
24. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΥΜ III ΛΑΞΕΥΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΝΙΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δαπάνη τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας προέβην κατά μήνα Αύγουστον 
και Σεπτέμβριον τοΰ 1952 εις άνασκαφήν ολοκλήρου σειράς λαξευτών ύστε- 
ρομινωικών III τάφων εις την περιοχήν τών χωρίων Επισκοπή καί Στα- 
μνιοί τής επαρχίας ΓΙεδιάδος Ηρακλείου. Ή ερευνά ύπεκινήθη εκ τής 
τυχαίας άνακαλΰψεως λαξευτοΰ τάφου εις θέσιν Καλυβότοπος καί εις τήν 
άμπελον Γεωργίου Φουρναράκη. “Ηδη κατά τό τέλος τοΰ προηγουμένου 
έτους ειχον άνασκάψει μικρόν λαξευτόν τάφον εις θέσιν Στον Κάμπο (σχεδ. 
είκ. 1). Ό τάφος οΰτος απέδωσε μίαν κιβωτιόσχημου αδιακόσμητου λάρ
νακα καί έν μόνον εύμέγεθες άγγεΐον, ψευδόστομον αμφορέα μέ σχηματικήν 
παράστασιν δκτάποδος. Ύπό τήν λάρνακα άνευρέθη βόθρος ελλειψοειδούς 
σχήματος, εντός τοΰ οποίου ειχεν ενταφιασθή εις συνεσταλμένην στάσιν έν 
άτομον. Ή θΰρα εύρέθη διατοιχισμένη. Εις τήν περιοχήν τής Επισκοπής 
έξ άλλου ειχον έπανειλημμένως άνακαλυψθή καί άνασκαφή λαξευτοί τάφοι 
εις θέσεις Μαρκαβοΰσα, Χριστός, Καβοΰσι, καί Μαλαθρέ (άνασκαφαί Ξαν- 
θουδίδου, Μαρινάτου, Πλάτωνος, Αλεξίου). Οΰτω έφαίνετο λίαν πιθανή ή 
άνακάλυψις καί άλλων τάφων.

Πράγματι άνεκαλΰφθησαν εννέα συνολικώς λαξευτοί τάφοι εις θέσεις 
Καλυβότοπος, Κεφάλα, Ποταμός καί 'Αλώνια, επ’ ευκαιρία δέ τυχαίων ευρη
μάτων ή άνασκαφή εξετάθη καί εις τό λίαν γειτονικόν χωρίον Σταμνιοί καί 
άνεσκάφησαν πέντε άλλοι τάφοι εις θέσιν Παλιάλωνα.

Συνοπτικώς τά αποτελέσματα τής καθ’ έκαστον άνασκαφής είναι τά 
ακόλουθα:

Α) ΤΑΦΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Εις θέσιν Καλυβότοπος, εις άπόστασιν 20 λεπτών ΝΑ τοΰ χωρίου, 
υψηλά είς κλιτύν λόφου, ειχεν άναφανή ό δρόμος ενός λαξευτοΰ τάφου καί 
ολίγον ή θΰρα του (σχεδ. είκ. 1). Ή άνασκαφή άπέδειξεν δτι ό μικρός 
θάλαμος έσώζετο άνέπαφος, προστατευθείς άπό τό φράγμα τών λίθων τής 
θΰρας. Ή κάθοδος έγίνετο διά βαθμιδών, τών οποίων τρεις άνεσκάφησαν. 
Δεξιά ώς προς τον είσερχόμενον υπάρχει χαμηλή κρηπίς. Τό σχήμα τοΰ 
τάφου είναι ήμιελλειψοειδές. Δυο λάρνακες εύρίσκοντο είς τήν θέσιν των, ή 
μία δμως τεθραυσμένη. Παραδόξως ή λάρναξ Β (είκ. 2) δεν περιείχε παρά 
μόνον τό κρανίον καί οστά τινα τής χειρός, ενώ εκτάδην μεταξύ τών δυο 
λαρνάκων ήτο ό σκελετός άκέφαλος. “Ετερος σκελετός ύπήρχεν είς τήν επί
σης κιβωτιόσχημον λάρνακα Α. Τά κτερίσματα τοΰ τάφου ήσαν ύψίπους
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V Μ ίί! ΤΑΦΟ I 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ! ΡΕΔΙΑΔΟΣ

Είκ. 1. Κατόψεις καί τομαί των ΥΜ III τάφων Επισκοπής Πεδιάδος.
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δίωτος κύλιξ, κυλινδρική πυξίς, λοπάδιον μέ υψηλήν λαβήν καί πλαγίαν πρό- 
χυσιν, περόνη, κάτοπτρον, μαχαίριον, ξυράφιον καί λοπαδοειδές άγγεΐον μέ 
λαβάς έχοΰσας άκρεμόνας, τά τελευταία όίπαντα χαλκά.

Ή άνασκαφή μετετοπίσθη εις τον παρά τό χωρίον καί ανατολικούς 
τοΰτου λόφον τής Κεφάλας εκ τής παρατηρήσεως δτι παρά τήν εκκλησίαν 
τής Παναγίας ήσαν καταφανείς τοίχοι μέ ογκώδεις λίθους, προφανώς 
ΥΜ III χρόνων. Άπεδείχθη πράγματι δτι εκεί υπήρχε τετράγωνον οικοδό
μημα αγνώστου χρήσεως, δχι εκτεταμένον (4,20x5,00 μ.). "Αλλως καί επί 
τής κορυφής τοϋ υψώματος άνεκαλύφθησαν ολίγα λείψανα οικοδομημάτων 
καί τμήμα πλακοστρώτου έπιμήκους, ϊσως όδοΰ. Αί ενδείξεις αΰται έ'πει-

Είκ. 2. Ή λάρναξ |Β τοΰ ΥΜ III τάφου Α Επισκοπής Πεδιάδος.

θον δτι εκεί θά ήτο ή θέσις μικρού συνοικισμού, δστις δμως δεν φαί
νεται νά ήτο ό κύριος τόπος οίκίσεως. Εις τήν αυτήν περιοχήν άνεσκάφη- 
σαν τρεις σιροί βυζαντινών ή μεταβυζαντινών χρόνων, οΐτινες απέδωσαν 
σιδηρά τινα αντικείμενα, πίθων τεμάχια καί διάφορα αγγεία. Εις τήν ά'με- 
σον δμως γειτονίαν καί άνατολικώς τοΰ συνοικισμού τούτου άνευρέθη μία 
συστάς έκ τριών τάφων (Β, Γ καί Δ) (σχεδ. είκ. 1), οΐτινες δυστυχώς ειχον 
άναμοχλευθή υπό τών χωρικών κατά τήν καλλιέργειαν. Οί θάλαμοι έσώ- 
ζοντο μόνον κατά τό κατώτερον αυτών τμήμα, αί δέ είσοδοι δέν ήσαν καθ’ 
δλα ευκρινείς. Ό τάφος Β είχε μικρόν ορθογώνιον θάλαμον, ό Γ ήτο παρα
δόξου ασκοειδούς σχήματος, τό όποιον προήλθεν, ώς πιστεύω, έκ τής συμπτώ- 
σεως δύο θαλάμων, ό Δ τέλος εΐχεν απλώς κυκλοτερή θάλαμον. Αί σαρκο
φάγοι— ώς άπεδείχθη έκ τών οστών σαρκοφάγοι ένηλίκων — ήσαν άλλο-
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κότως στεναί, αί δέ τοΰ Γ κα'ι ιδιόρρυθμοι, ελλειψοειδείς ή σχήματος ατρά
κτου ή σημερινού φερέτρου, σχημάτων δηλαδή μη σημειωθέντων αλλαχού 
μέχρι σήμερον. Αί σαρκοφάγοι άλλως ήσαν αδιακόσμητοι καί δχι έπιμελώς 
κατεσκευασμέναι, ούδεμία δέ τούτων έσώθη ακέραια ή εις σχετικώς καλήν 
κατάστασιν. Τά κτερίσματα των τάφων τούτων ήσαν μάλλον πτωχά, μάλιστα 
τά αγγεία. Καταπληκτικός ήτο ό αριθμός των κωνικών αώτων κυπέλλων, μά
λιστα εις τούς τάφους Β καί Δ. Πρόχοι, αμφορείς, μικρόν κυλινδρικόν άγγεϊον

Ξίκ. 3. ΥΜ III αγγεία τοΰ τάφου Β τής Κεφάλας Επισκοπής Πεδιάδος.

