
Είκ. 1. Ό κόλπος τής Σούδας μετά τής νοτιοανατολικής πλευράς τοϋ ακρωτηρίου Κυάμου (νϋν Άκρωτήρι), 
δπου εύρίσκεται ή κοιλάς «Μαράθι», απέναντι τής εξωτερικής νησΐδος τής Σούδας.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

ΜΙΝΩΑΣ-ΚΥΔΩΝΙΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ

υπο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΟΥ

Δαπάναις χοΰ Δήμου Χανίων ένηργήσαμεν, 
κατά χό θέρος χοΰ 1939, δοκιμαστικός άνα- 
σκαφάς εν χή θέσει «Μαράθι» χής περιφερείας 
Στερνών-Κυδωνιάς- Κρήτης.

Ή θέσις αϋτη είναι μικρά κοιλάς κειμένη 
κατά χό άκρον σχεδόν τής νοτιοανατολικής 
πλευράς χοΰ ακρωτηρίου Κυάμου (τανΰν Άκρω
τήρι), δπερ αποτελεί χό ΒΑ καί δεξιά χώ 
είσπλέοντι κέρας χοΰ προκόλπου χής Σούδας, 
άνχίκειχαι δέ ΒΔΔ. προς χό άκρωχήριον Δρέ- 
πανον, χό ετερον χοΰ προκόλπου κέρας. Ευ- 
ρίσκεται ακριβώς απέναντι χής εξωτερικής νησΐ

δος χής Σούδας, τής καλουμένης νϋν «Παλαιάς 
Σούδας», από χής οποίας χωρίζεται διά πορ
θμού μόλις 500 μ., συνορεύεται δέ προς νότον μεν 
υπό τής θαλάσσης τοϋ κόλπου, προς δλα δέ τά 
υπόλοιπα σημεία χοΰ όρίζονχος υπό σειράς 
βουνών, χαμηλών μέν άπ ανατολών καί δυ- 
σμών, υψηλών δέ από βορρά, τά οποία περι- 
βάλλουσι χαΰχην ήμικυκλικώς (είκ. 1).

Αφορμήν εις την εξερεύνησιν χής θέσεως 
τούτης έδωκεν ήμΐν ή υπό χοΰ Pashley χοπο- 
θέχησις ένχαΰθα τής αρχαίας πόλεως Μινωας 
(R. Pashley Travels in Crete, I, σ. 42-53, 
London, έ'κδ. 1837). Ό συγγραφεύς, έρμη- 
νεύών σχετικά χωρία τοϋ Πιολεμαίου (έν σ. 44 
καί 46, σημ. 21), τοϋ Στράβωνος (σ. 48) και 
τοϋ Σταδιασμοϋ τοϋ ’Ανωνύμου (σ. 52 καί σημ
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2 Βασιλείου Δ. Θεόφανείδου ΑΕ 1950-1951

37), οΐτινες άναφέρουσι την Μινφαν ως έπί- 
νειον τών Άπτέρων λ καί βασιζόμενος έπ’ αυ
τών, αναιρεί την ύπόδεσιν άλλων νεωτέρων 
περιηγητών καί συγγραφέων, ως τοϋ Buon- 
delmonti (έν σ. 42), τοϋ Domenico Negri 
(σ. 43), τοϋ Cornaro (σ. 43) καί τοϋ Pococke 
(σ. 44), οϊτινες τοποδετοϋσι την Μινώαν εις 
την δέσιν τών Άπτέρων, καί τοϋ Hoeck 
(σ. 45), άποφαινομένου υπέρ τής δέσεως τής 
σημερινής πόλεως τών Χανίων1 2 τοποιδε- 
τοϋντος δέ ταϋτην άδιστάκτως επί τοϋ ακρω
τηρίου Κυάμου, ταλαντευομένου μόνον μεταξύ 
τών δέσεων «Τοΰζλα», κατά τόν μυχόν τοϋ 
κόλπου τής Σούδας (σ. 44), τοϋ Πόρτο-Νόβο 
(σημερ. «Λίμνη»), απέναντι τής εσωτερικής νη- 
σίδος «Φορτέτζας-Σούδας, καί τοϋ Πόρτο-Λου
τράκι, απέναντι τής εξωτερικής νησΐδος τής 
δνομαζομένης, κατά τόν χάρτην Boscliini, «Μα- 
ράδι» (σ. 52-53 καί σημ. 37 καί 38), αλλά καί 
άποκλίνοντος υπέρ τών δυο τελευταίων (σ. 44).

Έξετάσαντες έπιτοπίως τάς τρεις ταΰτας δέ
σεις παρετηρήσαμεν δτι ή συγκεντρώνουσα τάς 
περισσοτέρας πιδανότητας είναι ή κοιλάς «Μα- 
ράδι». Καί τοϋτο Λ) διότι ή δέσις αϋτη άντα- 
ποκρίνεται πληρέστερον τών δύο ά'λλων καί προς 
την μνείαν τοϋ Πτολεμαίου, άναφέροντος την 
Μινώαν ως εΰρισκομένην απέναντι καί δυτικώς 
τοϋ ακρωτηρίου Δρεπάνου, καί προς τό ψήφισμα 
τών Κυδωνιατών παρά Dittenberger Syl- 
loge Inscriptionum Graecarum III3 940,10 
καδ’ δ ή Μινοόα κεΐται «ποί τώ πόρφ 
έσχάτφ» Β) διότι είναι καταλληλοτέρα, τουλά
χιστον τής δευτέρας, εις συνοίκησιν, ως έχουσα 
μεγαλητέραν καί όμαλωτέραν την έκτασιν, πλου- 
σιωτέραν δέ την γονιμότητα τοϋ εδάφους, καί 
Γ) διότι ένταϋδα είναι καταφενεστέρα ή αρ
χαία εκτεταμένη οϊκησις τής δέσεως, ως έκ 
τών πολλών ορατών σημείων, τά όποια παρε
τηρήσαμεν, ήτοι: ενός ύπαιδρίου ίεροϋ κατά

1 Εις τούτους προσθετέος καί ό Πλίνιος (IV .12, 20)
2 Εις τούτον προσθετέοι καί οί έξης: ό Φλώρος

(Florus Annaet.is Rerum Romanorum Lib. IV), 
δστις αναφέρει τήν μέν Κυδωνιάν ώς μεσόγειον, την 
δέ Μινώαν ώς έπίνειον ταύτης, καί ό Daper καί 
Sainte Croix, οί όποιοι ισχυρίζονται ότι ή πόλις τών 
Χανίων εύρίσκεται επί τών ερειπίων τής Μινφας, ή δέ 
Κυδωνιά έ'κειτο παρά τόν σημερινόν συνοικισμόν τής 
Αγίας Μαρίνης.

τούς πρόποδας τοϋ βορείου βουνοϋ, ενός υδρα
γωγείου διασχίζοντος τήν κοιλάδα, ένος κρηπι
δώματος, τό όποιον άνεφάνη κατά τά τελευταία 
ταϋτα έτη παρά τήν ακτήν, απέναντι τής νησΐ
δος, καί έξ άφδόνων αρχαίων οστράκων εγκατε
σπαρμένων καδ’ δλην τήν περιοχήν τής κοιλάδας 
τοϋ «Μαραδιοϋ».

Έπί τή βάσει, λοιπόν, τών παρατηρήσεων 
καί εξακριβώσεων τούτων καί προς τόν σκοπόν, 
δπως γενικώτερον μέν άποκαλύψωμεν ένταϋδα 
τήν άρχαίαν πόλιν τής Μινοόας, μερικώτερον δέ 
δπως άνεύρωμεν Μινωϊκάς αρχαιότητας, ως 
αφήνει νά ύποδέσωμεν ή ονομασία τής πό
λεως1, προέβημεν, κατά τούς μήνας ’Ιούλιον 
καί Αύ'γουστον, εις τήν άνασκαφικήν ημών έρευ
ναν, τής οποίας τά αποτελέσματα έκδέτομεν 
κατωτέρω κατά χρονολογικήν σειράν:

ΥΠΑΙΘΡΙΟΝ ΙΕΡΟΝ

Αί πρώται έργασίαι, από 18-23 ’Ιουλίου, κα- 
τηναλώδησαν είς τήν έξερεύνησιν τοϋ άρχαιο- 
τέρου όρατοΰ σημείου τής περιφερείας Μαρα- 
διοϋ, τούτέστιν είς τήν έξερεύνησιν τοϋ μνημο- 
νευδέντος ανωτέρω ύπαιδρίου ίεροϋ.

Τό μνημεΐον τοϋτο υπάρχει έν τή περιοχή 
τοϋ λεγομένου «Μαραδόσπηλιου» — σπηλαίου, 
τό όποιον εύρίσκεται κατά τήν νοτίαν πλευράν 
τοϋ περιβάλλοντος τήν κοιλάδα Μαραδιοϋ βο
ρείου βουνοϋ καί άπέχοντος τής ακτής περί τήν 
ήμίσειαν ώραν πεζή.

