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Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ'ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1955.

νΕχει έδραιωθή πλέον ή πίσιις ότι έκαστον παρερχόμενο έτος θά φέρη 
νέους καί μεγάλους θησαυρούς αρχαιοτήτων, ερχομένους εις φώς υπό τής τύ
χης ή διά τής άνασκαφικής σκαπάνης. "Ομως τά αρχαιολογικά ευρήματα ιοΰ 
λήξαντος έτους ύπερέβαλον πάσαν προσδοκίαν. ’Από τοΰ ενός άκρου τής Κρή
της μέχρι τοΰ άλλου περισυνελέγησαν καί κατετέθησαν εις τά Μουσεία καί τάς 
Συλλογάς άφθονα ευρήματα αναγόμενα εις πάσαν εποχήν από τής νεολιθικής 
μέχρι των νεωτέρων χρόνων. Τό Μουσείον τοΰ "Ηρακλείου, το ό
ποιον μεταπολεμικού; έδιπλασιάσθη, άποδεικνύεται νϋν ανεπαρκές διά νά περι- 
λάβη τό μέγα πλήθος τών ερχομένων καθημερινώς εις φώς αρχαιοτήτων καί 
δέον τό ταχύιερον νά άναμετωπισθή τό ζήτημα τής περαιτέρω έπεκτάσεώς του.

Αί εργασίαι τής άποπερατώσεως τοΰ κτηρίου τοΰ Μουσείου 
"Ηρακλείου δέν έσυνεχίσθησαν. Διά μικρού σχετικώς ποσοϋ κατεβλήθη 
προσπάθεια νά έξασφαλισθή ό έναντι τοΰ Μουσείου χώρος τοΰ Ένετικοϋ προ- 
μαχώνος, δπου πρόκειται νά γίνη παράρτημα τοΰ Μουσείου διά την στέγαοιν 
δευτερευόντων γλυπτών καί τής συλλογής τοΰ επιγραφικού υλικού- είς τόν αυ
τόν χώρον πρόκειται νά οίκοδομηθή αίθουσα κατάλληλος δι’ επιστημονικός 
διαλέξεις καί εργασίας. "Ηδη έγένοντο τά προπαρασκευαστικά χωματουργικά 
έργα.

Αί έργασίαι έκθέσεως τού Μουσείου 'Ηρακλείου έσυνεχί
σθησαν μέ τήν βελτίωσιν τής τουριστικής έκθέσεως καί τήν διοργάνωσιν τής 
επιστημονικής. Είς τήν πρώιην συνεπληρώθη ή έκθεσις τών μικροτεχνημάτων 
καί ώργανώθη τό τμήμα τής αρχαϊκής ελληνικής μικροπλαστικής καί μεταλλο
τεχνίας καί τής ελληνικής, ελληνιστικής καί έλληνορρωμαϊκής πλαστικής καί 
κεραμεικής. Νέα γλυπτά έτοποθετήθησαν είς τάς αίθουσας τών γλυπτών. Πολ
λά αγγεία άπεκατεστάθησαν ζωγραφικώς υπό τού ζωγράφου Θωμά Φανουράκη, 
ό δέ νεαρός καλλιτέχνης Κωνστ. Πετράκης συνεπλήρωσε καί άπεκατέστησε τι- 
νάς τών ασπίδων τού Ίδαίου "Αντρου. Ό άρχιιεχνίτηο τοΰ Μουσείου Ζαχα
ρίας Κανάκης, έπικουρούμενος ύπό τοΰ βοηθού του Ίωάννου Μεραμβελλιωτά- 
κη, συνεκόλλησε μέγα πλήθος έκ τών ευρημάτων ιών άνασκαφών. Διά τά αν
τικείμενα ιών άνασκαφών τών ξένων σχολών είργάσθησαν επί μακρόν καί 
άλλοι τεχνίται, συγκολλήσαντες πολλάς εκατοντάδας αγγείων, πίθων, σαρκοφά
γων. Τό Ίνστιτοΰτον "Αποκαταστάσεων τής Ρώμης καί ή Ιταλική "Αρχαιολο
γική Σχολή διέθεσαν τούς πεπειραμένους τεχνίτας των Άλήν Καραβέλα καί 
Φράνκα Κοίλόρι διά τήν άποκατάστασιν μινωϊκών τοιχογραφιών καί τής περί- 
φήμου τοιχογραφημένης σαρκοφάγου τής 'Αγίας 'Γριάδος. Οϋτω κατέστη δυνα
τόν νά άποκατασταθή θαυμασίως καί νά έκιεθή κσί ή ίσχυρώς βλαβείσα κα
τά ιόν πόλεμον τοιχογραφία τής Ταυρομαχίας έκ Κνωσού καί νά καθαρισθούν 
τρεις πλευραί τής ως άνω σορκοφάγοι. "Ηρχισεν έκ παραλλήλου ή άποκατά- 
στασις καί άνασύνθεσις τής τοιχογραφίας τού Βωμού μέ τά "Ανθη εξ Άμνισοϋ.

Τά βοηθητικά μέσα διά τούς έπισκέπτας (πινακίδες έπεξηγηματικαί, φωτο- 
γραφίαι, έγχρωμοι αναπαραστάσεις) ηύξήθησαν καί έξεδόθη, είς τήν αγγλικήν 
κατ’ άρχάς, ό εικονογραφημένος 'Οδηγός τού Μουσείου Ηρακλείου, έπεξηγών 
τό τουριστικόν τμήμα τού Μουσείου.

"Υπό τήν έποπτείαν τοΰ "Εφόρου ό ’Επιμελητής τού Μουσείου κ. Στυλ. 
"Αλεξίου ώργάνωσε κατά τό μεγαλύτερον αυτής μέρος τήν ’Επιστημονικήν Συλ
λογήν είς τάς έξ δι’ αυτήν προοριζομένας αίθουσας, ήτις ουτω κατέστη πολύ-
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χιμόχαχον βοήθημα διά ιούς έπισχημονικώς έπί ιοΰ πέριεχομένου ιοΰ Μου
σείου εργαζομένους. Ταυτοχρόνως ήρχισεν ή όργάνωσις χών άποθηκών καί κα- 
χεσκευάσθησαν είδικαί θήκαι διά χά πολυαρίθμους ομάδας χών αρχαιοτήτων 
χά χεμάχια ιών χοιχογραφιών διεφυλάχθησαν συσχημαιικώς.

Τό 'Ιστορικόν Μουσεΐον Κρήχης. μερίμνη πάνχοχε τής Έχαι- 
ρίας Κρηχιχών Ίσχορικών Μελειών καί ύπό χήν παρακολούθησιν χής έν Ή- 
ραχλείφ Άρχαιολ. Υπηρεσίας, έπλουτίσθη διά πολλών νέων προσκΧημάιων, 
διαφωτιζόνχων χήν βυζαντινήν, ένετιχήν, παλαιοχουρκικήν ίσχορίαν καί συμ- 
πληρούνχων χήν εικόνα χής κρηχικής λαϊκής τέχνης. Τά σχετικά στοιχεία περι
λαμβάνονται εις ιήν έτησίαν έκθεσιν χών πεπραγμένων χής Έχαιρίας.

Άπό χά Τοπικά Μουσεία καί Σύλλογός ή Συλλογή Ί ε- 
ραπέχρας διωργανώθη ίκανοποιηχικώς εις ιό νέον δι’ αϋχήν διαχεθέν ύπό 
ιοΰ Δήμου κχήριον διά χοϋ Έπιμεληχοϋ Στυλ. ’Αλεξίου καί ιοΰ αρχιτεχνίτου 
Ζαχ. Κανάκη. Ήρχισεν επίσης ή τακτοποίησις ιής Συλλογής Άγιου 
Νικολάου, διά (ήν οποίαν δμως δέν υπάρχει είσέιι κατάλληλον κχήριον. 
Τής Συλλογής Νεαπόλεως μελειάται ή στέγασις είς νέον κχήριον χό 
όποιον πρόκειται νά οίκοδομήση ό Δήμος Νεαπόλεως. Έκ ιών δύο μικρών 
Μουσείων χής Δυτικής Κρήτης χό Μουσεΐον Ρεθύμνης, άνοικχόν πλέον 
καθημερινώς είς χό Κοινόν, έπλιυχίσθη διά χών ευρημάτων χών άνασκαφών 
Γουλεδιανών καί διά πολλών άλλων τυχαίων ευρημάτων. Είς δχι καλήν καιά- 
στασιν εύρίσκεται τό Μ ο υ σ ε ίο ν X α ν ί ω ν είς χό μικρόν μουσουλμανικόν 
τέμενος ένθα στεγάζεται λόγω χής μεγάλης υγρασίας χήν οποίαν δημιουργεί ή 
γειτνίασις χής θαλάσσης. Προπαρασκευάζεται νϋν ή στέγασις χοϋ Μουσείου 
τούτου είς χόν μεγάλον Ναόν ιοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου, δσχις πρός χόν σκοπόν 
χοΰιον θά άποκαχασταθή ώς μνημείον καί θά διαρρυθμισθή ως Μουσεΐον. Ή 
Συλλογή Κισάμου έπανήλθεν εις χό παλαιόν της οίκημα όπόθεν είχεν 
έκτοπισθή. Χρειάζεται δμως νϋν νά άναδιοργανωθή καί νά ληφθή μέριμνα 
διά χήν έπαύξησίν της.

’Ιδιαιτέρως σημαντικοί υπήρξαν αί έργασίαι σχερεώσεως καί 
άποκαχασχάσεως χών αρχαιολογικών χώρων, αΐτινες έσυνέ- 
χιοαν τό πρόγραμμα χό όποιον άπό ολίγων ετών ήρχισε συσχημαιικώς έφαρ- 
μοζόμενον. Ένχός ενός έχους διεχέθησαν έκ χοϋ Λογαριασμού 'Επενδύσεων 400 
χιλιάδες δραχμών διά χήν στερέωσιν χών Άνακτόρτον Κνωσού καί έξετελέσθη- 
σαν διά χοϋ 'Εφόρου Πλάτωνος καί χοϋ αρχιτεχνίτου Ζαχ. Κανάκη έργα κλί- 
μακος, τά όποια διέσωσαν χό μεγαλύτερον μέρος χών ερειπίων άπό χήν ρα- 
γδαίαν καχασχροφήν. Συγκεκριμένους έστερεώθησαν καί άπεκαχεστάθησαν αί 
δυχικαί άποθήκαι, ή αίθουσα χοϋ Θρόνου καί χά συναφή διαμερίσματα, ή ΒΔ 
νηπίς διαμερισμάτων μετά χής παρ' αΰχήν ίερας εισόδου καί χής καθαρτηρίου 
δεξαμενής, ή βορεία είσοδος, χά ΒΑ ύπηρεχικά δωμάτια καί άποθήκαι μικρών 
άγγείων, ή ΒΑ αίθουσα, αί άποθήκαι ιών πίθων μέ χά μετάλλια, αί άποθή- 
και χών γιγάντων πίθων, χά δωμάτια χών εργαστηρίων, μέρος χών βασιλικών 
διαμερισμάτων καί ιών προσβάσεων καί διαδρόμων επικοινωνίας, ή περιοχή 
χών άποθηκών χών άγγείων μέ χά κρίνα καί ή εγγύς περιοχή ιοϋ Ιερού χών 
Διπλών πελέκεων, τό παρά χήν νοχίαν πύλην τμήμα χοϋ άνακχόρου, τέλος δέ 
ιό θέαχρον καί ή πρός αυτό φέρουσ χ 'Ιερά ‘Οδός. Πάντες οί λίθοι χών τοί
χων έστερεώθησαν διά κορασανίου, τά πλακόστρωτα συνεπληρώθησαν ή δπου 
είχον τελείως φθαρή άντεκατεστάθησαν διά γυψολιθικών πλακών χών αυτών 
διαστάσεων καί όμοιας υφής. Σημαντική βελτίωσις έπήλθεν ώς πρός χά χρώ·
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μαία, δοκιμαστικώς εϊς τήν αίθουσαν τοΰ Θρόνου καί τάς Ίεράς Κρύπτας' ή 
άπομίμησις ξύλου έγένετο τελεία καί τά χρώματα τών κιόνων έβελτιώθησαν. 
Ή γενομένη άποκατάοτασις άπέβλεψεν επίσης εις τήν σχεδόν ολοκληρωτικήν 
καταπολέμησήν τής βλαστήσεως καί εις τό νά καταστήση σαφέστερα ώρισμέτα 
τμήματα τοΰ ’Ανακτόρου. Λάθη παλαιοτέρων εργασιών άναστηλώσεως έπηνωρ- 
θώθησαν, δσον τούτο καθίστατο δυνατόν. Αί έργασίαι έδωσαν ευκαιρίαν νά 
μελετηθούν πολλά προβλήματα τής άρχιτεκτονικήτ καί τής χρονολογίας τών 
διαφόρων τμημάτων τοΰ ’Ανακτόρου. ΙΙροήλθεν άφθονον υλικόν, ιδίως όστρά- 
των καί άγγείων, τό όποιον άφ’ ενός συνεπλήρωσε τό στρωματογραφικόν μου- 
σεΐον, άφ’ ετέρου έδωσεν αξιόλογα αντικείμενα εις τό Μουσεΐον Ηρακλείου, 
περί τών όποιων κατωτέρω.