μέ προχοήν καί δύο τοξοειδείς επί των ώμων λαβάς, κύαθοι, ΰψίποδες ωραΐαι 
κύλικες, πώμα χυτριδίου, λίθινον ωραΐον όλμοειδές καλυκόμορφον άγγεϊον 
καί ενδιαφέρουσα ελλειψοειδής πηλίνη πυξίς μετά τοΰ καλύμματος της ήσαν 
τά κυριώτερα (είκ. 3). ’Αλλά πολύ μάλλον ενδιαφέροντα ήσαν τά μικρά 
κοσμηματικά αντικείμενα τών τριών τάφων (είκ. 4): ποικίλα σφονδύλια κω
νικού σχήματος ή κομβιοειδή, ωραΐαι ψήφοι σαρδίου, κρυστάλλου καί άμε- 
θύστου, τέσσαρες φακοειδείς σφραγιδόλιθοι μέ παραστάσεις τετραπόδων 
(αγριμιού, λέοντος, δορκάδος), τρεις άμυγδαλοειδεΐς μέ σχηματικός παραστά
σεις μηνίσκων καί δεσμών καί δύο μικρά χρυσά κοσμήματα, ένοότιον ίσως 
παιδίσκης καί ψήφος εις μορφήν περικεφαλαίας μέ υψηλόν έλισσόμενον λοφίον.
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Έκτος των ανωτέρω τριών τάφων, οΐτινες ϊσως ανήκουν εις πολύ 
εύρυτέραν συστάδα καταστραφέντων ήδη τάφων, ολίγον ανωτέρω, άνευρέ- 
θησαν τρία συνεχόμενα σκάμματα, ίσως άνήκοντα ε’ις ήδη καταστραφέντα 
τάφον (Ζ)' τα όστρακα ήσαν πολυάριθμα, τινά δέ τούτων ήσαν ενδιαφέ
ροντα· ήδη προ τής άνασκαφής είχον συλλεγή τμήματα μεγάλου αγγείου 
κυλινδρικού μέ ώραίαν διακόσμησιν σχηματικού άνθους και σηπίας, περι- 
συνελέγησαν δέ νύν κορμός είδωλίου γυναικείου καί εν σκέλος τριποδικοΰ 
βάθρου ή αγγείου μέ πυκνήν διακόσμησιν τεθλασμένων.

Είκ. 4. Κοσμηματικά αντικείμενα τών τάφων τής Κεφάλας Επισκοπής ΓΙεδιάδος.

Διά την κατασκευήν και διατήρησίν του ενδιαφέρων ύπήρξεν άλλος 
τάφος τής αυτής περιοχής (Ε) (σχεδ. είκ. 1), ανακαλυφθείς ολίγον άνατολι- 
κώτερον τού τετραγώνου παρά την εκκλησίαν τής Παναγίας οικοδομήματος. 
Πρόκειται περί υπογείου λαξευτού θαλάμου κυκλοτερούς, διευρυνθέντος μέ 
δύο κόγχας κατά τό βάθος και έχοντος υψηλά πεζούλια κατά την τετράβα- 
θμον κλίμακα καθόδου. Ό θάλαμος διασώζεται άθικιος καί προς αυτόν κα
τέρχεται τις βαίνων επί προχείρων βαθμιδών λαξευμένων περιφερικούς. Προς 
τά δεξιά τής καθόδου ήνοίγετο άλλος στενός διάδρομος επίσης μέ τετράβα- 
θμον κλίμακα καί ή κατά τό βάθος διεύρυνσις έδιδε την έντύπωσιν δτι 
έπρόκειτο περί δευτέρου θαλάμου- δμως ευθύς διεπιστώθη δτι ή λάξευσις
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μόλις εΐχεν αρχίσει καί ή εργασία διεκόπη δι’ άγνωστον λόγον. Καίτοι ό 
τάφος ήτο κεκλεισμένος δι’ ισχυρού φράγματος, φαίνεται δτι είχε συληθή, 
τών συλητών προφανώς είσδυσάντων μέσφ μικράς σχετικώς οπής. Πλήθος 
οστράκων άνευρέθη, τινά τών οποίων είναι λίαν ενδιαφέροντα καί προφα
νώς παλαιότερα κατά τι τών αγγείων τών λοιπών τάφων.

Έτέρα τέλος συστάς τάφων άνευρέθη παρά την Κεφάλαν βάσει μαρ
τυρίας δτι προ πολλών ετών είχεν άνευρεθή λαξευτή εις τον βράχον κλΐ- 
μαξ. Άτυχώς ό χώρος είναι σήμερον φυτευμένος δι’ αμπέλου καί εκτετα
μένη έρευνα δυσχεραίνεται. Άνεκαλΰφθησαν δμως δυο τάφοι, Η καί Θ, (σχεδ. 
είκ. 1), άμφότεροι μικροί. Εις τον πρώτον κατέρχεται τις διά βαθμιδών, 
τών οποίων άνεσκάφησαν τρεις. Διαιρείται δε εις δυο, τοΰ δυτικοΰ τμήμα
τος όντος βαθυτέρου καί μάλλον ακανόνιστου. Ό τάφος είχε συληθή παλαιό- 
θεν καί άνευρέθησαν μόνον ό'στρακα καί έν άγγεΐον εξ ερυθρού πηλού. Ό 
έτερος τάφος έχει θάλαμον μόλις ευρύτερου τής εισόδου, ήτις έχει εκατέ
ρωθεν κτιστόν τοίχον, έκλείετο δέ διά διπλού φράγματος λίθων. Ό τάφος 
δμως είχε παρά ταΰτα συληθή έκ τών ά'νω καί τό μόνον εύρημα ύπήρξεν 
έν σφονδύλων.

Εις θέσιν 'Αλώνια ΝΑ τού χωρίου παρειήρησα θαλάμους λαξευτούς 
υπό τον βράχον, δστις ως έκ τής φύσεώς του, χωρίζεται κατά στρώματα 
(πλακοΰρες). Εις τούτων, γνωστός είς τό χωρών άπό μακροτάτου χρόνου, 
είναι λίαν ευρύχωρος καί έχει διαφόρους κόγχας. Πρόχειρος σκάφη μέ έπει- 
σεν δτι δεν θά ήδύνατο πλέον νά άποδώση τίποτε ως συληθείς.

Τέλος εις θέσιν Στόν Ποταμό, δυτικώς τού χωρίου ’Επισκοπή καί 
σχεδόν είς μιας ώρας άπόστασιν, άνεκαλύφθη σειρά πτωχών τάφων, τών 
οποίων αί κιβωτιόσχημοι σαρκοφάγοι, ως επιφανειακούς κείμεναι, κατεστρά- 
φησαν κατά τήν καλλιέργειαν. ’Έσκαψα μίαν τών σαρκοφάγων, τήν οποίαν 
δμως ως ευτελή καί τεμαχισμένην δεν περισυνέλεξα. Ώς κτερίσματα ύπήρχον 
θυμιατήριον καί χαλκοΰν κάτοπρον. Είς μικράν σχετικώς άπόστασιν διακρί- 
νονται λείψανα κτηρίων ρωμαϊκών καί ίσχυραί λαξεύσεις τοΰ βράχου' είς 
τήν ρίζαν μεγάλου τοίχου υπάρχουν κατά σειράν πίθοι σφαιρικοί ή ωοει
δείς έκτισμένοι στερεώς εντός τοΰ εδάφους καί προφανώς χρησιμοποιηθέντες 
ως σιροί. Έκαθάρισα τρεϊς τούτων. Άπό τήν άλλην πλευράν τοΰ τοίχου 
υπάρχει ρωμαϊκός ληνός μέ έπένδυσιν άπό στερεόν κορασάνι, νΰν κατά τό 
μεγαλύτερον μέρος κατεστραμμένος.

Β) ΤΑΦΟΙ ΣΤΑΜΝΙΩΝ

Πληροφορία δτι είς θέσιν Παλιάλωνα, είς άπόστασιν 10 λεπτών άπό 
τό γειτονικόν χωρών τής Επισκοπής Σταμνιοί, καί ΒΔ τούτου, εις ιδιώτης

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 18.237.180.167



Νικ. Πλάτωνος: Άνασκαφή ΥΜΙΐί τάφων ’Επισκοπής καί Σταμνιών Ηρακλείου 625

είχεν άνασκάψει μέγαν τάφον λαξευτόν και δτι ειχεν είσέτι άνά χεΐρας ευρή
ματα, μέ έ'φερεν εις την έξερεΰνησιν τοΰ χώρου μέ αποτέλεσμα τήν άνεΰ- 
ρεσιν ολοκλήρου συστάδος τάφων. Ό χωρικός πράγματι ειχεν άνασκάψει

Γ πα,λιλλΟνλ.

Είκ. 5. Κατόψεις καί τομαί ΥΜ III τάφων Σταμνιών Πεδιάδος.

ολόκληρον τον ευμεγέθη θάλαμον ενός ΥΜ III τάφου (σχεδ. είκ. 5) καί 
είχε προσπαθήσει νά τον μετατρέψη εις δεξαμενήν, ως είναι εΰνόητον χωρίς 
επιτυχίαν. Δεν άπέμενε παρά νά άνασκαφή ό δρόμος. Ό θάλαμος διασφ- 
ζεται εις καλήν κατάστασιν, άλλ’ έχει καταστραφή τό πρόσθιον τμήμα τής 
οροφής καί τό άνω μέρος τής θυρας εισόδου καί των παραστάδων. Τό 
σχήμα τοΰ θαλάμου είναι πεταλοειδές μέ κόγχην κατά τό βάθος, σχη-
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ματισθεΐσαν διά τήν έπέκτασιν τοϋ θαλάμου, ή είσοδος καί 6 δρόμος 
μειοϋνται βαθμηδόν προς τά έξω, ή δέ κάθοδος προς τον τάφον γίνεται 
διά πλατέων και πολύ χαμηλών βαθμιδών, γεγονός τό όποιον άποδεικνύει 
τό μέγα μήκος τοΰ δρόμου.

