406

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) : ΧΡΟΝΙΚΑ

έπερατώθη τελείως. Έλπίζεται δτι έντός χοΟ 1966,

σμησιν ρόδακος μέ έναλλάξ όξέα καί στρογγυλά

άποπερατουμένου τοΟ κτηρίου, θά άρχίση ή έργασία έκθέσεως τοΟ Μουσείου καί θά πραγματοποι

χαϊκών χρόνων, έπίσης έκ Σητείας, χρυσούν έξάρ-

ηθώ ή μεταφορά είς αύτό τής Συλλογής έκ τού
Δημοτικοΰ Μεγάρου, ένθα αϋτη νΰν στεγάζεται.
Σημαντική έργασία βελτιώσεως τής έκθέσεως
έγένετο είς τό Μουσεϊον Ρεθύμνης, ύπό του Εφό

φύλλα, βουκράνιον έκ λεπτού φύλλου χρυσού άρτημα ή ψήφος περιδέραιου έξ ’Αρκάδων ( Άφρατί) είς σχήμα κεφαλής λέοντος, άργυροδν ψέλιον
τού 6ου - 5ου αίώνος, άπολήγον έκατέρωθεν είς

ρου Στυλ. ’Αλεξίου, βοηθουμένου ύπό τού έκτά-

κεφαλάς δφεων, φερόμενον ώς προερχόμενον έξ
’Αρκάδων, άλλά πιθανώς είσηγμένον, τμήμα άρ-

κτου ΈπιμελητοΟ Χρ. Μακρή καί τού φύλακος Γ.

χαϊκοϋ πίθου έξ ’Αρκάδων μέ άνάγλυφον παρά-

Βαρδάκη καί δαπάναις τού Δήμου Ρεθύμνης, χά

στασιν κάπρου καί ιωνικόν κυμάτιον, άλαβαστρί-

ρις είς τό ένδιαφέρον τού Δημάρχου κ. Εύαγ. Δα-

νη πυξίς τού 4ου π.Χ. αί. μεθ’ ύψηλού ποδός καί

σκαλάκη ( Π ί ν. 432 α - β, 433 ). Άντικατεστάθη-

πώματος, έχοντος ύψηλόν κωνικόν κομβίον. ΕΙς

σαν αί παλαιαί τελείως άκατάλληλοι καί άντιαι-

χαμηλός λύχνος, δίμυξος, έξ όφείτου, νεοανακτο-

σθητικαΐ προθήκαι διά νέων, μεταλλικών, κρυσταλ-

ρικών χρόνων, προέρχεται άπό τήν Μεσαράν.

λοφράκτων προθηκών, κομισθεισών έξ Ηρακλείου.

’Ενδιαφέροντα είναι καί έν πήλινον σκεύος έκ

Τά άντικείμενα έκαθαρίσθησαν καί συνεπληρώθη-

Μεσαράς, έλλειψοειδοΰς σχήματος, μέ λαβήν το

σαν ύπό τού τεχνίτου Γ. Ήλιάκη, έγένετο δέ

ξοειδή, τό όποίον φέρει έπί τής έλλειψοειδοΰς έπι-

καί νέα, καλύτερα τοποθέτησις τούτων είς τρόπον,

φανείας πυκνάς έγκοπάς, έν πώμα μικρός κάλπης

ώστε νά προβάλλωνται τά σημαντικώτερα έξ αύτών.

έξ Άφρατί είς σχήμα άσπιδίου, άπολήγον είς κε

Ένεκρίθη τέλος υπό τού ’Αρχαιολογικού Συμ

φαλήν κερασφόρου ζώου, καί μία λιθίνη στρογγύλη πλάξ μέ άνάγλυφον παράστασιν άναθημα-

βουλίου κατά τόν ’Οκτώβριον 1965 προμελέτη έκ-

τικού ώτός, έκ Μεσαράς. Έξ Αγίου Νικολάου

πονηθεϊσα ύπό τού Ε.Ο.Τ. κατά τάς όδηγίας τού

προήλθε πηλίνη μάσκα άνδρός ρωμαϊκών χρόνων.

