
23. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ

A. ΥΜ III ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΟΝΔΡΟΥ. (Σχέδ. είκ. 1)

Ή άνασκαφή συνέχισε δοκιμαστικήν άνασκαφήν γενομένην τό προη- 
γούμενον έτος, δι’ ής έξηκριβώθη ή έκτασις, ή φύσις καί ή χρονολογία τών 
έπι τοϋ υψώματος τής Κεφάλας παρά τό μετόχιον τής Περβόλας Χόνδρου 
Βιάννου τυχαίως άποκαλυφθέντων κτηρίων. Τότε παρηκολουθήτθησαν οί περι
μετρικοί τοίχοι τών δωματίων τοϋ εύρέος συγκροτήματος, τό όποιον άπεδει- 
κνύετο εκ τής κεραμεικής δτι άνήκεν εις τους YE III χρόνους. Δεν κατέστη 
τότε δυνατόν νά διακριβωθή αν έπρόκειτο περί ενός ενιαίου συγκροτήματος 
ή περί πλειόνων οικιών. ’Ήδη έκτοτε δμως είχε καταστή φανερόν δτι ευρι
σκόμενα ενώπιον τοϋ μάλλον σημαντικού ΥΜ III συγκροτήματος, εξαιρέσει 
τοϋ άποκαλυφθέντος εις την 'Αγίαν Τριάδα. Διά νά βεβαιωθή τό βάθος εις δ 
εύρίσκοντο τά δάπεδα άνεσκάφη βαθέως ή γωνία ενός τών κεντρικών δωμα
τίων, ή οποία έδωσε λίαν άξιόλογον κεραμεικήν τών ΥΜ ΙΙΙα χρόνων. 
Ταΰτης τά ήδη άποκατασταθέντα καλύτερα δείγματα περιελήφθησαν εις την 
κατωτέρω έξεταζομένην κεραμεικήν.

Τά κτήρια καταλαμβάνουν την κοςιυφογραμμήν ενός διασέλλου μεταξύ δυο 
υψωμάτων, τών οποίων τό προς άνατολάς δεσπόζει περισσότερον (πίν. 67α). 
Οί κάτοχοι τών μετοχίων Χόνδρου εΐχον καταστήσει τον χώρον πρόχειρον 
λατομεΐον οικοδομήσιμου ύλικοϋ, έπέφερον δε δχι μικρόν καταστροφήν ιδίως 
εις τον ΒΔ. τομέα. Τό διασφζόμενον ΰψος τών τοίχων δεν είναι, δπως είναι 
φυσικόν, πανταχοΰ τό αυτό. Προς τό ανατολικόν άκρον διατηρούνται εις 
χαμηλόν ύψος, προς τό κέντρον, δπου κοιλαίνεται τό έδαφος, εις πολύ μεγα- 
λύιερον, ένφ προς τό δυτικόν, δπου άποτόμως ανέρχεται τούτο, τό ύψος βαί
νει πάλιν μειούμενον. Τό άποκαλυφθέν συγκρότημα έκτείνεται εις μήκος 50 
περίπου μέτραιν καί εις πλάτος κυμαινόμενον από 15 μέχρι 17.50 μ., κατα- 
λαμβάνον οϋτω έκτασιν περίπου 785 τ.μ. ’Ασφαλώς δέ ή αρχική αυτού έκ- 
τασις ήτο κατά πολύ μεγαλυτέρα, διότι παρετηρήθη δτι κατά τήν βορείαν καί 
τήν νοτίαν παρυφήν τοϋ διασέλλου τά κτήρια κατεστράφησαν παρασυρθέντα 
προς τάς κλιτϋς, ένφ προς τό δυτικόν άκρον κατά τήν ομολογίαν τών έπιχαι- 
ρίων πολλοί τοίχοι κατεστράφησαν, άλλοι δέ λανθάνουν είσέτι μή έπεκταθεί- 
σης περαιτέρω τής άνασκαφής. Οί άνασκαφέντες χώροι τοϋ δλου συγκροτή
ματος, δωμάτια, αύλαί, περίβολος καί διάδρομοι, είναι 44. Εις τούς πλείστους 
τούτων διηκριβώθησαν οί περικλείοντες τοίχοι, δσοι έσφζοντο, ως καί αί θύ-
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ραι επικοινωνίας προς τά γειτονικά διαμερίσματα. Άλλ’ ενφ άφηρέθη ήδη 
τό πλεΐστον τής πληρούσης τούτους έπιχώσεως έκ χωμάτων και λίθων μόλις 
εις ολίγους κατέστη δυνατόν να καθαρισθή τό δάπεδον. “Οτι πολλοί των τοί
χων, ιδίως τοΰ κεντρικού τομέως, άποδεικνΰονται διπλοί, ενίοτε μάλιστα με 
έμφραξιν ή άχρήστευσιν προηγουμένως χρησιμοποιηθεισών θυρών, έπιβε- 
βαιοΐ τήν αρχικήν γενομένην ύπόθεσιν δτι δέν πρόκειται περί ενός μεγάλου 
οικήματος, τΰπου αγροικίας, άλλα περί περισσοτέρων οικιών εφαπτομένων 
άλλήλων καί άποτελουσών λίαν έκτεταμένον οικοδομικόν συγκρότημα. “Οτι 
αί οίκίαι φκοδομήίίησαν βαθμηδόν, δΰναται ακριβώς νά έξαχθή από τάς έμ- 
φραχάείσας κατά τήν άναδίπλωσιν τών τοίχων θύρας. “Οτι δμως ή οίκοδό- 
μησις συνετελέσθη εντός συντόμου σχετικώς χρονικού διαστήματος, φαίνεται 
έκ τού ομοιογενούς τής άνευρεθείσης καθ’ δλην τήν έ'κτασιν κεραμεικής. Ή 
διάρκεια χρήσεως τών επί τού υψώματος τής Κεφάλας οικοδομημάτων δέν 
δΰναται νά είναι μεγάλη, διότι ή επί τού δαπέδου τινών τών δωματίανν εύρε- 
θεϊσα κεραμεική, ήτις θά ήτο έν χρήσει μέχρι τής αίφνιδίως έπισυμβάσης 
καταστροφής, ανήκει εις τήν ΥΜ ΙΙΙΑ2-ΥΜ III Β άρχομένην φάσιν.