Δεν είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν ποια ακριβώς ήσαν τά κτερίσματα 
τοΰ τάφου' ό χωρικός βέβαιοί δτι δεν ήσαν πολλά και δτι δεν ύπήρχον

σαρκοφάγοι. Σημαντικά δμοις είναι τά 
ύπολειφθέντα εις χεΐρας αύτοΰ καί πα- 
ραδοθέντα ήμιν (είκ. 6): μέγα λίθινον 
κυλινδρικόν άγγεΐον μετά πώματος (ϊσως 
όχι άρχήθεν ίδικοΰ του), φέροντος το
ξοειδή λαβήν άνω, μικρόν πώμα με 
άπόφυσιν ως λαβήν, λίθινος κέρνος ι
διότυπος μέ πέντε δοχεία, φέρο)ν δι- 
πλας τετρημένας αποφύσεις εκατέρω
θεν προς άνάρτησιν, καί χαλκοΰν ξυ- 
ράφιον. Μικρός ψευδόστομος άμφο- 
ρεύς παραδοθείς υπό τοΰ αύτοΰ ιδιώ
του προήλθεν έξ άλλου τάφου, τοΰ Γ, 
τον όποιον όμως δεν άνέσκαψεν οΰ- 
τος παραπλανηθείς έκ τοΰ φράγματος 
τών λίθων τής εισόδου, τό όποιον καί 
διέλυσε.

'Ο τάφος Γ (σχεδ. είκ. 5) διέ
σωζε τό κάτα> μέρος τοΰ σχεδόν όρθο-

Είκ. 6. Λίθινα αγγεία τοΰ τάφου Α Υωνίου ^άμου καί τον δρόμος του.
(Παλιάλωνα Σταμνιών)' ό ψευδοστόμος Περιεΐχεν οστά δύο νεκρών, τών ο- 

άμφορεύς τοΰ τάφου Γ. ποιων ήδύνατο νά άναγνωρισθή ή
στάσις. Τά κτερίσματα ήσαν κυρίως 

ψευδόστομοι άμφορίσκοι μέ σφαιρικήν κατά τό μάλλον ή ήττον πεπλατυ
σμένη ν κοιλίαν, τρίωτον κυλινδρικόν άγγεΐον, σκύφος επί ποδός, πρόχους μέ 
στρογγύλον στόμιον επίσης διακοσμουμένη μέ ταινίας, τροχοειδές άγγεΐον μέ 
προχοήν, σφονδύλων, δρμος έκ μικρών ύποκυάνων λεπτών ψήφων, δύο 
χαλκά ξυράφια, χαλκή φιάλη (τάσι), τριχολαβίς, έγχειρίδιον μέ λαβήν εις 
σχήμα Ταΰ, διασώζον έν μέρει τήν ξυλίνην λαβήν (είκ. 7).

Δύο άλλοι τάφοι, ό Β καί ό Δ (σχεδ. είκ. δ), ήσαν λαξευμένοι εις τήν 
ρίζαν τοΰ ύπερκρεμαμένου λόψου καί είχον ευρύ άνοιγμα. Ό πρώτος είχε 
λαξευτόν βόθρον κατά τό αριστερόν άκρον μέ τρία κρανία καί άλλα μεγάλα 
οστά. Ό τάφος άπέδωκε πολλά αγγεία (είκ. 8), μεταξύ τών οποίων διακρί-
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νεται ωραία ραμφιδόστομος ευμεγέθης πρόχους μέ διακόσμησιν σπειροει- 
δών κοσμημάτων. Δυο άλλα αγγεία έχουν τοξοειδή λαβήν έπ'ι τών χειλέων 
καί προχοήν είς τον ώμον. Μικρά κομψά προχοΐδια καί ψευδόστομοι αμφο
ρείς, κύπελλα επί ποδός, σωληνωτόν προχοειδές έκ μελανός πηλοΰ σκεύος 
μέ προχοήν καί τμήμα ίσως έκ κρατήρος μέ παράστασιν δκτάποδος είναι 
τά λοιπά πήλινα αγγεία. Μετά τούτων άνευρέθησαν ολίγα κοσμήματα έξ 
ΰελομάζης μέ διακοσμήσεις σχηματικός φυτικάς ή μέ τέσσαρα δκτωειδή άσπι- 
δίσκια (ίσως αί ψήφοι ένηλλάσσοντο εις τον ορμον), πέντε σφονδύλια καί

Είκ. -7. Χαλκά άντικείμενα τών τάφων Β, Γ καί Δ είς Παλιάλωνα Σταμνιών Πεδιάδος.

λόγχη χαλκή (είκ. 7, άνω δεξιά). Ό τάφος Δ ήτο προφανώς σεσυλημένος. 
Μία σαρκοφάγος έσώζετο εν μέρει καί παρ’ αυτήν ή ύπ’ αυτήν άνευρέθη
σαν τά δλίγα πήλινα αγγεία (τέσσαρες ψευδόστομοι αμφορείς καί προχοΐ- 
σκη). Μία πλατεία λόγχη (είκ. 7 άνω αριστερά) καί μέγα ερυθρού χρώμα
τος σφονδύλων είχον διαφύγει τήν σύλησιν.

Ό τάφος Ε (σχεδ. είκ. 5) έχει θάλαμον σχεδόν δρθογώνιον μέ θρα- 
νίον κατά τον ανατολικόν τοίχον. Ό δρόμος του δεν διεσώζετο καί ό 
θάλαμος ύφίσταται μόνον κατά τό κατώτερον αυτού μέρος, ’Όχι δλιγώτε- 
ροι τών δέκα νεκρών είχον ένταφιασθή εις τον τάφον, αλλά τά κρανία καί 
τά άλλα δστά δεν ήσαν πάντοτε εις τήν θέσιν των, μετακινηθέντα, φαίνε
ται, κατά τάς γενομένας διαδοχικώς ταφάς. Κατά τό βάθος υπήρχε βραχύς 
βόθρος, εντός τού οποίου είχον περισυλλεγή δστά τινα. Τά αγγεία τού 
τάφου είχον σχεδόν δλα θρυμματισθή, άπηρτίσθησαν δμως τρίωτος άμφορεύς
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τοΰ ανακτορικού τόπου, -κοινός άμφορεύς, τρεις ψευδόστομοι αμφορείς και 
εν ίδιότυπον λεκανοειδές σκεύος, ένφ δυο ή τρία ά'λλα μικρά αγγεία διεσώ- 
θησαν εις καλήν σχετικώς κατάστασιν. Ό τάφος περιεϊχεν αρκετά χαλκά 
αντικείμενα: τρία ξυράφια, γλωσσοειδές εγχειρίδιου με μακράν λαβήν, ώραΐον 
εγχειρίδιον με λαβήν διασώζουσαν τούς ήλους και ίχνη τοΰ ξύλου καί λόγχην 
στενήν. Τά κοσμήματα ήσαν ολίγα: ψήφοι, κωνικά σφονδύλια, ωραιον θα

λάσσιον δστρεον τετρημένον προς άνάρτησιν καί τεθραυσμένος σφραγιδόλιθος.
Υπάρχουν ενδείξεις ΰπάρξεως καί ά'λλων τάφων εις τήν περιοχήν, αλλά 

ή άνασκαφή δέν κατέστη δυνατόν νά συνεχισθή ελλείψει περαιτέρω μέσων.
Δεν κατέστη δυνατόν νά διακριβώσω αν ό συνοικισμός ήτο δπου τό 

σημερινόν χωρίον Σταμνιού Τοΰτο φαίνεται πιθανόν, διότι παρετηρήθησαν 
λείψανα οικημάτων αρχαίων παρά τήν εκκλησίαν τοΰ χωρίου. Βορείως τοΰ 
χωρίου, επί λόφου κατέναντι τής θέσεως Παλιάλωνα, διακρίνονται σπηλαιώ
δεις τάφοι, ίσως άποτελοΰντες έ'τερον νεκροταφείου.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ ΤΑΦΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΝΙΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

Βασιζόμενος εις πληροφορίας άνευρέσεως γεωμετρικών αγγείων είς 
δύο θέσεις, μίαν παρά τό Καβοΰσι Επισκοπής καί δευτέραν νοτίως τοΰ

Είκ. 8 Πήλινα αγγεία τοΰ τάφου Β είς Παλιάλωνα Σταμνιών Πεδιάδος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 18.237.180.167



Νικ. Πλάτωνος: Άνασκαφή ΥΜ III τάφων ’Επισκοπής καί Σταμνιών Ηρακλείου 629

χωρίου Σταμνωί και παρά την δημοσίαν οδόν, κατηύθυνα την ερευνάν 
προς άναζήτησιν τών γεωμετρικών νεκροταφείων. Δυστυχώς ή ερευνά ελλεί
ψει χρόνου και μέσων δεν κατέστη δυνατόν νά έπεκταθή, δμως άπεκαλύ- 
φθησαν ώρισμέναι ταφαί ένιός πίθων καί καλπών. Εις τό Καβοΰσι άνεύ- 
ρομεν ταφικόν πίθον μικρού αναστήματος καί άκόσμητον (είκ. 9 αριστερά). 
Ό εντός αυτού σκελετός ειχεν έξαφανισθή κονιορτοποιηθείς. Δεν φαίνεται 
πιθανόν δτι ετέθη μόνον ή τέφρα τοΰ νεκροΰ. Μικρά πρόχους καί κυαθί-

Είκ. 9. Γεωμετρικοί πίθοι καί συνοδεύοντα μικρά αγγεία έκ ταφών εις Καβοΰσι 
’Επισκοπής καί παρά τό χωρίον Σταμνιού

διον άνευρέθησαν παρά τον πίθον. Προ ετών είς τον αυτόν αγρόν, άλλ’ 
ε’ις αρκετήν άπόστασιν, άνευρέθη σειρά γεωμετρικών αγγείων παραδοθεΐσα 
εις τό Μουσεΐον.

