
24. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΓΑΖΙ

Κατ’ ’Οκτώβριον του 1963 ένηργήθη ύφ’ ήμών μικρά δοκιμαστική άνα- 
σκαφή δυτικώς τοϋ 'Ηρακλείου εις τήν περιοχήν Γάζι, δυτικώς τοϋ ποταμού 
'Αλμυροϋ, παρά τον μυχόν του κόλπου τοϋ 'Ηρακλείου, εις θέσιν Ελληνικά 
ή Ρετζέπη καί εις κτήμα Δημητρίου Μεσαριτάκη κείμενον επί ύψώματος 
(πίν. 161). Κατά τήν έναρξιν τής άνασκαφής ήτο ενταύθα ορατός τοίχος εκ 
μεγάλων άδρώς πελεκητών ογκολίθων βαίνων από ’Ανατολών προς Δυσμάς, ώς 
καί πλάκες σχιστόλιθου (τινές μήκους 1 μ.) έξαχθεΐσαι παλαιότερον κατά τήν 
καλλιέργειαν. 'Γπό των κατοίκων τής περιοχής έμνημονεύετο ή άνεύρεσις 
«κουρουπιών» καί πήλινων «σφαιρών», πιθανώς υφαντικών βαρών.

Άφοϋ 6 χώρος έκαθαρίσθη έκ τών μικρών καταπεσόντων λίθων, οί 
όποιοι τον έκάλυπτον, άπεκαλύφθη ορθογώνιον κτίσμα, τοϋ οποίου τήν βό
ρειον πλευράν άπετέλει ό μνημονευθείς τοίχος.

Τό κτίσμα τοΰτο, έχον εξωτερικούς τοίχους πάχους 1.10 - 1.25 μ., διαι
ρείται έσωτερικώς εις μικρότερα διαμερίσματα, συνεχίζεται δέ προς Άνατολάς 
καί Νότον, άλλ’ ή έρευνα δεν έπεξετάθη κατά τάς πλευράς αύτάς. Δυτικώς 
υπάρχει διάδρομος μέ κατεύθυνσιν άπό Βορρά προς Νότον, μέ κατώφλιον κατά 
τό βόρειον άκρον αύτοϋ (πίν. 162α). Δυτικώς τοϋ διαδρόμου υπάρχει άλλο 
ορθογώνιον διαμέρισμα, τοϋ όποιου ό άνατολικός τοίχος παρά τον διάδρομον 
έχει μήκος 7.50 μ.

Τά κτίσματα ταΰτα, λίαν επιφανειακά, άπέδωσαν ολίγα καί άνευ ιδιαι
τέρου ενδιαφέροντος άντικείμενα. Οΰτω.έντός τοϋ άνατολικώς τοϋ διαδρόμου 
κτίσματος, εντός πιθανώς ίεροΰ χώρου, εύρέθη πρόχους καί άωτα κύπελλα 
(πίν. 162β) άνεστραμμένα (πίν. 162β), εντός δέ τοϋ διαδρόμου παρά τον δυ
τικόν τοίχον αύτοϋ εύρέθησαν άγγεϊον μετά ποδός, λίθινα σφονδύλια καί χαλ- 
κοΰν μαχαίριον (είκ. 1). 'Υπό χωρικού παρεδόθη μικρόν σπονδικόν προχοΐδιον 
εύρεθέν παλαιότερον νοτίως τοϋ άνασκαφέντος χώρου. Τά άνακαλυφθέντα ο
λίγα αγγεία είναι κοινά καί άκόσμητα, δεν έχουν δέ είσέτι συγκολληθή, διό 
καί δεν παρέχονται άπεικονίσεις αύτών. ’Ανήκουν πάντως εις γνωστούς τύ
πους τών ΥΜ I χρόνων.