’Εφόρου διά τήν άνέγερσιν φυλακείου - άναπαυ-

Είς τάς σφραγίδας τής συλλογής προσετέθησαν,

τηρίου καί στοάς γλυπτών είς τόν άρχαιολογικόν

κατά τό 1965, τριάκοντα όκτώ νέαι σφραγίδες,

χώρον Γόρτυνος (παρά τόν "Αγιον Τίτον καί τό

διαφόρων σχημάτων, όλων τών μινωϊκών περιό
δων. Έξ αύτών άξιαι ιδιαιτέρας μνείας είναι μία

Ώδεϊον), ώστε, νά καταστή δυνατή ή κατάργησις
τού παλαιού φυλακείου.
Δέν έξηγοράσθη ούτε έφέτος ή έκτασις παρά τό
άνάκτορον Μαλίων, ένθα προβλέπεται ή άνέγερσις
τού άπολύτως άναγκαίου φυλακείου - άναπαυτηρίου, τής σχετικής κτηματογραφήσεως γενομένης
καί ύποβληθείσης ύφ’ ήμών είς τό Ύπουργεϊον
κατά τό 1964. Έγένετο πόντιος, κατόπιν προτάσεώς
μου, ικανοποιητική προμελέτη διά τήν ώς άνω
κατασκευήν ύπό τού άρχιτέκτονος τής Γαλλικής
Σχολής κ. Harboe.
Διά τήν άποπεράτωσιν τών φυλακείων 'Αγίας
Τριάδος καί Γουρνιών διετέθη ύπό τής Υπηρε
σίας ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως πίστωσις δρχ. 150.000, άλλ’ ή έργασία δέν έξετελέσθη, τού έγκατεστημένου άπό έτών έργολάβου
δηλώσαντος άδυναμίαν

όπως άποπερατώση

τό

άπό τά Καστελλιανά έξ ίάσπιδος, φακοειδούς σχή
ματος, μέ παράστασιν κυνός, ό όποιος ξέει τό ούς
διά τού δεξιού όπισθίου ποδός. Έτέρα άμυγδαλοειδής έκ πρασίνου ίάσπιδος, άπό τό Άφρατί, άνήκει είς τόν « ταλισμανικόν » τύπον καί φέρει διακόσμησιν έκ τριγώνου καί σιγμοειδών. Άπό τήν
Σητείαν προέρχεται τρίπλευρος έκ στεατίτου παλαιοανακτορική σφραγίς, μέ παράστασιν άνδρός
έπί τής μιδς έπιφανείας, καί διακοσμητικών θε
μάτων έπί τών άλλων δύο. Τέλος, πλαστική σφρα
γίς έξ έλεφαντοστοΰ, προερχομένη άπό τούς Κα
λούς Λιμιώνες, έχει λαβήν είς σχήμα κεφαλής
πιθήκου.
ΑΝΑΣΚΛΦΛΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διά τής έπ’ όνόματι τού Εφόρου πιστώσεως

έργον έλλείψει τεχνιτών, μεθ’ δ έγένοντο έν
συνεννοήσει μετά τού έπιβλέποντος ένέργειαι

τής Αρχαιολογικής Εταιρείας

διά τήν κήρυξίν του ώς έκπτωτου.

έτος 1965 έξετελέσθησαν αί άκόλουθοι έργασίαι :
Έκ Γόρτυνος (Αγίων Δέκα) περισυνελέγη

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΛΞΛ

τμήμα μαρμαρίνου βωμού ή τραπέζης, ύψους 0,40

Ή Συλλογή Μεταξα έπλουτίσθη κατά τό 1965
δι’ ίκανού άριθμού άντικειμένων, έκ τών όποιων
τά σημαντικώτερα ( Π ί ν. 434 α - β, 435 α - β)

διά

τήν

περι

συλλογήν άρχαιοτήτων Κ' Περιφερείας κατά τό

μ., μέ πλαστικήν διακόσμησιν βουκρανίου.
Έκ τής περιοχής Ηρακλείου, δυτικώς τής πόλειος είς θέσιν Τοπαλτί, βορείως τού Γάζι, βορειο-

είναι μικρόν χρυσούν ρομβοειδές διάδημα έκ Ση-

ανατολικώς τού ναΐσκου τών 62 Μαρτύρων, πε-

τείας άρχαϊκών χρόνων, φέρον έκκρουστον διακό-

ρισυνελέγησαν δύο λάρνακες πρωίμων νεοανα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
20/11/2019 13:26:11 EET - 34.231.21.123

407

ΚΡΗΤΗ

κto ρικών χρόνων ( Π ί ν. 436 α - β), αΐτινες εΐ-

τών κεράμων είχον ταφή δύο νεκροί, διατηρουμέ-

χον καλυφθή ύπό τής άμμου. ’Αφορμήν είς τήν

νης κυρίως τής κεφαλής τοΰ έτέρου, παρά τήν ό

8ρευναν εδωκεν ή διάνοιξις άγωγοΰ ϋδατος έκ

ποιαν ύπήρχε ληκύθιον μόνωτον, αύλακωτόν καί

παρακειμένου φρέατος είς τό τουριστικόν ξενοδο-

τμήμα άλλου. Είς άπόστασιν όλίγων μέτρων άνα-

χείον Ί. Στυλιανάκη. Ή λάρναξ Α εύρίσκετο εις

τολικώτερον εύρέθη έτερος τάφος

βάθος 0,25 μ. άπό τήν έπιφάνειαν, ό δέ πυθμήν
αύτής εβαινεν έπί τοΰ στερεοΰ έδάφους είς βάθος

