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πιν σφοδράς θαλασσοταραχής, ήτις, Ινσκήψασα
κατά τά μέσα ’Απριλίου τοϋ

1938-39

1937, παρέσυρε

προσκαίρως την ίλύν καί έκαθάρισεν, οϋτω, τον

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΘΕΟΦΑ ΝΕΙΛΟΥ

βραχοίδη πυθμένα. Κατά πάσαν πιθανότητα τά

Κατά τά έτη 1938 καί 1939 εγένοντο εν τη

άλιευθέντα

αρχαία

άποτελοϋσι μέρος φορτίου

Δυτική Κρήτη άνασκαφικαί τινες έργασίαι καί

άρχαιοκαπηλικοϋ πλοίου 1 έξοκείλαντός ποτέ εις

περισυνελέγησαν έκ διαφόρων τόπων αυτής πολ

την τρικυμιώδη ταύτην ακτήν. Τούτο συνάγεται

λά τυχαία ευρήματα. Τά αποτελέσματα των άνα

ούχί μόνον έκ τών άνευρεθέντων αρχαίων δια

σκαφών ως καί περιγραφήν των ευρημάτων έκ-

φόρων έποχών, αλλά καί έκ τής παραδόσεως,

θέτομεν κατωτέρω, άρχόμενοι από τής άνατολι-

την οποίαν άφηγήθησαν ήμΐν οί γεροντότεροι

κωτάτης επαρχίας τής περιφερείας ημών (βλ.

τών κατοικούν τής Άγ. Γαλήνης, δτι, τουτέστιν,

χάρτην Δυτ. Κρήτης, είκ. 32).

ένταΰθα έναυάγησεν άλλοτε, κατά τάς (χορηγή

ΝΟΜΟΣ

σεις τάιν

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

πάππων των, «κουρσάρικο παρτίδο

πού είχε πάρει αρχαία από τή Γόρτυνα καί τή

Τυχαία ευρήματα 'Αγίας Γαλήνης.

Φαιστό».

Τά ούτωσί επονομαζόμενα αρχαία, άπαντα

Τά αρχαία ταϋτα (σύντομον μνείαν τών οποίων

χάλκινα, κατεσχέθησαν μέν υπό τής Χωροφυλα

έχει ή Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών,

κής έν

τώ παραλιακά) συνοικισμό) τής 'Αγίας

τόμ. Α', σελ. 610 - 611, τόμ. Β', σελ. 529 καί

Γαλήνης, δστις είναι ιδρυμένος επί τών ερει

Arch. Anzeiger 1937 έ.ά.), καθαρισθέντα έν

πίων τής αρχαίας Σουλίας—τοϋ επινείου τούτου

τώ Έθν. Αρχαιολ. Μουσείω, κατετέθησαν ήδη

τής αρχαίας Συβρίτου επί τοϋ Λιβυκοϋ Πελά-

έν τώ Μουσείω τής 'Ρεθύμνης καί κατεγράφη-

γους—άνευρέθησαν δμως, ή μάλλον ήλιεύθησαν

σαν έν τώ εύρετηρίφ τών χαλκών υπό τούς εξής

υπό άλιέων έν τώ κόλπφ τής Μεσσαράς καί δη

αριθμούς:

παρά την θέσιν «Κακόσκαλο». Ή θέσις αϋτη

1.

Αριθ.

εύρετ.

137.

’Αγαλμάτων

Νίκης

άφίσταται περί τά s/4 τής ώρας διά λέμβου άνα-

(είκ. 1). Φέρει στέφανον έπί τής κόμης, τής

τολικώς από τοϋ δρμου τής 'Αγίας Γαλήνης καί

οποίας οί

περί τό 74 δυτικώς από τοϋ παραλιακού συνοι

πον, κατέρχονται ό'πισθεν μέν εις κόρυμβον έπί.

κισμού

τοϋ αύχένος, έμπροσθεν δέ εις δύο πλοκάμους

« Κόκκινος Πύργος»,

απέχει

δε τής

βόστρυχοι, περιβάλλοντες τό μέτω-

ακτής περί τά διακόσια μέτρα καί έχει βάθος 5

έπί τών ώμων. Ή κεφαλή μετά τοϋ καλώς δια-

μόλις μέτρων. Ό πυθμήν, καίπερ βραχώδης,

τηρουμένου

είναι

κεκαλυμμένος διαρκώς υπό

προσώπου κλίνει τι

προς δεξιά.

ίλύος, την

Αί πτέρυγες, έκφυόμεναι έκ τοϋ μέσου τής

οποίαν φέρει μέχρις εκεί μικρός μέν άλλ’ ορμη

ράχεως, δρθοϋνται άνεφγμέναι κατά πολύ ύπε-

τικός χείμαρρος. Κεκαλυμμένα διαρκώς, ώς φαί
νεται, τά αρχαία υπό τής ίλύος δεν ή σαν θεατά
εις τούς συχνάζοντας εις την θέσιν ταύτην άλιεϊς, άπεκαλύφθησαν δε εις αυτούς μόνον κατό

1 Ό κ. Σπ. Μαρινάτος (Arch. Anz. 1937 σ. 229-234)
φρονεί δτι άποτελοΰσιν υλικόν πλανοδίου τεχνίτου
(candelabrii ή sacomarii) ρωμ. χρόνων.
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ράνω τής κεφαλής, κοσμούνται δέ δι’ εγχαράκτων

2.

ΑΕ 1948-1949

Άρ. εύρετ. 142. Άγαλμάτιον γυμνού έφη

μέν σχημάτων προς δήλωσιν τών πτίλων, δι’έκτυ

βου (εΐκ. 2 ). Φέρει έπί τής κεφαλής κρά

πων δέ ραβδώσεων προς άπόδοσιν τών οστών.

νος άνασηκωμένον έπί τών βραχέων άλλα πυ

Άποκεκρουμέναι είναι αί άκραι χεΐρες και δή

κνών βοστρύχων άνωρθωμένων έπί τών κροτά

ή δεξιά. Έν τή αριστερά έκράτει άρχικώς άντικεί-

φων. Όφ&αλμοί κοίλοι πεπληρωμένοι άρχικώς

μενόν τι. Φορεΐ ίμάτιον, τό όποιον, καταλεΐπον

έξ ένθέτου ύλης. Στόμα ήμιάνοικτον.

Χεΐρες

άποτετμημέναι σχεδόν έκ τής μασχάλης καί πό-

Είκ. 2. ’Αγαλμάτων κρανοφόρου εφήβου
έξ Άγ. Γαλήνης.

Εΐκ. 1. ’Αγαλμάτων Νίκης έξ Άγ. Γαλήνης.

ακάλυπτον τό άνω ήμισυ τού σώματος καί τον

δες άποκεκρουμένοι άπό τών γονάτων κοίλον.

αριστερόν πόδα, κρέμαται από τού αριστερού βρα-

"Υψ. 0,40 μ. περίπου.

χίονος πολύπτυχον καί περιτυλίσσει μόνον τα

Πιθανώς ελληνιστικών χρόνων.

νώτα καί τό έμπρόσθιον μέρος τού δεξιού μηρού

3.

Άρ. εύρετ. 143. "Ετερον άγαλμάτιον γυ

μέχρι τών αστραγάλων. Γυμνόπους, άνευ σανδα-

μνού έφηβου ακέραιον (εΐκ. 3). ’Έχει ουλήν

λίων, ή Νίκη ΐσταται επί τριγωνικής βάσεως>

την κόμην διατεταγμένην κατά σειράς καί κλί

πατούσα σταθερώς επί τού δεξιού ποδός καί κάμ-

νει την κεφαλήν ολίγον προς άριστερά. Πα-

πτουσα ελαφρώς τό αριστερόν γόνυ. Πιθανόν

ρίσταται έν

ή βάσις νά έχρησίμευεν ως λύχνος.

άναπαυομένου έπί βράχου, διότι ή μέν δεξιά

"Υψος άγαλματίου 0,115 καί μετά τών πτε
ρύγων ύψ. 1,15 μ.
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χωροϋντος προς τά δπίσω κατά ιό πέλμα, ώστε

δεξιάν, κεκαμμένην, φέρει επί τοΰ στήθους, έκ

νά

ή δ’ αριστερά χειρ,

τών ποδών δέ τον μέν αριστερόν προβάλλει,

φαίνεται ώσεί στηριζομένη

τον δέ δεξιόν, μόλις στηριζόμενον επί τών δα

σχηματίζηται γωνία,

τεταμένη

ευθέως,

κτύλων, σύρει προς τά όπίσω. Κατά την τοιαύτην στάσιν, ορθή άπόδοσις τοΰ

Είκ. 3. ’Αγαλμάτων έφηβου έξ 'Αγ. Γαλήνης.

προτεταμένου·

Είκ. 4. ’Αγαλμάτων Έρωτος έξ ‘Αγ. Γαλήνης.

επί βράχου, εν φ ό αριστερός πούς είναι λίαν
τεντωμένος προς τά κάτω, άφίνων μικράν κάμψιν τοΰ γόνατος. Υπενθυμίζει τον τύπον τοΰ
άναπαυομένου Έρμου εν τώ Μουσείφ τής Νεαπόλεως- κοΐλον. Αί ά'κραι χεΐρες ολίγον άποκεκρουμέναι. Κατά τους ώμους χάλκινη έπένδυσις (μπάλωμα) προς σύνδεσιν τών χειρών
μετά τοΰ σώματος. ’Όπισθεν μεγάλη οπή.
“Υψος από κορυφής τής κεφαλής μέχρι τοΰ ά
κρου τοΰ δεξιού ποδός 0,175 μ.
4.

Άρ.

εύρετ. 144.

’Αγαλμάτων Έρωτος

(είκ. 4). Φέρει κόρυμβον επί τής κορυφής
τής κεφαλής καί κόμην είς

βραχείς βοστρύ

χους κατερχομένην μέχρι τού αΰχένος.

Έχει

γελαστήν μορφήν παιδός καί βλέπει προς τά
άνω. Αΐ άνέωγμέναι πτέρυγες εκφύονται έκ τής
ράχεως.

Ό μικρός θεός εύρίσκεται εν στάσει

Είκ. 5· Προτομή εστεμμένου άνδρός έξ Άγ· Γαλήνης.

προσμονής προς λήψιν πράγματός τίνος ή, ίσως,
προετοιμασίας προς τάνυσιν τόξου, ούχί δμως
προς πτήσιν, διότι έκ τών χειρών τήν μέν αρι
στερόν ΰψοΐ μέ τήν παλάμην ανοικτήν, τήν δέ

στήθους καί τής κοιλίας- κοΐλον. "Υψος 0,15 μ.
5.

Άρ. εύρετ. 145. Προτομή έστεμμένου άν

δρός (είκ. 5). Έπί τής κορυφής τής κεφα-
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ζώον

παρίσταται

ΑΕ 1948-1949

λής συμφυής κρίκος μετά χάλκινου σύρματος

Τό

τρέχον

έν

καλπασμψ.

προς άνάρτησιν. Ή κόμη, διατεταγμένη επί τοΰ

’Έχει την χαίτην κυματιστήν και ώρθωμένην,

μετώπου εις τρεις σειράς βραχέων βοστρύχων,

τά ώτα υψωμένα, τό στόμα χαΐνον και τούς

κοσμείται διά στεφάνου άποτελουμένου έκ ρό-

εμπρόσθιους πόδας τεταμένους προς τά εμπρός.
Έλλείπουσιν ή ουρά καί τά πέλματα τών οπι
σθίων ποδών. Μόλις διακρίνονται οί οφθαλμοί.
Όπή έπί τής άριστεράς πλευράς τοΰ λαιμούκοΐλον. Μήκ. 0,13 μ.
7. Άρ. εύρετ. 147.

Είδώλιον γρυπός καθη-

μένου (είκ. 6Ρ καί 7α )· “Εχει τάς

έκ τών

ώμων έκφυομένας πτέρυγας ωρθωμένας μέχρι
τών κεράτων καί τήν γλώσσαν προεξέχουσαν
τού στόματος. Κάθηται έπί τών οπισθίων πο
δών καί έχει ήμικεκαμμένους τούς εμπρόσθιους,
έξ ών ό αριστερός είναι άποκεκρουμένος- κοΐλον.
Είκ. 6. Ειδώλια ίππου καί γρυπός έξ 'Αγ. Γαλήνης.

Ύψ. 0,11 μ.
Πιθανώς έχρησίμευεν ως κόσμημα λέβητος

δάκος έν τω μέστρ και έκ κρινοειδών άνθέων
εκατέρωθεν, καταλήγει δέ όπισθεν μέχρι τοΰ
αύχένος εις πλοκάμους, έξ ών άνά εις κυματι-

ή τρίποδος.
8. Άρ. εύρετ. 148 Κυλινδρικόν άντικείμενον
απροσδιορίστου χρήσεως ( είκ.

