
ΕΙΣ ΝΕΩΣΟΙΚΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑΝ

Ή άνακάλυψις τοΰ νεώσοικου, κατασκευάσματος ενδιαφέροντος δσον καί σπανίου, 
οφείλεται εις τον φιλάρχαιον δήμαρχον Σητείας ιατρόν κ. Γ. Μ. Καταπότην' ουτος προ- 
θύμως ενημέρωσε την ’Αρχαιολογικήν Υπηρεσίαν, ή οποία καί προέβη εις την αυτο
ψίαν τοΰ χοίρου

Ό νεώσοικος εύρίσκεται κατά την νοτίαν άκραν τής ανατολικής πλευράς τής μικράς 
χερσονήσου «Καραβόπετρα» ή «Τρυπητή», περί τά 3 χλμ. προς Α. τοΰ λιμένος Σητείας 
(βλ. είκ. 1, βέλος, καί πίν. 5, άνο)). Ή χερσόνησος αυτή έχει σχήμα ακανόνιστου ορθο
γωνίου καί προβάλλει προς Β. εντός τοΰ κόλπου τής Σητείας.

1 Ευχαριστώ θερμώς καί εντεύθεν τόν τότε “Εφο
ρόν μου κ. Ν. Πλάτωνα δια την άνάθεσιν τής αυτο
ψίας τοΰ χώρου καί τής δημοσιευσεως. Θερμαί εύχα- 
ριστίαι οφείλονται καί εις τήν ’Αρχαιολογικήν Εται
ρείαν, ή όποια έχρηματοδότησε τήν έκπόνησιν των

σχεδίων. Ή μέτρησις έγένετο υπό τοΰ μηχανικού 
κ. Χαρ. Μαρκάκη, ή δέ άποτόπωσις υπό τοΰ συνερ
γάτου τής Υπηρεσίας κ. Παΰλου Κακούρη, άρχιτέ- 
κτονος Χανίων.
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Ό νεώσοικος ουτος είναι εν άπλοΰν όρυγμα εντός τοΰ βράχου 1 (βλ. είκ. 2 καί 
πίν. 5-6), σχήματος παραλληλεπιπέδου, ανοικτού άνω, μήκους 30 μ., πλάτους 5.50 μ. 
καί ΰψους 5 μ. Τό δάπεδον εμφανίζει κλίσιν 15° 30' προς τήν θάλασσαν. Τό όρυγμα 
είχε μείνει ελεύθερον έπιχώσεων, πλήν μικρού μέρους κατά τάς άκμάς τής εσωτερικής 
άκρας. Ή έπίχωσις αυτή, σχηματισθεΐσα διά πτώσεως χωμάτων εκ τοΰ ύπερκειμένου 
υψώματος, άπεμακρύνθη δαπάναις τού Δήμου Σητείας.

Τό δάπεδον τού νεώσοικου δεν συνεχίζεται υπό τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, ως 
θά άνέμενέ τις. Είναι γνωστή ή αλλαγή τοΰ επιπέδου τής θαλάσσης εις Κρήτην, έπελ- 
θοΰσα από τής άρχαιότητος διά τής γεωλογικής άνυψώσεως των δυτικών ακτών καί τής 
λόγιο τής ανόδου τοΰ επιπέδου τής Μεσογείου καταβυθίσεως τών κεντρικών καί ανατο
λικών ακτών1 2. Ύπεστηρίχθη μάλιστα ότι ή καταβύθισις έφθασεν εις τό μέγιστον 
σημεΐόν της κατά τήν περιοχήν ταύτην τών ακτών τής Σητείας3. Τούτο όμως δεν άπο- 
δεικνύεται είς τήν περίπτωσιν τοΰ νεώσοικου, ό όποιος δεν φαίνεται νά ύπέστη μεγάλην 
καταβύθισιν, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

Ό νεώσοικος βλέπει προς Α., οΰτω δε προφυλάσσεται έκ τών Β. καί ΒΑ. ανέμων, 
τών μόνων, οί όποιοι ταράσσουν έντόνως τό Κρητικόν Πέλαγος 4, ενώ οί ’Ανατολικοί 
είναι σπάνιοι5. Διά τύν λόγον αυτόν, οί πλεΐστοι τών ολίγων γνωστών λιμενίσκων ή 
αγκυροβολιών τής άρχαιότητος κατά τήν βόρειον ακτήν τής Κρήτης βλέπουν προς Α., 
ώς είς Ψύραν ή Άγ. Θεοδώρους 7, Χερσόνησον 8 καί Καστέλλι Κισάμου 9.

