
27. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ή ερευνά είχεν ως πρόγραμμα να συμπλήρωσή τάς από δυο ετών 
άρξαμένας εργασίας εις την Μινωικήν Έπαυλιν Σητείας καί νά έπεκταθή 
εις εύρυτέραν ακτίνα τής περιοχής Σητείας, είς τά σημεία δπου ειχον έλθει 
είς φως τελευταίως ενδιαφέροντα ευρήματα. Τά αποτελέσματα υπήρξαν 
άκρως ικανοποιητικά : 1

Εΐκ. 1. Μινιοική έπαυλις Σητείας· νΟψις άπό Ν. Α.

1) ’ Ανασκαφή τής Μιναπκής Έπαύλεως Σητείας. Διά βαθύτα
της τομής έξω τής ανατολικής προσόψεως, δ'που αί έπιχώσεις είναι μεγά- 
λαι, διηυκρινίσθη όριστικώς ή αρχική ύπόθεσις, δτι ή Έπαυλις ήτο παρα
ποτάμιος' άμφότεραι αι άνακαλυφθεΐσαι μακρόταται κλίμακες έφερον απ’ 
ευθείας εις τον ποταμόν, δστις εκείνην την εποχήν θά ειχεν ασφαλώς άφθο- 
νον ΰδωρ' παχύτατα στρώματα άμμου έκάλυπτον τό πέραν τής κλίμακος 
τμήμα καί ουδέν δάπεδον άνευρέθη' άντιθέτως άνευρέθησαν ογκόλιθοι έμπε- 
πηγμένοι εντός τής Ιλύος, οί όποιοι προήλθον από τήν πρόσοψιν τοϋ
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Μεγάρου. Διά νά προστατευθή αΰτη είχε κατασκευασθή εκτεταμένη και 
ισχυρά κρηπίς, είδος προβλήτος. Περισυνελέγησαν τά όστρακα τών βαθύ
τερων στρωμάτων καί ουτω εβεβαιώθη δτι τό μέγαρον φκοδομήθη εις τό 
τέλος τής MM III εποχής καί έχρησιμοποιήιθη κυρίως είς την MM III β - 
ΥΜ Ια περίοδον. Τοΰ παρά την νοτίαν κλίμακα (εικ. 1) θυρωρείου έγέ- 
νετο έπιμελεστέρα εξερεύνησις καί άνεκαλύφθη ή θΰρα καί τό δάπεδον τοΰ 
χαμηλοτέρου του δωματίου.

Άνεσκάφησαν τά ΰπεράνω τής δημοσίας όδοϋ διαμερίσματα και άπε- 
δείχθη δτι ή Έπαυλις δεν έξετείνετο περισσότερον προς δυσμάς, ως κατ’

Είκ. 2. Τό μετά κίονος άνω δωμάτιον τής δυτικής πτέρυγος τής μινωικής 
Έπαύλεως Σητείας.

άρχάς έθεωρήθη πιθανόν' άνεσκάφη άνω τοΰ θεμελίου τοΰ ΝΔ. δωματίου 
τετραγωνικόν διαμέρισμα, διασωζόμενον μόνον κατά τό ήμισυ μέ μεγάλην 
βάσιν κίονος εις τό κέντρον (είκ. 2). Εις πιθίσκος άνευρέθη εις την θέ- 
σιν του.

Ή εξ οκτώ βαθμιδών άποτελουμένη κλιμακις τοΰ τομέως τοΰτου άπο- 
κατεστάθη (είκ. 3).

Έξηρευνήθησαν τέλος τά υπό την δημοσίαν οδόν διαμερίσματα καί 
ουτω συνεδέθησαν τά δύο διεστώτα τμήματα τοΰ Μεγάρου. Παρά την κα
ταστροφήν τό σχέδιον τών διαμερισμάτων τούτων διεσαφηνίσθη καί άπεδεί- 
χθη ή ύπαρξις δωματίου μέ μικρόν κίονα, διαδρομίσκου μέ οχετόν ύπ’ αύ-
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τόν, σειράς τριών δωματίων, των οποίων κατεστράφη όλοσχερώς ή ανατο
λική παρυφή, και κλίμακος λαξευτής εις τόν βράχον εν μέρει, δι’ ής εγέ- 
νετο ή επικοινωνία μέ την κάτω νοτίαν κλίμακα.

Τά κινητά ευρήματα υπήρξαν ολίγα και δχι σημαντικά (μαχαίριον, κύ
πελλα καί άλλα μικρά αγγεία, πιθίσκος), διά τούτων δμως επεβεβαιώθη ή 
χρονολογία τής Έπαΰλεως, τής οποίας, διά τής γενομένης εφέτος έρεΰνης, 
άπεπερατώθη ή άνασκαφή.

