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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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πέτρας. ’Αξία λόγου μαρμάρινη κεφαλή παιδός, έμφανίζουσα χαρακτηριστικά 
σκοπαϊκής τέχνης, περιήλθεν εις τήν Συλλογήν έξ Άγ. Μΰρωνος Μαλεβυζίου.

Τά μεταλλικά αντικείμενα τά όποια άπεκτήθησαν κατά τό λήξαν έτος υ
πήρξαν καί πολυπληθέστερα καί άξιολογώτερα. Σπουδαία χαλκή μίτρα αρχαϊ
κών χρόνων καλής διατηρήσεως άλλ’ ακόσμητος προέρχεται εξ Άξοΰ. Φέρει 
δι’ αρχαϊκών γραμμάτων επιγραφήν σχετικήν μέ τον άναθέσαντα. Τής αυτής 
προελεύσεως είναι τμήμα άλλης μίτρας, τοΰ ΣΤ' π. X. αίώνος, φερούσης παρά- 
στασιν Νίκης, κινούμενης πρός τά δεξιά μέ άναπεπταμένας τάς πτέρυγας καί 
κρατού*ης βλαστόν ελαίας. Μοναδικόν άπόκτημα είναι μικρόν χαλκοϋν σύμ
πλεγμα δαιδαλικής τέχνης γυναικός όχουμένης επί λέοντος. Κάθηται επ’ αΰτοΰ 
πλαγίως καί κρατεί τήν διά τοΰ σκέλους διερχομένην ουράν. Προτομή γρυπός 
ρεαλιστικής άποδόοεως άπετέλεσε πάλαι προσάρτημα χαλκοΰ λέβητος καί ανή
κει πιθανώς εις τόν ΣΤ' αιώνα. Καλής διατηρήσεως καί στιβαράί κατασκευής 
είναι χαλκή έξ Άξοΰ περικεφαλαία Κορινθιακού τύπου, άνήκουσα είς τόν ΣΤ' 
αιώνα. Γεωμετρικών είσέτι χρόνων είναι τμήματα έκ τού χείλους μετά τών 
τροχοειδών λαβών, έφ’ ών κάθηνται πτηνά, λέβητος επίσης έξ Άξοΰ. Μικρο- 
τέρας σημασίας είναι τά λοιπά χαλκά νεωστί άποκτηθέντα αντικείμενα: κομψός 
λύχνος ρωμαϊκός μορφούμενος μεταξύ έλισσομένων φύλλων καί μέ λαβήν μορ
φής υπερυψουμένου φύλλου, άνευ τοΰ πώματός του, προτομή 'Αρποκράτους, 
χρησιμεύουσα ως επίθημα που, μικρά χειρ άστραγαλίζοντος, έν περίαπτον είς 
σχήμα άκρου ποδός, άκρος ποΰς ειδωλίου, έ'τερος άκρος πούς βαίνων επί κλά
δων δένδρου, αιχμή μινωικοΰ δόρατος, εντελώς ιδιόρρυθμον καί βάρβαρον 
τήν έμφάνισιν σύμπλεγμα κεφαλής βλαστανούσης έκ στελέχους μετά προσώπου 
καί κρατούσης εκατέρωθεν λαιμούς παραδόξων ζώων, ένθυμίζον ανάλογά τινα 
έκ Λουριστάν κ. ά. ’Εντός άρχαίου καλύμματος κατόπτρου κατεσκευάσθη δι’ 
έπικολλήσεως έλασμάτων σφραγίς υστέρων μεσαιωνικών χρόνων μέ επιγραφήν 
άναφερομένην είς άρχιμανδρίτην Άνδρέαν τόν Ρουκάνην (ίσως προερχομένην 
έκ τοΰ σιναϊτικοΰ παρά τό χωρίον Ρουκάνη μετοχιού, δπου σφζεται σπουδαίος 
βυζαντινός ναός). Χρυσά είναι μικρότατον άμφορίδιον ή χυτρίδιον πολύ πιθα
νόν μινωικών χρόνων προερχόμενον έκ Μαλίων, ελληνικόν ψέλιον μέ κωδωνο
ειδές έξάρτημα καί μικρά έλλειψοειδής ταινία μέ παράστασιν τοΰ Κύκνου καί 
τής Λήδας, υστέρων ελληνιστικών χρόνων. Έξ έλεφαντοστοΰ είργασμένη είναι 
λ ιβή έργαλείου ή σκεύους παριστώσα μέ τρητήν τεχνικήν παΐδα (Άρποκράτην 
ή Πλούτον) μεταξύ δενδρυλίων.

Ή συλλογή τών σφραγίδων έπλουτίσθη διά νέων δειγμάτων ποικίλων πε
ριόδων τής μινωικής εποχής καί διαφόρων τύπων καί υλών. Αί περισσότεροι 
είναι φακοειδείς καί άμυγδαλοειδεΐς, πρισματικοί καί κομβιόσχημοι. Μία έξ 
έλέφαντος άποτελεΐ σύνθεσιν δύο ήμικωνίων κατά κορυφήν συνδεδεμένων, ού
τως ώστε νά άποτελήται τό σχήμα τών ιερών κεράτων. Εις πεπιεσμένος κύλιν
δρος έχει παράστασιν καθημένης γρυπός έπιμελοΰς έργασίας. Θαυμαστός είναι 
σφραγιδόλιθος έκ σαρδίου άμυγδαλοειδοΰς σχήματος μέ παράστασιν ανθρώπου 
προσφέροντος φυτόν είς τόν πρό αύτοΰ ίστάμενον καί ύψοΰντα τά πρόσθια 
άκρα κυνοκέφαλον.

”Η Συλλογή τοΰ ίατροΰ Γιαμαλάκη άποτελεΐ νΰν άξιόλογον σύνολον καί 
έχει κινήσει πολύ εύρύτερον τό ένδιαφέρον τών έπιστημόνων καί φιλοτέχνων. 
Ό κάτοχός της σκέπτεται νά προβή είς έκδοσιν Καταλόγου εικονογραφημένου 
είς τευχίδια,
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