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ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΘΕΟΦΑ ΝΕΙΛΟΥ

Άναλαβόντες, από τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1935, 
την I' ’Αρχαιολογικήν περιφέρειαν τής Δυτικής 
Κρήτης, περιλαμβάνουσαν, κατά τό Β. Δ. τής 6 
Αύγουστου 1935, τους νομούς Χανιών και Ρε- 
θύμνης (από τής 21/7/42 ώνομάσθη 16η (Ν. Λ. 
1521/42, Φ.Ε.Κ. 182), προέβημεν, άνά τάς δια
φόρους επαρχίας αυτών εις τέσσαρας δοκιμα
στικός άνασκαφάς καί περισυνελέξαμεν διάφορα 
τυχαία ευρήματα. Τα αποτελέσματα των ερευ
νών τούτων ώς καί την άπαρίθμησιν καί περι
γραφήν τών ευρημάτων έκθέτομεν κατωτέρω 
κατά γεωγραφικήν σειράν, άρχόμενοι από τής 
δυτικωτάτης επαρχίας τής μεγαλονήσου.

Επαρχία Κισάμου
Α\ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΣΕΛΛΙ

Έν Κισάμω, χορηγία τής Κοινοτικής ’Αρχής 
Καστελλίου καί τοΰ αυτόθι εύδοκίμως δρώντος 
Φιλολογικού Συλλόγου, ενηργήσαμεν, από 8 μέ- 
χρις 23 Αύγουστου τοΰ 1937, δοκιμαστικός άνα
σκαφάς εν τή θέσει «Σελλί»—θέσει άπεχοΰση 
ήμίσειαν σχεδόν ώραν δυτικώς τής πολίχνης 
Καστελλίου. Ή τοποθεσία αύτη κεΐται επί τής 
μικρά; βουνώδους προβολής,ήτις, χωρούσα προς 
βορράν εντός τοΰ κόλπου Κισάμου (άρχ. Μυρ- 
τίλου), χωρίζει μέν τον μυχόν τοΰ κόλπου τού
του από τήν πεδιάδα τών Μεσογείων καί τον 
ομώνυμον δρμον, απολήγει δέ εις τήν νησίδα 
«Καβονήσι» (βλ. Χάρτην Δυτ. Κρήτης είκ. 1).

Τό «Σελλί» είναι τό σχετικώς όμαλώτερον 
μέρος τής χερσονησιώδους προβολής, ευρισκό
μενον μεταξύ τοΰ προς νότον καί έν τή ένδο-

χιορα βουνώδους υψηλού δ'γκου της καί τής 
προς βορράν καί προς τήν θάλασσαν χαμηλο- 
τάτης καί σχεδόν ύφαλώδους προεξοχής τοΰ 
Καβονησιοΰ (είκ. 2). Ή εδαφική διαμόρφω- 
σις τής θέσεως, ούσα σχεδόν σαμαρωτή, άριστα 
άνταποκρίνεται, νομίζομεν, προς τήν προσωνυ
μίαν αύτής, διότι ώς σέλλα σχεδόν έχει ίκανώς 
μέν ομαλήν τήν κορυφήν, αποτόμους δέ τάς 
εκατέρωθεν κλιτΰς, έξ ών ή μέν δεξιά (ανατο
λική) κατέρχεται κρημνωδώς προς τον δρμον τοΰ 
Καστελλίου, ή δ’αριστερά (δυτική), ήττον από
τομος, προς τον δρμον τών Μεσογείων (είκ. 
3), ’Αφορμήν εις τήν έξερεύνησιν τής τοποθε
σίας έδωκαν ήμΐν διάφοροι κτιστοί καί πελεκη
τοί εντός βράχων αρχαίοι άναλημματικοί τοίχοι 
επί τε τής κορυφής καί έπ’ άμφοτέρων τών 
πλευρών, ως καί όστρακα διαφόρων εποχών εγ
κατεσπαρμένα καθ’δλην τήν περιοχήν ταύτην. 
Τήν προσοχήν δμως ημών έφείλκυσε κυρίως ή 
τεχνοτροπία τών άναλημματικών τοίχων, όμοια 
τελείως προς τήν λεγομένην κυκλώπειον τοιχο- 
δομίαν τών Μυκηναϊκών χρόνων (είκ. 4), 
διότι καί οί λίθοι είναι πολύεδροι καί ακανόνι
στοι καί τά μεταξύ των κενά είναι πεπληρωμένα 
διά λιθαρίων καί διά πηλού. Εύλογος, δθεν, ή 
ΰπόθεσις ημών δτι τά ώς άνω ορατά ερείπια 
άπετέλουν μνημεία προϊστορικού συνοικισμού. 
Τήν εύλογον ταύτην ύπόθεσιν ένίσχυσε καί ή 
επί τής ομαλής κορυφής τοΰ λόφου άποκαλυ- 
φθεΐσα, κατά τήν πρώτην ήδη ημέραν τής άνα- 
σκαφής, επίπεδος πελεκητή πλατεία (είκ. 5). 
Αύτη είναι τετράγωνος χώρος (μήκους 26 καί 
πλάτους 26), ισοπεδωμένος μέν κατά τό έδαφος 
διά τής πελεκήσεως τής βραχώδους επιφάνειας, 
περιωρισμένος δέ κατά τά τέσσαρα σημεία διά 
χαμηλών τοίχων (ύψους 0,70), φυσικών μέν κατά
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2 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1942-1944

την ανατολικήν και τήν δυτικήν πλευράν διά 
τής πελεκήσεως τοϋ φυσικοΰ βράχου, τεχνητών 
δέ διά τής άνεγέρσεως άναλημματικών κατά

τον κυκλώπεων τρόπον τοιχίων έκ κροκαλο
παγών λίθων κατά τε τήν βορείαν καί τήν νο- 
τίαν αυτής πλευράν (εΐα. 6). Ή είσοδος πρέ
πει νά ήτο απ’ ανατολών, ως άφίνει νά συμπε- 
ράνη τις τοΰτο ό ανατολικός φυσικός έκ βράχου 
τοίχος, δστις είναι κεκομμένος σχεδόν κατά τό 
μέσον, δίδων, ουτω, τήν έντύπωσιν ανοίγματος

προς δίοδον. Ή υπαρξις τοιοΰτου υπαίθρου καί 
τεχνικώς πλαισιωμένου καί ισοπεδωμένου χώ
ρου επί τής ύψίστης κορυφής θέσεως εγκατε

σπαρμένης δι’αρχαίων ερειπίων μυκηναϊκής τε
χνοτροπίας ήγαγεν ημάς εις τήν ύπόθεσιν δτι 
ή επίπεδος πλατεία πρέπει νά είναι ιερόν μυκη
ναϊκών χρόνων: —ύπαιθρος, τουτέστι, χώρος 
περιφρασσόμενος υπό φράκτου ή τοίχου καί 
περικλείων βωμόν, ως ήσαν τά λεγάμενα ά'βατα 
καί κατά τους προϊστορικούς χρόνους (Fowler
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and Wheeler: Handbook of Gr. Archaeo
logy 109) και κατά τούς ιστορικούς έτι (Da- 
remberg-Saglio I 91“+P).

χαΐον υλικόν είχε χρησιμοποίησή κατά τούς 
νεωτέρους χρόνους προς άνέγερσιν ενταύθα κυ
κλοτερούς σκοπιάς (είκ. 8). Άντιθέτως, άρχαΐον

Είκ. 2. Ή πολίχνη Καστελλίου Κισάμου. Εις τό βάθος τό δυτικώτατον 
άκρωτήριον τής Κρήτης «Γραμβοϋσα» και μεταξύ ή προβολή «Καβονήσι».

Παρά την λεπτομερή όμως έξερεύνησιν τής 
πελεκητής βραχώδους επιφάνειας ούδέν άνεΰ- 
ρομεν ίχνος κινητού ή ακινήτου βωμού. Προς 
άνακάλυψιν μάλιστα τοιούτου μνημείου δεν

Είκ. 3. Ή δυτική κλιτύς τού «Εελλιοϋ», ή βλέ- 
πουσα πρός τόν δρμον των Μεσογείων.

έδιστάσαμεν να έξερευνήσωμεν, προσέτι, και τόν 
αμέσως, συναπτώς, πρός δυσμάς τού ισοπεδω
μένου χώρου ύψοΰμενον λοφίσκον, δστις στε- 
φανούται, κατά την κορυφήν αυτού, διά κυκλο
τερούς τοίχου εξ αργών λίθων εις σχήμα ήμι- 
σφαιρικόν, παρέχων, ούτω, την έντΰπωσιν αρ
χαίου τύμβου (είκ. 7 )■ Άνοίξαντες, όμως, 
καί Ινταύθα εύρειαν τομήν μέχρι τού κέντρου 
τού κώνου, ούδέν έν αύτώ άνεΰρομεν ίχνος άρ- 
χαιότητος, παρετηρήσαμεν δμως δτι αρκετόν άρ-

μνημεΐον ήτο ό λακκοειδής τάφος, τόν όποιον 
άνεΰρομεν πρός άνατολάς τής πελεκητής πλα
τείας καί περί τά 50 μέτρα μακράν αυτής. Ό 
τάφος ούτος είναι λελαξευμένος κατά τάς τρεις

Είκ. 4. Άναλημματικός τοίχος εις τήν δυτικήν 
κλιτΰν τοΰ «Εελλιοΰ».

πλευράς αυτού εντός φυσικού βράχου καί κατά 
τήν βορεινήν μόνον έκτισμένος διά πελεκητών 
λίθων. ’Έχει βάθος 1,20, άλλ’ έχει τάς πλευ
ράς άνίσους από 1,30 - 2,20 μ. (είκ. 9). Εύ- 
ρέθη, δυστυχώς, συλημένος, άλλ5 έκ τής έκχω- 
ματώσεως εύρέθησαν όστρακα άχρόων κυπελ
λοειδών αγγείων καί δή 1) μία πηλίνη λαβή 
είς σχήμα ανθεμίου καί 2) μικρόν κΰπελλον με- 
λαμβαφές έχον καθέτους ραβδωτήν τήν εξωτερι
κήν επιφάνειαν (είκ. 15 άρ 1 καί 2).
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4 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1942-1944

Ευρήματα και τοιχοδομία τοΰ τάφου έλέγ- 
χουσι τον τέταρτον π.Χ. αιώνα.

Άνασκάψαντες καί έξερευνήσαντες οΰτω την

προσέγγισιν (βλ. σχεδιογράφημα είκ. II)1. Τών 
εξωτερικών αυτής τοίχων οΐ μεν τρεις είναι κα- 
τεσκευασμένοι κατά τον άνω περιγραφέντα κυ-

Είκ. 5. 'Υπαίθριον Ιερόν (;) επί τής ομαλής κορυφής τοΰ «Σελλιοΰ».

κορυφήν, επεδόθημεν εις την άνασκαφήν ετέ
ρου μνημείου, τό όποιον εύρίσκεται κατά την 
νοτιοδυτικήν κλιτΰν τοΰ Σελλιοΰ. Καί ένταΰθσ, 
τό ορατόν μέρος τοΰ μνημείου παρουσίαζε τοί
χον κυκλώπειου τοιχοδομίας (είκ. 4) Κατόπιν

Είκ. 6. Νότιος άναλημματικός τοίχος τοΰ 
υπαιθρίου ίεροϋ έπί τής Ισοπεδωμένης 

κορυφής τοΰ «Σελλιοΰ».

εργασίας πολλών ημερών προς άφαίρεσιν χω
μάτων είς βάθος ενός καί πλέον μέτρου άπε- 
καλΰφθη οικία διατηροΰσα εύκρινώς τό σχέ- 
διον (είκ. 10).

Ή οικία αυτή έχει σχήμα σχεδόν τετράγω
νον (μήκους 10 καί πλάτους 9,40 μ.) κατά

κλώπειον τρόπον καί διατηροΰνται είς ύψος μέν 
1 - 1,60 περίπου τοΰ μέτρου από τών θεμελίων, 
εις ορατόν δέ ύψος 0,30 - 0,50 μ. από τοΰ δα
πέδου τής οικίας, ό δέ βόρειος τοίχος είναι 
εν μέρει καί προς δυσμάς λαξευτός φυσικός 
βράχος καί σώζεται είς ύψος δυο περίπου μέτρων 
από τής είρημένης επιφάνειας. Ύπάρχουσι δυο 
είσοδοι, ή μία από δυσμών καί ή άλλη εξ ανα
τολών, έχουσαι άμφότεραι μονόλιθον κατώ- 
φλιον καλώς πελεκημένον διά σφυράς καί 
άγουσαι ή μέν προς τό δυτικόν πλακόστρωτον 
διαμέρισμα, ή δ’ ανατολική προς τό ανατο
λικόν.

Έσωτερικώς, τό οικοδόμημα είναι διηρημέ- 
νον, δι’ εγκαρσίου τοίχου διήκοντος από νότου 
προς βορράν, εις δύο μεγάλα τμήματα: — είς 
ανατολικόν καί δυτικόν — ταΰτα δέ πάλιν είς 
δύο μικρότερα τοιαΰτα, εξ ών τά προς βορράν 
είναι πλακόστρωτα, τά δέ προς νότον είναι 
ύποδιηρημένα είς δύο μικρότερα διαμερίσματα 
έκαστον (Α καί Β). Οί τοίχοι τών εσωτερικών 
τοιούτων διαιρέσεων είναι γενικώς κατεσκευα-

1 ’Εκφράζω έντεΰθεν καί δημοσίςι τάς εύχαρι- 
σιίας μου πρός τον σχολικόν αρχιτέκτονα Κρήτης 
κ. Σταυριδην διά τήν έκπόνησιν τοΰ παρόντος σχε- 
διογραφήματος.
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σμένοι διά πελεκημένων μεγάλων καί μικρών 
λίθων συνδεδεμένων διά πηλοΰ, σώζονται δέ 
εις έλάχιστον ύψος από τοΰ πλακόστρωτου δα-

βράχου, έμπροσθεν δέ ταύτης εσοχή, τριγωνική 
κάπως καί αΰτη, φθάνουσα μέχρι τοΰ φυσικοΰ 
υπό τήν πλακόστρωσιν βράχου (βάθους 0,30

Εικ. 7. Κωνικός λοφίσκος, έφ’ οΰ σωρός αργών λίθων, ίσως αρχαίου τύμβου τοΰ Σελίιοϋ.

πέδου. Τά δυο πλακόστρωτα διαμερίσματα είναι 
εστρωμένα διά μικρών πωρίνων καί λίθινων 
πλακών, συγκοινωνοΰσι δέ προς άλλη λα δι’ 
ανοίγματος μεταξύ τοΰ βορείου τοίχου καί τοΰ 
εγκαρσίου τοίχου, δστις τερματίζεται μέχρι τοΰ

Είκ. 8. Τομή κωνοειδούς κτίσματος επί λοφίσκου 
τεχνητού δυτικώς τοΰ ισοπεδωμένου αρχαίου 

υπαιθρίου χοίρου (άβατου;) τού Σελλιοΰ.

ανοίγματος εκεί εις τετράγωνον λιθίνην τε- 
θραυσμένην ήδη στήλην ύψους 0,60 τοΰ μέ
τρου. Έν τψ δυτικώ πλακοστρώτψ διαμερί- 
σματι διακρίνονται; 1) τριγωνική προεξοχή
(ύψους 0,50 μ.) κατά τήν βορειοδυτικήν γω
νίαν, ισοπεδωμένη διά λαξεύσεως τοΰ φυσικοΰ

μ.) καί προελθοΰσα, ίσως, εκ τής καταστροφής 
τών πλακών. Άγνοοΰμεν τον αληθή προορι
σμόν τής εξοχής ταύτης, άλλ’ ύποθέτομεν δτι 
πρόκειται μάλλον περί καθίσματος παρά περί 
εστίας, διότι ούδέν ίχνος καύσεως φέρει ή ίσο-

Είκ. 9. Λακκοειδής καί λαξευτός εντός βράχου 
τάφος επί τής κορυφής τοΰ «Σελλιοΰ».

πεδωμένη επιφάνεια, ουδέ τέφραν ή άνάλογον 
άλλο τεκμήριον ή προ αύιής εσοχή. 2) Μικρά 
είσοδος εις τό μικρόν διαμέρισμα Β τοΰ νοτιο- 
δυτικοΰ τμήματος καί 3) τοίχος συναπτός προς 
τον εγκάρσιον (μήκ. 1,15, πλ. 0,75, ύψ. 0,35), 
χρησιμεύων, πιθανώς, ως κτιστόν θρανίον, ως 
πεζοΰλι διά κάθισμα. Άντιθέτως, έν τώ άνατο-
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λικφ πλακοστρώτφ διαμερίσματι δεν φαίνεται 
ΰπάρχουσα ούτε μικρά είσοδος συγκοινωνούσα 
προς τά διαμερίσματα τοΰ νοτιανατολικού τμή
ματος, οΰτε κτιστά θρανία' άπεκαλΰφθη δμως 
δτι τό πρός βορρδν τρίτον περίπου τής έκτά- 
σεως τοΰ διαμερίσματος τοΰτου δεν ήτο πλακο- 
στρωμένον, άλλ’ άπετέλει, ίσως, βαθΰτερον 
τμήμα έχον ώς έδαφος τον φυσικόν βράχον. 
Ενταύθα τά χώματα ήσαν δλα κεκαυμένα και 
ανάμικτα μετά τεμαχίων ανθράκων, τό δε γει- 
τνιάζον πρός τό ετερον πλακόστρωτον μέρος 
τμήμα ήτο πλήρες τέφρας, ήτις εισέδυε και βα

θΰτερον έτι υπό την πλακόστρωσιν τοΰ ά'λλου 
διαμερίσματος.

Κατά την εκσκαφήν τών πλακοστρώτων τού
των διαμερισμάτων εύρέθησαν και διάφορα κι
νητά αντικείμενα, (κατατεθέντα ήδη έν τή Άρ- 
χαιολ. Συλλογή Κισάμου) εκ τών οποίων τά ση- 
μαντικώτερα είναι τά εξής:

Α'.) Έν τφ δυτικώ διαμερίσματι: 1) Λίθι
νος βωμίσκος (ΰψ. 0,57 μ.) έν σχήματι κίονος 
έ'χοντος κυλινδρικόν πως τον άρράβδωτον κορ
μόν, τετράγωνον δέ και προεξέχουσαν πολύ τού 
κορμού την τε βάσιν καί τον ά'βακα, έφ’ οΰ 
υπάρχει ευρύ έκβάθυσμα. Χονδροειδής εργασία 
άνευ τίνος διακοσμήσεως. 2) Έργαλεΐον εκ με
λανωπού λίθου (0,09X0,065 καί πάχ. 0,04 μ.) 
φέρον άνω λαβήν μετ’ οπής πρός εξάρτησιν καί

είς μίαν τών στενών καθέτων πλευρών δύο ήμι- 
κυκλικάς αυλακώσεις. "Ισως είναι σταθμίον, 
εάν μή μήτρα αρχιτεκτονικού τίνος κοσμήματος 
(είκ. 12). 3) Τεμάχιον χάλκινης λαβής'κατό- 
πτρου (;) (είκ. 13 άρ. 1). 4) Χαλκή κεφαλή 
πόρπης, φέρουσα σιγματόσχημον συνδετήρα 
(είκ. 14 άρ. 6). 5) Χαλκούς [ήμικυκλικός κρί
κος (είς δύο συνανήκοντα τεμάχια), ίσως λαβή 
κιβωτίου, μετά δύο δακτυλιοειδών διακοσμή- 
σεων περί τό μέσον τού τόξου καί γυριστών 
πρός τά έσω άκρων (είκ. 14 άρ. 1). 6) Σι
δηρά αιχμή δόρατος (μήκ. 0,13 μ.), εις δύο

συνανήκοντα τεμάχια, έχουσα ολίγον τι άποκε- 
κρουμένον τό άνω οξύ άκρον, αλλά διατηρούσα 
καλώς τον κατά τό κατώτερον μέρος σωλήνα, 
έν5 φ ενεπηγνΰετο τό ξυστόν (είκ. 13 άρ. 2). 
7) Χαλκούς σαυρωτήρ (μήκ. 0,23 μ.). ’Από 
τοΰ άνω άκρου είναι κοίλος (διάμ. ανοίγματος 
0,028 μ.) μέχρι βάθους 0,16 μ. καί φέρει, ολί
γον κατωτέρω τού ανοίγματος, ήλον διήκοντα 
από τού ενός τοιχώματος είς τό άλλο, ένθα 
φαίνεται οπή είς ήν είναι έσφηνωμένος. Κατά 
τό κάτω άκρον, τό έμβολον (μήκ. 0,07 μ.) 
είναι πλήρες (massif) καί λεπτότερον τού κοί
λου κατά τό ήμισυ, απολήγει δέ είς κωνικήν 
πως αιχμήν πρός έμπηξιν κατά γής (είκ. 13 
άρ. 4). 8) Διάφορα μικρά ελάσματα έκ μόλυβ
δου καί χαλκού. 9) Πηλίνη άγνύς υφαντού
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ίστοΰ (καβαλάρης εργαλείου), κοινότατης εργα
σίας, φέρουσα δυο όπάς. 10) Κωδωνόσχημος 
βάσις πήλινου μικροΰ άμφορέως, φέρουσα έξω- 
τερικώς μελαίνας ζώνας επί ερυθρωποί) έδά-

κράνου, χρησιμεΰων, ίσως, ώς κάθισμα ή, πι- 
θανώτερον, ως σπόνδυλος στήλης προς στήριξιν, 
ίσως, τής στέγης. 2) Χαλκοϋν κοΐλον άντικεί- 
μενον (μήκ. 0,135 μ. καί διαμ. ανοίγματος

φους (είκ. 15 άρ. 3). 11) Δύο μικροί μελαμ- 
βαφείς μονόμυξοι λύχνοι (είκ. 15, άρ. 4). 
12) Πολλά όστρακα κεράμων στέγης.