Είκ. 3. 'Η άποκατασταθεϊσα κλιμακίς τής δυτικής πτέρυγος τής μινωικής 
Έπαΰλεως 2ητείας.

2) 3 Ανασκαφή ταφικοΰ σπηλαίου γεωμετρικών χρόνων Ζοϋ Ση- 
τείας. ’ Ανακάλυψις αύτό'&'ΐ μινωικοϋ μεγάρου τ) συνοικισμού. Μικρόν 
ταφικόν σπήλαιον άνεκαλΰφθη υπό παιδός, δστις έξήγαγέ τινα αγγεία. Διά 
μικράς έρεΰνης ήλθον εις φως καί άλλα αγγεία γεωμετρικών χρόνων, με
ταξύ τών οποίων έν ενδιαφέρον διά τήν έκ μαιάνδρων διακόσμησίν του. 
Κατά τήν διάνοιξιν τής προς τό χωρίον κοινοτικής όδοϋ κατεστράφησαν 
τμήματα σπουδαίας μινωικής έγκαταστάσεως, ίσως εκτεταμένου μεγάρου, 
συγχρόνου τής Έπαΰλεως Σητείας. Τοίχοι στερεώτατα κατεσκευασμένοι διά 
πελεκητών λίθων ήλθον εις φώς. Αυτοψία τοϋ χώρου εβεβαίωσεν δτι υπάρ
χουν πολλά κτήρια, τά οποία είναι απαραίτητον νά έξερευνηθοΰν. Έκ 
τοϋ ναΐσκου τού χωρίου άπετοιχίσθη καί περισυνελέγη χαρακτή επιγραφή
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μέ χρονολογίαν 1619, περιέχουσα καλενδάριον κύκλων ήλιου καί σελήνης.

3) Άνακάλυψις άποϋ'έτου ύπαι&ρίου ελληνικόν ιερόν εις ϋ'έ- 
βιν Σταυρός Ρούσσας ’Εκκλησας, και άρχαίας ελληνικής άκροπό
λεως εις την αυτήν περιοχήν. Προ πολλών ετών ειχον άνευρεθή πήλινα 
πλακίδια αρχαϊκών ελληνικών χρόνων εις θέσιν Τίμιος Σταυρός τής περιο
χής Ρούσσας Εκκλησας. Φαίνεται δτι επί τόπου έσκαψαν καί άρχαιοκάπη- 
λοι. Διά προχείρου έρεύνης διεπίστωσα την θέσιν τοΰ αποθέτου, δστις 
δμως έξηντλήθη διά τών λαθραίων σκαφών κατά τό μεγαλύτερον μέρος, 
καί περισυνέλεξα αριθμόν τινα πλακιδίων μέ παραστάσεις ανάγλυφους πο- 
λοφόρου μορφής, άλλης πάνοπλου, γρυπός, πολεμιστοΰ κλπ. καί τμήματα 
κέρνων. Παρά την σύλησιν αξίζει νά γίνη έρευνα επί τόπου, ήτις θά φέρη 
ίσως εις φώς καί τό 'Ιερόν.

”Οχι πολύ μακράν διεπιστώθη διά πρώτην φοράν εις θέσιν Καστρϊ 
ή ΰπαρξις άρχαίας ελληνικής πόλεως επί υψηλής άκροπόλεως περιτειχίστου’ 
διασώζονται πολλά τμήματα τοΰ τείχους μέ τετραγώνους εις σειράν πύρ
γους, οικήματα, δεξαμεναί κλπ. Είς τούς πρόποδας τής άκροπόλεως άνευ- 
ρέθη καί περισυνελέγη τεμάχιον επιγραφής επί μελανός λίθου κλασσικών 
χρόνων.

4) ’Ανακάλνψις παλαιοχριστιανικής βασιλικής έντός τής πό
λεως Σητείας. Καταπεσόντος έκ τής τρικυμίας τμήματος τοΰ θαλασσίου 
άντερεισματικοΰ τείχους ήλθεν είς φώς τό νότιον παστοφόριον εκτεταμένης, 
ώς φαίνεται, παλαιοχριστιανικής βασιλικής’ τό ιερόν τής βασιλικής έστη- 
ρίχθη επί τοΰ προς την θάλασσαν βράχου, ούτως ώστε ή άψίς, τής οποίας 
διακρίνεται ή καμπύλη έξω επιφάνεια, νά πλήττεται υπό τών κυμάτων τό 
παστοφόριον είναι έστρωμένον διά τετραγωνικών πλίνθων καί επικοινωνεί 
μέ τό πλάγιον κλιτός καί τό “Αγιον Βήμα διά θυρών. Άνευρέθη τμήμα 
μαρμάρινης τραπέζης αγαπών μέ ήμικυκλικά πινάκια κύκλφ. Δυστυχώς ή 
βασιλική είναι αδύνατον νά άνασκαφή επί τοΰ παρόντος, διότι εύρίσκεται 
υπό πολλάς νεωτερικάς οικοδομάς.

