αποτελείται από άνισους και με διαφορετική κλίση λίθους. Πρόκειται 
για κατασκευαστική διαφορά που στην περίπτωση της Αγίας Μαρίνας μπορεί να 
ερμηνευτεί και ως αδυναμία του λιθοξόου να υπολογίσει το τόξο (εικ. 5).

Η διακόσμηση αυτών των δύο θυρωμάτων, στην Παναγία στο Θρόνος και 
στην Αγία Μαρίνα στην Άδρακτο, παραλλάσσει ελάχιστα από τη διακόσμηση  
στο λυμένο και χωρίς συμφραζόμενα θύρωμα στα Σκουλούφια. Η διαφορά που 
παρατηρούμε περιορίζεται στην τελευταία διακοσμητική ζώνη, όπου ο κύλινδρος 
έχει αντικατασταθεί από πυραμίδα – το βεργίο από οδόντωση. Η διαφορά αυτή 
επιβεβαιώνεται και από τις διατομές των δυο θυρωμάτων που ταυτίζονται από-
λυτα, με εξαίρεση την τελευταία ζώνη (σχ. 3). Προφανώς, τα διαφορετικά χνάρια  
που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά τα θυρώματα προέκυψαν από κοινό πρότυπο, το 
οποίο αναπαραγόταν και τροποποιούνταν.  

Όπως είδαμε, ο εντοπισμός χρήσης όμοιων ή παρόμοιων χναριών δεν σημαίνει 
απαραίτητα και ταύτιση τεχνίτη ή εργαστηρίου, είναι ωστόσο σαφής ένδειξη της 
δραστηριότητας εργαστηρίων που είχαν κάποια σχέση ή επικοινωνία. Συνεπώς, 

3 Η ομοιότητα στα θυρώματα, χωρίς ωστόσο τη σχεδιαστική επιβεβαίωση, επισημαίνεται και στη 
μελέτη αποκατάστασης του ναού της Αγίας Μαρίνας, 2006, στο αρχείο της 28ης Ε.Β.Α.
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Σχ. 2 :  Όμοιες διατομές παραστάδων: Αγία Μαρίνα κοντά στη Μονή Χαλέπας 
και Άγιος Γεώργιος και Μεταμόρφωση στο Μελιδόνι ν. Ρεθύμνου.
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ορίζοντας μια περιοχή με κριτήριο τη 
χρήση όμοιων ή και παρόμοιων χναριών 
αποκτάμε μια εικόνα για τα όρια κινητι-
κότητας και επικοινωνίας των εργαστη-
ρίων. 

Μπορεί επομένως η ομοιότητα διατο-
μών, η ομοιότητα των χναριών δηλαδή, 
να μην αποτελεί ακριβώς σφραγίδα των 
λιθοξόων, αλλά σε ορισμένες περιπτώ-
σεις μάς δίνει τη δυνατότητα να χαρτο-
γραφήσουμε την περιοχή δραστηριότη-
τάς τους, την περιοχή που κάλυπταν είτε 

με τη φυσική παρουσία τους και την εργασία τους, είτε κληροδοτώντας εργαλεία 
και τεχνογνωσία. 

Η περιοχή που έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα, το ανατολικό τμήμα του νομού 
Ρεθύμνου, διακρίνεται για την πλούσια λαξευτή διακόσμηση των ναών. Οι πολλές 
παραλλαγές στη διακόσμηση των περιθύρων ναών είναι προφανείς. Διαπιστώνο-
νται χωρίς καν να χρειάζεται η σχεδιαστική αποτύπωσή τους. Επιπλέον, προφα-
νές είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις για την κατασκευή ενός θυρώματος έχουν 
χρησιμοποιηθεί περισσότερα του ενός χνάρια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
είναι το ιδιαίτερα πλούσιο θύρωμα της Παναγίας Κεράς στο Αμάρι (Ανδριανάκης 
2002, 149) ή το θύρωμα στον ναό του Αγίου Γεωργίου στον Οψιγιά Αμαρίου.  

Ωστόσο, είναι αρκετές και οι περιπτώσεις που φαινομενικά όμοια θυρώματα 
έχουν προκύψει από διαφορετικό χνάρι. Τα θυρώματα στον Άγιο Ιωάννη Πρό-
δρομο (Ανδριανάκης 2006, 68) και στον Μιχαήλ Αρχάγγελο στις Μαργαρίτες 
και του Αγίου Γεωργίου και Μεταμόρφωσης στο κοντινό Μελιδόνι κοσμούνται με 
όμοια μοτίβα σε ίδια διάταξη, συγκεκριμένα με δυο βεργία ανάμεσα στα οποία 
παρεμβάλλεται κοίλη ζώνη. Η φαινομενική ομοιότητα των τριών θυρωμάτων, η 
γειτνίασή τους, η όχι πολύ μεγάλη χρονική διαφορά τους, θα οδηγούσαν εύκολα 
στην υπόθεση ότι έχουν κατασκευαστεί από το ίδιο εργαστήριο, αν έλειπε η σχε-
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Σχ. 3 :  Διατομές παραστάδων που διαφορο-
ποιούνται μόνο στην τελευταία διακοσμητική 
ζώνη. Σκουλούφια (αποσπασμένο θύρωμα) και 

Παναγία στο Θρόνος Αμαρίου, ν. Ρεθύμνου.

Εικ. 5 :  Παναγία στο Θρόνος Αμαρίου και Αγία Μαρίνα στην Άδρακτο Αγίου Βασιλείου, ν. Ρεθύμνου.
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διαστική αποτύπωση, η οποία ωστόσο καθιστά σαφές ότι τα τρία θυρώματα δεν 
έχουν προκύψει από όμοιο χνάρι (Σχ. 4). Είναι ακριβώς οι αδιόρατες διαφορές 
που οδηγούν σε συμπέρασμα αντίθετο από την αρχική υπόθεση. Ένας λιθοξόος 
δεν θα χρησιμοποιούσε τρία διαφορετικά χνάρια για να κατασκευάσει θυρώμα-
τα που φαίνονται όμοια. Συνεπώς, πιθανότερη εκδοχή μοιάζει η δραστηριότητα 
τριών διαφορετικών εργαστηρίων. 

Ο πλούτος των μοτίβων και η ποικιλία των χναριών που χαρακτηρίζουν τη 
λιθοξοϊκή στο ανατολικό τμήμα του νομού Ρεθύμνου δεν εντοπίζονται σε τέτοια 
συγκέντρωση και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Εντελώς διαφορετική είναι η 
εικόνα που προκύπτει από την αναζήτηση χναριών στα βορειοανατολικά του 
νομού Ηρακλείου, στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Πεδιάδος. Στους ναούς της 
περιοχής ο λαξευτός διάκοσμος είναι ιδιαίτερα απλός. Συνήθης διακόσμηση των 
θυρωμάτων είναι μόνο ένα βεργίο και μια κοίλη εγκοπή, ενώ σε θυρώματα με 
διπλό πλαίσιο, όπως στον Άγιο Νικόλαο στη Γάλιπε και στον Άγιο Γεώργιο στο 
Αβδού, οι δύο ζώνες των πλαισίων έχουν προκύψει από το ίδιο χνάρι.  