Είς την ά'λλην θέσιν, εγγύς τοΰ χωρίου Σταμνιοί, άνεκαλΰφθη ετερος 
πίθος, υψηλότερος καί στερεώτερον κατεσκευασμένος (είκ. 9 δεξιά). Ό 
χωρικός, δστις τον άνεκάλυψεν ύποπτευθείς ΰπαρξιν θησαυρού έτρΰπησε τον 
πίθον, τοΰ οποίου τό στόμιον έφράσσετο υπό μεγάλου λίθου (είκ. 10). Δυο 
μικραί οίνοχόαι άνευρέθησαν παρά τον πίθον. Καί είς την περίπτωσιν 
ταΰτην ό πίθος άνευρέθη κενός, τοΰ σκελετού πιθανώς κονιορτοποιηθέντος. 
Έρευνήσαντες κύκλω άνεΰρομεν καί άλλην ταφήν εντός κάλπης σφαιρικής,
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διακοσμούμενης υπό συστήματος κύκλων μέ κυκλίσκους εντός αυτών. Ή 
κάλπη ήτο εντός σκάμματος αρκετά εύρυχώρου, τοποθετημένη κεκλιμένη και 
στερεωμένη κατά την βάσιν της μέ ένα λίθον (σχεδ. είκ. 11).

Ή κατασκευή τοϋ γειτονικού αλωνιού κατέστρεψεν, ως φαίνεται, και 
ά'λλους τάφους, πάντοτε δμως υπάρχει ή πιθανότης δτι μάλλον επιμελής 
έρευνα θά αποκάλυψη κα'ι ά'λλους τάφους.

Άμφότεροι οι πίθοι χρονολογούνται ήδη εις τήν καθαρώς γεωμετρι
κήν εποχήν, άνήκοντες ϊσως εις τήν αρ
χήν τού Η' π. X. αίώνος. Είναι δμως 
γνωστόν δτι ή εντός μεγάλων πίθων 
ταφή έσυνηθίζετο εν Κρήτη κυρίως κα
τά τούς πρωτογεωμετρικούς χρόνους.

ΓΕΠΗΕ ΤΡΙΚΟ.Ν ΧΡΟΝΛΝ 
ΤΑΦΑΙ Ε. 1ΑΜ ι α Ν n Ε Δ I Λ ftO λ

Είκ. 10. Ταφικός πίθος Σταμνιών 
Πεδιάδος (ώς εύρέθη).

Είκ. 11. Κάτοψις τάφων μέ πίθους 
εις τήν περιοχήν Σταμνιών Πεδιάδος

24β. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Κατά μήνα ’Οκτώβριον τοϋ 1952 ένήργησα έκτεταμένην έρευναν εις 
τήν περιοχήν Σητείας δαπάναις καί πάλιν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας μέ 
λίαν σημαντικά αποτελέσματα.

Δυο ήσαν οι άρχικώς εις τήν έρευναν προτεθέντες σκοποί: Ή άνεΰ- 
ρεσις τού μεσομινωικοϋ ιερού, έκ τού αποθέτου τού οποίου προήλθον τά 
σπουδαία είδωλα Πισκοκεφάλου τά δημοσιευθέντα εις «Κρητικά Χρονικά», 
τόμ. Ε'σ. 96 κ.έξ. καί ή έξερεΰνησις τού δρόμου τοϋ σπουδαίου ΥΜ III 
θολωτού τάφου ’Αχλαδιών, τού άνασκαφέντος ύπ’ εμού προ τοϋ πολέμου. 
Ή πραγματοποίησις των ως άνω σκοπών έφερε περαιτέρω εις τήν άνακά- 
λυψιν καί άλλων σημαντικών αρχαιοτήτων, πάντοτε εις τήν περιφέρειαν 
Σητείας.
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Α) ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έπ'ι τής κλιτύος τοΰ λόφου Κατρίνια, είς άπόστασιν ολίγων λεπτών 
ΝΔ τοΰ χωρίου Πισκοκεφάλου, τό όποιον απέχει μόλις τέσσαρα χιλιό
μετρα από τον Λιμένα Σητείας, είχον εΰρεθή έπανειλημμένως και κατά 
διαστήματα σημαντικά ειδώλια άνδρών και γυναικών, ως και ομοιώματα 
ενός περιέργου ζωυφίου, τό όποιον άνεγνωρίσθη ως κάνθαρος «ρινόκερως 
ό ορυκτής». Τών ειδωλίων τούτων ά'λλα μέν έπωλήθησαν υπό αρχαιοκαπη
λίαν, ά'λλα κατεσχέθησαν και περιήλθον είς τό Μουσεΐον Ηρακλείου, δυο 
δέ ή τρία ελλιπή περισυνελέγησαν υπό τοΰ κ. Μαρινάτου προ πολλών ετών. 
'Ωραιότατη κεφαλή γυναικείου πήλινου ειδωλίου έδημοσιεΰθη ώς μινωική 
υπό τοΰ Valent. Muller και άργότερον υπό τοΰ Helm. Bossert. "Ομως 
υπήρχε πάντοτε διαμφισβήτησις περί τής χρονολογίας και έρευνηταί τινες 
τά έθεώρησαν ελληνιστικά.

Παρά τον μακρόν χρόνον, δστις παρήλθεν από τής άνακαλύψεως τών 
ειδωλίων τούτων, κατώρθωσα νά εντοπίσω τήν ερευνάν καί ανέσκαψα συστη- 
ματικώς τον χώρον είς ικανόν βάθος καί καθ’ δλην τήν εκτασίν του. Περι- 
συνέλεξα οΰτω μέγα πλήθος λίαν άξιολόγων ειδωλίων, δυστυχώς είς τεμάχια. 
Ή άνακαλυφθεΐσα σειρά είναι ή σπουδαιοτέρα μέχρι σήμερον τής μινωικής 
πηλοπλαστικής, κατά πολύ άνωτέρα τής γνωστοτάτης έκ Πετσοφά Παλαι- 
κάστρου.

Ό ανασκαφείς χώρος είναι ζήτημα αν είναι ό κύριος αποθέτης. 
Πράγματι τά ειδώλια ήσαν μεμονωμένα ή κατά μικράς ομάδας καί είς διά
φορον βάθος, πολλάκις δέ ήτο ανάγκη νά άφαιρεθοΰν μεγάλοι δγκοι χώματος 
μέχρις δτου άνευρεθοΰν ολίγα τεμάχια. Μόνον είς έν σημεΐον άνευρέθησαν 
δύο αγγεία μεγάλα είς τήν θέσιν των, είδος χυτρών ή πιθιδίων καί παρ’ 
αυτά ύπήρχεν ικανός αριθμός ειδωλίων. ‘Υπέθεσα δτι τά πλεΐστα παρεσύρ- 
θησαν έξ ύψηλοτέρων στρωμάτων. Δυστυχώς δμως πολλαί δοκιμαι γενόμε- 
ναι καθ’ δλην τήν κλιτύν καί μάλιστα περί τήν κορυφήν τοΰ λόφου (έκ 
τής ύποθέσεως δτι πρόκειται περί ίεροΰ κορυφής) ούδέν απέδωσαν. Μέλανα 
στρώματα τέφρας συνήντησα εις ωρισμένα στρώματα, αλλά δεν είμαι 
βέβαιος δτι ταΰτα προέρχονται έκ πυρών τελετουργικών, αναλογών προς 
τάς διαπιστωθείσας άλλαχοΰ. Δυστυχώς ό αποθέτης είχεν έπιφανειακώς δια- 
ταραχθή υπό τών λαθραίως επί μακρόν άνασκαψάντων καί προφανώς μέγα 
πλήθος έκ τών αναθημάτων έξηφανίσθη.

Ότι έπρόκειτο περί ίεροΰ έπιβεβαιοΰται αμέσως έκ τοΰ τύπου τών 
ειδωλίων, άνδρών καί γυναικών, λατρευτών τής θεότητος, έκ τών πήλινων 
μικρογραφικών ιερών, τά όποια άνευρέθησαν, ώς καί τών παμπληθών όμοιο- 
τύπων κανθάρων τοΰ μνημονευθέντος είδους.
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Είκ.12. Κεφαλαί πήλινων ΜΜ ειδωλίων, άνδρών καί γυναικών λατρευτών τής θεότητος 
έκ τού ίεροϋ Πισκοκεφάλου Σητείας.

Είκ. 13. Κορμοί πήλινων ΜΜ ειδωλίων έκ τοΰ 'Ιερού Πισκοκεφάλου Σητείας.
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Πολλά των ειδωλίων είναι ευμεγέθη καί είναι λίαν έπιμεμελημένης 
εργασίας, θαΐ'μάσιαι δε είναι ιδίως αί κεφαλαί των γυναικείων ειδωλίων 
Άτυχώς ελάχιστα ειδώλια κατέσιη δυνατόν νά συναρμολογηθοΰν έξ ολοκλή
ρου, αλλά καί ως έχουν είναι λίαν εντυπωσιακά. Άναλυτικώτερον τά ευρή
ματα είναι τά ακόλουθα:

1) Ειδώλια γυναικών. Φέρουν σχεδόν πάντοτε κομμώσεις λίαν περι
τέχνους μέ ύιρηλόν κρώβυλον, διαδεδεμένον διά πλατείας ταινίας ή υψηλούς

Εϊκ. 14. Τμήματα πήλινων ΜΜ ειδωλίων γυναικών λατρευτών τής θεότητος, 
έκ τοΰ Ίεροΰ Πισκοκεφάλου Σητείας.

