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Η ανασκαφή στο οικόπεδο του νεκροταφείου του Αγίου Νικολάου στο
δήμο Γαζίου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2006, ύστερα από την τυχαία αποκάλυψη
κυκλικών, κυψελοειδών λαξευμάτων στο σταθερό, σκληρό κούσκουρα, κατά τη
διάνοιξη του νέου δρόμου Γαζίου – Αμμουδάρας 1 (εικ. 1).
Το οικόπεδο βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του λόφου που βλέπει στην
κοιλάδα του ποταμού και διατηρεί ακόμη τη μορφολογία του αφού, εκτός από
το νεκροταφείο και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, λίγες οικοδομές έχουν
κατασκευαστεί και τα οικόπεδα βρίθουν από μινωική και μεταγενέστερη
κεραμική. Εδώ φαίνεται ότι ήταν ο κεντρικός, μινωικός οικισμός της περιοχής
(εικ. 2).
Στα νοτιοδυτικά, στο ύψωμα Παπούρα –που έχει καταγραφεί
αρχαιολογικά και ως Μπαΐρια, αν και δεν ονομάζεται σήμερα έτσι- ήταν άλλος,
μινωικός οικισμός, στον οποίο ανήκει το ιερό των «θεαινών των μηκώνων»
(Μαρινάτος 1937, 278-291).
Η έκθεση περιορίζεται στα τμήματα της ανασκαφής που έδωσαν το
αρχαιότερο υλικό, δηλαδή τους Λάκκους, στη λεγόμενη Πρωτομινωική Επίχωση
και στη λεγόμενη Εμφάνιση Α.

Κ Υ Ψ Ε Λ Ο Ε Ι Δ Η Λ Α Ξ Ε Υ Μ Α Τ Α (Λ Α Κ Κ Ο Ι )
Το 2006 η έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά στη διαμορφωμένη από την
εκσκαφή παρειά του υψώματος, στα λαξεύματα που φαίνονταν στον
κούσκουρα, που αρχικά θεωρήθηκαν λαξευτοί τάφοι της τελευταίας, μινωικής
περιόδου (ΥΜ ΙΙΙ), λόγω της ανεύρεσης οστράκων από αγγεία της περιόδου.
Με την πρόοδο των εργασιών διαπιστώθηκε ότι τα λαξεύματα στην
κομμένη πλαγιά ήταν έξι συνολικά λάκκοι και ήταν φρεατοειδή, κυκλικά,
κυψελοειδούς σχήματος, που έχουν είσοδο από πάνω, γεγονός που απέκλειε
κατηγορηματικά την υπόθεση να ήταν τάφοι.

1 Την ανασκαφή, υπό τη διεύθυνση του Δρ. Αντώνη Βασιλάκη, χρηματοδότησε ο δήμος
Γαζίου, ως ενδιαφερόμενος για την επέκταση του νεκροταφείου στο απαλλοτριωμένο
οικόπεδο. Στην ανασκαφή του 2006, που διάρκεσε 3 μήνες και διακόπηκε, λόγω των
βροχών, στο τέλος του χρόνου, εργάστηκε ο αρχαιολόγος Γιώργος Τζωράκης, που
προσλήφθηκε από το δήμο Γαζίου, μαζί με εξαμελές συνεργείο έμπειρων
εργατοτεχνιτών. Στην ανασκαφή του 2008 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος), που
χρηματοδοτήθηκε από το δήμο Γαζίου μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την ΚΓ΄
Ε.Π.Κ.Α., εργάστηκε η αρχαιολόγος Δήμητρα Πυλαρινού, ενώ τεχνικός υπεύθυνος ήταν
και στις δύο περιόδους ο έμπειρος τεχνίτης της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. Σπύρος Παχάκης,
επικεφαλής ειδικευμένου συνεργείου από τους Λευτέρη Καβουσανάκη, Αλέκο
Λυριτζάκη, Δημήτρη Ρουμπάκη, Ζαχαρία Λεμπιδάκη, Κώστα Ανδρουλάκη, Παναγιώτη
Κοκολάκη, Ζαχάρη Μακράκη. Την κεραμική συντήρησε με ιδιαίτερη επιμέλεια ο
Σπύρος Λιαπάκης.
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Η μορφή τους είναι εντυπωσιακή και ιδιαιτέρως επιμελημένη, ωστόσο
βρέθηκαν ολοκληρωτικά συλημένα από το αρχικό περιεχόμενό τους, χωρίς
ευρήματα ικανά να ερμηνεύσουν το χαρακτήρα τους. Το περιεχόμενο ήταν
όστρακα όλων των εποχών, κόκκαλα φαγωμένων ζώων και πολλές πέτρες.
Η έρευνα στη συνέχεια μετατοπίστηκε στην επιφάνεια του οικοπέδου για
αναζήτηση άλλων στοιχείων που θα βοηθούσαν στην ερμηνεία των λαξευμάτων.
Αφαιρέθηκε όλο το επιφανειακό στρώμα πάνω από τον κούσκουρα, σε μια
λωρίδα μήκους 25 μ. και πλάτους 5 μ.
Από τις παχιές επιχώσεις της επιφάνειας του γηπέδου συλλέχθηκαν
μεγάλες ποσότητες καλής ποιότητας κεραμικής, σε διαταραγμένα λόγω της
καλλιέργειας στρώματα, που πιστοποιούν τη συνεχή χρήση του χώρου από τα
μινωικά μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια. Ιδιαίτερα αναφέρεται ένα πήλινο ειδώλιο της
Νεολιθικής (εικ. 3).
Εντοπίστηκε ένα μικρό λάξευμα κοντά στα άλλα, που ανασκάφηκε
επίσης, και λίγο νοτιότερα άλλα τρία μεγαλύτερα, σε μια σειρά και σε ίση
απόσταση μεταξύ τους, που το στόμιό τους ήταν ορατό στην επιφάνεια του
κούσκουρα. Τα λαξεύματα ανασκάφηκαν, αλλά τα αποτελέσματα πάλι δεν ήταν
τα αναμενόμενα, δηλαδή δεν έδωσαν πολλά στοιχεία που θα στήριζαν μια
ικανοποιητική ερμηνεία τους. Οι λάκκοι ήταν συλημένοι ήδη στην αρχαιότητα,
όπως και οι μικρότεροι λάκκοι στην παρειά και το περιεχόμενό τους, επίσης,
ελάχιστα βοηθά στην ερμηνεία τους (εικ. 4).
Περιείχαν πέτρες, πολλά άχρηστα ή σπασμένα, πέτρινα εργαλεία, πολλά
κόκκαλα ζώων και πολλά χονδροειδή και μαγειρικά σκεύη, που
χρονολογούνται κυρίως στα ρωμαϊκά και πρωτοβυζαντινά χρόνια. Η πιο πιθανή
χρήση των λάκκων τολμούμε να υποθέτομε ότι ήταν σιτοβολώνες (σιλός) για την
αποθήκευση αγροτικών προϊόντων (εικ. 5).
Τα μοναδικά παράλληλα σε νεολιθικά στρώματα έχουν βρεθεί στην
Κύπρο, στην Καλαβασσό, όπου ένα τέτοιο λάξευμα συνδυαζόταν με ένα μεγάλο,
κλειστό, νεολιθικό αγγείο, που βρέθηκε δίπλα στο στόμιό του. Κατά αξιόπιστη
πληροφορία αυτόπτη μάρτυρα συναδέλφου, που εργάστηκε στην ανασκαφή
εκείνη, και εκεί το περιεχόμενο ήταν ανάμικτο, από πολλές χρονικές
περιόδους. Όμως, η τύχη το έφερε να βρούμε στο μεσαίο λάκκο μια αιχμηρή
λεπίδα από γκριζόμαυρο πυριτόλιθο, που μοιάζει της πρώιμης Νεολιθικής,
αλλά ίσως είναι παλιότερη (εικ. 6).

«Π Ρ Ω Τ Ο Μ Ι Ν Ω Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ω Σ Η »
Πραγματική έκπληξη για την έρευνα, ήδη το 2006, ήταν η αποκάλυψη
αδιατάρακτων στρωμάτων της τελικής Νεολιθικής (4300-3000 π.Χ.) και της
πρώιμης Προανακτορικής περιόδου (ΠΜ Ι και αρχή ΠΜ ΙΙΑ, 3300-2600 π.Χ.).
Για τις ανάγκες αυτής της ανακοίνωσης «αδιατάρακτο στρώμα» είναι αυτό που
περιείχε ομοιογενή χρονολογικά ομάδα κεραμικής.
Το τμήμα αυτό της ανασκαφής αντιστοιχεί με μια απόθεση κεραμικής
και πέτρινων εργαλείων που μάλλον σχετίζεται με το μικρό σπίτι, που στη
συνέχεια ανασκάφηκε αμέσως νότια και σε επαφή με αυτό. Στην Πρωτομινωική
Επίχωση καθεαυτή δεν υπάρχουν οικοδομικά λείψανα, μόνο κινητά ευρήματα.
Οι διαστάσεις της επίχωσης, που έχει ορθογώνιο σχήμα, ήταν μόλις 1,35 x 0,7
μ. και το πάχος ήταν περίπου 15 εκ. (εικ. 7).
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Αρχικά, υποθέσαμε ότι η κεραμική ήταν πρώιμη Προανακτορική,
κυρίως επειδή τα χτενιστά αγγεία, πολύ διαδομένα στη δυτική Κρήτη,
χρονολογούνται στην ΠΜ Ι και στην ΠΜ ΙΙΑ. Όταν, όμως, σε επόμενες μέρες
μπορέσαμε να πλύνομε πρόχειρα στη μικρή αποθήκη μερικές δεκάδες
χαρακτηριστικά όστρακα λεπτότεχνα, διαπιστώσαμε ότι είχαμε δύο μεγάλες
κατηγορίες:
α) τα κτενιστά, με χρώμα πηλού ανοιχτό καστανό μέχρι σκούρο καστανό
και μαύρο, με πολλές παραλλαγές στη διακόσμηση (από ελαφρά και λεπτή
μέχρι βαθιά και πλατιά χάραξη). Η χρονολόγησή τους συζητείται ακόμη (εικ. 89).
β) τα στιλβωτά με απλή ή γραμμική στίλβωση και με χρώμα επιφάνειας
πηλού σταχτί ή μαύρο. Η χρονολόγησή τους είναι στην τελική Νεολιθική, αλλά
όσα έχουν γραμμική στίλβωση (pattern burnish) είναι του ρυθμού Πύργου (ΠΜ
Ι) (εικ. 10).
Αρκετά από τα όστρακα που συλλέχθηκαν, συνανήκαν σε μεγάλα
αγγεία. Μόλις πριν από ένα μήνα έγινε εφικτή η συντήρηση μέρους του υλικού
στο φιλόξενο εργαστήριο της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό. Τα όστρακα
πλύθηκαν μόνο με νερό, χωρίς οξύ και καθαρίστηκαν με προσοχή ένα προς
ένα από τα άλατα και στη συνέχεια συγκολλήθηκαν αρκετά από αυτά.
Από τα λίθινα εργαλεία παρουσιάζεται εδώ ένας λίθινος, μονόστομος
πέλεκυς που σώζεται σε άριστη κατάσταση (εικ. 11). Από τα μικρολιθικά
εργαλεία συλλέχθηκαν περίπου 50 οψιανοί σε λεπίδες, φολίδες και
απολεπίσματα.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ Α
Μη έχοντας άλλο καταλληλότερο όρο για το τμήμα που αρχίσαμε να
ανασκάπτομε το 2006 αμέσως νότια από τη λεγόμενη Πρωτομινωική Επίχωση,
επιλέξαμε τον όρο «εμφάνιση» που πρέπει να θεωρηθεί συνώνυμος με τον όρο
«οικιστική εγκατάσταση». Ένας άλλος όρος θα ήταν το «επεισόδιο κατοίκησης»,
που τελικά δεν προτιμήθηκε. Στη μελλοντική, αναλυτική μελέτη της
ανασκαφής και του υλικού πιθανόν να χρησιμοποιήσομε άλλους, πιο
ταιριαστούς όρους (εικ. 12).
Εδώ έχομε ένα κτίσμα – σπίτι, πιθανόν ενός δωματίου, που
κατασκευάστηκε μέσα σε ένα αβαθή, ελλειψοειδή λάκκο, που ανασκάφηκε
στην επιφάνεια του κούσκουρα. Ό,τι απόμεινε είναι μια λιθόστρωση, πάχους
περίπου 1 μ. και διαστάσεων 3,5 x 2 μ. Οι πέτρες είναι μεσαίες και μικρές, οι
περισσότερες, αλλά ανάμεσά τους διακρίνονταν πολλά, πέτρινα εργαλεία,
ακέραια ή σπασμένα (αχρηστευμένα), αλλά και κεραμική, λίγα κόκκαλα ζώων
και λίγες λεπίδες οψιανού (εικ. 13).
Η λιθόστρωση αυτή αφαιρέθηκε προσεκτικά σε στρώσεις, με αφαίρεση
κυρίως των μικρότερων λίθων. Η ανώτερη στρώση περιείχε ανάμικτη κεραμική
από πολλές περιόδους. Ωστόσο, από βάθος 1,42 μ. ως τα 1,55 μ. και μέχρι το
στέρεο βράχο, μετά την αφαίρεση των λίθων, σε μερικά τετράγωνα η κεραμική
ήταν αμιγής και χρονολογήθηκε στην τελική Νεολιθική και στην ΠΜ Ι, ενώ
βρέθηκαν και λίγα ΠΜ ΙΙΑ όστρακα.
Η κεραμική κατατάχθηκε στις ίδιες, δύο βασικές κατηγορίες με την
κεραμική της Πρωτομινωικής Επίχωσης, δηλαδή: α) ερυθροστιλβωτά, καστανά ή
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και μαύρα κτενιστά (εικ. 14), β) σταχτιά και μαύρα στιλβωτά και με γραμμική
στίλβωση (pattern burnish) (εικ. 15). Προστίθεται μια τρίτη κατηγορία: των
«σκοτεινών πάνω σε ανοικτό» (Ρυθμού Αγίου Ονουφρίου), που χρονολογούνται
καθαρά στην ΠΜ Ι (εικ. 16). Ξεχωρίζει ο λαιμός και η προχοή μιας πρόχου, με
κόκκινο πάνω σε ροζ επίχρισμα, τυπική του ρυθμού Αγίου Ονουφρίου. Οι τρεις
κατηγορίες λεπτότεχνων αγγείων είναι περίπου ισόρροπες αριθμητικά.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Τα μέχρι σήμερα στοιχεία που έχομε συλλέξει από την ανασκαφή και η
πρώτη επεξεργασία των ευρημάτων έχουν οδηγήσει στα εξής συμπεράσματα.
1. Η θέση της τελικής Νεολιθικής/πρώιμης Προανακτορικής, που
ανασκάπτομε στο Γάζι, έδωσε στην έρευνα ένα καινούργιο δεδομένο, άγνωστο
μέχρι σήμερα, που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μελέτη των περιόδων
αυτών στη βόρεια, κεντρική Κρήτη. Η συγκριτική μελέτη των ευρημάτων με τα
αντίστοιχα από την Κνωσό πιθανόν να φωτίσει μερικά ζητήματα των κρίσιμων
αυτών περιόδων. Ακόμη, οι σχέσεις με τη δυτική Κρήτη, που μέχρι τώρα δεν
έχουν πιστοποιηθεί σε αυτήν την πρώιμη περίοδο ικανοποιητικά, πρέπει να
μπουν στο πεδίο της συζήτησης. Πάντως, η θέση της τελικής
Νεολιθικής/πρώιμης Προανακτορικής στο Γάζι πρέπει να προστεθεί στο χάρτη
που δημοσιεύει ο Peter Tomkins (Isaakidou & Tomkins 2008, 37).
2. Όπως φαίνεται από την κεραμική, τα «κτενιστά» αγγεία, που έχουν
ιδιαίτερη προτίμηση στη δυτική Κρήτη και όπου χρονολογούνται συνήθως στην
ΠΜ Ι και στην ΠΜ ΙΙΑ, υπάρχουν και εδώ σε αφθονία, ενώ δεν υπάρχουν σε
ανάλογο αριθμό στη γειτονική Κνωσό (Evans 1964, 225, Ζώης 1973, 162-164,
Tomkins 2007, fig.1.9. 56, 57, 61, fig.1.10. 20, 24, 26, fig. 1.12. 6 και fig.
1.16. 1). Πρέπει, όμως, να διατυπώσoμε την υπόθεση εργασίας ότι τα «κτενιστά»
αγγεία από το Γάζι πηγαίνουν χρονολογικά στην τελική Νεολιθική, όπως
πιστεύω, τουλάχιστον ένα ποσοστό από αυτά, αν όχι και σε παλιότερη περίοδο.
Αυτό ενισχύεται από τη χρονολόγηση των αντιστοίχων αγγείων από τη νεολιθική
Φαιστό (Vagnetti 1972-1973, 54, Ζώης 1998, 11-18).
3. Επίσης, τα στιλβωτά αγγεία, με ή χωρίς γραμμική στίλβωση,
παρουσιάζουν αρκετές, ενδιαφέρουσες παραλλαγές, που μας δείχνουν τη
χρονολόγησή τους τουλάχιστον και στην τελική Νεολιθική.
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EXCAVATION

OF A

F I N A L N E O L I T H I C /E A R L Y P R E P A L A T I A L
SETTLEMENT

AT

GAZI

PYLARINOU DIMITRA & VASILAKIS ANDONIS
The discovery and excavation of an unknown site at Gazi, west of
Heraklion city, adds interesting information in the knowledge of the final
Neolithic and early Prepalatial Crete. One small hamlet was excavated. The
walls were of poor preservation, but the finds were rich: pottery of at least
five wares of final Neolithic and early Prepalatial, many types of obsidian, a
stone axe, many other stone implements and a fragment of a clay statuette.
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Εικ. 1. Άποψη της δυτικής παρειάς του οικοπέδου
με τα κυψελοειδή λαξεύματα.

Εικ. 3. Πήλινο
νεολιθικό ειδώλιο
(λείπουν τα άκρα και το
κατώτερο τμήμα).

Εικ. 2. Γενική άποψη της
ανασκαφής από τα βόρεια.

Εικ. 4. Άποψη των τριών λάκκων
από τα νότια.

Εικ. 5. Λεπτομέρεια ενός από
τους λάκκους με πλάκες στο
δάπεδό του.

281

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ
ΠΡΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΑΖΙ

Εικ. 6. Αιχμηρή λεπίδα από
πυριτόλιθο, εμπρόσθια όψη
(μήκος 7 εκ.).
Εικ. 7. Η Πρωτομινωική Επίχωση.

Εικ. 8. Όστρακα κτενιστά από ανοικτό, καστανό πηλό από την Πρωτομινωική Επίχωση.

Εικ. 9. Όστρακα κτενιστά από σκούρο, καστανό ως
μαύρο πηλό από την Πρωτομινωική Επίχωση.
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Εικ. 10. Όστρακα μαύρα, στιλβωτά από την
Πρωτομινωική Επίχωση.

Εικ. 11. Λίθινος
μονόστομος πέλεκυς από
βότσαλο.

Εικ. 12. Η Εμφάνιση Α από τα δυτικά.

Εικ. 13. Λεπίδες από οψιανό από την Εμφάνιση Α.
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ΠΡΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΑΖΙ

Εικ. 14. Όστρακα κτενιστά από ανοικτό, καστανό πηλό
από την Εμφάνιση Α.

Εικ. 15. Όστρακα μαύρα, στιλβωτά με γραμμική
στίλβωση από την Εμφάνιση Α.

Εικ. 16. Όστρακα με διακόσμηση «σκοτεινού επί
ανοικτού» από την Εμφάνιση Α.
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Β Α Σ Ι Λ Α Κ Η Σ Α Ν Τ Ω Ν ΗΣ
«Με το όνομα Κατσαμπάς είναι γνωστός σήμερον ο κάτω ρους και ο
χώρος εκβολών του ποταμού Καιράτου, ο οποίος διερχόμενος πλησίον του
ανακτόρου της Κνωσού και ρέων δια μέσου γραφικής κοιλάδος εκβάλλει εις την
θάλασσαν επί της βορείας ακτής της Κρήτης χιλιόμετρα τινά ανατολικώς του
Ηρακλείου», γράφει ο Στ. Αλεξίου πριν από 40 χρόνια στη δημοσίευση του
Υστερομινωικού Νεκροταφείου Κατσαμπά (Αλεξίου 1967). Κατά τον Α. ΄Εβανς
«Η Λιμενική πόλις της Κνωσού (Seaport of Knossos - Harbour Town of
Knossos) ήταν ο ακμαίος και μεγάλος μινωικός συνοικισμός, ο οποίος
εξετείνετο εις την περιοχήν αυτήν ως κύριον επίνειον της πρωτευούσης του
Μίνωος» (Evans 1921, 298 και 1928, 238 και 254-55, fig. 131). Τη μέχρι το
2000 ιστορία της έρευνας στην περιοχή αναφέρει αναλυτικά η Ν. Δημοπούλου
–που ανέσκαψε στα οικόπεδα Πόρου και Κατσαμπά από το 1986 μέχρι το
2000- στην εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο για την Κνωσό του 2000
(Δημοπούλου - Ρεθεμιωτάκη 2004, 365-380).
Το οικόπεδο Αικ. Φουλεδάκη, όπου ανακαλύφθηκαν οι υστερομινωικοί
νεώσοικοι, βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του δυτικού τμήματος της
κοιλάδας των εκβολών του ποταμού Καίρατου, μέσα στο σχέδιο πόλης της
συνοικίας Κατσαμπά, και σε απόσταση περίπου 100 μ. δυτικά από την κοίτη
του ποταμού, που σήμερα βρίσκεται εγκλωβισμένη - εγκιβωτισμένη κάτω από
τη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη. Η απόσταση των νεώσοικων από την αρχαία
ακτογραμμή υπολογίζεται επίσης στα 100 μ. Ανάμεσα στο οικόπεδο και στον
Καίρατο είναι η δημοτική, παιδική χαρά - πάρκο Χριστοδουλάκη.
Η έρευνα στο οικόπεδο, στο οποίο είχε παράνομα εκδοθεί άδεια
οικοδόμησης από την πολεοδομική υπηρεσία, κατά το 2005 περιορίστηκε: α)
στην αφαίρεση των επιφανειακών επιχώσεων, που ήταν σχεδόν καθαρή άμμος
θάλασσας πάχους 1,5 μ., με στόχο την κατά το δυνατόν πληρέστερη
αποκάλυψη της κάτοψης του κτηριακού συγκροτήματος μνημειακού
χαρακτήρα, που αποκαλύφθηκε, β) στη μερική αποκάλυψη ενός τουλάχιστον
νεωρίου και γ) σε μια βαθύτερη, δοκιμαστική τομή περιορισμένης έκτασης στο
κεντρικό τμήμα του δεύτερου από τα δυτικά νεωρίου (εικ. 1).
Το 2006 η ανασκαφή επεκτάθηκε προς τα ανατολικά για να ερευνηθεί η
έκταση του συγκροτήματος των νεώσοικων. Λόγω περιορισμένων πιστώσεων η
ανασκαφή διακόπηκε σε τρεις βδομάδες. Αποκαλύφθηκαν οι μακροί τοίχοι
άλλων δύο νεώσοικων, ανατολικά από το στενό χώρο. Το στρώμα της
καταστροφής αποτελείται από μικρές και μεγάλες πέτρες, που τις αφήσαμε στη
θέση τους. Οι περισσότερες από αυτές είναι πελεκητές και αυτό ίσως αποδειχτεί
ενδιαφέρον στο μέλλον. Το έτος 2007 η έρευνα, που κράτησε μόνο ενάμιση
μηνά (Νοέμβριο και Δεκέμβριο), περιορίστηκε στην αποκάλυψη του δυτικού
τοίχου, που βρίσκεται στο όριο της διπλανής οικοδομής (εικ. 2). Όσα
ακολουθούν αποτελούν την προκαταρκτική έκθεση των αποτελεσμάτων της
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ανασκαφής των ετών 2005, 2006 και 2007 1 .
Αποκαλύφθηκαν 6 τοίχοι, πάχους 1 μ., παράλληλοι, επιμήκεις (ορατό
μέχρι τώρα μήκος: 25 μ.), ισχυρότατης κατασκευής, με άξονα από βορρά προς
νότο, που ορίζουν τουλάχιστον έξι φαρδιούς, παράλληλους, ορθογώνιους
χώρους σε δύο πτέρυγες. Ο στενός, έβδομος χώρος έχει πλάτος 1,5 μ. και
πιθανότατα ήταν διάδρομος με κατωφερή κλίση προς βορρά, ενώ στο κεντρικό
τμήμα του αποτελείται από κλιμακωτά επίπεδα, που ίσως δημιουργούσαν μια
σκάλα που οδηγούσε στη στέγη των νεωρίων (εικ. 3).
Οι έξι χώροι έχουν διαστάσεις: Μήκος: ορατό 21-23 μ., εκτιμώμενο 4550 μ. και Μέσο Πλάτος: 6 μ. Διευθετούνται από τρεις χώροι σε δύο
συγκροτήματα ή πτέρυγες, δυτικά και ανατολικά από τον στενό έβδομο χώρο.
Δεν έχει βρεθεί εγκάρσιος (από ανατολή προς δύση) τοίχος. Τον περιμένομε στα
νότια, στην οδό Βέντρις (εικ. 4).
Δεν γνωρίζομε, φυσικά, πόσα ήταν τα νεώρια στη θέση αυτή. Μπορούμε
να υπολογίσομε ότι ήταν το πολύ δέκα, από 5 εκατέρωθεν του στενού χώρου, αν
υπολογίσομε το διαθέσιμο χώρο προς τα ανατολικά προς τον Καίρατο. Ο
προσανατολισμός των τοίχων και των χώρων που σχηματίζονται είναι σαφέστατα
προς τη θάλασσα, που βρίσκεται σήμερα στα βόρεια σε απόσταση περίπου 150
μ. και είναι το ανατολικό τμήμα του νέου λιμανιού του Ηρακλείου. Ας
σημειωθεί ότι το συνολικό μήκος των μακρών τοίχων είναι προς το παρόν
άγνωστο, αφού αυτοί συνεχίζονται προς τα βόρεια κάτω από τους γειτονικούς
δρόμους.
Οι χώροι αυτοί προσδιορίστηκαν ως μινωικά νεώρια, τα πρώτα που
ανακαλύπτονται στη μινωική, λιμενική πόλη της Κνωσού. Όμοια ανασκαμμένα
νεώρια είναι γνωστά ως τώρα μόνο από το άλλο, μεγάλο, μινωικό λιμάνι στον
Κομμό της νότιας, κεντρικής Κρήτης (Shaw & Shaw 2006, 70-85 και 850853). Από τα πέντε νεώρια έχουν αποκαλυφθεί σε όλο τους το πλάτος και μέχρι
το χωματένιο πάτωμά τους μόνο τα δύο δυτικά, σε βάθος 0,5 μέχρι 1 μ. από
την ανώτερη σωζόμενη επιφάνεια των τοίχων. Πάνω από το χωμάτινο δάπεδο
βρέθηκε το εκτεταμένο στρώμα καταστροφής με σαφή και έντονα ίχνη της
πυρκαγιάς που προκάλεσε ή ακολούθησε την τελική καταστροφή του
μνημείου. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως το καμμένο αυτό στρώμα
καταστροφής εκτείνεται και στα υπόλοιπα νεώρια, που δεν ερευνήθηκαν ακόμη
σε βάθος.
Στον ανατολικό τοίχο του δυτικότερου νεωρίου βρέθηκε σχεδόν
ανέπαφη, ορθογώνια, χτιστή εστία, στο εσωτερικό της οποίας βρέθηκαν αρκετά
μαγειρικά και άλλα χρηστικά αγγεία. Η ανασκαφή σε περιορισμένο τμήμα στα
δύο δυτικά νεώρια απέδωσε θραύσματα από αγγεία διαφόρων μεγεθών και
τύπων, όπως κύπελλα, αμφορείς, κυρίως ψευδόστομους (εικ. 5), πρόχους (εικ.
6), τριποδικές, μαγειρικές χύτρες, πίθους και άλλα.

1 Στην ανασκαφή του 2005 και 2006 εργάστηκαν οι αρχαιολόγοι Γιώργος Τζωράκης και
Γεωργία Αναγνωστάκη και στην ανασκαφη του 2007 ο αρχαιολόγος Βασίλης
Κασαπάκης. Επικεφαλής του συνεργείου ήταν ο αρχιτεχνίτης της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. Σπύρος
Παχάκης και μετείχαν οι τεχνίτες Στέλιος Καλαθάκης, Λευτέρης Καβουσανάκης,
Αλέκος Λυριτζάκης, Δημήτρης Ρουμπάκης, Κώστας Μανιάς, Πετρομιχελάκης, Αγάπιος
Ρεθεμιωτάκης.
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Κάτω από το στρώμα καταστροφής και το δάπεδο του δεύτερου από τα
δυτικά νεώριου διαπιστώθηκε η ύπαρξη της παλαιότερης χρήσης του χώρου
(εικ. 7). Ακριβέστερα, αποκαλύφθηκαν δύο κάθετοι μεταξύ τους τοίχοι,
παρόμοιας μνημειώδους και σχεδόν μεγαλιθικής κατασκευής, που δεν
αποκλείεται να αποτελούν τμήμα ενός παλαιότερου νεωρίου, που ίσως
προϋπήρχε στην ίδια θέση, και ήταν παρόμοιο με το μεταγενέστερο, αλλά με
κάπως διαφορετικό προσανατολισμό (ΝΔ-ΒΑ) (εικ. 8). Η έρευνα της
παλαιότερης αυτής φάσης περιορίστηκε σε ελάχιστο βάθος, γιατί εμφανίστηκε η
επιφάνεια του νερού. Ερευνήθηκε μεγάλη συγκέντρωση οστών και κεράτων
αιγοειδών και βοοειδών, τα οποία είχαν αποτεθεί επιμελώς μαζί με πολλά ΜΜ
ΙΙΙ ακέραια, άωτα, κωνικά κύπελλα και άλλα αγγεία και ένα ενδιαφέρον,
λογχοειδές, χάλκινο εργαλείο. Αν και η μελέτη τους, όπως και όλου του
νεώριου, δεν έχει αρχίσει είναι βέβαιο ότι πρόκειται για κάποια τελετουργική
πράξη, που πραγματοποιήθηκε μετά την εγκατάλειψη του κατώτερου
οικοδομήματος, πιθανόν στο τέλος της ΥΜ ΙΒ φάσης (περίπου 1490 ή 1450
π.Χ.) ή λίγο αργότερα.
Η ανακάλυψη των μινωικών νεώριων έρχεται να επιβεβαιώσει την
ύπαρξη σημαντικών και μνημειακών, λιμενικών εγκαταστάσεων και την πορεία
της αρχαίας ακτογραμμής στην περιοχή των εκβολών του Καίρατου. Έχει
διατυπωθεί η εκτίμηση ότι «λιμενικές εγκαταστάσεις δεν είναι δυνατόν να
εντοπιστούν στην εκβολή του Καιράτου, μετά τις ευρείες διαμορφώσεις των
τελευταίων ετών». Η σπουδαιότητα της ανακάλυψης των μινωικών νεωρίων στον
Κατσαμπά είναι πασιφανής και ανατρέπει την εκτίμηση αυτή. Με την
ανακάλυψη αυτή τεκμηριώνεται, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και με τον
πιο εύγλωττο τρόπο, ο αναμφισβήτητος πλέον χαρακτήρας της μινωικής,
λιμενικής πόλης της Κνωσού, όπως με πολύ σοφό και προφητικό τρόπο είχε
πρώτος υποθέσει ο Α. Έβανς και εξακολουθούν να επαναλαμβάνουν όλοι οι
κατά καιρούς ανασκαφείς και ερευνητές της περιοχής.
Τα μινωικά νεώρια στον Κατσαμπά επιτρέπουν, για πρώτη φορά, να
γίνουν συγκρίσεις με τα σύγχρονά τους νεώρια στον Κομμό, κοντά στη Φαιστό
(εικ. 9-10). Αυτά εδώ, της λιμενικής Κνωσού, είναι μεγαλύτερα σε διαστάσεις
και μνημειωδέστερα, επιμελέστερα κατασκευασμένα -ακόμη και «τεκτονικά
σημεία» (mason’s marks) υπάρχουν σε πελεκητές πέτρες– και διατηρήθηκαν σε
αρκετά καλή κατάσταση, σε βαθμό μάλιστα που αποκαθίσταται η κάτοψή τους
και για τον πρόσθετο λόγο ότι, μετά την τελική καταστροφή τους, η θέση
εγκαταλείφθηκε και δεν ακολούθησε μεταγενέστερη, οικιστική χρήση του
χώρου που θα αλλοίωνε και θα κατάστρεφε την αρχική μορφή του (εικ. 11).
Λόγω των δυσκολιών που έχομε στη λειτουργία των εργαστηρίων της
Εφορείας δεν ήταν δυνατή η προετοιμασία εικόνων των άλλων ευρημάτων και
παραθέτομε μόνο έγχρωμες φωτογραφίες χαρακτηριστικής, επίλεκτης
κεραμικής: ψευδόστομοι αμφορείς (εικ. 12), κύπελλα και κύλικες (εικ. 13),
βαθιοί σκύφοι (εικ. 14).
Από τα μέχρι στιγμής στη διάθεσή μας στοιχεία και την προκαταρκτική
μελέτη των ευρημάτων προκύπτει ότι η κεραμική ανήκει στις ΥΜ ΙΙ, ΥΜ ΙΙΙΑ1
και ΥΜΙΙΙΑ2 φάσεις, άρα τα νεώρια χρονολογούνται στην τρίτη ή τελική
ανακτορική περίοδο (ή αλλιώς την περίοδο της μυκηναϊκής επικυριαρχίας στην
Κνωσό και στην Κρήτη 1450-1300 π.Χ.).
287

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Συλλέχθηκαν ακόμη πήλινα βαρίδια ψαρέματος, οστέινες και χάλκινες
περόνες, καθώς και αξιόλογες ποσότητες πρώτων υλών, όπως μεγάλοι πυρήνες
οψιανού και στεατίτη, καθώς και χρωστικές ύλες. Σημαντικό εύρημα αποτελεί
η σημαντική ποσότητα μολύβδινων αντικειμένων, που συλλέχθηκαν από το
στρώμα καταστροφής και βρέθηκαν παραμορφωμένα από τη φωτιά. Αν και
βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο της μελέτης τους είναι πιθανό να
συνδέονται με τον εργαλειακό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων ή με κάποια
εργαστηριακή διαδικασία, που είχε σχέση με τη ναυπήγηση και την επισκευή
των πλοίων.
Η τελική χρήση και καταστροφή τους τοποθετείται στην πρώιμη ΥΜ ΙΙΙ B
περίοδο, που σε αριθμητική χρονολογία είναι περίπου το 1320-1250 π.Χ. Η
χρονολογία αυτή συμπίπτει με την πρόσφατα προσδιορισμένη χρονολογία της
οριστικής καταστροφής και του τελευταίου κνωσιακού ανακτόρου (Momigliano
2007, 7). Οι νεώσοικοι ακολούθησαν τη μοίρα της βασιλικής πρωτεύουσας.
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L A T E M I N O A N S HI P S H E D S
THE

SEAPORT

OF

AT

KATSAMBAS,

KNOSSOS
VASILAKIS ANDONIS

In 2005-2007 the Late Minoan shipsheds at Katsambas, the harbour
town of Knossos, were discovered and partly excavated. These shipsheds are
larger than their contemporary parallels at Kommos, the other seaport near
Phaistos in south Crete. This excavation adds a lot of important information
to our knowledge of the character of the seaport of Knossos, of which until
now only parts of the settlement and the rich Neopalatial and Late Palatial
tombs were known.
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Εικ. 1. Η ανασκαφη των νεώσοικων το 2005.

Εικ. 2. Η ανασκαφη των νεώσοικων το 2007.

Εικ. 3. Ο μακρόστενος χώρος στο
κέντρο του συγκροτήματος.

Εικ. 4. Ένας από τους μακριούς τοίχους
ανάμεσα στους νεώσοικους Ι και ΙΙ.
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Εικ. 5. Θραύσματα από το λαιμό και τη
λαβή ψευδόστομου αμφορέα.

Εικ. 6. Τμήματα προχοών από πρόχους.

Εικ. 7. Η δοκιμαστική τομή στο βόρειο τμήμα
του νεώσοικου ΙΙ.

Εικ. 8. Ο εγκάρσιος τοίχος στη
Εικ. 9. Οι νεώσοικοι του Κομμού – αναπαράσταση
δοκιμαστική τομή του νεώσοικου ΙΙ.
(C. Dietrich, 2003).
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Εικ. 10. Οι μινωικοί νεώσοικοι στον Κομμό.

Εικ. 11. Άποψη του νεώσοικου ΙΙ από τα νότια.
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Εικ. 12. Θραύσματα από το σώμα ψευδόστομου αμφορέα.

Εικ. 13. Βάσεις και πόδια κυλίκων.

Εικ. 14. Λαβή και χείλη βαθιών σκύφων.
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Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΠΙΦΑΝΕΙ ΑΚΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ Π ΕΡΙΟΧΗΣ Κ ΝΩΣΟΥ
Π ΡΟΚΑΤΑΡΚ ΤΙΚΗ Ε ΚΘΕΣΗ
ΓΙ Α ΤΗΝ

Ε ΡΓΑΣΙ Α

ΤΩΝ

Ε ΤΩΝ 2005-2007

Μ Π Ρ Ε Δ Α Κ Η Μ Α Ρ Ι Α , Β Α Σ Ι Λ Α Κ Η Σ Α Ν Τ Ω Ν ΗΣ & W H I T E L A W T O D D
Το Πρόγραμμα Επιφανειακής Έρευνας Περιοχής Κνωσού, συνεργασία
της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. και της Βρεταννικής Σχολής Αθηνών, έχει σκοπό την
τεκμηρίωση των υλικών μαρτυριών της κατοίκησης στην κοιλάδα της Κνωσού
από την πρώτη νεολιθική εγκατάσταση μέχρι την αρχή του 20ου αιώνα. Η
εντατική, επιφανειακή, αρχαιολογική έρευνα, με τεκμηρίωση των ορατών
μνημείων, συνδυάζεται με επανεκτίμηση των συστηματικών και σωστικών
ανασκαφών ενός και πλέον αιώνα. Τεκμηριώνεται η ιστορία της ανάπτυξης του
αστικού κέντρου της Κνωσού (καθιερώνοντας μια σταθερή βάση μελλοντικής
έρευνας), ενώ παρέχεται και η βάση δεδομένων για να βοηθήσει στην
προστασία και διαχείριση των τοπικών αρχαιολογικών μνημείων εν όψει της
ταχείας επέκτασης της σύγχρονου Ηρακλείου.
Η έρευνα πεδίου ολοκληρώθηκε το 2008, υστέρα από άλλες δύο
περιόδους το 2005 και το 2007. Το 2006 ήταν περίοδος μελέτης, που
αφιερώθηκε στην επεξεργασία των 4.200 κιλών υλικού που συλλέχτηκε από τη
θέση της πόλης το 2005. Το 2005 και 2007 η έρευνα πεδίου έγινε μέσα στη
Ζώνη Α, αλλά το 2008 ερευνήθηκαν και οι περιοχές της Κεφάλας και των
Ισοπάτων, πριν αυτές καλυφθούν από τις οικοδομές. Στα νότια έγινε μια
επέκταση για να περιλάβει τα μεγάλα λατομεία της Αγίας Ειρήνης. Εδώ
φαίνονται οι περιοχές που ερευνήθηκαν (εικ. 1).
Όλα τα προσπελάσιμα χωράφια της περιοχής έρευνας περιπατήθηκαν
και το υλικό συλλέχτηκε και τεκμηριώθηκε σε τετράγωνα 20 τ.μ. Συνολικά
εξερευνήθηκαν 21.000 τετράγωνα και συλλέχτηκαν 450.000 όστρακα, ενώ
τεκμηριώθηκαν άλλα 7.000 ευρήματα. Καταγράφτηκαν αρκετές εκατοντάδες
χαρακτηριστικά στοιχεία (τοίχοι, τάφοι, λατομεία και δουλεμένες πέτρες) (εικ.
2).
Εδώ φαίνεται ο πυρήνας της περιοχής έρευνας (εικ. 3): Αριστερά οι
κόκκινες στιγμές σημειώνουν τις ανασκαφές που έγιναν τον 20ο αι. Δεξιά, με
πορτοκαλί, οι διαφορετικού μεγέθους στιγμές σημειώνουν την πυκνότητα της
κεραμικής που ανακαλύφθηκε σε κάθε τετράγωνο των 20 τ.μ. Η πυκνότητα των
οστράκων ξεπερνά τα 100 ανά τ.μ. σε μερικές μονάδες στον πυρήνα της πόλης.
Όπως εύκολα διακρίνεται, παρά τον ένα αιώνα έρευνας, οι ανασκαφές ήταν
σποραδικές, με εστίαση στο Ανάκτορο, ενώ οι σωστικές ανασκαφές
συγκεντρώνονται κάτω από τους σημερινούς οικισμούς και κατά μήκος του
κεντρικού δρόμου. Μεγάλες περιοχές της πόλης δεν έχουν ανασκαφεί. Η
εντατική ερεύνα παρέχει μια πιο συνεχή και σταθερή τεκμηρίωση σε όλη τη
θέση (εικ. 4).
Από το τέλος του 19ου αι. εντοπιστήκαν και ανασκάφηκαν πολλά
νεκροταφεία που χρονολογούνται από το 2000 π.Χ. μέχρι το 800 μ.Χ. Ιδιαιτέρα
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αξιοσημείωτοι είναι οι λαξευτοί τάφοι της Ύστερης Χαλκοκρατίας, της Πρώιμης
Εποχής του Σιδήρου και της Ρωμαϊκής περιόδου, που συμπληρώνονται με
σπανιότερους κτιστούς τάφους και λιγότερες ταφές σε πίθους, λάρνακες,
λάκκους και κεραμοσκεπείς τάφους. Τα νεκροταφεία σε όλες τις περιόδους
περιβάλλουν την πόλη και πλαισιώνουν την κοιλάδα του Καίρατου μέχρι κάτω,
στη λιμενική πόλη στον Πόρο/Κατσαμπά (εικ. 5).
Μέχρι σήμερα έχει γίνει μόνο προκαταρκτική επεξεργασία των 450.000
οστράκων που συλλέχθηκαν στο περπάτημα, αλλά αυτό ήδη βελτιώνει
σημαντικά τις γνώσεις μας για την ανάπτυξη της θέσης. Πάνω από όλα,
διαιρεμένη σε τρεις μείζονες φάσεις κατοίκησης, ουσιαστικά τη 2η χιλιετία π.Χ.,
την 1η χιλιετία π.Χ. και την 1η χιλιετία μ.Χ., ο πυρήνας της πόλης μπορεί να
θεωρηθεί ότι βαθμιαία μετατοπίζεται προς τα βόρεια, ενώ ο οικισμός γενικά
κάλυπτε το μέγιστο τα ¾ του τ.χλμ. σε κάθε ευρύτερη περίοδο (εικ. 6).
Για την προϊστορία, στην οποία οι έρευνες παραδοσιακά
συγκεντρώνονταν στην περιοχή γύρω από το Ανάκτορο, η επιφανειακή έρευνα
μας τεκμηριώνει με πολύ πιο κατανοητό τρόπο από όσο οι ανασκαφές το
καθαρό μέγεθος του οικισμού. Σε όλη τη Μέση Χαλκοκρατία και την Ύστερη
Χαλκοκρατία εδώ ήταν η μεγαλύτερη θέση σε όλο το Αιγαίο, που μπορεί να
συγκριθεί σε κλίμακα με τα περισσότερα αστικά κέντρα γύρω από την
ανατολική Μεσόγειο.
Για τη Νεολιθική και την πρώιμη Προανακτορική, η συγκέντρωση
επιφανειακών ευρημάτων κατά μήκος της βόρειας πλευράς του αρχικού,
νεολιθικού λόφου και η σπανιότητα του υλικού σε άλλα σημεία επιβεβαιώνουν
ότι η πραγματική εγκατάσταση περιοριζόταν στο λόφο για περίπου 5000 χρόνια
κατοίκησης (εικ. 7-8).
Για την ώριμη Προανακτορική περίοδο, δοθείσας της δυσκολίας
προσπέλασης για έρευνα στις περιοχές πολύ κοντά στο Ανάκτορο (κάτω από
τους οικισμούς και στα πάρκινγκ), οι ισχυρότερες ενδείξεις μας έρχονται από
τις σωστικές ανασκαφές, σύμφωνα με τις οποίες τα πρωιμότερα στρώματα έξω
από το λόφο χρονολογούνται στη ΜΜ ΙΑ. Η απουσία συγκεντρώσεων υλικού
από άλλες θέσεις επιβεβαιώνει ότι γύρω στα 2000 π.Χ. η θέση επεκτάθηκε
πέρα από το λόφο σε μια έκταση περίπου 1/4 τ.χλμ. (250 στρέμματα) (εικ. 9).
Στη διάρκεια του α΄ μισού της 2ης χιλιετίας π.Χ. η κοινότητα επεκτάθηκε
γρήγορα και έφτασε περίπου τα ¾ του τ.χλμ. (750 στρέμματα) μέχρι το τέλος
της Νεοανακτορικής περιόδου. Εδώ τα δεδομένα της επιφανειακής έρευνας
προσφέρουν ουσιώδεις, νέες πληροφορίες, ιδιαιτέρα για την περιοχή βόρεια
από το Ανάκτορο, όπου δεν έχουν γίνει ανασκαφές και στην πλαγιά της
Ακρόπολης δυτικά και στους Γυψάδες νότια, όπου οι ανασκαφές είναι
περιορισμένες (εικ. 10).
Αρκετά νεκροταφεία, κυρίως της Ύστερης Χαλκοκρατίας, έχουν
ανασκαφεί στους γύρω λόφους. Η επιφανειακή έρευνα επιτρέπει να
κατανοήσομε καλύτερα αυτές τις θέσεις, συμπληρώνοντας μεγάλα κενά
ανάμεσα σε γνωστές συστάδες τάφων. Η πυκνή διασπορά κεραμικών,
επιφανειακών ευρημάτων, ιδιαίτερα στα δυτικά στην Ακρόπολη και στα νότια
στους Κάτω Γυψάδες, σε περιοχές όπου παλιότερα έχουν ανασκαφεί τάφοι,
οδηγούν στην υπόθεση ότι είτε στις παρυφές της θέσης εναλλάσσονταν οι ταφές
με την κατοίκηση, είτε ότι εκτεταμένες περιοχές με αβαθείς ταφές σε πίθους
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έχουν διαταραχτεί από την καλλιέργεια.
Όπως συμβαίνει με τις άλλες περιόδους, η διασπορά κεραμικής
ελληνικών χρόνων -πρωτογεωμετρικά ως ελληνιστικά- ξεπερνά την εικόνα που
δίνουν οι ανασκαφές. Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι η μεγαλύτερη ανάπτυξη της
πόλης είχε συντελεστεί πριν από την εγκατάσταση της «ρωμαϊκής αποικίας» και
προφανώς πρέπει να συνδυαστεί με τη γρήγορη επέκταση της κνωσιακής,
πολιτικής δύναμης στην Κρήτη τα ελληνιστικά χρόνια. Ακόμη πιο πριν, η
ευρύτατη διασπορά κεραμικής της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου –με κόκκινο
δεξιά– πάλι σε περιοχές που δεν έχουν γίνει ανασκαφές, δείχνει ότι ο πρόωρος
πλουτισμός και οι δεσμοί της Κνωσού την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου με την
ανατολική Μεσόγειο συνδυάστηκαν με πρώιμη, αστική ανάπτυξη (εικ. 11).
Στην τελευταία, σημαντική περίοδο κατοίκησης είναι εκπληκτικό ότι το
ρωμαϊκό υλικό καλύπτει κυριολεκτικά όλη τη θέση. Ενώ τα δεδομένα της
επιφανειακής έρευνας συμπληρώνουν σημαντικά την εικόνα, αυτή είναι η
καλύτερα κατανοητή από πολλές σωστικές ανασκαφές περίοδος. Το 2007 και
2008 εντοπίστηκαν περισσότεροι, ατεκμηρίωτοι πριν, λαξευτοί τάφοι, κυρίως
στα νότια της πόλης. Η εκτεταμένη διασπορά κεραμικής και κεραμίδων σε
περιοχές γνωστές για τη χρήση ως νεκροταφεία στα δυτικά και νότια μπορεί να
αντιπροσωπεύει καλυβίτες τάφους, κατεστραμμένους από την άροση (εικ. 12).
Η ποικιλομορφία του ρωμαϊκού υλικού πολιτισμού επιτρέπει να
τονίσομε κάποια στοιχεία για την οργάνωση του χώρου, ακόμη και σε αυτό το
πρώιμο στάδιο ανάλυσης. Τα γνωστά, ρωμαϊκά ψηφιδωτά σχηματίζουν
γραμμική διασπορά, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι αντιπροσωπεύουν μια
περιοχή ελίτ κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου της πόλης. Αυτό τεκμαίρεται
και από τις ανασκαφές κατά μήκος της σύγχρονης λεωφόρου. Ψηφίδες
μωσαϊκών, λευκές και μαύρες, βρίσκονται σε μεγάλη διασπορά σε όλο το
κεντρικό, βόρειο τμήμα της πόλης. Λιγότερες γαλάζιες και λίγες πράσινες,
γυάλινες ψηφίδες, που χρησιμοποιήθηκαν για ψηφιδωτά τοίχων, παρουσιάζουν
σημαντική ομαδοποίηση και ίσως αντιπροσωπεύουν πλούσια κτήρια, ιδιαιτέρα
διακοσμημένα.
Η ανασκαμμένη έπαυλη του Διόνυσου αντιπροσωπεύει καθαρά τον
«οίκο» μιας πλουσιότατης οικογένειας. Οι ενδείξεις για τέτοια ψηφιδωτά και
θραύσματα ορθομαρμαρώσεων, εισαγμένα από όλη τη ρωμαϊκή Μεσόγειο και
τα γαλάζια γυαλιά από μισό γυάλινο παράθυρο μαρτυρούν μια ιδιαίτερα
πλούσια τάξη, που κατοικούσε στον κεντρικό, βόρειο τομέα της πόλης.
Άλλα ευρήματα μπορούν να ενισχύσουν αυτήν την εικόνα εσωτερικής
οργάνωσης της ρωμαϊκής πόλης. Τέτοια είναι οι συγκεντρώσεις εισαγμένων
μυλόπετρων και σιδηρουργικά κατάλοιπα, που εντοπίστηκαν περιφερειακά από
τις συγκεντρώσεις των ψηφιδωτών και των ορθομαρμαρώσεων.
Η υστερορωμαϊκή - πρωτοβυζαντινή Κνωσός λανθάνει για πολλά χρόνια
έρευνας και αντιπροσωπεύεται από τάφους του 4ου μέχρι 8ου αι. μ.Χ. με λίγα
όστρακα, που προέρχονται κυρίως από τα ξεπλυμένα, επιφανειακά στρώματα
των μεγάλων, συστηματικών ανασκαφών, κυρίως από περιοχές κοντά στο
Ανάκτορο. Η επιφανειακή έρευνα τώρα δείχνει μια συγκέντρωση
υστερορωμαϊκών και πρωτοβυζαντινών οστράκων στα βορειοδυτικά, μακριά από
την περιοχή των μεγάλων ανασκαφών. Η πόλη στη φάση αυτή φαίνεται ότι
συνέχισε να εκτείνεται προς τα βόρεια, ακολουθώντας τους δρόμους
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επικοινωνίας με το λιμάνι της στο Ηράκλειο, που ήταν το σημείο εξωτερικής
επικοινωνίας της. Μπορούμε πλέον να εντοπίσομε μια σημαντική κοινότητα
στην περιοχή, που ορίζεται από τις υστερορωμαϊκές και πρωτοβυζαντινές
βασιλικές και τα νεκροταφεία τους (εικ. 13).
Το μεταπρωτοβυζαντινό – μεσαιωνικό (από τον 8ο αι. μ.Χ. κ.ε.) υλικό
συνίσταται από μικρή διασπορά στην περιοχή μελέτης, που δείχνει τη
συρρίκνωση της πόλης σε μικρούς οικισμούς ή μετόχια στη Μεσαιωνική και τις
νεότερες περιόδους (εικ. 14).
Έχει ενδιαφέρον ότι πρώιμα, εφυαλωμένα αγγεία συγκεντρώνονται στα
βορειοδυτικά, όπου τα χαρακτικά της πολιορκίας του Χάνδακα δείχνουν ένα
εκτεταμένο στρατόπεδο από σκηνές γύρω από το φρούριο της Φορτέτσας (εικ.
15).
Μέχρι τώρα έχει γίνει μόνο προκαταρκτική εργασία στο υλικό που
ανακαλύφθηκε στην επιφανειακή έρευνα. Αλλά ήδη αυτό μπορεί να μας δώσει
κατανοήσιμα συμφραζόμενα, που θα ενισχύσουν την περαιτέρω ερμηνεία των
ανασκαφών ενός και πλέον αιώνα. Ακόμη μας κατευθύνει προς σημαντικές
αναθεωρήσεις ως προς την κατανόηση από μας της ανάπτυξης του αστικού
κέντρου, αν και αυτά όλα θα ερευνηθούν με περισσότερη πληρότητα με τη
μελέτη των ευρημάτων το 2009 και το 2010.
Οφείλονται ευχαριστίες την ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. και τη Βρεταννική Σχολή
Αθηνών, και για την οικονομική υποστήριξη στο Ινστιτούτο Προϊστορίας του
Αιγαίου, τη Βρεταννική Ακαδημία και το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του
University College του Λονδίνου.

K N O S S O S U R B A N L A N D S C A P E P R O J E C T 2005-2007
BREDAKI MARIA, VASILAKIS ANTONIS & WHITELAW TODD
The Knossos Urban Landscape Project is a synergasia between the
British School at Athens and the 23rd Ephorate of Prehistoric and Classical
Antiquities. The objective of the project is to survey intensively and
systematically the Knossos valley, documenting the material record of
occupation from the initial Neolithic colonisation ca. 7000 BC down to the
early 20th century. The first field season in 2005 focused on the city site, and
some 95% of the available urban core was surveyed. In 2007, fieldwork was
devoted to surveying the known cemetery areas surrounding the centre, in
the southern part of the Knossos valley. In 2008, investigation covered the
northern Kephala-Isopata ridge, the summit of Ailias on the east, and survey
coverage in the south encompassed the full extent of the Alpha Zone, with
an extension to the quarries at Ayia Eirene.
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Εικ. 1. Έρευνα περιοχής Κνωσού:
Εργασίες πεδίου 2005, 2007 & 2008.

Εικ. 3. Πυκνότητα κεραμικής στην
περιοχή έρευνας Κνωσού.

Εικ. 2. Περιοχή έρευνας Κνωσού.

Εικ. 4. Ανασκαφές 1900-2002 στην Κνωσό.
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Εικ. 5. Περιοχές νεκροταφείων στη
νότια κοιλάδα Κνωσού.

Εικ. 7. Νεολιθική & πρώιμη
Προανακτορική Κνωσός.