Τό μνημεΐον τοϋτο είναι άπλούστατα προ
στατευτικός άμα καί άναλημματικός κυκλώπειος 
τοίχος, δστις πλαισιοΐ τετραγωνικώς πως, παν- 
ταχόδεν πλήν από νότου, κωνοειδή φυσικόν 
βράχον, ύψους 4.50 μ., έγειρόμενον έν μέσψ

1 Καθ’ άπασαν τήν Μεσόγειον τό όνομα Μινωα 
επέζησε κατά τούς ιστορικούς χρόνους (βλ. Fick 
Vorgriechische Ortsnamen σ. 27) ώς εν Σίφνω, 
’Αμοργφ, Μεγάροις, Δήλφ, Συρία καί ’Αραβία. Ή 
ονομασία αΰτη πιθανόν νά έδόθη είτε υπό τών αυτο
χθόνων είς εμπορικούς σταθμούς, τούς οποίους ίδρυ
σαν οί Μινωϊκοί έ'μποροι, ε’ίτε ύπ’ αυτών τούτων τών 
εμπόρων (βλ. Pendlebury The Archaeology of 
Crete σ. 286. Τοϋτο, άλλως τε, σαφώς δηλοΐ καί ό 
ΔΙΟΔΩΡΟΣ ο Σικελιωτης, λέγων : «.. . ούκ όλίγην δέ 
καί τής ’Ασίας τής παραθαλαττίου κατέσχε (ό Μίνως), 
διόπερ έν ταΐς νήσοις άμα καί κατά τήν ’Ασίαν τάς 
επωνυμίας έχουσι Κρητών λιμένες καί Μινώαι καλού
μενοι» (Διοδ. Σικελιωτου Ε 84, 1-2).
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όμαλοϋ χωραφιού, 5 μόλις μέτρα προ τής είσό- 
δου τού σπηλαίου.

Ό τοίχος, άποτελοΰμένος εξ ογκολίθων σκλη
ρού εγχωρίου τιτανόλιθου, ακανόνιστων μέν τό 
σχήμα καί άνίσων τάς διαστάσεις, έξωτερικώς 
δμως πελεκημένων άδρομερώς πω:, καί ακολου
θών την φυσικήν διαμόρφωσιν τού εδάφους,

Είκ. 2α. Βορεία πλευρά τοΰ άναλημματικοΰ 
τοίχου τοΰ υπαιθρίου Ιεροΰ.

ΕΙκ. 2 β. ’Ανατολική πλευρά τοΰ άναλημματικοΰ 
τοίχου τοΰ υπαιθρίου 'ιεροΰ.

ανέρχεται πού μέν εις τρεις, πού δέ εις τέσσαρας 
δόμους, καί πλαισιοΐ τον βράχον εις τό ύψος του 
των 2.25 μέτρων. Ενταύθα σχηματίζεται, ούτω, 
περί τον βράχον, τέχνητώς ισοπεδωμένη διά χω
μάτων καί χαλίκων, μικρά πλατεία, έκ τού κέν
τρου τής οποίας εγείρεται, ελεύθερος πλέον καί 
θεατός, δ κωνοειδής βράχος εις ύψος 2.25 μέ
τρων (είκ. 2α β). Κατά τήν νοτίαν δμως πλευράν 
του ό βράχος μένει ακάλυπτος καί απροστάτευτος 
υπό τοίχου (είκ. 3), τούτο μέν διότι ή πλευρά 
αύτη είναι λίαν απότομος, τούτο δέ, κυρίως, διότι 
κατά τό έδαφος φέρει μικράν σπηλαιώδη εσο
χήν (είκ. 4), τής οποίας ή μέν είσοδος έχει

πλάτος 0.60 καί ύψος 1.60, τό δέ βάθος 2 μέ
τρων. Εντός τού μικρού τούτου σπηλαίου καί 
επί τήςΤβορείας βραχώδους παρειάς αυτού

Είκ. 3. ΊΙ νοτία ακάλυπτος πλευρά 
τοΰ υπαιθρίου ιεροΰ.

ΕΙκ. 4. Ή άτοίχιστος νοτία πλευρά τοΰ υπαιθρίου 
ίεροΰ, δπου ή μικρά σπηλαιώδης εσοχή τοΰ βράχου.

υπάρχει, επιμελούς λελαξευμένη, μικρά κόγχη 
ύτ[ιους 0.50 καί πλάτους 0.30 τού μέτρου.

Ή περιφρούρησις τού βράχου διά τοίχων 
καί ή εν τω μικρω τούτφ σπηλαίω ύπαρξις τε
χνητής κόγχης δέν άφίνουσιν ούδεμίαν αμφιβο
λίαν, δτι δ φυσικός ούτος αλλά καί παράξενος
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4 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1950-1951

τό σχήμα βράχος ήτο καθιερωμένος είς θεό
τητα τινα καί δτι έν τή κόγχη τοϋ μικροΰ σπη
λαίου ήτο τοποθετημένον τό λατρευτικόν τού
της εΐδωλον. Παρά την επιμελή έκκαθάρισιν 
καί τοϋ μικροΰ τοΰτου σπηλαίου καί τής άνω
θεν τοΰτου μικρας πλατείας, οΰδαμοΰ άνεΰρο- 
μεν στοιχεία—είδώλια ή ό'στρακα—προς χρονο- 
λόγησιν τοϋ υπαιθρίου τούτου ίεροΰ 1. Έκ τής

Είκ. 5. *0 «Μαραθόσπηλιος» μετά των ερειπίων
μικράς εκκλησίας νεωτέρων χρόνων έν τώ έσω- 

τάτφ βάθει αύτοΰ.

τεχνοτροπίας δμως τής τοιχοδομίας συνάγεται 
τό συμπέρασμα δτι τό λατρευτικόν τοΰτο μνη- 
μεΐον ανήκει τουλάχιστον είς τους πρωτοϊστορι- 
κούς (1000-800 π.Χ.), αν μη είς τούς προϊστο
ρικούς χρόνους.

Προς ακριβή μάλιστα χρονολόγησιν τοϋ μέ
ρους έπεχειρήσαμεν καί τήν έξερεύνησιν τής πε
ριοχής καί δη τοΰ Μαραθόσπηλιου, τό όποιον 
χρησιμεύει από πολλών ετών ως μάνδρα ποι
μνίων.

Τό σπήλαιον τούτο, σχήματος ήμικυκλικοΰ, 
έχει άνοιγμα ή είσοδον 70 μέτρων καί κεντρι-

1 Τήν ερευνάν ταΰτην είχεν άναλάβει, ως έπληρο- 
φορήθημεν, πρό πολλών ετών ό ιδιοκτήτης τοΰ χω
ραφιού μακαρίτης ήδη Βεργαναλάκης, δστις έπώλει 
διάφορα αρχαία, τά όποια εϋρισκεν ένταΰθα καλλιερ- 
γών τόν αγρόν του.

κόν ή άνώτερον ύψος κατα το άνοιγμά 10.50 
καί μέγιστον βάθος 48 μέτρων. Κατά τό εσώ
τατον βάθος σώζεται, άλλ’ ήμικατεστραμμενη, 
μικρά εκκλησία νεωτέρα)ν χρόνων, τής όποιας 
ή μεν βόρειος πλευρά είναι αυτός ούτος ο βρά
χος τοΰ σπηλαίου, αί δ’ άλλαι τρεις αποτελούν
ται έκ ξηρολιθικών τοίχων, οΐτινες φέρουσι και 
υλικόν άρχαιοτέρας, πιθανώς Βυζαντινών χρό-

Είκ. 6. Πλατεία άναπαΰσεως πρό τοΰ 
«Μαραθόσπηλιου».

νων, εκκλησίας (είκ. 5). Παρά τήν προσεκτι
κήν δμως έρευναν ούδέν καί ενταύθα εύρομεν 
άρχαιότερον μνημεΐον ή ό'στρακον.

’Αμέσως δμως πρό τής εισόδου τοϋ σπη
λαίου υπάρχει ισοπεδωμένος χώρος, μήκους 
7.80 καί πλάτους 3 μέτρων, δστις πλαισιοΰται 
κατά μεν τήν εσωτερικήν (βορείαν) πλευράν 
αυτού διά λελαξευμένου φυσικού βράχου, πλά
τους 0.80 καί ύψους από τοΰ εδάφους 0.50 μ., 
καθ’ δλα δέ τά υπόλοιπα σημεία διά κτιστού 
τοίχου έξ αργών λίθων (είχ. 6)· Ό μικρός οΰ- 
τος χώρος, οιονεί μικρά εξέδρα πρό τής εισό
δου τοϋ σπηλαίου, έχρησίμευε, προφανώς, ώς τό
πος άναπαύσεως τών προσερχομένων, ώς άπο- 
δεικνύει τούτο ή ώς έ'δρανα λελαξευμένη βο
ρειοανατολική πλευρά. Κατά τήν άνασκαφήν 
τής Ιξέδρας ταύτης εύρέθησαν ό'στρακά τινα 
χειροποιήτου αγγείου καί μάλιστα ίδιόσχημος
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Ανας,καΦαι

Είκ. 7. Σχεδιογράφημα άνασκαφων Μινώας.

κολοβός λΰχνος καί εν στρογγυλόν λίθινον μι
κρόν άντικείμενον αγνώστου χρήσεως.