Έν Φαιστφ αί έργασίαι άποκαταστάσεως έγένοντο υπό τήν Διεύθυνσιν 
τοΰ Διευθυντοΰ τής’Ιταλικής Σχολής κ. ΝτόροΛέβι καί διά τών ικανών τεχνικών 
Τότι καί Καραβέλλα. Άντεκατεστάθησον αί έφθαρμέναι γυψολιθικαί πλάκες 
τής ωραίας αιθούσης άνατολικώς τών Βασιλικών ’Αποθηκών, έατερεώθησαν 
ίκανοποιητικώς πολλοί ιών τοίχων τοΰ δευτέρου ’Ανακτόρου καί ύπεστηρίχθη- 
σαν τά κτήρια τών τριών διαδοχικών φάσεων τοΰ παλαιοτέρου ’Ανακτόρου.

Έν Τυλίσφ, δαπάναις τής Άρχαιολ. Εταιρίας, έσυνεχίσθησαν αί έρ- 
γασίαι τής στερεώσεως τών τριών μινωικών μεγάρων, τών παρ’ αυτά οδών καί 
τών νεωστί άποκαλυφθέντων πλακόστρωτων μετά τής βόρειας στοάς Εις τό 
Μέγαρον Γ συνεπληρώθησαν καί τά υπόλοιπα πλακόστρωτα, έστερεώθησαν αί 
κλίμακες, τά επιχρίσματα, οί ΥΜΙΙΙ εις ύψηλότερον επίπεδον βαίνοντες τοίχοι 
καί άπεκατεστάθη εις τήν παλαιάν του μορφήν τό παρά τό κυρίως διαμέρισμα 
λουτρόν. Εις τό Μέγαρον Α συνεκολλήθησαν ικανοί πίθοι καί έστερεώθησαν 
αί άποθήκαι.

Ό καθηγητής κ. Μαρινάτος, έπικουρούμενος ύπό τοΰ αρχιτεχνίτου Ζαχα
ρία Κανάκη, έξειέλεσεν έκτεταμένας στερεωτικός έργασίας εϊς τό Μέγαρον Βα- 
θυπέτρου, ΐνα άποκλείση τά πανταχόθεν εΐσρέοντα όμβρια δδατα καί διασώση 
τήν σπουδαίαν μινωικήν βιοτεχνικήν έγκατάστασιν καί τάς συναφείς άποθή- 
κας, τών όποιων τινές πίθοι ώλοκληροίθησαν.

Διά τήν προστασίαν τών βυζαντινών καί μεσαιωνικών μνη
μείων τής Κρήτης καί ιδιαιτέρως τοΰ Χάνδακος κατεβλήθη έν
τονος προσπάθεια τής Άρχαιολ. ’Υπηρεσίας, κυρίως δέ τοΰ Έπιμελητοΰ Βυ
ζαντινών καί Μεσαιωνικών 'Αρχαιοτήτων Κρήτης κ. Κ. Καλοκΰρη, έπικουρού- 
σης καί τής Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Είς τήν Παναγίαν τών 
Σταυροφόρων τοΰ Χάνδακος έσυνεχίσθη ή στερεωτική εργασία καί άνεκατε- 
σκευάσθη ή βόρεια πυλίς. Καταβάλλονται νΰν προσπάθειαι διά τήν έξαγοράν 
τοΰ χώρου πρός ολοκληρωτικήν άποκατάστασιν τοΰ Μνημείου. Ή Ε.Κ.Ι.Μ. 
άνέλαβε τήν πλήρη έσωτερικήν άποκατάστασιν τοΰ Ναοΰ τοΰ 'Αγίου Μάρκου, 
τοΰ Δήμου Ηρακλείου άναλαβόντος τήν ύποχρέωσιν νά μή έκμισθώση έκ νέου 
τό κτήριον ώς κινηματογράφον. Ό κατέχων τό Ένετικόν Μέγαρον Ίττάρ ιδιώ
της άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν νά διατηρήση καί άποκαταστήση τήν πρόσοψίν 
του καί τάς έσωτερικάς τοξοστοιχίας. Τό Λιμενικόν Ταμεϊον 'Ηρακλείου καί 
πάλιν έδαπάνησε διά τήν συνέχισιν τής άποκαταστάσεως τοΰ Ένετικοΰ Φρου
ρίου Λιμένος· νεωτερικά προσκτίσματα άφηρέθησαν, έπιχιόσεις άπεκομίσθη- 
σαν, τοίχοι έστερεώθησαν καί ήρχισεν ή κατεδάφισις τοΰ νεωτερικοΰ φάρου. 
Είς τό Ρέθυμνον έστερεώθη ώραίον Ένετικόν θύρωμα τό όποιον είχε κηρυχθή 
έτοιμόρροπον. Ό άρχιτεχνίτης Ζαχαρίας Κανάκης έξετέλεσε στερεωτικός έργα-
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σίας εις τά μωσαϊκά των Βασιλικών Χερσοννήοου καί Όλοΰντος, ΰπό τήν έπο- 
πτείαν δέ τοΰ κ. Καλοκύρη καί δαπάνη τής Κοινότητος ό αυτός έστερέωσε 
καί απασβέστωσε τάς τοιχογραφίας τοΰ Ναοΰ τής Παναγία; εις τήν Σπηλιάν 
τής Κισάμου. Ό επιμελητής Καλοκύρης έξετέλεσεν εργασίαν διασώσεως εις τό 
μικρόν σταυρεπίστεγον έκκλησίδιον τοΰ 'Αγίου Ίωάννου στό Φώτη Άμαρίου 
διά μακρών δέ περιοδειών διηκρίβωσε τήν κατάστασιν εις ήν εόρίσκονται τεσ
σαράκοντα τουλάχιστον μικροί τοιχογραφημένοι ναΐσκοι, λαβών μακράν σειράν 
εξαίρετων φωτογραφιών.

Μικρά πρόοδος έσημειώθη εις τά Τουριστικά έργα περί τούς αρ
χαιολογικούς χώρους. Ή έπέκτασις τού Περιπτέρου τής Φαιστού καί ό εξοπλι
σμός του δΤ ωραίων επίπλων ήχθησαν τέλος εις πέρας, δέν κατέστη όμως εΐ- 
σέτι δυνατόν νά τεθή τούτο εις λειτουργίαν. Παρελήφθη έν ηλεκτρικόν ζεύγος 
διά τόν φωτισμόν του Έν Κνωσφ τό Άναπαυτήριον έξωραΐσθη. Ή Έπαυλις 
Αριάδνη καί ή περί αυτήν κτηματική περιουσία περιήλθε τελικώς εις χεΐρας 
τής Άρχαιολ. Υπηρεσίας μετά τήν υπογραφήν τού δωρητηρίου συμβολαίου έκ 
μέρους τής δωρητρίας ’Αγγλικής Σχολής, ήρχισαν δέ αί έργασίαι άξιοποιή- 
σεώς της. Φυτεύεται νΰν άλσος κυπαρίσσων περί τό Άνάκτορον τής Κνωσού.

Τά αποτελέσματα των άνασκαφών κατά τό λήξαν έτος υπήρξαν πλέον 
ή ικανοποιητικά, παρά τό γεγονός δτι τά διατεθέντα μέσα έκ μέρους τού Δη
μοσίου καί τής έν Άθήναις Άρχαιολ. 'Εταιρείας ήσαν μάλλον περιωρισμένα 
καί δτι δέν είργάσθησαν δλαι αί ξέναι Άρχαιολ. Σχολαί εις άνασκαφάς μεγά
λης κλίμακος.

Ή Αρχαιολογική ’Εταιρεία, ΰπήρξεν ό κύριος χορηγός τών ελληνικών άνα
σκαφών. Εις τήνΔυτ, Κρήτην έσυνέχισε διά τού ’Εφόρου Πλάτωνος τήν άνασκα- 
φήν τής αγνώστου αρχαίας πόλεως έν’ΟνυθέΓουλεδιανών Ρεθύμνης 
(ίσως δυναμένης νά ταυτισθή μέ τήν Φαλάνναν). Ή άνασκαφή άπέβλεψεν εις 
τήν συνέχισιν τής άποκαλύψεως τής μεγάλης αρχαϊκής Οικίας Α, ήτις πέρυσιν 
εϊχεν άποδειχθή δτι είχε πλέον τών οκτώ εΰρυχώρων δωματίων. Έξηρευνήθη- 
σαν τρία έπί πλέον δωμάτια τού νοτίου αυτής τμήματος καί τμήμα τού περι
βόλου, παρηκολουθήθη δέ έπί 17 μέτρα ό πρός βορράν διευθυνόμενος έξωτε- 
ρικός τοίχος. Άπεδείχθη οϋτω δτι ή οικία θά είχεν έκτασιν ΰπερβαίνουσαν 
τά 16 X 38 μέτρα. Τά άνασκαφέντα δωμάτια έχουν εσωτερικά στηρίγματα υπό 
μορφήν κιονίσκων ή πεσσών, τέσσαρα τό πρώτον, έξ τό δεύτερον, καί τρία 
κατά τόν άξονα τό τρίτον, τό όποιον είναι λίαν έπίμηκες. Τό άναοκαφέν τμή
μα έμφανίζει τήν ακόλουθον μορφήν : έκ μικρού προαυλίου εισέρχεται τις είς 
εύρύν περίβολον καί έκεϊθεν διά τριών Αυρών, τών οποίων ή μεσαία είναι με
γαλύτερα καί μέ μονολίθους παραστάδας, είς λίαν έπίμηκες διαμέρισμα έχον 
κατά τήν ΒΑ γωνίαν πλακόστρωτον περίφραγμα. Έκεΐθεν είσήρχετό τις διά 
τριών θυρών είς τρία παράλληλα δωμάτια μέ έσωτερικά στηρίγματα, τά ό
ποια φαίνεται δτι έχρησιμοποιήθησαν ώς άποθήκαι, τό πρώτον πίθων, τό 
δεύτερον καί τρίτον αγγείων μικροτέρων διαστάσεων. Τέταρτον παράλληλον 
δωμάτιον πρός βορράν δέν είχεν επικοινωνίαν μέ τά διαμερίσματα ταΰτα· μετά 
τοΰ προθαλάμου του, έχοντος έμπροσθεν κρηπίδα, καί τών τεσσάρων έσωτερι- 
κών κιόνων του ενθυμίζει τόν τύπον τού ηπειρωτικού μεγάρου. Τά έτι βορειό- 
τερον μή άνασκαφέντα διαμερίσματα πιθανώς θά ήσαν τά κύρια δωμάτια κα
τοικίας. Μέγα πλήθος αγγείων πήλινων άνευρέθη είς τά δύο νοτιώτερα δωμά
τια' κατά τό πλεΐστον πρόκειται περί κοινών μονόχρωμων ή άκοσμήτων 
σκευών, αμφορέων, πρόχων, λεκανών, χυτρών, κυάθων μέ υψηλόν περιχείλωμα
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κλπ. "Αλλα έστηρίζοντο εις βάσεις άλλα προφανώς κατέπεσαν άπό ξυλίνους 
ρομούς, χών οποίων άνευρέδησαν άπηνθρακωμένα λείψανα καί ήλοι, άλλα 
χέλος εύρέθησαν φυλαχχόμενα έντός κοιλοχήχων χοΰ βράχου, οστις εις πολλά 
σημεία είσήρχεχο εντός τών δωματίων. Ή οίκία φαίνεται νά ανήκη εις χό χέ- 
λος χοΰ Ζ’ ή χήν αρχήν τού Σ Γ' π. X. αϊώνος. Μικρά κομψή χαλκή κεφαλή 
κορασίδος παραδοθεϊοα υπό χωρικού φαίνεται δτι προέρχεται έκ σκεύους τοΰ 
ΣΤ' π. X. αϊώνος. Τά περισυλλεγένια νυμίσμαχα είναι δυστυχώς δλα ρωμαϊ
κά, βυζαντινά ή έφθαρμένα. Νεολιθικά έργαλεϊα, ιά όποια πσρεδόδησαν ύπό 
τών άνευρόντων, άποδεικνύουν τήν έγκαχοίκησιν επί τής άκροπόλεως άπό τής 
νεολιθικής εποχής. Ή πέρυσι γενομένη άνακάλυψις τής παλαιοχριστιανικής 
Βασιλικής είς δέσιν Κερά, άνηκυύσης εις τόν λήγοντα πέμπτον μ. X αίώνα, 
παρέχει ενδειξιν δτι ή ζωή τής πόλεως παρετάθη μέχρι τής παλαιοχέρας βυ
ζαντινής περιόδου. Τής Βασιλικής χαύτης έσυνεχίσδη ή άνασκαφή" άπεκαλύ- 
φδησαν έ| ολοκλήρου τό Ιερόν καί χό κεντρικόν κλίτος, ώς καί μικρόν μέρος 
χοΰ νάρθηκος. Έκα0αρίσδησαν δέ σχεδόν πλήρως τά μωσαϊκά δάπεδα χών 
δύο πρώιων καί μικρόν τμήμα τοΟ τελευταίου. ’Εμφανίζουν ωραία διακοσμη- 
τικά δέματα καχεσχευασμένα μέ μικρός ψηφίδας πέντε διαφόρων χρωμάτων^ 
περισχεφόμενα μέ ζώνας κισσού. Τό κεντρικόν κλίτος διασχίζεται οίονεί ύπό 
διαδρόμου, άρχομένου άπό τήν βασίλειον δύραν καί καταλήγοντος είς χήν 
Ώραίαν Πύλην. ’Ελάχιστα τμήματα τοΰ γλυπτού διακόσμου τού Ναού διεσώ- 
θησαν, ούδείς δέ έκ τών κιόνων. Είς μίαν τών γωνιών τού νάρδηκος όνεκα- 
λύφδησαν ενδιαφέροντα τρητά σκεύη. Ή πρός δυσμάς προέκιααις τών τοίχων 
άποδεικνύει τήν ύπαρξιν αΐδρίου, ή δέ έπέκτασις χοΰ οικοδομήματος νοχίως 
χοΰ νάρδηκος τήν ύπαρξιν διαμερισμάτων, ίσως ιού διακονικού.