Εικ. 6. Διαχρονική εξέλιξη του αστικού κέντρου Κνωσού.
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Εικ. 8. Πρώιμη Προανακτορική
Κνωσός : ΠΜ Ι–ΙΙ.

Εικ. 9. Ώριμη Προανακτορική
Κνωσός: ανασκαφές, επιφανειακά
ευρήματα.

Εικ. 10. Ανακτορική Κνωσός:
ανασκαφές, επιφανειακά ευρήματα.

Εικ. 11. Πρωτογεωμετρική Ελληνιστική Κνωσός: ανασκαφές &
επιφανειακή έρευνα.
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Εικ. 12. Ρωμαϊκή Κνωσός.

Εικ. 13. Υστερορωμαϊκή Κνωσός.
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Η δυσκολία σε οικονομικά μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας
καθυστέρησε σημαντικά, τα τελευταία χρόνια, την ανασκαφική δραστηριότητα
στα δύο κέντρα της Φαιστού και της Αγίας Τριάδας και έδωσε αντίθετα μεγάλη
ώθηση στη μελέτη του υλικού, κυρίως εκείνου των ανασκαφών Levi. Η
ανανέωση της σύμβασης ανάμεσα στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών
και το Κέντρο Κρητικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κατάνης
δημιούργησε τις καλύτερες συνθήκες για τις δραστηριότητες της Αποστολής,
πάντα σε απόλυτη συμφωνία με τους συναδέλφους της ΚΓ΄ Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Από το βήμα αυτό θέλω να εκφράσω
τις βαθιές ευχαριστίες μου στο Διευθυντή της Σχολής, καθηγητή E. Greco, στην
Προϊσταμένη της Εφορείας Ηρακλείου, κυρία Μαρία Μπρεδάκη, στην
επιμελήτρια της περιοχής κυρία Ειρήνη Αντωνακάκη.
Στο κέντρο της Φαιστού οι προσπάθειές μας είχαν αντικείμενο
αποκλειστικά τη μελέτη του υλικού, επειδή εν τω μεταξύ η Σχολή ξεκίνησε
άλλα προγράμματα με στόχο να ριχτεί φως στην ιστορική εποχή. Σε συνεργασία
με το συνάδελφο και φίλο F. Carinci, του Πανεπιστημίου της Βενετίας,
ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια με ένα διαρθρωμένο πρόγραμμα «Φαίστιων
Επαναθεωρήσεων», με στόχο την επανάγνωση φάσεων και ερμηνειών των
μνημείων της πρωτοανακτορικής εποχής, όπως είχαν προταθεί από τον D. Levi
(Carinci & La Rosa 2007). Οι έρευνες των δύο τελευταίων ετών, ακόμη
αδημοσίευτες (Carinci & La Rosa 2009), είχαν ως αντικείμενο το κτήριο,
γνωστό ως Bastione Ovest, που έκλεινε από τα ΒΔ τον κατεξοχήν τελετουργικό
χώρο, την Πλατεία Ι (με τις κουλούρες και τις θεατρικές βαθμίδες). Μπορέσαμε
να τοποθετήσουμε αποκλειστικά στη ΜΜ ΙΙ τη διπλή, αρχιτεκτονική φάση του
κτηρίου, να ανασυνθέσουμε τις αλλαγές στην κάτοψη, να επιβεβαιώσουμε μια
λειτουργία που σχετίζεται με την ιερή σφαίρα, τη στενή του σχέση με τη
δεξαμενή καθαρμών ΧΧΧ και με τη ράμπα από λευκό γυψόλιθο που οδηγούσε
σε αυτή. Η «Επαναθεώρηση», που περατώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, μας
επέτρεψε αντίθετα, να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία, του ανακτόρου και του
οικισμού, που αφορούν στη ΜΜ ΙΙΙΑ και να αποδείξουμε ότι η ανακατασκευή
του κτηρίου εξουσίας είχε λάβει χώρα σε μεγάλη κλίμακα, με σημαντικές
καινοτομίες και από αρχιτεκτονική άποψη.
Στο κέντρο της Αγίας Τριάδας δουλέψαμε στο τμήμα αμέσως δυτικά του
λεγόμενου Bastione (La Rosa 2006). Πρόκειται για ένα κτήριο η κατασκευή
του οποίου μπορεί να αναχθεί στις αρχές της ΥΜ ΙΒ και πρέπει να ερμηνευτεί
ως κατασκευή για αποθήκευση. Κατά μήκος της εξωτερικής παρειάς του
δυτικού τοίχου οι πρώτοι ανασκαφείς είχαν ταυτίσει ένα μικρό αγωγό για την
απορροή των υδάτων και είχαν, αν και με κάποια αβεβαιότητα, τοποθετήσει μια
ανοδική ράμπα, της οποίας τα ίχνη μάταια αναζητήσαμε.
Στην ίδια τη στιγμή της θεμελίωσης του Bastione μπορέσαμε να
τοποθετήσουμε μια παραλληλόγραμμη πλατφόρμα με εξωτερικές διαστάσεις
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4,60-4,70 x 2,30 μ., που μπορεί να σχετιζόταν με το κτήριο, από το οποίο
χωριζόταν μόνον από την κοίτη του αγωγού (που στο σημείο αυτό ήταν
σκεπασμένος με πλάκες). Ερμηνεύσαμε την πλατφόρμα αυτή ως πραγματικό
πρόπυλο σύνδεσης ανάμεσα στον «Οικισμό» και τις ζώνες που συνδέονταν
στενότερα με την Έπαυλη. Θα είχε, στις όψεις, τις εισόδους ελαφρώς εκτός
άξονος, σίγουρα διαφορετικού πλάτους (ευρύτερη εκείνη στα νότια), όπως
πιστοποιείται στη μινωική αρχιτεκτονική αλλά και στη ζωγραφική ή στις
ανάγλυφες σκηνές επάνω στα αγγεία (Militello 2008). Ανεξάρτητα από το
συζητήσιμο της ανασύνθεσης, η ύπαρξη ενός προπύλου σε αυτόν τον τομέα του
οικισμού φαίνεται εξαιρετικά πιθανή. Το πρόπυλο θα συμπλήρωνε τη
σκηνογραφική μνημειακότητα της κατώτερης πλατείας, απομονώνοντας
οριστικά την Έπαυλη και τα προσκτίσματά της από τον «Οικισμό» (εικ. 1).
Σημαντικές λεπτομέρειες προέκυψαν και από τους καθαρισμούς σε
αντιστοιχία με τη βορειοδυτική γωνία του Bastione. Αμέσως κάτω από το
επιφανειακό στρώμα, σε αντιστοιχία με την επίχωση των ανασκαφών Halbherr,
φέραμε στο φως ένα μεγάλο δόμο θεμελίωσης του δυτικού τοίχου του Bastione,
που οι πρώτοι ανασκαφείς είχαν σίγουρα δει, αλλά δεν τον αποτύπωσαν στην
κάτοψη. Ήταν αυτός ακριβώς ο χαμηλός δόμος που αποτελούσε την πλάτη του
αγωγού στο τελευταίο τμήμα του. Η κορυφή του δόμου αυτού θεμελίωσης
αποτελεί τώρα σημείο αναφοράς για την ανακατασκευή του επιπέδου του
δρόμου. Μπορέσαμε, τέλος, να ακολουθήσουμε την πορεία του μικρού αγωγού
τουλάχιστον για 8,30 μ. σε σχέση με το όριο εξόδου που εμφανίζεται στις
παλιές ανασκαφές.
Η σύντομη αποστολή του 2008, πάντα στην Αγία Τριάδα, είχε ως
αντικείμενο κυρίως τη Μεγάλη Στοά της λεγόμενης αγοράς, στην οποία
αποδόθηκε η λειτουργία μεγάλης, δημόσιας αποθήκης. Όσον αφορά στη
διάρθρωσή της, οι πρώτοι ανασκαφείς είχαν υποθέσει ότι ο δεύτερος όροφος
του κτηρίου (και η σχετική κλίμακα πρόσβασης) είχαν προστεθεί αργότερα και
ότι, κατ΄ ακολουθίαν, η στοά, μπροστά με πεσσούς, είχε ενισχυθεί με
ενδιάμεσους κιονίσκους. Ο εξαίρετος σχεδιαστής E. Stefani είχε προτείνει και
ένα σκαρίφημα ανασύνθεσης (Pernier 1922, 438, εικ. 13). Μια φροντισμένη,
λεπτομερής αποτύπωση, που προγραμματίσαμε και δεν έχει ακόμη
δημοσιευτεί, πραγματοποιήθηκε το 1982, από την αρχιτέκτονα S. Zenatello,
σπουδάστρια της Σχολής. Το 2005 ο N. Hellner έκανε μια νέα αποτύπωση με
χρήση οργάνων, για μια πρόταση ανακατασκευής της ανωδομής, σε συνεργασία
με τον N. Cucuzza, που είχε ήδη αναλάβει τη μελέτη των μετανακτορικών,
μνημειακών κατασκευών που υπήρχαν στο χώρο. Η νέα αποτύπωση (αν και
χωρίς ριζικό, προκαταρκτικό καθαρισμό) οδήγησε σε μια σειρά παρατηρήσεων
και υποθέσεων εργασίας, που άλλαζαν εν μέρει την παραδοσιακή ανάγνωση του
μνημείου και χρειάζονταν μια επιτόπια επιβεβαίωση. Είχε, για παράδειγμα,
διατυπωθεί ότι οι τοίχοι Α-Δ των διαφόρων χώρων δεν έδεναν με το μακρύ,
οπίσθιο τοίχο, σαν αυτός ο τελευταίος να αποτελούσε ένα είδος προκαταρκτικής
κατασκευής, αμέσως μετά τη λάξευση του βράχου και την τακτοποίηση της
κατωφέρειας. Αλλά είχε επίσης παρατηρηθεί, ότι τα μετακιόνια ανάμεσα στους
πεσσούς των δύο τελευταίων, βόρειων χώρων παρουσίαζαν διαφορετικές τιμές
και ότι σε αντιστοιχία με το δωμάτιο VII ο οπίσθιος τοίχος είχε μια πορεία
ελαφρώς αποκλίνουσα. Ακριβώς μέσα σε αυτό το τελευταίο δωμάτιο, τέλος, ο
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συγκεκριμένος τοίχος παρουσίαζε ένα είδος κάθετης σύνδεσης, μάλιστα πολύ
ξεκάθαρης. Είχαμε, επίσης, αναρωτηθεί αν τα τελευταία δύο δωμάτια (και άρα
και η διπλή κλίμακα και ο επικοινωνών επάνω όροφος) μπορεί να είχαν
προστεθεί αργότερα, χωρίς με αυτό να αλλοιωθεί η ενιαία μορφή του μνημείου
(που εξασφαλιζόταν, εξάλλου, και από την τέλεια συμμετρία ανάμεσα στους
τελικούς τοίχους, το βόρειο και το νότιο).
Η απαραίτητη αρχαιολογική επαλήθευση πραγματοποιήθηκε μόνον σε
διπλή κατεύθυνση. Η πρώτη απασχόλησε αντίθετα μια στενή ζώνη πίσω από τον
οπίσθιο τοίχο της κλίμακας, με στόχο τη σύγκριση της στρωματογραφικής
κατάστασης με εκείνη που είχε ήδη αναγνωριστεί πίσω από το νότιο δωμάτιο
(La Rosa 1977, 318-340). Ο κίνδυνος να επανασκάψουμε το ανασκαμμένο
ήταν στην περίπτωση αυτή διπλός, από τη στιγμή που η κλίμακα είχε έλθει στο
φως (και είχε επιχωθεί) από τον R. Paribeni σε μια από τις τομές του 1903
(Paribeni 1905, πίν. XLI). Το όρυγμα που είχε ανοιχτεί ανατολικά του
ανατολικού τοίχου της κλίμακας είχε διαστάσεις 6,20 μ. σε κατεύθυνση Β-Ν
(συμπίπτοντας ουσιαστικά με το μήκος του χώρου της κλίμακας) και 1-1,20 μ.
σε κατεύθυνση Α-Δ (αναγκαστικά λόγω της γειτνίασης με το φράχτη και ενός
αντιπυρικού σταθμού). Η τομή Β-Ν (σχ. 1), αφήνοντας τις στρωματογραφικές
λεπτομέρειες, παρουσιάζει δύο σημαντικά επεισόδια επέμβασης. Το πρώτο
(στρώμα 4), πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να σχετίζεται με τις πρόσφατες
εργασίες για τον αντιπυρικό σταθμό˙ το δεύτερο (στρώμα 11), είναι αντίθετα
ένας λάκκος Halbherr, που τον αδειάσαμε εντελώς και που δεν έφτανε στη
βάση της κατασκευής. Περιορίζοντας την ανασκαφή μόνον στο νότιο μισό,
κατορθώσαμε να φέρουμε στο φως εξ ολοκλήρου την επιβλητική απόληξη του
οπίσθιου τοίχου της στοάς (με ελάχιστη ζημιά μόνον στους ανώτερους δόμους)
και να πιστοποιήσουμε ότι δημιουργούσε γωνία, ήδη στο επίπεδο του
προτελευταίου δόμου, με τον οπίσθιο τοίχο της κλίμακας, η οποία πρέπει
λοιπόν να θεωρηθεί σύγχρονη με την απόληξη του τοίχου.
Η εξωτερική παρειά του τοίχου της κλίμακας διατηρείτο για περίπου
2,20 μ. Η όψη εμφανίζεται αρκετά κανονική, παρόλο που δεν θα πρέπει να
ήταν ορατή. Περισσότερο εντυπωσιακή είναι η απόληξη του οπίσθιου τοίχου της
στοάς, που διατηρείται σε ύψος πάνω από 2,60 μ. με πάχος περίπου 1 μ., με
γωνία κανονική, αποτελούμενη στους κατώτερους δόμους από πραγματικές
λιθοπλίνθους (εικ. 2). Τα δύο ορύγματα θεμελίωσης, που σκάφτηκαν απευθείας
στον κούσκουρα και τα στρώματα επιχωμάτωσης των κατασκευών απέδωσαν,
δυστυχώς, λιγοστό υλικό και ποσοτικώς και ποιοτικώς. Δύο γραπτά θραύσματα
στο εσωτερικό των δόμων της απόληξης, που μπορούν να αποδοθούν στην ΥΜ
ΙΙΙΑ2, δίνουν τον terminus ad quem για την κατασκευή της. Μας επιτρέπουν,
λοιπόν, να τοποθετήσουμε την κατασκευή του συγκροτήματος σε μια ώριμη
στιγμή της ΥΜ ΙΙΙΑ2, σύμφωνα με ό,τι προτάθηκε το 1977 με βάση πολύ
αφθονότερο και σημαντικότερο υλικό (La Rosa 1977, 318-340).
Η δεύτερη κατεύθυνση αφορούσε στο εσωτερικό του ίδιου του δωματίου
VII, το επίπεδο δαπέδου του και τα πιθανά ίχνη επεξεργασίας του βράχου, σε
αντιστοιχία με την αναφερθείσα, κάθετη σύνδεση (εικ. 3). Η σύντομη τομή
ανοίχτηκε στο νοτιοανατολικό τομέα του δωματίου, μέχρι τους περιμετρικούς
τοίχους, με ένα πλάτος Β-Ν 1,80 μ. και 4 μ. σε κατεύθυνση Α-Δ, έτσι ώστε να
ενσωματώσει την κάθετη σύνδεση στον ανατολικό τοίχο. Η σύνδεση αυτή απείχε
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0,65 μ. από τη νοτιοανατολική γωνία˙ διακρινόταν μόνον στο κατώτερο μέρος
του τοίχου (αμέσως επάνω από τη βάση) σε ύψος 1,35 μ. σε σχέση με ένα
συνολικό ύψος 2,10 μ. Ένα σίγουρο τμήμα του πατημένου δαπέδου ταυτίστηκε
στο δυτικό όριο της τομής. Καθαρίστηκε, επίσης, ένας κυκλικός λάκκος
(διαμέτρου 0,35-0,38 μ.), που είχε σκαφτεί στον κούσκουρα, μάλλον για την
τοποθέτηση πίθου, δίπλα στο νότιο τοίχο του δωματίου. Μια λεπτομέρεια
μεγάλης σημασίας προήλθε από τον καθαρισμό της βάσης του ανατολικού
τοίχου: διακρίναμε μια ευθυγράμμιση ακανόνιστων λίθων, με εκφορικό τρόπο
10 εκατοστών περίπου από την ευθεία του τοίχου, για ένα τμήμα 0,80 μ. από
το νότιο όριο, πολύ πέρα από την κάθετη σύνδεση, και άρα ασύμβατη με αυτή.
Ανάμεσα στα λιγοστά ευρήματα, στο νοτιοδυτικό τμήμα του δωματίου, αξίξει να
θυμίσουμε τον πυθμένα με τμήμα τοιχώματος και σύνδεση της λαβής ενός
άχρωμου κυπέλλου - αρύταινας (ladle), πιθανώς της ΥΜ ΙΙΙΒ, θραυσμένο στο
δάπεδο και ίσως σε σχέση με τη στιγμή εγκατάλειψης του κτηρίου. Το
σημαντικότερο, ανάμεσα στα προκαταρκτικά συμπεράσματα της τομής,
φαίνεται ότι είναι πως αναθεωρήθηκε η σημασία της κάθετης σύνδεσης του
ανατολικού τοίχου, αποδίδοντάς την σε μια απλή εργασία εργοταξίου, ίσως με
την προοπτική μιας προσωρινής διακοπής των εργασιών. Η παρουσία του
ακατέργαστου δόμου θεμελίωσης πέρα από τη σύνδεση αυτή και η απουσία
οποιουδήποτε σημαντικού ίχνους στο βράχο, που να δείχνει την ύπαρξη
κάποιας γωνιακής κατασκευής σε κατεύθυνση Α-Δ, είναι κατά τη γνώμη μας
αποφασιστικές. Η ιδέα μιας διακριτής, οικοδομικής φάσης για αυτό το βόρειο,
έσχατο τμήμα του κτηρίου δεν αποδεικνύεται λοιπόν επί του παρόντος, κατ΄
ουδένα τρόπο.
Η τρίτη τομή αποφασίστηκε να γίνει δυτικά του δωματίου VI και νότια
του muraglione a denti (εικ. 4, σχ. 2), με τριπλό στόχο: α) να καθοριστεί η
χρονολόγηση και η λειτουργία ενός τοιχαρίου Β-Ν (μήκους 1,30 μ.), που ήταν
μόλις ορατό στη ζώνη της πεσσο-κιονοστοιχίας μπροστά από τη στοά, β) να
επιβεβαιωθεί η πορεία προς τα ανατολικά του muraglione a denti και να γίνει,
τελικώς, λεπτομερής αποτύπωση, γ) να επιβεβαιωθεί, αν ήταν δυνατόν, η
χρονολόγηση και οι αμοιβαίες σχέσεις της ομάδας τοίχων που είχαν ανασκαφεί
το 1910 και είχαν αποδοθεί σωρευτικά στη νεοανακτορική εποχή, παρόλο που
μερικοί φαίνονταν σαν να ακουμπούν απλά στο muraglione a denti και άλλοι
να το κάλυπταν. Τα χρονολογικά σημεία αναφοράς που είχαμε στη διάθεσή
μας, στο εσωτερικό των οποίων μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τις
στρωματογραφικές και αρχιτεκτονικές ακολουθίες, ήταν από τη μία η
κατασκευή του λεγόμενου muraglione a denti στις αρχές της ΥΜ ΙΒ και από
την άλλη η κατασκευή της επιφάνειας της πλατείας μπροστά από τη στοά σε
μια ώριμη φάση της ΥΜ ΙΙΙΑ2.
Το τοιχάριο Β-Ν στη ζώνη της πεσσο-κιονοστοιχίας αποτελείτο από τρεις
δόμους από κανονικές, μικρές λιθοπλίνθους (λεπτότερος ο μεσαίος), με
συνολικό ύψος 50 εκ. Είχε μόνον τη δυτική όψη και ακουμπούσε στο χώμα.
Πρόκειται σίγουρα για μια κατασκευή στήριξης, που οικοδομήθηκε από τους
κατασκευαστές της στοάς για την τακτοποίηση της πεσσο-κιονοστοιχίας.
Μια αναπάντεχη ανακάλυψη, ανατολικά του προαναφερθέντος
τοιχαρίου, ήταν δύο ομάδες πλακών, αμέσως κάτω από το επιφανειακό στρώμα,
η μια δίπλα στην άλλη, αλλά με διαφορερικό προσανατολισμό. Μια δεύτερη
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έκπληξη μας προσφέρθηκε από έναν μικρό αγωγό από ασβεστοκονίαμα, ο
οποίος διέσχιζε το muraglione a denti με προσανατολισμό ουσιαστικά ίδιο με
εκείνον των πλακών της βόρειας ομάδας και με στόμιο ακριβώς σε αντιστοιχία
με αυτές τις τελευταίες. Η πιθανότερη εξήγηση είναι, λοιπόν, ότι η εγκατάσταση
του λιθόστρωτου συνδεόταν στενά με την ύπαρξη του αγωγού. Ο τελευταίος είχε
μέσο πλάτος 0,20 μ., μήκος 0,94 μ., με μέγιστο σωζόμενο ύψος 0,13 μ.
Παρουσίαζε κατωφέρεια από τα νότια προς τα βόρεια και τελείωνε, πέρα από τη
γραμμή του τοίχου, με μια μικρή πλάκα που πρέπει να κανόνιζε τη ροή του
υγρού. Στη ζώνη του στομίου πρέπει να υποθέσουμε ένα είδος λεκάνης
(συλλογής ή καθίζησης), πάντα από ασβεστοκονίαμα. Ο τύπος κατασκευής και
τεχνικής επιτρέπει την υπόθεση ότι ο αγωγός ήταν ανοιχτός και ότι είχε
κατασκευαστεί όταν ο muraglione a denti είχε ήδη απωλέσει τους ανώτερους
δόμους του. Το γεγονός ότι μόνον η ομάδα των βόρειων πλακών ήταν
προσανατολισμένη ακριβώς όμοια με τον αγωγό, μας επιτρέπει, τέλος, να
υποθέσουμε ότι η νότια ομάδα είχε κατασκευαστεί σε μια δεύτερη στιγμή, ίσως
όταν ο αγωγός δεν ήταν πια σε χρήση. Όσον αφορά στις υπόλοιπες κατασκευές
που είχαν αποτυπωθεί ήδη από τους πρώτους ανασκαφείς και περιλαμβάνονται
και σε μια τομή του Stefani (Halbherr, Stefani & Banti 1977, πίν. IV),
επιβεβαιώσαμε ότι η κατασκευή που παρουσιαζόταν σαν να είναι επάνω στο
muraglione διατηρούσε μόνον έναν δόμο και άρα δεν μπορούσε να συσχετιστεί
με το επίπεδο επιφανείας των άλλων, παρόλη τη συντονία προσανατολισμού. Η
πιθανότερη υπόθεση είναι ότι η κατασκευή αυτή σχετιζόταν με τις δύο ομάδες
πλακών.
Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα μπορούν να αναφερθούν συνοπτικώς
ως εξής (σχ. 2):
• η αρχαιότερη κατασκευή της περιοχής είναι το muraglione a denti
(αρχές της ΥΜ ΙΒ) ˙
• κάποιοι δόμοι της κατασκευής αυτής αφαιρέθηκαν αργότερα, φτάνοντας
σε ένα επιθυμητό υψόμετρο (και μόνον στο τμήμα του ανδήρου μας!),
σύμφωνα με ένα καινούριο επίπεδο επιφανείας. Οι αποδείξεις της
αφαίρεσης αυτής είναι τόσο ο μικρός αγωγός από ασβεστοκονίαμα, όσο
και η σύνδεση του muraglione a denti με τον τοίχο νότια της Casa delle
Camere decapitate, η οποία μπορεί να αναχθεί, με τη σειρά της, σε μια
πρώτη φάση της ΥΜ ΙΙΙΑ2˙
• μάλλον σύγχρονη της αφαίρεσης αυτής είναι η κατασκευή του αγωγού
από ασβεστοκονίαμα, της ομάδας των βόρειων πλακών και της
επιφανειακής κατασκευής που σήμερα ακουμπάει, και σύμφωνα με τον
Stefani το κάλυπτε, στο muraglione a denti˙
• ο μικρός αγωγός από ασβεστοκονίαμα δεν πρέπει να παρέμεινε σε
χρήση επί μακρόν. Το στρώμα που σφράγιζε το κλείσιμό του και
αποτελούσε την κοίτη της ομάδας των νότιων πλακών, επιτρέπει την
υπόθεση ότι η εγκατάλειψη του αγωγού ήταν σύγχρονη με τη νέα
εγκατάσταση του λιθόστρωτου, που προστέθηκε στο πρώτο με μια
αλλαγή της χρήσης του σχετικού χώρου (υπαίθριου;)˙
• η κατασκευή της πλατείας της λεγόμενης αγοράς θα σηματοδοτούσε την
κάλυψη των λιθόστρωτων και των τοιχοδομιών που συνδέονται με αυτά
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σε μια ώριμη φάση της ΥΜ ΙΙΙΑ2.
Πρέπει, τέλος, ως συμπληρωματικά αλλά ουσιαστικά στοιχεία, να
αναφέρουμε τη σύμπτωση των υψομέτρων ανάμεσα στα καινούρια λιθόστρωτα
και το ΥΜ ΙΙΙΑ1 δάπεδο της όχι μακρινής Οικίας που εγκαταστάθηκε στη ζώνη
του Edificio ciclopico, την οποία ανασκάψαμε το 1979 (La Rosa 1979-1980,
133-143, εικ. 63 και 88). Είναι εξίσου χρήσιμο να επιμείνουμε ότι η αφαίρεση
του muraglione a denti θα αφορούσε μόνο στο τμήμα ανατολικά της Casa VAP,
ακριβώς σε αντιστοιχία με το τοιχάριο κλεισίματος - ορίου που είχε
κατασκευαστεί νότια της Casa delle Camere Decapitate. Αβίαστα προκύπτει το
συμπέρασμα: τα λιθόστρωτα και ο αγωγός, που φέραμε στο φως μαζί με τη
σχετική κατασκευή, πρέπει να χρονολογηθούν ανάμεσα στην ΥΜ ΙΒ του
muraglione a denti και την πρώιμη ΥΜ ΙΙΙΑ2 της Casa delle Camere
Decapitate. Η πρόταση χρονολόγησης στην ΥΜ ΙΙΙΑ1, όμοια με εκείνη της
αναφερθείσας Οικίας μέσα στο Edificio Ciclopico, προορίζεται ίσως να μην έχει
στο μέλλον επαλήθευση.
Μια αναφορά αξίξει, επίσης, μια μέτρια κατασκευή, σε αρκετά κακή
κατάσταση διατήρησης, τόσο που σε μια πρώτη θέαση να δημιουργεί
αμφιβολίες για την ίδια την ύπαρξή της. Βρισκόταν αμέσως βόρεια ενός από
τους πεσσούς της πεσσο-κιονοστοιχίας, σε σχήμα σχεδόν π, ήταν ανοικτή στα
βόρεια και αποτελείτο από ακανόνιστους λίθους με μια μικρή πλάκα στο
εσωτερικό, μάλλον in situ. Η καλύτερα υπολογίσιμη διάσταση είναι η εσωτερική
(0,70 x 0,70 μ.) (εικ. 4, σχ. 2). Στο επίπεδο μιας μικρής βάσης, ίσως για έναν
πεσσίσκο, απαντούν λιγοστά κατάλοιπα καμμένης γης. Η αμεσότερη σύγκριση
είναι με τις προσωρινές προπαρασκευές της ΥΜ ΙΙΙΒ του Κομμού που
καθορίστηκαν ως hearths/ovens, “in a context of decline and
impoverishment” (Shaw 1990, 251), στους οποίους όμως τα ίχνη επεξεργασίας
και χρήσης είναι πολύ πιο εμφανή. Το μοναδικό εύρημα άξιο μνείας είναι ένα
κύπελλο σε πολλά θραύσματα, που ανακατασκευάστηκε κατά μεγάλο τμήμα
και θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το χρονολογικό όριο για την παύση
χρήσης της κατασκευής σε σχήμα π. Ένα καλό παράλληλο «εσωτερικό» στην
Αγία Τριάδα, για μια ΥΜ ΙΙΙΒ χρονολόγηση, είναι το δείγμα HTR 746, που
βρέθηκε στην ομάδα αγγείων αμέσως δυτικά του μεγάλου Edificio Nord-Ovest
(La Rosa 1989, 413, εικ. 56 b, c, e). Η ερμηνεία της κατασκευής σε σχήμα π
ως μικρού hearth/oven δεν είναι άμοιρη αμφιβολιών. Παραμένει το γεγονός
μιας επέμβασης σίγουρα υστερότερης σε σχέση με την τακτοποίηση της
πλατείας της αγοράς, σε μια ζώνη όχι τυχαία «προστατευόμενη» από έναν από
τους πεσσούς της στοάς, επέμβαση που θα δικαιολογείτο καλύτερα σε μια φάση
κατά την οποία η συγκεκριμένη στοά πρέπει να μην ήταν σε χρήση.
Όσον αφορά στο τελικό τμήμα του muraglione a denti, επιβεβαιώσαμε
μια περαιτέρω συνέχιση 4 μ. περίπου. Ένα άλλο στοιχείο κάποιου
ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι, ακριβώς σε αντιστοιχία με τον πεσσό της
στοάς, φανερώθηκε μια πραγματική, γενική κοιτόστρωση του ήδη ισχυρού
τοίχου, που προεξέχει κατά 50 εκ. περίπου από την ευθεία του κανονικού
πλάτους (κατά μέσο όρο 1 μ.). Η λεπτομέρεια μπορεί να είναι ίσως ενδεικτική
του γεγονότος ότι ήθελαν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη σταθερότητα για την
κατασκευή, ακριβώς στο σημείο της απόληξής της. Είναι πιθανόν οι
κατασκευαστές της στοάς να είχαν ισοπεδώσει ή να είχαν αφαιρέσει μια ακόμη
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απόληξη του muraglione, που ο Stefani και εμείς οι ίδιοι (1996) μάταια
ψάχναμε έξω από την περιφραγμένη ζώνη. Το συνολικό μήκος του muraglione
a denti, μετά τον καθαρισμό του 2008, προκύπτει να είναι περίπου 46,50 μ. Η
λειτουργία ορίου του τμήματος του οικισμού, που συνδέεται άμεσα με την
Έπαυλη, φαίνεται να επαληθεύεται. Η χρονολόγησή του (αρχές της ΥΜ ΙΒ)
αποτελεί μια έμμεση επιβεβαίωση των σημαντικών ανακατατάξεων που θα
πρέπει να χαρακτήρισαν εκείνη τη στιγμή τη δομή του οικισμού. Παραμένει
αντίθετα ανοιχτό το θέμα της σύστασης (και της λειτουργίας) του οικισμού στη
ζώνη βόρεια του muraglione a denti.
Τέλος, δε συμπεριλαμβανόταν στο ανασκαφικό πρόγραμμα η
τακτοποίηση του τμήματος στο εσωτερικό του Avancorpo Orientale (αμέσως
ανατολικά της Βασιλικής Έπαυλης) (La Rosa 1997, 85-87), που μας
προτάθηκε με τη συνήθη καλή διάθεση από τους Έλληνες συναδέλφους, με
στόχο την καλύτερη οργάνωση της απορροής των υδάτων. Η πραγματοποίση
έφερε στο φως μια νέα τοιχοδομία, προσθέτοντας πολύτιμα στοιχεία στη
χρονολόγηση και την εσωτερική διάρθρωση του ίδιου του Avancorpo (εικ. 5).
Οι διάφορες επεμβάσεις που είχαν λάβει χώρα μας οδηγούσαν στην υπόθεση
ότι θα ήταν μια περίπτωση απλής επιχωμάτωσης, που θα ισοπεδωνόταν
γρήγορα. Εκπλαγήκαμε λοιπόν όταν ταυτίσαμε, λίγο κάτω από την επιφάνεια
του εδάφους, μια κατασκευή που είχε διαφύγει από τους πρώτους ανασκαφείς.
Ο τοίχος, με κατεύθυνση Α-Δ, κατεστραμμένος στις άκρες, είχε
προσανατολισμό ίδιο με τις κατασκευές του Avancorpo, διέτρεχε για περίπου
1,60 μ. από το νότιο τοίχο, είχε κατά μέσο όρο πλάτος 0,70 μ. και διατηρείτο
για ένα τμήμα 4,20 μ. περίπου. Συγκρατείτο στο εσωτερικό από μια μεγάλη
απόθεση, ιδιαίτερα πλούσια σε όστρακα, κατά το μεγαλύτερο μέρος αναγόμενα
στην ΥΜ ΙΑ. Μια πολύ περιορισμένη τομή νότια του τοίχου μας επέτρεψε να
ταυτίσουμε και το επίπεδο της επίχωσης επάνω στο οποίο βρισκόταν η
κατασκευή και εκείνο που σχετιζόταν με την πιθανή επιφάνειά του. Το
εκπληκτικό στοιχείο αντιπροσωπεύεται πάντως από το γεγονός ότι αμφότερα
αυτά τα επίπεδα, όπως και το ανώτερο που την είχε καλύψει, χαρακτηρίζονταν
ομοιογενώς από κεραμική της ΥΜ ΙΑ.
Το στρώμα αυτό κάλυψης, με πολυάριθμους λίθους, αντιπροσωπεύει την
επίχωση - επιχωμάτωση για την κατασκευή του Avancorpo Orientale. Η
κεραμική, ομοιογενώς της ΥΜ ΙΑ (με κάποιο θραύσμα της ΜΜ ΙΙΙ) αποτελεί
επιτέλους μια ακριβή ένδειξη για την οικοδόμηση αυτής της ανώμαλης
κατασκευής, που πρέπει άρα να την αποδώσουμε στις αρχές της ΥΜ ΙΒ. Θα
χρειαστεί τώρα να αναρωτηθούμε αν μια ίδια χρονολόγηση δεν πρέπει να
εφαρμοστεί και στη μνημειακή κλίμακα και ακόμη και στην Casa Est. Η
επαλήθευση των υψομέτρων ανάμεσα στις δύο ζώνες βόρεια και νότια του
Avancorpo, που δεν είναι εδώ η θέση να προταθεί, αλλά και τα αποτελέσματα
της μικρής τομής μας επιβάλλουν, εξάλλου, να σκεφτούμε μια διάρθρωση
εσωτερική του Avancorpo επάνω σε διπλό άνδηρο, βόρειο και νότιο, με
σύνδεση με βαθμίδες: περίπτωση που καθιστά ακόμη δυσκολότερο τον
καθορισμό της λειτουργίας του. Μια υποχρεωτική πορεία τελετουργικού τύπου
θα μπορούσε ίσως να προβλέπει μια σύνδεση με τη μεγάλη κλίμακα ανατολικά
και άρα με το Piazzale dei Sacelli. Η κλίμακα του διαδρόμου 74 θα
αποτελούσε αντίθετα την «άμεση» σύνδεση ή τη βοηθητική με τον ίδιο τον
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πλακόστρωτο χώρο. Η κορυφή που διατηρείται στον τοίχο μας λέει, τέλος, ότι
είχε επίτηδες αφαιρεθεί (και καταστραφεί στις άκρες) λόγω της νέας επιφάνειας
εδάφους του Avancorpo.
Λίγα πράγματα μπορούμε να πούμε για τη νέα κατασκευή Α-Δ. Η
χρονολόγησή της πρέπει να τοποθετηθεί σίγουρα στο πλαίσιο της ΥΜ ΙΑ. Η
εξωτερική όψη της ήταν ίσως εκείνη στα νότια, κατά μήκος της οποίας
διατηρούνται ορατοί λίθοι μεγαλύτεροι και πιο κανονικά λαξευμένοι. Η κορυφή
του δόμου θεμελίωσης θα μπορούσε να δείχνει ένα είδος εξωτερικής επιφάνειας
για μια κατασκευή σίγουρα όχι ιδιαίτερα φροντισμένη, από τη στιγμή που έχει
θεμελιωθεί στο χώμα και όχι στο παρθένο έδαφος, που βρίσκεται μόλις
σαράντα περίπου εκατοστά πιο κάτω. Δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί η νέα
κατασκευή σε ένα είδος προ-Avancorpo, κατασκευή που παραμένει λοιπόν
συνδεδεμένη με την τελευταία ανακαίνιση της Έπαυλης. Δεν πρέπει κατ΄
ουδένα τρόπο να ξεχνάμε ότι ήδη κατά τη διάρκεια της ΥΜ ΙΑ το πλακόστρωτο
του Piazzale dei Sacelli θα είχε χρειαστεί κάποια κατασκευή στήριξης με την
οποία η δικιά μας θα είχε σίγουρα κάποια σχέση. Από τη στιγμή που αυτός ο
τοίχος στήριξης θα βρισκόταν, εξαιτίας της φύσης του εδάφους, σχεδόν στο ίδιο
σημείο με τον σημερινό και σε συσχέτιση με το Avancorpo, θα πρέπει να είχε
δημιουργηθεί ένα πέρασμα - διάδρομος πλάτους 1,60 μ., με κατεύθυνση Α-Δ.
Η γειτνίαση της νέας κατασκευής με την Έπαυλη, σε κάθε περίπτωση, μας
υποχρεώνει να τη θεωρήσουμε κατά κάποιο τρόπο συνδεόμενη με αυτή, αν και
δεν έχουμε κανένα στοιχείο για να υποστηρίζουμε ότι το μνημειακό κτήριο
εκτεινόταν σε εκείνη τη φάση και στη ζώνη που κατέχει σήμερα το Avancorpo.
Μόνον αυτά, φίλοι μου, κατορθώσαμε να κάνουμε, ξανασκάβοντας το
σκαμμένο και ξαναδιαβάζοντας το ήδη διαβασμένο (La Rosa 2003).

Β Ι Β ΛΙ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Carinci, F. & La Rosa, V., 2009. Revisioni festie II. Creta Antica, 10/1, σ.
147-294.
Carinci, F. & La Rosa, V., 2007. Revisioni festie. Creta Antica, 8, σ. 11-113.
Halbherr, F., Stefani, E. & Banti, L., 1977. Haghia Triada nel periodo tardo
palaziale. ASAtene, 55, σ. 13-296.
La Rosa, V., 2006. Considerazioni sull’area ad Ovest del c.d. Bastione ad
Haghia Triada. ASAtene, 84, II, σ. 819-877.
La Rosa, V., 2003. Ξανασκάβοντας το σκαμμένο˙ επιστημονική συνείδηση ή
ασυνείδησία; Η εμπειρία της Αγίας Τριάδας (Κρήτη). Στο: Ε. Βούλγαρη
(επιμ.), Η προϊστορική έρευνα στην Ελλάδα και οι προοπτικές της.
Θεωρητικοί και Μεθοδολογικοί προβληματισμοί. Πρακτικά Διεθνούς
Συμποσίου στη μνήμη του Δ. Ρ. Θεοχάρη. Θεσσαλονίκη - Καστοριά, 26 28 Νοεμβρίου 1998. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ. 165169.
La Rosa, V., 1997. La 'Villa Royale' de Haghia Triada. Στο: R. Hägg (επιμ.),
The Function of the “Minoan Villa”. Proceedings of the Eighth

309

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΦΑΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 6-8 June
1992. Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae, Series 4, XLVI.
Stockholm: Svenska Institutet i Athen - Paul Ǻströms Förlag, σ. 7989.
La Rosa, V., 1989. Recenti acquisizioni nel settore nord dell'abitato di
Haghia Triada. Πεπραγμένα ΣΤ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ.
A1. Χανιά: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος», σ. 411-418.
La Rosa, V., 1979-1980. Haghia Triada II: relazione preliminare sui saggi del
1978-1979. ASAtene, 57-58, σ. 49-164.
La Rosa, V., 1977. La ripresa dei lavori ad Haghia Triada: relazione
preliminare sui saggi del 1977. ASAtene, 55, σ. 297-342.
Militello, P., 2008. Un nuovo «propylon» ad Haghia Triada e gli spazi recintati
nella Creta neopalaziale. Creta Antica, 9, σ. 11- 25.
Paribeni, R., 1905. Ricerche nel sepolcreto di Haghia Triada presso Phaestos.
MonAnt, XIV, σ. 677-756.
Pernier, L., 1922. La Missione archeologica italiana e i recenti scavi a Creta.
BdA, sr. II, 1, σ. 434-440.
Shaw, M., 1990. Late Minoan Hearths and Ovens at Kommos Crete. Στο: P.
Darcque & R. Treuil (επιμ.), L’habitat égéen préhistorique. BCH
Supplément 19. Paris: École Française d’Athènes, σ. 232-254.
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The results of the program of “revision” of Levi’s excavations at
Phaistos in the area of the so-called ‘court of the theatre’ and the ceremonial
spaces of the surrounding area are presented first. An overall
reconsideration of the MM IIIA architectural documentation is also made.
Regarding Ayia Triada, the results of the works conducted immediately to
the West of the so-called Bastione (dated to LM IB) have allowed us to
hypothesise the presence of a LM IB propylon, i.e. a monumental entrance to
the sector of the Royal Villa. Excavation behind the staircase of the Grande
Stoa has allowed us to ascertain that the staircase was contemporary to the
back wall of the stoa. The trench opened to the west of room VI of the
Grande Stoa has allowed us to define the chronology of the structures
already excavated by Halbherr and to ascertain that a probably artisanal
installation (probably LM IIIA1) was organised immediately adjacent to the
so-called muraglione a denti, which was then in ruins.
Finally, a superficial clearance of the southern half of the so-called
Avancorpo Orientale has allowed us to uncover a new wall, which had not
been identified by the previous excavators, a wall that allows us to
reconsider the problem of the function and internal organization of the
Avancorpo itself.
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Εικ. 1. Πρόταση τρισδιάστατης αναπαράστασης του προπύλου αμέσως δυτικά του
λεγόμενου Bastione (γραφική επεξεργασία E. Sangregorio).

Σχ. 1. Τομή Β-Ν στην ανασκαφή πίσω από την κλίμακα της Μεγάλης Στοάς, με
ένδειξη των επεμβάσεων (συμπεριλαμβανομένης εκείνης δίπλα στον τοίχο, που
πραγματοποιήθηκε όταν έγινε η αποτύπωση του 1982)
(αποτύπωση B. Salmeri - γραφική επεξεργασία G. Fragalà).
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Εικ. 2. Η γωνία ανάμεσα στον
οπίσθιο τοίχο της Μεγάλης Στοάς
και τον ανατολικό της κλίμακας.
Από τα βόρεια.

Εικ. 3. Η νοτιοδυτική γωνία του δωματίου
VII της Μεγάλης Στοάς, με την κάθετη
σύνδεση στον ανατολικό τοίχο και με
εμφανή το βράχο μετά τον καθαρισμό του
επιπέδου του δαπέδου. Από τα δυτικά.

Εικ. 4. Γενική άποψη της τομής δυτικά του δωματίου VI της Μεγάλης Στοάς και
νότια του λεγόμενου muraglione a denti. Από τα νοτιοανατολικά.
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Σχ. 2. Σχηματική κάτοψη της τομής δυτικά του
δωματίου VI της Μεγάλης Στοάς, με ένδειξη των
χρονολογικών φάσεων (αποτύπωση B. Salmeri).

Εικ. 5. Ο νέος τοίχος με κατεύθυνση Α-Δ στο νότιο τομέα του λεγόμενου
Avancorpo Orientale. Από τα ανατολικά.
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ΤΩΝ
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Το έργο με την επωνυμία «Ανάκτορο και Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού»,
το οποίο έχει ως σκοπό τόσο την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων του
μνημείου, όσο και την ανάδειξή του, εντάχθηκε στο Γ΄ Κ.Π.Σ.το 2000, με
φορέα υλοποίησης το «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση
Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.). Την ευθύνη γενικότερα του συντονισμού
του έχει η Επιστημονική Επιτροπή Κνωσού, με Πρόεδρο τον διευθυντή
Συντήρησης Αρχαίων και Νεoτέρων Μνημείων κ. Ν. Μίνω.
Οι εργασίες στερέωσης - αποκατάστασης των τοιχοδομιών των «Δυτικών
Αποθηκών», που πραγματοποιήθηκαν από το 2006 έως το 2008 στο πλαίσιο
αυτού του έργου, εστιάστηκαν στις νοτιότερες μη στεγασμένες «Αποθήκες IIIVII», με σκοπό να επεκταθούν και στις λοιπές, με την ένταξη του αντίστοιχου
έργου στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο (εικ. 1, σχ. 1).

Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ

ΚΑΙ Η

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ EVANS

Οι πρώτες ανασκαφικές εργασίες, που έγιναν στον λόφο Κεφάλα από τον
φιλάρχαιο Ηρακλειώτη έμπορο Μίνω Καλοκαιρινό (Δεκέμβριος 1878 Φεβρουάριος 1879), έφεραν στο φως έξι αποθήκες της δυτικής πτέρυγας του
ανακτόρου και τμήμα της δυτικής πρόσοψης (Αλεξίου χ.χ., 149, Hood & Taylor
1981, 1, Raison 1993, 7).
Κατά την πρώτη ανασκαφική περίοδο, το 1900, υπό την εποπτεία του A.
Evans, αποκαλύφθηκαν οι περισσότερες αποθήκες. Στην αναφορά του ο
ανασκαφέας περιγράφει μάλιστα τον Μακρύ Διάδρομο των «Δυτικών Αποθηκών»
ως ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του ανακτόρου: «μήκους 53 μ., με
συμπαγές δάπεδο από πλάκες γυψολίθου» (Evans, Hogarth & Welch 18991900, 19-20) (εικ. 2). Ο Διάδρομος αυτός διέσχιζε από βορρά προς νότο μια
εντυπωσιακή σειρά από στενές και επιμήκεις αποθήκες, δεκαοκτώ συνολικά.
Ο Evans χρονολόγησε την κατασκευή του συγκροτήματος στη ΜΜ ΙΙΙΒ
περίοδο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τον S. Hood. Η κεραμική, που
συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του παλαιού υλικού
αρμολόγησης από τις τοιχοδομίες των «Αποθηκών III-VII», ήταν ελάχιστη και
αποσπασματική, κυρίως λόγω των αλλεπαλλήλων επεμβάσεων. Ωστόσο, η
προκαταρκτική μελέτη της επιβεβαιώνει την ίδια άποψη.
Κατά τη διάρκεια της αναστήλωσης, προκειμένου να διατηρηθούν in situ
και να προστατευθούν οι τοιχοδομίες, τα δάπεδα από γυψόλιθο, οι παραστάδες
των θυρών και οι πίθοι, αλλά και για να τοποθετηθούν οι βάσεις των κιόνων και
των παραστάδων του «Great Hall» στον όροφο, στεγάστηκε από τον Α. Evans, με
οπλισμένο σκυρόδεμα, ένα τμήμα του συγκροτήματος των «Δυτικών Αποθηκών».
Πρόκειται για τις «Αποθήκες VIII- XII», ενώ αντίθετα οι III-VII και XIII- XVIII
παρέμειναν μη στεγασμένες, ουσιαστικά δηλαδή χωρίς αναστηλωτικές
επεμβάσεις ευρείας κλίμακας, δίδοντας στον επισκέπτη την πραγματική εικόνα
του ανακτόρου μετά την ανασκαφή του (εικ. 1).
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Ο Ι Τ Ο Ι Χ ΟΔ Ο Μ Ι Ε Σ

ΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ
Οι τοιχοποιίες των «Δυτικών Αποθηκών» είναι κατασκευασμένες από
λαξευτούς και αργούς λίθους, μεγάλου και μεσαίου μεγέθους. Οι περισσότεροι
αποτελούν υλικό δεύτερης χρήσης, προερχόμενο από προγενέστερες
οικοδομικές φάσεις. Η επιφάνειά τους ήταν καλυμμένη με κονίαμα, που έφερε
διάκοσμο από οριζόντιες ταινίες κόκκινου και μπλε ή γκρίζου χρώματος, σε
λευκό βάθος (Evans, Hogarth & Welch 1899-1900, 20).
Ειδικότερα, η τοιχοδομία των «Αποθηκών III-VII» σώζεται σήμερα σε
αρκετά μεγάλο ύψος (1,7–2,6 μ.), με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα από τα πλέον
αυθεντικά τμήματα του ανακτόρου.
Οι μεσότοιχοι είναι μεγάλου μήκους, χωρίς εγκάρσιους τοίχους. Το
δυτικό άκρο τους δε συνδέεται με την τοιχοδομία της δυτικής όψης, όπως
επιβεβαιώθηκε και μετά την αφαίρεση του παλαιού υλικού αρμολόγησης από
τα συγκεκριμένα τμήματα των τοιχοδομιών (εικ. 3). Τo ανατολικό άκρο τους, το
οποίο είναι ελεύθερο, καταλήγει σε λίθινους πεσσούς, για τη στήριξη των
ξύλινων δοκών που γεφύρωναν τις κιονοστοιχίες (εικ. 4).
Οι θέσεις για τα κατακόρυφα ξύλα εντοπίζονται στους μεσότοιχους των
αποθηκών. Αυτά τοποθετούνται ως ζεύγος αντικριστά στις δυο παρειές των
τοίχων. Αντίθετα, φαίνεται ότι δε βρίσκονται σε αντικριστές θέσεις και στους
απέναντι τοίχους (σχ. 2).
Ειδικότερα, στις τοιχοδομίες των «Αποθηκών III-VII» οι εγκοπές των
κατακόρυφων ξύλων σώζονται σε ύψος 1,5 μ., με αποτέλεσμα να είναι
υψηλότερες από τις λαξευτές παραστάδες των άκρων των τοίχων, ύψους 1,4 μ.
(εικ. 5).
Κατά τη διάρκεια παλαιότερων εργασιών συντήρησης είχαν τοποθετηθεί
σε αυτές λίθοι ως σφράγιση, με σκληρό τσιμέντο ως συνδετικό κονίαμα,
συνήθως χωρίς επίχρισμα, όπως συμβαίνει στις διαμήκεις δοκούς. Δεν είναι
γνωστό με ακρίβεια πότε και από ποιους έγιναν οι κατασκευές αυτές.
Σήμερα, κατά τις εργασίες αποκατάστασης κρίθηκε σκόπιμο να
αφαιρεθούν οι λίθοι σφράγισης και το παλαιό υλικό αρμολόγησης από τις
θέσεις των ξύλινων ενισχύσεων (εικ. 6). Αποκαλύφθηκε έτσι το διάστημα μεταξύ
των κατακόρυφων ξύλων, τοποθετημένων κατά ζεύγος και αντικριστά στις δυο
παρειές των τοιχοδομιών, συμπληρωμένο με πηλοκονίαμα και μικρούς,
χαλαρούς λίθους (Τσακανίκα 2006, 69).
Ήρθαν επίσης στο φως κατασκευαστικά στοιχεία, που αφορούν στη
χρήση των ξύλων, σημαντικών δομικών στοιχείων της μινωικής αρχιτεκτονικής.
Για παράδειγμα, στη νότια τοιχοδομία της «Αποθήκης V», στην πρώτη,
αλλά και στη δεύτερη από την είσοδο εγκοπή (εικ. 7), μετά την αφαίρεση των
λίθων σφράγισης αποκαλύφθηκαν στις δυο παρειές μεγάλα τμήματα του
πηλοκονιάματος, με το οποίο εγκιβωτιζόταν μέσα στην εγκοπή το κατακόρυφο
ξύλο. Ειδικότερα, στη δεύτερη εγκοπή πάνω στο επίχρισμα διακρίνονται ίχνη
της ξύλινης ενίσχυσης, της οποίας υπολογίζεται κατά προσέγγιση η διατομή,
περίπου 0,15 μ. x 0,17 μ., ημικυκλική ή ορθογώνια.
Στην ίδια εγκοπή, σε ύψος 1,5 μ. περίπου από το σημερινό δάπεδο των
αποθηκών, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ξύλου τοποθετημένου εγκάρσια. Το ξύλο
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αυτό, διατομής κατά προσέγγιση 0,24 μ. x 0,14 μ., φαίνεται ότι ήταν
τοποθετημένο πάνω από το κατακόρυφο, εγκιβωτισμένο επίσης με
πηλοκονίαμα, του οποίου διακρίνονται μάλιστα τα ίχνη (εικ. 8).
Ανάλογα ίχνη του πηλοκονιάματος εγκιβωτισμού των κάθετων και των
εγκάρσιων ξύλων ενίσχυσης των τοιχοδομιών αποκαλύφθηκαν στις περισσότερες
εγκοπές των «Αποθηκών III-VII» (σχ. 3).
Όσον αφορά στα διαμήκη ξύλα, έχει διαπιστωθεί ότι στο ανάκτορο της
Κνωσού το πρώτο οριζόντιο ξύλο εντοπίζεται στο ύψος των ανωφλίων των θυρών,
σε όλους σχεδόν τους χώρους της Δυτικής και Κεντρικής πτέρυγας του
ανακτόρου (Τσακανίκα 2006, 70-5).
Κατά τις εργασίες αποκατάστασης εντοπίστηκε στο δυτικότερο, αλλά και
στο ανατολικότερο τμήμα της νότιας τοιχοδομίας της «Αποθήκης VII», σε ύψος
1,6 - 1,7 μ. από το σημερινό δάπεδο, τμήμα του πηλοκονίαματος εγκιβωτισμού
του διαμήκους ξύλου (εικ. 9). Στο δυτικότερο τμήμα της τοιχοποιίας, όπου
διατηρείται καλύτερα, σώζεται σε μήκος 0,7 μ. Ανάλογα ίχνη του διαμήκους
ξύλου αποκαλύφθηκαν στο ανώτερο τμήμα και άλλων τοιχοδομιών, όπως για
παράδειγμα στη βόρεια τοιχοποιία της «Αποθήκης VI», σε ύψος 1,7 μ. (σώζεται
σε μήκος 0,8 μ.).
Τέλος, στο κατώτερο τμήμα των εγκοπών εντοπίστηκε η ύπαρξη του
λίθου, στον οποίο εδράζονταν τα κατακόρυφα ξύλα. Σε κάποιες περιπτώσεις
αποκαλύφθηκε πάνω στο λίθο αυτόν ένα αδιατάρακτο στρώμα χώματος, συχνά
με ίχνη πυράς.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΔΟΜΙΩΝ ΤΩΝ «ΑΠΟΘΗΚΩΝ III-VII»
Η μέθοδος και οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια των
εργασιών αυτών διαμορφώθηκαν με βάση τις τρεις αρχές της επιστημονικής
τεκμηρίωσης, της προστασίας των ευρημάτων και της ανάδειξης του τμήματος
αυτού του μνημείου.
Οι εργασίες εκτελέστηκαν από προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, με
μακρά εμπειρία τουλάχιστον μιας δεκαετίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο 1 . Τα
στάδια που ακολουθήθηκαν είναι γενικά τα εξής:
Πριν από την έναρξη της αφαίρεσης της παλαιάς τσιμεντοκονίας, από
τους αρμούς των μινωικών τοιχοδομιών, έγινε με ακρίβεια οριοθέτηση των
λίθων. Ακολούθησε η αφαίρεση του παλαιού υλικού αποκατάστασης, ο
σχολαστικός καθαρισμός των αρμών και τέλος η αρμολόγηση με το λεγόμενο
«θηροκονίαμα», στη σύσταση του οποίου υπάρχει θηραϊκή γη, άμμος
λατομείου, υδραυλική άσβεστος και ελάχιστη ποσότητα χρωστικών (εικ. 10-11).
Το κονίαμα αυτό, το οποίο ανταποκρίνεται στις τρεις σύγχρονες απαιτήσεις της
αναγνωρισιμότητας, αντιστρεψιμότητας και αντοχής, έχει ήδη δοκιμαστεί στην
αποκατάσταση των τοιχοδομιών του ανακτόρου, από την έναρξη του έργου το
2000.
Με σαφήνεια καθορίστηκαν, παράλληλα, τα όρια της αναστήλωσης
Evans, ιδιαίτερα στα σημεία επαφής με το αυθεντικό υλικό. Προκειμένου
μάλιστα να υπάρξει σαφής διάκριση των μινωικών τμημάτων από την
Από την έναρξη των προαναφερόμενων εργασιών ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η
συμβολή και οι διαπιστώσεις του αρχιτεχνίτη Ι. Κατσουλάκη και των ειδικευμένων
τεχνιτών Β. Μερζιώτη και Κ. Ψαρουδάκη.