προς τά άνω διανοιγομένους πόλους (είκ. 12). ’Έχουν γυμνόν τό άνω μέρος 
τοΰ κορμού ή φέρουν ευρέως διανοιγόμενον περικόρμιον (είκ. 13). Τά 
στήθη δηλοΰνται σχεδόν πάντοτε, ενίοτε μάλιστα έξέχοντα ή πλαδαρώς κατα- 
πίπτοντα. Ώρισμέναι γυναίκες παρίστανται έγκυοι, ώστε νά συνάγεται δτι 
ή άνάθεσις έγένετο διά προστασίαν τής μητρότητος. Αί κάτω έσθήτες 
(φοϋσται) (είκ. 14) είναι συνήθως πλατεΐαι, έπιπεδούμεναι ή καμπυλούμεναι 
έμπροσθεν καί έχουσαι εις τά πλάγια άνά δυο ή τρεις πτυχώσεις' συγκρο
τούνται διά διπλής ζώνης, τής οποίας τά άκρα καταπίπτουν πρός τά εμπρός. 
Εις μίαν περίπτωσιν ή φούστα είναι κωδωνοειδής καί άναδιπλοΰται έμπρο
σθεν άλλη, κωνικώς μορφουμένη, έχει πλατείαν παρυφήν έπεκτεινομένην εις 
ζώνην. Ή στάσις, καθ’ δσον είναι δυνατόν νά διακριβωθή, είναι ή γνωστή
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στάσις προσευχής, καθ’ ήν αί χεΐρες φέρονται προς τό στήθος ή ή μία κα
τέρχεται πρός τήν κοιλίαν.

2) Ειδώλια άνδρών. Καί ταΰτα είναι ειδώλια λατρευτών τής θεότητος, 
φερόντων τάς χεϊρας πρός τό πρόσωπον ή επί τοΰ στήθους (είκ. 13-14). 
Έν είναι ακριβέστατα τοΰ γνωστού τΰπου έκ Πετσοφά (είκ. 13, μέσον τής κάτω 
σειράς). Ώρισμέναι κεφαλαι άνδρών φέρουν πόλον μέ παχύν δακτύλιον

Είκ. 15. ‘Ομοιώματα έκ πηλοϋ τοϋ κολεοπτέρου «ρινόκερως ό όρύκτης» 
έκ τοΰ Ίεροϋ Πισκοκεφάλου Σητείας.

(είκ. 12), άλλαι δέ εμφανίζουν περίτεχνον επίσης κόμμωσιν μέ βοστρυχίδια 
κΰκλφ, δεικνΰουσαι δτι καί οΐ άνδρες έπεμελοΰντο ιδιαιτέρως τής έμφανί- 
σεώς των. "Εν τών ανδρικών ειδωλίων φέρει επί τοΰ ώμου τό κολεόπτερον 
έντομον (είκ. 13, τό έβδομον τής άνω σειράς), τό όποιον επίσης άναρρι- 
χάται επί μιάς έσθήτος γυναικός (είκ. 14, πρώτον τής κάτω σειράς). Τοΰτο 
δεικνύει δτι τά ομοιώματα τών εντόμων άνετίθεντο εις τήν θεότητα.

3) Πλήθος ομοιωμάτων κολεοπτέρων εντόμων τοΰ είδους «ρινόκερως 
ό όρύκτης » άνεκαλύφθησαν, άλλα βαίνοντα επί βάσεων μορφής πλακιδίου, 
άλλα ελεύθερα, εις τά όποια οί πόδες άπεδόθησαν κάτωθεν ανάγλυφοι (είκ. 
15). Ή στάσις τών εντόμων ποικίλλει, ιδίως ώς πρός τήν θέσιν τοΰ ρύγ-
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χους, τό όποιον άλλοτε άνυψοΰται, άλλοτε χαμηλώνει προς τήν γην. Χαρακτηρι
στικόν είναι τό μικρόν κεράς και ό δακτύλιος τοΰ αύχένος. Συνήθως αποδίδον
ται χαρακτώς τα κελύφη τοΰ κολεοπτέρου.Έν των ομοιωμάτων φέρει τό μικρόν 
του επί τής ράχεως τό (εκτον τής άνω σειράς). Χαρακτηριστικόν είναι ότι 
εις τον χώρον τής άνασκαφής περισυνελέγη παρ’ ημών μέγα πλήθος τών

Είκ. 16. Πήλινα μικρογραιρικά ιερά έκ τοΰ ΜΜ αποθέτου 'Ιεροϋ Πισκοκεφάλου Σητείας.

κολεοπτέρων τούτων, τά όποια έχουν βεβαίως πολύ μικρότερου μέγεθος άλλα 
έχουν δλα τά χαρακτηριστικά, ά'τινα άπεδόθησαν είς τα όμοιώματά των.

4) Μικρογραφικά ιερά (είκ. 16). Είναι τοΰ τύπου δστις έγένετο γνω
στός έκ τών άνασκαφών τής Κνωσού. Κατέστί] δυνατόν νά συμπληρωθούν 
τέσσαρα, υπάρχουν δμως τεμάχια καί άλλων. Δύο φέρουν τμήματα τών 
διπλών κεράτων επί τού γείσου των. ’Αποδίδεται γραπτώς ή χαρακτώς ή 
ίσοδομική κατασκευή τού ιερού, τό όποιον εις τό έν ομοίωμα είναι πλαγίως 
γωνιακώς τετμημένον. Έπ’ αυτού διακρίνονται ωρισμένα ίχνη, τά όποια
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δεικνύουν δτι ύπήρχον ίσως καί ά'λλα ό'ντα προσκεκολλημένα, ίσως πτηνά ή 
έντομα. Εις τό έδαφος πράγματι ενός ά'λλου δηλοΰνται άδρώς άναγλύφως 
τινά των κολεοπτέρων, περί των οποίων έγένετο λόγος.

5) Ή κεραμεική είναι ολίγη παρά τό μέγα πλήθος των περισυλλε- 
γέντων οστράκων. Άνευρέθησάν τινα κύπελλα της MM II περιόδου ως καί 
πήλινος δίμυξος λύχνος, καμαραϊκά ό'στρακα μέ ρόδακας άκτινωτοΰςι 
χύτραι καί πιθίδια. 'βρισμένα τεμάχια πείθουν δτι τό ιερόν έχρησιμοποιήθη 
μέχρι τοϋ τέλους των MM III χρόνων, διότι εμφανίζουν την δίχρωμον τεχνι
κήν τής μεταβατικής ΜΜ ΙΙΙβ περιόδου. Καθόλου φαίνεται δτι ό απο
θέτης τοϋ Ιεροΰ έχρησιμοποιήθη κατά την MM II - III περίοδον.

Β) ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΙΙΑΥΛΙΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Τυχαίως κατά την κάθοδόν μας από Πισκοκεφάλου εις Σητείαν παρε- 
τηρήθη υπό τής κ. Πλάτωνος τοίχος μέ ογκώδεις λίθους, δστις μοι ύπεδεί- 
χθη ως μινωικός. Ή έξέτασις μέ έ'πεισεν δτι επρόκειτο περί εκτεταμένου 
οικήματος καί μετά τό πέρας τής άνασκαφής τοϋ ιεροΰ Πισκοκεφάλου 
ήρχισα τήν έ'ρευνάν του.

Άπεδείχθη δτι επρόκειτο δχι περί δευτερευούσης οικίας αλλά περί 
εκτεταμένου μεγάρου, μάλλον έπαύλεως, άνηκοΰσης εις τήν ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια 
εποχήν. Δυστυχώς διεπιστώθη δτι ή νεωτερική οδός Σητείας - Πισκοκεφάλου 
διήλθε διά μέσου τοϋ μεγάρου καί τό έκοψεν εις δύο τμήματα. Υπάρχει 
μικρά ελπίς δτι υπό τήν οδόν σώζονται ώρισμένα λείψανα τοϋ οικήμα
τος. ’Έρευνα κατά τά κράσπεδα ενισχύει τήν ελπίδα ταύτην. "Ανω τής όδοϋ 
έξετείνετο τό μέγαρον δχι, ως φαίνεται, είς μεγάλον βάθος, άνατολικώς δμως 
ταύτης ή δοκιμαστική άνασκαφή απέδειξε τήν μεγάλην έ'κτασιν ως καί τήν 
ισχυράν κατασκευήν τοϋ μεγάρου. Άτυχώς καί εις τό τμήμα τοΰτο τελευ- 
ταΐαι καλλιεργητικοί έργασίαι, γενόμεναι διά μπουλντόζας, έπέφερον δχι 
μικράν καταστροφήν. Πολλοί κυβόλιθοι έξήχθησαν υπό τοϋ ιδιοκτήτου ΐνα 
κατασκευάση φράγμα διά τον ποταμόν. Παρά ταΰτα τό άπομένον είναι 
εισέτι λίαν σημαντικόν, ώς αποδεικνύει τό παρατιθέμενον σχέδιον (εικ. 17). 
Άπεκαλύφθη ό ισχυρότατος τοίχος τής ανατολικής προσόψεως έκ λίαν ογκω
δών πελεκητών λίθων, άλλ’ ή μεγάλη έπίχωσις ή μπόδισε τήν ολοκληρωτικήν 
άνασκαφήν του. Κατά τήν βάσιν του άνευρέθη θρυμματισμένος είς πλεϊστα 
δσα τεμάχια υπό καταπεσόντων λίθων πίθος μέ πλατέα χείλη. Σημαντική 
ύπήρξεν ή άποκάλυψις τής κλίμακος τοϋ μεγάρου (εϊκ. 18). Αυτή διαιρείται 
είς δύο τμήματα καί βαίνει έκ Δυσμών προς Άνατολάς· ή ά'νω πτέρυξ 
είναι στενωτέρα καί έχει δώδεκα βαθμίδας· ή κάτω, καίτοι πλατυτέρα, βαί
νει βαθμηδόν στενουμένη καί έχει δώδεκα είσέτι βαθμίδας. Ή κλΐμαξ είναι 
μία τών σπουδαιοτέρων μέχρι σήμερον άποκαλυφθεισών μινωικών κλιμά
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κων. Τά δυο πτερύγιά της ενώνονται διά πλακόστρωτου κεφαλόσκαλου. 
Δυο στενά διαμερίσματα, το εν βαθΰτερον τοΰ ά'λλου και πλακόστρωτον, 
μέ είσοδον έκ τοΰ άνω σκέλους τής κλίμακος δεν είναι δυνατόν νά είναι 
παρά το θυρωρεΐον τοΰ μεγάρου (εις την είκ, 18, δπου ή πυκνότερα όμάς 
εργατών). Τρία δωμάτια, εύρίσκοντο νοτίώς τής κάτω κλίμακος. Προφα-

