
ΧΡΟΝΙΚΑ

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣ1Σ ΕΝ ΚΡΗΤΙΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1956.

Τό έτος 1956 δέν ύπήρξεν ολιγώτερον αποδοτικόν εις αρχαιολογικά ευρή
ματα, των οποίων πολλά είναι εξαιρετικής σπουδαιότητος, καί τοΰτο παρά τό 
γεγονός ότι τά διατιθέμενα μέσα εξακολουθούν πάντοτε νά είναι πολύ περιω- 
ρισμένα. ’Αλλά καί τά λοιπά επιτεύγματα έν Κρήτη εις τό αρχαιολογικόν πε- 
δίον (έπανέκθεσις μουσείων καί συλλογών, προστασία μνημείων, δημοσιεύσεις 
κλπ.) υπήρξαν κατ’ εξοχήν Ικανοποιητικά.

Αί έργασίαι άποπερατώσεως τού κτηρίου τού Μουσείου 
'Ηρακλείου έπανελήφθησαν έκ νέου, διατεθείσης συνολικώς δαπάνης δρχ. 
πεντακοσίων χιλιάδων. Έξησφαλίσθη δ εξωτερικός χρωματισμός τού μουσεια
κού οίκοδομήματος καί δ εσωτερικός ηλεκτρικός φωτισμός (κατά τρόπον ώστε 
νά καθίσταται δυνατή καί ή νυκτερινή λειτουργία τού Μουσείου) ΕΙς τόν απέ
ναντι τού Μουσείου ένετικόν προμαχώνα φκοδομήθη περιφερής στοά διά τήν 
έκθεσιν τού επιγραφικού υλικού. Ό δλος χώρος έχει διαμορφωθή καί ως 
Μπελβεντέρε, προβλέπεται δέ δτι θά κατασκευασθή έν τφ μέσφ αίθουσα αμ
φιθεατρική διά τάς διαλέξεις καί επιστημονικός συγκεντρώσεις τού κτηρίου. 
‘Εκ παραλλήλου έμελετήθη τό πρόβλημα τής έπεκτάσεως τών χοίρων άποθη- 
κεύσεως καί τό προσεχές έτος προβλέπεται ή οϊκοδόμησις καί νέας πτέρυγος 
μετά σειράς ΰπογείων αποθηκών.

Τό έργον τής έπανεκθέσεως τού Μουσείου 'Ηρακλείου 
συνεχίσθη μέ μάλλον περιωρισμένας πιστώσεις. Ή τουριστική έκθεσις συνε- 
πληρώθη μέ τοποθέτησιν ικανού αριθμού μικροτεχνημάτων μινωικών καί ελλη
νικών κι«ί μέ τήν έπίδειξιν σημαντικών νέων εκθεμάτων εις τήν αίθουσαν 
τών αρχαϊκών γλυπτών. ’Ενδιαφέρουσα είναι ή έπίδειξις τών μινωικών σφρα
γισμάτων έκ πηλού μέ φωτογραφικός μεγεθύνσεις. Ή συμπλήρωσις τών γλυ
πτών τού αρχαϊκού ναού τής Άκροπόλεως τής Γόρτυνος μέ τά νέα εΰρεθέντα 
τεμάχια, ή έκθεσις τού νέου αγάλματος θεάς μέ πολύχρωμον έσθήτα έκ τού 
αύτοΰ ναού, ή έπίδειξις τών σφυρηλάτων ειδωλίων τής Δρήρου μετά τήν νέαν 
έν Άθήναις γενομένην άποκατάστασίν των, ή έκθεσις τού ιδιορρύθμου μεγάλου 
πήλινου βωμού έκ τού αποθέτου τού ώς άνω ναού τής Γόρτυνος, τού ύμνου 
τού Διός έκ Παλαιοκάστρου καί νέας σειράς έκ τών νεωστί άνακαλυφθέντων 
έν Φαιστώ λαμπρών καμαραϊκών αγγείων έπηύξησαν σημαντικώς τό ένδιαφέ- 
ρον τής τουριστικής έκθέσεως. Σημαντική υπήρξεν επίσης ή έργασία άποκατα- 
στάσεως ή γενομένη διά τής συνδρομής τού ’Ινστιτούτου Αποκαταστάσεων τής 
Ρώμης καί τής έν Άθήναις ’Ιταλικής Σχολής είς μινωικάς τοιχογραφίας. 06- 
τω με τήν έξαίρετον έργασίαν τών τεχνικών κυρίας καί κυρίου Collaluce καί 
Άλή Καραβέλλα έγένετο ό καθαρισμός καί συμπλήρωσις καί τών άλλων πλευ
ρών τής δνομαστής τοιχογραφημένης σαρκοφάγου έξ 'Αγίας Τριάδος καί ή διά 
νέας όλως μεθόδου άνασύνθεσις τής τοιχογραφίας τού Βωμού μέ τά "Ανθη έξ 
Άμνισοϋ. Προπαρεσκευάσθη δέ ή άποκατάστασις τού τοιχογραφημένου δαπέ
δου μέ τούς δελφίνος τού προερχόμενου έκ τού Ιερού μετά θρανίου τής Άγ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:14 EEST - 54.161.213.156



406 Χρονικά

Τριάδος. Πλήθος μέγα αγνειών συνεκροτήθη διά τοΰ αρχιτεχνίτου τοΰ Μου
σείου 'Ηρακλείου Ζαχ. Κανάκη, ιών βοηθών του καί ιών τεχνιτών τούς ο
ποίους διέθεσαν αΐ ξέναι άρχαιολ. Σχολαί. Ό ζωγράφος Θωμάς Φανουράκης 
συνεπλήρωσε ζιογραφικώς Ικανά εκ τών καλυτέρων αγγείων τοΰ Μουσείου.

Τά βοηθητικά μέσα διά τούς έπισκέπτας (πινακίδες επεξηγηματικοί, φω· 
τογραφίαι, έγχρωμοι αναπαραστάσεις, σχέδια) ηύξήθι,σαν σημαντικώς. 'Ιδιαί
τερον ενδιαφέρον παρέχουν αί έγχρωμοι αναπαραστάσεις τών Ανακτόρων Κνω
σού, αί φιλοτεχνηθεΐσαι υπό τού καλλιτέχνου - άρχιτέκτονος Piet de Jong. 
Παραλλήλως συνεχίσθη ή όργάνωσις τών επιστημονικών Συλλογών τοΰ Μου
σείου 'Ηρακλείου, κυρίως υπό τοΰ έπιμελητοΰ Στυλ. ’Αλεξίου, οϋτως ώστε εν 
τώ συνόλφ των νά είναι αΰιαι προσιτοί εις τούς εργαζομένους επιστήμονας. 
Ή όργάνωσις τών αποθηκών έπροχώρησε καί κατεσκευάσθησαν ικανοί δίσκοι 
καί κιβώτια ταξινομήσεως τοΰ ύλικοΰ.

Τό 'Ιστορικόν Μουοεΐον Κρήτης, μερίμνη τής ’Εφορείας του· 
ύπό τήν αιγίδα τής 'Εταιρείας Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών, καί μέ τόν έλεγ
χον τής Άρχαιολ. ‘Υπηρεσίας, έπλουτίσθη διά πολλών νέων προσκτημάτων, 
διαφωτιζόντων τήν βυζαντινήν, ένετικήν καί παλαιοτουρκικήν Ιστορίαν καί τέ
χνην καί συμπληρούντων τήν εικόνα τής κρητικής λαϊκής τέχνης. Τά σχετικά 
στοιχεία περιλαμβάνονται εις τήν έτησίαν εκθεσιν τών πεπραγμένων τής ώς 
άνω 'Εταιρείας.

Εις τά λοιπά Μουσεία καί Άρχαιολ. Συλλογάς τής νήσου 
έσημειώθη μικρά σχετικώς πρόοδος. Αί Σύλλογοί Ίεραπέτρας, Αγίου 
Νικολάου καί Γόρτυνος απέκτησαν ολίγα μόνον νέα προσκτήματα. Ή 
Συλλογή Νεαπόλεως έστεγάσθη εις αίθουσαν τοΰ νέου κτηρίου τοΰ Δή
μου Νεαπόλεως καί ώργανώθη Ικανοποιητικούς ύπό τοΰ Έπιμελητοΰ κ. Αλε
ξίου καί τοΰ αρχιτεχνίτου Ζαχαρίου Κανάκη. Τό Μουσεΐον Ρεθύμνης 
έπλουτίσθη δι' ολίγων νέων αντικειμένων έξ Έλευθερνών καί Γουλεδιαιών. 
Εις τό Μουσεΐον Χανιών ή κατάστασις εξακολουθεί νά παραμένη όχι 
καλή, διότι δέν πορεδόθη είσέτι τό κτήριον τοΰ Ναοΰ τοΰ Αγίου Φραγκίσκου, 
ένθα θά στεγασθή, ύπό τών κατεχόντων αύτό στρατιωτικών. Μεταξύ τών ολί
γων γλυπτών τά οποία είσήλθον είς τό μουσεΐον τοΰτο είναι ή ένδιαφέρουσα 
μετ' επιγράμματος επιτύμβια στήλη έκ Πολυρρηνίας.

’Ιδιαιτέρως σημαντικοί ύπήρξαν αί έργασίαι στερεώσεως καί 
άποκαταστάσεως τών αρχαιολογικών χώρων. Συνεχιζομένου 
τοΰ προγράμματος διασώσεως τοΰ αρχαιολογικού χώρου Κνωσοΰ διά χρημάτων 
τοΰ Λογαριασμοΰ ’Επενδύσεων, έδσπανήθησαν 400 χιλιάδες έπί πλέον δραχμαί, 
διά τήν στερέωσιν καί άποκατάστασιν τών δύο έν Κνωσφ ανακτόρων. Αί έργα- 
σίαι έγένοντο ύπό τοΰ 'Εφόρου Νικ. Πλάτωνος καί τοΰ αρχιτεχνίτου τοΰ Μου
σείου'Ηρακλείου Ζαχ. Κανάκη. Είς τόΜέγα Άνάκτορον έστερεώθησαν 
πάντα τά δωμάτια τοΰ νοτίου κρασπέδου μετά τοΰ νοτίου διαδρόμου καί τής 
ύπηρεσιακής εισόδου, τό μεγαλύτερον τμήμα τοΰ πομπικοΰ διαδρόμου καί τό 
παρά τήν δυτ. είσοδον δωμάτων θρόνου, τά μεγάλα προπύλαια μετά τών παρ’ 
αύτά διαδρόμων, διαμερίσματά τινα τοΰ νοτιανατολικοΰ τομέως, τό μεγαλύτε
ρον μέρος τών βασιλικών διαμερισμάτων, τό ισόγειον τοΰ μεγάλου κλιμακοστα
σίου καί οί προς τοΰτο φέροντες διάδρομοι. Μέγα έργον ύπήρξεν ή πλήρωσις 
τής ύπαρχούσης προ τής ανατολικής πτέρυγος πρός τήν κεντρικήν αυλήν βα- 
θείας τάφρου μετά τήν κατασκευήν άντερεισματικοΰ τοίχου, ούτως ώστε νά μή 
παρέχεται πλανηρά είκών τής προσπελάσεως τών βασιλικών διαμερισμάτων.
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Κατέστη μετά τήν εργασίαν ταύτην δυνατή ή συμπλήρωσις τής κεντρικής αυλής 
είς τό αρχικόν αυτής πλάτος καί μήκος. Έλήφθη επίσης φροντίς διά τάς κα
νονικός αποχετεύσεις καί διά τήν καλύτερον χρωματικήν άπόδοσιν των ξυλο
δεσιών, παραστάδων, κιόνων κλπ. Είς τό Μικρόν Άνάκτορον άπεκα- 
τεστάθησαν πληροίς άπαντα τά διαμερίσματα, κλιμακοστάσια, κρύπται κλπ. 
Σημαντική εργασία έγένετο διά τήν άποκατάστασιν καί στέγασιν τοϋ κεντρικού 
κλιμακοστασίου καί τοϋ 'Ιερού των Βαιτύλοιν, διά τήν στερέωσιν τών δαπέ
δων των πολυδώρων καί τοϋ περιστύλου καί διά τήν διαμόρφωσιν τοϋ άνατο- 
λικώς τοϋ Μικροΰ 'Ανακτόρου χώρου είς πλατείαν μέ κλιμακωτήν πρόσβασιν 
πρός τό κτήριον.

Κατά τάς εργασίας ταύτας έλήφθη φροντίς νά στερεωθούν πάντες οί λί
θοι τών τοίχων διά κορασανίου, νά υποκατασταθούν καί συμπληρωθούν τά 
γυψολιθικά δάπεδα, άντικαθιστάμενα διά πραγματικών πλακών γυψολίθου, 
όπου ή φθορά ήτο πάρα πολύ μεγάλη, νά καταπολεμηθή ριζικώς ή βλάστησις, 
νά διασαφηθοΰν ώρισμένα άσαφή μέρη τών ανακτόρων, νά διορθωθούν πα
λαιό λάθη άναστηλώσεων ή αποκαταστάσεων καί νά δοθοΰν χρώματα φυσικώ- 
τερα διά τήν δήλωσιν τών ξύλινων μελών τών κτηρίων. Αί έργασίαι έδωσαν 
ευκαιρίαν νά μελετηθούν πολλά προβλήματα τής άρχιτεκτονικής καί τής χρο
νολογίας τών ανακτόρων' άφθονον υλικόν έπλούτισε τάς στρωματογραφικάς 
συλλογάς καί τινα άξιόλογα αντικείμενα ήλθον είς φώς κατά τήν έκτέλεσιν 
τών εργασιών.