8α καί 9α).

Είκ. 7: α') είδώλιον γρυπός- β) εξάρτημα λέβητος έξ 'Αγ. Γαλήνης.

στός προχωροΰσιν έπί τών ώμων, σχηματίζοντες

Είναι κοΐλον καί ανοικτόν μόνον κατά τό έν

οίονεί έπωμίδας. ’Οφθαλμοί πεπληρωμένοι διά

άκρον. Τό έ'τερον κλειστόν άκρον φέρει έπί τής

σιδήρου(;). Πρόσωπον έχον έξυρημένον τον μύ-

έξωτερικής επιφάνειας έκτυπον παράστασιν λεον

στακα καί τον πώγωνα. Μορφή αυστηρά ύπεν-

τοκεφαλής μετά στόματος χαίνοντος. Ό κορμός

θυμίζουσα 'Ρωμαΐον αύτοκράτορα. Τό αγαλμά

τοΰ κυλίνδρου κοσμείται έξωτερικώς διά καθέ

των, κοΐλον, αλλά πεπληρωμένον διά μόλυβδου

των ραβδώσεων μέχρι κάτω τοΰ

ήμίσεος τής

καί έχον, ώς έκ τούτου, μέγα βάρος, πιθανώς

έπιφανείας, εντεύθεν δέ μέχρι τοΰ κάτω ανοι

νά έχρησίμευεν ώς μέτρον βάρους. “Υψ. 0,18 μ.

κτού ά'κρου είναι λείος καί τετμημένος κατά τό

6. Άρ. εύρετ. 146. Είδώλιον ίππου (είκ. 6α .

ήμισυ τής περιφερείας. Έπί τής λείας κάτω επι-
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φανείας υπάρχει] μεγάλη

στρογγυλή οπή, αντί

στοιχος δ’ αυτή άλλ’ ή μικυκλική

5

ά'κρων τοϋ οποίου κρέμαται κυματιστή ταινία.

οπή επί τής

Έκ τών δυο στενών πλευρών εκφύονται ορι

παράστασιν τής

ζόντιοι λαβαί. Έπί τοΰ επιθήματος υπάρχει

λεοντοκεφαλής αποκλείεται τό άντικείμενον τοΰ-

κοίλη σφαίρα κεκοσμημένη άνω διά σταυροει

τετμημένης ό'ψεως. Παρά την

δούς έντυπου σχήματος. "Υψ. 0,15 μ.
’Ίσως είναι ανάθημα παριστών βωμόν.
10. Άρ. εύρετ. 150. Λύχνος έν σχήματι έπιμήκους πλοίου

(είκ. 11). Ή οπή τής μύξας

ευρίσκεται κατά το άκρον τής πρύμνης, δπου
υπάρχει καί ό ναυτικός κοιτωνίσκος τετρυπημέ
νος κατά τήν άνω έπιφάνειαν προς έναπόθεσιν
τοΰ νήματος τής θρυαλλίδος, τετρυπημένος δ’
επίσης καί κατά τό κάτω έμπρόσθιον άκρον, δι’
οΰ συγκοινωνεί μετά τοΰ κοίλου κύτους - ήτοι
μετά τοΰ δοχείου τοΰ έλαίου. Έπί τών έξωτερικών πλευρών τοΰ πλοίου αρμοί καί προεξοχαί
προς στήριξιν τών κωπών. Άμφότεραι αϊ πλευραί τοΰ κύτους ήμικατεστραμμέναι. Μήκ. 0,25 μ.
11. Άρ. εύρετ. 151. Τριποδική βάσις σκεύους
(κηροπηγίου;)

(είκ.

8β ). ’Έχει τό

σχήμα

κορμού φυτού, έξ οΰ έκφύονται έναλλάξ τρία
Είκ. 8: α') χάλκινον κάλυμμα θυμιατηριού (;)
μετά λεοντοκεφαλής· β') βάσις κηροπηγίου (;),
έξ Άγ. Γαλήνης.

λογχοειδή βραχέα φύλλα καί τρεις μακρότεροι
καυλοί, οΐτινες, καμπτόμενοι πρόςτά κάτω, σχηματίζουσι τούς πόδας τοΰ τρίποδος. Έν τφ

το νά είναι υδρορροή

ή κρουνός. Πιθανώς νά

έχρησίμευεν ώς κάλυμμα

θυμιατηριού.

Ύψ.

149.

άπέληγε,

προφανώς,

τριών ποδών

0,115, διάμ. 0,083 μ.
9. Άρ. εύρετ.

κοίλω κορμφ ένεπηγνύετο τό σκεύος, τό όποιον

Κοϊλον

αντικείμενου

εις

έμβολον.

Έκ

τών

σώζεται ακέραιος μόνον ό εις.

Διάμετρος από τοΰ άκρου σψζομένου ποδός
μέχρι τοΰ άκρου αντιστοίχου λογχοειδούς φύλ
λου 0,20.
12. Άρ. εύρετ. 152. Δύο τετράγωνοι χαμηλαί βάσεις, ίσως κηροπηγίων. Άμφότεραι στη
ρίζονται έπί τεσσάρων προβεβλημένων ποδών
χελώνης, έχουσι δέ τήν άνω έπιφάνειαν ευρέως
καί κυκλικώς ανοικτήν προς ένσφήνωσιν, προ
φανώς, ή έφαρμογήν τοΰ κηροπηγίου.
Αί πλευραί

τής

μέν

μεγαλυτέρας

βάσεως

(είκ. ΙΟβ) έχουσι μήκος 0,13 μ., τής δέ μικροτέρας 0,11.
13. Άρ. εύρετ. 153. Μικρός
Ε’ικ. 9 : α') χάλκινον κάλυμμα θυμιατηριού (;)
μετά λεοντοκεφαλής' β ) αναθηματικός τρίπους,
έξ Άγ. Γαλήνης.

αναθηματικός

τρίπους (είκ. 9β ). Άποτελεΐται έκ τριών δελ
φίνων, τών οποίων αί μέν πρός τά κάτω κεφαλαί σχηματίζουσι τάς βάσεις τοΰ σκεύους, αί δέ

απροσδιορίστου σχήματος καί αγνώστουχρήσεως

πρός τά άνω οΰραί, κορυφούμεναι εις πυραμί

( είκ. 10α )■ Συνίσταται έξ υψηλής στήλης σχή

δα, τήν έσχάραν

ματος τραπεζίου, ήτις έχει προεξέχουσαν βάσιν

Αί συνέχουσαι τά σώματα τών δελφίνων ένδιά-

πρός

έπίθεσιν τής λεκάνης.

καί επίθημα, κοσμείται δέ επί τής μιας ευρείας

μεσοι τριγωνικά! έπιφάνειαι κοσμούνται κατά

επιφάνειας δι’ ήμικυκλικοϋ

τό μέσον τής ήμικυκλικής βάσεώς των δι3 άνθε-

στέμματος εκ τών
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μίιον. "Υψ. 0,082, μήκ. ανοίγματος ποδών 0,09 μ.
14.

Άρ. εύρετ. 154. Εξάρτημα λέβητος μετά

ΑΕ 1948-1949

1.
Τεμάχιον έκ μαρμάρινης ληκύθου (0,40χ
0,25 μ.), έφ’ οΰ άνάγλυπτος παράστασις Μαινά-

συμφυούς κρίκου ως λαβής. Κοσμείται δι3 έκτυ

δος έν κατατομή και προς δεξιά (είκ. 12).

που ανθρώπινης κεφαλής, ΐσοις Μεδοΰσης, κα'ι

“Εχει ύψωμένην προς τά ανω την κεφαλήν καί

ανθεμίου (εικ. 7β ).

κρατεί διά μεν τής δεξιάς θύρσον, διά δέ τής

Είκ. 10: α) χάλκινος αναθηματικός βωμός (;)' β') κηροπήγιον έξ Άγ. Γαλήνης.

15.

Άρ.

εύρετ. 155. Στλεγγίς

άπολήγουσα

άριστεράς ζώον (έρίφιον ;). Φορεΐ πλατύν καί λε-

κατά την λαβήν εις επιμήκη οπήν μετ’ εγχαρά

πτοΰφαντον πέπλον, κάμπτουσα δ’ ολίγον τον

κτων γραμμών εκατέρωθεν. Μήκ. 0,22 μ.

δεξιόν πόδα προς τά όπίσω, φαίνεται ώσεί προσ-

Είκ. 11. Χάλκινος λύχνος έν σχήματι πλοίου έξ 'Αγ. Γαλήνης.

16.

Άρ. εύρετ. 156. Δύο όρειχάλκινα βάρη

φέροντα τό σχήμα των στρογγύλων καί άβαθών
πινακίων, έν οίς, τακέντα, έχύθησαν.
Διάμ. μεγαλητέρου 0,225, μικροτέρου 0,17 μ.
ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πρίνε (’Αρχαία Έλεύθερνα).

Έν τφ χωρίφ Πρίνε - Μυλοποτάμου καί έν

μένουσά τι άνωθεν. Άκρον ποδός άποκεκρουμένον.
Επιμελής έργασία τοϋ 4ου . 3ου π.Χ. αίώνος.
—Μνεία έν Έπετ. Έταιρ. Κρητικών Σπουδών
τόμ. Γ', σελ. 485.
ΕΠΑΡΧΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Τυχαία ευρήματα έκ τοΰ χωρίου Πηγή.

τώ χωραφίφ τοϋ Νικ. Σταυρακάκη εύρέθη καί

Τά επόμενα αγγεία, άπαντα πήλινα, εύρέθη-

παρεδόθη υπό τοΰ ίδιου εις τό Μουσεΐον Ρε-

σαν τον Ιούνιον τοΰ 1938 έντός θαλαμοειδούς

θύμνης τό επόμενον άρχαΐον καταγραφέν έν τώ

τάφου τυχαίως άποκαλυφθέντος ύπό παιζόντων

εύρετηρίω τών Γλυπτών ύπ5 άρ. 136:

παιδιών έν τή θέσει «Σκουντή», ήτις απέχει τού-
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χωρίου Πηγή περί τά 500 μέτρα βορειοανατο

λίας δι’ ερυθρών ζωνών, κατά δε τό άνω ήμισυ

λικούς. Κατά την έκθεσιν τοΰ εκτάκτου έπιμελη-

αυτής δι’ έρυθροΰ πλεγματοέιδοϋς θέματος καί

•τοΰ 'Ρεθύμνης, ό τάφος περιείχε καί λάρνακα

μικρών έν τώ μέσφ κύκλων μετά στιγμών. Ύψ.
0,26 μ.
2 Άρ. εύρετ.

677. Μικρός ακέραιος ψευδό-

στομος άμφορεύς (είκ. 13,2). ’Επί κιτρινωπού
εδάφους έχει τήν μεν άνω επιφάνειαν τής κοι
λίας κεκοσμημένην διά γραπτής παραστάσεως
έσχηματοποιημένων καστανοχρόων άνθέων, τήν
δε κατωτέραν επιφάνειαν μέχρι τής βάσεως διά

μελαινών ζωνών. Ύψ. 0,175 μ.
3. Άρ. εύρετ. 678. Μόνωτον σφαιρικόν άγγεΐον (πρόχους) μεθ* υψηλού λαιμού άλλ’ άποκεκρουμένης τής προχοής. Έπί τού κιτρινωπού
εδάφους ερυθρομέλαιναι ζώναι περί τήν κοιλίαν
(είκ. 13,3). "Υψ. 0,20 μ.
4. Άρ. εύρετ, 679. Δίωτον χυτροειδές άγγεΐον.
Είκ. 12. Άνάγλυφον Μαινάδος έκ Πρινέ-Μυλοποτάμου.

Φέρει έσωτερικώς καί περί τά χείλη αύλακα προς
εφαρμογήν τού πώματος. Έκ τών προεξεχουσών

καταστραφεΐσαν υπό των παιδιών (βλ. Έπετ.

τών χειλέων δυο λαβών ή μία άποκεκρουμένη.

Έταιρ. Κρητ. Σπουδών τόμ. Β', οελ. 529). Τά

Έξωτερικώς,

αρχαία ταΰτα (συνολική εικ. 13), κατεγράφησαν

ερυθρά

περί

διακόσμησις

τήν περιφέρειαν,

γραπτή

έκ δίσκων, κύκλων

καί

Είκ. 13. Αγγεία ύστερομυκηναϊκοΰ τάφου παρά τό χωρίον Πηγή -'Ρεθύμνης.

εν τώ εύρετηρίω τών Πήλινων τοΰ Μουσείου

γραμμικών

Ρεθύμνης υπό τούς εξής αριθμούς:

χειλέων τέσσαρες όπαί προς έξάρτησιν τού δο

1. Άρ. εύρετ. 676.