σκευασμένος προχείρως δι’ άργών λίθων καί κα

0,95 μ. ΑΙ διαστάσεις τής λάρνακος είναι 0,84 x

πλάκας (Π ί ν. 436 δ ). Ό τάφος είχε μέγιστον

0,42, ΰψ. 0,70 μ. Αΰτη είναι ελλειψοειδής μειου-

πλάτος 0,50 καί μέγιστον μήκος 2 μ. Ό νεκρός

μένη Ισχυρώς πρός τά άνω, έχει δέ δύο λαβάς εις

έκειτο μέ τήν κεφαλήν πρός Α. ’Εντός τοΰ τάφου

έκάστην μακράν πλευράν καί άνά μίαν είς τάς

εύρέθησαν ύπό τών έργατών πρό τής άφίξεως ήμών

(Β),

κατε-

λυπτόμενος μέ άδρώς διαμορφωθείσας όγκώδεις

στενάς, όλίγον κάτωθεν τών χειλέων. Ή λάρναξ

δύο χονδροειδή ληκύθια μέ αύλακας. Κατά τόν

περιεΐχεν όστά, τά όποια διετάραξαν οί εόρόντες

γενόμενον ύφ’ ήμών καθαρισμόν εύρέθη τμήμα

έργάται. Είς άπόστασιν 30 μέτρων δυτικώτερον εύ-

όαλίνου lacrimarium.

ρέθη έτέρα σαρκοφάγος (Β) λουτηροειδής. Αΰ-

είς άπόστασιν 2.50 μ. άπό τοΰ τάφου Β, άνεκαλύ-

τη είχε διαστάσεις 1 x 0,44 καί ΰψ. 0,55 μ. καί πε

φθη ό τάφος Γ, ό όποιος είχε διαστάσεις 1.60 x

ριείχε δύο άωτα κύπελλα, τά όποια εύρίσκοντο

0,27 καί βάθος 0,65 μ. καί είχε κτισθή μέ τόν αύ-

πλησίον τών χειρών τοΰ νεκροΰ, δστις έκειτο μέ
τήν κεφαλήν πρός Δ., ώς καί ό νεκρός τής λάρνα

0,55 μ. Ό τάφος ούτος ήτο άθικτος καί μόνον ή

’Ακόμη

άνατολικώτερον,

τόν τρόπον ώς καί ό Β μέ πάχος τοιχωμάτων 0,40 -

κος Α. Έξωτερικώς τής λάρνακος Α παρά τήν

βορεία πλευρά του ήτο έν μέρει όρατή πρό τής

βορείαν πλευράν αύτής εόρέθη τμήμα εύρυστόμου

άνασκαφής. Άφοΰ άφηρέθησαν αί τέσσαρες όγ-

λεκανοειδούς άγγείου. ’Ακόμη δυτικώτερον είς
θέσιν Τοπαλτί εύρέθη είς ταφικός πίθος μετ’ ό-

κώδεις πλάκες, μέ τάς όποιας έκαλύπτετο ό τάφος,

στών. Οΰτος έχει εύρύ στόμιον, ΰψ. 0,55 μ., καί

είχε τήν κεφαλήν πρός Α.
Μερίμνη τοΰ Έπιμελητοΰ κ. Ί. Σακελλαράκη

δύο όριζοντίας καί δύο καθέτους λαβάς. Είναι καί
αύτός πρωίμων νεοανακτορικών χρόνων. Είναι
σημαντική ή διαπίστωσις, ότι κατά τούς χρόνους

διεπιστώθη ότι ό έντός τοΰ τάφου κείμενος νεκρός

περισυνελέγησαν έπίσης έξ 'Αγίου Γεωργίου Σητείας διάφορα άντικείμενα (βλ. σελ. 414).

