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ΚΡΗΤΗ

ρόν ήμισυ μαρμάρινης κεφαλής αγάλματος παι

Κατά τό έτος 1965 έγένοντο ύπό τού Έπιμελη

δίσκης έλληνικών χρόνων καί μίαν χαλκήν σφΰ-

τοΰ Ί. Σακελλαράκη, άνασκαφικαί έργασίαι, έρευναι καί περισυλλογή

ραν ρωμαϊκών χρόνων.

άρχαιοτήτων

είς

τάς

Ή Χωροφυλακή Μοιρών παρέδωσε, τέλος, είς

Άρχάνας καί τό Ηράκλειον τής κεντρικής Κρή

τό Μουσεϊον εν πήλινον είδώλιον ίσταμένης γυ-

της καί είς τόν Άγιον Γεώργιον (Τουρτούλους),

ναικός, στηριζομένης έπΐ έρμαϊκής στήλης, ένα

τήν Άνω Ζάκρον, τήν Μαρωνιά, τήν Μυρσίνην,

ρωμαϊκόν δακτύλιον έξ ύαλου, μίαν χρυσήν ψήφον,

τήν Νέαν Πραισόν ( Βαβέλους) καί τούς Σκλά

δύο σφραγιδόλιθους, μίαν χαλκήν μάχαιραν μι-

βους τής Άνατ. Κρήτης.

νωϊκών χρόνων, έν χρυσοΰν περίαπτον μετά τριφυλλοειδών κοσμημάτων καί μίαν χρυσήν ψή
φον κυλινδρικήν, άμφότερα μινωϊκών χρόνων. Ταΰτα προέρχονται έκ κατασχέσειος.

ΑΡΧΑΝΑΙ

Είς τάς Άρχάνας συνεχίσθησαν καί κατά τό
έτος 1965 μικραί σκαφικαί έργασίαι καί περισυλ
λογή Αρχαιοτήτων1. Ήρευνήθησαν οΰτω τμήμα
τών μινωϊκών νεκροταφείων είς τήν θέσιν Φουρνί

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

AtA τήν συνέχισιν τών έργων στερεώσεως τών

καί μέ Αφορμήν οίκοδομικάς έργασίας σημεϊά
τινα είς τάς θέσεις Τρούλλος καί Ακρόπολη.

μεγάλων μινωϊκών ανακτόρων δέν έξεδόθη έφέτος
έπαρκής πίστωσις, λόγφ τής οίκονομικής κρίσεως,

Φουρνί

καίτοι είχεν ύποβληθή λεπτομερές πρόγραμμα

Είς τόν λόφον Φουρνί, ό όποιος εύρίσκεται βο-

έργασιών διά τούς χώρους Κνωσού, Μαλίων καί

ρειοδυτικώς τής κωμοπόλεως, είς τούς βορειοανα

Άγ. Τριάδος. Έκ τού έκδοθέντος ποσού, 175.000

τολικούς πρόποδας τού Γιούχτα, είχεν έπισημανθή

δρχ. μόνον, διετέθησαν δρχ. 40.000 διά τήν έπείγουσαν στερέωσιν τού άνακτόρου Ζάκρου, τών

άπό τού 1964 ή ϋπαρξις νεκροταφείου ΥΜ III α

έργων έκτελεσθέντων ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ.

τον Ασφαλές παράδειγμα κενοταφείου είς Κρήτην,

Νικ. Πλάτωνος. Τό ύπόλοιπον έκ δρχ. 135.000

άπεδείχθη λίαν σημαντικός διά τήν έρευναν2.

χρόνων, τού όποιου είς θαλαμωτός τάφος, τό πρώ

διετέθη κατόπιν έντολής τού Υπουργείου ύπό τής

Κατά τό 1965 ήρευνήθη τό τμήμα τού λόφου τό

Έπιμελητρίας κ. Στυλ. Παπαδάκη διά τήν πλη

κείμενον βορειοδυτικώς τού κενοταφείου, σχεδόν

ρωμήν όφειλομένων ποσών δι’ έργασίας στερεώ

έπΐ τής κορυφής. Ενταύθα άνευρέθησαν έν όστεοφυλάκιον ΠΜ III - MM I α χρόνων καί δύο θολω
τοί τάφοι3.

