29. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΝΥΘΕ ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

’Αφορμήν εις την άνασκαφήν έδωσεν ή προ διετίας άνεύρεσις τεμα
χίων λίαν ενδιαφερόντων αρχαϊκών πίθων, μέ παραστάσεις γρυπών,

σφιγ

γών, έλάφων, λεόντων, ταύρων, ψευδοσπειρών μέ άπόληξιν κεφαλών

παρ-

δάλεων, κεφαλής Μεδούσης κλπ. έλθόντων εις φώς κατά τύχην εις την πε
ριοχήν άγνοίστου αρχαίας ελληνικής πόλεως, τήν οποίαν τινές εταύτισαν μέ
τον Όσμίδαν. Αυτοψία γενομένη ευθύς μετά τήν άνευρεσιν τών πίθων ύπ’

Είκ. 1. Ή ες Όνυθέ Γουλεδιανών χαλκη ανάγλυφος περικεφαλαία (6ου π. X. αί.).

εμοϋ εις τήν υψηλήν θέσιν Όνυθέ, ήμίσειαν ώραν ΝΑ. τοΰ χωρίου Γουλεδιανών

Ρεθύμνης,

μέ έπεισεν δτι έπεβάλλετο ή έξερεύνησις τοΰ

χώρου'

διά τής έρεΰνης ταύτης πιθανώς θά άνεκαλΰπτοντο και άλλα τεμάχια τών
αναγλύφων πίθων καί θά ήρχοντο εις φώς τά οικήματα, εντός τών οποίων
εΐχον

ούτοι άποτεθή καί τά όποια θά έδει νά ανήκουν εις τήν

αρχαϊκήν

ελληνικήν

άνασκαφική

εργασία

περίοδον. Ή σχετική σύντομος

επί

πρώιμον

τόπου γενομένη

κατά τον Σεπτέμβριον τοΰ 1954 έσχε λίαν

ενδιαφέ

ροντα αποτελέσματα καί άπέδειξεν δτι ό χώρος είναι κατ’ εξοχήν

σημαντι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
16/01/2021 20:59:46 EET - 3.236.156.34

378

Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1954

κός διά την μελέτην τής αρχαϊκής κυρίως ελληνικής περιόδου καί οτι επο
μένως επιβάλλεται ή περαιτέρω ερευνά του.
Έμελετήθη

κατ’ αρχήν ή καθόλου φυσιογνωμία τής αρχαίας πόλεως

και τής δεσποζούσης άκροπόλεως' διεπιστώθη ή ύ,παρξις μεγάλου

πλήθους

οικημάτων, τινά τών οποίων είναι φκοδομημένα μέ μεγάλους λίθους"

έμε

λετήθη επίσης ή προ ολίγων ετών υπό τών κατοίκων άποκαλυφθεϊσα άρ-

tk
Εϊκ. 2. Σύμπλεγμα Διονύσου καί Σατύρου εξ Έλευθερνών.

χαία κρήνη, όπου άνευρέθη τό εις τό Μουσεΐον Ρεθύμνης πώρινον άγαλμα
καθημένης θεότητος τοΰ τύπου τών έπι τοΰ Πυλώνος Πρινια" έσχεδιογραφήθη

ή αρχαία άκρόπολις μέ τό τείχος της, τό όποιον ανήκει,

φαίνεται,

εις τον 60ν ή 5ον π.Χ. αιώνα. Περισυνελέγησαν τα τυχαία ευρήματα, ίδίφ
νεολιθικοί πελέκεις, τών οποίων εις μέ οπήν διά στερέωσιν στειλεοΰ, μινωικοί τινες σφραγιδόλιθοι καί χαλκοΰν, επίσης μινωικόν, ζφδιον" άλλο χαλ-
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κοϋν μικρόν σύμπλεγμα θηλάζοντος ζώου είχε προ ετών κατατεθή είς to
Μουσεϊον Ρεθύμνης. Επ’ ευκαιρία έμελετήθη ή λαμπρά, είς τμήμα μόνον

Είκ. 3. Τεμάχια αναγλύφων αρχαϊκών πίθων έξ Όνυθέ Γουλεδιανών.

διασωζομένη χαλκή περικεφαλαία μέ τό ελαφρώς άνάγλυφον άρμα, ή κατα
τεθειμένη νΰν εις τό Μουσεϊον Ρεθύμνης καί προερχόμενη κατά τάς ύπαρχούσας

ενδείξεις

(εικ. 1)'

είναι έν τών καλυτέ

έξ

Όνυθέ

ρων δειγμάτων τής ελληνικής
τορευτικής

καί

χρονολογείται

εις τάς άρχάς τοΰ 6ου π. X. αϊώνος. Έκ τής περιοχής Έλευθερνών

περισυνελέγη

λίαν εν

διαφέρουσα στήλη αρχαϊκών ελ
ληνικών χρόνων μέ παράστασιν
οπλίτου (ελλιπής άνω) καί μαρμάρινον
νου

σύμπλεγμα

Διονύσου,

μεθυσμέ

ύποστηριζομέ-

νου υπό Σατύρου, έλληνορρωμαϊκών χρόνων (εϊκ. 2).
Άνεσκάφησαν ακολούθως
δύο εκτεταμένοι οίκίαι,

Είκ. 4. Τεμάχιον αναγλύφου αρχαϊκού πίθου
έξ Όνυθέ Γου?.εδιανών.

