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Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ KPHTIJ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1918
Παρά τό γεγονός δτι οί συνθήκαι υπό ιάς όποιας αναπτύσσεται ή έν
Κρήτη αρχαιολογική κίνησις δέν έγένοντο αίσθητώς εόνοϊκώτεραι, τά δέ δια
τιθέμενα μέσα έξηκολούθησαν να είναι μάλλον πετιχρά,

δΰνοται νά διαπι-

σιώση tic on ή κινησιε οϋιη ύπήρξεν έντατικωτέρα και μάλλον αποδοτική εΐς
αποτελέσματα ή τά προηγούμενα έτη. Ή διαπίστωαις αδτη γεννά λίαν άγαθάς
ελπίδας διά ιό μέλλον, άφοϋ ήδη αναγγέλλεται δτι προσεχώς θά γίνη άνυδιοργάνωσις ιών Άρχαιολ.

Περιφερειών, καί μεταξύ τών πρώτων τής Κρήτης,

κατά τρόπον ώττε ή δράσις εντός αύτών νά κατυστή εόχερεστέρα και μάλλον
άμεσος.
Εις τό κ,τήριον τού Μουσείου Ήρ α κ λ ε ί ο υ ήρχισεν ή κατα
σκευή τής νέας βόρειας πτέρυγος, διά τής οποίας προσιιθεται εν δμοιον πρός
τά δύο έν συνεχείφ πρός νότον οικοδομικόν στοιχεϊον έξ οκτώ μουσειακών αι
θουσών (τεσσάρων εις τό ισόγειον καί τεσσάρων είς τον άνω δροφον, μέ τέσσαρος μεγόλάς άποθήκας είς τό υπόγειον, τών όποιων ό χώρος σχεδόν διπλα
σιάζεται δΓ ήμιορόφων). Ή οίκοδόμησις κατά τό τέλος τού έτους είχε προχω
ρήσει είς τήν κατασκευήν ολοκλήρου τού σκελετού. Έλπιζεται δτι ή πτέρυξ θά
έχη άποπερατωθή κατά τό μέσον τού έτους 195!). Μέ τήν προσθήκην τού τμήμ<τος τούτου αί μέν αΐΟουσαι έκθέσεως θα φθασουν τσς τριάκοντα, οί δέ χώ
ροι άποθηκεύσεως ιούς δέκα καί πέντε. Θά λυθή οΰτω δι’ ικανά έτη τό πρό
βλημα τής άνετου έκθέσεως τών αντικειμένων τού Μουσείου καί τής συστημα
τικής άποθηκεύσεως, άποουμφορουμένων τών νϋν ΰπό άποθηκευμένων αρχαιο
τήτων πληρουμέιων χώρων τών έργαστηρίων, αιθουσών μελέτης κσί έκθεσεως
έκμαγείων.
Παραλλήλως φκοδομήθησαν καί σχεδόν άποπερατώθησαν, πλήν ιών έσωτερικών έγκατασιάσεων, οί βοηθητικοί χώροι οί προοριζόμενοι ώς κατοικίαι
φυλάκων καί θάλαμος τών νυκτοφυλάκων καί έπροχώρησεν ή δλη διαρρύθμι·
σις καί όργάνωσις τού εξωτερικού τού Μουσείου χοίρου.
Δεν ήρχισεν είσέτι ή κατασκευή

τού μικρού αμφιθεάτρου είς τόν χώρον

τού έναντι τού Μουσείου προμαχώνος Άλκαζάρ,
σεϊον καί επομένως δέν έγενετο καί ή
Μουσεΐον
Τό έργον τής έπανεκθέσεως

δπου τό 'Επιγραφικόν Μου-

διά γεφύρας σύνδεσις τούτου μέ τό
τού

Μουσείου

'Ηρακλείου

επετέλεσε σημαντικήν πρόοδον, διατεθέντος πρός τούτο ποσού δραχ. 150.000 έκ
τού Λογαριασμού Δημοσ. Επενδύσεων Συνεπληρώθησαν νέαι προθήκαι μικρο
τεχνημάτων καί έξετέθησαν πολλά νέα ευρήματα (μεταξύ τών οποίων ή ένδιαφέρουσα σειρά τών κέρνων έκ τής άκροπόλεως τής Γόρτυνος καί αί πολυάριθ
μοι σφραγίδες τού έργαστηρίου τών σφραγιδόλιθων Μαλίων). Κατεσκευάσθησαν πολλαί νέαι δρύϊναι κρυσταλλόφρακτοι προθήκοι διά τήν συμπλήρωσιν
τής έκθέσεως τών αιθουσών τής ελληνικής καί έλληνορρωμαϊκής έποχής, ώς
καί τών επιστημονικών συλλογών.
’Ιδιαιτέρως σημαντική
νωικών τοιχογραφιών.