Είκ. 17. Κάτοψις τής μινωικής έπαύλεως Σητείας, διχοτομημένης ύπό τής δημοσίας όδοΰ.

νώς τά δυο πρώτα ήσαν άποθήκαι. Τό τρίτον, μέ έπίχριστον δάπεδον και 
κονίαμα εις τους τοίχους, δεν είναι φανερόν εις τι έχρησιμοποιήθη. Τοΰ Β 
(βλ. σχέδιον) τό πρόσθιον τμήμα καί ολόκληρον τό I κατεστράφη κατά την 
καλλιέργειαν. Εις τήν αποθήκην Α άνευρέθησαν κατά χώραν τέσσαρες πίθοι, 
διασωζόμενοι μόνον κατά τό κατώτερον αυτών τμήμα. Φέρουν λαβάς καί 
σχοινίνην διακόσμησιν καί ό τύπος των είναι τής ΜΜ ΙΙΙβ περιόδου. Δυο 
οίλλοι πίθοι ήσαν είς την άποθήκην Β, δπου υπάρχει καί μεγάλη πλάξ 
ορθογώνιος έσφηνωμένη εντός τοΰ έπιχρίστου δαπέδου. “Αλλα κινητά ευρή
ματα δεν εδρέθησαν, εξαιρέσει πολυαρίθμων οστράκων. Τά διαμερίσματα
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Ζ,Η και Θ δεν είναι δωμάτια κατοικίας, διότι ο! τοίχοι των στηρίζονται επί τοΰ 
φυσικοΰ βράχου, δστις καί είναι ανώμαλος εντός αυτών. Πιθανώς είναι θεμέλια 
διαμερίσματα, τά όποια έστήριξαν τά διαμερίσματα τοΰ ανώτερου ορόφου.

Τό πέραν τής δημοσίας όδοΰ τμήμα δεν άνεσκάφη έξ ολοκλήρου- δια- 
κρίνονται τρία δωμάτια, Ο, Ξ καί Υ. Των δωματίων Σ, Ρ καί Π σώζον
ται ελάχιστα λείψανα λόγα> τής καταστροφής των υπό τής όδοΰ. Τό τελευταΐον 
άσφαλώς ήτο αποθήκη, άφοΰ δυο πίθοι άνευρέθησαν κατά χώραν, σψζό- 
μενοι μόνον κατά τό κατώτερον αυτών μέρος. Διά τοΰ διαδρόμου Τ εφθανέ

Εϊκ. 18. Ή κλιμαξ τής μινωικής έπαύλεως Σητείας έξ ’Ανατολών 
κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής.

τις εις μικράν κλιμακίδα έξ βαθμιδών (Ν), δίδουσαν είσοδον εις τό δωμάτιον 
Ξ. Εις τον διάδρομον υπάρχει βάσις παραστάδος μεγάλης θΰρας.

Ήθέλησα νά διερευνήσω αν ή μεγάλη κλιμαξ ώδήγει εις περαιτέρω 
διαμερίσματα. Άπεκαλΰφθη διά βαθείας δοκιμαστικής σκαφής ότι ουδέν 
υπήρχε πέραν τής τελευταίας βαθμίδος. Εις παμμέγιστος ογκόλιθος είχε κα- 
ταπέσει εις μέγα βάθος καί έστηρίζετο μέ τήν ακμήν του επί στρώματος 
ά'μμου. "Απασαι αί ενδείξεις λοιπόν πείθουν ότι ό ποταμός, όστις σήμερον 
ρέει ολίγον άνατολικώτερον, διήρχετο ακριβώς προ τοΰ μεγάρου καί ότι διά 
τοΰ ποταμοΰ εφθανέ τις εις τήν είσοδον. Πιθανώς τό μέγαρον είχε καί άλ
λην είσοδον προς τήν μινωικήν οδόν.

Άνιχνεΰθησαν περαιτέρω τοίχοι τής ανατολικής προσόψεως καί διε- 
πιστώθη ότι ή έκτασις τής έπαΰλεως είναι σημαντική.
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Ή άνασκαφή είναι απαραίτητον νά συνεχισθή διά την άποκάλυι|πν 
ολοκλήρου τοΰ μεγάρου. ’Ήδη έστερεώσαμεν διά τεχνικών εργασιών την κλί
μακα και τό θυρωρεΐον, άποκαθιστώντες αυτό εις την αρχικήν αΰτοϋ μορφήν.

Γ) ΥΜ III ΤΑΦΟΣ ΚΑΤΩ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Βορείως τοϋ χωρίου Κάτω Επισκοπή τής αυτής περιοχής Πισκοκε- 
φάλου Σητείας άνεσκάφη υπό χωρικού τάφος μέ σαρκοφάγους, τών οποίων 
μέρος κατεστράφη. 'Ο τάφος ευρίσκεται επί τής ήπιας κλιτΰος τοΰ λόφου 
«στα Ελληνικά*, δπου άφθονα παρατηρούνται λείψανα αρχαίων κτηρίων, 
ως φαίνεται έκ τών οστράκων και τών εκεί περισυλλεγέντων νομισμάτων 
ελληνικής και έλληνορρωμαϊκής εποχής. Τό σχήμα τοΰ θαλάμου δεν διεκρί- 
νετο πλέον λόγφ τής γενομένης καταστροφής, τό κάτω τμήμα δμως μιας 
κιβωτιοσχήμου καί μιάς λουτηροειδοΰς λάρνακος εύρίσκοντο είσέτι κατά 
χώραν. Τά κτερίσματα ήσαν αγγεία κοινά καί έν χαλκοΰν κάτοπτρον. Ή 
ΰπαρξις άλλων τάφων είναι ασφαλής, δεν έκρίθη δμως σκόπιμον νά έπε- 
κταθή εκεί ή άνασκαφή.

Δ) ΤΑΦΙΚΟΝ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
ΕΙΣ ΜΠΕΡΑΤΙ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

Κατά τήν εξαγωγήν διά δυναμίτιδος πέτρας έκ λόφου επί τής όδοΰ 
Πισκοκεφάλου - Μαρωνιάς καί εις θέσιν Μπεράτι ήλθον εις φώς άγγεΐά 
τινα, τά όποια προσεκομίσθησαν υπό τοΰ άνευρόντος εργάτου κατά τήν 
διάρκειαν τής άνασκαφής τοΰ ίεροϋ Πισκοκεφάλου. ΔΤ αυτοψίας διεπιστώθη 
δτι έπρόκειτο περί ταφικοΰ σπηλαίου χρησιμοποιηθέντος κατά τήν πρω
τογεωμετρικήν καί γεωμετρικήν εποχήν. Έθεώρησα σκόπιμον νά άνασκαφή 
άμέσως ό χώρος διά τήν διάσωσιν τών κτερισμάτων, τά όποια έκινδΰνευον 
έξ ολοκλήρου νά έξαφανισθοΰν. Δυστυχώς τό ταφικόν σπήλαιον, τό όποιον, 
φαίνεται, άπήρτιζον πολλαί βαθεΐαι κοιλότητες εντός τοΰ βράχου, είχε κατα
στροφή διά καταπτώσεως. Οΰτω κατέστη άναγκαΐον νά γίνη έκκαθάρισις 
τοΰ χώρου δι’ άπομακρυνσεως μεγάλου άριθμοΰ βράχων, ώστε νά άποκα- 
λυφθοΰν αί διά ταφάς χρησιμοποιηθεΐσαι κοιλότητες. Ή εργασία ήτο λίαν 
επικίνδυνος έγένετο δμως μέ μεγάλην προσοχήν, επικουρουσης εις τό έργον 
περισυλλογής καί τής κ. Πλάτωνος. Τό άποτέλεσμα υπήρξε σημαντικόν, 
διότι ήλθεν εις φώς σημαντικός άριί)μός άγγείων (περί τά τεσσαράκοντα), 
άντιπροσωπευτικών τοΰ πρωτογεωμετρικοΰ καί γεωμετρικού ρυθμοϋ τής 
περιοχής Σητείας, δστις έξ ολίγων μόνον παραδειγμάτων ήτο μέχρι σήμε
ρον γνωστός. Τόσον εϊς τά σχήματα δσον καί εις τήν διακόσμησιν παρα
κολουθεί τις τήν παραγωγήν τών άνατολικών εργαστηρίων, ή οποία διέπε-