Β'.) Έν τφ άνατολικω πλακοστρώτω διαμερί- 
σματι ευρέθησαν: 1) Μονόλιθος μικρός στρογ- 
γύλος κίων (ύψ. 0,90) άνευ βάσεως καί κιονο-

0,03 μ.). Φέρει καθέτους ραβδώσεις περί τον 
κορμόν, εύρυνόμενον δέ εκ τών κάτω προς 
τά άνω, έχει τό μέν κάτω άκρον έν σχήματι 
τροχίλου, τό δέ άνω έν σχήματι δακτυλίου 
μετ’ έντομής. Εργασία έπιμελής, ιδίως κατά 
τάς ραβδώσεις με τάς οξείας άκμάς. Τό άντι-
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λης δμφαλωιής φιάλης καί φέρουσιν εις τό μέ
σον, πέριξ τοϋ δμφαλοϋ, άνά τέσσαρας δπάς- 
έν έχει to σχήμα φιάλης μέ τον δμφαλόν έξω

κείμενον τοΰτο, ώς μή άπολήγον προς τά κάτω 
εις δξΰ κλειστόν άκρον, αποκλείεται να είναι 
σαυρωτήρ, δπως φαίνεται, πιθανόν δ’ είναι δτι

Είκ. 12. Έργαλεΐον έκ μελανωπού λίθου. 
Σταθμίον ή μήτρα άρχιτεκτ. κοσμήματος;

Είκ. 13. Ευρήματα έκ των άνασκαφών «Σελλιοϋ 
Καστελλίου - Κισάμου.

Είκ. 14. Ευρήματα έκ τών άνασκαφών «Σελλιοϋ» 
Καστελλίου - Κισάμου.

εχρησίμευεν ώ; θήκη ή σωλήν προς ένθεσιν 
τοϋ κατωτάτου άκρου βακτηρίας (είκ. 13, άρ. 
3). 3) Όκτώ στρογγυλά έξ ελάσματος χαλκοΰ 
μικρά αντικείμενα (διαμέτρου από 0,03 - Ο,Οδ 
μ.). Έκ τούτων τά πέντε έχουσι τό σχήμα μικύ-

Είκ. 15. Ευρήματα έκ των άνασκαφών τοϋ 
«Σελλιοϋ» Καστελλίου - Κισάμου.

θεν, άλλ= άνευ δπών, δύο δ’ έτερα είναι ρόδα
κες μετ’ ακτινωτής έκτύπου διακοσμήσεως και 
έχουσιν επίσης τάς τέσσαρας μικράς δπάς των, 
περί τά ακρα μέν τό μικρότερον, περί τό κέν- 
τρον δέ τό μεγαλύτερον. Αί στενώταται δπαί 
επί τών αντικειμένων τούτων άποδεικνύουσιν 
δτι ταϋτα ή έρράπτοντο επί υφασμάτων (έπέ- 
χοντα θέσιν διακοσμητικών κομβίων), ή προση- 
λοΰντο επί ξύλινων αντικειμένων, ώς λ.χ. κιβω
τίων, χάριν διακοσμήσεως (είκ. 14, άρ. 2, 3
4, 5).

3) Τεμάχια πήλινων μελαμβαφών λύχνων καί 
δ'στρακα εξ εγχρώμων αγγείων καί έκ κεράμων 
στέγης.

Έκ τής αρχιτεκτονικής διαρρυθμίσεως τών 
διαμερισμάτων τούτων ως καί έκ τοΰ χαρα- 
κτήρος τών εν αύτοϊς ευρεθέντων κινητών αντι
κειμένων δύναταί τις νά είκάση δτι τό μέν ανα
τολικόν πλακόστρωτον εχρησίμευεν ως έστεγα- 
σμένον προαύλιον (εξέδρα (;) εις την οποίαν είσ- 
ήρχετό τις διά τής κυρίας θύρας (οΰσης κατά τι 
μεγαλητέρας τής δυτικής) καί έν τώ όποίω 
ύπήρχεν ή εστία τοΰ μαγειρείου- τό δέ δυτικόν
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πλακόσιρωτον έπεΐχε θέσιν αιθούσης (οίκος;) εν 
tfj οποία είργάζοντο καί άνεπαΰοντο οί ένοικοι 
και δι’ής συνεκοινώνουν μέ τό ύπαιθρον προς 
δυσμάς, δπως καί μέ τά δυο προς νότον δια* 
μερίσματα.

Τά δυο ταΰτα τελευταία διαμερίσματα: — τό 
νοτιοδυτικόν καί τό νοτιοανατολικόν — υποδιαι
ρούνται έκαστον διά παραλλήλων μεσότοιχων, 
ώς εϊπομεν άναηέρω, εις δύο μικρότερα δωμά
τια στενόμακρα καί ακανόνιστα. Ουδέν δμως 
σημεΐον διόδου άνεΰρομεν, ΐνα καθορίσωμεν 
την θέσιν τών θυρών μεταξύ τών τεσσάρων 
δωματίων καί τοϋτο, διότι οί μεσότοιχοι έ'χουσι 
καταστραφή πολύ κάτω τοϋ επιπέδου τής πλα
κοστρώσεως. Άλλ’ ή έλλειψις ιχνών διόδου καί 
τό άκανόνιστον σχήμα τών δωματίων, έτι δέ καί 
ό ελάχιστος χώρος, τον όποιον άφίνει εις έκα
στον τών τεσσάρων δωματίων ή τοιαύτη διαί- 
ρεσις, δίδουσιν ήμΐν τό ένδόσιμον να πιστεύσω- 
μεν δτι οί ως μεσότοιχοι προς διαίρεσιν υποτι
θέμενοι παράλληλοι ούτοι τοίχοι είναι απλώς 
άναλημματικοί τοίχοι προς συγκράτησιν τών 
χωμάτων καί προς στερεωτέραν σύσφιγξιν τών 
τοίχων δύο μόνον, καί ούχί τεσσάρων, διαμερι
σμάτων, ή, ίσως ακόμη, καί προς τοποθέτησιν 
ξύλινων δοκών προς στρώσιν τοΰ δαπέδου διά 
σανίδων. Καί τοϋτο, διότι τό δάπεδον τών δύο 
τούτων νοτίων διαμερισμάτων φαίνεται δτι ήτο 
ή διά σανίδων έστρωμένον ή διά χωμάτων πε- 
πατημένον, καθ’ δσον ουδέν ίχνος πλακοστρώ
σεως παρουσιάσθη εν άμφοτέροις, παρά την 
λεπτομερή έρευναν, την οποίαν διενηργήσαμεν 
καθ’ δλον τον χώρον τών δωματίων, ιδίως έν 
τά> νοτιοδυτικά) διαμερίσματι Α, τό όποιον άνε- 
σκάφη εις βάθος σχεδόν δύο μέτρων — εις βά
θος, τούτέστι, κάτά ήμισυ μέτρον βαθύτερον 
τών θεμελίων τών εξωτερικών τοίχων τοΰ έν 
γένει οικοδομήματος. Τό νότιον, άρα, τμήμα 
τής οικίας φαίνεται δτι ήτο διηρημένον εις δύο 
διαμερίσματα, έκ τών οποίων τό μέν δυτικόν 
συνεκοινώνει διά τής αιθούσης (οίκου), τό δέ 
ανατολικόν ίσως διά τοϋ προαυλίου (;) ή τής 
εξέδρας· δτι ήτο έστρωμένον διά σανίδων ή πε- 
πατημένον διά χώματος καί δτι, κατά την διαρ- 
ρΰθμισιν ταύτην, τά δύο δωμάτια πρέπει νά 
έχρησίμευον ώς κοιτώνες (θάλαμοι) τής οικίας.

Κατά ταϋτα, ή άποκαλυφθεϊσα οικία σύγκει- 
ται έκ μιας ΰποστέγου έξέδρας, ενός οίκου μετά

προστάδος καί δύο κοιτώνων. Ή εσωτερική 
αΰιη διαρρύθμισις, έν συνδυασμό) και μετά τοϋ 
τετραγωνικού έν γένει σχήματος τοϋ οικοδομή
ματος καί τών δωματίων αυτού ιδίως, παρου
σιάζει, έν γενικαΐς γραμμαΐς, τον τύπον οικίας 
τοϋ Δ'. π.Χ. αίώνος. Βεβαίως, από τής οικίας 
ταύτης έλλείπουσιν ή ύπαιθρος αυλή καί ό προ 
αυτής στενός διάδρομος : — χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα τής σχετικής οικοδομικής τοϋ άνω- 
τέρου αίώνος (βλ. Springer: Kunstgeschichte 
σελ. 384 κέ. καί Τσούντα: Ιστορία Άρχ. Έλλ. 
τέχνης σελ. 369 καί εξ.)1 άλλ5 ή έλλειψις αυτή 
άποδοτέα εις τό μικρόν καί πενιχρόν τής ιδιω
τικής ταύτης οικίας, έν τή οποία ή έξέδρα έπέ- 
χει καί Θέσιν αυλής καί διαδρόμου, ό δέ οίκος 
δεν έχει στοάν ή πρόδρομον, καί ή προστάς, 
άνευ μάλιστα κιόνων, είναι ηνωμένη αμέσως 
μετ’ αυτού.

Τήν έκ τής αρχιτεκτονικής ταύτης εσωτερικής 
διαρρυθμίσεως εΐκαζομένην ανωτέρω χρονολό- 
γησιν τής οικίας τοϋ Σελλιοΰ δέν ύποβοηθοϋσι, 
δυστυχώς, τά κινητά ευρήματα, διότι ταϋτα είναι, 
απλώς βιοτεχνικά, έργα τούτέστι μή φέροντα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα ώρισμένης έποχής.

Τήν χρονολόγησιν δμως ταύτην έπιβεβαιοΐ 
άνενδοιάστως μικρόν χάλκινον νόμισμα, τό 
όποιον εύρέθη έν τή λεγομένη έξέδρα. Τό νόμι
σμα τοϋτο είναι νόμ ισμα Κυδωνιάς τοϋ τέλους τοϋ 
Δ'. προς τάς άρχάς τοϋ Γπ.Χ. αίώνος. (Έμπρο- 
σθότυπος: κεφαλή νέου προς άρ. καί πέριξ 
[ΚΥ ΔΩ], δπισθότυπος: κύων καθήμενος προς 
δεξιά). (Svoronos: Numismatique de la Crete 
ancienne πίν. IX, 36). Άλλ’ ή χρονολόγησις αύτη 
έρχεται εις άντίθεσιν ούχί μόνον προς τήν μυ
κηναϊκήν τεχνοτροπίαν τών έξωτερικών τοίχων, 
δπως έλέχθη ανωτέρω, αλλά καί πρός τρεις 
έσωτερικούς μικρούς τοίχους, οΐτινες ήλθον εις 
φώς, κατά τήν έκβάθυνσιν τοϋ νοτίου τμήμα
τος, έντός τών διαμερισμάτων Α τοϋ νοτιοδυτι
κού καί Α καί Β τοϋ νοτιανατολικοϋ, εις βάθος 
0,30 — 0,50 μ. από τής σφζομένης έπιφανείας 
τών μεσότοιχων καί εις κάθετον διεΰθυνσιν, άν- 
τιθέτως πρός τήν παράλληλον γραμμήν τών 
πρώτων (βλ. σχεδιογράφημα είκ. 11).

Έκ τούτων οί δύο πρώτοι είναι κατεσκευ- 
ασμένοι δι’ αργών λίθων, έν άντιθέσει καί εις 
τοϋτο πρός τούς διά πελεκητών τοιούτων έκτι- 
σμένους παραλλήλους μεσοτοίχους. Ύποθέτο-

2
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μεν δα πρόκειται καί ένταΰθα περί λειψάνων 
άρχαιοτάτου κτίσματος, ίσως μηκυναϊκών χρό
νων, αν καί οΰδέν προϊστορικόν κινητόν άντι- 
κείμενον εύρέθη μεταξύ των εκ τοΰ εδάφους 
τούτου έλθόντων εις φως διαφόρων αγγείων, 
«πάντων ιστορικών χρόνων, ώς εΐδομεν ανω
τέρω. Προς έξήγησιν τής άντιθέσεως ταύιης 
δύο υποδέσεις χωροΰσιν:

1°ν “Οτι ή ιστορικών χρόνων ιδιωτική οικία 
φκοδομήθη ή εντός περιμανδρωμένου υπαι
θρίου χώρου ιερού μηκυναϊκών χρόνων ή επί 
τών ερειπίων προϊστορικής οικίας. Εις την πα
ραδοχήν τής ύποθέσεως ταύτης συνηγορεί ούχί 
μόνον ή μυκηναϊκή τοιχοδομία τών εξωτερικών 
τοίχων, άλλα καί τό γεγονός δτι υπό τήν πλα- 
κύστρωσιν τοΰ βορειοδυτικού πλακόστρωτου 
διαμερίσματος τό υπέδαφος ήτο πλήρες τέφρας 
εις αρκετόν βάθος—πιθανόν σημεΐον πυρπο- 
λήσεως τής πρώην μυκηναϊκής οικία; καί αναν
τίρρητου στοιχείου δτι ό χώρος έχρησιμοποιήθη 
καί προ τής οικοδομής τής ιστορικής οικίας.

2ον 'Ότι, παρά τήν μυκηναϊκήν τοιχοδομίαν 
των, οΐ τε εξωτερικοί τοίχοι καί οί τρεις εσωτε
ρικοί μικροί τοίχοι είναι σύγχρονοι προς τούς 
υπολοίπους εσωτερικούς τοίχους τής οικίας τοΰ 
Δ'. π.Χ. αιώνος. Τήν παράλογον ταύτην ύπό- 
θεσιν στηρίζομεν άφ’ ενός μέν εις τό βαρυσή
μαντου γεγονός δτι ούδαμοϋ τής οικοδομής, 
είτε έξωθεν, είτε έσωθεν αυτής, εύρέθησαν 
όστρακα ή άλλα ευρήματα προϊστορικών χρό
νων, άφ’ ετέρου δέ εις παρατήρησίν τινα τού 
Paskley (Travels in Crete τόμ. II. σελ. 72), 
καθ’ ήν καί ή κατά τό φαινόμενον άρχαιοτάτη 
τον ρυθμόν κυκλώπειος τοιχοδομία τών τειχών 
τής άκροπόλεως τής ιστορικών χρόνων πόλεως 
τής γειτονικής Φαλασάρνης οφείλεται εις τό 
άπλούν γεγονός δτι λίθοι τοιοΰτοι (πολύεδροι) 
ύπήρχον καί ύπάρχουσιν είς φυσικήν κατάστα- 
σιν έ'τοιμοι πέριξ τής θέσεως καί δτι οί κτϊσται, 
παρά τον υπερβολικόν κόπον νά έγείρωσι καί 
προσαρμόζωσι τοσοΰτον πελωρίους όγκους, 
είχον τήν ανταμοιβήν νά μή χρησιμοποιώσι 
τήν σφύραν ή τήν σμίλην (of their not ha
ving to use the chichel). ’Αληθώς, τοιοΰτοι 
φυσικοί λίθοι (πολύεδροι) εύρίσκονται καί 
καθ’ δλην τήν περιοχήν τοΰ Σελλιοΰ, σχηματι- 
ζόμενοι διά τής διαβρώσεως εκ τών ύετίων 
ύδάτων καί δή εκ τής υγρασίας τής πλησίον

θαλάσσης, καί άποσπώμενοι είς σχήματα ακα
νόνιστα έκ τών άπορρώγων βράχων τής βου- 
νώδους προβολής.

Άμφότεραι, έν τούτοις, αί άλληλοσυγκρουό- 
μεναι αΰται υποθέσεις έχουσι σοβαρά υπέρ 
εαυτών επιχειρήματα, ώστε νά μή δύναταί τις 
μετά θετικότητος νά παραδεχθή, επί τοΰ πα
ρόντος, τήν μίαν είς βάρος τής πιθανής αλή
θειας τής ά'λλης. Τώ δ'ντι, είναι δύσκολον νά 
έννοήση τις τελείαν άπομίμησιν τής μυκηναϊκής 
τοιχοδομία; έκ μόνου τοΰ λόγου δτι υπάρχει 
είς φυσικήν κατάστασιν έτοιμον τοιοΰτον οίκο-

Είκ. 16. Ή ύψίστη κορυφή τοΰ «Σελλιοΰ», 
ένθα ύπάρχουσι λαξευτοί δεξαμεναί. Ή άκρό- 

πολις τής προϊστορικής Κισάμου (;)

δομήσιμου υλικόν, δπως καί δεν είναι εύ'κολον 
νά παραδεχθή τις τήν προϊστορικότητα τών 
μνημείων τούτων κατόπιν τής παντελούς έλλεί- 
ψεως μυκηναϊκών κινητών ευρημάτων, τουλά
χιστον οστράκων. 'Οπωσδήποτε, τήν αλήθειαν 
θά άποκαλύψωσιν ήμΐν αί προσεχείς συστημα
τικοί άνασκαφαί, τάς οποίας θά επιχειρήσω- 
μεν, ώς έλπίζομεν, από τοΰ έπιόντος έτους. 
Διότι, κατά τά έκτεθέντα, ή θέσις τοΰ Σελλιοΰ 
δεν στερείται αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ή 
προϊστορική φαινομενικότης πολλών μνημείων 
καί ή έν αυτοί; άποκάλυψις οικημάτων ιστορι
κών περιόδων ή έκτεταμένη περιοχή, τήν 
οποίαν καταλαμβάνουσι κτιστά ή λαξευτά έντός 
βράχων οικήματα ή σπηλαιώδεις καί λαξευτοί 
τάφοι καθ’ δλην τήν ομαλήν πως έκτασιν τής 
χερσονησιώδους προβολής· αυτή αύτη ή τοπο
θεσία, ήτις πληροί δλους τούς δρους ευνοϊκής 
διαβιώσεως ανθρώπων, άφ’ ενός μέν διότι 
είναι φύσει οχυρά, ώς έχουσα άποκρήμνους τάς 
κλιτΰς, άπότομον δέ καί βραχώδη τήν ΰψίστην 
κορυφήν της: — τήν άκρόπολίν της (είκ. 16),
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έφ’ ής μάλιστα σφζονται και λαξευτοί, σπηλαι
ώδεις δεξαμεναί προς έναποθήκευσιν όμβριων 
ύδάτων, άφ’ ετέρου δε καί διότι γειτνιάζει προς 
την εύφορωτάτην πεδιάδα τών Μεσογείων διά 
την προμήθειαν τών πόρων τής ζωής· πάντα 
ταϋτα φανερώνουσιν δτι ένταΰθα ήκμασεν εκ
τεταμένος καί αρχαιότατος συνοικισμός, διατη
ρηθείς μέχρι, τουλάχιστον, τών ρωμαϊκών χρό
νων ι. Ποιος ήτο 6 συνοικισμός οΰτος, ή τό 
πόλισμα ή ή πόλις ;

’Ίσως ήτο ή πόλις τών Μυκηνών, ήτις, κατά 
την παράδοσιν, ίδρΰθη έν Κρήτη υπό τοϋ 
Άγαμέμνονος, ώς μνημονεΰουσιν δ Velleius 
Paterculus (I c. 1), ιά Δίδυμου Σχόλια εις 
Όδύσσ. τ. 176 έ. καί ό Ευστάθιος. Παρεκβ. εις 
Όμήρ. Όδύσσ. 1861: προϊστορική πόλις, ήτις διε- 
τηρήθη, φαίνεται, καί κατά τούς Ιστορικούς χρό
νους, ως υποστηρίζει δ Hoeck (Kreta, τόμ. 1 
σελ. 435), διορθώνων εις Μυκήνας την έν χει- 
ρογράφα) άναφερομένην υπό τοΰ Πλινίου λέξιν 
Μΰρινα: —ό'νομα συγχρόνου αύτώ πόλεως τής 
Δυτικής Κρήτης· καί, τέλος, πόλις, ήτις έκοψε 
καί νομίσματα, ώς συμπεραίνουσιν) έστω καί 
διστακτικώς, καί δ Du Mersan καί μάλιστα δ 
ήμέτερος I. Σβορώνος (Numismatique de la 
Crete ancienne, I. Partie, σελ. 245 καί 
έξ.) άμφιρρέποντες, άμφότεροι, μεταξύ Μυ- 
ρίνης καί Μυκηνών, αλλά τοποθετοΰντες ταΰτην 
έν Κισάμω. Ίσως δμως τό αγνοίστου ονόμα
τος τούτο πόλισμα νά ήτο ή πρώτη, ή άρχέγο- 
νος, ούτως εϊπεΐν, πόλις τής Κισάμου, τής 
οποίας τά έρείπια τών ιστορικών χρόνων είναι 
έγκατεσπαρμένα κατά την σημερινήν πολίχνην 
τοϋ Καστελλίου, άπέχουσαν ήμίσειαν ώραν άνα- 
τολικώς τοΰ Σελλιοΰ' άρχέγονος πόλις, ήτις διε- 
τήρησε τήν ύπαρξίν της καί κατά τούς ιστορι
κούς χρόνους, καταντήσασα μόνον νά είναι, ώς 
οχυρά θέσις, ή άκρόπολις καί τής ιστορικής Κι
σάμου, προς ύπεράσπισιν, πιθανώς, τοϋ κάτωθι 
τοϋ βουνώδους υψώματος ευρισκομένου άρ- 1

1 Ούδείς, καθ’ όσον γνωοίζομεν, έδημοσίευσέ τι 
περί τής αρχαίας ταύιης τοποθεσίας, αν καί πολλοί 
αρχαιολόγοι έπεσκέφθησαν τήν Κίσαμον καί έγραψαν 
περί αυτής, δπως ό Pashley, (ώς ανωτέρω, 6 Spratt 
(Travels and Researches iu Crete, τομ. II, σελ. 204 — 
216) καί οί L. Savignoni καί De Sanctis (Esplorazi- 
one archeologica delle provincie Occidentali di 
Creta σελ. 28—87).