1
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αναστήλωση, διαφοροποιήθηκε τόσο ο τρόπος αρμολόγησης, όσο και το βάθος
των αρμών (εικ. 12).
Για την ολοκληρωμένη συντήρηση των τοιχοδομιών έγινε από έμπειρους
συντηρητές συγκόλληση των λίθων, πλήρωση των ρωγμών εσωτερικά και
εξωτερικά και στερέωση των θραυσμάτων, αλλά και αφαίρεση της παλαιάς
περιμετρικής συγκράτησης των αρχαίων πηλοκονιαμάτων και στερέωσή τους.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης βελτιώθηκαν, επίσης,
κάποια στοιχεία, που αφορούν κυρίως σε εσφαλμένες προσπάθειες στερέωσης
των τοιχοδομιών κατά το παρελθόν.
Διαπιστώθηκε, για παράδειγμα, ότι σε συγκεκριμένα τμήματα των
μινωικών τοίχων, άλλοτε είχαν προστεθεί λίθοι με άφθονη τσιμεντοκονία, οι
οποίοι κάλυπταν τους μινωικούς δομικούς λίθους και άλλοτε είχαν γίνει
ανακατασκευές, οι οποίες επίσης κάλυπταν την αρχική κατασκευή. Επρόκειτο,
πιθανότατα, για προσπάθειες αποκατάστασης είτε των μικροκαταρρεύσεων και
της στατικής ενίσχυσης των μινωικών τοίχων, είτε της ίδιας της μορφής των
τοιχοδομιών.
Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές κρίθηκε σκόπιμο να αποκαλυφθούν τα
αυθεντικά τμήματα, ώστε να δοθεί η ορθή ερμηνεία και να προβληθούν οι
κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μινωικής αρχιτεκτονικής (εικ. 13).
Στις θέσεις των ξύλινων ενισχύσεων, όπως ήδη αναφέρθηκε, μετά την
αφαίρεση των λίθων σφράγισης, στερεώθηκε το τμήμα των εγκοπών
τοποθέτησης των ξύλων, με αποτέλεσμα να διατηρηθούν και να προβληθούν τα
κατασκευαστικά στοιχεία που σώζονταν (εικ. 5-7).
Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι γενικά στόχος των εν
λόγω εργασιών ήταν:
α) η ανάσχεση της φθοράς του τμήματος αυτού του ανακτόρου, με τη
συντήρηση και στερέωση των δομικών του υλικών, αλλά και την απομάκρυνση
της παλαιάς τσιμεντοκονίας, εφόσον η επαφή της με τα αρχαία υλικά είναι
επιζήμια.
β) η αναβάθμιση της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής του αξίας,
γεγονός που συνεπάγεται την αποκατάσταση σφαλμάτων, που έγιναν κατά τη
διάρκεια παλαιότερων επεμβάσεων.
γ) ο σεβασμός και η διάσωση της δομικής αξίας του συγκροτήματος των
«Δυτικών Αποθηκών», όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την αναστήλωση
Evans.
δ) η ανάδειξη του τμήματος αυτού του ανακτόρου, βάσει της
τεκμηρίωσης των αρχαιολογικών και αρχιτεκτονικών ευρημάτων, με σκοπό η
επιστημονική γνώση να μεταδοθεί στο ευρύ κοινό.

Β Ι Β ΛΙ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
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PALACE

OF

K N O S S O S - “W E S T M A G A Z I N E S ”

MASONRY CONSERVATION – RESTORATION
K A V O U L A K I M.E L I S S A V E T
The first excavations at Knossos, on the Kefala hill, carried out by M.
Kalokairinos (1878 –1879), brought to light six magazines in the West Wing
of the Palace. During the first season of excavation of the Palace in 1900,
under Evans’s supervision, most of the remaining magazines were revealed,
a total of eighteen.
The walls of the magazines were made of rough stones and mud. The
walls of “Magazines III–VII”, in particular, are preserved to a relatively great
height, thus constituting one of the most authentic parts of the Palace. The
position of the vertical beams, which were placed facing each other on either
side of the walls, is also visible.
Today, during the course of the restoration work, it was decided for
the first time to remove the “sealing” placed in the beam sockets as part of
earlier interventions. This provided important information, especially in
cases where elements of the original structure were preserved behind the
stones used to cap the sockets, for example the position and diameter of the
vertical and transverse beams, the position of the lengthwise beam
supporting the walls, etc.
The conservation – restoration work on the masonry of “Magazines III–
VII” comprises the following stages: removal of the old restoration material
and strong cement from various intervention phases, careful cleaning of the
joints, and pointing with “Theran mortar” (whose ingredients include Theran
soil, quarry sand, slaked lime and colour).
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Εικ. 1. Άποψη των «Δυτικών Αποθηκών» από το Piano Nobile του ανακτόρου,
μετά την αποκατάσταση.

Σχ. 1. Κάτοψη του ανακτόρου της Κνωσού,
όπου σημειώνονται οι «Δυτικές Αποθήκες».
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Εικ. 2. Ο Διάδρομος των «Δυτικών Αποθηκών» από Β προς
Ν κατά την ανασκαφή Evans (1900).

Εικ. 3. Η τοιχοδομία της δυτικής όψης του ανακτόρου από
ΝΑ και οι τοιχοποιίες των «Αποθηκών III-VII».

Εικ. 4. Οι «Αποθήκες IV-VII». Διακρίνονται οι λίθινοι
πεσσοί στο ανατολικό άκρο των τοιχοδομιών.
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Σχ. 2. Κάτοψη των «Δυτικών Αποθηκών III-VII», όπου σημειώνονται οι θέσεις των
εγκοπών τοποθέτησης της ξύλινης ενίσχυσης των τοιχοδομιών.

Εικ. 5. Οι τοιχοδομίες των
«Αποθηκών III-VII» από Ν.
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Εικ. 6. «Αποθήκη VΙ», βόρεια τοιχοδομία, η δεύτερη από την
είσοδο εγκοπή για την τοποθέτηση του κατακόρυφου ξύλου,
πριν και μετά την αφαίρεση της παλαιάς σφράγισης.

Εικ. 7. «Αποθήκη V», νότια τοιχοδομία, η δεύτερη από την
είσοδο εγκοπή για την τοποθέτηση του κατακόρυφου και του
εγκάρσιου ξύλου, πριν και μετά την αφαίρεση της παλαιάς
σφράγισης.

Σχ. 3. Αναπαράσταση τοιχοδομίας των «Δυτικών Αποθηκών», όπου διακρίνεται η θέση
του κατακόρυφου και του εγκάρσιου ξύλου.
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Εικ. 8. «Αποθήκη V», αποτύπωση της δεύτερης από την είσοδο εγκοπής για την
τοποθέτηση της ξύλινης ενίσχυσης της τοιχοδομίας, όπου σημειώνεται το πηλοκονίαμα
εγκιβωτισμού του κατακόρυφου και του εγκάρσιου ξύλου.
Απεικονίζονται λεπτομέρειες της δυτικής και της ανατολικής παρειάς.

Εικ. 9. «ΑποθήκηVII», νότια τοιχοδομία, όπου διακρίνεται η εγκοπή
τοποθέτησης του διαμήκους ξύλου.

Εικ. 10. Η νότια τοιχοδομία της «Αποθήκης ΙV»,
πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης.
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Εικ. 11. Η βόρεια τοιχοδομία της «Αποθήκης ΙV»,
πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

Εικ. 12. Η ανατολική τοιχοδομία του Διαδρόμου των
«Αποθηκών III-VII». Στο ανώτερο τμήμα διακρίνεται η
αναστήλωση Evans.

Εικ. 13. «Αποθήκη VΙ», νότια τοιχοδομία, λεπτομέρεια του ανώτερου
τμήματος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις εργασίες αποκατάστασης.
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ALLEGRO NUNZIO
Οι ανασκαφές στη θέση του Προφήτη Ηλία στη Γόρτυνα της Μεσαράς
άρχισαν το 1987, ύστερα από την ολοκλήρωση από πλευράς της Ιταλικής
Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας των ερευνών που αφορούσαν στις οχυρώσεις
Ελληνιστικής περιόδου στους ανατολικούς λόφους της ακρόπολης της Γόρτυνας
(Allegro & Ricciardi 1999).
Ακριβώς κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στις οχυρώσεις καταλάβαμε
ότι στο λόφο του Προφήτη Ηλία και μερικώς στον κοντινό λόφο Αρμί υπήρχε
ένας μεγάλος οικισμός, περίπου 15 εκταρίων, που, σύμφωνα με την σποραδική
κεραμική που περισυλλέχθηκε από την επιφάνεια, μπορούσε να χρονολογηθεί
στη Γεωμετρική και Ανατολίζουσα περίοδο.
Η ανακάλυψη αυτού του οικισμού, πολύ κοντινού στην ακρόπολη του
Αγίου Ιωάννη, που θεωρούνταν μέχρι τότε ο μοναδικός και ο πιο παλιός
οικισμός στη Γόρτυνα, έριξε καινούργιο φως στις σύνθετες δυναμικές που
οδήγησαν στην ίδρυση της πόλης της Γόρτυνας (σχ. 1).
Αρχίσαμε τις πρώτες έρευνες σε μια επίπεδη επιφάνεια στις νότιες
πλαγιές του λόφου του Προφήτη Ηλία τα χρόνια 1987-1988 (Allegro 1991).
Ύστερα από μια μεγάλη παύση, οι έρευνες ξανάρχισαν το 2005 και είναι
ανοιχτές μέχρι και σήμερα (εικ. 1).
Μέχρι τώρα έχουμε διεξάγει μια εκτεταμένη ανασκαφή, που θα μας
επιτρέψει να αποκαταστήσουμε τη δομή του οικισμού κατά τη διάρκεια της
τελευταίας φάσης της ζωής του. Επίσης, κάναμε δύο στρωματογραφικές,
δοκιμαστικές τομές, που μας δίνουν να καταλάβουμε τη μακρά και σύνθετη
ιστορία του οικισμού (εικ. 2-3).
Στο τωρινό στάδιο της έρευνας μπορούμε να πούμε ότι τα πιο παλιά ίχνη
ζωής φαίνεται να χρονολογούνται προς το τέλος της 2ης χιλιετηρίδας. Πολύ
καλές πληροφορίες υπάρχουν επίσης από την Πρωτογεωμετρική και
Γεωμετρική περίοδο, ενώ η εγκατάλειψη του οικισμού χρονολογείται περίπου
τα μέσα του 7ου αι. π.Χ.
Ύστερα από ένα μακρύ κενό, έχουμε μια επανεμφάνιση ζωής στην
Ελληνιστική περίοδο, ίσως σε συνδυασμό με την κατασκευή και τη φρουρά της
οχύρωσης. Στη συνέχεια έχουμε και πάλι ένα κενό μέχρι την Πρωτοβυζαντινή
περίοδο. Το σύνολο των ερευνών σχετικά με τις δύο τελευταίες φάσεις
βασίζονται, μέχρι τώρα, μόνο στην κεραμική, που ίσως να έχει πέσει από τις
πιο ψηλές παρυφές του λόφου.
Ο οικισμός του 8ου - 7ου αι. π.Χ. απλώνεται σε δύο διαμορφωμένες,
επικλινείς αναβαθμίδες με φορά από Βορρά προς Νότο, χωρισμένες από ένα
δρόμο με κατεύθυνση Ανατολή - Δύση, που αποτελούσε έναν από τους
σπουδαιότερους άξονες διάβασης του χωριού (σχ. 2).
Ο τοίχος που τον οριοθετούσε από Βορρά είναι κατασκευασμένος από
δύο ισχυρά αντερείσματα τριγωνικού σχεδίου, ανάμεσα στα οποία βρέθηκε μια
συμπαγής χαλικόστρωση.
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Ο οικισμός προς τα βόρεια του δρόμου, που ονομάσαμε Τομέα A, ήταν
πολύ κατεστραμμένος από τη διάβρωση του λόφου κι έτσι οι κατόψεις των
σπιτιών δεν ήταν ευανάγνωστες.
Στην ανατολική πλευρά αυτής της πτέρυγας εξακριβώσαμε την ύπαρξη
ενός στενού δρόμου (A7) με χαλικόστρωση, που ανέβαινε λοξά μέχρι το δρόμο
με κατεύθυνση Ανατολή - Δύση. Ο στενός δρόμος πλαισίωνε τα υπολλείματα
μιας κατοικίας, της οποίας είναι ευδιάκριτο, στο εσωτερικό ενός ανοικτού
χώρου (A5), εξοπλισμένου με έναν κυκλικό πάγκο και μια εστία, ένα μικρό
ορθογώνιο δωμάτιο (A6), όπου έδινε το φως ένα πυξίον που χρονολογείται στην
Ανατολίζουσα περιόδο.
Τα υπολλείματα του οικισμού προς τα βόρεια του μεγάλου δρόμου, που
ονομάσαμε Τομέα B, διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση, επειδή η
επιχωμάτωση στις κατασκευές τείνει να αυξάνεται προς τα βόρεια, μέχρι να
φτάσει στο τωρινό όριο της ανασκαφής, το πάχος των 2 μ.
Η νότια πλευρά αυτής της πτέρυγας δεν είναι ακριβώς ευθύγραμμη,
αλλά καθορίζεται από ελαφρώς αποκλίνοντα τμήματα, τα οποία αντιστοιχούν
στις πλευρές των πέντε μέχρι τώρα εξακριβωμένων, κατοικημένων μονάδων 1 .
Δύο μικροί δρόμοι με κατεύθυνση Βορρά - Νότο χωρίζουν το Κτήριο I
από το Κτήριο II (B11) και το Κτήριο IV από το Κτήριο V (B18). 'Ενα πέρασμα
με κατεύθυνση Βορρά - Νότο χωρίζει ίσως τα Κτήρια II και III.
Από τα Κτήρια I και V, που βρίσκονται στις δύο άκρες της ανασκαφής,
έχουμε μια μερική εικόνα, επειδή επεκτείνονται εκτός της ιδιοκτησίας της
Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής.
Το Κτήριο Ι παρουσιάζει μια εκτεταμένη αυλή (Β12), ανοικτή προς το
δρόμο με κατεύθυνση Ανατολή - Δύση, πλαισιωμένο από βορρά από ένα
σκυρόστρωμα από πέτρες (Β24) στηριζόμενο από ένα τοίχο αναβαθμίδας (εικ.
3). Μονάχα η διαπλάτυνση της ανασκαφής προς τα βόρεια θα μπορέσει να μας
δώσει καινούργια στοιχεία για να συμπληρώσουμε τον πολεοδομικό ιστό του
οικισμού.
Επίσης, και το μέχρι τώρα εξετασμένο μέρος του Κτηρίου V είναι ένας
ανοικτός χώρος (B19), που επικοινωνεί δια μέσου μιας πόρτας με το μικρό
δρόμο με κατεύθυνση Βορρά - Νότο (Β18).
Όσον αφορά στο Κτήριο II μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε
ολοκληρωτικά το σχέδιο (εικ. 4). Αποτελείται από δύο δωμάτια,
ευθυγραμμισμένα στον άξονα Βορρά - Νότο, μια αυλή (B1) και ένα στεγασμένο
δωμάτιο (B2), του οποίου η οροφή πρέπει να ήταν υποστηριζόμενη από ένα
ξύλινο δοκό, που στηριζόταν σε μια ασβεστοειδή πλάκα, η οποία βρέθηκε in
situ στο κέντρο του δωματίου.
Ένας σωρός πεσμένων λίθων σφράγιζε το στρώμα της καταστροφής, το
οποίο έδωσε στο φως πολυάριθμα κομμάτια κεραμικών τύπων που
χρονολογούνται στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. και ένα τμήμα πίθου τοποθετημένο
στη νοτιοδυτική γωνία.
Το Κτήριο III είναι πολύ μεγάλο και αποτελείται από δύο χωριστά μέρη,
Επιθυμώ να ευχαριστήσω τον κ. Emanuele Greco, διευθυντή της Ιταλικής
Αρχαιολογικής Σχολής των Αθηνών, για την ενθάρρυνσή του να συνεχίσω τις έρευνές
μου στο χωριό του Προφήτη Ηλία, την ΚΓ΄Εφορεία του Ηρακλείου για τη φιλική
φιλοξενία της και τους οργανωτές του συνεδρίου.
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με περίπου ίδιες διαστάσεις. Το μισό μέρος προς τα δυτικά είναι κατειλημμένο
από μια μεγάλη αυλή, που στη νοτιοδυτική γωνία παρουσιάζει μια κοιλότητα
επενδυμένη από πέτρες και ίσως πρόκειται για ένα πηγάδι (εικ. 5). Το μισό
μέρος προς τα ανατολικά αποτελείται από τέσσερα δωμάτια (εικ. 6).
Δύο δωμάτια στενά και μικρά (B3 και B4) είναι τοποθετημένα κατά
μήκος της νότιας πλευράς και αποτελούν προθάλαμο σε δύο δωμάτια πιο
μεγάλα (B8 και Β7,9) που βρίσκονται στην πίσω πλευρά. Το δωμάτιο B8 είναι
ίσως ένας ανοικτός χώρος, ενώ το B7,9 έπρεπε να ήταν στεγασμένο.
Tο κτήριο παρουσιάζει μετασκευές: ένα ορθογώνιο μακρύ δωμάτιο, το
B5, κατασκευάζεται στη νότια πλευρά της αυλής Β6 (ίσως πρόκειται για μια
στοά), ενώ στο βορειοδυτικό τετράγωνο του δωματίου B7,9 κατασκευάζεται ένας
μικρός χώρος κουζίνας, ο B10, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκε μια εστία
κατασκευασμένη με λίθινες πλάκες και κοντά σε αυτήν ένα τριποδικό σκεύος.
Η ανασκαφή στο Κτήριο IV είναι ακόμα ανοικτή (εικ. 7). Προς το παρόν
φαίνεται να αποτελείται από επτά δωμάτια και δεν ξέρουμε αν επεκτείνεται
ακόμα προς τα βόρεια. Με βάση την έρευνα των περιμετρικών τοίχων θεωρούμε
ότι το κτήριο δημιουργήθηκε σύμφωνα με ένα ενιαίο σχέδιο, μολονότι η μορφή
των δωματίων δεν είναι ακριβώς κανονική.
Η κύρια είσοδος βρίσκεται ίσως στο στενό δρόμο Β18, από τη στιγμή
που δεν καθορίστηκαν άλλοι είσοδοι, τόσο στο δρόμο με κατέυθυνση Ανατολή Δύση, όσο και στην αυλή B6.
Το κτήριο δε φαίνεται να έχει αυλή, όπως τα άλλα μέχρι τώρα
εξετασμένα, εκτός κι αν μοιραζόταν με το Κτήριο III τη μεγάλη αυλή B6.
Στα τέσσερα δωμάτια που έχουν εξετασθεί μέχρι το τελευταίο επίπεδο
του
σταθερού,
ανακαλύψαμε
τετράγωνoυς
πάγκους,
που
ίσως
χρησιμοποιούνταν ως επιφάνεια εργασίας ή για την τοποθέτηση κτερισμάτων,
αλλά με λίγα σκεύη in situ.
Tο πιο σπουδαίο δωμάτιο είναι σίγουρα το B17, διαστάσεων 5,50 x 3 μ.,
που πρέπε να είχε ένα σημαντικό ρόλο για τη ζωή που κυλούσε στο εσωτερικό
του κτηρίου (εικ. 8). Είχε ένα τετράγωνο πάγκο που στηριζόταν στο βόρειο
τοίχο. Μια άλλη επίπεδη επιφάνεια σε σχήμα ενός τετάρτου του κύκλου, ίσως
χρησιμοποιούνταν για την άλεση των δημητριακών, όπως φαίνεται από την
παρουσία μιας μυλόπετρας, που βρέθηκε στη βορειοδυτική γωνία. Στο κέντρο
του δωματίου βρέθηκε ένας οβάλ κύκλος από πέτρες, καρφωμένες κάθετα στο
έδαφος, που μπορεί να ταυτιστεί με εσχάρα. Στο εσωτερικό της υπήρχε μια
επιφάνεια από καμμένο χώμα και ίχνη στάχτης, ένα ακέραιο κύπελλο
βρισκόταν κοντά στην εσχάρα και μερικά κομμάτια από κύπελλα στο επίπεδο
εγκατάλειψης του δωματίου. Αυτά τα αντικείμενα οδηγούν στη σκέψη ότι ο
χώρος μπορεί να ήταν ένα δωμάτιο προορισμένο για την προετοιμασία και την
κατανάλωση των φαγητών.
Αν και οι ανασκαφές είναι ακόμα στην αρχή και οι γνώσεις μας
περιορίζονται ουσιαστικά στην τελευταία φάση του οικισμού, αυτήν του 8ου - 7ου
αι. π.Χ., είναι δυνατόν να κάνουμε μερικές εκτιμήσεις όσον αφορά στη δομή
του οικισμού και το ρόλο που αυτός έπαιξε στις δυναμικές εγκατάστασης στην
περιοχή της Γόρτυνας.
Από τη μελέτη του σχεδίου προκύπτει καθαρά η επιθυμία μιας
οργάνωσης της κατοίκησης του χώρου στο εσωτερικό ενός δικτύου δρόμων, που
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αν και όχι κανονικό, ακολουθεί μια ιεραρχία.
Ο δρόμος με κατεύθυνση Aνατολή - Δύση, πράγματι, που διασχίζει όλο
τον οικισμό, πρέπει να είχε ένα σπουδαίο ρόλο και για αυτό ήταν πιο πλατύς σε
σχέση με τους στενούς δρόμους με κατεύθυνση Βορρά - Νότο, που χώριζαν τα
σπίτια και ήταν λειτουργικοί στην τοπική κυκλοφορία. Αυτό το σύστημα είναι
πολύ πιο καθαρό στον Τομέα Β.
Στο σχέδιο των κτηρίων είναι ξεκάθαρες, δίπλα σε ένα
επαναλαμβανόμενο στοιχείο, που είναι η μεγάλη αυλή κατά μήκους του
κεντρικού δρόμου, διαφορές σχετικά με τις διαστάσεις των μεριδίων των
χωραφιών, καθώς και τον αριθμό και τη διάταξη των δωματίων.
Όσον αφορά στη λειτουργικότητα των δωματίων, τα λίγα σε ποσότητα
σκεύη που βρέθηκαν στο επίπεδο του σταθερού και η έλλειψη σημαντικών
τεκμηρίων, δε μας επιτρέπουν να δώσουμε επαρκείς απαντήσεις.
Μπορούμε παρ’ όλα αυτά, να παρατηρήσουμε μια κάποια προσοχή στην
ιδιωτική ζωή, από τη στιγμή που κανένα κτήριο δε φαίνεται να έχει την κύρια
είσοδό του στην κύρια οδό και επίσης τα πιο σπουδαία δωμάτια για την οικιακή
ζωή βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος.
Η τεχνική κατασκευής των κτηρίων είναι μάλλον απλή και
περιλαμβάνεται στις σταθερές αυτής της περιόδου. Οι τοίχοι είναι
κατασκευασμένοι με διπλή επιφάνεια τοιχοδομίας, κυρίως με πέτρες
λαξευμένες με χονδροειδή τρόπο, βγαλμένες από το βραχώδες στρώμα του
λόφου.
Είναι πιθανό ότι το σήκωμα ήταν κατασκευασμένο από ωμά τούβλα,
όπως δείχνει η κατάρρευση των λίθων στο εσωτερικό των δωματίων, οι στέγες
ίσως να ήταν κατασκευασμένες από άργιλο και άχυρο, ενώ τα πατώματα ήταν
από χτυπημένο χώμα.
Το επίπεδο του υλικού πολιτισμού είναι απλό και η έλλειψη οστών ζώων,
κυρίως όσον αφορά στα αιγοειδή, μας δίνει να καταλάβουμε ότι η οικονομία
ήταν κυρίως βασισμένη στη γεωργία.
Οι γνώσεις μας σχετικά με τις πιο παλιές φάσεις της Γόρτυνας είναι
ακόμα γεμάτες κενά: αμφισβητούμενα τα στοιχεία που προέρχονται από τις
ανασκαφές στην ακρόπολη τη δεκαετία του 1950 (Rizza & Santa Maria
Scrinari 1968, D’Acunto 2002), σχεδόν άγνωστες οι νεκροπόλεις, με εξαίρεση
ένα θολωτό τάφο Πρωτογεωμετρικής περιόδου, που ανακαλύφθηκε στα νότια
της ακρόπολης (Aλεξίου 1967), πολύ περιορισμένες οι πληροφορίες σχετικά με
τους οικισμούς στην περιοχή (La Torre 1988-1989).
Αυτή η έλλειψη στοιχείων δε μας επιτρέπει προς το παρόν να έχουμε μια
σαφή γνώμη όσον αφορά στις ιστορικές δυναμικές που μεταξύ του 8ου και του
7ου αι. π.Χ. οδήγησαν στη δόμηση της πόλης των Γορτυνίων.
Ο οικισμός του Προφήτη Ηλία ιδρυμένος ίσως όπως εκείνος στην
ακρόπολη, ύστερα από την περίοδο κρίσης του μινωικού κόσμου,
εγκαταλείφθηκε μαζί με άλλους μικρότερους οικισμούς ανάμεσα στον Προφήτη
Ηλία και Βουρβουλίτη, ταυτοχρόνως με τις βαθιές αλλαγές που οδήγησαν στην
ίδρυση της πόλης και ίσως καθόρισαν νέους οικιστικούς οργανισμούς στην
περιοχή.
Μετάφραση: 'Aννα Παπουτσάκη
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G O R T Y N , P R O F I TI S I L I A S . R E C E N T E X C A V A T I O N S
IN THE

GEOMETRIC

AND

A R C H A I C S E TT L E M E N T

ALLEGRO NUNZIO
The settlement on Profitis Ilias and Armi hills, located 500 m east of
Gortyn acropolis, probably developed at the end of the Bronze Age and was
abandoned at the second half of 7th century BC. It constitutes a very
important point of observation to reconstruct the complex dynamics of
Gortyn’s region, between the end of the Minoan culture and the birth of the
polis.
The excavation, on the high southern slopes of Profitis Ilias hill,
involved a part of the built-up area dated to the 8th - 7th century BC, set on
terraces and crossed by an East-West street. On the higher terrace, five
houses have been identified, divided by narrow lanes from North to South
and different in size and space setting. Three of them show a large courtyard
along the street. The remains of the two houses of lower terrace are greatly
damaged.
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Σχ. 1. Γόρτυνα. Σχέδιο της πόλης.
1. Προφήτης Ηλίας 2. Aκρόπολη 3. Aγορά 4. Πύθιον.

Εικ. 1. Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας.
Πανοραμική άποψη των ανασκαφών, από Β: 1. Aγορά 2. Πύθιον.
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Εικ. 2. Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας. Πανοραμική άποψη των
ανασκαφών, από Δ. Σε πρώτη άποψη το Κτήριο IV.

Εικ. 3. Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας. Πανοραμική άποψη των
ανασκαφών, από Α. Σε πρώτη άποψη το Κτήριο I.

Σχ. 2. Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας. Σχέδιο των ανασκαφών (αρχιτέκτων Maria Ricciardi).
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Εικ. 4. Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας. Το Κτήριο II, από ΒΑ.

Εικ. 5. Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας. Το Κτήριο III, από Δ.
Σε πρώτη άποψη το δωμάτιο B5 με πηγάδι και η αυλή B6.
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Εικ. 6. Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας. Το Κτήριο III, από Δ.

Εικ. 7. Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας. Το Κτήριο IV, από ΒΔ.

Εικ. 8. Γόρτυνα, Προφήτης Ηλίας. Το Κτήριο IV,
δωμάτιο B17, από Β.
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T O Β ΑΠΤΙΣΤΗΡΙ Ο
Ε ΡΕΥΝΑ
ΓΙ Α ΕΝΑ

ΣΤΗ

ΚΑΙ

Μ ΗΤΡΟΠΟΛΗ Μ ΕΣΑΡΑΣ

Π ΡΩΤΕΣ Υ ΠΟΘΕΣΕΙ Σ

Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
R I C C I AR D I M A R I A

Είναι σημαντικό για μένα να ευχαριστήσω, πρώτα απ΄ όλα, τον Μ.
Μπορμπουδάκη που μου έδωσε την άδεια να δημοσιεύσω τα αποτελέσματα της
έρευνας, τον Μ. Ανδριανάκη για τη σταθερή υποστήριξή του και τους Κ.
Γιαπιτσόγλου και Α. Τζιγκουνάκη για τη βοήθεια στην ανασκαφή. Θα ήθελα,
επίσης, να ευχαριστήσω την Ιλαρία Συμιακάκη για τη μετάφραση του κειμένου.
Τα κατάλοιπα του Βαπτιστηρίου, του αποκαλούμενου Ροτόντα,
βρίσκονται στη δυτική περιφέρεια της Γόρτυνας, στην αριστερή όχθη του
Μητροπολιανού, στο κέντρο μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται από τη
συγκέντρωση χριστιανικών κτηρίων και ορίζεται στα βόρεια από τον Άγιο Τίτο
και στα νότια από το Τρίκογχον - Μαρτύριο.
Η Ροτόντα καλυπτόταν από έναν μεγάλο σωρό λίθων λίγα μέτρα
δυτικότερα της ανασκαφής της βυζαντινής οδού Α-Δ Ι και βόρεια από τη
μεγάλη, πρωτοβυζαντινή, πεντάκλιτη βασιλική που είχε αποκαλυφθεί κατά τη
διάρκεια των σωστικών ανασκαφών του 1978. Στη βασιλική, το 1991, ξεκίνησε
συστηματική ανασκαφή από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών σε
συνεργασία με τη 13η Βυζαντινή Εφορεία, υπό τη διεύθυνση του Ε.
Μπορμπουδάκη (Di Vita 2001, 446-447, Farioli 2005, 243-248,
Mπορμπουδάκης 2004, 617-636).
Το 1996 οι έρευνες για να πιστοποιηθεί η φύση των ερειπίων που
κρύβονταν κάτω από τα φερτά υλικά φέρνουν στο φως ένα κτήριο κυκλικό
εξωτερικά, αλλά με οκτώ κυκλικές κόγχες στο εσωτερικό. Οι έρευνες
ανατέθηκαν στην ομιλούσα από τον τότε διευθυντή της Ιταλικής Αρχαιολογικής
Σχολής Αθηνών καθηγητή A. Di Vita και από τον Έφορο Ε. Μπορμπουδάκη. Η
χαρακτηριστική κυκλική κάτοψη με διάμετρο 15 μ. και η σωζόμενη τοιχοδομία
σε ύψος περίπου 3 μ., σηματοδοτούν την παρουσία ενός μνημειακού κτηρίου.
Μια μικρή, ερευνητική τομή, με πολύπλοκη στρωματογραφία ικανού πάχους,
εντόπισε το κατώφλι του δυτικού ανοίγματος (Di Vita 1998, 290, Ricciardi
2004α, 651-668 και 2004β, 77-89, Ricciardi & Mπορμπουδάκης 2006, 925938).
Με τις τελευταίες ανασκαφές αποκαλύφθηκε μέρος ενός μεγάλου
βαπτιστηρίου με μοναδικά αρχιτεκτονικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά και
ιδιαίτερη ποιότητα (εικ. 1).
Η κατασκευή που ήλθε στο φως δεν είναι πλήρης, αλλά παρουσιάζει ήδη
σημαντική έκταση και διάρθρωση: αποτελείται από έναν κεντρικό πυρήνα Α,
κυκλικό και πολύλοβο, με τέσσερα ανοίγματα. Μια μεγάλη κολυμβήθρα
καταλαμβάνει το κέντρο (σχ. 1).
Γύρω από τον πυρήνα αυτόν αναπτύσσεται ο κυκλικός περίδρομος Α1,
πλάτους 3,65 μ., που διακόπτεται νότια από έναν τοίχο εφαπτόμενο με το
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δωμάτιο Α με κατεύθυνση Α-Δ. Ο περίδρομος θα πρέπει, κανονικά, να
συνεχίζει και προς την ανατολική πλευρά, αλλά το ανατολικό τμήμα του
μνημείου κείτεται σε ιδιωτικό χώρο. Νότια, προς τη βασιλική, ανοίγονται ακόμη
δύο τουλάχιστον ορθογώνιοι χώροι Α2 και Α3, που μόλις διακρίνονται στην
επιφάνεια και πρέπει να ανασκαφούν, οι οποίοι μειώνουν την απόσταση που
χώριζε αρχικώς το Βαπτιστήριο από τη βασιλική. Το Βαπτιστήριο εκτείνεται και
προς τα δυτικά, πέρα από το μικρό τμήμα τοίχου που φέραμε στο φως. Το
κτήριο έχει τοιχοδομία σε ψευδο-opus listatum, χαρακτηριστική των
πρωτοβυζαντινών φάσεων της Γόρτυνας, με αρκετά μαρμάρινα κομμάτια που
έχουν χρησιμοποιηθεί στην εξωτερική παρειά του κυκλικού χώρου Α. Το
εσωτερικό, αντίθετα, είναι από μεγάλες, σφηνοειδείς λιθοπλίνθους από
ασβεστόλιθο, λαξευμένες κατάλληλα για την κοίλη επιφάνεια των κογχών και
μεγάλα, σφηνοειδή στοιχεία αποτελούσαν την ανωδομή του χώρου Α, τα οποία
καταρρέοντας το γέμισαν με ένα παχύ και συμπαγές στρώμα υλικών (εικ. 1).
Οι δύο χώροι Α και Α1 είχαν υιοθετήσει λύσεις διαφορετικές για την
κάλυψη. Ο πρώτος είχε στο κέντρο έναν βαρύ τρούλλο σε opus cementicium
που πλαισιωνόταν από τα ημιθόλια των κογχών. Ο κυκλικός περίδρομος Α1
παρουσίαζε αντίθετα μια στέγη μονόρριχτη με κεραμίδια, τα οποία βρήκαμε σε
ένα συμπαγές στρώμα κατάρρευσης το 2003. Το δάπεδο του κυκλικού
περιδρόμου ήταν με πλάκες από γυψόλιθο. Με τα αποτυπώματα που σώζονται
στο έδαφος μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε το σχήμα του, διότι από τις
πλάκες έχουν σωθεί ελάχιστα τμήματα.
Η κατασκευαστική ιδιαιτερότητα του χώρου Α καθόρισε την πτώση όλης
της αρχιτεκτονικής διακόσμησης στο εσωτερικό, που καλύφθηκε στη συνέχεια
από την κατάρρευση της ανωδομής. Με την εύρεση των αρκετά ακέραιων
αρχιτεκτονικών μελών και της μαρμάρινης διακόσμησης ανασυνθέσαμε όλη τη
διακόσμηση του κατώτερου τμήματος με όλα τα αρχικά μέλη που βρίσκονται
σε καλή κατάσταση διατήρησης. Το να έλθει στο φως η πλήρης, μαρμάρινη
διακόσμηση είναι γεγονός σπάνιο και ιδιαίτερα ευτυχές για τη Γόρτυνα, όπου
είχε λάβει χώρα συστηματική αφαίρεση του υλικού της μαρμάρινης
διακόσμησης των κτηρίων. Έχει, εξάλλου, ιδιαίτερη σημασία για ένα
πρόγραμμα αποκατάστασης, που προβλέπει την αναστήλωση των στοιχείων του
Βαπτιστηρίου (εικ. 1).
Οι εσωτερικοί κίονες απέχουν από τον τοίχο περίπου 20-30 εκ. στα
πλευρά κάθε κόγχης και φτάνουν σε ένα συνολικό ύψος 5,90 - 6 μ. σύμφωνα
με τη γραφική αναπαράσταση που προτείναμε. Ένα σημαντικό τμήμα του
ύψους αυτού ανήκει στο υπόβαθρο που αποτελείται από ένα χαμηλό, κτιστό
σκαλοπάτι, έναν πλίνθο από γκρίζο μάρμαρο και το βάθρο, συνολικού ύψους
1,80 μ. Επάνω στις βάσεις ήταν τοποθετημένοι οι μαρμάρινοι κίονες ύψους
που ποικίλλει ανάμεσα στα 3,30 - 3,50 μ., οι οποίοι στήριζαν τα υπέροχα,
ιωνικά κιονόκρανα με επίθημα. Επάνω από όλα αυτά ένας μεγάλος πρόβολος,
ενσωματωμένος στον τοίχο, έκλεινε το σύνολο και στήριζε τα σημεία γένεσης των
τόξων που έκλειναν τις κόγχες. Όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη είναι από
προκοννήσιο μάρμαρο εκτός από τους κίονες, που είναι από μάρμαρο
Καρύστου. Οι σωζόμενες βάσεις είναι οκτώ από τις οποίες πέντε in situ, δύο σε
κατάρρευση ενώ μία είναι αποσπασματική (Pensabene 1993, 479-480) (εικ. 2).
Στην ευρεία πρόσοψη είναι λαξευμένοι δύο ομόκεντροι, οριζόντιοι ρόδακες
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εντός τετραγώνου. Τα περιθώρια σχηματίζουν κυμάτιο και οι κορυφές
παρουσιάζουν καρδιόσχημα φύλλα. Στα κενά διάχωρα τέσσερα τρίγωνα
ορίζονται από ρόμβους. Το διακοσμητικό θέμα είναι πολύ διαδεδομένο στις
μαρμάρινες κοσμήσεις: σε οροφές, θωράκια, πλίνθους και παρουσιάζεται και
σε υψηλές βάσεις, όπως οι παραπάνω που περιγράψαμε (Guiglia Guidobaldi &
Barsanti 2004, 318-474). Το κοντινότερο παράλληλο είναι μια βάση που
βρέθηκε στον Άγιο Πολύευκτο και μια άλλη που φυλάσσεται στο αρχαιολογικό
μουσείο της Κωνσταντινούπολης (Harrison 1986, 162, Firatli 1990, 35).
Τα κιονόκρανα είναι, ίσως, τα θεαματικότερα και πιο ενδιαφέροντα
στοιχεία λόγω της ποιότητας της εργασίας και λόγω της πρωτοτυπίας των
διακοσμητικών θεμάτων. Αποκαλύφθηκαν πλήρως τέσσερα από τα οκτώ.
Πρόκειται για δύο ζεύγη κιονοκράνων με το ίδιο διακοσμητικό θέμα και
ομοιογενή ως προς την επεξεργασία και τις διαστάσεις. Το πρώτο ζεύγος
παρουσιάζει στο μέτωπο ένα μεγάλο χρίσμα με οκτώ πέταλα, επεξεργασμένο με
χρήση τρυπανιού και δύο φύλλα ακάνθου με σιγμοειδή κατατομή στις γωνίες
ελαφρώνουν τον όγκο. Τα πλευρά καταλαμβάνονται από ένα μεγάλο, κεντρικό
φύλλο. Το ιωνικό τμήμα έχει κυκλικούς έλικες, εχίνο που προεξέχει, με τρία
ωά που εναλλάσσονται με μικρά φύλλα επεξεργασμένα με τρυπάνι και
απολήγει σε αστράγαλο (εικ. 3). Τα μορφολογικά και τα τεχνοτροπικά
χαρακτηριστικά μας οδηγούν στην πρόταση μιας σύγκρισης με τα γνωστά
κιονόκρανα από την Κωνσταντινούπολη (Farioli 1964, 171-174, Yegül 1974,
267-269, Betsch 1980, 243-246, Vemi 1989, 7-30, Zollt 1994, 13-14 και 19)
και λόγω της επεξεργασίας της ακάνθου με εκείνα της βασιλικής Α της Νέας
Αγχιάλου (Σωτηρίου 1931, 57 και 83) που μπορούν να αναχθούν ανάμεσα στα
τέλη του 5ου και το α΄ τέταρτο του 6ου αι. μ.Χ.
Το δεύτερο ζεύγος κιονοκράνων είναι κάτι πραγματικά σπάνιο: στις
γωνίες του μετώπου παρουσιάζει δύο μεγάλους αετούς με φτερά μαζεμένα στα
πλευρά του σώματος (εικ. 4). Από πίσω εκφύεται ένα άλλο ζεύγος φτερών, που
ενώνεται με το συμμετρικό φτερό στο κέντρο της εμπρόσθιας όψης με ένα μικρό
φύλλο ακάνθου. Και ένα τρίτο ζεύγος φτερών γεννιέται στα πλευρά της κεφαλής
του πουλιού, σαν να ανοίγουν για να πετάξει, καταλαμβάνοντας το χώρο του
άβακα. Όπως στο άλλο κιονόκρανο, το ιωνικό τμήμα διαχωρίζεται από τον
κανόνα, ο εχίνος είναι σε σχήμα V και το προσκέφαλον παρουσιάζει φύλλα
οδοντωτής ακάνθου με ελαφρά χάραξη, χωρίς ζωστήρα. Η επεξεργασία είναι
εκλεπτυσμένη, φροντισμένη, το πτέρωμα είναι ρεαλιστικό και σχεδόν ολόγλυφο.
Πρόκειται για εξαιρετικά κιονόκρανα λόγω της πρωτοτυπίας του θέματος –που
δε βρίσκει ακριβή παράλληλα- και λόγω της κατάστασης διατήρησης. Τα
λιγοστά, πιθανά παράλληλα για την απόδοση του αρπακτικού, αν και ο αετός
είναι ένα θέμα που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα κιονόκρανα, μπορούμε να
τα βρούμε σε δείγματα από την Κωνσταντινούπολη, όπως στο σημείο γένεσης
του κίονα του Μαρκιανού, στο κιονόκρανο της Ηράκλειας - Περίνθου και σε
κάποια διζωνικά κιονόκρανα, όπου ο αετός αποδίδεται με πολύ υψηλό
ανάγλυφο, όπως στα δείγματα από το αρχαιολογικό μουσείο της
Κωνσταντινούπολης (Zollt 1994, 223, Firatli 1990, 108-109). Θυμίζουμε,
επίσης, τους αετούς στα κιονόκρανα του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη και
του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Η επεξεργασία του φύλλου ακάνθου με
μαλακές καμπύλες θυμίζει δείγματα από την Κωνσταντινούπολη, όπως η
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άκανθα του μεγάλου επιθήματος του Topkapi Sarai (Firatli 1990, 34, Zollt
1994, 60-65). Τα σχηματοποιημένα φύλλα του εχίνου και οι όγκοι
προσομοιάζουν με κάποια κιονόκρανα της βασιλικής του Επισκόπου Φιλίππου
στους Στόβους και με την ομάδα κιονοκράνων από τις Σάρδεις (Hoddinot 1963,
61-67, Yegϋl 1974, 265-272, Aleksova, Wiseman et al. 1981, 186-191). Από
τη μορφολογία των κιονοκράνων, αν και δε βρήκαμε ακριβή παράλληλα με τα
δείγματα της Μητρόπολης, μπορούμε να τα χρονολογήσουμε ανάμεσα στα τέλη
του 5ου και τις αρχές του 6ου αι. μ.Χ. Δε θα αναφερθούμε εδώ στα ερμηνευτικά
προβλήματα σχετικά με το συμβολισμό του αετού με τρία ζεύγη φτερών, στις
αναφορές του Ευαγγελιστή Ιωάννη και στη λειτουργία της βάπτισης (Grabar
1968, 112-113, Christe 1996, 7-17).
Το σύνολο απολήγει επάνω σε πρόβολο, σε δεύτερη χρήση, που
χρονολογείται γύρω στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. (Ricciardi 2004β, 77-83). Οι
τέσσερις πρόβολοι βρέθηκαν σχεδόν ακέραιοι στα ανώτερα στρώματα
καταστροφής, που αντιστοιχούν στην τελευταία καταστροφή του χώρου. Για να
τους χρησιμοποιήσουν επεξεργάστηκαν τις τρεις άκοπες πλευρές. Και από τους
τέσσερις λείπει η προτομή ζώου, που βρισκόταν στο κέντρο του μετώπου με δύο
φύλλα πριονωτής άκανθας στα πλευρά και χαμηλά μια σειρά μικρών
γεισιπόδων (εικ. 5). Είναι το σχήμα που έχει χρησιμοποιηθεί στα επιθήματα,
στα οποία ένα κεντρικό στοιχείο περικλείεται ανάμεσα σε δύο φύλλα 1 . Στα
πλευρά είναι λαξευμένη μια θεωρία φύλλων ακάνθου, με παχειά, κεντρική
νεύρωση, που δημιουργεί μια γεωμετρική διακόσμηση με την επαφή με τις
αιχμές των γειτονικών φύλλων (Firatli 1990, 96-97, Σωτηρίου 1931, 51-97)
(εικ. 5). Μια κάθετη ζώνη με μικρά φύλλα τερματίζει την πλευρική θεωρία και
είναι το ίδιο διακοσμητικό θέμα που είδαμε στο ζωστήρα του κιονοκράνου με
χρίσμα. Και αυτό το μοτίβο προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη (Guidobaldi
1989, 318-364).
Το διακοσμητικό πρόγραμμα του χώρου Α προέβλεπε και μαρμάρινη
επένδυση των τοίχων σε opus sectile. Σημαντικές μαρτυρίες μας προσφέρονται
από τα ίχνη στο κονίαμα που σώζεται στους τοίχους σε ύψος περίπου 1,50 1,60 μ., επάνω στο οποίο διακρίνονται τα αποτυπώματα των μεγάλων, πήλινων
υποδοχέων που ήταν το υπόβαθρο των μαρμάρινων sectilia (Guidobaldi 1990,
55-67, Guidobaldi & Olevano 1994, 66, 94). Το διακοσμητικό σχήμα πρέπει
να χωριζόταν σε ζώνες και είναι δυνατόν να ανασυντεθεί σε γενικές γραμμές.
Διακρίνεται, επίσης, το τμήμα όπου είχαν εφαρμοστεί οι μικρές,
προκατασκευασμένες σφήνες σε λεπτότερο opus sectile.
Πολυάριθμες και ποικίλες είναι οι ποιότητες των μαρμάρων και τα
σχήματα που ήλθαν στο φως και δείχνουν ένα σχήμα φυτικής διακόσμησης
που χωριζόταν πιθανώς από αρχιτεκτονικά στοιχεία. Μικρά γείσα από λευκό
μάρμαρο ακόμη in situ αποτελούσαν την απόληξη των διακοσμητικών ζωνών.
Σημαντικές διαφορές στην ποιότητα και την εφαρμογή των κονιαμάτων μας
οδηγούν στην υπόθεση ότι υπάρχουν διάφορες φάσεις αποκατάστασης ή
ανακατασκευής και του opus sectile. Τα δύο μόνον τμήματα δαπέδου που
1 Βλ.: τα δείγματα του Silfike και του S. Giovanni Studio, αλλά και της Αγίας Σοφίας
και του Αγίου Δημητρίου (βόρεια κιονοστοιχία) στη Θεσσαλονίκη (Feld 1998, 123-130,
Vemi 1989, 42-43, Deichmann 1981, tavv. 9-13).
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εντοπίσαμε στην ανασκαφή παρουσιάζουν δύο μικρά τμήματα σε opus sectile
με το ίδιο γεωμετρικό, διακοσμητικό θέμα, με ακριβή παράλληλα στην Qualt
Simam της Συρίας (Guidobaldi & Guiglia Guidobaldi 1983, 327-342,
Guidobaldi 1990, 55-67) (εικ. 6).
Η τελευταία που ήλθε στο φως είναι η μεγάλη κολυμπήθρα, δυστυχώς
όμως κατεστραμμένη λόγω της πτώσης των κιόνων και των κιονοκράνων που
έπεσαν μέσα σε αυτήν. Η περιμετρική τοιχοδομία έχει στραυροειδή κάτοψη.
Στο εσωτερικό υπάρχει τετράλοβος λουτήρας από τον οποίο μπορέσαμε να
φέρουμε στο φως μόνον το πρώτο εσωτερικό σκαλοπάτι (εικ. 7).
Η κολυμπήθρα εσωτερικά είχε επένδυση από μαρμάρινες πλάκες και
στο εξωτερικό έφερε τοιχογραφίες, βαμμένο κονίαμα και opus sectile. Το
σχήμα δεν είναι συνηθισμένο: είναι διαδεδομένο στη Βόρεια Αφρική και
απαντά σπάνια στην Ελλάδα και την Ιταλία (Khatchatrian 1962, 12-38, Fendri
1961, 42-45, Courtois 1955, 103-112). Για τη σταυροειδή περίμετρο
βρίσκουμε δύο παραδείγματα στην Ελλάδα, στο οκτάγωνο των Φιλίππων και
στη βασιλική στο Μαστιχάρι της Κω (Ορλάνδος 1957, 200-210, Βολανάκης
1976, 46-125, Πελεκανίδης 1962, 174-178). Επίσης, άλλο παράλληλο
βρίσκουμε στην Κορσική, στη βασιλική της Μαριάννας και ένα τελευταίο που
βρέθηκε στη Ρώμη (Moracchini - Mazel 1967, 36-44, Borelli 2006, 17-24).
Λόγω της έλλειψης στοιχείων δεν είμαστε ακόμη σε θέση να δώσουμε μια
ακριβή χρονολόγηση για την κατασκευή του Βαπτιστηρίου. Μια πρώτη
ανάλυση της αρχιτεκτονικής γλυπτικής φαίνεται να μας προσανατολίζει προς το
β΄ μισό και τα τέλη του 5ου και το α΄ τέταρτο του 6ου αι. μ.Χ. Στην τυπολογία
του κτηρίου αναγνωρίζουμε την επιρροή της ρωμαϊκής παράδοσης λόγω της
ποιότητας της τοιχοδομίας. Η κυκλική κάτοψη με κόγχες χρησιμοποιείται στα
μαρτύρια, τα μαυσωλεία, τις κρήνες και τα βαπτιστήρια. Η έκταση του
μνημείου και η κάτοψη ανακαλούν τα μεγάλα βαπτιστήρια της Ανατολής, όπως
εκείνα στην Έφεσο (Falla Castelfranchi 1980, 31 και 1999, 89-99), και μας
οδηγούν σε συγκρίσεις με τα μεγάλα βαπτιστήρια προσκυνήματος της
βορειοαφρικανικής περιοχής (Djemila, Bir Ftouha, Damous el Karita και
αλλού) που φαίνονται καταλληλότερα, λόγω της ευρύτητας και του πλούτου
που διαφαίνονται στο επισκοπικό συγκρότημα της Μητρόπολης (Ristow 1998,
162, Stevens et al. 2005, 567-570, Dolenz 2000, 147-159).
Στο Βαπτιστήριο, όπως αναφέραμε, παρατηρούνται πολλά σημάδια
ανακατασκευών και στην κατασκευαστική τεχνική της τοιχοδομίας και σε
μετατροπές που έγιναν στην εσωτερική κυκλοφορία των χώρων, μετατροπές που
δε μπορούν ακόμη να αναχθούν σε συγκεκριμένη χρονολογία, σίγουρα
προγενέστερες της κατάρρευσης που οφείλεται στον ισχυρό σεισμό που έδωσε
τέλος στη ζωή του Βαπτιστηρίου και γέμισε το χώρο Α σε ύψος μέχρι 1,80 μ.
Επάνω στο παχύ στρώμα κατάρρευσης στα ερείπια εντοπίζεται χρήση ανάμεσα
στα τέλη του 7ου και τις αρχές του 8ου αι. μ.Χ. Ένα άλλο καταστροφικό γεγονός
οδήγησε στην τελική κατάρρευση (Ricciardi 2004α, 651-668).
Αυτή ήταν εν συντομία η ζωή του κτηρίου με τα στοιχεία που έχουν
προκύψει μέχρι αυτή τη φάση της έρευνας.
Η ποιότητα των ερειπίων που βρέθηκαν και η καλή κατάσταση
διατήρησης των αρχιτεκτονικών μελών του Βαπτιστηρίου μας προσανατολίζουν
σε μια αποκατάσταση με αναστήλωση του κατώτερου τμήματος και
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αποκατάσταση μέρους των μαρμάρινων εσωτερικών διακοσμήσεων. Για να το
επιτύχουμε είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την ανασκαφή στο βαπτιστήριο
κατά τρόπον ώστε να σώσουμε όσο περισσότερες πληροφορίες, υλικό και
στοιχεία που έχουν έλθει στο φως κατά τη διάρκεια των ερευνών. Η ανασκαφή
μέχρι σήμερα έγινε αφαιρώντας σταδιακά τις καταρρεύσεις, αριθμώντας και
αποτυπώνοντας κάθε λαξευμένο λίθο για μια, τουλάχιστον, γραφική
αποκατάσταση.
Οι ανασκαφές βρίσκονται σε ένα ιδιαίτερα λεπτό σημείο και για αυτό,
μέχρι την επόμενη αποστολή, θα πρέπει να προβλεφθούν συστηματικές
εργασίες σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατά τρόπον ώστε κάθε
εργασία να είναι σύμφωνη με τη συντήρηση in situ των αρχιτεκτονικών υλικών.
Εξάλλου, θυμίζουμε ότι πρέπει ακόμη να έλθει στο φως όλη η κάτοψη του
κτηρίου και ότι πρέπει να ανασκαφούν οι χώροι Α2 και Α3.
Εδώ, όπως σε κάθε άλλη ανασκαφή μνημειακού κτηρίου, τέθηκε το
πρόβλημα της συντήρησης των κατασκευαστικών και αρχιτεκτονικών υλικών
του στρώματος της κατάρρευσης. Αλλά ας επιστρέψουμε στο χώρο Α και τις
αναγκαίες εργασίες για να συμπληρωθεί η στρωματογραφική ανασκαφή και να
προετοιμαστεί η αποκατάσταση. Όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη είναι ακόμη
πεσμένα στο εσωτερικό του χώρου Α.
Η πρώτη αναγκαία ενέργεια είναι να δημιουργηθεί μια ευρεία ζώνη εκεί
κοντά για το εργοτάξιο της αποκατάστασης.
Πρέπει να μετακινηθούν τα ήδη αριθμημένα θραύσματα κιόνων,
κιονόκρανων, βάσεων και να γίνει μια πρώτη γρήγορη ανασύνθεση in situ
ακόμη και με τα μικρά θραύσματα.
Προχωρώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε δύο πράγματα: α)
προετοιμάζεται η εργασία των συντηρητών με την ανασύνθεση των
αρχιτεκτονικών μελών και β)ελευθερώνεται ο χώρος Α, επιτρέποντας τη
συνέχιση της στρωματογραφικής ανασκαφής και στο εσωτερικό της
κολυμπήθρας. Μόνον μετά το πέρας της ανασκαφής, τουλάχιστον του χώρου Α
και έχοντας αρκετά στοιχεία, θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε συγκεκριμένα
τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην αναστήλωση του κατώτερου τμήματος
και στην πιθανή συμπλήρωση της τοιχοδομίας μέχρι την ανακατασκευή
κάποιου από τα ημισφαίρια.
Σημαντικό πρόβλημα είναι η συντήρηση in situ των περισσότερο
φθαρτών υλικών, των σπαραγμάτων των τοιχογραφιών που ήλθαν στο φως. Αλλά
είναι κυρίως το κονίαμα στήριξης με τις σιδερένιες αγκυρίδες του opus sectile
που σώζεται σε ικανό ύψος και κινδυνεύει περισσότερο. Το υλικό είναι μαλακό,
τείνει να στεγνώνει και να αποκολλάται. Με κάθε, ακόμη και ελάχιστο,
καθαρισμό χάνεται μέρος του κονιάματος, η οξείδωση διαβρώνει και
καταστρέφει τα αγκυρίδια. Είναι αναγκαίες, λοιπόν, η στήριξη της τοιχοδομίας
στην κορυφή, η στήριξη του στρώματος προετοιμασίας του opus sectile, η
δημιουργία εργοταξίου αποκατάστασης και η μετακίνηση κιόνων, κιονοκράνων
και βάσεων.
Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί
έχοντας ένα σαφές, γενικό πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης που να
προβλέπει στο μέλλον και τη μουσειακή χρήση της βασιλικής και να προσφέρει
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τα μνημεία αυτά σε έναν χώρο προστατευμένο και οργανωμένο για τους
επισκέπτες και για περαιτέρω έρευνες.
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“T H E R O T O N D A ”: E X C A V A T I ON
IN

AT THE

BAPTISTERY

MITROPOLIS, GORTYS

RICCIARDI MARIA
In Mitropolis, some meters north of the proto-byzantine basilica, we
have brought to light and are still excavating a monumental baptistery, the
so called “Rotonda”.
The plan is not wholly excavated, but the architectural peculiarity is
already clear. The baptismal building is formed by a circular core, cut by
four openings and with eight semicircular carved niches inside. A circular
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deambulatory circumscribes the core, interrupted on the south by some
rectangular rooms in the direction of the basilica. Inside the circular core a
large quadrilobed baptismal font in a cruciform construction was uncovered.
The walls of the niches are covered in refined opus sectile of vegetation
subject with various shapes and types of marble; the floor was also covered
in opus sectile with geometric pattern. The sides of the niches had an
architectural order decoration composed by Karistio marble columns on high
bases, Ionic impost capitals and Proconnesian marble corbels.
The distinctive features of the architectural decoration, in particular
the fine capitals and corbels as the impressive circular plan, characterize
this monument; the excavation data suggest a dating around the middle or
the end of the 5th century AD. The building also shows some still to be
clarified phases of construction. The life of the baptistery ended with a
destructive earthquake and later towards the end of the 7th beginning of the
8th century AD some people settled under the ruins of the baptistery’s
dome, up until another ruinous earthquake buried completely the building.
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Εικ. 1. Γόρτυνα. Ο χώρος Α, από τα Nότια.