Ή καταστροφή, ήτις έθεσε τέρμα εις τον οικισμόν, ύπήρξεν ολοκληρω
τική καί, αν κρίνη τις από τά ισχυρά επάλληλα πυρίκαυστα στρώματα καί τήν 
διάρρηξιν ή άσβεστοποίησιν τών λίθων εις τούς τοίχους κυρίως τού κεντρι
κού τομέως, απότομος καί απροσδόκητος, ’ίσως μάλιστα δέον νά άποδοθή εις 
εχθρικήν δρασιν, αφού τά καταστραφέντα δέν άνφκοδομήθησαν. Ή διαδοχή 
τών στρωμάτων εις τον κεντρικόν τομέα ήτο: μεταγενεστέρως συσσωρευθεΐσα 
έπίχωσις, ισχυρόν στρώμα λίθων, πυρίκαυστον πυρρόν στρώμα σχηματισθέν 
έκ διαλΰσεως πυρίκαυστων πλίνθων, μελανόν στρώμα παχύ άποτεφρώσεως 
τής ξύλινης στέγης, λεπτόν πυρίκαυστον πυρρόν στρώμα καλΰψαν τό δάπεδον 
καί ακόμη λεπτότερον μέλαν στρώμα ’ίσως εξ άπανθρακώσεως σανιδώματος 
τού δαπέδου. "Οτι τό παχύ πυρρόν στρώμα προήλθεν έκ διαλΰσεως τοίχων 
έκ πλίνθων έβεβαιώθη από τό «δωμάτιον τών άγνΰθων» (Αί), δπου άνευ- 
ρέθησαν κατά χώραν καί έξω τού δωματίου ίκαναί πλίνθοι διατηροΰσαι 
ακόμη τό σχήμά των (διαστ. περίπου 0.40X0.35). Επειδή αΰται θά ήτο 
αδύνατον νά προέλθουν έκ τών τοίχων τών ισογείων δωματίων, έκφράζεται 
ή υπόνοια μήπως προέρχωνται έξ άνωτέρου τίνος ορόφου. ’Οφείλω δμως νά 
μνημονεύσω δτι δέν έσημειώθη ή ΰπαρξις κλιμάκων, είμή μόνον τής μικράς 
πενταβάθμου κλιμακίδος τού δωματίου Ν 1, ήτις ασφαλώς δέν ώδήγει εις άνω 
ό'ροφον. Έκ τούτου δμως δέν συνάγεται άναγκαίως δτι δέν ύφίσταντο κλίμα
κες, αφού θά ήδύναντο αύται νά είναι ξύλιναι. “Οτι έν ή δύο τών δωματίων 
ούδεμίαν έχουν θύραν ένισχύει τήν ως άνω υπόνοιαν.

Ή τεχνική τής δομήσεως βεβαίως δέν δΰναται νά συγκριθή μέ τήν κρα
τούσαν κατά τήν νεοανακτορικήν περίοδον εις τά κυριώτερα τών κέντρων.
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Πολλοί των τοίχων είναι στιβαροί, τινές μάλιστα φθάνουν πάχος 0.80-1.00 μ. 
Αί ζεύξεις τών τοίχων, πολλαί των κρηπίδων, αί παραστάδες κατεσκευάσθη- 
σαν έκ μεγάλων πελεκητών λίθων, άλλ’ ούδαμού φκοδομήθησαν τοίχοι κατά 
τό ίσοδομικόν ή άλλο σύστημα αποκλειστικούς έκ πελεκητών λίθων. Αί παρα
στάδες κατεσκευάσθησαν με επιμέλειαν, άλλ’ οΰδαμοϋ παρετηρήθησαν βάσεις 
μαρτυροΰσαι ξυλίνας παραστάδας. Ούδεμία έ'νδειξις προέκυψε χρησιμοποιή- 
σεως κιόνων ή άλλων στηριγμάτων. Δεν είναι απολύτως σαφές πώς έφωτί- 
ζοντο τά ως επί τό πολύ μικρά καί εις πυκνήν διάταξιν συνωθούμενα δωμά
τια. ’Ασφαλώς έχρησιμοποιήθησαν αί μικραί ή μεγαλύτεροι πλακόστρωτοι 
αυλαί—ώς αυλάς δέον νά χαρακτηρίσωμεν τούς περισσοτέρους άτάκτως 
πλακοστρώτους χώρους—ινα παράσχουν μέσφ ανοιγμάτων φώς εις εσωτε
ρικά διαμερίσματα, έπέχουσαι οΰτω θέσιν φωταγωγών. ’Αλλά καί παράθυρα 
θά ύπήρχον εις τάς προσόψεις, τών οποίων ή νοτία τουλάχιστον διεσώθη εις 
τον κεντρικόν τομέα.

Κατώφλια υπάρχουν ολίγα καί ταϋτα δ'χι μονόλιθα. ’Ο σχηματισμός εις 
δύο σημεία μικρών σχετικώς κιβωτιόσχημων περίκλειστων χώρων, έχει τά 
ανάλογά του εις παλαιότερα παραδείγματα (Πρασα, Τυλισος, Ζοϋ Σητείας). 
Έκ τών δυο ενταύθα παραδειγμάτων, τών χώρων Δ καί Θ1, τό δεύτερον 
έχρησιμοποιήθη άναμφισβητήτως ώς εστία, αφού τά μαγειρικά σκεύη εύρέ- 
θησαν εις την πλησίον γωνίαν, πλήθος δέ άλλων σκευών εις τεμάχια ήσαν 
διεσπαρμένα έφ’ ολοκλήρου τού πλακοστρώτου.

Συχνά είναι τά τετραγωνικά καί ορθογώνια, ενίοτε λίαν επιμήκη, δω
μάτια. Τινά τούτων υποδιαιρούνται δι’ έσωτοίχου εις δύο, τών όποιων τό έν 
έχρησίμευεν ώς προθάλαμος. Γωνιακοί διατάξεις μέ ιήν θΰραν εις τό άκρον 
τής γωνίας επαναλαμβάνονται συχνά. Είναι δέ άξιοσημείωτον δτι δέν απο
φεύγονται ακανόνιστοι διατάξεις. 'Ωρισμέναι βεβαίως άνωμαλίαι τούιων ερ
μηνεύονται έκ μετασκευών ή προσθηκών, άλλ’ αί πλείονες φαίνονται έξ 
ύπαρχής υφιστάμενοι. Εκείνο τό όποιον προξενεί α’ίσθησιν είναι δτι ούδα- 
μού έμφανίζεται ό χαρακτηριστικός τύπος τού μυκηναϊκού μεγάρου, τον 
όποιον θά άνέμενέ τις προκειμένου περί έγκαταστάσεως άναγομένης εις τούς 
αχαϊκούς μυκηναϊκούς χρόνους (πρβλ. τά μέγαρα Άγ. Τριάδος καί Τυλίσου). 
Τούτο πιθανώς οφείλεται εις τό διαπιστωθέν γεγονός, ακόμη καί εις την 
καθ’ αυτό αχαϊκήν περιοχήν τής Πελοποννήσου, δτι ό τύπος οΰτος περιορί
ζεται εις τάς ανακτορικός ή έ'στω απλώς πλούσιας έγκαταστάσεις, μή έπεκτει- 
νόμενος εις τάς κοινάς οικήσεις. ’Ίσως δμως ένταύθα ύπήρχεν άλλος λόγος, δτι 
ή έγκατάστασις τού οικισμού έγένετο καθ’ ούς χρόνους δέν είχεν εϊσέτι έπι- 
κρατήσει έν Κρήτη ό τύπος τού μυκηναϊκού μεγάρου, δηλαδή ολίγον μετά 
τήν καταστροφήν τών μινωικών ανακτόρων.