Η σχεδιαστική αποτύπωση επιβεβαιώνει την ομοιομορφία, καθώς προκύπτουν 
μικρές ομάδες θυρωμάτων που μπορούν να έχουν προκύψει από ίδιο ή όμοιο 
χνάρι σε ναούς της επαρχίας Πεδιάδος. Ενδεικτικά, παραστάδες που έχουν όμοια 
ή εν μέρει όμοια διατομή διαπιστώθηκαν στους ναούς  του Αγίου Γεωργίου Αβδού,  
του Αγίου Νικολάου στη Γάλιπε και της Κοίμησης στον ίδιο οικισμό, του Αγίου 
Σπυρίδωνα και Αγίας Φωτεινής στο Καστέλι (Gallas, Wessel & Borboudakis 1983, 
399), καθώς και στους ναούς του Aγίου Αντωνίου (Μπορμπουδάκης 2007, 63), 
της Αγίας Μαρίνας, της Αγίας Παρασκευής στην Επισκοπή (σχ. 5). Ακόμα, όμοια 
διατομή παραστάδας έχουν οι ναοί Άγιος Ιωάννης και Αρχάγγελος Μιχαήλ στην 
Επισκοπή, ενώ όμοια διάμετρο βεργίου με αυτούς τους ναούς έχουν και οι παρα-
στάδες του θυρώματος του Αγίου Παντελεήμονα, στον ίδιο οικισμό. Επιπλέον, 
σχετική ομοιομορφία υπάρχει και στα ανακουφιστικά τόξα, τα οποία ποικίλλουν 
βέβαια ως προς τις διαστάσεις, αλλά όχι σημαντικά, και δομούνταν συνηθέστατα 
από τέσσερις ή έξι λίθους. 

Περισσότερο και από τα θυρώματα, την αίσθηση της ομοιομορφίας και της 
τυποποίησης δίνουν τα οξυκόρυφα αγιοθύριδα με εισέχον τύμπανο. Τα αγιοθύ-
ριδα αυτού του τύπου σχηματίζονται με τον ίδιο τρόπο: λίθινη βάση, δύο κάθετοι 
λίθοι για τις πλαϊνές πλευρές και λίθινο ανώφλι στο οποίο λαξεύονταν οι παραλ-
λαγές της τοξωτής επίστεψης. Η μεγάλη διάδοσή τους στην περιοχή της Πεδιάδας, 
η οποία έχει επισημανθεί από τον Μ. Μπορμπουδάκη (Μπορμπουδάκης 2007, 
69), επιβεβαιώνεται από πολλά ακόμα παραδείγματα.4

Η συγκριτική εξέταση της λιθοξοϊκής παραγωγής στις δύο περιοχές αναδεικνύ-
ει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της λιθοξοϊκής στην περιοχή δυτικά του Ψηλορείτη, 
όπου διαπιστώνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη λαξευτή διακόσμηση των εκκλη-

4 Ενδεικτικά, τα αγιοθύριδα στους ναούς: Αρχάγγελος Μιχαήλ, Αγία Παρασκευή, Άγιος Ιωάννης 
στην Επισκοπή, στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Σγουροκεφάλι, στην Παναγία στη Γάλιπε, στον ναό 
Αγίου Σπυρίδωνα και Αγίας Φωτεινής στο Καστέλι. 
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Σχ. 4 :  Διαφορετικές διατομές παραστάδων: Άγιος Γεώργιος - Μεταμόρφωση στο Μελιδόνι, 
Μιχαήλ Αρχάγγελος και Άγιος Ιωάννης Πρόδομος στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, ν. Ρεθύμνου.

Σχ. 5 :  Όμοιες ή εν μέρει όμοιες διατομές παραστάδων σε ναούς της επαρχίας Πεδιάδος.
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σιών, άφθονη χρήση λαξευτής πέτρας, ποικίλα μοτίβα, πολλοί συνδυασμοί, σε 
αντίθεση με την εφαρμογή απλούστερων επιλογών στα λαξευτά στοιχεία των ναών 
της περιοχής Επισκοπής Πεδιάδος. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτές οι 
διαφορές μπορεί να σημαίνουν διαφορετική οργάνωση της παραγωγής στις δύο 
περιοχές. Κατά πόσο η ομοιομορφία στα λαξευτά στοιχεία που διαπιστώνουμε στο 
βορειοανατολικό τμήμα του νομού Ηρακλείου μπορεί να σημαίνει και ένα δίκτυο 
παραγωγής που βασίζεται στην τυποποίησή τους.

O γνώμονας και το χνάρι είναι εργαλεία που επέτρεπαν την τυποποίηση των 
λαξευτών στοιχείων και την παραγωγή τους σε σειρές και ευνοούσαν την κατα-
σκευή τους σε χώρο και χρόνο ανεξάρτητο από τον χώρο και τον χρόνο δόμησης, 
επέτρεπαν δηλαδή την εργασία των λιθοξόων ανεξάρτητα από τους οικοδόμους. 
Οι δυνατότητες αυτές αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα στη Βενετία, όπου τα λατομεία 
βρίσκονταν εκτός της λιμνοθάλασσας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αφού 
εξυπηρετούσαν την ταχύτητα της παραγωγής. 

Στην Κρήτη ωστόσο η σχέση συνεργασίας λιθοξόων και οικοδόμων παραμένει 
ερώτημα. Και ενώ στη Βενετία υπήρχε η ανάγκη για ένα δίκτυο παραγωγής στο 
οποίο η κατασκευή των δομικών στοιχείων θα γινόταν ανεξάρτητα από τη δόμησή 
τους, στην Κρήτη, με εξαίρεση τον Χάνδακα, τέτοια ανάγκη δεν φαίνεται να υπάρχει. 

Ωστόσο, στην περιοχή Επισκοπής-Καστελίου φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις 
τυποποίησης και διακριτής εργασίας λιθοξόου και οικοδόμου.

Η λιτή λαξευτή διακόσμηση των ναών, τα αρκετά ομοιόμορφα θυρώματα, 
η απουσία πολλών πλαισίων, κιόνων ή άλλης λαξευτής διακόσμησης, δηλαδή 
ο περιορισμένος αριθμός απλών λαξευτών στοιχείων, διευκόλυναν την εξ απο-
στάσεως συνεργασία οικοδόμου και λιθοξόου. Ο λιθοξόος δεν χρειαζόταν ειδική 
παραγγελία ούτε ιδιαίτερες επεξηγήσεις σχετικά με τα στοιχεία που έπρεπε να 
λαξεύσει και ο οικοδόμος είχε να συνδυάσει για να συναρμολογήσει έναν ιδιαίτε-
ρα περιορισμένο αριθμό λαξευτών τμημάτων. Επιπλέον, η επιβεβαιωμένη από τις 
διατομές ομοιότητα των θυρωμάτων και η μικρή απόκλιση ως προς τις διαστάσεις 
θα μπορούσαν να οφείλονται σε κεντρική παραγωγή των λαξευτών στοιχείων από 
όπου τα οικοδομικά συνεργεία προμηθεύονταν αρχιτεκτονικά μέλη.