έργασία έγένετο διά τήν άποκατάστασιν τών μι-

Οδτω τή βοηθείρ τεχνιτών τού

τών Αποκαταστάσεων (τής δ. Πάολα Φιορεντίνο καί

έν Ρώμη 'Ινστιτούτου

τού κ. Άλή Καραβέλλα)

ή τεχνική υπηρεσία τού Μουσείου άπεκατέστησε τό μέγα τοιχογραφημένον μετά
δελφίνων καί πολυπόδων δάπεδον τού Ιερού τής Άγ. Τριάδος, τού οποίου άκολούθως τήν ζωγραφικήν άποκατάστασιν έξετέλεσεν ό ειδικευμένος ζωγράφος
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Θωμάς Φανουράκης. ’Ομοίως άπεκατεστάθη ώς νέα τοιχογραφία, συγκροτηθείσα έκ τεμαχίων αϊτό πολλοΰ χρόνου ευρισκομένων είς τάς άποθήκας τοϋ Μου
σείου καί ζωγραφικώς συμπληρωθεϊσα διά τοϋ αυτού ζωγράφου, ή τοιχογρα
φία έκ τής Άγ. Τριάδος — συνέχεια τής γνωστής τοιχογραφίας μέ ιόν αίλου
ρον — μέ παράστασιν γονατιζούσης γυναικείας μορφής ένιός κήπου μέ ποικίλα
άνθη (κρίνα, κρόκους, ϊα) Ή συγκρότησις των τοιχογραφιών τούιων γίνεται
κατά τό νέον σύστημα μέ τά τεμάχια κινητά ταί μέ διατήρησ,ν τοϋ χαρακιήρος τής τοιχογραφίας. Κατά τό σύστημιι τοΰιο βαθμηδόν θά αναπροσαρμο
στούν καί αί λοιπαί τοιχογραφίαι τοϋ Μουσείου. Ή άποκατάατασις τών τοι
χογραφιών τούτων έδωσεν Ιδιαιτέραν αϊγλην εις ιήν λαμπρόν αίθουσαν τών
μινωικών τοιχογραφιών.
Ή όργάνωσις τών Επιστημονικών

Συλλογών συνεχίσθη,

ταξινομηθέντος

μεγάλου αριθμού νέων ομάδων, πάντως ή τε/.ική έκθεσις τούτων, ελλείψει χώ
ρου καί προθηκών επαρκών, δέν κατέστη δυνατόν νά πραγματοποιηθή.
Τά εργαστήρια τοϋ Μουσείου είργάσθησ,ιν ένιατικώς, σ.ποκατααταθέντος
μεγάλου αριθμού νέων αντικειμένων έκ τών παλαιών καί νέων άνασκαψών.
Διά τήν έργασίαν ταύτην είργάσθη καί έκτακτον προσωπικόν. Έπερατώθη ή
συγκρότησις τού λίαν έντυπωτικού συνόλον τών γευιμετρικών αγγείων τού τά
φου Τεκέ 'Ηρακλείου,

τοϋ γεωμετρικού τάφου ’Ατσαλένιου

Ήρακλε ου, τοϋ

μοναδικώς σημαντικού διά τόν αριθμόν τών ευρημάτων θολωτού γεωμετρικού
τάφου Ροτασιυυ, σειράς όλης σαρκοφάγων έ| ’Αθανάτων, Βόννης, Σφακιών
Σητείας, τής σημαντικής σειράς πρωτομινωικών

άγγείυιν τού θολωτού τάφου

Λεβήνος, αρχαϊκού πίθου καί αγγείων έκ Κάτω Βάθειας καί πλείστων άλλων.
Έγένετο έπίσης επιμελής καθαρισμός τής ογκώδους μαρμάρινης αναγλύφου
σαρκοφάγου