Τό σύνολον τού οικισμού δυνάμεθα επί τού παρόντος νά χωρίσωμεν εις
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δυο κυρία συγκροτήματα, τό ανατολικόν και τό δυτικόν, διαχωριζόμενα περί
που εις τό μέσον τοϋ συνόλου διά σειράς διπλών τοίχων (είκ. 1). Δέν είναι 
εΰκολον να διαστείλωμεν τάς καθ’ εκαστα οικίας, άφοϋ ή άνασκαφή των δω
ματίων δέν έτελείωσε και δέν διεσαφήθησαν πάντα τά ανοίγματα και ή σχέ- 
σις των δωματίων προς ά'λληλα.

Τό ανατολικόν συγκρότημα (είκ. 1 καί πίν. 67β) περιλαμβάνει ένα μεγάλον 
περίβολον (Α), τοϋ οποίου ή ακριβής μορφή δέν καθωρίσθη, επειδή μέρος τών 
τοίχων του, επιφανειακών ό'ντων, κατεστράφη. Ιδίως δέν καθωρίσθη ή συνάρ- 
τησις προς καλώς ωκοδομημένον τοίχον κείμενον ολίγον νοτιοανατολικώς. Ή 
θυρα επικοινωνίας τοϋ χώρου τούτου μέ τό δωμάτιον Β δέν διακρίνεται, ένφ 
άντιθέτως άνευρέθη ή προς τό Γ άγουσα θυρα. Άμφότερα τά δωμάτια ταϋτα 
έχουν εσωτερικόν ήμιτοίχιον διαχώρισμα διαιροϋν ταϋτα εις δυο άνισα μέρη. 
Τοϋ Β, τοϋ μεγαλυτέρου δωματίου, έσώθη διπλοϋν πλακόστρωτου μέ διαφο
ράν επιπέδου 0.30-0.40 μ. Τό Γ, επίσης πλακόστρωτου, έχει σχήμα τραπεζοει
δές. Υπήρχε περαιτέρω προς νότον καί άλλο παράλληλον δωμάτιον, τοϋ οποίου 
έσώθη μόνον τμήμα μετά τής ΒΑ. γωνίας, παρά τήν οποίαν άνεκαλυφθη 
κιβωτιόσχημος εστία. Τοϋ ΒΔ. τοϋ Β δωματίου Ε κατεστράφη επίσης τό βό
ρειον μέρος· ή επικοινωνία του προς τον διάδρομον Ζ-Η δι’ ίσοπλατοϋς προς 
τοϋτον ανοίγματος δέν είναι άπολυταις βεβαιωμένη. Οϋδέν χώρισμα διαχωρί
ζει τους χώρους Ζ, Η καί Θ, τών δυο πρώτων συνεχομένων κατ’ εύθεΐαν 
γραμμήν, τοϋ δέ τελευταίου διασταυρουμένου καθέτως. ’Αλλά παρέχεται ή έν- 
τΰπωσις ότι άποτελοϋν διακεκριμένα τμήματα, τοϋ Η χρησιμεύοντος ως προ- 
θαλάμου τοϋ Ζ καί τοϋ Θ. ”Αν ό χώρος Π ήτο ύπαιθρος (εξωτερικός ή αυλή), 
τότε ή ΝΔ. θυρα τοϋ Η θά ήτο αΰλειος ή έξωτερική, εισόδου εις τον οίκον. 
Τό έπίμηκες δωμάτιον I καί πολύ πιθανόν τό δωμάτιον Ν άπετέλουν μέρος 
τοϋ αυτοΰ συγκροτήματος. Άντιθέτως τά μικρά δωμάτια Μ, Λ καί Κ —τό 
τελευταϊον προσιτόν διά Αύρας διαμορφουμένης μεταξύ παραλλήλων τοι
χίων—άπετέλουν ίδιον οίκον, αν κρίνη τις από τούς διπλούς περικλείοντας 
τοίχους καί από τήν έλλειψιν επικοινωνίας μέ τά λοιπά γειτονευοντα δωμά
τια. Πώς ήσαν προσιτά τά δύο περίκλειστα μικρά δωμάτια Ξ καί Ο δέν είναι 
εύ'κολον νά προσδιορισθή. Άν ύπήρχεν άνω ό'ροφος, θά ήτο δυνατόν νά 
άποτελοϋν θεμέλια διαμερίσματα (κελλάρια), προσιτά έκ τών άν«> διά κατα
πακτών. Τά τέσσαρα νότια δωμάτια Ρ, Σ, Τ καί Υ, έπικοινωνοϋντα άνά δύο 
διά Αυρών εις τά άκρα ήμιτοιχίων, άποτελοϋν ιδιαίτερον συγκρότημα. Ή μία 
τών θυρών διασώζει κατώφλιον.