Έν Φ α ι σ τ ώ αί έργασίαι άποκαταστάσεως έγένοντο υπό τήν διεύθυνσιν 
τού Διευθυντοΰ τής ’Ιταλικής Άρχαιολ. Σχολής κ. Ντόρο Λέβι καί έξετελέ- 
σθησαν διά τών ικανών τεχνικών Τότι καί Καραβέλλα. Πολλοί τών τοίχων τού 
δευτέρου ’Ανακτόρου έστερεώθησσν καί άπεκατεστάθη διά νέων γυψοπλακών ή 
αίθουσα τού Βασιλέως μετά τής στοάς της· διετηρήθησαν δσαι πλάκες διεσώ- 
ζοντο είς σχετικώς καλήν κατάστασιν. Έστερειόθησαν επίσης πολλά έκ τών 
νεωστί άποκαλυφθέντων διαμερισμάτων τής πρώτης φάσεως τών παλαιοτέρων 
άνακτόρων.

Έν Τ υ λ ί σ φ έγένετο ριζική άποκατάστασις καί στερέωσις τοϋ μεγάρου 
Β καί διαμόρφωσις τού έξω αυτού χώρου μετά τής άποκαλυφθείσης βορείως 
στοάς καί τών προσβάσεων, συνεπληρώθησαν πίθοι τινές, έξετελέσθησαν μικρό
τεροι συμπληρωματικοί έργασίαι είς τά μέγαρα Α καί Γ καί έγένετο λεπτομε
ρής σχεδιαγράφησις πάντων τών πλακόστρωτων τών τριών μεγάρων, τής πλα
τείας τού βωμού καί τής βορείως ταύτης ΥΜΙΙΙ στοάς.

Συμπληρωματικά! έργασίαι στερεώσεως έγένοντο είς τό Μ έ γ α ρ ο ν Β α- 
θυπέτρου διά τού άρχιτεχνίτου Ζαχ. Κανάκη, άποβλέψασαι είς τήν έξα- 
σφαλισιν στεγανότητος τού σταφυλοπιεστηρίου καί τών άποθηχόίν, ήτις τελι- 
κώς επετεύχθη Οί πίθοι τών αποθηκών άπεκατεστάθησαν έν μέρει.

Εκτεταμένη έργασία καθαρισμού έγένετο είς τούς άρχαιολ. χώρους Κνω
σού, Φαιστού, Γόρτυνος, ’Αγίας Τριάδος, Τυλίσου, Μ α
λί ων καί Γουρνιών.

Έν Χερσονήσψ συμπληρωματική έργασία τού Έφορου Πλάτωνος καί 
τοϋ αρχιτεχνίτου Ζαχ. Κανάκη άπέβλεψεν είς τήν πλήρη στερέωσιν καί άποκατά- 
σιασιν τού μοναδικού είς τό είδος του άναβρυτηρίου μετά μωσαϊκών. Συνεπλη- 
ρόθησαν τά δύο περιβάλλοντα, καί πάλαι υπό ϋδατος πληρούμενα, διαζώματα 
καί έγένετο άνακατασκευή όρθομαρμαροίσεως τών καταρρακτών καί ποδιών τής 
πυραμίδος μέ άπομίμησιν διά χρωματιστής σιμεντοκονίας, ή πυραμίς έστηρί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:14 EEST - 54.161.213.156



408 Χρονικά

χθη καί ιό ύπ' αυτήν τυφλόν φρέαρ άνεσκάφη' τμήματα των περιθωρίων τών 
μωσαϊκών συνεπληρώθησαν. Τό μνημεϊον περιεφράχθη διά κανονικού κιγκλι
δώματος.

Τής προστασίας τών βυζαντινών καί μεσαιωνικών μνη
μείων τής Κρήτης έμελήθη κυρίως 6 αρμόδιος 'Επιμελητής Κωνστ- 
Καλοκύρης. Έν Ήρακλείφ μεγάλη προσπάθεια κατεβλήθη διά τήν διάσωσιν 
τών ένετικών τειχών καί κυρίως διά τήν απαλλαγήν τής Πύλης τού 
Παντοκράτορος από τούς αύθαιρέτως εντός αυτής έγκατασταθέντας ίδι- 
ώτας. ΑΙ ταχθεϊσαι διά τήν έκκένωσιν προθεσμίαι εκπνέουν εντός βραχέος 
διαστήματος. Ή πρόσοψις τού Μεγάρου Ίττάρ διετηρήθη καί άπεκατε- 
στάθη δαπάναις τού οίκοδομήσαντος ιδιώτου Διά τήν εξαγοράν τής Πανα
γίας τών Σταυροφόρων συνεκεντρώθη δΤ εράνου υπό τήν αιγίδα τού 
Σεβασμ. Μητροπολίτου Κρήτης μέρος τού άπαιτουμένου ποσού, έλπίζεται δέ 
οτι εντός συντόμου χρόνου θά έξευρεθή καί τό υπόλοιπον ποσόν διά τήν διά- 
σωσιν τού μνημείου, δοθένιος οτι, ή έν Άθήναις 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία έλα- 
βε τήν άπόφασιν νά διαθέση 60 χιλ δραχμών. Ή Εταιρεία Κρητικών Ιστο
ρικών Μελετών, ήτις διά συμβάσεως μέ τον Δήμον 'Ηρακλείου άνέλαβε τήν 
άποκατάστασιν τού ίσιορικαΰ Ένετικοΰ ναού τού 'Αγίου Μάρκου, ήρχισε 
τό έργον της μέ τήν πλήρη απαλλαγήν τού εσωτερικού άπό τά νεωτερικά κα
τασκευάσματα, τήν άφαίρεσιν τών κονιαμάτων, τήν διασάφησιν τών αρχικών 
αρχιτεκτονικών στοιχείων τού Ναού, τήν έκπόνησιν τής άποτυπώσεως καί τής 
σχετικής μελέτης τού όλου έργου. Ή ’Αρχαιολογική Υπηρεσία διά τής Διευ- 
θύνσεως Άναστηλώσεως ήλθεν άρρωγός είς τό πρώτον τούτο σιάδιον τού έρ
γου. Επίσης ή έν Άθήναις Άρχαιολ. Εταιρεία έπεχορήγησε τήν Ε.Κ.Ι.Μ. 
ΐνα αϋτη δυνηθή νά έκπληρώση τήν άναληφθεϊσαν ύποχρέωσιν. Μετά τήν άπο- 
κατάστασιν τό μνημεϊον θά χρησιμοποιηθή διά τήν έξυπηρέτησιν καθαρώς 
πνευματικών σκοπών τής πόλεως Ηρακλείου.

Ό επιμελητής κ. Καλοκύρης προέβη εις τήν στερέωσιν τού βυζαντινού 
Ναού τού 'Αγίου Όνουφρίου παρά τήν Γένναν Άμαρίου, τού όποιου 
έπιδιωρθώθη ή στέγη καί έκαλύφθη διά κεράμων καί συνεπληρώθησαν τμή
ματα τών τοίχων καί τής θύρας καί έστερεώθησαν αί τοιχογραφίας καί είς 
τήν συμπληρωματικήν άποκατάστασιν τού ναού τού Άγ. Ίωάννου είς θέ- 
θιν Φώτη παρά τό Γερακάρι Άμαρίου, τού οποίου συνεπληρώθη ή 
κόγχη, τά άψιδόίματα, τά τόξα τά βαστάζοντα τόν τρούλλον καί έφράχθησαν 
τά ρήγματα τής καμάρας' πολλά τμήματα τών τοιχογραφιών έστερεώθησαν, 
χωρίς όμως νά γίνη καθαρισμός τούτων. Οΰτω έσώθη εϊς τών παλαιοτέρων 
βυζαντινών Ναών τού Χάνδακος, πιθανώς χρονολογούμενος είς τόν ΙΒ' μ. X. 
αιώνα. Ό Ζαχαρίας Κανάκης έστερέωσε κατά τάς δδηγίας τής Διευθύνσεως 
Άναστηλώσεως τόν έν Λαμπινή Άμαρίου ναόν τής ΠαναγίαςΛαμ. 
πινής. Αί τοιχογραφίαι έστερεώθησαν καί έκαθαρίσθησαν διά μηχανικών 
μέσων, έπεσκευάσθη ή κεραμοσκεπής στέγη καί έγένοντο εργασία! στερεώσεως 
τών τοίχων δΓ ύποθεμελιώσεως.

Είς τά Τουριστικά έργα περί τούς αρχαιολογικούς χώρους έγένετο 
ώρισμένη πρόοδος. Οΰτω διεμορφώθη ή πρό τής εισόδου τοΰ,Άνακτόρου Κνω
σού πλατεία καί Ιπλακοστρώθη έκ νέου ή σκιάς μέ τάς κληματίδας, είς τό 
Περίπτερον τής Φαιστού έτοποθετήθη ζεύγος - γεννήτρια διά τόν ήλεκτροφω- 
τισμόν του καί τήν λειτουργίαν τής υδραντλίας, [έληφθη δέ φροντίς διά τήν 
συμπλήρωσιν τού εξοπλισμού του, ΐνα λειτουργήση κατά τό προσεχές έτος ώς
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ξενών, εις ιήν Τύλισον έπροχώρησεν ή εργασία είς to έκεϊ άναπαυτήριον, εις 
to Βαθύπετρον οίκοδομεϊιαι φυλάκειον - οίκος άνασκαφών. Ή έν Κνωσφ δω- 
ρηθεϊσα εις ιήν Έλλην. Άρχαιολ. ’Υπηρεσίαν περιουσία μειά τής Έπαύλεως 
’Αριάδνης ήρχισεν άξιοποιουμένη.

Τά άποτελέσματα ιών άνασκαφών καιά to λήξαν έτος είναι έξόχως 
Ικανοποιητικά, τόσον τά τών διενεργηθεισών ύπό τών ξένων αρχαιολογικών 
σχολών δσον καί τά τών άνασκαφών, κανονικών η δοκιμαστικών, τής ελληνι
κής αρχαιολογικής υπηρεσίας. Αί άνασκαφαί έγένοντο κυρίως είς τήν κεντρι
κήν καί ανατολικήν Κρήτην’ αί μεμονωμένως γενόμεναι είς τήν περιοχήν τοΰ 
Νομού Ρεθύμνης αποτελούν απαρχήν μελλοντικών άνασκαφών είς τήν Δυτικήν 
Κρήτην, ήτις έξακολουθεϊ έν τώ συνόλιο νά παραμένη ανεξερεύνητος.

Ή έν Κρήτη άρχαιολ. 'Υπηρεσία τό μεγαλύιερον μέρος τών άνασκαφών 
της έξετέλεσε διά χρημάτων τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήτις 
άπό πολλών έτών πρωτοστατεί είς τήν καθόλου άνά τήν Ελλάδα άρχαιολο- 
γικήν κίνησιν.

Αί άνασκαφαί αυτής έγένοντο διά τού καθηγητοϋ κ. Μαρινάτου καί τοΰ 
’Εφόρου Νικολ. Πλάτωνος, είχον δέ τά άκόλουθα άποτελέσματα :

Έν Βαθυπέτριρ ό καθηγ. Μαρινάτος περιωρίσθη είς τήν περαιτέρω έρευ
ναν τής περιοχής τοΰ κεραμεικοΰ κλιβάνου, άνατολικώς τού μεγάρου' άπεδεί- 
χθη ότι πρόκειται περί άξιολόγου έγκαταστάσεως, ήτις είναι ή πληρέστερα τών 
μέχρι σήμερον γνωστών’ δυστυχώς όμως είναι λίαν κατεστραμμένη. Έπί τύπου 
έγένοντο έργασίαι συγκολλήσεως πίθων καί άλλων μικρότερων άγγείων καί γε
νική τακτοποίησα:, οότως ώστε έσχηματίσθη άξιόλογος συλλογή, παρουσιάζου- 
σα ένδιαφέρον διά τούς έπισκέπτας.