έλληνορρωμαϊκών χρόνων, ήτις διά μεγάλου κόπου μετεκομίσθη

είς τό Μουσεϊον 'Ηρακλείου.
Οί τεχνίιαι τών ξένων Σχολών, τής ’Ιταλικής καί

Αγγλικής, είργάσθη-

σαν διά τήν άποκατάστασιν τών πολυάριθμων ευρημάτων τούτων έκ Φαιστού,
Γόρτυνος καί Κνωσού.
Διά τήν όργάνωσιν καί

ταξινόμησιν τών αποθηκών συνεχίσθη προπαρα

σκευαστική έργασία, κασκευαθέντων καί νέων έρμαρίων - θηκών τοίχου, σει
ράς δίσκων καί κιβωτιδίων κλπ. Οδτω κατωρθώθη νά άποσυμφορηθή ή αί
θουσα τής μελέτης τών ευρημάτων, ήτις χρησιμοποιείται έπί τού παρόντος ιός
έργαστήριον. Έτοποθετήθησαν μόνιμα ράφια - έταζέραι μεταλλικοί έκ τρητών
έλασμάτων καί στερεών θηκών τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ είς τήν τελευταίαν αίθουσαν.
Κατέστη έπίσης δυνατή ή άναδιοργάνωσις
μέ τήν τοποθέτησιν όμοιων θηκών

τής βιβλιοθήκης τού Μουσείου

μεταλλικών, καλυπτουσών τάς έπιφανείας

πάντων τών τοίχων. "Η βιβλιοθήκη κατέστη δυνατόν νά ένημερωθή μέ τήν άπόκτησιν διά δωρεών καί αγοράς νέων σημαντικών βιβλίων.
Ύπό τού Έπιμελητοΰ κ. Αλεξίου κατεγράφη μέγας αριθμός έκ τών άκα.
ταγράφων αντικειμένων τού Μουσείου.

Δέον νά σημειωθή ότι ή ποσόιης τών

είς τάς άποθήκας άκαταγράφων έκ παλαιοτέρων άνασκαψών καί ό αριθμός
τών νέων προσκτημάτων είναι τόσον μέγας ώστε θά άπαιτηθή ή συστηματική
έργασία συνεργείου όλου επιστημόνων έπί έιη εργαζομένων, ΐνα άντιμετωπισθή
τό ίιπάρχον πρόβλημα. Έγένετο έπίσης άνανέωσίς τινων τών ευρετηρίων τοϋ
Μουσείου.
Έξεδόθη ό ’Οδηγός τοϋ Μουσείου Ηρακλείου είς τήν Γερμανικήν γλώσ
σαν, προετοιμάζεται 6έ καί ή μετάφρασις τούτου είς τήν Γαλλικήν.
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Τό έν Ήρακλείφ 'Ιστορικόν Μουσεϊον Κρήτης, μερίμνη τής
Εφορείας του, τής εργασίας τού Διευθυντοΰ καί

τής Έπιμελητρίας του, πάν

τοτε ΰπό τήν αιγίδα τής Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, έπλουτίσθη διά πολλών νέων άποκτημάτων διαφωτιζόντων τήν βυζαντινήν, μεσαιωνι
κήν καί παλαιοτουρκικήν ιστορίαν. ’Επίσης έπηυξήθησαν αί συλλογαί τών αν
τικειμένων τής λαϊκής τέχνης. Πραγματοποιούμενης τής βουλήσεως τοϋ θανόντος μεγάλου κρητός Ν.

Καζαντζάκη τό γραφεΐον καί ή βιβλιοθήκη του καί

σειρά αναμνηστικών καί χειρογράφων άπετέθησαν εις

ειδικήν αίθουσαν τοϋ

Μουσείου. Τά σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται είς τήν Ιτησίαν εκθεσιν τών
πεπραγμένων τής ως άνω ‘Εταιρείας.
Μικρά πρόοδος συνετελέοθη καί είς τά λοιπά Μουσεία καί Σύλλογός τής
Νήσου. Νέα όργάνωσις καί ταξινόμησις τούτων δέν κατέστη δυνατόν νά πρα
γματοποιηθώ καί διά τήν

άπασχόλησιν τοϋ έπιστημονικοΰ προσωπικοί μέ τά

κύρια έργα τοϋ Μουσείου 'Ηρακλείου, τών άρχαιολ. χώρων καί τής έποπτείας
τών άνασκαφών, καί διότι τά διατιθέμενα διά τάς Σύλλογός μέσα είναι δλως
στοιχειώδη, άν μή άνύπαρκτα. Διά τών άνασκαφών Άπτέρας καί Λισσοϋ μένα
πλήθος ευρημάτων (αγαλμάτων, επιγραφών, άρχιτεκτ. μελών, αγγείων) περιήλθεν εϊςτό

