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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

ΠρολογιΚο σημειωμα
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1.  ΠΕΡΙΟΔΙΚA - ΣΕΙΡΕΣ - ΛΕΞΙΚΑ 
     JOURNALS - SERIES - DICTIONARIES

AAA    Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών
ΑΒΜΕ    Αρχείον Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος
ΑΔ (AD)  Αρχαιολογικόν Δελτίον
ΑΕ    Αρχαιολογική Εφημερίς
ΑΕΜΘ    Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη
ΔΧΑΕ    Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
ΕΕΒΣ    Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών
ΕΕΚΣ    Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών
ΕΕΦΣΠΑ   Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής 
   Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΕΦΣΠΘ   Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής 
   Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Έργον    Έργον της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
ΚρητΧρον   Κρητικά Χρονικά
ΝΧΚ    Νέα Χριστιανική Κρήτη
ΠΑΕ    Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

AEA    Aegean Archaeology
AJA    American Journal of Archaeology
AJS    American Journal of Science 
AM    Athenische Mitteilungen
AntTard   Antiquité Tardive
AR    Archaeological Reports
ASAtene   Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle
   Missioni Italiane in Oriente
BAR-IS    British Archaeological Reports - International Series
BCH    Bulletin de Correspondence Hellénique
BdA    Bollettino d’Arte
BICS    Bulletin of the Institute of Classical Studies 
   of the University of London
BSA    Annual of the British School at Athens
ΒΖ    Byzantinische Zeitschrift
CA    Cahiers Archéologiques 
CahBalk  Cahiers Balkaniques
CAJ    Cambridge Archaeological Journal
DOP    Dumbarton Oaks Papers
GJI    Geophysical Journal International
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JdI    Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts
JEA    Journal of Egyptian Archaeology
JFA    Journal of Field Archaeology
JHS    Journal of Hellenic Studies
JMA    Journal of Mediterranean Archaeology
JÖB    Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
JSAH    Journal of the Society of Architectural Historians
LANX    Rivista della Scuola di Specializzazione 
   in Archeologia – Università degli Studi di Milano
MAA    Mediterranean Archaeology & Archaeometry
Minos    Minos, Revista de filología egea
MonAnt   Monumenti Antichi
ODB    The Οxford Dictionary of Byzantium
OpAth   Opuscula Atheniensia
RA     Revue Archéologique
RAC    Reallexikon für Antike und Christentum
RbK     Reallexikon zur byzantinischen Kunst
RendLinc  Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti
SkrAth   Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen 
   (Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae)
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Μ. Ανδριανάκης & Ί. Τζαχίλη (επιμ.), 2010. Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 1. 
Πρακτικά της 1ης Συνάντησης. Ρέθυμνο, 28-30 Νοεμβρίου 2008. Πανεπιστή-
μιο Κρήτης - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας & ΥΠ.ΠΟ.Τ. - 28η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

AEK, 2 :
Μ. Ανδριανάκης, Π. Βαρθαλίτου & Ί. Τζαχίλη (επιμ.), 2012. Αρχαιολογικό 
Έργο Κρήτης 2. Πρακτικά της 2ης Συνάντησης. Ρέθυμνο, 26-28 Νοεμβρίου 
2010. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΥΠ.ΠΟ.Τ. 
- 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων & Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητο-
λογικών Σπουδών. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Κρήτης.
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Γ′ Κρητολογικό : 
Πεπραγμένα του Γ′ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ρέθυμνον 1971. Αθήναι: 
Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών, 1973-1975.

Δ′ Κρητολογικό : 
Πεπραγμένα του Δ′ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, 29 Αυγούστου 
- 3 Σεπτεμβρίου 1976. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1980-1981.

Ε′ Κρητολογικό : 
Πεπραγμένα του Ε′ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Άγιος Νικόλαος, 25 Σεπτεμ-
βρίου - 1 Οκτωβρίου 1981. Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 
1985.

ΣΤ′ Κρητολογικό : 
Πεπραγμένα του ΣΤ′ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά, 1986. Χανιά: 
Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος», 1990-1991.

Ζ′ Κρητολογικό = 7th Cretological Congress : 
Πεπραγμένα του Ζ′ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ρέθυμνο 1991. Ρέθυμνο: 
Δήμος Ρεθύμνης, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, Ιερά Μητρό-
πολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, 1995 [= ΝΧΚ, τχ. 11-14] = Proceedings of 
the 7th International Cretological Congress, Rethymnon 1991. Rethymnon: 
Municipality of Rethymnon, Association on Historical and Folklore Studies 
in Rethymnon, Holy Metropolis of Rethymnon and Avlopotamos, 1995.

Η′ Κρητολογικό : 
Πεπραγμένα του Η′ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειo, 9-14 Σεπτεμ-
βρίου 1996. Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 2000.

Θ′ Κρητολογικό = 9th Cretological Congress : 
Πεπραγμένα του Θ′ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ελούντα, 1-6 Οκτωβρίου 
2001. Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 2004-2006 = Pro-
ceedings of the 9th International Cretological Congress, Elounda, 1-6 October 
2001. Heraklion: Society of Cretan Historical Studies, 2004-2006.

Ι′ Κρητολογικό = 10th Cretological Congress : 
Πεπραγμένα του Ι′ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 
2006. Χανιά: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος», 2010-2011 = Proceed-
ings of the 10th International Cretological Congress, Chania, 1-8 October 
2006. Chania: “Chrysostomos” Literary Society, 2010-2011.

ΙΑ′ Κρητολογικό = 11th Cretological Congress : 
Πεπραγμένα του ΙΑ′ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ρέθυμνο, 21-27 Οκτω-
βρίου 2011. Ρέθυμνο: Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, υπό έκδοση 
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= Proceedings of the 11th International Cretological Congress, Rethymnon, 
21-27 October 2011. Rethymnon: Association on Historical & Folklore 
Studies in Rethymnon, forthcoming.

Ο Μυλοπόταμος από την Αρχαιότητα ως Σήμερα : 
Ε. Γαβριλάκη & Γ. Ζ. Τζιφόπουλος (επιμ.), Ο Μυλοπόταμος από την Αρχαιό-
τητα ως Σήμερα. Περιβάλλον, Αρχαιολογία, Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνιολο-
γία, Πάνορμο, 24-30 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου. Τόμ. Ι: 
Εγκύκλιοι, συμμετέχοντες, περιλήψεις, βιβλιογραφία. Τόμ. ΙΙ: Αρχαίοι Χρόνοι. 
Τόμ. ΙΙΙ: Αρχαίοι Χρόνοι, Ιδαίο Άντρο. Τόμ. ΙV: Ελεύθερνα, Αξός. Τόμ. V: Βυζα-
ντινοί Χρόνοι. Τόμ. VI: Βενετοκρατία, Τουρκοκρατία. Τόμ. VIΙ: Νεότεροι Χρόνοι: 
Περιβάλλον, Ιστορία, Κοινωνιολογία. Τόμ. VΙIΙ: Νεότεροι Χρόνοι: Λαϊκός Πολιτι-
σμός. [Τόμ. ΙΧ:] Αρχαίοι και Βυζαντινοί χρόνοι. Ρέθυμνο: Ιστορική και Λαογρα-
φική Εταιρεία Ρεθύμνης, 2006.

Ariadne’s Threads : 
A. L. D’Agata, J. Moody & E. Williams (eds), 2005. Ariadne’s Threads: Con-
nections between Crete and the Greek Mainland in Late Minoan III (LM IIIA2 
to LM IIIC). Proceedings of the International Workshop held at Athens (Scuola 
Archeologica Italiana, 5-6 April 2003). Tripodes 3. Atene: Scuola Archeologi-
ca Italiana di Atene.

Creta romana e protobizantina : 
M. Livadioti & I. Simiakaki (a cura di), 2004. Creta romana e protobizantina: 
atti del congresso internazionale. Iraklion, 23-30 settembre 2000. Padova: 
Bottega d’Erasmo.

Identità, etnicità : 
G. G. Rizza (ed.), 2011. Identità culturale, etnicità, processi di trasformazione 
a Creta fra Dark Age e Arcaismo, Atti del Convegno di Studi “Per i cento anni 
dello scavo di Priniàs 1906-2006”, Atene, 9-12 novembre 2006. Catania: 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e Università di Catania.

The Function of the “Minoan villa” : 
R. Hägg (ed.), 1997. The function of the “Minoan villa”: proceedings of the 
eighth international symposium at the Swedish Institute at Athens, 6-8 June 
1992. SkrAth Series in 4o, 46. Stockholm: Svenska Institutet i Athen; Jon-
sered. Sweden: Distributor, Paul Åströms förlag.

Kreta in der geometrischen und archaischen Zeit :  
W. D. Niemeier, O. Pilz & I. Kaiser (eds), Kreta in der geometrischen und 
archaischen Zeit: Akten des Internationalen Kolloquiums am Deutschen 
Archäologischen Institut, Abteilung Athen, 27.-29. Januar 2006. Athenaia 
2. München: Hirmer.
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Late Minoan III Pottery: Chronology and Terminology : 
E. Hallager & B. P. Hallager (eds), 1997. Late Minoan III Pottery: Chronology 
and Terminology. Acts of a Meeting held at the Danish Institute at Athens, 
August 12-14, 1994. Monographs of the Danish Institute at Athens, 1. 
Athens: Danish Institute at Athens.

LM IB Pottery, Relative Chronology and Regional Differences :  
T. M. Brogan & E. Hallager (eds), 2011. LM IB pottery, relative chronology 
and regional differences: Acts of a workshop held at the Danish Institute at 
Athens in collaboration with the INSTAP Study Center for East Crete, 27-29 
June 2007. Monographs of the Danish Institute at Athens 11, 1-2. Athens: 
Danish Institute at Athens.

LRCW 2 : 
M. Bonifay & J.-C. Tréglia (eds), 2007. Late Roman Coarse Wares, Cooking 
Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeo metry, 
I-II. BAR-IS 1662. Oxford: Archaeopress.

LRCW 3 : 
S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci & G. Guiducci (eds), 2010. Late 
Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. 
Archaeology and Archaeometry. Comparison between Western and Eastern 
Mediterranean, I-II. BAR-IS 2185. Oxford: Archaeopress.

LRCW 4 : 
N. Poulou-Papadimitriou, E. Nodarou & V. Kilikoglou (eds), 2014. Late 
Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. 
Archaeology and Archaeometry. The Mediterranean: a market without fron-
tiers, I-II. BAR-IS 2616. Oxford: Archaeopress.

3.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – EXHIBITION CATALOGUE

Ελεύθερνα. Πόλη - Ακρόπολη - Νεκρόπολη : 
Ν. Χρ. Σταμπολίδης (επιμ.), 2004. Ελεύθερνα. Πόλη - Ακρόπολη - Νεκρόπολη. 
Κατάλογος Έκθεσης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του Ιδρύματος Ν. Π. 
Γουλανδρή, Μέγαρο Σταθάτου. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. – 
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
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νεολιθιΚα αΠο τη γαΥδο 

Κατερινα ΚοΠαΚα & εΥθΥμησ θεοΥ 

Η Γαύδος είναι η πιο μεγάλη και μακρινή από τις περιοικίδες νήσους της 
Κρήτης, η μόνη που κατοικείται σταθερά στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη 
εποχή. Βρίσκεται, μαζί με τη Γαυδοπούλα, στο Λιβυκό πέλαγος, 21 ν.μ. από τη 
Χώρα Σφακίων και 36 ν.μ. από την Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη. Είναι, έτσι, 
το νοτιότερο ανατολικό άκρο της Ευρώπης προς την Αφρική – απέχει μόλις 160 
ν.μ. από τη Λιβύη.

Η κομβική γεωγραφική θέση του νησιού στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο, 
τα τοπικά αγκυροβόλια, η ικανή έκταση (περί τα 34 τ.χλμ.) και το ευνοϊκό του 
υψόμετρο (έως τα 368 μ.) εγγυήθηκαν για το ναυτικό πέρασμα και σταθμό που 
υπήρξε ανά περιόδους στο παρελθόν. Την εκεί εγκατάσταση και κατοίκηση υπο-
στήριξαν σε ποικίλους βαθμούς μέσα στον χρόνο: η θάλασσα, σημαντική πηγή 
επιβίωσης και εν δυνάμει φορέας ευημερίας στην προβιομηχανική Μεσόγειο· η 
νησιωτική ενδοχώρα και η εντατική περασμένη αγροτική και κτηνοτροφική εκμε-
τάλλευσή της (Κόπακα 2002)· ποικίλοι χρήσιμοι φυσικοί πόροι, κυρίως πυριτόλι-
θοι και μεταμορφωμένα πετρώματα για τα προϊστορικά εργαλεία, άφθονοι πηλοί 
για τα αγγεία, μεταλλεύματα ιδίως χαλκού και σιδήρου, ξυλεία για τα κτήρια και 
τα σκάφη, αλάτι... Την ύπαρξη επιφανειακού και υπόγειου νερού υποστηρίζει 
η μορφολογία και η υδρολογία τού εν πολλοίς άνυδρου σημερινού γαυδιώτικου 
τοπίου, ενώ η γεωλογική του δομή ευνοεί τη δημιουργία πυκνών βραχοσκεπών, 
διαχρονικά φιλόξενων για τους νησιώτες του.

Πολλά από τα παραπάνω γηγενή «εφόδια» ανιχνεύονται και στην εργασία μας 
για τη νεολιθική Γαύδο,1 που στηρίζεται σε ευρήματα: τόσο από τη συστηματι-
κή επιφανειακή έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την ΚΕ′ 
Ε.Π.Κ.Α., τη δεκαετία του 1990 (Kόπακα, Δροσινού & Χριστοδουλάκος 1994/96· 
Κόπακα 2000), όσο και από την ανασκαφή του Πανεπιστημίου, από το 2003, 
στην ευρύτερη περιοχή Σιόπατα-Καταλύματα, στον λόφο του Τσιρμιρή (Kopaka 
2007· 2009· Κόπακα υπό δημοσίευση). Μέσα από τις έρευνες αυτές ήρθε στο 

1 Με τη μορφή ψηφιακής παρουσίασης στα αγγλικά, η εργασία ανακοινώθηκε το καλοκαίρι του 
2013 στο Δανέζικο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (Kopaka & Theou, υπό δημοσίευση). Είχαμε τότε 
μια πολύ γόνιμη σχετική συζήτηση με τις/τους συναδέλφους ειδικούς Κάτια Μαντέλη, Peter 
Tomkins, Krzysztof Nowicki και Στέλλα Κατσαρού-Τζεβελέκη, τις/τους οποίους ευχαριστού-
με ειλικρινά και από τη θέση αυτή. Ευχαριστούμε επίσης: τη Χριστίνα Παπαδάκη, και τις 
Νεκταρία Χετζογιαννάκη και Ελένη Περάκη για την προηγούμενη συμβολή τους στη μελέτη 
της προϊστορικής κεραμεικής από τηv επιφανειακή στη Γαύδο· την Πηνελόπη Στεφανάκη για 
τα σχέδιά της εδώ αλλά και στη μακρά διάρκεια της έρευνάς μας· τις Δέσποινα Μαρκάκη, 
Ελένη Χρειαζομένου, Χριστίνα Παπούλια, Βιβή Βλάχου και Άρια Κοπιδάκη, μέλη της ομάδας 
Γαύδου, για τη βοήθεια στην προετοιμασία του νεολιθικού υλικού που παρουσιάζουμε. Οι 
φωτογραφίες των κινητών ευρημάτων είναι του Γιάννη Παπαδάκη-Πλουμίδη, με εξαίρεση αυτήν 
της εικ. 6β.  

    Το ερευνητικό πρόγραμμα της Γαύδου χρηματοδοτείται σταθερά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Η μελέτη των ετών 1996-99 υποστηρίχθηκε και από το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας 
(INSTAP).
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φως μια μακρά προϊστορική ανθρώπινη παρουσία στο νησί, στην παλαιολιθι-
κή και τη μεσολιθική περίοδο (Kopaka & Matzanas 2009· Κόπακα & Ματζάνας 
2011), στη νεολιθική περίοδο, και στην Εποχή του Χαλκού.

η νεολιθιΚη στη γαΥδο
Η νεολιθική Γαύδος έκανε της «είσοδό της στον κόσμο»2 της αρχαιολογικής 

έρευνας ήδη το 1927, με μια σύντομη αλλά γοητευτική αναφορά από τον Ιταλό 
ανασκαφέα της Φαιστού Doro Levi:

«…Υπάρχουν μυριάδες όστρακα που έχουν τη συνήθη [νεολιθική] επεξεργασία, 
με την επιφάνεια καλυμμένη με ένα λιπαρό υλικό και λειασμένη – και [είναι] 
ψημένα σε ανοιχτή φωτιά. Τα ερυθρά, καστανά και μελανά χρώματά τους δεί-
χνουν ότι θα πρέπει να υπήρχαν εγκαταστάσεις τεράστιας αρχαιότητας γύρω 
από τον κόλπο του Καραβέ» (Levi 1927, 181-182).3

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, το νησί έχει προς το παρόν εγγραφεί στη Νεότε-
ρη/Τελική Νεολιθική (Broodbank 1999, 36, εικ. 1.1 και table 1.1:76· Tomkins 
2008, 34, εικ. 3.1, 3.5· βλ. και Nowicki 2008, 220) και στην αρχή της πρώιμης 
Εποχής του Χαλκού (Betancourt 2008, 64, εικ. 1.1): μέσα και από προηγού-
μενη δική μας χρονολογική πρόταση (Κόπακα κ.ά. 1994-1996, 244· Κόπακα 
& Παπαδάκη 2006, 65-68, 69-70), την οποία ωστόσο τροποποιεί η πρόσφατη 
συστηματική μας μελέτη του συνολικού νεολιθικού υλικού.

οιΚιστιΚη οργανωση – χρονολογηση
Η νεολιθική κατοίκηση στη Γαύδο είναι πυκνή (εικ. 1α). Ανιχνεύτηκε επιφα-

νειακά σε 30 περίπου υπαίθριες θέσεις, διάσπαρτες σε όλο το νησί, που ενσω-
ματώνουν κατά κανόνα μια ή περισσότερες βραχοσκεπές. Προτιμώνται τα μέσα 
υψόμετρα, σε λόφους και χαμηλά εξάρματα της παράλιας και της εσωτερικής 
ζώνης, σε υψηλές πλαγιές και κορυφογραμμές μισγαγγειών/ρεμάτων και φαραγ-
γιών. Με καλή θέα στη στεριά και τη θάλασσα και διαπιστωμένη ορατότητα της 
καθεμιάς από τουλάχιστον μία άλλη, οι νεολιθικές θέσεις βρίσκονται συχνά κοντά 
σε αντίστοιχες παλαιολιθικές ή/και μεσολιθικές,4 ενώ κατά κανόνα συμπίπτουν ή 
γειτνιάζουν αμέσως με εγκαταστάσεις της πρώιμης Εποχής του Χαλκού.

Η εμβληματική νεολιθική θέση της Γαύδου βρίσκεται στον Κάβο Τσαργουλιό 
(εικ. 1β, στο εξής Κάβος), το ακρωτήριο που κλείνει από τα ανατολικά τον όρμο 
του Σαρακήνικου, στο ΒΔ άκρο του λόφου του Καραβέ. Ο λόφος αυτός εγγράφει 
–μάλλον διόλου τυχαία– τις κύριες τοπικές πηγές μεταμορφωμένων πετρωμάτων 
και ικανές αποθέσεις μεταλλευμάτων. Στο υποκείμενο τμήμα της παραλίας, ο 
υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται ψηλά και μέχρι πρόσφατα γλυκό νερό ανάβλυζε 
σε ρηχά ορύγματα που έσκαβε κανείς στην άμμο (πρβλ. Levi 1927, 181).

2 Πρβλ. τον υπότιτλο της L. Vagnetti (1996) που παραφράζουμε εδώ.
3 Η μετάφραση δική μας. Στις εν λόγω εγκαταστάσεις εγγράφεται και η πρωιμότερη νεολιθική 

εκείνη που ανιχνεύσαμε στον Κάβο Τσαργουλιό (βλ. παρακάτω). Τις πληροφορίες του Levi για 
νεολιθικά ευρήματα στη Γαύδο αναπαράγει ο J. Pendlebury ([1935] 1963, 45). Στοχευμένη 
επίσκεψη στο νησί για την ανίχνευση νεολιθικών θέσεων πραγματοποίησε τη δεκαετία του 1980 
ο K. Nowicki (Nowicki 2008, 220· βλ. και Nowicki 2014, 238).

4 Όπως οι Θ.27 (Κάβος), Θ.44 (Σιόπατα/Μπολέτες), Θ.100Δ (Σιόπατα/Μετόχι), Θ.58 (Κεφάλα), 
Θ.78 (Χαμουριό). Βλ. και Kopaka & Matzanas 2009· Κόπακα & Ματζάνας 2011.
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Η εγκατάσταση έχει έκταση περ. 
0,045-0,05 τ.χλμ., υψόμετρο 63 μ. 
και εκτείνεται βόρεια-νότια στην 
ήπια κλιτύ κάτω από την κορυφή 
του ακρωτηρίου προς τη σχεδόν 
κάθετη, απόκρημνη σήμερα ακτή. 
Επιτόπου σώζονται μερικές ανα-
βαθμίδες ή/και αναλήμματα και, 
κυρίως, συσσωρεύσεις από λίθους, 
ιδίως υπόλευκους πλακοειδείς 
ασβεστόλιθους, υπολείμματα διαλυ-
μένων τοιχοδομιών. Αρχαίο δομικό 

υλικό έχει χρησιμοποιηθεί για να κτιστεί, στο κέντρο περίπου της θέσης, ένα ερειπω-
μένο νεότερο μετόχι που ενσωματώνει βραχοσκεπή. 

Η άφθονη και ομοιογενής επιφανειακή κεραμεική στον Κάβο περιλαμβά-
νει, σχεδόν τυποποιημένα, ανοιχτά κυρίως χρηστικά αγγεία ποικίλων μεγεθών 
– δίχως εύκολα αρχαιολογικά παράλληλα. Ο χαρακτηριστικός μαλακός πηλός 
τους (βλ. παρακάτω) αναγνωρίζεται εύκολα σε 25 τουλάχιστον θέσεις σε όλο 
το νησί, ιδίως στο βόρειο και το βορειοανατολικό τμήμα του. Χρονολογούνται 
μάλλον ενωρίς στην 6η χιλιετία, στην Πρώιμη Νεολιθική και Πρώιμη Νεολιθική Ι 
των A. Furness και J. Evans ή στη Μέση Νεολιθική του P. Tomkins (Tomkins 
2007, 13, table 1.2), με βασικό οδηγό τις πολλές διχαλωτές λαβές με διπλές 
κερατοειδείς αποφύσεις στο σύνολο αυτό.
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Εικ. 1α :  Νεολιθικές θέσεις στη Γαύδο.

Εικ. 1β :  Το ακρωτήριο Κάβος Τσαργουλιό.
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Στη νεολιθική Κνωσό, τέτοιες λαβές ανιχνεύονται πράγματι στα στρώματα 
IX-VIII, πυκνώνουν στο στρώμα VII, και σταματούν μετά το στρώμα VI (Fur-
ness 1953, 108, εικ. 5a.2-4· Evans 1964, 203-205, 208, εικ. 25.14-17, 45, 
πίν. 45.3.4-5· Tomkins 2007, 23, 25, εικ. 1.4.21). Ένας «αρχαϊκός» χαρακτήρας 
που έχουν τα αγγεία του Κάβου –όσο και οι λιθοτεχνίες από την εγκατάσταση 
(βλ. παρακάτω)– ενισχύει την υψηλή αυτή χρονολόγηση. Παραδόξως, στην εγκα-
τάσταση και στην περιοχή δεν ανιχνεύεται εντατική μεταγενέστερη δραστηριότητα 
στους προϊστορικούς ούτε και στους ιστορικούς χρόνους.5

Άλλες θέσεις στη Γαύδο εγγράφονται από την κεραμεική τους στην ΤΝ ΙΙΙ/
IV, στην ΤΝ IV/ΠΜ Ι και στην ΠΜ Ι περίοδο. Η ευρύτερη περιοχή στα Σιόπατα 
φιλοξενεί μια ενδιαφέρουσα τέτοια ακολουθία – που συνεχίζεται εξάλλου και κατά 
την 3η και τη 2η χιλιετία π.Χ., ενώ έχει ξεκινήσει από την παλαιολιθική και τη 
μεσολιθική εποχή. 

ΚεραμειΚη

Α. Μέση Νεολιθική
Η κεραμεική «τύπου Κάβου» (εικ. 2) είναι καλής ποιότητας, χονδροειδής και 

κοινή. Ο μαλακός και συχνά λιπαρός πηλός της είναι «δίχρωμος» από την ανομοιο-
γενή όπτηση: τα αγγεία έχουν πορτοκαλέρυθρες ως καστανέρυθρες εξωτερικές και 
πιο σκούρες εσωτερικές επιφάνειες, και ανοιχτό καστανόφαιο έως κυανόφαιο παχύ 
πυρήνα (πρβλ. Furness 1953, 103· Galanidou & Manteli 2008, 169, 171). Ο 
πηλός έχει σχετικά πυκνές καστανέρυθρες πηλιτικές, λιγότερες λευκές και μελανές 
πυριτικές, και πολύ σπανιότερα οργανικές προσμίξεις. Οι επιφάνειες είναι καλά 
εξομαλυμένες και στιλβωμένες, και σώζουν συχνά πορτοκαλέρυθρο επίχρισμα. 

Κυριαρχούν τα ανοιχτά και ευρύστομα αγγεία μέσου κυρίως και σχετικά μεγά-
λου μεγέθους, και ειδικότερα: 
–   Λεκάνες, πιθοειδή και πιθανόν κάποιοι πίθοι, με «αναδιπλωμένα» χείλη τριγω-

νικής διατομής, συχνά λοξότμητα άνω για να δεχτούν καπάκι – πρόκειται για 
τυπικά γαυδιώτικα χείλη στη μακρά τοπική κεραμεική παράδοση. 

–  Φιάλες πολλών μεγεθών με καμπύλα (πρβλ. Furness 1953, 103, 110, εικ. 4.7-9, 
11, 6.1-7· Galanidou & Manteli 2008, 171) και σπανιότερα γωνιού μενα τοι-
χώματα (πρβλ. Furness 1953, 105, εικ. 4.15). Ένα τμήμα φιάλης φέρει δύο 
μεγαλωπές οπές κάτω από το χείλος6 (πρβλ. Galanidou & Manteli 2008, 171). 
Δύο όστρακα ανήκουν σε πολύ μικρά (μικρογραφικά;) κύπελλα (πρβλ. Fur-
ness 1953, 112, εικ. 7.17-8).

–  Διχαλωτές λαβές με διπλές κερατοειδείς αποφύσεις (πρβλ. Furness 1953, 
108, εικ. 5a.4· Evans 1964, 203-205, 208, εικ. 25.14-7, 45, πίν. 45.3.4-5· 
Tomkins 2007, 23, 25, εικ. 1.4.21),7 από μικρότατες έως πολύ μεγάλες, που 
στερεώνονταν λοξά στα χείλη ανοιχτών αγγείων· κάποιες φέρουν τρία διαδοχι-

5 Βλ., όμως, και Nowicki 2014, 238, εικ. 162.10, για ένα μικρό όστρακο αγγείου τύπου cheese-
pot που συνέλεξε ο ίδιος ο συγγραφέας στον Κάβο. Σημειώνονται, επίσης, πολύ σποραδικά 
ευρήματα, της βυζαντινής κυρίως και της νεότερης περιόδου.

6 Βλ. και Levi 1927, εικ. σ. 181(a), πιθανότατα επίσης από τον Κάβο.
7 Βλ. και Δημάκη 1994, εικ. 8-9 και Wace & Thompson 1912, εικ. 134a, για παραδείγματα 

από τη Θεσσαλία, από όπου προέρχονται, παραδόξως, τα πλησιέστερα γνωστά σε εμάς προς το 
παρόν παράλληλα των λαβών του Κάβου.
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Εικ. 2 :  Κεραμεική από τον Κάβο Τσαργουλιό («τύπος Κάβου»), α. σχέδια αγγείων, β. λαβές.

α

β



κά πλαστικά κομβία στην εξωτερική περιφέρεια (πρβλ. Furness 1953, 108, 
πίν. 29.a.1). Λιγότερες είναι οι λαβές άλλων τύπων: απλές διχαλωτές, ταινιω-
τές (πρβλ. Furness 1953, 108, πίν. 29.a1· Galanidou & Manteli 2008, 171) 
και σωληνωτές (πρβλ. Furness 1953, 103, εικ. 5b.12· Tomkins 2007, 32, 
εικ. 1.4.32-33· Galanidou & Manteli 2008, 171).

Β. Τελική Νεολιθική ΙΙΙ/IV
Όστρακα της περιόδου αυτής βρέθηκαν, μαζί με άλλα κάπως οψιμότερα (βλ. 

παρακάτω Γ1), σε δύο τομές μπροστά από αβαθή έγκοιλα/βραχοσκεπές στα Σιό-
πατα. Πρόκειται για μια κοινή κεραμεική από σκληρό πηλό με μικρές, λευκές 
κυρίως, πυριτικές προσμίξεις, και με ανόμοια ψημένες και εξομαλυμένες ερυ-
θρορόδινες έως καστανόφαιες επιφάνειες και παχύ τεφρό πυρήνα. Αντιστοιχεί στο 
red ware που αναγνωρίζει ο Nowicki (Nowicki 2002, 53-54) ιδίως στα ανατολικά 
και τα νότια παράλια της Κρήτης, όσο και στη Χρυσή και στο Κουφονήσι. 

Περιλαμβάνει αγγεία μικρού και μέσου μεγέθους (εικ. 3), ιδίως: φιάλες με 
έξω νεύον χείλος (πρβλ. Nowicki 2002, εικ. 28.5-6, 30.1, 30.4-5)· φιάλη και 
ευρύστομο αγγείο με ελαφρά έσω νεύοντα χείλη (πρβλ. Tomkins 2007, 42, 
εικ. 1.15.7-8· Vagnetti κ.ά. 1989, εικ. 24.117 [φιάλη], και Vagnetti κ.ά. 1989, 
εικ. 20.75· Tomkins 2007, 42-4, εικ. 1.15.6· Nowicki 2002, εικ. 29.13 [ευρύ-
στομο]), τα οποία φέρουν γλωσσοειδείς, κάθετα τρητούς τένοντες αντί λαβών· δύο 
«cheese-pots» (πρβλ., π.χ., Vagnetti, Christopoulou & Tzedakis 1989, 62-63· 
Vagnetti 1996, 31-32· Nowicki 2002, 54, 59, εικ. 32· Papadatos 2008, 262, 
εικ. 15.4f, 265· Tomkins 2007, 44, εικ. 1.15.2-3)·8 αρκετά «ωτία» με οριζόντιο 
τρήμα, κάτω από το χείλος ανοιχτών αγγείων (πρβλ., π.χ., Manteli 1992, εικ. 2-3, 
πίν. 1.b-d· Di Tonto 2011, εικ. 2.6c)· και μια ταινιωτή λαβή με οπή στη ράχη 
(πρβλ. Vagnetti 1972-73, εικ. 59.5· Nowicki 2002, εικ. 30.21· Μαντέλη 2006, 
14· Tomkins 2007, 39, εικ. 1.13).

Γ. Τελική Νεολιθική IV/ΠΜ Ι ή Πρώιμη Πρωτομινωική Ι
Αντιστοιχεί στο EM I (‘Sub-Neolithic’) υλικό του Tomkins (Tomkins 2007, 

44-48, πίν. 1.6) και περιλαμβάνει δύο ομάδες:
1. Όστρακα από καλής ποιότητας αγγεία (εικ. 4α) μέσου και μικρού μεγέθους. 

Ο πηλός τους είναι καλοψημένος, τεφρός/μελανός, με λεπτές λευκές και μελανές 
προσμίξεις. Είναι πολύ στιλπνά και κοσμούνται ενίοτε με γραμμική στίλβωση. 
Βρέθηκαν στις τομές που προαναφέρθηκαν στα Σιόπατα, έχουν ανιχνευτεί όμως 
επιφανειακά και αλλού, στην ίδια ευρύτερη περιοχή και στο υπόλοιπο νησί. Δια-
κρίνονται τέσσερις τουλάχιστον φιάλες με κερατοειδείς αποφύσεις στο χείλος και 
υποκείμενο ωτίο με οριζόντια διάτρηση ή ταινιωτή λαβή (βλ. και Kopaka 1998, 
εικ. 312· πρβλ., π.χ., Μαρινάτος 1930, εικ. 6· Μόρτζος 1972· Betancourt & 
Μαρινάτου 2000, 191, εικ. 11.12· Alexiou & Warren 2004, 69:69, εικ. 21.69, 
πίν. 40d, 41a, 110a· Tomkins 2007, 46, εικ. 1.16.3).

8 Bλ. επίσης, μεταξύ πολλών άλλων, Coleman 1977, 17-8, πίν. 84A-D (Κέα)· Katsarou & 
Schilardi 2004, 39, εικ. 10.1-8 (Πάρος)· Σάμψων 1987, 30 (Καλυθιές, Ρόδος) και 88 (Παρ-
θένι, Λέρος)· 1988, 96, 100, 102, εικ. 59, πίν. 62 (Γυαλί)· 1993, 129, 166, 184-185, 231, 
εικ. 121.5-8, 14, 16, 187-188, 211.2, 212.31, πίν. 159-160 (Σκοτεινή, Θαρρούνια)· Benzi 
2008, 96, εικ. 37 (Κάλυμνος).
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Εικ. 3 :  Σχέδια αγγείων της ΤΝ ΙΙΙ/ΙV από τα Σιόπατα.

Η ομάδα συγκρίνεται με τα γαυδιώτικα αγγεία (φιάλες με αποφύσεις, κύπελλα 
με πόδι, πυξίδα με κυλινδρικό καπάκι κ.ά.) που εκτίθενται σήμερα στο Μου-
σείο Χανίων. Προήλθαν από σωστική ανασκαφή της ΚΕ′ Εφορείας στον Κόρφο, 
εγγράφονται κυρίως στον τύπο Παρτίρων, και έχουν χρονολογηθεί στην τελική 
νεολιθική περίοδο (Δροσινού 2006, εικ. 10-13· βλ. και Betancourt 2008, 66, 
εικ. 5.27, 67, εικ. 5.30). 

2. Πολλά όστρακα κοινής κεραμεικής από τη Γαύδο και τη Γαυδοπούλα παρα-
πέμπουν μάλλον σε μια επίσης μεταβατική ΤΝ IV/ΠΜ Ι ή πρώιμη ΠΜ Ι φάση 
(εικ. 4β). Ανήκουν σε αγγεία ποικίλων μεγεθών, από πηλό με λιγότερες καστα-
νέρυθρες πηλιτικές και πιο πολλές λευκές και μελανές πυριτικές προσμίξεις και 
μαρμαρυγία, που δείχνει μια βελτίωση των τεχνικών όπτησης. Έχουν πορτοκα-
λέρυθρες, καστανέρυθρες ή ανοιχτές καστανές επιφάνειες, και σχεδόν καθόλου 
πυρήνα. Κάποια σώζουν αβαθή βουρτσωτή διακόσμηση –πολύ οικεία στο μετέ-
πειτα ΠΜ υλικό της Γαύδου (Κόπακα & Παπαδάκη 2006, 69-70, πίν. 1.3-4), 
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Εικ. 4 :  Κεραμεική της ΤΝ ΙV/ΠΕΧ Ι ή πρώιμης ΠΕΧ Ι από τα Σιόπατα, 
α. Πρώτη ομάδα β. Δεύτερη ομάδα.

β

όσο και της Κρήτης–,9 ενώ λίγα φέρουν πλαστικές σχοινοειδείς ταινίες (πρβλ. 
Papadatos 2008, 264, για μια διαφορετική πλαστική διακόσμηση). Διακρίνονται: 
πιθοειδή (πρβλ. Papadatos 2008, 263-264)· μικρές λεκανίδες και φιάλες με 
καμπύλα τοιχώματα – η μία με επίπεδο χείλος (πρβλ. Wilson 2007, εικ. 2.4.3-
4)· αμφικωνικές βάσεις ή «καρποδόχες»· ένα κλειστό αγγείο με μακρύ κυλινδρικό 
λαιμό (πρβλ. Papadatos 2008, εικ. 15.6b· Wilson 2007, εικ. 2.4.6)· και λαβές 
ελλειπτικής διατομής. Εδώ θα πρέπει να εγγράφονται, επίσης, δύο συνανήκοντα 
κομμάτια πήλινης «χοάνης» από τη Γαυδοπούλα (βλ. παρακάτω).

λιθοτεχνιεσ

Τα πυκνά νεολιθικά εργαλεία αποκρουσμένου και λειασμένου λίθου από την 
επιφανειακή έρευνα στον Κάβο και τις ανασκαφικές τομές στα Σιόπατα μελέτησε 
προκαταρκτικά η Λία Καρίμαλη,10 η οποία αναφέρει:
• Στον Κάβο (εικ. 5α), συλλέχθηκαν 300 περ. λαξευμένα τέχνεργα, λίγα σε 

μικρές κροκάλες/βότσαλα και πολλές φλοιώδεις φολίδες, αλλά όχι λεπί-
δες. Ελάχιστοι είναι οι πυρήνες φολίδων, και λίγες οι επιμήκεις φολίδες 
και μικρολεπίδες – αποκρούσματα και εργαλεία με επεξεργασία. Όλα είναι 
κατασκευασμένα in situ, από ντόπιο μαύρο λεπτόκοκκο πυριτόλιθο. Έχουν 
τοπικό, ομοιόμορφο και επινοητικό τεχνολογικό χαρακτήρα, βασισμένο στην 

9 Βλ., π.χ., Mosso 1908, εικ. 36.1-2· Warren, Tzedhakis & Greig 1974, 321-324, πίν. 52d, 53· 
Vagnetti 1972-73, εικ. 30.3, 58.8, 60.26, 82.1, 86.1,3-6, 87.1-4, 102· Wilson 2007, 54, εικ. 
2.3.4-5· Tomkins 2007, 46, εικ. 1.16.1· Betancourt 2008, 64· Hood & Cadogan 2011, 28-30 
(με συζήτηση και αναφορές σε ενδείξεις για την ΤΝ-ΠΕΧ από την Κρήτη, το ευρύτερο Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο)· Πυλαρινού & Βασιλάκης 2010, 278-279, εικ. 8-9, 14· di Tonto, υπό 
δημοσίευση.

10 Από τον Κάβο και τα Σιόπατα προήλθαν, επίσης, παλαιολιθικά και μεσολιθικά εργαλεία (π.χ. 
λιάνιστρα), τα οποία μελετά ο Χ. Ματζάνας (βλ. παραπάνω, σημ. 4).



αυστηρή ανακύκλωση (οικονομία;) της πρώτης ύλης. Παράγονται έτσι ατυ-
πικά εργαλεία, που περιλαμβάνουν κυρίως οδοντωτά ή φολίδες με εγκοπή, 
με ρύγχος, και με επεξεργασμένες ακμές – και ένα μικρολιθικό στρογγυλό 
ξέστρο, και το στέλεχος δρεπανιού με ράχη. Συλλέχθηκαν, επίσης, οκτώ του-
λάχιστον λειασμένα τέχνεργα: ανάμεσά τους, ένας ακέραιος μικρός πέλεκυς 
με συμμετρικές ακμές, και τρία-τέσσερα ανάλογα εργαλεία σε δεύτερη χρήση, 
κατά την οικεία τοπική πρακτική της ανακύκλωσης που προαναφέρθηκε.

   Γενικά, οι λιθοτεχνίες του Κάβου έχουν έναν «αρχαϊκό» χαρακτήρα, που 
συνάδει μάλλον με την παρουσία πιο πρώιμων (παλαιολιθικών/μεσολιθικών) 
εργαλείων στη θέση και στην περιοχή.

• Στα Σιόπατα, οι ανασκαφικές τομές έδωσαν 37 λαξευμένα εργαλεία (εικ. 5β) 
– και ένα μεγάλο κόνδυλο μαύρου πυριτόλιθου που χρησιμοποιήθηκε ως 
κρουστήρας. Εκτός από φολίδες, εδώ υπάρχουν και λεπίδες, από ντόπιο 
πυριτόλιθο αλλά και αρκετές από μηλιακό οψιανό. Ενδιαφέρον είναι το στέ-
λεχος πυριτολιθικού δρεπανιού που σώζει, εκτός από τα ίχνη χρήσης, και 
κατάλοιπα ρητίνης από τη στειλέωσή του (Papoulia & Chriazomenou 2013, 
357-358·11 και Chriazomenou, Papoulia & Kopaka 2014).

Βιοτεχνική παραγωγή; 
Εκμετάλλευση χαλκού στον Κάβο;12

11 Στο άρθρο παρουσιάζονται και συζητούνται εν γένει οι λιθοτεχνίες από τις τομές στα Σιόπατα.
12 Για χαλκούχα μεταλλεύματα στη Γαύδο, βλ. την πρώιμη αναφορά και χημική ανάλυση στο 

Mosso 1910, 292, 296-297· καθώς και τη σημείωση του χημικού Ι. Βαμβακά στο Hazzidakis 
1912/13, 47, για μια σύγκριση της σύστασης του χαλκού των εγχειριδίων από το σπήλαιο του 
Αρκαλοχωρίου με αυτήν σε αποθέσεις στη Γαύδο, την Κυδωνία, το Σέλινο και αλλού. Βλ. και 
Branigan 1968, 52· Muhly 2008, 36.
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Εικ. 5 :  Λιθοτεχνίες. α. Κάβος. Φολίδες, λειασμένα 
εργαλεία, β. Σιόπατα. Λεπίδες οψιανού και φολίδα με 
κατάλοιπα ρητίνης (φωτ. Ε. Χρειαζομένου, μεγ. 20x).

α

β
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Εικ. 6 :  α-β. Κάβος. Εμφανίσεις χαλκού 
κάτω από την εγκατάσταση, και 
χαλκούχος πρώτη ύλη (;) in situ, 

γ. Η «χοάνη» από τη Γαυδοπούλα.

Φυσικές εμφανίσεις χαλκού σε 
άμεση γειτνίαση με τον νεολιθικό Κάβο 
και συγκέντρωση κομματιών χαλκούχων 
λίθων (πρώτης ύλης;) κατά χώραν στην 
εγκατάσταση (εικ. 6α-β) μαρτυρούν 
την αρχαία, πιθανόν ήδη νεολιθική 
εξόρυξη και ίσως και εκκαμίνευση του 
μετάλλου.13 Την πρόταση αυτή μοιάζει 
να στηρίζει, έμμεσα, ένα εξαιρετικό επι-
φανειακό εύρημα, από τη συνάδελφο 
Παρασκευή Δροσινού, όχι στη Γαύδο 
αλλά στη Γαυδοπούλα, στις συνάφειες 
της ΤΝ IV/ΠΜ Ι ή της πολύ πρώιμης 
ΠΜ Ι που προαναφέρθηκαν (εικ. 4β 

κάτω δεξιά). Πρόκειται για δύο κομμάτια «χοάνης» ή άλλου χονδρού πήλινου 
σκεύους με συμπαγές υπόλειμμα χαλκού στο εσωτερικό (Δροσινού & Κόπακα 
υπό δημοσίευση).14 
13 Πληθαίνουν σήμερα και στην Κρήτη οι αναφορές σε μεταλλουργικές δραστηριότητες στην 

όψιμη νεολιθική περίοδο (βλ., π.χ., Betancourt 2006, 179-180· Catapotis, Bassiakos & 
Papadatos 2011). 

14 Για πρώιμες χοάνες και σχετικές μαρτυρίες από το Αιγαίο και την Κρήτη, βλ., μεταξύ άλλων, 
Coleman 1977, 4, πίν. 22, 66· Renfrew 2003, εικ. 8.4, πίν. 8.10-11 (περ. 40 όστρακα με επικα-
θίσεις χαλκού [copper incrustations] από τους Σιταγρούς)· Betancourt & Muhly 2007· Doonan, 
Day & Dimopoulou-Rethemiotaki 2007, 104-105. 

α

β

γ



Εξάλλου, αμέσως βόρεια του νεολιθικού Κάβου, στη θέση με το σημαίνον 
τοπωνύμιο Λαύριο διανοίγεται ένα, μάλλον αρχαίο, μεταλλείο. Σύμφωνα με 
μαρτυρίες των ντόπιων, τον προηγούμενο αιώνα από αυτό γινόταν βιομηχανική 
εξόρυξη – με το μετάλλευμα να φορτώνεται, φαίνεται, απευθείας στο πλοίο.

Όπτηση αγγείων σε ανοιχτή φωτιά στα Σιόπατα;
Μια χαμηλή κυκλική λιθοκατασκευή διαμ. 2,92 x μέγ. ύψ. 0,35-0,67 μ. (εικ. 

7) που καθαρίστηκε στα Σιόπατα, δίπλα στη σειρά των έγκοιλων/βραχοσκεπών 
και τις τομές με την ΤΝ III/IV και ΤΝ IV/ΠΜ I κεραμεική, είναι ίσως το υπόλειμ-
μα της διαβρωμένης κρηπίδας ενός κεραμεικού καμινιού ανοιχτής φωτιάς. Τα 
πιο όψιμα από τα καμένα όστρακα αγγείων που βρέθηκαν στην επίσης μαυρι-
σμένη από τη φωτιά άνω επιφάνεια της δομής ανήκουν στις πρώτες φάσεις της 
ΠΕΧ. Παρά τη μορφολογική ιδιαιτερότητα της υπερυψωμένης και συμπαγούς 
αυτής κατασκευής, δύσκολα μπορεί κανείς να σκεφτεί κάποια άλλη χρήση της. 
Μια δεύτερη εξάλλου ανάλογη κρηπίδα που έχει ανιχνευτεί στην ίδια ευρύτερη 
περιοχή απέδωσε και πάλι ικανή κεραμεική της ΤΝ/ΠΕΧ περιόδου. Εάν η υπό-
θεση αυτή ευσταθεί, πρόκειται για δύο από τις πιο πρώιμες γνωστές τέτοιες (οικο)
βιοτεχνικές δομές στο Αιγαίο.15

σΥζητηση
Η μελέτη της νεολιθικής Γαύδου συμπλέει με το αφυπνισμένο σημερινό ενδια-

φέρον για τους πολιτισμικούς ορίζοντες της εποχής αυτής στην Κρήτη (βλ. την 
πρόσφατη συστηματική σύνθεση στο Nowicki 2014), και διευρύνει τη γνώση μας 
για την τότε ζωή και δραστηριότητα και στα δύο νησιά. 

15 Για τη Μέση Ανατολή της νεολιθικής και της χαλκολιθικής περιόδου, βλ. Hansen Streily 2000, 
με βιβλιογραφία.
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Εικ. 7 :  Σιόπατα. Κρηπίδα κεραμεικού καμινιού (;).
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Η έρευνά μας ενσωματώνει τη Γαύδο στη νεολιθική εποχή: μάλλον ήδη στη 
μέση, εάν η χρονολόγησή μας του υλικού από τον Κάβο είναι σωστή,16 όσο και 
στη νεότερη και την τελική της περίοδο. Ανιχνεύει εμπεδωμένες, εξωστρεφείς νεο-
λιθικές γαυδιώτικες κοινότητες και αναδεικνύει αναλογίες των πιο όψιμων από 
αυτές με εκείνες που πλημμύρισαν την 4η χιλιετία τα νησιά του Αιγαίου και την 
Κρήτη (βλ. και Papadatos & Tomkins 2013· πρβλ., για την Πρώιμη Νεολιθική, 
Kotsakis 2008) μέχρι τις ακτές του Λιβυκού, και έφτασαν ακόμη και σε περι-
οικίδες νήσους της – στο Κουφονήσι, στη Χρυσή (Nowicki 2002, εικ. 1, 2008, 
εικ. 13.1-4, 218-220, εικ. 13.20-22), στη Ντία (Κόπακα 2012, 451-452).

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ φωτίζουν, επιπλέ-
ον, αρχαιότατα και σημαντικά κεφάλαια του υλικού πολιτισμού της Γαύδου. 
Επιβεβαιώνουν διαχρονικά γνωρίσματά του, όπως είναι η επίμονη ανακύκλωση 
των τοπικών πρώτων υλών και άλλες «συντηρητικές» τεχνολογικές και αισθητικές 
ντόπιες προτιμήσεις. Δείχνουν, όμως, και μια ικανότητα γρήγορης αφομοίωσης, 
για παράδειγμα μορφολογικών και κατασκευαστικών στοιχείων από κρητικές 
και ευρύτερες αιγαιακές κεραμεικές παραδόσεις, έως και καινοτομιών,17 κυρίως, 
πιθανότατα, στον τομέα της πρώιμης μεταλλουργικής δραστηριότητας. Παρέ-
χουν, τέλος, στην έρευνά μας έναν σημαντικό ενδιάμεσο κρίκο στην αλυσίδα της 
προϊστορικής πολιτισμικής ακολουθίας στο νησί, από τους παλαιολιθικούς και 
μεσολιθικούς στους, αρκετά πρώιμους ίσως, νεολιθικούς του ορίζοντες. 
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nEoLithiC from gAvdos

KAtErinA KopAKA & Efthimis thEou

This paper presents the preliminary results of the study of the Neolithic 
findings from the archaeological survey and excavation on Gavdos focusing 
on aspects of the island’s rich material production, probably already in 
Middle Neolithic, in Final Neolithic III/IV and the transition to or the early 
stages of EΒΑ I. We discuss, briefly, issues of settlement/habitation forms 
and periodisation, pottery and lithic assemblages, and make suggestions on 
early copper exploitation and perhaps pottery firing. Cultural features which 
emerge thus include both local particularities and similarities with Crete and 
the wider Aegean. These imply introvert and “conservative” but also outgoing 
technological and aesthetic trends, and reflect the dynamic –and essential– 
interactions of those insular Neolithic communities with worlds beyond the sea. 
They also provide an important chronological link with Gavdos’s Palaeolithic 
and Mesolithic horizons.



ενασ θαλαμοειδησ λαξεΥτοσ ταφοσ 

αΠο την Υμ ιιι νεΚροΠολη των χανιων. 

η ΠεριΠτωση μιασ Υμ ιιιγ ταφησ 

- Πρωτη αναΚοινωση1

εΥτΥχια ΠρωτοΠαΠαδαΚη

Στα τέλη του 2010 κατά τον έλεγχο εκσκαφικών εργασιών σε οικόπεδο ιδιοκτη-
σίας Μ. Τσαπάκη, στη συμβολή των οδών Ηγ. Γαβριήλ και Δημακοπούλου, εντο-
πίστηκε σχεδόν αναμενόμενα θαλαμοειδής λαξευτός τάφος (εικ. 1). Εντάσσεται 
στη μεγάλη συστάδα των ΥΜ ΙΙΙΑ-Β τάφων της περιοχής Δικαστηρίων - Μαζαλή 
(Andréadaki-Vlasaki 1997, 489). Η ανασκαφή του τάφου ξεκίνησε με την απο-
χωμάτωση του δρόμου, ο οποίος εντοπίστηκε στο βορειοδυτικό όριο της ιδιοκτη-
σίας. Ο προσανατολισμός του δρόμου είναι Δ-Α, με την αρχή του να χάνεται κάτω 
από τον σύγχρονο δρόμο. Οι διαστάσεις του, στο επίπεδο της ανώτερης κάτοψης 
είναι: ορατό μήκος: 7,50 μ. και πλάτος: 0,70 μ. στο μέτωπο του θαλάμου, έως 
0,86 μ. στο δυτικό ορατό όριο. Η επίχωση του δρόμου συνίστατο από τα γνωστά 
προϊόντα λάξευσης του βράχου. Η εικόνα ωστόσο της επίχωσης διαφοροποιήθηκε 
στο ανατολικό ήμισυ του δρόμου και σε μήκος 3,50 μ. από το μέτωπο του θαλά-
μου (εικ. 2). Το χώμα ήταν πιο χαλαρό και περιελάμβανε πολλές πέτρες, αρκετές 
μεγάλου μεγέθους. Με τη σταδιακή αφαίρεση αποκαλύφθηκε στο δυτικό τοίχωμα 
του δρόμου το σφραγισμένο άνοιγμα ενός πλευρικού θαλάμου. Το ημικυκλικό 
σχεδόν άνοιγμα εντοπίστηκε ερμητικά κλειστό με προσεγμένο φράγμα. Το ύψος 
του φράγματος έφτανε τα 1,30 μ., ενώ το πλάτος του τα 1,50 μ. (εικ. 3, σχ. 1).

Ο πλευρικός θάλαμος ήταν μπαζωμένος μέχρι την οροφή, στο δυτικό μισό 
της οποίας υπήρχε οπή σύλησης. Ο καθαρισμός της ταφικής επίχωσης άρχισε 
0,20 μ. πάνω από το δάπεδο και περιελάμβανε τα λείψανα μιας ταφής και τα 
πήλινα κτερίσματά της. Συγκεκριμένα, στο δυτικό μισό του θαλάμου εντοπίστη-
καν σε σωρό τέσσερα αγγεία και τμήμα κρανίου. Ένα ακόμη αγγείο εμφανίστηκε 
ανατολικότερα. Ένα κωνικό σφονδύλι από γκρίζο πράσινο στεατίτη προέκυψε 
από το κόσκινο. Οι τελικές διαστάσεις του θαλάμου μετά την ολοκλήρωση του 
καθαρισμού του είναι: μήκος μέγ. 1,60 μ., πλάτος: 0,75 μ. και ύψος: 1,03 μ. 
(σχ.1). Η προμελέτη του οστεολογικού υλικού του τάφου από τη δρ. Φωτεινή 
McGeorge έδειξε ότι πρόκειται για ταφή εφήβου ατόμου. 

1 Θερμές ευχαριστίες οφείλω στο συνεργείο της ανασκαφής και κυρίως στους τεχνίτες Δ. Φουντε-
δάκη, Μ. Τσιτσιρίδη, Μ. Χιωτάκη, Μ. Μιγλάκη, Δ. Πλατσιδάκη, Ν. Μπαμπουνάκη, τις σχεδιά-
στριες Α. Παπά, Α. Μαλαξιανάκη, τους μηχανικούς Γ. Χριστοδουλάκο και Χ. Λιγγερίδου και 
τέλος στις συντηρήτριες Α. Μυλωνά και Μ. Φυτράκη. Ευχαριστώ θερμά επίσης τη δρ. Μαρία 
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και τη δρ. Ελένη Παπαδοπούλου για τις πολύτιμες συμβουλές τους.
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Εικ. 1 :  Πόλη Χανίων, συμβολή οδών Ηγουμένου Γαβριήλ και Δημακοπούλου. 
Οικόπεδο Μαρίας Τσαπάκη.

Εικ. 2 :  Θαλαμοειδής λαξευτός τάφος: Ο δρόμος 
με τη διαφοροποίηση της επίχωσής του.

Εικ. 4 :  Ακτέριστες ταφές στον δρόμο 
του τάφου: Νεκρός Γ.

Εικ. 3 :  Πλευρικός θάλαμος στο τοίχωμα 
του δρόμου: Το φράγμα της εισόδου.



Τα πήλινα κτερίσματα είναι: 
1. Αμφορίσκος (FS 59) (σχ. 3): ύψ. 12 εκ., διάμ. βάσης 5,3 εκ., διάμ. σώμ. 

12,3 εκ. Πηλός καστανός ανοιχτόχρωμος, λεπτόκοκκος με λίγα εγκλείσματα, 
επίχρισμα πολύ λεπτό ανοιχτό υποκίτρινο, εξαιρετικά εξίτηλο. Βαφή καστανή 
απολεπισμένη. Σώμα σφαιρικό, κοίλος λαιμός και απλό χείλος. Οι δύο οριζόντιες 
προεξέχουσες λαβές είναι τοποθετημένες πάνω από την κοιλιά. Η βάση είναι 
δακτυλιόσχημη με κύκλο στην επιφάνεια έδρασης. Ολόβαφος ο λαιμός και το 
χείλος μέσα-έξω. Το σώμα ολόβαφο αφήνει άβαφο το κάτω μέρος και τη βάση. Το 
διακοσμητικό θέμα ανάμεσα στη ζώνη των λαβών, απολεπισμένο στο μεγαλύτερο 
μέρος του, συνίσταται σε μία κυματοειδή γραμμή. Το σχήμα εμφανίζεται στην 
Κρήτη κατά την ΥΜ ΙΙΙΑ2, ωστόσο δεν είναι ιδιαιτέρως αγαπητό στο νησί ούτε καν 
στην ΥΜ ΙΙΙΓ (Kanta 1980, 286). Παράλληλα του σχήματος απαντούν στην ΥΜ ΙΙΙ 
εγκατάσταση της Τυλίσου (Kanta 2011, 375).

2. Προχοΐσκη (FS 115), (σχ. 4): ύψ. 10 εκ., διάμ. σώμ. 9 εκ., διάμ. βάσης 4 εκ. 
Πηλός ωχροκάστανος, λεπτόκοκκος, επίχρισμα γκρίζο εξίτηλο, βαφή μαύρη. 
Σχήμα σφαιρικό με επικλινή ώμο, κοίλο λαιμό που καταλήγει σε απλό χείλος. Η 
κυκλικής διατομής λαβή φύεται από το χείλος και καταλήγει στον ώμο. Η βάση 
δακτυλιόσχημη. Ομάδες εναλλασσόμενων ταινιών καλύπτουν το σώμα. Ταινία 
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Σχ. 1 :  Κάτοψη, όψη εισόδου και τομές του τάφου.



στο χείλος εσωτερικά, τον λαιμό και τη βάση. Εγκάρσιες γραμμές στη ράχη της 
λαβής. Το κύριο διακοσμητικό θέμα στη ζώνη του ώμου συνίσταται σε πέντε 
θυσάνους που κρέμονται από την ταινία του λαιμού. Μια ελεύθερη κυματοειδής 
ταινία συμπληρώνει το θέμα φυόμενη από τη ρίζα της λαβής. Μια μικρογραφική 
πρόχους από τον θολωτό τάφο της Κεφάλας κοντά στην Κνωσό με πιο σφαιρικό 
σχήμα φέρει παρόμοια κυματοειδή ταινία (Cadogan 1977, 259, εικ.3, σχ.6).

3. Ληκύθιο (F.S. 123) (σχ. 5): ύψ. 12 εκ., διάμ. βάσης 4,27 εκ., διάμ. χείλους 
2 εκ., διάμ. σώμ. 9,7 εκ. Πηλός ωχροκίτρινος, επίχρισμα υποκίτρινο εξίτηλο, 
βαφή μαύρη εξίτηλη. Σώμα σφαιρικό με επικλινή ώμο, στενό λαιμό και μικρό 
έξω νεύον χείλος. Η ελλειψοειδούς διατομής λαβή φύεται κάτω από το στόμιο για 
να καταλήξει στον ώμο. Βάση χαμηλή, δακτυλιόσχημη. Το σώμα είναι ολόβαφο, 
ενώ άβαφο παραμένει το κάτω μέρος του σώματος και η βάση. Ταινίες κοσμούν 
τον λαιμό, το χείλος μέσα και έξω, ενώ εγκάρσιες γραμμές κοσμούν τη λαβή. Το 
διακοσμητικό θέμα στη ζώνη του ώμου ορίζεται ανάμεσα στην ευρεία ταινία του 
λαιμού και ομάδα λεπτών γραμμών στο σώμα. Τέσσερις ομάδες περίστικτων ομό-
κεντρων τόξων, με ένα γραμμίδιο στον πυρήνα τους. Το παράλληλο του αγγείου 
εντοπίζεται στον θολωτό τάφο της Κεφάλας κοντά στην Κνωσό με διαφορετικό 
ωστόσο διακοσμητικό θέμα, αυτό της τρέχουσας σπείρας. Το αγγείο χρονολογεί-
ται στην ύστερη ΥΜ ΙΙΙΓ φάση και δεν είχε μέχρι σήμερα παράλληλο στο νησί 
(Cadogan 1977, 259, εικ. 3, σχ. 9 και D’Agata 2003, 29-31).

4. Ψευδόστομος αμφορίσκος (FS 175) (σχ. 6): ύψ. 11,4 εκ., διάμ. σώμ. 10,1 εκ. 
διάμ. βάσης 4,9 εκ. Πηλός ωχροκίτρινος, επίχρισμα υποκίτρινο βαφή μαύρη εξί-
τηλη. Σχήμα σφαιρικό, λαβές ταινιωτές. Ο δίσκος των λαβών με χαμηλή κωνική 
απόληξη. Η βάση δακτυλιόσχημη χαμηλή με κύκλο στο κέντρο της επιφάνειας 
έδρασης. Ομάδες λεπτών βιαστικών ταινιών που κοσμούν το σώμα πυκνώνουν και 
ευρύνονται στο κάτω μέρος δημιουργώντας ολόβαφο αποτέλεσμα. Η βαφή στο 
πάνω τμήμα του αγγείου είναι απολεπισμένη και σώζονται μόνο λίγα ίχνη της. 
Διακρίνονται ομόκεντροι κύκλοι στον δίσκο των λαβών, ταινία με γωνιώδη απόλη-
ξη στη ρίζα του λαιμού και ίχνη σταυρού στις λαβές. Από το κύριο διακοσμητικό 
θέμα στη ζώνη του ώμου σώζονται μόνο τα ίχνη ομάδων γραμμών. Τα παράλληλα 
του αγγείου εντοπίζονται στον τάφο της Κεφάλας (Cadogan 1977, 259, εικ. 4).

5. Σκύφος (FS 285) (σχ. 7): ύψ. 15 εκ., διάμ. βάσης 5 εκ., διάμ. σώμ. 13,2 εκ. 
Πηλός πορτοκαλόχρωμος λεπτόκκοκος και πολύ εύθριπτος. Επίχρισμα υποκίτρινο 
απολεπισμένο, βαφή κόκκινη. Σώμα ημισφαιρικό που καταλήγει σε απλό χείλος. 
Δύο αγκύλες οριζόντιες λαβές κολλημένες ψηλά στο τοίχωμα της κοιλιάς, βάση 
χαμηλή δακτυλιόσχημη. Εσωτερικά ολόβαφος με μικρό κύκλο στον πυθμένα. Εξω-
τερικά ολόβαφος, παραμένει άβαφο το κάτω μέρος του σώματος και η βάση, καθώς 
και η επιφάνεια ανάμεσα στις ρίζες των λαβών. Τα παράλληλα του σχήματος εντο-
πίζονται στις ΥΜ ΙΙΙ εγκαταστάσεις με στρώματα κατοίκησης χρονολογημένα στην 
ύστερη ΥΜ ΙΙΙΓ φάση, όπως στην Τύλισο (Kanta 2011, 374), τον Χαλασμένο (Coul-
son & Tsipopoulou 1994, 71), το Καβούσι Βροντά (Klein 2009, 88, 90, εικ. 61, 
σχ. C45) αλλά και στους τελετουργικούς αποθέτες της Συβρίτου 36-20 (D’Agata 
1999, εικ. 9-12). Οι ολόβαφοι σκύφοι του τύπου αυτού αντανακλούν επιρροή του 
ρυθμού του Σιτοβολώνος της ηπειρωτικής Ελλάδας (Kanta 2011, 374).
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Σχ. 6 :  Πλευρικός θάλαμος: αγγείο 4, 
ψευδόστομος αμφορίσκος. Σχ. 7 :  Πλευρικός θάλαμος: αγγείο 5, σκύφος.

Σχ. 5 :  Πλευρικός θάλαμος: αγγείο 3, ληκύθιο.

Σχ. 4 :  Πλευρικός θάλαμος: αγγείο 2, προχοΐσκη.Σχ. 3 :  Πλευρικός θάλαμος: 
αγγείο 1, αμφορίσκος.



Όπως προκύπτει από την τυπολογική ανάλυση των πήλινων κτερισμάτων της 
ταφής και τη σύγκρισή τους με παράλληλα ύστερων ΥΜ ΙΙΓ στρωμάτων από τα 
οικιστικά σύνολα του νησιού, η ταφή χρονολογείται στην ύστερη ΥΜ ΙΙΙΓ φάση. 
Τα σχήματα και τα διακοσμητικά θέματα των αγγείων αντανακλούν έντονη 
επιρροή από την ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως την περιοχή της Αργολίδας. 
Παραπέμπουν στον ρυθμό του Σιτοβολώνος με τη γραμμική διακόσμηση και τα 
μεμονωμένα λιτά και άτονα μοτίβα, διακόσμηση που εμφανίζεται στη μέση ΥΕ 
ΙΙΙΓ και γενικεύεται στην ύστερη ΥΕ ΙΙΙΓ φάση, προαναγγέλλοντας τον ρυθμό της 
επόμενης, υπομυκηναϊκής περιόδου.

Το μεμονωμένο αυτό ταφικό σύνολο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μινωι-
κή Κυδωνία, η κατοίκηση της οποίας σταματά στη μέση ΥΜ ΙΙΙΓ, όπως προκύπτει 
από τα μέχρι τώρα ανασκαφικά δεδομένα στον λόφο Καστέλι (Hallager 2000, 146· 
Hallager 2010, 142), ενώ τα μέχρι πριν την εύρεση της συγκεκριμένης ταφής 
δεδομένα δείχνουν ότι το νεκροταφείο χρησιμοποιείται έως το τέλος της ΥΜ ΙΙΙΒ.2 

Με τη σταδιακή αποχωμάτωση του δρόμου αποκαλύφθηκαν τέσσερεις ακτέρι-
στες επάλληλες ταφές, που καλύπτουν τον χώρο αμέσως κάτω από το επίπεδο του 
πλευρικού θαλάμου έως την κορυφή του ανοίγματος της εισόδου του θαλάμου (σχ. 
2). Συγκεκριμένα, 0,50 μ. κάτω από τον πλευρικό θάλαμο εντοπίστηκε ο Νεκρός 
Α σε συνεσταλμένη στάση και προσανατολισμό Δ-Α, 0,60 μ. βαθύτερα ο Νεκρός Β, 
στον ίδιο προσανατολισμό, αλλά σε καλύτερη κατάσταση διατήρησης. Το κρανίο 
και το άνω τμήμα του σώματος βρέθηκαν σε έκταση ενώ τα κάτω άκρα σε συνε-
σταλμένη στάση. Πρόκειται για ταφή γυναίκας, ηλικίας 18-22 χρονών. Ελαφρώς 
διαφοροποιημένη είναι η περίπτωση του Νεκρού Γ, 0,60-0,80 μ. βαθύτερα (εικ. 4). 
Πρόκειται για ταφή γυναίκας, ηλικίας 35-40 ετών. Ήταν τοποθετημένη σε λάκκο, 
που όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια της ανασκαφής επρόκειτο για τον λάκκο 
σύλησης του θαλάμου, που καταλάμβανε το πλάτος του δρόμου μπροστά στο 
μέτωπο. Η νεκρή ήταν τοποθετημένη με προσανατολισμό Β-Ν με το κρανίο στον 
Βορρά, το άνω σώμα σε έκταση και το κάτω σώμα συνεσταλμένο και χωμένο στον 
λάκκο. Αμέσως κάτω από τον Νεκρό Γ ο Νεκρός Δ, με τα οστά του κάτω σώματος 
αναδιπλωμένα στον κορμό. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 45 έως 55 ετών.

Οι ταφές στον δρόμο είναι είτε σύγχρονες της ύστερης ΥΜ ΙΙΙΓ ταφής στον 
πλευρικό θάλαμο, είτε πρωιμότερες αυτής και σίγουρα έγιναν μετά τη σύληση του 
κυρίως θαλάμου. Τα στοιχεία αυτά, όπως πιθανόν και αυτά που θα προκύψουν 
από την ολοκλήρωση της μελέτης της κεραμικής του δρόμου, θα βοηθήσουν στη 
χρονική τοποθέτηση των ακτέριστων αυτών ταφών, που έχουν επισημανθεί και σε 
άλλους τάφους του νεκροταφείου.

Με την ολοκλήρωση της αποχωμάτωσης του δρόμου, το δάπεδο μπροστά στο 
φράγμα της εισόδου εμφανίζεται σε βάθος 9,22 μ. από την επιφάνεια του βράχου, 
στοιχείο που κατατάσσει τον τάφο αυτό στον βαθύτερο τάφο που έχει εντοπιστεί 
έως τώρα στο νεκροταφείο (εικ. 5, σχ. 1). Το δάπεδο του δρόμου ελαφρά κεκλιμένο 
εμφανίζεται σε μήκος 6,30 μ. 
2 Η δρ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη στην παρουσίαση του υστερομινωικού Νεκροταφείου της 

πόλης των Χανίων, ανάμεσα σε άλλα, σημειώνει: «Το νεκροταφείο φαίνεται να χρησιμοποιείται 
έως το τέλος της ΥΜ ΙΙΙΒ ενώ στην ΥΜ ΙΙΙΓ σιωπά εντελώς. … Δεν έχει διασωθεί καμία μαρτυρία, 
τουλάχιστον προς το παρόν» (Andréadaki-Vlasaki 1997, 507).
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Το άνοιγμα της εισόδου έχει ύψος 2,40 μ. και πλάτος 0,85 μ. Το φράγμα 
διατηρήθηκε σε ύψος 1,32 μ. κατασκευασμένο με αργολιθοδομή. Στο κενό που 
υπάρχει ανάμεσα στο φράγμα και το τόξο της εισόδου εντοπίστηκαν συνανήκο-
ντα οστά νεκρού μετακινημένα προφανώς από την αρχική τους θέση. Πεσμέ-
νες πέτρες από το φράγμα βρέθηκαν ακατάστατα στοιβαγμένες στο δάπεδο του 
δρόμου μπροστά στο φράγμα και ανάμεσά τους δύο κύπελλα με λίγα καρβουνά-
κια, τα κατάλοιπα προφανώς μιας τελετουργικής πράξης.

Με την αφαίρεση του φράγματος της εισόδου αποκαλύφθηκε το πάχος των 
παραστάδων που φτάνει τα 1,70 μ. διαμορφώνοντας έτσι έναν στενό διάδρομο 
πλάτους 0,80 μ. που οδηγεί στον θάλαμο.

Ο θάλαμος (εικ. 6, σχ. 1) βρέθηκε μπαζωμένος μέχρι τα μέσα του ύψους του 
με τμήματα υποκίτρινου κούσκουρα αποκολλημένα από την οροφή, αλλά και επι-
χώσεις που εισχώρησαν από τον δρόμο μετά τη σύληση. Με την ολοκλήρωση του 
καθαρισμού του προέκυψε ένας τετράπλευρος χώρος διαστάσεων 9 περίπου τ.μ. 
(3,03 μ. – 3,23 μ. – 2,80 μ. – 3,47 μ.). Τα τοιχώματα είναι αδρά δουλεμένα και είναι 
εμφανή τα ίχνη του εργαλείου λάξευσης. Το μέγιστο διατηρούμενο αρχικό ύψος 
είναι στη βορειοανατολική γωνία και φτάνει τα 2,10 μ., ενώ το διαμορφωμένο ύψος 
στο μέσο του θαλάμου φτάνει 3,30 μ. Τα ευρήματα που εντοπίστηκαν συνοψίζονται 
στα εξής. Στο βόρειο μισό του θαλάμου βρέθηκε κατά χώραν ένας νεκρός (Α), από 
τον οποίο διασώθηκαν μόνο τα μακρά οστά των κάτω άκρων με φορά Α-Δ. Ήταν 
τοποθετημένος πάνω σε ξύλινο φορείο, ίχνη του οποίου διατηρούνται. Μία χάλκινη 
αιχμή δόρατος βρέθηκε πάνω στον νεκρό, καθώς και ένα μολύβδινο έλασμα. Στα 
βόρεια του νεκρού εντοπίστηκε τμήμα λίθινου αγγείου. Συνανήκον θραύσμα του 

Σχ. 2 :  Ακτέριστες ταφές στον δρόμο του τάφου.



Εικ. 5 :  Το μέτωπο του τάφου με το φράγμα 
της εισόδου του θαλάμου.

Εικ. 8 :  Θάλαμος: ΥΜ ΙΙΙΒ1 
ψευδόστομος αμφορέας.

Εικ. 6 :  Θάλαμος.

Εικ. 7 :  Θάλαμος: ΥΜ ΙΙΙΑ2 
ψευδόστομος αμφορέας.
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ίδιου αγγείου βρέθηκε στις αναμοχλευμένες επιχώσεις του φράγματος της εισό-
δου. Στη βόρεια πλευρά του θαλάμου εντοπίστηκαν διάσπαρτα μία χάλκινη αιχμή 
βέλους, κομμάτια αιγυπτιακού μπλε, τμήμα μολύβδινου ελάσματος, και συνα-
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νήκοντα όστρακα αγγείου. Πρόκειται για έναν απιόσχημο ψευδόστομο αμφορέα 
με διακόσμηση μινωικού άνθους (εικ. 7), έργο του εργαστηρίου της Κυδωνίας, ο 
οποίος χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙΑ2 φάση (Tzedakis 1969).

Στο νότιο μισό της ανατολικής πλευράς σε μία έκταση 1,20 μ. x 0,70 μ. διασώ-
θηκαν τα ίχνη φορείου και λιγοστά ίχνη οστών (Νεκρός Β). Στο μέσο του θαλάμου 
υπήρχαν ίχνη μιας ακόμη ταφής σε φορείο, με λιγοστά διαλυμένα οστά. Μία 
αιχμή βέλους, οστέινα δισκία και μία οστέινη λαβίδα, φαίνεται ότι συνόδευαν 
τον νεκρό (Γ). Τα συνανήκοντα όστρακα ενός σφαιρικού πιεσμένου ψευδόστομου 
αμφορέα με διακόσμηση χταποδιού, αγγείο τυπικό του εργαστηρίου της Κυδωνί-
ας της ΥΜ ΙΙΙΒ1 φάσης βρέθηκαν κοντά στη συγκεκριμένη ταφή (Tzedakis 1969).

Χαρακτηριστική ωστόσο σ’ όλα τα σημεία των ταφών και κυρίως στο σημείο 
ταφής των Νεκρών Β και Γ είναι η παρουσία του αιγυπτιακού μπλε που χρωματίζει 
την επιφάνεια του βράχου. Το ιδιαίτερο αυτό ταφικό έθιμο της γαλάζιας χρώσης του 
δαπέδου παραπέμπει στους ΥΜ τάφους λιμένος Κνωσού (Κατσαμπά) (Αλεξίου 1967, 
26), ενώ η χρήση των φορείων είναι μάλλον κοινό ταφικό έθιμο στη Νεκρόπολη της 
Κυδωνίας, απουσία πήλινων λαρνάκων (Andréadaki-Vlasaki 1997, 496).

Καταλήγοντας, ο θαλαμοειδής λαξευτός τάφος της οδού Δημακοπούλου αποτε-
λεί ένα μνημειώδη τάφο που συγκεντρώνει πολλά γνώριμα αλλά και νέα στοιχεία 
των ταφικών πρακτικών της Κυδωνίας των μινωικών χρόνων. Η ολοκλήρωση της 
μελέτης του θα εμπλουτίσει τη γνώση μας για τα ταφικά έθιμα της περιοχής.
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Tzedakis, I., 1969. L’atelier de céramique postpalatiale à Kydonia. BCH, 93, σ. 396-418.

A ChAmbEr tomb from thE Lm iii CEmEtEry of ChAniA. 

thE CAsE of A LAtE Lm iiiC buriAL - prELiminAry rEport

EftyChiA protopApAdAKi

In the end of 2010, at M. Tsapaki’s plot, at the intersection of Hg. Gavriil 
and Dimakopoulou streets, a new chamber tomb was found. The tomb is part 
of the large cluster of LM III tombs found in the “Courts – Mazali” region. 
On the western wall of the dromos there is a small lateral chamber, which 
entailed the remains of a despoiled burial. The vases that accompanied 
the burial find mainly parallel to those of the tholos tomb of Kephala near 
Knossos, and in settlements of the island with layers of habitation dating to 
late LM IIIC phase. Four successive burials covered the space immediately 
below the plane of the lateral chamber to the top of the inlet opening of the 
chamber. In the looted chamber were found the remains of three skeletons 
upon wooden coffins. Among the few offerings that have escaped looting, two 
vases of the local Kydonian workshop are dated to the LM IIIA2 and LM IIIB1 
phases respectively. A very impressive element was the presence of Egyptian 
blue that colors the surface of the floor of the chamber. This particular burial 
custom refers to the LM tombs of Katsaba. Concluding, the particular tomb 
is a monumental tomb which gathers many familiar and new elements of the 
funerary practices of Kydonia. The completion of this study will enrich our 
knowledge about the burial customs of the area.
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εθνιΚο σταδιο χανιων: 

δοΚιμαστιΚη ανασΚαφιΚη ερεΥνα 2011-2012

εΥθΥμια ΚαταΚη

Στην προηγούμενη συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, το 2010, 
είχαν παρουσιαστεί τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής ανασκαφικής έρευνας 
στο Εθνικό Στάδιο Χανίων κατά το 2005 και το 2009, η οποία είχε ξεκινήσει με 
αφορμή σχεδιαζόμενη ανακατασκευή του και δημιουργία υπόγειου χώρου στάθ-
μευσης (Κατάκη 2012). Υπενθυμίζεται, συνοπτικά, ότι τότε είχε αποκαλυφθεί 
ανατολικά-ΒΑ του αγωνιστικού χώρου μέσα σε στρώμα άμμου θαλάσσης τμήμα 
νεκροταφείου των υστεροκλασικών-πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, με ομαδικές ή 
απλές λακκοειδείς ταφές και εγχυτρισμούς. Αντιθέτως, η τομή στο βόρειο τμήμα 
έφερε στο φως κτηριακά κατάλοιπα και τμήμα χωμάτινου δρόμου ελληνιστικών 
χρόνων. Οι εργασίες διακόπηκαν τότε, καθώς δεν επαρκούσαν οι πιστώσεις.

Μετά την έγκριση μιας έκτακτης επιχορήγησης από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. το 2011 και 
με την Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Χανίων το 2012 με χορηγία του 
ΟΠΑΠ, έγινε δυνατή η πρόσληψη πολυμελούς συνεργείου και η συνέχιση και 
ολοκλήρωση της έρευνας τόσο σε βάθος, όσο και σε έκταση.1 Μέσα στο διάστημα 
των επτά περίπου μηνών που κράτησαν οι εργασίες, ανοίχτηκαν και νέες δοκι-
μαστικές τομές περιμετρικά των αγωνιστικών χώρων και έτσι τα σημεία που ερευ-
νήθηκαν συνολικά (σχ. 1) μας έδωσαν μία σαφή εικόνα για τις αρχαιότητες στην 
περιοχή των 30 στρεμμάτων που καταλαμβάνει το Στάδιο.

Στο ανατολικό τμήμα, σε όλο το κομμάτι των 70 περίπου τ.μ., συνεχίστηκε σε 
βάθος η ανασκαφή που διακόπηκε το 2005. Στο ίδιο στρώμα της καθαρής άμμου 
και σε βάθη από 1,50 έως 2,30 μ. από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους, βρέ-
θηκαν 25 ακόμα λακκοειδείς ταφές ενηλίκων και 7 εγχυτρισμοί. Κάποιες ταφές 
περιλάμβαναν 2-3 άτομα και φαίνονταν σύγχρονες με τους εγχυτρισμούς γύρω 
τους. Οι σκελετοί είχαν τοποθετηθεί χωρίς σαφή προσανατολισμό, άλλοτε Β-Ν, 
με το κεφάλι νότια κι άλλοτε Α-Δ, με το κεφάλι ανατολικά. Ήταν κυρίως σε ύπτια 
θέση με τα χέρια στο πλάι ή σταυρωτά στη λεκάνη ή στο στήθος, ενώ υπήρχαν 
και λίγοι σε εμβρυακή θέση. Σε κάποιες περιπτώσεις το κεφάλι είχε στερεωθεί 
ανάμεσα σε δύο πέτρες ή ήταν ανασηκωμένο, ακουμπισμένο πάνω σε πέτρα σαν 
σε προσκέφαλο (εικ. 1). Συνοδεύονταν συνολικά από λίγα σχετικά κτερίσματα, 
κυρίως αγγεία όπως μυροδοχεία, λύχνους, πινάκια, όλπες τοπικού εργαστηρίου, 

1 Την ανασκαφή φέραμε εις πέρας με τη συνάδελφο Αγγελική Τσίγκου, τους αρχιτεχνίτες Μανόλη 
Μιγλάκη, Διονύση Φουντεδάκη και Δημήτρη Πλατσιδάκη, τη σχεδιάστρια Αμαλία Παππά, που 
ανέλαβε και την ηλεκτρονική επεξεργασία σχεδίων και φωτογραφιών, καθώς και εννέα ειδικευ-
μένους εργάτες. Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης η ανθρωπολόγος δρ. Tina McGeorge (για τους 
μινωικούς χρόνους) και η βιοαρχαιολόγος δρ. Χρυσή Μπούρμπου (για τα ιστορικά-βενετικά 
χρόνια). Η συντήρηση των ευρημάτων έγινε από τις Άννα Μυλωνά, Αναστασία Ταμπακά και 
Ματίνα Βασιλικάκη, τα σχέδια των αγγείων από την Αθηνά Μαλαξιανάκη και η καταγραφή 
τμήματος του υλικού από την αρχαιολόγο Κωνσταντίνα Μπινάκη.
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υδρίσκες και αρυβαλλοειδή ληκύθια. 
Ξεχωρίζουν μία μολύβδινη πυξίδα, ένα 
ειδώλιο ημίγυμνης παιδικής μορφής 
που κρατάει μάλλον περιστέρι2 και ένα 
οστέινο περίαπτο σε σχήμα χελώνας. 
Πέντε από τους νεκρούς συνοδεύονταν 
από αργυρή δανάκη: μία κοπή Άργους, 
τρεις Κυδωνίας και μία Ιτάνου.

Οι εγχυτρισμοί βρεφών είχαν γίνει 
σε οξυπύθμενους αμφορείς, είτε στο 
κάτω μισό τμήμα του αγγείου είτε δια-
μέσου οπής στο ύψος της κοιλιάς που 
μετά καλυπτόταν με πέτρα ή κομμάτια 
άλλου αγγείου (εικ. 2). Σε μία περίπτω-
ση φαίνεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί για 
την ταφή το κάτω τμήμα μίας υδρίας. 
Δε βρέθηκαν συνοδευτικά κτερίσματα, 
μόνο ξεχώριζαν κατά τον καθαρισμό ο 
μικροσκοπικός σκελετός του βρέφους ή 
λίγα και αποσπασματικά οστά. 

Με την αποκάλυψη των τελευταίων 
ταφών ολοκληρώθηκε η έρευνα στο εκτε ταμένο τμήμα του νεκροταφείου του 4ου 
-3ου αι. π.Χ., που ήρθε στο φως σε έξι επάλληλες στρώσεις μέσα στο καθαρό 
στρώμα άμμου, πάχους 1,50-2 μ. Όπως είχε φανεί από το 2009, το στρώμα αυτό 
εκτείνεται προς τα ΒΑ και βόρεια σε βαθύτερα σημεία και με μεγαλύτερο πάχος.3 
Αποκαλύφθηκαν συνολικά 112 ταφές: 43 λακκοειδείς, μεμονωμένες και ομαδικές 
(2, 3 ακόμα και 12 ατόμων), 67 εγχυτρισμοί και 2 κεραμοσκεπείς (εικ. 3). Κάποιες 
είχαν γίνει σε συστάδες, ενώ άλλες όχι, χωρίς προκαθορισμένο προσανατολισμό 
ή διαχωρισμό των ενηλίκων από τα βρέφη, σαν μία προσπάθεια εκμετάλλευσης 
όλου του ελεύθερου χώρου. Η έλλειψη οργάνωσης, ο λιτός ενταφιασμός με τα 
απλά κτερίσματα, αλλά και η γενικότερη ταλαιπωρημένη κατάσταση τμήματος 
του σκελετικού υλικού, που εξετάστηκε από τη δρ. Χρυσή Μπούρμπου, μας οδή-
γησε από την αρχή στο συμπέρασμα ότι το νεκροταφείο εξυπηρετούσε τις ανάγκες 
των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων και των ξαφνικών πολλαπλών θανάτων από 
πολέμους, επιδημίες ή λιμοκτονίες.4 Από τη χρονολόγηση των ευρημάτων, φαίνε-
ται ότι χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές του 4ου έως λίγο μετά τα μέσα του 3ου αι. 

2 Τα ειδώλια αυτού του τύπου χρονολογούνται κυρίως στο α΄ μισό 4ου αι. π.Χ. και κατά μία 
άποψη ίσως αναπαριστούν τον Ιανίσκο, γιo του Ασκληπιού και της Ηπιόνης (Robinson 1931, 
78, pl. 42:384).

3 Η άμμος φαίνεται ότι συνεχίζει και βορειότερα του Σταδίου, στην πορεία προς τη θάλασσα, 
καθώς στο παρελθόν είχαν βρεθεί κατά τη διάνοιξη δρόμου σε ανάλογο αμμώδες στρώμα μεσο-
μινωικά ταφικά αγγεία (Θεοφανείδης 1948-1949, 16-18).

4 Για τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας βλ.: Κατάκη 2012, 541-542, όπου αναφέρεται και 
η σχετική με το νεκροταφείο των ιστορικών χρόνων βιβλιογραφία (σ. 542-543). Αξιοσημείωτη 
επίσης είναι και η ομοιότητα με το νεκροταφείο των αρχαϊκών-κλασικών χρόνων που ανασκάπτε-
ται τα τελευταία χρόνια από την ΚΣΤ′ Ε.Π.Κ.Α. στο Δέλτα Φαλήρου, στο πλαίσιο της ανέγερσης 
του Kέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Θέρμου 2013· Chrysoulaki 2013).

εΥθΥμια ΚαταΚη

Σχ. 1 :  Τοπογραφικό διάγραμμα του Σταδίου. 
Σημειώνονται με κόκκινο τα ανεσκαμμένα 

τμήματα.
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π.Χ. και κυρίως στο β′ μισό 4ου με αρχές 3ου αι. π.Χ. Περιστασιακή ήταν η χρήση 
του κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, καθώς σε όλη αυτή την έκταση βρέθηκε ένας 
μόνο κεραμοσκεπής τάφος του 1ου-2ου αι. μ.Χ. 

Μετά την αφαίρεση των παραπάνω ταφών σε βάθος 2-2,50 μ. από την επιφά-
νεια η σύσταση του στρώματος αλλάζει. Δεν υπάρχει πια άμμος, αλλά κουσκου-
ρόχωμα  με αρκετά όστρακα ΥΜ ΙΙΙ Γ και ΙΙΙ Β περιόδου. Σύντομα αποκαλύφθηκε 
ο φυσικός μαργαϊκός ασβεστόλιθος, με ιδιαίτερα ανώμαλη επιφάνεια, όπου εντο-
πίστηκαν κι άλλοι τάφοι λαξευτοί, αυτή τη φορά μινωικών χρόνων: ένας υπό-
γειος θαλαμωτός με δρόμο, ένας λακκοειδής με πλευρικό σπηλαιώδες όρυγμα 
και τρεις λακκοειδείς με καλυπτήριες πλάκες.5 Στο εσωτερικό των τελευταίων 

5 Ανάλογη εικόνα είχε και το τμήμα του μινωικού νεκροταφείου που αποκαλύφθηκε σε οικόπε-
δο, ένα μόλις οικοδομικό τετράγωνο ανατολικά του Σταδίου, όπου όμως το παχύ στρώμα άμμου 
αφαιρέθηκε με μηχανικό μέσο καθώς δεν είχε ταφές (Χατζηδάκη 1987· Hallager & McGeorge 
1992, 13).

εθνιΚο σταδιο χανιων: δοΚιμαστιΚη ανασΚαφιΚη ερεΥνα 2011-2012

Εικ. 1 :  Ταφές και κτερίσματα από το ανατολικό τμήμα του Σταδίου (αδημοσίευτα).

Εικ. 2 :  Εγχυτρισμοί 
κατά χώραν.

Εικ. 3 :  Στατιστικά στοιχεία 
κατανομής ταφών.

Εικ. 4 :  Ο ΥΜ ΙΙΙ Β Τάφος 125.
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βρέθηκαν μόνο λίγα φθαρμένα οστά 
και ελάχιστη άβαφη κεραμική κυρίως 
ΥΜ ΙΙΙ Β χρόνων, ενώ το μικρό τους 
μέγεθος μαρτυρεί ότι μάλλον προορί-
ζονταν για παιδικές ταφές (εικ. 4).  

Ο θαλαμωτός Τάφος 111 βρέθηκε 
σε βάθος 5,50-6 μ. από την επιφάνεια 
του βράχου (7-8 μ. από την τωρινή επι-
φάνεια του εδάφους). Ο δρόμος του, με 
αρχικό πλάτος 0,70-0,80 μ. και τελικό 

1,80 μ., φαίνεται να προχωρά σε αρκετό μήκος προς τα ανατολικά, εκτός του 
σκάμματος, ενώ εμείς ανασκάψαμε μόνο τα τελευταία 2 μ. πριν τον περίπου 
ορθογώνιο θάλαμο, εμβαδού 8,75 τ.μ. (σχ. 2). Η είσοδος είχε ύψος 1,85 μ. και το 
φράγμα ήταν κατασκευασμένο από αργές πέτρες και πλάκες διαφόρων μεγεθών, 
κυρίως από ψαμμίτη ή σκληρό ασβεστόλιθο (εικ. 5). Είχε παραβιαστεί στο πάνω 
τμήμα του κατά την αρχαιότητα, όπως είχε συμβεί άλλωστε και στην πλειονότητα 
ανάλογων ανεσκαμμένων τάφων στην πόλη των Χανίων. Ο ταφικός θάλαμος ήταν 
μπαζωμένος με χώματα που είχαν εισχωρήσει από το άνοιγμα και κομμάτια της 
οροφής που είχαν πέσει κυρίως προς το κέντρο, ενώ περιμετρικά η επίχωση ήταν 
σαφώς λιγότερη. Μετά την αφαίρεσή της εντοπίστηκαν ένας σκελετός ενήλικα και 
δύο ανακομιδές σε λακκοειδή λαξεύματα στο δάπεδο του θαλάμου. Ο σκελετός, 
της τελευταίας προφανώς χρονολογικά ταφής, βρισκόταν σε ύπτια θέση με τα 
χέρια σταυρωτά στη λεκάνη και συνοδευόταν από γεφυρόστομη προχοΐσκη ΥΜ 
ΙΙΙ Α2/Β1 χρόνων. Πρέπει να είχε τοποθετηθεί πάνω σε κάποιο είδος ξύλινου 
φορείου, η αποσύνθεση του οποίου είχε αφήσει ένα σκούρο καφέ-κόκκινο απο-
τύπωμα στον φυσικό βράχο (εικ. 5). Το ταφικό τελετουργικό συμπλήρωνε ένα 
λεπτό στρώμα άμμου, που δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν κάλυπτε τον 
νεκρό ή είχε τοποθετηθεί από κάτω.6 Η ανθρωπολογική εξέταση από τη δρ. Tina 

6 Άμμος είχε χρησιμοποιηθεί ως βάση της ταφής σε δύο ακόμα ανάλογους θαλαμοειδείς τάφους 
στην πόλη των Χανίων (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1990, 442· Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη & Νινιού-Κιν-

Σχ. 2 :  Τομή και κάτοψη του Τάφου 111.

Εικ. 5 :  Η είσοδος και ο θάλαμος 
του Τάφου 111.

εΥθΥμια ΚαταΚη
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McGeorge έδειξε ότι πρόκειται για νεαρό άνδρα 18-22 ετών. Οι ανακομιδές είχαν 
οστά τουλάχιστον δύο-τριών ενηλίκων ατόμων η καθεμία, ανδρών και γυναικών 
κι ενός παιδιού. Μεταξύ τους αναγνωρίστηκαν οστά ενός εύρωστου άνδρα, ενός 
δεύτερου ηλικίας περίπου 30 ετών και δύο λεπτοκαμωμένων γυναικών, η μία 
εκ των οποίων υπέφερε από εκφυλιστική αρθρίτιδα. Η ύπαρξη πολλαπλών εντα-
φιασμών είναι συνηθισμένη στους τάφους αυτού του τύπου, που φαίνεται ότι 
είχαν οικογενειακό χαρακτήρα. Περιμετρικά του θαλάμου βρέθηκαν ακόμα ένα 
μόνωτο κύπελλο και δύο πολύ φθαρμένα μικρογραφικά αγγεία, ίδιας περιόδου. 

Ο λακκοειδής με πλευρικό σπηλαιώδες όρυγμα Τάφος 112 βρέθηκε σε 
βάθος περ. 2,50 μ. από την επιφάνεια του βράχου. Έχει διαστάσεις ορθογώνιου 
σκάμματος 2,30 x 1,70 μ., με δύο αναβαθμούς στην απέναντι από τον ταφικό 
θάλαμο πλευρά (σχ. 3, εικ. 6). Το φράγμα στην πιόσχημη είσοδο του θαλάμου, 
ύψους 0,90 μ., ήταν χτισμένο από αργούς λίθους (σχετικά μεγάλου μεγέθους 
κουσκουρόπετρες και μικρότερους ψαμμόλιθους) και δεν είχε παραβιαστεί κατά 
την αρχαιότητα. Στον μικρό ταφικό θάλαμο, εμβαδού μόλις 1,70 τ.μ., αποκα-
λύφθηκαν στη θέση τους αρκετά κτερίσματα: μία χάλκινη λεκάνη, ένα πήλινο 

δελή 1991, 411), ενώ η πρακτική αυτή συναντάται ήδη στους ΠΜ θολωτούς τάφους της Λεβή-
νας (Πλάτων 1959, 370-371). 

Σχ. 3 :  Τομή και κάτοψη του Τάφου 112. 

Εικ. 6 :  Ο Τάφος 112 από νότια. 

Εικ. 7 :  Διάφορα αγγεία και ειδώλιο από τα 
κτερίσματα του Τάφου 112 (αδημοσίευτα).

εθνιΚο σταδιο χανιων: δοΚιμαστιΚη ανασΚαφιΚη ερεΥνα 2011-2012
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ειδώλιο άρματος με αναβάτη και 17 πήλινα αγγεία, κυρίως μικρού μεγέθους και 
διαφόρων σχημάτων, όπως προχοΐσκες, σκυφίδια, κύπελλα, πρόχοι, ένας αμφο-
ρέας, ένα γεφυρόστομο και ένα διπλό τελετουργικό σκεύος (εικ. 7). Τα περισ-
σότερα είναι αντιπροσωπευτικά του κεραμικού εργαστηρίου της Κυδωνίας, που 
χαρακτηρίζεται από τον λευκοκίτρινο πηλό, το λείο κιτρινωπό αλείφωμα και την 
πορτοκαλόχρωμη βαφή (Tzedakis 1969, 396-418) και χρονολογούνται γενικά 
στην ΥΜ ΙΙΙ Α2/Β περίοδο. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη οστών και μάλλον ο τάφος είχε 
κάποια παιδική ταφή, ο σκελετός της οποίας δεν διατηρήθηκε και πρέπει να είχε 
τοποθετηθεί στον μοναδικό κενό χώρο των 0,50 μ. περίπου ανάμεσα στα κτερί-
σματα. Παιδική ταφή υποδηλώνουν τα μικρογραφικά στο σύνολό τους αγγεία, 
αλλά και το χαριτωμένο χειροποίητο πήλινο ομοίωμα άρματος με δύο άλογα 
και ηνίοχο. Τμήματα ανάλογων ειδωλίων ή μεμονωμένες μορφές παρόμοιας 
τεχνοτροπίας, κατά τα μυκηναϊκά πρότυπα, έχουν βρεθεί και στο παρελθόν τόσο 
στην οικιστική εγκατάσταση της Πλατείας Αγίας Αικατερίνης στον λόφο Καστέλι 
(Winbladh 2003, 270-273, pl. 143-145 και 2011, 394-396, pl. 217), όσο και 
σε τάφους της περιοχής Δικαστηρίων (Πλάτων 1960, 515· Ρεθεμιωτάκης 2001, 
62), της ίδιας χρονικής περιόδου. Άλλωστε, η ενασχόληση των Κυδωνιατών με τα 
άρματα αποτυπώνεται και σε πινακίδα της Γραμμικής Β από τις ανασκαφές της 
πόλης (Hallager, Vlasakis & Hallager 1990, 29-32). 

Σχ. 4 :  Κάτοψη του βόρειου τμήματος του Σταδίου, 
με τις προγενέστερες των τοίχων Ταφές 92 και 96.

εΥθΥμια ΚαταΚη
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Η αποκάλυψη των τελευταίων τάφων 
συμπληρώνει τις πληροφορίες μας για 
τη μεγάλη έκταση του νεκροταφείου 
της μινωικής Κυδωνίας,7 το οποίο 
φαίνεται ότι εκτείνεται μέχρι την περι-
οχή αυτή, όπου η ποιότητα του ασβε-
στολιθικού πετρώματος ευνοούσε τις 
υπόγειες λαξευτές κατασκευές. Μας 
δίνει όμως κι ένα ακόμα στοιχείο για 
τη φυσική διαμόρφωση και τη σύστα-
ση του εδάφους κατά την αρχαιότητα, 
καθώς φαίνεται ότι το παχύ στρώμα 
άμμου εναποτέθηκε πάνω από τον 

φυσικό ασβεστόλιθο κάποια χρονική περίοδο μετά τους ΥΜ ΙΙΙΓ χρόνους (1200-
1100 π.Χ.) και πριν τον 4ο αι. π.Χ., μάλλον ως αποτέλεσμα διαχρονικών παλιρ-
ροϊκών κυμάτων ή κάποιας μεγάλης φυσικής καταστροφής, πιθανότατα ενός 
τσουνάμι μετά από σεισμό.8 

Το ίδιο στρώμα άμμου εντοπίστηκε και στο βόρειο τμήμα του Σταδίου, σε 
περιορισμένες τομές που έγιναν κατά τόπους, όπου οι κτηριακές κατασκευές το 

7 Για το νεκροταφείο αυτών των χρόνων γενικά βλ. ενδεικτικά: Andréadaki-Vlasaki 1997, 487-
509 και Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2009, 114-127 και 152-179, όπου αναφέρονται όλοι οι τάφοι 
που έχουν διατηρηθεί στην πόλη των Χανίων, με την ανάλογη βιβλιογραφία. 

8 Όπως πιστεύει και η δρ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη που μελετάει το παλίμψηστο της πόλης (Ανδρεα-
δάκη-Βλαζάκη 2005, 1023-4 και Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2014). Ίσως συνέβη κάτι ανάλογο με 
τον σεισμό του 373 π.Χ., όταν ο Στράβωνας αναφέρει ότι τα Βούρα αφανίστηκαν από ρήγμα και 
η Ελίκη από θαλάσσιο κύμα (Στράβων 8, 385). Ο Παυσανίας μιλάει επίσης για την αχαϊκή αυτή 
πόλη και σημειώνει ότι η Ελίκη, μητρόπολη 12 ιωνικών πόλεων, στις εκβολές του ποταμού 
Σελινούντα, αφανίστηκε από σεισμό και θαλάσσιο κύμα, το ύψος του οποίου έφτανε μέχρι τις 
κορυφές των δένδρων και κάλυψε όλη την πόλη (Παυσανίας 7, 24, 12-13). Για την Κρήτη οι 
μαρτυρίες αναφέρουν την αρχή των γνωστών καταστρεπτικών σεισμών περί το 368 π.Χ., όταν 
και οι 100 πόλεις της Κρήτης (ή οι 60 από αυτές κατά τον Πλίνιο) καταστράφηκαν, ενώ ο 
σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε μεγάλη έκταση (Dapper 1999, 34· Παπαζάχος & Παπαζάχου 
1999, 223-224).

Εικ. 8 :  Κιβωτιόσχημοι τάφοι του 5ου-4ου αι. π.Χ. 
στο δυτικό τμήμα του Σταδίου.                 

Εικ. 9 :  Η Γεωμετρική Ταφή 126 
στο δυτικό τμήμα του Σταδίου.

Εικ. 10 :  Ομαδική ταφή βενετικών χρόνων 
στο νότιο τμήμα του Σταδίου.
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επέτρεπαν. Στην έρευνα στον χώρο βόρεια του τοίχου 1, σε βάθος 2,45 μ. από 
την επιφάνεια, βρέθηκε λακκοειδής ταφή, με αποσπασματικά σωζόμενο σκελετό 
(σχ. 4). Το κεφάλι ήταν ακουμπισμένο σε μεγάλη πέτρα και συνοδευόταν από μία 
όλπη και ένα αρυβαλλοειδές ληκύθιο. Κάτω από τους μεταγενέστερους τοίχους 
1 και 6, εντοπίστηκαν κι άλλα τμήματα ταφών, που μαζί με τον εγχυτρισμό του 
πρόωρου βρέφους σε χύτρα που είχε βρεθεί στο ίδιο στρώμα το 2009 (Κατάκη 
2012, 541), επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση ότι το νεκροταφείο του 4ου-
3ου αι. π.Χ. εκτεινόταν βόρεια έως αυτή την περιοχή και ότι μεταγενέστερα, 
κατά τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους, καταργήθηκε και έγινε ο χωμάτινος 
δρόμος και διάφορες κτηριακές κατασκευές. 

Η εικόνα ήταν διαφορετική στο δυτικό και ΒΔ τμήμα του Σταδίου. Εκεί έγιναν 
συνολικά πέντε τομές και αποκαλύφθηκαν αρχαιότητες μόνο σε μία έκταση 32 
τ.μ., όπου εντοπίστηκαν ταφές διαφόρων ειδών και περιόδων. Σε βάθος περίπου 
1,50 μ. από την επιφάνεια ήρθαν στο φως δύο παράλληλοι κτιστοί κιβωτιόσχημοι 
τάφοι με καλυπτήριες πλάκες (εικ. 8). Είχαν προσανατολισμό Β-Ν και διαστάσεις 
2,10 x 1 μ. Στον πρώτο υπήρχε ταφή, μάλλον γυναίκας, αν κρίνουμε από τα 
κτερίσματα: δύο πήλινες πυξίδες με γραπτή διακόσμηση, ένα χάλκινο κάτοπτρο, 
δύο μεγάλες περόνες. Στον δεύτερο τάφο διασώθηκαν οστά τριών φθαρμένων σκε-
λετών ενηλίκων και ενός μικρού παιδιού, ενώ βρέθηκαν μόνο ένα άωτο μελαμβα-
φές σκυφίδιο, σιδερένια καρφιά και μία αργυρή δανάκη, ψευδοαιγινήτικη κοπή 
Κυδωνίας. Η χρήση των δύο παραπάνω τάφων τοποθετείται στον 5ο - 4ο αι. π.Χ.

Νότιά τους, σε σημείο όπου ο φυσικός βράχος εμφανίζεται βαθύτερα, εντο-
πίστηκε εγχυτρισμός (Ταφή 126) σε κρατήρα ύψους 0,58 μ. (εικ. 9). Το αγγείο 
βρέθηκε σε βάθος περίπου 3,40 μ. από την τωρινή επιφάνεια, σφηνωμένο στον 
βράχο και περιβαλλόταν από αργές πέτρες, ενώ το πάνω τμήμα του ήταν σπα-
σμένο και είχε γεμίσει χώμα. Στο εσωτερικό υπήρχαν ελάχιστα λεπτά οστά, ένα 
χάλκινο περίαπτο έλασμα και λίγες πολύ ψιλές χάντρες, αλλά περιμετρικά του 
ταφικού κρατήρα, κάτω από τις αργές πέτρες βρέθηκαν επτά ακέραια αγγεία: δύο 
πρόχοι, μάλλον χειροποίητες, που είχαν τοποθετηθεί με το στόμιο προς τα κάτω, 
τρεις τριφυλλόστομες οινοχόες, ένα κύπελλο και ένας μόνωτος σκύφος. Η Ταφή 
126 πρέπει να ήταν παιδική, ανάλογη με αυτήν που είχε βρεθεί στη σωστική 
ανασκαφή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας (Νινιού-Κινδελή, Ανδρεαδάκη-Βλα-
ζάκη & Μαρκουλάκη 1988, 547), σε απόσταση μόλις 200 μ. ΝΑ του Σταδίου, με 
χρονολόγηση στους ίδιους ΥΓ Ι Β χρόνους (τέλος 8ου - αρχές 7ου αι. π.Χ.).

Περιμετρικά της πιθοταφής, σε ακανόνιστα λακκοειδή λαξεύματα στον βράχο, 
εντοπίστηκαν τρεις ακόμα ταφές με πολύ φθαρμένους ή αποσπασματικά διατη-
ρημένους σκελετούς, σε βάθη 3,30-3,90 μ. από την επιφάνεια. Στην πιο αντιπρο-
σωπευτική (Ταφή 127) ο σκελετός ήταν σε ύπτια θέση, με το κεφάλι ανατολικά. 
Γύρω του βρέθηκαν δύο χάντρες και κομμάτια από τρία αγγεία: ένα σφαιρικό με 
μαύρο στιλπνό γάνωμα, ένα αρτόσχημο με γραπτή διακόσμηση κι ένα φλασκί, 
των ΥΜ ΙΙΙ Α2/Β1 χρόνων. Τα ελάχιστα όστρακα από τον καθαρισμό και των 
άλλων δύο αποσπασματικών ταφών δίνουν την ίδια χρονολόγηση.

Αντίθετα, η έρευνα στο νότιο τμήμα του Σταδίου μας μετέφερε σε μία τελείως 
διαφορετική εποχή. Σε έκταση περίπου 100 τ.μ., που περιλάμβανε και μία τομή 
του 2005, ανασκάφηκε, από βάθος 1,10 μ. από την επιφάνεια, καθαρό στρώμα 
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άμμου, αντίστοιχο του στρώματος με τις ταφές στην ανατολική πλευρά του Σταδί-
ου. Μέσα στο στρώμα αυτό αποκαλύφθηκαν σταδιακά έξι ταφές, οι τρεις από τις 
οποίες ήταν ομαδικές (εικ. 10). Όμως, η άβαφη χονδροειδής κεραμική από τον 
καθαρισμό τους και τα υπόλοιπα συνευρήματα οδήγησαν σε μία χρονολόγηση 
πολύ υστερότερη από αυτή του υπόλοιπου νεκροταφείου, πλησιέστερη προς τους 
βενετικούς χρόνους.9 Ίδιας εποχής φαίνεται ότι είναι και δύο ακόμα ταφές που 
είχαν εντοπιστεί το 2005 σε τομές κατά μήκος της νότιας πλευράς του Σταδίου 
και, μην έχοντας άλλα ευρήματα, είχαν θεωρηθεί τότε υστεροκλασικών-ελλη-
νιστικών χρόνων, κατ’ αντιστοιχία με την εικόνα που παρουσίαζε το ανατολικό 
τμήμα (Κατάκη 2012, 539: Ταφή 47). Μετά την αφαίρεση των παραπάνω ταφών 
και μέχρι την αποκάλυψη του φυσικού ασβεστολιθικού βράχου, σε βάθος περί-
που 3,50 μ. από την επιφάνεια, δεν εντοπίστηκαν άλλοι αρχαίοι ενταφιασμοί.

Με την ολοκλήρωση των δοκιμαστικών τομών φάνηκε ότι το μεγαλύτερο τμήμα 
της περιοχής των 30 στρεμμάτων του Σταδίου είχε χρησιμοποιηθεί ως νεκροτα-
φείο κατά τη διάρκεια πολλών και διαφορετικών περιόδων, τόσο της αρχαιότητας, 
όσο και μιας πιο σύγχρονης ιστορικά εποχής. Μόνο ένα μικρό τμήμα δυτικά-ΒΔ 
ίσως αποτελούσε τον απαραίτητο κενό χώρο μεταξύ πόλης και νεκρόπολης, 
καθώς τα πιο κοντινά κτηριακά οικιστικά λείψανα αρχίζουν σε ακτίνα περίπου 
100-150 μ. ΒΔ-ΝΔ του Σταδίου (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1998, 860-862· Κατάκη 
2009 και 2010· Τζανακάκη 2009). Μετά το πέρας των εργασιών οι τομές κατα-
χώθηκαν εν αναμονή της απόφασης της Δημοτικής Αρχής για κατασκευή ή μη 
υπόγειου χώρου στάθμευσης, που είτε θα γίνει αιτία για τη συνολική αποκάλυψη 
και ανασκαφή του νεκροταφείου είτε θα αφήσει τους νεκρούς στην ησυχία τους!
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nAtionAL stAdium of ChAniA: 

triAL ExCAvAtion 2011-2012

EfthymiA KAtAKi

The trial excavation at the National Stadium in Chania continued in 2011 
and 2012 for approximately 7 months, with the financial help from the Min-
istry of Culture and Tourism and the Municipality of Chania. The excavation 
at the east side of the Stadium revealed the rest part of the ancient city’s 
(Kydonia) cemetery of the 4th-3rd c. BC. 25 more adult burials and 7 inhu-
mations in trade amphoras came to light, within the same deep layer of sand. 
The deceased accompanied by few common offerings, such as unguentaria, 
olpes, lamps, one clay figurine of a child holding a pigeon and five silver coins 
- danakes. Under these burials, the excavation revealed five more rock-cut 
tombs of the LM III A2/B period, dug into the soft limestone bedrock: one 
underground chamber tomb with corridor, one pit cave and three cist graves 
of small dimensions. The chamber tomb 111 contained one burial of a young 
man 18-22 years old and two reburials in shallow pits, with few clay vases, 
while there was an interesting trace of red-brown pigment under the skele-
ton, probably remains of a wooden coffin or bier. The tomb was plundered 
during antiquity, like the most of  the tombs of the Minoan cemetery of ancient 
Kydonia. The pit cave 112 had a small chamber which contained one bronze 
basin, 17 clay vases (mostly small bowls, cups, prohoi, an amphora and a 
double ritual vessel) of the local ceramic workshop and a human clay figurine 
on a chariot with two horses. No bones were found, suggesting that the tomb 
probably belonged to a child.

At the west side of the Stadium two cist graves, made of hard limestone 
slabs, of the 5th-4th c. BC and an inhumation in a krater of the 8th-7th c. 
BC came also to light, while at the south side the excavation revealed massive 
burials in a layer of sand, which are dated to the Venetian period.
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η μελετη τοΥ ανθρωΠολογιΚοΥ ΥλιΚοΥ 

αΠο τη δοΚιμαστιΚη τομη στο νοτιο τμημα 

τοΥ εθνιΚοΥ σταδιοΥ χανιων: 

μια Πρωτη Προσεγγιση

χρΥση μΠοΥρμΠοΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά στα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν από την ανά-
λυση του ανθρωπολογικού υλικού από τη δοκιμαστική τομή στο νότιο τμήμα του 
Εθνικού Σταδίου Χανίων. Η δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα στο Εθνικό Στάδιο 
Χανίων πραγματοποιήθηκε με αφορμή επικείμενη μελέτη ανακατασκευής του, η 
οποία προέβλεπε υπόγειο χώρο στάθμευσης και διεξήχθη από την ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. 
το 2005, 2009 και 2011.* Οι δοκιμαστικές τομές αποκάλυψαν σε παχύ στρώμα 
καθαρής άμμου θαλάσσης τμήμα του νεκροταφείου της αρχαίας Κυδωνίας και 
συγκεκριμένα 60 εγχυτρισμούς, 19 λακκοειδείς (οι 8 ήταν ομαδικοί) και δύο 
κεραμοσκεπείς τάφους, οι οποίοι και χρονολογούνται κυρίως από το β΄ μισό του 
4ου έως και τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. (Κατάκη 2012). 

Η δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα στο νότιο τμήμα του Σταδίου έφερε στο 
φως έξι ταφές.1 Οι νεκροί είχαν τοποθετηθεί απευθείας στην άμμο (βλ. παραπά-
νω), πιθανόν σε αβαθές όρυγμα, του οποίου τα όρια δεν ήταν δυνατόν να διευ-
κρινιστούν λόγω της σύστασης του εδάφους. Πρόκειται ουσιαστικά για απλό τύπο 
λακκοειδούς τάφου, η κατασκευή του οποίου δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό στοιχείο. Από το σύνολο των έξι ταφών, οι τρεις ήταν ομαδικές 
(48=4 άτομα, 114=5 άτομα, 119=9 άτομα, εικ. 1), ενώ οι ταφές 115, 116 και 
118 ήταν ατομικές (εικ. 2). Η ταφή 116 είναι αναμοχλευμένη, καθώς τα διάφορα 
οστά είναι τοποθετημένα σε σωρό προς το βόρειο όριο του ορύγματος και δίνει 
την εικόνα ανακομιδής. Στις ομαδικές ταφές περιλαμβάνονται ενήλικα άτομα και 
των δύο φύλων, αλλά και ανήλικα άτομα, το μικρότερο ηλικίας περίπου 18 ± 6 
μηνών και το μεγαλύτερο 7 - 9 χρονών. Στις μεμονωμένες ταφές μόνο η ταφή 118 
περιείχε ένα ανήλικο άτομο ηλικίας περίπου 9 χρονών ± 24 μηνών. Οι νεκροί 
τοποθετούνται κυρίως σε ύπτια θέση, χωρίς ιδιαίτερη μέριμνα για τον προσανα-
τολισμό τους (π.χ. ταφή 114: όλοι οι σκελετοί με κατεύθυνση Α-Δ με το κρανίο 
στα Δ, ταφή 118: κατεύθυνση Β-Ν με το κρανίο στα Ν). Ειδικότερα, όσον αφορά 
στην ταφή 119, οι νεκροί φαίνεται να έχουν «πεταχθεί» στο όρυγμα, καθώς ο ένας 

*  Θερμές ευχαριστίες για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία για την πραγματοποίηση 
της μελέτης στις συναδέλφους αρχαιολόγους της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. Ε. Κατάκη και Α. Τσίγκου, 
οι οποίες πραγματοποίησαν την ανασκαφή των τάφων, στις συντηρήτριες της 28ης Ε.Β.Α. 
Θ. Ανδρουλάκη και Ν. Ζαμπετουλάκη, καθώς και στον φωτογράφο της 28ης Ε.Β.Α. Δ. Τομαζι-
νάκη. 

1 Στις ταφές αυτές θα πρέπει να περιληφθεί η ταφή 49 (2009), η οποία αρχικά χρονολογήθηκε 
μαζί με τις ταφές της αρχαιότητας. Η μελέτη του ανθρωπολογικού υλικού από την παραπάνω 
ταφή βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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είναι πάνω στον άλλο με διαφορετική κατεύθυνση. Όσον αφορά στη στάση του 
σώματος, σε κάποιους από τους νεκρούς ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί κυρίως 
η θέση των χεριών (σταυρωμένα στο στήθος ή στον θώρακα). Σημειώνεται ότι δεν 
αποκαλύφθηκαν πλήρως κάποιοι από τους σκελετούς, καθώς τμήμα των κάτω 
άκρων, π.χ. στις ταφές 114 και 115, συνέχιζε κάτω από τις παρειές της τομής στις 
οποίες δεν προχώρησε η ανασκαφή. 

Ιδιαίτερα φτωχά ήταν τα κτερίσματα που συλλέχθηκαν: κάποια προσωπικά 
αντικείμενα των νεκρών, όπως ένα χάλκινο δαχτυλίδι με διάλιθο από γυαλί (εικ. 3), 
τμήματα χάλκινης περόνης, ένα παιδικό παιχνίδι (αστράγαλος), δύο χάλκινα 
νομίσματα. Αντίθετα, συλλέχθηκε πλήθος σιδερένιων καρφιών (εικ. 4) και λαβών 
(εικ. 5), γεγονός το οποίο παραπέμπει στη χρήση ξύλινων φορείων ή φερέτρων για 
την εναπόθεση των νεκρών.  

Η πρώτη εκτίμηση για τη χρονολόγηση των τάφων –κυρίως με βάση την αχνή 
διατήρηση του λέοντα της Βενετίας στις όψεις των δύο χάλκινων νομισμάτων– είναι 
ότι οι ταφές χρονολογούνται στην περίοδο της Βενετοκρατίας. Η εφαρμογή της 
μεθόδου χρονολόγησης με Άνθρακα 14 στο εργαστήριο Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος» σε τμήμα ανθρώπινου οστού, που συλλέχθηκε από την ταφή 119, 
κατέδειξε χρονολόγηση μεταξύ 1466-1636 μ.Χ.

Το ανθρωπολογικό υλικό που μελετήθηκε περιλαμβάνει συνολικά 22 άτομα 
(17 ενήλικα και 5 ανήλικα). Από τα ενήλικα άτομα οκτώ είναι άνδρες, έξι γυναί-
κες, ενώ σε τρία άτομα δεν αναγνωρίσθηκε το φύλο (εικ. 6). Για τον προσδιορι-
σμό του φύλου (μόνο στα ενήλικα άτομα) και της ηλικίας χρησιμοποιήθηκαν 

Εικ. 1 :  Η ταφή 119 περιείχε συνολικά εννέα ενήλικα και ανήλικα άτομα.

χρΥση μΠοΥρμΠοΥ
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οι μέθοδοι που παρατίθενται στο εγχειρίδιο των 
Buikstra και Ubelaker (1994). Η διάγνωση των 
ασθενειών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις περι-

γραφές εξειδικευμένων εγχειριδίων (π.χ. Aufderheide & Rodríguez-Martín 1998 
και Ortner 2003). Οι ασθένειες που καταγράφησαν περιλαμβάνουν περιπτώσεις 
που αναφέρονται συχνά σε ανάλογες βιοαρχαιο λογικές μελέτες, όπως ασθένειες 
των δοντιών (εικ. 7), αρθροπάθειες, αιμοποιητικές ασθένειες (εικ. 8), τραυματικά 
επεισόδια (κατάγματα). 

Εικ. 2 :  Η μεμονωμένη ταφή 115. Τμήμα του 
σκελετού βρίσκεται κάτω από την παρειά 

της τομής.

Εικ. 5 : Ταφή 116. Ακέραια σιδερένια λαβή.

Εικ. 3 :  Ταφή 119. Αποσπασματι-
κά σωζώμενο χάλκινο δαχτυλίδι 

με διάλιθο από γυαλί.

Εικ. 4 :  Ακέραια και αποσπασματικά σωζόμενα 
σιδερένια καρφιά από διάφορες ταφές.

ανθρωΠολογιΚο ΥλιΚο αΠο δοΚιμαστιΚη τομη τοΥ εθνιΚοΥ σταδιοΥ χανιων



Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
το γεγονός ότι από την πόλη 
των Χανίων αποκαλύπτονται 
για πρώτη φορά ταφές της 
βενετικής περιόδου και αυτού 
του τύπου, δηλαδή ομαδι-
κές.2 Μία ανάλογη περίπτωση 
ομαδικών ταφών της ίδιας 
περιόδου είχε ανασκαφεί στο 
παρελθόν από το εσωτερικό 
του ναού του Αγ. Φραγκίσκου 
στο Ρέθυμνο και για την οποία 
είχε διατυπωθεί η υπόθεση 
ότι αφορά σε θύματα κάποιας 
επιδημίας, πιθανόν πανώλης 

(Μπούρμπου 2011). Στην περίπτωση των ταφών του Εθνικού Σταδίου, τόσο ο 
τρόπος ταφής, όσο και η επιλογή του ίδιου χώρου, γνωστού από την αρχαιότητα 
για τον ενταφιασμό νεκρών από αιφνίδιες καταστροφές ή ατόμων που ίσως δεν 
πληρούν τις «κοινωνικές νόρμες» (Bourbou & Themelis 2010· Bourbou 2013), 
μας επιτρέπτουν να υποθέσουμε ότι οι νεκροί που ετάφησαν στο νότιο τμήμα 
πιθανόν αποτελούν τα θύματα κάποιας επιδημίας. Η παλαιοπαθολογική ανά-
λυση, άλλωστε, δεν κατέδειξε ίχνη από τραυματισμούς ως αποτέλεσμα κάποιου 
βίαιου επεισοδίου με το οποίο θα μπορούσαν να συνδεθούν οι νεκροί που ετάφη-
σαν στον συγκεκριμένο χώρο. 

Κατά την εποχή που χρονολογούνται οι ταφές, είναι πολύ συχνή η παρουσία 
επιδημικών κυμάτων πανώλης, μιας ιδιαίτερα θανατηφόρας ασθένειας η οποία 
προκαλείται από τον gram-αρνητικό βάκιλο Yersinia pestis. Οι αναφορές στις 
πηγές για την πανώλη στην Κρήτη κατά τους 14ο έως 17ο αιώνες αριθμούν τις 48 

2 Για τα ταφικά έθιμα της βενετικής περιόδου, βλ. Μπούρμπου 2011, 168-169 και σχετικές 
βιβλιογραφικές αναφορές.

Εικ. 7 :  Ταφή 119, σκελετός Ν3006a. 
Τερηδόνα στα δόντια της κάτω γνάθου.

Εικ. 8 :  Ταφή 119, σκελετός Ν3006c. Παρουσία 
οπών (cribra orbitalia) στην οφθαλμική κόγχη.
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Εικ. 6 :  Κατανομή των ατόμων 
ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο.

χρΥση μΠοΥρμΠοΥ
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(Δετοράκης 1970· Κωστής 1995), ενώ υπάρχουν και συγκεκριμένες αναφορές για 
επιδημίες πανώλης στην πόλη των Χανίων, π.χ. το 1556, 1558 και 1582. Συγκε-
κριμένα, το 1566, o ιερέας Κυδωνίας Λέων Χαμέτης αναφέρει στην επιστολή προς 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωάσαφ Β΄ ότι «είχε ενταφιάσει 3.000 ανθρώπους 
στην πόλη των Χανίων», ενώ στις 20 Νοεμβρίου 1582 ο Ρεθεμνιώτης λόγιος Δανιήλ 
Φουρλάνος αναφέρει ότι «στα Χανιά ξέσπασε επιδημία με μεγάλη θνησιμότητα». 
Στην πόλη των Χανίων, άλλωστε, διατηρείται ο ναός του Αγ. Ρόκκου, ο οποίος 
κτίστηκε το 1630 πιθανόν μετά από κάποια επιδημία πανώλης. Από την πανώλη, 
όπως είναι γνωστό, προστάτευε ο άγιος Ρόκκος. Την ίδια χρονιά και η Βενετία 
υποφέρει από την επιδημία. Πιθανή φαίνεται η περίπτωση, σύμφωνα με τον 
Ι. Δημακόπουλο, μιας πρωτοβουλίας για την ίδρυση του ναού στα Χανιά –αφού 
στο Ηράκλειο υπήρχε ήδη ναός αφιερωμένος στον άγιο Ρόκκο– είτε εκ μέρους των 
βενετικών αρχών των Χανίων ή του Χάνδακα, ενός πλούσιου, ενός ευγενούς ή ενός 
ανώτατου κληρικού της αρμόδιας λατινικής Επισκοπής.   

Η επιβεβαίωση για την παρουσία της νόσου, δυστυχώς, δεν μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί με τη μακροσκοπική εξέταση του ανθρωπολογικού υλικού, καθώς 
η εξέλιξή της και ο θάνατος επέρχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο 
δεν επαρκεί για την ανάπτυξη αλλοιώσεων στα οστά. Τα τελευταία χρόνια, όμως, 
η εφαρμογή μοριακών αναλύσεων (aDNA), έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ταυ-
τοποίηση των θυμάτων της πανώλης, τα οποία προέρχονται από ανασκαφές ομα-
δικών ταφών και νεκροταφείων σε διάφορες θέσεις της Ευρώπης. Η εφαρμογή 
μιας τέτοιας ανάλυσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και για τον λόγο αυτό θα 
επιλεχθούν δείγματα οστών και δοντιών με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση και 
πιθανή ταυτοποίηση των νεκρών από τις ταφές του Εθνικού Σταδίου ως θύματα 
της πανώλης.  
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thE study of thE humAn sKELEtAL rEmAins ExCAvAtEd 

from thE south trEnCh At thE nAtionAL stAdium of ChAniA: 

A first ApproACh 

Chryssi bourbou

The current study presents the preliminary results obtained from the 
anthropological and paleopathological analysis of the human skeletal remains 
derived from single and multiple burials excavated at the south trench at 
the National Stadium at Chania. Radiocarbon chronology dated the burials 
between 1466-1636 AD. The shallow pits have been dag on a thick sandy 
floor and the deceased were laid without a constant orientation and with few 
accompanying goods. The retrieval of numerous iron nails and handles pos-
sibly indicates that their disposal was made on wooden carriers or coffins. In 
total 17 adult (eight males, six females and three of undetermined sex), and 5 
non-adult individuals have been studied. Recording of pathological conditions 
included diseases often encountered in archaeological human skeletal collec-
tions (i.e., dental diseases, degenerative joint diseases, hematopoietic diseases 
and trauma). It is suspected that these individuals represent the victims of a 
plague outbreak, often attested in the sources during the period in question. 
Further molecular analysis is expected to verify this hypothesis.
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ανασΚαφη στην ΚΥδωνια των ιστοριΚων χρονων

αγγελιΚη τσιγΚοΥ

Η σωστική ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Μιχελάκη-Κήλη, 
στην οδό Παρθενίου Κελαϊδή 21-25, στο κέντρο της πόλης των Χανίων (χάρτης 
1),1 ξεκίνησε με αφορμή τη διενέργεια εκσκαφικών εργασιών για την ανέγερση 
πολυώροφης οικοδομής με υπόγειο. Η έρευνα διήρκεσε τρεις μήνες το 2009 και 
έξι μήνες το 2010.    

Το οικόπεδο βρίσκεται στις δυτικές παρυφές της αρχαίας Κυδωνίας, σε μία 
περιοχή όπου τα τελευταία χρόνια έρχονται στο φως αξιόλογες εργαστηριακές εγκα-
ταστάσεις των ιστορικών χρόνων (Μαρκουλάκη 1998, 862-864· Ανδρεαδάκη-Βλα-
ζάκη 2001-2004, 398-400· Λιμαντζάκη 2009, 186-195· Τσίγκου 2009, 196-201). 
Στους νεότερους χρόνους, στην ίδια περιοχή, εκτεινόταν το μουσουλμανικό νεκρο-
ταφείο της πόλης.2 Έτσι, αμέσως μετά την αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος, 
σε όλη την έκταση του οικοπέδου ήρθαν στο φως ταφές της περιόδου της Τουρκο-
κρατίας. Οι νεκροί ήταν τοποθετημένοι σε αβαθή λαξεύματα του φυσικού εδάφους, 
αρκετοί πάνω σε ξύλινα φορεία. Στον χώρο των ταφών βρέθηκαν τοποθετημένες 
τρεις ανεικονικές επιτύμβιες στήλες. Με την περίοδο χρήσης του νεκροταφείου 
σχετίζεται μεγάλο κτιστό πηγάδι, στη βορειοδυτική γωνία του ακινήτου. 

Η ανασκαμμένη έκταση (σχ. 1) ορίζεται από δύο εντυπωσιακής κατασκευής 
τοίχους (Τοίχοι 1 και 5), που είναι παράλληλοι μεταξύ τους και γωνιάζουν συμμε-
τρικά, σχηματίζοντας δύο κτήρια στην ανατολική και δυτική πλευρά του οικοπέ-
δου, αντίστοιχα (εικ. 1α). Η τοιχοποιία τους, που απαντά σε κτήρια της κλασικής 
περιόδου (Κόλια 2009, 41), αποτελείται από μεγάλους λαξευτούς λίθους, μήκους 
1,10-1,20 μ., πλάτους 0,60-0,40 μ. και ύψους 0,82 μ. περίπου, με διπλό μέτωπο 
και αναθύρωση, τοποθετημένους, σε μονή σειρά, σε τοίχο θεμελίωσης όμοιας 
κατασκευής και διαστάσεων (εικ. 1β).

Στο ανατολικό κτήριο ανασκάφτηκε τμήμα υπαίθριου ανοικτού χώρου με 
πηγάδι, μεγάλο κυκλικό φούρνο και ένα μικρότερο πυρομάχι (εικ. 2). Το δάπεδο 
του φούρνου ήταν στρωμένο με κεραμίδες. Στην οροφή του, που είχε καταρρεύσει 
στο εσωτερικό, φαίνεται ότι είχαν τοποθετηθεί οι λαιμοί δύο αμφορέων, ως οπαία 
ανοίγματα. Η επίχωση που κάλυπτε το δάπεδο του χώρου περιείχε απανθρακω-
μένους πυρήνες ελιάς, πολλά καψίματα και στάχτες, κατάλοιπα από τη χρήση 
των μαγειρικών εστιών. Ο υπαίθριος χώρος φαίνεται ότι ήταν σε χρήση από τα 
μέσα του 1ου αι. π.Χ. έως τα μέσα του 1ο αι. μ.Χ. Στη συνέχεια οι κατασκευές 
1 Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης οι αρχιτεχνίτες Μανόλης Χιωτάκης, Μιχάλης Λεφάκης, Διο-

νύσης Φουντεδάκης, Δημήτρης Πλατσιδάκης. Η αποτύπωση έγινε από τη σχεδιάστρια Τούλα 
Κορακάκη και η συντήρηση των ευρημάτων από την Άννα Μυλωνά και τον Ηλία Μιχελογιάννη. 
Η σχεδίαση των αγγείων έγινε από την Αθηνά Μαλαξιανάκη και η ψηφιακή επεξεργασία των 
εικόνων από τη σχεδιάστρια Αμαλία Παππά.

2 Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έως τώρα ανασκαφικές έρευνες, το μουσουλ-
μανικό νεκροταφείο της πόλης εκτεινόταν προς Βορρά από την οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη έως 
τη συνοικία Βαρούσι και προς Νότο έως την οδό Μάρκου Μπότσαρη, με κέντρο την πλατεία 
1866 και την περιοχή του Δημαρχείου. 
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Σχ. 1 :  Κάτοψη της ανασκαφής. 

Χάρτης 1 :  Απόσπασμα 
χάρτη πόλης Χανίων. 
Σημειώνεται η θέση 
του οικοπέδου.
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καλύφθηκαν, ο χώρος στεγάστηκε και, με την προσθήκη νέων τοίχων, δημιουρ-
γήθηκαν μικρότερα δωμάτια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν έως και τους ύστερους 
ρωμαϊκούς χρόνους. Σε δοκιμαστική τομή που έγινε σε βαθύτερα στρώματα απο-
καλύφθηκε πρωιμότερη οικοδομική φάση, του τέλους του 2ου αι. π.Χ. έως μέσα 
του 1ου αι. π.Χ., καθώς και κεραμική αρχαϊκών (6ος αι. π.Χ.) και μεσομινωικών 
χρόνων. 

Από την κεραμική της πρωιμότερης οικοδομικής φάσης ξεχωρίζει ερυθρο-
βαφές σκυφίδιο με σώμα σχεδόν ημισφαιρικό, ανοιχτό προς τα πάνω και πόδι 
που εκτείνεται λοξά προς τα έξω και δημιουργεί σκοτία στο σημείο που ενώνεται 
με το σώμα (εικ. 3). Τα σκυφίδια αυτά, που σταδιακά στην Αττική αντικατέστη-
σαν τα βαθιά άωτα σκυφίδια με χείλος προς τα μέσα (Rotroff 1997, 164), είναι 
πολύ διαδεδομένα στον 1ο αι. π.Χ.3 Απαντούν στα αρχαιολογικά στρώματα της 
περιόδου συνήθως μαζί με μεγάλα πινάκια, τη χρήση των οποίων φαίνεται ότι 
συμπλήρωναν στο τραπέζι (πιατέλα/πιάτο-ποτήρι). Πιθανότατα εξακολουθούν να 
κατασκευάζονται και στην εποχή του Αυγούστου, ενώ, σύμφωνα με νεότερες εκτι-

3 Παλαιότερα είχε εκφραστεί η άποψη ότι τα ερυθροβαφή σκυφίδια της ανατολικής Sigillata A  
προήλθαν από τα μελαμβαφή αττικά ημισφαιρικά σκυφίδια με πόδι, για τα οποία όμως σήμερα 
αναζητούνται πρότυπα εκτός Αττικής (Γραβάνη 2004, 575).

ανασΚαφη στην ΚΥδωνια των ιστοριΚων χρονων

Εικ. 2 :  Ο υπαίθριος χώρος με το πηγάδι, 
τον φούρνο και το πυρομάχι.

Εικ. 1α :  Άποψη της ανασκαφής, από Ν-Β. 
Οι τοίχοι 1 και 5.  

Εικ. 3 :  Ερυθροβαφές σκυφίδιο.

Εικ. 1β :  O τοίχος 1.
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μήσεις, τα αρχαιότερα παραδείγματα ανεβαίνουν έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. 
(Γραβάνη 2004, 575· Κόλια 2006, 68). 

Στο δυτικό κτήριο, που αποκαλύφθηκε σε μεγαλύτερη έκταση, ανασκάφτηκαν 
δύο μεγάλοι χώροι, η κύρια χρήση των οποίων χρονολογείται στο β′ μισό του 
3ου αι. π.Χ. έως α′ μισό του 2ου αι. π.Χ. Στον βόρειο χώρο, αποκαλύφθηκαν 
δεκατρείς θήκες λαξευμένες στο έδαφος, που προορίζονταν για την τοποθέτηση 
αγγείων (εικ. 4α-β).4 Η διάμετρος των θηκών είναι 50 εκ. περίπου στην επιφάνεια 
και 26 έως 12 εκ. στη βάση. Το ύψος τους κυμαίνεται από 40 έως 22 εκ. Στο 
εσωτερικό της θήκης 5 βρέθηκε στη θέση της μεγάλη, μόνωτη πρόχους/οινοχόη, 
κοινής χρήσης (εικ. 5α-β-γ).5 Η λαβή λείπει, όπως και ο λαιμός με το στόμιο, στη 
θέση των οποίων είχε τοποθετηθεί καπάκι σε δεύτερη χρήση. Το μέγιστο σωζό-
μενο ύψος της, χωρίς το καπάκι, είναι 0,33 εκ. Στη ρίζα της λαβής, διακρίνεται 
εγχάρακτη ταινία, αμελούς σχεδίασης, με ίχνη μελανής βαφής. Κηλίδα μαύρου 
χρώματος διακρίνεται επίσης και στη βάση του λαιμού. Το πιο κοντινό παράλλη-
λο που βρέθηκε είναι μια οινοχόη/πρόχους κοινής χρήσης από τη Φαιστό, που 
χρονολογείται στα τέλη του 3ου έως αρχές 2ου αι. π.Χ. (Εγγλέζου 2005, 133, 
αρ. 632, πίν. 94). Ομοιότητες, ως προς το σχήμα μόνο της βάσης, παρουσιάζει με 
πρόχου από την Κόρινθο, που χρονολογείται γύρω στο 250 π.Χ. (Edwards 1975, 
112, n. 631, pl. 24, 60). Η θέση του αγγείου επιφανειακά οριζόταν από κομμάτια 
κεραμίδων, τοποθετημένων κάθετα στο έδαφος. Στη μεγαλύτερη από τις θήκες, 
με διάμετρο 1 μ., βρέθηκε μεγάλος αποθηκευτικός πίθος, σε κομμάτια. Ανάμε-
σα στις θήκες αποκαλύφθηκαν τα υπολείμματα κατασκευής από αργούς λίθους, 
κεραμίδες, όστρακα και καμένο πηλόχωμα ανάμεσά τους. Στο εσωτερικό της 
κατασκευής υπήρχε έντονα κόκκινο, καμένο χώμα, με καψίματα, ανακατεμένο, 
4 Στην ανασκαφή του οικοπέδου του δημοτικού κτηρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στο κέντρο της 

πόλης των Χανίων αποκαλύφτηκε κεραμικό εργαστήριο παραγωγής μικρών πήλινων αντικει-
μένων (ειδώλια, μάσκες, καπάκια αμφορέων), το οποίο περιλάμβανε έναν κλίβανο, μια κτιστή 
δεξαμενή, ένα λαξευτό πηγάδι, έναν αποθέτη και θήκες λαξευμένες στον βράχο για την τοποθέ-
τηση αμφορέων (Μαρκουλάκη 1990, 439, πίν. 216).

5 Για τη γεωγραφική εξάπλωση και τις παραλλαγές του τύπου βλ.: Εγγλέζου 2005, 213-218.

αγγελιΚη τσιγΚοΥ

Εικ. 4β :  Λεπτομέρεια από 
τις λαξευμένες θήκες.  

Εικ. 4α :  Άποψη του εργαστηριακού χώρου 
με τις λαξευμένες θήκες, κατά τον άξονα Β-Ν.
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κατά τόπους με λεπιδόχωμα και διάσπαρτα ρινί-
σματα χαλκού. Καψίματα, στάχτες, καμένο χώμα 
και πάρα πολλά ρινίσματα χαλκού περιείχε και 
η επίχωση που κάλυπτε τις θήκες και το δάπεδο 
του χώρου. Στην επίχωση του δαπέδου βρέθηκε 
ερυθροβαφές6 πινάκιο, που χρονολογείται στον 
2ο αι. π.Χ. (εικ. 6). Η βάση του είναι δακτυλιό-
σχημη,7 το σώμα, ευρύ και ρηχό,  καταλήγει σε 
χείλος κάθετο, ελαφρά έσω νεύον στην απόληξή 
του. Το πιο κοντινό παράλληλό του αποτελεί ερυ-
θροβαφές πινάκιο από τη Βέροια, που χρονολογείται στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. έως 
αρχές του 2ου αι. π.Χ. (Δρούγου & Τουράτσογλου 1998, 86 - Π 2098, πίν. 56). 
Ομοιότητες επίσης παρουσιάζει και με ερυθροβαφή πινάκια με όρθιο χείλος από 
την Κασσώπη, που χρονολογούνται στο β′ μισό του 2ου αι. π.Χ. (Γραβάνη 2004, 
572-573, 576-577), καθώς και με πινάκιο από την Αθηναϊκή Αγορά του τέλους 
του 2ου αι. π.Χ. έως αρχές του 1ου αι. π.Χ. (Thompson 1934, 422, 433 fig. 151, 
435). Φαίνεται ότι στον χώρο αυτό υπήρχε εργαστηριακή εγκατάσταση, η φύση 
όμως της οποίας δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί. Σε τομές που έγιναν εντοπίστηκε 
πρωιμότερη περίοδος χρήσης, που χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ.

Μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., ο χώρος καλύφτηκε και κτίστηκε ιδιαίτερης 
κατασκευής τοίχος (Τοίχος 16) από ορθογώνιους δουλεμένους λίθους τοποθετη-
μένους σε δύο σειρές, με μεταξύ τους κενό 10 εκ. και μικρότερες πλάκες τοπο-
θετημένες ανά διαστήματα σε κάθετη διάταξη (εικ. 7α). Τo δάπεδο ήταν σφραγι-
σμένο με στρώμα καταστροφής, στο οποίο βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων (ανδρικό 
ολόσωμο ειδώλιο, ειδώλιο ένθρονης μάλλον γυναικείας μορφής και τμήμα ειδω-
λίου γυναικείας μορφής μέσα σε κόγχη, πιθανόν από σύμπλεγμα), καθώς και 
οπαία κεραμίδα, με μαύρο χρώμα (εικ. 7β). Στο τέλος του 1ου αι. π.Χ. έως αρχές 
1ου αι. μ.Χ. η διάταξη των χώρων του κτηρίου αλλάζει με την προσθήκη νέων, 
πρόχειρης όμως κατασκευής, τοίχων. Τα δάπεδα και οι τοίχοι αυτής της φάσης 
6 Για την ανατολική κεραμική Sigillata A βλ. Κόλια (2006, 114) και Γραβάνη (2004, 572).
7 Η δακτυλιόσχημη βάση και το ευρύ, ρηχό σώμα συναντώνται σε πινάκια με έσω νεύον χείλος 

από τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. Το σχήμα αποβαίνει ιδιαίτερα προσφιλές στον αττικό Κεραμεικό 
κατά την ελληνιστική περίοδο, ενώ διαδίδεται και σε άλλες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου 
είτε με αττικά προϊόντα είτε με απομιμήσεις (Εγγλέζου 2005, 249-251).

ανασΚαφη στην ΚΥδωνια των ιστοριΚων χρονων

Εικ. 6 :  Ερυθροβαφές πινάκιο.

Εικ. 5α-β-γ :  Η οινοχόη / πρόχους κατά την αποκάλυψή της. 
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θεμελιώθηκαν πάνω σε ένα εκτεταμένο μπάζωμα, που περιείχε πολλά δισκοειδή 
υφαντικά βάρη καθώς και κεραμική, κυρίως των ελληνιστικών χρόνων.  

Νότια του χώρου με τις θήκες ανασκάφτηκε ένα ακόμη μεγάλο δωμάτιο της 
ίδιας περιόδου. Πάνω στο δάπεδο, το οποίο ήταν στρωμένο με λεπιδόχωμα, βρέ-
θηκαν πεσμένα κομμάτια από ειδώλια γυναικείων μορφών.  

Βόρεια του δυτικού κτηρίου, σε έναν περιορισμένο χώρο, πολύ βαθύτερα από τα 
οικιστικά κατάλοιπα, αποκαλύφθηκαν σε στρώσεις δεκαεννέα οξυπύθμενοι αμφο-
ρείς του 5ου και 4ου αι. π.Χ. Ήταν τοποθετημένοι σε όρθια θέση, με το στόμιο στο 
έδαφος (εικ. 8α-β). Μαζί με τους αμφορείς βρέθηκαν και δύο σχεδόν ακέραιες 
οινοχόες. Ανάμεσα στα αγγεία υπήρχαν σφηνωμένα μεγάλα κομμάτια από κεραμί-
δες καθώς και λίγα όστρακα άβαφων, χρηστικών αγγείων. Ο πρωι μότερος αμφορέ-
ας προέρχεται από τη Χίο8 (εικ. 9α) και χρονολογείται στο α′ μισό του 5ου αι. π.Χ. 
(Κατάκη & Τσίγκου, υπό έκδοση). Στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. χρονολο-
γείται αμφορέας από τη Μένδη (εικ. 9β), στην επιφάνεια του οποίου διατηρούνται 
ίχνη πίσσας, υλικού που συχνά χρησιμοποιόταν για τη στεγανοποίηση αγγείων που 
μετέφεραν κρασί (Κάντζια 1994, 349). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου σιάζει αμφορέας 
(εικ. 9γ) πλησιέστερο παράλληλο του οποίου αποτελούν αμφορείς που βρέθηκαν 
στο ναυάγιο Porticello, στον κόλπο Messina, στη Σικελία και χρονολογούνται το 
415 έως 385 π.Χ. (Κατάκη & Τσίγκου, υπό έκδοση). Οι περισσότεροι όμως της 
ομάδας ανήκουν στον τύπο του αμφορέα με μανιταρόσχημο χείλος, με μικρή 
παραλλαγή στη διαμόρφωσή του και χρονολογούνται στο τέλος του 5ου αι. π.Χ. 
έως το α′ μισό του 4ου αι. π.Χ. (εικ. 9δ). Πλησιέστερο παράλληλό τους αποτελεί 
αμφορέας από την αθηναϊκή Αγορά, που χρονολογείται στα τέλη του 5ου αι. π.Χ., 
καθώς και αμφορέας της ομάδας Solocha Ι, ο οποίος χρονολογείται στο α′ μισό του 
4ου αι. π.Χ. (Κατάκη & Τσίγκου, υπό έκδοση). 

Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού αμφορέων σε χώρο κάτω από τα λείψανα 
κτηριακών εγκαταστάσεων οδηγεί σε μία πρώτη ερμηνεία του ως δωματίου αποθή-
κευσης αμφορέων. Σε περιπτώσεις παρόμοιων χώρων στη Θάσο (Κουκούλη-Χρυ-
8 Οι περισσότεροι αμφορείς από τη Χίο περιείχαν κρασί, το οποίο ήταν ίσως το πιο φημισμένο απ’ 

όλα τα ελληνικά κρασιά, σύμφωνα με τον Αθήναιο (I, 29 και 31-33) και τον Πλίνιο (N.H. XIV, 
ix,73).

αγγελιΚη τσιγΚοΥ

Εικ. 7α-β :  Ο τοίχος 16 και η οπαία κεραμίδα 
που βρέθηκε στο στρώμα καταστροφής του.   
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σανθάκη 1979, 322, 325, πίν. 142α, 143α· Σαμαρτζίδου 1982, 309, πίν. 209β, 
210α-β), τη Ρόδο (Φιλήμονος-Τσοποτού 2004, 62-63, πίν. 17β, 18β) και τη Ζώνη 
(Τσατσοπούλου 1995, 670-671, εικ. 4-6), η παρουσία των αγγείων σε αυτό το 
βάθος θεωρήθηκε ότι αποσκοπούσε στην αποστράγγιση των υπόγειων υδάτων και 
την παρεμπόδισή τους ν’ ανέβουν στο επίπεδο του δαπέδου. Άλλες ερμηνείες 
σχετίζονται με τη συγκράτηση των επιχώσεων, την ανύψωση και διεύρυνση του 
επιπέδου, αλλά και με αμυντικούς σκοπούς. 

Μεταξύ των δύο κτηρίων σχηματίζεται επιμήκης διάδρομος, πλάτους 4 μ., με 
αλλεπάλληλες οικοδομικές φάσεις. Στη βόρεια πλευρά του χώρου αποκαλύφθηκε 
δάπεδο στρωμένο με βότσαλο και μικρούς, αργούς λίθους, καθώς και κυκλικός 
φούρνος της ίδιας περιόδου με την εργαστηριακή εγκατάσταση. Τα λείψανα αυτά 
καλύφθηκαν από λιθόστρωτο δρόμο, που φαίνεται ότι στρώθηκε μετά τα μέσα του 
2ου αι. π.Χ. Στον 1ο αι. π.Χ. χρονολογείται νεώτερη επιδιόρθωσή του, τμήμα της 
οποίας σώζεται στο βόρειο άκρο του διαδρόμου (εικ. 10). Στο τέλος του 1ου αι. 
π.Χ. έως αρχές 1ου αι. μ.Χ. φαίνεται ότι η χρήση του δρόμου εγκαταλείφθηκε. 
Σε αυτή τη φάση ανήκει πηγάδι, με κτιστά τοιχώματα και λιθόστρωτη κατασκευή, 
σχετική  με τη λειτουργία του, που αποκαλύφθηκε στο νότιο άκρο του χώρου.

Εικ. 8α-β :  Ο χώρος με τις αλλεπάλληλες στρώσεις οξυπύθμενων αμφορέων 
του 5ου και του 4ου αι. π.Χ.  

Εικ. 9 :  Αμφορείς Χίου (α), Μένδης (β), με πιθανή προέλευση από τη Σικελία (γ), 
και με παραλλαγή μανιταρόσχημου χείλους (δ).

ανασΚαφη στην ΚΥδωνια των ιστοριΚων χρονων
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Εικ. 10 :  Ο λιθόστρωτος δρόμος, με κατεύθυνση Β-Ν.     
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ανασΚαφη στην ΚΥδωνια των ιστοριΚων χρονων



ExCAvAtion in KydoniA of thE historiCAL timEs 

AngELiKi tsigou

The trial excavation at the plot Michelaki-Kili took place in 2009 and 2010 
and lasted 3 months and 6 months respectively. The plot is located in the 
center of Chania town, in an area where in recent years has been revealed 
workshops of the ancient town (Kydonia). The excavation revealed two build-
ings in the east and west side of the plot. In the east building were found 
remains dated from the 2nd c. BC until the middle of the 1st c. BC and an open 
yard with a well, and a hearth, dated from the middle of the 1st c. BC until the 
middle of the 1st c. AD. In the west building a room with 13 cases curved in the 
ground for the storage of vases has been discovered, dated to the second half 
of the 3rd c. BC until the first half of the 2nd c. BC. In the same room there 
where also remains of a construction related probably with a workshop. North 
of the building and below the relics there where found 19 amphoras and two 
oinochoae put upside down, dated to the 5th and 4th c. BC. Between the two 
buildings a cobbled road was unearthed which was in use from the middle of 
the 2nd c. BC until the beginning of the 1st c. AD.
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ανασΚαφη στη νεΚροΠολη τησ αρχαιασ ΚΥδωνιασ

σοφια ΠρεΒε

Κατά το διάστημα Μαΐου 2011 έως Ιουλίου 2012 η ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. πραγματοποί-
ησε ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ελένης Μαρουλάκη,1 στη συνοι-
κία Κουμπέ της πόλης των Χανίων. Από τις αρχές του 20ού αι. ο περιστασιακός 
εντοπισμός τάφων, μεμονωμένων ή κατά συστάδες, με την ευκαιρία οικοδομικών 
εργασιών ή εγκατάστασης δικτύων υποδομής, έδειξε ότι στην πυκνοδομημένη αυτή 
περιοχή εκτεινόταν η νότια νεκρόπολη της Κυδωνίας των υστεροαρχαϊκών, κλα-
σικών και πρώιμων ελληνιστικών χρόνων2 (σχ. 1). Το ακίνητο, με καθαρό εμβαδό 
381,18 τ.μ., βρίσκεται στην οδό Δικτύννης 6, ανατολικά του Νεκροταφείου του 
Αγίου Λουκά, όπου η εκσκαφή θεμελίων για την ανέγερση τριώροφου κτηρίου με 
υπόγειο διακόπηκε σύντομα από τον αρχαιοφύλακα της Εφορείας μας. Ο μαρ-
γαϊκός ασβεστόλιθος της περιοχής («κούσκουρας») είναι πρόσφορος σε εύκολη 
λάξευση· πυκνή άργιλος καλύπτει το δυτικό τμήμα του οικοπέδου και ο σχεδόν 
επιφανειακός βράχος το ανατολικό. Ερευνήθηκε ο χώρος της εκσκαφής, καθώς και 
ο βόρειος και νότιος διάδρομος ασφαλείας, χωρίς τα τμήματα που θα μείνουν ακά-
λυπτα. Οι ταφές, σε μικρό σχετικά βάθος από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους 
(από 0,50 μ. περίπου κ.ε.), ταλαιπωρήθηκαν από ρίζες δέντρων, από τις μεταγενέ-
στερες εκσκαφές και διαμορφώσεις ή από ηθελημένη αναμόχλευση (εικ. 1).

Εντοπίστηκαν 48 τάφοι, δηλ. ταφικές κατασκευές και ορύγματα: 10 κιβω-
τιόσχημοι (απλοί με πλάκες, μονολιθικές λάρνακες, λαξευτοί ή κτιστοί), 21 
κεραμοσκεπείς-καλυβίτες, 15 λακκοειδείς και 2 ταφές σε πίθο. Ανασκάφηκαν οι 
46, καθώς δύο κιβωτιόσχημοι και τμήμα τρίτου διπλού κιβωτιόσχημου εντάσσο-
νται στη βόρεια και νότια όμορη ιδιοκτησία αντίστοιχα και παρέμειναν άσκαφοι 
(σχ. 2). Μερικοί τάφοι περιείχαν πάνω από μία ταφή: τρεις κιβωτιόσχημοι, δύο 
κεραμοσκεπείς και τρεις λακκοειδείς έκλειναν δύο επάλληλες ταφές ο καθένας. 
Πάνω από τους μισούς ανασκαμμένους τάφους βρέθηκαν κατεστραμμένοι ή δια-
ταραγμένοι και δύο εμφανώς συλημένοι. 

Οι κεραμοσκεπείς ανήκουν όλοι σχεδόν στον τύπο του καλυβίτη, με λακω-
νικούς στρωτήρες, συχνά σε διπλή στρώση, χωρίς κεραμίδα στον πυθμένα. Οι 
περισσότεροι έχουν τοποθετηθεί σε πρόχειρα ορύγματα με περιμετρικούς αργούς 
λίθους. Στην πλειονότητά τους φαίνεται να καλύπτουν την περίοδο από τα τέλη 
5ου - αρχές 4ου ως τις αρχές του 3ου π.Χ. αι.3

1 Η ανασκαφή διήρκεσε 13,5 μήνες καθαρής δουλειάς. Σ’ αυτήν εργάστηκαν επίσης: η συνά-
δελφος Ευθυμία Κατάκη για 2,5 μήνες, και οι αρχιτεχνίτες Μανώλης Χιωτάκης, Δημήτρης 
Πλατσιδάκης και Διονύσης Φουντεδάκης. Τα σχέδια εκπόνησε η σχεδιάστρια Αρχοντία Κορα-
κάκη. Ως τώρα στάθηκε δυνατό να ολοκληρωθεί η συντήρηση μικρού μέρους του υλικού, από 
τη συντηρήτρια Άννα Μυλωνά. 

2 Πέραν του Κουμπέ, σποραδικές ταφές εντοπίζονται κατά καιρούς βόρεια της οδού Εφέδρων 
Πολεμιστών, η οποία μπορεί να θεωρηθεί συμβατικό όριο της συνοικίας Κουμπέ προς Βορράν, 
όπως και νότια της οδού Γογονή (Παχιανά, Κόκκινο Μετόχι), η οποία ορίζει τη συνοικία προς 
Νότον: Τζεδάκις 1968· Παπαποστόλου 1975· Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1992· Μαρκουλάκη 1995· 
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1997β.

3 Η πιθανή χρονολόγηση δύο τάφων (Τ. 30 και Τ. 32α) στον 2ο π.Χ. αι. στηρίζεται σε ένα για 
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Από τους ανασκαμμένους κιβωτιόσχημους δύο είναι απλοί (Τ. 14, 41), δύο 
έχουν λάρνακα μονολιθική (ο Τ. 1 - η λάρνακα του κιβωτιόσχημου Τ. 18 περι-
βάλλεται μάλιστα από μικρές πέτρες, γέμισμα του ορύγματός της), ένας είναι 
λαξευτός στον βράχο (Τ. 42) και τρεις είναι χτιστοί (Τ. 4, 17, 29), με μικρούς 
ορθογωνισμένους ή αργούς λίθους ή πλάκες. Από τον μοναδικό διπλό κιβωτιό-
σχημο Τ. 17 το ένα διαμέρισμα έμεινε άσκαφο. Σε δύο περιπτώσεις η κάλυψη 
του τάφου σφραγίστηκε με κοκκινόχωμα (Τ. 29, 41), σε μία με ασβεστοκονίαμα 
(Τ. 17α) και σε μία με πέτρες και χώμα (Τ. 14). Ο απλός κιβωτιόσχημος Τ. 41 
σώθηκε μόνο κατά το ήμισυ· το περιεχόμενό του είχε συληθεί, αλλά και το νότιο 
μισό του αποκρούστηκε και απομακρύνθηκε σε άγνωστο χρόνο. Τρεις άλλοι (ο 
κιβωτιόσχημος Τ. 14, το ανασκαμμένο διαμέρισμα του διπλού Τ. 17 και πιθανόν 
ο κατεστραμμένος οικογενειακός Τ. 9) ήταν εσωτερικά επενδεδυμένοι με ασβε-
στοκονίαμα. Οι κιβωτιόσχημοι της ανασκαφής μπορούν να τοποθετηθούν στο 
διάστημα από το δεύτερο μισό του 5ου ως τα τέλη του 4ου π.Χ. αι.

Τα ορύγματα των λακκοειδών τάφων είναι ανάβαθα, αδρά σκαμμένα στον 
βράχο. Σε μία περίπτωση (Τ. 23 - ταφή 2) η ταφή εδράστηκε σε στρώση άμμου 
πάνω απ’ τον βράχο. Οι λακκοειδείς τάφοι μπορούν να χρονολογηθούν από τα 
μέσα του 4ου ως τις αρχές του 3ου αι. π.Χ.

Οι δύο βεβαιωμένοι εγχυτρισμοί είναι ταφές σε πίθο: ένας σε μεγάλο πιθάρι 
με ανάγλυφο «κορδόνι» (Τ. 2) και, δεύτερος, ακτέριστος, σε μικρότερο πίθο που 
έκλεινε με κεραμίδα (Τ. 20). Και οι δύο ήταν στραμμένοι ανατολικά, σώζονταν 

τον καθένα μυροδοχείο τύπου συνήθους για την εποχή, ως μοναδικά κτερίσματα, γι’ αυτό και 
κρίνεται επισφαλής.

σοφια ΠρεΒε

Σχ. 1 :  Σχέδιο πόλης Χανίων με την περιοχή Κουμπέ. Σημειώνονται οι κυριότερες 
ανασκαφές της Εφορείας που αναφέρονται στα Χρονικά του ΑΔ.
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όμως σε κακή κατάσταση, όπως και τα οστά που περιείχαν. Ο πρώτος πίθος είναι 
χρονολογήσιμος και τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 4ου π.Χ. αι. Είναι πιθανοί 
τρεις ακόμα εγχυτρισμοί, νηπίων (που δε διέσωσαν ίχνη οστών): στις δύο σπασμέ-
νες κυψέλες του λαξευτού κιβωτιόσχημου Τ. 29 και στον οξυπύθμενο αμφορέα Α1 
των αρχών του 4ου π.Χ. αι., κοντά στον κεραμοσκεπή Τ. 16 (η κοιλιά του, ψηλά 
στην επίχωση, βρέθηκε ούτως ή άλλως κατεστραμμένη από διατάραξη). 

Όλοι οι νεκροί ήταν τοποθετημένοι ύπτιοι και, στη συντριπτική τους πλειο-
νότητα, με το κεφάλι προς τα νότια ή τα ανατολικά. Τα χέρια τους ήταν τοπο-
θετημένα παράλληλα προς το σώμα ή σταυρωμένα στη λεκάνη. Τα οστά, γενικά 
καλοδιατηρημένα, θρυμματίζονταν εύκολα κατά την αφαίρεση. Τα κρανία δύο 
νεκρών στηρίζονταν σε «προσκέφαλο»-ημίεργη πέτρα, ενώ πέντε άλλων περιβάλ-
λονταν από αργές πέτρες. Εννιά νεκροί είχαν εφοδιαστεί με αργυρό «χαρώνειο» 
νόμισμα,4 πιθανό ναύλο για το ταξίδι στον Κάτω Κόσμο, σε τρεις περιπτώσεις 
εντοπισμένο μέσα στο στόμα. Σε οκτώ περιπτώσεις αγγεία της νεκρικής τελετής, 
κυρίως μυροδοχεία, αλλά και όλπες, πρόχους και οινοχόη, βρέθηκαν αποτεθει-
μένα ή σπασμένα έξω από τον (κεραμοσκεπή κατά κανόνα) τάφο. Τα κτερίσματα 
ήταν συνήθως τοποθετημένα κατά μήκος του σκελετού, κυρίως ανάμεσα σ’ αυτόν 
και τα τοιχώματα του τάφου, ή στα χέρια του νεκρού, χωρίς εμφανώς καθορισμέ-
νη κατά είδος θέση. Κυριαρχούν τα πήλινα αγγεία – 26 συνολικά μυροδοχεία 
και 18 αρυβαλλοειδή ληκύθια συνηθισμένων τύπων. Ακόμα βρέθηκαν 9 όλπες, 
2 υδρίσκες, 2 πρόχοι, αρυβαλλοειδής λήκυθος, σκύφος, οινοχόη, λύχνος, καθώς 
και 14 ειδώλια που σώθηκαν σε καλή κατάσταση. Εκτός από τα μετάλλινα αντι-
κείμενα που παρουσιά ζονται εδώ, συλλέχθηκαν ακόμα τα εξής χάλκινα: 3 δαχτυ-
λίδια, 2 κάτοπτρα, 5 στελέχη βελόνας και μία ολόκληρη. Επίσης 4 σιδερένιες 
στλεγγίδες και πιθανά τμήματα άλλων δύο.

Προς το κέντρο της ανασκαφής εντοπίζεται ο μεγάλος, πιθανόν οικογενειακός 
τάφος 9. Δεν ξέρουμε ποια ήταν η αρχική του μορφή, όμως πιθανόν να ήταν 
λαξευτός κιβωτιόσχημος με χτιστά στοιχεία. Δεν σώθηκε κανένα θραύσμα πλάκας 
ή άλλου στοιχείου της κάλυψής του. Βρέθηκε κατασκαμμένος, επειδή προφανώς 
περιείχε πλούσιες ταφές, η κατασκευή του ήταν πιθανότατα επίσης επιμελημένη. 
Σώθηκε σκάμμα περίπου τετράγωνο, επενδεδυμένο με αργές πέτρες στην ανατο-
λική πλευρά του. Στη δυτική πλευρά υπήρχε χτιστό και, εν μέρει, λαξεμένο στον 
βράχο χαμηλό θρανίο, ενώ στο δάπεδό του ο βράχος είχε στρωθεί με κουσκουρό-
χωμα. Στην επίχωση εντοπίστηκαν και θραύσματα ασβεστοκονιάματος. Λίγα μόνο 
μακρά οστά βρέθηκαν κατά χώραν, στο δυτικό τμήμα του. Από τα αντικείμενα 
που περιείχε, της σύλησης διέφυγαν ατρακτόσχημο μυροδοχείο και ληκύθιο με 
δικτυωτό πλέγμα, λύχνος, πήλινο επίχρυσο ενώτιο και επίσης πήλινες ψήφοι και 
εξαρτήματα περιδεραίου, χρυσό ενώτιο με λεοντοκεφαλή (εικ. 2), μεντεσές με λαβή 
χαμένου πτυκτού κατόπτρου χάλκινου, μολύβδινη πυξίδα (εικ. 3), αργυρό χαρώ-
νειο, τρεις χάλκινες εφηλίδες κιβωτιδίου. Τα σωζόμενα κτερίσματα τοποθετούν τις 
ταφές στο διάστημα από το δεύτερο μισό του 4ου ως το πρώτο μισό του 3ου αι.

4 Εκείνοι των Τ. 5, 6, 9, 14 (Ν1, Ν2), 23, 42, 45, 46. Δύο χαρώνεια είναι πολύ φθαρμένα (Τ. 42 
και Ν2 του Τ. 14) και ίσως είναι ψευδονομίσματα. Από τα υπόλοιπα στάθηκε ως τώρα δυνατό να 
ταυτιστούν τρία «ψευδοαιγινήτικου» τύπου με χελώνα και τετράγωνο έγκοιλο, υστεροκλασικών 
χρόνων (Τ. 6, 9, 46), και ένα των πρώιμων ελληνιστικών (Τ. 5).

σοφια ΠρεΒε
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Ο λακκοειδής Τ. 23 έκειτο κάτω από τον κεραμοσκεπή Τ. 7. Το κεφάλι του 
νεκρού (Ταφή 1), στα νότια, είχε τοποθετηθεί ελαφρά ανασηκωμένο ανάμεσα σε 
δύο μεγαλωπές πέτρες. Ο σκελετός σωζόταν πλήρως αλλά σε κακή κατάσταση. 
Αρκετά αντικείμενα του είχαν προσφερθεί: τριφυλλόστομη αβαφής οινοχόη, δύο 
όλπες (εικ. 4), ειδώλιο ένθρονης γυναικείας μορφής, αβαφής υδρίσκη (εικ. 4), 
και σιδερένια στλεγγίδα, τουλάχιστον πέντε φυσικοί αστράγαλοι, τοποθετημένοι 
ανάμεσα στα μηριαία οστά, αργυρό χαρώνειο. Τα ταφικά δώρα χρονολογήθηκαν 
από το δεύτερο μισό του 4ου ως τις αρχές του 3ου π.Χ. αι. Ειδώλια, αλλά και 
στλεγγίδες,5 συχνά συνοδεύουν γυναικείες ταφές, όπως και αστράγαλοι (Λιλιμπά-
κη-Ακαμάτη 1994, 249).

Πριν τη συγκεκριμένη ταφή η ίδια θέση είχε φιλοξενήσει συγκινητική παιδική 
ταφή (Ταφή 2), επίσης λακκοειδή, εν μέρει τοποθετημένη πάνω σε λεπτή στρώση 
άμμου (εικ. 5). Πρόκειται για κοριτσάκι, κι αυτό με το κεφάλι νότια. Ο σκελετός 
σωζόταν πλήρως ως τις κνήμες, αρκετά φθαρμένος όμως. Οι κνήμες φαίνονταν 
ηθελημένα καλυμμένες με κοκκινόχωμα από τη γειτονική φλέβα. Εκατέρωθεν 
του κρανίου σώζονταν οι αργυροί σφηκωτήρες των πλεξούδων του (εικ. 2). Σε 
φάλαγγα του αριστερού χεριού ήταν περασμένο χάλκινο δαχτυλίδι με ωοειδή 
σφενδόνη, ενώ το ίδιο χέρι κρατούσε ειδώλιο οκλάζουσας παιδικής μορφής. Στο 
άλλο χέρι είχε τοποθετηθεί ειδώλιο ένθρονης γυναικείας μορφής. Εκτός από 
φθαρμένο μελαμβαφές ληκύθιο, συλλέξαμε και πήλινη, επίχρυση ψήφο. Η ταφή 

5 Ενδεικτικά, με εκτεταμένη σχετική βιβλιογραφία: Πωλογιώργη 1988. 

ανασΚαφη στη νεΚροΠολη τησ αρχαιασ ΚΥδωνιασ

Εικ. 1 :  Άποψη της ανασκαφής από δυτικά.   
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αυτή τοποθετήθηκε χρονολογικά στον 
4ο π.Χ. αι.

Με το κοριτσάκι φαίνεται να συνδέε-
ται νεαρό άτομο, τοποθετημένο ακριβώς 
δυτικά του (Τ. 46). Φαίνεται πως, μαζί 
με το παιδάκι, είχε ταφεί σε όρυγμα που 
αργότερα επιχώθηκε κατά το ήμισυ και 
δέχθηκε την ψηλότερα κείμενη ταφή 
23. Το ημικατεστραμμένο κρανίο του, 
προς Νότον, ακουμπούσε σε ημίεργη 
πέτρα-προσκέφαλο, κοντά στο οποίο 
συλλέξαμε αργυρό χαρώνειο. Η δεξιά 
πλευρά του σκελετού σώζεται ελάχιστα. 
Στον δεξί ώμο εσωτερικά είχε τοποθετη-
θεί μελαμβαφές ληκύθιο με ανθέμιο. 

Ενδιαφέρων από πλευράς ευρημά-
των ήταν και ο λαξευτός κιβωτιόσχημος 
Τ. 42. Η κάλυψή του από τρεις ψαμμιτικές πλάκες βρέθηκε έντονα διαταραγ-
μένη, με γρατζουνιές του εκσκαφέα. Η μεσαία καλυπτήρια πλάκα έφερε μέρος 
της ημικατεστραμμένης λακκοειδούς ταφής 43 που βρήκαμε ακτέριστη. Από την 
επίχωση που κάλυπτε την ίδια πλάκα συλλέξαμε πλαγγόνα καλυμμένη με μελανή 
βαφή (εικ. 6), όπως επίσης ελλιπώς σωζόμενη μορφή, πιθανώς θρηνωδού.6 Ο 
στενός εσωτερικός του χώρος (που ψηλά στην επίχωσή του περιείχε μυροδοχείο 
με λαβή), φιλοξένησε δύο ταφές επάλληλες, με τα κρανία προς Νότον και τα χέρια 
μαζεμένα στη λεκάνη. Η ψηλότερα ευρισκόμενη γυναικεία ταφή σώθηκε σχεδόν 
πλήρως, με το κρανίο όμως πολύ φθαρμένο. Της είχαν προσφερθεί μυροδοχείο 

6 Η διατάραξη αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο τα ειδώλια να συνόδευαν την ταφή 43.

σοφια ΠρεΒε

Εικ. 4 :  Όλπες (Τ. 18 και Τ. 23 - ταφή 1). 
Υδρίσκη (Τ. 16), σκύφος (Τ. 1).

Εικ. 2 :  Ενώτιο (Τ. 9). Σφηκωτήρες 
(Τ. 23 - ταφή 2).

Εικ. 3 :  Μολύβδινη πυξίδα (Τ. 9). 
«Σπάτουλα» με οστέινη θήκη (Τ. 14).
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με λαβή, αποσπασματικά σωζόμενη ερυ-
θρόμορφη αρυβαλλοειδής λήκυθος με 
αντωπές γυναικείες κεφαλές (εικ. 6) και 
κακοψημένο ειδώλιο πιθανώς ένθρονης 
γυναικείας μορφής, ενώ εκατέρωθεν του 
κρανίου είχαν τοποθετηθεί από ένα χάλ-
κινο πυραμιδόσχημο ενώτιο. Η βαθύτε-
ρη ταφή ήταν γενικά καλοδιατηρημένη, 
πλην των οστών θώρακα και λεκάνης. 
Συνοδευόταν από επίσης κακοψημένο 
ειδώλιο ένθρονης γυναικείας μορφής, 
μεγάλο ληκύθιο ανθεμωτό και δεύτερο 
μικρότερο, χάλκινο δαχτυλίδι-κρίκο, 
περασμένο σε φάλαγγα του αριστερού 

χεριού, και αργυρό χαρώνειο. Ένα μικροσκοπικό χάλκινο καρφάκι υποδήματος 
συλλέχθηκε από κάθε ταφή. Αντίθετα με την επιμελημένη κτέριση, το όρυγμα ήταν 
πολύ πρόχειρα σκαμμένο. Το νότιο τοίχωμά του μόνο είχε στερεωθεί με πλακοειδή 
πέτρα και μικρότερες αργές. Οι ταφές τοποθετούνται γενικά στον 4ο π.Χ. αι.

Η συνήθης κτέριση σ’ αυτό το τμήμα του νεκροταφείου αποτελείτο από ένα ως 
τρία αντικείμενα κατ’ άτομο: από ένα ως τρία αγγεία, ή αγγείο μαζί με βελόνα, 
κάτοπτρο ή δακτυλίδι. Ο οικογενειακός Τ. 9, με το πλήθος και την ποικιλία των 

ανασΚαφη στη νεΚροΠολη τησ αρχαιασ ΚΥδωνιασ

Εικ. 6 :  Πλαγγόνα και αρυβαλλοειδής 
λήκυθος (Τ. 42). 

Εικ. 5 :  Τ. 23 - ταφή 2.



94

σωζόμενων κτερισμάτων του, όπως και ο κιβωτιόσχημος Τ. 14, με την καλή κατα-
σκευή του, δηλώνουν σαφώς την οικονομική κατάσταση και κοινωνική θέση των 
κατόχων τους· όμως, και ο «ταπεινής» κατασκευής λακκοειδής Τ. 23 δεν υστερού-
σε σε ταφικές προσφορές. Στην πλειονότητά τους πάντως, οι νεκροί φαίνεται να 
κατέχουν μια μέση προς χαμηλή κοινωνική-οικονομική θέση. Δεκατρείς τάφοι 
βρέθηκαν ακτέριστοι και αδιατάρακτοι. 

Εντοπίστηκαν συνολικά 52 ενταφιασμένα άτομα. Ο αριθμός αυτός θα ήταν 
μεγαλύτερος, παίρνοντας υπόψη τα ταφικά ορύγματα που βρέθηκαν κενά, ή με 
ευρήματα αλλά χωρίς υπολείμματα οστών (όπως ο Τ. 9), καθώς επίσης τους τρεις 
κιβωτιόσχημους που δεν ήταν δυνατό να ανοιχθούν. Εντύπωση κάνει επίσης το 
νεαρό, όπως φαίνεται, της ηλικίας των πολλών νεκρών. Αρκετές ταφές, σε γειτνί-
αση ή επαλληλία συνήθως ανά δύο, πιθανότατα δηλώνουν συγγενική σχέση των 
νεκρών. 

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής αυτής προσέγγισης δίδεται η εντύπωση ότι 
πρόχειρες ταφές, αρκετές ακτέριστες και διαταραγμένες, άρχισαν να καλύπτουν 
άτακτα (και βιαστικά;) το βόρειο κυρίως τμήμα της ανασκαφής από ένα χρονικό 
σημείο κι ύστερα (πιθανόν γύρω στα τέλη του 4ου π.Χ. αι. με βάση τη μοναδική 
κτερισμένη Τ. 31). Σημειώνεται εδώ ότι η υψομετρική διαφορά των ταφών όλων 
των τύπων δεν φαίνεται να συμβαδίζει ουσιαστικά με αντίστοιχες χρονολογικές 
διαφορές, ενώ διακρίνεται μια μικρή κατωφέρεια του παρθένου εδάφους από 
Βορρά προς Νότο. Η τοποθέτηση δύο νεκρών μαζί, στο βόρειο και νότιο τμήμα 
της ανασκαφής, σε λακκοειδείς και κεραμοσκεπείς τάφους (εκ των οποίων ο ένας, 
χρονολογήσιμος, κεραμοσκεπής Τ. 27 ανήκει στο δεύτερο μισό του 4ου αι.), 
σημαίνει πιθανότατα σύγχρονους ή πολύ κοντινούς χρονικά θανάτους. Το ξαφνι-
κό αίτιό τους, λιμός, επιδημία ή βίαιο γεγονός, θα εξακριβωθεί με τη μελέτη του 
οστεολογικού υλικού. 

Τα τμήματα του νεκροταφείου που σχετικά πρόσφατα ανασκάφηκαν στα κοντι-
νά οικόπεδα καλύπτουν ευρύτερο χρονικό πεδίο, που περιλαμβάνει ταφές των 
ύστερων αρχαϊκών και πρώιμων κλασικών χρόνων. Στις ανασκαφές των οικοπέδων 
Χαροκοπάκη και Δημητρουλάκη-Κυριακάκη (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1997, 1014 
και 1995α, 730) ξεχωρίζουν τέσσερεις, συνολικά, επιμελημένοι δίδυμοι κιβωτιό-
σχημοι τάφοι κλασικών χρόνων, με μια μονολιθική λάρνακα σε κάθε διαμέρισμά 
τους, εμφανώς ευπόρων κατόχων. Αντίθετα με την ομαλή διάταξη των ταφών σ’ 
αυτές τις ανασκαφές, εκείνη του οικοπέδου Μανδραμπαζάκη (Ανδρεαδάκη-Βλα-
ζάκη 1998, 864) παρουσιάζει επίσης στενότητα χώρου, μικρότερη πάντως από 
την υπό εξέταση ανασκαφή,7 και απλές ταφές, όπως εκείνη. Η ανασκαφή του 
οικοπέδου Μαρουλάκη προσθέτει νέα στοιχεία στη συνολική μελέτη της νεκρό-
πολης της Κυδωνίας των ιστορικών χρόνων, ένα ευρύ, διαρκώς εμπλουτιζόμενο 
και πολύ ενδιαφέρον σύνολο. 

7 Η απόφαση της Εφορείας σχετικά με το αίτημα οικοδόμησης που υποβλήθηκε, σύμφωνα με τη 
γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Κρήτης, προβλέπει την έγκριση της οικοδόμησης, με 
διατήρηση σε κατάχωση των τεσσάρων πιο καλοδιατηρημένων κιβωτιόσχημων τάφων (Τ. 1, 14, 
17, 18).
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ExCAvAtion in thE CEmEtEry of AnCiEnt KydoniA

sophiA prEvE

The excavation carried out by the 25th Ephorate at the plot owned by Eleni 
Maroulaki, in Koubes district in the town of Chania, brought to light 46 graves, 
dating from the second half of the 5th to the beginning of the 3rd c. BC. This 
quarter covers the south Cemetery of ancient Kydonia, which has been grad-
ually investigated since the beginning of the 20th century. Cist graves of four 
types, gabled tile-covered and pit graves, as well as two pithos burials have been 
excavated. Many of them were partly or wholly disturbed. The skeletons lied 
on their back, head to the south or east, arms parallel to the body, sometimes 
hands crossed on the pelvis. Some burials were offered a silver “death coin”. 
The most common grave offerings include clay unguentaria and aryballoid 
lekythoi, some olpai and other vase shapes in small numbers (minia ture hydri-
ai, jugs, a skyphos, a lamp). Clay figurines accompanied women and children, 
while also jewelry and some personal objects of metal have been preserved. In 
total 52 individuals were buried (some of them rather carelessly) in this part 
of the south Cemetery, which looks more “crowded” than any other part so far 
excavated in the area. Full study of the material and skeletal remains of this 
excavation will be part of the overall examination of the Cemetery of ancient 
Kydonia of Historical times. 
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αναδειξη τησ ΚΥριασ εισοδοΥ τησ αΠτερασ

αναστασια τζιγΚοΥναΚη, Βαννα νινιοΥ-Κινδελη, 
Κωνσταντινα μΠιναΚη, λοΥΚια φλεΒαρη, ελενη χατζηδαΚη, 
νιΚοσ χατζηδαΚησ, δωρα μαγγανα, αμαλια μΠοΥντρογιαννη, 

αλεξια γραμματιΚαΚη & χρΥσοΥλα λιγγεριδοΥ

Ο περιηγητής του 19ου αι. R. Pash-
ley (Pashley [Γόντικα] 1994, 49), κατά 
την επίσκεψή του στην Απτέρα, περι-
γράφοντας την οχύρωση της δυτικής 
πλευράς αναφέρει ότι πέρασε από την 
κύρια είσοδο της πόλης. Το 1942 ο Γερ-
μανός H. Drerup (Drerup 1951, 89-98) 
αποτύπωσε τον χώρο της εισόδου στο 
τοπογραφικό διάγραμμα της Απτέρας. 
Όπως φαίνεται, ο χώρος επιχώθηκε –ως 
προς τα ανώτερα στρώματα– κατά τις 
πρόσφατες δεκαετίες εξαιτίας της καλλι-
εργητικής δραστηριότητας (εικ. 1). 

Από τον Νοέμβριο του 2010 μέχρι τον 
Μάρτιο του 2012 πραγματοποιήθηκε το 
έργο της ανάδειξης της κύριας εισόδου 
της αρχαίας Απτέρας, στο πλαίσιο της 
ένταξής του στο ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Κρήτης 
και Νήσων Αιγαίου, με προϋπολογισμό 
300.000 ευρώ.

Η έρευνα έφερε στο φως τη συνέ-
χεια της ελληνιστικής οδού, τμήμα της 
οποίας είχε ήδη αποκαλυφθεί νοτιότερα 
κατά τις εργασίες του Β′ ΚΠΣ, καθώς και 
την είσοδο της πόλης (εικ. 2, σχ. 1). Η 
οδός είναι κατασκευασμένη από μεγά-
λες, παχιές πλάκες, έχει πλάτος 3,50 μ. 
και παρουσιάζει έντονη ανωφέρεια προς 
τα βόρεια. Οι κατά τόπους φθορές έχουν 
συμπληρωθεί με χώμα και λεπτό χαλίκι. 
Με το ίδιο υλικό έχει γίνει διαπλάτυνση 
του πλακοστρωμένου οδοστρώματος, 
προς τα δυτικά, κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας. Κοντά στην πύλη είναι 
αρκετά ευδιάκριτες οι αυλακώσεις από τα αποτυπώματα των αμαξών.

Η πύλη της εισόδου ορίζεται δυτικά από τετράγωνο οχυρωματικό πύργο και 
ανατολικά από τη συνέχεια του σκέλους της οχύρωσης, το οποίο έχει αποκαλυ-
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Εικ. 1 :  Ο οχυρωματικός πύργος της εισόδου 
πριν την έναρξη των εργασιών.

Εικ. 2 :  Άποψη της αρχαίας οδού 
και της εισόδου από τα νότια.



φθεί εν μέρει σε αυτό το τμήμα1 (εικ. 3). 
Χαμηλά διατηρούνται οι παραστάδες, 
αντίστοιχα σε κάθε πλευρά, για τη στή-
ριξη της θύρας (εικ. 4). Μέσα από την 
πύλη το οδόστρωμα έχει μεγαλύτερο 
πλάτος, με κάποιες φθορές κατά τόπους. 
Στη δυτική του πλευρά αποκαλύφθηκαν 
τρεις ορθογώνιες κατασκευές (η μία σε 
ύψος), πιθανότατα βάθρα μνημείων.2

Ο πύργος εδράζεται επάνω στον 
φυσικό βράχο και αρχικά ορθωνόταν σε 
μεγάλο ύψος. Το τμήμα που αποκαλύ-
φθηκε είναι το κατώτερο του συνολικού, 
με το γέμισμα των λίθων στο εσωτερικό του.3 Από τη βόρεια πλευρά του ξεκινάει 
το σκέλος της οχύρωσης, το οποίο καταστράφηκε με τη διάνοιξη του δρόμου στις 
αρχές της δεκαετίας του 1960, αλλά ακολουθεί την πλαγιά με συνεχή πορεία 
χαμηλότερα. Γύρω του βρέθηκε πεσμένο μεγάλο μέρος από το δομικό του υλικό, 
καθώς και από τα κεραμίδια της στέγης του. Το αρχιτεκτονικό υλικό αποτυπώθη-

1 Για παρόμοιους τύπους εισόδων βλ.: Winter 1971, 122-123, fig. 100, 102 και Lawrence 1979, 
332-336.  

2 Για αντίστοιχο παράδειγμα βάθρων κοντά στην είσοδο της πόλης βλ.: Marangou 2002, 309. 
3 Για αντίστοιχα παραδείγματα βλ.: Θέμελης 1999, 44, εικ.22 και Dickenson, Randloff & 

Reinders 2005, 77-92, fig. 3.  

αναστασια τζιγΚοΥναΚη, Βαννα νινιοΥ-Κινδελη κ.α.
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Σχ. 1 :  Κάτοψη κύριας εισόδου και πλακοστρωμένης οδού.

Εικ. 3 :  Ο οχυρωματικός πύργος της εισόδου 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.



κε σε ειδικά δελτία και μετακινήθηκε σε παρακείμενο αγρό (εικ. 5-6). Ταυτοχρό-
νως, πραγματοποιήθηκε μερική συντήρηση των ρηγματώσεων των πιο ευαίσθητων 
τμημάτων του (εικ. 7).

Η αρχαία οδός κατασκευάστηκε ταυτόχρονα με την οχύρωση, πριν τα μέσα 
του 4ου αι. π.Χ. (σχ. 2). Κατά τους επόμενους αιώνες, την περιοχή της εισόδου 
κόσμησαν εντυπωσιακά ταφικά μνημεία εύπορων οικογενειών, όπως συνηθι-
ζόταν στις μεγάλες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Στη συνέχεια των μαυσωλείων 
που έχουν αποκαλυφθεί νοτιότερα, κατά τις εργασίες του Γ′ ΚΠΣ/ΠΕΠ Κρήτης 
(Νινιού-Κινδελή 2006, 48-53), εδώ, δίπλα στον δρόμο, είχαν κατασκευαστεί τα 
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Εικ. 4 :  Υποθετική αναπαράσταση του οχυρωματικού πύργου και της εισόδου.
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ταφικά μνημεία της όψιμης Ρωμαιοκρατίας, λαξευμένα στον φυσικό βράχο. 
Παρότι η κατάσταση διατήρησής τους δεν είναι καλή, τα αποσπασματικά ευρή-
ματα (εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή, τμήματα κονιαμάτων με ερυθρό επί-
χρισμα) δηλώνουν ότι πρέπει να αποτελούσαν και αυτά εντυπωσιακά μνημεία της 
εποχής τους.

Τα ανασκαφικά στρώματα, εκτός από το ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό υλικό, 
αποκάλυψαν κατάλοιπα των μαχών που ταλαιπώρησαν την πόλη κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους, με σημαντικότερο εύρημα τις μήτρες για την παραγωγή 
μολυβδίδων.4

Μελέτη:
Χατζηδάκη Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α.
Νινιού-Κινδελή Βάννα, Αρχαιολόγος
Λυγγερίδου Χρυσούλα, Τοπογράφος, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α.

Υπεύθυνες έργου:
Νινιού-Κινδελή Βάννα, Αρχαιολόγος
Τζιγκουνάκη Αναστασία, Διευθύντρια ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α.

4 Σχετ. βλ.: Φλεβάρη στον παρόντα τόμο.

Εικ. 5 :  Στιγμιότυπο από τη μετακίνηση 
των αρχιτεκτονικών μελών.

Εικ. 6 :  Μετακίνηση αρχιτεκτονικού μέλους.

Εικ. 7 :  Εργασίες συντήρησης 
στον οχυρωματικό πύργο.
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thE rEvELAtion of thE mAin gAtE of AptErA 

AnAstAsiA tzigounAKi, vAnnA niniou-KindELi, 
KonstAntinA binAKi, LouKiA fLEvAri, ELEni ChAtzidAKi, 

niKos ChAtzidAKis, dorA mAngAnAs, AmALiA bountrogiAnni, 
ALExiA grAmmAtiKAKi & ChrysouLA LingEridou

During the period from November 2010 until March 2012 the revelation 
of the main entrance of Aptera was completed, after the project was included 
in the NSRF/ROP of Crete and Aegean Islands. The project consisted of the 
revelation of the ancient gate and its surroundings. These were the lower part 
of the fortification tower at west and part of the fortification wall of the city at 
east. The project also included the revealing of the ancient paved road of the 
city. 400 blocks of the fortification wall were removed, placed in a close area 
and were cataloged. Maintenance labors were performed on the square tower 
by fixings of the blocks and sealing of the cracks with a compatible mortar. 
The upper surface of the tower was coated with geotextile and clean soil of 
the excavation. Finally, an information sign with photos, representation and 
bilingual concise text was placed in the area.
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οι Πρωτεσ εργασιεσ για την αΠοΚατασταση 

τοΥ αρχαιοΥ θεατροΥ τησ αΠτερασ

αναστασια τζιγΚοΥναΚη, Βαννα νινιοΥ-Κινδελη, λοΥΚια φλεΒαρη, 
ελενη χατζηδαΚη, νιΚοσ χατζηδαΚησ, αννα ΒασιλαΚοΠοΥλοΥ, 

γιωργοσ Καραδημοσ, ειρηνη χρΥσανθαΚοΠοΥλοΥ, τριανταφΥλλια 
λΥτρα, ανδρεασ ΚανελλαΚησ & αμαλια μΠοΥντρογιαννη

Το θέατρο της Απτέρας βρίσκεται σε κεντρική περιοχή της αρχαίας πόλης και 
είναι κατασκευασμένο σε φυσική κοιλότητα, στραμμένο προς τον Νότο. Η ένταξη 
των έργων στο Γ′ ΚΠΣ / ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και στη συνέχεια στο 
ΕΣΠΑ 2007-2013, με χρηματοδότηση 2.440.000 ευρώ, έδωσε τη δυνατότητα της 
υλοποίησης του προγράμματος της αποκάλυψης του υπόλοιπου μνημείου, της 
συντήρησης και της αναστήλωσής του.1

Το θέατρο, κατασκευασμένο στη ρωμαϊκή εποχή, αξιοποίησε δομικά στοιχεία 
του προηγούμενου ελληνιστικού θεάτρου που βρισκόταν στην ίδια θέση. Όλα 
τα μέλη του είναι κατασκευασμένα από τοπικό απολιθωματοφόρο ασβεστόλιθο. 
Μεγάλη καταστροφή έχει προκαλέσει ασβεστοκάμινος της νεότερης περιόδου, 
κατασκευασμένη στο κέντρο του κοίλου (εικ. 1, σχ. 1).

Τα εδώλια εδράζονται σε διαμορφωμένη κλιμακωτά αργολιθοδομή, επιστρωμέ-
νη με λεπτή στρώση ασβεστοκονιάματος. Το κοίλο χωριζόταν από πέντε κλίμακες, 
σε τέσσερις κερκίδες. Στο χαμηλότερο μέρος του κοίλου διαμορφώνεται κτιστός 
ημικυκλικός αγωγός. Οι απολήξεις των αναλημματικών τοίχων διαμορφώνουν 
κοίλο διαμέτρου 54,68 μ. Ωστόσο, η αποκάλυψη του αναλημματικού τοίχου της 
ανατολικής πλευράς δείχνει πως το κοίλο ήταν πολύ μεγαλύτερο καθώς εκτει-
νόταν προς τα βόρεια. Ο τοίχος του προσκηνίου διαμορφώνεται με τρεις κόγχες 
και επένδυση από όρθια τοποθετημένες ασβεστολιθικές πλάκες, ενώ στις δύο 
απολήξεις του στενές, μονολιθικές κλίμακες οδηγούσαν στο ξύλινο δάπεδο της 
σκηνής. Η όψη της σκηνής διαμορφωνόταν με τρεις μεγάλες κόγχες, οι οποίες 
αντιστοιχούσαν σε τρεις θύρες. Ανατολικά και δυτικά του προσκηνίου διαμορφώ-
νονται τα παρασκήνια, ενώ νότια η σκηνή ορίζεται από ισχυρό εξωτερικό τοίχο, 
δημιουργώντας τον χώρο του μετασκηνίου. 

*  Υπεύθυνη έργου: Τζιγκουνάκη Αναστασία, Διευθύντρια ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α.
 Επιβλέποντες έργου: Φλεβάρη Λουκία, Αρχαιολόγος, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., 
 Χατζηδάκη Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., 
 Χατζηδάκης Νικόλαος, Αρχιτέκτονας, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α.
 Διευθύντρια ανασκαφών Απτέρας: Νινιού-Κινδελή Βάννα, Αρχαιολόγος, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α.
 Επιστημονικό προσωπικό: Βασιλακοπούλου Άννα, Αρχαιολόγος, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., 
 Καραδήμος Γιώργος, Αρχαιολόγος, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., Χρυσανθακοπούλου Ειρήνη, Αρχαιολόγος, 
 ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., Λύτρα Τριανταφυλλιά, Αρχιτέκτων, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., Κανελλάκης Ανδρέας, 
 Τοπογράφος, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., Μπουντρογιάννη Αμαλία, Συντηρήτρια, ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α.
1 Τα αρχικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν με ανακοίνωση τοίχου στο: Νινιού-Κινδελή & 

Χατζηδάκης 2012. Εκτενέστερη μελέτη παρουσιάζεται στο: Niniou-Kindeli & Chatzidakis υπό 
εκτύπωση. 

103



Από τα μέχρι σήμερα ανασκαφικά δεδομένα παρατηρούνται τρεις κύριες οικο-
δομικές φάσεις: ελληνιστική, ρωμαϊκή Α′ και ρωμαϊκή Β′. 

Η ανασκαφή έχει αποκαλύψει το μεγαλύτερο τμήμα του θεάτρου. Η συνέχισή 
της έχει επικεντρωθεί στην αποκάλυψη του δυτικού αναλημματικού τοίχου του 
κοίλου, με στόχο την ολοκλήρωση της κάτοψης του μνημείου, και στην έρευνα 
του επιμήκους βαθμιδωτού κτηρίου που βρίσκεται στα βόρεια του θεάτρου και σ’ 
επαφή με αυτό (εικ. 2, σχ. 1). Καθοριστική είναι η αποκάλυψη της πλακόστρω-
της οδού που περιτρέχει την ανατολική πλευρά του θεάτρου και κατευθύνεται 
προς τα βόρεια. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, ως προς την ελληνιστική 
φάση του θεάτρου κυρίως, προκύπτουν και από τις διευκρινιστικές τομές που 
πραγματοποιούνται στο κοίλο, την ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα. Πλού-
σια σε κεραμική διαφορετικών τύπων, εισηγμένων και τοπικής παραγωγής, και σε 
άλλα ευρήματα, η ανασκαφή είναι διαφωτιστική για τη χρονολόγηση των φάσεων 
του θεάτρου, αλλά και ιδιαίτερα σημαντική για τον εμπλουτισμό της γνώσης μας 
ως προς τα δεδομένα της πόλης.

Ταυτοχρόνως πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης λίθων και κονιαμάτων 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Οι εργασίες περιλαμβάνουν: καθαρισμό 
των εξωτερικών επιφανειών με βιοκτόνο, πλήρωση των εσωτερικών κενών των 
κατακερματισμένων μελών με ένεμα, σφράγιση των ρωγμών και των μικρών κενών 
και συγκόλληση αποφλοιώσεων με κονιάματα συμβατά με τους αρχαίους λίθους 
με βάση την υδραυλική άσβεστο (εικ. 3).
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Εικ. 1 :  Άποψη του θεάτρου κατά τη διάρκεια 
των εργασιών.

Εικ. 2 :  Η αρχαία οδός και το ανατολικό τμήμα 
της βαθμιδωτής κατασκευής.



Για την κατασκευή συμπληρωμάτων των αρχιτεκτονικών μελών εφαρμόζε-
ται η μέθοδος που χρησιμοποιείται στις αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων,2 η 
οποία περιλαμβάνει: λήψη γύψινων εκμαγείων των θραυσιγενών επιφανειών και 
λάξευση νέων τεμαχίων από φυσικό λίθο με τη βοήθεια πονταδόρου (εικ. 4). Οι 

2 Για μεθόδους που εφαρμόζονται στις αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων βλ.: Μπούρας & Ζάμπας 
2001· Ζάμπας 2002.
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Εικ. 3 :  Εργασίες συντήρησης. Εικ. 4 :  Κατασκευή συμπληρωμάτων.

Σχ. 1 :  Κάτοψη του αρχαίου θεάτρου.



συγκολλήσεις των συμπληρωμάτων και 
των θραυσμάτων πραγματοποιούνται με 
κονίαμα με βάση την υδραυλική άσβε-
στο και εσωτερικές κοχλιοτομημένες 
ράβδους από τιτάνιο (εικ. 5). 

Η αναστήλωση του κοίλου περιλαμ-
βάνει την επανατοποθέτηση περισυλ-
λεγμένων εδωλίων σε ομόλογες θέσεις 
και την κατασκευή και τοποθέτηση νέων 
μελών από φυσικό λίθο (εικ. 6, σχ. 2). Ο 
λίθος που χρησιμοποιείται για την κατα-
σκευή των νέων αρχιτεκτονικών μελών 
έχει αντίστοιχες φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες με το τοπικό δομικό υλικό 
που χρησιμοποιήθηκε για την κατα-
σκευή του αρχαίου θεάτρου. Επιπλέ-
ον, η τελική επιφάνεια των νέων μελών 
λαξεύεται με εργαλεία παρόμοια με τα 
αρχαία, έτσι ώστε τα νέα μέλη να προσο-
μοιάζουν με τα αρχαία, όπως προβλέπε-
ται από την εγκεκριμένη μελέτη, αλλά 
και την αναστηλωτική δεοντολογία.

Όλες οι εργασίες συνοδεύονται από την 
απαραίτητη τεκμηρίωση με σύνταξη ημε-
ρολογίου αναστήλωσης και συντή ρησης, 
δελτίων επεμβάσεων στα αρχι τεκτονικά 
μέλη και σχεδιαστικές αποτυ πώσεις. Στις 
προγραμματισμένες εργασίες περιλαμ-
βάνεται η συντήρηση των τοιχοποιιών, η 
αναστήλωση του προσκηνίου, η αποκάλυψη των παρόδων με την απομάκρυνση 
των πεσμένων λιθοπλίνθων των αναλημμάτων, η αποδελτίωσή τους και η εκπόνηση 
μελέτης επανατοποθέτησής τους.

Η ήπια διαμόρφωση του χώρου και η οργάνωση των διαδρομών περιήγησης θα 
προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της αποκάλυψης της περιμέτρου του μνημείου 
και των παρόδων, αξιοποιώντας την αρχαία οδό, το ανάγλυφο του εδάφους και τη 
βλάστηση της περιοχής. 
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Εικ. 5 :  Συγκόλληση εδωλίου 
με ράβδους τιτανίου.

Εικ. 6 :  Επανατοποθέτηση αρχαίων μελών.
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initiAL worKs on thE rEstorAtion 

of thE AnCiEnt thEAtEr of AptErA

AnAstAsiA tzigounAKi, vAnnA niniou-KindELi, LouKiA fLEvAri, 
ELEni ChAtzidAKi, niKos ChAtzidAKis, AnnA vAsiLAKopouLou, 

gEorgE KArAdimos, Eirini ChrysAnthAKopouLou, triAntAfyLLiA 
LytrA, AndrEAs KAnELLAKis & AmALiA bountrogiAnni 

The archaeological investigation of the ancient theater of Aptera began in the 
period of 2008-2009 as part of the 3rd CSF/ROP of Crete and Aegean Ιslands. 
It has three main building phases (Hellenistic, Roman A, and Roman B). Most 
of its architectural members turned into lime when a kiln was built in the 
center of the theater. The project consists of the full excavation of the theater 
and mostly of the restoration of its scene as well as of the lower part of its cavea 
(koilon). The project includes the conservation of the architectural members 
and the walls of the theater along with its reconstruction with new members. 
In addition, the parodoi of the theater will be revealed by removing the fallen 
blocks of the retaining walls of the theater. Moreover, a study of their resto-
ration will be made. The revelation of the boundaries of the theater together 
with the adjoining ancient street, which is in progress, will help us present 
effectively the monument along with the arrangement of its surroundings.
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μητρεσ μολΥΒδιδων Και μολΥΒδιδεσ 

αΠο την ΚΥρια εισοδο τησ αΠτερασ*

λοΥΚια φλεΒαρη

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της κύριας εισόδου της αρχαίας Απτέρας (εικ. 1) 
πραγματοποιηθήκαν ανασκαφικές εργασίες που έφεραν στο φως, μεταξύ των 
άλλων κινητών ευρημάτων, τμήματα από μήτρες μολυβδίδων και μολυβδίδες1 
(σχ. 1). Στο σύνολό τους εντοπίστηκαν ανάμεσα στο δομικό υλικό του οχυρωματι-
κού πύργου και του σκέλους της οχύρωσης (εικ. 2), το οποίο κατέρρευσε από τον 
καταστροφικό σεισμό του 365 μ.Χ.

Οι μήτρες μολυβδίδων είναι λίθινες, κατασκευασμένες από ασβεστόλιθο. Κάθε 
μήτρα αποτελείται από δύο όμοια τμήματα, τα οποία εφαρμόζουν με ακρίβεια 
μεταξύ τους (εικ. 3, 4). Η εξωτερική τους πλευρά είναι επίπεδη ή σχεδόν επίπεδη, 
καθώς αποτελεί την επιφάνεια έδρασης, ενώ η εσωτερική τους φέρει λαξευμένες 
κοιλότητες, ώστε να δεχτούν το υλικό που θα διοχετευόταν μέσω των καναλιών 
χύτευσης (σχ. 2). Σε μία περίπτωση, ως συνέχεια του καναλιού αυτού διακρίνεται 
εγκοπή που λειτουργεί ως αύλακα απορροής του χυτού μολύβδου (εικ. 3). 

Στο σύνολό τους οι μήτρες που εξετάζονται προορίζονται για την ταυτόχρονη 
παραγωγή πολλαπλών μολυβδίδων, ενώ διαφοροποιούνται ως προς το σχήμα και 
τα χαρακτηριστικά των κοιλοτήτων. Συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να κατηγοριο-
ποιηθούν σε δύο ομάδες.

Στην πρώτη ανήκουν δύο μήτρες σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, 
εκ των οποίων μόνο η μία διατηρεί τμήμα και των δύο πλακών. Η καλύτερα 
σωζόμενη είναι διαστάσεων 6,5 εκ. πλάτος x 3,4 εκ. πάχος x 21 εκ. σωζ. μήκος 
(εικ. 3) και η δεύτερη διαστάσεων 6,2 εκ. πλάτος x 2,4 εκ. πάχος x 8 εκ. σωζ. 
μήκος (εικ. 5). Στην εσωτερική επιφάνεια φέρουν κοιλότητες με παράλληλη διά-
ταξη, οι οποίες στη μία τους πλευρά ενώνονται με τους οδηγούς χύτευσης. Από τη 
χρήση της καλύτερα σωζόμενης θα παράγονταν τουλάχιστον εννιά ανεπίγραφες 
ρομβοειδείς μολυβδίδες διαστάσεων 3,5 x 2 εκ. 

Η τελευταία φαίνεται να είναι ημιτελής, καθώς στη μία πλάκα δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί η λάξευση των καναλιών χύτευσης, ενώ στη δεύτερη διακρίνεται η χάραξη 
του περιγράμματος των κοιλοτήτων, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει μία μήτρα ολόκληρη, αποτελούμενη και από 
τα δύο μέρη της (εικ. 4). Χαρακτηρίζεται από το σχεδόν τετράγωνο σχήμα της 
διαστάσεων 15 x 13,5 εκ. και πάχους 3,2-3,4 εκ. Στην εσωτερική επιφάνεια φέρει 

* Ευχαριστώ τη Βάννα Νινιού-Κινδελή, Διευθύντρια της συστηματικής ανασκαφής της Απτέρας, 
για την παραχώρηση του υλικού, τις πολύτιμες συμβουλές της και τη διαρκή υποστήριξή της.

    Τα σχέδια και οι αναπαραστάσεις είναι του Νίκου Χατζηδάκη, αρχιτέκτονα. Η συντήρηση 
των ευρημάτων πραγματοποιήθηκε από τις Μαρία Βασιλικάκη και Αμαλία Μπουντρογιάννη. Η 
φωτογράφιση των αντικειμένων έγινε από τον Ηλία Ηλιάδη.

1 Κατά Liddell & Scott, s.v. Μολυβδίς-ίδος: σφαῖραν μολυβδίνην ἣν ἔρριπτον διὰ τῆς σφενδόνης (Ξεν. 
Αν. 3.3,17, Πολυβ. 27.9,6) και μολυβίς-ίδος=μολυβδίς (Ησύχ., Βασιλ. 2, σ. 145). 
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8 κοιλότητες σε παράλληλη και κάθετη 
διάταξη (4 σειρές x 2 στήλες). Στον 
κάθετο άξονα ενώνονται μεταξύ τους ανά 
δύο μέσω των καναλιών χύτευσης. 

Στην ίδια επιφάνεια διακρίνονται 
εγχάρακτοι οδηγοί που οριοθετούν τις 
κοιλότητες και τη μεταξύ τους απόστα-
ση. Οι εγχαράξεις εκτείνονται σε όλο το 
μήκος και πλάτος των πλακών δημιουρ-
γώντας έτσι χώρο για τη λάξευση τεσσά-
ρων ακόμη κοιλοτήτων, ο οποίος όμως 
δεν ήταν επαρκής για τη χύτευση. 