1) Ό λΰχνος (ΰψ. 0.08 μ.), σχήματος σφαι
ρικού καί μονώτου αγγείου, έχει την μεν μύξαν 
κατά τό κάτα) ά'κρον, τό δε στόμιον εν σχήματι 
φιάλης μετά χειλέων λίαν προεξεχόντων άνω 
καί έξω τού λαιμού. ’Άκρον μΰξης καί μέρος 
τού στομίου άποκεκρουμένα. Πηλός ΰπομέλας. 
’Ίχνη στιλπνού ερυθρωπού γανώματος. Τό 
ίδιάζον σχήμα τού λύχνου δηλοΐ ’Αραβικήν 
{Σαρακηνήν) τέχνην;

2) Τό στρογγυλόν άντικείμενον είναι εκ λευ
κού λίθου, εχει τό σχήμα κομβίου άνευ δμως

οπής καί φέρει την επάνω καμπυλωτήν επι
φάνειαν στιλπνώς λελεασμένην. ’Ίσως κόσμημα.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

Αί υπόλοιποι έργασίαι, από 24 Ιουλίου μέ- 
χρις 25 Αύγουστου, έδαπανήθησαν εις την ολο
κληρωτικήν άνασκαφήν τού δευτέρου αρχαίου 
ορατού σημείου τής περιφερείας, ήτοι τής παρά 
τήν θάλασσαν αποβάθρας καί, έν συνεχεία ταΰ- 
της, εις τήν άποκάλυψιν τμήματος αρχαίου πα
ραλιακού συνοικισμού (βλ. διάγραμμα εν είκ. 7). 
Ή θέσις εύρίσκεται κατά τό νοτιοανατολικόν 
άκρον τής κοιλάδος Μαραθίου καί κατά τό πλη-
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6 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1950-1951

σιέστερον τούτης μέρος προς την νησίδα τής 
« Παλαιάς - Σούδας » (είκ. 8).

Καί πρώτον, ή άνασκαφεΐσα αποβάθρα, τής 
οποίας τό ορατόν τμήμα άνεφάνη πρό τινων 
ετών συνεπεία σφοδρας θαλασσοταραχής, ως

Είκ.' 8. Ή παρά τήν ακτήν καί απέναντι 
τής νησΐδος Οέσις τοϋ αρχαίου παραλια
κού συνοικισμού έν τή κοιλάδι «Μαράθι».

έβεβαίωσαν ημάς οί εντόπιοι, υπερέχει τής έπι- 
φανείας τής θαλάσσης περί τά 0.50 μ., απέχει 
ταύτης περί τά δυο μέτρα καί σφζεται εις μή
κος 60 μέτρων έν ευθεία γραμμή. Τό μνημεΐον 
σύγκειται έκ κρηπιδώματος καί κτίστου τοίχου. 
Τό κρηπίδωμα, ύψους 0.60 μ., άποτελεϊται κατά 
μέν τό μέσον τοΰ δλου μήκους καί μόνον εις 
μήκος 21 μέτρων, εκ δύο δόμων εξ όγκολί-

Είκ. 9. Τό κρηπίδωμα τής αποβάθρας.

θων (μήκους 1-1.50, πλ. 0.50 καί πάχους ή ύ
ψους 0.30 μ.), κατά δε τά εκατέρωθεν τούτου 
τμήματα εκ μείγματος χαλίκων καί ασβέστου. Ό 
ύπεράνω τούτου τοίχος, ύψους 1.70 μ., είναι 
έκτισμένος δι’ ασβέστου καί αργών λίθων, ενια
χού δέ καί δι’ αρχαίου υλικού εξ αρχιτεκτονικών

τεμαχίων καί έξ άρραβδώτων μαρμάρινων 
κυλινδρικών σπονδύλων κιόνων διαμέτρου 
0.30-0.40 μ. (είκ. 9). Τό γεγονός δτι τό 
κρηπίδωμα (ήτοι τά θεμέλια τής αποβάθρας) 
υπερέχει τής επιφάνειας τής θαλάσσης καί εύ-

Είκ. 10. Τό άποκαλυφθέν τμήμα τοΰ παραλιακού 
συνοικισμού.

ρίσκεται τανύν περί τά δύο μέτρα μακράν τής 
θαλάσσης άποδεικνύει καί ενταύθα τό καί αλλα
χού έν τή Δυτική Κρήτη παρατηρούμενον γεω
λογικόν φαινόμενον τής έξάρσεως τού εδάφους 
αυτής 1.

Δεύτερον, τό άποκαλυφθέν τμήμα τού αρχαίου 
συνοικισμού είναι συγκρότημα οικοδομών, τό 
όποιον άπεκαλύφθη, ως καί ό ανώτερος τοίχος 
τής αποβάθρας, εις βάθος μόλις 0.70 μ. από τής 
σημερινής επιφάνειας τής κοιλάδος τού Μαρα- 
θίου (είκ. ΙΟ).

Τό συγκρότημα ά'ρχεται εις άπόστασιν 2.50 μ. 
εσώτερον τής γραμμής τής αποβάθρας καί αμέ
σως μετά χώρον, τον όποιον καλούμεν προκυ-

1 Ή άνύψωσις τού εδάφους, γενομένη μεταξύ τού 
6°ν-120υ μ.Χ. αίώνος (βλ. περίληψιν γνωμών διαφό
ρων Γεωλόγων κ.τ.λ. παρά Ν. Παπαδακηι έν Έπετη- 
ρίδι Ένώσεως Καλλιτεχνών Χανίων, έτος Α, 1937, σ. 
66), αποκλείει τήν πιθανότητα δτι ή αποβάθρα αύτη 
κατεσκευάσθη ή έχρησιμοποιήθη υπό τών Ενετών, 
τών κατοικούντων έπί τής νησΐδος τής Παλαιάς-Σού- 
δας, νησΐδος, τήν οποίαν, οί Ενετοί, έπί τή βάσει 
σχεδίου έκπονηθέντος τφ 1577, ωχύρωσαν τφ 1638, 
αφορμήν λαβόντες έξ έπιδρομής Τουρκικής μοίρας 
γαλερών, έκ τών οποίων οί πειραταί έξελθόντες τή 19η 
’Ιουνίου τοΰ 1637 κατέστρεψαν καί έδήωσαν τήν χερ
σόνησον τοΰ ’Ακρωτηρίου, φθάσαντες καί μέχρι τοΰ 
Μοναστηριού τοΰ Ερημίτου (Γουβερνέτου), τό όποιον 
έπυρπόλησαν (βλ. Gius. Gerola Monumenti Ve- 
neti dell’ isola di Creta, σ. 564).
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μαίαν, προκυμαίαν ήτις σχηματίζεται μεταξύ τοϋ 
εξήκοντα μέτρων μήκους τοίχου τής άποβάθρας 
καί τοϋ βορείως τούτου ίσομήκους, παραλλή
λου καί εύθυγράμμου ετέρου άσβεστοκτίστου 
τοίχου, τοΰ οποίου τα θεμέλια διαφαίνονται 
κατά διαστήματα. Τής πιθανής πλακοστρώσεως 
τής προκυμαίας ούδέν σημεΐον άνεφάνη. Εις τό 
ανατολικόν δμως άκρον ταύτης ήγείρετο ή μικυ
κλικόν οικοδόμημα (τό υπό στοιχεΐον Α τοΰ δια
γράμματος), τό όποιον είναι, ίσως, προμάχων ή 
εξέδρα. Είναι κατεσκευασμένος δι’ αργών λίθων 
καί ασβέστου, διατηρείται δέ μόνον εις ύψος 
0.50 μ. από τοϋ δαπέδου του έστρωμένου διά 
μείγματος ασβέστου καί χαλίκων.

Μετά τοϋ πιθανοϋ τούτου προμαχώνος συν
δέονται, άποτελοϋντα, πιθανώτατα, μετ’ αυτού 
εν οικοδόμημα, τρία πηλόκτιστα διαμερίσματα, 
ευρισκόμενα έσωτερικώτερον καί περικλειόμενα 
εντός άσβεστοκτίστου παχέος τοίχου, τοϋ οποίου 
ή ανατολική πλευρά είναι ή συνέχεια ή ό ανατο
λικός βραχίων, ούτως εΐπεΐν, τοϋ προμαχώνος 
ή εξέδρας. Έκ τών διαμερισμάτων τούτων, τό 
υπό στοιχεΐον Β είναι μικρόν δωμάτων, τό 
όποιον πιθανώς έχρησίμευεν ως οπλοθήκη, 
διότι περιβάλλεται, επί πλέον τών άλλων καί 
αμέσως εκ τών τριών πλευρών του, ύπό δια
δρόμων. Τά δέ ύπό στοιχεία Γ καί Δ ήσαν, 
’ίσως, οί κοιτώνες τών φυλάκων ή στρατιωτών, 
διότι τό μέν δωμάτων Γ φέρει ίχνη ασβεστο
κονιάματος επί τής εσωτερικής επιφάνειας τοΰ 
άνατολικοϋ τοίχου καί ανοικτόν λίθινον υδρα
γωγόν σωλήνα κατά τον δυτικόν, τό δέ Δ δια
τηρεί κατά την βορείαν πλευράν τοΰ τοίχου λι- 
θίνην «πεζοϋλαν» ώς κάθισμα. Προ τών διαμε
ρισμάτων τούτων εύρέθησαν όπταί πλίνθοι τρι
γωνικοί τό σχήμα, τέσσαρες τών οποίων ένού- 
μεναι άποτελοϋσι στρογγύλην πλίνθον, σημεΐον 
δτι ενταύθα υπήρχε κωνοστοιχία στοάς.