’Εντός τής κωμοπόλεως τών Άρχανών, ό καθηγητής Μαρινάτος, βοηθού- 
μενος ύπό τών 'Ολλανδών έπιστημόνων Η. Brunstig, Bastet καί Stille, ένήρ- 
γησεν έκτεταμένην ερευνάν είς τήν περιοχήν Τρούλος, οπού τυχαίως είχον ά- 
ποκαλυφθή μινωικά κτήρια καί άφθονα λείψανα κεραμεικής. Ή έγγϋς περιο
χή, σήμερον σχεδόν έξ ολοκλήρου φκοδομημένη, καλύπτει πελώριον μινωϊκόν 
οικοδόμημα, τοΰ οποίου διακρίνονται πολλά λείψανα, έπιβλητικά διά τό μέγε
θος τών λίθων καί τήν στερεάν κατασκευήν. Είναι σχεδόν βέβαιον ότι πρόκει
ται περί άνακτόρου, άποτελοΰντος ίσως τήν θερινήν διαμονήν τοΰ βασιλέως 
τής Κνωσοΰ Ό άνασκαφείς άκάλυπτος χώρος, όστις περιήλθε δι’ άγοράς είς 
τό Έλλην. Δημόσιον, άπέδωσε σημοντικά ευρήματα. Μέγας άναλημματικός 
τοίχος μέ ψευδοϊσοδομικήν τεχνικήν διατηρείται είς μήκος 25 περίπου μέτρων, 
βαίνων έκ βορρά πρός νότον καί προστατεύων τά κάτωθεν αΰτοΰ πρός Δ. κτί- 
σματα. Τά τελευταία ταΰτα είναι έκτεταμένα καί απαρτίζονται έκ πολλών δω
ματίων είς διάφορα βάθη. Τινά άπό τά άνασκαφέντα διαμερίσματα περιεΐχον 
περίεργον έπίχωσιν έκ παμπληθών οστράκων καμαραϊκών, τεμαχίων τελετουρ
γικών σκευών καί ειδωλίων άνθρώπων καί ζώων. Ό χώρος φαίνεται τελικώς 
έπιχωσθείς διά χωμάτων προερχόμενων έξ ϊεροΰ μινωϊκοΰ, τό όποιον άναμφι- 
βόλως θά ήτο έκεϊ πλησίον. Ή κεραμεική είναι τών δύο τελευταίων μεσομι- 
νωικών καί τής πρώτης ύστερομινωικής περιόδου, είναι δε άρίστης ποιότητος. 
Έν τών διαμερισμάτων εύρέθη μέ κατά χώραν τά σκεύη του, άτινα ήσαν άνω 
τών πεντηκοντα, άλλά μάλλον κοινής χρήσεως.

Ό αυτός ερευνητής άνέλαβε τήν ερευνάν τοΰ περιφήμου Ίδαίου “Αντρου, 
έν μέρει μόνον άνασκαφέντος ύπό 'Ελλήνων καί ’Ιταλών κατά τό τελευτά Τον
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τρίτον τοΰ παρελθόντος αίώνος. Ή άνασκαφή είχε χαρακτήρα προπαρασκευα
στικόν μελλούσης συστηματικής έρεύνης καί διήρκεσεν όλίγας μόνον ημέρας, 
λόγφ τών έξαιρετικώς δυσμενών συνθηκών. Ώς γνωστόν τό σπήλαιον εύρίσκε- 
ται εις ΰψος 1700 μέτρων, έπικρεμάμενον τοΰ όροπεδίου τής Νίδας, καί απέχει 
5 — 6 ώρας από ιό πλησιέστερον χωρίον, τό τών Άνωγείων, συνδεόμενον μετ’ 
αΰτοϋ μέ λίαν δύσβατους ατραπούς. Σκοπός τής άνασκαφής ήτο νά προσανα- 
τολίση τάς μελλούσας έρευνας, έξετάζουσα τάς δυνατότητας όργανώσεως αύτών. 
Έβεβαιώθη πράγματι διι τό σπήλαιον ήτο έν χρήσει καί κατά τήν τελευταίαν 
περίοδον τής μινωικής εποχής, τής οποίας άνευρέθησαν ικανά χαρακτηριστικά 
όστρακα. Σημαντική δέ ύπήρξεν ή διαπίσιωσις ότι εντός τοΰ σπηλαίου υπήρχε 
κτίσμσ, τοΰ οποίου μάλιστα άπεκαλύφθη έπί 10 μ. τοίχος πάχους 0,80 μ., κα· 
ταλήγων εις τό κέντρον τού σπηλαίου, ένθα ό πελώριος βωμός μετά κεκαυμέ- 
νων στρωμάτων έκ τών Ουσιών. Παχυτάτη άπεδείχθη ή έπίχωσις, ήτις, άνα- 
μοχλευθεΐσα πολλάκις ύπό τών άνασκαφέων καί τών ποιμένων, πάν άλλο δύ- 
ναται νά θεωρηθή ή ότι έξηρευνήθη. Είναι ανάγκη νά μεταφερθή τό χώμα, 
βάρους πολλών τόννων, έξω τοΰ σπηλαίου καί νά έρευνηθή μεθοδικώς. Δέον 
επίσης νά μετατοπισθοΰν πολλοί λίαν δυσκίνητοι βράχοι. Πλήθος οστράκων 
άπό τής μινωικής μέχρι καί τής ρωμαϊκής εποχής περιέχεται είς τήν έπίχωσιν, 
ιδιαιτέρως δέ άφθονα είναι ιά τής γεωμετρικής καί άνατολιζούσης περιόδου. 
Περισυνελέγησαν τεμάχια τινά τών πάλαι άνακαλυφθεισών χαλκών άσπίδων 
καί τών τριπόδων, ακέραιον χαλκοϋν σκυφάριον, είδώλιον ανδρικής μορφής, 
πήλινα τεμάχια τελετουργικών σκευών καί ναΐσκων, λείψανα αιγυπτιακής φα
γεντιανής καί ένθέματα έκ ξύλινων σκευών. Ύπό τό σπήλαιον καί παρά τήν 
αυτόθι πηγήν, κατά τάς δυτικάς παρυφάς τής Νίδας, έσημειώθησαν τοίχοι 
απλών δωματίων, ών εν άνασκαφέν άπέδωκε τεμάχια κρατήρων τής ύστάτης 
ρωμαϊκής έποχής μέ άναθηματικάς έπιγραφάς έπί τών χειλέων, έν μέρει δυστυ
χώς διασωζομένων. Συστηματική έξερεύνησις τοΰ σπηλαίου έπιβάλλεται νά γίνη.

Ύπό τοΰ Εφόρου Πλάτωνος συνεχίσθη ή άνασκαφή τής αρχαϊκής οικίας 
Λ έπί τοΰ υψώματος "Ο ν u θ έ τής περιφερείας Γουλεδιανών Ρεθύ- 
μνης. Άνεσκάφησαν δυο έπί πλέον ευρύχωρα δωμάτια, οϋτως ώστε τό σύνο- 
λον τών διαμερισμάτων μετά τοΰ προαυλίου καί τοΰ περιβόλου ανέρχεται είς 
δέκα, χωρίς νά αποκλείεται ή περαιτέρω πρός νοτον έπέκτασις τής οικίας. Τό 
πρώτον τών άνασκαφέντων δωματίων είναι τό μάλλον εύρύχωρον τής όλης οι
κίας (6 X 11 μ ) καί έχει τέσσαρας στρογγύλας βάσεις στηριγμάτων (ξύλινων 
δοκών) τής οροφής. Τό δεύτερον είναι μάλλον στενόμακρον (3,5 X 11 μ.) καί 
έπεκτείνεται κατά την ΒΑ αΰτοϋ γωνίαν είς μικρόν τριγωνικόν διαμέρισμα, τό 
ότοΐον φαίνεται νά έχρησιμοποιήθη ώς βοηθητική αποθήκη. Καί ένταΰθα αί 
βάσεις τών στηριγμάτων τής οροφής είναι τέσσαρες. Τά δύο νεωστί άποκαλυ- 
φθέντα δωμάτια δέν φαίνονται νά έπεκοινώνουν πρός άλληλα. Αί θύραι των 
ευρΐσκονται είς τόν ανατολικόν τοίχον καί διασώζουσι σχεδόν κατά χώραν τάς 
παρασιάδας των. Τό μεγαλύτερον δωμάτιον περιεϊχεν ικανά, μικρά σχετικώς, 
όγγεϊ«, κατά τό πλεΐστον ακόσμητα, άνήκοντα είς ήδη γνωστούς τύπους άγ- 
γιίων, καί δύο ή τρία μεγαλύτερα, τών όποιων τό έν είναι μορφής εΰρυχώρου 
σφαιρικής κάλπης μέ οριζοντίου; τοξοειδείς λαβάς. Κατά τήν ΒΑ γωνίαν τοΰ 
δοματίου λάξευμα τοΰ δαπέδου έχρησίμευσεν ώς'σταμνοστάτης. Είς τό στε* 
νώτερον δωμάτιον καί γο παράρτημά του άνεκαλύφθη ολόκληρος σειρά πίθων, 
άαταλώς περισσοτέρων τών επτά. 'Επτά ή οκτώ έξ άλλου ήσαν αί πέριξ τοΰ 
δωμ ίου τοποθετημένοι διό τήν στήριξιν τών πίθων πλάκες. “Απαντες οι π(-
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θοι διακοσμούνται υπό ζωνών άποτελουμενων απο περιθεουσας δεσμας στολι
δώσεων καί έχουν λαιμόν συνήθως κυλινδρικόν και λαβας πλατείας ταινιωδεις 
καί καθέτους, καταληγούσας εις κόμβους ή έλικας. Μολύβδινοι συνδετήρες συ- 
νέδεοαν τά τεμάχια πάλαι θραυσθέντος πίθου. Τεμάχια λίθινης υδρορροής ά- 
νευρέθησαν κατά τήν ΝΔ γωνίαν τού αυτού δωματίου. ''Ηλοι, σιδηροϋν άγκι- 
στρον καί έπίμηκες έλασμα μέ όπάς ήσαν τά μόνα μεταλλικά ευρήματα τής ά- 
νασκαφής. Ό περίβολος δέν άνεσκάφη ολόκληρος, άπεδείχθη όμως ότι είχεν 
ΰριον πρός άνατολάς τόν λαξευθέντα βράχον. Ή συνέχισις τής άνασκαφής έπε- 
βεβαίωσε τό αρχικόν συμπέρασμα οτι ή οικία έχρησιμοποιήθη κατά τάς τελευ
ταίας δεκαετηρίδας τού Ζ , καί τάς πρώτας τού ΣΤ' π. X. αίώνος.

Ό αυτός έρευνητής συνέχισε τήν άνασκσφήν τής παλαιοχριστιανικής Βα
σιλικής τής Κεράς, άπεχούσης περί τά 700 μ. τής αρχαϊκής οίκίας καί ΒΑ 
ταύτης κειμένης έπί τού αυτού υψιπέδου. Άπεκαλύφθησαν πλήρως τά δάπεδα 
ιών τριών κλιτών καί άνεσκάφη Ιξ ολοκλήρου ό νόρθηξ, τού οποίου τό δαπε- 
δον εϋρίσκεται χαμηλότερον κατά δύο βαθμίδας τού νοτίου κλιτούς, τό όποιον, 
ώς ήδη έσημειώθη, εύρίσκεται ύψηλότερον τού δαπέδου τού κεντρικού κλιτούς. 
Τά δάπεδα τών πλαγίων κλιτών ήσαν έπίχριστα καί τό βόρειον είχεν ύπό τό 
έπίχρισμα στερεόν καλνιιρίμι. Τά μωσαϊκά τι,ϋ κεντρικού κλιτούς κοί τού νσρ- 
θηκος άπεκαλύφθησαν καί εκαθαρίσθησαν με έπιμέλειαν. Ιίαρουσιάζουν εν
διαφέροντα θέματα διακοσμητικά διά πολύχρωμων μικρών ψηφίδων πέντε δια
φόρων χρωμάτων. Τό τού κεντρικού κλιτούς διασχίζεται από τής βασιλείου 
θύρας μέχρι τής 'Ωραίας Πύλης ύπό ζώνης μωσαϊκού μέ άλλο θέμα, έν εΐδει 
καταποικίλτου τάπητος, ένώ εκατέρωθεν τό μωσαϊκόν σχηματίζεται κατά τε
τράγωνα. Τό μωσαϊκόν τού νάρθηκος χωρίζεται εις τέσσαρα διάχωρα, τών 
οποίων ιό πρό τής κυρίας πύλης, πρός νότον, εμφανίζει αλυσιδωτόν θέμα, Ινώ 
τά τρία άλλα διακοσμούνται μέ κεντρικά μετάλλια, περί τά όποια τετράγωνα 
σχηματίζουν μεταξύ αυτών ρόμβους. Πλοχμοί καί έρπύζονια κισσόφυλλα πλαι
σιώνουν ιά διάχωρα ταύια. ΙΙρό τής κυρίας εισόδου σχηματίζεται είδος προ- 
θαλάμου εις ύψηλότερον επίπεδον, έπικοινωνούντος μέ τόν νάρθηκα διά τριών 
βαθμιδών. Ό τελευταίος επικοινωνεί μέ άλλα διαμερίσματα κείμενα πρός βορ- 
ράν, καί ιών οποίων παρηκολουθήθησαν μόνον οί περιμετρικοί τοίχοι, διά 
θύρας, δέν Ιχει δέ πρός δυσμάς είμή μόνον μίαν είσοδον πρός τό νοτιώτερον 
τμήμα. Είναι αμφίβολον άν οί άποκαλυφθένιες δυτικώς παράλληλοι τοίχοι ά· 
πετέλουν πραγματικόν άτριον ή ήσαν απλώς δευτερεύοντα διαμερίσματα, άνή- 
κοντα εις τό διακονικόν. Τά βορείως όμως τού νάρθηκος καί τμήματος τού 
σηκού δωμάτια φαίνονται εκτεταμένα καί ίσως Ιχρησιμοποιήθησαν έν μέρει ώς 
διαμερίσματα τού βαπτιστηρίου' τούτο όμως δέν είναι δυνατόν νά βεβαιωθή 
πρό τής ολοκληρωτικής των άνασκαφής.