Μουσεϊον

Χανίων,

οπού όμως ταϋτα

δέν κατωρθώθη νά

έκτεθοΰν. άναμενομένης πάντοτε τής οριστικής στεγάσεως τοϋ Μουσείου είς τόν
άποκαθιστάμενον ναόν τοϋ Άγ. Φραγκίσκου. Πολλά άλλα αντικείμενα περισυνελέγησαν μερίμνη τοϋ έκτ έπιμελητοϋ καί τοϋ φύλακος. Είς τό Μουσεϊον
Ρεθύμνης περισυνελέγησαν μόνον δευτερευούσης σημασίας αντικείμενα καί
άπετέθησαν τά ευρήματα καί γλυπτά τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής Βυζαρίου. Ό χώρος όμως δέν επιτρέπει περαιτέρω έπαύξησιν τών αντικειμένων τής
έκθέσεως καί είναι ανάγκη νά μελετηθή ή έπέκτασίς του διά προσθήκης καί
δευτέρου ορόφου. ‘Ελάχιστη έπαύξησις έγένετο είς τάς Σύλλογός Γόρτυνος,
Νεαπόλεως, Άγ. Νικολάου καί Ίεραπέτρας. Είς τήν τελευταίαν
Συλλογήν έγένετο έρχασία καθαρισμοί τοϋ νεωστί άποτεθέντος εκεί χαλκού
αγάλματος τηβεννοφόρου διά τοϋ αρχιτεχνίτου Ζαχαρία Κανάκη.
Έργα άποκαταστάσεως είς αρχαιολογικούς χώρου?
έγένετο κατά κύριον λόγον είς τήν Κνωσόν, μικροτέρας δέ κλίμακος είς τήν
Φαιστόν καί Άγ. Τριάδα. Είς τήν Κνωσόν αί

έργασίαι έγένοντο διά τοϋ

'Εφόρου, τήν τεχνικήν έπίβλεψιν άσκοίντος τοϋ αρχιτεχνίτου τοϋ Μουσείου 'Η
ρακλείου Ζαχ. Κανάκη. Είς τό

Μέγα Ανάκτορο ν, πλήν τοϋ γενικοί κα

θαρισμού άπό τών βότανών, έγένετο ή συμπλήρωσις τού Ίεροΰ τών Διπλών Πελέκεων έτοποθετήθησαν προστατευτικά δικτυωτά διαχωρίσματα καί ήνοίχθη
ή παλαιοτέρα μινωική θύρα

ούτως ώστε τό Ιερόν έγένετο έπισκέ-ψιμον καί

διά μεγάλας τουριστικός ομάδας. Διά τήν προστασίαν τοϋ μεγάλου κλιμακο
στασίου έγένετο

ή προμήθεια έξ Ιταλίας πλαστικής διαφανούς ύλης τύπου

EDIT, ΐνα κατασκευασθή στέγαστρον στηριζόμενον έπί λεπτών μεταλλικών
στύλων. ‘Εγένετο στερέωσις καί διασάφησις τοϋ ΒΑ τομέως τοϋ ’Ανακτόρου,
όπου αί δύο μικραί κλιμακίδες. Παρά τήν άνατολικωτέραν τών κλιμάκων τού
των άπεκαλύφθη βαθύτατος αποθέτης οστις άπεδείχθη δτι περιείχεν έπίχωσιν
κατά μέγα μέρος όπονεολιθικών χρόνων. Ή άνασκαφή άνετέθη είς τήν Άγγλ.
Άρχαιολ. Σχολήν. Άπεκατεστάθη καί έστερεώθη μέ έπανατοπόθέτησιν πολλών
μεγάλων ογκολίθων πελεκητών έκφυγόντων έκ τής θέσεώς των ό τριπλούς πε
ρίβολος κατά τήν ΝΑ παρυφήν του ’Ανακτόρου. Ό τομεύς οδτος διά πριάτην
φοράν κατέστη δυνατόν νά διασαφηθή, Πολλοί τών υδραγωγών σωλήνων άπε-
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κατεστάδησαν καί έπροστατεύδησαν διά κιγκλίδων.
Τής περιφράξεως ιών ’Ανακτόρων άπεκατεστάδησαν πολλά τμήματα καί
κατά τήν κυρίαν είσοδον καί ολόκληρον τήν δυτικήν πλευράν έτοποδετήδησαν
πλαίσια δικτυωιών διά μεγαλυτέραν ασφάλειαν κοί έξωραϊσμόν τοϋ χώρου, έν
συνόλιρ πλείονα τών εκατόν. Ή ανατολική κιγκλιδωτή δύρα έπεσκευόοδη καί
εΰδυχραμίσδησαν πολλά τμήματα τής περιφράξεως. Διεμορφώδη κανονική προσπέλσσις διά κλίμακος έχούσης έκατερωδεν άντερεισματικούς τοίχους πρός
συγκράτησιν τών χωμάτων πρός τήν ατραπόν τήν φέροι σαν πρός τήν Βασιλι
κήν Επαυλιν.
Εις ιήν