Είς τό Πάνορμον Μυλοποχάμου δ επιμελητής Βυζαντ. καί Με
σαίων. αρχαιοτήτων Κ. Καλοκΰρης έσυνέχισε ιήν άνασκαφήν τής ύπ’ αυτού 
άνακαλυφδείσης καί ύπό ιού ’Εφόρου Πλάτωνος έρευνηδείσης μεγάλης παλαιο
χριστιανικής Βασιλικής. Έπερατώδη ή έκκένωσις τής δεξαμενής τού αΐδρίου 
καί έγένετο συμπληρωματική έ'ρευνα είς χά διαμερίσματα τού Διακονικού. Ση
μαντική ήτο ή άνεύρεσις πολλών πήλινων σκευών, μεταξύ τών οποίων ιδιόρ
ρυθμα ευμεγέθη κωδωνόσχημα ρυιά. Άνευρέδησαν επίσης θραύσματα ύαλίνων 
δοχείων, κεράμων καί ιινα νομίσματα τής παλαιοτέρσς βυζαντινής περιόδου.

Είς τήν Κεντρικήν Κρήτην ή ’Αγγλική ’Αρχαιολογική Σχολή έσυ
νέχισε διά τού Διευδυντοΰ της κ. Χούντ καί πολλών μαθητών της χήν έρευναν 
ιού μεσομινωικοΰ νεκροταφείου τοΰ λόφου Προφήτου Ήλία έναντι χοΰ 
’Ανακτόρου Κνωσού. Άνεσκάφησαν ο’ι πέρυσιν άνακαλυφδέντες τάφοι 
VIIΤ καί IX. Ό πρώχος, διαστάσεων 8 μ X 2 μ. έκλείετο διά μακροΰ τοίχου 
πάχους 1 1/2 μ καί περιείχε 19 λάρνακας καί ένα πίθον έδωσεν ολίγα κτερί- 
σματα (χρυσοΰν μικρόν κόσμημα καί έλασμα, χαλκήν ράβδον, δύο σφραγιδόλι
θους, δύο περόνας)' παρά τόν άναλημματικόν τοίχον άνευρέθη έτερος πίθος 
καί σφραγίδιον. Ό τάφος IX ήτο μάλλον ακανόνιστου σχήμαιος άνευ δρόμου. 
’Εντός αυτού διεχωρίζετο διά τοίχου αποθέτης, έντός τοΰ οποίου άνευρέδησαν 
μόνον αγγεία προσφορών (τουλάχιστον ί>5) αναγόμενα είς τήν ΜΜΙΙΙα περίθ' 
5jV έν τούτων έφερεν ώραίαν συνεχομένην σπείραν διά λευκού έπί καστανού 
χρώματος. ’Εντός τοΰ θαλάμου τό ταφικόν στρώμα, πάχους 1 μ., περιείχε 
5-6 ταφάς είς συνεσταλμένην στάσιν καί μίαν έντός λάρνακος. Σωρός κεκαυ- 
μενων οστών περί τό μέσον φαίνεται ότι μετεφέρθη έξωδεν Είς τό ταφικόν 
στρώμα άνευρέθη κομβιόσχημος σφραγίς. Κτιστή κλϊμαξ έφερε πρός τούς τά
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φους. Κατά τόν καθαρισμόν τοίχου τοΰ πέρυσιν άνασκαφέντος τάφου VII ανεύ
ρεση και άλλο σφραγίδιον εκ στεατίτου.

Ή ’Αγγλική Σχολή άνέσκαψεν εις τήν περιοχήν τοΰ λόφου Γ υ ψ ά δ ω ν 
Κνωσού μεγάλην συστάδα ΥΜΙΙΙ τάφων, άλλων μέν θαλαμοειδών, άλλων 
δε ταφροειδών ή καθέτων. Γενικώς οί τάφοι οδτοι ήσαν μάλλον πτωχοί, όχι 
δέ όλίγαι ταφαί είχον διαταραχθή. Έκ των 24 άνασκαφέντων τάφων είς ήτο 
μεσομινωικός, δεχθείς εννέα νεκρούς. ’Απέδωσε 4 μικρά αγγεία, ξεΰγος ενω
τίων καί ώραιον σφραγιδόλιθον άμφίκυρτον δισκοειδή έκ μετεωρίτου μέ πα- 
ράστασιν αιγάγρου αναπαυόμενου έπί βράχου. Ό τάφος I περιείχε ξύλινον φέ- 
ρετρον κυατοΰ χρώματος. Ό V περιείχε τέσσαρας λάρνακας μέ σαμαρωτά κα
λύμματα. Ό VII ήτο σχετικώς πλουαιώτερον κτερισμένος, καίτοι περιείχε μό
νον μίαν λάρνακα' απέδωσε σιδηροϋν ξυράφιον μέ χαλκούς ήλους, επτά ψευ- 
δοστόμους αμφορείς, δύο υδρίας, μίαν πρόχουν, περόνας, ψήφους καί δύο 
σφραγιδόλιθους. Ό VI μεταξύ άλλων κτερισμάτων περιιϊχε δύο ωραίους σφρα
γιδόλιθους, έναν έξ αχάτου μέ παπυροειδές θέμα καί έναν έκ μέλανος λίθου 
μέ παράστασιν ψυχής. ΟΙ άλλοι τάφοι περιείχαν ολίγα άπό τά συνήθως άπαν- 
τώντα κτερίσματα: ψευδοστόμους αμφορείς, πρόχους, ξυράφια, ψήφους όρμων· 
κάτοπτρα, λύχνους. Ή πλουσιώτερον διακεκοσμημένη λάρναξ, μέ πολλάς σει
ράς σπειρών καί σταχύων άνεκαλύφθη είς τόν XVII τάφον.

Ό έπιμελητής τοΰ Μουσείου Ηρακλείου Στυλ. ’Αλεξίου έσυνέχισεν επι
τύχω ς τάς άνασκαφάς του είς τόν λιμένα τής Κνωσοΰ κατά τάς έκβολάς τοΰ 
Καιράτου (Κατσαμπά), Ή έρευνα άπέβλεψε, μετά τήν κατά τά δύο 
προηγούμενα έτη έξερεύνησιν τής συστάδας τών ΥΜΙΙ τάφοτν, είς τό νό όπο- 
καλύψη ώρισμένα οικήματα τοΰ μινωικοΰ συνοικισμού. Άπεκαλύφθησαν μερι
κώς δύο συγκροτήματα: 1) Μέρος ΥΜΙΙΙ οικίας ένδιαφερούσης μορφής τής 
οποίας τό κύριον δωμάτιον είναι άρκετά εΰρύχωρον καί ορθογώνιον. Είς τό 
δωμάτιον τούτο άνεκαλύφθηααν Ικανά κοινής χρήσεως σκεύη. Νοτίως τούτου 
ανοίγεται έτερον δωμάτιον, ώς φαίνεται ή κυρία αποθήκη' έκεϊ κατά χώραν, 
άνευρέθησαν τέσσαρες μέτριου μεγέθους πίθοι, συντετριμμένοι καί μέ σχοινί- 
νην διακόσμησιν, παρ’ αυτούς δέ θρανίον μέ άλλα μικρότερα αγγεία ύπ’ αυτό. 
"Εν έρμάριον μέ αντικείμενα οικιακής χρήσεως εΰρίσκετο είς τόν τοίχον όπι
σθεν τής αποθήκης. Ή οικία, ήτις ανήκει είς τήν ΥΜΙΙΙβ φάσιν, ύπέστη με
ταβολήν κατά τήν ακολουθούσαν ΥΜΙΙΐγ φάσιν: διά λοξώς βαίνοντος τοίχου 
έσχηματίσθησαν δύο τριγωνικοί χώροι εξω τοΰ μεγάλου δωματίου' ό είς τού
των έχρησιμοποιήθη ώς λουτρόν τοΰ οποίου ό λουτήρ άνευρέθη κατά χώραν 
καί είς τό οποίον ύπΰρχεν ειδική άποχέτευσις, τό δέ έτερον ώς ιερόν, μέ θρα
νίον όπου άπετίθεντο τά λατρευτικά είδωλα καί σκεύη καί πρό αΰτοΰ δύο άπό 
τά χαρακτηριστικά κυλινδρικά σκεύη μέ όφιοειδεϊς λαβάς, τά προοριζόμενα διά 
τούς ιερούς όφεις. 2) Τμήμα μινωικής οικίας άνηκούσης είς τήν μεταβατικήν 
άπό τής μεσομινοιικής είς τήν ΰατερομινωικήν περίοδον καί έκτεινομένης υπό 
άλλην οικοδομήν τής ΥΜΙΙΙ έποχής. Τό οίκημα φαίνεται πολύ σημαντικόν, 
άριστα φκοδομημένον καί μέ δωμάτια πλακόστρωτα διά γυψολίθων καί σχι
στόλιθων. Ή ερευνά του έδυσχεράνθη έκ τοΰ βάθους καί τών έπαλλήλων στρω
μάτων έγένετο δέ διά πέντε τάφρων. Έπί τοΰ παρόντος ήτο αδύνατον τά έξα- 
κριβωθή ή έκτασις τών δωματίων καί ή μεταξύ άλλήλων σύνδεσις. ’Απέδωσαν 
όμως τά δωμάτια ταΰτα ένδιαφέροντα ευρήματα: τεμάχιον τοιχογραφίας μέ 
παραστατικόν θέμα, χαλκοΰν πέλεκυν. σφραγιδόλιθον μέ κλάδον, τρείς λεκά
νης διακοσμουμένας μέ έρυθράς ταινίας, πολλάς άγνύθας, αμφορείς διώτους μέ
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ελλειψοειδές στόμιον, τμήμα λίαν ενδιαφέροντος τριώτου αγγείου μέ φοινικο- 
ειδή καί φύλλα κισοοϋ, κύλικας πρωίμου τύπου καί λιθίνην μύλην. "Εν τών 
δωματίων είχε θρανίον κατά τήν μίαν πλευράν. Πιθανώς τό κτήριον εκτείνε
ται πρός άνατολάς, δπου θά εΰρίσκοντο τά κύρια δωμάτια κατοικίας καί θά 
ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς μέγαρον. Τά δωμάτια φαίνεται δτι ακολουθούν 
τήν κλίοιν τού βράχου έφ' ου είναι θεμελιωμένα. 'Ενδιαφέρουσα καί χαρακτη
ριστική είναι ή κεραμεική τών ΰπερκειμένων ΥΜ1ΙΙ στρωμάτων. Μικρότεροι 
έρευναι έγιναν είς έναν αποθέτην ορθογώνιον λαξευθέντα εις τόν μαλακόν βρά. 
χον, δστις έδωσε όστρακα ΜΜΙΙ - ΥΜΙ χρόνων καί είς κτήρια παρά τήν πα
ραλίαν.