Αφθονοι κέραμοι, λίαν πλατεϊαι καί ελαφρώς καμπύλοι, άνευρέθησαν είς 
τεμάχια είς άμφότερα τά πλάγια κλίτη καί τόν νάρθηκα. Είς τά αυτά κλίτη 
άνευρέθησαν ικανά τεμάχια ιρηιών θωρακίων έκ πωρολίθου, όλως επαρχια
κής καί προχείρου εργασίας' τινά εμφανίζουν φολιδωτός διατάξεις είς βαθύ 
ανάγλυφον. Τεμάχια λαπάδων καί πινακίων, στάμνος, τεμάχια αμφορέων μέ 
φουσκωτόν λαιμόν, τεμάχια όαλίνων κανδηλών μέ άναριηιήρας είναι τά λοιπά 
ευρήματα. Η διάλυσις τού μεταγενεστέρου, έπί τού Ιερού φκοδομηθέντος έκ- 
κλησιδίου επίτρεψε τήν πληρεστέραν έρευναν τού αγίου Βήματος. Άπεδείχθη 
οτι το έκκλησίδιον τούτο εβλαψεν ίσχυρώς ιό μωσαϊκόν τού δαπέδου καί ιό 
σύνθρονον, όπερ είχεν οίκοδομηθή κατά συνεχείς δακτυλίους εντός τής άψϊδος.
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Δοκιμή πρό τής τελευταίας άπεκάλυψε λαξευτόν σκάμμα εντός τοϋ βράχου, δπερ 
έχρησίμευσε διά τό έγκαίνιον. Έξω τούτου άνευρέθη πήλινον φιαλίδιον, δπερ 
έχρησιμοποιήθη ίσως κατά τήν κατάθεοιν τοϋ έγκαινίου.

‘Ορισμένα έργα συμπληρώσεως τής άψϊδος καί των καταστραφεισών ΒΑ 
καί ΝΑ γωνιών τοϋ Ίεροΰ, ώς καί μέρους τού πρός τό νότιον κλιτός στυλό- 
βάτου έγένοντο κατά τό τέλος τής εργασίας, κυρίως διά τήν προστασίαν τοΰ 
άποκαλυφθέντος μνημείου.

Παρά τό χωρίον Ζοΰ τής Σητείας ό Έφορος Πλάτων συνέχισε τήν 
άνασκαφήν τής εκτεταμένης μινωικής άγροικίας, ήτις είναι φκοδομημένη είς 
τήν κλιτόν λόφου, δεσπόζοντος στενήν κατάφυτον καί κατάρρυτον διά πηγαίων 
ύδάτων κοιλάδα. Τό κτήριον δέν φαίνεται πολυώροφον, άλλά είναι διατεταγ- 
μένον κατά κλιμακωτά επίπεδα· οΐ εξωτερικοί ϊδίφ τοίχοι αότοϋ είναι έκ με
γάλων πελεκητών λίθων. Παρά τήν γενομένην καταστροφήν διά τής διανοίξεως 
τής νέας κοινοτικής όδοΰ διασώζονται καλώς πλεϊστα διαμερίσματα, όχι όλι- 
γώτερα τών δέκα καί έξ. Τά κατά τό προηγούμενον έτος άνασκαφέντα δωμά
τια διεσαφήθησαν πληρέστερον καί άπεκαλύφθησαν νέα στοιχεία. Είς τά άνα- 
τολικώτερα δωμάτια άνευρέθησαν τά άρχικά δάπεδα καί άπεκαλύφθησαν μι
κροί πρόχειροι, διά πλακών κατεσκευασμέναι έστίαι, τών οποίων ή χρήσις άπε
δείχθη έκ τής άφθονου τέφρας. Είς τό δωμάτιον τοΰ εργαστηρίου άνεσκάφη 
βαθύτερον ό ορθογώνιος αποθέτης, ό όποιος άπεδείχθη ότι ήτο είσοδος είς 
τέσσαρας μικρούς δωματιοσχήμους χώρους, οίτινες είχον χρησιμοποιηθή ώς 
θαλαμίσκοι κλιβάνου, άν κρίνη τις άπό τό στρώμα τής τέφρας, τό όποιον συ
νεχές διήρχετο ύπό τούς διαχωριστικοΰς τοιχίσκους, καί άπό τήν έμφραξιν τής 
θύρας τής εισόδου. Πλήθος άγγείων είς τεμάχια περισυνελέγη είς τούς χώρους 
τούτους. Δύο εξωτερικά πρός βορράν βλέποντα δωμάτια άπεκαλύφθησαν είς τό 
πέρυσιν άνασκαφέν βαθύ δωμάτιον' είς τό συνεχόμενον τούτου έξηκριβώθη ή 
θέσις τής κατερχομένης εντός αύτοΰ κλίμακος, ήτις προφανώς ήτο ξυλίνη. Τό 
έργαστήριον έπεκοινώνει διά διδύμου θύρας πρός τήν είσοδον, όπου, ώς φαί- 
ν3ται, έφθανε μικρά ξυλίνη κλιμακίς θέτουσα είς επικοινωνίαν μέ τά άνατολι- 
κά δωμάτια· ή κλιμακίς αυτή ώδήγει καί πρός τό άποκληθέν λόγιρ τών θρα
νίων του άναπαυτήριον. Ή ύπόθεσις δτι ή κυρία είσοδος είς τήν αγροικίαν 
ήτο έκ νότου καί διά τοϋ αναπαυτηρίου, τό όποιον είχε καί χαμηλά στηριζό- 
μενον παράθυρον, βλέπον πρός νότον, έπηληθεύθη διά τής άνακαλύψεως τοϋ 
τριγωνικού προαυλίου, τό όποιον είχεν εΰρεΐαν θύραν μέ μονόλιθον βαρύ κα- 
τώφλιον κατά τήν ανατολικήν πλευράν, ένώ ή δυτική έκλείετο διά τοΰ φυσικού 
ευθέως τετμημένου βράχου Τό έργασιήριον έπεκοινώνει μέ άλλα δωμάτια ευ
ρισκόμενα είς υψηλότερα επίπεδα. Ή άπόκλισις τοίχων τινων τής κατακορύ- 
φου μέχρι τών θεμελίων, ή παρατηρηθεΐσα είς πολλά διαμερίσματα, άποτελεϊ 
ένδειξιν δτι ή τελική καταστροφή έγένετο έκ τρομακτικών σεισμών.

Εις χώρος άνω τών διαμερισμάτων τοϋ έργαστηρίου φαίνεται ότι ΰπήρξεν 
ύπαιθρος καί έχρησίμευσεν ώς εσωτερική αυλή. Μία εστία άνευρέθη κατά τήν 
γωνίαν ταύτης, έχουσα διπλοϋν άνοιγμα (τό έν πρός γειτονικόν δωμάτιον). Χύ· 
τραι άνευρέθησαν είς τήν θέσιν των έπί τής πυράς. Ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσα 
ΰπήρξεν ή διάταξις τριών συνεχομένων διαμερισμάτων, δπου άπεδείχθη δτι 
ΰπήρχεν έγκατάστασις σχετιζομένη μέ τήν κεραμευτικήν τέχνην. Σκάφη μεγάλη 
έκ πλακών, έλλειψοειδοϋς σχήματος, μέ αποχετευτικόν σύστημα έχρησίμευε διά 
τήν προπαρασκευήν τοΰ πηλοΰ. Χώρος διαχωρισμένος είς δύο διά χαμηλού τοι
χίου έχρησίμευσεν ίσως διά τό άπλωμα καί τήν άποστράγγισιν τών άγγείων
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πρό τής όπτήσεώς των. Τό διαμέρισμα τοΰτο έπεκοινώνει μέ υπαίθρους πρός 
βορράν χώρους καί μέ ένα διαδρομίσκον απ' ευθείας μέ τόν χώρον τοΰ κλιβά
νου, δστις άνεκαλύφθη πρός βορράν τοΰ κτηρίου. Ουτος έχει σχήμα πεταλοει
δές καί έφερε σαφή τά ίχνη τής εντός αΰτοΰ άναφθείσης πυράς. ’Από τής αυ
λής κλιμακωτή άνάβιισις, δχι καλώς διατηρούμενη, έφερε πρός διάδρομον κεί
μενον εις ύψηλότερον επίπεδον καί πλευρίζοντα έκτεταμένον ορθογώνιον χώ
ρον, δστις ασφαλώς ήτο ύπαιθρος, πιθανώς προοριζόμενος διά τόν σταβλισμόν 
ζώων.

Ό χαρακτήρ καθόλου τής αγροικίας είναι βιοτεχνικός καί αγροτικός. Τό 
σύνολον παρουσιάζει εξαιρετικόν ενδιαφέρον. Ή χρονολογία τοΰ κτηρίου έβε- 
βαιώθη δτι είναι ή άρχικώς καθορισθεΐσα : ή τής μεταβατικής περιόδου άπό 
τής ΜΜΙΙΙβ εις τήν ΥΜΙα φάσιν (περί τό 1600 π. X.). Ή ζωή τοΰ μεγάρου 
φαίνεται μάλλον βραχείας διάρκειας.

Τά κινητά ευρήματα υπήρξαν κυρίως πήλινα αγγεία, τών όποιων έν μέρος 
άνευρέθη κατά χώραν. Κιττά τό πλείστον όμως ταΰτα ήσαν διεσκορπισμένα είς 
τεμάχια ή άπερριμένα εντός τών άποθετών. Κυρίως είναι χύτραι, κύαθοι καί 
κύπελλα, πρόχοι καί κυλινδρικά σκεύη, προχοΐδια καί αμφορείς. Άνευρέθησαν 
καί άλλα τεμάχια τής γεφυροστόμου πρόχου μέ τήν διακόσμησιν τών διπλών 
πελέκεων, ήτις κατά τό προηγούμενον έτος περισυνελέγη είς ένα τών θαλαμί
σκων τοΰ παραπλεύρως τοΰ έργαστηρίου κλιβάνου. Τμήματα πίθων μέ έμπίε- 
σιον σχοινίνην διακόσμησιν περισυνελέγησαν είς τρία διάφορα σημεία. Τρι- 
πτήρες διαφόρων ειδών καί νεολιθικός πέλεκυς — περισυλλέγεις τις οίδε ποΰ 
ΰπό τών οίκησάντων τό μέγαρον — άνευρέθησαν είς τό δωμάτιον τής σκάφης, 
ένθα άνεκαλύφθη καί σημαντική κεφαλή εύμεγέθους πήλινου ειδωλίου, φέρον- 
τος είδος στέμματος ή πίλου μέ θύσανον κεντρικόν άποκρουσθέντα. Τό είδώ* 
λιον είς τό όποιον άνήκεν ή κεφαλή θά ήτο τούλάχιστον ύψος 0,40 μ. καί επο
μένως, άν έσώζετο θά ήτο τό μεγαλύτερον γνωστόν τής εποχής τής ακμής. *0· 
μοΰ άνευρέθη καί κορμός μικροΰ ειδωλίου λατρευτού Ίσως ταΰτα κατέπεσον 
έκ τοΰ άνω ορόφου. Ή κεραμεική καί τά ειδώλια έπιβεβαιοΰν τήν χρονολόγη- 
σιν τής άγροικίας είς τήν μεταβατικήν ΜΜΙΙΙβ —ΥΜΙα περίοδον.

Ή άγροικία άνεσκάφη έξ ολοκλήρου καί είναι μία τών μάλλον ένδιαφε- 
ρουσών μεμονωμένων έγκατοικίσεων αί όποΐαι άνεσκάφησαν έν Κρήτη.

Ό αυτός ερευνητής άνέσκαψεν έν Επισκοπή Πισκοκέφαλου ρω
μαϊκούς τάφους άποτελουμένους έκ κεραμίδων κατά όξεϊαν γωνίαν καλυπτου- 
σών τόν νεκρόν καί περιέχοντας ολίγα άλλά χαρακτηριστικά κτερίσματα, ιδίως 
άγγεϊα Ιδιοτύπου σχήματος. Είς έξερευνητικήν έκδρομήν τής περιοχής τοΰ 
χωρίου Σφακιών Σητείας έξήτασεν έπί άποκρήμνου υψώματος καλουμένου Κ α· 
σ τ ρ ί άγνωστον τέως άρχαίαν άκρόπολιν, μέ λείψανα τειχών καί οικοδομημά
των ανηκόντων, ως φαίνεται, είς τό τέλος τώνΥΜΙΙΙ χρόνων. Τό άπόκρημνον 
ύψωμα παρέχει τήν έντύπωσιν καταφυγίου, έλέγχοντος άμα τήν κάτω τούτου 
διερχομένην στενήν οδόν. Τεμάχια πίθων διακρίνονται έπί τοΰ υψώματος.