Παρά ταύτα, η συγκεκριμένη μήτρα 
φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί για 
την παραγωγή οκτώ αμυγδαλόσχημων 
μολυβδίδων διαστάσεων 3,65 x 2,2 εκ. 
έως 3,75 x 2,1 εκ. Από αυτές οι τρεις θα 
ήταν ανεπίγραφες, ενώ οι υπόλοιπες θα 
έφεραν στη μία τους επιφάνεια ανάγλυ-

φα τα εξής γράμματα: Μ, Δ, Α, Χ, X (εικ. 6). Το Α μπορεί με σχετική ασφάλεια 
να αποδοθεί στο αρχικό του ονόματος της πόλης. Το Δ, εξαιτίας του μεγέθους 
του σε σχέση με τα υπόλοιπα και της θέσης του στην κοιλότητα, θα μπορούσε να 
ακολουθείται από το Υ, ένας συνδυασμός που έχει απαντηθεί αρκετές φορές στις 

Εικ. 1 :  Πλακόστρωτη οδός που οδηγούσε στην 
κύρια είσοδο της αρχαίας πόλης και ο οχυρωμα-

τικός πύργος της. Υποθετική αναπαράσταση.

Σχ. 1 :  Κάτοψη κύριας εισόδου και πλακόστρωτης οδού με τις μήτρες μολυβδίδων 
και τις μολυβδίδες στον χώρο εύρεσής τους.

λοΥΚια φλεΒαρη
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μολυβδίδες της πόλης (Νινιού-Κινδελή 
2006, 27). Πιθανόν πρόκειται για το 
αρχικό του ονόματος κάποιου αρχηγού 
του στρατού ή του σώματος των σφενδο-
νητών ή ακόμα και του ανθρώπου που 
ήταν επιφορτισμένος με την παραγωγή 
των μολυβδίδων. Αντίστοιχη ερμηνεία 
φαίνεται να ευσταθεί και για τα άλλα 
δύο γράμματα Μ και Χ. 

Οι μολυβδίδες είναι μικρά όπλα επί-
θεσης που εμφανίστηκαν με αυτή τους 
τη χρήση τον 4ο και κατ’ άλλους τον 
5ο π.Χ. αιώνα (Guarducci 1969, 518-
519· Vischer 1878, 242) σύμφωνα και 
με τις αρχαίες πηγές2 και αποτελούν το παραγόμενο προϊόν της μήτρας. Κατα-
σκευάζονταν επί τόπου καλύπτοντας τις ανάγκες σε πολεμικό υλικό, όπως αυτές 
διαμορφώνονταν στο πεδίο της μάχης. Τα βλήματα αυτά ρίχνονταν στη μάχη με 
σφενδόνη από το σώμα των σφενδονητών και μπορούσαν να φτάσουν σε απόσταση 
400 μέτρων (Lawrence 1979, 39· Kelly 2012, 280). Η αεροδυναμική διατομή 
τους μειώνει την αντίσταση που προβάλλεται όταν κινούνται στον αέρα, ενώ συγ-
χρόνως αυξάνει το βεληνεκές τους. 

2 Ηροδότου Ιστορίαι 7.158.4, Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις 3.3.16-18, 20 και 3.4.15-17, Θουκυ-
δίδου Ιστορίαι 2.81, 6.43 και 6.69.2). 

Εικ. 2 :  Οι μήτρες μολυβδίδων στον χώρο εύρεσής τους.

Σχ. 2 :  Σκίτσο του τρόπου παρασκευής 
των μολυβδίδων (σχέδιο Νίκος Χατζηδάκης). 
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Εικ. 3 :  Η μήτρα μολυβδίδων Λ862, Λ876.

Εικ. 4 :  Η μήτρα μολυβδίδων Λ861, Λ851+Λ848.
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Οι δεκατρείς συνολικά μολυβδίδες 
που εξετάζονται είναι κατασκευασμένες 
από μόλυβδο με σχήμα που ποικίλλει 
από ωοειδές έως ρομβοειδές (εικ. 7). 
Η μικρότερη έχει διαστάσεις 2,9 x 
1,9 εκ., ενώ το μέγεθος της μεγαλύτερης 
φτάνει τα 3,85 x 1,75 εκ. Το βάρος τους 
κυμαίνεται από 40 έως και 50 γραμμά-
ρια. Είναι όλες χρησιμοποιημένες με 
αρκετές φθορές στις επιφάνειές τους και 
ανεπίγραφες. 

Συνοψίζοντας, τόσο οι μήτρες, όσο 
και οι μολυβδίδες αποτελούν χαρα-
κτηριστικά αντικείμενα της πολεμικής 
δραστηριότητας στην ελληνιστική περί-
οδο, οπότε μαίνονταν οι εμφύλιοι πόλε-
μοι στο νησί. Η εύρεσή τους ανάμεσα 
στο δομικό υλικό του οχυρωματικού 
πύργου και του σκέλους της οχύρωσης 

υποδηλώνει την προσπάθεια υπεράσπισης της κύριας εισόδου, βασικού στόχου 
της επίθεσης κατά της πόλης. Οι μήτρες των μολυβδίδων αποτελούν, απ’ όσο 
γνωρίζουμε, σπάνιο εύρημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η σπουδαιότητα του 
ευρήματος ενισχύεται από την ύπαρξη των γραμμάτων σε ορισμένες από τις 
κοιλότητες, μέσω των οποίων μπορεί να αντλήσει κανείς πληροφορίες για την 
Απτέρα. Πιθανόν από τις μελλοντικές έρευνες στα ανασκαφικά στρώματα των 

μητρεσ μολΥΒδιδων Και μολΥΒδιδεσ αΠο την ΚΥρια εισοδο τησ αΠτερασ

Εικ. 5 :  Η μήτρα 
μολυβδίδων Λ902.

Εικ. 6 :  Λεπτομέρεια της μήτρας Λ851+Λ848 
με τα εγχάρακτα γράμματα.

Εικ. 7 :  Μολυβδίδες προερχόμενες 
από την κύρια είσοδο της Απτέρας.
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οχυρώσεων να προκύψουν ευρήματα που θα μπορέσουν να ταυτιστούν με προϊ-
όντα των παραπάνω μητρών. 
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sLing mouLds And LEAd sLingshots 

from thE mAin EntrAnCE of AptErA

LouKiA fLEvAri

In the excavation of the main entrance of ancient Aptera were revealed, 
among other artefacts, stone sling molds and lead slingshots. The majority were 
found in “battle layers” of the Hellenistic period outside the city’s fortifications. 
Through the overall vision of the findings, interesting conclusions concerning 
the war activity of the city and the combat tactics the city followed, were derived. 
Furthermore, because of the uniqueness and rarity of sling’s moulds, useful 
information regarding the know-how and the ways they choose to manufacture 
moulds and the products thereof, have been gathered. At the same time, the 
ever growing body of published findings related to military practices of the era 
is being enriched.

λοΥΚια φλεΒαρη



θεση σγοΥρνεσ ανω ΚοΥνοΥΠιτσασ ΚισαμοΥ: 

νεα αρχαιολογιΚη θεση. μια Πρωτη Προσεγγιση 

ενοσ αγνωστοΥ νεΚροταφειοΥ των ιστοριΚων χρονων

μαρια σΚορδοΥ

Η περιοχή της Κισάμου αποτελεί μια γεωγραφική ενότητα, όπου οι σωστικές 
ανασκαφές της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. και ο αρχαιολογικός έλεγχος των τελευταίων ετών ανα-
σύρουν από την αφάνεια και αναδεικνύουν νέες θέσεις της βορειοδυτικής Κρήτης.1 

Η θέση Σγούρνες βρίσκεται νότια του οικισμού Άνω Κουνουπίτσας, ενός ημιο-
ρεινού χωριού του δήμου Κισάμου της περιφερειακής ενότητας Χανίων (χάρτης 1). 
Εκεί, το 2010, με αφορμή την παράδοση ενός ταφικού συνόλου αγγείων, εντο-
πίστηκε νέα αρχαιολογική θέση των ιστορικών χρόνων. Η επιφανειακή έρευνα 
πεδίου στο πλαίσιο των αυτοψιών για την οριοθέτηση του νέου αρχαιολογικού 
χώρου, σε συνδυασμό με αίτημα οικοδόμησης, είχε ως αποτέλεσμα την επισή-
μανση νεκρόπολης, διεσπαρμένης σε τρεις διαδοχικούς λόφους που απλώνονται 
κατά μήκος της ορεινής ζώνης, με προσανατολισμό Βορρά-Νότου. 

Στον νοτιότερο λόφο της περιοχής είχε δοθεί από τους ντόπιους το προσωνύμιο 
Σγούρνες (χάρτης 2). Η θέση πιθανότατα οφείλει το όνομά της στην εικόνα των 
ανοικτών τάφων, οι οποίοι χωρίς την κάλυψή τους θυμίζουν γούρνες που γεμί-
ζουν με το νερό της βροχής. Παρακείμενος λόφος φέρει την ονομασία Ελληνικό 
Σπηλιάρι. Η ονομασία αυτή φανερώνει την ύπαρξη του τύπου του θαλαμωτού 
τάφου, ο οποίος και διαπιστώθηκε εκεί. Από τον τρίτο λόφο προέρχεται η παρά-
δοση ταφικών αγγείων,2 η χρονολόγηση των οποίων τοποθετείται χρονολογικά 
στον 4ο αι. π.Χ., ενώ τα οικιστικά λείψανα που εντοπίστηκαν σε άλλο σημείο 
υποδεικνύουν τη συνέχεια και τη μεγάλη διάρκεια της χρήσης του χώρου έως 
τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Το 2011, σε αγρόκτημα φερόμενης ιδιοκτησίας Λ. Δερμιτζάκη, στη βόρεια 
πλαγιά του λόφου, στη θέση Σγούρνες, με αφορμή αίτημα οικοδόμησης πραγ-
ματοποιήθηκε σωστικού χαρακτήρα έρευνα που διενήργησε η ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α.3 με 
συγχρηματοδότηση του ιδιοκτήτη4 (εικ.1). Η πλαγιά με ήπια κατωφέρεια είναι 
διαμορφωμένη σε πεζούλες οργωμένες για καλλιέργειες, ενώ διακρίνονται κατά 
τόπους χαμηλά βραχώδη εξάρματα. Στο αγρόκτημα υπήρχαν ενδείξεις για την 
ύπαρξη τάφων, παρά τη σημερινή παραπλανητική εικόνα του χώρου, εξαιτίας της 
1 Για τις περιοχές Βιγλιά και Φουρνάδος Γραμβούσας, βλ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1996, 14· 

Σκόρδου 2012, 525-536 και Σκόρδου υπό έκδοση.
2 Παράδοση Ε. Μαυροματάκη.
3 Ευχαριστώ θερμά τους ειδικευμένους τεχνίτες Κ. Μουντάκη, Η. Στυλιανουδάκη και Γ. Βρου-

χάκη, των οποίων η βοήθεια ήταν πολύτιμη. Η αποτύπωση έγινε από τη σχεδιάστρια Τούλα 
Κορακάκη και η συντήρηση του υλικού από την Πηνελόπη Μαυρεδάκη. Οι χάρτες και η τοπο-
γράφηση του χώρου έγιναν από την τοπογράφο Χ. Λιγγερίδου. 

4 Η έρευνα είχε την οικονομική υποστήριξη του ιδιοκτήτη παρέχοντας το ειδικευμένο εργατικό 
προσωπικό. 
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δραστηριότητας σκαπτικού μηχανικού μέσου στο παρελθόν για τη διαμόρφωση 
των ανδήρων. Η επέμβαση αυτή έχει επηρεάσει αισθητά την αρχική εικόνα του 
τοπίου και το βραχώδες φυσικό ανάγλυφο, με αποτέλεσμα αποσπασμένοι όγκοι 
του βράχου να έχουν αποκρουσθεί και στη συνέχεια καταχωθεί ή μετακινηθεί. 
Μεγάλος όγκος βράχου, όπου διακρίνονται δύο λαξεμένοι τάφοι και μία μικρό-
τερη ταφική θήκη, έχει αποκοπεί και μετακινηθεί στην άκρη της αγροτικής οδού 
που περιτρέχει το ακίνητο, πιθανότατα κατά τη διάνοιξη αυτής.

Η έρευνα περιορίστηκε σε έξι σημεία του ακινήτου (σχ. 1). Εκεί αποκαλύ-
φθηκαν δεκατέσσερις τάφοι, οι οποίοι εντάσσονται σε ένα ευρύτερο νεκροταφείο, 
το οποίο καταλαμβάνει έκταση πολύ μεγαλύτερη από όση στάθηκε έως σήμερα 
δυνατό να ερευνηθεί ανασκαφικά. Οι τάφοι που ήρθαν στο φως είναι λαξευτοί, 
διατεταγμένοι σχετικά αραιά κυρίως κατά συστάδες σε βραχώδη εξάρματα. Η 
διαμόρφωση του εδάφους αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα στην επιλογή της 
θέσης, την οποία επέλεγαν σε σημεία όπου ο βράχος είναι πιο συμπαγής και 
επιτρέπει την καλύτερη λάξευση. Πρόκειται για ορθογώνιου σχήματος λαξεύματα 
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Χάρτης 1 :  Η δυτική Κρήτη. Χάρτης 2 :  Απόσπασμα χάρτη 
με σημειωμένη τη θέση στον 

Αρχαιολογικό Χώρο.

Εικ. 1 :  Άποψη του αγροτεμαχίου. 
Λήψη από ανατολικά.

Σχ. 1 :  Το ακίνητο με αποτυπωμένα 
τα έξι σημεία Ι-VI.



117

θεση σγοΥρνεσ ανω ΚοΥνοΥΠιτσασ ΚισαμοΥ

Εικ. 2 :  Σημείο ΙΙΙ - Συστάδα τάφων 3-4-5-6-7-8. Σχ. 2 :  Σημείο ΙΙΙ - Συστάδα 
τάφων 3-4-5-6-7-8.

με κατακόρυφα τοιχώματα στο μαλακό ασβεστολιθικό πέτρωμα της περιοχής. 
Ορισμένοι διέθεταν περιμετρική λαξευτή εσοχή στο χείλος του σκάμματος, προ-
φανώς για την προσαρμογή των λίθινων καλυπτήριων πλακών. Οι τάφοι έχουν 
παρόμοιες μεταξύ τους διαστάσεις, μήκους 1,90 μ. και πλάτους 0,50 μ., και 
κυμαινόμενο κατά περίπτωση βάθος από 0,40 μ. έως 0,70 μ. Τα μικρότερα ορύγ-
ματα δύο τάφων, πιθανότατα, προορίζονταν για παιδιά. Ακολουθούσαν κυρίως 
έναν γενικό προσανατολισμό από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. 

Οι τάφοι ανήκουν στην κατηγορία των λαξευτών ορθογώνιων τάφων, ένα αντι-
προσωπευτικό είδος της ταφικής αρχιτεκτονικής, με μακρά παράδοση στην 
Ελλάδα και σε όλη τη Μεσόγειο, διαδεδομένο στη δυτική Κρήτη (Πολυρρήνια, 
Ρόκκα, κ.α.), όπου το μαλακό ασβεστολιθικό πέτρωμα παρείχε τη δυνατότητα 
εύκολης λάξευσης.5 Η πρακτική αυτή της λάξευσης του βράχου αποτελεί σύνηθες 
φαινόμενο και σε περιοχές του Ρεθύμνου.6

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεμονωμένων τάφων σε δύο διαφορε-
τικά σημεία (σχ. 1 - Ι, τ. 1, ΙΙ, τ. 2) και σε δύο σημεία κατά συστάδες των έξι τάφων 
(σχ. 1 - ΙΙΙ, εικ. 2, σχ. 2, τ. 3-8 και σχ. 1 - IV, εικ. 3, σχ. 3, τ. 9-14). Σε δύο άλλα 
βραχώδη εξάρματα (σχ. 1 - V, VI) διαπιστώθηκαν ίχνη λατόμευσης σε δεύτερη 
χρονική φάση χρήσης του χώρου. Η δραστηριότητα αυτή προφανώς ‘διατάραξε’ 
την προηγούμενη ταφική χρήση του βράχου. Η τελευταία επέμβαση φανερώνει 
τον διαφορετικό χαρακτήρα της χρήσης του χώρου καθώς και τη μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια αυτής.

Ο τάφος 1 είχε στείρα επίχωση ενώ η εικόνα του τάφου 2 ήταν εμφανώς δια-
ταραγμένη, με τα οστά του σκελετού ανάκατα, και όχι στη θέση τους (εικ. 4α-β). 
Τα λίγα αβαφή όστρακα από ραβδωτό αμφορέα χρονολογούν την επέμβαση αυτή 
ίσως στα ρωμαϊκά χρόνια. Οι έξι τάφοι, τ. 3-8, οι οποίοι συγκροτούν την πρώτη 
συστάδα, μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι πιο καλοδιατηρημένοι (εικ. 2, 5, 6), 
επιμελημένης κατασκευής και είναι αυτοί που απέδωσαν ενδιαφέροντα σύνολα 
κεραμικής. Στη δεύτερη συστάδα οι ορθογώνιοι τάφοι, τ. 9-13, σώζονται σε σχετικά 

5 Για τη Ρόκκα βλ. Δροσινού 2000, 37-38.
6 Αντίστοιχα νεκροταφεία στις περιοχές Σταυρωμένου, Σφακακίου, Αργυρούπολης και Ελεύθερ-

νας, βλ. συγκεντρωμένη βιβλιογραφία: Τέγου & Φλεβάρη 2010, 498.



κακή κατάσταση διατήρησης, όπου 
οι λαξευμένες επιφάνειές τους είναι 
διαβρωμένες και αποκρουσμένες 
(εικ. 3, 7, 8). Οι τάφοι 9 και 10 της 
ίδιας συστάδας μετασκευάστηκαν σε 
υπαίθριο ληνό και υπολήνιο αντί-
στοιχα, σε ύστερη χρονική περίοδο 
(εικ. 7, 8). Στη συνέχεια της βραχώδους διαμόρφωσης με κατωφερή κλίση προς 
τα βόρεια διαπιστώθηκαν ενδείξεις ύπαρξης λαξευτού θαλαμωτού τάφου (τ. 14). 
Η νότια εσωτερική πλευρά του θαλάμου φαίνεται να σώζεται και φέρει μικρές 
κόγχες-θήκες για κτερίσματα, ενώ το υπόλοιπο σώμα του τάφου φαίνεται να έχει 
κατακρημνισθεί στο απότομο πρανές της πλαγιάς. Η έρευνα στο σημείο αυτό δεν 
ολοκληρώθηκε. 

Από την άποψη της διατήρησης των τάφων στον χρόνο, τα σύνολα χαρακτηρί-
ζονται ως εν μέρει διαταραγμένα. To εσωτερικό της πλειονότητας των τάφων ήταν 
γεμάτο επίχωση. Οι καλυπτήριες δεν βρέθηκαν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
θραύσματα των πλακών βρέθηκαν πεσμένα στο εσωτερικό, καθώς οι τάφοι είχαν 
διαταραχθεί κατά τη σύλησή τους. 

Στη συστάδα των τάφων, τ. 3-6, η διατάραξη από τη σύληση που διαπιστώθη-
κε ήταν εκτεταμένη, καθώς οι ταφές φαίνεται ότι είχαν αναμειχθεί μεταξύ τους. 
Πενιχρά ήταν τα ανθρωπολογικά στοιχεία εκτός μόνο από μερικά κομμάτια οστών 
κρανίου. Σε διαφορετικά επίπεδα της επίχωσης βρέθηκαν θραύσματα διαφορετι-
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Εικ. 4α-β :  Σημείο ΙΙ: Τάφος 2.

Σχ. 3 :  Σημείο 
IV - Συστάδα 
τάφων 9-14.

Εικ. 3 :  Σημείο IV - Συστάδα τάφων 9-14.

Εικ. 5 :  Σημείο ΙΙΙ: Συστάδα 
τάφων 3-4-5-6.

Εικ. 6 :  Σημείο ΙΙΙ: 
Τάφοι 7-8.
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Εικ. 7 :  Σημείο IV:  Τάφος 9. Εικ. 8 :  Σημείο IV: Τάφος 10.

κών αγγείων και δεν ήταν δυνατό να προσδιορίσουμε την αρχική θέση όλων των 
κτερισμάτων. Εντούτοις, ορισμένα κτερίσματα βρέθηκαν σπασμένα κατά χώραν. 
Δεδομένης της θέσης των οξυπύθμενων αμφορέων και της πλειονότητας των 
αγγείων, θα μπορούσε να διατυπωθεί η υπόθεση της απόθεσης των κτερισμάτων 
κυρίως στο βόρειο τμήμα των τάφων. 

Τα πήλινα αγγεία που θα παρουσιαστούν προέρχονται από την επίχωση του 
εσωτερικού τριών τάφων, 5, 6 και 8, και είναι στην πλειονότητά τους αποσπασμα-
τικής διατήρησης. Τα αγγεία των τάφων 5 και 6 ασφαλώς ανήκαν στα κτερίσματα, 
χωρίς όμως να είναι δυνατή η απόδοσή τους με απόλυτη σιγουριά στο αντίστοιχο 
κατά χρονολογική κατάταξη ταφικό σύνολο. Στην περίπτωση του τάφου 8, τα 
κτερίσματα μπορούν να θεωρηθούν κλειστό σύνολο κεραμικής. Συνολικά δεν 
διατηρήθηκε σχεδόν κανένα ακέραιο αγγείο, ενώ διαπιστώθηκε η ‘απουσία’ ορι-
σμένων μετά την απόκρουσή τους. Τα ταφικά σύνολα περιλαμβάνουν είκοσι δύο 
(22) ταυτισμένα αγγεία7 καθώς και αρκετά θραύσματα που ανήκουν σε αρυβαλ-
λοειδή ληκύθια και σε μελαμβαφείς σκύφους αττικού τύπου,8 δύο συνηθισμένες 
κατηγορίες κεραμικής των κλασικών χρόνων,9 αλλά και σε μυροδοχεία. 

Οι τύποι των αγγείων εμφανίζουν αρκετή ποικιλία, αν ληφθεί υπόψη ο μικρός 
αριθμός των τάφων στους οποίους βρέθηκαν. Διαπιστώνεται η ύπαρξη εγχώριας 
παραγωγής και στο σύνολο επικρατούν τα τοπικά κυρίως προϊόντα, τα οποία αντι-
γράφουν γνωστά αττικά σχήματα και τύπους με πλατιά διάδοση στα περισσότερα 
κέντρα του ελληνικού κόσμου, χωρίς να λείπουν μερικά πρωτότυπα σχήματα. Η 
κατηγορία των εγχώριων απομιμήσεων εισηγμένων αγγείων περιλαμβάνει σχήμα-
τα ακόσμητα μελαμβαφή ή μη (ληκύθια, λύχνοι, μυροδοχεία) και επεκτείνεται σε 
παραγωγή ερυθρόμορφων αγγείων, όπως είναι οι πελίκες.

Τα αγγεία χρονολογούν τη χρήση του νεκροταφείου από τα τέλη του 4ου αι. 
μέχρι το α′ τέταρτο του 3ου αι., στην περίοδο μετάβασης δηλαδή από την κλασι-
κή στην ελληνιστική εποχή. Ένας αργυρός οβολός Κνωσού, χαρώνειο στον τάφο 
6, παρέχει το terminus post quem για τον καθορισμό του χρονικού ορίου της 
7 Μια σύντομη αναφορά των αγγείων των οποίων η μελέτη είναι σε αρχικό στάδιο και η συντήρη-

σή τους δεν έχει ολοκληρωθεί.
8 Από την Κίσαμο βλ. Σκόρδου 2000, 26-27, πίν. 5,7α. Από τον χώρο της κεντρικής Κρήτης σε 

τάφους στο Καμηλάρι Φαιστού, βλ. Εγγλέζου 2005, 121, 189-191, αρ. 562-565, πίν. 17β, 85α.
9 Για εγχώριους σκύφους ενδεικτικά από τάφους της Μίεζας βλ. Ρωμιοπούλου & Τουράτσογλου 

2002, 24,10.



έναρξης της χρήσης των τάφων. Η κυκλοφορία νομίσματος κοπής της Κνωσού 
υποδηλώνει προφανή σχέση της περιοχής με το κέντρο των πολιτικών εξελίξεων 
της εποχής και αποδεικνύει τον γνωστό ηγετικό ρόλο και την ξεχωριστή θέση που 
κατείχε η Κνωσός ανάμεσα στις κρητικές πόλεις την εποχή αυτή. 

Στοιχείο της ταφικής πρακτικής των τάφων που παρουσιάζονται, αλλά και 
χαρακτηριστική συνήθεια της ευρύτερης περιοχής της Κισάμου, είναι η εναπόθε-
ση κυρίως πήλινων αγγείων. 

Στα ταφικά σύνολα της Κουνουπίτσας τα σχήματα που επικρατούν είναι τα 
αρυβαλλοειδή ληκύθια10 και τα μυροδοχεία. Τα τρία ληκύθια που βρέθηκαν, 
πιθανότατα αποδίδουν εγχώριες απομιμήσεις του αττικού αυτού τύπου του ταφι-
κού κτερίσματος της κλασικής εποχής11 (πίν. 1α-γ). Η αλληλουχία των δύο κατη-
γοριών αλλά και το βραχύβιο της συνύπαρξης του αρυβαλλοειδούς ληκυθίου και 
του μυροδοχείου έχει αναγνωρισθεί, τόσο σε ταφικά σύνολα αρχαίων πόλεων της 
Κρήτης,12 όσο και της υπόλοιπης Ελλάδος.13 Το μυροδοχείο εμφανίζεται στα τέλη 
του 4ου συνεχίζοντας την παράδοση του ληκυθίου, το οποίο και αντικαθιστά. Τα 
μυροδοχεία14 που ήρθαν στο φως διακρίνονται σε τρεις τουλάχιστον κατηγορίες 
με διαφορές στην τεχνική και τον πηλό, καθώς και το σχήμα ως προς το διαμορ-
φωμένο χαμηλό πόδι, το περίγραμμα της κοιλιάς και το χείλος, υποδεικνύοντας 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοπικών παραλλαγών (πίν. 1δ-ζ) (Μαρκουλάκη 
& Νινιού-Κινδελή 1982, 84-88, πίν. 23-24, σχ. 36-37).

Σε τάφους της ευρύτερης περιοχής της Κισάμου15 παρατηρείται μια σταθερή 
παρουσία των οξυπύθμενων αμφορέων που πρέπει να συνδέεται με τις τοπικές 
δοξασίες. Η χρήση αμφορέων ως κτερισμάτων έχει ευρεία διάδοση σε όλη την 
Ελλάδα16 και στην Κύπρο (Μιχαηλίδης 1990, 191-193), με το έθιμο να βάζουν 
όρθιους αμφορείς στη γωνία του τάφου, σε ρηχή κυκλική βάθυνση στο δάπεδο. 
Οι δύο αμφορείς που βρέθηκαν σχετίζονται μορφολογικά με γνωστούς τύπους 
του 4ου αι., χωρίς όμως να ταυτίζονται απόλυτα με εκείνους. Οι δύο τύποι (πίν. 
2α-β) μπορούν να συγκριθούν με τον πρωτοροδιακό αμφορέα17 (Vanderpool, 
McCredie & Steinberg 1962, 33, 5, πίν. 19· Μιχαηλίδης 1990, 191, πίν. 110β· 
Φιλήμονος-Τσοποτού 2004, 62, υπ. 225, Α100, πίν. 18α) και με παραδείγματα 
του εργαστηρίου της Κω (Κάντζια 1994, 332-337, εικ. 5-6, πίν. 255) αντίστοιχα.

Κοινό ταφικό εύρημα αποτελούν οι λύχνοι. Οι τέσσερις λύχνοι που βρέθηκαν 
(πίν.2γ-δ) μιμούνται αττικούς τύπους του 4ου αι. (Howland 1958, τύπος 25Α, 

10 Από την Κνωσό βλ. Coldstream, Eiring & Forster 2001, 87, εικ. 2.6/e και από το Καμηλάρι 
Φαιστού βλ. Εγγλέζου 2005, 247-249, αρ. 559-561, 120-121, πίν. 102.

11 Ο τύπος ήταν γνωστός στην περιοχή, σε υστεροκλασικό τάφο στην Κίσαμο, από το β′ μισό του 
4ου αι. π.Χ., βλ. Πωλογιώργη 1981, τ. 2, 174-178,, εικ. 14-16.

12 Ενδεικτικά για το νεκροταφείο της αρχαίας Ελεύθερνας  στη θέση Μνήματα Αλφάς βλ. Τέγου & 
Φλεβάρη 2010, 500.

13 Ενδεικτικά για την Πύδνα βλ. Κωτίτσα 2004, 194, πίν. 63α.
14 Για παράλληλα από ταφικά σύνολα με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία, βλ. Μπούγια 2004, 149-

151, πίν. 41α, υπ. 3-13.
15 Για την Κίσαμο βλ. Πωλογιώργη 1981, 168, εικ. 7, για τη Ρόκκα βλ. Δροσινού 2000, 40, 

πίν. 17, για τις Καλάθαινες Κισάμου βλ. Σκόρδου 1997, 39, εικ. 2.
16 Ενδεικτικά για τον Αχινό Φθιώτιδας, βλ. Μπούγια 2004, 152, υπ. 19. 
17 Για παράλληλο κομβίο οξυπύθμενου αμφορέα από Κίσαμο, βλ. Σκόρδου 2000, 28, ΝΚ 5α, 

πίν. 6α, 8β.
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Πίν. 1ε-ζ :  Μυροδοχεία (τ. 6, 8, 5).

Πίν. 1α-δ :  Ληκύθια (τ. 6, 5).

70, πίν. 10, 23, 38, τύπος 28Β, 93, πίν. 14, 41), 
ευρύτατα γνωστούς σε άλλα παραγωγικά κέντρα.18 

Χωρίς να ταυτίζονται, τους απλοποιούν, ενώ παραλλάσσουν κάποια ιδιαίτερα 
μορφολογικά στοιχεία που επιτρέπουν την ένταξή τους στον 3ο αι. Παρουσιάζουν 
ομοιότητες με λυχνάρια από τη Ρόκκα (Μαρκουλάκη 1997, 76-77, εικ. 3· Δροσι-
νού 2000, 40, πίν. 17γ-δ) καθώς και από το νεκροταφείο στο Καμηλάρι Φαιστού 
(Εγγλέζου 2005, 122, πίν. 109β).

Στον τάφο 8 αξιοσημείωτη είναι η εύρεση θραύσματος που ανήκει σε μελαμ-
βαφή ραβδωτό αμφορέα (Μαρκουλάκη 1997, 84, εικ. 13), του γνωστού τύπου 
αγγείου με τα ανάγλυφα εμβλήματα. Το εύρημα επιβεβαιώνει ξανά την ευρεία 
κυκλοφορία των αγγείων αυτών στη δυτική Κρήτη αλλά κυρίως την εγχώρια 
παραγωγή τους (Μαρκουλάκη 1997, 72-106).

Ο τύπος της όλπης εκπροσωπείται για πρώτη φορά σε ταφικό σύνολο της 
Κισάμου. Στη δυτική Κρήτη είναι γνωστή η παρουσία του τύπου καθώς και η 
ιδιαίτερη προτίμηση στο σχήμα από τον αριθμό των παραδειγμάτων που βρέ-
θηκαν σε λαξευτό θαλαμωτό τάφο στην περιοχή των Χανίων (Μαρκουλάκη & 
Νινιού-Κινδελή 1982, 77-83). Τα δύο παραδείγματα που βρέθηκαν (πίν. 2ε-στ) 
αποτελούν επαρχιακή απόδοση του τύπου Γ από τον τάφο των Χανίων (Μαρκου-
λάκη & Νινιού-Κινδελή 1982, 81-83, σχ. 35, πίν. 22α-δ), με κάποιες μορφολογι-

18 Για την Κόρινθο, βλ. Broneer 1930, τύποι VII και IX.
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Πίν. 2α :  Αμφορέας (τ. 8).

Πίν. 2β :  Αμφορέας (τ. 6).

Πίν. 2γ-δ :  Λύχνοι (τ. 6, 8). Πίν. 2ε-στ :  Όλπες (τ. 6).

κές διαφοροποιήσεις, όπως το τριφυλλόσχημο χείλος.19 Η πολυπληθής ομάδα της 
δυτικής Κρήτης προσφέρει σαφή ένδειξη εγχώριας προέλευσης στους πρώιμους 
ελληνιστικούς χρόνους.20 Ο τύπος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στον 2ο αι. 
στην Απτέρα21 (Νινιού-Κινδελή & Τζανακάκη 2011, 569-571, πίν. 241).  

Η σταμνοειδής πυξίδα με πόδι (πίν. 3γ) είναι ένα μάλλον ασυνήθιστο ταφικό 
αγγείο στη δυτική Κρήτη και αποτελεί ένα σχήμα που δεν εκπροσωπείται συχνά 
γενικότερα στην Κρήτη.22 Ο τύπος φαίνεται να είναι τοπικής προέλευσης με ορι-
σμένα χαρακτηριστικά του σχήματος να αναγνωρίζονται σε αγγεία από τη Ρόδο, 
που εντάσσονται στις αρχές του 3ου αι. (Γιαννικουρή, Πατσιαδά & Φιλήμονος 
1990, 178-181, υπ. 58-64, πίν. 94β). 
19 Για όλπες με τριφυλλόσχημο χείλος από την Πελοπόννησο, βλ. Abadie & Spyropoulos 1985, 

395, εικ. 20.
20 Τρία μόνο παραδείγματα προέρχονται από την κεντρική Κρήτη, στο Καμηλάρι Φαιστού, βλ. 

Εγγλέζου 2005, 120, πίν. 38γ, 39α, 96δ.
21 Ο τύπος συνεχίζει την παράδοση και στην κεντρική Κρήτη, όπου αντιπροσωπεύεται από ολιγά-

ριθμη ομάδα, στην Κνωσό και στη Λύττο, βλ. Εγγλέζου 2005, 223-226.   
22 Παρόμοιο σχήμα απαντά σε μικρό σύνολο στην κεντρική Κρήτη με άγνωστη προέλευση, βλ.     

Εγγλέζου 2005, 142-143, 680-682, πίν. 112β.



Σε δύο ταφικά σύνολα επιβεβαιώθηκε 
η χαρακτηριστική συνήθεια και η σταθε-
ρή προτίμηση για την εναπόθεση πελίκης 
ως ταφικού κτερίσματος στην περιοχή 
της Κισάμου.23 Ένας σημαντικός αριθ-
μός όψιμων ερυθρόμορφων πελικών της 
κατηγορίας Kertch προέρχονται από 
την ευρύτερη περιοχή, η πλειονότητα 
των οποίων χωρίς ανασκαφικά δεδομένα 
(Σκόρδου 1997, 36-61, εικ. 1-17). Στο 
σύνολο αυτό προστέθηκαν τρεις νέες, 

έστω και αποσπασματικής διατήρησης, εκ 
των οποίων οι δύο είναι αττικές εισηγμένες πελίκες, ενώ η τρίτη πελίκη αποτελεί 
εγχώρια απομίμηση του σχήματος.24 Στην αττική πελίκη (πίν. 3α), στο άνω σωζό-
μενο τμήμα της ερυθρόμορφης παράστασης, αποδιδόμενης στην τεχνοτροπία του 
κύκλου του ζωγράφου των Αμαζόνων (Beazley 1984, 1478· Schefold 1934, 159), 
διακρίνονται σε κατατομή οι προτομές γρύπα, γυναικείας μορφής και αλόγου.25 
Όμοιου τύπου απαντούν στην περιοχή της Κισάμου (Σκόρδου 1997, 51-52, 
υπ. 93, εικ. 13) και στο Μουσείο Ρεθύμνου με άγνωστη προέλευση (Τζανακά-
κη 1997, 27-29, εικ. 5,7, και 2010, 130-132, 171-172, πίν. 31α,γ). Η τρίτη 
πελίκη διαχωρίζεται από τα διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της και 
την απλουστευμένη αλλά πρωτότυπη απόδοση της διακοσμητικής ταινίας σε τρεις 
23 Για πελίκη του 5ου αι. της συλλογής του Μουσείου Κισάμου με προέλευση την Πολυρρήνια, 

βλ. Τζανακάκη 2010, 88, πίν. 12β. Για πελίκη από τον  υστεροκλασικό τάφο στην Κίσαμο, 
βλ. Πωλογιώργη 1981, 169, εικ. 9-10.

24 Για το εμπόριο αττικών αγγείων και τη συνύπαρξή τους με απομιμήσεις τους από διάφορα 
τοπικά εργαστήρια, ενδεικτικά βλ. Ρωμιοπούλου & Τουράτσογλου 2002, 25, υπ. 15.

25 Σχετικά με την ερμηνεία των παραστάσεων αυτών με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία, βλ. Σγου-
ροπούλου 2000, 229-233.
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Πίν. 3α-β :  Ερυθρόμορφες πελίκες (τ. 6, 8).

Πίν. 3γ :  Πυξίδα (τ. 6).
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ζώνες με συνεχείς οξείες γωνίες, ζιγκ-ζαγκ και συνεχόμενη κυματοειδή σπείρα με 
μικρούς κύκλους (πίν. 3β). Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να συσχετίσουμε 
την πελίκη αυτή με το εγχώριας παραγωγής παράδειγμα, που προέρχεται χωρίς 
ανασκαφικές ενδείξεις από το χωριό Κούνενι στην ευρύτερη περιοχή της Κισάμου 
(Σκόρδου 1997, Π65, 53-55, εικ. 15). Η νέα πελίκη αποτελεί το δεύτερο παρά-
δειγμα αντίστοιχης απόπειρας κεραμέα να μιμηθεί την τεχνική της ερυθρόμορ-
φης παράστασης προσθέτοντας δικά του παρόμοια στοιχεία (Σκόρδου 1997, 57).

Την εποχή της παρακμής της ερυθρόμορφης κεραμικής επαληθεύεται ξανά 
τόσο η εισαγωγή των όψιμων αυτών πελικών στην περιοχή αυτή, όσο και η προ-
σπάθεια αντιγραφής τους από ντόπιο εργαστήριο στις αρχές του 3ου αι., πιθανό-
τατα εργαστηρίου κύριας παραγωγής άλλης κατηγορίας κεραμικής (Τζανακάκη 
2010, 202-203).   

Τα κτερίσματα των τάφων που παρουσιάστηκαν συνιστούν μικρό σχετικά αλλά 
αντιπροσωπευτικό δείγμα για την κεραμική, που εμπλουτίζει σε μεγάλο βαθμό τα 
μέχρι σήμερα γνωστά σύνολα υστεροκλασικής/πρώιμης ελληνιστικής κεραμικής 
από τη δυτική Κρήτη. Η σημασία του συνόλου ενισχύεται από τα ευρήματα που 
επιβεβαιώνουν την εγχώρια παραγωγή στην περιοχή.

Καταλήγοντας σημειώνεται ότι η νέα θέση Σγούρνες Κουνουπίτσας συμπλήρω-
σε σημαντικά τη γνώση μας για την τοπογραφία της υπαίθρου της γεωγραφικής 
ενότητας της Κισάμου.26 Δεδομένου ότι το νεκροταφείο αποτελεί σαφή ένδειξη για 
την ύπαρξη οικισμού, δεν αποκλείεται στο μέλλον ο εντοπισμός μιας άγνωστης 
ή αταύτιστης αρχαίας πόλης μετά από συστηματική επιφανειακή έρευνα πεδίου 
στην περιοχή. 
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sgournEs - Ano KounoupitsA, KisAmos: nEw ArChAEoLogiCAL sitE.

ApproACh to An unKnown CEmEtEry of historiCAL timEs

mAriA sKordou

The site Sgournes lies south of the village Ano Kounoupitsa, a mountain 
village in the municipality of Kisamos at the NW edge of Crete. According to 
the first results of the survey and the existence of a number of burial vases, a 
new archaeological site was discovered which is dated in historical times. This 
is an extended necropolis situated in three consecutive hills, stretching along 
the mountainous area.

In 2011 the 25th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities conduct-
ed a rescue excavation, which revealed and investigated part of the cemetery, 
dated to the late 4th - early 3rd century BC. This paper is a preliminary report 
on the finds. The graves belong to the common type of cist tombs, cut into the 
bedrock of soft limestone. This type was often found in the area of   Kisamos.

Pottery includes several shapes of vases with wide spread in most centers 
of the Greek world. In addition, among the vases were typical products of local 
workshops. The first results of the excavation at this new site add important 
information to our knowledge of later Classical / Hellenistic occupation of 
Western Crete.
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ελΠιδα χατζηδαΚη

Το αρχαίο λιμάνι (εικ. 1) εντοπίστηκε θαμμένο πίσω από τη βραχώδη ακτή της 
Φαλάσαρνας τον 19ο αιώνα από τον Άγγλο αντιναύαρχο και γεωλόγο του βασι-
λικού ναυτικού Τ.Α.Β. Spratt. Ο επιφανής περιηγητής πρώτος παρατήρησε τις 
θαλάσσιες διαβρωτικές βαθμίδες στα βράχια της περιοχής ως ενδείξεις τεκτονικής 
ανύψωσης του δυτικού άκρου της Κρήτης, την οποία τοποθέτησε στην περίοδο 
της ύστερης Ρωμαιοκρατίας (Spratt 1865, II, 227-235 και 246).

Οι συστηματικές ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1986 τεκμηρίωσαν την ύπαρξη 
του λιμανιού, αποκαλύπτοντας μεγαλόπρεπα τείχη και πύργους, αναδεικνύοντας  
την ιστορία της ελληνιστικής πόλης, που κυριάρχησε στο Αιγαίο για τρεις αιώνες 
ως ισχυρή ναυτική δύναμη (Hadjidaki 1988, 463-479 και 2001, 155-166· Frost 
& Hadjidaki 1990, 513-528· Frost 1989, 15-17 και 1996, 54-58) (εικ. 2). Η 
ανάλυση των ιζημάτων της στρωματογραφίας των ανασκαφικών δεδομένων σε 
συνεργασία με γεωλόγους και γεωφυσικούς κατέληξε στα πρώτα συμπεράσματα 
σχετικά με το επίπεδο της θάλασσας στην αρχαιότητα, την ακριβή χρονολόγη-
ση των διαβρωτικών βαθμίδων στoυς βράχους της ακτής και στο εσωτερικό του 
λιμανιού, καθώς και στην ενεργοποίηση δύο ισχυρών τεκτονικών δονήσεων και 
επακόλουθων παλιρροϊκών κυμάτων και θαλασσίων αποθέσεων το 66 μ.Χ. και το 
365 μ.Χ. (Pirazzoli et al. 1992, 371-392· Papamarinopoulos & Stamou 1988, 
1079-1083· Dominey-Howes, Dawson & Smith 1998, 343-352· Papadopoulos 
2011, 81 και Παπαδόπουλος 2013, 54-56).   

Στην τελευταία πενταετία ανασκάφτηκαν μεγάλα τμήματα των λιμενικών εγκα-
ταστάσεων, που ανήκουν σε μακρές αποβάθρες του 3ου/2ου π.Χ. αι. (σχ. 1). Η 
βόρεια αποβάθρα, μήκους 17 μ., η οποία είχε ανασκαφτεί σταδιακά την προ-
ηγούμενη δεκαετία, κατασκευασμένη με τη γνωστή διάταξη των μπατικών και 
δρομικών ογκολίθων φορμηδόν και παρά μήκος, βρέθηκε να έχει επιχωματωθεί  
εσπευσμένα στο νότιο άκρο της με πρόχειρη λιθορριπή.

Κάπου στα τέλη του 3ου με αρχές του 2ου αι. π.Χ. η στάθμη της θάλασσας 
ανήλθε μισό μέτρο μέσα στο λιμάνι, πιθανά ύστερα από δυνατή τεκτονική δόνηση 
και ακόλουθη καταβύθιση της περιοχής. Η βόρεια αποβάθρα πλημμύρισε και 
αχρηστεύθηκε, ενώ η μία άκρη της μπαζώθηκε πρόχειρα προκειμένου να χτιστεί 
στο θεμέλιό της νέα κατασκευή.  

Η νέα αποβάθρα, η ανατολική, κατασκευάστηκε αμφιθεατρικά και επεκτά-
θηκε προς τα δυτικά, δηλαδή προς την πλευρά της θάλασσας. Είναι πιθανό να  
ενώνεται με τον κεντρικό κυκλικό πύργο ή με τον νότιο-δυτικό (εικ. 3, 4).

Η αποβάθρα έχει μήκος 36 μ. και πλάτος 2,2 μ., ενώ αλλάζει η αρχιτεκτονική 
δομή της. 

Οι ψαμμιτικοί ογκόλιθοι είναι μικρότερων διαστάσεων και προέρχονται από 
προγενέστερες κατασκευές. Οι μονολιθικοί πρόβολοι με τις δέστρες στην ακμή 
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τους βρίσκονται σε ύψος 50 εκ. ψηλότερα, ενώ η οπή τους αλλάζει σε τετράγωνη. 
Η απόσταση μεταξύ τους είναι 4-5 μ., σε αντίθεση με τις προγενέστερες, όπου η 
απόσταση των προβόλων ήταν 6,5 μ. και έφεραν κυκλική οπή. Το στοιχείο αυτό  
δεικνύει ότι τα πλοία της μέσης ελληνιστικής εποχής που έδεναν στην προκυμαία 
ήταν σαφώς μικρότερα.

ελΠιδα χατζηδαΚη

Σχ. 1 :  Τοπογραφικό αρχαίου λιμανιού.
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Από την ανασκαφή της ανατολικής  
αποβάθρας το 2012 ανασύρθηκαν πολλά 
όστρακα κυρίως αμφορέων, διάφορα 
καρφιά, λίθινα βόλια από καταπέλτες, 
λίθινη άγκυρα, θραύσματα ενεπίγραφων  
επιτύμβιων στηλών, κ.ά.  

Ένα σχετικά σπάνιο εύρημα που βρέ-
θηκε στο ρωμαϊκό στρώμα καταστροφής 
της λιμενολεκάνης είναι το ανθρωπό-
μορφο λυχνάρι καθήμενου αφρικανού 
άνδρα (εικ. 5). Φέρει πτολεμαϊκή καυσία 
στο κεφάλι, ενώ δύο διάτρητες οπές 
χαρακτηρίζουν τα μάτια. Οι ώμοι καλύπτονται με ιμάτιο που συγκρατείται από το 
αριστερό χέρι μπροστά στον θώρακα. Οι οπές πλήρωσης και καύσης συγκρατού-
νται αντίστοιχα από το δεξί χέρι και το αριστερό πόδι. Το πλαστικό σώμα αποδίδεται 
με λεπτομέρεια και είναι οφθαλμοφανής η σημασία που έχει δοθεί στα χρώματα.

Το ιμάτιο φέρει μελανές πτυχές, ενώ ολόκληρο το σώμα είναι ολόβαφο με 
ερυθρά και μελανή βαφή. Ο πηλός του είναι καθαρός σκούρος ερυθρός - γκρίζος  
2,5 YR 4/1 (dark reddish-grey).

Προσφατα εΥρηματα στο λιμανι τησ αρχαιασ φαλασαρνασ 

Εικ. 1 :  Γενική άποψη του ανυψωμένου λιμανιού 
της αρχαίας Φαλάσαρνας από ψηλά.

Εικ. 2 :  Αναπαράσταση των μακρών τειχών 
στα βόρεια του λιμανιού (σχέδιο 

N. Sekunda, J. Bastek).

Εικ. 3 :  Η ανατολική αποβάθρα αμφιθεατρικά. 
Εικ. 4 :  Τμήμα της ανατολικής αποβάθρας 

(φωτ. Ν. Marder).

Εικ. 5 :  Ανθρωπόμορφο λυχνάρι.
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Το λυχνάρι έχει διαστάσεις 8,5 x 4,4 x 6 εκ. και χρονολογείται κάπου στο α′ 
ήμισυ του 1ου αι. π.Χ.1 Παράλληλο λυχνάρι δεν έχει ακόμα βρεθεί, εντούτοις  
είναι γνωστό ότι ανάγλυφα ανθρωπόμορφα λυχνάρια κατασκευάζονταν σε μήτρα 
ήδη από τον 3ο αι. π.Χ. Παρόμοια ειδώλια βρίσκονται στο Μουσείο του Καΐρου, 
αλλά δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί.

 
Το 2008-2012 ανασκάφτηκε σύμπλεγμα δημοσίων οικοδομημάτων σε από-

σταση 50 μ. από τη βόρεια αποβάθρα, που καλύπτουν ένα φάσμα ολόκληρης της 
ελληνιστικής περιόδου2 (εικ. 6, 7).

Πρόκειται για τέσσερεις αποθηκευτικούς χώρους των πρώιμων και μέσων 
χρόνων, κανάλι ίσως αποστράγγισης υδάτων, εφαπτόμενου οινοποιείου της μέσης 
ελληνιστικής περιόδου και σειράς τοιχίων της ύστερης ελληνιστικής περιόδου, 
των οποίων η λειτουργία δεν έχει ακόμα ερμηνευτεί.   

Στo πρώτο στρώμα του συμπλέγματος 
των διαφόρων τοιχίων, μέσα σε θαλάσ-
σιες επιχώσεις, βρέθηκε το 2008 μαρ-
μάρινη κεφαλή ανθρωπίνου μεγέθους  
σφηνωμένη σε τοιχίο και στηριζόμενη 
στις παρειές της από ρίζες σκίνων, που 
άφησαν το αποτύπωμά τους πάνω στο 
πρόσωπο της νεάνιδος. Προφανώς, 
είχε παρασυρθεί από το τσουνάμι του 
365 μ.Χ. Το γλυπτό χρονολογείται γύρω 
στο 350 π.Χ. και αποτελεί πρωτότυ-
πο έργο αθηναίου γλύπτη, ή ντόπιου 
γλύπτη που είχε μαθητεύσει σε αττικά 
εργαστήρια (εικ. 8).   

Η δεξαμενή του οινοποιείου έχει δια-
στάσεις 10 χ 5 μ. και πάτωμα με υδροκονίαμα από έγχρωμο βοτσαλάκι σε ερυθρό 

1 Ευχαριστώ τους επιμελητές του Βρετανικού Μουσείου δρ. Αlexandra Villing και δρ. Ross I. 
Thomas για την άμεση ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών. 

2 Η ανασκαφή δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι συνεχιζόμενη, δεδομένου ότι το κτήριο συνεχίζει 
κάτω από το σύγχρονο κιόσκι του αρχαιοφύλακα.
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Εικ. 6 :  Σύμπλεγμα αποθηκών και οινοποιείο 
(φωτ. Ν. Marder).

Εικ. 7 :  Οινοποιείο και εφαπτόμενα τοιχία 
μεταγενέστερων χρόνων (φωτ. Ν. Marder).

Εικ. 8 :  Μαρμάρινη κεφαλή που βρέθηκε μέσα 
σε θαλάσσιες αποθέσεις (φωτ. Ν. Μarder).
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φόντο. Έξι λίθινοι κίονες σε συστοιχία, με παχύ στρώμα υδροκονιάματος στη βάση 
τους μέχρι το ύψος των 35-37 εκ., περιβάλλονται από παχείς τοίχους (εικ. 6). Οι 
λίθοι της τοιχοποιίας είναι ορθογώνιοι παραλληλόγραμμοι και ορισμένοι φέρουν  
εξωτερικά διακόσμηση περιτένειας. Είναι προφανές ότι προέρχονται από προγενέ-
στερα κτήρια. Ο ληνός και το πιεστήριο βρίσκονται σε λίγο ψηλότερο επίπεδο στη 
δυτική πλευρά και φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν ως δάπεδο μετά την καταστρο-
φή της πόλης της Φαλάσαρνας από τους Ρωμαίους το 69 π.Χ. (εικ. 7).

Πρόκειται για δημόσιο οινοποιείο πιθανώς του 2ου π.Χ. αι., αλλά η λεπτομε-
ρής περιγραφή και ερμηνεία του θα δοθούν μετά το πέρας της ανασκαφής. 

Τον Αύγουστο του 2013, κατά τη 
διάρκεια καθαρισμών και αποψίλωσης  
για την τοποθέτηση της περίφραξης του 
αρχαιολογικού χώρου, αποκαλύφτη-
κε μεγάλη διαμπερής οπή λαξευμένη 
πάνω στο φυσικό βραχώδες πέτρωμα 
του διαύλου του λιμανιού, που έφερε 
το αποτύπωμα από όπου διαπερνούσε η 
αλυσίδα (εικ. 9). Η οπή έχει διάμετρο 
14 εκ. και πλάτος ανοίγματος 19 εκ.

Ο βράχος συνεχίζει κάτω από το 
χώμα θαμμένος,3 αλλά σε απόσταση 
μόνο 70 εκ. ξεπροβάλλει μικρότερη 
προεξοχή του, η οποία φέρει δύο άλλες  
οπές: μία στην κορυφή του, διαμέτρου 19 εκ., και μία στο πλάι προς την πλευρά 
της εισόδου του καναλιού, διαμέτρου 8 εκ. 

Στη βάση της προεξοχής του βράχου και γύρω του διακρίνεται το αποτύπωμα  
της αλυσίδας, η οποία φαίνεται να περιστρεφόταν γύρω από τον μικρότερο βράχο 
και διαπερνούσε τη δεύτερη οπή, προκειμένου να σφίξει και να υπάρχει ανθε-
κτική αντίσταση. Στη συνέχεια περιστρεφόταν και έδενε γύρω από παχύ ξύλινο 
δοκάρι, που είχε τοποθετηθεί στην κορυφή του.

Συμπεραίνεται ότι πρόκειται για κάποιο μηχανισμό που συγκρατούσε αλυσίδα, 
έτσι ώστε να κλείνει και να ανοίγει γρήγορα ασφαλίζοντας το στόμιο του λιμανιού. 
Οι αρχαίοι γεωγράφοι αναφέρουν το λιμάνι της Φαλάσαρνας ως λιμένα κλειστόν. 
Ως εκ τούτου, τεκμηριώνεται ίσως για πρώτη φορά ότι η έκφραση λιμήν κλειστός 
προσδιορίζει μία ασφαλή λιμενολεκάνη όπου το στόμιο έκλεινε με αλυσίδα, ενώ 
ταυτόχρονα προστατευόταν με τις οχυρώσεις της αρχαίας πόλης, εξασφαλίζοντας 
έτσι ένα μεγάλο μέρος της υπεράσπισής της.  

Ωστόσο το λιμάνι και οι οχυρώσεις της Φαλάσαρνας αφενός προξενούν θαυ-
μασμό ως λαμπρά δείγματα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής, αφετέρου δημιουργούν 
εύλογα ερωτηματικά: 

3 Η περιοχή του διαύλου ήταν μέχρι πρόσφατα καλυμένη με σκίνους και χαρουπιές. Η ανάγκη 
για περίφραξη του χώρου υπήρξε το έναυσμα για περαιτέρω καθαρισμό και ανασκαφή του 
αρχαίου καναλιού, που σήμερα βρίσκεται στον σύγχρονο αιγιαλό.   

Προσφατα εΥρηματα στο λιμανι τησ αρχαιασ φαλασαρνασ 

Εικ. 9 :  Οπή στον βράχο από όπου περνούσε 
η αλυσίδα (φωτ. Ν. Marder).
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1) Ποιος ήταν ο λόγος της ξαφνικής περιτείχισης με πύργους και προμαχώνες;  
2) Από πού προήλθαν οι οικονομικοί πόροι για τη δαπανηρή εφαρμογή της 

ακτομηχανικής των λιμενικών έργων;
Η μελέτη της ιστοριογραφίας αποκάλυψε γεγονότα που σχετίζονται με τον 

Μέγα Αλέξανδρο, τη Σπάρτη και την Περσική Αυτοκρατορία. 
Το φθινόπωρο του 333 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος με τα στρατεύματά του, 

μεταξύ των οποίων και οι περίφημοι Κρήτες τοξότες, έχοντας νικήσει τον Δαρείο  
στη μάχη της Ισσού, κατευθύνθηκε προς τα παράλια της Φοινίκης με στόχο 
την κατάληψη των πόλεων φιλικά προσκείμενων προς τους Πέρσες, ώστε να 
εξασφαλίσει τα νώτα του πριν προχωρήσει στα βάθη της Ανατολής.  

Εκ παραλλήλου, οι συντηρητικοί Σπαρτιάτες αντιδρούσαν πεισματικά στα 
σχέδια του Αλέξανδρου και, όταν ζήτησε την ηγεμονία των ελληνικών στρατευμάτων 
κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας, του απήντησαν ότι δεν ήταν παράδοσή τους να 
ακολουθούν άλλους, αλλά να ηγούνται οι ίδιοι άλλων (Αρριανός, Ανάβασις, Ι).

Η επιτήδεια στρατηγική τους ήταν να συμπράξουν με το πανίσχυρο περσικό 
ναυτικό  μεταφέροντας τις εχθροπραξίες στη θάλασσα, ώστε να επανακτήσουν τον 
έλεγχο του Αιγαίου και ταυτόχρονα να απειλήσουν στρατιωτικά τη Μακεδονία, 
αναγκάζοντας τον Αλέξανδρο να επανέλθει γρήγορα. Οι πέρσες ναυάρχοι εφο-
δίασαν άμεσα τον βασιλιά των Σπαρτιατών Άγη Γ′ με 30 αργυρά τάλαντα και 10 
γρήγορες τριήρεις, ταχύτητας πιθανώς 6-8 κόμβων. Ο σπαρτιατικός στόλος που 
ανέμενε στη ναυτική βάση του Ταίναρου, έπλευσε στην Κρήτη με τα περσικά 
χρήματα και με τη βοήθεια των ελλήνων μισθοφόρων της Ισσού την ανακατέλαβε 
προς όφελος της Σπάρτης και της Περσίας (Αρριανός, Ανάβασις  ΙΙ. 13. 4, Διόδω-
ρος 17.48.2, Κούρτιος 4.1.40). 

Η εξιστόρηση των παραπάνω ιστορικών γεγονότων συνάδει με την ξαφνική οχύ-
ρωση της Φαλάσαρνας και τη μετατροπή του λιμανιού της σε ναυτικό προπύργιο 
για τη δημιουργία κέντρου πολεμικών επιχειρήσεων. 

Η παραπάνω ερμηνεία υιοθετήθηκε πρώτα από τον άγγλο ιστορικό και καθη-
γητή Nick Sekunda, συνεργάτη της ανασκαφής στη Φαλάσαρνα, βασίζοντας τη 
θεωρία του σε μία παλαιά επιγραφή, που βρέθηκε στην αρχαία πόλη της Αιγιλίας  
των Αντικυθήρων το 1888. Η επιγραφή είναι αφιερωμένη στον Αιγίλιο Απόλλωνα 
και αναγράφει: Ἀριστομένης Ἀριστομήδους Θετταλὸς ἐκ Φερρῶν... και χρονολογείται 
στο 2ο ήμισυ του 4ου αι. π.Χ. (Τσαραβόπουλος 2004-2009· Sekunda 2004-
2009· Hadjidaki 2013).

Ο Αριστομήδης ήταν στρατηγός περσικής μεραρχίας στη μάχη της Ισσού, 
ενώ ο Αριστομένης, πιθανότατα γυιος του, ήταν ναύαρχος στο περσικό ναυτικό. 
Φαίνεται ότι κάπου το 333 π.Χ., αμέσως μετά την ήττα στην Ισσό, κατέπλευσε 
στην Κρήτη και τα Αντικύθηρα, ίσως ως ναύαρχος των δέκα περσικών τριήρων, 
τελώντας αφιέρωση στο ιερό του Αιγιλίου Απόλλωνα κοντά στο λιμάνι, προφανώς 
συμβάλλοντας στις αρχικές διαδικασίες της οχύρωσης των δύο πόλεων. Η Αιγιλία 
βρισκόταν στην κυριαρχία της Φαλάσαρνας.

Το 2012 σε ανασκαφή της περιοχής του λιμανιού της Φαλάσαρνας βρέθηκε 
θραύσμα ενεπίγραφης στήλης του 4ου αι. π.Χ. με τη χάραξη [..πανα-] [Λακε-
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δαιμ-], γεγονός που ταυτίζεται με την παρουσία Σπαρτιατών στη Φαλάσαρνα την 
ίδια εποχή.4

 
Η ταύτιση των επιγραφών του 4ου αι. π.Χ. επιβεβαιώνει ένα γεγονός και μόνο: 

την παρουσία του περσικού και σπαρτιατικού στόλου στην περιοχή με έλληνες 
μισθοφόρους.

Ίσως η μελλοντική ανασκαφή του ναού της Δίκτυννας στην ακρόπολη της  
Φαλάσαρνας αποκαλύψει ευρήματα, που θα τεκμηριώσουν περαιτέρω τη θεωρία, 
καθώς και τις σχέσεις μεταξύ της Φαλάσαρνας, της Σπάρτης και της Περσικής 
Αυτοκρατορίας το 331 π.Χ.
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rECEnt finds from thE hArbor of AnCiEnt phALAsArnA

ELpidA hAdjidAKi

The harbor of the ancient port city of Phalasarna was identified in the 19th 
century by the English traveler T. A. B. Spratt, but research excavations only 
began in 1986. By combining information from excavation with analysis of 
ancient marine organisms, it has been possible to determine the history of sea 
level rises that ultimately in 365 AD left the harbor 200 m from the sea on dry 
land. In the last five years, a large portion of the quay surrounding the harbor 
has been uncovered. It is built of sandstone blocks, of total length over 50 m, 
with mooring stones every 4-6 m. The Eastern portion of the quay was built 
50 cm higher than the Northern part, probably following an earthquake in the 
3rd or 2nd century BC that caused a sea level rise. From 2008 to 2012 a series 
of public buildings dating to the Hellenistic period was excavated north of the 
harbor. They consist of warehouses, and other facilities most likely connected 
to the production of wine, including wine presses. In 2013, a massive worked 
stone was located adjacent to the harbor entrance. The holes carved in it were 
part of a mechanism allowing a chain to be lowered and raised to open and 
close the harbor. Finally, in the last five years a plausible explanation has 
emerged to explain how this town at the Western end of Crete was suddenly 
able in the 4th century BC to erect elaborate fortifications. They were erected 
with funds provided by Persian and Spartan allies trying to cut off the supply 
routes of Alexander the Great.
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ανασΚαφιΚεσ ερεΥνεσ Και αΠοτελεσματα 

στο Πλαισιο τοΥ εργοΥ «στερεωση - αναΚτηση 

εΠιλεγμενων ΠΥργων των ελληνιστιΚων τειχων 

τησ αρχαιασ ΠολΥρρηνιασ ν. χανιων»

σταΥροΥλα μαρΚοΥλαΚη & δημητρα γοΥλα

Η ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. πραγματοποίησε με αυτεπιστασία το έργο «Στερέωση-ανάκτη-
ση επιλεγμένων πύργων των ελληνιστικών τειχών αρχαίας Πολυρρήνιας Νομού 
Χανίων» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αντικείμενο και στόχος ήταν οι 
δυνατές στερεωτικές επεμβάσεις σε δύο επιλεγμένους πύργους της οχύρωσης της 
αρχαίας Πολυρρήνιας. 

Ο ένας εκ των δύο (Πύργος Β′) βρίσκεται στη βόρεια απόκρημνη γραμμή της 
ελληνιστικής οχύρωσης (χάρτης 1, εικ. 1). Ήταν πολυγωνικός, κτισμένος με καλά 
εργασμένες λιθόπλινθους οι οποίες είχαν καταρρεύσει από πλημμυρικό φαινό-
μενο στις αρχές του 1990. Οι εργασίες άρχισαν με την κατασκευή ικριώματος 
βαρέος τύπου (εικ. 1), με το οποίο επετεύχθη ασφαλής πρόσβαση και επιφάνεια 
εργασίας στο επίπεδο της έδρασης του πύργου. Ακολούθησε ανασκαφική έρευνα 
στο εσωτερικό του, που περιορίστηκε στο μέτρο του εφικτού λόγω της επικινδυ-
νότητας του πρανούς. Στη συνέχεια έγιναν στερεωτικές εργασίες στη λιθοδομή 
του χρησιμοποιώντας σαν αντιστήριγμα και τη μόνιμη κατασκευή ικριώματος. Η 
επιλογή του πύργου είχε γίνει με στόχο την ανάκτησή του, εργασία που φαινόταν 
ωστόσο εξαιρετικά δύσκολη ήδη κατά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Πράγ-
ματι, οι εργασίες στη σωζόμενη θεμελίωση του πύργου κατέστησαν σαφές ότι το 
έδαφος ήταν σαθρό και υπήρχε κίνδυνος μεγαλύτερης κατάρρευσης. Δεδομένης 
της κατάστασης, πραγματοποιήθηκε μόνο η ανάσυρση, αρίθμηση και καταγραφή 
των πεσμένων λίθων. Οι λίθοι παρέμειναν στο επίπεδο των τειχών εντός των ορίων 
του πύργου, ενώ το ικρίωμα παρέχει τη δυνατότητα επίσκεψης στον χώρο και 
μελλοντικών ενδεχόμενων εργασιών. 

Ο άλλος πύργος (Πύργος Α′), στην κεντρική είσοδο του παραδοσιακού οικι-
σμού, απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος του έργου. Στόχος ήταν η ανάκτησή 
του και η εξυγίανση του περιβάλλοντος χώρου.1 Στο πλαίσιο των παραπάνω ήταν 
απαραίτητη ανασκαφική έρευνα στον περιορισμένο χώρο χωρίς να αφαιρεθούν 
αρχιτεκτονικά στοιχεία in situ. Τα αποτελέσματα των ερευνών οδηγούν σε κάποια 
συμπεράσματα που θα συζητήσουμε εδώ. 

Όπως είναι γνωστό, η αρχαία Πολυρρήνια (Μαρκουλάκη 2005) προσανατο-
λισμένη προς τον Νότο, ήταν περιτειχισμένη με ενιαίο σύστημα τείχισης με την 
Ακρόπολη. Καταλαμβάνοντας τμήμα της Ακρόπολης και χώρο προς τα βόρεια 

1 Η πρώτη φάση του έργου παρουσιάστηκε στο ΙΑ′ Κρητολογικό Συνέδριο (2011) στο Ρέθυμνο 
από τη Σταυρούλα Μαρκουλάκη και τον Ιωάννη Χριστοδουλάκο. 
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κτίστηκε από τους Βυζαντινούς ένα φρούριο (Gerola 1905, 78-79). Στο νοτιοδυ-
τικό σημείο της οχύρωσης, στην είσοδο του σημερινού παραδοσιακού ομώνυμου 
οικισμού, βρίσκεται ένας μεγάλος ημικυκλικός συμπαγής πύργος (Lawrence 
1979, 85) που για τις ανάγκες της μελέτης ονομάστηκε Πύργος Α′ (χάρτης 1). Η 
θέση του είναι σε άμεση συνάφεια με το λαξευτό υδραγωγείο, κτισμένος λίγα μέτρα 
μπροστά από το στόμιό του (εικ. 2). Προσανατολισμένος προς τους νοτιοδυτικούς 
γήλοφους, ευνοεί την εποπτεία της ευρύτερης περιοχής και προφανώς των αρχαί-
ων περασμάτων. Σήμερα σώζεται σε ύψος 6,35 μ. Από φωτογραφία του 19ου αι. 
(Savignoni & De Sanctis 1901-1902, στ. 319-320, fig.15,16) πληροφορούμαστε 
για το μεγάλο ύψος του κατά την αρχαιότητα, που θα πρέπει να υπερέβαινε τα 15 
μ. Ο Πύργος Α′ στην έρευνά μας αντιμετωπίσθηκε σε σχέση με το υδραγωγείο και 
την αρχαία κλίμακα που διασώθηκε ανάμεσά τους. Το υδραγωγείο, ως γνωστόν, 
είναι λαξευμένο στον φυσικό βράχο που έχει κατακόρυφη διαμόρφωση σε όλη τη 
νοτιοδυτική πλευρά της πόλης. Στο φρύδι του βράχου εδραζόταν το οχυρωματι-
κό τείχος, υπολείμματα του οποίου σώζονται ακριβώς επάνω από το στόμιο του 
υδραγωγείου. Να σημειώσουμε εδώ ότι με βάση την τοπογραφική αποτύπωση 
του ελληνιστικού τείχους (1991) και τις συμπληρωματικές μετρήσεις που έγιναν 
κατά τη μελέτη για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, ο Πύργος Α′ ευθυγραμμίζε-
ται με την πορεία της ελληνιστικής οχύρωσης. Πριν από την έναρξη του έργου, 
οι ακριβείς διαστάσεις της περιμέτρου του πύργου δεν ήταν ορατές λόγω των 
πολλών σύγχρονων επεμβάσεων. Το νότιο τμήμα του καταλάμβανε ένα πατητήρι 
από σκυρόδεμα, καλύπτοντας το 1/3 της κάτοψής του, ενώ στα δυτικά υπήρχε 
αναλημματικός ξηρότοιχος που στηριζόταν στην όψη του και εν μέρει την κάλυ-
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Χάρτης 1 :  Τοπογραφικό σχέδιο οχύρωσης της αρχαίας Πολυρρήνιας. 
Αρχείο ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Σ. Μαρκουλάκη, Χ. Φραγκονικολάκη).



πτε. Οι επεμβάσεις της πρώην κοινότη-
τας Πολυρρήνιας στη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου σε μικρή πλατεία 
και η κατασκευή λιθόστρωτου δρόμου 
σε επαφή με το τόξο του ημικυκλίου, 
έχουν ενδεχόμενα κοστίσει την απώλεια 
σημαντικών στοιχείων. Μεγάλο μέρος 
του οικοδομικού υλικού του πύργου, 
εξάλλου, έχει λιθολογηθεί συστηματι-
κά στον Μεσοπόλεμο, σύμφωνα με τις 
μαρτυρίες των κατοίκων, για το χτίσιμο 
του ανενεργού σήμερα δημοτικού σχο-
λείου. Διασκορπισμένοι λίθοι από την 
όψη του βρέθηκαν επίσης στον γύρω 
χώρο. Στην ανατολική πλευρά υπήρχαν 
ακουμπισμένοι αρχαίοι λίθοι, επιχρισμένοι με κονίαμα στη μία τους όψη. Σχεδόν 
όλοι είχαν διατηρηθεί στην ίδια θέση όπου διακρίνονται και στη φωτογραφία του 
Savignoni (Savignoni & De Sanctis 1901-1902, στ. 319-320, fig.15) (εικ. 2). 
Κάτω από τσιμεντένιες επιστρώσεις διακρίνονταν κι άλλα αρχιτεκτονικά μέλη. 
Οι λίθοι αυτοί είναι διαφορετικοί από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στο χτίσι-
μο του πύργου και εμφανώς δεν προέρχονταν από το οικοδομικό υλικό του. Ο 
χώρος ανάμεσα στο υδραγωγείο και τον πύργο αποτελούσε για τους κατοίκους 
του χωριού σημείο ανάβασης στο εσωτερικό του οικισμού, χρησιμοποιώντας μια 
αρχαία λίθινη κλίμακα την οποία είχαν συμπληρώσει με τσιμέντο (εικ. 3). Από την 
αρχαία σκάλα έχουν διασωθεί τέσσερα σκαλοπάτια. Τα ίχνη της χρήσης της από 
την αρχαιότητα έως σήμερα έχουν αποτυπωθεί στη μεγάλη φθορά των βαθμίδων 
της. Κάθετος στην κλίμακα ήταν ορατός ένας πολύ παχύς τοίχος πλάτους 1,50 μ. 
(εικ. 3). Η όψη του είναι επιχρισμένη με υδραυλικό κονίαμα και η τοιχοποιία 
του είναι όμοια με αυτή του πύργου. Στη δυτική πλευρά, ωστόσο, της κλίμακας 
και σε επαφή με την ευθύγραμμη πλευρά στη βάση του πύργου υπάρχει τοίχος 
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Εικ. 3 :  Ο χώρος ανάμεσα στον Πύργο Α′ και το 
υδραγωγείο. Η λίθινη κλίμακα. Κάθετος στην 
κλίμακα φαίνεται παχύς τοίχος, που η τοιχο-

ποιία είναι όμοια με αυτή του πύργου. 
Αρχείο ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Δ. Γούλα).

Εικ. 1 :  Ο Πύργος Β. Αρχείο ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Δ. Γούλα). Εικ. 2 :  Ο χώρος του Πύργου Α πριν από την 
έναρξη του έργου. Αρχείο ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Η. Ηλιάδης).



διαφορετικής δόμησης που προκαλούσε εξαρχής πολλά ερωτηματικά. Οι όψεις 
του είναι χτισμένες από λαξευμένους σκληρούς ασβεστόλιθους και αρχιτεκτονικά 
μέλη που διατηρούν γομφώσεις και μολύβδινους συνδέσμους. Το εσωτερικό είναι 
γεμισμένο με πέτρες και πηλόχωμα (Winter 1971, 137· Wealkens1987, 96). Ο 
πύργος παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που αφορούν στον τρόπο κατασκευής του και 
το μεγάλο του μέγεθος. Το συμπαγές εσωτερικό του αποτελείται από χυτά υλικά, 
δηλαδή αργούς λίθους και ισχυρό ασβεστοκονίαμα (Lawrence 1979, 73-74). Η 
κυρτή όψη δομείται από εργασμένους και ημιεργασμένους ορθογώνιους λίθους 
διαφόρων διαστάσεων μιμούμενη ένα ατελές ψευδοϊσόδομο σύστημα. Κατά 
τόπους έχει λίθινα και λίγα κεραμικά βύσματα. Στη βάση του σώζεται χτιστό 
άνοιγμα πλάτους 0,50 μ. και ύψους 1,40 μ., το οποίο αποτελεί το στόμιο αγωγού 
που διέρχεται κάτω από τον πύργο και συνδέεται με το υδραγωγείο. Πρόκειται για 
κανάλι λαξευμένο στον αμμόλιθο με αυλάκι απορροής στον πυθμένα του. 

Στο εσωτερικό του είναι ευδιάκριτοι μεγάλες καλυπτήριες λιθόπλινθοι από 
ασβεστόλιθο και μία από μάρμαρο. Πάνω σε αυτόν τον αγωγό χτίστηκε ο πύργος 
διατηρώντας τη χρήση του. Σημειωτέον ότι ο πύργος βρίσκεται σε σημείο που 
είναι το πλέον προσπελάσιμο από το σύνολο της οχύρωσης. Επομένως, λογικά, 
εδώ θα πρέπει να αναζητήσει κανείς την κύρια πύλη των τειχών.

Ανασκαφική έρευνα και αποτελέσματα
Οι εργασίες στον χώρο περιλάμβαναν στερεώσεις, δυνατές ανακτήσεις (Lousa, 

Goula & Kontogianni 2013) και ανασκαφική έρευνα πέριξ της θεμελίωσης του 
πύργου και κάτω από τα σημεία που αφαιρέθηκαν νεωτερικές επεμβάσεις. Στε-
ρεώθηκαν οι επιρρεπείς σε κατάρρευση λίθοι του ελληνιστικού τείχους. Μεγάλο 
μέρος του έργου απετέλεσε η στερέωση και μερική ανάκτηση του κατεστραμμέ-
νου τμήματος  του Πύργου Α′.2 Προκειμένου να ερευνηθεί και να αποκαταστα-
θεί κατά το δυνατόν ο περιβάλλων χώρος, προχωρήσαμε στις εξής επεμβάσεις: 
Καθαιρέθηκε με την άδεια του ιδιοκτήτη του το τσιμεντένιο πατητήρι. Επιπλέον 
αφαιρέθηκαν οι τσιμεντένιες επισκευές της λίθινης σκάλας, τμήμα της τσιμεντέ-
νιας σκάλας του οικισμού και επιστρώσεις ανάμεσα στον πύργο και το υδραγω-
γείο. Τέλος, αφαιρέθηκαν τα τσιμεντένια φράγματα από το στόμιο του υδραγωγεί-
ου και της λαξευτής δεξαμενής δίπλα του. Η αρχαιολογική έρευνα περιστράφηκε 
στην αναζήτηση της σχέσης του Πύργου A′ με τα τείχη, τη λίθινη κλίμακα και το 
υδραγωγείο. Επίσης αναζητήθηκε το αναμενόμενο άνοιγμα πύλης δίπλα ή κοντά 
στον Πύργο Α′. 

Με την ανασκαφική έρευνα των παραπάνω περιοχών προέκυψαν νέα στοιχεία. 
Κάτω από το πατητήρι αποσαφηνίστηκε η κάτοψη του ημικυκλικού πύργου. 
Ιδιαί τερα κρίσιμο σημείο είναι η έστω μερική αποκάλυψη ενός «τοίχου» κάθετου 
στον πύργο (σχ. 1). Κλειδώνει με αυτόν και έχει όμοια τοιχοποιία. Επομένως, το 
σύστημα τείχισης συνεχιζόταν εντεύθεν του πύργου, στοιχείο που επαληθεύεται 
από το τοπογραφικό σχέδιο του Savignoni (Savignoni & De Sanctis 1901-1902, 
στ. 315-316, fig. 13), οπότε προφανώς το στέλεχος αυτό ήταν ορατό. Αυτό ενισχύ-

2 Για τις εργασίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ικριώματα. Το τεχνικό μέρος του έργου παρουσιάζε-
ται στον παρόντα τόμο από τον συνάδελφο αρχιτέκτονα Γιάννη Χριστοδουλάκο. 
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ει την άποψη για πιθανή διαμόρφωση πύλης στα νότια του πύργου, όπου σήμερα 
υπάρχει δρόμος και δομημένο τμήμα του χωριού. Η ύπαρξη και μορφή της πύλης 
δεν έχει τεκμηριωθεί με τα τωρινά δεδομένα. Ωστόσο, επιβεβαιώνεται η συνέχιση 
της οχύρωσης σε επαφή με τον πύργο. Πίσω από την αρχαία κλίμακα και κάτω 
από την τσιμεντένια επίστρωση αποκαλύφθηκε άλλος τοίχος, ο οποίος συνδέεται 
με τον τοίχο που περιγράψαμε στην ευθεία πλευρά του ημικυκλίου. Οι δύο τοίχοι 
έχουν όμοια τοιχοποιία και προεκτεινόμενες οι πλευρές τους τέμνονται σε ορθή 
γωνία, επομένως συνανήκουν χωρίς αμφιβολία στην ίδια κατασκευή (εικ. 4). Δια-
πιστώνεται λοιπόν η ύπαρξη τετράπλευρου κτίσματος ελληνιστικής τοιχοποιίας, 
που περιέκλειε τη λαξευτή δεξαμενή του υδραγωγείου (σχ. 1). Αυτό αποτελεί ένα 
επιπλέον στοιχείο για τη χρονολόγηση του λαξευτού υδραγωγείου στην ελληνι-
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Σχέδιο 1 :  Τοπογραφική αποτύπωση του Πύργου Α΄ και του περιβάλλοντος χώρου. 
Αρχείο ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Σχ.: Κ. Πατρελάκη, Σ. Λούσα, Χ. Λιγγερίδου). 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1) Ο ημικυκλικός Πύργος Α΄. 2) Ο αγωγός κάτω από τον πύργο. 3)  Τοίχος στη γωνία του πύργου, 
που συνεχίζει την οχύρωση προς ΝΑ. 4) Το δάπεδο της εξωτερικής δεξαμενής. 5) Ο λαξευτός αγωγός 
του υδραγωγείου. 6) Η λαξευτή δεξαμενή. 7) Ο τετράπλευρος χώρος περικλείει τη δεξαμενή. Σε αυτόν 
εφάπτεται ο ημικυκλικός πύργος. 8) Η αρχαία κλίμακα σχηματίζει γωνία και οδηγεί στο εσωτερικό της 
εξωτερικής δεξαμενής. 9) Το σημείο εύρεσης της εντοιχισμένης επιγραφής.



στική εποχή. Μέσα στα όρια του τετράπλευρου κτίσματος, και σε επαφή με την 
κλίμακα, αποκαλύφθηκε δάπεδο από ερυθρωπό κονίαμα, μήκους 3,50 μ. και 
πλάτους 2,80 μ. (εικ. 5, σχ. 1). Το δάπεδο φαίνεται να ήταν επιχρισμένο με υδρό-
φοβο υλικό που το καθιστούσε στεγανό.3 Πρόκειται για δάπεδο άλλης εξωτερικής 
δεξαμενής, η οποία εφαπτόταν στη λαξευτή δεξαμενή. Στο βόρειο όριο του δαπέ-
δου διαπιστώθηκε η ύπαρξη τοίχου που δεν σώζεται εκτός από έναν λίθο στην 
αρχική του θέση. Ο λίθος αυτός μας οδήγησε στην ταύτιση των ευρισκόμενων 
στον χώρο λίθων, με το υδραυλικό επίχρισμα στη μια όψη τους, με τον τοίχο που 
οριοθετεί τη βόρεια πλευρά της εξωτερικής δεξαμενής. Μετά τις καθαιρέσεις των 
τσιμέντων αποκαλύφθηκε ότι η λίθινη αρχαία κλίμακα γώνιαζε και ανέβαινε στο 
ύψος έδρασης των τειχών, χωρίς να σώζονται πλέον λίθινες βαθμίδες στο τμήμα 
αυτό (εικ. 4, εικ. 5). Επομένως, η κλίμακα δεν εξυπηρετούσε μια δίοδο προς το 
εσωτερικό της πόλης αλλά την κάθοδο από το επίπεδο των τειχών στο εσωτερικό 
της εξωτερικής δεξαμενής. Στο στόμιο της σήραγγας του υδραγωγείου αποκαλύ-
φθηκαν λαξεύσεις στον βράχο, πιθανότατα ίχνη κάποιας κατασκευής αφαιρού-
μενου φράγματος. Όταν το φράγμα έκλεινε, υπερχείλιζε η λαξευτή δεξαμενή που 
επικοινωνούσε με τη σήραγγα. Η λαξευτή δεξαμενή υπερχείλιζε στη συνέχεια την 
εξωτερική χτιστή δεξαμενή, όπως επιβεβαιώνεται από πήλινο κρουνό που βρέθη-
κε ανάμεσά τους. Οπή στο δάπεδο της χτιστής δεξαμενής διοχέτευε το νερό στον 
υπόγειο αγωγό που διέρχεται εγκάρσια κάτω από τον ημικυκλικό πύργο. Έτσι ο 
πύργος και το υδραγωγείο δένονται σε ενιαίο σύστημα (σχ. 1). Κατά τις εργασίες 
αποκατάστασης του πύργου εντοπίσθηκε ενεπίγραφος λίθος, εντοιχισμένος στη 
βόρεια γωνία του. Η ενεπίγραφη επιφάνεια ήταν ελάχιστα ορατή (εικ. 6) λόγω 
της τοποθέτησης του λίθου κατά την ανέγερση του πύργου προς το εσωτερικό του 
πυρήνα. Ο εντοπισμός της κατέστη δυνατός μετά από λεπτομερή καθαρισμό της 
λιθοδομής στο σημείο αυτό. Για λόγους έρευνας και προστασίας της επιγραφής, ο 
λίθος αποσπάσθηκε και μεταφέρθηκε στην αποθήκη αρχαιοτήτων Κισάμου, όπου 
και φυλάσσεται. Πρόκειται για γωνιόλιθο διαστάσεων 0,20 x 0,30 x 0,85 μ. Στην 
3 Το είδος και η σύνθεση του υλικού αυτού μελετάται από τη συντηρήτρια του έργου Βίκυ Κοντο-

γιάννη.
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Εικ. 5 :  Το δάπεδο δεξαμενής μέσα στα 
όρια του τετράπλευρου χώρου. 
Αρχείο ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Δ. Γούλα).

Εικ. 4 :  Τοίχος όπου στηρίζεται η οπίσθια ευθεία 
όψη του Πύργου Α΄. Σχηματίζει γωνία με τοίχο 

που βρέθηκε πίσω από την κλίμακα. 
Αρχείο ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Δ. Γούλα).



όψη του φέρει την επιγραφή Ὀρύας / Λιμήνιος / Τελεύτω (εικ. 6). Διακρίνονται και 
ίχνη παλαιότερης δυσανάγνωστης επιγραφής. Ο ενεπίγραφος αυτός λίθος είχε 
εντοπισθεί στο παρελθόν και έχει συμπεριληφθεί στο έργο της Guarducci (1939, 
II, 266, αρ.62). Κατά την έρευνα του Á. Martínez, η επιγραφή δεν ήταν ευδιάκρι-
τη και θεωρήθηκε χαμένη (Martínez Fernández 2012, 164, αρ. 67). Πιθανότατα 
προέρχεται από κατεστραμμένο οικοδόμημα. Ανάλογοι ενεπίγραφοι λίθοι έχουν 
βρεθεί στην Πολυρρήνια (Martínez Fernández 2012, 113-116), όπου και έχει 
απαντηθεί ξανά το όνομα Λιμήνιος (Martínez Fernández 2012, 115, Ε), και χρο-
νολογούνται στον 2ο αι. π.Χ. Σύμφωνα με τον τύπο των γραμμάτων της παρούσας 
επιγραφής, η χρονολόγηση στον 2ο αι. π.Χ. φαίνεται πιθανή. Συγκεντρωτικά, 
αποσαφηνίσθηκε μία ορθογώνια κάτοψη ίδιας δόμησης μήκους 6,50 μ., πλάτους 
5 μ. και πάχος τοίχων 1 μ. Προφανώς αποτελούσε κτίσμα που εφαπτόταν στο 
κάθετο πρανές και έφτανε στο ύψος των τειχών. Ο ημικυκλικός πύργος εφάπτε-
ται στη μια πλευρά αυτής της κατασκευής (σχ. 1). Επομένως, κατασκευάστηκε 
μεταγενέστερα συμπληρώνοντας το προγενέστερο κτήριο. Στην ίδια φάση με τον 
ημικυκλικό πύργο ανήκει η κλίμακα και το δάπεδο της εξωτερικής δεξαμενής. 
Πιστεύουμε δηλαδή ότι προϋπήρχε τετράπλευρος πύργος σε επαφή με τα τείχη 
που προστάτευε το νερό του υδραγωγείου. Πιθανότατα στα ρωμαϊκά χρόνια το 
έργο ανακαινίσθηκε με τη μετατροπή του προϋπάρχοντος τετράπλευρου χώρου 
σε δεξαμενή, τον κρουνό, την κλίμακα και τον ημικυκλικό πύργο. Σε δημοσιευ-
μένη επιγραφή από την Πολυρρήνια (Martínez Fernández 2012, 175, αρ. 79, 
όπου και άλλη βιβλιογραφία) αναφέρεται ότι έγιναν επισκευές, πιθανότατα επί 
Αδριανού (117-138 μ.Χ.). Συνήθως οι πύργοι ήταν συμπαγείς έως το ύψος των 
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Εικ. 6α-β :  Η επιγραφή που βρέθηκε εντοιχισμένη στον Πύργο Α΄. 
Αρχείο ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Δ. Γούλα).



τειχών, επομένως μέσω του τετράπλευρου πύργου θα γινόταν και η πρόσβαση στο 
ημικύκλιο.4 Οι κυκλικοί και ημικυκλικοί πύργοι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς από 
την ελληνιστική περίοδο και εξής και θεωρούνταν ανώτεροι αμυντικά από τους 
τετράπλευρους (Maher 2012, 86, 103-4· Φίλωνος Πολιορκητικά 84, 24). Αν και 
μπορούν γενικά να εντοπισθούν σε διάφορα σημεία σωζόμενων οχυρώσεων, είναι 
γενικά παραδεκτό ότι προτιμούνταν σε γωνίες του τείχους και κεντρικές πύλες 
(Winter 1971, 193-195· McNicoll 1997, 8· Maher 2012, 85-86). Το γεγονός 
αυτό, το μεγάλο ύψος του και η τοποθεσία του σε σημείο εύκολης πρόσβασης, 
σε σχέση με την υπόλοιπη περίμετρο της οχύρωσης, ενισχύουν την άποψη για 
την ύπαρξη κεντρικής πύλης στο σημείο αυτό. Επιπλέον, η μοναδική πύλη που 
σώζεται από την οχύρωση της Πολυρρήνιας, ο λεγόμενος Πόρος της Περιστεράς, 
είναι φανερό πως ήταν δευτερεύουσα. Ο Πύργος Α′ πιθανόν αποτελεί τμήμα της 
κεντρικής πύλης. Ανάλογη μορφή έχουν οι πύργοι της νοτιοανατολικής πύλης 
στο Ορμίνιο, στη Γόριτσα κοντά στον Βόλο (Winter 1971, 182). Στη Σελεύκεια την 
Πιερία περιγράφονται από τον McNicoll (McNicoll 1997, 86) δύο πύργοι, οι ΤΤ 7 
και 8, οι οποίοι έχουν ευθείες πλευρές με ημικυκλικό πρόσθιο μέρος, παραθέτο-
ντας επίσης σαν παράλληλο την πύλη του Ορμινίου. Σήμερα δεν υπάρχει ίχνος 
της πύλης ή δεύτερου πύργου στο σημείο. Σε σχέδιο του Savignoni (Savignoni & 
De Sanctis 1901-1902, στ. 315-316, fig. 13) παρατηρούμε πως ο τοίχος στη νότια 
γωνία του πύργου, που τεκμηριώθηκε και ανασκαφικά, ήταν ορατός. Ωστόσο, 
ούτε τότε υπήρχε δεύτερος πύργος. Η συνεχής κατοίκηση και οικοδόμηση στην 
περιοχή ήδη από την αρχαιότητα δεν αποκλείουν την ενδεχόμενη ύπαρξη ενός 
τέτοιου συγκροτήματος. Αλλά υπάρχουν και πύλες που φρουρούνται μόνο από 
έναν πύργο και η μορφή τους κυρίως καθορίζεται από τη γεωμορφολογία (Winter 
1971, 154). Σημαντική είναι η σύνδεση του πύργου με το υδραγωγείο, τόσο οχυ-
ρωματικά, όσο και αρχιτεκτονικά. Η εξασφάλιση πόσιμου νερού ήταν παράγοντας 
που καθόριζε την επιλογή του τόπου δόμησης και τη σχεδίαση της οχύρωσης 
(Winter 1971, 47) υποσκελίζοντας άλλες ανάγκες, όπως για παράδειγμα την πιο 
εύκολη πρόσβαση (Winter 1971, 48-49, 58). Στις ελληνιστικές πόλεις τα υπόγεια 
κανάλια προτιμούνταν καθώς ήταν λιγότερο εκτεθειμένα στον εχθρό και οι πηγές 
νερού βρίσκονταν κοντά ή ακριβώς στα τείχη (Winter 1971, 51-52· Αριστοτέ-
λους Πολ. 7,133, ΟΒ). Οι κινστέρνες ήταν συχνή λύση (Coulton 1987, 72-73) 
αλλά υπήρχε ανάγκη για διαθεσιμότητα νερού σε μεγαλύτερη κλίμακα και στα 
χαμηλότερα υψομετρικά σημεία των πόλεων (Winter 1971, 54). Στην περίπτωση 
της Πολυρρήνιας, το υδραγωγείο ήταν καλά οχυρωμένο, ενώ η λαξευτή δεξαμενή  
συγκέντρωνε νερό για μεγαλύτερες ανάγκες.

Συμπεράσματα - χρονολόγηση
Η χρονολόγηση των φάσεων παρουσιάζει δυσκολίες (Nankov 2006, 169). Λόγω 

της ύπαρξης του παραδοσιακού οικισμού, δεν υπήρχαν αδιατάρακτα στρώματα 
που να συνδέονται με αρχιτεκτονικά στοιχεία. Στη χρονολόγηση του ημικυκλίου 
συμβάλλει η εντοιχισμένη επιγραφή που αποτελεί terminus post quem για την 

4 Στη διδακτορική του διατριβή ο Maher (2012, 86) αναφέρει πως προέκυψε ένα είδος σύνθετου 
πύργου που αποτελούνταν από μία τετράπλευρη προβολή από τα τείχη, στην οποία εφαπτόταν 
ημικυκλικό ή πολυγωνικό τμήμα.
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ανοικοδόμηση του ημικυκλικού πύργου. Η χρονολόγηση του προγενέστερου 
τετράπλευρου πύργου στην ελληνιστική εποχή ενισχύεται από χάλκινο νόμισμα 
Πολυρρήνιας (Svoronos1890, 279, n.21, 22), το οποίο βρέθηκε κάτω από την 
τσιμεντένια επίστρωση που κάλυπτε έναν τοίχο του. Στη χρονολόγηση του πύργου 
συμβάλλει εξάλλου η συγκριτική μελέτη των κονιαμάτων που έχουν χρησιμο-
ποιηθεί στην ελληνιστική οχύρωση, στους πύργους και στο βυζαντινό φρούριο. 
Χημική ανάλυση που έγινε στο Πολυτεχνείο Κρήτης από την καθηγήτρια Νόνη 
Μαραβελάκη και την ομάδα της έδειξε ότι ο ημικυκλικός πύργος δεν συνδέεται 
με το βυζαντινό φρούριο. Το στοιχείο αυτό θεωρούμε ότι είναι ικανό για να αποσα-
φηνίσει πλέον αμφιβολίες που είχαν διατυπωθεί και στρέφονταν στην κατεύθυνση 
χρονολόγησης του μνημείου στα βυζαντινά χρόνια. Η εξωτερική δεξαμενή και ο 
ημικυκλικός πύργος είναι κατασκευές υπέργειες και φανερές, σε αντίθεση με το 
λαξευτό υδραγωγείο. Στη Ρωμαιοκρατία προτιμώνται οι υπέργειες, μνημειακές 
κατασκευές διαχείρισης υδάτων που αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν τα κρυμμέ-
να από τον εχθρό υπόγεια κανάλια της ελληνιστικής περιόδου (Coulton 1987).  
Η περίπτωση της Πολυρρήνιας πιθανότατα αντανακλά αυτή την τάση, αφού το 
πρωιμότερο λαξευτό υδραγωγείο συμπληρώθηκε με εξωτερικές κατασκευές.

Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι το πολύτιμο νερό αποτελούσε τόσο στα 
ελληνιστικά χρόνια κίνητρο τεχνολογικών επινοήσεων και λύσεων προστασίας 
του, όσο και στα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας. Η ύπαρξη του υδραγωγείου και 
η διαμόρφωση του εδάφους οδηγούν στην αναζήτηση της κεντρικής πύλης της 
οχύρωσης. Αν τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν είναι ικανά να την τεκμηριώσουν, θεω-
ρούμε υποχρέωσή μας να θέσουμε το θέμα για περαιτέρω μελλοντική έρευνα. 
Όπως έχει ήδη επισημανθεί, οι επισκευές οχυρώσεων στον καιρό ειρήνης της 
ρωμαϊκής εποχής θα είχαν περισσότερο ρόλο γοήτρου και εδραίωσης της νέας 
αρχής, γι’ αυτό και επικεντρώθηκαν στο σημείο αναφοράς της κεντρικής πύλης 
και του υδραγωγείου (Jacobs 2009, 198). Το υδραγωγείο το ίδιο είναι πιθανόν ο 
παράγοντας χάρις στον οποίο διασώθηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στο σημείο 
μέχρι σήμερα, καθώς η περιοχή έμεινε ως πέρασμα, τόπος συγκέντρωσης και δεν 
ανοικοδομήθηκε, αφού μέχρι πρότινος το νερό του ήταν πόσιμο5 ενώ και σήμερα 
χρησιμοποιείται για δευτερεύουσες ανάγκες. 
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ArChAEoLogiCAL rEsEArCh ConduCtEd during thE rECovEry 

of two sELECtEd towErs And hELLEnistiC fortifiCAtion wALLs 

of thE City of poLyrrηEniA in wEstErn CrEtE

stAvrouLA mArKouLAKi & dEmEtrA gouLA

The undertaking was materialized by the division of Antiquities of Chania, 
Crete. Our goal was the restoration of two towers of the fortification of Polyr-
rhenia. The first polygonal tower, on the north steep fortification line, had 
collapsed due to a flood. A scaffold was constructed in order to gain access 
and create workspace. The standing part of the tower was supported to pre-
vent further casualty. The collapsed stones were retrieved for future recovery. 
The second tower, standing at the entrance of the modern village, is concrete, 
semicircular with a channel crossing its footing. Research focused on the 
tower’s relation with a staircase and a rock cut aqueduct below the walls. 
Excavation revealed a rectangular projection of the walls, which protected a 
rock cut reservoir of the aqueduct. The semicircle was added later, possibly 
by the Romans, on one side of the preexisting tower, which was turned into a 
reservoir via hydraulic mortar. The staircase facilitated access from the level 
of the walls. In the building of the semicircle an inscribed stone, considered 
lost for years, was rediscovered and revealed whole for the first time. Probably 
dating in the 2nd c. BC, it comprises terminus post quem. The hypothesis for 
the placement of the city’s main gate on this area will be subjected to future 
investigation. 





στερεωση - αναΚτηση εΠιλεγμενων ΠΥργων 

των ελληνιστιΚων τειχων τησ αρχαιασ ΠολΥρρηνιασ 

ν. χανιων

γιαννησ χριστοδοΥλαΚοσ

Η αρχαία Πολυρρήνια υπήρξε μια από τις σημαντικότερες ελληνιστικές πόλεις 
της Κρήτης. Κατέχει στρατηγική θέση στις πλαγιές ενός φυσικού οχυρού. Η ετυ-
μολογία του ονόματος, πολύς+‘ρήν, φανερώνει ευημερία και κτηνοτροφική οικο-
νομία. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση ιδρύθηκε από τη συγκέντρωση Αχαιών και 
Λακεδαιμονίων από διασκορπισμένους οικισμούς σε μία οχυρωμένη πόλη. Στα 
ελληνιστικά χρόνια ήταν ισχυρή δύναμη και αντίπαλος της γειτονικής ναυτικής 
Φαλάσαρνας. Έκοψε νομίσματα από τον 4ο αι. π.Χ. μέχρι και τη Ρωμαιοκρατία, 
περίοδο όπου γνώρισε ακμή γιατί διέφυγε τη λεηλασία των Ρωμαίων, αφού δεν 
πολέμησε εναντίον τους μαζί με τις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης. 

Απαρχή της οργάνωσης της αρχαίας πόλης μπορεί να θεωρηθεί η αρχαϊκή 
εποχή, σύμφωνα με μία παράδοση του Στράβωνα (Γεωγραφικά 10.413). Ιδρύθη-
κε από τους Αχαιούς και τους Λακεδαίμονες, που αρχικά ζούσαν σε διάσπαρτους 
οικισμούς και συγκεντρώθηκαν σε μία πόλη οχυρωμένη και προσανατολισμένη 
προς νότο. Η Πολυρρήνια επρόκειτο να καταστεί μία από τις σημαντικότερες 
πόλεις μέχρι τον 2ο αιώνα π.Χ., κατά τον οποίο μειώθηκε η επιρροή της προς 
όφελος της Κυδωνίας.

Από τα γραπτά στοιχεία φαίνεται ότι η πρώτη σωζόμενη επιγραφή είναι του 
3ου αι. π.Χ. και αναφέρεται σε συνθήκη της Πολυρρήνιας με τη γειτονική Φαλά-
σαρνα (Μαρκουλάκη 2000, 239-257).

Η αρχαία πόλη περιβαλλόταν από τείχη, σημαντικό μέρος των οποίων σώζεται 
σήμερα, ενώ στην ακρόπολη υπάρχει και βυζαντινό οχυρό. Το 1999 έγινε τοπο-
γραφική αποτύπωση των ορατών λειψάνων των ελληνιστικών τειχών1 (χάρτης 1) 
που επιβεβαίωσε την ακρίβεια του σχεδίου του Savignoni2 (χάρτης 2). Τα τείχη 
ενισχύονται από οχυρωματικούς πύργους. Στο ανατολικό τμήμα της οχύρωσης 
σώζεται μία αψιδωτή πύλη, στη θέση «Πόρος της Περιστεράς», η οποία αποτε-
λούσε μία από τις δευτερεύουσες εισόδους στην πόλη. Η πόλη είχε αναπτυχθεί 
σε κλιμακωτά πρανή κατηφορίζοντας προς τη θέση του σημερινού ομώνυμου 
χωριού. Χαρακτηριστικό της είναι οι λαξευτές οικίες με κτιστές προσόψεις και 
δώματα. Σήμερα σώζονται μόνο τα λαξευτά τμήματά τους σε όλη την περιοχή 
εντός των τειχών.

Ο σχεδιασμός των οχυρώσεων της Πολυρρήνιας προϋπέθετε έναν στρατηγικό 
προσανατολισμό, με πρωτεύοντα στόχο την ενίσχυση της φυσικής προστασίας, 

1 Έτσι δημιουργήθηκε το τοπογραφικό υπόβαθρο της οχύρωσης, αλλά και άλλων ορατών λει-
ψάνων σε σχέση με τον σύγχρονο οικισμό, υπόβαθρο που χρησιμοποιείται και στην παρούσα 
έκθεση. 

2 Savignoni & De Sanctis 1901-1902, στ. 314-337, fig. 12-21.
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Χάρτης 1 :  Η οχύρωση, ο σύγχρονος οικισμός, το αρχαίο υδραγωγείο και το αρχαίο νεκροταφείο.

Χάρτης 2 :  Περιέχεται στο Savignoni & De Sanctis 1901-1902, fig. 13. Ο χρωματικός προσδιορισμός 
έγινε από τον υπογράφοντα: με πράσινο η ελληνιστική οχύρωση, με κόκκινο η βυζαντινή.
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την οποία παρείχαν οι δύο ορεινοί όγκοι που δεσπόζουν πάνω από την πλαγιά, 
καθώς και τη διαφύλαξη της, ζωτικής σημασίας, γεωργικής γης (Scranton 1941, 
68-69). Έτσι, τα τείχη περιέκλεισαν μια μεγάλη έκταση σε σχέση με τον οικιστικό 
ιστό της ελληνιστικής πόλης, περιμέτρου 1.855 μ. και επιφάνειας 167.133 τ.μ. 
(χωρίς το τμήμα της βυζαντινής οχύρωσης, που έχει περίμετρο 316 μ. και επιφά-
νεια 6.091 τ.μ.), με επαρκείς εκτάσεις για γεωργική καλλιέργεια. 

Το βόρειο τμήμα του τείχους σώζεται σε καλή κατάσταση, σε μήκος 580 μ. 
Χαρακτηρίζεται από δύο πύργους και επιμελή οδοντωτή χάραξη, που προσέφερε 
σημαντικά καλύτερες δυνατότητες απόκρουσης του εχθρού και εξασφάλιζε την 
άριστη εκμετάλλευση των εδαφικών συνθηκών. Στη νότια πλευρά εντοπίζεται ένας 
ημικυκλικός πύργος, σε συνδυασμό με την κεντρική είσοδο και το υδραγωγείο, 
καθώς και μία δευτερεύουσα πύλη («Πόρος της Περιστεράς»). Σε μεγάλο τμήμα 
της νότιας πλευράς δεν διακρίνεται το τείχος, κυρίως σε περιοχές με φυσική 
οχύρωση (εικ. 1).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η  πολεοδομική εξέλιξη της Πολυρρήνιας, αφού μέσα 
στην ελληνιστική οχύρωση και προς Νότον, όπου και οι αρχαίες κατοικίες, χτίστη-
κε ο νεότερος ομώνυμος οικισμός, ο οποίος μάλιστα αποτελεί ένα από τα καλύ-
τερα εναπομείναντα δείγματα παραδοσιακής κρητικής αρχιτεκτονικής. Επίσης, 
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της πόλης είναι το δίκτυο ύδρευσής της. Η 
τροφοδοσία των κατοίκων σε νερό εξασφαλιζόταν από λαξευτές υπόγειες δεξαμε-
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Εικ. 1 :  Η ακρόπολη και τμήμα της βόρειας πλευράς της οχύρωσης.



νές περισυλλογής του νερού της βροχής (στέρνες), τις οποίες συναντά κανείς διά-
σπαρτες στον αρχαιολογικό χώρο. Το δε σύστημα κτιστών δεξαμενών της αρχαίας 
Πολυρρήνιας αποτελείται από πολυάριθμες μικρές δεξαμενές που χωροθετούνται 
κατά μήκος της οχύρωσης και σε επαφή με αυτήν.

Έτσι διακρίνονται εννιά τουλάχιστον δεξαμενές κατά μήκος της οχύρωσης.  
Παρατηρώντας τη δομή των δεξαμενών και τα υλικά κατασκευής τους γίνεται 
φανερό ότι πρόκειται για δεξαμενές της Ρωμαιοκρατίας (opus caementicium, opus 
signinum, opus incertum). Ακόμη, η επιλογή τοποθέτησής τους σε επαφή με την 
οχύρωση πρέπει να θεωρηθεί ως μεταγενέστερη αξιοποίηση της μίας υφιστάμενης 
πλευράς της τοιχοποιίας. Η θέση τους βέβαια ευνοεί τη συλλογή των ομβρίων, 
αφού η λεκάνη απορροής του λόφου καταλήγει στην οχύρωση. Όλες οι δεξαμενές 
εντοπίζονται στην κορυφή του λόφου της ακρόπολης και σε ένα υψόμετρο που 
κυμαίνεται από 410 έως 370 μ.

Αυτό όμως που αποτελεί εξαιρετικό τεχνικό έργο της αρχαιότητας είναι τα 
λαξευτά υπόσκαφα υδραγωγεία της πόλης (Χριστοδουλάκος & Μαρκουλάκη, 
υπό έκδοση). Στην αρχαία Πολυρρήνια εντοπίζονται δύο υδραγωγεία, το ένα στην 
περιοχή του ημικυκλικού πύργου (Υδραγωγείο Α′) και το άλλο στο νοτιοανατο-
λικό άκρο του οικισμού (Υδραγωγείο Β′). Έχουμε δηλαδή δύο ανεξάρτητα σκέλη 
σηράγγων που υδρομάστευαν και προμήθευαν την αρχαία πόλη με νερό.3

Η ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. ανέλαβε να εκτελέσει το έργο στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, 
ΕΣΠΑ 2007-2013, «Στερέωση-Ανάκτηση Επιλεγμένων Πύργων των Ελληνιστικών 
Τειχών της Αρχαίας Πολυρρήνιας Ν. Χανίων», με κωδ. ΟΠΣ 296449 και προϋ-
πολογισμό 300.000,00 €.4 Το έργο είχε έναρξη την 1-9-2010 και περαίωση στις 
31-7-2013. Στόχος του ήταν κυρίως η προστασία και στερέωση των δύο πύργων 
της ελληνιστικής οχύρωσης, ώστε να επιμηκυνθεί η διατήρησή τους, και δευτε-
ρευόντως η ανάδειξή τους. Παράλληλα θα μας έδινε τη δυνατότητα να ερευνήσου-
με την ιστορία των τειχών που ταυτίζεται με αυτήν της πόλης και της μορφής της, 
σαν αποτέλεσμα μιας εξελισσόμενης στρωματογραφίας που μεταβάλλεται ανάλο-
γα με τα γεγονότα, αλλά και τη μορφολογία του εδάφους, των διαθέσιμων υλικών 
κατασκευής, αλλά κυρίως την ηγεμονική προσπάθεια επιβολής στην περιοχή.

Έτσι, οι επεμβάσεις είχαν στόχο την εξυγίανση της δομής των πύργων (Μαρα-
βελάκη 2012), τη μερική ανάκτηση και στους δύο πύργους και τη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου του Πύργου Α′ για την ανάδειξή του, αλλά και την 
ομαλή ένταξή του, κατά το δυνατόν, στον σύγχρονο οικισμό (εικ. 2, 3, 4). Ο 
Πύργος Β′, που διατηρείται σε ένα ύψος περίπου 2,50 μ. βρίσκεται στη βόρεια 
πλευρά της οχύρωσης και σε ένα πρανές ύψους 19,50 μ., ενώ τμήμα του κατέρ-
ρευσε στην πλημμύρα του 1999 (εικ. 5, 6). Στη θέση αυτή, λόγω ακριβώς της 
φυσικής προστασίας που εξασφάλιζε το μεγάλο ύψος του σχεδόν κάθετου πρα-
νούς, δεν απαιτείτο ογκώδης πύργος. 

3 Η επινόηση της μεθόδου qanat παρουσιάζεται στο: Moosavi 2006, 535-540.
4 Το έργο εκτελέστηκε μετά από τη μελέτη που συνέταξαν οι: 
 Νίκος Κακατσάκης, Αρχιτέκτων, Απόλλων Σημαντηράκης, Πολιτικός μηχανικός, 
 Κατιάνα Πατρελάκη, Τοπογράφος μηχανικός.
 Υπεύθυνος έργου: Γιάννης Χριστοδουλάκος.
 Επιστημονική ομάδα: Σταυρούλα Μαρκουλάκη, Αρχαιολόγος, Μαρία Σκόρδου, Αρχαιολόγος, 

Δήμητρα Γούλα, Αρχαιολόγος, Σοφία Λούσα, Αρχιτέκτων, Βίκυ Κοντογιάννη, Συντηρήτρια.
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Οι εργασίες, που επικεντρώθηκαν 
στην τοποθέτηση ικριώματος (εικ. 7), 
ώστε να δημιουργηθεί «δάπεδο» εργασί-
ας στη βάση του πύργου, είναι οι εξής:
1. Στερέωση, εξυγίανση και «σκάρωμα», 

όπου απαιτείτο, των λίθων in situ.
2. Στο άνω τμήμα και εντός του περι-

γράμματος της κάτοψης: α) αφαί-
ρεση κατά το δυνατόν των φυτικών 
γαιών, β) στρώση χονδρόκοκκου 
θραυστού υλικού (σκύρα), γ) τοπο-
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Εικ. 2 :  Η νοτιοανατολική πλευρά με τη φυσική βραχώδη διαμόρφωση και την πύλη 
«Πόρος της Περιστεράς».

Εικ. 3 :  Ο Πύργος Α΄ πριν τις εργασίες. Εικ. 4 :  Ο Πύργος Α΄ μετά τις εργασίες.

Εικ. 5 :  Η διαμόρφωση μετά τις εργασίες.
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θέτηση ψηφίδας, δ) εν σειρά τοποθέτηση των ανασυρμένων λίθων για μελλο-
ντική αναστήλωση μετά την καταγραφή τους.

Ο οχυρωματικός Πύργος Α′ σχετίζεται με το Υδραγωγείο Α′, καθώς, εκτός από 
τη φύλαξη του πολύτιμου νερού, συνδέεται με αυτό μέσω αγωγού στο κατώτερο 
τμήμα του. Πρόκειται για σύμπλεγμα υδραυλικού και οχυρωματικού έργου. Επι-
γραφή, που φαίνεται να αφορά δημόσιο κτήριο όπου εκτελέστηκε σειρά επισκευ-
ών (Martínez Fernández 2012, 259) στα χρόνια του Αδριανού (117-138 μ.Χ.), 
αναφέρει τα εξής: «Ο αυτοκράτορας Καίσαρ Τραϊανός Αδριανός, χιλίαρχος με 
υπατική εξουσία για έβδομη φορά, ύπατος για τρίτη φορά, επισκεύασε (αυτό το 
έργο)». Πιθανότατα πρόκειται για το Υδραγωγείο Α′.

Η ομαλή τροφοδοσία της πόλης με νερό ήταν υψίστης σημασίας (Ashby 1991,  
43-49), άρα έπρεπε να εξασφαλίζεται με αποφάσεις της διοίκησης και επίβλεψη 
από όργανά της (Martínez Fernández 2007, 5-8). Το υδραγωγείο αποτελείται από 
υδρομαστευτικές σήραγγες που συνέλεγαν και μετέφεραν το νερό στην πόλη. Το 
αρχαίο σύστημα ύδρευσης λειτουργεί ακόμη και σήμερα. Στη νότια πλευρά της 
οχύρωσης καταλήγουν τα δύο υπόσκαφα υδραγωγεία (τύπου «κανάτ») μεταφέρο-
ντας το νερό από το εσωτερικό του λόφου στη χαμηλότερη στάθμη της πόλης, 
αφού αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος (με φυσική ροή) μεταφοράς του δημόσιου 
και απαραίτητου για την πόλη νερού. 

Στο Υδραγωγείο Α′ κατασκευάστηκε ο οχυρωματικός Πύργος Α′ για τον έλεγχο 
και την προστασία του νερού, όπως προαναφέρθηκε. Μάλιστα, ο υδαταγωγός δια-
σχίζει με σήραγγα τον πύργο (εικ. 8). Εδώ διαμορφώνεται η κύρια είσοδος της 
πόλης, καθώς και κρήνη ή Νυμφαίο. Η διαμόρφωση του βραχώδους αυτού «μετώ-
που» παραπέμπει στην Κασταλία Πηγή των Δελφών (Κοντολέων 1911, 7, εικ. 1).

Στο Υδραγωγείο Β′ δεν σώζονται τα ίχνη του τείχους, σε μικρή όμως απόσταση 
ανατολικά του εντοπίζεται η συνέχειά του. Έτσι και το Υδραγωγείο Β′ βρίσκεται 
στο όριο της οχύρωσης.

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα δύο σημεία μεταφοράς του νερού στην 
επιφάνεια καθόρισαν το νότιο όριο της πόλης και της οχύρωσης. Παρόλο που 
ήταν το πιο ευάλωτο στρατιωτικά, ήταν απαραίτητο για την πόλη. Η κατασκευή 

Εικ. 7 :  Πύργος Β′ μετά τις εργασίες.Εικ. 6 :  Ο Πύργος Β′ πριν τις εργασίες.
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ενός τέτοιου υδραγωγείου ήταν τεχνικό 
επίτευγμα, αφού μετά την κατασκευή 
του δεν απαιτούσε σχεδόν καμία συντή-
ρηση, παρά μόνον καθαρισμό. Ένα 
επίτευγμα που θαυμάζουμε ως προς 
τη βιωσιμότητά του, αφού λειτουργεί με θαυμαστό τρόπο μέχρι σήμερα, χωρίς 
καμία συντήρηση και καθαρισμό. Εξακολουθεί να λειτουργεί, ενώ η μία σήραγγα 
έχει σχεδόν φράξει από την απόθεση αλάτων με τη στάλαξη (εικ. 9).

     

  
ΒιΒλιογραφια

Γιγουρτάκης, Ν. Μ., 2004. Βυζαντινές οχυρώσεις στην Κρήτη κατά τη Β΄ Βυζαντινή 
περίοδο (961-1204). Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Ρέθυμνο: Τμήμα Ιστορί-
ας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κοντολέων, Α. Ε., 1911. Οι Δελφοί και η Κασταλία πηγή. Εν Αθήναις: εκ του τυπογρα-
φείου «Νομικής».

Μαραβελάκη, Π., 2012. Φυσικοχημική Ανάλυση Κονιαμάτων Αρχαίας Πολυρρήνιας.  
Χανιά: Αρχείο ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α.

Μαρκουλάκη, Σ., 2000. Στήλη Τυλίφου. Στο: Η΄ Κρητολογικό, τόμ. A2, σ. 239-257.
Χριστοδουλάκος, Γ. & Μαρκουλάκη Σ., υπό έκδοση. Το σύστημα ύδρευσης της αρχαί-

ας Πολυρρήνιας. Στο: ΙΑ΄ Κρητολογικό. 

Ashby, T. [μετάφραση A. A. Gambardella], 1991. Sextus Iulius Frontinus: La sua 
carriera, il De Aquae Ductu e la sua attivita. Στο: The Aqueducts of Ancient Rome, 
Richmond: Ian Archibald, 1902 & Oxford: The Clarendon Press, 1935, ιταλική 
έκδοση: Gli acquedotti dell’antica Roma. Roma: Quasar, σ. 43-49.

Εικ. 9 :  Υδρομαστευτική σήραγγα που φράζεται  
από λευκό πέτρωμα εν είδει σταλακτίτη.

Εικ. 8 :  Ο αγωγός στη βάση του Πύργου Α΄.



γιαννησ χριστοδοΥλαΚοσ

154

Martínez Fernández, Á., 2007. Η ορολογία η σχετική με την δημόσια διοίκηση στην 
αρχαία Κρήτη. Στο: ΕΛΕΤΟ - 6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 
1-3 Νοεμβρίου 2007. Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας & Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Σελίδες 12, ιδίως σ. 5-8 (διαθέσιμο στο: <http://www.eleto.gr/download/Confer-
ences/6th%20Conference/6th_09-30-MartinezAngelosPaper_V04.pdf>).

Martínez Fernández, Á., 2012. Επιγραφές Πολυρρήνιας. Δημοσιεύματα του Αρχαιο-
λογικού Δελτίου, αρ. 103. Αθήνα: ΥΠ.ΠΟ.Τ. - Τ.Α.Π.Α. 

Moosavi, S. A. A., 2006. Qanat Invention Puzzle. Στο: A. N. Angelakis & D. Koutso-
yiannis (επιμ.), 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Tech-
nologies in Ancient Civilizations. Iraklio, October 2006. Symposium Preprint Book. 
Ηράκλειο: Τυποκρέτα, σ. 535-540.

Savignoni, L. & De Sanctis, G., 1901-1902. Esplorazione Archaeologica delle pro-
vincie occidentali di Creta. MonAnt, 11, στ. 285-472 (Luigi Savignoni), Parte 
Prima: Topographia e Monumenti & στ. 473-550 (Gaetano De Sanctis), Parte 
Seconda: Iscrizioni.

Scranton, R., 1941. Greek Walls. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

ConsoLidAtion And CompLEtion of sELECtEd towErs 

At thE hELLEnistiC fortifiCAtion of poLyrrhEniA, ChAniA

yiAnnis ChristodouLAKos

The work successfully fulfilled by the 25th Ephorate, thanks to NSRF 2007- 
2013 Programme for Development, under the title “Consolidation and comple-
tion of selected towers at the Hellenistic fortification of Polyrrhenia, Chania”, 
involved two punctual interventions in the fortification of Ancient Polyrrhenia.

It concerned two fortification towers: one of them was partly preserved at 
the small square of the contemporary settlement. It is connected to the ancient 
aqueduct and the postulated main gate of the ancient city, not yet located. The 
interventions aimed at the sanitization of its structure, its partial recovery, the 
formation of its surroundings, and its integration to the modern settlement as 
evenly as possible. The second tower stands on the north side of the fortifica-
tion. The intervention targeted at recovering the building material collapsed 
by a heavy rainstorm, at the conservation of its preserved part, as well as at 
creating the necessary conditions for a future restoration. 



σωστιΚη ανασΚαφη οιΚοΠεδοΥ σαμψαΚη-ανδρεοΥ 

στο Καστελι ΚισαμοΥ (2007-2013)

νεΚταριοσ ο. ΠατεραΚησ 

Από τα τέλη Οκτωβρίου 2007 έως την άνοιξη του 2013 διενεργήθηκε από 
την ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. η σωστική ανασκαφή στην ιδιοκτησία Σαμψάκη-Ανδρέου μετά 
από αίτηση της ιδιοκτήτριας το 2002 για οικοδόμηση νέας οικοδομής στη νότια 
επέκταση του σχεδίου πόλης της Κισάμου.  

Το οικόπεδο βρίσκεται περίπου 200 μ. νοτιοανατολικά της ανασκαφής του 
Κέντρου Υγείας Κισάμου και 10 μ. νότια της ανασκαφής Σοφουλάκη, όπου είχαν 
έλθει στο φως πενιχρά λείψανα της ΥΜ περιόδου. Επίσης, περίπου 40 μ. ανα-
τολικά βρίσκεται η ανασκαφή της ιδιοκτησίας Μπατιστάκη, όπου πρόσφατα είχε 
εντοπιστεί ψηφιδωτό δάπεδο, πιθανώς τρικλινίου, ενώ δυτικά και σε απόσταση 
30 μ. περίπου έχουν εντοπιστεί μεγάλες δεξαμενές ρωμαϊκών χρόνων, καθώς 
και τμήμα του κεντρικού δικτύου ύδρευσης της αρχαίας Κισάμου με πήλινους 
σωλήνες. Περίπου 30 μ. νοτιοδυτικά, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχαν 
ανασκαφεί από την Εφορεία μας λείψανα κτηρίων της ύστερης αρχαιότητας στο 
οικόπεδο Στιμαδωράκη, ενώ νότια και σε απόσταση περίπου 50 μ. έχει αποκαλυ-
φθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου μικρό βαλανείο των ρωμαϊκών χρόνων.1

Το 2009 λόγω της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και μετά από αίτηση 
του νέου ιδιοκτήτη διερευνήθηκε κατά προτεραιότητα το ανατολικό τμήμα του 
οικοπέδου, όπου είχε αποκαλυφθεί το δυτικό τμήμα του ρωμαϊκού Κτηρίου Ι. Το 
2012 μετά τη διερεύνηση του ανατολικού τμήματος έγινε κατάχωση των αρχαιο-
τήτων, ενώ διενεργούνταν 
η ανασκαφή στο δυτικό 
τμήμα, κατά την οποία 
αποκαλύφθηκε τμήμα του 
Κτηρίου ΙΙ. Η ανασκαφή 
διήρκησε μέχρι την άνοιξη 
του 2013. 

Η ανασκαφή στην ιδιο-
κτησία Σαμψάκη-Ανδρέου 
έφερε στο φως λείψανα 
δύο κτηρίων των ύστερων 
αυτοκρατορικών χρόνων, 
τμήματα αγωγών ύδρευσης 
της πρωτοβυζαντινής περι-
όδου, καθώς και τμήμα 
κοιμητηρίου πιθανώς της 
ίδιας περιόδου (εικ. 1 & 2). 

1 Για τη ρωμαϊκή Κίσαμο βλ. Μαρκουλάκη, Χριστοδουλάκος & Φραγκονικολάκη 2004.

Εικ. 1 :  Γενική άποψη δυτικού τμήματος.
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Αγωγοί
Όλοι οι αγωγοί είχαν κατεύθυνση από Ν-ΝΔ προς Β με εξαίρεση τον μετα-

γενέστερο χτιστό αγωγό 7 στο νότιο σχεδόν όριο της ιδιοκτησίας, ο οποίος είχε 
κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ και έφερνε το νερό στο εσωτερικό μικρής δεξαμενής. Είναι 
βέβαιο ότι λόγω της στάθμης τα κτήρια της παρούσας ανασκαφής δεν υδρεύονταν 
από τις δεξαμενές δυτικότερα (οικ. Νιωτάκη Μ.), αλλά από το δίκτυο των αγωγών 
που έχουμε εντοπίσει νοτιότερα.

Ο αγωγός 1 στο βορειοανατολικό τμήμα της ανασκαφής σώζεται ελάχιστα, σε 
μήκος περίπου 5,60 μ., με ίχνος πήλινου σωλήνα τοποθετημένου πάνω σε στρώση 
ασβεστοκονιάματος και κατευθυνόμενου από ΝΔ προς ΒΔ, προς το κέντρο της 
αρχαίας Κισάμου. Ο αγωγός 3 έχει αποκαλυφτεί σε μήκος περίπου 2 μ. δυτικότε-
ρα, είναι χτιστός και το εσωτερικό του άνοιγμα φτάνει τα 15 εκ. Και οι δύο αγωγοί 
είναι τοποθετημένοι πάνω στα χαλαρά χώματα του στρώματος καταστροφής του 
σεισμού του 365 μ.Χ. και μικρό τους τμήμα έχει γλυτώσει από την εντατική άροση. 
Η κατασκευαστική ομοιότητά τους παραπέμπει στους αγωγούς της ανασκαφής του 
Κλειστού Γυμναστηρίου, οι οποίοι χρονολογούνται στα χρόνια του Ιουστινιανού. 

Αγωγός 5  
Από την έρευνά μας διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός 5 ήταν η πρωιμότερη κατα-

σκευή στον χώρο, πριν την ανέγερση του δυτικού κτηρίου. Αποκαλύφθηκε σε 

Εικ. 2 :  Κάτοψη ανασκαφής.

νεΚταριοσ ΠατεραΚησ
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μήκος 28 μ. Πρόκειται για κτιστό αγωγό ύδρευσης, το όρυγμα του οποίου έχει 
κατασκευαστεί σε βάθος πάνω από 1 μ. μέσα στο φυσικό χώμα και πιθανώς μέσω 
αυτού υδρευόταν και το Κτήριο ΙΙ.

Ο αγωγός ξεκινά από τα νοτιοδυτικά της παρούσας ιδιοκτησίας και κατευθύ-
νεται περίπου 10 μ., όπου αλλάζει κατεύθυνση από Ν προς Β διαπερνώντας τον 
κεντρικό νότιο τοίχο και τα θυραία ανοίγματα του Κτηρίου ΙΙ. Όλες οι καλυπτήρι-
ες πλάκες του βρίσκονταν στη θέση τους και σε πολλά σημεία μάλιστα το εσωτε-
ρικό του δεν είχε πληρωθεί με χώμα. Πρόκειται για ανισομεγέθεις ασβεστολιθικές 
κυρίως πλακοειδείς πέτρες, το μήκος των οποίων δεν ξεπερνά το 1-1,20 μ. Κατά 
τόπους διακρίνονται ενσωματωμένα τμήματα αράβδωτων κιόνων από μαλακό 
κιτρινωπό ασβεστόλιθο.

Στο σημείο που αλλάζει η κατεύθυνση του αγωγού 5 φαίνεται ότι υπήρχε είσο-
δος καθαρισμού, η οποία έχει καταστραφεί. Νότια του τοίχου 2 φαίνεται ότι κατά 
την πρωτοβυζαντινή περίοδο έγινε η ορθογώνια κατασκευή 6, η οποία συνδέει τον 
χτιστό αγωγό 4 με τον αγωγό 5. 

Σε όλο το μήκος του ανατολικού τμήματος της ανασκαφής, περίπου 15 μ. μήκος 
και πλάτος 2,40 μ., έχει αποκαλυφτεί ο δημόσιος δρόμος - cardo με άξονα από Ν 
προς Β, ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο κτηρίων. Δεν διακρίνεται κάποιο 
ίχνος από το οδόστρωμά του με πλάκες ή λίθους – το πιθανότερο είναι ότι είχε 
απλώς  διαμορφωθεί και εξομαλυνθεί ελαφρά το φυσικό έδαφος. Στο μέσο περίπου 
του δρόμου και σ’ όλο σχεδόν το μήκος του έχει αποκαλυφτεί χτιστός μέσα στο παρ-
θένο χώμα αγωγός (αγωγός 2), από τον οποίο διατηρούνται ελάχιστες καλυπτήριες 
πλάκες. Το εσωτερικό πλάτος του αγωγού 2 είναι 20 εκ. και έχει χρησιμοποιηθεί 
σχετικά κακής ποιότητας ασβεστοκονίαμα ως συνδετικό υλικό, ενώ ο πυθμένας του 
ήταν το φυσικό χώμα. Στα νότια της ανασκαφής, όπου αρχικά πιθανότατα υπήρχε 
κήπος ή ανοιχτή αυλή, λίγο πριν την εγκατάλειψη και καταστροφή των κτηρίων, με 
την προσθήκη δύο κάθετων προχειροχτισμένων τοίχων ο δρόμος καταργείται, ενώ 
ο αγωγός 2 εξακολουθεί να λειτουργεί. Φαίνεται ωστόσο ότι το νερό οδηγούνταν, 
μάλλον κρυφά, στο εσωτερικό μεγάλου πηγαδιού που εντοπίστηκε στα νοτιοανατο-
λικά της ανασκαφής. Η εσωτε-
ρική του διάμετρος φτάνει το 
1,70 μ. και στα τοιχώματά του 
είναι ενσωματωμένα μεγάλα 
τμήματα δαπέδου με υδραυ-
λικό κονίαμα, πιθανώς από 
κάποια παρακείμενη κατε-
στραμμένη δεξαμενή (εικ. 3). 

Τα δύο κτήρια της ανα-
σκαφής ανεγέρθηκαν μετά τη 
χάραξη του κεντρικού πολεο-
δομικού σχεδίου της ρωμαϊ-
κής Κισάμου και την κατα-
σκευή των αγωγών ύδρευσης, 
καθώς αυτή εξασφάλιζε για 
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Εικ. 3 :  Μεγάλο πηγάδι, από Ν.
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τους ενοίκους καθαρό και συνεχές πόσιμο νερό. Η υπόθεση αυτή βασίζεται στη 
γνώση μας ότι ο υδροφόρος ορίζοντας στο παρόν οικόπεδο φτάνει τα 11 μ. από 
τη σημερινή επιφάνεια. Παρατηρούμε ότι στα ήδη ανεσκαμμένα οικόπεδα της 
Κισάμου βορειότερα η παρουσία πηγαδιών είναι σαφώς πυκνότερη, μιας και 
ο υδροφόρος ορίζοντας σήμερα ξεκινά στα 2,5 έως τα 3 μ. περίπου, ενώ στην 
παρούσα ιδιοκτησία έκτασης 1300 τ.μ. αποκαλύφθηκε μονάχα ένα πηγάδι και 
αυτό σαφώς στα τελευταία χρόνια χρήσης των κτηρίων.

Κτήρια
Τα δύο παρόδια  κτήρια φαίνεται ότι έχουν χτιστεί σχεδόν συγχρόνως, πιθανώς 

στα χρόνια της ακμής της ρωμαϊκής Κισάμου, χωρίς να διακρίνονται εντός πολλές 
μετασκευές μέχρι και την 
καταστροφή και πλήρη 
εγκατάλειψή τους, που 
ήταν απ’ ό,τι φαίνεται απο-
τέλεσμα του μεγάλου σει-
σμού του 365 μ.Χ. (εικ. 4). 

Κτήριο Ι (ανατολικό)
Το Κτήριο Ι εντοπίζεται 

στο ανατολικό τμήμα της 
ανασκαφής και έχει απο-
καλυφθεί σε έκταση 170 
τ.μ. περίπου. Έχουν ανα-
γνωριστεί επτά χώροι-δω-
μάτια χωρίς δυστυχώς να 
διακρίνονται ανοίγματα 
μεταξύ τους, με εξαίρεση ένα στο βορειοανατολικό τμήμα, λόγω του βάθους της 
καταστροφής από τους λιθωρύχους. 

Αν και οι τοίχοι φαίνεται να ήταν λασπόκτιστοι, είχαν όμως χτιστεί με σχετικά 
καλά εργασμένες πέτρες, όπως δείχνουν τα κατά τόπους τμήματα της ανωδομής 
που έχουν απομείνει.

Τα δάπεδα του Κτηρίου Ι σώζονται σε άσχημη κατάσταση – με εξαίρεση το 
δάπεδο με κουρασάνι στα βόρεια κάτω από τον αγωγό 3. Αξιοσημείωτη είναι η 
παρουσία πλήθους ψηφίδων και κομμάτια ψηφιδωτού δαπέδου, στο οποίο δια-
κρίνονται ίχνη από μαύρη ταινία και γεωμετρικά σχήματα στα ανατολικά του 
(χώροι Η και Β), πιθανώς πεσμένα από όροφο. 

Κάτω από το πεσμένο ψηφιδωτό αποκαλύφτηκαν τρία ημικυκλικά τοιχάρια με 
καλά εργασμένες πέτρες σε β′ χρήση και χώμα ως συνδετικό υλικό. Στο εσωτερικό 
της κυκλικής κατασκευής 3 βρέθηκε ακέραιο το αγγείο 1 (εικ. 5).

Κτήριο ΙΙ
Σε έκταση 207 τ.μ. –χωρίς τις προσθήκες στα νότια– έχει αποκαλυφθεί το 

Κτήριο ΙΙ με τους εξωτερικούς τοίχους στα νότια και στα δυτικά, με αντηρίδα 

νεΚταριοσ ΠατεραΚησ

Εικ. 4 :  Γενική άποψη από ΒΑ.
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και πολύ ισχυρό ασβεστο-
κονίαμα ως συνδετική ύλη. 
Οι εσωτερικοί λασπόχτιστοι 
τοίχοι του διατηρούνται σε 
καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι 
στο ανατολικό  κτήριο και το 
επιμερίζουν σε επτά σχετικά 
μεγάλους χώρους (εικ. 6):

Από τον δρόμο υπήρχε 
άνοιγμα πλάτους 1,5 μ. που 
οδηγούσε σε επιμήκη  διά-
δρομο (χώρος Ν) πλάτους 
3,5 μ. και μήκους 16 μ. 
–στα όρια της παρούσας ανα-

σκαφής– με άξονα Α-Δ, προς το αίθριο του κτηρίου, το οποίο θα βρίσκεται στο 
άσκαπτο τμήμα δυτικότερα. Σε όλο το μήκος της κεντρικής εισόδου διατηρείται 
το κατώφλι και σκαλί από λείες ασβεστολιθικές πλάκες παρόμοιες με αυτές που 
έχουν χρησιμοποιηθεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Κισάμου. Ίχνη από τόρ-
μους στο κατώφλι δεν διαπιστώθηκαν, στοιχείο που δείχνει ότι πρόκειται μάλλον 
για πρόθυρον (εικ. 7).

Στο δυτικό τμήμα του διαδρόμου διατηρήθηκε καλύτερα το χωμάτινο δάπεδο, 
επιστρωμένο με σχετική επιμέλεια στο φυσικό χώμα κάτω από το στρώμα κατα-
στροφής με πλήθος κεραμίδων. Βόρεια του διαδρόμου διερευνήθηκαν σχεδόν 
πλήρως τέσσερις ορθογώνιοι χώροι με άξονα Β-Ν, στους οποίους υπήρχαν αρχικά 
θυραία ανοίγματα και προς Βορράν και προς Νότον. Στα βόρεια τοιχώματά τους 
σε μικρές δοκιμαστικές τομές διαπιστώθηκε πρωιμότερη φάση κατασκευής.

Στον ανατολικότερο χώρο Ξ προς τον δρόμο πάνω στο χωμάτινο δάπεδο διατη-
ρήθηκαν επιστρωμένες σε σειρά με άξονα Β-Ν δύο πλάκες και 5 κιονίσκοι υπο-
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Εικ. 5 :  Το αγγείο 1 στην κατασκευή 3.

Εικ. 6 :  Δυτικό τμήμα ανασκαφής, Κτήριο ΙΙ.
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καύστου, ενώ στα βορει-
οδυτικά κάτω από την 
πεσμένη κεραμοσκεπή 
σώθηκε μικρή τετράγωνη 
εστία. Στο στρώμα κατα-
στροφής, στο μέσο περί-
που αυτού του χώρου, 
περισυλλέχτηκαν δύο 
ακέραια λίθινα κυλινδρι-
κά τριβεία από μαύρο 
ηφαιστιογενές πέτρωμα. 
Τα σημαντικότερα μέχρι 
σήμερα στην παρούσα 
ανασκαφή κινητά ευρή-
ματα ήρθαν στο φως κατά 
την αφαίρεση του μάρτυ-

ρα ανατολικά της εστίας και κάτω από την πεσμένη κεραμοσκεπή του κτηρίου: 
πρόκειται για ομάδα δύο χάλκινων και τεσσάρων πήλινων ακέραιων αγγείων, των 
οποίων η παρουσία μαζί με την εστία και τα τριβεία συνηγορούν στην άποψη ότι 
αυτός ο χώρος λειτουργούσε ως μαγειρείο-κουζίνα (εικ. 8).

Στη βορειοδυτική γωνία του χώρου Π δυτικότερα διασώθηκε κάτω από την 
πεσμένη κεραμοσκεπή τμήμα σχετικά μεγάλου πίθου (διαμ. 1,30 μ.), από το 
εσωτερικό του οποίου περισυλλέχτηκε αιχμή χάλκινου βέλους (ΜΕ125) και χάλ-

κινο νόμισμα Πολυρρήνι-
ας με βουκράνιο (Ν213). 
Στα  βορειοανατολικά του 
ίδιου χώρου διατηρήθη-
καν πεσμένες παραστάδες 
από θυραίο άνοιγμα στα 
ανατολικά της κουζίνας. 

Ο χώρος Χ δυτικότερα, 
κάτω από την πεσμένη 
κεραμοσκεπή, έδωσε ένα 
σύνολο κεραμικής από 
τμήματα μεγάλων αμφο-
ρέων, στοιχείο που μαρ-
τυρεί ότι πρόκειται για 
αποθηκευτικό χώρο. 

Στα βορειοδυτικά του 
δωματίου Φ, που προχω-

ρεί δυτικότερα σε όμορη ιδιοκτησία, η παρουσία στη σειρά τουλάχιστον δέκα 
σιδερένιων καρφιών πάνω στο χωμάτινο δάπεδο δείχνει ότι στήριζαν ξυλόπηκτη 
κεραμοσκεπή. Στα νοτιοδυτικά του, όπου σώζεται το θυραίο άνοιγμα (πλάτους 
1,5 μ.) με παραστάδες προς τον διάδρομο, διαπιστώθηκε η παρουσία, πάνω στο 

Εικ. 7 :  Είσοδος προς το Κτήριο ΙΙ.

νεΚταριοσ ΠατεραΚησ

Εικ. 8 :  Μάρτυρας Α3-Β3 με τα αγγεία 10-15.
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δάπεδο, χρωματιστού επιχρίσματος. Περισυλλέχτηκαν τμήματα αμφορέων κρητι-
κού τύπου, όστρακα τύπου African Red Slip Ware, χάλκινο τηγάνι, ενώ νότια της 
παραστάδας ένα χάλκινο αγγείο-λεκανίδα.

Στο δυτικό άκρο της ανασκαφής εντοπίστηκε μια στενή λωρίδα (πλάτους 0,5 μ.) 
ψηφιδωτού δαπέδου κάτω από πλήθος κεραμίδων (χώρος Υ). Το δάπεδο πρέπει 
να ανήκει στο αίθριο του κτηρίου. Στα βόρεια διασώζεται μονάχα το υπόστρωμά 
του (statumen) με μικρές κροκάλες και ισχυρό ασβεστοκονίαμα. Πάνω σ’ αυτό 
και πλησίον των τοίχων με λευκό επίχρισμα βρέθηκαν πέντε μαρμάρινες βάσεις 
κιονίσκων, τμήματα από γυάλινα αγγεία και χάλκινο νόμισμα του Κωνστάντιου 
(Ν208). Οι ψηφίδες είναι λευκού και μαύρου χρώματος και διακρίνεται γεωμετρι-
κός διάκοσμος – πιθανώς μαίανδρος. Πάντως, με μια πρώτη ματιά διαπιστώνεται 
ομοιότητα στην κατασκευή με αυτήν στο ψηφιδωτό από τον όροφο στο Κτήριο Ι 
(εικ. 9). 

Στα νοτιοδυτικά της ανασκαφής και νότια του Κτηρίου ΙΙ εμφανίστηκαν ελά-
χιστα ίχνη τοιχοποιίας των ρωμαϊκών χρόνων και τμήμα κοιμητηρίου της πρωτο-
βυζαντινής περιόδου. Η συστάδα πέντε κιβωτιόσχημων τάφων και μιας παιδικής 
ταφής, στο νοτιοδυτικό άκρο της ανασκαφής που πρόσφατα διερευνήθηκε, φαί-

νεται ότι ανήκει στον 3ο τύπο 
του οργανωμένου πρωτοβυ-
ζαντινού νεκροταφείου της 
Κισάμου (Διαμαντής 2004) 
(εικ. 10).

Η τετράγωνη κατασκευή 
με μαρμάρινα πλακίδια σε β′ 
χρήση, επιστρωμένα πάνω στο 
φυσικό χώμα, όπου διακρίνε-
ται ορθομαρμάρωση, φαίνεται 
ότι σχετίζεται με τη λειτουρ-
γία του κοιμητηρίου. Από τη 
βορειοανατολική γωνία της 
ξεκινά μολύβδινος αγωγός 
που κατευθύνεται σε κτιστό 
αγωγό (4) με καλυπτήριες 
πλάκες. Ο τελευταίος συνδέε-
ται με φρεάτιο πάνω από τον 
κεντρικό αγωγό 5. Ο τρόπος 
κατασκευής των τάφων, 
καθώς και η ελάχιστη κεραμι-
κή που περισυλλέχτηκε από 
το εσωτερικό, τους χρονολογεί 
στα τέλη του 6ου - πρώτο μισό 
του 7ου μ.Χ. αι.

Κατά την ανασκαφή συνο-
λικά έχουν έρθει στο φως 262 χάλκινα νομίσματα, 253 μικρά ευρήματα (χάλκινα 
και σιδερένια καρφιά, μολύβδινα ελάσματα, περόνες, άγκιστρα, βελόνες κ.ά.), 
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161



ασήμαντη ποσότητα γυάλινων θραυσμά-
των, 18 πήλινα και 4 χάλκινα αγγεία, 
καθώς και 2 λίθινα τριβεία.

Κεραμική
Η κεραμική που περισυλλέχτη-

κε προέρχεται από χρηστικά αγγεία 
και χρονολογείται κυρίως στον 3ο και 
4ο μ.Χ. αι. Βέβαια δεν πρέπει να παρα-
λείψουμε να αναφέρουμε τα ελάχιστα 
ίχνη κεραμικής της ελληνιστικής, αλλά 
και της ΥΜ περιόδου – τα περισσότερα 

εκ των οποίων προέρχονται από την επίχωση του αγωγού 5 και από δοκιμαστικές 
τομές στα βόρεια του δρόμου. 

Τα χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας, η διάταξη των χώρων, καθώς και η παρου-
σία ψηφιδωτών δαπέδων επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντι-
κά κτήρια της ύστερης αρχαιότητας – ρωμαϊκών επαύλεων, οι κύριοι χώροι των 
οποίων φαίνεται ότι αναπτύσσονται στις όμορες ιδιοκτησίες δυτικότερα και ανατο-
λικότερα. Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία που διαθέτουμε στην παρούσα ανασκα-
φή, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή, υποψιαζόμαστε ότι και τα δύο κτήρια 
καταλάμβαναν από μια νησίδα (insula) στο νότιο άκρο της αρχαίας Κισάμου. 
Έτσι, το Κτήριο Ι δεν θα ήταν καθόλου παράλογο να υποθέσουμε ότι σχετίζεται 
άμεσα με την ανασκαφή Μπατιστάκη ανατολικότερα, όπου βρέθηκε τρικλίνιο 
με εξαίρετο ψηφιδωτό δάπεδο, ενώ το Κτήριο ΙΙ να εκτείνεται μέχρι τη σημερινή 
οδό Ομογενών Αμερικής – ανατολικά των ρωμαϊκών δεξαμενών και των πήλινων 
αγωγών. 
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rEsCuE ExCAvAtions At sAmpsAKis-AndrEou pLot, KisAmos

n. o. pAtErAKis

During the excavations at the Sampsakis-Andreou plot, south of Kisamos, 
conducted from 2007 to 2013 in a relatively large area, parts of two roadside 
buildings - mansions of the late Roman era came to light. The eastern building 
was probably two-storey, as shown by the fallen fragments of mosaic floor, 
while in the western building a mosaic floor was preserved in situ.

As was expected, it was demonstrated that the destruction and abandon-
ment of the buildings was a result of the great 365 AD earthquake that fatally 
hit the cities of western Crete. Although there were intense interventions at 
some parts of the site, generally the destruction layers survived intact and 
gave several important indices which may clarify aspects of the daily life of 
Kisamos in Late Antiquity. 

Upon the ruins of the Late Roman buildings survived parts of the water 
supply system of Kisamos in the Early Byzantine period, while the southern 
area of the city was used as a cemetery.
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νεοτερα στοιχεια για τον ναο τησ μεταμορφωσησ 

στα μεσΚλα ΚΥδωνιασ*

θανασησ μαϊλησ 

Σε απόσταση περίπου 20 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων βρίσκεται 
το ορεινό χωριό Μεσκλά.1 Στις παρυφές του οικισμού και σε μικρή απόσταση 
από τον κεντρικό δρόμο είναι κτισμένος ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτή-
ρος. Η εκκλησία είναι γνωστή στη βιβλιογραφία από μία εκτενή δημοσίευση του 
Αναστάσιου Ορλάνδου (Ορλάνδος 1955-56, 126-169), ενώ σύντομες αναφορές 
στον ναό γίνονται σε γενικότερα έργα σχετικά με τις βυζαντινές αρχαιότητες του 
νησιού (Gallas, Wessel & Borboudakis 1983, 241· Bissinger 1995, 91-92, αρ. 
43· Spatharakis 2001, 24-29). 

Το μνημείο (διαστάσεων: 9,40 x 4,90 μ.), ως προς την κάτοψη (σχ. 1), απο-
τελεί χαρακτηριστικό δείγμα μονόχωρης εκκλησίας μικρών διαστάσεων, όπως 
απαντάνται στην Ενετοκρατούμενη Κρήτη. Το κτήριο αποτελείται από δύο μέρη, 
τον κυρίως ναό και τον μεταγενέστερο δυτικό νάρθηκα. Ο ναός είναι μονόχω-
ρος με δύο ζεύγη τυφλών αψιδωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με συμφυή 
παραστάδα (τύπος Α2 σύμφωνα με την τυπολογική κατάταξη του Λασσιθιωτάκη),2 
ενώ στη θέση του βορειοδυτικού αψιδώματος υπάρχει θύρα. Σε μεταγενέστερη 
φάση –άγνωστη χρονολογικά– διανοίχθηκε στο νοτιοανατολικό αψίδωμα μικρό 
παράθυρο.  

Το εικονογραφικό πρόγραμμα ακολουθεί σε γενικές γραμμές την τυπική 
διάταξη των τοιχογραφημένων ναών του 14ου αι.3 Στο τεταρτοσφαίριο της 
αψίδας εικονίζεται ο Παντοκράτορας, ενώ στον ημικύλινδρο οι τέσσερεις Συλ-
λειτουργούντες Ιεράρχες. Στο ανώτερο τμήμα των τοίχων και της καμάρας του 
ναού εντοπίζονται σκηνές από τον Χριστολογικό κύκλο, στην αμέσως χαμηλότερη 
ζώνη παρατίθενται μετάλλια με μορφές στηθαίων αγίων, ενώ στα ανατολικά 
τυφλά αψιδώματα απεικονίζονται ιεράρχες και στυλίτες. Στην κάτω ζώνη των 
τοίχων απεικονίζονται μετωπικοί άγιοι. Στον νάρθηκα επικρατούν σκηνές από τον 
εσχατολογικό κύκλο. 

*  Ευχαριστίες οφείλονται στον επίτιμο Διευθυντή της 28ης Ε.Β.Α. Μιχάλη Ανδριανάκη, ο οποίος 
μοιράστηκε μαζί μου την εμπειρία του από τους κρητικούς ναούς, στους συναδέλφους της 28ης 
Ε.Β.Α. Κ. Ψαράκη, Π. Βαρθαλίτου, Μ. Βασιλάκη, Γ. Μακράκη, Δ. Τομαζινάκη, καθώς και στους 
προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κατά το χειμερινό εξάμηνο 
του α.έ. 2012-13. Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλονται στους ανθρώπους που εργάστηκαν 
στην αναστήλωση και στη συντήρηση του ναού.

1 Ο οικισμός ταυτίζεται με την αρχαία πόλη Κεραία, η λειτουργία της οποίας συνεχίστηκε κατά 
την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Σχετικά με τον οικισμό και τις εκκλησίες του βλ. Ανδριανάκης & 
Γιαπιτσόγλου 2012, 359. 

2 Σχετικά με τις απόπειρες κατάταξης των μονόχωρων ναών με τυφλά αψιδώματα της Κρήτης βλ. 
Λασσιθιωτάκης 1963, 177-190 και Gallas 1983, 28-90. Για την κριτική εξέταση αυτών των 
προσεγγίσεων βλ. Γκράτζιου 2010, 93-124. 

3 Σχετικά με τα εικονογραφικά προγράμματα των κρητικών εκκλησιών βλ. Kalokyres 1973, 145-
149. 
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Ο Ορλάνδος ήδη παλαιότερα είχε εντοπίσει δύο επάλληλα τοιχογραφικά 
στρώματα στον ανατολικό τοίχο του Ιερού Βήματος και είχε χρονολογήσει την 
ίδρυση της αρχικής εκκλησίας στο β′ μισό του 13ου αι. (Ορλάνδος 1955-56, 
169), ενώ ο Ανδριανάκης χρονολογεί πρωιμότερα την κατασκευή της (αρχές 
13ου αι.) και τοποθετεί χρονολογικά το πρώτο στρώμα τοιχογραφιών στα μέσα 
του 13ου αι. (Ανδριανάκης & Γιαπιτσόγλου 2012, 359). Όπως υποδεικνύεται 
από την κτητορική επιγραφή, ο ναός ανακαινίστηκε και τοιχογραφήθηκε εκ νέου 
στις 15 Μαΐου 1303, με κτήτορα τον μοναχό Λεόντιο το Χωσάκυ, και ζωγράφους 
τον Θεόδωρο Δανιήλ και τον ανιψιό του Βενέρη. Σύμφωνα με τη μεταγραφή του 
G. Gerola, η κτητορική επιγραφή αναφέρει τα εξής: † Ἀνακαινίστι καὶ ἀνιστορίθι 
ὁ θῖος καὶ πάνσεπτος ναὸς οὗτος τοῦ κυρίου ἱμὸν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ σωτῆρος τοῦ 
Μεσηκλυώτη διὰ συνεργίας καὶ κόπου κὲ πόθου καὶ ἐξώδου πολοῦ Λεοντήου Μοναχοῦ καὶ 
ταπινοῦ τοῦ Χωσάκυ. Ἡστορίστι δὲ δυὰ χηρὸς Θεοδώρου Δανιὴλ τοῦ ἡστοριογράφου καὶ 
τοῦ ἀνηψιοῦ αὐτοῦ τοῦ Βενέρι. Καὶ ἡ ἁναγινόσκοντες εὔστε διὰ τὸν Κύριον ἀμήν. Ὁ Θεὸς 
συχορέσηι τον ’ς τοὺς ςωια'. Ἐτελυόθι δὲ μινὴ μαΐωι ἡς τὲς δὲ ΙΓ΄. (Gerola 1932-1940, 
426). Ο δυτικός νάρθηκας προστέθηκε στον ναό στο α′ μισό του 14ου αι., όπως 
υποδεικνύεται από χάραγμα με λατινική αρίθμηση που φέρει τη χρονολογία 
1349 στον βόρειο τοίχο του χώρου.4 

Η αναστήλωση του ναού εντάχθηκε στα ΕΣΠΑ 2007-2013 κατόπιν έγκρισης 
της σχετικής μελέτης. Το χρονικό των εργασιών περιλαμβάνει την καθαίρεση 

4 Οι Gallas, Wessel και Βorboudakis αναφέρουν εσφαλμένα τη χρονολογία 1471 ως έτος 
κατασκευής του νάρθηκα (Gallas, Wessel & Borboudakis 1983, 241). 
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Σχ. 1 :  Κάτοψη του ναού (Γ. Περιβόλα).
Σχ. 2 :  Κάτοψη του ναού με αποκατεστημένο 

το εικονογραφικό πρόγραμμα 
(Γ. Περιβόλα - Θ. Μαΐλης).

θανασησ μαϊλησ



της νεότερης κεραμοσκεπής και της ανακατασκευής της με χειροποίητα κερα-
μίδια, την αρμολόγηση της αρχικής τοιχοποιίας, την κατασκευή δαπέδου από 
κουρασάνι, την αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων και την τοποθέτηση 
λίθινων υπερθύρων. Στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης των τοιχογραφιών του 
ναού πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός και η στερέωσή τους, η αποκατάσταση 
περιοχών που εμφάνιζαν συμπτώματα αποκόλλησης κυρίως στο ανατολικό τμήμα 
του ναού και η συμπλήρωση επιφανειών που δεν καλύπτονταν από τοιχογραφικό 
διάκοσμο. 

Η έρευνα στην εσωτερική τοιχοποιία και στις τοιχογραφίες μάς προσφέρει 
νέους προβληματισμούς τόσο σε σχέση με τον λειτουργικό εξοπλισμό όσο και με 
τη λατρευτική χρήση των εικόνων-τοιχογραφιών εντός των εκκλησιών της Κρήτης 
του 14ου αι. Η πρώτη παρατήρησή μας εντοπίζεται στο ανατολικό τμήμα, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία δύο τυφλών αψιδωμάτων (εικ. 1, 2). Τα τύμπανά 
τους ορίζονται στο κάτω τμήμα από χτιστό πεζούλι και στην εσωτερική παρυφή 
τους από ανεικονικό διάκοσμο. Στο μέσο περίπου των τυμπάνων διακόπτονταν οι 
τοιχογραφίες από ανεπίχριστη επιφάνεια τοίχου (διαστάσεων: 1,85 μ. ύψος - 0,45 
μ. πάχος), που ορίζεται περιμετρικά από γραπτή κόκκινη ταινία. Στο ανατολικό 
διάχωρο των τυμπάνων απεικονίζονται ολόσωμοι μετωπικοί ιεράρχες (άγιος 
Πολύκαρπος στο βορειοανατολικό και άγιος Βλάσιος στο νοτιοανατολικό αψίδωμα), 
ενώ στο δυτικό διάχωρο στυλίτες. Τα θέματα όπως προβάλλονται σήμερα στα 
αψιδώματα παρουσιάζουν νοηματική ασυνάφεια. Οι μετωπικοί επίσκοποι που μαζί 
με τους συλλειτουργούντες ιεράρχες περιβάλλουν τους πραγματικούς ιερείς κατά 
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Εικ. 1 :  Βορειοανατολικό αψίδωμα του ναού. Εικ. 2 :  Νοτιοανατολικό αψίδωμα του ναού.
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την ώρα της Λειτουργίας ανήκουν στον εικονογραφικό κύκλο του Ιερού Βήματος.5 
Οι στυλίτες ανήκουν στον αγιολογικό κύκλο που προβάλλεται στον κυρίως ναό. 
Συνεπώς το διάκενο μεταξύ των δύο παραστάσεων αποτελεί ένδειξη ύπαρξης μιας 
εγκατάστασης που διαχώριζε δύο ξεχωριστές ενότητες της εκκλησίας και μπορεί να 
ταυτιστεί με χτιστό τέμπλο. 

Τα επιχειρήματα που επιπλέον συνηγορούν στην ύπαρξη τέμπλου είναι: 
1) το ύψος του διάκενου (1,90 μ.), το οποίο αντιστοιχεί στα ύψη χτιστών 
τέμπλων που διατηρούνται in situ6 και 2) η εύρεση τμήματος τοιχοδομίας ως 
εντοιχισμένου οικοδομικού υλικού σε δεύτερη χρήση πάνω από τη βόρεια θύρα 
του ναού. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει αποκρουσμένη την οπίσθια πλευρά, ενώ 
διατηρεί τοιχογραφημένη την εμπρόσθια όψη, όπου απεικονίζεται το αριστερό 
χέρι του Χριστού σε χειρονομία ευλογίας. Οι διαστάσεις και η διακόσμηση του 
ευρήματος υποδεικνύουν ότι πρόκειται για το νότιο τμήμα του χτιστού τέμπλου, 
όπου απεικονιζόταν –πιθανώς– ένθρονος Χριστός με βάση τα εικονογραφικά 
παράλληλα. Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από την κατεδάφιση του χτιστού τέμπλου 
διατηρήθηκε ως μνήμη η λατρευτική παράδοση του σημείου περάτωσης του 
Ιερού Βήματος, καθώς το μεταγενέστερο ξύλινο τέμπλο πακτώθηκε στο ανατολικό 
πέρας της παλαιότερης εγκατάστασης (εικ. 2). 

Η προσαρμογή του τέμπλου στη συγκεκριμένη θέση παρουσιάζει αβεβαιό τητα 
όσον αφορά στη χωροθέτησή του. Η εγκατάσταση οικοδομήθηκε εκ των υστέρων 
πάνω στη βαθμίδα που υπήρχε στο κάτω τμήμα του τυφλού αψιδώματος. Παράλ-
ληλα η κατασκευή του τέμπλου μέσα στο τυφλό αψίδωμα επέφερε τη διάσπαση της 
ενότητας των ζωγραφικών επιφανειών, υποχρεώνοντας τους ζωγράφους να ζωγρα-
φίσουν στα ανατολικά διάχωρα τους ιεράρχες και να καλύψουν τα δυτικά κενά με 
μικρογραφικές αποδόσεις στυλιτών. 

Έχοντας ως βάση τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα μπορούμε να προχωρήσουμε 
στην αποκατάσταση της λειτουργίας των κυριότερων σημείων του εικονο γραφικού 
προγράμματος του ναού (σχ. 2). Στη φάση της τοιχογράφησης της εκκλησίας 
από τους Βενέρηδες στα 1303 προσαρμόζεται το χτιστό τέμπλο με απεικονίσεις 
του ένθρονου Χριστού στο νότιο τμήμα και πιθανώς της ένθρονης Παναγίας 
στο βόρειο (με βάση τα ευρήματα και τα εικονογραφικά παράλληλα από άλλες 
εκκλησίες της περιόδου). Σε δύο προβεβλημένα σημεία του ναού –στις συμφυείς 
παραστάδες μεταξύ των τυφλών αψιδωμάτων– τοιχογραφούνται ο μετωπικός 
Χριστός στη βόρεια (σχ. 2, εικ. 3) και μετωπικός μοναστικός άγιος (άγιος Ιωάννης 
ο Ξένος;) (σχ. 2, εικ. 4) στη νότια, ενώ η κύρια λατρευτική εικόνα του ναού (η 
Μεταμόρφωση του Σωτήρα) τοποθετήθηκε ως τοιχογραφία στο νοτιοδυτικό τυφλό 
αψίδωμα (σχ. 2, εικ. 5). Τέλος, το πρόγραμμα των κύριων λατρευτικών εικό-
5 Σχετικά με τη συμβολική και λειτουργική σημασία των τοιχογραφιών των επισκόπων στους 

πλάγιους τοίχους του Ιερού Βήματος, αλλά και της ανατολικής όψης των χτιστών τέμπλων στις 
εκκλησίες της υστεροβυζαντινής περιόδου βλ. Gerstel 2006, 136. Γενικότερα για τον τοιχογρα-
φικό διάκοσμο του Ιερού Βήματος βλ. Gerstel 1999. 

6 Βλ. πρόχειρα το ύψος του χτιστού τέμπλου (1,90 μ.) του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη 
Σαρακήνα της επαρχίας Σελίνου (Ψαράκης 2010, 767-778), το χτιστό τέμπλο (1,80 μ. ύψος) 
του ναού της Αγίας Άννας στο Ανισαράκι της επαρχίας Σελίνου (Ξανθάκη 2010, 71-86), το 
χτιστό τέμπλο (1,75 μ.) του ναού του Αγίου Ιωάννη στη θέση Κορακόρριζα της επαρχίας Σελίνου 
(Μαδεράκης 2003, 33). 
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νων-τοιχογραφιών της εκκλησίας συμπληρώθηκε μεταξύ των ετών 1303 και 1349 
με τις απεικονίσεις των ένθρονων μορφών της Παναγίας και του Χριστού στον 
ανατολικό τοίχο του μεταγενέστερου νάρθηκα (σχ. 2, εικ. 6-7). Η πρακτική της 
τοποθέτησης των συγκεκριμένων προσκυνηματικών εικόνων-τοιχογραφιών σε 
αυτή τη θέση –κατά διπλασιασμό των εικόνων του τέμπλου– είναι διαδεδομένη 
σε έναν μεγάλο αριθμό μοναστικών εκκλησιών της υστεροβυζαντινής περιόδου 
με γεωγραφική εξάπλωση από τη Μακεδονία ως την Κύπρο (Kalopissi-Ver-
ti 2006, 123-131). Η συγκεκριμένη εικονογραφική διάταξη συνδέεται από τη 
νεότερη έρευνα με τη μοναστική ακολουθία της λιτής, με κύριο επιχείρημα τη 
σύγχρονη πρακτική της τέλεσης της ακολουθίας, όπου τον ρόλο των τοιχογραφιών 
αναλαμβάνουν οι φορητές εικόνες. Συγκεκριμένα, οι Ιερείς κατά τη διάρκεια 
της ακολουθίας προσφέρουν λιβάνι και απευθύνουν τις προσευχές τους για 
τη σωτηρία των ζώντων και νεκρών μελών της αδελφότητας στις εικόνες που 
βρίσκονται στον νάρθηκα. Πιθανώς αντίστοιχη λειτουργία επιτελούσαν κατά την 
υστεροβυζαντινή περίοδο οι προσκυνηματικές τοιχογραφίες του Χριστού και της 
Παναγίας του νάρθηκα (Kalopissi-Verti 2006, 130-131). Τέλος, η παρουσία των 
ίδιων εικόνων-τοιχογραφιών έχει συνδεθεί με την απαγγελία δύο τροπαρίων που 
ψάλλονταν κατά τη διάρκεια της 6ης ώρας του μοναστικού τυπικού, ενισχύοντας 
την άποψη ότι οι προσκυνηματικές εικόνες του νάρθηκα συνδέονται κυρίως με 
μοναστικά συμφραζόμενα (Pallas 1965, 120-121). 

Η διάταξη των κύριων λατρευτικών εικόνων-τοιχογραφιών του ναού των Μεσκλών 
υποδεικνύουν τη συμβολική και λειτουργική διάκριση των χώρων (σχ. 2). Οι προ-
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σκυνηματικές εικόνες εκατέρωθεν της θύρας που οδηγεί από τον νάρθηκα στον 
κυρίως ναό σηματοδοτούν τη διάβαση από τον επίγειο χώρο του νάρθηκα προς τον 
ουράνιο χώρο του ναού, όπως διατυπώνει με λόγιο τρόπο ο Συμεών Θεσσαλονίκης 
(1416/7-1429).7 Η λειτουργική χρήση του χώρου και των εικόνων πιθανώς 
σχετίζεται με το νεκρικό τελετουργικό της λιτής. Η συγκεκριμένη λειτουργία 
αναδεικνύεται από τον εσχατολογικό εικονογραφικό κύκλο του νάρθηκα, αλλά 
και από την προβολή της παράστασης της Μετάληψης της Μαρίας της Αιγυπτίας, 
όπου υπογραμμίζεται η επίτευξη της ατομικής σωτηρίας μέσω της μετάνοιας και 
της Ευχαριστίας. 

Οι εικόνες-τοιχογραφίες του κυρίως ναού απευθύνονται στο εκκλησίασμα. Η 
τοιχογραφία της Μεταμόρφωσης, η οποία ήταν προσβάσιμη από τον νάρθηκα, 
αλλά και απευθείας από το εξωτερικό μέσω της θύρας του βορειοδυτικού αψιδώμα-
τος, τοποθετείται απομακρυσμένη από το τέμπλο και φαίνεται ότι χρησιμοποιείται 
ως η κύρια λατρευτική εικόνα του ναού. Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι σήμερα 
επιβιώνει στην παράδοση της περιοχής η πρακτική του ανάμματος κεριών μπροστά 
από την παράσταση κατά την ημερομηνία του εορτασμού της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρα (6 Αυγούστου) (εικ. 5).8 Στη νότια παραστάδα μεταξύ των δύο τυφλών 
αψιδωμάτων –δηλαδή σε μία προβεβλημένη θέση μεταξύ του Χριστού του τέμπλου 
7 (…)τοῦτο τοῦ θείου Ναοῦ διδάσκει τὸ σχῆμα καὶ τὸν πρόναον μὲν τὰ ἐν τῇ γῇ διδάσκει, ὁ Ναὸς δὲ τὸν 

Οὐρανόν, τὰ ἐπουράνια δὲ τὸ ἁγιώτατον βῆμα (Συμεών Θεσσαλονίκης 1862, 257). 
8 Για ανάλογη χρήση τοιχογραφίας ως λατρευτικής εικόνας βλ. την παράσταση της Ελεούσας από 

τη Μονή της Χώρας (Weitzmann 1982, 21, εικ.169). 
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Εικ. 5 :  Η λατρευτική εικόνα-τοιχογραφία 
της Μεταμόρφωσης.

Εικ. 6 :  Βορειοανατολικός τοίχος νάρθηκα, 
Ένθρονη Παναγία.
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και της κύριας λατρευτικής εικόνας του 
ναού– απεικονίζεται ένας μοναστικός 
άγιος, υποδεικνύοντας την προσωπική 
προτίμηση του κτήτορα μοναχού, ενώ σε αντίστοιχη θέση στη βόρεια παραστάδα 
απεικονίζεται ο μετωπικός Χριστός. Τέλος, οι εικόνες-τοιχογραφίες του χτιστού 
τέμπλου σηματοδοτούσαν το πέρασμα προς το Ιερό Βήμα και σχετίζονται με τις 
τελετουργικές προσκυνήσεις των ιερέων πριν από την έναρξη της Λειτουργίας 
(Τρεμπέλας 1997, 1), αλλά και με τις επικλήσεις-μεσιτείες των πιστών κατά τη 
διάρκεια της Λειτουργίας (Walter 1993, 212). Συνεπώς, οι προβεβλημένες εικόνες-
τοιχογραφίες της εκκλησίας των Μεσκλών δηλώνουν τρεις διακριτούς λειτουργικούς 
χώρους: τον νάρθηκα / τον κυρίως ναό / και το Ιερό Βήμα. 

Παραταύτα, η διάταξη των λατρευτικών εικόνων-τοιχογραφιών του ναού 
υποδεικνύει έντονο μεταβατικό χαρακτήρα. Το χτιστό τέμπλο προσαρμόστηκε 
το 1303 στα τυφλά αψιδώματα του αρχικού ναού του 13ου αι., ενσωματώνοντας 
στην τοιχοδομία του τις υφιστάμενες υποκείμενες βαθμίδες. Η χωροθέτησή του 
στο μέσο των αψιδωμάτων και η διάσπαση των ζωγραφικών επιφανειών προδίδουν 
ένα δίλημμα σχετικά με το μέγεθος του Ιερού Βήματος. Τέλος, η τοποθέτηση 
της κύριας λατρευτικής εικόνας του ναού της Μεταμόρφωσης σε απόσταση από 
το τέμπλο δείχνει ότι απέχουμε από την αποκρυστάλλωση της εικονογραφικής 
διάταξης της εγκατάστασης, οπότε ενσωματώνεται η εικόνα του επώνυμου αγίου 
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ή της εορτής στην οποία είναι αφιερωμένη η εκκλησία (Chatzidakis 1978, 348). 
Επομένως, βρισκόμαστε σε μία περίοδο ζυμώσεων όσον αφορά στις λειτουργικές 
εγκαταστάσεις και στα εικονογραφικά τους συμφραζόμενα. 

Ο λειτουργικός «νεωτερισμός» της εγκατάστασης του χτιστού τέμπλου εκδη-
λώνεται με πιο εύγλωττο τρόπο στον μονόχωρο ναό του αγίου Γεωργίου στη θέση 
«Μπενουδιανά» στην Κάντανο. Η τοιχογράφηση της εκκλησίας χρονολογείται στο 
τελευταίο τέταρτο του 13ου αι. και αποδίδεται στον Θεόδωρο-Δανιήλ Βενέρη, που 
συμμετείχε επίσης στην τοιχογράφηση των Μεσκλών (Μαδεράκης 1981, 162-163). 
Ο μονόχωρος ναός έχει μήκος 8 μ. και είναι εφοδιασμένος με δύο συμμετρικά 
τυφλά αψιδώματα. Από το χτιστό τέμπλο διατηρείται μόνο το νότιο τμήμα του 
(μήκος 1,05 και ύψος 1,85 μ.) (εικ. 8), ενώ από το βόρειο διατηρείται τμήμα 
της θεμελίωσης. Η εγκατάσταση καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα του νοτιοα-
νατολικού αψιδώματος αποκρύπτοντας τμήμα του τοιχογραφημένου αγίου-ερη-
μίτη. Η τοιχοδομία του τέμπλου έχει άνισο πάχος με εμφανή μείωση προς το 
άνω τμήμα, επειδή προσαρμόστηκε εκ των υστέρων στο αψίδωμα. Στη δυτική του 
πλευρά (προς το εκκλησίασμα) εικονιζόταν ένθρονος Χριστός, ο οποίος κάλυπτε 
όλη τη ζωγραφική επιφάνεια του τοίχου. Αντίστοιχα, στο κατεστραμμένο βόρειο 
τμήμα θα υπήρχε παράσταση της Παναγίας. Η πίσω πλευρά του τέμπλου φαίνεται 
ακόσμητη. Με βάση τα εικονογραφικά παράλληλα του ένθρονου Χριστού σε 
υφιστάμενα τέμπλα, όπως αυτό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Σαρακήνα (Ψαράκης 
2010, 777, εικ. 2), η προσθήκη της κατασκευής μπορεί να χρονολογηθεί στο 
α′ μισό του 14ου αι. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι στη νότια παραστάδα μεταξύ των αψιδωμάτων διατηρεί-
ται αποσπασματικά ολόσωμος μετωπικός Χριστός, όπως συνάγεται από το Χριστό-
γραμμα εντός μεταλλίου αριστερά της μορφής. Πιθανώς στην αντίστοιχη βόρεια 
παραστάδα υπήρχε παράσταση της Παναγίας, που δεν διατηρείται πλέον. Στον 
ναό του Αγίου Γεωργίου εντοπίζεται ο διπλασιασμός των απεικονίσεων του Χρι-
στού (στην παραστάδα και στο τέμπλο), ο οποίος μπορεί να ερμηνευθεί με βάση τη 
μεταγενέστερη προσθήκη του χτιστού τέμπλου στον ναό. Συνεπώς, υποδεικνύεται 
ότι η συγκεκριμένη κατασκευή –όπως και στην εκκλησία των Μεσκλών– δεν είχε 
συμπεριληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό της εκκλησίας του 13ου αι. 

Από τα μεταγενέστερα μνημεία που χρονολογούνται από το α′ μισό του 14ου αι. 
κ.εξ. και διατηρούν τα χτιστά τέμπλα τους (Αρχάγγελος Μιχαήλ στη Σαρακήνα 
[Ψαράκης 2010, 767-775, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία], Άγιος Ιωάν-
νης Κρούστα [Gallas, Wessel & Borboudakis 1983, 151-152· Μπορμπουδάκης 
1988, 439-440· Spatharakis 1995, 95], Αγία Άννα Ανισαράκι [Ξανθάκη 2010, 
71-86, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία] κ.α.) φαίνεται ότι μεταβαίνουμε 
προς την αποκρυστάλλωση των λειτουργικών και καλλιτεχνικών μορφών. Όμως 
τα πρώιμα παραδείγματα από τους ναούς των Μεσκλών και των Μπε νουδιανών 
υποδεικνύουν ότι στα τέλη του 13ου - αρχές 14ου αι., τουλάχιστον στη δυτική 
Κρήτη, πραγματοποιείται μία λειτουργική ζύμωση που αφορά στην εγκατάσταση 
του χτιστού τέμπλου. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτά τα μνημεία είναι 
μεγαλύτερα, αν αναλογιστεί κανείς ότι στην πλειονότητα των τοιχογραφημένων 
εκκλησιών του 14ου αι. στο νησί οι λατρευτικές εικόνες προβάλλονται ως 
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τοιχογραφίες στο ανατολικό πέρας των πλάγιων τοίχων των ναών, οι οποίοι δεν 
φέρουν ίχνη εγκατάστασης τέμπλου – τουλάχιστον από την αρχική τους φάση.9 
Κατά συνέπεια, στον 14ο αι. παρατηρούμε έναν λατρευτικό δυισμό ανάμεσα σε 
εκκλησίες με ένα συμπαγές χτιστό τέμπλο και ναούς με ένα ορατό(;) Ιερό Βήμα.10 
Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούν να δοθούν στο πλαίσιο αυτής 
της προκαταρκτικής δημοσίευσης, καθώς αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης 
έρευνας σχετικά με τις λειτουργικές μεταπλάσεις στους κρητικούς ναούς από 
τη μέση βυζαντινή ως την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Παρόλα αυτά, η ανεύρεση 
νέων στοιχείων από την αρχαιολογική διερεύνηση μεμονωμένων μνημείων –όπως 
στα Μεσκλά– μπορεί να μας προσφέρει σημαντικές πληροφορίες που συνήθως 
περνούν απαρατήρητες.   
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nEw EvidEnCE ConCErning thE ChurCh 

of thE trAnsfigurAtion of Christ
 

At mEsKLA

thAnAssis mAiLis

The church consecrated to the Transfiguration of Christ lies within the 
boundaries of the mountainous settlement of Meskla at the Kydonia province. 
The form of the church belongs to a variation of the one-aisled churches with 
two pairs of symmetrically juxtaposed blind arcades. Its iconographical pro-
gram displays the typical features of the wall painted Cretan churches. On 
the basis of its dedicatory inscription the church was renovated at 1303 and 
it was re-painted by Theodoros-Daniel and his nephew Michael Veneris, after 
the donation of the monk Leontios. At a posterior phase, in the 1st half of 
the 14th c., there was added and painted the western narthex. At later dates 
there were made minor adjustments such as the opening of a small window 
at the SE wall, the construction of a belfry etc. Both church and fresco paint-
ings were restored by the Archaeological Service at the years 2011-2012. The 
present paper focuses on the new evidence found, which include the now lost 
liturgical installations (built Ikonostasis), the prostration wall-painted Images 
of the narthex/nave and their subsequent connection to the liturgical customs 
of the island during the period of early Venetian occupation. 
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αΠοΚατασταση τοΥ ναοΥ τησ Παναγιασ μΥρτιδιωτισσασ 

στα τζεΒρεμιανα ΚαντανοΥ Και ΠαροΥσιαση 

τοΥ τοιχογραφιΚοΥ διαΚοσμοΥ 

Κωνσταντινοσ ψαραΚησ

Ο ναός της Μυρτιδιώτισσας βρίσκεται στην περιοχή «Τζεβρεμιανά» ή «Γέφυρα», 
μεταξύ των οικισμών Καντάνου και Πλεμενιανών. Ανήκει στον συνήθη τύπο των 
μονόκλιτων, καμαροσκέπαστων ναών, με ένα σφενδόνιο στη μέση περίπου του 
θόλου, που στηρίζεται σε υφαψίδια1 (σχ. 1, 2).

Οι εργασίες αποκατάστασης είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και αφορούσαν στην 
καθαίρεση των εξωτερικών επιχρισμάτων, λιθοσυρραφές των ρηγματώσεων, χαλι-
κολογήματα, ενίσχυση της θεμελίωσης, κατασκευή νέων πατητών εξωτερικών επι-
χρισμάτων, ανακεράμωση με χειροποίητες βυζαντινές κεραμίδες, αποκατάσταση 
του δαπέδου με κουρασάνι και πλακόστρωση του περιβάλλοντα χώρου.2 Μετά 
την αποξήλωση του τσιμεντένιου δαπέδου εσωτερικά του ναού, αποκαλύφθηκαν 
τρεις κτιστοί κιβωτιόσχημοι τάφοι, από τους οποίους ο ένας περιείχε in situ έναν 
σκελετό ενήλικα, ενώ οι άλλοι δυο ήταν επιχωματωμένοι, με ελάχιστα διάσπαρτα 
οστά. Αποκαλύφθηκαν επίσης υπολείμματα χτιστών πεζουλιών στα ανοίγματα 
των τεσσάρων πλευρικών αψιδωμάτων, τα οποία και αποκαταστάθηκαν, καθώς 
και υπολείμματα τοιχοποιίας κατά μήκος της δυτικής πλευράς, που ανήκουν σε 
προγενέστερη οικοδομική φάση. 

Σημαντικό στοιχείο, και ίσως το μοναδικό στους μεταβυζαντινούς ναούς του 
νομού Χανίων, είναι η υπερύψωση της αψίδας του ιερού, κατά 25 εκ. περίπου, 

1 Τα σχέδια επιμελήθηκε η σχεδιάστρια της 28ης Ε.Β.Α. Γαρουφαλλιά Περιβόλα.
2 Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή τον επί τιμή προϊστάμενο της 28ης Ε.Β.Α. 

Μιχάλη Ανδριανάκη, για τις χρήσιμες υποδείξεις του, και την αναπληρώτρια Διευθύντρια της 
28ης Ε.Β.Α. Αναστασία Τζιγκουνάκη, για την εμπιστοσύνη να μου αναθέσει την παρουσίαση 
του μνημείου. Την ομάδα εργασίας αποτελούσαν η πολιτικός μηχανικός Μαρίτα Βασιλάκη, η 
αρχαιολόγος Χρυσή Μπούρμπου που ανέσκαψε τους τάφους, ο φωτογράφος Δημήτριος Τομα-
ζινάκης και οι εργατοτεχνίτες Βαρθολομαίος Παπαδοκωνσταντάκης, Νικόλαος Φραν τζεσκάκης, 
Μανώλης Σολανάκης και ο αείμνηστος Δημήτριος Δρανδάκης. 

Σχ. 1 :  Κάτοψη ναού. Σχ. 2 :  Τομή Δ-Δ.
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από το δάπεδο του ναού (εικ. 1). Το μέτωπο της χορδής του υπερυψωμένου 
δαπέδου της ημικυκλικής αψίδας φέρει τοιχογράφηση που επαναλαμβάνει την 
απομίμηση ορθομαρμάρωσης, η οποία συνεχίζεται περιμετρικά στο δάπεδο της 
αψίδας. Επίσης διακρίνονται τμήματα των δυο κάθετων κόκκινων ταινιών που 
περιέβαλαν τη βάση της Αγίας Τράπεζας, καθώς και μέρος της διακόσμησής της 
από φυλλοφόρο βλαστό.    

Στην εξωτερική τοιχοποιία του ναού είναι εντοιχισμένα διάφορα, αρχιτεκτονι-
κά, μαρμάρινα μέλη, της πρωτοβυζαντινής περιόδου σε δεύτερη χρήση.

Παράλληλα με τις εργασίες αναστήλωσης, πραγματοποιήθηκαν και εργασίες 
στερέωσης και αποκατάστασης του τοιχογραφικού διακόσμου,3 ο οποίος ήταν εξ 
ολοκλήρου καλυμμένος με αιθάλη και άλατα. 

Το εικονογραφικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σκηνές από τον Ευχαριστιακό, 
Θεομητορικό, Χριστολογικό και αγιολογικό κύκλο. Τα θέματα του Ευχαριστι-
ακού κύκλου αναπτύσσονται στον ανατολικό και στις χαμηλότερες ζώνες του 
βόρειου και νότιου τοίχου. Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού εικονίζεται 
ο Παντοκράτορας, στηθαίος, με αδρά χαρακτηριστικά, μακρόστενο, ασκητικό 
πρόσωπο, αμυγδαλωτά μάτια που αποδίδουν μια αυστηρή μεγαλοπρέπεια και 
πλούσια κόμη. Στην ημικυλινδρική αψίδα οι τέσσερις συλλειτουργούντες ιεράρ-
χες, χωρισμένοι σε δυο ισομερείς ομίλους, προσκλίνουν προς το κέντρο, όπου 
εικονίζεται η Αγία Τράπεζα, πάνω στην οποία αποτυπώνονται το Άγιο Ποτήριο, ο 
αστερίσκος, η λαβίδα και η λόγχη. Αριστερά εικονίζονται ο Γρηγόριος ο Θεολόγος 
και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στα δεξιά ο άγιος Βασίλειος και ο άγιος Νικόλαος. 
Φορούν λευκά, πολυσταύρια φαιλόνια, ωμοφόρια και πετραχήλια και κρατούν 
ανοιχτά ειλητά.  

Στο ανατολικό τύμπανο εικονίζεται η Φιλοξενία του Αβραάμ, στον συνήθη τύπο, 
με τους τρεις αγγέλους, που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα, να κάθονται συμμετρι-
κά πίσω από την πλούσια στρωμένη τράπεζα. Ο Αβραάμ μόλις διακρίνεται στην 
κάτω αριστερή γωνία της παράστασης, ενώ στο άλλο άκρο φαίνεται η Σάρα, με 
καλυμμένα τα χέρια τους, σε ένδειξη σεβασμού, να φέρνουν πινάκια με φαγητά. 

Στο εσωράχιο του ανατολικού αψιδώματος του βόρειου τοίχου, πάνω από την 
πρόθεση, εικονίζεται ο διάκονος Στέφανος, ενώ την αντίστοιχη θέση του νότιου 
τοίχου καταλαμβάνει ο Ρωμανός ο Μελωδός. Και οι δυο εικονίζονται νέοι, αγένει-
οι, με παπαλήθρα, φορούν λευκά στιχάρια και κρατούν θυμιατήρι. 

Η ιστόρηση των σκηνών του Θεομητορικού κύκλου αναπτύσσεται σε πέντε 
επεισόδια, περιλαμβάνοντας γεγονότα από την ιστορία των θεοπατόρων, από τα 
παιδικά χρόνια και τη νεαρή ηλικία της Παναγίας, ακολουθώντας το καθιερωμένο 
για την εποχή εικονογραφικό σχήμα, με παρεκκλίσεις σε δευτερεύοντα στοιχεία. 
Στον Τοπογραφικό Κατάλογο του G. Gerola (Gerola [Λασσιθιωτάκης] 1961, 38), 
καθώς και στη μελέτη των εκκλησιών της Δυτικής Κρήτης (Λασσιθιωτάκης 1970, 
186-187), δεν γίνεται καμία αναφορά στις σκηνές του Θεομητορικού κύκλου.  

Η σκηνή του Ευαγγελισμού του Ιωακείμ (εικ. 2) εμπνέεται από το Απόκρυφο 
Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και δεν είναι συνηθισμένη στους ναούς των Χανίων, 

3 Εργάστηκαν οι συντηρητές Γεώργιος Σιγανάκης, Ιωάννης Ξυνιδάκης, Ελισάβετ Χιώτη και 
Στέλλα Βρουβάκη. 
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αφού συναντάται σε πέντε μόνο ναούς4 
αφιερωμένους στην Παναγία. Επιβλη-
τικός και ογκώδης ο Ιωακείμ, κάθεται 
σε δασύφυλλο θάμνο στ’ αριστερά της 
σκηνής, σκεπτικός, στηρίζοντας το 
κεφάλι του με το αριστερό χέρι, δέχεται το χαρμόσυνο μήνυμα από τον άγγελο 
που πετά ψηλά. Δυο στιβαροί, νεαροί, βοσκοί, γραφικοί στην εμφάνισή τους, με 
κοντά ιμάτια και σκούφους στα κεφάλια τους, παρακολουθούν και συζητούν τα 
γενόμενα. 

Η Προσευχή–Ευαγγελισμός της Άννας αποδίδεται μέσα σε καταπράσινο κήπο, 
με πολύχρωμα λουλούδια, κοντά σε ψηλή ορθογώνια κρήνη, όπου εικονίζεται η 
αγία Άννα στα δεξιά, σε όρθια στάση, στραμμένη με τα χέρια υψωμένα προς τον 
άγγελο που πετά ψηλά. 

Ο Ασπασμός του Ιωακείμ και της Άννας (εικ. 3) ακολουθεί την παραδοσι-
ακή εικονογραφία, στην οποία συναντούνται και αγκαλιάζονται οι θεοπάτορες, 
μπροστά σε αρχιτεκτονικό βάθος που υποδηλώνει την πύλη της οικίας τους. Η 
Άννα στα δεξιά στέκεται ήρεμη, ενώ ο Ιωακείμ την αγκαλιάζει, πλησιάζοντας το 
πρόσωπό του στα χείλη της, συμβολίζοντας τη στιγμή της σύλληψης της Παναγίας 
από την αγία Άννα. Η απόδοση της σκηνής επαναλαμβάνει τον καθιερωμένο εικο-
νογραφικό τύπο, ο οποίος ελάχιστα παραλλάσσει στους ναούς της Παναγίας στο 
Κάδρος Κακοδικίου και στην περιοχή «Κούκος», στον Φρε Αποκορώνου.

Στο Γενέσιο της Θεοτόκου (εικ. 4), η αγία Άννα ανακαθισμένη πάνω σε κλίνη 
με στρωμνή φέρει το αριστερό χέρι στο πηγούνι με το οποίο στηρίζει το κεφάλι 
της, που είναι στραμμένο προς το μέρος της νεογέννητης κόρης της. Απέναντι 
τρεις θεραπαινίδες, μία εκ των οποίων κρατά μικρό σκεύος. Σε πρώτο επίπεδο, 
στα πόδια της κλίνης, βρίσκεται το λίκνο με την Παναγία και μια θεραπαινίδα 
στα δεξιά να γνέθει. Στο βάθος τα αρχιτεκτονήματα, που επιστέφονται με κόκκινο 
πέπλο, αποτελούν το σκηνικό της παράστασης.

4 Στον Φρε Αποκορώνου, στην τοποθεσία «Κούκος», στο Κάδρος Κακοδικίου, στον Άγιο Ιωάννη 
Σφακίων, στο Ανισαράκι στον ναό της Αγίας Άννας και στον ναό της Παναγίας, όπου απουσιάζει 
ο άγγελος.
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(φωτ. Δ. Τομαζινάκης).



180

Ο θηλασμός της Παναγίας από την 
αγία Άννα εικονίζεται στο ενδιάμεσο των 
δυο πλευρικών αψιδωμάτων του βόρει-
ου τοίχου. Η αγία Άννα σε όρθια στάση, 
κρατά αγκαλιά με το αριστερό χέρι την 
Παναγία, ενώ με το δεξί τη βοηθά να 
θηλάσει. Πανομοιότυπη απεικόνιση της 
σκηνής έχουμε στον ναό της Αγίας Άννας 
στο Ανισαράκι.

Στη σκηνή των Εισοδίων, η μικρή 
Μαρία, σε μικρότερη κλίμακα από τις 
συνοδούς της, οδηγείται στον ναό από 
επτά φίλες, που κρατούν αναμμένες 
λαμπάδες. Η πρώτη του χορού των παρ-
θένων, με κεφαλόδεσμο και απλωμένο 
το χέρι, υποδεικνύει τη Θεοτόκο στον 
Ζαχαρία, που την υποδέχεται μπροστά 
σε θολωτό κιβώριο. Στην πάνω αριστερή 
γωνία εικονίζεται η σκηνή της διατροφής 
της Παναγίας, η οποία σε στάση δέησης 
και αναμονής περιμένει τον άγγελο να 
λάβει την τροφή. Δεξιά της παράστασης 
και πίσω από τις παρθένες ακολουθούν 
οι προπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Το θέμα χαρακτηρίζεται από τον υπερτονισμό 
της παρουσίας των παρθένων, οι οποίες με τη διάταξη και την έμφαση στη σωμα-
τικότητά τους καταλαμβάνουν ολόκληρο το κεντρικό τμήμα της σκηνής. 

Η σκηνή της Κοίμησης της Θεοτόκου ιστορείται στο νότιο-δυτικό αψίδωμα και 
οργανώνεται με βάση έναν κάθετο και έναν οριζόντιο άξονα, που αντιπροσωπεύε-
ται από τα κύρια πρόσωπα, τον Χριστό και την Παναγία. Σε πρώτο πλάνο εικονίζε-
ται η μεγάλη νεκρική κλίνη, επί της στρωμνής έχει αποτεθεί το ιερό σκήνωμα της 
Θεοτόκου, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Πίσω από την κλίνη και στο μέσο 
της σύνθεσης δεσπόζει η μορφή του Χριστού, μέσα σε ελλειπτική δόξα, να κρατάει 
την ψυχή της Παναγίας, σε μορφή σπαργανωμένου βρέφους. Οι απόστολοι και 
οι ιεράρχες αναπτύσσονται σε επάλληλα επίπεδα, σε δυο ομάδες εκατέρωθεν της 
κλίνης. Σε πρώτο επίπεδο, αριστερά ο απόστολος Πέτρος θυμιάζει το σκήνωμα, ενώ 
ο Παύλος εικονίζεται απέναντι και δεξιά, κλίνει έντονα το σώμα του και προσκυνά 
το σκήνωμα της Παναγίας. Σε δεύτερο επίπεδο, εικονίζεται αριστερά ο Ιωάννης, 
όρθιος πάνω από το κεφάλι της Παναγίας και δίπλα του παραστέκονται τέσσερις 
απόστολοι. Στο κέντρο δυο γεροντικές μορφές σκύβουν πάνω από το σκήνωμα, 
ενώ στα δεξιά με την ομάδα των τριών αποστόλων βρίσκονται και δυο ιεράρχες, 
ένας εκ των οποίων κρατά ανοιχτό ευαγγέλιο. Στις εκφράσεις των προσώπων, στις 
στάσεις και στις χειρονομίες των αποστόλων αποτυπώνεται η βαθιά τους θλίψη.  

Τον Χριστολογικό κύκλο αποτελούν δέκα σκηνές, οι οποίες σε γενικές γραμ-
μές, δεν παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στην απόδοση των θεμάτων.    
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Το κέντρο της σύνθεσης της Γέννησης του Χριστού καταλαμβάνει η ανακεκλι-
μένη Παναγία, μπροστά σε σπηλαιώδες άνοιγμα, ξαπλωμένη σε κόκκινη στρω-
μνή, με το σώμα της στραμμένο σε αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτήν που βρίσκεται 
το σπαργανωμένο βρέφος, εντός της κιβωτιόσχημης φάτνης. Στην κορυφή του 
σπηλαίου εικονίζονται δυο υμνούντες άγγελοι και δεξιά το επεισόδιο του Ευαγγε-
λισμού των ποιμένων. Στα αριστερά του σπηλαίου, γονατιστοί οι τρεις μάγοι, προ-
σφέρουν τα δώρα, ενώ κάτω δεξιά ο σκεπτικός Ιωσήφ και η σκηνή του Λουτρού 
του Βρέφους, με τη Σαλώμη να κρατά τον Χριστό και μια θεραπαινίδα να ρίχνει 
νερό στον λουτήρα. Το αποδοσμένο σχηματικά σπήλαιο χωρίζει και οριοθετεί το 
κεντρικό από τα δευτερεύοντα επεισόδια. 

Ο εικονογραφικός τύπος της Υπαπαντής ανήκει στον περισσότερο διαδεδομένο 
από τον 14ο αι. τύπο Α (Ξυγγόπουλος 1929, 328-39). Η Παναγία κρατάει τον 
Χριστό, που έχει στραμμένο το σώμα του και προτεταμένα τα χέρια του στον 
δίκαιο Συμεών. Την παράσταση συμπληρώνουν η προφήτις Άννα, πίσω από τον 
Συμεών και ο Ιωσήφ, δίπλα στην Παναγία. Πίσω από τα κεντρικά πρόσωπα εικο-
νίζεται ψηλό κιβώριο, με ξυλόγλυπτο βημόθυρο. Οι μορφές των εικονιζόμενων 
προσώπων αποδίδονται ιεροπρεπείς, αλλά παραμένουν στατικές, όπως φανερώ-
νεται από τις άκαμπτες πτυχώσεις των ενδυμάτων.  

Η Βάπτιση είναι μια ολιγοπρόσωπη σκηνή, με τον Χριστό στον άξονα της σύν-
θεσης, στο μέσο του Ιορδάνη ποταμού. Ο Χριστός με λευκό περίζωμα στρέφεται 

Εικ. 4 :  Το Γενέσιο της Θεοτόκου (φωτ. Δ. Τομαζινάκης).
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ελαφρά προς το μέρος του Προδρόμου, που στέκει στην αριστερή όχθη, φορώντας 
μηλωτή, επιθέτοντας το δεξί του χέρι στο κεφάλι του Χριστού. Από το τόξο του 
ουρανού, στην κορυφή της σκηνής, εκπέμπονται τρεις ακτίνες, μια στο κεφάλι 
του Χριστού, στην οποία εικονίζεται το Άγιο Πνεύμα «εν είδει περιστεράς», εντός 
κυκλικής δόξας, η άλλη στο κεφάλι του Προδρόμου και η τρίτη στην ομάδα των 
τριών σεβιζόντων αγγέλων, που προσκλίνουν κλιμακωτά. Ανάμεσα στα απόκρη-
μνα βουνά εκβάλλει ο Ιορδάνης, στα νερά του οποίου κολυμπούν ψάρια και 
καβούρια, ενώ στις γωνίες που σχηματίζουν οι όχθες προβάλλουν πέντε κεφάλια 
δρακόντων, με ανοιχτά στόματα και αιχμηρά δόντια, στραμμένα προς τον Χριστό.  

Στη σκηνή της Μεταμόρφωσης δεσπόζει η λευκοντυμένη μορφή του Χριστού, 
σε μετωπική στάση, μέσα σε ελλειπτική δόξα, ευλογώντας με το δεξί χέρι. Στέκεται 
στη μεσαία κορυφή του τρίκορφου όρους Θαβώρ, ενώ στις διπλανές κορυφές 
εικονίζονται οι προσκλίνοντες προφήτες Ηλίας στα δεξιά και Μωυσής στα αριστε-
ρά, που κρατά τις πλάκες του Νόμου. Το κατακόρυφο σώμα του Κυρίου φέρει 
κατάλευκο ιμάτιο και ομοιόχρωμο χιτώνα, στοιχεία που του προσδίδουν μεγαλο-
πρέπεια και επιβλητικότητα. Στο κάτω τμήμα της σκηνής εικονίζονται έντρομοι 
και πεσμένοι στο έδαφος ο Πέτρος αριστερά, ο Ιωάννης στη μέση και ο Ιάκωβος 
δεξιά, που κλείνει τα μάτια του με την παλάμη. 

Στο μέσο της σκηνής της Προδοσίας εικονίζεται ο Ιησούς να δέχεται τον ενα-
γκαλισμό και το φίλημα του Ιούδα, που έρχεται από τα αριστερά. Το σώμα του 
Ιούδα κάμπτεται και εν μέρει προσκολλάται στον Χριστό, ο οποίος γέρνοντας 
ελαφρά το κεφάλι παραμένει ατάραχος. Τα κεντρικά πρόσωπα της παράστασης 
περιβάλλουν στρατιώτες με κωνικά κράνη, που κρατούν σπαθιά και πυρσούς, και 
Εβραίους με κοντά ιμάτια που χειρονομούν. Στο κάτω δεξί άκρο της σύνθεσης 
εικονίζεται το επεισόδιο με τον Πέτρο, που έχει γονατίσει πάνω στον πεσμένο και 
έντρομο Μάλχο, να του κόβει το αυτί. Και οι δυο μορφές είναι στραμμένες με 
την πλάτη στα δρώμενα. Στη σκηνή από τη μια κυριαρχεί το πάθος, η κίνηση 
των στρατιωτών και του όχλου και από την άλλη η σοβαρότητα της ακίνητης και 
ήρεμης μορφής του Χριστού.

Η Σταύρωση είναι σύνθεση ολιγοπρόσωπη, λιτή, συμμετρική, που περιορίζεται 
στα πιο απαραίτητα πρόσωπα του δράματος. Στο βάθος και σε όλο το πλάτος 
της παράστασης εικονίζονται τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Το άκαμπτο σώμα του 
Εσταυρωμένου τοποθετείται στον άξονα της σύνθεσης, ανάμεσα στη Θεοτόκο που 
θρηνεί υψώνοντας τα χέρια της σε ένδειξη οδύνης και στον Ιωάννη. Πάνω από τον 
σταυρό, δεξιά και αριστερά, δυο ιπτάμενοι, θρηνούντες άγγελοι. 

Κυρίαρχη μορφή στην παράσταση του Λίθου αναδεικνύεται ο άγγελος, λόγω 
του μεγέθους και των φωτεινών του ρούχων. Κάθεται πάνω σε ορθογώνια κλειστή 
σαρκοφάγο, με τις ανοιχτές του φτερούγες να καταλαμβάνουν όλο το πλάτος της 
πάνω πλευράς του πίνακα. Το πρόσωπό του είναι στραμμένο στα αριστερά, προς 
τις δυο μυροφόρες, ενώ το σώμα του γυρίζει ελαφρά προς τα δεξιά, δείχνοντας 
το ανοιχτό μνήμα μέσα στη σπηλιά, όπου βρίσκονται τα εντάφια του Χριστού. 
Δεξιότερα στη βάση του βράχου, τρεις στρατιώτες καθισμένοι καταγής κοιμούνται 
ακουμπώντας ο ένας πάνω στον άλλο.

Στο κέντρο της σκηνής της Ανάστασης εικονίζεται ο Χριστός, μέσα σε ελλειπτική 
δόξα, κινούμενος προς τα αριστερά, να πατεί στα πεσμένα θυρόφυλλα της πύλης 
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του Άδη. Με το αριστερό χέρι κρατάει κλειστό ειλητό, ενώ με το δεξί ανασύρει τον 
Αδάμ από τη σαρκοφάγο. Πίσω από τον Αδάμ διακρίνεται ο Πρόδρομος, ενώ στα 
δεξιά από τον όμιλο των δικαίων ξεχωρίζουν, σε πρώτο επίπεδο, οι προφητάνακτες 
Δαβίδ και Σολομών. 

Η Ανάληψη τοποθετείται στη συνηθισμένη θέση, στην καμάρα του θόλου του 
Ιερού Βήματος. Στο κέντρο, μέσα σε έναστρη, κυκλική δόξα που υποβαστάζουν 
τέσσερις άγγελοι, δεσπόζει ο αναλαμβανόμενος Χριστός, καθισμένος σε τόξο 
ίριδας, ο οποίος ευλογεί με το δεξί και κρατά κλειστό ειλητό με το αριστερό. 
Το πέταγμα και η απόδοση των ανοιγμένων πτερύγων των αγγέλων αποδίδεται 
με ρεαλισμό και ιδιαίτερη επιμέλεια. Στο νότιο τμήμα της παράστασης εικονί-
ζονται έξι απόστολοι σε δυο ομάδες των  τριών και στη μέση ένας αρχάγγελος, 
που δείχνει με το δεξί του χέρι προς τον Χριστό. Στο βόρειο τμήμα της καμάρας 
εικονίζονται οι άλλοι έξι απόστολοι, με την Παναγία στη μέση, στραμμένη προς 
τα δεξιά, να προσβλέπει στον αναλαμβανόμενο Χριστό, με τα χέρια σε δέηση. Οι 
απόστολοι και στους δυο ομίλους, σε ήρεμες στάσεις, εικονίζονται να ατενίζουν 
προς τον ουρανό, εκφράζοντας έκπληξη για το γεγονός της Ανάληψης. Τη σύνθεση 
χαρακτηρίζει ποικιλία στάσεων και κινήσεων, που αποτυπώνεται στις πτυχώσεις 
των ενδυμάτων, στις έντονες στροφές των κεφαλιών και στις κινήσεις των χεριών.  

Η πολύμορφη παράσταση της Ετοιμασίας του Θρόνου καταλαμβάνει ολόκλη-
ρη την επιφάνεια του δυτικού τοίχου. Στο μέσο της σκηνής, μέσα σε έναστρη, 
ελλειπτική δόξα, ο Ιησούς-Κριτής, ένθρονος σε λιτό, ορθογώνιο θρόνο χωρίς ερει-
σίνωτο, ντυμένος με πορτοκαλί χιτώνα που αφήνει να φανεί το σημάδι της λόγχης 
στα πλευρά του και τα σημάδια από τα καρφιά στις ανοιχτές παλάμες και στα 
πόδια του. Πλαισιώνεται από την  Παναγία στα αριστερά και τον Πρόδρομο στα 
δεξιά, που δέονται, καθώς και από αρχαγγέλους που φορούν ποδήρεις χιτώνες 
και λιθοστόλιστους λώρους. Μπροστά, πάνω στην Τράπεζα, είναι τοποθετημένα 
ένα κλειστό Ευαγγέλιο και τα σύμβολα του Πάθους, η λόγχη, ο σπόγγος, τέσσερα 
καρφιά και στο μέσο ο Σταυρός. Δεξιά και αριστερά της Τράπεζας, γονυκλινείς σε 
δέηση ο Αδάμ και η Εύα.

Παρά τις εκτεταμένες επικαλύψεις των αλάτων και τις μη αναστρέψιμες φθορές 
που έχουν υποστεί οι τοιχογραφημένες επιφάνειες των πλευρικών αψιδωμάτων, 
διακρίνονται αρκετοί από τους αγίους και τους ιεράρχες που τις κοσμούν. Στο 
βορειοδυτικό αψίδωμα (εικ. 5) απεικονίζεται αριστερά ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, στη 
συνηθισμένη θέση κοντά στην είσοδο του ναού, μετωπικός, να πατά πάνω σε 
μαξιλάρι και να κρατά με το δεξί χέρι σκήπτρο και με το αριστερό σφαίρα. Φοράει 
δαλματική, διάλιθο λώρο και μανδύα που δένει με κόμπο στο στήθος. Δίπλα ο 
άγιος Γεώργιος, νέος, αγένειος, με κοντά καστανά, σγουρά μαλλιά, όρθιος, κρατά 
δόρυ. Στο αριστερό εσωράχιο ο άγιος Αρτέμιος, νέος με κοντό γένι, μακριά κόμη 
και στρατιωτική εξάρτηση. Η αγία Αναστασία, μετωπική, άκαμπτη, φορά καλύ-
πτρα που πέφτει στους ώμους και δεξιά η αγία Αικατερίνη με αυτοκρατορική 
ενδυμασία και στέμμα. Στο εσωράχιο του βορειοανατολικού αψιδώματος ο άγιος 
Γεράσιμος, γέρων, δασυγένης. Στο εσωράχιο του νοτιοδυτικού αψιδώματος, η αγία 
Παρασκευή, με σκούρο πορφυρό μαφόριο, που πέφτει άκαμπτο στο σώμα της, 
και η αγία Ειρήνη, με βασιλική ενδυμασία, διάλιθο λώρο και στέμμα. Στο εσω-
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ράχιο του νοτιοανατολικού αψιδώματος 
διακρίνονται οι ιεράρχες, άγιος Σπυρί-
δων, άγιος Σάββας και άγιος Αθανάσιος, 
με φαιλόνια, στιχάρια και ωμοφόρια με 
μεγάλους μαύρους σταυρούς να κρα-
τούν κλειστά ευαγγέλια. Στη νοτιοδυτική 
τοιχοποιία απεικονίζεται ο άγιος Συμεών 
ο Στυλίτης, επάνω σε κίονα, γέρων, 
μετωπικός, με κοντό λευκό γένι, ντυμέ-
νος με μοναχικό ένδυμα, την κεφαλή 
του οποίου καλύπτει κουκούλιο.