Στην περίπτωση που υπάρχει μια τέτοιου είδους πιο σύνθετη οργάνωση της 
παραγωγής, αυτή δεν μπορεί να διαμορφώθηκε για να εξυπηρετήσει τις μάλλον 
περιορισμένες ανάγκες δόμησης της περιοχής, αλλά αποτελεί απόηχο και έμμεση 
μαρτυρία της οργάνωσης της λιθοξοϊκής και οικοδομικής παραγωγής στον Χάν-
δακα.
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stonE CArving tooLs And tEChniquEs in MEdiEvAL CrEtE

MAriA vAkondiou

The square with a curved arm and the template are calculating tools used 
in the production of carved architectural elements. Both of them had a great 
diffusion in gothic architecture. In particular, the square was used in the 
production of the voussoirs of the pointed arches and the template was used 
in giving exactly the same form in every stone block. The study of the tools 
enlights the transfer of building technology from western Europe to Crete. 

Since the tools are not preserved, their research is based on the study of 
carved architectural elements, specifically the ornamented doorframes and 
pointed arches in late medieval provincial churches in Crete. Their study has 
shown the diffusion of the template and the square in the island. Also, it has 
shown the mobility of the craftsmen and the transport of building technology.
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οι Πετρινοι φαροι τησ Κρητησ: 

το φαριΚο διΚτΥο στοΥσ νεοτεροΥσ χρονοΥσ

ΚιΚη ΒαΚαλογλοΥ & μαρια ΚοΥσοΥλαΚοΥ

Η πάγια ανάγκη φωτισμού των θαλάσσιων δρόμων της Μεσογείου για τις συγκοι-
νωνίες, το εμπόριο και τη διακίνηση στρατευμάτων οδήγησε από την αρχαιότητα 
στην ανάπτυξη δικτύου φανών ανοιχτής φλόγας για τη διευκόλυνση της ναυσι-
πλοΐας. Οι φωτιές άναβαν σε εγκαταστάσεις είτε μόνιμες, με κτιστούς φάρους στις 
εισόδους των λιμανιών και στα στενά θαλασσινά περάσματα, ή περιστασιακές, κατά 
κύριο λόγο σε αμυντικούς πύργους εποπτείας σε καίρια σημεία κατά μήκος των 
ακτών.

Για το Αιγαίο και τις θάλασσες της Κρήτης η εργασία των ευρωπαίων χαρτο-
γράφων ήδη από τον 15ο αιώνα, όπως του φλωρεντινού Cristoforo Buondelmon-
ti (Σφυρόερας, Αβραμέα & Ασδραχάς 1985, 27-28), μαρτυρεί ένα στοιχειώδες 
σύστημα φωτισμού λιμανιών και ακτών που κατά τον 17ο αι. πλέον αποτυπώνεται 
σε δεκάδες χάρτες. Το 1651, σχεδόν στο σύνολο των κρητικών αγκυροβολίων 
ο βενετός χαρτογράφος Marco Boschini σημειώνει στους χάρτες του φωτεινά 
σήματα προς χρήση των πλοιάρχων, ενώ ο φάρος των Χανίων απεικονίζεται σε 
πλήθος χαρτών της περιόδου (Porfyriou 2004).

Κατά τον 18ο αι. ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και η εντατικοποίηση του 
θαλάσσιου εμπορίου και των μετακινήσεων στη λεκάνη της Μεσογείου, καθώς 
και η επικοινωνία της μητροπολιτικής Ευρώπης με τις υπερπόντιες αποικίες της 
απαιτούν ασφαλέστερη ναυσιπλοΐα και επιβάλλουν την ανάπτυξη οργανωμένου 
φαρικού δικτύου. Στα τέλη του αιώνα, οργανωμένες Υδρογραφικές Αρχές στις 
ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν και υλοποιούν τα φαρικά τους δίκτυα, που καλύ-
πτουν τις ακτές της κεντρικής και δυτικής Μεσογείου, τη Βαλτική, τις ακτές του 
Ατλαντικού. 

Κατά το α′ μισό του 19ου αι. στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο η ανάπτυξη 
τέτοιου δικτύου συνυφαίνεται με τη βούληση των κυριάρχων του. Στην τριακο-
νταετία 1830-1860 θα πρέπει να αναγάγουμε τις απαρχές του ελληνικού φαρι-
κού δικτύου. Τα αγγλοκρατούμενα Ιόνια νησιά αποκτούν αυτή την περίοδο ένα 
σύγχρονο δίκτυο φάρων, έργο των άγγλων μηχανικών, που σε διεθνές επίπεδο 
πρωτοπορούν και ανταγωνίζονται τους γάλλους συναδέλφους τους στο πεδίο της 
φαροδομίας, της ανάπτυξης οπτικών συστημάτων και φωτιστικών μηχανισμών. 
Παράλληλα, στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος γίνονται οι πρώτες προσπάθειες 
φωτισμού των σημαντικών λιμανιών, με την ίδρυση φάρων στην Αίγινα το 1829, 
την Κέα, την Ερμούπολη της Σύρου, τον Πειραιά. 

Στο οθωμανικό Αρχιπέλαγος, αντίθετα, με εξαίρεση τη δεκαετία της Αιγυπτιο-
κρατίας στην Κρήτη (1830-40), οπότε και υπήρξε μέριμνα για τον φωτισμό των 
τριών κυρίων βόρειων λιμανιών του νησιού, Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, η 
οργάνωση και πύκνωση του φαρικού δικτύου πραγματοποιείται από το 1860 και 
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εξής (εικ. 1). Και είναι η ιστορία αυτού του μακρού εγχειρήματος ταυτισμένη με 
τη δραστηριότητα μιας ιδιωτικής γαλλικής εταιρείας που διήρκεσε εκατό χρόνια, 
από το 1860 έως το 1960, οπότε και λύθηκε. Η Société Collas et Michel, δημιούρ-
γημα δύο ευφυών τολμηρών γάλλων ναυτικών και επιχειρηματιών, διένυσε την 
ταραγμένη εποχή του τέλους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της ανάδειξης των 
διάδοχων εθνικών κρατών της Βαλκανικής, διαρκών πολεμικών συγκρούσεων, 
και των δύο Μεγάλων Πολέμων του 20ού αιώνα. 

Στα μέσα του 19ου αι., το 1855, ο έμπειρος αξιωματικός του Γαλλικού Εμπο-
ρικού Ναυτικού Marius Michel, με αφορμή τα ναυτικά ατυχήματα που επισυ-
νέβησαν κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου συνεπεία του ελλιπούς φωτι-
σμού των θαλασσών, αναλαμβάνει με εντολή του Σουλτάνου Αμπντούλ Μετζήντ 
τη Διεύθυνση Φάρων (Direction des Phares) της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
σχεδιάζει τον πολλαπλασιασμό των φωτισμού των Δαρδανελλίων, της Μαύρης 
Θάλασσας και του Αρχιπελάγους, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης. Το 1860 o 
Michel συνεταιρίζεται με τον Bernard Camille Collas ιδρύοντας τη Société Collas 
et Michel, η οποία δρα ως επίσημη οθωμανική Φαρική Αρχή. Με συνεχόμενες και 
ανανεούμενες συμβάσεις εκχωρείται από την Υψηλή Πύλη στη γαλλική εταιρεία 
η διοίκηση, συντήρηση και ανάπτυξη του φαρικού δικτύου, έναντι υψηλού ποσο-
στού των εισπράξεων φαρικών τελών (Thobie 2007· Pourcelet 2007). 

