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βούλιον παρέσχε τήν άπαιτουμένην έγκρισιν διά τήν στέγασιν τής Βυζαντινής 
καί Μεσαιωνικής Συλλογής τοϋ Μουσείου 'Ηρακλείου εις τό υπό τής 'Εταιρίας 
ίδρυθησόμενον ιστορικόν Μουσεϊον. Είναι προφανής ή σοβαρότης τού θέματος 
τούτου, έφ’ όσον άνευ τής συλλογής αυτής θά ήτο άδύνατον διά πολλά ίσως έτη 
νά άρχίσχι ή λειτουργία τοΰ Μουσείου τούτου.

3) Είναι γνωστόν, ότι βασική προϋπόθεσις διά τήν επίτευξιν τής ίδρύσεως 
τοΰ Ιστορικού Μουσείου αποτελεί ή από μέρους τών Φιλανθρωπικών 'Ιδρυμά
των παραχώρησις τής επί τής οδού Λυσιμάχου Καλοκαιρινού οικίας. Ή παλαισ
τής όμως τοϋ κτιρίου καί αί φθοραί τάς οποίας τοϋτο ύπέστη κατά τήν διάρ
κειαν τής Γερμανικής κατοχής ώς επίσης καί αί ίδιαίτεραι άνάγκαι αί προκύ. 
πτουσαι διά τήν διαμόρφωσιν καταλλήλων χώρων έκθέσεως καί διά τήν ασφά
λειαν τών στεγασθησομένων συλλογών επιβάλλουν τήν ριζικήν άνακαίνισιν καί 
μετασκευήν αΰτοΰ. Τά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, τά όποια πρόκειται είς έκτέ- 
λεσιν όρου τής διαθήκης τοΰ αειμνήστου Άνδρέου Λυσ. Καλοκαιρινού νά κα
ταβάλουν καί τήν προς τόν σκοπόν τούτον δαπάνην, ανέθεσαν ήδη άπό διμή- 
νου είς τούς μηχανικούς κ. κ. Λασηθιωτάκην καί Τζομπανάκην τήν έκπόνησιν 
τής σχετικής μελέτης, υπολογίζεται δέ ότι εντός τοϋ προσεχούς μηνός Φεβρουά
ριου θά ΰποβληθοΰν πρός έγκρισιν είς τό Ύπουργεΐον Οικονομικών αί σχετι
κοί αποφάσεις τοΰ Δ. Σ. τών Ιδρυμάτων διά τήν διάθεσιν τής άπαιτηθησομέ- 
νης πιστώσεως καί τήν έν συνεχεία προκήρυξιν διαγωνισμού πρός έκτέλεσιν τοΰ 
έργου. Πλήν άπροόπτου τινός, δύναται νά θεωρηθή πιθανή ή μέχρι τοΰ προ
σεχούς Σεπτεμβρίου περάτωσις τών οικοδομικών εργασιών, ότε καί θά άρχίση 
ή έγκατάστασις τών Συλλογών.

Είναι προφανές, ότι τ’ ανωτέρω, ήτοι ή χορήγησις άδειας συγκροτήσεως 
μουσειακής Συλλογής, ή έγκρισις τής συστεγάσεως τής Βυζαντινής καί Μεσαι
ωνικής Συλλογής τού Μουσείου Ηρακλείου καί ή γενομένη διά τήν μετασκευήν 
τοΰ κτιρίου προεργασία, επιτρέπουν τήν πλέον αίσιόδοξον πρόβλεψιν διά τήν 
ταχείαν πραγματοποίησιν τοΰ σπουδαιοτέρου ίσως τών σκοπών τής Εταιρίας, 
τής ίδρύσεως τούτέστιν τοϋ 'Ιστορικού Μουσείου.

Παραμένουν βεβαίως είσέτι εκκρεμή πολλά ζητήματα ώς τό τής όργανώ- 
σεως καί διοικήσεως τού ίδρυθησομένου Μουσείου, τών όρων ύφ’ οϋς θά γίνη 
ή παραχώρησις τού κτιρίου κ.λ.π., δεν είναι δέ άπίθανον νά παραστή ανάγκη 
συγκλήσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως μετ’ ολίγους μήνας πρός λήψιν ορι
στικών αποφάσεων επί τών θεμάτων τούτων.

Τό προσωρινόν Συμβούλιον παραδίδον τήν Διοίκησιν, εύχεται όπως τό ύφ' 
υμών έκλεγησόμενον σήμερον νέον δυνηθή κατά τήν διάρκειαν τής ενιαυσίου 
θητείας του νά προωθήση ίκανοποιητικώτερον τό έργον τής Εταιρίας.

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΙΙΣΙΣ ΕΝ ΚΡΙΙΤΙΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1951

Παρά τάς κρατούσας δυσχερείς οίκονομικάς συνθήκας, τών οποίων ό αντί
κτυπος είναι ιδιαιτέρως αισθητός είς τήν αρχαιολογικήν κίνησιν, τό έτος 1951 
δέον νά θεωρηθή ώς έξαιρετικώς καρποφόρον είς τό κεφάλαιον τής προαγω
γής τών αρχαιολογικών ζητημάτων τής Κρήτης καί είς σπουδαία αρχαιολογικά 
ευρήματα. Τοΰτο οφείλεται είς δύο κυρίως παράγοντας: 1) Τήν αρωγήν τού 
Σχεδίου Μάρσαλ. 2) Τήν εντατικήν καταβληθείσαν προσπάθειαν τόσον έκ μέ
ρους τής ελληνικής αρχαιολογικής υπηρεσίας, όσον καί υπό τών ξένων αρχαιο
λογικών Σχολών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:49:58 EEST - 54.161.213.156



Χρονικά 439

Ή από μακροϋ υπεσχημένη βοήθεια εις εφαρμογήν τοϋ Σχεδίου Μάρσαλ 
διά τήν τόνωσιν τοΰ ελληνικού Τουρισμού ήρχισε τέλος νά καταφθάνη, καίτοι 
έν μέσφ έξαιρετικώς δυσχερών συνθηκών άξιοποιήσεώς της εντός βραχύτατων 
χρονικών ορίων. Διά τήν επισκευήν καί συμπλήρωσιν τοΰ κτηρίου τοϋ Μουσείου 
'Ηρακλείου έχορηγήθη τό ποσόν τών 271 εκατομμυρίων, ήλπίζετο δέ οτι διά 
τοϋ ποσοΰ τούτου θά καθίστατο δυνατόν νά έπισκευασθή ολόκληρον τό κτή- 
ριον. Οί καταρτισθέντες δμως προϋπολογισμοί όπεδείχθησαν ανακριβείς καί 
τό πλήθος τών απροβλέπτων αναγκών, ώς επίσης τό δύσκολον πρόβλημα νά 
συνεχισθή πραγματοποιουμένη ή έπανέκθεσις τοϋ Μουσείου, ένφ τό κτήριον ρι- 
ζικώς έπεσκευάζετο, δεν έπέτρεψαν τήν ολοκληρωτικήν πραγματοποίησιν τοϋ 
καταρτισθέντος προγράμματος καί νϋν αναμένεται τό δεύτερον μέρος τής αμε
ρικανικής βοήθειας διά τήν συμπλήρωσιν τών έργων, οπότε θά είναι δυνατόν 
νά ανοίξουν 20 μουσειακοί αίθουσαι.

Έν τφ μεταξύ κατωρθώθη νά προαχθή σημαντικώς ή έπανέκθεσις τοϋ 
Μουσείου 'Ηρακλείου εις τήν προκαταρκτικήν αϋτοΰ μορφήν καί έξετέθη ήδη 
δλόκληρον τό κύριον περιεχόμενον τοΰ Μουσείου είς επτά αίθουσας, οπού δυ
νατοί τις νά παρακολουθήση ίκανοποιητικώς τήν έξέλιξιν τοϋ κρητικοΰ πολι
τισμού από τών νεολιθικών χρόνων μέχρι τής ελληνορωμαϊκής εποχής. Καίτοι 
ό διατιθέμενος χώρος είναι σχετικώς μικρός καί ή πυκνότης τών αντικειμένων 
είναι μεγάλη, διότι κατεβλήθη προσπάθεια νά βοηθηθοΰν καί οί εργαζόμενοι 
επιστήμονες αρχαιολόγοι είς τό έργον τής μελέτης των, ή έκθεσις είναι κατά 
πολύ άνωτέρα τής πρό τοΰ πολέμου ΰπαρχούσης Δέον νά σημειωθούν αί υφι
στάμενοι δυσκολίαι λόγιρ τής κακής λειτουργίας τών εργαστηρίων καί τοΰ πε- 
ριωρισμένου αριθμού τοΰ προσωπικού. Ή μεγάλη αίθουσα τών ελληνικών καί 
ελληνορωμαϊκών γλυπτών είναι σχεδόν έτοιμη, αλλά δέν ήνοιξε ακόμη διά τό 
Κοινόν, διότι είναι άναγκαΐον νά κατασκευασθή αριθμός τις μαρμάρινων βά
θρων, τά όποια είναι δαπανηρά. Είς τό βάθος τής αιθούσης καί κατά τό κέν- 
τρον έτοποθετήθη, μεταφερθέν εκ Γόρτυνος, καί συναρμοσθέν μέ τήν κεφαλήν 
τό κολοσιαΐον άγαλμα τοΰ Πυθίου ’Απόλλωνος. Είς τά εργαστήρια έγένετο ή 
συγκόλλησις τών άποκολληθέντων διά τών βομβαρδισμώγ καί τών μεταφορών, 
πλήθος δέ αγγείων καμαραϊκού καί φυσιοκρατικοΰ ρυθμοΰ, συνεπληρώθησαν 
ζωγραφικώς κατ’ αριστοτεχνικόν όντως τρόπον υπό τοΰ ζωγράφου Θωμά Φα- 
νουράκη Ό τρόπος έκθέσεως έβελτιώθη μέ τήν κατασκευήν τινών νέων προ
θηκών καί τήν αναπροσαρμογήν τών παλαιών, ώς καί μέ τήν άντικατάστασιν 
πολλών τών ξύλινων ραφίων διά κρυστάλλινων.