άμφό-

τεραι τών πρωίμων αρχαϊκών
ελληνικών
τούς

χρόνων,

περιμετρικούς

ή

μία

μόνον

μεν σχεδόν έξ ολοκλήρου,
αυτής

τοίχους.

Ή

οίκία

ή
Α

δε

άλλη κατά

διασώζει μόνον
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μέρος των τοίχων της καί τά δάπεδα καί είναι ή

μεγαλύτερα

μέχρι σήμερον επί τής Κρήτης άνασκαφεΐσα οικία τής αρχαϊκής
δου. Άνεσκάφησαν

οκτώ ευρύχωρα δωμάτια καί τό προαύλιον

περιό
τής οι

κίας. Άπεδείχθη οτι οί ανάγλυφοι πίθοι (είκ. 3 καί 4) προήρχοντο εκ τοϋ
δωματίου γ καί άνευρέθησάν τινα είσέτι, άτυχώς ολίγα, τεμάχια τούτων' τό
δωμάτιον β (είκ. 5) δμως ήτο υπερπλήρες πίθων, των οποίων όχι δλιγώτεροι από εΐκοσιν άνευρέθησάν κατά χώραν, ως επί τό πλεΐστον στηριζόμενοι
επί πλακών ή κυβολίθων' οί περισσότεροι φέρουν απλήν διακόσμησιν ζω
νών μορφής κορδονίων.

Μικρότερα αγγεία,

κατά

τό πλεΐστον

στάμνοι,

έστηρίζοντο εις κυλινδρικός πηλίνας βάσεις, τών οποίων άνευρέθησάν δώ-

Είκ. 5. Τό δωμάτιον β τής αρχαϊκής οΙκίας Α Όνυθέ Γουλεδιανών.

δέκα (είκ. 6). Οί πίθοι άπετέλουν σειράν κατά μήκος τών τοίχων,

μέ τά

μικρότερα άγγεΐα προ αυτών. Τά δωμάτια Β καί Γ είχον τέσσαρας βά
σεις κιόνων άσφ,αλώς ξύλινων, ένθυμιζόντων τούς μινωικούς. Πίθοι ύπήρχον καί εις τά άλλα δωμάτια, εις μικρότερον άριθμόν έν τούτων, τό ε,
είχε κατά την γωνίαν κρηπίδωμα
δύο μεγάλων πλακών. "Εν

εντός

δωμάτιον

περιφράγματος, εστρωμένον

διά

άπέδωσε μέγα πλήθος σφηνοειδών

πελεκητών λίθων, ίσως προερχομένων έκ καμάρας. Έκ τής οικίας προήλθον τρία άξιόλογα άντικείμενα: προχοή χαλκή καταλήγουσα εις κεφαλήν
λέοντος χαίνοντος, λαβή όριζοντία τοξοειδής σκεύους μέ τρεις ολόγλυφους
ρόδακας (είκ. 7) καί τμήμα μαρμάρινης λεκάνης μέ πρόχυσιν είς μορφήν
λεοντοκεφαίνής. Καί τά τρία φαίνεται δτι άνήκουν είς τον άρχόμενον 6ον π.Χ.
αιώνα.
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Ή οικία Β, όχι εις μεγάλην άπόστασιν από την πρώτην, παρηκολουθήθη καθ’ δλον τό μήκος των περιμετρικών της τοίχων' ή μία πλευρά

Είκ. 6. Κυλινδρικά! βάσεις εις τό δυτικόν τμήμα τοϋ δωματίου β τής
άρχαϊκής οικίας Α Όνυθέ Γουλεδιανών.

της,

κατά μήκος τής έκεϊθεν παρερχομένης όδοϋ, άνεσκάφη εις μήκος

μικρότερον

των πεντήκοντα μέτρων, εσωτερικούς δέ άνευρέθησαν δυο

δχι
σει-

Είκ, 7. Χαλκή προχοή καί λαβή έκ τοΰ δωματίου β τής αρχαϊκής οικίας A
Όνυθέ Γουλεδιανών.