τούτους ή παραθαλασσία αϋτη περιοχή έχρησιμο-

Είς τήν θέσιν Άμμουδόπλακα τοΰ ίδιου χω

ποιεΐτο διά τήν άπόθεσιν νεκρών, πιθανώς άνηκόντων είς τόν συνοικισμόν Γάζι ή είς τά οική

ρίου έκ συληθέντος θόλωτοΰ τάφου, άρχαϊκών
χρόνων, περισυνελέγη άκέραιον άγγεϊον, λύχνος

ματα, ών τμήματα άνεκαλύφθησαν ύφ’ ήμών κατά

καί πλήθος οστράκων. Ήρευνήθη άσύλητος, θο

τό θέρος τού 1963 έπί τών πρώτων ΰψωμάτων δυ-

λωτός τάφος άρχαϊκών χρόνων, δστις άπέδωσε

τικώς τοΰ χώρου τών ταφών είς θέσιν Ελληνικά

γυναικείου είδώλιον, σφαιρικός οίνοχόας, σειράν

ή Ρετζέπη.

σιδηρών όπλων, τμήματα χαλκών πορπών κ.λ.π.

’Εργασία περισυλλογής έγένετο έπίσης είς θέ
σιν Βίγλα, περιοχής Σταλίδας, δυτικώς τών Μαλίων. Ένταΰθα, νοτίως τοΰ ναΐσκου τοΰ 'Αγίου
Ίωάννου Χρυσοστόμου, είς άπόστασιν 31 χλμ. έξ
Ηρακλείου, παρά τό νότιον ρεΐθροντής όδοϋ, κατά

Τά εύρήματα ταΰτα κατετέθησαν είς τό Μουσεΐον
Αγίου Νικολάου.
Άλλ’ ή σημαντικωτέρα έκ τών έκτελεσθεισών
εργασιών περισυλλογής ύπήρξεν ή διάσωσις καί
μεταφορά είς τό Μουσεΐον Ηρακλείου, μερίμνη

τάς έργασίας διαπλατύνσεως αύτής, εόρέθη τόν
’Απρίλιον τοΰ 1965 σειρά έκ τριών τάφων ρωμαϊ

τοΰ ’Εφόρου, μιας έπιγραφής άνευρεθείσης παρά

κών χρόνων τοποθετημένων παραλλήλως πρός τήν

προκύπτει τό όνομα μιας νέας καί άγνώστου μέ

όδόν καί έρειδομένων έπί τοΰ νοτίως αύτής χαμη

χρι σήμερον πόλεως τών έλληνικών χρόνων. Ή

λού υψώματος. Οί τάφοι ούτοι έκαθαρίσθησαν

έπιγραφή ήλθεν είς φώς τυχαίως κατά τήν διαμόρ-

ύφ’ ήμών καί περισυνελέγησαν τά έντός αύτών εύρεθέντα άγγεϊα. Ό δυτικώτερος έκ τών τάφων

φωσιν « πεζουλών » είς τό ΰψωμα Σωχώρα, άνα-

(Α ) ήτο κεραμοσκεπής (Π ί ν. 436 γ) μέ κε
ράμους, διαστ.

0,88x0,32

τό χωρίου Σϊσες Μυλοποτάμου, έκ τής όποιας

τολικώς τής θέσεως Άλμυρίδα, παρά τόν λιμενί
σκον τοΰ χωρίου Σισών. Ή έπιγραφή είναι κεχα-

μ., συγκρατουμένας

ραγμένη έπί κυλινδρικού λίθου, ύψους 0,64 μ. καί

άπό Β. μέ σειράν λίθων, έξ ών τινές είχον θραυσθή.

μεγίστης διαμέτρου 0,45 μ., εόρυνομένου έλαφρώς

Κατά τήν νοτίαν πλευράν δέν ύφίστατο τοίχωμα.

πρός τά άνω καί σχηματίζοντος ταινίαν, ΰψ.

Ό τάφος εύρίσκεται είς βάθος 0,50 μ. άπό τής έπιφανείας. ’Εκ τοΰ χώρου τούτου προήλθεν άγγεϊον,

0,05μ. άνω καί κάτω (Πίν. 437 α-γ). Έπί τής
άνω έπιφανείας τοΰ λίθου σχηματίζεται άβαθής κοι-

τοποθετημένου έξωτερικώς τών κεράμων. Κάτωθεν

λότης μέ χαμηλόν περιχείλωμα, είς δέ τήν κάτω
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έπιφάνειαν υπάρχει ύποδοχή, διαστ. 0,16x0,10 μ.