Εϊς την αυτήν γραμμήν τών πιθανών στρα
τώνων τούτων καί έν συνεχεία προς δυσμάς 
ήλθον εις φώς τά λείψανα δύο είσέτι παρο
μοίων τήν κατασκευήν δωματίων, αλλά μεγαλυ- 
τέρων τάς διαστάσεις καί καλυτέρων τήν δια
σκευήν (στοιχ. Ε καί Ζ). Έκ τούτων τό Ε σώ
ζει λείψανα πλακοστρώσεως διά πήλινων τετρα
γωνικών πλακών καί παρά τον ανατολικόν τοί
χον ίχνη κλίμακος (;) προς άνοδον εις θύραν 
επί τοΰ βορείου τοίχου, θύραν, ήτις άγει εις τήν

αυλήν Θ. Έν τώ δωματίω Ζ εύρίσκονται φρέαρ 
μετά λίθινου στομίου, λίθος ορθογωνίου σχή
ματος μετ’ εντύπου κύκλου, διά τήν στερέωσιν 
πιθανής βάσεως ξυλίνου κίονος, καί γούρναν 
κατεσκευασμένην εκ δωρικού κωνοκράνου. Τό 
κωνόκρανον τοΰτο (ϋψ. 0.44, πλ. άβακος 0.60 
καί διάμ. 0.43 μ.) έχει κάτω τετράγωνον οπήν 
προς στερέωσιν κατωτέρου σπονδύλου, άνω δέ 
κωνικόν έχΐνον έ'χοντα τρεις δακτυλίους (είκ. 11).

Είκ. 11. Τό δωμάτων Ζ ένθα τό φρέαρ και γούρνα 
έκ δωρικού κωνοκράνου.

Τό όπισθεν τών λεγομένων στρατώνων κτί- 
σμα Η είναι, παρά τήν ναόσχημον έμφάνισίν 
του, άσβεστόκτιστος δεξαμενή, ώς συνάγεται έκ 
τής εντός αυτού κατερχομένης κλίμακος, άποτε- 
λουμένης έκ δύο βαθμιδών, ών ή κατωτέρα 
έχει ύψος 0.50 μ. Ό πυθμήν καί αί έσωτερικαί 
πλευραί τών τοίχων είναι κεχρισμέναι διά μεί
γματος όστρακοκονιάματος. Έν τώ πυθμένι, 
παρά τήν κλίμακα, ρήγμα λίαν βαθύ, ίσως έπί- 
τηδες γενόμενον, προς άχρήστευσιν τής δεξαμε
νής. Ενταύθα εύρέθησαν πάμπολλοι πήλινοι 
σωλήνες (βλ. κατωτέρω κινητά εύρήματα). Ή 
άνωτάτη σφζομένη έπιφάνεια τών τοίχων είναι 
έκτισμένη δι’ οπτών πλίνθων, έ'νδειξις δτι ή δε
ξαμενή ώρθοϋτο ύψηλότερον εις θολωτήν στέγην.

Τό προς δυσμάς τής δεξαμενής ταύτης εύρύ- 
χωρον διαμέρισμα Θ φαίνεται δτι έπεΐχε θέσιν 
αυλής ή προστώου, διότι συγκοινωνεί μετά τών 
πέριξ αυτού άλλων διαμερισμάτων. Τό δάπεδον 
είναι έστρωμένον δι’ όστρακοκονιάματος, εύρί- 
σκεται δέ κατά 0.70 μ. ύψηλότερον τών πέριξ 
δωματίων. Ενταύθα εύρέθησαν τριγωνικά τε
μάχια πλίνθων δμοια προς τά έν τοΐς διαμερί- 
σμασι Γ καί Δ. Έν τώ βορείω τοίχω τής αυλής 
ταύτης άνεφάνη πλινθόκτιστος άψίς, διαμέτρου 
0.90 καί ύψους άπό τοΰ δστρακοστρώτου δαπέ
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δου μόνον 0.35 μέτρου. Τό έλάχιστον τοΰτο 
ύψος άποκλεΐον πάσαν χρήσιν, ούδ’ εστίας εξαι
ρούμενης, φανερώνει δτι ή καμάρα αΰτη, πα- 
ραμείνασα ανέπαφος έκ πιθανής καταστροφής 
άρχαιοτέρου κτίσματος, άπετέλεσεν, ύστερώτερον, 
υλικόν τοΰ βορείου τοίχου τής αυλής (είκ. 12'

Είκ. 12. Άψ'ις έν τφ βορείω τοίχω 
τής αυλής Θ όπισθεν.

βλ. επίσης διάγραμμα). Τοΰτο, άλλως τε, τεκμη- 
ριοϋται καί έκ τοΰ δτι ή καμάρα ήτο πεπλη- 
ρωμένη επίτηδες δι’ αργών λίθων.

Τό προς δυσμάς τής αυλής πηλόκτιστον δια
μέρισμα I άποτελεΐται έκ δύο συνεχομένων δω
ματίων. Καί τό μέν προς βορράν μικρότερον 
μετά χωματώδους, κεκαυμένου ένιαχοΰ, δαπέ
δου, έχρησίμευεν, ίσως, ως μαγειρεϊον, διότι έν- 
ταΰθα υπάρχει κυκλοτερές τοιχίον, πιθανώς 
εστίας, ως καί δύο υδραγωγοί αύλακες άποτε- 
λούμεναι έξ αυλακωτών κεράμων.

Ή βορεία αΰλαξ, κλειστή έκ διπλών συνηρ- 
μοσμένων κεράμων, έχρησίμευε, προφανώς, 
προς ύδρευσιν ή δέ δυσμική, ανοικτή έξ άπλοΰ 
ανεστραμμένου κεράμου, προς διοχέτευσιν ακα
θάρτων ύδάτων. Τό δέ προς νότον κατά πολύ 
μεγαλύτερον δωμάτιον έχει τό δάπεδον όστρα- 
κόστρωτον καί λείψανα κλίμακος κατά τό ανα
τολικόν άκρον, όπόθεν συγκοινωνεί μετά τής 
αυλής Θ. Τό διαμέρισμα έν γένει I έπεκτείνεται 
δυτικώτερον, αλλά παραμένει άσκαπτον.

Τό διαμέρισμα Κ είναι μικρός διάδρομος. Οί 
τοίχοι του έσωτερικώς καί τό δάπεδον είναι 
όστρακόστρωτα. Έν τούτω εύρέθη λίθινον ίγ- 
δίον εις δύο συνανήκοντα τεμάχια. Εύρίσκεται 
δέ τό διαμέρισμα εις τήν αυτήν έπιφάνειαν μετά 
τής αυλής Θ καί συγκοινωνεί μετ’ αυτής μέν έκ 
νότου, μετά δέ τοΰ μαγειρείου I κατά τήν βο
ρειοδυτικήν γωνίαν αύτοΰ.

Τό διαμέρισμα Λ είναι μικρά στενωπός, ήτις 
προς νότον απολήγει είς καμαρωτήν γέφυραν 
έκ βάσεων λίθινων καί άψιδος πλινθόκτιστου

Θεοφανείδου

μετ’ ασβεστοκονιάματος (βλ. είκ. 12 καί ανω
τέρω περιγραφήν τοΰ βορείου τοίχου τής αυλής 
Θ). Ή μικρά αύτη γέφυρα, ύψους κατά τήν 
πλευράν ταύτην 1.20 μ., έχρησίμευεν ίσως μετά 
τής στενωποΰ ως υπόνομος προς διοχέτευσιν 
τών πλεοναζόντων, έν καιρώ χειμώνος, ύδάτων 
τής βορειότερου κειμένης μεγάλης δεξαμενής, 
περί ής κατωτέρω, άχρηστευθεΐσα δέ έν 
καιρφ, έπληρώθη χωμάτων καί αργών λίθων 
εκατέρωθεν καί άπετέλεσεν, ως ε’ίπομεν, υλι
κόν προς κατασκευήν τοΰ βορείου τοίχον 
τής αυλής Θ.

Τό συναπτόν διαμέρισμα Μ είναι μικρόν 
δωμάτιον όστρακόστρωτον κατά τε τό δάπεδον 
καί τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν τών τοίχων, φέ
ρει δέ κατά τήν νοτίαν πλευράν αύτοΰ πεζοΰ- 
λαν, ή οποία καταλήγει κατά τήν ΝΔ γωνίαν 
εις χαμηλότερου έδώλιον. Δύσκολου είναι νά 
παραδεχθή τις δτι πρόκειται περί λουτήρος (ή, 
έστω, ληνοΰ), διότι ούδαμοΰ άνεφάνη οπή προς 
έκροήν, μάλλον δέ τείνει τις νά πιστεύση δτι τό 
κτίσμα τοΰτο έχρησίμευεν ως δεξαμενή.