χαίου λιμένος της, τοϋ δποίου τό πλεΐστον μέ
ρος έχει νϋν καταχωσθή υπό τής ίλΰος τών έκ- 
βαλλόντων είς τον μυχόν του μικρών χειμάρ- 
ρων, αλλά τοϋ δποίου σώζονται οί λιμενοβρα
χίονες είς ύψος 6 μέτρων υπέρ τήν έπιψάνειαν 
τής θαλάσσης.

Άλλ’ εΐπομεν καί ανωτέρω δτι τάς αμφιβο
λίας ταύτας θά διαλΰσωσιν, ώς έλπίζομεν, τά 
πορίσματα τών προσεχών συστηματικών άνα- 
σκαφών.

Β. ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Πρωτοβουλίφ καί έπιμελεία τοΰ Φιλολογικού 
Συλλόγου Καστελλίου περισυνελλέγησαν από 
καιρού έκ πολλών τοποθεσιών καί χωρίων τής 
έπαρχίας Κισάμου διάφορα αρχαία αντικείμενα, 
τά δποΐα, παραδοθέντα υπό τοΰ εΐρημένου Συλ
λόγου είς τήν ’Αρχαιολογικήν Υπηρεσίαν τοϋ 
Κράτους, άνήκουσιν ήδη εις τήν διά Β. Δ. τής 
24 ’Ιουλίου 1936 ίδρυθεΐσαν έν Καστελλίω 
«Δημοσίαν ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν Καστελ
λίου - Κισάμου ». Τά έν εύρετηρίω καταγραηιέντα 
ταϋτα αρχαία είναι: 28 γλυπτά, 58 πήλινα, 23 
χάλκινα, 11 έπιγραφαί καί πλήθος νομισμάτων.

Έκ τούτων τά σημαντικώτερα διά τε τήν 
τέχνην καί τό ιδιαίτερον αρχαιολογικόν ένδια- 
φέρον είναι, κατά πρόχειρον περιγραφήν, τά 
εξής:

1) Κεφαλή γυναικός έκ λευκού μαρμάρου 
(άριθ. Εύρετ. γλυπτών 1), ύψους 0,20, μήκους 
δε άπ’οφθαλμών μέχρι τοΰ κορΰμβου 0,20. 
’Ανήκει εις άγαλμα τοΰ δποίου εύρέθη εσχάτως 
ή δεξιά χείρ. Ή κεφαλή αϋτη είναι άποκεκρου- 
μένη πλαγίως κατά τό κάτω αριστερόν τμήμα 
από τής σιαγόνος μέχρις τοΰ κορΰμβου, τό πλεΐ
στον τής ρινός, ολίγον τι κατά τό μήλον τής 
δεξιάς παρειάς καί σχεδόν τό δλον τοΰ δεξιού 
ώτός. Οί οφθαλμοί είναι δεδηλωμένοι κατά σκο- 
παδικήν σχεδόν τεχνοτροπίαν, ή δε κόμη, έκτε- 
νισμένη προς τά δπίσω κατά πυκνούς κυματι
στούς βοστρύχους, απολήγει εις παχύν κόρυμβον, 
τό ήμισυ τοΰ δποίου είναι έπίσης άποκεκρου- 
μένον (είκ. 17). Εύρέθη έν τή περιοχή τής 
πολίχνης Καστελλίου καί μάλιστα έν χώρφ, ένθα 
υπάρχει, φαίνεται, ναός ρωμαϊκών χρόνων, ώς 
συνάγεται τούτο έξ άρραβδώτων σπονδύλων 
κιόνων καί κορινθιακών κιονοκράτων, τά δποΐα 
ήλθον από πολλοϋ είς φώς διά γεωργικών έρ-
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άνω εις καρπόν λωτοϋ (ή θύρσου;). Επιμελής 
εργασία ελληνιστικών χρόνων.

Τό αρχιτεκτονικόν τούτο μνημεΐον, δπως και 
δμοιον τούτφ χρησιμοποιηθέν προ πολλοΰ ως 
οικοδομικόν υλικόν, ευρέθη προ πολλών ετών 
εν Καστελλίω καί έν τφ άγρφ τού Φιλιπ. Κο- 
ρωνιωτάκη, ακριβώς δε προ τού βωμού ερει

Είκ. 18. Μονόλιθος κυλινδρικός κίων 
Μουσείου Καστελλίου Κισάμου.

πιωμένου νύν χριστιανικού ναϊδρίου, τό οποίον 
φαίνεται ίδρυμένον επί αρχαίας οικοδομής. 
Είναι λίαν πιθανόν δτι ό κίων ανήκει είς άρ- 
χαΐον ελληνικόν ναόν άφιερωμένον ή είς τον 
Διόνυσον (διά τον θύρσον), ή είς τον ’Άμμωνα 
Δία (διά τό φοινικόδενδρον).

3) Λευκόν μαρμάρινον (νψ. 1 μ.) άγαλμα 
τού αυτοκράτορος Άδριανού από τού λαιμού 
και κάτω. Εκτεθειμένον επί πολλά έτη εν τή 
μικρά πλατεία τής κωμοπόλεως Καστελλίου, 
μετεφέρθη νύν είς τό Μουσεΐον καί κατεγράφη 
έν τώ εύρετηρίψ τών Γλυπτών ΰπ’ άριθ. 30· 
(Περιγραφήν καί εικόνα βλ. έν Savignoni καί 
de Sanctis: Esplorazione arch. κτλ. ώς άνω, 
σελ. 31 καί εξ).

γασιών. Τό άγαλμα είναι, κατά πάσαν πιθανό
τητα, αναθηματικόν, καί ούχί λατρευτικόν, διότι 
τό πρόσωπον στερείται τελείως ιδεολογικού χα- 
ρακτήρος, παρουσιάζει δέ, άντιθέτως, δλα τά 
χαρακτηριστικά εικονιστικής κεφαλής. ’Ακριβώς 
δέ τό εικονιστικόν τής έκφράσεως άφ’ένός καί 
άφ’ετέρου τό στιλπνώς λελεασμένον τού προ
σώπου, ως καί ή ρωμαϊκών χρόνων θέσις, έν ή 
ευρέθη, δίδουσιν ήμΐν τό ένδόσιμον νά φρο- 
νώμεν δτι ή εικονιστική αύτη κεφαλή είναι άντί-

Είκ· 17. Κεφαλή αγάλματος γυναικός 
Μουσείου Καστελλίου Κισάμου.

γραφον ρωμαϊκών χρόνων έκ πρωτοτύπου ελ
ληνιστικής περιόδου.

2) Μονόλιθος κυλινδρικός κίων (άριθ. Εύ- 
ρεττ^ρ. γλυπτών 28) μετά συμφυούς βάσεως 
καί κιονοκράνου (υψ. 1,18, διάμ. 0,66), άμφό- 
τερα τών οποίων έχουσι τό σχήμα έχίνου μετά 
κυματίων ή έντομών καί προεξέχουσιν ολί
γον τι τής περιφερείας τού σπονδύλου (είκ. 18). 
Περί τον κορμόν, καί ακριβώς κατά τό μέσον, 
δ κίων περιβάλλεται δι’ έκτύπου ταινίας έκ 
πλοχμού φύλλων δάφνης, έν φ από τής βάσεως 
καί έκ τεσσάρων πέριξ κανονικών σημείων αυ
τής ανέρχονται, έκ δύο έκαστος διχαλωτών ριζών, 
τέσσαρες έ'κτυποι φοινικοειδεΐς κορμοί, οΐτινες, 
έκβάλλοντες έκαστος τούτων άνά δύο λογχοειδή 
καί πλατέα φύλλα άνωθεν καί κάτωθεν τής με
σαίας ταινίας, σχηματίζουσιν ένταύθα κόμβον 
έκ τεσσάρων οίονεί πτερυγίων, άνερχόμενοι δέ 
μέχρι κάτωθεν τού κιονοκράνου, άπολήγουσιν
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4) Κορμός γυμνοί εφήβου (άρ. Εύρετηρ. 
γλ. 31). Φέρει περί τον τράχηλον ίμάτιον 
καλυπτον μέρος τοΰ αύχένος και τοϋ τραχήλου, πε- 
ριτυλισσόμενον δέ επί τοΰ δεξιοί βραχίονος. 
Άποκεκρουμέναι είναι αί χεΐρες από των βρα
χιόνων, ό δεξιός πους από των σφυρών καί ό αρι
στερός πους από τοΰ άνω μέρους τοΰ μηροί.

Είκ. 19. Κορμός γυμνού εφήβου 
Μουσείου Καστελλίου Κισάμου.

Στηρίζεται δια τοϋ δεξιοί ποδός επί κορμοί 
δένδρου (είκ. 19). Προσεκτική άπόδοσις, ιδίως 
τοϋ στέρνου, καί επιμελής έν γένει εκτέλεσις. 
Ρωμαϊκόν άντίγραφον αγάλματος εφήβου του 
Δ'. π.Χ. αίώνος (Έρμου;).

5) Μικρός μυκηναϊκός έτερόστομος αμφορείς 
υψ. 0,08 (άρ. Εύρετηρ. πήλινων 1) άποκεκρου- 
μένος κατά τό στόμιον. Εύρέθη έν άγρώ, έν τη 
θέσει «Σκάφη», μεταξύ τών χωρίων Κάτω 
Παλαιόκαστρον καί Καλεριανά, περί τό 11/2 
χιλιομ. άνατολικώς τοϋ Καστελλίου. Έξ ου άπο- 
δεικνυεται δτι τό έ'δαφος τής Κισάμου περιέχει 
καί προϊστορικός αρχαιότητας μυκηναϊκών, του
λάχιστον, χρόνων. ’Έδαφος γραπτόν λευκόν. 
Έρυθραί ταινίαι έπί τής λαβής καί περί τούς 
ώμους έσχηματο ποιημένα ανθέμια. Περί την 
κοιλίαν πέντε έρυθροί κύκλοι.

6) Τρεις μελανόμορφοι αμφορείς, υψ. 0,57, 
0,50 καί 0,33 μ. (άρ. Εύρετηρ. πήλινων 11, 12 
καί 56). Καί οί τρεις έχουσι τάς μέν λαβάς

στρεπτάς, άποληγουσας κάτω εις έκτυπους κεφά
λας κρανοφόρους, την δέ κοιλίαν κεκοσμημένην 
δι’ άβαθών καθέτων ραβδώσεων διακοπτομέ- 
νων κατά τό μέσον τής κοιλίας διά πλατείας, 
οριζόντιας ζώνης. ’Ολίγον κάτωθεν τών λαβών, 
έπί τής κοιλίας, τέσσαρες έκτυποι παραστάσεις 
έπί μέν του ύπ’ άρ. 11 άγγείου, τής Ευρώπης 
άπαγομένης υπό τοϋ Ταυρου, έπί τοΰ ύπ’ άρ. 
12, ’Έρωτος τοξότου καί έπί του ύπ’ άρ. 56, 
κρανοφόρου θεάς Άθηνάς καθημένης καί κρα- 
τούσης διά μέν τής δεξιάς άσπίδα στηριζομένην 
έπί του έδάφους, διά δέ τής άριστεράς άκόντιον 
καί έπί τών γονάτων ξίφος. (Πρβ. παρομοίους 
άμφορεΐς έκ Φαλασάρνης έν Savignoni e de 
Sanctis: Esplorazionae arch, ως άνωτέρω, 
σελ. 105, (είκ. 69 καί 69α).

Ή μεταλλική άπόχρωσις ύπενθυμίζει την τε
χνοτροπίαν τών μεγαρικών σκυφων. Εργασία 
τοϋ Γ' πΧ. αίώνος. Τόπος εύρέσεως χωρίον Πε
ριβόλια (Ίνναχωρίου).

7) Εννέα έπιγραφαί ύπ’άριθ. Εύρετηρ. έπιγρ. 
1-10 (πλήν τής 5ης).

Ή προέλευσις τών επτά πρώτων δέν είναι 
άκριβώς γνωστή· πιθανόν δμως είναι δτι εύρέ- 
θησαν κατά τό άνατολικόν τμήμα τής πολίχνης 
Καστελλίου, πλησίον τοϋ Επισκοπικοί Μεγά
ρου καί κάτωθεν τοϋ Γυμνασίου. Αί δυο δμως 
ύπ’ άρ. 9 καί 10 έπιγραφαί εύρέθησαν, έπί 
παρουσία μου, έν τώ κτήματι τοϋ Έμμ. Φαραγ- 
γητάκη, έντός τής πολίχνης, κατά τάς σκαφικός 
έργασίας του ’ιδιοκτήτου. Εύρέθησαν αΰται εις 
τεμάχια άνωθεν συστάδος τριών τάφων. Οί 
τάφοι ούτοι (μήκ. 1,86, πλάτ. 0,50 καί βάθ. 
1,05 μ.) είναι ορθογώνιοι λάκκοι, έ'χουσι τον 
πυθμένα έστρωμένον καί τάς πλευράς κατε- 
σκευασμένας διά πωρίνων πλακών, (ό εις τού
των έχει καί έσωτερικόν έπίχρισμα έξ άσβεστο- 
κονιάσματος), καλύπτονται δ’ ωσαύτως διά πω
ρίνων πλακών, έφ’ ών δμως ύπάρχει παχύ καί 
συμπαγέστατον έπίστρωμα έξ άμμοκονίας άνα- 
μίκτου μετά λιθαρίων. Οί τάφοι ούτοι είναι 
χριστιανικοί, άνήκουσι δέ εις τον Δ' — Ε' μ.Χ. 
αιώνα, ως φανερώνουσι τούτο αί έπιγραφαί 
καί οί χαρακτήρες τών γραμμάτων. ’Άξιον 
δμως σημειώσεως είναι δτι έντός τών χωμάτων, 
δι’ ών οί τάφοι ήσαν πεπληρωμένοι, εύρέθησαν) 
παραδύξως, έν μαρμάρινον άγαλμάτιον έφήβου 
γυμνοί έχοντος τάς χεΐρας τεταμένας προς τά
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άνω όπισθεν τής ράχεως καί κρατοϋντος δι’ άμ- 
φοτέρων άντικείμενον δυσδιάκριτον, ώς καί 
χάλκινον νόμισμα τοΰ Β' μ.Χ. αϊώνος, τοΰ Οΰ- 
εσπισιανοϋ (69 - 79 μ X.) ή τοΰ Τίτου 78 - 81
μ·Χ·)·

Αί ανωτέρω εννέα έν δλω έπιγραφαί είναι 
αι εξής;

1) Πλάξ, έκ λευκού μαρμάρου, άποκεκρου- 
μένη πανταχόθεν πλήν άνω καί τεθραυσμένη 
είς πέντε συνανήκοντα τεμάχια. Μέγ. μήκ. 0,84, 
μέγ. πλ. 0,25 καί πάχος 0,02 μ. Έπί τής μιάς 
επιφάνειας φέρει, άνω, εγχάρακτον τό μονό
γραμμα τοΰ Χριστού, κατωτέρω δέ την εξής 
έμμετρον έπιτύμβιον επιγραφήν (είκ. 20):

Είκ. 21. Χριστιανική επιγραφή Κισάμου 
Μουσ. Καστελλίου - Κισάμου.

Είκ. 22 Παλαιοχριστιανικοί επιγραφαί Κισάμου 
Μουσεΐον Καστελλίου - Κισάμου.

1C vg ΜΝΗΟΘΗΤΙ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗ- 

©EICHC] CJDCiHC ΔΟΥΛΗΟ COY 

0[Λ]ΥΝΠΙΑΔ00 niCTHC 

Δ]0[ΥΛ]Η0 6IC ΤΟΝ ΑΠΑΝ 

ΤΑΒι]ΟΝ

Είκ. 20. Προχριστιανική επιγραφή Κισάμου 
Μουσ. Καστελλίου-Κισάμου.

>β
ΕΥΤΥΧοΝ ΑΝΔΡΑ 

ΚΑΜΟΝΤΑ ΑΝΑ 

ΠΤΟΛΙΝ ΗΔ ΑΝΑ 

ΒΟΥΛΑΝ ΠΟΛΛΑ 

ΔΑΕΘΛΕΥΣΑΝΤΑ 

ΔΕΚΕ . ΕΥΘΕ

Εΰ τυχόν άνδρα 
καμόντα άνά 
πτόλιν ή δ’ άνά 
βουλάν πολλά 
δ’ άεθλεύσαντ’ α 
δε κέ[χ]ευθε [κόνις]

Τό σχήμα των γραμμάτων καί τό πνεύμα τοΰ 
κειμένου φανερώνουσιν δτι ή επιγραφή αυτή 
ανήκει εις τον Γ'. μ.Χ. αίώνα, άλλ’ είναι προχρι- 
στιανική, παρά τό μονόγραμμα τοΰ Χριστού, 
τό όποιον είναι μεταγενεστέρας χρήσεως καί δή 
τοΰ 4ου μ.Χ. αΐώνος.

2) ΓΙλάξ, εξ ύποκυάνου μαρμάρου, άποκεκρου- 
μένη αριστερά κάτω καί εις τρία συνανήκοντα 
τεμάχια. Μέγ. μήκ. 0,35, μέγ. πλατ. 0,15 καί 
πάχος 0,03 μ. Φέρει τήν εξής επιγραφήν είς 
τέσσαρας στίχους (είκ. 21 καί 22).

Τησοΰ Χριστέ, μνήσθητι τής κοιμη- 
θείσης] ωσίης δούλης σου 
Ό[λ]υνπιάδος πιστής 
δο[ύλ]ης είς τον ά'παν- 
τα βί]ον.

Τοΰ 4ου μ.Χ. αίώνος.

Ή δεύτερα λέξις τοϋ δευτέρου στίχου, δυσ
ανάγνωστος ούσα, ώς έκ τής διχοτομήσεώς της 
έκ τοϋ ρήγματος, άναγνωστέα ή ω(ό)σίης ή 
ΐλε]ως τής. Προτιμητέα, μοί φαίνεται, ή ανορ
θόγραφος πρώτη τής σολοίκου δευτέρας, ώς 
συνεπεστέρα καί προς τον συμπληρωτέον 
χώρον καί προς τήν δλην σύνταξιν τοΰ 
κειμένου.

3) Μαρμάρινη πλάξ άποκεκρουμένη παντα
χόθεν πλήν αριστερά. Μέγ. μήκ. 0,23, μέγ. πλ. 
0,18 καί πάχος 0,03 μ. Φέρει τήν εξής έπιγρα- 
φήν είς εξ στίχους (είκ. 23).
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Είκ. 23. Χριστιανική επιγραφή Κισάμου. 
Μουσειον Καστελλίου Κισάμου.

πωΝ
[χαταλι] 

πών [τόν μάταιον]
ΒΙΟΝΚ βίον κ[αί] [ζητών]
ΠΑΡΑΘ παρά Θ[εοΰ] παντοκρά
TOPOCe τορος έ[λεος]
Η Δ ΚΖ

μ Λ/οe ι Μηνί δ; 77(;) ε[τών]
Ν Ιν [δικτιώνος;]

Τούς στίχους πρώτον, δεύτερον και τέταρτον 
συνεπλήρωσα επί τη βάσει τής ύπ’ άρ. 6 επι
γραφής.

4) Μαρμάρινη πλάξ πανταχόθεν άποκεκρου- 
μένη πλήν αριστερά. Μέγιστ. μήκ. 0,32, μέγ. 
πλ. 0,25 καί πάχος 0,03 μ. Φέρει την έξης επι
γραφήν εις οκτώ στίχους (είκ. 24 κάτω):

Τ ΤΟΝΜΑ τόν μά-
ΤΕΟΝΒΙΟΝ τε(αι)ον βίον

Ο
βχ^ΡΙΔΙ UJC έφριδίως
03ΕΗΛΘΑΚΑΙ έξήλθα καί
TipocekATe προς σε κατέ

4ιΥΓΑβΓωΑ φυγα εγώ Α
ΓΑΘθΙ<χ ΚΑΙ γαθοκλής) καί
npocceY προς σέ ύ...

Γράμματα τοϋ 5 - 6 μ.Χ. αίώνος.
Ή τρίτη λέξις (επίρρημα: έφριδίως) πρώτην 

φοράν άπαντα εν τή ελληνική γλώσση. ’Ίσως 
δμως πρόκειται περί λάθους τοϋ χαράκτου αντί 
τοϋ επιρρήματος αίφνιδίως.

5) ’Επιτύμβιος πλάξ, έξ ύπολεύκου μαρμάρου 
πανταχόθεν άποκεκρουμένη. Μέγ. μήκ. 0,28, 
μέγ. πλάι. 0,30 καί πάχ. 0,30 μ. Εντός γραμ
μικού εγχαράκτου πλαισίου έπιστεφομένου διά 
τεσσάρων σταυρών ή εξής επιγραφή εις δέκα 
στίχους (είκ. 25) :

f CUCAAHGCDCTTPA 
OCKHCYXIOCAN1P 
TOYNOMAKOCMAC 
inniATPOCeNeAAS 
KATAKITSKAT AA'ITS 
TON MAT 60KBI0NKZH 
TCUNeASOCnAPACS 
ΤΟΥΘΎΑΝΟΠΑΥΟΑΤΟ
asmnioyaioykain:

ΙΑΟΤωΝ KZ 
Ός αληθώς πρά
ος κ(αΐ) ήσύχιος άνήρ 
τούνομα Κοσμάς 
ιππίατρος ενθάδε 
κατάκ(ε)ιτε(αι), καταλιπ[ών] 
τόν μάτε(αι)ον βίον κ(αί) ζη
τών έλεος παρά σε (σοΰ) 
τού Θ[εο]ΰ. Άνεπαύσατο 
δε Μ(ηνΐ) ’Ιουλίου 24 Ιν(δικτιώνος) 
ΪΑ, ετών 27.

Ε!κ. 24. Παλαιοχριστιανικού, έπιγραφαί. 
Μουσειον Καστελλίου Κισάμου.
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Είκ. 25. Παπλαιοχριστιανική επιγραφή Κισάμου 
Μουσεΐον Κασιελλίου-Κισάμου.