Έκ τών ξένων Άρχαιολ. Σχολών άνέσκαψαν κατά τό λήξαν έτος ή Γαλλι
κή καί η Αρχαιολογική, ένώ ή ‘Αγγλική περιωρίσθη είς άπλάς μελέτας τών 
ευρημάτων τοΰ προηγουμένου έτους. Ή Γαλλική Σχολή άνέσκαψε διά τοΰ κ. 
Dessenne τό έργαστήριον σφραγιδόλιθων, τό όποιον είχε τυχαίως άνακαλυφθή 
κατά τό παρελθόν έτος δυτικώς τής έστεγασμένης μινωϊκής οικίας. Πέντε ολό
κληροι σφραγιδόλιθοι, πολλοί ήμιτελεΐς καί πλήθος θραυσμάτων σφραγίδων,
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ρινισμάτων υλικού καί ικανών πυρήνων, ίδίρ. στεατίτου περισυνελέγησαν κατ’ 
άρχάς ύπό τού φύλακες καί είτα διά δοκιμαστικής σκαφής τού ’Εφόρου Πλά
τωνος. ΟΙ γάλλοι ανασκαφείς άνέσκαψαν τόν χώρον οπού έγένετο ή πρώτη πε. 
ρισυλλογή καί περισυνέλεξαν πλείστας δσας επί πλέον σφραγίδας, πλήρεις καί 
ημιτελείς, καί άφθονον υλικόν. Ακολούθως άνέσκαψαν τον ύπερκείμενον άνα- 
τολικώς χώρον δπου άπεκαλύφθη τό κυρίως έργαστήριον, άποτελούμενον έκ 
δύο ή τριών διαμερισμάτων. Τό σχήμα του δέν διηυκρινίσθη πλήρως. Συνολι· 
κώς περισυνελέγησαν πλέον ιών 110 σφραγιδόλιθων, τών πλείστων πρισματι
κών καί έκ πρασίνου στεατίτου- υπάρχουν τινές άλλων σχημάτων (κυλίνδρου, 
κώνου, μορφής σφραγιδίου ή περιάπτου) καί έξ άλλων υλών (λευκού ή κυανί- 
ζοντος λίθου, δρείας κρυστάλλου κλπ.). Πάντες ανήκουν εις τήν παλαιοανακτο- 
ρικήν περίοδον καί τήν χρονολογίαν ταύτην έπεβεβαίωσεν ή έπί τόπου ΰνακα- 
λυφθείσα κεραμεική. Τά θέματα τών σφραγίδων τούτων είναι ποικιλότατα 
καί τό πλείστον διακοσμητικά" τινές τών σφραγίδων φέρουν έπ’ αυτών ιερο
γλυφικούς χαρακτήρας. 'Υπάρχουν ευάριθμοι μέ λίαν νατουραλιστικά θέματα 
(άγριοχοίρου, ϋλακτούντος κυνός, πλοίου, λεόντων, υδροβίων πτηνών κλπ). 
Υπάρχουν καί παραστάσεις αγγειοπλαστών μέ τά άγγεϊά των, καί τεκτόνων 
μετά τών έργαλείων των. Μετά τών σφραγιδόλιθων άνευρέθησαν καί μικρά τι- 
να εργαλεία έκ χαλκού, όψιανοΰ καί οστού (τρύπανα, όπεϊς, μικρότατοι πρίο- 
νες κλπ.). Ή άνεύρεσις τού μοναδικού τούτου εργαστηρίου μάς παρέχει σημαν
τικά διδάγματα περί τοΰ τρόπου κατεργασίας τών μινωικών σφραγίδων.

Ό αυτός ερευνητής άνέσκαψε νοτιώτερον μέρος εκτεταμένου οίκοδομήμα- 
τος τής παλαιοανακτορικής έποχής, χωριζόμενον εις διαμερίσματα, ών εν προ
φανώς ήτο Ιερόν περικλειόμενον ύπό διαχωρίσματος έξ οπτόπλινθων, έπιστε- 
φομένου υπό σειράς μονών κεράτων.

*0 καθηγητής Van Effenterre, βοηθούμενος ύπό τών μαθητών του προέβη 
εις εύρυτέραν έξερεύνησιν τής περιοχής τών Μαλίων καί άνέσκαψε Μ Μ οικίαν 
παρά τήν παραλίαν. Έκ τής περιοχής τού Χρυσολάκκου περισυνέλεξε προχοΐ- 
διον μέ ιερογλυφικήν επιγραφήν. Γενικώς αί άνασκαφαί τών Μαλίων, πλήν 
τής σημαντικής σειράς τών σφραγιδόλιθων, απέδωσαν ενδιαφέροντα λίθινα 
σκεύη καί εργαλεία, λίθινους καί πήλινους λύχνους, ώραίαν πρόχουν τού ρυθ
μού χλωρίδος, ΜΜ πώμα μέ σχηματικήν παράστασιν όκτάποδος, χαλκοΰν κά- 
τοπτρον κ.ά.

’Εξαιρετικόν ενδιαφέρον παρουσίασαν αί άνασκαφαί τής ’Ιταλικής ’Αρχαι
ολογικής Σχολής ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγ. Doro Levi καί τή σημμετο- 
χή πολλών επιστημόνων έν Φαιστφ καί Γόρτυνι. Εις τό Άνάκτορον τής 
Φαιστού συνεχίσθη ή άποκάλυψις τοΰ μεσημβρινού τμήματος τού βαθυτέ- 
ρου κτηρίου τής πρώτης φάσεως τών παλαιοτέρων άνακτόρων. Άπηλλάγη πε
ραιτέρω ή ωραία πρόσοψις μέ τούς όρθοστάτος μέχρι τής γωνίας, όπόθεν τό 
οικοδόμημα άκολουθεί περαιτέρω πορείαν είς εσώτερον επίπεδον. Δυστυχώς ή 
γωνία αύτη είναι δεινώς κατεστραμμένη καί παραμεμορφωμένη έκ μεταγενε
στέρων κατασκευών τών γεωμετρικών χρόνων. Είς ΐπνός άνήκει εις τάς τελευ
ταίας ταύτας. Εκεί πλησίον ήρευνήθη βαθύς άποθέτης λαξευτός εις τόν βρά
χον, πλήρης μεσομινωικών οστράκων. "Εσω τής προσόψεως άνεσκόφησαν τέσ- 
σαρα είσέτι μικρά διαμερίσματα μέ θρανία καί πλακόστρωτα, κάτωθεν τών 
οποίων διέρχονται άγωγοί άποχετευτικοί. Καί πάλιν έκ τών διαμερισμάτων 
τούτων προήλθε λαμπρά καμαραϊκή κεραμεική, έμφανίζουσα ποικιλώιατσ σχή
ματα καί διακοσμήσεις. Μεταξύ τών μάλλον ενδιαφερόντων είναι ώραϊον ρυ-
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ιόν, είδος περιέργου «αλατιέρας», πίθοι μέ ανάγλυφα σχοινιά καί γραπτήν πα· 
ράστασιν σπειρών, είς υψηλός πίθος μέ σχηματικήν παράστασιν προτομής ζώου 
καί λαμπρός πίθος καμαραϊκός μέ παράστασιν τριών καρχαριών οίονεί συλ- 
λαμβανομένων ένιός δικτύων. Είς τόν χώρον τής κεντρικής αυλής τοΰ δευτέρου 
ανακτόρου συνεχίσθη ή δοκιμή κατά μήκος τής προσόψεως τής δυτικής πτέρυ- 
γος' εύρέθησαν καί άλλαι βάσεις τής πρό έτους διαπιστωθείσης κιονοστοιχίας. 
Ή άνασκαφή εις τό σημεϊον ιοϋτο έφθασε μέχρι τοΰ φυσικού βράχου καί συ- 
νήντησε νεολιθικά στριόματα μέ κεραμεικήν χαρακτήν καί γραπτήν δι* ερυ
θρού χρώματος.

Έν Γ ό ρ τ υ ν ι ό δρ. Giov. Rizza έξηκρίβωσε δι’ ερευνών τήν σχέσιν 
τοΰ πρό έτους άποκαλυφθέντος βωμού μέ τόν πλούσιον αποθέτην πρός ιόν αρ
χαϊκόν ναόν καί άνέσκαψεν ολόκληρον τόν πέριξ χώρον, έξασφαλίσας οΰτω τόν 
βωμόν έναντι τού κινδύνου νά καταπλακωθή έξ έπιχώσεων κατακρημνιζομένων 
έκ τών ύψηλοτέρων επιπέδων. ’Επί τής κορυφής διεσαφήθη περαιτέρω τό σχή
μα τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ήτις έκάλυψε τόν αρχαϊκόν ναόν, καί 
άνευρέθη ή άψίς της. Διά τής διαλύσεως καί άνασυνθέσεως τών τοίχων τής 
βασιλικής καί άλλων τμημάτων τειχών βυζαντινών (κυρίως γενομένης διά τού 
Ali Caravella) άπεδόθηοαν σημαντικά τμήματα ιών δύο αναγλύφων Τριάδων 
έκ πώρου λίθου άνηκόντων είς τήν Δαιδαλικήν Σχολήν, κατά τρόπον ώστε νά 
είναι δυνατή ή σχεδόν έξ ολοκλήρου άνασύνθεσίς των. Φαίνεται ότι είς τό έν 
τών σημαντικών τούτων αναγλύφων είκονίζειαι ή απαγωγή δύο θηλειών θεο
τήτων υπό θεού, είς δέ τό άλλο θηλεΐα θεότης έναγκαλιζομένη τάς δύο πολο- 
φόρους παρέδρους της. Πολλά άλλα πήλινα ανάγλυφα πλακίδια, όμοια πρός τα 
πρό έτους άποκαλυφθέντα, συνεπλήρωσαν τήν σημαντικήν συλλογήν τού περιε
χομένου τοΰ ιερού άποθέτου. Ή εμπεριστατωμένη καί επίμονος μελέτη ιών ά
πειρων θραυσμάτων έσχεν ως άποτέλεσμα τήν άνασύνθεσιν μακράς σειράς κέρ- 
νων, πήλινων άσπιδίσκων, ποικίλων άγγείων καί πολλών νέων αναγλύφων πλα* 
κιδίων. ’Ιδιαιτέραν επιτυχίαν Ισημείωσεν ή άνασύνθεσίς εΰμεγέθους ειδώλου 
αρχαϊκής Άθηνάς, ήτις, καθ’ όσον εξάγεται έκ τής θεσεως τών χειρών, έπαλ
λε δόρυ καί έκράτει ασπίδα.

’Εκτός τών άνασκαφών τών διενεργηθεισών υπό τών ξένων άρχαιολογικών 
Σχολών καί τής Άρχαιολ. ’Εταιρείας μικρότεροι άνασκαφαί μέ χαρακτήρα 
συμπληρωματικής έργασίας καί δοκιμαστικής έρεύνης έγένοντο ϋπό τής έλληνι- 
κής άρχαιολ. ’Υπηρεσίας δαπάναις τοΰ Έλλην. Δημοσίου. Οΰτω έν Κ α τ σ α- 
μπφ ’Ηρακλείου ό Στυλ. ’Αλεξίου έκαθάρισε καί διεσαφήνισε τήν ύπ 
αυτού έπί υψώματος ύπεράνω τοΰ άγροκτήματος τής Γεωργ. ’Υπηρεσίας άνα- 
σκαφεϊσαν νεολιθικήν οικίαν άνεκάλυψε τήν είσοδον παρά τήν ΒΔ γωνίαν, μίαν 
εστίαν έντός ήμικυκλικοΰ τοιχίου, τρεις πυράς είς λάκκους ένιός τών δωμα
τίων καί ένδιαφέρουσαν νεολιθικήν κεραμεικήν (τμήμα τού μεγαλυτέρου ίσως 
γνωστού έπί τής Κρήτης νεολιθικού άγγείου, χείλη άλλου μέ χαρακτήν διακό- 
σμησιν τριγώνων καί δισκίων, πεπληρωμένων διά λευκής ύλης, χείλος άγγείου 
μέ πλασιικάς διαγώνιας ταινίας, καί σφαιρικός αποφύσεις, σκύφον ολόκλη
ρον κλπ). Νεολιθικά έργαλεϊα άνευρέθησαν δύο πελέκεις, λεπίς πυριτόλιθου, 
μύλαι κ.ά. Είς ιόν περίβολον σωρός θαλασσίων όστρέων άπετελέσθη έκ τών 
άπορριμάττον διατροφής τών ενοίκων. Είς τήν αυτήν περιοχήν τού Κ α τ σ α- 
μ π ά καί όχι μακράν τής νεολιθικής οικίας ή τυχαία άνεύρεσις ωραίου λίθι
νου καλυκοσχήμου μινωικοΰ άγγείου έφερεν εις τήν άνακάλυψιν οικίας ΥΜΙ 
χρόνων, τής οποίας ήρευνήθησαν δύο δωμάτια- ή οικία έκτείνεται περαιτέρω
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πρός άνατολάς. Είς εν των δωματίων δύο ίστάμενοι λίθοι πιθανώς έστήριξαν 
τράπεζαν ή θρανίον. 'Ακόσμητος πρόχοος, χύτραι, υφαντικά βάρη, λίθοι τρι
βής και σφραγιδόλιθος στεατίτου μέ παράστασιν άγγείου είναι μεταξύ τών ευ
ρημάτων. 'Εκτός τής οικία; άνευρέθησαν τεμάχια άλαβαστρίνου άγγείου" έ
ξωθεν τής οικίας περισυνελέγη καί τό μνημονευθέν καλυκόσχημον.

Παρά τον Πόρον ‘Ηρακλείου καί όχι μακράν τών δημοτικών λου’ 
τρών άπεκαλύφθησαν κατά τήν άνέγερσιν οικία; μινωικοί τοίχοι καί άφθονα 
όστρακα. Ό επιμελητής κ. ’Αλεξίου έξετέλεσε δοκιμαστικήν ά'ασκόςήν, ήιις 
άπεκάλυψε δύο δωμάτια μή έπικοινωνοϋνια πρός άλληλα, άλλα συνεχόμενα, εν 
τραπεζοειδές μέ θρανίον ή βόθρον πλάτους 4 μ. καί εν ορθογώνιον έπίμηκες 
1 X 3 μ ’Εντός τοΰ πρώτου νεώτερον, ΥΜΙ χρόνων, κτήριον ήκολούθησε τήν 
παλαιοτέραν ΜΜΙΙΙ διάταξιν καί είχε δάπεδον εις τό αυτό επίπεδον. Έκ τού
του προήλθε διατάραξις είς τό άρχικόν περιεχόμενον τής οικίας, λόγφ τής ό
ποιας όστρακα Μ Μ11 - III προήλθον έκ τών άνωτέρων καί ΥΜΙ-ΙΙΙα έκ ιών 
κατωτέρων στρωμάτων. Λείψανα τών παλαιοτέρων σχιστολιθικών δαπέδων διε- 
σώθησαν εις τινα σημεία. Πολλά τών οστράκων καί τμημάτων άνοικτών πί
θων (jars) είναι ενδιαφέροντα. Έκ τής ζώνης τοΰ αίγιαλοϋ περισυνελέγησαν 
διαβεβρωμένα ολόκληρα μινωικά αγγεία. Τυχαίον ευρημσ, σημαντική μήιρα έκ 
στεατίτου, έκ τής αυτής περιοχής άναφέρεται καιωτέρω.