Τό οικοδομικόν συγκρότημα τοϋ δυτικού τομέως (είκ. 1) εμφανίζει μεγα- 
λυτέραν ποικιλίαν εις τήν διάρθρωσιν τών διαμερισμάτων και διασώζεται εις 
μεγαλύτερου πλάτος, κατά τό ήμισυ δέ τούτου διπλούς τοίχος τό διαχωρίζει άπό 
τον άνατολικόν τομέα. Τό δωμάτιον A 1, εις τό όποιον άνευρέΑησαν άφθονα
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υφαντικά βάρη — δυνάμενον διά τοΰτο νά χαρακτηρισθή υφαντικός θάλα
μος—πιθανώς άπετέλει εν συγκρότημα μετά των Εΐ και Δ 1, εν μέρει μόνον 
διασφζομένων. Εντός τοΰ θαλάμου καί έξω τής ΒΔ. γωνίας του άνευρέθη- 
σαν πλίνθοι τινές ικανοποιητικούς διατηρούμενοι. Πόθεν ήτο ή πρόσοδος εις 
τά δυο κεντρικά δωμάτια Βΐ κα'ι Γΐ δεν είναι φανερόν. ’Επειδή ευρύ άνοι
γμα συνάπτει τά διαμερίσματα ταϋτα προς τά εις ύψηλότερον επίπεδον ευρι
σκόμενα Ζ 1 καί Η 1, δύναταί τις νά υπόθεση οτι υπήρχε κάθοδος εξ εκείνων. 
"Αν υπήρχε μάλιστα ανώτερος ό'ροφος, εις τον καμπτόμενον διάδρομον Ζ 1 
περί τον κλωβόν Η 1 θά ήτο τοποθετημένη ή ξυλίνη κλΐμαξ, εκκινούσα εκ κε- 
φαλοσκάλου άνω τοΰ εύρυτέρου προς νότον χώρου. Ή ύπαρξις άνω ορόφου 
κατά τό σημεϊον τοΰτο καθίσταται πιθανωτέρα έκ τοΰ πάχους τοΰ μεταξύ 
Γ1 καί Β 1 διαχωρίσματος. Καί ακριβώς εις τό τελευταΐον δωμάτιον εύρέθη 
κατά τάς δύο άνασκαφικάς περιόδους ή άφθονωτέρα καί μάλλον αξιόλογος 
συλλογή αγγείων. Υπάρχει βάσις νά υπόθεση τις δτι εις τον τομέα Ζΐ-Θΐ 
ΰπήρχεν —’ίσως εις τον άνω δ'ροφον — ιερόν τι, διότι ενταύθα (εις τό μέσον 
τοΰ διαδρόμου Ζ 1 καί εις τήν ΒΔ. γωνίαν τοΰ Θ ΐ) εύρέθησαν τά πλεΐστα 
τών ιερών σκευών, περί ών κατωτέρω. Εις φυσικός τρίτων, έκ τών συνήθων 
εντός τών ιερών άνευρισκομένων, άνευρέθη πολύ πλησίον, άνατολικώς τής 
κλιμακίδος τοΰ Ν 1.

Άξιόλογον συγκρότημα είναι τό σχηματιξόμενον υπό τών χώρων I 1, 12 
καί Κ 1. Πρόκειται πιθανώς περί χώρων χρησιμοποιηθέντων διά μαγειρεΐον 
Οι δύο πρώτοι, δ'ντες πλακόστρωτοι καί επικόινωνοΰντες προς άλλήλους, ήσαν 
πιθανώτατα ύπαιθροι. Ή υπό μορφήν θήκης κατεσκευασμένης διά πλακών( 
τών όποίαιν ή πρόσθια ήτο εύχερώς κινητή, εστία (πίν. 68α) ήδύνατο εύχε- 
ρώς νά χρησιμοποιηθή, τά δέ μαγειρικά σκεύη ήσαν πρόχειρα, τοποθετημένα 
παρά τήν συναπτομένην γωνίαν. Ό χώρος Κ 1 θά ήτο έστεγασμένος καί ίίά 
έχρησιμοποιεΐτο επιβοηθητικώς· Ή είσοδος εις τό συγκρότημα τοΰτο ήτο έκ 
νότου. Είναι εύκολον νά διακρίνη τις τήν γενομένην άναμόρφωσιν τής αρχι
κής προσόψεως, ήτις ήτο ισχυρά με πλατύ καί χαμηλόν πόδιον, ως τοΰτο ήτο 
σύνηθες εις τά μινωικά ανάκτορα. Ή άναμόρφωσις αύτη σκοπόν είχε νά 
ευθυγράμμιση τήν πρόσοψιν κατά παραλληλίαν μέ τά συναφή προσκτί- 
σματα καί νά διαμορφώση ταυτοχρόνως μικρόν τριγωνικόν χώρον, ίσως διά 
θυρωρείον.

Ό εσώτερος χώρος τοΰ 11 έδέχθη μέγα πλήθος θραυσμάτων παντοίων 
σκευών, ίσως διότι είχε καθορισθή ώς τόπος άπορρίψεως. Θά ήτο άλλως 
ανεξήγητος ή παρουσία τόσον μεγάλου αριθμού οστράκων, εις σωρούς άπερ- 
ριμμένων.

Τό γειτονικόν τετραγωνικόν δωμάτιον Λΐ εμφανίζει σημαντικήν κατα
στροφήν τών τοίχων του, ούτως ώστε νά μή δύναται νά καθορισθή πόθεν
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ήιο προσπελαστόν. Ό βόρειος τοίχος έχει καταρρεύσει, έν μέρει, άλλ' είναι 
πιθανή ή ΰπαρξις θυρας επικοινωνίας προς to Ζ 1, διότι ή μία των παρα- 
στάδων σφζεται πατά χώραν, καίτοι ελαφρώς μετακινημένη. Πολύ φυσικόν 
είναι νά άναζητήση τις την κυρίαν προσπέλασή από τον προθάλαμον Μ 1. 
Και εις τό Λ1 σφζεται διπλή πλακόστρωσις μέ διαφοράν 0.30 μ. περίπου' 
αί κατώτεραι πλάκες είναι ισχυρότεροι και μεγαλύτεροι.