Ακέραιος ψευδόστομος

άμφορεύς μεθ’υψηλής βάσεως (είκ. 13,1). ’Έχει

σχημάτων. ’Ολίγον κάτωθεν τών

χείου (είκ. 13,4). Ύψ. 0,14 μ.
5.

Άρ. εύρετ. 680. Μόνωτον άβαθές καί άνευ

κιτρινωπόν τό έδαφος καί κοσμείται γραπτώς

βάσεως άγγεΐον, έν σχήματι φιάλης, φέρον μα-

κατά μεν τάς λαβάς καί τό κάτω ήμισυ τής κοι-

κρόλαιμον αυλακωτήν προχοήν. Περί τήν έξω-
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τερικήν περιφέρειαν ερυθρομέλαιναι γραμμικά!

σμόν του, κυμαινόμενος μεταξύ πυραΰνου ή

ζώναι (είκ. 13,5). Διάμ. δοχείου 0,20. Μήκ.

θυμιατηριού. Φρονοΰμεν δτι είναι πύραυνον. Βλ.

μετά λαβής και προχοής 0,33μ.

το επόμενον άντικείμενον.
7.

Άρ. εύρ. 681. Θυμιατήριον (είκ. 13,7,

14 και 15).

Άποτελεΐται

εκ

τοΰ

πυροδό-

χου δοχείου κα! τοΰ καλύμματος αυτού. Τό πυροδόχον δοχεΐον

(είκ.

15α ) είναι άβαθής

φιάλη, στηριζομένη έπι τριών συμφυών ποδών,
εκ τού μέσου τής οποίας ύψούται, συμφυές επί
σης, τό κυρίως πυροδόχον κυλινδρικόν δοχεΐον,
τό όποιον συνάπτεται μετά τοΰ χείλους τής φιά
λης διά τοξοειδούς λαβής. Τό κάλυμμα (είκ.
15β) είναι κύλινδρος, έχων ανοικτόν μέν τό
κάτω άκρον, προς κάλυψιν τού πυροδόχου αγ
γείου, θολωτόν δέ, αλλά κα! διάτρητον, τό άνω
μέρος, τό όποιον κορυφούται εις υψηλόν σω
λήνα (οίονε! καπνοδόχον, προς άναζωπύρωσιν
τού πυρός. Ούδεμία διακόσμησις έπ! τού πυρο
δόχου κάτω αγγείου. Τό κάλυμμα ό'μως κοσμεί
ται κατά τόν κύλινδρον μόνον (ούχ! δέ κα! την
θολωτήν, διάτρητον στέγην) διά τριών ερυθρών
περιφερικών γραμμικών ζωνών

άνω κα! διά

καθέτων κυματιστών γραμμών καθ’ δλην την
Είκ. 14. Θυμιατήριον ύστερομυκηναϊκοϋ τάφου
Πηγής -'Ρεθύμνης.

κατωτέρω εξωτερικήν επιφάνειαν τής περιφέ
ρειας. Κατά τό κάτω ανοικτόν χείλος τού κα-

Εϊκ. 15. Θυμιατήριον εξ ύστερομυκηναϊκοϋ τάφου Πηγής - 'Ρεθύμνης.

6.

Τμήμα πυραύνου (είκ. 13,β). Πρβ. δμοιον

λύμματος υπάρχει θυροειδές άνοιγμα, εκεί δπου,

έν Άρχαιολ. Δελτίφ τόμ. 15 (1933-35) πα-

κατά την κάλυψιν, συναντά την λαβήν τού πυ

ράρτ. σελ. 52, είκ. 5 (άρ. 6 κα! 8) υπό Μαρι

ροδόχου αγγείου. Εις πούς τής φιάλης είναι

νάτου, δστις άφίνει ακαθόριστον τον προορι-

άποκεκρουμένος. Ύψ. 0,16 μ.
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"Ομοιον θυμιατήριον εύρίσκεται, άδημοσίευ-

’Ολυμπία. Διά τής τεταμένης προς τά έμπρός

τον, εν τφ Μουσείφ Χανίων (άρ. εύρετ. πήλινων

δεξιάς κρατεί μήλον, διά δέ τής άριστεράς έκρά-

767) προερχόμενον έξ άνασκαφών Φ. Σταυρο-

τει άρχικώς άντικείμενόν τι, ως εικάζεται έκ τοϋ

ποΰλλου εν Χανίοις, παρά τό κινηματοθέατρον

ανοίγματος, τό όποιον σχηματίζεται μεταξύ τοϋ

’Άπτερα-Σαββάκη, νΰν «’Ολύμπια» οδός Μα
κεδονίας, απέναντι οικιών άρ. 4, 6, 8.
“Ομοιον επίσης κάλυμμα έδημοσίευσε και 6
Στέφανος Ξανθουδίδης (ΑΔ τόμ. 6τοϋ 1920-21,
παράρτ. σελ. 162), άναφέρων αυτό ως καλυπτήρα
λύχνου ή θυμιατηριού. 'Η εύρεσις και τών δύο
μερών σαφηνίζει πλήρως τον προορισμόν αυτών,
διαστέλλει δ’ αυτό και από τοϋ πυραύνου.
Τοιαΰτα θυμιατήρια εύρέθησαν και εις τά
φους ΥΜ 1+2 εποχής (βλ. Evans Pal. of
Minos III σελ. 311 και Pendlebury The
Arch, of Crete, σελ. 203).
Τά ανωτέρω πήλινα τοϋ χωρίου Πηγή, πλήν
ίσως τοϋ θυμιατηριού, άνήκουσιν εις την ΥΜ 3
εποχήν, ως συνάγεται έκ τε τοϋ θαλαμοειδούς
σχήματος τοϋ τάφου, τών εν γένει σχημάτων και
θεμάτων τών αγγείων, και ιδίως έκ τής καταστραφείσης λάρνακος, ήτις είναι τό χαρακτηρι
στικόν γνώρισμα τής εποχής ταύτης έν τή Κεν
τρική Κρήτη (βλ. Pendlebury έ.ά. σελ. 245).
Τυχαία ευρήματα έξ ’Αργυρουπόλεως.

Τά επόμενα αρχαία εύρέθησαν τυχαίως εις

Είκ. 16. Άγαλμάτιον πεπλοφόρου γυναικός
έξ Αργυρουπόλεως - 'Ρεθύμνης

διαφόρους θέσεις τής ’Αργυρουπόλεως - Ρεθύμνης (άρχ. Λάππας) και κατεγράφησαν εν τοΐς
εύρετηρίοις τοϋ Μουσείου 'Ρεθύμνης υπό τούς
εξής αριθμούς:
1. ’Αρ. εύρετ. 136. Χάλκινον άγαλμάτιον όρ
θιας πεπλοφόρου γυναικός επ'ι συμφυούς βάσεως πλαισιουμένης διά μολυβδίνου μίγματος
(είκ. 16). Ή κόμη, διατεταγμένη εις κυματιστήν
χωρίστραν έπι τοϋ μετώπου, απολήγει ό'πισθεν
κωνοειδώς,

συγκρατουμένη

εντός κεκρυφάλου,

ως έπι τής πηλίνης κεφαλής τής Φραγκφούρτης
(βλ. V. Η. Poulsen Der strenge Stil σελ. 60,
ε!κ. 39). Μορφή αυστηρά, άνευ ίχνους μειδιά

Είκ. 17. Εικονιστική κεφαλή νεανίου έξ

ματος. Φορεΐ ανοικτόν πέπλον, δστις, πορπούμενος έπι τών ώμων,

’Αργυρουπόλεως (Λάππας) - 'Ρεθύμνης.

ως έπ'ι τής Στερόπης τής

’Ολυμπίας, καΐκαταλείπων ακάλυπτον τον τράχη

άντίχειρος και τοϋ δείκτου. Μορφή, διάταξις τής

λον και τούς βραχίονας, κατέρχεται εις πολυπτύ

κόμης και τοϋ ένδύματος, ιδία δέ στάσις καί

χους παρυφάς εκατέρωθεν μέχρι τών ισχίων καί

δυσκαμψία τοϋ σώματος φανερώνουσιν δτι τό

εις καθέτους πτυχάς έμπροσθεν μέχρι τών ποδών,

άγαλμάτιον είναι έργον τοϋ αυστηρού ρυθμοΰ

ως έπ'ι τών πήλινων ειδωλίων τοϋ αύστηροΰ ρυ

(480 - 420 π.Χ.). Διατήρησις καλή. “Υψ. 0,13 μ.

θμού και δή τής άναγλύπτου Άθηνάς έπ'ι τών
μετοπών

τοϋ

’Άτλαντος και τοϋ Αύγίου έν

Εύρέθη τό 1937, κατά τήν διάνοιξιν τών θε
μελίων τοϋ νέου σχολείου ’Αργυρουπόλεως, παρά

2
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την ΝΑ άκραν τού χωρίου, εν τη θέσει «-'Ρο-

επίσης οπή προς έμπηξιν εμβόλου. Μάρμαρον

δοϋσα» (βλ. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών τόμ.

λευκόν

Α' 1937, σελ. 610 καί Σ. ΜαηΝΑΤΟΝ Arch.

“Υψ. 0,19 καί πλάτος άπ’ώμου είς ώμον 0,17 μ.

καί

στιλπνώς λελεασμένον. ’Επίπαγος.

Εύρέθη έν Άργυρουπόλει καί κατεσχέθη υπό

Anz. 1937, σελ. 234).

τής Αστυνομίας έν 'Ρεθύμνη είς χεΐρας Ίω.
ΓΙ. Χατζή - Ζαχαρίου.

Είκ. 19. ’Οπίσθια όψις προτομής Σαράπιδος(;)

Είκ. 18. Προτομή Σαράπιδος (;) έξ ’Αργυρουπό

έξ ’Αργυρουπόλεως - ’Ρεθυμνης.

λεως -’Ρεθύμνης·

2. Άρ. εύρετ. γλυπτών 151. Εικονιστική κε

Ή αυστηρά πωγωνοφόρος μορφή, ή οποία

φαλή νεανίου μετά μέρους τοϋ λαιμού (είκ. 17).

υπενθυμίζει του; τόπους τοϋ Διός καί τοΰ Πλά

Κόμη ουλή. ’Οφθαλμοί βαθεΐς, σκοπαδικής πως

τωνος, παριστά πιθανώς τήν μορφήν τοΰ Αιγυ

τεχνοτροπίας. 'Ρίς καί σιαγών ολίγον άποκεκρου-

πτίου θεοΰ Σαράπιδος. Τοΰτο συνάγεται εκ τής

μένα. Μάρμαρον λευκόν. Ύψ. 0,16 μ.

έπί τής κεφαλής οπής,

Εύρέθη καί παρεδόθη υπό Χαραλ. Ζωγρα-

συμβολον

φάκη έξ ’Αργυρουπόλεως.
3. Άρ. εύρετ. γλυπτών 161. Προτομή γενειο-

έν τή οποία έφερεν

άλλοτε κινητόν τον κάλαθον ή τον μόδιον— τό
τής ευφορίας, τήν οποίαν παρέχει

ό Αιγύπτιος οΰτος θεός τοΰ “Αδου. 'Ως τοιοΰτο

φόρου άνδρός (είκ. 18). Φέρει πυκνήν καί

δέ πιθανόν νά είναι άντίγραφον

πλουσίαν κόμην, ήτις εις βραχείς μέν βοστρύ

τύπου τοΰ

Βρυάξιδος

πιδος

μέχρι τών ώμων, περιβάλλει τό πρόσωπον καί

schichte I, έκδ. 1923, σελ. 373 καί είκ. 694).

εις κυματιστός γραμμάς καλύπτει τό οπίσθιον

Μνεία έν Έπετ. Έταιρ. Κρητικών Σπουδών

μέρος της κεφαλής καί τοΰ αυχένος (είκ. 19).

4.

Φέρει χιτώνα άφίνοντα γυμνόν τον λαιμόν καί

Παρίστανται

ίμάτιον

γυναίκες

'Η

προτομή

Kunstge-

Άρ. εύρετ. γλυπτών 143. Αναθηματικόν

άνάγλυφον έν

ώμους.

Springer

τόμ. Γ', σελ. 485.

δέ ό πώγων είς βραχείς, ελικοειδεΐς βοστρύχους.
καλΰπτον τους

έν

έκ τοΰ αρχε

κεφαλήν Σαρά

χους επί τοΰ μετώπου, εις μάκρους δέ πλοκάμους

Αυστηρά ή μορφή μετάγρυπώδους ρινός, πυκνός

Βατικανοΰ

(πρβ.

