33·

ΑΙΜΑΣΚΑΦΑΙ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΗΤΕΙΑΣ

1) Μινωικη αγροικία Ζοϋ Σητείας. ’Ήδη κατά τήν προηγηθεΐσαν
περίοδον έρευνης εις τήν περιοχήν Σητείας είχε διαπιστωθή ή υπαρξις ση
μαντικής μινωικής έγκαταστάσεως, 10' λεπτά έξωθι και δυτικώς τοΰ χωρίου
Ζοΰ Σητείας, τής οποίας μέρος κατεστράφη τελείως κατά τήν διάνοιξιν τής
έκεΐ&εν διελθουσης κοινοτικής δδοΰ. Ή θέσις ήτο λίαν πρόσφορος διά τήν
μινωικήν έγκατάστασιν, διότι εις μικράν μόνον άπόστασιν υπάρχει λαμπρά
πηγή ΰδατος, εξ ής σήμερον υδρεύεται ή πόλις Σητεία. 'Ολόκληρος ή πε
ριοχή έκ τούτου είναι κατάφυτος και γραφική μέ ώραίαν θέαν προς τήν κοι
λάδα τής Σητείας.
Ή έγκατάστασις έχει χαρακτήρα έπαΰλεως ή αγροικίας, τοποθετημένης
κατά κλιμακωτά επίπεδα εις τήν κλιτύν λόφου, ήτις καταλήγει εις στενήν φάραγγα, είναι δέ ισχυρώς κατεσκευασμένη κατά μέγα μέρος δι’ ευμεγέθων
πελεκητών λίθων. Ή διάνοιξις τής όδοΰ κατέστρεψε δωμάτια τοΰ κατωτέρου
επιπέδου, πολύ πιθανόν δέ και αυτήν τήν πρόσοψιν, αν κρίνη τις έκ τινων
λίαν ογκωδών και έπιμήκων πελεκητών λίθων, οι'τινες έξήχθησαν υπό τών
επιχωρίων.
Διαστέλλονται σαφώς πέντε διαδοχικά κλιμακωτά επίπεδα (βλ. σχεδ. εικόνος
1)' τών δωματίων A, Β, Γ, ειτα τών Δ, Ε, Ζ και Κ, τών οποίων όμως τά Δ
και Ε έχουν και υπόγεια, ακολούθως τών Η, Θ και I και υψηλότερον τών Λ
καί Μ, ενώ άνώτερον δλων, άλλ’ επικλινές, είναι τό τών διαδρόμων Ο καί Ν
καί τών διαμερισμάτων (τά όποια είσέτι δεν άνεσκάφησαν Ιξ ολοκλήρου) Ξ
καί Π. Ή συνολικώς άνασκαφεΐσα έκτασις είναι 700 τ.μ. καί τό κτήριον παρηκολουθήθη εις 31 μέτρα μήκους καί 23 πλάτους, προφανώς δέ ήτο μεγαλυτερον, διότι δέν άνεκαλύφθη είσέτι τό προς τά ΝΔ. δριον, τό δέ ΒΑ. άνευρέθη
κατεστραμμένον πιθανώς υπάρχει έπέκτασις καί προς τάς άλλας δυο πλευράς.
Καί αν ακόμη τό κτήριον ήτο μονώροφον, δέν ειχεν όλιγώτερα τών 22 — 24
διαμερισμάτων, συνυπολογιζομένων εις ταϋτα τών διαδρόμων, κλιμακίδων,
υπογείων κλπ. Πρόκειται λοιπόν περί λίαν άξιολόγου μινωικής έγκαταστά
σεως, ήτις καί διά τον τρόπον οικοδομής της δέν δυναται νά χαρακτηρισθή
ώς απλή οικία.
Τήν χρονολογίαν έδωσεν ή εντός τοΰ μεγάρου άνευρεθεϊσα κεραμεική,
Ιδίως μάλιστα ή τών τριών αποθετών τοΰ δωματίου Ζ' αυτή άποδεικνυει δτι
ή έπαυλις φκοδομήθη εις τήν ΜΜ ΙΙΙβ περίοδον καί δτι ή ζωή της δέν
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Είκ. 1. Σχέδιον τής Μινωικής ’Αγροικίας Ζοΰ Σητείας.