Ό προθάλαμος Μ 1, έχων πρόσοδον έκ νότου, εχει κατά την έτέραν τών 
πλευρών χαμηλόν θρανίον— οχι κρηπίδα τοίχου, ως θά ήδύνατό τις νά νο
μίση, άφοΰ υπάρχει επίπεδος διάστρωσις —και φέρει διά χαμηλής βαθμΐδος 
και θυρας μετά κατωφλιού προς τον θάλαμον Ν 1, όπου κατά την δυτικήν 
πλευράν υπάρχει πεντάβαθμος κλιμακίς. Ό τελευταίος θάλαμος είναι τραπε
ζοειδής καί εμφανίζει ανώμαλον διάταξιν τοιχίου —προβόλου —συναπτομένου 
προς τήν ανατολικήν παραστάδα καί τοΰ οποίου προορισμός ήτο νά φράξη 
καί θέση έκτος λειτουργίας τήν προς τό Ζ 1 θύραν. Ό χώρος Ο 1 άπετέλει 
οίονεί μυχόν τοΰ προθαλάμου Μ 1 καί ’ίσως είδος προθαλάμου εις τό δωμά
των Χΐ, προσιτού μέσφ λίαν στενής διαβάσεως καί μή έχοντος άλλην είσο
δον. Είναι περίεργον δτι τό 01 είχε πρόσβασιν καί έκ τοΰ πλακοστρώτου 
καί διά τούτο λίαν πιθανάίς υπαίθρου χώρου Ξ 1. Τούτο φέρει εις τήν σκέ- 
ψιν δτι ή κυρία είσοδος εις τον οίκον δεν έγίνετο διά τού Μ 1, αλλά διά 
τού Ξ 1. Δύο άλλα νότια δωμάτια δυτικώτερον κείμενα, τά Ψ1 καί Ω 1, σφ- 
ζονται μάλλον κακώς, ώστε νά μή είναι δυνατόν νά σχηματίσωμεν εικόνα τού 
συγκροτήματος εις ο ανήκουν. Τά μικρά δωμάτια Πΐ, Ρΐ καί Σΐ, εις σει
ράν ευρισκόμενα καί έπικοινωνούντα προς άλληλα, πιθανώς δέ καί έτερον 
προς δ έφερεν ή άποκαλυφθεΐσα δυτική θύρα τού τελευταίου, εύρίσκονται 
εις ύψηλότερον έπίπεδον καί είναι προσιτά, ως φαίνεται, μέσφ τής κλιμακί- 
δος καί τού πλακοστρώτου διαδρόμου ή ανδήρου Τ1 - Υ 1 καί τής βόρειας 
θυρας τοΰ Π 1. Τό άνδηρον τούτο παλαιότερον διεχωρίζετο, φαίνεται, εις μι- 
κροτέρους χώρους, τοΰ πρώτου τών οποίων σφζεται τό πλακόστρωτον δάπε- 
δον εις χαμηλότερον έπίπεδον. Ό ανατολικός τοίχος τού ανδήρου αποτελεί 
εύθύγραμμον συνέχειαν τού ανατολικού τοίχου τού θαλάμου Ν 1. Βορείως 
τού ανδήρου καί εις χαμηλότερον έπίπεδον έκτείνεται ευρύς πλακόστρωτος 
χώρος, πιθανώς αυλή, τής οποίας ό άναλημματικός ανατολικός τοίχος έ’£ ογ
κωδών πελεκητών λίθων έν μέρει σφζεται, έν μερει κατεστράφη υπό τών 
χωρικών.

'Ως έλέχθη, τά κτήρια συνεχίζονται προς δυσμάς καί ή συνέχισις τής 
άνασκαφής θά αποκάλυψη δ,τι ακόμη διασώζεται.

Κινητά ευρήματα. Ή εις έκτασιν διά πυρός καταστροφή τών κτηρίων 
καί πολύ πιθανόν ή σύλησίς των συνεπέφερε τήν καταστροφήν ή έξαφάνισιν 
καί τών κινητών αντικειμένων. Πανταχοΰ ύπήρχον τά ίχνη τής διασποράς
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των συντριμμάτων των σκευών και μέγα πλήθος τούτων έκάλυψε και αυτούς 
τούς τοίχους. Ιδιαιτέρως άφθονα ήσαν μεταξύ τούτων τά όστρακα των ύψι- 
πόδων κυλικών, τών κυάτθων και των ψευδοστόμων αμφορέων. Πάντα έδω
σαν σαφώς ΥΜ III Α και Β χρονολογίαν. Ενταύθα δεν δύναται να γένη 
λόγος περί πάντων ουδέ περί τού ακριβούς τόπου εύρέσεώς των. Είναι αρκε
τόν να μνημονευθούν τά κυριώτερα καί ιδίως δσα κατέστη δυνατόν μέχρι 
σήμερον νά άποκαταστατθοΰν διά συγκολλήσεως καί συμπληρώσεως, πολλά 
δε τούτων μόνον κατά κατηγορίας. Εις την κατωτέρω αναγραφήν περιελή- 
φθησαν καί τά κατά τό προηγούμενον έτος άνευρεθέντα.

Λίθινα οκεύη καί μικρά άντικείμενα. Χαμηλόν καί ευρύ τριποδικόν 
ιγδίον (πίν. 70β). Τμήμα σκεύους, πιθανώς τού τύπου τών χαμηλών διμύξτον 
λύχνων, με ώραίαν στεφάνην αναγλύφων φύλλων κύκλω (πίν. 68β μέσον 
κάτω σειράς). Πυρήν κυλινδρικός μέλανος λίθου άποσπασθείς, ώς φαίνεται, 
έξ εσωτερικού λίθινου αγγείου κατά τήν κατασκευήν του (πίν. 70α). Κωνικόν 
σφονδύλιον, έκ στεατίτου (πίν. 72β, μέσον). Σφαιρικοί τριπτήρες.

Φυαικός τρίτων άριστα διατηρούμενος (πίν. 70α).
Πήλινα έργαλεΐα. Άγνύθε; (υφαντικά βάρη) τού σφαιρικού καί τού 

κυλινδρικού τύπου διαφόρων μεγεθών, φέρουσαι διαμπερές τρήμα κατά τον 
άξονα. Τούτων περί τάς δέκα σφαιρικαί καί έξ κυλινδρικά! διετηρήθησαν κα
λώς ή ολίγον ελλιπείς άποκατεστάθησαν (πίν. 68β). Πολύ περισσότεροι διε- 
λύθησαν ή παρέμειναν ελλιπείς. Δύο δισκοειδή σφονδύλια (πίν. 72β).