Αί σύγχρονοι όνομασίαι τής χερσονήσου «Καραβόπετρα» ή «Τρυπητή» προήλθον 
ασφαλώς έκ τής ύπάρξεως τοΰ νεώσοικου. Ή δευτέρα έξ αυτών 10 είναι χαρακτηριστική 
τής γενομένης όρύξεως τοΰ βράχου, άπαντά δέ καί εν Άμνισώ, όπου εις βράχος τετρη- 
μένος διαμπερώς παρεΐχεν ίσως προστασίαν είς μινωικάς λέμβους u. Πρόκειται πάντως 
περί συνήθους έν Κρήτη ονομασίας διά μικρά άκρωτήρια όπως π. χ. είς τάς επαρχίας 
Κυδωνιάς, Σέλινου καί Μαλεβιζίου. Ή αυτή ονομασία άπαντά καί δΤ ένα μινωικόν λι
μενίσκον επί τοΰ Λιβυκοΰ, προς Ν. τών Άστερουσίων ι2.

Τό έξεταζόμενον όρυγμα είναι άσφαλώς νεώσοικος, θέσις ένθα άνειλκύετο έν

1 Διά τήν γεωλογικήν σύνΟεσιν τοΰ βράχου βλ. 

χάρτην έν I.. Chalikiopoulos, Sitia, Die Osthalb- 
insel Kretas, Berlin 1903.

2 J. D. S. Pendlebury, The Archaeology of 
Crete2, 1963, 3. J. Leatham καί S· Hood, BSA 
53-54, 1958 -59, 265 κέ. N. CrEUTzburg, Ιίρητ. 
Χρον. 15- 16, 1961 -62, 342. P. Faure, BCH 89, 
1965, 38, κέ. Τό είδικώτερον έργον : D. Hafemann, 
Die Niveauanderungen an den Kiisten Kretas 
seit dem Altertum, Abh. Akad. d. Wiss. n. Liter, 
in Mainz 1965, 12.

3 J. D. S. Pendlebury, Μ. B. Money - Coutts 
καί E. EcclES, BSA 33, 1932 - 33, 97. Χάρτης τής 
περιοχής έν εϊκ. 3, σ. 93.

4 Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΠΑΕ 1925 -26, 147. Κρήτη καί
μυκηναϊκή 'Ελλάς, 1959, 18.

5 R. Β· Seager, Excavations on the Island of 
Pseira, 1910, 6.

6 Seager, έ. &■ Leatham καί Hood, έ. ά. 275 κέ. 
Hafemann, έ. ά. 677.

7 Evans, PM II, 233 κέ., 279 κ.έ. Μαρινάτος, 
ΠΑΕ 1925-26, 145 κέ., είκ. 3 καί 5. BCH 57, 
1933, 191 κέ. Κρήτη καί μυκηναϊκή Ελλάς, 18 κέ. 
Hafemann, έ. ά. 673.

8 Leatham καί Hood, έ. ά. 266 κέ., είκ. 2. 
Hafemann, έ'. ά. 673 κέ., 682.

9 Pendlebury, έ. ά. 27. Κ· Δλβαρας, ΑΔ 21, 
1966, Β (υπό έκτΰπωσιν).

10 Μαρτυρουμένη καί επί Ενετοκρατίας: Μΰσων 
Α', 1932, πίν. III.

11 Ν. ΠΛΑΤΩΝ, Ιίρητ. Χρον. 5, 1951. 386 κέ. 
Πρβ. Evans, PM II, είκ. 131 Λ.