Μετά εντατικόν αγώνα κατωρθώθη νά παραγγελθοϋν είς Λονδϊνον διά τής 
αμερικανικής είς δολλάρια βοήθειας νέαι μεταλλικοί καί κρυσταλλόφρακτοι 
προθήκαι, μετά τήν άφιξιν δέ τούτων, ή όποια αναγγέλλεται ώς προσεχής, καί 
τήν άποπεράτωσιν τοΰ Μουσείου Ηρακλείου, θέλει πραγματοποιηθή τό διπλοΰν 
σύστημα έκθέσεως, διά τοΰ όποιου θά χωρισθή τό Μουσεϊον τουριστικής έπι- 
δείξεως από τάς επιστημονικός συλλογάς, ούτως ώστε νά είναι δυνατόν νά γίνη 
ή έκθεσις κατά τό δυνατόν ιδεώδης.

Ή εντατική εργασία είς τό Μουσεϊον Ηρακλείου καί είς τούς κυρίους αρ
χαιολογικούς χώρους δέν άφήκε χρόνον διά τήν βελτίωσιν τών όρων έκθέσεως 
τών λοιπών μικρών Συλλογών, ώς καί τών Μουσείων Ρεθύμνης καί Χανίων, 
τά όποια παραμένουν σχεδόν ώς εΐχον. Προήχθη δμως ίκανοποιητικώς τό ζή
τημα τής στεγάσεως τοΰ Μουσείου Ρεθύμνης είς τήν Ένετικήν Λέσχην, ήτις
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άποκαθίσταται ώς μνημείον διά νά στεγάση καί τό Μουσεΐον (βλ. περαιτέρω 
τήν έκθεσιν Κ. Καλοκύρη).

Διά τής βοήθειας επίσης τοϋ Σχεδίου Μάρσαλ κατέστη δυνατόν διά πρώ- 
την φοράν νά γίνουν εκτεταμένοι καί συστηματικοί έργασίαι άποκαταστάσεως 
καί στερεώσεως τών ανακτόρων Κνωσοΰ καί Φαιστού. Αί έργασίαι κυρίως άπέ. 
βλεψαν εις τό νά λυθούν τό βασικώτερα προβλήματα, νά επιτευχθούν ή μόνι
μος στερέωσις των δαπέδων, ή προστασία τών γυψολιθικών επενδύσεων, νά γί- 
νη άντικατάστασις των έφθαρμένων πλακών γυψολίθου διά νέων τών αυτών 
διαστάσεων, νά καταπολεμηθή συστηματικώς ή βλάστησις, ώστε νά μή καλύ- 
πτωνται καί νά μή φθείρωνται διά ταΰτης οί χώροι, ϊαυτοχρόνως έλήφθη 
φροντίς 'ίνα οί χώροι τουριστικούς γίνουν περισσότερον κατανοητοί καί νά έξω- 
ραϊσθοΰν. Βάσει τού προγράμματος τούτου έστερεώθησαν τά πλακόστρωτα τών 
αυλών μετά τήν έξόντωσιν τής βλαστήσεως, έμφραχθέντων μονίμως τών μετα
ξύ τών πλακών αρμών, συνεπληρώθησαν ελλιπή δάπεδα, κατεσκευάσθησαν στέ
γαστρα μή παρεμποδίζοντα τήν δψιν τών ερειπίων καί κατά τό δυνατόν μή 
παραβλάπτοντα αισθητικούς, άπεκατεστάθησαν δωμάτια τινά, τών οποίων ή 
μορφή ήτο πολύ συγκεχυμένη, ιδιαιτέρως δέ εις τήν Κνωσόν άπεκατεστάθησαν 
αί προσβάσεις εις τό Άνάκτορον, ούτως δύστε δ επισκέπτης εισέρχεται πλέον 
διά τής αυτής οδού, τήν οποίαν ήκολούθουν πάλαι οί έπισκεπτόμενοι τά ανά
κτορα. Τό συνολικώς διατεθέν ποσόν άνήλθεν εις 130 εκατομμύρια, αλλά ποσά 
κατά πολύ μεγαλύτερα είναι αναγκαία ώστε νά γίνη ικανοποιητική ή άποκα- 
τάστασις καί έξασφάλισις τών μοναδικών ερειπίων. Δέον νά σημειωθή ενταύθα 
ιδιαιτέρως ή συμβολή τής Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής διά τήν Κνωσόν, 
όπου ό άρχιτέκτων καί επιμελητής αυτής έν Κνωσφ Piet de Jong έπέβλεψεν 
εις τάς εργασίας, καί τής ’Ιταλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής εις τήν Φαιστόν 
καί Άγ. Τριάδα, όπου δ Διευθυντής Doro Levi μέ ολόκληρον έπιτελεΐον επι
στημόνων καί μέ τήν βοήθειαν τού τεχνικού κ. Toti, προώθησε τάς εργασίας 
μέ δαπάνας τής Σχολής καί έλυσεν έπιτυχώς τό πρόβλημα τής άντικαταστά- 
σεως τών έφθαρμένων γυψολιθικών πλακών διά νέων, αΐτινες έξήχθησαν έκ 
τών αρχαίων λατομείων. Οΰτω άπεκατεστάθη τό λουτρόν τών βασιλικών δια
μερισμάτων καί άπεδείχθη ότι ή συνέχισις τών έργασιών βαθμιαίως θά λύση 
τό βασικώτερον πρόβλημα τής διασώσεως τών μινωικών ανακτόρων. Δυστυχώς 
δέν ήτο δυνατόν αί έργασίαι νά έπεκταθοΰν καί εις τούς άλλους μινωικοΰς 
χώρους, οΐτινες επίσης εύρίσκονται εις μεγάλον κίνδυνον καταστροφής.

Διά τάς έργασίας άποκ.αταστάσειυς βυζαντινών καί ένετικών μνημείων τής 
Κρήτης βλ. περαιτέρω τήν έκθεσιν τού Έπιμελητοϋ Βυζαντινών καί Μεσαιω
νικών Μνημείων Κρήτης Κ. Καλοκύρη.

Ώς πρός τόν έξωραϊσμόν καί τήν έπαύξησιν τουριστικής άνέσεως εις τούς 
κυριωτέρους αρχαιολογικούς χώρους ή πρόοδος δέν υπήρξε λίαν σημαντική. 
Εις τό περίπτερον Φαιστού ούδέν έγένετο διά τήν έπέκτασιν ή διά τόν έξοπλι- 
σμόν του. Ή τουριστική πρός τά ερείπια οδός απλώς έμελετήθη καί έχαράχθη 
προκαταρκτικούς. Εις τήν Κνωσόν όμως έκτος τής συμπληρύίσεως τής περιφρά- 
ξεως τού χώρου κατεσκευάσθη τουριστικόν άναπαυτήριον συνεχόμενον μέ τό 
φυλάκειον καί μέ τόν πυλώνα εισόδου εις τόν χώρον, εις τό σύνολον δέ προσε- 
δόθη χαρακτήρ κρητικός λαϊκός. Τά έργα δέν συνεπληρώθησαν είσέτι. Έκ μέ
ρους τής ’Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής άνεκοινώθη εις τό Ελληνικόν Δη
μόσιον ή πρόθεσις νά δωρηθή εις. αύτό ολόκληρος σχεδόν ή υπό τού Ήβανϊ 
κληροδοτηθεΐσα εις τήν Σχολήν έν Κνωσφ περιουσία, περιλαμβάνουσα τήν
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Έπαυλιν Άριάδνην καί τά γύρω αυτής κτήματα καί τά παρά τόν αρχαιολογι
κόν χώρον υπό τοϋ άνασκαφέως άγορασθέντα. Ή πραγματοποίησις τής δωρεάς 
πρόκειται νά συντελεστή τό προσεχές έτος.