Πήλινα οκεύη. Τρίωτος άμφορεύς τού λίαν προκεχωρημένου ανακτο
ρικού ρυθμού, μέ διακόσμησιν φυτικών σπειρών (πίν. 69α), μονόχρωμος ευ
μεγέθης άμφορεύς (πίν. 69α) καί δύο επίσης μονόχρωμοι ύδρίαι (πίν. 69α 
καί β). Τρίπους χύτρα μέ δύο τοξοειδείς λαβάς (πίν. 69β). Εύρύστομος ραμ- 
φόστομος πρόχους (πίν. 69β). Άμφοροειδές άγγεΐον μέ πλατείαν βάσιν 
(πίν. 70α). Κυλινδρικόν πυξιδοειδές άγγεΐον μέ κάλυμμα (πίν. 69β). Μικρός 
τρίωτος άμφορεύς (πίν. 70α). Δίωτος σκύφος (πίν. 70α). Πυξιδοειδές κυλιν
δρικόν άγγεΐον μέ προχοήν (πίν. 70α). Πέντε ή έξ μόνωτοι κύαθοι, ών εις 
μέ ένδιαφέρουσαν διακόσμησιν σπειρών ίδιοτύπως συνδεόμενων (πίν. 69β 
καί 70α). Λοπαδοειδές άμφωτον σκεύος (πίν. 69β). 'Απλά τινα κωνικά ποτή
ρια (πίν. 69β καί 70α). Τέσσαρες δίοντοι καί τέσσαρες μόνωτοι κύλικες, πλήν 
μιας ύψίποδες (πίν. 70β). Τρία προχοΐδια, ών έν ραμφόστομον, μέ ωραίαν 
φυτικήν διακόσμησιν (πίν. 69α), έν άλαβαστροειδές επίσης διακόσμητον 
(πίν. 69α) καί εν τού τύπου milkjug· (πίν. 70α). Δύο πάιματα χυτρών, τό έν 
μέ θόλον έχοντα άνω οπήν καί κάτω ηθμόν, σφζον καί τόν περίγυρον καί 
άλλο μέ πλήρη θόλον καί κάτωθεν ηθμόν μέ κεντρικήν οπήν (πίν. 70α). 
Σωληνωτόν σκεύος μέ τριπλήν εκατέρωθεν λαβήν, δακτυλίους καί πλήρη πυ
θμένα, έκ τών χρησιμοποιουμένων εις τά ιερά καί σχετιζομένων μέ τούς ΐε-
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ρους δφεις (πίν. 70α). Ρυτόν τοϋ κωνικού τύπου μέ έξέχον κύκλο) χείλος καί 
ύπερυψουμένην λαβήν, φέρον διακόσμησιν στολιδωτήν καί ζώνας (πίν. 70α). 
Πρόχους μέ διακόσμησιν διπλών καί τριπλών σπειρών τοποθετημένων κατα- 
κορύφως μεταξύ περιθεουσών ταινιών. Τμήμα τού ανώτερου μέρους πρόχου 
μέ γεφυρωτόν ραμφιδωτόν στόμιον, διακοσμουμένης περί τον λαιμόν μέ στε
φάνην φύλλων, άπηχοΰσαν τον τρόπον διακοσμήσεως αγγείων τού ανακτορι
κού ρυθμού.

Πλήν τών ανωτέρω περισυνελέγη ικανός αριθμός τμημάτων αγγείων 
(άμφορέθ)ν, τριώτων, κυλικών, κυάθων, ρυτών κλπ.) μέ ωραίαν χαρακτηριστι
κήν τής ΥΜ ΙΙΙΑ καί Β φάσεως διακόσμησιν όκταπόδων, επαλλήλων τεθλα
σμένων, συστημάτων τόξων κατ’ εναλλαγήν τοποθετημένων, στολιδάίσεων, 
σειρών σχηματικών φυλλιδίων, τολύπης κροκοειδών κλπ. (πίν. 71). Τμήμα έκ 
τού χείλους πίθου μετά ωραίας τοξοειδούς μέ ράχιν λαβής είναι ιδιαιτέρως 
άξιοσημείοηον.

Πηλοπλαστικά. Το κατώτερον — από τής μέσης καί κάτω —τμήμα ση
μαντικού πλαστικού σκεύους άνευρέθη δυστυχώς έπιφανειακώς είς την περιο
χήν τού δωματίου Λ. Πρόκειται περί πλαστικού ρυτού παριστώντος έγκυον 
γυναίκα καθημένην όκλαδόν μέ τά σκέλη συνεσταλμένα ΐσχυρώς επί τής κοι
λίας (πίν. 70β καί 72α). Τό αίδοΐον έχει έντόνως δηλωθή, ένφ άντιθέτως τά 
κεκαμμένα σκέλη καί αί ’ίσως προς τά στήθη φερόμεναι χεΐρες — τούτων δια
σώζεται μόνον τό κατά τούς αγκώνας τμήμα —ύποτυπωδώς. Ή διακόσμησις 
τού σκεύους πιθανώς αποδίδει μακρούς κάτω έλισσομένους πλοκάμους καί 
ένδυμα, άνω τής ήβης. Ή στήριξις τού σκεύους γίνεται διά τών άκρων πο- 
δών καί ενός δ'πισθεν ύπάρχοντος στηρίγματος. Μεγάλη είναι ή αναλογία τού 
σκεύους μέ τό έκ Γουρνιών πλαστικόν ρυτόν τής Ιγκυμονούσης.

Σημαντική ύπήρξεν ή άνεύρεσις τού κατωτέρου τμήματος δύο αναγλύ
φων έπιμήκους τραπεζοειδούς σχήματος πινακίδων (πίν. 72β), πιθανώτατα 
προερχομένων έκ τριποδικοΰ σκεύους τραπέζης προσφορών έκ τών συνήθως 
άπαντωσών είς ιερά καί τάφους. Ταύτα φέρουν καλλιτεχνικήν παράστασιν 
άνορθουμένων λεόντων (ή λεοντοσώμων δαιμόνων;), ών διασφζεται μόνον 
τό κατώτερον μέρος.

Μικρά κεφαλή ειδωλίου πρωτογόνου τύπου, μέ μεγάλους οφθαλμούς δη- 
λουμένους δι* έπικεκολλημένων δισκίων είναι τό μοναδικόν λείψανον λατρευ
τικών ειδωλίων (πίν. 72β).

Ώς έσημειώθη ανωτέρω, πάντα τά ιερά σκεύη καί ή κεφαλή ειδωλίου 
προέρχονται έκ μιας περιοχής μεταξύ τών Ζ 1, Θ 1 καί Ν1, δπου διά τούτο 
δέον νά άναζητηθή τό ιερόν. "Ισως τό τεμάχιον κατειργασμένου κατά τον 
παλαιολιθικόν τρόπον silex, τό άνευρεθέν αμέσως έξω τής κρύπτης Η1,
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ύπήρξεν επίσης άντικείμενον λατρείας, άγνωστον πόθεν περισυλλεγέν καί άπο- 
τεθέν εις τό ιερόν.

Β. ΟΙΚΙΑ-ΙΕΡΟΝ ΡΟΥΣΣΩΝ ΧΟΝΔΡΟΥ. (Σχέδ. είκ. 2).

Τυχαία άνακάλυψις τμήματος λίθινης τραπέζης προσφορών καί ακόσμη
των τινών κυπέλλων εις θέσιν Ρουσσές εις άπόστασιν τετάρτου άνατολικώς

MINQIKI-I ΟΙΚΙΑ (iepdn) β

ΡΟΥΣΣΟΝ XDNAPDY BIANNDY

ΕΙκ. 2. Μινωική οικία (ιερόν) Ρουσσών Χόνδρου Βιάννου.