Στο τόξο του σφενδονίου εικονίζονται 
τέσσερις προφήτες. Στη βόρεια πλευρά ο 
προφήτης Ιερεμίας, γέροντας με μακριά, 
ακατάστατα μαλλιά και κοντά γένια. 
Από πάνω ο προφητάναξ Δαβίδ, με 
γεροντικά χαρακτηριστικά, κοντά ψαρά 
γένια και σγουρά μαλλιά που φθάνουν 
στον αυχένα. Φορεί πλούσια αυτοκρατο-
ρική ενδυμασία και στο κεφάλι διάλιθο 
στέμμα. Στο νότιο τμήμα του σφενδονί-
ου σώζεται μόνο στην κορυφή το πρόσω-
πο του προφητάνακτα Σολομώντα, που 
εικονίζεται ως συνήθως, νέος, αγένειος, με βασιλικά ενδύματα και στέμμα. 

Η κτητορική επιγραφή (Gerola 1932-40, 457, αρ. 31) βρίσκεται στο βορειο-
δυτικό πλευρικό αψίδωμα (εικ. 5), αναπτύσσεται σε δυο παράλληλες γραμμές, 
που ξεκινούν από το αριστερό άκρο και ακολουθώντας την καμπύλη του τόξου 
συνεχίζουν στο ευθύγραμμο τμήμα της διαμέτρου, με αντίστροφη πορεία και 
ανεστραμμένα τα γράμματα, περιβάλλουν τον φεγγίτη. Από την επιγραφή, αλλά 
και από την απεικόνιση των κτητόρων στο εσωράχιο του νοτιοδυτικού αψιδώματος 
(εικ. 6), πληροφορούμαστε ότι ο ναός ανακαινίστηκε και ιστορήθηκε «εκ βάθρου» 
από τον «Μανοήλ του Σκουλυκαύθη και της συμβίου αυτού». Από τη χρονολογία 
σώζονται οι δύο πρώτοι αριθμοί, το ΣΤ και το Ω, που αντιστοιχούν στον 14ο αιώνα. 

Οι κτήτορες κρατούν τον ναό και απεικονίζονται με αστική ενδυμασία. Ο 
άνδρας φορά το καμίσιο, μακρύ χειριδωτό, μαύρο ένδυμα, που φθάνει μέχρι τα 
γόνατα, αφήνοντας να φαίνονται οι μαύρες κάλτσες και τα χαμηλά, μακρυμύτι-
κα υποδήματα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του υποδηλώνουν έναν μέσης 
ηλικίας άνδρα, με ωοειδές πρόσωπο, μεγάλα μάτια, γενειάδα και μακριά μαλλιά. 
Η γυναίκα φορεί λευκό ποδήρες καμίσιο και κόκκινο μανδίον, που πορπώνεται 
στον λαιμό.

Ο γραπτός διάκοσμος του ναού ολοκληρώνεται με φυτικά κοσμήματα από ελι-
κοειδείς βλαστούς που απολήγουν σε σχηματοποιημένα ανθέμια. Η χαμηλότερη 
ζώνη καλύπτεται με απομιμήσεις ορθομαρμάρωσης από κυματοειδείς μαύρες 
και κόκκινες γραμμές σε υπόλευκο βάθος.    

Κωνσταντινοσ ψαραΚησ

Εικ. 5 :  Βορειοδυτικό αψίδωμα. 
Κτητορική επιγραφή. Κάτω ο Μιχαήλ 

Αρχάγγελος και ο άγιος Γεώργιος 
(φωτ. Δ. Τομαζινάκης).
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Τεχνοτροπικές παρατηρήσεις
Ο ανώνυμος καλλιτέχνης αποδίδει τις 

παραστάσεις συνοπτικά, χωρίς λεπτομέ-
ρειες και περιορίζεται στα στοιχεία εκείνα 
που είναι απαραίτητα για την κατανό-
ηση του νοηματικού περιεχομένου των 
σκηνών από τον θεατή. Η λιτότητα και 
απλοποίηση των θεμάτων, ως προς τη 
μετρημένη απόδοση των αφηγηματικών 
στοιχείων, οφείλεται κατά ένα μέρος 
και στις περιορισμένες επιφάνειες του 
μικρού ναού. Ο κεντρικός άξονας των 
παραστάσεων συνήθως καταλαμβάνεται 
από το κύριο πρόσωπο, ενώ εκατέρωθεν 
αναπτύσσονται τα συμπληρωματικά 
πρόσωπα σε συμμετρικές ομάδες. 

Στην απόδοση της έννοιας του χώρου 
συμβάλλουν τόσο τα απλά οικοδομήμα-
τα, οι επιφάνειες των οποίων είναι λιτά 
διακοσμημένες με σχηματοποιημένα 
γεωμετρικά θέματα, όπως στις παραστά-
σεις της Υπαπαντής, του Ασπασμού του 
Ιωακείμ και Άννας, στο Γενέσιο της Θεο-
τόκου, όσο και το φυσικό τοπίο με τα 
απότομα, λοξότμητα βουνά, που αποδί-
δονται  σχηματικά, χωρίς φυσιοκρατική 

διάθεση, σύμφωνα με τη βυζαντινή αντίληψη, στις παραστάσεις της Γέννησης και 
της Βάπτισης. 

Τα πρόσωπα πλάθονται σε σκούρο καστανό προπλασμό, πάνω στον οποίο 
απλώνεται ανοιχτοκίτρινο, φωτεινό στρώμα και πράσινη σκίαση για την περιγρα-
φή των χαρακτηριστικών. Τα φώτα, γραμμικά και σχηματοποιημένα, τονίζουν τα 
προβαλλόμενα μέρη του προσώπου.

Τα ενδύματα των μορφών είναι σχεδόν επίπεδα, πάνω στα οποία οι πτυχές 
δηλώνονται γραμμικά, με κάθετες, ευθείες ή καμπύλες γραμμές σε πιο σκούρο 
τόνο. Το ανάγλυφο των ενδυμάτων και ο φωτισμός των επιφανειών επιτυγχάνονται 
με τη χρήση λεπτών, λευκών γραμμών. 

Η απόδοση των λιτών εικονογραφικών σχημάτων και μορφών, προσαρμοσμένων 
στα μέτρα των προσωπικών δυνατοτήτων του καλλιτέχνη, είναι αντιπροσωπευτικά 
του επαρχιακού ρεύματος ζωγραφικής που επικρατεί στα μέσα του 14ου αι.  

Εικ. 6 :  Οι κτήτορες του ναού 
(φωτ. Δ. Τομαζινάκης).
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rEstorAtion of thE ChurCh of pAnAgiA myrtidiotissA 

(our LAdy of thE myrtLEs) in tzEvrEmiAnA of KAndAnos, 

ChAniA, And prEsEntAtion of thE wALL pAintings

KonstAntinos psArAKis

The church of Panagia Myrtidiotissa is located in “Tzevremiana” or “Gefyra”, 
between the settlements of Kandanos and Plemeniana. It’s a single-aisled, 
barrel-vaulted church, with frescoes. In the middle of the vault there is a 
reinforcing arch, based on corbels. There are also two blind arcades at the 
north and south lateral walls. In the masonry, reused Early Byzantine marble 
architectural elements are fitted.

After the removal of the existing concrete floor and the backfill inside the 
church, built benches had been uncovered in the side archades and also the 
old floor of the apsis, which is elevated 25 cm, relative to the floor of the main 
church.

The frescoes, of the middle 14th century, include scenes of the Christological, 
Mariological, Liturgic and Hagiological cycles. On the half-dome of the apse 
there was depicted Christ Almighty, on the half-cylinder were placed the Four 
concelebrant Bishops and on the upper part of the east wall the Hospitality of 
Abraham.

Its restoration was completed during the period 2011 – 2013 by the 28th 
Ephorate of Byzantine Antiquities under the NSRF program “Crete and the 
Aegean islands 2007 – 2013” with the aid of the European Union Funds.

The conservation works included the purifying of the frescoes from the soot, 
salts and biological deposits and the placing of mortar, in order to secure the 
frescoes.
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σΥντηρηση Και αΠοΚατασταση των ναων αγιοΥ νεστορα 

Και αγιοΥ δημητριοΥ στο Κατοχωρι Κεραμειων 

τοΥ νομοΥ χανιων: ΠροΚαταρΚτιΚη εΚθεση1

ελενη μαραγΚοΥδαΚη & Κωνσταντινοσ μΠοΥρμΠαΚησ

Στην εύφορη κοιλάδα των Κεραμειών, 
στο Κατοχώρι, βόρεια του ποταμού Κοι-
λιάρη, στη θέση Φραγκομονάστερο, όπως 
αυτή μαρτυρείται από τον Giuseppe 
Gerola (Gerola 1932-1940, 609-610) 
(εικ. 1), χτισμένο σε φυσικό άνδηρο από 
μαργαϊκό ασβεστόλιθο, διατηρήθηκε, 
αν και όχι αλώβητο από τον χρόνο, ένα 
ξεχωριστό συγκρότημα εκκλησιαστικής 
και κοσμικής αρχιτεκτονικής, χρονολο-
γούμενο στους ύστερους μεσαιωνικούς 
χρόνους. Αποτελείται από μία επιβλη-
τική διώροφη έπαυλη, καθώς και δύο 
ναούς οι οποίοι ανήκουν σε φραγκισκα-
νική μοναστική εγκατάσταση και χρονολογούνται στην περίοδο της ύστερης Βενε-
τοκρατίας. Στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζονται οι προαναφερθέντες ναοί, 
καθώς και η πορεία εξέλιξης των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασής τους.

Το συγκρότημα (εικ. 2-4) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς ναούς, αυτών του  
Αγίου Νέστορα και του Αγίου Δημητρίου, σε επαφή, αλλά όχι σε επικοινωνία, 
γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο μνημείο μοναδικό στην ύπαιθρο της Κυδω-
νίας. Μοναδική, επίσης, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και στον ελλαδικό χώρο 
φαίνεται πως είναι και η αφιέρωση του συμπλέγματος στους αγίους Νέστορα και 
Δημήτριο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Δημήτριος μέσα στη φυλακή ευλόγησε 
τον μαθητή του Νέστορα, προκειμένου να νικήσει τον σωματώδη, ειδωλολάτρη 
παλαιστή Λυαίο. Η νίκη του Νέστορα εξόργισε τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό που 
παρευρίσκετο στο στάδιο, ο οποίος διέταξε τη θανάτωσή τους. Ο μεν Νέστορας 
αποκεφαλίστηκε, ο δε Δημήτριος θανατώθηκε με λογχισμό στα πλευρά . 

Το σύμπλεγμα των ναών είναι χτισμένο με τον συνήθη τρόπο δόμησης της 
αρχιτεκτονικής της εποχής. Η τοιχοδομία αποτελείται από αργούς λίθους ποι-
κίλων μεγεθών με ισχυρό ασβεστοκονίαμα ως συνδετικό υλικό, επικαλυμένους 
1 Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε το 2012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι 

Αιγαίου» ΕΣΠΑ 2007-2013 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών 
Υπαίθρου Δήμου Χανίων: «Ορεινά Χανιά: Φύση – Πολιτισμός» και με τη συνεργασία Δήμου και 
28ης Ε.Β.Α. Η εκτέλεση του έργου, προϋπολογισμού 415.000 €, συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και πραγματοποιείται από εξειδικευμένο επιστη-
μονικό και εργατο-τεχνικό προσωπικό της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
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Εικ. 1 :  Το σύμπλεγμα των δύο ναών, όπως 
αποτυπώθηκε φωτογραφικά από τον 

G. Gerola στις αρχές του 20ού αι. 
(Gerola 1932-40, 609).



με επίχρισμα, το οποίο εξομάλυνε τις ακανονιστίες της αργολιθοδομής, καθώς 
και λαξευτές λιθόπλινθους, οι οποίες χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή γωνιών, 
θυρών, παραθύρων και φεγγιτών.  

Ναός Αγίου Νέστορα (εικ. 2-6)
O ναός του Αγίου Νέστορα, διαστάσεων 9,18 x 2,98 μ., είναι εμφανώς ο κύριος 

ναός. Διακρίνεται από την έλλειψη προεξέχουσας αψίδας, από την επικοινωνία 
με τα προσκτίσματα και από τη μνημειωδέστερη διαμόρφωση της εισόδου. Τα 
πλαίσια των ανοιγμάτων είναι κατασκευασμένα, πιθανότατα, από τοπικό λίθο και 
χαρακτηρίζονται από επιμελημένη λάξευση. Το κεντρικό θύρωμα φέρει καμπύλο 
ανακουφιστικό τόξο και μονολιθικό ανώφλι, με λαξευμένο θυρεό, ο οποίος διασώ-
ζεται ελάχιστα. Παράθυρα στη βόρεια, νότια και ανατολική πλευρά, διασφαλίζουν 
τον απαραίτητο φωτισμό του ναού, ο οποίος ενισχύεται και με στρογγυλό φεγγίτη 
στη δυτική πλευρά, άνωθεν της κεντρικής θύρας. 

Ο ναός ανήκει στον τύπο του ναού με κάτοψη ελεύθερου σταυρού, με επίμη-
κες κεντρικό κλίτος πλαισιωμένο στο ανατολικό του τμήμα από δύο ανισομεγέθη 
τετραγωνικά προσκτίσματα, με τα οποία επικοινωνεί μέσω λαξευτών θυρωμάτων. 
Η στέγαση καλύπτεται με ενιαία καμάρα από λαξευτές λιθόπλινθους τοποθετημέ-
νες κατά το ισόδομο σύστημα, η γένεση της οποίας οριοθετείται με ανάγλυφο γείσο 
περιμετρικά του ναού. Στον χώρο του ιερού η τοιχοποιία ενισχύεται με σταυροθό-
λια, που απολήγουν βόρεια και νότια σε τόξο. Στον ανατολικό τοίχο διακρίνεται το 
άνω τμήμα του καθολικού αλτάριου/βωμού, το οποίο φέρει επίστεψη από κλασι-
κίζοντα θριγκό στηριζόμενο σε κιονόκρανα, καθώς και τοξωτό πλαίσιο, εδραζόμενο 
σε ημίγλυφα πεσσόκρανα διακοσμημένα με φυτικό μοτίβο (εικ. 6). Το τμήμα 
μεταξύ του τοξωτού πλαισίου και της επίστεψης διακοσμείται ένθεν και ένθεν με 
ανάγλυφους αγγέλους, εκ των οποίων διασώζεται μόνον ο ένας. Η όλη κατασκευή 
είναι ενταγμένη ισορροπημένα στο κάτω ήμισυ του ανατολικού σφενδονίου. 
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Εικ. 2 :  Κάτοψη του συμπλέγματος (σχεδιαστική απόδοση Λ. Περιβόλα).



Το βόρειο πρόσκτισμα, διαστάσεων 2,34 (Β-Ν) x 1,97 (Α-Δ) μ., φέρει στη ΝΑ 
γωνία του επιδαπέδια κοίλανση με περιχείλωμα και οπή απορροής. Πρόκειται 
για νεότερη κατασκευή, η οποία χρησίμευε, πιθανότατα, για την απορροή ιερών 
υδάτων σύμφωνα με το  χριστιανικό τυπικό. Διέθετε δύο επάλληλα δάπεδα από 
κουρασάνι. Γενικότερα, φαίνεται πως ο χώρος είχε επικουρική χρήση. Αντίθετα, 
το νότιο πρόσκτισμα διαστάσεων 2,10 (Β-Ν) x 1,70 (Α-Δ) μ. περιβάλλεται από τοί-
χους σε μεγαλύτερο ύψος, γεγονός που δικαιολογεί, πιθανότατα, στέγαση διαφο-
ρετικού τύπου. Καλυπτόταν με δάπεδο από κουρασάνι, μικρό τμήμα του οποίου 
διατηρήθηκε στη ΒΑ γωνία του χώρου. Ωστόσο, η ακριβής χρήση των χώρων 
δεν έχει μέχρι στιγμής διακριβωθεί. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο νότιος τοίχος του 
νότιου προσκτίσματος, ουσιαστικά, αποτελεί τμήμα του βόρειου τοίχου του Αγίου 
Δημητρίου, δεν επικοινωνεί με αυτόν και χαρακτηρίζεται από μικρότερο πάχος. 
Το στοιχείο αυτό ενισχύει, πιθανότατα, την άποψη ότι η κατασκευή του ναού του 
Αγίου Νέστορα προηγήθηκε του Αγίου Δημητρίου, επιλογή, η οποία βασίσθη-
κε, σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, σε συγκεκριμένο ιδεολογικό υπόβαθρο 
(Γκράτζιου 2010, 166). 

Ναός Αγίου Δημητρίου (εικ. 2, 4, 7α-β)
Ο ναός του Αγίου Δημητρίου, διαστάσεων 5,97 x 2,82 μ., μικρότερος και δια-

φορετικού ρυθμού από εκείνον του Αγίου Νέστορα, απέχει από αυτόν 1,70 μ., 
όσο είναι το εμφανές πλάτος του νότιου προσκτίσματος. Ο ναός είναι μονόχωρος 
και στον ανατολικό τοίχο διαμορφώνεται αβαθής κόγχη με ορθογώνιο άνοιγμα. 
Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο, που τον διαφοροποιεί από τον ναό του Αγίου 
Νέστορα, ενισχύοντας την άποψη ότι χρησιμοποιείτο από τους ορθοδόξους πιστούς 
της περιοχής. Αν και η θολωτή στέγασή του δεν διατηρείται, ωστόσο, διασώζεται το 
γείσο περιμετρικά των σωζόμενων τοίχων, καθώς και η έναρξη του θόλου, κυρίως 
στη βόρεια πλευρά μέχρι το ύψος της τρίτης σειράς των δόμων. Ο θόλος είναι 
παρόμοιας κατασκευής με αυτόν του Αγίου Νέστορα, αποτελείται, δηλαδή, από 
λαξευμένες λιθόπλινθους τοποθετημένες κατά το ισόδομο σύστημα. Το κεντρικό 
θύρωμα χαρακτηρίζεται από επιμελημένη λάξευση, φέρει οξυκόρυφο ανακουφι-
στικό τρίγωνο επάνω από το μονολιθικό ανώφλι, στο κάτω τμήμα του οποίου διασώ-
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Εικ. 3 :  Οι ναοί του Αγίου Νέστορα και του 
Αγίου Δημητρίου πριν την έναρξη των εργασιών.

Εικ. 4 :  Η ανατολική όψη του συμπλέγματος 
των δύο ναών. 



ζεται θυρεός. Δύο ανοίγματα στον βόρειο και νότιο τοίχο, αντίστοιχα, προσέφεραν 
τον απαραίτητο φωτισμό για την τέλεση των ιεροπραξιών. Παράλληλα, το ορθογώνιο 
άνοιγμα της κόγχης, καθώς και ο στρογγυλός φεγγίτης στον ανατολικό και δυτικό 
τοίχο αντίστοιχα, ενίσχυαν επιπλέον τον φωτισμό του ναού στο εσωτερικό. 

Κατάστασης διατήρησης και παθολογία των ναών
Ο ναός του Αγίου Νέστορα διατηρείται γενικά σε καλή κατάσταση. Η θεμελίωσή 

του δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Η τοιχοδομία φέρει ορισμένες ρηγματώσεις, 
κυρίως στον ανατολικό και δυτικό τοίχο, στο νότιο πρόσκτισμα και ειδικότερα στον 
χώρο του ιερού. Επιπλέον, το κεντρικό λαξευτό θυρώμα εξωτερικά, καθώς και τα 
θυρώματα που παρέχουν πρόσβαση στα προσκτίσματα στο εσωτερικό του ναού 
χαρακτηρίζονται από έντονη διάβρωση και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. 

Η κατάσταση διατήρησης του Αγίου Δημητρίου χαρακτηρίζεται από έντονα 
προβλήματα. Τμήματα του ανατολικού και νότιου τοίχου, καθώς και σχεδόν 
ολόκληρη η ΝΑ γωνία πάνω από το επίπεδο του δαπέδου έχουν καταρρεύσει, 
όπως επίσης και ο θόλος. Φέρει έντονες ρηγματώσεις στον βόρειο, τον δυτικό, τον 
ανατολικό αλλά και στον νότιο τοίχο, η τοιχοποιία του οποίου, λόγω της έντονης 
κλίσης του ανδήρου στα Ν-ΝΑ, είναι εκτεθειμένη σε μεγάλο τμήμα.

Στο σύνολο του μνημείου παρατηρείται ένας βασικός μηχανισμός αποδιοργάνω-
σης του φέροντος οργανισμού (εικ. 11). Πρόκειται για τη διαφορική καθίζηση του 
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Εικ. 5 :  Ο ναός του Αγίου Νέστορα εσωτερικά 
πριν την έναρξη των εργασιών.

Εικ. 6 :  Στέγαση με σταυροθόλια του ιερού του 
Αγίου Νέστορα, καθώς και ο σωζόμενος κλασικί-

ζων θριγκός, που κοσμεί τον βωμό του ναού.



ανατολικού τοίχου και μέρος των συνδεόμενων με αυτόν εγκάρσιων τοίχων, η οποία 
έχει φορά από τα δυτικά προς τα ανατολικά και συντελείται καθ’ όλο το μήκος 
αμφότερων των ναών (ρηγμάτωση 1). Οφείλεται στη μη ικανοποιητική παραλαβή 
των φορτίσεων από τον ανατολικό τοίχο στο έδαφος του ανδήρου, με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία νέας θέσης ισορροπίας και, συνεπώς, την πρόκληση διαφορικής 
καθίζησης και έντονων ρηγματώσεων. Αντίστοιχα, η ρηγμάτωση 2 δηλώνει την τάση 
αποκόλλησης του συνδετικού υλικού της ανατολικής τοιχοποιίας με κατεύθυνση 
βόρεια προς νότια και οφείλεται σε διαφορική καθίζηση λόγω της κατηφορικής 
κλίσης του ανδήρου προς αυτήν τη διεύθυνση. Οι λοιπές ρηγματώσεις 3 και 4 
έχουν τοπικό χαρακτήρα και οφείλονται στα αυξημένα εντατικά μεγέθη των φορ-
τίων του θόλου, που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια σεισμικής διέγερσης. Οι 
δυνάμεις δρουν κάθετα προς τη διεύθυνση παραλαβής φορτίων και τείνουν να 
αποκολλήσουν το συνδετικό υλικό με φορά από τα βόρεια προς τα νότια. 

Ανασκαφικές εργασίες
Οι ανασκαφικές εργασίες στον χώρο ξεκίνησαν στις αρχές του 2014 και συνε-

χίζονται μέχρι σήμερα. Η ανασκαφική διερεύνηση, τόσο του περιβάλλοντος 
χώρου, όσο και του εσωτερικού των ναών καλείται να δώσει απαντήσεις σε ποικί-
λα ερωτήματα αναφορικά με τη στατικότητα του μνημείου, τη χρήση των χώρων, 
την κατάσταση διατήρησης, τη χρονολόγηση, καθώς και ζητήματα ερμηνείας 
σχετιζόμενα με τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιλογή, ηθελημένη ή μη, επη-
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ρεασμένη από επιταγές της κοσμικής εξουσίας ή της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. 
Η αρχιτεκτονική του μικρού αυτού εκκλησιαστικού συγκροτήματος στο Κατο-
χώρι και η σημαντική διαφοροποίησή του από τις πολλές διπλές εκκλησίες της 
εποχής, ίσως να φανερώνει, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, ακριβώς αυτήν 
την αμφιταλάντευση του τάγματος ανάμεσα σε δύο αντίρροπες προσπάθειες: τη 
σύγκλιση καθολικών και ορθοδόξων, καθώς και την παρεμπόδιση της αφομοίω-
σης των πρώτων από τους δεύτερους, οι οποίοι υπερτερούσαν στην ύπαιθρο χώρα 
(Γκράτζιου 2010, 166). Αν και η εξαγωγή συμπερασμάτων από τη μέχρι τώρα 
έρευνα θεωρείται πρόωρη, λόγω της μη ολοκληρωμένης ανασκαφικής διερεύνη-
σης του χώρου, ωστόσο, επιλεκτικά, μπορούν να αναφερθούν ορισμένα στοιχεία.

Οι ναοί είναι θεμελιωμένοι σε μεγάλο βάθος στον μαργαϊκό ασβεστόλιθο 
(κούσκουρα), που αποτελεί τον φυσικό βράχο του ανδήρου, το οποίο έχει έντονη 
κλίση προς τα Ν-ΝΑ.

Στα βόρεια του Αγίου Νέστορα αποκαλύφθηκε πλακόστρωτο, που χρονολο-
γείται πιθανότατα στους χρόνους της οθωμανικής κατάκτησης. Η χρήση του ως 
περιφερικού δρόμου, ή ως αύλειου χώρου κτισμάτων του περιβάλλοντα χώρου, 
δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί πριν ολοκληρωθεί η ανασκαφική διερεύνη-
ση στα βόρεια, η οποία έχει ξεκινήσει και έχει αποκαλύψει ίχνη τοίχων βόρεια 
του Αγίου Νέστορα σωζόμενα σε ικανό ύψος. Στη συγκεκριμένη φάση και λόγω 
του αποσπασματικού τους χαρακτήρα, δεν είναι δυνατή η ερμηνεία. Ωστόσο, αν 
πρόκειται όντως για μοναστική εγκατάσταση, πιθανότατα, να πρόκειται για αρχι-
τεκτονικά λείψανα των κελλιών των μοναχών.

Στο εσωτερικό του Αγίου Νέστορα, στον χώρο του ιερού, έμπροσθεν του κλα-
σικίζοντος θριγκού, αποκαλύφθηκαν τα ίχνη του καθολικού βωμού. Πρόκειται 
για αλτάριο ορθογωνίου σχήματος διαστάσεων 1,53 x 0,76 μ., του οποίου η ανα-
τολική πλευρά ήταν σε επαφή με τον ανατολικό τοίχο. Επιπλέον, στον ίδιο χώρο 
του ιερού εντοπίστηκαν ίχνη δύο διαφορετικών δαπέδων από ασβεστοκονίαμα 
διαφορετικής σύστασης, τα οποία απέχουν 0,60 μ. το ένα από το άλλο. Παράλ-
ληλα, στο βόρειο πρόσκτισμα συναντήσαμε τη συνέχεια του βαθύτερου δαπέ-
δου από ασβεστοκονίαμα σε παρόμοιο βάθος, ενώ υψηλότερα αποκαλύφθηκε 
δάπεδο από κουρασάνι σωζόμενο σε δύο επάλληλες στρώσεις. Αντίστοιχα, ο ναός 
του Αγίου Δημητρίου φαίνεται ότι είχε δάπεδο από συμπαγές αργιλόχωμα χωρίς 
προσμείξεις, το οποίο κρίθηκε κατάλληλο για τη χρήση αυτή και μεταφέρθηκε, 
πιθανότατα, από την ευρύτερη περιοχή.   

Εργασίες αποκατάστασης (εικ. 8-10)
Το σύνολο του έργου περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 

των ναϊκών οικοδομημάτων, όπως καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων, εξυγίανση 
των λιθοδομών, σφράγιση ρηγματώσεων, αντικατάσταση δαπέδων, καθαρισμούς 
και συντήρηση λίθινων στοιχείων, στεγανοποίηση του θόλου του Αγίου Νέστορα 
και ανάκτηση του θόλου του Αγίου Δημητρίου, καθώς και ήπια διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου. 

Οι εργασίες ξεκίνησαν από τον ναό του Αγίου Δημητρίου, του οποίου η αποκα-
τάσταση έχρηζε άμεσης επέμβασης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε ανασκαφική διε-
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ρεύνηση στο εσωτερικό, αλλά και στο 
εξωτερικό για την κατάσταση διατήρη-
σης της θεμελίωσης και της τοιχοδομί-
ας, η οποία εμφάνιζε έντονες ρηγματώ-
σεις, στοιχεία που είχαν οδηγήσει στην 
κατάρρευση μεγάλου τμήματος όχι 
μόνο του τοίχου, αλλά και κατ’ επέκτα-
ση του θόλου. Στη συνέχεια πραγμα-
τοποιήθηκαν εσωτερικά και εξωτερικά 
οι αναγκαίες λιθοσυρραφές, οι οποίες 
ενισχύθηκαν με ενέματα θλιπτικής 
αντοχής 5MPa, ενώ, παράλληλα, κατα-
σκευάστηκε και αντηρίδα εξωτερικά του 
νότιου τοίχου για μεγαλύτερη ενίσχυση 
του ναού στη νότια πλευρά, προκειμέ-
νου να αποκτήσει μεγαλύτερη αντοχή 
ως φέρων οργανισμός στις δυνάμεις 
που θα προκύψουν από την αποκατά-
σταση του νότιου τοίχου και του θόλου. 
Κατόπιν, συνεχίστηκε η ανύψωση 
του νότιου τοίχου και του ανατολικού 
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Εικ. 11 :  Αεροφωτογραφία του συγκροτήματος 
καταδεικνύουσα τη θέση των βασικών ρηγμα-

τώσεων και την κατεύθυνση αποκόλλησης 
της λιθοδομής.

Εικ. 8 :  Κατασκευή αντηρίδας εξωτερικά και 
σε επαφή με τον νότιο τοίχο του Αγίου Δημητρίου.

Εικ. 9 :  Ανύψωση τοιχοποιίας νότιου τοίχου 
Αγίου Δημητρίου.

Εικ. 10 :  Ανατολική πλευρά Αγίου Δημητρίου 
με αποκατεστημένο τμήμα της ΝΑ γωνίας.
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τοίχου, καθώς και η αποκατάσταση της ΝΑ γωνίας και του λαξευτού παραθύρου, 
σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ανευρέθηκαν κατά την ανασκαφική 
διερεύνηση εξωτερικά της περιοχής του νότιου τοίχου.

Οι εργασίες συνεχίζονται έχοντας ως στόχο την αποκατάσταση των ναών του 
Αγίου Νέστορα και του Αγίου Δημητρίου, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλ-
λοντος χώρου, με σκοπό την προβολή του μνημείου, την αύξηση της επισκεψιμό-
τητάς του και, γενικότερα, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.
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ConsErvAtion And rEstorAtion of thE ChurChEs of st nEstor 

And st dimitrios in thE viLLAgE of KAtoChori in thE KErAmiA 

rEgion of ChAniA: A prELiminAry rEport

ELEni mArAgoudAKi & KonstAntinos bourbAKis

The churches of St Nestor and St Dimitrios in the village of Katochori in the 
Keramia region of Chania constitute a complex of Franciscan monastic estab-
lishment with common architectural elements dating back to the late Venetian 
period. The church of St Nestor is obviously the main church surrounded by 
two square chapels (?), which communicate with the sanctuary. Judging by 
the altar type, it probably served the needs of Catholic residents. The smaller 
church of St Dimitrios is distinguished by the lack of protruding apse, com-
munication with the southern chapel (?) and less monumental entry serving 
the needs of local orthodox community respectively. The St Nestor church, 
despite the sporadic cracks and the wear of the entrances, is characterized 
by a good state of preservation. On the contrary, the St Dimitrios’s vault has 
been collapsed as well as part of the SE corner and the southern wall. The aim 
of the project is the restoration of both churches and the mild configuration 
of the surrounding landscape in order to make the monument well known, to 
increase visitation and, more generally, to showcase the cultural heritage of 
Cretan countryside.
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οι εργασιεσ αΠοΚαταστασησ τησ ΒενετιΚησ εΠαΥλησ 

Και τοΥ ΒενετιΚοΥ ελαιοτριΒειοΥ στο ΚαρΥδι, 

δ. δ. ΒαμοΥ, ν. χανιων

νεΚταρια χετζογιανναΚη & μιχαηλ μαρΚοΥλαΚησ

Η βενετική έπαυλη στο Καρύδι Βάμου βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τη 
μονή του Αγίου Γεωργίου, με την οποία αποτελούν συγκρότημα που έχει χαρα-
κτηρισθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο (εικ. 1). Πρόκειται για έπαυλη της ύστε-
ρης Βενετοκρατίας (τέλη 16ου - α′ μισό 17ου αι.) με συνεχόμενο ελαιοτριβείο 
(εικ. 2), ενώ ανιχνεύονται και τα ερείπια ενός μικρού μονόχωρου ναού βορείως 
του χώρου, πιθανόν του πρώτου ναού του Αγίου Γεωργίου (εικ. 3).1 Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της εκκλησιαστικής απογραφής του 1637 το κτήριο ανήκε στην 
οικογένεια των ευγενών Βενετών Vizzamano (Χαιρέτη 1968, 362). Κατά την οθω-
μανική περίοδο (18ος αι.), η μονή του Αγίου Γεωργίου, όπως και η έπαυλη, 
παραχωρήθηκαν στη Μονή της Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων και αποτέλεσαν 
μετόχι της, το οποίο ήκμασε μέχρι και τα τέλη του 19ου αι. (Ανδριανάκης 1994). 
Τότε οι μοναχοί της Αγίας Τριάδας έχτισαν τον μεγαλύτερο ναό του Αγίου Γεωρ-
γίου, το 1850-1880. Το 1900 εγκατέλειψε τη μονή ο τελευταίος μοναχός, ενώ το 
1923 η περιουσία του μετοχιού περιήλθε στο Εφεδρικό Ταμείο και διανεμήθηκε 
κυρίως σε έφεδρους του μικρασιατικού και των βαλκανικών πολέμων. Στη συνέ-
χεια, η έπαυλη χρησιμοποιήθηκε ως μεταξόσπιτο (στα χρόνια αυτά οφείλεται και 
η κατασκευή της κεραμοσκεπής που αργότερα κατέρρευσε), ενώ το ελαιοτριβείο 
εγκαταλείφθηκε, αφού το νεότερο ελαιοτριβείο του 19ου αι., το οποίο βρίσκεται 
στα νότια της μονής, επαρκούσε (εικ. 4). Μετά τον σεισμό του 2006 το κτηριακό 
συγκρότημα υπέστη μεγάλες καταστροφές, οπότε και κατέρρευσε σχεδόν ολόκλη-
ρη η νότια πλευρά μαζί με το μνημειακό θύρωμα της εισόδου (εικ. 5).

Η έπαυλη και το ελαιοτριβείο αποτελούν μία ενιαία κατασκευή με κατά μήκος 
ανάπτυξη των χώρων. Η έπαυλη χωρίζεται σε δύο ορόφους, από τους οποίους το 
ισόγειο διαρθρώνεται σε δύο τμήματα, το ανατολικό με τρεις καμαροσκέπαστους 
χώρους με κατεύθυνση Β-Ν, και το δυτικό που αποτελεί τον ισόγειο χώρο της 
κατοικίας (εικ. 6). Ο μεσαίος από τους καμαροσκέπαστους χώρους διαμόρφωνε 
στη νότια όψη (κατεστραμμένο σήμερα, αλλά γνωστό από παλαιότερες του 2006 
φωτογραφίες) τοξωτό λίθινο λαξευτό θύρωμα με παραστάδες και προεξέχοντα επί-
κρανα, που στηρίζουν τοξωτό υπέρθυρο που επιστεφόταν με κυματοειδές γείσο. 
Στη βόρεια πλευρά διαμορφωνόταν άνοιγμα από μεγάλο οξυκόρυφο τόξο που ακο-
λουθεί το σχήμα της εσωτερικής καμάρας (εικ. 7). Ο χώρος αυτός αποτελούσε την 
1 Το μνημείο παρουσιάστηκε το 2011 στο 11ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο από τους συναδέλ-

φους Γ. Φαντάκη και Μ. Αγγελάκη, οι οποίοι αναφέρθηκαν τόσο στο ιστορικό πλαίσιο, όσο και  
στην αρχιτεκτονική του μνημείου και στις οικοδομικές του φάσεις (τα Πρακτικά του Συνεδρίου 
είναι υπό δημοσίευση). Κατά συνέπεια, εδώ γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων 
αυτών, καθώς και των εργασιών αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
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κύρια είσοδο στην έπαυλη (διαβατικό). Σε μεταγενέστερη φάση (οθωμανική περί-
οδος) το μνημειακό θύρωμα της νότιας όψης σφραγίστηκε (εικ. 6), ενώ το μέγεθος 
του ανοίγματος της βόρειας όψης ελαττώθηκε και διαμορφώθηκε μικρή τοξωτή 
θύρα και έκτοτε ο χώρος εχρησιμοποιείτο ως βοηθητικός. Πάνω από το τμήμα 
αυτό της έπαυλης διακρίνεται όροφος-πατάρι, ο οποίος από τη βόρεια πλευρά δεν 
διαθέτει άνοιγμα (εικ. 6), ενώ από τη νότια (κατεστραμμένη) τεκμηριώνεται από 
παλαιές φωτογραφίες η ύπαρξη δύο μικρών τετράγωνων παραθύρων, από τα οποία 
το ένα, σε κάποια φάση, είχε συμπληρωθεί με αργολιθοδομή (εικ. 5). Ο όροφος 
αποτελούσε τον κύριο χώρο κατοικίας και η πρόσβαση σε αυτόν γινόταν μέσω 
λίθινης λαξευτής εξωτερικής κλίμακας επί της βόρειας όψης (εικ. 6).

Το ελαιοτριβείο είναι μονόχωρο επιπεδόστεγο με δύο διπλές ημικυκλικές 
τοξοστοιχίες, με φορά Ανατολή-Δύση. Τα τόξα εδράζονται σε πεσσούς ορθογώ-
νιου σχήματος, που είναι κατασκευασμένοι από λαξευμένους γωνιόλιθους, ενώ 
απολήγουν σε προεξέχοντα κυματοειδή ανάγλυφα επίκρανα. Ο χώρος πριν τις 
τωρινές εργασίες αποκατάστασης ήταν ασκεπής (εικ. 8).

Η κτηριακή εγκατάσταση περιβάλλεται από δυτικά με λιθόκτιστο περίβολο 
που ξεκινά από τη ΝΔ πλευρά, κατευθύνεται βόρεια, σχηματίζοντας Π και οδεύει 
ανατολικά (εικ. 9).2 Στη βόρεια πλευρά του Π υπάρχουν ίχνη μικρού παράθυρου. 
Η κατασκευή ίσως αποτελούσε κάποιο εξωτερικό βοηθητικό δωμάτιο.
2 Η Μ. Αγγελάκη θεωρεί ότι ο περίβολος ανήκει σε άλλη οικοδομική φάση από το υπόλοιπο κτη-

ριακό συγκρότημα, καθώς στην επαφή του με την έπαυλη υπάρχει αρμός και διαφοροποίηση 
της πέτρας που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και του τρόπου δόμησης (βλ. υποσημ.1).
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Εικ. 1 :  Η βενετική έπαυλη και 
η μονή Αγίου Γεωργίου από Β.

Εικ. 2 :  Η βενετική έπαυλη με το συνεχόμενο 
ελαιοτριβείο, πριν τις εργασίες αποκατάστασης.

Εικ. 3 :  Ο μονόχωρος ναός του Αγίου Γεωργίου 
βόρεια της έπαυλης.

Εικ. 4 :  Το ελαιοτριβείο του 19ου αι. 
νότια της μονής του Αγίου Γεωργίου.



Το 2011 η μελέτη αποκατάστασης του μνημείου εντάχθηκε στο Ε.Π. ΕΣΠΑ3  
και έκτοτε πραγματοποιούνται εργασίες από την 28η Ε.Β.Α., προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι εκτεταμένες φθορές του μνημείου και ταυτόχρονα να αναδει-
χθεί η ιστορική του αξία και να αξιοποιηθεί ως επισκέψιμο.

Στην πρώτη φάση των εργασιών και κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των 
επιχώσεων για την εξυγίανση του εδάφους στο εσωτερικό του ελαιοτριβείου και 
στον περιβάλλοντα χώρο, αποκαλύφθηκαν στη βόρεια πλευρά του κτηριακού 
συγκροτήματος λείψανα τοιχοδομιών και πλακόστρωτων δαπέδων (εικ. 10). Αυτά 
πιθανότατα ανήκουν στη φάση μετά την εγκατάλειψη του ελαιοτριβείου, καθώς 
εντοπίστηκαν τμήματα από μυλόπετρες εντοιχισμένες σε δύο από τους τοίχους 
που ανευρέθηκαν. Από τις επιχώσεις περισυνελέγη κεραμική διαφόρων φάσεων, 
εφυαλωμένα όστρακα του 17ου-18ου αι., χονδροειδής κεραμική του 19ου αι. 
και αδιάγνωστη, πιθανώς σύγχρονη. Το υλικό αυτό δεν παρέχει ιδιαίτερες πληρο-
φορίες, καθώς οι επιχώσεις ήταν διαταραγμένες (περιείχαν νεωτερικές κεραμίδες 
και πλαστικά στοιχεία) και κατ’ επέκταση το υλικό δεν ήταν στρωματογραφημένο.

Μετά την αφαίρεση των επιχώσεων και την εξυγίανση του εδάφους ακολούθη-
σαν οι αναστηλωτικές εργασίες, από τις οποίες κάποιες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, 
ενώ άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη. Κύριο μέλημα της αποκατάστασης είναι η δια-
τήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων αυθεντικών αρχιτεκτονικών στοιχείων και 
3 Η μελέτη εκπονήθηκε από την αρχιτέκτονα της 28ης Ε.Β.Α., Μ. Αγγελάκη, με αρχαιολογική τεκ-

μηρίωση του τ. προϊσταμένου της 28ης Ε.Β.Α., Μ. Ανδριανάκη, και του αρχαιολόγου Γ. Φαντάκη.
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Εικ. 5 :  Η κατακρημνισμένη νότια πλευρά της 
έπαυλης, πριν τις εργασίες αποκατάστασης.

Εικ. 6 :  Η βόρεια πλευρά της έπαυλης, 
πριν τις εργασίες αποκατάστασης.

Εικ. 7 :  Η βόρεια πλευρά της έπαυλης, μετά την 
καθαίρεση του μεταγενέστερου κλεισίματος 

του διαβατικού.

Εικ. 8 :  Το βενετικό ελαιοτριβείο, 
πριν τις εργασίες αποκατάστασης.

αΠοΚατασταση τησ ΒενετιΚησ εΠαΥλησ Και τοΥ ελαιοτριΒειοΥ στο ΚαρΥδι ΒαμοΥ



υλικών –ακόμη και φθαρμένων– και κατ’ επέκταση αντικαταστάσεις έγιναν μόνο 
εκεί που ήταν πραγματικά απαραίτητο, ενώ οι συμπληρώσεις έγιναν ακολουθώ-
ντας πιστά τη μαρτυρία των διασωθέντων τμημάτων.

Συνοπτικά έως τώρα έχουν γίνει:
1. Αποκατάσταση του συνόλου των τοιχοποιιών μεταξύ των οποίων και ολό-

κληρης της νότιας όψης της έπαυλης που είχε καταρρεύσει, καθώς και 
του μνημειακού θυρώματος που θα αποτελεί και την κύρια είσοδο στο 
μνημείο (εικ. 11). Στη βόρεια πλευρά καθαιρέθηκε το μεταγενέστερο γέμι-
σμα της οθωμανικής περιόδου στο διαβατικό θόλο και αποκαταστάθηκε 
το βενετσιάνικο θύρωμα (εικ. 12), ενώ στη δυτική πλευρά στερεώθηκαν οι 
γωνιόλιθοι. Στη ΒΔ γωνία του περιβόλου και στη ΝΔ γωνία της έπαυλης, 
έγιναν συμπληρώσεις των κατακρημνισμένων τμημάτων και αντικατα-
στάθηκαν οι πλήρως αποσαρθρωμένοι λίθοι (εικ. 13). Στις υφιστάμενες 
τοιχοποιίες έγιναν στερεώσεις και λιθοσυρραφές, ενώ στα θυρώματα 
διατηρήθηκαν όλα τα διασωθέντα λιθοσώματα (υπέρθυρα, παραστάδες, 
γείσα) και συμπληρώθηκαν μόνον αυτά που είχαν καταρρεύσει. Με την 
ίδια λογική διατηρήθηκαν στον α′ όροφο της έπαυλης οι ξύλινοι κοχλί-
ες του ελαιοπιεστηρίου που είχαν χρησιμοποιηθεί σε δεύτερη χρήση ως 
υπέρθυρα (εικ. 14). 

2. Στέγαση της έπαυλης και του ελαιοτριβείου με παραδοσιακό τρόπο (μόνι-
μος ξυλότυπος με δοκούς και διαδοκίδες για το ελαιοτριβείο (εικ. 15) και 
ξυλότυπος με πριστή ξυλεία για την έπαυλη (εικ. 16).

3. Κατασκευή λίθινων στηθαίων στο δώμα του ελαιοτριβείου, καθώς και 
παραδοσιακών λίθινων υδρορροών, κατ’ αναλογία υδρορροής που σωζόταν 
στη νότια πλευρά. 

4. Κατασκευή νέων επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά.
5. Κατασκευή χώρων υγιεινής, εναρμονισμένων αρχιτεκτονικά με το μνημείο. 
6. Νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (φωτισμός, θέρμαν-

ση-κλιματισμός, πυρασφάλεια, δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης).

Οι υπόλοιπες εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι:
1. Η αντικατάσταση φθαρμένων λιθοσωμάτων στους θολοσκεπείς χώρους του 

ισογείου της έπαυλης, καθώς και στην εξωτερική λίθινη κλίμακα.
2. Κατασκευή μεσοπατώματος έπαυλης.
3. Επίστρωση των δαπέδων των κτηρίων με λίθινες πλάκες ή κουρασάνι.
4. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
5. Κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων, εξοπλισμός ισογείου έπαυλης 

και W.C.
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Εικ. 9 :  Η ΒΔ πλευρά του λιθόκτιστου περιβόλου. Εικ. 10 :  Τα λείψανα των τοιχοδομιών 
που αποκαλύφθηκαν, μετά την 

αφαίρεση των επιχώσεων.

Εικ. 11 :  Η νότια πλευρά της έπαυλης και του 
ελαιοτριβείου, μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

Εικ. 12 :  Η βόρεια πλευρά της έπαυλης, 
μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

Εικ. 13 :  Η δυτική πλευρά της έπαυλης και του 
περιβόλου, μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

Εικ. 14 :  Οι ξύλινοι κοχλίες του ελαιοπιεστηρίου 
σε β΄ χρήση ως υπέρθυρα στην έπαυλη.

Εικ. 15 :  Η στέγαση του ελαιοτριβείου 
με παραδοσιακό μόνιμο ξυλότυπο.

Εικ. 16 :  Η στέγαση της έπαυλης 
με πριστή ξυλεία.
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rEstorAtion of thE vEnEtiAn viLLA And thE vEnEtiAn oiL prEss 

of KArydi vAmos, ChAniA

nEKtAriA ChEtzogiAnnAKi & miChAEL mArKouLAKis

        
The Venetian villa with the oil press of Karydi in the municipality of Vamos 

is located in the vicinity of the monastery of St. George. It’s a complex of the 
late 16th-early 17th century, which has been designated as a historical mon-
ument. In 1900, the monastery was abandoned, the villa was used as a silk-
worm farm and the oil press was no longer used.

The villa has two floors. The ground floor is divided in two parts: the eastern 
one includes three vault-covered rooms, oriented from North to South, and 
the western one consists of the ground floor of the mansion. The middle of the 
three vault-covered rooms had a monumental stone-curved portal that was the 
main entrance of the villa. The oil press has two double semicircular arches, 
oriented from East to West.

In 2011 the 28th Ephorate of Byzantine Antiquites conducted a study of res-
toration of the monument, which has been intergrated in the Operational Pro-
gramme “Crete and Aegean Islands, 2007-2013” and includes the restoration 
of the masonry, the stone complementation, the construction of new external 
and internal plaster, the roofing of the buildings with wood, the restoration of 
the floor, the covering of the exterior area with stone slabs, the construction 
of W.C., of wooden doors and windows, and of the electrical and plumping 
installation.
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ο εΠιΠρομαχωνασ τησ αγιασ αιΚατερινησ 

των ΒενετιΚων οχΥρωσεων χανιων Και η χρηση τοΥ 

Κατα τη διαρΚεια των ΠολεμιΚων σΥγΚροΥσεων 

τοΥ 17οΥ αιωνα

γιαννησ φανταΚησ

Ενταγμένες στη Β′ φάση του έργου «Αποκατάσταση του προμαχώνα San 
Salvatore και επιπρομαχώνα της Αγίας Αικατερίνης» πραγματοποιήθηκαν νέες 
εργασίες έρευνας και αποκατάστασης στον επιπρομαχώνα της Αγίας Αικατερίνης. 
Οι εργασίες έλαβαν χώρα από τον Αύγουστο του 2011 έως και τον Ιανουάριο του 
2013, με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ και φορέα υλοποίησης το Γραφείο 
Οχυρωματικών Έργων Κρήτης της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης Οχυρω-
ματικών Έργων Κρήτης, του ΤΔΠΕΑΕ. Μια πρώτη φάση ερευνών και εργασιών 
είχε υλοποιηθεί την περίοδο 2005 – 2009 με χρηματοδότηση του Γ′ ΚΠΣ και 
φορέα υλοποίησης τον παραπάνω. 

Ο επιπρομαχώνας της Αγίας Αικατερίνης (εικ. 1 & 2) αποτελεί ένα μικρό 
τμήμα των οχυρώσεων της πόλης των Χανίων, οι οποίες κατασκευάστηκαν στο 
πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος ενίσχυσης της άμυνας της Κρήτης και 
ιδίως των μεγάλων πόλεων και των επίκαιρων θέσεων, για την απόκρουση της 
αναμενόμενης τουρκικής επίθεσης. Παράλληλα, η ενίσχυση της οχύρωσης των 
αστικών κέντρων κρίθηκε αναγκαία και εξαιτίας της έντονης οικιστικής ανάπτυ-
ξης εκτός των περιτειχισμένων ορίων (Ανδριανάκης 2010, 97). Η ανάγκη αυτή 
γίνεται ακόμα πιο επιτακτική ήδη από το πρώτο μισό του 16ου αι. Μέσα σε 
αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση της Γαληνοτάτης ανέθεσε στον ειδικό για θέματα 
οχυρωματικής και ιδιαιτέρως του προμαχωνικού συστήματος βερονέζο μηχανικό 
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Εικ. 1 :  Ο επιπρομαχώνας της Αγίας Αικατερίνης 
λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της 

Α΄ φάσης την περίοδο 2005-2008. 
Φωτογραφία: Αερολέσχη Χανίων. 

Εικ. 2 :  Αεροφωτογραφία της παλιάς πόλης 
Χανίων, του 2003, όπου επισημαίνεται η θέση 

του επιπρομαχώνα της Αγίας Αικατερίνης. 
Φωτογραφία: Αερολέσχη Χανίων.



Michele Sammichieli να σχεδιάσει τις νέες οχυρώσεις των πόλεων του νησιού, 
μεταξύ των οποίων και αυτές των Χανίων και να αφήσει σαφείς οδηγίες στους 
υπευθύνους για την υλοποίηση των σχεδίων (Gerola 1906, 418). Οι εργασίες 
αρχίζουν το 1538 επί προβλεπτού Andrea Gritti και ρέκτορα Alvise Renier και 
ολοκληρώνονται σταδιακά στο δεύτερο μισό του αιώνα με αρκετές ωστόσο ελλεί-
ψεις και ατέλειες (Ανδριανάκης 1997, 29 και 2006, 476). Τούτες μνημονεύονται 
διαρκώς στις εκθέσεις των βενετών αξιωματούχων, οι οποίοι και ζητούν από τη 
μητρόπολη την αποκατάστασή τους ακόμα και λίγα χρόνια πριν την κατάλη-
ψη της πόλης από τους Τούρκους. Σύμφωνα λοιπόν με τα σχέδια, το έργο είχε 
περίπου ορθογώνιο σχήμα, με τέσσερις βασικούς ισχυρούς προμαχώνες τοπο-
θετημένους στις αντίστοιχες γωνίες και έναν τραπεζοειδούς σχήματος στο μέσον 
της νότιας cortina μεταξύ των προμαχώνων του Αγίου Δημητρίου και της Santa 
Lucia (εικ. 3). Σε κάθε προμαχώνα οι μηχανικοί, για να αυξήσουν την αμυντική 
ικανότητα της οχύρωσης, προέβλεπαν μια επιπρόσθετη κατασκευή, την οποία 
ονόμαζαν cavaliere δηλαδή επιπρομαχώνα.1 

Έτσι λοιπόν, στη νότια πλευρά του προμαχώνα Gritti, κατασκεύασαν τον 
μικρό επιπρομαχώνα της Αγίας Αικατερίνης, σε υπερυψωμένο σημείο σε σχέση 
με αυτόν, ούτως ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των βολών 
του πυροβολικού τόσο προς τα βόρεια όσο και προς τα βορειοδυτικά (εικ. 4). 
Στον απολογισμό του έτους 1583, ο διοικητής Χανίων Rafaelle Rasponi αναφέ-
ρει ότι «είχε αρχίσει η κατασκευή του επιπρομαχώνα Santa Caterina κοντά στον 
προμαχώνα Gritti», η αποπεράτωση του οποίου έγινε με υλικά που λήφθηκαν 
κατά τις εργασίες διάνοιξης της Δυτικής Τάφρου. Ακριβώς λόγω της φύσης των 
υλικών, δηλαδή χώμα από την τάφρο, αυτός αποτελείται από περιμετρική τοι-
χοποιία με επιχωμάτωση στο εσωτερικό του (Gerola 1906, 434-435). Σε ορισμέ-
νους βενετσιά νικους χάρτες του α′ μισού του 17ου αιώνα, όπως στον χάρτη του 
F. Basilicata του 1618 (εικ. 4), φαίνεται να έχει τετράγωνο σχήμα. 

Το σημερινό του σχήμα είναι περίπου τραπέζιο και μέχρι πρόσφατα ολόκληρη 
η πλατεία του καλυπτόταν από μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, ενώ εντοπι-
ζόταν και ένας αριθμός αυθαίρετων μικρών οικιών. Η είσοδος στον χώρο επιτυγ-
χανόταν από δυο σημεία. Από τη νότια πλευρά, όπου και η κύρια είσοδος, με 
θολοσκέπαστη στοά και από τη βορειοανατολική πλευρά μέσω στοάς, η οποία 
οδηγούσε κατά την οθωμανική περίοδο, μέσω ράμπας, στην πλατεία του προ-
μαχώνα του San Salvatore (σχ. 1).2 Ο επιπρομαχώνας είναι επενδεδυμένος με 
τείχος που φέρει cordone εκτός από τη δυτική του πλευρά, όπου η επιχωμάτωση 
αντιστηρίζεται με απλό τοίχο κατασκευασμένο από μικρές πέτρες συνδεδεμένες 
μεταξύ τους με ερυθρό κονίαμα (σχ. 2).

Στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του επιπρομαχώνα, 
πραγματοποιήθηκε μια πρώτη ανασκαφική έρευνα την περίοδο 2005 – 2009,3 
οπότε εντοπίστηκαν τα ίχνη μιας σειράς κατεστραμμένων κανονιοθυρίδων. 
1 Για την οχυρωματική ορολογία βλ. Αρακαδάκη 1995, 43-115. 
2 Τα σχέδια των αποτυπώσεων έγιναν από τον σχεδιαστή Κ. Κουκουτσάκη, ενώ τα τοπογραφικά 

διαγράμματα από τον τοπογράφο μηχανικό Χ. Σκαραντωνάκη.
3 Υπεύθυνη αρχαιολόγος των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν ήταν τότε η δρ. Χρυσή Μπούρ-

μπου.
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Συγκεκριμένα, τέσσερις στη βόρεια, δυο 
στη βορειοανατολική και δυο στη βορει-
οδυτική πλευρά. Οι κανονιοθυρίδες 
δομούνταν με ακανόνιστους λίθους και 
εξωτερικά ήταν επιχρισμένες με κονία-
μα. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που 
αποκαλύφθηκε ήταν μια υπερυψωμένη 
με αναλημματικό τοίχο κατασκευή στη 
βόρεια πλευρά της πλατείας, η οποία 
ολοκληρωνόταν με δυο επάλληλους 
ημικυκλικούς τοίχους από τη νότια. 
Στο κέντρο της κατασκευής εντοπίζε-
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Εικ. 3 :  Χάρτης του F. Basilicata - 1618 
(Ανδριανάκης 1997, 62-63). 

Εικ. 4 :  Λεπτομέρεια από τον 
χάρτη του F. Basilicata. 

Εικ. 5 :  Ο επιπρομαχώνας, όπως φαίνεται 
σήμερα. Στο κέντρο διακρίνεται η τουρκική 

επέμβαση του 19ου αι. Φωτογραφία: 
Κ. Κιμιονής, Αερολέσχη Χανίων 2012. 

Σχέδ. 1 :  Η ΒΑ είσοδος, από τον προμαχώνα 
San Salvatore και από το εσωτερικό του 
επιπρομαχώνα, όπως φαίνεται σήμερα.

Σχέδ. 2 :  Ο δυτικός εξωτερικός τοίχος 
του επιπρομαχώνα, όπως φαίνεται σήμερα, 

μετά τους καθαρισμούς και τις αποχωματώσεις. 
Κάτω, άποψη της δυτικής του πλευράς 

από την οδό Πειραιώς.



ται μια μικρή ημικυκλική κατασκευή 
(εικ. 5). Το όλο σύμπλεγμα, η δόμηση 
του οποίου συνίσταται σε μικρές πέτρες 
με ερυθρό συνδετικό κονίαμα, εικά-
ζεται ότι αποτελούσε τμήμα της βάσης 
του μεγάλου τουρκικού πυροβόλου 
όπλου (κανονιού), το οποίο αναφέρει ο 
Giuseppe Gerola στην περιγραφή των 
οχυρώσεων (Gerola 1906, 466). Για το 
αν η συγκεκριμένη κατασκευή αποτε-
λούσε τμήμα της υποδομής για τη χρήση 
του όπλου αυτού ή προοριζόταν για 
άλλη μη στρατιωτική χρήση, δεν είναι 
δυνατόν ακόμα να τεκμηριωθεί. Στο ίδιο 
χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 
εργασίες καθαίρεσης αυθαιρέτου κτί-
σματος, το οποίο εφαπτόταν στη δυτική 
εξωτερική πλευρά της νότιας εισόδου. Η 
καθαίρεση αυτή απεκάλυψε πλινθόκτι-
στο πολυβολείο διαστάσεων περίπου 1 
x 1 μ., για την κατασκευή του οποίου 
είχε καταστραφεί τμήμα του cordone 
και είχε τρυπήσει ο εξωτερικός τοίχος 
(εικ. 6, 7). Η κατασκευή αυτή παρα-
πέμπει στην περίοδο της γερμανικής 
κατοχής, κατά την οποία ο χώρος εχρη-
σιμοποιείτο ως φυλάκιο. Μια ακόμα 
επέμβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
είναι και ένα υποτυπώδες καταφύγιο 
σκαμμένο στη νοτιοανατολική βάση 
του επιπρομαχώνα, δίπλα σε οικίες της 
πόλης που συνορεύουν με αυτόν. Πρό-
κειται για μια τεχνητά κατασκευασμένη 
σπηλαίωση, η οποία υλοποιήθηκε αφού 
απομακρύνθηκαν ακατάστατα οι δόμοι 
του τοίχου. Έπειτα απομακρύνθηκε και το χώμα της επίχωσης, ενώ η κοιλότητα 
που δημιουργήθηκε στηρίχθηκε με ξύλινες δοκούς (σχ. 3).   

Κατά τη δεύτερη φάση των εργασιών, την περίοδο Αυγ. 2011 – Ιαν. 2013, 
πραγματοποιήθηκαν εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης ολόκληρης της 
νότιας όψης του επιπρομαχώνα. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκε έρευνα στο 
δώμα της νότιας πύλης. Εκεί, μετά τον καθαρισμό, εντοπίστηκε η θεμελίωση του 
κτίσματος που υπήρχε στις αρχές του 20ού αι., κατά την επίσκεψη του Gerola, 
και του οποίου η καθαίρεση είναι άγνωστο πότε πραγματοποιήθηκε (σχ. 4). Το 
εν λόγω κτίσμα εδραζόταν πάνω στο δώμα που δημιουργούσε η ανωδομή της 
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Σχέδ. 3 :  Το καταφύγιο του Β΄ Παγκ. Πολέμου, 
όπως ήταν πριν την αποκατάσταση της όψης.

Εικ. 6 :  Το γερμανικό πολυβολείο μετά την 
καθαίρεση του αυθαιρέτου κτίσματος το 2008.

Εικ. 7 :  Το γερμανικό πολυβολείο μετά 
την αποκατάσταση της όψης το 2012.



καμάρας της εισόδου και χωριζόταν σε δυο δωμάτια, ένα μικρό και ένα μεγα-
λύτερο. Αποτελούταν από απλή τοιχοποιία με μικρές πέτρες και στεγαζόταν από 
κεραμοσκεπή με κεραμίδια εισηγμένα από τη Γαλλία, όπως υποδηλώνουν οι 
εμπίεστες εργοστασιακές σφραγίδες πάνω τους, σημαντικός αριθμός των οποίων 
βρέθηκε κατά τους καθαρισμούς. Το γεγονός τούτο υποδηλώνει ότι επρόκειτο για 
επέμβαση του τέλους του 19ου αι. 

Κατόπιν η έρευνα επεκτάθηκε και επί του νοτιοδυτικού εξωτερικού τείχους 
καθώς και του αναχώματος (εικ. 8). Η έρευνα στο σημείο αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα την εύρεση δυο κατεστραμμένων τοίχων με ίχνη κανονιοθυρίδων. Ο πρώτος, 
στην εξωτερική δυτική πλευρά, και ο δεύτερος λίγα μέτρα προς το εσωτερικό. Ο 
εξωτερικός τοίχος με τις κανονιοθυρίδες ήταν καλυμμένος με χώμα, ενώ πάνω 
από αυτόν βρέθηκαν ίχνη πλακόστρωτου δαπέδου (σχ. 5). Κατά την έρευνα δεν 
εντοπίστηκε εξωτερική επένδυση με κανονική λιθοδομή, αλλά φαίνεται ότι το 
εξωτερικό του μέτωπο, δηλαδή αυτό προς τη δυτική τάφρο, καλυπτόταν με χώμα 
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Σχέδ. 4 :  Το κτίσμα πάνω στο δώμα της πυλίδας, 
πάνω από τη νότια είσοδο, όπως φαινόταν 

στις αρχές του 20ού αι. (φωτ. G. Gerola).

Σχέδ. 5 :  Άποψη και σχεδιαστική αποτύπωση του δυτικού εξωτερικού 
τοίχου, όπως φαίνεται από τα βόρεια, μετά από τους καθαρισμούς. 

Εικ. 8 :  Πανοραμική άποψη του επιπρομαχώνα 
από αεροφωτογραφία της Αερολέσχης 

Χανίων, 2012. 
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                             Η θεμελίωση του κτίσματος, 
                             όπως φαίνεται σήμερα 
                             μετά τις εργασίες

Κάτοψη του επιπρομαχώνα.



Στο ενδιάμεσο μεταξύ των δυο τοίχων σημείο εντοπίστηκε και λάκκος απόθε-
σης απορριμμάτων αναγόμενος πιθανώς στην περίοδο της γερμανικής κατοχής, 
όπως υποδηλώνουν τα υλικά κατάλοιπα που βρέθηκαν. Τούτα συνίσταντο κυρίως 
σε γυάλινα μπουκάλια βιομηχανοποιημένης κατασκευής, διαφόρων μεγεθών.  

Ένα ακόμα στοιχείο που αποκαλύφθηκε μεταξύ των δυο τοίχων ήταν και τα 
υπολείμματα ανθρώπινου σκελετού σε βάθος περίπου 0,80–1,00 μ., κάτω από το 

και αργολιθοδομή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ανιχνεύθηκαν τα υπολείμμα-
τα δυο κανονιοθυρίδων κατασκευασμένων από λίθους μικρού μεγέθους με ίχνη 
κονιάματος, ενώ το μήκος του τμήματος που ερευνήθηκε φτάνει περίπου τα 7 μ. 

Σε απόσταση περίπου 1,5 με 2 μ. ανατολικότερα, εντοπίστηκε τοίχος πάχους 
1,5 μ., ο οποίος έχει κατεύθυνση βόρεια–βορειοδυτικά και αποτελεί συνέχεια του 
τοίχου που ξεκινά από τη βόρεια πλευρά του επιπρομαχώνα με συνολικό μήκος 
περίπου 19,5 μ. Η θεμελίωσή του βρίσκεται σε βάθος περίπου 1,7 μ. μέσα στο 
χώμα της επίχωσης.  

Μετά από επίσης εκτεταμένη αποχωμάτωση, αποκαλύφθηκε πλακόστρωτο 
δάπεδο με ακανόνιστες πλάκες καλής ποιότητας κατασκευής, σε βάθος περίπου 
0,80 μ. ανατολικά του παραπάνω τοίχου και σε επαφή με αυτόν. Η διάταξη του 
δαπέδου, το μήκος του οποίου ανέρχεται σε περίπου 8,50 μ., διακόπτεται από 
τον δυτικό τοίχο της μικρής νεώτερης μακρόστενης οικίας που βρίσκεται στον 
χώρο. Ο τοίχος της οικίας αποτελείται από μικρές πέτρες και έχει τη θέση και τη 
μορφή της κεκλιμένης ράμπας που οδηγούσε από την πλατεία του επιπρομαχώ-
να στο φυλάκιο που υπήρχε στο δώμα της νότιας πύλης, με υψομετρική διαφορά 
περίπου 2 μέτρων. Η κατασκευή της ράμπας παραπέμπει στα τέλη του 19ου αι., 
όπως φανερώνει και η φωτογραφία του Gerola (σχ. 6).  
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Σχέδ. 6 :  Το ίχνος της ράμπας ανόδου και το πλακόστρωτο, 
όπως αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης το 2012. 

Ράμπα ανόδου
Το κτίσμα πάνω από τη νότια είσοδο, 
στις αρχές του 20ού αι., ενώ διακρίνεται 
και η ράμπα ανόδου (G. Gerola).
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πλακόστρωτο δάπεδο που κάλυπτε το κενό μεταξύ των δυο παράλληλων τοίχων. 
Μαζί με τα θραύσματα των οστών, εντοπίστηκαν και ίχνη φωτιάς και πιθανόν 
σκωρίες διασκορπισμένες. Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αποσαφηνιστεί και 
να αξιολογηθεί ούτε το φύλο ούτε και ο τρόπος θανάτου του ατόμου, αλλά μόνο 
εικασίες είναι δυνατό να γίνουν. 

Από το σύνολο της έως τώρα έρευνας στον επιπρομαχώνα διαπιστώθηκε ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων στον 17ο αι. έλαβε χώρα στη δυτική πλευρά 
του χώρου, εκείνη δηλαδή που είχε μέτωπο στη δυτική τάφρο. Το γεγονός αυτό 
από μόνο του καθιστά την πλευρά αυτή περισσότερο εκτεθειμένη στις βολές των 
πυροβόλων όπλων. Ήδη είναι γνωστό ότι το κύριο βάρος της τουρκικής επίθεσης 
έπεσε στη δυτική πλευρά των οχυρώσεων κατά την περίοδο της πολιορκίας του 
1645. Σύμφωνα με χειρόγραφη έκθεση για την άλωση των Χανίων που συντά-
χθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1645, δηλαδή περίπου ενάμιση μήνα μετά την πτώση, 
αναφέρεται ότι οι Οθωμανοί είχαν στήσει μια πυροβολαρχία με πέντε μεγάλα 
κανόνια στο ύψωμα του Αγίου Κωνσταντίνου και άλλη μια με άλλα πέντε στο 
νεκροταφείο των Εβραίων, απ’ όπου έβαλλαν με σφοδρότητα κυρίως εναντίον του 
προμαχώνα του Αγίου Δημητρίου, αλλά και του προμαχώνα του San Salvatore 
ή Gritti. Στην ίδια έκθεση περιγράφεται ότι, λίγο πριν την πολιορκία, η περιο-
χή των οχυρώσεων της δυτικής cortina, ανάμεσα στους προμαχώνες του Αγίου 
Δημητρίου και του San Salvatore ή Gritti, χρειαζόταν επιδιόρθωση ή βελτιώσεις 
(Σακελλαρίου 1938-1939, 144, 153, 154, 159 και 164). Παράλληλα σε χάρτη 
με σχεδιαγράμματα και υπομνήματα του 1645, από τα κρατικά αρχεία της Βενε-
τίας (εικ. 9), διακρίνονται δυο πυροβολαρχίες των τριών και τεσσάρων κανονιών 
εκάστη, εγκατεστημένες βορειοδυτικά της δυτικής τάφρου, να βάλλουν κατά του 
προμαχώνα του San Salvatore ή Gritti, ενώ θα ήταν λογικό να υποτεθεί ότι δεν 
θα έμεινε στο απυρόβλητο και ο διπλανός της Αγίας Αικατερίνης, ο οποίος αναφέ-
ρεται σαν μικρός επιπρομαχώνας δίπλα στον Gritti (Στεριώτου 2010, σχ. Α, 115, 
118 και Gerola 1906, 446). 

Ένα ακόμα στοιχείο που ενισχύει την άποψη για συνεχείς τροποποιήσεις και 
μετατροπές του συγκεκριμένου οχυρού, όπως και των υπολοίπων τμημάτων των 
οχυρώσεων της πόλης, προέρχεται επίσης από τα κρατικά αρχεία της Βενετίας και 
αφορά την πολιορκία της πόλης από τους Βενετούς το καλοκαίρι του 1692 κατά 
τον τελευταίο βενετοτουρκικό πόλεμο. Εκεί σε υπομνηματισμένο χάρτη (εικ. 10) 
του Vincenzo Coronelli, υποδεικνύονται λεπτομερή στοιχεία για τις οχυρώσεις και 
τον εξοπλισμό τους. Καταγράφεται λοιπόν ότι ο cavaliere του Αγίου Μάρκου, γνω-
στός σαν της Αγίας Αικατερίνης, είναι ξανακατασκευασμένος από τους Τούρκους 
το 1675 και εξοπλισμένος με οκτώ κανόνια των 50 (Στεριώτου 1991, πίν. 145, 
σχ. Β, 553, 556). Σε άλλο σχεδιάγραμμα από τον ίδιο (εικ. 11) παραδίδεται ακρι-
βώς η ίδια πληροφορία (Στεριώτου 1991, πίν. 147, σχ. Γ, 558 και Gerola 1906, 
εικ. 252, 447). Βγαίνει επομένως το συμπέρασμα ότι δεν θα μπορούσε να αμφι-
σβητηθεί η πληροφορία αυτή, για τον λόγο ότι οι Βενετοί με ακρίβεια γνώριζαν για 
τις επισκευές και τροποποιήσεις στις οχυρώσεις της πόλης πριν οργανώσουν την 
αποτυχημένη απόπειρα ανακατάληψης του νησιού. Προφανώς, οι πληροφορίες 
αυτές συνελέγησαν από αξιωματούχους ή εκπροσώπους ή και μέσα από κάποιο 
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δίκτυο κατασκόπων που θα είχαν 
οργανώσει στις τουρκοκρατούμενες 
περιοχές (Στεριώτου 2010, 110). 
Την ίδια πληροφορία για εκτεταμέ-
νες τουρκικές επισκευές παραδίδει 
και ο Gerola, αναφέροντας ότι ο 
επιπρομαχώνας είναι επισκευασμέ-
νος, αν όχι ανακατασκευασμένος, 
από τους Οθωμανούς μετά το 1645 
(Gerola 1906, 455-456). 

Αφού λοιπόν αξιολογηθούν τα 
δεδομένα που συνελέγησαν στην 
έως τώρα έρευνα, θα ήταν δυνατόν 
να υποτεθεί ότι οι δυο σειρές με κανονιοθυρίδες που εντοπίστηκαν στη δυτική 
πλευρά του οχυρού έχουν να κάνουν με τις προσπάθειες για βελτίωση της αμυ-
ντικής ικανότητας του συγκεκριμένου χώρου. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη 
ότι και ο διοικητής Gonzaga το 1590 συμβούλευσε να κατασκευαστούν parapetti 
(Gerola 1906, 439), γεγονός που ίσως έχει να κάνει με τον πρώτο εξωτερικό τοίχο. 
Δεν θα ήταν λοιπόν άτοπο να λεχθεί ότι αυτός ο τοίχος με τα ίχνη κανονιοθυρίδων 
κρίθηκε αργότερα πολύ εκτεθειμένος στα εχθρικά πυροβόλα και θα πρέπει με 
πολύ γρήγορες κινήσεις να επιχωματώθηκε, να πλακοστρώθηκε από πάνω, σύμ-
φωνα με τα υπολείμματα, και να κτίστηκε σχετικά πιο υπερυψωμένος ο εσωτερι-
κός 1,5 μ. ανατολικότερα. Με τον τρόπο αυτό καταργήθηκε ο εξωτερικός τοίχος 
και η γραμμή άμυνας τραβήχτηκε κατά 3 με 3,5 μ. προς το εσωτερικό. Παράλ-
ληλα, με την κατασκευή του εσωτερικού πλακόστρωτου δαπέδου, δημιουργήθηκε 
μια σταθερή βάση για τα πυροβόλα (κανόνια), οι κάνες των οποίων θα προεξείχαν 
από τα ανοίγματα των κανονιοθυρίδων. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι και οι 
κλίσεις των ανοιγμάτων των κανονιοθυρίδων του δυτικού τοίχου μαρτυρούν ποιο 
ήταν το σημείο απ’ όπου αναμενόταν το βάρος της επίθεσης. Δηλαδή, οι δύο 
πρώτες από τα βορειοδυτικά (σχ. 7) έχουν άνοιγμα και δυνατότητα στροφής προς 
τα δυτικά, ενώ οι υπόλοιπες, μαζί με τις πρόσφατα αποκαλυφθείσες, έχουν άνοιγ-
μα και δυνατότητα στροφής προς τα νοτιοδυτικά. 
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Εικ. 10 :  Χάρτης του V. Coronelli του 1689, 
(Gerola 1906, εικ. 251).

Εικ. 9 :  Η πολιορκία των Χανίων το 1645, 
χάρτης από το βιβλίο του G. Gerola 

(Gerola 1906, σ. 446). 

Εικ. 11 :  Χάρτης του V. Coronelli του 1692 (Στεριώτου 
1991, πίν. 145, σχεδιάγραμμα Β, 553 & 556). 



Σχέδ. 7 :  Πιθανή γωνία στροφής των 
πυροβόλων του δυτικού τμήματος. 

Σχέδ. 8 :  Λεπτομέρεια του χώρου σε μεγέθυνση με σημειωμένες 
τις διάφορες φάσεις. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν 
είναι εύκολο να τοποθετηθεί χρονικά 
με ακρίβεια η τροποποίηση αυτή. Τα 
υλικά κατασκευής των τοίχων της δυτι-
κής πλευράς συνίστανται σε μεσαίου 
μεγέθους λίθους όχι ιδιαίτερα επεξεργα-
σμένους εκτός από τις γωνίες, με συνδε-
τικό κονίαμα υπόλευκο, ενώ εξωτερικά 
σε ορισμένα σημεία διακρίνονται ίχνη 
επιχρίσματος. Το λογικότερο λοιπόν 
θα ήταν να θεωρηθεί ως πιθανότερη η 
χρονική στιγμή γύρω από τους πολέ-
μους του 17ου αι., είτε είναι η πολιορ-
κία της πόλης από τους Οθωμανούς το 
1645 είτε από τους Βενετούς το 1692. 
Τώρα, αν η κατασκευή του δεύτερου 
και καλύτερα προστατευμένου τοίχου 
έγινε μετά την κατάληψη της πόλης από 
τους Οθωμανούς, όταν οι νέοι κυρίαρχοι 
είδαν τις ατέλειες και τα ελαττώματα των 

οχυρώσεων, αυτό δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με ασφάλεια. Τα αρχειακά τεκμήρια 
ανέφεραν σημαντικές ανακατασκευές και επισκευές από τους Οθωμανούς, αλλά 
αυτές ίσως είχαν να κάνουν περισσότερο με την πλατεία του επιπρομαχώνα και 
τους περιμετρικούς τοίχους και κυρίως της δυτικής παρειάς, οι οποίοι με βεβαιό-
τητα θα είχαν υποστεί καταστροφές από τους κανονιοβολισμούς. Σύμφωνα με τα 
υλικά και τον τρόπο κατασκευής, αυτά υποδεικνύουν βιασύνη, αλλά παραπέ-
μπουν περισσότερο στην περίοδο της Βενετοκρατίας (σχ. 8).   
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Η κεραμική που συνελέγη κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν μπορεί να αξιολο-
γηθεί επαρκώς, λόγω του ότι πρόκειται για φερτά υλικά. Τούτη πάντως συνίσταται 
κατά το πλείστο σε βενετσιάνικα εφυαλωμένα όστρακα, αλλά και άλλα προερχό-
μενα από ακόσμητα αγγεία καθημερινής χρήσης.   

Είναι γεγονός πάντως ότι και αυτή η επέμβαση αργότερα καταργήθηκε, μιας 
και ο Gerola κατά την περιγραφή των οχυρώσεων δεν αναφέρει τίποτα για κανο-
νιοθυρίδες. Επίσης, ήδη από τις αρχές του 20ού αι., είναι γνωστό ότι ολόκληρη 
η πλατεία του επιπρομαχώνα καλύφθηκε με μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών 
δημιουργώντας χωμάτινα parapetti περιμετρικά τα οποία διατηρήθηκαν σε 
μεγάλο βαθμό μέχρι πρόσφατα. Η επίχωση των περιμετρικών κανονιοθυρίδων 
πιθανότατα είχε να κάνει με την εξέλιξη του πυροβολικού τον 19ο αι. που οδήγη-
σε σε αχρηστία τα παλαιότερα πυροβόλα. 

Μπορεί λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι ο επιπρομαχώνας της Αγίας Αικατερίνης 
είχε μια συνεχόμενη στρατιωτική χρήση από την οικοδόμησή του το 1583 έως 
και το τέλος του Β′ Παγκοσμίου πολέμου, ίσως με ένα διάλειμμα την περίοδο του 
Μεσοπολέμου, ενώ μετά τον Πόλεμο στον χώρο εγκαταστάθηκαν πολίτες χτίζο-
ντας μικρές αυθαίρετες οικίες. 

Μετά από τα παραπάνω, δεν θα ήταν άτοπο να συμπεράνει κάποιος ότι το 
μνημείο μπορεί να διηγηθεί ένα τμήμα της ιστορίας της πόλης των Χανίων. Οι 
πληροφορίες που μέχρι σήμερα ανιχνεύθηκαν μέσα από την έρευνα, με αφορμή 
τις εργασίες αποκατάστασης, μπορούν να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα 
για τα γεγονότα που συνέβησαν κατά την ταραγμένη εποχή του 17ου αι. Παράλ-
ληλα, γίνεται ολοένα και πιο κατανοητό ότι απαιτείται εντατικότερη έρευνα, τόσο 
αρχαιολογική όσο και αρχειακή, η οποία θα μπορέσει κάποτε να φωτίσει τη 
δύσκολη εκείνη εποχή.
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thE st CAtErinA’s “CAvALiErE” of thE vEnEtiAn fortifiCAtions 

of ChAniA And its usE during thE 17th CEntury wAr ConfLiCts

ioAnnis fAntAKis

The “cavaliere” of St Catherine is a small part of the Venetian fortifications 
of Chania’s old town. It was constructed in the middle 16th century as part 
of a wider program of strengthening the island’s defence against Ottoman 
aggression and because of the city’s expansion beyond the existing walls 
as well. The new fortification project was assigned to the Veronese engineer 
Michele Sammicheli, who gave specific instructions for the implementation of 
the works which begun at 1538. So, the small “cavaliere” was constructed in a 
higher point, at the southern side of the bastion of San Salvatore, in order to 
improve the artillery shots. During the recent restoration works, some of the 
construction phases were uncovered, which indicate the speed and intensity of 
these war events. So, it can be comprehensible that because of its continuous 
military use until the end of WWII, the monument can narrate a part of city’s 
history and enlighten us on the middle 17th century turbulent era.
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σΥντηρηση Και αΠοΚατασταση τησ ιερασ μονησ χρΥσο-

σΚαλιτισσασ, δ. δ. Βαθησ, δημοΥ ΚισαμοΥ χανιων

αναστασια τζιγΚοΥναΚη & χαραλαμΠοσ φιωταΚησ

Η Μονή Χρυσοσκαλίτισσας βρίσκεται στη νοτιοδυτική άκρη της Κρήτης, σε 
απόσταση 75 χλμ. από την πόλη των Χανίων. Η μονή είναι κτισμένη πάνω σε 
απόκρημνο βράχο κοντά στη θάλασσα (εικ. 1), η δε πρόσβαση γινόταν από 98 
σκαλοπάτια και κατά την παράδοση το όνομά της προέκυψε από το ότι ένα από 
αυτά ήταν χρυσό. 

Στη θέση της σημερινής μονής υπήρχε παλαιότερα κοινοβιακή μονή του Αγίου 
Νικολάου, η οποία δεν είναι γνωστό πότε και πώς ερημώθηκε. Στην απογραφή 
του 1637 αναφέρεται ο ναός της Παναγίας της Γουνοσκαλίτισσας (Ψιλάκης 1993, 
611-620), ενώ δηλώνεται στα 1651 στον χάρτη του M. Boschini ως Madonna 
Chrvssoscalitissa και το 1692 στον χάρτη του V. Coronelli ως Madonna Fuscu-
litissa. H ίδρυση της σημερινής μονής τοποθετείται στην περίοδο μετά το 1855 
όταν εγκαταστάθηκε εκεί ο μοναχός Μανασσής Γλυνιάς, ο οποίος ανακαίνισε τη 
μονή και έκτισε νέα κελιά, αποθήκες και ξενώνα. Τον Μάιο του 1894 ξεκίνησε η 
ανοικοδόμηση του σημερινού ναού, που εγκαινιάστηκε τον ίδιο χρόνο και είναι 
αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου1 (Gerola 1917, 159· Σπανάκης 1991). 

1 Ο Giuseppe Gerola (1917, 159) ανέφερε ότι είχαν πρόσφατα κατεδαφιστεί ο ναός, τέσσερα διασω-
ζόμενα κελιά και η δεξαμενή και όλα είχαν ανακαινιστεί από τους μοναχούς που διέμεναν εκεί.

Εικ. 1 :  Γενική άποψη της Ιεράς Μονής πριν τις εργασίες.

213



Κατά τη δεκαετία του 1960 σημειώθηκε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, η 
οποία καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την τωρινή μορφή του μοναστηριακού συγκρο-
τήματος, και περιλάμβανε είτε επεμβάσεις σε παλαιά κελύφη, είτε ανέγερση νέων 
κτηρίων σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, έξω από το πνεύμα συντήρησης των 
μνημείων. 

Πέρα όμως από τα ζητήματα της μορφής των διάφορων κτηριακών υποδο-
μών, το επιβλητικό οικοδόμημα του καθολικού και τα συνοδευτικά βοηθητικά 
κτήρια συνιστούν ένα συγκρότημα μεγάλου ενδιαφέροντος, σε άρρηκτη σχέση με 
το φυσικό τοπίο.

Η οικοδομική σύσταση της μονής καθορίζεται σήμερα από τα ακόλουθα κτήρια 
(εικ. 2): τον ναό του Αγίου Γρηγορίου (1), τους Στάβλους (2), τους Ξενώνες (3), 
το Νότιο κτήριο (4), το Δυτικό κτήριο (5), το Καθολικό (6), το Ηγουμενείο (7),  τα 
Κελιά (8), τον ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρα (9), και τέλος τον Παρθενώνα (10), 
ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 50 μ. δυτικά της μονής, στο επίπεδο περίπου της 
θάλασσας και συγκροτείται από τέσσερις πτέρυγες με εσωτερικό αίθριο. 

Για το περιγραφόμενο μοναστηριακό συγκρότημα της Χρυσοσκαλίτισσας 
εκπονήθηκε μελέτη από τους αρχιτέκτονες Σταύρο Μαμαλούκο και Αναστασία 
Καμπόλη-Μαμαλούκου, που αφορά στην αισθητική βελτίωση των νεότερων κατα-
σκευών, στη λειτουργική οργάνωση και αξιοποίηση των χώρων, αλλά και στην 
αντιμετώπιση στατικών προβλημάτων, όπως οι έντονες διαβρώσεις στα δομικά 
στοιχεία από σκυρόδεμα, η απομείωση των διατομών του σιδηρού οπλισμού λόγω 

Εικ. 2 :  Οικοδομική σύσταση του μοναστηριακού συγκροτήματος.

αναστασια τζιγΚοΥναΚη & χαραλαμΠοσ φιωταΚησ
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οξείδωσης, καθώς και σε προβλήματα που εστιάζονται στις λιθοδομές λόγω απο-
σάθρωσης υλικών ως αποτέλεσμα της γειτνίασης με τη θάλασσα. 

Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αφορούν στην αποκατά-
σταση των νεότερων κτηρίων, όπως αυτό του ορόφου των Ξενώνων και του Δυτικού 
κτηρίου, με αντικατάσταση όλων των διαβρωμένων δομικών στοιχείων από σκυ-
ρόδεμα, αλλά και σε επεμβάσεις συντήρησης των αποσαθρωμένων υλικών στους 
φέροντες οργανισμούς από λιθοδομή, όπως στο κτήριο των Στάβλων, το ισόγειο 
των Ξενώνων και το Δυτικό κτήριο, το κτήριο του Παρθενώνα και τον ναό του 
Αγίου Γρηγορίου. 

Το έργο αποκατάστασης της μονής, προϋπολογισμού 980.000 ευρώ, εντά-
θηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 την 
12.9.2011 και εκτελείται από την 28η Ε.Β.Α. δι’ αυτεπιστασίας, με υπεύθυνο 
έργου την Αναστασία Τζιγκουνάκη, αρχαιολόγο, αν. διευθύντρια της 28ης Ε.Β.Α., 
και τον Χαράλαμπο Φιωτάκη, πολιτικό μηχανικό, υπόλογο δε τη λογίστρια της 
28ης Ε.Β.Α. Αργυρώ Φελεσάκη.

Αποκατάσταση κτηρίου Κελιών 
Οι εργασίες ξεκίνησαν από την 28η Ε.Β.Α. τον Ιούλιο του 2012 από το κτήριο 

των Κελιών στο βορειοανατολικό τμήμα της μονής, το οποίο αφορούσε σε ισόγειο 
κτίσμα απλής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους οπτοπλινθο-
δομής. 

Εξαρχής διαπιστώθηκαν σοβαρές κακοτεχνίες, όπως έλλειψη δοκών στη 
στάθμη του δώματος, ελλιπής οπλισμός και ανεπαρκείς διαστάσεις υποστυλωμά-
των, εκτεταμένη φθορά των δομικών στοιχείων πλήρωσης, έλλειψη θεμελίωσης, 
καθώς και ύπαρξη λεπτής πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος στη στάθμη του 
δαπέδου, η οποία εδραζόταν σε επιχώσεις. Για τους προαναφερόμενους λόγους 
αποφασίσθηκε λόγω επικινδυνότητας η ολική κατεδάφιση του κτίσματος. 

Στην πορεία των εργασιών και αφού 
πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές τομές 
προκειμένου να βρεθεί σταθερό υπόβα-
θρο για την απαιτούμενη νέα θεμελίωση, 
αποκαλύφθηκαν σε όλη την επιφάνεια 
του νοτίου τμήματος του κτηρίου των 
Κελιών ίχνη παλαιότερης κατασκευ-
ής τεσσάρων συνεχόμενων χώρων από 
λιθόκτιστους τοίχους πάχους 50 εκ. με 
σωζόμενο ύψος που κυμαίνεται από 35 
έως 45 εκ. (εικ. 3). 

Ο μεγαλύτερος εξ αυτών, διαστάσεων 
5,42 x 3,73 μ., βρίσκεται στο νότιο άκρο του κτίσματος, ενώ οι τρεις μικρότεροι, 
οι οποίοι φαίνεται να κτίστηκαν σε δεύτερη φάση, είναι διαστάσεων 3,75 x 3,73 μ. 
και είχαν δάπεδο πατητού ασβεστοκονιάματος. 

Αποκαλύφθηκε, επίσης εξωτερικά, νότια και δυτικά του μεγάλου χώρου, 
βοτσαλωτό δάπεδο σε πολύ καλή κατάσταση, το οποίο φέρει κόσμηση με δύο 

Εικ. 3 :  Το παλαιότερο κτίσμα με το βοτσαλωτό 
δάπεδο εξωτερικά, που έφερε στο φως 

η ανασκαφική έρευνα στον χώρο 
του κτηρίου των Κελιών.
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μαρτυρίες, τη χρονολογία 1896 που 
αφορά πιθανά την κατασκευή του2 
(εικ. 4), και τα ακρογράμματα Γ, Ι, Π, 
που ενδεχομένως είναι τα αρχικά του 
Γρηγορίου Πλοκαμάκη, Ιερομόναχου 
της μονής την περίοδο εκείνη, ο οποίος  
ανέλαβε Ηγούμενος το 1897.3 

Μετά την ανασκαφική έρευνα εκπο-
νήθηκε τροποποιητική μελέτη για τα 
νέα κελιά, ώστε να είναι ορατό το βοτσα-
λωτό, ενώ τα αρχιτεκτονικά ίχνη του 

παλαιού συγκροτήματος καταχώθηκαν, αφού καλύφθηκαν με γεωύφασμα και 
άμμο προκειμένου να διαφυλαχθούν. 

Οι εργασίες προχώρησαν κανονικά με την ανέγερση του νέου κτηριακού 
συγκροτήματος των Κελιών, το οποίο αφορά σε συμβατική κατασκευή οπλισμέ-
νου σκυροδέματος συνολικής επιφανείας 180 τ.μ. (εικ. 5).

2 Βάσει της χρονολογίας που φέρει το βοτσαλωτό δάπεδο, δύσκολα προκύπτει να σχετίζονται οι 
τέσσερις χώροι με τα αναφερόμενα κελιά από τον Gerola, που κατά την επίσκεψή του στη μονή 
είχαν προσφάτως κατεδαφιστεί, όπως και ο ναός, καθώς και η δεξαμενή. Αν πρόκειται για τους 
χώρους που αποκαλύψαμε, σημαίνει ότι είχαν κατεδαφιστεί μια περίπου εικοσαετία μετά την 
κατασκευή τους. Σημειώνεται ότι κατά τις τωρινές εργασίες αποκατάστασης της Χρυσοσκαλίτισ-
σας, βοτσαλωτό δάπεδο αποκαλύφθηκε και στον πυθμένα δεξαμενής στα ΒΔ του ναού του Αγίου 
Γρηγορίου, ενώ είναι ορατό επίσης βοτσαλωτό σε διάφορα σημεία των αναβαθμών προς το άνω 
τμήμα της μονής.

3 Ο Νίκος Καζαντζάκης (1961) αναφέρεται στον Ιερομόναχο Γρηγόριο Πλοκαμάκη, στο έργο του 
«Αναφορά στον Γκρέκο», σ. 337-338.

Εικ. 4 :  Μαρτυρία βοτσαλωτού δαπέδου, 
χρονολογία 1896.

Εικ. 5 :  Κατασκευή του νέου κτηριακού συγκροτήματος των Κελιών.
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Αποκατάσταση κτηρίου Στάβλων
To κτήριο των Στάβλων είναι ισόγειο 

λιθόκτιστο και χρησιμοποιείται σήμερα 
ως κατάστημα πώλησης εκκλησιαστικών 
αντικειμένων. 

Στο κτήριο των Στάβλων, μετά την 
καθαίρεση των εξωτερικών επιχρισμά-
των, διαπιστώθηκαν έντονα προβλήματα 
γήρανσης των δομικών υλικών, όπως 
αποδιοργάνωση του φέροντα οργανι-
σμού, αποσάθρωση των συνδετικών 
κονιαμάτων, ελλιπής θεμελίωση του 
κτηρίου, αλλά και αστοχίες μεταγενε-
στέρων επεμβάσεων, όπως πρέκια από 
οπλισμένο σκυρόδεμα (εικ. 6).  

Επιπροσθέτως διαπιστώθηκε ότι στα 
περισσότερα ανοίγματα του κτηρίου δεν 
υπήρχαν λίθινες παραστάδες για την ενί-
σχυση του οργανισμού και την παραλα-
βή των φορτίων, πράγμα που πιθανότατα 
οφείλεται σε μεταγενέστερες εργασίες 
διεύρυνσής τους χωρίς την πρόβλεψη 
θωράκισης του οργανισμού (εικ. 7).   

Για την αποκατάσταση του φέροντος 
οργανισμού του κτηρίου πραγματοποιή-
θηκαν εργασίες, όπως: υποθεμελίωση, 
βαθύ αρμολόγημα και ανάκτηση της 
τοιχοποιίας με συμπλήρωση λίθων, απο-
κατάσταση  των ανοιγμάτων με τοποθέτη-
ση ισόδομων λίθων, κατασκευή πλάκας 
οροφής από οπλισμένο σκυρόδεμα 
καθώς και πλάκας δαπέδου, επίστρωση 
του δαπέδου με πλάκες πωρόλιθου και 
νέα επιχρίσματα.  

Σήμερα το κτήριο των Στάβλων έχει 
αποκατασταθεί εξ ολοκλήρου (εικ. 8).  

Αποκατάσταση ιερού ναού Αγίου Γρηγορίου
Πρόκειται για λιθόκτιστο μονόχωρο ναό με θόλο, που εφάπτεται στην νοτιοα-

νατολική γωνία του σε φυσικό βράχο. 
Μετά την καθαίρεση των εξωτερικών επιχρισμάτων διαπιστώθηκαν έντονα προ-

βλήματα γήρανσης των δομικών υλικών, όπως αποσάθρωση των συνδετικών κονια-
μάτων, καθίζηση του θόλου, αλλά και ρηγματώσεις στον φέροντα οργανισμό (εικ. 9).  

Εικ. 6 :  Έναρξη εργασιών αποκατάστασης 
στο κτήριο των Στάβλων. 

Εικ. 7 :  Παθολογία του κτηρίου των Στάβλων. 

Εικ. 8 :  Αποκατάσταση του κτηρίου 
των Στάβλων.
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Για την αποκατάσταση του ναού 
πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες: διεύ-
ρυνση του περιβάλλοντος χώρου του 
ναού, επαναφορά του θόλου, αντιμετώ-
πιση των ρηγματώσεων με λιθοσυρρα-
φές, υποθεμελίωση και κατασκευή νέων 
επιχρισμάτων.  

Σήμερα ο ναός του Αγίου Γρηγορίου 
έχει αποκατασταθεί εξ ολοκλήρου, όσον 
αφορά στις εργασίες του εξωτερικού και 
εσωτερικού κελύφους, καθώς και στην 
εξωτερική διαμόρφωση του χώρου που 
τον περιβάλλει (εικ. 10).   

Αποκατάσταση Δυτικού κτηρίου
Το Δυτικό κτήριο είναι διώροφο με 

φέροντα οργανισμό από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και τοίχους από οπτοπλιν-
θοδομή. Στην ίδια θέση προϋπήρχε 
παλιότερο λιθόκτιστο κτήριο, από το 
οποίο σώζονται ο βόρειος και ο δυτικός 
τοίχος του ισογείου, και δύο χώροι στον 
όροφο, ενσωματωμένοι στη σύγχρονη 
κατασκευή. 

Το ισόγειο χρησιμοποιείται σήμερα ως μουσείο και ο όροφος ως κελιά. Οι 
δύο στάθμες επικοινωνούν στην ανατολική πλευρά με εξωτερική κλίμακα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ τη μορφή 
του κτηρίου χαρακτηρίζουν οι μεγάλοι 
εξώστες σε πρόβολο που διατρέχουν την 
νότια και ανατολική όψη καθ’ όλο το 
μήκος της.  

Οι εργασίες αποκατάστασης του κτη-
ρίου ξεκίνησαν με την καθαίρεση των 
ασύμβατων επεμβάσεων του ορόφου, 
όπως την καθαίρεση του περιμετρικού 
προβόλου καθώς και των μεταγενέστε-
ρων προσθηκών από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα, έτσι ώστε να είναι πλέον ορατά 
τα δύο λιθόκτιστα δωμάτια του ορόφου 
(εικ. 11).  

Αποκατάσταση Παρθενώνα
Ο Παρθενώνας είναι ένα απλής μορφής ισόγειο λιθόκτιστο κτήριο, το οποίο 

σήμερα είναι ασκεπές, και χρησίμευε στο παρελθόν ως γυναικείο μοναστήρι. 

Εικ. 10 :  Αποκατάσταση του ναού 
του Αγίου Γρηγορίου.

Εικ. 11 :  Τα δύο λιθόκτιστα δωμάτια 
στον όροφο του Δυτικού κτηρίου.

Εικ. 9 :  Καθαιρέσεις εξωτερικών επιχρισμάτων 
στον ναό του Αγίου Γρηγορίου.
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Συγκροτείται από τέσσερις πτέρυγες γύρω από μια εσωτερική αυλή διαστάσεων 
14,00 x 15,00 μ. Το συγκρότημα έχει σχεδόν τετράγωνη κάτοψη και αποτελείται 
από δώδεκα χώρους διαμονής και έναν χώρο μαγειρείου στην νοτιοανατολική 
γωνία. 

Οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου ξεκίνησαν με την καθαίρεση των 
εξωτερικών και των εσωτερικών επιχρισμάτων (εικ. 12), ενώ προβλέπεται ενίσχυ-
ση των υφισταμένων κονιαμάτων, λιθοσυρραφές, επιχρίσματα, νέα δάπεδα, και 
κατασκευή νέας οροφής από εμφανή ξυλότυπο. 

Τέλος,  οι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του φυσικού αντι-
κειμένου αφορούν στην αποκατάσταση του κτηρίου των Ξενώνων, το οποίο είναι 
διώροφο, με φέροντα οργανισμό από λιθοδομή στο ισόγειο και μεταγενέστερη 
προσθήκη οπλισμένου σκυροδέματος στον όροφο.

ΒιΒλιογραφια

Καζαντζάκης, Ν., 1961. Αναφορά στον Γκρέκο. Αθήνα: Εκδόσεις Ελ. Καζαντζάκη.
Σπανάκης, Στ., 1991. Πόλεις και χωριά της Κρήτης, τόμ. Β′. Ηράκλειο: Γ. Δετοράκης. 
Ψιλάκης, Ν., 1993. Μοναστήρια και ερημητήρια της Κρήτης, τόμ. Β′. Ηράκλειο: «Καρ-

μάνωρ».

Gerola, G., 1917. Monumenti veneti nell’isola di Creta: ricerche e descrizione fatte 
dal dottor Giuseppe Gerola per incarico del r. Istituto, τόμ. III. Venezia: R. Istituto 
Veneto di scienze, lettere ed arti. 

Εικ. 12 :  Καθαιρέσεις επιχρισμάτων στον Παρθενώνα - Πεδίο επεμβάσεων.
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ConsErvAtion And rEstorAtion of thE ChrysosKALitissA 

monAstEry, muniCipALity of KisAmos

AnAstAsiA tzigounAKi & ChArALAmpos fiotAKis

The Monastery of Chrysoskalitissa is located on the south-western coast 
of Crete at a distance of 75 km from the city of Chania. The establishment of  
Monastery is placed in the period after 1855, where before there was a Monas-
tery dedicated to St Nicolas. During the 1960s there was a large building activ-
ity which determined the actual form of the monastic complex. The restoration 
of the monument began in July 2012 and is related with the replacement of all 
corroded components of concrete at the building of Cells, the floor of the Hostel 
and the West building, as well as works which concern the maintenance of 
masonry materials due to disintegration at the building of Stables, the ground 
floor of the Hostel and the West building, the building of the nun’s monas-
tery, called Parthenon, and the church of St Gregory. During the restoration 
of the building of Cells excavations took place which revealed traces of earlier 
construction of four adjacent spaces with thick stone walls as well as pebble 
floor bringing the date “1896” and the acronyms “Γ Ι Π”. After backfilling of 
the findings, the construction of the new building of Cells was finished, while 
the pebbled floor remains visible. Works also continued on the restoration of 
the building of the Stables and the church of St Gregory with interventions 
designed to enhance the stone walls. The restoration works are currently ongo-
ing in the areas of Western building and the so-called Parthenon.
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μοΥσειολογιΚη μελετη - α′ φαση 

νεοΥ αρχαιολογιΚοΥ μοΥσειοΥ χανιων

ελενη ΠαΠαδοΠοΥλοΥ & Κατερινα τζαναΚαΚη

Στην ιστορική περιοχή της Χαλέπας οικοδομείται το νέο κτήριο του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Χανίων σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Θεοφάνη Μπομπότη και των 
συνεργατών του. Η συνολική αρχιτεκτονική πρόταση ολοκληρώνεται μέσα από τη 
σύνθεση δύο διακριτών γραμμικών μονολιθικών όγκων που αναδύονται από τη 
γη (εικ. 1). Πρόκειται για συμβολική αναφορά στα στοιχεία του πολιτισμού που 
βρίσκονται κάτω από την επιφάνειά της, αλλά συγχρόνως και μία βιοκλιματική 
επιλογή με την καλύτερη δυνατή προσαρμογή του κτίσματος στο έντονα επικλινές 
οικόπεδο.

Οι αρχές και οι στόχοι του Μουσείου 
Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων δομείται πάνω στη θεμελιώδη αρχή ότι 

πρόκειται για φορέα πολιτισμού, ο οποίος εκτός από τον πρωταρχικό του ρόλο, 
αυτόν της διαφύλαξης, της συντήρησης, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της 
παρουσίασης των αντικειμένων, παρακολουθεί και συνδιαλέγεται με το πολιτισμι-
κό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό περιβάλλον. Αναπτύσσει, δηλαδή, 
πολύπλευρη επικοινωνιακή στρατηγική, επιδιώκοντας το ουσιαστικό άνοιγμα 
προς το κοινωνικό σύνολο, σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειολογικές αναζητή-
σεις. Η φιλοσοφία του συμπυκνώνεται στη θέση ότι κύριος αποδέκτης της έκθε-
σης είναι ο χρήστης/επισκέπτης· συνεπώς, η κατασκευή και η οργάνωση κάθε 
χώρου έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου δυνατού αριθμού χρηστών. 
Στο εν λόγω πλαίσιο, δηλαδή του «καθολικού σχεδιασμού», λαμβάνονται υπόψη 
οι ιδιαιτερότητες όλων των κοινωνικών ομάδων και σχεδιάζονται οι ίδιες παροχές 
για όλους, χωρίς διαφοροποιήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ισότιμη 
συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων.

Παράλληλος στόχος είναι να ενταχθεί δυναμικά και πολύμορφα στην 
τοπική και την ευρύτερη κοινωνία με εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώ-
σεις, όπως διαλέξεις, συμπόσια, συνέδρια και περιοδικές εκθέσεις, προκειμένου 
να επιτύχει την κτήση της ιστορικής αυτογνωσίας, την ανάπτυξη της περιβαλλο-
ντικής συνείδησης, τη σύνδεση του φυσικού με το πολιτισμικό περιβάλλον, αλλά 
και την αυτοεκτίμηση μέσω της πολιτιστικής δημιουργίας.

Ο χαρακτήρας του Μουσείου
Ο χαρακτήρας του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων στοιχειοθετείται 

βάσει της συνισταμένης της πλούσιας αρχαιολογικής παράδοσης της περιφερεια-
κής ενότητας, αλλά και του γεωμορφολογικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτή 
διαμορφώθηκε. Για τον λόγο αυτό οδηγηθήκαμε στην οργάνωση της έκθεσης με 



βασικό χαρακτηριστικό την «πορεία μέσα στον χρόνο και τον χώρο». Την παρουσί-
αση δηλαδή της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των γεωγραφικών και κλιματολογικών 
συνθηκών του δυτικότερου τμήματος της Κρήτης, καθώς και της ιστορικής και 
πολιτισμικής ταυτότητας των ανθρώπινων κοινωνιών που έζησαν σε αυτό, εγγε-
γραμμένης παράλληλα στο πλαίσιο της γενικότερης ιστορίας του νησιού και του 
ευρύτερου μεσογειακού χώρου. 

Ο χαρακτήρας του νέου Μουσείου αποκτά ανθρωποκεντρική οπτική, διότι τα 
εκθέματα δεν αποτελούν άθροισμα ευρημάτων, αλλά λειτουργούν ως τα ουσιώδη 
στοιχεία ενός πολιτισμού, μέσω της συνολικής προσέγγισης των οποίων ανασυντί-
θεται η πολυεπίπεδη ιστορία και η φυσιογνωμία της περιοχής. Στο καθοριζόμενο 
αυτό πλαίσιο προσφέρεται ένας ‘ανοιχτός’ τρόπος σκέψης και θέασης των πολυά-
ριθμων σημαντικών αντικειμένων στους επισκέπτες, με πολύπλευρες πληροφορίες. 
Επομένως, όλες οι κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως γνώσεων, εμπειριών και αντι-
λήψεων θα μπορούν να κατανοούν τη λειτουργία των αρχαίων ευρημάτων και θα 
δομούν αντίστοιχες γνώσεις, συνδέοντας τα μηνύματα αυτά με την προσωπική τους 
εμπειρία και διαμορφώνοντας τα δικά τους νοήματα και ερμηνείες, με αφετηρία 
πάντα το εκθεσιακό υλικό.

Βασικές εκθεσιακές αρχές
Η έκθεση κάθε αρχαίου αντικειμένου συγκροτεί ένα αναπαραστατικό συμβάν 

και ταυτόχρονα ένα επικοινωνιακό γεγονός. Οι έννοιες του υλικού πολιτισμού και 
της αναπαράστασης βρίσκονται στον πυρήνα κάθε μουσειολογικού εγχειρήματος. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο μέσω κάθε έκθεσης επιχειρείται από την πλευρά των επιμε-
λητών της η ‘τοποθέτησή’ τους πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο με τη 
σειρά του αναδεικνύεται μέσα από τη διαδοχή των αντικειμένων που εκτίθενται. 

Η μόνιμη έκθεση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων υπακούει στις εξής 
δύο θεωρητικές αρχές της σύγχρονης Μουσειολογίας: α) αποφεύγεται η αισθητική 
‘τακτοποίηση’ των κινητών ευρημάτων, καθώς αυτή οδηγεί σε απλή αποθησαύριση 
αντικειμένων που στερούνται νοήματος, δηλαδή στην απογύμνωση από τα σύνθετα 
νοήματά τους, και β) περιορίζεται όσο είναι δυνατόν η διδακτικού χαρακτήρα 
παρουσίαση των εκθεμάτων, διότι σκοπός της έκθεσης είναι κυρίως η κατανόηση 
της ουσίας και της ποικιλίας των διαφορετικών πολιτισμών, που άνθησαν στην 
περιφέρεια των Χανίων από την προϊστορική ως τη ρωμαϊκή εποχή. 

Κατά την οργάνωση της έκθεσης και προκειμένου να υπηρετηθούν οι στόχοι 
που έχουν εκτεθεί ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω εκθεσιακές αρχές:
1. Ύπαρξη σαφούς νοηματικής πορείας μέσω μιας κεντρικής ιδέας, η οποία δύνα-

ται να τοποθετηθεί ως κείμενο πριν την είσοδο στον εκθεσιακό χώρο, εξηγώντας 
το σκεπτικό της έκθεσης του Μουσείου και των συναφών εποπτικών μέσων. Η 
κεντρική ιδέα εστιάζει στην εξελικτική πορεία στον χρόνο των πολιτισμικών 
φάσεων, που αναπτύχθηκαν στην περιοχή Χανίων από τα προϊστορικά έως και 
τα όψιμα ρωμαϊκά χρόνια, και στη σύνδεσή τους με την υπόλοιπη Κρήτη και 
το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον του δυτικού άκρου του νησιού. 

2. Υιοθέτηση των αρχών της δημόσιας αρχαιολογίας για τη μεταφορά της ακαδη-
μαϊκής αρχαιολογικής πληροφορίας σε απλή και κατανοητή γλώσσα, όχι μόνο 
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με συμβατικούς (έντυπη πληροφορία) αλλά και με εναλλακτικούς τρόπους 
αφήγησης (πολυμέσα) του αρχαίου κόσμου. Δίνονται, έτσι, στον επισκέπτη η 
ευκαιρία και τα μέσα να μοιραστεί, να συμμετέχει και να ‘κατασκευάσει’ το 
δικό του παρελθόν.

3. Υιοθέτηση της αρχής του «καθολικού σχεδιασμού», προκειμένου να υπηρε-
τούνται τα διάφορα μαθησιακά μοντέλα όλων των επισκεπτών και να είναι 
προσβάσιμη και εύχρηστη η έκθεση και τα ερμηνευτικά της μέσα, από όλες 
τις ηλικιακές ομάδες και τα ΑμΕΑ, στις οποίες απευθύνεται. Στο πλαίσιο αυτό, 
η έκθεση θα εμπλουτιστεί με απτικά εκθέματα τοποθετημένα σε νησίδες, δια-
μορφωμένες μία για τους προϊστορικούς και μία για τους ιστορικούς χρόνους, 
προκειμένου οι επισκέπτες να αντιλαμβάνονται πέραν των αντικειμένων και 
τις διαφοροποιήσεις των εποχών βάσει των αρχαίων ευρημάτων (για παρά-
δειγμα, απουσία νομισμάτων στην προϊ στορική περίοδο). Επιπλέον, η έκθεση 
θα πλαισιώνεται από ακουστική ξενάγηση και περιγραφές στην ελληνική και 
διεθνή νοηματική γλώσσα, όπως και από έντυπο υλικό στη γραφή Braille και 
σε μεγαλογράμματη γραφή. 

4. Δημιουργία ενός άρτιου αισθητικά περιβάλλοντος που θα συνιστά το ιδανικό 
‘κέλυφος’ για τα αρχαία εκθέματα και τα ερμηνευτικά τους μέσα.

Εικ. 1 :  Μακέτα του νέου κτηρίου (Bobotis Architects).
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5. Εξεύρεση μουσειογραφικών λύσεων που θα επιτρέπουν την εναλλαγή στον 
ρυθμό της επίσκεψης και τη μείωση –όσο το δυνατόν– της μουσειακής κόπω-
σης, αποφεύγοντας αποτελεσματικά την εκθεσιακή επανάληψη (ποικιλία 
χρωμάτων, εναλλαγές φωτισμού, πυκνότητα εκθεμάτων, ποικιλία εποπτικού 
υλικού, εξοπλισμού, διαφορετικά σχήματα προθηκών κ.ά.).

6. Υποστήριξη της έκθεσης συνολικά με ποικίλα ερμηνευτικά μέσα (πινακίδες 
με κειμενική πληροφορία, λεζάντες, χάρτες, χρονολογικά και τοπογραφικά 
διαγράμματα, φωτογραφίες), με στόχο να υποστηρίζουν το μήνυμα που επι-
διώκεται να μεταδοθεί στον επισκέπτη μέσα από το έκθεμα, και τη βιωματική 
κατά το δυνατόν (αναπαραστάσεις) προσέγγιση της μουσειακής αφήγησης. Θα 
χρησιμοποιηθούν οπτικοακουστικά μέσα όπως βιντεοπροβολές, ηχογραφημέ-
νη ακουστική ξενάγηση επισκεπτών σε διαφορετικές γλώσσες, διαδραστικές 
μακέτες και ψηφιακές εφαρμογές που θα διατρέχουν την έκθεση και θα προ-
σφέρουν την απαιτούμενη πολυμορφία του μουσειολογικού λόγου. 

Οι εκπαιδευτικές αρχές του Μουσείου
Η βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται οι εκπαιδευτικές αρχές του Μου-

σείου είναι ότι το πολιτισμικό περιβάλλον δεν κληρονομείται αυτομάτως, αλλά 
μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας και 
της μάθησης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η πολιτισμική συνέχεια μιας κοι-
νωνίας και επιτυγχάνεται η προοπτική της εξέλιξής της. Η εκπαιδευτική δραστη-
ριότητα δεν λαμβάνει πια χώρα μόνο μέσα σε μια αίθουσα αλλά σε ολόκληρο τον 
μουσειακό χώρο.

Σκοπός μας είναι η εκπαιδευτική πολιτική του μουσείου να αναπτύσσει, να 
υλοποιεί, να αξιολογεί και να επιβλέπει εκπαιδευτικά προγράμματα, παρέχο-
ντας με αυτόν τον τρόπο ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών εμπειριών για διαφορε-
τικές κατηγορίες κοινού, προκειμένου αφενός να προσεγγίζονται ομάδες που 
δεν είναι παραδοσιακοί επισκέπτες ενός μουσείου, αφετέρου να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή κατανόηση και ερμηνεία των συλλογών. Στο πλαίσιο αυτό θα 
χρησιμοποιούνται νέα μέσα και τεχνολογίες, όπως οδηγοί επίσκεψης, σεμινάρια, 
περιηγήσεις, προβολές, διαλέξεις, ειδικές εκδηλώσεις, εργαστήρια, προγράμματα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και προγράμματα προσέγγισης σχολείων.

Δομή της νέας έκθεσης
Η συνολική επιφάνεια των χώρων του νέου Μουσείου είναι 6.300 τ.μ., από τα 

οποία τα 1.800 καταλαμβάνουν οι αίθουσες μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, 
και ο χώρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι αίθουσες, ύψους από 6 έως 
8 μ. και πλάτους 15 μ., χωροθετούνται και αναπτύσσονται γύρω από το αίθριο, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη ροή των μουσειακών διαδρομών. 

Με δεδομένα ότι α) το αρχαιολογικό υλικό εκπροσωπεί στην πλειονότητά του 
ανασκαφικά σύνολα, β) τον περιφερειακό χαρακτήρα του Μουσείου, που συνε-
πάγεται αναφορά και σχολιασμό του ιστορικού γίγνεσθαι των Χανίων, αλλά και γ) 
τον τρόπο οργάνωσης της παλαιότερης έκθεσης στον ναό του Αγίου Φραγκίσκου, 
επιλέχθηκε η προσέγγιση του υλικού συνδυαστικά. Eπιχειρήθηκε, δηλαδή, η 
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ανάπτυξη μιας οργανωτικής ιδέας, η οποία έχει ως βασικό στόχο τον συγκερασμό 
της παραδοσιακής μουσειολογικής πρότασης με τη σύγχρονη. Συγκεκριμένα, 
υιοθετήθηκε ένα εννοιοκεντρικό μοντέλο οργάνωσης του αρχαιολογικού υλικού 
σε συνδυασμό με την παραδοσιακή χωροχρονική προσέγγιση. 

Η έκθεση στο νέο κτήριο θα περιλαμβάνει, περίπου, 3.500 αρχαία αντικείμε-
να. Διαρθρώνεται σε τέσσερις θεματικούς άξονες (Εισαγωγή στην Έκθεση, Προϊ-
στορικοί χρόνοι, Ιστορικοί χρόνοι, Ιδιωτικές συλλογές-Δωρεές), που συγκροτούνται 
από μικρότερες χωροχρονικές και θεματικές ενότητες και υποενότητες (εικ. 2). Οι 
προτεινόμενες αφηγηματικές κατευθύνσεις παρακολουθούν τη μακρά πορεία στο 
χρόνο που διαπερνά τους προϊστορικούς οικισμούς και τις ιστορικές πόλεις της 
περιφερειακής ενότητας Χανίων, αναδεικνύοντας την κοινωνική και διοικητική 
οργάνωση, τη θρησκεία, την ψυχαγωγία, τον πόλεμο και το εμπόριο. Εισχωρούν 
όμως και στην προσωπική ζωή των κατοίκων της, αποτυπώνοντας τις καθημερινές 
ασχολίες τους, τις κατοικίες, τα έπιπλα, τα χρηστικά σκεύη, ακόμη και τα είδη 
καλλωπισμού, για να φθάσουν ως τα ταφικά έθιμα και τη στάση των ανθρώπων 
απέναντι στον θάνατο. 

Στον χώρο εξωτερικά της εισόδου της έκθεσης αναπτύσσονται δύο αυτόνομες 
εισαγωγικές θεματικές ενότητες. Στην πρώτη με θέμα Το χρονικό των ανασκαφών 
–μέσα από εποπτικό υλικό, φωτογραφίες, ψηφιοποιημένα αρχεία και αρχαιολο-
γικά ευρήματα– θα γίνεται ιστορική αναδρομή της αρχαιολογικής έρευνας στην 
περιοχή των Χανίων, η οποία ξεκινάει από τα τέλη του 19ου αιώνα και συνεχίζει 
αδιάλειπτα μέχρι τις μέρες μας.    

Εικ. 2 :  Κάτοψη ισογείου, εκθεσιακός χώρος (σχέδιο Β. Δρούγκα, Α. Δραγώνας).
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Η δεύτερη θεματική ενότητα αναφέρεται στο ιδιαίτερα περιπετειώδες ιστορικό 
της Ίδρυσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, μέχρι τον Δεκέμβριο του 1961,  
όπου μετά τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του ναού του Αγίου Φραγκίσκου 
και με την επιμέλεια του αείμνηστου Στυλιανού Αλεξίου, το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Χανίων μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στον χώρο που φιλοξενείται μέχρι σήμερα. 
Η αναζήτηση κατάλληλου χώρου για την προσωρινή στέγαση των Συλλογών του, 
κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, εξελίχθηκε σε εναγώνια προσπάθεια για 
την προστασία τους, ιδιαίτερα έπειτα από τα αλλεπάλληλα πλήγματα που υπέστη-
σαν προπολεμικά αλλά και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  

Το Γεωμορφολογικό και κλιματολογικό περιβάλλον συνιστά την αρχή της 
κυρίως έκθεσης, όπου αναλύεται η ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής θέσης του 
νησιού στο ευρύτερο μεσογειακό περιβάλλον και ο καθοριστικός της ρόλος στη 
διαμόρφωση της πολιτισμικής του ταυτότητας.   

Ακολουθούν οι Απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας με τις υποενότητες 
Παλαιο λιθικός–Μεσολιθικός ορίζοντας και Ο Νεολιθικός άνθρωπος. Εδώ προβάλ-
λονται τα αντικείμενα της πρώτης πιστοποιημένης ανθρώπινης παρουσίας στη 
Γαύδο, οι απαρχές της οργανωμένης κοινωνικής δράσης στο δυτικότερο άκρο 
της Κρήτης, και η Τελική Νεολιθική, η καλύτερα τεκμηριωμένη αρχαιολογικά 
περίοδος της εποχής αυτής. 

Με τη Γένεση του Μινωικού πολιτισμού παρατίθενται ευρήματα από την Τελευ-
ταία φάση κατοίκησης των σπηλαίων, και από τη Συγκρότηση των πρώτων οργα-
νωμένων οικισμών. Στα Ταφικά έθιμα εκτίθενται αντικείμενα από τάφους της 
πρωτομινωικής Ι περιόδου που βρέθηκαν στην κοιλάδα των Νέων Ρουμάτων και 
πιστοποιούν τις σχέσεις της Κρήτης με τις Κυκλάδες σε μία τόσο πρώιμη χρονική 
περίοδο.

Το αρχαιολογικό υλικό του Ανακτορικού πολιτισμού οργανώνεται με επίκε-
ντρο τα ευρήματα των Χανίων, της πόλης που φιλοξενεί το Μουσείο, καθώς αυτή 
κατέχει καίρια θέση σε ολόκληρη την ιστορία του νησιού, ως σημαντική μινωική 
ανακτορική εγκατάσταση, αλλά και μετέπειτα ως η σπουδαιότερη πόλη-κρά-
τος της δυτικής Κρήτης. Με την Ανάδυση και εδραίωση της μινωικής κοινωνίας, 
παρουσιά ζεται σε όλο της το εύρος η καλύτερα σωζόμενη οικιστική φάση για την 
περιοχή των Χανίων που χρονολογείται στα νεοανακτορικά χρόνια. Στα σημαντι-
κότερα ευρήματα των ανασκαφών συγκαταλέγεται, αναμφίβολα, το ονομαζόμενο 
«Σφράγισμα του Δεσπότη». Από την εικονογραφία του μοναδικού αυτού αντικει-
μένου αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για την ανακτορική αρχιτε-
κτονική της νεοανακτορικής περιόδου, αλλά και για τον θεοκρατικό χαρακτήρα 
της διοίκησης. Στις Παραγωγικές διαδικασίες και το Εμπόριο εκτίθεται μεγάλος 
αριθμός πολυτελών και χρηστικών σκευών. 

Στη θεματική της Κυδωνίας / ky-do-ni-ja: το κέντρο της μινωικής Κρήτης στη 
σφαίρα επιρροής των Μυκηναίων, προβάλλονται τα ευρήματα που υποδηλώνουν 
την ανάπτυξή της ως διοικητικό και καλλιτεχνικό κέντρο κατά τους τελευταίους 
αιώνες του μινωικού πολιτισμού. 

Η Μινωική θρησκεία οργανώνεται με κέντρο την αναπαράσταση, σε ειδικά 
βυθισμένο χώρο της έκθεσης, της «Δεξαμενής καθαρμών», του σημαντικότατου 
αυτού μνημείου που διατηρείται επισκέψιμο στη Σπλάντζια Χανίων. Παράλληλα, 
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εκτίθεται πληθώρα αντικειμένων της ευρύτερης περιοχής Χανίων, σχετιζομένων 
με τη λατρεία.

Στην υποενότητα Η καθημερινή ζωή των Μινωιτών: οικιακές εργασίες, διατροφή, 
ασχολίες, εκτός από τα πολυάριθμα ευρήματα, έχει προβλεφθεί σε χώρο εμβαδού 
περίπου 35 τ.μ. η αναπαράσταση δύο δωματίων από το κτήριο Ι της ελληνοσουη-
δικής ανασκαφής στην πόλη των Χανίων. 

Ανάλογα και Στον κόσμο των νεκρών, εκτός των ευρημάτων, προβλέπεται η 
αναπαράσταση τριών, πλούσια κτερισμένων, τάφων που αποκαλύφθηκαν σε οικό-
πεδο στο κέντρο της πόλης Χανίων. Οι συγκεκριμένοι τάφοι συνιστούν τους τρεις 
αντιπροσωπευτικούς τύπους –θαλαμοειδή, λακκοειδή με σπηλαιώδη πλευρικό 
θάλαμο και κάθετο λακκοειδή– του υστερομινωικού νεκροταφείου της Κυδωνίας. 

Το πέρασμα από την προϊστορία στα ιστορικά χρόνια υλοποιείται με Την αυγή 
των ιστορικών χρόνων που λειτουργεί ως ‘γέφυρα’ και εστιάζει στα υλικά κατά-
λοιπα της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Με την ανάπτυξη των υποενοτήτων Θα 
σου πω ένα λόγο: Οι ιδρυτικοί μύθοι ως αφετηρία εκκίνησης στον ιστορικό χρόνο 
και Μυθικοί κτίστες – ήρωες οικιστές παρέχεται η δυνατότητα μέσα από μεμο-
νωμένα ευρήματα να αναδειχθεί το θέμα των ιδρυτικών μύθων των πόλεων, οι 
πρωταγωνιστές των οποίων εμφανίζονται αυτή τη μεταβατική εποχή σε ποικίλους 
ελληνικούς και τοπικούς μύθους και χρησιμοποιούνται μεταγενέστερα από τις 
ίδιες τις πόλεις για τη νομιμοποίηση των πολιτικών και άλλων αξιώσεών τους.  

Ακολούθως προσεγγίζεται το ζήτημα της Ίδρυσης των μεγάλων πόλεων στην 
περιοχή των Χανίων μέσα από τις θεματικές Η ανθρώπινη παρουσία στους πρώτες 
αιώνες της γεωμετρικής εποχής, που αναδεικνύει τον κόσμο του 8ου αιώνα π.Χ., 
και Η Πόλη-κράτος, όπου γίνεται αναφορά στο ζήτημα της οργάνωσης των πρώτων 
πόλεων, οι οποίες υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη πολιτειακή δομή στις επικράτειές 
τους, καθώς και στις μεταξύ τους σχέσεις. 

Οι επόμενες δύο υποενότητες διαρθρώνονται χωρικά και επικεντρώνονται στην 
Κυδωνία και την Απτέρα. Η θέση της πρώτης ταυτίζεται με τη σύγχρονη πόλη 
και σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες ήταν από τις σημαντικότερες της Κρήτης. Η 
Κυδωνία  οργανώνεται γύρω από τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά της και με τη συνδρο-
μή ποικίλων ευρημάτων ανασυντίθενται η ιστορία της ίδρυσής της, η τοπογραφία 
της και τα γενικότερα στοιχεία για τις λατρείες της. Με το ίδιο σκεπτικό αναπτύσ-
σεται και η υποενότητα που αφορά στην Απτέρα, τη δεύτερη σημαντικότερη πόλη 
της περιοχής Χανίων. 

Στο «Κοινό των Ορείων» Υρτακίνα, Λισός, Έλυρος, Τάρρα, Ποικιλασός παρου-
σιάζονται ευρήματα από τις αξιόλογες αυτές πόλεις του νοτιοδυτικού άκρου της 
Κρήτης. Μέσα από εποπτικό υλικό και φωτογραφίες επισημαίνεται ιδιαίτερα και 
το ζήτημα της Διοικητικής Ένωσής τους κατά την ελληνιστική περίοδο. Επίσης, 
γίνεται αναφορά και στις δύο ακόμα σημαντικές πόλεις Πολυρρήνια και Φαλά-
σαρνα, καθώς και στις μικρότερες, τις Περιφερειακές πόλεις των Χανίων (Ανώπο-
λις, Ινναχώριον, Κάνδανος, Καύδος, Κεραία, Πέλκιν, Πέργαμον, Υδραμία κ.ά.).  

Στη θεματική με το γενικότερο τίτλο Συμμαχίες – Διαμάχες – Συγκρούσεις και 
Εμφύλιες έριδες θίγεται εκτενώς το ζήτημα των εσωτερικών σχέσεων των πόλεων 
του νησιού, που διαχρονικά χαρακτηρίζονταν από έντονες διενέξεις.       
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Η εκθεσιακή πορεία στην Αίθουσα Α′ ολοκληρώνεται με την Οικονομία, το 
Εμπόριο, τη Διακίνηση προϊόντων και τις Παραγωγικές διαδικασίες της περιοχής 
και προσεγγίζεται με την προβολή ποικίλων εκθεμάτων, όπως το νόμισμα και τα 
επείσακτα σκεύη. 

Η συλλογή των αρχαίων νομισμάτων διαρθρώνεται σε δύο υποενότητες: την 
Κρητική και την Ελληνική - Ρωμαϊκή νομισματοκοπία. Στις υπόλοιπες θεματικές 
ενότητες με τίτλους Αγγεία διακίνησης εμπορευμάτων, Εισηγμένα αττικά αγγεία 
και Τοπικά εργαστήρια προβάλλονται οι δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα 
της βιοτεχνικής παραγωγής τοπικών προϊόντων, όπως η ειδωλοποιΐα, η υαλουρ-
γία και η παραγωγή πορφύρας.

Η οργάνωση της αφηγηματικής πορείας στη δεύτερη αίθουσα ξεκινά με την 
ενότητα Κατοικία και Ιδιωτικός βίος, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το εντυ-
πωσιακό ψηφιδωτό με θέμα «το φιλί του Σατύρου». Μέσα από Το περιβάλλον της 
γυναίκας, του παιδιού και του άνδρα αλλά και τις Οικίες, αστικές επαύλεις και 
αγρεπαύλεις αναδεικνύονται πτυχές της καθημερινής ζωής κατά τους ιστορικούς 
χρόνους. 

Σε μια τρίτη υποενότητα με τίτλο 21η Ιουλίου του 365 μ.Χ. γίνεται αναφορά 
στον τρομακτικό σεισμό που κατέστρεψε πολλές κρητικές πόλεις. Το σκεπτικό της 
υλοποιείται με την αναπαράσταση ενός ανασκαφικού στρώματος, το οποίο οφεί-
λεται σε αυτόν τον σεισμό και ερευνήθηκε στην Κίσαμο. Ο κάτοικος της αρχαίας 
οικίας έχασε τη ζωή του, σπεύδοντας να πάρει από το υπόγειο τις οικονομίες του, 
που είχε αποθησαυρίσει μέσα σε μικρό πήλινο σκεύος. 

Η θεματική Ελληνικό πάνθεον και λατρεία είναι αφιερωμένη στη θρησκεία 
και χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες, από τις οποίες η πρώτη αναφέρεται στους 
Πανελλήνιους θεούς, τις Τοπικές θεότητες και τους Ήρωες. Οι άλλες τρεις δια-
κρίνονται ανάλογα με τον χώρο άσκησης της λατρείας σε Υπαίθρια ιερά, Σπήλαια 
και Ναούς. Το θέμα υποστηρίζεται με πολυάριθμα γλυπτά, ειδώλια και ποικίλα 
αναθήματα των ιστορικών χρόνων. Σημαίνουσα θέση στην ενότητα αυτή έχει το 
Ασκληπιείο της Λισού και τα αναθηματικά του γλυπτά. 

Η έκθεση ολοκληρώνεται με τον Κόσμο του θανάτου διαρθρωμένο σε δύο χρο-
νικές υποενότητες, όπου περιγράφονται οι μεταφυσικές αντιλήψεις και οι ταφικές  
πρακτικές από την αρχαϊκή έως και τη ρωμαϊκή περίοδο.

Στο μεσώροφο της δεύτερης αίθουσας εκτίθεται η Ιδιωτική Συλλογή Κωνστα-
ντίνου, Κυριάκου και Μαρίκας Μητσοτάκη, η οποία παραχωρήθηκε στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Χανίων το έτος 2000. Πριν την είσοδο στον χώρο της συλλογής 
θα υπάρχουν ενημερωτικοί πίνακες και εποπτικό υλικό, και θα προσεγγίζεται 
ειδικότερα το ζήτημα της συνεισφοράς των σύγχρονων χορηγών, των συλλεκτών ή 
και των απλών δωρητών, οι οποίοι με τα αντικείμενα που προσφέρουν εμπλουτί-
ζουν περαιτέρω τις συλλογές του Μουσείου. 

Καταλήγοντας, επισημαίνεται ότι η δημόσια εικόνα του νέου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Χανίων καθορίζεται από την επιδίωξη των επιμελητών του να απο-
τελέσει, ως πολυδύναμος και πολυδιάστατος πολιτισμικός οργανισμός, σημείο 
αναφοράς για την πόλη που το φιλοξενεί. Ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής του 
στρατηγικής εμφορείται από την αντίληψη ότι η ανάπτυξη των σύγχρονων μου-
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σείων και η υποστήριξη των στόχων τους συναρτάται σε μεγάλο βαθμό και από 
τη συνδρομή του κοινού. Υπό αυτό το πρίσμα, θα υλοποιούνται δραστηριότητες 
εντός του φυσικού χώρου του νέου κτηρίου (εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα, διαλέξεις, ξεναγήσεις, κ.ά.) αλλά και δράσεις εκτός αυτού, σε εναλλακτικούς 
μουσειακούς χώρους με την οργάνωση ποικίλων πολιτισμικών εκδηλώσεων σε 
σχολεία, δημόσιους χώρους, νοσοκομεία κ.ά. Επίσης, είναι ήδη σε εξέλιξη η 
δημιουργία αυτόνομης Διαδικτυακής Πύλης με πλήθος εφαρμογών για την ανά-
δειξη και προβολή στο ελληνικό και διεθνές κοινό των συλλογών του Μουσείου 
και γενικότερα της πολιτισμικής κληρονομιάς των Χανίων. Ως ‘ζωντανός οργανι-
σμός’, επικοινωνιακά ‘ευαίσθητος’ και εξωστρεφής θα αξιοποιεί δημιουργικά τις 
πληροφορίες που συλλέγει από τους διαδικτυακούς και φυσικούς επισκέπτες 
του, ώστε να κατοχυρώσει τη βιωσιμότητά του σε ένα περιβάλλον που μεταλλάσ-
σεται δημογραφικά, οικονομικά, τεχνολογικά και εξελίσσεται ασταμάτητα. 

Η έκθεση στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων με τη χωροχρονική και θεμα-
τική οργάνωση των ενοτήτων της, την επιλογή ποικίλων ερμηνευτικών μέσων και 
τη γενικότερη φιλοσοφία που τη διέπει, επιδιώκει να αποτελέσει για τον κάθε επι-
σκέπτη ένα ταξίδι γνώσης και αισθητικής με συγκεκριμένη κάθε φορά ‘πυξίδα’, 
αλλά παράλληλα και με εναλλακτικές πορείες σε νοήματα, ιδέες και κοινωνίες. 
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thE musEoLogiCAL EssAy – A′ phAsE 

of thE nEw ArChAEoLogiCAL musEum of ChAniA

ELEni pApAdopouLou & KAtErinA tzAnAKAKi

The new Archaeological Museum of Chania is constructed at the historical 
area of Halepa, an area at an easy walking distance from the centre of the 
city, characterized by cultural and political significance during the early 20th 
century. The new building of 6,300 s.m. fulfils the needs of the contemporary 
visitor, as it is equipped with halls of permanent and temporary exhibitions, 
room for educational programmes, auditorium, patio, adequate space for 
conservation laboratories, storage places, cafe-restaurant, museum shop and 
personnel offices.

The central idea of the new permanent exhibition follows the pre-historic 
and historic inhabitant of the city of Chania, within issues of residence, social 
structure, occupations, religion, war, trade, daily activities, furniture, tools, 
burial customs and many more. The new exhibition is structured under four 
thematic principles, where the first examines the geographical position and 
morphology as well as the environment conditions of the island of Crete and 
the second one analyzes the pre-historic era at the extended area of Chania 
in relation with inhabitant’s accomplishments. The third thematic principle 
of the new exhibition discusses the historic era of the towns of western Crete 
under the spirit of human accomplishments, while the forth principle explores 
the private collection, donated to the museum by the Mitsotakis family.

The new exhibition will be supported by a variety of visual and interactive 
means at the disposal of the visitor. 
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«Καν’ το οΠωσ ο ΒιτροΥΒιοσ»: η χρηση ΥδροφοΒων 

εΠιχρισματων σε ΚατασΚεΥεσ διαχειρισησ Υδατοσ. 

Πρωτα αΠοτελεσματα τοΥ χημιΚοΥ ΠροσδιορισμοΥ των

εΠιφανειων Κονιαματοσ σε δεξαμενεσ Και λοΥτηρεσ

αΠο την αρχαια ΠολΥρρηνια Και th φαλασαρνα

ΒασιλιΚη Κοντογιαννη & Παναγιωτα μαντη 

Εισαγωγή
Η εφαρμογή επιχρισμάτων σε επιφάνειες από κονίαμα, η οποία αποσκοπούσε 

στη βελτίωση των ιδιοτήτων της επιφάνειας, όπως η υδροφοβίωση, αναφέρεται 
στην πραγματεία του Βιτρούβιου «Περί Αρχιτεκτονικής». Τα επιχρίσματα αυτά 
προέκυπταν από ανάμειξη οργανικών υλικών, όπως ζωική κόλλα, ρητίνη ή λάδι, 
με ανόργανα υλικά, όπως ασβέστη, στάχτη ή κάρβουνο (Βιτρούβιος, Βιβλίο 7, 
Κεφ. 1, 4 και 10). 

Οι εφαρμογές επιχρίσματος, αν και τεκμηριωμένες ιστορικά, δεν έχουν εκτε-
νώς μελετηθεί επιστημονικά σε αρχαιολογικά ευρήματα, όπως προκύπτει από την 
περιορισμένη αναφορά τους στη βιβλιογραφία, ίσως εξαιτίας της περιορισμένης 
διατήρησής τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι η μοναδική αναφορά εντοπισμού και 
ανάλυσης υδρόφοβου επιχρίσματος στον ελλαδικό χώρο βρίσκεται στη δημοσίευ-
ση του Hellner (2006) και αφορά στην Κρήνη των Μεγάρων του 5ου αι. π.Χ. Εκεί 
αναφέρεται ότι το δάπεδο και οι τοίχοι της κατασκευής καλύπτονται από μείγμα 
ασφάλτου και ζωικού λίπους, το οποίο ενίσχυε την υδροφοβίωση των επιφανειών 
και περιόριζε την ανάπτυξη αδιάλυτων ασβεστιτικών επικαθήσεων (Hellner 2006, 
172). 

Οι πρόσφατες αναστηλωτικές και ανασκαφικές εργασίες στην αρχαία Πολυρ-
ρήνια αποκάλυψαν ασύνηθες μαύρο επιφανειακό στρώμα σε επιφάνειες κατα-
σκευών διαχείρισης ύδατος από κονίαμα. Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τα πρώτα 
αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένα 
δείγματα τέτοιων επιφανειακών στρωμάτων από δεξαμενή της Αρχαίας Πολυρρή-
νιας και, για συγκριτικούς λόγους, από δεξαμενή και λουτήρες του αρχαιολογι-
κού χώρου της Φαλάσαρνας. Σκοπός της μελέτης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, 
είναι να διαπιστωθεί η σύσταση του υλικού ή υλικών αυτών και να διερευνηθεί 
εάν όντως πρόκειται για υπολείμματα επιχρίσματος παρόμοια με αυτά που ανα-
φέρονται στον Βιτρούβιο. 

Δειγματοληψία
Οι αναστηλωτικές και ανασκαφικές εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν κατά 

τη διάρκεια του έργου «Στερέωση - Ανάκτηση Επιλεγμένων Πύργων των Ελληνιστι-
κών Τειχών της Αρχαίας Πολυρρήνιας, Ν. Χανίων» (2010-13), το οποίο εντάχθηκε 



στο ΕΣΠΑ και πραγματοποιήθηκε με 
αυτεπιστασία από την ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α., 
επικεντρώθηκαν στην Πλατεία Γ της 
Αρχαίας Πολυρρήνιας, στην είσοδο του 
σημερινού οικισμού. Η πλατεία Γ απο-
τελείται από τον Οχυρωματικό Πύργο 
Α, το Υδραγωγείο Α, το οποίο συνδέεται 
με λαξευτή δεξαμενή, και την ανοιχτή 
δεξαμενή η οποία ενδέχεται να αποτελεί ρωμαϊκή προσθήκη στις ήδη υπάρχου-
σες ελληνιστικές κατασκευές ύδρευσης. Το τοιχίο που χωρίζει τη λαξευτή δεξαμε-
νή από την ανοιχτή θεωρείται σύγχρονο της ανοιχτής δεξαμενής (Μαρκουλάκη & 
Γούλα στον παρόντα τόμο).

Δειγματοληψία (Αρ.Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ44/5092π.ε/109842π.ε) πραγμα-
τοποιήθηκε στην ανοιχτή δεξαμενή, συγκεκριμένα μπροστά από την είσοδο της 
κλίμακας και στην οριζόντια επιφάνεια του τοιχίου. Και στις δύο περιπτώσεις η 
επιφάνεια καλύπτεται από επιφανειακό στρώμα μαύρης απόχρωσης (σχ. 1 και 
εικ. 1). Συνολικά μελετήθηκαν τρία (3) δείγματα από το δάπεδο και τρία (3) από 
το τοιχίο.

Παρόμοιες επιφάνειες εντοπίστηκαν σε κατασκευές διαχείρισης ύδατος στον 
λιμένα της Αρχαίας Φαλάσαρνας. Η δεξαμενή που εφάπτεται στον Νότιο Οχυρω-
ματικό Πύργο και θεωρείται σύγχρονή του χρονολογείται στους ύστερους ελλη-
νιστικούς χρόνους (Frost & Hadjidaki 1990, 517). Μεγάλο μέρος των τοίχων της 
δεξαμενής καλύπτεται από μαύρη επίστρωση, η οποία και δειγματίστηκε. Για 
συγκριτικούς λόγους συλλέχθηκε δείγμα και από το εσωτερικό της τοιχοποιίας 
(εικ. 2). Συνολικά δύο (2) δείγματα ελήφθησαν από την κατασκευή. 
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Εικ. 1 :  Ασύνηθες μαύρο στρώμα στην επιφάνεια 
του δαπέδου της Αρχαίας Πολυρρήνιας.  

Σχ. 1 :  Η Πλατεία Γ, όπου φαίνονται οι περιοχές 
δειγματοληψίας. Από: Χριστοδουλάκος 2013. 

Σχέδιο: ΥΠ.ΠΟ.Α, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

Εικ. 2 :  Τα σημεία δειγματοληψίας στην επιφά-
νεια των τοίχων της δεξαμενής στην Αρχαία 
Φαλάσαρνα. Διακρίνεται η μαύρη επιφάνεια 

δεξιά της φωτογραφίας. 
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Τέσσερα (4) δείγματα ελήφθησαν επίσης από σημεία των επιφανειών δύο λου-
τήρων που σώζονται στον ευρύτερο χώρο της βιομηχανικής ζώνης του λιμένα και 
χρονολογούνται στον 4ο-3ο αι. π.Χ. Οι λουτήρες συνδέονται με δημόσια λουτρά 
που πιθανόν προορίζονταν για χρήση από τους επισκέπτες των παρακείμενων 
ναών (Hadjidaki 2001, 157).   

Μεθοδολογία
Τα δείγματα υποβλήθησαν σε σειρά αναλύσεων στα εργαστήρια του τμήμα-

τος Αρχαιολογίας και Συντήρησης του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ. Ο ποιοτικός 
προσδιορισμός της χημικής σύστασης και κρυσταλλικής δομής των δειγμάτων 
επιτεύχθηκε με τη χρήση περίθλασης ακτινών Χ (XRD), φασματοσκοπίας υπε-
ρύθρου (FTIR) και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM-EDX), το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε και στην απεικόνιση των τομών για την κατανόηση της μικρο-
μορφολογίας τους (SEM-BSE). 

Αποτελέσματα Αναλύσεων
Δείγματα Πολυρρήνιας

Μικρομορφολογική παρατήρηση των 
δειγμάτων του δαπέδου της ανοιχτής 
δεξαμενής επιβεβαιώνει ομοιότητες με 
δείγματα από το τοιχίο, αποκαλύπτο-
ντας ένα ευδιάκριτο ημιδιαφανές καφέ/
πορτοκαλί επιφανειακό στρώμα (εικ. 3). 
Παρατήρηση των εγκιβωτισμένων τομών 
των δειγμάτων στο Ηλεκτρονικό Μικρο-
σκόπιο Σάρωσης (SEM) επιβεβαιώνει 
την ύπαρξη επιφανειακού στρώματος 
και στις δύο περιπτώσεις, το οποίο δια-
κρίνεται από το υπόστρωμα κονιάματος. 
Η συμπαγής σύνθεση του υπερκείμενου 
στρώματος είναι λεπτόκοκκη συγκριτι-
κά με το στρώμα του κονιάματος, όπου 
εμπεριέχονται κόκκοι χαλαζία αλλά και 
περιοχές ασβεστίτη (εικ. 4).     

Χημική ανάλυση SEM-EDX που 
πραγματοποιήθηκε στο υπερκείμενο 
συμπαγές στρώμα των εγκιβωτισμένων 
τομών αποδεικνύει την ύπαρξη ασβεστί-
ου (Ca) και φωσφόρου (P) στη σύνθεσή 
του (εικ. 5).  

Η συγκριτική μελέτη των φασμάτων 
υπερύθρου (FTIR) των δειγμάτων μεταξύ 
τους, αλλά και με φάσματα ασβεστίτη 
και χαλαζία, επιβεβαιώνει ότι αυτά είναι 

η χρηση ΥδροφοΒων εΠιχρισματων σε ΚατασΚεΥεσ διαχειρισησ Υδατοσ

Εικ. 3 :  Χαρακτηριστικό δείγμα από το δάπεδο 
της ανοιχτής δεξαμενής, όπου φαίνεται η 
ημιδιαφανής σύνθεση του επιφανειακού 
στρώματος κάτω από στρώμα χώματος. 

Εικ. 4 :  Απεικόνιση της τομής δείγματος του τοι-
χίου, όπου διαφαίνεται η λεπτόκοκκη συμπαγής 

σύνθεση του υπερκείμενου στρώματος. 
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τα βασικά συστατικά των κονιαμάτων 
(εικ. 6). Η διπλή κορυφή απορρόφησης 
στην περιοχή 599cm-1 και 588cm-1 στα 
δείγματα του τοιχίου και της δεξαμενής 
είναι χαρακτηριστική του φωσφορικού 
ασβεστίου απατιτικής προέλευσης (Tas 
& Aldinger 2005, 171). Ανάλυση XRD 
του δείγματος επιβεβαιώνει την κρυ-
σταλλική δομή του υδροξυαπατίτη. Ο 
υδροξυαπατίτης θεωρείται ένδειξη του 
ανόργανου μέρους των οστών (Mar-
tin-Gil, Ramos-Sanchez & Martin-Gil 
1999, 59).

Η ασθενής απορρόφηση στην περι-
οχή 1700-1600 cm-1 των φασμάτων των δειγμάτων τοιχίου και δεξαμενής της 
Πολυρρήνιας θα μπορούσε να αποδοθεί σε οργανικό συστατικό, όπως τα αμίδια Ι 

ΒασιλιΚη Κοντογιαννη & Παναγιωτα μαντη

Εικ. 6 :  Σύγκριση φασμάτων τοιχίου και δεξαμενής με φάσματα ασβεστίτη και χαλαζία. 
Οι περιοχές απορρόφησης που σημειώνονται με κόκκινο βέλος μπορεί να αποτελούν 

ένδειξη ύπαρξης οργανικού υλικού.

Εικ. 5 :  Ποιοτική ανάλυση SEM-EDX σε δείγμα 
του τοιχίου, στην οποία εντοπίζονται 

ασβέστιο και φώσφορος.
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και ΙΙ, τα οποία συνήθως παρουσιάζουν χαρακτηριστικές κορυφές στην αντίστοι-
χη περιοχή του υπέρυθρου φάσματος (Stuart 2004, 142). Η απουσία αντίστοιχης 
απορρόφησης στα φάσματα του ασβεστίτη και χαλαζία ενισχύει την άποψη της 
ύπαρξης συστατικού οργανικής προέλευσης στα δείγματα του τοιχίου και της 
δεξαμενής. Ο χημικός προσδιορισμός του υλικού αυτού είναι σε εξέλιξη.

 
Δείγματα Φαλάσαρνας

Η μικρομορφολογία του δείγματος του τοίχου της δεξαμενής της Φαλάσαρνας, 
αν και ομοιάζει ως προς την κοκκομετρία και υφή με αυτό του δαπέδου της 
Πολυρρήνιας, παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη κρυστάλλων χλωριούχου νατρίου 
(NaCl), οι οποίοι έχουν χαρακτηριστι-
κή κυβική μορφή (Arnold 1984, 135) 
(εικ. 7). Η ανάλυση EDX και XRD επι-
βεβαιώνει την παρουσία αλάτων χλωρι-
ούχου νατρίου. Η ύπαρξή τους φαίνεται 
να οφείλεται στη γειτνίαση της δεξαμε-
νής με τη θάλασσα.   

Οι αναλύσεις EDX, XRD αλλά και 
FTIR στα δείγματα της δεξαμενής επι-
βεβαιώνουν την ύπαρξη ασβεστίτη και 
χαλαζία καθώς και την απουσία υδρο-
ξυαπατίτη από τη σύσταση. Η ασθενής 
απορρόφηση στην περιοχή του υπέ-
ρυθρου φάσματος 1700-1600 cm-1, 
που παρατηρείται στα δείγματα της 
Πολυρρήνιας και ενδέχεται να ανήκει 
σε οργανικής προέλευσης υλικό, εντοπίζεται και στο δείγμα από τη δεξαμενή 
της Φαλάσαρνας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απουσία αντίστοιχης απορρόφησης 
στο φάσμα του δείγματος το οποίο προέρχεται από κονίαμα της εσωτερικής τοι-
χοποιίας, ενισχύοντας την υπόθεση της εφαρμογής οργανικού υλικού μόνο στην 
εξωτερική επιφάνεια.

Οι λουτήρες της Φαλάσαρνας παρουσιάζουν έντονη παρουσία γύψου στην επι-
φάνειά τους, η οποία επιβεβαιώνεται τόσο από την ανάλυση FT-IR όσο και από 
τη φασματοσκοπία ακτίνων Χ (XRD). Η παρουσία στοιχείων όπως αργίλιο, κάλιο, 
νάτριο και πυρίτιο στην ανάλυση EDX αποτελεί ένδειξη μεταγενέστερης χρήσης 
των λουτήρων στην παρασκευή κεραμικής (Hadjidaki 2001, 157). Η απουσία 
φωσφόρου αλλά και ένδειξης οργανικού υλικού σε όλες τις αναλύσεις στα δείγμα-
τα των λουτήρων έως τώρα ίσως οφείλεται στην έντονη φθορά της επιφάνειας και 
στην παρουσία αλάτων και άλλων επικαθήσεων, χωρίς να αποκλείεται και η μη 
εφαρμογή υδρόφοβων επιχρισμάτων στις συγκεκριμένες κατασκευές. 

Συμπεράσματα
Ο εντοπισμός φωσφορικού ασβεστίου στο συμπαγές επιφανειακό στρώμα των 

δειγμάτων από το δάπεδο και το τοιχίο της ανοιχτής δεξαμενής της Πολυρρήνιας 
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χλωριούχου νατρίου. Χρήση Οπισθο-
σκεδαζόμενων Ηλεκτρονίων (BSE).



ενισχύει την υπόθεση εφαρμογής επιχρίσματος. Η εφαρμογή μειγμάτων οστέινου 
υλικού και ζωικής κόλλας θεωρείται μία από τις πρωιμότερες για την ενίσχυση 
της σκληρότητας ασβεστολιθικών επιφανειών (Martin-Gil, Ramos-Sanchez & Mar-
tin-Gil 1999, 59). Στην περίπτωση των δειγμάτων της δεξαμενής της Φαλάσαρνας 
δεν εντοπίζεται φωσφορικό ασβέστιο, αλλά υπάρχουν ενδείξεις όπως και στα δείγ-
ματα της Πολυρρήνιας για την ύπαρξη υλικού οργανικής προέλευσης. 

Η προκαταρκτική μελέτη των δειγμάτων της Αρχαίας Πολυρρήνιας και Φαλά-
σαρνας αποτελεί το έναυσμα για τη συστηματική μελέτη του υλικού, ιδιαίτερα 
ως προς τον εντοπισμό και χημικό προσδιορισμό του οργανικού συστατικού. 
Σκοπός της προγραμματισμένης έρευνας είναι να τεκμηριωθεί επιστημονικά η 
χρήση επιχρισμάτων σε κατασκευές διαχείρισης ύδατος στον ελλαδικό χώρο και 
να μελετηθεί η τεχνολογία κατασκευής και εφαρμογής. Η έρευνα περιλαμβάνει 
μελέτη του μηχανισμού φθοράς και διατήρησης οργανικών υπολειμμάτων και 
την ταυτοποίησή τους μέσω αναλυτικών μεθόδων χαμηλού ορίου ανίχνευσης.  
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ΒασιλιΚη Κοντογιαννη & Παναγιωτα μαντη



«do it LiKE vitruvius»: thE usE of hydrophobiC CoAtings 

on mortArs in Antiquity. first rEsuLts 

from poLyrrhEniA And fALAsArnA

vAssiLiKi KontogiAnni & pAnAgiotA mAnti 

Recent conservation work at the Hellenistic fortification of Polyrrhenia, 
Crete, revealed the presence of unusual black surface layer covering parts of 
the cistern floor. This work investigates the chemical nature of this residue 
and compares it to other water-related Hellenistic constructions at Falasarna. 
Preliminary analysis indicates that an intentional surface coating was likely 
applied in order to improve the water-repelling properties on the underlying 
mortars. Results open new prospects to understanding the use of hydrophobic 
coatings on mortars in antiquity, as recorded by Vitruvius. 
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σΥντηρηση ανασΚαφιΚων εΥρηματων Κατα την Περιοδο

2011 – 2013 στα εργαστηρια τησ 28ησ ε.Β.α. στα χανια

θεανω ανδροΥλαΚη

Κατά την περίοδο 2011 - 2013 οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τους 
συντηρητές αρχαιολογικών ευρημάτων της 28ης Ε.Β.Α. στα Χανιά, τόσο στα εργα-
στήρια συντήρησης ανασκαφικών αντικειμένων στο φρούριο Φιρκά, όσο και in 
situ, ήταν πολλές και αρκετά διαφορετικές. 

Από τον Νοέμβριο του 2010 οι συντηρητές στα εργαστήρια είμαστε περισσό-
τεροι, γεγονός που βοηθάει στη λήψη αποφάσεων για τον τρόπο επέμβασης και 
την επιλογή μεθόδων και υλικών συντήρησης. Οι προμήθειες αναλώσιμων υλικών 
συνεχίζουν να είναι σπάνιες και ο εξοπλισμός στοιχειώδης. 

Εργασίες έγιναν σε ευρήματα που υπήρχαν ήδη αποθηκευμένα στη συλλογή 
της Εφορείας ενώ, προς μεγάλη μας χαρά, η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε 
πλήθος νέων ευρημάτων, τόσο στον νομό Χανίων, όσο και στο Ρέθυμνο. Σε πολλές 
θέσεις αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα τοίχων, ψηφιδωτά δάπεδα, νομίσματα, μεταλ-
λικά και οργανικά αντικείμενα και πλήθος κεραμικής. Τα αντικείμενα ήρθαν 
στο εργαστήριο, αξιολογήθηκε η κατάσταση διατήρησής τους και, ανάλογα, είτε 
ξεκίνησαν οι εργασίες άμεσα, είτε αποθηκεύτηκαν. 

Το 2011 σε συνεργασία με το Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων δεχτήκαμε σπουδαστές του 
τμήματος Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης και ενός σπουδαστή από το Κολ-
λέγιο St Lucas της Ολλανδίας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Το 2012 
φοιτητές από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκπόνησαν την πρακτική τους. Αρκετές ήταν 
οι επισκέψεις μαθητών, κατά τμήματα, από σχολεία της πόλης για ξενάγηση στα 
εργαστήρια και στον αρχαιολογικό χώρο του φρουρίου Φιρκά.

Έγιναν αρκετές αυτοψίες σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους για την κατα-
γραφή της κατάστασης διατήρησης και των προβλημάτων τους, όπως στα ψηφιδω-
τά δάπεδα των πρωτοβυζαντινών βασιλικών της Αλμυρίδας και των Αρμένων, στο 
λίθινο ταφικό μνημείο της οικογένειας των Καλλέργηδων στη Φυλακή του Δήμου 
Αποκορώνου και στην κρήνη στην Καμάρα Καλυδωνίας του Δήμου Πλατανιά. 
Παράλληλα, έγινε επίβλεψη των εργασιών που πραγματοποιούσαν σε μνημεία 
συμβασιούχοι συντηρητές, όπως στο ψηφιδωτό δάπεδο του Αγίου Παντελεήμoνα 
στη Σούγια Σελίνου και στο λίθινο θύρωμα του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Δελιανών. 

Αρκετές φορές εκκλησιαστικά αντικείμενα από μονές και ναούς χρειάστηκαν 
συντήρηση. Ένα μεγάλο σύνολο μεταλλικών εκκλησιαστικών αντικειμένων από τη 
Γωνιά Κολυμβαρίου συντηρήθηκε και επέστρεψε στη Μονή για φύλαξη. Συχνά 
μεταλλικά πάμφυλλα από εικόνες (εικ. 1, 2) συντηρούνται και επιστρέφουν μαζί 
με τις εικόνες στους ναούς. Από τον ναό του Αγίου Ιωάννη Στύλου Αποκορώνου 
συντηρήθηκε ένα σιδερένιο μανουάλι.
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Ιδιαίτερα μας απασχόλησε το σύγχρονο πρόβλημα των graffiti πάνω στα μνη-
μεία και η αφαίρεσή τους. Ο Φάρος, το Γυαλί Τζαμί, τα βενετικά τείχη των Χανίων, 
το Chiostro του Αγίου Νικολάου στη Σπλάντζια, το Χαμάμ στην οδό Χάληδων 
και  πολλά άλλα μνημεία στην Παλιά Πόλη καλύπτονται με συνθήματα διαφόρων 
διαστάσεων, σχεδίων και χρωμάτων. Η ύπαρξή τους στα μνημεία δείχνει έλλειψη 
σεβασμού και παιδείας και αποτελεί καθημερινό σύγχρονο πρόβλημα, ενώ η 
αφαίρεσή τους είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και συχνά μη αποτελεσματική. Η 
επέμβαση περιλαμβάνει δοκιμές επί τόπου με διάφορους διαλύτες για να βρεθεί 
ο πιο αποτελεσματικός για κάθε περίπτωση. Ακολουθεί η εφαρμογή με πολλές 
επαναλήψεις. Τελικά οι επιφάνειες ξεπλένονται με νερό υπό πίεση. Μετά το τέλος 
των εργασιών συνιστάται η επιφανειακή προστασία με anti graffiti, έτσι ώστε σε 
επόμενη φθορά της επιφάνειας η απομάκρυνση να είναι πιο εύκολη. Οι επεμ-
βάσεις ήταν αρκετές, όπως στον τρούλο του Γυαλί Τζαμί, στη βάση του βενετικού 
Φάρου, στον λιμενοβραχίονα, σε λίθινα τμήματα του ναού του Αγίου Νικολάου, 
στον Άγιο Ρόκκο, κ.α.  

Στις αποθήκες της Εφορείας υπάρχουν πολλά τμήματα από αποκολλημένα 
ψηφιδωτά δάπεδα, τα οποία, μετά την κατασκευή πλακών με οπλισμό από τελάρα 
αλουμινίου και τσιμεντοκονίαμα, θα επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση. 
Σε αυτό το πλαίσιο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο αποκολλημένο πρωτοβυζαντινό 
ψηφιδωτό δάπεδο από την ανασκαφή του ναού του Αγίου Παντελεήμονα Σούγιας 
Σελίνου. Στη συνέχεια ξεκίνησε η κατασκευή των νέων πλακών του πρωτοβυζαντι-
νού ψηφιδωτού δαπέδου από την ανασκαφή στον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου 
στα Μεσκλά Χανίων. Εξάλλου έγιναν εργασίες σε εννέα τμήματα αποκολλημένων 
ψηφιδωτών από ανασκαφή στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου (Αρχαία Λάππα).

Το 1994 σε εργασίες που πραγματοποιούνταν στον εξωτερικό περίβολο του 
Δημοτικού Σχολείου Παζινού Ακρωτηρίου αποκαλύφθηκε ανάμεσα στη λιθοδομή 
πλήθος νομισμάτων. Τα νομίσματα παραδόθηκαν και ακολούθησε ανασκαφή 
από την τότε αρχαιολόγο της 13ης Ε.Β.Α. Αναστασία Τζιγκουνάκη. Πρόκειται 
για ένα θησαυρό πολύ μεγάλου αριθμού βενετικών νομισμάτων (torneselli) που 
είχαν διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση (εικ. 3, 4). Κατά τη δημιουργία της 
Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Συλλογής Χανίων αποφασίσθηκε ένα μέρος του 
θησαυρού να εκτεθεί. Έτσι ξεκίνησαν εργασίες συντήρησης που περιελάμβαναν 
φωτογράφιση της αρχικής κατάστασης, περιγραφή της διατήρησης και επέμβα-
ση. Ο αριθμός των νομισμάτων που τελικά εκτέθηκαν είναι 3.297 και η κατάστα-
ση διατήρησής τους παραμένει εξαιρετική, ενώ ελέγχεται τακτικά. Τα υπόλοιπα, 
γύρω στα 5.967, παρέμειναν αποθηκευμένα μέχρι το 2012, οπότε ξεκίνησαν 
ξανά οι εργασίες συντήρησης, παράλληλα με τη συντήρηση άλλων ευρημάτων. 
Η κατάσταση διατήρησής τους συνεχίζει να είναι πολύ καλή και οι επεμβάσεις 
περιλαμβάνουν κυρίως καθαρισμούς, μηχανικούς σε συνδυασμό με χημικούς, 
πολύ καλό ξέπλυμα, στέγνωμα και προστασία. Μετά το τέλος της συντήρησης τα 
νομίσματα αποθηκεύονται σε νάιλον zip σακουλάκια και πλαστικά κουτιά.

Τον Μάιο του 2010, στο Kαστέλι Κισάμου πραγματοποιήθηκαν από τον τοπικό 
Δήμο εργασίες εκσκαφής για τον βιολογικό καθαρισμό. Στον δρόμο, μπροστά από 
το Δεσποτικό μέγαρο και σε βάθος γύρω στο 1,20 μ. από το σύγχρονο οδόστρωμα 
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αποκαλύφθηκαν τμήματα τοίχων, καθώς και τμήμα ψηφιδωτού και βοτσαλω-
τού δαπέδου. Η ανασκαφή δεν ολοκληρώθηκε, ενώ ακολούθησε η κατάχωση 
των ευρημάτων, παρά την αρχική σκέψη αποκόλλησης του ψηφιδωτού δαπέ-
δου. Βορειότερα, κατά τη συνέχιση των εργασιών έξω από το Φαλδάμειο Ίδρυμα, 
πραγματοποιήθηκε ανασκαφή από τον αρχαιολόγο Μ. Μαρινάκη και αποκαλύ-
φθηκαν τάφοι. Από το εσωτερικό των τάφων ήρθαν στο εργαστήριο πήλινα αγγεία, 
χάλκινα κοσμήματα, μια οστέινη περόνη και δύο σύνολα από γυάλινες χάντρες. 
Τα κεραμικά ήρθαν γεμάτα στο εσωτερικό με χώμα. Σε μια μικρή οινοχόη, κατά 
την αφαίρεση του χώματος βρέθηκαν μια χάλκινη πόρπη και πλήθος οστών. 
Συντηρήθηκαν οκτώ πήλινα αγγεία, η χάλκινη πόρπη, ζεύγος αργυρών ενωτίων, 
η οστέινη περόνη και τα δύο σύνολα από γυάλινες χάντρες που παρουσίαζαν 
μεγάλη φθορά από καύση. 

Σε ανασκαφή του οικοπέδου Ευκαρπίδου στο Πάνορμο Ρεθύμνου από την 
αρχαιολόγο της 28ης Ε.Β.Α. Αθηνά Φραϊδάκη αποκαλύφθηκε κεραμική, γυάλι-
να και μεταλλικά αντικείμενα. Μετά το πλύσιμο και τη διαλογή της κεραμικής 
προέκυψαν δύο τμηματικά σωζόμενα αγγεία. Έγινε συγκόλληση των οστράκων 

241

σΥντηρηση ανασΚαφιΚων εΥρηματων (2011-2013) στα εργαστηρια τησ 28ησ ε.Β.α.

Εικ. 3 & 4 :  Θησαυρός βενετικών νομισμάτων (torneselli) Παζινού Ακρωτηρίου.
Αρχική και τελική κατάσταση συντήρησης.
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με ακρυλικά συγκολλητικά και επιπλέον στερέωση και συγκράτηση εσωτερικά 
με γάζες. Ακολούθησε τμηματική συμπλήρωση για στατικούς λόγους και αισθη-
τική αποκατάσταση. Τα γυάλινα θραύσματα συντηρήθηκαν, χωρίς να προκύψει 
σχήμα αγγείου, και αποθηκεύτηκαν. Τα πολύ λεπτά χάλκινα θραύσματα μετά 
τους καθαρισμούς, τη συγκόλληση, την προστασία της επιφάνειας και τη στερέ-
ωση με υαλοΰφασμα σχημάτισαν ένα τμηματικά σωζόμενο χάλκινο αγγείο. Τα 
σιδερένια τμήματα μετά τη συντήρηση σχημάτισαν ένα μεγάλο κουδούνι για ζώα.

Τον Ιανουάριο του 2013, μετά από μεγάλη καθίζηση στο πεζοδρόμιο των οδών 
Ελ. Βενιζέλου και Αρχοντάκη, στο κέντρο των Χανίων, έγινε ανασκαφή από την 
αρχαιολόγο της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. Κατερίνα Τζανακάκη και αποκαλύφθηκαν τμήμα-
τα τοίχων και ψηφιδωτού δαπέδου (εικ. 5-7). Το ψηφιδωτό παρουσίαζε σοβαρά 
προβλήματα διατήρησης κι έτσι αποφασίσθηκε να γίνουν σωστικές επεμβάσεις. 
Χρειάστηκε να απομακρυνθεί ένα φρεάτιο αποχέτευσης που βρισκόταν πάνω του 
και ακολούθησαν εργασίες καθαρισμού της επιφάνειας από βιολογικές επικαθί-
σεις, έγιναν ενέματα για πλήρωση των ρωγμών, σφράγιση των ρηγματώσεων και 
περιμετρικά των ορίων έγινε στεφάνωμα. Χρησιμοποιήθηκαν έτοιμα κονιάματα 
υδρασβέστου χωρίς τσιμέντο Albaria Struttura SP 2 και Albaria Iniezione για τα 
ενέματα. Τελικά, μετά το τέλος των εργασιών, τα ευρήματα καταχώθηκαν με τη 
σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 

Τον Ιούνιο του 2013 ξεκίνησε ανασκαφή από την αρχαιολόγο της 28ης Ε.Β.Α. 
Αναστασία Αποστολάκη στην περιοχή των Νεωρίων. Τα ευρήματα ήταν κυρίως 
κεραμική, αλλά και τέσσερα σιδερένια βόλια, μεταλλικά και οργανικά αντικείμε-
να. Ανάμεσα στα ευρήματα της ανασκαφής ξεχωρίζει ένα μικρό ξύλινο χτένι. Το 
χτένι ήταν σε θαλάσσιο υδάτινο περιβάλλον με πολύ καλή διατήρηση και αντοχή. 
Φωτογραφήθηκε αρχικά και έγινε πολύ προσεχτικός μηχανικός καθαρισμός με 
μαλακό πινέλο κάτω από το μικροσκόπιο. Μετά το τέλος των εργασιών καθαρι-
σμού άρχισε η αφαλάτωση κι έτσι διατηρείται μέσα σε νερό βρύσης που αλλάζει 
συχνά μετρώντας την αγωγιμότητά του. 

Το Σεπτέμβριο του 2013 ήρθαν στο εργαστήριο τέσσερα χάλκινα ενώτια από 
την ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε στον ναό του Αγίου Ευτυχίου, στο Χρωμο-
ναστήρι Ρεθύμνου, από τον αρχαιολόγο της 28ης Ε.Β.Α. Κωνσταντίνο Γιαπιτσό-
γλου. Μετά την αρχική φωτογράφιση και περιγραφή της διατήρησής τους, ξεκίνη-
σαν οι εργασίες συντήρησης. Αρχικά, στο σύνολο των ενωτίων ξεκίνησε μηχανικός 
καθαρισμός κάτω από το μικροσκόπιο. Η αφαίρεση της κρούστας χώματος και 
προϊόντων διάβρωσης ήταν σχετικά εύκολη και η επιφάνεια των αντικειμένων 
πολύ καλή. Κατά τους καθαρισμούς παρατηρήθηκε η ύπαρξη ινών ανάμεσα στην 
κρούστα των επικαθίσεων, κυρίως στο εσωτερικό των ενωτίων. Οι ίνες ήταν ιδιαίτε-
ρα λεπτές και είχαν σχετικά παράλληλη διάταξη, χωρίς να σχηματίζουν ύφανση. 
Οι ίνες συλλέχθηκαν για πιθανές μελλοντικές αναλύσεις, ενώ το ενώτιο που δεν 
σώζεται ολόκληρο αποφασίσθηκε να παραμείνει ασυντήρητο. Μετά το τέλος των 
καθαρισμών ακολούθησε στέγνωμα και απλώθηκε βερνίκι προστασίας. 

Μαζί με τα ενώτια έφτασε στο εργαστήριο ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ταφικό σύνολο 
ευρημάτων από την ανασκαφή στον ναό του Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Δημή-
τριο Ρεθύμνου, που πραγματοποιήθηκε από την αρχαιολόγο της 28ης Ε.Β.Α. 
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Νικολέττα Πύρρου (βλ. Βασιλάκη & 
Πύρρου, στον παρόντα τόμο). Το σύνολο 
περιλαμβάνει κυρίως κοσμήματα, αλλά 
και νομίσματα, κουμπιά και μεταλλικά 
αντικείμενα. Μετά την αρχική φωτογρά-
φιση και την περιγραφή της διατήρησής 
τους ξεκίνησαν οι εργασίες. Η διατήρη-
σή τους χαρακτηρίζεται σχετικά καλή. 
Εργασίες έγιναν σε ένα ζεύγος ενωτίων, 
σε τρία δαχτυλίδια, μια περόνη, σε δύο 
νομίσματα και σε δύο κουμπιά. Ο καθα-
ρισμός στα μεταλλικά αντικείμενα ξεκί-
νησε μηχανικά και προχώρησε χημικά. 
Σημειώνεται ότι στις δύο περόνες από 
κράμα αργύρου βρέθηκαν υπολείμματα 
υφάσματος, όπου φαίνεται καθαρά η 
ύφανση (εικ. 8, 9). Οι ίνες έχουν χρω-
ματισθεί από τα προϊόντα διάβρωσης 
του χαλκού. Από τα δαχτυλίδια, το ένα 
προέκυψε από κράμα αργύρου με πολύ ωραία επιφάνεια (εικ. 12, 13) και τα δύο 
είναι επίχρυσα και πολύ εντυπωσιακά (εικ. 14, 15). Το ζεύγος ενωτίων φαινόταν 
να παρουσιάζει προβλήματα διατήρησης (εικ. 10, 11). Το κράμα του χαλκού 
έμοιαζε πλήρως ορυκτοποιημένο, ενώ οι κρούστες των επικαθίσεων ήταν αρκετά 
σκληρές. Στο ένα ενώτιο σωζόταν ύφασμα κόκκινου χρώματος με την ύφανση να 
φαίνεται καθαρά. Έτσι ξεκίνησαν οι εργασίες επιφυλακτικά και πολύ προσεχτικά. 
Ο καθαρισμός της επιφάνειας, μηχανικός σε συνδυασμό με χημικό, αποκάλυψε 
τα πολύ εντυπωσιακά ενώτια από κράμα αργύρου με ανάγλυφη διακόσμηση. Οι 
εργασίες ολοκληρώθηκαν με ξέπλυμα, στέγνωμα και συγκόλληση στελεχών με τη 
βοήθεια υαλοϋφάσματος.

Συχνά παραδίδονται στο εργαστήριο ενάλια κεραμικά αντικείμενα (εικ. 16, 
17). Αυτά έρχονται συνήθως στεγνά, αφού έχουν παραμείνει για αρκετό καιρό 
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Εικ. 5 :  Ψηφιδωτό δάπεδο στην ανασκαφή 
της οδού Αρχοντάκη και Ελ. Βενιζέλου 

στο κέντρο των Χανίων.

Εικ. 6 & 7 :  Λεπτομέρειες του δαπέδου μετά τις 
εργασίες συντήρησης και πριν την κατάχωση.
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Εικ. 8 :  Περόνες από κράμα αργύρου. Εικ. 9 :  Λεπτομέρεια, πριν και μετά 
τους καθαρισμούς.  

Εικ. 10 & 11 :  Ζεύγος ενωτίων από κράμα αργύρου με ανάγλυφη διακόσμηση. 
Πριν και μετά τη συντήρηση.

Εικ. 12 & 13 :  Δαχτυλίδι από άργυρο. Αρχική και τελική κατάσταση.

Εικ. 14 & 15 :  Δαχτυλίδι επίχρυσο. Αρχική και τελική κατάσταση.



έξω από το περιβάλλον ταφής. Αξιολογείται η κατάστασή τους και τοποθετούνται 
σε μπάνιο νερού βρύσης. Συνήθως η επιφάνειά τους καλύπτεται από κρούστες 
σκληρών αδιάλυτων επικαθίσεων. Έτσι, μετά την αρχική φωτογράφιση ξεκινά 
ο καθαρισμός της επιφάνειας, συνήθως μηχανικά, με τη χρήση οδοντιατρικών 
εργαλείων, μικρών σκαρπέλων και μικροτούρ. Όταν απομακρυνθούν οι επικα-
θίσεις αρχίζει η διαδικασία της αφαλάτωσης, αρχικά σε μπάνιο νερού βρύσης 
και έπειτα γίνονται αλλαγές μέχρι τα ποσοστά των αλάτων να χαμηλώσουν. Η 
εργασία είναι χρονοβόρα και μετά το τέλος της τα κεραμικά στεγνώνουν φυσικά 
και αποθηκεύονται.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της 
28ης Ε.Β.Α. Τζιγκουνάκη Αναστασία, αρχαιολόγο, για την εμπιστοσύνη της κατά 
την ανάθεση του συντονισμού των εργαστηρίων συντήρησης, τον επίτιμο έφορο 
αρχαιοτήτων Ανδριανάκη Μιχάλη, και όλους τους συνεργάτες μου, μέσα και έξω 
από τα εργαστήρια, μαζί με τους οποίους σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα 
και τον πολιτισμό της συνεχίζουμε το έργο μας. 

ΒιΒλιογραφια

Ανδρουλάκη, Θ., 2012α. Εργαστήρια συντήρησης ανασκαφικών αντικειμένων 28ης    
Ε.Β.Α. στα Χανιά. Στο: ΑΕΚ, 2, σ. 608-613.

Ανδρουλάκη, Θ., 2012β. Εργαστήρια συντήρησης ανασκαφικών αντικειμένων 28ης 
Ε.Β.Α. στα Χανιά. Συντήρηση ευρημάτων από την ανασκαφή του κοιμητηρίου στο ναό 
της Ζωοδόχου Πηγής, Αλικιανού, Χανίων. Προφορική ανακοίνωση στην Ημερίδα της 
ΠΕΣΑ, Αμφιθέατρο Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, 2012.

Βασιλάκη, Μ. & Πύρρου Ν., στον παρόντα τόμο: Ανασκαφική έρευνα και εργασίες 
αποκατάστασης στον ναό του Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Δημήτριο Ρεθύμνου, 
σ. 353-364.

Παναγοπούλου, Α.-Τ., 2011α. Συντήρηση μπρούντζινου πτυκτού κάτοπτρου από τα 
Αμπελάκια Σαλαμίνας. Στο: <http://antiques-art1.blogspot.gr/2013/09/blog-
post.html> [επίσκεψη στις 25.11.2011]. 

245

σΥντηρηση ανασΚαφιΚων εΥρηματων (2011-2013) στα εργαστηρια τησ 28ησ ε.Β.α.

Εικ. 16 & 17 :  Κούπα από την παράδοση Ζέπου - Bασιλάκη. 
Πριν και μετά τις εργασίες καθαρισμού.



Παναγοπούλου, Α.-Τ., 2011β. Συντήρηση θησαυρού κοσμημάτων από την Αίγινα. Πειραι-
άς: Υπουργείο Πολιτισμού, ΚΣΤ′ Ε.Π.Κ.Α. Στο: <http://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:TaDLA7vyUscJ:pesa.com.gr/files/panagopoulou.
doc+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr> [επίσκεψη στις 25.11.2011]. 

Παναγοπούλου, Α.-Τ., 2011γ. Συντήρηση χάλκινου κατόπτρου τύπου «Καρυάτιδος» 
από την Αίγινα. Ανακοίνωση τοίχου στην ημερίδα Συντηρητών Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης του ΥΠ.ΠΟ.Τ. που έγινε στο Αμφιθέατρο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. στην Αθήνα 
στις 3.12.2011.  

Cronyn, J. M., 1990. The Elements of Archaeological Conservation. London: Rout-
lege. 

Jones, D. M. (επιμ.), 2010. Waterlogged Wood. Guidelines on the recording, sampling, 
conservation and curation of waterlogged wood. Swindon, Wiltshire: English Her-
itage Publishing.

Plenderleith, H. J. & Werner, A. E. A., 1956. Conservation of Antiquities and Works 
of Art. Oxford: Oxford University Press.

thE ConsErvAtion worKs of ArChAEoLogiCAL finds 

in thE 28th EphorAtE of byzAntinE AntiquitiEs

thEAno AndrouLAKi

 
In this paper is presented the conservation work, that was carried out in the 

laboratories of the 28th Ephorate of Byzantine Antiquities, on the archaeolog-
ical finds, during the 2010 - 2013 period. Conservation work and treatment 
was implemented in mosaic pavements, stone artefacts, ceramics, metallic 
and organic objects. In particular, we present the conservation and restoration 
work done on finds coming from the rescue excavations in the area of Chania 
and Rethymnon.
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τα χειρογραφα εΚΚλησιαστιΚα ΒιΒλια 

τησ μονησ αγιασ τριαδοσ τζαγΚαρολων 

Και η ΠροληΠτιΚη σΥντηρηση τοΥσ

ισαΒελλα ΒοΥροΥ

Στη μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, στο Ακρωτήρι Χανίων, ανήκει η συλλογή 
είκοσι δύο εκκλησιαστικών βιβλίων. Πρόκειται για έντυπα, αλλά και χειρόγραφα 
βιβλία, τα οποία εκτίθενται στο μουσείο 
της μονής. Tα εννέα χειρόγραφα λει-
τουργικά βιβλία χρονολογούνται μεταξύ 
του 17ου και 19ου αι. και περιλαμβά-
νουν τον Κώδικα της μονής, ακολουθίες 
και βιβλία βυζαντινής μουσικής. 

1. Αίτια φθοράς
Η κατάσταση διατήρησης των χει-

ρογράφων εξαρτάται από την επίδραση 
πολλών και διαφορετικών παραγόντων, 
τόσο εξωγενών, όσο και ενδογενών. Η 
οργανική προέλευση των υλικών με 
τα οποία είναι κατασκευασμένα, όπως 
χαρτί, δέρμα, ύφασμα, ξύλο και οργα-
νικές κόλλες, και η υγροσκοπική τους 
φύση, προσδίδουν σε αυτά μικρό βαθμό 
αντίστασης στη φθορά του χρόνου. 

Οι ακατάλληλες περιβαλλοντικές 
συνθήκες, που επικρατούν συνήθως 
στη φύλαξη των χειρογράφων, με τη 
θερμοκρασία και υγρασία να μεταβάλ-
λονται διαρκώς και την έκθεσή τους 
στην ηλιακή ακτινοβολία, οδηγούν στον 
σχηματισμό φωτοχημικών αλλοιώσεων 
που ευνοούν την ανάπτυξη και την ανα-
παραγωγή μικροοργανισμών, η βιολο-
γική δράση των οποίων συμβάλλει στην 
αποδόμηση της οργανικής ύλης. Τέλος, 
η προσβολή από έντομα και τρωκτικά, 
καθώς και η ανθρώπινη αμέλεια από 
την τακτική χρήση των χειρογράφων για 
τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες, 
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Εικ. 1 :  Ακολουθία 5. Αρχική 
κατάσταση διατήρησης. 

Εικ. 2 :  Ακολουθία 5. Αρχική 
κατάσταση διατήρησης.



οδηγούν πολύ συχνά τα βιβλιοδετημένα χειρόγραφα σε μηχανικές φθορές που 
συμβάλλουν αρνητικά στη διατήρησή τους.

2. Εργασίες συντήρησης
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα έργα που εξετάστηκαν είχαν προλη-

πτικό-σωστικό χαρακτήρα. Δεδομένου ότι το σύνολο των βιβλίων παρουσίαζε δια-
φορετική κατάσταση διατήρησης, η έκταση της επέμβασης σε κάθε χειρόγραφο 
ήταν ανάλογη της κατάστασης διατήρησής του. 

Ο στόχος της επέμβασης ήταν η ενίσχυση και σταθεροποίηση των πιο επιβα-
ρυμένων από τη φθορά τμημάτων των χειρόγραφων βιβλίων και πραγματοποιή-

248

ισαΒελλα ΒοΥροΥ

Εικ. 3 :  Ακολουθία 6. Πριν τη συντήρηση. Εικ. 4 :  Ακολουθία 6. Μετά τη συντήρηση.

Εικ. 7 :  Λειτουργικό βιβλίο 1. 
Αρχική κατάσταση διατήρησης.

Εικ. 8 :  Λειτουργικό βιβλίο 1. Τελική 
κατάσταση μετά τη συντήρηση.



θηκε με τρόπο τέτοιο ώστε η επέμβαση 
να είναι όσο το δυνατό λιγότερο ορατή, 
έτσι ώστε να μην αλλοιώνονται τα αυθε-
ντικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
των έργων. 

Σε όλα τα βιβλία, οι επενδυμένες με 
δέρμα (ξύλινες ή χάρτινες) πινακίδες 
εμφανίζονταν αποκολλημένες από το 
κυρίως σώμα και άλλοτε εξέλειπαν εντε-
λώς. Στις περιπτώσεις αποκόλλησης, οι 
πινακίδες και το δέρμα της στάχωσης 
στερεώθηκαν στα σημεία που ήταν απο-
κολλημένα, έτσι ώστε να επανακτήσει το 
χειρόγραφο στέρεη δομή. 

Στα βιβλία που οι πινακίδες τους δεν 
είχαν διασωθεί, τα μπροστινά και τελευ-
ταία φύλλα δίχως εξωτερική προστασία 
παρουσίαζαν εκτεταμένες φθορές, με 
πιο χαρακτηριστικές τις εξής: τμηματι-
κές απώλειες χαρτιού, τσακίσεις, παρα-
μορφώσεις και σχισίματα των φύλλων, 

καθώς και διαχωρισμό φύλλων και τευχών από το σώμα του βιβλίου, φθορές που 
στο σύνολό τους συνηγορούν σταδιακά στην αποσάθρωση τόσο του χαρτιού όσο 
και της βιβλιοδεσίας του. 

Στο πλαίσιο της σωστικής συντήρησης, στα πιο κατεστραμμένα φύλλα, πραγ-
ματοποιήθηκε φοδράρισμα με χρήση των κατάλληλων, κατά περίπτωση, ιαπω-
νικών χαρτιών, είτε για τη συγκόλληση των διαχωρισμένων φύλλων μεταξύ τους 
και τη στερέωσή τους στο κυρίως σώμα, είτε για τη συμπλήρωση απολεσθέντων 
τμημάτων χαρτιού και τη συγκράτηση σπαραγμάτων στη θέση τους, έτσι ώστε τα 
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Εικ. 9 :  Ακολουθία 7. Πριν τη συντήρηση. Εικ. 10 :  Ακολουθία 7. Μετά τη συντήρηση.

Εικ. 11 :  Λειτουργικό βιβλίο 1. Αρχική κατάσταση 
διατήρησης τελευταίων φύλλων.



φύλλα να επανακτήσουν συνοχή μεταξύ τους. Η πρώτη αυτή προσέγγιση, δεδομέ-
νου του σωστικού χαρακτήρα της επέμβασης, δεν περιελάμβανε αποκατάσταση 
των βιβλιοδεσιών, διαδικασία που θα περιληφθεί μελλοντικά στο πλαίσιο της 
αποκατάστασης των βιβλίων. 

3. Επίλογος
Η προληπτική-σωστική συντήρηση που πραγματοποιήθηκε συνέβαλε στο να 

αξιολογηθεί καλύτερα η υπάρχουσα κατάσταση διατήρησης των χειρόγραφων 
βιβλίων. Διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της επέμβασης που χρειάζεται για τα 
περισσότερα από αυτά, έτσι ώστε να ληφθεί μέριμνα για τη συντήρησή τους από 
κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο, το οποίο εφαρμόζοντας τις σωστές τεχνικές 
και επιστημονικές μεθόδους θα συμβάλει στη διαφύλαξη του συνόλου των βιβλί-
ων που απαρτίζουν τη συλλογή. Μια συλλογή, η οποία αποτελεί αξιόλογο κομμάτι 
της γραπτής μας κληρονομιάς.
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Εικ. 12 :  Λειτουργικό βιβλίο 1. Τελική 
κατάσταση μετά τη συντήρηση.

Εικ. 13 :  Μουσική ανθολογία 3. Περίπτωση 
προσβολής από έντομα. 
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thE rELigious booK mAnusCripts 

of thE monAstEry of AgiA triAdA tzAgAroLon 

And thEir prEvEntivE ConsErvAtion

isAbELLE vourou

The monastery of Agia Triada Tzagarolon possesses a collection of nine 
manuscript books dating between 17th and 19th centuries. 

The manuscripts suffered from severe photochemical degradation, that 
proceeded due to the lack of durability of the sensitive construction materi-
als, the unsuitable microclimatic storage conditions, the attack of biological 
micro-organisms and insects, and the mechanical damage due to extensive 
and careless usage.

The conservation process that was carried out was preventive-remedial, tar-
geting the strengthening and stabilization of the most severely affected parts 
of the books like the leathered cardboards and the pages of the bookblock 
requiring to regain their coherence.

During the conservation process were only used materials compatible with 
the ones the manuscripts were originally made of. The scope of the process 
was the treatment to be completely reversible and with the least visible effect, 
leaving the initial materials intact.
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διαΠιστωσεισ σχετιΚα με τη φωσφινη Κατα 

την αΠεντομωση τοΥ τεμΠλοΥ τοΥ ναοΥ 

αγιοΥ γεωργιοΥ αφρατων ΚισαμοΥ

ΠιΠινα δημητριαδοΥ & αγγελιΚη ΚαραΠαταΚη

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στα Αφράτα Κισάμου Χανίων κοσμείται από ένα 
ξυλόγλυπτο τέμπλο με περίτεχνο φυτικό διάκοσμο, που χρονολογείται στα μέσα 
του 19ου αι. (εικ. 1). Τα ανάγλυφα στοιχεία του καλύπτονται από φύλλο χρυσού 
και χρώμα, προσδίδοντας στην κατασκευή ένα ιδιαίτερα αρμονικό αισθητικό απο-
τέλεσμα.

Η κατάσταση διατήρησης του τέμπλου 
κρίνεται καλή (με εξαίρεση τη φυσική 
γήρανση των υλικών και μεταγενέστερες 
επεμβάσεις στο χαμηλότερο τμήμα του), 
ωστόσο οι υπεύθυνοι του ναού εντόπισαν 
ενδείξεις προσβολής του από ξυλοφά-
γα έντομα (υπολείμματα από τη δράση 
τους). Για τον λόγο αυτό, το ενοριακό 
συμβούλιο ήρθε σε συνεννόηση με ιδι-
ωτική εταιρεία απεντόμωσης, η οποία 
αφού εκτίμησε την κατάσταση πρότεινε 
να εφαρμόσει τη μέθοδο υποκαπνισμού1 
με Φωσφίνη2. Πλεονέκτημα της συγκε-
κριμένης μεθόδου είναι ότι καταπολεμά 
όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλου 
των εντόμων (αβγό–προνύμφη–νύμφη–
ακμαίο), χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Καθώς στις αντενδείξεις του σκευ-
άσματος της Φωσφίνης τονιζόταν ότι 
αλλοιώνει-μαυρίζει τα μέταλλα εάν έρθει 
σε επαφή με αυτά, ζητήθηκε η συνδρομή της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δε θα επηρεαζόταν το φύλλο χρυσού του 
τέμπλου και των εικόνων του ναού (υπεύθυνος αρχαιολόγος Aθ. Μαΐλης).

Kατά τη διενέργεια αυτοψίας στον ναό επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα της απε-
ντόμωσης, αφού εντοπίστηκε η προσβολή από δύο είδη εντόμων:

1 Υποκαπνισμός - fumigation: η εισαγωγή ενός σκευάσματος (φάρμακου) υπό μορφή αερίου σε 
καλά στεγανοποιημένο χώρο.

2 Φωσφίνη (PH3): δραστικό αέριο που στις κατάλληλες συνθήκες (χρονικό διάστημα εφαρμογής, 
συγκέντρωση, θερμοκρασία, υγρασία και ατμοσφαιρική πίεση) είναι θανατηφόρο για πολλά  
είδη εντόμων. 
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Εικ. 1 : Το τέμπλο του ναού του Αγίου Γεωργίου 
στα Αφράτα Κισάμου.



 1) Κολεόπτερα (σαράκι). Παρατηρήθηκαν φθορές από σαράκι σε κάποια τμή-
ματα του τέμπλου, των εικόνων του καθώς και σε άλλα ξύλινα αντικείμενα στο 
περιβάλλον του ναού. Υπολείμματα από τη δράση του μας οδήγησαν στο συμπέ-
ρασμα ότι υπήρχε ενεργός πληθυσμός, και

2) Ισόπτερα (τερμίτες). Διαπιστώθη-
κε συγκέντρωση υπολειμμάτων από τη 
δράση εντόμων στην επιφάνεια του ξυλο-
γλύπτου που παρέπεμπαν στη δράση 
τερμιτών. Όταν αφαιρέθηκε τμήμα των 
υπολειμμάτων αυτών, κατέστη δυνατή η 
φωτογράφιση και παρατήρηση των εντό-
μων (εικ. 2). Συγκριτική μελέτη με βιβλι-
ογραφικές αναφορές, μας οδήγησε στο 
συμπέρασμα ότι πρόκειται για τερμίτες, 
οι οποίοι προκαλούν ιδιαίτερα εκτεταμέ-
νες φθορές στα ξύλινα αντικείμενα. 

Εντούτοις, πριν δοθεί η έγκριση για 
τη διενέργεια της απεντόμωσης, έπρεπε 
να επιβεβαιωθεί ότι δεν θα επηρεάζονταν τα έργα τέχνης του ναού. Αν και είναι 
γνωστό ότι το χρυσό είναι ευγενές μέταλλο, άρα πολύ δύσκολα αντιδρά με άλλες 
ουσίες και δεν αλλοιώνεται, αποφασίστηκε να ελεγχθεί πειραματικά η ασφάλεια 
της μεθόδου.

Για τον λόγο αυτό κατασκευάστηκαν δοκίμια από φύλλο χρυσού αληθινό 
και imitation (απομίμηση κατασκευασμένη από διάφορα κράματα μετάλλων - 
μπρουτζίνα). Το φύλλο χρυσού εφαρμόστηκε σε προετοιμασμένο με gesso και 
κουνελόκολλα ξύλο, με δύο διαφορετικές τεχνικές: mixion (κολλητό) και στιλ-
βωτό. Κάποιες περιοχές καλύφθηκαν από διάφορα βερνίκια (συντήρησης και 
αγιογραφίας), ενώ κάποιες όχι. Ως δοκίμιο χρησιμοποιήθηκε και τμήμα επι-
χρυσωμένου ξυλογλύπτου, που έφερε παλαιό, έντονα οξειδωμένο και γηρασμένο 
βερνίκι. Τα δοκίμια αυτά εκτέθηκαν σε συνθήκες ανάλογες με αυτές που θα 
επικρατούσαν στο περιβάλλον του ναού κατά την εφαρμογή της απεντόμωσης.

Τα αποτελέσματα του μακροσκοπικού ελέγχου, όταν ολοκληρώθηκε η διαδι-
κασία, έδειξαν ότι επηρεάστηκε μόνο η απομίμηση χρυσού που δεν ήταν καλυμ-
μένη με βερνίκι, ενώ αυτή που έφερε βερνίκι δεν αλλοιώθηκε, άρα το βερνίκι 
προστατεύει πλήρως τα έργα από την επίδραση της Φωσφίνης. Το αληθινό χρυσό 
δεν παρουσίασε καμία αλλοίωση, ακόμη και στα δοκίμια που δεν έφεραν στρώμα 
βερνικιού.

Στο περιβάλλον του ναού, εκτός από το ιδιαίτερης ιστορικής και καλλιτεχνικής 
αξίας τέμπλο και κάποιες επίσης πολύ σημαντικές εικόνες, υπήρχαν αρκετές 
νεότερες εικόνες, στις οποίες δεν μπορούσαμε να αποκλείσουμε την περίπτωση 
να έχει χρησιμοποιηθεί imitation φύλλο χρυσού. Κρίθηκε γι’ αυτό σκόπιμο για 
επιπλέον προστασία να καλύψουμε τα σημεία στα οποία υπήρχε φθορά ή απώ-
λεια βερνικιού με λεπτόρρευστο βερνίκι συντήρησης. 
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Εικ. 2 :  Υπολείμματα από τη δράση τερμιτών, 
όπου διακρίνεται πληθυσμός εντόμων.



Η απεντόμωση του περιβάλλοντος του ναού του Αγίου Γεωργίου Αφράτων με τη 
μέθοδο υποκαπνισμού με Φωσφίνη ολοκληρώθηκε από την ιδιωτική εταιρεία με 
απόλυτη επιτυχία. Η εφαρμογή διήρκεσε 7 ημέρες, ενώ ανά 24ωρο γινόταν έλεγ-
χος των συνθηκών του χώρου. Η μέση συγκέντρωση του βιοκτόνου διατηρούταν 
σταθερή στα 1000ppm. Για την εξόντωση των τερμιτών η μέθοδος ενισχύθηκε και 
με ενέσεις απεντομωτικού στο έδαφος (στη βάση του τέμπλου) απ’ όπου υπήρχε 
περίπτωση να εισέρχεται  πληθυσμός εντόμων.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε διάφορα στάδια μετά την ολοκλήρωση της 
εργασίας, επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρξε αλλοίωση της κατάστασης διατήρησης 
των έργων, ενώ δεν διαπιστώθηκε περαιτέρω δραστηριότητα ξυλοφάγων εντόμων.

EΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Αληθινό Στιλβωτό Χωρίς Δεν επηρεάστηκε 

Αληθινό Στιλβωτό Γομμαλάκα Δεν επηρεάστηκε

Αληθινό Χρήση Mixion Γομμαλάκα Δεν επηρεάστηκε

Αληθινό Στιλβωτό Ειδικό για συντήρηση Δεν επηρεάστηκε

Απομίμηση Στιλβωτό Αγιογραφίας Δεν επηρεάστηκε

Αληθινό Χρήση Mixion Ειδικό για συντήρηση Δεν επηρεάστηκε

Αληθινό Στιλβωτό Αγιογραφίας Δεν επηρεάστηκε

Απομίμηση Στιλβωτό Χωρίς Μαύρισε

Αληθινό Χρήση Mixion Χωρίς Δεν επηρεάστηκε

Αληθινό Χρήση Mixion Αγιογραφίας Δεν επηρεάστηκε

Τμήμα παλαιού ξυλογλύπτου με παλαιό οξειδωμένο βερνίκι Δεν επηρεάστηκε

Πίν. 1 :  Αποτελέσματα της παραμονής των δοκιμίων στον θάλαμο απεντόμωσης.
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rEmArKs on thE usE of phosphinE for dEworming thE iConostAsis 

of thE ChurCh of st gEorgE At AfrAtA, KisAmos

pipinA dimitriAdou & AngELiKi KArApAtAKi

The parish council of St George’s church from the village of Afrata, Kisamos, 
asked the 28th Ephorate of Byzantine Antiquities to supervise the deworming 
of the iconostasis using the method of Phosphine fumigation, as the iconosta-
sis was insulted by wood worms and termites. We had to ensure that the gold 
leaf of the icons and of the iconostasis wouldn’t be damaged by the use of the 
method. A trial application proved that the use of this method wouldn’t damage 
the genuine gold leaf and that the varnish protects the surfaces effectively. So, 
permission was given to proceed to the deworming, that ended successfully.
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εργασιεσ σΥντηρησησ στα ξΥλογλΥΠτα 

τοΥ ναοΥ των εισοδιων τησ θεοτοΚοΥ 

(τριμαρτΥρη - μητροΠολιτιΚοσ ναοσ τησ Πολησ των χανιων)

ΠιΠινα δημητριαδοΥ & αγγελιΚη ΚαραΠαταΚη

 Σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης των Χανίων, στην οδό Χάληδων, 
κυριαρχεί ο μητροπολιτικός ναός, αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου, ένας 
ναός άρρηκτα συνδεδεμένος με τα περισσότερα σημαντικά ιστορικά γεγονότα 
που επηρέασαν την πόλη των Χανίων. Χτίστηκε στη θέση παλαιότερου ναού της 
Θεοτόκου και εγκαινιάστηκε με τη σημερινή του μορφή το 1860. Έχει τη δομή 
τρίκλιτης βασιλικής, απ’ όπου προκύπτει και ο χαρακτηρισμός «Τριμάρτυρη», 
ενώ έντονη είναι η επιρροή της παράδοσης της Βενετοκρατίας στην αρχιτεκτονική 
και στη διακόσμησή του. Το εσωτερικό του ναού κοσμείται από εικόνες και ξυλό-
γλυπτα τα περισσότερα εκ των οποίων χρονολογούνται στα μέσα του 19ου αι. και 
είναι εξαιρετικής καλλιτεχνικής αξίας. Το 2007, κατόπιν εντολής του τότε προ-
ϊσταμένου της 28ης Ε.Β.Α. Μ. Ανδριανάκη, έγινε εκτενής εξέταση των ξυλόγλυ-
πτων αντικειμένων, ώστε να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα για τις αναγκαίες, 
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Εικ. 1 & 2 :  Η κορνίζα και η εικόνα του αγίου Σπυρίδωνα πριν και μετά τη συντήρηση.



γι’ αυτά, επεμβάσεις συντήρησης. Το 2012, η νέα αναπληρώτρια διευθύντρια 
της Υπηρεσίας Α. Τζιγκουνάκη, μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους του 
ναού, μας ανέθεσε την επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης και στη συνέχεια 
την έναρξη των εργασιών συντήρησης (υπεύθυνη αρχαιολόγος: Α. Αποστολάκη).

Τα πρώτα αντικείμενα που συντηρήθηκαν ήταν οι δύο πολύ μεγάλες κι εντυ-
πωσιακές ξυλόγλυπτες κορνίζες και οι εικόνες του αγίου Σπυρίδωνα και του αγίου 
Ιωάννη του Προδρόμου (εικ. 3-4). Το σημαντικότερο πρόβλημα που παρουσίαζαν 
ήταν η έντονη οξείδωση του βερνικιού τους (εικ. 3), το οποίο αλλοίωνε το αισθη-
τικό αποτέλεσμα, και οι μεταγενέστερες επεμβάσεις με ακατάλληλα βερνίκια. 
Έγινε καθαρισμός της επιχρυσωμένης ξυλόγλυπτης επιφάνειας των κορνιζών και 
αισθητική αποκατάσταση, όπου κρίθηκε απαραίτητο. 

Εξαιρετικά λεπτομερής και ταυτόχρονα εντυπωσιακός ήταν ο καθαρισμός των 
περιεχομένων εικόνων (εικ. 4), αντικειμένων σημαντικής καλλιτεχνικής αξίας που 
χρονολογούνται στο β′ μισό του 19ου αι.

Ακολούθησε η συντήρηση του επισκοπικού θρόνου, η οποία ήταν ιδιαίτερα 
απαιτητική. Το ξυλόγλυπτο ήταν καλυμμένο από επάλληλα στρώματα χρυσού 
χρώματος (μπρουτζίνας), σκληρών και ακατάλληλων βερνικιών, ενώ σε κάποια 
σημεία ελαιοχρώματα κάλυπταν το αρχικό φύλλο χρυσού. Η αφαίρεσή τους απο-
κάλυψε ιδιαιτέρου κάλλους στοιχεία που καλύπτονταν από τις επιζωγραφίσεις 
ιδιαίτερα στα χαμηλότερα μέρη του θρόνου (εικ. 5-6).

Η συντήρηση των παραπάνω αντικειμένων πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο 
Συντήρησης Εικόνων της 28ης Ε.Β.Α., όπου μεταφέρθηκαν1 προκειμένου να χρη-
σιμοποιηθούν τα καλύτερα δυνατά μέσα για την αποκατάσταση των αντικειμένων. 

In situ έγινε ο καθαρισμός του άμβωνα του ναού, ωστόσο εξαιτίας της θέσης 
του οι μεταγενέστερες επεμβάσεις ήταν περιορισμένες και οι εργασίες αρκετά πιο 
απλές. Έπρεπε να αφαιρεθεί το έντονα οξειδωμένο βερνίκι και το αποτέλεσμα 
ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό (εικ. 7). 

1 Σημαντικότατη ήταν η συνεισφορά των συναδέλφων: Δ. Σταυρουλάκη, Γ. Τζουγκαράκη, Αν. 
Καραπατάκη, Ν. Κανελλάκη, Χ. Γαλανάκη, Π. Λιονάκη, Λ. Καλογεράκη, Α. Πιπεράκη, Μ. 
Αρχαγγελάκη και Γ. Τσαπατάκη, στη μεταφορά των πολύ μεγάλων και ευαίσθητων αυτών αντι-
κειμένων με απόλυτη ασφάλεια. Σε όλη την πορεία των εργασιών σημαντικότατος είναι ο ρόλος 
του φωτογράφου της 28ης Ε.Β.Α. Δ. Τομαζινάκη και μεγάλη η βοήθεια των συντηρητών Ι. 
Στεφανουδάκη, Ι. Βούρου, Ν. Λιγοξυγκάκη και Θ. Ανδρουλάκη.
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Εικ. 3 :  Δείγμα καθαρισμού στην κορνίζα που 
έφερε την εικόνα του αγίου Ιωάννη Προδρόμου. 

Εικ. 4 :  Δείγμα καθαρισμού στην εικόνα 
του αγίου Σπυρίδωνα.
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Εικ. 5 & 6 :  Λεπτομέρεια από τη βάση του επισκοπικού θρόνου πριν και μετά τη συντήρηση.

Εικ. 7 :  Λεπτομέρεια του άμβωνα 
- Δείγμα καθαρισμού.

Εικ. 8 :  Λεπτομέρεια όπου διακρίνονται 
τα στρώματα των επεμβάσεων.