λύχνος κ.λ.π. Χαλκοΰν όρθογώνιον κάτοπτρον

ΈπΙ τής κυλινδρικής έπιφανείας ύπάρχει ή λέξις
ςιςαιων διά γραμμάτων, ϋψ. 0,01 μ., άβαθώς καί

άπεκαλύφθη έπίσης έπί τοϋ δαπέδου, ώς καί χαλ
κοί κρίκοι,

άμελώς κεχαραγμένων. Πιθανώς πρόκειται περί

νομισμάτων, έκ τών όποιων έν άργυροΰν τών χρό

όρου ή βωμοΟ τής άρχαίας πόλεως

μικρός χρυσούς

ρόδαξ καί σειρά

(terminus

νων τοϋ Βεσπασιανοΰ, τά δέ λοιπά χαλκά, μεταξύ

sacrificalis ), άγνωστου μέχρι σήμερον, ής τό όνο

τών όποιων τινά τοϋ αΰτοκράτορος Άδριανοϋ.

μα Σισά ή Σισαί διετηρήθη άναλλοίωτον είς τό

Ή κόγχη έχει μήκος 1.40 καί βάθος 0,40 μ., ή δέ
όροφή αυτής συμπίπτει μέ τήν όροφήν τοϋ τάφου,

τοπωνύμιον τοΟ σημερινοΟ χωρίου Σΐσες. 'Ως προ
κύπτει έκ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων ή έπιγρα-

ένφ τό δάπεδον αυτής εύρίσκεται είς ϋψος 1 μ. ά

φή άνήκει είς τά τέλη τοΟ 2ου ή άρχάς τοϋ 1ου π.Χ·
αΐώνος. Πιθανώς ή αυτόθι ΰπαρξις τής πόλεως

νωθεν τοϋ δαπέδου τοϋ τάφου. Ή κόγχη καταλαμ

συνδέεται πρός τάς άφθονους σκωρίας σιδήρου,

τοϋ τάφου. Έντός τής κόγχης εύρέθησαν όστά
παιδός, καλυπτόμενα μέ έλαφρώς θολωτήν κέρα

αΐτινες παρατηροϋνται είς τήν περιοχήν

καί αί

βάνει τό μεγαλύτερον μέρος τής νοτίας πλευράς

όποϊαι μοΐ ΰπεδείχθησαν υπό τοϋ χημικοϋ κ. Μιχ.
Διαλυνα, όστις έγνώρισεν είς τήν Άρχαιολ. Υ

μον, διαστ. 1.05 x 0,40 μ. Ό παϊς είχε ταφή μέ

πηρεσίαν καί τήν ϋπαρξιν τής έπιγραφής. Φαίνε

νίου καί τών πήχεων. Κάτωθεν τής κεράμου, πλη

ται ότι κατά τήν άρχαιότητα έξετελοϋντο αυτόθι

σίον τών όστών, άνεκαλύφθησαν διάφορα μικρά

τήν κεφαλήν πρός Δ., έσφζετο δέ τμήμα τοϋ κρα

έργασίαι έκκαμινεύσεως τοϋ μεταλλεύματος. 'Ως

άντικείμενα: παρά τό άνατολικόν άκρον τής κόγ

πρός τό όνομα τής πόλεως δέον νά παρατηρηθή

χης (Π ί ν. 437 ε )

ότι τοΰτο ένθυμίζει τήν πόλιν Σίς τοϋ έσωτερικοϋ

μιατήριον μετά ποδός, πλήρες άνθράκων, ώραϊον

τής Κιλικίας ( Pauly - Wissowa, RE λ. Σισά ) ώς

πτηνόν έξ ίόχρου ύάλου (Π ί ν. 437 δ), πήλινος

καί τό τοπωνύμιον Σίσι (άνατολικώς τών Μα-

λύχνος, πήλινον σφαιρικόν προχοϊδιον, ύάλινον
προχοΐδιον (Π ί ν. 437 δ) καί τινα lacrimaria.

λίων),

Σίσιν τής Κύπρου κ.λ.π.

Δύο ρωμαϊκοί τάφοι ήλθον τυχαίως είς φώς κατά
οΐκοδομικάς έργασίας έντός τοϋ 'Ηρακλείου είς
τό οίκόπεδον Καψή, άνατολικώς τοϋ κινηματο

υπήρχε πήλινον κωνικόν θυ-

Παρά τό δυτικόν άκρον εύρέθη ύαλίνη φιάλη, μι
κρά ύάλινα lacrimaria κ.λ.π. Άλλα άντικείμενα
άνευρεθέντα έντός τής κόγχης είναι: θαυμάσιον

γράφου 'Αστάρια καί άνεσκάφησαν ύπό τοϋ Εφό

όξυπύθμενον άγγεϊον έκ φλεβωτής, πολυχρώμου

ρου. Είς άπόστασιν 11 μ. άπό τής έξωτερικής πλευ
ράς τών παλαιών τειχών τής πόλεως άνεκαλύφθη