Τό αμέσως άνατολικώτερον τής πιθανής ταύ- 
της δεξαμενής (Μ) καί βορείως τής έτέρας δε
ξαμενής (Η) κείμενον διαμέρισμα Ν είναι μέγα 
δωμάτιον, σχεδόν τετράγωνον (5.45 X 4.28 μ.). 
Τό χωματώδες δάπεδον αύτοΰ εύρέθη πυρίκαυ
στου, ιδίως κατά τό ανατολικόν αύτοΰ τμήμα. 
Οί τοίχοι, αν καί πηλόκτιστοι, ήσαν έσωτερικώς 
κεχρισμένοι δι’ άμμοκονιάματος, ώς δηλοΰσι 
ίχνη τινά κατά τον άνατολικόν τοίχον.

Τέλος, τό γράμμα Ξ δηλοΐ μέγα φρέαρ, δπερ 
περιβάλλεται ύπό κυκλικοΰ τοίχου, πάχους 
1.50 μ., κατεσκευασμένου δι’ οπτών μέν πλίν
θων ΐσοδομικώς διατεταγμένων καί έπιμελώς 
έφηρμοσμένων κατά τε τήν έξωτερικήν καί 
τήν έσωτερικήν αύτοΰ πλευράν, δι’ άργών δέ 
λίθων κατά τό μεταξύ πάχος, τών ύλικών τού
των απάντων συνδεδεμένων δι’ άσβεστοκονιά
ματος. Ούδεμία ά'λλη έσωτερική ή έξωτερική διά 
χρίσματος έπένδυσις παρατηρεΐται. Εσώτερον 
τοΰ κυκλικού τοίχου καί είς βάθος 0.20 μ. άπό 
τοΰ χείλους αύτοΰ προβάλλει πλινθίνη στεφάνη, 
εσώτερον δέ ταύτης καί εις βάθος 0.88 μ. ταύτης 
έτέρα στεφάνη άλλ’ έξ άργών λίθων μετ’ άσβεστο- 
κονιάματος, ήτις άποτελεϊ τό κρηπίδωμα έφ’ ού 
έκτίσθη τό έν γένει άνώτερον κυκλοτερές πλίνθι- 
νον περίβλημα τοΰ φρέατος (είκ. 13). Κατωτέρω
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τοΰ κρηπιδώματος εύρέθη αργιλώδης πυθμήν, 
δπου άνέβλυσε γλυκύτατου ύδωρ. Τό κυκλικόν 
πλίνθινον περίβλημα διακόπτεται κατά τήν δυ- 
σμικήν χορδήν δι’ ανοίγματος, ήτοι θυρίδος προς 
κάθοδον εις τό φρέαρ, εν τώ όποίφ άνεφάνη 
ανοικτή υδραγωγός αυλαξ έξ ανεστραμμένων 
σαμαρωτών κεράμων. Τοιαΰιη αυλαξ, άλλα

κλειστή έκ δύο κεράμων, άνεφάνη κα'ι ολίγον 
δυσμικώτερον έκτος τοΰ κύκλου τοΰ φρέατος 
άλλ’ άκριβώς άπέναντι τής πρώτης, έχουσα 
όμοίαν κατεύθυνσιν προς τήν τοΰ μαγειρείου I, 
μετά τής οποίας φαίνεται δτι συνέχεται. Έν 
τφ άνασκαφέντι κυκλικφ χώρω τοΰ φρέατος 
και μέχρι τοΰ άργιλώδους πυθμένος αΰτοΰ 
εΰρέθησαν πάμπολλα τεθραυσμένα άγγεΐα δια
φόρων σχημάτων κα'ι λύχνοι, ως και χαλκά νο
μίσματα (βλ. κατωτέρω περιγραφήν ευρημά
των). Ή στέγη πρέπει νά ήτο θολωτή, ως έπι- 
τρέπουσι νά είκάσωμεν δύο τομαι τής πλινθίνης 
στεφάνης προς άνατολάς.

Ταΰτα είναι τά διά των άνασκαφών έλθόντα 
εις φως κτίσματα τοΰ παραλιακοΰ συνοικισμοΰ 
τοΰ Μαραθιοΰ και τοιαύτη ή τοιχοδομία. 
’Αλλά ταΰτα δεν είναι τά μόνα. Οί τοίχοι τής 
αποβάθρας καί τής προκυμαίας, οί όποιοι έξα- 
κολουθοΰσι περί τά 60 μέτρα δυτικώτερον εις 
τό άσκαπτον είσέτι έδαφος (βλ. διάγραμμα)' 
πολλά ίχνη οικοδομών, τά οποία διεφάνησαν 
διά δοκιμαστικών τάφρων καί όπισθεν τοΰ λε
γομένου τοίχου τής προκυμαίας καί ενδότερον 
είς τό μέσον τής κοιλάδος· όραταί έν μέρει στέρ- 
ναι καί θεμέλια οικιών κατά τό βόρειον ά'κρον 
αυτής καί κατά τούς πρόποδας τοΰ βουνοΰ τοΰ 
Μαραθόσπηλιου- υδραυλικά τινα έργα, ώς είναι 
ή λεγομένη «Κατεβατή», ήτοι τό κατά τό ανα
τολικόν χαμηλόν βουνόν μικρόν σπήλαιον, είς 
τό οποίον κατέρχεται τις διά λελαξευμένων έν

τφ βράχω 20 και πλέον βαθμιδών καί έν τώ 
βάθει τοΰ οποίου υπάρχει ψυχρόν, γλυκύ καί 
διαρκές ΰδωρ, έκ τοΰ όποιου καί σήμερον 
άκόμη άντλοΰσιν οί παραθερίζοντες 1 · ιδίως δέ 
τό ΰδραγωγεΐον μετ’ όστρακοστρώτου άνοικτής 
αύλακος, τό όποιον, άρχόμενον άπό τής ομωνύ
μου πηγής, εύρισκομένης είς άπόστασιν μιας 
ώρας άπό τοΰ Μαραθιοΰ, καί διερχόμενον άπό 
τής φάραγγος «Καμάρες» διά τεχνητής γεφύρας, 
σώζεται τμηματικώς μέχρι τοΰ βορείου άκρου 
τής κοιλάδος τοΰ Μαραθιοΰ’ έτι δέ, καί επί 
πλέον, άφθονα όστρακα εγκατεσπαρμένα καθ’ 
δλην τήν επιφάνειαν τής έν λόγψ περιοχής, Ιδία 
δέ κατά τό άνατολικόν μέρος αυτής' πάντα ταΰ
τα άποδεικνύουσιν δτι ό έν λόγω συνοικισμός 
ήτο ολόκληρος πολίχνη, ήιις κατελάμβανεν, αν 
μή τό πλεΐστον τής κοιλάδος, τουλάχιστον τό 
άνατολικόν ήμισυ αυτής καί δτι, συνεπώς, τά 
άνασκαφέντα έρείπια άποτελοΰσι μικρόν μόνον 
τμήμα ταύτης, άνήκον εις τά πρώτα επί τής 
προκυμαίας οικοδομήματα αυτής.

ΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Τά έν τοΐς άνασκαφεΐσι τούτοις έρειπίοις εύ- 
ρεθέντα κινητά ευρήματα είναι πήλινα, ύάλινα 
καί μετάλλινα.

A') Τά πήλινα είναι τά εξής:
1) Υδραγωγοί σωλήνες. Οΰτοι είναι κυλιν

δρικοί τό σχήμα, έχουσι μήκος 0.19 μ., πάχος πα
ρειών 0.01 μ. καί διάμετρον άνοίγματος 0.06 μ., 
άπολήγουσι δέ είς έμβολον, άλλοι μέν τούτων καί 
κατά τά δύο άκρα, άλλοι δέ μόνον κατά τό έν.

Εύρέθησαν έν πλησμονή έν τή δεξαμενή Η, 
ολίγοι έν τή νοτία πλευρά τοΰ δωματίου I καί

1 Τό σπήλαιον τοΰτο διαιρείται είς δύο τμήματα: 
Πρώτον είς τό άνώτερον, τό φωτιζόμενον ύπό τοϋ 
φωτός τοΰ ήλιου, έν τφ όποίφ υπάρχουσιν αρκετοί 
σταλακτίται καί σταλαγμΐται. Έπί σταλαγμίτου είς 
τό βάθος τής εισόδου καί δεξιά τφ κατερχομένφ 
προς τήν κλίμακα, έπιγραφαί περιηγητών καί επισκε
πτών. Μεταξύ άλλων άνεγνώσαμεν τάς έξης δύο: 
ERNST CURTIUS 1881 καί 1678 ZORZI CELATTC. 
Διά δεκατριών βαθμιδών λελαξευμένων έν τφ βράχφ 
τοΰ ανώτερου τούτου τμήματος κατέρχεται τις είς τό 
δεύτερον τμήμα τοΰ σπηλαίου, τό όποιον είναι υπό
γειος στοά, είς τό βάθος τής όποιας υπάρχει διαρκές, 
ψυχρόν ΰδωρ. Είς τό βάθος τοΰτο άγεται τις διά λε
λαξευμένων έπίσης έν τφ βράχφ βαθμιδών αγνώστου 
άριθμοϋ.