Εκτεταμένες κι έντονες  ήταν οι επεμβάσεις και στο τέμπλο, που αλλοίωναν τη 
μορφή του, αλλά και τη συνολική αισθητική του ναού. Οι δοκιμαστικές τομές που 
είχαν γίνει στο τέμπλο έδειξαν ότι η επιφάνειά του είχε καλυφθεί κατ’ επανάληψη 
με χρώματα λαδιού στο επάνω τμήμα, στις ποδιές (εικ. 8) και στα κολωνάκια του, 
σε κάποιες περιπτώσεις και με τη μεσολάβηση στόκου. Τα κατώτερα μέρη (βάση 
του τέμπλου) είχαν αντικατασταθεί με νεότερο ξύλο, αφού το παλαιό είχε φθαρεί. 
Στις ποδιές του τέμπλου είχαν τοποθετηθεί νεότερα πρόσθετα διακοσμητικά στοι-
χεία, τα οποία αφαιρέθηκαν.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση του τέμπλου ξεκίνησαν από το αριστερό 
κλίτος, από τα ανώτερα προς τα κατώτερα μέρη. Συντηρήθηκαν επίσης ο Σταυ-



Εικ. 11 :  Λεπτομέρεια από το επάνω μέρος του 
τέμπλου. Αριστερά διακρίνεται η συντηρημένη 

και δεξιά η μη συντηρημένη περιοχή.

Εικ. 12 :  Λεπτομέρεια από το κάτω μέρος του 
τέμπλου. Αριστερά διακρίνεται η συντηρημένη 

και δεξιά η μη συντηρημένη περιοχή. 

ρός, τα λυπηρά και οι εικόνες του Δωδεκαόρτου (εικ. 9-10). Έγινε καθαρισμός 
κυρίως με μηχανικό τρόπο (χρήση νυστεριού), ενώ χρήση χημικών έγινε στις 
λεπτομέρειες που έφεραν φύλλο χρυσού (εικ. 11-12), καθώς και στις περιπτώσεις 
που ο μηχανικός τρόπος δεν είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα.
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Εικ. 9 :  Στάδιο καθαρισμού του Σταυρού 
από τη στέψη του αριστερού κλίτους.

Εικ. 10 :  Στάδιο καθαρισμού εικόνας από 
το Δωδεκάορτο του αριστερού κλίτους.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το τέμπλο, αν και είναι κατασκευασμέ-
νο από ξύλο, είναι χρωματισμένο από τον δημιουργό του έτσι ώστε να δίνει την 
εντύπωση ότι είναι από πέτρα ή μάρμαρο, κάτι που το κάνει να «δένει» ιδιαίτερα 
αρμονικά με την αρχιτεκτονική και τις τοιχογραφίες του ναού.



Μετά τον καθαρισμό έγινε αισθητική αποκατάσταση, ώστε να καλυφθούν 
πλήρως οι φθορές που αποκαλύφθηκαν στο αρχικό στρώμα κατά τον καθαρισμό 
του (εικ. 13-14), εργασία που επιβαλλόταν από το γεγονός ότι ο ναός αποτελεί 
χώρο λατρείας και είναι καθημερινά πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες της 
πόλης των Χανίων.

ΒιΒλιογραφια
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Πατεράκης, Α., χ.χ. Συντήρηση Ξύλου - Ξυλόγλυπτου, Ι. Σημειώσεις του τμήματος 
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Εικ. 13 :  Το αριστερό κλίτος πριν τη συντήρηση. Εικ. 14 :  Το αριστερό κλίτος μετά τη συντήρηση.
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ConCErvAtion of thE woodworK 

of thE CAthEdrAL of ChAniA

pipinA dimitriAdou & AngELiKi KArApAtAKi

The church of the Presentation of the Virgin Mary is the Cathedral of the city 
of Chania. We conservated the woodworks of the church: the carved and gilded 
frames, the episcopal throne, the pulpit and the iconostasis. The conservation 
of this liturgical equipment was very hard and time consuming but the result 
was very impressive.



σΥντηρηση γραΠτοΥ τεμΠλοΥ 19οΥ αιωνα 

αΠο τον ναο τοΥ αγιοΥ αντωνιοΥ ροδωΠοΥ ΚισαμοΥ

χρΥσοΥλα σγοΥραΚη

Το γραπτό τέμπλο προέρχεται από τον ναό του Αγίου Αντωνίου στα Ροδωπού 
Κισάμου Χανίων, μια μονόχωρη καμαροσκέπαστη εκκλησία, για την οποία δεν 
υπάρχουν ακριβή στοιχεία χρονολόγησης.

Αρχικά υπήρχε μικρός ναός και αργότερα έγινε επιμήκυνση, με τμήμα που 
προστέθηκε στη δυτική πλευρά (εικ. 1.) Το ξύλινο τέμπλο χρονολογείται στα 
1846, σύμφωνα με την επιγραφή σώζεται στο τμήμα της αμπέλου. Πιθανόν η 
επέμβαση προέκτασης του ναού να έγινε την περίοδο εκείνη. 

Όταν ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης του ναού από την 28η Ε.Β.Α., το 
τέμπλο αφαιρέθηκε και λόγω των φθορών του (εικ. 2) κρίθηκε ακατάλληλο για επα-
νατοποθέτηση από το ενοριακό συμβούλιο. Εντοπίστηκε τυχαία από συντηρητές 
της Υπηρεσίας, οι οποίοι διέκριναν κάτω από το οξειδωμένο βερνίκι δείγματα της 
εξαιρετικής ζωγραφικής του και το μετέφεραν στο εργαστήριο για να συντηρηθεί. 
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Εικ. 1 : Ο Άγιος Αντώνιος στα Ροδωπού Κισάμου. Εικ. 2 : Το τέμπλο του ναού πριν τη συντήρηση.

Ακολούθησε επιστημονική εξέταση του αντικειμένου και καταγράφηκαν οι 
εργασίες σε όλα τα στάδια: α) παρατηρήσεις και τεκμηρίωση, β) συντήρηση και 
αποκατάσταση, γ) επανατοποθέτηση στον χώρο προέλευσής του.

Οι φθορές που παρουσίαζε:
1. Σαθροποίηση των τμημάτων σε μεγάλη έκταση και προσβολή από ξυλοφάγα 

έντομα.
2. Πέρασμα με αλλεπάλληλες στρώσεις λαδομπογιάς, στις ζωγραφιστές επιφά-

νειες όλων των τμημάτων, εκτός της αμπέλου.



3. Η άμπελος είχε οξειδωμένο βερνίκι, 
με επικαθήσεις σκόνης και αιθάλης.

4. Απώλεια χρωμάτων σε διάσπαρτα 
τμήματα.

5. Απώλεια τριών τμημάτων από τους 
κιονίσκους που διαχωρίζουν το 
Δωδεκάορτο.

6. Οι φορητές εικόνες του τέμπλου, οι 
εικόνες του Δωδεκάορτου, ο σταυρός 
και τα λυπηρά είχαν οξειδωμένο 
βερνίκι και προσβολές από ξυλοφά-
γα έντομα.  

Εργασίες συντήρησης:
1. Καθαρισμός στην πίσω πλευρά των 

τμημάτων και εμποτισμός με συνθε-
τική ρητίνη, για να γίνει απεντόμωση 
και στερέωση.

2. Συμπληρώσεις με επιπρόσθετα κομ-
μάτια ξύλου σε μορφή παρκετάζ, στα 
σαθροποιημένα τμήματα - στοκάρι-
σμα με ξυλόστοκο.

3. Αφαίρεση των επικαθήσεων αιθάλης 
(εικ. 3-4) και των στρωμάτων λαδο-
μπογιάς (εικ. 5-6) από τις ζωγραφι-
κές επιφάνειες. Η παραπάνω εργασία 
ξεκίνησε με μηχανικό τρόπο (θερμός 
αέρας - νυστέρι) και ακολούθησε 
χημικός καθαρισμός, κατά τον οποίο 
χρησιμοποιήθηκαν συνδυασμοί δια-
λυτών, ανάλογα με την επιφάνεια και την ανθεκτικότητα των χρωμάτων. 

4. Διακριτικές επεμβάσεις χρωματικών συμπληρώσεων (retouch).
5. Έγιναν τρία αντίγραφα κιονίσκων, διαχωριστικών του Δωδεκάορτου. 
6. Πέρασμα με προστατευτικό βερνίκι.
7. Συντήρηση έγινε και σε όλα τα επί μέρους φορητά τμήματα του τέμπλου, 

(δεσποτικές εικόνες, εικόνες που βρίσκονται στις ποδιές, εικόνες Δωδεκάορ-
του, βημόθυρο (εικ. 7), πόρτα διακονικού, σταυρός, δράκοι). 

8. Μεταφορά και τοποθέτηση τέμπλου στην αρχική του θέση (εικ. 8-9).
Ο τρόπος κατασκευής και τοποθέτησης του τέμπλου, καθώς και οι διαστάσεις 

του δείχνουν ότι κατασκευάστηκε εξαρχής για τη θέση αυτή. Ακολουθεί την τρι-
μερή διάρθρωση της εποχής, με την κεντρική ζώνη που περιλαμβάνει τις δεσποτι-
κές εικόνες, την κάτω ζώνη με τις «ποδιές» και την επάνω ζώνη, που περιλαμβάνει 
την άμπελο με το Δωδεκάορτο και την επίστεψη.
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Εικ. 3 :  Ενδιάμεσο στάδιο καθαρισμού.

Εικ. 4 :  Τμήμα της αμπέλου μετά τον καθαρισμό, 
με δείγμα επικαθήσεων.



265

σΥντηρηση γραΠτοΥ τεμΠλοΥ 19οΥ αι. στον αγιο αντωνιο ροδωΠοΥ ΚισαμοΥ

Εικ. 5 :  Τμήμα της αμπέλου μετά τον καθαρισμό, 
με δείγμα επίστρωσης λαδομπογιάς.

Εικ. 6 :  Οι διαχωριστικοί κιονίσκοι 
του Δωδεκάορτου μετά τον καθαρισμό.

Στην πρώτη ζώνη (κατώτερη), «θωρά-
κια» ή «ποδιές» του τέμπλου, βρίσκο-
νται οι εικόνες των Τριών Ιεραρχών. 
Αριστερά ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστο-
μος και ο Βασίλειος ο Μέγας και δεξιά 
η εικόνα του αγίου Γρηγορίου του 
Θεολόγου. Το τελευταίο δεξιό θωράκιο 
αποτελεί θύρωμα του μικρού διακονι-
κού και έχει γραπτό φυτικό διάκοσμο.

Εικ. 7 :  Το βημόθυρο του τέμπλου 
μετά τον καθαρισμό.

Εικ. 9 :  Το τέμπλο μετά τη συντήρησή του.

Εικ. 8 :  Τοποθέτηση του τέμπλου 
στην αρχική του θέση.



Οι κιονίσκοι που χωρίζουν τις εικόνες της πρώτης ζώνης, τα επιστύλια, καθώς 
και οι δοκοί που βρίσκονται στο άνοιγμα της Ωραίας Πύλης έχουν γραπτό φυτικό 
διάκοσμο με ζωηρά και φωτεινά χρώματα.

Η Ωραία Πύλη κλείνει με χαμηλό βημόθυρο, το οποίο έχει αγιογράφηση σε 
δύο ζώνες. Στην κάτω απεικονίζονται οι άγιοι απόστολοι Πέτρος και Παύλος και 
στην επάνω ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

Η επίστεψη της Ωραίας Πύλης έχει ένα περιμετρικό ανάγλυφο με έντονο κόκ-
κινο και κίτρινο χρώμα και απεικονίσεις ανθέων με ζωηρά χρώματα, πάνω σε 
πράσινο βάθος.

Στη δεύτερη ζώνη είναι οι δεσποτικές εικόνες, που χωρίζονται με λεπτούς κιο-
νίσκους. Αριστερά της Ωραίας Πύλης είναι η εικόνα της Παναγίας ‘Ελευθερώτρι-
ας’ ένθρονη και η εικόνα του αγίου Αντωνίου. Δεξιά η εικόνα του Ιησού Χριστού 
και η εικόνα του αγίου Νικολάου.

Στον θριγκό, που αποτελεί την τρίτη ζώνη, περιλαμβάνεται η άμπελος. Ορι-
ζόντια στη βάση της αναγράφεται: ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟ-

ΜΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΥΤΩΝ 

ΑΙΩΝΙΟΝ ΕΝ ΕΤΕΙ ͵ΑΩΜϛ΄. Η επιφάνεια της αμπέλου είναι καμπύλη και ανάμεσα 
σε πλούσιο ελισσόμενο βλαστό κληματίδας απεικονίζονται οι Δώδεκα Μαθητές, 
έξι δεξιά και έξι αριστερά, σε ανοιχτό πράσινο βάθος. Στη μέση ακριβώς απεικο-
νίζεται ο Ιησούς Χριστός, κρατώντας οριζόντιο ανοιχτό ειλητάριο με την επιγραφή: 
ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΥΜΕΙΣ ΤΑ ΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΥ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ ΕΣΤΙ.

Μεταξύ των εικόνων του Δωδεκάορτου παρεμβάλλονται ζωγραφιστοί κιονίσκοι, 
που πάνω στο άσπρο τους φόντο έχουν διαγώνιες κίτρινες ταινίες και μπουκέτα 
ανθέων, με ζωηρό μπλε και κόκκινο χρώμα. Η τρίτη ζώνη του τέμπλου τελειώνει 
με μια οριζόντιο δοκό πάνω από το Δωδεκάορτο.

Η επίστεψη του τέμπλου αποτελείται από τον σταυρό και τα λυπηρά. Ο Εσταυ-
ρωμένος πλαισιώνεται από τους τέσσερεις Ευαγγελιστές, που απεικονίζονται στα 
άκρα του σταυρού. Δεξιά και αριστερά υπάρχει ζεύγος δράκων, που στα πύρινα 
στόματά τους βαστάζουν τη Θεοτόκο Μητέρα του Θεού και τον άγιο Ιωάννη 
μαθητή του Χριστού. 

     
Τα «γραπτά» τέμπλα είναι μια ιδιάζουσα τέχνη που άνθισε στην Ελλάδα στο 

τέλος της μεταβυζαντινής περιόδου, από τα τέλη του 17ου αι. μέχρι τον 19ο αι. 
Ως «γραπτά» χαρακτηρίζονται τα τέμπλα στα οποία βασικό διακοσμητικό ρόλο δεν 
έχει το σκάλισμα, αλλά η ζωγραφική και το χρώμα. Κατά κάποιο τρόπο η ζωγρα-
φική αντικαθιστά την ξυλογλυπτική, με αποτέλεσμα τα θέματα που απαντούν στα 
παραδοσιακά ξυλόγλυπτα τέμπλα να αποδίδονται αποκλειστικά με ζωγραφικό 
τρόπο επάνω σε απλούς επίπεδους ταμπλάδες. Πολλά γραπτά τέμπλα υπάρχουν 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας, περίοδο οικονομικά ισχνή για τους Έλληνες, 
καθώς το κόστος κατασκευής τους ήταν πολύ μικρότερο από τα ξυλόγλυπτα ντυ-
μένα με χρυσό τέμπλα, που είχαν επικρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Χαρακτηριστικά δείγματα γραπτών τέμπλων της περιόδου αυτής στην Κρήτη είναι 
του Αγίου Νικολάου στο χωριό Μονή Σελίνου, που χρονολογείται το 1816, και του 
Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο Κακοδίκι Σελίνου, που χρονολογείται το 1854. Οι λαϊκοί 
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αγιογράφοι της εποχής εργάζονταν με τη δροσιά και την αφέλεια της καλλιτεχνι-
κής τους πνοής. Δεν δίνουν πάντα μεγάλα έργα, αλλά ακόμα και τα μέτρια έχουν 
ωστόσο γνησιότητα και αισθητική ειλικρίνεια, όπως είναι το τέμπλο του Αγίου 
Αντωνίου. Η αρμονία, αλλά παράλληλα η αφέλεια της σύλληψης και η πανδαισία 
των χρωμάτων μας δίνουν ένα αποτέλεσμα καθόλου συντηρητικό. Οι επιρροές 
της Δυτικής τέχνης, η αρχαία ελληνική ομορφιά και ο θρύλος του μεγαλόπρεπου 
Βυζαντίου υποκινούν τη φαντασία και την καλλιτεχνική ευαισθησία του λαϊκού 
αγιογράφου-ζωγράφου. Ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε από την παράδοση και την 
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του και δημιούργησε παραστάσεις ζωντανές, 
γεμάτες παλληκαριά και ηρωική αισιοδοξία, ενάντια στην καταπίεση και την 
πίκρα της σκλαβιάς.

rEstorAtion of A pAintEd iConostAsis of thE 19th CEntury

ChrysouLA sgourAKi

The iconostasis belongs to the Church of St Anthony in Rodopou, Kisamos. 
It is a single-room, barrel-vaulted church, that cannot be dated with certain-
ty. The iconostasis dates back to 1846, according to the inscription which is 
preserved on the vine.

When restoration works began at the church by the 28th E.B.A., the iconos-
tasis was removed but due to the extensive damage it was considered unsuit-
able for repositioning, so it was brought to the laboratory of the Ephorate for 
restoration.

The design and dimensions shows that the iconostasis was originally made 
for this spot. It follows a familiar design and structure, with the central zone 
comprising of Despotic images, the lower part of the base and top part includes 
the vines with Dodekaorto (The Twelve Great Feasts) and the Crown.

Painted iconostases, in which painting and colour, and not the decorative 
carving, have the key role, flourished in Greece at the end of the post-Byzan-
tine period, from the late 17th century to the 19th century. 





ΠεριφερειαΚη ενοτητα ρεθΥμνοΥ

rEgionAL unit of rEthymnon





thE ExCAvAtion At mEsoLithiC dAmnoni in thE 

Agios vAssiLios rEgion: A nEw ChronoLogiCAL/

CuLturAL pEriod on CrEtE1

thomAs strAssEr, ELEni pAnAgopouLou, pAnAyiotis KArKAnAs, 
†ChAd digrEgorio, miriAm CLinton, niChoLAs thompson, 

EpAminondAs KAprAnos & sArAh murrAy

Damnoni cave is a Mesolithic site located on the southwest side of Crete, in 
the Rethymnon district (fig. 1). The site was found by a targeted survey method 
used with success in the Kandia region of the East Peloponnese (Runnels et al. 
2005; Runnels 2009). In this method, Mesolithic sites are located by exploring 
coastal areas with abundant fresh water, south-facing limestone caves, and 
nearby coasts with very steep bathymetry (fig. 2) (i.e., the underwater topogra-
phy). While the importance of factors like fresh water may be obvious, the final 
factor is especially important; if the bathymetry is gradual, the Mesolithic sites 
would have been closer to the modern shore and inundated by the ever-rising 
sea levels since the last glacial maximum. At Damnoni, however, the subduc-
tion of the African tectonic plate under the European forces the White Moun-
tains of west Crete dramatically up. Consequently, the bathymetric drop-off 
is 100 meters within a short distance from the shore at Damnoni. The region 
around Plakias, and specifically around the Damnoni Bay, fits all the environ-
mental criteria for a Mesolithic site, and, in fact, the Plakias Mesolithic Survey 
discovered early Holocene tools in front of the cave in 2008 (Strasser et al. 
2010). The survey, having met with such extraordinary success, moved on to 
the excavation phase in 2011. This paper presents the excavation method and 
the preliminary results of both the 2011 and 2013 field seasons.2

After the first season of the survey in 2008, we revisited the various sites 
discovered in the survey with the possibility of an excavation in mind. Dr. 
Panayiotis Karkanas, the project’s geoarchaeologist, felt that Damnoni 3 was 
the only site that was well enough preserved for a fruitful excavation. The site 
was covered with dense vegetation (primarily Euphorbia dendroides) that not 
only concealed many of the surface artifacts, but also indicated fairly good 
soil preservation (fig. 3). The primary goal of the 2011 season was to find 
stratified deposits of Mesolithic tools in the talus outside of the cave, though 
test trenches were also inside it. A 1 x 1 m. grid was laid out in an area with 
1 The excavation at Damnoni was conducted under the auspices of the Ephoreia of Speleolo-

gy-Palaeoanthropology of Southern Greece, the 25th Ephorate of Prehistoric and Classical 
Antiquities (West Crete) and the American School of Classical Studies in Athens; and with 
the financial support of the Archaeological Institute of America, the Institute for Aegean 
Prehistory, the Loeb Classical Foundation, and Providence College.

2 This is Damnoni 3 in Strasser et al. 2010.
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good preservation of the original sediments. We excavated thirty-five 1 x 1 m. 
trenches, checker-boarding the site to learn its extent (fig. 4). Near the end 
of the 2011 season, many of the excavated squares were connected to get a 
cross-section along cardinal points and to better understand the nature of the 
strata as cultural lenses (fig. 5). All soil was either dry sieved or floated. The 
topsoil (Stratum 1) was dry sieved, and all subsequent strata (Strata 2 and 3) 
were 75% dry sieved and 25% floated. The dry sieve had a <.5 cm. mesh, so 
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Fig. 1 :  The location of Damnoni cave on Crete (Map by E. McClellen).

Fig. 2 :  The location of the archaeological site and the steep bathymetry immediately off-coast 
(Map by E. McClellen).



there was very thorough recovery. If an important find was discovered, 100% 
of the remaining soil was floated. The small trench size and the intensity of the 
sieving regimen made for sufficiently fine-grained recovery technique for this 
first excavated Mesolithic site on Crete.

The most important discovery of the 2011 excavation – stratified Mesolithic 
stone tools – was made on the first day of excavation (fig. 6). Although the lith-
ics from the excavation of Damnoni are under analysis, it is possible to present 
some preliminary observations. They are of the microlithic industry typical of 
the Mesolithic period in the Aegean basin. The majority of the raw material was 
a local massive quartz, crystal quartz, but also red, gray and black local cherts 
were found (fig. 7). 

The context for the cultural strata was established, and each was distinct 
in both color and texture.3 

Stratum 1 is the topsoil of varying depth, between 5 and 15 centimeters. 
This stratum is a sandy-silt topsoil that is rich in organic matter and occasion-
ally has a granular soil structure. It is normally loose and light grey to reddish 
brown soil. Very small sherds (usually less than a centimeter in size) were 
found in this and subsequent strata.
3 The stratigraphy proved fairly uniform for the talus area in front of the cave, although it was 

different in the cave itself.  
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Fig. 3 :  A view of the cave (in the middle) from the south. A small area immediately in front of the 
cave has been denuded of vegetation, but the adjacent areas provide an idea of the dense foliage 

surrounding the cave (Photograph by K. Waltz).



Stratum 2 is the subsequent stratum of 5 to 20 centimeters in thickness. 
It is reddish yellow in color and is a clay-rich sandy layer. Its structure is the 
result of wind-blown sands, and is therefore identified as an aeolian sediment. 
This stratum contains the majority of Mesolithic artifacts.

Stratum 3 is a light red paleosol and varies in thickness from a few centim-
eters to a meter. It is a sandy clay paleosol with many rocks that is probably a 
B-horizon (i.e., subsoil that has been leached). Meso lithic artifacts were found 
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Fig. 4 :  A plan of the trenches excavated in 2011 and 2013. The test trenches 
in the cave are in two most northern ones (Plan by M. Clinton).

Fig. 5 :  Area A from the north, showing connected 1 x 1 m. trenches to form a north-south 
and east-west cross-section (Photograph by T. Strasser).



in its top 4 centimeters. Below that, 
the stratum quickly became sterile of 
artifacts. In one trench we excavated 
another meter, sieving all soil, and 
found no artifacts. 

Lithics were encountered in all 
three strata. The excavation in 2011 
recovered over 2300 lithic artifacts. 
The highest frequency of material was 
recovered from Stratum 2 and the 
interface of Strata 2 and 3. This sup-
ports the conclusion that the palaeosol 
(Stratum 3) represents the active soil 
layer that comprised the surface of the 
slope during its occupation in the Mes-
olithic period.

In 2013, we returned to the site for 
a second season of excavation. The 
finds were quite dramatic, shedding 
much new light on the early prehistory 
of Crete. One focus of the season was 
to establish the extent of the site. An additional seventy 1 x 1 m. squares were 
excavated. Two areas were found to be of interest. The first is the continua-
tion of the area excavated in the 2011 season, where we excavated Block D, 
adjacent to the west of Block A. Block D, represents the western extent of this 
specific artifact density, an area of around a 20 x 20 m. By contrast, Block G is 
currently only about 15 x 10 m. in area (fig. 4). The stratigraphy also changed 
in this part of the site. Stratum 3 is usually sterile of artifacts elsewhere in the 
site, but here that stratum seems richer in artifacts. The small size of both 
artifact concentrations (Blocks A/D and Block G) may be due to the erosion of 
the site since the early Holocene, and soil analyses continue.

Another primary goal in 2013 was to learn whether the stone tool assem-
blage from 2011 was representative of the site as a whole, and it was not. 
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Fig. 7 :  Crystal and massive quartz artifacts, including one of gray chert (Photograph by N. Thompson).

Fig. 6 :  Dr. Karkanas pointing out the three strata 
(Photograph by T. Strasser).
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Despite its size, Block G had the richest deposits of artifacts, including many 
chert tools of a new material (fig. 8). The excavation continued to find tools of 
quartz, as well as red, black and grey cherts that are normal for the region. 
More unusual was the appearance of a few artifacts made of honey flint, blue 
cherts and other multicolored cherts. These will be informative for indications 
of regional exploitation. Many of these tools are typical Mesolithic microliths. 
Particularly interesting was a patinated side scraper, which deserves greater 
study (fig. 8, SF 105).  

Without question, however, the most salient discovery of 2013 was the 
obsidian (fig. 9). Only 10 pieces were found. Some were in situ, some were 
found in the dry sieve, and two appeared during flotation. The analysis of 
these tools is still in progress. All ten pieces are tools. Many are typical Mes-
olithic microliths. All came from closed, stratified contexts. Presumably the 
obsidian is Melian. Future analysis should indicate which source they come 
from – Sta Nychia or Demenegaki. With no evidence for debitage, it seems rea-
sonable to conclude that the obsidian tools were not made at site. Preliminary 
conjecture suggests that a Down-the-Line trade mechanism brought them to 
Damnoni, which could conceivably have represented, in fact, the end of the 
line. Most importantly, it is now a certainty that the Cretan Mesolithic culture 
was involved in a larger trade network that is also evidenced by sites like 
Franchthi (Perlès 1990) and Maroulas (Sampson et al. 2010) and elsewhere 
(Kaczanowska & Kozlowski 2013; Sampson 2008). The next few years of study 
of the obsidian should prove very informative.  

Additional Environmental Studies
The aeolian sands and terra rossa soils that comprise Strata 2 and 3 do 

not preserve organics for significant environmental analyses or any Carbon-14 
dates. Some pollen samples were taken, and Dr. Matthieu Ghilardi4 analyzed 
them, but there was not a significant amount preserved. There is evidence for 
pine, fruits and mushrooms.  

A 2 x 1 m. test trench was placed in the cave in 2011 (fig. 4), where a Bronze 
Age fire pit was found. In 2013 the Bronze Age component was completed, and 
the trench was excavated to a depth of over 1.5 m. We stopped at this point 
because we encountered large, unmovable rocks that do not seem to be bed-
rock, but too little is exposed to be certain. No other artifacts were found in this 
trench, but a small number of bones were preserved. Near the bottom of the 
trench one fossilized long bone was discovered that awaits further analysis.  

 
Conclusions

The Damnoni excavation revealed a new culture to Crete, one whose lithic 
assemblage will be paramount in future discoveries of Mesolithic sites by sur-
face reconnaissance. The excavation is probably exploring the exiguous rem-
nants of a larger site that was perhaps located in a cave, which has suffered 
4 Chargé de Recherches 2e classe CNRS, UMR 7330 CEREGE.
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roof collapse. The cautionary tale is that the site is quite small, has most likely 
suffered much erosion over the last 10,000 years, and was only discovered 
because of the survey method and a road cut on its edge. Nevertheless, now 
that a type assemblage is known for Crete, as well as the environmental crite-
ria that can be used for the discovery of their location, future research should 
provide additional evidence for this period on the island. It is hoped that larger 
and better-preserved sites will be found in order to shed greater light on this 
early Holocene culture.
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η μεσολιθιΚη ανασΚαφη στο δαμνονι, 

στην εΠαρχια αγιοΥ ΒασιλειοΥ ρεθΥμνοΥ: 

μια νεα χρονολογιΚη/ΠολιτιστιΚη Περιοδοσ στην Κρητη

thomAs strAssEr, ελενη ΠαναγοΠοΥλοΥ, Παναγιωτησ ΚαρΚανασ, 
†ChAd digrEgorio, miriAm CLinton, niChoLAs thompson, 

εΠαμεινωνδασ ΚαΠρανοσ & sArAh murrAy

Η ανασκαφή στη θέση Δαμνόνι στη ΝΔ Κρήτη είναι η πρώτη της μεσολιθι-
κής περιόδου που διενεργήθηκε στο νησί και συμβάλλει σημαντικά στην κατα-
νόηση της Απώτατης Προϊστορίας της Κρήτης. Πριν από την έρευνα αυτή, δεν 
είχαν ανασκαφεί στην Κρήτη θέσεις εγκατάστασης κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και 
πληθυσμών της προ-γεωργικής κοινωνίας. Τα λίθινα εργαλεία της μεσολιθικής 
περιόδου, που βρέθηκαν σε στρωματογραφημένες αποθέσεις, συνιστούν ένα νέο 
σύνολο που θα επιτρέψει στις μελλοντικές έρευνες να ανιχνεύσουν αυτή την πενι-
χρή παραγωγή. Επιπροσθέτως, η ανακάλυψη οψιανού υποδηλώνει την ύπαρξη 
του πρωιμότερου εμπορικού δικτύου στο νησί.

Η θέση στο Δαμνόνι αποτελείται από ένα μικρό σπήλαιο με άνοιγμα στον Νότο 
και το πρανές του. Η ανασκαφή διενεργήθηκε κατά τα έτη 2011 και 2013, με 
τη χάραξη κανάβου, τομών 1,00 x 1,00 μ., ενώ διεξοδικά γινόταν εκτεταμένο 
κοσκίνισμα των χωμάτων και επίπλευση. Η πρώτη ανασκαφική περίοδος απέδει-
ξε την ύπαρξη στρωματογραφημένων αποθέσεων, ενώ η δεύτερη αποκάλυψε την 
έκταση και τη φύση της θέσης. Τα ευρήματα προέρχονται από τρία στρώματα, εκ 
των οποίων το μεσαίο είναι αιολική απόθεση, η οποία περιείχε την πλειονότητα 
των λίθινων εργαλείων. Τα εργαλεία είναι αρκετά μικρού μεγέθους και κατα-
σκευασμένα πρωτίστως από χαλαζία και πυριτόλιθο. Σε αυτά περιλαμβάνονται 
ξέστρα, οδοντωτά, οπείς και εργαλεία με κολόβωση, τύποι κοινοί της μικρολιθι-
κής παραγωγής στον αιγαιακό χώρο κατά τη μεσολιθική περίοδο. Ωστόσο, αν και 
τα περισσότερα έχουν κατασκευαστεί από κοινά στην περιοχή υλικά, υπήρχαν 
και κάποια κατασκευασμένα από ασυνήθιστο πυριτόλιθο πρασινωπής και λευκής 
απόχρωσης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανακάλυψη εννέα αντικειμένων από 
οψιανό, κατά τη δεύτερη ανασκαφική περίοδο, το 2013, τα οκτώ εκ των οποίων 
ήταν εργαλεία. Δεδομένου ότι στην πλειονότητά τους πρόκειται για ήδη ολοκλη-
ρωμένα εργαλεία, που είχαν μεταφερθεί στη θέση, υποδηλώνουν ότι ο μεσολιθι-
κός άνθρωπος στο Δαμνόνι δεν επεξεργαζόταν τον οψιανό σε αυτήν. Ως εκ τούτου, 
η θέση πιθανώς εντάσσεται στην περιφέρεια ενός ευρύτερου δικτύου ανταλλαγής. 
Τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά για το εμπορικό δίκτυο κατά το πρώιμο 
Ολόκαινο και την ιστορία της χρήσης του οψιανού στον αιγαιακό χώρο. 
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μια θεση των μμ χρονων στο ΚρΥονερι μΥλοΠοταμοΥ

μαρια ΠατεραΚη

Το Κρυονέρι (=Ασυρώτοι) του Δήμου Μυλοποτάμου βρίσκεται στην ενδοχώρα 
του δήμου σε ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή, και καταλαμβάνει μία χαμηλή 
κορυφή του Ψηλορείτη. Το ανάγλυφο αποτελείται από χαμηλά εξάρματα και 
ήπιες μεταβάσεις, στοιχεία που ευνοούν την ανθρώπινη κατοίκηση, καθώς δημι-
ουργούνται εκτάσεις που μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ, όπως προδίδει και το 
όνομα του χωριού, τα νερά είναι άφθονα. 

Το Κρυονέρι ήταν άγνωστο στην επιστημονική κοινότητα μέχρι το 1993, οπότε, 
κατά τη διάνοιξη αγροτικής οδού, αποκαλύφθηκε ο πυθμένας ενός πιθαριού. 
Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αρχαιολογική Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε ολιγοή-
μερη ανασκαφική έρευνα από τη συνάδελφο κ. Στέλλα Μανδαλάκη (Μανδαλάκη 
1993, 487-488), την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω και από αυτή τη θέση για 
την παραχώρηση του υλικού της ανασκαφικής αυτής περιόδου. Η ανασκαφική 
έρευνα του 1993 έφερε στο φώς τμήματα δύο δωματίων, στο ένα εκ των οποίων 
βρισκόταν ο εν λόγω πίθος, ακέραιος, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια. 

Το 2010, με χρηματοδότηση του Δήμου Κουλούκωνα, πραγματοποιήθηκε από 
τη γράφουσα νέα ολιγοήμερη ανασκαφική έρευνα που δυστυχώς δεν έχει ακόμα 
ολοκληρωθεί, αν και αποκαλύφθηκαν και άλλοι χώροι που μας δίνουν περισσό-
τερα στοιχεία για το εν λόγω οικοδόμημα. 

Το κτήριο (εικ. 1) αναπτύσσεται στον άξονα Β-Ν, στο δυτικό πρανές, χωρίς να 
είναι ακόμη σαφές εάν είναι μεμονωμένο ή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο οικιστικό 
ιστό, αφού, παρά τις επανειλημμένες αυτοψίες στην ευρύτερη περιοχή, δεν εντο-
πίστηκαν ούτε επιφανειακή κεραμική ούτε άλλα κτηριακά κατάλοιπα. 

Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί συνολικά επτά δωμάτια. Πλήρως έχει ανα-
σκαφεί το υπ’ αριθμ. 1 και το 2 εν μέρει, ενώ των υπολοίπων έχει καθαριστεί το 
περίγραμμα και αποκαλυφθεί η επιφάνεια του στρώματος καταστροφής. 

Ωστόσο έχει εντοπιστεί το βόρειο όριο του κτίσματος. Ο εξωτερικός τοίχος 
(τχ. 3) έχει κατασκευαστεί από ογκολίθους και μεγάλου μεγέθους αργούς λίθους. 
Έχει μόνο εσωτερικό μέτωπο, καθώς ως εξωτερικό έχει χρησιμοποιηθεί ο φυσι-
κός βράχος, που δεν φαίνεται να έχει υποστεί κάποιου είδους επεξεργασία. Το 
γεγονός ότι είναι εξωτερικός τοίχος και όχι εσωτερικός επαληθεύεται και από το 
μεγάλο του πλάτος, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ των 0,80 μ. και των 1,40 μ. To 
συνολικό μήκος του τοίχου δεν είναι γνωστό, καθώς δεν είναι σαφή ακόμη τα 
δυτικά του όρια. Οργανικά συνδεδεμένοι με αυτόν βρίσκονται δύο παράλληλοι 
εγκάρσιοι προς τον τχ. 3 τοίχοι (τχ. 9 και τχ. 1) που ορίζουν τρία δωμάτια, τα 1, 
2 και 6 (εικ. 2). 

Το μεγαλύτερο τμήμα του Δωματίου 1 είχε ανασκαφεί το 1993 και έτσι η 
ανασκαφή του 2010 περιορίστηκε στο δυτικό τμήμα. Από τη στρωματογραφία του 
προκύπτει ότι το κτήριο εγκαταλείφθηκε από τους ενοίκους του χωρίς να προη-
γηθεί κάποιου είδους καταστροφή (εικ. 3). Στο δάπεδο (Στρώμα VII) του κεντρι-
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κού τμήματος του δωματίου έχει καταρρεύσει η οροφή (Στρώμα IV), η οποία 
αποτελείται από κιτρινωπά αργιλώδη λεπιδοχώματα, εξαιρετικής σκληρότητας, 
με λιγοστούς αργούς λίθους. Το νότιο τμήμα του στρώματος καταστροφής του 
βόρειου τοίχου φέρεται επί του λεπιδοχώματος της οροφής, στοιχείο που δεικνύει 
ότι ο τοίχος κατέρρευσε μετά από τη στέγη (Στρώμα VΙ). Το δάπεδο του δωματίου 
ήταν από πακτωμένο κοκκινωπό χώμα και σε αρκετά σημεία είχε ενσωματωθεί 
και ο φυσικός βράχος. Εμφάνιζε ισχυρή κατωφερική κλίση από Ν προς Β, ακο-
λουθώντας την αντίστοιχη κλίση του φυσικού βράχου. 

Κατά μήκος της ανατολικής παρειάς ήταν τοποθετημένα τρία πιθάρια, το ένα 
εκ των οποίων ήταν ακέραιο (εικ. 4). Το τελευταίο αυτό πιθάρι ήταν τοποθετημένο 
ανάποδα επάνω σε μία ξύλινη σανίδα διαστ. 2,35 μ. x 0,70 μ., τα καμένα ίχνη 
της οποίας εντοπίστηκαν κατά την ανασκαφή του 1993 (Μανδαλάκη 1993, 488).

Οι άλλοι δύο πίθοι εδράζονταν απευθείας στον φυσικό βράχο και μάλιστα ο 
νοτιότερος (Πίθος 3) είχε τοποθετηθεί σε μία κοιλότητά του. Αν και είχε σπάσει 
από την πτώση λίθων του ανατολικού τοίχου, ο πυθμένας του παρέμεινε στη 
θέση του και αποκαλύφθηκε κατά την ανασκαφή του 1993. Δίπλα, στον φυσικό 
βράχο, ο οποίος εξείχε του τοίχου που ορίζει το δωμάτιο από νότια, βρέθηκαν τρία 
κύπελλα ενώ στο ανατολικό τμήμα του δωματίου βρέθηκε ένας λύχνος (Π338211) 
και ένα πρίσμα από ορεία κρύσταλλο (Μανδαλάκη 1993, 488). 

Στον δυτικό τοίχο του δωματίου υπάρχει θυραίο άνοιγμα πλάτους 0,85 μ. 
μέσω του οποίου το Δωμάτιο 1 επικοινωνεί με το Δωμάτιο 6, που έχει υποστεί 
μεγαλύτερη καταστροφή από το πρώτο, καθώς βρίσκεται πιο κοντά στη στροφή 
της αγροτικής οδού κατά μήκος της οποίας αναπόφευκτα εργάστηκαν περισσότε-
ρο τα εκσκαφικά μηχανήματα. 

Το στρώμα καταστροφής αποτελούνταν από αργούς ριχτούς λίθους, διαφόρων 
μεγεθών, που φέρονταν μέσα σε χώματα καστανά, αμμώδη και μαλακά. Κατά την 
αφαίρεση της πρώτης στρώσης των λίθων, στο ΒΑ τμήμα του δωματίου εντοπίστηκε 
ένας πεσμένος και θραυσμένος πίθος, όμοιος με εκείνους του Δωματίου 1. Το 
ύψος του ανέρχεται στα 1,28 μ. Το χώμα, που συλλέχθηκε από το εσωτερικό 
του και που ερευνήθηκε με τη μέθοδο της επίπλευσης, δεν μας απέδωσε κανένα 
εύρημα. Ο πίθος εδραζόταν επάνω σε έναν πλακοειδή λίθο, διαστ. 0,88 μ. x 0,52 μ. 
Παρόμοιοι πλακοειδείς ογκόλιθοι βρέθηκαν στο ανατολικό τμήμα του Δωματίου 6 
χωρίς να είναι ωστόσο σαφές εάν αυτοί οι λίθοι αποτελούν το δάπεδο του χώρου ή 
ανήκουν σε κάποια κατασκευή που σχετίζεται με τον θραυσμένο πίθο. 

Στα νότια του Δωματίου 6 υπάρχει ένα ακόμη θυραίο άνοιγμα μέσω του οποίου 
εισέρχεται κανείς σε έναν επιμήκη διάδρομο, με άξονα Α-Δ. Ο Διάδρομος αυτός 
οδηγεί σε τρία ακόμη δωμάτια, τα Δωμάτια 2, 4 και 5. Από αυτά έχει ανασκαφεί 
εν μέρει μόνο το Δωμάτιο 2. 

Το εν λόγω δωμάτιο βρίσκεται ανατολικά του Δωματίου 1, με το οποίο όμως 
δεν επικοινωνεί απευθείας. Η ανασκαφή του ήταν ιδιαίτερα επίπονη, καθώς βρι-
σκόταν στο μέσο του καταστρώματος της αγροτικής οδού, και ως εκ τούτου οι επι-
χώσεις ήταν εξαιρετικά πακτωμένες. Κάτω από ένα στρώμα καστανών χωμάτων, 

1 Οι αριθμοί που αναφέρονται στο κείμενο είναι αριθμοί ευρετηρίου του Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Ρεθύμνου.

282

μαρια ΠατεραΚη



εντός του οποίου υπήρχαν οι λίθοι του ερειπιώνα, εντοπίστηκε σε ολόκληρη την 
έκταση του δωματίου κιτρινωπό λεπιδόχωμα που, όσο προχωρούσαμε σε βάθος, 
περιοριζόταν στο κεντρικό τμήμα του δωματίου. Συγκεντρώθηκε λιγοστή κεραμι-
κή και αναγνωρίσαμε θραύσματα δύο μικρών πιθοειδών και ενός πίθου. 

Το θυραίο άνοιγμα στο νότιο τμήμα του δωματίου έχει πλάτος 0,93 μ. Ο φυσι-
κός βράχος έχει χρησιμοποιηθεί στην τοιχοποιία του ανατολικού και βόρειου 
τοίχου και είναι ορατός στη ΒΑ γωνία του δωματίου και στο κενό μεταξύ του 
ανατολικού και νότιου τοίχου. 

Για τα υπόλοιπα δωμάτια που έχουν εντοπιστεί λίγα μπορούμε να πούμε, 
καθώς έχει αποκαλυφθεί μόνο η επιφάνεια του στρώματος καταστροφής τους.  
Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι τοίχοι κάτω από το στρώμα αυτό, που να 
ορίζουν και άλλα δωμάτια. 

Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί τέσσερα πιθάρια, ένα ακέραιο και τρία 
θραυσμένα. Παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν στον ακέραιο πίθο του Δωματίου 1 
και στον θραυσμένο πίθο του Δωματίου 6, για τον οποίο έχουν ξεκινήσει οι εργασί-
ες συγκόλλησης και αποκατάστασης. Πρόκειται για πίθους ωοειδούς σχήματος με 
δύο σειρές τεσσάρων λαβών, μία κάτω από το χείλος και μία επάνω από τη βάση. 

283

μια θεση των μμ χρονων στο ΚρΥονερι μΥλοΠοταμοΥ

Εικ. 4 :  Οι τρεις πίθοι κατά  μήκος του ανατολι-
κού τοίχου του Δωματίου 1. 

Εικ. 3 :  Στρωματογραφία του εσωτερικού 
του Δωματίου 1. 

Εικ. 2 :  Γενική άποψη των Δωματίων 1 και 2. Εικ. 1 :  Γενική άποψη του κτίσματος. 



Στο σώμα μεταξύ των λαβών, τα σχοινοειδή κοσμήματα διατάσσονται σε οριζόντι-
ες σειρές, ενώ μεταξύ των λαβών τοξοειδώς. Αυτός ο τύπος πίθου παράγεται στη 
βόρεια και κεντρική Κρήτη, κυρίως στην περιοχή της Κνωσού και των Αρχανών 
κατά τη διάρκεια της ΜΜ ΙΙΙ περιόδου (Christakis 2005, 6). Σποραδικά εμφανί-
ζονται και κατά την ΥΜ Ι περίοδο στην ανατολική-κεντρική και ανατολική Κρήτη 
(Christakis 2005, 26). Ο θραυσμένος πίθος του Δωματίου 6 έχει επιπλέον δύο 
επίθετους δίσκους, στοιχείο που απαντάται ήδη από τη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο σε πιθάρια 
της βόρειας κεντρικής Κρήτης, αλλά και στη Φαιστό (Christakis 2005, 36).

Από τα τρία κύπελλα του Δωματίου 1, το πρώτο (Π33822, εικ. 5) ανήκει στον 
τύπο 10 του ΜacGillivray (ΜacGillivray 1998). Πρόκειται για κύπελλο με ευθεία 
τοιχώματα. Στο εσωτερικό του διακρίνονται ανάγλυφες νευρώσεις, που αποτελούν 
χρονολογικό στοιχείο, όπως άλλωστε και ο υπερυψωμένος πυθμένας του. Από τα 
ίχνη που σώζονται στην επιφάνειά του συνάγεται ότι ήταν ολόβαφο με μελανή ή 
σκούρα καστανή βαφή. Στο εσωτερικό του τοίχωμα διακρίνονται ίχνη από δύο 
παράλληλες πορτοκαλόχρωμες γραμμές. 

Ο τύπος απαντά στην Κνωσό και τα περισσότερα δείγματά του είναι εξολοκλήρου 
μονόχρωμα με λευκή ή πολύχρωμη διακόσμηση (MacGillivray 1998, 71, τύπος 
10 και εικ.2.10.10). Χρονολογείται στη ΜΜ ΙΙΒ - ΜΜ ΙΙΙΑ περίοδο. Στη Φαιστό 
αποτελεί το κυρίαρχο σχήμα κυπέλλου κατά τη φάση ΙΙΙ, η οποία τοποθετείται στη 
ΜΜ ΙΙΙΑ περίοδο (Levi & Carinci 1998, 205-211, πίν. 88-89). Οι ραβδώσεις στο 
εσωτερικό του κυπέλλου στην Κνωσό εμφανίζονται κατά τη ΜΜ ΙΙΙΑ (MacGillivray 
2007, εικ. 4.33.5) ενώ στον Κομμό στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο (Betancourt 1990, εικ. 25 
no. 490, εικ. 30 no. 635 και 638, εικ. 34 no. 721, εικ. 60 no. 1699). 

Το κύπελλο Π33824 (εικ. 6) ανήκει στον τύπο των κυλινδρικών κυπέλλων με 
ευθεία τοιχώματα, που εξωτερικά φέρει ρηχές αυλακώσεις ή βαθμιδωτά ανορ-
θούμενα τοιχώματα (Σακελλαράκης & Σαπουνά-Σακελλαράκη 1991, 418). Ίχνη 
μελανής αμαυρόχρωμης βαφής δεικνύουν πως το κύπελλο ήταν ολόβαφο. Δεν 
σώζονται ίχνη άλλης γραπτής διακόσμησης. Ο Σακελλαράκης τον ονομάζει «Τύπο 
Αρχανών», καθώς για πρώτη φορά εντοπίζεται στην ανασκαφή στα Ανεμόσπηλια 
και χρονολογείται στη ΜΜ ΙΙΒ - ΜΜ ΙΙΙΑ περίοδο (Σακελλαράκης & Σαπουνά-Σα-
κελλαράκη 1991, 418, εικ. 385). Αντίθετα ο MacGillivray το εντάσσει στον τύπο 
12 των κυπέλλων της Κνωσού, τα οποία πρωτοεμφανίζονται κατά τη ΜΜ ΙΙΒ (πρό-
κειται για δύο τουλάχιστον κύπελλα που βρέθηκαν σε κλειστό σύνολο κοντά στη 
Βόρεια Οικία της Κνωσού, βλ. σχετικά Catling 1982, 53, εικ. 116· Warren & 
Hankey 1989, 57· MacGillivray 1998, 71, τύπος 12 και εικ. 2.10.12) και συνεχί-
ζουν στη ΜΜ ΙΙΙΑ περίοδο. Στη Φαιστό εντοπίζονται λίγα παραδείγματα του τύπου, 
τα οποία χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙΑ περίοδο, αν και ο τύπος επιβιώνει και κατά 
τη ΜΜ ΙΙΙΒ περίοδο (Girella 2010, 221-222, τύπος 8). Θεωρείται ότι αντιγράφουν 
μεταλλικά πρότυπα (MacGillivray 1998, 71, τύπος 12 και εικ. 2.10.12.). 

Στην ίδια χρονική περίοδο τοποθετείται και το ημισφαιρικό κύπελλο Π33823, 
(εικ. 7) που ανήκει στον τύπο 1 των κωδωνόσχημων κυπέλλων του Girella (Girella 
2010, 234-236, εικ. 76.1). Ομοιότητες παρατηρούνται και με ένα κύπελλο από 
τον Κομμό της ΜΜ ΙΙΙ περιόδου (Betancourt 1986, 291, εικ. 3.9, C1075) αλλά 
και από τη Φαιστό, της ΜΜ ΙΙΒ (Fiandra 1973, 90, F 2593, πίν. 31,e). 
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Τέλος, το λυχνάρι Π33821 (εικ. 8) ανήκει στον τύπο 2 του MacGillivray, που 
χρονολογείται στη ΜΜ ΙΙΒ περίοδο, με χρονικά παράλληλα λυχνάρια από τις 
ομάδες Ε, Κ και Ν, καθώς και από τη δοκιμαστική τομή KV της Κνωσού (MacGilli-
vray 1998, 86-87, τύπος 2, no. 598-71 και 887 εικ. 2.24· Popham 1974, εικ. 8.9 
2.10.12.), ενώ κάποια προέρχονται από τη Φαιστό (Levi 1976, πίν. 156a-e, F4725, 
6142, 1311, 4727). 

Εκτός από αυτά τα αγγεία μεταξύ των οστράκων εντοπίζονται χείλη, σκέλη 
και σώματα τριποδικών χυτρών, καθώς και μαγειρικών πινακίων και δίσκων, 
ενώ η μεγάλη πλειονότητα των οστράκων προέρχεται από χείλη, σώματα, βάσεις 
και λαβές κυπέλλων με ευθεία τοιχώματα. Κάποια έχουν και το χαρακτηριστικό 
έξεργο κογχλιωτό ίχνος τροχήλασης στο εσωτερικό των βάσεων.

Επομένως το κτίσμα φαίνεται πως χρησιμοποιείται κατά τη ΜΜ ΙΙΒ - ΜΜ ΙΙΙΑ 
περίοδο, μία χρονική ένταξη που μπορεί να μεταβληθεί, καθώς η μελέτη του 
υλικού βρίσκεται σε εξέλιξη και η ανασκαφή του κτηρίου δεν έχει ακόμη ολοκλη-
ρωθεί. Οι ένοικοί του το εγκατέλειψαν παίρνοντας μαζί τους την οικοσκευή, αφή-
νοντας πίσω τους τα δύσκολα στη μετακίνηση αντικείμενα, χωρίς να επιστρέψουν 
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Εικ. 8 :  Το λυχνάρι Π 33821. Εικ. 7 :  Το κύπελλο Π 33823. 
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ποτέ. Πρόκειται δηλαδή για ένα σφραγισμένο σύνολο του τέλους της παλαιο-
ανακτορικής περιόδου. Η εικόνα αυτή δεν συνάδει με εκείνη που έχουμε από 
τα Ανεμόσπηλια, την Κνωσό και τους Πέρα Γαλήνους (Λιανέρης 2006, 98-100· 
Μπάνου & Τσιβιλίκα 2006, 107), όπου η καταστροφή και η εγκατάλειψη των 
κτισμάτων οφειλόταν σε σεισμική δραστηριότητα (Σακελλαράκης & Σαπουνά-Σα-
κελλαράκη 1991, 272· MacGillivray 2007, 106). Να σημειώσουμε ότι παρόμοια 
είναι η εικόνα του οικισμού στην Κατεβατή στη βόρεια ακτή του Δήμου Μυλοπο-
τάμου, ο οποίος όμως εγκαταλείφθηκε κατά τη ΜΜ ΙΙΙΒ περίοδο (Παπαδοπούλου 
& Φλεβάρη 2012, 429). 

Το εύρημα του Κρυονερίου είναι εξαιρετικής σημασίας όχι μόνο γιατί αποτελεί 
ένα σφραγισμένο σύνολο που μπορεί να μας βοηθήσει στην αποσαφήνιση διαφό-
ρων χρονολογικών προβλημάτων, αλλά και γιατί είναι το μοναδικό μνημείο της 
ΜΜ περιόδου στην περιοχή. 650 μ. ΝΑ του εν λόγω κτίσματος υπάρχει ένας μη 
ανεσκαμμένος θαλαμοειδής τάφος, στη θέση «Ο Σπήλιος ή η Τρύπα του Αράπη» 
κοντά στον οικισμό του Μακρυγιάννη, τον οποίο ο Hood, λόγω της αρχιτεκτο-
νικής του μορφής, χρονολογεί στην ΥΜ ΙΙΙ περίοδο (Hood 1965, 105-107 και 
εικ. 2), χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να αποκλειστεί υψηλότερη χρονολόγησή του, 
καθώς αυτός ο αρχιτεκτονικός τύπος εισάγεται με την έναρξη της ΜΜ ΙΙΙ περιόδου 
(Μαντζουράνη 2002, 167). 

Σύγχρονες θέσεις στον Δήμο Μυλοποτάμου εντοπίζονται κατά μήκος της 
βόρειας ακτογραμμής. Ενδείξεις κατοίκησης κατά τη ΜΜ περίοδο έχουν εντο-
πιστεί στο Πάνορμο (Γαβριλάκη-Νικολουδάκη 1987, 576 και 1988, 310-311 
[θέση Κουτρουλή, οικόπεδο Μαυρογιαννάκη]· Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2004, 32) 
και στον γειτονικό λόφο του Αγίου Γεωργίου (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2004, 32). 
Προς τα ανατολικά έχουν εντοπιστεί κτηριακά κατάλοιπα στις θέσεις Παναγιά 
του Χάρακα (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2006, 22), Κατεβατή (Παπαδοπούλου & Φλε-
βάρη 2012, 428-430) και στους Πέρα Γαλήνους (Τσιβιλίκα & Μπάνου 2006, 
125), ενώ πρόσφατα εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία μας κτηριακά κατάλοιπα 
των μινωικών χρόνων στην Αλμυρίδα Σισών, χωρίς όμως να είναι στην παρού-
σα φάση εφικτός ένας σαφέστερος χρονικός προσδιορισμός. Κεραμική της ΜΜ 
περιόδου έχει επίσης εντοπιστεί στα Γρίβιλα (Hood, Warren & Cadogan 1964, 
58), καθώς και στον μινωικό οικισμό στις θέσεις «Λύκου Μούρη» και «Ελληνικά» 
(Hood, Warren & Cadogan 1964, 58-59) δυτικά του Σπηλαίου του Μελιδονίου. 

Οι σύγχρονοι χώροι λατρείας εντοπίζονται στον Γεροντόσπηλιο ή Ταλλαίο Άντρο 
(Τζεδάκις & Γαβριλάκη 1995, 890, σημ. 12 και 13 και φωτ. 3 και 4) και βεβαίως 
στο Ιδαίο Άντρο (Σακελλαράκης & Σαπουνά-Σακελλαράκη 2013, 168-169), ενώ  
υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ιερού κορυφής στις θέσεις «Μαύρου Κορυφή» 
(Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2004, 35) και «Κοπίδα» (Nowicki 1994, 39).

Η θέση που επιλέχθηκε για την ανέγερση του κτηρίου στο Κρυονέρι δεν είναι 
τυχαία, καθώς βρίσκεται στον δρόμο προς τη θάλασσα μέσω του μονοπατιού που 
περνάει από τα Απλαδιανά. Γνωρίζουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν κοιτάσματα 
λειμονίτη, όπως για παράδειγμα στη θέση «Μεταλλείο του Αρμιού» που βρίσκεται 
σε κοντινή απόσταση από το Κρυονέρι. Η εκμετάλλευση αυτών λοιπόν των κοιτα-
σμάτων ίσως να αποτελεί την αιτία ανέγερσης αυτού του κτίσματος. Ενισχυτικό 
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αυτής της υπόθεσης είναι και ένα κομμάτι ορυκτού μολύβδου στη φυσική του 
κατάσταση που βρέθηκε στο Κρυονέρι. Ο μόλυβδος, σε συνδυασμό με το κομ-
μάτι ορείας κρυστάλλου σε πρωτογενή μορφή που βρέθηκε στο Δωμάτιο 1, ίσως 
να υποδεικνύουν την παρουσία εργαστηρίων στο οικοδόμημα του Κρυονερίου, 
κάτι που μένει να αποδειχθεί με την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας, την 
οποία είναι διαθέσιμος να υποστηρίξει και ο Δήμος Μυλοποτάμου, αντιλαμβανό-
μενος τη σπουδαιότητά της.
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A mm sitE At KryonEri of myLopotAmos

mAriA pAtErAKi

During the construction of a rural road at Kryoneri (=Assyroti) of Mylo-
potamos District an intact pithos has been unearthed. The excavation that 
followed, by Stella Mandalaki in 1993, and by the author in 2010, revealed a 
house of the Middle Minoan Period. So far 7 rooms have been found, one of 
them is fully excavated, two only partially and for the rest of them only the 
destruction level has been reached. However there are indications that more 
rooms exist. The walls are made from rubble and in some cases, in the outer 
walls, the natural rock has been included to their structure. From the pottery 
that has been found, the building is dated to the MM IIB - MM IIIA period, 
although the study of the material is still in progress. The importance of the 
site lies to the following facts: firstly its context is sealed, since the area has 
never been inhabited again and secondly the building is situated on the road 
leading from Psiloritis to the sea, via a path at Apladiana.
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ενεΠιγραφεσ μαρτΥριεσ αΠο το ιερο ΚορΥφησ τοΥ ΒρΥσινα

ιρισ τζαχιλη & Κωστασ γεωργαΚοΠοΥλοσ

Ένα από τα καλύτερα ερευνημένα μινωικά ιερά κορυφής και ανεσκαμμένο με 
άρτιο μεθοδολογικά τρόπο βρίσκεται νότια του Ρεθύμνου, σε υψόμετρο 858 μ., 
στη θέση Άγιο Πνεύμα του όρους Βρύσινα. Σχετικά με την τοπογραφία και την 
ανασκαφική έρευνα της θέσης υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία,1 οπότε δεν 
θα επεκταθούμε περισσότερο. Το ιερό καλύπτει χρονικά τμήματα της παλαιο-
ανακτορικής και νεοανακτορικής περιόδου και έχει αποδώσει τεράστιο όγκο 
υλικού, κυρίως κεραμική (περίπου 1.200 κιλά) και πάνω από 6.000 ζωόμορφα 
και ανθρωπόμορφα ειδώλια. 

Η ταύτισή του ως ιερού κορυφής έγινε από τον P. Faure το 1962, ακολούθη-
σε η πρώτη ανασκαφή που έλαβε χώρα το 1972-732 (Δαβάρας 1974) υπό την 
εποπτεία του Κ. Δαβάρα, ενώ η δεύτερη φάση των ανασκαφών ήταν αποτέλεσμα 
της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. κατά τα έτη 
2004-2011 και απέδωσε αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Παράλληλα, η ανασκαφική έρευνα και η μελέτη του υλικού απέδειξε ότι ο 
Βρύσινας ήταν, εν μέρει τουλάχιστον, ένα από τα λίγα «εγγράμματα» ιερά κορυ-
φής. Η σημασία της «εγγραμματοσύνης» αυτής θα καταδειχθεί ακολούθως. Αξίζει 
να αναφέρουμε ότι τα ενεπίγραφα αντικείμενα που θα παρουσιαστούν στο παρόν 
κείμενο, εκτός της ιερογλυφικής σφραγίδας, προέρχονται από την ανασκαφή του 
1972-73. Θα ξεκινήσουμε με τα δημοσιευμένα τεκμήρια (λίθινη τράπεζα προ-
σφορών και ιερογλυφική σφραγίδα), θα συνεχίσουμε με τα έως τώρα αδημοσί-
ευτα, αμφισβητήσιμα τεκμήρια, ενώ τέλος θα παρουσιαστούν τα αδημοσίευτα 
τεκμήρια που με μεγάλη πιθανότητα αποτελούν τμήματα επιγραφών.

Τράπεζα προσφορών (VRY Za 1) με εγχάρακτα σημεία
Η πρώτη γνωστή ενεπίγραφη μαρτυρία (VRY Za 1) προέρχεται από μια απο-

σπασματικά σωζόμενη τράπεζα προσφορών (εικ. 1) από πράσινο σερπεντινίτη, η 
οποία φέρει εγχάρακτα σημεία της Γραμμικής Α γραφής (Davaras & Brice 1977). 
Δυστυχώς το σημείο εύρεσης είναι μη στρωματογραφημένο, επομένως δεν μπορεί 
να χρονολογηθεί επακριβώς. Η φωνητική μεταγραφή της επιγραφής μάς δίνει 
τη φράση «I-PI-NA-MA SI-RU-TE», η οποία ανήκει στις τυποποιημένες φράσεις 
μαγικού/αποτροπαϊκού χαρακτήρα3 που συνιστούν τη λεγόμενη Minoan Libation 
Formula (λογότυπος της τράπεζας προσφορών4) . Κοινό ή παραπλήσιο λεξιλόγιο με 

1 Βλ. σχετικά: Δαβάρας 1974, Tzachili 2003, Τζαχίλη 2006, Παπαδοπούλου & Τζαχίλη 2010 και 
2011.

2 Τα ευρήματα της ανασκαφής του 1972-73 είναι υπό μελέτη και δημοσίευση από επιστημονική 
ομάδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με επικεφαλής την 
Ί. Τζαχίλη.

3 Ορολογία δανεισμένη από τη συνάδελφο Γ. Φλούδα, την οποία και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
4 Όρος που χρησιμοποιεί ο G. Owens στο βιβλίο του (Owens 2007) και κρίνουμε ότι αποδίδει 

ικανοποιητικά στα ελληνικά τη φράση Minoan Libation Formula.
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την επιγραφή της τράπεζας προσφορών 
του Βρύσινα εμφανίζουν επιγραφές σε 
λίθινα αγγεία και τράπεζες προσφορών 
από τον Γιούχτα, τον Κόφινα, το Απο-
δούλου, τον Πετσοφά, τη Σύμη Βιάννου. 

Τετράπλευρη πρισματική σφραγίδα 
[VRY S (4/4)]

Το πιο εντυπωσιακό ίσως εύρημα του 
Βρύσινα σχετιζόμενο με μινωικές γραφές 
είναι μια τετράπλευρη πρισματική σφρα-
γίδα από κόκκινο σερπεντινίτη (εικ. 2), 
που φέρει σημεία Κρητικής Ιερογλυφι-
κής γραφής (Hallager, Papa dopoulou 
& Tzachili 2012). Βρέθηκε ανάμεσα σε 
βράχους, στο δεύτερο στρώμα της τομής 
63 το 2011 και χρονολογείται μεταξύ 
ΜΜ ΙΙ και ΥΜ Ι περιόδου, καθώς προέρ-
χεται από αναμοχλευμένα στρώματα που 

δεν επιτρέπουν την ακριβέστερη χρονολόγησή της. Το μήκος της είναι 1,88 εκ. και 
το πάχος 0,75 x 0,75 εκ. 

Στην α′ πλευρά εμφανίζονται τα σημεία 044  και 005 , για το τελευταίο 
ωστόσο υπάρχουν αμφιβολίες και δεν αποκλείεται να είναι και το σημείο 073 . 
Ο συνδυασμός των σημείων 044 και 073 εμφανίζεται 37 φορές σε σφραγίδες/
σφραγίσματα και 2 σε πήλινα αντικείμενα, ενώ ο συνδυασμός 044 και 005 εμφα-
νίζεται μόνο 1 ακόμα φορά, σε σφραγίδα από το Ashmolean Museum.

Τα σύμβολα της β′ πλευράς, 044  και 049  αποτελούν την πιο συχνά χρη-
σιμοποιούμενη «φόρμουλα» της Κρητικής Ιερογλυφικής, καθώς εμφανίζονται 55 
φορές σε σφραγίδες/σφραγίσματα και 6 φορές εγχάρακτα σε πήλινα αντικείμενα. 

Τα σημεία 049  και 072  της γ′ πλευράς αποτελούν ένα συνδυασμό 
που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κείμενα της Κρητικής Ιερογλυφικής, ενώ το 
σημείο 072 κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε σφραγίδα.

Ο συνδυασμός σημείων 042  και 038  της δ΄ πλευράς εμφανίζεται άλλες 
3 φορές σε σφραγίδες/σφραγίσματα. Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση, δεν 
υπάρχει βεβαιότητα για το πρώτο σημείο καθώς εικάζεται ότι μπορεί να διαβαστεί 
και ως 036 . Η μη καθαρή καταγραφή των δύο σημείων στις πλευρές α′ και 
δ′ φανερώνει ότι ο γραφέας δεν είχε πιθανόν επαρκή γνώση της γραφής και των 
σημείων της.

Κεφάλι ζωόμορφου ειδωλίου με γραπτά σημεία [ΖΛ 0412]
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλι ενός ζωόμορφου ειδωλίου (εικ. 3) 

που φέρει γραπτό σημείο μελανού χρώματος στο μέσον του ρύγχους του.5 Πρό-

5 Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο των προηγούμενων ετών και μόλις πρόσφατα έγινε 
αντιληπτό από τον Κ. Γεωργακόπουλο το σημείο στην επιφάνεια του ειδωλίου. Ωστόσο, λόγω 
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Εικ. 1 :  Λίθινη τράπεζα προσφορών από 
τον Βρύσινα με επιγραφή σε Γραμμική Α 

(Godart & Olivier 1982, 61).
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Εικ. 2 :  Τετράπλευρη πρισματική σφραγίδα με σημεία Κρητικής Ιερογλυφικής γραφής 
από τον Βρύσινα (Hallager, Papadopoulou & Tzachili 2011, 73-74, fig. 3-5).



κειται για ένα σημείο που ομοιάζει 
με τα 019 , 082 , 085  και το 
λογόγραμμα 172  της Κρητικής 
Ιερογλυφικής γραφής. Η πρακτική 
αυτή θυμίζει την περίπτωση των ΥΜ ΙΙΙ 
χάλκινων ταύρων από την Αγία Τριάδα 
και την Κάτω Σύμη με τους ένθετους 
μικρούς χρυσούς δίσκους στο μέτωπο 
(Kanta & Perna 2011). Ο δίσκος, μάλι-
στα, ενός από τους ταύρους της Αγίας 
Τριάδας έφερε δύο εγχάρακτα σημεία 
γραμμικής γραφής (χωρίς να καταλή-
ξουν οι συγγραφείς για το αν πρόκειται 
για Γραμμική Α ή Β. Παράλληλα, δεν 
είναι άγνωστη η πρακτική της γραπτής 
απόδοσης σημείων γραφής σε ειδώλια. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 

ανθρωπόμορφο ειδώλιο  από τον Πόρο με επιγραφή σε Γραμμική Α, της οποίας 
η φωνητική μεταγραφή είναι «RE-QE-TI-A-SA-SA-RA-A325» και χρονολογείται 
στην ΥΜ ΙΙΙΑ (Dimopoulou, Olivier & Réthémiotakis 1993). Πρόκειται για την 
τελευταία χρονικά επιγραφή σε Γραμμική Α, η οποία επιβίωσε ως διακοσμητικό 
στοιχείο σε θρησκευτικό πλαίσιο, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι συνεχιζόταν η 
χρήση της σε τόσο ύστερη χρονικά περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί και ένα σύγχρονο 
εθνογραφικό παράλληλο που απαντάται στην κεντρική Κρήτη, όπου βοσκοί ονο-
μάζουν Αστερούδες6 ορισμένες κατσίκες από τα κοπάδια τους οι οποίες έχουν εκ 
γενετής κάποιο σημάδι στο μέτωπό τους.

Ανθρωπόμορφο ειδώλιο με εγχάρακτα σημεία
Ένα ανθρωπόμορφο ειδώλιο (εικ. 4), που αναπαριστά πιθανότατα έναν χορευ-

τή, φέρει ένα εγχάρακτο σημείο στην πίσω όψη του, στο ύψος της ωμοπλάτης, το 
οποίο αναγνωρίζεται από την Ίριδα Τζαχίλη ως σταυροειδές κόσμημα στο ένδυμα 
(Τζαχίλη 2011, 67). Ωστόσο, δεν μπορεί να παραγνωριστεί η ομοιότητά του με τα 
σημεία των γραμμικών γραφών ΑΒ 02 𐘁 και Α702 𐝁 . Η περίπτωση αυτή θυμίζει 
ένα ειδώλιο από την Τύλισο που χρονολογείται στην ΥΜ Ι και φέρει στο άνω εμπρό-
σθιο μέρος του σώματός του τρία εγχάρακτα σημεία της Γραμμικής Α γραφής (AB 
80 𐙁 , AB 26 𐘘 , AB 08 𐘇 , με φωνητική μεταγραφή «MA-RU-A», TY Zg 1). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι εγχάρακτη επιγραφή σε Γραμμική 
Α υπάρχει και στο πόδι ζωόμορφου ειδωλίου, προερχόμενου από το υλικό της 
ανασκαφής των τελευταίων χρόνων στον Βρύσινα, και του οποίου η δημοσίευση 
αναμένεται από τις Ί. Τζαχίλη και Ε. Παπαδοπούλου.

των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο Μουσείο Ρεθύμνου (δημιουργία νέου μουσείου και 
μεταφορά ευρημάτων) δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι στιγμής η εκ νέου φωτογράφηση και 
μελέτη του.

6 Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Κ. Αθανασάκη για τη συγκεκριμένη πληροφορία.
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Εικ. 3 :  Κεφάλι ζωόμορφου ειδωλίου 
με γραπτό σημείο μελανού χρώματος.

ιρισ τζαχιλη & Κωστασ γεωργαΚοΠοΥλοσ



Κομβίο με εγχάρακτα σημεία [Σ 16]
Κατά τη μελέτη μέρους του υλικού 

της ανασκαφής του 1972-73, που βρί-
σκεται σε εξέλιξη, εντοπίστηκαν εγχάρα-
κτα σημεία και σε ένα κομβίο (εικ. 5). 
Πιο συγκεκριμένα, είναι ευδιάκριτο το 
σημείο ΑΒ 31 𐘞, ενώ οι διάφορες άλλες 
εγχαράξεις στην επιφάνειά του δεν φαί-
νεται να σχετίζονται με σημεία γραφής, 
όσο τουλάχιστον αυτό μπορεί να κατα-
στεί σαφές στο παρόν προκαταρκτικό 
μελετητικό στάδιο. 

Επίσης, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει 
για τα σημεία κεραμέως από τον Βρύ-
σινα. Πρόκειται για περίπου 70 χαράγ-
ματα που έχουν γίνει πριν ή μετά την 
όπτηση και ομοιάζουν, χωρίς ωστόσο να 
ταυτίζονται, με σημεία γραφής. Η λει-
τουργία τους παραμένει αινιγματική και δεν έχει δοθεί συνολική εξήγηση της 
παρουσίας τους. Μια πρώτη μελέτη των σημείων αυτών και της σημασίας τους 
περιέχεται σε πρόσφατο άρθρο (Γιοκαριδάκη-Σκανδάλη 2011). 

Όστρακο λευκού κυαθίου με εγχάρακτα σημεία
Συνεχίζουμε με τα αδημοσίευτα ενεπίγραφα τεκμήρια7 που με μεγάλη πιθα-

7 Τα τρία ενεπίγραφα τεκμήρια που ακολουθούν παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην ανα-
κοίνωση της Α. Καρναβά με τίτλο «Επιγραφές και σημεία κεραμέως από το ιερό κορυφής του 
Βρύσινα» κατά την επιστημονική συνάντηση Ιερό κορυφής Βρύσινα: δέκα χρόνια έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου στις 28 Μαΐου 2011.  
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Fig. 4 :  Ανθρωπόμορφο ειδώλιο με εγχάρακτο σημείο. 

Εικ. 5 :  Κομβίο με εγχάρακτα σημεία.
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νότητα αποτελούν τμήματα ευρύτερων 
επιγραφών των μινωικών γραφών. Πιο 
συγκεκριμένα, στο εσωτερικό ενός 
συγκολλημένου οστράκου λευκού κυα-
θίου (εικ. 6) εμφανίζονται δύο εγχάρα-
κτα σημεία τα οποία απαντούν τόσο 
στην Κρητική Ιερογλυφική όσο και στη 
Γραμμική Α. Στην πρώτη περίπτωση 
πρόκειται για τα σημεία 093  (πιθα-
νότερη εκδοχή) και 025 . Στη δεύτερη 
περίπτωση ως πιθανές ερμηνείες για 
το πρώτο σημείο προτείνονται είτε μια 
παραλλαγή του ΑΒ 10 𐘉, όπως παρου-
σιάζεται στην επιγραφή PK Za 20 (εικ. 7) 
σε τμήμα λίθινης τράπεζας προσφορών, 
από σερπεντινίτη, από τον Πετσοφά 
(Driessen 1994), είτε μια παραλλαγή 
του ΑΒ 37 𐘠, όπως παρουσιάζεται στην 
επιγραφή KN Zb 5 σε τμήμα αγγείου 
από την Κνωσό (Godart & Olivier 1982, 
76). Για το δεύτερο σημείο τα πράγματα 
είναι πιο ξεκάθαρα, οπότε με λιγότερες 
επιφυλάξεις προτείνεται το σημείο ΑΒ 
04 𐘃. Σε περίπτωση που επιχειρήσουμε 
τη φωνητική μεταγραφή των σημείων 
προκύπτουν οι πιθανές λέξεις ή κατα-
λήξεις λέξεων «U-TE» για την πρώτη και 
«TI-TE» για τη δεύτερη περίπτωση. Αξίζει 
να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι 
μολονότι τα ενεπίγραφα τεκμήρια από 
τα υπόλοιπα μινωικά ιερά κορυφής είναι 
σε Γραμμική Α, η παρουσία της ιερογλυ-
φικής σφραγίδας, που εξετάστηκε προη-
γουμένως, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο 
και άλλων ιερογλυφικών επιγραφών στον 
Βρύσινα. Αυτό μας έκανε να διερευνή-
σουμε και το πιθανό ενδεχόμενο μιας 
κρητικής ιερογλυφικής επιγραφής για 
το συγκεκριμένο όστρακο.

Όστρακο με εγχάρακτα σημεία 
[Π 24906]

Ένα ακόμα όστρακο (εικ. 8) από μικρό αγγείο φέρει δύο εγχάρακτα σημεία 
που πιθανότατα ανήκουν στη Γραμμική Α. Για το πρώτο σημείο προτείνεται ως 

Εικ. 6 :  Όστρακο λευκού κυαθίου 
με εγχάρακτα σημεία.

Εικ. 7 :  Σχεδιαστική απεικόνιση 
λίθινου αγγείου από τον Πετσοφά 

με σημεία Γραμμικής Α 
(Driessen 1994, 150, fig. 1-2).

ιρισ τζαχιλη & Κωστασ γεωργαΚοΠοΥλοσ



295

Εικ. 9 :  Τμήμα λίθινης τράπεζας προσφορών 
με εγχάρακτα σημεία.

Εικ. 8 :  Όστρακο αγγείου μικρού μεγέθους 
με εγχάρακτα σημεία.

επικρατέστερη ερμηνεία μια παραλλαγή του ΑΒ 34  , χωρίς ωστόσο να απο-
κλείεται το ΑΒ 11 𐘊 . Το δεύτερο σημείο είναι και σε αυτή την περίπτωση πιο 
ξεκάθαρο, καθώς πρόκειται για το ΑΒ 31 𐘞 .

Τμήμα τράπεζας προσφορών με εγχάρακτα σημεία [Λ 4098]
Εξαιρετικό, επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα μιας τράπεζας προσφο-

ρών από στεατίτη (εικ. 9). Το πίσω μέρος της έχει εξαιρετική διακόσμηση με 
παράλληλες και τεμνόμενες γραμμές, ενώ το εμπρός μέρος φέρει κάποιες εγχα-
ράξεις μη ευδιάκριτες σε πρώτη φάση, καθώς δύσκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό 
τι έχει προέλθει από φυσικό σπάσιμο και τι από ανθρώπινη παρέμβαση. Ωστόσο, 
η ορυκτολογική ανάλυση που διεξήχθη φανέρωσε ποιες εγχαράξεις έγιναν εσκεμ-
μένα και έτσι προτείνεται με επιφύλαξη το σημείο ΑΒ 10 𐀄 και κατά δεύτερο 
λόγο το ΑΒ 30 𐘝 . Παράλληλα, διακρίνεται και η αρχή ενός ακόμα σημείου 
ύστερα από το πρώτο, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει η οποιαδήποτε 
πρόβλεψη, καθώς βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου είναι σπασμένη η τράπεζα 
προσφορών.

Συμπεράσματα
Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα που συνάγονται από το παρόν κείμενο θα 

μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:
1. Διαπιστώνεται η ταυτόχρονη χρήση Κρητικής Ιερογλυφικής και Γραμμικής Α 

γραφής στον Βρύσινα, μοναδικό έως τώρα φαινόμενο σε ιερό κορυφής. Εξαί-
ρεση αποτελεί ο Γιούχτας, με την πληθώρα επιγραφών σε Γραμμική Α και μια 
αδημοσίευτη πινακίδα Κρητικής Ιερογλυφικής (Karetsou & Jasink 2015). 
Παράλληλα, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, μπορούμε να θεωρή-
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σουμε τη θέση ως το σημαντικότερο 
ιερό κορυφής της δυτικής Κρήτης, 
τουλάχιστον για την ώρα.

2. Πρόκειται για το δυτικότερο σημείο 
εύρεσης ενεπίγραφου τεκμηρίου 
της Κρητικής Ιερογλυφικής. Ενώ 
τεκμήρια της Γραμμικής Α γραφής 
έχουν βρεθεί και στα Χανιά, αποτε-
λεί ιδιαίτερη έκπληξη η παρουσία 
μιας ιερογλυφικής σφραγίδας σε 
περιοχή εκτός κεντρικής και ανα-
τολικής Κρήτης (βλ. εικ. 10 στην 
οποία παρατίθενται συνολικά τα 
μινωικά ιερά κορυφής στα οποία 
έχουν βρεθεί ενεπίγραφα τεκμήρια 
σε Γραμμική Α, καθώς και τα δύο 
στα οποία έχουν εντοπιστεί ιερο-
γλυφικές επιγραφές).

3. Όπως αποδεικνύεται με την πρό-
σφατη εύρεση και άμεση, εξαιρε-
τική δημοσίευση της τετράπλευρης 
πρισματικής σφραγίδας, τα επιγρα-
φικά τεκμήρια του Βρύσινα πιθα-
νότατα θα αυξηθούν με τη συνέχεια της μελέτης του υλικού στο μέλλον.

4. Υπάρχει δίχως αμφισβήτηση μια τεκμηριωμένη εγγραμματοσύνη μερίδας 
των επισκεπτών του ιερού κορυφής (ένδειξη παρουσίας élite;) που εντάσσει 
την περιοχή επί ίσοις όροις δίπλα στα άλλα μινωικά κέντρα της Κρήτης που 
χρησιμοποιούσαν γραφή. Όσο και αν φαντάζει περίεργο, καθώς στην εγγύ-
τητα του Βρύσινα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο αστικό κέντρο, το ιερό κορυφής 
αυτό καθαυτό αποτελεί, βάσει και των γραπτών του τεκμηρίων, μέρος ενός 
είδους «αστικοποιημένης» περιοχής.
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EpigrAphiCAL tEstimoniEs from vrysinAs pEAK sAnCtuAry

iris tzAChiLi & KostAs gEorgAKopouLos

This paper deals with the epigraphical testimonies that have been discovered 
in the Minoan peak sanctuary of Vrysinas. Although it was undoubtedly a 
difficult task to recognise and interpret convincingly the signs on the finds, 
we are now confident to say that we have several objects (mainly fragmentary 
stone libation vessels and sherds) bearing inscriptions in both Linear A and 
Cretan Hieroglyphic writing systems.

The results of the preliminary research that has been conducted so far, 
revealed that Vrysinas belongs to a special group of “literate” Minoan peak 
sanctuaries. Its important role is also strengthened by the fact that it is the 
westernmost peak sanctuary where Aegean scripts have been found and the 
place of the first hieroglyphic inscription in western Crete.
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Η κεραμική από το ιερό κορυφής του Βρύσινα περιλαμβάνει μικρό αριθμό 
θραυσμάτων βάσης και σώματος καδοειδών αγγείων,* τα οποία στο εσωτερικό 
των τοιχωμάτων τους φέρουν δικτυωτό πλέγμα εγχαράξεων και στον πυθμένα 
κυκλικές ή ελλειψοειδείς εμπιέσεις** (εικ. 1-4, σχ. 1-4). Κεραμική με τα ίδια 
χαρακτηριστικά έχει εντοπιστεί σε θέσεις ιστορικών χρόνων της Αττικής (Jones 
κ.ά. 1973, 391-393, 397-414, 443-452, nos. 135-157, fig. 13, 18, 19, 21, 
pl. 75, 83, 84· Jones 1976· Jones 1990, fig. 61-64· Κακαβογιάννη κ.ά. 2009, 
104-106, 114-115· Lawall κ.ά. 2001, 
176-177· Rotroff 2006, 126 κ.ε.), της 
Πελοποννήσου (Anderson-Stojanović 
& Jones 2002), και νησιών (Butt 1977, 
310, no. 34, fig. 2, pl. 70· Francis 
κ.ά. 2000, 442, 465-466, nos. 85-89· 
Τριανταφυλλίδης 2012). Επίσης, αντί-
στοιχη κεραμική προέρχεται κι από 
μινωικές θέσεις στην Κάρπαθο και στην 
Κάσο (Melas 1999, 486-490· Melas 
1985, 105· Μελάς & Καράντζαλη 2000, 
287, 291), τον Κομμό (Watrous 1992, 
no. 439, fig. 22), τις θέσεις Νεροκούρου 
Κυδωνίας (Kanta & Rochetti 1989, 150, 
nn. 482, 537, 539, 572) και Χρυσοκά-
μινο Μεραμπέλου (Ferrence & Shank 
2006, fig. I2), τα Μάλια (Poursat & 
Knappett 2005, 50, fig. 6.1, pl. 13, 46, 
nos. 222-226) και τη Σύμη Βιάννου 
(Λεμπέση 1983, 365, πίν. 247γ).

Η πρόταση ότι οι κάλαθοι οι οποίοι 
φέρουν εγχαράξεις στο εσωτερικό τους 
αποτελούν κυψέλες διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον έφορο αρχαιοτήτων 
της Κορινθίας Δημήτριο Πάλλα (Broneer 1959, 337). Χημικές αναλύσεις που 
έγιναν στο εσωτερικό ανάλογων αγγείων αποκάλυψαν υπολείμματα οργανικών 
υλικών όπως γύρης, μελιού, κεριού και πρόπολης, επιβεβαιώνοντας την εκδοχή 
του Πάλλα (Evershed κ.ά. 2003, 3 κ.ε.· Jones κ.ά. 1973, 409· Τριανταφυλλί-
δης 2012, 640). Επιπροσθέτως, η χρησιμοποίηση της μεθόδου της αναλογίας 
με σύγχρονα παράλληλα αποτελεί ένα επιπλέον επιχείρημα υπέρ της πρότασης 
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*  Θερμές ευχαριστίες στην καθ. Ί. Τζαχίλη για την άδεια μελέτης του υλικού.  
**   Τα δημοσιευόμενα σχέδια είναι της κας Ν. Μαυρουδή. 

Εικ. 1 & Σχ. 1 :  Θραύσμα βάσης και σώματος 
κυψέλης (Αρ. ΜΡ Π24583).

Σωζ. ύψος 8,2 εκ., μέγ. διάστ. 8,3 εκ., 
διάμ. βάσης > 30 εκ. Στην εσωτερική 

επιφάνεια τμήματα από μία οριζόντια 
και τέσσερις διαγώνιες εγχαράξεις.



αυτής (Anderson-Stojanović & Jones 2002, fig.17· Ηarissis & Harissis 2009, 
fig. 55· Jones 1976, 85· Κορρέ-Ζωγράφου 2003, 336, εικ. 463· Σπαθάρη-Μπε-
γλίτη 1992, 150 κ.ε.· Σπέης 2003), με αποτέλεσμα πλέον τα αγγεία με το εν λόγω 
χαρακτηριστικό να κατηγοριοποιούνται ως κυψέλες.  

Από το ιερό κορυφής του Βρύσινα σώζονται συνολικά 15 θραύσματα κυψελών, 
κάποια εκ των οποίων είναι συνανήκοντα και συγκολλημένα (εικ. 2). Διαπιστώ-
νεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο πηλός είναι αδρόκοκκος ή έστω μέτριας κοκ-
κομετρίας. Τα τοιχώματα είναι σχεδόν κατακόρυφα, οι βάσεις των αγγείων είναι 
επίπεδες κι ενιαίες με το σώμα, με ελάχιστη διάμετρο της βάσης τα 0,22 μ. και 
υπερβαίνοντας κατά περίπτωση τα 0,30 μ. Τρία παραδείγματα φέρουν μηχανι-
κό επίχρισμα, ενώ μόλις ένα σώζει και στις δύο επιφάνειες επίχρισμα χρώματος 
μελανού. Τα θραύσματα αυτά, βάσει παραλλήλων, χρονολογούνται κυρίως στη 
ΜΜ ΙΙ περίοδο, ενώ κάποια θραύσματα ίσως φθάνουν έως τη ΜΜ ΙΙΙ (Ferrence & 
Shank 2006· Poursat & Knappett 2005, 50, fig. 6.1, pl. 13, 46, nos. 222-226).

Η αποσπασματική κατάσταση των ευρημάτων δεν επιτρέπει τον υπολογισμό 
του ακριβούς ύψους των αγγείων. Το μέγιστο σωζόμενο ύψος είναι 0,147 μ. 
Ομοίως, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τη θέση της οπής για την είσοδο και την 
έξοδο των μελισσών, η οποία πιθανότατα θα βρισκόταν είτε στο κάτω μέρος του 
σώματος του αγγείου είτε στο κέντρο της βάσης. Εξαιτίας της αποσπασματικότη-
τας των αγγείων θα ήταν ριψοκίνδυνος ο αδιαμφισβήτητος ισχυρισμός ότι τα εν 
λόγω θραύσματα από το ιερό κορυφής του Βρύσινα ανήκαν πράγματι σε κυψέλες. 
Ωστόσο, ο αδρόκοκκος πηλός και οι εγχαράξεις στο εσωτερικό των θραυσμάτων, 
σε συνδυασμό με τις εμπιέσεις στον πυθμένα, αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη για 
την –πρωταρχική τουλάχιστον– λειτουργία των αγγείων.

Η εύρεση θραυσμάτων αγγείων που ενδεχομένως να αποτελούσαν κυψέλες σε 
ιερό κορυφής είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. Κυψέλες παρατηρούνται συνήθως 
είτε μέσα σε οικιστικά περιβάλλοντα είτε στην ύπαιθρο, πλησίον ενός οικισμού. 
Το μεγάλο υψόμετρο του ιερού κορυφής, συνδυαστικά με τη δυσκολία μεταφο-
ράς των κυψελών σε ορεινό τοπίο, καθιστά δύσκολη την άσκηση της μελισσοκο-
μίας εκεί. Επομένως, η ερμηνεία των εν λόγω αγγείων εμπεριέχει κινδύνους. Οι 
υποθέσεις που μπορούν να διατυπωθούν είναι είτε ύπαρξη τοπικής παραγωγής, 
η οποία θα ήταν περιορισμένης έκτασης και θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες του 
Ιερού, είτε η παραγωγή του μελιού να πραγματοποιείτο στο πλαίσιο ενός οικισμού 
και στη συνέχεια οι κυψέλες να μεταφέρονταν γεμάτες με μέλι στο Ιερό είτε για 
ανάθεση1 είτε για κατανάλωση, είτε, τέλος, τα αγγεία αυτά να βρέθηκαν στο ιερό 
κορυφής όχι με την αρχική τους ιδιότητα ως κυψέλες αλλά σε δεύτερη χρήση, 
ως απλά δοχεία αποθήκευσης ή μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, η εύρεση θραυ-
σμάτων αγγείων που φέρουν τα χαρακτηριστικά κυψέλης σε ιερό κορυφής είναι 
αξιοπρόσεκτη.

1 Το μέλι διεδραμάτιζε σπουδαίο ρόλο στη λατρεία και στο τελετουργικό και αναφέρεται συχνά ως 
προσφορά στους θεούς (Chadwick 1958, 120, 126, 160 no. 5· Δαβάρας 1984· Hooker 1980, 
156-157· Ventris & Chadwick 1956, 128, 131, 171-2, 308-310).
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Εικ. 4 & Σχ. 4 :  Θραύσμα βάσης και σώματος κυψέλης (Αρ. ΜΡ Π24584).
Σωζ. ύψος 8,7 εκ., διάμ. βάσης > 26 εκ. Στην εσωτερική επιφάνεια 

εγχάραξη σχήματος Χ, στον πυθμένα δύο κυκλικές εμπιέσεις.

Εικ. 3 & Σχ. 3 :  Τρία συγκολλούμενα θραύσματα βάσης και σώματος κυψέλης (Αρ. ΜΡ Π24865).
Συμπληρωμένο. Σωζ. ύψος 9,3 εκ., διάμ. βάσης 22 εκ. Τρεις διαγώνιες εγχαράξεις στο τοίχωμα, 

δύο εμπιέσεις στον πυθμένα.

Εικ. 2 & Σχ. 2 :  Τέσσερα συγκολλούμενα θραύσματα σώματος και βάσης κυψέλης (Aρ.ΜΡ Π24874).
Μέγ. διάστ. 17,7 εκ. Σωζ. ύψος 14,7 εκ., διάμ. βάσης 24 εκ. Στον πυθμένα δύο επάλληλες σειρές 

από εμπιέσεις (συνολικά 7). Στο τοίχωμα μόλις διακρίνεται διαγώνια αυλακιά.
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Melas, M., 1999. The ethnography of Minoan and Mycenaean Beekeeping. Στο: Ph. 
Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur & W.-D. Niemeier (επιμ.): MELETE-
MATA. Studies in Aegean archaeology presented to Malcolm H. Wiener as he 
enters his 65th year, II. Aegaeum 20. Liège/Austin: Université de Liège / Univer-
sity of Texas at Austin, σ. 485-491.

Poursat, J.-Cl. & Knappett, C., 2005. La poterie du minoen moyen II : production et 
utilisation : fouilles executées à Malia : le quartier Mu. IV. Études Cretoises 33. 
Athènes : École française d’Athènes.

Rotroff, S. I., 2006. Hellenistic Pottery: The Plain Wares. The Athenian Agora, vol. 
XXXIII. Princeton, NJ: The American School of Classical Studies at Athens. 

Ventris, M. & Chadwick, J., 1956. Documents in Mycenaean Greek. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Watrous, L. V., 1992. Kommos III. The Late Bronze Age Pottery. Princeton, NJ: Princ-
eton University Press.

303

ενδειξεισ μελισσοΚομιασ στο ιερο ΚορΥφησ τοΥ ΒρΥσινα



304

EvidEnCE of ApiCuLturE on thE vrysinAs pEAK sAnCtuAry

mAriA KriArAKi

The pottery that comes from the Vrysinas peak sanctuary includes a small 
number of fragments of coarse ware, especially body and base sherds with 
cross incisions in the inner surface and rounded or elliptic impressions on 
the bottom. The above characteristics suggest that these sherds belonged to 
beehives. None of the examples is complete to reveal exactly its original dimen-
sions. The max. preserved heigh is 14,7 cm, the walls seem to be vertical and 
the diameter of the flat bottom sometimes possibly exceeds 30 cm. According 
to parallels, these fragments seem to date mainly to ΜΜ ΙΙ period, reaching 
possibly ΜΜ ΙΙΙ. 

The puzzle that comes up is about whether the fragments from the Vrysinas 
peak sanctuary were beehives or were once hives and afterwards had a second 
use, just for the transfer and storage of various products. Furthermore, if the 
vessels served as actually beehives, on the one hand it is strange how they 
were spotted in an area where the high altitude and the rather difficult access 
would at no means foster the practice of apiculture. On the other hand, if the 
process of honey production took place at a nearby settlement, the carrying of 
the hives full with honey to the peak sanctuary, presumably as an offering for 
the deity, would be in the same way a strenuous attempt.

μαρια ΚριαραΚη



ενδειξεισ ΚατοιΚησησ Κατα τη μινωιΚη Περιοδο 

στο αδελε ρεθΥμνοΥ: τα νεα ανασΚαφιΚα δεδομενα 

εΠαμεινωνδασ ΚαΠρανοσ

Στο πλαίσιο σωστικών ανασκαφών της ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλα-
σικών Αρχαιοτήτων ανασκάφηκαν, σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, δύο νέες 
θέσεις των μινωικών χρόνων στην ευρύτερη περιοχή του Άδελε Ρεθύμνου (χάρτης 
1)· η μία στη θέση Ξερόβρυση ή Λαμπάρδος στις νότιες παρυφές χαμηλού λόφου 
δυτικά του Άδελε και η άλλη σε πλάτωμα που εκτείνεται στις παρυφές λόφου 
βόρεια της Αγίας Παρασκευής.1 Στην πρώτη διερευνήθηκε έκταση διαστάσεων 
12,00 μ. Χ 6,00 μ., αποκαλύπτοντας τμήμα τοίχου στο νότιο τμήμα και πέντε 
λάκκους (εικ. 1)· στη δεύτερη τμήμα, μήκους 20,00 μ. και πλάτους 0,80 μ., επί 
δημοτικής οδού, νότια του οποίου εντοπίστηκε λιθοσχηματισμός (εικ. 2). Και οι 
δύο απέδωσαν άφθονη κεραμική αμιγώς των μινωικών χρόνων, χρηστική στην 
πλειονότητά της, χονδροειδή και λεπτή.

Θέση Αγία Παρασκευή
Μεγάλο αριθμό του συνόλου της Αγίας Παρασκευής καταλαμβάνουν τα μαγει-

ρικά σκεύη. Τα θραύσματα από χύτρες ανήκουν κυρίως στον τύπο με κυλιν-
δρικό σώμα2 (εικ. 3α). ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ ΙB παράλληλα προέρχονται από τα Γουρνιά 
(Betancourt & Silverman 1991, 42-43:519, 520, εικ. 15, 16, πίν. 13), ΥΜ Ι από 
τον Μακρύγιαλο Σητείας (Andreadaki-Vlazaki, Rethemiotakis & Dimopoulou-
Rethemiotaki 2008, 120) και τη Σπλάντζια Χανίων (Τζεδάκις & Martlew 1999, 
164:146) και ΥΜ ΙΑ από τον Γαλατά Πεδιάδος (Rethemiotakis & Christakis 
2011, 213, εικ. 16). 

Πολλές ήταν οι βάσεις τριποδικών αγγείων (εικ. 3β), ελλειπτικής διατομής, 
κάποιες με εγχάρακτη ή εμπίεστη διακόσμηση. Παρόμοιες από το Νεροκούρου 
(Kanta & Rocchetti 1989, 148:20, 257:498, 500, εικ. 67, 149:22, 258:506-512, 
εικ. 68), τον Κομμό (Betancourt 1990, 128: 858-859, εικ. 41, 183:1868-1870, 
εικ. 65, πίν. 95) και την Αλφά Μυλοποτάμου (Καπράνος & Ρούσσου 2012, 416, 
εικ. 5) χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ Ι περίοδο.

Βρέθηκαν, επίσης, πολλοί δίσκοι (εικ. 3γ), με ΜΜ ΙΙΙ και ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ ΙΑ παράλ-
ληλα από τον Κομμό (Betancourt 1990, 158:1436, εικ. 55, πίν. 74, 183:1865, 
1 Η θέση Ξερόβρυση ή Λαμπάρδος εντοπίστηκε το 2010 κατά τη διάνοιξη ιδιωτικής οδού πρό-

σβασης σε συγκρότημα κατοικιών στην ιδιοκτησία Ευάγγελου Μουνδριανάκη. Στην ανασκαφή 
συμμετείχαν οι αρχιτεχνίτες της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. Γεώργιος Δρουδάκης και Βαγγέλης Περδίκας, η 
βοήθεια των οποίων υπήρξε πολύτιμη. Η θέση στην Αγία Παρασκευή εντοπίστηκε το 2012 κατά 
τη διάρκεια εργασιών για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας γραμμής μεταφοράς 150 
Kv Υ/Σ Ρεθύμνου - Υ/Σ Σπηλίου. Η ανασκαφική έρευνα διεξήχθη από την αρχαιολόγο Μαρία 
Ρούσσου και χρηματοδοτήθηκε από την ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. 

       Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στον αρχαιολόγο Νίκο Δασκαλάκη για τη φωτογράφιση του 
αρχαιολογικού υλικού.

2 Τύπος Β, κατά Betancourt, συνήθης κατά τις ΜΜ ΙΙΙ και ΥΜ Ι περιόδους (Betancourt 1980, 3, 
εικ. 1β, 5β). 
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εικ. 63, πίν. 94) και ΥΜ Ι από τα 
Γουρνιά (Betancourt & Silverman 
1991, 47:544, εικ. 17, πίν. 15), 
καθώς και πινάκια (εικ. 3δ), παρό-
μοια των οποίων από το Νεροκούρου 
(Kanta & Rocchetti 1989, 148:19, 
245:440-450, εικ. 8) χρονολογού-
νται στη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο, από τον 
Κομμό στις ΜΜ ΙΙΙ και ΜΜ ΙΙΙ - 
ΥΜ Ι περιόδους (Betancourt 1990, 
97:463, εικ. 24, πίν. 23, 114:667, 
668, εικ. 32, πίν. 40, 166:1410, 
1412, εικ. 55, 183:1864, εικ. 65, 
πίν. 94) και από την Αλφά (Καπρά-
νος & Ρούσσου 2012, 416, εικ. 6Γ) 
στην ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ Ι περίοδο.

Η πλειονότητα των θραυσμάτων 
από πίθους (εικ. 4α) ανήκει σε 
τύπο με ωοειδές σώμα που κυρι-
αρχεί στις ΜΜ ΙΙΙ και ΥΜ Ι περι-
όδους (Christakis 2005, 6), και 
αρκετά φέρουν σχοινοειδή διακό-
σμηση.3 Παρόμοιοι από τον Κομμό χρονολογούνται στις ΜΜ ΙΙΙ και ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ Ι 
περιόδους (Betancourt 1990, 109:602, 607, εικ. 28, 129:888-889, πίν. 52) και 

3 Για τη διακόσμηση των πίθων της Αγίας Παρασκευής, χαρακτηριστική των ΜΜ ΙΙΙ και ΥΜ Ι 
περιόδων στη βόρεια και κεντρική Κρήτη βλ. Christakis 2005, 25-26, GROUP III - Ropes 7-11 
(κυρίως Ropes 8, 9), εικ. 28, πίν. 2d· 26, GROUP VII - Ropes 29-32 (κυρίως Ropes 29,30), 
εικ. 32, πίν. 5a,b· 28, GROUP II - Bands 20-24 (κυρίως Band 24), εικ. 37, πίν. 9b.
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Χάρτης 1 :  Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5.000 
με σημειωμένες τις δύο θέσεις.

Εικ. 1 :  Αγία Παρασκευή. Γενική άποψη του ανασκαμμέ-
νου χώρου από βόρεια (κάτω) και ο λιθοσχηματισμός 

στο νότιο τμήμα (πάνω).



από τις Βρύσες (Ζώης 1976, 48-50:3995, 4019, 4020, 4021, 57, 69-70, εικ. 4, 
πίν. 16-19), το Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 1989, 149-151, 258-261:513-
535, 540, 542, εικ. 69-73, 265-266:586, εικ. 81) και την Αλφά (Καπράνος & 
Ρούσσου 2012, 416-417, εικ. 8) στη Μ ΙΙΙ - ΥΜ Ι περίοδο. 

Στην ομάδα ανήκουν και πιθοειδή αγγεία (εικ. 4β), με ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ Ι παράλλη-
λα από το Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 1989, 155:28, 265:582, εικ. 79) και 
την Αλφά (Καπράνος & Ρούσσου 2012, 417, εικ. 9Α). 

Συλλέχθηκαν, επίσης, θραύσματα από λεκάνες (εικ. 4γ). Παρόμοιες από το 
Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 1989, 140, 245:437, εικ. 57, 156, 244:426, 
427, 429, εικ. 56) και την Αλφά (Καπράνος & Ρούσσου 2012, 417, εικ. 9Β) χρο-
νολογούνται στην ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ Ι περίοδο, από τον Κομμό (Shaw κ.ά. 2001, 60:54, 
55, εικ. 37) στην ΥΜ ΙΑ περίοδο και από το Παλαίκαστρο (Sackett & Popham 
1970, 224, ΝΡ 99, εικ. 19, πίν. 64b) και τον Παπαδιόκαμπο (Brogan, Sofianou 
& Morrison 2011, 586-587, εικ. 42, 43, 44) στην ΥΜ ΙΒ περίοδο. 

Στο σύνολο περιλαμβάνονται και κυψέλες (εικ. 4δ), τύπος αγγείου που απαντά 
σε νεοανακτορικές θέσεις, με παράλληλα από το Νεροκούρου (Kanta & Rocchetti 
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Εικ. 2 :  Άδελε, θέση Ξερόβρυση ή Λαμπάρδος. 
Γενική άποψη του ανασκαμμένου χώρου 
από νότια (επάνω) και η δυτική παρειά 

από ΝΑ (κάτω).



1989, 151:24, 253:482, πίν. 64, 260:537, 261:539, πίν. 71, 263:572, πίν. 76), 
και την Αλφά (Καπράνος & Ρούσσου 2012, 417, εικ. 9Γ).

Πολυάριθμα ήταν τα κωνικά κύπελλα (εικ. 5α), κάποια με χαμηλό ύψος, 
τυπικά των αρχών της ΥΜ ΙΑ περιόδου στη βόρεια Κρήτη. Παράλληλά τους από 
τον Κομμό (Betancourt 1990, 125-126:836, 838, 840, πίν. 50, εικ. 40), την 
Κνωσό (Catling, Catling & Smyth 1979, 35, εικ. 21:86, εικ. 23:170, 174), την 
Ανεξερεύνητη Οικία της Κνωσού (Popham κ.ά. 1984, πίν. 29α,β), τα Νοπήγεια 
(Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1994-1996, 29, εικ. 1, πίν. 7α, 31, πίν. 8α,β), τη Σπλά-
ντζια Χανίων (Τζεδάκις & Martlew 1999, 109:80-81), το Νεροκούρου (Kanta & 
Rocchetti 1989, 135-137, 215-218:1-28, εικ. 35), τον Γαλατά Πεδιάδος (Rethe-
miotakis & Christakis 2011, 210-211, εικ. 4) χρονολογούνται είτε στη ΜΜ ΙΙΙΒ 
- ΥΜ ΙΑ περίοδο είτε στην ΥΜ ΙΑ περίοδο. 

Πολλά θραύσματα προέρχονται από μόνωτα κύπελλα (εικ. 5β), απλά και 
ολόβαφα και κάποια με γραπτή διακόσμηση. Παραδείγματα από την Κνωσό 
(Popham 1977, 194, πίν. 30e,f, 31d,e) χρονολογούνται στην ΥΜ ΙΑ περίοδο, από 
τα Χανιά (Andreadaki-Vlazaki 2011, 61, εικ. 11f,g) στην πρώιμη ΥΜ ΙΒ περίοδο 
και από τη Νότια Οικία της Κνωσού (Mountjoy 2003, 97-99, εικ. 4.21:314, 329), 
στην ΥΜ ΙΒ περίοδο. Παρόμοια, με ταινιωτές λαβές, από την Ανεξερεύνητη Οικία 
της Κνωσού (Popham κ.ά. 1984, 155-156, πίν. 129d, 141) χρονολογούνται στη 
ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ ΙΑ περίοδο και από το Παλαίκαστρο (Bernini 1995, 69:21, εικ. 10) 
και τον Γαλατά Πεδιάδος (Rethemiotakis & Christakis 2011, 211-212, εικ. 17) 
στην ΥΜ ΙΑ περίοδο.

Στο σύνολο περιλαμβάνονται, επίσης, γεφυρόστομοι σκύφοι και σκυφοειδή 
αγγεία (εικ. 6α), μεγάλου και μικρού μεγέθους· παραδείγματα από τον Κομμό 
(Betancourt 1990, 129:883, 884, 890, εικ. 42, πίν. 52 & Shaw κ.ά. 2001, 
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Εικ. 3 :  Αγία Παρασκευή. (α) χύτρες, (β) βάσεις τριποδικών αγγείων, (γ) δίσκοι, (δ) πινάκια.



54:34-37, εικ. 34), την Αλφά (Καπράνος & Ρούσσου 2012, 418, εικ. 11), τις 
Βρύσες (Ζώης 1976, 52-53:3991, πίν. 23α) και το Νεροκούρου (Kanta & Roc-
chetti 1989, 146, 235:286-290, 296, εικ. 45-46, 264:574, εικ. 77) χρονολογού-
νται στη μεταβατική ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ ΙΑ περίοδο.

Κάποιες λαβές ανήκουν σε αμφορείς (εικ. 6β). Παρόμοιες απαντούν σε αμφο-
ρείς από τις Βρύσες (Ζώης 1976, 53-54:3993, 3990, πίν. 22α,β), το Νεροκούρου 
(Kanta & Rocchetti 1989, 152-153, 250-251:472, 475, 476, εικ. 62), την Αλφά 
(Καπράνος & Ρούσσου 2012, 416, εικ. 7) χρονολογημένους στη ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ Ι 
περίοδο, από τα Γουρνιά (Betancourt & Silverman 1991, 70:660-661, πίν. 31, 
εικ. 29) στην ΥΜ Ι περίοδο και από τον Κομμό (Shaw κ.ά. 2001, 60:52, εικ. 37) 
στην ΥΜ ΙΑ περίοδο.

Πολλά ήταν τα θραύσματα με γραπτή διακόσμηση (εικ. 7α). Στα διακοσμητικά 
μοτίβα περιλαμβάνεται η φυλλοφόρος ταινία (εικ. 7β), χαρακτηριστική της ΥΜ ΙΑ 
περιόδου, που απαντά, μεταξύ άλλων, σε κύπελλα από την Κνωσό (Popham 1977, 
194, πίν. 30b) και σε πρόχου από το σπήλαιο Ψυχρού (Watrus 2004, 134:62, πίν. 
5f), καθώς και οι σπείρες (εικ. 7γ), όμοιες των οποίων απαντούν σε ΥΜ ΙΑ κύπελλα 
από το Παλαίκαστρο (Bernini 1995, 69:22, εικ. 10) και αγγεία από τον Κομμό 
(Shaw κ.ά. 2001, 64:64, εικ. 38) και τη Νότια Οικία της Κνωσού (Mountjoy 2003, 
72, εικ. 4.9:111-114)· διακόσμηση από ταινίες και ομόκεντρους κύκλους, ανάλο-
γη αυτής σε θραύσματα από το σώμα κλειστού αγγείου (εικ. 7δ) απαντά σε ΥΜ ΙΑ 
κλειστά αγγεία από την Ανεξερεύνητη Οικία της Κνωσού (Popham κ.ά. 1984, 157, 
πίν. 130d,e,f,g,h). Στο σύνολο περιλαμβάνεται, επίσης, λαβή με πλαστικά κέρατα 
καθοσίωσης (εικ. 8α), πιθανόν από κύπελλο ή προχοΐσκη.
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Εικ. 4 :  Αγία Παρασκευή. (α) πίθοι, (β) πιθοειδή αγγεία, (γ) λεκάνες, (δ) κυψέλες. 



Μεταξύ των ευρημάτων αναγνωρίζονται δύο θραύσματα ποδιών ζωόμορφων 
ειδωλίων (εικ. 8β), πιθανόν βοοειδών, τύπο με πολλά παραδείγματα της νεοανα-
κτορικής περιόδου από το ιερό κορυφής του Βρύσινα.4 

Βρέθηκε, επίσης, πήλινο σφαιρικό υφαντικό βάρος5 (εικ. 8γ) που ανήκει σε 
4 Προφορική πληροφορία από την Ίριδα Τζαχίλη, ομότιμη καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολο-

γίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
5 Για τις ενδείξεις υφαντουργίας σε εργαστηριακούς χώρους των μινωικών χρόνων γενικά, βλ. 

Alberti 2008. Ειδικότερα για τα υφαντικά βάρη, βλ. σ. 29-31.   
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Εικ. 5 :  Αγία Παρασκευή. (α) άωτα κωνικά κύπελλα, (β) κύπελλα με λαβές.

Εικ. 6 :  Αγία Παρασκευή. (α) γεφυρόστομα αγγεία και σκυφοειδή αγγεία, (β) αμφορείς. 
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συνήθη τύπο της ΥΜ Ι περιόδου, με παράλληλα από την Κνωσό, τον Κομμό, τις 
Αρχάνες, την Αγία Τριάδα, το Καστέλι Χανίων κ.α. 

Αξιόλογο, τέλος, εύρημα αποτελεί το θραύσμα κεραμικού τροχού6 (εικ. 8δ), 
του ευρέως διαδεδομένου τύπου στην Κρήτη, με επίπεδη άνω επιφάνεια και 
κυκλική προεξοχή με αβαθείς εγχαράξεις στην κάτω που ήταν σε χρήση κυρίως 
από τη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο έως την ΥΜ ΙΒ περίοδο. Παρόμοιοι έχουν βρεθεί στα 
Γουρνιά, την Κνωσό κ.α. 

Από μια πρώτη προσέγγιση του υλικού η θέση χρονολογείται στη νεοανακτο-
ρική περίοδο, κυρίως στην ΥΜ ΙΑ περίοδο έως πιθανόν τη μετάβαση στην ΥΜ ΙΒ 
περίοδο.7 Η περιορισμένη έκταση που ανασκάφηκε καθιστά επισφαλή την εξα-
γωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τη λειτουργία του χώρου, ο χρηστικός, όμως, 
χαρακτήρας της κεραμικής υποδηλώνει σύνδεση με οικιστική εγκατάσταση. Η 
εικόνα που διαμορφώνεται, με βάση και τα ανασκαφικά δεδομένα, είναι αυτή του 
χώρου απόρριψης κάποιας κοντινής οικιστικής μονάδας.

Θέση Ξερόβρυση ή Λαμπάρδος
Η θέση Ξερόβρυση ή Λαμπάρδος εντοπίζεται σε απόσταση 200 μ. βόρεια της 

προηγούμενης (χάρτης 1). Και εδώ πολυάριθμα είναι τα μαγειρικά σκεύη. Στις 
χύτρες απαντά τόσο ο τύπος με σφαιρικά τοιχώματα όσο και εκείνος με κυλιν-
δρικά8 (εικ. 9α). Παράλληλα του πρώτου από το Χαμαλεύρι (Andreadaki-Vlasaki 
6 Για τους μινωικούς κεραμικούς τροχούς γενικά, βλ. Evely 1988. Ειδικότερα για τους τύπους 

3Β & 3C, βλ. σ. 90-94, 100-106. Το θραύσμα από την Αγία Παρασκευή ανήκει, κατά τον  
Evely, πιθανότατα στον τύπο 3B (σ. 89-91, 100, εικ. 4:35, πίν. 13:35).  

7 Τα συμπεράσματα προέρχονται από μια πρώτη εξέταση της κεραμικής. Είναι πιθανό η τελική 
μελέτη να αλλάξει κάποια από τα στοιχεία. 

8 Κατά τον Betancourt, τύπος Α, συνήθης κατά την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο (1980, 3, εικ. 1Α, 5Α) και 
τύπος Β (βλ. παραπάνω υπ. 2) αντίστοιχα. 
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Εικ. 7 :  Αγία Παρασκευή. Όστρακα με γραπτή διακόσμηση: (α) διάφορα μοτίβα, 
(β) φυλλοφόρος ταινία, (γ) σπείρες, (δ) ταινίες και ομόκεντροι κύκλοι. 



& Papadopoulou 1997, 134-135:Π 13284, ΧΑΜ 93/13, εικ. 52, 54, 56) και 
τους Αρμένους (Τζεδάκις & Martlew 1999, 112:84) χρονολογούνται στην ΥΜ 
ΙΙΙΑ1 περίοδο και από τον Κομμό (Watrous 1992, 53:926, πίν. 21, 78:1346, πίν. 
32) στην ΥΜ ΙΙΙΑ2/Β περίοδο, ενώ του δεύτερου, από το Χαμαλεύρι (Andreada-
ki-Vlasaki & Papadopoulou 1997, 133-135:Π 13278, Π 13281, ΧΑΜ 93/12, 
εικ. 51-53, 55) στην ΥΜ ΙΙΙΑ1 περίοδο και από τον Κομμό (Watrous 1992, 
34:581, εικ. 26, πίν. 14) στην ΥΜ ΙΙΙΑ1/2 περίοδο.

Πολλές ήταν οι βάσεις τριποδικών αγγείων (εικ. 9β), κυρίως κυκλικής διατο-
μής, τυπικής της ΥΜ ΙΙΙ περιόδου (Hood, Warren & Cadogan 1964, 51, εικ. 2Α), 
κάποιες με εγχάρακτη ή εμπίεστη διακόσμηση.

Παρόμοιος δίσκος (εικ. 9γ) προέρχεται από το Χαμαλεύρι (Andreadaki-Vlasaki 
& Papadopoulou 1997, 136:ΧΑΜ 93/5, εικ. 57, 59), χρονολογημένος στην ΥΜ 
ΙΙΙΑ1 περίοδο, ενώ ΥΜ ΙΙΙΑ1 παράλληλα των πινακίων (εικ. 9δ) απαντούν στο Χαμα-
λεύρι (Andreadaki-Vlasaki & Papadopoulou 1997, 136-137:ΧΑΜ 93/7, ΧΑΜ 
93/8, ΧΑΜ 93/9, εικ. 57, 60a-c) και τον Κομμό (Watrous 1992, 35:565-568, 
εικ. 25, πίν. 14) και ΥΜ ΙΙΙΑ1/2 στον Κομμό (Watrous 1992, 38:668, εικ. 28).

Τα θραύσματα πίθων9 (εικ. 10α) ανήκουν σε τύπους με ωοειδές και σφαιρικό 
σώμα και κάποια φέρουν σχοινοειδή διακόσμηση. ΥΜ ΙΙΙ παραδείγματα προέρ-
9 Ως προς το σχήμα, οι πίθοι από το Άδελε ανήκουν σε τύπους που απαντούν σε σύνολα της ΥΜ 

ΙΙΙ περιόδου (Christakis 2005, 6, 13). Για τη διακόσμησή τους, χαρακτηριστική στη δυτική 
Κρήτη και σε περιοχές του Ρεθύμνου, βλ. Christakis 2005, 26, GROUP VII – Band 70-75 
(κυρίως Bands 70,71,73), εικ. 43d, 44a, πίν. 14a,b.

312

εΠαμεινωνδασ ΚαΠρανοσ

Εικ. 8 :  Αγία Παρασκευή. (α) λαβή με πλαστικά κέρατα καθοσίωσης, (β) θραύσματα ποδιών 
βοοειδών ειδωλίων, (γ) υφαντικό βάρος, (δ) θραύσμα κεραμικού τροχού. 
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χονται από τον Πετρά (Tsipopoulou 1997, 213-216, εικ. 6, εικ. 11:92.106.1, 
91.235.1, εικ. 12:91.265.6, 91.60.3) και τη Φαιστό (Pelon 1970, πίν. ΧΧV:6a,b, 
XXVII:1a, ΧLII:2a) και ΥΜ ΙΙΙΑ2/Β από το Παλαίκαστρο (MacGillivray κ.ά. 1992, 
140, εικ. 20:5) και τον Κομμό (Watrous 1992, 53:924, 932, εικ. 35, 36, πίν. 21).

Βρέθηκαν, επίσης, θραύσματα από λεκάνες (εικ. 10β), παρόμοιες των οποίων 
από το Χαμαλεύρι (Andreadaki-Vlasaki & Papadopoulou 1997, 133:Π 15269, 
εικ. 47, 50) και τον Κομμό (Watrous 1992, 32:530, πίν. 13) χρονολογούνται στην 
ΥΜ ΙΙΙΑ1 περίοδο, και από τον Κομμό (Watrous 1992, 38:662, εικ. 28, πίν. 15, 
40:697, εικ. 30) στην ΥΜ ΙΙΙΑ1/2 περίοδο.

Λίγα θραύσματα ανήκουν σε κυψέλες (εικ. 10γ). Παρόμοιο αγγείο από τον 
Κομμό (Watrous 1992, 25:439, εικ. 22) χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙ περίοδο.

ΥΜ ΙΙΙΑ1 παράλληλα των κωνικών κυπέλλων (εικ. 11α) της ομάδας προέρ-
χονται από το Χαμαλεύρι (Andreadaki-Vlasaki & Papadopoulou 1997, 118-
119:Π 13265, Π 15225, εικ. 16-18), τον Κομμό (Watrous 1992, 31-32:523, 
524, 531, εικ. 24, πίν. 13), τη Νότια Οικία της Κνωσού (Mountjoy 2003, 136, 
εικ. 4.38:680) και από τάφο στο Σελλόπουλο (Popham, Catling & Catling 1974, 
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Εικ. 9 :  Άδελε, θέση Ξερόβρυση ή Λαμπάρδος. (α) χύτρες, 
(β) βάσεις τριποδικών αγγείων, (γ) δίσκοι, (δ) πινάκια.



206, εικ. 9:4/1, 4/10, 4/11, 4/13, πίν. 35c), ΥΜ ΙΙΙΑ2 από τάφους στις Μαρ-
γαρίτες (Παπαδοπούλου 2006, 137-138, εικ. 14) και το Παγκαλοχώρι (Bax-
evani-Kouzioni & Markoulaki 1996, 653:6, 7, εικ. 14, 15) και ΥΜ ΙΙΙΑ2/Β1 από 
τον Κομμό (Watrous 1992, 55:940, εικ. 38, πίν. 22).

Στο σύνολο περιλαμβάνονται και κύλικες (εικ. 11β), άβαφες, μονόχρωμες και 
με γραπτή διακόσμηση. ΥΜ ΙΙΙΑ1 παραδείγματα προέρχονται από το Χαμαλεύ-
ρι (Andreadaki-Vlasaki & Papadopoulou 1997, 119-121:Π 15242, Π 15243, 
Π 15244, Π 15256, ΧΑΜ 93/1, ΧΑΜ 93/2, ΧΑΜ 93/3, εικ. 16, 20-26), την 
Κνωσό (επέκταση Στρωματογραφικού Μουσείου, Warren 1997, 160, εικ. 9), την 
Ανεξερεύνητη Οικία της Κνωσού (Popham κ.ά. 1984, 181-182, πίν. 172:10, 11, 
12), τον Χόνδρο Βιάννου (Kanta 1980, 116, εικ. 47:7) και από τάφους στο Σελ-
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Εικ. 10 :  Άδελε, θέση Ξερόβρυση ή Λαμπάρδος. (α) πίθοι, (β) λεκάνες, (γ) κυψέλες.
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λόπουλο (Popham, Catling & Catling 1974, 206, εικ. 9:4/3, πίν. 35c) και τον 
Μαρουλά (Παπαδοπούλου 2011, 615, εικ. 5, 6)· ΥΜ ΙΙΙΑ1/2 από τον Κομμό 
(Watrous 1992, 40:691, εικ. 29, πίν. 16, 43:737, εικ. 31, πίν. 17)· ΥΜ ΙΙΙΑ2 
από την Κνωσό (επέκταση Στρωματογραφικού Μουσείου, Warren 1997, 169-
170, εικ. 22, επάνω σειρά), τον Πετρά (Tsipopoulou 1997, 231, εικ. 33:91.880, 
εικ. 35) και από τάφο στον Σταυρωμένο (Hallager 1997, 28, εικ. 22) και ΥΜ 
ΙΙΙΑ2/Β από τάφους στους Αρμένους (Τζεδάκις & Martlew 1999, 248-249:226, 
227) και την Πηγή (Καπράνος 2010, 479, εικ. 18, 19).

Βρέθηκαν, επίσης, κύπελλα με λαβές (εικ. 11γ): απλά, μονόχρωμα και με 
γραπτή διακόσμηση. Παρόμοια από την Ανεξερεύνητη Οικία της Κνωσού (Popham 
κ.ά. 1984, 181, πίν. 172:1, 2, 4, 5), το Χαμαλεύρι (Andreadaki-Vlasaki & Papa-
dopoulou 1997, 115-116:Π 13272, Π 15226, Π 15227, εικ. 7-10) και τον Κομμό 
(Watrous 1992, 30:514, εικ. 23, πίν. 53, 56, 31-32:527, εικ. 24, πίν. 13) χρονο-
λογούνται στην ΥΜ ΙΙΙΑ1 περίοδο, και από τον Κομμό (Watrous 1992, 31-32:527, 
536, εικ. 24, πίν. 13, 44:755-757, εικ. 32, πίν. 18) στην ΥΜ ΙΙΙΑ1/2 περίοδο. 

Αρκετά θραύσματα ανήκουν στον τύπο του κυπέλλου με πόδι (εικ. 11δ) που 
εμφανίζεται στην ΥΜ ΙΙΙΑ2 περίοδο, με παραδείγματα από την Κνωσό (Popham 
1969, 301, εικ. 5, 6 και από την επέκταση Στρωματογραφικού Μουσείου, Warren 
1994, 165, 179-180, εικ. 14, 35), την Ανεξερεύνητη Οικία της Κνωσού (Popham 
κ.ά. 1984, 183, πίν. 176: 10) και από τάφο στις Μαργαρίτες (Παπαδοπούλου 
2006, 142, εικ. 21: ΜΑΡ. 97/ΘΟΛ/29). Στην ΥΜ ΙΙΙΑ2/Β περίοδο χρονολογού-
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Εικ. 11 :  Άδελε, θέση Ξερόβρυση ή Λαμπάρδος. (α) άωτο κωνικό κύπελλο, 
(β) κύλικες, (γ) κύπελλα με λαβές, (δ) κύπελλα με πόδι. 
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νται παρόμοια από τον Κομμό (Watrous 1992, 53:920, εικ. 36, πίν. 21) και τον 
Πετρά (Tsipopoulou 1997, 229-230, εικ. 32, 33).

Κάποιες λαβές ανήκουν σε αμφορείς (εικ. 12α). Παρόμοιες απαντούν σε ΥΜ 
ΙΙΙ Α1 αμφορείς από το Χαμαλεύρι (Andreadaki-Vlasaki & Papadopoulou 1997, 
129-130:Π 13283, Π 13285, Π 15233, εικ. 41-44) και τον Κομμό (Watrous 
1992, 32:529, εικ. 25, πίν. 13), και σε ΥΜ ΙΙΙΑ1/2 από τον Κομμό (Watrous 
1992, 40:695, εικ. 30, πίν. 16, 48:835, εικ. 34).

Τα θραύσματα χείλους με διακόσμηση από χταπόδι ή κυματοειδείς γραμμές 
(εικ. 12β) ανήκουν πιθανόν σε κρατήρα. Παρόμοιος ως προς το σχήμα από τη 
Νότια Οικία της Κνωσού (Mounjoy 2003, 132, εικ. 4:36) χρονολογείται στην ΥΜ 
ΙΙΙ Α1 περίοδο, ενώ αντίστοιχος με ανάλογη διακόσμηση από τον Πετρά (Tsipo-
poulou 1997, 221, εικ. 18c) στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο. Πλοκάμια χταποδιού απει-
κονίζονται, επίσης, σε θραύσμα αμφορέα ή ψευδόστομου αμφορέα (εικ. 12γ). 
Ανάλογη διακόσμηση απαντά σε ψευδόστομους της ΥΜ ΙΙΙΑ2/Β περιόδου από 
τις Μαργαρίτες (Παπαδοπούλου 2006, 144, εικ. 23:ΜΑΡ. 97/ΘΟΛ/19) και τον 
Κομμό (Watrous 1992, 77:1321, πίν. 31).

Στα ευρήματα περιλαμβάνεται, τέλος, κεφαλή ζωόμορφου ειδωλίου (εικ. 12δ), 
πιθανόν βοοειδούς, παρόμοια του οποίου από τον Βρύσινα χρονολογούνται στην 
ΥΜ Ι περίοδο.10

Από μια προκαταρκτική μελέτη του υλικού η θέση χρονολογείται στην τελική 
ανακτορική περίοδο, από την πρώιμη ΥΜ ΙΙΙΑ περίοδο έως πιθανόν τη μετάβαση 
στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο.11 Ο χρηστικός χαρακτήρας της κεραμικής σε συνδυασμό 
με τα λιγοστά σωζόμενα, εξαιτίας της έντονης διατάραξης των στρωμάτων, αρχι-
τεκτονικά κατάλοιπα, υποδηλώνουν ότι ο χώρος αποτελούσε τμήμα οικιστικής 
εγκατάστασης.

10 Ό.π. υπ. 4.
11 Ό.π. υπ. 7.

εΠαμεινωνδασ ΚαΠρανοσ

Εικ. 12 :  Άδελε, θέση Ξερόβρυση ή Λαμπάρδος. (α) λαβές αμφορέων, 
(β) θραύσμα χείλους κρατήρα, (γ) θραύσμα με διακόσμηση από χταπόδι.
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Συμπεράσματα
Η εύρεση των δύο νέων θέσεων εμπλουτίζει τη γνώση μας για τη διασπορά της 

κατοίκησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, κατά τη νεοανακτορική και 
τελική ανακτορική περίοδο. Δεδομένης, ακόμη, της κοντινής απόστασης μεταξύ 
τους, είναι πιθανόν το μοντέλο κατοίκησης που ακολουθήθηκε να είναι αυτό της 
μετακίνησης των οικιστικών θέσεων ανά περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
συνθήκες, στην ίδια, όμως, πάντα, σημαντική λόγω της θέσης της, γεωγραφική 
ενότητα.

Η αρχαιολογική μαρτυρία για την ανθρώπινη παρουσία κατά τη μινωική περί-
οδο στον εύφορο κάμπο που απλώνεται στις περιοχές Άδελε και Πηγής προ-
ερχόταν, έως σήμερα, αποκλειστικά από ταφικά σύνολα (χάρτης 2)· ΜΜ ταφές 
σε πίθους στη θέση Χοίροι στην Πηγή (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2010, 21-22), και 
διάσπαρτοι, μεμονωμένοι τάφοι των ΥΜ ΙΙΙΑ και ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδων: στην Πηγή 
στις θέσεις Γραμπέλα (Τζεδάκις 1969) και Σαουνάτσος (Καπράνος 2010) και σε 
δύο ακόμη θέσεις βόρεια του οικισμού σε αποστάσεις 500 μ., στη θέση Σκουντί 
(Κanta 1980, 212), και 2 χλμ. (Τζεδάκις 1971) αντίστοιχα· στη Μέση στις θέσεις 

ενδειξεισ ΚατοιΚησησ Κατα τη μινωιΚη Περιοδο στο αδελε ρεθΥμνοΥ

Χάρτης 2 :  Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:50.000 με σημειωμένες τις νέες θέσεις, τις εντοπισμένες 
θέσεις των μινωικών χρόνων στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άδελε και Πηγής και 

τη γεωγραφική ενότητα Σταυρωμένου - Χαμαλευρίου - Σφακακίου - Παγκαλοχωρίου.
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Φωκιανά (Hood, Warren & Cadogan 1964, 66), Λίσματα (Τζεδάκις 1981, 402) 
και Αέρας (Hood, Warren & Cadogan 1964, 66). Τέλος, θαλαμωτός τάφος, με 
χρήση κατά τις ΥΜ ΙΙΙΑ2 και ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδους, έχει ανασκαφεί σε απόσταση 
1200 μ. βόρεια της θέσης Ξερόβρυση ή Λαμπάρδος στο Άδελε (Παπαποστόλου 
1974, 252-256).

Η παρουσία διάσπαρτων τάφων υπονοούσε την ύπαρξη στην ευρύτερη περι-
οχή μικρών, μεμονωμένων, οικιστικών μονάδων τις οποίες θα εξυπηρετούσαν 
και οι οποίες θα λειτουργούσαν δορυφορικά σε σχέση με κάποιο μεγάλο οικισμό 
(Καπράνος 2010, 481). Την υπόθεση αυτή ενίσχυε η ύπαρξη του κοντινού σημα-
ντικού οικιστικού κέντρου στη γεωγραφική ενότητα Σταυρωμένου - Χαμαλευρίου - 
Σφακακίου - Παγκαλοχωρίου (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1995), με αδιάλειπτη κατοί-
κηση (Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 1999, 38), λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικά θέσης 
του, η κυριαρχία του οποίου, ιδιαίτερα κατά την τελική ανακτορική περίοδο, θα 
επιβεβαιωνόταν με την ίδρυση οικιστικών εγκαταστάσεων στην περιφέρειά του.

Η μαρτυρία των δύο νέων θέσεων στο Άδελε και την Αγία Παρασκευή είναι 
σημαντική, καθώς επιβεβαιώνει αφενός την ύπαρξη τέτοιων οικιστικών μονάδων 
κατά την τελική ανακτορική περίοδο και αφετέρου την κατοίκηση στην ευρύτερη 
περιοχή ήδη από τη νεοανακτορική περίοδο.
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indiCAtions of hAbitAtion in thE minoAn pEriod 

At AdELE, rEthymnon: thE nEw ArChAEoLogiCAL dAtA 

EpAminondAs KAprAnos

Two Minoan sites were excavated near Adele village, Rethymnon, at Agia 
Paraskevi and Xerovrysi or Lambardos district, in 2012 and 2010 respectively. 
From both sites was selected pottery of coarse and fine ware; cooking vessels 
(tripod pots, dishes, trays and legs of tripodic vases), pithoi, basins, pithoid 
tubs with incised walls interior, conical cups, bridge-spouted jars, bowls, 
amphorae, jars, many decorated fragments and few parts of bovine figurines. 
At the first one were found also one-handled cups, spherical loom-weight and 
part of a potters’ wheel while at the other kylikes, ledge-rimmed cups and 
footed cups. The site at Agia Paraskevi, probably a refuse area of a nearby 
neighboring settlement, is dated to Neopalatial period, mainly at LM IA period 
up to the beginning of the LM IB period, while this at Xerovrysi or Lambardos, 
probably portion of a settlement, at the Final Palatial period, from the early 
stages of LM III period up to the end of LM IIIA2 or the beginning of the LM IIIB 
period. 

Until now, the archaeological data for the geographical unity of Adele and 
Pigi valleys derived only from tombs dated to MM period and mostly to LM III 
period, which indicated the existence of small, solitary communities related to 
the neighboring important settlement at Chamalevri. The discovery of the new 
sites is significant because it confirms first the existence of such communities 
during the Final Palatial period and second the human presence at this unity 
already from the Neopalatial period. 
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«τελετοΥργιΚεσ» αΠοθεσεισ τησ Υμ ιιιγ ΠεριοδοΥ 

αΠο την αγια ειρηνη ρεθΥμνοΥ 

νοτα ΚαραμαλιΚη

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αγίας Ειρήνης εντοπίστηκε σχετικά πρόσφατα 
και τμήμα του ανασκάφηκε σωστικά από την ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. (Καραμαλίκη 2010 
και 2014, 677 κ.ε). Στην κορυφή και τα ανώτερα άνδηρα επιμήκους, χαμηλού 
λόφου, που προσφέρει εξαιρετική θέα προς τη βόρεια ακτή του Ρεθύμνου, δια-
τηρούνται εντυπωσιακά κατάλοιπα από οικισμό των ελληνιστικών χρόνων (Καρα-
μαλίκη 2014, 677 κ.ε), τελευταία φάση κατοίκησης κατά την αρχαιότητα.1 Την 
περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες διαμόρφωσης πλατιών 
ανδήρων στον λόφο, με εκσκαφές σε συνδυασμό με επιχώσεις. Αποτέλεσμα των 
επεμβάσεων αυτών ήταν η εξαφάνιση των παλιότερων φάσεων του οικισμού. Σπο-
ραδικά μόνο, σε ελάχιστα σημεία κάτω από τα ελληνιστικά δάπεδα και εκεί που 
οι εκσκαφές δεν έφτασαν στον βράχο που αποτελεί το σταθερό έδαφος του λόφου, 
εντοπίστηκαν στρώματα της ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου. Ακριβώς στην περίοδο αυτή ανά-
γεται η ίδρυση του οικισμού, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αρχικής του φάσης 
τα ορύγματα που εντοπίστηκαν διάσπαρτα και συσχετίζονται με αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα του ίδιου χρονολογικού ορίζοντα. Ορύγματα, λάκκοι δηλαδή, συνήθως 
μικρού μεγέθους, προσεκτικά διαμορφωμένοι στον φυσικό βράχο, εντοπίστηκαν 
στα οικόπεδα Ιωάννη Κουλάκη (όπου διασώθηκε και τμήμα οικοδομήματος) και 
σε αυτό της Μαρίας Κουλάκη-Λιοδάκη. Τα δυο όμορα οικόπεδα καταλαμβάνουν 
τα ανώτερα άνδηρα της ανατολικής πλαγιάς του λόφου (εικ. 1).

Οικόπεδο Ι. Κουλάκη
Στο οικόπεδο Ι. Κουλάκη κάτω από αναμόχλευση που δημιούργησε μηχανι-

κός εκσκαφέας για τη διάνοιξη πρόσβασης, με αποτέλεσμα την καταστροφή της 
ελληνιστικής φάσης, αποκαλύφθηκε τμήμα δωματίου –ο Χώρος Α– με σωζόμενες 
διαστάσεις 5,5 μ. στον άξονα Βορρά-Νότου και περίπου 2,5 μ. στον άξονα Ανατο-
λής-Δύσης. Στα ανατολικά ο χώρος έκλεινε με τοίχο πλάτους 0,80 έως 1 μ., από 
ακατέργαστους ή ελάχιστα δουλεμένους λίθους,2 με άνοιγμα στο βόρειο άκρο 
του, από το κατώφλι του οποίου διατηρήθηκε ένας πλακοειδής λίθος. Στο νότιο 
άκρο του ο τοίχος είχε ενσωματώσει τον φυσικό βράχο, ο οποίος  είχε χρησιμο-
ποιηθεί ως δομικό στοιχείο στο νότιο, δυτικό και βόρειο τμήμα του χώρου. Αν και 
στα δυτικά δεν στάθηκε δυνατή η πλήρης αποκάλυψή του, λόγω υπερκείμενου 

1 Σύμφωνα με τις έως τώρα γνωστές ενδείξεις ο οικισμός φαίνεται να εκλείπει μετά τα ελληνιστικά 
χρόνια για να ξαναδημιουργηθεί στη βενετική περίοδο με πυρήνα την ομώνυμη μονή. 

2 O τοίχος σχηματίζει μέτωπο στις δύο όψεις και γέμισμα στο κέντρο. Η κατασκευαστική αυτή  
μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί επίσης σε άλλους οικισμούς της περιόδου, όπως στο Χαμαλεύρι  
(Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 2007, 30) και στα Χανιά (Hallager & Hallager 2000, 
127-134). 
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ελληνιστικού τοίχου, είναι ευκρινής η λάξευση που σχηματίζει τη βορειοδυτική 
γωνία του χώρου,3 ενώ στα νότια φαίνεται ότι ο βράχος είχε αφεθεί χωρίς επεξερ-
γασία (εικ. 2). Κάτω από στρώμα καταστροφής εντοπίστηκε το δάπεδο διαμορ-
3 Ανάλογη ενσωμάτωση του φυσικού βράχου έχει διαπιστωθεί και σε άλλους οικισμούς της περι-

όδου, όπως στο Καρφί (Wallace 2012, 18), στο Κάστρο στο Καβούσι (Mook & Coulson 1997, 
339), στο Σμάρι (Χατζή-Βαλλιάνου 2004, 109) και στον Βροντά (Day et al. 2009, 128).

νοτα ΚαραμαλιΚη
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φωμένο από τον φυσικό βράχο σε συνδυασμό με πατημένο κιτρινωπό χώμα. Στο 
δάπεδο βρέθηκαν 10 αγγεία, ακέραια ή σχεδόν ακέραια (εικ. 3). Απ’ αυτά τα οκτώ 
είναι μαγειρικά σκεύη και τα δύο αμφορείς. Οι περισσότερες από τις χύτρες του 
χώρου Α είναι τριποδικές και τόσο η σύσταση του πηλού όσο και η μορφολογία 
τους τις εντάσσουν στον πιο διαδεδομένο τύπο της ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου, που συνα-
ντάται σ’ όλους τους ανασκαμμένους οικισμούς της Κρήτης4 (ΑΚΜ Ρεθύμνου Π. 
28580,5 28581,6 28582,7 34463,8 34464,9 θραύσματα χωρίς ΑΚΜ). Στο σύνολο 
αντιπροσωπεύονται χύτρες όλων των μεγεθών με τη διάμετρο του χείλους τους 
να κυμαίνεται από 13,4 εκ. η μικρότερη μέχρι 25 εκ. η μεγαλύτερη (εικ. 4). Σε 

4 Από οικισμούς που καλύπτουν χρονολογικά όλη την ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο: Καστέλι Χανίων, 
Χαμαλεύρι, Σύβριτος, Κνωσός, Φαιστός, Αρχάνες, Καστροκεφάλα, Καβούσι Κάστρο, Καβού-
σι-Βροντάς, Χαλασμένος, Παλαίκαστρο-Καστρί, Μοναστηράκι-Καταλύματα, Καρφί (Hallager & 
Hallager 2000, 158-159, με κατάλογο θέσεων εύρεσης χυτρών σημ. 224). 

5 Διαστάσεις: Υ(σωζ.) 17,8 εκ., διάμ. χείλους 13,4 εκ., διάμ. πυθμένα 10,5 εκ. Πηλός με πολλά 
εγκλείσματα, χρώματος καστανού. 

6 Διαστάσεις: Υ(σωζ.) 27,8 εκ., διάμ. χείλους 21 εκ., διάμ. πυθμένα 16,5 εκ. Πηλός με πολλά 
εγκλείσματα, χρώματος ερυθρού. 

7 Διαστάσεις: Υ(σωζ.) 21,3 εκ., διάμ. χείλους 16,7 εκ., διάμ. πυθμένα 11 εκ. Πηλός με πολλά 
εγκλείσματα, χρώματος ερυθρού. 

8 Διαστάσεις: Υ(σωζ.) 34 εκ., διάμ. χείλους 25 εκ., διάμ. πυθμένα: δεν σώζεται. Πηλός με πολλά 
εγκλείσματα, χρώματος ερυθρού. 

9 Διαστάσεις: Υ: δεν μπορεί να υπολογιστεί, διάμ. χείλους 16 εκ., διάμ. πυθμένα: δεν σώζεται. 
Πηλός με πολλά εγκλείσματα, χρώματος ερυθρού. 
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διαφορετική κεραμική παράδοση, που θεωρείται μυκηναϊκής προέλευσης, ανή-
κουν δύο μαγειρικά σκεύη με κατακόρυφες ταινιωτές λαβές (εικ. 5): μια χύτρα 
από την οποία δεν διατηρείται το κάτω μέρος (ΑΚΜ Ρεθύμνου Π. 3446610) και μια 
μικρή μαγειρική «πρόχους», με διαμόρφωση υποτυπώδους προχοής στο χείλος 
αντιδιαμετρικά της λαβής (ΑΚΜ Ρεθύμνου Π. 2857911).

Οι δύο αμφορείς από τον Χώρο Α, αν και φτιαγμένοι από διαφορετικό πηλό,12 
ανήκουν στον ίδιο τύπο και εμφανίζουν όμοια κόσμηση με ταινίες καστανής 
βαφής που ορίζουν ζώνες στην επιφάνεια των αγγείων (εικ. 6). Και στις δύο όψεις 
του ώμου φέρουν το ίδιο ελικοειδές μοτίβο (αντιθετική σπείρα). Παρόμοιοι αμφο-
ρείς αναφέρονται σε λίγα ανασκαφικά σύνολα της περιόδου από την Κρήτη13 
10 Διαστάσεις: Υ(σωζ.) 17,5 εκ., διάμ. χείλους 12,5 εκ., διάμ. πυθμένα: 8,7 εκ. Πηλός με πολλά 

εγκλείσματα, χρώματος ερυθρού. Όμοια χύτρα έχει βρεθεί στο κοντινό γεωγραφικά Χαμαλεύρι, 
θέση Πατέρας, Χώρος Ν+Μ με χρονολόγηση στη φάση Ιβ, στη μετάβαση από την πρώιμη στη 
μέση ΥΜ ΙΙΙΓ: Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 2005, 359, fig. 8 και Andreadaki-Vlazaki 
&  Papadopoulou 2007, 35, fig. 3.28. 

11 Διαστάσεις: Υ(σωζ.) 14,3 εκ., διάμ. χείλους 25 εκ., διάμ. πυθμένα: δεν σώζεται. Πηλός με πολλά 
εγκλείσματα, χρώματος ερυθρού. Παρόμοιες πρόχοι είναι μάλλον συνηθισμένο σχήμα στο 
Καρφί: Seiradaki 1960, 14, type 8 και Day 2011, 29, 318-319, fig. 2.12, K2.7. 

12 Ο Π 34468 έχει ανοιχτόχρωμο πηλό, κακής όπτησης (Διαστάσεις: Υ 36,4 εκ., διάμ. χείλους 11 
εκ., διάμ. βάσης 12,8-13 εκ.), ενώ ο Π 34467 πηλό ρόδινο, με γκρίζο πυρήνα, καλοψημένο 
(Διαστάσεις: Υ(σωζ.) 31,5 εκ., διάμ. χείλους δεν σώζεται, διάμ. βάσης 13-13,5 εκ.).

13 Αποσπασματικά, συνήθως, σωζόμενοι αμφορείς έχουν βρεθεί στα Χανιά (Hallager & Hallager 
2000, 150-152), στο Χαμαλεύρι (Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 2005, 374, fig. 36), στη 
Σύβριτο (D’Agata 2003, 28, fig. 2 και D’Agata 2007, 95, fig. 11,b), στο Καστρί Παλαίκαστρου 
(Sackett, Popham & Warren 1965, 296, fig. 16, P31), στον Βροντά (Day et al. 2009, J1 P32, 
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και συχνότερα από την ηπειρωτική Ελλάδα, 
μάρτυρες των αλληλεπιδράσεων που διαμορφώ-
νουν την κεραμική γλώσσα της περιόδου (Eder 
2005, 401-402). Από το στρώμα του δαπέδου 
δεν διατηρήθηκε κανένα ακέραιο παράδειγμα 
λεπτής κεραμικής. Φαίνεται ότι και στην Αγία 
Ειρήνη ο βαθύς σκύφος είναι το πιο αγαπητό 
αγγείο πόσης, όπως άλλωστε συμβαίνει σ’ όλους 
τους γνωστούς οικισμούς της περιόδου (εικ. 7). 
Τα σωζόμενα θραύσματα σκύφων εμφανίζουν 
βάσεις δισκοειδείς ελαφρά κοίλες στην επιφά-
νεια έδρασης και ευθύγραμμα τοιχώματα. Το 
εσωτερικό τους ήταν ολόβαφο, ενώ εμφανίζουν 
εξηρημένο κύκλο14 στον πυθμένα και άβαφη 

132, fig. 90), στην Καστροκεφάλα (Kanta & Karetsou 
2003, 160, fig. 11), στον Χαλασμένο (Tsipopoulou 
2005, 322, fig.19) και στη Φαιστό (Borgna 1999, 357, 
fig. 22a). 

14 Συνηθισμένο στα Χανιά και το Χαμαλεύρι από την 
αρχή της περιόδου (Hallager & Hallager 2000, 139 
και Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 2007, 31), 
ενώ στη Σύβριτο εμφανίζεται κάπως αργότερα (D’Agata 
2003, 28). 
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Εικ. 4 :  Χύτρες από τον Χώρο Α.

Εικ. 5 :  Μαγειρικά αγγεία από τον Χώρο Α.



ταινία στο εσωτερικό του χείλους.15 Από κοσμήματα αναγνωρίστηκαν κυματοειδής 
ταινία (Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 2007, 31, εικ. 3.6, 2.4 και 33-34, 

15 Σύμφωνα με την Kanta (Kanta 2003, 178) το γνώρισμα της άβαφης ταινίας στο εσωτερικό του 
χείλους πιθανά υιοθετήθηκε αρχικά από το εργαστήριο της Κυδωνίας, ήδη από την αρχή της 
ΥΜ ΙΙΙΓ και στη συνέχεια διαδόθηκε σ’ όλο το νησί.
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Εικ. 6 :  Αμφορείς από τον Χώρο Α. Εικ. 7 :  Σκύφοι από τον Χώρο Α.
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εικ. 4.30)16 και στον μεγα-
λύτερο σκύφο του συνόλου 
διακόσμηση σε μετόπες 
οριζόμενες από τριπλή 
κατακόρυφη γραμμή από 
την οποία εξαρτώνται ενάλ-
ληλες γωνίες σε κάθετη 
διάταξη.17

Το σύνολο της κεραμι-
κής από τον χώρο Α μοιά-
ζει να επιβεβαιώνει τον 
οικιστικό του χαρακτήρα, 

ενώ η περίοδος χρήσης του φαίνεται να είναι σύγχρονη με αυτή του οικισμού που 
ανασκάφηκε στο Χαμαλεύρι και τοποθετείται στα μέσα της περιόδου. Με τον οικι-
σμό του Χαμαλευρίου βρίσκονται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο της βόρειας ακτής 
του Ρεθύμνου, ενώ αντιστοιχίες διαπιστώνονται στην αρχιτεκτονική και την κερα-
μική των δύο θέσεων, όπως κοινό χαρακτηριστικό είναι η παρουσία ορυγμάτων. 

Το όρυγμα 1 βρέθηκε αμέσως βόρεια του χώρου Α, στο εξωτερικό του, αν ερμη-
νεύουμε σωστά το κάθετο λάξευμα στον φυσικό βράχο ως δομικό στοιχείο του 
χώρου (εικ. 8α). Είναι όρυγμα περίπου κυκλικής διατομής με διάμετρο σχεδόν 
1 μ. και βάθος 40 εκ. Ο φυσικός ασβεστολιθικός βράχος σκάφτηκε με επιμέλεια 
ώστε να σχηματιστούν τα κάθετα τοιχώματα και ο επίπεδος πυθμένας. Το όρυγμα 
όπως και ο χώρος γύρω του ήταν σφραγισμένα από επίχωση με χαρακτηριστι-
κά στρώματος καταστροφής. Από το στρώμα της επιφανείας του εδάφους στα 
ανατολικά του ορύγματος προέρχονται λίγα χαρακτηριστικά όστρακα: πόδια από 
μαγειρικά σκεύη, θραύσματα από αγγεία μέσου μεγέθους με διακόσμηση ταινιών 
και λίγα θραύσματα λεπτών αγγείων, κυρίως βαθιών σκύφων και κυπέλλων. Οι 
σκύφοι ανήκουν στον ίδιο τύπο με αυτούς του Χώρου Α, με όμοια χαρακτηριστικά 
(εικ. 8β). Κοσμούνται στη ζώνη των λαβών με μοτίβα πολύ συνηθισμένα την περί-
οδο αυτή, όπως τα κρεμάμενα ομόκεντρα τόξα και οι διαγραμμισμένοι ρόμβοι.18 
Το όρυγμα βρέθηκε γεμάτο με ένα ενιαίο στρώμα μελανού χώματος ανάμεικτο 
με οστά ζώων και κεραμική αποσπασματικής διατήρησης (110 θραύσματα). Η 
κεραμική από το εσωτερικό του ορύγματος, κρίνοντας κυρίως από τα θραύσματα 

16 Η κυματοειδής γραμμή συγκαταλέγεται στα κοινά διακοσμητικά μοτίβα της περιόδου: Hallager 
& Hallager 2000, 110, pl. 77a,19.

17 Παρόμοιο μοτίβο σε σκύφο/κρατήρα από τα Χανιά (Hallager & Hallager 2000, 119, pl. 53) και 
σε πυξίδα από το Καρφί με χρονολόγηση στην πρώιμη ΥΜ ΙΙΙΓ (Day 2011, 84, fig. 4.2).

18 Κρεμάμενα ομόκεντρα τόξα: Παραδείγματα έχουν βρεθεί σε πολλούς οικισμούς σ’ όλη την 
Κρήτη όπως  το γειτονικό Χαμαλεύρι (Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 2007, 31, fig. 3.3), 
το Καρφί, όπου συναντάται στο 13% διακοσμημένων σκύφων (Day 2011, 260-261, 12 fig. 2.2, 
76 fig. 3.15, 166 fig. 5.15), το Κάστρο στο Καβούσι (Mook & Coulson 1997, 353, fig. 18.45) 
και το Καστέλι Χανίων (Hallager & Hallager 2000, pl. 36). Διαγραμμισμένοι ρόμβοι: Αντίστοιχη 
διακόσμηση συναντάται σε σκύφους από το Χαμαλεύρι (Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 
2007, 47, fig 4.29), τη Σύβριτο (Prokopiou 1997, 379, fig. 20f), τη Φαιστό (Borgna 1997, 280,  
fig. 15), το Κάστρο στο Καβούσι (Mook & Coulson 1997, 347, fig. 10.18, 8. 18), το Καρφί (Day 
2011, 8,  fig. 2.1, 160, 162, fig. 5.13, 263), το Καστέλι Πεδιάδας (Rethemiotakis 1997, 319, 
fig. 28a,b) και την Κνωσό (Popham 1965, 324-326, fig. 6.36).

Εικ. 8 α-β:  Όρυγμα 1 και σκύφοι από την περιφέρειά του.



των σκύφων, φαίνεται να ανήκει στην ίδια χρονολογικά φάση (εικ. 9). Χαρακτη-
ριστικά είναι το θραύσμα ημισφαιρικού σκύφου με μοτίβο τρίτοξης ταινίας (three 
curved streamer) με ακριβές παράλληλο από όρυγμα στην Κεφάλα Συβρίτου,19 
όπως αυτό με τη διακόσμηση σπείρας με άγκιστρο (hooked spiral),20 ή της απλής 
κυματοειδούς ταινίας.21 Σε ελαφρά διαφορετικό τύπο με κάθετα τοιχώματα και 
χείλος έξω νεύον22 ανήκουν δύο όστρακα από τα οποία το ένα διακοσμημένο με 
διαγραμμισμένο τρίγωνο με γραμμίδια (fringe) στο περίγραμμα. Αναγνωρίστηκαν 
επίσης βάσεις από καλάθους, θραύσματα μαγειρικών αγγείων, πίθων διακοσμη-
μένων με ταινίες με γεωμετρικά εγχάρακτα μοτίβα, μέσου μεγέθους αγγείων με 
διακόσμηση καστανών ταινιών, τμήμα καρινωτής λεκάνης και λεπτών αγγείων με 
γραπτή διακόσμηση. Στο περιεχόμενο του ορύγματος συγκαταλέγονται ακόμη 
μάζες ακάθαρτου πηλού και μια κροκάλα που είχε χρησιμοποιηθεί ως τριπτήρας.

19 Με χρονολόγηση στην πρώιμη ΥΜ ΙΙΙΓ (D’Agata 1999, 194, fig. 7). 
20 Μοτίβο σπείρας με άγκιστρο (hooked spiral): Από το Χαμαλεύρι (Andreadaki-Vlazaki & 

Papadopoulou 2007, 35, fig. 7.22), το Καστέλι Πεδιάδας (Rethemiotakis 1997, 316, fig. 31n), 
το Καστρί Παλαίκαστρου (Sackett, Popham & Warren 1965, 282-3, fig. 9e), τα Χανιά (Hallager 
& Hallager 2000, fig. 31. Η Β. Hallager θεωρεί ότι το μοτίβο εισάγεται στην πρώιμη ΥΜ ΙΙΙΓ 
(Late Minoan III Pottery: Chronology and Terminology, 333). 

21 Παραπάνω σημ. 15 για όστρακο από τον Χώρο Α. 
22 Όμοιο προφίλ συναντάται σε σκύφους από το Χαμαλεύρι (Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 

2007, 35, fig 4.27, 7.22) και το Καστρί Παλαίκαστρου (Sackett, Popham & Warren 1965, 
fig. 9 a,j). Θεωρείται ότι εισάγεται στη φάση ΙΙ του Κάστρου στο Καβούσι (Mook & Coulson 
1997, 353, fig. 18.5), και τα μοτίβα με γραμμίδια στην περιφέρεια (fringes). 
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Εικ. 9 :  Σκύφοι από το όρυγμα 1.
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Οικόπεδο Μ. Κουλάκη-Λιοδάκη
Ευρήματα ανάλογα μ’ αυτά του  

ορύγματος 1 απέδωσε το όρυγμα 2 του 
οικοπέδου Κουλάκη-Λιοδάκη (εικ. 10). 
Το όρυγμα βρέθηκε σε απόσταση 
σχεδόν 15 μ. προς τα νότια-νοτιοδυτι-
κά του χώρου Α και δεν διαπιστώθηκε 
ανασκαφικά συσχετισμός του με κάποιο 
κτίσμα. Ήταν σκαμμένο και αυτό στον 
φυσικό ασβεστολιθικό βράχο, με την 
ίδια επιμέλεια στην κατασκευή του. 
Περίπου κυκλικό με κοίλο πυθμένα, 
διάμετρο 0,90 έως 1 μ., και βάθος 
0,90 μ., περιείχε καστανομέλανο χώμα 
που στο βάθος του είχε πιο αμμώδη 
υφή, ήταν όμως ενιαίο αρχαιολογικό 
στρώμα, όπως διαπιστώθηκε από τα 
συγκολλούμενα όστρακα. Εκτός από 
την αρκετά μεγάλη ποσότητα κεραμικής 
(330 όστρακα) περιείχε λίγες άμορφες 
μάζες πηλού, λίγα οστά ζώων, ένα λίθινο 
τριπτήρα και δύο κροκάλες, όπως και 
ένα πήλινο σφονδύλι. Στην κεραμική 

αντιπροσωπεύονται αγγεία όλων των μεγεθών και ειδών με τα περισσότερα θραύ-
σματα να ανήκουν στα μαγειρικά. Σχεδόν ολόκληρη ανασυντέθηκε μια τριποδική 
χύτρα του γνωστού ΥΜ ΙΙΙΓ τύπου με οριζόντιες λαβές και διπλή δαχτυλιά στην 
πρόσφυση των ποδιών στον κατακόρυφο άξονα23 (εικ. 11). Στο σύνολο των μαγει-
ρικών περιλαμβάνονται επίσης πόδι με τρεις δαχτυλιές σε οριζόντια διάταξη στο 
σημείο της πρόσφυσης με το σώμα, όμοιο με αντίστοιχο από την πρώιμη φάση 
του Χαμαλευρίου (Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 2007, 35, εικ. 4.17) 
αλλά και από το Καρφί (Wallace 2012, 14, εικ. 8). Επίσης θραύσματα από δύο 
χύτρες με κατακόρυφες ταινιωτές λαβές, καθώς και η βάση ενός πιθανού μαγει-
ρικού αμφορέα (εικ. 12). Από όστρακα αγγείων με διακόσμηση καστανών ταινιών 
συγκολλήθηκε το επίμηκες σφαιρικό σώμα με οριζόντιες κυλινδρικές λαβές στη 
μέγιστη διάμετρο, πιθανά ένας αμφορέας24 ή ίσως υδρία εάν στο αγγείο συνα-
νήκει το θραύσμα λαιμού με κατακόρυφη ταινιωτή λαβή25 (εικ. 13). Στη λεπτή 

23 Διαστάσεις: Ύψος 28 εκ., διάμ. χείλους 16 εκ., διάμ. πυθμένα 12 εκ. Πηλός καστανοκόκκινος 
με εγκλείσματα και ίχνη φωτιάς εσωτερικά και εξωτερικά.

24 Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα γνωστά δείγματα από οικιστικό σύνολο. Το κοντινότερο 
παράλληλο προέρχεται από το νεκροταφείο των Γυψάδων της Κνωσού. Από τον τάφο VII που 
χρονολογείται στην ώριμη ΥΜ ΙΙΙΓ (Hood, Huxley & Sandars 1958/59, 247-8).

25 Το σχήμα δεν απαντά συχνά στα δημοσιευμένα σύνολα της Κρήτης σε αντίθεση με την Ηπειρω-
τική Ελλάδα (D’Agata 2003, 26-29, για κρητικά παραδείγματα). Επίσης, Mountjoy 1994,  173, 
194.

Εικ. 10 :  Όρυγμα 2. 
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διακοσμημένη κεραμική περιλαμβάνο-
νται κάτω μέρος πυξίδας με διακόσμηση 
δικτυωτού26 και θραύσματα σκύφων: 
λαβές, σώματα και βάσεις κοίλες στην 
επιφάνεια έδρασης. Ακόμη αναγνωρί-
στηκαν βάσεις αποθηκευτικών πρόχων 
ή αμφορέων, κάλαθοι από χονδροειδή 
πηλό, όπως και θραύσματα πίθων με 
ζώνες εγχάρακτης διακόσμησης τυπικής 
της περιόδου (εικ. 14). Η χρονολόγηση 
της κεραμικής του ορύγματος 2 είναι 
πιο προχωρημένη χρονολογικά, και 
μπορεί να τοποθετηθεί στην Ώριμη ΙΙΙΓ.

Η συνέχιση και ολοκλήρωση της 
μελέτης της κεραμικής από το σύνολο 
των στρωμάτων της περιόδου από την 
Αγία Ειρήνη θα επιτρέψει τη χρονολό-
γηση με μεγαλύτερη ακρίβεια όπως και 
τη διαπίστωση της εξέλιξης της κερα-
μικής. Αυτό που είναι όμως εξαιρετικά 
ενδιαφέρον και προσθέτει νέα στοιχεία 
στη γνώση μας για την τελευταία φάση 
της Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη 
είναι η αναγνώριση της πρακτικής της 
χρήσης ορυγμάτων για την εναπόθεση 
ενός «ειδικού», όπως φαίνεται, συνόλου 
αντικειμένων. Η Αγία Ειρήνη είναι η 
τρίτη θέση της περιοχής του Ρεθύμνου 
στην οποία εντοπίστηκαν και ερευ-
νήθηκαν ανασκαφικά ορύγματα. Οι 
δύο άλλες είναι το Χαμαλεύρι και η 
Σύβριτος, περιοχές δηλαδή κοντινές 
γεωγραφικά, που εντοπίζονται όλες στο 

βόρειο/κεντρικό τμήμα του νησιού, στα βόρεια του ορεινού όγκου του Ψηλορεί-
τη. Παρόμοιου χαρακτήρα αποθετικοί λάκκοι, πρωιμότερης χρονολόγησης (στην 
ΥΜ ΙΙΙΑ2 και Β) έχουν εντοπιστεί και σε άλλα μέρη του νησιού: στο Παλαίκαστρο 
και τα Μάλια στα ανατολικά, στην Αγία Τριάδα στα νότια και στο Καστέλι Χανίων 
στα δυτικά.27 Ειδικά για την περιοχή του Ρεθύμνου, όμως, φαίνεται να αποτε-

26 Πυξίδα με επίπεδη, προεξέχουσα βάση με παρόμοια διακόσμηση αβακωτού από το Καστέλι 
Χανίων (Hallager & Hallager 2000, 118, pl. 54), προϊόν του εργαστηρίου της Κυδωνίας. Στο 
Καρφί, όπου οι πυξίδες είναι συνηθισμένο σχήμα, αναγνωρίστηκαν δύο κατηγορίες κατά την 
επανεξέταση του υλικού από την Day (Day 2011, 286-288), σύμφωνα με τη διαμόρφωση των 
λαβών. 

27 Συνήθως σχετίζονται με τελετουργικά αντικείμενα, ενώ ειδικά για τον λάκκο 1 των Μαλίων 
έχει προταθεί η σύνθεση του περιεχομένου ως απορρίμματα γεύματος κοινοτικού χαρακτήρα 
(Driessen, Farnoux & Langohr 2008, 198-202). 

Εικ. 11 :  Χύτρα από το όρυγμα 2. 
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Εικ. 12 :  Θραύσματα μαγειρικών αγγείων 
από το όρυγμα 2.

Εικ. 13 :  Αμφορέας από το όρυγμα 2.

λούν ειδικό χαρακτηριστικό της ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου, εμφανιζόμενο με ασυνήθιστη 
συχνότητα. Σύμφωνα με τα έως τώρα γνωστά στοιχεία, οι οικισμοί της Συβρί-
του και της Αγίας Ειρήνης ιδρύονται στο α′ μισό της περιόδου, ενώ ο οικισμός 
στο Χαμαλεύρι που είχε ήδη μακραίωνη ιστορία μετακινείται χωρικά κατά την 
αρχή της περιόδου. Οι οικισμοί στο Χαμαλεύρι και την Αγία Ειρήνη χτίστηκαν 
σε χαμηλούς λόφους, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, με καλή γεωργική γη 
στην περιφέρειά τους. Λίγο διαφορετικός είναι ο χαρακτήρας του οικισμού της 
Συβρίτου που εντοπίζεται στην κορυφή ψηλότερου συγκριτικά λόφου, διακριτού 
στο ορεινό τοπίο, στο βόρειο όριο της κοιλάδας του Αμαρίου, μακριά από τη 
θάλασσα. Κοινό στοιχείο για τους τρεις οικισμούς και πιθανά καθοριστικό για 
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την επιλογή της θέσης τους είναι ο έλεγχος των φυσικών διόδων επικοινωνίας: του 
δρόμου κατά μήκος της βόρειας ακτής στην περίπτωση του Χαμαλευρίου και της 
Αγίας Ειρήνης, και στην περίπτωση της Συβρίτου του δρόμου από την κοιλάδα 
του Αμαρίου προς τη βόρεια ακτή. Η σύγκριση των ορυγμάτων από τους τρεις 
οικισμούς είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αν και στην Αγία Ειρήνη εντοπίστηκαν 
μόλις δύο ορύγματα, μικρό δείγμα σε σχέση με τα 47 της Συβρίτου και τα 28 του 
Χαμαλευρίου, είναι προφανή τα κοινά τους χαρακτηριστικά: έχουν όμοιο σχήμα, 
μικρό μέγεθος, επιμελημένη κατασκευή και ενιαία, γενικά, στρωματογραφία που 
υποδεικνύει σύντομη περίοδο χρήσης, αποτέλεσμα ίσως ενός μοναδικού γεγο-
νότος. Επίσης, ομοιότητα διαπιστώνεται στον τύπο των περιεχόμενών τους: και 
στις τρεις θέσεις περιείχαν καμμένο χώμα, κεραμική, οστά ζώων και κοχύλια. 
Στο Χαμαλεύρι βρέθηκαν επίσης πολλά σφονδύλια και υφαντικά βάρη, λίθινα 
εργαλεία και λίγα θραύσματα ειδωλίων. Στη Σύβριτο αυτές οι κατηγορίες αντι-
προσωπεύονται με λιγότερα δείγματα, ενώ στην Αγία Ειρήνη λείπουν εντελώς τα 
ειδώλια. Στα κεραμικά σύνολα περιλαμβάνονται αγγεία πόσης (σκύφοι, κύπελλα, 
κύλικες), μαγειρικά (χύτρες, δίσκοι και πινάκια), χρηστικά αποθηκευτικά αγγεία 
(πίθοι, αμφορείς, πρόχοι, λεκάνες), ενώ αναφέρονται ακόμη μικροί ψευδόστο-
μοι και θήλαστρα (Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 2005, 359, 364, 374). 
Παράλληλα, η μελέτη των οστών των ορυγμάτων της Αγίας Ειρήνης, που πραγ-
ματοποιήθηκε από τη συνάδελφο κ. Δήμητρα Μυλωνά, οδήγησε στη διαπίστωση 

Εικ. 14 :  Κεραμική από το όρυγμα 2. 
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αντίστοιχων ομοιοτήτων στο οστεολογικό 
υλικό. Αναγνωρίστηκαν οστά θηλα-
στικών μεσαίου μεγέθους, αγελάδα, 
αιγοπρόβατα και πλατόνι, ζώα που ανι-
χνεύονται επίσης στις δύο άλλες θέσεις. 
Φαίνεται ότι και στην Αγία Ειρήνη, 
όπως άλλωστε συνέβαινε στη Σύβριτο 
και το Χαμαλεύρι, όλα σχεδόν τα οστά 
αποτελούν απορρίμματα κατανάλωσης 
τροφής, που λάμβανε χώρα γύρω από 
τα ορύγματα. Εξαίρεση αποτελεί το 
κέρατο από πλατόνι που βρέθηκε στον 
πυθμένα του ορύγματος 2, το οποίο είχε 
κοπεί από το κρανίο του ζώου (εικ. 15). 
Παρόμοια πρακτική έχει παρατηρη-
θεί και σε ορύγματα του Χαμαλευρίου 
(Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 
2005, εικ. 20). 

Η εσκεμμένη αυτή εναπόθεση κερά-
των άγριων ζώων, πλατονιών στην Αγία 
Ειρήνη και το Χαμαλεύρι, αιγάγρων στο 
Χαμαλεύρι και τη Σύβριτο, αλλά και 

αγγείων, που διαπιστώθηκε σε δύο ορύγματα της Συβρίτου, σε συνδυασμό με τον 
χρόνο και τον κόπο που δαπανήθηκαν για τη διάνοιξή τους στον βράχο, απομα-
κρύνουν την πιθανότητα ερμηνείας τους ως απλών απορριμματικών λάκκων. Η 
συχνότητα και ποσότητα των σχετικών με την κατανάλωση τροφής και αγγείων 
σε συνδυασμό με τα στρωματογραφικά δεδομένα οδήγησαν τους ανασκαφείς των 
χώρων της Συβρίτου και του Χαμαλευρίου να θεωρήσουν πιθανή τη χρήση των 
ορυγμάτων ως υποδοχέων για υπολείμματα από γεύματα τελετουργικού χαρα-
κτήρα, η ανάμνηση των οποίων άξιζε να διατηρηθεί (D’Agata 2001, 57-9 και 
Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 2005). Αντίστοιχη ερμηνεία έχει προταθεί 
και για τον πρωιμότερο αποθέτη των Μαλίων.28 

Η απόδοση της κατασκευής των ορυγμάτων και του σχηματισμού του περιε-
χομένου τους σε συνειδητές ενέργειες, σχετιζόμενες με κοινοτικά γεύματα είναι 
πράγματι εξαιρετικά θελκτική. Ανεξάρτητα πάντως από τον συσχετισμό τους με 
όποια τελετουργία, η διαπίστωση της συγκεκριμένης πρακτικής σε μιαν επιπλέον 
θέση του ίδιου ευρύτερου γεωγραφικού χώρου, δηλωτική κοινών αντιλήψεων, 
μοιάζει να παραπέμπει σε ενιαία πολιτισμική ταυτότητα, που συγκροτείται σε 
μια εποχή ταραχών και ανακατατάξεων όχι μόνο για την Κρήτη αλλά για όλη την 
ανατολική Μεσόγειο.

28 Η αποσπασματική διατήρηση των αγγείων του αποθέτη ερμηνεύτηκε ως αποτέλεσμα ειδικής 
πρακτικής, της τελετουργικής θραύσης και διαμοιρασμού των θραυσμάτων με στόχο την ενί-
σχυση της ανάμνησης του γεύματος (Driessen, Farnoux & Langohr 2008, 203-204).

Εικ. 15 :  Όρυγμα 2 με κέρατο από πλατόνι 
στον πυθμένα του.
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“rituAL” Lm iiiC pits from AghiA Eirini, rEthymnon

notA KArAmALiKi

Recent rescue excavations at Aghia Eirini, just 3 kilometers at the SE of 
the modern city of Rethymnon, have brought to light extensive remains of an 
ancient settlement that flourished during the Hellenistic period. 

The settlement was founded at the very end of the Bronze age: underneath 
the Hellenistic floors were revealed traces of LM IIIC occupation levels, remains 
of buildings and two pits neatly cut on the natural limestone. 

The pits, roughly circular in plan, with varied depth, were filled by a single 
layer of burnt soil, fragmentary pottery – mostly cooking and table ware – 
and animal bones. The first pit was cut in the vicinity of a partly preserved 
room, while the second was further away, without any obvious connection with 
built structures. The pits were dated by their contexts in the beginning of the 
period (the first one) and in the middle/late period the second. They are closed 
contexts that were used for the disposal of what seems to be remains of meals, 
in a single depositional action. 

These pits seem to be characteristic of the LM IIIC settlements at the north 
of Mount Ida, in the extended territory of the Rethymnon, showing a peculiar 
frequency. Similar pits in much greater numbers, with the same kind of 
context and of the same date, were also found in the nearby Hamalevri and in 
Thronos/Kephala, while pits from a slightly earlier period (LM IIIA2 and IIIB) 
occured in Palaikastro, Malia, Aghia Triadha in the east and at Castelli/Chania 
in the west part of the island. All those pits were interpreted as the result of 
ritual actions, involving the deliberate refuse deposition of remains after the 
consumption of food and drink, probably during communal, ceremonial meals. 



αξιοΠοιηση Και αναδειξη τοΥ σΠηλαιοΥ “ιδαιον αντρον” 

Και τοΥ ΠεριΒαλλοντοσ αΥτο χωροΥ1

χρΥσανθη Κονταξη, ελενη ΠαναγοΠοΥλοΥ-ΚαραμΠελα 
& θεοδωροσ χατζηθεοδωροΥ

Το «Ιδαίον Άντρον» είναι ένα από τα σημαντικότερα λατρευτικά σπήλαια της 
μινωϊκής Κρήτης καθώς συνδέεται μυθολογικά με τον θεό Δία. Αποτέλεσε πόλο 
έλξης μίας μακραίωνης λατρείας, με πανελλήνιο χαρακτήρα. Η αρχαιολογική 
έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την Αρχαιολογική Εταιρεία και τους Ιωάννη 
και Έφη Σακελλαράκη, κατά τα έτη 1982-1985, τεκμηρίωσε την αδιάλειπτη 
ανθρώπινη παρουσία στο Ιδαίο Άντρο από την 4η χιλιετία π.Χ. έως τον 5° αι. µ.Χ. 
(Σακελλαράκης & Σακελλαράκη 2013). Τα πλούσια ευρήματα, πέραν της καλλι-
τεχνικής τους αξίας, έδωσαν πλήθος πληροφοριών για την άσκηση της λατρείας 
και της μαντικής στο σπήλαιο, για την τέχνη, τις εμπορικές ανταλλαγές και την 
καθημερινή ζωή στην Αρχαιότητα. Το σπήλαιο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες 
κάθε χρόνο. 

Το έργο «Αξιοποίηση και ανάδειξη του σπηλαίου “Ιδαίον Άντρον” και του περι-
βάλλοντος αυτού χώρου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Σκοπός 
του ήταν η προστασία, η ανάδειξη και η αξιοποίηση του σπηλαίου ως φυσικού 
και πολιτιστικού μνημείου. Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν συνέβαλαν 
τόσο στη βελτίωση της προσβασιμότητας στο σπήλαιο, όσο και στην ανάπλαση του 
εσωτερικού του σπηλαίου και του περιβάλλοντος χώρου με τις ελάχιστες δυνατές 
παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον (εικ. 1, 2). 

Αναλυτικότερα, στον εξωτερικό χώρο του σπηλαίου πραγματοποιήθηκαν καθαι-
ρέσεις παλαιών επεμβάσεων, διαμορφώθηκαν κατάλληλες κλίσεις του πλατώματος 
για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από την είσοδο του σπηλαίου και δια-
νοίχτηκε αποστραγγιστική τάφρος. Εξάλλου, ολοκληρώθηκαν οι χωματουργικές 
εργασίες και οι εργασίες εξομάλυνσης του εδάφους, ενώ παράλληλα απομακρύν-
θηκαν τα κατάλοιπα παλαιότερης περίφραξης και άλλα οικοδομικά υλικά (εικ. 1). 
Επίσης, έγιναν επιστρώσεις μονοπατιών, κατασκευάστηκε λιθόκτιστο καθιστικό 
και αναμορφώθηκαν τα σκαλοπάτια στην είσοδο του σπηλαίου. Τέλος, έγιναν 
φυτεύσεις με ενδημικά φυτά, επενδύθηκε το υπάρχον φυλάκιο με πέτρα, και ταυ-
τόχρονα εξωραΐστηκε και περιφράχτηκε ο περιβάλλων χώρος (εικ. 2).

Στο εσωτερικό του σπηλαίου (εικ. 3), διαμορφώθηκε η διαδρομή καθόδου και 
ανασκευάστηκαν τα σκαλοπάτια με χρήση ξύλινων δοκών και τοπικών λίθων. 
Αφαιρέθηκε η υπάρχουσα ξύλινη κατασκευή, τοποθετήθηκε νέο ξύλινο δάπεδο 
1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας 

- Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος. Επιβλέπων του έργου: Θεόδωρος Χατζηθεοδώρου, Αγρ. Τοπο-
γράφος-Μηχανικός. Υπεύθυνη αρχαιολογικού μέρους: Χρυσάνθη Κονταξή, Αρχαιολόγος. 
Μελε τητής: Γεώργιος Πετράκης, Αρχιτέκτων-Μηχανικός. Ομάδα εργασίας: Μαργαρίτα Χαιρέτη, 
Πολιτικός Μηχανικός, Άρτεμις Καρναβά, Αρχαιολόγος. 
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Εικ. 3 :  Γενική άποψη του εσωτερικού του σπηλαίου.

και κατασκευάστηκαν αναλημματικά τοιχία προς συγκράτηση των φερτών υλικών 
(εικ. 4). Εξάλλου, έγινε ηλεκτροφωτισμός του σπηλαίου με λαμπτήρες ψυχρού 
φωτισμού που εμποδίζουν την εμφάνιση επιλιθικής χλωρίδας. Τέλος, συντηρή-
θηκαν οι σιδηροτροχιές και το αναβατόριο που είχαν εγκατασταθεί προς διευκό-
λυνση της παλαιότερης ανασκαφικής έρευνας (εικ. 5).  

Ως προς το εποπτικό υλικό, σχεδιάστηκαν και τοποθετήθηκαν δύο ενημερωτι-
κές πινακίδες, μία στην αρχή του μονοπατιού που οδηγεί στο σπήλαιο και μία στο 
πλάτωμα προ της εισόδου (εικ. 6, 7). Στην πρώτη αναφέρονται γενικά στοιχεία για 
το οροπέδιο της Νίδας και τις θέσεις με αρχαιολογικό ενδιαφέρον της περιοχής, 
ενώ στη δεύτερη παρουσιάζεται αναλυτικά το σπήλαιο μέσα από τα ανασκαφικά 
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Εικ. 2 :  Το φυλάκιο και τμήμα της περίφραξης στον 
περιβάλλοντα χώρο του σπηλαίου.

Εικ. 1 :  Η είσοδος του σπηλαίου μετά τις 
εργασίες ανάδειξης.
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Εικ. 7 :  Η ενημερωτική πινακίδα στον 
προ της εισόδου χώρο του σπηλαίου.

Εικ. 6 :  Η ξύλινη ενημερωτική πινακίδα.

Εικ. 5 :  Η κλίμακα καθόδου και οι σιδηροτρο-
χιές μετά τη συντήρησή τους.

Εικ. 4 :  Το ξύλινο δάπεδο εντός του σπηλαίου.

ευρήματα. Στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης του κοινού εκδόθηκε επίσης 
δίγλωσσο πληροφοριακό φυλλάδιο, το οποίο διανέμεται επιτόπου και έντυπο σε 
σύστημα Braille. 

Με τις ως άνω επεμβάσεις επιτεύχθηκε ο διττός στόχος της προστασίας του 
μνημείου και της ταυτόχρονης ανάδειξής του με ήπιες επεμβάσεις. Παράλληλα, 
το πληροφοριακό υλικό συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση του κοινού και στη 
γενικότερη προβολή ενός από τα σημαντικότερα σπήλαια της Αρχαιότητας. 
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promotion And dEvELopmEnt of thE “idAion Andron” CAvE 

And its surroundings

ChrysAnthi KondAxi, ELEni pAnAgopouLou-KArAbELA 
& thEodoros ChAtzithEodorou

The purpose of the project, which has been implemented through the 
Regional Operational Program of Crete and Aegean Islands 2007-2013 by the 
Ephorate of Palaeoanthropology-Spelaeology of Southern Greece, was the pro-
tection and the development of the environment of the cave as a natural and 
cultural monument. The works that took place contributed to the improve-
ment of the access to the cave, as well as to the restoration of the inner part 
and the surrounding area, using the minimum of interventions to the natural 
environment.  

The outcome of the project pinpointed the significance of an archaeological 
cave, furthermore making the site known as a visitor’s destination on a regional 
and international level. 



σωστιΚη ανασΚαφιΚη ερεΥνα στο σφαΚαΚι 

ΠαγΚαλοχωριοΥ, δημοΥ ρεθΥμνοΥ

νιΚη τσατσαΚη & λοΥΚια φλεΒαρη

Με αφορμή το αίτημα της Ανώνυμης Ξενοδοχειακής Τουριστικής Εταιρείας 
ΙΡΙΔΑ για έγκριση ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας, διενεργήθηκε πρόσφατα 
σωστική ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας, που βρίσκε-
ται εντός οικισμού Σφακακίου Παγκαλοχωρίου Δήμου Ρεθύμνου. Το συγκεκριμέ-
νο οικόπεδο εκτείνεται βόρεια της νέας εθνικής οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου και 
φθάνει έως τη θάλασσα. 

Η ανασκαφική έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από τους ιδιοκτήτες και διήρ-
κεσε αρκετούς μήνες. Μετά τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών επικεντρώθηκε 
στο κεντρικό τμήμα του οικοπέδου, όπου αποκαλύφθηκε τμήμα αρχαίου νεκρο-
ταφείου, που μας ήταν γνωστό στην περιοχή από παρακείμενα ανεσκαμμένα 
οικόπεδα (χάρτης 1): από το όμορο προς τα δυτικά οικόπεδο ιδιοκτησίας Μιχαήλ 
Πυργαρούση (Παπαδοπούλου 1997, 1034-1035) και από το γειτονικό επίσης 
προς τα δυτικά οικόπεδο ιδιοκτησίας Μάρκου Πολιουδάκη που έχει ανασκαφεί 
και δημοσιεύεται από την αρχαιολόγο Ειρήνη Γαβριλάκη (Γαβριλάκη 1995, 457-
460 και Gavrilaki & Tzifopoulos 1998, 457-460). 

Συνολικά ανασκάφηκαν τριάντα οκτώ τάφοι που ανήκουν σε τέσσερις διαφο-
ρετικούς τύπους. Οι δεκαέξι είναι κεραμοσκεπείς, οι δεκατέσσερις κιβωτιόσχημοι 
απλοί, επτά είναι κιβωτιόσχημοι κτιστοί και ένας είναι λακκοειδής. Είναι διευ-
θετημένοι σε συστάδες δύο διαφορετικών υψομετρικών επιπέδων, όπου σε κάθε 
επίπεδο υπάρχουν τόσο κεραμοσκεπείς, όσο και κιβωτιόσχημοι απλοί και κτιστοί 
(σχ. 1α, 1β). Μεγαλύτερη πυκνότητα τάφων παρατηρείται στο βόρειο τμήμα του 
νεκροταφείου. Είναι προσανατολισμένοι στον άξονα Δ – Α. Οκτώ τάφοι εκτείνονται 
στο όμορο προς τα ανατολικά οικόπεδο υποδηλώνοντας τη συνέχεια του νεκροτα-
φείου και ανατολικότερα. 

Οι τάφοι ήταν κτερισμένοι με ποικίλα αντικείμενα. Από τα ευρήματα, την 
πολυπληθέστερη κατηγορία κτερισμάτων αποτελούν τα πήλινα αγγεία που απα-
ριθμούνται στα 233. Κυριαρχούν τα μυροδοχεία, ωστόσο, έχουν βρεθεί και οξυ-
πύθμενοι αμφορίσκοι, αρυτήρες, οινοχόες και φιαλίδια. Έχουν βρεθεί ακόμα  
γυάλινα αγγεία και άλλα γυάλινα αντικείμενα τα περισσότερα από τα οποία είναι 
χάντρες, συμπεριλαμβανομένης και μίας περόνης, μετάλλινα αντικείμενα τα 
περισσότερα από χαλκό, λιγότερα από χρυσό, σίδηρο και μόλυβδο, νομίσματα 
αργυρά και χάλκινα, οστέινα και λίθινα αντικείμενα, πήλινο σφαιρίδιο, πήλινες 
αγνύθες και τμήμα λεπίδας οψιανού. 

Η μελέτη των ευρημάτων είναι σε πρώιμο στάδιο καθώς η συντήρησή τους 
μόλις έχει αρχίσει. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε ορισμένους 
από τους τάφους, των οποίων επιχειρείται μία προκαταρκτική παρουσίαση. 
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Από τους 16 κεραμοσκεπείς τάφους οι τέσσερις έχουν ως δάπεδο τις καλυ-
πτήριες πλάκες υποκείμενων κιβωτιόσχημων τάφων. Και οι τέσσερις βρίσκονται 
στην ίδια ευθεία στο βόρειο όριο του νεκροταφείου. Οι τρεις από αυτούς εντοπί-
στηκαν διαταραγμένοι, εν μέρει και από τη σύγχρονη άροση, ενώ και από τους 
υπόλοιπους κεραμοσκεπείς τάφους αρκετοί ήταν συλημένοι. Οι περισσότεροι 
περιείχαν μια ταφή. Η κατάσταση διατήρησης των οστών είναι κακή με αποτέλε-
σμα σε ορισμένες περιπτώσεις να διασώζονται μόνο τμήματα από αποσαθρωμένα 
οστά. Ο νεκρός ετοποθετείτο σε ύπτια στάση με το κρανίο προσανατολισμένο στα 
ανατολικά, ενώ εξαίρεση αποτελεί μόνο ένας τάφος στον οποίο το κρανίο ήταν 
προσανατολισμένο στα δυτικά. 

Ο Τάφος 18 αποτελεί έναν από τους κεραμοσκεπείς τάφους στον οποίο βρέ-
θηκαν δύο σκελετοί. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νεκροταφείου, ανήκει στην 
ψηλότερη συστάδα τάφων και βρέθηκε ασύλητος. Η κάλυψή του είχε γίνει με 
δύο σειρές κεραμίδων που βρέθηκαν θραυσμένες και οριοθετούνταν από μικρές 
αργές πέτρες (εικ. 1, σχ. 2). Ο προσανατολισμός και των δύο σκελετών ήταν στον 
άξονα Δ – Α με το κρανίο τοποθετημένο στα ανατολικά. Εξωτερικά του τάφου 
βρέθηκαν δύο αγγεία, ένας οξυπύθμενος αμφορίσκος και μία πρόχους. Μετά 
την απομάκρυνση των κεραμίδων αποκαλύφθηκε ο πρώτος σκελετός και 8 μυρο-
δοχεία, τοποθετημένα όλα μαζί στη ΒΔ γωνία του τάφου, στην άκρη των ποδιών 
του νεκρού (σχ. 3).  Τα τρία είναι όμοιου σχήματος. Νοτιοανατολικά του κρανίου 
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Χάρτης 1 :  Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής Σφακακίου – Σταυρωμένου 
με σημειωμένες τις θέσεις των οικοπέδων και των τάφων. 



βρέθηκε χάλκινη περόνη. Τη χρονολόγηση μας δίνει χάλκινο νόμισμα που είχε 
τοποθετηθεί στη στοματική κοιλότητα, αν και βρέθηκε ελαφρά μετακινημένο λόγω 
της θραύσης της καλυπτήριας κεραμίδας και του κρανίου (εικ. 1α). Πρόκειται για 
χάλκινο ρωμαϊκό νόμισμα Καλιγούλα που χρονολογείται από το 37 έως το 41 
μ.Χ. (Σιδηρόπουλος 2004, 645, πίν. 7, αρ. 88). Μετά την αφαίρεση του πρώτου 
σκελετού, βαθύτερα, αποκαλύφθηκε δεύτερος σκελετός τα οστά του οποίου ήταν 
περισσότερο αποσαθρωμένα. Συνοδευόταν από μικρό χάλκινο δισκοειδές αντι-
κείμενο καθώς και από νόμισμα που βρέθηκε στο σημείο όπου ήταν το κρανίο, 
προφανώς, επίσης τοποθετημένο στη στοματική κοιλότητα (εικ. 1β). Πρόκειται 
για αργυρό νόμισμα Σικυώνας, που χρονολογείται στα μέσα του 3ου με μέσα του 
2ου αιώνα π.Χ. (Οικονομίδου 2008, 95, εικ. 1(γ)).

Στη βαθύτερη συστάδα τάφων ανήκει ο κεραμοσκεπής Τάφος 29, που βρέθηκε 
συλημένος, με λίγα υπολείμματα οστών και 18 πήλινα αγγεία στα οποία διακρί-
νονται ένας οξυπύθμενος αμφορίσκος, 13 μυροδοχεία και ένας αρυτήρας. Ένα 
από τα μυροδοχεία (εικ. 2) είναι παρόμοιο με μυροδοχείο από τον Τάφο 12 του 
οικ. Βανταράκη στον Σταυρωμένο που έχει χρονολογηθεί στις αρχές του 3ου π.Χ. 
αιώνα (Τσατσάκη 2004, 749, πίν. 346α, ΜΡ Π 15612). Η χρονολόγηση αυτή τον 
κατατάσσει στους πρωιμότερους τάφους του νεκροταφείου.

Στο νότιο τμήμα του νεκροταφείου βρίσκεται ο κεραμοσκεπής Τάφος 32. Ο 
σκελετός σωζόταν σε καλή κατάσταση με το κρανίο τοποθετημένο πάνω σε πέτρα. 
Δεκατρία πήλινα αγγεία είχαν τοποθετηθεί συγκεντρωμένα στο δυτικό τμήμα του 
τάφου, ενώ ένα ακόμα βρέθηκε στο μέσο περίπου της βόρειας πλευράς του. Τα 
περισσότερα είναι μυροδοχεία, ενώ τρία είναι οξυπύθμενοι αμφορίσκοι. Στο χέρι 
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Σχέδιο 1α :  Σφακάκι, οικ. ΙΡΙΔΑ Α.Ξ.Τ.Ε. 
Η ανώτερη συστάδα τάφων.

Σχέδιο 1β :  Σφακάκι, οικ. ΙΡΙΔΑ Α.Ξ.Τ.Ε. 
Η κατώτερη συστάδα τάφων. 
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Εικ. 1α :  Τάφος 18, Νόμισμα 1.

Εικ. 1β :  Τάφος 18, Νόμισμα 2. Σχέδιο 3 :  Τάφος 18, σκελετός 1.

Εικ. 1 :  Ο Τάφος 18.

Σχέδιο 2 :  Ο Τάφος 18 
με τις καλυπτήριες κεραμίδες.



του νεκρού βρέθηκε αργυρό τετράδραχμο Περσέα (εικ. 3) που χρονολογείται από 
το 179 έως το 168 π.Χ. (Sear 1979, 632-633). 

Οι κτιστοί κιβωτιόσχημοι τάφοι εντοπίζονται όλοι στο μεσαίο και στο βόρειο 
τμήμα του νεκροταφείου. Από τις ασβεστολιθικές πλάκες που έχουν χρησιμοποι-
ηθεί για την κάλυψή τους, αλλά και από τους επεξεργασμένους λίθους με τους 
οποίους έχει επενδυθεί το εσωτερικό τους, αρκετοί είναι σε δεύτερη χρήση. Αν και 
οι περισσότεροι βρέθηκαν συλημένοι, όπως φαίνεται από τα ευρήματα, ήταν όλοι 
κτερισμένοι. Οι περισσότεροι περιείχαν μία ταφή και οι νεκροί είχαν τοποθετηθεί 
σε ύπτια στάση με το κρανίο στα ανατολικά. 

Δύο κτιστοί κιβωτιόσχημοι τάφοι που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του νεκρο-
ταφείου μπορούν να θεωρηθούν ως οι δύο σημαντικότεροι του συνόλου που ανα-
σκάφηκε. Πρόκειται για τους Τάφους 5 και 7, οι οποίοι βρέθηκαν ασύλητοι. 

Ο Τάφος 5 περιείχε πήλινα και γυάλινα αγγεία, οστέινα αντικείμενα, ανάμεσα 
στα οποία οστέινη περόνη, οστέινα κομβία, κοχλιάριο και πλακίδια και μετάλλινα 
αντικείμενα. Από τα πέντε πήλινα αγγεία τα τέσσερα είναι βολβόσχημα μυροδο-
χεία (εικ. 4). Για ένα από αυτά (εικ. 4, το δεύτερο από δεξιά), αναλόγου σχήματος 
μυροδοχείο προέρχεται από τον Τάφο 1 του παρακείμενου οικ. Πολιουδάκη και 
έχει χρονολογηθεί μαζί με τα άλλα κτερίσματα του τάφου στο τελευταίο τέταρτο 
του 1ου π.Χ. αιώνα και στο πρώτο μισό του 1ου μ.Χ. αιώνα (Gavrilaki & Tzi-
fopoulos 1998, 345: εικ. 4 (Π 6624), 346). Στα γυάλινα αγγεία διακρίνονται 
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Εικ. 2 :  Τάφος 29, μυροδοχείο. Εικ. 4 :  Τάφος 5, βολβόσχημα μυροδοχεία. 

Εικ. 3 :  Τάφος 32, νόμισμα.



διάφορα σχήματα. Γυάλινο μυροδοχείο 
(εικ. 5, αριστερά) κατασκευασμένο από 
βαθύ κυανό γυαλί και κοσμημένο με 
λεπτή ελικοειδή γραμμή λευκού χρώ-
ματος, που αρχίζει από τον πυθμένα 
και καταλήγει στο κατώτερο τμήμα του 
λαιμού, έχει ανάλογο στον Τάφο 3 του 
οικ. Πολιουδάκη με χρονολόγηση στους 
πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους (Γαβρι-
λάκη 1995, 458, πίν. 254α: δεξιά), ενώ 
παρόμοιο από την Αγορά των Αθηνών 
έχει χρονολογηθεί στον ύστερο 1ο π.Χ. 
αιώνα έως τα μέσα του 1ου αιώνα μ.Χ. 

(Weinberg & Stern 2009, 78: 120 (G 128), εικ. 7, πίν, 11). Γυάλινος σκύφος ή 
φιάλη με κάθετες νευρώσεις έχει παράλληλο στον Τάφο 2 του οικ. Πολιουδά-
κη (Γαβριλάκη 1995, 458, πίν, 253β), ενώ ακέραιο γυάλινο μυροδοχείο (εικ. 5, 
δεξιά) είναι ανάλογο με ένα που έχει βρεθεί στον Τάφο 8 του νεκροταφείου στη 
θέση ‘Ποταμός’ Αγίου Νικολάου, όπου ο τάφος έχει χρονολογηθεί από νόμισμα 
στο 37/38 μ.Χ. (Δαβάρας 1985, 171-172, εικ. 19β: αρ. 8/3, πίν. 48θ: το τελευ-
ταίο δεξιά). Στα μετάλλινα αγγεία περιλαμβάνεται μολύβδινη πυξίδα με το πώμα 
της, ανάλογη της οποίας μας είναι γνωστή από τον Τάφο 3 του οικ. Πολιουδάκη 
(Γαβριλάκη 1995, 458, πίν. 253γ: δεξιά). Ακόμα, χάλκινη φιάλη είναι παρόμοιου 
σχήματος με φιάλη από τον Τάφο 1 του νεκροταφείου στη θέση ‘Ποταμός’ Αγίου 
Νικολάου (Δαβάρας 1985, 134, εικ. 3: αρ. 1/3, πίν. 36:δ). Από το ίδιο νεκρο-
ταφείο και συγκεκριμένα από τους Τάφους 1 και 12 προέρχονται αντίστοιχα τα 
παράλληλα για χάλκινο δισκοειδές κάτοπτρο χωρίς λαβή (Δαβάρας 1985, 134-
135, εικ. 4: αρ. 1/5, πίν. 37α: αρ. 1/5) και για χάλκινο ορθογώνιο πλακίδιο που 
σύμφωνα με τον Κ. Δαβάρα αποτελεί μάλλον είδος κατόπτρου χωρίς λαβή (Δαβά-
ρας 1985, 196-197, εικ. 26β: αρ. 12/11, πίν. 36:ε). Στον Τάφο 5 έχουν βρεθεί 
2 ζεύγη χρυσών ενωτίων και 2 χρυσά δαχτυλίδια. Τα ενώτια είναι συρματοειδή, 
σε σχήμα τελικού σίγμα (εικ. 6). Αναλόγου τύπου ενώτια προέρχονται από τον 
Τάφο 2 στη θέση ‘Ποταμός’ Αγίου Νικολάου, όπου ο τάφος έχει χρονολογηθεί στο 
69-79 μ.Χ. από χάλκινο κρητικό νόμισμα εποχής Βεσπασιανού (Δαβάρας 1985, 
133, 147, 150, εικ. 2 πάνω αριστερά αρ. 2/16 (χρυσά ενώτια 7443), πίν. 40α 
κάτω: αρ. 2/16). Από τα δύο χρυσά δαχτυλίδια το ένα φέρει δακτυλιόλιθο από 
καρνεόλη και απεικονίζει γυναικείο πορτραίτο σε κατατομή, ενώ το δεύτερο που 
απεικονίζει επίσης γυναικείο πορτραίτο σε κατατομή είναι όλο από χρυσό με 
σμάλτο. Βάσει των παραλλήλων ο Τάφος 5 θα πρέπει να χρονολογηθεί από το 
τελευταίο τέταρτο του 1ου π.Χ. αιώνα έως λίγο μετά τα μέσα του 1ου αιώνα μ.Χ. 

Στον Τάφο 7 βρέθηκε επίσης ένας σκελετός κτερισμένος με πήλινα και γυάλι-
να αγγεία, καθώς και με μετάλλινα αντικείμενα. Τα τέσσερα από τα πέντε πήλινα 
αγγεία είναι βολβόσχημα μυροδοχεία (εικ. 7), ανάλογα με αυτά που έχουν βρεθεί 
στον Τάφο 5 του ίδιου οικοπέδου, αλλά και στον Τάφο 1 του οικ. Πολιουδάκη, 
με χρονολόγηση στο τελευταίο τέταρτο του 1ου π.Χ. αιώνα και στο πρώτο μισό 
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Εικ. 5 :  Τάφος 5, γυάλινα αγγεία. 



του 1ου μ.Χ. αιώνα (Gavrilaki & Tzifopoulos 1998, 345: εικ. 4 (Π 6624), 346).  
Μολύβδινη πυξίδα είναι ανάλογη με αυτήν του Τάφου 5 (εικ. 8). Ζεύγος χρυσών 
ενωτίων ανήκει στον ίδιο τύπο με αυτά του Τάφου 5, μόνο που σε ένα από τα δύο 
ενώτια του Τάφου 7 σώζονται μικροσκοπικές χάντρες από μαργαριτώδη λευκωπή 
φαγεντιανή με τις οποίες θα ήταν γεμάτο το κεντρικό τμήμα του κοσμήματος και 
οι οποίες δεν έχουν διατηρηθεί (εικ. 9). 
Ανάλογες χάντρες σώζονται και σε ενώτια 
του ίδιου τύπου από τους Τάφους 1 και 
2 του νεκροταφείου στη θέση ‘Ποταμός’ 
Αγίου Νικολάου (Δαβάρας 1985, 133: 
αρ. 1/2). Χρυσό δαχτυλίδι φέρει δακτυ-
λιόλιθο που απεικονίζει όρθια γυναικεία 
μορφή στον αγαλματικό τύπο της Αφρο-
δίτης Αναδυομένης. Μοναδικό εύρημα 
για το σύνολο των τάφων που ανασκά-
φηκαν στο συγκεκριμένο οικόπεδο απο-
τελεί το χρυσό ενεπίγραφο επιστόμιο 
του Τάφου 7 (εικ. 10). Στην επιγραφή 
αναγράφεται ΠΛΟΥΤΩΝΙ ΦΕΡΣΕΦΟΝΗ. 
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Εικ. 10 :  Τάφος 7, χρυσό επιστόμιο.

Εικ. 9 :  Τάφος 7, χρυσά ενώτια. Εικ. 8 :  Τάφος 7, μολύβδινη πυξίδα.

Εικ. 6 :  Τάφος 5, χρυσά ενώτια. Εικ. 7 :  Τάφος 7, βολβόσχημα μυροδοχεία. 
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Χρυσά επιστόμια έχουν βρεθεί και σε άλλους τάφους του ίδιου νεκροταφείου, 
οι οποίοι έχουν ανασκαφεί στα παρακείμενα οικόπεδα. Τέσσερα, από τα οποία 
το ένα ενεπίγραφο, έχουν βρεθεί σε τάφους του οικοπέδου Πολιουδάκη και ένα, 
ενεπίγραφο επίσης, σε τάφο του όμορου οικοπέδου του Μιχαήλ Πυργαρούση. Το 
σχήμα και η επιγραφή του χρυσού επιστομίου από τον Τάφο 7 είναι όμοια με 
αυτά του ενεπίγραφου επιστομίου από τον κιβωτιόσχημο Τάφο 1 του οικ. Πολιου-
δάκη που έχει χρονολογηθεί ανάμεσα στο τελευταίο τέταρτο του 1ου π.Χ. αιώνα 
και στις τέσσερις πρώτες δεκαετίες του 1ου μ.Χ. αιώνα (Gavrilaki & Tzifopoulos 
1998, 346-347 και Tzifopoulos 2010, 23-25, εικ. 9a, 9b). Η δεύτερη περιοχή 
που έχει δώσει αρκετά χρυσά επιστόμια είναι αυτή της Ελεύθερνας (Tzifopoulos 
2010, 9-23), δύο, από τα οποία το ένα ενεπίγραφο, προέρχονται από την ανασκα-
φή στη θέση Μνήματα (Τέγου & Φλεβάρη 2010, 501, 510 εικ.6β-ε). Ο Τάφος 7 
όχι μόνο ανήκει στον ίδιο τύπο με τον Τάφο 5, αλλά αρκετά από τα κτερίσματά 
τους είναι ανάλογα και χρονολογούνται στην ίδια περίοδο. 

Συμπερασματικά, οι τάφοι που ανασκάφηκαν στο συγκεκριμένο οικόπεδο 
αποτελούν τμήμα του εκτεταμένου νεκροταφείου που εντοπίζεται στην παράλια 
περιοχή του Σφακακίου και που, όπως υποδεικνύεται από αρκετούς τάφους, 
εκτείνεται και ανατολικότερα. Στο τμήμα του που ανασκάφηκε στο συγκεκριμέ-
νο οικόπεδο λάμβαναν χώρα ταφές κατά την ελληνιστική και κατά τη ρωμαϊκή 
περίοδο. Οι τάφοι που ενδεικτικά παρουσιάστηκαν χρονολογούνται στον πρώιμο 
3ο π.Χ. αιώνα, στο πρώτο μισό του 2ου π.Χ. αιώνα, και στο τελευταίο τέταρτο του 
1ου π.Χ. αιώνα έως το πρώτο μισό του 1ου μ.Χ. αιώνα. 

Η ομοιότητα των πρώιμων ρωμαϊκών τάφων με αυτούς που έχουν ανασκαφεί 
στο τμήμα του νεκροταφείου που αντιστοιχεί στο δυτικότερο οικόπεδο Μάρκου 
Πολιουδάκη είναι μεγάλη, τόσο ως προς τον τύπο των τάφων, όσο και ως προς 
το είδος και τον αριθμό των κτερισμάτων. Ωστόσο, στο οικ. Μάρκου Πολιουδάκη 
αναφέρονται τάφοι μόνο των πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων και όχι προγενέστεροι. 

Όπως διαπιστώσαμε, στους τάφους της ελληνιστικής περιόδου συνηθίζεται η 
συγκέντρωση των πήλινων αγγείων στο δυτικό τμήμα του τάφου, δυτικά των κάτω 
άκρων του νεκρού, τα οποία ακόμα και σε περιπτώσεις συλημένων τάφων έχουν 
βρεθεί στη θέση τους, αφού δεν ήταν αυτά που ενδιέφεραν τους τυμβωρύχους. 
Ανάλογο φαινόμενο της μερικής σύλησης των τάφων έχει παρατηρηθεί και στο 
νεκροταφείο των ελληνιστικών - πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων που έχει ανασκαφεί 
στη θέση Σταυρός Αγίου Νικολάου, και έχει επίσης υποστεί εκτεταμένη σύληση. 
Και εκεί το δυτικό τμήμα των τάφων, όπου είχαν τοποθετηθεί τα πήλινα κτερίσμα-
τα, βρισκόταν συνήθως απείραχτο (Αποστολάκου 1995, 40).   