12 Evans, PM II, 83, είκ. 39. Ν. ΠΛΑΤΩΝ, έ.ά. 147.
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σκάφος και παρέμενε στεγανόν, κυρίως κατά τον χειμώνα 4. Ή άνέλκυσις αυτή ήτο 
απαραίτητος διά την καλήν συντήρησιν και προστασίαν τοΰ σκάφους έκ των καιρικών 
συνθηκών καί τών διαφόρων θαλασσίων παρασίτων 1 2. Άναμψιβόλως πρόκειται περί 
νεώσοικου καί δχι ναυπηγείου, τό όποιον απαιτεί πολύ μεγαλυτέρας διαστάσεις 3 4 5 6 7 8.

Αί διαστάσεις τοΰ νεώσοικου τής Σητείας δεν αντιστοιχούν προς τάς τών λοιπών 
γνωστών νεώσοικων. Ούτος, έχων μήκος 30 μ., εύρίσκεται μεταξύ άφ’ ενός μεν τής 
όμάδος τών μεγάλων νεώσοικων, ως οί τής Ζέας-Μουνιχίας 4 καί τών Οίνιαδών 5, άφ’ 
ετέρου δε τής όμάδος τών μικρών, ώς οί τοΰ Σουνίου ® καί τής Πύρρας 7. Είς τούς νεώ
σοικους τής πρώτης όμάδος, μήκους 37 -47 μ., έφυλάσσοντο μεγάλα σκάφη, τό μήκος 
τών οποίων υπολογίζεται γενικώς εις 35-38 μ.8 Άντιθέτως, είς τούς νεώσοικους τής 
δευτέρας όμάδος, μήκους 20 μ., έφυλάσσοντο σκάφη μικρά, έκτελοϋντα, όσον αφορά
είς τό Σούνιον τουλάχιστον, υπηρεσίαν φρουρήσεως, τηρούμενα δέ είς κατάστασιν 
έτοιμότητος 9.

Είς τον νεώσοικον τής Σητείας, τό φυλασσόμενοι' σκάφος ήτο προφανώς μέσου ή 
έστω μικρού μεγέθους, πάντως όμως όχι κανονική τριήρης 10. Τόσον τό μέγεθος, όσον, 
κυρίως, ή ύπαρξις ενός μεμονωμένου πλοίου, δεικνύουν ότι τούτο, ώς τά δύο τού 
Σουνίου, εΐχεν ώς αποστολήν τήν φύλαξιν, εν προκειμένω δέ τού κόλπου τής Σητείας, 
είς τον μυχόν τού όποιου εύρίσκετο ή πόλις καί ό λιμήν (βλ. είκ. 1).

Είς τό εσωτερικόν τού νεώσοικου εύρίσκετο μία ξυλίνη κατασκευή επί τής όποιας 
έκάθητο τό σκάφος, ώς καί αί χαμουλκοί μηχαναΐ καί αί ύποκείμεναι φάλαγγες, διά 
τών όποιων έπραγματοποιειτο ή άνέλκυσις έκ τής θαλάσσης (νεωλκεϊν)η. Πάντα ταύτα 
έξέλιπον χωρίς νά άφήσουν βεβαιωμένα ίχνη, καταστραφέντα προφανώς μετά τήν έγκα- 
τάλετψιν τού νεώσοικου.

Τά διάφορα σκεύη τοΰ πλοίου, τά όποια ήσαν πολυάριθμα Ι2, έφυλάσσοντο είς τήν 
σκευοθήκην, αποτελούσαν συνήθως ειδικόν κτήριον παρά τον νεώσοικον13. Ούτω, πρέπει 
νά θεωρήσωμεν ώς πιθανήν τήν υπαρξιν ενός τοιούτου κτηρίου παρά τον ήμέτερον 
νεώσοικον, τού οποίου όμως δεν διεπιστώθησαν ίχνη.