σεως τών βυζαντινών καί μεσαιωνικών μνημείων
Κρήτης.

’ Οστεοφνλάκιον

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Προωθήθη ή διαδικασία άπαλλοτριώσεως τής
δυτικής τάφρου τών τειχών τού Χάνδακος διά τήν
άξιοποίησιν αΰτής, γενομένης καί ύποβληθείσης
είς τό Ύπουργεΐον Προεδρίας Κυβερνήσεως τής
σχετικής έκτιμήσεως ύπό τής άρμοδίας έπιτροπής. Προωθήθη δέ καί ή διαδικασία Απαλλοτριώ

Άνεσκάφη τμήμα μόνον τού όστεοφυλακίου1,
τό όποιον άποτελεϊται έκ τριών έπιμήκων διαμερι
σμάτων, προσανατολισμένων άπό Ν. πρός Β. Τό
έν τούτων ήτο έντελώς κενόν. Είς τά άλλα δύο ό
μως εύρέθη μέγας Αριθμός κρανίων καί έλάχιστα

σεων τών άκινήτων παρά τόν Προμαχώνα Μαρ-

1. Διά τάς παλαιοτέρας έρεύνας είς τάς Άρχάνας βλ. ΑΔ
20 ( 1965): Χρονικά, σ. 557 κ.έ.

τινέγκο, εύρισκομένη ήδη είς τήν τελικήν φάσιν
αύτής.

Άρχάνες, ΑΔ 20 ( 1965): Μελέται, σ. 110 κ.έ.

2. Ί. Α. Σακελλαράκη, Ύστερομινωίκό κενοτάφιο στίς

3. Ή άνασκαφική έρευνα έγένετο καί πάλιν μέ τήν πρό
θυμον συμβολήν τής Περιηγητικής Λέσχης Άρχανών καί
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

τοϋ φιλάρχαιου προέδρου της κ. Έμμαν. Καλοχριστιανάκη.

Περί τό τέλος τού λήξαντος έτους μετετέθη είς
’Αθήνας ή Έπιμελήτρια Βυζαντινών ’Αρχαιοτή
των κ. Στυλ. Παπαδάκη, άντικατασταθεΐσα ύπό
τού

Έπιμελητοΰ

Βυζαντινών

’Αρχαιοτήτων

κ.

Έμμαν. Μπορμπουδάκη, τοποθετηθέντος είς Ρέθυμνον, άλλ’ όρισθέντος ότι θέλει έδρεύει είς
Ηράκλειον.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΕΙς τήν άνασκαφήν συμμετέσχον αί άρχαιολόγοι κ. Έφη
Σακελλαράκη και δ. Λιάνα Παρλαμά. Τήν τεχνικήν έπίβλεψιν είχον οΐ κκ. Έλ. Συναδινάκης καί ’Αν. Παπαδάκης, φύ
λακες άρχαιοτήτων καί οι ’Αλ. Παπαδάκης καί ’Αν. Καροϋσος, τεχνίται τοϋ Μουσείου 'Ηρακλείου.
4. Συμφώνως πρός τήν μαρτυρίαν τοϋ φύλακος άρχαιοτήτων κ. Έλ. Συναδινάκη, έκ τοϋ όστεοφυλακίου προέρχεται
τό χαλκοϋν έγχειρίδιον ( άριθ. Μουσ. Ηρακλείου 2467),
τό όποιον παρέδωσε παλαιότερον ( Κρητ. Χρον. ΙΑ' ( 1957),
σ. 339) καί είχεν ύποτεθή
δτι προέρχεται έκ τάφου.
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