Στα κτερίσματα επισημαίνεται η απουσία πήλινων ειδωλίων, κάτι που παρα-
τηρείται και στους τάφους του ίδιου νεκροταφείου που έχουν ανασκαφεί στα δύο 
γειτονικά οικόπεδα. Το ίδιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και στο νεκροταφείο στη 
θέση ‘Μνήματα’ Αλφάς, που εντάσσεται στο βόρειο νεκροταφείο της Ελεύθερνας, 
με κιβωτιόσχημους λαξευτούς στον βράχο τάφους που έχουν χρονολογηθεί στους 
ελληνιστικούς χρόνους (Τέγου, Φλεβάρη 2010, 500). Σε άλλες περιοχές, όπως για 
παράδειγμα, στον Άγιο Νικόλαο τα ειδώλια αποτελούν σύνηθες κτέρισμα στους 
τάφους (Αποστολάκου 1995, 37, 38). 
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Στην περιοχή Σφακακίου - Σταυρωμένου μας είναι γνωστοί τάφοι των ελλη-
νιστικών και ρωμαϊκών χρόνων και σε άλλες θέσεις (Τσατσάκη 2004,  739-741) 
(χάρτης 1). Στην ευρύτερη παράλια περιοχή του Σφακακίου έχουν βρεθεί και 
άλλοι τάφοι των ελληνιστικών χρόνων. Δυτικότερα, κάτω από το χαμηλό ύψωμα 
Κεφάλα, στη γέφυρα όπου συναντώνται ο παλιός με τον καινούργιο εθνικό δρόμο 
Ρεθύμνου - Ηρακλείου έχουν αποκαλυφθεί τρεις ελληνιστικοί κιβωτιόσχημοι 
τάφοι. Στη θέση Ρουσά αποκαλύφθηκαν τρεις ακόμα κεραμοσκεπείς τάφοι των 
ελληνιστικών χρόνων. Προς τα ανατολικά έχει βρεθεί παιδικός κεραμοσκεπής 
τάφος ελληνιστικής περιόδου. Λίγο νοτιότερα, στον Σταυρωμένο, στη θέση Κονίδι, 
σε δύο γειτονικά οικόπεδα έχουν ανασκαφεί 72 τάφοι ελληνιστικής και ρωμαϊκής 
περιόδου. Από τους τάφους των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, αυτοί που 
έχουν ανασκαφεί στο οικόπεδο ιδιοκτησίας ΙΡΙΔΑ Α.Ξ.Τ.Ε. και στα γειτονικά του 
οικόπεδα είναι αυτοί με τα περισσότερα και σημαντικότερα κτερίσματα, δηλωτικά 
της άνθησης κατά τους χρόνους αυτούς της αρχαίας πόλης που εντοπίζεται στην 
περιοχή.  
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rEsCuE ExCAvAtion At sfAKAKi, 

muniCipALity of rEthymnon

niKi tsAtsAKi & LouKiA fLEvAri

The 25th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquites recently conducted 
a rescue excavation in a plot at Sfakaki of Pagkalochori, a site near Rethymnon. 
There was revealed significant part of a cemetery of the Hellenistic and Roman 
periods (3rd century BC to 1st century AD). The existence of the cemetery at 
this site was already known from adjacent plots which had been excavated in 
the past. It is located on the north side of the New National Road connecting 
Heraklion and Rethymnon. 

Thirty-eight graves were investigated. They are classified in four types: tile-
covered graves, two types of cist graves and a pit grave. The majority of them is 
found disturbed. However, the findings show that their vast majority were filled 
with many and various items. Most of the finds belong to pottery, but there are 
also many glass and metal objects, including coins and gold jewellery. The land 
planning and the typology of the graves, but also the funeral gifts, complement 
our view for the types of burials and the organization of the cemetery. On the 
other hand, both provide material for the study of burial customs, and also of 
aspects of the daily life of the people who inhabited this area.



ανασΚαφιΚη ερεΥνα Και εργασιεσ αΠοΚαταστασησ 

στον ναο τοΥ αγιοΥ δημητριοΥ στον αγιο δημητριο ρεθΥμνοΥ

μαριτα ΒασιλαΚη & νιΚολεττα ΠΥρροΥ

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου δεσπόζει στο κέντρο του ομώνυμου οικισμού, 
λίγο νοτιότερα της Πηγής, σε απόσταση 10 περίπου χιλιομέτρων από την πόλη 
του Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν σχετικά μικρών διαστάσεων ναό, που ανήκει 
στον τύπο του απλού τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο, με 
προεξέχουσα την εγκάρσια κεραία (σχ. 1).1 Ο αρχιτεκτονικός του τύπος, αλλά και 
τα επιμέρους μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του παρουσιά-
ζουν σημαντικές ομοιότητες με τον ναό της Ζωοδόχου Πηγής, γνωστό και ως Άη 
Κυρ-Γιάννη, στον Αλικιανό Χανίων (Ορλάνδος 1955-1956, 170-205). Ο ναός του 
Αλικιανού, που αποδίδεται στη δράση του Αγίου Ιωάννη του Ξένου,2 σημαντικής 
μορφής του κρητικού μοναχισμού, κάνει πιθανή και για τον Άγιο Δημήτριο μια 
χρονολόγηση στον 11ο αι.3 

Κατά τη δεκαετία του 1970 εκτελέστηκαν στο μνημείο εκτεταμένες εργασίες 
αποκατάστασης. Η καθαίρεση των εξωτερικών επιχρισμάτων αποκάλυψε την πλα-
στική διαμόρφωση των όψεών του, ενώ μεγάλο μέρος του τρούλου ανακατασκευά-
στηκε σύμφωνα με το σωζόμενο τμήμα του (Μπορμπουδάκης 1970, 522· 1971, 
499-500· 1971α, 523· 1972, 494-495 και 1972α, 656-658). 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007 - 2013 (ΕΣΠΑ)4 ξεκίνησαν νέες εργασίες στο μνημείο, που εξακολουθούσε 

1 Για αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του ναού: Θεοχαροπούλου 2000α, 16-25 και 
Κάππας 2009, 125-129, αρ. κατ. 42.

2 Για τον Άγιο Ιωάννη τον Ξένο και τα μνημεία που του αποδίδονται, βλ. ενδεικτικά: Andrianakis 
2008, 256-268, 503-506 και Ανδριανάκης 2011, 333 κ.ε., όπου και συγκεντρώνεται η παλαιό-
τερη βιβλιογραφία. Κάποιοι μελετητές συσχετίζουν και τον ναό του Αγίου Δημητρίου με τον 
Ξένο, ταυτίζοντάς τον με τον Άγιο Γεώργιο τον Οψαροπιάστη (Θεοχαροπούλου 2000β, 23-24 και 
2000β, 258), που σύμφωνα με το κείμενο της διαθήκης του έχτισε ο άγιος πριν από το ταξίδι 
του στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 1028-1034, επί αυτοκράτορος Ρωμανού Αργυρού. Διαφο-
ρετική άποψη υποστήριξε ο Μ. Ανδριανάκης, θεωρώντας ότι μια τόσο πρώιμη χρονολόγηση 
δεν επεξηγεί τις εμφανείς κωνσταντινουπολιτικές επιδράσεις στην αρχιτεκτονική του μνημείου, 
ταυτίζοντας με τη σειρά του τον ναό του Οψαροπιάστη με την Παναγία στην Κυριάννα Ρεθύμνου 
(Ανδριανάκης 1985, 7-8 και Andrianakis 2008, 258-259). 

3 Στο δεύτερο τέταρτο του 11ου αι., λίγο μετά τον Αλικιανό, χρονολογεί τον ναό ο μελετητής του 
μνημείου, Μ. Ανδριανάκης (Ανδριανάκης & Γιαπιτσόγλου 2012, 273). Η ωριμότητα που διέπει 
τις κατασκευαστικές λύσεις οδηγεί άλλους ερευνητές σε μια πιο προχωρημένη χρονολόγηση, 
στις πρώτες δεκαετίες ή τα μέσα του 12ου αι. (Κάππας 209, 127), ενώ η παλαιότερη έρευνα 
θεωρούσε το μνημείο ακόμα οψιμότερο, του ύστερου 12ου ή πρώιμου 13ου αι. (Gallas, Wessel 
& Borboudakis 1983, 293). 

4 Η πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου στον Άγ. Δημήτριο Δ. Αρκαδίου Ν. Ρεθύ-
μνου» ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2011 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, με εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό 275.000 €. Η μελέτη αποκατάστασης συντάχθηκε από τον επίτιμο Προϊστάμενο 
της 28ης Ε.Β.Α. Μιχάλη Ανδριανάκη, τον αρχιτέκτονα Σωτήρη Παναγόπουλο, και τη σχεδιάστρια 
Παγώνα Γιαμπουδάκη, ενώ η στατική μελέτη εκπονήθηκε από τον πολ/κό μηχανικό Αριστόδημο 
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να παρουσιάζει σοβαρά στατικά προβλήματα. 

Ανασκαφική έρευνα
Ο χώρος γύρω από την εκκλησία λειτουργούσε ως νεκροταφείο μέχρι και τα 

μέσα της δεκαετίας του 1950. Μετά την απομάκρυνση των νεότερων τάφων,5 η 
στάθμη του περιβάλλοντος χώρου του ναού ταπεινώθηκε κατά 0,6 μ. περίπου 
(εικ. 1-2), αποκαλύπτοντας το κατώτερο μέρος των τοιχοποιιών του μνημείου. Στο 
κατώτερο αυτό τμήμα της (εικ. 3), η κεντρική αψίδα του ιερού διαμορφώνεται ως 
πεντάπλευρη (Ανδριανάκης 2011, 345), ενώ σε όλη σχεδόν την έκτασή τους οι 
αποκαλυφθείσες τοιχοποιίες διατηρούν ίχνη κονιάματος που φέρει εγχαράξεις, 
κατά μίμηση πλινθοπερίκλειστου συστήματος δομής. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
απαντούν και σε άλλα κρητικά μνημεία, της μεσοβυζαντινής κυρίως περιόδου, 
κι έχουν ερμηνευθεί ως επιδράσεις της κωνσταντινουπολίτικης αρχιτεκτονικής 
σχολής (Ανδριανάκης 2011, 354 κ.ε.). 

Στο εσωτερικό του ναού, η στάθμη ταπεινώθηκε εξίσου κατά 0,6 μ. (εικ. 4, 
6-7). Στον χώρο του ιερού η εικόνα ήταν σαφέστερη, καθώς αποκαλύφθηκαν τρία 
επάλληλα δάπεδα που σηματοδοτούν διαφορετικές φάσεις χρήσης του χώρου,6 
καθώς και τμήματα στυλοβάτη τέμπλου, που σώζει τις εγκοπές για την πάκτωσή 
του (σχ. 1).7 Τα μέλη που χρησιμοποιήθηκαν ως στυλοβάτης και οι βάσεις των 
τεσσάρων κιόνων,8 που αποκαλύφθηκαν από την ανασκαφή, είναι οικοδομικό 

Χατζηδάκη. Την ομάδα επίβλεψης έργου αποτελούσαν οι Μαρίτα Βασιλάκη, πολ/κός μηχανικός, 
Νικολέττα Πύρρου, αρχαιολόγος, Μιχάλης Τρουλλινός, συντηρητής, και Μανόλης Νίνος, εργο-
δηγός. Οι εργασίες αποκατάστασης εκτελέστηκαν από τους Γιώργο Τσικαλά, Στέλιο Κουτάντο, 
Γιώργο Κουτάντο, Γιάννη Βρέντζο, Γιώργο Αλεξάκη και Μιχάλη Παρασύρη.

5 Ο περιβάλλων χώρος του ναού είχε ερευνηθεί ανασκαφικά τα έτη 2003 και 2004 (αρχαιο-
λόγοι Μ. Κοκοσάλη και Χ. Μπούρμπου), κατά την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης. 
Ερευνήθηκαν τότε 4 κιβωτιόσχημοι τάφοι, οι οποίοι απέδωσαν ένα βενετικό νόμισμα (soldino) 
και κάποια όστρακα της πρώιμης Βενετοκρατίας και της νεότερης εποχής, που στη συνέχεια 
παραδόθηκαν με δανεισμό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως μέρος της Εκπαιδευτικής Συλλογής 
Κεραμικής (Γιαγκάκη & Γκράτζιου 2012, 32-33, 51, 74, 89, 106-107, 111). Στο μεγαλύτερο 
ποσοστό τους, ωστόσο, οι τάφοι που αποκαλύφθηκαν ήταν σύγχρονοι και απομακρύνθηκαν με 
τη συνδρομή της οικείας ενορίας.     

6 Το δάπεδο που σηματοδοτούσε την τελευταία φάση χρήσης του ναού (δ.1), ήταν από ισχυρό 
ασβεστοκονίαμα με χαλίκι και πατούσε σε υπόστρωμα από μεγάλες ποταμίσιες κροκάλες. Η 
φάση αυτή, βάσει των ελάχιστων οστράκων χρηστικής κεραμικής, αλλά και της λίθινης βαθμί-
δας του ιερού, που φέρει διακόσμηση με στρεπτό σχοινίο, θα μπορούσε να χρονολογηθεί στον 
19ο αι. Κάτω από αυτό εντοπίστηκε δάπεδο (δ.2) επίσης από ασβεστοκονίαμα, που πιθανότατα 
ανήκει στην περίοδο της ύστερης Βενετοκρατίας, όπως υποδεικνύει η εύρεση νομίσματος (βλ. 
παρακάτω, περιγραφή ευρημάτων). Ακόμα χαμηλότερα εντοπίστηκε δάπεδο από πατημένο 
χώμα (δ.3), η σχέση του οποίου με το επίχρισμα των τοιχογραφημένων επιφανειών υποδεικνύει 
ότι πρόκειται για το αρχικό δάπεδο του ναού. Στη φάση αυτή φαίνεται να ανήκουν και οι όρθιες 
πλάκες που σχηματίζουν το μέτωπο της συμπαγούς τράπεζας της πρόθεσης, στη βόρεια αψίδα. 

7 Την ύπαρξη ενός διαχωριστικού μεταξύ του ιερού και του κυρίως ναού μαρτυρούν και οι εγκο-
πές στα κιονόκρανα και στο σώμα των ανατολικών κιόνων (εικ. 7). Παρόλο που ο στυλοβάτης 
εντοπίστηκε στη στάθμη του αρχικού δαπέδου (δ.3), δεν μπορούμε με βεβαιότητα να τον συν-
δέσουμε με τη μεσοβυζαντινή φάση του ναού, ή με κάποιο μεταγενέστερο ξύλινο εικονοστάσι. 

8 Οι δύο ανατολικοί κίονες δεν βαίνουν επί βάσεων, καθώς ο κορμός τους προσαρμόζεται απευ-
θείας σε ψηλή ορθογώνια πλίνθο. Η πλίνθος του ΒΑ κίονα είναι αρκετά κατεστραμμένη, ενώ 
αυτή του ΝΑ σώζει στις δύο πλευρές της ρόδακες. Οι δυτικοί κίονες βαίνουν σε απλοποιημέ-
νης μορφής βάσεις, που αποτελούνται από χαμηλή πλίνθο, πάνω στην οποία διαμορφώνεται 
μεγάλη σπείρα τεταρτοκυκλικής διατομής. Στην περίπτωση του ΒΔ κίονα, που διατηρείται 
καλύτερα, πάνω στη σπείρα διακρίνονται δύο προεξέχουσες νευρώσεις.
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υλικό σε δεύτερη χρήση, όπως εξάλλου και τα κορινθιακά κιονόκρανα και άλλα 
μέλη που βρίσκονται διάσπαρτα εντοιχισμένα στον ναό (εικ. 6-7).9 

Στον κυρίως ναό, οι τάφοι που καταλάμβαναν όλη την έκτασή του είχαν σε 
μεγάλο βαθμό καταστρέψει τη διαδοχή των δαπέδων. Συγκεκριμένα, αποκαλύ-
9 Για τα μαρμάρινα κορινθιακά κιονόκρανα του ναού, με πιθανή χρονολόγηση στον 6ο αι., βλ. 

Tsigonaki 2002, τ. 2, σ. 14-16, και τ. 3, σ. 11-12, εικ. 29-32. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 
μικρή σχετικά απόσταση από τον ναό, στο κέντρο του οικισμού της Πηγής, έχουν εντοπιστεί σε 
εξαιρετικά αποσπασματική κατάσταση, τα ερείπια πρωτοβυζαντινής βασιλικής (Ανδριανάκης & 
Γιαπιτσόγλου 2012, 26).  
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Σχ. 1 :  Ανασκαφική κάτοψη.



φθηκαν εννιά τάφοι, που διατάσσονται σε δύο σειρές (σχ. 1, εικ. 4). Ανήκουν 
στον τύπο του κιβωτιόσχημου με κτιστά τοιχώματα, κατά τόπους επιχρισμένα με 
κονίαμα. Η κάλυψή τους αποτελείτο από μεγάλες επίπεδες πλάκες, τα κενά των 
οποίων συμπληρώνονταν με μικρότερες πέτρες, ενώ το δάπεδό τους διαμορφωνό-
ταν με πατημένο χώμα. Στους τάφους που κατασκευάστηκαν σε επαφή με τους 
τοίχους του ναού χτίζεται ένα επιπλέον μέτωπο, κατά μήκος της υποθεμελίωσης 
και σε επαφή με αυτήν, για τη στερέωση των καλυπτήριων πλακών. Ιδιαιτερότητα 
στην τυπολογία του παρουσιάζει ο Τ.5, καθώς πρόκειται για τάφο διώροφο: το 
κατώτερο μέρος είναι σκαλισμένο στον φυσικό βράχο, ενώ η πλάκα κάλυψης του 
κατώτερου τάφου λειτουργεί ως δάπεδο του ανώτερου.10  

Η τελική επιφάνεια της κάλυψης των τάφων βρισκόταν λίγο ψηλότερα, τόσο 
από το αρχικό χωμάτινο δάπεδο, όσο και από τις βάσεις των κιόνων, γεγονός που 
αποτελεί ένδειξη ότι δεν ανήκουν στην πρώτη φάση του μνημείου. Παράλληλα, οι 
Τ.2 και Τ.3, που τοποθετούνται ακριβώς μπροστά από την είσοδο του ναού, συνε-
χίζουν σε μήκος κάτω από το κατώφλι, υποδεικνύοντας ότι είναι προγενέστεροι 
του 19ου αι., οπότε πιθανότατα χρονολογείται η μετασκευή της δυτικής εισόδου.
10 Για αντίστοιχα παραδείγματα στην Κρήτη: Κανάκη & Μπιλμέζη 2012, 347.
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Τα σκελετικά κατάλοιπα σώζονταν σε μέτρια έως κακή κατάσταση, πολύ δια-
ταραγμένα από τρωκτικά. Όλοι σχεδόν οι τάφοι περιείχαν ανακομιδές (κατά μέσο 
όρο 3-7 κρανία ανά τάφο), εκτός από τον Τ.6, στον οποίο εντοπίστηκε μόνο μια 
παιδική ταφή. 

Μεταξύ των χαρακτηριστικότερων ευρημάτων11 περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Ζεύγος χάλκινων επάργυρων ελλειψοειδών ενωτίων (τάφος 4 / ύψ.: 4,7 εκ., 

πλ.: 2,5 εκ., εικ. 5α). Το σώμα αποτελείται από δύο κολλημένα μεταξύ 
τους μηνοειδή χυτά ελάσματα, διακοσμημένα με ελικοειδή μοτίβα. Στο 
εσωτερικό τους διαμορφώνεται κοιλότητα, στην οποία στερεώνονται τα δύο 
άκρα του κρίκου εξάρτησης. Στην εσωτερική περίμετρο του σώματος, δύο 
σύρματα σχηματίζουν κόμβους. Στο κατώτερο τμήμα διαμορφώνονται 
πέντε κρίκοι, από τους οποίους κρέμονται ισάριθμα στελέχη από στρεπτό 
σύρμα, που συγκρατούν λευκές χάνδρες. Πρόκειται για την απλούστερη 
εκδοχή ενός τύπου που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη βυζαντινή εποχή 
και επιβιώνει για μεγάλη χρονική περίοδο.12 Σε μια πρώτη έρευνα δεν 
εντοπίστηκε κάποιο ακριβές παράλληλο ως προς τον διάκοσμο, ενώ τα 
συνευρήματα συνηγορούν σε μια όψιμη σχετικά χρονολόγηση, στην περί-
οδο της ύστερης Βενετοκρατίας. 

2. Δύο όμοιες ασημένιες περόνες (τάφος 4 / μήκ.: 6,5 εκ., διάμ. κεφαλής 
1,3 εκ., εικ. 5β), η μία σώζεται ακέραιη, ενώ η άλλη θραυσμένη στο στέ-
λεχος. Η μεγάλη σφαιρική κεφαλή τους φέρει κοκκιδωτή διακόσμηση, 
ενώ διατηρούσε ίχνη ύφανσης από τα ενδύματα τα οποία συγκρατούσε.13 

3. Δαχτυλίδι από επιχρυσωμένο χαλκό (τάφος 8 / διάμ. 2,1 εκ.). Η στεφάνη 
διαμορφώνεται τριταινιωτή και φέρει από δύο δισκάρια στους ώμους, εκα-
τέρωθεν της σφενδόνης. Η σφενδόνη έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με 
εξαγωνική βάση, και συγκρατεί κόκκινη πολυεδρική πέτρα από υαλόμα-
ζα. Η επιμέρους διαμόρφωση της στεφάνης και της σφενδόνης απαντούν 
σε παραδείγματα που έχουν χρονολογηθεί στη μεσοβυζαντινή περίο-
δο (Αλμπάνη 2010, 127, εικ.7-8 και 131, εικ.14-15), ενώ ένα ακριβές 
παράλληλο εκτίθεται στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων, 
με προέλευση από τον ναό της Αγίας Βαρβάρας στα Λατζιανά.

4. Δαχτυλίδι μεγάλου μεγέθους (τάφος 2 / διάμ. 2,7 εκ., εικ. 5γ), χάλκινο 
επιχρυσωμένο. Η στεφάνη διαμορφώνεται από περιελιγμένο έλασμα, που 
σχηματίζει περίπου δύο κύκλους. Οι κύκλοι αυτοί φέρουν εγχαράξεις, ενώ 
τα άκρα τους απολήγουν σε κεφαλές φιδιών. Το αντικείμενο μπορεί να ταυ-

11 Οι εργασίες συντήρησης των ανασκαφικών ευρημάτων παρουσιάζονται από τη συντηρήτρια της 
28ης Ε.Β.Α., Θεανώ Ανδρουλάκη, στον παρόντα τόμο. Ορισμένα από τα αντικείμενα πρόκειται να 
συμπεριληφθούν στη μουσειολογική μελέτη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου του Ρεθύμνου.

12 Παρόμοια, ως προς το σχήμα του σώματος, του κρίκου και των κρεμαστών στοιχείων στο κάτω 
μέρος, αλλά πολύ πιο πολυτελούς κατασκευής, χρυσά με ένθετα σμάλτα, είναι τα ενώτια από 
τον Θησαυρό της Πρεσλάβας, που χρονολογούνται στο α′ μισό του 10ου αι. (Evans & Wixom 
1997, 334, αρ. κατ. 228, εικ. 228b). Σύγχρονα, όμοιας μορφής και μάλιστα κρητικής προέ-
λευσης είναι και τα ενώτια του Θησαυρού από τα Μεσονήσια Ρεθύμνου, που εκτίθενται σήμερα 
στη συλλογή της Ελένης Σταθάτου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και στο Ιστορικό 
Μουσείο Κρήτης (Σιδηρόπουλος 2011, 41-43, 147, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία).

13 Για παρόμοιας μορφής περόνες, χωρίς ωστόσο την κοκκιδωτή διακόσμηση, με χρονολόγηση 
στον 14ο-15ο αιώνα, βλ. Milošević 1990, 189, αρ. κατ. 320-321. 
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τιστεί με τον «δαχτύλιδο» ή «σφιγκτήρα», 
δαχτυλίδι αρραβώνα με χρήση φυλακτού 
(Κορρέ 1981, 142-155, πίν. 8), που απο-
τελεί χαρακτηριστικό δείγμα κρητικής 
λαϊκής τέχνης. Αντίστοιχα παραδείγματα 
εκτίθενται στη Βυζαντινή και Μεταβυ-
ζαντινή Συλλογή Χανίων, στο Ιστορικό 
Μουσείο Κρήτης, κ.α.
5. Δύο χάλκινα νομίσματα, αρκετά 

φθαρμένα. Το πρώτο εντοπίστηκε στο ιερό, κοντά στη θεμελίωση της αγίας 
τράπεζας, και φέρει διαμπερή οπή.14 Στον εμπροσθότυπο σώζεται σταυρός 
διακοσμημένος με τρεις στιγμές στην απόληξη κάθε κεραίας και μια σε 
κάθε τεταρτοκύκλιο. Στον οπισθότυπο διακρίνεται ελάχιστα το λιοντάρι 
του Αγίου Μάρκου. Καθώς τα γράμματα των επιγραφών είναι δυσδιάκριτα, 
θα μπορούσαμε με επιφύλαξη να το ταυτίσουμε με sesino του ύστερου 
16ου αι. (Papadopoli Aldobrandini 1907, πίν. 43 3Μ). Το δεύτερο νόμισμα 
βρέθηκε στον τάφο 8. Πρόκειται για ένα soldino, χωρίς να μπορεί να προσ-
διοριστεί περαιτέρω η χρονολόγηση, λόγω της εκτεταμένης φθοράς του.  

Από τα ευρήματα των τάφων προκύπτει η συνεχής χρήση τους από την περίοδο 
της Βενετοκρατίας, αν όχι νωρίτερα, και μέχρι τους νεότερους χρόνους. Η συνύ-
παρξη των ευρημάτων με απορρίμματα φθαρμένου λειτουργικού εξοπλισμού15 
δυσχεραίνει τη χρονολόγηση, δηλώνοντας παράλληλα τη σπουδή και την έλλειψη 
προσοχής με την οποία οι τάφοι πληρώθηκαν με οικοδομικό υλικό, πιθανότατα 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του νεότερου δαπέδου, μέσα στον 19ο αι. 

14 Είναι πιθανό η οπή να είναι δηλωτική της κιβδηλίας του νομίσματος (Δρακάκης & Σιδηρόπου-
λος 2004, 351-353), ή να έγινε με σκοπό την ανάρτησή του σε αλυσίδα, ως φυλακτό.  

15 Μέσα από τους τάφους συλλέχθηκαν θραύσματα από κεραμικά σφαιρικά εξαρτήματα καν-
δήλας τύπου Κιουτάχειας (18ου αι.), τμήματα από αλυσίδα και σώμα θυμιατηρίου, γυάλινα 
θραύσματα από νεωτερικό πολυέλαιο, μια σιδερένια παλιά κλειδαριά, κ.ά.
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Τοιχογραφικός διάκοσμος
Από τις τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ναού (Spatharakis 1999, 43-45), 

καλύτερα σώζεται η μορφή του αγίου Τρύφωνα στο κογχάριο της εγκάρσιας 
κεραίας (εικ. 8). Αποσπασματικά διατηρούνται ακόμα οι ιεράρχες στην κεντρική 
αψίδα κι ένας διάκονος στην αψίδα της πρόθεσης, η κτητορική παράσταση στον 
βόρειο τοίχο του ιερού, με τον ένθρονο Παντοκράτορα να πλαισιώνεται από έναν 
στρατιωτικό άγιο και έναν δωρητή, γονατιστό σε στάση δέησης (εικ. 9), καθώς και 
μια προτομή μετωπικού αγίου στον νότιο τοίχο. Η αποσπασματικότητα του δια-
κόσμου δυσχεραίνει τη χρονολόγηση, για την οποία έχουν διατυπωθεί προτάσεις 
από τον 11ο έως και τις αρχές του 14ου αι.,16 χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και 
το γεγονός τα σωζόμενα δείγματα να ανήκουν σε περισσότερες της μιας φάσης.

Κατά τις εργασίες συντήρησης17 αποκαλύφθηκαν μικρογράμματες επιγραφές 
με κάρβουνο στον δυτικό τοίχο του ναού, πάνω στο σωζόμενο υπόστρωμα των 
τοιχογραφιών, η μελέτη των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί. Τέλος, στο σώμα του 

16 Ο Bissinger χρονολογεί τη μορφή του αγίου Τρύφωνα στον ύστερο 13ο αι. (Bissinger 1995, 
116-117), ενώ ο Μ. Μπορμπουδάκης λίγο αργότερα, στις αρχές του 14ου (Μπορμπουδάκης 
1972α, 658), άποψη με την οποία συμφωνεί και ο Ι. Σπαθαράκης (Spatharakis 1999, 45). Ο 
Μ. Ανδριανάκης αποδίδει τον τοιχογραφικό διάκοσμο στη μεσοβυζαντινή φάση του μνημείου, 
στις αρχές του 11ου αι. (Ανδριανάκης & Γιαπιτσόγλου 2012, 273).

17 Για τη στερέωση και τον καθαρισμό των τοιχογραφιών αλλά και των λίθινων στοιχείων εργά-
στηκαν οι Κ. Νικηφόρος, Φ. Κυδωνάκης, Η. Τσαγανός, Σ. Καραγιαννάκης, Κ. Μπερνάτ, Ε. 
Δαφέρμου και Ε. Καστανάκη.  
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μονολιθικού ΒΔ κίονα διακρίνονται γραπτοί σταυροί με κόκκινο χρώμα, ένα στοι-
χείο που απαντά και σε άλλα μεσοβυζαντινά μνημεία του νησιού (Γιαπιτσόγλου 
2014, 36, 38).

Εργασίες αποκατάστασης 
Α. Στατικές επεμβάσεις

Το μνημείο, όπως διαπιστώθηκε κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης, 
παρουσίαζε στατικά προβλήματα, με κυρίαρχο αυτό της απόκλισης από την 
κατακόρυφο των δύο δυτικών κιόνων, που μέσω τόξων παραλαμβάνουν φορτία 
του κεντρικού τμήματος του ναού και του τρούλου. Εξίσου σοβαρή θεωρήθη-
κε η απόκλιση του βόρειου τοίχου και η καθίζηση του βορειοδυτικού τμήματος 
του ναού. Οι επεμβάσεις που προτάθηκαν, εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν, ήταν 
ήπιες και είχαν σκοπό τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών των τοίχων 
και τη συνολική απόκριση της κατασκευής σε ενδεχόμενο σεισμό. Δεν κατέστη 
δυνατόν να αρθούν οι παραμορφώσεις του ναού προς τα βορειοδυτικά, έγινε όμως 
προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω εξέλιξή τους, με μια σειρά εργασιών που 
περιγράφονται παρακάτω και αποσκοπούν στην εξασφάλιση του αμετάθετου της 
βάσης και της κορυφής των μονολιθικών κιόνων, στην εξασφάλιση απαραμόρφω-
της έδρασης των θεμελίων και στη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών των 
τοιχοποιιών. Συγκεκριμένα, έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

1. Στερέωση, ενίσχυση και σύνδεση των φερόντων στοιχείων του ναού μεταξύ 
τους. Έγιναν εργασίες υποθεμελίωσης στις τοιχοποιίες και οριζόντια περί-
σφιγξη του ναού στη στάθμη των θεμελίων, μέσω εξωτερικής περιμετρι-
κής μονόπλευρης πεδιλοδοκού οπλισμένου σκυροδέματος. Καθαίρεση 
των σαθρών επιχρισμάτων, συρραφή ρωγμών, πλύσιμο υπό πίεση, βαθύ 
αρμολόγημα και διενέργεια τσιμεντενέσεων με ενέματα χαμηλής περιεκτι-
κότητας σε λευκό τσιμέντο. 

2. Εργασίες υποθεμελίωσης έγιναν και στους κίονες στο εσωτερικό του ναού, 
μετά την αφαίρεση του νεωτερικού δαπέδου και την ανασκαφική έρευνα, 
η οποία αποκάλυψε τις βάσεις τους. Οι κίονες και οι τοιχοποιίες συνδέ-
θηκαν με διπλό σύστημα ελκυστήρων στη στάθμη γένεσης των τόξων. Οι 
μεταλλικοί ανοξείδωτοι ελκυστήρες που τοποθετήθηκαν καλύφθηκαν με 
ξύλινα στοιχεία, προκειμένου να λειτουργούν και ως θλιπτήρες.

3. Καθαίρεση και ανακατασκευή των υφιστάμενων νεωτερικών αντηρίδων 
και προσθήκη μίας επιπλέον στη βόρεια όψη, και στη θέση του βασικού 
τόξου της εσωτερικής κιονοστοιχίας. Η ανακατασκευή των υφιστάμενων 
αντηρίδων κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η ταπείνωση του δαπέδου του 
περιβάλλοντος χώρου ανέδειξε την επιφανειακή και ελλιπή θεμελίωσή 
τους. Οι νέες αντηρίδες έχουν τραπεζοειδή μορφή και θεμελιώθηκαν στο 
επίπεδο ενίσχυσης της θεμελίωσης των τοιχοποιιών.

4. Περίσφιγξη με ανοξείδωτη λάμα του τρούλου σε δύο θέσεις, μια στη βάση 
της κυλινδρικής ανύψωσης και μια στην κορυφή της.

Β. Παράλληλα, εκτελέστηκαν οι ακόλουθες ειδικότερες εργασίες αποκατάστασης: 
1. Κατασκευή νέων αρμολογημάτων στις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνει-

ες του ναού, περιορισμένες αντικαταστάσεις λίθινων στοιχείων ανοιγμάτων.
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Εικ. 8 :  Ο άγιος Τρύφωνας από το κογχάριο
της εγκάρσιας κεραίας.

Εικ. 9 :  Η κτητορική παράσταση 
στον βόρειο τοίχο του ιερού.

2. Καθαίρεση επικεράμωσης, εξυγίανση θόλων, στεγανοποίηση και επίστρω-
ση με χειροποίητα κεραμίδια βυζαντινού τύπου.

3. Αντικαταστάσεις των φθαρμένων πλίνθων στα τόξα των ανοιγμάτων του 
τρούλου και στα τυφλά αψιδώματα των όψεων. 

4. Αποκατάσταση ισοϋψούς τρίλοβου παραθύρου, του τύπου της ελεύθερης 
τοξοστοιχίας, στην κεντρική κόγχη του ιερού, σύμφωνα με τα σωζόμενα 
στοιχεία. 

5. Στερέωση των παλαιών κονιαμάτων στο κατώτερο τμήμα των τοιχοποιιών 
που αποκαλύφθηκαν από την ανασκαφή.

6. Κατασκευή νέου δαπέδου σκυροδέματος και επίστρωση με πατητή τσιμε-
ντοκονία, μετά τις ανασκαφικές εργασίες που αποκάλυψαν τα αυθεντικά 
επίπεδα στο εσωτερικό του ναού.

7. Συντήρηση λίθινων ξεστών στα ανοίγματα και το εσωτερικό του ναού. Επα-
νατοποθέτηση της λίθινης βαθμίδας του ιερού στη νέα στάθμη.

8. Καθαίρεση σύγχρονης αγίας τράπεζας από μπετόν και κατασκευή νέας, 
με λιθόκτιστη επιχρισμένη βάση και λίθινη πλάκα.

9. Τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων στα ανοίγματα του ναού με χει-
ροποίητα σιδηρά σφυρήλατα εξαρτήματα και βερνικοχρωματισμός τους. 
Τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος στο βόρειο παράθυρο.
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10. Διαμόρφωση βαθμίδων από πελέκια πωρολίθου, για την είσοδο στον ναό, 
λόγω της σημαντικής ταπείνωσης της στάθμης στο εσωτερικό, αλλά και 
στον περιβάλλοντα χώρο του.  

11. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στις νέες στάθμες. Κατασκευή εξωτε-
ρικής πλακόστρωσης με ακανόνιστες πλάκες της περιοχής. Περιτοίχιση 
αύλειου χώρου με χαμηλό τοιχίο από εμφανή λιθοδομή και κατασκευή 
κωδωνοστασίου απλής μορφής στη ΝΑ γωνία του.

Μετά το τέλος των εργασιών, στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου τοποθε-
τήθηκε δίγλωσση πληροφοριακή πινακίδα, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν δίγλωσσα 
ενημερωτικά φυλλάδια.
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ExCAvAtion And rEstorAtion of thE ChurCh 

of Agios dEmEtrios At Agios dEmEtrios, rEthymnon

mAritA vAssiLAKi & niKoLEttA pyrrou

The church of Agios Demetrios at the homonymous settlement, near Pigi, is 
a cross-in-square domed church, one of the rare examples of this type in the 
region of Rethymnon. The church was probably built in the 1st half of the 11th 
century, while certain morphological elements, such as the decorative articu-
lation of the façades, the use of the recessed brick technique, the incisions on 
the plaster coating imitating opus pseudo-isodomum, indicate the influence of 
the Constantinopolitan architecture. The suggestions for the date of the few 
frescoes that survive, mainly in the sanctuary, vary from the 11th to the 14th 
centuries, due to their fragmentary preservation.

Extended restoration works were carried out by the Archaeological Service 
in the 1970s. The restoration was completed in 2013, with funding from the 
Regional Operational Programme of Crete and the Aegean Islands 2007-2013 
(NSRF). The excavation at the interior of the church brought to light the bases 
of the four columns, the stylobate of the altar screen, three consecutive floors, 
as well as nine cist graves. The finds (coins, jewellery, ceramic sherds) confirm 
the continuous use of the church from the byzantine to the modern times.
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ο τοιχογραφιΚοσ διαΚοσμοσ τοΥ ναοΥ 

τησ Παναγιασ Κερασ στο αμαρι ρεθΥμνοΥ. 

Παρατηρησεισ για τη μνημειαΚη ζωγραφιΚη 

στη δΥτιΚη Κρητη στα τελη τοΥ 13οΥ αιωνα

ΠετροΥλα ΒαρθαλιτοΥ

Ο ναός της Παναγίας Κεράς βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νομού Ρεθύ-
μνου, μέσα σε κατάφυτο ελαιώνα, στα περίχωρα του οικισμού Νευς Αμάρι. Από 
το 1600 τουλάχιστον, σύμφωνα με τις πηγές, αποτελούσε το καθολικό μικρού 
μοναστηριού, το οποίο κατά το παρελθόν ήταν εξάρτημα της γειτονικής Μονής 
των Ταξιαρχών Ασωμάτων (Ψιλάκης 1993, 367) (εικ. 1).

Σήμερα ο ναός έχει τη μορφή μιας μεγάλης θολοσκέπαστης βασιλικής που 
χωρίζεται σε τρία κλίτη (Gerola 1908, 239-240, εικ. 277) (εικ. 2). Στα ανατολι-
κά, το ιερό διαμορφώνεται με τρεις ημικυλινδρικές αψίδες, στα δυτικά εκτείνεται 
επιμήκης, εγκάρσιος νάρθηκας και στα βορειοδυτικά έχει προστεθεί ένα μικρό 
παρεκκλήσι. Σύμφωνα με τους μελετητές, πάνω στα ερείπια ενός μεσοβυζαντινού 
ναού χτίστηκε μετά τα μέσα του 13ου αι. ένας σταυροειδής εγγεγραμμένος με 
τρούλο και εγκάρσιο νάρθηκα (Ανδριανάκης 2002, 219-23). Από τον ναό της 

Εικ. 1 :  Άποψη του ναού της Παναγίας Κεράς.
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πρώιμης Βενετοκρατίας σώζονται: το βόρειο κλίτος, το μεγαλύτερο μέρος του 
ιερού και του νάρθηκα, οι τρεις μεγαλύτερων διαστάσεων πεσσοί και τμήμα της 
οροφής. Στα μέσα του 14ου αι.- αρχές 15ου αι., μετά την κατάρρευση του νότιου 
κλίτους και τμήματος της στέγης, ο ναός ανακατασκευάστηκε και μετατράπηκε 
σε τρίκλιτη θολοσκέπαστη βασιλική με εγκάρσιο νάρθηκα. Στη νότια πλευρά 
τοποθετήθηκε εντυπωσιακό λιθανάγλυφο θύρωμα με υστερογοτθικό διάκοσμο 
και το οικόσημο της οικογένειας των Καλλεργών στο υπέρθυρο (εικ. 3). Την ίδια 
περίοδο ή λίγο μεταγενέστερα κατασκευάστηκε, στη βόρεια πλευρά, μονόχωρο 
τρουλαίο παρεκκλήσι, με τετράγωνη δεξαμενή στο κέντρο του. 

Η προσπάθεια αποκατάστασης του ναού είχε ξεκινήσει παλαιότερα από την 
28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ανδριανάκης 2000, 1080). Ολοκληρώθη-
κε όμως στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ τη διετία 2011-2012.1 Το διάστημα αυτό αποκατα-
στάθηκε το εσωτερικό των τοιχοποιϊών του ναού (εικ. 4), το δάπεδο, αντικαταστά-
θηκαν φθαρμένοι λίθοι και παλαιά κουφώματα, ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκαν 
και συντηρήθηκαν τμήματα του τοιχογραφικού διακόσμου που δεν ήταν ορατά,2 

1 Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 
(ΕΣΠΑ), το έργο: «Αποκατάσταση ναού Παναγίας Κεράς στο Αμάρι Ρεθύμνου», με προϋπολο-
γισμό 90.000 €, υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία, αρχικά υπό τη διεύθυνση του προϊσταμένου 
της 28ης Ε.Β.Α., Μιχάλη Ανδριανάκη, και στη συνέχεια της διευθύντριας της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. και 
αναπληρώτριας διευθύντριας της 28ης Ε.Β.Α., Αναστασίας Τζιγκουνάκη. Στην ομάδα επίβλε-
ψης συμμετείχαν: η αρχαιολόγος Πετρούλα Βαρθαλίτου, ο αρχιτέκτονας Σωτήρης Παναγόπου-
λος και ο συντηρητής Μιχάλης Τρουλλινός. Συντελεστές του έργου ήταν επίσης η υπόλογος 
Στεφανία Ασουμανάκη, ο εργοδηγός Θεμιστοκλής Κυδωνάκης, ο φωτογράφος Δημήτρης Τομα-
ζινάκης και τα εξειδικευμένα συνεργεία των συντηρητών και εργατοτεχνιτών της 28ης Ε.Β.Α. 
Θερμές ευχαριστίες οφείλονται σε όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση των εργασιών και 
ιδιαίτερα στον εφημέριο Αλέξιο Πιπεράκη από τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, 
στον πρώην δήμαρχο Αμαρίου Στέφανο Σημαντήρα και στο μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Νευς Αμαρίου Γεώργιο Πετρακάκη.

2 Μέχρι πρόσφατα ήταν ορατά, σε κακή κατάσταση διατήρησης λίγα ίχνη από τον ζωγραφικό του 

Εικ. 2 :  Κάτοψη του ναού (αρχείο 28ης Ε.Β.Α.).
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παλαιά κονιάματα, καθώς και το περίτε-
χνο θύρωμα της νότιας πλευράς. 

Η αποσπασματικότητα των ζωγραφι-
κών επιφανειών, που αποκαλύφτηκαν 
κάτω από παχύ και σκληρό στρώμα 
αλάτων, δεν αφήνει περιθώριο για την 
ανασύνθεση του εικονογραφικού προ-
γράμματος, επιτρέπει όμως κάποιες 
παρατηρήσεις που αφορούν στους 
ζωγράφους που δραστηριοποιούνται στη 
δυτική Κρήτη, στα τέλη του 13ου αιώνα. 
Οι περισσότερες από τις τοιχογραφίες 
του ναού διασώθηκαν στον χώρο του 
κεντρικού ιερού. Στο αριστερό τμήμα 
του τεταρτοσφαίριου της αψίδας απο-
καλύφτηκαν ίχνη από φτερούγα αγγέ-
λου, που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
υπήρχε παράσταση Βρεφοκρατούσας 
δορυφορούμενης από αρχαγγέλους.3 
Στο βόρειο τμήμα του θόλου, σώζεται 
το κατώτερο τμήμα από την παράσταση 
της Ανάληψης. Από τα υπολείμματα των 
ποδιών και των ιματίων των Αποστόλων, 
φαίνεται ότι αναπτυσσόταν σε όλο τον 
θόλο του ιερού. Κάτω από την Ανάληψη 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση δύο 
διάχωρα με τις παραστάσεις της Υπα-
παντής και της Βάπτισης (εικ. 5-6). Η 
παράσταση της Θείας Λειτουργίας που 
θα απεικονιζόταν στον ημικύλινδρο 
της κόγχης έχει καταστραφεί. Σε κακή 
κατάσταση διατήρησης διακρίνονται 
μόνο οι μορφές τεσσάρων διακόνων, οι 
οποίοι κοσμούν το κατώτερο τμήμα των 
πεσσών του κεντρικού ιερού. Αγένειοι, 
με παπαλήθρα στο κεφάλι, φορούν ακό-

σμητο στιχάριο και συμμετέχουν κρατώντας θυμιατήρι και λιβανωτίδα (εικ. 7). 
Οι υπόλοιπες παραστάσεις παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές. Στους πλάγιους 

διάκοσμο, βλ. Gerola [Λασσιθιωτάκης] 1961, 68. Στον θόλο του κεντρικού τμήματος του ιερού 
είχε διασωθεί σπάραγμα από την παράσταση της Ανάληψης, στον βορειοανατολικό πεσσό της 
καμάρας του ιερού, ο Άγγελος από την παράσταση του Ευαγγελισμού στην υψηλότερη ζώνη και 
η ολόσωμη Παναγία Βρεφοκρατούσα χαμηλότερα, και τέλος ένα μικρό τμήμα από την παράστα-
ση της Κοίμησης της Θεοτόκου στον βόρειο τοίχο (Ανδριανάκης & Γιαπιτσόγλου 2012, 305).

3 Αντίστοιχη παράσταση εντοπίζεται σε πολλούς ναούς της Κρήτης από τα μέσα του 13ου αι., 
μέχρι τις αρχές του 15ου αι. (βλ. σχετικά Βαρθαλίτου 2012, 162, υποσ. 4).

Εικ. 3 :  Το λιθανάγλυφο θύρωμα της νότιας 
όψης, με το οικόσημο των Καλλεργών 

στο υπέρθυρο. 

Εικ. 4 :  Το εσωτερικό του ναού μετά τις εργασίες 
αποκατάστασης. 
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τοίχους και στα εσωράχια των τόξων διακρίνονται υπολείμματα από στηθαίους 
ιεράρχες. Στο εσωτερικό των πεσσών που στηρίζουν τα τόξα με τα οποία επικοινω-
νούν τα τρία ιερά, παρίστανται μετωπικοί, ολόσωμοι, όσιοι - ασκητές που κρατούν 

ΠετροΥλα ΒαρθαλιτοΥ

Εικ. 5 :  Η Υπαπαντή, στον βόρειο τοίχο του Ιερού. 

Εικ. 6 :  Η Βάπτιση, στον βόρειο τοίχο του Ιερού. 
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ανοιχτά ειλητά με εξίτηλες επιγραφές 
(εικ. 8). Στον βορειοανατολικό πεσσό, 
σώζεται στο ανώτερο τμήμα ο Άγγελος 
από την παράσταση του Ευαγγελισμού 
(εικ. 9). Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, με 
ανοιχτό διασκελισμό στρέφεται προς 
την Παναγία που θα απεικονιζόταν στην 
αντίστοιχη θέση στον νοτιοανατολικό 
πεσσό. Στο κατώτερο τμήμα του πεσσού, 
κάτω από τον Αρχάγγελο, απεικονίζεται 
ολόσωμη και μετωπική η Παναγία, με 
έξεργο στικτό φωτοστέφανο, κρατώντας 
τον μικρό Χριστό που αποδίδεται μετω-
πικά. Στο μέσον περίπου του βόρειου 
τοίχου του ναού έχει διασωθεί ένα μικρό 
τμήμα από την Κοίμηση της Θεοτόκου, 
η οποία πρέπει να καταλάμβανε ένα 
μεγάλο μέρος του τοίχου. Στο κέντρο 
διακρίνεται το σώμα της ξαπλωμένης 
Παναγίας πάνω στη νεκρική κλίνη με 
την πλούσια διακοσμημένη ποδέα και 

Εικ. 7 :  Παράσταση Διακόνου από το Ιερό. Εικ. 8 :  Ο όσιος Συμεών από πεσσό του Ιερού. 

Εικ. 9 :  Ο αρχάγγελος Γαβριήλ από την παράστα-
ση του Ευαγγελισμού. 

ο τοιχογραφιΚοσ διαΚοσμοσ τοΥ ναοΥ τησ Παναγιασ Κερασ στο αμαρι ρεθΥμνοΥ
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γύρω ίχνη από κεφάλια Αποστόλων, ωμοφόριο ιεράρχη, το στικτό φωτοστέφα-
νο του Χριστού και το μεγάλο μέρος από το επεισόδιο του Ιεφωνία (εικ. 10). 
Εκτός όμως από τις παραστάσεις αυτές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρονολόγηση 
των οικοδομικών φάσεων του ναού παρουσιάζουν τα λίγα υπολείμματα από ένα 
παλαιότερο στρώμα τοιχογραφιών που σποραδικά εντοπίστηκαν στην αψίδα του 
ιερού και στον βόρειο τοίχο του κυρίως ναού. Στα μικρής έκτασης, σωζόμενα 
τμήματα αναγνωρίζονται μόνο διακοσμητικά μοτίβα.

Τεχνοτροπικές παρατηρήσεις – Χρονολόγηση
Οι παραστάσεις στον ναό της Παναγίας Κεράς έχουν αποδοθεί σε μεγάλα διά-

χωρα και χαρακτηρίζονται από επιπεδομορφία. Η σχεδιαστική λειτουργία της 
γραμμής είναι καθοριστική. Τα πρόσωπα έχουν ωοειδές σχήμα. Η σάρκα απο-
δίδεται με ένα ενιαίο πλάσιμο σε σταρόχρωμη ώχρα, χωρίς καθόλου σκιές. Τα 
χαρακτηριστικά είναι έντονα, γραμμικά, με χοντρά σκούρα περιγράμματα, και 
με ελάχιστα άσπρα φώτα στην περιοχή των ματιών και της μύτης. Τα μάτια απο-
δίδονται μεγάλα και αμυγδαλωτά, η μύτη μακριά και το μέτωπο στενό (εικ. 11). 
Η πτυχολογία είναι επίσης γραμμική και αποδίδεται με τον τονισμό των ακμών 
των ενδυμάτων. Οι σκηνές είναι ολιγοπρόσωπες, το βάθος κατέχει δευτερεύοντα 
ρόλο, ενώ τα αρχιτεκτονήματα είναι απλοποιημένα. 

Παρόμοια χαρακτηριστικά έχουν παρατηρηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό τοιχογρα-
φημένων ναών της δυτικής Κρήτης. Η τεχνοτροπία αυτή έχει χαρακτηριστεί από 
μελετητές ως «αρχαΐζουσα», λαϊκότροπη τάση, που αποτελεί «ξηρή» επανάληψη των 
παλαιότερων, κομνήνειων τύπων. Με εξαίρεση λίγα μνημεία της περιόδου αυτής, 

ΠετροΥλα ΒαρθαλιτοΥ

Εικ. 10 :  Λεπτομέρεια από την παράσταση της Κοίμησης, στον βόρειο τοίχο του κυρίως ναού. 
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στα οποία έχει παρατηρηθεί σημαντική 
διαφορά στην καλλιτεχνική τους ποιότη-
τα, και έχουν συνδεθεί με καλλιτεχνικά 
κέντρα εκτός της νήσου –όπως ο ναός 
του Αγίου Νικολάου στα Κυριακοσέλια 
Αποκορώνου και η Παναγία στο Φόδελε 
Μαλεβιζίου–, τα παραπάνω χαρακτηρι-
στικά θεωρούνται αντιπροσωπευτικά της 
συντηρητικής, επαρχιακής τέχνης που 
κυριαρχεί στην Κρήτη στα τέλη του 13ου 
αι. (Μπορμπουδάκης 1988, 71-74). 

Μεταξύ των τοιχογραφημένων ναών 
αυτής της περιόδου, πολλές ομοιότητες 
είχαν παρατηρηθεί αρχικά σε ένδεκα 
ναούς της δυτικής Κρήτης, οι οποίοι απο-
τελούν την ομάδα που χαρακτηρίζεται 
από το ιδιαίτερο «γραμμικό στυλ» των 
ζωγράφων της (Westkretische Linearstill) 
(Bissinger 1995, 79-84). Πρόκειται για 
τα εξής τοιχογραφικά σύνολα ναών του 
νομού Ρεθύμνου: της Παναγίας στον Άγιο 
Ιωάννη Μυλοποτάμου, της Παναγίας στις 
Σαϊτούρες Ρεθύμνου, της Παναγίας στον 

Θρόνο (οι τοιχογραφίες του ανατολικού τμήματος), του Αγίου Νικολάου στις Ελένες 
και του Αγίου Γεωργίου στο Βαθειακό Αμαρίου (οι παραστάσεις του ανατολικού 
τμήματος του ναού), του Αγίου Ιωάννη στο Κεντροχώρι και της Παναγίας στο Ντι-
μπλοχώρι Αγίου Βασιλείου (οι παραστάσεις του ιερού), αλλά και ναών του νομού 
Χανίων, όπως της Παναγίας στον Φρε (Κούκου) και του Αγίου Ιωάννη στον Στύλο 
Αποκορώνου (1271/80), του Αγίου Παύλου στον Άγιο Ιωάννη Σφακίων και της 
Παναγίας στο Ροδοβάνι Σελίνου (οι τοιχογραφίες του ανατολικού τμήματος). Σε 
αυτούς έχουν προστεθεί από άλλους μελετητές ορισμένοι ακόμα ναοί και συγκε-
κριμένα της Αγίας Μαρίνας στο Καλογέρου Αμαρίου (1300), της Παναγίας στον 
Αλίκαμπο (οι τοιχογραφίες στο ιερό), της Αγίας Παρασκευής στον Αργουλέ Σφακί-
ων (οι τοιχογραφίες στο ιερό), της Αγίας Κυριακής στον οικισμό Αγαλιανού Αγίου 
Βασιλείου, του Σωτήρα Χριστού στα Μεσκλά Κυδωνίας (το αρχικό στρώμα των τοι-
χογραφιών στο ιερό του ναού) (1303).4 

Σε αυτή την ομάδα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο διάκοσμος της Παναγίας 
Κεράς, λόγω των κοινών τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών του με τους προανα-
φερόμενους ναούς. Τα κοινά αυτά στοιχεία απαντούν σε έναν μεγάλο αριθμό 
μνημείων στα τέλη του 13ου αι. και μαρτυρούν προφανώς κοινή μαθητεία ή αντι-
γραφή κοινών προτύπων. Σε ορισμένους όμως από αυτούς τους ναούς εντοπίζονται 
ταυτόχρονα και εικονογραφικές ομοιότητες, που εύλογα θα μπορούσαν να οδηγή-

4 Αναλυτικά για τις παραπάνω εκκλησίες βλ. Βολανάκης 1986· Spatharakis 1999, 233· 2001, 
49· 2010, 43/4· 2012, 58/9, 101, 220, 229/30· 2015, 53/3· και Βαρθαλίτου 2012, 170. 

Εικ. 11 :  Ο Ιησούς Χριστός. Λεπτομέρεια από
την παράσταση της Βρεφοκρατούσας.

ο τοιχογραφιΚοσ διαΚοσμοσ τοΥ ναοΥ τησ Παναγιασ Κερασ στο αμαρι ρεθΥμνοΥ
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σουν στην υπόθεση ενός «εργαστηρίου» 
με χαλαρή δομή, που δραστηριοποιείται 
στη δυτική Κρήτη, το οποίο μάλλον έχει 
τη μορφή ομάδας ζωγράφων, που χρη-
σιμοποιούν παρεμφερή σχέδια.5 Κοινές 
εικονογραφικές λεπτομέρειες, που εντο-
πίζονται σε ορισμένες παραστάσεις, θα 
μπορούσαν να εξηγηθούν μόνο από τη 
χρήση του ίδιου βασικού σχεδίου, το 
οποίο κατά περίπτωση παραλλάσσεται 
ελαφρά. Στις τοιχογραφίες του ναού της 
Παναγίας Κεράς, παρατηρούμε χαρα-
κτηριστικά τα εξής:

Η παράσταση της Υπαπαντής, παρου-
σιάζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα προ-
αναφερόμενα μνημεία. Ο Ιωσήφ και η 
Μαρία έρχονται στον ναό από τα αριστε-
ρά (εικ. 5). Στα δεξιά, στέκεται ο Συμεών 
κρατώντας στην αγκαλιά του τον μικρό 
Χριστό, ο οποίος είναι στραμμένος προς 
την Παναγία. Πίσω του η προφήτισσα 
Άννα κρατά το ανοιχτό ειλητό με την 
επιγραφή: «ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΟΥΡΑ-
ΝΟΝ ΚΑΙ ΓΗΝ ΕΣΤΕΡΕΩΣΕΝ». Στο 
κέντρο της σκηνής διακρίνεται το κιβώ-
ριο της Αγίας Τράπεζας, με μαρμάρινους 
κίονες και ανάγλυφα κιονόκρανα. Κόκ-
κινα βήλα και καντήλια κρέμονται στο 
βάθος. Χαρακτηριστική είναι όμως η 
εξής λεπτομέρεια: η Αγία Τράπεζα είναι 
καλυμμένη με κόκκινη ενδυτή, και 
στην επιφάνειά της ανοιχτό ειλητό φέρει 
την επιγραφή: «ΝΥΝ ΑΠΟΛΥΕΙΣ ΤΟΝ 
ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ» (εικ. 12). Όμοια έχει αποδοθεί η λεπτομέρεια στον ναό 
του Αγίου Νικολάου στις Ελένες και του Αγίου Γεωργίου στο Βαθειακό Αμαρίου 
(εικ. 13), της Παναγίας στις Σαϊτούρες, του Σωτήρα Χριστού στα Μεσκλά Κυδωνίας 
και της Παναγίας στον Φρε Αποκορώνου.

5 Η υπόθεση του Κ. Γιαπιτσόγλου (Γιαπιτσόγλου 2011, 84-85) και του Ι. Σπαθαράκη (βλ. υποσημ. 
4) για την ύπαρξη εργαστηρίου στο οποίο τον κύριο ρόλο έχει ο ζωγράφος Θεόδωρος Δανιήλ, 
σύμφωνα με τις επιγραφές που αποκαλύφθηκαν και διασώζουν μέρος του ονόματός του στον 
ναό της Παναγίας στον Άγιο Ιωάννη Μυλοποτάμου και στον ναό του Αγίου Νικολάου στις Ελένες 
Αμαρίου, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, καθώς δεν εντοπίζονται τεχνοτροπικές ομοιότητες με 
τις τοιχογραφίες που του αποδίδονται στον ναό του Σωτήρα Χριστού στα Μεσκλά, στον οποίο 
διασώζεται το πλήρες όνομά του και η χρονολογία τοιχογράφησης (1303). Γενικότερα για τις 
συνεργασίες ζωγράφων για την τοιχογράφηση ναών, βλ. Μ. Παναγιωτίδη 2008-9. 

ΠετροΥλα ΒαρθαλιτοΥ

Εικ. 12 :  Λεπτομέρεια από την παράσταση 
της Υπαπαντής, με το ανοικτό ειλητό, 

επί της Αγίας Τράπεζας. 

Εικ. 13 :  Άγιος Γεώργιος στο Βαθειακό Αμαρίου 
(τέλη 13ου αι.). Λεπτομέρεια της Υπαπαντής.
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Σε άλλους σύγχρονους ή λίγο μεταγε-
νέστερους ναούς, που δεν ανήκουν στην 
ομάδα του «γραμμικού στυλ», το ειλητό 

είναι κλειστό (εικ. 14)6 ή στη θέση του έχει τοποθετηθεί κλειστό Ευαγγέλιο7 ή ακόμη 
δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο (λ.χ. στην Παναγία Λαμπινή, αρχές 14ου αι.).8

Στην παράσταση της Βάπτισης, ο Χριστός εικονίζεται στο κέντρο, μετωπικός 
γυμνός ή, όπως στην περίπτωση της Κεράς, φορώντας κοντό, διάφανο περίζωμα 
(εικ. 6). Στα αριστερά του στέκεται ο Πρόδρομος, με τη χαρακτηριστική μηλωτή. 
Πίσω από τον Πρόδρομο διακρίνεται αντρική μορφή με λευκά, κοντά και σγουρά 
μαλλιά, που παραπέμπει στον εικονογραφικό τύπο του Πέτρου (εικ. 15). Η απει-
κόνιση του Πέτρου στη σκηνή, μόνου ή μαζί με άλλους μαθητές του Χριστού, δεν 
είναι πολύ συνηθισμένη, απαντάται όμως στα προαναφερόμενα μνημεία, όπου 
παρουσιάζεται κρατώντας κλειστό ειλητό – όπως στην περίπτωση της Παναγί-
ας Κεράς. Συγκεκριμένα εντοπίζεται: στον ναό της Παναγίας στον Άγιο Ιωάννη 
Μυλοποτάμου (Γιαπιτσόγλου 2011, 54-55), στον ναό της Παναγίας στις Σαϊτού-
ρες (εικ. 16), στον ναό του Αγίου Νικολάου στις Ελένες (Spatharakis 2012, 52, 
243) και στον ναό του Σωτήρα Χριστού στα Μεσκλά (1303) (Ορλάνδος 1955-56, 
149). Επίσης, στην Κερά, όπως και στα προαναφερόμενα μνημεία, στα δεξιά 
του Χριστού, απεικονίζονται δύο μόνο Άγγελοι που τείνουν προς το μέρος του, 
έχοντας καλυμμένα τα χέρια τους με τα ιμάτιά τους, σε ένδειξη σεβασμού και 
όχι τρεις, όπως σε άλλα σύγχρονα ή λίγο μεταγενέστερα μνημεία. Αντίστοιχα, με 

6 Λ.χ. στην Παναγία στον Θρόνο (ο ζωγράφος που δεν ανήκει στην ομάδα) και στην Αγία Μαρίνα 
στη Μουρνέ Αγίου Βασιλείου (αρχές 14ου αι.). 

7 Όπως στον ναό του Αγίου Δημητρίου στον Λιβαδά Σελίνου (τέλη 13ου αι.), στην Παναγία στον 
Αλίκαμπο Αποκορώνου (1315/6) και στην Παναγία στη Δρύμισκο (1317/8) Αγίου Βασιλείου. 

8 Σε μεταγενέστερους ναούς, ανοιχτό, ενεπίγραφο ευαγγέλιο εντοπίζεται στον ναό της Αγίας Τριά-
δας, στον ομώνυμο οικισμό του Ρεθύμνου (αρχές 15ου αι.).

Εικ. 14 :  Παναγία στον Θρόνο Αμαρίου (τέλη 
13ου αι.). Λεπτομέρεια της Υπαπαντής.

Εικ. 15 :  Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, λεπτομέρεια 
από την παράσταση της Βάπτισης. 

ο τοιχογραφιΚοσ διαΚοσμοσ τοΥ ναοΥ τησ Παναγιασ Κερασ στο αμαρι ρεθΥμνοΥ
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όμοιο τρόπο απεικονίζονται μέσα στον 
ποταμό, οι όχθες του οποίου παριστά-
νονται με παχιές τεθλασμένες γραμμές, 
κάτω αριστερά η προσωποποίηση του 
Ιορδάνη, ως γηραιά αντρική μορφή, ενώ 
στην αντίστοιχη θέση, στα δεξιά, αποδί-
δεται η προσωποποίηση της Θάλασσας, 
ως γυμνόστηθη γυναικεία μορφή που 
κολυμπά στα νερά του ποταμού, ανά-
μεσα σε μικρά ψάρια και θαλασσινά, 
κρατώντας και ομοίωμα πλοίου. 

Στην παράσταση της Κοίμησης της 
Θεοτόκου, μπροστά από την κλίνη κυρι-
αρχεί το σώμα του Αγγέλου, που φορεί 
πανοπλία και σηκώνει το ξίφος με το 
δεξί του χέρι για να κόψει τα χέρια του 
Ιεφωνία (εικ. 10). Η ενδυμασία του Αγγέ-
λου είναι πανομοιότυπη με αυτήν που 
έχει χρησιμοποιήσει στον ναό της Αγίας 
Κυριακής στον Αγαλιανό ο άγνωστος 
ζωγράφος, που παρουσιάζει κοινά εικο-
νογραφικά και τεχνοτροπικά χαρακτηρι-
στικά με τους ζωγράφους του «γραμμικού 
στυλ» (εικ. 17). 

Στο εικονογραφικό πρόγραμμα του 
ναού, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης 
στην απεικόνιση μεγάλου αριθμού 
όσιων - ασκητών - στυλιτών, με το χαρα-

κτηριστικό μοναστικό σχήμα τους και το κουκούλιον στο κεφάλι. Αντίστοιχες 
παραστάσεις απαντώνται στους ναούς της Παναγίας στον Άγιο Ιωάννη Μυλοποτά-
μου, της Παναγίας στον Φρε, της Παναγίας στις Σαϊτούρες, στον Σωτήρα Χριστό 
στα Μεσκλά.

Τέλος, χαρακτηριστικό είναι το έξεργο, με εμπίεστο διάκοσμο φωτοστέφανο 
της Παναγίας Βρεφοκρατούσας στον βορειανατολικό πεσσό του ναού, στον τύπο 
που συνηθίζεται σε απεικονίσεις σημαντικών παραστάσεων σε πολλούς από τους 
προαναφερόμενους ναούς της ομάδας του «γραμμικού στυλ». 

Οι τεχνοτροπικές και εικονογραφικές λεπτομέρειες που επισημάνθηκαν καθι-
στούν πιθανό το ενδεχόμενο της δράσης μιας ομάδας συνεργαζόμενων ζωγράφων 
με κοινές αρχές, κοινή μαθητεία, και ενδεχομένως κοινά πρότυπα. Όχι σπάνια, 
κοντά στο γύρισμα του αιώνα, οι ζωγράφοι της ομάδας αυτής εντοπίζονται να 
δουλεύουν μαζί με πιο «νεωτεριστές» ζωγράφους που έχουν υιοθετήσει τάσεις της 
παλαιολόγειας ζωγραφικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, της σύγχρονης δηλαδή τοιχο-
γράφησης ενός μικρού ναού από δύο ζωγράφους, τους ανατίθεται η εικονογράφηση 
του ανατολικού τμήματος, δηλαδή του ιερότερου χώρου του ναού, πιθανότατα ως 

Εικ. 17 :  Αγία Κυριακή στον Αγαλιανό Αγίου 
Βασιλείου. Λεπτομέρεια με το επεισόδιο 

του Ιεφωνία.

Εικ. 16 :  Παναγία στις Σαϊτούρες Ρεθύμνου (τέλη 
13ου αι.). Λεπτομέρεια της Βάπτισης.
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ένδειξη σεβασμού, τόσο στον χώρο, όσο και στον ίδιο τον ζωγράφο, αν υποθέσου-
με ότι οι εκφραστές της τάσης αυτής ήταν και οι γηραιότεροι. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τέτοιας συνεργασίας αποτελούν οι ναοί της Αγίας Παρασκευής στον 
Αργουλέ, της Παναγίας στον Αλίκαμπο, της Παναγίας στον Θρόνο, της Παναγίας 
στο Ντιμπλοχώρι, στον Άγιο Γεώργιο στο Βαθειακό και πιθανότατα στον ναό του 
Σωτήρα Χριστού στα Μεσκλά (Παπαδάκη 2000, 155-176· Βαρθαλίτου 2012, 170). 

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού της Παναγίας Κεράς, παρά την απο-
σπασματικότητά του και την όχι ιδιαίτερα υψηλή καλλιτεχνική του αξία, είναι 
σημαντικός για τις πληροφορίες που παρέχει. Καταρχάς, επιβεβαιώνει τη χρο-
νολόγηση της δεύτερης οικοδομικής φάσης του ναού στον 13ο αι., και μάλιστα 
στα τέλη του, όπως έχει ήδη διατυπώσει ο Μιχάλης Ανδριανάκης, μελετώντας τα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία. Παράλληλα, σύμφωνα με τα τεχνοτροπικά, αλλά και με 
επιμέρους εικονογραφικά χαρακτηριστικά, ο διάκοσμος μπορεί να ενταχθεί σε 
συγκεκριμένη τάση ζωγραφικής που χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερα γραμμι-
κό στυλ της. Η ομάδα αυτή έχει αμυδρά σκιαγραφηθεί από τους μελετητές, οι 
οποίοι της αποδίδουν περίπου 12-15 ζωγραφικά σύνολα της δυτικής Κρήτης. 
Τέλος, δίνεται η αφορμή να διερευνηθεί πιο συστηματικά το θέμα της δράσης 
των «συνεργείων» των ζωγράφων στη δυτική Κρήτη, στο τέλος του 13ου αι., για 
τους οποίους ελάχιστα γνωρίζουμε, να τους παρακολουθήσουμε στον χώρο και 
τον χρόνο και να ερμηνεύσουμε τις επιλογές τους, ώστε να συμπληρωθεί η εικόνα 
μας για τη μνημειακή ζωγραφική στην Κρήτη, στα τέλη του 13ου αιώνα. 
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thE wALL pAintings of thE ChurCh pAnAgiA KErA 

in AmAri, rEthymnon. rEmArKs on thE monumEntAL 

pAinting in wEstErn CrEtE in thE LAtE 13th CEntury

pEtrouLA vArthALitou

The church of Zoodochos Pigi (“The Life-Giving Spring”) or Panagia Kera, 
is situated in the fertile valley of Amari, to the south east of Rethymnon. 
According to the sources, the church was the “katholikon” of a little convent 
that was depended from the Asomatos monastery, nearby.

The church was initially built as a cross-in square domed church with a 
transverse narthex to the west (dimensions: 12.4 x 10.05 m). To this first 
building phase belong the northern aisle, the bema in its most part, the 
western wall of the narthex, the three largest piers and a part of the roof. In 
the bema and on the northern wall were brought to light wall paintings which 
belong to an archaistic stylistic trend that was widely spread in Crete in the 
late 13th century.

In the middle of the 14th century, after the southern aisle and part of the 
roof had collapsed, the church was rebuilt and transformed to a three-aisled 
vaulted basilica with a transverse narthex. At the southern wall was constructed 
the impressive late-gothic portal, with the coat-of-arms of the Callergis family 
carved on the lintel. At the same period, in the mid-14th century, a domed 
chapel was added to the north of the building, with a rectangular font at its 
center. 

Extended works for the restoration of the external walls, the repair of the 
roofs and the laying out of the surroundings were carried out, in the past, by 
the 28th Ephorate of Byzantine Antiquities. At the same time graves, which can 
be dated by the way of their construction from the 14th to the 16th century, 
were excavated inside the church and in the precincts. In the middle of the 
church, under the rectangular clay tiles of the floor, was revealed a system of 
conduits, which transferred the abundant ground-water outside the church. 
Today a part of the conduits is preserved in the bema’s area.

During the period 2011-2012 restoration works took place again by the 28th 
E.B.A. under the NSRF program “Crete and The Aegean Islands 2007-2013” 
with the aid of European Union Funds. During the project the inner walls 
of the church were cleaned and repaired, the foundations were consolidated 
and the cracks were sealed. The worn out cornerstones and plasters were 
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replaced, the electrical installation was applicated and new wooden doors and 
window frames were made. The floor of the main church was paved with new 
clay tiles – similar to the originals. In the chapel the damages of the floor were 
completed with similar colored mortar, and in the bema the initial irregular 
flagstones were cleaned and repositioned in the same way. At the same time 
all the frescoes, the initial plasters and the relief sculptures of the portal at the 
southern wall were conservated. 

In the sanctuary of the church are revealed the representations of the 
Ascension of Christ, the Hypapante, the Baptism, unidentified bishops, 
deacons, and monastic saints. Also the Archangel of the Annunciation, the 
Virgin Mary with Christ child in her arms and the Koimesis on the north wall.

Despite the fragmental preservation and the extended damage of the 
paintings, it is clear that the painter follows the iconographic models and the 
tendencies of art in the late 13th century. In a similar linear style are painted 
the frescoes in many churches: Panagia in Agios Ioannis, Mylopotamos; 
Agios Nikolaos in Elenes; Agia Marina in Kalogerou; in the east part of Agios 
Georgios, Vathiako; in Panagia, Thronos (one of the painters) – in Amari. Also 
in the church of Panagia in Saitoures, Rethymnon; in Panagia, Diblochori (the 
painter of the sanctuary); and in Agia Kyriaki, Agallianos – in the area of Agios 
Vassileios. In the district of Chania, many similarities are recognized in the 
church of Soter in Meskla (one of the painters); in Panagia, Alikampos (one of 
the painters); and in Panagia, Fres – in Apokoronas.

ΠετροΥλα ΒαρθαλιτοΥ
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Παρατηρησεισ στην Παρασταση τησ δεΥτερασ ΠαροΥσιασ

στον ναο τησ γεννησησ τησ Παναγιασ 

στον μερωνα αμαριοΥ ρεθΥμνοΥ 

Βαλια αγγελαΚη

Ο ναός της Γέννησης της Παναγίας βρίσκεται στη θέση Σόχωρα, στα περίχωρα 
του οικισμού Μέρωνα1 στο Αμάρι. Στη σημερινή του μορφή αποτελείται από δύο 
κλίτη (σχέδ. 1, εικ. 1). Το παλαιότερο είναι το νότιο, στον τύπο του μονόχωρου 
καμαροσκέπαστου, ενώ μεταγενέστερα προστέθηκε το βόρειο, το οποίο στα δυτικά 
στεγάζεται με χαμηλό τρούλο.2

Κατά το παρελθόν ο ναός είχε υποστεί μια «ατυχή» αναστήλωση, όταν τη δεκα-
ετία του 1980 κατέρρευσε η αψίδα του βόρειου ναού. Η κακότεχνη αυτή επέμ-
βαση, αλλά και το μνημείο στο σύνολό του αποκαταστάθηκαν το 2012, με την 
εποπτεία της 28ης Ε.Β.Α., σύμφωνα με μελέτη που είχε εκπονηθεί από την ίδια 
υπηρεσία.3 Το 2013 έγιναν εκτεταμένες εργασίες αποκάλυψης, καθαρισμού και 
συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου, με δαπάνες της Ενορίας Μέρωνα.4 

Όπως προέκυψε από τις εργασίες, το νότιο κλίτος φέρει τοιχογραφικό διάκο-
σμο σε δύο στρώματα. Το αρχικό διακρίνεται σε ελάχιστη έκταση, στον νότιο και 
στον δυτικό τοίχο. Από τα σωζόμενα σπαράγματα είναι πιθανή η χρονολόγησή του 
στον 13ο αι.5 Ο ναός ανακαινίστηκε και τοιχογραφήθηκε εκ νέου, με καλής ποιό-
*  Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον ιερέα της Ενορίας Μέρωνα π. Εμμ. Βαμιεδάκη και στην 

καλή φίλη και συνάδελφο Νικολέττα Πύρρου, με την οποία μοιράστηκα τους προβληματισμούς 
μου σχετικά με τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών του μνημείου.

1 Ο Μέρωνας ήταν ένας από τους πιο ακμαίους οικισμούς του Ρεθύμνου κατά την περίοδο της 
Βενετοκρατίας και αποτελούσε τόπο κατοικίας μελών της οικογένειας Καλλέργη. Στο κέντρο του 
οικισμού βρίσκεται ο τρίκλιτος ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, ίδρυμα της οικογένειας, με 
εξαιρετικό τοιχογραφικό διάκοσμο του τέλους του 14ου αι. (ενδεικτικά βλ. Μπορμπουδάκης 
1985, 396-412 και Borboudaki 2013-2014, 105-118· Spatharakis & van Essenberg 2012, 
119-174), καθώς και ο ναός του Σωτήρα Χριστού (Βαρθαλίτου 2014, 261-272). Πλήθος μνη-
μείων απαντά στα περίχωρα του οικισμού: ο ναός του Αγίου Νικολάου στη θέση Κατασκηνώσεις 
(Πύρρου 2014α, 237-260), η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Ιωάννης και ο κατεδαφισμένος σήμερα 
ναός του Αγίου Γεωργίου (Μυλοποταμιτάκη 1986-87, 99-135). 

2 Gerola 1908, 201-202, εικ. 158, όπου δημοσιεύεται και κάτοψη του ναού. Ο ναός δεν περι-
λαμβάνεται στον κατάλογο των τοιχογραφημένων εκκλησιών τoυ G. Gerola, καθώς οι τοιχογρα-
φίες του μάλλον δεν ήταν ορατές ούτε την εποχή που επισκέφθηκε το μνημείο. Για τον ναό βλ. 
επίσης Spatharakis & van Essenberg 2012, 176. 

3 Τις εργασίες επέβλεψε η αρχαιολόγος Πετρούλα Βαρθαλίτου. Η μελέτη αποκατάστασης είχε 
εκπονηθεί από τον αρχιτέκτονα Κώστα Ουρανό και την υπογράφουσα. Η σχεδια στική αποτύ-
πωση έγινε από τη σχεδιάστρια Βασιλεία Αχτύπη-Παπουτσιδάκη. 

4 Η μελέτη συντήρησης του ναού εκπονήθηκε από τον συντηρητή Μιχάλη Τρουλλινό, ο οποίος 
επέβλεψε και τις εργασίες μαζί με την κ. Βαρθαλίτου. Οι εργασίες έγιναν από τους συντηρητές 
της 28ης Ε.Β.Α. Θανάση Τρουλλινό, Κώστα Νικηφόρο, Ερμιόνη Καστανάκη, Carmen Bernard 
Martinez και Ελένη Δαφέρμου. 

5 Στον δυτικό τοίχο, κάτω από την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, διακρίνονται σπαράγμα-
τα που παραπέμπουν στην παράσταση του αγίου Ρωμανού του Σκλεποδιώκτη, άγιου προστάτη 
και θεραπευτή των αλόγων (βλ. Πύρρου 2013, 167-178). 
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τητας διάκοσμο που μπορεί να χρονολογηθεί στα τέλη του 14ου–αρχές 15ου αι., 
με βάση τα τεχνοτροπικά του χαρακτηριστικά.6 Η χρονολόγηση αυτή ενισχύεται 
από τη μορφή του παραθύρου της νότιας όψης, το οποίο φέρει λίθινο πλαίσιο, 
χαρακτηριστικό της εποχής (εικ. 2).7 

Ωστόσο, η προσθήκη του βόρειου κλίτους, αλλά και η κατάρρευση στον 20ό αι. 
του ΝΑ τμήματος του νότιου κλίτους, κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της διακόσμη-
σης. Με το πέρασμα του χρόνου οι σωζόμενες τοιχογραφίες καλύφθηκαν από 
νεωτερικά επιχρίσματα, με αποτέλεσμα να είναι ορατά μέχρι πρόσφατα ελάχιστα 
ίχνη στην αψίδα του Ιερού. 

Μετά τις εργασίες απομάκρυνσης των επιχρισμάτων και καθαρισμού των τοιχο-
γραφιών διαπιστώθηκε ότι η έκταση του σωζόμενου εικονογραφικού προγράμμα-
6 Spatharakis & van Essenberg 2012, 178, οι οποίοι χρονολόγησαν το μνημείο πριν την αποκά-

λυψη του συνόλου του εικονογραφικού του προγράμματος. Σε μια πολύ πρώτη προσέγγιση δια-
πιστώνεται ότι οι αποσπασματικά σωζόμενες μορφές των όρθιων μετωπικών αγίων στον βόρειο 
τοίχο παραπέμπουν σε αντίστοιχες από μνημεία της μεταβατικής εποχής του τέλους του 14ου 
και των αρχών του 15ου αι., όπως από τον ναό του Σωτήρα Χριστού στα Ακούμια Αγίου Βασι-
λείου, χρονολογημένου με επιγραφή στα 1389 (Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου 2014), ενώ οι 
μορφές των αποστόλων από την Κοίμηση έχουν αρκετές ομοιότητες με τους αποστόλους από 
την Ανάληψη στον ναό του Αγίου Ιωάννη στον ομώνυμο οικισμό του Αμαρίου (αρχές 15ου αι.: 
Spatharakis & van Essenberg 2012, 14-19, fig. 35). 

7 Ίδιου τύπου λίθινο πλαίσιο με κοιλόκυρτο κόσμημα και οδοντωτή ταινία υπάρχει και στο 
παράθυρο του ναού της Παναγίας στα Σκουλούφια Ρεθύμνου (Γκράτζιου 2010, 75, εικ. 95, 
σε λεπτομέρεια). Ο ναός σήμερα βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση, ωστόσο στην κτητορική 
του επιγραφή, που είναι δημοσιευμένη από τον G. Gerola, αναφέρεται η χρονολογία 1407, 
βλ. Gerola 1932-1940, 480. 

Βαλια αγγελαΚη

Σχ. 1 :  Κάτοψη του ναού της Γέννησης (αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, 
σχεδίαση Β. Παπουτσιδάκη-Αχτύπη).
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τος είναι μικρή (εικ. 3). Στο Ιερό σώζο-
νται ιεράρχες (εικ. 4), ο Ευαγγελισμός, 
μετάλλια με τον Ιωακείμ και την Άννα 
και ο Μελισμός. Στις καμάρες αποκα-
λύφθηκαν σκηνές από το Δωδεκάορτο 
(Ανάληψη, Κοίμηση), ενώ στα χαμηλά 
τμήματα των τοίχων βρίσκονται άγιοι 
(άγιοι Ανάργυροι, άγιος Παντελεήμο-
νας, έφιπποι στρατιωτικοί άγιοι). 

η Παρασταση τησ δεΥτερασ ΠαροΥσιασ στον ναο τησ Παναγιασ στον μερωνα αμαριοΥ

Εικ. 1 :  Άποψη του ναού της Γέννησης της Παναγίας.

Εικ. 2 :  Το παράθυρο του νότιου τοίχου.

Εικ. 3 :  Άποψη του ναού μετά την αποκάλυψη 
του τοιχογραφικού διακόσμου (ΒΑ).
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Ολόκληρο τον δυτικό τοίχο και μικρά 
τμήματα του βόρειου και νότιου κατα-
λάμβανε η παράσταση της Δευτέρας 
Παρουσίας (εικ. 5). Δυστυχώς σώζεται 
σε πολύ κακή κατάσταση, ωστόσο είναι 
δυνατή η αποκατάσταση του εικονογρα-
φικού κύκλου στα βασικά του σημεία. 
Παρά τις εκτεταμένες φθορές, εντυπω-
σιάζει για την έκτασή της και τη μνημει-
ακότητα των μορφών της. 

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του δυτικού τοίχου διαρθρώνεται σε πέντε ζώνες. 
Στην ανώτερη εικονίζεται η Δέηση. Ο Χριστός βρίσκεται στο κέντρο, μέσα σε τρί-
χρωμη ελλειψοειδή δόξα (γκρι, λευκό και γαλάζιο, εικ. 6). Το πρόσωπό του δεν 
σώζεται, διακρίνονται όμως τα χέρια του με τα οποία κάνει τη γνωστή χειρονομία 
πρόσκλησης των δίκαιων και απόρριψης των αμαρτωλών. Τη δόξα φέρουν δύο 
άγγελοι, ενώ πίσω από τον Χριστό διακρίνονται τα φωτοστέφανα από άλλους δύο. 
Εκατέρωθεν του Χριστού βρίσκονται η Παναγία και ο άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, 
όρθιοι σε στάση δέησης. 

Στην επόμενη ζώνη βρισκόταν η Σύναξη των Αποστόλων, σκηνή από την οποία 
διακρίνονται μόνο τμήματα από τα κεφάλια και τα πόδια των ένθρονων Αποστό-
λων. Στην τρίτη ζώνη (εικ. 7) παρουσιάζονται μαζί ο όμιλος των δίκαιων και η 
Κόλαση. Η Κόλαση εικονίζεται σε ένα μικρό τμήμα του διαχώρου, αλλά μάλλον 
καταλάμβανε και τμήμα του βόρειου τοίχου, που σήμερα σώζεται ελάχιστα. 
Διακρίνεται ο Βύθιος Δράκοντας πάνω στον οποίο κάθεται ο Άδης (σώζονται τα 
πόδια και τμήμα του κορμού). Το μεγαλύτερο μέρος της ζώνης καταλαμβάνουν 
οι δίκαιοι, οι οποίοι εικονίζονται ως μια ομάδα που κατευθύνεται νότια προς τον 
Παράδεισο. Επικεφαλής βρίσκεται ο απόστολος Πέτρος, του οποίου διακρίνονται 
τα πόδια σε ελαφρύ διασκελισμό. 

Στην επόμενη ζώνη βρίσκονται οι τιμωρίες των κολασμένων (εικ. 7). Εικονίζο-
νται σε ένα ενιαίο διάχωρο με σκούρο μπλε βάθος, γυμνοί και δεμένοι όλοι χει-
ροπόδαρα, ενώ κάποιοι είναι τυλιγμένοι με φίδια. Από τις συνολικά εννέα μορφές 
κολασμένων ταυτίζεται με επιγραφή μόνο ο Πόρνος (εικ. 8). Εικονογραφικά ταυ-
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Εικ. 4 :  Οι Ιεράρχες από την κόγχη.

Εικ. 5 :  Άποψη του δυτικού τοίχου του ναού, 
στον οποίο αναπτύσσεται η Δευτέρα Παρουσία.
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τίζεται ο Πλούσιος, από την παραβολή 
του Πλούσιου και του Λαζάρου (Λουκάς 
ΙΣΤ: 19-31), ο οποίος βρίσκεται μέσα σε 
φλόγες και φέρει το δάκτυλο στον κρό-

ταφό του (εικ. 9), καθώς και ο Παραυλακιστής, ο οποίος είναι ζωσμένος με το 
αλέτρι. Στην τελευταία ζώνη του δυτικού τοίχου αναπτύσσεται φυτικό κόσμημα. 

Στο χαμηλό τμήμα του βόρειου τοίχου και σε επαφή με την Κόλαση βρίσκο-
νται ομαδικές τιμωρίες. Στην καμάρα του νότιου τοίχου εικονίζεται ο Παράδεισος, 
ως οχυρωμένη πόλη (εικ. 10). Στο εσωτερικό της, το οποίο θυμίζει κήπο, διακρί-
νονται τα κεφάλια από τους τρεις πατριάρχες και ο Καλός Ληστής. Στα ανατολικά 
της σκηνής διακρίνεται αποσπασματικά το πρόσωπο ενός από τους αγγέλους που 
συνοδεύουν την Παναγία.8 

8 Οι σκηνές στον βόρειο και νότιο τοίχο, γύρω από τον Παράδεισο και τις ομαδικές τιμωρίες, 

Εικ. 6 :  Η Δέηση.

Εικ. 7 :  Ο χορός των δικαίων, 
η Κόλαση και οι Κολασμένοι.

Εικ. 8 :  Ο Πόρνος.

Εικ. 9 :  Ο Πλούσιος.

Εικ. 10 :  Ο Παράδεισος.
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Η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας στον ναό της Γέννησης της Παναγίας 
στον Μέρωνα αποτελεί μια καλά δομημένη σύνθεση, η οποία χαρακτηρίζεται από 
τον περιορισμό της αφήγησης, την έλλειψη εικονογραφικής «φλυαρίας» και τις 
λίγες σκηνές, οι οποίες στον βαθμό που οι παραστάσεις διατηρούνται, είναι ολι-
γοπρόσωπες, περιληπτικές, αλλά ταυτόχρονα μνημειακές. Στη σκηνή της Δέησης 
(εικ. 6) ο Χριστός βρίσκεται μέσα σε τρίχρωμη ελλειψοειδή δόξα, λεπτομέρεια 
που απαντά συχνά στην Κρήτη.9 Η παράσταση, εκτός από τα βασικά πρόσω-
πα (Χριστός, Παναγία, Πρόδρομος) περιλαμβάνει έναν εξαιρετικά μικρό χορό 
αγγέλων. Την ίδια εποχή ωστόσο οι σκηνές της Δέησης στην Κρήτη είναι πλήρως 
ανεπτυγμένες και περιλαμβάνουν πλήθος εικονογραφικών λεπτομερειών, δημι-
ουργώντας μια εκτεταμένη σκηνή, που συχνά καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος 
του δυτικού τοίχου των ναών.10 Το ίδιο παρατηρείται και στη σκηνή του Παραδεί-
σου (εικ. 10), από την οποία παραλείπονται πολλές καθιερωμένες εικονογραφι-
κές λεπτομέρειες, γνωστές ήδη από τις πρωιμότερες σωζόμενες παραστάσεις στην 
Κρήτη,11 όπως η είσοδος του πρωτομάρτυρα Στέφανου και το Ξύλο της Γνώσης, 
ενώ ο απόστολος Πέτρος που κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου έχει εικονιστεί 
μαζί με τον χορό των Δικαίων. 

Η παράθεση των Κολασμένων σε ένα ενιαίο διάχωρο παραπέμπει σε παλαιότε-
ρα σχήματα,12 καθώς δεν απαντά πολύ συχνά την εποχή αυτή στην περιοχή του 
Ρεθύμνου. Το σχήμα που κατά κύριο λόγο επικρατεί από τα τέλη του 14ου αι. 
και εξής είναι η απεικόνιση των κολασμένων μέσα σε μικρά τετράγωνα διάχωρα 
ενοποιημένα σε ένα μεγαλύτερο, όπως για παράδειγμα στον Άγιο Ιωάννη στην 
Αξό Μυλοποτάμου (Αλμπάνη 2006, 181, εικ. 20), στον Άγιο Ιωάννη στον Κισσό 
(Πύρρου 2014β, 139, εικ. 20), στην Παναγία στο Ντιμπλοχώρι (Αγγελάκη 2014, 
339, εικ. 5), στον Άγιο Ιωάννη στο Σελλί (Σπαθαράκης 1982, 61-75· Karapidakis 
1984, fig. 7) και αλλού.13 Τα θέματα που εικονίζονται στον ναό του Μέρωνα –όσα 

είναι πολύ φθαρμένες και δεν είναι δυνατή η ταύτισή τους. Από τα σωζόμενα στοιχεία δεν είναι 
δυνατός ο συσχετισμός τους με κάποια από τις σκηνές του κύκλου της Δευτέρας Παρουσίας.

9 Βλ. Αγγελάκη 2014, 342, όπου και άλλα παραδείγματα.
10 Ενδεικτικά αναφέρονται ο ναός του Αγίου Ιωάννη στον Κισσό Αγίου Βασιλείου (Πύρρου 2014β, 

111-152), του Αγίου Ιωάννη στο Κάτω Βαλσαμόνερο Ρεθύμνου (Spatharakis 1999, 121-138), 
του Αγίου Ιωάννη στο Σελλί Ρεθύμνου (Karapidakis 1984, 67-106), των Αγίων Αποστόλων στο 
Πετροχώρι Αμαρίου (Gerola [Λασσιθιωτάκης] 1961, 66, no. 385), της Παναγίας στο Ανισαράκι 
Χανίων (Bougrat 1984, 13-66) κ.α. Στα περισσότερα παραδείγματα η Δέηση συνδυάζεται με την 
Ετοιμασία του Θρόνου, τον Αδάμ και την Εύα, τον πύρινο ποταμό, καθώς ακόμα και πυροφό-
ρους τροχούς, ανοικτά βιβλία κτλ. Για την παράσταση της Δέησης βλ. Μαδεράκης 2003, 9-110, 
Μαδεράκης 2004, 9-127 και Μαδεράκης 2005, 213-337. 

11 Για παράδειγμα, στον ναό της Αγίας Μαρίνας στο Καλογέρου Αμαρίου Ρεθύμνου (Spatharakis 
2012, 99-101). Στον ναό του Αγίου Ιωάννη στον Ασφεντηλέ Σελίνου Χανίων (Μαδεράκης 1978, 
1979, 1981, σποραδικά για τον ναό) και στον Άγιο Γεώργιο στη Μουρνέ Αγίου Βασιλείου Ρεθύ-
μνου (Εμμανουήλ 2014, 263-304), και τα δύο στο πρώτο τέταρτο του 14ου αι., ο Παράδεισος 
τοποθετείται στο τύμπανο του δυτικού τοίχου, θέση ιδιαίτερα τονισμένη. Πρόκειται για μεμο-
νωμένα παραδείγματα, για την ερμηνεία των οποίων πρέπει να συνεκτιμηθεί και το γεγονός ότι 
αποτελούν κοιμητηριακούς ναούς. 

12 Σε ένα ενιαίο διάχωρο εικονίζονται μεταξύ άλλων οι κολασμένοι στον ναό της Παναγίας στις Σαϊ-
τούρες Ρεθύμνου (περ. 1300, Spatharakis 1999, 225-234) και στον Άγιο Γεώργιο στη Μουρνέ.

13 Υπάρχουν πολλές παραλλαγές στον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται οι κολασμένοι στην 
Κρήτη κατά την εποχή που η παράσταση εμφανίζεται στη μνημειακή ζωγραφική (τέλη 13ου 
–μέσα 15ου αι.), η μελέτη των οποίων ξεφεύγει από τα όρια της συγκεκριμένης εργασίας. 

Βαλια αγγελαΚη



385

μπορούν να ταυτιστούν– απαντούν στους περισσότερους ναούς της Κρήτης.14 Ο 
Πόρνος και ο Παραυλακιστής εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα, καθώς πρόκει-
ται για δύο παραπτώματα που απασχολούν έντονα την κλειστή, απομονωμένη και 
αγροτική κοινωνία της εποχής.15 Ο Πλούσιος από την παραβολή του Πλούσιου 
και του Λάζαρου παρουσιάζεται επίσης συχνά, και τις περισσότερες φορές, όπως 
και στην περίπτωση του Μέρωνα, εικονίζεται πρώτος ή σε ιδιαίτερα τονισμένη 
θέση.16 

Αρκετές από τις βασικές σκηνές του κύκλου, όπως η Ετοιμασία του Θρόνου, η 
Ψυχοστασία και οι Αποδόσεις των νεκρών από τη Γη και τη Θάλασσα, θέματα που 
σχετίζονται κατεξοχήν με την εμφάνιση του Χριστού στη Γη και την προετοιμασία 
για την κρίση, δεν περιλαμβάνονται στην παράσταση του Μέρωνα. Αντιθέτως, 
προβάλλεται ιδιαίτερα η θέση των χορών των δικαίων, οι οποίοι τοποθετούνται σε 
ένα ενιαίο διάχωρο στον δυτικό τοίχο, ανάμεσα στις βασικές σκηνές του κύκλου, 
καταλαμβάνοντας και το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου χώρου (εικ. 7). Οι 
δίκαιοι είναι στραμμένοι νότια και κατευθύνονται προς τον Παράδεισο, ενώ οι 
κολασμένοι προς τα βόρεια, όπου εικονίζεται η Κόλαση. Η διάταξη αυτή δεν 
απαντά συχνά στα μνημεία της Κρήτης, όπου οι χοροί συνήθως βρίσκονται στον 
νότιο τοίχο, σε ένα ή περισσότερα μικρά διάχωρα.17 

Το εικονογραφικό σχήμα στον οποίο το δίπολο δίκαιοι - κολασμένοι αποτελεί 
το κυρίαρχο στοιχείο της Δευτέρας Παρουσίας, χρησιμοποιείται για να τονιστεί 

Ωστόσο, παρατηρείται ότι η χρήση του τετράγωνου πίνακα μέσα στον οποίο υπάρχουν μικρό-
τερα τετράγωνα διάχωρα, επικρατεί στην περιοχή του Ρεθύμνου από τα τέλη του 14ου αι. και 
εξής. Ενδεχομένως να συνδέεται και με την εμφάνιση συγκεκριμένου εργαστηρίου ζωγράφων, 
υπόθεση που πρέπει ίσως να διερευνηθεί. Ο Στ. Μαδεράκης αναφέρει ότι τα τετράγωνα αυτά 
εικονογραφούν τόπους της κόλασης, σύμφωνα με τα πατερικά κείμενα (βλ. Μαδεράκης 2004, 
31, σημ. 22). 

14 Γενικά για τους κολασμένους στις κρητικές εκκλησίες σημαντική παραμένει η εργασία του Στ. 
Μαδεράκη στο περιοδικό Ύδωρ εκ Πέτρας που δημοσιεύτηκε σε τρεις περιόδους, βλ. βιβλιογρα-
φία. 

15 Για την εικονογράφηση των αγροτικών παραπτωμάτων βλ. Gerstel 2002, 205-217.
16 Για παράδειγμα, στον ναό της Παναγίτσας στο Καρύδι Χανίων (Μαδεράκης 1984, 80-91), του 

Αγίου Παύλου στον Άγιο Ιωάννη Πυργιωτίσσης στο Ηράκλειο, όπου ο Πλούσιος παρουσιάζεται 
μέσα σε ξεχωριστό διάχωρο (γενικά για τον ναό Ανδριανάκης & Γιαπιτσόγλου 2012, 145), του 
Αγίου Ευτυχίου στα Τσισκιανά Σελίνου Χανίων (Μαδεράκης 1979, 51), της Παναγίας στη Σκλα-
βοπούλα Σελίνου Χανίων (Μαδεράκης 1979, 49, 51, εικ. 22). Συχνά δε, συνοδεύεται από το 
χωρίο της σχετικής παραβολής «πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον…». 

17 Εξαίρεση αποτελούν οι ναοί του Σωτήρα Χριστού στο Παντέλι (Ανδριανάκης & Γιαπιτσόγλου 
2012, 246), της Παναγίας στις Λιθίνες (Ανδριανάκης & Γιαπιτσόγλου 2012, 241-243, όπου 
και φωτογραφία του χορού των επισκόπων) και των Αγίων Αποστόλων στους Ανδρομύλους 
(Spatharakis 2001, 167-169 και Ανδριανάκης & Γιαπιτσόγλου 2012, 244), όλοι στην περιοχή 
του Λασιθίου και χρονολογούνται στα τέλη του 14ου – αρχές του 15ου αι. Ωστόσο και στους 
τρεις ναούς η Δευτέρα Παρουσία αναπτύσσεται κατεξοχήν στον δυτικό τοίχο και όχι στους 
πλάγιους, ενώ οι χοροί, εξαιτίας του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου, αποδίδονται εξαιρετικά 
συντομευμένοι. Στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καβούσι Λασιθίου (πρώτο μισό 15ου αι.) 
οι δίκαιοι βρίσκονται επίσης στον δυτικό τοίχο, νότια της εισόδου, ενώ στα βόρεια βρίσκεται 
η Κόλαση. Ωστόσο στον συγκεκριμένο ναό, παρόλη την τοποθέτηση των δίκαιων στον δυτικό 
τοίχο, δεν τονίζεται ιδιαίτερα η παρουσία τους, καθώς καταλαμβάνουν ένα μικρό τμήμα της 
συνολικής παράστασης που είναι πολύ εκτεταμένη, χωρίς να παραλείπεται καμία από τις 
σκηνές του κύκλου, οι οποίες αποδίδονται με εξαιρετική εικονογραφική λεπτομέρεια (Μαδε-
ράκης 1978, 1979, 1981, και Μαδεράκης 2005, με πολλές αναφορές για τον ναό και την 
παράσταση· επίσης Ανδριανάκης & Γιαπιτσόγλου 2012, 225). 

η Παρασταση τησ δεΥτερασ ΠαροΥσιασ στον ναο τησ Παναγιασ στον μερωνα αμαριοΥ
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περισσότερο η διαδικασία της μετά την Κρίση κατάστασης των ψυχών και όχι η 
ίδια η δεύτερη εμφάνιση του Χριστού. Γι’ αυτό τον λόγο παραλείπονται οι σκηνές 
προετοιμασίας της Κρίσης και της Έλευσης του Χριστού, καθώς δεν θεωρείται 
απαραίτητο να εικονογραφηθούν, αφού έχουν ήδη συντελεστεί. Οι ψυχές έχουν 
κριθεί και στην περίπτωση του Μέρωνα ο θεατής παρακολουθεί σε πρώτο επίπεδο 
την υποδοχή τους στον Παράδεισο ή την Κόλαση, αφού σε αυτήν έχει εστιάσει ο 
ζωγράφος.18 

Ο ζωγράφος του ναού της Γέννησης της Παναγίας, παρότι γνωρίζει και χρησι-
μοποιεί τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής του, επιλέγει γενικά παλαιότερα 
εικονογραφικά σχήματα για να συνθέσει τον κύκλο της Δευτέρας Παρουσίας/
Τελικής Κρίσης. Η απώλεια μεγάλου μέρους της συνολικής εικονογράφησης του 
ναού, δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε αν αυτή η τάση είχε ακολουθηθεί και 
στις υπόλοιπες παραστάσεις του εικονογραφικού προγράμματος ή αφορούσε 
μόνο στον κύκλο της Δευτέρας Παρουσίας. Σε κάθε περίπτωση η παράσταση από 
τον ναό του Μέρωνα θέτει νέους προβληματισμούς για την εικονογράφηση του 
κύκλου της Δευτέρας Παρουσίας στην Κρήτη. 
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Παράλληλα του Ιωάννη Δαμασκηνού (Ms. Grec. 923, f. 89r). Και στις δύο με κάποιες διαφορές, 
απεικονίζεται η έγερση των νεκρών και ο ένθρονος Χριστός στην κορυφή ως κριτής. Η απουσία 
κολασμένων από τη μικρογραφία του Βατικανού έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι σε αυτή 
την περίπτωση πρόκειται για τη Δευτέρα Παρουσία (Deuxième Parousie) και όχι για την Τελική 
Κρίση (Jugement Dernier). Βλ. ενδεικτικά για το θέμα: Grabar 1936, 249-258· Brenk 1964, 
106, υποσ. 2· Kessler 2000, 88-103, όπου συγκεντρώνει αρκετή σχετική βιβλιογραφία. Το 
θέμα του διαχωρισμού των δύο παραστάσεων έθεσε και η Β. Κέπετζη στο 22ο Διεθνές Βυζαντι-
νολογικό Συνέδριο που έγινε το 2011, βλ. Kepetzi 2011, 150. 
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obsErvAtions on thE dEpiCtion of thE LAst judgmEnt 

in thE ChurCh of thE nAtivity of thE virgin 

in mEronAs, AmAri 

vALiA AggELAKi

The church, dedicated to the Nativity of the Virgin, is located near the village 
of Meronas. In its current form, the church is a two-aisled building. Its oldest 
part is the south vaulted aisle, that was adorned with two layers of frescoes, 
dating from the 13th and the early 15th century. In a later date another vault-
ed aisle was added to the north, covered with a dome to its western part.

The frescoes, that were initially whitewashed, were revealed during the res-
toration works conducted by the 28th Ephorate of Byzantine Antiquities. On 
the west wall is depicted the fragmentarily preserved Last Judgment, from 
the second layer of the 15th century. The placement of the choirs of the Righ-
teous in the central part, amongst the basic elements of the composition, is 
not frequent. The emphasis given to the Righteous and the Doomed, the brief 
presence of the rest subjects, as well as the complete absence of other main 
elements of the composition, such as the Preparation of the Throne, underline 
the notion of the Last Judgment that follows the Second Coming of Christ. 
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οι ανασΚαφεσ τοΥ ΠανεΠιστημιοΥ Κρητησ 

στην αΚροΠολη τησ ελεΥθερνασ 

(τομεασ ιι, ΚεντριΚοσ)

χριστινα τσιγωναΚη

1. Εισαγωγή
Η πανεπιστημιακή ανασκαφή του Τομέα ΙΙ της Ελεύθερνας έχει εστιάσει από 

την έναρξή της, το 1986, στη διερεύνηση του Κεντρικού Πλατώματος του λόφου 
του Πρινέ, το λεγόμενο Πυργί. Ο λόφος αυτός είχε θεωρηθεί ήδη από τους πρώ-
τους αρχαιοδίφες που επισκέφτηκαν την περιοχή ως η Ακρόπολη της Ελεύθερνας. 
Το Κεντρικό Πλάτωμα, όπως είχε παρατηρήσει ο πρώτος ανασκαφέας καθηγητής 
Θανάσης Καλπαξής, αποτελεί το μεγαλύτερο, άρα και το πιο κατάλληλο για οικο-
δομική χρήση, φυσικό ανάλημμα του βορείου τμήματος του λόφου. Τα σύγχρονα 
μονοπάτια, αλλά και οι αρχαίοι δρόμοι από τα ανατολικά και τα δυτικά κατέλη-
γαν σε αυτό. Η ύπαρξη ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στο Κεντρικό 
Πλάτωμα τεκμηριώνεται ήδη από την αρχή της πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Στη 
γεωμετρική/αρχαϊκή περίοδο ο λόφος χρησιμοποιήθηκε πιο εντατικά, τόσο για 
την οργάνωση ενός οικισμού, όσο και για την ανέγερση δημοσίων λατρευτικών 
κτηρίων. Πολύ σημαντικό για την ιστορία της πόλης της αρχαϊκής περιόδου είναι 
το λατρευτικό κτήριο που εντοπίστηκε το 1998 (σχ. 1, Α). Η ανέγερση του ναού 
ανάγεται στον 7ο αι. π.X., ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παρέμεινε σε λειτουργία 
μέχρι και τον 2ο αι. μ.Χ. (Καλπαξής 2004, 110-115). Η εντατική οικοδόμηση του 
χώρου στη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο δεν επέτρεψε τη διατήρηση εκτενών 
οικοδομικών καταλοίπων των προγενέστερων εποχών, παρά μόνο αποσπασματι-
κών αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Ωστόσο, οι πολυάριθμες επιγραφές που έχουν 
βρεθεί στο Κεντρικό Πλάτωμα αποδεικνύουν ότι πρόκειται για το δημόσιο κέντρο 
της πόλης της Ελεύθερνας διαχρονικά (Καλπαξής & Πετροπούλου 1988-89· van 
Effenterre κ.ά. 1994).

Μνημείο-κλειδί για την κατανόηση της βυζαντινής φάσης στο Κεντρικό Πλάτω-
μα είναι το λεγόμενο Τετράκογχο/χριστιανικός ναός (σχ. 1, Β), το πρώτο μνημείο 
που είχαν φέρει στο φως οι ανασκαφές (Καλπαξής 1988, 302· Καλπαξής 1989-
90, 271· Καλπαξής 1991-93, 257-258· Καλπαξής 1994-95, 284-285, εικ. 9). Η 
σύνθετη οικοδομική ιστορία αυτού του μνημείου φωτίζει δύο διαφορετικές ιστορίες 
μετάβασης: τη μετάβαση από τον «παγανισμό» στον χριστιανισμό και τη μετάβαση 
από την πρωτοβυζαντινή πόλη στο κάστρο. Το ισχυρό τείχος, που εξασφάλιζε την 
άμυνα του βυζαντινού οικισμού στο Πυργί, αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική 
αρχιτεκτονική κατασκευή αυτής της τελευταίας. 

Ο στόχος των ερευνών κατά την τελευταία πενταετία ήταν η αποσαφήνιση της 
κάτοψης και της χρονολόγησης της εκκλησίας, η διερεύνηση του οικισμού που 
οργανώθηκε γύρω από την εκκλησία επάνω στα ερείπια ενός δημόσιου ρωμαϊκού 
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Σχ. 1 :  Πυργί, Κεντρικό Πλάτωμα, κάτοψη του ανεσκαμμένου χώρου 
(Τομέας ΙΙ - Κεντρικός, 2013).
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λουτρού (σχ. 1, Γ), καθώς και η αποκάλυψη του οχυρωματικού περιβόλου στην 
ανατολική κλιτύ του λόφου. Παράλληλα συνεχίστηκαν η αρχιτεκτονική αποτύ-
πωση της ανασκαφής, οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του χώρου, το περι-
βαλλοντικό πρόγραμμα μελέτης, καθώς και η συντήρηση, καταγραφή, σχεδίαση, 
φωτογράφιση και μελέτη των ευρημάτων παλαιότερων ανασκαφικών περιόδων.1

2. Ο χριστιανικός ναός
Ήδη από τις εργασίες του 2005 είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι το λεγόμενο 

Τετράκογχο αποτελούσε τον πυρήνα ενός μεγαλύτερου σε έκταση χριστιανικού 
ναού (Tsigonaki 2007, 276-278· Τσιγωνάκη 2012, 94-96). Η απομάκρυνση των 
επιχώσεων των παλαιών ανασκαφών και συμπληρωματικές ανασκαφικές τομές, 
τόσο στο εσωτερικό όσο και εξωτερικά του μνημείου, παρείχαν νέα δεδομένα για 
την κατανόηση των οικοδομικών του φάσεων.

Το οικοδόμημα είχε θεμελιωθεί επάνω στα ερείπια προγενέστερων κτισμάτων 
και αγωγών νερού, ο χαρακτήρας και η χρονολόγηση των οποίων δεν έχει ακόμα 
αποσαφηνισθεί λόγω της αποσπασματικότητάς τους. Αυτό που είναι σαφές είναι 
ότι το νότιο τμήμα του επικάλυψε εν μέρει τον αρχαίο ναό. Δομικό υλικό σε δεύ-
τερη χρήση χρησιμοποιήθηκε στις τοιχοποιίες της εκκλησίας (εικ. 1). Από τον 

1 Ο αρχιτέκτονας Ιωάννης Μπίτης είναι υπεύθυνος για την αρχιτεκτονική αποτύπωση της ανα-
σκαφής. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα μελέτης διεξάγεται από τη δρ. Δήμητρα Μυλωνά. Η 
Αμαλία Τρουλλινού έχει αναλάβει τη συντήρηση των κινητών ευρημάτων της ανασκαφής και η 
Αγάπη Λαδιανού τη σχεδίασή τους. Η φωτογράφιση των κινητών ευρημάτων πραγματοποιήθηκε 
από τον Ιωάννη Παπαδάκη-Πλουμίδη.

οι ανασΚαφεσ στην αΚροΠολη τησ ελεΥθερνασ (τομεασ ιι, ΚεντριΚοσ)

Εικ. 1 :  Εξωτερική όψη του τοίχου του νοτίου πτερυγίου του χριστιανικού ναού.



χριστιανικό ναό διατηρήθηκαν κυρίως τα θεμέλιά του. Στο νοτιοανατολικό τμήμα 
του κτηρίου οι τοίχοι θεμελίωσης προχωρούν σε βάθος 1,5 μ. από το επίπεδο επι-
κοινωνίας (όπως αυτό ορίζεται από ένα κατώφλι που έχει βρεθεί in situ), τέμνοντας 
αρχαιολογικά στρώματα της αρχαϊκής, γεωμετρικής και προϊστορικής περιόδου, 
και εδράζονται στον φυσικό βράχο (εικ. 2). Αντίθετα, το βορειοδυτικό τμήμα του 
μνημείου δεν σώζεται, καθώς στο σημείο αυτό ο βράχος παρουσιάζεται ψηλά και 
δεν επέτρεψε τη θεμελίωση σε βάθος. Μόνο η λάξευση του φυσικού βράχου για την 
υποδοχή του θεμελίου προδίδει τη θέση του δυτικού τοίχου του νάρθηκα. 

H ανασκαφή βορειοδυτικά του νάρθηκα αποκάλυψε γωνία δωματίου, του 
οποίου η σχέση με την εκκλησία δεν είναι ακόμα σαφής. Οι τοίχοι του είχαν θεμε-
λιωθεί επάνω, και εν μέρει είχαν καταστρέψει την πήλινη εσχάρα όπτησης ενός 
κεραμικού κλιβάνου, κυκλικής κάτοψης με διάμετρο 2,5 μ. (εικ. 3). Κάτω από 
την εσχάρα ένα χαμηλό τοιχίο υποστήριξης χώριζε τον θάλαμο καύσης στα δύο 
(εικ. 4). Για την κατασκευή του τελευταίου είχε λαξευτεί ειδικά ο φυσικός βράχος, 
τα τοιχώματα του οποίου είχαν επιχριστεί με πηλό. Η ανασκαφή αποκάλυψε το 
πήλινο δάπεδο του θαλάμου καύσης στα βόρεια και την οπή τροφοδότησης του 
κλιβάνου στα δυτικά. Στις ανώτερες στρώσεις της επίχωσης του θαλάμου καύσης 
εντοπίστηκε κεραμική των ρωμαϊκών χρόνων, ενώ από τις κατώτερες στρώσεις και 
το δάπεδο προέρχονται όστρακα της γεωμετρικής περιόδου. Αν και η ανασκαφι-
κή έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, η χρονολόγηση του κλιβάνου στη γεωμετρική 
περίοδο φαίνεται αρκετά πιθανή. Απορρίμματα κεραμικής που θα βοηθούσαν 
στη χρονολόγησή του δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. 

Η ασυνήθης κάτοψη της εκκλησίας είναι το αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης 
στον πυρήνα της του προγενέστερου Τετρακόγχου. Το Τετράκογχο (εμβαδού 240 

Εικ. 2 :  Νοτιοανατολική γωνία του χριστιανικού ναού 
και προγενέστερες κατασκευές.
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Εικ. 4 :  Κεραμικός κλίβανος: τμήμα της πήλινης 
εσχάρας και του θαλάμου καύσης.

Εικ. 3 :  Ανασκαφική τομή ΝΔ του χριστιανικού ναού.

τ.μ.), αποτελούνταν από μια ορθογώνια 
αίθουσα με τέσσερις αψίδες (διαστάσεων 
12,85 μ. x 16,70 μ.), από τις οποίες η 
ανατολική ήταν ελεύθερη, ενώ οι υπό-
λοιπες εγγεγραμμένες στην τοιχοποιία. 
Μικρά διαμερίσματα καταλάμβαναν τις 
γωνίες του κτηρίου. Κατά τη δεύτερη 
οικοδομική φάση το Τετράκογχο άλλαξε 
ριζικά μορφή με την προσθήκη πλαϊνών 
διαμερισμάτων στα βόρεια και νότια, 
καθώς και νάρθηκα στα δυτικά, με απο-
τέλεσμα σχεδόν τον διπλασιασμό του 
εμβαδού του (450 τ.μ.). Ανασκαφή στην 
κεντρική αίθουσα του Τετρακόγχου 
αποκάλυψε την προσθήκη τεσσάρων 
πεσσών, οι οποίοι όριζαν έναν τετράγω-
νο περίπου χώρο (5,40 μ. x 5,25 μ.). Οι 
πεσσοί υποστήριζαν μια υπερυψωμένη 
πιθανότατα στέγη στο μέσο περίπου του 
κυρίως ναού. Η δυτική κόγχη σύμφωνα 
με όλες τις ενδείξεις παρέμεινε σε λειτουργία και κατά τη δεύτερη οικοδομική 
φάση.



Το γεγονός ότι οι περισσότεροι τοίχοι της εκκλησίας σώζονται μόνο στο επίπε-
δο της θεμελίωσης δεν επιτρέπει την ανάγνωση της εσωτερικής διάρθρωσης του 
κτηρίου, ούτε και της επικοινωνίας των χώρων. Ένα κατώφλι που έχει σωθεί στη 
θέση του, υποδεικνύει την ύπαρξη θύρας που επέτρεπε την είσοδο στο νοτιοδυ-
τικό διαμέρισμα του Τετρακόγχου. Κατ’ αντιστοιχία πρέπει να υποθέσουμε την 
ύπαρξη θύρας και στο βορειοδυτικό διαμέρισμα. 

Σταδιακά, ταφές κατέλαβαν τον χώρο του νάρθηκα της εκκλησίας, τη βόρεια 
και νότια κόγχη του Τετρακόγχου και τα γωνιακά του διαμερίσματα. Μικρό νεκρο-
ταφείο είχε επίσης δημιουργηθεί στα νότια της εκκλησίας, στη θέση του αρχαίου 
ναού. Οι περισσότεροι από τους τάφους αυτούς, κιβωτιόσχημοι ή καλυβίτες, είχαν 
ανασκαφεί ήδη από τα πρώτα χρόνια 
της ανασκαφής (Καλπαξής 2004, 114-
115, εικ. 14). Η ταφή στη νότια κόγχη 
φαίνεται ότι είχε ιδιαίτερη λατρευτική 
σημασία. Η κόγχη είχε ειδικά δια-
μορφωθεί για να ενσωματώσει υπόγειο 
ορθογώνιο χώρο, το δάπεδο του οποίου 
κάλυπταν πήλινες τετράγωνες πλάκες. 
Μέσα στον χώρο αυτόν, προφανώς μετά 
την εγκατάλειψη της εκκλησίας, κατα-
χώθηκαν στελέχη και αλυσίδες από 
χάλκινα φωτιστικά σκεύη, καθώς και 
θραύσματα από τον λειτουργικό εξοπλι-
σμό της εκκλησίας, όπως θωράκια και 
μαρμάρινοι κιονίσκοι τράπεζας (Tsigo-
naki 2007, εικ. 14 και 20). Αντιθέτως, 
στη βόρεια κόγχη του Τετρακόγχου δεν 
υπήρχε ανάλογη διαμόρφωση. Οι απλοί 
κιβωτιόσχημοι τάφοι που κατέλαβαν τον 
χώρο εδράζονταν σε επίχωση της προϊ-
στορικής περιόδου, η οποία κάλυπτε 
τον φυσικό βράχο (εικ. 5).

Ο τάφος που ανακαλύφθηκε το 2011 
μέσα στο νοτιοδυτικό διαμέρισμα του Τετρακόγχου βρισκόταν κάτω από μια υπε-
ραιωνόβια ελιά. Ως καλυπτήρια πλάκα του τάφου είχε χρησιμοποιηθεί ένα αμφί-
γλυφο θωράκιο από ασβεστόλιθο, διαστάσεων 0,88 x 0,56 x 0,07 μ. (εικ. 6α-β). 
Η διακόσμηση της κύριας όψης του συνίσταται από τετράγωνα διάχωρα που 
περικλείουν οκτάφυλλους ρόδακες, με εξαίρεση το κεντρικό διάχωρο στο οποίο 
απεικονίζεται ένας σταυρός. Το θέμα αυτό είναι κοινό και σε άλλα αρχιτεκτονικά 
γλυπτά αποδιδόμενα στο τοπικό εργαστήριο που δραστηριοποιείται στην περιοχή 
του Μυλοποτάμου (Tsigonaki 1998, 373-375). H δευτερεύουσα όψη κοσμούνταν 
με έναν ανάγλυφο λατινικό σταυρό με πεπλατυσμένες τις άκρες των κεραιών. 

Ένα ή και δύο μικρά πήλινα αγγεία (κυρίως αμφορίσκοι, κανάτες και κύπελ-
λα) αποτελούν τα συνήθη και μοναδικά κινητά ευρήματα από τους τάφους της 
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Εικ. 5 :  Βόρεια κόγχη του Τετρακόγχου, τάφοι.
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Εικ. 6α-β :  Αμφίγλυφο θωράκιο από ασβεστόλιθο.

εκκλησίας (εικ. 7). Ως προς το σχήμα, αλλά και τη σύσταση του πηλού, είναι 
πανομοιότυπα με τα αγγεία που βρέθηκαν στο νεκροταφείο της Βασιλικής του 
Μιχαήλ Αρχαγγέλου στη θέση Κατσίβελος της Ελεύθερνας (Τομέας Ι, Ανατολι-
κός). Χρονολογούνται στον 7ο αι. (Γιαγκάκη 2004α· Γιαγκάκη 2004β). 

Η αρχική χρήση του Τετρακόγχου στο Πυργί δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Το 
ίδιο ισχύει και για τη χρονολόγηση της ανέγερσής του, λόγω της εντελώς διατα-
ραγμένης στρωματογραφίας. Μια λογική υπόθεση είναι ότι το κτήριο θα μπορού-
σε εξαρχής να είχε λειτουργήσει ως χριστιανικός ναός, πιθανότατα ένα μαρτύριο. 
Ωστόσο, προβληματίζει η απουσία ευρημάτων του 5ου και 6ου αι., γεγονός που 
υποδεικνύει λογικά τη χρονολόγηση του Τετρακόγχου πριν τον 5ο αι. Αν και δεν 
μπορεί να αποκλειστεί, είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι στο Πυργί έχει ανα-
καλυφθεί ένα από τα πρωιμότερα χριστιανικά μνημεία στην Κρήτη, χωρίς άλλες 
στέρεες προς το παρόν αρχαιολογικές αποδείξεις. Δεν αποκλείεται η αρχική 
χρήση του Τετρακόγχου να μην ήταν θρησκευτική, αλλά κοσμική. Η δεύτερη 
οικοδομική φάση, κατά την οποία το κτήριο αποτελεί βεβαιωμένα χριστιανικό 
ναό, χρονολογείται με ασφάλεια στον 7ο αι. Κεραμική, νομίσματα, αντικείμενα 
μικροτεχνίας, συνηγορούν στο σύνολό τους υπέρ αυτής της χρονολόγησης (Tsigo-
naki 2007, 280-282). 

Το κτήριο που προέκυψε από αυτή την προσθετική διαδικασία δύσκολα εντάσ-
σεται σε κάποιο γνωστό αρχιτεκτονικό τύπο. Ο συμβολισμός του σταυρικού σχή-
ματος γίνεται φανερός στην κάτοψη και θα πρέπει να δηλωνόταν και στη στέγαση. 



Ο συμπαγής χαρακτήρας του σταυρό-
σχημου οικοδομήματος παραπέμπει 
σε περίκεντρο κτήριο. Το μέγεθος της 
εκκλησίας, η θέση της, αλλά και κινητά 
ευρήματα που σχετίζονται με τη διοίκη-
ση, όπως δύο μολυβδόβουλα του τέλους 
του 7ου αι.2 και ένα χάλκινο σταθμίο 
μιας ουγκιάς (εικ. 8),3 επιτρέπουν την 
υπόθεση ότι από τον 7ο αι. το εκκλησι-
αστικό και διοικητικό κέντρο της πόλης 
μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Πλάτωμα της 
οχυρωμένης πλέον Ακρόπολης. 

3. Οικισμός – Λουτρό 
Ανασκαφικές έρευνες που πραγμα-

τοποιήθηκαν από το 1998 έως το 2000 
στα νότια της εκκλησίας και του αρχαϊ-
κού ναού αποκάλυψαν τοιχοποιίες και 
2 Σύμφωνα με τους Werner Seibt και Αlexandra Wassiliou-Seibt, τα δύο μολυβδόβουλα θα 

πρέπει να χρονολογηθούν στο τελευταίο τρίτο του 7ου αι. και όχι στον 8ο αι., όπως είχα προτεί-
νει παλαιότερα (Tsigonaki 2007, 280, εικ. 18). Ευχαριστώ θερμά και τους δύο για τις παρατη-
ρήσεις τους. 

3 Βλ. για παράδειγμα Tekin 2013, πίν. 74, αρ. 282. 

398

χριστινα τσιγωναΚη

Εικ. 8 :  Χάλκινο σταθμίο.

Εικ. 7 :  Πήλινα αγγεία από τους τάφους του χριστιανικού ναού.



399

οι ανασΚαφεσ στην αΚροΠολη τησ ελεΥθερνασ (τομεασ ιι, ΚεντριΚοσ)

Εικ. 9 :  Αγωγός απορροής των υδάτων (Τομή 2Ζ).

στρωματογραφικούς ορίζοντες που χρονολογήθηκαν με ασφάλεια από τον 7ο έως 
τα μέσα του 8ου αι. μ.Χ. (Yangaki 2005, 88-97). Από το 2007 έως σήμερα η 
περιοχή αυτή του Κεντρικού Πλατώματος ανασκάπτεται συστηματικά, επιβεβαιώ-
νοντας την αρχική υπόθεση ότι οι αρχιτεκτονικές δομές που αποκαλύφθηκαν 
αποτελούν τμήμα της οχυρωμένης πόλης της Ελεύθερνας κατά τους λεγόμενους 
«σκοτεινούς αιώνες». Η συστάδα των κτηρίων που έχει ερευνηθεί έως σήμερα 
χαρακτηρίζεται από σαφή οργάνωση, με τους τοίχους τους να ακολουθούν ενιαί-
ες περίπου κατευθύνσεις. Οργανώνονται στα ανατολικά και δυτικά ενός δρόμου 
πλάτους 3,5 μ. περίπου. Το τμήμα του δρόμου που έχει αποκαλυφθεί ακολουθεί 
πορεία παράλληλη με αυτήν του οχυρωματικού περιβόλου και συνοδεύεται από 
αγωγό απορροής των υδάτων στη μια του πλευρά (εικ. 9). 

Τα κτήρια του βυζαντινού οικισμού θεμελιώθηκαν απευθείας επάνω σε κατα-
σκευές της ρωμαϊκής περιόδου. Αυτές αποδείχτηκε ότι ανήκουν σε ρωμαϊκό λουτρό. 
Στα βόρεια το λουτρό γειτνίαζε με τον αρχαίο ναό, ο οποίος το πιθανότερο ήταν 
ακόμα σε λειτουργία κατά τη διάρκεια ανέγερσης του λουτρού. Οι αίθουσες του 
λουτρού οργανώνονταν στα νότια και ανατολικά ενός πλακόστρωτου ορθογωνίου 
αιθρίου, σχηματίζοντας το γράμμα Γ στην κάτοψη. Η κατάσταση διατήρησης των 
ασβεστολιθικών πλακών του αιθρίου διαφέρει κατά τόπους: σε ορισμένα σημεία 
σώζονται ακέραιες, ενώ σε άλλα σώζονται αποσπασματικά ή καθόλου (εικ. 10). Το 
νοτιότερο τμήμα του είχε καλυφθεί από λιθόστρωτο των βυζαντινών χρόνων. Σε 
ένα σημείο μάλιστα, όπου οι πλάκες είχαν αφαιρεθεί κατά την αρχαιότητα, είχε 
δημιουργηθεί ένα όρυγμα, το οποίο πληρώθηκε με επίχωση από μαύρο χώμα και 
τέφρα. Στο σημείο αυτό η ανασκαφή έφερε στο φως τη θολωτή οροφή του υπόγει-



ου praefurnium του λουτρού. Η οροφή 
κατασκευασμένη από οπτές πλίνθους 
και κονίαμα στηριζόταν στον κατάλληλα 
διαμορφωμένο φυσικό βράχο. Μπροστά 
από το άνοιγμα του praefurnium (πλά-
τους 1,40 μ.) αφαιρέθηκε επίχωση που 
περιελάμβανε επεξεργασμένους λίθους, 
πλίνθους και μεγάλα θραύσματα υδραυλικού κονιάματος (εικ. 11). Μεταξύ των 
λίθων βρέθηκε ακέραιος λίθος με επιγραφή των ρωμαϊκών χρόνων στην όψη του. 
Η ύπαρξη τόρμων στη δεξιά του πλευρά, αλλά και το κείμενο της επιγραφής μαρ-
τυρούν ότι συνδεόταν με δεύτερο λίθο πάνω στον οποίο συνεχιζόταν το κείμενο 
(Καραναστάση, στον παρόντα τόμο). Στη νότια πλευρά του praefurnium βρέθηκε 
in situ ακέραιη λίθινη λεκάνη, καθώς και θραύσματα πήλινου αγωγού ύδατος. 

Κατά την ανασκαφή των βυζαντινών κτισμάτων, κάτω από δάπεδο από πατημένο 
χώμα, εντοπίστηκε αποσπασματικά σωζόμενο δάπεδο από υδραυλικό κονίαμα. 
Αυτό άνηκε πιθανότατα στην piscina frigida του λουτρού, η οποία εκτεινόταν νότια 
του αιθρίου, έχοντας τον ίδιο προσανατολισμό με αυτό. Οι διαστάσεις της πισίνας 
υπολογίζονται σε 5,80 μ. πλάτος και 9,50 μ. μέγιστο σωζόμενο μήκος. Το νότιο 
όριό της αποκαλύπτει η επιμελής λάξευση του φυσικού βράχου, η κατακόρυφη 
παρειά του οποίου είχε επιχριστεί με υδραυλικό κονίαμα από το οποίο σώζονται 
ελάχιστα ίχνη. Η δυτική στενή πλευρά της πισίνας κατέληγε σε αψίδα (εικ. 12). 
Το υδραυλικό κονίαμα του δαπέδου ανασηκωνόταν προκειμένου να επιχρίσει τον 
δυτικό τοίχο. Από αυτόν σώζεται μόνο η τάφρος θεμελίωσης, πλάτους 0,35-0,55 μ., 
η οποία είχε διανοιχτεί στον φυσικό βράχο. Οι λίθοι του φαίνεται ότι ανακυκλώθη-
καν για την κατασκευή του υπερκείμενου βυζαντινού κτίσματος. Ο βόρειος τοίχος 
του τελευταίου εδράζεται απευθείας στο δάπεδο, ενώ η θεμελίωση του ανατολικού 
τοίχου του ίδιου κτίσματος κατέστρεψε το δάπεδο στο σημείο εκείνο. 

Χώροι με υπόκαυση αποκαλύφθηκαν νότια και ανατολικά του αιθρίου. Η 
διάνοιξη του δρόμου του οικισμού στα βυζαντινά χρόνια φαίνεται ότι διατάραξε 

400

χριστινα τσιγωναΚη

Εικ. 11 :  Praefurnium, στρώμα καταστροφής 
(Τομή 3Ε).

Εικ. 10 :  Πλακόστρωτο αιθρίου 
του λουτρού (Τομή 2Ε).
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Εικ. 13 :  Kατεστραμμένο υπόκαυστο (Τομή 4Ζ).

Εικ. 12 :  Δάπεδο από υδραυλικό κονίαμα (piscina frigida, Τομή 4Δ).

εντελώς ή και εξαφάνισε τα εναπομείναντα κατάλοιπα των υποκαύστων (εικ. 13). 
Ο δρόμος που πέρασε επάνω από το ρωμαϊκό λουτρό δηλώνει την πλήρη αναδι-
οργάνωση του χώρου και της κυκλοφορίας στο Κεντρικό Πλάτωμα κατά τον 7ο αι. 



Το αίθριο του λουτρού συνέχισε ωστόσο να χρησιμοποιείται ως υπαίθριος χώρος 
και κατά τη βυζαντινή περίοδο.

Η αποσπασματική κατάσταση διατήρησης του λουτρού, αλλά και οι κατα-
σκευές των βυζαντινών χρόνων που έχουν χτιστεί απευθείας επάνω στα ερείπιά 
του, καθιστούν δύσκολη την ανάγνωση της εσωτερικής του διάρθρωσης. Με 
βάση τα σημερινά δεδομένα, το λουτρό στο Πυργί καταλάμβανε έκταση τουλά-
χιστον 400 τ.μ., μέγεθος που υποδεικνύει τον δημόσιο χαρακτήρα του και κατ’ 
επέκταση τον δημόσιο χαρακτήρα του Κεντρικού Πλατώματος της Ακρόπολης 
και κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Ως προς τις διαστάσεις και εν μέρει ως προς την 
κάτοψη (πλακοστρωμένο αίθριο, frigidarium), το λουτρό στο Κεντρικό Πλάτωμα 
παρουσιάζει ομοιότητα με το μεγάλο λουτρό που ανέσκαψε ο Πέτρος Θέμελης 
στην ανατολική κλιτύ της Ακρόπολης. Την πρώτη οικοδομική φάση του λουτρού 
αυτού ο ανασκαφέας ανάγει στο δεύτερο μισό του 2ου αι. π.Χ., ενώ την καταστρο-
φή και εγκατάλειψή του χρονολογεί στο τρίτο τέταρτο του 3ου αι. μ.Χ. (Themelis 
2009, 72-75, εικ. 38-39). Μια τόσο πρώιμη χρονολόγηση δεν φαίνεται πιθανή 
για την ανέγερση του λουτρού του Κεντρικού Πλατώματος. Η τροφοδοσία του λου-
τρού της Ακρόπολης με τρεχούμενο νερό θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό πεδίο των 
μελλοντικών ερευνών. Η υπόθεση ότι το λουτρό της Ακρόπολης, το υδραγωγείο 
στη θέση Ανεμόμυλος και οι υπόσκαφες δεξαμενές αποτελούσαν τμήματα του 
ίδιου οικοδομικού προγράμματος, το οποίο χρονολογείται στη ρωμαϊκή περίοδο, 
αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω.

4. Το Τείχος 
Η απομάκρυνση των επιχώσεων που είχαν δημιουργήσει οι ανασκαφικές εργα-

σίες των παλαιοτέρων ετών και η καθαίρεση σύγχρονων ξερολιθιών συνέβαλαν στην 
αποκάλυψη του τμήματος του οχυρωματικού περιβόλου, το οποίο ορίζει ανατολικά 
τον ανασκαμμένο χώρο στο Κεντρικό Πλάτωμα. Αυτό έχει μήκος περίπου 35 μ., σε 
ευθεία γραμμή, και σωζόμενο ύψος που κυμαίνεται από 3,10 μ. έως 0,80 μ., λόγω 
της σταδιακής προς Βορράν κατάρρευσης της τοιχοποιίας (εικ. 14). Η εξωτερική 
επένδυση του τείχους αποτελείται από μεγάλου μεγέθους ορθογώνιες λιθοπλίν-
θους, τοποθετημένες κατά κανόνα δρομικά, ενώ σε λίγα σημεία οι λιθόπλινθοι είναι 
τοποθετημένες κατά διάτονο τρόπο. Σπασμένα κεραμίδια και μικρές πέτρες ως 
σφήνες έχουν χρησιμοποιηθεί ανάμεσα στους αρμούς, καθώς  και ασβεστοκονίαμα 
ως συνδετικό υλικό. Ο πυρήνας της τοιχοποιίας αποτελείται από μικρού μεγέθους 
(ημιλαξευμένους ή αργούς λίθους) και άφθονο συνδετικό κονίαμα. Στα τμήματα 
όπου απουσιάζει η επένδυση, η εσωτερική τοιχοποιία αποκαλύπτεται κτισμένη 
σε οριζόντιες σειρές, αν και λιγότερο επιμελημένη (εικ. 15). Μεγάλο μέρος του 
οικοδομικού υλικού είναι σε δεύτερη χρήση. Μικρών διαστάσεων αποκεκρουμένα 
θραύσματα από αρχαίες ενεπίγραφες στήλες περιλαμβάνεται σε αυτό. 

Η ευθύγραμμη πορεία του τείχους διακόπτεται ανά διαστήματα από προβολές 
τμημάτων σε ορθή γωνία. Οι οδοντώσεις αυτές ενίσχυαν τη στατικότητα, αλλά και 
την άμυνα, αφού λειτουργούσαν ως αμυντικοί πύργοι. Το τείχος πρέπει να εξείχε 
αρκετά μέτρα πάνω από τον οικοδομικό ορίζοντα των πρωτοβυζαντινών χρόνων. 
Δάπεδο από υδραυλικό κονίαμα αποκαλύφθηκε στο σημείο της οδόντωσης ΝΑ 
της εκκλησίας (εικ. 16). Αργιλώδης επίχωση κάλυπτε το υδραυλικό κονίαμα, κάτι 
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Εικ. 15 :  Λεπτομέρεια της τοιχοποιίας της οχύρωσης.

Εικ. 14 :  Άποψη του τείχους στην ανατολική κλιτύ της Ακρόπολης.

που υποδεικνύει τη χρήση του χώρου ως δεξαμενής νερού. Η κατασκευή δεξα-
μενών νερού σε αμυντικές δομές είναι συνηθισμένη και επιβεβλημένη. Ψαλιδι-
σμένη φόλλις του Κώνσταντος Β′ που βρέθηκε στο στρώμα της ιλύος παρέχει μια 
χρονολογική ένδειξη για την εποχή χρήσης της δεξαμενής. 



Ως προς την τοιχοποιία το τείχος της Ελεύθερνας παρουσιάζει μεγάλη ομοιό-
τητα με το τείχος στον λόφο του Αγίου Ιωάννη, τη βυζαντινή Ακρόπολη της Γόρ-
τυνας, το οποίο έχει χρονολογηθεί είτε στον 7ο αι. (Ortolani 2004· Di Vita 2010, 
340-345), είτε στα τέλη του 7ου με αρχές του 8ου αι. (Perna 2012, 145-167). 
Όμοια είναι επίσης η τοιχοποιία της οχύρωσης της Ακρόπολης των Ματάλων. 
Αυτή έχει χρονολογηθεί στον 4ο αι. με αρχές του 5ου αι. με βάση τη μαρτυρία 
της επιφανειακής κεραμικής (Shaw & Shaw 1995, 329, 335, 337-338, 672, 
πίν. 7.50). Ωστόσο, η χρονολόγηση της οχύρωσης των Ματάλων θα πρέπει να 
επανεξεταστεί με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για την οχύρωση των 
πρωτοβυζαντινών οικισμών της Κρήτης (Tsigonaki 2007, 272-276· Ανδριανάκης 
2012· Γιγουρτάκης 2011-13). 

Η εκκλησία του Κεντρικού Πλατώματος με τα κτήρια που την περιβάλλουν και 
το τείχος αποδεικνύεται ότι αποτελούν μέρη του ίδιου οικοδομικού προγράμμα-
τος που χρονολογείται στον 7ο αι. Αυτό θα πρέπει να εγγραφεί σε ένα ευρύτερο 
πρόγραμμα αμυντικής αναβάθμισης των πόλεων της Κρήτης, το οποίο αποτελού-
σε τη βυζαντινή απάντηση στις αραβικές επιδρομές.

Οι πανεπιστημιακές ανασκαφές του Τομέα ΙΙ στο Κεντρικό Πλάτωμα της Ακρό-
πολης της Ελεύθερνας αποκαλύπτουν σταδιακά ένα μοναδικό αρχαιολογικό 
παλίμψηστο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν δεν είναι πάντα εύκολο να απα-
ντηθούν, λόγω της διαταραγμένης στρωματογραφίας από τη συνεχή χρήση και 
αναδιαμόρφωση του τόπου αυτού ανά τους αιώνες. Παρά την αποσπασματικότητα 
τόσο των αρχιτεκτονικών καταλοίπων όσο και των κινητών ευρημάτων, η αρχική 
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Εικ. 16 :  Δάπεδο από υδραυλικό κονίαμα (Τομή 0Η).
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υπόθεση του Θ. Καλπαξή ότι το Κεντρικό Πλάτωμα αποτέλεσε το δημόσιο κέντρο 
της Ελεύθερνας ενισχύεται με νέα τεκμήρια. Η ανασύνθεση της δυναμικής αυτού 
του τόπου, ο οποίος από πολύ νωρίς στην ιστορία του νοηματοδοτήθηκε ως δημό-
σιος και ιερός, θα συνεχίσει να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο των μελλοντικών 
ερευνών.
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thE ExCAvAtions of thE univErsity of CrEtE 

on thE ACropoLis of ELEuthErnA 

(sECtor ii, CEntrAL)

ChristinA tsigonAKi

This paper presents the latest research on the Central Plateau of the Αcrop-
olis of Eleutherna (Sector II, Central), carried out under the auspices of the 
Department of History and Archaeology of the University of Crete. The aim of 
the research over the last five years has been the clarification of the plan and 
chronology of the Early Byzantine church, the excavation of the settlement 
organized around the church and upon the ruins of a Roman public bath, as 
well as the investigation of the fortification on the eastern slope of the Acrop-
olis. Old and new material from the University excavations of Sector II on the 
Central Plateau allows the reconstruction of the dynamics of the place which, 
from very early in its history, was defined as both public and sacred.



μια Πρωτη ματια στην ελληνιστιΚη ΚεραμιΚη αΠο το 

τετραΚογχο στην αΚροΠολη τησ ελεΥθερνασ (ΠΥργι)

αμαλια αΒραμιδοΥ

Χτισμένο πλησίον του ρωμαϊκού λουτρού και του αρχαϊκού ναού, το Τετρά-
κογχο βρίσκεται στο κεντρικό πλάτωμα του λόφου Πυργί. Ερευνήθηκε κατά τις 
ανασκαφικές περιόδους 1986-1990 και έδωσε πλούσια κινητά ευρήματα. Πέραν 
της πολυάριθμης κεραμικής, η οποία ανάγεται από τη μινωική μέχρι και τη βυζα-
ντινή περίοδο, ήρθαν στο φως επιγραφές, λίθινα και μετάλλινα αντικείμενα, καθώς 
και οστά ζώων και ανθρώπων.1 Η μακρόχρονη χρήση του χώρου και η συνεχής 
δημιουργία πλατωμάτων, ανδήρων και επιχώσεων έχει αλλοιώσει σε αρκετά σημεία 
τη στρωματογραφία. Για αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε η συστηματική μελέτη της 
κεραμικής από το Τετράκογχο με στόχο να αποσαφηνίσει, στο μέτρο του δυνατού, 
τη χρονική αλληλουχία των φάσεων, αλλά και να μας δώσει πληροφορίες αναφορι-
κά με την ποσότητα, ποιότητα και τις χρήσεις των αγγείων στον χώρο ανά περίοδο. 

Το παρόν κείμενο εστιάζει στα ευρήματα της ελληνιστικής κεραμικής, η οποία 
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ακμής του οικισμού κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο (Καλπαξής 2004, 113). Αναλυτικότερα, μέχρι σήμερα έχει γίνει συστη-
ματικός έλεγχος, καταγραφή και φωτογράφιση του συνόλου της προ-ρωμαϊκής 
κεραμικής για τα έτη 1986-1987, κατά τα οποία ερευνήθηκε το μεγαλύτερο 
τμήμα του Τετρακόγχου.2 Παράλληλα, η μελέτη της αντίστοιχης κεραμικής από 
τις χρονιές 1988-1990 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, γεγονός που μας βοηθάει να 
σχηματίσουμε μια πληρέστερη εικόνα των δεδομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ανασκαφείς διαίρεσαν το Τετράκογχο σε τέσσερις μεγά-
λες ζώνες, εκ των οποίων η Β τέμνει το οικοδόμημα στα δυτικά, ακολουθεί αμέσως 
μετά η Γ, η Δ καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του μαζί με τη βόρεια και νότια 
κόγχη, ενώ η Ε αντιστοιχεί στο ανατολικό πέρας του κτηρίου (εικ. 1). Παράλληλα 
με την ανασκαφή στο εσωτερικό του Τετρακόγχου διερευνήθηκε η περιοχή νοτίως 
αυτού, η οποία εφάπτεται με τον αρχαϊκό ναό, που όμως ανασκάφηκε αργότερα 
(Καλπαξής 2004, 111-112).

Ξεκινώντας από τα ανατολικά, η κεραμική από τη βορειοανατολική γωνία 
του κτηρίου (περιοχή Ε3) περιελάμβανε όστρακα από τα προϊστορικά έως και 
τα ρωμαϊκά χρόνια. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε μια μικρή ομάδα μινωικής 
κεραμικής και πλούσια ευρήματα της γεωμετρικής περιόδου, αποτελούμενα 
κυρίως από αποθηκευτικά και μαγειρικά σκεύη, αλλά και αρκετά αγγεία πόσεως. 
Συναφής είναι η σύνθεση της αρχαϊκής κεραμικής, αν και κατά πολύ πιο περι-
ορισμένη αριθμητικά, ενώ ανιχνεύσιμη είναι η κλασική περίοδος μόνο μέσω 
1 Καλπαξής 2004, 104-106, 110-116, ειδικά 114 για το Τετράκογχο και τον κατάλογο στον ίδιο 

τόμο, σ. 154-232.
2 Η ρωμαϊκή κεραμική έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν από την Amanda Kelly (2012), ενώ η 

αρχαϊκή μελετάται από την Ελένη Περράκη.
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μεμονωμένων διαγνωστικών αγγείων, όπως το πόδι ενός αττικού κρατηρίσκου, 
σκύφοι και μια λήκυθος. Πιο καθαρή είναι η εικόνα της ελληνιστικής κεραμικής, 
με χαρακτηριστικά σκεύη τα αγγεία πόσεως (κύπελλα, κανθάρους, πρόχους) και 
σε δεύτερη θέση τα μαγειρικά και αποθηκευτικά, και κυρίαρχη χρονολόγηση το 
β′ μισό 3ου έως και τα μέσα του 2ου αι. (εικ. 2).3 

Από την ανατολική κόγχη του κτηρίου (περιοχή Ε2) προκύπτουν παρόμοια 
στοιχεία, αν και οι ομάδες ήταν πολύ ανομοιογενείς. Παρόλα αυτά, κατέστη 
δυνατή η αναγνώριση ενός συνόλου γεωμετρικής εποχής, το οποίο απαρτίζεται 
από αποθηκευτικά κυρίως αγγεία, καθώς και ενός συνόλου ελληνιστικής κερα-
μικής, χρονολογήσιμο στο β′ μισό του 3ου αι. π.Χ. (κύπελλα, πώμα αττικής[;] 
λεκανίδος). Αντίθετα, η περιοχή νότια της ανατολικής κόγχης (περιοχή Ε1) έδωσε 
μια κάπως πρωιμότερη χρονολόγηση, από τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. κι έπειτα 
(σκύφος, πινάκια), χωρίς να λείπουν, ωστόσο, και κάποια ενδεικτικά ρωμαϊκά 
αγγεία (εικ. 3).4 

Η ανασκαφή στην περιοχή Δ έφερε στο φως πλήθος κεραμικών αγγείων, τα 
περισσότερα από ανομοιογενή στρώματα. Υπάρχουν, όμως, κι εξαιρέσεις που 
μπορούν να μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες, αν και θα πρέπει να τονιστεί πως 
δεν ανασκάφηκαν όλες οι τομές στα ίδια βάθη. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η περιοχή 
στα νότια της νότιας αψίδας του Τετρακόγχου (περιοχή Δ1) περιείχε κατά κύριο 
λόγο βυζαντινή κεραμική, η νότια κόγχη, το γειτονικό ανατολικό δωμάτιο και ο 
χώρος μπροστά από την ανατολική κόγχη (περιοχή Δ2) έφεραν στο φως μεταξύ 
άλλων ομάδες με έντονη παρουσία ύστερης κλασικής και ελληνιστικής κεραμι-
κής, οι οποίες αντιστοιχούν στις παρακάτω χρονολογικές περιόδους: α) μια μικρή 
ομάδα από τα τέλη 5ου με τέλη 3ου αι. π.Χ. συμπεριελάμβανε αρκετά μαγειρικά, 
αποθηκευτικά σκεύη και σκυφίδια, αλλά και δύο τουλάχιστον αττικά όστρακα, 
ενώ β) σε μια ευμεγέθη ομάδα από τα μέσα 3ου ως τα μέσα 2ου αι. π.Χ. ανήκαν 
πάρα πολλά αγγεία πόσεως και πινάκια, αρκετοί σκύφοι (bowl), οινοχόες, μαγει-
ρικά σκεύη, καθώς και ένα μυροδοχείο (εικ. 4). Σε σύγκριση με άλλες περιοχές 
του Τετρακόγχου η παρουσία γεωμετρικής και ύστερης ελληνιστικής κεραμικής 
είναι ποσοτικά μικρότερη.5 

3 Διαγνωστικά όστρακα Ε3, ομάδα 2830: Κρατηρίσκος, πρβλ. Sparkes & Tallcott 1970, αρ. 75, 
78, περ. 425-400/380-350 π.Χ. Ε3, ομάδα 2831: Κύπελλο ημισφαιρικό, πρβλ. Εγγλέζου 2005, 
αρ. 342, α′ μισό 3ου αι. π.Χ. Λήκυθος, πρβλ. Sparkes & Tallcott 1970, αρ. 1115, περ. 500 π.Χ. 
Πρόχους, πρβλ. Rottroff 1997, αρ. 558, 567, 2ος αι. π.Χ. Κυλινδρικό κύπελλο (Ε3, ομ. 2830 
και 2831), πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 336, περ. 220-200 π.Χ. Ε3, ομάδα 2833: Κανθαρόσχημο, 
πρβλ. Σπίτι 1994, Κ154, 3ος-2ος αι. π.Χ. Σκύφος, πρβλ. Sparkes & Tallcott 1970, αρ. 336, περ. 
500 π.Χ. Για αττικά αγγεία από την Ελεύθερνα, βλ. Erickson 2005, ειδ. 637-639 και 2010 για 
μια πιο γενικευμένη προσέγγιση της κεραμικής του 6ου-4ου π.Χ. αι. στην Κρήτη.

4 Ε1, ομάδα 2810: Βάση μελαμβαφούς σκύφου, πρβλ. Sparkes & Tallcott 1970, αρ. 361, περ. 
480-450 π.Χ. (σημειώνεται ότι από την ίδια ομάδα προέρχονται κι άλλα θραύσματα σκύφων 
του τέλους 5ου και 4ου αι. π.Χ.). Πινάκια, πρβλ. Σπίτι 1994, Κ202, Κ218, 2ος αι. π.Χ. Ε2, 
ομάδα 2820: Κύπελλο, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 70, 336, περ. 220-200 π.Χ. Πώμα λεκανί-
δος, πρβλ. Rottroff 1997, αρ. 1267, περ. 250 π.Χ. Ε2, ομάδα 2822: Σκύφος, πρβλ. Εγγλέζου 
2005, αρ. 345, 535, 300 π.Χ. – α′ μισό 2ου αι. π.Χ.

5 Δ2, ομάδα 2770: Κύπελλο, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 152, α′ τετ. 2ου αι. π.Χ. Σκυφίδια, πρβλ. 
Εγγλέζου 2005, αρ. 231, 267, 327, και Rottroff 1997, αρ. 927, όλα του 2ου αι. π.Χ. Πώμα 
αττικής(;) λεκανίδος, πρβλ. Sparkes & Tallcott 1970, αρ. 1220, περ. 425 π.Χ. Πινάκιο, πρβλ. 
Σπίτι 1994, αρ. 211, 2ος αι. π.Χ. Μυροδοχείο, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 437, μέσα 3ου αι. π.Χ.
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Αξιοσημείωτη είναι η πλούσια συγκέντρωση αγγείων μινωικής έως και γεωμε-
τρικής περιόδου στην περιοχή νοτίως της βόρειας κόγχης (περιοχή Δ3): πλήθος 
από αβαφή σκεύη, μικύλλα αγγεία, αλλά και γραπτή κεραμική βρέθηκαν μαζί 
με λεπίδες οψιανού, καμμένα οστών ζώων, και λίθινα εργαλεία. Τα αναγνωρίσιμα 
αρχαϊκά αγγεία είναι ελάχιστα, ενώ λιγοστά είναι και τα χαρακτηριστικά όστρακα 
κλασικής εποχής. Η ελληνιστική κεραμική εκτείνεται από το β′ τέταρτο του 3ου 
έως και τα τέλη του 2ου αι. π.Χ., αποτελούμενη μεταξύ άλλων από κύπελλα, μια 
αλατιέρα και μια μικρή υδρία.6

Τέλος, από τη βόρεια κόγχη και το εφαπτόμενο σε αυτήν ανατολικό δωμάτιο 
(περιοχή Δ4/Ε4) προέρχονται και πάλι μερικά μινωικά και γεωμετρικά αγγεία, 
τα οποία συχνά παρεισφρύουν σε μεταγενέστερα στρώματα. Τα χαρακτηριστικά 
αρχαϊκά αγγεία σπανίζουν, ενώ συχνότερη είναι η κεραμική του 4ου-3ου αι. π.Χ. 
Από την τελευταία ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων ένα εισηγμένο (;) μυροδοχείο, οινο-
χόες, σκυφίδια και κύπελλα.7 

6 Δ3, ομάδα 2780: Υδρία, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 120-121, τέλη 3ου αι. π.Χ. (εισηγμένο από 
ανατ. Κρήτη;). Δ3, ομάδα 2791: Αλατιέρα, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 269, δ′ τέταρτο 2ου αι. 
π.Χ. Κύπελλο/πρόχους, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 331, α′ μισό 3ου αι. π.Χ.

7 Δ4/Ε4 ομάδα 2850/60: Μυροδοχείο, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 437, 554 μέσα 3ου ή 4ος αι. 
π.Χ., αντίστοιχα. Οινοχόες, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 527, α′ μισό 2ου αι. π.Χ. Σκυφίδια και 
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Εικ. 1 :  Ελεύθερνα, Πυργί, Τομέας ΙΙ: το Τετράκογχο και οι ανασκαφικές ζώνες της περιόδου 1986-1987.



Η κεραμική από την εξωτερική πλευρά της νότιας αψίδας του Τετρακόγχου 
(περιοχή Γ1) ήταν αρκετά φθαρμένη και δύσκολα προκύπτουν διαγνωστικά στοιχεία 
από τα διαταραγμένα στρώματα. Κάπως πιο βελτιωμένη είναι η εικόνα στο κέντρο 
του κτηρίου (περιοχή Γ2), όπου φαίνεται να υπάρχει μια υποτυπώδης συνέχεια 
από τα γεωμετρικά μέχρι και τα τέλη του 4ου αι. π.Χ., αν και αυτή η παρατήρηση 
βασίζεται σε περιορισμένο αριθμό χαρακτηριστικών οστράκων. Σημαντικό είναι 
το σύνολο, αποκλειστικά σχεδόν, αβαφούς χρηστικής κεραμικής προϊστορικής 
εποχής (περιοχή Γ3), ενώ από τη βόρεια κόγχη και την εξωτερική πλευρά της προς 
δυσμάς (περιοχή Γ4) προέκυψαν κυρίως ρωμαϊκά και μεταγενέστερα δείγματα.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η περιοχή νοτιοδυτικά της δυτικής κόγχης (περι-
οχή Β) και ιδιαίτερα τα ευρήματα κάτω από τον βυζαντινό τάφο, καθώς εκεί ήρθε 
στο φως ένα σύνολο από αγγεία πόσεως και δη κύπελλα, και πολλές οινοχόες, 
το οποίο χρονολογείται μεταξύ του τέλους του 4ου και του 2ου αι. π.Χ. (εικ. 5).8 
Κάπως υστερότερα, μεταξύ 3ου και ύστερου 2ου αι. π.Χ., είναι τρία ακόμη σύνολα: 
στο πρώτο κυριαρχούν και πάλι αγγεία πόσεως και σερβιρίσματος, πινάκια και 
σκυφίδια, αλλά και αμφορείς. Σημειώνεται ακόμη η ανεύρεση πολλών λύχνων στο 
ίδιο στρώμα.9 Από το δεύτερο ξεχωρίζουν μια ολόκληρη σχεδόν λήκυθος, πλήθος 
αγγείων πόσεως και πινακίων, ένα μυροδοχείο, μια αλατιέρα και ένας αποσπα-
σματικά σωζόμενος αμφορέας με αποτυχημένη γραπτή διακόσμηση (δακτυλιές, 
εικ. 6).10 Επισημαίνεται πως από το ίδιο στρώμα προέρχεται η επιγραφή συμμαχί-
ας μεταξύ Ελευθερναίων και Απτεραίων του α′ μισού του 2ου αι. π.Χ. (σε β′ χρήση 
ως επικάλυψη τάφου, Καλπαξής 2004, 156-157, αρ. 13), επιβεβαιώ νοντας την 
άνω χρονολόγηση.

Το τρίτο σύνολο αποτελείται από καλής ποιότητας κεραμική του γ′ τετάρτου του 
3ου έως και α′ μισού του 2ου αι. π.Χ., και ειδικότερα, από πάρα πολλά πινάκια, 
στην πλειονότητά τους μελαμβαφή, ερυθροβαφή, με εμπίεστη και εγχάρακτη δια-
κόσμηση (πιθανώς ένα από Πέργαμο [;]),11 αλλά και σκυφίδια, φιαλίδια, οινοχόες, 
κύπελλα, καθώς και σημαντικό αριθμό λυχναριών (εικ. 7α-β).12 Μάλιστα, πρό-

κύπελλα, πρβλ. Rottroff 1997, αρ. 1476, περ. 325-300 π.Χ., από την ομάδα 2850/60, πρβλ. 
Εγγλέζου 2005, αρ. 417, γ′ τέταρτο 3ου αι. π.Χ. και αρ. 95, περ. 300 π.Χ. Μελαμβαφής σκύφος 
πρβλ. Rottroff 1997, αρ. 204, περ. 250-240 π.Χ. 

8 Β, ομάδα 8023: Τρίλοβη λαβή μελαμβαφούς οινοχόης, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 546, 577, 
περ. 250-240 π.Χ. Β, ομάδα 8014: Ακέραιη σχεδόν μελαμβαφής λαβή, πρβλ. Εγγλέζου 2005, 
αρ. 27, μέσα 2ου αι. π.Χ. Σκύφοι με εμπίεστη διακόσμηση, πρβλ. Σπίτι 1994, Κ67, 2ος/1ος 
αι. π.Χ. Ερυθροβαφές πινάκιο, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 450, 456, γ′ τέταρτο 3ου αι. π.Χ.

9 Β/Α, ομάδα 8010: Αγγεία πόσεως και σερβιρίσματος: τρίλοβη λαβή οινοχόης, πρβλ. Εγγλέζου 
2005, αρ. 216, τέλη 3ου αι. π.Χ. Κύπελλο/πρόχους πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 341, α′ μισό 3ου 
αι. π.Χ. Πινάκια και σκυφίδια, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 272, τέλη 2ου αι. π.Χ., αρ. 480, 3ος 
αι. π.Χ. και αρ. 327, α′ μισό 2ου αι. π.Χ., αντίστοιχα. Για λυχνάρια βλ. Σπανού 2012.

10 Ββ, ομάδα 8011: Λήκυθος, πρβλ. Rottroff 1997, αρ. 1110, περ. 325-275 π.Χ. Σκύφοι, πρβλ. 
Εγγλέζου 2005, αρ. 128, 298, 3ος αι. π.Χ. Αλατιέρα, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 269, δ′ τέταρτο 
2ου αι. π.Χ.

11 Τα λεπτά τοιχώματα του αγγείου και το στιλπνό μεταλλικό του γάνωμα παραπέμπουν σε περ-
γαμηνό εργαστήριο, αλλά δεν έχουν βρεθεί ακριβή παράλληλα για την εγχάρακτη διακόσμηση 
στο εσωτερικό του, η οποία παραμένει ασαφής λόγω της αποσπασματικής διατήρησης του 
αγγείου (εικ. 7β, κάτω αριστερά). Πρόσθετα θραύσματα του ίδιου αγγείου εντοπίστηκαν σε 
τομές του 1988, οι οποίες είναι υπό μελέτη. 

12 Βγ, ομάδα 8012: Πινάκια, πρβλ. Σπίτι 1994, Κ218, 2ος αι. π.Χ., Rottroff 1997, αρ. 852, περ. 
110-86 π.Χ., αρ. 1037, περ. 175 π.Χ., αρ. 666 (για το εμπίεστο ανθέμιο), περ. 225-200 π.Χ.  
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σφατες ανασκαφικές έρευνες στην ίδια 
περιοχή εντόπισαν εκ νέου σημαντικό 
αριθμό πινακίων13 και δεν αποκλείε-
ται να έχουμε τελικά να κάνουμε με 
κάποιον αποθέτη.

Εξίσου πλούσια ελληνιστική κεραμι-
κή του 3ου και 2ου αι. π.Χ. προέρχεται 
από τη δυτική κόγχη και το εφαπτόμενο 
σε αυτήν νότιο δωμάτιο (περιοχή Β2). 
Σε αυτό το σύνολο εμπεριέχονται τόσο 
μαγειρικά και αποθηκευτικά σκεύη, 
όσο και λεκανόσχημα, αγγεία πόσεως, 

Σκυφίδια/φιαλίδια, πρβλ. Σπίτι 1994, Κ172, 3ος-2ος αι. π.Χ. Αλατιέρα: πρβλ. Εγγλέζου 2005, 
αρ. 481, γ′ τέταρτο 3ου αι. π.Χ. και αρ. 136, τέλη 3ου αι. π.Χ. Οινοχόες, πρβλ. Εγγλέζου 2005, 
αρ. 477, περ. 250-200 π.Χ. Κύπελλα, πρβλ. Σπίτι 1994, Κ135, 3ος αι. π.Χ. Για λυχνάρια, βλ. 
Σπανού 2012.

13 Πινάκια από τη Ζώνη 1, χώρος 17, ομάδα 3322.
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Εικ. 6 :  Ενδεικτικά όστρακα από την περιοχή Ββ.

Εικ. 5 :  Ενδεικτικά όστρακα από την περιοχή Β.  Εικ. 4 :  Ενδεικτικά όστρακα από την περιοχή Δ2.

Εικ. 2 :  Ενδεικτικά όστρακα από την περιοχή Ε3. Εικ. 3 :  Ενδεικτικά όστρακα από τις περιοχές 
Ε2 και Ε1. 



οινοχόες και πινάκια.14 Σημειώνεται η εύρεση διακοσμημένων κεράμων στην ίδια 
ομάδα. Αντίθετα, η περιοχή στα νότια του παραπάνω δωματίου, πλησίον της ζώνης 
Γ (περιοχή Β1), έδωσε κατά κύριο λόγο ύστερα ελληνιστικά και ρωμαϊκά αγγεία. 
Τέλος, το βορειοδυτικό τμήμα της κόγχης, εσωτερικά κι εξωτερικά (περιοχή Β3), 
χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ανομοιογένεια, καθώς βρίσκονται κατά τόπους 
γεωμετρικά αλλά και ύστερα ρωμαϊκά όστρακα, αναμεμειγμένα με κεραμική του 
3ου και 2ου αι. π.Χ. Από την ίδια περιοχή προέρχεται η επιγραφή ιερού νόμου 
του β′ μισού του 2ου αι. π.Χ. (σε β′ χρήση), όπου αναφέρεται η υποχρεωτική 
κατανάλωση των θυσιαζόμενων ζώων εντός των ορίων του κάθε τεμένους (Σταυρια-
νοπούλου 1991). Αυτή η αναφορά θα μπορούσε να συσχετισθεί με την αυξημένη 
παρουσία αγγείων πόσεως και μαγειρικών σκευών στην περιοχή Β συνολικά, επι-
βεβαιώνοντας τις αρχικές μας εκτιμήσεις περί κάποιου αποθέτη. Αυτή είναι μια 
σκέψη που θα διερευνηθεί διεξοδικότερα όταν ολοκληρωθεί η μελέτη του υλικού 
και σε συνδυασμό με τα ευρήματα από τον γειτονικό ναό.

Συνοψίζοντας μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής:
α) Παρά τις μη ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης του υλικού και την προβλη-

ματική στρωματογραφία, το πρώτο στάδιο μελέτης ανέδειξε σε τρεις τουλάχιστον 
περιοχές την ύπαρξη ελληνιστικών συνόλων. Ιδιαίτερα από την περιοχή Β στο 
νοτιοδυτικό τμήμα του Τετράκογχου ήρθε στο φως πλήθος από κύπελλα, πινάκια 
και οινοχόες, γεγονός που παραπέμπει σε αυξημένη κατανάλωση και συστημα-
τική χρήση του χώρου. Μάλιστα, η καλής ποιότητας κεραμική με αγγεία ομοιο-
γενούς χαρακτήρα και συγκεκριμένου χρονολογικού εύρους που αναφέρθηκε 
παραπάνω, δεν αποκλείται να είναι προϊόν μιας σκόπιμης απόθεσης, ίσως σε 
συνάρτηση με κάποια φάση του γειτονικού αρχαϊκού ναού κατά την ελληνιστική 
περίοδο. Παρόμοια εικόνα μας δίνει η ζώνη Δ – και σε μικρότερο βαθμό η Ε – στο 

14 Β2, ομάδα 2681 π.χ.: Κύπελλο με λαιμό, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 351, τέλη 3ου – αρχές 2ου 
αι. π.Χ. Ημισφαιρικό, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 579, 3ος αι. π.Χ. Κύπελλο-όλπη, πρβλ. Εγγλέ-
ζου 2005, αρ. 336, 220-200 π.Χ. Σκύφος (bowl), πρβλ. Rottroff 1997, αρ. 1091, περ. 250-225 
π.Χ. Οινοχόη, πρβλ. Rottroff 1997, αρ. 473, περ. 325-300 π.Χ. Λεκάνη, πρβλ. Εγγλέζου 2005, 
αρ. 495, περ. 3ος αι. π.Χ. Πινάκια, πρβλ. Rottroff 1997, αρ. 744, περ. 200-175 π.Χ. Β2, ομάδα 
2680: Πινάκια πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 312, α′ μισό 2ου αι. π.Χ., αλλά και αρ. 233, περ. τέλη 
2ου αι. π.Χ. Κύπελλο, πρβλ. Εγγλέζου 2005, αρ. 336, περ. 220-200 π.Χ.
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Εικ. 7α-β :  Ενδεικτικά όστρακα από την περιοχή Βγ.



ανατολικό τμήμα του κτηρίου, όπου κυριαρχούν ξανά τα μαγειρικά σκεύη, τα 
αγγεία πόσεως και τα πινάκια, κάτι που υποδεικνύει ενιαία και συνεπή λειτουρ-
γία του χώρου κατά τον 3ο με 2ο αι. π.Χ. 

Με βάση τα παραπάνω διαφαίνεται πως οι τόποι μέγιστης συγκέντρωσης της 
ελληνιστικής κεραμικής αντιστοιχούν στα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κτηρίων που 
προηγούνται στον χώρο του Τετρακόγχου (εικ. 8), γεγονός που μας επιτρέπει να 
τοποθετήσουμε χρονικά την εντατική χρήση του χώρου κατά τον 3ο και 2ο αι. 
π.Χ., και κυρίως κατά το β′ μισό του 3ου έως και το α′ μισό του 2ου αι. π.Χ. Αυτή 
η χρονολόγηση συνάδει με τη σημαντική αλλαγή που συντελείται στην αρχαία 
πόλη της Ελεύθερνας κατά την ελληνιστική περίοδο με τη δημιουργία ενός 
είδους τεχνητής οχύρωσης και την κατασκευή μνημειακών κτηρίων δημόσιου 
πιθανότατα χαρακτήρα, τόσο στην κορυφή του λόφου, όσο και στους ανατολικούς 
πρόποδες, όπως φαίνεται από τα μεγάλα άνδηρα και τους πλακοστρωμένους 
δρόμους (Καλπαξής 2004, 113). 

β) Αν και τα περισσότερα όστρακα είναι τοπικής παραγωγής, εντούτοις εντοπί-
στηκαν περιορισμένες εισαγωγές, π.χ. από την ανατολική Κρήτη και την Αττική.

γ) Σε ό,τι αφορά τις πρωιμότερες φάσεις, επισημαίνεται η πλούσια κεραμική 
των υστερομινωικών, γεωμετρικών και πρώιμων αρχαϊκών χρόνων στο κέντρο του 
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Εικ. 8 :  Ελεύθερνα, Πυργί, Τομέας ΙΙ: Συσχετισμός συγκέντρωσης ελληνιστικής κεραμικής 
με προγενέστερα του Τετρακόγχου αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (χρωματισμένα με μπλε).
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κτηρίου – γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη χρήση του χώρου σε αυτές τις 
περιόδους και συμφωνεί τόσο με τα νεότερα ευρήματα από την Πανεπιστημιακή 
ανασκαφή στην Ακρόπολη, αλλά και με την εικόνα της Ελεύθερνας συνολικά 
και από τους τρεις ανασκαφικούς τομείς (Ορθή Πέτρα, Κατσίβελος και Πυργί). 
Αντίθετα, παρατηρείται συρρίκνωση της θέσης κατά τα ύστερα αρχαϊκά και κλα-
σικά χρόνια, με βάση τα λιγοστά αναγνωρίσιμα όστρακα που διαθέτουμε, ενώ η 
κεραμική παραγωγή φαίνεται να αυξάνεται και πάλι κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.
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prELiminAry rEport on thE hELLEnistiC pottEry from 

thE tEtrAConCh on thE ACropoLis of ELEuthErnA (pyrgi)

AmALiA AvrAmidou

This paper offers a preliminary description of the Hellenistic pottery from the 
area of the Tetraconch on Pyrgi hill at Eleutherna and serves a twofold purpose: 
it attempts to clarify the complex chronology and stratigraphy of the area, which 
was continuously used from the Minoan through the Byzantine periods, and to 
examine its relation to the Archaic temple. Despite the unfavorable conditions 
of preservation, large quantities of Late-Minoan, Geometric and Early-Archaic 
pottery are preserved, in contrast to lesser examples from the Late-Archaic and 
Classical eras. With regard to the Hellenistic pottery, the surviving material 
indicates that the Tetraconch was predominantly occupied between the second 
half of the 3rd and the first half of the 2nd century BC, a period when major 
changes took place in the ancient city (fortification, terraces, public buildings). 
The majority of the Hellenistic pottery is local, with few exceptions mainly from 
Athens, and seems to correlate with the architectural remains, which predate 
the Tetraconch. It is noteworthy that in the western part of the Tetraconch 
adjacent to the Archaic temple came to light considerable quantities of pots 
used for consumption and food preparation, which may belong to deposits 
associated with a Hellenistic phase of the temple.
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νεα στοιχεια για τη ρωμαϊΚη ελεΥθερνα

ΠαΥλινα Καρανασταση

Η γεωγραφική έκταση και τα χρονικά όρια της αρχαίας Ελεύθερνας, όπως αυτά 
έχουν προκύψει μέσα από τις πολύχρονες ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες δημοσιεύσεις μέχρι σήμερα.1 Στόχος της παρού-
σας ανακοίνωσης είναι κυρίως η αποσαφήνιση της εικόνας της ρωμαϊ κής πόλης, 
ειδικά επάνω στην Ακρόπολη, στο Πυργί (Τσιγωνάκη, στον παρόντα τόμο). Σε γενι-
κές γραμμές πρόκειται για την περίοδο από την εποχή κατάκτησης του νησιού 
από τον Κόιντο Καικίλιο Μέτελλο το 68-66 π.Χ., μέχρι και τις αρχές περίπου του 
4ου αι. μ.Χ., την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου (Sanders 1982· Τσουγκαρά-
κης 1987· Harrison 1993· Gratziou 2006· Chaniotis 2008· Markoulaki 2009· 
Bechert 2011· Καραναστάση 2012· Sweetman 2013). Πριν παρουσιαστούν τα νέα 
δεδομένα που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες ανασκαφές, απαραίτητη κρίνε-
ται μια σύντομη αναφορά στα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία για τη ρωμαϊκή πόλη. 

Τα πιο γνωστά ευρήματα από την υπό εξέταση εποχή προέρχονται από τον 
Τομέα Ι, όπου όπως έδειξε ο Π. Θέμελης με τις διάφορες δημοσιεύσεις του (κυρίως 
Θέμελης 2002· Θέμελης 2004α· Themelis 2009), κατά τα ρωμαϊκά χρόνια εκτεί-
νεται σε βαθμιδωτά άνδηρα ένα σημαντικό τμήμα της ρωμαϊκής πόλης, με πλού-
σιες οικίες, όπως οι οικίες 1 και 2, με περίστυλα αίθρια και πολλά δωμάτια, δύο 
διαφορετικά λουτρά, το μεγάλο και το μικρό, καθώς και δρόμους πλακόστρωτους 
με σκεπαστούς αγωγούς για τα όμβρια και την αποχέτευση λυμάτων (Θέμελης 
2004α, 57-69).

Ειδικότερα τα λουτρά, τα οποία για τη λειτουργία τους απαιτούν και προ-
ϋποθέτουν συνεχή παροχή νερού, δυνατότητες θέρμανσης τόσο του ίδιου του 
νερού όσο και ορισμένων χώρων με την καύση ξύλων σε ειδικούς προθαλάμους 
(praefurnia) και τη διοχέτευση από εκεί θερμού αέρα κάτω από το δάπεδο και 
στους τοίχους κάποιων από τα δωμάτια, μαρτυρούν μια πολυτέλεια και ποιότητα 
ζωής που θα τη ζήλευε κανείς ακόμα και σήμερα (βλ. Yegül 1992· Yegül 2010).

Σημαντικές είναι παλαιές και νέες επιγραφές της πόλης, οι οποίες αναφέρο-
νται σε ρωμαίους αυτοκράτορες, από τις οποίες προκύπτει ότι η απόδοση τιμών, 
είτε μέσω της ανίδρυσης αγαλμάτων που απεικόνιζαν τους ηγεμόνες και μέλη των 
οικογενειών τους είτε μέσω της τακτικής δημόσιας λατρείας τους, ήταν αναπό-
σπαστο κομμάτι της ζωής της ρωμαϊκής Ελεύθερνας.2 

1 Για τους τρεις ανασκαφικούς τομείς Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, οι οποίοι ξεκίνησαν να ανασκάπτονται το 1985 
από τους Π. Θέμελη (Τομέας Ι), από τον Αθ. Καλπαξή (Τομέας ΙΙ) και από τον Ν. Σταμπολίδη 
(Τομέας ΙΙΙ), βλ. κυρίως τα κείμενα των ανασκαφέων στο Ελεύθερνα. Πόλη – Ακρόπολη – Νεκρό-
πολη. Βλ. επίσης van Effenterre κ.ά. 1991· Καλπαξής 1994· Θέμελης 2002· Tsigonaki 2007· 
Themelis 2009· Τσιγωνάκη 2012. Από το 2009 τη διεύθυνση της ανασκαφής στην Ακρόπολη 
στο Πυργί (Τομέας ΙΙ) έχει αναλάβει η Χ. Τσιγωνάκη, στη δε ομάδα συνεργατών συμμετέχει και 
η υπογράφουσα.

2 Επιγραφές έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα για τους αυτοκράτορες Αύγουστο, Τιβέριο, Τραϊανό, 
Αδριανό, Σεπτίμιο Σεβήρο και Καρακάλλα (Θέμελης 2002, 20, 44, 48· Tzifopoulos 2009, 120).
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Ενδεικτικά ευρήματα είναι ένας μικρός βωμός ύψους 0,38 μ., ο οποίος προ-
οριζόταν μάλλον για κάψιμο θυμιάματος προς τιμήν του Αυγούστου (Θέμελης 
2004, 158 αρ. 16· Tzifopoulos 2009, 117-120 αρ. 11, πίν. 11) και μια ενεπί-
γραφη πλάκα από βάθρο για τιμητικό ανδριάντα  του Αδριανού, η οποία μάλιστα 
χρονολογείται στην αρχή της ηγεμονίας του αυτοκράτορα (117/118 μ.Χ.) (Θέμε-
λης 2004, 159 αρ. 18· Tzifopoulos 2009, 121-124 αρ. 23). Είναι η πιο πρώιμη 
επιγραφή προς τιμήν του Αδριανού στην Κρήτη, και δείχνει ότι και η Ελεύθερνα 
συμμετείχε ενεργά στον συναγωνισμό των κρητικών πόλεων να σπεύσουν να τιμή-
σουν τον φιλέλληνα αυτοκράτορα, ο οποίος συνειδητοποιώντας από νωρίς ότι η 
αυτοκρατορία διένυε μια περίοδο κρίσης και εξεγέρσεων σε όλα τα σύνορα της 
αυτοκρατορίας, στήριξε τον Ελληνισμό ως βασικό πυλώνα της ρωμαϊκής κοινωνί-
ας (Cavalieri & Jusseret 2009· Karanastasi 2012-13). 

Δύο λίγο μεγαλύτερα του φυσικού γυναικεία αγάλματα, ευρήματα αρκετά παλαι-
ότερα των ανασκαφών του Τομέα Ι, ένα στον τύπο της Μεγάλης Ηρακλειώτισσας και 
ένα δεύτερο στον τύπο Formia (Θέμελης 2002, 52· Θέμελης 2004, 183-184, αρ. 
79. 80),3 μας δείχνουν ότι η Ελεύθερνα συμβαδίζει με το γενικότερο κλίμα της 
εποχής και τιμά δημόσια –εκτός από τους αυτοκράτορες– ενεργούς πολίτες για τις 
ευεργεσίες τους (ιδιαίτερα συχνά τιμώνται μάλιστα γυναίκες). Τα δύο εντυπωσιακά 
σε μέγεθος γλυπτά πρέπει αρχικά να επιστέφονταν με κεφαλές πορτρέτα, όπως σε 
παρόμοια αγάλματα που έχουν βρεθεί στη Χερσόνησο (Lagogianni-Georgakarakos 
2002, αρ. 43 πίν. 46-48) και στην Απτέρα (Καραναστάση 2012, 436 εικ. 3). 

Πιθανότατα με έναν παρόμοιο εικονιστικό ανδριάντα συνδυαζόταν η επιγραφή 
από βάση αγάλματος που αναφέρει την Οφιλλίαν Πρόκλαν (Guarducci 1939, 
xii.30· Baldwin Bowsky 2009a, 174), κόρη μάλλον παρά αδελφή ή σύζυγο του 
Γάιου Οφίλλιου Πρόκλου, η οποία τιμήθηκε –σύμφωνα με τη συμπλήρωση– από 
την πόλη των Ελευθερναίων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά την ελληνική γραφή και γλώσσα της επιγραφής, 
τα ονόματα είναι, όπως και σε διάφορες άλλες επιγραφές της Ελεύθερνας, λατι-
νικά. Εν γένει μέσω των ονομάτων πιστοποιείται παρουσία Ρωμαίων από τον 1ο 
αι. π.Χ. μέχρι τον 3ο μ.Χ. αι. (Baldwin Bowsky 2009β). Υπάρχει δηλαδή από 
νωρίς, από την πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο (ενδεχομένως και νωρίτερα), μια 
σταθερή παρουσία του ιταλικού στοιχείου, το οποίο σε μεγάλο βαθμό πρέπει και 
να καθόρισε την εξέλιξη, αλλά και την πολιτική που χάραξε η πόλη. 

Παράλληλα με τις υποδομές που προαναφέρθηκαν, τις μεγάλες κατοικίες και 
τα λουτρά, τις επιγραφές, πολύτιμα στοιχεία μας δίνουν και τα κινητά ευρήματα, 
όπως το θραύσμα ενός νεοαττικού κρατήρα με μια Μαινάδα που χορεύει εκστα-
τικά (Τέγου 2004· Φιολιτάκη 2011-13), παλαιό εύρημα από παράδοση, το οποίο 
χρονολογείται στην εποχή του Αυγούστου και είναι προϊόν εισαγωγής  είτε από 
την Αθήνα και την Αττική είτε από την Ιταλία. Αποδέκτες αυτών των πολυτελών 
αγγείων, που συχνά ξεπερνούσαν σε ύψος το 1 μ., ήταν μέλη μιας κοινωνικά 
και οικονομικά ανώτερης τάξης στη Ρώμη και στις πόλεις της Καμπανίας, μιας 
ελίτ η οποία μέσω αυτών επιθυμούσε να δώσει μια ειδυλλιακή νότα και αίσθηση 
3 Πρόκειται για τον τύπο Formia και όχι για τον τύπο της Μικρής Ηρακλειώτισσας, όπως λαν-

θασμένα αναφέρεται στις μέχρι σήμερα δημοσιεύσεις. Για τον τύπο Formia βλ. Kockel 1993, 
27-30, 28 με σημ. 23· Καζακίδη 2012, 202 εικ. 11.12, 204 με σημ. 37.
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πολυτέλειας στον ιδιωτικό της χώρο (Φιολιτάκη 2011-13, 23-28). Η εύρεση τώρα 
αυτού του θραύσματος στην Ελεύθερνα, μαζί με ένα άλλο από τις ανασκαφές στον 
Tομέα Ι (Θέμελης 2004, 188 αρ. 92· Φιολιτάκη 2011-13, 26), αποδεικνύει την 
εγκατάσταση από νωρίς στην πόλη ατόμων αντίστοιχης προέλευσης και καταναλω-
τικών προτιμήσεων. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται σημαντικά από τη διαπιστωμένη 
ύπαρξη από νωρίς εισηγμένης λεπτής ερυθροβαφούς κεραμικής του τύπου terra 
sigillata (Baldwin Bowsky 2009α· Kelly 2010), που πιστοποιεί επίσης την πρώιμη 
εγκατάσταση χρηστών της από την Ιταλία, ή τη διαμόρφωση ενός στρώματος του 
γηγενούς πληθυσμού, το οποίο από νωρίς επιδιώκει την εξομοίωση μαζί τους. 

Τι γίνεται όμως στην Ακρόπολη, στο Πυργί; Με τα δεδομένα που είχαν γίνει 
γνωστά μέχρι το 2004 ο ανασκαφέας των δύο πρώτων δεκαετιών Θ. Καλπαξής 
πίστευε ότι η ρωμαϊκή περίοδος για την Ακρόπολη της Ελεύθερνας ήταν περίοδος 
στασιμότητας, η κατοίκηση πολύ περιορισμένη, η οικοδόμηση δημόσιων κτηρίων 
ανύπαρκτη και σε γενικές γραμμές ο οικισμός στην κορυφή του λόφου σε παρακ-
μή (Καλπαξής 2004, 113-114).

Η εικόνα αυτή έχει διαφοροποιηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, παρά τις 
ριζικές καταστροφές που επέφερε στα ρωμαϊκά οικοδομήματα η κατοίκηση του 
λόφου στα βυζαντινά χρόνια (Tsigonaki 2007· Τσιγωνάκη 2012· Τσιγωνάκη, στον 
παρόντα τόμο). Καταρχάς, ιδιαίτερα σημαντική πρέπει να υπήρξε μια γενικότερη 
διαμόρφωση του Κεντρικού Πλατώματος της Ακρόπολης, με ισοπέδωση παλαιότε-
ρων κτηρίων αλλά και του εδάφους, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα μεγαλύτερο 
πλάτωμα, πιθανόν σε διαφορετικά επίπεδα-άνδηρα.4 Ο χρόνος της διαμόρφωσης 
αυτής δεν μπορεί να προσδιοριστεί  με ακρίβεια. Η χρήση του χώρου στα ρωμαϊ-
κά χρόνια είναι πάντως συνεχής, γεγονός που πιστοποιείται μεταξύ άλλων από 
τη διαχρονικότητα των ευρημάτων που έρχονται στο φως, όπως των νομισμάτων 
και της terra sigillata, η οποία ξεκινάει από τα πρώτα αυτοκρατορικά χρόνια και 
φτάνει τουλάχιστον μέχρι τον 3ο – 4ο αι.5

Το ρωμαϊκό λουτρό
Το σημαντικότερο οικοδόμημα, το οποίο έχει προκύψει από τις πρόσφατες ανα-

σκαφές στο Κεντρικό Πλάτωμα και δεν ήταν μέχρι τώρα γνωστό, είναι ένα σχετικά 
μεγάλου μεγέθους ρωμαϊκό λουτρό, δυστυχώς όπως τα περισσότερα ρωμαϊκά κτί-
σματα στο Πυργί σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο, του οποίου ωστόσο η ύπαρξη, 
η συνήθης για λουτρά διάταξη από ανατολικά στα δυτικά, αλλά και η κατά προ-
σέγγιση έκτασή του είναι πλέον αδιαμφισβήτητη (Τσιγωνάκη, στον παρόντα τόμο). 
Έτσι εξηγείται άλλωστε και ο μεγάλος αριθμός πήλινων σφηνών που είχαν βρεθεί 
στην περιοχή του αρχαϊκού ναού και έρχονται διαρκώς στο φως σε διάφορα σημεία 
της ανασκαφής (εικ. 2). Καταρχάς αποκαλύφθηκε στα δυτικά το αψιδωτό άκρο 
μια πισίνας, διαστάσεων πλάτους 5,80 μ. και μέγιστου σωζόμενου μήκους 9,50 μ. 
(εικ. 1), η οποία δεν ήταν θερμαινόμενη, όπως φαίνεται από το υδατοστεγές υλικό, 
υδραυλικό κονίαμα ή αλλιώς κουρασάνι, που καλύπτει το απευθείας επάνω στον 

4 Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στον Τομέα Ι, είχε ωστόσο ξεκινήσει από τα πρώιμα ελληνιστικά 
χρόνια (Θέμελης 2004α, σ. 51).

5 Την terra sigillata μελετάει η A. Kelly (προκαταρκτικά βλ. Kelly 2010· πρβλ. επίσης Baldwin 
Bowsky 2009α).



Εικ. 3 :  Το praefurnium του ρωμαϊκού λουτρού. 
Τομέας ΙΙ/Πυργί. 
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φυσικό βράχο διαμορφωμένο δάπεδο, 
αλλά και τις λαξευμένες στον φυσικό 
βράχο κατακόρυφες παρειές. Στο λουτρό 
ανήκουν επίσης μια πλακόστρωτη αυλή 
προς βορράν, προς τα ανατολικά και 
νότια αίθουσες με υπόκαυση, σχεδόν 
τελείως κατεστραμμένες, και στα δυτικά 
καμαροσκεπές  praefurnium (πλάτος 
1,40 μ.), κτισμένο στο άνω του τμήμα με 
το κατεξοχήν ρωμαϊκό υλικό, τις οπτο-
πλίνθους (εικ. 3). Το σύνολο του εμβα-

Εικ. 2 :  Πήλινες σφήνες από τον Τομέα ΙΙ/Πυργί.

Εικ. 1 :  Αψιδωτή δεξαμενή του ρωμαϊκού λουτρού. Τομέας ΙΙ/Πυργί. 

ΠαΥλινα Καρανασταση
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δού του λουτρού, έτσι όπως προκύπτει από τα μέχρι σήμερα δεδομένα αγγίζει τα 
400 τμ.6 Πρόκειται δηλαδή για κτήριο δημόσιου χαρακτήρα και μεγάλου μεγέθους, 
του οποίου η κατασκευή προϋποθέτει την εξασφάλιση υποδομής για παροχή νερού 
και πρωτίστως τη διαμόρφωση του χώρου με ισοπέδωση, ώστε να δημιουργηθούν 
οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή οικοδόμηση του συγκροτήματος. Η 
παρουσία του λουτρού υποδηλώνει φυσικά και την ύπαρξη ικανού αριθμού χρη-
στών στην περιοχή του λόφου στο Πυργί. 

Η επιγραφή για τον Αγρίππα Postumus
Η ανασκαφή του praefurnium επιφύλασσε και μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπλη-

ξη. Συγκεκριμένα, στο ανασκαφικά ιδιαίτερα δύσκολο εσωτερικό του βρέθηκε το 
2008 μια πρώιμη και σημαντική ρωμαϊκή επιγραφή από τοπικό ασβεστόλιθο, με 
ύψος 0,60-0,62 μ., πλάτος 0,57 μ. και πάχος 0,105-0,15 μ. (εικ. 4). Το ύψος 
των γραμμάτων κυμαίνεται από 0,054 έως 0,042 μ. Η πλάκα είναι με εξαίρεση 
ένα σπάσιμο στην επιφάνειά της κάτω αριστερά ακέραιη και στις τέσσερις πλευ-
ρές, στην άνω επιφάνεια προς το δεξιό της άκρο υπάρχει τόρμος για μεταλλικό 
σύνδεσμο με κατάλοιπα σιδήρου, σε όλες τις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες 
υπάρχουν ίχνη εργαλείων και κοιλότητες που χρησίμευαν ως μοχλοβόθρια. Η 
πίσω πλευρά είναι απλώς ξεχοντρισμένη. Η επιγραφή αποτελείται από έξι στίχους 
που σώζουν το εξής κείμενο:

  1   Α Γ Ρ Ι Π Π Α
            Σ Ε Β Α Σ
               Ζ Α Υ Λ
   Π Ρ Η Γ Ι Σ Τ Ε
  5          Δ Α Π Α
              Τ Ο Δ Ε
Στο όνομα Αγρίππας θα επανέλθουμε, η λέξη Σεβαστός - Σεβαστού είναι μετά-

φραση της λατινικής λέξης Augustus και αναφέρεται στον αυτοκράτορα Αύγου-
στο (31 π.Χ. – 14 μ.Χ.). Το όνομα Ζαύλος είναι γνωστό και από άλλη επιγραφή 
της Ελεύθερνας (Guarducci 1939, xii. 23), άρα πρόκειται για σημαίνοντα πολίτη. 
Το αξίωμα του πρηγίστου, γνωστό από άλλες επιγραφές της Κρήτης (Pałuchowski 
2006), το οποίο πιθανότατα υποδηλώνει, όπως λ.χ. σε επιγραφή από την Ιερά-
πετρα (Guarducci 1942, iii.7), τον πρόεδρο της βουλής, μαρτυρείται για πρώτη 
φορά στην Ελεύθερνα, δίνοντάς μας έτσι ένα σημαντικό νέο στοιχείο για τους 
θεσμούς της πόλης, για τους οποίους τόσο λίγα είναι γνωστά.7

Η μεγάλη έκπληξη ήταν, ωστόσο, ότι η ενεπίγραφη πλάκα ταιριάζει με τμήμα 
δεύτερης που φέρεται να βρέθηκε τυχαία από κάτοικο του χωριού 150 μ. νότια της 
ανασκαφής στον Τομέα Ι, στη θέση της Αγίας Ειρήνης, και δημοσιεύτηκε από τον 
Γ. Τζιφόπουλο (Tzifopoulos 2009, 126-127, αρ. 17 πίν. 17) (εικ. 5).8 Η διαπίστωση 
ότι οι δύο επιγραφές συνανήκουν και η πρόχειρη συμπλήρωσή της που ακολουθεί 

6 Όπως επισημαίνει η Τσιγωνάκη (στον παρόντα τόμο), από άποψη μεγέθους αλλά πιθανόν και 
σχήματος το λουτρό στον λόφο στο Πυργί είναι πολύ συγγενές με το μεγάλο λουτρό στον Τομέα 
Ι (Θέμελης 2002, 56-66· Themelis 2009, 72-75, εικ. 38-39).

7 Για τον θεσμό του πρωτοκόσμου στην Ελεύθερνα βλ. Tzifopoulos 2009, 115-116 αρ. 9, πίν. 9.
8 Το τμήμα αυτό έχει διαστάσεις 0,56x0,31x0,13 μ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους Ν. Σταμπολί-

δη και Ν. Μαραγκουδάκη για παροχή φωτογραφιών και πληροφοριών.
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οφείλεται στον Ά. Χανιώτη, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά· του είχα δείξει την επι-
γραφή από το Πυργί σε φωτογραφία, όταν είχε μόλις ετοιμάσει την παρουσίαση του 
δεύτερου τμήματος της επιγραφής για το Supplementum Epigraphicum Graecum 
(Chaniotis 2009). Το κείμενο συμπληρώνεται πλέον ως εξής:

  Ἀγρίππαν [ Ἰ]ούλιον [- -]
  Σεβαστοῦ υἱὸν
  Ζαῦλος Ἀγιπ[- -]
  πρηγιστεύσας ἐκ τ[ῶν ἰδίων]
  δαπανημάτων
  τὸ δεύτερον
Από τη σχεδόν πλήρη πλέον επιγραφή (λείπει ένα αγνώστων διαστάσεων τμήμα  

στα δεξιά της) προκύπτει ότι ο τιμώμενος που αναφέρεται δεν ήταν ο Μάρκος 
Βιψάνιος Αγρίππας, στρατηγός, γαμπρός και φίλος του Αυγούστου (Roddaz 
1984· Romeo 1998· Kienast 1996, 71-73· Kienast 2002α),9 αλλά ο γιος του 
Αγρίππας Postumus (Kienast 1996, 75· Scharf 2001· Kienast 2002β), ο οποίος 
ονομάστηκε έτσι επειδή γεννήθηκε μετά τον θάνατο του πατέρα του, το 12 π.Χ. Το 
4 μ.Χ. υιοθετήθηκε από τον Αύγουστο ως Αγρίππας Ιούλιος Καίσαρ, μαζί με τον 
πολύ μεγαλύτερο Τιβέριο, γιο της γυναίκας του Λιβίας από άλλο γάμο, το 6 μ.Χ. 
έπεσε ωστόσο σε δυσμένεια και εξορίστηκε μαζί με τη μητέρα του Ιουλία (κόρη 
του Αυγούστου) και την αδελφή του. Τέλος, το 14 μ.Χ., όταν πέθανε ο υπέργηρος 
πλέον Αύγουστος, δολοφονήθηκε, ενδεχομένως με εντολή του Τιβέριου. 
9 Eπιγραφή προς τιμήν του έχει βρεθεί πρόσφατα στη Λάππα/Αργυρούπολη, στην οποία τιμάται 

ως πάτρωνας της πόλης: Baldwin Bowsky 2007, 198· Tzifopoulos 2007α, 1465-1466.

Εικ. 5 :  Συνανήκον τμήμα της ίδιας 
επιγραφής. Νότια του Τομέα Ι, 

θέση Αγ. Ειρήνη.

ΠαΥλινα Καρανασταση

Εικ. 4 :  Επιγραφή από τιμητικό ανδριάντα 
για τον Αγρίππα Πόστουμο. Τομέας ΙΙ/Πυργί.
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Συμπερασματικά, η επιγραφή, η οποία προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από 
τη λίθινη επένδυση βάθρου αγάλματος προς τιμήν του Αγρίππα Postumus με 
αναθέτη και χρηματοδότη τον Ζαύλο, μπορεί να χρονολογηθεί με μεγάλη ακρί-
βεια, συγκεκριμένα μεταξύ του 4 μ.Χ., έτους υιοθεσίας του Αγρίππα Postumus 
και είτε του 6 μ.Χ., έτους που έπεσε σε δυσμένεια και εξορίστηκε είτε του 8 μ.Χ., 
έτους κατά το οποίο η σύγκλητος αποφάσισε τη μόνιμη εκτόπισή του (exilium 
perpetuum), με πιο πιθανή την πρώτη χρονολογία.10 Το όνομα Ζαύλος απαντά,  
όπως προαναφέρθηκε, και σε άλλη επιγραφή της Ελεύθερνας, ως πατρώνυμο 
της Αρχονίκας (Guarducci 1939, xii.23), και επίσης σε επιγραφή της Γόρτυνας 
(Guarducci 1950, 223 Β), χωρίς ωστόσο στην τελευταία περίπτωση να είναι σαφές 
εάν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Το γεγονός πάντως ότι ο Ζαύλος υπήρξε, παρά 
τη σχετική ασάφεια των αρμοδιοτήτων του αξιώματος, δύο φορές πρήγιστος και 
ότι ανίδρυσε με δική του δαπάνη άγαλμα προς τιμήν του Αγρίππα Πόστουμου, 
υποδηλώνει ότι υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό πρόσωπο στην Ελεύθερνα των πρώ-
ιμων αυτοκρατορικών χρόνων. Άγνωστο παραμένει, τέλος, κατά πόσο η τίμηση 
του Αγρίππα Πόστουμου υπήρξε μεμονωμένο γεγονός ή εάν εντασσόταν σε ένα 
ευρύτερο σχέδιο της πόλης της Ελεύθερνας να τιμήσει τον αυτοκρατορικό οίκο 
του Αυγούστου και τους επιλεγμένους διαδόχους του (πρβλ. επιγραφή για τον 
Τιβέριο της ίδιας εποχής: Guarducci 1939, xii.27).11  

Διδακτική είναι η απόσταση του τόπου εύρεσης των δύο τμημάτων της επιγρα-
φής για την ιστορία των αρχαιοτήτων της Ελεύθερνας, ειδικά για τον λόφο στο 
Πυργί, του οποίου τμήματα έχουν μεταφερθεί ή έχουν καταρρεύσει και προς τις 
δύο πλαγιές του λόφου.

Ότι ο λόφος στο Πυργί ήταν στα ρωμαϊκά χρόνια χώρος ανάθεσης ανδριάντων 
συνάγεται εκτός από την προαναφερθείσα επιγραφή και από ένα μικρό αλλά 
σημαντικό τμήμα από χάλκινο ανδριάντα στον τύπο του θωρακοφόρου (μέγιστο 
μήκος 0,103 μ., μέγιστο πλάτος 0,82 μ.) (εικ. 6, 7). Το θραύσμα αποτελεί μικρό 
τμήμα από τις δερμάτινες πτέρυγες με μάλλινα κρόσσια που ακολουθούσαν κάτω 
από το μεταλλικό τμήμα του ανατομικού θώρακα. Οι πτέρυγες, χωρίς περιθώρια, 
απολήγουν στο κάτω μέρος σε λεπτή οριζόντια ταινία, διακοσμημένη με ψαροκό-
καλο, που αποδίδεται με κοφτές χαράξεις. Κάτω από τις πτέρυγες κρέμονται σε 
πυκνή διάταξη τα κρόσσια. Πρόκειται για σχετικά προσεγμένη εργασία, το μέγε-
θος του θραύσματος δεν επιτρέπει ωστόσο μία ακριβέστερη χρονολόγηση μέσα 
στους αυτοκρατορικούς χρόνους. Η σημασία του έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι, 
όπως έχει διαπιστώσει η έρευνα των τελευταίων ετών, στα ρωμαϊκά χρόνια μόνο 
ρωμαίοι αυτοκράτορες και επιλεγμένοι διάδοχοι, μέλη της εκάστοτε αυτοκρα-
τορικής οικογένειας, αποδίδονταν με επίσημη πολεμική εξάρτυση, δηλαδή με 
θώρακα (Cadario 2004· Καραναστάση 2004· Laube 2006).  

10 Μεταξύ του 4 και 6 μ.Χ. έχουν χρονολογηθεί από τους εκδότες επιγραφές προς τιμήν του 
Αγρίππα Πόστουμου που έχουν βρεθεί στην Πάτρα και στη Θάσο: Rizakis 1998, 32-33, 98-99 
αρ. 20, πίν. V· Fournier 2006.

11 Ευχαριστώ τον Α. Κοτσώνα (Kotsonas, υπό έκδοση), ο οποίος μου παραχώρησε αδημοσίευτο 
άρθρο του για τον Federico Halbherr στην Ελεύθερνα, όπου αναφέρεται και ο τόπος εύρεσης 
της επιγραφής, η οποία είχε βρεθεί εντοιχισμένη σε μεταγενέστερη κατασκευή κοντά στις μεγά-
λες υπόσκαφες δεξαμενές (βλ. Τσιγωνάκη & Γιαγκάκη στον παρόντα τόμο).  

νεα στοιχεια για τη ρωμαϊΚη ελεΥθερνα
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Σημαντικό είναι τέλος ένα μικρό θραύσμα λατινικής επιγραφής που βρέθηκε 
το 2012, από τοπικό ασβεστόλιθο, με μέγιστο ύψος 0,125 μ., πλάτος 0,86 μ., 
ύψος στίχων 0,02 μ. (εικ. 8). Το θραύσμα είναι σπασμένο ολόγυρα, ενώ το κείμε-
νο είναι πολύ αποσπασματικό και δεν επιτρέπει κάποια πρόταση συμπλήρωσης. 
Τα γράμματα είναι χαραγμένα ανάμεσα σε οριζόντιες εγχάρακτες γραμμές οδη-
γούς. Αναγνωρίζονται σε τρεις στίχους τα εξής: 

 [.]ROPO
 PRIMUS
  .S
Αν και το όνομα Πρίμος μαρτυρείται σε ελληνική επιτύμβια επιγραφή από την 

Ελεύθερνα που είχε καταγράψει ο Halbherr στον Πρινέ (Guarducci 1939, xii.37), 
στη λατινική επιγραφή πιο πιθανόν είναι το primus να μην είναι κύριο όνομα, αλλά 
επίθετο (λ.χ. primus et perpetuus) και ότι το θραύσμα αποτελεί τμήμα ενός εκτενέ-
στερου κειμένου. Στη σκέψη αυτή οδηγεί η ομοιότητα των γραμμάτων τόσο ως προς 
το μέγεθος όσο και ως προς την εκκεντρική γραφή, όπως δείχνει το καλλιγραφικό 
S, με μια λατινική επιγραφή που έχει βρεθεί όπως φαίνεται στη θέση Μουσέλα 
Επισκοπής, 10 χλμ. βόρεια της αρχαίας Λάππας, σημερινής Αργυρούπολης (Tzi-
fopoulos 2007b) (εικ. 9).12 Σε αυτήν αναφέρονται ο Σεπτίμιος Σεβήρος και ο γιος 
του Καρακάλλας με μία σειρά από τίτλους τους, οι οποίοι τοποθετούν την επιγραφή 
μεταξύ του 198 μ.Χ. και του 211 ή 209 μ.Χ., καθώς και το σώμα των αγορανό-
μων της Γόρτυνας (aediles Gortyniorum). Παρά τις ασάφειες που οφείλονται στην 
αποσπασματική διατήρηση της επιγραφής, η επιλογή της λατινικής γλώσσας, σε 
συνδυασμό με το ύφος της επιγραφής και την αναφορά στους αγορανόμους της 
πρωτεύουσας Γόρτυνας, υποδηλώνει ότι πρόκειται είτε για αυτοκρατορική από-
φαση μετά από αίτημα κάποιας πόλης είτε για αυτοκρατορικό διάταγμα, το οποίο 
ενδεχομένως αφορούσε ολόκληρη την Κρήτη (Tzifopoulos 2007b). 

Η ομοιότητα των γραμμάτων αυτής της επιγραφής με εκείνα του θραύσματος 
από την Ελεύθερνα δεν μπορεί βέβαια να εκληφθεί απαραιτήτως ως ένδειξη ότι 
12 Ευχαριστώ τον Γ. Τζιφόπουλο για την παροχή φωτογραφιών της επιγραφής.

Εικ. 6 :  Θραύσμα χάλκινου θωρακοφόρου 
ανδριάντα, κύρια όψη. Τομέας ΙΙ/Πυργί.

Εικ. 7 :  Θραύσμα χάλκινου θωρακοφόρου 
ανδριάντα, πίσω όψη. Τομέας ΙΙ/Πυργί.

ΠαΥλινα Καρανασταση
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επρόκειτο για αντίγραφα του ιδίου κειμένου. Εξίσου πιθανόν είναι να επρόκειτο 
για διαφορετικά κείμενα, γραμμένα παρόλα αυτά από το ίδιο χέρι γραφέα. Κατά 
συνέπεια και η επιγραφή από την Ελεύθερνα μπορεί τουλάχιστον να χρονολογηθεί 
με ασφάλεια στην ίδια περίοδο, δηλαδή στα τέλη του 2ου - αρχές του 3ου αι. μ.Χ. 

Καταλήγοντας, τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες ανασκα-
φές, όπως η ύπαρξη ενός σχετικά εκτεταμένου, δημόσιου λουτρού, μία καλά 
χρονολογημένη τιμητική επιγραφή των πρώιμων αυτοκρατορικών χρόνων, μία 
λατινική επιγραφή του ύστερου 2ου - πρώιμου 3ου αι. μ.Χ., κεραμικά, νομισμα-
τικά και άλλα ευρήματα, δείχνουν ότι το Κεντρικό Πλάτωμα στο Πυργί ήταν και 
στα ρωμαϊκά χρόνια ένα ζωτικό και σημαντικό τμήμα της πόλης.
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pAvLinA KArAnAstAsi

Recent Roman finds from the excavations held by the University of Crete at 
Pyrgi in Eleutherna (Section II) comprise a large public bath, an inscription in 
honour of Agrippa Postumus dating to the early 1st c. AD, a late 2nd – early 
3rd c. AD fragment of a Latin inscription, alongside fragments of sculpture, 
luxurious imported pottery etc.