1 ΗΣΥΧΙΟΣ : ένθα ή νανς χειμώνας εισφέρεται. Πρβ. 
Σουιδαν καί Bekker, Anect. Gr. I, 282 : νεώσοι
κοι' καταγώγια επί τής θαλάττης ψκοδομημένα είς υπο
δοχήν τών νεών, οτε μή θαλαττεύοιεν.

2 Assmann, Seewesen, 1600 έν BaumEistER, 
Denkmaler des Klass. Altertums, 1888.

3 Lehmann - Hartleben, Die antiken Hafenan- 
lagen des Mittelmeeres (Klio Beiheft 14) 1923, 119.

4 Lehmann - Hartleben, έ. ά. 114 κέ. E. Milt- 
NER, Neorion έν RE XVI 2, 2471 κέ.

5 Lehmann - Hartleben, ε. a. 110, 115 κέ.

Miltner, ε. ά. 2473 κέ.
6 E. J. A. Kenny, BSA 42, 1947, 194 -200.
7 Lehmann - Hartleben, ε. ά. 119. Miltner, 

έ. ά. 2474.

8 A. Koster, Das antike Seewesen, Berlin 
1923, 137. F. Miltner, Seewesen έν RE Suppl.

V, 1931, 920 κέ. Τό μήκος δεν ήδύνατο νά ύπερβή τό 
όριον τοϋτο διά λόγους κατασκευαστικούς : KOstER, 
έ. ά. Τό πλάτος ήτο 6 μ. περίπου : KOster, ε. ά. 
Miltner, ε. ά. καί OJh 26, 1930, 121. Τά κρητομυ- 
κηναϊκά πλοία ήσαν πολύ μικρότερα, υπολογιζόμενα 
εις 21 X 4 ή 4.50 μ. : Marinatos, BCH 57, 1933, 
191 κέ.

9 Kenny, ε. ά. 194 κέ.
10 ’Ίσως άνήκεν εις ένα τών κάτωθι τύπων : κέρ- 

κουροι, μνοπάριονες, πρίστεις. Βλ. C· Torr, Ancient 

Ships, Chicago 1964, 110 κέ., 118 κέ., 121 κέ.
11 Assmann, έ. ά. Τό σκάφος είσήρχετο είς τόν 

νεώσοικον μέ τήν πρύμνην, ούτω δέ ήτο είς κατά- 
στασιν μείζονος έτοιμότητος.

12 Assmann, ε. ά. 1625.
13 Koster, έ'.ά. 132. Lehmann - Hartleben, έ.ά. 

118, 228. Ebert, Skeuothek έν RE III A 1, 516.
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Τό δάπεδον τού νεώσοικου, ώς εΐπομεν, παρουσιάζει κλίσιν 15° 30' προς την 
θάλασσαν, άντιθέτως προς τούς νεώσοικους π. χ. τής Μουνιχίας, κλίσεως 2° καί 3°, ή 
τής Ζέας, κατά τι μείζονος τών 6°, ένθα έφυλάσσοντο μεγάλαι τριήρεις, σχεδόν δε 
ακριβώς δπως εις τούς νεώσοικους τού Σουνίου (15° 50'). Ή έντονος αυτή κλίσις τών 
νεώσοικων τού Σουνίου καί τής Σητείας θά έδυσχέραινε την άνέλκυσιν τοΰ σκάφους, 
άψ’ ετέρου δμως θά καθίστα εύκολωτέραν την ταχεΐαν καθέλκυσιν, πράγμα σημαντικόν 
διά την πολεμικήν αποστολήν τών πλοίων.

Τό δάπεδον τούτο είναι, πλήν τών φυσικών ρωγμών καί αποκρούσεων τοΰ βρά
χου, λεΐον, μή παρουσιάζον καθελκυστήρα έξεργον έκ φυσικού βράχου ή λαξευμένον 
εντός αυτού, μετά ξυλίνου έπικτίσματος ή ώς π. χ. κατά μήκος τών νεώσοικων τής Μου
νιχίας καί τοΰ Σουνίου, άντιστοίχως' ούτος ενταύθα ήτο ασφαλώς ξύλινος εξ ολοκλήρου.