2

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:45 EEST - 18.237.180.167



10 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1950-1951

άλλοι τινές Ιν τφ χώρφ τφ μεταξύ τής προκυ
μαίας και των πρώτων δωματίων [δμοιοι προς 
τούς τής Τυλίσσου ΥΜ εποχής (βλ. Hazzida- 

kis Tylissos, 14 σ. 63].
2) Τεμάχια διαφόρων διά τροχού αγγείων. 

Έκ τούτων τά χαρακτηριστικώτερα είναι τα 
εξής:

α) Στόμια υδριών. Ε’ιναι κατεσκευασμένα εξ 
ερυθρού πηλού κα'ι έχουσι τον μεν λαιμόν υψη
λόν, τά δέ χείλη εκτεινόμενα προς τά έ'ξω. Έκ 
των είκονιζομένων δύο τεμαχίων τό μεν μι 
κρότερον έχει την επιφάνειαν των χειλέων 
λεπτήν καί λείαν, την δέ ραβδωτήν λαβήν αμέ
σως άρχομένην απ’ αυτών- τό δέ μεγαλύτερον, 
αυλακωτήν μέν τήν άνω καί πέριξ επιφάνειαν 
τών παχέων χειλέων, τήν δέ λαβήν ολίγον κα
τωτέρω τού λαιμού. Τό δεύτερον τούτο σχήμα, 
νεώτερον τού πρώτου, υπενθυμίζει τό σχήμα 
τής κάλπιδος τών ερυθρόμορφων ’Αττικών αγ
γείων (βλ. Greek Archaeology σ. 418).

β) Στόμια αμφορέων. Κατεσκευασμένα καί 
ταύτα έξ ερυθρού πηλού, έ'χουσι τάς μέν λαβάς 
κατωτέρω τών χειλέων επί τού λαιμού, τά δέ 
χείλη, άλλα μέν τούτων λεπτά καί κυλινδρικά, 
άλλα δέ χονδρά καί εκτεινόμενα λοξώς προς τά 
έξω.

γ) Στόμια οίνοχόης. Τά χείλη έ'χουσι τό σχή
μα τού τριφύλλου, ή δέ λαβή, μόλις έξέχουσα 
άνω αυτών, φέρει ραβδωτήν τήν άνω επι
φάνειαν.

δ) Τρία έξ ωχρού πηλού μικρά αγγεία (μέσον 
ύψος 0.08 μ.) σχήματος απιδιού, ίσως ίδιότυ- 
πον είδος αλαβάστρου. Παραδόξως όμως φέ- 
ρουσι κατά τό μέσον τής σφαιρικής βάσεως 
έ'μβολον προς έμπηξιν καί στερέωσιν.

ε) Βάσεις λεβήτων (δίνων) καί όξυπυθμέ- 
νων αμφορέων.

στ) Τεμάχια πυξίδων έξ ερυθρού πηλού. Περί 
τήν στενήν περιφέρειαν τού καλύμματος έκτυ
ποι ρόδακες.

Τά ανωτέρω περιγραφέντα τεμάχια, ως καί ά
παντα τά εύρεθέντα ό'στρακα άλλων κεραμεικών 
ειδών στερούνται οίασδήποτέ γραπτής διακοσμή- 
σεως, φέρουσιν όμως ενίοτε πλαστικόν διάκο
σμον, συνήθως έκ ραβδώσεων ή κυματιστών 
γραμμών καί σπανιώτερον ροδάκων.

ζ) Λύχνοι έξ ερυθρού πηλού, τό πλεΐστον 
κολοβοί. "Απόντες είναι μικροί καί μονόμυξοι,

κοσμούνται δέ τινες έξ αυτών δι’ έκτύπου ή έν
τυπου παραστάσεως κυματιστών γραμμών ή 
φύλλων κισσού. Μόνον εις φέρει έ'κτυπον πα- 
ράστασιν γυμνού άνδρός βαδίζοντος προς δεξιά 
(πρβ. πρωτοβυζαντινούς λύχνους εϊκ. 3 καί 5 έν 
Ath. Mitt. LIV 1929, σ. 134).

Β ) Ύάλινα. Τά πλεΐστα τών τοιούτων ευρη
μάτων, κατεσκευασμένων έκ λευκής, πρασινω
πής ή ύποκυάνου ύαλίνης μάζης, είναι τεμάχια 
έκ κοιλίας ή βάσεως δοχείων, ολίγα δέ μόνον 
έκ στομίων στενών ή εύρέων δοχείων, τών 
οποίων ή λαβή, πλατεία καί τετραγωνική, κο
σμείται συνήθως διά καθέτων ραβδώσεων.

Γ') Μετάλλινα. Τά ευρήματα ταύτα είναι 
ολίγα μολύβδινα έλάσματα, ίσως σύνδεσμοι 
πρός σύνδεσιν λίθων, χαλκοί τινες ήλοι, εν μι
κρόν κοχλιάριον χαλκοΰν μετά μακράς καί αΐ- 
χμηράς ουράς καί τρία χάλκινα νομίσματα εύρε
θέντα έν τφ φρέατι. Τό πρώτον είναι νόμισμα 
τής Κυδωνίας-Κρήτης, φέρον άφ’ ενός μέν τήν 
παράστασιν εστεμμένης κεφαλής τού Αύτοκρά- 
τορος Τραϊανού (98-117 μ.Χ.) άφ’ ετέρου δέ 
έξαστύλου ναού (βλ. Svoronos Numisraa- 
tique de la Crete ancienne πίν. X, 25). To 
δεύτερον είναι 'Ρωμαϊκόν τού Μάρκου Αύρη- 
λίου (161-180 μ.Χ·) καί τό τρίτον λίαν έφθαρ- 
μένον ελληνικόν νόμισμα ('Ρωμ. χρόνων) μέ 
πιθανήν παράστασιν ’Αθήνας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τοιαύτα είναι τά διά τών άνασκαφικών ημών 
ερευνών έν Μαραθίφ έλθόντα εις φώς κτίσματα 
καί τοιαύτα τά έν αύτοΐς εύρεθέντα κινητά 
αντικείμενα. Έξετάζοντες Ιδιαιτέρως τά μνημεία 
ταύτα, παρατηρούμεν καί συμπεραίνομεν τά 
εξής:

Πρώτον ότι ταύτα άνήκουσιν, ως έπί τό 
πλεΐστον, εις 'Ρωμαϊκούς χρόνους. Τούτο άπο- 
δε,ικνύεται, άρχιτεκτονικώς:

1) Έκ τής άμμοκονίας, ήτοι τού έξ άσβέστου 
καί άμμου μείγματος δι’ ου είναι έκτισμένοι οί 
τοίχοι τών περισσοτέρων οικοδομημάτων, καί 
τής οποίας ή χρήσις ως τοιούτου συνδετικού 
μέσου άπαντα έν Έλλάδι μόλις άπό τού 2ου 
π.Χ. αίώνος καί έντεύθεν (πρβ. Xp. TsorNTA 

Ιστορία ’Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης σ. 482).
2) Έκ τού δστρακοκονιάματος, ήτοι τού έξ 

άσβέστου καί έκ τετριμμένων εις κόνιν όστρά-
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κων, μείγματος δι’ συ είναι κεχρισμένον τό εσω
τερικόν πρόσωπον ιών τοίχων και έστρωμένον 
τό δάπεδον ένίων διαμερισμάτων και δή τής δε
ξαμενής Η καί τοϋ πιθανού ληνού Μ, μείγματος, 
τού οποίου ή χρήσις παρουσιάζεται μόνον κατά 
τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους.

3) Έκ τής πλινθοδομίας, ήτοι τής χρήσεως 
οπτών πλίνθων, αντί λίθοον, προς κατασκευήν 
τοίχων καί μάλιστα τής διά τοιοΰτων κατα
σκευής τής προσόψεως μόνον τών τοίχων καί 
τής πληρώσεως τού μεταξύ διακένου διά σκλη
ρού μείγματος έξ άσβεστου, άμμου καί θραυ- 
στών λίθων, ώς παρατηρεϊται εις την κατα
σκευήν τού περιφερικού τοίχου τού φρέατος 
Ξ. Ή χρήσις αύτη άπαντα κατά τούς 'Ρωμαϊ
κούς χρόνους (ΤςοϊΝΤΑΕ έ.ά. σ. 535).

4) Έκ τών στρογγυλών οπτών πλίνθων 
προς κατασκευήν κιόνων, τών οποίων ή χρήσις 
ήρχισεν άπό τού 2ου π.Χ. αίώνος καί έγενικεύθη 
κατά τούς 'Ρωμ. χρόνους (Τ20ΪΝΤΑΣ έ.ά. σ. 482). 
Τοιαΰται πλίνθοι ευρέθησαν εν τφ μεταξύ τής 
προκυμαίας τών πρώτων οικιών χώρψ, άποτε- 
λοΰμεναι έκ τριγωνικών τό σχήμα τεμαχίων, τά 
όποια, ένουμενα, άποτελούσι μίαν στρογγυλήν 
πλίνθον.