παρετάθη επί πολύ, πιθανώς δέ δεν ύπερέβη τό κάτω δριον τής μεταβατικής
περιόδου ΜΜ ΙΙΙβ εις την ΥΜ Ια. Τοΰτο φαίνεται δτι Ισχύει καί διά τα
19
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δυο δίλλα άνασκαφέντα έν Σητείμ κτήρια, την έπαυλτν Σητείας και τήν Οι
κίαν-'Ιερόν τής Πατέλας Σφακιών Σητείας (περί τής οποίας κατωτέρω), τά
όποια φαίνονται συγκαταστραφέντα. Επίσης φαίνεται ότι κατά τήν αυτήν
εποχήν διεκόπη καί ή λατρεία εις τό 'Ιερόν Πισκοκεφάλου, αφού τά ευρήματα
του

δεν υπερβαίνουν τό κατώτερον όριον τής ΜΜ ΙΙΙβ περιόδου. Ή κατα

στροφή λοιπόν φαίνεται γενική καί οφείλεται πιθανώτατα εις σεισμούς, διά
τήν έκτασιν τών οποίων προέκυψαν ωρισμέναι ενδείξεις, ιδίως εις τά δωμά
τια Β, Δ καί Ε τής αγροικίας Ζοΰ, όπως ισχυραί αποκλίσεις τοίχων καί κατάρρευσις τοίχου ωκοδομημενού μέ μεγάλους πελεκητούς λίθους.
Ή αγροικία έχει τον κύριον άξονα της εκ ΒΑ. προς ΝΔ., άλλ’ οΐ τοίχοι
της δεν είναι πάντοτε παράλληλοι ή κάθετοι προς άλλήλους· θεμελιοϋνται κατά
κανόνα επί τού μαλακού βράχου, εντός τού οποίου έχουν εκσκαφή καί τά υπόγεια
τών δωματίων Δ καί Ε· τών τελευταίων οΐ τοίχοι είναι έπενδεδυμένοι έσωτερικώς
διά μεγάλων λίθων, ολίγον έσωτέρω τών τοίχων τών ύπερκειμένων δωματίων.
'Υπάρχουν προφανώς τινες υστερογενείς τοίχοι, οΐ όποιοι είναι δύσκολον νά
χρονολογηθούν ή άνεύρεσις όμως ολίγων χαρακτηριστικών οστράκων γεωμε
τρικής εποχής (έκ σφαιροειδούς αγγείου μέ ομοκέντρους κύκλους καί έκ κυλιν
δρικού αγγείου μέ άβακωτόν κόσμημα) χρονολογεί μέρος τουλάχιστον τών κα
τασκευών τούτων εις τούς γεωμετρικούς χρόνους. Τοιούτοι είναι οΐ καθέτως
συναντώμενοι, αλλά μέ άλλον προσανατολισμόν μεταξύ τών χώρων Μ καί Θ
τοίχοι, ο'ίτινες είναι εΤ.ς ύψηλότερον επίπεδον καί ό επιμήκης κυρτούμενος
τοίχος ό άνευρεθείς ύπεράνω τού δυτικού ορίου τού δωματίου Ζ καί τού
προθάλαμου του.
’Αναμφίβολος πέραν τών δωματίων Α, Δ, Η καί Λ, προς τό ΒΛ. δέν ύπήρχον άλλα δωμάτια, διότι εκεί ό βράχος επιπολάζει καί δέν υπάρχει έπέκτασις
τοίχων. Προφανώς έκεΐθεν δέν ύπήρχεν είσοδος καί ’ίσως δέν θά έπρεπε νά
άναζητηθή προσπέλασις εκ ΒΑ., όπου ήτο ή προς τήν κοίτην τού ποταμού
πρόσοψις, ίσως κεκοσμημένη διά βεραντών ή εξωστών. Ή διαμόρφωσις τού
ανατολικού μέρους τού οικήματος δεικνύει μάλλον ότι προς τά εκεί θά ύπήρ
χεν ή είσοδος καί θά ήτο ορθόν νά τήν άναζητήση τις κατά τό μικρόν
διαμέρισμα Κ, τό όποιον μορφούται ως προθάλαμος τού Ζ, αν δέν άπεκαλύπτετο ή χρήσις τού τελευταίου ως δωματίου υπηρετικής χρήσεως, ε’ίδους
μαγειρείου καί εργαστηρίου. ’Ίσως λοιπόν εκεί ήτο ή υπηρεσιακή είσοδος. Ό
παχύς ΝΑ. τοίχος διακόπτεται παρά τό άναπαυτήριον Κ, ΐνα σχηματίση δίο
δον προς τον προθάλαμον, έκ τού οποίου εΐσήρχετό τις εις τό εύρύχωρον δωμάτιον Ζ. "Αν κατά τήν πλευράν ταύτην ύπήρχεν ή κυρία είσοδος, αύτη θά
εύρίσκετο άνατολικώτερον διά μέσου τού παχέος τοίχου, όστις φαίνεται εξω
τερικός, δίδουσα προσπέλασιν εις προθάλαμον καί δι’ αυτού εις τά δωμάτια
Γ, Β καί Α, τών οποίων τό μεγαλύτερον μέρος κατεστράφη ύπό τής νεωστί
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κατασκευασθεισης οδοΰ. Δυσκόλως παρακολουθεί τις πώς εκ των κάτω τού
των δωματίων επεκοινώνει τις μέ τα εις άνώτερον επίπεδον ευρισκόμενα.
Ισως να υπήρχε προσπέλασις διά τής στενής διόδου άνατολικώς τοΰ Κ,
ητις όμως δίδει μάλλον την έντΰπωσιν κόγχης. Φυσικά δεν δυνάμεθα νά σχημαασωμεν πλήρη τήν εικόνα των τριών δωματίων A, Β, Γ και τοΰ προθάλα
μου των (πίν. 109α)· ό δυτικός τοίχος τοΰ Β κατέρρευσε σχεδόν τελείως, καίτοι
φκοδομημένος διά μεγάλων πελεκητών λίθων (άποκατεστάθη κατά τό πέρας
τής άνασκαφής). Εις τό δωμάτιον Α άνευρέθησαν δυο μικροί άποθέται-κι
βώτια, εις κατά τήν ΝΑ. γωνίαν και έτερος κατά τήν ΝΑ. πλευράν, άμφότεροι
κατεσκευασμένοι διά πλακών και σώζοντες εις τήν θέσιν των τά εκ πλα
κών καλΰμματά των. Παρά ταΰτα ευρέθησαν άμφότεροι κενοί. Τριπτήρ και
λίθος κυρτός τριβής, κύπελλα κωνικά άωτα ή