Είς τήν περιοχήν τοϋ Σανατορίου Κνωσού άνεσκάφη έν μέρει ή 
παλαιοχριστιανική Βασιλική' έξηρευνήθη μέχρι τοϋ δαπέδου τμήμα τού νάρ- 
θηκος τό κεντρικόν καί τό νόιιον κλιτός' έν πλακόστρωτον δάπεδον, 20 εκα
τοστά υπεράνω τών μωσαϊκών, ανήκει είς δευτέραν περίοδον. Πρός νότον εκτεί
νονται κτήρια ακανόνιστα καί ήμικατεστραμμένα καί τάφοι βυζαντινοί, τών 
όποιων εΧς ΰπερέχων τοϋ δαπέδου έχει οπήν άνω διά τήν προσφοράν χοών. 
’Υπάρχουν μωσαϊκά μέ γεωμετρικά σχέδια δύο ειδών. Δυτικώς τοϋ νάρθηκος 
ορθογώνιον κτήριον άπεδείχθη δτι ήτο ρωμαϊκός τάφος- άλλος τάφος έδωσεν 
ύάλινα αγγεία. Ύπό τό δάπεδον τοϋ οικοδομήματος άνεκαλύφθησαν νομίσμα
τα, μεταξύ τών οποίων εν τοϋ Κωνσταντίνου II. "Αλλα νομίσματα έκ τών νο
τίων κτηρίων είναι τοϋ Μαξεντίου. Τοϋ γλυπτού διακόσμου τοϋ ναοΰ άνευρέ- 
θησαν μόνον τεμάχια κορμών μέ έλισσομένας ραβδώσεις, κορινθιακών κιονό
κρανων, θωρακίων, γείσων κλπ.

Ό καθηγητής κ. Μαρινάτος, έπικουρούμενος υπό ’Ολλανδού άρχαιο' 
λόγου, άνέσκαψε κατ' άρχάς δοκιμαστικώς είς θέσιν Βιτσίλες, ΒΑ 
τοϋ χωρίου Κανλί Καστελιού, δπου διεκρίνοντο άφθονα λείψανα μεγάλων μι- 
νωικών οικημάτων. Ή άνασκαφή άπέδειξεν δτι πρόκειται πράγματι περί ση
μαντικού μινωικοΰ συνοικισμού, άκμάσαντος άπό τής αρχής τής μεσομινωικής 
εποχής καί κατοικηθέντος μέχρι τών ΥΜΙΙΙ χρόνων. Παρά τήν ίσχυράν κα: 
ταστροφήν τών περισσοτέρων τοίχων κατά τάς καλλιεργητικός εργασίας, ήλθον 
είς φώς εκτεταμένα κτήρια, τών οποίων μέρος αποτελεί ίσως μικρόν άνάκτο- 
ρον. ’Ορισμένα δωμάιια φαίνεται δτι άπετέλεσαν ιερόν, άν κρίνη τις άπό τά 
άνευρεθέντα τελετουργικά αντικείμενα, μεταξύ τών οποίων υπάρχουν κωδωνό" 
σχήμα ειδώλια. Μικρόν σπήλαιον είς τήν αμέσως ύπερκειμένην κορυφήν έδω- 
σεν επίσης λείψανα άποδεικνύοντα λατρείαν. Δεν αποκλείεται ό συνοικισμός νά 
είναι ή μινωική Λύκαστος Έκ τής θέσεως ταύτης είναι ορατόν κατέναντι καί 
πρός άνατολάς τό Μέγαρον τοϋ Βαθυπέτρου. Είς τό τελευταϊον 
τοϋνο οί ανωτέρω έσυνέχισαν τήν έρευναν είς τήν ανατολικήν πτέρυγα, δπου ό 
κεραμευτικός κλίβανος μέ θετικόν αποτέλεσμα. Έκ παραλλήλου έξετελέσθησαν 
έργα στερεώσεως.

*0 καθηγητής Όρλάνδος άνέσκαψε δαπάνας τής Άρχαιολ. Εταιρείας μέ
ρος τής μεγάλης παλαιοχριστιανικής Βασιλικής είς τήν μικρόν χεροόννησον 
"Αγ. Νικόλαος τής Χερσον νήσου Άνεσκάφη πλήρως τό κεντρικόν κλι
τός καί ό νάρθηξ καί άνεφάνη ό λαμπρό; διάκοσμος τών δαπέδων είς άμφο- 
τερους του; χώρους τούτους, δστις έμφανίξει, παρά τήν μερικήν καταστροφήν 
του, πολύ μεγάλον ένδιαφέρον διά τά διακοσμητικά του θέματα : Μεγάλοι 
πλοχμοί περιβάλλουν μικρά τετράγωνα θέματα καί διαχωρίζονται άπό τήν πλα
τείαν ζώνην τών έρπυζόντων βλαστών κισσοφύλλων διά ταινίας μέ μαιάνδρους
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και φολίδας- μετάλλιον μέ θέμα λέοντος καταδιόίκοντος μικρά ζ<ΰα περιβάλ- 
λειαι άκτινοειδώ; υπό ρόμβων μέ διακοσμητικά θέματα κ.λ.π. Ή βάσις τοΰ 
άμβωνος άνευρέθη εις τό ΒΑ τμήμα ιοΰ κεντρικού κλίιους. Ό ναός φαίνεται 
ότι έχει πρό τοϋ νάρθηκος αίθριον.

Η Ιταλική Άρχαιολ Σχολή έουνέχισε μέ έξαιρετικήν επιτυχίαν τάς στρω- 
ματογραφικάς έρευνας της εις τό Άνάκτορον τής Φαιστού. Ήρευ- 
νήθ·η κυρίως σειρά δωματίων τής 1ης καί 2ας φάσεως εις τήν ζώνην δυτικώς 
τής προσόψεως τού δευτέρου ’Ανακτόρου καί τά υποκείμενα στρώματα ΰπό τήν 
αίθουσαν 25 καί τήν παράπλευρον παρά τό πλοκόστρωιον τής Κεντρικής Αυ
λής δυτικήν ζώνην Είς την πρώτην περιοχήν εις τό δωμ. L III άπεκαλύφθη 
τό δάπεδον τής II φάσεως καί ή κλιμακίς πρός τό ΙΙν· κάτω τού δαπέδου τού
του ΰπό στρώμα άπηνθρακωμένων λειψάνων άνεφάνη τό πλακόσιρωτον τής Της 
φάσεως όπου διάφορα καμαραϊκά αγγεία καί λύχνος’ επί θρανίου άπέκειτο 
λίθινος λύχνος μετά ποδός’ έν έρμάριον τοίχου περιείχεν ολίγα αγγεία. Τό 
δωμάτιον έπεκοινώνει διά θύρας πρός τό LI. Τό δωμάιιον LIV έδωσε διά
φορα καμαραϊκά αγγεία, μεταξύ των οποίων πρόχοι καί κύπελλα. Είς τό δω
μάτιον EV έξηρευνήθη έρμάριον τοίχου τής II φάσεως μέ τινα αγγεία καί 
ολίγον κατωτέρω έτερον έρμάριον μέ τρία μαρμάρινα καί έν πήλινον άγγεϊον. 
Θύρα ώδήγει είς διαμερίσματα κείμενα ύπό ιό δεύτερον άνάκτορον' διά δια
δρόμου τό δωμάτιον έπεκοινοόνει πρός τό LIII· 'Υπό παχύ στρώμα άπό αστρά
κι άιευρέθη καί πάλιν πυρίκαυστον στρώμα καί κάτωθεν τούτου στρώμα ερυ
θρού χώματος μέ άφθονα αγγεία, τών όποιων τρία ιΤναι όντως μοναδικά διά 
τήν μορφήν καί διακόσμησίν τα>ν πρόκειται περί μεγαλοπρεπούς καμαραϊκού 
κριιτήρος κεκοσμημένου μέ ίσχυρώς προβάλλοντας κάλυκας άνθέαιν, περί λίαν 
εύμεγέθους καί έξαιρετικώς περιτέχνου φρουτοδόχης καί θαυμαστώς κεκοσμη* 
μένης πρόχου Δύο κλιμακΐδες έθετον είς έπικοινωνίαν τά δωμάτια LHI καί 
L,V, κείμενα είς διάφορα επίπεδα καί τό LV πρός άλλο άνιότερον επίπεδον. 
Παρά τήν τελευταίαν άνευρέθησαν λεπτότατα καμαραϊκά άγγεϊα καί μία έν- 
διαφέρουσα φιάλη μέ δύο χορεύτριας περί τήν θεότητα (έχουσαν οφιοειδές 
κράσπεδον). "Αλλα καμαραϊκά αγγεία καί λοπάδια άνευρέθησαν έπί τοΰ πλα- 
κοστρώτου δαπέδου. Κύκλφ τό δωμάτιον έχει θρανία. Τό δωμάτιον LVIII 
άπεκαλύφθη υπό τό αστράκι τής δευτέρας φάσεοις. Κλΐμαξ έκ γυψολιθικών 
πλακών φέρει πρός τό διαμέρισμα τό οποίον υποδιαιρείται είς τρία μέρη: έν 
τετράγωνον πλακόστρωτον δωμάτιον μέ θρανίον, έπί τοϋ όποιου άνευρέθη 
σκεύος έξ εκείνων τά όποια ό "Εβανς έχαρακτήρισεν ώς κλωβούς πτηνών, έν 
δωμάτιον μέ έρμάριον είς τόν τοίχον καί ένα πίθον καί τέλος μίαν άποθηκην 
μέ έπτά πιθάρια είς τήν θέσιν των' μία κρύπτη είς τό βάθος, σχηματιζομένη 
διά καθέτων πλακών, περιείχε άλλον πίθον καί καμαραϊκά αγγεία. Τό δωμ. 
LX ΰπό τό αστράκι τής δευτέρας φάσεως άπεδείχθη ότι έπεκοινώνει πρός τό 
τελευταϊον διαμέρισμα τοΰ LVIII. Τό δωμάτιον LIX είναι επίσης πλακοστρω- 
τον καί έπικοινωνεϊ μέ τρεις βαθμίδες μέ τήν δυτικήν αυλήν τής πρώτης φά
σεως' έχει θρανίον καί κλίμακα πρός άνατολάς. "Αφθονα θραύσματα αγγείων 
καί ερυθρός στιλπνός λύχνος άνευρέθησαν κατά χώραν Ύπό τό πλακόστρωτον 
άνεκαλύφθη άγωγός κτιστός, περιέχων καμαραϊκά όστρακα τής πρόίτης φά
σεως "Εξω τοΰ δωματίου τούτου εκτείνεται νΰν, μετά τήν άφαίρεσιν ιών μυ
κηναϊκών καί πρωτογεωμετρικών κτηρίων, τά όποια εΰρίσκοντο είς σχετικώς 
υψηλόν στρώμα, θαυμασία πλακόστρωτος αυλή πρός τήν όποιαν βλέπει ωραία 
ίτρόσοψις μέ όρθοστάτας λίθους. Έξηρευνήθησαν επίσης τά δύο μικρά δωμά
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τια XXVII α καί β, τά όποια, ένώ ανήκουν είς τήν δεύτερον φάσιν, τέμνουν 
νεολιθικήν κατοικίαν.