41

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:02 EEST - 18.237.180.167



640 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1952

ται από τό άνειμένον επαρχιακόν πνεΰμα (βλ. είκ. 19). Προφανώς τό σπή- 
λαιον είχε χρησιμοποίησή από τό τέλος τής ΥΜ ΙΙΙγ περιόδου, διότι κατά 
τό βάθος τού σπηλαίου άνευρέθησαν κατά χώραν μία σαρκοφάγος κιβω
τιόσχημος μετά τοΰ καλύμματος της καί παρ’ αυτήν ανεστραμμένος ταφι- 
κός κάδος, επίσης χρησιμεΰσας διά ταφήν (είκ. 20, 21 καί 22). Ψευδόστομοι

Είκ. 19. ’Αγγεία έκ τοΰ ταφικοΰ σπηλαίου Μπεράτι Πισκοκεφάλου πρωτογεωμετρικών 
καί γεωμετρικών χρόνων. Εις τό μέσον άνω ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια άγγεΐον.

αμφορείς καί τινα άλλα αγγεία ειχον συνοδεύσει τάς άρχικάς ταφάς. Ή 
σαρκοφάγος δμως είχε χρησιμοποίησή διά ταφάς καί κατά την πρωτογεω
μετρικήν εποχήν, των οστών τής αρχικής ταφής μετακινηδέντων καί άποτε- 
θέντων παρά τήν λάρνακα. Ή εποχή εις τήν οποίαν άνήκεν ή τελευταία 
έπιβεβαιοΰται καί εκ τής όμοιότητος τής λάρνακος καί ως πρύς τό σχήμα 
καί ως προς τήν σπειροειδή διακόσμησιν μέ τήν σαρκοφάγον τής Κάτω 
Επισκοπής. Εις τήν αυτήν ΥΜ III εποχήν φαίνεται δτι ανήκει καί ό τα- 

φικός πίθος μέ τήν λεπτήν σχοινοειδή διακόσμησιν καί τον κρουνόν είς 
τό παρά τον πυθμένα τοίχωμα (είκ. 22). Άπομεμονωμένον χρονικώς είναι 
αγγεΐον υπό μορφήν ευρειας και βαθειας λοπάδος μέ τοξοειδείς επί τών
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χειλέων λαβάς, έχον χαρακτηριστικήν διακόσμησιν τής ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια επο-

Είκ. 21. ΥΜΙΙΙ σαρκοφάγος έκ τοΰ ταφικοϋ σπηλαίου Μπεράτι Πισκοκεφάλου.

Εϊκ. 20. Ό κάδος καί ή σαρκοφάγος τοΰ ταφικοϋ σπηλαίου εις θέσιν 
Μπεράτι Πισκοκεφάλου.

χής (μέγαν ρόδακα εις τον πυθμένα, συστήματα μηνίσκων [και στολιδώσεις

κύκλφ' βλ. είκ. 19 δίνω). Τα όστρακά του άνευρέθησαν διεσκορπισμένα καθ’ 
δλην την έκτασιν τοΰ ταφικοϋ σπηλαίου καί εις διάφορα ΰψη. "Οτι τό σπή-
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λαιον εξηκολούθει νά χρησιμοποιήται μέχρι τής άνατολιζούσης γεωμετρικής 
περιόδου Υποδεικνύεται από πολλά όστρακα μέ άνατολίζουσαν διακόσμησιν.

Είκ. 22. Κάδος καί πίθος έκ τοΰ ταφικοΰ σπηλαίου Μπεράτι Πισκοκεφάλου.

Δυστυχώς ή κατάστασις των άνατολιζόντων αγγείων ήτο πολύ κακή ούτως 
ώστε νά μή καθίσταται δυνατή ή άνασυγκρότησίς των. Θαυμασίας τέχνης και

Είκ. 23. Πήλινος ιχθύς γεωμετρικών χρόνων έκ τοΰ ταφικοΰ 
σπηλαίου Μπεράτι Πισκοκεφάλου.

τεχνικής είναι μικρός πήλινος ιχθύς (σκάρος ;), δστις φαίνεται νά άνήκη εις 
την γεωμετρικήν περίοδον (είκ. 23).

Ή καΰσις τών νεκρών δεν ήτο καθολική είς τό ταφικόν σπήλαιον. 
Πλήθος άκαύστων οστών άνευρέθη, τών οποίων τα πλεΐστα ειχον μετακι- 
νηθή κατά τρόπον ώστε ήτο αδύνατον νά εξακριβωθή ό τρόπος τής ταφής.
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'Ορισμένα όμως άνευρέθησαν εις την θέσιν των κάτω από κοιλώματα τοΰ 
βράχου' λίθοι είχον προστατεύσει τούς νεκρούς τούτους.

Είναι πιθανή ή ΰπαρξις κα'ι άλλων ταφικών σπηλαίων εις την αυτήν 
περιοχήν. 'Υπό βράχον είς τήν κατέναντι δφρύν λόφου παρετήρησα πίθον 
συντεθλιμμένον. ’Άλλο ταφικόν σπήλαιον άνεκαλύφθη κατά τήν τελευταίαν

ΥΣΤΕΡΟΜΙ Ν 2 I Κ 0 Σ III 0ΟΛ2ΤΟΣ 
ΤΑΦΟΣ ΑΧΛ ΑΔ I 2 Ν ΣΗ ΤΕΙΑΣ

ημέραν τής άνασκαφής νοτιοανατολικώς τοΰ χωρίου Πισκοκεφάλου κα'ι έκ 
τούτου έξήχθησαν δι’ εντελώς προχείρου σκαφής άγγειά τινα πρωτογεωμε
τρικής εποχής, πολύ ανάλογα τών τοΰ ταφικοΰ σπηλαίου εις θέσιν Μπεράτι.

Ε) ΥΜ III ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ

Ή έξερεύνησις τοΰ δρόμου τοΰ σημαντικοΰ τούτου τάφου, τοΰ οποίου 
δ θάλαμος ειχεν άνασκαφή ύπ’ εμού, είς θέσιν Πλατύσκινος ’Αχλαδιών, προ
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τοΰ πολέμου, ύπήρξεν εις των προτεθέντων αρχικών σκοπών τών άνασκαφών 
Σητείας. Ή εργασία αΰτη έπεβάλλετο ΐνα καταστή δυνατή ή δημοσίευσις τοΰ 
μνημείου, τοΰ οποίου άτυχώς τό περιεχόμενον, άποτεθέν τό έτος 1939 εις 
την Συλλογήν Σητείας, κατεστράφη ή έξηφανίσθη κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
πολέμου. Ευτυχώς υπάρχουν εις χεΐράς μου φωτογραφίαι τών κτερισμάτων.

Ό τάφος είναι εις τών 
καλύτερον διασωζομένων 
επι τής Κρήτης θόλων' 
φκοδομημένος μέ πολύ 
μεγάλους λίθους, δχι ό
μως έπιμελώς, συνηρ- 
μοσμένους έκφορικώς μέ
χρι τής κλειδός κατά τρό
πον ώστε νά σχηματίζε
ται μάλλον κωνικός θά
λαμος, έχει παχύτατα τοι
χώματα !νφ ή διάμετρός 
του, ίση μέ τό ύψος του, 
ανέρχεται είς4 μέτρα (σχεδ. 
είκ. 25). ’Έχει δυο θυ- 
ρας, άμφοτέρας άριστα 
κατεσκευασμένας μέ μο
νολιθικά βαρύτατα υπέρ
θυρα και κατώφλια.Άλλ’ 
ενφ ή μία τών θυρών 
είναι ή είσοδος, έχουσα 
προ αυτής μακρότατον 
κτιστόν δρόμον, ή άλλη 

έχει έξωτερικώς απλώς τον βράχον, χωρίς νά κλείεται υπό πλακός ή διατοι- 
χίσματος. Τοΰτο εφαίνετο παράδοξον καί διά τοΰτο επέμεινα εις τήν εκ
σκαφήν τοΰ βράχου, οστις έδιδε τήν έντΰπωσιν συμπεπιλημένου χώμα
τος, ελπίζων ότι οΰτω θά έξηκριβοΰτο αν υπήρχεν εσωτερικός, ίσως τε
τράγωνος, θάλαμος. Ή εργασία άπέδειξεν δτι δέν υπήρχε τοιοΰτος θά
λαμος' επομένως ή θΰρα ήτο εικονική, κατασκευασθεϊσα είτε διά τήν επι
κοινωνίαν τοΰ νεκρού μέ τον άλλον κόσμον είτε διά τήν διά καθέτου αγω
γού μέσφ τής θΰρας διοχέτευσιν σπονδών. Τό τελευταΐον τοΰτο δμως δέν 
άπεδείχθη.