5) Έκ τού ήμικυκλικού σχήματος (ροτόντας), 
ήτοι τής τοξοειδούς κοίλης πλευράς διαμερι
σμάτων τινών, ως τής δεξαμενής Θ καί τού λε
γομένου προμαχώνος, σχήματος, τό όποιον είναι 
τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών 'Ρωμαϊ
κών αύτοκρατορικών χρόνων (πρβ. Springer 

Kunstgeschichte des Altertums έκδ. 1923, 
σχέδια τών Αγορών τού Αύγουστου, σ. 484, τού 
Τραϊανού, σ. 518, τής έπαΰλεως τού Άδριανού, 
σ. 526, τών Θερμών τού Καρακάλλα, σ. 536 
κ.τ.λ.), [ως καί την άψιδοειδή γέφυραν τού υδρα
γωγείου τής «Περιβολίτσας» ].

Ή χρονολογία αύτη τεκμηριούται επίσης καί 
εκ τών ευρημάτων, ως:

1) εκ τών πήλινων εν γένει άγγείων άμελούς 
κατασκευής καί τής δι’ έντυπων ή έκτυπων θλα- 
στών γραμμών διακοσμήσεως αυτών, ιδία δέ 
τής πρωτοβυζαντινήςδιακοσμήσεως τών λύχνων 
καί τού σχήματος τών όξυπυθμένων άμφορέωψ 
τό όποιον είναι χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών 
'Ρωμ. χρόνων.

2) έκ τού χάλκινου κοχλιαρίου, είδους οικια
κού σκεύους, τό όποιον έμφανίζεται τό πρώτον

έπίσης κατά τούς 'Ρωμ. χρόνους (βλ. Darem- 
berg Saglio Dictionnaire des Antiquites 
grecques et romaines I, 2, σ. 1266).

3) έκ τών χάλκινων νομισμάτων (98-180 μ. X ), 
τά όποια έπιβεβαιοΰσι, κατά τον κατηγορηματι- 
κώτερον τρόπον, τά ως άνω χρονικά δρια.

Δεύτερον, δτι τού συνοικισμού τούτου τών 
'Ρωμ. χρόνων προηγήθη ένταύθα άρχαιότερος 
συνοικισμός, ως μαρτυρούσι τούτο:

1) Ο'ι έντετοιχισμένοι έν τή άποβάθρα σπόν
δυλοι κιόνων, οί όποιοι δμως, ώς άρράβδωτοι, 
ούδέν φέρουσι χρονολογικόν σημεΐον.

2) Τό έν τφ δωματίφ Ζ άποκείμενον καί εις 
γούρναν μεταποιηθέν κιονόκρανον δωρικού 
ρυθμού, τού οποίου ό σχεδόν κωνικός έχΐνος 
μετά τριών δακτυλίων υπενθυμίζει ελληνιστι
κούς χρόνους (ΤΣΟΡΝΤΑΣ έ.ά., σ. 78 καί 358).

3) Ή ώς υλικόν χρησιμοποιηθεΐσα έν τφ 
τοίχψ τής αυλής Θ καμάρα μικράς γέφυρας 
(’ίσως κοίτης ρύακος), τής οποίας ή κατά την 
άρχήν τών σφηνολίθων κατασκευή διά πλίνθων 
(πιθοκαμάρας) άνάγει ταύτην εις τον τέταρτον 
π.Χ. αιώνα (ΤΣΟΓΝΤΑΣ έ. ά. σ. 370).

4) Τό υπαίθριον ιερόν τού Μαραθόσπηλιου, 
τό όποιον άνάγεται, ώς εϊδομεν άνωτέρω, του
λάχιστον εις τούς πρωτοϊστορικούς χρόνους, άν 
μή εις άρχαιοτέρους.

Τρίτον, δτι ό τελευταίος συνοικισμός φαίνεται 
δτι κατεστράφη, άγνωστον πότε, έξ έπιδρομής· 
ώς έπιτρέπει νά ύποθέση τις τούτο τό κεκαυμέ- 
νον πολλών διαμερισμάτων καί δή τού υπό 
στοιχεΐον Ν μεγάλου δωματίου, έτι δέ καί τό 
έπίτηδες γενόμενον ρήγμα έν τή δεξαμενή I, 
προς άχρήστευσιν τής δεξαμενής. Πότε συνέβη 
ή καταστροφή ή ή έγκατάλειψις τής πολίχνης 
άγνωστον. Πάντως, έκ τών άποκαλυφθέντων 
πραγμάτων τά τελευταία, χρονολογικώς, είναι 
οί πρωτοβυζαντινής τέχνης λύχνοι.

Συνοψίζοντες τά έκτεθέντα, έπαναλαμβά- 
νομεν δτι:

α) Τά άποκαλυφθέντα έρείπια άποτελούσι 
μικρόν τμήμα πολίχνης, ή οποία κατελάμβανε 
τουλάχιστον τό άνατολικόν ήμισυ τής κοιλάδος 
τού Μαραθιού άπό τής παραλίας μέχρι τών 
προπόδων τού βορείου βουνού.

β) “Οτι ή πολίχνη αύτη άνήκει μεν είς τούς 
'Ρωμ. χρόνους, ίδρύθη δμως έπί λειψάνων καί 
δι’ υλικού άρχαιοτέρου συνοικισμού, τά άπώ-
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τατα χρονολογικά δρια τής ύπάρξεως τοΰ όποιου 
ανάγονται εις πρωτοϊστορικοΰς, άν μή εις προϊ
στορικούς χρόνους.

γ) “Οτι, τέλος, ό συνοικισμός οΰτος πρέπει 
νά ήτο ή Μινώα, ώς λίαν διεξοδικώς άνεπτύ- 
ξαμεν εν αρχή, παραθέσαντες χωρία αρχαίων 
συγγραφέων και γνώμας νεωτέρων ερευνητών, 
βασισθέντες δέ κυρίως επί τών παρατηρήσεων 
τοΰ οξυδερκούς Pash ley.

Άλλ’ επειδή ό ειρημένος περιηγητής ταλαν
τεύεται μεταξύ τών τοποθεσιών Μαράθι κα'ι 
Πόρτο-Νόβο ή Λίμνη, μετ’ αυτόν δέ και ά'λλοι 
περιηγηταί, περί ών κατωτέρω ό λόγος, επειδή 
δέ καί οί νεώτεροι χάρται ενταύθα τοποθετοϋσι 
τήν Μινωαν καί επειδή προσέτι αί γεωγρα
φικοί συνθήκαι τής θέσεως τής αρχαίας Μι- 
νώας εφαρμόζονται γενικώς καί εις τήν θέσιν 
«Λίμνην», έθεωρήσαμεν καλόν, δπως προβώμεν 
εις έρευνας καί εις τήν δευιέραν ταΰτην τοπο
θεσίαν τοΰ ακρωτηρίου Κυάμου.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ! EPEVNAI ΕΙΣ “ΛΙΜΝΗΝ,.

Ή θέσις αύτη είναι κυκλικός σχεδόν δρμος 
κατά τήν νοτίαν πλευράν τού ακρωτηρίου 
Κυάμου καί ακριβώς απέναντι τής Φορτέτζας— 
τής ωχυρωμένης δηλαδή εσωτερικής νησΐδος τοΰ 
κόλπου τής Σούδας. Ό δρμος ή κολπίσκος 
ούτος ώνομάζετο τό πάλαι υπό τών Ενετών 
Porto-Novo (βλ. χάρτην Boschini), νΰν δμως 
καλείται υπό τών εγχωρίων «Λίμνη». Ή ονο
μασία αυτή είναι, όμολογουμένως, λίαν προσ
φυής, διότι ό κολπίσκος ομοιάζει καί μένει 
αιωνίως γαλήνιος ως λίμνη, αποτελεί δέ, ως έκ 
τούτου, ασφαλές όρμητήριον τών λέμβων, καθ’ 
δσον έξ δλων μέν τών σημείων περιβάλλεται 
υπό βραχωδών υψωμάτων, προφυλασσόμενος, 
οΰτω, από παντοίων ανέμων, από δέ τοΰ Νότου 
χωρίζεται καί προστατεύεται από τής θαλάσσης 
τής Σούδας διά χθαμαλής χερσονήσου, ήτις 
αφήνει μίαν μόνην είσοδον κατά τύ δυτικόν 
αυτής άκρον λ Ή ύπαρξις ενταύθα ασφαλούς 1

1 Τό φυσικώς ασφαλές τοΰτο όρμητήριον μετέ- 
βαλον οί 'Ενετοί εις πραγματικόν λιμένα (Porto-Novo) 
χωρητικότητος 40 γαλερών, κατά τό 1594, διανοίξαντες 
καί έμβαθύναντες τό πριν στενόν καί άβαθές βρα
χώδες στόμιον, ίσως συνεπείρ τής γεωλογικής έξάρ- 
σεως τοΰ εδάφους (Spratt ε.ά. σ. 131), είς άνοιγμα