Τό γράμμα Ε έχει to σχήμα S, ώς φαίνεται 
εκ τών λέξεων ενθάδε (δ', σειρά), κατάκιτε 
(ε'. σειρά), σε (έβδομη σειρά) και δέ (ένάτη 
σειρά).

Ή χρονολογία τής επιγραχής: (Ίνδ. ϊα), 

δέον να ύπολογισθή 11 X 15 = 165 —3 = 
= 168 —)— 312 = 480 μ.Χ. Συνήθως, εν ταΐς 
έπιγραφαΐς ό αριθμός τής Ίνδικτιώνος φανε
ρώνει τά ετη τοϋ κύκλου και ούχί τούς κύκλους 
τής Ίνδικτιώνος' άπαντα δμως σπανίως καί τό 
αντίθετον, ώς εν τή παρούση επιγραφή, ως νο- 
μίζομεν.

6) Επιτύμβιος μαρμαρίνη πλάξ πανταχόθεν 
άποκεκρουμένη. Μέγ. μήκ. 0,18, μέγ. πλ. 0,10 
καί πάχ. 0,017 μ. Φέρει τήν εξής επιγραφήν εις 
τέσσαρας στίχους (είκ. 24 άνω):

ΔΕ
IXGYCCC"

ΤΗΝΥΥΧΙ·

AYTHC

_______δε______
ιχθύς σ[οί;] (σώζε) 
τήν ψυχ[ήν] 
αυτής

’Ανήκει εις τον 4ον μ.Χ. αιώνα.
7) Τεμάχιον ένεπιγράφου πλακός εξ ύπο- 

κυάνου μαρμάρου, πανταχόθεν άποκεκρουμέ- 
νον. Μέγ. μήκ. 0,11, μέγ. πλ. 0,10 καί πάχος 
0,015 μ. Σώζονται τά έξής εις τέσσαρας στί
χους (είκ. 26) ■

Είκ. 26. Παλαιοχριστιανική επιγραφή Κισάμου 
Μουσεϊον Καστελλίου -Κισάμου.

M OCIU' κοσ] '(ος ιο.

3 ΑΙΥΓΕΡΕ ... θαι υπέρ ε ...
Γράμματα τοΰ 4-5 μ.Χ. αίώνος.
8) Ενεπίγραφος παλαιοχριστιανική επιτύμ

βιος πλάξ, έκ λευκού μαρμάρου, πανταχόθεν 
άποκεκρουμένη πλήν άριστερά. Μέγ. μήκ. 0,28, 
μέγ. πλ. 0,20 καί πάχος 0,025 μ. Φέρει άνω 
τρις τό σημεΐον τοϋ σταυρού εγχάρακτον, 
κατωτέρω δέ τήν έξής έξάστιχον επιγραφήν, ήτις 
άρχίζει δΓ εγχαράκτου φύλλου κισσού καί κατα
λήγει ομοίως:

$ HCEIXPICTEYIEBECI 

ZCUNTOCMNPCGHTIT Cl
V V V

ADADCGNIKCDNOCKAI 

ΚΑΤΑΡΙΘΜ l-CONYYXHNAY

ΤΕΙΕΙΕΚΟΛφΕΕΑΒΡΑΑΜΚΑΙ 

ICAAK-P ΚΑΙΙΑΚωφ $
Ιησού Χριστέ, υιέ Θεού 
ζώντος, μνήσθητι τοϋ 
δούλου σου Νίκωνος καί 
καταρίθμησον ψυχήν αυ
τού εις κόλφους ’Αβραάμ καί 
Ισαάκ .ρ καί Ίακώφ

Γράμματα τοϋ Ε'. μ.Χ.
9) Δέκα τρία τεμάχια (μεγάλα, μικρά καί 

ελάχιστα) ένεπιγράφου επιτύμβιου πλακός, έξ 
ύπολεύκου μαρμάρου, πανταχόθεν άποκεκρου- 
μένης πλήν άνω, κατά τό πλεϊστον μέρος. 
Μεγίστου τεμαχίου μέγ. μήκ. 0,20 καί μέγ. 
πλ. 0,16. Φέρει άνω καί κάτω τό σημεΐον 
τοϋ σταυρού καί έχει τήν έξής επιγραφήν 
(είκ. 27):
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Είκ. 2Τ· Παλαιοχριστιανική επιγραφή Κισάμου 
Μουσείον Καστελλίου- Κισάμου.

ΐ
ΟΗΜΑΤΟΔβίΟΟΡΑΛ

φΡΟΝΟΟωφΙΛ
ΘβΥΔΟΰΡΙΕΛ!

6ΝΛ6ΚΓ

σήμα τόδ(ε;) ις ορα(ν;) 
(σ;)οφρόνα>(;)ς ώ φίλ(ε) 
Θε(ο)ΰ δωρήσ(αι) 
έ'νδεκ. ..

Έκτων μικρότερων τεμαχίων:
UNI υνι
ΟΚΟΓΡ1Ε ό κο(ι;)ρης
ΛΑΒΑΝΠΕΝ Βαρ]νάβαν πεν.—
0UBEBAYI1C ωβεβαυιησ
ΔίερκΕεκ; δ ιερής εκ
<t>AC|> φας Τ

Γράμματα τοΰ Ε' μ.Χ. αϊώνος.
Ή πληθύς των ώ; άνω παλαιοχριστιανικών 

επιτύμβιων επιγραφών (πλήν τής ύπ’ άρ. 1)» 
φανερώνει δτι ή Κίσαμος υπήρξε, κατά τούς 
πρώτους χριστιανικούς χρόνους, πόλις πολυάν
θρωπος καί δτι τά κοιμητήρια αυτής εύρίσκοντο 
άνατολικώς καί νοτίως τής σημερινής πολίχνης 
Καστελλίου, συνυπάρχοντα, ίσως, μετά τάφων 
είδωλολατρικών (;), ή δέ παλαιοχριστιανική χρο
νολογία αυτών καθιστά την συλλογήν ταΰτην 
πολύτιμον συμβολήν εις τήν χριστιανικήν 
επιγραφικήν τής Κρήτης (βλ. τό πενιχρόν 
τών επιγραφών τής Κρήτης έν Ε. Cabrol, 
Dictionnaire d’archeologie ehretienne έν 
λέξει Crete).

— Περίληψις έν Αλ τόμφ Έπ. Έταιρ. 
Κρητ. Σπουδών (σ. 604 - 606).

— Τινές τώ»ν χριστιανικών επιγραφών έδη- 
μοσιεύθησαν έν τώ II τόμφ τών Inscriptiones 
Creticae, σελ. 98 - 101, ήτοι αί ύπ’ άρ. 1, 4, 
5, 6, καί 7.

Επαρχία Κισάμου
Βλ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ

Τη πρωτοβουλία τοΰ έν Καστελλίφ Κισάμου 
Φιλολογικού Συλλόγου καί δαπάναις αύτοΰ τε 
καί τών Κοινοτήτων "Ανω καί Κάτω Παλαιο- 
κάστρου ένηργήσαμεν, κατά τον μήνα ’Οκτώ
βριον τοΰ 1938, δοκιμαστικός άνασκαφάς έν 
Πολυρρηνία 1.

'Η τοποθεσία τής αρχαίας ταΰτης πόλεως 
τής Δυτικής Κρήτης εύρίσκεται νοτίως τής πα
ραλίας τής Κισάμου καί περί τήν μίαν καί ήμί- 
σειαν ώραν μεσογείως από τής σημερινής πολί
χνης Καστελλίου, κειται δέ επί τε τής κωνοει
δούς καί αποτόμου κορυφής καί επί τών κλιμα
κωτών πρανώιν τής δυτικονοτιοανατολικής πλευ
ράς υψηλού, μεγάλου καί άπομεμονωμένου, φυ- 
σικώς δέ οχυρού λόφου, δστις κατά τά τρία μεν 
ταΰτα σημεία χωρίζεται άποτόμως από τών 
υψηλότερων πέριξ βουνώιν τής οροσειράς τού 
Προφήτου Ήλιού διά φαράγγων καί χαραδρών, 
τάς οποίας σχηματίζουσιν ό χείμαρρος τής « Κομ
μάρας » καί δ παραπόταμος αυτού « Μπουφια- 
νός», βορείως δέ κατέρχεται όμαλώτερόν πως 
προς τούς χαμηλότερους λόφους, οΐτινες καταλή- 
γουσι βορειότερου, πλαισιούντες τήν νοτίαν 
πλευράν τής πεδιάδος τού Καστελλίου.

Τήν αρχαιότητα τής τοποθεσίας άποδεικνύ- 
ουσι τά σφζόμενα ορατά ερείπια, τά όποια 
είναι: 1ον Τά τείχη. Ταύτα, όντα κράμα πολυ
γωνικής, ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής καί 
ένετικής τοιχοδομίας, περιβάλλουσι τήν τε κωνο
ειδή υψηλήν κορυφήν (τήν άκρόπολιν) καί τά 
κάτωθεν καί πέριξ αυτής πρανή τοΰ λόφου( 
ακολουθούντο έν πάσι τάς άποτομωτέρας γραμ-

1 Οΰτω καλεΐ τήν άρχαίαν ταύτην Κρητικήν πόλιν 
ό Πτολεμαίος, έν φ ό Σκύλας τήν ονομάζει Πολύρ- 
ρηναν, ό Σουΐδας Πολύρρηνον, ό Πλίνιος Πολυρρή- 
νιον καί ό Στέφ. Βυζάντιος Πολύρην, ετυμολογίαν 
μάλιστα ουιος ταύτην « άπό τοΰ πολλά ρήνεα, τού- 
τέστι πρόβατα έχειν ».

3
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μάς (βλ. εικόνας 14 - 22 εν Esplorazione 
arch, delle provincie oceidentali di Creta 
υπό L. Savignoni και Gaet. De Sanctis, ώς 
και εικόνας 31, 32, 33, 34, 37, και 38 εν Gius. 
Gerola, Monumenti Veneti nell’ isola di 
Creta τόμ. I). 20v ΙΙλεΙσται λαξευταί εντός 
τοΰ κροκαλοπαγούς βράχου οίκίαι κα'ι δε- 
ξαμεναί, αϊτινες ευρίσκονται, ως επί τό πλεΐ- 
στον, επί τών κλιμακωτών πρανών τής δυτικο- 
νοτιοανατολικής πλευράς τοΰ λόφου (είκ. 1).

Είκ. 1. ’Αρχαία οικία τής Πολυρρηνίας λελαξευ- 
μένη έν βράχω (εντός τοΰ χωρίου "Ανω Πα

λαιοκάστρου · Κισάμου).

Ενταύθα, επί στενών βραχωδών εξωστών, είναι 
έκτισμένη κλιμακηδόν καί ή σημερινή κοινότης 
’Άνω Παλαιοκάστρου, οί κάτοικοι τής οποίας, 
άριθμούντες περί τάς 70 οικογένειας, χρησιμο- 
ποιοΰσι τάς μεν αρχαίας οικίας ώς σταΰλους 
ζφων, τάς δέ δεξαμενάς δι’ έναποθήκευσιν όμ
βριου υδατος. 3ον) Ή κατά την είσοδον εις τό 
χωρίον Άνω Παλαιόκαστρον λαξευτή κρήνη 
μετά τοΰ λαξευτού επίσης υδραγωγείου εκ δι- 
πλών υπονόμων, έργον, τό όποιον κατεσκευά- 
σθη δαπάναις τού Αύτοκράτορος Άδριανοϋ 
(Thenon, Fragments d’ une description de 
l’ile de Crete, Polyrrhenie III, σ. 31 et 32). 
4ov) Πάμπολλοι τάφοι, εις σαρκοφάγους ή λα
ξευτοί εντός βράχων, άπαντώντες καί εντός, 
άλλ’ ιδία εκτός τών τειχών τής πόλεως, καθ’ 
δλην τήν κατωφερικήν περιοχήν τοΰ λόφου καί 
πέραν ακόμη τών φαράγγων καί χαραδρών επί 
τών πέριξ λόφων (βλ. εικόνας 32 - 36 εν Espl. 
arch., ε. ά). 50ν) Διάφοροι ναΐσκοι, άλλοι 
εις θεμέλια καί άλλοι εις ολίγον τι ορατούς τοί
χους, εκτός καί πέριξ τών τειχών (είκ. 2 τοπο
γραφικόν διάγραμμα Πολυρρηνίας). Τά ερείπια ;

ταύτα τής αρχαίας Πολυρρηνίας έπεσκέφθησαν 
τό πάλαι ή καί μόνον περιέγραψαν, κατά χρο
νολογικήν σειράν, ό Ferrarius (Lexik. Geo
graph. λ. Cisamus σ. 101, London 1657)' 
ό Tournefort (Voyage du Levant, τόμ. I. σ. 
31, Amsterdam 1718)' ό Pococke (Descrip
tion of the East and some other Countries, 
τόμ. II, μέρ. I σ. 246, London 1752)· ό An
drea Cornaro (Cornelius, Creta Sacra 1 σ. 
123 1755)' ό Belon (Singularitez, ch. v. 
fol. 7 1830) καί ό D’ Anville (Geographic 
ancienne abregee, τόμ. II σ. 190, Paris 
1834). Άλλ’ οί έπισκέπται καί συγγραφείς 
οΰτοι ούχί μόνον συντόμως περιέγραψαν τά 
ερείπια ταύτα, αλλά καί, βασιζόμενοι επί χωρίου 
τοΰ Στράβωνος (Βιβλ. X, σελ. 479), καθ’ δ 
έπίνειον τής Άπτέρας ήτο ή Κίσαμος, έξέλαβον 
τήν τοποθεσίαν ταΰτην τής Πολυρρηνίας ώς 
τήν τών Άπτέρων. Πρώτος, δστις έξέφρασε τήν 
αληθή έν προκειμένη) γνώμην ύπήρξεν ό περι
ηγητής τού 1837 Άγγλος Robert Pashley, 
άντικροΰσας τήν πεπλανημένην γνώμην τών 
προγενεστέρων καί ταύτίσας δρθώς τήν τε Πο- 
λυρρήνιαν καί τά Άπτερα (Travels in Crete, 
τόμ. I. σ. 54 καί τόμ. II σ. 46, London 1837). 
Προς τήν γνώμην τού Pashley συνετάχθη 
βραδυτερον καί ό Captain Τ. A. Β. Spratt 
(Travels and Researches in Crete, τόμ. II 
σ. 211, London 1865). Τήν ορθήν ταύτην 
ταύτισιν έπεβεβαίωσαν, άλλως τε, ΰστερώτερον 
καί έπιγραφαί εύρεθεΐσαι άφ’ ενός μέν έν 
Άπτέρα υπό τού Wescher τφ 1862 - 64 καί 
ταύτίζουσαι άναμφιβόλως τήν έν Μεγάλοις Χω- 
ραφίοις, ύπερθεν τών φυλακών Ττζεδίν - Καλα
μιού, κειμένην πόλιν τών Άπτεραίων (Haus- 
soullier έν Bull. Corr. Hell. Ill (1879) σελ. 
418 καί έξ.), άφ’ ετέρου δέ έν ’Άνω Παλαιό 
κάστρω (ΓΙολυρρηνία) μετά τής αναγραφής: 
α πόλις πολυρηνιων 1 ( βλ. Thenon, Revue 
Archeol. n.s. τόμ. XV ( 1867) σ. 416 - 427 
—Doublet, Bull. Corr. Hell, XIII ( 1889) 
σ. 68 καί εξ.—Myres, Journal of Hell. Stud. 
XVI ( 1896) σ. 181 ε. καί Gaet. De Sanctis, 
Espl. arch. έ. ά. σ. 216 καί έξ).

Τέλος, τά έρείπια τής Πολυρρηνίας έπεσχέ-

1 Εις πολλάς έπιγραφάς καί νομίσματα γράφεται 
μέ έν Ρ.
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Είκ. 2. Τοπογραφικόν διάγραμμα Πολυρρηνίας (κατά τον F. Halbherr εν Savignoni, Esplorazione 
arch, delle provincie occidental! di Creta).

φθησαν και περιέγραψαν διεξοδικώτερον καί 
επιστημονικώτερον οί σύγχρονοι Ιταλοί Luigi 
Savignoni καί Gaetano De Sanctis (Esplor. 
arch, ως άνω έν Monumenti Lincei, τόμ. 
XI (1902)), εξ <δν 6 μέν πρώτος περιέγραψε 
λεπτομερώς τά σωζόμενα ερείπια καί κινητά ευ
ρήματα (σελ. 3δ καί εξ.), ό δε δεύτερος έδημο- 
σίευσε πολλάς έπιγραφάς (σελ. 196 καί εξ.), έτι 
δέ 6 G. Gerola, οστις περιέγραψε τά βυζαντινά 
καί ενετικά τμήματα τών τειχών (ως ά'νω, σελ. 
72 καί εξ.) τώ 1907 λ

Άνασκαφάς ουδείς, καθ’ δσον γνωρίζομεν, 1

1 Είς τούς συγγραφείς τούτους προσθετέοι καί 
ό Bursian (Geographie von Griechenland II σ. 557 
καί εξ.), ό J. Svorotios (Numismatique de la Crete 
ancienne, σ. 274 καί εξ.) καί ό Perrot (L’ile de Crete, 
σ. 42).

έξετέλεσε μέχρι τοΰδε έν Πολυρρηνία ή πλήν 
μικράς τίνος σκαφής, την οποίαν έπεχείρησεν 
δ καθηγητής F. Halbherr καί δι’ ής ήλθεν 
είς φώς μικρόν τμήμα διαιραινομένου είς μήκος 
30 μέτρων ελληνικού τοίχου πλησίον τής σημε
ρινής εκκλησίας τών 'Αγίων 99 Πατέρων. 
Μνείαν τής σκαψικής ταΰτης εργασίας καί 
ίχνογράφησιν τοϋ άποκαλυφθέντος τμήματος 
τοϋ τοίχου κάμνει δ L. Savignoni (έ.ά. σελ. 
52 καί 56 καί εΐκ. 24 (είχ. 3).

Κατά τον συγγραορέα τοϋτον, τό άποκαλυ- 
ψθέν μνημείον αποτελεί μέρος τοΰ περιβόλου

1 ’Εκτός τών αναρίθμητων, δυστυχώς, άρχαιο- 
καπηλικών λαθραίων άνασκαφών, είς τάς οποίας 
ένασμενίζονται παλαιόθεν νά έπιδίδωνται οί σημερι
νοί Πολυρρήνιοι, συληταί τάφων καί έκμεταλλευταί 
αρχαίου οικοδομήσιμου υλικού.
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αρχαίου ελληνικού ναού. Την αυτήν περίπου 
γνοόμην έξήνεγκον καί οί προαναφερθέντες 
Pashley (έ. ά. τόμ. II, σελ. 47), Spratt

Εΐκ. 8. Τό άποκαλυφθέν υπό τοϋ Halbherr 
τμήμα τοΰ βορείου τοίχου.

(ε. ά. τόμ. II, σελ. 214), Thenon (ε. ά. σελ. 
417) καί ό G. De Sanctis (ε. ά. σελ. 199), 
όστις άδιστάκτως φρονεί δτι πρόκειται περί 
ναού, διότι αΐ έντετοιχισμέναι επί τής έκ-

σιμον υλικόν τής ενταύθα νεωτέρας εκκλησίας.
’Αληθώς, ή έν λόγφ εκκλησία απέχει μόνον 

16,50 μέτρα νοτίως τοϋ αρχαίου τούτου μνη
μείου, μνημεϊον δε καί εκκλησία εύρίσκονται 
επί τοϋ μόνου εΰρέος επιπέδου χώρου, όστις 
κεΐται άνωθεν τοϋ χωρίου ”Ανω Παλαιόκα- 
στρον, καί όστις αποτελεί τον ύψηλότατον μέν 
βόρειον εξώστην τής κλιμακωτής νοτιοανατολι
κής πλευράς τοϋ λόφου τής Πολυρρηνίας, τον 
χθαμαλώτερον δε εξώστην τής επικλινούς νοτιο
δυτικής κατωφερείας τής άκροπόλεως αυτής 
(εΐκ. 4).

Την μόνην, τώ ό'ντι, ευρεΐαν, έν τή περιοχή 
τής Πολυρρηνίας, πλατείαν ταύτην λαβόντες 
ΰπ’ όψιν καί συμμεριζόμενοι την γνώμην των 
ανωτέρω περιηγητών καί συγγραφέων ότι εν
ταύθα πρέπει νά ήσαν ιδρυμένα τά επισημό
τερα τών κτισμάτων τής αρχαίας Πολυρρηνίας, 
ιδίως δέ την ύπόδειξιν τοΰ Savignoni περί 
ανάγκης μεθοδικής άνασκαφής τοΰ τόπου τού-

Είκ. 4. Ή σημερινή εκκλησία τών 99 'Αγίων Πατέρων. Κεΐται επί εΰρέος χώρου μεταξύ 
τοϋ χαμηλότατου πρανούς τής άκροπόλεως τής Πολυρρηνίας καί άνωθεν τοϋ σημερινού 

χωρίου ”Ανω Παλαιοκάστρου Κισάμου.

κλησίας τών Αγίων 99 Πατέρων βαρεΐαι, ώς 
επί! τό 'πλεΐστον, λίθιναι ενεπίγραφοι στήλαι 
καί βάθρα δεν είναι δυνατόν νά μετεφέρθησαν 
μακρόθεν, ΐνα χρησιμοποιηθώσιν ώς οικοδομή-

του (Savignoni, έ. ά., σελ. 52), προέβημεν 
μετ’ ελπίδων εις τάς άνασκαφικάς ημών έρευ
νας, αφετηρίαν λαβόντες τό άποκαλυφθέν υπό 
τοϋ Halbherr τμήμα τοΰ ανωτέρω τοίχου.
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Αϊ άνασκαφαί ήρχισαν τήν 4 ’Οκτωβρίου 
καί έληξαν τήν 9 Νοεμβρίου τοϋ 1 938, πληρω- 
θέντων έν δλφ 175 εργατικών ήμερο μισθίων. 
Διά τών γενομένων τούτων εργασιών άπεκαλύ- 
φθησαν τά επόμενα αρχαία μνημεία καί ευρή
ματα (elk. 5 διάγραμμα άνασκαφών)1.