σχήματι ημικυκλίου (είκ. 20).
έν

ό'ρθιαι

τώ
καί

μέσω

άνάγλυπτοι τρεις

κατενώπιον

(Νύμφαι),

φέρει όπίσω τομήν καί οπήν προς σΰνδεσιν

φοροΰσαι ποδήρη χιτώνα καί ίμάτιον,

αυτής μετά βάσεως. Έπί τής κεφαλής υπάρχει

ρωθεν δέ τούτων, δ'ρθιοι έπίσης,
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νέοι, έξ ών δ δεξιόθεν’(Πάν) φέρει σύριγγα εις

ους υπό τό όνομα «Κορακιά», εύρίσκεται έπί

τό στόμα, δ

τής

δ’

αριστερόθεν (Διόνυσος) στη

βραχώδους καί αποτόμου βόρειας πλευράς

ρίζει την αριστερόν [χεΐρα επί τής βακτηρίας.

βουνού,

Πρόσωπα έφθαρμένα. Πώρος σκληρός.

νοτιοανατολικούς τού μικρού συνοικισμού «Άσ-

“Υψ.

τό όποιον κεϊιαι περί τά χίλια μέτρα

προσυκιά», άποτελεΐται δέ έκ τής εισόδου, ήτις
είναι μικρά οπή περί τά δέκα μέτρα ύπεράνω
τού έδάφους, έκ τού χαμηλού διαδρόμου, περί
τά δύο μέτρα υψηλότερου τής εισόδου καί μή
κους 20 μέτρων, εις τον όποιον έρπει τις ΐνα
διέλθη καί έκ τοΰ κυρίου θαλάμου, όστις είναι
τετράγωνος λάκκος (5x5 μ.), βάθους τεσσάρων
μέτρων από τής έπιφανείας τού διαδρόμου, καί,
όστις διά τών ποικιλοσχήμων σταλακτιτών καί
σταλαγμιτών, δι5 ών τό έδαφος, αί πλευραί καί
ή στέγη του είναι έπενδεδυμέναι, παρουσιάζει
τήν^δψιν πλουσίως διακεκοσμημένου δι’ αγαλ
μάτων καί τάφων θαλάμου, οιον έξέλαβον αυ
τόν, έν τω σκότει καί έν τφ φόβφ των ίσως, οι
δώσαντες αφορμήν εις τήν έξερεύνησιν ανωτέρω
κατάδικοι.
Ύπό τό φώς τής άσετυλίνης έξετάσαντες μετά
προσοχής τό σπήλαιον, άνεύρομεν τά εξής όστρα
Είκ. 20. ’Αναθηματικόν άνάγλυφον Νυμφών, έξ

κα, τά δποΐα κατετέθησαν εις τό Μουσείου τών
Χανίων.

’Αργυρουπόλεως (Λάππας) - 'Ρεθύμνης.

1) Έν τω λάκκφ ούδέν αρχαίου εύρέθη.
0. 50, πλ. 0,55 μ. (βλ. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπου
δών, τόμ. Α' σελ. 610).
Παρεδόθη

υπό τοΰ Χαραλ. Ζωγραφάκη έξ

’Αργυρουπόλεως.
5.

Άρ. εύρετ. χαλκών 135. Μολΰβδινος σω-

λήν μήκ.

0.46

καί

διαμ.

ανοίγματος

0,10

(είκ. 21). Φέρει έκτυπον την επιγραφήν:
Λ Α Π Π A I Ω Ν

Είκ. 21. Μολΰβδινος σωλήν ύδρεΰσεως Λάππας,

Εύρέθη εν τη θέσει «Τραόκουρτα» τής ’Αργυ

έξ ’Αργυρουπόλεως-'Ρεθΰμνης.

ρουπόλεως καί αποτελεί, προφανώς, τμήμα τοΰ
υδραγωγού τής αρχαίας πόλεως Λάππας. Δωρεά
1. Π" Ζαχαρίου.
ΝΟΜΟΣ ' ΧΑΝΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Έρευνα εις σπήλαιον

2) Έν τφ διαδρόμφ εύρέθησαν

μικρά, ως

έπί τό πλεϊστον, τεμάχια έκ λεπτών σφαιρικών

παρά

την Γεωργιοΰπολιν.

μεν άλλ’ απροσδιορίστου σχήματος αγγείων, τε
μάχια, έπί τού χρωματιστού έδάφους τών όποιων
(ωχροκίτρινου ή υπόλευκου) σφζονται τμήματα

αφορμής έξ αίτήσεως καταδίκων

απλών ή τριπλών ζωνών, άλλων παχειών μελαι-

τών φυλακών Καλαμιού Ίττζεδίν, φυγοδικουν-

νών καί άλλων έρυθρών καί λεπτών (εικ. 22,

των άλλοτε καί κρυπτομένων άνά τά δ'ρη τοΰ

κάτω σειρά έν τώ μέσω).

Δοθείσης

Άποκορώνου, ήρευνήσαμεν, κατά Σεπτέμβριον

3) Έν τή εισόδω άνευρέθησαν: α') τό μόνον

τοΰ 1937, μακρόν καί βαθύ σπήλαιον εγγύς τής

σχεδόν ακέραιον άγγεΐον (είκ. 22, αριστερά).

Γεωργιουπόλεως (βλ. Έπ. Έταιρ. Κρητ. Σπου

Είναι μόνωτον κύπελλον ή κύλιξ έξ ωχρού πηλού

δών τόμ. Α', σελ. 610).

καί εντελώς άχρους (διάμ. 0,10 καί ύψ. 0,08 μ.).

Τό σπήλαιον τούτο, γνωστόν εις τούς εντοπί

“Έχει άποκεκρουμένην τήν λαβήν από τής ρίζης.
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β') Τεμάχιον

σφαιρικού

αγγείου

(είκ.

22,

δεξιά προ τοΰ τελευταίου κάτω). Φέρει κόσμημα
συνεχομένων τόξων καί πλαγίων γραμμών προς

ΑΕ 1948-1949
ΕΠΑΡΧΙΑ

ΚΥΔΩΝΙΑΣ

’Αρχαίοι τάφοι Χανιών.

A) 'Υστερομινωϊκος τάφος. Κατά Σεπτέμ

συμπλήρωσιν των μεταξύ καί άνω τών τόξων

βριον τοΰ 1938 άπεκαλύφθη προϊστορικός τά

σχηματιζομένων τριγώνων γ') έ'τερα δυο τεμά

φος εν τη όδώ Κ. Μάνου, άνωθεν τοΰ Δικαστι

χια (δεξιά τελευταία), επί τών οποίων παρί-

κού Μεγάρου Χανίων καί ακριβώς μεταξύ τών

Είκ. 22. ’Όστρακα ύστερο μυκηναϊκά έκ τοΰ σπηλαίου «Κορακιά» παρά τήν Γεωργιουπολιν’Αποκορώνου-Κρήτης.

στανται δι’ ερυθρού χρώματος έσχηματοποιη-

οικιών υπό τούς αριθμούς 14 καί 19.’Αφορμήν

μένοι οφιοειδείς πλόκαμοι όκτάποδος εις διπλήν

εις τήν άποκάλυψιν

ταύτην έδωκε μεγάλη οπή

μέν αλλεπάλληλον σειράν εν εΐδει τοξοειδώς δια

σχηματισθεΐσα έκ τής πτώσεως μέρους τής ορο

τεταγμένου γαϊτανιού επί τού μεγάλου τεμα

φής τοΰ τάφου, συνεπεία διελεΰσεως έκεϊθεν με

χίου, εις απλήν δέ σειράν επί τού μικροτέρου.

γάλης καί βαρέως φορτωμένης φορτηγοΰ άμάξης

Ή παράστασις

αύτη

είναι

χαρακτηριστικόν

(βλ. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών τόμ. Β', σελ.

γνώρισμα τής Υ Μ 3β εποχής (Pendlebury

528-529). Ό τάφος, τον όποιον άνεσκάψαμεν

ί.ά. σελ. 250). Πρβ. όμοιας παραστάσεις επί σαρ

δι’ ολίγων έργατών καί έκαθαρίσαμεν επί ημέρας,

κοφάγων καί κρατήρος έκ τάφων Επισκοπής Ίε-

είναι λαξευτός εντός μαλακού βράχου θαλαμοει

ραπέτρας-Κρήτης παρά ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗ

δής τάφος, έ'χων διάμ. 2,80 και ύψ. 2,50 μετά

Άρχ. Δελτ. τόμ. 6 (1920-21), παράρτ. σελ.

θολωτής σχεδόν οροφής. Ή είσοδός της έφράσ-

158-160).

σετο διά ξηρολιθικοΰ τοίχου, ό δέ δρόμος της

Τά ευρήματα ταΰτα καθιστώσι προφανές δτι

έχει πλάτος 1 μ. καί ύψος 1,80 μ., δέν ήρευνήθη

τό σπήλαιον υπήρξε, κατά τούς ύστερομινωϊκούς

όμως, ώστε νά γνωσθή καί τό μήκος του, διότι

τουλάχιστον χρόνους, λατρευτικός είς θεότητά τινα

εισχωρεί υπό τήν δυτικήν οικίαν. Έν τφ θαλά-

τόπος

μφ παρετηρήσαμεν είς διαφόρους θέσεις τέφραν,

(βλ. MAPINATOS Άρχ. Κρητικός

Πο

λιτισμός, σελ. 108-110)' ή γειτνίασις δέ τούτου

άνθρακας καί λείψανα οστών σεσηπότων έκ τής

προς τά μόλις χιλιόμετρου βορειοδυτικούς άπέ-

υγρασίας ή, ίσως έκ τής καύσεως, πλήν μηρικών

χοντα ερείπια τής αρχαίας πόλεως τών Άμφι-

τινων οστών, έξ ών συμπεραίνεται δτι ό τάφος

μάλ(λ)ων επί τού λόφου Κεφάλα, πλησίον τοΰ

περιείχε πλείονας τοΰ ενός νεκρούς ωρίμου ηλι

χωρίου «Άσπροσυκιά», δίδει λαβήν νά ύποθέ-

κίας. Τοΰτο, άλλως τε, έπιβεβαιοΰται καί έκ τών

σωμεν δτι ή συνοίκισις

τής αρχαίας ταΰτης

πολεμικών οπλών, τά όποια ύπάρχουσι μεταξύ

Κρητικής πόλεως πιθανόν νά χρονολογήται από

τών ποικίλων κτερισμάτων, έκ τών οποίων τά

τών ύστερομινωϊκών χρόνων.

καλλίτερου διατηρούμενα είναι τά εξής, εύρε-
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Είκ. 23a. Διάγραμμα ΰστερομινωϊκοΰ τάφου Χανίων (όδοΰ Κ. Μάνου).

Είκ. 23β. Χάλκινα ευρήματα έκ τοΰ ΰστερομινωϊκοΰ τάφου Χανίων (όδοΰ Κ. Μάνου).

θέντα κατά τάς έν τφ σχεδίφ σεσημειωμένας θέ-

τερου σφζονται μόνον τρία συνανήκοντα τεμά

■σεις (διάγραμμα) ( είκ. 23 α).

χια ίσοπλατοΰς λεπίδος μετά λείας ράχεως. Τό

a') Χαλκά ("συνολική είκ. 23 β ),

μεγαλύτερον (άρ. 1), μήκ. 0,44, φέρει δΰο ήλους

1)

κατά την ορθογώνιον

Δΰο μικρά ξίφη ή εγχειρίδια. Τοΰ μικρό
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ΑΕ 1948-1949

ομοίως λείαν την ράχιν, άλλ’ ευρύνεται, ήμικυ-

σαίαν ράχιν τής ΥΜ2 περιόδου (βλ. Pendle

κλικώς σχεδόν, προς την αιχμήν (πρβ. ξίφος τά

bury ε.ά. σελ. 254). Πιθανώς, λοιπόν, δ τύπος

φου Γ Μουλιανών εν Pendlebury έ.ά. σελ.

τών λογχών τής ΥΜ 3 περιόδου νά είναι ό ανω

254). Ή εύρυνσις αυτή τής λεπίδος είναι χαρα

τέρω.

κτηριστικόν γνώρισμα τής μεταξύ τής ΥΜ 3 και
τής ύπομινωϊκής εποχής χρόνων.
2)

4)

Δυο φιάλαι. Έκ τούτων ή μικρότερα σώ

ζει μόνον τον πυθμένα μετά τινων τεμαχίων έκ

Δυο μαχαίρια μονόστομα φέροντα έκαστον

τής περιφερικής πλευράς. Ή μεγαλυτέρα δμως

άνά ένα ήλον κατά την συμφυά ουράν τής λαβής

(άρ. 6) σφζεται σχεδόν άκεραίως. ’Έχει διάμε

διά την στειλέωσιν (άρ. 2 καί 3). Άμφότερα, μή

τρον 0,22 μ. καί ΰψ. 0,04 μ., φέρει δέ έν τφ έν

κους 0,18 μ., εχουσι κοίλην την ράχιν καί κυρ-

τυπο), ως όμφαλώ, πυθμένι παρομοίαν κινητήν

Εΐκ. 24. Πήλινα αγγεία έξ ύστερομινωϊκοΰ τάφου Χανίων (όδοϋ Κ. Μάνου).