μόνωτα, τμήματα χυτρών,

τμήμα έκ τοΰ στομίου λΰχνου και μέρος θαλασσίου τρίτωνος ήσαν τό μό
νον περιεχόμενον τών δυο δωματίων.
Ό προθάλαμος τοΰ Ζ μετά τοΰ αναπαυτηρίου Κ (πίν. 109β) είναι τό
μάλλον άξιόλογον συγκρότημα ολοκλήρου τής έπαόλεως. Τό δάπεδον δεν
είναι εις τό αυτό επίπεδον' ή κόγχη έχει χαμηλότερον πλακόστρωτον' ακολου
θεί τό προ τής θυρας τοΰ Ζ πλακόστρωτον και είτα 6 ισοπεδωμένος βράχος,
τετμημένος ολίγον ίιψηλότερον καί σχεδόν εις τό ύψος τοΰ πλακόστρωτου
τοΰ αναπαυτηρίου. Τοΰτο σχηματίζεται εις τήν έξω τοΰ I γωνίαν μέ δυο
έντέχνως κατεσκευασμένα θρανία, προσηρμοσμένα εις ταΰτην. Χαμηλή κρηπίς προς τά ΝΑ. πιθανώς έφερε παράθυρον, διότι διακρίνεται ή στερέωσίς του κατά τήν μίαν πλευράν. Έκ τοΰ σημείου τοΰτου θά ήδΰνατό τις
νά βλέπη προς τήν κατάφυτον κοιλάδα. Ούδέν κινητόν εύρημα άνευρέθη κατά
τό σημεΐον τοΰτο.
Τό δωμάτιον Ζ είναι εκείνο τό όποιον έδωσε τά περισσότερα ευρήματα.
Κατά τάς δυο γωνίας τής ΝΑ. πλευράς άνευρέθησαν μικροί πίθοι ήμικατεστραμμένοι. Πολλοί τριπτήρες λίθοι καί άλλοι κυρτοί λίθοι τριβής άνεκαλΰφθησαν
ιδίως προς τήν δυτικήν γαινίαν, εγγύς δυο σκαφοειδών λίθων, οΐτινες ειχον
κατά τήν μίαν πλευράν των πρόχυσιν καί έχρησίμευον ’ίσως ως ελαιοτριβεία.
Άβαθής λεκάνη, πολλά κύπελλα καί άφθονα τεμάχια χυτρών έπεβεβαίωσαν
τήν χρήσιν τοΰ δωματίου ως εργαστηρίου-μαγειρείου καί ή εκδοχή αύτη
ένισχΰθη μέ τήν άνακάλυψιν τριών κτιστών άποθετών, επικοινωνούντων προς
άλλήλους διά στενοΰ ανοίγματος.