Στην Κρήτη η Société Collas et Michel διατηρούσε πρακτορεία στα Χανιά, 
στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο επιφορτισμένα με την ευθύνη της επιτήρησης του 
δικτύου και την είσπραξη των φαρικών τελών. Από την Administration générale 
des phares de l’Empire ottoman, όπως μετονομάστηκε η Φαρική Αρχή, παραδό-
θηκαν στην Κρήτη οι εξής φάροι: 

• Το 1864 οι φανοί λιμένων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς και 
οι φάροι στη νησίδα της Σούδας και στο ακρωτήριο Δρέπανο Χανίων. Το 
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Εικ. 1 :  Χάρτης της Κρήτης με σημειωμένες τις θέσεις των φάρων. 
1. Φανός λιμένος Χανίων, 2. Φανός λιμένος Ηρακλείου, 3. Φανός λιμένος Ρεθύμνου, 4. Φάρος ακρωτη-
ρίου Δρέπανο, 5. Φάρος νήσου Γαύδου, 6. Φάρος Αγίου Ιωάννη ή του Αφορεσμένου Κάβου, 7. Φάρος 
ακρωτηρίου Καβοσίδερος, 8. Φάρος Βαμβακιάς, 9. Φάρος Ελαφονησίου, 10. Φάρος νήσου Κουφονήσι.



1880 τέθηκαν σε λειτουργία οι φάροι της Γαύδου, του Κάβο-Σίδερου 
στη Σητεία, και του ακρωτηρίου του Αγίου Ιωάννη του Αφορεσμένου στο 
Λασίθι. Το 1892 αναφέρεται η πρώτη αφή του φάρου του ακρωτηρίου 
Βαμβακιάς στη Σητεία.

• Κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας η συντήρηση και επέκταση του 
φαρικού δικτύου παραμένει ευθύνη της γαλλικής εταιρείας, ενώ μετά 
την Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, το 1915 και στη διάρκεια 
του Α′ Παγκοσμίου Πολέμου, η γαλλική εταιρεία υποχρεώνεται στην 
παράδοση των φάρων της Κρήτης στο ελληνικό κράτος. Με επιστολή της 
14ης Δεκεμβρίου 1914, η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει τη βούληση να 
περιέλθει σ’ αυτήν η διοίκηση και το σύνολο των φάρων που βρίσκονται 
στις Νέες Χώρες βάσει των Συνθηκών του Λονδίνου (30.05.1913) και των 
Αθηνών (14.11.1913) που έδωσαν τέλος στους Βαλκανικούς Πολέμους. 
Στη συνέχεια, επικαλούμενη την ουδετερότητα της χώρας στον Μεγάλο 
Πόλεμο και λόγους ύψιστης εθνικής ασφάλειας προχωρεί στην απόκτηση 
των φάρων μεταξύ 24 Μαρτίου και 29 Μαΐου 1915. Η απόσπαση των 
φάρων της Κρήτης, όπως και της Σάμου, ήγειραν οικονομικές διεκδική-
σεις εκ μέρους της γαλλικής εταιρείας, που απασχόλησαν επί δεκαετίες τα 
αρμόδια Διεθνή Δικαστήρια (Thobie 2004, 105-106, 167-170).

• Από το 1915 και εξής, η μέριμνα για το φαρικό δίκτυο του νησιού είναι 
πλέον ευθύνη της πρόσφατα αναδιοργανωμένης Υπηρεσίας των Φάρων του 
Υπουργείου των Ναυτικών με επικεφαλής τον Στυλιανό Λυκούδη. Σημαντι-
κή και πολυσχιδής προσωπικότητα, θεμελιωτής του σύγχρονου φαρικού 
δικτύου της χώρας ο Λυκούδης, με το σταθερό επιτελείο των συνεργατών του 
άοκνα σχεδιάζουν και υλοποιούν μεταξύ άλλων την επέκταση του δικτύου 
της Κρήτης και των δορυφορικών νησιών της. Το 1922 παραδίδονται οι δύο 
τελευταίοι πέτρινοι φάροι της Κρήτης –και από τους τελευταίους της χώρας– 
στο Ελαφονήσι Χανίων και στο Κουφονήσι Λασιθίου.

Φανός λιμένος Χανίων
Ο παλαιότερος φάρος του βενετικού λιμανιού κατασκευάστηκε μεταξύ του 

1320 και του 1356. Οι Βενετοί τον 17ο αι.1 θεμελιώνουν νέο φάρο σε φυσικό 
βράχο με πυρσό ανοικτής φλόγας (εικ. 2).

Κατά την Αιγυπτιοκρατία (1830-40), το 1839,2 κατασκευάζεται ο πύργος του 
φάρου που σώζεται σήμερα πάνω στη βενετική τραπεζοειδή βάση στο άκρο του 
λιμενοβραχίονα.3

1 Αναφέρεται ως «φανάρι» σε σχεδιάγραμμα κάτοψης της πόλεως των Χανίων του 1689 του 
Vincenzo Coronelli.    

2 Ο Μεχμέτ Αλή έδωσε εντολή στον Μουσταφά Πασά να καθαρίσει τη λεκάνη του λιμανιού των 
Χανίων, να επισκευάσει τον λιμενοβραχίονα και να κατασκευάσει τον Φάρο. Και όντως πραγ-
ματοποιήθηκαν επισκευές στον λιμενοβραχίονα και εκβαθύνσεις στη λεκάνη του, εργασίες που 
κόστισαν (το 1838) 1.146.000 γρόσια (Ζαχαρένια Σημανδηράκη, από το κείμενο της κεντρικής 
ομιλίας που εκφωνήθηκε κατά την επίσημη εκδήλωση φωτοδότησης του ανακαινισμένου φάρου 
των Χανίων την 31.8.2006 με τίτλο «Φάρος Πολιτισμού», σε διοργάνωση του Δήμου Χανίων).  

3 «The lighthouse near the entrance of the port no longer exists: it fell in a stormy night while 
I was in Crete» (Pashley 1837, 4). 
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O φάρος δέχεται επεμβάσεις τα έτη 1847, 1859, και 1864, οπότε παραδίδε-
ται από τη γαλλική εταιρεία (Administration générale des phares de l’Empire 
ottoman).  