Είς την δευτέραν ζώνην παρά τήν Κεντρικήν αυλήν τά παλαιοανακτορικά 
καί νεολιθικά στρώματα εόρίσκονται είς μικρόν οχετικώς βάθος. Ύπό τό πλα- 
κόστρωτον τοϋ ωραίου καί εύρύχωρου δωματίου 25, άνατολικώς τών αποθη
κών, άνευρέθη έτερον πλακόστρωτον γυψολιθικόν, ώς φαίνεται τής πρώτης 
φάσεως τοϋ δευτέρου ’Ανακτόρου. Ύπό τοϋτο άνεκαλύφθησαν, μάλιστα είς τό 
νότιον ήμισυ τοϋ δωματίου, κτήρια τής πρώτης παλαιοανακτορικής φάσεως. 
εντός τών οποίων άνευρέθη άφθονωτάτη κεραμεική καί μετ' αυτής όχι όλι- 
γώτερα τών 2000 σφραγισμάτων επί πηλού μέ λίαν ενδιαφέροντος τύπους (πε
ρίπου 250), τόσον μέ διακοσμητικά όσον καί μέ παραστατικά θέματα. Τά νεο
λιθικά στρώματα, τά όποια έξηρευνήθησαν κυρίως είς τό βόρειον τμήμα τοϋ 
δωματίου, είναι επάλληλα (τουλάχιστον πέντε), παρουσιάζοντα ιδιαίτερον εν
διαφέρον. Αί δοκιμαστικοί τάφροι έπονεκαλύφθησαν καί τό δωμάτιον έκαλύ· 
φθη πάλιν διά τοϋ πλακοστρώτου του. Είς τήν παρά τό πλακόστρωτον τής 
κεντρικής αυλής μή πλακόστρωτον ζώνην καί εντός τής στοάς τής πρός τήν 
αύλήν προσόψεως αί δοκιμαί προωθήθησαν μέχρι τοϋ φυσικού βράχου. Άπε- 
κάλυψαν τό θεμέλιον στοάς μέ επτά κρηπίδας διά βάσεις κιόνων, πιθανώς 
άνηκούσης είς τήν πρώτην νεοανακτορικήν φάσιν, καί δάπεδον γυψολίθων 
ίσως τής τρίτης παλαιοανακτορικής φάσεως. Είς βαθύτερα στρώματα έθεμε- 
λιοΰντο διαμερίσματα τών δύο παλαιοτέρων φάσεων τοϋ πρώτου ανακτόρου, 
τρία μέν εντός τής στοάς, έν δέ είς τήν εξωτερικήν ζώνην έπί δαπέδου έπι- 
χρίστου άνευρέθησαν καμαραϊκά αγγεία καί τράπεζα προσφορών. Δύο παχεϊς 
κάθετοι πρός τήν στοάν τοίχοι ανήκουν είς τάς αύτάς φάσεις. Άντιθέτως δύο 
συστήματα αποχετευτικά φαίνεται ότι ανήκουν είς τήν πρώτην νεοανακτορικήν 
φάσιν. Είς βαθύτερον στρώμα άνεκαλύφθησαν νεολιθικά (ίσως ΰπονεολιθικά) 
όστρακα, όμοΰ μετ’ οστράκων τοϋ ρυθμού ’Αγίου Όνουφρίου.

Έπί τής άκροπόλεως τής Γόρτυνος ή ’Ιταλική Άρχαιολ. Σχο
λή έσυνέχισε τήν άνασκαφήν τοϋ άρχαϊκοΰ αποθέτου καί τών περί τόν ναόν 
κτηρίων. “Απαντα τά περί τόν αποθέτην κτήρια άπηλλάγησαν άπό τούς τερα
στίους έπ’ αυτών καταπεσόντας ογκολίθους καί τούς μεγάλους σωρούς τών χω
μάτων. Άνεφάνησαν τότε εύκρινώς τόσον ό δυτικός πρός τόν λόφον, όσον καί 
ό ανατολικός πρός τήν κλιτύν τοίχος (ό τελευταίος μέ ωραίους κυβολίθους είς 
ζατρικίου διάταξιν), ’ισχυρότατα καθιζημένοι κατά τό κέντρον των λόγφ κατο- 
λισθήσεως τών πετρωμάτων. Ή κατολίσθησις φαίνεται ότι έγένετο κστά τήν 
αρχαϊκήν εποχήν, διότι πρός συγκράτησιν τών τοίχων έκτίσθησαν αλλεπάλληλα 
αντερείσματα, τά όποια ήρευνήθησαν νΰν έπιμελώς μέχρι τών θεμελίων το:ιν. 
Κατά τήν ερευνάν ταύτην άνεκαλύφθη άφθονωτάτη κεραμεική καί ικανά νέα 
πήλινα δαιδαλικά πλακίδια έκ τοϋ αποθέτου, ώς καί πολλαπλοί κέρνοι. Λίαν 
σημαντική ΰπήρξεν ή άνακάλυψις τοϋ κάτω ήμίσεος εΰμεγέθους πώρινου αγάλ
ματος καθημένης θεάς, άνήκοντος είς τήν δαιδαλικήν σχολήν καί διασώζοντος 
ώραίαν πολύχρωμον διακόσμησιν ανθεμίων, ροδάκων καί σπειρών έπί τοϋ 
άκάμπτου φορέματος τής θεάς καί έπί τής ζώνης αυτής. Μικρότεροι έρευναι 
έγένοντο κατά τήν βορείαν κλιτύν τοϋ λόφου, όπισθεν τοϋ προπετάσματος τοΰ 
βυζαντινού τείχους είς δύο σημεία, όπου ήρευνήθησαν τά αλλεπάλληλα στρώ
ματα κτηρίων άπό τής νεολιθικής μέχρι τής αρχαϊκής ελληνικής έποχής. Διε- 
πιστώθη ή ΰπαρξις κτηρίων γεωμετρικών χρόνων μέ δάπεδα καί ενός άλλου 
ϊσχυροτάτου κτηρίου, δυστυχώς μή δυναμένου είσέτι νά χρονολογηθή ακριβώς.

ΚΡΗΤΙΚΑ XPONJKA Θ. Η
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Οΰτω άποδεικνύεται ότι ή άκρόπολις τής Γόρτυνος έχρησιμοποιήθη από τής 
νεολιθικής εποχής μέχρι τής ύστέρας άρχαιότητος.

Κατά τήν διάρκειαν τών εργασιών στερεώσεως καί άποκαταστάσεως των 
Μινωικών Μεγάρων Τυλίσου δαπάνη τής έν Άθήναις Άρχαιολ. 
'Εταιρείας, έξηρευνήθη είς μεγαλυτέραν έκτασιν ή πέρυοιν άποκαλυφθείσα 
ΥΜΙΙΙ μικρά στοά, τό πρό αυτής πλακόστρωτον, ή οδός προσελεύσεως, καί έν 
μέρει τά μικρά όπισθεν τής στοάς δωμάτια. Άπεδείχθη δτι ή στοά ήτο μεγα- 
λυτέρου μήκους άπό δτι είχεν άρχικώς ΰποτεθή καί δτι κατά τόν οπίσθιον 
τοίχον αυτής υπήρχε θρανίον, πιθανώς ξύλινον, σαφώς διακρινόμενον έκ τοΰ 
λιθοστρώτου έφ’ οδ έβαινεν. Άπεδείχθη επίσης δτι τό δυτικώς τής Πλατείας 
τοΰ Βωμού πέρυσιν άποκαλυφθέν έκτεταμένον πλακόστρωτον έφθανε μέχρι τής 
στοάς. Παραλλήλως έξετελέσθησαν διάφοροι μικραί στρωματογραφικαί έρευνα ι.

Είς τήν Ανατολικήν Κρήτην ό 'Εφορος Πλάτων έσυνέχισε δα- 
πάναις τής Άρχαιολ. 'Εταιρείας τάς έρευνας του είς τήν περιοχήν Σητείας. 
Κυρίως άνεσκάφη τό πέρυσι παρά τό χωρίον Ζοϋ άνακαλυφθέν μινωικόν κτή- 
ριον. Άπεδείχθη δτι πρόκειται περί λίαν έκτεταμένης αγροικίας (έκτάσεως δχι 
μικροτέρας τών 700 τ. μ ), άνηκούσης είς τήν μεταβατικήν άπό τής μεσομινωι- 
κής είς τήν ύστερομινωικήν περίοδον. Ίσχυρώς φκοδομημένη κατά τό πλείστον 
διά μεγάλων πελεκητών λίθων, περιελάμβανεν δχι όλιγώτερα τών είκοσι δω
ματίων, ίσως μάλιστα άνω τών τριάκοντα, αν ή αγροικία ήτο διώροφος, ώς 
φαίνεται πολύ πιθανόν. Δυστυχώς ή σπουδαία αυτή έγκατάστασις άνευρέθη 
ίσχυρώς κατεστραμμένη, κυρίως έκ σεισμικής τίνος καταστροφής, ώς φαίνεται 
άπό τήν κατάρρευσιν έπί τόπου ίσχυροτάτων τινων τοίχων, κατά δεύτερον δέ 
λόγον έξ αίτιας τής άφαιρέσεως άφθονου οικοδομικού υλικού ΰπό τών κατοί
κων τών γειτονικών μικρών χωρίων. Τέλος ή κατασκευή κοινοτικής οδού κα
τέστρεψε δύο ή τρία μεγάλα δωμάτια, τών οποίων τό εν είχε λίθους μοναδι
κού μεγέθους. Ή σεισμική καταστροφή φαίνεται δτι έγινε περί τό 1600 π. X. 
Άνεσκάφησαν δέκα δωμάτια καί παρηκολουθήθησαν οί τοίχοι καί άλλων δω
ματίων δύο τών διαμερισμάτων ήσαν λίαν βαθέα, έκσκαφέντα είς τόν μαλα
κόν βράχον, κατ’ άνάλογον τρόπον μέ τά δύο βαθέα δωμάτια τής ΰπ’ έμού πρό 
έτών άνασκαφείσης Μινωικής Οικίας Α Πρασάς Ηρακλείου. Τά λοιπά δωμά
τια είναι κατεσκευασμένα κλιμακηδόν, άκολουθυΰντα τό πρανές τού λόφου κα
τά ισοπεδωμένος ζώνας.

Είς τό δωμάτιον Α άνευρέθησαν δύο μικροί περίφρακτοι χώροι ή κρύ- 
πται, οϊτινες άνευρέθησαν κενοί. Τοΰ δωματίου Β τό άνατολικόν τμήμα κατε- 
σιράφη όλοσχερώς, ό δέ δυτικός τοίχος κατέρρευσεν έν μέρει. Τό δωμάτιον Γ 
έξηφανίσθη σχεδόν έξ ολοκλήρου. Τά δωμάτια Δ καί Ε ήσαν τά βαθέα, προ
φανώς δέ ή κάθοδος έγίνετο διά ξύλινης κλίμακος κατερχομένης είς τό νότιον 
τμήμα τού δωματίου Ε, αφού είς τό σημεϊον τούτο ό φυσικός βράχος κατήρχε- 
το λοξώς "Ανω τών δωματίων τούτων ΰπήρχον πλατύτερα δωμάτια, τών οποίων 
έν μέρει διεσώθησαν οί τοίχοι. Τό άμέσως προς νότον τού Ε δωμάτιον Ζ ήτο 
προφανώς μαγειρεϊον μέ έργαστήρια, διότι κατά τήν μίαν γωνίαν του άνευρέ
θησαν τρία κτιστά μικρά διαμερίσματα, είδος αποθετών, τά όποια απέδωσαν 
πολλάς δεκάδας σκευών οικιακής κυρίως χρήσεως (πρόχους, άμφορείς, χύτρας, 
αγγεία μέ ήθμούς, λεκάνας, κυάθους, πιθίσκους κλπ.). Έν υφαντικόν βάρος, 
τρίτων, δστρεον πορφύρας, πλήθος τριπτήρων λίθων συνοδευομένων όπό άλλων 
κυρτών λίθων τριβής, δύο κοιλανθέτες λίθοι, είδος λεκανών μέ πρόχυσιν, άπο- 
δεικνύουν τήν χρησιμοποίησιν τοΰ δωματίου ώς έργαστηρίου. Υπολογίζεται
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δτι τά σκεύη τά προερχόμενα έκ χοΰ δωμαϊίου χοΰχου είναι άνω τών έξήκον- 
ια. Συνεχόμενον πρός νότον δωμάτων σχηματίζει είδος προθάλαμου μέ πλευ
ρικήν κόγχην και είσοδον πρός δυσμάς πρός εν άναπαυτήριον μέ διπλυϋν λί· 
Οίνον Ορανίον καί μέ μέγα ποράΟυρον έκ τοΰ οποίου Οά ήτο Οαυμασία ή θέα 
πρόι, τήν κατάφυτον κοιλάδα. Καί σήμερον ή περιοχή είναι κατάφυτος διότι 
εκεί εΰρίσκεται μία των κυρίων πηγών, δι' ών αρδεύεται καί ή πόλις τής Ση- 
τείας. Τό δυτικώς τοΰ αναπαυτηρίου διαμέρισμα δέν είναι σαφές λόγφ τής 
καταστροφής, ασφαλώς δμως διά τούτου έγίνετο επικοινωνία διά κλίμακος 
πρός άλλα υψηλότερα διαμερίσματα' τής κλίμακος ταύτης άνευρέΟησαν τέσσα- 
ρες βαθμίδες. Τά κατά τό άνοιτερον μέρος τής κλιτύος κείμενα δωμάτια άνε- 
σκάφησαν μόνον μερικώς καί δέν είναι καθ’ όλα σαφή. Τό σχέδιον τής αγροι
κίας είναι μάλλον πολύπλοκον καί εις δύο σημεία υπάρχουν διασταυρώσεις 
επαλλήλων τοίχων, άποδεικνύουσαι κτήρια δύο διαδοχικών περιόδων. Άπεδεί- 
χθη ότι τό κτήριον έπεξετείνετο περαιτέρω πρός βορράν καί νότον καί ή άνα- 
σκαφή πρόκειται νά συνεχισθή πρός διευκρίνισιν τοΰ συνόλου. Τά λοιπά ευρή
ματα δέν είναι πολλά καί κυρίως είναι μικροί πίθοι, διάφορα μικρά αγγεία, 
των όποιων τά περισσότερα είναι κοινά, καί λίθινα τινα εργαλεία. Ούδέν χαλ- 
κοΰν έργαλεΐον ή σκεύος άνευρέθη.