Σημαντικόν γεγονός δέον νά χαρακτηρισθή δτι έτέθη ή βάσις τής πραγ- 
ματοποιήσεως τοϋ 'Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, τό όποιον πρόκειται νά στεγα- 
σθη εις τό διά τής διαθήκης Άνδρέου Καλοκαιρινού δωρηθέν μέγαρον, καταλ
λήλως μετασκευαζόμενον υπό των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. 
Τό Μουσείον τοϋτο θέλει περιλάβει συλλογήν βυζαντινών καί μεσαιωνικών αρ
χαιοτήτων, έκθεσιν έργων τής λαϊκής τέχνης καί ζωής τής νεωτέρας Κρήτης, 
καί τά ιστορικά κειμήλια των αγώνων τής μεγαλονήσου. Διά τήν ταχυτέραν 
πραγματοποίησιν τοϋ Μουσείου τούτου καί γενικιότερον διά τήν τόνωσιν τών 
ιστορικών μελετών έν Κρήτη ίδρύθη ή Εταιρία τών Κρητικών Ιστορικών Με
λετών, ήτις ήδη έπροχώρησε σημαντικώς είς τό έργον τής περισυλλογής. Είς 
τό ίδρυόμενον Μουσείον θά στεγασθή πιθανώς καί ή μεσαιωνική συλλογή τοϋ 
Μουσείου Ηρακλείου. Τά ήδη δι’ αγορών άποκτηθέντα αντικείμενα είναι πα
λαιοί «κασέλλαι» μέ ώραίαν ξυλογλυπτικήν διακόσμησιν, μικρά τινα ξυλόγλυ
πτα έργα, χάλκινα σκεύη, άργυροϋν χαϊμαλί ίδιότυπον τουρκικών χρόνων κα 
ωραία κεντήματα καί τάπητες, παλαιά καί νεώτερα, έκ Κρητσάς Μεραμβέλλουί

Ή άνασκαφική δράσις τόσον τής ελληνικής αρχαιολογικής υπηρεσίας όσον 
καί τών ξένων άρχαιολ. Σχολών ύπήρξεν εντατική καί έν πολλοΐς αποδοτική. 
Έπ’ ευκαιρία σημαντικού ευρήματος, γενομένου είς θέσιν Γρίβιλα Μυλοποτά- 
μου, δηλ. μεγάλου χαλκοϋ ειδωλίου ϋψ. 0,25 μ. παριστώντος λάτριν μέ μάκρους 
βοστρύχους κατερχομένους καί έλισσομένους πρό τοϋ στήθους, φέροντα λατρευ
τικούς τήν χείρα πρό τοϋ στέρνου, έγένετο ύπ’ έμοΰ δοκιμαστική άνασκαφή επί 
τής άκροπόλεως, ήτις δεσπόζει τής κοιλάδος τοϋ Αύλοποτάμου καί τής δι’ αυ
τής κατερχομένης πρός Πάνορμον όδοΰ. Διεπιστώθη ή ΰπαρξις εκτεταμένου 
συνοικισμοΰ, τοϋ όποιου όμως τά οικήματα, φτωχά ώς φαίνεται καί κατά τό 
πλεϊστον δι' άκατεργάστων λίθων φκοδομημένα, διελύθησαν κατά τήν επί αιώ
νας καλλιέργειαν τοϋ χώρου. Δύο δοκιμαί, καθ' όν χώρον άνευρέθη τό εϊδω- 
λον, τό όποιον όμως φαίνεται ότι παρεσύρθη έξ άνωτέρων στρωμάτων, καί κα
τά τήν κορυφήν, παρά τό παρεκκλήσιον τοϋ Άγ. Φανουρίου, άπεκάλυψαν τοί
χους οικημάτων καί τοίχους άντιστηρίξεως τοϋ άνω ίσοπέδου μέ βαθμιδωτόν 
κρηπίδωμα πρωτογεωμετρικών καί γεωμετρικών χρόνων. Μινωικά όστρακα τής 
ΥΜΙ περιόδου υπάρχουν αρκετά είς τήν επιφάνειαν, όμως δέν κατωρθώθη νά 
διαπιστωθή ή ΰπαρξις μινωικών κτηρίων, πλήν ’ίσως τμήματος κυκλώπειου 
κατασκευής ολίγον άνω τοϋ χώρου ένθα άνευρέθη τό είδώλιον. Είς τήν Πρα- 
σάν 'Ηρακλείου, τοποθεσίαν Κορακιές, έσυνέχισα διά δαπάνης τής έν Άθήναις 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, τήν άνασκαφήν, ή οποία έξετελέσθη τό 1939—1940 
μέ δαπάνας τοϋ Συλλόγου τών Φίλων τοϋ Μουσείου 'Ηρακλείου. Έσυνεχίσθη 
ή άνασκαφή τοϋ μεσομινωικοΰ άποθέτου άπό τοϋ 13ου μέτρου καί κάτω καί 
περισυνελέγησαν ικανά όστρακα, τών όποιων τινά χαρακτηριστικά τής ΜΜΙβ 
φάσεως, τής αυτής δηλαδή περιόδου κατά τήν οποίαν, φαίνεται, φκοδομήθη 
τό πρώτον ή Οικία Α. Τής τελευταίας έκαθαρίσθησαν τά τέσσαρα υπόγεια δω
μάτια, τά όποια διασώζονται Ικανοποιητικούς είς ύψος σχεδόν τριών μέτρων 
καί διά τοϋ καθαρισμού άπεδείχθη ότι έν ιών δωματίων είχε 16 βόθρους 
ίσως διά τήν στερέωσιν έν αύτοίς πίθων καί πιθιδίων, τό δεύτερον είχε έσω- 
τερικόν τέμενος διά τήν λατρείαν, ή όποια άπεδείχθη άπό πλήθος χαρακτηρι
στικών είς Ιερά κυπέλλων καί λοπαδίων. Τά αγγεία τοϋ δωματίου τούτου άνή-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:49:58 EEST - 54.161.213.156



442 Χρονικά

κον εις δύο φάσεις, τήν ΜΜΙΙΙ καί τήν ΥΜΙα. Εις την τελευταίαν άνήκουν 
χαρακτηριστικά δείγματα κυάδων (είς μέ δικτυωτόν καί έτερος μέ απλήν σπεί
ραν) καί προχοϊδίων, είς δέ τήν πρώτην ανήκουν δύο ενδιαφέροντα αγγεία μέ 
δισκόσμησιν διά λευκού επί καστανομέλανος διπλών πελέκεων έν συνδυασμφ 
μέ τόν ιερόν κόμβον. Τά ισόγεια δωμάτια τής οικίας δέν διεσώζοντο καλώς 
ολόκληρος δέ ή νοτιανατολική γωνία άνευρέδη κατεστραμμένη. Όμως έβεβαι- 
ώδη ή ΰπαρξις βεράντας πρός άνατολάς έστραμμένης, καί άνευρέδη ή είσοδος 
τής οικίας, ώς καί άλλη δευτερεύουσα είσοδος έν συνδυασμφ μέ κλωβόν μικρδς 
κλίμακος. Εις αποθέτης άνευρέδη φκοδομημένος έν επαφή μέ τό ύπόγειον δια
μέρισμα τού ιερού, άνευρέδη δέ κεκλεισμένος μέ δύο μεγάλας καί βαρείας πλά
κας. ’Εντός άνευρέδη κεραμεική τής ΜΜΙΙΙ περιόδου. Δευτέρα οικία (Οικία 
Β) άνεσκάφη ολίγον περαιτέρω, τετραγωνική τό σχήμα καί μέ τέσσαρα δωμά
τια, τών οποίων τό έ'ν έβεβαιώδη οτι ήτο μαγειρεΐον έκ τής εστίας, τού «στα- 
μνοστάτου», τών στερεωμένων έν μέσιρ λίδων χυτρών καί μιας τετρημένης 
γούρνας, ήτις πιθανώς έχρησίμευσεν ώς νεροχύτης. Είς έ'ν τών δωματίων άνευ
ρέδη μέγα χωνοειδώς πρός τά άνω εύρυνόμενον σκεύος, έν είδει κολυμβήδρας 
ή εύμεγέδους πυραύνου. Διά τήν μεταφοράν του δταν ήτο πυρακτωμένον, φαί
νεται, ύπήρχον δύο όπαί άντικείμεναι, ΐνα δι’ αυτών διέρχεται ράβδος. Συνε- 
κροτήδησαν τινά αγγεία, άπαντα τής ΥΜΙα περιόδου κατά τήν οποίαν έχρη- 
σιμοποιήδη ή οικία. Ενδιαφέρον είναι λίδινον τετράπλευρον σκεύος έκ πιόρου 
λίδου μέ έπιγραφήν.