Ό νεώσοικος έστεγάζετο προφανώς διά στέγης σαμαρωτής 1 2, δημιουργούσης ικανόν 
χώρον καθ’ ύψος, δεν παρετηρήθησαν δμως βέβαια ίχνη δοκοθηκών επί τού βράχου.

Ενδιαφέροντα είναι τά υπάρχοντα λαξεύματα επί τής άνω επιφάνειας τού βράχου 
εκατέρωθεν τής εισόδου τού νεώσοικου (βλ. είκ. 2 : κάτοψις καί τομή Β-Β). Ταΰτα 
έλαξεύθησαν εις δύο ζεύγη άντωπά, έν εξωτερικόν καί έν εσωτερικόν.

Τό πρώτον ζεύγος έχει τάς κάτωθι διαστάσεις : Βόρειον λάξευμα : μήκος 0.8C·, 
πλάτος 1.20, βάθος 0.40 μ. Νότιον λάξευμα : μήκος 1.00, πλάτος 1.20, βάθος 0.40 μ. 
Ένώ, ώς εΐπομεν, ή άπόληξις τού δαπέδου τού νεώσοικου είναι περίπου ισοϋψής προς 
τό σημερινόν επίπεδον τής θαλάσσης, τό ανωτέρω νότιον λάξευμα εύρίσκεται κατά 
0.40 μ. περίπου υπό τήν θάλασσαν' τά γεγονότα ταΰτα είναι ενδεικτικά τοϋ δτι ή 
γενομένη άπό τής άρχαιότητος καταβύθισις δεν δύναται νά ύπερβαίνη κατά πολύ τό 
ήμισυ μέτρον.

Τό ζεύγος τούτο πρέπει νά έχρησίμευε διά τήν στερέωσιν τής προεκτάσεως τοϋ 
ξυλίνου καθελκυστήρος εντός τής θαλάσσης, εάν δεχθώμεν τήν ΰπαρξιν τοιαύτης προε- 
κτάσεως' αυτή δμως θεωρείται απαραίτητος, διότι άλλως, εάν άφαιρέσωμεν τήν ύπολο- 
γισθεΐσαν άνύψωσιν τής θαλάσσης, ή άπόληξις τοΰ δαπέδου τοϋ νεώσοικου θά εύρί- 
σκετο αρκετά ύψηλότερον τής θαλασσίας στάθμης καί επομένως θά καθίστατο αδύνατος 
ή καθέλκυσις τοϋ σκάφους. Τοιουτοτρόπως, ή προέκτασις τοϋ καθελκυστήρος, μήκους 
τουλάχιστον 5 μ., διεσταυροΰτο προς μίαν εγκάρσιον κατασκευήν συνδέουσαν τά λαξεύ
ματα, τά όποια είναι, σημειωτέον, ίσοπλατή. Τά λαξεύματα παρουσιάζουν έρεισμα 
μόνον έσωτερικώς, τούτο δμως δεν αποτελεί έμπόδιον διά τήν καλήν στερέωσιν τής 
εγκαρσίου κατασκευής, έφ’ δσον αί ώθήσεις τοΰ καθελκυστήρος ήσκοϋντο κυρίως προς 
τά κάτω καί δευτερευόντως προς τά έσω.

Τό εσωτερικόν ζεύγος λαξευμάτων (Βόρειον: μήκος 0.80, πλάτος 0.80, βάθος 
0.50 μ. Νότιον : μήκος 5.50, πλάτος 0.80, βάθος 0.80 μ.) θά ήδύνατο νά έχη παρό
μοιον προορισμόν, εμβάλλει δμως είς απορίαν ή άνισότης τών λαξευμάτων καί δή τό

1 Kenny, ε. ά. 196. κατώτερον, τό πρός τήν είσοδον τοϋ νεώσοικου τμήμα
2 Πρβ. Kenny, ε. ά. πίν. 34. Στέγη όμως έπικλι- της' διά τοΰτο ίσως ήτο κατεσκευασμένη εις δυο ή 