Λείψανα άλλου μεγάλου κτηρίου διακρίτονται σαφώς εις μικρόν σχετικώς 
άπόστασιν, βαθύτερον πρός τό ρεύμα. Ή άνασκαφή όμως εκεί θά είναι δύ
σκολος λόγφ τής ύπάρξεως ελαιώνων καί αμπέλων.

Ώς τάφοι έχρησιμοποιήθησαν κατά τήν διάρκειαν τής ζωής τών μεγάρων 
σπηλαιώδεις κοιλότητες παρά τό ρεύμα, μέ δύσκολον πρόσβασιν. Μία τούτων 
ήρευνήθη ύπό ιδιώτου, όστις έθρυμμάτισε τά άνευρεθέντα ευμεγέθη αγγεία 
καί τά όστρακά των έκτισεν εις ξηρολιθικόν τοίχον. Κατωρθώθη νά περισυλ- 
λεγοΰν ιινά τούτων καί έλπίζεται ότι θά είναι δυνατή ή άνασυγκρότησίς ίων.

Παρά τό χωρίον Σφακιά, άπέχον μίαν ώραν τής Ζοΰ, άνεκαλύφθη τυ- 
χαίως ΥΜΙΙΙ τάφος μέ πηλίνας λάρνακας, αΐιινες περισυνελέγησαν μετ' άλλων 
μικρών αγγείων φροντίδι τού έκ Σητείας Έμ. Φυγετάκη, οστις καί τά έθεσεν 
εις τήν διάθεσιν τής άρχαιολ. 'Υπηρεσίας. Συμπληρωματική έρευνα γενομένη 
ύπό τοΰ ’Εφόρου άπεκάλυψεν ότι πρόκειται περί μικρού θολωτού τάφου μέ 
στρογγύλον θάλαμον καί βραχύν δρόμον. Περισυνελέγησαν μικρά τινα αγγεία, 
έν χαλκοΰν έργαλεΐον (κοπεύς) καί εις ωραίος σφραγιδόλιθος έξ ερυθρού ίά· 
σπιδος μέ τήν θεάν μεταξύ δύο αντιθετικών γρυπών. "Ακαρποι άπέβησαν αϊ 
δοκιμαί διά τήν άνακάλυψιν καί άλλων τάφων ίσως ύπάρχοντος εκεί ΥΜΙΤΐ 
νεκροταφείου. Εις γειτονικήν όμως περιοχήν καί έπί τού μικρού υψώματος Πα- 
τέλα άνεκαλύφθη ένδιαφέρων θολωτός πρωτογεωμετρικός τάφος μέ τετραγωνι
κόν θάλαμον, καλύψας άνω τών 15 ταφών, αΐιινες συνωδεύοντο υπό τριάκον
τα τούλάχιστον αγγείων, χαλκών πορπών καί περονών, περιδέραιων έκ ψήφων 
σαρδίου ή ύελομάζης κλπ.

'Ακριβώς ύπεράνω τού τάφου καί έπί ττίς κορυφής τοΰ υψώματος μικρόν 
κτήριον ΜΜΙΙΙ χρόνων ίσως είχε χρησιμεύσει ώς ιερόν κορυφής. Συνέκειτο 
έξ ολίγων πρός άλληλα έπικοινωνούντων δωματίων, διασωζόντων πλάκας τινας 
τής πλακοστρώσεοις των. Ή χρήσις του ώς Ιερού φαίνεται πιθανή καί λόγφ 
τής θέσεώς του καί διά τά έν αύτφ άποκαλυφθέντα αντικείμενα, ολοκλήρου 
σειράς μεθ’ δψηλοΰ ποδός σκευών, ίσως διά σπονδάς, δύο φυσικών τριτώνων, 
τεμαχίων πλαστικών ρυτών κλπ. Ή πληροφορία τού ιδιοκτήτου ότι άνεΰρεν εύ- 
μέγεθες πήλινον ζώον, ώς έπίστευεν λέοντα, φαίνεται ακριβής, άφοΰ άνευρε-
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θησαν τέσσαρες πόδες πήλινου πλαστικού ρυτού μορφής τετραπόδου. Είς εύρύ- 
στομος πίθος μέτριου μεγέθους δίωτος καί διακεκοσμημένος μέ σχοίνινα στε
φάνια άνευρέθη παρά τόν τοίχον ενός των δωματίων.

Πλήν τών συστηματικών άνασκαφών έγένετο δοκιμαστική έ ξ ε ρ ε ύ ν η- 
σις τών αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων καί τών πα. 
ρσ τάς άκτάς ναυαγίων υπό τής έξερευνητικής αποστολής δυτών τής 
έν Άθήναις Άγγλ· Άρχαιολ. Σχολής υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Eeatham. 
’Εντός τού Ένετικοΰ Λιμενίσκου τής πόλεως 'Ηρακλείου 
άνεζητήθη τό ναυάγιον ένετικής χολέρας, έξ ής πρό ετών άνεσύρθησαν δύο κου* 
λεβρίναι (λεπτά κανόνια). Ή δι’ ίλύος έπικάλυψις καί ή χειριστή όρατότης 
τού βυθού παρημπόδισαν τήν πρόοδον τών εργασιών. Πενιχρά επίσης υπήρξαν 
τά αποτελέσματα έρεύνης κατά τόν μινωικόν λιμένα τής Κνωσού 
είς θέσιν Κατσαμπάς. Ή ερευνά τού βυθού θά ήδύνατο γίνη μόνον διά 
τής άναρροφήσεως τής ίλύος ήτις έκάλυψε τά ερείπια. Παρετηρήθησαν πολλά 
όστρακα. Συστηματική έρευνα έγένετο είς τόν άρχαϊον λιμένα τής Χερσον- 
νήσου. Έξηρευνήθπ κατ’ άρχάς ή βορεία καί δυτική πλευρά τού καλύπτον- 
τος τόν λιμένα μικρού ακρωτηρίου. Παρετηρήθησαν τεμάχια ρωμαϊκών αμφο
ρέων καί τμήμα μαρμάρινου κίονος, ώς καί πολλοί πελεκητοί λίθοι, δχι όμως 
είς τήν θέσιν των. Είς τήν UA πλευράν τού αυτού ακρωτηρίου έσημειώθη κα
τασκεύασμα λαξευτόν είς τόν βράχον καί βυθισθέν. Ό λιμενοβραχίων τοΰ αρ
χαίου λιμένος έμελετήθη έπισταμένως, έμετρήθη καί έσχεδιάσθη' παρετηρή
θησαν μεγάλα λαξεύματα τής κρηπΐδος κατ' ϊσας αποστάσεις, δι’ άγνωστον 
χρήσιν κατασκευασθέντα. Τεχνητόν κρηπίδωμα μεγάλης έκτάσεως άνεκαλύφθη 
νοτίως τοΰ A - Δ βραχίονος. Έγένετο γενική άποτύπωσις ολοκλήρου τού λι
μένος κσί τών περί αύτόν κτηρίων.

’Ακολούθως έγένετο άναγνώρισις τοΰ διπλού μινωικοΰ λιμενίσκου τής νη· 
σίδος (πάλαι χερσοννήσου) τοΰ Μοχλού. Άδρώς άνεγνωρίσθη ό πάλαι συν- 
δέων τήν νησίδα λαιμός καί καθωρίσθη ή παλαιό στάθμη τής επιφάνειας τής 
θαλάσσης. Μικρά κρηπίς παρετηρήθη είς τήν ΒΔ γωνίαν, ίσως προστατευτικός 
κυματοθραύστης. ’Ορθογώνια λάξευσις, ανάλογος τής παρατηρηθείσης είς Χερ- 
σόννησον, άνατολικώς τού χωρίου Μόχλου, νϋν βυθισμένη είς τήν θάλασσαν, 
ήρμηνεύθη ώς ένυδρεϊον. Περισυνελέγησαν μικρά ευρήματα κεραμεικής καί, πα· 
ρουσίφ τοΰ ’Εφόρου καί τοΰ Διευθυντού τής Σχολής, έξήχθη ωραία τεϊοδόχη 
ρυθμού Βασιλικής έκ τής γωνίας ενός τών ύπό τοΰ Σήγερ άνασκαφέντων τά
φων. Είς τήν νησίδα Ψείραν ήρευνήθη τό προστατευόμενον ανατολικόν τμή
μα ύδάτων, έξω τοΰ μινωικοΰ συνοικισμού. Δύο μεγάλα αγγεία πρωτομινωικά 
ρυθμού Βασιλικής καί ικανά όστρακα άνεσύρθησαν έκ τής θαλάσσης, έκ ση
μείου όπου ύπάρχει αποθέτης συμπαγέντων δστράκων. Κρηπίδωμα αργών λίθων 
παρετηρήθη βυθισμένον έξω τού στομίου τοΰ διαχωρίζοντος τόν συνοικισμόν 
χειμάρου, ίσως λείψανον μινωικής προκυμαίας. ’Ακολούθως άνεζητήθη, βάσει 
ύποδείξεων τής Άρχαιολ. ’Υπηρεσίας καί τοΰ πρώτου άνευρόντος, παλαιόν ρω
μαϊκόν ναυάγιον, έκ τού οποίου προήλθεν ό θησαυρός τών χαλκών αντικειμέ
νων Αγίας Γαλήνης. Ή θέσις καθωρίσθη ΝΔ τοΰ Κόκκινου Πύργου 
βάσει λειψάνων αμφορέων καί λωρίδος μολύβδου μέ όπάς, αλλά τό ναυάγιον 
τού μικρού σκάφους φαίνεται ότι είναι κεκαλυμένον υπό παχέος στρώματος 
ίλύος. Είς τάς λιμενικός έγκαταστάσεις τής Φαιστού, είς θέσεις Μ ά τα λα 
καί Κομμός, έγένετο εΰρεϊα άνίχνευσις. Είς τήν πρώτην θέσιν άπετυπώθη 
διεσπασμένον κρηπίδωμα προκυμαίας ρωμαϊκών χρόνων, ώς καί τεχνητά λα.-
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ξεύματα ιών βράχων άνω ή κάτω της επιφάνειας τοΰ ΰδατος. Εις τήν δευτέ- 
ραν εις ύφαλον 500 μέτρων παρηκολουθήθη φυσική κατ' ορθήν γωνίαν προέ* 
κτασις τοΰ βράχου μετά τεχνητής κατασκευής δι’ αργών λίθων παραλλήλου 
πρός τήν ακτήν. Τό μικρόν βάθος, παρά τήν ύπάρχουσαν εκεί καθίζησιν, φαί
νεται νά άποκλείη τήν εκδοχήν περί ύπάρξεως λιμενοβραχίονος. Ή ερευνά 
πρόκειται νά συνεχισθή καί κατά τό επόμενον έτος πρός έξακρίβωσιν καί τών 
λοιπών λιμενικών εγκαταστάσεων τής Κρήτης.