Βασιλικήν "Επαυλιν έγένειο ολοκληρωτική εργασία άπο-

καταστάσεως, ήτις περιέλαβε τάν γενικόν καθορισμόν τοϋ χώρου καί τήν πλή
ρη άποκάλυψιν τών πλαισιούντων τοίχων, ακόμη καί έκείνων οΐτινες δέν άνεσκάφησαν υπό τοϋ

Έβανς, τήν

στερέωσιν πάντων τών τοίχων καί δαπέδων,

τήν άντικατάστασιν τών έφδαρμένων γυψολιδικών πλακών δαπέδου διά τέων
ίσομεγέδων, έξαχδένιος τού ΰλικοϋ έκ τών αρχαίων λατομείων, μάλιστα τοποδετηδεισών κατά τό πολύδωρον μέγαρον τήν κρύπτην, τό ΝΑ δωμάιιον, τό
μέγα καί μικρόν κλιμακοστάσιον, δπου άντεκαταστήδησιιν αί φδαρείσαι βαδμίδες, παραστάδες, κλπ

Εις τό πολύδυρον μέγαρον άπεκατασιάδη μέ επιμελή

άρμολόγησιν ολόκληρον τό αρχικόν πλακόστρωτον, τό διαχώρισμα πρός τό ιε
ρόν βήμα, όπου ή κόγχη τυϋ δρόνου, οί πλάκες τής όποιας έπηνέχδησαν εις
τήν δέσιν των. ’Επιμελής εργασία έγένετο επίσης είς τήν κρύπτην ιών τετρα
γώνων πεσσών, όπου πλήν τής πλακοστρώσεως έσιερειόδησαν αί δεξαμενίσκαι
προσφορών καί έξησφαλίσδη ή σιεγανότης τοϋ χώρου δι’ έπεκτάσεως τής υπό
τοϋ Έβανς κατασκευασδείσης οροφής μετά τών σιμενιοδοκών της. Πρός έξασφαλισιν τών πλήρως άποκατασταδέντων δωματίων έπεξειάδη ή στέγη διά
στεγάστρου έξ έτερνίτου

Ή μικρά κλΐμοξ έπροστατεύδιι επίσης, άνακατασκευα-

σδείσης καί τής δύρας πρός τόν άνω όροφον. Καδ’ όλην τήν έκτασιν τής έπαύλεως άτενεώδησαν οί χρωματισμοί, οΰσιαστικώς βελτιωδέντες μέ μίμησιν
τοϋ ξύλου άκριβέστερον αντί τοϋ άντιαισδητικοΰ κίτρινου χρώματος. Τέλος
έπεσκευάσδη ή δια κιγκλίδων πρόσβασις είς τόν χώρον καί έπεξειάδη ή κλι
μακωτή πρόσβασις μέχρι τής άγούσης πρός τήν επαυλιν όδοΰ, κατασκευασδέντων άντερεισματικών τοίχων πρός συγκράτησιν τών χωμάτων.
Εις τήν Βορειοανατολικήν Οικίαν έγένοντο έργασίαι πλήρους
καδαρισμοΰ, στερεώσεως τών τοίχων καί δαπέδων, συμπλήρωσις τοϋ δυτικού
ίσχυροΰ τοίχου, ώστε οΰτος νά δυναται νά συγκρατή ώς άντερεισματικός τά χώ
ματα, ενώ νέοι άντερεισματικοί

τοίχοι έξησφάλισαν άπό τήν πτώσιν τών χω

μάτων τόν χώρον έκ βορρά καί νότου.