ύάλου ( Π ί ν. 437 ς'), πήλινον πυξίδιον, τοϋ ό

ό πρώτος λαξευτός θαλαμοειδής τάφος (A), τοϋ

ποιου τό πώμα εύρέθη κάτωθεν τής κόγχης, τμή
μα μολυβδίνου σκεύους, πήλινον προχοΐδιον μέ

όποιου τό δάπεδον εύρίσκεται είς βάθος 5.50 μ.
ύπό τήν σημερινήν έπιφάνειαν τής όδοϋ τής πα-

τριφυλλόσχημον στόμιον, όστέϊνον κοχλιάριον,

ρακειμένης πλατείας Ελευθερίας. Ό τάφος είναι
τραπεζοειδούς περίπου σχήματος, διαστ. 2.80 x

έκ τοϋ δαπέδου τοϋ θαλάμου προήλθεν έτερον μι
κρόν, όστέϊνον κοχλιάριον, όστέϊνον—κσμβίον,

2.10 χ 2.05, έχει δέ ύψος 1.75 μ. Κατά τήν βορείαν
πλευράν, ής είχε καταστροφή τό έκ βράχου τοί

πήλινον ληκύθιον, ύάλινον άγγεϊον, λίαν στενόν
καί έπίμηκες, καί σειρά συνήθων ύαλίνων δακρυ-

χωμα, ύπάρχει ή είσοδος (Π ί ν. 436 ε ), ήτις
άποτελεΐται έκ δύο παραστάδων, ϋψους 0,65 μ.,

δόχων καί λύχνων. ’Ανθρώπινα όστά εύρέθησαν

έκ πωρολίθου, αί όποϊαι βαίνουν έπί κατωφλιού,

τέρω πλούσιος τάφος, τοϋ όποιου ή χρήσις διήρ-

έχοντος είδικάς πρός τοϋτο ΰποδοχάς, άνω δέ
σχηματίζουν διπλήν ταινίαν έν εΐδει έπικράνου.

κεσεν έπί ίκανόν διάστημα, ώς άποδεικνύεται έκ

Έπ’ αυτών στηρίζεται τό ύπέρθυρον. Ή είσοδος
έκλείετο έν μέρει διά πλακάς, διαστ. 0,60 x 0,45 μ.

χαλκά νομίσματα, χαλκή περόνη κ.λ.π. Έπίσης

έπίσης είς διάφορα σημεία τοϋ δαπέδου. Ό άνω-

τών νομισμάτων, δεικνύει διά μίαν άκόμη φοράν
τήν ούχί μικράν σημασίαν τής άρχαίας πόλεως τοϋ
Ηρακλείου, τοϋ όποιου ή νεκρόπολις έξετείνετο

Ή όλη λάξευσις είναι χονδροειδής. Έσωτερικώς

προφανώς είς τήν περιοχήν αύτήν, όπόθεν προήλ

τής θύρας ύπάρχουν τρεις λίθοι σχηματίζοντες

θε καί ή άνευρεθεΐσα πρό έτών άνάγλυφος έπιτύμβιος στήλη μέ παράστασιν δεξιώσεως τοϋ 4ου π.Χ.

βαθμίδας διά τήν κάθοδον, δεδομένου ότι τό δάπε
δον εύρίσκετο είς βάθος 0,90 μ. κατωτέρω τής είσόδου. Ό θάλαμος έκαλύπτετο διά χώματος μέχρι
ϋψους 1.10 μ. Είς τήν νοτίαν πλευράν του ύπάρχει

αίώνος.
Είς μικράν άπόστασιν άνατολικώς τοϋ τάφου
Α άνεκαλύφθη καί έτερος τάφος (Β), περίπου

λαξευτή όρθογωνία κόγχη, έκ τής όποιας είχον

όρθογώνιος

πέσει έπί τοϋ δαπέδου τοϋ θαλάμου πήλινα καί ύάλινα άγγεϊα (lacrimaria), μικρόν πήλινον χοι-

γωνίου σκάμματος είς τό δάπεδον καί μικράς κόγ
χης είς τό τοίχωμα, εύρισκομένης είς ϋψος 0,45

( 2.30 χ 2.25 χ 2.05 μ.),

ρίδιον, πήλινον είδώλιον κόρης, όμοίωμα μάσκας,

μ. άνωθεν τοϋ δαπέδου ( Π ί ν. 436 ς'). Τμήματα
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τής οροφής σφζονται εις ΰψος 0,90 μ. άνωθεν τοΰ

προανακτορικών χρόνων, προελθόντα έκ λαθρα-

δαπέδου, δπερ κεϊται εις βάθος 4 μ. κάτωθεν τής

νασκαφής, πιθανώς έξ άποθέτου.