Ο φάρος έχει συνολικό ύψος 24 μ. και φωτοβολία 12 ναυτικών μιλίων και κατα-
γράφεται στους ελληνικούς και διεθνείς φαροδείκτες από το 1863.4 Αποτελείται 
από βάση ύψους 10 μ. θεμελιωμένη σε βράχο και πύργο ύψους 14 μ., μεταβλητής 
διατομής, με οκταγωνική περίμετρο στη βάση, δεκαεξαγωνική στο μεσαίο τμήμα, 
και κυκλική στο ανώτερο τμήμα του πύργου. Τα τρία μέρη του χωρίζονται με 
οριζόντιους δακτύλιους. Εσωτερικά περιλαμβάνει ελικοειδή κλίμακα από 
μονολιθικούς δόμους που οδηγεί στον κλωβό. Στην απόληξη του πύργου, σε 
προεξέχοντα λίθινο δακτύλιο, είναι τοποθετημένος ο μεταλλικός κλωβός. Ο φάρος 
είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένος από υπόλευκους ψαμμιτικούς δόμους και 
κονίαμα με βάση τον ασβέστη. Το 1962 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο από 
το Υπουργείο Πολιτισμού, και σήμερα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του.

Φανός λιμένος Ηρακλείου
Ο φάρος του βενετικού λιμανιού του Ηρακλείου βρισκόταν στο άκρο του 

βόρειου λιμενοβραχίονα, στο φρούριο του Κούλε (εικ. 3). Σήμερα σώζεται 
μέρος της βάσης του πύργου. Θεωρείται ένας από τους παλαιότερους φάρους 
της Μεσογείου (Παπαγεωργίου 2006, 198), κατασκευασμένος πιθανά μαζί με 
το θαλάσσιο φρούριο από το 1523 έως το 1540. Στην ίδια θέση φαίνεται να 
προϋπήρχε πύργος ανοικτής φλόγας που φώτιζε την είσοδο του λιμανιού ήδη 
από τον προηγούμενο αιώνα, όπως απεικονίζεται στον χάρτη του Christoforo 
Buοndelmonti. Λίγο αργότερα, τo 1651, στους χάρτες του βενετού χαρτογράφου 
Marco Boschini παρουσιάζεται το μεγάλο κάστρο του λιμανιού του Χάνδακα 
με φάρο τοποθετημένο στη βόρεια πλευρά του κάστρου προς τη θάλασσα. Κατά 
τους οθωμανικούς χρόνους, τη δεκαετία της Αιγυπτιοκρατίας (1830-40), ο φάρος 
βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία,5 όπως όλοι οι φάροι των μεγάλων λιμανιών του 
νησιού. Στις 15 Ιουνίου 1864 εγκαινιάζεται ο επισκευασμένος από την Adminis-
tration générale des phares de l’Empire ottoman φάρος, με νέα τεχνολογία αφής. 
Ήταν λιθόκτιστος εξαγωνικός πύργος επάνω σε τετράγωνη βάση και είχε εστιακό 
ύψος 16 μ. και φωτοβολία 12 ναυτικών μιλίων. 

Ο φάρος συνεχίζει να φωτίζει το λιμάνι του Ηρακλείου πολλά χρόνια μετά 
την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, αφότου το 1915 εντάσσεται στο δυναμικό 
της Υπηρεσίας Φάρων, μέχρι να καταστραφεί από τις κατοχικές δυνάμεις του 
Β′ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα σώζεται μόνο η βάση του φάρου και η πρώτη 

4 …«(Φάρος) διά φωτός σταθερού, τοποθετημένος επί του νέου αγκυροβολίου. Το ύψος του είναι 
28 μ. και οράται εξ αποστάσεως 12 μιλ. Πλ. 35ο 30′ 50′′ Τραμοντάνα, Μήκ. 21ο 41′ Λεβάντε» 
(Ζαφειρόπουλος 1863).

 «…εις την Α κεφαλήν της προκυμαίας…πύργος εξώστης λευκός» (Κοκκονέζης 1872).
 «…φανός επί της άκρης του ανατολ. μόλου. Πλ. 35ο 30′10′′, Μήκ. 23ο 59′ 45′′. Φως λευκόν 

στερεόν φαινόμενον 10 μίλια, ύψος φωτός 25 μέτρα» ( Συρίγος 1879).
 «Πύργος (16 μέτρα) εν είδει μιναρέ» (Λυκούδης 1936, 69-70).
5 «Στους νεότερους χρόνους, ο φάρος του Ηρακλείου όπως και ο φάρος των Χανίων, σύμφωνα 

με τους αγγλικούς φαροδείκτες του 1847 και 1859. Λειτούργησε για πρώτη φορά, με τη νέα 
για την εποχή τεχνολογία, το 1839 όταν η Κρήτη ήταν σε αιγυπτιακή κατοχή» (Παπαγεωργίου 
2006, 198).
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ζώνη οκταγωνικής κάτοψης. Το υπόλοιπο τμήμα έχει καταστραφεί, και μέχρι 
στιγμής η μελέτη αποκατάστασης του φρουρίου δεν προβλέπει την ανακατασκευή 
του, παρόλο που πλήθος φωτογραφικού και σχεδιαστικού υλικού τεκμηριώνει τη 
μορφή του πύργου και του κλωβού. 

Φανός λιμένος Ρεθύμνου
Στις 15.06.1864 η Administration générale des phares de l’Empire ottoman 

παραδίδει σε λειτουργία, σύμφωνα με το συμβόλαιο που είχε συνάψει με την 
κυβέρνηση στην Κωνσταντινούπολη, τον φάρο του λιμανιού του Ρεθύμνου, 
στη θέση παλαιότερης κατασκευής. Σε απεικόνιση του λιμανιού του Ρεθύμνου 
των αρχών του 18ου αι. δεν υπάρχει ο φάρος (Tournefort 1717). Την πρώτη 
απεικόνισή του σε ιστορικούς χάρτες και φαροδείκτες συναντάμε το 1847, ενώ 
με σχετική λεπτομέρεια αποδίδεται ο φάρος σε ναυτικό  χάρτη του 1850 (εικ. 4).  

Ο πέτρινος πύργος έχει ύψος 9 μ. και εστιακό ύψος 49 μ. Πρόκειται για 
λιθόκτιστο πύργο χωρίς βοηθητικά κτίσματα, με εμφανή λαξευτή λιθοδομή 
από λευκό πωρόλιθο, οκταγωνικής διατομής στο πρώτο τμήμα του πύργου και 
κυλινδρικό στην απόληξή του. Οριζόντιο γείσο από λαξευτούς λίθους διαμορφώνει 
τον εξώστη του κλωβού. Αρχικά προσεγγίζεται από ευθύγραμμη πέτρινη σκάλα 
έως την τοξωτή θύρα εισόδου, από όπου ξεκινά η εσωτερική κυκλική σκάλα με τα 
μονολιθικά σκαλιά γύρω από κατακόρυφο λίθινο άξονα. Εντάχθηκε στο δίκτυο 
των φάρων της Ελλάδας στις 5 Μαΐου 1915. Επεμβάσεις έχει δεχτεί το 1933, το 
1945 και τελικά το 1956. 