Σχ. 1. Γόρτυνα. Η κάτοψη του Βαπτιστηρίου.
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Εικ. 3. Γόρτυνα. Το κιονόκρανο με το χρίσμα.

Εικ. 2. Γόρτυνα.
Μία από τις βάσεις.

Εικ. 4. Γόρτυνα. Το κιονόκρανο με τους αετούς.

Εικ. 6. Γόρτυνα. Το δάπεδο σε
opus sectile.

Εικ. 5. Γόρτυνα. Ένας από τους προβόλους.

Εικ. 7. Γόρτυνα. Η κολυμβήθρα από τα βόρεια.
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LONGO FAUSTO, ΜΠΡΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & BENZI MARIO
Η ανάγκη διεύρυνσης της γνώσης μας για τον οικισμό της Φαιστού, ενός
από τα σημαντικότερα κέντρα της Κρήτης, διαμέσου της διαχρονικής έρευνας
των μορφών κατάληψης του χώρου και της αστικής εξέλιξης, οδήγησε την
Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών στην έναρξη, από το καλοκαίρι του 2007,
μιας ιταλο-ελληνικής συνεργασίας με την πεποίθηση ότι μόνο μια αμοιβαία
ανταλλαγή πληροφοριών και μια στενή και αποτελεσματική, επιστημονική
συνεργασία με την τοπική εφορεία θα μπορούσε να επιτρέψει τη συστηματική
μελέτη της Φαιστού και της γύρω περιοχής 1 . Από αυτήν την αναγκαιότητα
γεννήθηκε η ιδέα επεξεργασίας ενός προγράμματος διερεύνησης της περιοχής
με επιφανειακές έρευνες, έρευνες αρχείου και ανάλυσης του υλικού από μια
equipe υπό το συντονισμό των πανεπιστημίων της Πίζας και του Σαλέρνο και
από την ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. Ηρακλείου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο
τη μελέτη τμήματος της περιοχής της Μεσαράς που αναπτύσσεται γύρω από
τους λόφους της Φαιστού, της οποίας προτιθέμεθα να ερευνήσουμε μορφές και
τρόπους μετατροπής του αρχαίου, αστικού τοπίου. Γνωστό διοικητικό κέντρο
της μινωικής εποχής, με έλεγχο σε μια ευρεία και γόνιμη περιοχή της
κεντρικής Κρήτης, η Φαιστός ανάμεσα στο 10ο και τον 7ο αι. π.Χ. γίνεται πόλη,
μέχρι την καταστροφή της από τη γειτονική Γόρτυνα (150 π.Χ. περίπου), που
ενσωματώνει την επικράτειά της (Στράβων 10.479, 10.14.1). Τους επόμενους
1 Η μετάφραση από τα ιταλικά έγινε από την Ιλαρία Συμιακάκη, της Ιταλικής
Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, την οποία και ευχαριστούμε για την πρόθυμη βοήθειά
της.
Οι έρευνες της ιταλο-ελληνικής αποστολής του 2007 και του 2008 πραγματοποιήθηκαν
χάρη στην επιχορήγηση της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών (2007-2008), του
Institute for Aegean Prehistory (2008) και του Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università di Salerno (2008) και χάρη στον επαγγελαματισμό και τη σοβαρότητα
όλων των συνεργατών.
Κατά τη διάρκεια των δύο αποστολών επιφανειακής έρευνας έλαβαν μέρος στο
πρόγραμμα από την ιταλική πλευρά οι καθηγητές: Mario Benzi και Giampaolo
Graziadio (Πανεπιστήμιο της Πίζας), Fausto Longo (Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο) και
Vladimiro Achilli (Πανεπιστήμιο της Πάντοβας) και οι συνεργάτες αρχιτέκτονες Angela
di Benedetto και Alessandra D’Amico, καθώς και οι: Δρ.Simone Foresta (Ιταλική
Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών), Δρ.Emanuela Santaniello (Πανεπιστήμιο Νάπολης,
L’Orientale), κα. Valeria Lenuzza, κα. Elisabetta Pezzi, Δρ. Filippo Virgilio
(Πανεπιστήμιο της Πίζας), οι μηχανικοί Denis Bragagnolo, Massimo Fabris, Andrea
Menin
(Πανεπιστήμιο της Πάντοβας). Από την ελληνική πλευρά (ΚΓ΄Ε.Π.Κ.Α.)
συμμετείχαν στο πρόγραμμα οι: Μαρία Μπρεδάκη (Προϊσταμένη), Ειρήνη Αντωνακάκη
(επιμελήτρια) και οι συνεργάτες Μιχάλης Σπυριδάκης (τοπογράφος) και Ανδρονίκη
Μιχελάκη (αρχαιολόγος).
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αιώνες η Φαιστός μετατρέπεται σε περιθωριακό κέντρο μέχρι να καταλήξει
προοδευτικά σε αγροτική περιοχή.
Παρόλη τη συνέχεια της ζωής του οικισμού, που καλύπτει μια
χρονολογική περίοδο η οποία ξεκινάει από τη Νεολιθική και φτάνει στην
Ύστερη Αρχαιότητα, οι έρευνες στη Φαιστό, που ξεκίνησαν τον περασμένο
αιώνα από τους Ιταλούς αρχαιολόγους F. Halbherr και L. Pernier (Pernier
1902), επικεντρώθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στο λόφο του Καστριού, όπου
βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ανάκτορα της Κρήτης. Μερικές
συστηματικές ανασκαφές στα Χάλαρα (Levi 1967-1968) και την Αγία Φωτεινή
(Levi 1961-1962, 467-476 και 1976, 631-651) βοήθησαν στο να γνωρίσουμε,
έστω και αποσπασματικά, μια περιοχή που δεν περιορίζεται αυστηρά στο λόφο
του Ανακτόρου και να ερευνήσουμε και τις μετα-μινωικές φάσεις, που
σχετίζονται με τη δημιουργία της ελληνικής πόλης. Σε αυτές τις νεότερες φάσεις
είχε επικεντρωθεί η προσοχή του Pernier, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε την
ιδέα, αν και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, να αφιερώσει έναν τόμο στην πόλη
της ιστορικής εποχής (Pernier 2009). Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τις
μετα-μινωικές φάσεις της Φαιστού έχει αναμφίβολα αυξηθεί χάρη και σε
κάποιες μελέτες –αναφέρομαι ιδιαίτερα σε εκείνες των La Rosa (1996) και
Cucuzza (1998 και 2005)- που προσπάθησαν να αναδιοργανώσουν την
αρχαιολογική, επιγραφική και ιστορική τεκμηρίωση σχετικά με τη ζώνη του
Ανακτόρου και τις γύρω περιοχές. Πρόκειται για εργασίες που υπεισέρχονται
στην πρόσφατη τάση έρευνας για τη μετα-μινωική περίοδο στην Κρήτη, η οποία
είχε ερευνηθεί ελάχιστα τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως, όσον αφορά στη
Φαιστό, παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστη η σχέση ανάμεσα στις ανακτορικές
κατασκευές στο λόφο και την από κάτω πεδιάδα κατά τη μινωική εποχή, όπως
επίσης μη ικανοποιητική είναι η γνώση μας για τις φάσεις της πόλης κατά την
Αρχαϊκή, Κλασική και Ελληνιστική εποχή. Και η ύστερη ελληνιστική, η
ρωμαϊκή και η βυζαντινή φάση, που αντιστοιχούν στους αιώνες παρακμής της
πόλης, έχουν ερευνηθεί λίγο.
Το πρόγραμμα επιφανειακής έρευνας αφορά σε μια συνολική έκταση 60
περίπου εκταρίων (εικ. 1), γύρω από τους λόφους του Καστριού, της Μεσαίας
Ακρόπολης και του Χριστού Εφέντη. Πρόκειται για ένα τμήμα που δε
συμπεριλαμβανόταν στην τελευταία ελληνο-αμερικανική survey στη Μεσαρά
(Watrous, Hatzi - Vallianou & Blitzer 2004, Caloi & Lefèvre - Novaro 2005). Ο
τόμος αυτός, χρήσιμος ως σημείο εκκίνησης, δημοσιεύει τα αποτελέσματα της
επιφανειακής έρευνας που Αμερικανοί και Έλληνες ερευνητές, σε συνεργασία,
πραγματοποίησαν στην πεδιάδα της Φαιστού σε τρεις αποστολές τη δεκαετία
του 1980 2 . Το ελληνο-αμερικανικό survey κάλυψε μια ζώνη 22 τ.χλμ. από
τους Βώρους στη Φανερωμένη, ανάμεσα στον Γεροποταμό βόρεια, την Αγία
Τριάδα και το Καμηλάρι δυτικά, τη Σίβα και τις Κούσες νότια, το Πετροκεφάλι
και τα Καλύβια ανατολικά (εικ. 2). Προγραμματισμένη ως survey extra-sites η
έρευνα απέκλεισε εξαρχής τις δραστηριότητες επιφανειακής έρευνας στους
Βώρους, το Καμηλάρι, τη Σίβα, την Αγία Τριάδα και κυρίως τη Φαιστό (το
λοφίσκο του Ανακτόρου και την αμέσως γύρω περιοχή), που έχει σκοπό να
ερευνήσει η ομάδα μας. Τα αποτελέσματα της ελληνο-αμερικανικής αποστολής
2

Ένα προκαταρκτικό άρθρο δημοσιεύθηκε στο: Watrous et al. (1993).
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χρησιμοποιήθηκαν στον προγραμματισμό της έρευνας και θα αξιολογηθούν
προσεκτικά κατά τη συνέχιση των μελετών.
Ο πρώτος σταθμός της έρευνας της ιταλο-ελληνικής αποστολής
συνίσταται (η εργασία συνεχίζεται) στην πραγματοποίηση ενός νέου,
χαρτογραφικού υπόβαθρου και συγχρόνως, στη συστηματική περισυλλογή της
φιλολογικής και αρχαιολογικής τεκμηρίωσης, που είναι ήδη γνωστή στη
βιβλιογραφία ή υπάρχει στα αρχεία της Εφορείας και της Ιταλικής
Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών.
Με την πρώτη αποστολή επιφανειακής έρευνας το 2007 έγινε αυτοψία
και επαληθεύτηκαν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που είχαν εντοπιστεί από τη
μελέτη όλης της προγενέστερης βιβλιογραφίας και σχετίζονταν με μια ζώνη
ευρύτερη από εκείνη που είχε προβλεφθεί για τη συστηματική, επιφανειακή
έρευνα (εικ. 3). Η περιοχή που λήφθηκε υπόψη σε αυτήν τη φάση οριζόταν από
τα χωριά Βώροι στα βόρεια, Καμηλάρι στα ανατολικά, Σίβα στα νοτιοδυτικά,
Πετροκεφάλι και λόφο της Μαραθοβίγλας στα νοτιοανατολικά. Κατά τη
διάρκεια της πρώτης αποστολής (21/6-3/7/2007), αναγνωρίστηκαν έτσι πάνω
από 60 χώροι, όλοι ήδη γνωστοί, με εξαίρεση έναν, στον οποίο θα επανέλθουμε
στο τέλος. Οι χώροι αυτοί γεωαναφέρθηκαν από τον τοπογράφο της Εφορείας
Μιχάλη Σπυριδάκη με ένα GPS Leica, mod. FL, καταγράφηκαν σε δελτία και
φωτογραφήθηκαν πριν να μεταφερθούν σε ειδικό χαρτογραφικό υπόβαθρο.
Η
συγκεκριμένη
προκαταρκτική
τοπογραφική
εργασία,
που
πραγματοποιήθηκε το 2007, αναπτύχθηκε περαιτέρω κατά την επόμενη
αποστολή έρευνας (27/09-18/10/2008) από την ομάδα των τοπογράφων του
Πανεπιστημίου της Πάντοβας (Vladimiro Achilli και οι συνεργάτες του Andrea
Menin, Denis Bragagnolo και Massimo Fabris), που εκτέλεσαν την
τοπογραφική σύνδεση με 5 τριγωνομετρικές κορυφές του ελληνικού,
γεωδαιτικού δικτύου (εικ. 3), που περικλείουν την περιοχή που είναι
αντικείμενο της έρευνας. Η εργασία αυτή μας επέτρεψε να προχωρήσουμε στη
γεωαναφορά της χαρτογραφικής τεκμηρίωσης στις 5.000, στις 50.000 και μιας
πρόσφατης ορθοφωτογραφίας. Οι γεωαναφορές πραγματοποιήθηκαν με ένα
ζεύγος δεκτών GPS διπλής συχνότητας μάρκας Leica mod. GPS1200. Στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε ένα δίκτυο τοπικής σύνδεσης για την αποτύπωση
και τη γεωαναφορά των αρχαιολογικών καταλοίπων, μερικά από τα οποία
μεταφέρθηκαν στις αντίστοιχες κατόψεις και στην ορθοφωτογραφία. Πρόκειται
για τα ελληνιστικά τείχη στο λόφο του Χριστού Εφέντη (Minto 1921-1922) (εικ.
4-6), το τμήμα του δρόμου βόρεια του Αγίου Ιωάννη, που ήλθε στο φως κατά τη
διάρκεια της κατασκευής ενός κτηρίου στην ιδιοκτησία Γκλαμπεδάκη
(Βασιλάκης 1988-1989, Cucuzza 2000 και 2005, 295) (εικ. 8α) και το
ελληνιστικό συγκρότημα στις νότιες πλαγιές του λόφου του ανακτόρου, που
ανασκάφηκε τα τελευταία χρόνια (εικ. 7). Η εργασία θα συνεχιστεί κατά την
επόμενη αποστολή επιφανειακής έρευνας με την αποτύπωση και τη
γεωαναφορά όλου του ανακτορικού συγκροτήματος, των συνοικιών στα Χάλαρα
και την Αγία Φωτεινή, των κατασκευών στη Μεσαία Ακρόπολη (Borgna 1999
και 2004, 47-73, Cucuzza 2005, 292-293), των μινωικών και ελληνιστικών
κατασκευών στον Άγιο Γεώργιο της Φαλάνδρας (Levi 1961-1962, 462-467, La
Rosa & Portale 1996-1997, 384, Cucuzza 2005, 299).
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Η χαρτογραφία και οι βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν μέχρι
τώρα θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός Global Information System,
το οποίο βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας.
Συγχρόνως με τη δραστηριότητα των τοπογράφων, ξεκίνησε και μια
εντατική, συστηματική, επιφανειακή έρευνα. Ο τομέας που εντοπίστηκε στη
φετινή έρευνα βρίσκεται αμέσως βορειοδυτικά του σύγχρονου νεκροταφείου του
Αγίου Παύλου και του χωριού του Αγίου Ιωάννη (εικ. 1). Η περιοχή είναι
αμέσως ανατολικά μιας στενής κοιλάδας, που μεταφέρει προς τα νότια τα νερά
που κατεβαίνουν από τις δυτικές πλαγιές του Χριστού Εφέντη. Η παρουσία του
καναλιού αυτού φαίνεται να αποτελεί φυσικό όριο της έκτασης της πόλης της
Φαιστού στη συγκεκριμένη πλαγιά. Η υπόθεση αυτή φαίνεται να
επιβεβαιώνεται από την παρουσία λιγοστών καταλοίπων μιας τοιχοδομίας, κατά
μεγάλο τμήμα καλυμμένης, σε απόλυτη αντιστοιχία με τη γραμμή της
οχύρωσης, που από τον Χριστό Εφέντη κατευθύνεται κάτω προς τα νοτιοδυτικά.
Ο τομέας - αντικείμενο της πυκνής, συστηματικής, επιφανειακής
έρευνας κάλυψε μια επιφάνεια 12,34 εκταρίων και χαρακτηρίζεται από
χωράφια με ελαφρά κλίση ΒΔ-ΝΑ και συχνή παρουσία υψομετρικών διαφορών,
που σηματοδοτούνται συχνά από αρχαία κατάλοιπα τοίχων, η λειτουργία και η
χρονολόγηση των οποίων δύσκολα μπορούν να καθοριστούν κατά την παρούσα
κατάσταση. Μερικά από αυτά πρέπει μάλλον να σχετίζονται με αρχαίες
κατασκευές, όπως εκείνες που αποκαλύφθηκαν σε μια ζώνη, όπου ήδη στο
παρελθόν είχαν εντοπιστεί θραύσματα από λάρνακες (Pernier 1907, 298). Όχι
μακριά από αυτήν τη ζώνη, μια ανασκαφή της Ειρήνης Αντωνακάκη έφερε στο
φως το 2001 (εικ. 8β), ακριβώς δίπλα στο σύγχρονο δρόμο για τα Μάταλα, τα
κατάλοιπα δύο γειτονικών κτηρίων, το ένα ελληνιστικό και το άλλο της
πρωτοανακτορικής εποχής. Τα κατάλοιπα των δύο κτηρίων ήλθαν στο φως κατά
τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών (1/09-2/11/2001) από την αρμόδια Εφορεία
στην ιδιοκτησία Μανουσιδάκη.
Ο καθορισμός των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης ζώνης, στα όρια
της αρχαίας πόλης, ήταν το κύριο αντικείμενο των φετινών ερευνών.
Συγχρόνως, το survey προσπάθησε να ανακτήσει ασφαλέστερα στοιχεία για την
τυπολογία και τη χρονολόγηση του επιφανειακού υλικού, ώστε να εξεταστεί σε
σχέση με τις ορατές κατασκευές και τις ανασκαφικές τομές.
Λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και την
ορατότητα, στο εσωτερικό της μακρο-περιοχής, διαχωρίστηκαν κάποιοι, όχι
ιδιαίτερα μεγάλοι, τομείς για να ερευνηθούν (εικ. 9). Η περιοχή αποτυπώθηκε
με GPS και γεωαναφέρθηκε από τις ομάδες τοπογράφων του Πανεπιστημίου
της Πάντοβας. Οι επιμέρους τομείς έγιναν στη συνέχεια αντικείμενο
επιφανειακής έρευνας εντατικού τύπου (από τρία μέχρι έξι άτομα σε απόσταση
μεταξύ τους 2 μ.), με συστηματική περισυλλογή του επιφανειακού υλικού. Ο
τρόπος έρευνας και όλα τα σημαντικά στοιχεία (ορατότητα, κλίσεις, περιγραφή,
φωτογραφίες, κλπ.) κάθε τομέα καταχωρήθηκαν σε δελτία, που στη συνέχεια
μεταφέρθηκαν σε μια βάση δεδομένων. Τα ευρήματα της επιφανειακής έρευνας
μεταφέρθηκαν στις αποθήκες της Φαιστού για τις μετρήσεις και την καταγραφή
σε δελτία. Το υλικό μελετάται από την Emanuela Santaniello μαζί με την
Valeria Lenuzza και την Elisabetta Pezzi.
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Αναμένοντας την περάτωση της μελέτης του υλικού, στην τωρινή φάση
της έρευνας αναδύεται, αρκετά σαφώς, μια επικέντρωση υλικού στον ανατολικό
τομέα της περιοχής, με πλειονότητα μινωικής (κυρίως πρωτοανακτορικής) και
ελληνιστικής κεραμικής.
Τα προκαταρκτικά στοιχεία που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας,
επιτρέπουν πάντως να υποθέσουμε την παρουσία μιας ακόμη μεγάλης
«συνοικίας», με πυκνή κατοίκηση, πιθανώς όχι διαφορετικά από ό,τι είχε
πιστοποιηθεί από την ανασκαφή στην Αγία Φωτεινή και τα Χάλαρα. Με αυτήν
τη «συνοικία», πέρα από τα κατάλοιπα που ήλθαν στο φως από την ανασκαφή
Αντωνακάκη, θα μπορούσαν να σχετίζονται κάποια τμήματα τοίχων που είναι
ακόμη ορατά στο κέντρο αυτής της περιοχής, αν και δεν έχουν ακόμη
χρονολογηθεί με ακρίβεια.
Η προκαταρκτική μελέτη των αρχαιολογικών ευρημάτων εντοπίζει
ελάχιστη παρουσία των φάσεων ανάμεσα στη μινωική και την ελληνιστική
εποχή. Στη φάση αυτή πάντως μπορεί να αναχθεί κάποιο υλικό σημαντικής
ποιότητας που προσφέρει τοπογραφικές ενδείξεις ιδιαίτερης σημασίας, αν και
πρέπει να επιβεβαιωθούν, για τον καθορισμό των ζωνών που σχετίζονται με την
αρχαία πόλη. Σημαντική είναι και η εύρεση (τομέας Α48) ενός υστερογεωμετρικού αρύβαλλου, κρητικής παραγωγής (τέλη 8ου - αρχές 7ου αι.), που
σώζεται σχεδόν ακέραιος (εικ. 10). Η ακεραιότητα του δείγματος οδηγεί στην
υπόθεση ότι πρόκειται για ταφικό κτέρισμα ή για τελετουργική πυρά κάποιας
ταφής, πιθανώς σχετικής με μια μεγαλύτερη ομάδα, που πρέπει να συσχετιστεί
με έναν οικιστικό πυρήνα που δε θα πρέπει να βρίσκεται μακριά. Πρέπει να
λάβουμε υπόψη ότι ταφές της γεωμετρικής εποχής είχαν ήδη έλθει στο φως
στην περιοχή της ελληνιστικής οδού βόρεια του Αγίου Ιωάννη (Βασιλάκης
1988-1989, 124-125, Cucuzza 2005, 292).
Από το βορειοδυτικό τομέα, αντίθετα, όπου η ορατότητα είναι
περιορισμένη, προήλθαν κάποια αρχιτεκτονικά μέλη (τμήματα κορμού κίονα,
μεγάλες τετραγωνισμένες λιθόπλινθοι από τους τομείς Α70 και Α113) που μας
οδηγούν στην υπόθεση ύπαρξης κτηρίων κάποιας εμβέλειας. Όχι μακριά από
τις περιοχές αυτές, στον τομέα Α93, βρέθηκε ένα θραύσμα υστερο-αρχαϊκής,
μελανόμορφης κεραμικής (εικ. 11).
Για τη μελέτη της κλασικής και της ελληνιστικής πόλης μεγάλο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύρεση των τμημάτων τοίχων, που σηματοδοτούν τις
υψομετρικές διαφορές της ερευνηθείσας περιοχής. Μερικά από αυτά, λόγω
διαστάσεων και τεχνικής, μπορούν να συσχετιστούν με κτήρια αλλά, σε μία
περίπτωση, και σε κατάλοιπα της νότιας οχύρωσης. Με αυτή φαίνεται να
συσχετίζεται ένα τμήμα τοίχου, με κατεύθυνση Α-Δ, που εντοπίστηκε στην
ιδιοκτησία Πετειναράκη (εικ. 12) και είναι ορατό μόνον ένα μικρό τμήμα του,
περίπου 2 μ., στον τομέα Α92. Φαίνεται ότι από τον τοίχο αυτό, πάχους
συνολικά 1,40 μ., μπορούμε να παρακολουθήσουμε μερικές ακόμη δεκάδες
μέτρων. Αποτελούμενος από δύο παρειές με μεγάλες, λαξευμένες,
ασβεστολιθικές πέτρες και από έναν εσωτερικό πυρήνα από μικρούς λίθους,
παρουσιάζει κατασκευαστικά χαρακτηριστικά εντελώς όμοια με τα κατάλοιπα
της οχύρωσης στον Χριστό Εφέντη. Και σε αυτήν την περίπτωση οι επόμενες
έρευνες θα προσπαθήσουν να επαληθεύσουν τη συγκεκριμένη υπόθεση
εργασίας. Οι έρευνες αυτές θα βοηθηθούν από τη χρησιμοποίηση των
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γεωφυσικών ερευνών, που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη αποστολή
επιφανειακής έρευνας και από τη μελέτη των αεροφωτογραφιών, που ξεκίνησε
από την αρχή του 2009 στο Εργαστήριο Αρχαιολογίας «Mario Napoli» του
Πανεπιστημίου του Σαλέρνο. Μια προκαταρκτική εργασία τηλε-αποτύπωσης
πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα της Κατάνης, τα αποτελέσματα της οποίας
θα δημοσιευθούν σε μια σύντομη ανακοίνωση (Geraci et al. 2001).
Αν και είναι έξω από το στενό πλαίσιο του χώρου που ορίζεται από τους
λόφους του Ανακτόρου και το χωριό του Αγίου Ιωάννη, αξίζει να ασχοληθούμε
και με μια καινούρια θέση, που αποκαλύφθηκε ανατολικά από το Πετροκεφάλι
κατά τη διάρκεια της μη συστηματικής επιφανειακής έρευνας του περασμένου
χρόνου. Ο χώρος, που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας στο
γεωδαιτικό σημείο στη Μαραθοβίγλα, βρίσκεται σε ένα ύψωμα 122 μ. από την
επιφάνεια της θάλασσας, από το οποίο έχει κανείς υπέροχη θέα της πεδιάδας
της Μεσαράς και των γειτονικών υψωμάτων (εικ. 13). Στην κορυφή είναι ορατά
πολύ λίγα κατάλοιπα κατασκευών. Πολυάριθμα είναι αντίθετα τα κεραμικά
θραύσματα στη βόρεια πλαγιά του λόφου. Το υλικό, χρονολογούμενο στη
Γεωμετρική περίοδο, φαίνεται να οδηγεί στην υπόθεση ύπαρξης ενός νέου
οικισμού της Μεσαράς σχετικού με αυτήν τη φάση και που, προστιθέμενος σε
εκείνους της Φαιστού (Rocchetti 1969-1970 και 1974-1975, Cucuzza 1998
και 2000, Palermo 2001, Lefèvre - Novaro 2007, 479 κ.ε., Cucuzza υπό
εκτύπωση) και του Προφήτη Ηλία στη Γόρτυνα (Allegro & Santaniello υπό
εκτύπωση, Allegro στον παρόντα τόμο) θα βοηθήσει την περαιτέρω κατανόηση
του οικιστικού φαινομένου της Μεσαράς στη συγκεκριμένη χρονολογική φάση.
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PHAISTÓS PROJECT:
A N I T A L I A N -G R E E K S Y N E R G A S IA
SETTLEMENT AREA

FROM THE
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NEOLITHIC

STUDY

TO

OF THE

L A T E A N T I QU I T Y

LONGO FAUSTO, BREDAKI MARIA & BENZI MARIO
The need to extend our knowledge of the settlement area of Phaistós,
one of the most important centers of the island of Crete, through a
diachronic investigation of settlement patterns and urban development,
prompted the Italian Archaeological School in Athens to start an ItalianGreek collaboration in the summer of 2007, in the awareness that a
systematic study of the ancient city and the surrounding area could only be
achieved through an exchange of information and a close and effective
scientific collaboration with the local eforia. Hence the idea of drawing up a
land exploration plan based on surface surveys, archive research, and
analyses of materials, to be carried out by a team directed by the universities
of Pisa (Prof. M. Benzi) and Salerno (Prof. F. Longo), and the Eforia of
Heraklion (M. Bredaki).
The surface survey program embraces an overall area of ca. 60
hectares around the hills of Kastrí, of the Median Acropolis, and of Christós
Effendi. Along with the surface investigations, it includes measured surveys
and georeferencing of structures, a study of satellite and aerial photographs,
and non-destructive geophysical investigations.
After an essentially bibliographical study and a first systematic survey
of a more extensive area than that of the city proper, in the 2008 campaign a
topographic reference grid was created (Prof. V. Achilli) and a systematic
intensive survey was begun of a 12.34 hectare area extending northwest of
the village of Haghios Ioannis, immediately west of the road to Matala.
A preliminary study of the materials revealed the presence of
significant evidence from the Minoan period, a testimony of the existence
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here of a settlement not too different from the one brought to light at
Chalara. For the following period, notable finds include a Late Geometric
Cretan aryballos - almost certainly from a burial pyre -, some architectural
elements, a black-figure fragment - also Cretan -, and ceramic materials
from the Hellenistic period. Among the structures recognized, an especially
interesting one was a stretch of a wall found in the north part of the
surveyed area. It is composed of two curtains of squared calcareous stones
and an inner core of rubble. This masonry has a direct parallel in the
remains of the fortification walls visible on the hill of Christós Effendi.
Also noteworthy, although it lies outside the area delimited by the
Palace hills and the village of Haghios Ioannis, is a new site found in 2007
east of Petrokephali during a search for the geodetic point of Marathovígla.
From the site, which lies at a height of 122 meters a.s.l., one could control
the plain of Messará and the nearby hills. On the top are very scarce
remains of structures. Many pottery fragments were found along the
northern slope of the hill. They are datable to the Geometric period, and
hence seem to indicate that here was a so far unrecognized settlement of the
Messará, which, adding itself to the already known ones (Festós and Profitis
Ilias at Gortina), could help to shed light on the settlement pattern of the
Messará in this specific chronological phase.
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Εικ. 1. Ορθοφωτογραφία του χώρου της Φαιστού που απασχόλησε την έντονη
επιφανειακή έρευνα της ιταλο-ελληνικής αποστολής. Με το ανοιχτό χρώμα η ζώνη που
ερευνήθηκε το 2008. Νοτιοδυτικά του λόφου του Χριστού Εφέντη η μικρή κοιλάδα
όπου υπάρχουν ίχνη κατασκευών (επεξεργασία F. Longo 2009).

Εικ. 2. Α) Σχηματική κάτοψη της περιοχής που καταλαμβάνεται από την πόλη της
Φαιστού κατά την κλασική και την ελληνιστική εποχή. Β) Ζώνες που ερευνήθηκαν από
την ελληνο-αμερικανική αποστολή στη Μεσαρά. Παρουσιάζονται στην κάτοψη οι
περιοχές που δεν ερευνήθηκαν και ανάμεσά τους η ζώνη αμέσως γύρω από το χώρο της
Φαιστού (από Watrous-Hadzi Vallianou-Blitzer 2004).
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Εικ. 3. Τομέας της χαρτογραφίας σε κλίμακα 1:50.000 της περιοχής της μη
συστηματικής επιφανειακής έρευνας. Στο χάρτη έχουν τοποθετηθεί οι 5
τριγωνομετρικές κορυφές του ελληνικού γεωδαιτικού δικτύου (επεξεργασία
του Laboratorio di Rilevamento e Geomatica – Πανεπιστήμιο Πάντοβας).

Εικ. 4. Η γραμμή του τείχους στο λόφο του Χριστού Εφέντη. Α) Αποτύπωση του
Minto 1922-23. Β) Γεωαναφορά σε ορθοφωτογραφία (με βαθύ ερυθρό χρώμα)
που πραγματοποιήθηκε κατά την αποστολή του 2008 (επεξεργασία του
Laboratorio di Rilevamento e Geomatica – Πανεπιστήμιο Πάντοβας).

Εικ. 5. Τμήμα του ελληνιστικού
τείχους στο λόφο του Χριστού Εφέντη
(φωτο. F. Longo 2008).

Εικ. 6. Τμήμα του ελληνιστικού τείχους
στο λόφο του Χριστού Εφέντη
(φωτο. F. Longo 2008).

359

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Φ Α Ι Σ Τ Ο Σ »

Εικ. 7. Ελληνιστικό συγκρότημα στις πλαγιές του
λόφου του ανακτόρου της Φαιστού
(φωτ. F. Longo 2008).

Εικ. 8. Τοποθέτηση σε ορθοφωτογραφία των
κατασκευών στο δρόμο προς τα Μάταλα: Α) Τμήμα
του δρόμου με προσανατολισμό Α/Δ, Β) κατασκευές
στην ιδιοκτησία Μανουσιδάκη (επεξεργασία του
Laboratorio di Rilevamento e Geomatica –
Πανεπιστήμιο Πάντοβας 2008).

Εικ. 9. Υποδιαίρεση σε τομείς της ζώνης που ερευνήθηκε από
την ιταλο-ελληνική αποστολή του 2008
(επεξεργασία S. Foresta 2008).
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Εικ. 10. Υστερο-γεωμετρικός
αρύβαλλος κρητικής παραγωγής από
τον τομέα Α48
τη στιγμή της εύρεσής του
(φωτ. F. Longo 2008).

Εικ. 11. Θραύσμα μελανόμορφης
υστεροαρχαϊκής κεραμικής από τον
τομέα Α93 (φωτ. F. Longo 2008).

Εικ. 12. Τμήμα τοίχου στον τομέα Α92, στην ιδιοκτησία Πετειναράκη
(φωτ. F. Longo 2008).

Εικ. 13. Άποψη της πεδιάδας της Μεσαράς από το γεωδαιτικό σημείο στη
Μαραθοβίγλα (φωτ. F. Longo 2008)
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ΤΩΝ

Α ΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ Δ ΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σ Υ ΘΙ Α Κ Α Κ Η Β Α Σ Ι ΛΙ Κ Η

Η βασιλική του Καστρίου Χερσονήσου, γνωστή και ως βασιλική Β, που
εντοπίστηκε στις αρχές του 20ου αι. από τον Στέφανο Ξανθουδίδη
(Ξανθουδίδης 1918), ανασκάφηκε από τον Αναστάσιο Ορλάνδο το 1956 και
1959. Η διερεύνηση του δυτικού τμήματος, που αντιστοιχεί στο χώρο του
αιθρίου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου της βόρειας και νότιας πλευράς,
πραγματοποιήθηκε από τη 13η Ε.Β.Α. κατά το 1982 και 1993 (Χανιωτάκη Σταρίδα 2000).
Η ανασκαφική έρευνα του Αν. Ορλάνδου αποκάλυψε τον κυρίως ναό και
το νάρθηκα μιας τρίκλιτης βασιλικής, καθώς κι ένα βόρειο στενομήκη χώρο,
που χαρακτηρίστηκε ως μεταγενέστερος παρανάρθηκας. Το τμήμα της
βασιλικής δυτικά του νάρθηκα δεν ανασκάφηκε πλήρως, έτσι διατυπώθηκε η
άποψη ότι το μνημείο σε οψιμότερη περίοδο δέχθηκε την προσθήκη ενός
διπλού εξωνάρθηκα (Ορλάνδος 1956α, 249, εικ. 1 και 1959α, 224, εικ. 1,
Sanders 1982, 146).
Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η αψίδα της βασιλικής ακουμπούσε
ανατολικά σε τοίχο, γεγονός που οδήγησε στη διατύπωση και καθιέρωση της
άποψης ότι ήταν εγγεγραμμένη, κατά τα συριακά πρότυπα, πλαισιωμένη από
παστοφόρια (Ορλάνδος 1956α, 241, Χανιωτάκη - Σταρίδα 2000, 389). Το νότιο
«παστοφόριο» είχε ταφική χρήση, καθώς στο εσωτερικό του βρέθηκαν δύο
πολυτελείς τάφοι με μαρμαροθέτημα και αφιερωματική επιγραφή και ένας
απλούστερος με ανακομιδές.
Τα δάπεδα της αψίδας, του κεντρικού κλίτους, του νάρθηκα και του
νότιου, ταφικού παρεκκλησίου ήταν καλυμμένα με ψηφιδωτά, που
διατηρούνται αποσπασματικά (Πελεκανίδης & Ατζακά 1988, 111-112, πίν. 8384). Με βάση αυτά, ο Αν. Ορλάνδος χρονολόγησε τον αρχικό πυρήνα του ναού
στα τέλη του 5ου αι. μ.Χ. Η αποκάλυψη ιωνικών βάσεων, εγκιβωτισμένων στους
στυλοβάτες, η χρήση μαρμάρινων κατωφλίων στα ανοίγματα του τριβήλου και
τα λείψανα μιας ημικυκλικής κατασκευής εσωτερικά της αψίδας, η οποία,
αφού χαρακτηρίστηκε ως μεταγενέστερη, μικρότερη αψίδα, αποξηλώθηκε,
αποτέλεσαν κατά τον ανασκαφέα στοιχεία ότι ο ναός στην τελευταία φάση της
ζωής του, κατά τον 7ο ή 8ο αι. μ.Χ., περιορίστηκε στο κεντρικό κλίτος
(Ορλάνδος 1956α, 247-248 και 1959α, 220).
Οι νεότερες ανασκαφικές έρευνες στο λόφο του Καστρίου έφεραν
καταρχήν στο φως, κάτω από τα ερείπια της βασιλικής, λείψανα του δυτικού
τοίχου ενός ιδιαίτερα επιμελημένου, μεγάλου κτίσματος της Ελληνιστικής
περιόδου (Χανιωτάκη - Σταρίδα 2000, 387-388), που ταυτίζεται πιθανότατα με
τον μαρτυρούμενο από επιγραφές και περιηγητές Ναό της Βριτομάρτιδας,
προστάτιδας της ελληνιστικής και ρωμαϊκής πόλης (Συθιακάκη – Κριτσιμάλλη
υπό έκδοση). Το κτίσμα βρισκόταν στο εσωτερικό οχυρού περιβόλου (Χανιωτάκη
- Σταρίδα 2000, 386-397 και 391, εικ. 7-8), γεγονός που ερμηνεύει το
τοπωνυμικό Καστρί. Ο περίοπτος βράχος του Καστρίου αποτελούσε, επομένως,
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ήδη από τα ελληνιστικά χρόνια το λατρευτικό πυρήνα της αρχαίας πόλης,
χρήση που διατηρήθηκε και στην Παλαιοχριστιανική περίοδο.
Κατά την έρευνα του 1993 διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η τοιχοποιία του
λεγόμενου «βόρειου παρανάρθηκα», καθώς και μέρος της τοιχοποιίας του
διπλού εξωνάρθηκα, που στην πραγματικότητα αποτελούσε ένα κανονικό,
τρίστωο αίθριο, ανήκαν σε προγενέστερο της βασιλικής ορθογώνιο κτίσμα,
καθώς ήταν θεμελιωμένες κατά 0,40 μ. χαμηλότερα και εμφάνιζαν διαφορετικό
τρόπο δόμησης. Μέρος των λειψάνων του κτηρίου αυτού χρησιμοποίησε ως
θεμελίωση η μικρότερη σε διαστάσεις βασιλική. Η ανασκαφέας Λιάνα Σταρίδα
χρονολόγησε το προγενέστερο κτίσμα στους ρωμαϊκούς χρόνους, θεωρώντας
αδύνατη την απουσία ρωμαϊκής φάσης στο πιο προβεβλημένο σημείο μιας
κατεξοχήν ρωμαϊκής πόλης (Χανιωτάκη - Σταρίδα 2000, 384-385 και 388-389,
εικ. 3).
Η ύπαρξη του προγενέστερου, ευρύτερων διαστάσεων, κτηρίου
δημιούργησε στη γράφουσα την υποψία ότι η εγγεγραμμένη μορφή της αψίδας
προέκυψε από παρανόηση των κατασκευαστικών φάσεων (Συθιακάκη Κριτσιμάλλη υπό έκδοση). Για την εξακρίβωση αυτής της υπόθεσης
πραγματοποιήθηκε το 2008 μια μικρή, δοκιμαστική τομή 1 κατά μήκος του
ανατολικότερου τοίχου, από το βορειοανατολικό πέρας του ως το σημείο
επαφής του με την αψίδα. Αν και περιορισμένη σε εύρος και σε βάθος, η
έρευνα απέδωσε τα προσδοκώμενα. Ο τοίχος αποτελεί την αδιάσπαστη συνέχεια
του ανατολικού τοίχου του λεγόμενου «βόρειου παρανάρθηκα» (εικ. 1), ο
οποίος, όπως διαπιστώθηκε το 1993, ανήκει στο προγενέστερο, ορθογώνιο
οικοδόμημα και εκτείνεται έξω από το βόρειο όριο της βασιλικής. Η
οικοδομική αυτή φάση δε σχετίζεται κατασκευαστικά με την αψίδα της
βασιλικής, καθώς όχι απλώς η θεμελίωση της τελευταίας εδράζεται πάνω στον
ανατολικό τοίχο χωρίς να συμπλέκεται μαζί του, αλλά και η τάφρος της τον έχει
εν μέρει καταστρέψει (εικ. 2). Πρόκειται για προγενέστερο οικοδόμημα, με
επιμελημένη αργολιθοδομή από μεγάλους, ημιλαξευτούς λίθους, ενωμένους με
ισχυρό, συνδετικό κονίαμα, που διακόπτεται ανά αποστάσεις από απλή σειρά
τετράγωνων πλίνθων. Η έρευνα δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσει ως την
έδραση του ανατολικού τοίχου, προφανώς αντίστοιχη με εκείνη του βόρειου
εξωτερικού τοίχου του κτίσματος με τον οποίο σχηματίζει γωνία. Η προς νότο
συνέχειά του, όπως διαπιστώνεται στο εσωτερικό του μικρού οικίσκου που
κατασκευάστηκε από τον Αν. Ορλάνδο πάνω από το «νότιο παστοφόριο», ήταν
λαξευμένη στο φυσικό βράχο, σχηματίζοντας γωνία με την επίσης λαξευτή,
νότια παρειά της τρίκλιτης βασιλικής. Στο σημείο αυτό η κάτοψη των δύο
μνημείων προφανώς συνέπιπτε (σχ. 1) και επομένως, η διαμόρφωση της

