
22. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΟΙΚΟΤΤΕΔΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ MAYΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΟΥΛΛΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ

Δαπάνη της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, εντολή τοΰ κ. Σπυρίδωνος Μα
ρινάτου, Διευθυντοΰ ’Αρχαιοτήτων, έξετέλεσα δοκιμήν περιωρισμένης κλίμακος 
εντός τοΰ οικοπέδου τοΰ Ίωάννου Μαυρογιαννάκη, κειμένου εις την συνοι
κίαν Τροΰλλος τής κωμοπόλεως Άρχανών Ηρακλείου. Σκοπός τής δοκιμαστι
κής άνασκαφής Ιτάχθη ή έξακρίβωσις αν τά κατά την θεμελίωσιν οικίας έλ- 
θόντα εις φώς λείψανα αρχαίων κτηρίων, άποτελοΰν σημαντικόν συγκρότημα 
ή είναι δευτερεΰοντα κατεστραμμένα ή ήμικατεστραμμένα λείψανα. Έκ τής 
διακριβώσεως ταΰτης έξηρτήθη ή περαιτέρω άνέγερσις τής οικίας.

Τά αποτελέσματα τής άνασκαφής ταΰτης είναι τά ακόλουθα:
Ή δοκιμαστική άνασκαφή έπεξετάθη εις τά 2/3 τοΰ δλου οικοπέδου, 

κριθείσης περιττής τής συνεχίσεως καί εις τό υπόλοιπον τοΰ οικοπέδου μετά 
τάς γενομένας διαπιστώσεις. Ό ανασκαφείς χώρος είναι έκτάσεως 30 περί
που τετραγωνικών μέτρων ή άνασκαφή του σχεδόν πανταχοΰ προσχώρησε 
μέχρι τοΰ φυσικοΰ βράχου. Διεπιστώθη ή ΰπαρξις τών ακολουθών στρω
μάτων :

α) Εις μικρόν σχετικώς βάθος στρώμα έλληνορρωμαϊκών χρόνων μέ 
κτήρια. Ταΰτα είναι κυρίως δΰο παράλληλα τοιχία μέ κατεΰθυνσιν εκ Β. 
προς Ν. άνίσου μήκους (2.50 μ. καί 3.20 μ.) καί άπέχοντα άλλήλων 1.30 μ., 
ίσως άποτελοΰντα στενόν προθάλαμον ή διάδρομον οικίας. Τρεις βαιθμίδες εις 
τό μέσον τοΰ δυτικωτέρου έδιδον πρόσβασιν έκ δυσμών εις τοΰτον (πίν. 65α). 
Άνατολικώς τοΰ μάλλον άνατολικοΰ έξετείνετο προφανώς δωμάτιον έστρω- 
μένον διά πλατειών κεράμων (πίν. 65β). Τό δάπεδον τοΰτο ήτο ΐκανώς δια- 
τεταραγμένον. Κάθετον τοιχίον, μέχρι τοΰ οποίου έξετείνοντο αί κέραμοι, πι
θανώς άπετέλει διαχωριστικόν τοίχον τοΰ δωματίου. Τά ευρήματα τοΰ στρώ
ματος τούτου ήσαν μερικά κοινά καί ακόσμητα αγγεία, τεμάχια ύαλίνων αγ
γείων καί χαρακτηριστικά τινα δ'στρακα. Μία τών κεράμων φέρει δίστιχον 
επιγραφήν ελλιπή τυπωθεΐσαν διά τύπου καί διά τοΰτο ανάστροφου, πιθανώς 
σχετιζομένην μέ τό έργαστήριον τοΰ κεραμοποιοΰ.

Διά τήν άπόδοσιν τών μνημονευθέντων τοίχων εις τό στρώμα τοΰτο 
έλήφθη ύπ’ ό'ψιν ότι ή λεία επιφάνεια έφθανε μέχρι τοΰ στρώματος τών κε
ράμων, κάτω δέ ταΰτης τά τοιχία επαχύνοντο καί έσχημάτιζον βαθέα θε
μέλια.
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β) Ύπό τό στρώμα των κεραμίδων άνεκαλΰφθη σχεδόν καθαρόν στρώμα 
τών προκεχωρημένων ελληνικών κλασσικών ή πρωίμων ελληνιστικών χρόνων. 
Πλήθος οστράκων εξ ωραίων στιλπνών μελανών αγγείων, άνευ δμως παρα
στάσεων, άνεκαλΰφθη εις τό στρώμα τοΰτο. Περισυνελέγη μία κοτύλη σχεδόν 
άκεραία κα'ι ικανός αριθμός πυραμιδικών άγνΰθων. Άνάλογον στρώμα άνε
καλΰφθη εις τήν ΝΑ. γωνίαν τοϋ οικοπέδου, δπου ήδυνήθημεν να επεκτεί- 
νωμεν τήν άνασκαφήν, τοϋ εκεί χώρου μη δντος κατειλημμένου υπό οικοδο
μημάτων. Τα όστρακα ήσαν λίαν πυκνά κα'ι μεταξύ τούτων περισυνελέγησαν 
τά τεμάχια μιας λεκάνης.