Through these finds emerges a differentiated image than that of the past. It 
may now well be argued that the Central Plateau in Roman times continued to 
consist a vital and significant part of the city.

ΠαΥλινα Καρανασταση
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οι αρχαιολογιΚεσ ερεΥνεσ τοΥ τομεα ιι 

στισ δεξαμενεσ τησ ελεΥθερνασ 

Και η μαρτΥρια τησ ΚεραμιΚησ1

χριστινα τσιγωναΚη & αναστασια γ. γιαγΚαΚη

Α. Οι Δεξαμενές: Παλαιές μαρτυρίες και νέα αρχαιολογικά δεδομένα 
«…Φτάνει κανείς εκεί με κίνδυνο, ανηφορίζοντας από ένα είδος σκάλας. 

Yπάρχουν δύο δεξαμενές σκαμμένες μέσα στον βράχο, από τις οποίες η μία είναι 
όπως η εκκλησία μου Santa Maria στον Άρνο της Φλωρεντίας. Η άλλη είναι όπως 
ο Άγιος Στέφανος». Η παραπάνω γραπτή αναφορά στις Δεξαμενές της Ελεύθερνας 
ανήκει στον φλωρεντινό περιηγητή Cristoforo Buondelmonti, o οποίος επισκέ-
φτηκε την Κρήτη στις αρχές του 15ου αιώνα (Μπουοντελμόντι [Αλεξίου & Απο-
σκίτη] 1983, 76). Αποτελεί την πρώτη από μια σειρά αναφορές περιηγητών για τις 
υπόσκαφες δεξαμενές της Ελεύθερνας, ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδο-
μής της αρχαίας πόλης, και μετέπειτα το σημαντικότερο αξιοθέατο της περιοχής. 
Η σύγκριση με τις φλωρεντινές εκκλησίες ξενίζει τον σημερινό αναγνώστη, όμως 
διαβάζοντας κανείς την αφήγηση του φλωρεντινού μοναχού για τη Leftina και την 
πολυτάραχη ιστορία της κατά τη Βενετοκρατία δεν αμφιβάλλει ότι μιλά πράγματι 
για την Ελεύθερνα και τις δεξαμενές της. Αντίθετα, προβληματίζει η περιγραφή 
του Francesco Barozzi, ο οποίος στην Περιγραφή της Κρήτης του 1577/8 κάνει 
ιδιαίτερη αναφορά στις αρχαιότητες της Ελεύθερνας, και μάλιστα σε «αρκετές 
δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας λαξευμένες στο βράχο με πολλούς πεσσούς 
και μεγάλες καμάρες σαν εκείνες των μεγαλοπρεπών ναών» (Κακλαμάνης 2004, 
312). Οι καμαροσκέπαστες δεξαμενές που ο Barozzi συγκρίνει με μεγαλοπρεπείς 
ναούς φέρνουν στον νου τις δεξαμενές της Απτέρας και όχι της Ελεύθερνας, και 
δικαίως ο αναγνώστης αναρωτιέται αν ο καταγόμενος από το Ρέθυμνο λόγιος είχε 
πράγματι επισκεφτεί την Ελεύθερνα. 

Η περιγραφή των Δεξαμενών από τον Οnorio Belli που γράφει στα 1591 είναι 
πολύ πιο ακριβής: «(Η πόλη Ελεύθερνα) βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο, τόπο 
οχυρό, και ακόμη διατηρείται ένας αρχαίος πυργίσκος καλής κατασκευής. Εκεί 
φαίνονται δεξαμενές μεγάλες, κατασκευασμένες κάτω από το επίπεδο της πόλης, 
κόβοντας το βουνό που είναι όλο από συμπαγή βράχο. Και έχουν αφήσει τους 
τετράγωνους πεσσούς από την ίδια πέτρα για να στηρίζουν το βουνό και είναι έργο 
μεγάλου εξόδου, μεγάλης τεχνογνωσίας και μεγάλου κόπου. Στην παγκόσμιά μου 
περιγραφή, θα τις δούμε σε σχέδια με τα μέτρα τους» (Τσικνάκης 1989-1990, 
223). To σχέδιο του Belli, αν ποτέ πραγματοποιήθηκε, λανθάνει της έρευνας. 
1 Το πρώτο και δεύτερο μέρος του άρθρου έχουν γραφτεί από τη Χριστίνα Τσιγωνάκη, το τρίτο μέρος 

από την Αναστασία Γιαγκάκη και τα συμπεράσματα από κοινού. Στον αρχιτέκτονα και επιστημονι-
κό συνεργάτη της ανασκαφής Ιωάννη Μπίτη οφείλεται η ψηφιοποίηση των αποτυπώσεων των Dinu 
Τeodoresku και Max Guy που δημοσιεύονται εδώ. H σχεδίαση των κεραμικών ευρημάτων έγινε 
από την Αγάπη Λαδιανού και η φωτογράφισή τους από τον Γιάννη Παπαδάκη-Πλουμίδη. 
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Ιστοριοδίφες και αρχαιολόγοι, όπως ο Léon Thenon (1866, 54-55), ο Lucio 
Mariani (1895, 213), καθώς και πολύ μεταγενέστερα ο Ian Sanders (1982, 162-
163) και ο Στέργιος Σπανάκης (1991, 263) θα αφιερώσουν λίγες γραμμές στις 
Δεξαμενές της Ελεύθερνας. Το ερώτημα που αφορά τη χρονολόγηση των δεξαμε-
νών έχει φυσικά απασχολήσει τους ερευνητές, χωρίς όμως να υπάρχει ομοφωνία. 
Σύμφωνα με την επικρατούσα υπόθεση οι δεξαμενές υπήρξαν αρχικά λατομεία 
εξαγωγής ασβεστόλιθου, άρα η χρονολόγησή τους θα πρέπει να συνδεθεί με μια 
περίοδο μεγάλης ακμής της πόλης, οπότε υπήρχε αυξημένη ανάγκη για οικοδο-
μικό υλικό. Η ελληνιστική και η ρωμαϊκή περίοδος υπήρξαν περίοδοι ακμής για 
την Ελεύθερνα, άρα και οι δεξαμενές θα μπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί σε 
μία από αυτές τις περιόδους (Stampolidis 2008, 83-85). Η μόνη που έχει προ-
τείνει συγκεκριμένη χρονολόγηση των Δεξαμενών είναι η Amanda Kelly, η οποία 
με βάση κατασκευαστικά στοιχεία τοποθετεί την κατασκευή τους στον 2ο αι. μ.Χ. 
(Kelly 2004, II, no. 13, 58-60).

Συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες στις Δεξαμενές της Ελεύθερνας έλαβαν 
χώρα υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Θανάση Καλπαξή κατά τα έτη 1993-
1996 στο πλαίσιο των ανασκαφών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ακρόπολη της Ελεύθερνας (Τομέας ΙΙ-Κεντρικός). 
Τότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιστημονική προσπάθεια τοπογραφικής 
αποτύπωσης των δύο δεξαμενών από τον αείμνηστο Dinu Teodoresku με τη 
βοήθεια του γεωλόγου Μax Guy. Εξάλλου, μικρής έκτασης ανασκαφικές τομές 
πραγματοποιήθηκαν στη Δεξαμενή Α′, καθώς και μπροστά από την είσοδο των 
δύο δεξαμενών. Στις εργασίες αυτές, εκτός από την τοπογραφική τεκμηρίωση, 
οφείλουμε τη διατύπωση των βασικών ερωτημάτων που θα έπρεπε να επιλύσουν 
οι μελλοντικές έρευνες. Τα ερωτήματα αυτά δεν είχαν να κάνουν μόνο με τη 
χρονολόγηση των δεξαμενών, αλλά και με τον τρόπο τροφοδοσίας τους με νερό, 
τον τρόπο άντλησης του νερού και κυρίως τη σύνδεσή τους, αν υπήρχε, με την 
υπόγεια σήραγγα του υδραγωγείου της πόλης που σώζεται ανατολικότερα των 
δεξαμενών. Η μέχρι σήμερα διαδεδομένη άποψη είναι ότι το νερό που αποθηκευ-
όταν στις δεξαμενές μεταφερόταν μέσω του υδραγωγείου στην ανατολική πλευρά 
του λόφου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των λουτρών και των πολυ-
τελών οικιών της ρωμαϊκής περιόδου που αποκάλυψαν εκεί οι πανεπιστημιακές 
ανασκαφές (Τομέας Ι-Ανατολικός) (Τhemelis 2009, 72-79). Ωστόσο, η πρόσφατη 
εύρεση ενός δημόσιου ρωμαϊκού λουτρού στο Κεντρικό Πλάτωμα της Ακρόπολης 
(Τομέας ΙΙ-Κεντρικός), του οποίου η λειτουργία απαιτούσε τρεχούμενο νερό, υπο-
δεικνύει ότι το σύστημα υδροδότησης της πόλης θα ήταν πιο πολύπλοκο από ό,τι 
το είχαμε αρχικά φανταστεί (Tσιγωνάκη, στον παρόντα τόμο). Η συνοπτική περι-
γραφή που ακολουθεί δεν επιμένει σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες, οι οποίες 
θα αναλυθούν στην υπό προετοιμασία δημοσίευση των δεξαμενών.

Β. Περιγραφή των Δεξαμενών
Η είσοδος των δεξαμενών βρίσκεται στο δυτικό πρανές του λόφου Πυργί (εικ. 1). 

Από τον πύργο που βρίσκεται στο νότιο άκρο του λόφου ένα στενό κατηφορικό 
μονοπάτι 450 περίπου μέτρων οδηγεί στις δεξαμενές. Σε κοντινή απόσταση 120 

χριστινα τσιγωναΚη & αναστασια γιαγΚαΚη
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περίπου μέτρων, στο ανατολικό πρανές του λόφου, στη θέση Ανεμόμυλος, υπάρ-
χει η είσοδος της σήραγγας του υδραγωγείου (Tsigonaki 2007, εικ. 4).

Οι ανασκαφικές έρευνες στην είσοδο των δεξαμενών έδειξαν ότι τοιχία έκλειναν 
αρχικά την πρόσοψή τους. Μια μικρή είσοδος σ’ αυτά θα επέτρεπε την πρόσβαση 
στο εσωτερικό τους (Καλπαξής 2000-2001, 309). Οι δύο δεξαμενές, εξ ολοκλήρου 
υπόσκαφες, έχουν περίπου τις ίδιες διαστάσεις και μια σχετική ομοιομορφία 
στην κάτοψη, καθώς ισχυροί πεσσοί αντιστήριξης, λαξευμένοι στον βράχο που 
δεν αφαιρέθηκε, συγκρατούν την οροφή και διαρθρώνουν εσωτερικά τον χώρο σε 
τρία κλίτη (σχ. 1). Η Δεξαμενή Α′ έχει μήκος στο κεντρικό κλίτος 33,40 μ. και 
πλάτος 19 μ. (εικ. 2). Η Δεξαμενή Β′ έχει μήκος στο κεντρικό κλίτος 36 μ. και 
πλάτος 20,15 μ. Το ύψος των δεξαμενών κυμαίνεται από 4,10 μ. έως 4,60 μ. (σχ. 2). 
Παρουσιάζουν ωστόσο μία σημαντική κατασκευαστική διαφορά. Στη Δεξαμενή 
Α′ υπάρχουν 4 ζεύγη πεσσών αντιστήριξης με διαστάσεις κατά μέσο όρο 2,20 μ. 
x 1,80 μ. (εικ. 3). Στη Δεξαμενή Β′ υπάρχουν 3 ζεύγη πεσσών αντιστήριξης με 
διαστάσεις σχεδόν διπλάσιες, καθώς πλησιάζουν τα 4 μ. x 3,50 μ. (εικ. 4). Αν 
κρίνουμε από τις καταρρεύσεις των τοιχωμάτων της Δεξαμενής Α′, η κατασκευα-
στική λύση που επιλέχθηκε για τη Δεξαμενή Β′ ήταν σαφώς βελτιωμένη και ίσως 
υποδεικνύει ότι αυτή κατασκευάστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Η μέγιστη χωρητικότητα και των δύο μαζί υπολογίζεται σε 5,500 κ.μ. νερού.2 
Ως προς τη χωρητικότητα μπορούν να συγκριθούν με τις δύο ρωμαϊκές δεξαμενές 
της Απτέρας, οι οποίες και οι δύο μαζί προσφέρουν δυνατότητα αποθήκευσης 

2 Ο υπολογισμός των διαστάσεων και της χωρητικότητας των δεξαμενών έγινε από τον Ιωάννη 
Μπίτη. 

ελεΥθερνα, τομεασ ιι. οι δεξαμενεσ Και η μαρτΥρια τησ ΚεραμιΚησ

Εικ. 1 :  Η είσοδος των Δεξαμενών.
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5,950 κ.μ. νερού (Νινιού-Κινδελή 2000, 44-47). Οι τοπογραφικές μετρήσεις που 
είχαν γίνει από τους Teodoresku και Guy έδειξαν ότι τα δάπεδα των δύο δεξαμε-
νών είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο και σχεδόν οριζόντια. Οπή σε τοίχο, ο οποίος 

χριστινα τσιγωναΚη & αναστασια γιαγΚαΚη

Σχ. 1 :  Σχηματικό διάγραμμα Δεξαμενών A′ & B′.

Σχ. 2 :  Δεξαμενή Α′: Σχηματική τομή Δ-Α.
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Εικ. 2 :  Δεξαμενή Α′, άποψη του  κεντρικού κλίτους προς τα ανατολικά.

Εικ. 4 :  Πεσσός της Δεξαμενής Β′.Εικ. 3 :  Πεσσός της Δεξαμενής Α′.

φράσσει τοξωτό άνοιγμα μεταξύ των δύο δεξαμενών, κοντά στο δυτικό άκρο τους, 
καθιστούσε τις δύο δεξαμενές συγκοινωνούσες.

Το δάπεδο των δεξαμενών, οι πεσσοί και οι πλαϊνοί τοίχοι ήταν επιχρισμένοι 
με καλής ποιότητας υδραυλικό κονίαμα. Ένα ιδιαίτερο κατασκευαστικό χαρα-
κτηριστικό της Δεξαμενής Α′ είναι η λοξότμητη τοποθέτηση του κονιάματος κατά 
μήκος των γωνιών των τοιχωμάτων (εικ. 5). Σύμφωνα με την Α. Kelly το κατα-
σκευαστικό αυτό χαρακτηριστικό είναι τυπικό της ρωμαϊκής περιόδου. Απαντά 



για παράδειγμα στο κανάλι του ρωμαϊκού υδραγωγείου της Κνωσού, το οποίο 
χρονολογείται στην αδριάνεια περίοδο (Kelly 2004, I, 60, υπ. 25), όπως και στη 
ρωμαϊκή δεξαμενή στα Καστελλιανά. Σε πολλά σημεία της οροφής, αλλά και των 
τοιχωμάτων και των πεσσών των δύο δεξαμενών παρατηρούνται ρηγματώσεις, οι 
οποίες είχαν επιδιορθωθεί με χρήση μικρών λίθων και συνδετικού κονιάματος 
(εικ. 6). Στις επιφάνειες του βράχου, όπου το κονίαμα έχει αποκολληθεί, απο-
καλύπτονται ίχνη σε σχήμα ιχθυάκανθας από τα εργαλεία λατόμευσης (εικ. 7). 
Σε ένα σημείο του δαπέδου της Δεξαμενής Β′ σώζονται τα αποτυπώματα από τα 
καρφιά υποδημάτων, καθώς και αυτό ενός γυμνού μικρού πέλματος (εικ. 8).

Οι ανασκαφικές τομές που έγιναν στο εσωτερικό της Δεξαμενής Α′ κοντά στην 
είσοδο, αλλά και στη βάση των πεσσών, αποκάλυψαν πάνω από το δάπεδό της 
μια αργιλώδη επίχωση, η οποία σε ορισμένα σημεία περίκλειε τμήματα βράχου 
από καταρρεύσεις της οροφής ή των πεσσών. Το πάχος της αργιλώδους επίχωσης 
παρουσιάζει προοδευτική μείωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στο ανατολικό 
τμήμα της Δεξαμενής Α′ η επίχωση αυτή είχε πάχος γύρω στα 20-30 εκ., ενώ στη 
Δεξαμενή Β′ μόλις 5 εκ.

Γ. Η μαρτυρία της κεραμικής και ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
Η μελέτη της κεραμικής από την αργιλώδη επίχωση εντός των μικρής έκτασης 

τομών που είχαν διεξαχθεί το 1996 εντάσσεται στον νέο κύκλο αρχαιολογικών 
ερευνών των Δεξαμενών. 
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Εικ. 6 :  Ρηγματώσεις και επισκευές στο εσωτερικό 
της Δεξαμενής Α′.

Εικ. 5 :  ΒΑ γωνία της Δεξαμενής Α′.
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Εικ. 7 :  Πεσσός Δεξαμενής Β′: ίχνη εργαλείου.

Εικ. 8 :  Ίχνη πέλματος μικρόσωμου ατόμου και υποδημάτων με καρφιά στο δάπεδο της Δεξαμενής Β′.

Βάσει της προκαταρκτικής μελέτης της κεραμικής, ο μεγαλύτερος όγκος των 
οστράκων, άνω του 85%, προέρχεται από τα σώματα κλειστών αγγείων, κυρίως 
αμφορέων και κανατών, μεταξύ των οποίων εντοπίστηκε περιορισμένος αριθμός 
διαγνωστικών οστράκων (όστρακα από χείλη, λαβές και βάσεις), από τα οποία 
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προέκυψε η χρονολόγηση των ανασκαφικών ομάδων. Δεν εντοπίστηκαν μαγειρι-
κά σκεύη και σχεδόν καθόλου ανοιχτά, επιτραπέζια αγγεία. Εξαίρεση αποτελούν 
τμήμα βάσης που μιμείται το σχήμα 93 της καλής ποιότητας, ερυθροβαφούς 
κεραμικής της Βόρειας Αφρικής (Hayes 1972, 145-148, εικ. 96, 23), παράδειγ-
μα της οποίας απαντά στην ανασκαφή στον Τομέα Ι της Ελεύθερνας (Vogt 2000, 
49, 102-103, εικ. 1, 9), και τμήμα χείλους που αποτελεί τοπική απομίμηση του 
σχήματος 10C της παραγωγής της Μικράς Ασίας (εικ. 9). Απομιμήσεις αυτού του 
σχήματος απαντούν αρκετά συχνά στο Κεντρικό Πλάτωμα της Ακρόπολης της 
Ελεύθερνας (Πυργί, Τομέας ΙΙ-Κεντρικός), όπου και έχουν χρονολογηθεί μέσα 
στον 7ο αι. μ.Χ. και μάλιστα μετά το δεύτερο μισό (Yangaki 2005, 124-125). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι παραδείγματα του σχήματος 10 που αποδίδονται στα 
εργαστήρια της παραγωγής της Μικράς Ασίας είναι ιδιαίτερα κοινά σε στρώματα 
του 7ου αι. τόσο στον Τομέα Ι, όσο και στον Τομέα ΙΙ της Ελεύθερνας (Yangaki 
2005, 118-119). 

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά όστρακα ανήκουν στην πλειονότητά τους σε 
αμφορείς κρητικού τύπου. Βάσει της διαμόρφωσης του χείλους, αλλά και των 
χαρακτηριστικών, λεπτών, περιφερικών εγχαράξεων στον ώμο των αγγείων, ανα-
γνωρίστηκαν πολλά παραδείγματα του τύπου των κρητικών αμφορέων TRC12 (εικ. 
10, β· εικ. 11, β· εικ. 12, β) –ο οποίος, ως προς το σχήμα του, έχει αναλογίες με 
αμφορείς από το ναυάγιο Yassi Ada I (Bass 1982, εικ. 8-4, εικ. 8-5)– καθώς και 
μεμονωμένα παραδείγματα των κρητικών τύπων TRC10 και TRC133 (εικ. 10, α, γ, 
δεξιά). Άλλα όστρακα, αν και έχουν αναλογίες με τον τύπο 12, διαφοροποιούνται 
ως προς τη θέση των λαβών, που έχουν τοποθετηθεί στο ύψος του χείλους και όχι 
στο μέσον του λαιμού, όπως συνήθως. Με βάση την περιγραφή και τη μακροσκο-
πική παρατήρηση του κεραμικού σώματος προκύπτει ότι οι αμφορείς των δεξαμε-
νών εγγράφονται στην τοπική παραγωγή της ευρύτερης περιοχής Μυλοποτάμου.4 
Εξαίρεση αποτελούν τα όστρακα ενός αμφορέα που έχει αναλογία με τον τύπο 
TRC13 (εικ. 11, α· εικ. 12, α), τα οποία είναι κατασκευασμένα από ρόδινο πηλό, 
με λίγες προσμείξεις, και θα πρέπει να αποδοθούν σε κάποιο άλλο κέντρο της 
Κρήτης. Βάσει της κλίσης του ώμου του, πρόκειται για αμφορέα με περισσότε-
ρο ωοειδές παρά σφαιρικό σώμα. Ως προς τη γενική διαμόρφωση του λαιμού, 
του ώμου και των λαβών, μπορεί να συσχετιστεί με αμφορέα από την Ψείρα που 
συσχετίζεται με κάποιο κέντρο παραγωγής στη νότια ακτή της Κρήτης (Poulou-Pa-
padimitriou & Nodarou 2014, 875, 881 εικ. 5,a-b). Διαφοροποιείται, πάντως, 
σαφώς από το συγκεκριμένο παράδειγμα ως προς την ακμή του χείλους, τον πιο 
κατακόρυφο λαιμό, την κλίση και τη διατομή των λαβών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
σε αυτόν εντοπίστηκε κάτω από τη λαβή, στον ώμο του αγγείου, τμήμα εγχάραξης 
με τρία σκέλη, που έχει εκτελεστεί μετά την όπτηση του αγγείου. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι όλα τα σχήματα βρίσκουν αναλογίες σε εκείνα από τα στρώματα από 
την ανασκαφή στο Κεντρικό Πλάτωμα στην Ακρόπολη, τα οποία χρονολογούνται 
3 Για τους αμφορείς αυτών των τύπων και τα χαρακτηριστικά τους βλ.: Portale & Romeo 2001, 

311-312· Yangaki 2005, 194-196.
4 Σημειώνεται ότι η κεραμική ύλη της πλειονότητας των παραδειγμάτων αντιστοιχεί στους πηλούς 

6 και 9, οι οποίοι αντιστοιχούν στην τοπική παραγωγή της ευρύτερης περιοχής Μυλοποτάμου 
(Yangaki 2005, 36-37, 281-285).
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Εικ. 9 :  Τοπική απομίμηση του σχήματος 10C της καλής ποιότητας ερυθροβαφούς κεραμικής 
από τη Μικρά Ασία (Π3333).

Εικ. 10 :  α. Κρητικός αμφορέας τύπου TRC10 (Π33334), β. Κρητικός αμφορέας τύπου TRC12 (Π33336), 
γ. Κρητικοί αμφορείς τύπου TRC10 και TRC12.



μετά το δεύτερο μισό του 7ου αι. και έως τις αρχές του 8ου αι. (Yangaki 2005, 93, 
99-100, 270-271). Στα στρώματα των αρχών του 8ου αι. από το Κεντρικό Πλάτω-
μα, εκτός από δείγματα του κρητικού τύπου TRC12, ο οποίος εντοπίζεται ήδη μετά 
το πρώτο μισό του 7ου αι., απαντούν και σφαιρικοί αμφορείς με έγκοιλη βάση, οι 
οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο υλικό από τη Δεξαμενή Α′. Όμως, δεδομένης της 
μικρής έκτασης της ανασκαφικής τομής και της μικρής, σχετικά, επίχωσης, αλλά 
και της δεύτερης χρήσης που είχαν οι αμφορείς από τη Δεξαμενή, μια χρονολό-
γηση μέχρι τις αρχές του 8ου αι. μπορεί να υποστηριχτεί. Η απουσία σκευών που 
σχετίζονται με την προετοιμασία, την παρασκευή και το σερβίρισμα της τροφής, η 
σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα εύρεση σκευών που σχετίζονται με τη μεταφορά και 
τη διάθεση υγρών και η ένταξη όλου του υλικού σε κοινό χρονικό ορίζοντα, αυτόν 
των τελευταίων δύο τετάρτων του 7ου αι. και των αρχών του 8ου αι., μας οδηγεί 
στις παρακάτω σκέψεις: η Δεξαμενή Α′ δεν είχε χρησιμοποιηθεί ως αποθέτης, για 
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Εικ. 11 :  α. Κρητικός αμφορέας ωοειδούς/σφαιρικού σχήματος που έχει 
αναλογίες με τον τύπο TRC13 (Π33255), β. Κρητικός αμφορέας 

τύπου TRC12 (Π33253).
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Εικ. 12 :  α. Κρητικός αμφορέας ωοειδούς/
σφαιρικού σχήματος που έχει αναλογίες 
με τον τύπο TRC13 (Π33255), β. Κρητικός 

αμφορέας τύπου TRC12 (Π33253).

την απόρριψη ποικίλων ειδών κερα-
μικής είτε από μία περίοδο, είτε από 
διαφορετικές περιόδους, χάνοντας 
την αρχική της χρήση, όπως συνέ-
βαινε συχνά σε ανάλογους χώρους. 
Στο λεγόμενο «πηγάδι/δεξαμενή» της 
Κνωσού, για παράδειγμα, η κεραμι-
κή που συλλέχτηκε από το εσωτερι-
κό του, αν και χρονολογείται σε μία 
συγκεκριμένη περίοδο, περιλαμβάνει 
όλες τις βασικές κατηγορίες πήλινων 
αντικειμένων και όχι μόνον αμφορείς 
(Hayes 2001, 443). Επιπλέον, παρά 
το ότι εύλογα θα μπορούσε να υπο-
τεθεί ότι τέτοιοι υπόσκαφοι χώροι, 
προφυλαγμένοι μέσα στον βράχο, θα 
μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί 
και ως καταφύγια –άποψη που έχει, 
για παράδειγμα, διατυπωθεί για το 
υλικό από σπήλαια, όπως αυτό της 
Ανδρίτσας, στην Αργολίδα (Σπήλαιο 

Ανδρίτσας, 44-45· Κορμαζοπούλου & Χατζηλαζάρου 2010, 169-184 και ειδικά 
176-177), ή για το υλικό από τη θολωτή δίοδο (σήραγγα) στη Νεμέα (Miller 2001, 
132-134 εικ. 241-246· Miller 2004, 195-197)–, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις 
δεξαμενές της Ελεύθερνας. Αντίθετα, η μαρτυρία της κεραμικής αποδεικνύει ότι 
η λειτουργία της Δεξαμενής Α′ της Ελεύθερνας ως χώρου για τη συγκέντρωση και 
άντληση νερού συνεχίστηκε μέχρι και τις αρχές του 8ου αι. μ.Χ. Η περίοδος αυτή 
συνδέεται με την τελευταία φάση χρήσης της. 

Οι αμφορείς είχαν στη συγκεκριμένη περίπτωση μια δεύτερη, διαφορετική 
από την αρχική τους, χρήση, αυτήν της άντλησης και μεταφοράς νερού.5 Ως προς 
αυτήν τη χρήση συσχετίζονται άμεσα με αμφορείς του 4ου και του 6ου αι. που 
βρέθηκαν σε σύνολα πηγαδιών της Αγοράς των Αθηνών (Robinson 1959, 106, 
Μ234, 108, αρ. Μ256-Μ258, 110, αρ. Μ279, 115, αρ. Μ335, 119, αρ. Μ373· 
Peña 2007, 136-137). Αυτοί, καθώς αποκαταστάθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους, 
σώζουν χαρακτηριστικές ελλειψοειδείς οπές στον ώμο τους, οι οποίες θεωρήθη-
καν ως ένα επιπλέον στοιχείο υπέρ της χρήσης τους για την άντληση νερού (Peña 
2007, 137). Τα αρχαιολογικά ευρήματα και από τις Δεξαμενές της Ελεύθερνας 
επιβεβαιώνουν την υπόθεση, που είχε διατυπωθεί παλαιότερα (Portale & Romeo 
2001, 393· Yangaki 2005, 304), ως προς τη δυνατότητα οι πολυάριθμοι κρητικοί 
σφαιροειδούς σχήματος αμφορείς της πρωτοβυζαντινής εποχής, με σχήμα που 
προσομοιάζει των μεταγενέστερων λαγηνιών, να είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τόπον 
και για ποικίλες, οικιακές χρήσεις. 

5 Για την ανάλογη δεύτερη χρήση αμφορέων για την άντληση και τη μεταφορά νερού κατά τη 
ρωμαϊκή εποχή και σχετικά παραδείγματα βλ.: Peña 2007, 133-137.



H εξέταση των κεραμικών ευρη-
μάτων των δεξαμενών οδηγεί επίσης 
σε ορισμένες υποθέσεις ως προς τον 
τρόπο άντλησης του νερού. Είναι αξιο-
πρόσεκτο ότι αν και συγκεντρώθηκαν 
πολυάριθμα όστρακα από το σώμα 
των προαναφερθέντων τύπων κρη-
τικών αμφορέων και αρκετά χείλη, 
εντοπίστηκε δυσανάλογα μικρός 
αριθμός από τμήματα των λαβών 
τους. Μάλιστα, προσεκτική παρατή-
ρηση στα σωζόμενα τμήματα χείλους 
και λαιμού αμφορέων και κανατών 
έδειξε ότι αυτά είχαν σπάσει γύρω 
από τα σημεία ένωσης των λαβών και 
σε κάποιες περιπτώσεις διατηρούσαν 
μόνο μέρος της μίας λαβής (εικ. 13). 
Προκειμένου να αντληθεί το νερό, 
είναι πολύ πιθανό οι αμφορείς αυτοί 
να δένονταν από τις λαβές με σχοινιά 
ή εύκαμπτα κλαδιά. Εάν κατά την 

άντληση του νερού το αγγείο έσπαζε, προφανώς οι λαβές του ανέβαιναν στην επι-
φάνεια, παρασυρμένες από το σχοινί, ενώ το υπόλοιπο μέρος του αγγείου χανόταν 
στο εσωτερικό της δεξαμενής. Ανάλογη ερμηνεία μπορεί να προταθεί και ως προς 
τους αμφορείς που συλλέχτηκαν από τη στέρνα, δίπλα στο οικιστικό συγκρότη-
μα της Αγίας Άννας (Πούλου-Παπαδημητρίου 2008α, 58-62, 100-102, 139-147, 
176-181). Αν και αποκαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα αγγεία, σε αρκετές περι-
πτώσεις οι λαβές έλειπαν ή βρέθηκε τμήμα της μίας. Επιπλέον, η οπή που φέρουν 
δύο παραδείγματα σε σημείο του ώμου ή του λαιμού έχουν συσχετιστεί με τη διευ-
κόλυνση άντλησης νερού (Πούλου-Παπαδημητρίου 2008α, 59-60). Το ότι αυτή η 
ερμηνεία μπορεί αληθοφανώς να εξηγήσει την αρχαιολογική πραγματικότητα στη 
Δεξαμενή Α′ ενισχύεται και από τα δεδομένα της νεότερης εποχής, καθώς ακόμα 
και στον 20ό αι. είναι γνωστά, για παράδειγμα, τα «μαγκανόσιγκλα» ή οι «μαγκανο-
κουβάδες», πήλινα αγγεία με λαβές που χρησιμοποιούνταν για την άντληση νερού 
από τα πηγάδια, συχνά τοποθετημένα σε σειρές για την επίτευξη άντλησης μεγαλύ-
τερης ποσότητας νερού σε συντομότερο χρονικό διάστημα και με λιγότερη ανθρώ-
πινη προσπάθεια (Ψαροπούλου 1986, 146-147). Ανάλογος μηχανισμός υπήρχε 
και στους βυζαντινούς χρόνους, σύμφωνα με πληροφορίες των γραπτών πηγών.6 
Άλλωστε, η άντληση νερού από πηγάδι με κάδο δεμένο σε σχοινί μαρτυρείται και 
σε ποίημα του 12ου αι., που παραδίδεται με το όνομα του Πτωχοπρόδρομου: «κύρι, 
τὸ πηγαδόσχοινον ἐκόπην καὶ ἂς τὸ ἀλλάξουν, νερὸν ὁ κάδος οὐ κρατεῖ καὶ ἂς ἀγοράσουν 
ἄλλον» (Πτωχοπρόδρομος [κριτ. έκδ. H. Eideneier] 2012, 166-167, στ. 47-53). 

Η εικόνα από την κεραμική που προέρχεται από ανασκαφικές τομές μπροστά 
από την είσοδο των δεξαμενών είναι πολύ διαφορετική. Στο υλικό προστίθενται 
6 Σχετικά με αυτόν τον μηχανισμό και τη λειτουργία του βλ.: Κουκουλές 1948-1955, 271, πίν. 

Η΄, 2· Γάσπαρης 1997, 110 και σημ. 50 (όπου και σχετική βιβλιογραφία).

Εικ. 13 :  Αμφορέας (Π33254) και κανάτα (Π33340) 
από τη Δεξαμενή Α′ με αποκολλημένες τις λαβές. 
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αρκετά όστρακα ίδιων τύπων αμφορέων 
που χρονολογούνται στον 7ο αι. Εκτός 
όμως από αυτά, στις ανασκαφικές ομάδες 
περιλαμβάνονταν και όστρακα αγγείων 
που παρέχουν πληροφορίες για μεταγε-
νέστερες χρονικές περιόδους. Από στρώ-
ματα στην είσοδο και μπροστά από τις 
Δεξαμενές Α′ και Β′ και προς τα βόρεια της 
Δεξαμενής Α′ εντοπίστηκαν όστρακα που 
χρονολογούνται στις πρώτες δεκαετίες του 
13ου αι. Ξεχωρίζουν λίγα όστρακα από 

κούπες και πινάκια που ανήκουν στη μονόχρωμη, εφυαλωμένη κεραμική (εικ. 14, 
α-γ· εικ. 15, α-γ). Πάνω από λευκωπό επίχρισμα ή απευθείας στο κεραμικό σώμα 
φέρουν μονόχρωμη, συνήθως κίτρινη ή λαδοπράσινη εφυάλωση. Επίσης εντοπί-
στηκαν όστρακα από το χείλος κανάτας και από το χείλος και τη βάση μαγειρικού 
σκεύους (εικ. 16, α-γ). Ανάλογα ευρήματα προέρχονται από την ανασκαφή στο 
βυζαντινό σπίτι και τη γειτονική στέρνα, στην περιοχή της Αγίας Άννας στο Πυργί 
(Γιαγκάκη 2008, 217, 253-255, 302, πίν. 20, στ-η, 303, πίν. 6, α· Πούλου-Παπα-
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Εικ. 14 :  α-γ. Όστρακα από χείλη και βάσεις 
ανοιχτών, εφυαλωμένων αγγείων, με μονόχρω-

μη, κίτρινη ή λαδοπράσινη, εφυάλωση, αρχές 
13ου αι. (α. Π33311, β. Π33312, γ. Π33313), δ. 

Όστρακο από ανοικτό αγγείο με γραπτή διακό-
σμηση με χρήση πράσινου και καστανοκίτρινου 

χρώματος (Π33309).

Εικ. 15 :  α-γ. Όστρακα από χείλη και βάσεις ανοι-
χτών, εφυαλωμένων αγγείων, με μονόχρωμη, 

κίτρινη ή λαδοπράσινη, εφυάλωση, αρχές 13ου αι. 
(α. Π33311, β. Π33312, γ. Π33313). 



δημητρίου 2008α, 53-54 [ομάδες γ και δ], 96-97, πίν. 13, 48-49) και από άλλες 
θέσεις της Κρήτης. 

Οι κάτοικοι της περιοχής της Ελεύθερνας στα τέλη του 12ου αι. και τις πρώτες 
δεκαετίες του 13ου αι., συχνάζουν στον χώρο έξω από τις δεξαμενές και προφα-
νώς χρησιμοποιούν το μονοπάτι μπροστά από αυτές. Οι υπόσκαφες δεξαμενές 
της Ελεύθερνας έχουν χάσει την αρχική λειτουργία τους, ωστόσο οι διερχόμενοι 
τις χρησιμοποιούσαν για να ξαποστάσουν και να γευματίσουν, σε διάλειμμα από 
τις αγροτικές ή τις γεωργικές τους εργασίες. Εξάλλου, το υλικό παρέχει σπα-
ράγματα για την καθημερινή ζωή στους γύρω λόφους σε μεταγενέστερες εποχές, 
αυτήν της ύστερης Βενετοκρατίας - αρχών οθωμανικής εποχής και εκείνην του 
τέλους του 19ου - αρχών 20ού αι., μέσα από ελάχιστα δείγματα κεραμικής. Τα 
πρώτα προέρχονται από τον περιβάλλοντα χώρο της Δεξαμενής Β′ και την είσοδό 
της. Από εκεί προήλθε όστρακο από ανοιχτού σχήματος εφυαλωμένο αγγείο με 
γραπτή διακόσμηση, στην οποία το θέμα αποδίδεται αμελώς με χρήση φαρδιών 
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Εικ. 16 :  α. Χείλος κανάτας (Π33316), β. Βάση μαγειρικού σκεύους (Π33318), 
γ. Χείλος χύτρας, αρχές 13ου αι. (Π33301).
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πινελιών καστανοκίτρινου και πράσινου χρώματος7 (εικ. 14, δ). Πρόκειται για 
μια κατηγορία κεραμικής που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο νησί της Κρήτης, 
όπως δείχνουν τα παραδείγματα από το Ηράκλειο (Πούλου-Παπαδημητρίου 
2008β, 191, 193, 194), την Αγία Τριάδα στη Μεσαρά (Arcifa 2003, 451-457), τη 
Φορτέτζα Ρεθύμνου, το Αρκάδι, την Κυριάννα στον νομό Ρεθύμνου (Γιαγκάκη & 
Γκράτζιου 2012, 44 αρ. 6, 46 αρ. 10, 47 αρ. 13, 46 αρ. 9 και 45 αρ. 8 [Κ. Ζάρρα], 
αντίστοιχα), την περιοχή της Αγίας Αικατερίνης στα Χανιά (Hahn, Hallager κ.ά. 
1997, 100, αρ. 84-Ρ2083, 101, αρ. 84-Ρ2100, 181-182) και τα Λατζιανά στον 
νομό Χανίων (Γιαγκάκη & Γκράτζιου 2012, 47 αρ. 12 [Κ. Ζάρρα]). Έχει προταθεί 
ως χρονολόγηση για αυτήν την κατηγορία η περίοδος μεταξύ του 16ου και του 
19ου αι., με ιδιαίτερη ακμή, από ό,τι φαίνεται, στη διάρκεια του 17ου και 18ου 
αι.8 Ξεχωρίζει, ακόμα, θραύσμα από πιθάρι οθωμανικής εποχής, με χαρακτηρι-
στική διακόσμηση με ρουλέτα (Βαλλιάνος 1995, 57, σχ. 1). Το ότι μπροστά από 
τον χώρο των δεξαμενών εξακολουθούσαν να διέρχονται κάτοικοι της περιοχής 
ακόμα και στα νεότερα χρόνια, πιθανόν στη διαδρομή προς τα κτήματά τους, με 
χρήση του μονοπατιού, δηλώνει η εύρεση σχεδόν ακέραιου τσουκαλιού με ίχνη 
καύσης και στιλπνή εφυάλωση στην εσωτερική επιφάνεια (εικ. 17). Χρονολογεί-
ται στο τέλος του 19ου ή στις αρχές του 20ού αι. Έχει αναλογίες με σκεύη που 
προέρχονται από τη Φορτέτζα Ρεθύμνου, από την περιοχή της Κυριάννας του 
νομού Ρεθύμνου και από την περιοχή του βυζαντινού τείχους στην οδό Σήφακα 
στα Χανιά (Γιαγκάκη 2012β, 129· Γιαγκάκη & Γκράτζιου 2012, 134-136, αρ. 
202-207 [Α. Χουστουλάκη]). Μπορεί να συσχετιστεί ειδικά με τα φημισμένα 
«τσικάλια» των Σιφναίων αγγειοπλαστών, που γνώρισαν ιδιαίτερη διάχυση στον 
ελλαδικό χώρο.9 

Δ. Συμπεράσματα
Οι Δεξαμενές της Ελεύθερνας αποτελούν το κοινό σημείο αναφοράς δύο πολύ 

διαφορετικών περιόδων για την ιστορία της πόλης: μιας περιόδου πληθυσμια-
κής ανάπτυξης, οικονομικής ευμάρειας και πολυτελούς διαβίωσης, όπως ήταν 
η ρωμαϊκή κατά την οποία πιθανότατα κατασκευάστηκαν, και μιας περιόδου 
ανασφάλειας, εσωστρέφειας και επιστροφής στην αυτάρκεια, όπως ήταν αυτή του 
τέλους της πρωτοβυζαντινής περιόδου κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν για 
τελευταία φορά. 

Η κεραμική που προήλθε από την ανασκαφή στο εσωτερικό της Δεξαμενής Α′ 
ανήκει σε μία κυρίως χρονική περίοδο, τον προχωρημένο 7ο αι. και στις αρχές 
του 8ου αι. μ.Χ. Το κεραμικό υλικό που είναι προγενέστερο της πρωτοβυζαντι-
νής εποχής είναι ελάχιστο. Η εικόνα αυτή αποδεικνύει ότι κατά τη διάρκεια της 
μακραίωνης χρήσης της η δεξαμενή καθαριζόταν συστηματικά. Ως εκ τούτου, η 
προκαταρκτική μελέτη της κεραμικής δεν μπορεί να συμβάλει στη χρονολόγηση 

7 Σχετικά με την κατηγορία αυτή και τα χαρακτηριστικά της βλ.: Hahn 1997, 181-183· Arcifa 
2003, 456-457· Πούλου-Παπαδημητρίου 2008β, 193-194· Γιαγκάκη 2012α, 43-44. 

8 Για τη χρονολόγηση αυτής της κατηγορίας: Hahn 1997, 181-183· Arcifa 2003, 456-457· Πού-
λου-Παπαδημητρίου 2008β, 193-194.

9 Για την αγγειοπλαστική αυτή παραγωγή: Τρούλλος 1991 και ειδικά 34· Σπαθάρη-Μπεγλίτη 
1992.



της κατασκευής των δεξαμενών, επιτρέπει ωστόσο τον εξίσου σημαντικό ακριβή 
προσδιορισμό της τελευταίας φάσης χρήσης τους. Ακόμα και αν το σύστημα των 
ρωμαϊκών χρόνων για την παροχή νερού δεν ήταν πια σε χρήση κατά τον 7ο αι., 
οι δεξαμενές συνέχιζαν να προσφέρουν το νερό τους στους κατοίκους. Προφυλαγ-
μένες μέσα στον οχυρωματικό περίβολο που προστάτευε το Πυργί, αυτές εξασφά-
λιζαν την τροφοδοσία της πόλης με νερό ακόμα και σε περιόδους ανασφάλειας, 
όπως αυτή που ξεκινά για την Κρήτη στα μέσα του 7ου αι. λόγω των αραβικών 
επιδρομών. 
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Εικ. 17 :  Τσουκάλι του τέλους του 19ου - αρχών 20ού αι. (Π33357).
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Δεν είναι τυχαίο ότι στα κεραμικά ευρήματα από τις δεξαμενές αντικατο-
πτρίζονται οι δύο βασικές χρονικές περίοδοι κατοίκησης στα άνδηρα του λόφου 
Πυργί κατά τη βυζαντινή περίοδο. Η πρώτη είναι αυτή του 7ου-8ου αι., η οποία 
έχει εντοπιστεί στο Κεντρικό Πλάτωμα της Ακρόπολης. Η δεύτερη είναι αυτή των 
πρώτων δεκαετιών του 13ου αι., η οποία έχει εντοπιστεί στο βυζαντινό σπίτι στην 
κορυφή της Αγίας Άννας. Το υλικό που χρονολογείται σ’ αυτήν την τελευταία 
περίοδο συλλέχθηκε μόνο εξωτερικά των δεξαμενών μπροστά από την είσοδό 
τους, υποδεικνύοντας ότι οι δεξαμενές δεν επαναχρησιμοποιήθηκαν για τη συγκέ-
ντρωση και άντληση νερού σε μεταγενέστερες περιόδους. Η απουσία ευρημάτων 
στην περίπτωση των δεξαμενών αποδεικνύεται το ίδιο σημαντική με την ύπαρξη 
ευρημάτων. Η εικόνα εγκατάλειψης των δεξαμενών στον 8ο αι. συμβαδίζει με την 
εικόνα εγκατάλειψης του Κεντρικού Πλατώματος, όπως αυτή προκύπτει από τα 
μέχρι σήμερα ανασκαφικά ευρήματα. Η εικόνα που έχουμε για τον μεσαιωνικό 
οικισμό της Ελεύθερνας είναι ακόμη πολύ αποσπασματική. Το σίγουρο είναι ότι 
οι δεξαμενές δεν αποτελούσαν πια ένα ζωτικό κομμάτι του.
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thE ArChAEoLogiCAL rEsEArChEs of thE sECtor ii 

in thE CistErns of ELEuthErnA And thE CErAmiC EvidEnCE

ChristinA tsigonAKi & AnAstAsiA g. yAngAKi 

The two cisterns of Eleutherna were among the most important features 
relating to the infrastructure of the ancient city, and later became the main 
attraction of the region, as early as the 15th century, when they are first 
mentioned in the works of travellers. The two cisterns are entirely rock-cut, 
roughly sharing the same dimensions and a relative uniformity of plan, with 
massive retaining pillars securing the roof and dividing the internal space into 
three aisles. The maximum water capacity of both cisterns is estimated at 
5,500 m3. 

Archaeological investigations of the cisterns took place from 1993 to 1996 
within the framework of the excavations of the University of Crete at the 
Acropolis of Eleutherna (Sector II - Central). The study of the pottery from 
these older excavations is part of a new cycle of archaeological investigation 
of the cisterns. This preliminary study, while it does not clarify the date of the 
construction of the cisterns, does however allow for the precise determination of 
their final phase of use. Based on the pottery from Cistern A, which comprised 
mainly fragments of amphorae attributed to the local production of the island 
(mostly TRC12 but also part of a TRC13 amphora) and only scarce fragments of 
tableware, the latest use of these cisterns dates to the last quarters of the 7th 
and possibly the beginning of the 8th century AD. Judging from the categories 
of pottery excavated in the fill (mostly closed vessels, amphorae and jugs, with 
minimal presence of open vessels and no cooking vessels), during that period 
the cisterns continued to be used for the collection of water. Excavation of 
the external area directly adjacent to the cisterns also yielded pottery of the 
early 13th century. The forms were comparable to those found in the nearby 
habitation complex at Agia Anna, thus showing that the area of cisterns was 
frequented by the inhabitants of the settlement, probably on the way to their 
fields. During this later period, however, it seems that the cisterns were no 
longer in use. A few sherds of the 17th-18th and of the end of the 19th-early 
20th centuries, however, indicate that the specific area continued to be part 
of local itineraries.
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η σΥντηρηση των χαλΚινων εΥρηματων 

αΠο την ανασΚαφη τοΥ τομεα ιι 

στην αρχαια ελεΥθερνα 

αμαλια μ. τροΥλλινοΥ

Εισαγωγή
Τα χάλκινα ευρήματα που έφεραν στο φως οι ανασκαφές του Τομέα ΙΙ στην 

αρχαία Ελεύθερνα έως σήμερα διακρίνονται κυρίως σε εργαλεία, εξαρτήματα 
ένδυσης, κοσμήματα, αγγεία, θραύσματα αγαλμάτων, όργανα ζύγισης, φωτιστικά 
σκεύη και νομίσματα (εικ. 1).

Εικ. 1 :  Παραδείγματα ευρημάτων που συντηρήθηκαν: 
α. σταθμίο, β. «δαχτυλήθρα», γ. ενώτιο, δ. γάντζος, ε. δίσκος ζύγισης.

α.

γ.

β.

δ.

ε.
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Η συντήρηση είναι μία πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία που σκοπό έχει 
να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την αναπόφευκτη φθορά των αντικειμένων. Η 
μεθοδολογία συντήρησης που επιλέχθηκε είχε σαν κύριο άξονα τον σεβασμό 
προς τα αντικείμενα. Όλες οι επεμβάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες δεο-
ντολογίας της επιστήμης της συντήρησης. Χρησιμοποιήθηκαν υλικά με κριτήριο 
την καταλληλότητά τους, τη σωστή και ακριβή χρησιμοποίησή τους, ώστε να επι-
τευχθεί ο στόχος της συντήρησης, που δεν είναι άλλος από την αναχαίτιση των 
μηχανισμών φθοράς και την περαιτέρω διαφύλαξη των αντικειμένων στο πέρασμα 
του χρόνου.

Η συντήρηση αποτελεί τη μεθοδολογική στιγμή της αναγνώρισης του έργου 
τέχνης, στη φυσική του σύσταση και στη διπλή πολικότητά του, αισθητική και 
ιστορική, εν όψει της μεταβίβασής του στο μέλλον (Brandi 2001, 25), και πρέπει 
να στοχεύει στην αποκατάσταση της δυνητικής ενότητας του έργου τέχνης, αρκεί 
αυτό να είναι δυνατό χωρίς να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο πλαστό καλλιτε-
χνικά ή ιστορικά και χωρίς να σβήσουμε κάθε ίχνος της πορείας του στον χρόνο.

Στόχος είναι να διατηρήσουμε ανέπαφες τις πληροφορίες και την αισθητική 
που αυτές μεταφέρουν διαχρονικά (Argyropoulos 2008, 82-84).

Κατάσταση διατήρησης
Η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει εύκολα τη μεταφορά αντικειμένων εκτός 

μουσείου για τη διεξαγωγή διαγνωστικών αναλύσεων, με αποτέλεσμα την εκτί-
μηση της φθοράς του συνόλου in situ. Ωστόσο, έχουν ξεκινήσει ενέργειες για 
αναλύσεις1 επιλεγμένων αντικειμένων.  

Η κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων ήταν σχετικά καλή από την άποψη 
ότι διατηρείτο μεταλλικός πυρήνας. Η διάβρωση των αντικειμένων εκτιμάται ότι 
επιδεινώθηκε σημαντικά από την παραμονή 
τους, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε χώρο 
με άγνωστες και μη ελεγχόμενες περιβαλλο-
ντικές συνθήκες, ενώ συνέβαλε και η επαφή 
τους με ακατάλληλα αποθηκευτικά υλικά.

Η επιφάνεια των ευρημάτων καλυπτόταν 
ανομοιόμορφα από προϊόντα διάβρωσης 
μικρού πάχους, οξείδια, ανθρακικά και 
χλωρίδια, ενώ εξωτερικά περιλαμβάνονταν κρούστες αλάτων, χώμα, πέτρες και 
σπάνια ρίζες φυτών. 

Στο σχέδιο που ακολουθεί (σχ. 1) δίνεται μία απλοποιημένη μορφή των στρω-
μάτων διάβρωσης, όπου:
– το πρώτο στρώμα (1) αντιπροσωπεύει τον μεταλλικό πυρήνα,
– το δεύτερο στρώμα (2) αντιπροσωπεύει τον κυπρίτη Cu2O, που δημιουργεί τη 

χαρακτηριστική προστατευτική πάτινα κόκκινου-καφέ χρώματος,
– το τρίτο στρώμα (3) σκούρου πράσινου χρώματος αντιπροσωπεύει τα ανθρακικά 

άλατα μαλαχίτη Cu2(CO3)(OH)2 και αζουρίτη Cu2(CO3)2(OH)2,

1 Με τις αναλύσεις θα γνωστοποιηθούν τα προϊόντα διάβρωσης, καθώς και η σύσταση / το είδος 
του κράματος των χάλκινων αντικειμένων.

Σχ. 1 :  Στρωματογραφία διάβρωσης.
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– το τέταρτο στρώμα (4), επίσης πρά-
σινου χρώματος, αντιπροσωπεύει τα 
χλωρίδια ατακαμίτη Cu2(Cl)(OH)3 και 
παρατακαμίτη Cu2(Cl)(OH)2,

2 και
– το πέμπτο στρώμα (5) αντιπροσωπεύει 
τις επικαθίσεις: χώμα και πέτρες.

Σε κάποια ευρήματα εντοπίστηκαν 
χρωματικές αλλοιώσεις από προϊόντα 
διάβρωσης σιδήρου, που πιθανόν να 
προήλθαν είτε από σιδηρά τμήματα του 
αντικειμένου, είτε από την επαφή των 
δύο μετάλλων κατά την ταφή (εικ. 2) 
(Selwyn 2004, 64).

Πέρα από τη διάβρωση, τα αντικείμενα πάσχουν από μηχανικές κακώσεις 
όπως παραμόρφωση, θραύσεις, απώλεια υλικού, απολεπίσεις, ρωγμές και μικρο-
ρηγματώσεις.

Εργασίες συντήρησης
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συντήρηση των χάλκινων ευρημάτων 

της ανασκαφής του Τομέα ΙΙ δεν θίγουν την αυθεντικότητα των αντικειμένων, 
δεν παρακωλύουν μελλοντικές επεμβάσεις, εξετάσεις και αναλύσεις, και ήταν 
αντιστρεπτά.

Σε πρώτη φάση η μεθοδολογία συντήρησης περιλάμβανε την καταγραφή της 
κατάστασης διατήρησης των ευρημάτων σε Δελτία Συντήρησης3 και ακολουθούσε 
το στάδιο του καθαρισμού.

Με επαναληπτικές πλύσεις σε απιονισμένο νερό και με εφαρμογή τασιενεργού 
σάπωνα, απομακρύνθηκαν οι χαλαρές επικαθίσεις και οι ρύποι. Ακολουθούσε η 
ξήρανση των αντικειμένων στο πυριαντήριο και εν συνεχεία για τις πιο σκληρές 
επικαθίσεις και τα προϊόντα διάβρωσης του χαλκού γίνονταν μηχανικοί καθα-
ρισμοί με οδοντιατρικά εργαλεία, βελόνες, υαλόβουρτσες, ξέστρα υπερήχων και 
μικροτροχούς, σε συνδυασμό με ήπιους διαλύτες (εικ. 3, 4).

Για τη σταθεροποίηση των αντικειμένων εφαρμόστηκε βενζοτριαζόλη.
Με τη βενζοτριαζόλη τα ορυκτά των προϊόντων διάβρωσης του χαλκού καθίστα-

νται αδρανή, σχηματίζοντας ταυτόχρονα ένα φράγμα που προστατεύει τη μεταλ-
λική επιφάνεια (Παναγοπούλου υπό έκδοση, 86). Σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν 
συγκολλήσεις με κόλλα νιτροκυτταρίνης και συμπληρώσεις με εποξικό στόκο και 
ακολουθούσε χρωματική αποκατάσταση με ακρυλικά χρώματα. 

Για την επιφανειακή προστασία των ευρημάτων έγινε επικάλυψη της επιφάνει-
ας με μικροκρυσταλλικό κερί.

2 Ο παρατακαμίτης έχει ακριβώς την ίδια σύσταση με τον ατακαμίτη, έχει όμως άλλη κρυσταλ-
λική μορφή και είναι πράσινος και κονιώδης, ενώ το χρώμα του ατακαμίτη ποικίλλει από 
σμαραγδί έως κυπαρισσί πράσινο (Αργυροπούλου 2005, 13).

3 Με τα Δελτία Συντήρησης γνωστοποιούνται στους μελλοντικούς συντηρητές η μεθοδολογία 
συντήρησης και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και ο χρόνος που έγινε η συντήρηση 
του αντικειμένου.

Εικ. 2 :  Χρωματική αλλοίωση από προϊόντα 
διάβρωσης σιδήρου.
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Σιδερένιες ένθετες διακοσμητικές ταινίες αντιμετωπίστηκαν επίσης με πλύσεις 
και μηχανικούς καθαρισμούς, αλλά για τη σταθεροποίηση του σιδήρου χρησιμο-
ποιήθηκε υδατικό διάλυμα ταννικού οξέος 2,5%.4

Τα προϊόντα διάβρωσης του μολύβδου απομακρύνθηκαν με υγρούς καθαρι-
σμούς σε νερό βρύσης καθώς, όπως είναι γνωστό, το απιονισμένο νερό προσβάλ-
λει τα προϊόντα διάβρωσης του μολύβδου.

Αποθήκευση
Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης αναγράφονταν οι ενδείξεις των αντι-

κειμένων σε αντιόξινες καρτέλες Tyvek tag, τοποθετούνταν σε κατάλληλα διαμορ-
φωμένες θήκες Ethefoam και εν συνεχεία αποθηκεύονταν σε αντιόξινα zip lock 
σακουλάκια πολυαιθυλενίου. Η υγρασία στα αποθηκευτικά κουτιά ελέγχεται με 
silica gel.

Διαμόρφωση θηκών Ethafoam (εικ. 5-8)
Για τη μορφοποίηση του Ethafoam σχεδιάστηκαν οι θήκες σύμφωνα με το 

μέγεθος και το σχήμα τού προς αποθήκευση αντικειμένου και λαξεύστηκαν με 
dremel σε βάθος περίπου 0,5 εκ. (εικ. 5), ενώ με museum vac απομακρύθηκαν 
τα γρέζια. Στη βάση τοποθετήθηκε αντιόξινο χαρτί (εικ. 6).

Επειδή στις κυψελίδες του Ethafoam εισχωρούν ρύποι, αποφασίστηκε για την 
αντιμετώπιση της ενδογενούς ρύπανσης η φραγή των κυψελίδων με θερμοπίστολο 
που είχε ακροφύσιο μικρής διαμέτρου (0,2 χιλ.),  προκειμένου να μην παραμορ-
φωθεί το περίγραμμα των θηκών (Τρουλλινού & Μαλέα 2011, 56, 82-85).

Αποτελέσματα
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών τα αντικείμενα απέκτησαν τη λάμψη 

τους και αποκαλύφθηκαν επιχρυσώσεις και διακοσμητικά στοιχεία που λόγω των 
προϊόντων διάβρωσης και των επικαθίσεων δεν ήταν ορατά. Μειώθηκε το βάρος 
τους και η επιφάνειά τους έγινε λεία. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος 
των αντικειμένων προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα 
που ενδεχομένως παρουσιαστούν μελλοντικά.

4 Για την παρασκευή του ταννικού οξέος χρησιμοποιήθηκαν 900ml νερό, 50ml αιθανόλη, 2ml 
φωσφορικό οξύ και 100g ταννικό οξύ (Αργυροπούλου 2008, 46).

αμαλια τροΥλλινοΥ

Εικ. 3 :  Καθαρισμός με ήπιους διαλύτες. Εικ. 4 :  Μηχανικός καθαρισμός.
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Εικ. 7 :  Ενδογενής ρύπανση στις κυψελίδες 
του Ethafoam.

Διάγραμμα 1 :  Στοιχειακή ανάλυση που 
επιβεβαίωσε την ύπαρξη ρύπων στις κυψε-

λίδες του Ethofoam.

Εικ. 8 :  Επιφάνεια επεξεργασμένη με θερμοπί-
στολο για τη φραγή των κυψελίδων.
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Εικ. 5 :  Κατασκευή νομισματοθήκης 
από Ethafoam.

Εικ. 6 :  Κάλυψη καλύμματος νομισματοθήκης 
με αντιόξινο χαρτί.
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thE ConsErvAtion of CoppEr finds from thE ExCAvAtion 

of sECtor ii in AnCiEnt ELEuthErnA 

AmALiA m. trouLLinou

In this paper the comprehensive conservation strategy is described which 
was applied for the treatment of the corrosion products of copper finds from 
the excavation of the Sector II in ancient Eleutherna. The conservation meth-
odology includes the following steps:

A. Documentation of the finds before the conservation treatment,
B. Conservation work (stabilization, cleaning, mending), and
C. Storage of the findings.

αμαλια τροΥλλινοΥ



η μοΥσειολογιΚη μελετη τοΥ νεοΥ αρχαιολογιΚοΥ 

μοΥσειοΥ ρεθΥμνοΥ Και η μελετη Προσωρινησ 

μεταστεγασησ τοΥ ΥφισταμενοΥ στο ΚαθολιΚο 

τοΥ αγιοΥ φραγΚισΚοΥ

ειρηνη γαΒριλαΚη, εΥα τεγοΥ, 
ΠετροΥλα ΒαρθαλιτοΥ & αναστασια φιολιταΚη

Το 1950, ο Νικόλαος Πλάτων έγραφε μεταξύ άλλων: «ἀντιθέτως δὲν θὰ ἔδει νὰ 
συγκαλυφθῇ τὸ λυπηρὸν τῆς ἀντιδράσεως ἐξ ἰδιοτελείας ὠρισμένων παραγόντων τῆς 
πόλεως Ρεθύμνης εἰς τὴν προσπάθειαν τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Ἑνετικῆς Λέσχης διὰ 
τὴν ἐντὸς αὐτῆς στέγασιν τοῦ ἐκεῖ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου» (Πλάτων 1950, 531). 

Tο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, πυρήνας του οποίου υπήρξε η Συλλογή 
του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου που, μετά το 1915 φιλοξενήθηκε σε οικία της 
παλιάς πόλης και μετά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μεταφέρθηκε στα υπό-
γεια του 2ου Δημοτικού Σχολείου, στεγάστηκε στην Ενετική Λέσχη, από το 1954. 
Από το 1990 φιλοξενείται προσωρινά στο ισόγειο του πενταγωνικού οχυρού της 
Φορτέτζας.1 Το 2004, επειδή στατική μελέτη έδειξε μη αναστρέψιμη βλάβη στον 
φέροντα οργανισμό του, κρίθηκε αναγκαία η αναζήτηση οικοπέδου για ανέγερση 
νέου Αρχαιολογικού Μουσείου και η άμεση μεταστέγαση της υφιστάμενης έκθε-
σης και των αποθηκών. 

Μετά από πολυετείς προσπάθειες, τον Ιανουάριο του 2011 μισθώθηκε αποθη-
κευτικός χώρος, όπου έχει ήδη μεταφερθεί ο μεγαλύτερος όγκος του υλικού, ενώ, 
για την προσωρινή μεταστέγαση της υφιστάμενης έκθεσης επελέγη το καθολικό 
του Αγίου Φραγκίσκου, στο κέντρο της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου (εικ. 1-2). 
Παράλληλα αποφασίστηκε η οικοδόμηση νέου Μουσείου σε οικόπεδο που παρα-
χωρήθηκε από τον Δήμο.2 Τον Μάιο 2011 εγκρίθηκε το Κτηριολογικό Πρόγραμ-
μα του νέου Μουσείου, με τον όρο να προηγηθεί του διεθνούς αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού η έγκριση της Μουσειολογικής Μελέτης. Τον Φεβρουάριο 2012 
υποβλήθηκε Προκαταρκτική Μουσειολογική Μελέτη και το Συμβούλιο Μουσείων 
αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή γνωμοδότησης, ώστε η έκθεση να συμπληρωθεί 
διαχρονικά μέχρι το 1830 και να γίνει επαναδιατύπωση των ενοτήτων, για να 
εξυπηρετούν ένα αφηγηματικό χαρακτήρα.  

Έτσι άρχισε η προετοιμασία του πρώτου διαχρονικού Μουσείου στην Κρήτη, 
το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και ευρήματα της βυζαντινής / μεταβυζαντινής 

1 Η προσωρινή χρήση του εν λόγω κτηρίου οφείλεται στο ότι αυτό ουδέποτε παρελήφθη, λόγω 
κακοτεχνιών. 

2 Με την ευκαιρία υπογραμμίζουμε τη θετική στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Συλ-
λόγου Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου που ιδρύθηκε το 2010, καθώς και τις 
προσπάθειες της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού Μαρίας Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, τότε Διευθύ-
ντριας της Εφορείας. 
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περιόδου, αντικείμενα της οποίας 
σήμερα παρουσιάζονται μόνον στις συλ-
λογές Μητροπόλεων και μοναστηριακών 
συγκροτημάτων ή βρίσκονται ως παρα-
καταθήκη του Ελληνικού Δημοσίου στο 
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφα-
ση του Υπουργείου για τη δημιουργία 
διαχρονικού Μουσείου στο Ρέθυμνο, 
σχεδιάσαμε ως διαχρονική και την προ-
σωρινή έκθεση στον Άγιο Φραγκίσκο, 
η μουσειολογική και μουσειογραφική 
μελέτη της οποίας εγκρίθηκε τον Απρί-
λιο του 2013 και την παρουσιά ζουμε 
εδώ εν συντομία.3

3 Το βάρος της μουσειογραφικής μελέτης ανέ-
λαβε η σχεδιάστρια της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. Αμαλία 
Νουκάκη, σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα 
της Εφορείας Γιάννη Χριστοδουλάκο. 

Εικ. 2 :  Το θύρωμα της αίθουσας 
του Αγίου Φραγκίσκου.

Εικ. 1 :  Γενική άποψη της αίθουσας του Αγίου Φραγκίσκου.
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Η μεταστέγαση του υφιστάμενου Μουσείου στο καθολικό του Αγίου Φρα-
γκίσκου

Η μετατροπή του μνημείου σε εκθεσιακό χώρο απαιτεί μια περιμετρική και 
μια κεντρική κατασκευή επί του διαμήκους άξονα του κλίτους, η οποία συνδέεται 
αφενός με τη λειτουργία του χώρου (υποδοχή) και αφετέρου χρησιμεύει ως δια-
χωριστικό, εξασφαλίζοντας την κυκλική περιφορά στον χώρο. Η μουσειολογική 
μελέτη αναπτύσσεται χρονολογικά μέσα από τρεις ενότητες, των Προϊστορικών, 
των Ιστορικών, και των Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Χρόνων. Η επιλογή του παρα-
τακτικού αυτού σχήματος ήταν εν μέρει επιβεβλημένη από τους περιορισμούς σε 
χώρο, χρόνο και χρήμα. Ωστόσο, έγινε προσπάθεια ανανέωσης της υφιστάμενης 
έκθεσης με υλικό από νέες ανασκαφές, όπως του Χαμαλευρίου, των Πέρα Γαλή-
νων, της Ζωμίνθου και της Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνου.

Για την έκθεση επελέγησαν δύο άξονες: του ιδιωτικού και δημόσιου βίου, η 
παρουσίαση των οποίων εντάσσεται στο οικείο χρονολογικό πλαίσιο και επεξηγεί-
ται μέσω εποπτικού υλικού (εικ. 3-5). Τα ταφικά έθιμα  προσεγγίζονται κυρίως 
μέσω αναπαραστάσεων κατά μήκος του διαχωριστικού, οι οποίες αναπτύσσονται 
απέναντι από τις προθήκες που περιέχουν το αντίστοιχο υλικό, ώστε να δημιουρ-
γούνται ενότητες κατά τη χρονολογική ροή της έκθεσης. 

Η μουσειολογική μελέτη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου
Οι στόχοι

Ο εξαρχής σχεδιασμός ενός κτηρίου για το νέο Μουσείο προσφέρει άλλες 
δυνατότητες ανάδειξης του αρχαιολογικού πλούτου του Ρεθύμνου και δημιουργεί 
τις συνθήκες για την επίτευξη των παρακάτω βασικών στόχων:

• Την αξιοποίηση των νεότερων αρχαιολογικών δεδομένων για πληρέστερη 
και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίαση της πλούσιας Ιστορίας του 
Ρεθύμνου και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των 
βαθμίδων.

• Τη διασφάλιση της διαλεκτικής, δημιουργικής και ευχάριστης πρόσλη-
ψης των πληροφοριών χωρίς τη λεγόμενη μουσειακή κόπωση, μέσω της 
αξιοποίησης σύγχρονων εποπτικών μέσων.

• Τη δυναμική ένταξη του Μουσείου στην καθημερινότητα των κατοίκων και 
την εξέλιξή του σε τόπο συνάντησης. 

• Τη δημιουργία ερεθισμάτων στους επισκέπτες να επισκεφθούν τους αρχαιο-
λογικούς χώρους και μνημεία, αρχαία, μεσαιωνικά και νεότερα, αλλά και 
τα Μουσεία της ευρύτερης περιοχής, όπως το Μουσείο της αρχαίας Ελεύ-
θερνας, το κέντρο πληροφόρησης της Ζωμίνθου και τα άλλα Μουσεία του 
Ρεθύμνου και της Κρήτης.

Ο σχεδιασμός της έκθεσης
Ο σχεδιασμός της έκθεσης έγινε με συνεργασία των συναρμοδίων Εφορειών4 

4 Εκ μέρους της ΚΕ′ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων εργάστηκαν οι αρχαιολό-
γοι Ειρήνη Γαβριλάκη, Τμηματάρχης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, 
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και βασίστηκε σε μια κεντρική ιδέα: την αφήγηση της σχέσης του τόπου με τους 
κατοίκους διαχρονικά και την παρουσίαση των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν, 
ως αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης. Για την υποστήριξή της κρίθηκε 
αναγκαία μια συνεχής και συνεπής αφήγηση, πέραν της τυπολογίας και της 

και Εύα Τέγου, Τμηματάρχης Καταγραφής, Τεκμηρίωσης και Δημοσίευσης Αρχαίων, ενώ εκ 
μέρους της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων οι αρχαιολόγοι Πετρούλα Βαρθαλίτου και 
Αναστασία Φιολιτάκη. Συντονιστικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της εργασίας μας είχε η Διευθύντρια 
της ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. και αναπληρώτρια Διευθύντρια της 28ης Ε.Β.Α. Αναστασία Τζιγκουνάκη. Σε όλα 
τα στάδια της σύνταξης των μουσειολογικών μελετών, αλλά και της μουσειογραφικής μελέτης για 
τη μεταστέγαση στον Άγιο Φραγκίσκο, σημαντική ήταν η καθοδήγηση της Διεύθυνσης Μουσείων, 
Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Με την ευκαιρία ευχαριστούμε και από εδώ θερμά 
τις συναδέλφους Έλενα Γλύτση, αρχαιολόγο-μουσειολόγο, και Ανεστέι Παρίση, αρχιτέκτονα. 

Εικ. 5 :  Μουσειογραφική μελέτη για την προσωρινή έκθεση του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Ρεθύμνου στην αίθουσα του Αγίου Φραγκίσκου. Ανατολικός τοίχος. 

(Μουσειογραφικός σχεδιασμός: Αμαλία Νουκάκη.) 
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χρονολόγησης, η οποία θα αναδεικνύει τις διάφορες πτυχές της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας. Πολλοί από τους τίτλους που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από 
αρχαίους και σύγχρονους συγγραφείς, επιγραφές και εκφράσεις των ανασκαφέων 
και των μελετητών.5 

Η έκθεση οργανώνεται σε τέσσερις θεματικούς άξονες: α. Αρχαιολογικό Μου-
σείο Ρεθύμνου, β. Γνωριμία με τον τόπο, γ. Γνωριμία με το παρελθόν και δ. το 
Χρονικό μιας Πολιτείας.6 

Ο πρώτος άξονας με τίτλο Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό  Μ ο υ σ ε ί ο  Ρ ε θ ύ μ ν ο υ  ασχο-
λείται με την ιστορία του Μουσείου, τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο,7 τις πρώτες 
δωρεές, τις πρώτες ανασκαφές και τους αρχαιολόγους που διαμόρφωσαν με το 
έργο τους την αρχαιολογική φυσιογνωμία της περιοχής, αλλά και με την πορεία 
ενός ευρήματος από την Ανασκαφή στην Έκθεση. 

Ο δεύτερος με τίτλο Γ ν ω ρ ι μ ί α  μ ε  τ ο ν  τ ό π ο  παρουσιάζει την Κρήτη ως 
«ένα βουνό στη θάλασσα» (Chaniotis 2004, 10) σχολιάζοντας τη γεωγραφική θέση, 
τη γεωμορφολογία και τους τρόπους με τους οποίους οι κάτοικοι αξιοποίησαν το 
περιβάλλον. Ακολουθεί η γνωριμία με το ρεθυμνιώτικο τοπίο, προσδιορίζονται 
γεωγραφικά οι διάφοροι μύθοι, παρουσιάζονται παλαιοί χάρτες και οι μαρτυρίες 
των περιηγητών.

Ο θεματικός άξονας Γ ν ω ρ ι μ ί α  μ ε  τ ο  π α ρ ε λ θ ό ν  αποτελεί τον κορμό 
της έκθεσης. Ξεκινά με την ιστορική γραμμή και αναπτύσσεται μέσα από οκτώ 
Χρονικούς Σταθμούς.  

Ο Σταθμός Α (Στα χρόνια της πέτρας) αναφέρεται στην παλαιολιθική και μεσο-
λιθική εποχή, καθώς και στους πρώτους θαλασσοπόρους που εγκαταστάθηκαν 
στις περιοχές Πρέβελη και Πλακιά. 

Ο Σταθμός B (Στα χρόνια της πέτρας και του πηλού) αφορά στη νεολιθική περί-
οδο και αναπτύσσεται σε δύο ενότητες που παρουσιάζουν την κατοίκηση στα σπή-
λαια με έμφαση στο σπήλαιο Γερανίου, καθώς και τις υπαίθριες θέσεις. 

Ο Σταθμός Γ (Στα χρόνια του χάλκινου Τάλω) αναφέρεται στην Εποχή του 
Χαλκού και διαρθρώνεται σε έξι ενότητες που παρουσιάζουν τις φάσεις εξέλι-
ξης από τις πρωταρχικές μορφές διοίκησης στη δημιουργία των ανακτόρων που 
αποτελούν την πλέον χαρακτηριστική δομή της περιόδου. Δίδεται έμφαση στις 
θέσεις της προανακτορικής περιόδου, στη βιοτεχνική παραγωγή, στην άσκηση 
κεντρικού ελέγχου, στην αρχιτεκτονική, στην κοινωνικοοικονομική οργάνωση και 
στην εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου. 

Η επόμενη χρονολογική φάση χαρακτηρίζεται από την άφιξη των πρώτων 
ελληνικών φύλων, δηλαδή των Μυκηναίων, και την κατάρρευση των ανακτόρων. 

5 Η μουσειολογική μελέτη εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 και περιλαμβάνει αναλυτικό κατά-
λογο των ευρημάτων. 

6 Ο τίτλος του συγκεκριμένου θεματικού άξονα προέρχεται από το βιβλίο του Παντελή Πρεβελά-
κη, Το Χρονικό μιας Πολιτείας, 1938.

7 Προς το τέλος του 19ου αιώνα ιδρύονται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και διάφορα περιφε-
ρειακά. Την ίδια εποχή, στην υπόδουλη ακόμη Κρήτη, η αγωνία προστασίας των αρχαιοτήτων 
που προσέφεραν τις προϋποθέσεις για αναπτέρωση της πληγωμένης εθνικής ταυτότητας εκφρά-
ζονταν από τους Φιλεκπαιδευτικούς Συλλόγους, μεταξύ των οποίων και ο Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος Ρεθύμνου, η αρχαιολογική συλλογή του οποίου αποτέλεσε τον πυρήνα του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Ρεθύμνου. 
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Με τίτλο Η ζωή με τους Μυκηναίους, παρουσιάζονται η τελική ανακτορική και η 
μετανακτορική περίοδος. 

Κατόπιν, στην ενότητα με τίτλο Τέλος εποχής: η ζωή συνεχίζεται, προσεγγίζο-
νται οι ανακατατάξεις του τέλους της Εποχής του Χαλκού και η αναζήτηση νέων, 
φυσικά οχυρών θέσεων, υπό το βάρος ταραχών και κοινωνικών ανακατατάξεων. 

Η τέταρτη ενότητα αφορά στη Γραφή ως εργαλείο στην υπηρεσία της διοίκησης 
και παρουσιάζει την εξέλιξή της από την Ιερογλυφική έως τη Γραμμική Β. 

Στην πέμπτη, παρουσιάζεται η λατρεία, υπό τον γενικό τίτλο Θεοί και άνθρωποι. 
Συζητούνται η λατρεία στην υπηρεσία της εξουσίας, τα ιερά κορυφής, η λατρεία σε 
σπήλαια και η επικράτηση νέων στοιχείων μετά από την εμφάνιση των Μυκηναίων. 

Η έκτη ενότητα με τίτλο Θρηνώντας τους νεκρούς αφιερώνεται στα ταφικά 
έθιμα, με έμφαση στις πληροφορίες για τη ζωή και την τέχνη που προκύπτουν 
από τη μελέτη των κτερισμάτων και την ταφική αρχιτεκτονική.8 

Ο Σταθμός Δ, Στα χρόνια του Σιδήρου: νέο υλικό, νέοι θεσμοί, νέες προκλήσεις, 
αναφέρεται στην Εποχή του Σιδήρου. Η παρουσίαση του υλικού διαρθρώνεται σε 
επτά ενότητες. 

Στην πρώτη, με τίτλο Από τους οικισμούς καταφύγια στην ίδρυση των πόλε-
ων-κρατών, σκιαγραφείται η εξέλιξη των σημαντικότερων οικισμών σε πόλεις-κρά-
τη από την πρωτογεωμετρική έως την κλασική περίοδο, ενώ μέσω εποπτικού 
υλικού σχολιάζονται οι ιδρυτικοί μύθοι, το θέμα της γραφής και της νομοθεσίας, 
καθώς και η κοπή των πρώτων νομισμάτων.

Η δεύτερη ενότητα με τίτλο πολέμω καὶ εἰρήνας9 παρουσιάζει την ελληνιστική 
περίοδο των συνεχών πολεμικών συρράξεων μεταξύ των κρητικών πόλεων, όπως 
προκύπτει από τις επιγραφές, ενώ σχολιάζονται ο ρόλος της πειρατείας και των 
μισθοφόρων. Στο ίδιο πλαίσιο θα δοθούν όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου. 

Στην ενότητα Η ζωή κατά τη ρωμαϊκή κατάκτηση θα συζητηθούν η ρωμαϊκή 
κατάκτηση από τον Μέτελλο, η διοίκηση και οι νέοι πολιτικοί θεσμοί, η ρωμαϊκή 
ειρήνη ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και οι μεγάλες αλλαγές του 4ου 
αιώνα. Με ευρήματα από διάφορες θέσεις φωτίζονται οι όψεις της καθημερινής 
ζωής, ενώ τα ανασκαφικά δεδομένα αποκαλύπτουν τον σεισμό του 365 μ.Χ. που 
σηματοδοτεί συμβατικά το τέλος της αρχαιότητας για την περιοχή της δυτικής 
Κρήτης. Το ναυάγιο της Αγίας Γαλήνης εκτίθεται ως ξεχωριστή ενότητα. 

Στην ενότητα Περί θεών παρουσιάζεται η λατρεία από την πρωτογεωμετρική 
έως τη ρωμαϊκή περίοδο. Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής σχολιάζονται οι διαφο-
ρετικοί Τόποι λατρείας εντός οικιστικού πυρήνα, στις παρυφές, στην επικράτεια 
των πόλεων και στα σπήλαια. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Ιδαίο άντρο, καθώς 
συνδέεται με τη λατρεία του Κρηταγενούς Δία, στις μυστηριακές λατρείες και στις 
διαβατήριες τελετές. Τέλος, προσεγγίζεται η ενσωμάτωση θεών στην παραδοσιακή 
λατρεία της Κρήτης και η λατρεία των αυτοκρατόρων. 

8 Οι ενότητες που αφορούν στη γραφή, τη θρησκεία και τα ταφικά έθιμα θα εντάσσονται στο 
αντίστοιχο χρονολογικό πλαίσιο.

9 Ο τίτλος πολέμω καὶ εἰρήνας προέρχεται από την επιγραφή Ε 132 που έχει βρεθεί στην Ελεύ-
θερνα και πιθανώς ήταν εντοιχισμένη στον ναό στο Πυργί. Πρόκειται για συνθήκη συμμαχί-
ας μεταξύ της Ελεύθερνας και της Απτέρας και χρονολογείται στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. Η 
έκφραση πολέμω καὶ εἰρήνας απαντάται σε πολλές συνθήκες συμμαχίας μεταξύ πόλεων και 
χρησιμοποιείται για να εισάγει τις υποχρεώσεις των μελών της συμμαχίας (Πετροπούλου 1991· 
Chaniotis 1996, 278-280). 
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Η ενότητα Εις οίκον Άδου αφιερώνεται στα ταφικά έθιμα της πρώιμης Εποχής 
του Σιδήρου, ενώ η επόμενη με τίτλο Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος (Πίνδαρος, Πυθιόν. 
69-96) στα ταφικά έθιμα από την κλασική περίοδο έως τη Ρωμαιοκρατία, τα οποία 
φωτίζονται με αναπαραστάσεις διαφορετικών ειδών τάφων και με σχολιασμό των 
μεταθανάτιων αντιλήψεων.10 

Η αφήγηση της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ιστορίας του Ρεθύμνου οργα-
νώνεται σε τέσσερις Χρονικούς Σταθμούς. Ο Σταθμός Ε με τίτλο Νέα πρωτεύουσα 
- Νέα θρησκεία καλύπτει την πρώτη βυζαντινή περίοδο και την περίοδο της Αρα-
βοκρατίας. Διαρθρώνεται σε δύο ενότητες, από τις οποίες η πρώτη, Κρήτη τμήμα 
του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, αναφέρεται στη διοικητική ένταξη της Κρήτης 
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την εξάπλωση του Χριστιανισμού, την καθημερινή 
ζωή και τα ταφικά έθιμα της περιόδου, ενώ η δεύτερη, Κόρδοβα - Αλεξάνδρεια - 
Χάνδακας: η αραβική κατάκτηση, είναι αφιερωμένη στην Αραβοκρατία.

Ξεκινώντας την αφήγηση των μεσαιωνικών και νεότερων χρόνων με τον μετα-
σχηματισμό του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους σε αυτό που ονομάζουμε Βυζα-
ντινή Αυτοκρατορία και την ένταξη της Κρήτης και κατ’ επέκταση του Ρεθύμνου 
σε αυτή, τέθηκε το ερώτημα ποιο από τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία 
της αυτοκρατορίας θα προταχθεί ως στοιχείο της αφήγησης. Επειδή το Βυζάντιο 
είναι εν πολλοίς ταυτισμένο με τη χριστιανική θρησκεία, κατά την αφήγηση προ-
τάσσεται η παρουσίαση των διοικητικών μεταβολών και των θεσμών, κεντρικών 
και περιφερειακών, οι οποίοι διαμορφώνουν και χαρακτηρίζουν τη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία, χωρίς να παραβλέπεται ο θεμελιώδης ρόλος του Χριστιανισμού ως 
ενός από τα βασικά χαρακτηριστικά του Βυζαντίου. 

Κατ’ αναλογία και στις επόμενες δύο ιστορικές περιόδους της βενετικής και 
της οθωμανικής κατάκτησης, η αφήγηση προτάσσει τις αλλαγές που συντελούνται 
στους διοικητικούς θεσμούς. 

Ο Σταθμός ΣΤ, Η ανάκτηση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά, αναφέρεται 
στη β′ βυζαντινή περίοδο. Στην ενότητα Η παράδοση για τα Δώδεκα Αρχοντόπουλα: 
«Σχέδιο ανάκαμψης» εξετάζεται η ανάκτηση του νησιού, η διοικητική αναδιορ-
γάνωσή του και η επανένταξή του στην Αυτοκρατορία. Στη δεύτερη ενότητα του 
Σταθμού ΣΤ, με θέμα Οι σχέσεις με τη Βασιλεύουσα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά 
στην τέχνη της περιόδου καθώς και στη δράση του λόγιου μοναχού Ιωάννη του 
Ξένου, ο οποίος στις αρχές του 11ου αιώνα ίδρυσε μικρές μονές κυρίως στη 
Δυτική Κρήτη. Οι συγκεκριμένες μονές αποτελούν από τις πιο σημαντικές μαρ-
τυρίες για την επίδραση που άσκησε η παράδοση της πρωτεύουσας στην κρητική 
μνημειακή τέχνη.

Παρά την έλλειψη αρχαιολογικού υλικού ορισμένων περιόδων, όπως, για 
παράδειγμα, της Αραβοκρατίας και της β′ βυζαντινής, και προκειμένου να δοθεί 
μια κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα από τα μέχρι τώρα δεδομένα της έρευνας, 
το διαθέσιμο αρχαιολογικό υλικό θα συμπληρωθεί με εποπτικό. Βέβαια, η απο-
σπασματικότητα των ευρημάτων αντισταθμίζεται από τα ίδια τα μνημεία της κάθε 
περιόδου, καθώς, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί σχεδιαστικό στόχο της παρού-

10 Και στον Σταθμό αυτόν, οι ενότητες που αφορούν στη θρησκεία και στα ταφικά έθιμα θα εντάσ-
σονται στο αντίστοιχο χρονολογικό πλαίσιο.
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σας μελέτης να δοθεί έναυσμα στους επισκέπτες να γνωρίσουν τα μνημεία της 
πόλης και της ευρύτερης περιοχής και να αποκτήσουν με αυτά βιωματική σχέση. 

Στον Σταθμό Ζ, με τίτλο Regno di Candia, παρουσιάζεται η περίοδος της Ενε-
τοκρατίας και αναπτύσσονται τρεις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη, Η Κρήτη 
τμήμα της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, εξετάζεται η σχέση του ντόπιου 
στοιχείου με τους Βενετούς. Στη δεύτερη ενότητα, Civitas Rethymnae, γίνεται 
αναφορά στην ανάπτυξη της πόλης του Ρεθύμνου, και στις κατοικίες των ευγενών 
στην ύπαιθρο. Στην τελευταία ενότητα του Σταθμού Ζ, Η Καλλιτεχνική Δημιουργία 
στο Ρέθυμνο, εξετάζεται η καλλιτεχνική και πνευματική άνθιση στην περιοχή του 
Ρεθύμνου κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. 

Ο τελευταίος Σταθμός Η, Η Οθωμανική κατάκτηση, αναπτύσσεται σε τέσσερις 
ενότητες. Στην πρώτη, Το Σαντζάκι του Ρεθύμνου, εξετάζονται θέματα που αφο-
ρούν στους νέους κατακτητές, στην προσαρμογή της πόλης στις νέες συνθήκες. 
Στη δεύτερη ενότητα, Τα μοναστήρια ακμάζουν, γίνεται αναφορά στον ρόλο των 
μοναστηριών ως θυλάκων ανάπτυξης και αντίστασης. Αν και ως τελικό όριο της 
αφήγησης είχε τεθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού το έτος 1830, θεωρήθηκε απα-
ραίτητη μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της περιοχής του Ρεθύμνου μέχρι και 
το 1913, οπότε και πραγματοποιείται η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, προ-
κειμένου ο επισκέπτης να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας του τόπου. 
Έτσι στις δύο τελευταίες ενότητες, που παρουσιάζονται συνοπτικά και κυρίως 
με εποπτικά μέσα, γίνεται αναφορά στην Αιγυπτιοκρατία (1830-1840) και την 
περίοδο της Αυτονομίας (1898-1913). 

Ο τελευταίος θεματικός άξονας, με τίτλο Τ ο  Χ ρ ο ν ι κ ό  μ ι α ς  Π ο λ ι τ ε ί α ς , 
από το βιβλίο του Παντελή Πρεβελάκη, λειτουργεί ως κατακλείδα της εκθεσιακής 
πορείας, αφιερώνεται στην πόλη του Ρεθύμνου. Με εποπτικά μέσα και κατα-
σκευή μακέτας θα παρουσιαστεί η διαχρονική ιστορία της πόλης και θα τονιστούν 
οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο γεωγραφικό ανάγλυφο και τον πολεοδομικό 
ιστό της.

Ως επίλογο σημειώνουμε τους δύο άξονες της προσπάθειάς μας: αφενός την 
ενίσχυση του σεβασμού της Τοπικής Ιστορίας και τη διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης, αφετέρου να εφευρεθεί η γλώσσα με την οποία θα επικοινωνήσουμε με 
το κοινό και θα δώσουμε φωνή στα εκθέματα των Μουσείων, ώστε αυτά να απο-
κτήσουν νέο, κοινωνικό νόημα που να αφορά όλο και περισσότερους ενεργούς 
πολίτες. 
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thE nEw Exhibition of thE ArChAEoLogiCAL musEum of rEthymnon 

And its tEmporAry rELoCAtion to st frAnCis’ ChurCh 

irini gAvriLAKi, EvA tEgou, 
pEtrouLA vArthALitou & AnAstAsiA fioLitAKi

The Archaeological Museum of Rethymnon is housed in the pentagonal bas-
tion in front of the main gate of the Fortezza fortress. Due to poor workmanship 
on the bastion during its restoration, it was thought necessary the relocation 
of the exhibition. After a long quest and many bureaucratic difficulties, a new 
place was found for the construction of the new museum. However, because of 
the immediate need for the relocation of the present exhibition, until the new 
building is ready, it was decided its temporary move to the 17th century church 
of St Francis in the center of the Old Town of Rethymnon. At the same time 
it was compiled the preliminary study for the new exhibition which includes 
findings from all the historical periods of the prefecture of Rethymnon, starting 
from the Paleolithic and Mesolithic periods until the beginning of the 20th 
century AD. The structure of the new exhibition, according to the study, is 
based on four main subjects, which explore the history of the archaeological 
museum, the landscape and the history of the prefecture of Rethymnon and 
finally the history of the city itself. Thematic divisions and subdivisions of the 
main subjects help the narration. 
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εΚΠαιδεΥτιΚο Προγραμμα 

«τα μνημεια τησ Πολησ μασ»

ματινα αρΒανιτη

Ρέθυμνο, μια πόλη γεμάτη χρώματα και εικόνες. Το ιστορικό κέντρο της πόλης 
αποτελεί καθρέπτη της ιστορίας της: οι δρόμοι, τα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια 
αντικατοπτρίζουν τους ανθρώπους τους και τις ανάγκες τους στον χρόνο.

Η αρχιτεκτονική αντανακλά τη στρω-
ματογραφία των ιστορικών περιόδων 
και τη διαδοχή των κατακτητών. Παρα-
τηρώντας τα, ανακαλύπτουμε ίχνη της 
Βενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας, 
ενώ, μέσα από τη μόδα των σημερινών 
γκράφιτι βλέπουμε τα ίχνη του σήμερα, 
τα οποία αποτυπώνονται στα κτήρι-
α-μνημεία, επηρεάζοντας τη διατήρηση 
και διάσωσή τους (εικ. 1). 

Η ευαισθητοποίηση των νέων παίζει 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση, αλλά 
και την αποκωδικοποίηση αυτών των 
ιχνών της ιστορίας. Οι νέοι πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία των μνημείων ως 
μοχλών προσέγγισης της ιστορίας. Γνωρίζοντάς τα, θα μπορέσουν, πιστεύουμε, 
να τα προστατέψουν. 

Τα τελευταία χρόνια, σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης ζητούν να συνοδέψουμε τους μαθητές στην περιήγησή τους στο ιστορικό 
κέντρο ή να τους προσφέρουμε μια εκπαιδευτική ξενάγηση, με στόχο τη βαθύτε-
ρη γνώση της πόλης που ζουν. Μέσα από αυτές τις εξορμήσεις αντιληφθήκαμε το 
ενδιαφέρον μαθητών και δασκάλων για μια πιο οργανωμένη γνώση της τοπικής 
ιστορίας.

Με την εμπειρία αυτή κατά νου και θεωρώντας ότι η προστασία του μνη-
μειακού πλούτου μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα αφενός μέσω της 
ευαισθητοποίησης ως προς την πολιτιστική μας κληρονομιά και αφετέρου μέσω 
ενός εναλλακτικού τρόπου προσέγγισης της γνώσης, σχεδιάσαμε ένα βιωματικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα μνημεία του Ρεθύμνου, το οποίο απευθύνεται σε 
παιδιά των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί οπτικό-ακουστικό και έντυπο υλικό και, σε συνδυ-
ασμό με τις επισκέψεις στα μνημεία, βοηθά τους μαθητές να εξοικειωθούν με 
το παρελθόν της πόλης, ανακαλύπτοντας ως εξερευνητές γνωστές και άγνωστες 
πτυχές της πολυσήμαντης τοπικής ιστορίας. 

Ξεκίνησε κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 και συνεχίζεται με συνεχώς 
αυξανόμενο ενδιαφέρον: για παράδειγμα, το 2012-2013, συμμετείχαν στο πρό-
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γραμμα 900 μαθητές σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας και της πόλης, ενώ 
φέτος, στο διάστημα των δύο πρώτων μηνών από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 
το έχουν παρακολουθήσει ήδη 230 παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις 
συμμετοχής καλύπτουν ήδη ολόκληρη τη φετινή σχολική χρονιά.

Το πρόγραμμα1 εξελίχθηκε μέσα από τις πολυάριθμες εφαρμογές του στην 
τάξη και την πόλη: ως προς τη δομή του, αναπτύσσεται σε δυο μέρη. 

Στο πρώτο που διαρκεί μια ώρα, πα- 
ρουσιάζεται βίντεο2 (εικ. 2). Μέσα από 
αυτό και με τη συνδρομή ενός παιδικού 
ήρωα–κόμικ, τα παιδιά μαθαίνουν δια-
δραστικά την ιστορία της πόλης, συμμε-
τέχοντας με ερωτήσεις και απαντήσεις. 
Βοηθητικά χρησιμοποιούνται παλιοί 
χάρτες, μέσα από τη μελέτη των οποίων 
διαπιστώνονται οι αλλαγές στον οικιστικό 
ιστό (εικ. 3-4).       

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος πραγματοποιείται μεγάλος περίπατος 
διάρκειας δυόμιση ωρών. Κατά τη διάρκειά του, τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι 
«Ψάξε να το βρεις…» που βασίζεται σε κάρτες με φωτογραφικό υλικό και λεπτο-
μέρειες από τα μνημεία που πρέπει να εντοπιστούν κατά τη διαδρομή (εικ. 5-6). 

Τα Ρεθυμνιωτάκια είναι ούτως ή άλλως εξοικειωμένα με αυτού του είδους την 
προσέγγιση της τοπικής ιστορίας, όπως αποδεικνύει η μεγάλη συμμετοχή τους 
στο Κυνήγι του Θησαυρού. 

Η περιήγηση συμπληρώνεται με επίσκεψη σε παραδοσιακό εργαστήριο ή 
ακόμη και στο Λαογραφικό Μουσείο, όπου συζητούνται τα παραδοσιακά επαγ-

1 Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τα παιδιά μου για την ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης, τη συνά-
δελφο κ. Ειρήνη Γαβριλάκη της ΚΕ′ Εφορείας για την υποστήριξη, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για την εμπιστοσύνη, και την κ. Μαρίτα Παπαδάκη για τη συνεργασία μας στη 
δημιουργία του βίντεο.

2 Για το βίντεο χρησιμοποιήθηκαν μικρά αποσπάσματα και γραφικά από κινηματογραφικές ται-
νίες για την καλύτερη απόδοση και κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού (τηρήθηκε ό,τι ορίζει 
ο Ν.2121/1993).

468

Εικ. 2 :  Οθόνη από το βίντεο. 
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γέλματα και ολοκληρώνεται στο βενετικό λιμάνι και στην οδό Αρκαδίου. Όταν 
υπάρχει χρόνος, στον περίπατο περιλαμβάνεται και η Φορτέτζα (εικ. 7-8). 

Ποια είναι τα αποτελέσματα του προγράμματος; Συνοπτικά αναφέρουμε την 
ε ξ ο ι κ ε ί ω σ η  με την Τοπική Ιστορία και το “σκηνικό” μέσα στο οποίο αυτή 
εγγράφεται, τη γ ν ω ρ ι μ ί α  με τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, καθώς και των 
λαών που πέρασαν από  αυτόν, τη συνειρμική α ν α γ ω γ ή  στο σήμερα που δίνει 
τη δυνατότητα αξιοποίησης της σημερινής εμπειρίας της πολυπολιτισμικότητας. 
Η επιλογή της παρουσίασης της Ιστορίας μέσα από τα μάτια του γνωστού ήρωα -
κόμικ, του Τεν Τεν, δημιουργεί μιαν ατμόσφαιρα οικειότητας και παιχνιδιού που 
κρίνεται ως καλός αγωγός της μάθησης.

Πόσο σημαντική είναι η θέση του νησιού; Πώς γίνονταν οι συναλλαγές; Είχαν 
νομίσματα και ποια ήταν αυτά; Πώς ήταν η πόλη μας πριν αιώνες και πώς σήμερα; 
Τι άλλαξε; Ποια ήταν τα επαγγέλματά τους; Σήμερα τι υπάρχει ακόμα από το παρελ-
θόν, αλλά και πώς το χρησιμοποιούμε; Παρόμοια ερωτήματα τίθενται αβίαστα κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος, αποδεικνύοντας ότι τα παιδιά παρακολουθούν 
ενεργά και συμμετέχουν λαμβάνοντας υπόψη τους τις πηγές που δίδονται στα 
παιδιά κατά τη διαδικασία του παιχνιδιού (εικ. 9-10).  

Ένα κείμενο από τον «Κρητικό πόλεμο» του Τζανέ Μπουνιαλή τοποθετεί τα 
παιδιά στον χρόνο και στον τόπο. Χάρτες του 16ου και 17ου αιώνα. Φωτογραφίες 
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του ιταλού αρχαιολόγου Giuseppe Gerola που ήρθε στην Κρήτη το 1900, σε αντι-
παράθεση με τις σύγχρονες. Μερικές αεροφωτογραφίες δείχνουν την ανάπτυξη 
της πόλης σε σχέση με τον πίνακα «Civitas Rethymnae» του 1627. 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι τα κτήρια, στη σκιά των οποίων ζουν, παίζουν 
και κινούνται, μπορούν να αφηγηθούν μια ιστορία, αν τα αφουγκραστούν, και 
μάλιστα πολύ ενδιαφέρουσα. Κι ακόμα, μέσα από τα κόκκινα σημαδάκια ενός 
χάρτη του 17ου αιώνα, φαίνονται οι διαφοροποιήσεις στη μορφή και τη χρήση 
διαφόρων κτηρίων διαχρονικά. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται αφορμή για συζήτηση 
περί επαγγελμάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν ή εγκαταλείφθηκαν γιατί 
άλλαξαν οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. 

Στο τέλος, όταν φθάνουμε στο κάστρο, αναζητάμε τους λόγους για τους οποί-
ους αυτό κατασκευάστηκε, στρεφόμαστε στους ανθρώπους που το κατοίκησαν ή 
το χρησιμοποίησαν και σχολιάζουμε τη σημερινή του χρήση (εικ. 11-12). 

Ποιος είναι ο στόχος μας; Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ένα απλό 
ερέθισμα για να ξεκινήσει η έρευνα των παιδιών και να ανακαλύψουν πτυχές του 
κόσμου που αφηγούνται τα μνημεία, κάνοντας διάλογο μαζί τους. 

Μέσα από τη βόλτα μας στο ιστορικό κέντρο διαπιστώνεται ότι τα παιδιά όχι 
μόνο παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον, αλλά συμμετέχουν ενεργά και 
διεκπεραιώνουν μόνα τους με την κατάλληλη καθοδήγηση το μεγαλύτερο μέρος 
της ξενάγησης. Ο ενθουσιασμός τους εκδηλώνεται για πολλές μέρες μετά στο 
σχολείο, αλλά και στο σπίτι. Με αφορμή την περιήγηση στο ιστορικό κέντρο, τα 
παιδιά με τον εκπαιδευτικό μπορούν να δημιουργήσουν μια εργασία που θα τη 
δείξουν στους γονείς, ή μπορούν να προχωρήσουν σε κάτι μεγαλύτερο, όπως για 
παράδειγμα στην υιοθεσία ενός μνημείου. Κι έτσι παίζοντας και διασκεδάζοντας, 
μπορούν να γίνουν ενεργοί πολίτες και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα διαφύ-
λαξης και προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος έχει η σωστή 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά προετοιμάζονται με σχετικές 
συζητήσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και μετά από αυτήν ακο-
λουθούν διάφορες δραστηριότητες μέσα από τις οποίες παραμένουν για αρκετές 
μέρες σε επαφή με το θέμα.
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Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά ανάλογων πρωτοβουλιών, 
όπως το σεμινάριο ενηλίκων για την Τοπική Ιστορία που είχε σχεδιαστεί από το 
Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την ΚΕ′ Εφορεία ή πιο πρόσφατα από την 
τελευταία, την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το Λιμενικό Ταμείο και το Γρα-
φείο της Παλιάς Πόλης. Συμπληρωματικά, όμως, και του φετινού κύκλου διαλέ-
ξεων του Συλλόγου των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου και της 
ΚΕ′ Ε.Π.Κ.Α. ή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της και των οριζόντιων δράσεων 
του Υπουργείου Πολιτισμού: των Πράσινων Διαδρομών, των Ημερών Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και των Ημερών Μουσείων. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται ανάλο-
γες πρωτοβουλίες και άλλων φορέων της πόλης μας: του Δήμου, του Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης, του Λαογραφικού Μουσείου. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές του Δημοτικού είναι απα-
ραίτητα και αναγκαία για την ευαισθητοποίηση του παιδιού και τη διαμόρφωση, 
μέσω κατάλληλων ερεθισμάτων, θετικής στάσης σε θέματα πολιτισμού, τα οποία 
μπορεί να το συνοδεύουν στη μετέπειτα ζωή του. Η ανάγκη να έρθει η νέα γενιά 
σε επαφή με τις ρίζες της, από μια ηλικία κατά την οποία τα έντονα ερεθίσματα 
αποτυπώνονται για πάντα στη μνήμη του παιδιού είναι επιτακτική. Για να μάθουν 
οι νέοι να αγαπούν την παράδοση, πρέπει να την κατανοήσουν. Να διακρίνουν 
τις αξίες της. Να εξοικειωθούν με βιωματικό τρόπο με τη γνώση του αντικειμένου, 
να αγγίξουν, να ζήσουν, να γίνουν για λίγο κομμάτι μιας ενδιαφέρουσας πραγ-
ματικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την εικόνα, τον ήχο, την επιτόπια επίσκεψη 
και τέλος τη δημιουργική εμπλοκή του παιδιού σε αυτήν τη νέα γνώση. Αυτό 
προσπαθήσαμε να πετύχουμε με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Μνημεία της 
πόλης μας»: να υπηρετήσουμε τους στόχους της προσπάθειας όλων μας για τη 
διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
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Εικ. 11-12 :  Οι μικροί εξερευνητές στο κάστρο.

εΚΠαιδεΥτιΚο Προγραμμα «τα μνημεια τησ Πολησ μασ»
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EduCAtionAL progrAm “thE monumEnts of our town”

mAtinA ArvAniti 

Rethymnon, a town full of colors and images. The historic center of the town, 
untouched by time, is the “mirror” of its history. From the years of Venetian 
rule until today, its streets and buildings, public and private, reflect people 
and their needs in the course of time.

The evolution of technology nowadays may have contributed, to some 
extent, to the development of the city. However, the ignorance of our history 
is the path to the destruction of the most valuable asset we have, our cultural 
heritage, an integral part of our being, because without the knowledge of the 
past we cannot move on, now and in the future.

Considering, therefore, that the protection of our monumental wealth can 
be achieved more effectively through awareness of students in terms of cul-
tural heritage, the Office of the Old town in the Municipality of Rethymnon 
created an educational program with the title “The monuments of our town”.

This program aimed at students of the 3rd up to the 6th grade of prima-
ry school. It is based on the principles of experiential approach, the use of 
audiovisual and printed material and visits to the monuments. Students are 
transformed into young explorers and discover known and unknown aspects 
of the history of the town over the course of centuries.

ματινα αρΒανιτη
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χωροταξια οιΚισμων στη μεταΒαση αΠο τη νεολιθιΚη

στην εΠοχη τοΥ χαλΚοΥ: τα αΠοτελεσματα τησ 

εΠιφανειαΚησ ερεΥνασ στη σΚοΠη σητειασ

γιαννησ ΠαΠαδατοσ & χρΥσα σοφιανοΥ 

                                                                                     
Εισαγωγή

Η μετάβαση από τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού θεωρείται κομβικό 
σημείο της κρητικής προϊστορίας, καθώς στην Τελική Νεολιθική (στο εξής ΤΝ) 
και την Πρωτομινωική Ι (στο εξής ΠΜ Ι), δηλαδή στις φάσεις που πλαισιώνουν το 
3.000 π.Χ., παρατηρούνται σημαντικές πολιτισμικές μεταβολές, οι οποίες θεω-
ρείται ότι σχετίζονται με αντίστοιχες αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία και 
γενικότερα τον τρόπο ζωής των κατοίκων του νησιού (Vagnetti 1996· Nowicki 
2002· Papadatos 2008· Tomkins 2010· Tomkins & Schoep 2010). Για τον λόγο 
αυτό θεωρείται ότι σε αυτές τις φάσεις διαμορφώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά 
του φαινομένου που συνήθως περιγράφεται με τον όρο «μινωικός πολιτισμός» 
(Betancourt 1999). Τα νέα πολιτισμικά στοιχεία αφορούν ένα μεγάλο φάσμα του 
κρητικού υλικού πολιτισμού: τα ταφικά έθιμα (Vagnetti & Belli 1978, 150-151), 
την κεραμική τυπολογία και τεχνολογία (Betancourt 2009), τη μεταλλουργία 
(Doonan, Day & Dimopoulou-Rethemiotaki 2007· Papadatos 2007· Catapotis, 
Bassiakos & Papadatos 2011), το εμπόριο και τις επαφές (Papadatos & Tom-
kins 2013). 

Οι σημαντικότερες όμως αλλαγές παρατηρούνται στη δημογραφία, τα μοντέ-
λα κατοίκησης και τη χωροταξία των οικισμών. Οι επιφανειακές έρευνες που 
έχουν διεξαχθεί σε πολλές περιοχές του νησιού (Gkiasta 2008) συμφωνούν ότι ο 
αριθμός των θέσεων αυξάνεται θεαματικά κατά την ΤΝ ή/και την ΠΜ Ι περίοδο, 
και ότι η κατοίκηση εξαπλώνεται σε όλες σχεδόν τις γεωγραφικές περιοχές του 
νησιού, από την παράκτια ζώνη και τις εύφορες κοιλάδες της ενδοχώρας έως 
τα μικρά οροπέδια των υψιπέδων, και από παραθαλάσσιες, πεδινές και εύκολα 
προσβάσιμες περιοχές έως απότομα υψώματα σε οχυρές τοποθεσίες. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέα δεδομένα ως προς τη χωροταξία των οικισμών, τα 
μοντέλα κατοίκησης και την οργάνωση των κοινοτήτων κατά τη μετάβαση από τη 
Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού ήρθαν να προστεθούν από την επιφανειακή 
έρευνα που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2012 στη Σκοπή Σητείας, τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιαστούν παρακάτω.

 
Η περιοχή και το ιστορικό της έρευνας

Η ευκαιρία για τη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψε την άνοιξη του 2012, όταν 
η ΚΔ′ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων δέχθηκε αίτημα για τη 
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δημιουργία γηπέδου γκολφ σε μια έκταση 3.500 στρεμμάτων, στην περιοχή της 
Μονής Φανερωμένης, κοντά στη Σκοπή Σητείας (χάρτης 1). 

Πρόκειται για μεγάλη επίπεδη έκταση, σε υψόμετρο 200 μέτρων, η οποία 
ορίζεται από βαθιά φαράγγια και απότομους γκρεμούς, και χωρίζεται σε δύο 
επιμέρους περιοχές, τα Σώπατα στα δυτικά και τη Μεσορράχη στα ανατολικά. 
Η έκταση καλύπτεται εξολοκλήρου από φρύγανα και χαμηλή βλάστηση, χωρίς 
πηγές νερού, με λεπτές επιχώσεις που έχουν υποστεί εκτεταμένη διάβρωση 
(Papadatos & Sofianou 2013, 8). Η περιοχή είναι απομονωμένη και δύσκολα 
προσβάσιμη από τις σημαντικές θέσεις κατοίκησης όλων των περιόδων, όπως ο 
Πετράς, ο Παπαδιόκαμπος, η Σητεία, ο Τρυπητός και το Λιόπετρο. Επιπλέον, η 
περιοχή δεν βρίσκεται πάνω σε κανένα από τα δίκτυα επαφών και εμπορίου που 
είχαν αναπτυχθεί στο παρελθόν. Οι χερσαίοι δρόμοι περνούν σε μεγάλη απόστα-
ση, ενώ η θάλασσα, αν και πολύ κοντά, δεν είναι εύκολα προσβάσιμη λόγω του 
έντονου ανάγλυφου και των φαραγγιών. 

Η περιοχή απασχόλησε για πρώτη φορά την αρχαιολογική έρευνα τον Σεπτέμ-
βριο του 2005, όταν, κατόπιν υπόδειξης κατοίκου της περιοχής, ανασκάφηκε στη 
Μεσορράχη ένας κατεστραμμένος και συλημένος προανακτορικός θολωτός τάφος 
του γνωστού τύπου της Μεσαράς (Παπαδάτος & Σοφιανού 2012· Papadatos & 
Sofianou 2013). Ο καθαρισμός και η ανασκαφή του τάφου απέδωσε ένα ακέραιο 
κύπελλο τύπου Παρτίρων της ΠΜ Ι περιόδου, καθώς και ελάχιστα οστά, λίθινες 
χάνδρες και τμήμα μιας χάλκινης αιχμής. Με βάση την κεραμική και τα ευρήμα-
τα από τον τάφο και τη γύρω περιοχή η ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή 
χρονολογήθηκε στην ΠΜ ΙΑ φάση (Papadatos & Sofianou 2013, 24).

Ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία της έρευνας
Τα παραπάνω στοιχεία και κάποιες αυτοψίες έδειχναν ότι, μολονότι η περιο-

χή ήταν οριακά κατάλληλη για κατοίκηση και γεωργική εκμετάλλευση, παρείχε 
αρκετά στοιχεία ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας. Εξαιτίας όμως της 
έντονης διάβρωσης και της μικρής έκτασης των θέσεων, ήταν πολύ πιθανό τα 
αρχαιολογικά κατάλοιπα να είναι δύσκολα αναγνωρίσιμα από τις συνηθισμένες 
αυτοψίες εκτατικού τύπου και μικρής διάρκειας. Μια τέτοια αυτοψία θα ήταν 
αδύνατον να καλύψει ολόκληρη την περιοχή και να εντοπίσει όλες τις αρχαιο-
λογικές θέσεις που πιθανολογούσαμε ότι υπήρχαν. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε 
ότι δεν θα έπρεπε να γίνει μια απλή, εκτατικού τύπου αυτοψία, αλλά μια συστη-
ματικότερη, εντατικού τύπου επιφανειακή έρευνα με ενδελεχή περισυλλογή του 
επιφανειακού υλικού και λεπτομερή καταγραφή όλων των επιφανειακών αρχαίων 
καταλοίπων. Η έρευνα αυτή έγινε με βάση την –λίγο έως πολύ– τυποποιημέ-
νη μέθοδο συστηματικής εντατικής επιφανειακής έρευνας που εφαρμόζεται τις 
τελευταίες δεκαετίες σε όλο το Αιγαίο και την Κρήτη (Gkiasta 2008, 96-148). 
Το επείγον της διαδικασίας και οι διαθέσιμοι πόροι επέβαλαν κάποιες μικρές 
προσαρμογές, οι οποίες όμως δεν απομακρύνονταν από τη λογική των πρακτικών 
που ακολουθούνται στις συστηματικές επιφανειακές έρευνες. 

Η περιοχή χωρίστηκε σε ορθογώνια πεδία διαστάσεων 50 επί 100 μ. Πέντε από 
τα μέλη της ομάδας περπατούσαν σε διαδρόμους μήκους 100 μ., σε απόσταση 10 
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Χάρτης 1 :  Χάρτης της περιοχής έρευνας.

μ. μεταξύ τους, και περισυνέλεγαν τα πάντα σε μια περιοχή ενός μέτρου εκατέ-
ρωθεν της διαδρομής τους, όπως γίνεται στις περισσότερες εντατικές επιφανειακές 
έρευνες. Ένα έκτο άτομο ήταν υπεύθυνο για την τοποθέτηση σημαιών στα τέλη 
της κάθε διαδρομής, την παρακολούθηση και τη διόρθωση της πορείας των υπο-
λοίπων και την καταγραφή γενικών παρατηρήσεων για τη διαμόρφωση του εδά-
φους, την ορατότητα, τη βλάστηση και την παρουσία αρχιτεκτονικών καταλοίπων. 

Θέσεις που εντοπίστηκαν
Εντοπίστηκαν συνολικά δώδεκα αρχαίες θέσεις οι οποίες κατανέμονται χρο-

νολογικά ως εξής: μία θέση (Χάρτης 2, θέση Θ1) της ΤΝ φάσης στα Σώπατα, επτά 
θέσεις (Θ2-Θ8) της ΠΜ Ι-ΙΙ φάσης στη Μεσορράχη, δύο θέσεις (Θ9-Θ10) της 
ΜΜ περιόδου στα Σώπατα, μία θέση (Θ11) της ΥΜ Ι φάσης στη Μεσορράχη και 
μία θέση (Θ12) της αρχαϊκής περιόδου επίσης στη Μεσορράχη. Στις παραπάνω 
θέσεις μπορούν να προστεθούν και εννέα αγροικίες και μετόχια των τελευταίων 
δύο αιώνων. 

Όλες οι θέσεις είναι πολύ μικρές, αλλά λόγω της διάβρωσης των επιχώσε-
ων η διασπορά των οστράκων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη. 
Επίσης, όλες οι θέσεις φαίνεται να έχουν οικιστικό χαρακτήρα, συγκεκριμένα 
μετόχια, αγροικίες ή χωριουδάκια, όπως δείχνει η ακόσμητη, οικιακού τύπου 
κεραμική καθημερινής χρήσης, εκτός από δύο χαρακτηριστικές εξαιρέσεις. Η 
μία (Θ6) αντιστοιχεί στον ΠΜ Ι θολωτό τάφο της Μεσορράχης που ανασκάφηκε το 
2005. Η δεύτερη (Θ9) αντιστοιχεί σε μια συγκέντρωση ΜΜ ΙΙ κεραμικής, κυρίως 
τροχήλατων κυπέλλων, που βρέθηκε στα Σώπατα, στην άκρη του γκρεμού πάνω 
από τον Παπαδιόκαμπο. Ο μεγάλος αριθμός των κυπέλλων, η μικρή έκταση της 
συγκέντρωσης (100 τ.μ.), και η θέση της πάνω στον γκρεμό δείχνουν ότι δεν αντι-
στοιχεί σε συνηθισμένη κατοίκηση αλλά σε ιδιαίτερου χαρακτήρα δραστηριότητα, 
ίσως κάποιου είδους ιερό. 
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Η εξαιρετικά περιορισμένη παρουσία καταλοίπων της ΜΜ, ΥΜ και αρχαϊκής 
περιόδου και η απουσία καταλοίπων άλλων περιόδων, δείχνουν ότι η περιοχή 
έτυχε εντατικής ανθρώπινης κατοίκησης και δραστηριότητας μόνο σε δύο χρονι-
κές περιόδους, τους δύο τελευταίους αιώνες και στη μετάβαση από την ΤΝ στην 
ΠΜ, μια περίοδος η οποία θα παρουσιαστεί εκτενέστερα παρακάτω.

Τελική νεολιθική περίοδος
Μεμονωμένα όστρακα αυτής της περιόδου βρέθηκαν σε όλη την ερευνημένη 

έκταση, στα Σώπατα και στη Μεσορράχη, όμως η μοναδική συγκέντρωση κερα-
μικής που συνιστά θέση βρίσκεται στα Σώπατα, στη βορειοανατολική πλευρά 
του πλατώματος (θέση Θ1), σε ομαλή πλαγιά, πάνω από τη μονή Φανερωμένης 
(χάρτης 2, εικ. 1). Βρίσκεται πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά η πρόσβαση προς 
και από την ακτή είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της ύπαρξης απότομων γκρεμών 
στα νότια και τα ανατολικά.

Η διασπορά των οστράκων ξεπερνά τα 100 στρέμματα, μια τεράστια έκταση 
για οικισμό αυτής της περιόδου, αλλά φαίνεται να είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης 
διάβρωσης των επιχώσεων, κάτι που ενισχύεται και από την έντονη διάβρωση της 
επιφανειακής κεραμικής. Λόγω της κλίσης της πλαγιάς και της απουσίας επιχώ-
σεων φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του αρχαιολογικού υλικού έχει κυλήσει 
προς το φαράγγι προς Νότο. Σε κάθε περίπτωση, η ποσότητα και η διασπορά 
των οστράκων υποδηλώνουν ότι η θέση δεν ήταν μία μεμονωμένη αγροικία αλλά 
ένα αρκετά μεγάλο χωριό, παρόλο που οποιαδήποτε εκτίμηση για το μέγεθος 
και την έκτασή του θα ήταν εξαιρετικά παρακινδυνευμένη. Η εύρεση πολλών 
θραυσμάτων από πηλόμαζες δείχνει ότι τα κτήρια του οικισμού πιθανώς είχαν 
πλίνθινη ανωδομή. 

Η κεραμική περιλαμβάνει όστρακα από τυπικά σχήματα της περιόδου, όπως 
χείλη από ανοιχτά αγγεία με διάτρητο χείλος (cheesepots) και ταινιωτές λαβές από 
λοπάδες και πιθοειδή (εικ. 2). Πρόκειται για κεραμικούς τύπους με παράλληλα 
από όλη την Κρήτη, ωστόσο τα αγγεία με διάτρητο χείλος έχουν επίσης παράλ-
ληλα σε πολλές παράκτιες θέσεις του Αιγαίου, και γι’ αυτό τον λόγο θεωρείται ότι 
υποδηλώνουν εξωκρητικές επιρροές, σε μια περίοδο κατά την οποία το εμπόριο 
και οι επαφές του νησιού με το υπόλοιπο Αιγαίο γίνονται εντονότερες (Vagnetti 
1996· Papadatos & Tomkins 2013). Οι επαφές με τον εξωκρητικό κόσμο ενισχύ-
ονται επίσης από έναν μικρό αριθμό οστράκων κατασκευασμένων από κεραμική 
ύλη με εγκλείσματα ασημένιας μίκας μοσχοβίτη. Παρόμοια κεραμική ύλη έχει 
επίσης αναγνωριστεί στην Τελική Νεολιθική κεραμική του γειτονικού οικισμού 
στην Κεφάλα Πετρά και η πετρογραφική και τυπολογική ανάλυση έδειξε ότι τα 
αγγεία είναι πιθανώς εισηγμένα από τις Κυκλάδες (Papadatos & Tomkins 2013, 
358-361). Τέλος, οι επαφές με τις Κυκλάδες τεκμηριώνονται και από την εύρεση 
αρκετών λεπίδων και απολεπισμάτων μηλιακού οψιανού. Με βάση τα παραπάνω 
φαίνεται ότι ο οικισμός στα Σώπατα, παρά τη γεωγραφική του απομόνωση, είχε 
επαφές με τον εξωκρητικό κόσμο, πιθανότατα μέσω γειτονικών παράκτιων οικι-
σμών που λειτουργούσαν ως πύλες εισόδου τέτοιων προϊόντων και πρώτων υλών, 
όπως η γειτονική Κεφάλα Πετρά (Papadatos & Tomkins 2013, 372-376).
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Χάρτης 2 :  Ειδικότερος χάρτης της περιοχής έρευνας.

Εικ. 1 :  Η θέση Θ1 από βορειοανατολικά.
Εικ. 2 :  Όστρακα της ΤΝ από τη θέση Θ1.



Πρωτομινωική Ι περίοδος
Στην επομένη ΠΜ Ι περίοδο το μοντέλο κατοίκησης στην περιοχή φαίνεται να 

αλλάζει ριζικά. Τα ΠΜ όστρακα στη θέση Θ1 και γενικότερα στα Σώπατα είναι 
ελάχιστα, στοιχείο που υποδηλώνει εγκατάλειψη και πιθανώς τη μετακίνηση του 
πληθυσμού σε άλλη περιοχή. Από την άλλη πλευρά, αυτήν την περίοδο ιδρύονται 
επτά νέες θέσεις (Θ2-Θ8, χάρτης 2) στο επίμηκες πλάτωμα της Μεσορράχης, στα 
ανατολικά των Σωπάτων, οι οποίες με βάση την κεραμική τους μπορούν να χρο-
νολογηθούν στην ΠΜ Ι, ενώ δύο από αυτές (η Θ3, και πιθανώς η Θ8) συνεχίζουν 
μέχρι και την ΠΜ ΙΙ. Οι έξι είναι μικρές θέσεις κατοίκησης που βρέθηκαν πολύ 
κοντά μεταξύ τους, έως 300-400 μ. η μία από την άλλη, ενώ η έβδομη (Θ6) είναι 
ο θολωτός τάφος που ανασκάφηκε το 2005.

Δύο θέσεις (Θ4 και Θ7) χαρακτηρίζονταν από πολύ περιορισμένη διασπορά 
οστράκων, έως 100 τ.μ. Η θέση Θ4 είχε υποστεί εκτεταμένη καταστροφή και 
σύληση κάποια στιγμή ανάμεσα στην οκταετία 2002 και 2010. Ο καθαρισμός 
του φυσικού βράχου αποκάλυψε τμήμα καμπυλόγραμμου τοίχου από κτήριο 
διαμέτρου περίπου 15 μ. (εικ. 3) και μεγάλη ποσότητα ΠΜ Ι κεραμικής. Το πιο 
ενδιαφέρον στοιχείο της κεραμικής αυτής είναι η παρουσία αγγείων κυκλαδικού 
τύπου, όπως μεγάλες λοπάδες με οριζόντιες σωληνωτές λαβές (εικ. 4), τα οποία 
ήταν κατασκευασμένα από κεραμική ύλη με προσθήκη εγκλεισμάτων ασβεστίτη. 
Αγγεία αυτού του τύπου ανήκουν στη λεγόμενη «ομάδα Κάμπου», έχουν βρεθεί 
σε μεγάλες ποσότητες στο κυκλαδικού τύπου νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς 
(Davaras & Betancourt 2012, σχ. 1.12 και 1.14, εικ. 1.12 και 1.14) και θεω-
ρούνται είτε εισηγμένα από τις Κυκλάδες είτε κατασκευασμένα στην Κρήτη με 
βάση κυκλαδικές τεχνολογικές παραδόσεις. Παρόμοια κεραμική εντοπίστηκε και 
σε άλλες ΠΜ Ι θέσεις της Μεσορράχης. Επομένως, όπως και στην περίπτωση του 
ΤΝ οικισμού στα Σώπατα, οι μικροί ΠΜ Ι οικισμοί της Μεσορράχης, παρά τη 
γεωγραφική τους απομόνωση, συμμετείχαν στο εκτεταμένο δίκτυο επαφών και 
ανταλλαγής κυκλαδικών προϊόντων, πρώτων υλών, ιδεών και επιρροών, προφα-
νώς έμμεσα, μέσω των μεγάλων παράκτιων κέντρων που είχαν αναπτυχθεί εκείνη 
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Εικ. 3 :  Τμήμα καμπυλόγραμμου τοίχου 
στην ΠΜ Ι θέση Θ4.

Εικ. 4 :  Λοπάδα με οριζόντια σωληνωτή λαβή 
της ΠΜ Ι.
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την περίοδο στον μυχό του κόλπου της Σητείας, όπως η Αγία Φωτιά και ο Πετράς. 
Παρόμοιος καμπυλόγραμμος τοίχος από αντίστοιχο κτήριο διαμέτρου περίπου 
15 μ. εντοπίστηκε και στη θέση Θ7 (εικ. 5), όπου όμως οι επιχώσεις και το αρχαι-
ολογικό υλικό διατηρούνταν στη θέση τους χωρίς να έχουν υποστεί καταστροφή 
ή διάβρωση. Με βάση αυτά τα στοιχεία οι θέσεις Θ4 και Θ7 φαίνεται να είχαν τη 
μορφή μεμονωμένης αγροικίας ελλειπτικού σχήματος με διάμετρο περίπου 15 μ.

Σε τρεις θέσεις (Θ2, Θ5, Θ8) η διασπορά των οστράκων είναι μεγαλύτερη, 
καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 1-2 στρεμμάτων. Ωστόσο, και στις τρεις περι-
πτώσεις παρατηρείται έντονη διάβρωση και λεπτές επιχώσεις, και είναι αμφίβολο 
αν αυτή ήταν η αρχική έκταση της κάθε θέσης. Καλύτερα ερευνημένη είναι η θέση 
Θ5, πάνω σε κυκλικό χαμηλό ύψωμα, διαμέτρου 30 μ., στην άκρη του φαραγ-
γιού και 50 μ. βορειοανατολικά του θολωτού τάφου (Θ6) που είχε ανασκαφεί το 
2005 (εικ. 6). Η συγκεκριμένη θέση είχε ερευνηθεί το 2010, και είχε αποδώσει 
μεγάλη ποσότητα ΠΜ Ι κεραμικής οικιακού χαρακτήρα (Papadatos & Sofianou 
2013, 15). Δυστυχώς, εξαιτίας της διάβρωσης δεν σώζονταν αρχιτεκτονικά κατά-
λοιπα, όπως φάνηκε και από τις δοκιμαστικές τομές που έγιναν στην κορυφή 
και στις παρυφές του υψώματος. Τα πιο χαρακτηριστικά όστρακα ανήκαν σε 
μεγάλα πιθάρια με ανάγλυφη διακόσμηση (Papadatos & Sofianou 2013, εικ. 11: 
P12, P15). Τυπολογικά παράλληλα αυτών των αγγείων έχουν βρεθεί επίσης στους 
ΠΜ Ι οικισμούς στην Κεφάλα Πετρά και στης Αφροδίτης το Κεφάλι (Papadatos 
2008, 266· Betancourt 2009, 78-82· Betancourt 2010), και η ύπαρξή τους στη 
συγκεκριμένη θέση υποδηλώνει οικιακού χαρακτήρα αποθήκευση. Φαίνεται ότι 
οι θέσεις Θ2, Θ5 και Θ8 αντιστοιχούν σε μεμονωμένες αγροικίες ή μικρές εγκα-
ταστάσεις λίγων κτηρίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοπογραφία της 
θέσης Θ8, η οποία βρίσκεται στην άκρη του γκρεμού, πάνω από τη θάλασσα, με 
πρόσβαση μόνο από δυτικά, και προστατευμένη από κάθετα απόκρημνα βράχια 
στις υπόλοιπες τρεις πλευρές. Εξαιτίας της θέσης της είναι εκτεθειμένη στους 
δυνατούς βορείους ανέμους, ωστόσο έχει πολύ καλό οπτικό έλεγχο της θάλασσας 
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Εικ. 5 :  Καμπυλόγραμμος τοίχος στην ΠΜ Ι 
θέση Θ7, από δυτικά.

Εικ. 6 :  Ο ΠΜ Ι θολωτός τάφος στη θέση Θ6, και 
η ΠΜ Ι θέση Θ5 στο ύψωμα στο βάθος, 

από νοτιοδυτικά.
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και της γύρω περιοχής. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει μια θέση 
με βασική λειτουργία τον οπτικό έλεγχο και την προφύλαξη από θαλάσσιους ή/
και χερσαίους κινδύνους.

Η τελευταία από τις οικιστικές θέσεις της Μεσορράχης (Θ3) παρουσίαζε τη 
μέγιστη διασπορά οστράκων, έκτασης περίπου 50 στρεμμάτων. Η συγκεκριμέ-
νη περιοχή έχει υποστεί στο παρελθόν βαθιά άροση για ελαιοκαλλιέργεια, με 
αποτέλεσμα τη διατάραξη των επιχώσεων σε μεγάλο βάθος. Σύμφωνα με την 
τοπογραφία της περιοχής και τη διασπορά των οστράκων ο αρχικός πυρήνας 
της θέσης ήταν πιθανότατα το χαμηλό κυκλικό ύψωμα «Φραγμένα», έκτασης 
δύο στρεμμάτων πάνω από το ανατολικό φαράγγι της Μεσορράχης. Η κεραμι-
κή πάνω στο ύψωμα ήταν λιγοστή, αλλά γύρω από αυτό εντοπίστηκαν μεγάλες 
συγκεντρώσεις οστράκων, υποδηλώνοντας εκτεταμένη διάβρωση των επιχώσεων. 
Η κεραμική αυτή χρονολογείται στην ΠΜ Ι και ΠΜ ΙΙ περίοδο, ενώ υπάρχουν και 
αρκετά όστρακα της ΥΜ Ι περιόδου που δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ύψωμα 
αποτέλεσε επίκεντρο ανθρώπινης κατοίκησης και στη νεοανακτορική περίοδο. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θέση Θ3, και σε μικρότερο βαθμό η θέση Θ8, είναι 
οι μοναδικές που έχουν δώσει κεραμική της ΠΜ ΙΙ φάσης, και επομένως είναι οι 
μοναδικές που συνεχίζουν να κατοικούνται μετά την ΠΜ Ι, τη στιγμή που οι υπό-
λοιπες αγροικίες και μικρές εγκαταστάσεις εγκαταλείπονται. Παρόλο που είναι 
αδύνατο να εκτιμήσουμε τη συνολική έκταση της θέσης, φαίνεται πολύ πιθανό να 
αποτελούσε τη μεγαλύτερη από τις ΠΜ θέσεις κατοίκησης της Μεσορράχης. Αν 
ο οικισμός περιοριζόταν στο ύψωμα, τότε είναι πολύ πιθανό να είχε έκταση δύο 
περίπου στρεμμάτων, μέγεθος συγκρίσιμο με μικρούς οικισμούς της περιόδου 
όπως ο Μύρτος - Φούρνου Κορυφή, ο οποίος είχε έκταση 1 στρέμμα και περιλάμ-
βανε 5-6 νοικοκυριά (Whitelaw 1983).

Τέλος, η θέση Θ6 αντιστοιχεί στον θολωτό τάφο της ΠΜ Ι περιόδου που ανα-
σκάφηκε το 2005 (Papadatos & Sofianou 2013) σε απόσταση 50 μ. δυτικά της 
θέσης Θ5 (εικ. 6). Βρίσκεται στο μέσον της Μεσορράχης σε απόσταση 300-800 μ. 
από κάθε μία από τις άλλες ΠΜ Ι θέσεις, και επομένως η επίσκεψη του τάφου δεν 
απαιτούσε περπάτημα μεγαλύτερο των 15-20 λεπτών.

Συμπεράσματα
Η μελέτη των δεδομένων της επιφανειακής έρευνας βρίσκεται ακόμα σε πρώιμη 

φάση και οποιαδήποτε συμπεράσματα έχουν προκαταρκτικό χαρακτήρα. Οι 
θέσεις της ΤΝ και ΠΜ Ι που εντοπίστηκαν επιβεβαιώνουν ότι αυτήν την περίοδο η 
κατοίκηση στην Κρήτη επεκτείνεται, από τις εύφορες και καλλιεργήσιμες πεδινές 
εκτάσεις, σε οικολογικές ζώνες οι οποίες είναι οριακά κατάλληλες για κατοίκηση 
και γεωργική εκμετάλλευση, όπως τα οροπέδια της Ζήρου (Branigan 1998) και 
της Ζάκρου (Βοκοτόπουλος 2000), οι πλαγιές του Αγιοφάραγγου (Branigan 1993, 
98-106) και οι ημιορεινές ζώνες του Καβουσίου και του Βρόκαστρου (Haggis 
2005, 59-64· Hayden 2003, 35-53). Η στρατηγική αυτή έχει ερμηνευθεί ως 
αποτέλεσμα της προσπάθειας εφαρμογής ενός μεικτού συστήματος παραγωγής, 
βασισμένου όχι μόνο στη γεωργία αλλά και στην κτηνοτροφία, η οποία αρχίζει 
να παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομία αυτών των κοινοτήτων. Είναι 
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πολύ πιθανό το ίδιο σύστημα να εφαρμόζεται και στην περίπτωση των Σωπάτων 
και της Μεσορράχης.

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση του πληθυσμού σε έναν 
μεγάλο για τα δεδομένα της εποχής οικισμό στα Σώπατα κατά την ΤΝ περίο-
δο δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Κρήτη, όπου κυριαρχούν οι μικρές 
εγκαταστάσεις. Δυστυχώς, η έντονη διάβρωση της θέσης Θ1 δεν μας επιτρέπει 
να εξάγουμε περισσότερα ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την κατοίκηση της 
περιοχής αυτήν την περίοδο.

Κατά την επομένη, ΠΜ Ι φάση, το μοντέλο κατοίκησης αλλάζει ριζικά. Ο ΤΝ 
οικισμός στα Σώπατα εγκαταλείπεται και ο πληθυσμός φαίνεται να μετακινεί-
ται στη Μεσορράχη, όπου η κατοίκηση κατακερματίζεται σε μικρές αγροικίες 
με εμβαδό 100-150 τ.μ., και χωριουδάκια έκτασης έως ένα στρέμμα. Ο λόγος 
της πληθυσμιακής μετατόπισης και της αλλαγής του μοντέλου κατοίκησης είναι 
άγνωστος. Η γεωμορφολογία, η γεωλογία, το έδαφος, οι φυσικοί πόροι και οι 
δυνατότητες γεωργικής παραγωγής των δύο περιοχών είναι παρόμοιες, αλλά η 
Μεσορράχη είναι σαφώς πιο οχυρή και η πρόσβαση καλύτερα ελεγχόμενη σε 
σχέση με τα Σώπατα.

Όπως έχουν δείξει οι επιφανειακές έρευνες, η οργάνωση της κατοίκησης σε 
αγροικίες και χωριουδάκια αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ΠΜ Ι-ΙΙ περιό-
δου σε όλη την Κρήτη. Όμως αυτό που απουσιάζει από τη Μεσορράχη είναι ένας 
σχετικά μεγάλος οικισμός που να λειτουργεί ως επίκεντρο της κατοίκησης στην 
περιοχή, και επομένως δεν παρατηρείται κάποιου είδους ιεραρχία οικισμών. Η 
εικόνα αυτή ίσως οφείλεται στη μικρή έκταση που κάλυψε η επιφανειακή έρευνα, 
ωστόσο μεγάλοι προανακτορικοί οικισμοί δεν έχουν εντοπιστεί στην ευρύτερη 
περιοχή, ούτε και στις συστηματικές ανασκαφές στη στενή παραλιακή πεδιάδα 
του Παπαδιόκαμπου (Sofianou & Brogan 2012). Επομένως, ο πλησιέστερος προ-
ανακτορικός οικισμός είναι ο Πετράς, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέ-
τρων και περπάτημα 2 ωρών από τη Μεσορράχη. 

Με βάση τα παραπάνω, το μοντέλο κατοίκησης στη Μεσορράχη πλησιάζει 
πολύ περισσότερο αυτό των φτωχών και απομονωμένων περιοχών, όπως το Αγι-
οφάραγγο, η Ζήρος και η Ζάκρος (Branigan 1993, 98-106· Branigan 1998· 
Βοκοτόπουλος 2000), όπου δεν υπάρχουν μεγάλα κέντρα κατοίκησης και ιεραρ-
χία οικισμών, παρά σε πεδινές και εύφορες εκτάσεις όπως αυτές που έχουν 
ερευνηθεί στο Οροπέδιο Λασιθίου, τη Μεσαρά και τα Γουρνιά (Watrous 1982· 
Watrous κ.ά. 1993· Watrous κ.ά. 2012). Είναι πιθανό το παραπάνω μοντέλο 
κατοίκησης να αποτελεί τον βασικό τρόπο κοινωνικής οργάνωσης με τον οποίον 
οι άνθρωποι προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 
αυτών των περιοχών και να επιβιώσουν. 

Σε συμβολικό επίπεδο, σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ενότητας μιας κατα-
κερματισμένης πληθυσμιακής ομάδας φαίνεται να παίζει η ίδρυση και χρήση 
ενός διακοινοτικού θολωτού τάφου (θέση Θ6) που πιθανώς χρησιμοποιούταν όχι 
μόνο από τη γειτονική εγκατάσταση (θέση Θ5) αλλά από όλους τους κατοίκους 
της Μεσορράχης. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ο τάφος ιδρύεται στην αρχή της ΠΜ Ι, 
στην ΠΜ ΙΑ φάση. Επομένως, στον βαθμό που μας το επιτρέπει η χρονολογική 
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ευκρίνεια της κεραμικής, φαίνεται η ίδρυσή του να συμπίπτει με την εγκατάλειψη 
του νεολιθικού οικισμού στα Σώπατα και τη μετατόπιση του πληθυσμού και την 
ίδρυση των πρώτων μεμονωμένων αγροικιών και εγκαταστάσεων στη Μεσορράχη. 
Ο ενταφιασμός των νεκρών στον ίδιο τάφο θα μπορούσε να λειτουργεί ως ο συνε-
κτικός δεσμός των διάσπαρτων ομάδων, οι οποίες μέσω της χρήσης ενός κοινού 
ταφικού μνημείου επαναβεβαίωναν την κοινή καταγωγή τους και ενίσχυαν τους 
κοινωνικούς τους δεσμούς. Παρόμοια ερμηνεία έχει δοθεί και για τη λειτουργία 
των θολωτών τάφων στο Αγιοφάραγγο (Branigan 1993, 127-141), μια περιοχή 
που, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, έχει πολλές ομοιότητες με τη Μεσορράχη 
τόσο ως προς τη γεωμορφολογία όσο και ως προς την οργάνωση της κατοίκησης. 
Από αυτήν την άποψη, η υιοθέτηση ενός θολωτού τάφου τύπου Μεσαράς στη 
Μεσορράχη δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι σχετίζεται με την καταγωγή των κατοί-
κων της από τη Μεσαρά, κάτι που δεν μπορεί να αποδειχθεί αλλά ούτε φαίνεται 
πιθανό δεδομένης της απόστασης που χωρίζει αυτές τις δύο περιοχές, αλλά ότι 
είναι αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής που αποβλέπει στη διατήρηση και την 
ενίσχυση της συνοχής της κοινότητας (Papadatos & Sofianou 2013, 26-28).

Οι ομοιότητες της Μεσορράχης με άλλες φτωχές και απομονωμένες περιο-
χές δεν περιορίζονται μόνο στην οργάνωση αλλά και στην ιστορία κατοίκησης. 
Παρατηρείται ότι αυτές οι περιοχές έχουν σύντομη και περιστασιακή κατοίκηση, 
εγκαταλείπονται συχνά και ο πληθυσμός τους μετακινείται σε γειτονικές περι-
οχές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μικρά οροπέδια της Ζήρου, 
τα οποία μετά τον πρώτο αποικισμό τους στην ΤΝ εγκαταλείπονται καθ’ όλη την 
προανακτορική περίοδο, και ξανακατοικούνται μόλις στα παλαιοανακτορικά 
και νεοανακτορικά χρόνια (Branigan 1998, 84). Στο Αγιοφάραγγο η κατοίκηση 
φτάνει στο απόγειό της κατά την ΠΜ ΙΙ και σταδιακά η περιοχή εγκαταλείπε-
ται και ο πληθυσμός μετακινείται προς την εύφορη πεδιάδα της Μεσαράς, στο 
πλαίσιο ενός φαινομένου εξαστισμού και διόγκωσης του ανακτορικού κέντρου 
που αρχίζει να αναπτύσσεται στη Φαιστό από το τέλος της Προανακτορικής και 
μετά (Branigan 1993, 115-117 και 139). Αντίστοιχα, οι περισσότερες θέσεις της 
Μεσορράχης εγκαταλείπονται μετά την ΠΜ Ι, και μόνο η θέση Θ3 και πιθανώς 
η Θ8 συνεχίζουν για λίγο ακόμα και εγκαταλείπονται εντός της ΠΜ ΙΙ περιόδου. 
Είναι πολύ πιθανό ο πληθυσμός της Μεσορράχης να μετακινήθηκε προς την 
εύφορη πεδιάδα της Σητείας ή τη μικρότερη αλλά εγγύτερη παραλιακή λωρίδα 
του Παπαδιόκαμπου. Με εξαίρεση τις τρεις αγροικίες της παλαιοανακτορικής, 
νεοανακτορικής και αρχαϊκής περιόδου, από την ΠΜ ΙΙ και μετά τα Σώπατα και 
η Μεσορράχη δεν θα προσελκύσουν ξανά μόνιμη ανθρώπινη παρουσία και εντα-
τική εκμετάλλευση παρά μόνο τα τελευταία 200 χρόνια.
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sEttLEmEnt pAttErns in thE nEoLithiC to EArLy bronzE AgE 

trAnsition: rEsuLts of thE surfACE survEy At sKopi, sitEiA

yiAnnis pApAdAtos & ChrysA sofiAnou

The paper is a preliminary report on the archaeological evidence produced 
by the intensive survey in the areas of Sopata and Mesorrachi, close to the 
village of Skopi, near Siteia, East Crete. This is a remote, poor and heavily 
eroded area, with thin soil deposits and limited agricultural capabilities. The 
survey revealed eight sites of Final Neolithic (FN) and Early Minoan (EM) dating, 
and nine modern farmsteads, while other periods are underrepresented or 
entirely absent. In FN the entire population inhabited a relatively large village 
at Sopata. In EM I the population moved from Sopata to Mesorrachi, but 
habitation was fragmented into six isolated farmsteads and small hamlets. 
Despite this fragmented picture, however, the entire community of Mesorrachi 
used a single collective tholos tomb of the Mesara type to bury the dead, 
probably as an effort to enhance social cohesion between its members. Only 
two sites continued into EM II, and then the area was virtually abandoned 
and never inhabited or exploited intensively again, until the modern times. 
The observed settlement pattern and the history of habitation at Mesorrachi 
have many resemblances with other remote and poor Cretan areas, such as 
Ayiofarango, Zakros and Ziros, suggesting common habitation strategies as 
an effort to ensure the survival of these small fragile communities in marginal 
environments.
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νεα ερεΥνα στα mAgAsins dEssEnnE των μαλιων*

mAud dEvoLdEr

Tο 1960, κατά τη διάρκεια της ανασκαφής της δυτικής αυλής στον ανακτορι-
κό χώρο των Μαλίων, o André Dessenne έφερε στο φως ένα παλαιοανακτορικό 
κτήριο (Daux 1961). O αρχαιολόγος ανακάλυψε μια σειρά δωματίων με θρανία 
από αμμούδα καλυμμένα από επίχρισμα, δίπλα στα οποία υπήρχε αυλάκι, προ-
φανώς για τη συλλογή υγρών, όπως φαίνεται από την ύπαρξη πίθων. Αρκετοί 
πίθοι βρίσκονταν ακόμα δίπλα στα προαναφερόμενα θρανία και φυσικά ο συσχε-
τισμός με τις παλαιοανακτορικές αποθήκες στην ανατολική πτέρυγα του ανακτό-
ρου είναι αναπόφευκτος. Σε σχέση με αυτή την αποκάλυψη, και μετά τον θάνατο 
του ανασκαφέα το 1963, το συγκρότημα ονομάστηκε Magasins Dessenne. Παρά 
το ενδιαφέρον της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής για το κτήριο και τη σημασία 
των ευρημάτων, η ανασκαφή στο σημείο δεν συνεχίστηκε. Ο πρόωρος θάνατος του 
A. Dessenne έπαιξε ρόλο στην εγκατάλειψη του σχεδίου ανασκαφής, αλλά κύρια 
αιτία ήταν η ανακάλυψη της εντυπωσιακής παλαιοανακτορικής συνοικίας Μι λίγα 
χρόνια αργότερα. Έτσι, τα Magasins Dessenne ξεχάστηκαν με το πέρασμα του 
χρόνου. Τα ερείπια καλύφθηκαν για να προστατευθούν τα δάπεδα με το επίχρι-
σμα, και η δημοσιεύσή τους περιορίστηκε σε κάποιες προκαταρκτικές αναφορές 
και μόνο μερικά από τα ευρήματα συμπεριλήφθηκαν στη δημοσίευση του Henri 
van Effenterre για τα Μάλια (van Effenterre 1980, 197-200).

Την άνοιξη του 2012 καθώς και την άνοιξη του 2013 πραγματοποιήθηκαν 
εργασίες και καθαρισμοί των Magasins Dessenne (Devolder, Déderix & Fadin, 
υπό έκδοση). Στόχος των εργασιών αυτών ήταν να ολοκληρωθεί, σ’ έναν πρώτο 
βαθμό, η δημοσίευση του συγκροτήματος, όπως επίσης και να γίνει κατανοητή 
η αρχιτεκτονική συνέχεια αυτού, ώστε τα Magasins Dessenne να ενταχθούν στο 
ευρύτερο πολεοδομικό σχέδιο της μινωικής πόλης των Μαλίων. Το κτήριο, με τα 
έως τώρα δεδομένα, αποτελείται από περίπου τριάντα δωμάτια ή χώρους (εικ. 1). 
Γνωστά είναι μόνο τα βόρεια και τα ανατολικά όρια του κτηρίου. Τα νότια και 
δυτικά όρια βρίσκονται πίσω από την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου. Το 
κτήριο φαίνεται να εγκαταλείφθηκε μετά από μια καταστροφή κατά τη ΜΜ ΙΙΒ, 
γεγονός που σηματοδοτεί τη γενική καταστροφή την οποία υπέστησαν τα Μάλια 
στο τέλος της παλαιοανακτορικής περιόδου. 

Ο René Treuil θεώρησε ότι το μνημείο ήταν δύο διαφορετικές οικίες, που χωρί-
ζονταν από έναν κεντρικό διάδρομο (Treuil 1999), εκ των οποίων η πρώτη οικία 
βρισκόταν στα ανατολικά και ήταν αρχαιότερη της οικίας στα δυτικά. Μετά τον 
καθαρισμό του χώρου και αφού σχεδιάσαμε και μελετήσαμε την αρχιτεκτονική 
των δύο οικιών καταλήξαμε σ’ ένα διαφορετικό συμπέρασμα. Θεωρούμε ότι μια 
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πρώτη κατασκευή υπήρχε στα δυτικά η οποία αργότερα επεκτάθηκε στο βόρει-
ο-ανατολικό τμήμα με μια σειρά αποθηκευτικών χώρων, οι οποίοι προστέθηκαν 
στην αρχική οικιακή μονάδα. Αυτή η υπόθεση υποστηρίζεται από τα υλικά δόμη-
σης, τους συνδέσμους στην τοιχοδομία και την τεχνική κατασκευής του κτηρίου.

Καταρχάς το τοπικό υλικό κατασκευής, η αποκαλούμενη αμμούδα, που 
εξορύσσεται στα γειτνιάζοντα λατομεία των Μαλίων, φαίνεται ότι χρησιμοποιεί-
ται μόνο στο δυτικό τμήμα του κτηρίου. Στο ανατολικό τμήμα παρατηρείται η 
ύπαρξή της μόνο σε μορφή μικρών λίθων, λίγων στον αριθμό, ίσως αποτέλεσμα 
κάποιας επίχωσης. Συνεχίζοντας, η αρχική κατασκευή εμφανίζει μια ιδιαίτερη 
τεχνική δόμησης, η οποία δεν παρουσιάζεται στις μεταγενέστερες προσθήκες 
στα ανατολικά. Μεγάλοι ορθογώνιοι λίθοι αμμουδόπετρας είναι τοποθετημένοι 
σε σημαντικά, σχεδόν στρατηγικά, σημεία του κτηρίου, σε γωνίες και σε σημεία 
διέλευσης, καθώς και σε σημεία που εντοπίζονται απέναντι από κίονες ή πεσσούς  
του κεντρικού διαδρόμου (εικ. 2 και 3). Ανάμεσα σε αυτούς τους μεγάλους λίθους 
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Εικ. 1 :  Σχέδιο των Magasins Dessenne το 2012, κατά τους Devolder & Fadin.



υπάρχουν μικρότεροι, καθώς και άλλοι 
από κυανή-φαιά σιδερόπετρα. Φαίνεται 
ότι οι μεγάλοι λίθοι αμμούδας, οι οποίοι 
αποτελούν μέρος του ανατολικού τοίχου 
του διαδρόμου 2, υποστήριζαν ξύλινα 
στοιχεία. Κάθε ένα από αυτά τα ξύλινα 
στοιχεία εδραζόταν σε μία ξύλινη στήλη 
ή πεσσό, η οποία ήταν τοποθετημένη σε κάθε μία από τις βάσεις από σιδηρόπε-
τρα που βρίσκονται στη μέση του διαδρόμου. Τα ξύλινα στοιχεία αυτά δημιουρ-
γούσαν ένα πλαίσιο το οποίο στήριζε κάποιου είδους εξώστη που θα κάλυπτε το 
ανατολικό μισό του διαδρόμου. Μικροί λίθοι αμμούδας, μερικώς καλυμμένοι με 
επίχρισμα, βρέθηκαν στη μέση του χώρου από τον A. Dessenne και θα μπορού-
σαν να αποτελούν το άκρο του εξώστη αυτού. Δεν γνωρίζουμε την όψη του τοίχου 
με τους λίθους αμμούδας και τα ξύλινα στοιχεία, αλλά μικροί λίθοι τοποθετη-
μένοι στην ακρολιθιά μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα ξύλινα στοιχεία ήταν 
κρυμμένα εντός λιθοδομής, η οποία αργότερα επικαλύφτηκε με επίχρισμα.  

Η βόρεια πρόσοψη του κτίσματος χαρακτηρίζεται από μεγάλες τετραγωνικές 
πλάκες από σιδερόπετρα. Μια σειρά από εσοχές φαίνονται στη βόρεια και την 
ανατολική πρόσοψη του κτηρίου και οι γωνίες χαρακτηρίζονται από ορθογώνι-
ους λίθους αμμούδας. Σ’ αυτή την πρώτη φάση, το κτήριο παρουσιάζει τέσσερεις 
εισόδους. Η πρώτη εσοχή στη βόρεια πρόσοψη του κτηρίου παρέχει πρόσβαση 
στον μεγάλο διάδρομο (2). Ένα δεύτερο άνοιγμα εντοπίζεται αμέσως στα ανατολικά 
αυτού, σε μια δεύτερη εσοχή της βόρειας πρόσοψης. Το άνοιγμα αυτό οδηγεί σε 
έναν στενό διάδρομο που εξυπηρετούσε τα δωμάτια 6 και 5, που μάλλον ήταν 
μικρές αποθήκες. Ένα τρίτο άνοιγμα υπήρχε στην ανατολική πρόσοψη του κτηρί-
ου (εικ. 4). Ενδεχομένως να πρόκειται για την κύρια πρόσβαση. Είναι φαρδιά και 
κτισμένη με προσοχή. Η είσοδος περικλείεται από ορθογώνιους λίθους αμμούδας 

491

νεα ερεΥνα στα mAgAsins dEssEnnE των μαλιων

Εικ. 3 :  Άποψη της ανατολικής πλευράς 
του διαδρόμου 2, το 2012.

Εικ. 2 :  Άποψη του κεντρικού διαδρόμου 2 
ύστερα από τις ανασκαφές του 1960.

Εικ. 4 :  Η κυρία είσοδος στην ανατολική 
πρόσοψη των Magasins Dessenne.



και το κατώφλι της, που αποτελείται 
από μικρούς λίθους, είναι καλυμμένο 
με κονίαμα. Αυτή η είσοδος βρίσκεται 
στην εσοχή που φαίνεται στην πρόσοψη. 
Μια βάση κίονα εντοπίστηκε ακριβώς 
στα νοτιοανατολικά αυτής της εισόδου. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η 
βάση εντοπίζεται στον ίδιο άξονα με έναν 
ορθογώνιο λίθο αμμούδας της θύρας, 
αλλά και στην προέκταση ενός άλλου 
λίθου που βρίσκεται σε μια εσοχή της 
πρόσοψης (εικ. 5). Ενδεχομένως αυτή η 
βάση να υποστήριζε έναν εξώστη. Όμοια 
στοιχεία με την κατασκευή που κάλυπτε τον διάδρομο 2 (ορθογώνιοι λίθοι με 
επίχρισμα) εντοπίστηκαν και εδώ. Ενδεχομένως λοιπόν να μιλάμε για μια συνέ-
χεια αυτού του χώρου σε όροφο. Μια τέταρτη είσοδος βρέθηκε στη βορειοδυτική 
πλευρά του κτηρίου προς το δωμάτιο 19. Οι τέσσερεις είσοδοι στην πρόσοψη του 
κτηρίου παρείχαν προφανώς πρόσβαση στο σύνολο των δωματίων. Μια σειρά από 
δωμάτια φαίνεται να έχουν προστεθεί αργότερα στον χώρο στα βορειοανατολικά. 
Δεν παρουσιάζουν καμία συνέχεια όσον αφορά τον τρόπο δόμησης της δυτικής 
πτέρυγας. Τα δωμάτια 7 έως 16 χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς τρόπους 
κατασκευής. Παρατηρούμε την έντονη απουσία της αμμούδας, η οποία αντικα-
θίσταται από σιδερόπετρα. Τα μόνα στοιχεία αμμούδας που υπάρχουν στον χώρο 
είναι κάποιοι μικροί και ακανόνιστοι λίθοι, καθώς και μια διπλή γούρνα ενσω-
ματωμένη στον ανατολικό τοίχο του δωματίου 14. Πρόκειται προφανώς για μια 
θέση επανάχρησης, όπως υποδηλώνεται από την κάτωθεν όψη της, η οποία είναι 
ενσωματωμένη στον τοίχο και καλυμένη με επίχρισμα. 

Η πρόσοψη της βόρειας προσθήκης είναι κατασκευασμένη με λίθους παρό-
μοιους με τη βόρεια πρόσοψη του αρχικού κτηρίου. Ενδεχομένως οι κατασκευα-
στές να ήθελαν να εναρμονίσουν τις δύο διαφορετικές φάσεις δόμησης αυτής της 
πλευράς του κτηρίου, η οποία ήταν ορατή από τη δυτική αυλή του ανακτόρου. 
Παρόμοια με την αρχική πρόσοψη του κτηρίου και εδώ η πρόσοψη παρουσιάζει 
μια σειρά από εσοχές, προς τα δυτικά αυτή τη φορά.

Τα δωμάτια αυτής της προσθήκης εμφανέστατα λειτουργούσαν σε συνδυασμό 
με τις αποθήκες, όπως φαίνεται εξάλλου και από τα καλυμμένα με επίχρισμα 
θρανία. Δίπλα από τα θρανία ήδη αναφέραμε ότι υπήρχε αυλάκι για τη συλλογή 
υγρών που έπεφταν από τους πίθους, μια πρακτική που παρατηρείται και στις 
ανατολικές αποθήκες του ανακτορικού συνόλου. Όμως στην προκειμένη περίπτω-
ση υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στα δωμάτια των αποθηκών: καταρχάς 
δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία όσον αφορά στη διάταξή τους, αντιθέτως με αυτά 
του ανακτόρου, όπου παρατηρούμε μακρούς παράλληλους χώρους. Επίσης, εδώ 
τα υψομετρικά τους βάθη διαφοροποιούνται από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Οι σπασμένοι πίθοι που ανακαλύφθηκαν από τον A. Dessenne και στη συνέ-
χεια καλύφθηκαν, αποτυπώθηκαν στο σχέδιο που έκανε ο ίδιος σε συνεργασία 
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Εικ. 5 :  Ο χώρος έξω από την κυρία είσοδο, 
με πιθανό εξώστη, πεσμένες πλάκες 

και βάση κίονα.
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με τον Kosta Tousloukof. Οι πίθοι αυτοί 
αφαιρέθηκαν το 2013, ώστε να ολοκλη-
ρωθεί η μελέτη του κτίσματος (Eικ. 6 
και 7). Επιπλέον, θεωρήθηκε απαραί-

τητο να συλλεχθεί το αρχαιολογικό υλικό πριν την τελική κάλυψη του σημεί-
ου. Μέχρι στιγμής έχουμε τουλάχιστον 21 πίθους που πρέπει να συντηρηθούν 
και να μελετηθούν. Ανάμεσα στα ερωτήματα τα οποία η μελέτη μας καλείται να 
απαντήσει είναι και η χρονολόγηση του αρχικού κτηρίου. Κατά την ανασκαφή 
του A. Dessenne ανακαλύφθηκαν διάφορα αγγεία. Κάποια απ’ αυτά τα αγγεία 
χρονολογήθηκαν από τη μελέτη της Ilaria Caloi ως ΠM IΙΙ/MM I. Τα στοιχεία 
αυτά προτείνουν ότι το κτήριο ίσως έχει ανεγερθεί πριν τη ΜΜ περίοδο. Ένας 
πλακόστρωτος δρόμος, υπολείμματα του οποίου ανακαλύφθηκαν από τον René 
Treuil στην ανατολική πλευρά των Magasins Dessenne, και επί του οποίου οι 
αποθήκες ήταν κτισμένες, ίσως λειτουργούσε σε συνάρτηση με το αρχικό κτήριο 
(Treuil 1975, 5-7). 

Η συνέχεια και η εξέλιξη της μελέτης των Magasins Dessenne θα μας επιτρέ-
ψει να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε θέματα που συνδέονται με την παλαιο-
ανακτορική χρήση των νοτιοδυτικών άκρων του ευρύτερου χώρου του ανακτό-
ρου. Θα θέλαμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το κτήριο εντάσσεται 
στο ανακτορικό σύνολο και την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου των Μαλίων 
(Poursat 1988, Schoep 1992).      
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Εικ. 6 :  Σπασμένοι πίθοι, όπως βρέθηκαν 
κατά τις ανασκαφές στη νότια πλευρά 
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During cleaning operations of the southern limits of the West Court of the 
Palace at Malia in 1960, André Dessenne discovered the north-eastern corner 
of a large, well-built Protopalatial complex. The building showed a regular 
plan, pillars, plastered rooms, a large number of pithoi and ashlar walls, all 
destroyed during the MM IIB period. The premature death of the excavator, 
however, prevented a fuller exploration of this complex, henceforth called 
‘Magasins Dessenne’ or Dessenne Storage Building, and left unpublished. 
Since 2012, the French School at Athens has been reinvestigating the build-
ing. A detailed architectural study now offers a new architectural sequence 
and a better understanding of the functional organization of the complex.
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εξημερωνοντασ τα ΚρητιΚα ορη στη μεση εΠοχη 

τοΥ χαλΚοΥ: η μινωιΚη διαμορφωση τοΥ τοΠιοΥ 

στην Περιοχη τοΥ αγιοΥ νιΚολαοΥ

ζαμΠινε μΠεΚμαν

Τοποθεσία και σημερινή κατάσταση των θέσεων, τρέχουσα φάση έρευνας         
- περίληψη

Στα βουνά (500-1200 μ.) της βορειοανατολικής Κρήτης (περιοχή Αγίου Νικο-
λάου) εντοπίστηκαν περισσότερα από 330 διάσπαρτα σημεία κατοίκησης, χρο-
νολογούμενα κυρίως στη μινωική παλαιοανακτορική περίοδο (2.000-1.650 π.Χ. 
περίπου), αλληλοσυνδεδεμένα μ’ ένα δίκτυο οδικών προσβάσεων που συμπερι-
λαμβάνει επίσης σπήλαια και πηγάδια. Τα περισσότερα θεμέλια των τόπων κατοί-
κησης ήταν κτισμένα με ογκολιθική τοιχοποιία. Μακρείς περίβολοι περιέκλειναν 
για καθεμία απ’ αυτές τις θέσεις κατοίκησης μια περιοχή 3 έως 6 περίπου εκτα-
ρίων, εγκλείοντας τόσο αρόσιμη όσο και βραχώδη γη στα όριά τους. Η τοποθέτηση 
και η ογκολιθική κατασκευή αυτών των περιβόλων (αρχικά υψηλότεροι από 1 μ. 
και με συνολικό μήκος 150 χλμ. περίπου) καταδεικνύουν ως αναμφισβήτητο 
γεγονός ότι ανήκουν στις προαναφερθείσες θέσεις κατοίκησης. Οι περίβολοι είναι 
συχνά τοποθετημένοι μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνουν ακριβώς 
αρκετό διάστημα ανάμεσά τους για πέρασμα. 

Οι αρχαιολόγοι κατά το παρελθόν (Evans & Myres 1895, σε Brown 2001, 204· 
βλ. Beckmann 2012a, 85-91) πίστευαν ότι τα τότε γνωστά σημεία κατοίκησης που 
βρίσκονταν πλάι στους παλαιούς δρόμους ήταν αμυντικά φρούρια ή παρατηρητή-
ρια, εξαιτίας ακριβώς της αποκαλούμενης «κυκλώπειας» κατασκευής τους.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος και η δομή αυτής της φάσης του ογκολι-
θικού συνοικισμού που καλύπτει μια περιοχή 30 τουλάχιστον τ.χλμ. είναι το 
αντικείμενο της μελέτης αυτής (Beckmann 2012 a,b), όπου οι μινωικές θέσεις 
είναι καταγεγραμμένες και χωροθετημένες. Μέσω των ανακαλύψεων της συγγρα-
φέως καταδείχνεται ότι ο Evans είχε δει μερικές μόνο από τις θέσεις, εκείνες που 
ήταν εύκολα προσβάσιμες από τον παλαιό δρόμο, ενώ στην πραγματικότητα είναι 
κατεσπαρμένες με αρκετή κανονικότητα κατά μήκος και πλάτος ολόκληρης της 
περιοχής (εικ. 1). Η μελέτη αποδεικνύει ότι οι ογκωδώς κτισμένες μεσομινωικές 
II (εφεξής MM II) θέσεις της περιοχής του Αγίου Νικολάου θα πρέπει να είχαν 
αγροτικό (μικτής γεωργοκτηνοτροφίας) χαρακτήρα και καθόλου στρατιωτικό. 
Η χρονολόγηση αυτών των μη ανεσκαμμένων θέσεων έγινε βάσει επιφανειακής 
κεραμικής που περιβάλλει τα ερείπια.
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Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των μινωικών παλαιοανακτορικών ορει-
νών κτισμάτων
Θέσεις κατοίκησης

Αρχιτεκτονικές συγκρίσεις στη δομή της τοιχοποιίας δείχνουν ότι τα ερείπια με 
τους χαρακτηριστικούς ογκώδεις λίθους μοιάζουν με την ογκώδη αρχιτεκτονική 
ύστερων φάσεων, αλλά παρουσιάζουν μερικά μάλλον μεμονωμένα γνωρίσματα. 
Για να αποφευχθεί η σύγχυση με τις επόμενες φάσεις, η συγγραφέας προτείνει 
(Beckmann υπό δημοσίευση, και 2012 a,b) την ονομασία του αρχιτεκτονικού 
ρυθμού της MM II φάσης σαν «ογκολιθικό»/«oncolithic» (Βοκοτόπουλος 2007), 
ειδικά προς αποφυγήν της συνηθισμένης σύγχυσης με τον όρο «κυκλώπειος» που 
θα έπρεπε να περιορισθεί στα μυκηναϊκά κτίσματα όπως αυτά μας είναι γνωστά 
από την Τίρυνθα, τις Μυκήνες κλπ. (Shaw 1973, 80 και ιδίως Küpper 1996, 
31 κε.). Οι ογκολιθικοί τοίχοι της μινωικής παλαιοανακτορικής περιόδου είναι 
πάντοτε κτισμένοι με ακατέργαστους λίθους (Βοκοτόπουλος 2007) συλλεγμένους 
ή αποσπασμένους από την επιφάνεια που περιβάλλει τις θέσεις (σε σπάνιες μόνο 
περιπτώσεις είναι στοιχειωδώς διαμορφωμένοι).

Αυτά τα χαρακτηριστικά (εικ. 2) επιτρέπουν επίσης τον διαχωρισμό των τοίχων 
από τους περισσότερους παρόμοιους της υστερομινωικής περιόδου (εφεξής ΥM) 
που χαρακτηρίζονται από μερικά επεξεργασμένους λίθους και συχνά με ένα 
γέμισμα από μικρές πέτρες ως κατώτερο στρώμα. Αυτό ισχύει για παράδειγμα 
στις μινωικές αποκαλούμενες «Επαύλεις» (π.χ. Αχλάδια) και σε μερικούς τοίχους 
της νεοανακτορικής περιόδου των Μαλίων.

Η ειδική τοποθέτηση των λίθων στα MM II κατάλοιπα, που αποφεύγουν τη σε 
παράλληλες σειρές διαστρωμάτωση, είχε πιθανώς σαν στόχο τη διαγώνια ενίσχυ-
ση εναντίον των τάσεων εφελκυσμού και σίγουρα ορισμένα κτίσματα με αυτή την 
τεχνική κατέστησαν περισσότερο ανθεκτικά στους σεισμούς (μέσω της ενσωμάτω-
σης του βραχώδους υποστρώματος στους τοίχους).
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Εικ. 1 :  Θέσεις και «μινωικοί δρόμοι» που μελετήθηκαν (περισσότερες 
από τις μισές θέσεις βρίσκονται σε υψόμετρο 800 μ. και άνω).



Οι ογκολιθικές κατασκευές (όπως αποδεικνύει η ποσότητα των πεσμένων λίθων) 
ήταν τα θεμέλια σπιτιών που κατά τα άλλα ήταν κατασκευασμένα από φθαρτά 
υλικά (πιθανότατα ωμόπλινθους), κάτι που συνιστά μια ακόμη διαφορά από τις 
μυκηναϊκές κυκλώπειες κατασκευές που δεν συγκαταλέγουν ανάμεσά τους σπίτια 
αλλά μόνο οχυρωματικούς τοίχους, γέφυρες κλπ παρόμοιες δημόσιες κατασκευ-
ές.1 Αυτά τα θεμέλια ήταν κατασκευασμένα πολύ ψηλότερα στην κατωφερή τους 
πλευρά από ότι στην ανώτερη υψομετρικά πλευρά τους, που συχνά δεν περι-
λάμβανε περισσότερο από 1-2 στρώματα. Φανερά οι ογκολιθικές βάσεις λειτουρ-
γούσαν σαν οριζόντια βάση στήριξης των φθαρτών ανώτερων κατασκευών που θα 
έπρεπε να προστατεύονται από τα καιρικά φαινόμενα, π.χ. εκείνα της εικ. 2 δεξιά 
(Küpper 1996, 31 κε.).2

Δίπλα ή κοντά στις κατασκευές σημειώνονται δύο τύποι κυκλικών κτισμάτων 
(61 είναι γνωστά στη συγγραφέα μέχρι σήμερα), είτε κτισμένα με ογκολιθική 
δομή και υπόγεια (εικ. 3 αριστερά), είτε με μικρούς λίθους και σε μάλλον υπερυ-
ψωμένες βραχώδεις τοποθεσίες.

Μια ομάδα κυκλικών κτισμάτων δίπλα στο μινωικό «ανάκτορο» στα Μάλια 
(παρόμοια υπήρχαν σε Κνωσό και Φαιστό) εκλαμβάνονται σαν πιθανές σιταποθή-
κες (Strasser 1997). Επειδή τα ογκολιθικά υπόγεια κυκλικά κτίσματα στα βουνά 
του Αγίου Νικολάου είναι απίθανο να ήταν σιταποθήκες, ερμηνεύονται στη μελέτη 
της συγγραφέως σαν πιθανές δεξαμενές. 

Περίβολοι και «δρόμοι»
Κατασκευασμένοι με παρόμοια αρχιτεκτονική είναι και οι περίβολοι εκατο-

1 Για ανάλογη σύγκριση στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο βλ. Wright 1985.
2 Ομοίως, ο όρος «μεγαλιθικός» είναι προβληματικός σε αυτό το πλαίσιο. Χρησιμοποιείται συνή-

θως για την αρχιτεκτονική με μια εξέχουσα κοινωνική λειτουργία, όπως μελετήθηκε από τους 
Santillo-Frizell & Santillo 1984 (οι υστερομινωικές «επαύλεις» έχουν ερμηνευθεί με παρόμοιο 
τρόπο, σαν μια έκφραση του κύρους της άρχουσας τάξης, βλ. Μαντζουράνη κ.ά. 2005). Συνε-
πάγεται ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για τη MM II ογκολιθική. Κτίσματα αυτού του 
μεγέθους θα μπορούσαν να κατασκευαστούν χωρίς μεγάλο πρόβλημα (όπως και στην προ-
βιομηχανική Κρήτη) από μικρές ομάδες (συνήθως σόγια) και σε αυτή την περίπτωση δεν θα 
μπορούσαν να είναι η έκφραση της υπεροχής μιας μεγάλης ομάδας, αλλά πιθανότατα μια απλή 
έκφραση της ευρύτερης οικογενειακής ταυτότητας.
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Εικ. 2 :  Μινωικά παλαιοανακτορικά «ογκολιθικά» κατάλοιπα, περιοχή Κριτσάς/Κρούστα (MM II) 
(Beckmann 2012a, Θέση 99, 33).



ντάδων μέτρων μήκους με πάχος 0,7 έως και 1,2 μ. που διασχίζουν το τοπίο σε 
συχνά ακόμα καλοδιατηρημένα σχήματα. Η διάσωσή τους μπορεί εν μέρει να 
εξηγηθεί από τη σποραδική ανακατασκευή τους από τις αρχές της επαναχρησι-
μοποίησης της περιοχής περίπου 150 χρόνια νωρίτερα. Αρκετοί πάντως ανάμεσά 
τους διατηρούν φανερά ακόμα τη μινωική μορφή τους (εικ. 3 δεξιά).

Αυτοί οι περίβολοι (370-2.150 μ. μήκος έκαστος) περιβάλλουν συστηματικά 
τις θέσεις κατοίκησης περικλείοντας εκτάσεις ποικίλου μεγέθους (ξεκινώντας 
από λιγότερο από 10 στρέμματα έως και 150) βραχώδους και μερικά αρόσιμης 
γης. Για σύγκριση: στη σημερινή Ελλάδα, τα καταμετρημένα περίπου 150 χλμ. 
μινωικών τοίχων σε αυτή την περιοχή θα κόστιζαν περί τα 22.000.000 ευρώ, ένα 
πραγματικά «βασιλικό» κόστος. 

Συχνά, μικρότερες εκτάσεις σε διάφορα σχήματα και κοντά στις θέσεις κατοί-
κησης, κατά κανόνα, είναι επίσης περίκλειστες, δημιουργώντας έτσι μικρότερες σε 
μέγεθος εκτάσεις. Αυτές μπορούν να εκληφθούν είτε σαν πεζούλες (κήποι;) ή σαν 
περιτοιχισμένοι αγροί ή χώροι στάβλισης ζώων, ανάλογα με την περίπτωση (εικ. 4). 

Μονοπάτια ή «δρόμοι» με πλάτος έως και 2 μ. που συχνά σχηματίζονται ανά-
μεσα σε δύο περίβολους (εικ. 4 δεξιά) συνδέουν τις θέσεις κατοίκησης μεταξύ 
τους και με τους κύριους δρόμους. Η τοποθέτηση και το είδος κατασκευής τους 
φαίνεται να προϋποθέτει κεντρικό σχεδιασμό. Ειδικότερα, οι πλατύτεροι αυτών 
των δρόμων είναι ακόμα σε χρήση, αλλά κανένας τους δεν θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιηθεί από τροχοφόρο μέσο μεταφοράς.3 

        
Χρήση γης στην ορεινή Κρήτη της Εποχής του Χαλκού

Η περιοχή νότια από το χωριό της Κριτσάς φαίνεται σαν να έγινε αντικείμενο 
εντυπωσιακής εγκατάστασης κι εκμετάλλευσης ξαφνικά περί το 2000 π.Χ., όχι 
πολύ αργότερα από την ύστερη ολοκαινική περίοδο ξηρασίας που άρχισε με το 
3 Τέτοιου είδους «δρόμοι» χρονολογούνται συνήθως σύμφωνα με την παλαιότερη γνωστή θέση 

κατοίκησης που συνδέεται από αυτούς (Tzedakis κ.ά. 1989· Müller 1991).
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Εικ. 3 :  Αριστερά: Ογκολιθικό κυκλικό κτίσμα, υπόγειου τύπου (στα περίπου 1.000 μ. υψόμετρο).   
Δεξιά: Μινωικός περίβολος. Οι πεσμένοι λίθοι υποδεικνύουν ένα αρχικό ύψος περίπου 1–1,2 μ.



αποκαλούμενο 4.2 kiloyear event (Moody 2000), αλλά εγκαταλείφθηκε ξανά όχι 
αργότερα από λίγους αιώνες. Ίχνη κατοίκησης κι εκμετάλλευσης είναι σπάνια 
στην περιοχή για τα επόμενα 3.500 χρόνια, μέχρι την επανάχρησή της στα μέσα 
του 19ου αι.

Το ότι η πρόσφατη χρήση γης στην Κρήτη δεν είχε πιθανώς αλλάξει πολύ από 
τα χρόνια της Εποχής του Χαλκού είναι αρκετά τεκμηριωμένο (Allbaugh 1953· 
βλ. επίσης Sieber 1823). Κατά κύριο λόγο συνίστατο σε κτηνοτροφία (αιγοπρόβα-
τα), σχεδόν αποκλειστικά συνοδευόμενη από μικρής κλίμακας γεωργία. Η προ-
σεκτική εξέταση των αναμνήσεων των ντόπιων σχετικά με την προβιομηχανική 
φάση μάς δείχνει ορισμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά μιας μικτής ορεινής 
γεωργοκτηνοτροφίας που μπορεί να μεταφέρει μια καλύτερη εικόνα των ανάλο-
γων περιστάσεων που επικρατούσαν την Εποχή του Χαλκού.

Σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες στις ψηλότερες ορεινές πλαγιές, πολλά 
κοπάδια οδηγούνταν παραδοσιακά τον χειμώνα κοντύτερα προς τη θάλασσα (χει-
μαδιό), για να ακολουθήσουν τον αντίστροφο δρόμο με την έναρξη της ξηρής 
περιόδου περί τα τέλη Απριλίου. Τα πρόσφατα σχετικά κτίσματα (μιτάτα) είναι 
κατά συνέπεια σε χρήση μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ένα γεγονός 
που γίνεται επίσης αντιληπτό από την επιλεγμένη έκθεσή τους στους δροσερούς 
καλοκαιρινούς ανέμους. Αντίθετα, κτίσματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρ-
κεια της ψυχρής και υγρής περιόδου του έτους τοποθετούνται σε νότιες ή νοτιοα-
νατολικές θέσεις, ώστε να προστατεύονται από τους χειμερινούς ανέμους. Επειδή 
οι μινωικές θέσεις κατοίκησης βρίσκονται στον παραπάνω προσανατολισμό, θα 
έπρεπε να χρησιμοποιούνταν πιθανώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η περιγραφείσα κρητική παραλλαγή της μικρής κλίμακας εποχιακής βόσκη-
σης ήταν πάντα ένας από τους κύριους λόγους που πολλές οικογένειες κατείχαν 
αρκετές θέσεις κατοίκησης, δηλαδή ένα κύριο σπίτι για ολόκληρη την οικογένεια 
σε ένα από τα χωριά όπου διαβιούσαν κυρίως οι γυναίκες με τα παιδιά κι επι-

499

εξημερωνοντασ τα ΚρητιΚα ορη στη μεση εΠοχη τοΥ χαλΚοΥ

Εικ. 4 :  Αριστερά: Μινωική θέση με κτίσμα (περίπου 10 x 9 μ.), οι εσωτερικοί περίβολοί του 
(Beckmann 2012a, Θέση 53) και οι πεζούλες του (οι τελευταίες σε χρήση μέχρι πρόσφατα).

Δεξιά: Μινωικός δρόμος μεταξύ δύο περιβόλων.



πρόσθετα ένα ή περισσότερα μιτάτα/μετόχια (που συμπεριελάμβαναν χαμηλού 
ύψους στάβλους και περιβόλους για χρήση ως ποιμνιοστάσια κι άλλους ακόμα 
για προστασία κυψελών) στα βουνά όπου και διαβιούσαν κυρίως οι άνδρες και οι 
έφηβοι. Ενώ, για παράδειγμα, στην Ίδη σπανίζει ο συνδυασμός θέσης βόσκησης 
με κήπο, αντιθέτως στη Δίκτη οι κήποι είναι πολύ περισσότερο συχνοί, πιθανώς 
επειδή συνήθιζαν να μετακινούνται εκεί (ειδικά σε θέσεις με πηγές νερού) και τα 
γυναικόπαιδα, κάτι στο οποίο βοηθούσε και η σπανιότητα νερού στα χωριά κατά 
την περίοδο του καλοκαιριού.

Παρόμοιοι μικροί περίβολοι χώροι, με προσεκτικά διαμορφωμένα επίπεδα 
(πεζούλες) που βρίσκονται κοντά στα μινωικά ερείπια υποδεικνύουν ότι κι εκείνοι 
είχαν πιθανώς μικρούς κήπους.

Ορεινά ποιμνιοστάσια
Οι ορεινοί κρητικοί γεωργοκτηνοτρόφοι ζούσαν κι εργάζονταν στα μιτάτα, που 

περιβάλλονταν από σχετικά καλώς καθορισμένους (για τους ντόπιους) τόπους 
βόσκησης σε δημόσια γη, συνήθως χωρίς καμμία ένδειξη συνόρων στο τοπίο.

Τα κτίσματα που χρησίμευαν ως λειτουργική βάση για την ορεινή κτηνοτροφία 
(και λιγότερο για τη γεωργία) ποικίλλουν ανά περιοχή των κρητικών βουνών.

Στα βορεινά βοσκοτόπια της Ίδης τα κυκλικά ψευδοθολωτά μιτάτα συγκρίνο-
νται (λανθασμένα αρχιτεκτονικώς) με τους μινωικούς αποκαλούμενους «θολωτούς 
τάφους» (που είναι ακόμα αβέβαιο εάν όντως αρχικά επιστεγάζονταν με θόλους). 
Οι χαμηλότερες ογκώδεις στρώσεις (με πλάκες έως και 1,5 μ. πλάτος) κτίζονται/
τοποθετούνται από ολόκληρη οικογένεια ή συγγενικές οικογένειες.4

Τα παλαιότερα γνωστά κτίσματα τέτοιου είδους, παρόλη την αρχαϊκή τους 
εμφάνιση, δεν χρονολογούνται νωρίτερα από τα τέλη του 19ου αιώνα (Συρμακέ-
ζης 1988).

Ανατολικότερά τους, στην περιοχή της Δίκτης, παρόμοιες εγκαταστάσεις δεν 
κτίζονται με τόσο εντυπωσιακό τρόπο,5 αλλά περισσότερο επικεντρωμένες σε μια 
τεχνοτροπία μικρότερης επένδυσης και κόπου, με μικρούς λίθους συνδεδεμέ-
νους με λάσπη/χώμα.6 Τέτοιοι μάλλον φθαρτοί τοίχοι μπορούν να μεταβληθούν 
σε ερείπια σε λιγότερο από 50 χρόνια, επειδή μόλις η κατασκευασμένη στέγη 
(από ξύλα και πηλό) καταρρεύσει, το συνδετικό υλικό της λάσπης αποσαρθρώνε-
ται κάτω από τις χειμερινές βροχές και οι τοίχοι καταρρέουν. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις επανάχρησης δεν επανακτίζεται το μινωικό κτίσμα σε ολόκληρο το 
αρχικό μέγεθός του αλλά μόνον ένα μέρος του. Αυτό σημαίνει ότι τα πρόσφατα 
κτίσματα είναι μικρότερα εκείνων της Εποχής του Χαλκού. Στα υπόλοιπα τμήμα-
τα του αρχαίου κτίσματος συχνά αποδίδονται άλλες χρήσεις, όπως για παράδειγ-
μα η χρήση ενός τμήματος ως φράχτη γύρω από μια μικρή αυλή.

4 Μια παρόμοια οικογενειακή «εκδήλωση» είναι επίσης η κουρά των ζώων, ένα ζήτημα κοινής 
ταυτότητας, όπως και άλλοι συναφείς συγγενικοί εορτασμοί.

5 Blitzer 1990, με πολύ καλές εικονογραφήσεις.
6 Βολικές τοποθεσίες σε χώρους με πολλές πέτρες/βράχους ήταν οι πλέον ελκυστικές για κτίσιμο 

όταν η όλη περιοχή επαναχρησιμοποιήθηκε κατά τον 19ο αιώνα – στην περιοχή της μελέτης 
συχνά επάνω στα θεμέλια των μινωικών ερειπίων.

500

ζαμΠινε μΠεΚμαν



(Μικτή) Γεωργία
Το όργωμα των αγρών στα βουνά δεν είναι το ίδιο με το όργωμα στις πεδιάδες, 

κι έστω κι αν αυτό ακούγεται αυτονόητο, δεν εκλαμβάνεται σαν τέτοιο στις σχετικές 
μελέτες. Στην περιοχή μελέτης μόνο τα πολύ μεγάλα χωράφια οργώνονταν από 
άνδρες, συνήθως αποκλειστικά με ξύλινα άροτρα και μάλιστα ησιόδειου τύπου, 
που σύρονταν από μια αγελάδα που μοιράζονταν πολλές οικογένειες, επειδή η 
συντήρηση βοδιών ήταν πολύ δαπανηρή. Τα περισσότερα από τα μικρά χωράφια, 
συχνά με μέγεθος λίγων τετραγωνικών μέτρων, «οργώνονταν» με σκαπάνη (σκαπέτι) 
από τις γυναίκες και τα παιδιά, μολονότι αυτά ακριβώς τα μικρά κομμάτια γης 
φημολογούνται ότι είχαν την καλύτερη απόδοση. 

Αυτό μπορεί να διασταυρωθεί από μετρήσιμα στοιχεία, καθώς οι τράφοι (όπως 
και οι βράχοι που περιβάλλουν τα μικρά χωράφια) ελαττώνουν την αφύγρανση 
του εδάφους και τη διάβρωσή του από τους ανέμους σε απόσταση μέχρι και 8 
φορές το ύψος τους (Krusche κ.ά. 1982). Πρόσφατες αεροφωτογραφίες της περιο-
χής δείχνουν, για παράδειγμα, να ευδοκιμούν κατά μήκος των περιβόλων θάμνοι 
και δένδρα και συχνά ξεχωρίζουν σαν σκοτεινές γραμμές στο τοπίο όπου ακριβώς 
το διατρέχουν οι περίβολοι. Άρα, οι μινωικοί περίβολοι δεν θα έκλειναν απλά 
μέσα ή έξω τα ζώα, αλλά θα μπορούσαν εξίσου αποτελεσματικά (και σε μερικές 
περιπτώσεις μέχρι και σήμερα) να εμποδίζουν τη διάβρωση. 

Κατά το πλείστον, το συνολικό τοπίο δεν άλλαξε σημαντικά κατά τη γεωργική 
χρήση του (εικ. 5), καθώς οι βοσκοί έπρεπε να προσέχουν ώστε τα ζώα τους να μη 
βλάπτουν τους αγρούς.7

Καθώς οι άγριες αίγες των κρητικών βουνών (Capra aegagrus creticus, αγρίμι 
ή κρι-κρι) εξέλιπαν σχεδόν εντελώς κατά τον 19ο αιώνα, δεν υπήρχε πλέον κανέ-
νας λόγος για το κτίσιμο περιβόλων γύρω από τα καλλιεργημένα χωράφια, αλλά η 
κατάσταση μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική κατά τη μινωική εποχή.

Η πρόσφατη μικτή γεωργία στηρίχτηκε σχεδόν αποκλειστικά στην καλλιέργεια 
κριθής και σε μικρές ποσότητες σίτου. Η κριθή είναι λιγότερο απαιτητική σε 
7 Για παρόμοιες συνθήκες κατά την ελληνιστική περίοδο της Κρήτης βλ. Χανιώτης 1999.
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Εικ. 5 :  Ακόμα και σήμερα καλλιεργούμενο χωράφι με σιτηρά δίπλα σε μια μινωική αγροικία 
(Beckmann 2012a, Θέση 30).



υγρασία, αλλά το σημαντικότερο ακόμα είναι ότι ωριμάζει νωρίτερα, κάτι που 
αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα μέσα στις δυνατότητες μιας μη αρδεύσιμης 
γεωργίας.8 Άλλες καλλιέργειες που ευδοκιμούν είναι οι ελιές και οι αμυγδαλιές 
έως τα 800 μ., οι αχλαδιές και τα αμπέλια. 

Τα άχυρα συνήθως αφήνονταν άκοφτα στα χωράφια για επιτόπια βόσκηση 
των αιγοπροβάτων το καλοκαίρι, παρέχοντας έτσι και μια μικρή λίπανση για την 
επόμενη σοδειά.

Καθώς οι περισσότερες πεζούλες με αντιστήριξη ξερολιθιάς είχαν ήδη δημιουρ-
γηθεί την Εποχή του Χαλκού, φαίνεται ότι η κατανομή των αρόσιμων χωραφιών 
(μικρών και μεγάλων) θα πρέπει να ήταν παρόμοια με τη σημερινή κατάσταση. 
Οι περιοχές όπου η διάβρωση της βροχής θα ήταν περισσότερο πιθανή ορίζο-
νταν στην κατώτερη πλευρά τους από (τουλάχιστον αρχικά) μινωικά άνδηρα. Μια 
επιπρόσθετη μείωση της διάβρωσης επιτυγχανόταν διά της διάσχισης των κοιλά-
δων απορροής από τους περιβόλους, που είναι και μια καλή ένδειξη των μικρών 
ποσοτήτων νερού που τους έχει διατρέξει από την εποχή της κατασκευής τους. 
Φανερά, οι Μινωίτες είχαν καταφέρει να διαχειριστούν αποτελεσματικά –παρά 
τη μαζική τους επέμβαση– το φυσικό περιβάλλον και να σταθεροποιήσουν τον 
έλεγχό του ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

Κι ακριβώς επειδή το κλίμα έχει αλλάξει ελάχιστα από τότε, στην ίδια περιοχή 
οι κατασκευές τους εξακολουθούν να εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς.

Μετά την επανάχρηση της περιοχής κατά τον 19ο αιώνα, πολλές από τις αγρο-
τικές κατασκευές μπορούσαν να επισκευαστούν και να ξαναγίνουν λειτουργικές 
με μικρές επιδιορθώσεις. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την εκπλη-
κτικά καλή κατάσταση της συντήρησής τους θα πρέπει να ήταν ότι αυτό το περι-
βάλλον, χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση (υπερβόσκηση, ξύλευση, εκδάσωση με 
φωτιά κλπ), αναπτύσσει και πάλι μέσα σε λίγα χρόνια ένα πυκνό προστατευτικό 
στρώμα βλάστησης (αρχικά φρύγανα και ποώδη κι αργότερα δασική βλάστηση) 
που το προστατεύει από τη διάβρωση των ανέμων και της βροχής, καθώς όσος 
χούμος χάνεται με άλλον τόσο αντικαθίσταται.

Με τον συνδυασμό των στοιχείων που αφορούν στα προβιομηχανικά χωράφια 
της περιοχής και με υπολογισμούς βασισμένους σε Σύστημα Γεωγραφικών Πλη-
ροφοριών, η συγγραφέας κατέληξε σε μια προσεγγιστική εκτίμηση της πιθανής 
παραγωγής για πολλές από τις θέσεις κατοίκησης μέσα στα όρια των συνακόλου-
θων περιβόλων τους (Beckmann 2012a, 272-295). Προς τούτο, καταρτίστηκε 
ένας πίνακας παραμέτρων όπου τα καλής ποιότητας χωράφια έλαβαν την πολ-
λαπλασιαστική παράμετρο 3 (βλ. τα χωράφια σε εικ. 5) και τα μέσης ποιότητας 
χωράφια την παράμετρο 1/2 λόγω της πολύ μικρότερης καλλιεργήσιμης επιφά-
νειάς τους. Αυτή η εκτίμηση δείχνει ότι (σχεδόν) όλα τα μινωικά αγροκτήματα θα 
πρέπει να ήταν ικανά για αυτοσυντήρηση μιας μέσης οικογένειας 5 ατόμων, ενώ 
μερικά από αυτά θα έπρεπε να έχουν και ικανό περίσσευμα. Αυτές οι τελευταί-
ες θέσεις είναι συχνά εκείνες όπου τα προαναφερθέντα κυκλικά κτίσματα είναι 
ορατά, κάτι που κάνει τη λειτουργία τους ως σιταποθήκες ακόμα πιο πιθανή. 

8 Επιβεβαιωμένο από επιτόπια δοκιμαστική καλλιέργεια από την υπογράφουσα, βλ. Beckmann 
2012a, 75-79.
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Καθώς το μέγεθος των θέσεων κατοίκησης (όπου αυτές διατηρούνται αρκετά καλά 
ώστε να συνεκτιμηθούν) φανερά δεν ήταν σε άμεση αναλογία με το μέγεθος των 
υπόλοιπων στοιχείων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε άμεση συσχέτιση 
μεταξύ του μεγέθους των οικογενειών και της ποσότητας της καλλιεργήσιμης γης. 
Επίσης, οι θέσεις που πιθανολογούνται ότι θα απέφεραν μεγαλύτερες σοδειές δεν 
δείχνουν κάποια ιεραρχική διαφοροποίηση από τις άλλες (όπως π.χ. μεγαλύτερα 
οικήματα, καλύτερης ποιότητας κεραμική κλπ).

Παράδειγμα για μινωική χρήση γης
Ένα από τα αγροκτήματα που θα μπορούσε να αποφέρει πλεόνασμα (ακο-

λουθώντας τους προαναφερθέντες υπολογισμούς) είναι εκείνο της Θέσης 53 (για 
τον γενικότερο περιβάλλοντα χώρο βλ. εικ. 4 αριστερά). Αν και κανένα κυκλικό 
κτίσμα δεν βρίσκεται τοπικά, μπορεί να υποτεθεί ότι το ημικυκλικό σχήμα του 
κτίσματος στη βορειοανατολική πλευρά του θα μπορούσε να ήταν σιταποθήκη 
ή χώρος αποθήκευσης κι η ασυνήθιστη ποσότητα οστράκων από πίθους στην 
κατωφέρεια της πλαγιάς συνηγορεί προς τούτο. Το ίδιο το κτίσμα αντιστοιχεί 
γενικά καλώς με το μικρό τετραγωνικό σχήμα ενός απλού ΥΜ σπιτιού Τύπου 
3 (κατά τον McEnroe 1982, 10-13). Συγχρόνως, η ικανότητα παραγωγής, κατά 
τα αποδιδόμενα σε αυτό γειτονικά χωράφια εντός του ίδιου περιβόλου, ξεπερνά-
ει τις ποσότητες που προτείνονται κατά τον McEnroe για την αποθήκευση στα 
πολύ μεγαλύτερα ΥΜ σπίτια Τύπου 2 (για τα οποία υπολογίζονται 3 κυβ.μ., βλ. 
Christakis 1999) και μπορεί ακόμα να έφθανε την ικανότητα μιας ΥΜ «Έπαυλης» 
Τύπου 1 των 5-14 κυβ.μ. Οι ΥΜ «Επαύλεις» στην ενδοχώρα (που δεν μοιάζουν να 
έχουν κάποιο γνωστό παλαιοανακτορικό προηγούμενο) εκλαμβάνονται συνήθως 
ως ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του αγροτικού πληθυσμού και της ανακτορικής 
διοικητικής μηχανής στις πόλεις.9

(Μικτή) Κτηνοτροφία
Η κύρια κατηγορία ζώων κτηνοτροφίας της περιοχής ήταν οι αίγες και τα πρό-

βατα (τα βοοειδή δεν βρίσκουν αρκετή νομή). Οι αίγες είναι λιγότερο ελέγξιμες 
αλλά πολύ περισσότερο ολιγαρκείς, ενώ τα πρόβατα χρειάζονται αφενός περισ-
σότερο νερό αλλ’ αφετέρου παράγουν παχύτερο γάλα και πιο πολύτιμο μαλλί. 
Αν και σήμερα η πώληση μαλλιού δεν είναι επικερδής πλέον, μέχρι το τέλος 
της προβιομηχανικής περιόδου το μαλλί των αιγοπροβάτων γνεθόταν κι υφαινό-
ταν ως μια οικογενειακή δραστηριότητα (οι αργαλειοί βρίσκονταν στις οικίες των 
χωριών). Εδώ επίσης είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι στο περιβάλλον των μελε-
τημένων Θέσεων μόνο σε 2 από τις περισσότερες από 330 εντοπίστηκαν εργαλεία 
γνεσίματος.

Τα κοπάδια σπάνια αποτελούνταν από περισσότερα από 30-80 ζώα, με τον 
αριθμό τους να προσαρμόζεται στα διαθέσιμα βοσκοτόπια χωρίς να τους παρέ-
χεται επιπρόσθετη νομή, π.χ. περίπου 1 πρόβατο ανά εκτάριο γης (οι αίγες επι-
βιώνουν με λιγότερο). Εάν αυτοί οι αριθμοί χρησιμοποιηθούν για σύγκριση με 
τις μινωικές περιπτώσεις, όλες οι 5 ατόμων οικογένειες θα μπορούσαν να επιβι-
9 Hägg (επιμ.) 1997 και για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Beckmann 2012a, 272-300.
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ώσουν –ως κάτοχοι περίπου 30 ζώων εκάστη– με την επέκταση του χώρου νομής 
(που βρίσκεται εντός των περιβόλων) κατά 3-4 χλμ. περιφερειακά (εικ. 6), ενώ 
ταυτόχρονα θα μπορούσαν να καλλιεργούν τα προαναφερθέντα χωράφια. Χρησι-
μοποιώντας μια ακόμα ευρύτερη ζώνη γης για βόσκηση (φανερά διαθέσιμη), θα 
επιτρεπόταν η συντήρηση ακόμα μεγαλύτερων κοπαδιών.10

Όταν επικεντρωνόμαστε σε κτίσματα που θα μπορούσαν να διατηρηθούν σαν 
ευρήματα σε αρκετό βάθος χρόνου, τι θα απέμενε ορατό από αυτού του τύπου 
την κτηνοτροφία; Το ουσιώδες κτίσμα της προβιομηχανικής κτηνοτροφίας είναι 
–όπως ήδη αναφέραμε– το μιτάτο, ένα κτίσμα που λειτουργεί τόσο σαν τόπος 
διαμονής όσο και για την παραγωγή τυριού (συχνά στο ίδιο δωμάτιο). 

Σε αυτό το πλαίσιο υπεισέρχεται ένα τυπικό στοιχείο «αρνητικής απόδειξης»: τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί έως και περίπου το 1960 ήταν –εκτός 
από τις μεγάλες χύτρες βρασίματος– από φθαρτά υλικά.

Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι τα όστρακα που περιβάλλουν τις μινωικές θέσεις 
της περιοχής δείχνουν ένα εκπληκτικό αριθμό από θραυσμένα υπολείμματα 
τριποδικών χυτρών (πολύ περισσότερα από ότι στις τυπικές μινωικές γεωργικές 
θέσεις στις πεδιάδες). Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη παραγωγής τυριού 
στην περιοχή.11

10 Οι βοσκοί κατά την προβιομηχανική εποχή οδηγούσαν τα κοπάδια τους σε αποστάσεις από τα 
μιτάτα τους έως και 5 χλμ. την ημέρα, συνήθως κατά τη διάρκεια πορείας προς πηγές νερού 
κατά την περίοδο ξηρασίας.

11 Άλλες κατασκευές σε μια περιοχή βοσκών είναι: 1. Η μάνδρα αρμέγματος (γαλόμανδρα), μια 
μικρή συνήθως περιτοιχισμένη περιοχή σε κυκλικό ή ωοειδές σχήμα. Η διαμόρφωση αυτή 
είναι τυπική σε όλα τα κρητικά βουνά και σκοπεύει στο να εμποδίζει να καταφεύγουν τα ζώα 
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Εικ. 6 :  Χάρτης της περιοχής μελέτης με την ακτίνα βόσκησης που θα ήταν απαραίτητη για 30 ζώα 
ανά αγρόκτημα (μαύρη γραμμή). Θα ήταν εύκολα επεκτάσιμη δυτικά και νοτιοανατολικά, 
ώστε να θρέψει περισσότερα ζώα (προς τα ανατολικά υπάρχουν χωράφια αρόσιμης γης 

που δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι).



Οι μινωικές θέσεις της περιοχής συνήθως συνοδεύονται από παρόμοιες κατα-
σκευές γύρω από τα ερείπια κατοίκησης. Το πιο ενδιαφέρον ανάμεσά τους είναι η 
ωοειδής κατασκευή. Όπως μπορεί κάποιος να δει στο σχέδιο της εικ. 4 (αριστερά), 
διάφοροι μικροί περίβολοι ήταν τοποθετημένοι πλησίον του σπιτιού και μόνον οι 
ξερολιθιές από τις πεζούλες (με βέλη) είναι πρόσφατης επανακατασκευής. Αυτό 
υποδεικνύει ότι παρόμοιας φύσης κτηνοτροφία μπορούσε να εξασκείτο και τότε: 
πρόβατα και αίγες σε μικρά έως μέτρια μεγέθη κοπαδιών που πιθανώς αρμέγο-
νταν επίσης, εάν τα σχήματα των πιθανών «περιβόλων αρμέγματος» εκληφθούν ως 
ένδειξη προς τούτο. Αλλά μικτή αγροτοκτηνοτροφική χρήση δεν σημαίνει μόνον 
αιγοπρόβατα για την Εποχή του Χαλκού: το γεγονός ότι υπάρχουν όστρακα από 
πιθανές κυψέλες υποδεικνύει ότι η μελισσοκομία θα πρέπει να συνυπήρχε αρμο-
νικά, όπως ακριβώς μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια (Beckmann 2012a, 224).

Συμπεράσματα
Αν και λόγω των μεταβαλλόμενων ιστορικών συνθηκών δεν μπορεί κάποιος 

να υποστηρίξει μια αδιάλειπτη συνέχεια, φαίνεται παρόλα αυτά ότι το ορεινό 
τοπίο στις νότιες πλαγιές του όρους Δίκτη χρησιμοποιήθηκε κατά παρόμοιο 
τρόπο στην Εποχή του Χαλκού όπως γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιήθηκε και από 
τα τέλη του 19ου προς τις αρχές του 20ού αιώνα. Φυσικά, είναι σημαντικό εδώ να 
σημειώσουμε όχι μόνο τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές: ενώ στο πρόσφατο 
παρελθόν η περιοχή χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε ημι-ετήσια βάση λόγω της τυπι-
κής πρακτικής της εποχιακής βόσκησης, φαίνεται ότι στην Εποχή του Χαλκού η 
χρήση της διαρκούσε ολοχρονίς. Ενώ μέχρι πρόσφατα τα μικρά κοπάδια ελέγχο-
νταν από τους βοσκούς τους και περιορίζονταν εντός μιας καλώς καθορισμένης 
δημόσιας περιοχής βόσκησης/νομής χωρίς σταθερά μονοπάτια και κατασκευα-
σμένα σύνορα, φαίνεται ότι στη μινωική παλαιοανακτορική περίοδο προσεκτικά 
διαγραμμένα σύνορα κι ένα δίκτυο καλοσχεδιασμένων μονοπατιών/δρόμων ήταν 
σημαντικοί παράγοντες. Οι περίβολοι θα πρέπει επίσης να ήταν αρκετά ψηλοί 
ώστε να κρατούν τα ζώα εντός/εκτός από την περιοχή που ορίζουν.

Μερικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι χρήστες των αγροκτημάτων της Εποχής 
του Χαλκού δεν ήταν απαραίτητα και ιδιοκτήτες τους, αλλά εξαρτώμενοι από ή 
συνεργαζόμενοι με άλλους που δεν ζούσαν στην ίδια περιοχή:

• Η έναρξη της εγκατάστασης κι εκμετάλλευσης πραγματοποιήθηκε φανερά 
συγχρονισμένα κι αυτό προϋποθέτει έναν προηγούμενο επιμελή σχεδι-
ασμό και τη διαθεσιμότητα μεγάλου αριθμού οργανωμένου εργατικού 
δυναμικού.

• Τα πλεονάσματα αποθηκεύονταν για να σταλούν αργότερα αλλού, καθώς 
υπήρχαν κατασκευές σιταποθήκευσης. Οι χρήστες δεν καρπώνονταν οι 

σε γωνίες από όπου δεν θα μπορούσαν να οδηγηθούν εύκολα προς τα έξω από τα σκυλιά ή 
τους βοηθούς. Ένα αγρόκτημα κτηνοτροφίας είχε πάντα μια μάνδρα αρμέγματος. Υπάρχουν 
επίσης μάνδρες που δεν χρησιμοποιούνται για άρμεγμα, αλλά για να ξεχωρίζουν διαφορετικά 
τμήματα του κοπαδιού κι έχουν διάφορα σχήματα. 2. Ένας χώρος σταβλισμού –ή καταφυγίου 
από την κακοκαιρία– ζώων, που είναι προαιρετικός. Σε κάποια μιτάτα περιλαμβάνεται μια πιο 
πρόχειρα κτισμένη κατασκευή με ελαφριά στέγη που χρησιμοποιούταν ως καταφύγιο ή χώρος 
σταβλισμού των ζώων κατά την ψυχρή περίοδο του έτους (για εκείνα που δεν μετακινούνταν 
σύμφωνα με την εποχιακή βόσκηση).
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ίδιοι τα έσοδα, κρίνοντας από τη φανερή απουσία ιεραρχικών διαφορών 
μεταξύ των αγροκτημάτων με παρόμοιες μεγάλης κλίμακας (σιτ-)αποθήκες 
κι εκείνων με μικρότερα αγροκτήματα όπου παρατηρείται η απουσία τους.

• Το μαλλί παραγόταν (πιθανότατα) επιτοπίως, αλλά η επεξεργασία του 
γινόταν αλλού (δεν υπάρχει καμμία ορατή ένδειξη εριουργίας).

• Η έλλειψη ιχνών υφαντουργίας και περαιτέρω επεξεργασίας των σιτηρών 
υποδηλώνουν την (τουλάχιστον μερική) απουσία γυναικών από τις θέσεις 
κατοίκησης. Αυτό θυμίζει το παράλληλο παράδειγμα της σχεδόν αποκλει-
στικά ανδρικής στελέχωσης των μιτάτων της πρόσφατης Κρήτης.