Δοκιμαστική άνασκαφή μετά περισυλλογής έγένετο ύπό τοΰ Έφορου Ν. 
Πλάτωνος είς Τεφέλι Μονοφατσίου, θέσιν Τροχάλους - Καλυβορύα- 
κα, όπου τυχαίως είχεν άνευρεθή ΥΜΙΙΙ τάφος μετά σαρκοφάγων. Ό τάωος 
ήτο λαξευτός μέ τετράγωνον μικρόν θάλαμον καί στοιχειώδη στενόν δρόμον. 
Τά συνοδεύοντα κτερίσματα ήσαν ραμφιδόστομος πρόχους, ύψίπους κύλιξ, κύ- 
σθοι, μόνωτοι, ψευδόστομα προχοΐδια, μικραί προχοΐσκαι, κανιστροειδές σκεύος, 
κοινά κωνικά κύπελλα, έν σκυφοειδές μέ άναγλύφως άποδοθέντα φύλλα, χαλ- 
Κοΰν ήμισφαιρικόν σκεύος μέ μικράς τοξοειδείς λαβάς καί χαλκά τινα έργα- 
λεϊα (ξυράφιον, μαχαίριον καί κοπεύς). Παρεδόθη έπίσης άπλοΰν λίθινον όλ 
μοειδές άγγείον άνευρεθέν είς γειτονικόν μή έρευνηθέντα τάφον. Έπί τής κο 
ρυφής Παραθάμνα ύπερκειμένης τοΰ χωρίου Τεφελίου έξηρευνήθη τό πε
ρίεργον κατασκεύασμα, είς τό όποιον είχεν άνευρεθή σημαντικόν ύπονεολιθικόν 
γραπτόν μέ έρυθράς τεθλασμένος σφαιρικόν καί μέ κυλινδρικόν λαιμόν άγ
γείον. Άπεδείχθη ότι τό άγγείον είχεν άποτεθή έν μέοψ κυκλικού σκάμματος 
έπενδυθέντος κύκλψ διά σειράς μεγάλων όρθιων πλακών καί καλυφθέντος διά 
ακόμη μεγαλυτέρων οριζοντίων. Έν οικοδόμημα άνήκον είς τήν αυτήν έποχήν 
διακρΐνεται είς όχι μεγάλην άπόστασιν. Έκ τού αυτού ΰψο’ιματος άλλ’ έξ άλλης 
θέσεως άνατολικώτερον προέρχεται τό κυλινδρικόν μετά τετρημένων άποφύ- 
σεων ΠΜΙ πώμα καί τεμάχιον πρόχου μέ λαβήν, άτινα άνευρέθησαν προπέρυ- 
σι ιβλ. Χρονικόν 1954).

Ύπό τού ‘Εφόρου Ν. Πλάτωνος έγένετο συμπληρωματική άνασκαφή εις 
θέσιν Γαλανά Χαράκια “Ανω Βιάννου, ένθα προπέρυσι είχε δι- 
εξαχθή δοκιμαστική άνασκαφή μέ άποτέλεσμα τήν άνεύρεσιν δύο μεγάλων ύπό 
στέγαστρον βράχων ΠΜΙΙΙ - ΜΜΙ τάφων μέ πίθους ταφικούς καί πλήθος λί
θινων καί πήλινων άγγείων (βλ. Χρονικόν 1954). Καί ό μέν σκοπός τής άνα- 
σκαφής, ή άνακάλυψις καί άλλοιν τάφων, δέν έπετεύχθη. Άνεσκάφη όμως πε
ραιτέρω ό δεύτερος τών τάφων μέ άποτέλεσμα τήν άνεύρεσιν δύο έπί πλέον 
ταφικών πίθων καί τήν περισυλλογήν ολίγων είσέτι λίθινων άγγείων καί μι
κρού χαρακτοΰ ορθογωνίου πώματος πυξίδος. Έν καλυκόσχημον λίθινον, άνευ*
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ρεθέν ολίγον περαιτέρω, παρεδόθη υπό τοΰ άνευρόντος ιδιοκτήτου. 'Ακολού
θως συνεχίσθη ή άνασκιιφή τοΰ επί τοΰ ύπερκειμένου τής περιοχής τών τάφων 
υψώματος μεγαλιθικοΰ κτηρίου μέ αποτέλεσμα τήν έξακρίβωσιν τής συνολικής 
έκτάσεω; καί τής διαρθρώσεως τοΰ κτηρίου, άποτελουμένου έκ τεσσάρων δω
ματίων, καί τήν πλήρη άνασκαφήν τοΰ ενός, εχοντος εσωτερικόν τετραγωνι
κόν περίφραγμα. Περισυνελέγησαν τινα ΜΜΙ αγγεία- άνευρέθη επίσης κατά 
χώραν δισκοειδής μύγας λίθος τριβής μέ τόν τριπτήρά του. Τμήμα τοΰ δαπέ
δου έκαλύπτεπτο υπό ερυθρών σχιστολιθικών πλακών. Είς τήν πρός τόν φυσι
κόν βράχον πλευράν τοΰ οικήματος άνεκαλύφθη μικρός θολωτός τάφος μέ 
δύο λουτηροειδεΐς ελλειπτικός λάρνακας, περιεχούσας λείψανα οστών καί συ- 
νοδευομένας ύπό τινων πήλινων αγγείων. Τό λοιπόν οικοδόμημα δεν άνε- 
σκάφη.

Ό “Εφορος Πλάτων άνέσκαψε περαιτέρω δοκιμαστικώς είς θέσιν Κεφά
λα Χόνδρου Βιάννου, παρακολουθήσας έκτεταμένον συγκρότημα κτη
ριακόν άνήκον είς τούς ΥΜΙΙΙ χρόνους, μόνον κατά τούς περιμετρικούς αύτοΰ 
τοίχους Τά διαπιστωθέντα δωμάτια είναι περίπου τριάκοντα- παρά τήν μερι
κήν καταστροφήν τοΰ κτηρίου δι“ εξαγωγής λίθων, τό δλον συγκρότημα παρα
μένει επιβλητικόν καί είναι ασφαλώς τό μάλλον έκτεταμένον ΥΜ11Ι οικοδό
μημα μέχρι σήμερον επί τής Κρήτης. Διασώζεται ή είσοδος τοΰ περιβόλου μέ 
τάς παραστάδας της, μέρος τής νοτίας προσόψεως μέ πελεκητούς μεγάλους λί
θους καί συγκρότημα δωματίων άνίσου μεγέθους καί είς άκανόνιστον σχέσιν 
μεταξύ των. “Αφθονος κεραμεική περισυνελέγη, ιδίως έκ γωνίας δωματίου, 
ήτις άνεσκάφη μέχρι τοΰ δαπέδου (χύτρα, κάλπη μέ τρία τοξοειδή ώτα. πρό- 
χοι, κύπελλα, εύρύστομον μέ κυλινδρικόν λαιμόν άγγείον, άρύταιναι, ύψίπο- 
δες κύλικες, ψευδόστομοι αμφορείς κλπ.). Σφαιρικοί καί κυλινδρικά! άγνύθες 
άφθονοΰν ’Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό κάτω μέρος πήλινου ειδωλίου παρι- 
στώντος τίκτουσαν γυναίκα. Τό μόνον χαλκοΰν άντικείμενον είναι δρεπανοειδές 
έργαλεΐον. Τό κτήριον δέον νά άνασκαφή προσεχώς.

“Εναντι τής Κεφάλας, είς θέσιν Άρκαλιές ή ’Αμπελιού Πόρος, 
άνεσκάφησαν ύπό τοΰ ίδιου δύο ΜΜΙ τάφοι μέ ταφικούς πίθους ή σαρκοφά
γους, ανάλογοι τών άνευρεθέντων είς Γαλανά Χαράκια. Ό είς άνευρέθη δια- 
τεταραγμένος καί ήτο μάλλον πτωχός- ό δεύτερος έδωσε ταφι.κήν κάλπην ή πι· 
θίσκον μέ πολλάς τοξοειδείς λαβάς, ακόμη καί έπί τοΰ επιπέδου καλύμματος, 
καί δύο λίθινα όλμοειδή αγγεία.

Έπ' ευκαιρία άνεσκάφησαν εκεί πλησίον καί τινες παλαιοχριστιανικοί τά
φοι, άποτελεσθέντες άπό επιμήκη σκάμματα περιβληθέντα διά πλακών- δ εις 
τούτων είχε καί επαλλήλους ταφάς. Μικρά κτερίσματα προήλθον έκ τούτων : 
μικρά τινα απλά αγγεία, έν πολυγωνικόν μυροδόχον μέ άναγλύφους σταυρούς 
καί άλλας διακοσμήσεις, μικρά χαλκή πόρπη ζώνης καί κρίκοι ενωτίων κορα- 
σίδος.

Παρά τό χωρίον Νιπηδητός ό “Εφορος Πλάτων άνέσκαψεν έπιμήκη 
λακκοειδή τάφον, περιβαλλόμενον ύπό πλακοειδών λίθων καί κεκαλυμμένον 
έπίσης ύπό πλακών. Παρά τό γεγονός δτι οδτος έφαίνετο άθικτος άνευρέθη τε
λείως κενός. Εκεί πλησίον διακρίνεται μέγα τετραγωνικόν κτήριον μεγαλιθι- 
κόν, ώς φαίνεται ΥΜΙ χρόνων. Μικρά δοκιμή είς μίαν τών γωνιών του άπε- 
κάλυψε τεμάχια πίθων ΥΜΙ καί ικανόν αριθμόν μινωικών οστράκων, φαίνε
ται δτι είς τόν χώρον τούτον εύρίσκετο ό προελληνικός συνοικισμός, είς τόν 
όποιον οφείλεται τό προελληνικόν δνομα τοΰ χωρίου.
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Πλήν ιών κανονικών καί δοκιμαστικών άνασκαφών, τά Μουσεία καί τάς 
Σύλλογός της Κρήτης έπηύξησαν ευρήματα έλθόντα εις φώς εκ τύχης καί πολ
λοί νέοι αρχαιολογικοί χώροι έπεσημάνθησαν διά μελλούσας άνασκαφάς.

Έν Κνωοφ εις ιόν άνασκαφέντα δοκιμαστικώς υπό τής ’Αγγλικής Άρ· 
χαιολ. Σχολής χώρον μινωικών οϊκιών επί τού λόφου Γυψάδες άνεκαλύφθησαν 
μετά τό πέρας τής άνασκαφής τυχαίως δύο έπί πλέον ώροϊα σχεδόν άκέςαια 
αγγεία, μία γεφυρόσιομος πρόχους καί μία κύαθος μέ διακόσμηαιν συνεχομι- 
νων σπειρών. Παρά τό Μεγ. Άνάκτορον άνεκαλύφθη τυχαίως ποΰς πηλίνης 
τραπέζης προσφορών διακοσμούμενος άναγλύφως μέ θαλάσσιον τρίτωνα έν μέ
σω βράχων. Μία πηλίνη πινακίς μέ δύο στίχους μινωικών γραμμάτων ήγορά- 
σθη παρ’ ιδιώτου καί οκτώ άλλαι άνεκαλύφθησαν εντός τών ξύλινων δίσκων 
τής στρωματογραφικής συλλογής τοϋ Μικρού ’Ανακτόρου, άλλα δέ μικρότερα 
τεμάχια είς τά κιβώτια τών αποθηκών αρχαιοτήτων παρά τήν "Επαυλιν 'Αρι
άδνης. Αί έργασίαι στερεώσεως καί άποκαταστάσεως τού Μικρού ’Ανακτόρου 
έδωσαν αφορμήν είς μικράς, άλλ’ ένδιαφερούσας ανακαλύψεις. Οΰτω άνεσκά- 
φησαν μέχρις ικανού βάθους πέντε ρωμαϊκά φρέατα διατρηθέντα ΰπό κατοίκων 
τή; έλληνορρωμαϊκής Κνωσού εντός τοϋ χώρου τοΰ Μικρού Ανακτόρου' έκ 
τούτων προήλθεν ενδιαφέρουσα κεραμεική τών ρωμαϊκών καί παλαιότέρων χρό
νων (άφθονα τεμάχια αρχαϊκών πίθων), περιλαμβάνουσα καί τεμάχια ανάγλυφα 
μέ παραστάσεις καί άλλα διακόσμητα' ειδώλια τινα καί μήτρα ειδωλίου προ- 
ήλθον έξ ενός τών φρεάτων. Πολλά μικρά άντικείμενα άνευρέθησαν εντός ιών 
χωμάτων' μεταξύ τούτων αξιόλογος είναι σφαγιδόλιθος στεοτίτου μέ παράστα- 
σιν θεά; πρό τής οποίας όρθοΰται λέων. Λίαν ενδιαφέρον τμήμα πώματος πυ- 
ξίίος έκ στεοτίτου, άγορασθέν παρ’ ίδιτότου καί προερχόμενον έκ τών ελληνι
κών Κνωσού, φέρει άνάγλυφον ιερόν κόμβον έν μέσιρ ήπλωμένου δασυμμάλλου 
δέρματος Νεανική κεφαλή μαρμαρίνη κορασίδος ή παιδός φυσικού σχεδόν με
γέθους ήγοράσθη παρ’ ιδιώτου προερχομένη έκ τών Ελληνικών Κνωσού. ’Ανή
κει πιθανώς είς τόν Β' μ. X. αιώνα καί έχει δεδηλωμένας διά λακκίσκων τάς 
κόρας τών οφθαλμών.