1 Οφείλω θερμές ευχαριστίες στις συναδέλφους αρχαιολόγους Λ. Σταρίδα, για την άδεια
επανεξέτασης του μνημείου (με το οποίο είχα μια πρώτη ουσιαστική επαφή ως επί
συμβάσει αρχαιολόγος κατά την έρευνα του 1993) και Κ. Μυλοποταμιτάκη, που
ευγενικά μου παραχώρησε το ανασκαφικό συνεργείο της για τις ανάγκες της
δοκιμαστικής τομής, καθώς επίσης στους συναδέλφους Γ. Κατσαλή, αρχαιολόγο, Κ.
Γεωργαλή, αρχιτέκτονα και Γ. Κοντογιάννη, σχεδιαστή, που πραγματοποίησαν την
αποτύπωση του μνημείου, στα πλαίσια της μελέτης ανάδειξής του, και μου την
παραχώρησαν για τις ανάγκες της δημοσίευσης.
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νοτιοανατολικής γωνίας του λεγόμενου «νοτίου παστοφορίου» προϋπήρχε της
ανέγερσης της βασιλικής.
Συνδυάζοντας τις παρατηρήσεις της έρευνας του 1993 και της νεότερης
δοκιμαστικής τομής, από τις οποίες προκύπτει το εξωτερικό περίγραμμα του
προγενέστερου, ορθογώνιου οικοδομήματος (σχ. 1), διαπιστώνουμε ότι αυτό
είχε εντυπωσιακές διαστάσεις: 50 μ. στο μήκος και 20 μ. στο πλάτος.
Ορισμένες παρατηρήσεις μπορούν να αποσαφηνίσουν περαιτέρω την αρχική
μορφή του.
Ο νότιος στυλοβάτης της βασιλικής εδράζεται σε χαμηλό τοιχοβάτη,
λαξευμένο επίσης στο φυσικό βράχο, ο οποίος έχει μεγαλύτερο πλάτος από
αυτόν (εικ. 3). Στον ίδιο φυσικό βράχο έχει λαξευτεί και το δάπεδο του νότιου
κλίτους. Επομένως, όλο το τμήμα που καταλαμβάνει το νότιο κλίτος της
βασιλικής και το αντίστοιχο «παστοφόριο» (νότιος τοίχος, ανατολικός τοίχος,
δάπεδο και τοιχοβάτης) έχει λαξευτεί στο φυσικό βράχο. Είναι προφανές ότι η
συγκεκριμένη διαμόρφωση ανάγεται στην περίοδο της κατασκευής του
ορθογώνιου κτηρίου, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την υψομετρική
σχέση του λαξευτού τοιχοβάτη με τις τοιχοποιίες του κτίσματος αυτού. Στην
πραγματικότητα, ο λαξευτός τοιχοβάτης του νότιου κλίτους πρέπει να
αποτελούσε στυλοβάτη του προγενέστερου κτίσματος.
Μια αντίστοιχη διαμόρφωση λίθινου στυλοβάτη παρατηρείται και κάτω
από το βόρειο τοίχο της τρίκλιτης βασιλικής (εικ. 4): αποτελείται από σειρά
πώρινων γωνιόλιθων, που έχουν κοπεί από τον ίδιο φυσικό βράχο, βρίσκεται
στην ίδια υψομετρική στάθμη με το νότιο στυλοβάτη και σε ίση απόσταση από
το βόρειο εξωτερικό τοίχο, δηλαδή 3,70 μ. Έτσι, το προγενέστερο, ορθογώνιο
κτίσμα φαίνεται ότι διαιρούνταν εσωτερικά σε τρία κλίτη (σχ. 1), εκ των οποίων
τα πλευρικά είχαν ακριβώς το ίδιο πλάτος, 3,70 μ., και το κεντρικό 10,50 μ.
Αντίθετα τα πλευρικά κλίτη της παλαιοχριστιανικής βασιλικής είναι άνισα σε
πλάτος: το νότιο διατηρεί το πλάτος των 3,70 μ., ενώ το βόρειο, που
καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα του κεντρικού κλίτους του προγενέστερου
κτηρίου, είναι στενότερο, 3,20 μ. Τα μετρητικά στοιχεία επιβεβαιώνουν,
επομένως, την παραπάνω διατυπωμένη άποψη, ότι η διαμόρφωση του λαξευτού
στυλοβάτη και του λαξευτού δαπέδου του νοτίου κλίτους ανάγονται στην
περίοδο κατασκευής του προγενέστερου κτίσματος.
Στους στυλοβάτες αυτούς, που είχαν πλάτος 0,65 μ., ανήκουν οι ιωνικές
βάσεις που έχουν εγκιβωτιστεί στους χτιστούς, παλαιοχριστιανικούς στυλοβάτες
και στο τρίβηλο της βασιλικής (εικ. 5), όπως επιβεβαιώνεται από τα μετρητικά
στοιχεία. Οι βάσεις αυτές 2 , από γκρίζο μάρμαρο, με το τυπικό ιωνικό προφίλ
και τη συμφυή πλίνθο, κατά τόπους αποκρουσμένη, έχουν διάμετρο άνω
επιφάνειας ± 0,53 μ. και διαστάσεις πλίνθου 0,65 x 0,65 μ., δηλαδή ίση με το
πλάτος των προγενέστερων στυλοβατών και σαφώς μεγαλύτερη τόσο από το
πλάτος των χτιστών παλαιοχριστιανικών, που είναι 0,54 μ., όσο και από τη
διάμετρο απόθεσης του λευκού (προκοννησιακού) κίονα που είναι 0,435 μ.
Επιπλέον, οι δύο βάσεις του νότιου στυλοβάτη εδράζονται απευθείας πάνω στο
2 Τα στοιχεία που παραθέτει ο Αν. Ορλάνδος (1956α, 244) για τις βάσεις αυτές είναι
εσφαλμένα. Όλες έχουν συμφυή πλίνθο (σε ορισμένες απλά έχει αποκρουστεί), καθώς
και την ίδια διάμετρο στην άνω επιφάνεια, που κυμαίνεται από 0,515 – 0,55 μ.
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λαξευτό στυλοβάτη και λίγο κάτω από τη στάθμη του παλαιοχριστιανικού
ψηφιδωτού δαπέδου 3 , ενώ οι στυλοβάτες των κλιτών στις παλαιοχριστιανικές
βασιλικές είναι πάντα υπερυψωμένοι σε σχέση με τα δάπεδα, από λίγα
εκατοστά έως και πάνω από μισό μέτρο. Οι δύο αυτές βάσεις βρίσκονται
πιθανότατα στην αρχική τους θέση πάνω στο νότιο, λαξευτό στυλοβάτη, καθώς
το διάστυλο ανάμεσά τους και εκείνο ανάμεσα στη δυτικότερη βάση και τη
βάση της δυτικής παραστάδας (που βρίσκεται στην ίδια στάθμη με το λαξευτό
στυλοβάτη) είναι το ίδιο, 1,90 μ. Επομένως, πρέπει να εγκιβωτίστηκαν in situ
κατά τη διαμόρφωση του χτιστού στυλοβάτη της παλαιοχριστιανικής βασιλικής
και όχι κατά την έμφραξη των διαστύλων της τελευταίας στη διάρκεια
μετατροπής της σε μονόχωρο ναό, όπως υπέθεσε ο Αν. Ορλάνδος. Η
απόκρουσή τους οφείλεται προφανώς στην προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στη
νέα τοιχοποιία, καθώς οι διαστάσεις της πλίνθου τους ήταν μεγαλύτερες από το
πλάτος του παλαιοχριστιανικού στυλοβάτη. Θα πρέπει, βέβαια, να
επισημάνουμε ότι δύο τουλάχιστον ιωνικές βάσεις, όμοιες με τις προηγούμενες,
έχουν εντοιχιστεί, σε μεταξύ τους απόσταση 6,5 μ., και στο βόρειο στυλοβάτη
της βασιλικής, ο οποίος δε φαίνεται να σχετίζεται κατασκευαστικά με το
προηγούμενο κτίσμα. Ωστόσο, και εδώ η στάθμη τους δεν υπερβαίνει εκείνη
των παλαιοχριστιανικών δαπέδων, ενώ τα διάστυλα που προκύπτουν, αν
αποκαταστήσουμε δύο ακόμη βάσεις ανάμεσα στις υπάρχουσες, είναι κατά
0,10 μ. στενότερα από αυτά του νότιου στυλοβάτη, επομένως η θέση των
συγκεκριμένων βάσεων είναι μάλλον τυχαία.
Το προγενέστερο, ορθογώνιο κτίσμα, όπως διαπιστώθηκε από τη
δοκιμαστική τομή, δε διέθετε στα ανατολικά αψίδα. Φαίνεται, ωστόσο, ότι
διέθετε ένα στενομήκη χώρο, κλίτος ή στοά, κατά μήκος της ανατολικής
πλευράς. Το δάπεδο του νότιου «παστοφορίου» (σχ. 2), που έχει επιμελημένα
κοπεί κατά τη διάνοιξη των μαρμαροθετημένων τάφων, κοσμείται με επάλληλες
ταινίες, που φέρουν απλό, γεωμετρικό διάκοσμο σε μονοχρωματική απόδοση
(λευκές και κυανόμαυρες ψηφίδες): σχοινιά, σπειρομαίανδρο, πέλτες και
γεισιπόδισμα σε προοπτική απόδοση. Τα ίχνη του μαρτυρούν ότι, πριν
καταστραφεί εν μέρει από τους τάφους και την αντηρίδα της αψίδας, κάλυπτε
όλη την ανατολική πλευρά του χώρου. Η τελευταία, ωστόσο, προς τα δυτικά
ταινία με το γεισιπόδισμα προεκτείνεται μέσα στο χώρο της αψίδας,
πλαισιώνοντας από τα ανατολικά ένα πλατύτερο διάχωρο με συνεχόμενους,
εξάφυλλους ρόδακες. Το προς δυτικά πλαίσιο του διαχώρου αυτού
επαναλαμβάνει επακριβώς, αλλά με αντίστροφη σειρά, τον ταινιωτό διάκοσμο
του ψηφιδωτού του «παστοφορίου». Είναι προφανές ότι πρόκειται για ενιαίο
δάπεδο, που εκτεινόταν αδιάσπαστο κάτω από την αψίδα και κατά μήκος του
ανατολικού τοίχου του προγενέστερου οικοδομήματος. Το δάπεδο αυτό δε
μπορεί να ανήκει στη βασιλική, αλλά σε έναν εγκάρσιο, ορθογώνιο χώρο του
προϋπάρχοντος κτίσματος (σχ. 1).
Ο βόρειος τοίχος του προγενέστερου κτίσματος συναντάται στο δυτικό
άκρο του χώρου με έναν κάθετο τοίχο όμοιας κατασκευής (σχ. 1), που αποτελεί
3 Αυτό ισχύει περισσότερο για τη δυτική, καθώς το παλαιοχριστιανικό δάπεδο εμφανίζει
κλίση σε σχέση με τη στάθμη του προγενέστερου κτίσματος και του λαξευτού
στυλοβάτη.
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το δυτικό όριο του μνημείου. Προκύπτει από την κατασκευή του ότι ούτε στη
δυτική πλευρά του μνημείου μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια αψίδα. Δύο
ακόμη τοίχοι, ο ένας στην προέκταση του βόρειου στυλοβάτη (βόρειου τοίχου
της βασιλικής) και ο άλλος παράλληλα με το δυτικό, σε απόσταση από αυτόν
3,70 μ., ανήκουν στο δυτικό περίγραμμα του μνημείου. Οι τοίχοι αυτοί
βρίσκονται κάτω από τη στάθμη της μεταγενέστερης βασιλικής και εδράζονται
πάνω στα λείψανα τοιχοποιίας του ελληνιστικού οικοδομήματος (εικ. 6). Έχουν
όμοια δόμηση, με αργολιθοδομή και ζώνες πλίνθων, καθώς και δοκοθυρίδες.
Εκ πρώτης όψεως, το ορθογώνιο κτίσμα φαίνεται να διαμόρφωνε μια
περιμετρική στοά, πλάτους 3,70 μ. (σχ. 1), την οποία θα μπορούσαμε να
αποκαταστήσουμε ως κιονοστήρικτη είτε εξωτερικά, όπως οι περίπτεροι ναοί
της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, είτε εσωτερικά, όπως οι ρωμαϊκές βασιλικές.
Συνεκτιμώντας ότι: α) το κτίσμα στα νότια εφάπτεται στο φυσικό βράχο, τον
οποίο εν μέρει χρησιμοποιούσε ως τοίχο, β) οι βάσεις του νότιου στυλοβάτη
μοιάζουν να βρίσκονται in situ και γ) στο δυτικό άκρο του βόρειου εξωτερικού
τοίχου διατηρείται ίχνος θυραίου ανοίγματος, κλίνουμε περισσότερο προς τη
δεύτερη λύση. Ωστόσο, ο τοίχος στην προέκταση του βόρειου στυλοβάτη
ενσωματώνει στο άνω τμήμα του τρία πώρινα τμήματα ορθογώνιων πεσσών (εικ.
7), που ανήκαν πιθανότατα σε στηρίγματα στοάς. Ανάλογη διαμόρφωση
φαίνεται να υπήρχε και στη νότια πλευρά. Είναι έτσι πιθανό ότι διαμορφωνόταν
εδώ ένα αίθριο, ευρύτερο από αυτό της μεταγενέστερης βασιλικής, με στοές
πλάτους 3,70 μ., δηλαδή όσο και το πλάτος των κλιτών, και υπαίθριο χώρο
μήκους 10,50 μ. (σχ. 1). Αδιευκρίνιστη είναι η διαμόρφωση της ανατολικής του
πλευράς, καθώς ο νάρθηκας της μεταγενέστερης βασιλικής διαμορφώνεται
πλατύτερος (5 μ.) και η θεμελίωση κάτω από το δυτικό κατώφλι του είναι
μεταγενέστερη (εικ. 6). Στο τμήμα αυτό, το προγενέστερο κτίσμα θα μπορούσε
να διαθέτει μια τέταρτη στοά αντίστοιχου πλάτους με τις υπόλοιπες ή να
διαμορφώνει στη δυτική απόληξη του κεντρικού κλίτους μια κόγχη ή αψίδα 4 .
Η δυτική και νότια πλευρά του αιθρίου εφάπτονταν με μνημειακό
πρόπυλο, στο οποίο κατέληγε η λαξευμένη στο φυσικό βράχο κλίμακα ανόδου
(σχ. 1). Η στενή είσοδος με τις δύο μαρμάρινες βαθμίδες, που εδράζονται σε
υψηλότερη στάθμη, θα πρέπει να αποδοθεί σε οψιμότερη μετατροπή, σύγχρονη
με τη βασιλική της δεύτερης φάσης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το προγενέστερο κτίσμα (σχ. 1) ήταν
επίμηκες, με εγκάρσιο χώρο στα ανατολικά και τρία κλίτη διαιρούμενα με
κιονοστοιχίες, το κεντρικό σχεδόν τριπλάσιο σε πλάτος από τα πλάγια. Είχε
πρόσβαση από μνημειακή κλίμακα στο δυτικό άκρο της νότιας πλευράς,
διαμορφωμένη πιθανότατα ήδη κατά την Ελληνιστική περίοδο, που οδηγούσε
σε αίθριο, με στοές ίσου πλάτους προς τα πλευρικά κλίτη του κυρίως χώρου. Το
κτίσμα αυτό, επομένως, ακολουθεί τη γενική διάταξη μιας βασιλικής. Για την
ερμηνεία του χαρακτήρα του καίριο ρόλο παίζει η χρονολόγησή του.
Συνδρομή στη χρονολόγηση του κτηρίου μπορεί να μας παράσχει το
μοναδικό κορινθιακό κιονόκρανο που περισυνελέγη από το βόρειο πρανές
4 Στην πιθανότητα ύπαρξης αψίδας μας οδηγεί το ιδιαίτερα μεγάλο, σε σχέση με εκείνο
των κλιτών, πλάτος του παλαιοχριστιανικού νάρθηκα, ο οποίος, στο σημείο αυτό, δεν
ακολουθεί το περίγραμμα του προγενέστερου κτηρίου.
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(Ορλάνδος 1956α, πίν. 120γ). Πρόκειται για τυπικό, κορινθιακό κιονόκρανο με
μικρασιατική άκανθα του δεύτερου τύπου, που βρίσκει παράλληλα σε
κιονόκρανα από την Όστια (Pensabene 1973, No. 355-359, 360-371 και 373374) και τη Villa της Piazza Armerina (Pensabene et al. 1971, 212-214, fig.
69-77) του β΄ τετάρτου του 4ου αι. μ.Χ. Σε μια τέτοια χρονολόγηση δεν
αντιβαίνει η μορφή της τοιχοποιίας από επιμελημένη αργολιθοδομή με
ενδιάμεσες, απλές στρώσεις πλίνθων, καλυμμένη εξωτερικά με ανοιχτόχρωμο
επίχρισμα, καθώς και ο ψηφιδωτός διάκοσμος του ανατολικού, εγκαρσίου
χώρου, που, τόσο ως προς τα διακοσμητικά μοτίβα, όσο και ως προς την
μονοχρωμία, βρίσκεται πιο κοντά στην τέχνη της Υστερορρωμαϊκής περιόδου.
Με δεδομένο ότι η πόλη επλήγη σφοδρά από τον καταστροφικό σεισμό του 365
ή 376 μ.Χ. που συνοδευόταν από ισχυρό παλιρροϊκό κύμα (Πλατάκης 1950,
473-473) 5 , το κτίσμα θα πρέπει πιθανότατα να χρονολογηθεί μετά την
καταστροφή, και πάντως όχι πολύ αργότερα, όπως προκύπτει από τη μορφή
του κορινθιακού κιονόκρανου, δηλαδή γύρω το γ΄τέταρτο του 4ου αι. μ.Χ.
Αν και από α΄ μισό του 4ου αι. μ.Χ. μας είναι γνωστά χριστιανικά
κτίσματα του τύπου της βασιλικής χωρίς αψίδα, όπως οι δίδυμοι ναοί της
Ακυηλίας (πριν το 319 μ.Χ.) και των Τρεβήρων (λίγο μετά το 326 μ.Χ.), καθώς
και βασιλικές με την αψίδα προσανατολισμένη δυτικά, όπως ο Άγιος Πέτρος
Ρώμης (πριν το 329 μ.Χ.) και ο Ναός Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ (γύρω στο
326 μ.Χ.), μια σειρά από λόγους δυσχεραίνουν την ταύτιση του ορθογωνίου
κτίσματος με χριστιανικό ναό. Η προΰπαρξη στην ίδια θέση του μεγαλόπρεπου,
ελληνιστικού κτηρίου, που θα πρέπει με μεγάλη πιθανότητα να ταυτιστεί με το
ναό της προστάτιδας της πόλης Βριτομάρτιδας, μαρτυρεί ότι ο λόφος του
Καστρίου είχε λάβει ήδη κατά την αρχαιότητα μια εξέχουσα, λατρευτική
σημασία, την οποία προφανώς διατήρησε στη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων.
Παρά το ότι ο Επίσκοπος Χερρονήσου μνημονεύεται στα Πρακτικά της
Γ΄Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου το 431 μ.Χ. (Κονιδάρης 1953, 470-471)
και επομένως η ίδρυση της επισκοπής τεκμηριώνεται νωρίτερα από την
ανέγερση της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, είναι δύσκολο να αποδεχτούμε
ότι, ήδη από το γ΄ τέταρτο του 5ου αι. μ.Χ., τη θέση του σημαντικότερου εθνικού
ιερού του οικισμού είχε καταλάβει μια μεγαλόπρεπη, χριστιανική βασιλική,
γεγονός που θα σηματοδοτούσε την απόλυτη κυριαρχία της νέας θρησκείας
στην περιοχή. Η μέχρι σήμερα επιστημονική έρευνα στον υπόλοιπο ελλαδικό
χώρο δεν έχει τεκμηριώσει την ύπαρξη τόσο πρώιμων χριστιανικών κτισμάτων
σε τέτοιο μέγεθος και ποιότητα κατασκευής. Η λεγόμενη «βασιλική του
Παύλου» στους Φιλίππους, που χρονολογείται στο β΄ τέταρτο του 4ου αι., είναι
ένα μονόχωρο κτίσμα με σχεδόν ορθογώνια αψίδα, που ανεγέρθηκε ως
μαρτύριο της παρουσίας του κορυφαίου Αποστόλου στην πόλη, στην οποία είχε
δημιουργηθεί από νωρίς μια ισχυρή χριστιανική κοινότητα (Μέντζος 2005,
121-130). Αντίθετα, για την περιοχή της Χερσονήσου η παράδοση δε διασώζει
πληροφορίες για την ύπαρξη ενός επιφανούς μάρτυρα ή τη διέλευση κάποιου
Αποστόλου. Παράλληλα, η ίδρυση τυπικών, χριστιανικών βασιλικών στον
5 Μεγάλες ποσότητες άμμου εντοπίστηκαν στα ανασκαφικά στρώματα και τους αγωγούς
ύδρευσης σε αρκετή απόσταση από την ακτή (Χατζή - Βαλλιάνου 1985, 133-147, 148154 και 155-159 και 1990, Εγγλέζου 1991, Λαγογιάννη - Γεωργαράκου 1993,
Γκαλανάκη 1994, 699-700, Σταρίδα 1983 και 1995).
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ελλαδικό χώρο δεν τεκμηριώνεται ανασκαφικά νωρίτερα από τις αρχές του 5ου
αι. μ.Χ. (βασιλικές Επιδαύρου, Δαφνουσίων κ.λ.π.). Με αυτά τα δεδομένα, η
πιθανότητα ταύτισης του δρομικού κτηρίου του Καστρίου με χριστιανική
βασιλική είναι πολύ ισχνή. Από την άλλη πλευρά, οι ρωμαϊκές βασιλικές
χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο είτε ως χώροι ακροάσεως σε ανακτορικά
συγκροτήματα, είτε ως κτίσματα δημοσίου χαρακτήρα για τη συνάθροιση
κοινού σε συνάρτηση με τη λειτουργία της Αγοράς (Krautheimer 1991, 53).
Μια τέτοια χρήση στην περίπτωση της Χερσονήσου πρέπει να αποκλειστεί,
δεδομένης της μεγάλης απόστασης που χωρίζει το βράχο του Καστρίου από τη
θέση του εντοπισμένου ανασκαφικά διοικητικού κέντρου της ρωμαϊκής πόλης.
Η χρήση του συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού τύπου για λατρευτικούς σκοπούς,
αν και όχι ιδιαίτερα διαδεδομένη κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν είναι
άγνωστη σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, όπως για παράδειγμα στο
Μουσείον, κτίσμα του 2ου αι. μ.Χ., του οποίου τα ερείπια διατηρούνται κάτω
από το Ναό της Παναγίας στην Έφεσο (Keil 1932, 1, 5, 27 κ.ε., Krautheimer
1991, 138-139, εικ. 58-59). Στην περίπτωση μάλιστα της Εφέσου, το ρωμαϊκό
κτίσμα, το οποίο διαμόρφωνε αψίδα στα δυτικά (ίσως και στα ανατολικά) για
την υποδοχή του λατρευτικού αγάλματος, ενσωματώθηκε κατά την ανέγερση
του χριστιανικού ναού του τέλους του 4ου αι. μ.Χ. σε τέτοιο βαθμό, ώστε η
διάκριση των δύο κατασκευαστικών φάσεων να είναι δυσχερής (Krautheimer
1991, 139 και 577, σημ. 13, Foss 1979, 52, σημ. 11). Στην περίπτωση της
Χερσονήσου,
ο
λατρευτικός
χαρακτήρας
τόσο
του
προγενέστερου
(ελληνιστικού), όσο και του μεταγενέστερου (παλαιοχριστιανικού) κτίσματος
συνηγορεί υπέρ της ταύτισης του ρωμαϊκού, δρομικού κτηρίου με ναό, ο
οποίος προφανώς υποδέχτηκε τη συνέχιση της λατρείας της τοπικής θεότητας
μετά την κατάρρευση του ελληνιστικού ναού από τον καταστροφικό σεισμό του
365 μ.Χ.
Η κατάρρευση του εθνικού κτίσματος, πιθανότατα κατά το μεγάλο
σεισμό που έπληξε ξανά την πόλη το 448 μ.Χ. (Πλατάκης 1950, 474-475,
Χατζή - Βαλλιάνου 1985, 133-147, 148-154 και 155-159 και 1990, Εγγλέζου
1991, Λαγογιάννη - Γεωργαράκου 1993, Γκαλανάκη 1994, 699-700, Σταρίδα
1983 και 1995) και η παράλληλη ενίσχυση και τελικά επικράτηση της
χριστιανικής λατρείας στην πόλη κατά το διάστημα που μεσολάβησε, οδήγησαν
προφανώς στην αντικατάστασή του από τη χριστιανική βασιλική, η οποία σε
μεγάλο βαθμό χρησιμοποίησε τα θεμέλιά του. Το χριστιανικό κτήριο (σχ. 3),
ελαφρά μικρότερο σε διαστάσεις, άφησε έξω από το περίγραμμά του το βόρειο
κλίτος του ρωμαϊκού κτίσματος, το οποίο ο Αν. Ορλάνδος θεώρησε ως
μεταγενέστερο παρανάρθηκα, και αντιστοίχως τη βόρεια στοά του
προγενέστερου αιθρίου. Η αψίδα της χριστιανικής βασιλικής πάτησε στον
ανατολικό τοίχο του προγενέστερου κτίσματος, γεγονός που οδήγησε στην
γνωστή παρανόηση. Ο νοτιοανατολικός χώρος, που ήταν ήδη διαμορφωμένος
με τη λάξευση του φυσικού βράχου κατά την προγενέστερη περίοδο, προφανώς
διατηρήθηκε και μετατράπηκε σε ταφικό παρεκκλήσιο, ενώ ο χώρος βόρεια της
αψίδας παρέμεινε μάλλον ελεύθερος. Καθώς ο νότιος στυλοβάτης της βασιλικής
πάτησε πάνω στον αρχαιότερο, το νότιο κλίτος της διατήρησε το αρχικό πλάτος
των 3,70 μ., ενώ το βόρειο διαμορφώθηκε στενότερο, στα 3,20 μ. Το δυτικό
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τμήμα του προγενέστερου κτηρίου κατέλαβαν ένας νάρθηκας και ένα
στενότερο, τρίστωο αίθριο.
Δε θα ήταν απολύτως ορθό να θεωρήσουμε ότι η παλαιοχριστιανική
βασιλική του Καστρίου κατασκευάστηκε κατά κύριο λόγο με σπόλια, παρμένα
από το προγενέστερο κτήριο, όπως υποστήριξε ο Αν. Ορλάνδος. Παρά το ότι ο
αυθεντικός της διάκοσμος διατηρείται αποσπασματικά, υπάρχουν στοιχεία που
συνηγορούν στο ότι, στην αρχική της τουλάχιστον φάση, η βασιλική ήταν ένα
κτίσμα αντάξιο της επισκοπικής έδρας την οποία θα στέγαζε. Ενδείξεις για αυτό
αποτελούν ο καλής ποιότητας ψηφιδωτός διάκοσμος των δαπέδων της και οι
πολυτελείς επενδύσεις των τάφων του νότιου παρεκκλησίου. Επιπλέον, ο
γλυπτός αρχιτεκτονικός της διάκοσμος πρέπει να υπήρξε αρκετά δαπανηρός
καθώς, από ό,τι φαίνεται, ήταν εισαγμένος από την Κωνσταντινούπολη.
Μπορούμε με σχετική βεβαιότητα να πούμε ότι τα θραύσματα των κιόνων που
εντοπίστηκαν κατά την ανασκαφική έρευνα του Ορλάνδου δεν είναι σπόλια,
αλλά χρησιμοποιήθηκαν ειδικά για το μνημείο, καθώς οι διαστάσεις τους δε
φαίνεται να ταιριάζουν ούτε στις διαστάσεις των ρωμαϊκών, ιωνικών βάσεων (η
διάμετρος της απόθεσης του λευκού κίονα είναι 0,345 έναντι 0,53 μ. της άνω
επιφάνειας των βάσεων), ούτε στη διάμετρο της βάσης του κορινιθακού
κιονοκράνου (που είναι 0,38 μ., ενώ ο λευκός κίονας έχει σωζόμενη άνω
διάμετρο 0,352 μ., χωρίς να διατηρεί την απόφυσή του). Το υλικό των λευκών
κιόνων είναι πιθανότατα προκοννησιακό μάρμαρο (χιονόλευκο με κυανόγκριζες
πλατιές και αχνές φλέβες), ενώ εκείνο των έγχρωμων είναι - πέραν κάθε
αμφιβολίας 6 - verde antico (ή «χασάμπαλι», από το όνομα του θεσσαλικού
χωριού κοντά στο λατομείο εξόρυξής του). Και τα δύο υλικά υπήρξαν εξαιρετικά
δημοφιλή κατά τη διάρκεια των παλαιοχριστιανικών χρόνων, προέρχονται από
λατομεία που τελούσαν υπό τον απόλυτο έλεγχο της Κωνσταντινούπολης και
εξάγονταν σε μεγάλες ποσότητες, ως μέρος ενιαίων παραγγελιών, για τον
αρχιτεκτονικό διάκοσμο ναών σε όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας 7 . Η
ανεύρεσή τους στη βασιλική Β της Χερσονήσου αποτελεί μια ένδειξη ότι το
συγκεκριμένο μνημείο χτίστηκε με υψηλές προδιαγραφές. Οι κορμοί από
verde antico χρησιμοποιήθηκαν πιθανότατα στους κίονες του τριβήλου, ενώ οι
κορμοί από προκοννησιακό μάρμαρο στις κιονοστοιχίες των κλιτών. Από τις
βάσεις και τα κιονόκρανα, που οπωσδήποτε θα αποτελούσαν μέρος της ίδιας
παραγγελίας, αντιστοιχώντας απόλυτα σε διαστάσεις, δε σώθηκε τίποτε in situ,
προφανώς γιατί το μνημείο υπέστη συστηματική λιθολόγηση από τους ντόπιους
κατά την ανοικοδόμηση του οικισμού στις αρχές του 20ου αι. Σύμφωνα και με
τον επισκοπικό της χαρακτήρα, η βασιλική αυτή πρέπει να διέθετε εσωτερικά
της αψίδας ένα σύνθρονο, που μάλλον θα χωριζόταν από αυτήν με στενό
κυκλίον. Στο συμπέρασμα αυτό μας οδηγεί η αναφορά του Αν. Ορλάνδου στα
6 Ο Αν. Ορλάνδος (1956α, 244), αν και αναγνώρισε την ομοιότητα προς το θεσσαλικό,
λατυποπαγές μάρμαρο, το οποίο όπως και πολλοί άλλοι συγχέει με τον ατράκιο λίθο
(φημισμένο λευκό μάρμαρο της αρχαιότητας από το επίσης θεσσαλικό λατομείο του
Άτραγα), απέρριψε αυτήν την πιθανότητα με το αιτιολογικό ότι θα ήταν απίθανο σε μια
φτωχή βασιλική της Κρήτης να είχαν μεταφερθεί μονόλιθοι κίονες από τόσο πολύτιμο
υλικό.
7 Όπως ήταν για παράδειγμα το φορτίο του ναυαγίου έξω από το Marzamemi της
Σικελίας, που προοριζόταν πιθανότατα για κάποιο ναό στις ακτές της Βόρειας Αφρικής
(Kapitän 1969).
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υπολείμματα μιας μικρότερης «μεταγενέστερης αψίδας» εσωτερικά της
σωζόμενης (Ορλάνδος 1956α, 247-248), κάτω από το δάπεδο της οποίας,
ωστόσο, αποκαλύφθηκε το ψηφιδωτό του 4ου αι. μ.Χ. Το ίχνος αυτό του
συνθρόνου δυστυχώς αποξηλώθηκε κατά την ανασκαφική έρευνα του 1956, ως
τμήμα του μεταγενέστερου μονόχωρου ναού, που κατά τον ανασκαφέα
δημιουργήθηκε με την απομόνωση του κεντρικού κλίτους.
Η μορφή της πρώτης αυτής βασιλικής έφτασε ως τις μέρες μας αρκετά
αλλοιωμένη από τις επεμβάσεις μεταγενέστερων επισκευών. Προϊόν αυτών των
επισκευών είναι καταρχήν η αντικατάσταση μέρους του ψηφιδωτού δαπέδου με
πώρινες πλάκες, τόσο στο νάρθηκα όσο και στο δυτικό τμήμα του κεντρικού
κλίτους. Η καταστροφή του ψηφιδωτού στο τμήμα ένθεν κακείθεν του τριβήλου
μαρτυρεί μια σχετικά μεγάλης κλίμακας κατάρρευση του αντίστοιχου τμήματος
του μνημείου, συνέπεια της οποίας φαίνεται ότι υπήρξε η ανακατασκευή και
του ίδιου του τριβήλου. Η πενιχρότητα των μέσων με τα οποία συντελέστηκε η
επισκευή τεκμηριώνεται όχι μόνο από την ευτέλεια του υλικού επίστρωσης των
δαπέδων, αλλά και από το γεγονός ότι για την ανακαίνιση του τριβήλου
χρησιμοποιήθηκαν σπόλια (εικ. 8), μεταξύ αυτών μια από τις γκρίζες, ρωμαϊκές
βάσεις που είχαν εντοιχιστεί στους στυλοβάτες των κλιτών (η άλλη είναι λευκή),
καθώς και τρία μαρμάρινα κατώφλια θυρών στη θέση του αρχικού, μαρμάρινου
στυλοβάτη. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε συνεκτιμώντας ότι: α) η χρήση
βάσεων από διαφορετικό υλικό δεν είναι αισθητικά αποδεκτή για ένα μνημείο
με κίονες από προκοννήσιο μάρμαρο και verde antico και β) η άποψη του
Ορλάνδου περί τοποθέτησης ξύλινων θυρών στα ανοίγματα του τριβήλου είναι
κατασκευαστικά ανεφάρμοστη, καθώς οι κίονες, λόγω της καμπυλότητάς τους,
δε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως παραστάδες και οι ιωνικές βάσεις δε
φέρουν αντίστοιχες εγκοπές (εικ. 8). Στα πλαίσια των επισκευαστικών εργασιών
τοποθετήθηκε πιθανότατα και η ενισχυτική αντηρίδα της αψίδας. Όπως
προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν μια οψιμότερη
υπερύψωση των παλαιοχριστιανικών στυλοβατών. Στην πραγματικότητα ο ναός
δεν πρέπει να περιορίστηκε ποτέ στο κεντρικό κλίτος. Προς το γεγονός αυτό
συνηγορεί και η ανεύρευση θραυσμάτων πώρινων αρχιτεκτονικών μελών,
κυρίως θωρακίων, στην ανατολική απόληξη του βόρειου κλίτους (Ορλάνδος
1956α, 245-246, εικ. 2, πίν. 119β). Όχι μόνο η ευτέλεια του υλικού τους, αλλά
και η αδεξιότητα του εγχάρακτου σχεδίου τους, που μιμείται παραδοσιακά,
παλαιοχριστιανικά θέματα (εγγεγραμμένο σταυρό, εγγεγραμμένο χρίσμα,
φολίδες) μαρτυρούν ότι κατασκευάστηκαν ως αντίγραφα των μαρμάρινων
πρωτοτύπων τους και συμβαδίζουν με την πενιχρότητα των μέσων της
ανακατασκευής. Ένα νόμισμα του αυτοκράτορα Ηρακλείου με τον ανήλικο γιό
του Ηράκλειο Κωνσταντίνο, που κατά μία ευτυχή συγκυρία εντοπίστηκε το
1993 μέσα σε αρμό του πώρινου δαπέδου, μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε
την περίοδο της ανακατασκευής πριν από το 616 μ.Χ. Η οριστική κατάρρευση
του κτίσματος, πιθανότατα από σεισμό, φαίνεται ότι επήλθε επίσης στη
διάρκεια της βασιλείας του Ηρακλείου, καθώς ένα εικοσανούμμιο του ίδιου
αυτοκράτορα (δυστυχώς ασυντήρητο) αποκαλύφθηκε κατά την έρευνα του 1993

370

ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ανάμεσα στους πεσμένους πώρινους θολίτες των στοών του αιθρίου και τα
καμμενα κεραμίδια της οροφής τους 8 .
Ακόμη και μετά από αυτήν την καταστροφή, ο χώρος δεν πρέπει να
εγκαταλείφθηκε πλήρως. Προχειροφτιαγμένες κατοικίες φαίνεται ότι έδωσαν
στέγη σε κατοίκους της περιοχής που δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τον
οικισμό. Οι υπόλοιποι, ενδεχομένως πιεζόμενοι από την αύξηση των αραβικών
επιδρομών στο νότιο Αιγαίο, φαίνεται ότι αποτραβήχτηκαν στα πρανή του όρους
Χάρακας, στη θέση του σημερινού χωριού Πισκοπιανό, όπου μια νέα βασιλική
ιδρύθηκε την ίδια εποχή με την καταστροφή του καθεδρικού της Χερσονήσου 9 .
Η βασιλική Β της Χερσονήσου υπήρξε για χρόνια σημείο αναφοράς,
αφενός για την ύπαρξη ελλαδικών βασιλικών με εγγεγραμμένη αψίδα και
αφετέρου για την αναγνώριση συριακών επιρροών στο χώρο της Μεγαλονήσου.
Τα παραδείγματα ελλαδικών βασιλικών που φέρονται να έχουν εγγεγραμμένη
αψίδα είναι ελάχιστα: μερικά στη Λέσβο (βασιλικές Υψηλομετώπου, Αφεντέλη,
Κλειούς και Αχλαδερής) και ένα στο Ηραίο της Σάμου (Ορλάνδος 1994, 212213). Με δεδομένο ότι και αυτά δεν έχουν πλήρως ανασκαφεί, η περίπτωση της
βασιλικής του Καστρίου γεννά πλέον αμφιβολίες για την ορθότητα των
κατόψεών τους. Όσο για το ζήτημα των συριακών επιρροών στην αρχιτεκτονική
και την τέχνη της Κρήτης κατά την Παλαιοχριστιανική περίοδο
(Μπορμπουδάκης 1988, 11-12), αυτό θα πρέπει μάλλον να τεθεί σε νέα βάση.
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ATTEMPTING

A

NEW READING

EXCAVATIONS

IN

OF THE

BASILICA B

AT

RESULTS

FROM THE

HERSONISSOS
SYTHIAKAKI VASILIKI

In 1993, research conducted by the 13th Ephorate of Byzantine
Antiquities west of the narthex of the early Christian basilica B, which was
excavated by An. Orlandos on the rocky peninsula of Kastri in Hersonissos
Port, revealed under the atrium the western wall of a large hellenistic
building, probably the sanctuary of Britomartis, and the northwest corner of
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an even larger roman building, on which the basilica was founded. This clue
led the author of the article to the suspicion that the plan of the early
Christian building given by An. Orlandos might be erroneous and needed
further investigation. A sounding that took place in 2008 proved this
suspicion to be correct, as it showed that the foundation of the apse of the
early Christian church stepped on the ruins of the eastern wall of the former
building, which had a larger rectangular plan. The church thus never had
an inscribed apsis according to the Syrian ecclesiastic architecture, as it has
generally been accepted. The roman building was also divided in three aisles,
of which the side aisles were 3.70 m wide and the nave 10.50 m. To the east,
it possessed an oblong aisle or stoa, paved with the mosaic floor discovered
in the apsis and the southeast corner. The southern aisle of the basilica took
the exact place of the southern aisle of the former building, its stylobate
stepping on the wider roman stylobate, which was cut in the natural rock.
The northern aisle of the basilica, which was arranged inside the nave of the
roman building, was narrower, 3.20 m wide, and the northern aisle of the
roman building was left out of the northern outline of the early Christian
building, a fact that led An. Orlandos to the erroneous conclusion of a later
addition. To the west, the roman building possessed a larger atrium with
stoas held by stone-cut piers. This building succeeded probably the
hellenistic one as the sanctuary of Britomartis, after the later was ruined,
perhaps due to the earthquake of 365 AD. To this date points the form of the
late-roman Corinthian capital that was collected by An. Orlandos from the
northern slope of the peninsula and was mistakenly connected to the early
Christian church. The roman building probably collapsed during the
earthquake of 448 AD and gave its place to the early Christian basilica soon
after that. This, which was apparently the Episcopal cathedral of the town,
was later extensively rebuilt, before 616 AD and ruined by another
earthquake soon afterwards, during the reign of the emperor Heraclius.
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Εικ. 2. Άποψη του ανατολικού
τοίχου και της έδρασης
της αψίδας.

Εικ. 1. Άποψη του ανατολικού
τοίχου από βόρεια στη διάρκεια
της δοκιμαστικής τομής.

Σχ. 1. Κάτοψη του ορθογωνίου κτηρίου (βασιλικής) του 4ου αι. μ.Χ.

Εικ. 3. Άποψη του νότιου
στυλοβάτη από ανατολικά.

Εικ. 4. Βόρειος στυλοβάτης ρωμαϊκής βασιλικήςβόρειος εξωτερικός τοίχος παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
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Εικ. 5. Νότιος στυλοβάτης, εγκιβωτισμένη βάση.

Σχ. 2. Νότιο «παστοφόριο» (αποτύπωση Αν. Ορλάνδου).

Σχ. 3. Κάτοψη της παλαιοχριστιανικής βασιλικής
πάνω στα θεμέλια του ρωμαϊκού οικοδομήματος.
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Εικ. 6. Οι διαδοχικές οικοδομικές φάσεις στο χώρο του
αιθρίου (διακρίνονται ο ελληνιστικός τοίχος, ο νότιος
τοίχος της βόρειας στοάς του ρωμαϊκού κτηρίου
αριστερά και ο νότιος τοίχος της βόρειας στοάς της
παλαιοχριστιανικής βασιλικής δεξιά).

Εικ. 7. Νότιος τοίχος βόρειας στοάς του ρωμαϊκού
κτηρίου, άποψη από βόρεια.

Εικ. 8. Το μετασκευασμένο τρίβηλο της
παλαιοχριστιανικής βασιλικής από ανατολικά.
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Η περιοχή της Λιγορτύνου (Σπανάκης 1991, 478) −τοπωνύμιο
προελληνικό, συνδεδεμένο με το αρκαδικό όνομα Λυκόρτας (Αποσκίτου 1960,
148)− αποτελεί σημαντική, οικιστική θέση με σπουδαία, προϊστορικά ευρήματα
(Μαυριγιαννάκη 1974, 45-56, Αλεξίου 1963, 385). Η θέση κατοικήθηκε
αδιαλείπτως έως και σήμερα, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται από τη διατήρηση
του τοπωνυμίου, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις πόλεων ή χωριών, γνωστών
από τις πηγές, που έχουν εξαφανιστεί ή σώζονται σαν τοπωνύμια αγροτικών
περιοχών (Τσιρπανλής 1967, 228).
Η πρώτη αναφορά της Λιγορτύνου (Legordine) στις πηγές χρονολογείται
το Μάρτιο του 1271 και προέρχεται από τα αρχεία του Βενετού
συμβολαιογράφου Pietro Scardon (Lombardo 1942, 75, αρ. 198). Στη
Βενετοκρατία ο οικισμός αποτελεί φέουδο του λατινικού Πατριαρχείου της
Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο, μετά τη Σύνοδο της Φλωρεντίας (1439), τον
ενοικιάζει σε λατίνους φιλενωτικούς, ενώ οι πρόσοδοί του διατίθενται στους
ουνίτες ιερείς (Τσιρπανλής 1967, 190-198)·στην Τουρκοκρατία κατοικείται
κυρίως από Τούρκους και ελάχιστους χριστιανούς.
Η σπουδαιότητα της θέσης προκύπτει και από προγενέστερα μνημεία
της περιοχής, όπως είναι: α) οι ρωμαϊκές θέρμες του γειτονικού χωριού
Κεφαλάδω(ν), γνωστές σαν «Λουτρά του Νικηφόρου Φωκά», ένα εντυπωσιακό
ρωμαϊκό κτήριο με δημόσιο, λόγω μεγέθους, χαρακτήρα, οικοδομημένο για τις
ανάγκες κάποιας πόλης, το πιθανότερο της ρωμαϊκής Λιγορτύνου, κρίνοντας
από τις επιφανειακές αρχαιολογικές ενδείξεις που σώζονται σε ευρύτατη έκταση
μεταξύ των δύο σημερινών οικισμών, η σύνδεση των οποίων με το Νικηφόρο
Φωκά θα πρέπει να αποδοθεί στη χρήση τους και κατά τη Β΄ Βυζαντινή
περίοδο, β) το ερειπωμένο κτήριο, με παρέμβλητες πλίνθους, στη θέση
Κωνσταντίνου και Ελένης, που ανήκει πιθανότατα σε πρωτοβυζαντινό κτήριο,
ναό ίσως, αν το συνδυάσουμε με το τοπωνύμιο και γ) τα ερείπια βυζαντινού,
σταυροειδούς κτηρίου «...με υπόκαυστα, αγωγούς θερμάνσεως, εξαεριστήρες
και συνεχόμενο διαμέρισμα εν είδει δεξαμενής...», στη θέση Λούτρες ή
Βαπτιστήρες Νεοχωρίου, γειτονικού, επίσης, στη Λιγόρτυνο οικισμού (Πλάτων
1952, 479).
Ο Ναός της Αγίας Τριάδας, δικιόνιος, σταυροειδής, εγγεγραμμένος με
τρούλλο, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του οικισμού, σε περιοχή με πυκνές,
επιφανειακές, αρχαιολογικές ενδείξεις. Στις αρχές του 20ου αι., ήταν ήδη
ερειπωμένος, όπως φαίνεται στη φωτογραφία και την κάτοψη (εικ. 1, σχ. 1) του
Gerola (1908, εικ. 220–221)·διατηρούνταν ο βόρειος τοίχος του ναού και ο
αντίστοιχος του μεταγενέστερου νάρθηκα, μικρά τμήματα των καμαρωτών
στεγών και της βόρειας αψίδας. Η εικόνα μας συμπληρώνεται από την κάτοψη,
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στην οποία αποτυπώνονται, εκτός από το βόρειο τοίχο, το βορειοδυτικό τμήμα
του δυτικού τοίχου, η νοτιοδυτική του γωνία με τμήμα του νότιου τοίχου,
καθώς και ο βορειοανατολικός πεσσός και ο βορειοδυτικός κίονας. Ο ναός ήταν
επίσης τοιχογραφημένος, σώζονται, μάλιστα, ελάχιστα απολεπισμένα δείγματα
στο βόρειο τοίχο· από τον Gerola αναφέρεται ως ανώνυμος και δεν
περιλαμβάνεται στον τοπογραφικό κατάλογο των τοιχογραφημένων εκκλησιών·
στην ελληνική εντούτοις έκδοση, συμπληρωμένη από τον Λασσιθιωτάκη,
αναφέρεται ως Αγία Τριάδα (Gerola [Λασσιθιωτάκης 1961], 112, αρ. 844).
Ο ναός και ο περιβάλλων χώρος του είχαν μετατραπεί, για πολλές
δεκαετίες, σε χωματερή, ενώ στο νάρθηκα ήταν παλαιότερα εγκατεστημένο
ρακοκάζανο. Μεταπολεμικά, ανασκάφηκε αυθαίρετα από τους κατοίκους το
δυτικό τμήμα του κυρίως ναού, το εσωτερικό του νάρθηκα και ένα αρκοσόλιο,
νότια του ναού· τα δυτικά στηρίγματα του τρούλλου (οι κίονες) μετακινήθηκαν,
με συνέπεια ο ένας να κατακερματισθεί και τμήματά του να βρεθούν, κατά την
ανασκαφή, πάνω στις ταφές του νάρθηκα, ενώ ο δεύτερος πακτώθηκε μπροστά
από το δυτικό τοίχο του ναού, όπου και βρίσκεται ως σήμερα. Αποκαλύφθηκε,
τέλος, και το νοτιοδυτικό τμήμα του δυτικού τοίχου, το οποίο δεν αποτυπώνεται
στην κάτοψη του Gerola.
Ο ναός ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του δικιόνιου, σταυροειδούς
εγγεγραμμένου, με τρούλλο, με τρεις εξέχουσες, ημικυκλικές καμπύλες
εξωτερικά, και εφαπτόμενες αψίδες στα ανατολικά, από τις οποίες η μεσαία
ευρύτερη κατά πολύ των πλαγίων (σχ. 2). Οι εφαπτόμενες αψίδες συναντούνται
σε μεταβατικούς ναούς (Βοκοτόπουλος 1975, 152, σημ. 9), αλλά και σε ναούς
του 11ου αι., π.χ. στον Άγιο Ιωάννη Ρουκανίου και στην Αγία Βαρβάρα
Λατζιανών (Θεοχαροπούλου 2000, 256–257). Η εξωτερική όψη του βόρειου,
υφιστάμενου τοίχου διαρθρώνεται από τρία τυφλά αψιδώματα, που
αντιστοιχούν στα επί μέρους διαμερίσματα του ναού, με το μεσαίο υψηλότερο
να καταλήγει σε αέτωμα. Στο τύμπανο του αετώματος ανοίγεται μονόλοβο
παράθυρο, με τοξωτό, πλίνθινο τόξο, συνδυασμένο με λίθινους σταθμούς και
λίθινη ποδιά (εικ. 2), χαρακτηριστικά, δηλαδή, που θα μπορούσαν να
χρονολογήσουν το μνημείο στο α΄μισό του 11ου αι. (Θεοχαροπούλου 2000,
260, σημ. 28). Όμοια διάρθρωση, με τρία τυφλά αψιδώματα, διακρίνεται και
στην όψη του ημιερειπωμένου, δυτικού τοίχου, στο μεσαίο αψίδωμα του οποίου
βρισκόταν και η είσοδος του ναού. Στη νότια όψη τα αψιδώματα δε
διατηρούνται, επειδή ο τοίχος σώζεται σε χαμηλό ύψος, 19 εκ. κάτω από την
ποδιά των αντίστοιχων της δυτικής. Στα τόξα των αψιδωμάτων
χρησιμοποιήθηκαν λαξευτές πέτρες αλλά και πλίνθοι, χωρίς αντιστοιχίες. Στο
βόρειο τοίχο, το βορειοανατολικό αψίδωμα και το αντίστοιχο μεσαίο διατηρούν
πλίνθινο κοσμήτη που αντιστοιχεί στη γένεση των τόξων τους (εικ. 3). Οι
εξωτερικές όψεις του ναού ήταν επιχρισμένες με κονίαμα, πάνω στο οποίο
διατηρούνται, αποσπασματικά, χαράξεις που μιμούνται πλινθοπερίβλητη
τοιχοποιία, χαρακτηριστικό της Σχολής της Κωνσταντινούπολης του 11ου αι.
(εικ. 4). Τα γωνιακά διαμερίσματα καλύπτονταν με ημικυλινδρικές καμάρες,
χαρακτηριστικό της Ελλαδικής Σχολής, δε συναντάται ωστόσο επιμήκυνση στα
δυτικά από αυτά, όπως έχει υποστηριχθεί (Θεοχαροπούλου 2000, 254-255,
σημ.14), ενώ τα ανατολικά είναι κατά μερικούς πόντους μακρύτερα. Κάτω από
το μεσαίο τυφλό αψίδωμα του βορείου τοίχου σώζεται κτιστή κατασκευή,
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πιθανόν κρηπίδα (εικ. 5), η οποία εμφανίζεται από τον 11ο αι.,
χαρακτηρίζοντας τους ελλαδικούς, κομνήνειους ναούς (Μπούρας 1969, 254).
Η τοιχοποιία είναι χυτή, αποτελούμενη από ποταμίσιες κυρίως πέτρες σε
άφθονο κονίαμα και με άτακτα τοποθετημένες πλίνθους στους αρμούς, αλλά
και οριζόντιες, κατά τόπους εξέχουσες, ατελείς, πλίνθινες ζώνες, κάτω από τις
οποίες σε μια τουλάχιστον περίπτωση διακρίνεται κρυμμένη πλίνθος, κάτω από
το κατεστραμμένο επίχρισμα (εικ. 4).
Αν και ο αρχιτεκτονικός τύπος της Αγίας Τριάδας, ο δικιόνιος,
σταυροειδής, εγγεγραμμένος με τρούλλο, αποτελεί κατεξοχήν ελλαδικό τύπο, δε
λείπουν οι επιδράσεις της Σχολής της Κωνσταντινούπολης, η στοιχειώδης,
δηλαδή, πλαστική διάρθρωση των εξωτερικών όψεων με τα τυφλά αψιδώματα
και οι εγχαράξεις στο επίχρισμα των όψεων. Το πλίνθινο τόξο του παραθύρου,
συνδυασμένο με λίθινους σταθμούς και λίθινη ποδιά, συναντάται στην Κρήτη
από τις πρώτες δεκαετίες του 11ου αι. και οφείλεται, όπως έχει υποστηριχθεί,
στην αφθονία παλαιότερου υλικού (Θεοχαροπούλου 2000, 260). Λίθινους
σταθμούς έχουν, επίσης, κάποια από τα τοξωτά παράθυρα του Ναού της
Παναγίας του Φόδελε, που χρονολογείται επίσης στον 11ο αι. (Gallas, Wessel &
Borboudakis 1983, εικ. 305).
Ο Ναός της Αγίας Τριάδας, που έχει χρονολογηθεί μεταξύ του τέλους του
10ου αι. και του α΄μισού του 11ου (Θεοχαροπούλου 2000, 260, σημ.28)
αποτελεί ένα επαρχιακό δείγμα σταυροειδούς εγγεγραμμένου, που
οικοδομήθηκε τον 11ο αι., πιθανότατα ως καθολικό άγνωστου σήμερα
μεσοβυζαντινού μοναστηριού.
Όσον αφορά στην τοιχογραφική διακόσμηση, αν και τα σπαράγματα
μεγάλου μεγέθους είναι ελάχιστα, με χρώματα οξειδωμένα και απολεπισμένα,
διακρίνεται έντονη γραμμικότητα στην απόδοση των χαρακτηριστικών,
διεσταλμένοι οφθαλμοί και ακάλυπτος, πράσινος προπλασμός στο περίγραμμα
του προσώπου, αρχαϊκά χαρακτηριστικά που οδηγούν, όσον αφορά στη
συγκεκριμένη κατηγορία σπαραγμάτων, στις αρχές του 13ου αι. (εικ. 6).

Η AΝΑΣΚΑΦΗ
Η σωστική ανασκαφή της 13ης Ε.Β.Α. πραγματοποιήθηκε, χωρίς να
ολοκληρωθεί, σε δύο περιόδους, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2008.
Αποκαλύφθηκε η εξωτερική όψη των αψίδων και ερευνήθηκε το στρώμα
καταστροφής στο εσωτερικό τους, καθώς και η νοτιοανατολική και η
νοτιοδυτική όψη του νοτίου τοίχου, ο οποίος σώζεται σε χαμηλό ύψος. Στο
νοτιοδυτικό, γωνιακό διαμέρισμα του κυρίως ναού αποκαλύφθηκε τμήμα του
νοτιοδυτικού κίονα και τμήμα του αντίστοιχου τόξου με τοιχογραφίες (εικ. 7),
καθώς και ο μεταγενέστερος νάρθηκας με τις ταφές (εικ. 8).
Το εκτεταμένο στρώμα καταστροφής, μέσα και έξω από το ναό, περιείχε
μεγάλα και μικρά κομμάτια συνεκτικού κονιάματος σε πολύ μεγάλη ποσότητα,
αλλά και πλίνθους, εργασμένους λίθους από τα τόξα και τους πεσσούς. Το
κατεστραμμένο δάπεδο της μεσαίας και της βόρειας αψίδας ήταν καλυμμένο
από παχύ στρώμα αιθάλης, καμμένα σπαράγματα τοιχογραφιών και
οικοδομικό υλικό με ίχνη πυράς. Στη μεσαία αψίδα (εικ. 9) βρέθηκε in situ
αποκρουσμένος σφόνδυλος μαρμάρινου, ιωνικού κίονα, πάνω στον οποίο
στηριζόταν η Αγία Τράπεζα, που δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί, και
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δυτικότερα, στο στρώμα καταστροφής, μαρμάρινο ρωμαϊκό κιονόκρανο, καθώς
και οι χαμηλότεροι δόμοι από το βορειοανατολικό πεσσό. Στη νότια αψίδα
βρέθηκε στη θέση του πεσσός και τριγωνική, σχιστολιθική πλάκα – τράπεζα,
πεσμένη και σφηνωμένη στο τεταρτοκύκλιο της αψίδας, καθώς και τμήμα
μεταγενέστερου, λιθόστρωτου δαπέδου. Μεταξύ του κατεστραμμένου,
βορειοανατολικού πεσσού και του βορείου τοίχου αποκαλύφθηκαν πλάκες
επίστρωσης, πάνω στις οποίες σωζόταν δόμος, καλυμμένος εν μέρει από την
επίχωση (εικ. 10). Ίσως πρόκειται για δόμο από τη βάση λίθινου τέμπλου,
υπόθεση που θα διασαφηνιστεί στη συνέχεια της ανασκαφής. Θα πρέπει
ωστόσο να σημειωθεί, ότι το λίθινο ή μαρμάρινο τέμπλο συνδέεται με τον τύπο
του δικιόνιου, σταυροειδούς, εγγεγραμμένου με τρούλλο, επειδή οι ανατολικοί
πεσσοί, πρόσφεραν ασφαλέστερη πάκτωση στο γείσο του.
Στο νάρθηκα και ανατολικά του ναού, αποκαλύφθηκαν και
ερευνήθηκαν εννέα συνολικά υπόσκαφοι, κτιστοί τάφοι, αμελούς κατασκευής,
με ή χωρίς καλυπτήριες πλάκες· έξι περιείχαν ομαδικές ταφές ή ανακομιδές
(εικ. 11) και τρεις ατομικές. Ο τάφος Τ7 περιείχε εικοσιεπτά κρανία και ο
τάφος Τ6 επτά. Κτερισμένος ήταν μόνον ο τάφος Τ7, στον οποίο βρέθηκε μια
κούπα, σχεδόν ακέραια στους υπόλοιπους βρέθηκαν ελάχιστα, ακόσμητα
όστρακα. Στον τάφο Τ1 και στον τάφο Τ6 βρέθηκαν αντίστοιχα, ένα και τρία
χάλκινα νομίσματα, όλα της Βενετοκρατίας·ίσως πρόκειται για δανάκη. Τα
σήματα των τάφων δε βρέθηκαν, προφανώς μετακινήθηκαν από τις κατά
καιρούς αναμοχλεύσεις της επίχωσης.
Από τα ευρήματα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σπαράγματα
τοιχογραφιών που βρέθηκαν μέσα και έξω από το ναό, τα περισσότερα με λευκό
υπόστρωμα και αρκετά με ρόδινο, προερχόμενα από δεύτερη τοιχογράφηση, τα
λίθινα κυλινδρικά στελέχη που προέρχονται από διακοσμητικά φράγματα
φωτιστικών θυρίδων, η χάλκινη κλειδαριά που βρέθηκε στην είσοδο του
νάρθηκα, καθώς και η σιδερένια, στρογγυλή πυξίδα από τη βόρεια αψίδα, που
θα πρέπει να σχετίζεται με το εγκαίνιον του ναού.
Από όλους τους ανασκαφικούς τομείς περισυλλέχθηκε μεγάλη ποσότητα
εφυαλωμένης και ανεφυάλωτης κεραμικής. Τα περισσότερα εφυαλωμένα
όστρακα προέρχονταν από μικρών διαστάσεων, ανοιχτά αγγεία, δηλαδή, κούπες
διαφόρων μεγεθών με μεγάλη ποικιλία στη διαμόρφωση του χείλους, του
σώματος και της βάσης και από ρηχά ή βαθιά πινάκια, κύπελλα, λεκάνες και
κλειστά κανάτια (Μπακιρτζής 1989, 31-35 και 110-121). Τα διακοσμητικά
τους θέματα είναι κυρίως γεωμετρικά (κυματιστές και τεθλασμένες γραμμές,
δικτυωτά, έλικες και σπείρες) (Καλοπίση – Βέρτη 2003, 33-35), αλλά και
φυτικά (φύλλα και ρόδακες). Τα περισσότερα όστρακα του συγκεκριμένου
συνόλου διακοσμούνται με γραπτή και εγχάρακτη τεχνική.
Στον 11ο αι. χρονολογείται μικρή ομάδα οστράκων από μονόχρωμα,
εφυαλωμένα αγγεία (εικ. 12, 22), τεχνική που συναντάται έως και το 15ο αι.
(εικ. 24). Όστρακα από αγγεία, με χρήση δύο χρωμάτων, πράσινου και
καστανού, σε ερυθροκάστανο πηλό, χρονολογούνται στα τέλη του 11ου αι. έως
τις αρχές του 12ου αι. και σε ορισμένες περιπτώσεις προστίθενται πινελιές και
στο 13ο αι. (εικ. 15, 17). Τα περισσότερα παραδείγματα λεπτεγχάρακτης ή
αδρεγχάρακτης κεραμικής από την Αγία Τριάδα χρονολογούνται από το 12ο
έως το 13ο αι. (εικ. 16, 20) (Morgan 1942, 3-25).
381

Ο ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ
Χρήση δύο χρωμάτων, καστανοκίτρινου και πράσινου με υαλώδη
σύσταση, τοποθετημένο με ελεύθερες πινελιές στην επιφάνεια διακόσμησης,
χωρίς να ακολουθείται το εγχάρακτο σχέδιο, το οποίο γίνεται προοδευτικά
αμελέστερο, εντοπίστηκε, επίσης, σε μικρή ομάδα οστράκων. H τεχνική αυτή
συναντάται έως και τα νεότερα χρόνια.
Σε μικρό αριθμό οστράκων (εικ. 13, 24, 26), εντοπίστηκαν ίχνη
τριποδίσκων (13ος αι. και εξής), καθώς και βενετσιάνικη κεραμική του ύστερου
13ου αι. και του πρώιμου 14ου αι., με χρήση κιτρινωπών και πρασινωπών
χρωμάτων και διαφανή εφυάλωση (εικ. 13, 15, 18, 19, 21, 23, 26)
(Παπανικόλα - Μπακιρτζή, Μαυρικίου & Μπακιρτζής 1999, 167, αρ. 345).
Επίσης, εντοπίστηκαν όστρακα από αγγεία που ανήκουν στην πολυτελή
κατηγορία μαγιόλικα (Πούλου - Παπαδημητρίου 2008, 186) από τους τάφους
Τ1 και Τ2 και από τον τομέα 6 α-β (εικ. 14α-β, 25), από λευκό πηλό, λευκή,
αδιαφανή εφυάλωση και γραπτό διάκοσμο κυανού χρώματος, που επεκτείνεται
και στην εξωτερική όψη των αγγείων, τα οποία χρονολογούνται στο 15ο και 16ο
αι. Πρόκειται για εισαγόμενη, ιταλική κεραμική, η οποία χρησιμοποιήθηκε
τόσο από τους δυτικούς εποίκους, όσο και από τους ντόπιους, καθώς η εγχώρια
παραγωγή άρχισε να παρακμάζει (Καλοπίση - Βέρτη 2003, 46-47).
Όσον αφορά στην ανεφυάλωτη κεραμική βρέθηκαν όστρακα από
διάφορους τύπους αγγείων καθημερινής χρήσης (πίθοι, αμφορείς, χύτρες,
λεκάνες, στάμνες, κανάτια και μικρότερα σκεύη φαγητού). Μικρός αριθμός
οστράκων παρουσιάζει ίχνη εγχάρακτης διακόσμησης με γεωμετρικά και
αφηρημένα μοτίβα.
Ανακεφαλαιώνοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η χρηστική
κεραμική που βρέθηκε στην ανασκαφή της Αγίας Τριάδας καλύπτει τη χρονική
περίοδο από τον 11ο ως και το 16ο αι.
Ο πηλός των εφυαλωμένων κεραμικών της ανασκαφής έδειξε,
μακροσκοπικά τουλάχιστον, αργιλοχώματα με περιεκτικότητα σιδήρου, από τον
οποίο και προέρχεται το κόκκινο χρώμα στη λεπτεγχάρακτη και αδρεγχάρακτη
κεραμική με μονόχρωμη, γραπτή διακόσμηση με λευκό επίχρισμα. Όστρακα
με άσπρο πηλό ανήκουν σε ομάδα της μονόχρωμης, εγχάρακτης–γραπτής και
στιλπνής κεραμικής. Ο πηλός των διαφόρων εφυαλωμένων αγγείων, τα οποία
στην πλειοψηφία τους είναι επιτραπέζια σκεύη, αντιστοιχεί σε διαφορετικά
εργαστήρια και διαφέρει σε καθαρότητα από ομάδα σε ομάδα.
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THE CHURCH

OF

SAINT TRINITY

OF

LIGORTYNOS, HERAKLION

M Y L O P O T A M I T A K I K. A I K A T E R I N I , M A V R I T S A K I M A R I A
& MARNELLOU NATALIA
The ruined church of Saint Trinity, a middle Byzantine quincunx, is
located at the southwest area of Ligortynos, an ancient toponymy and
village, mentioned mainly in Venetian sources. The excavations made during
2008 brought to light the layout of the church: the triple apsed sanctuary,
the central one larger, the south wall of the church, the narthex, pieces of
the southwest column and the respective arch. Finds that should be
mentioned, are: the ionic column in the middle of the main conch, the
roman capital and the altar of the south conch, as well as the excavated nine
graves found eastward of the church and inside the later narthex, dated in
Venetian era.
Concisely, the architectural form of the church is a double columned
quincunx, with barrel vaults in the angular, plastered outside and decorated
with frescoes inside. The preserved north wall has three blind arches, the
central one taller. On the plaster incised horizontal stripes are preserved.
Basic features of the church lead to the first half of 11th century.
The period of use of the church, as it has been proved by the pottery,
lasted from the 11th to the 16th century. The collected pottery contains not
only unrefined and unadorned vessels, but glazed pottery also. The styles
are the plain glazed ware, the painted ware, the fine sgraffito ware and
finally the engraved ware. The decorative subjects are geometric and
indefinable leaves and rosettes. Though, the shapes vary, there are bowls,
dishes, cups and water - pots.
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Εικ. 1. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
βόρεια όψη (φωτ. Gerola).

Σχ. 1. Λιγόρτυνος, Αγία
Τριάδα, κάτοψη Gerola.