Ό καδηγητής κ. Σπ. Μαρινάνος έσυνέχισε λίαν έπιτυχώς τάς άνασκαφάς 
τού μινωικοΰ μεγάρου Βαδυπέτρου. Άπεδείχδη οτι ή έκτασις τού μεγάρου τού
του ήτο τόσον μεγάλη, άστε δά ήδύνατο νά χαρακτηρισδή ώς μικρόν άνάκτο- 
ρον. Πολλοί τών τοίχων ήσαν άριστα φκοδομημένοι μέ πελεκητούς λίδους πο
λύ μεγάλου μεγέδους. Διά πρώτην φοράν νύν κατέστη σαφές τό σχέδιον τού 
μεγάρου, τό όποιον έκτος τών έξωτερικώς πρός δυσμάς έστραμμένων δωματίων, 
όπου διεμορφοΰτο βεράντα καί όπου εύρέδη ή άποδήκη τών πίδων μέ τούς 
δύο πεσσούς καί τό δωμάτιον μέ τό πυρίκαυστον στρώμα, είχεν έσωτερικήν μι
κρόν αύλήν καί πσρ’ αυτήν πιεστήριον σταφυλών, τού όποιου τά σκεύη καί 
ολόκληρον τό σύστημα λειτουργίας άνευρέδη άδικτον κατά χώραν, κλΐμαξ άγου
σα πρός τόν άνω όροφον μέ δύο πτέρυγας, μικρόν ιερόν μέ δρανία κύκλφ έν- 
τός τού οποίου άνευρέδη πλήδος ανεστραμμένων κυπέλλων καί άλλων διά τήν 
τελετουργίαν χρησίμων αγγείων, τό κυρίως διαμέρισμα κατοικίας, τό όποιον 
έχει προδάλαμον (οΐάουσαν) μέ δύο κίονας καί άποτελεϊται έσωτερικώς έκ δύο 
παραλλήλων δωματίων, διάδρομοι συνδέσεως πολλών άλλων διαμερισμάτων 
κλπ. Ή άνασκαφή δά έπεκταδή νύν πρός άνατολάς, ένδα φαίνεται ότι υπάρ
χει κεραμευτικός κλίβανος. Τά κινητά ευρήματα άτυχώς δέν ήσαν πολλά καί 
κατά τό πλεΐστον είναι άγγεΐα διακοσμημένα μέ απλήν διακόσμησιν τής ΥΜΙα 
περιόδου, συνήδως μέ σπείρας ή κλαδία. °Έν άγγείον μέ δαλασσίαν διακόσμη- 
σιν ναυτίλων είναι τό μόνον τό όποιον δύναται νά άντιπροσωπεύση περίοδον 
πλέον προκεχωρημένην.

Ό επιμελητής τού Μουσείου 'Ηρακλείου Στυλιανός ’Αλεξίου άνέσκαψε τό 
αρχαϊκών χρόνων ιερόν τού Καβουσίου, τό όποιον άπεδείχδη δμοιον πρός τά 
ιερά τού Συνοικισμού Καρφί καί τής Δρήρου, τά όποια συνδέονται πρός τά 
παλαιότερα ΥΜΙΙΙ ιερά, έκ τών όποιων έκληρονόμησαν τόν μετά δρανίου τύ
πον. Δυστυχώς τό ιερόν τούτο είχε καταστραφή ήδη έν μέρει ΰπό τών χωρικών 
άτιεδείχδη όμως ότι είχε δρανίον - βωμόν είς τό βάδος καί οτι έπ’ αυτού εκεί-
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to ή βάσις τοΰ μεγάλου πήλινου λατρευτικοί ειδώλου, ως κα'ι τά πήλινα ειδώ
λια έκ μεταγενεστέρας τελετουργικής άποθέσεως, περί των οποίων έγένετο λό
γος εις τήν περυσινήν έκθεσιν (βλ. «Κρητ. Χρονικά» Δ', σ. 533). Ή ΐδρυσις 
τοϋ ίεροϋ ασφαλώς έγένετο κατά τούς πρωτογεωμετρικούς χρόνους, πιθανώς 
δμως ή έν αύτώ λατρεία έσυνεχίσθη μέχρι τών κλασσικών ελληνικών χρόνων, 
ως απέδειξαν τά πήλινα ειδώλια τής τελευταίας άποθέσεως. Τό ιερόν ήτο άπο- 
μεμονωμένον επί βραχώδους θέσεως, γνωστής σήμερον υπό τό όνομα Μάκελλος, 
ήτο δέ πιθανώς αγροτικόν ιερόν.

Είς τήν πεδινήν ζώνην παρά τήν Παχειάμμον, εις θέσιν Άλατσομούρι, άνε- 
σκάφη υπό τοΰ κ. ’Αλεξίου σπουδαίος ύστερομινωϊκών III χρόνων τάφος μέ 
λίαν ενδιαφέρουσας σαρκοφάγους, τών οποίων δυο λουτηροειδεΐς διεσιόζοντο 
εις καλήν κατάστασιν καί έφερον διακόσμησιν όκταπόδων καί φυτικών θεμά
των, άνθέων παπύρου καί σχηματικών κρίνων. Ό θάλαμος ήτο λαξευτός εις 
τόν μαλακόν βράχον. Ό νεκρός τής μιας σαρκοφάγου δέν άνευρέθη, ύπετέθη δέ 
ότι τά οστά είχον περισυλλεγή είς τόν παρά πόδας βόθρον, όπου έγένετο ένα- 
γισμός, ως άπέδειξεν ή έπ’ αύτοϋ ιερά τράπεζα. Παρά ταύτην άνευρέθη ωραία 
πυξίς μετά τοϋ καλύμματος της μέ παραστάσεις θρησκευτικών συμβόλων και 
χαριτωμένων πτηνών, ήτις περιείχε περιδέραια έξ ύαλομάζης μέ ψήφους είς 
σχήμα κρίνων καί λωτών, άλλον όρμον έκ ψήφων χρυσοΰ, σαρδίου καί αμέθυ
στου καί απλήν περόνην κεκαμμένην έξ ύαλομάζης έπίσης.

Σημαντική ύπήρξεν ή άνακάλυψις δύο μινωικών τάφων τών νεωτέρων ανα
κτορικών χρόνων είς θέσιν Κατσαμπά 'Ηρακλείου, είς τό αγρόκτημα τής Γε
ωργικής Υπηρεσίας (πρώην κτήμα Σκυλιανάκη). Άνεσκάφησαν ύπό τοϋ κ. ’Α
λεξίου καί απέδωσαν σπουδαία αντικείμενα, λίαν χαρακτηριστικά τών ΥΜ1Ι 
καί άρχομένων ΥΜΙΙΙα χρόνων. Ό πρώτος τών τάφων ήτο τετράγωνος λαξευτός 
είς τόν βράχον θάλαμος μέ θρανίον καθ’ δλην τήν έκτασιν τής μιας παρειάς, 
επί τοΰ οποίου άνευρέθησαν τά οστά έξ νεκρών, ως πιστεύει ό άνασκάψας, 
άποτεθέντων έκεϊ είς στάσιν καθημένων. Τά αγγεία τοΰ τάφου τούτου είναι έκ 
τών καλυτέρων τοϋ ανακτορικοί ρυθμοί, αμφορείς, πρόχοι, τρίωτον γεφυρό- 
στομον, δύο διπλά συγκοινωνοΰντα σκεύη καί δύο θυμιατήρια διασώζοντα ίχνη 
πολυχρωμίας. Ή διακόσμησις είναι θαλασσία (μέ έπικρατοϋν θέμα τόν αργο
ναύτην) καί φυτική. Ό δεύτερος τάφος, είς μικράν άπόστασιν από τοϋ πρώτου 
είχε θάλαμον πεταλοειδή, αλλά όχι έπιμελοϋς λαξεύσεως λόγφ τοϋ εύθρυπτου 
τοϋ μαλακού βράχου. Διεπιστώθη δτι κατά τήν άριστεράν πλευράν τοϋ τάφου 
είχεν άποτεθή ξυλίνη σαρκοφάγος, όμοιου, φαίνεται, σχήματος, πρός τάς πηλί- 
νας, βεβαμμένη μέ κυανοϋν χρώμα. Αΰτη έφωτογραφήθη, άλλ’ ώς ήτο φυσικόν 
δέν κατέστη δυνατόν νά περισυλλεγή. Παρά τήν εγγύς τοΰ φερέτρου γωνίαν 
άνευρέθη μία μεγαλοπρεπής πρόχους μέ πλαστικήν διακόσμησιν κωνικών έξαρ- 
μάτων, μιμουμένων ήλους, όριζοντίως καί καθέτως, καί μέ θέματα γραπτά ναυ
τίλων καί φυτών. 'Υπό τήν σαρκοφάγον άνευρέθη βωμός τριποδικός καί άλα- 
βάστρινον άγγεϊον μέ έξάρματα διά τήν προσαρμογήν, ώς φαίνεται, πώματος 
καί δύο θυμιατήρια. "Αλλα θυμιατήρια, διασώζοντσ καλώς τούς άνθρακάς 
των, άνευρέθησαν κατά τό κέντρον τοϋ θαλάμου καί έπί τοϋ θρανίου, τό ό
ποιον πάλιν κατελάμβανε τήν δεξιάν παρειάν τοΰ τάφου. "Εν τούτων άπεδείχθη 
μετά τόν καθαρισμόν οτι είχεν ώραίαν πολύχρωμον διακόσμησιν μέ στρόβιλον 
κατά τό μέσον καί άνοιγόμενον κάλυκα έξωτερικώς, ένώ τά άλλα θυμιατήρια 
ήσαν κατά τό πλεϊστον κεχρωσμένα διά κυανοΰ χρώματος. Σημαντικόν γεγονός 
άπετέλεσεν ή κατά τό βάθος τοϋ θαλάμου άνακάλυψις δύο αιγυπτιακών άγ-
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γείων, ενός μεγάλου εκ διορίχου μέ επίπεδον χείλος καί δύο κυλινδρικός λαβής, 
έξ εκείνων τά όποια κακώς έχαρακτηρίσθησαν ο')ς προδυνασχικά, καί ωραίου υψη
λού διώχου αγγείου έξ άλαβάσχρου φέρονχος δέλχον μέ ιερογλυφικήν επιγραφήν 
χοϋ Τουθμώσιος χοϋ III. Έκ χαλκού κυπέλλου κειμένου επί χοΰ θρανίου, έξε- 
χύθησαν, φαίνεχαι, αί σφαιρικοί ραβδωχαί ψήφοι χρυσού περιδέραιου, ένχός 
δέ μικρού βόθρου υπό βωμόν καχά χόν μυχόν χοΰ θρανίου άνευρέθησαν οστά 
καί ωραίος σφραγιδόλιθος έκ σαρδίου μέ παράσχασιν ζώου. Ό δεύχερος χά- 
φος είναι προφανώς ολίγον μειαγενέσχερος χοΰ πρώχου, δύναχαι δέ νά χρονο
λογηθώ εις χήν αρχήν χής ΥΜΙΙΙ εποχής.