δ) Πρωτομινωικόν ταφικόν απήλαιον Μαρωνιας, Διερευνών την 
προέλευσιν αγγείων τινών ρυθμού Βασιλικής καί λίθινων σκευών τύπου Μο
χλού, τά όποια άνευρέθησαν προ τοΰ πολέμου είς την περιοχήν Μαρωνιας, 
ήχθην είς τήν άνασκαφήν λίαν ενδιαφέροντος ταφικοΰ σπηλαίου. Τό πάλαι 
υπό τοΰ ιδιοκτήτου άνευρεθέν ταφικόν σκάμμα ήτο σχεδόν κενόν (άπέδω- 
σεν έν μόνον άγγεΐον τοΰ τύπου τών ΠΜ III)’ άνεκάλυψα δμως δεύτερον 
εύρύτερον σκάμμα (είκ. 4) καί εντός αύτοΰ διεπιστώθησαν τρεις τούλάχι-
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στον ταφαί μέ κτερίσματα οκτώ αγγεία τΰπου Βασιλικής καί Μοχλού, δυο 
έλεφαντίνας σφραγίδας καί μίαν ψήφον εκ συμπαγούς χρυσού. Υπομιμνή
σκω δτι εξ άλλου ταφικοΰ σπηλαίου τής αυτής περιοχής προέρχεται ή λαμ
πρά πρωτομινωική πυξίς μέ τάς σπείρας, την οποίαν περισυνέλεξε προ ετών 
ό καθηγητής Μαρινάτος.

6) Γεωμετρικόν νεκροταφειον θολωτών τάφων Συκιάς - 'Αδρό- 
μύλων.Έπί τή βάσει πληροφοριών τού έκ Σητείας Έμμ. Φυγετάκη άνεκαλύ- 
φθη ολόκληρον, λίαν σημαντικόν νεκροταφειον πρωτογεωμετρικών καί γεω-

Είκ. 4. Τό ΠΜ ταφικόν σπήλαιον Μαρωνιδς μέ τά κτερίσματα in situ.

μετρικών θολωτών τάφων, δχι μακράν τού συνοικισμού 'Αδρομύλων ('Αγίων 
’Αποστόλων). Τρεις τών τάφων τούτων άνευρέθησαν άπομεμονωμένοι έπί 
τριών γειτονικών υψωμάτων (ό τάφος Β, τής πρώτης συστάδος, περιέχων 
πηλίνην λάρνακα καί πεντηκοντάδα πήλινων αγγείων πρωτογεωμετρικών 
χρόνων: είκ. 5) δεκαπέντε όμως άπετέλουν πυκνήν συστάδα τάφων περί 
χαμηλόν ύψωμα. Είναι τό μάλλον ενδιαφέρον μέχρι σήμερον τών νεκροτα
φείου τού είδους τούτου, τών όποίαιν ελάχιστα άνεσκάφησαν καί έδημο- 
σιεύθησαν συστηματικώς. Δυστυχώς έκ τών τετραγώνων τούτων θολωτών 
τάφων, μέ δλως στοιχειώδη δρόμον, τών όποιων οί περισσότεροι διεσώ- 
ζοντο εις άρίστην κατάστασιν καί μέ τήν πλάκα τής κλειδός εις τήν θέσιν,
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μόνον εις άνευρέθη άθικτος' οί λοιποί ειχον συληθή παλαιόθεν. Παρά την 
σΰλησιν όμως απέδωσαν συνολικώς όχι ολίγα κτερίσματα, μεταξύ των

Είκ. 5. Ό θάλαμος τοϋ θολωτού γεωμετρικού τάφου Β περιοχής Συκιάς - Άδρομύλων.

οποίων τινά είναι αξιόλογα. Τα άνευρεθέντα αγγεία δεν είναι όλιγώτερα 
τών εκατόν δγδοήκοντα. Δΰο χρυσοί δακτύλιοι μέ ελλειψοειδή άκόσμητον

Είκ. 6. Συγκροτηθέν ύπομινωικών χρόνων κιβωτιόσχημον σκεύος εκ τοϋ 
θολωτού τάφου Γ Συκιάς - Άδρομύλων.

σφενδόνην, μικρά τινα κοσμήματα, τρεις μινωικοί σφραγιδόλιθοι, τών οποίων 
δυο εξαίρετου τέχνης, προφανώς φερόμενοι ως περίαπτα υπό τών ένταφια- 
σθέντων, μεγάλος αριθμός πορπών διαφόρων σχημάτων καί περονών εκ χαλ-
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κοϋ, χαλκούν έγχειρίδιον ΥΜ III τύπου, μέγα πλήθος σιδηρών οπλών και 
εργαλείων εις τεμάχια είναι μεταξύ τών σπουδαιότερων ευρημάτων. Μεταξύ 
των πήλινων διακρίνεται κιβωτιόσχημοι' σκεύος, διακόσμητον, ύπομινωικών 
χρόνων (είκ. 6).