Σχ. 2. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα, κάτοψη.

Εικ. 2. Λιγόρτυνος, Αγία
Τριάδα, βόρειος τοίχος,
παράθυρο.

Εικ. 3. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα, βόρεια όψη,
βορειοανατολικό αψίδωμα.
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Εικ. 4. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα, δυτική όψη,
πλίνθινη ζώνη, χαράξεις, κρυμμένη πλίνθος.

Εικ. 5. Λιγόρτυνος, Αγία
Τριάδα, βόρεια όψη,
λείψανα κρηπίδος.

Εικ. 6. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
σπάραγμα τοιχογραφίας.

Εικ. 7. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
το νοτιοδυτικό τόξο.

Εικ. 8. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
νάρθηκας. Διακρίνονται οι ταφές, οι
κίονες και η είσοδος του ναού.

Εικ. 9. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
μεσαία αψίδα.
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Εικ. 10. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα, βόρεια
αψίδα. Λείψανα πλακόστρωσης και
πιθανώς λίθινου τέμπλου.

Εικ. 12. Λιγόρτυνος, Αγία
Τριάδα, δείγματα
κεραμικής.

Εικ. 11. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
ομαδική ταφή.

Εικ. 13. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
δείγματα κεραμικής.

Εικ. 14α. Λιγόρτυνος, Αγία
Τριάδα, δείγματα κεραμικής.

Εικ. 14β. Λιγόρτυνος, Αγία
Τριάδα, δείγματα κεραμικής.
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Εικ. 16. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
δείγματα κεραμικής.

Εικ. 15. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
δείγματα κεραμικής.

Εικ. 17. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα, δείγματα
κεραμικής.

Εικ. 18. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
δείγματα κεραμικής.

Εικ. 20. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
δείγματα κεραμικής.

Εικ. 19. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
δείγματα κεραμικής.
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Εικ. 22. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
δείγματα κεραμικής.

Εικ. 21. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
δείγματα κεραμικής.

Εικ. 23. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
δείγματα κεραμικής.

Εικ. 24. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
δείγματα κεραμικής.

Εικ. 25. Λιγόρτυνος, Αγία
Τριάδα, δείγματα κεραμικής.

Εικ. 26. Λιγόρτυνος, Αγία Τριάδα,
δείγματα κεραμικής.
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Σ ΩΤΗΡΑ

Λ ΕΥΚΟΧΩΡΙ Η ΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ ΡΗΤΗΣ
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Α Κ Η Σ Ι. Π Ε Ρ Ι Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Στα περίχωρα του Λευκοχωρίου (Βουτουφού), στο Δήμο Αρκαλοχωρίου,
Νομού Ηρακλείου, στη θέση Μοναστήρια, βρίσκεται ο παλιός, κοιμητηριακός
Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα ή Αφέντη Χριστού. Πρόκειται για μικρή,
μονόχωρη, καμαροσκέπαστη βασιλική με προεξέχον εγκάρσιο κλίτος
χαμηλότερα στεγασμένο από το κατά μήκος (σχ. 1-2, εικ. 1). Γενικά, ο τύπος
αυτός είχε επισημανθεί από τους G. Gerola (1993, 208, υποσ. 425), Δ.
Ευαγγελίδη (1931, 271), Αν. Ορλάνδο (1935, 47, υποσ. 1 και 52, υποσ. 1) και
Kl. Gallas, Kl. Wessel και Εμμ. Μπορμπουδάκη (Gallas, Wessel &
Borboudakis 1983, 62-66, 379, εικ. 343-344 και 476-477), αλλά -ελλείψει
ικανού αριθμού παραδειγμάτων- αναφερόταν ως ιδιόμορφη παραλλαγή των ήδη
γνωστών κατηγοριών σταυρεπίστεγων ναών (κατηγορία Β΄ ή σταυρεπίστεγοι με
τρουλλοκαμάρα). Προσφάτως, προτάθηκε η ένταξη του συγκεκριμένου
μνημείου, μαζί με τους Ναούς της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Στύρωνα
Μονοφατσίου, του Μιχαήλ Αρχαγγέλου (Αστράτηγου) της Μονής Αγίου
Γεωργίου του Επανωσήφη Τεμένους και της αρχικής φάσης του Καθολικού της
Κοίμησης της Θεοτόκου στη Μονή Οδηγητρίας Ηρακλείου, στην παραλλαγή Ε1,
ενός ιδιόρρυθμου τύπου Ε΄ «κρητικών σταυρεπίστεγων» ναών (Επιτροπάκης υπό
έκδοση).
Στον υπό εξέταση ναό, η επιλογή του τύπου και η βραχυγραφική
εκτέλεση αυτού με συμμετρική διαμόρφωση εσωτερικών αρκοσολίων (arcosolia)
στις αβαθείς καμάρες του εγκάρσιου κλίτους (σχ. 3-4, εικ. 5), οφείλονται στον
αρχικό ταφικό χαρακτήρα του μνημείου. Στο ευρύτερο εγκάρσιο κλίτος των
υπόλοιπων παραδειγμάτων της παραλλαγής διαμορφώνονται εσωτερικά χοροί.
Χοντρό, πωρολιθικό σχοινίο (cordone) περιτρέχει τους σταθμούς, το
ευθύγραμμο ανώφλι και τα σκέλη του τυφλού, ανακουφιστικού τόξου της
δυτικής θύρας. Από τους συμμετρικά διατεταγμένους οφθαλμούς αυτός του
δυτικού τοίχου εγγράφει σταυρό με διάτρητο κάμπο και κοσμείται περιμετρικά
με λιθανάγλυφη οδόντωση. Απλό, αμυγδαλόσχημο αγιοθύριδο υπάρχει στον
ημικύλινδρο της αψίδας. Ενσωματωμένη στο δυτικό τοίχο του ναού είναι η
λαξευτή βάση του κατεστραμμένου σήμερα μονόλοβου κωδωνοστασίου.
Λιθανάγλυφα κυμάτια και ρόδακες κοσμούν αυτήν τη βάση, ενώ η απόληξη του
κωδωνοστασίου διαμορφωνόταν με περίτεχνη άκανθα και σύμφυτη κουκουνάρα
στήριξης του σταυρού.
Το κτιστό τέμπλο του ναού, με τα τρία ισοϋψή, τοξωτά ανοίγματα (Gerola
1993, 348, υποσ. 603), ήταν άλλοτε διακοσμημένο με γραπτά, γεωμετρικά
μοτίβα. Μπροστά στην Ωραία Πύλη υπάρχει πεταλόσχημος αναβαθμός, ενώ
στα ελαφρώς υπερυψωμένα, πλαϊνά ανοίγματα έμπαιναν μεγάλες, φορητές,
δεσποτικές εικόνες (εικ. 2). Εντός του Ιερού Βήματος η στενή, κτιστή Αγία
Τράπεζα είναι σε επαφή με τον ημικύλινδρο της αψίδας. Το εντοιχισμένο σε
αυτήν ένσταυρο, λιθανάγλυφο θραύσμα άνηκε αρχικά σε αρκοσόλιο. Κτιστή,
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τεταρτοκυκλική Πρόθεση με ερμάριο διαμορφώνεται στη βορειοανατολική
γωνία του Ιερού, ενώ κατά μήκος του βόρειου και νότιου τοίχου υπάρχουν
κτιστά, χαμηλά έδρανα. Κατά τα έτη 2006-2007 πραγματοποιήθηκαν από τη
13η Ε.Β.Α. «επείγουσες εργασίες στερέωσης - συντήρησης του τοιχογραφικού
διακόσμου και των λίθινων αρχιτεκτονικών μελών» του ναού και συντάχθηκε
συνολική μελέτη αποκατάστασης του μνημείου με υπεύθυνο αρχαιολόγο τον
γράφοντα, αρχιτέκτονα μηχανικό την κ. Αθηνά Φρ. Μαράκη και σχεδιστή τον
κ. Γεώργιο Κ. Κοντογιάννη. Το εικονογραφικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
Στην κάτω ζώνη, βόρεια και νότια της θύρας, σώζονται οι παραστάσεις
της Κοινωνίας της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας από τον Αββά Ζωσιμά και του
Αγίου Χριστοφόρου αντίστοιχα. Στον κάμπο, μεταξύ των δύο μορφών της
πρώτης παράστασης, διαβάζουμε: ΖΟCΗ / ΜΑ΄C. Πάνω από το φωτοστέφανο
της αγίας: Η ΟCΗ΄Α / ΜΑΡΗΑ.
Αποσπασματικά σωζόμενη είναι η ολόσωμη, μετωπική παράσταση του
Αγίου
Χριστοφόρου.
Διακρίνουμε
μέρος
του
γαλάζιου,
ποδήρους,
αυτοκρατορικού ενδύματός του με τη χρυσή μαργαριτοστόλιστη όρνα χαμηλά,
ανάλογο επιμάνικο στο δεξί χέρι του αγίου με τη βλαστήσασα ράβδο φοίνικα,
πορφυρό μανδύα στους ώμους με μαργαριτοστόλιστη, κροσσωτή παρυφή και
πορφυρά, αυτοκρατορικά τσαγγία στα πόδια. Πιθανότατα, δεν υπήρχε
απεικόνιση, αφού στο δεξιό ώμο του αγίου, μεταξύ της ράβδου και του
φωτοστέφανου, υπάρχει η επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) / ΧΡ[ΙCΤ] / Ο΄ΦΟΡ[ΟC] και
ακολούθως, αντί της απεικόνισης του Χριστού παιδιού (Hulme 1976, 135, 214
και 217-218), η επίκληση: ΕΛ(ΕΗC)ΟΝ Χ(ΡΙCΤ)Ε Κ(ΑΙ) / CΟ΄C / [Ο]Ν /
ΑΜΗΝ. Η απεικόνιση του Χριστοφόρου στη θύρα έχει σαφώς αποτροπαϊκό
χαρακτήρα και σχετίζεται με τη μεσαιωνική, λαϊκή αντίληψη ότι όποιος την
αντικρίσει δεν κινδυνεύει: «Χριστοφόρον αφ’ ου ίδης, ύστερα ασφαλής βαδίζειν»
(Αικατερινίδης 2007, 652). Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης ερμηνεύεται και
το ακιδογράφημα τοξότη κυνηγού με σκούφο και οικόσημο των Καλλεργών,
στην κάτω δεξιά γωνία της παράστασης.
Στην πάνω από τη θύρα ενιαία, ζωγραφική ζώνη σώζεται αποσπασματικά
η πολυπρόσωπη παράσταση της Σταύρωσης. Στο μελανό κάμπο διακρίνονται
ένας από τους θρηνούντες αγγέλους, με τη χαρακτηριστική του νέου ρεύματος
έκφραση πάθους, μέρος του ομίλου των στρατιωτών και ο διαφορετικά εξ
ευωνύμων σταυρωθείς ληστής. Η κατά κρόταφο απεικόνιση των στρατιωτών και
του άνομου ληστή, με δύσμορφα μάλιστα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά,
συμβάλει στην αληθοφάνεια της παράστασης. Ατυχής, ωστόσο, θεωρείται η
απόπειρα απόδοσης όγκου στο ξύλο του σταυρού με διχρωμία σε ανόργανη
διάταξη. Οι αγένειοι στρατιώτες έχουν κοντούς, λευκούς και ρόδινους χιτώνες
με στενά μανίκια, εφαρμοστή περισκελίδα (caleçon collant) και μπότες στα
πόδια. Πάνω από τους χιτώνες φορούν βραχείς, αλυσιδωτούς θώρακες, που
καλύπτουν τον κορμό, το υπογάστριο και τους βραχίονες και πάνω από αυτούς
πορφυρές χλαμύδες. Για την προστασία της κεφαλής και του λαιμού φέρουν
ομοιόχρωμες, αλυσιδωτές καλύπτρες (coiffes) και σιδερένια, κωνικά κράνη και
κρατούν λόγχες και απλές, τριγωνικές ασπίδες.
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

ΚΑΙ

Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Ρ ΑΙ Α Ε Γ Κ Α Ρ Σ Ι Ο Υ Κ Λ Ι Τ Ο Υ Σ

Σε ενιαίο διάχωρο μέχρι το τοξωτό άνοιγμα της βόρειας, εγκάρσιας
κεραίας, υπάρχει η παράσταση του έφιππου -σε λευκό άλογο- Αγίου
Μερκουρίου, κατευθυνόμενου προς την ολόσωμη, μετωπική μορφή του
Προδρόμου ανατολικά. Εκατέρωθεν της κεφαλής του Μερκουρίου (εικ. 3)
υπάρχουν οι επιγραφές: Ο ΑΓΙΟC / ΜΕΡ / ΚΟŶΡΗΟC / Ο CTΡΑTHOTHC /
ΤΟŶ Χ(ΡΙCΤΟ)Ŷ και + ΜΕ ΞΉΦΗ ΑΠΟ / ΚΤΉΝΑC ΤΟΝ ÏΟΥ / ΛÏΑΝΟΝ Τ[ΟΝ
ΠΑ] / ΡΑΒΑΤΗ(Ν). Πάνω από το δεξί ώμο του Προδρόμου διακρίνουμε: [Ο
ΑΓΙ]ΟC ΙΩ(ΑΝΝΗC). Συναισθηματική φόρτιση προσδίδουν στις μορφές οι
μεγάλοι, αμυγδαλωτοί οφθαλμοί με το έντονο βλέμμα. Πάνω από την κεφαλή
του Προδρόμου, σε ξεχωριστό διάχωρο εντός της παράστασης, υπάρχει η
δυσανάγνωστη κτητορική επιγραφή (εικ. 4). Τον Αύγουστο του 2005, ο Δημ.
Τσουγκαράκης πρότεινε την παρακάτω ανάγνωση: ΑΝ[ΗΓΕΡΘΗ ΚΑΙ
ΑΝΙCΤΟΡΗΘΗ] / [Ο ΘΕΙΟC ΚΑΙ] ΠΑΝCΕΠΤΟC ΝΑΟC ΤΟΥ ΚV…/ [ΚΑΙ
CΩΤΗΡΟC ΗΜΩΝ ΙC ΧV] / ΔΙΑ CYΝΔΡOΜΗC ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΟΧΘΟΥ /
ΚΥ(ΡΟΥ…) ΚΑΙ ΤΗC / CΥΜΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΝΝΗC (;) ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
ΑΥΤΟΥ… Μετά τον καθαρισμό των τοιχογραφιών, τα γράμματα …ΑΝΝ[ΟΥ], μάς
αποκάλυψαν το όνομα και του άνδρα κτήτορα.
Ακολούθως, έχουμε τη διαμόρφωση της βόρειας κεραίας του εγκάρσιου
κλίτους, η οποία ήταν κατάγραφη (εικ. 5). Στο τύμπανο του αρκοσολίου εντός
αυτής, πάνω από το πωρολιθικό περιχείλωμα του τάφου (solium), υπήρχε η
μετωπική απεικόνιση ιεράρχη σε προτομή (Άγιος Νικόλαος;). Από την
αρχιερατική στολή διακρίνεται μέρος ενός πολυσταύριου, λευκού φελωνίου με
βυσσινί σταυρούς και ενός χρυσοκέντητου επιμάνικου στο δεξί χέρι που
ευλογεί. Η άνω απόληξη του καλύμματος κλειστού Ευαγγελίου διακρίνεται στην
άλλη πλευρά. Σώζεται, επίσης, το ανώτατο τμήμα της κόμης του ιεράρχη και
μέρος του φωτοστεφάνου του. Στο εσωράχιο του τόξου (arcus) εικονογραφούνται
ολόσωμοι, στο νέο ζωγραφικό πνεύμα του 14ου αι., οι δύο Ταξιάρχες Μιχαήλ
(εικ. 6) και Γαβριήλ, στο ανατολικό και δυτικό σκέλος αντίστοιχα. Και οι δύο
μορφές απεικονίζονται με ποδήρες, αυτοκρατορικό ένδυμα (πορφυρό και
μπλε), με χρυσοκέντητες και μαργαριτοστόλιστες τραχηλιές, λώρους και όρνες.
Και οι δύο μορφές υψώνουν το δεξί χέρι κρατώντας το σπαθί και τη ράβδο, ενώ
το αριστερό τους κρατά το θηκάρι και τη σφαίρα αντίστοιχα.
Στην ανατολική απόληξη του βόρειου τοίχου, δίπλα στο κτιστό τέμπλο,
απεικονίζεται ολόσωμη, μετωπική μάρτυς με γαλάζιο χιτώνα, ερυθρό μαφόριο,
χρυσά επιμάνικα και σταυρό στο αριστερό της χέρι (Άννα μάρτυς ή Αγία
Θεοδότη). Σε μικρό, τετράγωνο διάχωρο πάνω από αυτήν υπήρχε σε προτομή
μία ακόμα μορφή, από την οποία σώζεται μικρό μέρος του μαργαριτοστόλιστου
πορφυρού ενδύματος.

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

Κ ΑΙ

Ν Ο Τ Ι Α Κ Ε Ρ ΑΙ Α Ε Γ Κ Α Ρ Σ Ι Ο Υ Κ Λ Ι Τ Ο Υ Σ

Σε ενιαίο διάχωρο μέχρι το τοξωτό άνοιγμα της νότιας, εγκάρσιας
κεραίας εικονογραφούνται δύο μορφές έφιππων στρατιωτικών αγίων,
κατευθυνόμενων προς τα ανατολικά (εικ. 7). Πρόκειται για τον Θεόδωρο το
Στρατηλάτη: ΘΕΌΔΩΡΩΡΟC (sic) / Ο CΤΡΑΤΟΛΆ / ΤΗC, με ερυθρό αναπετάρι
πάνω σε λευκό άλογο και για τον αγένειο Άγιο Δημήτριο: Ο ΑΓΙ / Ο / C //
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ΔΗΜΗΤΡΙΟC / Θ Ω / Θ, με πρασινωπό αναπετάρι πάνω σε καστανό άλογο.
Ιδιαίτερη κίνηση στην παράσταση προσδίδουν οι έντονες χειρονομίες των αγίων,
ο καλπασμός των αλόγων τους και το ανέμισμα των αναπεταρίων τους.
Μαργαριτάρια κοσμούν τους μαρτυρικούς στεφάνους των αγίων, τους θώρακες
(αλυσιδωτός και με λάμες αντίστοιχα) και τις ασπίδες τους.
Στο τύμπανο του αρκοσολίου της νότιας κεραίας του εγκάρσιου κλίτους,
υπάρχει η παράσταση του έφιππου -σε λευκό άλογο- Αγίου Γεωργίου, με
ανεμίζον, ερυθρό αναπετάρι, να κατευθύνεται ανατολικά. Στις ρεαλιστικές
εικονογραφικές αναζητήσεις της περιόδου οφείλεται ο τονισμός της δήλωσης
του φύλου του αλόγου. Στο ανατολικό σκέλος του εσωράχιου του τόξου
διασώθηκαν ίχνη μετωπικής απεικόνισης αρχαγγέλου.
Στην ανατολική απόληξη του νότιου τοίχου, δίπλα στο κτιστό τέμπλο,
υπάρχει ολόσωμη μετωπική απεικόνιση μάρτυρος με μπλε, ποδήρες,
αυτοκρατορικό ένδυμα, κοσμημένο με χρυσοκέντητη και μαργαριτοστόλιστη
όρνα χαμηλά και πορφυρά αυτοκρατορικά τσαγγία στα πόδια. Ομοίως
διακοσμημένο είναι το επιμάνικο στο αριστερό χέρι του αγίου που κρατά
σταυρό, καθώς και το ταβλίο του πορφυρού μανδύα που καλύπτει το δεξί χέρι
του. Στο μελανόχρωμο κάμπο διαβάζουμε: Ο Α(ΓΙΟC) … Σε μικρό, τετράγωνο
διάχωρο πάνω από το μάρτυρα υπήρχε σε προτομή [Η ΑΓΙΑ] / ΜΑ // [ΡΙΝΑ],
από την οποία σώζεται μέρος του ερυθρού μαφορίου της με λευκό, κυκλικό
επίρραμμα στον ώμο.

ΚΑΜΑΡΑ

ΣΤΟΝ

ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟ - ΒΟΡΕΙΟ ΣΚΕΛΟΣ

Από τις δύο τοιχογραφικές ζώνες σώζεται ακέραια η χαμηλότερη. Δυτικά
εικονογραφείται η παράσταση της Βάπτισης, με τέσσερις σεβίζοντες αγγέλους
και ενδιαφέρουσες ποτάμιες και θαλάσσιες προσωποποιήσεις (εικ. 8).
Ανατολικά, πάνω από το τοξωτό άνοιγμα της βόρειας κεραίας, σώζεται η
παράσταση της Προδοσίας (εικ. 9). Σε πρώτο πλάνο η σκηνή του
«καταφιλήματος» του Ιησού και η φρουρά των στρατιωτών, ενώ στην κάτω δεξιά
γωνία της παράστασης η απεικόνιση του Σίμωνα Πέτρου με το μαχαίρι της
αποκοπής του δεξιού αυτιού του δούλου του αρχιερέως Μάλχου. Οι αγένειοι
στρατιώτες φορούν κοντούς, λευκούς και ρόδινους χιτώνες με στενά μανίκια και
πάνω από αυτούς φέρουν τους βραχείς, αλυσιδωτούς θώρακες. Εδώ, οι
ξεχωριστές από τους θώρακες, αλυσιδωτές καλύπτρες της κεφαλής (coiffes)
διαφοροποιούνται χρωματικά. Οι απεικονιζόμενες αυτές καλύπτρες ανήκουν σε
δύο τύπους: στον χωρίς κράνος, ελεύθερο τύπο, με ανοιχτή εδώ την
προστατευτική του πηγουνιού και του λαιμού ventaille και στον τύπο της
κουκούλας, που δένει στο πίσω μέρος της κεφαλής, για την
αποτελεσματικότερη προστασία του λαιμού των στρατιωτών. Στη δεύτερη
περίπτωση, πάνω από τις καλύπτρες εικονογραφούνται σιδερένια, ανοιχτά,
κωνικά κράνη με προστατευτικό γείσο (chapeaux de fer ή kettle hats). Οι
στρατιώτες κρατούν μακριά σπαθιά, λόγχες και απλά διακοσμημένες,
τριγωνικές ασπίδες (Nicholson 2009, 43-50, 73 και 82). Στο πίσω μέρος της
παράστασης εικονίζεται ο όχλος των υπηρετών των αρχιερέων, με φανούς στα
χέρια και τυμπάνια (turbans) γύρω από τα κεφάλια και τους λαιμούς τους.
Από τα τοιχογραφικά σπαράγματα της ανώτερης τοιχογραφημένης ζώνης
διακρίνουμε δυτικά την παράσταση της Μεταμόρφωσης και ανατολικά την
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παράσταση της Υπαπαντής. Από τη Μεταμόρφωση σώζεται το κεφάλι του
Προφήτη Ηλία, το χέρι του Πέτρου και τμήματα των ενδυμάτων του Ιωάννη και
του Ιακώβου. Από την Υπαπαντή σώζονται μόνο τα πόδια του Ιωσήφ με
σανδάλια και της Παναγίας με πορφυρά, γοτθικά, μακρυμύτικα υποδήματα
(souliers à poulaine).

ΚΑΜΑΡΑ

ΣΤΟΝ

ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟ - ΝΟΤΙΟ ΣΚΕΛΟΣ

Από τις δύο τοιχογραφικές ζώνες, σώζεται αποσπασματικά η
χαμηλότερη. Δυτικά από την ιδιαίτερα πολυπρόσωπη σύνθεση της Έγερσης του
Λαζάρου, σώζεται μόνο το κατώτερο τμήμα με τις γονυπετείς μορφές των
αδελφών Μάρθας, με πράσινο μαφόριο και Μαρίας, με κόκκινο μαφόριο και
επιγραφή: ΜΑΡ(ΙΑ), και του δούλου που αφαίρεσε την πλάκα του μνήματος.
Ανατολικά, πάνω από το άνοιγμα της νότιας κεραίας, εικονογραφείται
αφιερωματική παράσταση μεταξύ των σκηνών του ευαγγελικού κύκλου (εικ.
10). Ένα ζεύγος απεικονίζεται σε στάση δέησης εκατέρωθεν Αγίας Τράπεζας με
κιονοστήριχτο Κιβώριο. Πάνω στην Τράπεζα διακρίνουμε μικρό, ξυλόγλυπτο
θρόνο, με χαμηλό ερεισίνωτο και πορφυρή, υφασμάτινη επένδυση στα
ανάγλυφα ερεισίχειρα και το καμπύλο έδρανο. Πιθανώς εδώ υπήρχε η νεανική
μορφή του ευλογούντος Χριστού. Η απεικόνιση της συγκεκριμένης
λειτουργικής κατασκευής, που αποτελεί συγχρόνως θρόνο και τάφο του
Χριστού (Γκιολές 1994, 75), λειτουργεί ταυτόχρονα και ως διάχωρο
αντικαθιστώντας τις κυκλικές ή ημικυκλικές νεφελοειδείς δόξες ανάλογων
παραστάσεων από την Κρήτη και αλλού (Αγία Άννα και Άγιος Νικόλαος στο
Δραπέτι Μονοφατσίου Ηρακλείου, Αγία Ειρήνη στο Μαλάθηρο Κισάμου
Χανίων, Αγία Άννα στο Ανισαράκι Καντάνου Χανίων, Άγιος Φανούριος στη
μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, Άγιος Νικόλαος στο Φουντουκλί πάνω στο βουνό
του Προφήτη Ηλία Ρόδου) (Μπίθα 2002, 45 και 49).
Στο δυτικό άκρο της παράστασης εικονιζόταν η κτητόρισσα Άννα, ενώ
στο ανατολικό διακρίνονται ακόμα λιγότερα ίχνη από τα ενδύματα της ανδρικής
μορφής. Το βυζαντινό παραδοσιακό ένδυμα της κτητόρισσας τη διακρίνει από
τις βενετσιάνες κυράδες (Μυλοποταμιτάκη 1987, 117-118). Χαρακτηριστικό
είναι το σε «σχήμα Τ» λευκό, πλατύ ιμάτιο, στον τύπο της βυζαντινής γρανάτζας
(Μυλοποταμιτάκη 1986, 49). Η ομοιόχρωμη και διακριτικά εξεμπλωμένη
(κεντητή) πορφύρα ξεκινά από το λαιμό και καταλήγει κάθετα στον ποδόγυρο.
Από τα πολύ φαρδιά και μακριά ως τα πέλματα μανίκια προβάλουν τα μακριά
και στενά μανίκια του καμισίου (στιχαρίου), που καταλήγουν σε εφαρμοστά
εξεμπλωτά μανικότια (κεντητές μανσέτες). Ασυνήθιστο είναι το ερυθρό χρώμα
του καμισίου. Τους ώμους και τα νώτα της μορφής καλύπτει το κόκκινο
μανδί(ο)ν.
Από τα ελάχιστα ίχνη των ενδυμάτων της ανδρικής μορφής, με δυσκολία
διακρίνεται ένα υπόλευκο στιχάριο, η πτυχωτή παρυφή ενός ερυθροκίτρινου
φελωνίου και ίχνη χρυσοκέντητου επιμάνικου στο αριστερό χέρι. Άγνωστο αν
αυτή η μορφή ιερέως ανήκει στον Ιωάννη της κτητορικής επιγραφής του
βόρειου τοίχου ή απεικονίζει έναν Άγιο στο πλαίσιο μιας αφηγηματικού
χαρακτήρα αφιερωματικής παράστασης.
Από την ανώτερη τοιχογραφική ζώνη, οι παραστάσεις της Γέννησης
ανατολικά και της Εις Άδου Καθόδου δυτικά έχουν παντελώς καταστραφεί.
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ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ
Εκτός από την ένταξη αφιερωματικής παράστασης μεταξύ των
ευαγγελικών σκηνών, χαλαρότητα στο εικονογραφικό πρόγραμμα εντοπίζεται
και στο βόρειο τοίχο του Ιερού Βήματος με την απεικόνιση ολόσωμων,
μετωπικών μαρτύρων (εικ. 11). Οι μορφές ταυτίζονται ασφαλώς με επιγραφές:
[Ο ΑΓ(ΙΟC)] // Μ(Ε)ΡΚ / ΚΟΎΡΙ / ΟC) δυτικά και Ο ΑΓ(ΙΟC) ΙΩ(ΑΝΝΗC) // ‘Ο
ΚΑΛΙ / ΒΊΤΗC ανατολικά. Ο Όσιος Ιωάννης που φέρει ανάλαβο,
εικονογραφείται εσφαλμένα ως μάρτυς αφού «εκοιμήθη εν ειρήνη». Η
επανάληψη της απεικόνισης του Αγίου Μερκουρίου συνοδευόμενη και στις δύο
περιπτώσεις από Ιωάννη (κτητορικό όνομα), μας κάνει να υποθέσουμε την
αρχική αφιέρωση του ναού σε αυτόν.
Στο νότιο τοίχο του Ιερού, εικονογραφούνται ολόσωμες και μετωπικές οι
μορφές των Ιεραρχών Ελευθέριου και Βλάσιου, οι οποίες ταυτίζονται με
επιγραφές: [Ο ΑΓΙΟC] / [ΕΛΕΥ]ΘΕ / ΡΙΟC και Ο ΑΓ(ΙΟC) // ΒΛΑ / CΙ[ΟC].
Με το δεξί χέρι ευλογούν και στο αριστερό κρατούν πολυκόσμητα, κλειστά
Ευαγγέλια (εικ. 12). Ποταμοί κοσμούν τα αρχιερατικά στιχάριά τους.
Ολόκληρη την καμάρα του Ιερού Βήματος καταλάμβανε κάποτε η
παράσταση της Ανάληψης, από την οποία σώζονται μόνο τα κατώτερα τμήματα
των δύο ημιχορίων. Στο βόρειο, στο κέντρο του ομίλου των Αποστόλων,
εικονογραφείται ολόσωμη μετωπικά η Παναγία πάνω σε χαμηλό βάθρο, να
δέεται με υψωμένα χέρια. Πίσω δεξιά της στέκεται ο ένας από τους δύο «εν
εσθήσεσι λευκαίς» αγγέλους των Πράξεων (Πραξ. 1, 10-11), με το δεξί του χέρι
υψωμένο προς τον Αναλαμβανόμενο και σκήπτρο στο αριστερό του για δήλωση
της άνωθεν αποστολής του ως αγγελιοφόρου. Δύο από τους Αποστόλους
κρατούν κλειστά Ευαγγέλια. Στο μέσο του νοτίου ημιχορίου, μεταξύ των
Αποστόλων, εικονογραφείται ο δεύτερος άγγελος ο επιφορτισμένος με το ρόλο
της καθησυχάσης των ταραγμένων Μαθητών.
Από την τοιχογράφηση του ανατολικού τοίχου του Ιερού διατηρείται
σχεδόν ακέραια μόνο η ολόσωμη απεικόνιση του διακόνου Στέφανου στη
βόρεια παραστάδα, πάνω από την Πρόθεση. Στον κάμπο της παράστασης
διαβάζουμε: Ο ΑΓ(ΙΟC) // CΤΕ΄ΦΑ[ΝΟC] / ‘Ο ΠΡΟ // [ΤΟΜΑΡΤΥC]. Από την
ολόσωμη απεικόνιση του Ρωμανού στη νότια παραστάδα του ίδιου τοίχου,
σώζεται μόνο η άκρη του λευκού στιχαρίου χαμηλά και το αριστερό πόδι. Στην
πάνω δεξιά γωνία, δίπλα από το ίχνος του φωτοστέφανου, διαβάζουμε: ΡΩΜΑ /
ΝΟC.
Από τη παράσταση του Ευαγγελισμού, στο μέτωπο του ανατολικού
τοίχου, σώθηκαν μόνο ίχνη από το δεξί πόδι του αγγέλου και το αριστερό πόδι
της ένθρονης Παναγίας.
Από την τοιχογράφηση της αψίδας σώθηκαν μόνο ίχνη από το λευκό
στιχάριο του πρώτου από τα αριστερά ιεράρχη και η επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) /
ΚΎΡ / ΗΛΟ[C].
O τοιχογραφικός διάκοσμος του μνημείου ανάγεται χρονικά στο 14ο αι.
και συγκεκριμένα -κατά τον Επίτιμο Έφορο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κρήτης κ.
Εμμ. Μπορμπουδάκη- μεταξύ των ετών 1320-1330. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο
συνδυασμός στο ίδιο τοιχογραφικό σύνολο δύο διαφορετικών, ζωγραφικών
τάσεων του 14ου αι. Αυτό απαντάται και στο Ναό του Σωτήρα Χριστού Κασάνων
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Πεδιάδος, όπου αποδόθηκε σε χρονική διαφορά των φάσεων τοιχογράφησης
(Μυλοποταμιτάκη 1985, 295).
Το μεγαλύτερο μέρος του κυρίως ναού καλύπτεται από τοιχογραφίες
που αντιπροσωπεύουν την πρώιμη αποδοχή των πλαστικών αρχών της
Παλαιολόγειας ζωγραφικής, διατηρώντας τα γραμμικά, μορφοπλαστικά στοιχεία
της αρχαϊκής τέχνης του 13ου αι. Το ρεύμα αυτό της τέχνης, με τον έντονο
επαρχιακό και λαϊκό χαρακτήρα του, γνώρισε ευρεία διάδοση στην Κρήτη,
όπως διαπιστώνεται από μεγάλο αριθμό μνημείων σε όλες τις περιοχές του
νησιού (Μπορμπουδάκης 1988, 74-100). Χαρακτηριστικό της τεχνοτροπίας
αυτής είναι το πλάσιμο των αγγελικών μορφών της Βάπτισης, καθώς
διαμορφώνεται ανάγλυφα με πράσινες σκιές και ανοιχτά σαρκώματα. Στα
ενδύματα συνδυάζεται η γραμμική απόδοση των πτυχών, με τις άσπρες
γραμμές σε πυκνή διάταξη, με μια προσπάθεια τονισμού του όγκου των μελών
κάτω από αυτά. Επιβιώσεις τις αρχαϊκής τέχνης του 13ου αι. θεωρούνται ακόμα:
1) η κατά κρόταφο απόδοση των μορφών και η γραμμική δήλωση των
χαρακτηριστικών του προσώπου στα μάτια, τα φρύδια, τη μύτη και το στόμα, 2)
η τοποθέτηση της παράστασης της Σταύρωσης στο τύμπανο του δυτικού τοίχου
πάνω από τη θύρα του ναού, όπου αργότερα εικονογραφείται η Δευτέρα
Παρουσία, 3) το πολυπρόσωπο της παράστασης της Έγερσης του Λαζάρου, 4) οι
τέσσερις άγγελοι, αντί τριών, στην παράσταση της Βάπτισης, 5) οι γραμμικές
αλλά πολυκόσμητες επιφάνειες των όπλων των στρατιωτικών αγίων.
Οι τοιχογραφίες του Ιερού Βήματος και του εσωράχιου του τόξου της
βόρειας, εγκάρσιας κεραίας είναι πληρέστερα εναρμονισμένες στην ελεύθερη,
εκφραστικότερη και πιο ζωντανή αντίληψη της νέας ζωγραφικής. Σε αυτήν τη
ζωγραφική αναγνωρίζουμε την υποχώρηση της συντήρησης και της λαϊκότητας
μπροστά σε ένα ακαδημαϊκότερο και πολλά υποσχόμενο, νέο πνεύμα.
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THE TEMPLE
IN

OF

METAMORPHOSIS

OF THE

SAVIOR

L E F K OC H O R I , H E R A K L I O N , C R E T E
E P I T R O P A K I S I. P E R I A N D R O S

In the vicinity of Lefkochori village (Voutoufou), of the municipality of
Arkalochori, Heraklion, Crete, stands the old cemetery temple of
Metamorphosis of the Savior (Christ the Lord).
It is a small temple with murals and a cross shaped plan, with the
prominent parts of its transept (aisles) roofed lower than the main nave of
the church. We have already suggested the classification of this particular
temple -together with the temples of the Dormition of the Virgin at Styronas
of Monofatsi, the temple of the Archangel Michael (Astratigos) of the Convent
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of Saint George Epanosifis of Temenos and the first phase of the temple of
the Dormition of the Virgin at the Convent Odigitria of Heraklion- in the
variation E1 of a new type E of cross-roofed temples. Given the distinct
mortuary character of this church, its size is much smaller than the rest of
the examples of the variation. The symmetric internal arrangement of the
arcosolia in the aisles of the transept is not found in the rest of the
examples, where the bigger aisles function as “choruses”.
Urgent consolidation and conservation works of the monument’s
murals were conducted by the 13th Ephorate of Byzantine Antiquities in
2006 and 2007. The murals uncovered date from the 14th century and more
specifically -according to the Honorary Ephor of Byzantine Antiquities of
Crete M. E. Borboudakis- between 1320 and 1330. Unfortunately, the
extant dedicatory inscription and representation are not of great help in this
matter. What is of interest is the combination within the same mural array
of the two different pictorial styles of the 14th century. Thus the biggest part
of the main nave of the temple is covered by murals that represent the early
acceptance of the plastic principles of the Palaiologic painting combined with
the linear archaic morphoplasticity of the 13th century, while the murals of
the Holy Bema and the inside of the arcosolii arch at the northern transept
are more attuned to the free and more expressive spirit of the new pictorial
conception.
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Σχ. 1. Κάτοψη του ναού.

Σχ. 2. Δυτική όψη.

Σχ. 3. Εγκάρσια τομή.

Σχ. 4. Κατά μήκος τομή.
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Εικ. 1. Ο Ναός της Μεταμόρφωσης
του Σωτήρα Λευκοχωρίου.

Εικ. 2. Το κτιστό τέμπλο του ναού.

Εικ. 3. Ο έφιππος Άγιος Μερκούριος
στο βόρειο τοίχο. Λεπτομέρεια.

Εικ. 4. Η κτητορική επιγραφή στο
βόρειο τοίχο του ναού.

Εικ. 5. Η βόρεια εγκάρσια κεραία
του ναού. Εσωτερικά.

Εικ. 6. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στην
καμάρα της βόρειας κεραίας.
Λεπτομέρεια.
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Εικ. 7. Οι έφιπποι Άγιοι
Θεόδωρος και Δημήτριος στο
νότιο τοίχο.

Εικ. 8. Η παράσταση της Βάπτισης στο βόρειο σκέλος
της καμάρας του ναού.

Εικ. 9. Η παράσταση της Προδοσίας στο
βόρειο σκέλος της καμάρας του ναού.

Εικ. 10. Η αφιερωματική παράσταση στο
νότιο σκέλος της καμάρας του ναού.

Εικ. 11. Η βορειοανατολική γωνία
του Ιερού Βήματος.
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Εικ. 12. Ο νότιος τοίχος
του Ιερού Βήματος.

Α ΝΑΣΚΑΦΕΣ

ΣΤΗΝ

Π ΟΛΗ

ΤΟΥ

Η ΡΑΚΛΕΙ ΟΥ

ΩΣ ΤΟ

2008

ΣΤΑΡΙΔΑ ΛΙΑΝΑ & ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Η πολεοδομική ανάπτυξη και η ραγδαία ανοικοδόμηση του Ηρακλείου
μετά τον πόλεμο και ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1960 και μετά, επέφερε
καθοριστικά πλήγματα στα μνημεία της πόλης, που είχαν ήδη υποστεί
ανεπανόρθωτη φθορά από το χρόνο, τις φυσικές καταστροφές και τους συνεχείς
πολέμους.
Οι
παλαιότερες
ανασκαφικές
έρευνες
που
πραγματοποίησαν
διακεκριμένοι αρχαιολόγοι, όπως ο Νικόλαος Πλάτων, ο Στέφανος
Ξανθουδίδης, ο Στυλιανός Αλεξίου και άλλοι, δημοσιεύτηκαν αποσπασματικά
και περιληπτικά στο Αρχαιολογικό Δελτίο και στα Κρητικά Χρονικά. Από το
1970 και μετά, το Ηράκλειο ανοικοδομήθηκε, σχεδόν χωρίς κανένα έλεγχο, με
αποτέλεσμα να καταστραφούν εξαιρετικά αξιόλογα μνημεία. Τα τελευταία 20
χρόνια,
ανασκαφικές
έρευνες,
διερευνητικές
ανασκαφικές
τομές,
παρακολουθήσεις εκσκαφών και περισυλλογές αρχαιοτήτων σε πολλά σημεία,
εντός των ενετικών τειχών, έχουν αποκαλύψει μεγάλα τμήματα των αρχαίων
εποικίσεων του Χάνδακα και έχουν επιβεβαιώσει τις ιστορικές περιόδους του.

ΠΑΛΑΙΟ ΤΕΙΧΟΣ
Ως γνωστόν, ο Χάνδακας οχυρώθηκε από τους Άραβες το 828 ως λιμάνι βάση της ανατολικής Μεσογείου. Η οχύρωση αυτή ακολουθούσε τη μορφολογία
του εδάφους, είχε πλατιά τάφρο και περίβολο με στρογγυλούς πύργους,
κτισμένη με αδρανή υλικά αναμεμιγμένα με τρίχες αιγός, πάνω σε ισχυρή,
ισοδομική, λίθινη κρηπίδα. Η μετέπειτα βυζαντινή οχύρωση της πόλης
εδράστηκε πάνω στα λείψανα της αραβικής κρηπίδας, ακολουθώντας τη
χάραξη του παλαιότερου τείχους και της τάφρου του. Ο βυζαντινός περίβολος
είχε κατακόρυφες παρειές, ενισχυμένες κατά πυκνά διαστήματα από
τετράγωνους πυργίσκους με θαλαμίσκο εισόδου και θυρίδα κατόπτευσης,
καθώς και οδοντωτές επάλξεις στα παραπέτα. Στο α΄ μισό του 15ου αι. μ.Χ., η
καθιέρωση της πυρίτιδας και η εξέλιξη των πυροβόλων όπλων, έκανε ορατή την
ανεπάρκεια της οχύρωσης αυτής και επέβαλε τη διαπλάτυνσή της και την
εκβάθυνση της τάφρου της (παλαιοενετική φάση). Οι επιχωματώσεις μπροστά
από το παλαιό, βυζαντινό τείχος, επενδύθηκαν με ψηλό, λίθινο, κεκλιμένο
πρανές, διαχωριζόμενο από το κατακόρυφο παραπέτο με οριζόντιο cordone.
Εσωτερικά της επένδυσης αυτής υπήρχαν κατασκευασμένες, κάθετες αντηρίδες
(speroni), που δημιουργούσαν καμαροσκεπή διατειχίσματα, συχνά ακόμα και
σε δύο επίπεδα, για τη συγκράτηση των επιχωματώσεων.
Το 2006, μετά από κατεδαφίσεις παλαιών κτισμάτων που βρίσκονταν σε
δύο οικόπεδα στην οδό Χάνδακος, ξεκίνησε η σωστική ανασκαφική διερεύνησή
τους. Στο ένα οικόπεδο, ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Κόρογλου, αποκαλύφθηκε η
θεμελίωση ενός από τα διατειχίσματα της παλαιοενετικής διαπλάτυνσης του
αραβοβυζαντινού τείχους, καθώς και μέρος του πρανούς προπετάσματος, όπου
και σώζεται οπή απορροής των ομβρίων του άλλοτε διαδρόμου κυκλοφορίας,

402

ΣΤΑΡΙΔΑ ΛΙΑΝΑ & ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
που υπήρχε πάνω στις επάλξεις του οχυρού. Στο άλλο οικόπεδο, ιδιοκτησίας
Ιωσήφ Αγγελάκη, όπου στις αρχές του αιώνα βρισκόταν το «Καζίνο του Ροΐδη»,
μετά την αφαίρεση του υπογείου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του βυζαντινού
- παλαιοενετικού τείχους, που φέρει πρανές προς τη βορειοδυτική πλευρά του
και ανάγεται στην πρώιμη Ενετοκρατία, καθώς και οι κάθετοι τοίχοι, που
συνέδεαν την ενετική προσθήκη με το παλαιότερο βυζαντινό.
Κατά τις εργασίες στατικής ενίσχυσης του κτηρίου «Αχτάρικα» (Βικελαία
Δημοτική Βιβλιοθήκη), που ανεγέρθηκε τη δεκαετία του 1930, αποκαλύφθηκε
στο νότιο τμήμα του κτηρίου, στον εξωτερικό αίθριο χώρο και στη νοτιοδυτική
πλευρά προς την οδό 25ης Αυγούστου, όλη η εσωτερική παρειά του παλαιού
τείχους, που είχε διατηρηθεί ανάμεσα στις κολόνες από οπλισμένο σκυρόδεμα
κατά την ανέγερση της οικοδομής. Το τείχος σώζεται σε σχετικά καλή
κατάσταση, κυρίως, όμως, διακρίνεται η σύνδεσή του με την κατεστραμμένη
κατά το σεισμό του 1856 Πύλη Voltone.

ΝΑΟΙ
Από τους ενετικούς χάρτες και τις πηγές είναι γνωστή η ύπαρξη πολλών
ναών, ναϋδρίων και ευκτηρίων μέσα στην πόλη του Ηρακλείου.
Σε οικόπεδο στην οδό Δαμβέργηδων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας,
ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Κουναλάκη, αποκαλύφθηκε ορθογώνιο κτήριο στο
επίπεδο της θεμελίωσης πάνω στο σκληρό, φυσικό βράχο. Με βάση τα
ανασκαφικά δεδομένα, τους χάρτες και τις πηγές, μπορούμε να ταυτίσουμε το
κτήριο που αποκαλύφθηκε με τη θεμελίωση τμήματος του Ναού San Dimitri
Perati - Fethiye Çamisi. Ο Coronelli στη θέση του οικοπέδου αναφέρει το
Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας, ενώ ο Werdmüller την εκκλησία του San
Dimitri Perati. Ο Νικόλαος Σταυρινίδης (1987, 129-130) αναφέρει στην
περιοχή της Κιζίλ Τάμπιας τη Μονή των Καλογραιών της Αγίας Πελαγίας, στην
οποία ανήκει η εκκλησία του San Dimitri Perati. Την ίδια ταύτιση κάνει και ο
G. Gerola (1918) στο «Topografia delle chiese della citta di Candia»
συγκρίνοντας τους χάρτες και τα υπομνήματα των Coronelli και Werdmüller.
Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Στέργιος Σπανάκης (1955, 462 και 1976,
πίν. 10) στο «Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας», ενώ στο χάρτη της τουρκικής
επίθεσης στον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα υπάρχει η εκκλησία της Αγίας
Πελαγίας στο σημείο εκείνο. Τέλος, η Joke Aalberts (1988-1989) ταυτίζει το
χώρο που βρισκόταν το τζαμί με το χώρο που βρισκόταν η εκκλησία του San
Dimitri Perati. Το συγκεκριμένο κτήριο κατεδαφίστηκε το 1995 και ταυτίζεται
με την ευρεθείσα υποθεμελίωση στο οικόπεδο αυτό.
Έκπληξη αποτέλεσε εντοπισμός μεγάλου τμήματος του Ναού του Αγίου
Παύλου του Τάγματος των Σερβιτών, με αφορμή ανασκαφική έρευνα σε
οικόπεδο ιδιοκτησίας Γιακουμάκη. Ο Άγιος Παύλος των Σερβιτών αναφέρεται
στους καταλόγους των εκκλησιών ως Chiesa Latina, με αριθμό 39 στο χάρτη
του Coronelli και 78 στο χάρτη του Werdmüller, ενώ περιγράφεται στους
τόμους ΙΙ και ΙΙΙ του έργου του G. Gerola (1905-1932) «Monumenti veneti nell
isola di Creta». Δε γνωρίζουμε τη χρήση του κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας. Ο ναός σώζεται μέσα στις υφιστάμενες οικοδομές προς την
πλατεία Ρήγα Φεραίου και Ταξιάρχου Μαρκοπούλου (ιδιοκτησία Αγγελάκη
Θεώνης), ενώ τα γοτθικά τόξα είναι ορατά από την πλευρά της οδού
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Θεσσαλονίκης. Το παρεκκλήσι του ναού σώζεται μέσα στην ιδιοκτησία
Βασιλάκη, επί της οδού Θεσσαλονίκης.
Η πιο πρόσφατη ανακάλυψη εκκλησιαστικού μνημείου είναι η
αποκάλυψη ναού που αναφέρεται μόνο σε χάρτη του 16ου αι. μ.Χ. (Στεριώτου
1998) ως Santa Catarina Ruinata, κατά την εκτέλεση εργασιών του έργου του
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ανάμεσα στο παράκτιο τείχος του Ηρακλείου
και τη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, περιοχή γνωστή ως «Μπεντενάκι». Ως
σήμερα, η ανασκαφική έρευνα έχει αποκαλύψει ένα κτηριακό σύμπλεγμα με
χαρακτήρα αμυντικό και λατρευτικό. Έχει αποκαλυφθεί τμήμα ισχυρού,
οχυρωματικού έργου, με μεγάλους ισόδομους λίθους, στο οποίο σε δεύτερη
φάση προσκολλήθηκε κόγχη ιερού και μετατράπηκε σε εκκλησία. Ο ναός φέρει
αποσπασματικά διατηρούμενο τοιχογραφικό διάκοσμο (τέλη του 13ου - αρχές
14ου αι. μ.Χ.), δύο αρκοσόλια στη βόρεια πλευρά του, νάρθηκα και την κόγχη
του ιερού. Το δάπεδο είναι διάσπαρτο από τάφους της Ενετικής περιόδου.

ΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΛΟΥΤΡΑ
Η αστική ζωή της πόλης κατά την περίοδο της Αραβοκρατίας, τη Β΄
Βυζαντινή και την περίοδο της ενετικής κυριαρχίας, εμφανίζεται ανάγλυφα με
εξαιρετικά ευρήματα σε οικόπεδα μέσα στον αρχαίο πυρήνα του Ηρακλείου.
Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας ΕΡΓΟΕΞΠΕΡ, βορειοανατολικά του πάρκου
Θεοτοκόπουλου και δυτικά της οδού 25ης Αυγούστου, ήδη από την αρχή της
έρευνας, αποκαλύφθηκαν χαρακτηριστική, οθωμανική κεραμική, ενετικά,
λεπτεγχάρακτα πινάκια μαζί με νεότερες πορσελάνες, οπτές πλίνθοι, νεότερα
βοτσαλωτά. Αποκαλύφθηκαν ισχυροί τοίχοι, που φέρουν σε όλη σχεδόν την
επιφάνειά τους ισχυρό, υπόλευκο ασβεστοκονίαμα, με μεγάλο μήκος και
κάθετη μεταξύ τους διάταξη. Πάνω σε αυτό αποκαλύφθηκαν οι γενέσεις δύο
τόξων όπως, επίσης, πλήθος από χαράγματα. Στο δάπεδο του χώρου αυτού,
βρέθηκαν επάλληλα στρώματα καταστροφής και άφθονη ακόσμητη και
εφυαλωμένη κεραμική του 13ου αι. μ.Χ. Βρέθηκαν, επίσης, και πολλές
γυάλινες βάσεις από κανδήλες και περίτεχνα στελέχη ποτηριών της πρώιμης
Ενετοκρατίας. Σημαντικό στοιχείο για τη χρονολόγηση και τη στρωματογραφία
στάθηκε η ανεύρεση μεγάλου πλήθους νομισμάτων υστεροβυζαντινών
σκυφωτών της περιόδου των Κομνηνών, «ανώνυμων» της εποχής των Μακεδόνων
και πάνω από 100 περιόδου Αραβοκρατίας, στο μεγαλύτερο μέρος των
αδιατάρακτων στρωμάτων. Η ανασκαφή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον,
καθώς η εντατική κατοίκηση αποκαλύπτεται σε πολλές και επάλληλες φάσεις.
Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι βρέθηκαν πολλά ρωμαϊκά και
παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη, εντοιχισμένα σε νεότερους τοίχους. Τα
επάλληλα στρώματα καταστροφής έφτασαν μέχρι την περίοδο της
Αραβοκρατίας, η οποία από τα 4 μ. περίπου και κάτω ήρθε στο φως με
ισχυρότατες κατασκευές, ευρύτατα δωμάτια, αντιπροσωπευτική, αραβική,
εφυαλωμένη και ακόσμητη κεραμική και μεγάλο αριθμό νομισμάτων.
Χαρακτηριστικά είναι τα ακόσμητα, μονόμυξα λυχνάρια και οι μεγάλες
λαγήνες με τις επάλληλες αυλακώσεις, παλαιστινιακού τύπου. Η παλαιότερη
οικοδομική φάση, που βρέθηκε σε βάθος 7,20 μ., υποθέτουμε ότι ίσως είναι
παλαιοχριστιανική, λόγω των κινητών ευρημάτων. Τέλος, το πιο σημαντικό
εύρημα είναι το καμαρωτό πηγάδι, που βρέθηκε σε βάθος 4,65 μ. Αποτελεί
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μοναδικό μέχρι στιγμής δείγμα ισλαμικής, κοσμικής αρχιτεκτονικής στο
Χάνδακα, όπως τεκμηριώνεται τόσο από τα νομίσματα, που βρέθηκαν μπροστά
στο μαρμάρινο, πλακόστρωτο δάπεδο, όσο και από την κεραμική, που είναι
βέβαιο ότι είναι αραβική.
Μια άλλη, μεγάλη ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στο οικόπεδο της
Καστέλας, ανατολικά της Μονής Aγίου Πέτρου των Δομηνικανών. Στο χώρο του
ναού είχε πραγματοποιήσει ανασκαφική έρευνα το 1968 ο Αγγλος αρχαιολόγος
George Miles μαζί με τον Εφορο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Μανόλη
Μπορμπουδάκη. Η ανασκαφή της Καστέλας έφερε στο φως κτηριακό
συγκρότημα με αραβική χρήση. Τα αδιατάραχτα, αραβικά στρώματα βρέθηκαν
κάτω από πυκνό στρώμα καταστροφής και απέδωσαν μεγάλο αριθμό
νομισμάτων των Εμίρηδων της Κρήτης, μικροαντικείμενα και κεραμική. Πάνω
από το στρώμα καταστροφής αποκαλύφθηκαν 22 περίπου, πρόχειρα
κατασκευασμένοι τάφοι, που περιείχαν οστά βρεφών, εφήβων και γυναικών. Η
κεραμική που βρέθηκε ήταν πλούσια, όπως και τα διάφορα μικροαντικείμενα
(κοσμήματα, σταυροί, ζώνες, κομβία κλπ). Όλα τα ευρήματα από τις ταφές
ανήκουν στη Β΄ Βυζαντινή περίοδο.
Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Κουμπενάκη, στην οδό Ραδαμάνθυος,
εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κεραμικής και τριποδίσκων (42) ψησίματος
αγγείων, απορρίμματα κεραμικής παραγωγής (κολλημένοι τριποδίσκοι,
κακοσχηματισμένες λαβές, μάζες εφυάλωσης, καμμένες μάζες πηλού). Η
εφυαλωμένη, υστεροβυζαντινή κεραμική (από το 12ο ως το 14ο αι. μ.Χ.), που
εντοπίστηκε στο οικόπεδο, αποτελεί ένα ομοιογενές σύνολο, το οποίο σπάνια
εντοπίζεται σε οικόπεδα της εντός των ενετικών τειχών πόλης του Ηρακλείου. Η
ανεύρεση μεγάλης ποσότητας τριποδίσκων αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό
εύρημα, δεδομένου ότι κυριαρχούσε η άποψη ότι πιθανότατα δεν υπήρχε
κεραμικό εργαστήριο στο Ηράκλειο κατά την περίοδο αυτή και η κεραμική
ήταν στο σύνολό της εισηγμένη από άλλα κέντρα της Αυτοκρατορίας. Η περιοχή
αυτή ονομαζόταν στα Μουρχουταριά (καμίνια). Η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου
Νικολάου (μετέπειτα Μικρό Χαμαμάκι) βρισκόταν στη συμβολή των οδών
Καρδιωτίσσης και Τζουμαγιάς, στην ίδια περιοχή, και έφερε αυτήν την
προσωνυμία.
Τα συγκροτήματα των λουτρών, που ανήκουν στη Β΄ Βυζαντινή περίοδο
και που αποκαλύφθηκαν όλα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, υποδηλώνουν
ότι η βυζαντινή πόλη ήταν και πλούσια και ανεπτυγμένη. Η ανασκαφική
έρευνα στην οδό Κορωναίου το 1988 (οικόπεδο Παραβολιασάκη) έφερε στο φως
ένα συγκρότημα δημοσίων λουτρών της Β΄ Βυζαντινής περιόδου. Σώζονται τα
τρία μέρη του λουτρού, τμήμα του χώρου υποδοχής και των αποδυτηρίων και η
κλίμακα καθόδου. Γύρω από το συγκρότημα αυτό βρέθηκαν οι εγκαταστάσεις
των αγωγών και των δεξαμενών, καθώς και διάφοροι βοηθητικοί χώροι. Τα
ανώτερα ανασκαφικά στρώματα ήταν διαταραγμένα με χαλαρή επίχωση. Στα
στρώματα αυτά βρέθηκε μεγάλος αριθμός μεταβυζαντινής, ενετικής και
οθωμανικής κεραμικής. Από τα χαμηλότερα στρώματα και κυρίως από το χώρο
των υποκαύστων και της κλίμακας καθόδου προς το λουτρό, προήλθε
μεσοβυζαντινή κεραμική, νομίσματα και μικροαντικείμενα. Τα νομίσματα
ανήκουν όλα στην κατηγορία των χάλκινων «ανωνύμων» του 11ου αι. μ.Χ. Τα
μικροαντικείμενα χρονολογούνται από το 10ο μέχρι τα τέλη του 12ου αι. μ.Χ.
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Μια ομάδα κεραμικής, υαλοσφραγίδων και νομισμάτων της περιόδου της
Αραβοκρατίας βρέθηκε σε κλειστό, ανεξάρτητο χώρο, νοτιοδυτικά του λουτρού.
Πολλά αρχιτεκτονικά μέλη (βάσεις και κορμοί κιόνων, κιονόκρανα κλπ.)
ανήκουν στους ρωμαϊκούς χρόνους και ασφαλώς προέρχονται από
προγενέστερες στην περιοχή ρωμαϊκές εγκαταστάσεις.
Το 1996, σε οικόπεδο στην οδό Χορτατσών, ιδιοκτησίας Ξεκαρδάκη, σε
μικρή απόσταση δυτικά της οδού Κορωναίου, αποκαλύφθηκε δεύτερο
συγκρότημα λουτρών της Β΄ Βυζαντινής περιόδου. Τα ανασκαφικά στρώματα
βρέθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους αδιατάραχτα. Βρέθηκαν ανέπαφα τα
ογκώδη υπόκαυστα, τμήματα του δαπέδου, αγωγοί και φρεάτια, καθώς και ο
πλακόστρωτος χώρος της εξωτερικής αυλής. Η έκταση του λουτρού και το
μέγεθος των αγωγών, των φρεατίων και των δεξαμενών, υποδηλώνουν ότι και τα
λουτρά αυτά ήταν δημόσια.
Το τρίτο λουτρό αποκαλύφθηκε το 2008 στην οδό Ερωτόκριτου σε
οικόπεδο ιδιοκτησίας Ξενικάκη, βόρεια της οδού Κορωναίου. Στη
νοτιοανατολική γωνία αποκαλύφθηκε το τεταρτημόριο του θόλου του μέσου
οίκου. Στην ανατολική πλευρά βρέθηκε το ήμισυ τόξου που τον στηρίζει. Το
λουτρό είναι κατασκευασμένο από επάλληλους, λαξευμένους δόμους και φέρει
οπές φωτισμού, όπως και ο θόλος. Στον ανατολικό τοίχο βρέθηκε άνοιγμα, που
επικοινωνεί με τη δεξαμενή θέρμανσης του νερού. Ο τοίχος αυτός φέρει
υπόλευκο κονίαμα με ερυθρές ζώνες, όπου υπάρχουν κεραμικοί κρουνοί. Κάτω
από ισχυρό δάπεδο από ασβεστοκονίαμα, που χρησίμευε ως υπόβαθρο του
μαρμάρινου δαπέδου, τμήμα του οποίου βρέθηκε στη βορειοανατολική γωνία,
βρέθηκαν τα πήλινα, τετράγωνα υπόκαυστα. Το βόρειο τοίχο του λουτρού
διατρέχει σε όλο του το ύψος ανοιχτός αγωγός και ανατολικά βρέθηκε δεξαμενή
με υδραυλικό κονίαμα και εντοιχισμένους αεραγωγούς για την κυκλοφορία του
θερμού αέρα. Η κεραμική που συλλέχθηκε σε βάθος 4 μ. αποτελείται από
όστρακα λεπτεγχάρακτων πινακίων και άφθονα ακόσμητα όστρακα από
χρηστική κεραμική. Βόρεια και σε επαφή με το κεντρικό δωμάτιο, βρέθηκε και
δεύτερο υπόκαυστο. Στη βόρεια πλευρά του ανατολικού τοίχου υπάρχει θύρα,
χτισμένη με αργούς λίθους σε μεταγενέστερη εποχή. Σε βάθος 3,70 μ. από την
οροφή, βρέθηκε συμπαγές ασβεστοδάπεδο, ανάλογο του μέσου οίκου.
Παράλληλα, επίσης, με τους τοίχους, υπάρχουν κατεστραμμένα, χαμηλά
θρανία και εσοχές για την υποδοχή των μαρμάρινων πλακών του δαπέδου.
Ωστόσο, το δάπεδο είχε καταστραφεί και το υπόκαυστο είχε πληρωθεί με
μεγάλους, αργούς λίθους, μεταξύ των οποίων βρέθηκε και ένα μαρμάρινο,
γλυπτό, αρχιτεκτονικό μέλος, ίσως θωράκιο.

SABBIONARA – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Σε συνεργασία με το Γραφείο Τειχών της Προγραμματικής Σύμβασης
ΥΠΠΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ-ΤΑΠΑ –Δήμου Ηρακλείου ξεκίνησαν το 2006 οι εργασίες
αποκάλυψης και αποκατάστασης της Πύλης του Προμαχώνα Sabbionara, που
ήταν για δεκαετίες κλειστή. Η πύλη ακολουθεί καμπύλη πορεία, με μεγάλη
κατωφέρεια, που διαμορφώνεται με μεγάλα πλατύσκαλα διαστρωμένα με
βότσαλο, πιθανότατα τούρκικης κατασκευής, καθώς επίσης και εκτεταμένο
σύστημα κλειστών και ανοικτών αγωγών στα πλαϊνά των πλατύσκαλων για την
απορροή των ομβρίων. Όλη η κατασκευή σώζεται σε άριστη κατάσταση, ενώ
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φαίνεται από το εσωτερικό της πύλης τουλάχιστον ένας μεγάλος αεραγωγός. Η
πρόσοψη της πύλης προς τη μεριά της οδού Μποφώρ είναι αετωματική και
αποτελεί απλοποιημένη και απλουστευμένη μίμηση της Πύλης του Αγίου
Γεωργίου. Η έξοδος της πύλης προς τη θάλασσα, καθώς και το παρακείμενο
τμήμα του τείχους ήταν μέχρι σήμερα επιχωματωμένα. Μπροστά από την πύλη
και με κατεύθυνση προς τα βορειοανατολικά, ξεκινά πλατύς, πλακόστρωτος
διάδρομος με καμπύλη πορεία.
Κάτω από το κτήριο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου,
στην οδό Αγίου Τίτου, διατηρείται δεξαμενή, την ύπαρξη της οποίας γνωρίζαμε
από τη μαρτυρία του Νικόλαου Πλάτωνα, με την επίβλεψη του οποίου
πραγματοποιήθηκε η ανέγερση του κτηρίου το 1950. Έχει τραπεζοειδές σχήμα
και εμβαδόν περίπου 45 τ.μ. Το μέγιστο ύψος ανέρχεται στα 6,5 μ. και οι
τοίχοι της έχουν μήκος από 5,5 μ. έως 7,8 μ. Η οροφή διατρέχεται κατά τον
άξονα Β–Ν από δύο τόξα (καμάρες) σε σειρά, που συγκλίνουν στο κέντρο
περίπου της αίθουσας, υποστηριζόμενα από ένα κεντρικό, μαρμάρινο πεσσό
και χωρίζουν τη δεξαμενή σε δύο θολωτά μέρη. Δυτικά από τον κεντρικό πεσσό
υπάρχει ένας επιπλέον μαρμάρινος πεσσός, ο οποίος ανέρχεται μέχρι την
οροφή του δυτικού τμήματος. Επίσης, παρατηρούνται στις δύο ανατολικές και
τη μία δυτική γωνία της δεξαμενής, καθώς και στο κέντρο αυτής, κολόνες από
οπλισμένο σκυρόδεμα που συνδέονται στη βάση τους με οριζόντια, συνδετήρια
δοκάρια. Η δεξαμενή σώζεται σε άριστη κατάσταση με εξαίρεση άλατα που
έχουν συσσωρευτεί στους τοίχους της λόγω της υγρασίας. Τα υδραυλικά
κονιάματα σώζονται επίσης σε πολύ καλή κατάσταση. Οι πεσσοί είναι εξ
ολοκλήρου
κατασκευασμένοι
από
ρωμαϊκά
και
παλαιοχριστιανικά
αρχιτεκτονικά μέλη, μεταξύ των οποίων ένα ενεπίγραφο βάθρο κίονα με
μεγαλογράμματη γραφή του 6ου – 7ου αι. μ.Χ., τμήμα ραβδωτού κίονα,
κιονόκρανα, καθώς και τμήμα ρωμαϊκού αγάλματος, εντοιχισμένου στην
τοιχοποιία. Το μέγεθος των αρχιτεκτονικών μελών και συνεπώς το βάρος τους
υποδηλώνει ότι κοντά στην περιοχή αυτή υπήρχαν ρωμαϊκά και
παλαιοχριστιανικά κτήρια.
Αναμένεται ότι η συνεχής ανασκαφική έρευνα στην πόλη του Ηρακλείου
θα αποκαλύψει πολλά ακόμα στοιχεία για την ιστορία και την πολεοδομία της.
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ARCHAEOLOGICAL WORK

AT

HERAKLION

STARIDA LIANA & KANAKI ELENI
Over the past 20 years excavations held by the 13th Ephorate of
Byzantine Antiquities, in the part of the city of Heraklion surrounded by the
venetian walls, have revealed new evidence of the ancient city. The most
important recent discoveries and explorations were:
• the old venetian wall (in two properties at Chandakos Str. and in the
basement of the municipal building “Achtarika-Vikelaia Public
Library”)
• the foundation of the church of St. Dimitri Perati - Fethiye Çamisi at
Agia Triada
• parts of the church of St. Paul of the Serviti Order (Thessalonikis Str.Riga Feraiou Sq.- T. Markopoulou Str.)
• a complex with a defensive construction and a church at “Bentenaki”,
by the venetian coastal wall
• elements (tripods etc.) indicating the existence of a late byzantine
pottery workshop at Radamntheos Str.
• a complex of buildings of the period of Arab rule (823-967) at Almyrou
Str.
• a complex of buildings of the period of Arab rule (823-967) and of the
second byzantine period at the site of Kastela, east of the Monastery
of St. Peter of the Dominicans
• three byzantine bath houses, in a short distance between them (1988:
Paravoliasaki property at Koronaiou Str., 1996: Xekardaki property at
Hortatson Str., 2008: Xenikakis property at Erotokritou Str.)
• the facade and the interior of Sabbionara Gate
• the exploration of the interior of the venetian cistern under the
building of the Union of Agricultural Cooperatives at Agiou Titou Str.
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Εικ. 1. Παλαιοενετικό τείχος, οικόπεδο Κόρογλου.

Εικ. 2. Παλαιοενετικό τείχος, οικόπεδο Αγγελάκη.

Εικ. 3. «Ακτάρικα», τείχος.
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Εικ. 4. Οικόπεδο Κουναλάκη.

Εικ. 5. Μπεντενάκι, γενική άποψη.

Εικ. 6. Άγιος Παύλος Σερβιτων, οικόπεδο Γιακουμάκη.
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Εικ. 7. Άγιος Παύλος Σερβιτων,
ιδιοκτησία Αγγελάκη.

Εικ. 9. Καστέλα, γενική άποψη.

Εικ. 8. Οικόπεδο «Εργοέξπερ»,
γενική άποψη.

Εικ. 10. Οικόπεδο Κουμπενάκη, γενική άποψη.
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Εικ. 11. Οικόπεδο Παραβολιασάκη, λουτρό.

Εικ. 12. Οικόπεδο Ξενικάκη, λουτρό.

Εικ. 14. Δεξαμενές ΟΑΝΑΚ
(πρώην ΕΝΩΣΗ).

Εικ. 13. Πύλη Sabbionara.
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16 ΟΥ Α ΙΩΝΑ

ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Στην έκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης βρίσκεται τετράγωνη
πλάκα από ασβεστόλιθο που φέρει οικόσημο (εικ. 1) 1 . Μέσα σε βαθμιδωτό
πλαίσιο, εικονίζεται δικέφαλος αετός με θυρεό να προβάλει πάνω στο σώμα του.
Ο θυρεός είναι ασπιδόσχημος, φέρει έλικες στις άνω άκρες και ένταση στο
κέντρο, τύπος χαρακτηριστικός των μέσων του 16ου αι. 2 . Το επίθημα του
θυρεού είναι έξι τελαμώνες, οι οποίοι προφανώς έφεραν χρώματα που δε
σώθηκαν ως σήμερα. Ο αετός είναι εστεμμένος και στα δύο κεφάλια. Το
φτέρωμα στο σώμα αποδίδεται με κυματοειδείς εγχαράξεις, ενώ οι ανοιχτές
φτερούγες γεμίζουν με τρεις σειρές πεταλοειδών και μια σειρά επίμηκων
φτερών. Οι τέσσερις γωνίες της πλάκας γεμίζουν με ισάριθμους, πεντάφυλλους
ρόδακες και κάτω από τον αετό υπάρχει η χρονολογία MDLV (1555). Η πλάκα
είναι σπασμένη, συγκολλημένη και συμπληρωμένη.
Το γλυπτό ξεχωρίζει για την καλή ποιότητά του. Το αρκετά έξεργο
ανάγλυφο, τονίζει τα περιγράμματα των μορφών και δίνει την αίσθηση του
όγκου. Η ελαφρά καμπυλότητα των ανοιχτών φτερών προσδίδει πλαστικότητα
στη μορφή. Η επιμονή στη λεπτομέρεια και η ευκρίνεια με την οποία
αποδίδονται δευτερεύοντα στοιχεία, όπως το φτέρωμα, οι ρόδακες, τόσο ο
πυρήνας όσο και τα πέταλα, η σαφήνεια στην απόδοση του θυρεού, η
προσεκτική απόδοση λεπτομερειών, όπως οι έλικες στα πλάγια και οι μικρές
καμπύλες στις πλευρές της ασπίδας, μαρτυρούν την επιδεξιότητα του γλύπτη.
Στον Οδηγό του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης του Στυλιανού Αλεξίου που
εκδόθηκε το 1953 σημειώνεται ως προέλευση του οικόσημου η εκκλησία της
Παναγίας στους Κάτω Αστρακούς Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου (Αλεξίου
1953, 16-17).
Οι Κάτω Αστρακοί είναι εγκαταλειμμένο χωριό κοντά στο σύγχρονο
οικισμό των Αστρακών. Ανάμεσα σε ερειπωμένα σπίτια βρίσκονται τρεις
εκκλησίες: Μιχαήλ Αρχάγγελος, Άγιος Γεώργιος και η Παναγία. Την περιοχή
είχε επισκεφθεί ο G.Gerola και η φωτογραφία της μονόχωρης εκκλησίας της
Παναγίας δημοσιεύτηκε στον 4ο τόμο του έργου του Monumenti Veneti nell
isola di Creta, όπου ο λόγος για τα οικόσημα (Gerola 1932-1940, 261, Νο.
374, Curuni & Donati 1988, 357, l.703). Στη φωτογραφία του Gerola
διακρίνεται η πρόσοψη του ναού με εντοιχισμένο οικόσημο, τεκμήριο που

1 Η παρούσα ανακοίνωση έχει προκύψει από την καταγραφή Γλυπτικής και Λιθοξοϊκής
της Βενετικής περιόδου στην Κρήτη που πραγματοποιείται στα πλαίσια του
προγράμματος Δυτική Τέχνη στην Κρήτη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών σε
συνεργασία με τη 13η και την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και το Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης.
Μέρος της καταγραφής είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου
Μεσογειακών Σπουδών, http://digitalcrete.ims.forth.gr/index.php?l=2, ενώ το σύνολο
του υλικού είναι διαθέσιμο στον επισκέπτη του Ινστιτούτου.
2 Άλλα χρονολογημένα παραδείγματα θυρεών αυτού του τύπου απαντώνται στα τείχη
του Ηρακλείου, βλ.: Gerola (1932-1940, 201, Νο. 35-40, 203, Νο. 49-53, 206-207,
Νο. 70-74).
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οδήγησε στην καταγραφή της προέλευσης του οικόσημου από την εν λόγω
εκκλησία (εικ. 2).
Ωστόσο, στην πρόσφατη αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην πρόσοψη του
ναού της Παναγίας βρίσκεται ακόμα εντοιχισμένο το οικόσημο που
φωτογράφησε ο G.Gerola, το οποίο, βέβαια, μοιάζει πάρα πολύ με το οικόσημο
που βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Διαπιστώθηκε, δηλαδή, η ύπαρξη
δύο σχεδόν όμοιων οικόσημων, ένα in situ στην πρόσοψη του Ναού της
Παναγίας (εικ. 3-4) και ένα στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (εικ. 1).
Η ομοιότητα των δύο οικόσημων είναι μεγάλη και για αυτό προκάλεσε
την σύγχυση στην καταγραφή της προέλευσης της πλάκας που βρίσκεται στο
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Οι διαστάσεις των δύο πλακών είναι ίδιες, (0,76 μ. x
0,76 μ.), τα μοτίβα που απεικονίζονται, δικέφαλος αετός, ρόδακες, χρονολογία
είναι όμοια.
Το οικόσημο στο ναό έχει, βέβαια, υποστεί μεγαλύτερη φθορά από αυτό
στο μουσείο. Σχεδόν όλη η επιφάνεια της πέτρας είναι απολεπισμένη, ενώ
έχουν καταστραφεί το αριστερό φτερό και ο ρόδακας στην πάνω αριστερή
γωνία. Ωστόσο, παρά τη φθορά, διακρίνεται η καλή ποιότητα του γλυπτού,
αντίστοιχη με την ποιότητα του οικόσημου στο μουσείο.
Μικρές είναι οι διαφορές που εντοπίστηκαν στα δύο οικόσημα. Η ουρά
του αετού στο Ιστορικό Μουσείο είναι κατά ένα φτερό μεγαλύτερη από την ουρά
του άλλου αετού (εικ. 4-5), ενώ διαφορετικό είναι και το περίγραμμα των
ασπιδόσχημων θυρεών, καθώς μικρές γωνίες προβάλλουν στις πλαϊνές πλευρές
του θυρεού που βρίσκεται στην εκκλησία.
Η προέλευση του οικόσημου που βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης από την περιοχή των Κάτω Αστρακών, αλλά φυσικά όχι από την
εκκλησία της Παναγίας, επιβεβαιώνεται από τη σχετική καταχώρηση στα
Κρητικά Χρονικά του 1947 (Φανουράκης 1947, 462). Επιπλέον, γηραιοί
κάτοικοι του χωριού θυμούνται την περισυλλογή των θραυσμάτων μιας «πέτρας
με αετό» από την ερειπωμένη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (εικ. 6).
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι στην ίδια περιοχή υπήρχαν δύο οικοδομήματα,
πιθανόν δύο εκκλησίες, που έφεραν τα διακριτικά του ίδιου οίκου.
Τα οικόσημα έχουν αποδοθεί στον οίκο των Καλλεργών, τόσο από τον
G.Gerola, αν και με κάποιες επιφυλάξεις (Gerola 1932-1940, 261, Νο. 374),
όσο και από τον Στ. Αλεξίου (Αλεξίου 1953, 16-17) 3 . Γνωρίζουμε ακόμα από
γραπτές πηγές ότι η περιοχή των Κάτω Αστρακών βρισκόταν στη δικαιοδοσία
της οικογένειας Καλλέργη. Συγκεκριμένα, στη διαθήκη του Νήφωνα Νοταρά το
1552 σημειώνεται ότι το «casal Astracus» υπάγεται στη δικαιοδοσία των
Καλλεργών (Βλαχάκη 1986, 355-365). Εξάλλου, στη δικαιοδοσία του οίκου των
Καλλεργών βρισκόταν και η Μονή Αγκαράθου, όχι πολύ μακριά από τους Κάτω
Αστρακούς, αφού μαρτυρείται ότι το 1503 παραχωρήθηκε στο Νήφωνα Νοταρά
από τα αδέρφια Βίκτωρα και Νήφωνα Καλλέργη (Κωνσταντουδάκη 2007, 114,
Βλαχάκη 1986, 17-20 και 352-355).

3 Τα παραδείγματα παρόμοιων θυρεών (αετός, δηλαδή, που φέρει ασπίδα με τελαμώνες)
που ανήκουν στον οίκο των Καλλεργών είναι πολλά, όπως ο αετός στην εκκλησία του
Άγιου Γεώργιου στον Καμαριώτη Νομού Ηρακλείου, στη σαρκοφάγο στο Ναό της Αγίας
Άννας στο χωριό Φυλακή Αποκορώνου Νομού Χανίων.
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Συνεπώς, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα δύο οικόσημα ανήκουν σε
κλάδο της οικογένειας Καλλεργών. Επιπλέον, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η
ανάρτησή τους σε οικοδομήματα της περιοχής των Κάτω Αστρακών δε δήλωνε
μόνο τη δικαιοδοσία του οίκου των Καλλεργών σε αυτά τα δύο οικοδομήματα,
αλλά την κυριότητά τους στην ευρύτερη περιοχή. Η υπόθεση αυτή
επιβεβαιώνεται και από τη διαπίστωση ότι τα οικόσημα τοποθετήθηκαν σε
προϋπάρχοντα κτήρια.
Το οικόσημο που βρίσκεται στην πρόσοψη του Ναού της Παναγίας
εντοιχίστηκε περισσότερο από έναν αιώνα μετά την κατασκευή του ναού, μιας
και, σύμφωνα με τον Μανόλη Μπορμπουδάκη, ο ναός οικοδομήθηκε και
εικονογραφήθηκε στις αρχές του 15ου αι. (Μπορμπουδάκης 1970, 494).
Μολονότι η προέλευση του οικόσημου που βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης δε μπορεί να τεκμηριωθεί με ασφάλεια, είναι αρκετά πιθανό ότι αυτό
προέρχεται από το Ναό του Αγίου Γεωργίου, που κατασκευάστηκε σίγουρα πριν
τα μέσα του 16ου αι.
Προφανώς, η τοποθέτηση των οικόσημων στις δύο εκκλησίες των Κάτω
Αστρακών δεν έγινε για να δηλώσει τον ιδρυτή των ναών. Φυσικά, η τοποθέτηση
ενός οικόσημου σε ναό αποτελεί πάντα και μια δήλωση της ευλάβειας του
κατόχου του οικόσημου. Ωστόσο, η δημόσια δήλωση ευλάβειας δεν αποτελεί
επαρκή ερμηνεία της τοποθέτησής τους. Ούτε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η
τοποθέτηση οικόσημων σήμαινε την αποκλειστική χρήση των ναών μόνο από
τους ευγενείς κατόχους τους.
Γνωρίζοντας ότι η οικογένεια των Καλλεργών είχε την κυριότητα της
περιοχής, διαπιστώνουμε ότι δεν υπήρχε πιο σαφής και εύγλωττος τρόπος
δήλωσης της κυριότητας από την τοποθέτηση οικόσημων σε κάποια
«επιλεγμένα σημεία», στα πιο σημαντικά κτήρια της περιοχής, τα οποία δεν
είναι άλλα από τους ναούς.
Ένας ναός είναι σημαντικό κτήριο και λόγω της λειτουργικής λατρευτικής σημασίας του ως «οίκος του Θεού», αλλά και γιατί είναι ο χώρος
συνάντησης των πιστών, σημείο αναφοράς όλων των κατοίκων της περιοχής.
Αυτή ακριβώς η χρήση του ναού ως «δημόσιο» κτήριο καθιστά το οικοδόμημα
ως το μόνο κατάλληλο για την ανάρτηση ενός συμβόλου κυριαρχίας στην
περιοχή, ειδικά σε μια περιοχή όπως οι Κάτω Αστρακοί που δεν υπάρχουν
άλλα επιβλητικά οικοδομήματα. Το οικόσημο στην πρόσοψη του Ναού της
Παναγίας εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτόν το σκοπό, μιας και,
λόγω των μεγάλων διαστάσεών του, κυριαρχεί στην πρόσοψη του ναού και είναι
ευδιάκριτο ακόμα και από αυτόν που δε θα εισέλθει στο ναό.
Εξάλλου, το οικόσημο με το δικέφαλο αετό στην πρόσοψη του Ναού της
Παναγίας δεν είναι το μοναδικό οικόσημο του ναού. Στο εσωτερικό του, στο
βόρειο τοίχο, βρίσκεται σαρκοφάγος στην κεντρική πλάκα της οποίας έχει
λαξευτεί δεύτερο, διαφορετικό οικόσημο (εικ. 7).
Το επίθημα αυτού του οικόσημου είναι άνθος με παχιά πέταλα,
εγγράφεται σε ωοειδές πλαίσιο, που ορίζεται με απλή εγχάραξη πάνω σε
περγαμηνό φύλλο με ελισσόμενες άκρες. Όλη η σύνθεση περικλείεται σε
στεφάνι (εικ. 8).
Τα δύο οικόσημα όχι μόνο ανήκουν σε διαφορετικό κάτοχο, αλλά
αποπνέουν και διαφορετικές αισθητικές αντιλήψεις και άλλη ποιότητα. Στο
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οικόσημο της σαρκοφάγου, σαφώς κατώτερης ποιότητας από αυτό της
πρόσοψης του ναού, κυριαρχούν τα δευτερεύοντα στοιχεία, το στεφάνι με τους
τέσσερις ρόδακες, το περγαμηνό φύλλο με τις ελισσόμενες άκρες και το φυτικό
μοτίβο που επιστέφει την κορυφή του. Το ανάγλυφο στο οικόσημο της
σαρκοφάγου είναι μαλακό, σε αντίθεση με το οικόσημο της πρόσοψης που
χαρακτηρίζεται από βαθύ ανάγλυφο, απλότητα και ευκρίνεια στη μορφή.
Τα δυο οικόσημα έχουν γίνει από διαφορετικό εργαστήριο και σε
διαφορετικούς χρόνους. Μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι το
οικόσημο της σαρκοφάγου έπεται χρονικά του οικόσημου στην πρόσοψη του
ναού, μιας και τα οικόσημα αυτού του τύπου απαντώνται μετά το γ΄ τέταρτο του
16ου αι. Τα πιθανόν εισηγμένα οικόσημα της κρήνης Bembo στο Ηράκλειο
(1552-1554) είναι από τα πιο πρώιμα οικόσημα με περγαμηνό φύλλο που έχει
ελισσόμενες άκρες (Βαρθαλίτου 2007). Ενώ, η επιμονή στα πλούσια πλαίσια,
που περιβάλουν το κυρίως οικόσημο, εμφανίζεται μετά την δεκαετία του 1570.
Έτσι, οικόσημα που προβάλλουν σε πλούσια διακοσμημένα περγαμηνά φύλλα
που χρονολογούνται το 1575 συναντάμε στα τείχη του Ηρακλείου (Gerola
1932-1940, 202, Νο. 41-43) και οικόσημα σε περγαμηνό φύλλο πλαισιωμένα
από στεφάνι, όπως το οικόσημο στη σαρκοφάγο των Κάτω Αστρακών,
απαντώνται σε ταφικές πλάκες του 17ου αι. (Gerola 1932-1940, 210, Νο. 95).
Η ύπαρξη δύο διαφορετικών οικόσημων στον ίδιο ναό αποτελεί μια
ακόμα μαρτυρία για τις χρήσεις του ναού. Η τοποθέτηση οικόσημου στην
πρόσοψή του δημοσιοποιούσε την κυριότητα της περιοχής στην οποία
βρίσκεται ο ναός, η ταφική χρήση, όμως, του ναού δεν ήταν αποκλειστικό
προνόμιο του κυρίου της γης, ο ναός, δηλαδή, δε λειτουργούσε σαν ιδιωτικό
παρεκκλήσι των μελών αυτού του οίκου.
Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα της αναγραφής της χρονολογίας 1555
στα δύο «δίδυμα» οικόσημα. Όπως είδαμε, η χρονολογία 1555 δεν είναι ούτε η
χρονιά ανέγερσης του Ναού της Παναγίας, ούτε η χρονιά κατά την οποία οι
Καλλέργηδες απέκτησαν την κυριότητα της περιοχής. Ωστόσο, η έλλειψη άλλων
μαρτυριών δε μας επιτρέπει να δώσουμε μια ικανοποιητική απάντηση στο
ερώτημα ποια ανάγκη οδήγησε σε αυτήν την όψιμη δήλωση κυριότητας.
Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι κάποιες μετασκευές, που έγιναν στο Ναό
της Παναγίας, είναι ίσως σύγχρονες με την τοποθέτηση του οικόσημου. Το
θύρωμα του ναού, που αποτελείται από ορθογώνια, απλή κατασκευή, στέφεται
από φαρδύ υπέρθυρο και συμπληρώνεται με ανακουφιστικό τόξο, ελαφρά
οξυκόρυφο, δε μπορεί να είναι σύγχρονο της ανοικοδόμησης του ναού, να
ανάγεται δηλαδή στο 15ο αι. (εικ. 9). Θυρώματα με αυτήν τη μορφή απαντώνται
κυρίως στο α΄ μισό του 16ου αι. (Ανδριανάκης 2007, 14-33). Επιπλέον, το
γείσο που επιστέφει το ναό, πιθανόν βάση κωδωνοστασίου, μπορεί να
χρονολογηθεί στην ίδια περίοδο. Οι μικρές αυτές μετασκευές έγιναν σίγουρα
κατά το 16ο αι. και γιατί όχι το 1555, ωστόσο είναι δύσκολο να δεχθούμε ότι το
οικόσημο κατασκευάστηκε και εντοιχίστηκε μόνο για να δηλώσει μικρής
κλίμακας μετασκευές και βέβαια δε μπορούμε να γνωρίζουμε αν το οικόσημο
που βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης συνόδευε αντίστοιχες μετασκευές.
Ας επιστρέψουμε στην ομοιότητα των δύο οικόσημων, μιας και η
προσεκτική αντιπαραβολή τους, η προσεκτική εξέταση των λαξευτών μοτίβων,
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των ομοιοτήτων και των διαφορών επιτρέπει να διατυπώσουμε υποθέσεις
σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής τους.
Γενικά, υποθέτουμε ότι ο λιθοξόος αποτύπωνε, αρχικά με κάρβουνο και
στη συνέχεια ίσως χάρασσε πάνω στην πλάκα, έστω και σε αδρές γραμμές, τη
μορφή που ήθελε να λαξεύσει και αμέσως μετά άρχιζε να αφαιρεί την πέτρα.
Η μεγάλη ομοιότητα ανάμεσα στα δύο γλυπτά δε μπορεί παρά να
επιτεύχθηκε με τη χρήση του ίδιου σχεδίου κατά την αποτύπωση των μορφών
πάνω στην πέτρα. Οι λεπτομερειακές μετρήσεις επέτρεψαν να κατανοήσουμε
καλύτερα αυτή τη διαδικασία. Διαπιστώσαμε ότι οι δύο αετοί έχουν ακριβώς τις
ίδιες διαστάσεις, συνεπώς για τη χάραξή τους πάνω στην πέτρα
χρησιμοποιήθηκε το ίδιο χνάρι, ένα σχέδιο που απεικόνιζε δικέφαλο αετό,
πιθανόν με διάτρητα περιγράμματα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αποτύπωση
της μορφής στην πέτρα. Φαίνεται πως το χνάρι αυτό περιλάμβανε το σώμα των
δικέφαλων αετών με τις ανοιχτές φτερούγες, αλλά όχι και την ουρά, για τη
λάξευση της οποίας ο τεχνίτης δεν χρησιμοποίησε χνάρι, για αυτό και οι δύο
ουρές διαφέρουν.
Το ίδιο σχέδιο χρησιμοποιήθηκε και στην κατασκευή των συνολικά οχτώ
ροδάκων, τέσσερις σε κάθε πλάκα, όπως συμπεραίνουμε από την ομοιότητα στη
μορφή και στις διαστάσεις τους. Ο τρόπος που ο λιθοξόος τοποθετούσε κάθε
φορά το χνάρι πάνω στις πλάκες, είχε σαν αποτέλεσμα το διαφορετικό
προσανατολισμό αντίστοιχων ροδάκων.
Οι μικρές διαφορές πάλι, που εντοπίζονται στις δύο πλάκες (εικ. 4-5),
μαρτυρούν τις περιπτώσεις που ο γλύπτης ξέφυγε από το σχέδιο. Τέτοιες
διαφορές είναι η κατά ένα φτερό μεγαλύτερη ουρά του αετού στο Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης και οι μικρές διαφορές στο περίγραμμα της ασπίδας. Ειδικά,
η διαφορά στο θυρεό, δηλαδή η ελαφρά καμπυλότητα στις πλευρές τις ασπίδας
στο οικόσημο στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, που μετατρέπεται σε δύο τρίγωνα
που εξέχουν στα πλάγια της ασπίδας στο οικόσημο στην εκκλησία, αναδεικνύει
τη διάθεση του γλύπτη να επέμβει σε ένα προκαθορισμένο θέμα και να
δοκιμάσει διαφορετικό τρόπο για να αποδώσει το ίδιο, απλό μοτίβο της
ασπίδας.
Η εικόνα που κυριαρχεί σε όποιον ασχολείται με τα έργα γλυπτικής της
Βενετικής περιόδου είναι η μεγάλη αποσπασματικότητα του σωζόμενου υλικού.
Ωστόσο, συγκεντρώνοντας και συνδυάζοντας σπαράγματα, σχηματίζεται
σταδιακά και μια εικόνα για τη χρήση, τους χρήστες και τους δημιουργούς
αυτών των έργων.
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TWO SIMILAR COATS

OF

ARMS DATED

IN

1555

VAKONDIOU MARIA
The task of recording sculpture from Venetian Crete is being carried
out by the Institute of Mediterranean Studies in Rethymnon, as part of The
Western Art in Crete project in collaboration with the 13th and the 28th
Ephorates of Byzantine Antiquities in Crete. During this recording two quite
similar coats of arms were found. Both of them represent a bicephalous
eagle and the chronology MDLV (1555) is graven on them. One of them is
exhibited in the Historical Museum of Crete; it was found at the village Kato
Astraki, in the prefecture of Heraklion. The second one is walled in the
façade of the church dedicated to Virgin Mary in the same village. The
existence of two similar coats of arms in the same area led to hypotheses
concerning the lordship of the area. In addition, the comparison between the
two coats of arms led to hypotheses concerning their production.
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Εικ. 1. Οικόσημο, Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης (φωτ. Έφη
Μωραϊτάκη).

Εικ. 2. Πρόσοψη Ναού Παναγίας στους Κάτω
Αστρακούς (φωτ. G.Gerola, από το αρχείο της
Βικελαίας Βιβλιοθήκης Δήμου Ηρακλείου).

Εικ. 4. Οικόσημο στην πρόσοψη του
Ναού της Παναγίας στους Κάτω
Αστρακούς.

Εικ. 5. Οι διαφορές.

Εικ. 3. Ναός Παναγίας στους Κάτω Αστρακούς.
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Εικ. 6. Ναός Αγίου Γεωργίου στους Κάτω Αστρακούς.

Εικ. 7. Σαρκοφάγος στο Nαό της Παναγίας στους Κάτω
Αστρακούς.

Εικ. 8. Λεπτομέρεια
οικοσήμου (φωτ. G. Gerola,
από το αρχείο της Βικελαίας
Βιβλιοθήκης Δήμου
Ηρακλείου).

Εικ. 9. Ναός της Παναγίας,
θύρωμα.
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1. Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η – Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η
Η Ιερά Μονή της Παναγίας Κερα-Ελεούσας αποτελεί μετόχι της Ιεράς
Μονής Αγκαράθου και βρίσκεται στο ΒΑ τμήμα της επαρχίας Πεδιάδος. Η μονή
είναι κτισμένη σε πλάτωμα λόφου (υψόμετρο 262 μ.), στο οποίο οδηγεί
παράκαμψη του επαρχιακού δρόμου που συνδέει τους οικισμούς Σκοτεινό και
Βορίτσιο.
Η επιλογή της θέσης της μονής υπήρξε άριστη όσον αφορά στη φυσική
οχύρωση και στην απόκρυψή της, έτσι αν και δεσπόζει στην ευρύτερη περιοχή,
δεν είναι ορατή από την πεδιάδα των Γουβών και τη θάλασσα.
Το έτος ίδρυσης της μονής δε μας είναι γνωστό. Παλαιότερη μνεία
γίνεται σε έγγραφο από το Αρχείο της Βενετίας του 1606 και σε δύο έγγραφα
του 1607, όπου αναφέρεται η Κερά Ελεούσα κοντά στις Γούβες. Σε αυτά τα
έγγραφα, όπως και σε δύο ακόμη του 1619 και 1629, αναφέρεται ο Ματθαίος
Μακελλάρης ως ιερομόναχος της Κερά Ελεούσας (Βλαχάκη 1979, 255-268).
Το 1635 το μοναστήρι εμφανίζεται εξαρτημένο από τη Μονή της Αγίας
Αικατερίνης του Σινά και εκχωρείται στο Ματθαίο Μακελλάρη με τον όρο να
επανέλθει στη δικαιοδοσία της Αγίας Αικατερίνης μετά το θάνατό του (Ψιλάκης
1994, 30). Ο ίδιος ιερομόναχος αναφέρεται και σε άλλο έγγραφο του ίδιου
έτους ως Ηγούμενος της Μονής, ο οποίος συμμετείχε ως μάρτυρας σε
προικοσύμφωνο, που συνέταξε ο φεουδάρχης του Καινούργιου Χωριού και
συγγραφέας του Φορτουνάτου, Μάρκος Αντώνιος Φώσκολος (Ψιλάκης 1994,
30).
Στο Μοναστήρι σήμερα φυλάσσεται μια επιγραφή με χάραγμα ΙΣ ΧΡ ΝΙ
ΚΑ και τη χρονολογία 23 Ιουλίου 1614, την οποία κατέγραψε και ο G. Gerola
στις αρχές του 20ου αι. (Gerola 1917, 180). Ο Ν. Ψιλάκης αναφέρει από
μαρτυρία μια ακόμη επιγραφή, με χρονολογία ΑΧΙΖ (1617), που βρισκόταν
τοποθετημένη πάνω από τη νότια είσοδο και κλάπηκε πριν το 1990 (Ψιλάκης
1994, 29).
Την περίοδο της Τουρκοκρατίας το μοναστήρι αναφέρεται σε τουρκικό
συμβόλαιο με έτος Εγίρας 7 Gemaziyelevvel 1081 (= 22 Σεπτεμβρίου 1670)
(Σταυρινίδης 1986, 297-298). Το Δεκέμβριο του 1821 στο μοναστήρι πέθανε
από πανώλη ο πατέρας του Ζαχαρία Τσιριγιώτη ή Πρακτικίδη (Τωμαδάκης
1975, 22-23).
Μνείες για Μονή Ελεούσας στην Κρήτη υπάρχουν σε χειρόγραφα και
σημειώματα, όμως αυτά δε μπορούν να ταυτιστούν με βεβαιότητα με τη Μονή
Κερα-Ελεούσας (Τσουγκαράκης 1996, 15-17). Μία ακόμη αναφορά της
Ελεούσας, γίνεται στη διαθήκη του ευγενούς Βενετού Αντρέα Κορνάρου το
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1611, που επίσης δε μπορεί με βεβαιότητα να ταυτιστεί με το εν λόγω
μοναστήρι (Σπανάκης 1955, 379-478).
Το πότε ακριβώς η Κερά Ελεούσα έγινε μετόχι της Αγκαράθου δεν είναι
γνωστό. Είναι πιθανό να συνέβη κατά τον Κρητικό Πόλεμο (1645-1669), οπότε
και πολλά άλλα μοναστήρια εξαρτήθηκαν από αυτήν, διότι αφενός ήταν
πλουσιότερη και μπορούσε να τα στηρίξει οικονομικά και αφετέρου ήταν πολύ
ισχυρή πολιτικά.
Η μονή είναι κτισμένη πάνω στο ύψωμα και, ακολουθώντας τη
μορφολογία του εδάφους, διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα. Έχει τη
χαρακτηριστική διάρθρωση των μοναστηριών με φρουριακό χαρακτήρα:
μεγάλη αυλή, στο κέντρο της οποίας υπάρχει το Καθολικό και περιμετρικά της
υψώνονται συνεχόμενα ισόγεια και διώροφα κτήρια. Όλοι οι χώροι έχουν
είσοδο από την πλευρά της αυλής και οι εξωτερικοί τους τοίχοι, που ταυτίζονται
με τον περίβολο, διατρυπώνται από μικρά με τετράγωνο πλαίσιο παράθυρα ή
από πολεμίστρες.
Η κύρια είσοδος, με τη λίθινη αετωματική απόληξη, οδηγεί στο πρώτο
επίπεδο του μοναστηριού, που περιλαμβάνει μια μικρή, λιθόστρωτη αυλή,
ανατολικά της οποίας βρίσκονται οι στάβλοι και δυτικά το δωμάτιο που
αποτελούσε το κελί του πορτάρη. Μια λίθινη κλίμακα, σε επαφή με το
πυλωρείο, οδηγεί στη δεύτερη στάθμη.
Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκεται η κεντρική, ευρύχωρη και λιθόστρωτη
αυλή με το μονόχωρο, καμαροσκέπαστο ναό, χωρίς τοιχογραφίες, που είναι
αφιερωμένος στη Ζωοδόχο Πηγή. Δύο μεγάλων διαστάσεων παράθυρα, ένα
δυτικά και ένα ανατολικά του περιβολότοιχου, επιτρέπουν την κατόπτευση των
αντίστοιχων περιοχών από το εσωτερικό της αυλής.
Ανατολικά του ναού βρίσκεται το αρχονταρίκι, ένα αυτοτελές, μεγάλων
διαστάσεων, επίμηκες κτήριο, με τις υπόγειες από την πλευρά της αυλής
αποθήκες του, που από την πλευρά του ανατολικού χωματόδρομου βρίσκονται
στο επίπεδο της πρώτης στάθμης. Νοτιοανατολικά, στη δεύτερη στάθμη,
βρίσκονται τρία συνεχόμενα, αυτόνομα κτήρια - κελιά.
Τη νοτιοδυτική πλευρά της ίδιας στάθμης καταλαμβάνει το ελαιοτριβείο
με την εστία του, την καπνοδόχο του, τη μυλόπετρα και την ανοιχτή δεξαμενή
συλλογής ελαιολάδου, αξιόλογο μορφολογικό στοιχείο που σώζεται σχεδόν
ακέραιο λόγω της επιμελημένης κατασκευής του. Ο χώρος διαθέτει μεγάλων
διαστάσεων λίθινο, τοξωτό, διαχωριστικό άνοιγμα. Βόρεια και σε επαφή με το
ελαιοτριβείο εκτείνονται ένα ακόμα κελί και ένα μεγάλο, επίμηκες δωμάτιο, με
εγκάρσιο ανακουφιστικό τόξο. Στο σαρνίτσι, που βρίσκεται μπροστά στην
είσοδο του ναού, οδηγούνται τα όμβρια από τη δυτική πτέρυγα, μέσο ενός
υπόγειου, πήλινου αγωγού.
Στο τρίτο επίπεδο μας οδηγεί, όμοια με την πρώτη στάθμη, λίθινη
σκάλα. Εδώ βρίσκονται τα υπόλοιπα τρία κελιά, στον προαύλιο χώρο των
οποίων διατηρούνται δύο κίονες, ο ένας μαρμάρινος σε δεύτερη χρήση, πιθανόν
λείψανα ανοιχτής στοάς.
Στο νότιο τμήμα του περιβολότοιχου, στο διαμετρικά αντίθετο σημείο
προς την κύρια πύλη, βρίσκεται η δευτερεύουσα πύλη, η Χαρασανή πόρτα,
μικρή, χαμηλή, με ορθογώνιο, πώρινο πλαίσιο, που εσωτερικά φέρει ως
υπέρθυρο έναν ακόμη μαρμάρινο κίονα σε δεύτερη χρήση. ΒΑ της μονής, σε
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χαμηλότερο επίπεδο, βρίσκεται μεγάλη, θολωτή δεξαμενή. Η υφιστάμενη όψη
του μοναστηριού δεν είναι η αρχική, καθώς είναι εμφανείς διάφορες
οικοδομικές φάσεις, που αφορούσαν στην επισκευή, αλλά κυρίως στην
επέκτασή του.
Όμως, παρά την ερειπιώδη εικόνα του μοναστηριού, τα κτήρια
διατηρούν ακόμη τον αρχικό τους όγκο και αρκετά στοιχεία που επιτρέπουν με
ασφάλεια την αποκατάστασή τους και την αποσαφήνιση των οικοδομικών
φάσεων.
Επιπλέον, σε κάθε χώρο πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές τομές όπου
εντοπίστηκαν τα δάπεδα. Με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα η ίδρυση της
μονής τοποθετείται στα τέλη του 16ου αι. Οι οικοδομικές φάσεις του
μοναστηριού, που προέκυψαν από την έρευνα και τη χρονολόγηση των
κτισμάτων του είναι:
Α΄ Φάση: Στα τέλη του 16ου αι. χρονολογούνται: η είσοδος, ο περίβολος
(εκτός του ελαιοτριβείου), ο πρώτος ναός και κελιά της νοτιοανατολικής και
νοτιοδυτικής πτέρυγας.
Β΄ Φάση: Στο α΄ μισό του 17ου αι. ανήκουν: οι στάβλοι, το δυτικό
δωμάτιο (πυλωρείο) του πρώτου επιπέδου, η τράπεζα στη νοτιοανατολική γωνία
και οι ανακατασκευές των χώρων της νότιας πτέρυγας. Σχετίζεται προφανώς με
την ύπαρξη, κινητών σήμερα πια, επιγραφών του 1614-1617.
Γ΄ Φάση: Στην πρώιμη Τουρκοκρατία ανήκει το ελαιοτριβείο.
Δ΄ Φάση: Στο 19ο αι. χρονολογείται ο υφιστάμενος ναός, το αρχονταρίκι,
οι δυτικές επεκτάσεις των στάβλων, τα κελιά της νοτιοανατολικής πτέρυγας και
η θολωτή δεξαμενή βορειοανατολικά του μοναστηριού.

2. Η Α Ν ΑΣ Τ Η Λ Ω Σ Η

ΤΗΣ

ΜΟΝΗΣ

Η αποκατάσταση του μνημείου ήταν θέμα καίριο, λόγω της επιθυμίας
της τροφού Μονής Αγκαράθου για την επαναχρησιμοποίησή του, αλλά και της
επιθυμίας του συνόλου των κατοίκων της περιοχής και των φορέων της για την
επαναλειτουργία του.
Το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε το 1926 και έως το 2001 δεν έγινε καμία
επέμβαση συντήρησης. Η γήρανση των υλικών δόμησης, τα φυσικά φαινόμενα
και η εγκατάλειψη είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση αρχικά των δωμάτων
και στη συνέχεια τη διάβρωση των τοιχοποιιών. Κατέρρευσαν οι στέγες και
τμήματα της
λιθοδομής, περιμετρικά των στέψεων, με επακόλουθο τη
διάβρωση των κονιαμάτων επικάλυψης και την αποσάθρωση των συνδετικών
υλικών της τοιχοποιίας. Έτσι, προκλήθηκαν παραμορφώσεις και αποκλίσεις
τοίχων από την κατακόρυφο, αποδιοργανώσεις, μικρομετακινήσεις λαξευτών
λίθων (κωδωνοστάσιο και καπνοδόχος ελαιοτριβείου).
Προσεγγίζοντας τα κτήρια παρατηρήσαμε ότι ο τρόπος δόμησης είναι
κοινός σε όλα τα κτίσματα της μονής, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο
κατασκευής. Οι λιθοδομές ήταν κατασκευασμένες κυρίως από αδρά
λαξευμένους, μικρούς και μεσαίους ασβεστόλιθους της περιοχής, με συνδετικό
υλικό την απλή άργιλο. Οι τοίχοι, πάχους από 0,50 έως 0,70 μ., είχαν
διαφόρων ειδών, χρωματισμών και σχεδίων - μυστρισμάτων επιχρίσματα.
Τα επιχρίσματα που εντοπίστηκαν αποτελούνται από ασβέστη,
λεπτόκοκκη, ποταμίσια άμμο και λίγο κουρασάνι, ανάλογα με την περίοδο.
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Είναι λεπτού πάχους, πατητά και φέρουν μυστρίσματα στις εξωτερικές όψεις,
ενώ στις εσωτερικές είναι λεία.
Τα ανοίγματα διαμορφώνονται με πώρινα, λαξευτά πλαίσια, ενώ
εσωτερικά διαθέτουν λίθινα, λαξευτά τόξα και μόνο σε λίγες περιπτώσεις
κλείνουν με ξύλινες δοκίδες.
Η στέγαση όλων των κτισμάτων, εκτός του θολοσκέπαστου ναού, ήταν
επίπεδη, με ξύλινα δοκάρια και δωματόχωμα (λεπίδα). Σποραδικά
διατηρούνταν αποσαθρωμένα δοκάρια από κυπαρισσόξυλο και σχεδόν όλες οι
δοκοθυρίδες.
Εκτός από τη μελέτη της δομικής και αισθητικής αποκατάστασης,
σημαντικό ρόλο έπαιξε και η μελέτη επανάχρησης του χώρου, η οποία έγινε
λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες ενός μοναστηριακού
συγκροτήματος, που αποτελεί συγχρόνως θρησκευτικό κέντρο, οικιστικό
συγκρότημα, χώρο μνημειακό, αλλά παράλληλα και ανθρώπινο. Η μελέτη
επανάχρησης έγινε σε συνεννόηση και συνεργασία με τους μοναχούς και
επαναπροσδιορίστηκε η λειτουργία κάποιων χώρων σύμφωνα με τις σημερινές
ανάγκες της μονής. Συγκεκριμένα, οι στάβλοι στο πρώτο επίπεδο, αμέσως
ανατολικά της κυρίας εισόδου, μετά την αποκατάστασή τους θα στεγάσουν
ξενώνα, του οποίου ο όροφος θα φιλοξενήσει εργαστήριο αγιογραφίας και
βιβλιοδεσίας. Ο συγκεκριμένος χώρος ήταν ο καταλληλότερος, ώστε η
λειτουργία του να μη διαταράσσει τις δραστηριότητες του μοναχικού βίου.
Η τράπεζα σήμερα καταλαμβάνει το χώρο του ελαιοτριβείου, με κουζίνα
το κελί που βρίσκεται βόρεια και σε επαφή με αυτόν, ενώ το επίμηκες δωμάτιο
σε επαφή και με τα δύο κτίσματα, λειτουργεί ως χώρος υποδοχής.
Η χρηματοδότηση των πρώτων εργασιών εξασφαλίστηκε από δωρεές
πολιτών και το υπόλοιπο έργο χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Κρήτης 20002006. Η δομική αποκατάσταση έγινε σταδιακά. Κύριο μέλημα της μελέτης
ήταν να παραμείνει αναλλοίωτη η σχέση των όγκων, ώστε να μην επέλθει καμία
αλλαγή στο χαρακτήρα και τη μορφή του αρχιτεκτονικού συνόλου. Σε κάθε
χώρο προηγήθηκαν ανασκαφικές τομές, για να εντοπισθούν τα αρχικά δάπεδα,
αλλά και δοκιμαστικές τομές στα θεμέλια, για τον έλεγχο της στατικότητας.
Η αποκατάσταση σε όλα γενικώς τα κτίσματα αφορούσε ιδίου τύπου
εργασίες:
• Έγινε γενικός καθαρισμός του χώρου και περισυλλέχθηκαν όλα τα υγιή
λιθοσώματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις λιθοσυρραφές
ή στις ανακατασκευές των τοιχοποιιών. Μετά την καθαίρεση των σαθρών
επιχρισμάτων, με προσοχή ώστε να διατηρηθούν ακέραια όλα τα
αυθεντικά υγιή κονιάματα, έγινε καθαρισμός των λιθοδομών με ήπια
υδροβολή. Έτσι, εντοπίσθηκε το εύρος των ρωγμών και των
αποδιοργανωμένων λιθοδομών και μπορέσαμε να ερμηνεύσουμε τις
βλάβες και να τεκμηριωθεί η επάρκεια των προτεινόμενων επεμβάσεων.
Αυτά αφορούσαν στο διαγνωστικό τμήμα της παθολογίας του μνημείου,
για να προχωρήσουμε στην εξυγίανση της τοιχοποιίας.
• Ακολούθησε η αποκατάσταση των ρωγμών με λίθινα κλειδιά,
χαλικολογήματα, αρμολογήματα, ενέματα και κάποιες τοπικές
καθαιρέσεις και ανακατασκευές.
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•

Για την κατασκευή των δωμάτων, τοποθετήθηκε στην ανωδομή κάθε
κτηρίου διάζωμα οπλισμένου σκυροδέματος, εγκιβωτίζοντας τα ξύλινα
• δοκάρια της οροφής, στα οποία δόθηκε η απαραίτητη κλίση για την
απορροή των ομβρίων στις προϋφιστάμενες υδρορρόες. Ακολούθησε η
τοποθέτηση σανιδώματος πάνω σε τεγίδες, η απαραίτητη υγρομόνωση
και η στρώση πλάκας ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος.
Συμπληρώθηκε η περιμετρική τοιχοποιία περίπου 20 εκ. πάνω από την
πλάκα.
• Έγιναν οι απαραίτητες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
ανάλογα με τη χρήση του χώρου.
• Η επόμενη εργασία αφορούσε στα επιχρίσματα. Λεπτά, από αλεσμένη
πέτρα, ασβέστη, άμμο ποταμίσια, θηραϊκή γη και κατά περίπτωση
κουρασάνι, σε αναλογίες τέτοιες, ώστε να επιτευχθεί αντιστοιχία σε όψη
και υφή με τα υφιστάμενα.
• Καθαρίστηκαν και συμπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν όπου ήταν
αναγκαίο, με ίδιου τύπου και μορφής, τα λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη
(παράθυρα, καπνοδόχοι, τοξωτά ανοίγματα).
• Όλες οι υδρορρόες επαναλειτούργησαν.
• Τοποθετήθηκαν κουφώματα παλαιού τύπου, ταμπλαδωτά, με
παραδοσιακού τύπου, μεταλλικά εξαρτήματα.
• Τα δάπεδα επιστρώθηκαν με ορθογωνικές πλάκες πωρόλιθου, οι οποίες
εδράζονται σε υπόστρωμα σκυροδέματος που δεν εφάπτεται στην
τοιχοποιία για στατικούς λόγους.
• Η λιθόστρωτη αυλή ανακατασκευάστηκε, προκειμένου να δοθούν οι
απαραίτητες κλίσεις απορροής των ομβρίων.
Το μοναστήρι της Παναγίας Κερα-Ελεούσας, ένα σημαντικό, ιστορικό,
αυθεντικό συγκρότημα που σώθηκε, έγινε ξανά πνευματικό κέντρο της
περιοχής και θα συνεχίσει την πορεία του στο χρόνο. Η αποκατάσταση και η
επαναλειτουργία του μετά από 80 χρόνια εγκατάλειψης θα ολοκληρωθεί με την
αποκατάσταση της βορειοανατολικής και ανατολικής πτέρυγας.
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RESTORING

A

R U I N E D M O N AS T E R Y
MARAKI ATHINA & KATSALIS GEORGIOS

Kera Eleousa Monastery is consecrated to Virgin Mary and constitutes
a dependency of the Monastery of Agarathos. It is located south of Gouves
village in the prefecture of Heraklion and the first buildings are dated back
to the end of the 16th century AD.
Having been abandoned for a great period of time, the Monastery has
been restored during the last years and consequently, it is open again.
The above announcement refers to the history of the Monastery, the
period it was established and the stages of its construction. Furthermore, it
refers to the methods used during the restoration study and the restoration
works in the Monastery.