Τά έκ τύχης έλθόντα εις φώς εύρήματα είτε κατά τήν διάρκειαν ιών έρ
γων καθαρισμοί, στερεώσεως καί άποκαταστάσεως τών άρχαιολ. χώρων είτε 
κατά οίκοδομικάς ή καλλιεργητικός εργασίας υπήρξαν άφθονα καί ώς επί τό 
πολύ σημαντικά. Εντός τοΰ Ηρακλείου κατά τήν εκσκαφήν τών θεμε
λίων τοΰ Ξενοδοχείου Χατζάκη εις τήν έναντι τοΰ Μουσείου περιοχήν άπεκα- 
λύφθησαν έκτεταμένα λείψανα τοΰ παλαιοτέρου Ένετικοΰ τείχους καί ίσως 
πύργου τούτου, διάφοροι άποχειευτικοί άγωγοί καί είς βαθύτερον στρώμα τά
φοι μετά κεράμων τών ύστερων ελληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων. Δοκιμα
στική έρευνα έξετελέσθη έπί τόπου υπό τής Άρχαιολ. ‘Υπηρεσίας. Είς τήν 
ιδίαν περιοχήν καί είς ύψηλότερον στρώμα, είς βάθος 2,60 μ. από τής επιφά
νειας τοΰ εδάφους ήλθεν είς φώς λίαν ενδιαφέρουσα ευμεγέθης έπιτυμβία στή
λη τοΰ Δ' π. X. αίώνος, διαστάσεων 1,90 X 1,20 μ., παριστώσα είς βαθύ ανά
γλυφων πωγωνοφόρον άνδρα (τόν νεκρόν), όστις δέχεται τόν αποχαιρετισμόν 
τής συζύγου ιου, κρατούσης πυξίδα, καί τοΰ υίοϋ του, βαστάζοντος βιβλίον 
καί άρύβαλλον. Παρά τήν φθοράν ώρισμένου τμήματος τό άνάγλυφον είναι 
λίαν άξιόλογον καί πιθανώς είναι άττικόν, είσαχθέν είς τήν Κρήτην. Ή στή
λη, φαίνεται, άνεσύρθη κατά τήν ένετικήν εποχήν έκ τοΰ εγγύς κειμένου αρ
χαίου ελληνικοί νεκροταφείου (τής πόλεως Ηρακλείου) καί έχρησιμοποιήθη 
ίσως ώς κάλυμμα όχετοΰ. Είς τήν περιοχήν Πόρου Ηρακλείου άνευ- 
ρέθη τυχαίως μικρός βωμίσκος έκ πολύχρωμου φλεβωτοΰ μαρμάρου, όμοιος 
πρός τούς βωμίσκους τών ’Αποθετών τοΰ Ίεροΰ έν Κνωσφ, ώς έπίσης ώραΐος 
τριπτήρ έκ πρασίνου σκληροί λίθου. Έπί τόπου περισυνελέγησαν τεμάχια τής 
μεταβατικής ΜΜΙΙΙβ - ΥΜΙα περιόδου, ώς τμήμα άμφορέως τριώτου μέ λεύ
κάς γραμμάς καί σπείρας, τεμάχιον λίθινου λύχνου καί ευμεγέθης πυρήν μέ- 
λανος λίθου δεικνύων ίχνη εργασίας κατασκευής λίθινου αγγείου.

Έν Κνωσφ περισυνελέγη λίαν ένδιαφέρουοα κεφαλή μαρμαρίνη φυσι
κοί μεγέθους, πιθανώτατα τοΰ αύτοκράτορος Αΰγούστου, δυστυχώς μέ όχι μτ- 
κράν φθοράν προσώπου. Έπίσης τεμάχια λίθινων μινωικών άγγείων καί τμή
μα διαζώματος έκ γυψολίθου μέ τό γνωστόν θέμα τών ήμιροδάκων. Κατά τήν 
διάρκειαν τών εργασιών άποκαταστάσεως τοΰ ’Ανακτόρου Κνωσού 
πλήθος οστράκων άγγείων καί δλόκληρα αγγεία περισυνελέγησαν έκ διαφόρων 
στρωμάτων, μάλιστα ΰπό τά άποκαθιστάμενα πλακόστρωτα καί έκ τοΰ έσωτε- 
ρικοΰ τών τοίχων, διά τών όποιων συνεπληρώθη ή στρωματογραφική συλλογή. 
"Αφθονα άγγεΐα καί παντός είδους μικρά άντικείμενα περισυνελέγησαν κατά 
τήν μετατόπισιν τοΰ μεγάλου σωροί τών οστράκων, τοΰ σχηματισθέντος κατά 
τήν διάρκειαν τών μεγάλων άνασκαφών. Μεταξύ τούτων είναι ενδιαφέρουσα 
συλλογή οστέινων νεολιθικών έργαλείων. Εντός ενός τών τοίχων τής ΝΑ πτέ- 
ρυγος άνεκαλύφθη τεμάχιον ένδιαφερούσης τοιχογραφίας ΥΜΙα χρόνων, παρι- 
στών τμήμα άρματος ήνιοχουμένου" διακρίνονται τά ηνία, ή μάστιξ, τό πρό- 
σωπον καί τό ποδήρες ένδυμα τοΰ ηνιόχου Άνεκαλύφθησαν καί πολλά άλλα
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τεμάχια, κατά τό πλείστον διακοσμητικών τοιχογραφιών, μάλιστα εις δωμάτιον 
τής Β. νησίδας. "Εν μικρόν τεμάχιον ανήκει εις τήν γνωστήν τοιχογραφίαν 
τοΰ ΤριμεροΟς 'Ιερού: παριοτρ κυρίας καθημένας είς βεράνταν (μικρογραφι- 
κώς). Ύπό τό «Σχολείον» (έργαστήριον) άνεκαλύφθησαν ΜΜΙΙΙ πίθοι είς τήν 
θέσιν των, άλλα δεν έξήχθησαν' περισυνελέγησαν όμως τεμάχια χαρακτηριστι
κού ΜΜΙΙΙα άμφορέως. Τρεις άποθέιαι (πάνιες περί ιόν χώρον τού Θεάτρου) 
Λπεκαλύφθησαν περιέχοντες λίαν χαρακτηριστικά αντικείμενα καί άγγεία τής 
ΜΜΙ περιόδου' είς τούτων περιείχε κωδωνόσχημα ειδώλια, των όποιων τινα 
ευμεγέθη, δεύτερος περίεργα κωνικά φολλόμορφα πήλινα αντικείμενα είς με- 
γάλον αριθμόν. Είς μίαν τών αποθηκών τής Δυτικής Πτέρυγος άπεκαλύφθησαν 
κτιστά κιβώτια δαπέδου («κασέλλες»), μή άνακαλυφθέντα ύπό τού "Εβανς, καί 
εντός αυτών άνευρέθη χαρακτηριστική κεραμεική ρυθμού Αγίου Όνουφρίου 
καί τής αρχής τών μεσομινωικών χρόνων. Κατά τήν διάνοιξιν φρέατος όπο- 
χετεύσεως κατά τό μέσον τής Ίεράς Όδού, όχι μακράν των Οικιών τών Τοι
χογραφιών, άνεφάνησαν Ισχυροί τοίχοι ΜΜΙΙ οικήματος καί είς μίαν γωνίαν 
μέγα πλήθος οστράκων καμαραϊκών αγγείων, τινών ώοκελύφων λαμπρώς 
διακεκοσμημένων. Έκ παραλλήλου διηκριβιόθη ή μορφή πλείστων όσων δια
μερισμάτων τού ’Ανακτόρου, διαδρόμων, κλιμάκων κλπ., ώς τών ’Αποθηκών 
τών Πίθων τών Μεταλλίων, τής ΒΑ Αιθούσης καί τού παρ' αύιήν κλιμακο
στασίου, τού ’Εργαστηρίου τού Γλύπτου, τού κάτω σκέλους τής ’Ανατολικής 
κλίμακος, τών Βασιλικών Σταύλων, τής προσβάσεως πρός τό 'Ιερόν τών Δι. 
πλών Πελέκεων κλπ.

Είς τήν περιφέρειαν Άνωπόλεως ΙΙεδιάδος, θέσιν Κάμπος, άνε- 
καλύφθη θαλ.αμωτός τάφος μέ σαρκοφάγους, όστις δέν έξηρευνήθη είσέτι.

Δυτικώς τού ’Ανακτόρου τών Μ α λ ί ω ν καί είς τήν περιοχήν τής μινωι- 
κής πόλεως άνεκαλύφθη έργαστήριον, ίσως μέρος οικίας, τής οποίας σαφή 
δισκρίνονται λείψανα ώρισμένων τοίχων' είς τούτο έγίνετο ή κατεργασία τών 
πρισματικών σφραγιδόλιθων. Διά μικρός δοκιμαστικής σκαφής διεπισιούθη ότι, 
καίιοι επιφανειακούς μόνον διατηρούμενον τό έργαστήριον, διαοώζει έπί τόπου 
τό ύλικόν κατεργασίας (ιδίως ύποπράσινον στεατίτην καί 6λιγώτερον όρείαν 
κρύσταλλον, κροκαλοπαγή λίθον κλπ.) καί πλήθος ήμικατεργασμένων σφραγι
δόλιθων, άπορρίματα έκ τής κατεργασίας κλπ. Άνευρέθησαν τέσσαρες πρισμα
τικοί σφραγιδόλιθοι τελείως έτοιμοι, μέ τάς παραστάσεις των, άλλοι έπεξειρ- 
γασμένοι, άλλά χωρίς είσέτι τάς παραστάσεις των καί άλλοι είς διάφορα άλλα 
στάδια κατεργασίας. Ή άνακάλυψις είναι έξόχως σημαντική καί έλπίζεται ότι 
ή συστηματική άνασκαφή θά δώση σπουδαία αποτελέσματα.

Πυρά τό χωρίου Μ ε λ έ σ ε ς, είς θέσιν Πατέλες, άνευρέθη ΥΜΙΙΙ τά
φος, άπλοΰν σκάμμα είς τό χώμα, περιέχων δύο σαρκοφάγους είς τήν θέσιν 
των, τών οποίων ή μία έξήχθη ολόκληρος, τής δέ άλλης διετηρήθη καλώς μό
νον τό άετωματώδες κάλυμμα, άπολήγον κατά τά άκρα τής ράβδου του είς 
πελεκοειδεΐς έξοχάς. "Αλλα κτερίσματα δέν άνευρέθησαν.

Παρά τό Γοργο λαήνι, είς θέσιν Κάστελλος, άνηγγελθη ή ΰπαρξις 
κυκλοτερούς κτηρίου, μέ εκατοντάδας οστών καί πολλά θραύσματα άγγείων. 
Προσεκομίσθη πρωτομινωικόν άγγεϊον μορφής άσκοΰ. "Ισως πρόκειται περί 
θολωτού τάφου τών προανακτορικών μινωικών χρόνων.

‘Ανάλογος θόλος θά είναι ό ύπό ιδιωτών υποδειχθείς ΒΔ τού χωρίου 
Ρ ίζ ι κα ς Μονοφατσίου, κτιστός κύκλψ διά μεγάλων λίθων καί έχων διάμε
τρον περίπου πέντε μέτρων.
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’Επίσης έκ θολωτού τάφο», κειμένου εις τήν περιοχήν Σ ί β α ς Μονοφα- 
τσίευ — αγνοείται όμως ή ακριβής θέσις— προήλθον δύο στεναί χρυσοί ται- 
νίαι τάς όποιας ιδιώτης προσεκόμισεν ΐνα τάς πώληση εις τό 'Ηράκλειον. Τά 
αγγεία έκ τοΰ πέρυσιν άνακαλυφθεντος θολωτού πρωτογεωμετρικού τάφου με
ταξύ Ρυτασανής Κεφάλας καί Φαρμακαράς, είς θέσιν Έ μπάσος ή Μπερ- 
δελέτο τής περιοχής τοΰ χωρίου Ρ ο τ ά σ ι, συνεκολλήθησαν καί παρέχουν ώς 
σύνολον ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Αυτοψία έγένετο υπό τού Έπιμελητοϋ τού Μου
σείου : πρόκειται περί λίαν μικρού θόλου διαμέτρου 1,70 X 1,50 φκοδομημέ- 
νου μέ πλακοειδείς μεγάλους λίθους καί μέ βραχΰν δρόμον τό ύψος τού θα
λάμου είναι ενός μέιρου.

Κατά τήν διάνοιξιν τής κοινοτικής οδού άπό Πύργου εις Ροτάσι 
καί είς θέσιν Φαρμακαρά, άνεκαλύψθη εκτεταμένον νεκροταφειον μέ ταφάς 
κυρίως έντός πίθων, άνηκουσών είς γεωμετρικούς χρόνους, αναλογών δέ έκεί- 
νων οΐτινες άνεσκάφησαν υπό τοΰ Ντόρο Λέβι είς ’Αρκάδες. ’Υπό τού Έπιμε- 
λητοΰ περισυνελέγησαν χαρακτηριστικοί άρύβαλλοι, σφονδύλια, όστρακα έκ 
καλπών καί πίθων, κύπελλα κλπ. ’Ενδιαφέρουσα είναι έπιγραφή έπί παραλλη
λεπιπέδου όγκου «έπί τά λαιά» λίαν αρχαϊκή παρέχουσα τό όνομα: Άρκεαίλα.