τήν τήν δξεΐαν κάτα) πλευράν τής λεπίδος, όμοιά-

μικράν φιάλην έξ άλαβάστρου, τής οποίας σώ

ζοντα, κατά τοΰτο, προς τά σημερινά μαχαίρια

ζεται μόνον δ πυθμήν.

τοΰ μαγειρείου (πρβ. τό ύπ’ άρ. 25 μαχαίριον

5)

Δυο άπλοι δίσκοι κατόπτρων (άρ. 7 καί 8).

of Knossos,

Ό μεγαλύτερος έχει 0,16 διάμετρον, ό δέ μι

Archaeologia LIX υπό Evans, όσης άνάγει

κρότερος, κολοβός κατά τι, έχει διάμ. 0,13 καί

τό είδος τοΰτο εις τήν ΥΜ 3β περίοδον).

φέρει δυο δπάς.

έν

The Prehistoric

3)

Tombs

Δυο αίχμαί δόρατος ή λόγχης μετά κωδω

β')Έκ ποικίλης ύλης:

νοειδούς αύλοΰ (άρ. 4 καί 5). Άμφότεραι, μή

1) "Ορμος -ψηφίδων έξ ηλέκτρου (εΐκ. 23β

κους 0,155 καί 0,17 μ., εχουσι τήν μεσαίαν εκα

άρ. 9). Έκ τούτων 14 είναι σφαιρικαί, κεκοσμη-

τέρωθεν ράχιν πεπλατυσμένην, άντιθέτως προς

μέναι διά καθέτων ραβδώσεων, αί δέ υπόλοιποι

τάς μέχρι τοΰδε εύρεθείσας τοιαυτας τής ΥΜ

πέντε κυλινδρικά! μετά ρομβοειδούς γραμμικού

περιόδου, αίτινες έ'χουσι ταυτην δξεΐαν, καί δή

πλέγματος.

προς τήν εΰρεθεΐσαν έν τφ τάφφ τών Ίσοπά-

2) Μία διάτρητος έλλειψοειδής καί πλακωτή

των λόγχην τής ΥΜ 3, ήτις έχει τήν δξεΐαν με-

ψηφίς έξ δρείας κρυστάλλου (μήκ. 0,025 μ.) φέ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:23:39 EET - 54.162.13.210

AE 1948-1949

'Αρχαιολογικοί έρευναι καί ευρήματα άνά την Δυτ. Κρήτην 1938-39

15

ρουσα έγγλυπτον, άλλα κατεστραμμένην σχεδόν,

σιν έκαστος επί τών ώμων, κάτωθεν τού στεγα

παράστασιν βοός.

νού στομίου,

3) Τρία σφονδύλια,

έξ ών τά δΰο κωνικά εκ

λίθου στεατίτου και τό τρίτον σφαιρικόν εκ με
λανός λίθου (άρ. 10).

σμημα

ρωμένου χαλκού ελάσματος (άρ. 11).

όμοιάζον

προς

δκτώσχημον

ασπίδα.

(ΙΤρβ. δμοιον πλαστικόν κόσμημα, τό όποιον
φέρουσι

4) Δακτύλιος (διαμέτρου 0,025 μ.) έκ συσπει

άνά εν έκτυπον (πλαστικόν) κό

μικραί φιάλαι μετά καθέτων λαβών

τής ΥΜ 3 εποχής, αϊτινες εύρέθησαν εν τή άνατολική κρύπτη τού Σκευοφυλακίου τών ’Ανα

γ') Πήλινα αγγεία:

κτόρων τής Κνωσού (Temple Repositories)

1)

(βλ. Evans Palace of Minos IV, σελ. 495 !.).

Δώδεκα ψευδόστομοι καί σφαιρικοί την

κοιλίαν αμφορείς: ήτοι, εννέα πλήρεις—ακέ

Δύο έ'τεροι άμφορεΐς

φέρουσιν ομοκέντρους

ραιοι ή συγκεκολλημένοι — καί τρεις κολοβοί.

κύκλους επί τού στεγανού στομίου,

Έκ τών ακεραίων, δΰο

γραμμάς επί τών ώμων καί, επί τής κοιλίας,

μέν, οί μεγαλύτεροι

καθέτους

Εΐκ. 25. Πήλινα αγγεία ύσιερομινωϊκοΰ τάφου Χανιών (όδοϋ Κ. Μάνου).

(είκ. 24) εχουσιν ύψ. 0,38 μ., οί υπόλοιποι δέ

ζώνας άπλάς

μικρότεροι ποικίλλουσιν άπό 0,23—0,10 μ. (εΐκ.

ή καθέτων γραμμών. "Ετερος κοσμείται, πλήν

25).

μέν έκ πηλού

τούτων, καί δ5 άστερίσκου ή άνθεμίου εκατέρω

«ρυθροΰ καί άλλοι έξ ΰπολεύκου, έχουσι πάντες

θεν τού άνοικτού στομίου καί έπί τού ώμου.

την έξωτερικήν έπιφάνειαν άνευ μέν έπιχρίσμα-

Δύο άκόμη εχουσιν έπί τού ώμου ή τής κοιλίας

τος, κατάγραφον δμως διά μελανών ή έρυθρών

πλεγματοειδή διακόσμησιν. Καί, τέλος, δύο έ'τε-

διακοσμητικών θεμάτων. Ούτως, επτά άμφορεΐς

ροι άμφορεΐς, έξ ών ό εις σώζει μόνον τό άνω

Κατεσκευασμένοι άλλοι

ή

πεπληρωμένας διά σταγόνων

κοσμούνται διά τόξων ή τριγώνων πεπληρωμέ-

μέρος του, φέρουσι γραπτόν σταυρόν έπί τού

νων δι’ ήμικυκλικών ή πλαγίων γραμμών έπί

στεγανού στομίου, παράστασιν φυτού έπί τών

τών ώμων καί κατά τό ά'νω τμήμα τής κοιλίας,

ώμων, καί έπί τής κοιλίας μετόπας πεπληρω

διά ζωνών δέ παχειών ή λεπτών κατά τό κα

μένας διά κυματιστών οριζοντίων γραμμών ή

τώτερον τμήμα καί την βάσιν. Μεταξύ τούτων

ζώνην μετά λωτοειδών τριγωνιδίων.

συγκαταλέγονται καί οί δύο μεγαλύτεροι αμφο
ρείς (είκ. 25), οί όποιοι, έπιπροσθέτως, φέρου-

2)

Άμφορίσκος έν σχήματι τσότρας(ΰψ. Ο,ΙΟμ.)

έξ ΰπολεύκου πηλού (εΐκ. 25, άρ. 1). Έπί τών
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δυο παρειών τής

ελλειψοειδούς

κοιλίας

κοσμείται δι’ έρυθράς ζώνης εκ

του

2)

ΑΕ 1948-1949·

Έν τή αυτή όδώ καί δλίγα μέτρα βορειό-

συνεχομένων

τερον καί νοτιώτερον τής θέσεως, ένθα άπεκα-

σπειρών περ'ι την περιφέρειαν από τών ώμων

λύφθη δ άνωτέρω τάφος, εύρέθησαν, έπίσης

μέχρι τής βάσεως και δι’ ομοκέντρων κύκλων

τυχαίως, κατά τό 1928 καί άνεσκάφησαν υπό

περί τό μέσον.

τού Φ. Σταυροπούλλου δύο δμοιοι θολωτοί τά

3) Δυο πρόχοι. Έκ τούτων ή μία είναι προ-

φοι, τών οποίων δέν έδημοσιεύθησαν τά κτερί-

χοΐδιον κεκοσμημένον δι’ ερυθρών στιγμών καί

σματα, άτινα φυλάσσονται νύν έν τώ Μουσείω·

μικρών κύκλων κατά τό άνώτερον τμήμα τής

Χανίων. Τοιοΰτοι τάφοι εύρέθησαν τφ 1900

κοιλίας

έπίσης δλίγον κατωτέρω καί δυτικώτερον, άκρι-

καί

διά

ζωνών

κατά

τό κατώτερον

είκ. 25, άρ. VA δ’ έτέρα είναι πρόχους εξ

βώς ό'πισθεν τού δικαστικού μεγάρου Χανίων

ώχροϋ

(βλ. BSA VIII, 305. Mariani Mon. Ant. VI,.

πηλού,

ύψ. 0,28 μ.,

(είκ. 25, άρ. 3).

Τό

τρίωτον μεθ’ υψηλού

συγκεκολλημένη

άγγεΐον

τούτο

είναι

203. Ath. Mitt. 1900, σελ. 466).

λαιμού καί αυλακωτής

Ούχί μακράν τού δικαστικού μεγάρου, παρά

δρθωτής προχύσεα)ς, έχει σφαιρικήν τήν κοιλίαν

τήν οικίαν τής έπισκοπής Κυδωνιάς, έν τή ση

καί υψηλήν τήν βάσιν, κοσμείται δέ διά καστα-

μερινή

νερύθρων ζωνών περί τά ώτα καί τον λαιμόν,

χαίως τφ 1920 καί άνεσκάφησαν ύπό τού Στεφ.

διά στιγμών καί καθέτων γραμμών περί τούς

Ξανθουδίδου έ'τεροι τάφοι τής ΥΜ 3 περιόδου

ώμους, διά ζώνης έκ συνεχομένων τριγώνων

(Στεφ. ΞανθοϊΔΙΔΗΣ έν Άρχ. Δελτ. τόμ. 6
(1920-21) παράρτ. σελ. 164 καί Σ. ΠαραΣΚΕΓΑΪΔΗΣ, ’Αρχ. Δελτ. τόμ. 10 (1926) παράρτ.

περί τό μέσον τμήμα τής κοιλίας καί διά γραμ
μικών ζωνών περί τό κατώτερον καί τήν βάσιν.

όδώ

Μακεδονίας, άπεκαλύφθησαν τυ-

Δίωτος πρόχους μετ’ δρθωτής αυλακωτής προ-

σελ. 44 καί εξ ). "Ολοι οι τάφοι οΰτοι, ώς εύρε-

χύσεως τής ΜΜ 3 περιόδου εύρέθη έν Κνωσφ

θέντες έν τή αυτή τοποθεσία, άποδεικνύουσιν

βλ. Pendlebury έ.ά. πίν. XXVIII1C·.

άσφαλώς

4) Μικρός αναθηματικός κύαθος μετά λαβής
ύπερεχούσης, έξ ερυθρού πηλού,

τήν

ύπαρξιν

ένταύθα

έκτεταμένου

νεκροταφείου τής πόλεως Κυδωνιάς κατά τούς

ύψ. 0,04 μ.

ύστερομινωϊκούς ή ύστερομυκηναϊκούς χρόνους

(είκ. 25, άρ. 4), καί τεμάχια έκ τού λαιμού

(Μαρινάτος Arch. Anzeiger 1934, σελ. 251).

καί τής κοιλίας εύρυστόμου κρατήρος φέροντα
καστανόχρουν

διακόσμησιν

έκ

συνεχομένων

σπειρών (είκ. 25, άρ. 5/

’Αλλά τό θέμα τούτο θέλομεν πραγματευθή
έν ιδιαιτέρα μελέτη.
Β) Μεαομινωϊκη

νεκρόπολις. Κατά

τήν

Παρατηρήσεις καί συμπεράσματα:

άνατολικήν καμπήν τού Ένετικού φρουρίου Χα

1)

νίων καί έν τώ μεταξύ αυτού καί τής οδού Έ.

Τό θαλαμοειδές καί σχεδόν τετράγωνον

σχήμα τού νεκρικού θαλάμου, ή πιθανή καύσις

Βενιζέλου γηπέδω τού Δημοσίου, άπέναντι δ’ά-

τών νεκρών ή τά σχήματα τών κτερισμάτων καί

κριβώς τού Σταδίου, εύρέθησαν, κατά τήν διά-

μάλιστα ή γραπτή διακόσμησις τών άγγείων,

νοιξιν τής νέας λεωφόρου Νικηφόρου

έν ή κυριαρχούσι τά γραμμικά θέματα, ιδία δέ

τρεις άκέραιοι πίθοι καί τεμάχιά τινα ά'λλων

ό εύρύστομος κρατήρ, δστις φαίνεται τό πρώτον

όμοιων.