Σημαντική είναι ή άνακάλυψις μεγάλου λαξευτού τάφου μέ τετραγωνικόν 
επιμελέστατα λαξευμένον θάλαμον παρά τό Μετόχιον Σελλόπουλο Κνω 
σοΰ καί άνατολικώς τούτου. Τού τάφου έκρημνίσθη τμήμα τής οροφής, άπο- 
σπασΟέν χωτίς όμως νά πέση τό ούνολόν της Ή θύρα φαίνεται τειχισμένη 
καί δέν αποκλείεται ό τάφος νά είναι ασύλητος. Έζητήθη πίστωσις διά τήν 
άνασκαφήν του ΰπό τής Άρχαιολ. Υπηρεσίας, έν συνεργασίφ μετά τής Άγγλι 
κής ’Αρχαιολογικής Σχολής.

Προφανώς έκ τάφων γεωμετρικών προέρχονται δύο μικρά γεωμετρικά άγ- 
γεΓι καί τρίτον εύμέγεθες θραυσθέν, άνευρεθέντα παρά τό Ά ρ ι φ ά κ ι Με
τόχι, Μεσαμπελιές, περιοχής 'Ηρακλείου.

Παρά τόν Πόρον Ηρακλείου άνευρέθη λίαν σημαντική μήτρα έκ 
πρασινομέλανος στεατίτου πιθανώς ΥΜΙΙΙ χρόνων, προοριζομένη διά τήν κα
τασκευήν κοσμημάτων έξ ΰελομάζης. "Εν εύμέγεθες ζώον άναπαυόμενον μέ δε- 
διπλωμένους τούς πόδας ΰπ’ αυτό, δμοιάζον μέ κύνα, καί αριθμός τις περιτέ
χνων ψήφων είναι μεταξύ ιών γλυφών τής μήτρας. Ό πσραδούς έκόμισε καί 
ΜΜ πρόχουν καί κύπελλα τινα ακέραια προερχόμενα έκ χώρου ευρισκομένου 
π ιρά τόν άνασκαφέντα ΰπό τοΰ κ. ’Αλεξίου.

Παρά τό χωρίον Κουνάβους, δπου ή αρχαία Έλτυνα, καί είς θέσιν 
Κενιέρι ή Ζάγουρας [άνεκαλύφθησαν κατά τήν βαθεΐαν καλλιέργειαν έκτετα-
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μένα κτήρια, των όποιων μέρος κατέστρεψαν οί εύρόντες ίδιώται. Αύτοψία γε- 
νομένη έπί τόπου διεπίστωσε τήν ΰπαρξιν μεγάλων κτηρίων, φκοδομημένιυν 
κατά μέγα μέρος μέ μεγάλους πελεκητούς λίθους, τών οποίων τινες φθάνουν 
μέχρι μήκους 1,50 μ. Άφθονοϋν τά ελληνικά όστρακα καί αί κέραμοι, αΐτινες 
είναι μεγάλοι καί με άναθυρώσεις. 'Υφαντικά βάρη καί τεμάχια άρχαϊκών πί
θων περισυνελέγησαν. Παρεδόθη εις άκρος ποΰς χαλκούς λέοντος ελληνικής 
εποχής, όστις άνευρέθη στερεωμένος διά μολύβδου έπί πώρινου βάθρου" φαί
νεται ότι τούτο έβάστασε καθέδραν ή τράπεζαν στηριζομένην εις λεοντόποδας. 
Θεωρώ πιθανήν τήν κατά χώραν ΰπαρξιν δημοσίου οικοδομήματος ή καί ναού.

Παρά τό χωρίον Σ τ α μ ι ο ύ ς, όπου ό "Εφορος Πλάτων πρό ολίγων ετών 
άνέσκαψεν ΥΜΙ1Ι λαξευτούς τάφους, άνεφάνη καί άλλος λαξευτός τάφος, ώς 
φαίνεται, τών αυτών χρόνων. Ώς άνεκοινώθη ήμΐν διακρίνεται ό δρόμος τού 
τάφου καί ή κλεισμένη διά τοίχου θΰρα.

Παρά τό χωρίον Γ οΰρνες κατά τήν καλλιέργειαν άνεφάνησαν μεγάλοι 
σωροί λίθων καί παρεδόθησαν τινα μικρά προχοΐδια έκ τών λεγομένων milk 
jugs, ΜΜΙΙΙβ χρόνων, ώς καί ικανά όστρακα τών αυτών χρόνων.

Παρά τόν Λιμένα Χερσονήσου καί είς θέσιν Πόλη άνευρέθη ση
μαντική όπισθόγραφος πολύστιχος επιγραφή έπί μαρμαρολίθου, περιέχουσα 
συνθήκην μεταξύ Γορτυνίων καί Κνωσίων. Δοκιμαστική άνασκαφή γενομένη έπί 
τόπου ύπό τού κ. Αλεξίου δέν άπεκάλυψε μέν άλλα τεμάχια τής αυτής πλακός, 
άλλ’ άνευρέθησαν αρχιτεκτονικά τινα μέλη οικοδομήματος (κέραμοι στρωτήρες 
καί καλυπτήρες άνθεμωτοί) καί θεμέλια πιθανώτατα ναού" άνευρέθη επίσης 
μαρμάρινη στήλη μέ κυμάτιον παρά τήν βάσιν. Περισυνελέγησαν επ’ ευκαιρία 
τεμάχιον άλλης επιγραφής μέ 10 στίχους, επίσης συνθήκης καί δύο ογκώδεις 
έπιτύμβιοι έπιγραφαί. Ή πρώτη άνευρέθη είς θέσιν Ξιπποταρά καί φέρει επι
γραφήν τού Α' μ. X. αίώνος : ΤΙΜΟΔΑΜΟΣ NIKAJSΔΡΑ. Ή δευτέρα άνεκα- 
λύφθη είς θέσιν Άργουλίδα καί εμφανίζει τήν ιδιορρυθμίαν ότι είχεν ένθετα 
έκ σιδήρου γράμματα, τά όποια άτυχώς κατά μέγα μέρος άπεκρούσθησαν υπό 
τού εΰρόντος, καταστάσης οδτω τής επιγραφής δυσξυμβλήτου. Βαρύ άκέφαλον 
καί μέ άποκεκρουσμένους πόδυς άγαλμα ίματιοφόρου μορφής μέ γυμνόν τό 
στήθος άπόκειται εντός σωρού λίθων είς τήν περιοχήν τής άρχαίας πόλεως 
Χερσονήσου. Τούτο δέν κατέστη δυνατόν νά περισυλλεγή.

Παρά τό Ά β δ ο ΰ Πεδιάδος άνεκαλύφθη έκτεταμένον κτήριον μέ μω
σαϊκά, έμφανίζοντα διακοσμητικά θέματα, καί παγώνια. Ίσως πρόκειται περί 
παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. Είδος δεξαμενής ένεφανίσθη εκεί πλησίον δέν 
άποκλείεται νά άποτελή μέρος τού αίθριου ή τού βαπτιστηρίου. Τετράγωνοι 
πλάκες οπτής γής άνευρέθησαν κατά χώραν. Τό κτήριον φαίνεται ότι ήτο γνω
στόν είς τόν Ξανθουδίδην, άλλ' εκτοτε παρέμεινε κεκαλυμμένον καί άγνωστον. 
'Εντός τού χωρίου Άβδοΰ καί παρά τόν Ναόν τής Παντανάσσης άνευρέθη επι
γραφή, τής οποίας ελλείπει τό ήμισυ. Αΰτη δέν έξητάσθη είσέτι.

Παρά τό μετόχιον Μέσα Καρτεράς 'Ηρακλείου άνεκαλύφθη καί ά- 
νεσκάφη ύπό ιδιώτου εν μέρει μικρά εκκλησία ήρειπωμένη. Περισυνελέγησαν 
καί μετεφέρθησαν είς τό Ιστορικόν Μουσεΐον Ηρακλείου τεμάχιον τών τοιχο
γραφιών τής καμάρας καί τού τόξου. Παρομοία μικρά ήρειπωμένη τοιχογρα
φημένη εκκλησία άνεκαλύφθη καί έν μέρει άνεσκάφη ύπό ιδιωτών παρά τό 
χωρίον Διονύσι Μονοφατσίου.

Είς άπόστασιν μιας καί ήμισείας περίπου ώρας άπό τού χωρίου 'Ασκών 
Πεδιάδος άνεκαλύφθη τυχαίως μικρόν πήλινον μεσομινωικόν είδώλιον λα-
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τρευιοΰ. Ύπειέθη ότι πρόκειται περί Ιερόν κορυφής, δΓ δ έγένετο αυτοψία 
υπό του ’Εφόρου Ν. Πλάτωνος. Άπεδείχθη δτι πράγματι πρόκειται περί άγνω
στου ίεροϋ μεσομιναηκών χρόνων, ευρισκομένου έπί άποκρήμνου υψώματος. Εις 
τόν τόπον τής εύρέσεως χοΰ ειδωλίου δέν άνευρέθησαν άλλα παρόμοια, άλλα 
περισυνελέγη χαρακτηριστική κεραμεική. ’Αμέσως ύπεράνω τής θέσεως τούτης 
καί έπί τής κορυφής ιοί υψώματος υπάρχει εκτεταμένου οικοδόμημα, άποτε- 
λούμενον από δύο μεγάλα δωμάτια.

Παρόμοιον ιερόν άνεκαλύφθη τυχαίως έπί τής νοτιάς κλιτύος των Άστε- 
ρουσίων δρέων τής Κεντρ. Κρήτης, πλησίον τοϋ χωρίου Καπετανιανών. 
Προσεκομίσθησαν τεμάχια ΜΜ ειδωλίων λατρευτών καί ζώδια πήλινα. Λέν 
έγένετο είσέτι αυτοψία τοϋ χώρου.

Ό αρχαιολόγος Biesantz περισυνέλεξε έπί τής άκροπόλεως τής Γ ό ρ τ υ- 
νος καί παρέδωσε πωρίνην κεφαλήν λέοντος αρχαϊκών χρόνων.

Έν Τυλίσιρ κατά τήν έργασίαν άποκαταστάσεως τών μινωικών μεγά
ρων άπεκαλύφθη μικρά στοά ή πόδιον κλειον τήν βορείως τής Οικίας Β πλα
τείαν. Εις τό σημεΐον δπου πλακόστρωτου δεικνύει τήν θέσιν τής κλιμακίδος 
ανόδου άνευρέθη άφθονος καί χαρακτηριστική κεραμεική ΜΜΙ χρόνων. Ίσως 
είς τήν χρονολογίαν ταύτην δέον νά άναχθή τό αρχικόν κτήριον.

’Εν Χερσονήσιρ κατά τάς έργα αίας άποκαταστάσεως άνεκαλύφθη ύπό 
τήν πυραμίδα τού αναβρυτηρίου τυφλόν φρέαρ. "Αφθονα καί χαρακτηριστικά 
είναι τά όστρακα έκ τοϋ φρέατος τούτου καί έκ τής έπιχώσεως ύπό τό ανα
βρυτήριου, χρονολογούντο τό μνημεϊον είς τούς υστέρους ρωμαϊκούς χρόνους. 
Παρατηρήσεις γενόμεναι πέριξ άποδεικνύουν τήν υπαρξιν έκτεταμένου ρωμαϊ
κού κτηρίου, μέ πολλά δωμάτια, ών εν έχει εύρεϊαν κόγχην. Τό άναβρυτήριον 
πιθανώς ήτο είς τό άτριον.

Παρά τό χωρίον Κεφαλάδω Μονοφατσίου είς θέσιν Γέρο - Κό- 
λυμβος άνεκαλύφθη εντός κασιού τάφου μήκους 1,60 καί πλάτους 0,50 μ. σκε
λετός ανθρώπου συνοδευόμενος υπό δύο μικρών πήλινων δοχείων.