λιμενίσκου, έ'τι δέ καί λείψανά τινα τειχίσεως 
διαφαινόμενα κατά τό ανατολικόν ύψωμα αυτού 
έδωκαν λαβήν εις μέν τον Pashley νά ταλαν- 
τεύηται, ώς προς τήν τοποθέτησιν τής Μινφας, 
μεταξύ τής θέσεως τούτης καί τού Μαραθιού, 
είς δέ τον Spratt νά πιστεύη άδιστάκταις δτι 
ενταύθα άνεκάλυψε τήν άρχαίαν Μινωαν 
(Captain Spratt Travels and Researches, 
II, σ. 130 131, London, 1865' βλ. καί Gero- 
LA ε.ά) Άλλ’ημείς, κατόπιν ολιγοημέρων εργα
σιών από 26-30 Αύγούστου καί ενταύθα, ήδυ- 
νήθημεν νά έξακριβώσωμεν:

α) "Οτι τά λείψανα τειχίσεως, τά όποια 
ό Spratt Ιξέλαβεν ώς τείχη τής πόλεως Μι- 
νώας, είναι, άτλούστατα, τά ερείπια ενός πύργου 
καί τά θεμέλια ενός διαδρόμου αυτού κατά τούς 
κλασσικούς χρόνους. 'Ο πύργος εύρίσκεται επί 
κορυφής τίνος τών ανατολικών υψωμάτων τής 
Λίμνης καί είς 500 σχεδόν μέτρων ανηφορικήν 
άπόστασιν από τής θαλάσσης τού δρμου. Είναι 
κυκλικόν κτίσμα, διαμέτρου 6 μέτραιν, τού 
οποίου σώζονται δύο μόνον δόμοι ίσοδομικώς 
διατεταγμένοι δι5 ορθογωνίων σκληρών λίθων 
έξωτερικώς μόνον πελεκημένων (μέσου μήκους 1, 
πλ. 0.65 καί πάχ. ή ύψους 0 53 μ.). Πρός 
νότον ό πύργος έχει άνοιγμα (θύραν) πλάτους 
δύο μέτρων, από τούτου δέ άρχεται κλιμα- 
καιτός διάδρομος, δστις άγει πρός τήν θά
λασσαν. Ό διάδρομος προστατεύεται υπό δύο 
τοίχων ίσοδομικώς διατεταγμένων, οϊτινες, δίκην 
μακρών τειχών ή σκελών, βαίνουσι παραλλήλως 
άλλήλων είς άπόστασιν 2.50 μ., καί φθάνουσι 
μέχρι τής ακτής, ήτοι έχουσι μήκος 500 μέτρων. 
Άναμφιβόλως ό πύργος θά έχρησίμευεν ώς 
σκοπιά ή φάρος ή ό δέ τετειχισμένος διάδρομος 
θά προεφύλασσεν από ένέδρας ή επιθέσεως

μήκ. 18 καί πλ. 7 βημάτων, βάθους δέ 7-8 ποδών. 
Τήν διάνοιξιν καί έκβάθυνσιν εν γένει τής εισόδου 
άνέλαβον καί έξετέλεσαν εντός δύο μηνών καί μέχρις 
Αύγούστου τοΰ 1594 οί φημιζόμενοι ώς επιδέξιοι 
λατομοι κάτοικοι τοΰ “Ακρωτηρίου, οϊτινες, τούτου 
ένεκα, άπηλλάγησαν πάσης αγγαρείας εις τάς Ένε- 
τικάς γαλέρας, προνόμιον τό όποιον διετήρησαν έκτοτε 
είς τό διηνεκές (Gerola Monumenti Veneti nell’ 
isola di Creta 4, σ. 120),

1 Ό G. Pendlebury έν The Archaeology of 
Crete σ. 344 (London, 1939) φρονεί ότι ό πύργος 
πιθανώς έχρησίμευεν ώς φάρος διά τούς ναυτιλλο- 
μένους.
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τούς σκοπούς φύλακας έπικοινωνούντας μετά 
τής παραλίας. Τό δτι δέ τα ερείπια ταΰτα 
δεν άποτελοΰσι τείχη πόλεως, ως έφρόνει 
ό Spratt, άποδεικνύεται καί έκ τού δτι ό πύργος 
δεν συνέχεται μετ’ ά'λλου τοίχου καθ’ οίανδή- 
ποτε άλλην διεύθυνσιν πλήν προς νότον μετά 
των δύο σκελών τοΰ διαδρόμου.

β) "Οτι ενδότερον τοΰ πύργου καί επί των 
ομαλών πως υψωμάτων τής περιοχής άνωθεν 
τής Λίμνης ούδέν έρείπιον άρχαΐον υπάρχει, 
ως αναφέρει ό Spratt (βλ. άνωτ. σ. 131), πλήν 
ολίγων οστράκων τών 'Ρωμ. χρόνων. ’Αλλά 
τοιαΰτα όστρακα άνεύρομεν πανταχοΰ καθ’ δλην 
την νοτίαν πλευράν τοΰ ακρωτηρίου Κυάμου, 
την βρεχομένην υπό τής θαλάσσης τής Σούδας.

γ) Τουναντίον, άφθονα όστρακα, καί μάλιστα 
τών κλασσικών χρόνων, παρετηρήσαμεν επί τής 
μικράς χερσονήσου, ήτις φράσσει έκ νότου την 
Λίμνην (βλ. Pendlebury έ.ά. σ. 350), πειστι
κόν σημείον συνοικισμού τής θέσεως ταύτης. 
Τον συνοικισμόν άποδεικνύουσιν, άλλως τε, έρεί
πιον Βυζαντινής έκκλησίας1 καί τάφοι 'Ρωμ. 
χρόνων διαφαινόμενοι κατά την νοτίαν πλευράν, 
ήτις είναι άποτόμως κεκομμένη έκ τής θαλασ
σοταραχής, έ'τι δέ καί θεμέλια οικιών, τά όποια 
άπεκαλύψαμεν, άνασκάψαντες δοκιμαστικώς κατά 
την βορείαν έσωτερικήν πλευράν αυτής.

Βασιζόμενοι επί τών εξακριβώσεων τούτων, 
συμπεραίνομεν:

α) "Οτι έν τή τοποθεσία τής Λίμνης, καί 
άποκλειστικώς έξ αιτίας τοΰ ασφαλούς φυσικοΰ 
λιμενίσκου, έσχηματίσθη επί τής μικράς χερσο
νήσου συνοικισμός από τών κλασσικών χρόνων, 
δ στις διετηρήθη μέχρι καί τής Ένετικήςπεριόδου.

β) "Οτι ό συνοικισμός ούτος ουδέποτε διά 
μέσου τών αιώνων τής ΰπάρξεως αυτού, άπετέ- 1

λεσε πόλιν ή πολίχνην, αλλά παρέμεινε πάντοτε 
μικρός καί ασήμαντος συνοικισμός, ασφαλώς 
πτωχών άλιέων, καί διότι ή έφ’ ής ίδρύθη ού
τος νησίς ή χερσόνησος είναι μικρά έκτασις γής, 
μόλις 100 τ. μ., καί διότι ούδεμία καί πέριξ τής 
Λίμνης καί έπί τών πέριξ λόφων καί υψωμά
των υπάρχει έ'νδειξις συνοικισμού καί διότι ου
δέ καν στέρνα φαίνεται καθ’ δλην την έγγύς 
περιοχήν, έκτος μικράς παρά την ακτήν (τής 
Λίμνης) πηγής, τής οποίας τό λίαν ύφάλμυρον 
ύδωρ είναι ήκιστα κατάλληλον προς πόσιν) 
άλλ’ έκ τής οποίας υδρεύονται καί νΰν κατ’ α
νάγκην οί καταφεύγοντες ε’ις τήν αείποτε γαλη- 
νιώσαν Λίμνην σημερινοί άλιεΐς καί λεμβούχοι.

γ) "Οτι τό έν συγκρίσει προς τό πενιχρόν τού 
συνοικισμού πλούσιον εις επιμελή κατασκευήν 
μεμονωμένον έργον τοΰ φυλακείου ή φάρου 
μετά τού τετειχισμένου διαδρόμου αυτού πρέπει 
νά ίδρύθη έπί τής περίοπτου έκείνης θέσεως 
υπό τής κυριάρχου δυνάμεως—Άπτέρας ή Κυ
δωνιάς—εις ήν ασφαλώς ύπήγετο ό μικροσυ- 
νοικισμός ούτος τών άλιέων.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Έπαναλαμβάνοντες τά περί Μινώας αναγρα
φόμενα δτι αύτη υπήρξε πόλις ίδρυθεΐσα 
έπί Μίνωος καί δτι έκειτο κατά τό άκρον 
τού κόλπου τής Σούδας, παρατηρούμεν δτι τό 
«Μαράθι» άνταποκρίνεται πληρέστερου τής 
«Λίμνης» ως προς τήν ταύτισιν τής Μινώας 
καί διότι ή θέσις αύτη είναι τό έξώτερον άκρον 
τής Σούδας καί διότι ή έκτασις τοΰ συνοικισμού 
παρουσιάζει πόλιν καί, τέλος, διότι ένταύθα 
μόνον υπάρχει μνημεΐον προϊστορικών χρόνων.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΗΣ

1 Κατά τήν παράδοσιν, ή μικρά αύτη εκκλησία έτιμάτο επ’ όνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου ή τοΰ Αγίου 
Νικολάου, αν καί τό σημερινόν έξωκκλήσιον, πλησίον τοΰ έρειπιωμένου, είναι άφιερωμένον εις τόν Άγιον Γεώργιον.
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