Παρά τήν Παναγιά Μονοφατσίου καί είς θέσιν Πατέλα, κτη- 
νστρόφος περισυνέλεξεν έπί τής έπιφανείας κλιτύος λόφου ικανά τμήματα πή
λινων ειδωλίων καί ζωδίων, μάλιστα κεφαλάς, άνηκόντων είς τούς άρχομένους 
μεσομινωικοΰς χρόνους. Πολύ πιθανώς ταΰτα προέρχονται έκ μινωικοΰ ‘Ιερού 
Κορυφής. Ή έπί τοΰ αυτού μέρους άνεύρεσις καί ελληνικού είδώλου καθημέ- 
νης θεάς καί άφθονων ελληνικών καί ρωμαϊκών νομισμάτων ΰποδηλοϊ ότι 
έκεϊ υπήρχε καί αρχαία ελληνική πόλις.

Λίαν σημαντική ύπήρξεν ή άνακάλυψις είς τήν περιοχήν τής Αρχαίας 
Λύττου αρχαϊκής οικίας μέ άφθονους πίθους, τών οποίων τινές ανάγλυφοι. 
Ύπό τοΰ ιδιοκτήτου παρεδόθησαν ανάγλυφα τεμάχια λίαν ένδιαφέροντα, δο
κιμαστική δέ άνασκαφή γενομένη ύπό τοΰ ’Εφόρου Πλάιωνος έ/ιεβεβαίωσε τήν 
ΰπόθεσιν ότι πρόκειται περί άρχαϊκής οικίας μέ τούς πίθους είς τήν θέσιν 
των. "Υπάρχουν τεμάχια μέ άνθρωπίνσς μορφάς, μέ κεφαλήν λέοντος πληγέν- 
τος διά βέλους καί βρυχωμένου, τοξότου, σφιγγών καί ίσως έλάφων, άλλα δέ 
μέ ωραία διακοσμητικά θέματα, σπειρών καταληγόντων είς κεφαλάς παρδά- 
λεων, ροδάκων, τεθλασμένων, ζωνών πολλαπλών ταινιών κλπ. Αί λαβαί τών 
πίθων είναι πλατεΐαι καί ύψηλαί κσί τά χείλη έξέχοντα καί περίτεχνα. Προ- 
παρεσκευάσθη ό χώρος διά συστηματικήν άνασκαφήν. ΟΙ πίθοι φαίνεται ότι 
άνήκουν είς τό τέλος τοΰ Ζ’ καί τήν άρχήν τοΰ ΣΤ" π. X. αΐώνος.

Έντός τοΰ χωρίου Γωνιές Μαλεβυζίου καί είς τήν συνοικίαν 
Αρχοντικό δ Έφορος Πλάτων έξετέλεσε δοκιμαστικήν άνασκαφήν είς τό ση- 
μεϊον είς τό όποιον είχεν άνευρεθή πέρυσι μέγα νεολιθικόν άγγείον καί λίθι
νος πέλεκυς. Άπεδείχθη ότι ύπήρχεν έκεϊ κτήριον μέ παχεΐς τοίχους, πιθανώς 
νεολιθικών χρόνων καί έκ τούτου περισυνελέγησαν όστρακά τινα' τό μέγα άγ- 
γεΐον δυστυχώς είχε καταστροφή. Χαλκοΰν έγχειρίδιον μέ δύο όπάς στερειό- 
σεως άνήκει ήδη είς πρωτομινωικούς χρόνους. Έπ’ εύκαιρίρ έξητάσθησαν πολ
λοί άρχαιολογικοί χώροι τής αυτής περιοχής : Είς θέσιν Σκαμνί, έπί προβού- 
νου τοΰ ΰπερκειμένου όρους, μικρά μεσομινωική έγκατάστασις, ίοως φυλάκειον. 
Τεμάχια πίθων πολλών είδών διακρίνονται. Είς κυκλικόν τι χτίσμα άνευρέθη- 
σαν πολλοί άνθρακες καί μολύβδινος δίσκος μέ σημεία έπ’ άμφοτέρων τών 
πλευρών, τόν όποιον ό άνευρων έτηξε καί έξηφάνισε. Είς θέσεις Άρμί τοΰ
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Φούσκη καί 'Αλώνι ιοϋ Φούσκη λείψανα μεσομινοηκά καί ύστερομινωικά εκτε
ταμένου, ώς φαίνεται, συνοικισμού. Είς τέν ελαιώνα Έμμαν. Σγουρού όστρα
κα ύστερομινωικά. Εις ύψηλότερον σημεϊον τού Μεγάρου Σκλαβοκάμπου καί 
αμέσως κάτω τούτου παρά τόν ποταμόν αξιόλογα ύστερομινωικά κιήρια. Είς 
θέσιν Μέση τού Κάμπου η Ξυδα λείψανα εκτεταμένου συνοικισμού καί τείχους, 
το όποιον παρακολουθεί τις επί ικανά μέτρα. Εις θέσιν Κάνασος κτήρια καί 
όστρακα ώς φαίνεται ρωμαϊκών χρόνων Είς θέσιν Παλιοκλησά λείψανα ση
μαντικού κτηρίου δμοιάζοντος μέ παλαιοχριστιανικήν Βασιλικήν. Εις θέσιν 
Ρουσοκεφάλα άφθονα τεμάχια αγγείων μεσομινωικών χρόνων. Παρά τό χωρίον 
Γωνιές καί είς θέσιν Κολενιά λείψανα οικισμού ύστερομινωικοΰ μέ χαρακτη
ριστικούς πίθους. Είς ύψωμα Κουνούπι τής Ρίζας άνευρέθη τυχαίως ΜΜΙ μι
κρά πρόχους.

Δοκιμαστικήν άνασκαφήν έξετέλεσεν επίσης ό Έφορος Πλάτων παρά τόν 
Θόλον Α τού Πλατάνου, είς δ σημεϊον κατά τήν εργασίαν τής περιφρά- 
ξεοις τού χώρου πρό δυο ετών άνευρέθη είκοσάς λίθινων αγγείων. Ή άνασκα- 
φή άπεκάλυψε μικρόν δωμάτιον πλήρες λίθινων καί πήλινων σκευών, τών 
οποίων δχι όλιγώτερα τών τεσσαράκοντα περισυνελέγησαν. Είναι τού αυτού τύ- 
που μέ έκεϊνα τών θόλτον, άλλά προφανώς ανήκουν εις τήν αρχήν τής μεσομι- 
νωικής περιόδου (αγγεία έμπίεστα ή ακιδωτά πήλινα), καίτοι ώρισμένοι τύποι 
θά έλεγε τις οτι είναι πρωτομινωικοί. Δυστυχώς ή επί τόπου φυόμενη ελαία 
παρημπόδισεν επί τού παρόντος τήν περαιτέρω σκαφήν. Τό δωμάτιον, φαίνε
ται, είχε χρησιμοποιηθή διά προσφοράς είς τούς νεκρούς. Δέν αποκλείεται 
παρά τούτο νά ύπάρχη έτερος, μή ανακαλυφθείς, θόλος.

Είς τόν Νομόν Λασηθίου δχι ολίγαι αρχαιότητες ήλθον εις φώς. 
Έπί τού όροπεδίου τού Λασηθίου, είς θέσιν Τοικαλά ή Βουρλιά 
καί είς βάιθος 6 όργυιών άνεκαλύφθη κρονίον μέ μακρά κέρατα άγνωστου 
ξφου, πιθανώς αντιλόπης- είς βάθος δέ ενός καί ήμίσεος μέτρου άνεφάνη πλα
κόστρωτος δρόμος μέ κατεύθυνσιν πρός τό Ψυχρό. Πλησίον τού Βραχασίου 
Μεραμβέλλου κατά τήν γεώτρησιν είς θέσιν Κοσμά άνεκαλύφθη τμήμα αγ
γείου έκ πρασίνου σχιστόλιθου μέ άναγλύφους συνδεομένας πρός άλλήλας σπεί
ρας, πρωτομινωικών, ώς φαίνεται χρόνων. Κατά τήν κατασκευήν υδραγωγείου 
είς τήν περιοχήν Μαλλών Ίεραπέτρας καί είς θέσιν ’Ανατολικόν, 
Άγ. Παρασκευή, άνευρέθησαν τέσσαρες πήλινοι κρίκοι, ίσως βάσεις άγγείων, 
δύο ληκύθια καί δύο ρωμαϊκών χρόνων λύχνοι, ών εϊς μέ διακοσμητικά θέ
ματα καί άλλος μέ μονομάχους.

Είς τήν περιοχήν τής Σ η τ ε ί α ς περισυνελέγησαν παρά τήν ’Αγίαν 
Φ ω θ ι ά ν. είς θέσιν Πάτημα, είς μικρός κομψός πίθος μέ εντύπους ρόδα
κας γεωμετρικών χρόνων καί τρία μικρά, επίσης γεωμετρικά, αγγεία. Πλησίον 
τού χωρίου Σφακιά άνεκαλύφθη ΥΜΙΙΙ τάφος μέ σαρκοφάγους, δστις 
άκολούθως άνεσκάφη περαιτέρω ύπό τού ’Εφόρου (βλ. ανωτέρω). Άλλο πιθί- 
διον χωρητικότητος 30 οκάδων περίπου ΰδατος περισυνελέγη έκ τάφου παρά 
τό χωρίον Κ α ν έ ν ε.

Είς τήν Δυτικήν Κρήτην τέλος, συγκεκριμένως είς τόν Νομόν Χα
νιών, περισυνελέγησαν επίσης ενδιαφέροντα αντικείμενα. Είς τήν θέσιν Βάρ
δια τής περιοχής Λραμίων (αρχαίας Ύδραμίας) άνευρέθη ωραία μαρμάρι
νη κεφαλή, Άρτέμιδος, ώς φαίνεται. Είς τήν άρχαίαν Πολυρρηνίαν (σή
μερον Άνω Παλαιόκσστρον) καί είς θέσιν Καποδόκι ήλθεν είς φώς λίαν εν
διαφέρουσα στήλη επιτύμβια μέ άνάγλυφον καί μέ έπιτύμβιον έπίγραμμα. Ό
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τάφος είς τόν όποιον άνήκεν ή στήλη ήτο φκοδομημένος κατά διαζώματα μέ 
πελεκητούς λευκούς πωρολίθους, συνδεόμενους μέ σίδηρον καί μόλυβδον. Τό 
άνάγλυφον παριστα γυναίκα επί θρόνου μέ ύποπύδιον, ήιις δέχεται τόν απο
χαιρετισμόν ίματιοφόρου ανδρικής μορφής. Είς τό αέτωμα τής στήλης έρπι,ν- 
τες βλαστοί έλισσόμενοι καί ΰπ" αυτό τά ονόματα ΤΥΡΟΣ ΣΩΣΑΜΕΝΩ 
ΣΩΣΑΜΕΝΟΣ ΘΟΙΝΩ. Κάτω τοϋ αναγλύφου πολύ ενδιαφέρον έλεγεϊον, Ή 
στήλη παραμένει είσέτι έπί τόπου.

Είς τήν άρχαίαν Έλυρον, σήμερον Ροδοβάνι Σέλινου, καί είς θέσιν 
Ξενοτάφι, κατά τήν διάνοιξιν όδοϋ διά μπουλντόζας άνεκαλύφθησαν τέσσαρες 
τάφοι, των οποίων οι τρεις έδωσαν μόνον πήλινα, μάλλον πτωχά, αγγεία. ”0 
τέταρτος ήτο πλουσίως κτερισμένος καί έκ τούτου παρεδόθησαν είς τό Μου- 
σεΐον Χυνίων ώραΐον χρυσοϋν ένώτιον με κεφαλήν γυναικός πολύ δμοιον πρός 
άλλο τού Βρεταννικοϋ Μουσείου επίσης έκ Κρήτης προερχόμενον καί άνήκον 
είς τόν Δ' π. X. αιώνα, μία ψήφος άτρακτοειδής χρυσή, δεκάς πήλινων αγ
γείων μεταξύ των οποίων τινά δακρυδόχα, άλλα άξυπύθμενα καί πυξίς, λύχνος, 
ειδώλια ήμικατεστραμμένα, μαρμάρινη πυξίς μετά καλύμματος, χαλκοΰν κά- 
τοπτρον καί επίσης χαλκούς δακτύλιος.

Έκ θησαυρού αργυρών μεγάλων νομισμάτων άνηκόντων είς τό πρώτον 
ήμισυ τού ΙΘ' μ. X. αίώνος, άνευρεθέντ >ς είς τά Σελλιά Ά π ο κ ο ρ οί
νου, παρεδόθηααν τέσσαρα είς τό Ιστορικόν Μουσεϊον Κρήτης.

Πλήν ιών ανωτέρω πολλά άλλα μικρά αντικείμενα ήγοράσθησαν ή έδω- 
ρήθησαν, κατατεθέντα είς τό Μουσεϊον 'Ηρακλείου καί τάς άλλας σύλλογός.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ
Έφορος ’Αρχαιοτήτων Κρήτης
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