κατά τήν ΥΜ 3 β περίοδον (Evans Pal. of
Minos IV, σελ. 1017),

Φωκά

Πρόκειται περί ταφικών πίθων. Ήσαν τοπο

ταΰτα πάντα άγουσιν

θετημένοι πλαγίως πως έντός τής άμμώδους

ημάς νά συμπεράνωμεν δτι ό τάφος ούτος άνήκει

γής καί μέ τό στόμιον προς τά άνω, έφερον δέ

εις

τήν

μεταβατικήν ΰπομινωϊκήν

περίοδον,

ως πώμα τετράγωνον ή στρογγύλην λιθίνην

τήν μεταξύ τής ΥΜ 3β καί τής πρωτογεω

λεπτήν πλάκα. Ούδέν σημεΐον καύσεως τών νε

μετρικής

κρών

περίοδον,

ήτοι

μεταξύ

τών

έτών

1250-1050 π. X.1

παρετηρήσαμεν άλλ’ οί σκελετοί ήσαν

τελείως κατεστραμμένοι έκ τής ύγρασίας, πλήν
τεμαχίων τού κρανίου ή τών
Έπίσης

1 Δύσκολοι· είναι νά άποφανθώμεν κατηγορηματι
κά);, εάν τά λείψανα τών όστοιν προέρχωνται έξ υγρα
σίας ή έκ καύσεως, διότι καί τέφρα παρουσιάσθη
πέριξ αυτών καί άκαυστα μηριαία οστά.
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ούδέν

μηρικών οστών.

κτέρισμα ύπήρχεν έν αύτοΐς,

πλήν μιάς πηλίνης μικράς άγνύθος έν ένί πίθφ.
Έκ τών πίθων τούτων (είκ. 26) ό ύπ’ άρ.
1 μικρότερος (ύψ. 0,40 καί διάμ. στομίου μετά.
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τών χειλέων 0,26 μ.) έχει to σχήμα εύρυστόμου

Πηλός ερυθρωπός, άνευ διακοσμήσεως (πρβ.

άμφορέως μεθ’ υψηλού όπωσοΰν λαιμοΰ καί

ταφικόν πίθον είκ. 16 εν Άρχαιολ. Δελτ. τόμ.

προτεταμένων χειλέων, φέρει καθέτους τάς δυο

13, σελ. 152

λαβάς επί των ώμων τής σφαιρικής κοιλίας,

τάφοι εκ Βορροΰ-Μεσσαράς).

ΜαΡΙΝΑΤΟΓ

Πρώιμοι μινωϊκοί

στερείται δε ιδιαιτέρας βάσεως κατά τον πυ

Χρονολογία. Ή χρήσις ταφικών πίθων έν

θμένα. Είναι κατεσκευασμένος εξ ωχρού πηλοϋ

Κρήτη τοποθετημένων οίιχί έν θαλάμοις,άλλά

καί φέρει έξωτερικώς εγχαράκτους κΰκλους.

μεμονωμένων καί οίονεί πεφυτευμένων, ως οί

Είκ. 26. Μεσομινωϊκοί ταφικοί πίθοι Χανιών.

Ό ύπ’άρ. 2 μεγαλήτερος (ύψ. 0,73 καί διάμ.

ανωτέρω, εν τή άμμφ, άπαντά έν τή ’Ανατολική

τό σχήμα

Κρήτη κατά την ΜΜ 3 περίοδον (PENDLEBURY

εύρυστόμου άμφορέως, διαφέρει όμως τοϋ πριό-

έ.ά. σελ. 283). Τά σχήματα όμως τών πίθων τού

του μικροτέρου κατά τό ότι έχει τον λαιμόν χα-

των, ως καί ή διάταξις τών λαβών αυτών άπαν-

μηλότερον, τάς δύο λαβάς όριζοντίως τοποθε

τώσι καί κατά την μεσομινωϊκήν καί κατά την

τημένος επί τοΰ

ύστερομινωϊκήν περίοδον, άλλ’ούδεμίαν φέρουσι

στομίου 0,335 μ.), έχει καί

ουιος

λαιμοΰ, την κοιλίαν ήττον

σφαιρικήν, την δέ βάσιν εΰδιακρίτως χωριζομέ-

γραπτήν ή χαρακτηριστικήν διακόσμησιν προς

νην από τοΰ κορμού δι’ εγχαράκτου προεξοχής ως

χρονολογικήν κατάταξιν αυτών.

δακτυλίου. "Ωχρός πηλός, άνευ διακοσμήσεως.
Τέλος, ό μέγιστος όλων

(άρ. 3

Ευτυχώς,

τήν

έλλειψιν

ταύτην άναπληροΐ,

τής είκόνος

όσον άφορα τούς άνωτέρω τάφους τών Χα

26) ΰψ. 0,785 καί διάμ. στομίου 0,39) έχει στε

νιών, μικρά πρόχους, ήτις εύρέθη παραπλεύρως

νά καί ολίγον προτεταμένα τά χείλη, φέρει δέ

τοΰ ΰπ’ άρ. 3 πίθου. Ή

επί τοΰ έπιμήκους κορμού τέσσαρας

μέν καθέ

27), ύψους 0,24 μ., έχει όρθωτήν τήν προχοήν

τους λαβάς κάτωθεν τών χειλέων χωριζομένας

ή πρόχυσιν, φέρει πλαστικόν μηνοειδές κόσμη

πρόχους αύτη

(είκ.

άπ’ άλλήλων κατά κανονικά διαστήματα, δύοδέ

μα έπΐ τής λαβής, έχει δέ έρυθράν καί έκτυπον

οριζόντιας τοιαΰτας κατά τό μέσον τοΰ ραδινού

άκανθωτήν

κορμού,
βάσεως.

όστις

καταλήγει

εις

πυθμένα

άνευ

(barbotine)

τήν επιφάνειαν

τής

σφαιρικής κοιλίας. Ή διακόσμησις αύτη, ήτις
δίδει τήν έντύπωσιν τών άκανθών τοΰ ρόδου,

3
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είναι

ΑΕ 1948-1949

χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής ΜΜ3α

Γ) 'Ελληνιστικοί τάφοι. Έξωθι τών Χα

περιόδου (βλ. Pendlebury έ.ά. καί σελ. 134

νίων, άνατολικώς τοϋ σημερινού νεκροταφείου

καί πρβ. Evans Pal. of Minos I, συμπληρωμα

τοΰ Όσιου Λουκά καί ακριβώς εν τφ ό'πισθεν

τικός πίν. ΙΙΙα).

τοϋ ανατολικού αύτοΰ

μανδροτοίχου κειμένφ

Βασιζόμενοι επί τοϋ ασφαλώς χρονολογούμε

χωραφίω ήρευνήσαμεν κατά τό 1938 δύο τά

νου τοΰτου αγγείου, δέν διστάζομεν νά άποφαν-

φους τυχαίως άποκαλυφθέντας υπό τοϋ καλλιεργοϋντος τό χωράφιον Ιδιοκτήτου Νικ. Μπατάγια
(βλ. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. Β', σελ.
529).
Πρόκειται περί ταφικοϋ συγκροτήματος άποτελουμένου έκ δύο πωρίνων σαρκοφάγων χωριζομένων άπ’ άλλήλων διά μεσοτοίχου έξ όρθιων
πωρίνων πλακών καί περικλειόμενων άμφοτέρων έντός οίκίσκου, σχήματος τραπεζίου, έχοντος υψηλήν από νότου και έπικλινή προς βορ
ρά ν πωρίνην ωσαύτως στέγην.
Αί σαρκοφάγοι έχουσι μήκος 1,88 μ., πλάτος
0,53 μ, καί βάθος 0,60 μ. (βλ. διάγραμμα είκ.
28), έκαλύπτοντο δέ διά κεραμείων πλακών (τεθραυσμένων ήδη), αί όποϊαι έφερον έντυπον
γραμμικόν πλαίσιον. Έκτος λειψάνων σκελετών,
ούδέν κτέρισμα άνευρέθη έν αύταΐς. Έκ τής τε
χνοτροπίας όμως τής κατασκευής καί τής μεγαλοπρεπείας τοϋ μνημείου, άλλ” ιδίως έκ τών κτερισμάτων τάφων, οί όποιοι άπεκαλύφθησαν έν

Είκ. 27. Μεσομινωϊκή πρόχους Χανίων.

τώ γειτονικά» χωραφίφ καί άνεσκάφησαν τφ

θώμεν δτι ή άποκαλυφθεϊσα νεκρόπολις ανήκει

σείου Χανίων, πήλινα ύπ’άριθ. 653-658) συνά-

εις την Μεσομινωϊκήν περίοδον, νά τονίσωμεν

γομεν τό συμπέρασμα δτι τό μνημεΐον ανήκει

δε, συνεπώς, την σπουδαωτητα τής άποκαλύ-

εις τούς ελληνιστικούς χρόνους, πιθανώτατα εις

ψεως διά τής οποίας έπιβεβαιοϋται κατά τον

τον Β' π.Χ. αίάινα.

1902 υπό Στεφ. Ξανθουδίδου (βλ. Εύρετ. Μου

κατηγορηματικώτερον τρόπον ή ϋπαρξις μεσο-

Τυχαία ευρήματα

μινωϊκοΰ πολιτισμού καί έν τή Δυτική Κρήτη \
Έν τή θέσει ταύτη εύρέθησαν υπό (Μαρινά

άποκείμενα έν τφ Μουσείφ Χανίων.

1)

Τετράγωνος πωρίνη πλάξ (0,25x0,25 καί

του ή Σταυροπούλλου ;) καί τάφοι ύστερωτέρων

πάχ. 0,12 μ ).

χρόνων.1

λοφίσκου

Εύρέθη υπό έργατών

παρά

τάς έκβολάς

τοΰ

έπί τίνος
χειμάρρου

Κλαδισσοϋ πλησίον καί δυτικώς τών Χανίων.
1 Εις έπίρρωσιν χής {ιπάρξεως μεσομινωϊκοϋ πολι
τισμού έν τή Δυτική Κρήτη βλ. α') Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ
Mitt, fiber Hohlen und Kastforschung 1928, είκ.
4: Λίθινον άγγεϊον MM 1 έξ 'Αγίας Μαρίνης (Γεροσπήλιο).
β') Pendlebury έ'.ά. σελ 291: όστρακα MM 1 ΜΜ 3 εις Μοναστηράκι καί Νοχιά.
γ') Η. Prinz έν Ath. Mitt. 1910, σελ. 149 κέ.

δ') "Οστρακα έκ πίθων καί άλλων μικρότερων αγ
γείων ΜΜ1 περιόδου εύρεθέντα ύπ’ έμοΰ έν ΐδιωτικώ
άγρφ μεταξύ τής Χαλέπας καί τής κορυφής τοΰ Προ
φήτου Ήλιου (Άκρωτήρι) Χανίων (ΕΕΚΣ τόμ. Γ' σελ.
484).
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Είναι έπιτύμβιος πλάξ καί φέρει την εξής αρχαϊ
κήν έπιγραφήν (είκ. 29 καί 30) ’

SAMAMFAiiii
ΔΟίΕΜί

Σάμα Μελισσίδος έμ 1

’Ανήκει εις τό τέλος τοΰ 6 ου π.Χ. αίώνος, ως
δείκνυται έκ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων καί
έκ τοΰ τύπου τοϋ ρήματος έμί.

Τό θηλυκόν

δνομα Μελισσίς άναφέρεται καί έν έπιγραφή
τοΰ ’Άργους τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος (IG IV, 629,
στ. 2) βλ. Μ. Guarducci Inscriptiones Creticae II, σελ. 123.

AE 1948-1949
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ΕΙκ. 28. Διάγραμμα αρχαίων τάφων παρά τό νεκροταφεϊον 'Αγίου Λουκά - Χανίων.
ΚΛΙΜΑΞ 1: 50. “Ανω : Κάτοψις καί τομή A'. - Β*.
Κάτω: Πρόσοψις καί τομή Γ'. Δ'.

2)

Ύποκΰανος λίθος άποκεκρουμένος παντα-

χόθεν (μέγ. μήκ. 0,37, μέγ. πλ. 0,23 καί πάχ.

καί Doublet BCH XIII σ. 71 έ. καί έν Μ.

Guarducci έ.ά. σελ. 309 (12).

0,10 μ.). Εύρέθη παρά τό στάδιον Χανίων. Είναι
επιτύμβιος στήλη

καί

φέρει

την

επιγραφήν

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ

Προσωρινή αρχαιολογική συλλογή Ροδοβανίου.

Έκ τών έν τή έπαρχία Σέλινου αρχαίων πό-

(εΐη. 30):
roriAc
ΜΟΛ ω
NOC
ΧΑΙΡΕ

Γο γ ί ας
Μόλω
νος
Χαΐρε

Χρονολογία ύστερων ρωμαϊκών χρόνων (Μ.

Guarducci έ.ά. σελ. 120 (8). Τό όνομα τοϋ
πρώτου στίχου πιθανόν νά είναι Γο{ρ)γίας,
γραφέν Γογίαςκατά παραδρομήν τοΰ χαράκτου.
Δεν είναι όμως άπίθανον νά είναι ακριβώς
Γογίας. Τοιαΰτα παράξενα κυρία ονόματα δεν
είναι σπάνια έν Κρήτη. Περί Μόλωνος πρβ. επι

Είκ. 29· ’Αρχαϊκή επιγραφή Χανίων.