Ή εξερεύνησις τοΰ δρόμου άπέβη δύσκολος, διότι ολόκληρος δ χώρος 
περί τον τάφον κατέχεται υπό θαλλούσης αμπέλου. Ή έπίχωσις έξ άλλου

Είκ. 25. Κάτοψις καί τομή τοΰ κεραμευτικού 
κλιβάνου ’Αχλαδιών Σητείας.
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ήτο βαθεΐα, διότι, ώς άπεδείχθη, ό δρόμος δεν έβαινε βαθμηδόν άνερχό- 
μενος, άλλ’ έσυνεχίζετο ελαφρώς διαπλατυνόμενος (από 1.30-1.50 μ.) εις τό 
αυτό επίπεδον. Εκατέρωθεν διεσφζετο ό τοίχος εις ύψος τριών μέτρων. 
Ή θυρα έχει έξωτερικώς προστέγασμα, συγκρατούμενον, φαίνεται, πά
λαι διά ξύλινων δοκών, αΐτινες ησαν έσφηνωμέναι είς τά πλάγια, δπως 
άποδεικνύουν μεγάλαι τετραγωνικοί κοιλότητες, ’Άλλαι όπαί εκατέρωθεν

δεικνύουν τό σύστημα έξασφαλίσεως διά μοχλού τής θύρας, ήτις επιπρο
σθέτους είχε κατασφαλισθή διά δύο φραγμάτων ξηρολιθικών. Δυστυχώς 
καθίστατο αδύνατος ή περαιτέρω πέραν τών πέντε μέτρων παρακολούθησις 
τού δρόμου. ”Αν οΰτος έσυνεχίζετο καί περαιτέρω είς τό αυτό επίπεδον τθά 
ήτο μακρότατος καί θά είχε την είσοδόν του κατά τό κράσπεδου τής σημε
ρινής αμπέλου Λεβαντάκη, δπου υπάρχει τοίχος μέ άνοιγμα. Κινητά ευρή
ματα δεν άπεδόθησαν.

Είναι λογικόν νά ΰποθέση τις δτι ό τάφος δεν ήτο άπομεμονωμένος' 
ή άνακάλυψις όμως άλλων τάφων, ως έχει σήμερον φυτευθή ό χώρος, δεν
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είναι εύκολος. Εις γειτονικάς αμπέλους δυτικώτερον παρατηρούνται λείψανα 
κτηρίων φκοδομημένων μέ μεγάλους πελεκητούς λίθους, των όποιων πολλούς 
έχουν έξαγάγει οί καλλιεργηταί. Πολύ πιθανόν πρός τά εκεί έξετείνετο ό 
συνοικισμός, εις τον όποιον άνήκεν ό τάφος. Τούτο καθίσταται έτι πιθανώ- 
τερον έκ τής άνακαλύψεως τού μικρού κεραμευτικού κλιβάνου περί τού 
όποιου κατωτέρω.

Έπί τού κατέναντι λόφου, όστις ονομάζεται Στα Ελληνικά, αναγνω
ρίζει τις εύχερώς πολυάριθμα λείψανα συνοικισμού μέ εκτεταμένα κτήρια 
ταΰτα όμως φαίνεται ότι ανήκουν εις ελληνικούς μάλλον χρόνους, διότι 
πολυάριθμα είναι τά όστρακα τής άνατολιζοΰσης μάλιστα γεωμετρικής καί 
αρχαϊκής ελληνικής περιόδου. Έπί τού αυτού λόφου παρατηρούνται καί 
οικοδομήματα καί τάφοι έλληνορρωμαϊκών χρόνων' τούτων εις είναι λαξευ
τός εις τον βράχον, κιβωτιόσχημος, μέ άναθύρωσιν διά την τοποθέτησιν 
τών πλακών τού καλύμματος. Έξ ενός τών τάφων τούτων προέρχεται χρυ- 
σούν μηνοειδές ένώτιον μέ έκτυπον έλασμα, έφ’ οΰ άπεδόθη γρύψ μέ ανοι
κτάς τάς πτέρυγας' τούτο ήγόρασα παρά τού άνευρόντος χωρικού.

ΣΤ) ΥΜ III ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ

’Όχι εις μεγάλην άπόστασιν από τού θολωτού τάφου καί εγγύς τών 
λειψάνων τού μινωικοΰ συνοικισμού παρετήρησα λείψανα πολύ μικρού κλι
βάνου (σχεδ. εΐκ. 25), τού οποίου διεσώζετο ολόκληρος ή βάσις, μέ τον 
κεντρικόν χώρον πυράς, τό «πεζούλι» κύκλφ, ένθα άπετίθεντο τά αγγεία, 
τον τροφοδοτικόν τής πυράς πόρον καί επίσης τό όπισθεν κυρτούμενον όξυ- 
κορύφως τοίχωμα, μέ σαφή τά ίχνη τής πυράς. Καίτοι τά περισυλλεγέντα 
έπί τόπου όστρακα δέν είναι χαρακτηριστικά, ούδεμία απομένει αμφιβολία 
ότι ό κλίβανος ανήκει είς την ΥΜ III περίοδον, διότι περιβάλλεται ύπό 
τοίχων άλλων κτηρίων, τά όποια αναγνωρίζονται ως άνήκοντα εις τον 
ΥΜ III συνοικισμόν. Ή άνεύρεσις κλιβάνου μυκηναϊκών χρόνων είναι άξιο- 
σημείωτον γεγονός, διότι μέχρι σήμερον ελάχιστους τοιούτους γνωρίζομεν 
άναγομένους εις την προϊστορικήν εποχήν.

Ζ) MM I ΟΙΚΙΑ ΡΙΖΑΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ

Είς ικανήν άπόστασιν ΝΔ τού θολωτού τάφου Πλατυσκίνου ’Αχλα
διών καί όχι μακράν τής σημερινής οδού πρός τό χωρίον ’Αχλάδια, έπί 
χαμηλού λόφου, μοί ειχον προ τού πολέμου έπιδειχθή λείψανα τοίχου λίαν 
ισχυρού, μέ ογκώδεις πελεκητούς λίθους φκοδομημένου. Έξέτασις τού χώρου 
μέ έπεισεν ότι έπρόκειτο περί έκτεταμένης μινωικής οικίας, τής οποίας τήν 
άνασκαφήν ήρχισα κατά τάς τελευταίας ημέρας τής άνασκαφικής περιόδου,
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ΐνα κυρίως εξακριβώσω την έ'κτασιν και την εποχήν. Ή δοκιμή άπέδειξεν 
δτι πρόκειται περί οικήματος τής αρχής των μεσομινωικών χρόνων (σχεδ. 
εΐκ. 26).Ή είσοδός της ήτο εξ ανατολών κα'ι παρά την διατάραξιν άνεγνω- 
ρίζοντο αί βαθμίδες αί φέρουσαι πρός την είσοδον. Ή ανατολική πλευρά 
σφζεται είς ολόκληρον τήν εκτασιν εις μήκος 21 μέτρων, καίτοι ό τοίχος 
ουτος διατηρεί μόνον τάς κάτω σειράς των λίθων. Ή βόρεια πρόσοψις, 
είς τήν οποίαν ανήκει τό άρχικώς παρατηρηθέν κτήριον, άνεσκάφη είς

Είκ. 27. ‘Ο βόρειος τοίχος τής μεσομινιοικής οικίας Ρίζας ’Αχλαδιών 
μετά τήν άνασκαφήν.

μήκος 14 μέτρων (είκ. 27) και κατά τό δυτικόν της άκρον παρατηρεΐται εί- 
σοχή. Τό εσωτερικόν δμως τής οικίας δεν άνεσκάφη εϊσέτι.Ή χρονολογία της 
εβεβαιώθη εκ τών πολυαρίθμων οστράκων καί μικρών αγγείων, ως καί εκ 
τοϋ κάτω τμήματος μικροΰ πίθου άνευρεθέντος παρά τήν οικίαν. Είς κοί
λωμα τής πλακοστρώσεως, πλησίον τής εισόδου, περισυνελέγησαν τά τεμά
χια ενδιαφέροντος πλαστικού αγγείου, τό σώμα τοϋ οποίου μορφοϋται είς 
φορτηγόν ζφον, πιθανώς ό'νον.

Εις τήν κατέναντι καί δυτικώς τής σημερινής οδού πρός ’Αχλάδια 
περιοχήν, δπου ή Κεφάλα, άνεκαλύφθη τυχαίως βαθύ ήμικυκλικόν λάξευμα, 
διατειχισμένον έμπροσθεν, εντός τού οποίου άνευρέθησαν κυβικά υφαντικά 
βάρη μέ τέσσαρας όπάς έξαρτήσεως, ικανά MM I - II ό'στρακα καί τεμάχια 
οστών. Επειδή παρατηρούνται εκεί πλησίον καί άλλα ανάλογα ορύγματα
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είναι πιθανόν ό'τι πρόκειται περί νεκροταφείου τής παλαιοανακτορικής 
μινωικής περιόδου, εις την οποίαν ανήκει και ή δοκιμαστικώς άνασκαφεΐσα 
οικία τής Ρίζας. Περαιτέρω ερευνά θά απόδειξη αν ή ΰπόθεσις αυτή 
ευσταθή.

Τά σπουδαία αποτελέσματα των γενομένων άνασκαφών εϊς την περιο
χήν Σητείας άποδεικνυουν δτι ή ’Ανατολική Κρήτη υπήρξε σημαντικόν 
κέντρον πολιτισμού. Ή έξακολούθησις τών άρξαμένων άνασκαφών επιβάλ
λεται έξ αυτών τών πραγμάτων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
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