γ) Ύπό τό ελληνικόν στρώμα άνευρέθη, σαφώς διαχωριζόμενον, εις τήν 
περιοχήν μεταξύ τών δύο παραλλήλων τοιχίων καί άμέσως δυτικώς τοϋ δυτι- 
κωτέρου γεωμετρικόν στρώμα, τό όποιον εδωκεν ενδιαφέροντα όστρακα καί 
άγγεΐα. Οΰτω μεταξύ τών τοιχίων περισυνελέγησαν τά τεμάχια δύο πίθων μέ 
παχέα τοιχώματα, τοϋ ενός διακοσμουμένου μέ σειράν διπλών χαρακτών κυ- 
κλίσκων ό παχύτερος φαίνεται ακόσμητος καί τά τεμάχιά του εύρίσκοντο εν
τός στρώματος πυρικαύστου. Τά λοιπά όστρακα εμφανίζουν ενδιαφέρον. 
Άξιόλογον είναι τμήμα μικροϋ κρατήρος μέ πυκνόν μαίανδρον, ίσως άττι- 
κοϋ. Τμήματα πίθου κατά χώραν ευρισκομένου άνήκοντος εις τήν γεωμετρι
κήν περίοδον καί διακοσμούμενου διά κυκλίσκων περισυνελέγησαν εις τον 
ΝΔ. τομέα, νοτίως τών τριών βαθμιδών, άλλ’ είς βαθύτερον στρώμα. ’Ανά
μικτα στρώματα μέ γεωμετρικά καί ΥΜ III όστρακα έξετείνοντο άνατολικώς 
τοϋ άνατολικωτέρου τοιχίου καί είς τον ΝΑ. τομέα, ύπό τό ελληνικόν στρώμα. 
Μία πηλίνη ψήφος μέ χαράξεις προήλθεν έκ τοϋ τελευταίου.

Ούδέν κτίσμα άνευρέθη δυνάμενον νά άποδοθή εις τήν γεωμετρικήν ή 
τήν κλασσικήν-ελληνιστικήν περίοδον. Ή τά κτίσματα ήσαν έκ φθαρτής 
ύλης καί έξηφανίσθησαν ή κατεστράφησαν τελείως κατά τήν οίκοδόμησιν τής 
οικίας τών ελληνορρωμαϊκών χρόνων.

δ) Άδιατάρακτον ΥΜ III στρώμα έξετείνετο άνατολικώς τοϋ άνατολι- 
κοΰ τοιχίου, προ τοϋ ίσοδομικοΰ τοίχου, περί τοϋ οποίου βλ. κατωτέρω, καί 
είς τον ΝΔ. τομέα, ύπό τό στρώμα τοϋ γεωμετρικοϋ πίθου.

Εις τούς λοιπούς τομείς τό ΥΜ III στρώμα ήτο τεταραγμένον. Ή διατά- 
ραξίς του έγένετο μόνον κατά τήν γεωμετρικήν περίοδον, διότι μόνον τής πε
ριόδου ταύτης ήσαν συνανάμικτα όστρακα. ’Ιδιαιτέρως ά'φθονα καί χαρακτη
ριστικά υπήρξαν τά ΥΜ III όστρακα προ τοϋ ίσοδομικοΰ τοίχου καί άνατολι
κώς τοϋ άνατολικοϋ τοιχίου, άπεδόθησαν δέ καί τινα άγγεΐα δυνάμενα νά συγ- 
κροτηθοϋν. “Εν δστρακον άνευρεθέν είς τό μικτόν στρώμα μεταξύ τών δύο 
παραλλήλων τοιχίων εμφανίζει πλοκάμους όκτάποδος. Τεμάχια δύο ΥΜ III 
πίθων περισυνελέγησαν ό πρώτος έκ τοϋ χώρου προ τοϋ ίσοδομικοΰ τοίχου 
διακοσμείται ύπό ζωνών έγχαράκτων καί ά’λλων μέ κανονικός έμπιέσεις· ό
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δεύτερος έκ τοΰ ΝΔ. τομέως, εις στρώμα βαθύτερον τοϋ γεωμετρικού πίθου, 
έ'χειζώνας μέ επαλλήλους γωνίας (chevrons). To στρώμα τής ΥΜ III περιόδου 
έφθανε μέχρι τοΰ φυσικού βράχου, οστις άπετέλεσεν, ως φαίνεται, το δάπεδον 
τών δωματίων τού ΥΜ III οικοδομήματος, αφού εις πολλά σημεία άνευρέ- 
θησαν τμήματα πλακών άπ’ ευθείας επί τού βράχου. Θά ήδΰνατό τις επομέ
νως νά ύποθέση δτι οι δυο ισχυροί τοίχοι ο! πλαισιοΰντες τον άνασκαφέντα 
χώρον προς βορραν καί προς νότον μέ κατεΰθυνσιν έκ δυσμών προς άνατο- 
τολάς ανήκουν εις την περίοδον ταύτην. Τούτο δμως άπεκλείσθη διά τούς 
κατωτέρω άναφερομένους λόγους.