Παρά τό χωρίον Ίνι Μονοφατσίου καί είς θέσιν 'Ελληνικά άνευ- 
ρέθη τεμάχιον πώρινης έπιγραφής διασωζούσης γράμματα ΑΑΣΚΑΑΠ— .... 
ΟΥΙΟΝ. ’Ανήκει είς τού; ρωμαϊκούς χρόνους. Έκεϊ πλησίον κατά τήν διάνοι- 
ξιν όδοϋ πρός Βάκιωτες άνευρέθη ένδιαφέρον πήλινον είδώλιον γυναικός μέ 
μακρύ ίμάτιον, προβαλλούαης τήν μία χεϊρα, ήτις κρατεί δυσδιάκριτου άντικεί- 
μενον. ΓΙαρά τό Διονύσι Μονοφατσίου περισυνελέγη ένδιαφέρον τε. 
μάχιον λαιμού κυλινδρικού άναγλύφου πίθου μέ τμήμα (τό κάτω μέρος) άνα. 
γλύφου ίππου καί κάτω τούτου κυμάτιον. Έκ Κάτω Βιάννου προήλθεν 
πρισματικός ΠΜΙΙΙ - ΜΜΙ σφραγιδόλιθος μέ ασαφή σημεία έπί τών τριών 
πλευρών. Άνευρέθη έντός τοϋ χωρίου. Είς τήν κλιτύν τής άκροπόλεως Κ έ- 
ρατον (αρχαία Άρβη) περισυνελέγησαν τά άγγεϊα γεωμετρικού τάφου (3 
κάλπαι. κύαθος, 2 άρύβαλλοι, περόνη χαλκή). ’Αρχαϊκός ελληνικός πίθος μέ 
έκτύπτους ρόδακας καί γραπτά πτηνά περισυνελέγη έκ τής περιοχής Κ α σ τ ρ ί 
Κερατοκάμπου. ΜΜΙ είδιόλιον λατρευτού σώζον καί τήν κεφαλήν άνευ
ρέθη είς θέσιν Ξυναχλάδα τού Χόνδρου Βιάννου. Είς τό Δωράκι 
Μονοφατσίου παρά τό Μετόχι Δεμερτζή κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων τού 
δημοτικού σχολείου άνευρέθη άρτόσχημον άγγεΐον. Αυτοψία γενομένη έπί τό
που ύπό τού κ. ’Αλεξίου άπέδειξε τήν ύπαρξιν ΥΜΙΙΙ στρώματος διαιειαραγ- 
μένου- έπί τόπου υπάρχουν δύο λίθινα άντικείμενα, έν μέ συλλεκτήρας αύλα
κας καί έτερον κοίλου, διαμέτρου άνω τού 1 μ. Πιθανώς πρόκειται περί έλαι.
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Οτριβείου. Διακρίνεται καί στρώμα ρωμαϊκόν μέ ορθογωνίους κτιστούς καί κε- 
καλυμμένους μέ πλάκας τάφους, έχοντας δάπεδα έκ πήλινων πλακών.

Εις τήν περιοχήν Ά ρ β η ς τήςΒιάννου, είς θέσιν Άπηγανιά ή Κισ- 
σοπότσμος, άνεκαλύφθησαν δύο τάφοι μέ πήλινα αγγεία ακόσμητα, προφανώς 
βυζαντινών χρόνων, καί άπλοΰν λύχνον. Ό εις τών τάφων είχε ταφάς επαλλή
λους. ΟΙ νεκροί ήσαν έστραμμένοι πρός δυσμάς.

Παρά τό Βαθύπετρον καί είς άπόστασιν 1 1)2 χιλ. άπό τοΰ μινωι- 
κοΰ μεγάρου άνεκαλύφθησαν τυχαίως κατά τήν καλλιέργειαν εκτεταμένα κτή
ρια μέ άφθονα όστρακα κεραμεικής καί τρεις κεραμεικοΰς τροχούς, τών όποιων 
σώζειαι τό μεγαλύτερον μέρος. Πρόκειται περί βιοτεχνικής έγκαταστάσεως 
ΥΜΙ - II χρόνων.

Είς τήν Ανατολικήν Κρήτην έγένετο περισυλλογή διαφόρων τυχαίως άνευ· 
ρεθεισών άρχαιοτήτων. Έκ Μ όχλου προερχόμενα καί προ καιρού άνευρε- 
θέντα παρεδόθησαν έν πήλινον μέ λευκήν διακόσμησιν άγγεϊον ΜΜΙ ή II χρό
νων καί εν όλμοειδές λίθινον. Έν ώραϊον όλμοειδές μέ ανάγλυφα διπλά φύλ
λα έπ’ αύτοϋ παρεδόθη υπό ιδιώτου άνευρεθέν παρά τό ’Απίδι Σητείας.

Έξ 'Αγίας Φωθιάς Σητείας προέρχονται δύο ενδιαφέροντα ΰπο- 
νεολιθικά (ΠΜΙ) αγγεία, είς μικρός τριπλούς κέρνος έπί ποδός καί μία στρογ- 
γύλη πυξίς μετά πώματος καί μέ έγχάρακτον διακόσμησιν.

Έκ τής περιοχής τοΰ εργαστηρίου τών σφραγιδόλιθων τών Μ α λ ί ω ν πε- 
ρισυνελέγησαν ΰπό τού φύλακος δύο άλλοι σφραγιδόλιθοι είς πρισματικός καί 
είς φακοειδής.

Ό Επιμελητής τοΰ Μουσείου Ηρακλείου κ. ’Αλεξίου προέβη είς περι
συλλογήν αρχαιοτήτων καί αυτοψίαν τοΰ χώρου είς θέσιν Άδάμη Τ βού
τα ου ρου, όπου έτοποθετεΐτο παλαιότερον ή Πριανσός καί ακολούθως ή "I- 
νατος. Ενεπίγραφος κυβόλιθος μέ τήν επιγραφήν ΕΛΟΥΘΥΙΑ ΧΑΡΙΣΤΗΙΟΝ 
μετεφέρθη είς τό Μουσεϊον Ηρακλείου. Ή επιγραφή φαίνεται ότι είναι τοΰ 
Α' π. X. αίώνος καί είναι σημαντική διότι επικυρώνει τήν ταύτισιν μέ τήν 
Ίνατον, όπου ως γνωστόν έλατρεύετο ή Είλείθυια Ίνατία. Ό λίθος είχε χρη- 
σιμοποιηθή ώς κάλυμμα τάφου χριστιανικοΰ, κειμένου έγκαρσίως πρός τόν 
ροΰν χειμάρου. Ό τάφος περιείχε μικράν πρόχουν. Διακρίνεται τοίχος, όστις 
δέν άποκλείεται νά άνήκη είς τό ιερόν. Εκεί πλησίον υπάρχουν πλινθόκτιστοι 
τάφοι κεκαλυμμένοι μέ πωρίνας πλάκας, πιθανώς ύστερορρωμαϊκών χρόνων. 
Περισυνελέγησαν επ’ εύκαιρίφ μικρόν κορινθιακόν κιονόκρανον καί κορμός μι- 
κροτέρου τοΰ φυσικοΰ μεγέθους ίματιοφόρου νέου μέ άνηρτημένην έκ τοΰ 
λαιμού «βοΰλλαν»" άμφότερα άνευρέθησαν εις θέσιν Άπηγανιά, όπου παλαιό
τερον άνεκαλύφθησαν τά έν τφ Μουσείφ 'Ηρακλείου άγαλμάτια τών Νιοβι- 
δών. Πλησίον διακρίνεται πλινθόκτιστον αψιδωτόν οικοδόμημα. Περισυνελέ- 
γησαν επίθημα κιονοκράνου παλαιοχριστιανικού μέ άνάγλυφον σταυρόν, νδμί- 
σματα καί λύχνος ρωμαϊκός μέ παράστασιν Όδυσσέως δεμένου ΰπό τόν κριόν 
είς τό άντρον τοΰ Κύκλωπος.

Προερχόμενος έκ τοΰ σπηλαίου τοΰ Μελιδονίου παρεδόθη χαλ- 
κοΰς διπλοΰς πέλεκυς (έργαλεϊον), άνήκον, ώς φαίνεται, είς τήν ΥΜΙ εποχήν.

Ό Επιμελητής κ. ’Αλεξίου προέβη επίσης είς περισυλλογήν άρχαιοτήτων 
άνά τήν Δυτικήν Κρήτην. Οΰτω περισυνέλεξεν έκ τής περιοχής Κατσιβέλου πα
ρά τόν Πρινέ Έλευθέρνης, έκ θέσεως βορείως τής άκροπόλεως καί 
εντός βαθείας κοιλάδος παρά τόν έκεϊθεν διερχόμενον ρύακα άγαλμα μαρμάρι- 
νον ίματιοφόρου μορφής άκέφαλον καί άπουν είς δύο τεμάχια· τούτο άπετέθη
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εις ιό Μουσεϊον Ρεθυμνης. Δεύιερον πολύ σημανιικώτερον μαρμάρινον άγαλμα 
καί διαιηρούμενον καλύιερον, παρισιών γυναίκα τύπου τής Herculana τού 
Α' μ. X. αίώνος, παραμένει είσέτι επί τόπου, μή καταστάσης εφικτής λόγιρ 
τοΰ βάρους καί τοδ δύσβατου τής μεταφοράς του. Τού αγάλματος ελλείπει ή 
κεφαλή καί οί πόδες' έχει σψζόμενον μήκος 1,93 μ. Μικρά σκαφική έρευνα 
γενομένη έπί τόπου άπέδειξεν όιι τά αγάλματα ήσαν κατά χώραν τοποθετημέ
να προ άναλημματικοϋ τοίχου, άνήκοντος ίσως εις ελληνιστικούς χρόνους καί 
εντός κόγχης ή μάλλον διαμερίσματος σχηματιζομένου διά καθέτων πρός τόν 
άναληματικόν τοίχα>ν. Σώζεται έπί τόπου τμήμα πλακοστρώτου. Τεμάχια άρ- 
ραβδώτου κίονος, ιμήμα γείσου μέ κυμάτιον καί γεισίποδας, τεμάχιον πώρινου 
κορινθιάζοντος κιονοκράνου, πήλινοι κέραμοι, τεμάχιον λατινικής επιγραφής 
περισυνελέγησαν έπί τόπου. Άπόκειται έκεί πλησίον γλυπτόν μέ κοιλότητα έχον 
κοχλιοειδείς ραβδώσεις έξωτερικώς καί κυμάτιον ιωνικόν. Είναι τό ύπό τοΰ 
Σπράιτ περιγραφόμενον ώς ρωμαϊκός βωμός, χρησιμοποιηθείς ώς χριστιανικόν 
βαπτιστήριον. Εις θέσιν Πεζοϋλα ύπήρχε, φαίνεται, αποθέτης ιερού, έκ τοΰ 
οποίου προέρχονται τεμάχια αναθηματικών ειδωλίων γυναικών καί ζώων.

Εις τήν Άργυρούπολιν (άρχαίαν Λάππαν) τεμάχιον προξενικής έπι- 
γραφής, άναφερομένης είς Άνωπολίτας, έκτίσθη εις μικρόν έκκλησίδιον έπι- 
σκευασθέν έπ* έσχατων.

Είς τό Μουσεϊον Χανίων άπετέθη μερίμνη τοΰ κ. 'Αλεξίου ή πέρυσιν ά- 
νευρεθεϊσα καί είς τό ήμέτερον χρονικόν τοΰ 1955 μνημονευομένη ανάγλυφος 
έπιτυμβία στήλη μετ’ έπιγράμματος, ή άνευρεθεϊσα είς τόν χώρον τής αρχαίας 
Πολυρρηνίας. Ή στήλη κατά τήν γενομένην αυτοψίαν διεπιστώθη δτι 
έκειτο έπί κτιστού τάφου περιέχοντος δύο νεκρούς μήκους 0,15 καί πλάτους 
0,70 μ. Οΰτος περιείχε μόνον ληκύθιον. Τήν λίαν ένδιαφέρουσαν όκτάστιχον 
έπιγραφήν έδημοσίευσε προσφάτως είς τά «Κρητικά Χρονικά» ό κ. ’Αλεξίου. 
Ή στήλη ανήκει είς τό τέλος τού Β' ή τήν αρχήν τοΰ Α' π. X. αίώνος.

Διάφορα άλλα γλυπτά, μεταξύ τών οποίων ένδιαφέρουσα εφηβική κεφαλή, 
περισυνελέγησαν καί άπετέθησαν είς τό Μουσεϊον Χανίων προερχόμενα έκ τής 
περιοχής τών Νέων Καταστημάτων τής Πόλεως Χανίων.

Ή άθρόα άνεύρεσις σχεδόν καθ’ δλην τήν νήσον αρχαιοτήτων τόσον κινη
τών δσον καί ακινήτων τών όποιων πολλαί είναι λίαν άξιόλογοι έπιβεβαιοϊ διά 
μίαν ακόμη φοράν τό πολλάκις διαπιστωθέν δτι τό έδαφος τής Κρήτης καί 
μετά τόσας έρευνας παραμένει άνεξάντλητον. Ή έναρξις περισσότερον συστη
ματικών άνασκαφικών έργασιών, μάλιστα είς τάς άνεξερευνήτους περιοχάς τής 
Δυτικής Κρήιης, έπιβάλλεται νά γίνη συντόμως, πρός αποφυγήν συλήσεων καί 
ακουσίων καταστροφών.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1956

Σημαντικήν δράσιν έχει νά έπιδείξη ή έν ‘Ηρακλείψ Εταιρία Κρητικών ‘Ιστο
ρικών Μελετών κατά τό 1956, ώς καί κατά τά προηγούμενα έτη. ΟΟτω κατόπιν 
έξουσιοδοτήσεως παρασχεθείσης &πό τής Ε' τακτικής έτησίας συνελεύσεως δπε- 
,γράφη σύμβασις μετά τοΰ Δήμου ‘Ηρακλείου, διά τής όποιας δ Δήμος παρέδωσεν
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