Φάρος ακρωτηρίου Δρέπανο
Κατασκευή - πρώτη αφή: 15.06.1864. 
Εστιακό ύψος: 60 μ. Φωτοβολία: 17 ναυτικά μίλια.
Οκταγωνικός πύργος ύψους 7 μ. σε επαφή με πέτρινη κατοικία φυλάκων, 

κατασκευάστηκε από την Administration générale des phares de l’Empire ottoman 
στο βόρειο άκρο του ομώνυμου ακρωτηρίου σε βραχώδη και δυσπρόσιτη περιοχή 
για την επόπτευση του μεγάλου λιμανιού της Σούδας. Το κτήριο καταστρέφεται 
στη διάρκεια του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου και λόγω της σημασίας του για την 
ασφαλή πλοήγηση στην περιοχή ξανακτίζεται από την Υπηρεσία Φάρων το 1948. 
Σήμερα ο πύργος βρίσκεται σε λειτουργία και η κατοικία χρησιμοποιείται ως 
παραθεριστική.

Φάρος νήσου Γαύδου (εικ. 5)
Κατασκευή - πρώτη αφή: 15.11.1880. 
Εστιακό ύψος: 350 μ. Φωτοβολία: 30 ναυτικά μίλια.
Ο φάρος της Γαύδου βρίσκεται στην κορυφή του νησιού προς το Λιβυκό 

πέλαγος, κατασκευάστηκε από την Administration générale des phares de l’Em-
pire ottoman, και μπήκε σε λειτουργία στις 15.11.1880. Τυπολογικά ανήκει στην 
κατηγορία των φάρων με πύργο σε επαφή με το φαρόσπιτο, τύπο που συναντάμε 
αρκετά συχνά στα ελληνικά παράλια.

Ο πύργος έχει ύψος 14 μ., είναι κυκλικός και ενσωματώνεται στην κατοικία 
στη μέση της νότιας πλευράς. Η κατοικία είναι σχετικά μεγάλη και περιλαμβάνει 



724

ΚιΚη ΒαΚαλογλοΥ & μαρια ΚοΥσοΥλαΚοΥ

Εικ. 2 :  Άποψη του λιμανιού των Χανίων με τον φάρο, περ. 1664. Χάρτης των Jan Peeters και Lucas 
Vorsterman II, Antwerp. © The Hebrew University of Jerusalem & The Jewish National 

and University Library (www.swaen.com).

Εικ. 3 :  Άποψη του λιμανιού του Ηρακλείου με τον φάρο (Baud-Bovy & Boissonnas 1919) 
(http://eng.travelogues.gr/item.php?view=45561).

Εικ. 4 :  Άποψη του λιμανιού του Ρεθύμνου το 1850 με τον φάρο αριστερά στην εικόνα. Λεπτομέρεια 
χάρτη του 1861 που τιτλοφορείται Mediterranean, Plans of ports in Candia or Crete surveyed under the 

direction of Captains T. Graves and T. Spratt R.N. © National Maritime Museum, Greenwich, London 
(http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/540824.html).



δύο δωμάτια φυλάκων, αποθήκη, κουζίνα και υπόγεια δεξαμενή νερού. Μετά 
τις 11 Μαρτίου 1915, οπότε περιήλθε στην αρμοδιότητα του ελληνικού δικτύου 
φάρων, συμπληρώθηκε με φουρνόσπιτο και άλλα βοηθητικά κτίσματα για τις 
ανάγκες του προσωπικού. Λόγω του μεγάλου εστιακού του ύψους (350 μ.), η 
λειτουργία του ήταν εξαρχής προβληματική.6 Αυτός ήταν και ο λόγος που 
ο φάρος εγκαταλείφθηκε κατεστραμμένος μετά το τέλος του Β′ Παγκοσμίου 
Πολέμου μέχρι το 1997, οπότε χαρακτηρίστηκε ως μνημείο των νεότερων χρόνων 
από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ το 1999 συντάχθηκε και υλοποιήθηκε μελέτη 
αποκατάστασής του. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο.

Φάρος Αγίου Ιωάννη ή Αφορεσμένος Κάβος (εικ. 6)
Ο φάρος του Αγίου Ιωάννη κατασκευάστηκε από την Administration générale 

des phares de l’Empire ottoman, με ημερομηνία πρώτης αφής 15.11.1880 και 
χαρακτηριστικά: εστιακό ύψος 47 μ. και φωτοβολία 12 ναυτικά μίλια. 

Θρύλοι και παραδόσεις θέλουν εδώ να βρίσκεται θαμμένος ο Καϊάφας που 
πέθανε εν πλω από τα Ιεροσόλυμα προς τη Ρώμη. Τον έθαψαν στο σημείο αυτό, 
όπου η θάλασσα είναι συχνά ταραγμένη, γι’ αυτό και το ακρωτήρι ονομάστηκε 
«Αφορεσμένος». Οι παλιοί χάρτες συμβούλευαν τους καπετάνιους να περνούν τα 
πλοία τους σε ικανή απόσταση για λόγους προστασίας.7

6 «Λόγω του υπερβολικού ύψους του, καλύπτεται κατά την χειμερινήν περίοδον σχεδόν πάντοτε 
ενίοτε δε και το θέρος με τας ΛΝ-ΕΝ κακοκαιρίας. Ουδεμία εμπιστοσύνην δέον να εμπνέη υπό 
τοιαύτας καιρικάς συνθήκας» (Λυκούδης 1936, 81-82). 

7 «Τα ιστιοφόρα πρέπει να προσέχουν πολύ τα ρεύματα, όταν καταληφθώσιν υπό γαλήνης πλησί-
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Εικ. 5 :  Ο φάρος της Γαύδου μετά την αποκα-
τάστασή του. © ΥΠ.ΠΟ.Α., Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης.

Εικ. 6 :  Άποψη του φάρου στο ακρωτήριο Άγιος 
Ιωάννης ή Αφορεσμένος Κάβος δυτικά της Σπινα-
λόγκας, Λασίθι. © ΥΠ.ΠΟ.Α., Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης.
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Η σημασία του λιμανιού της Σπιναλόγκας,8 και κατά συνέπεια και του ακρω-
τηρίου, για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή είχε εντοπιστεί ήδη κατά 
τη διάρκεια της Βενετοκρατίας. Σε χάρτες της εποχής στο ακρωτήριο Capo S. 
Zuanne απεικονίζεται, εκτός από τον ομώνυμο ναό, κτίσμα που μοιάζει με φάρο 
ή φρυκτωρία και πύργο ακτοφρουράς.9 Σε αυτή τη θέση και με τη μορφή πύργου 
με καπνό καταγράφεται το ακρωτήριο στους χάρτες του Μarco Boschini, Porto 
di Spina Longa (1651) (εικ. 7), όπως και σε σχέδιο του Dr. Οlfert Dapper (1688).

