
24. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΗΤΡΟΓΤΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

’Αφορμήν εις την μικράν αυτήν σκαφικήν ερευνάν έδωσεν ή κατά τον 
’Οκτώβριον τοϋ 1957 εΰρεσις τμημάτων πήλινων ειδωλίων καί σκευών κατά 
την μηχανικήν καλλιέργειαν άγροϋ εις θέστν Καννιά, παρά το χωρίον Μη- 
τρόπολις, πλησίον τής αρχαίας Γόρτυνος. Τά τυχαίως εδρεθέντα αντικείμενα 
ήσαν τά ακόλουθα: "Εν σχεδόν πλήρες ειδώλιον θεάς μεθ’ υψωμένων χει- 
ρών, φεροΰσης, ως σύμβολα, διάδημα καί δφεις επί τής κεφαλής, τμήμα τής 
κεφαλής όμοιου ειδωλίου μετά φυλλοειδών εξαρτημάτων επί τοϋ μετώπου ως 
καί μέλη αναλογών ειδωλίων, τμήματα διατρήτου σωλήνος, τμήμα ετέρου σω- 
λήνος μετά προσκεκολλημένων αιγάγρων καί άπεσπασμένον ζεύγος μικρών 
κεράτων. Κατά τήν μικράν δοκιμαστικήν έρευναν, ήν έπεχείρησα ολίγον μετά 
τήν άνακάλυψιν κατά τον Νοέμβριον τοϋ 1957, διεπιστώθη δτι τά ανωτέρω 
αντικείμενα προήρχοντο έκ μικρού ορθογωνίου δωματίου άνήκοντος εις με- 
γαλύτερον οικοδόμημα, έν μέρει καταστραφέν υπό τοϋ μηχανικού αρότρου. 
Εντός τοϋ δωματίου καί παρά τον δυτικόν τοίχον αυτού άνευρέθη κατά 
τήν σκαφικήν έρευναν ευρύ δοχείον, πιθανώς θυμιατήριον, καί παρ’ αυτό 
μικρόν άκέφαλον ειδώλιον μετά μακρών προτεταμένων βραχιόνων περιειλι- 
γμένων δπό ό'φεων (πίν. 75β). Έκ τού αυτού χώρου περισυνέλεξα πλακίδιον 
πήλινον μετ’ αναγλύφου γυναικός φερούσης μινωικήν έσθήτα, σφζομένης 
από τής δσφύος καί κάτω (πίν. 75α), μικρόν πτηνόν καί κεφαλήν πήλινου 
ταύρου (πίν. 75γ). Λόγφ τών βροχών ή άνασκαφή διεκόπη καί εκρίθη σκό- 
πιμον, δπως αΰτη παραχωρηθή εις τήν άνασκάπτουσαν εις τήν περιοχήν τής 
Γόρτυνος ’Ιταλικήν ’Αρχαιολογικήν Σχολήν.

ΔΓ άνασκαφής τής ’Ιταλικής Σχολής υπό τήν διεύθυνσιν τού Καθηγη- 
τοϋ Doro Levi γενομένης τον ’Ιούλιον τού 1958 συνεπληρώθη ή έξερεύνη- 
σις καί άπεδείχθη δτι τό δωμάτιον, εκ τοϋ οποίου προέκυψαν τά ειδώλια, ήτο 
έγκατεστημένον εντός ΥΜ I έπαύλεως. Άνεκαλύφθησαν περαιτέρω καί άλλα 
ειδώλια ή μέλη τοιούτων εις παρακειμένους ιερούς χώρους.

'Ως προς τήν χρονολόγησιν τών ιερών αντικειμένων τής Γόρτυνος υφί- 
σταται φαινομενικούς ποιά τις δυσκολία: τά μέν ιερά αντικείμενα ανήκουν 
ασφαλώς εις τούς ΥΜ ΙΙΙβ χρόνους, ενφ πάσα ή λοιπή κεραμεική εκ τής 
έπαύλεως είναι ΥΜ Ια. Άλλ’ εντός τοϋ κυριωτέρου έκ τών ιερών χώρων τής 
έπαύλεως, δπου ευρέθησαν ειδώλια, άνεκαλύφθη καί ψευδόστομος άμφορεύς 
ΥΜ ΙΙΙβ χρόνων. Επομένως έχομεν καί έδώ μερικήν «άνακατάληψιν», δπως
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εις την Κνωσόν καί τά Γουρνιά, ασφαλώς δέ εις την τελευταίαν αυτήν φάσιν 
(ΥΜ ΙΙΙβ) πρέπει να καταταγώσι τά ειδώλια τής Γόρτυνος. Τοϋτο ά'λλωστε 
προκύπτει καί έκ τοϋ πλαστικού τόπου των ειδωλίων. Πάντα τά ειδώλια μείΓ 
υψωμένων χειρών, τά προερχόμενα έκ Γόρτυνος, έδημοσιευθησαν εις την περί 
τής μινωικής -θεάς εργασίαν μου (Κρητικά Χρονικά ΙΒ', 1958, σ. 195 έξ. 
πίν. Ζ'ΐ,2, πίν. Η' 1-3), δπου εξετάζεται διεξοδικώς καί τό ζήτημα τής χρο
νολογίας καί τής σημασίας των.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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α. Άνάγλυψον πλακίδίον 11εάς μετά μινωικής έσΐΐήτος β. ΕΙδώλιον άεας μεσ υψωμένων 
έκτου ΥΜ III Ίεροΰ τής Μητροπόλεως τής Γόρτυνος. χειρών έκ Γόρτυνος.
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