ραί παραλλήλων δωματίων, άλλων μεγαλύτερων καί άλλων μικρότερων. Πι
θανώς δεν πρόκειται περί μιας μόνον οίκίας, άλλα περί δύο παραπλεύρων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
16/01/2021 20:59:46 EET - 3.236.156.34

382

Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1954

’Άλλως

θά

αποκλείεται

εϊχομεν
δέ νά

προ ημών μίαν μοναδικήν είς μέγεθος οικίαν,

δεν

πρόκειται περί δημοσίου οικήματος. Παρά το γεγονός

ότι ή έρευνα δεν έπεξετάθη είς το εσωτερικόν των δωματίων άνευρέθη κατά
τήν παρακολοΰθησιν των τοίχων ικανός αριθμός πίθων είς τεμάχια, των
οποίων δυο ή τρεις

αξιόλογοι (εις μέ εμπιέστους ρόδακας και ανθρώπινα

πρόσωπα επί των λαβών). Τά δωμάτια τοΰ συγκροτήματος τούτου δεν φαί
νεται νά είναι δλιγώτερα τών δέκα, υπάρχει δέ, φαίνεται, και ευρύς περί
βολος. Ώς καί ή προηγουμένη οικία ανήκει είς τό τέλος τοΰ 7ου καί την
αρχήν τοΰ 6ου π. X. αίώνος.
Είς άλλο σημεΐον τής πόλεως καί προς τό νότιον κράσπεδον τοΰ υψι
πέδου άνευρέθη εκτεταμένη γωνιακή κρηπίς έκ μεγάλων πελεκητών πωρολί
θων άριστα συνηρμοσμένων. Ύπετέθη κατ’ άρχάς δτι ήτο κρηπίς ναού, ή
περαιτέρω δμως έρευνα δεν έπεβεβαίωσε τήν ύπόθεσιν, διότι δεν άνευρέθη
ή συνέχεια τής κρηπιδος. Ή κρηπίς αύτη παρά ταΰτα ενθυμίζει κρηπίδας
αρχαϊκών ναών, ως τής Γέλας. Εύρυτέρα Ιξερεΰνησις επιβάλλεται.
Σημαντική ύπήρξεν ή άνακάλυψις εκτεταμένης παλαιοχριστιανικής βα
σιλικής μετά μωσαϊκών, άτυχώς λίαν κατεστραμμένης. Αΰτη εύρίσκεται είς
τήν ΝΑ. γωνίαν τοΰ διασέλου καί πλησίον τοΰ τόπου ένθα άνιδρύθη μεταγενεστέρα εκκλησία τής Κεράς' έν τουρκικόν μετόχιον φαίνεται δτι έχρησιμοποίησεν υλικόν ληφθέν εκ τής βασιλικής. Είναι τρίκλιτος, έχουσα μήκος
πλέον

τών

36 μέτρων καί πλάτος περίπου 17 μ.

Δεν

υπάρχει εγκάρσιον

κλιτός, διαχωρίζονται δέ σαφώς τά δύο παστοφόρα καί τό ιερόν, τό όποιον
ειχεν ευρεϊαν, αλλά κατά τό πλεϊστον καταστραφεϊσαν, αψίδα. Έπί μέρους
τοΰ ίεροΰ καί χρησιμοποιοΰν μέρος τής κόγχης ως άψΐδα υπάρχει
νέστερον

έκκλησίδιον,

περίοδον.

άνήκον, ιός φαίνεται, είς τήν δευτέραν

μεταγε

Βυζαντινήν

Ή άνασκαφή δεν έπερατώθη. ’Απεκαλύφθησαν δμως

τμήματα

τών μωσαϊκών τών δαπέδων, καλώς διατηρούμενα κυρίως είς τό κεντρικόν
κλιτός, ενώ τά τοΰ ίεροΰ καί τοΰ βορείου

παστοφορίου έχουν κατά

μέγα

μέρος καταστροφή' τό νότιον παστοφόριον καί τά πλάγια κλίτη δεν

εϊχον

μωσαϊκά καί, ως φαίνεται, ήσαν εστρωμένα διά τεμαχίων κεράμων. Τά θέ
ματα τών μωσαϊκών είναι καθαρώς διακοσμητικά μέ σχετικώς λεπτάς ψηφί
δας πολλών χρωμάτων (ζώναι κισσοφύλλων, διατεμνόμενοι κύκλοι σχηματίζοντες τετράφυλλα, συναπτόμενοι ρόμβοι μέ κύκλους, πλοχμοί κλπ.). Τά ψη
φιδωτά

ταΰτα έπανεκαλύφθησαν προς προστασίαν. Άτυχώς δέν

διεσώθη-

σαν τεμάχια τοΰ γλυπτού διακόσμου τοΰ ναοΰ ούτε αρχιτεκτονικά μέλη. Ή
βασιλική άποδεικνύει δτι ή ζωή τής αρχαίας πόλεως

παρετάθη μέχρι

τών

αρχών τοΰ 6ου μ. X. αίώνος' τούτο άλλως άποδεικνύεται καί εξ άλλων λει
ψάνων καί εκ τών περισυλλεγέντων

οστράκων παλαιοβυζαντινών αγγείων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
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