Τό νεκροταφεϊον δεν φαίνεται νά έξηντλήθη είσέτι όλοσχερώς.
Εις την αυτήν περιοχήν τών Άδρομύλων διεπιστώθη ή ύπαρξις με

γάλων οικημάτων κυκλώπειου δομής, πολύ πιθανόν πρωίμων ελληνικών 
χρόνων.

’Άλλη όμας τάφων, τών αυτών χρόνων καί άναλόγου χαρακτήρος,

Είκ. 7. Ή ΥΜ III λάρναξ τοϋ μινωικοΰ τάφου Καντέμη Κεφάλας -'Αδρομΰλων.

άνεκαλΰφθη εις θέσιν "Αγιος ’Αντώνιος. Οί τάφοι οΰτοι ύπέστησαν σύλη- 
σιν προ τεσσαρακονταετίας.

7) ΥΜ III τάφος εις #έσιν Καντέμη Κεφάλι 'Αδρομΰλων. ’Εν
τός πεταλοειδούς σκάμματος εις τον μαλακόν βράχον άνευρέθησαν ταφαί, 
δχι δλιγώτεραι τών πέντε, γενόμεναι εντός λουτηροειδοϋς λάρνακος τών 
ΥΜ III χρόνων (ε’ικ. 7). Εις πίθος είχε τεθή εκατέρωθεν τής λάρνακος εις 
τεμάχια. Τάς ταφάς συνώδευσαν οκτώ έως δέκα άγγεϊα χαρακτηριστικής 
μορφής καί (εντός τής λάρνακος άποτεθέντα) κοσμήματα, μεταξύ τών 
οποίων ενδιαφέροντα είναι σφραγιδόλιθος εκ σαρδίου, χρυσούς δακτύλιος 
μέ ελλειψοειδή σφενδόνην, εξάρτημα καί σφονδΰλια.
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8) Πρωτογεωμετρικόν σπήλαιον ’Αγίου Στεφάνου. Διά προχεί
ρου σκαφής εβεβαιώθη ότι σπηλαιώδης κοιλότης έχρησιμοποιήθη ώς ταφι- 
κός θάλαμος’ εκ ταΰτης προήλθε δεκάς πρωτογεωμετρικών επαρχιακής έμ- 
φανίσεως αγγείων.

9) Μινωικά οικήματα περιοχής Σητείας. Εις θέσεις Μοναστηρά
κια και Παλιοταβέρνες, έξ αφορμής τυχαίων ευρημάτων, άνεκαλΰψθησαν 
δύο μινωικά οικήματα, τών οποίων τό δεύτερον εμφανίζει, μέ τό ιδιόρρυ
θμον σχέδιόν του, ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Δεν κατέστη δυνατή ή ολοσχερής 
άνασκαφή τών οικημάτων τούτων.Έξηρευνήθησαν ολίγα δωμάτια τοΰ ΥΜ I 
οικήματος είς θέσιν Παλιοταβέρνες καί άνευρέθησαν τρεις πίθοι μέ πυκνήν 
σχοινίνην διακόσμησιν εις τήν θέσιν των καί εντός στενού διαμερίσματος 
σειρά υφαντικών βαρών.

10) Περιουλλογή Αντικειμένων. Κατά τήν παραμονήν μου έν Ση- 
τεία έδόθη ή ευκαιρία νά προβώ, μέ τήν βοήθειαν τοΰ εκ Σητείας Έμμ. 
Φυγετάκη, είς περισυλλογήν λίαν ενδιαφερόντων αντικειμένων, τών πλείστων 
μινωικής καί αρχαϊκής ελληνικής εποχής. Μεταξύ τούτων τά σπουδαιότερα 
είναι ωραία σειρά μινωικών σφραγιδόλιθων καί εξαρτημάτων, τών πλείστων 
έκ Παλαικάστρου, λίθος επιμήκης (ίσως ύπέρθυρον) μέ χαρακτάς παραστά
σεις ζώων, πιθανώς μινωικής εποχής, αρχαϊκή πηλίνη κεφαλή ειδωλίου, 
χαλκοϋν ΥΜ III έγχειρίδιον έκ Τουρτούλων, πηλίνη κρεάγρα καί σειρά αγ
γείων τής άνατολιζούσης γεωμετρικής περιόδου έκ Πραισοΰ, χαλκοϋν μι- 
νωικόν ζώδιον εκ Μουλιανών καί δίστομος μινωικός πέλεκυς εκ Συκιάς.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
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