Α'. 'Η συνέχεια τοϋ ανωτέρω μνημονευ- 
θέντος τοίχου. Τό μνημεΐον έχει μήκος 49,25

Είκ. 6. Ό βόρειος τοίχος περιβόλου ελληνικού 
κτίσματος Πολυρρηνίας.

ΕΙκ. 7. Ό βόρειος τοίχος περιβόλου ελλη
νικού κτίσματος Πολυρρηνίας.

καί πάχος 1,35, βαίνει δε παραλλήλως προς τον 
βόρειον τοίχον τής εκκλησίας τών 'Αγίων Πα
τέρων καί εις άπόστασιν 16,50 μέτρων άπ’ αύ- 
τοΰ, εύθυγράμμως δε από δυσμών προς άνατο- 
λάς με μέτωπον προς βορράν (είκ. 6 καί 7 )■ 
'Αμφοτέρωθεν τερματίζεται άποτόμως άνευ 
γωνίας ή γωνιακής προεξοχής ως άντερείσμα-

1 Τό διάγραμμα οφείλεται είς τόν Σχολικόν ’Αρ
χιτέκτονα Κρήτης κ. Γ. Σταυρίδην καί είς τόν βοηθόν 
αυτού κ. Στ. Ζεϊμπεκάκην, πρός ους εκφράζω καί 
έντεϋθεν τάς ευχαριστίας μου.

τος. Κατά τό δυτικόν τμήμα ή θεμελίωσις στη
ρίζεται επί τοϋ φυσικοΰ βράχου, άποτελεϊται δέ 
εξ ενός μόνον στρώματος έκ πωρίνων, πελεκη
τών καί ορθογωνίων πλακών (είκ. 8). Έπ'ι 
τοϋ τοιούτου στερεοβάτου, άλλ’ εις 0,37 μ. 
εσώτερον τής εξωτερικής γραμμής αϋτοΰ, ήτις 
οϋτω σχηματίζει βαθμίδα, εγείρεται δόμος έκ 
τετράπλευρων καί χαμηλών πελεκητών λίθων 
(σιδηρόπετρας) όριζοντίως διηυθετημένων, επί 
τοϋ τοιούτου δέ κρηπιδώματος, προεξέχοντος

Είκ. 8. Τό δυτικώτατον τμήμα τού βο
ρείου περιβόλου ελληνικού κτίσματος 

Πολυρρηνίας.

μόλις περί τά 0,05 μ., ύψοϋται πλέον ή κάθε
τος κυρία γραμμή τοϋ τοίχου (είκ. 9). Ό τοί
χος είναι κατεσκευασμένος διά σκληρών λιθο- 
πλίνθων (σιδηρόπετρας). Τό μεγαλήτερον εις 
ύψος σωζόμενον τμήμά του, δπερ είναι, ως 
απέδειξαν αί σημερινά! άνασκαφαί, τό υπό τοϋ 
Halbherr άνασκαφέν τμήμα (βλ. ανωτέρω), 
διατηρεί επτά δόμους, έξ ών οι μεν έξ κατώ
τεροι είναι χαμηλαί καί μικραί λιθόπλινθοι όρι
ζοντίως διηυθετημέναι, ό δέ ανώτατος έβδομος 
δόμος έχει μεγάλας λιθοπλίνθους (μήκ. 2,50 
καί ϋψ. 0,95 μ.) εστημένας δρθάς (είκ. ΙΟ).

Ή τοιχοδομία, άρα, τοϋ μνημείου φέρει τόν 
χαρακτήρα τοϋ ψευδοϊσοδομικοΰ λεγομένου ρυ- 
θμοϋ. Ένταΰθα δμως δέν εναλλάσσονται κανο- 
νικώς οι ταπεινοί καί υψηλοί δόμοι, ως απαιτεί
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6 κανών (Χρ. Τσοΰντα: 'Ιστορία Άρχ. Έλλ. 
Τέχνης, σελ. 466), άλλ’ ΰπόκεινται έξ ταπεινοί 
δόμοι καί ύπέρκειται ό έβδομος υψηλός (ορθο
στάτης) δόμος. Ή τοιαΰτη, έν τοΰτοις, αρχιτε
κτονική διάταξις άπαντα μόνον εις τό περιγρα-

Είκ. 9. Ή κάθετος κυρία γραμμή τοϋ βορείου 
περιβόλου ελληνικού κτίσματος Πολυρρηνίας.

Είκ. 10. Τό μεγαλήτερον εις ΰψος σφ- 
ζόμενον τμήμα τοΰ βορείου περιβόλου 

ελληνικού κτίσματος Πολυρρηνίας.

φέν τμήμα. Δεν έχει δμως ουτω καί εις την 
άνατολικωτέραν συνέχειαν τοΰ τοίχου, ό'που οϊ 
δρθοστάται ύπέρκεινται τριών ή δύο ταπεινών 
δόμων, δπως κατά τό μέσον τοϋ τοίχου, άνα-

λόγως προς την άνιοϋσαν φυσικήν διαμόρφω- 
σιν τοϋ βραχώδους εδάφους. Τοϋτο ιδίως παρα- 
τηρεΐται κατά τό ανατολικόν άκρον, δπου οί 
δρθοστάται άποτελοΰσι τον μόνον επί τής γής 
δόμον, διότι, άκολουθοΰντες τήν εις ύψηλότερον 
επίπεδον εύρισκομένην ένταΰθα βραχώδη επι
φάνειαν τοΰ εδάφους, χρησιμεύουσιν ώς στε
ρεοβάτης ά'μα καί ως κρηπίδωμα τοϋ τοίχου, 
τοποθετηθέντες απ’ ευθείας εντός τεχνικώς πε- 
λεκηθείσης έν τώ βράχω αΰλακος (είκ. 11). 
Έντεΰθεν καί ή διαφορά εις ύψος μετώ
που μεταξύ τών διαφόρων ισοϋψών, έν τοΰτοις, 
τμημάτων τοϋ τοίχου, έξ ών τό τοΰ Halblierr 
έχει μέτωπον 3,09, τό τοϋ κέντρου ή μέσου 
2,07 καί τό τοϋ άνατολικοϋ ά'κρου μόνον 0,97 
μ. (πλήν άνωτέρου δόμου προστεθέντος βραδΰ-

Είκ. 11. Τό άνατολικώτερον τμήμα τοΰ βο
ρείου περιβόλου ελληνικού κτίσματος 

Πολυρρηνίας.

τερον). Ούτως έ'χουσι τά τής βόρειας πλευράς 
τοϋ τοίχου, ή οποία αποτελεί καί τό μέτωπον 
ή τήν έξωτερικήν δ'ψιν τοϋ μνημείου. Τό δτι 
δε ή βορεία αυτή πλευρά παρουσιάζει τό μέτω
πον ή τήν έξωτερικήν, καί ούχί τήν εσωτερικήν, 
δ'ψιν τοΰ μνημείου, τοϋτο άποδεικνΰεται ούχί 
μόνον έκ τών προεξοχών τοϋ στερεοβάτου καί 
τοΰ κρηπιδώματος, αί δποΐαι, δίκην βαθμιδών, 
προεξέχουσι τοϋ κυρίως καθέτου μετώπου, 
αλλά καί έκ τοϋ δτι ή αμέσως βορείως προ τοϋ 
έν γένει τοίχου βραχώδης έπιφάνεια τής γής 
άφέθη ανώμαλος, ύψουμένη βαθμιαίως από 
δυσμών προς άνατολάς καί προκαλοϋσα ουτω, 
καθώς εϊπομεν, τό άνισοϋτβές τών επιφανειών 
τών σωζομένων τμημάτων (είκ. 11). Τοϋτο, 
ά'λλως τε, έξάγεται ευκόλως καί έκ τοΰ όπι
σθεν τών όρθοστατών ύπάρχοντος πτωχοΰ τοί-
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χου, δστις συναποτελεΐ και to πάχος τοϋ εν γέ- 
νει μνημείου (είκ. 12).

Τό πάχος τοΰτο ή πλάτος τοΰ τοίχου, βάθους 
εν δλφ 1,35 μ., σχηματίζεται, δπου μέν οί ορι
ζόντιοι δόμοι, έκ τοΰ βάθους αυτών (από 0,50 
- 1 μ.) καί άλλων συμπληρωματικών θραυστών 
λίθων (πωρίνων καί σκληρών, άναμίξ), δπου 
δε οί δρθοστάται εκ τοϋ πάχους αυτών (0,42 μ.) 
καί τοϋ υπολοίπου συμπληρωματικοΰ όμοιου 
υλικού1. Ή τοιχοποιία τοΰ πάχους φαίνεται

Είκ. 12. Ή οπίσθια πλευρά τοϋ βορείου 
περιβόλου ελληνικού κτίσματος Πολυρ- 
ρηνίας (ή οποία δεικνύει και τό πάχος 

τοΰ τοίχου).

μάλιστα εϋκρινέστερον όπισθεν τοΰ τμήματος 
Halbherr, δπου, πλήν τής περιγραφείσης διευ- 
θετήσεωςκαί κατασκευής, παρατηρεΐται επί πλέον 
δτι, πρός στερεωτέραν συσψιγξιν καί στερέωσιν 
τοΰ οπισθίου τούτου τοίχου, ύπάρχουσι λιθόπλιν- 
θοι (πάχους από 0,15 - 0,45 καί μήκους από 
1 - 1,45 μ.), αϊτινες, έσφηνωμέναι ούσαι κατά 
πάχος μεταξύ τών ορθοστατών ώς κλειδιά, 
είσδύουσι διά τοΰ μήκους αυτών νοτίως, κατα- 
λαμβάνουσαι δλον τό βάθος τοΰ τοίχου καί 
άποτελοΰσαι, οΰτω, διαμερίσματα μεταξύ τών 
οποίων είναι εκτισμένοι διά πηλοΰ οί θραυστοί 
μικροί λίθοι τής συμπληρωματικής τοιχοδομίας. 
Αί έπιμηκέστεραι μάλιστα κλείδες αυται (1,45 
μ.) προβάλλουσιν, ώς εικός, καί πέραν τοΰ 
πλάτους τοΰ τοίχου.

’Αξία προσοχής τυγχάνει ενταΰθα ή παρατή- 
ρησις δτι ή μέν εσωτερική τών ορθοστατών 
πλευρά, αθέατος, ώς εύνόητον, οΰσα εκ τής

1 Ό οπίσθιος οΰιο; τοίχος είναι πολλαχοΰ κατε
στραμμένος, ιδίως δέ πρός τό ανατολικόν τμήμα, 
ένθα άπεκαλύφθησαν τάφοι χριστιανικών χρόνων.

συγκολλήσεώς της πρός τό υπόλοιπον πάχος τοΰ 
τοίχου, έχει την επιφάνειαν λείαν διά σμίλης- 
άντιστρόφως δέ ή εξωτερική, θεατή, βεβαίως, 
μετωπική πλευρά είναι άμελέστερόν πως είργα- 
σμένη διά χονδροτέρας σμίλης, παρουσιάζουσα 
ήττον λείαν καί ομαλήν τήν επιφάνειαν.

Εις ποιαν εποχήν ανήκει τό μνημεΐον τούτο;
Βεβαιότατον, εν πρώτοις, είναι δτι είναι κτί- 

σμα ελληνικών χρόνων. Τούτο συνάγεται άνεν- 
δοιάστως έκ τής κατασκευής τοΰ πάχους τοΰ τοί- 
χου, δπου ώς συνδετική ύλη ή μέσον δεν εχρη- 
σιμοποιήθη τό αμμοκονίαμα, ήτοι τό μίγμα 
άσβεστου ή άμμου τό εν χρήσει κατά τούς ρω
μαϊκούς χρόνους καί εντεύθεν, άλλ’ ό άπλοΰς 
πηλός, συνδετικόν μέσον εις τήν κατασκευήν 
τοίχου ανεξαιρέτως μέχρι τοΰ 2ου π. X. αίώνος, 
οπότε ήρχισε χρησιμοποιούμενη βατθμηδόν καί 
αντικαθιστούσα τον πηλόν καί ή άμμοκονία 
(Χρ. Τσοΰντα, έ. ά. σελ. 482).

Βέβαιον, λοιπόν, είναι δτι τό μνημεΐον είναι 
κτίσμα ελληνικών χρόνων- άλλά ποιας περιό
δου; Δυστυχώς ούδεμία εύρέθη επιγραφική 
μαρτυρία, ΐνα βεβαιωθώμεν περί τής άκριβοΰς 
χρονολογίας. Έξετάζοντες δμως τήν τεχνοτρο
πίαν τής εξωτερικής δψεως τοΰ κτηρίου, εύρί- 
σκομεν δτι τούτο είναι έργον τών ελληνιστικών 
χρόνων καί δή τοϋ τέλους τοΰ 4 ου π.Χ. αίώ
νος. Εις τό συμπέρασμα τούτο καταλήγομεν, 
συνάγοντες τοΰτο άφ’ ενός μέν έκ τοΰ ψευδο- 
ϊσοδομικοΰ ρυθμοΰ, δστις είναι τό χαρακτηρι
στικόν γνώρισμα τής ελληνιστικής περιόδου, άφ’ ε
τέρου δέ έκ τής τραχείας μέν διαμορφώσεως 
τοΰ μετώπου τών λιθοπλίνθων, άλλά λείας καί 
ούχί κυρτής κατά τό μάλλον ή ήττον ό'ψεως 
αυτών, ώς διεμορφοΰντο αυται συνήθως άμέσως 
μετά τον τέταρτον αιώνα. Τοΰτο, άλλως τε, 
συνάγεται καί εμμέσως έκ τών εύρεθεισών 
άλλοτε ένταΰθα επιγραφών, έξ ών αί άρχαιό- 
τεραι είναι τών άρχών τοΰ 3ου π. X. αίώνος 
(De Sanctis, έ. ά. σελ. 216 καί έξ.).

Εις τί έχρησίμευεν ό πελώριος ούτος εις μή
κος τοίχος;

Ήτο, μήπως, άνάλημμα τοΰ ΰπερκειμένου 
εύρέος έξώστου, έφ’ οΰ ύπήρχον δημόσια κτί- 
σματα, ώς πιστεύει ό Spratt (έ. ά. σελ. 214), 
ή ήτο τάχα τοίχος τοΰ περιβόλου τοΰ ναοΰ 
ή τοίχος τοΰ υποτιθεμένου ναοΰ, ώς φρονεί 
ό Savignoni (έ. ά. σελ. 52);
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Τό πρόβλημα τοϋτο θά έλύετο, εάν έσοόζετο 
όλον τό ύψος τοϋ τοίχου. Διότι βέβαιον είναι 
ότι ό τοίχος είχε μεγαλήτερον ύψος τοΰ σωζο- 
μένου. Τοϋτο συμπεραίνεται ευκόλως έκ τής 
άνω επιφάνειας των άνωτέρων ορθοστατών, 
έφ’ ής παρατηρούνται κοπαί και αυλακώσεις 
καί τόρμοι προς συναρμολόγησιν και προσαρ
μογήν αυτών προς λιθοπλίνθους ανώτερου δό
μου. Οϋδέν, όθεν, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν 
θετικόν, περί τών τριών ως άνω υποθέσεων

αύτοϋ. Διότι κατά τό δυτικόν μέρος φαίνεται οΰτος 
έξακολουθών δυτικώτερον, διερχόμενος κάτω
θεν τών τάφων τοΰ σημερινού νεκροταφείου 
τοΰ ’Άνω - Παλαιοκάστρου, τό όποιον κεΐται 
εγγύς τής βορειοδυτικής γωνίας τής εκκλησίας 
τών Αγίων Πατέρων. 'Έως ποΰ εκτείνεται 
δυτικώτερον ό τοίχος οΰτος δεν κατέστη δυνα
τόν νά έξακριβώσωμεν δIs ευνόητους λόγους· 
τό ανατολικόν όμως άκρον του άπαντα 11,40 μ. 
άνατολικώτερον τοΰ άνατολικοΰ άκρου τοΰ πρώτου

Είκ. 13. Είκών ληφΰεϊσα έξ ανατολών καί δεικνύουσα άμφοτέρους τούς τοίχους. 
Ό πρός τήν εκκλησίαν είναι ό Β τοίχος.

ή ερωτημάτων, προσπαθοΰντες ματαίως νά 
άντλήβωμεν αποδείξεις εκ τοΰ σωζομένου ΰψους. 
Καί τό μόνον μέσον, τό άπομένον πρός τοϋτο 
εις τήν διάθεσιν ημών, είναι άλλος πελώριος 
καί οΰτος εις μήκος δεύτερος τοίχος, ό όποιος 
ήλθεν εις φώς νοτιώτερον τοΰ πρώτου.

Β'. Ό δεύτερος οΰτος τοίχος άπεκαλύφθη 
εις βάθος 0,50 μ. από τής επιφάνειας τοΰ χω
ραφιού, όπου εγείρεται ή εκκλησία τών Αγίων 
Πατέρων, καί μεταξύ αυτής καί τοΰ πρώτου 
τοίχου, από τοΰ οποίου απέχει νοτίως 6,73 μέ
τρα. Βαίνει καί οΰτος παραλλήλως από δυ- 
σμών πρός άνατολάς καί έχει μήκος 40,80 μ. 
(είκ. 13). Τοϋτο όμως δεν είναι τό όλον μήκος

τοίχου, ήτοι λήγει είς τά 60,65 μ. από τοΰ άνα- 
σκαφέντος δυτικού άκρου τοΰ πρώτου τοίχου. 
Ένταΰθα κάμπτεται πρός βορράν καί, σχημα- 
τίζων γωνίαν, εισδύει βορείως είς μήκος 6,90 μ., 
εκεί δέ περατοΰται άποτόμως, μόλις 2,50 μ. 
πριν συναντήση τήν εξωτερικήν ή 1 μ. τήν 
εσωτερικήν νοητήν γραμμήν τοΰ επίσης άποτό
μως διακοπτόμενου άνατολικοΰ άκρου τοΰ 
πρώτου τοίχου (είκ. 14).

Ή θεμελίωσις καί τοΰ δευτέρου τούτου τοί
χου στηρίζεται επί τοΰ φυσικού βράχου, άποτε- 
λείται δέ έξ ενός μόνον στρώματος έκ πωρίνων, 
πελεκητών ορθογωνίων πλακών, όπερ αποτελεί 
καί τον στερεοβάτην μέ προεξέχουσαν βαθμίδα

4
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0,09 μ. Έπί τής βάσεως χαΰτης κεΐται δ πρώ
τος τοΰ κρηπιδώματος δόμος, ύψους 0,25 μ., 
άποτελούμενος εκ πωρίνων πελεκητών πλακών 
(μήκους ποικίλου από 0,80 - 1,10 μ.), το οποίον 
αποτελεί και τό πλάτος τοΰ σφζομένου καθ’ 
δλην την γραμμήν δόμου (είκ. 14). Κατά τό 
ανατολικόν άκρον σφζεται καί δεύτερος δόμος 
(ύψους ωσαύτως 0,26 μ.), άποτελούμενος καί 
οΰτος εκ πωρίνων, πελεκητών πλακών καί πα
χών έπί τοΰ πρώτου δόμου με βαθμίδα πλά
τους 0,38 μ. Τό πλάτος δμως τοΰ δευτέρου 
τούτου δόμου είναι μόνον 0,75 μ. (είκ. 15).

Είκ. 14. Γωνία τοΰ Β (δεύτερος δόμος) τοίχου 
ελληνικού κτίσματος Πολυρρηνίας.

Τό μέτωπον τοΰ τοίχου τούτου είναι προς νό
τον, ώς συνάγεται οΰχι μόνον εκ τής θέσεως 
τών βαθμιδών, άλλα καί εκ τής βραχώδους δια- 
μορφώσεως τοΰ προς βορραν τοΰ τοίχου εδά
φους, ευρισκομένου εΐς τό ύψος τοΰ πρώτου 
δόμου, τοΰ οποίου τα βόρεια ά'κρα τών πλα
κών είσδύουσιν ώς δδόντες εντός τών επίτηδες 
πελεκηθεισών εσοχών τοΰ φυσικοΰ βράχου, ΐνα 
έπιτυγχάνηται ούτως ή άσφαλεστέρα στερέωσις 
τοΰ πρώτου δόμου τοΰ κρηπιδώματος (είκ. 16).

Περί τής εποχής τοΰ δευτέρου τούτου τοίχου 
τό μόνον χρονολογικόν σημεΐον είναι οί πολλοί 
μετάλλινοι σύνδεσμοι, οί όποιοι άνευρέθησαν 
εν τοΐς πέριξ χώμασι καί κινηταΐς λιθοπλίνθοις 
κατά την άποκάλυψιν τοΰ μνημείου. Οί σύνδε
σμοι οΰτοι είναι κατεσκευασμένοι έξ ορειχάλ
κου καί έπενδεδυμένοι διά μολύβδου. Ό τύπος 
των είναι δ άγκιστροειδής λεγόμενος τύπος,

δστις σχηματίζεται διά τής απλής λυγίσεως ή 
κάμψεως τών άκρων τετραπλεύρου μετάλλινου 
ήλου. Ό τύπος οΰτος ήτο εν χρήσει μέχρι τών 
άρχών τοΰ πέμπτου αίώνος, τοποθετούμενος 
μέχρι τότε εντός τών συναρμολογουμένων λιθο- 
πλίνθων μέ τά άκρα προς τά κάτω' περιελθών 
δμως έκτοτε εΐς άχρηστίαν, έτέθη πάλιν έν χρή- 
σει κατά τά μέσα τής τετάρτης π.Χ. έκατονταε-

Είκ. 15. Στερεοβάτης μετά τοΰ πρώτου 
δόμου τοΰ κρηπιδώματος τοΰ Β τοίχου 

ελληνικού κτίσματος Πολυρρηνίας.