• Οι άνθρωποι της περιοχής θα πρέπει να διασυνδέονταν με ομάδες κατοχής 
κι επεξεργασίας μετάλλων. Δεν υπάρχουν ίχνη θραυσμάτων λίθινων εργα-
λείων κοπής, όπως θα περίμενε κάποιος από απλές κατοικίες, ενώ ένας 
ικανός αριθμός ακονόλιθων δείχνει ότι κάποιου είδους μεταλλικά εργα-
λεία ήταν σε μόνιμη χρήση (για θέρισμα; για κουρά προβάτων;). Πάντως, 
οι θέσεις κατοίκησης φαίνεται να ήταν στοιχειώδεις, τίποτε παραπάνω από 
χωριάτικα αγροκτήματα και δεν υπάρχει κανένα χαρακτηριστικό επίδει-
ξης σε αυτά. Η στιβαρή κατασκευή τους φαίνεται ότι ήταν θέμα αντοχής. 

Τελικά μπορεί να προταθεί ότι ακόμα και χωρίς συγκεκριμένα υλικά δεδομέ-
να, ακριβώς αυτή η απουσία ενδείξεων μπορεί να υποδεικνύει την ύπαρξη ενός 
στοιχείου που μας έλειπε από τις παλαιοανακτορικές γνωστές εγκαταστάσεις: ενός 
είδος πρόδρομου οργανισμού για το σύστημα της ΥΜ «Έπαυλης», αλλά χωρίς ολι-
γαρχικά γνωρίσματα. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με την ενδοχώρα των 
παλαιοανακτορικών μινωικών αστικών περιοχών, που μπορεί και να μην «ανήκει» 
σε κάποια συγκεκριμένη πόλη.12

Το διαφαινόμενο ξαφνικό τέλος όλων αυτών των αγροκτημάτων πριν την εμφά-
νιση της κεραμικής της ΥΜ I περιόδου (κατά τον χρόνο περίπου της έκρηξης 
του ηφαιστείου της Θήρας) είναι πραγματικά αινιγματικό. Από την άλλη πλευρά, 
κάτι που θα εξηγούσε τα εξαιρετικά σπάνια όστρακα της νεοανακτορικής περι-
όδου που συναντώνται θα ήταν οι κάτοικοι της περιοχής να παρέμειναν πιστοί 
στην παραδοσιακή κληρονομιά της κεραμικής τους ενόσω οι κεραμοποιοί της 
ακτής ανέπτυσσαν καινοτόμες τεχνοτροπίες. Είχαν άραγε ήδη αποχωρήσει από 
την περιοχή ή παρέμειναν έως και την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας;13 Ασυ-
νήθιστα λίγα κομμάτια από καμένο πηλό στην επιφάνεια δείχνουν να αποκλείουν 
ένα εχθρικό/πολεμικό τέλος αυτής της πρώτης φάσης εντατικής εκμετάλλευσης 
της ορεινής περιοχής.

Ο τόπος και η φυσική του διαμόρφωση υπαγορεύουν τις πιθανές χρήσεις της 
γης, τότε όπως και μέχρι τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, έστω και με διαφορές. 

12 Η μινωική πόλη στην ακτή κοντά στο σημερινό Ίστρον (Πρινιάτικος Πύργος, σήμερα υπό ανα-
σκαφή από το Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών της Αθήνας) θα μπορούσε να είναι ο 
κύριος υποψήφιος (κι ο εγγύτερος μέχρι σήμερα γνωστός) ως ο πάροχος μιας ομάδας ανθρώ-
πων που ευημέρησαν με την οικονομική ανάπτυξη της πρώιμης παλαιοανακτορικής εποχής 
(μέσω θαλάσσιου εμπορίου; επεξεργασίας μετάλλων;) και στη συνέχεια επένδυσαν μερικά από 
τα κέρδη τους στα βουνά. Ο σκοπός μιας τέτοιας επένδυσης μπορεί να ήταν η μεγιστοποίηση 
των κερδών διά του εμπορίου των ποιοτικών προϊόντων της ενδοχώρας: μαλλί (στην Αίγυπτο;), 
τυρί, κρέας, ξυλεία (στην πόλη;), βότανα, μέλι.

13 Ίχνη αυτής της καταστροφής έχουν πρόσφατα τεκμηριωθεί και πάλι με αξιοσημείωτα στρώματα 
τέφρας στη βορειοανατολική ακτή της Κρήτης (βλ. Brogan & Sofianou 2009).

506

ζαμΠινε μΠεΚμαν



Άρα, οι πρόσφατες (προβιομηχανικές) χρήσεις γης μπορούν να μας υποδει-
κνύουν βάσιμες αρχαιολογικά υποθέσεις.

Η μακρά αχρησία στην οποία περιέπεσε η περιοχή μετά τα μεσομινωικά 
χρόνια θα πρέπει να ήταν συνέπεια της αστάθειας της κρητικής ιστορίας που επα-
κολούθησε και των αντίστοιχων κοινωνικών συνθηκών. Η φανερή ευκολία με την 
οποία οι αγρότες επανεκμεταλλεύθηκαν στην πρώτη εφικτή και πιθανή ευκαιρία 
την περιοχή –από τα μέσα του 19ου αιώνα– δείχνει μια τελείως νέα εικόνα την 
οποία η σημερινή Κρήτη χρωστάει στη μακρινή ιστορία της. Στους σύγχρονους 
καιρούς των αναλώσιμων οδοστρωμένων δρόμων κι ισοπεδωμένων οικοπέδων, ο 
αναλογισμός επί του αξιώματος «φτιαγμένο για να διαρκέσει» θα μπορούσε να μας 
προσφέρει μεγάλη ωφέλεια. 
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domEstiCAting mountAins in middLE bronzE AgE CrEtE: 

minoAn AgriCuLturAL LAndsCAping in thE Agios niKoLAos rEgion

sAbinE bECKmAnn 
 

Over 300 dwelling sites in the mountains of north-east Crete (Agios Nikola-
os), datable (by surface pottery and lithics) mainly to the Middle Bronze Age 
(the Minoan Protopalatial period, ca.2000-1650 BCE) were discovered and 
studied. Sites were situated rarely more than 300 m (avg.) apart from each 
other and interconnected with a network of paths. Most ruin foundations 
were built with massive block masonry (named “oncolithic” in this study), 
while long enclosure-walls claimed areas of several thousand square meters 
(up to 6 hectares) for each habitation, including arable and rocky land. The 
setting and massive construction of these enclosures, (with a total length 
of ca. 150 km), show that they belonged to the sites. These features were 
mapped with GPS and used for the GIS study of land use and topography.  
Archaeologists in the past believed a few of the then known sites (ca. 5, while enclo-
sures and connecting paths were unknown) situated on the old roads, to have 
been defensible forts or watch-towers because of their so-called “monumental” or 
“Cyclopean” masonry, but this study shows that the massive settlement includ-
ing landscape opening (landnam) and structuring (covering an area of ca. 30 
sq.km minimum) must have been used for mixed agriculture/animal husbandry.  
The area has been re-used by mixed agriculture (emphasis on pastoral econo-
my) from the second half of the 19th century. Data gained from ethnoarchaeo-
logical study are used to corroborate and classify archaeological findings.
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χοιρομανδρεσ ζαΚροΥ: ο ΒορειοδΥτιΚοσ τομεασ*

λεωνιδασ ΒοΚοτοΠοΥλοσ

Η θέση Χοιρόμανδρες βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Κρήτης, στη μεσόγεια 
λοφώδη ζώνη που αποτέλεσε την άμεση ενδοχώρα του ανακτορικού κέντρου της 
Ζάκρου. Η θέση εκτείνεται στο εσωτερικό μικρής καλλιεργήσιμης κοιλάδας που 
ορίζεται από χαμηλούς ορεινούς όγκους.

Η συστηματική διερεύνηση της θέσης επικεντρώθηκε στο σημαντικότερο 
τμήμα της, δηλαδή στο μινωικό φυλάκιο που υψωνόταν στη νότια πλευρά της 
κοιλάδας, δεν περιορίστηκε όμως σε αυτό. Εξαρχής συμπεριέλαβε τα κτίσμα-
τα και τις κατασκευές που εκτείνονταν στον περίγυρο, θεωρώντας ότι η πληρέ-
στερη κατανόηση της λειτουργίας του φυλακίου απαιτούσε την προσέγγισή του 
στο πλαίσιο του τοπίου όπου εντασσόταν, και προϋπέθετε τη συγκρότηση μιας 
συνολικής εικόνας για την ιστορία της κατοίκησης και τη χρήση της κοιλάδας 
κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. Μέχρι σήμερα έχουν ανασκαφεί έξι κτήρια, όπως και 
αρκετές από τις κατασκευές στον περίγυρό τους: περίβολοι, αυλές και άνδηρα, 
διαμορφωμένες προσβάσεις.1 Επίσης διερευνήθηκαν τα άνδηρα καλλιέργειας και 
οι υδατοφράκτες της νοτιοανατολικής πλευράς της κοιλάδας, που απαρτίζανε ένα 
σύνθετο εγγειοβελτιωτικό έργο της ύστερης νεοανακτορικής εποχής (Χρυσουλά-
κη & Βοκοτόπουλος υπό έκδοση· Chryssoulaki 2010· Vokotopoulos, Plath & 
McCoy 2014).

Η συνολική στοχοθεσία της έρευνας υπαγόρευσε και την ανασκαφή του 
Βορειο δυτικού Τομέα της θέσης. Κατά την επιφανειακή διερεύνηση αυτής της 
περιοχής είχε εντοπιστεί κεραμεική της ΥΜ ΙΑ, μιας περιόδου κατά την οποία 
το φυλάκιο είχε εγκαταλειφθεί προσωρινά. Στόχος λοιπόν της ανασκαφής ήταν ο 
προσδιορισμός της μορφής και του χαρακτήρα της εγκατάστασης, και τελικά η 
διερεύνηση της τυχόν σχέσης της με το φυλάκιο.

Η υπό εξέταση περιοχή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του ορεινού όγκου 
που ορίζει την κοιλάδα από τα βόρεια, και πάνω από τη συμβολή των ρεματιών 
που τη διασχίζουν. Ακριβώς απέναντι και προς τα νοτιοανατολικά βρίσκεται το 
έξαρμα όπου υψωνόταν το φυλάκιο (εικ. 1). Η ανασκαφή ξεκίνησε το έτος 2007 
και οδήγησε στην αποκάλυψη τριών οικοδομημάτων της νεοανακτορικής εποχής, 

*  Η ανασκαφή στις Χοιρόμανδρες διεξάγεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Μινωι-
κοί Δρόμοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό τη διεύθυνση της Στέλλας Χρυσου-
λάκη. Στην ανασκαφή του Βορειοδυτικού Τομέα έχουν συμμετάσχει οι τεχνίτες Σπ. Βδοκάκης, 
Η. Μεντζελόπουλος και Κ. Σεμερτζάκης, και οι αρχαιολόγοι Α. Κωβαίου, G. Cantoro, Τ. Καλα-
ντζοπούλου, Α. Μεταλληνού και Θ. Αγγούρας. Οι αποτυπώσεις διενεργήθηκαν από τον αρχαι-
ολόγο Α. Felici, όπως επίσης από τους αρχαιολόγους A. Sarcina και M. Perri, και τον ζωγράφο 
Τ. Παπαδόγκωνα. Η συντήρηση των ευρημάτων οφείλεται στους συντηρητές Α. Καραχάλιο, Γ. 
Μισεμικέ και Σ. Χλουβεράκη. Η τελική επεξεργασία της εικονογράφησης του παρόντος κειμέ-
νου έγινε από τον γραφίστα Σ. Πίστα. Για τη συνεχή στήριξη της έρευνας ιδιαίτερες ευχαριστίες 
οφείλονται στο Institute for Aegean Prehistory.

1 Για τη θέση βλ. ενδεικτικά: Χρυσουλάκη, Βοκοτόπουλος υπό έκδοση· Chryssoulaki 1999, σπο-
ράδην· Tzedakis κ.ά. 1989, 66-74· Tzedakis κ.ά. 1990.
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που εδώ ορίζονται προσωρινά ως Κτήρια Α, Β και Γ (σχ. 1). Αρχαιότερο όσο και 
μεγαλύτερο ήταν το Κτήριο Α. Την κατάρρευσή του ακολούθησε η ανέγερση του 
Κτηρίου Β, που κτίστηκε πάνω στο βορειοανατολικό του τμήμα, όπως και του 
Κτηρίου Γ, που εκτεινόταν αμέσως προς τα νοτιοανατολικά.

Κτήριο Α
Το Κτήριο Α εκτεινόταν σε δύο επίπεδα: στο ισόπεδο που σχηματίζεται στο νοτιο-

δυτικό άκρο του εξάρματος, και στην απαρχή της κατωφέρειας προς τον Νότο. Από 
το υψηλότερα ευρισκόμενο βόρειο τμήμα του κτηρίου σώζεται μόνον ο ανατολικός 
εξωτερικός τοίχος. Ο δυτικός κατέρρευσε μαζί με το μέτωπο του βράχου όπου είχε 
θεμελιωθεί, ενώ οι υπόλοιποι τοίχοι πρέπει να λιθολογήθηκαν ολοσχερώς κατά 
τις επόμενες περιόδους εγκατάστασης, δηλαδή στην ΥΜ ΙΒ και τους βενετικούς 
ή οθωμανικούς χρόνους.2 Εάν θεωρηθεί ότι το κτήριο διέθετε ορθογώνια κάτοψη, 
σύμφωνα με τον κανόνα για τα μεμονωμένα κτήρια της υπαίθρου της παλαιοανα-
κτορικής και νεοανακτορικής εποχής (βλ. Βοκοτόπουλος 2007, 75 και 210), τότε 
θα είχε διαστάσεις περίπου 12,20 x 11,00 μ. και έκταση 134,20 τ.μ.

Η κύρια είσοδος του κτηρίου ανοιγόταν στη βορειοανατολική του γωνία και 
διέθετε μονολιθικό κατώφλι. Έβλεπε σε αύλειο χώρο, που οριζόταν προς τον 
Βορρά από έναν αποσπασματικά σωζόμενο τοίχο. Μια δεύτερη αυλή πλαισίωνε 
το κτήριο από τα νοτιοδυτικά. Η τελευταία οριζόταν προς την κατωφέρεια από 
δύο ισχυρούς αναλημματικούς τοίχους. Το νότιο τρίτο του κτηρίου διέθετε όροφο 
2 Κατά την τελευταία αυτή περίοδο συστηματικής χρήσης κατασκευάστηκε ένα αγροτόσπιτο και 

μεγάλο αλώνι. Στο τελευταίο οφείλεται το μικροτοπωνύμιο της περιοχής, που είναι γνωστή ως 
Σωκράτη το Αλώνι.
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Εικ. 1 :  Χοιρόμανδρες: Η περιοχή του Βορειοδυτικού Τομέα σε σχέση με το φυλάκιο. Από Α/ΝΑ.



που, λόγω της έντονης υψομετρικής διαφοράς, εκτεινόταν στην προέκταση του 
ισογείου του βόρειου τμήματος.

Το ισόγειο του νότιου τμήματος του κτηρίου αρθρωνόταν σε τρεις χώρους. Από 
αυτούς, ο δυτικότερος Χώρος Α.1 ήταν προσβάσιμος μόνο από τη Νοτιοδυτική 
Αυλή. Στην είσοδό του οδηγούσε προσεκτικά διαμορφωμένο πλατύσκαλο. Ο 
χώρος διέθετε δύο θρανία – ένα στη βορειοδυτική γωνία, και ένα χαμηλότερο 
κατά μήκος του ανατολικού τοίχου. Το δάπεδο ήταν επικλινές – συγκεκριμένα, 
χαμήλωνε προς τη νοτιοδυτική γωνία. Εκεί βρέθηκε μια χύτρα που είχε βυθιστεί 
στο υπόστρωμα, προκειμένου να λειτουργήσει ως συλλεκτήρας (εικ. 2). Δεδομέ-
νου ότι δεν επικοινωνούσε με το υπόλοιπο κτήριο, ο Χώρος Α.1 θα εξυπηρετούσε 
παραγωγικές ασχολίες – ενδεχομένως την κατεργασία ή αποθήκευση υγρών προϊ-
όντων, όπως δηλώνει ο συλλεκτήρας.

Οι Χώροι Α.2 και Α.3 έδωσαν αρκετή κεραμεική, ως επί το πλείστον αποσπα-
σματικής διατήρησης, που απαντούσε διάσπαρτη σε όλο το ύψος των επιχώσεων 
– προερχόταν, δηλαδή, από τον όροφο. Αντίθετα, ελάχιστα ήταν τα ευρήματα πάνω 
στα δάπεδα. Στον ανατολικότερο Χώρο Α.3 βρέθηκε επίσης μια πεσμένη βάση 
στύλου, στοιχείο που δηλώνει την παρουσία ενός ευμεγέθους δωματίου στον όροφο.
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Σχ. 1 :  Χοιρόμανδρες Ζάκρου, Βορειοδυτικός Τομέας: Κάτοψη.



Στα βόρεια του Χώρου Α.3 και κατά μήκος του μετώπου του βράχου εκτει-
νόταν ο επιμήκης Χώρος Α.4. Πρόκειται μάλλον για τον κλωβό της κλίμακας 
που επέτρεπε την επικοινωνία με τον όροφο και το βόρειο τμήμα του κτηρίου. Η 
ανασκαφή της περιοχής δεν έχει ολοκληρωθεί, πάντως το πιθανότερο είναι ότι η 
κλίμακα διέθετε μόνο ένα σκέλος.

Η κεραμεική από τα υποστρώματα των δαπέδων δίνει ένα terminus post quem 
για την ανέγερση του Κτηρίου Α στις πρώτες φάσεις της νεοανακτορικής εποχής. 
Τη χρονολόγηση αυτή επιβεβαιώνουν δύο αγγεία που αντιπροσωπεύουν πρωτογε-
νείς αποθέσεις: ένα λοπάδιο που βρέθηκε τοποθετημένο ανάποδα κάτω από λίθο 
της θεμέλιας στρώσης του νότιου τοίχου, και ο συλλεκτήρας του Χώρου Α.1. Η 
θέση του λοπαδίου παραπέμπει σε εγκαίνια. Το αγγείο αυτό ανήκει στον όψιμο 
τύπο με το μικρό και ελαφρώς άνω νεύον χείλος, και τα πλησιέστερα παράλληλά 
του χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΙΙΒ.3 Ο συλλεκτήρας του Χώρου Α.1 τοποθετήθη-
κε εκεί κατά την ανέγερση του κτηρίου, εφόσον ήταν σφηνωμένος μεταξύ του 
βράχου και της κρηπίδας των γύρω τοίχων. Η χύτρα αυτή αποτελεί μιαν εξελιγ-
μένη εκδοχή του κλειστού ΜΜ τύπου με τον κυρτό ώμο και το αδιαμόρφωτο χεί-
λος.4 Εδώ το χείλος στρέφεται ελαφρώς προς τα πάνω και τονίζεται με οριζόντιες 
χαράξεις – ένα στοιχείο που γενικεύτηκε κατά την ΥΜ Ι. Ο συνδυασμός των δύο 
αγγείων συνηγορεί λοιπόν σε μια ανέγερση του κτηρίου κατά τη μετάβαση από τη 
ΜΜ ΙΙΙΒ στην ΥΜ ΙΑ.

Μεταξύ των λιγοστών αγγείων που βρέθηκαν στα δάπεδα του κτηρίου περιλαμ-
βάνονται κωνικά κύπελλα του χαμηλού τύπου των αρχών της ΥΜ Ι, μεγάλο άωτο 
κύπελλο με κυρτά τοιχώματα και ακόσμητος γεφυρόστομος σκύφος.5 Τα συγκεκρι-
μένα αγγεία χρονολογούν το τέλος της χρήσης του Κτηρίου Α στην Ώριμη ΥΜ ΙΑ.

Κτήριο Β
Το Κτήριο Β ενσωμάτωσε τμήμα του ανατολικού τοίχου του Κτηρίου Α, ενώ 

οι υπόλοιποι τοίχοι κατασκευάστηκαν εξαρχής μετά από την απομάκρυνση των 
προγενέστερων ερειπίων. Ο νότιος τοίχος του κτηρίου δεν σώθηκε, και το ίδιο 
ισχύει για το μεγαλύτερο τμήμα του δυτικού. Τα διαθέσιμα στοιχεία δηλώνουν 
πάντως ότι το κτήριο είχε ορθογώνια κάτοψη, με διαστάσεις περίπου 9,20 x 5,60 
έως 5,90 μ. και έκταση 52,60 τ.μ. Η είσοδός του βρισκόταν στη νοτιοανατολική 
γωνία, ενώ μια δευτερεύουσα θύρα υπήρχε στο μέσον της δυτικής όψης. Η κύρια 
είσοδος ανοιγόταν στην προγενέστερη Βορειοανατολική Αυλή, που είχε πλέον 
ελαφρώς μικρότερη έκταση. Στη δυτική πλευρά της αυλής και κατά μήκος της 
πρόσοψης του κτηρίου υπήρχε υπόστεγο. Σε αυτό συνηγορεί η εύρεση κυλινδρι-
κής βάσης για ξύλινο στύλο. Στην ίδια την αυλή οδηγούσε είσοδος που ανοιγόταν 
στον βόρειο τοίχο.

Κατά τα φαινόμενα, το Κτήριο Β ήταν δίχωρο. Η κύρια είσοδος οδηγούσε στον 
Χώρο Β.1 – ένα μεγάλο δωμάτιο τετράγωνης κάτοψης, που θα εξυπηρετούσε τη 
διημέρευση και τις πρακτικές ασχολίες.6 Στη βόρεια πλευρά του είχε διαμορφω-
3 Βλ. ενδεικτικά: Knappett & Cunningham 2012, 173 fig. 5.30 no. 568 (Παλαίκαστρο).
4 Για τον τύπο αυτό βλ.: Barnard 2001, 357 και 359· Knappett & Cunningham 2012, 101.
5 Για τα πλησιέστερα παράλληλα αυτών των αγγείων βλ. αντίστοιχα: Knappett & Cunningham 

2012, 197 fig. 6.7 no. 741, 201 fig. 6.11 no. 768 και 191 fig. 6.2 no. 687 (Παλαίκαστρο).
6 Δωμάτια με παρόμοια μορφή, θέση και χρήση απαντούν σε όλα σχεδόν τα ανασκαμμένα κτήρια 
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θεί πλακόστρωτη επιφάνεια – ουσιαστικά, ένα χαμηλό θρανίο. Αμέσως δίπλα, 
κάθετα τοποθετημένες πλάκες ορίζανε μια τετράπλευρη θήκη (εικ. 3). Αυτή εξυ-
πηρετούσε την παρασκευή ή κατεργασία υγρών προϊόντων, εφόσον συνδεόταν 
με έναν συλλεκτήρα – μια πλάκα με κοίλη επιφάνεια, που είχε στερεωθεί στο 
υπόστρωμα του δαπέδου.7 Ο βόρειος Χώρος Β.2 πρέπει να εξυπηρετούσε τη δια-
μονή. Η εύρεση εδώ αρκετών στάμνων δηλώνει ότι το δωμάτιο είχε παράλληλα 
μια αποθηκευτική λειτουργία.

Η ποσότητα των κινητών ευρημάτων που έδωσε το Κτήριο Β είναι μάλλον περι-
ορισμένη. Τα αγγεία σώζονται αποσπασματικά και τα τεμάχιά τους βρέθηκαν 
διασκορπισμένα. Η όλη εικόνα παραπέμπει σε λαφυραγώγηση ή, το πιθανότερο, 
σε μια εγκατάλειψη του κτηρίου πριν από την κατάρρευσή του, οπότε και θα 
απομακρύνθηκε το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού του. 

Η κεραμεική από τα γεμίσματα ισοβάθμησης χρονολογείται στην ΥΜ ΙΑ, 
προερχόταν δε ασφαλώς από το στρώμα καταστροφής του Κτηρίου Α. Οι επιχώ-
σεις δαπέδου έδωσαν κεραμεική της ΥΜ ΙΒ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ 
των αγγείων πόσης έντονη είναι η παρουσία των απιόσχημων κυάθων με μόλις 
διακρινόμενο χείλος και χαμηλό κέντρο βάρους. Τα συγκεκριμένα γνωρίσμα-
τα διακρίνουν κατά κύριο λόγο τα δείγματα των αρχών της ΥΜ ΙΒ (Barnard & 
Brogan 2003, 42-43). Συνεπώς, είναι πιθανό ότι το Κτήριο Β εγκαταλείφθηκε ή 
καταστράφηκε πριν από την τελική φάση της περιόδου αυτής.

Κτήριο Γ
Το Κτήριο Γ κατασκευάστηκε έπειτα από την ερείπωση του Κτηρίου Α, επανα-

χρησιμοποιώντας το δομικό του υλικό. Η συστηματική αυτή λιθολόγηση οδήγησε 
στην αφαίρεση του μεγαλύτερου τμήματος του νότιου τοίχου του προγενέστερου 
κτηρίου. Το νέο κτήριο εκτεινόταν κατά μήκος του μετώπου του βράχου που υψώ-
νεται προς την ανωφέρεια (εικ. 4). Στο κέλυφός του ενσωμάτωσε τον τοίχο που 
ακολουθούσε αυτό το μέτωπο ορίζοντας τη Βορειοανατολική Αυλή προς την κατω-
φέρεια, όπως και τον ανατολικό τοίχο του Κτηρίου Α. Η τραπεζιόσχημη κάτοψη 
του Κτηρίου Γ οφείλεται στον διαφορετικό προσανατολισμό αυτών των δύο τοίχων.

της υπαίθρου των νεοανακτορικών χρόνων (Βοκοτόπουλος 2007, 211).
7 Κατασκευή παρόμοιας μορφής και λειτουργίας έχει εντοπιστεί στην Οικία Α3 του ΥΜ ΙΒ οικι-

σμού στο δυτικό άκρο της νήσου Χρυσής (Αποστολάκου, Betancourt & Brogan 2010, 148).

515

χοιρομανδρεσ ζαΚροΥ: ο ΒορειοδΥτιΚοσ τομεασ

Εικ. 2 :  Κτήριο Α, Χώρος Α.1: Ο συλλεκτήρας της 
νοτιοδυτικής γωνίας κατά την πορεία 

της ανασκαφής. Από ΒΑ.

Εικ. 3 :  Κτήριο Β, Χώρος Β.1: Η πλακόστρωτη 
επιφάνεια και η θήκη με τον συλλεκτήρα. 

Από Δ.



Το κτήριο είχε μέσο μήκος 9,00 μ., πλάτος 4,50 μ. και έκταση περίπου 32 τ.μ. 
Το εσωτερικό του αρθρωνόταν κατά μήκος σε τρεις χώρους. Μεγαλύτερος ήταν ο 
δυτικός Χώρος Γ.1. Ανάμεσα σε αυτόν και τον μεσαίο Χώρο Γ.2 παρεμβαλλόταν 
πεσσός και προεξοχή του μετώπου του βράχου. Ο μεσαίος χώρος αποτελούσε 
ουσιαστικά έναν ευρύ προθάλαμο. Εδώ ανοιγόταν η είσοδος του κτηρίου από την 
πλευρά της κατωφέρειας, ενώ ο ίδιος χώρος οδηγούσε στον ανατολικότερο Χώρο 
Γ.3 μέσω ενός ιδιαίτερα χαμηλού θυραίου ανοίγματος, το μονολιθικό ανώφλι του 
οποίου βρίσκεται ακόμα στη θέση του (εικ. 5).

Το στρώμα καταστροφής του κτηρίου είχε τη μορφή μιας σχεδόν συμπαγούς 
συγκέντρωσης λίθων, πάχους έως και ενός μέτρου προς την ανωφέρεια. Ο όγκος 
της συσσώρευσης αυτής δηλώνει ότι το λίθινο τμήμα της ανωδομής είχε ασυνήθι-
στα μεγάλο ύψος. Κάτω από την κατάρρευση εκτεινόταν η επίχωση δαπέδου, που 
είχε τη μορφή λεπτής στρώσης καθαρών επιχώσεων.

Το εσωτερικό του κτηρίου έδωσε πληθώρα κινητών ευρημάτων, κυρίως κερα-
μεική. Σε αυτήν συγκαταλέγονται αποθηκευτικά αγγεία (μικρός πίθος και στά-
μνοι), αγγεία μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης (αμφορείς και ψευδόστο-
μος αμφορέας), μεγάλος προχυτικός κάδος, κάποια αγγεία μετάγγισης (πρόχοι 
και προχοΐσκες) και μαγειρικά σκεύη (χύτρες και λεκάνες). Στα αγγεία πόσης 
περιλαμβάνονται κωνικά κύπελλα, απιόσχημοι κύαθοι και κύπελλο Βαφειού του 
Τύπου ΙΙΙ (εικ. 6).8 Επιπλέον, απαντούν κάποια αγγεία καλής ποιότητας ή ειδικής 
χρήσης: αλάβαστρα, ασκός, ηθμοπυξίδες και τριποδική πυξίδα με πλαστικό διά-
κοσμο (εικ. 7). Βρέθηκαν επίσης πολλά οστά, που πρέπει να προέρχονται κυρίως 
από αιγοπρόβατα. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται και μερικά λειασμένα λίθινα 
εργαλεία (τριβεία και τριπτήρες), ένα λίθινο φωλεόσχημο αγγείο, ένα πήλινο βάρος 
που έφερε εγχάρακτο σημείο, και ακέραιο χάλκινο μαχαίρι με αποστρογγυλεμένη 
αιχμή (εικ. 8). Τέλος, στον Χώρο Γ.1 ήταν τοποθετημένη μια ευμεγέθης γούρνα.

Ελάχιστα ήταν τα αγγεία τα τεμάχια των οποίων εντοπίστηκαν συγκεντρωμένα 
και σε διάταξη. Ουσιαστικά, η κεραμεική βρέθηκε σχεδόν στο σύνολό της θρυμ-
ματισμένη και διάσπαρτη σε όλη την έκταση του κτηρίου. Ως εκ τούτου, κατά τη 
μελέτη δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον εντοπισμό συνανηκόντων οστράκων και 
στην κατανόηση της κατανομής τους.9 Διαπιστώθηκε πράγματι μεγάλος αριθμός 
ενώσεων μεταξύ της κεραμεικής των επιμέρους ανασκαφικών ομάδων (σχ. 2). 
Από τις ενώσεις αυτές, λίγες μόνο αφορούσαν στις επιχώσεις δαπέδου του ίδιου 
χώρου. Στις περισσότερες περιπτώσεις όστρακα των ίδιων αγγείων απαντούσαν 
τόσο στις επιχώσεις δαπέδου, όσο και εντός της πεσμένης ανωδομής. Επιπλέον, 
συχνά ήταν διασκορπισμένα σε γειτονικούς χώρους. Τέλος, εντοπίστηκαν δύο 
αγγεία τα τεμάχια των οποίων προέρχονταν από τα άκρα του κτηρίου, δηλαδή 
από τους Χώρους Γ.1 και Γ.3. Συμπερασματικά, η παρουσία οστράκων από τα 
ίδια αγγεία σε διαφορετικά στρώματα όσο και δωμάτια σημαίνει ότι, παρά την 
περιορισμένη του έκταση, το κτήριο διέθετε όροφο.10 Σε αυτόν ήταν τοποθετημένη 
η πλειονότητα της κεραμεικής.
8 Για τον τύπο αυτόν βλ.: Coldstream 1978, 395-396· Coldstream & Huxley 1972, 284-285.
9 Για τη μεθοδολογία της ανάλυσης των ενώσεων μεταξύ επιμέρους συνόλων και τη συμβολή της 

στην κατανόηση των αποθετικών διαδικασιών βλ.: Macfarlane 1985. Επίσης, Brogan, Sofianou 
& Morrison 2011, 34 κ.εξ. – όπου ορίζονται διακριτές κατηγορίες ενώσεων.

10 Για τα κριτήρια βάσει των οποίων αναγνωρίζεται η ύπαρξη ορόφου βλ.: Hallager 1990, 282-283. 
Για τη μέθοδο προσδιορισμού των αντικειμένων που βρίσκονταν εκεί βλ.: Brogan, Sofianou & 
Morrison 2011, 35-36.
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Η είσοδος του ορόφου βρισκόταν στο 
μέσον περίπου της βόρειας πρόσοψης, 
έβλεπε δηλαδή στη Βορειοανατολι-
κή Αυλή. Τη θέση της δηλώνουν δύο 
μεγάλοι πλακοειδείς λίθοι από το άνω 
τμήμα της κατάρρευσης, που πρέπει 
να ανήκαν στο κατώφλι και το υπέρ-
θυρό της. Η κατανομή των ευρημάτων 
καθιστά σαφές ότι τα δύο επίπεδα του 
κτηρίου είχαν διαφορετικές χρήσεις. 
Συγκεκριμένα, ο όροφος θα εξυπηρε-
τούσε τη διαμονή και διημέρευση, ενώ 
το ισόγειο συνδεόταν μάλλον με δραστη-
ριότητες πρακτικού ή παραγωγικού χαρακτήρα. Η παρασκευή της τροφής πρέπει 
να ελάμβανε χώρα στο ανατολικό τμήμα του ορόφου, ίσως δε και στον δυτικό 
χώρο του ισογείου.

Είναι πιθανό ότι το Κτήριο Γ χρησιμοποιήθηκε για περιορισμένο χρονικό διά-
στημα, εφόσον κατασκευάστηκε στη διάρκεια της ΥΜ ΙΒ και καταστράφηκε στο 
τέλος της ίδιας περιόδου. Το τελευταίο συνάγεται από την παρουσία αγγείων με 
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Εικ. 4 :  Κτήριο Γ: Συνολική λήψη. Από ΝΔ. Εικ. 5 :  Κτήριο Γ, Χώρος Γ.2: Ο ανατολικός τοίχος 
και η χαμηλή είσοδος προς τον Χώρο Γ.3. 

Από Δ./ΝΔ.

Εικ. 6 :  Κτήριο Γ, Χώρος Γ.2: Κύπελλο Βαφειού 
Τύπου ΙΙΙ.

Εικ. 7 :  Κτήριο Γ, Χώροι Γ. 1 & Γ.2: 
Τριποδική πυξίδα.

Εικ. 8 :  Κτήριο Γ, Χώρος Γ.3: Χάλκινο μαχαίρι.



όψιμα χαρακτηριστικά – συγκεκριμένα μερικών απιόσχημων κυάθων με κομβία 
και προχοή, και ενός επείσακτου αλάβαστρου με διάκοσμο επάλληλων καμπυ-
λούμενων γραμμών.11

Η καταστροφή του κτηρίου δεν πρέπει να οφειλόταν σε πυρκαγιά, εφόσον δεν 
εντοπίστηκαν κάρβουνα ή συγκεντρώσεις στάχτης. Δεδομένου ότι η κατανομή της 
κεραμεικής συνηγορεί σε μια θραύση και διασπορά της πριν από την κατάρρευ-
ση του ορόφου, πολύ πιθανή δείχνει η εκδοχή της λαφυραγώγησης του κτηρίου, 
την οποία θα ακολούθησε η εγκατάλειψη και, τελικά, η κατάρρευσή του.

Συζήτηση
Η διερεύνηση του τομέα και η μελέτη των ευρημάτων είναι υπό εξέλιξη. Συνε-

πώς, για τη χρήση των τριών κτηρίων μπορούν να διατυπωθούν εδώ μόνον υπο-
θέσεις εργασίας και παρατηρήσεις προκαταρκτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα:

Ως προς τη μορφή και την έκτασή του, το Κτήριο Α δεν διέφερε από τα συνήθη 
οικήματα της υπαίθρου των πρώτων φάσεων της νεοανακτορικής εποχής. Ο 
προσδιορισμός της λειτουργίας του είναι πάντως δυσχερής, εξαιτίας του αποσπα-
σματικού χαρακτήρα των διαθέσιμων στοιχείων. Η χρήση του περιορίστηκε στο 
μεσοδιάστημα της εγκατάλειψης του φυλακίου. Θα μπορούσε λοιπόν να υποτεθεί 

11 Για τους τύπους αυτούς και τη χρονολόγησή τους βλ. αντίστοιχα: Brogan, Smith & Soles 2002, 
101 και 107· Platon 2011, 600-601.
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Σχ. 2 :  Κτήριο Γ, ενδεικτική εικόνα της διασποράς της κεραμεικής: 
Οι θέσεις εύρεσης των τεμαχίων τεσσάρων αγγείων.



ότι επιτελούσε τις ίδιες λειτουργίες, συνδεόταν δηλαδή με τον έλεγχο της ενδο-
χώρας και των αξόνων επικοινωνίας.12 Η τοποθέτηση του κτηρίου είναι πράγματι 
στρατηγική, καθώς εποπτεύει το σύνολο της κοιλάδας και τα περάσματα που 
τη διασχίζουν. Εντούτοις, η θέση του δεν είναι ιδιαίτερα οχυρή. Συνεπώς, είναι 
εξίσου πιθανό ότι το Κτήριο Α δεν αποσκοπούσε στον έλεγχο της περιοχής, αλλά 
εξυπηρετούσε απλώς την εκμετάλλευση της κοιλάδας.

Ο προσδιορισμός της λειτουργίας των δύο κτηρίων της ΥΜ ΙΒ και της μεταξύ 
τους σχέσης προϋποθέτει την ολοκλήρωση της μελέτης των ευρημάτων, όπως και 
τον έλεγχο για τυχόν ενώσεις μεταξύ της κεραμεικής τους. Επί του παρόντος, 
οι διαθέσιμες ενδείξεις συνηγορούν σε μια διαδοχική κατασκευή των Κτηρίων 
Β και Γ, είναι μάλιστα πιθανό ότι δεν συνυπήρξαν. Στην αντίθετη περίπτωση, 
η εγκατάσταση της ΥΜ ΙΒ θα είχε τη μορφή συγκροτήματος από δύο διακριτά 
κτίσματα που συνδέονταν μέσω κοινής αυλής. Παρόμοια διάταξη απαντά στις 
Καρούμες – συγκεκριμένα, κατά την Περίοδο ΙΙΙ του Φυλακίου της Θάλασσας, 
που χρονολογείται επίσης στην ΥΜ ΙΒ (Βοκοτόπουλος 2007, 194-195 και 212). 
Από τα δύο κτήρια της θέσης αυτής το ένα ήταν σαφώς μεγαλύτερο και μπορεί 
να αναγνωριστεί ως κανονική αγροικία, ενώ το άλλο είχε ίσως βοηθητική χρήση. 
Αντίστοιχη διαφοροποίηση δεν απαντά στις Χοιρόμανδρες, εφόσον τα Κτήρια Α 
και Β διακρίνονται για τις εξίσου μικρές διαστάσεις αλλά και για τη μάλλον πρό-
χειρη κατασκευή τους. Τα συγκεκριμένα γνωρίσματα προσιδιάζουν μάλλον σε 
αγροτόσπιτα περιστασιακής ή εποχικής κατοίκησης, αντίστοιχα με τα σημερινά 
μετόχια. Αυτή τη λειτουργία πρέπει να είχαν ορισμένες θέσεις της νεοανακτορικής 
εποχής που έχουν εντοπιστεί σε επιφανειακές έρευνες, οι οποίες διακρίνονται για 
την πολύ περιορισμένη έκταση και τα ασήμαντα αρχιτεκτονικά τους κατάλοιπα 
(Hayden 2004, 343-344. Vokotopoulos 2011, 147 υπ. 53). Η προαναφερθεί-
σα ερμηνεία δεν φαίνεται πάντως συμβατή με τα –λιγοστά, έστω– αγγεία καλής 
ποιότητας που βρέθηκαν στο Κτήριο Γ. Εξάλλου, η ποσότητα και η ποικιλία των 
ευρημάτων δηλώνουν μάλλον μια κατοίκηση σε ετήσια βάση.

Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ομοιότητα του Κτηρίου 
Γ με τα οικήματα των αρχών της επόμενης περιόδου, δηλαδή της φάσης της 
ανακατάληψης. Τα κοινά σημεία εντοπίζονται στη μικρή έκταση, το ακανόνιστο 
περίγραμμα, τον τονισμό του κατά μήκος άξονα, την ενσωμάτωση τμημάτων των 
προγενέστερων κτηρίων και στην επανάχρηση των δομικών τους υλικών.13 Τα 
συγκεκριμένα γνωρίσματα των κτισμάτων της ανακατάληψης οφείλονται μάλλον 
σε μια βιαστική κατασκευή τους, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για 
στέγαση που δημιούργησαν οι προηγηθείσες καταστροφές (Βοκοτόπουλος 2007, 
218). Συνεπώς, θα μπορούσε αντίστοιχα να θεωρηθεί ότι το Κτήριο Γ κτίστηκε 
έπειτα από την τελική καταστροφή του γειτονικού φυλακίου για να στεγάσει προ-
σωρινά τους ενοίκους του. Εάν ευσταθεί αυτή η υπόθεση, τότε στις Χοιρόμανδρες 
εντοπίζονται δύο ορίζοντες της ΥΜ ΙΒ – ένα φαινόμενο, που έχει διαπιστωθεί σε 
αρκετές θέσεις (Brogan & Hallager 2011, 51-52 και σποράδην). Η διαφορά έγκει-

12 Για τα μινωικά φυλάκια βλ.: Chryssoulaki 1999· Tzedakis κ.ά. 1989, σποράδην.
13 Βλ. ενδεικτικά: Βοκοτόπουλος 2007, 217-218 (Καρούμες, Φυλάκιο της Θάλασσας)· Brogan, 

Smith & Soles 2002, 98-99 (Μόχλος)· Farnoux 1997, 146-147 (Μάλια)· MacGillivray & 
Driessen 1990, 406 (Παλαίκαστρο)· Zoitopoulos 2012, 6 (Κάτω Ζάκρος).
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ται στο ότι εδώ δεν παρατηρείται επανακατοίκηση ενός προγενέστερου οικοδομή-
ματος, αλλά οριζόντια μετατόπιση της εγκατάστασης.

Για την κατανόηση του ιστορικού πλαισίου όπου εγγραφόταν το Κτήριο Γ 
βαρύνουσα σημασία έχει ενδεχομένως η παρουσία του κυπέλλου Βαφειού του 
Τύπου ΙΙΙ – ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο εύρημα.14 Ο τύπος αυτός ανήκει στην 
ελλαδική παράδοση (Coldstream & Huxley 1972, 127 και 291· Furumark 1941, 
55 και 104). Εντούτοις, η διακόσμηση του υπό εξέταση αγγείου είναι τυπική της 
ΥΜ ΙΒ ως προς τα θέματα –θέουσες σπείρες και ζώνη με δισκία– και τη σύνταξη·15 
κατά συνέπεια, αυτό προέρχεται από την Κρήτη – αν όχι από τα εργαστήρια του 
ανατολικού της άκρου. Τα υβριδικά χαρακτηριστικά του κυπέλλου υποδηλώνουν 
ιδιαίτερη εξοικείωση με τη μυκηναϊκή κεραμεική, αν όχι και με τις αντίστοιχες 
συμποτικές πρακτικές, επομένως καθιστούν πιθανή μια πολύ όψιμη χρονολό-
γηση. Υπό αυτό το πρίσμα, το συγκεκριμένο εύρημα συμφωνεί με τις γενικότε-
ρες ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι η καταστροφή των κέντρων της ανατολικής 
Κρήτης επήλθε αργά, συντελέστηκε δηλαδή έπειτα από την έναρξη της μυκηναϊ-
κής παρουσίας στο κεντρικό τμήμα της νήσου.16

ΒιΒλιογραφια

Αποστολάκου, Β., Betancourt, P. P. & Brogan, M. T., 2010. Ανασκαφικές έρευνες 
στην Παχειά Άμμο και τη Χρυσή Ιεράπετρας. Στο: ΑΕΚ, 1, σ. 143-154.

Βοκοτόπουλος, Λ., 2007. Το κτηριακό συγκρότημα του Φυλακίου της Θάλασσας στον 
όρμο Καρούμες και η περιοχή του. Ο χαρακτήρας της κατοίκησης στην ύπαιθρο της 
Ανατολικής Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική εποχή. Αδημοσίευτη διδακτορική δια-
τριβή. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τσιποπούλου, Μ., 1992. Η κεραμεική από την Τελική Νεολιθική έως την Εποχή του 
Σιδήρου (3650/3500-650 π.Χ.). Στο: Λ. Μαραγκού (επιμ.), Μινωικός και ελληνικός 
πολιτισμός από την συλλογή Μητσοτάκη. Αθήνα: Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή – Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, σ. 49-128.

Χρυσουλάκη, Σ. & Βοκοτόπουλος, Λ., υπό έκδοση. Ένα εγγειοβελτιωτικό έργο της 
Νεοανακτορικής εποχής στην ενδοχώρα της Ζάκρου. Στο: ΙΑ′ Κρητολογικό.

Barnard, K. A., 2001. Transition, Production and Standardisation in Minoan Ceram-
ics: a View from Neopalatial Mochlos. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Phila-
delphia: University of Pennsylvania.

14 Στον γράφοντα είναι γνωστά μόνο δύο ακόμα δείγματα του τύπου με προέλευση την Κρήτη: βλ. 
Macdonald 2004, 249· Τσιποπούλου 1992, 113.

15 Στα ΥΕ ΙΙ δείγματα του Τύπου ΙΙΙ δεν απαντά δευτερεύουσα διακοσμητική ζώνη, ούτε και εντο-
πίζονται τα προαναφερθέντα μοτίβα: βλ. Mountjoy 1986, 34 και 45. Αντίθετα, οι μικρές θέου-
σες σπείρες είναι συνήθεις σε ΥΜ ΙΒ αγγεία πόσης όπως οι υψίποδες απιόσχημοι κύαθοι, που 
μοιράζονται με το κύπελλο από τις Χοιρόμανδρες το ικανό μέγεθος και το ψηλό κέντρο βάρους· 
βλ. ενδεικτικά: Platon 2011, 608 fig. 39a (Κάτω Ζάκρος).

16 Για το ενδεχόμενο μιας όψιμης χρονολόγησης του τέλους της ΥΜ ΙΒ στο ανατολικό –κυρίως– 
τμήμα της Κρήτης και για τα σημαινόμενά του βλ. ενδεικτικά: Brogan & Hallager 2011, σπο-
ράδην· Brogan, Smith & Soles 2002, 101 και 103, 117· Manning & Bronk-Ramsey 2003.

520

λεωνιδασ ΒοΚοτοΠοΥλοσ



Barnard, K. A. & Brogan, Τ. Μ., 2003. Mochlos IB: Period III. Neopalatial Settlement 
on the Coast: The Artisans’ Quarter and the Farmhouse at Chalinomouri. The Neo-
palatial Pottery. Prehistory Monographs 8. Philadelphia: INSTAP Academic Press.

Brogan, T. M. & Hallager, E. (επιμ.), 2011 = LM IB Pottery: Relative Chronology and 
Regional Differences.

Brogan, T. M., Smith, R. A. K. & Soles, J. S., 2002. Mycenaeans at Mochlos? 
Exploring Culture and Identity in the Late Minoan IB to IIIA1 Transition. AEA, 
6, σ. 89-118.

Brogan, T. M., Sofianou, C. & Morrison, J. E., 2011. In Search of the Upper Story 
of LM I House A.1 at Papadiokampos: An Integrated Architectural and Ceramic 
Perspective. Στο: W. Gauß, M. Lindblom, R. A. K. Smith & J. C. Wright (επιμ.), 
Our Cups Are Full: Pottery and Society in the Aegean Bronze Age. Papers Present-
ed to Jeremy B. Rutter on the Occasion of his 65th Birthday. Oxford: Archaeopress 
σ. 31-39. 

Chryssoulaki, S., 1999. Minoan Roads and Guard Houses - War Regained. Στο: 
R. Laffineur (επιμ.), POLEMOS. Le contexte guerrier en Égée à l’Âge du Bronze. 
Actes de la 7e rencontre égéenne internationale. Université de Liège, 14-17 Avril 
1998. Aegaeum 19. Liège & Austin: Université de Liège & University of Texas at 
Austin, σ. 75-83.

Chryssoulaki, S., 2010. Water Management in Prehistoric Crete: The Case of Choiro-
mandres, Zakros. Στο: The Hydria Project website, <http://www.hydriaproject.
net> [επίσκεψη στις 30.9.2014].

Coldstream, J. N., 1978. Kythera and the Southern Peloponnese in the LM I 
Period. Στο: C. Doumas (επιμ.), Thera and the Aegean World I. Papers Present-
ed at the Second International Scientific Congress, Santorini, Greece, August 
1978. London: Thera and the Aegean World, σ. 389-401.

Coldstream, J. N. & Huxley, G. L. (επιμ.), 1972. Kythera. Excavations and Studies 
Conducted by the University of Pennsylvania Museum and the British School at 
Athens. London: Faber.

Farnoux, A., 1997. Malia au Minoen Récent II-IIIA1. Στο: J. Driessen & A. Farnoux 
(επιμ.), La Crète mycénienne: Actes de la Table Ronde Internationale organisée 
par l’École française d’Athènes (26-28 Mars 1991). BCH Supplément 30. Paris: 
École française d’Athènes, σ. 135-147.

Furumark, A., 1941. The Mycenaean pottery. Analysis and classification. Stock-
holm: Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag. 

Hallager, E., 1990. Upper Floors in LM I Houses. Στο: P. Darcque & R. Treuil (επιμ.), 
L’habitat égéen préhistorique. Actes de la table ronde internationale, Athènes, 23-25 
juin 1987. BCH Supplément 19. Paris: École française d’Athènes, σ. 281-292.

Hayden, B. J., 2004. Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete, τόμ. 2: The Set-
tlement History of the Vrokastro Area and Related Studies. University Museum 
Monograph 119. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeol-
ogy and Anthropology.

Knappett, C. & Cunningham, T., 2012. Palaikastro Block M. The Proto- and Neopala-
tial Town. BSA Suppl. Vol. 47. London: The British School at Athens.

521

χοιρομανδρεσ ζαΚροΥ: ο ΒορειοδΥτιΚοσ τομεασ



522

λεωνιδασ ΒοΚοτοΠοΥλοσ

Macdonald, C., 2004. Ceramic and contextual confusion in the Old and New Palace 
periods. Στο: G. Cadogan, E. Hatzaki & A. Vasilakis (επιμ.), Knossos: Palace, City, 
State: Proceedings of the Conference in Herakleion organised by the British School 
at Athens and the 23rd Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities of Her-
akleion, in November 2000, for the Centenary of Sir Arthur Evans’s Excavations 
at Knossos. BSA Studies 12. London: The British School at Athens, σ. 239-251.

Macfarlane, C., 1985. Analysis of Join Linkages. Στο: C. Renfrew (επιμ.), The 
Archaeology of Cult. The Sanctuary at Phylakopi. BSA Supplement 18. London: 
The British School at Athens, σ. 453-468.

MacGillivray, J. A. & Driessen, J. M., 1990. Minoan Settlement at Palaikastro. Στο: 
P. Darcque & R. Treuil (επιμ.), L’habitat égéen préhistorique. Actes de la table 
ronde internationale, Athènes, 23-25 Juin 1987. BCH Supplément 19. Paris: 
École française d’Athènes, σ. 395-412.

Manning, S. W. & Bronk Ramsey, C., 2003. A Late Minoan I-II Absolute Chronol-
ogy for the Aegean - Combining Archaeology with Radiocarbon. Στο: M. Bietak 
(επιμ.), The Synchronisation of Civilisations in the Eastern Mediterranean in the 
Second Millennium B.C. II. Proceedings of the SCIEM 2000 - EuroConference, 
Haindorf, 2nd of May - 7th of May 2001. Denkschriften der Gesamtakademie 29. 
Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, σ. 111-133.

Mountjoy, P. A., 1986. Mycenaean Decorated Pottery: A Guide to Identification. SIMA 
73. Göteborg: Paul Åströms Förlag.
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ChoiromAndrEs, zAKros: thE northwEst sECtor 

LEonidAs voKotopouLos

 
The Northwest Sector of the site of Choiromandres, Zakros, is situated on a 

low rise opposite the Minoan guard house – the structure that dominates the 
landscape of the area. The excavation of this sector followed the investigation 
of the guard house and the adjoining system of agricultural terraces and dams, 
with the aim of providing a complete picture on the occupation and use of this 
valley during the 2nd millennium BC. The excavation, which is still ongoing, 
revealed three structures of the New Palace period. The earliest, Building A, 
dates to LM IA. Its size, rectangular plan and well-built walls are typical of the 
dwellings that dotted the countryside during the early New Palace Period. The 
building was found largely empty of its contents, a fact that hinders under-
standing of its function. Nevertheless, it is probable that is succeeded the 
guard house, given that its use coincides with a phase of abandonment of the 
latter. Buildings B and Γ were constructed and used – perhaps successively – 
in LM IB, after Building A had fallen into ruins. Their unusually small size and 
rather makeshift construction would suggest that they served as seasonally 
occupied ancillary field-houses, yet the finds point to habitation on a year-
round basis. Concerning Building Γ, the rather late dating of its pottery within 
LM IB may indicate that it was constructed after the final destruction of the 
guard house, so as to provide temporary housing to its occupants.





urbAn housEhoLd ArrAngEmEnt And thE 

LoCAL nEighborhood in Lm i CrEtE

EmmAnouELA ApostoLAKi

This paper draws on recent research on the dynamics of household life 
in the Neopalatial period (Αποστολάκη 2014), adding to a corpus of work on 
domestic space in prehistoric Crete, which is gradually being created (e.g. 
Glowacki & Vogeikoff-Brogan 2011). Its aim is to explore the spatial arrange-
ment of households in LM I urban centers from two angles: as a means of 
material expression of the way domestic space was perceived by the “ordinary” 
population and as a way of approaching and interpreting the social codes, 
which regulated Neopalatial daily living.

It is believed that the way households were organized in urban space result-
ed from practical needs and socio-symbolic factors, which may be traced in the 
surviving remains at a level as local as that of the neighborhood. Where house-
holds were located, what socio-economic roles they played in their communities 
and which features enabled their dwellings to serve their purposes, appear to 
have been more complex than what would be expected in a “center-and-sur-
roundings” scheme. Namely in one whereby specialized functions and higher 
status would only be found concentrated around the centers of towns. In this 
sense, it is argued that the life-scale of the neighborhood is approachable 
archaeologically and is indicative of the urban organization of the period.

The analysis of the data presented does not consider socio-economic or 
socio-political inequalities within the limits of Neopalatial towns, although rel-
evant evidence appears to emerge at the micro-level of society. By viewing the 
domestic space as social, attention is focused on the beliefs and acts of people 
at the level of the flow of daily reality, as indicated by domestic data. That 
is, not to the degree of inter-dependence of the different components of the 
population or the causes of its expansion, but to the very existence of a web 
of social relations, which is thought to have kept urban centers in operation 
functionally and socially in daily practice.

The statistical sample used pertains to Type 3 houses of McEnroe’s clas-
sification (McEnroe 1982), namely to buildings of smaller size, simpler mor-
phology and plainer construction among contemporary known examples, all 
located in the region of Mirabello, East Crete. These have been specifically 
selected for their suitability to throw light on the life of a part of the Neopalatial 
population, which is viewed as non-elite and altogether less wealthy. First the 
general features of the urban landscape are outlined and then the location and 
the particular characteristic of each domestic unit are described and assessed 
comparatively involving evidence for size, construction and the available evi-
dence for the individual assemblages.
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The built environment
Possibly because of the overexploitation of the lived space (Betancourt 1995α, 

65; Hawes et al. 1908, 21) or due to the gradual development around an initial, 
seemingly planned, urban core, the general layout of the towns in Mirabello 
is irregular and the ground plans of the houses asymmetrical. Constructions 
tend to adjust to the topography of each locale, following uneven grounds and 
inclinations of slopes and occasionally, as in the case of Pseira, they are set at 
the very edges of the settlement above sudden drops of bedrock.

To the extent that it can be estimated, since the actual size of Neopalatial 
towns remains unknown and the human dimensions of urbanism in prehis-
toric Crete subject to discussion (Apostolaki 2015; Driessen 2010; Whitelaw 
2001), the density of occupation seems to have been homogeneous across 
them. Although it has been proposed that in the periphery of Gournia farm-
steads and other buildings lay at some distance from each other (Watrous 
et al. 2012), the available picture suggests that up to the thus far excavated 
limits, agglutination was continuous. Excluding the central squares of Pseira 
and Gournia, open spaces may be found in few neighborhoods and are of 
limited extent. Out of 147 houses studied, for which documentation is uneven, 
only 7.48% open onto squares (fig. 1). House Ba of Gournia is included in this 
group, as it seemingly incorporated a yard towards the N, while El, which faces 
a small triangular square, is also built opposite the palace and it is treated 
separately below.

The remaining houses are arrayed one next to the other, built in sequence 
or added in-between pre-existing structures and even above parts of former-
ly constructed roads (Hawes et al. 1908, 21). Naturally, the majority adjoins 
other buildings on both sides, whereas 22.12% has more than one façade 
on streets, occupying a corner of a town block (fig. 1). The rows of buildings 
that are so formed along the sides of the residential quarters exhibit unified 
façades, which would only be disrupted by the openings of the house entranc-
es and possibly the windows that may once have existed at approximately the 
same level.1 In what follows this crowded urban landscape is explored more 
thoroughly.

Household arrangement in the urban network
Functions and symbolism towards the center

Regarding the architecture and movable finds of the houses neighboring 
the palace of Gournia2 the evidence is fragmentary. Houses Fb and N of Fa 
may have accommodated households of “specialized/ professional” character, 

1 The existence of windows in façade walls should not be taken for granted, despite the well-
known examples of élite architecture in Crete and Akrotiri Thera, as they are related to 
cultural perceptions of the domestic space; it cannot be known whether a view to the interior 
would be desired or not and, even if necessary for lighting and ventilation, such windows 
may have been small and higher up the walls.

2 Houses Fa, N of Fa, Fb, Fk, Fl, Ei, Ej, El, Ha, Cs, Cr, Cq.

526

EmmAnouELA ApostoLAKi



particularly the former, where three potter’s wheels were found (Fotou 1993, 
86). Little is known of the adjacent destroyed buildings Fk and Fl, as also for 
houses Ei and Ej towards the S, aside from two stone vases, a stone pedestalled 
lamp and fallen fragments of plaster that were found in space 55 of house Ei 
(HB/NB III), perhaps indicating a relative degree of wealth of the occupants. As 
far as house Ej is concerned, it was recently proposed that it was engaged in 
pottery production or trade (Watrous & Heimroth 2011, 204, n.17).

House El is rather distinct because of its location opposite the SW corner 
of the palace as well as its exceptional quality, free-standing construction. 
Houses Ha and Hb are likewise noticeable; the former, for it faces the palace’s 
S façade and comprises the only example of the town incorporating a lustral 
basin (space H5 with plaster decoration, HB/NB II), and the latter, in direct 
contact with the main square, because of its size and interior architectural 
particularities (Fotou 1993, 95).

The inhabitants of Quarter C on the E slope, further, have been viewed as 
some sort of elite dependent on the neighboring palace, due to the cyclopean 
construction of several of their house walls (Zeilinkski 1998, 405, n.28). A 
bronze dagger from house Ca along with another dagger, a seal and two stone 
vases from Co (HB/NB III) may indeed have comprised prestige household 
objects, though comparative data from domestic contexts is missing. It needs 
to be remembered, however, that according to Boyd, constructions in this 
part of the town required structural support (Hawes et al. 1908, 24), which 
may explain their robust construction. The likelihood also exists that some 
of the houses in the same quarter may have functioned as workshops, whose 
production was absorbed by or as well by the palace: house Cp contained 
four clay moulds for casting objects of vitreous materials (Fotou 1993, 73), 
a potter’s wheel was found in Co (HB/NB III) and the household of Cg was 
associated with metallurgical activity (Fotou 1993, 69; Hawes et al. 1908, 24).

Moving on to Mochlos’ main settlement, the household of C.3, opposite the 
proposed central building of the town B.2 (Soles & Davaras 1996, 184-185), 

527

urbAn housEhoLd ArrAngEmEnt And thE LoCAL nEighborhood in Lm i CrEtE

Fig. 1 :  Distribution of houses according to location in settlement (%) of the statistical sample examined.



may have combined wealth/ status and some “specialized character”. Possi-
bly rising up to three storeys and of good construction quality, it contained 
stone vases, seals, an earring and a bronze hoard with ingot fragments among 
other finds (Soles & Davaras 1996, 194-198), which indicated indicated some 
engagement of the occupants with merchandise or crafting involving the 
recycling of metals. The adjoining B.1 is little known, however good quality 
fineware derived from quarter B in Seager’s excavations.

Owing perhaps to the existence of a detailed publication of the site, the 
emerging picture for the relation between household spatial arrangement and 
household character in the case of Pseira is more complex. The elite building 
BS/BV at the main square adjoins building BC, the only domestic unit of the 
town so far known which adopts a local variation of a polythyron, along with 
an unusual variety of building materials and techniques (McEnroe 1999a, 20, 
23). Area BJ next to it, in contrast, appears ordinary in terms of the architec-
ture and household utensils of the structures it included (McEnroe 1999c, 
91-92), similar to the destroyed building BA further south (Betancourt 1999a, 
9). The plan of area BB in between is obscure, because of overlying Byzantine 
remains (Betancourt 1999b, 16), while building BY has been identified as an 
obsidian workshop and a dwelling (Betancourt 1999c, 224-225), therefore as a 
structure housing a household of “specialized/ professional” character.

The adjoining buildings BT and BW on the W of the main square are 
noteworthy. The former’s façade on the square is of megalithic construction 
(McEnroe 1999e, 174), but the latter’s side on it is made of irregular courses 
of rubble (McEnroe 1999f, 192). No less interesting is that building BN East 
in that same area is small and morphologically simple, yet the threads of the 
“Grand Staircase” passing in front of it are made of phyllite, as opposed to the 
rest in its entire length, which are made of limestone (McEnroe 1999d, 103), a 
possible deliberate material marker for the household that lived inside.

Summing up the above data it could be claimed that the households of at 
least some of the buildings near or next to the mansions of the elite in the 
settlements of Mirabello and by the town squares in Pseira and Gournia may 
have been distinctive, joining wealth and status and/or participating in craft 
production and trade. Although conclusive inferences cannot be made, there 
exists evidence to suggest that this assumption may in large hold true. For 
instance phyllite is local at Pseira, however its use has been acknowledged 
as selective throughout the settlement (McEnroe 2001, 30), and megalithic 
construction, as explained below, was employed to support superstructures 
but not always or exclusively.

Functions and symbolism in peripheral neighborhoods
Despite the fragmentation of the existing data, when exploring the urban 

landscape of the Mirabello region more closely, it becomes evident that the cor-
relation between position in the settlement and size or quality of construction 
is not always direct. Albeit located centrally in the town, some buildings like 
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those of areas BJ and BW in Pseira do not exhibit any special features in their 
architectural forms and construction, nor have they produced any assemblag-
es suggesting specialized functions for the corresponding households. On the 
contrary others, which are built at a distance from the central town square, 
reveal specific features or have been assigned a distinct character by their 
excavators.

Starting with the ground floor size of the houses neighboring the palace of 
Gournia and the central buildings of Mochlos and Pseira, considerable vari-
ation is observed. The special-purpose building AD Center in the S part of 
the town of Pseira, for example, spreads over 88 sq.m., while the obsidian 
workshop BY, opening onto its main square, is only 16 sq.m. Similarly, the 
free-standing and excellently constructed house El, opposite the S façade of 
the palace of Gournia, is 77 sq. m., while the clearly planned, but otherwise 
ordinary house Ab at a distant location is 146 sq. m. (fig. 2). Ground floor size 
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Fig. 2 :  Examples of houses showing negative correlation between location 
and ground floor size in Gournia (after Fotou 1993).



shows fluctuation as well in the case of houses which are located at crossroads 
and in front of open spaces (fig. 3) and were presumably more visible than the 
rest in the community or may have been occupied by wealthier or well-stand-
ing households.

In terms of architectural layout and constructing techniques, the evidence 
bespeaks an equally varied reality within the largely undifferentiated built 
landscape of Mirabello. Buildings BH/ Spaces 1-5 in the N part of the town 
of Pseira and those of areas CA and CB, especially worth mentioning for they 
lie on the W of the main peninsula, were built on flat ground after cutting 
and removing parts of the natural bedrock (McEnroe 1999b, 72; 1999g, 241; 
1999h, 244). This investment of labor for the foundation of dwellings has been 
taken as an indication of the status of the occupants elsewhere (Fotou 1997) 
and in all probabilities it served a similar purpose in Pseira too; it may have 
been planned and executed to accommodate specific households.

Building BH/ Spaces 1-5, moreover, was built carefully with regularly laid 
boulders, perhaps including ashlar, and phyllite in places (McEnroe 1999b, 
72), whereas another house, AD North at the S of the town, was altogeth-
er distinct for its singular architectural style employing “hammer-dressed 
orthostates” (McEnroe 1995b, 92). In the case of buildings AP and CA as well, 
megalithic construction was found to have no other utility than to provide an 
impressive element of their façades (McEnroe 1995a, 62; 1999g, 241), possibly 
again so as to signal prosperity and/or the social position of the occupants.

There exists sufficient evidence to indicate that several houses in Pseira were 
designed and built to stand out in the urban landscape and these were scat-
tered through the town (fig. 4). Along the same lines, some houses in the mar-
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Fig. 3 :  Range of ground floor size (sq.m.) of houses at central locations, corners of residential blocks 
and facing open spaces, excluding 36 units of this category with unclear boundaries.



gins of the excavated part of Gournia,3 i.e. away from the palace and the main 
square, have been interpreted as residences of the town’s élites based on their 
size or their ashlar or cyclopean masonry (Watrous & Heimroth 2011, 201).

Regarding the facilitation of functions which the urban communities 
required in daily living, the situation may have been comparable (fig. 4). The 
so-called shrine, building AC in Pseira, where the relief frescoes of the “seated 
goddesses” were found, is situated towards the S of the main square. Irrespec-
tive of its problematic plan, contextual information and overall interpretation 
(Betancourt 1998), the unique decoration indicates a special function for it.

At a further southern location lies building AD Center, which displays 
many architectural particularities, including the only built platform or possi-
ble hearth discovered in the town (McEnroe 1995c). The comparatively higher 
percentage of non-local pottery uncovered there led to the hypothesis that its 
household was involved in the import, transshipment or storage of pottery 
and/or the goods carried within it (Betancourt 1995b). Likewise building AF 
North at the S edge of the excavated town, with a complex architectural history 
and several unusual features, comprised more than an ordinary dwelling in 
the excavators’ view (Betancourt 2009). A large assemblage of stone tools and 
utensils for craft production, such as moulds, were found in it together with a 
number of storage vessels.
3 Houses Ab, Ah, De, Ea, Ec.
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Fig. 4 :  Houses accommodating households of “specialized” character or high socio-economic status 
at distance from the main square in Pseira (after McEnroe 2001).



As an overall remark, in the sample of houses studied 37.41% met the 
criterion of the “non-ordinary feature”, be it an unusual construction, an 
installation relating to crafting or any luxury or other find/s that did not fall 
within the expected domestic range. Nearly half of those, 19.72%, were found 
to occupy some special position in the settlement, either to adjoin an élite/ 
central building or to be located at a corner of a residential block and adjacent 
to an open space (fig. 5). Considering that these were distributed in different 
parts of the towns and that there exists an equal number of houses which bear 
some “non-ordinary feature” but were situated at “ordinary” locations (fig. 6), 
indicates that urban household arrangement in LM I Crete was more complex 
than previously thought in both social and functional terms.

The life-scale of the neighborhood through the diverse patterning of the 
social web

On the grounds of the suggested interpretation of domestic data, it may be 
assumed that at least in the region of Mirabello, urban life was organized with 
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Fig. 5 :  Schematic rendering of the presence of “non-ordinary” features in domestic units of the centers 
and neighboring central buildings in the region of Mirabello, excluding Gournia Houses Fk and Dh 

and Pseira Building BA.



some degree of flexibility or freedom. Alongside the economic, commercial and 
social hubs of the towns, smaller centers of activities operated in peripheral 
urban areas, which might have been as busy and essential for everyday life as 
the community cores. This hypothesis is of importance as it introduces a local  
level into the analysis of community space and of Neopalatial social living in 
general, i.e. the level of the neighborhood.

Although sufficient and sufficiently documented evidence is still missing, 
the preserved material remains seem to reflect that some of the established 
social codes were put in practice within the borders of the neighborhood. Next 
to every exceptional building stood another of simpler morphology, plainer con-
struction or with more moderate interior furnishings, which would be used by 
a non-specialized, non-distinctive or less prosperous household. Each would 
know of the other and would probably seek to differentiate their identity; those 
able to afford it practically and economically (apparently) by material means. 
Within the wider environment such dwellings and accordingly their occupants 
were likely to be distinguished by residents of other parts of the town, passers-
by and non-residents as well. For this distinction too the neighboring houses 
would provide the comparative context.

In the array of functions served at the neighborhood level so, the social 
dimension, as defined from the above perspective, appears present and sig-
nificant. This same dimension is illuminated through the presence of stone 
benches, which are built in vestibules, close to the main entrances of the 
houses and against their exterior walls (McEnroe 2001, 53), extending daily 
household acts physically and symbolically into public space. The social 
aspect of the neighborhood is also assumed in cases of ritual celebrations, 
for which the role of open spaces facilitating the gathering of small crowds is 
considered to be vital (Privitera 2005). Together with any specialized (craft-
ing, barter/ exchange, transshipment of goods, etc) and customary household 
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Fig. 6 :  Distribution of houses bearing “non-ordinary” features according to location in settlement.



activities, for which the use of the houses’ immediate exterior is also assumed, 
the streets and small open spaces of urban neighborhoods would comprise 
locales of daily production and social construction.

Concluding remarks
The study of domestic space in Bronze Age Crete, as any other category of 

material remains, aims at a deeper understanding of the way society may have 
functioned. In this paper a deeper understanding of prehistoric life was sought 
from the viewpoint of the social relations that existed and evidently regulated 
it. The relations referred to here are those developed horizontally in society by 
the population that comprised the base of the social pyramid.

A closer look at the fragmented and heterogeneous data from domestic 
contexts in the Mirabello region indicated that urban life in the LM I period 
was organized around a core, the economic artery of towns, where élite or 
sumptuous buildings were erected and activities of a specialized nature took 
place, such as craft production and trade. At the same time, predominately 
architectural, but also other evidence from houses scattered throughout the 
settlements pointed to a more dispersed form of social organization, through 
which daily needs were met and status/ identity was expressed at a lower 
societal level, the level of the neighborhood.

Rather than assuming that neighborhoods existed as part of the Neopalatial 
landscape, this study approached their operation and social role on empirical 
grounds suggesting that life in them may be reconstructed to at least some 
extent. The starting point is the house and people’s perceptions of it, its con-
figuration, embellishment and meaning. It is in this sense that the domestic 
space is viewed as social.

Although large-scale excavations, which would reveal extensive parts of 
urban networks and provide satisfactory datasets, can no longer be undertak-
en, it is believed that developing research interests observed in recent years will 
help move forward towards this direction. This is one of the pathways available 
for the interpretation of the understudied daily living in prehistoric Crete.
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η διαταξη των νοιΚοΚΥριων στον αστιΚο ιστο 

Και η ΚλιμαΚα τησ γειτονιασ στην Υμ ι Κρητη

εμμανοΥελα αΠοστολαΚη

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας πάνω στη δυνα-
μική του οικιακού χώρου στη νεοανακτορική Κρήτη. Διερευνά τη χωροθέτηση 
των νοικοκυριών στον αστικό ιστό της νεοανακτορικής περιόδου σαν ένα μέσο 
υλικής έκφρασης του τρόπου πρόσληψης του οικιακού χώρου απ’ την πλευρά των 
ίδιων των νοικοκυριών, αλλά και σαν έναν τρόπο προσέγγισης και ερμηνείας των 
κωδίκων που ρύθμιζαν την καθημερινή ζωή του πληθυσμού στα αστικά κέντρα 
της περιόδου. Υποστηρίζεται ότι στην περιοχή του Μεραμπέλου, που μελετήθηκε, 
η αστική ζωή οργανώνεται με κάποιον βαθμό ελευθερίας στα όρια του πολεο-
δομικού ιστού. Ορισμένα νοικοκυριά, πιθανόν υψηλού κοινωνικο-οικονομικού 
υποβάθρου, στεγάζονταν κοντά στα διοικητικά και εμπορικά κέντρα των πόλεων 
και ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες εντοπίζονταν εκεί. Άλλα νοικοκυριά 
με διακριτό ρόλο στην οικονομία και/ή την κοινωνία φαίνεται ότι βρίσκονταν 
διάσπαρτα. Το συμπέρασμα αυτό οδηγεί την έρευνα μία βαθμίδα χαμηλότερα 
σε αναλυτική κλίμακα, στο επίπεδο του οικοδομικού τετραγώνου και στα όρια 
της γειτονιάς. Το κύτταρο της γειτονιάς δεν λαμβάνεται ως δεδομένο τμήμα του 
αστικού τοπίου, αλλά προσεγγίζεται στη βάση εμπειρικών ενδείξεων, που υποδει-
κνύουν ότι η ζωή εκεί μπορεί ως έναν βαθμό να αποκατασταθεί. 
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Παλαιασ ανασΚαφησ στον λοφο των γοΥρνιων. 

τα εισηγμενα Υμ ια ρΥτα των γοΥρνιων 

στο αΚρωτηρι θηρασ

δημητρα ΚριγΚα 

Σύντομο ιστορικό της παλαιάς ανασκαφής στα Γουρνιά
Στις αρχές του 20ού αι., όταν η Κρήτη ισορροπούσε μεταξύ του πρόσφατου 

παρελθόντος της οθωμανικής κυριαρχίας και των επιρροών από τις ξένες ευρω-
παϊκές δυνάμεις, αναπτύχθηκε παράλληλα και το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων, 
ελλήνων και ξένων, για τη διεξαγωγή ανασκαφών στο νησί. Μέσα σε αυτό το πολι-
τικοκοινωνικό πλαίσιο o Arthur Evans 
έγινε ο ανασκαφέας του ανακτόρου της 
Κνωσού. Λίγο καιρό μετά την έναρξη 
των ανασκαφών στην Κνωσό, μια νεαρή 
Αμερικανίδα αποφάσισε ότι ήθελε να 
ανασκάψει στην Κρήτη. Συμβουλεύτηκε 
τον Evans1 και εκείνος της πρότεινε να 
κινηθεί προς τα ανατολικά του νησιού. 
Έτσι η Harriet Boyd (αργότερα Boyd-
Hawes) βρέθηκε το 1901 στο Λασίθι και 
με υποδείξεις ντόπιων κατοίκων επέλεξε 
τον λόφο των Γουρνιών για να ανασκάψει 
(εικ. 1). Η ανασκαφή του οικισμού διήρ-
κεσε τρία χρόνια (1901, 1903, 1904). 

Σύντομο ιστορικό της μετέπειτα έρευνας
Κατά τη δεκαετία του 1970, ο τότε έφορος αρχαιοτήτων ανατολικής Κρήτης 

Κ. Δαβάρας (Δαβάρας 1989) διεξήγαγε συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες 
στον οικισμό, αναστηλωτικές εργασίες στα κτήρια και ασχολήθηκε κυρίως με το 
αστικό ιερό της ΥΜ ΙΙΙΑ2-ΙΙΙΒ περιόδου. Η B. Φώτου (Fotou 1993) ασχολήθηκε 
με την ανάλυση των ανασκαφικών ημερολογίων, για να ρίξει περισσότερο φως 
στην ιστορία της έρευνας στα Γουρνιά. Από το 2010 διεξάγεται νέα ανασκαφική 
έρευνα στον λόφο των Γουρνιών υπό την επίβλεψη του καθ. L. V. Watrous (Πανε-
πιστήμιο Buffalo), ως μια από τις αποστολές της Αμερικανικής Αρχαιολογικής 
Σχολής στην Αθήνα.

1 Βλ. <http://www.athenapub.com/11boyd.htm>.

Εικ. 1 :  Άποψη του λόφου των Γουρνιών 
από τα ανατολικά (προσωπικό αρχείο).
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Σκοπός και προβλήματα της μελέτης
Η ανασκαφή στον λόφο των Γουρνιών της Boyd-Hawes αποτυπώνεται γλαφυρά 

στη σχετική δημοσίευση της ανασκαφέως και άλλων επιστημόνων της εποχής 
και αποτελεί ως σήμερα εγχειρίδιο μελέτης, αν και έχουν περάσει πάνω από 100 
χρόνια από τότε που εκδόθηκε (Boyd-Hawes et al. 1908).

Στη δημοσίευση υπάρχει αναλυτική αναφορά στο ποια από τα κεραμικά ευρή-
ματα μεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και ποια εδωρήθησαν 
στο Πανεπιστημιακό Μουσείο της Πενσυλβάνιας,2 αλλά χρειάζεται εκ νέου ταξι-
νόμηση ως προς τη θέση εύρεσής τους στα κτήρια του οικισμού, καθώς και τη 
σημερινή τους θέση στα προαναφερόμενα μουσεία.

Η μελέτη του κεραμικού υλικού που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των 
ανασκαφών της Boyd-Hawes στον οικισμό των Γουρνιών είναι το αντικείμενο 
ενασχόλησης της γράφουσας,3 η απόδοση των κεραμικών ευρημάτων στον χώρο 
στον οποίο βρέθηκαν, μαζί με τη μελέτη των γειτνιάσεων των κεραμικών τύπων σε 
έναν χώρο, αλλά και τη διασπορά της κεραμικής όλων των χρονικών φάσεων στον 
νεοανακτορικό οικισμό, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση της κατοίκησης του λόφου 
σε κάθε χρονική περίοδο της Εποχής του Χαλκού. Εδώ η έμφαση θα δοθεί στην 
ΥΜ ΙΑ κεραμική που συγκεντρώθηκε από την ανασκαφή αυτή, ώστε να υπάρχει 
επίπεδο σύγκρισης με την αντίστοιχη χρονολογικά εισηγμένη κεραμική από τα 
Γουρνιά στο Ακρωτήρι Θήρας.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης του κεραμικού υλικού από την ανασκαφή αυτή 
διαπιστώνονται ορισμένα πρακτικά προβλήματα, όπως το ότι το κεραμικό υλικό 
είναι μοιρασμένο μεταξύ δύο μουσείων, τα οποία όμως βρίσκονται σε διαφορετι-
κές χώρες. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έχει το μεγαλύτερο μέρος της 
γραπτής λεπτής κεραμικής των Γουρνιών, ενώ το University Museum έχει το 
μεγαλύτερο μέρος της χρηστικής, ακόσμητης κεραμικής (Betancourt & Silver-
man 1991). Το σύνολο της κεραμικής από τον οικισμό ανέρχεται σε περίπου 600 
αγγεία, διαφόρων μεγεθών και ποιότητας.  

Η σημασία του προϊστορικού οικισμού στα Γουρνιά για τη μινωική αρχαιο-
λογία

Πολλοί θα απορούσαν για τον χαρακτηρισμό ενός μικρού σχετικά οικισμού 
στην κεντρο-ανατολική Κρήτη, ως ενός από τους πιο εντυπωσιακούς μινωικούς 
οικισμούς, όμως η καταπληκτική διατήρηση των πέτρινων σπιτιών με τις εξωτε-
ρικές, πέτρινες σκάλες, τα εισηγμένα πήλινα σκεύη που αποδεικνύουν υπερπό-
ντιες εμπορικές σχέσεις και οι κτιστές εγκαταστάσεις για την άσκηση βιοτεχνικών 
2 Η συλλογή κεραμικής από τα Γουρνιά που εκτίθεται στο University Museum (University of 

Pennsylvania) θεωρείται η δεύτερη πλουσιότερη στον κόσμο, μετά από εκείνη των ευρημάτων 
της Κνωσού στο Ashmolean Museum, με μινωικές αρχαιότητες εκτεθειμένες σε μουσειακό 
χώρο εκτός Ελλάδος.

3 Η άδεια μελέτης του κεραμικού υλικού έχει δοθεί στους L. V. Watrous και Δήμητρα Κρίγκα 
από το ΥΠ.ΠΟ.Α. και την Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα. Η έρευνα, μελέτη και 
δημοσίευση του κεραμικού υλικού θα γίνει από τη γράφουσα, ενώ ο καθηγητής L. V. Watrous 
θα συνδυάσει ορισμένα από τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής με εκείνα των ανασκαφών 
που διεξάγει στον λόφο των Γουρνιών.
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δραστηριοτήτων δημιουργούν τα επιχειρήματα για την αιτιολόγηση αυτού του 
χαρακτηρισμού.

Πρόκειται για έναν οικισμό που έχει δώσει κεραμική αναγόμενη στις τρεις 
χρονολογικές περιόδους της Εποχής του Χαλκού, αλλά τα περισσότερα από 
τα ευρήματα ανήκουν στην ΥΜ ΙΑ περίοδο. Συστάδες σπιτιών εμφανίζονται για 
πρώτη φορά κατά τα  τελευταία χρόνια της ΠΜ περιόδου. Μικρή κοινότητα παρα-
μένει και κατά τη ΜΜ περίοδο και η μεγάλη ακμή έρχεται ξαφνικά στις αρχές της 
ύστερης Εποχής του Χαλκού, οπότε και ο οικισμός παίρνει τη μορφή που μας 
είναι γνωστή σήμερα. Η κοινότητα αποκτά έναν τοπικό άρχοντα, ο οποίος είτε 
εγκαθίσταται στην κορυφή του λόφου, είτε ασκεί τα καθήκοντά του στο κεντρικό 
κτήριο που έχει βρεθεί εκεί.

Τέλος, η περίοδος της αχαϊκής κυριαρχίας στην Κρήτη γίνεται αισθητή και στα 
Γουρνιά, τόσο με τις νέες αρχιτεκτονικές μορφές, όσο και με τον ικανό αριθμό 
γραπτών αγγείων. Η κεραμική πάντως δείχνει ότι γύρω στην ΥΜΙΙΙΒ περίοδο η 
πόλη εγκαταλείφθηκε οριστικά και δεν ξανακατοικήθηκε ποτέ. Ίσως, στην εγκα-
τάλειψη αυτή οφείλουμε την ιδιαίτερα καλή διατήρηση των κτηρίων.

Ο οικισμός των Γουρνιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την καλύτερη κατα-
νόηση του κοινωνικού φαινομένου των οργανωμένων πόλεων της νεοανακτορικής 
περιόδου στην Κρήτη, διότι εκεί συναντώνται τα χαρακτηριστικά της αστικοποίη-
σης (οδικό δίκτυο, δημόσιοι χώροι για τη συγκέντρωση ανθρώπων, κτήρια διαφο-
ρετικών τύπων και χρήσεων, κ.λπ.).

Στην εκτεταμένη νεοανακτορική πόλη πάνω στον χαμηλό λόφο με την ανεμπό-
διστη θέα στον κόλπο του Μεραμπέλου, η ζωή φαίνεται ότι κυλούσε ήσυχα, οι 
κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με το θαλάσσιο εμπόριο και λιγότερο με τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία. Ίσως να υπήρχε ο φόβος της πειρατείας, ώστε να εξηγεί-
ται η απόκρυψη πολλών χάλκινων σκευών κάτω από το δάπεδο των σπιτιών του 
οικισμού, αλλά τα μικρά σπίτια βρέθηκαν γεμάτα με κάθε λογής και μεγέθους 
πήλινα αγγεία. Η πόλη, σύμφωνα με την Boyd-Hawes καταστράφηκε από επι-
δρομή και πυρκαγιά (Hawes et al. 1908, V).

Ο πηλός από τον οποίο κατασκευάζονταν τα αγγεία του οικισμού των Γουρνιών 
προέρχεται από τα κοιτάσματα της ευρύτερης περιοχής του κόλπου του Μερα-
μπέλου, είναι ροδόχρους, σχετικά καθαρός, χωρίς εγκλείσματα (λεπτή κεραμι-
κή, συνήθως γραπτή) ή με εγκλείσματα για τη χονδροειδή κεραμική (συνήθως 
ακόσμητη). Όσον αφορά στην ποιότητα της διακόσμησης των αγγείων, θα λέγαμε 
ότι οι ατεχνίες στη χρήση της βαφής είναι αρκετές και φαίνεται ότι οι τεχνίτες- 
αγγειογράφοι δεν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί με το αποτέλεσμα της ζωγραφικής 
πάνω στον πηλό, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η βαφή έχει τρέξει.

Η ΥΜ ΙΑ κεραμική των Γουρνιών αντιστοιχεί με την κεραμική φάση που ονομά-
ζεται Ώριμη ΥΜ ΙΑ (Warren & Hankey 1989, 72). Την επιτομή της συγκέντρωσης 
χαρακτηριστικών σκευών της λεγόμενης ώριμης ΥΜ ΙΑ περιόδου αποτελεί το κερα-
μικό σύνολο από τον αποθέτη στους Γυψάδες (Evans 1928, 549-550, εικ. 349) της 
Κνωσού, οπότε θα λέγαμε ότι η τρέχουσα σπείρα που έχει αποδοθεί με ακρίβεια, οι 
ζώνες με το χελώνιο και τα καλαμοειδή που αποδίδονται ελαφρώς λοξά, αποτελούν 
τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία της κεραμικής της περιόδου αυτής.
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Η εισηγμένη κεραμική του ΥΚ Ι4 Ακρωτηρίου Θήρας και η κεραμική των 
ΥΜ ΙΑ Γουρνιών. Σύγκριση

Εξήντα ναυτικά μίλια προς Βορράν 
βρίσκεται ένα νησί, μικρότερο από την 
Κρήτη, αλλά εξίσου σημαντικό για τη 
μελέτη των υλικών καταλοίπων της 
Εποχής του Χαλκού. Πρόκειται για τη 
Θήρα και ειδικότερα τον οικισμό που 
αποκαλύφθηκε στο νότιο άκρο του 
νησιού, το Ακρωτήρι (εικ. 2). Η πολύ 
καλύτερη διατήρηση του θηραϊκού 
οικισμού –σε σχέση με τους σύγχρονούς 
του κρητικούς–, λόγω των ειδικών ταφο-
νομικών συνθηκών που ισχύουν στην 
περίπτωση αυτή, είχε ως αποτέλεσμα την 
εύρεση χιλιάδων πήλινων αγγείων (εγχώ-
ριας παραγωγής και εισηγμένων) κατά 
τη διάρκεια των σχεδόν πενήντα χρόνων 
ανασκαφών που έλαβαν χώρα εκεί.

Όσον αφορά στις ανασκαφές στον 
οικισμό, που έγιναν πριν το 1999, στην 
παρούσα μελέτη θα γίνει αναφορά μόνο 
σε ορισμένα δημοσιευμένα εισηγμένα 
αγγεία που έχουν βρεθεί στο Συγκρότη-
μα Δ και τη Δυτική Οικία.

Υπολογίσιμο αριθμητικά δείγμα αποτελούν τα κεραμικά ευρήματα που έχουν 
προέλθει από τις πρόσφατες ανασκαφές οι οποίες έγιναν από το 1999 έως το 
2002 στον αρχαιολογικό χώρο, προκειμένου να θεμελιωθούν οι πεσσοί στήριξης 
του νέου στεγάστρου. Ανεσκάφησαν ως τον φυσικό βράχο συνολικά 80 φρεάτια, 
διαστάσεων κατά μέσο όρο 3 x 4 μ., σε έκταση 12 στρεμμάτων (εντός του ήδη 
ανεσκαμμένου χώρου που καλυπτόταν από το παλαιότερο στέγαστρο, αλλά και 
πέραν αυτού). 

Τα εισηγμένα αγγεία των αρχών της ύστερης Εποχής του Χαλκού που έχουν 
βρεθεί κατά τις πρόσφατες ανασκαφές αποτελούν αντικείμενο παλαιότερης μελέ-
της της γράφουσας (Κρίγκα 2012). Tα αγγεία αυτής της περιόδου που συγκεντρώ-
θηκαν από την ανασκαφή 80 φρεατίων στήριξης των πεσσών του νέου στεγάστρου 
ξεπερνούν τα 900 σε αριθμό, ενώ έχουν συγκεντρωθεί περί τα 350 εισηγμένα 
σύγχρονα με τα ΥΚ Ι αγγεία, προερχόμενα από διάφορες περιοχές του Αιγαίου 
και της Πελοποννήσου, αλλά κυρίως από την Κρήτη.

4 Για την αναφορά στην τελευταία φάση κατοίκησης του οικισμού στο Ακρωτήρι, λίγο πριν την 
καταστροφική ηφαιστειακή έκρηξη, χρησιμοποιείται εδώ το κυκλαδικό σύστημα διάκρισης των 
φάσεων (ΥΚ Ι).

δημητρα ΚριγΚα

Εικ. 2 :  Τοπογραφικό σχέδιο του οικισμού στο 
Ακρωτήρι Θήρας (αρχείο ανασκαφών Θήρας).
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Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σύνολο ρυτών στα Γουρνιά και τα εισηγμένα 
ρυτά από τα Γουρνιά στο ΥΚ Ι Ακρωτήρι

Ένα από τα πλέον γνωστά κεραμικά 
σύνολα στη μινωική αρχαιολογία είναι 
το σύνολο των ΥΜ ΙΑ ρυτών που βρέθη-
καν συγκεντρωμένα στο δωμάτιο 58 του 
κτηρίου Cm5 (Boyd-Hawes κ.ά. 1908, 
39, πίν. V, VII· Betancourt 1985, Πίν. 
100 (Α-Θ)) στον οικισμό των Γουρνιών. 
Πρόκειται για ένα «κλειστό» σύνολο ιδι-
αίτερα σημαντικό, τόσο λόγω της καλής 
κατάστασης διατήρησης των συγκεκρι-
μένων σκευών, της ποικιλίας των διακο-
σμητικών θεμάτων τους, όσο και λόγω 
της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού 
αγγείων ίδιου σχήματος σε μικρό χώρο.

Από τα πιο αναγνωρίσιμα και χαρα-
κτηριστικά αγγεία αυτού του συνόλου 
αλλά και αυτής της χρονικής φάσης 
(Ώριμη ΥΜ ΙΑ) στην Κρήτη είναι το 
εκτιθέμενο σήμερα στο Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Ηρακλείου κωνικό ρυτό 
ΑΜΗ 1859_2830 (εικ. 3). Το ρυτό είναι 
μεγάλο, με υπερυψωμένη του χείλους 
κατακόρυφη λαβή και επίπεδο, πεπλα-
τυσμένο χείλος, και φέρει δύο πλατιές 
ζώνες ροδάκων και μια λεπτή ζώνη 
απλών τρεχουσών σπειρών.

Αντίστοιχο ως προς το σχήμα και τη 
διακόσμηση με το ρυτό του ΑΜΗ είναι 
το ρυτό που εκτίθεται στο ΕΑΜ (Αρ. 
Κατ. Ακρωτ.: 1493) (εικ. 4) (Μαρινάτος 
1999, 31, πίν. 63) και προέρχεται από 
το Ακρωτήρι της Θήρας. Βρέθηκε στο 
δωμάτιο 9 του Συγκροτήματος Δ, είναι 
κωνικό, μεγάλο, με επίπεδο, πεπλατυ-
σμένο χείλος και κατακόρυφη λαβή που 
υψώνεται πάνω από το χείλος, είναι εισηγμένο από τα Γουρνιά (Niemeier 1980, 
63· Popham 1967, 339· Koehl 1990, 351· Betancourt 1985, πίν. 17Ε) και η 
διακόσμησή του οργανώνεται σε ζώνες με ρόδακες, από τις οποίες οι δύο είναι με 

5 Aναφέρεται στη δημοσίευση η εύρεση 70 αγγείων από το δωμάτιο C58 του κτηρίου Cm, από τα 
οποία τα 13 είναι ρυτά διαφόρων σχημάτων και διακόσμησης. Τα ρυτά αυτά εικονίζονται στους 
πίνακες V (αρ. 1) και VII (αρ. 25-32, 35, 38-40) (Boyd-Hawes κ.ά. 1908, πίν. V, VII).
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Εικ. 3 :  Το κωνικό ρυτό (ΑΜΗ 1859_2830) με τις 
ζώνες ροδάκων, που βρέθηκε στα Γουρνιά 
και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ηρακλείου (φωτ. Δ. Κρίγκα).
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ρόδακες μελανής βαφής σε ανοικτό βάθος και η μία με ρόδακες λευκής επίθετης 
βαφής πάνω σε μελανό επίχρισμα.

Από τα Γουρνιά προέρχεται επίσης, σύμφωνα με τον Κoehl (Koehl 1990, 351), 
αλλά και τον Betancourt (Betancourt 1985), το απιοειδές ρυτό με απεστρογ-
γυλευμένα άκρα (Αρ. Κατ. Ακρωτ.: 1494) (εικ. 5) (Μαρινάτος 1999α, 31, πίν. 
64α-β), που βρέθηκε επίσης στο δωμάτιο 9 του Συγκροτήματος Δ στο Ακρωτήρι 
και εκτίθεται επίσης στο ΕΑΜ. Αυτό ταυτίζεται ως προερχόμενο από τα Γουρνιά, 
λόγω του τρόπου με τον οποίο έχουν αποδοθεί τα άνθη κρόκων, τα οποία είναι 
αγαπημένο διακοσμητικό θέμα των ΥΜ ΙΑ αγγείων τόσο στα Γουρνιά, όσο και 
στο Ακρωτήρι (για εισηγμένα και αγγεία εγχώριας παραγωγής, ΥΚ Ι). Το ρυτό 
διακοσμείται σε ζώνες, από τις οποίες η πλατύτερη βρίσκεται στο πάνω μέρος 
του σώματος και φέρει συστάδα κρόκων (κεντρικό στέλεχος, δύο ζεύγη λογχοει-
δών φύλλων εκατέρωθεν του στελέχους και δύο άνθη κρόκων) ερυθροκάστανης 
βαφής. Χαμηλότερα στο σώμα, λεπτή ζώνη με συνεχόμενα κυματοειδή κοσμήμα-
τα ερυθροκάστανης βαφής και λεπτή κυματοειδή ταινία λευκής επίθετης βαφής, 

δημητρα ΚριγΚα

Εικ. 4 :  Κωνικό ρυτό με ζώνη ροδάκων από 
το Ακρωτήρι (Αρ. Κατ. Ακρωτ. 1493). Αίθουσα 

Θήρας Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
(φωτ. Δ. Κρίγκα).

Εικ. 5 :  Κωνικό ρυτό με απεστρογγυλευμένα 
άκρα, με ζώνη ανθέων κρόκου, από το Ακρωτήρι 

(Αρ. Κατ. Ακρωτ. 1494). Αίθουσα Θήρας 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 

(φωτ. Δ. Κρίγκα).
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ενώ ακόμη χαμηλότερα και κοντά στη βάση του σκεύους βρίσκεται μια ακόμη 
ζώνη με μια σειρά μεμονωμένων ανθέων κρόκου ερυθροκάστανης βαφής.   

Προτείνεται η προέλευση από τα Γουρνιά (Koehl 1990, 351) για ένα ακόμη 
ρυτό (Aρ. Κατ. Ακρωτ.: 2131) από το Ακρωτήρι, το οποίο βρέθηκε στο δωμάτιο 16 
του Συγκροτήματος Δ, αλλά είναι αδημοσίευτο. Έχει σώμα απιοειδές με οξύληκτο 
άκρο και διακοσμείται με ζώνη τρεχουσών, οφθαλμωτών σπειρών. Το ρυτό εκτίθε-
ται στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας στα Φηρά.

Εκτός από τα ρυτά, έχει ταυτισθεί ως έχουσα προέλευση τα Γουρνιά (Betan-
court 1985, πίν. 17 ΣΤ) μια μεγάλη ευρύστομη πρόχους με οριζόντια ανοικτή 
προχοή και διακόσμηση με ζώνη ροδάκων (Marinatos 1999β, 33, πίν. 78b), η 
οποία έχει βρεθεί στο Ακρωτήρι (ανήκε αρχικά στη σκευή του δωματίου 5 στον 
όροφο της Δυτικής Οικίας, αλλά βρέθηκε στην επίχωση του ακριβώς υποκείμενου 
δωματίου του ισογείου). Το χαρακτηριστικό στοιχείο που βοηθά στην ταύτιση της 
προέλευσής της είναι ο τρόπος απόδοσης του διακοσμητικού θέματος των ροδά-
κων, που απεικονίζεται ακριβώς όπως στα ρυτά. Η πρόχους εκτίθεται επίσης στο 
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας στα Φηρά.

Δύο ρυτά, (α) Αρ. Κατ. Ακρωτ. 8349: απιοειδές σώμα και οξύληκτο άκρο (εικ. 
6), και (β) Αρ. Κατ. Ακρωτ. 8572 (εικ. 7): σφαιρικό σώμα, ελλιπές ως προς το 
χείλος και τη βάση, εισηγμένα από τα Γουρνιά, βρέθηκαν στις πρόσφατες ανα-
σκαφές στον οικισμό (φρέαρ 44Α στο νότιο άκρο του οικισμού). Τα ρυτά αυτά 
αποτελούν μέρος ενός ιδιαίτερα μεγάλου συνόλου αγγείων (περισσότερα από 400 
κωνικά κύπελλα, πρόχοι και κυκλαδικοί σκύφοι εγχώριας παραγωγής βρέθηκαν 
μαζί με μικρό αριθμό εισηγμένων κρητικών αγγείων) συγκεντρωμένο σε ένα μικρό 
δωμάτιο/αποθηκευτικό χώρο, το οποίο όμως ανεσκάφη μερικώς, λόγω του σωστι-
κού χαρακτήρα της ανασκαφής.

Τόσο το ρυτό Αρ. Κατ. Ακρωτ. 8349, όσο και το ρυτό Αρ. Κατ. Ακρωτ. 8572 
φέρουν την αναγνωρίσιμη για τα Γουρνιά πλατιά ζώνη με τις τρέχουσες, οφθαλ-
μωτές σπείρες μελανής βαφής, οι οποίες πλαισιώνονται, πάνω και κάτω από την 
ταινία που τις περιβάλλει, με λεπτή ζώνη με σειρά ολόβαφων στιγμών μελανής 
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Εικ. 7 :  Ρυτό με σφαιρικό σώμα από το Ακρω-
τήρι (Αρ. Κατ. Ακρωτ. 8572). Αποθήκες αρχ. 

χώρου Ακρωτηρίου Θήρας (αρχείο ανα-
σκαφών Ακρωτηρίου Θήρας).

Εικ. 6 :  Ρυτό απιοειδές ανεστραμμένο με οξύ-
ληκτο άκρο από το Ακρωτήρι (Αρ. Κατ. Ακρωτ. 

8349). Αποθήκες αρχ. χώρου Ακρωτηρίου Θήρας 
(αρχείο ανασκαφών Ακρωτηρίου Θήρας).
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βαφής. Αντιστοίχως, στο ρυτό ΑΜΗ 2836 (Boyd-Hawes κ.ά. 1908, Πίν. VII 36) 
που βρέθηκε στο δωμάτιο C58 στα Γουρνιά, οι τρέχουσες οφθαλμωτές σπείρες 
απεικονίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως στα δύο ρυτά του Ακρωτηρίου (Αρ. Κατ. 
Ακρωτ. 8349 και 8572), ενώ το σχήμα είναι το ίδιο με εκείνο του ρυτού του 
Ακρωτηρίου (Αρ. Κατ. Ακρωτ.) 8349.

Επομένως, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, πέντε ρυτά και μια ευρύστομη 
πρόχους με ανοικτή, οριζόντια προχοή έχουν βρεθεί στο Ακρωτήρι και προέρχο-
νται από τα Γουρνιά.

Τα κωνικά και τα ρυτά με απιοειδές σώμα και οξύληκτο άκρο φαίνεται να 
αποτελούσαν προτίμηση των Θηραίων, οπότε οι κεραμείς των Γουρνιών αυτά προ-
όριζαν κατά κύριο λόγο ενδεχομένως για εξαγωγή προς τη Θήρα.  

Σύνθεση/Συμπεράσματα
Η τυπολογική σύγκριση της εισηγμένης ΥΜ ΙΑ κεραμικής από τα Γουρνιά που 

έχει βρεθεί στο Ακρωτήρι, με εκείνη που έχει κατασκευαστεί και βρεθεί στα Γουρ-
νιά, θα μπορούσε να βοηθήσει στη διακρίβωση της χρονολόγησης της θηραϊκής 
ηφαιστειακής έκρηξης που σήμανε το τέλος του διαμετακομιστικού ρόλου της 
Θήρας στο θαλάσσιο εμπόριο της εποχής. Είναι το μόνο “κλειστό” σύνολο εκτός 
Κρήτης, το οποίο προσφέρει βέβαιη χρονολογική αναλογία λόγω των ειδικών συν-
θηκών που συνετέλεσαν στη διακοπή της κυκλοφορίας των κεραμικών σκευών 
και επομένως των αντίστοιχων επιρροών προς και από τη Θήρα. Επιπλέον, τα 
ευρήματα του Ακρωτηρίου δεν έχουν διαταραχθεί από μεταγενέστερες οικιστικές 
φάσεις, λόγω της ηφαιστειακής καταστροφής.   

Η κεραμική ως ένα κατ’ εξοχήν αρχαιολογικό εργαλείο για τη διευκρίνηση 
των χρονολογικών φάσεων, μπορεί κάλλιστα να αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο στην 
ερμηνευτική της χρήσης των χώρων και της πολιτισμικής συνέχειας σε έναν τόπο.

Λόγω της διαφορετικής εξειδίκευσης που χρειάζεται για την παραγωγή και 
διακόσμηση τροχήλατων κεραμικών σκευών, γίνεται σαφές ότι μελετώντας την 
ποιότητα, αλλά και τη διασπορά των κεραμικών σκευών σε μία θέση, μπορεί 
κανείς να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα περί της χρήσης των χώρων από όπου 
τα κεραμικά σκεύη προέρχονται. Σημαίνοντα ρόλο στην ερμηνεία της χρήσης 
ενός χώρου παίζουν τα συνευρήματα και οι γειτνιάσεις των σκευών, ανάλογα με το 
είδος και την ποσότητά τους. Ειδικά στην περίπτωση των αποθηκευτικών χώρων, 
η διαπίστωση του είδους των συνευρημάτων παίζει σημαντικό ρόλο για την ταύτι-
ση του είδους της αποθήκευσης.

Η εισηγμένη κεραμική του Ακρωτηρίου Θήρας και η εγχώριας κατασκευ-
ής κεραμική των Γουρνιών έχουν στενή σχέση και αλληλεπίδραση. Μπορεί να 
υποτεθεί ότι σε διαμετακομιστικά ταξίδια των θηραίων εμπόρων στην Κρήτη και 
την ανατολική Μεσόγειο, απαραίτητη στάση ήταν και τα Γουρνιά, καθώς ικανός 
αριθμός εισηγμένων κεραμικών σκευών στο Ακρωτήρι έχει ταυτισθεί ως προερ-
χόμενος από τα Γουρνιά. Προκειμένου να φθάσουν τα αγγεία από τα Γουρνιά στο 
κυκλαδικό Ακρωτήρι, χωρίς να υπάρχουν όμως αντίστοιχες θηραϊκές εισαγωγές 
στην κρητική θέση, μπορούμε να οδηγηθούμε στην εικασία ότι οι Θηραίοι ήταν 
εκείνοι που ταξίδευαν περισσότερο μεταφέροντας με τα καράβια τους τα κρητικά 
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προϊόντα και σκεύη σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο και έτσι εισέπρατταν 
για τον κόπο τους ποσότητα πολυτελών σκευών από διάφορες θέσεις της Κρήτης. 
Δεν μπορούν να αποκλεισθούν από την υπόθεση εργασίας τα οργανικά προϊόντα 
που ενδεχομένως να εξήγαν οι Θηραίοι, τα οποία όμως δεν σώζονται.

Επομένως, η σύγκριση της κεραμικής εγχώριας παραγωγής του ΥΜ ΙΑ οικι-
σμού στα Γουρνιά και των εισηγμένων αγγείων από τα Γουρνιά, που όμως έχουν 
βρεθεί στο Ακρωτήρι, αποτελεί τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, μιας δηλ. 
κεραμικής παραγωγής (κοινής) που κυριαρχούσε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο κατά 
την ώριμη ΥΜ ΙΑ περίοδο, και επομένως αποτελεί ένα βέβαιο τρόπο σχετικής 
χρονολόγησης των δύο συνόλων και αντιστοίχως της φάσης χρήσης των δύο 
θέσεων (Γουρνιά, Ακρωτήρι), ως προς τη συγχρονία τους.
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A frEsh LooK At thE CErAmiC finds of An oLd ExCAvAtion 

on thE gourniA hiLL. thE importEd Lm iA gourniA rhytons

At AKrotiri (thErA) 

dimitrA KrigA

The excavation at the beginnings of the 20th century in the Neopalatial 
settlement of Gournia produced a number of extremely important finds 
regarding its town planning and its movable items. Today, more than 100 
years later, scholars are still interested in this site and these finds. The LM 
IA pottery from this excavation is the subject of this paper and in particular 
a number or rhyta found in Gournia are examined in their relation to some 
other rhyta exported from Gournia to the LC I Akrotiri (Thera island). The 
importance of the pottery as a tool for trade interrelations between two sites 
and the rarity of the advantage that is given after the identification of the origin 
of a ceramic vase found imported somewhere else, are the two poles that are 
emphasized in this study.



pALAiKAstro (sitEiA) 2013: 

prELiminAry rEport on thE first ExCAvAtion sEAson

CArL KnAppEtt, ALExAndrA LivArdA & niCoLEttA momigLiAno

Following our 2012 geophysical and landscape survey investigations, in the 
summer of 2013 we conducted the first excavation season of our new research 
project at Palaikastro, Siteia, under the auspices of the British School at 
Athens and the supervision of the 24th Ephorate of Prehistoric and Classical 
Antiquities.1 The main aims of this new project include providing new com-
parative data on the emergence and development of urbanisation, particularly 
through an innovative programme of on- and off-site environmental sampling, 
which will enable detailed insights into the interaction between urbanism and 
environment over a long period. 

In the 2013 season we opened a number of trenches in two plots of land, 
the Argyrakis and Papadakis plots, which are located in a hollow between two 
ridges, to the SE of Block X of the first excavations conducted at this site by 
the British School at Athens from 1902-1906, and to the NE of the kiln exca-
vated and published by Davaras (1980) (figs 1-2). These plots were recorded in 
the 1983 survey as showing a near total lack of surface sherds (MacGillivray 
et al. 1984, 134, fn. 12), but were chosen in particular to test the results of 
geophysical prospection, which had been carried out in 2001 (Boyd, Whitbread 
& MacGillivray 2006) and in 2012 (Knappett, Bank & Orengo in prep). This 
geophysical work, involving electrical resistivity (in 2001), georadar (2012), 
and magnetometry (2001 and 2012), had been interpreted as indicating the 
presence of significant buried structures (possibly a palatial building) in this 
previously unexcavated area of the site. 
1 Acknowledgments: we would like to thank very warmly C. Sofianou and V. Zografaki of 

the 24th EPCA, and Lina Manoussogiannaki, who acted as representative of the Greek 
archaeological service. We also thank the Director and members of staff of the British School 
at Athens for their invaluable support. Funding was provided by INSTAP, the University 
of Toronto, University of Bristol, University of Nottingham, the British School at Athens, 
and private donors. We thank the Dimos of Siteia and the Antidimarchos of Palaikastro for 
providing a day’s work with the mechanical digger. Project Directors were Dr. C. Knappett, 
University of Toronto, Dr. A. Livarda, University of Nottingham, and Dr. N. Momigliano, Uni-
versity of Bristol; Dr. T. Cunningham was Field Director and Dr. Q. Letesson Site Architect. 
Excavation daybooks were kept by Momigliano, Cunningham and Letesson. Livarda ran the 
environmental programme and conducted the archaeobotanical study. Dr. R. Veropoulidou 
studied the shell, Dr. V. Tzevelekidi the faunal remains, Dr. C. Tsoraki the lithics, and Dr. 
P. Westlake the plaster, while D. de Carle organised the charcoal sampling. Knappett was 
responsible for the apotheke and study of the pottery, assisted by C. Ichim. Photographs 
were taken by S. Giannikides and K. Voutirakis; S. Giannikides was responsible for the 
videography. DGPS, GIS and Photogrammetry were directed by Dr. H.A. Orengo with the 
technical support of I. Cruz. 20 graduate and undergraduate students from the Universities 
of Nottingham, Bristol, Toronto, Sheffield, Crete, Louvain, and Barcelona helped with the 
work; Eftychia Anaplioti led our conservation efforts, helped by Agapitos Legakis as consult-
ant; Dr. Kostas Kasvikis led our educational programme in liaison with local schools.
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As shown in fig. 3, we opened a total of 10 trenches, of which 6 were located 
in the Argyrakis plot, and 4 in the Papadakis plot. Both geomorphological 
observation and evidence from a robber trench sunk in 2010 in the Papadakis 
plot indicated the presence in this area of a substantial depth of colluvial 
topsoil.

Argyrakis Plot:  Trenches A1, A2, A3, A4 North, A4 South, and A5 
We started with three trenches (A1, A2, and A3) in the western half of the 

Argyrakis plot (fig. 3), guided by the aforementioned geophysics results and 
current topography. Trenches A1 and A2 were laid out in the NW and SW 
corners of the plot, respectively, while A3 was roughly in its centre. These three 
trenches produced evidence for considerable colluvial sediments washed down 
from the steep slopes above, for the presence of some sort of gully running 
SW- NE in this area between two ridges, and also for the existence of important 
buildings, which must have been located nearby.  

In trench A2, in particular, large decorated sherds of MM I-II date and bones 
were discovered in a very sandy, water-related layer situated at approximate-
ly 3m beneath the original surface of the trench, indicating, as mentioned 
above, the existence of some sort of gully filled in by colluvium, and also that 
an important Protopalatial building must once have existed in the vicinities. In 
trench A3 cultural levels, which appeared to represent re-deposited materials 
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Fig. 1 :  View of Palaikastro, Roussolakkos, showing the location of the 2013 excavation in relation to 
other areas, looking northeast towards the Kastri promontory. Photo taken by N. Momigliano, April 2014.



from cleared buildings nearby (as also 
indicated by the bioarchaeological and 
palaeoenvironmental analyses), were 
encountered beneath hard colluvium at 
a depth of approximately 1.5 m beneath 
the surface. These levels contained MM, 
LM I, and LM III pottery as well as other 
finds, which included a large cattle horn 
cut at the tip, metal objects (a pin and a 
blade), a few fragments of stone vessels, 
and obsidian blades. Bedrock here was 
reached at a depth of approximately 
3m beneath the original surface of the 
trench, and once again, some of the 
deeper layers and features suggested 
proximity to water in this area.

Given that the W part of the Argy-
rakis plot appeared to be a gully largely 
filled by colluvium events, except for 
some cultural levels in Trench A3, we 
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Fig. 3 :  The excavation area, before clearing of 
vegetation prior to excavation, with location of 

trenches. Also visible is the 2010 robber’s trench in 
the Papadakis plot, to the east of trenches P1 and 
P1 East. Image generated by Hector A. Orengo.

Fig. 2 :  Aerial view of Palaikastro, Roussolakkos, showing the location of the 2013 excavation trenches 
in the Argyrakis and Papadakis plots in relation to previous excavations areas. 

            Image generated by Hector A. Orengo.



shifted our efforts to the E, opening 
trenches A4 and A5, where we encoun-
tered archaeological levels at 40-50 cm 
beneath the surface.

Trench A4 was originally opened 
as a 3 x 1 m trench along a modern 
boundary wall, forming the eastern 
limit of the Argyrakis plot, where 
Minoan horns of consecration (fig. 4) 
had been reused in its courses. This 
trench quickly produced a small depos-
it of LM IB cups and good indications 
of building materials (wall plaster and 
schist fragments, an ammouda slab, 
many small- to medium-sized stones). 
These elements encouraged an exten-
sion of the original trench towards the 
south, which prompted the renaming 
of the original trench as Trench A4 
North, and its southern extension as 
Trench A4 South.

In Trench A4 North we soon reached 
a clear destruction layer with materi-
al that appeared to have fallen to the 
ground, including roofing material and 
a cluster of upside down LM IB cups 
(conical, ogival). The destruction layer 
was only partially excavated in 2013, 
but has already revealed interesting 
features such as a number of walls, a 
terracotta drain probably in situ and 
connected with an ammouda basin, 
burnt materials (sherds, bones, lumps 
of charcoal, ashes, etc.), and a small 
kernos made of an ammouda slab, 
with small cavities roughly carved on 
its two faces.

In Trench A4 South we also soon 
reached the top of a major deposit of 
pottery and other materials, probably 
dating to LM IIIA2, which was distrib-
uted in two separate rooms. Finds from 
this trench comprised a jar containing 
plaster, a snake tube (fig. 5), a small 
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Fig. 4 :  Fragmentary horns of consecrations 
reused in modern boundary wall, forming 

the eastern limit of the Argyrakis plot as well 
as the eastern boundary of Trench A4 North. 

Photographs by Kostis Voutirakis 
and Quentin Letesson.



pithos, an amphora/collar-necked jar, a spouted jar/basin, a small, fine, 
decorated stirrup jar, approximately 13 bell-bowls and pulled-rim bowls, and 
14 stone objects. The latter mostly comprised smoothed pebbles/tools, but 
also included a polished, flat, pierced circular schist bead, a fragment from 
a libation table, the base of a stone vase, and a circular, bagel-shaped stone 
implement, found with a pestle alongside; the pestle fit the implement and the 
two could have been used in combination, but preliminary examination by 
our lithic specialist suggests they were not used at all for grinding and may 
therefore have been curios, like the other assorted stone tools and pebbles. 
There was also a large shell, Cymatium corrugatum (a relative of the triton), and 
a shallow, straight-sided dish, which had been placed on a bed of some coals 

553

pALAiKAstro (sitEiA) 2013: prELiminAry rEport on thE first ExCAvAtion sEAson

Fig. 5 :  Snake tube from Trench A4 South. 
Photograph by Kostis Voutirakis; 

drawing by Rachel Kulick.



(evidenced by burning and some carbon underneath) and had a broken pulled 
rim bowl base set beside it.

Overall, the finds from A4 South, according to the Trench supervisor (Dr. 
Cunningham), are reminiscent of the sort of equipment proposed by Gaign-
erot-Driessen (Gaignerot-Driessen 2014) as constituting a shrine. Closer at 
hand, deposits from Building 7 at this time, interpreted as a kind of apoth-
ecary/dispensary (Cunningham & Sackett 2009), combining what we might 
otherwise take as cultic and medical functions, are also similar in nature to 
what we have found here. If our preliminary dating were correct, this would 
add another context to the general abandonment of the site at the end of 
the LM IIIA2 period (cf. similar deposits from Buildings 4, 5, and 7 of the 
1980s–90s excavations, House N from the 1960s and Blocks G, D, P from the 
1902-6 campaign).

Trench A5, located only a few metres to the SE of Trench A3 and to the W of 
trench A4 South, was excavated only for 4 days. Its southern edge is delimited 
by the large modern retaining wall that separates the Argyrakis and Papadakis 
plots. Here too we encountered archaeological levels just beneath the topsoil, 
consisting of a modern wall, which, however, incorporated an earlier Minoan 
wall and was built upon on a related stone tumble. Only a small part of this 
stone tumble deposit could be excavated in the time available: the few ceramic 
finds seem to suggest a date in LM III, though the pottery recovered so far is 
limited in quantity and is hardly diagnostic.

Papadakis Plot: Trenches P1, P1 East, P2, and P3
Trenches P1 and P1 East were excavated to test anomalies located by the 

geophysical survey conducted during the 2012 season. Trench P1 was exca-
vated to a depth of 22.88 m a.s.l. (3.04 m below surface), producing a range 
of Minoan pottery, as well as some lithics, shell, and faunal remains, albeit 
within colluvium deposits rather than cultural layers. Trench P1 East pro-
duced similar results.

Two small tests (Trenches P2 and P3) were made at the back of the Papada-
kis plot, in an area that clearly had a different (and higher) underlying bed-
rock, to capture the transition from this to the colluvial deposits in the gully 
seen generally near trenches P1 and P1 East, and continuing in the west side 
of the Argyrakis plot (Trenches A1-3). In P2 we found bedrock almost imme-
diately, confirming our suspicion concerning the different soil and underlying 
geology; this accomplished, we moved to Trench P3, some 2m away, where we 
found only the colluvium, suggesting a fairly sudden transition between the 
higher bedrock and the gully (or ravine) suggested by the excavations of other 
trenches.

Bioarchaeological and Palaeoenvironmental Analyses
During the 2013 excavation season two flotation machines that recycle 

water were constructed and placed on the site for the processing of soil sam-
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ples. Sampling was conducted in a fully systematic manner: with the exception 
of most topsoil and erosion/colluvial deposits, each excavated unit was sam-
pled for bioarchaeological processing. This is the first time on Crete where, to 
our knowledge, such strategy has been employed (see Livarda & Kotzamani 
2014). The samples were taken from the centre of each unit to avoid contam-
ination from adjacent units. Multiple samples were taken from a unit if this 
was too large and spatial resolution was required in order to understand the 
nature of the deposit. Some erosion/colluvial deposits were sampled in order 
to monitor depositional and taphonomic formation processes at the site. In 
total 83 samples were processed of which 71 were bulk samples. The following 
preliminary observations can be made:

• Charcoal fragments and shells/molluscs were the most common among 
the organic remains, recovered from almost all soil samples.

• The majority of charcoal fragments from the heavy residue and the flots 
were small with only a few being 2 mm or more in size. Those recovered 
from charcoal concentrations visible to the naked eye also exhibited a 
relatively high degree of fragmentation but larger fragments (4 mm or 
more) were also present in about half of these samples.

• Animal bones occurred mostly in the form of broken parts of mammal 
bones, some of which were burnt. A few rodent bones were also found 
in soil samples from all zones apart from A5 and P1, mainly in the flots 
rather than the heavy residues. Although such small bones also occur 
in heavy residues, little consideration has been given for this type of 
material in flot analysis, and thus, these results need to be considered 
in future zooarchaeological studies.

• Fish bones were very few, including almost exclusively otoliths.
• Only one main foraminifera species (single celled marine organisms) 

seemed to be present in some trenches, occurring in generally low 
numbers. The dating and the taphonomic analysis are still at a prelimi-
nary stage, but the evidence so far suggests the presence of this species 
throughout the habitation sequence.

• A few ostracods (probably belonging to one or two species) are pres-
ent in some excavated units. They occur generally in low numbers, 
with the exception of the lowest levels reached in Trench A3 where a 
large concentration was recorded. No ostracods were found in Trenches 
A1, A2, A4N, A5 and P1. Notably, ostracods always occur alongside 
foraminifera.

In addition, plant macro-remains other than charcoal were found in 68% of 
the sampled units. Their occurrence was always in very low numbers and their 
density (calculated as the number of individuals per soil sample volume) in all 
units was also very low. These observations, alongside the available contextual 
evidence, suggest that the archaeobotanical assemblage refers to secondary 
material that became gradually mixed into the various habitation/use layers. 
In total, 85 archaeobotanical carbonised and mineralised items were present 
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across the site, allowing a first insight into the plant resources available. Of 
these, 73 items derived from Bronze Age levels according to our preliminary 
study of the pottery and stratigraphy. All the main food plants so far identified 
in Bronze Age Crete (Livarda & Kotzamani 2014) were present at the site. They 
included wheat and possibly other cereals, lentils and other legumes, olives, 
grapes, figs and almonds. No cereal processing by-products (chaff) were found 
other than a single culm node from the destruction level in Trench A4 North. 
Their absence may be due to preservation reasons. 

Of some interest is the recovery of a number of duckweed (Lemna sp.) in 
Trenches A3 and A4 South, in association with foraminifera and ostracods, 
given the aquatic origin of all these three organisms. Duckweeds are small, 
free-floating plants that grow on still or slow moving fresh or brackish water 
where they can form dense mats called thalli. Lemna minor has many uses, 
among which as animal feed in several parts of the world due to its high nutri-
tive value.

Concerning animal bones, the species represented so far include cattle, 
sheep/goat, pig, and small carnivores. Their state of preservation suggests 
exposure for a long period of time rather than burial straight after disposal. 
Notable, however, is the presence of a few sets of articulating and matching 
elements, which suggests that some archaeological contexts remained relative-
ly undisturbed after their deposition.

Regarding malacological remains, 24 different marine species were identi-
fied, as well as 15 species of land snails. All marine species are indigenous to 
the Cretan seas, and most belongs to one species, Hexaplex trunculus (purple 
shells); their fragmented state is consistent with purple-dye manufacture and 
is comparable with what has been observed in previous excavations at Palai-
kastro (Reese 1987) and at other Bronze Age Cretan sites. Additionally, there 
are several species (limpets, top-shells) that might represent remains from food 
consumption events. Finally, there are species that might have been collected 
by accident (e.g. worm-shell), brought to the site alongside materials from the 
beach, such as sand or seaweed (e.g. dog-cockle, tuberculate cockle, striate 
pisania) or as curios for decorative purposes (e.g. cowrie shells, cones), or 
other special reasons (e.g. trumpet triton, tun shell). Most land-snails appear 
to be modern, but a few are pre-modern: of these, some could have used the 
site as their habitat, while others could have been transported by the inhabit-
ants along with materials from the coast or wooded areas.

Other activities that were carried out in 2013 include: preliminary study of 
ceramics; stone vessels and tools; wall plaster remains; conservation in the 
apotheke and on site; high resolution mapping and planning of the most sig-
nificant sites discovered during the landscape survey in the 2012 season; and 
educational/outreach programmes in collaboration with local schools, cultur-
al societies, and the Demos of Siteia.
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ΠαλαιΚαστρο (σητειασ) 2013: ΠροΚαταρΚτιΚη 

ΠαροΥσιαση τησ Πρωτησ ανασΚαφιΚησ ΠεριοδοΥ 

CArL KnAppEtt, ALExAndrA LivArdA & niCoLEttA momigLiAno 

Σε συνέχεια των γεωφυσικών ερευνών και της έρευνας τοπίου που διενεργήθηκε 
το 2012, το 2013 ξεκίνησε η πρώτη ανασκαφική περίοδος του νέου ερευνητικού 
προγράμματος στο Παλαίκαστρο. Το πρόγραμμα εξετάζει τις μακροπρόθεσμες 
διαδικασίες αστικοποίησης και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον, μέσω 
ενός καινοτόμου προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει περιβαλλοντικές δειγμα-
τοληψίες, εντός και εκτός του χώρου. Οι εργασίες μας ξεκίνησαν σε μια περιοχή 
όπου οι γεωφυσικές έρευνες των ετών 2001 και 2002 είχαν υποδείξει την ύπαρξη 
σημαντικών, πιθανότατα ανακτορικού χαρακτήρα, κτηριακών καταλοίπων. Τα 
αποτελέσματα της ανασκαφής μας, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσαν τις παλαιό τερες 
αυτές ερμηνείες των γεωφυσικών ευρημάτων. Αντιθέτως, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη 
ενός ρέματος, το οποίο χώριζε μια συνοικία, από το υπόλοιπο του παλαιότερα ανε-
σκαμμένου οικισμού, που αποδεικνύεται ότι καταλάμβανε μεγαλύτερη έκταση απ’ 
ό,τι θεωρούσαμε αρχικά. Το τμήμα αυτό του οικισμού φαίνεται ότι κατοικήθηκε 
από την πρωτοανακτορική έως και τη μετανακτορική περίοδο. Αποκαλύφθηκαν 
σημαντικές κατασκευές, μεταξύ των οποίων κι ένα κτήριο με πιθανώς λατρευτική 
χρήση κατά την ΥΜ ΙΙΙΑ2 περίοδο. Περιβαλλοντικές έρευνες έδωσαν μια ενδιαφέ-
ρουσα πρώτη εικόνα των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνταν στην περιοχή. 
Άλλες δραστηριότητες του προγράμματος περιλάμβαναν μια πρώτη μελέτη των 
διαφόρων ευρημάτων, την υψηλής ανάλυσης χαρτογράφηση και σχεδίαση των πιο 
σημαντικών θέσεων που εντοπίστηκαν κατά την επιφανειακή έρευνα του 2012, τον 
σχεδιασμό και την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων δραστηριο-
τήτων προβολής, σε συνεργασία με τοπικά σχολεία, πολιτιστικούς φορείς και τον 
Δήμο Σητείας. 



thE hybrid pottEry KiLn At Lm iiiC 

hALAsmEnos (monAstirAKi - iErApEtrA)1 

dAvid w. rupp & mEtAxiA tsipopouLou 
– with an appendix by S. Chlouveraki

The short-lived settlement at Halasmenos was founded in the middle 
decades of the 12th century BC on a gently sloping area facing to the north-
east around two prominent bedrock outcroppings (fig. 1) (Tsipopoulou 2004).  
From its inception settlement was planned to have four quarters (Alpha Upper, 
Alpha Lower, Beta and Gamma) built around a central plaza and divided by 
pathways (fig. 2) (Rupp 2014). The principal point of access was from the east 
with other pathways circling the quarters except on the southeast where the 
slope is precipitous.  On the northern edge of the settlement was a semi-de-
tached communal shrine of the Goddess(es) / Votives with the Upraised Arms 
with a flat plaza around its western end and southern side (Tsipopoulou 2009; 
Gaignerot-Driessen 2014). In each quarter there was a core building around 
which the other structures were attached in an agglutinative fashion (Rupp 
2014, fig. 7). At least two of the quarters, Alpha Lower and Beta, appeared 
to have had special functions (Tsipopoulou 2011). The large Megaron 1 and 
two smaller megaroid structures, M2 and M3, in Alpha Lower were used for 
feasting. In Beta there were at least three kitchen complexes (for structure and 
room designations see Rupp 2014, fig. 6).

A tall, slim curving outcropping of bedrock divided the southern half of 
Alpha Lower from Gamma. The central pathway leading up from the Shrine 
plaza to the higher Central Plaza runs immediately to the east of it. In the 
center of the settlement, nestled against the eastern face of the bedrock, which 
probably was cut back to create a curving vertical face, was uncovered a low, 
irregularly shaped partially built structure (fig. 3). Within its internal ovoid cir-
cumference there was a flat, fired clay surface and an area on the southeastern 
side without this surface. 

This structure,2 3.3 m NW/SE and 2.8 m NE/SW, had on its southern half 
a very low wall constructed of rubble with two faces, ca 0.60 m wide. On the 
northwestern third there was only an inner face of rubble which abutted the 
bedrock, while on the northeastern face it utilized a large, irregular boulder.  
Within much of this circumference was a fired clay surface or firing grate, 1.5 
x 1.9 m, with nine irregular ovoid perforations of different sizes in lines (three 
on the south, two on the west and four on the north) near the outer edge. 
1 The authors would like to thank Garifalia Kostopoulou and Dimitris Bassakos for assistance 

in preparing the figures.
2 The structure and the associated architectural and archaeological features in the immediate 

area were excavated, cleaned and conserved between 2011 and 2014 [see S. Chlouveraki: 
Appendix, this volume].
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Fig. 2 :  Restored plan of the LM IIIC settlement at Halasmenos with planning features 
and functions of the structures and spaces (after Rupp 2014, fig. 4).

Fig. 1 :  Panoramic view of the LM IIIC settlement at Halasmenos (Monastiraki – Ierapetra) to the N 
(photo: D. W. Rupp).



There was an irregular depression to the east, ca 0.70 x 0.70 m that served as 
the combustion chamber. On the structure’s straight northeastern face was a 
small square opening, ca. 0.50 m on a side, below the level of the firing grate 
surface that opened on to the combustion chamber. In front and slightly below 
the fire mouth was a darkened fan-shaped area, 1.80 m long x maximum ca. 
1.0 m wide, scooped out of the crumbly upper surface of the bedrock. This 
served as the stoking pit. In addition, a very, low wall was constructed against 
this boulder’s northeastern face to connect the structure with the bedrock out-
crop. The narrow area between the boulder and the outcrop probably was filled 
in with earth and small stones. This elliptical structure was the substructure 
and the firing grate (or floor) of the firing (or upper or ware) chamber of an 
updraft pottery kiln. 

The lifting of the southern portion of the fired clay floor for consolidation 
and conservation permitted the features below this floor to be partially exca-
vated. At this stage in the study of the kiln the following observations describe 
its technical and architectural features. 
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Fig. 3 :  Aerial view to W/NW of the Halasmenos kiln and its immediate area with the basic 
components and features indicated (photo: C. Papanikolopoulos and D. W. Rupp).



The first intervention here was to smooth out the bedrock surface that 
sloped gently to the east/northeast and to carve out an elongated depression 
also oriented east/northeast, in the slope by digging into the friable bedrock. 
A surrounding low, ovoid structure was then erected with a fire mouth located 
across the western portion of the depression. Thus, on the interior side of the 
fire mouth was an irregular, ovoid basin below the level of surrounding bedrock. 

On either side of the longitudinal axis running through the fire mouth there 
was an irregular, molded clay spine (possibly resting on flat stones) that start-
ed at the western edge of the depression and extended to the west towards the 
rear wall (fig. 4). These spines apparently were fired in situ by a hot fire to solid-
ify them. Along the outer side of each spine was constructed on the bedrock 
surface a heat channel that was covered by a crudely made low catenary vault 
built up from clay (fig. 5). Provision would have been made for the vertical flue 
holes that connected the channels to the surface of the firing chamber (fig. 6).  

In the central area between the spines was another irregular heat channel 
resting on bedrock which bifurcated into two uneven lobes that extended to 
the west (fig. 7). In the area between the two channels, in the center of the 
floor, another support structure was built up with stones covered by clay. The 
two irregular heat channels were covered by a catenary vault-like micro-struc-
ture. A small tunnel must have extended further west from the end of each to 
connect with the western flues. This network of upward sloping heat channels, 
tunnels and flues would have created an upward sloping horizontal draft of 
heat away from the combustion chamber to create a more uniform circulation 
of the heat on the floor surface and in the areas of the firing chamber away 
from the fire mouth.

At this point the spaces between these vaults and the inner face of the 
structure would have been filled in with clay and small stones and a rough 
surface with a raised lip or rim along the inner face of the wall at its uppermost 
level. In effect a shallow basin was created. The surface of the depression 
on the east was covered with clay and small heat tunnels were fabricated to 
connect this area to the eastern ends of the vaulted channels. There were two 
for each side channel, one higher and one lower. Those for the central channel 
were side by side. The next step was the placement of a layer of straight sticks 
and/or cane stalks on the transverse axis (fig. 8). On top of this was placed the 
clay floor of the firing chamber. In firing the kiln this floor became baked. The 
floor was resurfaced two times before the kiln went out of use.

The kiln’s superstructure enclosing the firing area was probably a temporary 
tall, catenary dome made of clay and small stones with small openings or flues 
on the sides and at the apex for the exhaust fumes and as a means to dampen 
the exhaust in order to control the atmosphere within the firing chamber. The 
excavators at Kavousi have reconstructed the kiln there approximately in this 
fashion (see below, Day & Klowacki 2012, fig. 60). The temporary substruc-
ture could also have supported a permanent cylindrical superstructure built 
of rubble that was topped by a temporary shallow catenary dome. There were 
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Fig. 4 :  View of a fired clay spine from the W 
(photo: excavation and D. W. Rupp).

Fig. 5 :  View to W/SW of the southern heat 
channel, originating in the combustion chamber, 

covered by a fired clay catenary arch (photo: 
excavation and D. W. Rupp).

Fig. 6 :  View to W/SW of the southern flue/vent 
holes in the firing grate which connect to the heat 
channel below (photo: excavation and D. W. Rupp).

Fig. 7 :  View to W of the central bi-lobed heat 
channel with the construction features indicated 

(photo: excavation and D. W. Rupp).
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not, however, stones found on and around the preserved remains to support 
such a reconstruction. Nor was there any course of rubble preserved about 
the upper surface of the firing floor. Rather, in the area around the kiln were 
encountered many irregular fragments of fired clay of different sizes, only some 
of which had a rough surface. These most likely come from the kiln’s tempo-
rary superstructure.

The fan-shaped area in front of the rectangular fire mouth or stoke hole 
is the stoking pit where the combustibles were burnt. The bedrock around 
the darkened area is scorched orange-reddish from the heat. The preserved 
remains on edge of the stoking pit do not suggest that it was covered to create 
a stoking channel in front of the fire mouth. At least adjacent to the fire mouth 
the cut bedrock surface was covered with clay. The predominant strong winds 
blowing from the north/northeast would serve as a natural bellows for the 
fire forcing the heat into the combustion chamber, through the channels and 
flues into the ware chamber. These may be the reason that there is no covered 
stoking channel in front of the fire mouth. 
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Fig. 8 :  a. Clay rim around firing grate’s substructure; b. View of a section of the underside of the firing 
grate showing the negative impressions from the branches and/or cane substructure 

(photos: excavation).



Sherds collected from the channels, as well as from the combustion chamber 
were all dated to the LM IIIC (fig. 9). No chronological difference between them 
and the pottery of the settlement was observed. Most shapes were closed, includ-
ing a fragmentary amphora and base and body fragments from small jugs. There 
were also few conical cups. The most important specimen was a fragmentary 
amphoriskos decorated with a wavy band on the shoulder. All fine wares were 
made of a whitish-yellow very pure clay. Also, both from the channels and the 
combustion chamber various over-fired, vitrified sherds were collected. 

Professor Nikos Zacharias of the Archaeometry Laboratory at the University 
of Peloponessos at Kalamata ran two samples from the kiln’s fired clay floor for 
thermoluminescence (TL) dating. The results were 1157 ± 160 BC and 1127 ± 
140 BC. Even though the standard deviations are larger than desired, the two 
dates suggest that the last firing of the kiln was in the middle to later decades 
of the 12th century BC. If valid, this agrees with the stylistic dating provided 
by the pottery.

Hasaki’s kiln typology (Hasaki 2002, pl. III.13) is a useful heuristic tool to 
examine the place of the Halasmenos kiln within the corpus of the Late Minoan 
kilns. While her Types Ia and IIe have various similarities to the Halasmenos 
example, neither fits exactly the preserved evidence.

At present there are only two circular/pear-shaped kilns, Hasaki’s Type 
Ia, that are known to date to the LM IIIC period. The roughly circular kiln at 
Kavousi - Vronda (Hasaki 2002, no. 151; Evely 2000, no. 8a) is the closest 
comparandum geographically to the kiln at nearby Halasmenos (Gesell, Day 
& Coulson 1988, 290-295, fig. 5; Day & Glowacki 2012, 51-56, figs 58-60). 
The kiln, dated to the LM IIIC, is located away from the other buildings at 
the southwestern edge of the settlement. The preserved remains consist of an 
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Fig. 9 :  Profiles of the sherds found in the excavation of the kiln (drawn by J. Morrison).
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irregular ovoid rubble wall around a low combustion chamber with a large, 
irregular central support. It measures 2.13 x 1.88 m. A quarter of the firing 
floor was found in situ. There were five large rectangular vent holes (0.12 x 
0.10 m) preserved near the outer circumference of firing floor. There were other 
holes toward the center. The firing floor was supported by flat stones resting 
on the central support and a narrow ledge along the interior face of the com-
bustion chamber. The excavators have restored a catenary dome over these 
foundations (Day & Glowacki 2012, fig. 60). There is a long, narrow stoking 
pit, 1.30 m long which apparently was not covered by a stoking channel. It was 
covered, as on combustion chamber’s walls with clay that became fired with 
use. The stoking pit was oriented to the southeast. 

On the Pateras plot on the hill of Tsikouriana at Khamalevri (Rethymnon) 
an ovoid kiln was partially excavated (Andreadaki-Vlazaki & Papadopoulou 
2005, 361, figs 15, 18). The upper levels of the structure had been damaged by 
long-term cultivation. The preserved remains which were set in an open area 
included the roughly circular firing floor with six vent holes, the unexcavated 
ovoid fire mouth of the combustion chamber and the stoking pit (“pit Ψ”). With 
the stoking pit the structure measures 2.50 x 4.00 m. This kiln had three large 
rubbish dumps, Σ, Ρ + Ω, in close proximity. The settlement remains here are 
dated to the LM IIIC period.

These kilns, however, do not have the same internal structures as the 
Halasmenos kiln does. A system of heat channels below the firing chamber 
floor is what is included in Hasaki’s Type IIe.3 These were mostly rectangular 
kilns.This type of kiln appears to have evolved during the MM IIIA / LM I 
through IIIB periods from large structures with the combustion chamber and 
a system of heat channels on the same level and height, i.e. at Kommos in LM 
IB (Shaw et al. 2001, 20-22; Hasaki 2002, no. 145) to low channels on a raised 
platform behind the combustion chamber, i.e. the LM IB kiln at Ayia Triada 
(Levi & Laviosa 1986; Tomasello 1996; DiVita, La Rosa & Rizzo 1984, fig. 277; 
Hasaki 2002, no. 143; Evely 2000, no. 14). At Zakros the MM IIIA pottery kiln 
(or metallurgical furnace?) had broad, shallow flues which were lined with 
clay (Hasaki 2002, no. 123, pl. IV.11). There is no evidence preserved in any 
of these examples for a permanent floor of any material for the ware chamber. 
A network of slabs of stone laid across the tops of the channels with gaps in 
between them has been suggested for this floor.

At Knossos near the southeast corner of the Palace and adjacent to the South 
East House the size of the LM II kiln is smaller and the shape is more elliptical 
(Daux 1958, 783-785, fig. 12; Hood 1958, 24, fig. 6b; Hasaki 2002, no. 138; 
Evely 2002, no. 16). The flues here too are clay lined. The relative size and some-
what ellipsoid shape of the kiln and the location of three shallow short channels 
on a raised platform adjacent to the lower combustion chamber (length 1.80 m) 
of Kiln 1 in the Stratigraphic Museum excavations at Knossos dated to LM IA/B 
(Warren 1980-1981, 75-79, figs. 6-9; Hasaki 2002, 139; Evely 2000, no. 11) is 
the closest example in form and chronology to the Halasmenos kiln.4

3 Davaras’ type D (Davaras 1980, 125-126).
4 A deposit of white powder in the combustion chamber of the adjacent Kiln 2 was analyzed 
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From these comparanda it appears that the Halasmenos LM IIIC kiln was a 
transitional or hybrid form between the Minoan rectangular channel kiln and 
the Iron Age circular kiln with central support. Its small combustion chamber 
with clay-lined channels on a raised platform was combined with a new fea-
ture, a permanent clay firing grate for the ware chamber with channels and 
vents for heat circulation. Thus, it has a general Type Ia plan combined with 
a Type IIe internal arrangement. The settlement at Halasmenos displays many 
such examples of a mixture of cultural traditions in its material culture and 
architecture (Tsipopoulou 2011; Rupp 2014).

The position of a single kiln in a narrow open, public area in the middle of 
the settlement is difficult to explain (fig. 10). At present the only archaeological 
evidence for the installations normally associated with a potter’s workshop 
around the kiln is the small area immediately to the south against low out-
crops of bedrock. Here is an elongated ovoid area lying below the bedrock 
ridge to the southwest and the small bedrock outcropping to the south. A low, 
narrow roughly made “wall” of small stones connects the exterior face of the 
kiln to the outcrop. This area may have been used for storing and/or working 
clay. Another possible candidate for an installation lies directly the northeast 
of the end of the stoking pit. A thin arc of stones encloses an area with an 
uneven packed earthen surface. This may too have been used as an “activity 
area”, possibly for storing and/or preparing the clay. Except for some ceramic 
wasters none of the technical equipment associated with making pottery has 
been found in the vicinity. A partially preserved potter’s wheel (ca. 30%) was 
found on the threshold of Room B2.3 (Coulson & Tsipopoulou 1994, 77, figs 
6, 12, pl. IX, 3). Rooms B2.2 and B2.3 in Building B2 served as areas for food 
preparation. There were not, however, any other tools or equipment associated 
with forming ceramic objects in these spaces or adjacent rooms.

In the adjacent Gamma Quarter there are two possible rooms for a hypo-
thetical potter’s workshop. Directly opposite to the East is Building C2. It 
consists of a courtyard with a broad opening towards the kiln. A megaroid 
structure lies behind it. In the northwestern corner of the courtyard there is 
a narrow rectangular room, C2.2, which had two phases of construction. In 
the second phase there were low benches on the northern and eastern sides of 
the elongated space, C2.4. Although the contents of this room have not been 
studied, at the time of its excavation nothing was noted to suggest that the 
fabrication of ceramic objects took place there. 

To the south of the kiln is Room C5 with its doorway opening on to space 
occupied by the kiln. This rectangular space had at least two levels inside with 
the lowest and largest on the northern end. There is a low bench along this 
wall and a platform in the southwest corner next to the door. Again while the 
material remains of this space have not been studied, at the time of excavation 

by R.K. Harrison and found it to be calcium hydroxide that would rehydrate to calcite. M.S. 
Kite believes that the kiln (as well as the other two) was used to sinter limestone fragments 
into fine white plaster for frescoes (Warren 1980-1981, 78).
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there was no indication of the fabrication of ceramic objects. Rupp has spec-
ulated that this unusual space might have been used for communal meetings 
or assembly (Rupp 2014, 175-176). 

The available evidence does not support that this kiln was associated with 
a specific household. Another possibility is that the kiln belonged to the occu-
pants of the largest structure in the settlement, MA1, with its entrance situ-
ated immediately above the kiln to the southwest. As the LM IIIC contents of 
the megaron’s main eastern room, MA1.1, were mostly removed when an oikos 
was built on top of the ruins in Late Geometric period there is no preserved 
evidence to suggest that the fabrication of ceramic objects took place here. A 
final possibility is that the kiln served as a communal facility, possibly for the 
firing of the goddess with upraised arms statuettes, snake tubes, plaques and 
other ritual shapes that were found in the shrine.

Fig. 10 :  Aerial view to W/NW of the area around the Halasmenos kiln with possible activity areas, 
elements of the settlement and architectural features indicated 

(photo: C. Papanikolopoulos and D. W. Rupp).
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ο ΥΒριδιΚοΥ τΥΠοΥ Υμ ιιιγ ΚλιΒανοσ 

στον χαλασμενο μοναστηραΚιοΥ ιεραΠετρασ  

dAvid w. rupp & μεταξια τσιΠοΠοΥλοΥ

Ένας κεραμικός κλίβανος υβριδικού τύπου ανοδικού ρεύματος ανασκάφθη-
κε στο κέντρο του ΥΜ ΙΙΙΓ οικισμού του Χαλασμένου Μοναστηρακίου Ιεράπε-
τρας. Τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του κλιβάνου, καθώς και οι συνδεόμενοι με 
αυτόν εξωτερικοί χώροι περιγράφονται στο άρθρο. Ο καλοδιατηρημένος κλίβανος 
παρουσιάζει μεταβατική κάτοψη μεταξύ των τύπων Ιa και IIe, σύμφωνα με την 
τυπολογία της Ε. Hasaki. Αναφέρονται παράλληλα για την τεκμηρίωση της θέσης 
του κλιβάνου του Χαλασμένου στην εξέλιξη των κεραμικών κλιβάνων της Κρήτης.
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ConsErvAtion of thE fLoor of thE Lm iiiC KiLn 

of hALAsmEnos

stEfAniA ChLouvErAKi

Project summary
In June 2012, the INSTAP conservation team worked on a special and 

unusual project to lift the floor of a large ceramic kiln that was uncovered 
during the excavation of M. Tsipopoulou. 

The floor of the kiln had to be lifted in order to investigate the structures 
underneath it and the technology involved in its operation. A decision was 
made to lift half of the floor in one section, which could be mounted and rein-
stalled on site after the completion of the excavation. A portable and versatile 
mounting system was designed, which allows scholars to revisit and reexam-
ine the substructure of the kiln in the future.

The section, which measured 90 x 150 cm, was lifted in July 2012 and 
stored on site until October, when it was mounted in restoration mortar rein-
forced with stainless steel netting. The lifted part of the floor was subdivided in 
6 sections along existing crack lines and transferred to the Study Center where 
it was kept over the winter. 

Fig. 1 :  General view of the kiln floor before the lifting of the section.
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The protective facing materials, which were placed on the surface of the 
kiln during lifting, were maintained on the surface during the winter to ensure 
the protection of the surface during the slow curing phase of the restoration 
mortar. 

In May 2013 we reassumed work on the lifted section of the kiln in order 
to remove the facing materials and to prepare its reinstallation on site. In the 
beginning of June all six sections of the lifted part of the floor were cleaned and 
stabilized and were successfully transferred and reinstalled on site. 

Figs 2-3 :  Facing (left) and lifting (right) of the kiln floor.

Figs 4-5 :  Reversing (left) and cleaning (right) the lifted section of the floor.

Figs 6-7 :  Removing the facing cloth for the surface of the lifted section.
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It is remarkable that the lifted section can hardly be distinguished from 
the in situ one and that the entire floor was restored back to its original shape 
while the accessibility of the substructure has been maintained. The photos 

Fig. 8 :  Filling cracks and preparing sections for reinstallation on site.

Fig. 9 :  General view of the kiln floor after the reinstallation of the lifted section.
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Fig. 10 :  General view of the kiln after the reinstallation of the lifted section.

Fig. 11 :  Photo documentation after conservation.
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illustrate this unusual and very successful project that was accomplished with 
the contribution of all the conservation team of INSTAPEC.

After the completion of the works the kiln floor was documented by crane 
photos and was reburied in order to be protected from the weather phenomena 
as well as the uncontrolled pasturage that is practiced in the area and specifical-
ly in the archaeological site, despite the installation of protective fence.



Figs 12a-c :  Protective measures: a) surface covered with geotextile and 
small retaining dry wall built in front of the kiln, b) soil layer above the 
geotextile and c) wooden pallets and metal sheet placed on top and 

secured with large stones. 
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h εΠιφανειαΚη ερεΥνα στο ΚαΒο ΠλαΚοσ, 

Περιοχη ΠαλαιΚαστροΥ δημοΥ σητειασ

χρΥσα σοφιανοΥ & νιΚοσ θανοσ

Η πόλη στον Ρουσόλακκο, κοντά 
στο Παλαίκαστρο Σητείας, ξεκινά 
την πορεία της νωρίς στην Εποχή 
του Χαλκού συνεχίζοντάς τη χωρίς 
διακοπή έως και την ΥΜ ΙΙΙ Γ περί-
οδο, όταν εγκαταλείπονται και τα 
τελευταία κτίσματα στον γειτονικό 
λόφο Καστρί. Δύο περίπου χιλιό-
μετρα ανατολικότερα βρίσκεται το 
ακρωτήριο Κάβο Πλάκος (εικ. 1). 
Γεωμορφολογικά χωρίζεται σε δύο 
τμήματα, στο «Κάτω Πλάκος», το 
τμήμα του δηλαδή που εισχωρεί 
μέσα στη θάλασσα, και στο «Άνω Πλάκος», ήτοι το ορεινό ανώτερο τμήμα του. Μετά 
από αίτημα της ιδιοκτήτριας «Εταιρείας Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης Α.Ε.» για 
χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων σε γήπεδο έκτασης 4.000 στρεμμάτων 
στην ευρύτερη περιοχή του ακρωτηρίου, διενεργήθηκε από την ΚΔ′ Ε.Π.Κ.Α. επι-
φανειακή έρευνα με τη συμμετοχή μελών της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής 
και εντοπίστηκαν νέες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (εικ. 2). Βάσει των 
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Εικ. 2 :  Θέσεις που εντοπίστηκαν κατά την επιφανειακή έρευνα στο Άνω Πλάκος.

Εικ. 1 :  Το ακρωτήριο Πλάκος.



αποτελεσμάτων της επιφανειακής, το θέμα διαβιβάστηκε για γνωμοδότηση στο 
ΚΑΣ και αποφασίστηκε η επισταμένη έρευνα των Θυλάκων 1 και 3 που χωροθε-
τούνται στο Άνω Πλάκος σύμφωνα με την τοπογραφική μελέτη του έργου. Για τη 
διερεύνηση των εκτάσεων η ΚΔ′ Ε.Π.Κ.Α. διενήργησε δοκιμαστικές τομές από τον 
Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο του 2013.

Η επιφανειακή έρευνα εκτός από την ευρύτερη περιοχή του ακρωτηρίου 
κάλυψε και την έκταση μεταξύ των δύο ήδη κηρυγμένων και οριοθετημένων 
αρχαιολογικών χώρων, του «Παλαικάστρου» και του μινωικού λατομείου «Στα 
Σκαριά». Εκατέρωθεν του παραλιακού αγροτικού δρόμου που ενώνει τους δύο 
αρχαιολογικούς χώρους εντοπίστηκαν νέες αρχαιολογικές θέσεις. Η ΚΔ′ Ε.Π.Κ.Α. 
για την προστασία τους προχώρησε στην προσωρινή τους κήρυξη, με αποτέλεσμα 
την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Οι κυριότερες θέσεις που εντοπίστηκαν 
και περιλαμβάνονται στη νέα κήρυξη είναι οι εξής:
1.  Σε λόφο νότια του παραλιακού δρόμου εντοπίστηκαν αναλημματικοί τοίχοι 

που πατούν όμως σε αρχαία θεμελίωση και σύμφωνα με την κεραμική ανή-
κουν στη γεωμετρική περίοδο.

2.  Ανατολικότερα, λίγο πριν τη θέση «Βλυχάδες» εντοπίστηκε μινωική εγκατάστα-
ση με κυκλική δεξαμενή βάθους 2,50 μ. Σώζεται κτίσμα με ισχυρή τοιχοποιία 
που από μια πρώτη εξέταση της κεραμικής μπορεί να χρονολογηθεί στη ΜΜ 
περίοδο.

3. Στη θέση «Βλυχάδες» (εικ. 3), όπου 
ο επίτιμος Έφορος K. Δαβάρας 
είχε ανασκάψει ένα νεοανακτορικό 
κτήριο και γύρω από το άνδηρο της 
ανασκαφής εντοπίστηκε ένα λατο-
μείο εξόρυξης αμμούδας. Οι τεχνι-
κές εξόρυξης είναι ορατές και είναι 
οι ίδιες που χρησιμοποιήθηκαν στα 
Σκαριά, αν και η πέτρα φαίνεται 
κατώτερης ποιότητας και το λατο-
μείο μάλλον μικρότερου μεγέθους. 
Λίγο πιο πέρα βρίσκονται τα ερείπια 
ενός κτηρίου που έχει πλήρως εξα-
λειφθεί από τη διάβρωση. Μερικοί τοίχοι διακρίνονται στα νότια του αγροτι-
κού δρόμου, ενώ στην άλλη πλευρά του δρόμου το έδαφος έχει εντελώς χαθεί 
και το οικοδομικό υλικό έχει καταρρεύσει στη θάλασσα. 

4.  Κοντά στο λατομείο «Στα Σκαριά», στη θέση «Πηλός», εντοπίστηκε ΜΜ κεραμι-
κή και λίγα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.

Κάτω Πλάκος
Πρόκειται για μια περιοχή 1.300 στρεμμάτων. Το έδαφος είναι ανώμαλο και 

βραχώδες με πολύ λεπτές επιχώσεις εξαιτίας των δυνατών ανέμων που μαστίζουν 
την περιοχή. Η βλάστηση αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από φρύγανα με μικρές 
συστάδες θάμνων στα ανατολικά του ακρωτηρίου. Λόγω των ισχυρών ανέμων η 
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Εικ. 3 :  Η θέση Βλυχάδες, στα Δ. 
του λατομείου των Σκαριών.
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περιοχή δεν ενδείκνυται 
για γεωργική χρήση και 
δεν παρουσιάζει ίχνη 
καλλιέργειας. Η χρήση 
της μέχρι πρότινος, πιθα-
νώς και στην αρχαιότητα, 
ήταν μόνο κτηνοτροφική. 
Οι ακτές του ακρωτηρίου 
είναι απότομες και το 
μοναδικό σημείο προ-
σέγγισης από τη θάλασσα 
είναι ένας ορμίσκος στη 
νότια πλευρά αποτελού-
μενος από ασβεστολι-
θικές πλάκες, από τις 
οποίες πιθανόν πήρε 
την ονομασία του και το 
ακρωτήριο. Εκεί εντοπίστηκε μία λαξευμένη στον ασβεστόλιθο γούρνα για τη συλ-
λογή άλατος, αδιευκρίνιστης χρονολόγησης.

Στην περιοχή του Κάτω Πλάκου εντοπίστηκαν τρεις κύριες θέσεις αρχαιολογι-
κού ενδιαφέροντος (εικ. 4):
1. Κοντά στον σύγχρονο φάρο, στη βορειότερη απόληξη του ακρωτηρίου, εντοπί-

στηκε συσσώρευση κεραμικής ρωμαϊκών χρόνων αποτελούμενη από αβαφή 
όστρακα εξαιρετικά φθαρμένα, χωρίς αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.

2.  Στον νοτιοδυτικό μυχό του ακρωτηρίου εντοπίστηκε ξηρολιθικός τοίχος μήκους 
103 μ., μέγιστου πλάτους 0,94 μ. και σωζόμενου ύψους 1,05 μ. που εδρά-
ζεται στο βραχώδες έδαφος (εικ. 5). 
Κατασκευάστηκε με αργούς λίθους 
μεγάλου μεγέθους, ορισμένοι από 
τους οποίους υπερβαίνουν σε μήκος 
και ύψος το 1 μ. Είναι ευθύς, αρχίζει 
αμέσως μετά τον αιγιαλό, ακολουθεί 
την ανωφέρεια του φυσικού ανά-
γλυφου και «σβήνει» ομαλά προς τα 
ανατολικά. Χαρακτηρίστηκε αδιευ-
κρίνιστης χρονολόγησης καθώς δεν 
εντοπίστηκε κεραμική.   

3. Στη ΝΑ πλευρά του ακρωτηρίου σε 
απόσταση περίπου 30 μ. από την παραλία υπάρχει μεγάλη φυσική κοιλότητα 
με αρκετή βλάστηση και το μοναδικό ελαιόδενδρο της περιοχής. Στο δυτικό 
τμήμα της κοιλότητας υπάρχει ένα σπήλαιο με άνοιγμα εισόδου 1,25 μ. που 
στο εσωτερικό του οδηγούσαν λαξευμένα σκαλοπάτια. Η έρευνα του σπηλαίου 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπη-
λαιολογίας. Σε χαμηλό φυσικό έξαρμα πάνω από το σπήλαιο, ανάμεσα στις 

Εικ. 4 :  Τοπογραφική αποτύπωση των αρχαιοτήτων 
που βρέθηκαν στον χώρο του Κάτω Πλάκου.

Εικ. 5 :  Άποψη του τοίχου που εντοπίστηκε 
στο Κάτω Πλάκος, από ΒΑ.



σχισμές του βραχώδους εδάφους, εντοπίστηκαν ανεστραμμένα κύπελλα και 
όστρακα τριποδικών αγγείων που χρονολογούνται στο τέλος της ΜΜ περιόδου. 
Πιθανότατα είχαν λατρευτική χρήση και σηματοδοτούν την ύπαρξη παραθα-
λάσσιου ιερού.

 
Άνω Πλάκος

Πρόκειται για οροπέδιο στα νότια του ακρωτηρίου, το οποίο ορίζεται από τους 
λόφους «Αγκιναροκέφαλα» στα βόρεια και «Βρουμπιά» στα νότια (εικ. 6). Έχει 
έκταση 2.750 στρέμματα και βρίσκεται σε υψόμετρο 217 μ. Στο ανατολικό τμήμα 
του υπάρχει χαράδρα μήκους 392 μ. η οποία καταλήγει σε μικρή παραλία. Το 
έδαφος είναι βραχώδες με λεπτές επιχώσεις περίπου 0,30 μ. Στο δυτικό άκρο 
του βρίσκονται συγκεντρωμένες διάφορες ξηρολιθικές κατασκευές των τελευταί-
ων 200 χρόνων, όπως ερειπωμένες κατοικίες, αλώνια και περίβολοι, αφήνοντας 
ελεύθερο το ανατολικό τμήμα του οροπεδίου για καλλιέργειες και βόσκηση των 
ζώων. Οι κυριότερες θέσεις που εντοπίστηκαν είναι οι εξής:

1  Ένα σύγχρονο μονοπάτι στη νότια πλαγιά του φαραγγιού που ξεκινά από το Άνω 
Πλάκος είναι πιθανό να περιέχει υπολείμματα μινωικού μονοπατιού λόγω της 
κεραμικής που βρέθηκε γύρω του (εικ. 2, θέση 2). Στο σημείο που καταλήγει 
το μονοπάτι υπάρχει άνδηρο με τμήματα περιβόλου, ενώ ανατολικότερα στο 
οροπέδιο βρίσκεται ερειπιώνας οικισμού που ήταν σε χρήση μέχρι και τον 
προηγούμενο από εμάς αιώνα. Ωστόσο η θεμελίωση των κατοικιών και των 
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Εικ. 6 :  Το Άνω Πλάκος. Άποψη από Ν.
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περιβόλων τους φαίνεται πως ανά-
γεται στους μινωικούς χρόνους ενώ 
επιφανειακά είναι ορατές οι κατό-
ψεις πολλών κτηρίων με λαξευμέ-
νους λίθους και μεγάλη πυκνότητα 
οικιστικής κεραμικής, όπως πίθοι, 
τριποδικές χύτρες, κύπελλα και 
υφαντικά βάρη ΥΜ ΙΙΙ περιόδου και 
ορισμένα της ΜΜ περιόδου (εικ. 7). 
Σε κοντινή απόσταση διαφαίνονται 
επίσης κατάλοιπα ορθογώνιου κτη-
ρίου με ισχυρούς τοίχους και μινωι-
κή κεραμική. 

2. Σε θέση εξαιρετικά διαβρωμένη από 
τον αέρα διακρίνονται κατάλοιπα 
δύο ορθογώνιων κτηρίων. Εντοπίστηκαν λεπίδες οψιανού, ενώ η ελάχιστη 
κεραμική που περισυλλέχτηκε χρονολογείται στην ΠΜ Ι περίοδο και στους 
ρωμαϊκούς χρόνους (βλ. θέση 15).

Στο Άνω Πλάκος η ΚΔ′ Ε.Π.Κ.Α. πραγματοποίησε δοκιμαστικές τομές στις 
εκτάσεις που χωροθετούνται οι Θύλακες 1 και 3, σύμφωνα με το τοπογραφικό 
του έργου. 

Θύλακας 1
Βρίσκεται νότια της χαράδρας και έχει έκταση 258 στρέμματα. Στο ανατολικό 

τμήμα του εντοπίστηκε τοίχος μήκους 534 μ. (εικ. 8), σωζόμενου ύψους 0,49 μ. 
και σωζόμενου πλάτους 0,65 μ. κατασκευασμένος από αργούς λίθους όλων 
των μεγεθών. Αρχικά ακολουθεί πορεία Β-Ν (εικ. 9), ενώ στο μέσο του περίπου 
στρέφεται προς τα ΝΔ, σκαρφαλώνει στην ανατολική πλαγιά του Βρουμπιά και 
σταματά ομαλά στην κορυφή του. Η χρονολόγησή του είναι αδιευκρίνιστη καθώς 
δεν εντοπίστηκε κεραμική επιφανειακά ή κατά τις δοκιμαστικές τομές που έγιναν 
εκατέρωθέν του. 

Στον χώρο του Θύλακα 1 ανασκάφτηκαν δύο θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέρο-
ντος. Στα βόρεια του Βρουμπιά, στο σημείο που ξεκινά η ανωφέρεια του λόφου, 
ανασκάφτηκε μια λιθοκατασκευή μέγιστου σωζόμενου μήκους 8,20 μ. και πλά-
τους 0,30 μ. - 0,70 μ. (εικ. 10) που ακολουθεί πορεία τεθλασμένη. Ορίζεται 
εξωτερικά από λίθους σε όρθια θέση με επεξεργασμένη και πιο επίπεδη την εξω-
τερική τους όψη, ενώ το ενδιάμεσο διάστημα είναι στρωμένο με μικρούς αργούς. 
Η λιγοστή κεραμική που βρέθηκε στις τομές είναι της ΥΜ ΙΙΙ Γ, ενώ στο νοτιότερο 
σωζόμενο σημείο της κατασκευής βρέθηκε σε ανεστραμμένη θέση τριποδική 
χύτρα με πώμα της ΥΜ περιόδου. Η κατασκευή φαίνεται να έχει πρόχειρα επι-
σκευαστεί σε νεότερη εποχή, καθώς η συνέχειά της προς Βορράν εντοπίζεται πάλι 
για 5,60 μ., αλλά είναι λιγότερο επιμελημένη με ελάχιστους λίθους στο εσωτερικό 
της και πλάτος μόλις 0,21 μ. Προς το παρόν η ερμηνεία ως προς τη χρησιμότητα 
και η ταύτισή της είναι προβληματική.

Εικ. 7 :  Κεραμική από τη θέση 2.



 Η δεύτερη θέση του Θύλακα 1 βρί-
σκεται 30 μ. βορειότερα της πρώτης, 
όπου εντοπίστηκε συσσώρευση κεραμι-
κής αποτελούμενη από ΥΜ ΙΙΙ Γ όστρα-
κα, ανάμεσα στα οποία τρία όστρακα 
πίθων με ταινιωτή διακόσμηση, τμήμα-
τα κωνικών κυπέλων, όστρακα από έξι 
διαφορετικές τριποδικές χύτρες καθώς 
και ένα όστρακο από ηθμό. Μετά από 
τον καθαρισμό της περιοχής αποκα-
λύφθηκε μία ημικυκλικού σχήματος 
κατασκευή διαμέτρου 14,84 μ. που 
μοιάζει με αλώνι (εικ. 11). Το δυτικότε-
ρο τμήμα της αποτελείται από ένα αμφι-
μέτωπο τοίχο με εσωτερικό γέμισμα από 
μικρούς αργούς λίθους μέσα στο οποίο εντοπίστηκε λίγη ΥΜ κεραμική, ενώ η 
συνέχεια της κατασκευής αποτελείται από μεγάλου μεγέθους όρθιους λίθους που 
ορίζουν την ανατολική πλευρά της με πορεία προς Νότο. Δοκιμαστικές τομές 
στην ανατολική και δυτική απόληξή της κατέδειξαν πως δεν συνεχίζεται η πορεία 
της, ενώ οι τομές στο εσωτερικό της δεν αποκάλυψαν αρχιτεκτονικές δομές. 
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Εικ. 10 :  Η λιθοκατασκευή που ακολουθεί 
τεθλασμένη πορεία. Άποψη από ΝΔ.

Εικ. 11 :  Η ημικυκλική κατασκευή και οι δοκιμα-
στικές τομές στο εσωτερικό της. Άποψη από ΒΑ.

Εικ. 8 :  Τοπογραφική αποτύπωση του τοίχου 
στον Θύλακα 1.

Εικ. 9 :  Η πορεία του τοίχου στον Θύλακα 1 
έως τον λόφο στα Ν. Άποψη από Β.
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Μεγάλη ποσότητα ΥΜ ΙΙΙ Γ κεραμικής 
χωρίς αρχιτεκτονικά στοιχεία βρέθηκε 
στις τομές που έγιναν ακριβώς βόρεια 
της κατασκευής, σε αντίθεση με τη γενι-
κότερη εικόνα της περιοχής του θύλακα 
που χαρακτηρίζεται από κεραμική σε 
εξαιρετικά αραιή πυκνότητα.

Θύλακας 3 
Χωροθετείται στη βόρεια πλευρά του 

οροπεδίου του Άνω Πλάκου και έχει έκταση 186,35 στρέμματα. Εκεί εντοπίστηκε 
ένας τοίχος αντίστοιχος με αυτόν που βρέθηκε στον Θύλακα 1, συνολικού μήκους 
1.281 μ. (εικ. 12). Ξεκινώντας από τις υπώρειες του ανατολικότερου λόφου των 
δίδυμων λόφων «Αγκιναροκέφαλα», διατρέχει σε άξονα Α-Δ την κορυφή και το διά-
σελο των δύο λόφων και εν συνεχεία στρέφεται δυτικά προς τη χερσόνησο του 
Κάτω Πλάκου σε άξονα Ν-Β. Σώζεται σε ύψος 0,67 μ. και σε πλάτος 0,64 μ. Είναι 
κατασκευασμένος από μέσου και μεγάλου μεγέθους αργούς λίθους (εικ. 13) και 
το αρχικό του ύψος θα ήταν μεγαλύτερο κατά τουλάχιστον έναν δόμο, όπως υπο-
δηλώνουν οι πεσμένοι λίθοι σε όλη τη διάρκεια της πορείας του. Η παντελής 
έλλειψη κεραμικής καθιστά αβέβαιη τη χρονολόγησή του καθώς και τη χρήση 
του. Είναι πιθανό να αποτελούσε όριο μεταξύ εκτάσεων ιδιωτικής ή δημόσιας 
γης ή έργο προστασίας και οχύρωσης. Το μόνο βέβαιο είναι πως το μέγεθός του 
υποδηλώνει πως αποτέλεσε αντικείμενο συλλογικής και εξαιρετικά κοπιώδους 
εργασίας. 

Συμπερασματικά, η επιφανειακή έρευνα κατέδειξε ότι το ακρωτήριο Κάβο 
Πλάκος, εξαιτίας της γεωμορφολογίας του εδάφους, των ισχυρών ανέμων και της 
έλλειψης υδάτινων πόρων, κατοικήθηκε ελάχιστα από τους προϊστορικούς χρό-
νους μέχρι σήμερα και ήταν πάντα μια μεγάλη έκταση για κτηνοτροφική εκμε-
τάλλευση. Τα δεδομένα της επιφανειακής θα επαληθευτούν με τη συνέχιση της 
έρευνας και τη μελέτη των ευρημάτων.

Εικ. 12 :  Τοπογραφική αποτύπωση της πορείας 
του τοίχου που εντοπίστηκε στον Θύλακα 3.

Εικ. 13 :  Άποψη από ΝΑ του τοίχου στον 
Θύλακα 3. Διακρίνεται η συνέχισή του 
στον επόμενο λόφο με πορεία προς Δ.
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thE surfACE survEy At KAvo pLAKos, nEAr pALAiKAstro

ChryssA sofiAnou & niKos thAnos

A surface survey was conducted by the 24th E.P.C.A. with members of the 
British School at Athens on the Plakos peninsula, east of Palaikastro (Siteia), 
Crete. The Minoan town at Roussolakkos is known to be inhabited from EM 
I through LM IIIC. The project highlighted the archaeological significance of 
the coastal road between Palaikastro and the Plakos peninsula with a large 
cistern, a new quarry site and a much ruined building among other finds, 
including pottery of Geometric date. On the Lower Plakos peninsula were also 
a wall and pottery of Minoan and Roman dates, including a cave with probable 
cultic function. The Upper Plakos peninsula was tested archaeologically in two 
areas, with evidence of structures along with LM IIIC pottery. Additionally long 
walls and abandoned early modern villages are found in the area. 
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μαρια ξανθοΠοΥλοΥ

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για την αρχαία Ίτανο, που διεξή-
γαγαν η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 
(Ι.Τ.Ε.) κατά τα έτη 1994-2005, πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές και γεωτρήσεις 
στη Βασιλική Α′ και το οικιστικό σύνολο, που καταλαμβάνει τον χώρο ανάμε-
σα στις δύο λεγόμενες «ακροπόλεις» της πόλης (Greco et al. 1995· Greco et al. 
1996· Greco et al. 1997· Greco et al. 1998· Greco et al. 1999). Οι χώροι αυτοί 
είχαν ήδη ερευνηθεί από Γάλλους αρχαιολόγους τα έτη 1900 και 1950, είναι δε 
εκείνοι που στοιχειοθετούν την πέμπτη (και τελευταία) κύρια φάση κατοίκησης 
της πόλης, η οποία χρονολογείται από τον 5ο αι. ως το τέλος του 7ου/αρχές του 
8ου αι. μ.Χ.1 Στο οικιστικό σύνολο, η φάση αυτή έπεται χρονικά σημαντικής 
τομής στη διαρρύθμιση και χρήση του χώρου, η οποία χρονολογείται μετά τον 3ο 
αι. μ.Χ. με νόμισμα του Γορδιανού Γ′ (240 μ.Χ.). Σε αυτήν την τελευταία φάση 
κατοίκησης ανήκουν δύο σπίτια, τα οποία χτίστηκαν πάνω από προγενέστερα 
εγκαταλελειμμένα κτήρια και πάνω από δρόμο που είχε περιπέσει σε αχρηστία 
(Carando & Xanthopoulou 2006, 338-339, εικ. 6). 

Τα υστερότερα στρώματα της τελευταίας φάσης κατοίκησης του χώρου χρονο-
λογούνται από τα τελευταία δείγματα της παραγωγής ερυθροβαφών αγγείων της 
Βόρειας Αφρικής (African Red Slip Ware) και της Φώκαιας (Phocean Red Slip 
Ware).2 Τα υστερότερα δείγματα ARSW της Ιτάνου ανήκουν στα σχήματα Hayes 
105C (εικ. 1α) και Hayes 109Β (εικ. 1β), τα οποία ο Michel Bonifay χρονολογεί 
στα τέλη 7ου - αρχές 8ου (;) αι. και στο β′ μισό 7ου - αρχές 8ου αι. αντίστοιχα 
(Bonifay 2004, 185, 187). Ο τύπος ARSW Hayes 105 είναι αρκετά συνηθισμένος 
στην Ίτανο σε όλες του τις παραλλαγές, ενώ ο τύπος ARSW Hayes 109 μάλλον 
σπάνιος. Με τα παραπάνω βορειοαφρικανικά αγγεία συνυπάρχουν τα υστερό-
τερα σχήματα PRSW, δηλαδή η μικρή κούπα σχήματος Hayes 10C (εικ. 1γ-ε), 
που απαντάται σε στρώματα του β′ μισού του 7ου μέχρι και το τέλος αυτού του 
αιώνα.3 Ανάλογη ή και λίγο υστερότερη χρονολόγηση από τα πολυπληθή ερυθρο-
βαφή παρέχουν τρία θραύσματα από μικρό κανάτι και ρηχή κούπα από πορώδη, 
ανοιχτοκάστανο πηλό, δείγματα της πρωιμότερης κατηγορίας της Εφυαλωμένης 
Λευκής Κεραμικής (Glazed White Ware Ι) της Κωνσταντινούπολης, της οποίας 
η παραγωγή ξεκινά τον 7ο και συνεχίζεται μέχρι τα μέσα του 8ου αι. Το κανάτι 
(εικ. 1στ), που φέρει ερυθροκάστανο επίχρισμα κάτω από την αμελή κιτρινωπή 
1 Για την πρωτοβυζαντινή Ίτανο, βλ. Τσιγωνάκη 2009.
2 Για προκαταρκτικές παρουσιάσεις της πρωτοβυζαντινής κεραμικής της Ιτάνου, βλ. Greco et al. 

1999, 527-529 και Xanthopoulou 2004.
3 Μεταξύ άλλων στο Saraçhane (Άγιο Πολύευκτο), στο Εμποριό της Χίου, στον Άγιο Γεώργιο 

Κυθήρων και στην Κρήτη σε Γόρτυνα, Κνωσό, Ελεύθερνα και Ψείρα, βλ. Πούλου- Παπαδημη-
τρίου 2013, 81-82, με εκτενή αναφορά των θέσεων και σχετική βιβλιογραφία.
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εφυάλωση, χρονολογείται στο β′ μισό του 7ου αι., ενώ η κούπα (εικ. 1ζ), που 
δεν φέρει επίχρισμα κάτω από την κίτρινη εφυάλωση, χρονολογείται στις πρώτες 
δεκαετίες του 8ου αι. (Hayes 1992, 15, 17). 

Το αγγείο εκείνο, ωστόσο, που χαρακτηρίζει περισσότερο από οποιοδήποτε 
άλλο τα υστερότερα κεραμικά σύνολα της Ιτάνου, είναι ένας αμφορέας, τον οποίο 
βρίσκουμε σε μεγάλες ποσότητες, που ξεπερνούν σαφώς εκείνες των υπολοίπων, 
εισηγμένων και μη, αμφορέων, και σε όλα τα ύστερα στρώματα της Ιτάνου από 
τα τέλη του 6ου - αρχές 7ου αι. και ύστερα. Πρόκειται για έναν σχετικά μικρό 
αμφορέα με επίμηκες, απιόσχημο, λείο σώμα· βάση στρογγυλεμμένη με εισέχο-
ντα ομφαλό και, ενίοτε, αβαθείς, οριζόντιες αυλακώσεις· λαιμό ψηλό, ελαφρώς 
κωνικό, ενίοτε με κυρτά τοιχώματα στο άνω του ήμισυ· χείλος κυκλικής ή ελα-
φρώς ωοειδούς διατομής· λαβές ωοειδούς διατομής, κάθετες και επιμήκεις, που 
φύονται στο άνω ήμισυ του λαιμού και απολήγουν στον στρογγυλεμένο ώμο (εικ. 
2, 3α-γ).4 Τα τοιχώματα του αμφορέα είναι ιδιαίτερα λεπτά και σπανίως φέρουν 
επιμελημμένα dipinti με μαύρο ή κόκκινο χρώμα, όπως μθ (σε κάθετη διάταξη, 
= 49) (εικ. 2δ), πιθανό φ (= 500), αμελή σταυρό, τεθλασμένη γραμμή. Το περιε-
χόμενο του αμφορέα είναι άγνωστο, ενώ δεν έχουν προς το παρόν εντοπιστεί δείγ-
ματα με ίχνη ρητίνης εσωτερικά. Ωστόσο, η χωρητικότητα του αμφορέα (10,22 

4 Διαστάσεις: Υ. 43-44, Δ. χείλους 6,5-7,5 εκ., μέγ. Δ. σώματος (ακριβώς κάτω από ώμο) περ. 
25 εκ. Η χωρητικότητα του αμφορέα υπολογίζεται σε 10,22 λίτρα (http://crea.ulb.ac.be/
Capacite.html).
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Εικ. 1 :  Εισηγμένη επιτραπέζια κεραμική από την Ίτανο: α-β. Ερυθροβαφής κεραμική 
της Βορείου Αφρικής (African Red Slip Ware), γ-ε. Ερυθροβαφής κεραμική της Φώκαιας 

(Phocean Red Slip Ware), στ-ζ. Λευκή Εφυαλωμένη Κεραμική Ι (Glazed White Ware I).



λίτρα), η οποία αντιστοιχεί ακριβώς σε ένα θαλάσσιον μέτρον (10,25 λίτρα), τη 
βασική βυζαντινή μονάδα μέτρησης όγκου για το κρασί από τον 9ο αι. (ODB, 
Metron, 1359), υποδεικνύει αφενός ότι ο αμφορέας αυτός πιθανότατα προοριζό-
ταν για τη μεταφορά κρασιού και μάλιστα σε τυποποιημένη ποσότητα και αφετέ-
ρου ότι το μέτρον υφίστατο ή και είχε καθιερωθεί ως μονάδα μέτρησης πολύ πριν 
από τον 9ο αι.

Η επιγραφή μθ, που εντοπίζεται στον λαιμό ενός δείγματος (εικ. 2δ), προφανώς 
δεν δηλώνει τον όγκο, αφού δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε ξέστες (sextarii) (1 ξέστης 
= 0,546 λίτρα), καθώς 49 ξέστες ισοδυναμούν με 26,754 λίτρα, δηλαδή περισ-
σότερο από το διπλάσιο του όγκου του αμφορέα. Ομοίως, δεν θα μπορούσε να 
δηλώνει το βάρος του περιεχομένου, καθώς 49 λίτρες (1 λογαρική λίτρα = 0,324 
κιλά, βλ. ODB, Litra, 1238), ήτοι 15,876 κιλά, είναι βάρος υπερβολικό για 10,22 
λίτρα κρασιού, ακόμα κι αν συνυπολογίσουμε το βάρος του ίδιου του αμφορέα. 
Πιθανότερο είναι το αριθμητικό μθ να δηλώνει κάποια παρτίδα αμφορέων ή τον 
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Εικ. 2 :  Αμφορείς από την Ίτανο.



αριθμό αμφορέων μιας παρτίδας, όπως έχει προταθεί για ανάλογα αριθμητικά 
(ανάμεσά τους και το μθ), που αναγράφονται σε αμφορείς τύπου Late Roman 
Amphora 1 του 7ου αι. από την Αντινοόπολη της Αιγύπτου (Fournet & Pieri 
2008, 199, και εικ. 15d). Οπωσδήποτε το καλογραμμένο μικρογράμματο μ δεν 
μπορεί να εκληφθεί ως το μορφολογικά παραπλήσιό του αριθμητικό κόππα, που, 
μαζί με το θ, θα σχημάτιζε το αριθμητικό 99, ισοψηφία της λέξης «αμήν».5 Τέτοιες 
επιγραφές έχουν εντοπιστεί σε αμφορείς του 6ου και 7ου αι., όπου συνδυάζονται 
με επικλήσεις της Παναγίας και αποσκοπούν στην προστασία του εμπορεύματος 
κατά την επισφαλή θαλάσσια μεταφορά του (Fournet & Pieri 2008, 182, 186, 
192, εικ. 11a-b· Pieri 2012, 41, εικ. 2.11 και 2.12).

Μακροσκοπικά ο πηλός όλων των δειγμάτων είναι αρκετά ομοιογενής: λεπτό-
κοκκος, σκληρός, καλοψημένος, με σπάσιμο συνήθως καθαρό ή που ενίοτε απο-
λεπίζεται, με άφθονα λευκωπά εγκλείσματα, τα οποία συχνά διακρίνονται στην 
επιφάνεια και προκαλούν «σκασίματα», αραιότερα μαύρα, καστανά, και φαιά 
εγκλείσματα, καθώς και πολυάριθμους μικροσκοπικούς πόρους. Το χρώμα του 
πηλού κυμαίνεται από το ερυθρό ως το ανοιχτοκάστανο, ενίοτε και στο ίδιο αγγείο, 
πιθανώς λόγω μη-ελεγχόμενων συνθηκών όπτησης, οι οποίες ευθύνονται και για 
την παραμόρφωση του σώματος σε ένα τουλάχιστον δείγμα. Τέλος, κάποια δείγ-
ματα φέρουν κιτρινωπό επίχρισμα. Η πετρογραφική ανάλυση, που διενεργήθηκε 
σε περιορισμένο αριθμό δειγμάτων από τη δρ. Ελένη Νοδάρου, ανέδειξε δύο δια-
φορετικούς πηλούς για τους εν λόγω αμφορείς, ο ένας εκ των οποίων παρατηρείται 
και σε αγγεία κοινής κεραμικής (κούπα και λεκάνες) της Ιτάνου (εικ. 4α-γ).6 

Ο πηλός του αμφορέα αυτού ομοιάζει μακροσκοπικά με αυτόν των τροχή-
λατων λυχναριών με ψηλό λαιμό και ταινιωτή λαβή, που αφθονούν στην Ίτανο 
(Greco et al. 1999, 529, εικ. 14), όπως και σε άλλες θέσεις της Κρήτης (Γόρτυνα, 
Κνωσό, Αμνισό, Μάταλα, Σύμη Βιάννου, Ελεύθερνα, κλπ.), αλλά και στην Κω, 
χρονολογούνται στα τέλη του 6ου – αρχές 9ου αι. και θεωρούνται κρητικής προ-
έλευσης.7 Στην Ίτανο, πανομοιότυπος μακροσκοπικά ερυθρός πηλός με κιτρινο-
ρόδινη επιφάνεια παρατηρείται σε δείγματα του αμφορέα μας και τροχήλατων 
λυχναριών κρητικού τύπου με ψηλό, στενό λαιμό και χαρακτηριστικό εγχάρακτο 
αστέρι (τύπος Ι/σχήμα Ι της Γόρτυνας, βλ. Baldini & Parello 2001, 169 πίν. XXX-
Ic-g, XXXIIc). Ομοίως, πανομοιότυπος μακροσκοπικά είναι ο ερυθρός πηλός με 
τα άφθονα ορατά στην επιφάνεια λευκά εγκλείσματα, δειγμάτων του ίδιου τύπου 
αμφορέα και ενός πιθανώς κρητικού τροχήλατου λυχναριού με κωνικό σώμα και 
χωνοειδή λαιμό (τύπος ΙΙ/σχήμα ΙΙ της Γόρτυνας, βλ. Baldini & Parello 2001, 
181-182, πίν. XXXIVc). 

5 Ευχαριστώ τον δρ. Γεώργιο Κιουρτζιάν για την πληροφορία.
6 Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο W. A. McDonald Laboratory (INSTAP Study Centre – 

East Crete), στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ: Τα αγγεία μεταφοράς 
προϊόντων και οι θαλάσσιοι δρόμοι στον αιγαιακό χώρο από τον 5ο ως τον 9ο αι. μ.Χ.) (υπό τη 
διεύθυνση της καθηγήτριας Ν. Πούλου-Παπαδημητρίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης), βλ. Poulou-Papadimitriou & Nodarou 2014. Για μια πρώτη παρουσίαση αποτελεσμά-
των των αναλύσεων σε κεραμικά δείγματα της Ιτάνου στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος 
βλ. Xanthopoulou, Nodarou & Poulou-Papadimitriou 2014. 

7 Βλ. ενδεικτικά, Baldini & Parello 2001, 167-180 (τύπος Ι), 181-183 (τύπος ΙΙ), όπου συζήτηση 
για τα λυχνάρια της Γόρτυνας, και Yangaki 2005, 239-241, όπου βιβλιογραφία για τις αναφερ-
θείσες θέσεις. 
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Αν πράγματι τα παραπάνω λυχνάρια είναι κρητικά, τότε οι ομοιότητες στον 
πηλό μεταξύ των λυχναριών και των αμφορέων του τύπου αυτού υποδεικνύουν 
την πιθανή κρητική προέλευση των αμφορέων. Την υπόθεση αυτή ενισχύουν η 
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συστηματική και σημαντική ποσοτικά παρουσία του αμφορέα αυτού στα ύστερα 
αρχαιολογικά σύνολα της Ιτάνου (ανάμεσά τους και σύνολο περίπου 76 ατόμων 
του τύπου αυτού από πιθανό αποθηκευτικό χώρο ενός εκ των δύο κτηρίων της 
τελευταίας φάσης κατοίκησης) και η χρήση του ίδιου πηλού για αγγεία κοινής 
κεραμικής από την Ίτανο (βλ. παραπάνω). H συστηματική προσέγγιση του σχετι-
κού υλικού από την Ίτανο –ταυτοποίηση μέσω πετρογραφικής ανάλυσης όλων των 
πηλών που χρησιμοποιήθηκαν για αυτόν τον τύπο αμφορέα, εντοπισμός όλων των 
άλλων τύπων αγγείων (κοινής κεραμικής και λυχναριών) που κατασκευάστηκαν 
από τους ίδιους πηλούς, και καταγραφή της παρουσίας των προϊόντων αυτών σε 
άλλες αρχαιολογικές θέσεις– θα συμβάλει καθοριστικά στον προσδιορισμό του 
ή των κέντρων παραγωγής, που προφανώς παρήγαγαν εκτός από αμφορείς και 
χρηστικά αγγεία και, πιθανότατα, λυχνάρια, καθώς και των δικτύων διανομής 
των προϊόντων αυτών. Από τα εργαστήρια κρητικών αμφορέων, που δημοσιεύει η 
Αντιγόνη Μαραγκού-Lerat, αυτό της Λαγκάδας, μεταξύ Μακρύγιαλου και Μονής 
Καψά, στη νότια ακτή της επαρχίας Σητείας (Marangou-Lerat 1996, 49), απέ-
δωσε θραύσματα (πρωιμότερων) αμφορέων, κοινής κεραμικής και κεράμων, των 
οποίων ο πηλός, σύμφωνα με τη μακροσκοπική περιγραφή της Μαραγκού, ομοι-
άζει ιδιαίτερα με τον πηλό των αμφορέων της Ιτάνου. Ο πηλός των αμφορέων της 
Λαγκάδας περιγράφεται μακροσκοπικά ως λεπτόκοκκος, καλοψημένος, ρόδινος 
ως ανοιχτοκάστανος στην επιφάνεια και σκουρορόδινος στην τομή, με άφθονες 
λευκές προσμίξεις και καθόλου μαρμαρυγία, τα δε τοιχώματα των αμφορέων 
εξαιρετικά λεπτά σε πάχος.8 

Ο πιθανότατα κρητικός, ίσως και τοπικός αμφορέας της Ιτάνου ακολουθεί τη 
γενικότερη τάση για τυποποίηση του σχήματος των αμφορέων (σφαιρικό ή ωοει-
δές / απιόσχημο), που παράγονταν και διακινούνταν στον αιγαιακό χώρο στο 
τέλος της πρωτοβυζαντινής περιόδου και κατά τον πρώιμο βυζαντινό Μεσαίωνα.9 
Ως προς το σχήμα του σώματος και/ή του λαιμού θυμίζει τους κρητικούς αμφο-
ρείς TRC4 και TRC10 της τυπολογίας της Γόρτυνας,10 αλλά και αμφορείς του 8ου 
αι. από τη νησίδα Ψείρα.11 Δείγματα του αμφορέα αυτού δεν έχουν δημοσιευτεί 
προς το παρόν από θέσεις της Κρήτης. Εκτός Κρήτης, το μοναδικό, απ’ όσο γνω-
ρίζω, δημοσιευμένο δείγμα του συγκεκριμένου τύπου προέρχεται από το ναυάγιο 
του Yassi Ada (μετά το 625/6 μ.Χ.) και μάλιστα από το κελάρι/μαγειρείο του 
πλοίου, όπου μαζί με άλλα μεμονωμένα δείγματα αμφορέων διαφόρων τύπων 
περιείχε προφανώς προϊόν προς κατανάλωση από το πλήρωμα (Bass & Van 
8 Πρόκειται για δείγματα αμφορέων AC1B και AC2A (Marangou-Lerat 1996, 71). Ο εντοπισμός 

από τη γράφουσα του αποθέτη του εργαστηρίου της Λαγκάδας προκειμένου για την επιβεβαίω-
ση της ομοιότητας του πηλού δεν κατέστη δυνατός. 

9 Βλ. Πούλου-Παπαδημητρίου 2001, 247, σχετικά με την ομοιομορφία στα σχήματα των αιγαια-
κών αμφορέων από τον 7ο αι. και έπειτα. Πρβλ. τους λίγο υστερότερους απιόσχημους αμφορείς 
από το Saraçhane (Άγιος Πολύευκτος) της Κωνσταντινούπολης, Hayes 1992, εικ. 57.43 (8ος 
- αρχές 9ου αι.), εικ. 58.16-17 (αρχές 9ου αι.). 

10 Βλ. Portale & Romeo 2001, 305, XLV (TRC4) και 311, κυρίως δείγμα πίν. XLVIIf (TRC10, ο 
οποίος εντάσσεται στις απομιμήσεις/επιβιώσεις του αμφορέα LRA 2).

11 Προσωπική διαπίστωση κατά την παρουσίαση κεραμικού υλικού της Ψείρας από τη Ν. Πού-
λου-Παπαδημητρίου στο πλαίσιο της διημερίδας Archaeological and Archaeometric Approaches 
to the Study of Byzantine Pottery from Crete (end 4th – 12th c.) (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης/INSTAP Study Center for East Crete, Παχειά Άμμος, 13-14 Σεπτεμβρίου 2013).
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Doorninck 1982, αρ. P77, 184, 186, εικ. 8-19, 8-22).12 Εξάλλου, η χρηστική 
κεραμική του πλοίου, μια πολυποίκιλη συλλογή αγγείων διαφόρων προελεύσεων, 
θυμίζει έντονα την εικόνα των ύστερων κεραμικών συνόλων της Ιτάνου: επιτρα-
πέζια σκεύη βορειοαφρικανικής και φωκαιακής ερυθροβαφούς κεραμικής και 
Λευκής Εφυαλωμένης Κεραμικής Ι, μικρασιατικές (;) σφαιρικές χύτρες με ψηλό 
λαιμό (εικ. 4δ-ε), κωνσταντινουπολίτικες σφαιρικές χύτρες (εικ. 4στ), αμφορείς 
διαφόρων προελεύσεων (αιγαιακός LRA2, μικρασιατικός LRA3, παλαιστινιακός 
LRA4, βορειοαφρικανικός σφαιρικός τύπου Castrum Petri), πέραν του φορτίου 
του πλοίου, δηλαδή τους αμφορείς LRA1 και LRA13/«βυζαντινούς σφαιρικούς», 
που αντιπροσωπεύουν τους συνηθέστερους εισηγμένους αμφορείς της Ιτάνου.13 

Θα ήταν τολμηρό να υποθέσουμε ότι το πλοίο, που βυθίστηκε στη νησίδα 
Yassi Ada, σταμάτησε και στην Ίτανο, αφού πρώτα φόρτωσε αμφορείς LRA1 στην 
Κιλικία ή την Κύπρο και προτού φορτώσει σφαιρικούς αμφορείς σε κάποιο νησί 
του Αιγαίου. Άλλωστε, μεμονωμένους αμφορείς με τα απαραίτητα για τη διατρο-
φή του πληρώματος θα μπορούσε να προμηθευτεί από οποιοδήποτε άλλο λιμάνι, 

12 Ακέραιος αμφορέας από ερυθρό πηλό (Υ. 41 εκ., Δ. χείλους 6,5 εκ., μέγιστη Δ. σώματος 24 εκ.).
13 Bass & Van Doorninck 1982, P5-P6, 167, εικ. 8-9 (ARSW Hayes 105A), αρ. P9-10, 167, 

εικ. 8-9 (PRSW Hayes 10C), αρ. P1-P2, 165-166, εικ. 8-9, 8-11 (GWWI), αρ. P47-48, 50, 177, 
εικ. 8-15, 8-17, και αρ. P43, 175-176, εικ. 8-15, 8-17 (χύτρες), αρ. P73, P74, P78, 183, 186, 
εικ. 8-19, 8-20 (αμφορείς).
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Εικ. 4 :  Κοινή κεραμική και μαγειρικά σκεύη από την Ίτανο: α-γ. λεκάνες, 
δ-ε. μικρασιατικές (;) χύτρες, στ. χύτρα από την Κωνσταντινούπολη.
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όπου αυτοί εξάγονταν. Πάντως, οι ομοιότητες μεταξύ του κεραμικού συνόλου από 
το ναυάγιο στο Yassi Ada και των ύστερων συνόλων της Ιτάνου, ιδιαίτερα δε η 
παρουσία στο πρώτο του τόσο χαρακτηριστικού αμφορέα του ανατολικοκρητικού 
λιμανιού, εικονογραφούν με τον καλύτερο τρόπο τις διαδρομές και τους σταθ-
μούς, του πλοίου αυτού και πολλών άλλων εμπορικών πλοίων από τις ακτές της 
ανατολικής Μεσογείου ως το Αιγαίο και την πρωτεύουσα.
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An AmphorA typE from EArLy byzAntinE itAnos

mAriA xAnthopouLou

Excavations in the residential district at ancient Itanos provided evidence 
for five main occupation phases. ARSW forms 105C and 109B, PRSW form 
10C, and GWWI date the latest occupation levels to the late 7th or early 8th 
century AD. All levels from the late 6th/early 7th century AD onward feature a 
distinctive amphora type, which outnumbers all others and characterizes more 
than any other pottery type the site’s late contexts. A single context (possibly 
a storeroom) yielded as many as 76 such containers. This smallish amphora 
with the smooth, pear-shaped body, rounded bottom, tall conical neck, and 
vertical, oval-sectioned handles is probably Cretan, as suggested by the con-
sistent fabric, which also occurs on plain wares from Itanos and possibly on 
Cretan wheel-made lamps. Interestingly, the amphora’s capacity (10.22 litres) 
corresponds to the Byzantine thalassion metron (10.25 litres), which becomes 
the standard legal wine measure in the 9th century AD. This suggests that the 
metron was probably an accepted wine measure before it became law. To my 
knowledge, the only published example of this amphora type comes from the 
pantry of the Yassi Ada shipwreck (after AD 625/6).
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ο ναοσ τοΥ αγιοΥ ιωαννη ΠροδρομοΥ 

στην Κριτσα μεραμΠελοΥ

μαριαννα Κατηφορη

Στην επαρχία Μεραμπέλου ο μεγαλύτερος και ίσως πιο αξιόλογος μεσαιωνικός 
οικισμός είναι η Κριτσά, με δώδεκα τοιχογραφημένους και συνολικά τριάντα οκτώ 
ναούς των χρόνων της Βενετοκρατίας.1 Στο νεκροταφείο της Κριτσάς βρίσκεται 
ο μικρός ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ιστορημένος όπως αναφέρει η 
γραπτή επιγραφή με έξοδα της οικογένειας Σκορδύλη πιθανότατα στα 13602 (εικ. 1). 

Μέχρι σήμερα το μοναδικό αντικείμενο ενασχόλησης της έρευνας με το μνη-
μείο ήταν οι τοιχογραφίες του, οι οποίες βιβλιογραφικά έχουν παρουσιαστεί ως 
προς το μέχρι πρόσφατα ορατό τμήμα του εικονογραφικού προγράμματος και την 
τεχνοτροπία τους: τον επαρχιακό χαρακτήρα, τα ζωηρά χρώματα και τη γλυκύτητα 
των μορφών.3 Την περίοδο 2011-2013, στo πλαίσιo έργου αποκατάστασης του 
μνημείου και συντήρησης των τοιχογραφιών αποκαλύφτηκαν οι υπόλοιπες παρα-
στάσεις του θόλου και του δυτικού τοίχου, ολοκληρώνοντας το σωζόμενο εικονο-
γραφικό πρόγραμμα και συμπληρώνοντας τον χριστολογικό κύκλο, τον εσχατολο-
γικό κύκλο και τον δέκα σκηνών βιογραφικό κύκλο του Προδρόμου (σχ. 1). 

Στo πλαίσιo του έργου, ακόμα περισσότερο, ολοκληρώθηκε η αρχιτεκτονική 
και αρχαιολογική μελέτη και κατ’ επέκταση η διασαφήνιση των φάσεων του μνη-
μείου, οι οποίες μαζί με τα περιφερειακά ανασκαφικά ευρήματα συγκροτούν τη 
δημοσίευσή του.

Φάση 0: Πριν την ανέγερση του ναού
Πριν την ανέγερση του ναού τον χώρο καταλάμβαναν δύο παράλληλα τοιχία με 

διεύθυνση βορειοδυτικά - νοτιοανατολικά που εντοπίστηκαν σε μήκος ~ 7,50 μ., 
κατασκευασμένα από αργούς λίθους σε μονή σειρά πλάτους 0,20 - 0,40 μ. και με 
σωζόμενο ύψος 0,25 - 0,40 μ. Η διάταξή τους διαμορφώνει έναν αγωγό πλάτους 
0.30 μ., στο εσωτερικό του οποίου εντοπίστηκε πληθώρα οστράκων και ανάμεσά 
τους κύπελλα και πόδια από τριποδικές χύτρες μινωικής εποχής (σχ. 3).

1η Φάση: Αρχική κατασκευή (14ος αι.)
Ο ναός κατασκευάστηκε μονόχωρος με διαστάσεις εσωτερικά 5,80 x 3,20 μ. 

και εξωτερικά 6,90 x 4,60 μ. με εξέχουσα αψίδα, φέροντας ελαφρώς οξυκόρυφο 

1 Η τοπογραφία, η πολεοδομική εξέλιξη, τα μνημεία και οι τοιχογραφίες της Κριτσάς μελετώνται 
τα τελευταία χρόνια από την αρχαιολόγο Γ. Μοσχόβη (Μοσχόβη 2009, 2010α και 2010β). 
Στον κατάλογό της των έντεκα τοιχογραφημένων ναών επιπλέον εντάσσεται και ο Άγιος Ιωάννης 
Θεολόγος στον Θεολόγο.

2 Ο Μ. Πατεδάκης μεταγράφει 1360 (Μοσχόβη 2010β, 164), ο Ι. Σπαθαράκης (Spatharakis 
2001, 134) μεταγράφει 1389-90, ενώ οι Gallas, Wessel & Borboudakis (Gallas, Wessel & 
Borboudakis 1983, 434) μεταγράφουν 1370.

3 Για τις τοιχογραφίες βλ. Gallas, Wessel & Borboudakis 1983, 434-435· Μπορμπουδάκης 
1983, 355-356 και πίν. 259-260· Μπορμπουδάκης χ.χ.· Spatharakis 2001, 133-136 και 
εικ. 118-121· Παπαδάκη-Oekland 2000, 85· και Μοσχόβη 2010β, 156-170, 181.
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θόλο στηριζόμενο σε ένα σφενδόνιο που βαίνει σε κυρτούς κιλλίβαντες και δύο 
ανοίγματα με επιχρισμένα πλαίσια: το λιτό ορθογώνιο λίθινο αγιοθύριδο στο ιερό 
και την είσοδο με ακόσμητο λίθινο περίθυρο και ημικυκλικό ανακουφιστικό τόξο 
στη δυτική όψη.

Προσεγγίζοντας κατά τη διερεύνηση την αρχική κατασκευή, αποκαλύφθηκαν 
πλήθος λεπτομερειών και διατυπώθηκαν ορισμένες παρατηρήσεις.

Εκ βάθρων ξεκινώντας, η τοιχοποιία του θεμελίου με αργούς λίθους συνδε-
δεμένους με χώμα, η απόκλιση της χάραξής του από την κυρίως τοιχοδομία, η 
μεγάλη κλίση του προς τα ανατολικά που ακολουθεί την κλίση του εδάφους της 
περιόδου κατασκευής και σε συνέχειά της, η κλίση του δαπέδου, των κατασκευών 
και του κάτω πλαισίου των τοιχογραφιών αποτελούν στοιχεία διαφωτιστικά για το 
ασθενές του θεμελίου. Φαίνεται ότι η εκσκαφή θεμελίωσης έγινε σε όλο τον χώρο 
που θα καταλάμβανε ο ναός, και όχι μόνο στο περίγραμμα του θεμελίου, χωρίς 
ακρίβεια και ακολουθώντας την κλίση του εδάφους. Στη συνέχεια, το θεμέλιο 
οικοδομήθηκε με χώμα ως συνδετικό υλικό των λίθων, εσωτερικά με κανονική 
χάραξη και πρόσωπο, και εξωτερικά ακανόνιστα, ακολουθώντας τις παρειές του 
σκάμματος. Κατόπιν, η ανωδομή, η τοιχοδομία δηλαδή πάνω από την επιφάνεια 
της στάθμης του εδάφους, έγινε με ασβεστοκονίαμα ως συνδετικό υλικό και με 
ακρίβεια στο σχέδιο, έχοντας ως αποτέλεσμα το περίγραμμά της να μην ταυτίζε-
ται με αυτό του θεμελίου (σχ. 3). Τέλος, το δάπεδο εσωτερικά κατασκευάστηκε 
με πλήρη εκμετάλλευση του βάθους εκσκαφής, χωρίς κατάχωση του θεμελίου, 
μόλις 0,05 - 0,15 μ. από τη βάση του, με αποτέλεσμα να βρίσκεται χαμηλότερα 
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Εικ. 1 :  Νοτιανατολική άποψη του κοιμητηριακού ναού μετά το έργο της αποκατάστασης.

μαριαννα Κατηφορη



από την εξωτερική στάθμη του εδάφους και δομικά να αποδυναμώνει το ίδιο το 
θεμέλιο. Ανάλογη πρακτική μπορεί να έχει εφαρμοστεί και σε άλλα μεσαιωνικά 
μνημεία, όπου το δάπεδό τους εντοπίζεται σε στάθμη χαμηλότερη του εξωτερικού 
δαπέδου ή και το θεμέλιό τους είναι ασθενές.

Συνεχίζοντας, με βάση τα ανασκαφικά ευρήματα που σχετίζονται με τη φάση 
κατασκευής, ο ναός αρχικά είχε πατητό δάπεδο από υδραυλικό ασβεστοκονίαμα 
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Σχ. 1 :  Το εικονογραφικό πρόγραμμα σε προοπτική άνοψη (σχέδιο Μ. Κατηφόρη).

ο ναοσ τοΥ αγιοΥ ιωαννη ΠροδρομοΥ στην Κριτσα μεραμΠελοΥ



πάχους 0,03 - 0,06 μ., χαμηλό, περιμετρικό, κτιστό και επιχρισμένο θρανίο με 
ύψος 0,20 μ., πλάτος 0,30 μ. και οπή χωνευτηρίου στη νοτιοανατολική γωνία, 
περιέτρεχε –εκτός της κόγχης του ιερού– όλο το εσωτερικό του ναού και το νότιο 
τμήμα της βάσης του τέμπλου εσωτερικά του ιερού, όπως υποδεικνύουν τα 
σωζόμενα τμήματά του στο ιερό και τα ίχνη στον υπόλοιπο ναό. Ακόμα, όπως 
η πρόθεση φέρει γραπτό διάκοσμο στην οριζόντια επιφάνεια και την ποδιά της, 
αναλόγως κοσμούνταν και η αγία τράπεζα, όπως αποκαλύπτουν τμήματα in situ 
στην ποδιά της και τα θραύσματα που εντοπίστηκαν στη μεταγενέστερη πλήρωση 
του δαπέδου του ιερού (εικ. 2). 

Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι τα σχετιζόμενα με το χαμένο αρχικό 
τέμπλο. Το σωζόμενο αρχικό δάπεδο περιέγραφε τη βάση ενός τέμπλου μάλλον 
λιθόκτιστου, αφού είχε πλάτος 0,40 μ., με άνοιγμα ωραίας πύλης 0,70 μ., ενώ 
στον ίδιο άξονα ο τοιχογραφικός διάκοσμος περιγράφει το τέμπλο ως προς το 
πλάτος και το ύψος του που φτάνει στα 2 μ. (εικ. 2). Σε αντίθεση με το στενό 
πλαίσιο στους πλαϊνούς τοίχους με τον γεωμετρικό ή φυτικό διάκοσμο που συνι-
στά όριο του ιερού σε διάφορα μνημεία,4 στον ναό του Προδρόμου το σχετικά 
πλατύ πλαίσιο, επιχρισμένο ουδέτερα σε μεταγενέστερη φάση, και το περίγραμ-
μά του, επιβεβαιώνουν πως το τέμπλο ήταν λιθόκτιστο, στένευε ελαφρώς καθ’ 
ύψος μάλλον για στατικούς λόγους, ενώ στην επάνω ζώνη ήταν ακόμη πιο στενό, 
αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μιας πολύ ευάλωτης κτιστής ή και τμηματικά 
διάτρητης κατασκευής.5 Η μορφή του Προδρόμου στον νότιο τοίχο ακριβώς δίπλα 
στο τέμπλο σε θέση λατρευτικής εικόνας, σε συνδυασμό με την απουσία από 
το εικονογραφικό πρόγραμμα του Χριστού και της Παναγίας σε θέση δεσποτι-
κών-λατρευτικών εικόνων που απαντά σε άλλα μνημεία,6 οδηγούν στην υπόθεση 
ότι οι δύο μορφές μπορεί να κοσμούσαν το τέμπλο.7

Τέλος, από τη φάση κατασκευής του μνημείου, κατά τη διερεύνηση της ανωδο-
μής (εικ. 3-4) αποκαλύφτηκαν τμήματα της λεπτής στρώσης του πατητού επιχρί-
σματος, η αργολιθοδομή με συνδετικό ασβεστοκονίαμα και οι ορθογωνικοί γωνιό-
λιθοι, ίχνη γραπτού διακόσμου στο τύμπανο και το εσωράχιο του ανακουφιστικού 
τόξου της εισόδου,8 μία διακοσμητική ταινία από δώδεκα πλίνθους διαστάσεων 
0,25 μ. x 0,03-0,04 μ., η οποία διατρέχει τη στάθμη γένεσης του θόλου στη 
δυτική όψη,9 τα εντοιχισμένα μονόχρωμα εφυαλωμένα πινάκια10 ή οι υποδο-

4 Παραδείγματα στην Κριτσά στο Άγιο Πνεύμα, στον Άγιο Γεώργιο τον Καβουσώτη και στον Άγιο 
Κωνσταντίνο στο Λογάρι, και αλλού όπως στους Αγίους Αποστόλους στο Καβούσι Ιεράπετρας.

5 Παραδείγματα κτιστών τέμπλων 14ου αι. στον Σωτήρα στο Λευκοχώρι Μονοφατσίου (Επιτροπά-
κης 2010, 390 & εικ. 2) και στον Μιχαήλ Αρχάγγελο στη Σαρακήνα Σελίνου (Ψαράκης 2010, 
767 & εικ. 2).

6 Παραδείγματα στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Λογάρι στην Κριτσά και στην Παναγία Βρυωμένη 
στους Μεσελέρους Ιεράπετρας, όπου στον βόρειο τοίχο δίπλα στο όριο του ιερού εικονογραφεί-
ται η Παναγία, καθώς και στην Παναγία στις Λιθίνες Σητείας, όπου στον βόρειο και νότιο τοίχο, 
δίπλα στο όριο του ιερού, εικονογραφούνται αντίστοιχα η Παναγία και ο Χριστός.

7 Όπως συμβαίνει στο τέμπλο στον Μιχαήλ Αρχάγγελο στη Σαρακήνα Σελίνου (Ψαράκης 2010, 
εικ. 2).

8 Στο τύμπανο πιθανόν στηθαία η Παναγία Βρεφοκρατούσα και στο εσωράχιο φυτικό σχέδιο.
9 Όμοια ταινία φέρει και ο σύγχρονος (1354-1355), τοιχογραφημένος και περισσότερο από όλους 

μορφολογικά συγγενής, ναός του Αγίου Κωνσταντίνου στο Λογάρι Κριτσάς (Μοσχόβη 2010β, 
185).

10 Τα σωζόμενα τμήματα ανάγονται στον 14ο αι. σύμφωνα με την εκτίμηση της Α. Γιαγκάκη.
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Εικ. 2 :  Εσωτερικό μετά το έργο αποκατάστασης και συντήρησης των τοιχογραφιών.

Σχ. 2 :  Επεμβάσεις στερέωσης σε τομή (σχέδιο Ε. Μουντράκη).

ο ναοσ τοΥ αγιοΥ ιωαννη ΠροδρομοΥ στην Κριτσα μεραμΠελοΥ



χές τους, πέντε σε σχήμα ισοσκελούς σταυρού στη δυτική όψη και τέσσερα σε 
τετράγωνη διάταξη στην ανατολική όψη και, τέλος, τμήματα από κεραμίδια στην 
πλήρωση του θόλου που επιβεβαιώνουν πως ο ναός, όπως ήταν αναμενόμενο,11 
ήταν αρχικά κεραμοσκεπής.

Επί του συνόλου, δεν υπάρχει κάποιο αρχιτεκτονικό στοιχείο του αρχικού 
ναού που να μη συνηγορεί στην αναγωγή της ανοικοδόμησης του μνημείου στην 
ίδια περίοδο με την τοιχογράφησή του, δηλαδή στον 14ο αι.

2η Φάση: Πρώτη ανακαίνιση (17ος αι.)
Στην πρώτη ανακαίνιση που δέχτηκε ο ναός, εξωτερικά, υπερυψώθηκαν τα 

αετώματα στον δυτικό και ανατολικό τοίχο, ανυψώθηκαν στηθαία στον βόρειο 
και νότιο τοίχο, κατασκευάστηκε το κωδωνοστάσιο, απομακρύνθηκε η κεράμωση 
και ο θόλος επιστρώθηκε με χυτό υλικό. Ακόμα, διανοίχτηκε το νότιο παράθυρο 
καταστρέφοντας τον τοιχογραφικό διάκοσμο (εικ. 1, 3, 4).

Στην ίδια φάση, εσωτερικά, ενώ είχε ήδη καταστραφεί ή και απομακρυνθεί 
το αρχικό λιθόκτιστο τέμπλο και αδιαφορώντας για το τοιχογραφημένο όριό του, 
κατασκευάστηκε δυτικότερά του νέα λίθινη βάση τέμπλου από μια σειρά μακρών 
δόμων ύψους 0,20 - 0,25 μ. και πλάτους 0,20 - 0,25 μ., με ένα επιπλέον ημι-
κυκλικό λίθο ιερού βήματος. Στη συνέχεια, υπερυψώθηκε ο σολέας με πλήρωση 
του χώρου του ιερού με χώμα μέχρι το ύψος της νέας βάσης, επίχωση στο πάχος 
της οποίας διασώθηκαν τα θρανία του ιερού, ενώ επάνω της κατασκευάστηκε 
νέο πατητό δάπεδο από υδραυλικό ασβεστοκονίαμα πάχους 0,06 - 0,08 μ. με 
οπή χωνευτηρίου στη νοτιοανατολική γωνία. Κατά αναλογία ανυψώθηκε η αγία 
τράπεζα περί τα 0,25 μ. με τελική επιφάνεια μια λίθινη πλάκα, ενώ είχε ήδη 
καταστραφεί ή αφαιρεθεί η αρχική γραπτή επιφάνειά της. Τέλος, με βάση τις 
οπές πάκτωσης στη βάση και στον τοίχο, φαίνεται πως στη φάση αυτή τοποθετή-
θηκε –μη σωζόμενο σήμερα– ξύλινο τέμπλο.

Οι περισσότερες επεμβάσεις της πρώτης ανακαίνισης του ναού, όπως ο τονι-
σμός του καθ’ ύψος άξονα, η μετασκευή στη στέγαση, η αύξηση του φωτισμού στο 
εσωτερικό και η απαξίωση των τοιχογραφιών, είναι σύμφωνες με την αισθητική 
της ύστερης Βενετοκρατίας.12 Στον ναό του Προδρόμου η ανακαίνιση αυτή μπορεί 
να αναχθεί στο πρώτο μισό του 17ου αι. (1610-1650) με βάση τα χρονολογικά 
όρια που θέτουν η οθωμανική κατάληψη της ανατολικής Κρήτης και ένα νόμισμα 
–2,5 σολδίνια κοπής 1610-1618 στη Βενετία– το οποίο βρέθηκε ανατολικά της 
αγίας τράπεζας, ακριβώς κάτω από το νέο δάπεδο, σε θέση που μπορεί να υποδη-
λώνει ηθελημένη τοποθέτηση.

3η Φάση: Ταφική χρήση ναού (17ος – 19ος αι.)
Μετά την ανακαίνιση του 17ου και πριν την επέμβαση του 19ου αι. το δάπεδο 

του κυρίως ναού καταστράφηκε ακανόνιστα σε δύο τμήματα και σε βάθος 0,80 
11 Οι ναοί του ύστερου μεσαίωνα (13ος-15ος αι.) ήταν κεραμοσκεπείς όχι μόνο στο Μεραμπέλο 

(Μοσχόβη 2010β, 152), αλλά μάλλον σε ολόκληρη την Κρήτη (Γκράτζιου 2010, 93). Παραδείγ-
ματα εντοπισμένων καταλοίπων της αρχικής κεράμωσης του 14ου αι. στον Κάτω Άη-Γιώργη 
στον Κρούστα, καθώς και στην Παναγία Κερά και στον Αφέντη Χριστό στην Κριτσά. 

12 Πρόκειται για επεμβάσεις που σημειώνονται τον 16ο-17ο αι. σε ναούς του Μεραμπέλου (Μοσχό-
βη 2010β, 154) και όχι μόνο. Μάλιστα, ο τονισμός του καθ’ ύψος άξονα και η αύξηση του 
φωτισμού απαντά από το τέλος του 15ου αι. σε μνημεία σε όλη την Κρήτη (Γκράτζιου 2010, 106).
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Σχ. 3 :  Κάτοψη ναού και περιβόλου με ανασκαφικά ευρήματα (σχέδιο Μ. Κατηφόρη, Ε. Μουντράκη).

ο ναοσ τοΥ αγιοΥ ιωαννη ΠροδρομοΥ στην Κριτσα μεραμΠελοΥ

- 0,90 μ. κατασκευάστηκαν δύο κτιστοί, μη επιμελημένοι τάφοι που χρησιμο-
ποιήθηκαν ο καθένας για δύο επάλληλες ταφές. Ο βόρειος τάφος περιείχε μια 
ακόμα ανακομιδή, ενώ ο νότιος απέδωσε κεραμική, μία πόρπη και δύο οθωμανι-
κά νομίσματα, εκ των οποίων το ένα κοπής 1774-1789. Μετά την τελευταία ταφή, 
το τμήμα από τους επιτάφιους λίθους των τάφων μέχρι τη στάθμη του δαπέδου 
πληρώθηκε με χώμα και η τελική επιφάνεια διαμορφώθηκε από πατημένο χώμα, 
ασβέστη και νερό13 (σχ. 3).

13 Στη χρονολόγηση των τάφων μετά τον 17ο αι. εκτός από τα οθωμανικά νομίσματα συνηγορεί και 
το γεγονός ότι οι ανακαινιστές του 17ου αι. που κατασκεύασαν νέο δάπεδο στο ιερό θα έπρεπε 
μάλλον να φροντίσουν και το δάπεδο του κυρίως ναού, αν αυτό είχε ήδη διαταραχτεί από ταφές.



4η Φάση: Δεύτερη ανακαίνιση (19ος αι.)
Στη δεύτερη ανακαίνιση του μνημείου, στον κυρίως χώρο του ναού, αφού είχε 

πια αποξηλωθεί το περιμετρικό θρανίο, κατασκευάστηκε νέο πατητό δάπεδο από 
χυτό ασβεστοκονίαμα με λιθόστρωτη υπόβαση. Ακόμα, διανοίχτηκε το βόρειο 
παράθυρο και πιθανότατα κατασκευάστηκαν εξωτερικά επιχρίσματα με εγχαράξεις 
(μυστρίσματα).14 Η επέμβαση αυτή θα μπορούσε να αναχθεί σε μία από τις ανθηρές 
οικοδομικά περιόδους της ύστερης οθωμανικής κυριαρχίας, δηλαδή είτε στην περί-
οδο της Αιγυπτιοκρατίας (1830-1840) είτε στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι.

5η Φάση: Τρίτη ανακαίνιση (20ός αι.)
Στην τρίτη ανακαίνιση, μετά την αφαίρεση του ξύλινου τέμπλου, κατασκευά-

στηκε νέο δάπεδο πατητής τσιμεντοκονίας σε άοπλο σκυρόδεμα πάχους 0,06 - 
0,09 μ. ολοκληρώνοντας την ανά τους αιώνες προσπάθεια εξομάλυνσης της κλίσης 
του, ανυψώθηκε αναλογικά η αγία τράπεζα κατά ~ 0,15 μ. με την προσθήκη νέας 
μονολιθικής επιφάνειας και εφαρμόστηκε εσωτερικά η τελευταία στρώση επιχρι-
σμάτων τσιμέντου ή και ασβέστη. Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιήθηκε το 
1961 ταυτόχρονα με την ύψωση στην κορυφή του δυτικού αετώματος μαρμάρινου 
σταυρού με την επιγραφή «Προσδοκώ Ανάστασιν Νεκρών 1961 Δωρεά Ε.Ν.Μ.».

6η Φάση: Στερέωση ναού και αποκάλυψη τοιχογραφιών (20ός αι.)
Στη συνέχεια, κατόπιν ενεργειών της 13ης Ε.Β.Α., το 1967 στερεώθηκαν οι 

ρωγμές, τοποθετήθηκε κεράμωση και κατασκευάστηκαν τμηματικά νέα επιχρί-

14 Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα μήπως τα επιχρίσματα με εγχαράξεις (μυστρίσματα) ανήκουν 
στην επέμβαση του 17ου αι. Στον ναό του Προδρόμου ακολουθήθηκε το μοτίβο «σημεία», ενώ 
σε άλλα μνημεία της Κριτσάς απαντούν μοτίβα, όπως «ρόμβοι», «γωνίες» προς τα πάνω ή τα 
πλάγια, καθώς και πυκνές ή αραιές, οριζόντιες, κάθετες ή διαγώνιες «γραμμές». Στους ναούς με 
συνδυασμό μοτίβων, όπως στον Αφέντη Χριστό, το Άγιο Πνεύμα και τον Άγιο Γεώργιο Καβουσώ-
τη, το παλαιότερο μοτίβο είναι οι ρόμβοι.

Εικ. 3 & 4 :  Τοιχοδομία και ρωγμές δυτικής και ανατολικής όψης.
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σματα με μυστρίσματα μιμούμενα τα παλαιά σωζόμενα (Μπορμπουδάκης 1969, 
423), ενώ το 1975 αποκαλύφτηκε τμήμα του τοιχογραφικού διακόσμου και πραγ-
ματοποιήθηκε στερέωση και συντήρησή του (Μπορμπουδάκης 1983, 355-356).

7η Φάση: Αποκατάσταση και συντήρηση τοιχογραφιών (21ος αι.)
Τα δομικά και στατικά προβλήματα, καθώς και οι διαμπερείς και μεγάλου 

εύρους ρωγμές του ναού, οδήγησαν τη 13η Ε.Β.Α. στην εκπόνηση των απα-
ραίτητων μελετών το 2008-200915 και στην πραγματοποίηση έργου στερέωσης 
- αποκατάστασης του μνημείου και συντήρησης των τοιχογραφιών την περίοδο 
2011-201316 (εικ. 1-2, σχ. 2). 

Εξωτερικά, έγιναν συρραφές των ρωγμών με ντίζες, χαλικολόγημα και ενέματα, 
αρμολογήθηκαν και επιχρίστηκαν όλες οι επιφάνειες, κατασκευάστηκε περιμε-
τρική θεμελιοδοκός από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοποθετήθηκε νέα κεράμωση 
από χειροποίητα κεραμίδια και κατασκευάστηκαν χονδρά και τελικά πατητά 
επιχρίσματα.

Εσωτερικά, καταχώθηκαν οι τάφοι και οι προγενέστερες κατασκευές, ενισχύ-
θηκε το θεμέλιο με λιθοδομή, κατασκευάστηκε πλωτή υπόβαση από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και νέο χυτό δάπεδο, ανακατασκευάστηκε το περιμετρικό θρανίο και 
το ίχνος του αρχικού κτιστού τέμπλου, διατηρήθηκε η πρόθεση, τα σωζόμενα 
θρανία και ένας μάρτυρας του αρχικού δαπέδου, διατηρήθηκε η αγία τράπεζα 
μέχρι του ύψους της αρχικής φάσης και προστέθηκαν καθ’ ύψος οι μονολιθικές 
καθαγιασμένες πλάκες του 17ου και του 20ού αι., εφαρμόστηκε ενέσιμο υλικό σε 
όλα τα κενά της τοιχοποιίας, καθαρίστηκαν, στερεώθηκαν και στεφανώθηκαν οι 
επιφάνειες που διατηρούν τοιχογραφικό διάκοσμο, ενώ οι υπόλοιπες επιχρίστη-
καν, τοποθετήθηκαν δύο μεταλλικοί ελκυστήρες στη στάθμη γένεσης του θόλου 
και, τέλος, κατασκευάστηκε ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Στον περίβολο, οι κατασκευές σε επαφή με το θεμέλιο του ναού αποδομήθη-
καν και οι υπόλοιπες καταχώθηκαν, τα οστά των τάφων τοποθετήθηκαν σε νέο 
οστεοφυλάκιο, κατασκευάστηκε δάπεδο πατητής τσιμεντοκονίας σε υπόβαση από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και διαμορφώθηκε ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ.

Περίβολος
Η ανασκαφή στον περίβολο του ναού κατέδειξε τη διαχρονική χρήση του ως 

νεκροταφείου και αποκάλυψε τέσσερις ανακομιδές στο χώμα, δεκαέξι κτιστούς 
15 Οι μελέτες (Χατζημανώλης & Σεργάκη-Περουλιού 2008 και Χρονάκη κ.ά. 2009) εκπονήθηκαν 

ως τμήμα του έργου «Μελέτες Ωρίμανσης Ν. Ηρακλείου και Ν. Λασιθίου» του Γ′ Κ.Π.Σ. με 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός» 2000-2006. 

16 Το έργο «Αποκατάσταση και Συντήρηση Τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην 
Κριτσά Ν. Λασιθίου» του Ε.Σ.Π.Α. πραγματοποιήθηκε ενταγμένο στον Άξονα «Αειφόρος Ανά-
πτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κρήτης - Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Για την ολοκλήρωσή του εργάστηκαν οι 
αρχιτέκτονες μηχανικοί Δ. Χρονάκη, Ε. Μουντράκη και Ι. Σεργάκη-Περουλιού, οι αρχαιολόγοι 
Γ. Μοσχόβη και Μ. Κατηφόρη, οι συντηρητές Ε. Λιόλιος, Κ. Λαζαράκη, Γ. Γουλιδάκη και Κ. 
Κουγιτάκη, ο αρχιτεχνίτης Μ. Ασσαριώτης και οι εργατοτεχνίτες Γ. Παπουτσάκης, Γ. Κουμπα-
νιός και Γ. Σταματάκης.



τάφους με μία έως τρεις ταφές και ίσως μία ή δύο ανακομιδές, μία κτιστή λεκάνη, 
το τοιχίο αντιστήριξης της κόγχης του ιερού με πλάτος 0,40 μ. και ύψος 0,40 - 
0,60 μ., ένα τοίχο σε επαφή με το θεμέλιο του ναού, καθώς επίσης κεραμική, 
καρφιά, βενετσιάνικα και οθωμανικά νομίσματα και άλλα κινητά ευρήματα (σχ. 3).

Οι τάφοι διακρίνονται κατά κύριο λόγο σε ελλειψοειδείς με πρόχειρη επιτά-
φια κάλυψη (τάφοι 2, 3, 5, 6, 10) και σε κιβωτιόσχημους με εσχάρα και καλυ-
πτήριους λίθους συνδεδεμένους με ασβεστοκονίαμα (τάφοι 8, 11, 14, 15). Στην 
πρώτη ομάδα ανήκουν μάλλον οι παλαιοτέροι, όπως υποδεικνύει ο τάφος 10, 
που χρονολογείται στη Βενετοκρατία με βάση το νόμισμα με τον λέοντα του Αγίου 
Μάρκου που είχε ο νεκρός στο στόμα του. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν οι νεότε-
ροι, όπως υποδεικνύει ο τάφος 8, του οποίου η χρήση βεβαιώνεται στον 20ό αι.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα στον περίβολο είναι ένα ταφικό σύνολο βόρεια του 
ναού αποτελούμενο από έναν παιδικό τάφο (16) σε επαφή με μία λεκάνη «τρο-
φοδοσίας» (εικ. 5). Τα περιφερειακά ευρήματα στο υπερκείμενο στρώμα κατα-
στροφής, όπως κεραμίδες, κάρβουνα και αιθάλη, οδηγούν στην υπόθεση πως το 
ταφικό σύνολο στεγαζόταν με μία ξυλόδετη κεράμωση στηριζόμενη τμηματικά 
στον τοίχο που εντοπίστηκε με διεύθυνση Βορρά - Νότου σε επαφή με το ανατο-
λικό θεμέλιο του ναού.

Η κτιστή κατασκευή της λεκάνης, κατεστραμμένη στο νότιο και νοτιοδυτικό 
τμήμα της, έχει ακανόνιστα κυκλικό σχήμα συνολικής διαμέτρου 1,30 μ. και 
ύψους ~ 0,35 μ. και περιμετρικά διαμορφώνει ένα πλαίσιο από πλακοειδείς 
λίθους με λεία επιφάνεια συνδεδεμένους με ασβεστοκονίαμα. Στο εσωτερικό 
της ανοίγεται λεκάνη με ελαφρώς τετράγωνο σχήμα, μέγιστου βάθους 0,20 μ., 
διάμετρο ανοίγματος 0,70 μ. και διάμετρο πυθμένα 0,50 μ., επιχρισμένη με 
υδραυλικό κονίαμα σε επάλληλες στρώσεις, που προφανώς αποτελούν φάσεις 
επισκευής. Στην ανατολική πλευρά του πυθμένα υπάρχει οπή απορροής που 
οδηγεί στο εσωτερικό του παιδικού τάφου, ο οποίος βρίσκεται σε χαμηλότερη της 
λεκάνης στάθμη.

Ο τάφος φέρει πέντε επιτάφιους λίθους, είναι κτιστός στις μακρές πλευρές 
με όρθιες πέτρες επικαλυπτόμενες από μικρούς πλακοειδείς λίθους και όστρα-
κα. Έχει ακανόνιστο σχήμα με στένωση στα δυτικά για το κρανίο και στα ανα-
τολικά για τα κάτω άκρα, ενώ στο δυτικότερο άκρο του καταλήγει ο κλειστός 
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Εικ. 5 :  Ταφικό σύνολο: α) λεκάνη «τροφοδοσίας», β) παιδικός τάφος 16, γ) τοίχος.
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αγωγός απορροής της λεκάνης. Ο τάφος περιείχε πολύ σκούρο χώμα με στάμπες 
πηλοχώματος, μάλλον παράγωγο των εισερχόμενων οργανικών υλικών κατά την 
περίοδο τροφοδοσίας του διαμέσου της λεκάνης, ενώ τα περιεχόμενα σκελετικά 
κατάλοιπα ανήκαν σε ένα παιδί υποανάπτυκτο και σχετικά παραμορφωμένο, με 
οδοντοστοιχία ηλικίας 6-8 ετών, ύψος ~ 1 μ., νηπίου 2-4 ετών, λεκάνη αναλογικά 
ευρεία και γραμμώσεις υποσιτισμού στα οστά των άκρων.

Το ταφικό σύνολο, αν και στείρο σε χρονολογήσιμα ευρήματα, σκιαγραφεί 
μία ιστορία αξεπέραστου πένθους που οδήγησε σε μια «τελετουργία τροφοδοσίας» 
ενός νεκρού παιδιού, πιθανόν μοναδική, αφού δεν εντοπίστηκαν παράλληλα. 

Επίλογος
Η μελέτη του ναού του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Κριτσά Μεραμπέλου 

καθιστά μάλλον σαφές ότι το μνημείο, ως προς τον τοιχογραφικό διάκοσμο 
και την αρχιτεκτονική του, αποτελεί τυπικό παράδειγμα των ναών του ύστερου 
Μεσαίωνα και της πρώιμης Βενετοκρατίας και η ιστορία των επεμβάσεων και 
των μετασκευών του συνιστά τυπική εξέλιξη. Αν και η παρουσίαση του μνημείου 
λοιπόν έρχεται να προστεθεί σε αυτές πολυάριθμων συγγενών μνημείων, δεν υστε-
ρεί σε μικρές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες και αναδεικνύεται σε εξέχουσα λόγω 
του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της έρευνας στην οποία στηρίχτηκε.
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Agios ioAnnis prodromos - st john thE bAptist ChurCh 

At KritsA of mErAbELLo

mAriAnnA KAtifori

The small single-cell barrel-vaulted church of St John the Baptist in the 
cemetery of Kritsa in Merabello district was erected and decorated with wall 
paintings, according to the dedicatory inscription, in 1360. During the project 
“Restoration and Conservation of the Wall Paintings of Agios Ioannis Prodro-
mos church at Kritsa of Lasithi prefecture” implemented by 13th E.B.A. in 
2011-2013, the architectural and archaeological study of the monument was 
completed. The finds that were revealed during the research indicated that the 
church and the site have been used as a place of worship and burial since the 
14th century to the present. Regarding its architecture, wall-paintings, phases 
and changes that are presented in this paper, the monument consists a typical 
example of late Medieval/ early Venetian occupation period churches and its 
history seems to be typical for this period’s monuments.         



ο ναοσ τοΥ αφεντη χριστοΥ στην Κριτσα. 

ΠροΚαταρτιΚεσ Παρατηρησεισ για την αρχιτεΚτονιΚη 

Και τον τοιχογραφιΚο διαΚοσμο 

γεωργια μοσχοΒη

 
Ο ναός του Χριστού εγγράφεται στο 

βορειοανατολικό άκρο της Κριτσάς σε 
γειτονιά που διατηρεί τον μεσαιωνικό 
οικιστικό ιστό της και σε γενικές γραμμές 
ταυτίζεται χωρικά με το χωριό Χριστός, 
το ένα από τα τρία χωριά (Chiperiana, 
Cornarata, Christoς) που συνέθεταν την 
οικιστική ενότητα της Κριτσάς κατά τη 
Βενετοκρατία (Μοσχόβη 2010α, 89-90). 
Ο ναός είναι δίκλιτος, με το νεότερο 
κλίτος αφιερωμένο στους αγίους Αναρ-
γύρους (εικ. 1). Στο εσωτερικό του νότιου 
κλίτους διασώζεται τοιχογραφικός διά-
κοσμος (Gerola [Λασσιθιωτάκης] 1961, 
84, αρ. 563). 

Κατά τα έτη 2008-2009 εκπονήθη-
καν οι μελέτες για την αναστήλωση του 
ναού και τη συντήρηση του τοιχογρα-
φικού διακόσμου, οι οποίες χρηματο-
δοτήθηκαν από το 3ο Κ.Π.Σ.1 Το 2011 το έργο «Αποκατάσταση και συντήρηση 
τοιχογραφικού διακόσμου στον ναό του Αφέντη Χριστού στην Κριτσά» εντάχθηκε 
στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Κρήτης). Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2011 και 
ολοκληρώνονται στο τέλος του 2014.2 Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν 
τα αποτελέσματα από τις εργασίες διερεύνησης που πραγματοποιήθηκαν στο 
κτηριακό κέλυφος και τον τοιχογραφικό διάκοσμο του ναού. Τα αποτελέσματα 
της ανασκαφικής έρευνας, στον περιβάλλοντα χώρο και στο εσωτερικό του ναού, 
μαζί με τη μελέτη των κινητών ευρημάτων, θα παρουσιαστούν προσεχώς.3

1 3ο Κ.Π.Σ. «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων». Στην εκπόνηση των μελετών εργάστηκαν οι: Δ. Χρο-
νάκη, αρχιτέκτων, Γ. Μοσχόβη, αρχαιολόγος, Ε. Λιόλιος, συντηρητής, Ί. Περουλιού-Σεργάκη, 
αρχιτέκτων, Μ. Χατζημανώλης, συντηρητής αρχαιοτήτων. 

2 Τις εργασίες επέβλεψαν οι: Δ. Χρονάκη, αρχιτέκτων, Ε. Λιόλιος, συντηρητής, και η υπογρά-
φουσα. Επικεφαλής του συνεργείου ήταν ο ειδικευμένος τεχνίτης της 13ης Ε.Β.Α. Μ. Ασαριώ-
της  και οικονομικός υπόλογος η Ε. Ρουκούνη. Η ομάδα εργασίας του έργου απαρτιζόταν από 
τους αρχαιολόγους: Μ. Κατηφόρη και Χ. Μπιλμέζη, την αρχιτέκτονα Ί. Περουλιού-Σεργάκη, 
και τους τεχνίτες και εργάτες Γ. Παπουτσάκη, Γ. Δατσέρη, Κ. Γρηγοράκη, Ι. Σταματάκη και 
Γ. Χαβάκη. 

3 Στην ανασκαφική έρευνα διερευνήθηκαν 47 τάφοι. Οι οκτώ βρέθηκαν στο δάπεδο του ναού. 
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Εικ. 1 :  Nαός του Αφέντη Χριστού στην Κριτσά, 
πριν την έναρξη των αναστηλωτικών εργασιών 

το 2011. Άποψη από ΝΑ.



Η οικοδομική ιστορία του κτηρίου – κατασκευαστικές φάσεις
Πρόκειται για οικοδόμημα που 

απαρτίζεται από τρία διαφορετικά μέρη 
κατασκευασμένα με χρονική απόσταση 
μεταξύ τους. Στο πέρασμα των αιώνων 
δέχθηκε επισκευές και μετατροπές με 
αποτέλεσμα να έχει σοβαρά προβλή-
ματα, κυρίως λόγω των ρηγματώσεων 
τμημάτων της τοιχοποιίας του. Με τις 
αναστηλωτικές εργασίες που εκτελέστη-
καν, επιλύθηκαν τα προβλήματα του 
κτηριακού κελύφους και παράλληλα 
αξιοποιήθηκε η ευκαιρία να διερευνη-
θεί η οικοδομική ιστορία του κτηρίου 
(εικ. 2). 

I. Ο αρχικός ναός είναι το μονόχωρο, 
θολοσκεπές κτίσμα με κυλινδρικό θόλο, στη νοτιοανατολική πλευρά του οικο-
δομήματος (σχ. 1 και 2). Έχει εξαιρετικά μικρές διαστάσεις, μόλις 4,58 x 3,70 
μ. Η εσωτερική του επιφάνεια είναι περίπου 9 τ.μ. Στην ανατολική του πλευρά 
σχηματίζεται υψίκορμη ημικυλινδρική 
κόγχη με μικρή φωτιστική θυρίδα. Στο 
εσωτερικό, η κεντρική κόγχη πλαισιώνε-
ται από δύο μικρότερες εν είδει κογχών 
πρόθεσης και διακονικού. Πλίνθινη 
άτεχνη ταινία διατρέχει οριζόντια τον 
ανατολικό τοίχο (εικ. 3). Στους πλευρι-
κούς τοίχους διαμορφώνονται δυο άνισα 
αβαθή ζεύγη τοξωτών αψιδωμάτων δια-
μορφωμένα από λαξευτούς λίθους. Στο 
τύμπανο του δεύτερου τόξου, στον νότιο 
τοίχο, έχει διανοιχθεί ορθογώνιο παρά-
θυρο σε μεταγενέστερη φάση. Ο ναός 
διέθετε περιμετρικά χαμηλό θρανίο, 
που έχει καταστραφεί από μεταγενέστε-
ρες επεμβάσεις. Διασώθηκε μόνο ένα 
μικρό τμήμα του στη νοτιοανατολική 
γωνία. Η τοιχοποιία του κτηρίου είναι 
αμελούς κατασκευής, με μεσαίους και 
μικρούς αργούς λίθους και συνδετικό 
κονίαμα υπόλευκου χρώματος.

Από αυτούς οι τέσσερεις ήταν τοποθετημένοι εξ αρχής στον κλειστό χώρο, ενώ οι άλλοι τέσσερεις 
εντοπίστηκαν κάτω από τη θεμελίωση του κτηρίου της δεύτερης φάσης, βρίσκονταν δηλαδή 
στην αυλή του αρχικού ναού. 
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Εικ. 3 :  Ναός του Αφέντη Χριστού στην Κριτσά. 
Εσωτερική άποψη του νότιου κλίτους 

κατά τις εργασίες διερεύνησης. 

Εικ. 2 :  Ναός του Αφέντη Χριστού στην Κριτσά, 
μετά τις εργασίες καθαίρεσης των εξωτερικών 

επιχρισμάτων το 2012. Άποψη από νοτιοδυτικά. 
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Σχ. 1 :  Κατασκευαστικές φάσεις, κάτοψη. (Αποτύπωση, σχεδίαση: Ίρις Περουλιού-Σεργάκη.) 

Σχ. 2 :  Τομή κατά μήκος, νότιο κλίτος. (Αποτύπωση, σχεδίαση: Ίρις Περουλιού-Σεργάκη.)



Στο εσωτερικό του ναού, μετά την αφαίρεση αλλεπάλληλων στρωμάτων ασβέ-
στη, εντοπίστηκαν τρία στρώματα επιχρισμάτων από ασβεστοκονίαμα. Το αρχαιό-
τερο στρώμα επιχρίσματος είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό «πατητό» με ανοικτό γκρίζο 
χρώμα. Το δεύτερο ίσως να αποτελεί προετοιμασία του τρίτου, το οποίο φέρει 
σπαράγματα ζωγραφικού διακόσμου. Μετά την αποξήλωση του δαπέδου από 
τσιμεντοκονία βρέθηκαν τμήματα από παλαιότερο δάπεδο του ναού, από αστρα-
κάσβεστο, όπως και τέσσερεις λαξευτοί στο φυσικό πέτρωμα τάφοι, δίχως κτερί-
σματα και οστά. Από αστρακάσβεστο ήταν καλυμμένη και η εξωτερική επιφάνεια 
του θόλου. 

Εξωτερικά ο ναός ήταν επιχρισμένος με παχύ στρώμα ασβεστοκονιάματος, το 
οποίο εντοπίστηκε στον αρμό που υπάρχει στο σημείο επαφής του αρχικού ναού 
με το δυτικό πρόσκτισμα. Το νέο κτήριο «ακούμπησε» πάνω στον δυτικό τοίχο4 του 
αρχικού ναού, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί το εξωτερικό επίχρισμα που υπήρχε 
στη δυτική όψη του ναού. Πρόκειται για επίχρισμα που έχει ως terminus ante 
quem τις αρχές του 14ου αι., εποχή κατά την οποία χρονολογείται ο τοιχογραφι-
κός διάκοσμος του προσκτίσματος, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω. Επίσης, στη 
θεμελίωση του ναού βρέθηκαν άλλοι τέσσερεις λαξευτοί τάφοι στον φυσικό βράχο. 
Είναι προφανές ότι, πριν ανεγερθεί το κτήριο, ο χώρος είχε τη χρήση νεκροταφεί-
ου, χρήση που συνέχισε να έχει έως πριν περίπου εκατό χρόνια. 

ΙΙ. Το πρόσκτισμα της επέκτασης προς δυσμάς είναι ορθογώνιας κάτοψης 
(3,70 x 2,75 μ.) και έχει στεγαστεί με σταυροθόλιο άτεχνης κατασκευής, πιθανόν 
από τεχνίτες που δεν ήταν εξοικειωμένοι με ανάλογες κατασκευές (σχ. 1). Η λιθο-
δομή του δεν διαφοροποιείται κατασκευαστικά από αυτήν του αρχικού κλίτους. 
Ψηλά, στη νότιά του όψη ανοίγεται μικρή ορθογώνια θυρίδα. Στη δυτική όψη 
η θυρίδα είναι οξυκόρυφη, με λίθινο πλαίσιο. Στην κορυφή της εντοπίστηκαν 
τα ίχνη εντοιχισμένων πινακίων σε σταυρόσχημη διάταξη. Μία πόρτα εισόδου, 
που έχει διευρυνθεί σε δεύτερη φάση, ανοίγεται έκκεντρα στον δυτικό τοίχο. 
Η στέγη του σταυροθολίου έφερε επικάλυψη με αστρακάσβεστο, κάτω από την 
οποία αποκαλύφθηκε in situ, σε όλη την έκταση, η αρχική κεράμωση. Φαίνε-
ται πως η κεράμωση είχε επιδεχθεί αρκετές επισκευές επειδή η τοποθέτηση των 
κεραμιδιών ήταν αρκετά ακατάστατη. Οι καλυπτήρες ανήκουν στον συνηθισμένο 
τύπο κεραμιδιών, τριγωνικής διατομής του 14ου αι., τα οποία έχουμε εντοπίσει 
και σε άλλους ναούς της περιοχής (Μοσχόβη 2010β, 260-261, σχ. 5, 7), ενώ οι 
στρωτήρες είναι μεγάλων διαστάσεων και επίπεδοι (σχ. 3 και εικ. 4). Πρώτη φορά 
εντοπίζονται στρωτήρες αυτού του τύπου στην περιοχή του Μεραμπέλου.

ΙΙΙ. Στις αρχές του 17ου αι., και συγκεκριμένα ανάμεσα στα έτη 1614-1615, 
καθαιρέθηκε ο διπλός μεσαίος τοίχος που χώριζε τα δύο κτίσματα, τα οποία 
έτσι ενοποιήθηκαν (σχ. 1). Στη θέση συνένωσής τους κατασκευάστηκε το ενι-
σχυτικό τόξο, που φέρει κτητορική επιγραφή. Η επιγραφή είχε καταγραφεί από 
τον Giuseppe Gerola, όμως κατά τα τελευταία έτη είχε ασβεστωθεί και δεν ήταν 
ορατή (Gerola 1932-40, 531). Εντοπίστηκε κατά τις εργασίες διερεύνησης, μετά 

4 Η συγκεκριμένη πρακτική είναι μοναδική, τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή, όπου συνη-
θίζεται, όταν επεκτείνονται οι ναοί προς τα δυτικά, να καταστρέφεται ο δυτικός τοίχος του 
αρχικού ναού.
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την αφαίρεση στρωμάτων από ασβέστη. 
Μνημονεύει τον Γεώργιο Μαζηζάνη και 
τον Γεώργιο Κοντογιάννη. Το όνομα του 
πρώτου αφιερωτή μάς είναι γνωστό από 
την Παναγία την Κερά, όπου υπάρχει 
η απεικόνιση του Γεώργιου Μαζηζάνη, 
κτήτορα του βόρειου κλίτους του ναού 
(Μυλοποταμιτάκη 2005, 87, εικ. 60). 
Φαίνεται ότι η οικογένεια Μαζηζάνη 
παρουσιάζει μία συνέχεια τεσσάρων 
περίπου αιώνων στην περιοχή. Την 
ίδια περίοδο είναι πιθανόν να έγιναν 
και άλλες επεμβάσεις στον ναό, όπως η 
υπερύψωση των αετωματικών στηθαίων 
στις απολήξεις των τοίχων, η επικάλυψη των στεγών με αστρακάσβεστο πάνω από 
την κεράμωση του σταυροθολίου και η διεύρυνση των ανοιγμάτων. Τέτοιου τύπου 
επεμβάσεις υπήρξαν πολύ διαδομένες στους ναούς της περιοχής του Μεραμπέ-
λου (Μοσχόβη 2010β).
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Εικ. 4 :  Ναός του Αφέντη Χριστού στην Κριτσά. 
Το σταυροθόλιο του προσκτίσματος με την 

αρχική κεράμωση του 14ου αι.

Σχ. 3 :  Κεράμωση σταυροθολίου. (Αποτύπωση, σχεδίαση: Ίρις Περουλιού-Σεργάκη.)



ΙV. Το 1877 ανοικοδομήθηκε το βόρειο κλίτος σε αναλογία με το υπάρχον 
κτήριο και διανοίχθηκαν δύο τοξωτά ανοίγματα για την επικοινωνία των κλιτών (σχ. 
1). Με την επέμβαση αυτή κατεδαφίστηκε ολόκληρος σχεδόν ο βόρειος τοίχος του 
αρχικού κτηρίου. Το βόρειο κλίτος στεγάστηκε με θόλο που εξωτερικά είναι επικα-
λυμμένος από αστρακάσβεστο και ενισχύθηκε με λίθινο τόξο που στις απολήξεις 
του κοσμείται με περίτεχνο φυτικό κόσμημα σε χαμηλό ανάγλυφο. Στη βόρεια 
πλευρά ανοίγεται είσοδος με ορθογώνιο θύρωμα από σκληρό γκρίζο ασβεστολιθικό 
πέτρωμα που φέρει στο ανώφλι τη χρονολογία ανέγερσης του κλίτους 1877. Από 
το ίδιο πέτρωμα είναι κατασκευασμένο το πλαίσιο του παραθύρου και το δίλοβο 
αγιοθύριδο. Τα σταυρόσχημα φυτικά κοσμήματα που φέρουν τα λίθινα πλαίσια 
των ανοιγμάτων αντιγράφουν πολύ πιστά πρότυπα της ύστερης Βενετοκρατίας.  

Η κατασκευαστική αρτιότητα του κτηρίου αποδεικνύει την εξαιρετική ικανό-
τητα του συνεργείου, το οποίο εργάστηκε και στην ανοικοδόμηση του ναού της 
Παναγίας Οδηγήτριας της Κριτσάς και, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, 
ήταν από την Κάρπαθο. Η διαμονή τους στην περιοχή τεκμηριώνεται και μέσα 
από έγγραφα της εποχής.5 Κατά τον 20ό αιώνα έγιναν μικρότερες επεμβάσεις, 
όπως η κατασκευή καμπαναριού στη δυτική όψη, στο σημείο ένωσης των δύο 
κτηρίων, και η αποχωμάτωση στο εσωτερικό του νότιου κλίτους, με αποτέλεσμα 
να απογυμνωθούν τα θεμέλια του ναού. 

Τοιχογραφικός διάκοσμος
Ι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προ-

έκυψαν από τις εργασίες διερεύνησης, 
όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ο 
αρχικός ναός αγιογραφήθηκε σε μετα-
γενέστερη φάση από την οικοδόμηση 
του κτηρίου. Αρχικά ήταν επιχρισμένος 
με ασβεστοκονίαμα γκριζωπού χρώμα-
τος πάνω από το οποίο εντοπίστηκαν 
δύο επάλληλα στρώματα ασβεστοκονιά-
ματος. Το νεότερο στρώμα διασώζεται 
αποσπασματικά στον νότιο τοίχο και 
στις μικρές κόγχες που πλαισιώνουν 
την αψίδα του ιερού. Στις κόγχες αυτές 
αποκαλύφθηκαν δύο μετωπικές μορφές 
αγίων. Πρόκειται για την αγία Μαρίνα 
και μια ακόμη γυναικεία μορφή που 
δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί λόγω της κακής κατάστασης διατήρησης (εικ. 5). Η 
παρουσία γυναικών αγίων στον χώρο του ιερού αποτελεί παράδοξο, που προς το 
παρόν δεν έχει ερμηνευτεί. Στο κάτω τμήμα του τυμπάνου του νοτιοανατολικού 
τυφλού αψιδώματος διασώθηκε μορφή νεαρού άνδρα και στην ανώτερη ζώνη του 
βόρειου τοίχου μορφή άνδρα με λευκή γενειάδα και σγουρή κόμη που ταυτίζεται 
5 Σύμφωνα με πληροφορία που μου έδωσε η ιστορικός κ. Μ. Σωρού, η οποία κατά την έρευνά της 

στα αρχεία βρήκε το συμφωνητικό για την ανέγερση του ναού της Παναγίας της Οδηγήτριας με 
τεχνίτες από την Κάρπαθο.

Εικ. 5 :  Ναός του Αφέντη Χριστού στην Κριτσά. 
Η αγία Μαρίνα στη νότια κόγχη του ιερού. 
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με τη μορφή του Πέτρου, από την παρά-
σταση της Ανάληψης (εικ. 6). 

Επιχειρώντας μία πρώτη προσέγγι-
ση θεωρούμε ότι η μορφή του Πέτρου 
είναι δυνατό να συγκριθεί με το δεύτερο 
στρώμα τοιχογραφιών από τον ναό της 
Αγίας Κυριακής στην Αργυρούπολη 
(Ανδριανάκης & Γιαπιτσόγλου 2012, 
262), αλλά και με τις τοιχογραφίες του 
Αγίου Γεωργίου στον Κουρνά και συγκε-
κριμένα με τη μορφή του Πέτρου στην 
παράσταση της Κοινωνίας των Αποστό-
λων. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Ανδριανά-
κη, η ζωγραφική του Κουρνά αποτελεί 

δείγμα της Κομνήνειας παράδοσης του τέλους του 12ου αι. (Ανδριανάκης 1991, 
21-22, πίν. 17α). Οι τοιχογραφίες της Αργυρούπολης είναι πιο επαρχιακό έργο 
σε σχέση με τον Κουρνά, αλλά για τον λόγον αυτό είναι τεχνοτροπικά πιο κοντά 
στη μορφή του Πέτρου από τον ναό της Κριτσάς, που αποδίδεται με σκληρά 
χαρακτηριστικά και έντονη χρήση της γραμμής. Σε γενικές γραμμές οι τοιχογρα-
φίες του αρχικού ναού είναι έργο επαρχιακού τεχνίτη, το οποίο θα μπορούσε να 
έχει φιλοτεχνηθεί κατά τα τέλη του 12ου και έως τις αρχές του 13ου αι. 

ΙΙ. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση διατήρησης σώζεται ο διάκοσμος στο δυτικό 
πρόσκτισμα. Πριν τις εργασίες συντήρησης οι τοιχογραφίες καλύπτονταν από 
παχύ στρώμα αιθάλης. Ο καθαρισμός τους ανέδειξε ένα σύνολο παραστάσεων 
από τη Δευτέρα Παρουσία, θέμα που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του εικονο-
γραφικού προγράμματος (εικ. 7). Συγκεκριμένα: στο σταυροθόλιο εικονίζεται ο 
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Εικ. 6 :  Ναός του Αφέντη Χριστού στην Κριτσά. 
Η μορφή του Πέτρου από τον τοιχογραφικό 

διάκοσμο του αρχικού ναού. 

Εικ. 7 :  Ναός του Αφέντη Χριστού στην Κριτσά. Γενική εσωτερική άποψη του προσκτίσματος 
με σκηνές από τη Δευτέρα Παρουσία.



Χορός των Αποστόλων και των Αρχαγγέ-
λων. Ένθρονοι Απόστολοι τοποθετούνται 
ανά τρεις και ανά δύο στα τριγωνικά 
διάχωρα που σχηματίζονται από το 
σταυροθόλιο και στα σφαιρικά τρίγωνα 
εικονίζονται Χερουβείμ. 

Στην άνω ζώνη του δυτικού τοίχου 
αναπτύσσονται σκηνές από τον Παρά-
δεισο που περιλαμβάνουν την Ένθρονη 
Παναγία, τους Πατριάρχες με τις ψυχές 
Δικαίων, τον Καλό Ληστή και τη φλόγι-
νη ρομφαία που φρουρεί την πύλη της 
Εδέμ. Στη μεσαία ζώνη απεικονίζονται 
οι τιμωρίες των κολασμένων, ανδρών και 
γυναικών, σε παρατακτική διάταξη.

Στην άνω ζώνη του νότιου τοίχου 
απεικονίζεται η Φιλοξενία του Αβραάμ 
και ο Άφρονας Πλούσιος με παράθεση 
του συγκεκριμένου χωρίου (Πατεδάκης 
2011, 220-221, πίν. 14). Στη μεσαία 
ζώνη υπάρχουν σκηνές με αιρετικούς 
κολασμένους, αναφέρονται Αρειανοί 
και Σαβελλιανοί. Επίσης απεικονίζε-
ται το Κήτος της Κόλασης και ο Ζυγός 
της Δικαιοσύνης. Στην άνω ζώνη του 
βόρειου τοίχου απεικονίζονται οι παρα-
στάσεις της Γης και της Θάλασσας που 
αποδίδουν τους νεκρούς (εικ. 8, 9) και 
στη μεσαία ζώνη Χορός Πατριαρχών και 
Δικαίων.

Στην κατώτερη ζώνη του δυτικού 
τοίχου απεικονίζεται η ολόσωμη μορφή 
αγένειου νέου με ποδήρη ταινιωτό 
χιτώνα με την επιγραφή «Παρομοιωθείς 
Χωνιάτης» (Gerola 1908, πίν. 16 αρ.1) 
(εικ. 9). Τον πλαισιώνουν η αγία Κυρια-
κή και ο άγιος Παντελεήμων, που στρέ-
φεται ελαφρώς προς τον νέο, ο οποίος 
όταν αποδόθηκε η μορφή του στην τοι-
χογραφία πρέπει να ήταν ήδη νεκρός, 
σύμφωνα με την ερμηνεία της «σπάνιας 
εικαστικής ορολογίας» που χρησιμο-
ποιεί η επιγραφή (Πατεδάκης 2011, 
212-214) (εικ. 10). Στον νότιο τοίχο 
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Εικ. 10 :  Ναός του Αφέντη Χριστού στην Κριτσά. 
Ο Χωνιάτης με τον άγιο Παντελεήμονα στη 

νοτιοδυτική γωνία του προσκτίσματος. 

Εικ. 9 :  Ναός του Αφέντη Χριστού στην Κριτσά. 
Η απεικόνιση της Γης που αποδίδει 

τους νεκρούς. Λεπτομέρεια.

Εικ. 8 :  Ναός του Αφέντη Χριστού στην Κριτσά. 
Η απεικόνιση της Θάλασσας που αποδίδει 

τους νεκρούς. Λεπτομέρεια. 
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αντικριστά απεικονίζονται έφιπποι άγιοι: Γεώργιος και το πιθανότερο Δημήτριος. 
Από τον σωζόμενο τοιχογραφικό διάκοσμο απουσιάζει ο ένθρονος Παντοκράτωρ, 
όπως συνηθίζεται σε παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας. Πιθανώς η παρά-
σταση υπήρχε στο ανατολικό τύμπανο που βρισκόταν στη θέση του σημερινού 
ενισχυτικού τόξου. 

Ο εσχατολογικός χαρακτήρας του προγράμματος και η μορφή του νέου, που 
παραπέμπει σε νεκρικό πορτραίτο, υποδεικνύουν τον ταφικό χαρακτήρα του κτη-
ρίου. Για τις τοιχογραφίες του προσκτίσματος δεν υπάρχουν αμφιβολίες ότι είναι 
έργο του ίδιου εργαστηρίου που επιμελήθηκε τον διάκοσμο του κεντρικού κλί-
τους της Παναγίας της Κεράς στην Κριτσά. Mελετήθηκε από την αξέχαστη Στέλλα 
Παπαδάκη-Όκλαντ, η οποία επιγραμματικά έχει χαρακτηρίσει τον τοιχογραφικό 
διάκοσμο ως «μία επαρχιακή εκδοχή της πρόσμιξης των μορφών της μεσοβυζα-
ντινής τέχνης με στοιχεία του πρώιμου παλαιολόγειου εικαστικού λεξιλογίου». Η 
τεχνοτροπία αυτή, ευρύτατα διαδεδομένη στην περιοχή του Μεραμπέλου (Παπα-
δάκη-Όκλαντ 1967 και 2001, 70-78), χρονολογείται στις δύο πρώτες δεκαετίες 
του 14ου αιώνα. 

Συμπεράσματα
Συνθέτοντας τα παραπάνω δεδομένα και παρακολουθώντας την πορεία του 

θρησκευτικού συγκροτήματος μέσα στους αιώνες παρατηρούμε ότι οι κύριες 
οικοδομικές του φάσεις εντάσσονται σε χρονικές περιόδους με έξαρση στην ανοι-
κοδόμηση, την τοιχογράφηση και την ανακαίνιση ναών.

Ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη φάση του συγκροτήματος το 1877, η ανέ-
γερση του βόρειου κλίτους εκφράζει τη δραστηριότητα του δεύτερου μισού του 
19ου αι., εποχή κατά την οποία, λόγω των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα 
στην οθωμανική αυτοκρατορία, ανοικοδομούνται πολλοί νέοι ναοί.6

Η ανακαίνιση που δέχθηκε ο αρχικός ναός κατά τις αρχές του 17ου αι. πραγ-
ματοποιείται επίσης σε μία χρονική περίοδο που συνδέεται με έντονη οικοδομική 
δραστηριότητα. Από τα μέσα του 16ου αι. στην Κριτσά και στην ευρύτερη περι-
οχή του Μεραμπέλου μεγάλος αριθμός ναών ανακαινίζεται ή ανοικοδομείται. Η 
κατασκευή αετωματικών στηθαίων, η επικάλυψη των θόλων με αστρακάσβεστο, η 
διεύρυνση των ανοιγμάτων, είναι συνήθεις επεμβάσεις που γίνονται προκειμένου 
οι ναοί να «εκσυγχρονιστούν μορφολογικά» και να εναρμονιστούν με τις αισθητι-
κές αντιλήψεις της ύστερης Αναγέννησης. 

Το δυτικό πρόσκτισμα διαθέτει μία μοναδικότητα εξαιτίας του σταυροθολίου, 
καθώς στην ευρύτερη περιοχή, τουλάχιστον σύμφωνα με τα σωζόμενα μνημεία, 
δεν έχει εντοπισθεί αντίστοιχη κατασκευή. Μόνο στον σταυροειδή εγγεγραμμένο 
ναό με τρούλο της Κουμπελίνας στο Χουμεριάκο, υπάρχουν σταυροθόλια στα 
γωνιακά διαμερίσματα, αλλά τα δύο κτήρια απέχουν πάνω από εκατό χρόνια 
(Χρονάκη, στον παρόντα τόμο). Συνεκτιμώντας και την οξυκόρυφη φωτιστική 
θυρίδα της πρόσοψης, που δηλώνει βενετογοτθικές επιδράσεις, το κτήριο πρέπει 
να χρονολογηθεί στην ίδια χρονική περίοδο με τον τοιχογραφικό του διάκοσμο, 

6 Στον οικισμό της Κριτσάς την ίδια περίοδο ανεγείρονται επίσης οι ναοί της Παναγίας Οδηγήτρι-
ας και του Αγίου Παντελεήμονα.
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δηλαδή στις αρχές του 14ου αι., περίοδο κατά την οποία χρονολογούνται οι 
περισσότεροι τοιχογραφημένοι ναοί της περιοχής.

Ο αρχικός ναός είναι εξαιρετικά μικρών διαστάσεων με ιδιαίτερο στοιχείο 
τις κόγχες εκατέρωθεν της κεντρικής υψίκορμης αψίδας του ιερού. Αντίστοιχες 
κόγχες υπάρχουν σε αρκετά μεσοβυζαντινά μνημεία της Κρήτης. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε την Παναγία Κουμπελίνα στο Χουμεριάκο, που είναι γεωγραφικά 
και το πλησιέστερο παράδειγμα (Χρονάκη 2010, 248-249, σχ. 8, 12), την Κερά 
Λιμνιώτισσα στην Επισκοπή (Βολανάκης & Κατσαλής 2014, 88), τον Άγιο Ευτύχιο 
στο Χρωμοναστήρι (Γιαπιτσόγλου 2014, 33, εικ. 14-15), την Παναγία στα Μυριο-
κέφαλα (Ανδριανάκης 2011, 335, εικ. 26). Πολύ πιο κοντά τυπολογικά στο υπό 
μελέτη μνημείο είναι το παλαιότερο κλίτος της Κεράς Καρδιώτισσας κοντά στο 
Οροπέδιο Λασιθίου, όπου ο αρχικός ναός ήταν επίσης μονόχωρος (Γκράτζιου 
2010, 212, εικ. 229). Οι κόγχες στους ναούς της Καρδιώτισσας, της Λιμνιώτισσας 
και των Μυριοκεφάλων κοσμούνται με παραστάσεις αγίων, όχι όμως με γυναικείες 
μορφές, όπως στον Χριστό. Το θέμα παραμένει ανοικτό και χρειάζεται παραπάνω 
διερεύνηση. Όμως, κατά πάσα πιθανότητα το μικρό μονόχωρο κτίσμα της πρώτης 
κατασκευαστικής φάσης ανήκει στη μεσοβυζαντινή περίοδο και σε έναν τύπο 
επαρχιακών ναών αυτής της εποχής. Η χρονολόγηση του τοιχογραφικού διακό-
σμου ενδυναμώνει την παραπάνω θέση, αλλά η μικρή έκταση και η κακή κατά-
σταση διατήρησής του δεν επιτρέπουν βεβαιότητες. Αναμφίβολα όμως τα μέχρι 
τώρα συμπεράσματα δεν αποδυναμώνουν τη θέση που είχαμε διατυπώσει μέσα 
από τη μελέτη της ιστορικής τοπογραφίας της περιοχής (Μοσχόβη 2009, 202), 
ότι ο οικισμός του Χριστού ενδέχεται να αποτελούσε τον αρχικό οικιστικό πυρήνα 
«του χωρίου της Κριτζέας» κατά τη βυζαντινή περίοδο· αντίθετα, την ενισχύουν.
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thE ChurCh of thE Lord Christ (AfEndis Christos) At KritsA.

prELiminAry obsErvAtions on thE ArChitECturE And frEsCoEs

gEorgiA mosChovi

The two-aisled church of the Lord Christ at the village of Kritsa, during the 
Venetian rule, was a point of reference for the settlement which was at that 
time called ‘Christο’. 

The southern part consists of small aisled vaulted building added in the 
14th c. and a square planned, groin vaulted building. The northern aisle, dedi-
cated to Saints Anargyroi, was built in 1877 and is the work of craftsmen from 
Karpathos island.

The restoration works, that were carried out at the church with funding 
from the National Strategic Reference Framework (NSRF) - ROP Crete, allowed 
the research of constructive and archaeological characteristics. Distinctive 
feature of the original church are the two small niches, on either side of the 
central apse of the temple. Such niches are to be found in the Middle Byzan-
tine churches of Crete.

Furthermore, fragments of frescoes were revealed, dating from the late 12th 
to the early 13th c. Finally, the cleaning of the secondary building’s frescoes, 
helped enhance a superb Last Judgement ensemble; a work by the same work-
shop that created the frescoes located by the central aisle of Panagia Kera in 
Kritsa, dated early 14th c.



ο ναοσ τησ Παναγιασ ΚοΥμΠελινασ στο χοΥμεριαΚω.

εργασιεσ αΠοΚαταστασησ

δαφνη χροναΚη

 
Ο ναός της Παναγίας, αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου, στο Χουμεριάκω 

Μεραμπέλου κοντά στη Νεάπολη, ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμ-
μένου τρουλαίου ναού, με προσθήκη νάρθηκα στη δυτική του πλευρά (εικ. 1-5). 
Λόγω του τρούλου αποκαλείται και Παναγία Κουμπελίνα. Είναι ο μόνος πλήρως 
σωζόμενος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός στο νομό Λασιθίου, και μοναδικό 
δείγμα του συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού τύπου στην περιοχή του Μεραμπέ-
λου. Αναφέρεται από τον G. Gerola, ο οποίος παραθέτει σχηματική κάτοψη και 
φωτογραφία της νότιας όψης (Gerola 1908, 214, σημ. 435, 220, εικ. 211, 241, 
εικ. 282). Σε κάτοψη σχηματίζει τετράπλευρο, περίπου ορθογώνιο, συνολικών 
διαστάσεων 12,30 x 6,55 μ.1 

Η πορεία των επεμβάσεων καλύπτει διάστημα 16 ετών, από το 1996 μέχρι 
το 2012, με αναγκαστικά διαστήματα παύσεων μεταξύ των χρηματοδοτήσεων. Η 
εικόνα του μνημείου ήταν ριζικά διαφορετική από εκείνη του 1901 (Gerola 1908, 
241). Η έκταση των αλλοιώσεων, καθώς και η σοβαρότητα των βλαβών καθιστού-
σαν αδύνατη τη διάγνωση των δομικών προβλημάτων και επέβαλλαν την εκτέλεση 
προκαταρκτικών εργασιών διερεύνησης και υποστύλωσης για την προετοιμασία 
μιας συνολικής και ουσιαστικής παρέμβασης. 

1η περίοδος εργασιών: 2000 – Καθαίρεση κωδωνοστασίου – Αποξήλωση 
κεράμωσης

Κατά το 2000 έγινε μια πρώτη σωστική επέμβαση,2 η οποία αφορούσε στην 
αποσυναρμολόγηση του κωδωνοστασίου και την καθαίρεση του μεγαλύτερου 
μέρους του, λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας και απόκλισης από την κατακό-
ρυφο. Οι λίθοι φυλάχθηκαν, αφού προηγήθηκε αποτύπωση. Αποξηλώθηκε επίσης 
η νεότερη κεράμωση, δεκαετίας 1960, που είχε ήδη υποστεί μεγάλες ζημιές, και 
έγινε το πρώτο στάδιο αποτύπωσης.

2η περίοδος εργασιών: 2004-5 – Διερευνήσεις και υποστυλώσεις – Νέα 
στοιχεία ναού

Κατά το 2004-5 έγινε η προκαταρκτική διερεύνηση με αυτεπιστασία από τη 
13η Ε.Β.Α.:3 καθαιρέθηκαν τα νεωτερικά επιχρίσματα, πάχους 5-7 εκ., και έγινε 

1 Ο κυρίως ναός έχει διαστάσεις 8,75 x 6,55 μ. και ο νάρθηκας 3,60 x 6,12 μ. 
2 Με συνεργασία της Ενορίας Χουμεριάκου και της 13ης Ε.Β.Α.
3 Με χρηματοδότηση 40.000 €, από το Δήμο Νεαπόλεως, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολο-

κληρωμένες Παρεμβάσεις Ειδικών Αγροτικών Περιοχών» (ΟΠΑΕΑΠ) του 3ου ΚΠΣ. Γενική 
εποπτεία είχε ο τότε προϊστάμενος της 13ης Ε.Β.Α. κ. Μιχάλης Ανδριανάκης. Επιβλέποντες 
ήσαν οι: Δάφνη Χρονάκη, αρχιτέκτων, και Γεωργία Μοσχόβη, αρχαιολόγος. Η σχεδιαστική 
αποτύπωση έγινε από τους σχεδιαστές Σταύρο Καψάλη και Αγάπη Λαδιανού, σε συνεργασία 
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ισχυρή υποστύλωση για τη μετέπειτα καθαίρεση των σκυροδεμάτων των θόλων. 
Οι διερευνητικές τομές στο σκυρόδεμα επικάλυψης των θόλων (υπόστρωμα της 
νεότερης κεράμωσης) έδειξαν την υπερβολική μάζα σκυροδέματος με αραιό και 
οξειδωμένο οπλισμό, που επιβάρυνε εξαιρετικά τους θόλους και το υποκείμενο 
κέλυφος. Η επικάλυψη αυτή με την κεράμωσή της είχε κατασκευαστεί στις αρχές 
της δεκαετίας του 1960, μαζί με τα νέα επιχρίσματα σε όλες τις επιφάνειες και το 
νέο δάπεδο από μωσαϊκό. 

Με τις καθαιρέσεις αποκαλύφθηκαν οι κατασκευαστικοί αρμοί μεταξύ των 
διαφορετικών φάσεων της κατασκευής, κυρίως μεταξύ του νάρθηκα στη δυτική 
πλευρά και του αρχικού ναού (εικ. 2, 3, σχ. 3). Στη βόρεια όψη του νάρθηκα 
είναι ορατός αρμός που διαγράφει τμήμα τόξου χαμηλού ύψους. Επίσης έγιναν 
ορατές οι μεταγενέστερες προσθήκες και παρεμβάσεις στα ανοίγματα της ανα-
τολικής, βόρειας και νότιας όψης, δηλαδή η ενσωμάτωση σε δεύτερη χρήση του 
θυρώματος της εισόδου με το διπλής καμπυλότητας τόξο, και η διάνοιξη των 
τριών παραθύρων κατά το 19ο αι. (εικ. 2, 3, 8).

Στα αψιδώματα της βόρειας και νότιας όψης, τόσο στα πλήρως σωζόμενα όσο 
και σε εκείνα που είχαν μερικώς καταστραφεί, αποκαλύφθηκε η δομή από λίθους 
και πλίνθους (εικ. 2, 3, σχ. 3, 4). Στον τρούλο αποκαλύφθηκαν οι πεσσίσκοι, τα 
μικρά ανοίγματα και τα τοξύλια, διαμορφωμένα εξ ολοκλήρου από λίθους (εικ. 2, 
3, σχ. 3, 4). Αποκαλύφθηκαν τα σταυροθόλια των τεσσάρων πλευρικών διαμερι-
σμάτων, που είναι άτεχνα κατασκευασμένα, με οριακά διακρινόμενες τις ακμές. 
Επίσης στο νοτιοδυτικό «πεσσό» στήριξης του τρούλου, που σημειώνεται ως κίονας 
στην κάτοψη του Gerola, αποκαλύφθηκε ο μανδύας από σκυρόδεμα με τον οποίο 
ο κίονας είχε περιβληθεί στα μέσα του 20ού αι., αποκρύπτοντας τις βλάβες του. 
Το κιονόκρανο παρουσίαζε διαμπερή ρηγμάτωση στο μέσον, στη διεύθυνση Β.-Ν. 
(εικ. 9, 10). Αποκαλύφθηκαν επίσης οι θυρίδες πάκτωσης των αρχικών ξύλινων 
ελκυστήρων μεταξύ των τόξων, με υπόλειμμα ξύλου σε δύο εξ αυτών. 

Στην εσωτερική επιφάνεια της αψίδας αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του αρχι-
κού ανοίγματος του ιερού, στον τύπο του δίλοβου ανοίγματος που περικλείεται 
από ενιαίο εσωτερικό τόξο, με τοιχογραφικό διάκοσμο στις παρειές. Επίσης, στο 
νότιο και βόρειο τοίχο της κεντρικής κεραίας, στην εσωτερική παρειά, αποκαλύ-
φθηκαν τα λείψανα δύο δίλοβων ανοιγμάτων με πλίνθινα τοξύλια (σχ. 4, 5). Η 
εξωτερική παρειά των τοίχων στις θέσεις αυτές έχει ανακατασκευαστεί στα τέλη 
του 19ου αι., εποχή κατά την οποία διανοίχθηκαν και τα ορθογώνια παράθυρα, 
καθώς και το μεγάλο μονόλοβο τοξωτό αγιοθύριδο στην αψίδα. 

Στη νότια όψη αποκαλύφθηκαν τα λείψανα των αρχικών επιχρισμάτων, που είναι 
υπόλευκα πατητά, με χάραξη που μιμείται ψευδοϊσόδομο σύστημα (εικ. 2, 3, 4). 

3η περίοδος εργασιών – 2007-2008: Εκπόνηση μελέτης – Ένταξη σε 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα – Επείγουσες στερεωτικές εργασίες

Με τα προηγούμενα δεδομένα εκπονήθηκε η αποτύπωση και η μελέτη στερέ-
ωσης-αποκατάστασης, η οποία εγκρίθηκε το 2007 (Χρονάκη & Μοσχόβη 2006).4 

με τη Δάφνη Χρονάκη. Συνεργείο: Μιχάλης Ασσαριώτης, Μιχάλης Υγειονομάκης, ειδικευμένοι 
τεχνίτες, Ρένα Ατζολιδάκη, Πελαγία Πετράκη, τεχνικοί συντήρησης αρχαιοτήτων.

4 Ομάδα μελέτης: Δ. Χρονάκη, Γ. Μοσχόβη, Σ. Καψάλης, Α. Λαδιανού.
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Εικ. 6 :  Παναγία Κουμπελίνα. 
Τρούλος, Παντοκράτωρ.

Εικ. 5 :  Παναγία Κουμπελίνα. 
Βόρεια όψη, 2012.

Εικ. 4 :  Παναγία Κουμπελίνα. 
Νότια όψη, 2012.

Εικ. 3 :  Παναγία Κουμπελίνα. 
Νότια όψη, 2008.

Εικ. 2 :  Παναγία Κουμπελίνα. 
Νότια όψη, 2005.

Εικ. 1 :  Παναγία Κουμπελίνα. 
Νότια όψη, 2003.
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Σχ. 2 :  Παναγία Κουμπελίνα. Κάτοψη μετά την αποκατάσταση (2012).

Σχ. 1 :  Παναγία Κουμπελίνα. Κάτοψη Φάσεων.
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Σχ. 5 :  Παναγία Κουμπελίνα. Τομή κατά μήκος Β-Β μετά την αποκατάσταση, 2012.

Σχ. 3 :  Παναγία Κουμπελίνα. Νότια όψη, 2006. Σχ. 4 :  Παναγία Κουμπελίνα. 
Τομή κατά μήκος Β-Β, 2006.

Σχ. 6 :  Παναγία Κουμπελίνα. Νότια όψη μετά την αποκατάσταση, 2012.

Σχ. 7 :  Παναγία Κουμπελίνα. Βόρεια όψη μετά την αποκατάσταση, 2012.



Οι επείγουσες βασικές εργασίες στερέωσης των τοίχων και της θολοδομίας, η 
αποκατάσταση των αψιδωμάτων, καθώς και η καθαίρεση των σκυροδεμάτων 
των θόλων και η ανακεράμωση εντάχθηκαν στο έργο της Κ.Π. INTERREG IIIΑ/ 
Ελλάδα–Κύπρος: «Ανάδειξη – Αποκατάσταση Μεσοβυζαντινών Ναών Ανατολικής 
Κρήτης».5

Η εργασία των καθαιρέσεων των σκυροδεμάτων των θόλων υπήρξε από τις πλέον 
δυσχερείς και επίπονες που έχουμε εκτελέσει. Κάτω από την υπέρογκη μάζα 
σκυροδέματος, που έφθανε μέχρι και τα 0,90 μ. στην επικάλυψη του τρούλου, 
εμφανίστηκαν ρηγματωμένοι οι θόλοι και τα σταυροθόλια, με πρόχειρες τοπικές 
επισκευές (εικ. 3, σχ. 4). Η θολοδομία ήταν ιδιαίτερα διαταραγμένη, ειδικά στις 
θέσεις όπου είχαν γίνει οι μεγάλες ανακατασκευές του 19ου αι., όπως στη βόρεια 
και νότια κεντρική κεραία και στη θέση τοποθέτησης του κωδωνοστασίου. Τα 
κονιάματα ήσαν σε εξαιρετικά κακή κατάσταση και τα χάσματα έφθαναν μέχρι 
το εσωρράχιο.

Στην όψη της δυτικής κεραίας του αρχικού ναού αποκαλύφθηκε το τόξο του 
κεντρικού αψιδώματος της ανώτερης ζώνης, αποτελούμενο από πλίνθους και 
λίθους, καθώς και το νότιο από τα δύο ανώτερα πλευρικά αψιδώματα, εγκιβωτι-
σμένο εν μέρει στη θολοδομία του νάρθηκα.6 Το τελευταίο αναγκαστικά επανεγκι-
βωτίστηκε μετά τη στερέωση του θόλου στη θέση αυτή. Αποκαλύφθηκε επίσης in 
situ η οδοντωτή ταινία από πλίνθους πάχους ~5 εκ., που περιέτρεχε τις ακμές των 
κεραιών κάτω από την κεράμωση. Η ταινία ανακατασκευάστηκε με χειροποίητες 
πλίνθους όμοιες με τις αρχικές (εικ. 4, 5). 

Στην εκτεταμένη στερέωση της θολοδομίας και των τοιχοποιιών συμπεριλαμ-
βάνεται η αποκατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων των αψιδωμάτων, με 
λίθους και χειροποίητες πλίνθους ή με πλίνθους μόνο, ανάλογα με τα σωζόμε-
να τμήματα. Η αποκατάσταση αυτή ήταν πολύ σημαντική για την ουσιαστική 
αποκατάσταση της εικόνας του μνημείου και της απόδοσης του κύριου αρχιτε-
κτονικού τύπου του. Αποκαταστάθηκε επίσης το δίλοβο άνοιγμα του ιερού, με 
ανακατασκευή του κεντρικού πεσσίσκου.7 

Δεν ανευρέθηκε κανένα ίχνος των αρχικών κεραμιδιών, γι’ αυτό η νέα κεράμωση 
έγινε με παλαιωμένα κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Τέλος, ο θόλος του νάρθηκα, 
που χρονολογείται στο 16ο αι., επικαλύφθηκε με κονίαμα τύπου αστρακασβέστου. 

4η περίοδος εργασιών – 2011-2013 – Στερέωση και Αποκατάσταση
Η εκτέλεση των επειγουσών στερεωτικών εργασιών άφησε το μνημείο στερεωμέ-

νο στην κύρια δομή του, αλλά ημιτελές. Γι’ αυτό η ολοκλήρωση της αποκατάστα-
σης εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Κρήτης 2007-2013). Οι εργασίες υλοποιήθηκαν 
5 5ο Υποέργο: «Στερέωση Ι. Ναού Παναγίας Κουμπελίνας Χουμεριάκου». Οι εργασίες εκτελέστηκαν 

κατά το 2007-2008 με χρηματοδότηση 100.487,03 €. Επιβλέποντες ήσαν οι: Δάφνη Χρονά-
κη, αρχιτέκτων, Γεωργία Μοσχόβη, αρχαιολόγος, και Μανώλης Κασσωτάκης, μηχανικός Τ.Ε. 
Συνεργείο: Μ. Ασσαριώτης, ειδικευμένος τεχνίτης 13ης Ε.Β.Α., Μ. Υγειονομάκης, †Δ. Πατσά-
νης, Μ. Κουναλάκης, Μ. Ματθαιάκης, Μ. Ζαγιαννάκης, ειδικευμένοι εργατοτεχνίτες. Διοικητι-
κή & οικονομική υποστήριξη: Σ. Μεραμβελλιωτάκη, Ν. Ακουμιανάκης.

6 Το βόρειο ανώτερο αψίδωμα είχε πλήρως αποδιοργανωθεί.
7 Ως πρότυπο για τη συμπλήρωση του κεντρικού πεσσίσκου χρησίμευσε το αντίστοιχο του Αγίου 

Ιωάννη στο Ρουκάνι, που παρουσιάζει ισχυρή ομοιότητα.
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κατά το 2011-2013, με συνολική δαπάνη έργου: 199.942,71 €.8

Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε η εις βάθος στερέωση των τοιχοποιιών, με 
ενέματα βαρύτητας και βαθύ αρμολόγημα σε όλες τις επιφάνειες. Κατασκευάστη-
κε προσωρινή μεταλλική υποστύλωση του κιονοκράνου για την παραλαβή των 
φορτίων και την αποφόρτιση του σύνθετου πεσσού με τον εγκιβωτισμένο κίονα. 
Τα νέα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα κατασκευάστηκαν από ασβεστιτικό 
θηραϊκό κονίαμα, με πατητό το τελευταίο χέρι. Διατηρήθηκαν, με περιμετρική 
στερέωση, τα αρχικά κονιάματα της νότιας όψης με την εγχάρακτη απομίμηση 
ψευδοϊσόδομου. 

Έγινε αποστράγγιση στη δυτική και την ανατολική πλευρά και διευθέτηση της 
απορροής των ομβρίων. Αποκαλύφθηκαν πρόχειροι κτιστοί τάφοι, παράλληλα με 
την τοιχοποιία, οι οποίοι μετά την αποτύπωση καταχώθηκαν. 

Ακολούθησε η ισχυρή υποστύλωση όλων των τόξων που φορτίζουν τον σύνθετο 
πεσσό. Στο ύψος των γενέσεων των τόξων τοποθετήθηκε σύστημα διασταυρούμε-
νων ελκυστήρων από ανοξείδωτο χάλυβα για την παραλαβή των ωθήσεων, το οποίο 
διατρέχει το μνημείο κατά τους δύο άξονες σε 4 σειρές (εικ. 10, 11, 12, σχ. 2, 
5). Μετά από την ενίσχυση, ξεκίνησε το δύσκολο εγχείρημα της αποξήλωσης του 
μανδύα σκυροδέματος που περιέβαλλε τον κίονα. Αποκαλύφθηκε ο μαρμάρινος 
κίονας με ισχυρή κλίση στη διεύθυνση Α-Δ (8 εκ. στο 1,50 μ. ύψους), η οποία 
υπήρξε και η αιτία του εγκιβωτισμού του. Ο κίονας είναι αρχιτεκτονικό μέλος 
σε δεύτερη χρήση, με βάση και κιονόκρανο από πωρόλιθο. Το κιονόκρανο είχε 
υποστεί διαμπερή ρηγμάτωση κατά τη διεύθυνση Β-Ν (εικ. 10, 11).

Για τη διατήρηση του αρχιτεκτονικού στοιχείου στην υφιστάμενη ιδιόμορφη 
κατάστασή του, με εξασφάλιση της στατικής λειτουργίας του στο δομικό οργανι-
σμό του μνημείου, επιλέχθηκε η κατασκευή ισχυρής μόνιμης μεταλλικής υπο-
στύλωσης με περίβλημα του κιονόκρανου, που αφήνει ορατό τον κίονα. Η όλη 
κατασκευή έγινε από ανοξείδωτο χάλυβα, με δυνατότητα αποσυναρμολόγησης σε 
μεγάλο μέρος της (εικ. 11, 13, σχ. 2, 5). 

Τέλος, η αποξήλωση και η διερεύνηση του δαπέδου μάς έδωσε τα παρακάτω 
στοιχεία:

Κάτω από το πρόσφατο μωσαϊκό δάπεδο δεκαετίας 1960, υπήρχε υπόβαση από 
λιθόστρωτο με επικάλυψη λεπτό στρώμα υπόλευκου κονιάματος. Το είδος αυτό 
δαπέδου συναντάται πάρα πολύ συχνά από το 17ο έως το 19ο αι., ως επισκευή 
παλαιότερων δαπέδων, από χώμα ή κονίαμα συνήθως. 

Στο μέσον του τόξου επικοινωνίας νάρθηκα-ναού, αποκαλύφθηκε επιμελημέ-
νος τάφος ακριβώς κάτω από το νεωτερικό μωσαϊκό δάπεδο (σχ. 2, 5). Ο τάφος 
αναφέρεται από τον Gerola ως επιδαπέδιος, με γραπτό οικόσημο εξίτηλο, και 
8 Έργο: «Αποκατάσταση Ι. Ναού Παναγίας Κουμπελίνας Χουμεριάκου». Οι εργασίες εκτελέστηκαν 

κατά το 2011-2013 με χρηματοδότηση 199.942,71 €. Επιβλέπουσες ήσαν οι: Δάφνη Χρονά-
κη, αρχιτέκτων, και Γεωργία Μοσχόβη, αρχαιολόγος. Διοικητική & οικονομική υποστήριξη: 
Α. Φωτεινού, Ε. Ρουκούνη, Γ. Σταυρακαντωνάκη. Αρχιτέκτων με σύμβαση στο έργο ήταν η 
Ι. Λασιθιωτάκη και αργότερα η Ε. Μουτσοπούλου. Τελικά σχέδια έγιναν από την Ί. Περου-
λιού-Σεργάκη. Συνεργείο: Μ. Ασσαριώτης, ειδικευμένος τεχνίτης 13ης Ε.Β.Α., Μ. Κουναλάκης, 
Μ. Ματθαιάκης, Μ. Ζαγιαννάκης, Γ. Παπουτσάκης, Γ. Κουμπανιός, Γ. Σταματάκης, ειδικευ-
μένοι εργατοτεχνίτες. Ανάδοχος κατασκευής ελκυστήρων και μεταλλικής υποστύλωσης: Αφοί 
Ηλιόπουλοι Ο.Ε. 
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Εικ. 10 :  Μόνιμη υποστύλωση κίονα, 2012.

Εικ. 9 :  Κιονόκρανο, εγκιβωτισμένος 
κίονας, 2011. 

Εικ. 8 :  Εσωτερικό προς Δ., 2007.Εικ. 7 :  Παναγία Κουμπελίνα. 
Θύρωμα εισόδου, 2005.



με φυτικό διάκοσμο που το περιβάλλει (Gerola 1932-40, 266). Η καλυπτήρια 
πλάκα, από μαύρο σκληρό ασβεστόλιθο, τον λεγόμενο και σιδερόπετρα, ήταν 
σπασμένη στη μια γωνία και πρόχειρα συμπληρωμένη.9 

Στο νάρθηκα αποκαλύφθηκαν πέντε τάφοι, εκ των οποίων οι δύο περιείχαν 
οστά κάτω από το λιθόστρωτο, με λίγα ευρήματα.

Στον κυρίως ναό, σε διάφορα σημεία –ευκρινέστερα κάτω από τις λίθινες βαθ-
μίδες του σολέα– αποκαλύφθηκε το αρχικό δάπεδο από συμπιεσμένο λειασμένο 
χώμα σε χρώμα βαθύ κεραμιδί. Η στάθμη, η ποιότητα και η σχέση με το θεμέλιο 
των κεντρικών πεσσών δείχνουν ότι πρόκειται για το δάπεδο του αρχικού ναού. 

Ανακατασκευάστηκε χυτό δάπεδο στον κυρίως ναό, με ορατό το ίχνος του 
αρχικού δυτικού τοίχου, το δε χυτό δάπεδο στο νάρθηκα έγινε όμοιο με το υπό-
λοιπο για την αποφυγή πολυχρωμίας. Έγινε πλακόστρωση από σκούρα πέτρα 
στο ιερό, στη στάθμη του 16ου (και του 19ου) αι. Κατασκευάστηκαν νέα ξύλινα 
κουφώματα σε αντικατάσταση των ταλαιπωρημένων σιδηρών του 1960, και έγινε 
νέα ηλεκτρική εγκατάσταση. 

Το κωδωνοστάσιο αποσυναρμολογήθηκε, οι δόμοι του καθαρίστηκαν, αφαι-
ρέθηκαν οι οξειδωμένοι μεταλλικοί σύνδεσμοι, κόπηκαν νέα τεμάχια εις αντι-
κατάσταση όσων είχαν διαλυθεί, και τέλος ανασυναρμολογήθηκε πάνω σε νέα 
αυτόνομη κτιστή βάση, στη νοτιοδυτική πλευρά του ναού. 

Τα θυρανοίξια έγιναν στις 30 Ιουλίου 2013.

Δομικά υλικά – Κατασκευαστικές τεχνικές
Η αρχική λιθοδομή ήταν μάλλον χαμηλής ποιότητας ως προς τους λίθους και 

τα κονιάματα δόμησης. Οι λίθοι είναι γενικά μικροί και ακανόνιστοι, με αδρή 
λάξευση μόνο όπου ήταν απαραίτητη για τη δημιουργία των ακμών. Οι λαξευμέ-
νοι δόμοι στον κυρίως ναό είναι ψαμμιτικοί λίθοι (αμμούδες), οι οποίοι χρησι-
μοποιούνται στους θόλους, τα τόξα και τα γείσα, ενώ οι αργοί λίθοι είναι τοπικοί 
ασβεστόλιθοι μικρού μεγέθους, με ελάχιστη κατεργασία. Τα κονιάματα δόμη-
9 Από το άνοιγμα της πλάκας έγιναν ορατά τα συγκεντρωμένα στο ανώτερο στρώμα οστά, που 

έδειξαν την τελική χρήση του ως οστεοφυλάκιο για οστά από τάφους του νάρθηκα και του 
αύλειου χώρου. Η πλήρης διερεύνησή του δεν έγινε εφικτή για λόγους ασφαλείας της καλυπτή-
ριας πλάκας. Ο αύλειος χώρος εχρησιμοποιείτο ως νεκροταφείο μέχρι τα μέσα του 20ού αι.
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Εικ. 11 :  Σύστημα ελκυστήρων, 2012. Εικ. 12 :  Δάπεδο και επιδαπέδιος τάφος, 2012.



σης είναι ασβεστοκονιάματα υπόλευκου χρώματος, με ορατό σποραδικά κόκκο 
μαύρης άμμου, μέτριας αντοχής και συνεκτικότητας, τα οποία παρουσίαζαν 
σχετική αποσάθρωση και τοπικές απώλειες υλικού. Οι τοιχοποιίες έχουν γενικά 
πάχος 0,75 μ., που σημειακά γίνεται 0,80 μ. Οι τρεις πεσσοί έχουν διαστάσεις: 
οι δύο 0,55 x 0,65 μ. και ο ένας 0,52 x 0,52 μ.

Στο νάρθηκα χρησιμοποιούνται ασβεστόλιθοι, τόσο στους λαξευτούς όσο και 
στους αργούς λίθους. Η επεξεργασία των δόμων και η μορφολογία είναι τυπική 
του 16ου αι. στον ελλειψοειδή φωταγωγό και στο δυτικό τοξωτό άνοιγμα. Τα κονιά-
ματα δόμησης είναι ασβεστοκονιάματα υπόλευκου χρώματος. Ιδιαίτερη μνεία 
πρέπει να γίνει για το θύρωμα της εισόδου, τοποθετημένο όπως προαναφέρθηκε 
σε δεύτερη χρήση. Είναι κατασκευασμένο από τον τοπικό σκούρο γκρίζο ασβεστό-
λιθο, με πολύ καλής ποιότητας επεξεργασία. Φέρει το ανακουφιστικό τόξο διπλής 
καμπυλότητας που καταλήγει σε άνθος στην κορυφή και σε έλικες στα άκρα, 
ιδιαίτερο τοπικό μοτίβο του 16ου και 17ου αι., το οποίο επιχωριάζει στην περιοχή 
του Μεραμπέλου, με δείγματα και σε Σητεία και Ιεράπετρα. 

Ο επιδαπέδιος τάφος, στο μέσον του τόξου μεταξύ νάρθηκα και κυρίως ναού, 
είναι μεγάλου μεγέθους και επιμελημένης κατασκευής.10 Η καλυπτήρια πλάκα 
είναι μονολιθική, από τον τοπικό πολύ σκούρο ασβεστόλιθο Νεάπολης (σιδερό-
πετρα). Στο δάπεδο της νότιας όψης, ακριβώς έμπροσθεν της εισόδου, υπάρχει 
απλός, κτιστός τάφος, αρκετά επιμελημένος, με καλυπτήριες πλάκες επίσης από 
σκληρό σκούρο γκρίζο ασβεστόλιθο, συνεπίπεδες με το δάπεδο της αυλής. 

Στα ανακατασκευασμένα τμήματα του 19ου αι. οι λίθοι ήσαν πιο πρόχειροι, το 
κονίαμα ευτελέστερο, ενώ η «διόρθωση» των πλίνθων του κεντρικού αψιδώματος 
της νότιας όψης ήταν εντελώς ασύμμετρη. Τα πλαίσια των παραθύρων, ωστόσο, 
έχουν κατασκευαστεί από τοπικό σκούρο γκρίζο ασβεστόλιθο, με επιμελημένη 
λάξευση. Ομοίως το κωδωνοστάσιο του 1886 αποτελείται από μεγάλους δόμους 
από τον ίδιο, σκληρό, σκούρο ασβεστόλιθο με αδρή λάξευση.

Η χρήση πλίνθων στην τοιχοποιία είναι πυκνή στον κυρίως ναό, στους τρεις 
πεσσούς και υπεράνω του κίονα, ενώ στο σώμα των θόλων και των σταυροθολίων 
εναλλάσσονται λίθοι και πλίνθοι μάλλον ακανόνιστα.11 Στα τόξα και τις κόγχες 
η χρήση των πλίνθων είναι ρυθμική, εναλλασσόμενη με λίθους (π.χ. 1λ-2πλ 
ή 1λ-3πλ-1λ-1πλ ή 2λ-2πλ-3λ-1πλ), ενώ παρατηρείται και σποραδική χρήση 
διάσπαρτων πλίνθων σε ορισμένες επιφάνειες (εικ. 2, 3, 4, σχ. 3, 4, 6, 7). Στα 
αψιδώματα των όψεων, όπως προαναφέρθηκε, η δομή είναι 3 πλίνθοι – 1 λίθος 
στο εξωτερικό τόξο, και μόνο πλίνθοι στο εσωτερικό τόξο. Τα αψιδώματα περιβάλ-
λονται από ταινία που σχηματίζεται από θραύσματα λεπτών πλίνθων, ίσως κερα-
μιδιών. Επίσης, τα σωζόμενα τμήματα των δυο δίλοβων ανοιγμάτων ψηλά στην 
κεντρική νότια και βόρεια κεραία διαμορφώνονται εξ ολοκλήρου από πλίνθους. 
Η κάτω ζώνη αψιδωμάτων της αρχικής δυτικής όψης του ναού, που σήμερα είναι 
εσωτερική όψη προς το νάρθηκα, διαμορφώνεται από λίθους, ενώ η άνω ζώνη από 
λίθους και πλίνθους. Οι πεσσίσκοι και τα τοξύλια του τρούλου διαμορφώνονται 
από μικρούς λαξευμένους λίθους. 
10 Ο τάφος κατέλαβε μεγάλο μέρος άλλου παλαιότερου, που εκτεινόταν ανατολικώτερα, προς τον 

κυρίως ναό.
11 Διαστάσεις πλίνθων: πάχος 4,5-5 εκ., πλάτος ~11 εκ. και μήκος 15 ή 22 εκ. 
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Τα σωζόμενα στη νότια όψη τμήματα των εξωτερικών επιχρισμάτων, με εγχα-
ράξεις που μιμούνται ψευδοϊσόδομο σύστημα, είναι πατητά λευκού χρώματος, 
λεπτόκοκκα, λεία και καλής συνοχής. 

Τοιχογραφικός διάκοσμος
Η τοιχογράφηση του ναού διατηρείται ουσιαστικά στον τρούλο, με την  παρά-

σταση του Παντοκράτορα (εικ. 7), η οποία επιτρέπει χρονολόγηση στο 14ο αι.12 
(Χρονάκη & Μοσχόβη 2006, 21). Έχουν επίσης διασωθεί σπαράγματα στις παρει-
ές του δίλοβου ανοίγματος του ιερού, με σχηματοποιημένο φυτικό διάκοσμο, 
καθώς και πάρα πολύ μικρά σπαράγματα στους τοίχους και στους πεσσούς, 
πράγμα που επιβεβαιώνει το ότι ο ναός ήταν πλήρως τοιχογραφημένος, όπως ήταν 
αναμενόμενο.13 Δεν έχουμε καμμία ένδειξη για την προγενέστερη του 14ου αι. 
διακόσμηση. Κατά τις εργασίες του 2004-5 έγινε καθαρισμός και στερέωση των 
τοιχογραφημένων επιφανειών. 

Κατασκευαστικές φάσεις  
Η κατασκευαστική ιστορία του μνημείου μπορεί να αποδοθεί ως εξής στα 

βασικά σημεία, με επιφυλάξεις και ερωτηματικά σε επιμέρους θέματα (σχ. 1):
Το μνημείο παρουσιάζει δύο κύριες κατασκευαστικές φάσεις: την 1η, του 

σταυροειδούς εγγεγραμμένου τρουλαίου ναού, που χρονολογείται στη Β′ βυζαντι-
νή περίοδο,14 και τη 2η, του νάρθηκα στη δυτική πλευρά, που αποτελεί προσθή-
κη εποχής Βενετοκρατίας και χρονολογείται στο 16ο αι., βάσει της θολοδομίας 
του και της κατασκευής και μορφολογίας των ανοιγμάτων. Ο αρμός στη βόρεια 
όψη του νάρθηκα που διαγράφει τμήμα τόξου χαμηλού ύψους κάνει πιθανή την 
ύπαρξη ενός προγενέστερου νάρθηκα, για τον οποίο δεν υπήρχαν άλλα ίχνη. Η 
σύνδεση των δύο τμημάτων στο 16ο αι. έγινε με τη διάνοιξη του ημικυκλικού 
τόξου στη θέση του αρχικού κεντρικού αψιδώματος της δυτικής όψης, όπου ίσως 
υπήρχε η αρχική θύρα εισόδου στο ναό. 

Κάτω από το τόξο, στη διεύθυνση Α.-Δ., κατασκευάστηκε ο εντυπωσιακός επι-
δαπέδιος τάφος, συγχρόνως ή μετά από τη διάνοιξη του τόξου. Η ύπαρξη ταφι-
κών μνημείων ευγενών στο ναό τεκμηριώνεται από την αρχειακή αναφορά του 
1530, στην οποία ο ευγενής Μάρκος Κορνάρος παραγγέλλει στη διαθήκη του να 
ταφεί «εις την Κυρίαν την Θεοτόκον εις το χωρίον Χουμεριάκων εις την λεγομένην 
εκκλησίαν την κουμουνιτάν μου», όπου είναι θαμμένοι και οι γονείς του (Κακλα-
μάνης & Λαμπάκης 2003, 256). Δεν αποκλείεται να πρόκειται για τον οικογενει-
ακό αυτό τάφο. Ο εξωτερικός επιδαπέδιος τάφος μπορεί να χρονολογηθεί στο 16ο 
ή 17ο αι. βάσει της κατασκευής του.

Το θύρωμα με το τόξο διπλής καμπυλότητας, στον τύπο που είναι εξαιρετικά 
διαδεδομένος στην περιοχή από τα τέλη 16ου μέχρι τα μέσα του 17ου αι., έχει 
12 Σύμφωνα με την επιβλέπουσα αρχαιολόγο κα Γεωργία Μοσχόβη και τον επίτιμο προϊστάμενο 

κ. Μιχάλη Ανδριανάκη.
13 Η καθαίρεση των επιχρισμάτων αυτών συντελέστηκε κατά τα μέσα του 20ού αι., με απομάκρυν-

ση όπως εικάζουμε των προϊόντων, μια που δεν ανευρέθηκαν καθόλου ίχνη στα υποκείμενα του 
δαπέδου στρώματα.

14 Σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσεται παρακάτω. Η χρονολόγηση του ναού στο 13ο αι. 
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο με βάση την αμελή και χαμηλής ποιότητας κατασκευή.
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τοποθετηθεί σε δεύτερη χρήση. Τα τμήματα τόξου από παλαιότερα ανοίγματα, που 
ανευρέθηκαν καταχωμένα, ανήκουν σε θύρωμα με οδοντωτή ταινία, πιθανόν στο 
αρχικό θύρωμα του νάρθηκα. Η επεξεργασία του θυρώματος και η συνάφειά του με 
την επιγραφή του 1599 από το ναό του Αγίου Ιωάννου και Αγίου Νικολάου, σήμερα 
ενοριακό ναό Αγίου Νικολάου (Gerola 1932-40, 527), που είχε καταστραφεί κατά 
το 19ο αιώνα, επιτρέπουν την υπόθεση ότι το θύρωμα ανήκε στον αρχικό ναό του 
Αγίου Ιωάννου & Αγίου Νικολάου, και χρησιμοποιήθηκε μετά την καταστροφή του 
τελευταίου για να αντικαταστήσει το αρχικό θύρωμα στο ναό της Παναγίας.

Κατά τα τέλη του 19ου αι. προστέθηκαν οι αντηρίδες και διανοίχθηκαν νέα 
παράθυρα. Παλαιότερα μέλη, όπως το αγιοθύριδο του 16ου αι. και η εγχάρακτη 
μικρή επιγραφή, από τάφο, ενσωματώθηκαν στις όψεις. Το 1886, στη νότια όψη 
του νάρθηκα προστέθηκε το κωδωνοστάσιο, με μέγεθος και βάρος δυσανάλογο 
του ναού. Κατά τον 20ό αιώνα έγιναν αρκετές άστοχες επεμβάσεις, όπως η επι-
κάλυψη με σκυρόδεμα θόλων και τρούλου, τα μεγάλα γείσα, η νέα κεράμωση, 
τα νέα επιχρίσματα, τα νέα δάπεδα. Η σύγκριση με την εικόνα του 1901 (Gerola 
1908, 241) κάνει εμφανείς τις επεμβάσεις στο τότε πρόχειρα επισκευασμένο 
κεντρικό νότιο αψίδωμα, και την καταστροφή των ανώτερων τμημάτων των τόξων 
στο νότιο και βόρειο κεντρικό αψίδωμα, καθώς και ολόκληρου του νοτιοδυτικού 
αψιδώματος.

Συγκρίσεις – Συμπεράσματα
Ο αρχικός σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός είναι γενικά τυπικός ως προς τη 

διάταξή του, με αντιστοιχία των αψιδωμάτων των όψεων προς στη δομική διάρ-
θρωση των κεραιών και με σχετική ιδιαιτερότητα τη χρήση των άτεχνων σταυροθο-
λίων στα τέσσερα γωνιακά διαμερίσματα.15 Ωστόσο, η ιδιοτυπία του ενός κίονα με 
τρεις πεσσούς μοιάζει καταρχάς ακατανόητη. Η παρατήρηση, μετά τους τελικούς 
καθαρισμούς των τοιχοποιιών, μας έδειξε μικρές κατασκευαστικές διαφορές ανά-
μεσα στον πεσσό και το τόξο της βορειοδυτικής κεραίας και εκείνα της νοτιοδυτι-
κής κεραίας. Διατυπώνουμε την υπόθεση ότι ο ναός ξεκίνησε ως δικιόνιος, με δύο 
πεσσούς και δύο κίονες,16 αλλά στην πορεία, ενόσω εξελισσόταν η αρχική φάση, 
και με κατασκευασμένη την ανωδομή, προέκυψε πρόβλημα στο βορειοδυτικό 
κίονα (θραύση ή κακή συναρμογή) που οδήγησε σε επιτόπια αντικατάσταση με 
κτιστό πεσσό. 

Από τους σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς της Κρήτης η Κουμπελίνα έχει 
μεγαλύτερη συνάφεια με τον Άγιο Ιωάννη στο Ρουκάνι και με την Παναγία στη 
Λαμπηνή.17 

Στο Ρουκάνι, παρά τη διαφορά κλίμακας, υπάρχει ομοιότητα στη συνολική 
διάταξη και ιδιαίτερα στη δομή των τόξων των τυφλών αψιδωμάτων με διπλά 
15 Πρόκειται για τον ένα από τους έξι σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς της Κρήτης, όπου χρη-

σιμοποιούνται σταυροθόλια για τη στέγαση των γωνιακών διαμερισμάτων, σε σύνολο περίπου 
είκοσι (Θεοχαροπούλου 2000, 254).

16 Παραδείγματα δικιονίων είναι ο ερειπωμένος ναός της Λιγόρτυνος (Μυλοποταμιτάκη, Μαυρι-
τσάκη & Μαρνέλλου 2010) και η Μεταμόρφωση Σωτήρα στη Μικρή Επισκοπή Μονοφατσίου 
(Θεοχαροπούλου 2000, 252).

17 Για την περιγραφή των σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών της Κρήτης: Gerola 1908 σποραδικά· 
Borboudakis, Gallas & Wessel 1983· Curuni & Donati 1987· Θεοχαροπούλου 2000· Ανδρια-
νάκης 2011. Οι συγκρίσεις έγιναν κυρίως βάσει επιτόπιων παρατηρήσεων. 
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τόξα, με εναλλαγή λίθων-πλίνθων και στις χαράξεις των επιχρισμάτων. Το δίλοβο 
άνοιγμα του ιερού παρουσιάζει ομοιότητα με το αντίστοιχο του Αγίου Ιωάννη και 
εκείνο της Παναγίας Ζερβιώτισσας στον Στύλο Αποκορώνου (Θεοχαροπούλου 
2000, 266, εικ. 4). Στη Λαμπηνή υπάρχει ομοιότητα στη δομή των αψιδωμάτων 
(εναλλαγή λίθων-πλίνθων, το ένα τόξο μόνο πλίνθινο), στα δίλοβα ανοίγματα στο 
κέντρο των αψιδωμάτων, στη χρήση οδοντωτής ταινίας  που σώζεται σήμερα μόνο 
στον τρούλο, αλλά δεν είναι γνωστό τι λείψανα είχαν βρεθεί. Αντίστοιχη εναλλαγή 
πλίνθων-λίθων απαντάται στον Άγιο Δημήτριο Αγίου Δημητρίου Ρεθύμνου.

Τα σταυροθόλια στη στέγαση των γωνιακών διαμερισμάτων απαντώνται στους 
τρεις παραπάνω ναούς, καθώς και στον Άη Κυρ Γιάννη Αλικιανού και στον Άγιο 
Γεώργιο Καλαμά Μυλοποτάμου. 

Τα λείψανα των εξωτερικών επιχρισμάτων, με τις εγχαράξεις που μιμούνται 
ψευδοϊσόδομο σύστημα, είναι όμοια με εκείνα άλλων μεσοβυζαντινών μνημείων, 
τόσο του ίδιου ή διαφορετικών αρχιτεκτονικών τύπων, όπως για παράδειγμα στον 
Άγιο Ιωάννη στο Ρουκάνι, στην Παναγία Ρογδέα στη Ρογδιά, στους Αγίους Αποστό-
λους Κάτω Επισκοπής Σητείας, στον Άγιο Μύρωνα του Αγίου Μύρωνα, καθώς και 
στη Νέα Μονή Χίου κ.ά. (Χρονάκη 2010, 243-244· Ανδριανάκης 2011, 352-356· 
Βογιατζής 2006).

Όσον αφορά την κατασκευή του τρούλου, οι ραδινές αναλογίες και η απουσία 
χρήσης πλίνθων είναι στοιχεία που δεν συμβαδίζουν απολύτως με τα υπόλοι-
πα χαρακτηριστικά του ναού. Ο τρούλος είναι υψίκορμος, χωρίς όμως ισχυρή 
ομοιότητα με άλλους τρούλους σε σταυροειδείς εγγεγραμμένους ή άλλου τύπου 
ναούς της Κρήτης. Διαφέρει επίσης από άλλους υψίκορμους αλλά πολύ λιτούς 
τρούλους, με την πλαστικότητα στη διακόσμηση που δημιουργούν τα τοξύλια. Για 
τη διάρθρωσή τους χρησιμοποιούνται μόνο λίθοι, με αποτέλεσμα αρκετά ακα-
νόνιστο. Η παντελής απουσία πλίνθων δημιουργεί ερωτηματικά. Μια υπόθεση 
εργασίας θα ήταν η μικρή χρονική απόσταση ολοκλήρωσης της κατασκευής του 
τρούλου από το κύριο σώμα του ναού. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμη και μια 
ανακατασκευή του τρούλου, ενδεχομένως λόγω αστοχίας, σε πολύ πρώιμη φάση. 

Οι δομικές και μορφολογικές αντιστοιχίες με τους υπόλοιπους ναούς του τύπου 
είναι ουσιαστικές, και δεν επισκιάζονται από τη μέτριας ποιότητας κατασκευαστι-
κή τεχνική, συνηθισμένη σε μνημεία της εποχής, που οφείλεται στην απουσία 
στενής επαφής με τα κέντρα αρχιτεκτονικής δημιουργίας και στη δυσκολία εύρε-
σης καλών τεχνιτών, καθώς και επαρκών πόρων στην απομακρυσμένη επαρχία. 

Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε την κατασκευή μεταγενέστε-
ρα του τέλους του 12ου αι., λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι από το 1204-11 και εξής 
οι νέοι κυρίαρχοι Βενετοί επέβαλλαν ισχυρούς θρησκευτικούς περιορισμούς στο 
ανατολικό δόγμα. 

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η θέση του ναού, απομονωμένη στο κατώτερο, σχετι-
κά επίπεδο, βορειοδυτικό σημείο του οικισμού, ο οποίος αναπτύσσεται αμφιθεα-
τρικά προς νότια-δυτικά. Η θέση αυτή διαθέτει μια υπερτοπικότητα με εύκολη 
προσέγγιση από τους υπόλοιπους οικισμούς (Λίμνες των Καρών, Καινούργιο Χωριό 
των Καρών, Βρύσες των Καρών, Νικηθιανό, ακόμη και από τη Φουρνή), καθώς και 
μεγάλο αύλειο χώρο. Το Χουμεριάκω ήταν σταθερά ένας από τους πολυπληθέστε-
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ρους και ακμαιότερους οικισμούς, με πληθυσμό 1061 κατοίκους σύμφωνα με την 
απογραφή του Καστροφύλακα του 1583 (Σπανάκης 1991, Β, 835-836).

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τον επισκοπικό ναό της  
Επισκοπής Πέτρας, η οποία αναφέρεται από τη μεσοβυζαντινή περίοδο και είχε 
στη δικαιοδοσία της όλη την περιοχή του Μεραμπέλου, δεν θα ήταν παράτολμη 
η υπόθεση ότι ο ναός της Παναγίας είχε το ρόλο του επισκοπικού αυτού ναού. 
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rEstorAtion of pAnAgiA KoubELinA ChurCh 

At ChoumEriAKo, mErAbELLo, LAsithi

dAphnE ChronAKi

 
Panagia Koubelina church at Choumeriako, Merabello, Lasithi, presents 

two main structural phases: the first as a cross-inscribed domed middle byz-
antine church and the second by the addition of the narthex on the western 
side in the 16th c. It has undergone interventions and the addition of a belfry 
on late 19th c. and several repairs during the 20th c. 

The long term campaign of restoration works started in 1996 and contin-
ued during 2000-2005, including research works and the elaboration of the 
consolidation and restoration project by the 13th Ephorate of Byzantine Antiq-
uities. Essential consolidation works of structural restoration and roof tiling 
have been carried out on 2007-2008, through the INTERREG IIIA/Greece 
-Cyprus programme. Architectural features revealed during the works confirm 
the middle byzantine dating of the cross-domed church, probably by the end 
of 12th c.

A full restoration procedure, including final consolidation interventions, 
new floors, plasters, doors and windows, drainage, reassembly of the belfry, 
and specialized works of stainless steel rods and column buttressing system, 
has been implemented through ESPA funding during 2011-2013. 





αΠοΚατασταση ιεροΥ ναοΥ αγιοΥ μαμαντοσ 

στον σταΥρο - ΚαΠιστρι ιεραΠετρασ 

μαρια μαρη & ναταλια μαρνελλοΥ

Ο τοιχογραφημένος ναός τoυ Αγίου Μάμαντος βρίσκεται στη θέση Γουρνί της 
ευρύτερης ορεινής περιοχής του οικισμού Καπίστρι, που σήμερα έχει μετονο-
μαστεί σε Σταυρό και απέχει 3,5 χλμ. από αυτόν. Η κτηματική περιφέρεια του 
οικισμού Καπίστρι-Σταυρός καταλαμβάνει όλη τη νότια κλιτύ του ομώνυμου 
όρους και είναι αξιοσημείωτο ότι στην έκταση αυτή, κατά μήκος του παλαιού 
μονοπατιού προς την κορυφή, διατάσσονται έξι ναοί, οι πέντε από τους οποίους 
είναι τοιχογραφημένοι: ο Άγιος Γεώργιος στον πυρήνα του οικισμού, η Παναγία 
στο Γουρνί, η Παναγία η Κερά Γραμμένη, ο Άγιος Γεώργιος στην Άσσαρη, η Αγία 
Άννα και ο Άγιος Μάμας1 (χάρτης 1).  

1 Οι εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του ναού του Αγίου 
Μάμαντος εκτελέστηκαν απολογιστικά και δι’ αυτεπιστασίας από τη 13η Ε.Β.Α. στο πλαίσιο 
του ΠΕΠ Κρήτης. Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών 
Σταύρος Μαμαλούκος – Αναστασία Καμπόλη-Μαμαλούκου & Συνεργάτες. Επιβλέποντες του 
έργου ήταν η Μ. Μαρή, αρχαιολόγος της 13ης Ε.Β.Α., ο Α. Δημόπουλος, πολιτικός μηχανικός 
της 13ης Ε.Β.Α., ο Ε. Λιόλιος, συντηρητής έργων τέχνης της 13ης Ε.Β.Α. Στο έργο εργάστηκαν 
η Ν. Μαρνέλλου, αρχαιολόγος, καθώς και οι εργατοτεχνίτες Γ. Ανωγειανάκης, Γ. Αχλαδιανά-
κης, Ν. Κατσιδονιώτης. Ευχαριστίες οφείλονται στον Κ. Πατεδάκη, προϊστάμενο του τμήματος 
συντήρησης της 13ης Ε.Β.Α., στους Π. Τζίκα, Π. Πετράκη, Γ. Στεφανάκη, συντηρητές της 13ης 
Ε.Β.Α., στο εργατοτεχνικό προσωπικό Μ. Ασσαριώτη, Μ. Τσαγλιώτη, Ν. Σουρανάκη, Γ. Πονήρη, 
καθώς και στους σχεδιαστές Γ. Κοντογιάννη και Σ. Καψάλη.

Χάρτης 1 :  Απόσπασμα χάρτη με τους ναούς της περιοχής του Σταυρού Ιεράπετρας.
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Πρόκειται για μονόχωρο, καμαροσκέ-
παστο ναό, διαστάσεων 3,30 x 8,00 μ. 
(σχ. 1),2 η καμάρα του οποίου ενισχύεται 
με σφενδόνιο και καλυπτόταν εξωτερι-
κά με νεωτερική πατητή τσιμεντοκονία, 
μετά την αποξήλωση της οποίας αποκα-
λύφθηκαν τμήματα παλαιότερων κονια-
μάτων. Η αψίδα του ναού είναι εξέχουσα 
ημικυλινδρική με μικρό, ορθογώνιο, 
αγιοθύριδο (εικ. 1). Ο ημικύλινδρός της 
διαμορφώνεται με ταινία που φέρει  κερα-
μοπλαστικό διάκοσμο από ζώνες τεθλα-
σμένων γραμμών.3 Στο ανατολικό αέτωμα 
είναι εντοιχισμένα εφυαλωμένα πινάκια σε σταυρόσχημη διάταξη (εικ. 2 α-γ).

Το ανατολικό, αρχικό τμήμα του ναού είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες που 
πιθανότατα χρονολογούνται στο 14ο αι., ενώ το δυτικό αποτελεί προσθήκη στον 
κατά μήκος άξονα του αρχικού, που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 19ου αι. 
(εικ. 3). Κατά τις εργασίες καθαρισμού και εξυγίανσης της τοιχοποιίας του ναού 
διαφάνηκε ο αρμός σύνδεσης των δύο αυτών τμημάτων, ενώ στο εσωτερικό διατη-
ρούνται ίχνη από τον αρχικό δυτικό τοίχο. Η τοιχοποιία του ναού ήταν επιχρισμένη 
και αποτελείτο από αργούς λίθους διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, στους αρμούς 

2 Το σχέδιο της αποτύπωσης αποτελεί τμήμα της μελέτης του γραφείου αρχιτεκτονικών μελετών 
Σταύρος Μαμαλούκος – Αναστασία Καμπόλη-Μαμαλούκου & Συνεργάτες.

3 Για τον κεραμοπλαστικό διάκοσμο ναών του Ν. Λασιθίου, βλ. Χρονάκη 2010, 242-243.

Σχ. 1 :  Κάτοψη του ναού (σχέδιο Σταύρος Μαμαλούκος 
- Αναστασία Καμπόλη-Μαμαλούκου & Συνεργάτες).

Εικ. 1 :  Άποψη του ναού του Αγίου Μάμαντος 
από ΒΑ.
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των οποίων παρεμβάλλονται μικρότεροι. 
Τις γωνίες ενισχύουν καλύτερα επεξερ-
γασμένοι γωνιόλιθοι. Μικρά, λιθανάγλυ-
φα τμήματα αρχιτεκτονικών μελών έχουν 
εντοιχισθεί σε δεύτερη χρήση (spolia) στη 
νότια εξωτερική όψη αλλά και στο θόλο 
του ναού εσωτερικά. Η κύρια είσοδός 
του ανοίγεται στο νότιο τοίχο της δυτικής 
προέκτασης και είναι κατασκευασμένη 
από πώρινο πλαίσιο που αποτελείται 
από παραστάδες, μονολιθικό ανώφλι και 
φέρει συμφυές οξυκόρυφο ανακουφιστι-
κό τόξο. Το εσωτερικό του ναού φωτίζεται  
από μικρό ορθογώνιο παράθυρο που 
ανοίγεται στο νότιο τοίχο καθώς και από 
κυκλικό φεγγίτη στο δυτικό (εικ. 4 α-ε). 
Νεωτερικό ξύλινο τέμπλο διαχώριζε τον 
κυρίως ναό από το ιερό, την κόγχη του 
οποίου καταλαμβάνει κτιστή αγία τράπε-
ζα που προεκτείνεται και στον ανατολικό 
τοίχο, όπου διαμορφώνεται η πρόθεση 
και το διακονικό. 

Μετά την αποξήλωση του νεωτερικού 
δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

Εικ. 2 α-γ :  Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος 
του ναού και τα εντοιχισμένα σκυφία.

Εικ. 3 :  Αρχικό, τοιχογραφημένο τμήμα του ναού.
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πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές εργα σίες κατά τις οποίες αποκαλύφθηκε στο 
αρχικό κλίτος του ναού και στο Ιερό η λιθόστρωτη υπόβαση παλαιότερου δαπέδου, 
μετά την αφαίρεση της οποίας στο χώρο του Ιερού αποκαλύφθηκε τμήμα του αρχι-
κού δαπέδου του ναού από αστρακάσβεστο, καθώς και οι βάσεις της αγίας τράπεζας, 
της πρόθεσης και του διακονικού στα οποία διασώζονται in situ ίχνη τοιχογραφικού 
διακόσμου (εικ. 5 α-δ). Τέλος, στην τοιχοποιία του ναού είναι εντοιχισμένα κεραμι-
κά αντηχεία για την καλύτερη ακουστική του χώρου. 

Περιβάλλων χώρος   
Στο νότιο και το δυτικό τμήμα του περιβάλλοντος χώρου του ναού (σχ. 2), στο 

πλαίσιο των εργασιών διαμόρφωσής του, αποκαλύφθηκαν επτά ρηχοί λακκοειδείς 
τάφοι, με προσανατολισμό Α-Δ, το μήκος των οποίων ποικίλλει ανάλογα με το ύψος 
του νεκρού (εικ. 6 α-γ). Οι πλευρές τους ενισχύονται με αργολιθοδομή και καλύ-
πτονται με πλακοειδείς, ανισομεγέθεις ασβεστόλιθους. Κάποιοι από τους τάφους 
περιείχαν ένα νεκρό τοποθετημένο απευθείας στο χώμα, σε ύπτια θέση και τα χέρια 
σταυρωμένα στην κοιλιακή χώρα, ενώ άλλοι, εκτός από τον κύριο νεκρό περιείχαν 
και ανακομιδές. Οι έξι από αυτούς ανήκαν σε ενήλικες, ενώ ο ένας σε παιδί. Οι 
ταφές ήταν ακτέριστες, εκτός από μία, όπου εφυαλωμένη κούπα ήταν τοποθετημένη 
στο πλάι της κεφαλής του νεκρού και η οποία χρονολογείται τον 14ο/15ο αι. (Πού-
λου-Παπαδημητρίου 2008, 185). Πρόκειται για  κούπα με ροδόχροο πηλό, βάση 

Εικ. 4 α-ε :  Άποψη του ναού του Αγίου Μάμαντος και λεπτομέρειες της τοιχοποιίας 
και των ανοιγμάτων.
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χαμηλή δακτυλιόσχημη με κομβίο στον 
πυθμένα, σώμα βαθύ καρινωτό με λοξά 
τοιχώματα, χείλος όρθιο με μικρή κλίση 
προς τα μέσα. Καστανοκίτρινη στιλπνή 
εφυάλωση καλύπτει την εσωτερική επι-
φάνεια, καθώς και το πάνω μέρος της 
εξωτερικής από όπου ρέει κατά τόπους. 
Στο εξωτερικό τοίχωμα διακρίνονται τα 
ίχνη του τροχού και το μονόγραμμα Ν 
(εικ. 7 α-δ). 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών διαμόρφωσης στο νότιο και δυτικό τμήμα του 
περιβάλλοντος χώρου του ναού και κατασκευής του αποστραγγιστικού δικτύου  

Εικ. 5 α-δ :  Ιερό του ναού.

Εικ. 6 α :  Τάφος στα νότια του ναού.

αΠοΚατασταση ιεροΥ ναοΥ αγιοΥ μαμαντοσ στον σταΥρο-ΚαΠιστρι ιεραΠετρασ 
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Σχ. 2 :  Κάτοψη του ναού & αποτύπωση περιβάλλοντος χώρου. (Σχέδιο: Σταύρος Μαμαλούκος - 
Αναστασία Καμπόλη-Μαμαλούκου & Συνεργάτες. Αποτύπωση περιβάλλοντος χώρου: 

Γιώργος Κοντογιάννης.)

Εικ. 6 β-γ :  Τάφοι στα νότια του ναού.

μαρια μαρη & ναταλια μαρνελλοΥ



αποκαλύφθηκε ο αναλημματικός τοίχος 
που όριζε το νότιο τμήμα του ναού, 
καθώς και ο τοίχος που τον περιέβαλ-
λε από δυτικά και βόρεια. Επίσης, στο 
βόρειο τμήμα του περιβάλλοντος χώρου 
του αποκαλύφθηκαν, στο επίπεδο της 
θεμελίωσής τους, δύο όμοροι χώροι, 
οι οποίοι πιθανολογείται ότι ανήκαν σε 
μεταγενέστερα προσκτίσματα του ναού 
(εικ. 8 α-δ). 

Η κεραμική που αποκαλύφθηκε 
στον περιβάλλοντα χώρο του ναού καλύπτει ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από 
την πρωτοβυζαντινή μέχρι και την οθωμανική περίοδο. Πρόκειται για ακόσμητα 
και κοσμημένα με ραβδώσεις και λεπτές αυλακώσεις όστρακα από κλειστά και 
ανοικτά αγγεία καθημερινής χρήσης (κούπες, αμφορείς, στάμνες, τσουκάλια), 
εγχάρακτα εφυαλωμένα όστρακα που χρονολογούνται στο 16ο αι., καθώς και 
δύο μαγιόλικα του 13ου αι. (εικ. 9 α-ε). Τέλος, στα αναμοχλευμένα στρώματα 
του νότιου εξωτερικού χώρου του ναού βρέθηκε ένα τορνεζέλλο του Δόγη Andrea 
Contarini (1368-1382) (Papadopoli-Aldobrandini 1893-1919, 205, tav. XII, 
no 14), (εικ. 10 α-β).

Εικ. 7 α-δ :  Λεπτομέρεια τάφου στα βόρεια του 
ναού (πάνω) και εφυαλωμένη κούπα (δεξιά).

αΠοΚατασταση ιεροΥ ναοΥ αγιοΥ μαμαντοσ στον σταΥρο-ΚαΠιστρι ιεραΠετρασ 
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Τοιχογραφικός διάκοσμος4

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού του Αγίου Μάμαντος έχει υποστεί εκτετα-
μένες φθορές, ενώ ταυτόχρονα έχουν απολεσθεί μεγάλα τμήματα κυρίως από τις 
παραστάσεις των άνω ζωνών των πλευρικών τοίχων και της καμάρας,5 εντούτοις, 

4 Η τελική δημοσίευση του τοιχογραφικού διακόσμου θα γίνει από την αρχαιολόγο Αικ. Μυλο-
ποταμιτάκη και τη γράφουσα στο προσεχές μέλλον.

5 Στο πλαίσιο του παρόντος έργου πραγματοποιήθηκε η λήψη των πρώτων σωστικών μέτρων 
προστασίας του τοιχογραφικού διακόσμου του ναού. 

Εικ. 8 α-δ :  Τμήματα του περιβάλλοντος 
χώρου του ναού. 

μαρια μαρη & ναταλια μαρνελλοΥ
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Εικ. 9 α-ε :  Κεραμική από τις εργασίες διαμόρ-
φωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Εικ. 10 α-β :  Τορνεζέλλο του Δόγη 
Andrea Contarini (1368-1382).

αΠοΚατασταση ιεροΥ ναοΥ αγιοΥ μαμαντοσ στον σταΥρο-ΚαΠιστρι ιεραΠετρασ 
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μερικές από τις σωζόμενες παραστάσεις διακρίνονται για την καλλιτεχνική τους 
ποιότητα. Οι παραστάσεις διαρθρώνονται σε επάλληλες ζώνες και ακολουθούν 
την καθιερωμένη διάταξη του εικονογραφικού προγράμματος των μονόχωρων, 
καμαροσκέπαστων ναών της Κρήτης στην περίοδο της Βενετοκρατίας. Σε αρκετές 
από αυτές σώζονται αρκετά φθαρμένες οι επιγραφές που τις συνοδεύουν. 

Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού έχει ως εξής:

Εικ. 11 :  Η παράσταση της Δέησης στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ναού.

Στο τεταρτοσφαίριο της  αψίδας του ιερού εικονίζεται η παράσταση της Δέησης 
με την Παναγία και τον Πρόδρομο χωρίς μετάλλιο (Μαδεράκης 2003, 23) (εικ. 
11), στο μέτωπο της κόγχης το Άγιο Μανδήλιο,6 δορυφορούμενο από τον Ήλιο και 
τη Σελήνη που αποδίδονται σε μονοχρωμία. Στις παρειές της αψίδας απεικονίζε-
ται η παράσταση του Ευαγγελισμού (εικ. 12 α-γ), ενώ στον ημικύλινδρο από τους 
Συλλειτουργούντες Ιεράρχες σώζεται μόνο ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Από 
την παράσταση της Ανάληψης που αναπτυσσόταν σε δύο ημιχόρια στο ανατολικό 
τμήμα της καμάρας του ιερού σώζονται μικρά μόνο τμήματα από τον αναλαμβα-
νόμενο Χριστό, καθώς και τα ενδύματα του ομίλου των μαθητών. Στην κάτω ζώνη 
των πλευρικών τοίχων του Ιερού εικονίζονται μετωπικοί ιεράρχες και άγιοι. Στην 
καμάρα του κυρίως ναού σώζεται μικρό τμήμα από την παράσταση της Γεννήσε-
ως με τον Ιωσήφ και το σπαργανωμένο θείο βρέφος. Στην κάτω ζώνη του νότιου 
τοίχου του κυρίως ναού, αμέσως μετά την είσοδο, παριστάνεται η μορφή ενός εκ 
των δύο αφιερωτών του ναού, ενώ ο δεύτερος αφιερωτής απεικονίζεται στο βόρειο 
τοίχο, απέναντι ακριβώς από τον πρώτο7 (εικ. 13 α-β). Στο ανατολικό τμήμα του 
νότιου τοίχου, δίπλα από το Ιερό απεικονίζεται ο τιμώμενος άγιος Μάμας, στον 
6 Για το Άγιο Μανδήλιο βλ. Παπαδάκη-Oekland 1987-1988.
7 Για τους κτήτορες και αφιερωτές σε τοιχογραφίες ναών της Κρήτης βλ. Μυλοποταμιτάκη 1987. 
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Εικ. 12 α-γ :  Άγιο Μανδήλιο και Ευαγγελισμός στο 
μέτωπο και στις παρειές της κόγχης του Ιερού.

Εικ. 13 α-β :  Οι αφιερωτές στο νότιο και 
στο βόρειο τοίχο του ναού αντίστοιχα.
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τύπο του έφηβου ποιμένα,8 (εικ. 14). Δίπλα από τον άγιο Μάμα, πλατιά ταινία 
που φτάνει μέχρι το ύψος της γένεσης του σφενδονίου διαχωρίζει το Ιερό Βήμα 
από τον κυρίως ναό. Η ύπαρξη της ταινίας στο σημείο αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη 
για την απουσία τέμπλου στο ναό. Δίπλα στον αφιερωτή του νοτίου τοίχου εικονί-
ζεται ο άγιος Γεώργιος (εικ. 15) και στη συνέχεια ο άγιος Αντώνιος.
8 Για τη λατρεία του αγίου Μάμαντος βλ. Μπονόβας κ.ά. 2013.

Εικ. 14 :  Ο άγιος Μάμας στο νότιο τοίχο του κυρίως ναού.
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rEstorAtion of thE ChurCh of st mAmAs 

in stAvros - KApistri, iErApEtrA

mAriA mAri & nAtALiA mArnELLou

The church of St Mamas is situated near the settlement of Stavros, in Iera-
petra Province. It is a single-room barrel vaulted church with a reinforcing 
arch. The semicircular protruding apse is adorned, at its upper part, by dec-
orative zigzag brickwork, while the light-hole is of a simple rectangular form. 
At the upper part of the eastern wall, five glazed vessels are immured in cru-
ciform arrangement. The interior of the eastern, original part of the church, is 
adorned with frescoes that can be dated to the 14th century, while the west 
part is an addition of the late 19th century. 

During the restoration of the surrounding area of the monument and the 
construction of the drainage system, seven cist graves were revealed, as well 
as parts of retaining walls. Finally, in the northern part of the surrounding 
area of the church were revealed walls of two adjoining rooms, preserved at 
foundation level, that possibly belonged to posterior annexes of the church.  

μαρια μαρη & ναταλια μαρνελλοΥ
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το εργο αναδειξησ, Προστασιασ Και λειτοΥργιασ 

τησ νησιδασ σΠιναλογΚασ, 2011-2013

γεωργια μοσχοΒη

Στη Σπιναλόγκα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες καθαρισμών, 
στερεώσεων και αποκαταστάσεων, στις οχυρώσεις, τους δρόμους και τα κτήρια 
του οικισμού.1 Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και υλοποιούνται 
από τη 13η Ε.Β.Α. και την Επιστημονική Επιτροπή Οχυρωματικών Έργων Κρή-
της.2 Παράλληλα πραγματοποιούνται και σχεδιάζονται ενέργειες προκειμένου να 
επιτευχθεί η άρτια λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος έχει μεγάλη 
επισκεψιμότητα.

Α. Στερεώσεις και αποκαταστάσεις στον περιμετρικό οχυρό περίβολο της 
νησίδας (χάρτης 1)

Στο πλαίσιο του υπό εξέλιξη έργου, πραγματοποιήθηκαν αναστηλωτικές εργα-
σίες στο δυτικό και ανατολικό τμήμα του περιμετρικού οχυρωματικού περιβόλου 
και αποκαταστάθηκαν φθορές στην οχύρωση, που στην πλειονότητά τους οφείλο-
νται σε επεμβάσεις της περιόδου λειτουργίας του Λεπροκομείου. Οι φθορές προ-
ήλθαν από τους ίδιους τους ασθενείς είτε από τους αναδόχους εκτέλεσης έργων 
μεγάλης κλίμακας, που πραγματοποιήθηκαν στη Σπιναλόγκα κατά τη δεκαετία 
του 1930.

Ο οχυρωματικός περίβολος υπήρξε «εμπόδιο» και δυσκόλευε τη ζωή των αρρώ-
στων, γι’ αυτό και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τον «ακυρώσουν». Αποτελούσε 
κοινή πρακτική κατά την περίοδο του Λεπροκομείου η διάνοιξη ανοιγμάτων στη 
βάση του τείχους, για να αποκτήσουν τα ισόγεια δωμάτια των μαγαζιών και των 
κατοικιών επαφή με τη θάλασσα (εικ. 1). Διαδεδομένη υπήρξε επίσης η κατα-
σκευή αποχωρητηρίων και βόθρων σε επαφή με το τείχος, όπως και η κατεδάφιση 
τμημάτων από τα στηθαία της οχύρωσης (Μοσχόβη 2005, 124 και 126). 

Οι μεγάλες και μη αναστρέψιμες φθορές προήλθαν από την εκτέλεση έργων 
μεγάλης κλίμακας. Για τη διάνοιξη του περιμετρικού δρόμου έγινε ευρύτατη 
χρήση εκρηκτικών υλών, καταστρέφοντας μεγάλα τμήματα των οχυρώσεων και την 
πυλίδα Molin που υπήρχε στην ανατολική πλευρά της νησίδας στο σημείο ένωσης 
του ΒΑ εγκάρσιου τείχους της εσωτερικής οχυρωματικής ζώνης με τον περιμετρικό 
οχυρωματικό περίβολο (Αρακαδάκη 2001, Β′, 164, εικ. 148-152). Επίσης, για να 
εισέλθουν μηχανήματα μέσα στο νησί, κατεδαφίστηκε μεγάλο τμήμα του δυτικού 

1 Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2011 και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν στο 
τέλος του 2015. 

2 Το τρέχον έργο του ΕΣΠΑ χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και παρακολουθείται από την Επιστημονική Επιτροπή των Οχυρωματικών Έργων 
Κρήτης με πρόεδρο τον κ. Μιχάλη Ανδριανάκη. Το έργο ανήκε στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσε-
ων Αρχαιολογικών Έργων, αλλά μετά την κατάργηση του οργανισμού περιήλθε στη 13η Ε.B.A. 
και εκτελείται υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Επιτροπής Οχυρωματικών Έργων Κρήτης.
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περιβόλου στο pontone Βembo, ΝΔ του 
ναού του Αγίου Παντελεήμονα (Ζερβο-
γιάννης 1996, 119). 

Κατά τα έτη 2011-2013 πραγματο-
ποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:3 

Ι. Αποκαταστάθηκε το ρήγμα νότια 
της Porta Maestra. Το ρήγμα οφείλε-
ται σε άνοιγμα που διαμορφώθηκε στη 
βάση του τείχους κατά την περίοδο του Λεπροκομείου. Είχε επισκευαστεί στο 
παρελθόν4 με πρόχειρο τρόπο, χωρίς τη χρήση συνδετικού κονιάματος. Μέσα 
στην τοιχοποιία υπήρχαν σποραδικά τμήματα από το cordone του τείχους. Για 
την αποκατάστασή του έγινε περισυλλογή παλαιών λίθων που υπήρχαν διάσπαρ-
τοι στη νησίδα και λαξεύτηκαν νέοι (εικ. 2 και 3). 

ΙΙ. Ανακατασκευάστηκε το parapetto στην περιοχή του pontone Bembo και 
αποκαταστάθηκε στην αρχική του στάθμη ο διάδρομος κίνησης του τείχους. 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στο σημείο αυτό το τείχος είχε κατεδαφιστεί 
όταν εισήλθαν στη νησίδα μηχανήματα για την ανοικοδόμηση των κτηρίων του 
Λεπροκομείου. Κατά τη δεκαετία του 1970, η 13η Εφορεία ανακατασκεύασε το 
τείχος έως το ύψος του cordone (Μπορμπουδάκης 1977).

3 Η ομάδα εργασίας της Σπιναλόγκας κατά τα έτη 2011-2013 αποτελείτο από την Ε. Σάλιακα, 
αρχαιολόγο, Ν. Πιτσινό, αρχιτέκτονα μηχανικό, Φ. Μαράκη, πολιτικό μηχανικό, Α. Λεγάκη, 
συντηρητή αρχαιοτήτων, Α. Κουτσάκη, τεχνικό συντήρησης αρχαιοτήτων, Γ. Ε. Αχλαδιανάκη, 
αρχιτεχνίτη, και τους ειδικευμένους τεχνίτες και εργάτες Μ. Κουναλάκη, Μ. Αμαριωτάκη, Μ. 
Ματθαιάκη, Γ. Π. Αχλαδιανάκη, Γ. Σαντιμπαντάκη, Μ. Ζαγιαννάκη, Γ. Σιούτκο, Β. Γκερδούκι, 
Χ. Κουναλάκη, Α. Βιτσαξάκη, Δ. Μπούσδογλου, Ε. Λαζαράκη και Γ. Διαμαντόπουλο. Από τις 
αρχές του 2013 και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Νεoτέρων Μνημείων Κρήτης, το έργο  
επιβλέπει, με παράλληλα καθήκοντα, ο πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. της παραπάνω υπηρεσίας 
Μ. Κασωτάκης. Οικονομικός υπόλογος του έργου είναι η μόνιμη υπάλληλος της 13ης Ε.Β.Α. 
Μ. Μουλιανιτάκη. 

4 Δεν είναι γνωστό πότε έγινε η πρόχειρη επισκευή. 
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Εικ. 1 :  Σπιναλόγκα, κτήριο 117, από Α. Άνοιγμα 
στη βάση του δυτικού τείχους της εποχής του 

Λεπροκομείου για να αποκτήσει η κατοικία 
φως, αέρα και θέα προς τη θάλασσα. 

Εικ. 2 :  Σπιναλόγκα, δυτικός οχυρωματικός 
περίβολος. Το ρήγμα νότια της Κύριας Πύλης 

μετά τον καθαρισμό.



Στην τρέχουσα φάση ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση, τοποθετήθηκε το cor-
done, ανυψώθηκε το στηθαίο (parapetto) και ανακατασκευάστηκε ο διάδρομος 
κίνησης του τείχους. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε όρισε και τη στάθμη του 
διαδρόμου.

Στη νότια πλευρά διαπιστώθηκε ότι ο διάδρομος κίνησης του τείχους είχε ανυ-
ψωθεί κατά την οθωμανική περίοδο περίπου 90 εκ., λόγω της οικοδόμησης των 
κτηρίων του οικισμού σε επαφή με την εσωτερική όψη του τείχους.  Eντοπίστηκε 
τμήμα του πλακόστρωτου από τον αρχικό διάδρομο κίνησης, ο οποίος ήταν κατα-
σκευασμένος από λίθινες πλάκες μεγάλου μεγέθους στην άκρη του διαδρόμου 
και μικρότερες στο εσωτερικό του. Στην αποκατάσταση διατηρήθηκε ο τρόπος 
κατασκευής του αρχικού δαπέδου. 

Στη βόρεια τομή, στο εσωτερικό της αιχμής Βembo, εντοπίστηκε η θεμελίωση 
κυκλικής σκοπιάς που υπήρχε κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας, με εσωτερι-
κή διάμετρο 1,73 μ. και πάχος τοιχοποιίας 0,40 μ. (Αρακαδάκη 2001, Β′, 167, 
πίν. V). Τέλος, στερεώθηκε και αρμολογήθηκε όλη η επιφάνεια της τοιχοποιίας του 
τείχους, από την αιχμή Bembo και έως την Porta Maestra, μήκους 120 μ. (εικ. 3). 

ΙΙΙ. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες διερεύνησης και αποκατάστασης στην ανα-
τολική πλευρά του οχυρωματικού περιβόλου, στο τμήμα Rangone-portello de 
fuori (πυλίδα Molin). Tο συγκεκριμένο τμήμα αποκόπηκε από τον οχυρωματικό 
περίβολο μετά τη διάνοιξη του περιμετρικού δρόμου, την περίοδο 1936-39, με 
αποτέλεσμα να επιχωματωθεί η βραχώδης βάση του και να μειωθεί του ύψος του. 
Το τείχος στο σημείο αυτό είναι μέτριας κατασκευής και δεν έχει cordone. Από 
τη διερεύνηση προέκυψαν δύο κατασκευαστικές φάσεις.

651

το εργο αναδειξησ, Προστασιασ Και λειτοΥργιασ τησ νησιδασ σΠιναλογΚασ

Εικ. 3 :  Σπιναλόγκα. Γενικά άποψη του δυτικού οχυρωματικού περιβόλου 
μετά τις εργασίες αποκατάστασης. 



Στη νότια τομή του τείχους, στο 
σημείο καταστροφής του από τον δρόμο,  
εντοπίστηκε ο διάδρομος κίνησης 
της πρώτης φάσης κατασκευής, με το 
χαμηλό στηθαίο (εικ. 4). Στη συνέχεια 
καταργήθηκε ο διάδρομος κίνησης και 
το τείχος διαπλατύνθηκε. Διαμορφώθη-
κε έτσι ένας ισχυρός περίβολος με μέγι-
στο πλάτος 1,60 μ. που διατήρησε το 
αρχικό του ύψος, χωρίς κατασκευή νέου 
στηθαίου. Η διαπλάτυνση επιτεύχθηκε 
με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Τοποθετήθηκαν 
σε παράταξη μεγάλα τμήματα βράχων 
και κτίστηκε ο ενδιάμεσος χώρος με λίθους μικρότερου μεγέθους. Η επιφάνεια 
αυτής της «ιδιαίτερης» τοιχοποιίας είχε αρμολογηθεί με ελάχιστο κονίαμα, ενώ ο 
πυρήνας της είχε παραγεμιστεί από χώμα και διαβαθμισμένο υλικό (εικ. 5). 

Κατά τις αρχειακές πηγές, το τμήμα Rangone-portello de fuori ξεκίνησε να 
κατασκευάζεται το 1579, αλλά δεν αποπερατώθηκε ποτέ σύμφωνα με τον αρχικό 
σχεδιασμό. Το 1586 είχε χαμηλό ύψος και προτάθηκε η ανύψωσή του στα 3,5 μ.5 

5 Ο μηχανικός  G. Bressani σχεδίασε την κατασκευή περιμετρικού παράκτιου περιβόλου, ενι-
σχυμένου σε καίρια σημεία με οχυρώματα. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1579 και έως το 1584 
τα κυριότερα σημεία της οχύρωσης Bressani είχαν προχωρήσει ικανοποιητικά. To 1584 η 
επίσκεψη του στρατιωτικού διοικητή Κρήτης L. Orsini ανέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό του 
φρουρίου. Ο Orsini άσκησε κριτική στο σχέδιο του φρουρίου και πρότεινε την κατασκευή μιας 
ακόμα γραμμής άμυνας στην κορυφογραμμή της νησίδας. Η υιοθέτηση της πρότασης Orsini 
υποβάθμισε τη σημασία του χαμηλού ανατολικού οχυρωματικού περιβόλου. Το 1586 ο Orsini 
ζήτησε την ανύψωση του τείχους Rangone-portello de fuori στα 3,5 μ. (Αρακαδάκη 2001, Α′, 
111-149).

652

γεωργια μοσχοΒη

Εικ. 4 :  Σπιναλόγκα, ανατολικός οχυρωματικός περίβολος (cortina Rangone-portello de fuori), 
από Δ. Διακρίνονται σε παράταξη τα μεγάλα τμήματα βράχων που τοποθετήθηκαν σε δεύτερη 

φάση για την ενίσχυση του οχυρωματικού περιβόλου, καταργώντας τον διάδρομο κίνησης 
της αρχικής φάσης (φωτ. Νείλος Πιτσινός).

Εικ. 5 :  Σπιναλόγκα, ανατολικός οχυρωματικός 
περίβολος (cortina Rangone-portello de fuori). 

Το σημείο καταστροφής του τείχους για τη 
διάνοιξη του περιμετρικού δρόμου, από Β. 
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Η υλοποίηση αυτής της πρότασης 
πρέπει να ταυτίζεται με την πρώτη φάση 
κατασκευής του τείχους, οπότε ήταν 
σε χρήση ο διάδρομος κίνησης με το 
χαμηλό στηθαίο (εικ. 6). 

Κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέ-
μου (1653) προτάθηκε η ενίσχυσή του και 
η ανύψωση του τείχους στα 8,4 μ.6 Φαί-
νεται ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο 
πραγματοποιήθηκαν εργασίες ενίσχυσης 
του τείχους, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν 
ποτέ, γιατί δεν κατασκευάστηκε στηθαίο 
και το τείχος διατήρησε το χαμηλό του 
ύψος. Η επέμβαση της δεύτερης φάσης 
δηλώνει χαλεπούς καιρούς, όταν τα 
εφόδια στη νησίδα ήταν ελάχιστα και 
οι διαμένοντες στο νησί αντιμετώπιζαν 
μεγάλες δυσκολίες (Αρακαδάκη 2001, 
Α′, 166-185). 

Β. Εργασίες στον οικισμό της νησίδας
Ο οικισμός της Σπιναλόγκας διαμορ-

φώθηκε κατά την οθωμανική περίοδο 
πάνω στα ερείπια του βενετσιά νικου 

στρατοπέδου και εν συνεχεία κατοικήθηκε από τους ασθενείς του Λεπροκομεί-
ου. Η λειτουργία του Λεπροκομείου επέφερε μεγάλες αλλοιώσεις στον οικιστικό 
πυρήνα, όταν μεγάλα τμήματα του οικισμού κατεδαφίστηκαν για να οικοδομη-
θούν κτήρια του Λεπροκομείου. Την ίδια περίοδο ερειπώθηκαν και κατέρρευσαν 
τα περισσότερα κτήρια του οικισμού που βρίσκονταν στα ανώτερα επίπεδα του 
οικισμού, ενώ μετασκευάστηκαν και δέχθηκαν προσκτίσματα κυρίως τα κτήρια 
που βρίσκονταν στα χαμηλότερα επίπεδα και πάνω στον κεντρικό δρόμο. Πολλά 
από τα κτήρια αυτά έχουν καθαριστεί και στερεωθεί και σήμερα λειτουργούν ως 
επισκέψιμα ερείπια μέσα στον αρχαιολογικό χώρο (Μοσχόβη 2012, 399-401).

Για τη σημερινή λειτουργία του χώρου, κρίνεται σκόπιμο να  έχει τη δυνατό-
τητα ο επισκέπτης να εισχωρήσει μέσα στα παλιά σπίτια για να τα εξερευνήσει, 
να σταθεί μέσα στους εσωτερικούς χώρους των παλαιών κτηρίων, να περιεργαστεί 
τον τρόπο κατασκευής τους, να συνειδητοποιήσει την οικονομία του χώρου, να 
παρατηρήσει από κοντά τα τζάκια, τους φούρνους, τα αποχωρητήρια, να αγγίξει 
τους παλιούς σοβάδες με τα αλλεπάλληλα στρώματα ασβέστη που αποπνέουν 
ακόμα την αύρα των ανθρώπων που έζησαν στη Σπιναλόγκα. 

6 Ο επιθεωρητής των οχυρώσεων Nicolo Zeno πρότεινε ανύψωση του τείχους με περιορισμό του 
πάχους από 1,6 σε 1,4 μ. για οικονομία και προσθήκη στηθαίου ύψους 3,5 piedi και πλάτους 
1,5 [1,2/0,5 μ.]. Συνολικό ύψος τείχους 24 piedi [8,4 μ.] (Αρακαδάκη 2001, Α′, 170, εικ. 49).
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Εικ. 6 :  Σπιναλόγκα. Ανατολικός οχυρωματικός 
περίβολος (cortina Rangone-portello de fuori). 

Ο διάδρομος κίνησης της πρώτης φάσης, όπως 
αποκαλύφθηκε στην τομή του τείχους, κατά τις 
εργασίες καθαρισμών και διερεύνησης, από Ν. 

(φωτ. Νείλος Πιτσινός).



Κατά τα έτη 2011-2013 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες (χάρτης 1): 
Ι. Διερευνήθηκε, διαμορφώθηκε και αποκαταστάθηκε μεγάλο τμήμα του 

ανηφορικού δρόμου, που ξεκινάει νοτιοανατολικά του Αγίου Παντελεήμονα και 
καταλήγει στον ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για την ανηφορική οδό που 
αποτυπώνεται στους χάρτες της εποχής της Βενετοκρατίας (Αρακαδάκη 2001, 
B′, 14-54) (εικ. 7) και σε φωτογραφία του G. Gerola του 1901 (Curuni & Donati 
1988, 369, εικ. 782) (εικ. 8). Ο δρόμος ήταν διαμορφωμένος κλιμακωτά, με 
φαρδιά σκαλοπάτια επιστρωμένα από μεγάλα βότσαλα, που αφθονούν στην περι-
οχή. Κατά την περίοδο λειτουργίας του βενετσιάνικου στρατοπέδου (τέλη 16ου 
– αρχές 18ου  αι.) οδηγούσε στον ναό της Αγίας Βαρβάρας και ψηλότερα στον ναό 
του Αγίου Νικολάου, δίπλα στην κατοικία του προβλεπτή. Κατά την ανοικοδόμη-
ση του οικισμού τον 18ο και 19ο αι., ο δρόμος παρέμεινε αναλλοίωτος και συνέ-
χισε να λειτουργεί ως η οδός που οδηγούσε στο Τζαμί και τις οικίες που ανοικο-
δομήθηκαν στα ανώτερα επίπεδα του οικισμού. Στην περίοδο του Λεπροκομείου 
η κατοίκηση της νησίδας από ανθρώπους με προβλήματα υγείας επέφερε πολλές 
ανατροπές στη ρυμοτομία του οικισμού. Ο ανηφορικός και κουραστικός δρόμος 
καταργήθηκε. Στο ξεκίνημά του, σε επαφή με την εκκλησία του Αγίου Παντελε-
ήμονα, οικοδομήθηκε κτήριο μεγάλων διαστάσεων που παρέμεινε ημιτελές και 
κατεδαφίστηκε γύρω στο 1980. Στις εργασίες διερεύνησης εντοπίστηκαν τα ίχνη 
του βοτσαλωτού δρόμου κάτω από τα θεμέλια του κατεδαφισμένου κτηρίου και, 
βάσει αυτών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η αποκατάστασή του (εικ. 9).

Στα ανώτερα επίπεδα της νησίδας ο δρόμος διακόπτεται από διπλό ξερολιθικό 
αναλημματικό τοιχίο, εποχής Λεπρο-
κομείου. Οι εργασίες διερεύνησης στο 
σημείο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη. 

ΙΙ. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμα-
στικές τομές στο δάπεδο του πρώτου 
επιπέδου του κατεδαφισμένου κτηρίου 
του Λεπροκομείου, προκειμένου να 
εντοπιστούν οι παλαιότερες χρήσεις του 
χώρου. Κάτω από τα αρχιτεκτονικά λεί-
ψανα κτηρίου της οθωμανικής εποχής, 
αποκαλύφθηκε βοτσαλωτό δάπεδο, 
πολύ καλής κατασκευής, με πλαγιαστά 
βότσαλα σε απόσταση μεταξύ τους και 
διάκενα που σχηματίζονται από στενούς 
και επιμήκεις λίθους (εικ. 10). Το πιθα-
νότερο να πρόκειται για το δάπεδο της  
piazza d’Αrme του στρατοπέδου (Αρα-
καδάκη 2001, Β′, 181, εικ. 169). 

ΙΙΙ. Πραγματοποιήθηκαν στερεώσεις 
τοιχοποιιών και συντηρήσεις επιχρι-
σμάτων σε σπίτια που βρίσκονται επί 
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Εικ. 7 :  Λεπτομέρεια από χάρτη του Fr. Basilicata, 
1619. Ο ανηφορικός δρόμος που οδηγούσε στον 
ναό της Αγίας Βαρβάρας και στον ναό του Αγίου 
Νικολάου, βόρεια της κατοικίας του προβλεπτή.



του κεντρικού δρόμου. Επίσης, συνεχίστηκε ο καθαρισμός και η στερέωση δύο 
κατοικιών νοτιοανατολικά του Νοσοκομείου. Οι εργασίες δεν αποσκοπούν στη 
συνολική αποκατάσταση των κτηρίων, αλλά περιορίζονται στη στερέωση των ερει-
πίων και στη διατήρηση όσο είναι δυνατόν της αυθεντικότητάς τους. 
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Ζερβογιάννης, Ν., 1994. Η ιστορία της Σπιναλόγκας. Αμάλθεια, 25/98-99 (Άγιος 
Νικόλαος: Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ν. Λασιθίου), σ. 105-120.

Εικ. 10 :  Το βοτσαλωτό δάπεδο που ταυτίζεται με το δάπεδο της piazza d’Αrme του φρουρίου.

Εικ. 8 :  Σπιναλόγκα. Ο ανηφορικός δρόμος προς 
το Τζαμί σε φωτογραφία του G. Gerola το 1901. 

Εικ. 9 :  Άποψη του ανηφορικού δρόμου 
μετά τις εργασίες αποκατάστασης.
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IV. Συντηρήθηκαν επιφάνειες με επιχρίσματα όλων των ιστορικών φάσεων 
κατοίκησης, από συνεργείο συντηρητών. Σε όροφο κτηρίου, εντοπίστηκαν ίχνη 
ζωγραφικού διακόσμου. Ο πρώτος καθαρισμός έφερε στην επιφάνεια την εξαιρε-
τικής ζωντάνιας ζωγραφιά ενός μικρού υδροπλάνου (εικ. 11). Πρόκειται για έργο 
ασθενούς που είχε ζωγραφίσει στον τοίχο του σπιτιού του ένα από τα υδροπλάνα 
που έβλεπε να προσθαλασσώνονται στον κόλπο της Ελούντας, όπου λειτουργούσε 
κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου βάση ανεφοδιασμού υδροπλάνων της αγγλι-
κής εταιρείας Imperial (εικ. 12). Η ζωγραφιά αυτή αποτελεί έναν μικρό θησαυρό. 
Προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση η ανώνυμη αυτή ασήμαντη λεπτομέρεια, που στη 
Σπιναλόγκα μετουσιώνεται σε σημαντική. 

Η λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου
Η Σπιναλόγκα αποτελεί σημαντικό προορισμό της τουριστικής βιομηχανίας, 

όπως τεκμηριώνεται από τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών του αρχαιολογικού 
χώρου.7 Η νησίδα σημείωνε μεγάλη επισκεψιμότητα ακόμα και πριν εκδοθεί το 
μυθιστόρημα «Το Νησί»» της Β. Χίσλοπ και προβληθεί το ομώνυμο σήριαλ του 
τηλεοπτικού σταθμού Mega το 2010-11. 

Τα προβλήματα λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου είναι πολλά και σύνθε-
τα, καθώς η νησίδα δεν διαθέτει τρεχούμενο νερό, ηλεκτρική ενέργεια και απο-
χετευτικό σύστημα. Προγραμματίζεται η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού 
λυμάτων και η επισκευή των βενετσιάνικων δεξαμενών ομβρίων για την υδρο-
δότηση της νησίδας. Επίσης, έχει γίνει η σχετική μελέτη και έχει προετοιμαστεί 
κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση μικρής έκτασης φωτοβολταϊκού συστή-
ματος που θα εξασφαλίζει τις ενεργειακές ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου. 
Επείγουσα ανάγκη αποτελεί και η κατασκευή στη νότια προβλήτα νέου φυλακίου 
–πωλητηρίου σε βιοκλιματικό κτήριο. Για την καλύτερη προσβασιμότητα και την 
ασφαλή περιήγηση έχουν εκπονηθεί σχετικές μελέτες που προβλέπουν ενιαίο 
7 Το 2001 τη νησίδα επισκέφτηκαν 291.000 επισκέπτες, ενώ το 2013 ο αριθμός έφθασε σε 

372.000. Η αύξηση σημειώθηκε μετά το 2011 και οφείλεται κυρίως στη μεγάλη απήχηση του 
τηλεοπτικού σήριαλ. 

Εικ. 12 :  Υδροπλάνο της αγγλικής εταιρείας 
Imperial στον κόλπο της Ελούντας. (Αρχείο 

Πολιτιστικού Συλλόγου Ελούντας.) 

Εικ. 11 :  Σπιναλόγκα. Ζωγραφική στον ασβέστη 
της εποχής του Λεπροκομείου.
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σύστημα περιφράξεων από ανοξείδωτα στοιχεία, επισκευές και βελτιώσεις στον 
περιμετρικό δρόμο, κατασκευή ράμπας στην είσοδο του φρουρίου και τοποθέτη-
ση ενημερωτικών πινακίδων. 

Ο εμπλουτισμός των πληροφοριών για τον επισκέπτη αποτελεί ένα από τα 
μόνιμα ζητήματα για την άρτια οργάνωση του αρχαιολογικού χώρου. Προς το 
παρόν το πληροφοριακό υλικό που υπάρχει στη Σπιναλόγκα είναι περιορισμένο. 
Μέχρι να αναστηλωθούν τα κτήρια των κοιτώνων του Λεπροκομείου, που έχουν τη 
δυνατότητα να προσφέρουν μεγάλους ενιαίους χώρους, οι χώροι πληροφόρησης 
στεγάζονται στα ισόγεια τριών καταστημάτων στην κεντρική αγορά του οικισμού. 
Επί του παρόντος σχεδιάζεται η τοποθέτηση των φωτογραφιών του G. Gerola στα 
σημεία εκείνα από όπου είχε γίνει η λήψη της κάθε φωτογραφίας. Πρόκειται για 
ένα σύνολο εικόνων που αποτυπώνουν τη Σπιναλόγκα κατά το έτος 1901, ελάχι-
στα χρόνια δηλαδή πριν από την εγκατάσταση των ασθενών στη νησίδα. 

Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να αναδειχθεί κατάλληλα και να παρουσιαστεί 
στους επισκέπτες αποτελούν τα εγχάρακτα παιχνίδια που βρίσκονται διάσπαρτα 
σε πολλά και ποικίλα σημεία του χώρου. Άλλοτε σκαλισμένα πάνω στον φυσικό 
βράχο και άλλοτε πάνω σε λίθινες πλάκες, κατώφλια και πεζούλες, τα παιχνίδια 
τεκμηριώνουν και αναπαριστούν διαχρονικά τον τρόπο ζωής και διαχείρισης του 
ελεύθερου χρόνου των κατοίκων της Σπιναλόγκας.8 Σχεδιάζεται η ανάδειξη αυτών 
των παιχνιδιών και η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Στόχος της λειτουργίας του χώρου είναι το να βιώσει ο επισκέπτης τη δύναμη 
του τόπου και να φύγει από το νησί πλουσιότερος σε συναισθήματα και γνώσεις. 
Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αποκλειστούν από το νησί χρήσεις που 
έρχονται σε αντίθεση με την ιδιαίτερη ταυτότητά του. Η αξιοποίηση ενός αρχαιο-
λογικού χώρου οφείλει να γίνεται μέσα από δράσεις που θα του δώσουν μία νέα 
ζωή, δίχως να τον θίγουν. Μία τέτοια δράση θεωρούμε ότι είναι η φιλοξενία στη 
Σπιναλόγκα έργων σύγχρονων καλλιτεχνών, που θα εμπνέονται από τον χώρο και 
τους συμβολισμούς του. Η Σπιναλόγκα είναι ένας ιδανικός τόπος για καλλιτε-
χνική δημιουργία. Η «ατυχής»9 κατάληξη της έκθεσης Τσόκλη στη Σπιναλόγκα 

8 Βλέπε Ε. Σάλιακα, στον παρόντα τόμο.
9 Η έκθεση Τσόκλη στη Σπιναλόγκα με τίτλο «Tsoclis εσύ ο τελευταίος λεπρός» πραγματοποιή-

θηκε το καλοκαίρι του 2012, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος του καλλιτέχνη και σύμφωνα 
με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. Μετά το τέλος της έκθεσης ο καλλιτέχνης αξίωσε να 
παραμείνει μόνιμα στη Σπιναλόγκα το έργο του «Εκρηγνυόμενος Σταυρός», που είχε αναρτηθεί 
στο νότιο μέτωπο της νησίδας, πάνω στον φυσικό βράχο. Το έργο αποτελείτο από σιδερένιο 
σκελετό επενδεδυμένο με ξύλο και καθρέπτες. Η παραμονή του στη Σπιναλόγκα προϋπέθετε 
συντήρηση. Ο κ. Τσόκλης εγκατέλειψε το έργο του γνωρίζοντας ότι η έκθεσή του στο Νησί είχε 
ημερομηνία λήξης, όπως και ότι η Εφορεία είχε ενστάσεις για μόνιμη παραμονή τού συγκε-
κριμένου έργου. Προφανώς, συνεκτιμώντας τη δαπάνη των εργασιών καθαίρεσης, το χάρισε για 
να απαλλαγεί. Άλλωστε, η μεταφορά του έργου προϋπέθετε την καταστροφή του. Η Εφορεία, 
με συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι στην ασφάλεια των επισκεπτών, αναγκάστηκε να 
καθαιρέσει το έργο πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου του 2013. Ο «Σταυρός» καθαιρέ-
θηκε, με τη βοήθεια δύο εξειδικευμένων στις εναέριες εργασίες τεχνιτών, χωρίς να τεμαχιστεί. 
Θρυμματίστηκαν μόνο οι καθρέπτες. Το έργο παρέμεινε στο έδαφος μετά την καθαίρεση και 
απομακρύνθηκε, αφού τεμαχίστηκε, μετά από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του καλλιτέχνη. 
Την ίδια τύχη είχαν πολλές άλλες εγκαταστάσεις της έκθεσης. Πολλά έργα τεμαχίστηκαν και 
καταστράφηκαν, επειδή έπρεπε να απομακρυνθούν. Η καθαίρεση του «Σταυρού» πήρε δια-
στάσεις και απέκτησε δημοσιότητα με τις δηλώσεις του καλλιτέχνη, ο οποίος κατηγόρησε την 
Εφορεία για βανδαλισμό.
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δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε γενικές καταδίκες. Θα άξιζε να επιχειρηθούν 
ξανά τέτοιες ενέργειες, με καλύτερη προετοιμασία, σε στενή συνεργασία με ειδικό 
καλλιτεχνικό επιμελητή και σε ειδικά οριοθετημένους χώρους.

Στη Σπιναλόγκα οι εργασίες συνεχίζονται. Μένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Για 
αρκετά, που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν ήδη εγκεκριμένες μελέτες που 
περιμένουν την υλοποίησή τους. Περισσότερα όμως πρέπει να γίνουν για να προσ-
δώσουν στον χώρο τη διάσταση του μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως η 
αναστήλωση των κτηρίων του Λεπροκομείου, η στέγαση εκθέσεων με εποπτικό και 
πληροφοριακό υλικό, μακέτες, ψηφιακές απεικονίσεις και με τεκμηριωμένη διε-
πιστημονική παρουσίαση της ιστορίας της λέπρας, με έμφαση στους διαχρονικούς 
συμβολισμούς του εγκλεισμού, της απομόνωσης, στη σχέση της ασθένειας και του 
ανθρώπινου πόνου με την τέχνη. Τέλος, είναι απαραίτητο να  γίνουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα και να αποκτήσει επιτέλους η Σπιναλόγκα τα δικά της αναμνηστικά 
αντικείμενα που θα διατίθενται στο πωλητήριο του Τ.Α.Π.Α.

ΒιΒλιογραφια

Αρακαδάκη, Μ., 2001. Το φρούριο της Σπιναλόγκας (1571-1715). Συμβολή στη μελέτη 
των επάκτιων και νησιωτικών οχυρών της Βενετικής Δημοκρατίας, τόμ. Α′: Ιστορική 
ανάλυση, τόμ. Β′: Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση. Άγιος Νικόλαος Κρήτης: Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Λασιθίου.

Ζερβογιάννης, Ν., 1996. Η ιστορία της Σπιναλόγκας. Αμάλθεια, 27/108-109, σ. 107-
126.

Μοσχόβη, Γ., 2005. Ο οχυρωμένος οικισμός της νησίδας Σπιναλόγκας, 18ος–19ος 
αιώνας. Στο: Θ′ Κρητολογικό, τόμ. Γ1, σ. 121-138.

Μοσχόβη, Γ., 2012. Ο οχυρωμένος οικισμός της Σπιναλόγκας. Σύγχρονες χρήσεις. 
Στο: Α. Καββαδία-Σπονδύλη & Π. Δαμούλος (επιμ.), Η οχυρωματική αρχιτεκτονι-
κή στο Αιγαίο και ο μεσαιωνικός οικισμός Αναβάτου Χίου. Χίος, 26-28 Σεπτεμβρίου 
2008: Πρακτικά. Χίος: Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολο-
γικών Έργων - Επιστημονική Επιτροπή «Αποκατάστασης και Ανάδειξης Αναβάτου 
και Κάστρου Χίου», σ. 395-403.

Μπορμπουδάκης, Ε., 1977. Στερέωσις μνημείων. Φρούριον Σπιναλόγκα Μεραμπέλ-
λου. ΑΔ, 27, Χρονικά Β2, σ. 662.

Σάλιακα, Ε., στον παρόντα τόμο: Παίζοντας στον χρόνο. Παιχνίδια στρατηγικής και 
δεξιοτεχνίας στη Σπιναλόγκα, σ. 661-669.

Curuni, S. A. & Donati, L., 1988. Creta veneziana. L’Istituto Veneto e la Missione 
Cretese di Giuseppe Gerola. Collezione fotografica 1900-1902. Venezia: Istituto 
Veneto di scienze, lettere ed arti.

Gerola, G., 1906. Monumenti veneti nell’isola di Creta: ricerche e descrizione fatte 
dal dottor Giuseppe Gerola per incarico del r. Istituto, τόμ. I.2. Venezia: R. Istituto 
Veneto di scienze, lettere ed arti. 



660

γεωργια μοσχοΒη

protECtion And dEvELopmEnt of thE spinALongA isLEt, 

2011-2013 

gEorgiA mosChovi

The fortified islet of Spinalonga is located in the northern entrance of Eloun-
da’s natural harbor in north-eastern Crete. It features a large number of mon-
uments, spanning from antiquity to the Venetian period, the Ottoman period 
and the first half of the 20th century, when it was used as a leper colony. 

It is a place of great archaeological, architectural and historical significance, 
which offers a diachronic perspective to Cretan history and to modern social 
history, associated with a special case of martyrdom (leprosy). 

A large project of assessment, consolidation and restoration, funded by the 
Community Finacial Support (NSRF) is taking place since 2011, including two 
sections:

1. Restoration of the fortifications and restoration of the settlement, 
2. Restoration of the fortifications (2011-2013).
A large section of the western line of the fortification has been restored. The 

architectural remains of a circular lookout post at the ‘Bembo pontone’ were 
discovered. The eastern fortifications were restored from the Rangone rident to 
the Molin gate. The two distinct construction phases of the fortifications were 
identified. 

Restoration works in the settlement (2011-2013):
• The steep main road leading to the Hospital of the Leprosarium, formed 

of broad steps clad with sea pebbles has been restored. The floor of the 
Piazza d’ Arme”, plastered with sea pebbles has been revealed.

During the preservation works of plasters, a drawing of a small seaplane on 
a house wall appeared, dating from the latest period of the Leprosarium. 



Παιζοντασ στον χρονο. Παιχνιδια στρατηγιΚησ 

Και δεξιοτεχνιασ στη σΠιναλογΚα*  

εΥανθια σαλιαΚα

Η βραχονησίδα Σπιναλόγκα (εικ. 1) βρίσκεται στην ανατολική Κρήτη, στο 
βορειοδυτικό άκρο του κόλπου του Μεραμπέλου, ακριβώς στην είσοδο του ομώ-
νυμου λιμανιού.1 Κατά τα τέλη του 16ου αι., λόγω της αυξανόμενης οθωμανικής 
πίεσης στην ανατολική Μεσόγειο, η Βενετία αποφάσισε την οχύρωση της νησίδας 
με φρούριο.2 Το φρούριο αυτό γνώρισε μια πολυτάραχη ιστορία πολλών και ποι-
κίλων φάσεων: στρατιωτική βάση των Βενετών (1571-1715), οθωμανικός οικισμός 
(1715-1897), Λεπροκομείο (1904-1957) και αρχαιολογικός χώρος (1976 έως 
σήμερα).

Παιχνίδια στρατηγικής και δεξιοτεχνίας
Πρόκειται για ομαδικά παιχνίδια που υπάρχουν χαραγμένα ή λαξευμένα 

(εικ. 2) πάνω σε βραχώδεις επίπεδες επιφάνειες και σε βραχώδη εξάρματα, σε 
λίθινες πλάκες δαπέδου και σε καλντερίμια της νησίδας. Κατά τη διάρκεια των 
καθαρισμών και των στερεωτικών εργασιών, που εκτελέστηκαν στα πλαίσια της 
Α′ και Β′ φάσης εργασιών του έργου «Ανάδειξη οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας»,3 
εντοπίστηκαν επιπλέον παιχνίδια χαραγμένα σε βαθμίδες, κατώφλια και δόμους, 
που χρησιμοποιήθηκαν ως δομικά υλικά σε δεύτερη χρήση για την κατασκευή 
οθωμανικών οικιών και κτηρίων του Λεπροκομείου (εικ. 3). Μέχρι σήμερα έχουν 
εντοπιστεί συνολικά 81 παιχνίδια:4 71 χαραγμένα και 10 λαξευμένα, τα οποία 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στρατηγικής και δεξιοτεχνίας. 

I. Παιχνίδια στρατηγικής
Τα παιχνίδια στρατηγικής ή πνευματικά είναι εκείνα, η διεξαγωγή των οποίων 

στηρίζεται σε μελετημένες και υπολογισμένες κινήσεις, ως αποτέλεσμα συγκέ-
ντρωσης και συλλογισμού (Ricotti 1995, 95). Παίζονται από δύο παίκτες, πάνω 
σε σχέδια χαραγμένα ή σχεδιασμένα, με πιόνια διαφορετικού υλικού ή διαφο-
* Οφείλω θερμές ευχαριστίες στην κ. Γεωργία Μοσχόβη, αρχαιολόγο της 13ης Ε.Β.Α., για την 

παραχώρηση του υλικού, και στα μέλη του προσωπικού του έργου «Ανάδειξη οχυρής νησίδας 
Σπιναλόγκας» - Β′ φάση κ. Γεώργιο Σαντιμπαντάκη για τον εντοπισμό κάποιων από τα παι-
χνίδια και κ. Αγαπητό Λεγάκη για την εικόνα 2. Πολλές ευχαριστίες οφείλονται επίσης στην 
κ. Γαρυφαλιά Κωστοπούλου για την επεξεργασία εικόνων και στην κ. Ελένη Νοδάρου για την 
ανεκτίμητη βοήθειά της. 

1 Πρόκειται για το φυσικό λιμάνι της Σπιναλόγκας, που σχηματίζεται ανάμεσα στις ακτές του 
κορμού της Κρήτης προς Δ. και της χερσονήσου της Σπιναλόγκας (γνωστή σήμερα ως Νησί ή 
Κολοκύθα) προς Α. (Αρακαδάκη 2001, Α′, 51· Μοσχόβη 2009, 10). 

2 Μικρό τμήμα αρχαιότερης οχύρωσης σώζεται στη βάση τμήματος του περιμετρικού οχυρωμα-
τικού περιβόλου της βόρειας πλευράς (Μοσχόβη 2009, 48-49). 

3 Α′ φάση: 1997-2005, χρηματοδότηση από τα Β′ και Γ′ Κ.Π.Σ. του ΠΕΠ Κρήτης, Β′ φάση: 2011-
2015, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

4 Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
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ρετικού χρώματος αν είναι από το ίδιο υλικό. Στη Σπιναλόγκα εκπροσωπούνται 
το τριόδι και οι παραλλαγές του, η ντάμα (εικ. 4) και το ludus latrunculorum ή 
παιχνίδι των στρατιωτών.

α) Τριόδι 5

Πρόκειται για το αρχαίο ελληνικό παιχνίδι τριάς και το βυζαντινό τριόδιν. Η 
ονομασία του προέρχεται από τη διάταξη των πιoνιών του ίδιου παίχτη κατά 
μήκος μιας ευθείας γραμμής. Το τριόδι ως στρατηγικό-πνευματικό παιχνίδι ήταν 
το απλούστερο όλων. Χάρασσαν πάνω στη βραχώδη ή λίθινη επίπεδη επιφάνεια 
ένα τετράγωνο, το οποίο διαιρούσαν είτε σε τέσσερα μικρότερα τετράγωνα με δύο 
κάθετες και δύο οριζόντιες γραμμές είτε σε οκτώ τρίγωνα με τη βοήθεια δύο επι-
πλέον διαγωνίων (εικ. 2). Για τη διεξαγωγή του χρειαζόταν κάθε παίχτης να έχει 
τρία πιόνια6 διαφορετικού χρώματος ή υλικού. Κύριος στόχος του παιχνιδιού 
ήταν ο σχηματισμός μιας τριάδας (τρίλιζας). 

Το παιχνίδι ξεκινούσε με το ρίξιμο των ζαριών ή με το πέταγμα ενός νομίσμα-
τος στον αέρα για να καθοριστεί ποιος θα έπαιζε πρώτος και να αποφευχθεί τυχόν 

5 Στην Κρήτη λεγόταν «τριώδι», στην Κέρκυρα «τριώδα» και στα Γιάννενα «τρίτσα» (Σαγώνας 2008, 
201).

6 Για πιόνια χρησιμοποιούσαν τα πιο συνηθισμένα ή ευτελή αντικείμενα που υπήρχαν γύρω τους  
(π.χ. βοτσαλάκια, όστρακα, όστρεα κλπ).
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Εικ. 1 :  Σπιναλόγκα, άποψη από ΒΔ (φωτ. Γ. Κωστοπούλου).



προστριβή μεταξύ των παιχτών. Μετά από αυτή τη διαδικασία ακολουθούσε η 
τοποθέτηση ενός από τα τρία πιόνια σε σημείο όπου τέμνονται οι γραμμές. Μετά 
ερχόταν η σειρά του άλλου παίχτη να τοποθετήσει το δικό του πιόνι και ούτω 
καθεξής. Ο παίχτης που κατάφερνε το σχηματισμό τριάδας κατά μήκος μιας 
ευθείας γραμμής ήταν ο νικητής. 

Το τριόδι μαζί με τις παραλλαγές του συναντάται κυρίως στην ανατολική 
πλευρά της Σπιναλόγκας σε όλη την έκταση του επίπεδου βράχου έξω από την 
ανατολική πύλη της ημισελήνου Moceniga-Barbariga μαζί με άλλα παιχνίδια και 
πλήθος ακιδογραφημάτων που απεικονίζουν βενετικές γαλέρες (εικ. 5). Επίσης, 
απαντούν και στη δυτική πλευρά, στον διάδρομο κίνησης του τείχους μεταξύ των 
δύο πλευρών Pierino και Genese (εικ. 3). Στον ελλαδικό χώρο το συναντάμε στην 
Ελευσίνα στις βαθμίδες των Μεγάλων Προπυλαίων (Λάζος 2010, 126) και στην 
Επίδαυρο στις βαθμίδες των Προπυλαίων (Vroom 1999, 102-104). Το παιχνίδι 
παίζεται έως σήμερα με την ίδια ονομασία, αλλά σε τοπικές παραλλαγές.

β) Εννεάδα
Μια πολύ ενδιαφέρουσα παραλλαγή του τριοδίου είναι η εννεάδα ή εννιάδα, 

όπως είναι γνωστή σήμερα.7 Η ονομασία της προέρχεται πιθανότατα από τα εννέα 
τετράγωνα που προκύπτουν από τη διαίρεση τριών ομόκεντρων τετραγώνων με τη 
βοήθεια δύο οριζόντιων και δύο κάθετων γραμμών (εικ. 5) ή από τα εννέα πιόνια 

7 Σε πολλά μέρη και προπάντων στην Αττική το παιχνίδι λεγόταν «εννιάδα», στην Αιτωλία «εννιά-
ρα» και στην Κρήτη «εννιάπετρο» (Σαγώνας 2008, 203).
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Εικ. 2 :  Παιχνίδια στρατηγικής και δεξιοτεχνίας στη νότια πλευρά της ημισελήνου 
Moceniga-Barbariga από ΒΑ (φωτ. Α. Λεγάκης).
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που απαιτούνταν για κάθε παίχτη. Κύριος στόχος και σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο 
σχηματισμός τριάδας (τρίλιζας).

Το παιχνίδι ξεκινούσε με την επιλογή για το ποιος θα έπαιζε πρώτος. Μετά 
ακολουθούσε η τοποθέτηση των εννέα πιονιών των παιχτών εναλλάξ στα σημεία, 
όπου τέμνονται οι γραμμές. Αφού είχαν τοποθετηθεί και τα δεκαοκτώ πιόνια, οι 
παίκτες τα κινούσαν διαδοχικά προσπαθώντας να σχηματίσουν τριάδες. Τα πιόνια 
μετακινούνταν μόνο ένα βήμα κατά μήκος μιας γραμμής, μέχρι την επόμενη 
θέση (=σημείο όπου τέμνονται δύο γραμμές), εφόσον βέβαια ήταν κενή (King 
2005, 10· Bell 1979, 93). Κάθε φορά που ο ένας από τους δύο παίχτες κατάφερνε 
να κάνει τριάδα, αφαιρούσε ένα πιόνι από τον συμπαίκτη του. Δεν επιτρεπόταν 
να αφαιρέσει πιόνι, που αποτελούσε μέρος τριάδας. Υπήρχαν φορές που παίχτης 
με περισσότερη ικανότητα κατάφερνε να φτιάξει «δίπορτο», δηλαδή δημιουργούσε 
δύο τριάδες, οι οποίες είχαν ένα κοινό πιόνι. Αυτό το πετύχαινε τοποθετώντας τα 
πιόνια σε δύο παρακείμενες πλευρές ενός τετραγώνου. Έτσι είχε το πλεονέκτημα 
να χρησιμοποιεί πέντε πιόνια για δύο τριάδες. Ο παίχτης που έμενε με τρία μόνο 
πιόνια μπορούσε να μετακινήσει ένα από αυτά και να καταλάβει οποιοδήποτε 
σημείο ήταν ελεύθερο. Εάν όμως ο αντίπαλος τού έπαιρνε το πιόνι, το παιχνίδι 
έκλεινε και χαμένος ήταν ο παίχτης με τα δύο πιόνια. 

Η εννεάδα συναντάται στην ανατολική πλευρά της Σπιναλόγκας πάνω στον 
διάδρομο κίνησης του τείχους της Rangone, στην πλακόστρωτη επιφάνεια των 
δεξαμενών του Αγίου Γεωργίου, καθώς επίσης και στη δυτική πλευρά της μαζί 
με άλλα παιχνίδια (εικ. 3). Στον ελλαδικό χώρο απαντά στον Παρθενώνα, στη 
νότια πλευρά μεταξύ του 14ου και 15ου κίονα καθώς και στη βορειοανατολική 
πλευρά του, στην κρηπίδα του βόρειου τοίχου του Ερεχθείου (Καρακίτσου 2009, 
24-25), στα Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών στη 2η βαθμίδα (στο κέντρο), 
σε λίθινη πλάκα εκτεθειμένη στο μουσείο της μονής του Οσίου Λουκά, στο Δίστο-
μο Βοιωτίας (Λάζος 2010, 127, 129), σε πήλινη πλάκα που εκτίθεται με αρ. κατ. 
9878 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Vroom 1999, 105), και, τέλος, 
σε μια από τις έδρες μιας βάσης επιτύμβιας στήλης που εκτίθεται στον αύλειο 
χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών (Vroom 1999, 106).
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Εικ. 5 :  Εννεάδα, τριόδι και ακιδογράφημα 
βενετικού πλοιάριου στα ΒΑ της ημισελήνου 
Moceniga-Barbariga από Α (φωτ. Ε. Σάλιακα).

Εικ. 4 :  Ντάμα (εύρημα περισυλλογής, 
φωτ. Ε. Σάλιακα).



Κατατάσσεται ανάμεσα στα τρία πιο δημοφιλή παιχνίδια της μεσαιωνικής 
Ευρώπης. Τα άλλα δύο είναι η ντάμα και το σκάκι. Παίζεται μέχρι και σήμερα 
κάτω από άλλες ονομασίες όπως εννιάδα, εννιάρα και εννιάπετρο.

γ) Ludus latrunculorum
Το ludus latrunculorum ή παιχνίδι των στρατιωτών ήταν ένα από τα πιο 

δημοφιλή παιχνίδια του ρωμαϊκού κόσμου.8 Η ονομασία του προέρχεται από 
το στρατιωτικό όρο latrones με τον οποίο ονομάζονταν οι «μισθοφόροι»9 και οι 
«ακτοφύλακες» την περίοδο της ρωμαϊκής δημοκρατίας. 

Το παιχνίδι παιζόταν πάνω σε χαραγμένο τετράγωνο αποτελούμενο από 64 
τετραγωνάκια (8 χ 8 εκ.), σχηματισμένα από οριζόντιες και κάθετες γραμμές 
(εικ. 2). Κάθε παίχτης έπαιρνε από 16 πιόνια διαφορετικού χρώματος τα οποία 
παρέτασσε σε δύο σειρές, αφήνοντας πίσω του μια άδεια σειρά, ενώ ανάμεσα 
στα αντίπαλα άκρα υπήρχαν δύο σειρές 
κενές. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν ο 
ένας παίχτης να καταλάβει τα πιόνια 
του αντιπάλου και να οδηγήσει τα δικά 
του στην τελευταία γραμμή πίσω από 
την παράταξη του συμπαίχτη του. 

Στη Σπιναλόγκα το παιχνίδι συναντά-
ται σε επίπεδη βραχώδη επιφάνεια έξω 
από την ανατολική πυλίδα, καθώς και στη 
νότια πλευρά της ημισελήνου Moceni-
ga-Barbariga, σε βραχώδες έξαρμα πλη-
σίον του καταλύματος της φρουράς (;), 
κοντά στον cavaliere Οrsini στην κορυφή 
της νησίδας (εικ. 6).

ΙΙ. Παιχνίδια δεξιοτεχνίας
Παιχνίδια δεξιοτεχνίας είναι εκείνα, η επιτυχής διεξαγωγή των οποίων απαιτεί 

σωματική δεξιότητα. Κύρια γνωρίσματα αυτών είναι: η ευστροφία του σώματος, 
η ταχύτητα των αντιδράσεων και τα πολύ καλά αντανακλαστικά. Στη Σπιναλόγκα 
εκπροσωπούνται με τη λαξευμένη τρόπα.

Η ονομασία του παιχνιδιού προέρχεται από τη λαξευμένη τρύπα-λάκκο, στην 
οποία οι παίκτες στόχευαν προσπαθώντας να ρίξουν μέσα ένα αστράγαλο, ή ένα 
βοτσαλάκι. Αποτελείται από δύο σειρές αβαθών κοιλοτήτων, κυμαινόμενου πλή-
θους, λαξευμένων σε λίθινη επιφάνεια ή σκαμμένων σε χώμα (εικ. 2). Στόχος 
του παιχνιδιού είναι οι δύο παίκτες να ρίξουν διαδοχικά σε όλες τις τρύπες τούς 
αστραγάλους ή τα βοτσαλάκια τους, που ήταν τόσα όσα οι κοιλότητες. 

Στη Σπιναλόγκα συναντάται στο πλακόστρωτο των δεξαμενών στα ΒΑ του ναού 
του Αγίου Γεωργίου, στη νότια εξωτερική πλευρά της ημισελήνου Moceniga-Bar-
bariga και στην τελευταία βαθμίδα της κλίμακας νότια του ναού του Αγίου Παντε-
λεήμονα (εικ. 3), στη δυτική πλευρά της νησίδας.

8 Το παιχνίδι παίζεται ακόμη μέχρι σήμερα στην Ιταλία.
9 Όπως και το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του νησιού κατά τη βενετική περίοδο.
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Εικ. 6 :  Ludus latrunculorum στα δυτικά του 
καταλύματος φρουράς (;) στον cavaliere Orsini 

από δυτικά (φωτ. Ε. Σάλιακα).



Η τρόπα παίζεται μέχρι σήμερα κάτω από άλλες ονομασίες όπως τρύπα, 
λάκκοι, γουβίτσα ή λεφτοκαρύα. 

ΙΙΙ. Τα παιχνίδια της Σπιναλόγκας: χρονολόγηση και διάρκεια
Η παρουσία των παιχνιδιών αντικατοπτρίζει μια από τις δραστηριότητες των 

ανθρώπων που φιλοξένησε κατά καιρούς η νησίδα, αλλά η απουσία αρχαιολογι-
κών συμφραζομένων καθιστά υποθετική τη χρονολόγησή τους και επιτρέπει μόνο 
κατά προσέγγιση τη διερεύνηση της διάρκειάς τους. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές 
ενδείξεις που συνδέουν τα παιχνίδια με την παρουσία της βενετικής φρουράς στη 
Σπιναλόγκα.

Ξεκινώντας από την τοπογραφία, τα περισσότερα χαράγματα παιχνιδιών 
εντοπίζονται έξω από τη σκοπιά Rangone, πάνω στο πλακόστρωτο του διαδρό-
μου κίνησης των στρατιωτών (Rangone – Scaramella) στην ανατολική και στη 
δυτική πλευρά (Pierino – Genese) του περιμετρικού περιβόλου, στις επίπεδες 
βραχώδεις επιφάνειες έξω από την ανατολική πυλίδα, καθώς και στο κριπίδωμα 
της ημισελήνου Moceniga-Barbariga, και, τέλος, σε βραχώδες έξαρμα πλησί-
ον του καταλύματος της φρουράς (;) κοντά στον cavaliere Οrsini στην κορυφή 
της νησίδας (εικ. 3). Όλες αυτές είναι είτε θέσεις κατόπτευσης, όπου οι Βενετοί 
είχαν εγκαταστήσει σκοπιές, είτε θέσεις περιπόλου των στρατιωτών. Την υπόθεση 
της χρονολόγησης στα χρόνια της Βενετοκρατίας και τη σύνδεση με τις φρουρές 
στη νησίδα ενισχύει και το γεγονός ότι 
το ludus latrunculorum είναι λατινικής 
προέλευσης και σημαίνει το «παιχνίδι 
των μισθοφόρων», ενώ συχνά τα παιχνί-
δια συνυπάρχουν με ακιδογραφήματα 
που παριστάνουν πλοιάρια, ιστιοφόρα 
και γόνδολες (εικ. 4, 7) που ανάγονται 
κυρίως στη βενετική περίοδο (Αρακαδά-
κη 2001, 130, υπ. 166). Η αγάπη των 
βενετών στρατιωτών για τα παιχνίδια 
φαίνεται και από την απαγόρευση που 
επέβαλε ο στρατιωτικός κανονισμός, 
ώστε να μη διαταράσσεται η τάξη στη 
«μιλίτσια».10 Σύμφωνα με τη διάταξη {61} 
του στρατιωτικού κανονισμού που εξέ-
δωσε το 1588 ο γενικός αρχηγός του πεζικού της Βενετίας στην Κρήτη Giovanni 
Batta dal Monte: «…Και επειδή συχνά από τη χαρτοπαιξία προέρχονται βλαστήμιες 
και φιλονικίες, αποφασίζουμε ότι δεν επιτρέπεται στον στρατιώτη να χαρτοπαίζει 
παρά μόνο μέσα στα φυλάκια ή στο σπίτι των αξιωματικών..., όταν όμως οι ίδιοι 
οι αξιωματικοί βρίσκονται εκεί, για να μπορούν να προλαμβάνουν τις φιλονικίες 
και να αναφέρουν αυτά που θα συμβαίνουν στα σπίτια τους και στα φυλάκια. Και 
οι στρατιώτες εκείνοι που θα παίζουν αλλού πρέπει να τιμωρούνται...» (Σπανάκης 

10 Οι Βενετοί είχαν εμπιστευθεί τη φύλαξη των φρουρίων του «Βασιλείου της Κρήτης» στη λεγόμε-
νη «μιλίτσια», ένα στρατό επαγγελματικό που αποτελούνταν κυρίως από Ιταλούς μισθοφόρους. 
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Εικ. 7 :  Τριόδι και ακιδογράφημα βενετικής 
γαλέρας στα ΒΑ της ημισελήνου Moceniga-
Barbariga από ανατολικά (φωτ. Ε. Σάλιακα).
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1948, 92). Η απαγόρευση αφορά στα τυχερά παιχνίδια και στη διεξαγωγή τους 
μακριά από τους χώρους που εποπτεύονται από τους αξιωματικούς. Επομένως, 
τα χαραγμένα πνευματικά παιχνίδια μπορεί να ήταν «νόμιμα» και καθόλα αποδε-
κτά από την ηγεσία του στρατού, γι’ αυτό και βρίσκονταν σε εμφανή σημεία στους 
χώρους, όπου κινούνταν και περνούσαν πολλές ώρες οι στρατιώτες. 

Είναι άγνωστο πώς αντιμετωπίστηκαν αυτά τα χαραγμένα και λαξευμένα παι-
χνίδια κατά τις επόμενες περιόδους κατοίκησης του νησιού. Είναι πιθανό να μην 
έλαβαν τη σημασία που είχαν κατά τη Βενετοκρατία είτε γιατί ήταν άγνωστα στους 
νέους κατοίκους, όπως η λίθινη πλάκα με το χαραγμένο ludus latrunculorum, 
που χρησιμοποιήθηκε ως βάση επιτοίχιας κόγχης σε οικία του οθωμανικού οικι-
σμού, είτε γιατί η ανάγκη για οικοδομικό υλικό11 ήταν επιτακτική, όπως μαρτυρά 
κυβόλιθος με χαραγμένη εννεάδα που χρησιμοποιήθηκε ως δομικό υλικό σε 
οικία της περιόδου του Λεπροκομείου. 

Στη σύγχρονη αρχαιολογία έχει επικρατήσει η ιδέα, ότι τα αντικείμενα δια-
θέτουν «κοινωνική ζωή» και «βιογραφία» (Appadurai 1986· Kopytoff 1986): από 
τη διαδικασία της δημιουργίας τους από τον ανώνυμο τεχνίτη, περνούν από τα 
χέρια πολλών και διαφορετικών χρηστών, ενίοτε μετακινούνται ως εμπορεύσι-
μα προïόντα ή για το περιεχόμενό τους 
κάποια αλλάζουν χρήση και σημασία 
στον χρόνο. Τα παιχνίδια της Σπιναλό-
γκας, άλλοτε σταθερά σε βραχώδεις επι-
φάνειες, άλλοτε κινητά σε δόμους, αλλά 
χαραγμένα σε υλικό που δεν καταστρέ-
φεται, εμπεριέχουν αυτήν την πορεία 
στον χρόνο. Από τους βενετούς μισθοφό-
ρους στη σκοπιά, πολύτιμο οικοδομικό 
υλικό για τις οθωμανικές κατοικίες και 
τον οικισμό των Χανσενικών, ως σήμερα 
που ξαναβρίσκουν την αρχική τους λει-
τουργία με τα παιδιά που μαθαίνουν να 
παίζουν τα «παλιά» παιχνίδια» (εικ. 8).
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gAmEs in timE. boArd gAmEs of strAtEgy 

And sKiLL At spinALongA  

EvAnthiA sALiAKA

In this article are presented board games found on the island of Spinalonga. 
The games are incised or engraved on flat bedrock surfaces, on steps and floor 
slabs. The inhabitants played triodin, ludus latrunculorum and tropas whenev-
er they had some free time. Until present 81 games have been identified, 71 of 
which are incised, 10 are engraved. They are located primarily in the eastern 
and western parts of the island.





αναΚατασΚεΥη διαιτασ τοΥ ΠληθΥσμοΥ 

αΠο ενα ΒενετιΚο νεΚροταφειο στον αγιο γεωργιο

τοΥ οροΠεδιοΥ λασιθιοΥ 

ελεονωρα σεμελιδοΥ, ελενα Κρανιωτη, δεσΠοινα ναθενα, 
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Εισαγωγή
Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας διεπι-

στημονικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ιατροδικαστική και την Αρχαιολογία, η 
οποία αποσκοπεί πρωταρχικώς στην ανασύνθεση των διατροφικών συνηθειών 
μιας πληθυσμιακής ομάδας που εντοπίστηκε σε ένα βενετικό νεκροταφείο στο 
Οροπέδιο Λασιθίου (εικ. 1 και 2) και δευτερευόντως στην απόδοση των δημογρα-
φικών στοιχείων του ταφικού πληθυσμού με όρους κοινωνικής διαφοροποίησης 
(δίαιτα, φύλο, ηλικία, παλαιοπαθολογία).  

Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν τόσο από την ανθρωπολογική και ισοτο-
πική ανάλυση που διεξήχθη σε ένα μικρό δείγμα ατόμων (12 από τα 35) και τα 
οποία συνεξετάστηκαν και συνεκτιμήθηκαν με αυτά από τη μελέτη της ταφικής 
αρχιτεκτονικής και των ταφικών πρακτικών (προσανατολισμός, στάση χεριών και 
σώματος), όσο και από την ταυτοποίησή τους με τις πληροφορίες που αντλήσαμε 
από τις ιστορικές πηγές της περιόδου. 

1. Η συνεισφορά της Αρχαιολογίας 
1.1  Η ιστορία της ανασκαφής 

Το νεκροταφείο αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια κατασκευής λιμνοδεξαμενής 
στον Άγιο Γεώργιο το 2009 και ανασκάφηκε με την εποπτεία της ΚΔ′ Ε.Π.Κ.Α. 
Πρόκειται για μία αρκετά ευτυχή συγκυρία, αν αναλογιστούμε το μέγεθος τόσο 

Εικ. 1, 2 :  Άποψη νεκροταφείου από τη θέση «Κεφάλι Βασιλικού», Άγιος Γεώργιος, Οροπέδιο Λασιθίου. 
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του νεκροταφείου, του ταφικού πληθυσμού, του εύρους των ηλικιών των δειγμά-
των, όσο και τη χρονολόγησή του και την εγγύτητά του με τον γνωστό οικισμό της 
βενετικής περιόδου «Κεφάλι Βασιλικού» με τον οποίο και συσχετίσθηκε. 

1.2  Οι τάφοι  
Ερευνήθηκαν συνολικά 29 ασύλητοι τάφοι ελλειψοειδούς σχήματος με μία ή 

δύο σειρές πλευρικών τοιχωμάτων, σχετικά αβαθείς (απόρροια, ίσως, της μεγά-
λης συσσώρευσης πετρών, κυρίως μικρού και μεγάλου μεγέθους) και με προσα-
νατολισμό Α-Δ. Κάποιοι από αυτούς, αν όχι όλοι, σκεπάζονταν με καλυπτήριες 
σχιστολιθικές πλάκες, μία επιλογή, μάλλον, συνειδητή ως μέτρο προστασίας των 
νεκρών, λόγω της μη διαπερατότητας του συγκεκριμένου υλικού από το νερό (μια 
πρακτική που αποδείχθηκε επιτυχημένη). 

Οι τάφοι που αποκαλύφθηκαν διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: ταφικοί 
λάκκοι με πρωτογενείς ταφές, λάκκοι με δευτερογενείς ταφές προερχόμενες από 
μεταφορά, καθώς και κάποιοι κτιστοί. 

Χωροταξικά, ο ταφικός χώρος ομαδοποιείται σε επτά πυρήνες τάφων, οι οποίοι 
αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα και φιλοξενούν τις ακόλουθες ομάδες: α) ενή-
λικες με ένα ή περισσότερα παιδιά και β) μόνο 
ενήλικες (κυρίως άνδρες), υπαινίσσοντας κάποια 
μορφή διαφοροποίησης με όρους συγγενικής ή/
και φυλετικής ομοιογένειας.   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξοικονόμηση 
χώρου στο νεκροταφείο. Οι διαστάσεις των τάφων 
είναι τέτοιες, ώστε να καλύπτουν ακριβώς το σώμα 
του νεκρού, αφού τα πλευρικά τοιχώματα απέ-
χουν λίγα εκατοστά από τους ώμους, το κρανίο 
και τους αστραγάλους των σκελετών. Εφαρμόζουν 
τόσο πολύ οι τάφοι στις διαστάσεις των νεκρών, 
που δίνουν την εντύπωση ότι κτίστηκαν γύρω από 
αυτούς (εικ. 3 και 4). Αυτό, ίσως, να οφείλεται 
στην ανάγκη της κοινότητας να καλλιεργήσει όσο 
το δυνατόν περισσότερη γη, απαραίτητη για την 
επιβίωσή της, και να περιορίσει τα όρια των άλλων 
κοινωνικών δραστηριοτήτων της.    

1.3  Οι νεκροί 
Οι νεκροί βρέθηκαν ξαπλωμένοι εκτάδην στο 

δάπεδο του τάφου κάτω από ένα σχετικά λεπτό 
στρώμα χώματος. Λίγες ταφές συνοδεύονταν από 
κτερίσματα (μεταλλικά αντικείμενα ένδυσης, 
κόσμησης, όστρακα) (εικ. 5). Στην πλειονότητά 
τους οι αποκαλυφθέντες σκελετοί είναι ανατο-
μικά πλήρεις, υπάρχουν όμως κάποιοι εν μέρει 
εξαρθρωμένοι. Άλλα χαρακτηριστικά τους είναι η 

Εικ. 3, 4 :  In situ σκελετοί 
από τους τάφους 7 και 26. 
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καλή κατάσταση των μακρών οστών και 
των πλευρών, η εμφάνιση συνθλιμμέ-
νων ή σπασμένων κρανίων, η καλύτερα 
διατηρημένη πίσω πλευρά του σώματος 
και τα λυγισμένα στους αγκώνες χέρια, 
με μικρές αποκλίσεις από τον κανόνα. 
Όλες σχεδόν οι ταφές είναι ατομικές, με 
εξαίρεση τους τάφους 3, 7, 27 και 29 
στους οποίους υπάρχουν τουλάχιστον 
δύο άτομα. 

Τέλος, ο Τ26 φιλοξενεί έναν νεκρό 
που θάφτηκε έχοντας το στόμα του ορθά-
νοικτο, γεμάτο με χαλίκια, πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο οι συγγενείς του μία 
συνειδητή και εμφατική δήλωση διαφορετικότητας, η οποία θα διερευνηθεί εις 
βάθος στη συνέχεια.  

2. Η συνεισφορά της Ιατροδικαστικής
2.1  Ανθρωπολογική ανάλυση 

Πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική ανθρωπολογική μελέτη των σκελετικών 
υπολειμμάτων για τον προσδιορισμό του ελάχιστου αριθμού ατόμων, της κατανο-
μής φύλου και ηλικίας και πιθανής παθολογίας ή τραύματος των νεκρών. 

Για την εκτίμηση του φύλου χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός από διαφο-
ρετικές μορφολογικές μεθόδους. Σύμφωνα με τους Krogman & İşcan (Krogman 
& İşcan 1986) και τους Buikstra & Ubelaker (Buikstra & Ubelaker 1994), αξιο-
λογήθηκαν τα μορφολογικά γνωρίσματα της πυέλου και του κρανίου. Για τον 
προσδιορισμό της ηλικίας χρησιμοποιήθηκε η σύγκλιση των επιφύσεων και η 
ανάλυση της οδοντοστοιχίας των ατόμων. Επιπρόσθετα, αξιοποιήθηκαν πληροφο-
ρίες για το μέγεθος των τάφων από την αρχαιολογική αναφορά. 

Με βάση τα παραπάνω, οι κατανομές φύλου και ηλικίας της νεκρόπολης 
παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες 1 και 2.

2.2  Ισοτοπική ανάλυση  
Η ισοτοπική ανάλυση αποτελεί ένα εδραιωμένο εργαλείο για την ανακατα-

σκευή της παλαιοδίαιτας. Η διαδεδομένη εφαρμογή της ανάλυσης με C και N έχει 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο επίλυσης αρχαιολογικών ζητημάτων, ένα εκ των οποίων 
είναι η αναγνώριση και εύρεση της προέλευσης της διατροφικής πρωτεΐνης (βλ. 
για παράδειγμα Vogel & van der Merwe 1977· Richards & Hedges 2003). 

Αρκετές πρόσφατες μελέτες έχουν ερευνήσει τη μεσαιωνική και μετα-μεσαι-
ωνική ελληνική διατροφή με όρους ισοτοπικής ανάλυσης και ανακατασκευής 
της παλαιοδιατροφής (π.χ. Garvie-Lok 2001· Bourbou & Richards 2007· Bour-
bou et al. 2011). Εν τούτοις, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει νέα στοιχεία για 
τη διατροφή της ύστερης βενετικής περιόδου, όπως αυτά προκύπτουν από την 
ισοτοπική μελέτη του ταφικού πληθυσμού του νεκροταφείου στον Άγιο Γεώργιο 
του Οροπεδίου Λασιθίου. Η ανάλυση προτείνει μία διατροφή βασιζόμενη κυρίως 

Εικ. 5 :  Παιδικό βραχιολάκι στον τάφο 20.
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στο σιτάρι, αλλά υποδεικνύει παράλληλα και μία ενδο-πληθυσμιακή διατροφική 
διαφοροποίηση. 

2.2.1  Μεθοδολογία 
Για την πραγματοποίηση ισοτοπικής μελέτης και την ανακατασκευή της δίαιτας 

των νεκρών από τη θέση «Κεφάλι Βασιλικού» χρησιμοποιήθηκαν 1-2 γρ. συμπα-
γούς οστού από κάθε άτομο (12 από 35). Η εξαγωγή κολλαγόνου και η ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε στο Χημικό Εργαστήριο Οστών του τμήματος Αρχαιο λογίας 
του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για 12 
τυχαία άτομα παρουσιάζονται στον πίνακα 3.

3. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις και συζήτηση
Αναλύοντας το κολλαγόνο που εξήχθη από τα οστά των 12 προαναφερθέντων 

ατόμων επιχειρήθηκε η ταυτοποίηση της προέλευσης της διατροφικής πρωτεΐνης 
με σκοπό την ανασύνθεση των διατροφικών συνηθειών τους. Πολύτιμος αρωγός 
σε αυτή τη διαδικασία είναι οι ιστορικές πηγές, τόσο γιατί παρέχουν πληροφορίες 
για τη διατροφή, τις κοινωνικές δομές κ.ά, όσο και γιατί τα ευρήματα μπορούν να 
επαληθευτούν μέσα από τα ιστορικά αρχεία.  

Οι δείκτες δ13C βρίσκονται ανάμεσα στα -18,7‰ έως -20,4‰ με έναν μέσο 
όρο τα -19.7±0.6‰, ενώ οι δείκτες δ15N βρίσκονται ανάμεσα στα +7,9‰ έως 
+11,3‰ με έναν μέσο όρο στα +9,4±0,9‰. Τα δύο αποτελέσματα συνιστούν ανο-
μοιογένεια και υποδηλώνουν τόσο ενδοθεσιακή όσο και διαθεσιακή διατροφική 
διαφοροποίηση. 

Πίν. 1 :  Κατανομή φύλου των ατόμων του νεκροταφείου στη θέση «Κεφάλι Βασιλικού».

Πίν. 2 :  Κατανομή ηλικίας των ατόμων τoυ νεκροταφείου στη θέση «Κεφάλι Βασιλικού».
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Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πηγές το Λασίθι ήταν σιτοβολώνας της βενετικής 
διοίκησης του νησιού τον 16ο αι. (Σπανάκης 1976, 23-27) και για αυτό, ίσως, 
δικαιολογείται το ότι βάση της διατροφής στον Άγιο Γεώργιο ήταν το σιτάρι. Το 
γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με μία άλλη σύγχρονή του θέση, την Κόρινθο, 
όπου βασικό ρόλο στη διατροφή των κατοίκων έπαιζαν τα θαλασσινά (Garvie-
Lok 2001, πίν. X), κάτι που ίσως οφείλεται στο διαφορετικό περιβάλλον όπου 
εντοπίζονται οι δύο θέσεις. 

Μία δεύτερη διαπίστωση που προκύπτει στο πλαίσιο αυτής της προκαταρ-
κτικής μελέτης είναι οι κατανομές φύλου και ηλικίας, οι οποίες όμως φαίνεται 
να έρχονται σε αντίθεση με τα στοιχεία που αντλούμε μέχρι τώρα από τις πηγές 
(Kolodny 1971, 240). Συγκεκριμένα, ενώ οι τελευταίες αναφέρουν ότι οι άνδρες 
εμφανίζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες, αυτό δεν εμφανίζεται 
ξεκάθαρα στα αποτελέσματα της ισοτοπικής ανάλυσης (πίν. 1). Το ίδιο ισχύει και 
στην κατανομή ηλικίας, καθώς τα ιστορικά αρχεία εμφανίζουν έναν πληθυσμό 
σχετικά νέο (το 44,2% των ανδρών στα χωριά είναι κάτω των 14 ετών), το οποίο 
όμως δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυ-
σης (πίν. 2). 

Τέλος, μία τρίτη διαπίστωση που προκύπτει από την ισοτοπική ανάλυση των 
δειγμάτων είναι ότι υπάρχει διατροφική ομοιογένεια μεταξύ αυτών. Εξαίρεση 
σ’ αυτό αποτελούν οι νεκροί από τους Τ16 και Τ12 (που είναι παιδιά), στους 
οποίους οι δείκτες δ13C και δ13N είναι αυξημένοι (πίν. 1), κάτι που μπορεί να 
οφείλεται σε δύο παράγοντες: α) την άμεση ή έμμεση κατανάλωση 4C φυτών ή 
β) την κατανάλωση θαλασσινών. Bέβαια, κάτι τέτοιο μπορεί να υποδεικνύει και 
κοινωνική διαφοροποίηση με όρους κάθετων και οριζόντιων διακρίσεων.

Πίν. 3 :  Αποτελέσματα ισοτοπικής ανάλυσης για 12 τυχαία άτομα από τη θέση «Κεφάλι Βασιλικού».
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Eν κατακλείδι, το εν λόγω νεκροταφείο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και για 
αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας και ανακοινώσεων. Στόχος 
είναι η ολοκλήρωση της ισοτοπικής μελέτης και για τα υπόλοιπα άτομα, καθώς 
και η ολοκλήρωση του δημογραφικού προφίλ του συγκεκριμένου πληθυσμού, 
αλλά και η σύγκρισή του με άλλα νεκροταφεία διαφορετικής γεωγραφικής θέσης  
και χρονολογίας.     
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rEConstruCting thE diEt of A buriAL group found 

in A vEnEtiAn CEmEtEry At thE LAsithi pLAtEAu

ELEonorA sEmELidou, ELEnA KrAnioti, dEspoinA nAthEnA, 
CAtrionA piCKArd, KAyLEigh mACKinnon, LAurA gAmbAro 

& mAnoLis miChALodimitrAKis 

In the scope of this paper the results extracted from the collaboration 
between the Forensic Sciences and Archaeology are presented, aiming, pri-
mary, to reconstruct the diet of a burial group found in a Venetian cemetery 
at the Lasithi Plateau, Crete, and secondarily to attribute the demographics of 
this burial population in terms of social differentiation (diet, sex, age palaeo-
pathology). In particular, the findings yield both from the osteological analysis 
and the isotopic analysis held on a small group of individuals are co-examined 
and co-evaluated with those from the study of the burial architecture and the 
burial practices (position, orientation, posture), while at the same time they 
are cross-examined with the information gathered from the historic sources 
of the period.
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