γραφήν εκ Τάρρας: Fr. Blass Die kretischen
Inschriften, σελ. 367 έν Sammlung der griecli.

λέων Έλΰρου,

Dialekt-Inscliriften III 2. Gottingen 1905

ως καί έκ διαφόρων άλλων τοποθεσιών τής έπαρ-
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ΑΕ 1948-1949

χίας ταΰτης, περισυνελέγησαν διάφορα αρχαία

Εΰφρων

καί μάλιστα επιγραφαί, at πλεΐσται των οποίων

Ώνομάρχω

τυγχάνουσι

Τα

Μάρμαρον λευκόν· ΰψ. 0,95, πλ. 0,335, πάχ.

αρχαία taira, χά όποια καχετέθησαν προσωρι-

προ

πολλοί

δημοσιευμένοι.

0,075 καί ΰψ. γραμμ. 0,023. Άπεσπάσθη εκ χής

νώς έν χώ Δημοχικω Σχολείφ τής Κοινόχηχος

οικίας

*Ροδοβανίου, είναι χά επόμενα:

Guarducci έ.ά. σελ. 180).
3)

α' Επιγραφαί:

Μιλχ. Παπαγρηγοράκη, Ροδοβάνι (Μ.
Επιτύμβιος στήλη. Τεμάχιον κάτω άποκε-

κρουμένον. Φέρει την επιγραφήν:

Είκ. 30· ’Επιγραφαί Χανίων.

Συνφορος καί Ευχυχι

1) Ψήφισμα προξενιάς. Τεμάχιον λίθου άποκεκρουμένον πανταχόθεν πλήν έμπροσθεν. Έπί

ανός οι Θεοδώρου
τόδε μνήμα τεΰξαν

τής διατηρουμένης πλευράς ή επιγραφή :

εαυτοΐς καί έγγόνοις

’Έδοξε χάι πόλει τών Έλυρίων
Θεοί | προξένωι καί θεαροδόκωι χρήσθαι
έ]ν Δελφοΐς Κλεοφάνει Ταραντί[νωι
κ]αί αΰχώι καί έγγόνοις
’Έδοξε Έλ[υρίων χάι πόλει [--------] ιο [---------]
αραχ
Νεο......... ρονα Νεοκρέονχος Π... π]ρόξενον
κα]ί ε[ΰεργ]έχαν καί αυτόν καί έγγ[ονα ύπ]άρ-

εαυτών
Μάρμαρον λευκόν υψ. 0,22, πλ. 0,38, πάχ.
0,07,

υψ. γραμμ. 0,016.

Κονχαδάκη

Δωρεά Άντ. Έμμ.

έκ Ροδοβανίου (Μ. Guarducci

έ.ά. σελ. 181)
4) Τεμάχιον έπιιυμβίου στήλης πανταχόθεν
άποκεκρουμένης πλήν άνω. Φέρειτήν επιγραφήν:
Ξενιάδα

χειν(;) .... (δυσανάγνωστον)

Άνδροχίμωι

Μάρμαρον λευκόν μήκ. 0,955, πλ. 0,56, πάχ.

Μάρμαρον λευκόν σφζ. υψ. 0,019, πλ. 0,22,

0,30, ΰψ. γραμμ. 0,023. Φέρει έκβαθυσματα με-

πάχ. 0,075 καί ΰψ. γραμμ. 0,018. Άπεσπά

ταγενεσχέρας χρήσεως. Άπεσπάσθη από τοίχου

σθη από

τής οικίας Μιχαήλ Μιχελάκη - Ροδοβάνι.

(’Αγρίλές) (Μ. Guarducci έ.ά. σελ. 181)

(Μ. Guarducci

Inseriptiones Creticae II

σελ. 176)
2) Επιτύμβιος σιήλη ολίγον άποκεκρουμένη
κατά το χύμπανον καί τό έμβολον. Φέρει την
επιγραφήν:

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:23:39 EET - 54.162.13.210

τής

εκκλησίας

5) Τεμάχιον επιτύμβιου

τής

Αγίας

στήλης.

Άννης

Φέρει

τό

όνομα:
Άγησίφοτος
Άδράστοι-------Είναι πανταχόθεν άπυκεκρουμένον πλήν άνω·
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AE 1948-1949

Μάρμαρον λευκόν μήκος 0,68, πλ. 0,48,.πάχ

Μάρμαρον λευκόν σψζ. ΰψ. 0,19, μέγ. πλ. 0,28
πάχ. 0,09 καί ΰψ. γραμμ. 0,022.

Δωρεά Μιχ.

0,24, ΰψ. γραμμ. 0,06.
Σούγια. Κατώφλιον θύρας οικίας Γεωργίου

X” Μιχελάκη έκ Ροδοβανίου (Μ. GUARDUCCI

Παπαδεροΰ (Μ. Guarducci έ.ά. σελ. 300).

έ.ά. σελ. 178).

11) Βάθρον (άγάλματος;) πανταχόθεν άπο

6) Δυο τεμάχια μή συνανήκοντα επιγραφής
ΟΙΗΣΕ

|

ΣΕΠ

κεκρουμένον. Φέρει τήν έπιγραφήν:
ΠΟΝΣΑΤΤΥΧΩΝ

άποκεκρουμένα πανταχόθεν.

Μάρμαρον ΰποκύανον μήκ. 0,64, ΰψ. 0,50,

Ύποκΰανος λίθος' ΰψ. άμφοτέρων 0,13 καί
πάχ. 0,125, πλ. μεγαλύτερου 0,355, μικρότερου

πάχ. 0,26, ΰψ. γραμμ. 0,035.
Σούγια, εις τό δυτικόν τμήμα τής άρχαίας

0,245, ΰψ. γραμμ. 0,051.

παρά τον χείμαρρον (Μ. Guarducci

Δωρεά Θεοχάρους Πετράκη εκ 'Ροδοβανίου.

Συΐας,

7) ’Επιτύμβιος στήλη άποκεκρουμένη κάτω.

έ.ά. σελ. 300).
12) Βάθρον (άγάλματος;) πανταχόθεν άπο

Φέρει την επιγραφήν:
Δρομεΰς

Φράσ

κεκρουμένον. Φέρει τήν έπιγραφήν:
ΡΡΑΝΙΟΝΙΟ
< ΝΔΟΥΥΙΟΝ
— ΙΩΝΗΠΟΛΙ

ωνος
Λευκόν μάρμαρον ΰψ. 0,29, πλ. 0,22, πάχ.

Μάρμαρον ΰποκύανον μέγ. πλ. 0,55,

Ό,06, ΰψ. γραμμ. 0,018 έκ Λισοϋ (Μ. Guar
ducci

μέγ.

ΰψος 0,55, μέγ. πάχ. 0,27, ΰψ. γραμμ. 0,05.

έ.ά. σελ. 214).

Σούγια.

8) Επιτύμβιος στήλη μετ’αετώματος εις δύο
συνανήκοντα τεμάχια. Φέρει την επιγραφήν:

Πλησίον θόλων Συΐας, παρά τήν

δυτικήν πλευράν τής άρχαίας

πόλεως ταύτης

(Μ. Guarducci έ.ά. σελ. 299).
Όνασιχάρμωι Όνασίωνος
Όνασίων φίλωι

13) Αναθηματική (;) στήλη

ΕΑΛΕΙΦΟΣ
ΙΕΡΟΥ

Τοϋ αετώματος σώζεται τό αριστερόν ακρω
τήριου. Μάρμαρον λευκόν ΰψ. 0,024, πλ. 0,35,

9) Τεμάχιον έπιτυμβίου στήλης πανταχόθεν

ΤΕΜΕΝΟΣ
ΙΕΡΟΝ

Μάρμαρον ΰπόλευκον ΰψ. 0,56, πλ. 0,30, πάχ.

πάχ. 0,09 καί ΰψ. γραμμ. 0,017 έκ Λισοΰ (Μ.

•Guarducci έ.ά. σελ. 214).

μετ’άποκεκρου-

μένου άετώματος. Φέρει τήν έπιγραφήν :

0,07, ΰψ. γραμμ. 0,016.

Χωρίον

Παπαδιανά,

οικία Μιχαήλ Δρακάκη.
β' Γλυπτά:

άποκεκρουμένον πλήν ά'νω. Σώζονται τά γράμ
ματα :

1) ’Ανάγλυφου πανταχόθεν άποκεκρουμένον
ΣΩΣ
ΣΩΤ

πλήν δεξιά. Σφζεται ένδεδυμένος άνήρ άπό τοΰ
λαιμοΰ μέχρι που των ποδών. Φορεΐ χιτώνα καί

Μάρμαρον λευκόν, ΰψ. καί πάχ. 0,13, πλ. 0,29’
ΰψ. γραμμ. 0,022 έκ Λισοΰ (Μ. Guarducci

ίμάτιον, τό όποιον άφίνει γυμνόν τό ά'νω μέρος
τής δεξιάς χειρός.
Μάρμαρον λευκόν

έ.ά. σελ. 214).
Είς την άνωτέρω συλλογήν των έπιγραφών
προσθετέα καί

μέγ. σωζ. ΰψ. 0,35,

πλ.

0,23, μέγ. πάχ. 0,12.
Δώρον Μιχ. Μιχελάκη έκ 'Ροδοβανίου.

τά εξής ένεπίγραφα μάρμαρα,

τά όποια, λόγφ τοΰ υπερβολικού βάρους των

2) Άνάγλυφον πανταχόθεν άποκεκρουμένον

καί τής μακρινής άποστάσεως διά μέσου ορεινών

πλήν δεξιά. Παρίσταται ολόγυμνος άνήρ. Στη

διαβάσεων, δεν κατέστη δυνατόν νά μεταφερ-

ρίζει τήν δεξιάν χεΐρα έπί άσπίδος καί άνυψοΐ

θώσιν είς 'Ροδοβάνιον,

τον αριστερόν βραχίονα, όστις έσιηρίζετο έπί

άλλ’ άφέθησαν έν οίς

βακτηρίας (;)

εΰρέθησαν τόποις:
10) ’Ορθογώνιος στήλη έφ’ ής ή έπιγραφή :
PEIANOC
ΤΑΚΕΩΝΝ
OC

ίσως. ’Έχει

τους

πόδας

χιαστί

έπαλλήλους.
Μάρμαρον λευκόν σψζ. ΰψ. 0,32, πλ. 0,16,
πάχ. 0,06.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:23:39 EET - 54.162.13.210

Δώρον Βαρδή Ξανθινάκη

έκ 'Ροδοβανίου.

Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου

22

3) Άνάγλυφον πανταχόθεν άποκεκρουμένον

ΑΕ 1948-1949

γ) ’Αρχιτεκτονικά.

πλήν αριστερά. Παρίσταται γυμνός άνήρ από

1) Πλάξ θΰρας τάφου. Φέρει επί τής εξωτε

τοϋ μέσου τοΰ στήθους μέχρι που τών γονάτων.

ρικής πλευράς έντυπον σπειροειδή διακόσμησιν

Σώζεται ή δεξιά χειρ στηριζομένη έπί τής προε

χωρίζουσαν είς τέσσαρα τετράγωνα εδάφη την

ξοχής τοΰ πλαισίου.

χαμηλοτέραν επιφάνειαν. Έπί τής καθέτου έκτυ

Μάρμαρον λευκόν μέγ. ΰψ. 0,33, πλ. 0,16,

που γραμμής τρεις στρογγυλοί έκτυποι κόμβοι.
Άποκεκρουμένη πανταχόθεν πλήν αριστερά.

πάχ. 0,06.
Δώρον Βαρδή Ξανθινάκη εκ 'Ροδοβανίου.

Πώρινος λίθος. "Υψ. 0,50, μέγ. πλ. 0,50, πάχ.

4) Τεμάχιον άγαλματίου, οΰτινος σφζεται δ

0,13. Άπεσπάσθη από παλαιάν βρυσιν 'Ροδο

δεξιός άκρος ποΰς επί βάσεως. Φέρει σάνδαλον.

βανίου. ΈδημοσιευΘη μετ’ εϊκόνος υπό L. Sa-

Είκ. 31. Ύάλινα δοχεία έκ τάφου Πρινέ- Σέλινου.

Μάρμαρον λευκόν· ΰψ. μετά

βάσεως 0,12,

μήκ. 0,18. Δώρον Γεωργίου I. Πατεράκη

έκ

Πηλίνη

έν Rendiconti Acc. d. Lincei VIII,

σελ. 428, είκ. 117). Μνεία έν Έπετ. Έταιρ. Κρη
τικών Σπουδών τόμ. Β', σελ. 528

'Ροδοβανίου.
5)

vignoni

κεφαλή

ειδωλίου

ζφομόρφου,

οίονεί κυνός.

Ύάλινα δοχεία έκ Πρινέ - Σέλινου.