τηρίδος, άλλά την φοράν ταύτην τοποθετούμε
νος μέ τά κέρατα προς τά κάτω, ώς έν τω ήμε- 
τέρα» τοίχφ. Ή τοιαύτη χρήσις τών συνδέσμων 
τοΰ τύπου τούτου έξηκολούθησεν έκτοτε καί 
κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους (Fowler und 
Wheeler, A Handbook of Greek Archaeo- 
logy, σ. 107). Κατά ταΰτα, ώς άπώτατον χρο
νολογικόν δριον τοΰ τοίχου πρέπει νά λογισθή 
τό δεύτερον ήμισυ τοΰ τετάρτου π.Χ. αίώνος.

Άλλ5 ή χρονολογική αύτη κατάταξις τοΰ δευ
τέρου τούτου τοίχου ώς πιθανωτάτου έργου 
τοΰ τέλους τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος συμπίπτει μέ 
τήν χρονολόγησιν καί τοΰ πρώτου τοίχου. Ή 
χρονολόγησις είναι πλέον ή πιθανή ώς έκ τής 
προφανοΰς σχέσεως, ήτις υπάρχει μεταξύ τών 
δύο κτισμάτων. Ούδεμία, άληθώς, έγείρεται 
άμφιβολία δτι άμφότεροι οί τοίχοι άποτελοΰσι 
τμήματα ενός καί τοΰ αύτοΰ μνημείου. Καί
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τούτο, διότι άμφότεροι έ'χουσι τό κρηπίδωμα 
κατεσκευασμένον εκ πωρίνων πελεκητών πλα
κών, έ'χουσι την αυτήν κατεύθυνσιν από δυ- 
σμών προς άνατολάς κα'ι βαίνουσι παραλλήλως, 
άπέχοντες άλλήλων μόλις 7 μέτρων. Ή μόνη 
ύπάρχουσα μεταξύ των διαφορά είναι δτι έ'χουσι 
τό μέτωπον έστραμμένον 6 μέν πρώτος προς 
βορράν, ό δέ δεύτερος προς νότον και δτι ή 
μέν άνω επιφάνεια τοϋ υποβάθρου ή στερεοβά
του τοΰ πρώτου εΰρίσκεται εις βάθος 3,09 μ.

’Αληθώς, ή ομοιομορφία τής τοιχοδομίας, ή 
αυτή χρονολόγησις και ή στενή γειτνίασις είναι 
ένισχυτικοπατα επιχειρήματα υπέρ τής άπόψεως 
ταύτης, ή διαφορετικότης δέ είς κατεΰθυνσιν 
μετώπων κα'ι επιπέδων φανερώνουσιν δτι δ μέν 
πρώτος τοίχος πρέπει να έχρησίμευεν ή ως ό 
βόρειος τοίχος περιβόλου τής εις ύψος 3,09 μέ
τρων ευρισκόμενης επιφάνειας τοΰ εξώστου ή 
ως άπλοΰν ανάλημμα αύτοΰ, ό δέ δεύτερος θά 
έχρησίμευεν ασφαλώς ως ΰπόβαθρον πτερού ή

Είκ· 16. Βραχώδης διαμόρφωσις πρός βορράν τοΰ πρώτου δόμου τοϋ Β τοίχου 
ελληνικού κτίσματος Πολυρρηνίας.

από τής άνωτάτης γραμμής τοΰ άνωτάτου σφ- 
ζομένου δόμου αύτοΰ, ή τοΰ δευτέρου δέ εις 
βάθος μέν 0,50 μ. από τής άνωτάτης επιφά
νειας τοΰ δευτέρου σωζομένου πρός τό ’Ανατο
λικόν άκρον δόμου, αλλά και είς την αυτήν 
δμως άνωτάτην γραμμήν των σφζομένων δρθο- 
στατών τοΰ πρώτου τοίχου.

’Αλλά και ή άνομοιότης ή ή διαφορετικότης 
αυτή ενισχύει τήν έκ τής ανωτέρω παρατηρη- 
θείσης όμοιότητος γνώμην δτι άμφότερα τά 
κτίσματα άνήκουσιν είς τό αυτό μνημείον, επί 
πλέον δέ, δπερ καί τό σπουδαιότερον, χύνουσι 
φώς είς τό ζήτημα τοΰ προορισμού ενός έκά- 
στου τούτων.

περιστάσεως κιονοστοιχίας μεγάλου κτηρίου και 
δή ναού.

Είς τό συμπέρασμα τούτο περί τοΰ προορι
σμού τών δύο κτισμάτων καταλήγει τις, άπο- 
κλειομένης τής ΰποθέσεως δτι ό πρώτος τοίχος 
πιθανόν νά έχρησίμευεν ώς ό κύριος τοίχος τοΰ 

υποτιθεμένου μεγάλου κτηρίου. Τοιαύτη ΰπό- 
θεσις αποκλείεται ούχί μόνον έκ τοΰ λόγου δτι 
ή εσωτερική έπιφάνειά του στερείται οίασδή- 
ποτε λείας λίθινης έπενδύσεως, ούχί μόνον 
ένεκα τοΰ ύπερβολικοΰ ύψους τών 3,09 μέτρων, 
τό όποιον χωρίζει τά βασικά επίπεδα τών δύο 
τοίχων, αλλά κυρίως διότι έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει ό δεύτερος τοίχος θά ήτο έσωτερική κιονο-
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στοιχία τοϋ ναοΰ. Τοιαύτη δμως κιονοστοιχία 
εις to μέσον τοΰ ναοΰ δεν θά εύρίσκετο, διαι
ρούσα αυτόν εις δυο κλιτή, διότι τό εσω
τερικόν πλάτος τοΰ ναοΰ θά ήτο τότε 7—|—7 
=14 μόνον μέτρων — τούτέστι πλάτος δυσανα- 
λόγως μικρόν προς τό μέγα μήκος τοΰ κτηρίου. 
Άλλ’ οΰτε ώς βόρεια κιονοστοιχία τρικλίτου 
ναοΰ δύναται νά ΰποτεθή, διότι και πάλιν τό 
πλάτος (7 -{- 14 -j- 7) = 2» μέτρων θά ήτο δυ- 
σαναλόγως μέγα προς τό μήκος τοΰ ναοΰ.

’Αλλά και ως προς τον δεύτερον τοίχον, δτι 
πιθανόν οΰτος νά άπετέλει αυτόν τοΰτον τον 
βόρειον τοίχον τοΰ έν λόγω κυρίου οίκοδομή-

Είκ. 17. Ημιτελές δωρικόν κιονόκρανον 
καί σπόνδυλος Πολυρρηνίας.

ματο:, καί ή ύπόθεσις αΰιη αποκλείεται ένεκα 
τής στενής έπιφανείας (0,75 μ.) τοΰ δευτέρου 
σφζομένου δόμου αΰτοΰ (έφ’ ου δεν Ιφάνησαν, 
ως ε’ικός, ίχνη σπονδύλων). Δεδομένου δέ δτι 
τό πλάτος τοΰ ΰπερκειμένου τρίτου λογιστέου 
δόμου θά ήτο αναγκαίος στενώτερον, τουλάχι
στον κατά τό 0,15 μ. τοΰ δευτέρου σφζομένου 
δόμου, ήτοι θά ήτο περί τά 0,60 μ., ε'χομεν το- 
σοΰτον μικρόν πλάτος τοΰ τοίχου τούτου, ώστε 
εΰλόγως νά ύποθέσωμεν δτι πρόκειται περί 
στυλοβάτου πτεροΰ.

Καί, αληθώς, οί εύρεθέντες τήδε κακεϊσε έν 
τοΐς μεταγενεστέροις στρώμασι σπόνδυλοι καί 
δωρικόν κιονόκρανον, εύρεθέν έ'ν τινι γειτονικό) 
χωραφίφ, άναλογοΰσι π?.ήρως προς τό πλάτος 
τοΰ τοίχου, διότι έχουσι διάμετρον 0,55 μ. 
Σπόνδυλοι καί κιονόκρανον είναι κατεσκευα- 
σμένοι εκ σκληροΰ εγχωρίου λίθου. Καί οΐ μέν 
σπόνδυλοι είναι άρράβδωτοι τό δέ κιονόκρα-

νον έχει μέν τον έχΐνον στρογγύλον, άλλ’, ως 
άφεθέν ημιτελές, δεν φέρει δακτυλίους (είκ. 17).

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατά πάσαν, λοιπόν, πιθανότητα, 6 μέν πρώ
τος τοίχος είναι τοίχος περιβόλου ή ανάλημμα, 
ό δέ δεύτερος πτερόν μνημείου, τό όποιον άπε- 
τέλει ή μέρος ή εξάρτημα ετέρου μεγάλου κτί- 
σματος άναζητητέου παραλλήλως αΰτοΰ νοτιώ- 
τερον.

Όποιον τι ήτο τό μέγα τοΰτο άναζητητέον 
κτίσμα — ναός ή ά'λλο τι δημόσιον ίδρυμα;

Περί τοΰ ζητήματος τούτου οΰδέν δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν, επί τοΰ παρόντος καί μέχρι 
τής τελειωτικής άνασκαφής τοΰ χώρου, άτε στε
ρούμενοι θετικών στοιχείων.

Είναι δμως λογικώς πιθανόν δτι πρόκειται 
περί μεγάλου ναοΰ. Τοΰτο εικάζεται οΰχί μόνον 
εκ τής έν γένει διατάξεως τών άποκαλυφθέντων 
τοίχων, άλλ’ ιδίως έκ τής πληθύος τών επιγρα
φών, αΐτινες, κατά καιρούς, εΰρέθησαν έν τφ 
χώρφ τούτω καί αΐτινες εύρίσκονται νΰν, ώς 
έπί τό πλεϊστον, έντετοιχισμέναι επί τών τοίχων 
τής νεωτέρας εκκλησίας τών 'Αγίων 99 Πατέ
ρων 1. Δυστυχώς, οΰδεμία τών επιγραφών τού
των δίδει βάσιν, ΐνα είκάσωμεν καί εις ποιαν 
θεότητα ήτο αφιερωμένος ό άναζητητέος ούτος 
ναός. Ή υπό τοΰ De Sanctis δημοσιευομένη, 
μεταξύ άλλων, μόνη εΰρεθεΐσα ένταΰθα αναθη
ματική επιγραφή, ή άναφερομένη εις τον Πάνα 
(De Sanctis, έ. ά. σελ. 199, άρ. 1), δεν 
λύει την απορίαν ημών. Θά ήτο, αληθώς, λίαν 
εύπρόσδεκτος, ώς λογικώς συνεπής προς τά 
πράγματα, ή ύπόθεσις δτι ό ναός οΰτος ίδρύθη 
υπό τών κατοίκων τής κατ’ έξοχήν « πολλά ρή- 
νεα» τρεφούσης Πολυρρηνίας καί άφιερώθη, 
τούτου έ'νεκεν, εις τον προστάτην τών ποιμένων 
Πάνα. ’Αλλά τό γεγονός δτι έπί τών πολλών 
τύπων τών νομισμάτων τής Πολυρρηνίας δέν 
απεικονίζεται ό Πάν (άπαξ δέ μόνον απεικονί
ζεται ή μορφή τοΰ Κερασφόρου - Διονύσου 
(Svoronos, σελ. 281, άρ. 39), τοΰ οποίου 
ό Πάν ήτο άπλοΰς ακόλουθος, καί ή έν-

1 Ή εκκλησία αϋτη ( είκ. 4) ίδρΰθη τφ 1896, 
κατεσκευάσθη δέ διά τοϋ αρχαίου ύλικοΰ παλαιοτέ- 
ρας χριστιανικής εκκλησίας έρειπιωμένης εντός τοϋ 
αΰτοΰ χωραφιού (Pashley, ε. ά. σελ. 47 — Savignoni, 
έ. ά. σελ. 331 καί De Sanctis, έ. ά. σελ. 199).
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τεΰθεν συνέπεια ou άλλως θά συνέβαινεν, εάν 
ό μέγας ούτος ναός, όσης ήτο, αναμφιβό
λους, to μέγιστον ιερόν έν Πολυρρηνία, ήτο 
αφιερωμένος εις τον Πάνα, τό γεγονός, λέγο- 
μεν, τοϋτο και τό συμπέρασμα άναγκάζουσιν 
ημάς νά άποκλείσωμεν την ΰπόθεσιν ταύτην. 
Καί απομένει νά ύποθέσωμεν ότι πρόκειται 
περί τοϋ περίφημου τής Δικτΰννης ναοΰ, όστις, 
κατά Στράβωνα, εύρίσκετο ενταύθα: « Πο- 
λυρρήνιοι, παρ’ οις τό τής Δικτύννης ιερόν » 
( Στράβ. X, σελ. 479). Σημειωτέον ότι ό 
De Sanctis ερμηνεύει τό χωρίον τοΰτο τοϋ 
Στράβωνος ως σημαίνον ούχί την υπαρξιν ναοΰ 
έν Πολυρρηνία, αλλά τό εις την πόλιν τών 
Πολυρρηνίων άνήκον ιερόν τής Δικτΰννης:—- 
τό Δικτΰνναιον, τό όποιον εύρίσκετο επί τοϋ 
ακρωτηρίου Τίτυρον (ή Σπάθα) (De Sanctis, 
ε. ά. σελ. 220). Ένισχυτική τής γνώμης ταΰτης 
είναι, νομίζομεν, ή δημοσιευομένη υπό τοϋ 
J. S. Myres (J.H.S. 1896 σ. 180) επιγραφή, 
καθ’ ήν ό Πολυρρήνως Αίτΰρως Τάσκινος 
αφιερώνει την έαυτοϋ εικόνα εις την Δίκτυνναν, 
επιγραφή, ήτις εύρέθη παρά τό Δικτΰνναιον 
τοϋ ακρωτηρίου, είναι δε ήδη έντετοιχισμένη 
επί τής Μονής Γωνιάς, ούχί μακράν τοϋ Δι- 
κτυνναίου (ομοίως Fr. Blass: Die kretischen 
Inschriften, σελ. 326 καί εξ.). Μή άποκροΰων 
την ερμηνείαν ταΰτην τοϋ De Sanctis ό 
Savignoni δεν αποκλείει τήν υπαρξιν ναοΰ 
τής Δικτΰννης καί έν Πολυρρηνία (Savi
gnoni, |ε. ά. σελ. 99, σημ. 1), διότι τοιαΰτα 
ιερά ύπήρχον, όμολογουμένως, καί αλλαχού τής 
Κρήτης, ώς έν τή γειτονική Φαλασάρνη, τω 
έπινείφ τής Πολυρρηνίας (Δικαίαρχος: Βίος 
τής Ελλάδος, 118), καί έν Μάλλοις τής Χερ- 
σοννήσου (Spratt, έ. ά. II, σελ. 210). Τοι- 
αΰτην γνώμην έχει καί όΣβορώνος^νοτοηοε 
έ. ά. σελ. 274), γνώμην τήν οποίαν πρωτί
στους ένισχΰουσιν οι πολλοί τΰποι τών νομισμά
των τής Πολυρρηνίας, έφ’ ών είκονίζεται 
ή μορφή τής Άρτέμιδος (Svoronos, έ. ά. 
νομίσματα ύπ’ άρ. 15-20, σελ. 278 καί εξ.)

Τοιοΰτου τινός, λοιπόν, ναοΰ πιθανόν νά άπε- 
τέλουν μέρη ό δεύτερος τοίχος ως τό βόρειον 
πτερόν καί ό πρώτος ως ό βόρειος τοίχος τοΰ 
περιβόλου ή απλώς τό ανάλημμα τοΰ ισοπεδω
μένου χώρου, εφ’ οΰ ό ναός. Πιθανώτερον. έν 
τοΰτοις, είναι ότι ό άποκαλυφθείς δεύτερος (νό

τιος) τοίχος δεν ήτο τό βόρειον πτερόν τοΰ 
άναζητητέου, νοτιώτερον, μεγάλου ναοΰ, άλλα 
τό κρηπίδωμα κιονοστοιχίας, ήτις μετά τοΰ 
πρώτου προς βορράν τοίχου συναπετέλει έξάρ- 
τημα μέν πάντως εκείνου, άλλ’ αυτοτελές οικο
δόμημα. Εις τήν εικασίαν ταΰτην οδηγεί 
ή γωνιακή προεξοχή τοΰ δευτέρου τοίχου, 
ήτις σχηματίζεται κατά τό 60όν μέτρον προς 
τό ανατολικόν άκρον τοΰ τοίχου, ως εΐδο- 
μεν ανωτέρω (εικ. 14), καί ήτις εισχωρεί βο
ρείους εις βάθος 6,90, ένθα περατοΰται άποτό- 
μως, μόλις 2,50 μέτρα πριν φθάση τήν έξωτε- 
ρικήν νοητήν γραμμήν τοΰ έπίσης άποτόμως 
διακοπτομένου ανατολικού άκρου τοΰ πρώτου 
ψευδοϊσοδομικοΰ τοίχου. Έχομεν τήν γνώμην 
ότι αι προσεχείς βαθΰτεραι άνασκαφαί καί εν
ταύθα καί έν τή δυτική άκρα άμφοτέρων τών 
τοίχων θα φέρωσιν εις ψώς καί τούς στενούς 
τοίχους, οΐτινες θά ήνωνον τούς άποκαλυφθέν- 
τας ήδη μακρούς τοίχους, διά νά άποδειχθή, 
όπερ πιστεΰομεν ώς πιθανώτερον, ότι, τούτέστι, 
οι παρουσιασθέντες τοίχοι άποτελοΰσι μέρη 
στενομάκρου κτηρίου, άνήκοντος μέν εις τον 
άναζητητέον, περαιτέρω καί νοτιώτερον, ναόν, 
άλλ’ άνεξαρτήτου απ’ έκείνου ώς αυτοτε
λούς κτηρίου. Τήν άποψιν ταΰτην στηρίζομεν 
εις τό ότι τό μέτωπον τοΰ δευτέρου τοίχου δεν 
είναι προς βορράν, ώς θά έ'πρεπε, εάν ήτο τό 
βόρειον πτερόν τοΰ υποτιθεμένου ναοΰ, άλλά 
βλέπει προς νότον, παρουσιάζον οΰτω τήν είσο
δον εις τό εσωτερικόν κτηρίου εισδΰοντος προς 
βορράν. Τήν βάσιμον ταΰτην ύπόθεσιν ένισχΰει 
καί ή προς βορράν γωνιακή προέκτασις τοΰ 
τοίχου, πράγμα τό όποιον δεν θά έγίνετο, Ιάν 
επρόκειτο περί πτεροΰ ναοΰ, έ'τι δέ καί ή άνεΰ- 
ρεσις υπερθύρου (μήκ. 2, πλ. 0,80 καί ϋψ. 0,40 
μ.) κατά τό ανατολικόν πλάτος (είκ. 18), 
ακριβώς, δηλαδή, κατά τήν άνατολικήν πλευράν 
τοΰ κρηπιδώματος, όπόθεν, κατά κανόνα, άνέ- 
βαινον. Κατά πάσαν, λοιπόν, πιθανότητα οΐ 
δΰο άποκαλυφθέντες τοίχοι άπετέλουν κτίσμα, 
μήκους 60,65 καί εσωτερικού πλάτους 6,73 μ., 
τό όποιον είχε τήν όπισθίαν πλευράν προς βορ
ράν, τήν πρόσοψιν προς νότον καί τήν είσοδον 
κατά τήν στενήν, άνατολικήν, ’ίσως δέ καί τήν 
δυτικήν, πλευράν.

Τίνα προορισμόν είχε τοιοΰτο στενόμακρον 
κτήριον; Εύ'λογος είναι ή ύπόθεσις ότι πρόκει-
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ται περί στοάς, ή οποία θά έπλαισίου άπο 
βορρά τον έκτεινόμενον προς νότον χώρον τού 
εξώστου, εφ5 οΰ πρέπει νά ύπήρχον μεγάλα οι
κοδομήματα καί ιδίως ό άναζητητέος μέγας 
ναός.

Δεν είναι όμως παράδοξον καί νά ύποθέση 
τις οτι πρόκειται μάλλον περί πελωρίου βωμοΰ. 
Ή περίπτωσις δεν είναι ασυνήθης εις την ελ
ληνιστικήν περίοδον, εις ήν ανήκει καί το ήμέ- 
τερον μνημεΐον. Παράδειγμα άξιοσημείωτον, 
καί διά τήν εποχήν καί διά τάς αναλογίας τών 
διαστάσεών του, είναι ό εν Συρακοΰσαις μέγας 
βωμός (μήκ. 199 καί πλάτ. 22,50 μ.), τον

ΕΙκ. 18. 'Υπέρθυρον (άνασκαφαί Πολυρρηνίας).

όποιον ϊδρυσεν Ίέρων ό Β'. κατά τον τρίτον 
π.Χ. αιώνα (269-215). Ουτω μέγας εις αναλο
γίαν διαστάσεων (60 X 7) βωμός καί έν Πολυρ- 
ρηνία δεν άπάδει οΰτε προς τήν υπό τοΰ Σου- 
ΐδα άναφερομένην φήμην δτι το «Πολύρρηνον 
(ήτο) τόπος Κρήτης ένθα τοΐς Θεοΐς έθυον», 
οΰτε προς τήν εποχήν τών αρχών τών ελληνι
στικών χρόνων καί διά το επικρατούν τότε επι
δεικτικόν πνεύμα προς ϊδρυσιν μεγάλων καί 
επιβλητικών βωμών, ιερών καί άλλων δημοσίων 
κτισμάτων, καί διά τήν έν γένει ακμήν τής Πο
λυρρηνίας, ή οποία, κατά τήν περίοδον ταΰτην, 
ήτο ή σημαντικωτέρα πόλις τής Δυτικής Κρήτης.