Πρόκειται για φαρικό συγκρότημα από εμφανή λιθοδομή με πωρόλιθους της 
περιοχής, κυκλικό πύργο σε επαφή με κατοικία, που όπως φαίνεται ενσωματώνει 
στις τοιχοποιίες του προς τη δυτική πλευρά του φαρόσπιτου παλιότερη εγκατά-
σταση στο ίδιο σημείο. Ο φάρος αποτελείται από πύργο ύψους 9 μ. σε συνέχεια 
δυτικά με την κατοικία των φαροφυλάκων. Η είσοδος στον φάρο γίνεται από έναν 
μικρό προθάλαμο, όπου ήταν εγκατεστημένες οι φιάλες της ασετιλίνης· δεξιά 
είναι η είσοδος του πύργου. Μετά τον μικρό προθάλαμο υπάρχει ένα μεγαλύτερο 
δωμάτιο, η κουζίνα. Σώζεται ο σκαλιστός μαρμάρινος νεροχύτης, ενσωματωμένος 
στην ποδιά του παραθύρου, και δεξαμενή συλλογής των ομβρίων για την ύδρευση 
του φάρου στο υπόγειο του ίδιου χώρου. Μετά την κουζίνα υπάρχει ένα μεγαλύ-
τερο δωμάτιο, ο πρώτος κοιτώνας. Κάτω από το ξύλινο πάτωμα του κοιτώνα, που 
έχει καταστραφεί, μικρή καταπακτή οδηγούσε στο κελάρι. Ξεχωριστή είσοδος 
οδηγεί σε δυο διαδοχικά δωμάτια, το καθιστικό και τον δεύτερο κοιτώνα. Και τα 
δύο αυτά δωμάτια έχουν σήμερα καταρρεύσει. Στον πύργο εντοπίζεται σπονδυλω-
τή μαρμάρινη σκάλα με ολόσωμα σκαλοπάτια. Στην κορυφή της διαμορφώνεται 
μαρμάρινο πλατύσκαλο από το οποίο μια μικρότερη μεταλλική σκάλα οδηγεί 
στον μεταλλικό κλωβό μέσω μιας μικρής καταπακτής. Ο πύργος στέφεται από 
τον μεταλλικό κλωβό. Εξωτερικά του κλωβού διαμορφώνεται πρόβολος από μαρ-
μάρινες πλάκες. Στον κλωβό υπήρχαν εγκατεστημένα τα φωτιστικά μηχανήματα. 
Στο ελληνικό φαρικό δίκτυο εντάσσεται στις 6 Μαΐου του 1915, και οι πρώτες 
εργασίες επισκευής του ολοκληρώνονται το 1921 υπό την εποπτεία του Στυλι-
ανού Λυκούδη. Κατά τη διάρκεια του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου αφαιρέθηκαν τα 
φωτιστικά μηχανήματα από τα στρατεύματα κατοχής και χρησιμοποιήθηκε ως 
παρατηρητήριο. Το 1951, στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του φαρικού δικτύου, 
ο φάρος επαναλειτούργησε ως αυτόματος φάρος με πηγή ενέργειας την ασετιλίνη. 
Σήμερα λειτουργεί ως αυτόματος ανεπιτήρητος φάρος με φωτοβολταϊκό σύστημα.

Φάρος ακρωτηρίου Καβοσίδερος 
Εστιακό ύψος: 45 μ. Φωτοβολία: 18 ναυτικά μίλια.
Το ανατολικότερο άκρο της Κρήτης, που η αρχαία ονομασία του ήταν Σαμώνιον 

άκρον, πήρε το σύγχρονο όνομά του από την παράφραση του ομώνυμου ναού του 

ον του ακρωτήριου, διότι ο ρους των είναι αρκετά ταχύς. Πολλά ατυχήματα τοιαύτα συμβαίνουν 
εκεί, διό και η δεύτερη των ονομασιών του ακρωτηρίου» (Λυκούδης 1936, 75-76).

8 «Στη βόρεια άκρη της νήσου υπάρχει ένας μεγάλος κόλπος. Βρίσκεται νοτίως του ακρωτηρίου 
Αγ. Ιωάννη άλλως Capo S. Zouane…Τον κόλπο αυτό κλείνει από τα δυτικά η ακτή της Κρήτης 
και από τα ανατολικά μια άκρα ή καλύτερα μια γλώσσα της ξηράς. Έτσι δημιουργείται ένας 
πολύ ωραίος και ασφαλής λιμένας που ονομάζεται λιμένας της Σπιναλόγκας. Αυτός και ο λιμέ-
νας της Σούδας είναι οι δυο καλύτεροι ολόκληρης της νήσου» (Dapper [Πλεύρη] 1999, 116).

9 Hercole Nani, Porto di Spina Longa, 1613 (Αρακαδάκη 1990, 131).
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Αγίου Ισίδωρου ο οποίος βρίσκεται εκεί. 
Το 1880 κτίστηκε ο ομώνυμος φάρος 
από την Administration générale des 
phares de l’Empire ottoman, που εγκαι-
νιάστηκε στις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Πρόκειται για λιθόκτιστο φαρικό 
συγκρότημα. Ο αρχικός κυλινδρικός πύργος είχε ύψος 7 μ. επί της κατοικίας των 
φαροφυλάκων. Κατά τη διάρκεια του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου βομβαρδίστηκε 
από το ιταλικό πλοίο Crispi και καταστράφηκε ολοσχερώς ο πύργος. Το 1945 η 
Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού ανακατασκεύασε νέο πύργο-πρόβολο 
από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 15 μ. Επισκευάστηκε και πάλι το 1952, και 
σήμερα λειτουργεί ως φάρος της Ναυτικής Βάσης στην περιοχή.

Φάρος Βαμβακιάς
Εστιακό ύψος: 25 μ. Φωτοβολία: 6 ναυτικά μίλια.
Κατασκευάστηκε από την Administration générale des phares de l’Empire 

ottoman, με ημερομηνία πρώτης αφής 25.06.1892. Αποτελούνταν από σιδηρά 
στήλη στο μέσο πέτρινης κατοικίας, της οποίας σήμερα σώζεται τμήμα. Δέχτηκε 
επεμβάσεις το 1945 και το 1953 από την Υπηρεσία Φάρων.

Φάρος Ελαφονησίου (εικ. 8)
Κατασκευή - πρώτη αφή: 1922. Φωτοβολία: 19 ναυτικά μίλια.
Ο φάρος κατασκευάστηκε από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού 

κοντά στα αβαθή ύδατα της νήσου Ελαφονήσι, στο ΝΔ άκρο της Κρήτης, με 
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Εικ. 8 :  Ο φάρος του Ελαφονησίου Χανίων 
(Thodorikorfi.blogspot.com).
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Εικ. 7 :  Χάρτης Marco Boschini, Porto di Spina 
Longa (1651) (http://www.internetculturale.
it/opencms/opencms/it/ricerca_metamag.

jsp?mlt=mag_GEO0016320).