Ό πρώτος είναι κατεσκευασμένος δι’ εκ

σκαφής καί επενδύσεως τμήματος τής Β. γωνίας τοΰ δωματίου καί είναι σχε
δόν ορθογώνιος" άνευρέθη υπερπλήρης άγγείων καί τεμαχίων άλλων, τών
περισσοτέρων κοινής χρήσεως (χυτρών, πρόχων, πιθιδίων, λεκανών, άμφορέων,
παχέων σκευών χαμηλών καί κυλινδρικών, ενός μέ άνοιγμα πλευρικόν εις τό
επίπεδον τοΰ πυθμένος, μεγάλου κυλινδρικοΰ κάδου κλπ.). Ή διακόσμησίς
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τινων των αγγείων τούτων, έμπίεστος ή γραπτή, τά χρονολογεί εντός τοϋ
ορίου τής ΜΜ ΙΙΙβ εποχής. Μεταξύ των αγγείων

τοϋ αποθέτου

τούτου

είναι σκεύη με ηθμούς, κάλυμμα μέ μικράν τοξοειδή λαβήν, φυσικός τρίτων
κα'ι πορφύρα, υφαντικόν παραλληλεπιπέδου σχήματος βάρος. Οί δύο άλλοι
άποθέται έσχηματίσθησαν δι’ οίκοδομήσεως τοίχου εντός τοϋ δωματίου Γ
επειδή δέ άπεδείχθη δτι το χώρισμα προσετέθη εκ των υστέρων καί κατεσκευάσθη άκανόνιστον πλακόστρωτον σχεδόν εις τό αυτό επίπεδον μέ τό τοϋ
πρώτου, δεν αποκλείεται τά εις τό βάθος και κάτω τοϋ πλακοστρώτου τούτου
άνευρεθέντα αγγεία νά άνήκον άρχικώς εις τό δωμάτιον Γ. Έκ των οστρά
κων τοϋ κατωτέρου τούτου στρώματος συνεκροτήθη μέρος διακοσμήτου αγ
γείου επί ποδός μέ εσωτερικόν ηθμόν καί ωραία γεφυρόστομος πρόχους μέ
διακόσμησιν σειράς αναστροφών διπλών πελέκεων (είκ. 110α). Ή χρονολογία
είναι πάντοτε ή τής μεταβατικής περιόδου από ΜΜ ΙΙΙβ εις ΥΜ Ια. Τά δύο
αγγεία μέ τούς ηθμούς είναι μέ δίχρωμον διακόσμησιν επί ανοικτού καί φέ
ρουν κλαδία καί κυκλίσκους έν μέσφ στιγμών προς μίμησιν κροκαλοπαγούς
λίθου.
Τών δύο γειτονικών δωματίων Ε καί Δ διασώζεται μόνον τό υπόγειον
μέρος· από τό έξέχον δμως τοιχίον κατά την ΝΑ. πλευράν τοϋ Ε διαπιστοϋται δτι τό δάπεδον τών άνω δωματίων ήτο εις τό αυτό επίπεδον μέ τό δάπεδον τοϋ δωματίου Ζ. Προφανώς εις τό δωμάτιον Ε ή κάθοδος εγίνετο διά
κλιμακίδος, τής οποίας έσώθη τό ύπόβαθρον έκ λαξευτού βράχου λοξώς τε
τμημένου καί ό κλωβός, σχηματιζόμενος διά γωνιουμένου τοίχου. Τίτο προσβατόν κυρίως έκ τοϋ έπιμήκους καί μάλλον στενού διαμερίσματος I, τό όποιον
δέν είναι δυνατόν νά χαρακτηρισθή ως κλειστός διάδρομος. "Εν τμήμα τού
του χωρίζεται διά τοιχίου, ίσως ΐνα άποτελεσθή μικρός προθάλαμος καθόδου.
Εντός τοϋ Ε άνευρέθη εις λίαν έπιμήκης πελεκητός λίθος, μήκους 1.80 μ.
καί πλάτους 0.5δ, πολύ πιθανώς κατώφλιον ή άνώφλιον θύρας, έκτος θέσεως.
Ό διαχωρίζων προς τό Δ τοίχος σχεδόν κατεστράφη έξ ολοκλήρου, διακρίνεται δμως τό εις τό μέσον αύτοΰ άνοιγμα θύρας. Τό τελευταϊον δωμάτιον