νής, μήκους 30 μ., εάν ήτο ενιαία, ®ά έδημιοΰργει περισσότερα τμήματα. Πρβ. Kenny, ε. ά. 199. 
προβλήματα στηρίξεως λόγω τών ωθήσεων κατά τό
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μέγα μήκος τοϋ νοτίου, άχρηστον προκειμένου περί στατικής κατασκευής. Ενδεικτικόν 
είναι τδ γεγονός δτι τό μήκος τοϋ λαξεύματος τούτου είναι ίσον προς τό πλάτος τοϋ 
νεώσοικου. ’Ίσως ενταύθα ήτο τοποθετημένη μία κινητή έγκαρσία δοκός, έχουσα ώς 
προορισμόν τήν άσψαλεστέραν στερέωσιν τοϋ σκάφους, καθ ’ έκάστην δέ καθέλκυσιν 
συρόμενη προς Ν. καί έλευθεροϋσα ούτως αυτό. Ή δοκός αυτή, ή ίσως αριθμός συνη- 
νωμένων δοκών, έπαλινδρόμει ασφαλώς εντός ξυλίνου περιβλήματος, στερεοϋντος αυτήν 
προς τον βράχον. Τούτο είναι σαφές ώς προς τό νότιον λάξευμα (βλ. είκ. 2). Τό βόρειον 
τοιοϋτον, όπως τά τοϋ πρώτου ζεύγους, εμφανίζει έρεισμα μόνον προς τα έσω, ουτω 
δέ, έν στερεωμένον ξύλινον περίβλημα φαίνεται έτι πλέον απαραίτητον. Παρομοία κατα
σκευή «σύρτου» τυγχάνει άγνωστος μέχρι σήμερον, αποτελεί όμως προφανώς καλήν λύ- 
σιν τοϋ προβλήματος στερεώσεως τοϋ σκάφους, δοθείσης μάλιστα τής εντόνου κλίσεως 
τοϋ δαπέδου. Δεν αποκλείεται βεβαίως ή ΰπαρξις άναλόγου κατασκευής καί εις άλλους 
νεώσοικους, καταστραφείσης χωρίς να καταλείψη ίχνη.

Ό νεώσοικος τής Σητείας είναι ό μόνος βεβαιωμένος έν Κρήτη. Πιθανολογείται 
ή ϋπαρξις δύο είσέτι νεώσοικων, μινωικής εποχής: Ό εις είναι ό προαναφερθείς έν 
Άμνισώ ή ικανός κατά Ν. Πλάτωνα να προστατεύη μόνον λέμβους, επομένως δέ όχι 
νεώσοικος υπό τήν πραγματικήν έννοιαν' ό έτερος, ή μάλλον οί έτεροι, διότι πρόκειται 
περί δύο ορυγμάτων καί ενός ήμιτελοϋς, είναι εις τήν προαναφερθεΐσαν έπίσης λιμε
νικήν έγκατάστασιν τών 'Αγ. Θεοδώρων2, παρά τό Νίρου Χάνι. Τά ορύγματα ταϋτα 
είναι λίαν αμφιβόλου χρήσεως' δεν πρόκειται πάντως περί νεώσοικων κατά τήν ελλη
νικήν άντίληψιν.