’Εντός τοϋ δυτικώς του διαδρόμου χώρου εύρέθη άποχετευτικός άγωγος 
λαξευμένος εις τό έκ βράχου δάπεδον σώζων έν μέρει έπένδυσιν έκ σχιστολι- 
θικών πλακών καί τάφος προχείρως διαμορφωθείς διά λίθων ληφθέντων έκ 
τοϋ οικοδομήματος. 'Ο τάφος έχει διαστάσεις 1.90x0.70 μ., περιείχε δέ 3 νε
κρούς έχοντας τήν κεφαλήν προς Δυσμάς. Όστρακον μετ’ άναγλύφων ραβδώ
σεων καί θραύσματα ύαλίνου αγγείου εύρεθέντα εντός τοϋ τάφου καθιστώσι 
πιθανόν ότι πρόκειται περί ταφής Ρωμαϊκών χρόνων γενομένης κατά σύμπτω- 
σιν εντός τών έρειπίων τής μινωικής έπαύλεως.
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Ό τάφος μετά την σχεδίασιν καί τήν φωτογράφησιν διελύθη προς πλη- 
ρεστέραν έξερεύνησιν του οικοδομήματος, ού τμήμα έκάλυπτεν, εύρέθη δέ ό 
νότιος τοίχος του δωματίου, όστις δεν ήτο προηγουμένως ορατός, καί νοτίως 
αύτοϋ πλακόστρωτος διάδρομος μέ κατεύθυνσιν άπ’ ’Ανατολών προς Δυσμάς. 
Έπί του πλακοστρώτου τούτου ήλθεν εις φως ΤΜ I οστρακον μέ σπείρας. *0 
καθαρισμός του χώρου άπέδωσεν επίσης προχοίδιον καί κυπελλίδιον (έκ τής 
ΝΑ. γωνίας του τάφου) καί σποραδικά τινα νεολιθικά στιλβωτά όστρακα.

Μικρά δοκιμή έγινε νοτίως του άνασκαφέντος τμήματος εντός του κτή
ματος Ίωάννου Σκουλα, ένθα ήλθεν εις φως έν μέρει διαλελυμένος τοίχος μέ 
κατεύθυνσιν άπ’ ’Ανατολών πρός Δυσμάς, τεμάχια πίθων καί όστρακα MM III 
χρόνων.

Είκ. 1. Χαλκοΰν μαχαίριον έκ τής ΤΜ I αγροικίας.

Έτέρα δοκιμή έγινε βορείως τοΰ άνασκαφέντος χώρου, ένθα ήτο ορατός 
μακρότατος άναλημματικός τοίχος μήκους 20 μ. καί πάχους 1.40 μ. Τούτου 
έκαθαρίσθη τό πρός Βορράν μέτωπον, άνεσκάφη δέ δωμάτιον έφαπτόμενον πρός 
τήν νοτίαν πλευράν τοΰ τοίχου, εντός τοΰ όποιου εύρέθησαν πλάκες σχιστόλι
θου, πιθανώς πεσοΰσαι έξ άνωτέρου ορόφου. Κάτωθεν αύτών άνευρέθησαν τρεις 
κύαθοι. Ό χώρος ούτος έκαλύφθη έκ νέου μετά τήν διερεύνησιν.

Γενικώς δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι διά τής γενομένης μικράς έρεύνης διε- 
πιστώθη ή υπαρξις άγροτικής οικίας τών ΤΜ I χρόνων, ής λείψανα μόνον 
σώζονται καί ταΰτα έν μέρει τεταραγμένα. ’Αξιόλογος είναι όμως ή διαπίστω- 
σις ότι είχε κατοικηθή ή παρά τήν θάλασσαν περιοχή τοΰ δυτικοΰ μυχοΰ τοΰ 
κόλπου τοΰ 'Ηρακλείου. Προστίθεται οΰτω εις άκόμη οικισμός εις τάς μέχρι 
σήμερον γνωστάς παραθαλασσίας μινωικάς έγκαταστάσεις τής βορείου άκτής 
τής Κρήτης.

'Η χρονολογία καταστροφής φαίνεται ότι είναι ή αύτή πρός τήν τών λοι
πών μινωικών κέντρων, ήτοι ΤΜ ΙΒ, αιτία δέ τής καταστροφής πιθανώτατα 
είναι καί εδώ σειρά σεισμών συνδεομένων πρός τήν μεγάλην έκρήξιν τοΰ ηφαι
στείου τής Θήρας, περί ής βλ. τελευταίως τάς άνακοινοόσεις τών Καθηγ. 
Σπ. Μαρινάτου καί Ν. Πλάτωνος είς τό Β' Διεθνές Κρητολ. Συνέδριον 
τών Χανιών.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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ΠίΝΑΞ 162 ΠΑΕ 1963. — 24. αναςκαφη γαζί

α. Διάδρομος ΥΜ I οικίας παρά τδ Γάζι.

β. Πρόχους καί άνεστραμμένα άγγεΐα.
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