χωρίζεται διά μικρού τοιχίου εις δύο τμήματα, τά όποια δμως δέν αποτελούν
Ιδιαίτερα δωμάτια. Ή κεραμεική τών δωματίων Δ καί Ε είναι χαρακτηρι
στική : τεμάχια εύμεγέθων πίθων μέ διακόσμησιν έμπιέστων διά τοϋ δακτύ
λου σχοινιών, κύπελλα καί κύαθοι, τμήματα χυτρών, τεμάχια πιθιδίου μέ
καταλειβάδας κλπ. Μία εστία υπήρχε, φαίνεται, κατά την βορείαν γωνίαν
τοϋ Δ. Κατά την ΒΔ. γωνίαν άνεκαλύφθη ορθογώνιος πλάξ, ’ίσως βάσις πί
θου, τοϋ οποίου ικανά τεμάχια περισυνελέγησαν διεσπαρμένα.
Πολύ δυσκολωτέρα ύπήρξεν ή έκκαθάρισις τών δωματίων τοϋ άνωτέρου
εις την κλιτύν κειμένου επιπέδου, δηλαδή τών Η καί Θ, διότι εις τον τομέα
τούτον πολλοί τοίχοι κατέρρευσαν καί άλλοι προσετέθησαν έκ τών υστέρων.
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0 νοτιοανατολικός τοίχος τοΰ Θ άναδιπλοΰται κα'ι παρέχει την έντόπωσιν,
ότι φκοδομήθησαν ανεξαρτήτως τό άνω και τό κάτω μέρος τοΰ οικήματος.
Δεν είναι ευκόλως κατανοητόν ποιον ρόλον έπαιξεν ό κυρτός τοίχος, δστις
φαίνεται μάλλον άναλημματικός. Μεταξύ τοΰ Θ και τοΰ εις υψηλότερου επί
πεδον ευρισκομένου διαμερίσματος Μ δυναται ίσως νά άναγνωρισθή κλωβός
κλίμακος, τής οποίας βαθμίδες έκτος θέσεως είναι ίσως οί εντός τοΰ κλατβοΰ
άνακαλυφθέντες πελεκητοί λίθοι. Ή εμπλοκή μέ μεταγενέστερα τοιχία κα
θιστά ασαφή τήν δλην διάταξιν. Εις τό Η ή είσοδος γίνεται γωνιακώς, σχηματιζομένου μικροΰ στενοΰ διαδρόμου. Λίθοι τριπτήρων καί χαρακτηριστικά
όστρακα ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια, ως επίσης τμήμα πλαστικοΰ ρυτοΰ κεφαλής ζώου
(’ίσως ταΰρου) καί χαμηλής πηλίνης τριποδικής τραπέζης (όχι άπιθάνως προσ
φορών), μαρτυροΰν τήν χρησιμοποίησιν τοΰ δωματίου διά τήν λατρείαν.
Περί τό μέσον τοΰ Η σώζεται τετραγωνική πλάξ, αγνώστου χρήσεως (βάσις
τετραγωνικοΰ στυλου κρυπτής;).
Τό άνώτατον επίπεδον τέλος, προς τό όποιον ήγεν, ως φαίνεται, τό κλι
μακοστάσιου τοΰ Θ, κατέχεται από διαδρόμους καί επικλινούς κατεσκευασμένα
διαμερίσματα, τά όποια άνεσκάφησαν μόνον μερικώς. Οί περικλείοντες τον
διάδρομον Ο τοίχοι έπαθον άμφότεροι ίσχυρώς καί μόνον ολίγοι λίθοι τοΰ
κατωτέρου δόμου διεσώθησαν, καί ουτοι ίσχυρώς έκκλίναντες προς τά έξω.
Πολύ πιθανόν τά διαμερίσματα Ξ καί Π περιελάμβανον περισσότερα δωμά
τια. Έκ τοΰ πρώτου προέρχεται τμήμα πηλίνης τριποδικής τραπέζης διασωζοΰσης τον ένα πόδα μέ έμπίεστον διακόσμησιν.
Ήρευνήθη αν ή έπαυλις ήτο άπομεμονωμένη εις ήν θέσιν εΰρίσκεται ή
αν ΰπήρχον εκεί πλησίον καί ά'λλα οικήματα. Εις άπόστασιν 150 περίπου
μέτρων καί ολίγον χαμηλότερου προς τήν κοίτην τοΰ ρυακίου διακρίνονται