Παρά χό χωρίον Δοβρουχζή ή Κυπαρίσσι άνεκαλύφθη χυχαίως καχά χήν 
διάρκειαν λαχομικών εργασιών πρωτομινωικός τάφος ένχός κοιλώματος χοΰ 
βράχου. Περισυνελέγησαν χαρακτηριστικά χήν διακόσμησιν καί ιό σχήμα αγ
γεία, τού τύπου εκείνου δστις δύναχαι νά χαρακτηρισθή ύπονεολιθικός ή ΠΜΓ 
τινά είναι καπνιστά, φέρουν δέ έν μέρει χαράγματα’ άλλα είναι τού τύπου τής 
χαρακτηριστικής πρόχου τού 'Αγ. Όνουφρίου Φαιστού μέ γραμμικήν άτακτον 
πως διακόσμησιν. “Εν έχει σχήμα πλοιαρίου καί πολλά είναι τριποδικά. Πε
ραιτέρω έρευναν εις χόν τάφον ένήργησεν ό κ. ’Αλεξίου, μέ αποτέλεσμα χήν 
άνεύρεσιν αγγείων χινων είσέχι, μαχαιριδίων δψιανού, ψήφων όρείας κρυστάλ
λου, χαλκών χινων μαχαιριδίων, ο5ν έν σπανίου κατά χήν εποχήν εκείνην τύπου, 
μέ ένισχυτικήν ράβδωσιν. Διεπισχώθη ότι χά αντικείμενα εύρίσκονχο ένχός πυροΰ 
στρώματος πλήρους έξ ήμικεκαυμένων οστών, λίαν διαχεχαραγμένων Πολύ πι
θανόν έγένονχο έναγισμοί διά πυρών είς έκάσχην νέαν ταφήν ή καθαρμοί χοΰ 
χώρου. Έξ ύπαρχής καΰσις δέν φαίνεχαι πιθανή.

Είς χήν αΰχήν περιοχήν άνεκαλύφθη καί άνερευνήθη έν μέρει υπό τού αυ
τού, επί λόφου γνωστού μέ τό όνομα Κορφή τού Βαθιά, μεταξύ Κυπαρισσιού 
καί Γαλένι έκιεταμένον κχήριον, περίπου ορθογώνιον, χοΰ οποίου αί πλευραί 
παρηκολουθήθησαν επί 20 καί 9,30 μ. Καχά χό μέσον περίπου χής βόρειας 
πλευράς σχηματίζεται εΐσοχή, τού τοίχου βαίνοντος έν συνεχείς πρός ανατολής. 
Έχει κτισθή διά άδρώς πελεκητών όγκων ασβεστόλιθου, ή δέ χρονολογία του 
είναι δύσκολον νά καθορισθή άνευ εύρυτέρας έρεύνης. Παρεχηρήθησαν όστρακα 
χής έσχάχης μυκηναϊκής περιόδου.

Ένχός χοΰ Άγ. Νικολάου Μεραμβέλλου άνεκαλύφθη είς ίσοπέδωσιν 
οικοπέδου τάφος μεσομινωικών χρόνων μέ μικράν έλλειψοειδοΰς σχήματος λάρ
νακα, μικρόν πίθον καί κύπελλον φέρον διακόσμησιν κλαδιού. Τά ευρήματα 
είναι ανάλογα πρός τά υπό χοΰ Σήγερ έν Παχειάμμψ άνακαλυφθέντα.

Καχά χήν διάνοιξιν οδού από Κ ρ η χ σ ά ς Μεραμβέλλου πρός χό όροπέ- 
διον χοΰ Καθαρού άνευρέθησαν δύο μικροί λαξευτοί τάφοι, απλά κοιλώματα 
ένχός τού σχισχολιθικοΰ βράχου (πάσπαρου). Τά ευρήματα περισυνελέγησαν 
ύπ’ έμοΰ καί άπετέθησαν είς τό Μουσεΐον Ηρακλείου. ’Απέδωσαν πλήθος 
αγγείων καλώς διασωζομένων καί διακοσμημένων σχεδόν πάντων, γνωστών κα
χά τό πλεΐσχον σχημάτων καί κατασκευασθέντων, ως φαίνεχαι, είς διάφορα 
έργασχήρια, χών οποίων χό έν ασφαλώς εύρίσκεχο είς χήν περιοχήν τής Ίερα- 
πέτρας, διότι έκεΐ εύρίσκονται χά αγγεία τού είδους αύχοΰ. Τά περισσότερα 
τούτων άνευρέθησαν μετά τριών λαρνάκων κιβωχιοσχήμων κοινού τύπου είς τόν 
μεγαλύτερον χών τάφων. ’Εκτός χών πήλινων, μεταξύ χών οποίων είναι καί 
θυμιαχήριον μετά χρηχοΰ καλύμματος καί υψίποδες κύλικες, άνευρέθησαν καί 
δύο λίθινα άγγεϊα καί έν χαλκοΰν μαχαίριον. Ό μικρότερος τάφος, άσφαλώς 
κάπως μεταγενέστερος, δέν περιείχε καμμίαν σαρκοφάγον. Εϊς νεκρός ήχο έξη-
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πλωμένος επί έπιμήκους ελλειψοειδούς άβαθοΰς λεκάνης. Δύο δέ κυλινδρικοί 
κόλποι μέ ένδιαφέρουσαν διακόσμησιν σχηματοποιούσαν ιερά σύμβολα περιεί- 
χον κεκαυμένα οστά νεκρών. Δύνανται νά ’θεωρηθούν, μέ τάς πιστοποιηθείσας 
υπό τοΰ Ξανθουδίδου εις Μουλιανά Σητείας ταφάς - καύσεις, ώς τά πρώτα 
παραδείγματα καύσεως νεκρών κατά τούς ύστερομινωικούς χρόνους. Ό αυτός 
τάφος περιείχε μέγαν κεραμευτικόν τροχόν, όστις θά ήδύνατο νά χρονολογηθή 
ώς έκ τοΰ σχήματός του εις παλαιοτέραν εποχήν.

Έξ άλλου λαξευτοί τάφοι ΥΜΙΙΙ χρόνων άνεκαλύφθησαν καί εις πολλά 
άλλα σημεία άνά ολόκληρον την νήσον. Εις Κανένε Σητείας άνευρέθη 
λάρναξ μέ κοινάς παραστάσεις, συνοδευομένη υπό ψευδοστόμου άμφορέως καί 
χαλκού μαχαιριού. Εις θέσιν Ξεράμπελα Καβουσίου άνευρέθησαν τυ- 
χαίως εντός τάφου 23 μυκηναϊκών χρόνων αγγεία καί άλλα εις τεμάχια, τά 
όποια κατετέθησαν εις τό Μουσεΐον Ίεραπέτρας. ’Ακόμη δέν κατέστη δυνατόν 
νά γίνη έρευνα κατά χώραν.

Εις τήν περιοχήν Ζωφόρων ΙΤεδιάδος, θέσιν ’Ασπροχώματα Περ- 
βόλας, άνευρέθη λάρναξ μέ δύο πήλινα αγγεία, τά όποια άτυχώς κατετεμαχί- 
σθησαν.

Εις θέσιν Μεσάμπελα Άρχανών άνεσκάφη πτωχός μυκηναϊκός τά
φος μέ κιβωτιόσχημον λάρνακα φέρουσαν απλήν χαρακτήν διακόσμησιν καί 
δπάς ΰπό τά χείλη. Οΰδέν άλλο κτέρισμα άνευρέθη όμοϋ.