στάθμης τής παρακειμένης πλατείας Ελευθερίας.

Είς τόν Σκινιδν Μονοφατσίου, κατά τήν θέσιν

'Ο τάφος ούτος ήτο τελείως σεσυλημένος, απέδω
σε δέ μόνον τμήματα άγγείου μετ’ αύλακώσεων,

Δεμάτι, άνευρέθησαν έν MM I εΐδώλιον προσκε-

έκ τοΟ όποιου προκύπτει καί ή χρονολόγησις κατά

περίζωμα καί έχον τάς χεΐρας έπί τοΰ στήθους,

τούς αΰτοκρατορικούς χρόνους.
Είς άπόστασιν όλίγων μέτρων άνατολικώτερον,

ώς καί κεφαλή έτέρου όμοιου ειδωλίου.

άνευρέθη τρίτος τάφος (Γ ) λελαξευμένος είς τόν

Θενάτα προήλθε MM II άμφορίσκος, τοΰ όποιου

βράχον, μεγίστου μήκους 1.80 καί μεγίστου πλά
τους 1.40 μ., μέ έστρογγυλευμένας τάς γωνίας καί

έλλείπει μέρος τοΰ λαιμοΰ καί τών ώτίων.
Άπό τόν Δρακουλιάρη Φοινικιάς Ηρακλείου, ό

μέ όροφήν σφζομένην κατά τό ήμισυ καί εύρισκο-

νυκτοφύλαξ Έμμαν. Μαρκάκης προσεκόμισεν έν

μένην είς ύψος 0,75 άνωθεν τοΰ δαπέδου, δπερ

MM III μελαμβαφές γαλακτοδοχεϊον ( «Milk jug »)

κολλημένον είς τό έσωτερικόν σκεύους, φέρον

Έκ τής Άμνισοΰ καί δυτικώς τοΰ ίεροΰ τοΰ Διός

κεϊται είς βάθος 4.50 μ. κάτωθεν τής στάθμης τής

Άπό τά Άϊτάνια, καί έκ θέσεως Κακή Ράχη,

πλατείας. Ή είσοδος εύρίσκεται πλησίον τοΰ ανα

προήλθε λίθινος νεοανακτορικός λύχνος, ύψους

τολικού άκρου τής Β. πλευράς καί κλείεται διά

0,365 μ., δίμυξος, έλλιπής τήν μίαν μύξαν καί μέ

μεγάλης πλακάς, διαστ. 0,66 x 0,56 μ. Ή Ν. πλευρά

ρος τοΰ κοιλώματος.

τοΰ τάφου κατεστράφη διά τοΰ προωθητήρος, κατά

Άπό τό Λοΰμα Μεραμβέλλου, προήλθε τμήμα

τάς έργασίας διανοίξεως τών θεμελίων. Καί ό

έκ τών χειλέων πίθου νεοανακτορικών χρόνων, μέ
διακόσμησιν σχοινιού.

τάφος ούτος ήτο σεσυλημένος, άπέδωσε δέ μόνον
οστά τινά καί μικράν χρυσήν δανάκην.
"Ετερον λάξευμα διεπιστώθη βορειότερον, βορείως τής γραμμής τοΰ βυζαντινοΰ τείχους καί
ύψηλότερον τής θεμελιώσεως αύτοΰ, άνήκον πι

Είς τάς Λιθίνας Σητείας έντός τοΰ σπηλαίου
Λατσίδα, ήλθον είς φώς νεοανακτορικά όστρακα.
Έκ τής Επισκοπής Πεδιάδος καί έκ τής θέσεως

συληθέντα.

Κεφάλα προήλθεν άωτον προχοΐδιον τύπου « γαλακτοδοχείου », MM III χρόνων, άνευ διακοσμήσεως.