τοίχοι μέ πελεκητούς λίθους δευτέρου μεγάλου οικοδομήματος. Ή άνασκαφή
εκεί θά είναι δυσχερής λόγφ τών κατά τήν έκτασιν ταΰτην ελαιώνων καί
αμπέλων. Τά κατά χώραν όστρακα άποδεικνΰουν ότι τό οικοδόμημα τοΰτο
ήτο σύγχρονον μέ τήν έ'παυλιν.
2) Τάφοι περιοχής Ζον Σητείας. Επειδή έθεωρήθη πιθανή ή ΰπαρξις τάφων συγχρόνων μέ τά ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια οικήματα, έγένετο μικρά έρευνα
εις τάς σπηλαιώδεις κοιλότητας τής χαράδρας εις τήν άμεσον περιοχήν τής
έπαΰλεως. Όδηγηθέντες από τήν μαρτυρίαν περί άνευρέσεως μεγάλων αγ
γείων μέ οστά άνθρά>πινα εντός αυτών εις τον κήπον Κ. Γιαννουρή, άνευρομεν τό ταφικόν σπήλαιον καί περισυνελέξαμεν τά επί τόπου κατεσπαρμένα
τεμάχια καί εκείνα τά όποια ό άνευρων έκτισεν εντός τών ξηρολιθικών αντε
ρεισμάτων τοΰ κήπου του, άφοΰ έθραυσε τά αγγεία, τά όποια ε’χον άνευρετΤή άθικτα εις τήν θέσιν των. Κατέστη δυνατόν οΰτω νά άνασυγκροτηθοΰν
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δυο ταφικοί πιθίσκοι, εις μεγαλύτερος μέ διακόσμησιν κορδονίων αναγλύφων
άνευ εντομών σχηματιζόντων ζώνας και κυματοειδείς γραμμάς καί εις μικρό
τερος τετράωτος μάλλον σφαιρικός μέ διακόσμησιν έξίτηλον μιμουμένην φλεβωτούς λίθους, εις ρυθμόν γνωστόν ήδη εκ τοΰ νεκροταφείου τής Παχυάμμου και έκ τοΰ Μόχλου (πίν. 110β). "Οτι και οίλλοι όμοιοι τάφοι υπήρχον
εις την αυτήν περιοχήν άποδεικνύεται εκ τμήματος ΜΜ ΙΙΙβ κυάθου, άνευρεθέντος εις άλλην κοιλότητα. 'Ολόκληρος σειρά τάφαιν εις σκάμματα καλυ
πτόμενα μέ σειράς πλακών ό'χι εις μεγάλην από τών πρώτων άπόστασιν άπεδείχθη ότι ανήκει εις νεωτέρους χρόνους. Ή τοπική παράδοσις συσχετίζει
μάχην μεταξύ Τούρκων και επιχωρίων, όμως τά λείψανα μιας μικράς εκκλη
σίας, έξ ής ή περιοχή ονομάζεται τοΰ «'Αγίου ’Αθανασίου», καί ή μορφή
τών τάφων άποτελοΰν ένδειξιν ότι ανήκουν μάλλον εις τήν υστεροβυζαντι
νήν περίοδον.
’Άλλοι τής αυτής εποχής τάφοι, τινές εις άρκουλας, άνεκαλΰφθησαν
περί τον ναΐσκον τοΰ Προφήτου Ήλιοΰ, εις άπόστασιν μιας ώρας από τό
χωρίον Ζοΰ.
Είς τήν περιοχήν εις τήν οποίαν άνευρέθη προ δυο ετών ό μικρός σπη
λαιώδης γεωμετρικός τάφος ΝΔ. τοΰ χωρίου, άλλ’ ολίγον βορειότερον, έγένετο
μικρά δοκιμή είς τον χώρον όπου άνευρέθησαν πήλινά τινα αγγεία, τών
όποιων εν ήτο ακέραιον (πρόχους μέ στρογγυλόν στόμιον και λαβήν μέ κα
θέτους αύλακας). Άπεδείχθη ότι έπρόκειτο περί ταφικής πυράς έλληνορρωμαϊκών χρόνων. 'Υπήρχον κεκαυμένα όστα άφθονα καί ό'στρακα κατά τό
πλεΐστον κοινά, άλλ’ ό χώρος είχε διαταραχθή.
3)