Άλλ5 είτε περί τμήματος ναού πρόκειται, 
είτε περί στοάς ή βωμού, τό βέβαιον είναι δτι 
ό μέν εξωτερικός, βόρειος τοίχος άπετέλει τον 
οπίσθιον τοίχον τού κτηρίου, ό δε εσωτερι
κός (νότιος) τήν πρόσοψιν αυτού, ήτοι τό πτε- 
ρόν, τό όποιον ήτο κεκοσμημένον διά κιόνων 
δωρικού ρυθμού καί δτι ό μεταξύ τών τοίχων

χώρος, ήτοι τό εσωτερικόν τού κτηρίου, δεν 
ήτο, πιθανώς, πλακόστρωτον.

Γλ Τούτο φαίνεται εκ τοΰ άνασκαφέντος με
ταξύ τών δύο τοίχων χώρου. Αληθώς, ούδέν 
σημεΐον πλακοστρώσεως άνεφάνη ενταύθα μέχρι 
τής επιφάνειας, ήτις αντιστοιχεί προς τό ύψος 
τοΰ βορείου τοίχου, ένθα ήρχιζε, φαίνεται, 
ή εσωτερική έπένδυσις αυτού. Άλλ’ ή έλλειψις 
άποδοτέα, ίσως, εις τήν καταστροφήν, ήτις 
έπήλθεν ενταύθα διά τής μετατροπής τού χώ-

Είκ. 19. Επιτύμβιος χριστιανική στήλη. 
’Οπίσθια δψις.

ρου εις νεκροταφεΐον καί εις παλαιοτέρους χρι
στιανικούς χρόνους καί σήμερον. Τφ δ'ντι, πλεΐ- 
στοι εύρέθησαν ενταύθα τάφοι, ακόμη καί επί 
τοΰ πάχους τού βορείου τοίχου. "Απαντες είναι 
χριστιανικών χρόνων, πλήν δύο, δπου εύρέθη
σαν αγγεία καί χαλκά ενώτια. Οί χριστιανικοί 
τάφοι ούτοι είναι μάλιστα μεσαιωνικής εποχής, 
ως τεκμηριούται έκ τών γραμμάτων τής εξής ένε- 
πιγράφου στήλης (είκ. 19):

t t
U0YHOY 

ΝΜΙΧΑΗ 

I ΙΟΥΤΟΥ Δ 

ΟΥΛΟΥ COY

υθυ υου 
ν Μιχαή[λ] 
ι ιου τού δ
ούλου σου

Δ'. Εις τάς άνω εργασίας προσθετέα, εν τέλει, 
καί ή άποκάλυψις ετέρου μνημείου, τό όποιον 
άνεύρομεν, λαβόντες αφορμήν εκ τοΰ σχεδίου 
τού Savignoni. Τούτο σημειοΰται έν τώ δια- 
γράμματι (βλ. ανωτέρω είκ. 2) διά τών στοι
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χείων Μ. S. Εύρίσκεται δυτικώς ττ)ς προσόψεως 
τής εκκλησίας των 'Αγίων Πατέρων καί εις 29 
μέτρων άπόστασιν προ αυτής, άποτελεΐται δε 
4κ θεμελίων ορθογωνίου κτηρίου μήκους 32 
καί πλάτους 8 περίπου μέτρων (είκ. 2).

'Αλλά περί τοϋ κτηρίου τοΰτου, ως καί περί 
πάντων των ανωτέρω θά έπανέλθωμεν μετά τα 
αποτελέσματα των προσεχών συστηματικών ανα
σκαφούν, αϊτινες θά διαφωτίσωσιν ημάς, έλπί- 
ζομεν, περί δλων τών άναφυέντων ζητημάτων.

— Περίληψις έν Έπετ. Έταιρ. Κρητικών 
Σπουδών τόμ. Β'., σελ. 527 - 528.

Επαρχία Σέλινου
Γ'. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΑΝΔΑΝΩι

Έν Κανδάνφ ένηργήσαμεν, κρατική δαπάνη,

οδόν καί αριστερά, έναντι τού κοινοτικού ελαιο
τριβείου, οϊκοπέδω τοϋ Μιχ. Καλαϊτζωνάκη, 
κατά την διάνοιξιν θεμελίων προς οικοδομήν 
οικίας.

Διά τών γενομένων τούτων εργασιών άπεκα- 
λύορθη το πλεΐστον μέρος μεγάλου οικοδομήμα
τος μήκους καί πλάτους 30 περίπου μέτρων 
(είκ. 1). Τό σφζόμενον εις βάδος 0,50 μ. καί 
εις πολλά σημεία, μικρά καί μεγάλα, δάπεδον 
τής πελώριας ταΰτης έκτάσεως τών 900 τετραγ. 
μέτρων είναι έστρωμένον διά ψηφιδωτού, τού 
οποίου ή μέν σΰνθεσις σΰγκειται έκ μεγάλων 
όπωσοΰν λευκών καί ερυθρών λίθινων καί κε- 
ραμείων ψηφίδων, ή δέ διακόσμησις, άμελώς 
πως είργασμένη, παριστά γενικώς γραμμικά 
σχήματα: κύκλους καί ρόμβους καί ευθείας ται
νίας. Έξαίρεσιν αποτελεί ή μικρού τίνος διαμε-

, . , ΑΝΑδΚΑφΑΙ ΚΑΝΔΑΝοΥ : και ματ-2-
Κάνδανον -e-------  Δημοσία οόοq bU

δοκιμαστικός άνασκαφάς τον ’Οκτώβριον τού 
1937 προς άποκάλυψιν καί χρονολογικήν έξα- 
κρίβωσιν αρχαίου κτίσματος, τού οποίου μικρόν 
τμήμα μετά ψηφιδωτού δαπέδου καί επιγρα
φής ήλθον εις φώς εν τφ παρά τήν δημοσίαν

ρίσματος (3,80x7,40 μ.) ψηφιδωτή τού δαπέ
δου διακόσμησις, συνισταμένη εκ δυο μεγάλων 
ακτινωτών κύκλων έν τφ μέσω καί έκ πολλών 
άλλων πέριξ καί έν πλαισίω γραμμικών σχημά
των: — τόξων καί ρόμβων καί συμπεπλεγμέ-
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νων πλοχμοειδών ταινιών, διακόσμησις, ήτις 
διά μικρότερων λευκών και ερυθρών ψηφίδων 
συντεθειμένη και έν καλλιτεχνική αναλογία 
διηυθετημένη, άναπαριστα πως τάπητα πλου- 
σίως κα'ι έπιχαρίτως διακεκοσμημένον (είκ. 2). 
Τό ούτω πλουσίως έστρωμένον τοΰτο διαμέρι
σμα, κατά 0,30 μ. χαμηλότερον τής επιφάνειας 
τοϋ υπολοίπου ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ δλου 
κτίσματος, είναι, πιθανώς, τό atrium ή περι
στύλων τοΰ οικοδομήματος, διότι έχει τρεις 
εισόδους κατά τούς τρεις τοίχους, κτιστόν θρα- 
νίον κατά την δυτικήν πλευράν, σπονδύλους δέ 
άρραβδώτων κιόνων και δωρικά κιονόκρανα 
εύρεθέντα πεπτωκότα κατά την δυτικήν εϊσο-

Είκ. 2. Ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ περιστυλίου 
τοϋ έν Καν δ άνω άποκαλυφθέντος πελωρίου 

κτίσματος ρωμ. χρόνων.

δον. Τό στενόμακρου τοΰτο διαμέρισμα έξηκο- 
λούθει βαθύτερου προς νότον, εντός τής σημε
ρινής οικίας τοΰ Καλαϊτζωνάκη, αλλά κατε- 
στράφη ήδη. Οι όρατο'ι τοίχοι τοΰ διαμερί
σματος τούτου (ύψους Ο,δΟ - 1 μ.) είναι εσωτε
ρικούς κεχρισμένοι δι’ ασβεστοκονιάματος, 
οΰτοι δέ και οί θεμέλιοι τοίχοι τοΰ ύψηλοτέ- 
ρου τήν επιφάνειαν ψηφιδωτοΰ τμήματος τοΰ 
έν γένει οικοδομήματος, είναι κατεσκευασμένοι 
διά μικρών λίθων συνδεδεμένων διά πηλασβέ- 
στου. Έπ'ι ενός τοιούτου τοίχου τής βόρειας 
πλευράς τοΰ οικοδομήματος, αμέσως μετά τό 
περιστύλων άνατολικώς, εις ύψος δέ από τοΰ 
δαπέδου 0,50 μ., εύρέθη, άποτελοΰν τό κατώ- 
φλων εισόδου, τό ά'νω μέρος μαρμάρινου βά
θρου αγάλματος (μεγ. διαστάσεων 0,78x0,30 
Χθ,57), τό όποιον φέρει τήν εξής επιγραφήν: |

A Υ ΓΟΚΡΑΤ ΟΡΑ ΚΑΙ CAPA Λ 
c[en]TiMioNceoYHPON

Αύτοκράτορα Καίσαρα Λ 
Σ[επ]τίμων Σεουήρον

Ή επιγραφή (είκ. 3) κατετέθη νΰν προς 
φύλαξιν εν τώ Κοινοτικφ Καταστήματι τής

Είκ. 3. Ένεπίγραφον βάθρον αγάλματος 
εις Αύτοκράτορα Λ. Σεπτ. Σεβήρον.

Κανδάνου. Πρόκειται, ασφαλώς, περί τοΰ 
'Ρωμαίου Αύτοκράτορος Λουκίου Σεπτιμίου 
Σεβήρου (193 - 211 μ.Χ·), προς τιμήν τοΰ
οποίου ήτο ιδρυμένος ένταΰθα άνδριάς, ως 
τεκμαίρεται έκ τών δύο έκβαθυσμάτων, έν σχή- 
ματι πελμάτων, έπ'ι τής άνω επιφάνειας τοΰ βά
θρου, δπου ήσαν έστερεωμένοι διά μολύβδου οι 
πόδες τοΰ αγάλματος (είκ. 4). Δυστυχώς, παρά 
τάς επιμόνους έρεύνας δεν άνευρέθη και τό υπό
λοιπον κάτω τμήμα τοΰ βάθρου, έφ’ ου θά 
άνεγράφετο, ίσως, εν συνεχεία, καί ή αιτία τής

Είκ. 4. Ή άνω επιφάνεια τοϋ ένεπιγράφου 
βάθρου αγάλματος τοΰ Σεπτ. Σεβήρου, οπού 

διακρίνονται τά πέλματα τών ποδών 
τοΰ άνδριάντος.

ίδρύσεως τοΰ μνημείου ή καί τό όνομα τής 
ίδρυτρίας ή χορηγοΰ πόλεως. ’Αλλά, λαμβανο- 
μένων ύπ’ δψιν παρομοίων επιγραφών έκ Λυτ- 
τοΰ (Μ. Guarducci, Inscriptiones Creticae I, 
XVIII (47), έκ Γόρτυνος καί εξ Ίτάνου (Halb- 
herr, Mus. Ital. Ill, 1890 καί Fr. Blass

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:46 EEST - 54.226.8.97



AE 1942-1944 Άνασκαφικαί έρευναι καί τυχαία ευρήματα άνά την Δυτικήν Κρήτην 33

Die kretiscli. Inschriften σ. 307 άρ. 5066), 
ευνόητος είναι ή ύπόθεσις δτι ή άνάθεσις θά 
είχεν έν Κρήτη, ώς και άλλαχοΰ τής Ελλάδος, γε- 
νικώτερον λόγον εκ τοϋ δτι ό Αΰτοκράτωρ Σεβή- 
ρος φέρεται προστατεύσας τάς επαρχίας από των 
καταπιέσεων (Mommsen, Ιστορία των 'Ρω
μαίων, τόμ. Β'. σελ. 64 (Βιβλ. Μαρασλή) καί Β· 
Ψιλάκη, Ιστορία τής Κρήτης, τόμ. I. σελ. 690). 
’Ίσως δμως ή ΐδρυσις άνδριάντος νά ωφείλετο 
εις φόβον, ως συνέβη καί μέ πολλάς ά'λλας 
ελληνικός πόλεις, αϊτινες ίδρυσαν άδριάντας ή 
έστησαν τιμητικά ψηφίσματα εις τον Σεβήρον, 
ϊνα έξαλείψωσιν όλοσχερώς έν τή διανοία τοΰ 
νέου αυτών δεσπότου την άνάμνησιν τής πολι
τικής των πλημμελείας, τοϋ νά συνταυτίσωση 
δηλονότι, την τύχην των μετά τοΰ Πισκεννίου 
Νίγρου κατά την μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ Σεπτ· 
Σεβήρου διαμάχην, τφ 193 μ.Χ., περί την κα- 
τάκτησιν τής 'Ρωμ. Αυτοκρατορίας. ’Ίσως δμως 
δ άνδριάς οΰτος νά ήτο γέννημα τής ευγνωμο
σύνης τής πόλεως ταύτης ένεκα ευεργετικών 
άξιων ευγνωμοσύνης διατάξεων τοΰ Σεπτ. Σε
βήρου υπέρ τής πόλεως ταύτης. Τοιαΰται, μάλι
στα, τιμητικαί έπιγραφαί καί ανδριάντες εις τον 
Σεπτ. Σεβήρον ίδρύθησαν πάμπολλαι έν απάση 
τή Έλλάδι (Χέρτσβεργ, Ιστορία τής Ελλάδος 
επί 'Ρωμαϊκής Κυριαρχίας, τόμ. δεύτερος, σελ. 
513, ύποσημ. 21 (Βιβλιοθ. Μαρασλή).

Δεν είναι δμως άπίθανον νά ήτο απλώς ανά
θημα βουλευτοϋ τίνος τής πόλεως ( decurio ) 
επί τή προχειρίσει αύτοϋ εις τό αξίωμα τοΰτο. 
Παράδειγμα πρόκειται ό Φλάβιος Τιτιανός, 
δστις, κατά την λατινικήν επιγραφήν (Thenon, 
Fragments d’une inscription de Pile de 
Crete, σ. 67 έ. καί Ψιλάκη, 'Ιστορία τής Κρή
της, τόμ. Α'., σελ. 690), άνήγειρεν εις τον αυ
τόν Αύτοκράτορα Σεβήρον ανδριάντα, επί τή 
προχειρίσει έαυτοΰ εις βουλευτήν, αντί χρημα- 
τικοΰ ποσοϋ, τό οποίον προσήνεγκεν εις τήν 
πολιτείαν έναντι τής βουλευτίας ταύτης.

Βασιζόμενοι επί τοϋ ασφαλώς χρονολογου- 
μένου τούτου μνημείου καί τής έν γένει κατα
σκευής τών τοίχων καί τής αρχιτεκτονικής διαρ- 
ρυθμίσεως καί διακοσμήσεως τοΰ δλου κτίσματος, 
ως καί έκ τών κεραμεικών τεκμηρίων υστέρων 
ρωμ. χρόνων, έχομεν τήν γνώμην δτι τό οικο
δόμημα τοΰτο ίδρύθη από τοΰ Β' μέχρι τών 
αρχών τοΰ Γ' μ.Χ. αίά>νος.

Εις τι έχρησίμευε τό πελώριον τοΰτο οικοδό
μημα, δεν είναι, δυστυχώς, δυνατόν νά συμπε- 
ράνη τις ασφαλώς, διότι καί ή δλη έκτασις δεν 
άνεσκάφη τελείως, ε! μή διά δοκιμαστικών τά
φρων, καί τά έλθόντα εις φώς θεμέλια τοίχων, 
κατεστραμμένα έν πολλοΐς, δεν άπεκάλυψαν το 
σχέδιον τοΰ δλου κτίσματος. Λαμβανομένων 
δμως ύπ’ δψιν ταιν διαστάσεων τοΰ κιηρίου, 
τοΰ χρόνου τής κατασκευής αύτοϋ καί τοΰ τρό
που τής διακοσμήσεως, δεν απέχει τις τής αλή
θειας, φρονοΰμεν, γνωματεύουν δτι πρόκειται 
περί δημοσίου ιδρύματος, πιθανώτατα δε πραι- 
τωρίου, ήτοι τοΰ διοικητηρίου τοΰ ύπατικοΰ 
ή έπαρχου πραίτωρος τής έπαρχίας ταύτης1 
ή τοΰ Κρητάρχου, ήτοι τοΰ έκ 'Ρώμης τοποτη- 
ρητοΰ τοΰ δήμου ή τής πόλεως ταύτης (Ψιλάκη, 
έ. ά., τόμ. I, σελ. 691). Υπέρ τής γνώμης ταυ
της συνηγορεί καί ή έκ τριών πλακών συγκεί
μενη καί διά σιδηρών συνδέσμων συνδεδεμένη 
μακρά μαρμάρινη βάσις, ήτις εύριθη κατά τήν 
βορειοανατολικήν γωνίαν τοΰ κτηρίου καί έπί 
τής οποίας ύπάρχουσι μακρά καί στενά έκβά- 
θύσματα προς έμπηξιν στηλών ψηφισμάτων καί 
νόμων (είκ. 5).

Άλλ’ ασχέτως τοΰ ζητήματος τοΰ προορισμοΰ 
τοΰ ρωμαϊκού τούτου κτηρίου, ούσιώδης είναι 
ή παρατήρησις δτι τό κτίσμα έχρησιμοποιήθη 
καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, τροποποιη- 
θέν άναλόγως, αλλά μέ δάπεδον, κατά τό πλεΐ- 
στον, τήν ψηφιδωτήν έπιφάνειαν τοΰ πρώτου. 
Τοΰτο συμπεραίνεται έκ νεωτέρων τοίχων έξ 
οπτών πλίνθων έπί παλαιοτέρων τοίχων έκ 
θραυστών λίθων καί έκ βυζαντινών τινων αρχι
τεκτονικών μελών εύρεθέντων έπί τοΰ ψηφιδω- 
τοΰ δαπέδου, ως διπλοκιονίου παλαιοχριστια
νικών χρόνων (είκ. 6), έκ μαρμάρινης πλακο
στρώσεως, ήτις, συγκειμένη έκ ρομβοειδών πλα
κιδίων, εύρίσκεται κατά τό μέσον τοΰ χώρου 
καί εις ύψος 1 μ. περίπου από τοΰ ψηφιδωτοΰ 
δαπέδου, έκ τής διαφόρου γραμμικής ψηφι
δωτής διακοσμήσεως, εις α μέρη τοΰ κτηρίου 
προσετέθη ή μετεσκευάσθη νεώτερον δάπεδον

1 Οί oikω καί έν έπιγραφαϊς τιτλοφορούμενοι 
λαμπρότατοι ΰπατικοί, ή από υπάτων καί έπαρχων 
πραιτώρων, ήσαν οί έν άλλαις πόλεσι τής Κρήτης 
έδρεύοντες τοποτηρηταί τών έν Κνωσφ 'Ρωμαίων 
αρχόντων (Μ. Χουρμουζίου Βυζαντίου, Κρητικά, 
σελ. 6, 91. Ψιλάκη, τής Ιστορία Κρήτης I, σελ. 689.

5
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καί, τέλος, εκ των βάσεων τής τε επιγραφής 
και των ψηφισμάτων, βάσεων έκ τών όποιων 
ή μέν πρώιη έχρησιμοποιήθη ως κατώφλιον 
θΰρας τού νεωτέρου κτίσματος, ή δέ δεύτερα

Είκ. 5. Τριπλή πλάξ μετά στενόμακρων έκβα- 
θυσμάτων πρός εμπηξιν στηλών ψηφισμάτων 
καί νόμων, χρησιμοποιηθεΐσα μεταγενεστέρως 

ώς αγωγός ΰδατος.

■ως αΰλαξ ή αγωγός, διαπλατυνθεΐσα κάπως, 
πρός διοχέτευσιν, ϊσως, ΰδατος.

Και διά τό νεώτερον χτίσμα είναι δύσκολον 
νά άποφανθή τις περ'ι τοΰ προορισμού αυτού 
εκ τών μέχρι τούδε δεδομένων. Δεν είναι παρά
λογον, έν τοΰτοις, νά ύποθέση τις δ'τι τούτο 
άπέβη συν τώ χρόνω χριστιανική βασιλική, 
δπως πολλά άλλα τοιαύτα δημόσια πραιτώρια 
ή άλλως καί πολίτικα! βασιλικαί επιλεγόμενα, 
μετεβλήθησαν από τών αρχών τοΰ Ε'. μ.Χ. 
αίώνος καί εντεύθεν εις χριστιανικούς ναούς 
{Andre Perate, L’ archeologie chretienne, 
σ. 171), ή, άργότερον, καί εις τό μέγαρον τού 
επισκόπου Καντανίας, τόσον κατά τούς Βυζαν
τινούς χρόνους, δσον καί κατά τούς Ένετικούς

(Cornelius, Creta Sacra, τόμ. II, σ. 55 καί 168).
Πάντως, ή άποκάλυψις οικοδομήματος κο

λοσσιαίων διαστάσεων καί ή εΰρεσις βάθρου, 
έφ’ ου ΰπήρχεν ιδρυμένος άνδριάς τοΰ Αύτο- 
κράτορος Σεβήρου, είναι βάσιμα, νομίζομεν, 
στοιχεία, ΐνα συμπεράνωμεν δτι ενταύθα, έν τή 
περιοχή τής σημερινής πολίχνης Κανδάνου, 
πρέπει νά ήκμασεν, από τών ρωμ. τουλάχιστον 
χρόνων μέχρι καί τών μεταβυζαντινών μεγάλη 
καί πλούσια πόλις. Τούτο, άλλως τε, μαρτυ- 
ρούσι καί πολλά άλλα ερείπια, τά όποια δια

Είκ. 6. Παλαιοχριστιανικόν 
διπλοκιόνιον παραθύρου.

φαίνονται εγκατεσπαρμένα καθ’ δλην τήν έ'κτα- 
σιν τής πολίχνης Κανδάνου, ερείπια έλέγχοντα, 
έπιφανειακώς τουλάχιστον, μεταβυζαντινόν συ
νοικισμόν.