Τά λείψανα νεώσοικων είναι γενικώς σπανιώτατα' σώζεται περίπου μία δεκάς, 
καθ’ ομάδας ή μεμονωμένως, έξ όλης τής άρχαιότητος καί καθ’ άπασαν τήν Μεσόγειον 
καί τον Εΰξεινον Πόντον 3. Έφ’ όσον όμως είναι γνωστόν ότι τά πλεΐστα θαλάσσια 
κράτη διέθετον νεώσοικους 4, τό γεγονός ότι σπανίζουν τόσον τά λείψανά των οδηγεί εις 
τό συμπέρασμα ότι έπρόκειτο περί έλαψρών κατασκευών, ένθα έκυριάρχει τό ξύλον, 
τόσον κατά τό έπίκτισμα όσον καί κατά τήν υποδομήν, αί όποΐαι, ώς είναι φυσικόν, 
κατεστράφησαν όλοσχερώς. Τοιουτοτρόπως, ό νεώσοικος τής Σητείας, σχηματισθείς διά 
τής διατρήσεως βράχου καί έχων τούτον ώς υποδομήν, είναι πάλιν ανάλογος προς τούς 
διπλούς νεώσοικους τοϋ Σουνίου, μοναδικός δέ όος προς τήν γενικήν όψιν. ’Αναλογίας 
προς αυτούς παρουσιάζουν οί νεώσοικοι τών Οίνιαδών εις ’Ακαρνανίαν 5, όπου όμως αί 
εις ώρισμένα σημεία ανεπαρκούς υψους πλευραί τοϋ τρηθέντος βράχου συνεπληρώ- 
θησαν διά τοιχοδομής. Νεώσοικοι σχηματισθέντες δι’ όρύξεως βράχου φαίνεται ότι 
υπάρχουν καί εις ’Αντιόχειαν °, γεννά όμως αμφιβολίας ή έλλειψις πραγματικής δήμο

ι Άνωτ. σημ. 11, σ. 85.
2 Άνωτ. σημ. 7, σ. 85.
3 Βλ. κατάλογόν των παρά Lehmann -Harteeben, 

έ. ά. 57, 109 κέ.
4 Πρβ. Koster, Das Seekriegswesen bei den 

Griechen έν Kromayer - Veith, Heerwesen und 
Kriegfiihrung bei den Griechen und Romern,

HdA 1928, 186. Ή Κύζικος π. χ. διέβετεν ανω τών 
διακοσίων, ώς μαρτυρεί ό ΣΤΡΑΒΩΝ (XIV 654).

5 Άνωτ. σημ. 5, σ. 86 καί J. Μ. Sears, AJA 8, 
1904, 227 κέ.

6 F. Beaufort, Karamania, London 1818, 193. 
Lehmann - Harteeben, έ. ά. 244.
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σιεύσεώς των. Σημειωτέου Οτι παρά Πλάτωνι μαρτυρεϊται ή ΰπαρξις παρομοίων 
νεωσοίκων \

Ή χρονολόγησις τοΰ νεώσοικου είναι δυσχερής, λόγω τής μη ύπάρξεως ένδείξεων 
ενταύθα, άλλ’ ούτε καί τυπολογίας νεωσοίκων γενικώς. Ούτος ανήκε προφανώς εις την 
πόλιν Σηταίαν ή Ήτείαν ή Ήτιν, πατρίδα τοΰ Μύσωνος, ή οποία εύρίσκετο όχι πλησίον 
τοΰ σημερινού χωρίου «ΙΙετράς» ή «Πέτρα Μετόχι», μεταξύ τοΰ νεώσοικου καί τοΰ 
λιμένος Σητείας (βλ. είκ. 1), ως δέχονται οί Btjrchner 2 καί Bursian 3, ένθα υπάρ
χουν ίχνη μινωικοΰ οικισμού 4, άλλ’ εις την θέσιν τοΰ σημερινού λιμένος Σητείας, ως 
δέχονται οί Pendlebury 5, Guarducci6 καί Faure 7, ένθα από έτών υπάρχουν 
ευρήματα VO νεώσοικος δεν φαίνεται να είναι παλαιότερος τών νεωσοίκων τού Σουνίου, 
μετά τών οποίων έχει πολλάς αναλογίας. Οί νεώσοικοι ούτοι χρονολογούνται κατά την 
ελληνιστικήν εποχήν 9. Όμοια χρονολόγησις καί διά τον Σητειακόν νεώσοικον συμφωνεί 
προς την ανάγκην μείζονος προστασίας τής πόλεως έκ τών πειρατών, οί όποιοι έλυμαί- 
νοντο τότε όχι μόνον την θάλασσαν αλλά καί τάς παρακτίους πόλεις 10.
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Νεώσοικος Σητείας.

“Ανω : ’Όψις έκ ΝΑ. Κάτω : “Οψις έκ ΒΑ.
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