αφορμή το ναυάγιο του 
ατμόπλοιου S/S Impera-
trix του Αυστρουγγρικού 
Lloyd. Tη νύχτα της 22ας 
Φεβρουαρίου 190710 το 
εμπορικό ατμόπλοιο με 
προορισμό τη Βομβάη 
βρέθηκε μέσα σε δυνατή 
καταιγίδα, με αποτέλεσμα 
να περάσει πολύ κοντά στη 
νήσο και να προσκρούσει 
σε ύφαλο της περιοχής. 
Το ναυάγιο, που δεν ήταν 
το πρώτο στην περιοχή, 
απασχόλησε εκτεταμένα 
τον Τύπο της εποχής και 
υπήρξε η αφορμή για την 
ίδρυση του φάρου στο 
επικίνδυνο αυτό σημείο. 
Στη διάσωση των ναυαγών 
προσέτρεξαν πλοία των 
Μεγάλων Δυνάμεων, μεταξύ των οποίων το ρωσικό Χιβίντιτς με πλοίαρχο τον ανώ-
τερο αξιωματικό του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Ναυτικού Νικόλαο Νικολάγιεβιτς 
Φιλοσοφώφ. Το 1922 εγκαινιάστηκαν ο φάρος του Ελαφονησίου και το κενοτάφιο 
στη μνήμη των θυμάτων του S/S Imperatrix. Το 1924 διορίζεται με προσωπική 
μέριμνα του Στυλιανού Λυκούδη ως φαροφύλακας ο Φιλοσοφώφ, πρώην υπο-
ναύαρχος και διευθυντής της Υπηρεσίας Φάρων της Μαύρης Θάλασσας και της 
Αζοφικής, ο οποίος μετά την Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία βρισκόταν στην 
Ελλάδα ως πρόσφυγας από το 1920. Ο Λυκούδης περιγράφει ότι όταν ανακοίνω-
σε στον Φιλοσοφώφ την τοποθέτησή του στο Ελαφονήσι, εκείνος απάντησε: «Εκεί 
που έσωσα τόσους ναυαγούς, σώζομαι και εγώ, ναυαγός της ζωής».

Ο φάρος του Ελαφονησίου και το μνημείο των θυμάτων του ναυαγίου ανατινάχτη-
καν από τους Γερμανούς κατά την αποχώρησή τους από την Ελλάδα μετά το τέλος 
του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου. Το λιθόκτιστο φαρικό συγκρότημα αποτελούνταν από 
κυκλικό πύργο μεγάλου ύψους (23 μ.)11 (εικ. 9). Δίπλα του και σε επαφή ήταν κατα-

10 «...Εικόνες τρόμου, φρίκης και αγωνίας, διηγούνται οι παρατυχόντες χωρικοί μας από το 
ναυάγιον της «Αυτοκράτειρας». Πρώτος μεταξύ των συναθροισθέντων χωρικών εις τον τόπον 
του Ναυαγίου διά να δώσωσι χείρα βοηθείας εις τους ναυαγούς ως εξακριβώσαμεν παρά δύο 
αυτοπτών μαρτύρων ήτο ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πλοκαμάκης. Ηγούμενος της Μονής Χρυ-
σοσκαλίτισσας όστις υπήρξεν ο εξ ουρανού άγγελος διά τους ναυαγούς. Αυτός διηύθηνε τους 
προθύμους χωρικούς πώς να έρχωνται βοηθοί καταλληλότερον. Αυτός ίδρυσε μετά της χωρο-
φυλακής εις το Λαφονήσι πρόχειρον σταθμόν των πρώτων βοηθειών» (εφημ. Ελεύθερο Βήμα της 
24ης Φεβρουαρίου 1907).

11 «Νησίς Ελαφονήσι, (αρχ. Ιουσάγουρα και Μουσαγόρα) ΝΔ της μεγαλονήσου εσχατιά. Εις 220 
μέτρα έσω της ΝΔ άκρας, παρά το μνημείον των ναυαγών του S/S “Imperatrice”. Πύργος 
υψηλός (23 μέτρα) συνεχόμενος προς την κατοικίαν. Προσοχή: η ύπαρξις χοιράδων και μυρμή-
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© Πολεμικό Ναυτικό, Υπηρεσία Φάρων.
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σκευασμένη οικία των φαροφυλάκων με βοηθητικά κτίσματα – φούρνο και δεξαμε-
νή. Εσωτερικά ο φάρος είχε μια πέτρινη σκάλα που αριθμούσε 132 πέτρινα σκαλο-
πάτια και 12 σιδερένια στην απόληξη του πύργου προς το φανάρι. Λειτουργούσε με 
τεχνολογία πετρελαίου που του παρείχε το πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού Ωρίων μια 
φορά τον χρόνο. Σήμερα σώζεται σε ερειπιώδη κατάσταση τμήμα του φαρόσπιτου, 
ενώ ο φάρος λειτουργεί σε μεταλλική κατασκευή.12 

Φάρος νήσου Κουφονήσι
Κατασκευή - πρώτη αφή: 1922. Φωτοβολία: 23 ναυτικά μίλια.
Στο μέσο περίπου των νοτιοανατολικών ακτών του Κουφονησίου, στη ΝΑ 

πλευρά της Κρήτης, και σε ύψος 75 μ. κατασκευάστηκε το 1920 από την Υπη-
ρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού ο φάρος του νησιού, σε απόσταση μόνο 
5 μ. από την ανατολική στενή πλευρά ρωμαϊκού ναού. Τμήμα και δομικό υλικό 
του ναού φαίνεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του  φάρου και 
των βοηθητικών κτισμάτων του (Παπαδάκης 1983, 64). Το λιθόκτιστο φαρικό 
συγκρότημα αποτελούνταν από κυκλικό πύργο ύψους 12 μ. σε επαφή με οικία 
των φαροφυλάκων. Ο πύργος του φάρου καταστράφηκε από βομβαρδισμό το 
1944, ενώ σήμερα σώζεται σε ερειπιώδη κατάσταση μικρό τμήμα του φαρόσπιτου.

Τη σχεδόν ολοσχερή καταστροφή των φάρων από τα γερμανικά και ιταλικά 
πυρά κατά τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο ακολουθεί η οργανωμένη από το 1945 και 
εξής αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Τη θέση των κατεστραμμένων λιθόκτι-
στων πύργων παίρνουν άλλοι από μπετόν, μεταλλικά πλέγματα και οβελούς, ενώ 
όσοι απομένουν εγκαταλείπονται στη φθορά του χρόνου και του καιρού. 

Την τελευταία εικοσαετία το παγκόσμιο αίτημα για την προστασία των φαρικών 
κτισμάτων ως σημαντικών στοιχείων βιομηχανικής κληρονομιάς απηχείται στην 
Ελλάδα με την προσπάθεια κρατικών και ιδιωτικών φορέων για τη διάσωση, απο-
κατάσταση και ανάδειξή τους. Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων 
και Τεχνικών Έργων Κρήτης έχει επιβλέψει την αποκατάσταση του φάρου της 
Γαύδου, χαρακτηρισμένου νεότερου μνημείου, και προχωρεί στην καταγραφή, 
τεκμηρίωση και χαρακτηρισμό του συνόλου του δικτύου των πέτρινων φάρων της 
Κρήτης. 
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thE LighthousEs of CrEtE

kiki vAkALogLou & MAriA kousouLAkou

Since ancient times a network of navigational aids that included open-fire 
lights and lighthouses had been established in Crete, which evolved further 
during the Venetian and Ottoman rule, marking the coasts and main ports of 
the island.

In the 19th century the rapid developments in maritime trade and warfare 
led to an increasing demand for safe navigation across the Mediterranean. The 
French and the British rivalled over control of the Mediterranean sea-routes, 
and their engineers competed in the fields of lighthouse architecture, optical 
systems technology and illuminating devices.

In Crete, under the Ottoman Administration and in later years up to the 
third decade of the 20th century, an integral network of stone-built lighthous-
es developed. Today, some still stand as famous landmarks of historic towns, 
while others mark the remotest confines of the island.
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