Ποία ήτο ή πόλις αυτή άγνοούμεν τελείως, 
ελλείψει επιγραφικών μαρτυριών. Πιθανώτατον 
δμως είναι δτι ήτο ή Κάντανος ή Καντανία, 
πόλις καί έδρα επισκόπου υπό τούς Βυζαντινούς 
αύτοκράτορας, περί τής οποίας άναφέρουσιν, 
άπροσδιορίστως έστω, ό Στέφανος ό Βυζάντιος 
(450 — 500 μ.Χ.) καί ό Ιεροκλής (6ου αίώνος 
μ.Χ.), πόλις δμως, ή οποία, ίδρυθεισα κατά τούς 
ελληνικούς ή ρωμαϊκούς χρόνους υπό τό αυτό 
ή άλλο ό'νομα, τό όποιον μόνον τό μή άνευρε- 
θέν τμήμα τού ένεπιγράφου βάθρου ήδόνατο 
τυχόν νά γνωρίση ήμΐν, εσυνέχισε τον βίον 
της μέχρι καί τής μεταβυζαντινής περιόδου. Διότι
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τδ δνομα Κάντανος ή Καντανία είναι ελληνι
κόν αν μή λατινικόν ή διετηρήθη δέ, ώς φαίνε
ται, διά μέσου τών αιώνων μέχρι σήμερον ως 
συλλογικόν ό'νομα τών σημερινών αγροτικών 
μικροσυνοικισμών τής Κανδάνου.

Την ά'ποψιν όμως ταΰτην δεν άσπάζεται 
ό Pashley, φρονών δτι έκ προγονοπληξίας 
έδόθη υπό τών μεταγενεστέρων κατοίκων τό 
ό'νομα Κάντανος εις την σημερινήν Κάνδανον, 
ταυτίζει δέ την άρχαίαν Κάντανον προς τα 
παρά τό σημερινόν χωρίον Κάδρος αρχαία ερεί
πια, άπέχοντα μίαν ώραν από τής σημερινής 
Κανδάνου (Pashley, Travels in Crete, II, σ. 
115 καί εξ.). Την γνώμην του ταΰτην στηρίζει 
ό είρημένος ’Άγγλος περιηγητής τοϋ 1837, βα
σιζόμενος επί τών αποστάσεων μεταξύ τών δια
φόρων αρχαίων Κρητικών πόλεων κατά τον 
πίνακα τοΰ Peutinger παραπέτων δμως εικόνα 
προϊστορικών τειχών τοΰ Κάδρος καί έπαιρό- 
μενος δτι αυτός πρώτος εΰρε προομηρικήν πό- 
λιν, αναιρεί αυτός εαυτόν. Τήν παράδοξον ταΰ
την γνώμην τοΰ Pashley δεν άσπάζεται ό G. 
Gerola (Mon. Veneti nell’isola di Creta, 
τόμ. 2, σελ. 54), αναιρεί δέ καί ό Savi- 
gnoni (Esplorazione arch, delle provincie 
occidental! di Creta, σελ. 119), τοποθετών 
τήν άρχαίαν Κάντανον εν τή περιοχή τής σημε
ρινής Κανδάνου, χωρίς δμως νά άποδεικνΰη 
τοΰτο, ελλείψει, ως λέγει, ορατών ιχνών άρχαίας 
πόλεως «traccie visibili di citta antica».

Τοιαΰτα δμως ερείπια ήλθον ήδη εις φώς, 
δίδοντα αφορμήν εις τήν λΰσιν τοΰ τοπογρα- 
φικοΰ καί χρονολογικοΰ ζητήματος τής άρχαίας 
Καντάνου.

•—ΓΤερίληψις έν τόμ. Α' Έπετηρ. Έταιρ. 
Κρητικών Σπουδών (σελ. 606—609).

—Ή επιγραφή εις Αύτοκράτορα Σεπτίμιον 
Σεβήρον έν Μ. Guarducci, Inscriptions 
Creticae, τόμ. II σελ. 86. 1

1 Ή λέξις Κάντανος ή Καντανία σημαίνουσα, 
κατά Pape (Gtiech. Eigennamen) πόλιν Νίκης, πρέπει 
νά είναι λέξις ελληνική, αν μή λατινική, άλλ’ ούχί 
αραβική, ώς φρονεί ό τουρκομαθής I. Τσαμπαρλής 
(έφημ. Χανιών «Κρητικός Τύπος» φύλλον 17 ’Ιουλίου 
1937), διότι ή Άραβοκρατία έν Κρήτη διήρκεσεν από 
τοΰ 824—961, ένφ οί μνημονεύοντες τό δνομα Κάν
τανος βυζαντινοί συγγραφείς Στέφ. Βυζάντιος καί 
Ιεροκλής έζησαν διακόσια περίπου έτη πρό τής 
’Αραβικής (Σαρακηνής) κατοχής τής Κρήτης.

Επαρχία Σέλινου
Δ'· ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣΥΡΤΑΚΙΝΗΣ

Έπί τής Άκροπόλεως τής Ύρτακίνης κάτοι
κοί τινες έκ τοΰ γειτονικοΰ χωρίου «Τεμένια», 
άνασκάπτοντες, τώ 1938, λάκκον εις ύπήνεμόν 
τι μέρος, ϊνα ψήσωσιν άρνίον, εΰρον τυχαίως 
τό κατωτέρω περιγραφόμενον ύπ’ άρ. 1 άκέφα- 
λον άγαλμα Πανός· συνεχίσαντες δέ, τότε, κρΰφα 
εύρυτέραν καί βαθυτέραν άνασκαφήν τοΰ μέ
ρους προς άνεΰρεσιν τής τε κεφαλής τοϋ άγάλ- 
ματος καί άλλων άρχαίων, διετάραξαν τήν διά- 
ταξιν υπαιθρίου Ιεροΰ καί κατέστρεψαν πολλά 
τών έναύτώ λατρευτικών άντικειμένων : ώς άνα- 
γλΰφου Πανός, ένεπιγράφου στήλης καί κυλιν
δρικού βωμίσκου, τών οποίων τεμάχια, νεωστί 
τεθραυσμένα, εΰρομεν έσκορπισμένα έπί τής 
επιφάνειας κατά τήν έναρξιν τών άνασκαφών, 
εις τάς οποίας προέβημεν, τον Μάρτιον τοΰ 
1939, προς ολοκληρωτικήν άποκάλυψιν τοΰ 
ιεροΰ.

Τό υπαίθριον τοΰτο ιερόν -ευρίσκεται κατά 
τήν άνατολικήν προεξοχήν τοΰ τείχους, μεταξύ 
τής βόρειας καί τής νοτίας εισόδου τής °Ακρο- 
πόλεως,περικλείεται δέ υπό συνεχών άπορρώ- 
γων βράχων (μεγίστου ύψους 10,50 μ.) καί έχει 
μήκος μέν 22,70, πλάτος δέ 6 περίπου μέτρων. 
Ή είσοδός του ήτο από βορρά, δπου σώζεται 
έτι μικρόν άναλημματικόν τοιχίον, ώς άπεδείχθη 
έκ τών άνασκαφικών ημών ερευνών. Έν τώ 
μέσφ σχεδόν τοΰ χώρου ήγείρετο βωμίσκος έν 
σχήματι κίονος, τοΰ οποίου άνεΰρομεν τον κα
τώτερον σπόνδυλον, άνατολικώτερον δ’ αύτοΰ 
καί πλησίον τής ανατολικής βραχώδους πλευράς 
ΐστατο τό υπό τών άρχαιοκαπήλων άνευρεθέν 
άγαλμα τοΰ Πανός, στηριζόμενον έπί λίθινης 
βάσεως καί έ'χον ώς κόγχην μεγάλην ρωγμήν 
τοΰ βράχου. Δυστυχώς, ή τε βάσις τοΰ άγάλ- 
ματος, τής οποίας μικρόν διεσώθη τμήμα καί 
ό άνώτερος σπόνδυλος τοΰ βωμίσκου κατε- 
στράφησαν κατά τάς λαθραίας άνασκαφάς, 
δπως κατεστράφη καί ή ενεπίγραφος στήλη, 
τής οποίας τό κατώτερον τμήμα άνεΰρομεν πρό 
τής ένάρξεως τών άνασκαφών ημών. Ποΰ 
ακριβώς ήσαν ιδρυμένα ό βωμίσκος καί ή 
ενεπίγραφος στήλη δεν ήδυνήθημεν νά έξακρι- 
βώσωμεν, διότι δλον τό πρό τής θέσεως τοΰ 
αγάλματος έδαφος εΐχε βαθέως άνασκαφή προϊ|-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:46 EEST - 54.226.8.97



36 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1942-1944

γουμένως υπό τών άρχαιοκαπήλων. Έχομεν 
δμως την γνώμην ότι τά αντικείμενα ταΰτα 
ήγείροντο εκατέρωθεν τοϋ λατρευτικού άγάλ-

Είκ. 1. Μαρμάρινον λατρευτικόν άγαλμα 
Πανός Ύρτακίνης.

ματος κατά τό ανατολικόν ημισυ τού κεντρικού 
χώρου, διότι κατά τό δυτικόν τμήμα έσχημα-

συμφυούς ήμικυκλικής καί υψηλής βάσεως πα- 
ριστώσης βράχον (είκ. 1). Ό θεός τών ποιμέ
νων παρίσταται κατά τον συνήθη τρόπον, έ'χων 
λείον τό στήθος, τριχωτόν τό κάτω μέρος τού 
σώματος, σκέλη δίχηλα καί τράγεια καί είναι ιθυ
φαλλικός. Φορεΐϊμάτιον, τό όποιον, πορπούμενον 
κατά τό μέσον τού στέρνου, αλλά καί άψίνον 
ελεύθερον τό στήθος καί τούς βραχίονας, κα
τέρχεται ό'πισθεν επί τής ράχεως καί μέχρι τών 
ποδών, οπού ένούται καί συγχέεται μετά τής 
βάσεως εις κοίλωμα. Έν τή αριστερά κρατεί 
βακτηρίαν έκ κορμού δένδρου μετά ρόζων, έν 
δέ τή δεξιά, λίαν άποκεκρουμένη, φαίνεται δτι 
έκράτει σύριγγα ή οινοχόην λ Άποκεκρουμένα 
επίσης είναι ό δεξιός μηρός καί τά εκατέρω
θεν τών μηρών ά'κρα τού ίματίου.

Μάρμαρον ύπόλευκον ύψ. 1,15 μ. καί μέσον 
πλ. ράχεως 0,48 μ. ’Αμελής εργασία ρωμαϊκών 
χρόνιον, πιθανώς τού Α' μ.Χ. αίώνος (βλ. Έπετ. 
Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. Β'. σελ. 528).

Τό άγαλμα τούτο κατετέθη προσο^ρινώς έν 
τω Δημοτ. Σχολείφ Τεμενίων.

Τού αυτού σχεδόν τύπου είναι καί τά

Είκ. 2. Ευρήματα άνασκαφών Ίεροϋ τοϋ Πανός έπ’ι τής άκροπόλεως τής Ύρτακίνης.

τίζετο επιμήκης βόθρος εντός τού οποίου άνεύ- 
ρομεν πάμπολλα αναθήματα.

Τά ύφ’ ημών άνευρεθέντα αντικείμενα ταύτα 
ως καί τά τών άρχαιοκαπήλων ευρήματα, είναι 
τά εξής: 

α'.) κορμοί

1. Άκέψαλον άγαλμα Πανός ίσταμένου επί

επόμενα τρία άγαλμάτια (συνολική είκ. 2).
2. Μαρμάρινον άγαλμάτιον όρθιου Πανός από 

τού λαιμού μέχρι καί τών κνημών (είκ. 2, άρ. 1). 
Φορείίμάτιον καλύπτον μόνον τήνράχιν καίκρα-

1 Τό άνευρεθέν κατά τάς άνασκαφάς ημών τμήμα 
τής χειρός κρατεί οινοχόην.
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τεΐ διά μεν τής αριστερά; βακτηρίαν, διά δέ τής 
δεξιάς οίνοχόην. Επιφάνεια έφθαρμένη" ΰψ. 
0,14 μ.

3. Πήλινον ειδώλιον ΙΤανός από τοΰ λαιμοΰ 
μέχρι των άκρων ποδών. Έν τή αριστερά κρα
τεί βακτηρίαν και έν τή δεξιά λαβήν άποκεκρου- 
μένης οίνοχόης" ΰψ. 0,20 μ. (είκ. 2, άρ. 2).

4. Πήλινον ειδώλιον όρθιου Πανός από τοΰ 
στήθους μέχρι κα'ι τής στρογγυλής συμφυοΰς 
βάσεως. Όμοιος τύπος τών ανωτέρω. Μόνον 
έν τή δεξιά κρατεί σύριγγα" ΰψ. 0,125 μ. (είκ. 2, 
άρ. 3).

5. Μαρμάρινον άκέφαλον άγαλμάτιον όρθιου 
Πανός από τοΰ λαιμοΰ μέχρι και τών κνημών. 
Γυμνός τό έμπρόσθιον μέρος τοΰ σώματος, φέ
ρει ποδήρες ίμάτιον συγκρατοΰμενον από τοΰ 
λαιμοΰ καί καλύπτον μόνον τό οπίσθιον μέχρι 
τών ποδών. Κρατεί διά τώ>ν δύο χειρών καί 
φέρει μέχρι τοΰ στόματος σύριγγα.

Μάρμαρον λευκόν ΰψ. 0,30 μ. (είκ. 2, άρ. 4).
6-10) Εις τον αυτόν τύπον άνήκουσι καί 

πέντε πήλινα ειδώλια, άπαντα κολοβά (είκ. 2, 
άρ. 5, 6, 7).

11) Πήλινον ακέραιον ειδώλιον καθημένου 
Πανός. Φέρει την σύριγγα εις τά χείλη διά τών 
δύο χειρών· ΰψ. 1,10 μ. (είκ. 2, άρ. 8).

12-13) ’Ίσως τοΰ αΰτοΰ καθημένου τύπου 
τοΰ ύπ’ άρ. 11 ή τοΰ τύπου τών άρ. 5 10 Είναι 
καί τά δύο από τής κεφαλής μέχρι που τής κοι
λίας σφζόμενα πήλινα άγαλμάτια Πανός παί- 
ζοντος σύριγγα" ΰψ. από 0,07-0,10 μ.

14) Πήλινον ειδώλιον όρθιου Πανός. Ένδε- 
δυμένος πολύπτυχον ίμάτιον, κρατεί έν τή δε
ξιά βακτηρίαν φέρων αυτήν μέχρι τοΰ ώμου, 
προβάλλει δέ τον αριστερόν πόδα ως έν κινήσει. 
Πρόσωπον έφθαρμένον ΰψ. 0,125 μ. (είκ. 2, 
άρ. 9).

15-16) Δύο πήλινοι κορμοί παρουσιάζουσι 
τον τύπον τοΰ δκλάζοντος Πανός" ΰψ. 0,15 μ.
(είκ. 2, άρ. ΙΟ).

17-18) Δυο πήλινοι κορμοί Πανός από τοΰ 
λαιμοΰ μέχρι που τών μηρών (μέσου ΰψ. 0,15 
μ.), έξ ών ό μέν καθήμενος έχει τριχωτόν καί 
τό στήθος, ό δέ όρθιος σανιδοειδή τήν διαμόρ- 
φωσιν τοΰ στήθους καί τής κοιλίας, άμφοτέρων 
δυσαναλόγως λίαν έπιμήκων (είκ. 2, άρ. 11 
καί 12).

19) Πήλινος κορμός ειδωλίου Πανός από

τοΰ λαιμοΰ μέχρι που τών κνημών. Ή αριστερά 
χειρ, στηριζομένη έπί τοΰ γόμφου έν σχήματι 
τριγώνου καί ή δεξιά ύψουμένη, άλλ’ άποκε- 
κρουμένη. Όπισθεν ουρά υπέρ τάς πυγάς" ΰψ. 
0,085 μ. (είκ. 2, άρ. 13).

20) Πηλίνη ερμαϊκή στήλη Πανός (ή πωγω- 
νοφόρου Διονύσου;) ελλιπής κάτω" ΰψ. 0,07 μ. 
(είκ. 2, άρ. 14).

21) Πλείστα όσα τεμάχια πήλινων ειδωλίων 
Πανός, ήτοι έκ λείου στήθους, χειρών, τριχωτών 
μηρών, πέους καί διχήλων ποδών.

22) Πήλινον ειδώλιον άνδρός από τοΰ λαι
μού (ΰψ. 0,15 μ.). Καταλήγει εις έμβολον άπο- 
κεκρουμένον κάτω. Φορεΐ ποδήρες ίμάτιον άφΐ- 
νον γυμνήν τήν δεξιάν χεϊρα καθειμένην καθέ- 
τως έπί τής πλευράς, καλύπτει δέ τήν αριστερόν 
στηριζομένην έπί τοΰ γόμφου (είκ. 2, άρ. 15).

β '.) ΚΕΦΑΛΑΙ

23) Μαρμάρινη κεφαλή πωγωνοφόρου Πα
νός. ’Έχει ήνωρθωμένα τράγια κέρατα καί ώτα, 
τοξοειδώς δέ διηυθειημένον προς τά κάτω τόν 
μύστακα καί σφηνοειδές τό γένειον· ΰψ. 0,085
μ. (είκ. 2, άρ. 16).

24. Μαρμάρινη κεφαλή μετά μέρους τοΰ λαι
μού νεαρού Σατύρου (είκ. 2, άρ. 17). ’Έχει 
τράγεια ώτα ήνωρθωμένα, άνωθεν δέ τοΰ με
τώπου καί έκ τοΰ μέσου έκφύονται δύο τρά- 
γεια κέρατα, τά όποια διαχωρίζουσιν εις δύο 
τήν ουλήν περί τό μέτωπον κόμην. Μέτωπον 
προεξέχον. 'Ρίς εΰμήκης καί ευθεία σχηματίζει 
σχεδόν ευθείαν γραμμήν μετά τοΰ μετώπου. 
Πρόσωπον θηλυπρεπές. Επιφάνεια εφθαρμένη. 
’Επιμελής έργασία" ΰψ. 0,09 μ.

25. Πηλίνη κεφαλή γέροντας φαλακρού Σει- 
ληνοΰ. ’Έχει τούς όφθαλμούς στρογγύλους καί 
προσθέτους, τήν ρίνα οιμήν καί προς τά άνω, 
τό δέ γένειον σφηνοειδές. Ότα άποκεκρουμένα" 
ΰψ. 0,06 (είκ. 2, άρ. 18).

26 - 31. 'Έξ πήλιναι κεφαλαί νεαρών Σατύ- 
ρων. Ή καλύτερον διατηρουμένη έχει ουλήν 
τήν κόμην (είκ. 2, άρ. 19, 20, 21).

32 - 33. Δύο πήλιναι γυναικεΐαι κεφαλαί, έξ 
ών ή μία (ΰψ. 0,07) μετά μέρους τοΰ στήθους 
παρουσιάζει τόν τύπον ειδωλίου μετά πόλου 
έπί τήν κεφαλήν καί πτερωτήν χεϊρα, ή δ5 άλλη 
Μαινάδα (είκ. 2, άρ. 22, 23).

34 - 37. Τέσσαρα πήλινα ειδώλια ζφων κο
λοβά, έξ ών δύο παριστώσι κεφαλάς βοών (ΰψ.
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0,08 - 0,09), τά δέ δυο έτερα αίγας (ίίψ. 0,04 - 
0,07) (είκ. 2, άρ. 24, 25, 26, 27).

38 - 48. “Ενδεκα διάτρητοι άγνύθες, εξ ών 
αΐ δέκα είναι τριγωνικοί, ή δέ μία στρογγυλή.

49 - 51. Τρεις πήλινοι αστράγαλοι διάτρητοι 
εν σχήματι χηλών τράγου.

γ'.) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

52. Κίων κυλινδρικός εκ σκληρού λίθου. Εί
ναι, ίσως, τό κατώτερον τμήμα τοϋ βωμίσκου. 
’Έχει ύψος 0,74 και διάμετρον κάτω μεν 0,29, 
άνω δέ 0,23 μ.

53. Τό κάτω τμήμα ένεπιγράφου στήλης 
(σωζ. ίίψ. 0,17, πλ. 0,165 καί πάχ. 0,11). Είναι 
τεμάχιον λευκού μαρμάρου άποκεκρουμένον λο- 
ξώς άνω καί δεξιά. Φέρει πέντε σειράς γραμμά
των, των τεσσάρων πρώτων μόλις διακρινομέ- 
νων, ως εξής:

IV Γ" ·

Ξ : . . Ν Σ 

ΠΑΝΣ6Κ 
ΠΑΝΙ..A. .

Ευχερώς δέ άναγιγνωσκομένης τής πρώτης 
λέξεως τής τελευταίας σειράς: ΙΊΑΝΙ (είκ· 3)·

δ'.) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τό σχήμα των γραμμάτων τής επιγραφής, ή 
επιμελής εργασία των μαρμάρινων γλυπτών, ως

καί ή τεχνοτροπία τών πήλινων είδωλίων (πρβ. 
πήλινα ειδώλια υπό L. Savignoni εν Rendi- 
conti Acc. d. Lincei. τόμ. VIII, σελ. 419 καί

Είκ· 3. Τμήμα ενεπίγραφου στήλης υπαιθρίου 
ίεροΰ Πανός επί τής άκροπόλεως Ύρτακίνης·

εξ.) άνάγουσι τά έργα ταϋτα εις τον Δ'. — Γ'. 
π.Χ. αιώνα.

“Απαντα τά ανωτέρω αντικείμενα, πλήν τού 
ύπ’ άρ. 1 λατρευτικού αγάλματος, κατετέθησαν 
εις τό Μουσεΐον Χανίων.

— Περίληψις έν Έπετ. Έταιρ. Κρητικών· 
Σπουδών, τόμ. Γ'., σελ. 484 - 485.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΘΕΟΦΑΝ ΕΙΔΗΣ
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