Έν τώ χωρίφ Πρινέ - Σέλινου, έν τή θέσει

Πηλός ερυθρός· ΰψ. 0,04. Δώρον I. Κονταδάκη έκ 'Ροδοβανίου.

«Περίπατα» καί έν τφ χωραφίω τοΰ Ίωάνν.
Πεντάρη, άπεκαλΰφθη υπό καλλιεργητών τάφος,

6) Πήλινον είδώλιον γυναικός, τής οποίας δ
πέπλος πίπτει εκατέρωθεν έπί τών ώμων, «φί

έν τώ όποίω εύρέθησαν τά κατωτέρω ύάλινα
δοχεία,

κατασχεθέντα

υπό

τοΰ

Σταθμάρχου

νων ανοικτόν τό στήθος. Άποκεκρουμένον από

Καμπανοΰ καί κατατεθέντα ήδη έν τφ Άρχαιολ.

τοΰ στήθους καί κάτω. Κοΐλον.

Μουσείφ Χανίων (είκ. 31):

Πηλός έρυθρός. Σφζ. ΰψ. 0,10, μέγ. πλ. 0,11

1) Μόνωτον άγγεΐον (άρ. 1

είκόνος) μετά

Δώρον Λάμπρου Πατεράκη έκ 'Ροδοβανίου.

στρογγυλού

7) Πηλίνη κεφαλή

στενοΰ λαιμοΰ, δριζοντίως τοποθετημένης λαβής

ειδωλίου λέοντος. Φέρει

στομίου,

προβαλλόντων

χειλέων,

έξίτηλα ίχνη μελαίνης βαφής.

καί κυλινδρικής κοιλίας άνευ ιδιαιτέρας βάσεως.

’Ωχρός πηλός. Σφζ. ΰψ.

Λευκή ΰαλος. "Υψ. 0,20, διάμ. στομίου 0,08 μ.

0,06. Δώρον Λάμ

πρου Πατεράκη έκ 'Ροδοβανίου.
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2) Εύρύστομον μόνωτον άγγεΐον (άρ. 2 είκό-

AE 1948-1949

’Αρχαιολογικοί έρευναι και ευρήματα άνά την Δυτ. Κρήτην 1938-39

νος). Χείλη προβάλλοντα αλλά καί

ΕΠΑΡΧΙΑ

κλίνοντα
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ΚΙΣΑΜΟΥ

Τάφοι Έννβαχωρίων.

προς τα ένδον. Λαβή κυρτή ή κορμός υψηλός
στενοΰμενος προς τον πυθμένα μετά προβαλλού-

Έν τή περιοχή τών Έννεαχωρίων ένηργή-

σης βάσεως. Ύποκύανος ύαλος. Ύψ. 0,13, διάμ.
στομίου 0,14 μ.

σαμεν τώ 1938 μικράς σκαφάς, δοθείσης αφορ

40'

3)

μής εκ τυχαίας ευρέσεως τάφων

24'

"Εξ μυροδόχα αγγεία (άνω σειρά

2θ"

εικόνος

31), εξ ών τά δυο μεγα?ιύτερα (ϋψ. 0,15 μ.) είναι
εκ λευκής ύάλου, τά δέ υπόλοιπα μικρότερα

(βλ. Έπετ.

40'

Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. Β', σελ. 528).
Οί τάφοι οΰτοι είναι οί εξής:
1) Έξωθι τοϋ χωρίου Περιβόλια, καί έν τή

{υψ. 0,12 μ.) εξ ύποκυάνου τοιαύτης. Ουδέν έτε

θέσει «Πύργος», εύρέθη

ρον

Στυλ. Σπερελάκη καί υπό τοϋ ιδίου τάφος μετά

χρονολογήσιμον κτέρισμα

τάφφ, κατά τήν έκθεσιν τοϋ

εύρέθη

εν τψ

σταθμάρχου, καί,

τών εξής κτερισμάτων:

εν

τώ χωραφίω τοϋ

χάλκινου

βραχιολιού,

συνεπώς, δύσκολος είναι ή ακριβής χρονολόγη

χάλκινης μικρας φιάλης, χάλκινης πόρπης καί

σης τών ΰαλίνων τούτων κτερισμάτων. Πάντως,

τεσσάρων μικρών μυροδόχων αγγείων έξ ύελώ-

ως αφετηρία δέον νά ληφθή ύπ’ ό'ψιν ή ελλη

δους

νιστική περίοδος (βλ.

Kisa

Das Glas im

Al-

μάζης — αντικειμένων, τά όποια ούδένα

φέρουσι κόσμον ή άλλο τι χαρακτηριστικόν ση-

tertum καί Blumner Technologie und Ter-

μεΐον προς χρονολόγησιν. Έκ τοϋ μόνου

minologie der Gewerbe und Kunste bei den

τούτοις χάλκινου νομίσματος τοϋ αύτοκράτορος

Griechen und Romern).

Κλαυδίου (Δρόσου Γερμανικοϋ), τό όποιον ευ-
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έν
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ρέθη μετά τών λοιπών κτερισμάτων, συμπεραί-

ΑΕ 1948-1949'

έκβάλλει εις τον κόλπον «Στόμιον» έπι τοΰ Λι-

νεται δτι δ τάφος ανήκει εις τον πρώτον μ.Χ.

βυκοΰ πελάγους. Ή ΰπαρξις τάφων έπι έκτάσεως

αιώνα.

τοσούτου μήκους άποκλείει τό ένδεχόμενον on

2) Έν τοΐς θεμελίοις τοϋ άνεγερθέντος Δη
μοτικού Σχολείου

τοΰ

χωρίου Πλοκαμιανών

πρόκειται περί νεκροταφείου μεγάλης άρχαίας πόλεως (πρωτοφανούς, έν τοιαύτη περιπτώσει, έκτά

άπεκαλύφθη συστάς εκ τεσσάρων τάφων μετ’

σεως)· ή κατά συστάδας δέ διάταξις τούτων σπο-

ολίγων ακεραίων αγγείων, εξ ών τα σπουδαιό

ραδικώς άπαντωμένων καθ’ όλον τό άνωτέρω

τερα είναι δυο μελαμβαφεις αμφορείς φέροντες

μήκος τής κοιλάδος δίδει τό ένδόσημον νά φρο-

στρεπτάς λαβάς, γραπτάς παραστάσεις γραμμι

νώμεν ότι πρόκειται περί νεκροταφείων οικογε

κών σχημάτων, έκτυπους απεικονίσεις τής Ευ

νειών

ρώπης άπαγομένης υπό τοΰ Ταΰρου-Διός κα'ι

θά έζων ένταΰθα, κατά τούς άνωτέρω χρόνους,

καθέτους ραβδώσεις (πρβ. όμοιους έκ Περιβο-

κωμηδόν, όπως καί σήμερον άκριβώς συμβαίνει

λίων κατατεθειμένους ήδη έν τή Άρχαιολ. Συλ

έν τή ειρημένη κοιλάδι, ένθα ύπάρχουσι περί

λογή Καστελλίου-Κισάμου

τούς εΐκοσιν άγροτικοί μικροσυνοικισμοί. Τό ότι

ύπ’ άρ. ευρετηρίου

ή φατριών

μικροσυνοικισμών,

αΐτινες

πήλινων 11, 12, 56. ΑΕ 1942-1944 Άρχ. Χρο

δέ έν τή τοποθεσία ταύτη ουδέποτε ύπήρξε με

νικά σελ. 131, άρ. 6).

γάλη πόλις άποδεικνύεται καί έκ τής παντελούς

Ή τεχνοτροπία άμφοτέρων τούτων, ή οποία
υπενθυμίζει την τών μεγαρικών

σκύφων, ώς

έλλείψεως καί ίχνους έστω
είτε τείχους, είτε άλλου

δημοσίου

δημοσίου

έργου,

κτίσματος,

και τό άνάγλυφον θέμα άνάγουσι τά έργα τού

ναού ή μεγάρου (βλ. Pashley Travels in

τα εις τούς μεταξύ τοΰ 4ου κα'ι 3ου π.Χ. αιώνας

Crete Π, σελ. 79 καί Mansell έν Spratt II,

(βλ. L. Savignoni έ.ά. σελ. 382 κα'ι 385 καί

σελ. 236).
Τάς παρατηρήσεις ταύτας έπιρρωνύει καί ή

πρβ. τάς έν τώ άρθρω τούτω εικ. ύπ’ άρ. 69

σιωπή τών άρχαίων συγγραφέων, οΐτινες, έν ω

καί 69“).
Τά

άντικείμενα τών

Περιβολίων καί

Πλοκαμιανών κατετέθησαν

ωσαύτως

έν

τών
τή

Άρχαιολ. Συλλογή Καστελλίου-Κισάμου.

κάμνουσιν εύρύν λόγον περί μεγάλων καί ση
μαντικών, άληθώς, πόλεων τής άρχαίας Κρήτης,
ούδέν άναφέρουσι καί περί μεγάλης τυχόν πό-

Ή συστάς αύτη τών τάφων, όπως καί πολ

λεως έν τή κοιλάδι τοΰ Ίν(ν)αχωρίου, ουδέ τοΰ

λοί ά'λλοι κατά καιρούς άποκαλυφθέντες τάφοι

Πλινίου τοΰ Πρεσβυτέρου έξαιρουμένου, όστις

καθ’ όλην την περιοχήν τής κοιλάδος Έννεα-

παραθέτει κατάλογον 40 όλων πόλεων. Καί αυ

χωρίων ή Ίν(ν)αχωρίου, είναι λάκκοι ορθογω

τός δέ ό Κλαύδιος Πτολεμαίος, ό μόνος ποιού

νίου σχήματος καθέτως άνωρυγμένοι εντός τής

μενος λόγον περί Ίν(ν)αχωρίου, άρκεΐται νά άνα-

γής, ως οί σημερινοί, έπενδεδυμένοι δέ καί ορι

φέρη απλώς τό Ίν(ν)αχάριον ως κείμενον μεταξύ

ζοντίους κεκαλυμμένοι διά πλακών έξ ύποκυάνου

Φαλασάρνης καί Κριού-Μετώπου, άνευ άλλης

σχιστόλιθου ή ά'λλου σκληρού έγχωρίου λίθου.

περιγραφής ή άλλου χαρακτηριστικού έπιθέτου.

Εύρέθησαν όμως άλλοτε καί άλλοι τάφοι καί

Ή απλή μνεία τής ονομασίας παρά τφ μονα

δη παρά τό χωρίον Περιβόλια, οί όποιοι έ'χουσιν

δικά) τούτω συγγράφει, ως καί ή έλλειψις έπι-

άνορυχθή προς τά ένδον τοΰ

γραφικής

πρανούς έδα-

φικών υψωμάτων. ’Εντός τών τοιούτων τάφων

μαρτυρίας,

καθιστά,

προς

τούτοις,.

δύσκολον καί τήν έπιστημονικήν ταύτισιν τοΰ

αί πλάκες τών μακροιν πλευρών τής έπενδύσεως

άρχαίου Ίν(ν)αχωρίου προς τήν σημερινήν τοπο

είναι τοποθετημένοι κατά βάθος, μία δέ τών

θεσίαν τάιν Έννεαχωρίων. ’Αλλά τό ομόηχον,

στενών πλευρών άποτελεί μετά τοΰ τριγωνικού

πιθανώτατα δέ καί τό ταυτόσημον τής άρχαίας

μετώπου τού σαμαροειδώς ένταΰθα έπικαθημέ-

καί τής σημερινής ονομασίας τής τοποθεσίας,

νου καλύμματος, την πρόσοψιν τοΰ τάφου, προ

δέν

τής οποίας υπάρχει συνήθως ξηρολιθική δομή,

περί τοΰ ότι ό συγγραφεύς Πτολεμαίος τήν το

προς στερέωσιν άμα καί ίσοπέδωσιν τοΰ έπι-

ποθεσίαν ταύτην εΐχεν ύπ’ όψει άναφέρων τό

κλινούς έδάφους.

Ίν(ν)αχώριον, χωρίς όμως νά προσθετή καί πε

Τάφοι καί τών δύο είδών εύρέθησαν μέχρι

άφίνει, φρονοΰμεν, ούδεμίαν

ριγραφήν ή

άμφιβολίαν

χαρακτηριστικόν έπίθετον αυτής,

τοΰδε πάμπολλοι εις μήκος 20 χιλιομέτρων κατά

άκριβώς ενεκα τοΰ άσημάντου τών κωμών, αι-

τά παρόχθια έδάφη τοΰ διασχίζοντος την κοιλάδα

τινες θά άπήρτιζον καί τότε, όπως καί προ ολί

τοΰΊν(ν)αχωρίου ποταμού «Ξηροποτάμου»,όστις

γων άκόμη έτών, τον δήμον Ίν(ν)αχωρίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:23:39 EET - 54.162.13.210