Εις ’Επισκοπήν Πεδιάδος, θέσιν Μαλαθρέ, ό κ. ’Αλεξίου άνέσκα- 
ψε τάφον λαξευτόν μέ θάλαμον τετραγωνικόν επιμελούς λαξεύσεως καί δρόμον 
μετά βαθμιδών μήκους 2.50 μ. καί πλάτους 0,85—0,70. Περιείχε δύο λάρνακας, 
μίαν κιβωτιόσχημον καί μίαν λουτηροειδή. Πλήν τών εντός σαρκοφάγων, νε
κροί άπέκειντο παρά τά τοιχώματα, ίσως τοποθετηθέντες δκλαδόν ή καθήμε- 
νοι. ’Αγγεία τινα άπετέθησαν μετά τών νεκρών ώς κτερίσματα, κύπελλα, μία 
πρόχους καί ώραϊον φλασκίον ακέραιον μέ γραπτήν αμφίπλευρον διακόσμησι^

Εις τάφος παρά τό χωρίον Άλητζανή Πεδιάδος, θέσιν Πετρά 
περιέχων πίθον μέ όστά ανθρώπου, φαίνεται ότι ανήκει είς γεωμετρικούς χρό
νους. Δέν έγένετο είσέτι επί τόπου έρευνα.

ΕίςΧουμέρι Μυλοποτάμου, θέσιν Λαριά, άνευρέθησαν δύο λα
ξευτοί τάφοι, περιέχοντες πολλά πήλινα αγγεία, ένα μικρόν πίθον πλήρη οστών 
καί μίαν κιβωτιόσχημον σαρκοφάγον μετά καλύμματος, φέρουσαν απλήν διακό
σμησαν. Αί αρχαιότητες δέν κατωρθώθη νά έξετασθοΰν είσέτι, άπό τήν περι
γραφήν όμως εξάγεται δτι άνήκουν είς τούς ΥΜΙΙΙ χρόνους.

Είς Δράμια Άποκορώνου τέλος άνευρέθη τυχαίως έτερος λαξευτός τά
φος περιέχων λάρνακα κιβωτιόσχημον μετά καλύμματος, τό όποιον διακοσμεί
ται κατά τό άκρον υπό πλαστικής κεφαλής ζώου. Ή διακόσμησις τής σαρκο
φάγου είναι δύο κερασφόρα ξφα. Δύο μικρά αγγεία άτινα εύρέθησαν μετά τής 
λάρνακος κατεστράφησαν.

Παρά τό χωρίον Π:λ ά τ α ν ο ς άνευρέθη κατά τήν διάνοιξιν φρέατος με- 
σομινωικός φρεατόσχημος άποθέτης, έξ ου έξήχθησαν όστρακά τινα όχι πολύ 
ενδιαφέροντα, μεταξύ τών όποιων τινά χαρακτηριστικά μέ μικρά εξάρματα.

Νεολιθικά άγγεΐα, άδηλον, άν έκ τάφων ή συνοικισμού προερχόμενα, άνευ
ρέθησαν είς τήν αυτήν περίπου θέσιν, όπου οί τάφοι Κατσαμπά 'Ηρα
κλείου καί είς σχετικώς βαθέα στριόματα. Είναι κατά τό πλεΐστον άδιακό- 
σμητα καί έν ή δύο δύνανται νά άποκατασταθοΰν συμπληρούμενα είς ευρύ- 
στόμα σκεύη.
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Έκ τής περιοχής Πόρου 'Ηρακλείου περισυνελέγη μινωικόν έδρα- 
νον, είδος θρόνου όίνευ έρεισινώτου, πολύ δμοιον κατά τά άλλα πρός τον Θρό
νον τής Κνωσού, άλλ’ έκ πώρου λίθου. Αί χαρακτηριστικοί κοιλότητες τού 
άνω επιπέδου διά τήν καλυτέραν προσαρμογήν τού σώματος είναι τρεις. Δυ
στυχώς τό κτήριον είς τό όποιον άνευρέθη ό θρόνος κατεστράφη καί είτα έκα- 
λύφθη ύπό νεωτερικής αποθήκης, ούτως ώστε καθίσταται αδύνατος ή έπί τό
που έρευνα.

Έκ Λ ύ τ τ ο υ περισυνελέγη τετράγωνον αναθηματικόν βόθρον έξ επιχω
ρίου σκληρού λίθου φέρον ανάγλυφους παραστάσεις ήρωος πρό ίππου άιυψοΰν- 
τος τόν πρόσθιον πόδα καί κυνών έφορμώντων εναντίον έλάφου καί ζαρκα
διού. ”Ανω υπάρχει τόρμος πρός στερέωσιν αναθήματος. Ή μία των όψεων 
φέρει τήν επιγραφήν ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ. Έκ τής αυτής περιοχής προ
έρχεται ένδιαφέρων σφραγιδόλιθος έκ σαρδίου λίθου μέ παράστασιν τεθρίπ
που ρωμαϊκών χρόνων.

Αί έργασίαι ίσοπεδώσεως χώρου πρός άνέγερσιν τού Βενιζελείου 
Σανατορίου περί τό εν χιλιόμετρον βορείως τού ανακτόρου Κνωσού, 
άπεκάλυψαν διά τής κοπής τού μαλακού βράχου συστάδα τάφων ΥΜΙΙ χρό
νων, πέντε τόν αριθμόν, ήτις άπέδωκεν εξαιρετικής σπουδαία ευρήματα διά 
τής συστηματικής τούτων άνασκαφής, ήτις έγένετο ύπό τού ύποδιευθυντοΰ τής 
Άγγλ. Σχολής κ. Χοϋνι καί τού Έπιμελητοΰ αυτής έν Κνωσφ κ. Πίτ ντέ 
Γιόγκ. *0 πρώτος τών τάφων άπέδωκε πήλινα αγγεία τού ανακτορικού ρυθμού 
μεταξύ τών όποιων τινά άρτόσχημα, δύο λίθινα καί χαλκά τινά όπλα. Ό δεύ
τερος περιείχε νεκρόν μέ κεκαμμένους τούς πόδας, δστις έκράτει ξίφος μέ λα
βήν έπενδεδυμένην διά χρυσών ελασμάτων μέ ώραίαν διακόσμησιν πυκνού δι
κτύου σπειρών. Τό άνω τού μήλου ήτο έλεφάντινον καί οί ήλοι είχον χρυσός 
κεφαλάς. Παρά τό δεξιόν πλευράν υπήρχε δόρυ άρίστης διατηρήσεως, καί παρά 
τήν κεφαλήν θυμιατήριον. Ό τρίτος τάφος περιείχε δύο νεκρούς εκτάδην έπί 
τού δαπέδου, τών όποιων κτερίσματα ήσαν άρτόσχημά τινα αγγεία, έγχειρίδιον 
μέ χρυσούς ήλους είς τό όποιον άνήκεν ίσως εξάρτημα πυραμιδοειδώς εκατέ
ρωθεν μορφούμενον έκ συμπαγούς χρυσού καί πιθανώτατα ή παρ' αυτό άνευ- 
ρεθεΐσα ελεφάντινη θήκη (κολεός) μέ διακόσμησιν θεούσης σπείρας. Τέσσαρες 
σφραγιδόλιθοι, τών όποιων εις κυλινδρικός έκ σαρδίου, δύο φακοειδείς έκ σαρ
δίου καί όνυχος μέ παράστασιν δύο ταύρων καί θεότητος μεταξύ όρθουμένων 
γρυπών μέ τριπλοΰν πλοχμόν καί διπλοΰν πέλεκυν άνω, καί έτερο; τρίπλευρος 
έκ σαρδίου χρυσοδέτου μέ παραστάσεις κατά τάς δύο πλευράς ταύρου παρά 
δένδρον καί λέοντος πληττομένου άνευρέθησαν παρά τήν κεφαλήν. Είς μίαν 
γωνίαν τού τάφου άνευρέθη είς τεμάχια χαλκή περικεφαλαία, ήτις κατέστη 
δυνατόν νά άποκατασταθή μέ τόν κύμβαχόν της καί τάς παρωτίδας της. Είναι 
ή πρώτη άνευρεθεΐσα μινωική περικεφαλαία, αν έξαιρέσωμεν τεμάχια τινά έκ 
χαυλιοδόντων. Ό τέταρτος τάφος ήτο τελείως σεσυλημένος. Ό πέμπτος τέλος 
άπέδωκε πληθύν αγγείων τού ανακτορικού ρυθμού, λόγχην καλώς διατηρουμέ- 
νην καί μικρά τινα άντικείμενα. Είς νεκρός ήτο έξηπλωμένος έπί πλευρικού 
θρανίου, διεσώζοντο δέ τά λείψανα τού φορείου μέ τό όποιον είχεν άποτεθή 
έν τώ τάφφ.