τοΰ χωρίου Χόνδρος έφερεν εις την άνακάλυψιν οίκήματος μικρού των 
ΜΜ ΙΙΙβ-ΥΜ Ια χρόνων, κειμένου επί εξάρματος τοΰ εδάφους είς τούς πό- 
δας κλιτύος, δπου διακρίνονται πολλά λείψανα εκτεταμένου μινωικοΰ συνοικι
σμού. Ή θέσις τοΰ συνοικισμού είναι γνωστή μέ τό δ'νομα Τουρκισσα καί 
κατά καιρούς επί τόπου περισυνελέγησαν διάφορα ευρήματα, όπως ύψίπους 
λίθινος λύχνος, χαλκούς δίστομος πέλεκυς πρακτικής χρήσεως καί πήλινον 
ειδώλων.

Ή φΰσις τού άποκαλυφθέντος οικήματος είναι ή τοΰ μικρού αγροτικού 
ιερού, αφού τά δύο έκ τών τριών δωματίων περιεΐχον ιερά σκεύη καί λείψανα 
προσφορών είς θεότητα, τό δε τρίτον, πολύ ολίγον άνασκαφέν λόγφ τού επ’ 
αυτού κειμένου οϊκίσκου, περιέχει πίθους. Τό οίκημα έν μέρει κατεστράφη 
παλαιόθεν, εν μέρει προσφάτως, άφαιρεθέντων ικανών μεγάλων λίθων έκ τής

10
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ΒΔ. και τής ΝΑ. αύτοϋ γωνίας. Ή πυκνή βλάστησις, ήτις το έκάλυπτε κατά 
το μεγαλΰτερον μέρος, καί ό επ’ αυτού οίκοδομηθεις οϊκίσκος το έσωσαν από 
την ολοκληρωτικήν έξαφάνισιν. At διαστάσεις τοϋ κτηρίου φαίνεται να είναι 
10X8 μ., ή έκτασις δηλαδή τοΰτου είναι περίπου 80 τετραγωνικά μέτρα.

Ό νότιος τοίχος τοΰ οικήματος ως άντερεισματικός προς τήν κλιτόν 
είναι πολύ ισχυρότερος των άλλων και φκοδομημένος μέ πολύ μεγάλους λί
θους, άλλα κα'ι οί λοιποί τοίχοι είναι έπιμελώς έκτισμένοι μέ ωραίους πελε
κητούς λίθους. Τά εσωτερικά διαχωρίσματα φαίνονται προχειρότερα. Πολύ 
πιθανόν έκ των τριών δωματίων τό μεγαλΰτερον Α είχε τήν κυρίαν είσοδον 
βλέπουσαν προς δυσμάς, διότι είναι μάλλον άπίθανον αί προσφορά! νά έγί- 
νοντο αμέσως μετά τήν είσοδον, αν τοιαΰτη ύπήρχεν εις τό δωμάτιον Β. 
“Υπαρξις κυρίας εισόδου κατά τήν βορείαν ή τήν νοτίαν πλευράν φαίνεται απί
θανος λόγφ τής διαμορφώσεως τοϋ χώρου. Τό δογμάτων Α εχρησιμοποιήθη 
ως αποθήκη, διότι δόκιμα! γενόμεναι εις τρία σημεία άπεκάλυψαν τεμάχια 
πίθων, εις δέ ολόκληρος υπάρχει κατά χώραν εις τήν ΝΔ. γωνίαν ύπήρχον 
επίσης και άλλα μεγάλα αγγεία. Ή θέσις των θυρών προς τά δυο άλλα μι
κρότερα δωμάτια άποδεικνΰει οτι ό χώρος οΰτος είναι ενιαίος. ΈπΙ τοϋ πα
ρόντος παρεμποδίζεται ή άνασκαφή τοΰτου υπό τής έπικειμένης καλΰβης. 
Εις τό δωμάτιον Β έγίνοντο προσφορά! συνοδευόμεναι μέ καϋσιν, διότι έκτε- 
ταμένον στρώμα μελανής τέφρας εύρέθη εις τον χώρον, δπου ειχον τοποθετηθή 
ανεστραμμένα (πίν. 73α), πολλάκις τά μέν επί τών δέ, ό'χι όλιγώτερα από τεσ
σαράκοντα κΰπελλα άωτα, τά πλεϊστα τοϋ ήμισφαιρικοΰ μέ στενήν βάσιν τό
που (πίν. 74 κάτω). Τρία άλλα μεγάλα αγγεία (πίν. 74 άνω), ’ίσως κα! τά τρία 
αμφορείς —τό εν μόνον σφζεται εν τφ συνόλφ του —έχρησίμευον πιθανώς διά 
τήν μετάγγισιν εις τά κΰπελλα τών υγρών (τριών;). Τό τρίτον δωμάτιον Γ, 
προσιτόν διά γωνιακής θΰρας έκ τοϋ Α, περιείχε, πολύ πιθανόν εις τήν αρχι
κήν αυτών θέσιν τάς δΰο τραπέζας προσφορών (πίν. 73β), τήν πρώτην περί 
τό κέντρον και τήν δευτέραν κατά τήν ΒΔ. γωνίαν, δπου κα! δΰο πρόχοι 
μέτριου μεγέθους (πίν. 74 άνο)), προφανώς κα! αύται προοριζόμεναι διά τάς 
σπονδάς τάς γινομένας εις τά βαθΰσματα τών τραπεζών. Ή πρώτη είναι πα- 
χυτέρα, φέρει πλαγίαν εγκοπήν κα! άνω περιχειλώματα κα! έβαινεν έπ! τεσ
σάρων ποδών, ών σφζονται οί δΰο· ή δευτέρα είναι πλακοειδής μέ ελαφρώς 
δηλοΰμενον περιχείλωμα κα! δΰο πόδας ραβδοειδείς, όριζοντίως προσπεφυμέ- 
νους· ήτο πολλαχώς διερρηγμένη κα! ή περισυλλογή της υπήρξε δΰσκολος. 
Τεμάχιον λΰχνου μάλλον παρά στρογγΰλης τραπέζης (πίν. 73β) άνευρέθη 
περ! τό κέντρον τοΰ δωματίου Α. Παρετηρήθη δτι στρώμα πυρρόν ’ίσως έκ 
διαλελυμένων πλίνθων έξετείνετο έντός τών δωματίων Β κα! Γ καλΰπτον κα! 
τό μελανόν στρώμα τοΰ Β. Παραμένει άλυτον τό ζήτημα αν τό μεταξύ τών 
δωματίων Β κα! Γ διαχώρισμα εΐχεν ή δχι θΰραν.
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Ή οικία-ιερόν των Ρουσσών μάς δίδει ενα τύπον αγροτικού ίεροϋ όχι 
πολύ διάφορον των μικρών επί υψωμάτων ιερών τής νεοανακτορικής περιό
δου. Ή πλήρης άνασκαφή τούτου μετά την κατεδάφισιν τοϋ νεωτερικοΰ οι
κιακού επιβάλλεται.