427

ΑΝΑΣΤΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ

Εικ. 1. Άποψη της μονής από βορειοδυτικά.

Εικ. 2. Άποψη της μονής από νότια, ψηλά.
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Σχ. 1. Κάτοψη της μονής με τις οικοδομικές φάσεις.

Εικ. 3. Εξωτερική όψη της νότιας
πτέρυγας πριν την αναστήλωση.

Εικ. 4. Το ανατολικό τμήμα της νότιας
πτέρυγας μετά την αναστήλωση.
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ

Εικ. 5. Η νοτιοδυτική πτέρυγα πριν
την αναστήλωση.

Εικ. 6. Η νοτιοδυτική πτέρυγα μετά την
αναστήλωση.

Εικ. 7. Το ελαιοτριβείο πριν την
αναστήλωση.

Εικ. 8. Το ελαιοτριβείο μετά την
αναστήλωση.
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Εικ. 9. Ο αύλειος χώρος και η δυτική πτέρυγα.

Εικ. 10. Η κύρια είσοδος.
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Δ ΗΜΑΡΧΕΙ Ο Η ΡΑΚΛΕΙ ΟΥ
ΚΑΤΟΠΗ ΣΟΦΙΑ

Κατά τη διάρκεια της καταλογογράφησης έργων γλυπτικής και
λιθοξοϊκής που φυλάσσονται σε μουσεία και αρχαιολογικές αποθήκες της
Κρήτης και η οποία έγινε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος του
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών «Δυτική Τέχνη στην Κρήτη», σε συνεργασία
με τη 13η και την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και το Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης, εντοπίστηκαν νέα στοιχεία που αφορούν στο γλυπτό διάκοσμο
της ενετικής Λότζιας του Ηρακλείου. Το νέο αυτό, άγνωστο μέχρι πρότινος,
ακαταλογογράφητο υλικό
έδωσε το έναυσμα για περαιτέρω μελέτη του
συγκεκριμένου μνημείου, με αποτέλεσμα να προκύψει μια σειρά ερωτημάτων
που σχετίζονται τόσο με την κατασκευή του μνημείου και του γλυπτού του
διακόσμου κατά το 17ο αι., όσο και με την τύχη του διακόσμου αυτού κατά τον
20ο αι.
Όπως έχει ήδη εκθέσει ο Giuseppe Gerola, η Λότζια που γνωρίζουμε
σήμερα ήταν η τέταρτη στη σειρά που χτίστηκε στο Χάνδακα και
ανοικοδομήθηκε μεταξύ του 1626 και του 1628, ενώ Γενικός Προβλεπτής
Κρήτης ήταν ο Francesco Morosini. Η πληροφορία για την ανοικοδόμηση της
νέας Λότζιας και επομένως για τη χρονολόγησή της προέρχεται από την έκθεση
του 1636 του Lorenzo Contarini, ο οποίος πλέκει το εγκώμιο του Morosini, ενώ
αναφέρει τα έργα που έγιναν επί των ημερών του. Μέρος της έκθεσης αυτής
παρέθεσε ο G. Gerola (1917, 39) στο μνημειώδες έργο του I Monumenti Veneti
nell´ Isola di Creta: «[la fontana da lui eretta] renderà sempre vivo e celebre il
suo nome, risplendente oltra tante altre dignissime attioni, per la fabrica
della publica loggia et per la restauratione etiandio del quartiere de’ soldati a
S. Zorzi, il cui corridor fatto a volto con gran magnificenza porge gran
commodo a quelle militie, riempie l’occhio de’ riguardanti e raccomanda
quella bella fabrica all’eternità (V.A.S. Relazioni LXXX)». Μέχρι σήμερα,
καμία άλλη αναφορά στο θέμα της κατασκευής της Λότζιας του 17ου αι. δεν έχει
εντοπιστεί σε δημόσια ή νοταριακά έγγραφα των αρχείων της Βενετίας. Όπως
αναφέρει και η Λ. Σταρίδα (2008, 114) «Προξενεί περιέργεια η έλλειψη
πληροφοριών για το οικοδόμημα αυτό, δεδομένου ότι τα ενετικά αρχεία είναι
γεμάτα πληροφορίες για άλλα κτίσματα της περιόδου του Morosini. Δεν
αναφέρεται καν ο αρχιτέκτονας του μνημείου αυτού, για τον οποίο μόνο
υποθέσεις μπορούν να γίνουν.».
Η επόμενη γνωστή αναφορά στο κτήριο της Λότζιας και της
παρακείμενης Οπλοθήκης του Χάνδακα προέρχεται από το Οδοιπορικό του
Εβλιγιά Τσελεμπή (Τσελεμπή [Λούπης, επιμ. 1994], 214), ο οποίος
επισκέφτηκε την πόλη το 1670, λίγους μόλις μήνες μετά την παράδοσή της στο
Μεγάλο Βεζίρη Κιοπρουλή Ζαδέ Φαζήλ Αχμέτ Πασά: «Ακριβώς δίπλα στο τζαμί
του ντεφτερντάρη Αχμέτ Πασά υπάρχει μια μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών σαν
κάστρο με αμέτρητα μαρμάρινα αγάλματα, που δεν βρίσκεις σε καμιά άλλη
χώρα, στην πύλη και στους τοίχους του κτηρίου, γύρω από την οροφή, στις δυο
πλευρές της πύλης και στο κατώφλι. Μπορούν να παρομοιαστούν με τα
περίεργα αγάλματα στο τζαμί του Σουλτάνου Μεχμέτ του Πορθητή στην Αθήνα
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[του Παρθενώνα δηλαδή]. Εδώ όμως είναι καινούρια και πιο όμορφα. Η
επιφάνεια των τοίχων είναι στολισμένη με εικόνες όλων των πλασμάτων. Μόνο ο
Θεός γνωρίζει πόσα εργαλεία, μηχανήματα, προμήθειες και πολεμοφόδια
υπάρχουν μέσα». Αν και ο Τσελεμπή συνηθίζει να υπερβάλλει στις περιγραφές
του, η Λότζια ήταν χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο αξιόλογα κτήρια που
κατασκεύασαν οι Βενετοί στην Κρήτη, τόσο ως προς την αρχιτεκτονική του
μορφή, όσο και ως προς την ιδιαίτερα πλούσια διακόσμησή του για τα
δεδομένα της αποικίας.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Λότζια ήταν ένα από τα ελάχιστα βενετικά,
δημόσια κτήρια που σωζόταν σε καλή κατάσταση, χωρίς να έχει υποστεί
ιδιαίτερες μετατροπές. Την εποχή αυτή τη φωτογράφισε ο G. Gerola, ενώ έγιναν
σχέδια από το μηχανικό δημοσίων έργων της Κρήτης Ν. Σαλίβερο, προκειμένου
να στεγάσει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το έργο δημοπρατήθηκε το Μάιο του
1900 και οι εργασίες ξεκίνησαν, σύντομα όμως σταμάτησαν, καθώς
διαπιστώθηκε ότι το κτήριο δεν ήταν αρκετά στέρεο. Το κτήριο έμεινε
περιβεβλημένο με σκαλωσιές και τόσο λαβωμένο από τις επεμβάσεις που
σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες υπήρχε σοβαρότατος κίνδυνος
κατάρρευσης (Ξανθουδίδης 1904-1905, 131). Στη συνέχεια, νέα σχέδια έγιναν
από τον Ιταλό μηχανικό Federico Berchet, διευθυντή τότε του Περιφερειακού
Γραφείου για τη Συντήρηση των Μνημείων του Βένετο, ο οποίος,
χρησιμοποιώντας σχέδια και φωτογραφίες που του έστειλε ο G. Gerola,
πρότεινε την αναστήλωση του κτηρίου στην αρχική του μορφή (Berchet 19011902). Το σχέδιο παρουσιάστηκε στον Ύπατο Αρμοστή της Κρήτης, Πρίγκηπα
Γεώργιο, ωστόσο σύμφωνα με τον Σ. Γ. Σπανάκη (1939, 41), «η υποβολή του
σχεδίου τούτου, ίσως δε και η ανάμιξις της αποστολής του R. Istituto Veneto
εις το ζήτημα, προκάλεσαν δριμείαν πολεμικήν περί της σκοπιμότητος ή μη της
διατηρήσεως του εξόχου τούτου μνημείου». Η συζήτηση κορυφώθηκε το
Σεπτέμβριο του 1904, όταν υπό την πρόφαση ότι ο πάνω όροφος ήταν
επικίνδυνα ετοιμόρροπος, δόθηκε εντολή να κατεδαφισθεί ολόκληρος μέσα σε
48 ώρες. Η κατεδάφιση ολοκληρώθηκε χωρίς την παραμικρή επιμέλεια, ενώ το
υλικό που αφαιρέθηκε δε φυλάχθηκε. Όπως αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας
της κατεδάφισης Στέφανος Ξανθουδίδης (1904-1905, 130-131), «κατερρίπτοντο
μετά λύσσης και μανίας πρωτοφανούς, από ύψους 10-15 μέτρων επί του
λιθοστρώτου της οδού, οι κίονες και τα άλλα αρχιτεκτονικά μέλη και
εθρυμματίζοντο, εν τη φοβερά δε ταύτη πτώσει ηκρωτηρίαζον και
κατεκερμάτιζον και τα κάλλιστα διατηρούμενα μέρη του ισογείου ορόφου,
μάλιστα δε τον στυλοβάτην και τα προέχοντα γείσα, τα οποία και εκολόβωσαν
κατά τρόπον οικτρόν.».
Μόλις δύο μήνες μετά την κατεδάφιση του ορόφου, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Ηρακλείου αποφάσισε να αναστηλώσει το κτήριο προκειμένου
να στεγαστεί σε αυτό το δημαρχείο της πόλης. Το 1911, μετά από πολλές
καθυστερήσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο αιτήθηκε την αρωγή της ιταλικής
κυβέρνησης, προκειμένου να αποσταλεί ειδικός σε θέματα αναστηλώσεων από
την Ιταλία. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι την ίδια χρονιά η Βενετία
εκπροσωπήθηκε στη Διεθνή Έκθεση της Ρώμης με περίπτερο που
αναπαριστούσε τη Λότζια του Χάνδακα σε σχέδια του εφόρου των μνημείων της
Βενετίας Max Ongaro (Σπανάκης 1939, 47). Το αίτημα έγινε δεκτό το 1914 και
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ο ίδιος ο M. Ongaro μετέβη στο Ηράκλειο μαζί με τον G. Gerola, προκειμένου
να πραγματοποιήσει τη μελέτη, τον προϋπολογισμό και να υπογράψει
συμφωνητικό για την ανάληψη του έργου. Οι εργασίες αναστήλωσης ξεκίνησαν
τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς και επικεντρώθηκαν καταρχήν στο κτήριο
της Οπλοθήκης. Δυστυχώς, πολύ σύντομα προέκυψαν σοβαρές διαφωνίες,
καθώς ο τότε δήμαρχος Στ. Γεωργίου αναμίχθηκε σε θέματα τεχνικής φύσης,
με αποτέλεσμα να διακοπούν οι εργασίες ήδη από τον Οκτώβριο του 1915. Οι
διεθνείς συγκυρίες (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική Καταστροφή) δεν
επέτρεψαν τη συνέχιση του έργου και μόνο το 1932 ξανάρχισαν εργασίες
ανοικοδόμησης στο κτήριο της Οπλοθήκης, το οποίο ολοκληρώθηκε δύο χρόνια
μετά.
Το 1937 τέθηκε εκ νέου το θέμα της αναστήλωσης της Λότζιας, οι
εργασίες ωστόσο δεν προχώρησαν πέρα από την κατεδάφιση και του
εναπομείναντος ορόφου (ισόγειο) του κτηρίου. Δυστυχώς, και αυτή η
κατεδάφιση έγινε με τρόπο παρόμοιο με εκείνη του 1904, χωρίς να γίνει
δηλαδή περισυλλογή του γλυπτού διακόσμου, ιδιαίτερα των μετοπών που
σώζονταν ακόμα στο διάζωμα του ισογείου, παρά το ότι είχε αποφασιστεί να
αναστηλωθεί το μνημείο με χρήση του πρωτότυπου υλικού (και όχι να
ανακατασκευαστεί) σύμφωνα με τα σχέδια που είχε κάνει ο M. Ongaro το
1911.
Οι εργασίες για την ανακατασκευή άρχισαν τη δεκαετία του 1960 και
ολοκληρώθηκαν μόλις τη δεκαετία του 1980. Το 1987 μάλιστα η Λότζια πήρε
το βραβείο Europa Nostra, ως ιδιαίτερα επιτυχημένη αναστήλωση. Το κτήριο,
επομένως, που στεγάζει σήμερα το δημαρχείο της πόλης του Ηρακλείου δεν
είναι παρά ένα αντίγραφο της βενετικής Λότζιας του 17ου αι. Αποτελεί πλήρη
ανακατασκευή, καθώς τίποτα πάνω στο σημερινό κτήριο δε χρονολογείται πριν
το β΄ μισό του 20ου αιώνα, ενώ από το αρχικό κτίσμα δε σώζονται πλέον παρά
ελάχιστα σπαράγματα. Το γεγονός αυτό μας αναγκάζει να διεξάγουμε ένα είδος
αρχαιολογικής έρευνας προκειμένου να οδηγηθούμε σε υποθέσεις και
συμπεράσματα σχετικά με την αρχική κατασκευή.
Το 1900 ο G. Gerola κατέγραψε in situ 68 από το σύνολο των 82
μετοπών που κοσμούσαν αρχικά τη Λότζια. Μετά τις διαδοχικές κατεδαφίσεις
του κτηρίου όμως, χάθηκαν οι περισσότερες από αυτές.
Ορισμένες μετόπες περισυλλέχθηκαν και αποτέλεσαν μέρος της
συλλογής των μεσαιωνικών γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου. Αυτές
παραδόθηκαν στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης με την ίδρυσή του το 1953, από τις
οποίες σήμερα εκτίθενται οι έξι, ενώ άλλες πέντε φυλάσσονται στην αποθήκη.
Κατά τη διάρκεια της καταλογογράφησης των έργων γλυπτικής και λιθοξοϊκής
του Ιστορικού Μουσείου ταυτίστηκαν άλλες τέσσερις, άγνωστες μέχρι πρότινος
μετόπες, που εικονίζουν το φτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου και οι οποίες
φυλάσσονται στις αποθήκες, αλλά δε φέρουν αριθμό καταλόγου, ούτε
αναφέρονται στα αρχεία του μουσείου. Από τις διαστάσεις τους και από το
υλικό στο οποίο είναι λαξευμένες μπορούμε να υποθέσουμε με σχετική
βεβαιότητα ότι προέρχονται από τη Λότζια. Άλλωστε, από τις 82 μετόπες που
κοσμούσαν το κτήριο, οι 28 εικόνιζαν το σύμβολο της Βενετίας, το φτερωτό
λέοντα του Αγίου Μάρκου, καθώς κάθε δύο μετόπες με τρόπαια
παρεμβαλλόταν ένας λέων. Είναι αναμενόμενος, επομένως, ένας μεγάλος
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αριθμός μετοπών με το φτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου.
Προσεκτική μορφολογική ανάλυση των εννέα μετοπών του Ιστορικού
Μουσείου Κρήτης που εικονίζουν τρόπαια, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι
στο έργο της λάξευσής τους εργάστηκαν παραπάνω από ένας τεχνίτες, καθώς οι
διαφορές στην ποιότητα είναι τεράστιες. Οι μετόπες αυτές μπορούν να
καταταχθούν χονδρικά σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται μετόπες
λίγο μεγαλύτερες σε διαστάσεις, οι οποίες φέρουν μοτίβο με κοσμητικό κόμβο,
κοινώς φιόγκο και ανεμίζουσες ταινίες. Το μοτίβο αυτό είναι πολύ συνηθισμένο
στην παράσταση τροπαίων, καθώς εικονίζει τα σκοινιά με τα οποία δένονταν τα
τρόπαια προκειμένου να κρεμαστούν και να επιδειχθούν ως απόδειξη
θριάμβου, ως σύμβολα νίκης. Οι μετόπες αυτής της ομάδας είναι σαφώς
καλύτερης ποιότητας σε σχέση με τις μετόπες της δεύτερης ομάδας, που είναι
λίγο μικρότερες σε διαστάσεις. Στη μετόπη με τα μουσικά όργανα (εικ. 1) για
παράδειγμα, ο γλύπτης έχει επιτύχει να αποδώσει σε πολύ υψηλό ανάγλυφο
τόσο την υφή του μαλακού δέρματος της ασκομαντούρας, που κάμπτεται
καθώς περνά μέσα από το κόρνο, όσο και την υφή του κοντότριχου δέρματος
του βούκινου. Η λάξευση της αλυσίδας είναι επίσης ιδιαίτερα επιτυχημένη. Ο
τρόπος που ο γλύπτης έχει καταφέρει να αποδώσει το περίπλοκο αυτό
σύμπλεγμα των μουσικών οργάνων δείχνει τεχνίτη πολύ καλά εξοικειωμένο με
τη γλυπτική και οπωσδήποτε έμπειρο στην απεικόνιση της φύσης σύμφωνα με
τους κανόνες της προοπτικής, Τα ίδια ισχύουν και για τη μετόπη που εικονίζει
βαλίστρα και φαρέτρα (εικ. 2), όπου οι ταινίες ελίσσονται με ιδιαίτερα έντονους
σχηματισμούς, ενώ το πολύ υψηλό ανάγλυφο στο οποίο έχει λαξευθεί η μετόπη
δημιουργεί εντονότατες φωτοσκιάσεις. Αν συγκρίνουμε τις μετόπες αυτές με
μετόπες της δεύτερης ομάδας, παρατηρούμε ότι η διαφορά στην ποιότητα της
λάξευσης είναι τεράστια (εικ. 3-4).
Η μορφολογική ανάλυση των μετοπών με τους λέοντες του Αγίου
Μάρκου που φυλάσσονται στην αποθήκη, καθώς και η σύγκρισή τους με το
λέοντα (ΑΙ 164) που εκτίθεται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (εικ. 5) συνηγορεί
επίσης υπέρ της υπόθεσης ότι στο έργο της λάξευσης των μετοπών της Λότζιας
εργάστηκαν παραπάνω από ένας τεχνίτες, ενώ επιπλέον τα πρότυπα που
ακολουθήθηκαν για τους λέοντες ήταν περισσότερα. Το λιοντάρι της εικόνας 5
αποδίδεται ήρεμο και στατικό συγκριτικά με τους λέοντες χωρίς αριθμό, που
φυλάσσονται
στην
αποθήκη,
οι
οποίοι
αποδίδονται
ιδιαίτερα
σχηματοποιημένοι, με μεγάλη εκφραστικότητα στο πρόσωπο και έντονη
κινητικότητα (εικ. 6-7). Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται με τη μεγάλη χρήση
της ελικοειδούς απόληξης των αυλακώσεων της χαίτης και των βοστρύχων που
σκεπάζουν όλη την περιοχή του θώρακα και του προσώπου γύρω από τα μάτια,
ενώ αντίθετα στο λιοντάρι της εικόνας 5 η χαίτη σχηματίζεται με απαλές,
κυματοειδείς, ρηχές αυλακώσεις. Διαφορές υπάρχουν και σε λεπτομέρειες,
όπως στο φωτοστέφανο του λέοντα της εικόνας 5, που είναι μικρότερο και δεν
το περιτρέχει η χάραξη που περιτρέχει τα φωτοστέφανα των άλλων λεόντων.
Επίσης, στον τρόπο που αποδίδονται τα μάτια: στους λέοντες των εικόνων 6 και
7 τα μάτια αποδίδονται σε χαμηλό ανάγλυφο, κάπως βαθουλωτά, ενώ
σχηματίζονται από τρίγωνο, μέσα στο οποίο εγγράφεται κύκλος (η ίριδα) με οπή
στο κέντρο. Αντίθετα, στο λέοντα της εικόνας 5 τα μάτια, αμυγδαλωτά και λίγο
πλάγια τοποθετημένα, αποδίδονται με ρηχή χάραξη. Μια λεπτομέρεια που δε
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συναντούμε σε όλους τους λέοντες είναι η πλεξούδα, που λαξεύεται στην
καμπύλη του σώματος προκειμένου να δηλώσει την ουρά του ζώου. Το στοιχείο
αυτό υποστηρίζει την υπόθεση ότι οι τεχνίτες δούλευαν με περισσότερα από ένα
πρότυπα. Αντίθετα, το μοτίβο με τις τέσσερις αυλακώσεις μεταξύ ποδιού και
σώματος που υποδηλώνουν τις πτυχές του δέρματος και το οποίο το συναντάμε
σε όλους τους φτερωτούς λέοντες της Λότζιας δείχνει ότι ίσως υπάρχει και ένα
κοινό πρότυπο. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια έχει ενδιαφέρον, διότι σε κάποιες
από τις μετόπες με τους λέοντες ο γλύπτης μοιάζει να μην κατανοεί τη σημασία
του μοτίβου που αντιγράφει, καθώς ο τρόπος που το λαξεύει το κάνει να μοιάζει
περισσότερο με προεξοχή του δέρματος, παρά με πτυχώσεις μεταξύ ποδιού και
σώματος (εικ. 7).
Η διαφορά στο μέγεθος των μετοπών, η οποία επισημάνθηκε παραπάνω,
είναι ένα θέμα προς διερεύνηση. Ιδιαίτερα όσον αφορά στο πλάτος, κάποιες
μετόπες διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από είκοσι εκατοστά. Ως προς το
ύψος, οι διαφορές κυμαίνονται μεταξύ 5 και 7 εκ. 1 Οι διαφορές στο μέγεθος σε
συνδυασμό με τις διαφορές στην ποιότητα που επισημάνθηκαν παραπάνω,
πιθανόν σημαίνουν ότι οι μετόπες δε λαξεύτηκαν ταυτόχρονα για το ίδιο
μνημείο, ότι δεν προέκυψαν δηλαδή όλες από την ίδια παραγγελία του 16251628. Ίσως, κάποιες από αυτές να προέρχονταν από το παλαιότερο κτήριο της
Λότζιας, το οποίο κατασκευάστηκε στο β΄ μισό του 16ου αι., στο ίδιο ακριβώς
σημείο που χτίστηκε το 17ο αι. η Λότζια του Morosini. Δεν θα πρέπει βέβαια να
αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο να υπήρχαν τέτοιου είδους μετόπες και σε
1. Μετόπη που εικονίζει μουσικά όργανα (ΑΙ162): Ύψος: 0,43 μ., Πλάτος: 0,43μ.,
Πάχος: 0,23μ.
2. Μετόπη που εικονίζει ασπίδα με λογχοπελέκεις (ΑΙ163): Ύψος: 0,43 μ., Πλάτος:
0,55μ., Πάχος: 0,12μ.
3. Μετόπη που εικονίζει λέοντα του Αγίου Μάρκου (ΑΙ164): Ύψος: 0,43μ., Πλάτος:
0,43μ., Πάχος: 0,25μ.
4. Μετόπη που εικονίζει ασπίδα με τηλεβόλα (ΑΙ165): Ύψος: 0,435μ., Πλάτος: 0,545μ.,
Πάχος: 0,21μ.
5. Μετόπη που εικονίζει φαρέτρα και βαλίστρα (ΑΙ166): Ύψος: 0,43μ., Πλάτος: 0,46μ.,
Πάχος: 0,21μ.
6. Μετόπη που εικονίζει τύμπανο και τουφέκι (ΑΙ159): Ύψος: 0,4μ., Πλάτος: 0,35μ.,
Πάχος: 0,11μ.
7. Μετόπη που εικονίζει περικνημίδες (ΑΙ178): Ύψος: 0,35μ., Πλάτος: 0,395μ., Πάχος:
0,145μ.
8. Μετόπη που εικονίζει ασπίδα με προσωπείο (ΑΙ160): Ύψος: 0,375μ., Πλάτος: 0,33μ.,
Πάχος: 0,14μ.
9. Μετόπη που εικονίζει ασπίδα με πυρσούς και τρίαινα (ΑΙ158): Ύψος: 0,38μ.,
Πλάτος: 0,4μ., Πάχος: 0,13μ.
10. Μετόπη που εικονίζει αδιευκρίνιστο όπλο (ΑΙ157): Ύψος: 0,375μ., Πλάτος: 0,33μ.,
Πάχος: 0,14μ.
11. Μετόπη που εικονίζει λέοντα του Αγίου Μάρκου (ΑΙ150): Ύψος: 0,395μ., Πλάτος:
0,35μ., Πάχος: 0,18μ.
12. Μετόπη με λέοντα του Αγίου Μάρκου (ακαταλογογράφητο): Ύψος: 0,395μ., Πλάτος:
0,35μ., Πάχος: 0,19μ.
13. Μετόπη με λέοντα του Αγίου Μάρκου (ακαταλογογράφητο): Ύψος: 0,4μ., Πλάτος:
0,36μ., Πάχος: 0,185μ.
14. Μετόπη με λέοντα του Αγίου Μάρκου (ακαταλογογράφητο): Ύψος: 0,38μ., Πλάτος:
0,31μ., Πάχος: 0,135μ.
15. Μετόπη με λέοντα του Αγίου Μάρκου (ακαταλογογράφητο): Ύψος: 0,4μ., Πλάτος:
0,335μ., Πάχος: 0,16μ.
1
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άλλα κτήρια. Στην Ιταλία (εικ. 8) η απεικόνιση τροπαίων είναι πολύ
διαδεδομένη, όχι μόνο σε δημόσια κτήρια, αλλά και σε ιδιωτικές κατοικίες.
Πιθανότατα, το ίδιο θα συνέβαινε και στο Χάνδακα. Μάλιστα, στην αποθήκη
του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης σώζεται περίθυρο άγνωστης προέλευσης με
παράσταση με τρόπαια (εικ. 9).
Η Λ. Σταρίδα (2008, 161) πρόσφατα διατύπωσε τη γνώμη ότι καμία από
τις μετόπες που σώζονται δεν είναι πρωτότυπη, αλλά λαξεύτηκαν από Ιταλούς
τεχνίτες το 1915, κατά το σύντομο χρονικό διάστημα που ομάδα τεχνιτών
καθοδηγούμενοι από τον M. Ongaro μετέβησαν στο Ηράκλειο, προκειμένου να
αναλάβουν την αναστήλωση της Λότζιας. Παρόλο που προς το παρόν δε
μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση κάποιες από τις μετόπες που
σώζονται να λαξεύτηκαν από τους Ιταλούς τεχνίτες το 1915, ωστόσο κάποιες
από τις μετόπες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης διακρίνονται in situ στις
φωτογραφίες του G. Gerola, ενώ η κατάσταση διατήρησής τους δε δικαιολογεί
μια τόσο πρόσφατη λάξευση. Εξάλλου, δε σώζεται καμία μαρτυρία ότι οι
εργασίες των Ιταλών είχαν προχωρήσει τόσο, ώστε να έχει αρχίσει η
ανακατασκευή διακοσμητικών λεπτομερειών του κτηρίου 2 .
Θα θέλαμε να επιμείνουμε στο γεγονός ότι όλα τα παραπάνω
προβλήματα προκύπτουν, επειδή, παρά το ότι είχε από πολύ νωρίς
αποφασιστεί η διατήρηση του κτηρίου της Λότζιας προκειμένου να στεγάσει το
δημοτικό κατάστημα, δεν έγινε καμία προσπάθεια να αποθηκευτούν τα γλυπτά
στοιχεία, έστω και για να χρησιμοποιηθούν ως δείγματα για το νέο κτήριο.
Είμαστε αναγκασμένοι επομένως, να αναζητούμε κάθε είδους στοιχεία και
μαρτυρίες προκειμένου να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα σχετικά με το αρχικό
κτίσμα. Στο εξώφυλλο (εικ. 10), για παράδειγμα, του ανάτυπου του άρθρου του
Σ. Γ. Σπανάκη για τη Λότζια του 1939 τυπώθηκαν φωτογραφίες τριών μετοπών.
Η μία είναι μάλλον ο φτερωτός λέων του Αγίου Μάρκου της εικόνας 5, που
εκτίθεται σήμερα στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Οι άλλες δύο ελάνθαναν μέχρι
πρόσφατα.
Ο G. Gerola στις αρχές του 20ου αι. κατέγραψε είκοσι δύο διαφορετικά
θέματα στις μετόπες, εκτός από τους λέοντες. Οι μετόπες όμως που κοσμούν
σήμερα το κτήριο, έχουν δεκαεπτά διαφορετικά σχέδια, πράγμα που σημαίνει
ότι δεν αντιγράφτηκαν όλες οι μετόπες ή ότι την εποχή της ανακατασκευής δε
σώζονταν πια όλες οι αρχικές. Στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης διασώζονται μόνον
εννέα σχέδια (εκτός από τα λιοντάρια).
Ένα επιπλέον πρόβλημα, που αντιμετωπίζουμε, είναι ότι ορισμένες από
τις πρωτότυπες μετόπες που σώζονται, καθώς και ορισμένα από τα αντίγραφα
που κοσμούν το δημαρχείο του Χάνδακα, δε μπορούν να ταυτιστούν με καμία
από τις μετόπες που περιγράφει ο G. Gerola στις αρχές του 20ου αι. Δυστυχώς,
μόνο ελάχιστες από αυτές αναγνωρίζονται στις φωτογραφίες του, καθώς ο G.
Gerola δε φωτογράφισε μεμονωμένες μετόπες, παρά μόνον δύο λέοντες του
Αγίου Μάρκου.

2 Τα αντίγραφα που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1960 από το γλύπτη Ιωάννη
Γιουλούντα και τοποθετήθηκαν στην ανακατασκευασμένη Λότζια είναι τσιμεντένια,
επομένως δε μπορεί να υπάρξει σύγχιση. Δυστυχώς, δεν έχουν εντοπιστεί πληροφορίες
για τον Ιωάννη Γιουλούντα.
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Δύο ακόμη μετόπες, μέχρι πρόσφατα άγνωστες, εντοπίστηκαν κατά τη
διάρκεια της καταγραφής σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου Ηρακλείου και
φυλάσσονται ήδη σε χώρο της 13ης Ε.Β.Α. Η μία από αυτές εικονίζει το μοτίβο
με το κράνος (εικ. 11) και τα διασταυρούμενα σπαθιά, φωτογραφία της οποίας
κοσμούσε το άρθρο του Σ. Γ. Σπανάκη αλλά δεν είχε εντοπιστεί. Η δεύτερη
εικονίζει περικνημίδες και φέρει το μοτίβο του κόμβου (εικ. 12). Μετόπη με το
μοτίβο αυτό κοσμεί σήμερα το δημαρχείο Ηρακλείου, ενώ η αυθεντική
ελάνθανε. Το γεγονός ότι ακόμη σήμερα ανακαλύπτονται μετόπες που
ελάνθαναν μας γέμισε αισιοδοξία σε σχέση με την εύρεση και άλλων μελών της
βενετικής Λότζιας. Έχουν ήδη επισημανθεί στον ίδιο αποθηκευτικό χώρο και
περισυλλεγεί από τη 13η Ε.Β.Α., ένα κλειδί τόξου (εικ. 13), δύο επίκρανα (εικ.
14), ένα μέρος του προεξέχοντος γείσου με τρίγλυφα στις τρεις πλευρές, όλα
προερχόμενα από τη Λότζια, ενώ και οι ακόσμητοι κίονες που
περισυλλέχθηκαν πρόσφατα πρέπει να προέρχονται από το ίδιο σύνολο.
Οι ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες, που κυριάρχησαν στην Ελλάδα κατά
τον 20ο αι., δεν επέτρεψαν την επιβίωση μνημείων μιας τόσο πρόσφατης
εποχής, όπως ο 17ος αι. (Gratziou 2008, 211). Η καταστροφή σημαντικών
μνημείων και ο αποσπασματικός χαρακτήρας του σωζόμενου υλικού μας
αναγκάζει να διεξάγουμε αρχαιολογική διερεύνηση προκειμένου να
οδηγηθούμε σε υποθέσεις και συμπεράσματα σχετικά με τις αρχικές
κατασκευές. Μιλάμε, επομένως, για μια αρχαιολογία της Βενετικής περιόδου, η
οποία βασίζεται όχι τόσο στην ανασκαφή, αλλά στην αναζήτηση στοιχείων και
στην αξιοποίηση των διαφορετικών μαρτυριών, και κυρίως στον εντοπισμό, την
περισυλλογή και μελέτη του αποσπασματικά σωζόμενου υλικού.
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FROM

THE

L O G GI A

OF

CANDIA

TO THE

T O W N H AL L

OF

HERAKLION

KATOPI SOPHIA
The Venetian Loggia of Candia was built around 1626-1628. The
original building was demolished at two different times [first the upper storey
(1904) and then the whole building (1937)] but no care was taken in order to
save the original architectural and sculptural members. A replica of the
building was reconstructed between 1960 and the early 1980s. While
recording sculpture from the Venetian times as part of “The Western art in
Crete” project of the Institute for Mediterranean Studies, in collaboration
with both the 13th and the 28th Ephorates of Byzantine Antiquities and the
Historical Museum of Crete, we came across new evidence concerning the
Venetian Loggia of Candia. In the storeroom of the Historical Museum of
Crete we discovered four unknown hitherto metopes representing the
Venetian Lion of St. Mark. Furthermore, two metopes considered lost until
recently were located in an outdoor storage space of the Municipality of
Heraklion. Through a detailed analysis, observations were made concerning
the quality, the dimensions, the sculptors that had carved them and the
history of their destruction.
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Εικ. 1. Μετόπη που εικονίζει μουσικά
όργανα, (ΑΙ 162), Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης.

Εικ. 2. Μετόπη που εικονίζει φαρέτρα και
βαλίστρα (ΑΙ 166), Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης.

Εικ. 3. Μετόπη που εικονίζει ασπίδα με
πυρσούς και τρίαινα (ΑΙ158), Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης.

Εικ. 5. Μετόπη που εικονίζει λέοντα
του Αγίου Μάρκου (ΑΙ164),
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Εικ. 4. Μετόπη που εικονίζει
περικνημίδες (ΑΙ178), Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης.

Εικ. 6. Μετόπη που
εικονίζει λέοντα του
Αγίου Μάρκου
(ακαταλογογράφητο),
Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης.

440

Εικ. 7. Μετόπη που
εικονίζει λέοντα του
Αγίου Μάρκου
(ακαταλογογράφητο),
Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης.

ΚΑΤΟΠΗ ΣΟΦΙΑ

Εικ. 8. Διακόσμηση με τρόπαια σε πρόσοψη
ιδιωτικής κατοικίας του 17ου αιώνα, Lecce, Απουλία.

Εικ. 10. Εξώφυλλο του
ανάτυπου του άρθρου
του Στ. Σπανάκη για τη
Λότζια, του 1939.

Εικ. 9. Παραστάσεις με τρόπαια σε περίθυρο, Αποθήκη Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Εικ. 11. Μετόπη που εικονίζει κράνος
και όπλα, βρίσκεται σε αποθηκευτικό
χώρο του Δήμου Ηρακλείου.

Εικ. 12. Μετόπη που εικονίζει
περικνημίδες, φυλάσσεται σε χώρο της
13ης Ε.Β.Α.

Εικ. 13. Κλειδί τόξου από τη Λότζια
του Χάνδακα που φυλάσσεται σε
χώρο της 13ης Ε.Β.Α.

Εικ. 14. Επίκρανο από τη Λότζια του
Χάνδακα που φυλάσσεται σε χώρο της
13ης Ε.Β.Α.
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Ξ ΕΝΑΓΗΣΗ
ΜΕ ΤΟ

ΣΤΗΝ

Α ΡΧΑΙ Α Γ ΟΡΤΥΝΑ

Γ ΕΩΓΡΑΦΙΚΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μ Π Ρ Ε Δ Α Κ Η Μ Α Ρ Ι Α , Β Α Σ Ι Λ Α Κ Η Σ Α Ν Τ Ω Ν ΗΣ , Β Α Σ Ι Λ ΑΚ Η Σ Ζ Α Χ ΑΡ Ι Α Σ &
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) δεν είναι απλά ένα
μέσο με το οποίο παράγονται χάρτες, διαγράμματα ή κατάλογοι ποιοτικών
χαρακτηριστικών, αλλά μια νέα, ολοκληρωμένη τεχνολογία, απαραίτητη για την
ανάλυση και μελέτη του χώρου, καθώς και τη λήψη αποφάσεων (Decision
Making) που αφορούν τη γη, το περιβάλλον και τον άνθρωπο (Μανιάτης 1993).
Οι διαδικασίες που συνθέτουν ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
και εκτελούνται κατά τη λειτουργία του είναι οι ακόλουθες: α) συλλογή
δεδομένων, β) κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων, γ) αποθήκευση και
διαχείριση δεδομένων, δ) ανάκτηση δεδομένων, ε) επεξεργασία και ανάλυση
δεδομένων, στ) απεικόνιση δεδομένων.
Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιείται με διάφορες μεθόδους, όπως
τοπογραφικές, φωτογραμμετρικές, τηλεπισκοπικές, μεικτές, με ψηφιοποίηση
υπαρχόντων αναλογικών χαρτών, με καταχώριση υφιστάμενων ποιοτικών
καταγραφών κ.ά.
Η κωδικοποίηση και εισαγωγή των στοιχείων που συλλέγονται
πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους, όπως είναι: α) τροποποιήσεις της
μορφής τους (format), β) αναδιοργάνωση και γενίκευση, γ) τηλεπισκοπικές
μέθοδοι, δ) εντοπισμός και διόρθωση λαθών, ε) υλοποίηση σημείων, γραμμών
και πολυγώνων.
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών αποτελούν σήμερα τα
σημαντικότερα εργαλεία για την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων του
γεωγραφικού χώρου. Η αρχαιολογική πληροφορία είναι χωρική πληροφορία
και περιγραφική.
Τα αρχαιολογικά δεδομένα διακρίνονται σε: Α) Χωρικά, που είναι τα
σημειακά, γραμμικά, επιφανειακά, ογκομετρικά, και σε Β) Περιγραφικά, που
είναι τα ημερολόγια ανασκαφής, άλλα έντυπα και κατάλογοι, διάφορες
αναφορές, μετρήσεις και μεγέθη και γραφικές αποδόσεις.
To Google Earth είναι GIS Web Services Workshop. Τα GIS
(Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) συνεργάζονται αρμονικά και με άλλα
χαρτογραφικά προγράμματα της αγοράς, όπως είναι το Google Earth, σε
επίπεδο ανταλλαγής δεδομένων.
Το ArcGIS και Google Earth είναι δύο συστήματα που μπορούν να
συνεργαστούν σε επίπεδο ανταλλαγής γεωγραφικών, αρχαιολογικών δεδομένων
για δημοσίευση και ξενάγηση - πλοήγησή τους.
Το ArcGIS χρησιμοποιεί αρχεία τύπου shape (σχηματικά αρχεία), ενώ το
Google Earth χρησιμοποιεί αρχεία τύπου KML ή KMZ. Τα αρχεία KML είναι
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προσανατολισμένα για χρήση κυρίως από τα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (GIS).
Το Διακρατικό Πρόγραμμα INTERREG IIIB ARCHIMED εγκρίθηκε στις
03-03-2003 και είχε ως στόχο τη βελτίωση της χωροταξικής ολοκλήρωσης του
χώρου της νοτιοανατολικής Μεσογείου, τη βελτίωση της πρόσβασης στα
ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφορίας, την προώθηση, τη βελτίωση και τη διατήρηση
της φυσικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς (εικ. 1).
Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, εντάσσεται και το πρόγραμμα
MED.ARCHEO.SITES, το οποίο αποσκοπεί στην καθιέρωση μιας διαδρομής
γνώσεων και πληροφοριών, στην αξιοποίηση, στην πραγματοποίηση και τη
διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα σε μια βιώσιμη ανάπτυξη των
πόλεων και των χωρών (εικ. 2).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι βασισμένο στο γεγονός ότι σε όλες τις
μεσογειακές χώρες υπάρχει μια τεράστια, αρχαιολογική, αρχιτεκτονική και
καλλιτεχνική κληρονομιά, που δεν είναι καταχωρημένη, τουλάχιστον σε
ψηφιακή μορφή, και για την οποία πολύ λίγα είναι γνωστά. Αυτό οδηγεί συχνά
αυτήν την κληρονομιά στην έλλειψη φροντίδας και διατήρησης και στην αργή
εξαφάνιση, ενώ μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει ως σημείο έλξης για την
ενδιαφερόμενη περιοχή. Στην κοινή αυτή συνεργασία πήραν μέρος περιοχές
της νότιας Ιταλίας και της Σικελίας, της Ελλάδας και της Μάλτας.
Ο δήμος Γόρτυνας σε συνεργασία με την ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. κατέθεσε
πρόταση με τίτλο: «Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στην ψηφιοποίηση και
διαχείριση της αρχαιολογικής πληροφορίας με την βοήθεια GIS (Γ.Σ.Π.) και
ξενάγηση - πλοήγηση των αρχαιολογικών δεδομένων μέσω των GIS Web (Google
Earth). Παράδειγμα η αρχαία πόλη της Γόρτυνας Κρήτης» (εικ. 3-4).
Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας ήταν η δημιουργία
γεωαναφορικών αρχείων των αρχαιολογικών και των ιστορικών μνημείων της
περιοχής, που έχει ως άμεσο σκοπό τη διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε
ένα ευρύ κοινό.
Μερικοί από τους εταίρους με τους οποίους συνεργαστήκαμε ήταν το
Πανεπιστήμιο του Palermo, η επαρχία του Vibo Valentia και του Salerno, ο
Πολιτιστικός Οργανισμός Μάλτας και η 6η Eφορεία Αρχαιοτήτων Πάτρας.
Ο κάθε εταίρος εργάστηκε στη δική του περιοχή ακολουθώντας κοινές
κατευθύνσεις, οι οποίες προσδιορίζονταν από τις περιοδικές συναντήσεις. Οι
κύριες δραστηριότητες σε λογική και λειτουργική σειρά συνολικά ήταν:
Α) η καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις διάφορες περιοχές και
πόλεις,
Β) η μελέτη διάφορων, μνημειακών συγκροτημάτων ή περιοχών με στόχο την
αναβάθμισή τους,
Γ) η καταλογοποίηση και η μελέτη των πολιτιστικών χώρων.
Όσον αφορά στην περιοχή του δήμου Γόρτυνας, το πρώτο βήμα ήταν ο
εντοπισμός και η καταγραφή όλων κυριολεκτικά των μνημείων, από τα οποία
μονάχα το 10% είναι γνωστά στο ευρύτερο κοινό. Μερικά από αυτά μάλιστα δεν
έχουν ερευνηθεί ποτέ συστηματικά. Εκτός από τα μεμονωμένα μνημεία, η
έρευνα ασχολήθηκε και με ομάδες μνημείων, όπως τα νυμφαία, τις θέρμες και
τις κρήνες, αλλά και με παραδοσιακούς οικισμούς, όπως τη Μητρόπολη, τους
Αγίους Δέκα και τον Αμπελούζο, που εκτός από οικιστικά στοιχεία ανέδειξαν
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και βυζαντινούς ναούς, νεοκλασικά κτήρια, νερόμυλους και φάμπρικες (εικ. 56).
περιοχή
της
Γόρτυνας
καταγράφηκαν
και
Συνολικά,
από
την
καταλογοποιήθηκαν τα εξής μνημεία:
• Οι τρεις οχυρώσεις:
α) η γεωμετρική - αρχαϊκή
β) η ελληνιστική
γ) η βυζαντινή
• Οι τρεις μεγάλες αγορές:
α) η αρχαιότερη δίπλα στο Ληθαίο στους πρόποδες των λόφων (στη θέση του
Ωδείου και του Αγίου Τίτου)
β) η δεύτερη στην περιοχή του Πραιτωρίου και του ναού του Απόλλωνα (εικ. 7)
γ) η αυτοκρατορική ρωμαϊκή στη θέση Μεγάλη Πόρτα
• Το υδραγωγείο με 42 κρήνες
• Τα νυμφαία:
α) βόρεια από το Πραιτώριο
β) στη Μεγάλη Πόρτα
• Πέντε θέατρα:
α) το θέατρο στην πλαγιά του λόφου του Αγίου Ιωάννη
β) το ρωμαϊκό ωδείο
γ) το θέατρο στο ιερό του Απόλλωνα
δ) το μεγάλο ρωμαϊκό θέατρο στα νοτιοανατολικά
ε) το αμφιθέατρο στη θέση της εκκλησίας των Αγίων Δέκα
• Ένα στάδιο, νότια από το Πραιτώριο
• Ένας ιππόδρομος, στα νότια της πόλης
• Τέσσερα συγκροτήματα λουτρών σε διάφορα σημεία
• Πέντε ιερά και ναοί:
α) της Αθηνάς Πολιούχου στην ακρόπολη
β) της Δήμητρας και Κόρης στους πρόποδες του λόφου του «Προφήτη Ηλία»
γ) του Πύθιου Απόλλωνα στη θέση «Βίγλες»
δ) το ιερό των Αιγύπτιων θεών κοντά στο Πραιτώριο
ε) ο ναός των Αυγούστων στο Πραιτώριο
• Εννιά κτήρια χριστιανικής λατρείας:
α) η βασιλική στην ακρόπολη
β) η βασιλική του «Μαυρόπαπα»
γ) η μεγάλη, πεντάκλιτη βασιλική της Μητρόπολης
δ) η βασιλική με τρούλλο του «Αγίου Τίτου»
ε) ο τρίκογχος ναός στη Μητρόπολη
ζ) το τετράκογχο Μαρτύριο στη Γεωργική Σχολή
η) το μαρτύριο των Αγίων Δέκα στην «Αγία Λίμνη»
• Τρία ρωμαϊκά μαυσωλεία και ο γεωμετρικός θολωτός τάφος στη θέση
«Άγιος Γεώργιος» στη Γεωργική Σχολή
• Mια μινωική αγρέπαυλη στα «Κανιά» της Μητρόπολης
• Οι τρεις οικισμοί Άγιοι Δέκα, Μητρόπολη και Αμπελούζος.
Μετά την καταγραφή ακολούθησε η καταλογοποίηση και η εισαγωγή των
στοιχείων του κάθε μνημείου χωριστά σε μια συγκεκριμένη φόρμα, η οποία
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ήταν κοινή για όλους τους εταίρους (εικ. 8). Είναι με τέτοιο τρόπο
διαμορφωμένη, ώστε η τελική, συμπληρωμένη φόρμα μπορεί να απευθυνθεί
όχι μόνο σε ένα ευρύ κοινό, αλλά και σε έναν εξειδικευμένο μελετητή. Οι
πληροφορίες που παρέχονται είναι όλες όσες θα μπορούσαν να αφορούν σε ένα
μνημείο ή μια οποιαδήποτε θέση:
α) γεωγραφικές συντεταγμένες, ύψος και απόσταση σε σχέση με ένα σημείο
αναφοράς,
β) η έκταση που καταλαμβάνει,
γ) η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα,
δ) επιφανειακές και ανασκαφικές έρευνες,
ε) τοποθεσία - μουσείο των ευρημάτων,
στ) πληροφορίες για τον ανασκαφέα,
ζ) υπάρχουσα βιβλιογραφία και ιστορικές πηγές και αναφορές.

Β Ι Β ΛΙ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Μανιάτης, Ι., 1993. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις Ζήτη.
Χατζόπουλος, Ι.Ν., 2006. Τοπογραφία. Αθήνα: Εκδόσεις Γκιούρδας.
Geographic Information System. Στο: http://www.esri.com/Map to KLM
(Conversion) [επίσκεψη στις 21/11/2008].
Έκδοση 4.3 (For Windows/Mac OS X/Linux) Google Earth - Google Earth
Plus
Google
Earth
Pro
Google
EC.
Στο:
http://earth.google.com/userguide/v4/ug_toc.html [επίσκεψη στις
11/9/2009]
Google Earth: KML, 2007, KML Documentation Introduction.
http://code.google.com/apis/kml/documentation/index.html

GUIDING

AND

NAVIGATION

TO

Στο:

ANCIENT GORTYN

U S I N G GIS W E B (G O O G L E E A R T H )
BREDAKI MARIA, VASILAKIS ANDONIS, VASILAKIS ZACHARIAS &
SPYRIDAKIS MICHALIS, MARKOPOULOU DIONYSIA
The aim of the “MED.ARCHEO.SITES Project” was to establish
cultural itineraries by using GPS and Google Maps in the countries of the
south-eastern Mediterranean. Partners in the project were from south Italy
and Sicily, Malta and Greece. The Municipality of Gortyn in Crete and the
Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities of Heraklion were among
the Greek partners with the proposal: “Application of modern technologies in
digitizing and managing of archaeological information by using GIS and
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guiding in the archaeological data through GIS Web (Google Earth maps)”.
As an example the ancient city of Gortyn in Crete was elected.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ

2.2.1. ROMAN ODEUM
Greece
Crete
Iraklion
Gortyn
The Roman Odeum at Gortyn is considered one of the best and the most
important of its type on Crete. Is has been founded at the North part of the
Ancient Agora of the City. This semicircular building consists of three main
parts: a. The Cavea, connected with a domed corridor through three wide
staircases; b. the Orchestra, which has an internal diameter 8,5 m. and was paved
with white and blue marble slabs; the Scene, which had two entrances and the
paraskenion, with mosaic pavement in geometric pattern. Statues of Muses stood
in the niches.
Geographical location etc.
Territorial Surveys
1978-1979, Antonino di Vita, Maria Ricchiardi et alii, Pianta Archaeologica
della Citta Gortina. In Creta Antica 1984.

Archaeological Excavations
Luigi Pernier, scavo dell’ edificio della grande iscrizione nell’ agora di
Gortyna, Ann,Atene I, 1914.
Luigi Pernier, L’ Odeum nell’ Agora di Gortyna presso il Leteo, Ann. Atene
VIII-IX, 1925-26.
Architectural Restorations
No substantial restorations have taken place. The corridor of the Roman
Odeum with the Great Inscription has been roofed a hundred years ago, in
order to protect the inscription from rain.
Archaeological evidence on site
Public area
Extent of site exploration
The research of the Odeum has been completed.
Location of artifacts
Archaeological Museum of Iraklion
New Archaeological Museum of Mesara at Gortyn
Antiquarium at Agioi Deka and the Italian School at Agioi Deka
Glyptotheke at the Central Archaeological Site
Evidence in the territory
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At the east οf the Οdeum there is a complex or rooms with mosaics and
drain system, a ruined water mill to the north of Odeum.
General site dating
Classical (500-323 BC)
Hellenistic (323-67 BC)
Roman (67 BC -330 AD)
CHRONOLOGY/PHASES
Initially the building was a circular Ekklésiastérion founded in the 5th c. BC.
In the portico of this public building the Great Inscription with the Law Code
of Gortyn dated to the early 5th c., stood. It was destroyed twice: in the 1st
century BC, and again in 46 AD. After this last destruction it was
reconstructed as an Odeum.
Existing documentation
Maps, plans, drawings and photographs of excavations and finds are included
in the books - references and in the following:
Pernier Luigi, scavo dell’ edificio della grande iscrizione nell’ agora di
Gortyna, Ann,Atene I, 1914.
Pernier Luigi, L’ Odeum nell’ Agora di Gortyna presso il Leteo, Ann. Atene
VIII-IX, 1925-26.
References
Pernier Luigi – Banti Luisa, Guida degli scavi italiani in Creta, Roma 1957.
Sanders Ian, Roman Crete, (Warminster 1982).
Di Vita Antonino, Creta Antica, Roma 1984
Di Vita Antonino, ‘Γόρτυς 1978-1995, Τα Νέα Δεδομένα της Ιταλικής
Αρχαιολογικής Αποστολής’, στο Κρήτες Θαλασσοδρόμοι, Ηράκλειο
1999.
Di Vita Antonino, ‘Γόρτυνα, η πρωτεύουσα της Κρήτης και η ακτινοβολία
της από τη γεωμετρική εποχή μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση (800-69 π.Χ.)’,
in Βασιλάκης Αντώνης (ed.), Η Μεσαρά μέσα από τα Μνημεία της, Μοίρες
2000.
Guarducci M., Inscriptiones Creticae, IV, Tituli Gortyni, Roma 1950
Input by
Z(acharias) V(asilakis), Municipality of Gortyn / 23rd Ephoreia of Prehistoric
and Classical Antiquities, Iraklion.
Input date
March 2008
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Εικ. 1. Η Μεσόγειος στο Google.

Εικ. 2. Eπεξηγηματικοί χάρτες Google.
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& ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Εικ. 3. Η περιοχή μελέτης του αρχαιολογικού χώρου Γόρτυνας.

Εικ. 4. Ξενάγηση στη Γόρτυνα με τη βοήθεια GIS.
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ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΓΟΡΤΥΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εικ. 5. Αναλυτική φωτογραφική πλοήγηση μέσω Google.

Εικ. 6. Αναλυτική φόρμα περιγραφής μνημείου.
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ΜΠΡΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
& ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Εικ. 7. Λεπτομέρεια από το χώρο του Πραιτωρίου.

Εικ. 8. Αναλυτική επεξηγηματική φόρμα της ευρύτερης περιοχής Γόρτυνας.
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