Κατά τήν διάνοιξιν νέας κοίτης παρά τό Σανατόριον διά τήν παροχέτευ- 
σιν τού πλησίον διερχομένου ρεύματος άνευρέθησαν άφθονα λείψανα άρχαιο- 
τήτων διαφόρων χρόνων, κατά τό πλεϊστον όμως ελληνικής καί ελληνορωμαϊ
κής έποχής. Ταΰτα περισυνελέγησαν παρ’ ημών καί έν μέρει άνεσκάφησαν ύπό
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τής ’Αγγλικής Σχολής. Τά κυριιότερα ήσαν ρωμαϊκή οΙκία έκ πολλών δωμα
τίων, τών οποίων εν έχει άξιόλογον ψηφιδωτόν, δάπεδον διακοσμούμενων μέ 
μορφήν ήνιοχοΰσαν επί ίπποκάμπου, μικρός ίπποκάμπας, φύλλα κισσού, πτηνά, 
θύρσους, κλιματιδας κλπ. καί επιγραφήν AIIOAAINAPIC ΕΠΟΙΕΙ καί υπόγειος 
κτιστός τάφος μέ τετράγωνον φρέαρ καθόδου καί θύραν, πιθανώς τών παλαιο- 
τέρων χριστιανικών χρόνων, αν κρίνη τις από την τρητήν έκ πώρου λίθου έσχά" 
ραν έφ’ ής έκειτο ό νεκρός, ήτις διεκοσμεΐτο μέ θέμα σταυρού' μία κόγχη υπάρ
χει είς τόν τοίχον τού βάθους. Διά νά σωθούν τά δύο μνημεία έξετρέψαμεν 
τήν κατασκευαζομένην κοίτην ολίγον περαιτέρω. Δύο υπέρθυρα μορφούμενα είς 
επάλληλα κυμάτια, τό έν μέ σιμήν λεοντοκεφαλών, τό δέ έτερον μέ άπόδοσιν 
τών τριών ελληνικών κυματίων, τοΰ δωρικού, τού ιωνικού καί τού λεσβιακού, 
διά χρωμάτων, φαίνεται νά ανήκουν είς τόν Δ', αιώνα π. X. Τό άνω μέρος τη- 
βενοφόρου μορφής άνευ κεφαλής, έπίκρανον κορινθιακόν παραστάδος, ένεπί- 
γραφον βάθρον είναι τά μάλλον ενδιαφέροντα έκ τών λοιπών αντικειμένων.

*0 αρχαιολόγος κ. Χούντ άνέσκαψεν είς γειτονικόν χώρον, είς θέσιν Κε
φάλα Κνωσού καί επί τής κορυφής τοΰ λόφου στρογγύλον κτήριον, συνεχόμε
νον μέ τοίχους καί έσωτερικά διαμερίσματα, τό όποιον φαίνεται ότι άπετέλεσε 
πύργον τείχους κατά τούς ελληνικούς χρόνους. Ό αυτός έσυνέχισε τήν άνασκαφήν 
τών μεσομινωικών I—II τάφων έπί τοΰ κατέναντι τών ανακτόρων Κνωσού λό
φου τοΰ Προφήτου Ήλία. Κλϊμαξ λαξευτή είς τόν βράχον άνήρχετο μέχρι τοΰ 
ισοπεδωμένου, δίκην ανδήρου, χώρου ένθα οί τάφοι.Ό εις είναι άπλοΰν λάξευ
μα είς τόν βράχον κλειόμενον πρός δυσμάς διά τοίχου. Ό έτερος είναι μεγα
λύτερος καί έχει δρόμον από δυσμών καί έχωρίζετο είς δύο θαλάμους διά κα- 
ταρρεύσαντος τοίχου' τούτων ό έσώτερος ήτο πλήρης έλλειψοειδών λαρνάκων. 
Οί τάφοι ήσαν πτωχοί καί τά άνευρεθέντα αντικείμενα πολύ απλά.

Τυχαίως ήλθον είς φώς κατά τήν πρόοδον ίσοπεδωτικών έργασιών είς τήν 
Γ ό ρ τ υ ν α πρός κατασκευήν ύποστέγων μηχανικής καλλιέργειας κτήρια μέ με' 
γάλους όρθοστάτας. Ή ’Ιταλική Άρχαιολ. Σχολή ένήργησεν έπί τόπου έρευναν, 
ήτις απέδειξε τήν ϋπαρξιν σημαντικού κτηρίου ελληνιστικών χρόνων. Οί όρθο- 
στάται άπετέλουν τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ κτηρίου καί έστηρίζοντο άνά ζεύγη πλη- 
ρούμενα διά χώματος έπί εΰθυντηρίας κρηπϊδος έξ όγκολίθων γυψολίθου. Ή 
μία τών πλευρών διετηρεΐτο είς μήκος 6,20 μ. ή άλλη 3,20. Είναι αναγκαία ή 
συνέχισις τής άνασκαφής διά τήν διακρίβωσιν τής φύσεως τού κτηρίου. Άνευ- 
ρέθη ωραίος δακτυλιόλιθος ωοειδούς σχήματος έκ σαρδώνυχος μέ παράστασιν 
Νίκης, πιθανώς κλασσικίζον έργον ρωμαϊκών χρόνων.

Είς έτερον χώρον τής αρχαίας Γόρτυνος, παρά τό χωρίον Μητρόπολις, 
άνευρέθη μαρμάρινον άγαλμα καλής τέχνης,^ρωμαϊκόν άντίγραφον της ’Αθή
νας Παρθένου τοΰ Φειδίου, λίαν ώς έκ τούτου σημαντικόν. Ή ’Ιταλική Σχολή 
ενήργησεν έπί τόπου έρευναν μέ αποτέλεσμα τήν άνεύρεσιν εκτεταμένου κτηρίου 
τών υστέρων ρωμαϊκών χρόνων, πιθανώς οικίας, τής οποίας έν διαμέρισμα είχε 
τήν μορφήν μικρού σταδίου.

Πολύ σπουδαιότερα ήσαν τά αποτελέσματα τών άνασκαφών τής ’Ιταλικής 
’Αρχαιολογικής Σχολής, υπό τήν ηγεσίαν τοΰ Ντόρο Λέβι καί τήν συνεργασίαν 
τών αρχαιολόγων δεσπ. Μπάντι καί κ. Μορικόνε, καί μαθητών τής Σχολής, είς 
Φαιστόν. Ή έρευνα είχε χαρακτήρα στρωματογραφικής μελέτης καί συνεπλή- 
ρωσε τάς έρεύνας προηγουμένων ετών. Σκοπός ήτο ή έξιχνίασις τής ιστορίας 
καί εξελίξεως τοΰ παλαιοτέρου ανακτόρου καί ή άκριβεστέρα γνώσις τών λει" 
ψανων τούτου. Ή έρευνα έπεξετάθη άπό τήν περιοχήν νοτίως τού διαδρόμου
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εισόδου πρός τά δυτικά, δηλ. νοτίως τοΰ παλαιοτέρου προπύλου, καί εις μίαν 
των αποθηκών τοΰ δευτέρου ανακτόρου. Διεπιστώθη οδτω ή όπαρξις δύο φά
σεων τοΰ δευτέρου ανακτόρου καί τριών τουλάχιστον τοΰ πρώτου, βεβαιουμέ- 
νων ΰπό επαλλήλων δαπέδων καί τοίχων. Άντιθέτως διηκριβώθη δτι αί λεγό
μενοι πρωτομινωικοί φάσεις δέν εμφανίζονται οΰδαμοΰ εις τήν άνιχνευθεϊσαν 
περιοχήν, τά δέ μεσομινωικά στρώματα εκτείνονται ευθύς άνω των νεολιθικών 
Αί κύριαι δοκιμαί έγένοντο είς τήν αυτήν περιοχήν όπουό-Περνιέ είχε μελετήσε,, 
τήν στρωματογραφίαν τοΰ παλαιοτέρου ανακτόρου. Ύπό τό δάπεδον τό όποιον 
έθεωρεΐτο τό παλαιότερον τοΰ πρώτου ανακτόρου, δηλ.ΜΜΙ, εύρέθησαν επιβλη
τικού μεγέθους τοίχοι κατερχόμενοι μέχρι βάθους 6,50 μ. ΰπό τό δάπεδον τού
το, μαρτυροΰντες δέ δύο προγενεστέρας φάσεις τοΰ πρώτου ανακτόρου. Είς τά 
οδτω άποκαλυφθέντα διαμερίσματα άνευρέθη ώραιοτάτη κεραμεική καμαραϊ
κού ρυθμοΰ τοΰ καλυτέρου είδους καί ποικιλωτάτη, όπερ άπέδειξεν ότι καί αί 
φάσεις αδται δέν θά ήδύναντο νά είναι αρχαιότεροι τής Μ ΜΙ περιόδου. Τό 
άρχαιότερον κτήριον κατεστράφη διά σφοδροΰ πυρός, τά δέ κεκαυμένα λείψα
να καταπεσόντα εντός τών δωματίων έσφράγισαν οδτως είπεϊν τό στρώμα τής 
κεραμεικής. Τά κτήρια τής άκολουθούσης φάσεως άντιθέτως φαίνονται κατα- 
στραφέντα έκ σεισμού, όστις έπέφερε διάσπασιν τής γωνίας τών τοίχων. Τά 
λείψανα τής φάσεως ταύτης έκαλυφθησαν διά παχύτατου στρώματος πηλασβέ- 
στου, οδτως ώστε νά διαχωρίζωνται σαφέστατα από τό τελευταιον παλαιοανα- 
κτορικόν στρώμα, τό όποιον διηρεύνησε δ Περνιέ. Ή πλέον εκλεκτή κεραμεική 
άνευρέθη κάτω καί τοΰ τελευταίου δαπέδου, εντός αποθέτου προσιτοΰ διά κλι- 
μακίδος, ήτις ήτο έπενδεδυμένη μέ ερυθρόν κονίαμα. Πλαστικά αγγεία καί 
ακιδωτά (barbotine) άνευρέθησαν δμοΰ μέ άλλα λεπτά καί εκλεκτής ποιότητος· 
τών όποιων είναι δύσκολον νά περιγραφή ή ποικιλία τών διακοσμήσεων. 'Η 
άνασκαφή διεκόπη διότι έχρειάσθη νά στερεωθοΰν δΓ ειδικών έργων οί άπει- 
λοΰντες πτώσιν ΰπερκείμενοι τοίχοι. ’Ανάλογος στρωματογραφία μέ πενιχρότερα 
αποτελέσματα από άπόψεως άποδόσεως αντικειμένων έγένετο είς γειτονικόν πα
ρά τήν πρόσοψιν τοΰ δευτέρου ανακτόρου δωμάτιον (τό XXVIII). "Αξιόν ση- 
μειώσεως είναι ότι έκ τοΰ κατωτέρου στρώματος είχε τρηθή είσοδος επικοινω
νίας πρός υπόγειον κοίλωμα ύπό τήν πρόσοψιν τοΰ δευτέρου ανακτόρου. Έκ 
τούτου προήλθον δύο τεμάχια καλύμματος, έφ’ ών παράστασις δύο γυναικών 
μέ μακράς έσθήτας. Ή δοκιμή είς μίαν τών αποθηκών τοΰ δευτέρου ανακτό
ρου έπέτρεψε προπαντός τήν μελέτην τής έξελίξεως τών νεολιθικών φάσεων καί 
άπέδωκε πλήν κτηριακών λειψάνων, δαπέδων, έστίας, άφθονον κεραμεικήν 
Σημαντικόν είναι ότι άνευρέθη διακόσμησις δι’ ώχρας καί άφ’ ετέρου διά λευ- 
κοϋ καί έρυθροΰ έπί τής λειασμένης έπιφανείας νεολιθικών οστράκων .