'Υπό τοΰ Εφόρου έξετελέσθη κατά γενομένην
μετάβασιν είς τήν περιοχήν Τσουτσούρου, πε

ρέθη τρίπλευρος σφραγιδόλιθος έκ στεατίτου μέ

ρισυλλογή οστράκων ύπονεολιθικών καί Μ Μ χρό

έγχαράκτους, συγκεντρικούς κύκλους καί δικτυω-

νων ώς καί ένός MM III « στολιδωτοΰ » τεμαχίου

τόν έπί τών σφραγιστικών έπιφανειών.
Επίσης έκ τής Κνωσοΰ προήλθε στρογγύλον,

θανώς είς τάφον μή χρησιμοποιηθέντα ή τελείως

ή άγγείου έκ σπηλαίου είς θέσιν Λαρνάκι.
Αίτηθεϊσαι πιστώσεις δι’ άνασκαφάς είς τήν
περιοχήν Λεβήνος - Όδηγητρίας, ένθα συλώνται

Είς τήν Κνωσόν, κατά τήν θέσιν Γυψάδες, άνευ

λίθινον άντικείμενον μινωϊκών χρόνων, μέ έναρξιν
κυκλικής τρήσεως πιθανώς έκ δοκιμής τρυπάνου.

προανακτορικοί τάφοι, ώς καί διά τήν άνασκαφήν

Άπό τό Σγουροκεφάλι καί έκ τής θέσεως Κάμ

των έλθόντων είς φως προανακτορικών καί μετα-

πος ή Πατητήρια, προήλθε μικρόν χαλκοΰν έγχειρίδιον μέ δύο όπάς κατά τήν λαβήν.

νακτορικών τάφων είς θέσιν Φουρνί Άρχανών
δέν έχορηγήθησαν λόγφ έξαντλήσεως τών σχετι

Έκ Βρυσών Μεραμβέλλου καί έκ τής θέσεως

κών κονδυλίων, κατέστη όμως δυνατή ή όπό τοΰ

Δράσι, προήλθον σειρά ΥΜ III άγγείων, ψευδό-

κ.

Ί. Σακελλαράκη διενέργεια άνασκαφής εις

στομος άμφορεύς, προχοΐδια, δύο πυξίδες, δύο

Φουρνί Άρχανών διά χορηγίας τής Περιηγητι

χαλκά μαχαιρίδια, έν κρανίον καί τινα όστρακα.
Παρά τό Γάζι, άνευρέθη ψευδόστομος μυκηναϊ

κής Λέσχης Άρχανών μέ έξαίρετα εύρήματα, περί
ών δημοσιεύεται έκθεσις τοΰ ίδιου ( βλ. σ. 411).

κός άμφορίσκος μέ διακόσμησιν κλάδων.
Είς τήν Τύλισον, εύρέθη σφραγίς έκ μέλανος

ΤΥΧΑΙΑ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΑΟΘΕΝΤΑ

ΥΠΟ ΙΔΙΩΤΩΝ

Κατά τό έτος 1965 κατετέθησαν είς τό Μουσεϊον
Ηρακλείου τά έξής τυχαία εύρήματα παραδοθέντα
ύπό ιδιωτών:

λίθου, μέ παράστασιν λέοντος καί πτηνού, μυκη
ναϊκών χρόνων.
Έκ τής Κνωσοΰ, προήλθον δύο πρωτογεωμετρι
κά προχοΐδια, έλλιπή τήν λαβήν καί τήν πρόχυσιν.

Έκ Γουβών κατά τήν θέσιν Άποσελέμη, Πύρ

Έκ Λαγού Λασιθίου, έκομίσθησαν έν μικρόν

γος Κεραμανωλιοΰ, προήλθεν ήμιτελής νεολιθι
κή σφΰρα έκ μέλανος λίθου.

κωνικόν κύπελλον καί είς μικρογραφικός πίθος

Άπό τά Μάλια, ό φύλαξ Έμμαν. Κατσούλης

νώς πρωτογεωμετρικών χρόνων.
Είς τόν Άγιον Ίωάννην Ηρακλείου καί κατά

παρέδωσε τμήματα αώτων κωνικών

κυπέλλων.

μέ έγχαράκτους τεθλασμένας μεταξύ ταινιών, πιθα
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ΠΙΝΑΞ 436

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Κρήτη: α-β. Λάρνακες Α καί Β εις Γάζι, γ - δ. Ρωμαϊκοί τάφοι παρά τήν Σταλίδα,
ε. Είσοδος ρωμαϊκού τάφου Α έν Ήρακλείφ, ς'. Ρωμαϊκός τάφος Β έν Ήρακλείφ
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

ΠΙΝΑΞ 437

Κρήτη: α. Ό όρος - βωμός των Σισαίων, β - γ. Ή επιγραφή έπϊ τοΰ όρου - βωμοϋ των Σισαίων,
δ, ς’. 'Υάλινα αγγεία καί πτηνόν έκ τοΰ ρωμαϊκού τάφου Α Ηρακλείου, ε. Ρωμαϊκός τάφος A
Ηρακλείου. Τά άντικείμενα εις τήν κόγχην τοΰ τάφου
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ
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