' Υοτερομινωικός III θολωτός τάφος Σφακιων Σητείας. Ό τάφος

είναι είς τήν κλιτύν υψώματος παρά τό έ'ρημον σήμερον χωρίον Σφακιά, είς
άπόστασιν μιας καί ήμισείας ώραςνοτίως τής Ζοΰ· άνεσκάφη υπό τοΰ εΰρόντος,
δστις έξήγαγεν άγγεΐά τινα. Τάς δυο κιβωτιοσχήμους λάρνακας περισυνέλεξε
καί παρέδωσεν είς τό Μουσεΐον ό έκ Σητείας Έμμ. Φυγετάκης, άλλα δέ τινα
μικρά άγγεΐα κατασχεθέντα υπό τής άστυνομίας παρεδόθησαν βραδΰτερον εις
τήν αρχαιολογικήν υπηρεσίαν. Έπι τόπου περισυνελέξαμεν τά άπομείναντα
ό'στρακα, έκ τών οποίων συνεκροτήθησαν δλίγιστα άγγεΐα (ψευδόστομοι άμφορεΐς), χαλκοΰν έργαλεΐον μορφής κοπέως, δυο άτρακτοειδεΐς ψήφοι έξ ύαλομάζης καί είς λίαν ένδιαφέρων σφραγιδόλιθος έξ έρυθροΰ ίάσπιδος, παριστών
τήν μινωικήν θεότητα μεταξύ δύο γρυπών (πίν. 110γ). Ό τάφος άπεδείχθη
θολωτός μέ είσοδον έξ άνατολών, ΥΜ ΙΙΙβ χρόνων. Δοκιμαί εις τήν περιο
χήν άπέβησαν πασαι άρνητικαί. Άπεκαλύφθη μόνον περίεργον φρεατοειδές
ό'ρυγμα, άνευρεθέν όμως κενόν, καί κατωτέρω, κατά τήν κλιτόν, περισυνελέγησαν τεμάχια έκ τοΰ χείλους καί τοΰ πυθμένος ΜΜ ταφικών πίθων,
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4) Πρωτογεωμετρικός ϋολωτός τάφος Πατέλας Σφαχίών Σητείας.
Εις άπόστασιν δέκα λεπτών από τοϋ μυκηναϊκού τάφου, εις ύψωμα τερματίζον την αυτήν κορυφογραμμήν,

Α

επιπεδούμενον

άνω καί έκ τούτου καλούμενον σήμερον Πατέλα, άνεκαλύψαμεν, τή υποδείξει τοΰ
έκ Σητείας Έμμ. Φυγετάκη,
θολωτόν μέ
θάλαμον

τετραγωνικόν

πρωτογεωμετρι

κόν τάφον, εις τον όποιον
άνευρέθη μέγας αριθμός τα
φών. Τό πρόσθιον τμήμα
τοΰ τάφου

καί ή είσοδός

του ειχον τελείως καταστρο
φή, τό οπίσθιον όμως τμή
μα διεσώζετο εις Ικανόν ύ
ψος (βλ. σχέδια εικ. 2). Υ
ψηλότερα εις την έπίχωσιν
άνευρέθησαν τά κρανία καί
οστά διαφόρων τετραπόδων
ζώων, άλλα δεν είναι δυνα
τόν να βεβαιωθή ότι ταϋτα
είναι λείψανα ταφικών έναγισμών, διότι τό στρώμα εις
δ άνευρέθησαν ήτο διατεταραγμένον. ’Ήδη ό άνευ
ρων τον τάφον ιδιοκτήτης
ειχεν έξαγάγει πέντε ή έξ
άνθρώπινα

κρανία.

Κατά

την άνασκαφήν δεν άνευ
ρέθησαν όλιγώτερα τών 13
είσέτι, τά όποια άπεδόθη-

Είκ. 2. 'Ο πρωτογεωμετρικός τετράγωνος θολωτός τά

σαν εις τό σχεδιογράφημα,

φος τής Πατέλας Σφακιών Σητείας (Κάτοψις και τομή)·

όμοΰ μέ τά συνοδεύσαντα
τάς ταφάς κτερίσματα. Φαίνεται ότι εις έκάστην ταφήν διεταράσσοντο τά
οστά τών προηγουμένων διότι πολύ ολίγοι σκελετοί άνευρέθησαν άδιατάρακτοι. Τά περισσότερα τών άγγείων είναι κοινού χαρακτήρος, όμοια εκείνων
τά όποια άνευρέθησαν εις πολλούς άλλους τάφους τής ’Ανατολικής Κρήτης
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μάλιστα δέ εις τους θολωτούς πρωτογεωμετρικούς τάφους τής περιοχής Συ
κιάς -'Αδρομΰλων.

Είναι κυρίως

μόνωτοι κΰαθοι, προχοΐσκαι, άρύβαλλοι

και κρατηρίσκοι (πίν. 111α) μέ στοιχειώδη διακόσμησιν. Έκτος των αγγείων

Είκ. 3. Σχέδιον ΜΜ ΙΙΙβ οικίας -ίεροϋ τής Πατέλας Σφακιών Σητείας.

άνευρέθησαν χαλκαΐ κα'ι σιδηραΐ τινες πόρπαι, ψήφοι διάφοροι εξ ύελομάζης
κα'ι σαρδίου, περόναι, κρίκοι - δακτύλιοι κα.
5)

ΜΜ ΙΙΙβ οικία - Ιερόν Πατέλας Σφακιών Σητείας.