Ή Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή συνέχισε είς τό Άνάκτορον τών Μαλίων 
καί είς τήν περιοχήν τής μινωικής πόλεως τάς έρεύνας της. Νοτίως τής πλα- 
κοστρώτου όδοΰ τής φερούσης είς τήν Οικίαν Ζα ό κ. Des Hayes έξηρεύνησε 
σημαντικήν οικίαν (Οικία Ζβ) μέ ένδιαφέρον καί σαφές σχέδιον. Περί κεντρι
κήν αυλήν είναι διατεταγμένα δυτικώς καί άνατολικώς τά κοινής χρήσεως δια
μερίσματα, ένώ νοτιοανατολικώς υπάρχει κύριον διαμέρισμα πλακόστρωτον μέ 
έπιχρίστους τοίχους καί φωταγωγόν. Είς έν διαμέρισμα, τό όποιον, φαίνεται, 
έχρησίμευσεν ως έργαστήριον, άνευρέθησαν χαλκά όπλα καί έργαλεΐα, μεταξύ 
τών όποιων υπήρχε αξιόλογος πρίων οδοντωτός μήκους 1,40 μ. Όμοΰ άνευρέθη 
πούς πιθανώς πυξίδος είς μορφήν προτομής αιγυπτιακής Σφιγγός. Προφανώς 
πρόκειται περί εισηγμένου άντικειμένου. Ικανά λίθινα άγγεια, λύχνος έπίσης
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λίθινος καί σφραγιδόλιθος, κεραμεική χαρακτηριστική ΥΜΙα χρόνων καί μία 
ωραία πρόχους μέ θαλασσίαν διακόσμησιν ΥΜΙβ (πορφύραι, άστερίαι, χλωρίς 
θαλασσία) αποτελούν ένα πολύ άξιόλογον σύνολον. *0 κ. Dessenne έσυνέχισε 
τήν άνασκαφήν τής Οικίας Β κυρίως πρός άνατολάς καί νότον. Τό νότιον οριον 
τής Οικίας διεπιστώθη από αγωγόν ΰδατος έξ αμμολίθων. “Αφθονος κατά τήν 
περιοχήν ταύτην ύπήρξεν ή κεραμεική τής περιόδου άνακαταλήψεως (ΥΜΙΙΙβ), 
’Αλλά ανάμικτος άνευρεθη κεραμεική τής ΥΜΙ εποχής, ώς καί τεμάχια λίθι
νων άγγείων των αυτών χρόνων. Τό βόρειον μέρος τής οικίας είναι πολύ πε
ρισσότερον ενδιαφέρον, άν καί τά λείψανα τής Ανακαταλήψεως συγχέουν τά 
πράγματα. Μία μνημειώδης είσοδος μέ κατώφλιον 4 μ. μήκους καί στοάν έκ 
τεσσάρων κιόνων φέρει πρός αυλήν ορθογώνιον, εχουσαν νοτίως έκτεταμένον 
πλακόστρωτον. Τό σύνολον είναι επιβλητικόν καί φέρει εις τήν σκέψιν μάλλον 
ενός μικρού άνακτόρου. Εΰρυτέρα όμως έρευνα καί δεύτεροι φροντίδες είναι 
άναγκαίαι διά τήν διαμόρφωσιν άκριβεστέρας είκόνος τού συνόλου. 4 λίθινοι 
λύχνοι καί πολλά άλλα λίθινα σκεύη άνευρέθησαν κατά τήν περιοχήν ταύτην 
ενώ ή κεραμεική ήτο σπανία. Νοτίως τής οδού τής άγούσης άπό Μάλια εις 
Βραχάσι άνευρεθη μεγάλη τράπεζα προσφορών, μέ πλήθος μικρών κοιλοτήτων 
κύκλω καί μεγαλυτέραν κοιλότητα κατά τό κέντρον, επιμελούς εργασίας καί 
εις μέγεθος ύπερβαίνουσα τήν γνωστήν τράπεζαν τού Άνακτόρου. Ή επί τόπου 
δοκιμή ούδέν ουσιαστικόν άπέδωκε.

Τά πλούσια ευρήματα τά έλθόντα εις φώς είτε τυχαίως είτε δι° άνασκα- 
φών εις τήν Κρήτην έπιβεβαιούν τήν γενικώς κρατούσαν γνιόμην ότι τό έδα
φος τής νήσου κρύπτει είσέτι άπειρους θησαυρούς καί ότι ή Κρήτη είναι εν 
άπό τά πλέον άποδοτικά άρχαιολογικώς εδάφη τής 'Ελλάδος.

Ν· ΠΛΑΤΩΝ

II ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1951.

Ό ρυθμός τού πλουτισμού τής Συλλογής Γιαμαλάκη δέν έπεβραδύνθη καί 
κατά τό έτος 1951. Τό πλειστον τών άποκτηθέντων δΓ άγορών κυρίως ευρη
μάτων προέρχεται έξ αυτής τής Κρήτης.

Ωραία μυκηναϊκά άγγεΐα πήλινα, μεταξύ τών οποίων διακρίνεται τρίωτον 
μυκηναϊκόν άγγεϊον μέ φολιδωτήν διακόσμησιν, κάλαθος μέ κυπελλίδιον καί 
τοξοειδή λαβήν επί τού χείλους καί δοχεΐον μέ εύρεΐαν λαβήν τοξοειδούς σχή
ματος δι’ έξάρτησιν, έφ’ ής στρέφεται κινούμενον πώμα, είναι τά πλέον σημαν
τικά έκ τών πήλινων. Ελληνικά τού παρηκμασμένου επιχωρίου ρυθμού καί 
ελληνιστικά τού ρυθμού Γναθίας προέρχονται έξ Ίεραπέτρας. ’Εκ ρωμαϊκού 
τάφου τής Γόρτυνος προέρχονται δύο πήλινα ειδώλια, μυός έπί στροβίλου πεύ- 
κης καί κουροτρόφου γυναικός, ώς καί ώραιότατον υάλινον δοχεΐον είς σχήμα 
στροβίλου πεύκης. Τρεις όμοιαι προτομαί γυναικών, προσκεκολλημέναι ποτέ, 
φαίνεται, έπί τών χειλέων λεκανοειδούς σκεύους, μορφή γυναικός (έκ Πατέλας 
Κνωσού), τμήμα εύμεγέθους προσώπου μειδιώσης γυναικός (έξ Άξοΰ) καί ώ- 
ραΐον πλαστικόν άγγεϊον είς μορφήν κεφαλής Άρποκράτους είναι τά κυριώτερα 
τών άποκτηθέντων άντικειμένων πηλοπλαστικής.

Έκ κυκλικού πρωτομινωικού τάφου τής Μεσαράς, άγνωστον άκριβέστερον 
πού κειμένου, προέρχεται μεγάλη σειρά όλμοειδών καί ραβδωτών ή καλυκο- 
μόρφων λίθινων δοχείων κοινών καί όχι καλώς διατηρημένων. Δίμυξος λίθινος 
λύχνος προέρχεται έκ τής περιοχής τού Λασιθίου. Καλώς διατηρούμενα άλάβα- 
στρα μυροδόχα δοχεία ελληνιστικών χρόνων προέρχονται έκ τάφων τής Ίερα-
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