’Αρχαιολογικά! έξερευνήσεις. Εντός τοΰ μετοχιού τής Περβόλας τής 
περιοχής Χόνδρου άνεκαλύφθη κατά την καλλιέργειαν μέγα κτήριον, τοϋ 
οποίου εξήχθησαν ογκώδεις τινές πελεκητοί λίθοι. Αυτοψία γενομένη επί τό
που διηκρίβωσεν δτι τό κτήριον είναι μινωικόν κα'ι πιθανώτατα ανήκει εις 
την ακμήν τής νεοανακτορικής περιόδου. Καλύπτεται υπό σχετικώς ίσχυράς 
έπιχώσεως καί εις τών τοίχων του βαίνει εις μήκος όχι μικρότερον τών 
15 μέτρων.

Κατ’ εκδρομήν γενομένην εις τήν περιοχήν Καστρί τοϋ Κερατοκάμπου, 
εις άπόστασιν δύο περίπου ωρών νοτίως τοϋ Χόνδρου κατά τήν νοτίαν ακτήν 
τής Κρήτης, έξητάσθησαν τά περί τήν μικράν καί έξαιρετικώς άπόκρημνον 
άκρόπολιν, ήτις, ως φαίνεται, άπετέλεσε καταφύγιον διά τούς πολίτας τής μι- 
κρας μέχρι σήμερον αγνώστου πόλεως. Διατειχίσματα ψευδοϊσοδομικής κατα
σκευής παρημπόδιζον τήν προσπέλασιν κατά τήν μόνην προσβατήν πως 
πλευράν. ’Έξω τούτων διακρίνονται ικανά ’ίχνη οικημάτων τής ελληνικής επο
χής' εις εν τούτων άνεκαλύφθη προ έτους <5 εις τό μουσεϊον Ηρακλείου περι- 
ελίίών πίθος με έμπίεστον διακόσμησιν ροδάκων καί γραπτήν πτηνών τής 
άνατολιζούσης περιόδου. ’Επί τόπου υπάρχει καί μέγα ίγδιόσχημον κυλιν
δρικού σχήματος, μέ κατ’ αναβαθμόν μείωσιν κάτω, οικιακόν σκεύος. Έπεσκέ- 
φθην επίσης τον χώρον τοΰ γειτονικού νεκροταφείου, χρησιμοποιηθέντος από 
τούς κλασσικούς ελληνικούς μέχρι τών έλληνορρωμαϊκών χρόνων. Έκ τούτου 
προήλθον τά σήμερον εις τό μουσεϊον Ηρακλείου ευρισκόμενα: ευμεγέθης 
προτομή γυναικός κλασσικών χρόνων καί πλαστικόν άγγεΐον εις μορφήν κε
φαλής παιδός νέγρου τοϋ 3ου π.Χ. α’ιώνος. Εις τήν άκρόπολιν ανέρχεται τις 
διά δυσβάτου σχισμής τοΰ βράχου, ακολουθών είτα απότομον πρανές. Εις 
τήν κορυφήν ελάχιστα διασώζονται λείψανα· μία μεγάλη δεξαμενή λαξευτή 
εις τον βράχον, σήμερον κατά τό ήμισυ πλήρης χωμάτων καί λίθων, έξησφά- 
λιζε τό ύδωρ εις τούς επί τοϋ βράχου καταφυγόντας.

Δύο μετρίως διατηρούμενα τοιχογραφημένα έκκλησίδια τής περιοχής, 
ό "Αγ. Γεώργιος καί ό "Αγ. Δημήτριος, εμφανίζουν έντοίχιά τινα χαράγματα, 
τών οποίων άντεγράφησαν τά σπουδαιότερα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
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α. Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου. ’Ανατολικόν τμήμα κατά τήν άνασκαφήν του.

β. Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου. ’Ανατολικόν συγκρότημα τής ΥΜ III έγκαταστάσεως
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ΠίΝΑΞ 68 ΠΑΕ 1957.—23. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΧΟΝΔΡΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ

α. Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου. Πλακόστρωτος αυλή τοΰ νοτίου 
κεντρικού τομέως μέ εστίαν έκ πλακών.

β. Άγνύθες πήλιναι καί τεμάχιον τριποδικοΰ σκεύους μέ διακόσμησιν 
στεφάνης φύλλων εξ ενός των δωματίων τοΰ ΥΜ III συγκροτήματος 

εις Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου.
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α. Πήλινα αγγεία έκ τοϋ ΥΜ III συγκροτήματος οικιών Κεφάλι 
Χόνδρου Βιάννου. Κεντρικόν δωμάτιον.

β. Σκευή πήλινα τοΰ ΥΜ III συγκροτήματος οίκιών Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου.
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α. Πήλινα σκευή έκ τοϋ ΥΜ III συγκροτήματος οικιών Κεφάλι 
Χόνδρου Βιάννου. "Η άνω σειρά έκ τοϋ ίεροϋ.

β. Χκευη τοϋ ΥΜ III συγκροτήματος οικιών Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου.
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Χαρακτηριστικά ΥΜ III όστρακα έκ τοΰ συγκροτήματος 
οικιών Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου.
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ΠίΝΑΞ 72 ΠΑΕ 1957.—23. αναςκαφη χονδρού βιαννου

α. Πήλινον πλαστικόν άγγεΐον μορφής τικτοΰσης γυναικός έκ τοΰ 
ΥΜ III συγκροτήματος οικιών Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου.

β. ’Ανάγλυφοι πόδες τριποδικοΰ βωμού, κεφαλή πήλινου ειδωλίου καί σφονδΰλια 
έκ τού ΥΜ III συγκροτήματος οικιών Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου.
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α. Ό αποθέτης τών κυπέλλων της μινωικής Οικίας - Ίεροϋ 
Ρουσσών Χόνδρου Βιάννου.

β. Λίθινοι τράπεζαι προσφορών καί λύχνος έκ τής Οικίας - Ίεροϋ 
Ρουσσών Χόνδρου Βιάννου.
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