’Αμέσως

ύπεράνω τοΰ τάφου, επί τοΰ υψώματος, άνευρέθη και άνεσκάφη εξ ολοκλή
ρου οίκημα, διασωζόμενον μόνον έν μέρει (βλ. σχέδ· εϊκόνος 3), το όποιον
χρονολογείται εις τήν αυτήν περίοδον, εις ήν ανήκουν αί έπαύλεις Ζοϋ και
Σητείας. Άποτελεϊται από διπλήν σειράν δωματίων, των οποίων άπεκόπη τό
βόρειον και τό νότιον κράσπεδον. Ταϋτα διασώζουν μέρος τής έκ σχιστόλιθων
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πλακοστρώσεως των δαπέδων. Ή είσοδος έγίνετο εκ δυσμών διά στενής θΰρας. Τά άνευρεθέντα εις το κύριον δωμάτιον, μάλιστα κατά τήν ΒΑ. γωνίαν
καί τον ανατολικόν τοίχον σκευή (πίν. 111 β), τά όποια ομοιάζουν μέ λΰχνουςι
ένψ, φαίνεται, δεν είναι, γνωστά όμως καί έξ άλλων ιερών —εν φέρει μικράς
προεξοχάς κερατοειδείς, άποδιδούσας ίσως δίπλα κέρατα,— οι φυσικοί τρίτω
νες καί τά ιδιόρρυθμα συσσωματώματα καθιστούν πολύ πιθανόν οτι ή οικία
έχρησιμοποιήθη ως ιερόν. Τό Ιερόν τούτο θά είχε τον χαρακτήρα των λοιπών
ιερών κορυφής. Υπέρ τής εκδοχής ταύτης είναι δτι άνευρέθησαν επί τόπου
τμήματα πλαστικών αγγείων καί ρυτών. Ό ιδιοκτήτης μάλιστα λέγεται όη
άνεϋρεν εις έν τών δωματίων καθήμενον λέοντα πήλινον. Έκ τών λοιπών
σκευών τό μάλλον άξιόλογον είναι πίθος μέ σχεδόν ωοειδές σώμα καί επί
πεδα χείλη, διακοσμούμενος μέ μικρούς έμπιέστους στεφάνους (πίν. 112α),
καί εύρύστομον βαθύ άγγεΐον μέ πρόχυσιν.
6) Περισυλλογή αρχαίων άντικειμένων περιοχής Σητείας. Έπ5 εύκαιρίφ περισυνελέγησαν διάφορα αρχαία αντικείμενα, τά όποια εύρίσκοντο
εις χεΐρας τών χωρικών. Τά μάλλον ενδιαφέροντα είναι μικρός πίθος ακέ
ραιος μέ τυπωμένους ρόδακας έπί τού κυλινδρικού λαιμού τών υστέρων γεω
μετρικών χρόνων έκ Πραισοΰ (πίν. 112β), νεολιθικός μονόστομος πέλεκυς
λαμπράς διατηρήσεως έκ Σιτάνου, όλμοειδές άνάγ?ωφον καλυκόσχημον άγ
γεΐον έκ σκληρού λίθου έκ τού αυτού τόπου, τμήμα πηλίνης κεφαλής λέοντος
έξ υδρορροής καί τμήμα μαρμάρινης εύρείας λεκάνης έκ Πραισοΰ, αρχαϊκών
Ιλληνικών χρόνων. Επίσης συνεκεντρώθησαν πληροφορίαι διά τήν άνεύρεσιν
πολλών άλλων κινητών καί ακινήτων αρχαιοτήτων εις τήν περιοχήν Σητείας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΤΛΑΤΩΝ
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ΠίΝΆΞ

α. Τά δωμάτια Β και Α τής Μινωικής αγροικίας Ζοΰ, ά,τοκοπέντα
κατά τήν κατασκευήν τής κοινοτικής όδοϋ.

β. Τό «άναπαυτήριον» τής Μινωικής αγροικίας Ζοΰ.
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ttAfi 1955.—ΚΡΗΤΗ : ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΗΤΕΙΑ2

β. Τετράωτος πιθίσκος έκ σπηλαιώ-

γ. Σφραγιδόλιθος μέ παράστασιν θεάς

δους τάφου τής περιοχής τής Μινωι-

μεταξύ γρυπών έκ τοΰ ΥΜ ΙΙΙβ τά-

κής αγροικίας Ζοΰ.

φου Σφακιών Σητείας Κρήτης.
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ΠίΝΑΞ

α. Άγγεϊα τοϋ πρωτογεωμετρικού θολωτού τάφου Σφακιών Σητείας.

β. Τελετουργικά σκευή και τμήματα πλαστικών αγγείων
τής οικίας - ίεροΰ Σφακιών Σητείας.
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