ε) Τά σημαντικώτερα λείψανα κτηρίων έπι τοΰ χώρου είναι οί δυο πα
ράλληλοι ισχυροί τοίχοι οί ήδη μνημονευθέντες. Ό νότιος διατηρεί τμήμα 
3 περίπου μέτρων φκοδομημένον μέ ωραίους πελεκητούς λίθους παραλληλε
πιπέδους, καλώς συνηρμοσμένους κατά το ψευδοϊσοδομικόν σύστημα· σώζον
ται τρεις δόμοι (πίν. 66α). Ό τοίχος έκάμπτετο, φαίνεται, κατ’ορθήν γωνίαν, 
άλλ’ ή συνέχειά του είχε καταστροφή. Έσχηματίζετο, ως φαίνεται, μακρόστε- 
νον δωμάτιον διαστάσεων 2.20X4.00 μ., τού οποίου άνευρέθη μέρος τού 
δυτικού τοίχου έκ λογάδων λίθων φκοδομημένου. Προφανώς υπήρχε καί έτε
ρον δωμάτιον δυτικώς, αφού ό βόρειος τοίχος (πίν. 66β), πάχους 0.65 μ., 
έπεκτείνεται σχεδόν τρία μέτρα δυτικώτερον τά δρια δμως τούτου δέν κατέστη 
δυνατόν νά παρακολουθηθούν.

"Οτι τό κτήριον τούτο άνήκεν εις την μεταβατικήν περίοδον MM IIIβ - 
ΥΜ Ια άπεδείχθη έκ τής άνευρέσεως χαρακτηριστικών οστράκων τής περιό
δου ταύτης καί ικανών τεμαχίων χαρακτηριστικού πίθου μέ ζώνας έμπιέ- 
στους μιμουμένας σχοινιά κατά τήν βάσιν τοΰ ίσοδομικού τοίχου. Ή άνεύ- 
ρεσις οστράκων τής περιόδου ταύτης ανάμικτων μέ όστρακα τής ΥΜ III επο
χής εις τό σημεΐον ένθα κατεστράφη ή συνέχεια τού ίσοδομικού τοίχου άπο- 
δεικνύει τήν χρονολογίαν τής καταστροφής. Προφανώς οί άνθρωποι τής 
τελευταίας περιόδου έχρησιμοποίησαν τό ύπάρχον κτήριον, αφού τό εκαθάρι- 
σαν μέχρι τού δαπέδου καί αφού έπέφερον ώρισμένας μεταβολάς.

Άποδειχθέντος δτι τό κύριον οικοδόμημα κατεστράφη εις έκτασιν αφού 
έσυλήθη καί διαλευκανθείσης τής δλης στρωματογραφίας τοΰ χώρου, έδόθη 
ή άδεια νά προχωρήσουν τά έργα τής οικοδομής τής οικίας εις τον ιδιοκτή
την τοΰ χώρου, αφού έγένετο άποτύπωσις καί φωτογράφησις τών άποκαλυ- 
φθέντων ερειπίων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
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α. Τοίχοι καί κλίμακάς τής ρωμαϊκής οικίας οικοπέδου Ί. Μαυρογιαννάκη 
"Ανω Άρχανών. Εις τό βάθος ό νότιος μινωικός τοίχος.

β. Τό στρώμα κεραμίδων μεταξύ τών ρωμαϊκών τοίχων 
οικοπέδου Ί. Μαυρογιαννάκη "Ανω Άρχανών.
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ΠίΝΑΞ 6θ ΠΑΕ 1957.—22. αναςκαφη εις τρΟυλλοχ αρΧανων

α. Ρωμαϊκός καί νότιος μινωικός τοίχος οικοπέδου Ί. Μαυρογιαννάκη ’Άνω Άρχανών.

β. Τμήμα τοΰ βορείου μινωικοϋ τοίχου οικοπέδου Ί. Μαυρογιαννάκη Άνω Άρχανών.
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