Ή μακρά Δυτική - Ανατολική κλϊμαξ

άπεκαλύφδη εξ ολοκλήρου καί άπεκατεστάδη. Πολλά νέα στοιχεία ήλδον είς
φώς, ώς μακρός αγωγός άποχετεύσεως, όστις έκαδαρίσδη καί παρηκολουδήδη
μέχρι τής έκ τής οικίας εξόδου του, ό βόρειος τοίχος τής μακράς κλίμακος,
έπέκτασις τής οικίας πρός τά ΝΑ, άποκαλυφδεισης καί βσσεως κίονος, τά αλ
λεπάλληλα επίπεδα τά διαμορφούμενα δι’ άντερεισματικών τοίχων κστά τό άνατολικόν πρανές καί όπου ήλδον είς φώς λείψανα

νεολιδικών

οικημάτων

μετ’ άφδόνου κεραμεικής καί τινων λιδίνων πελέκεων. Γενικώς διεσαφηνίσδησαν τά διάφορα διαμερίσματα καί νΰν καδίσταται δυνατή ή συμπλήρωσις τών
άτελών σχεδιαγραφημάτανν τοϋ Έβανς. Είς τάς βορειοδυτικώς τοϋ ’Ανακτόρου
καί παρά τήν Βασιλικήν οδόν κειμένην Οικίαν τών Τοιχογραφιών
ήρχισε μόλις ή έργασία γενικού καδαρισμοΰ καί στερεώσεως τών τοίχων.
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Συστηματική εργασία άποκατοστάσεως έγένετο επίσης είς tov Νότιον
Βασιλικόν Τάφον. Έκτος τού γενικοί καθαρισμοί καί άποχωματώσεως
τοί χώρου καί τής στερεώσεως πάντων των τοίχων καί δαπέδων τοϋ μνημείου,
έγένοντο οι ακόλουθοι έργασίαι : Έστεγανοποιήθη τό στρώμα ΰπεράνω καί ό
πισθεν τοί νεκρικοί θαλάμου, ώς καί ολόκληρος ή νοτία πλευρά τοί τάφου
και έλήφθη φροντίς διά τήν άπι.χέτευσιν των ΰδάτων, ΐνα μή διεισδύη ή υ
γρασία εντός τοϋ θαλάμου καί τής κρύπτης τοί τάφου.
πληρώθη ή οροφή μετά ιών βασταζουσών

Τής τελευταίας συνε·

ταύιην ισχυρών δοκών, τής οποίας

τό μεγαλύτερον μέρος είχε κατασκευάσει ήδη ό Έβανς, ΐνα μή εισδύουν έκεϊθεν τά όμβρια ΰδατα. Συνεπληρώθη επίσης ή στέγη τοί προθαλάμου καί ή
έπικάλυψις τών πυργίσκων, συμπληρωθέντος τοί άνω τούτων έκ σχιστόλιθου
δαπέδου μέ τήν τοποθέτησιν τών ύπαρχουσών σχιστολιθικών πλακών καί μέ
τήν κατά μίμησιν συμπλήρωσιν τών έλλειπόντων στοιχείων.
καί περί τόν τάφον έστρώθη στρώμα χαλικίων, ΐνα

Κατά τήν είσοδον

μή καλύπτεται τό τμήμα

τοίιο υπό τής Ιλύος. Ό τάφος άπελευθερώθη κατά τήν βορείαν καί νοτίαν
πλευράν κατασκευασθείσης προσβάσεως άπ’ευθείας έκ τής διερχομένης πλησίον
οδικής αρτηρίας διά τής τομής τοϋ λόφου, εκατέρωθεν άντιστηρίξεως τών χω
μάτων διά μεγάλων άντερεισμαιικών τοίχων καί διά γεφυρώσεως τοϋ ρείθρου
τής οδοί. Οί χρωματισμοί τοί τάφου άνενεώθησαν, βελτιωθέντες σημαντικώς,
μάλιστα ως πρός τό χρώμα τών δοκών, τό όποιον νυν απομιμείται ακριβώς τό
ξύλον
Περαιτέρω έγένετο καθολική εργασία στερεώσεως καί άποκαταστάσεως εις
τήν

Βασιλικήν Έπαυλιν Κρίνων τοί λιμένος τής Κνωσοϋ Άμνι-

σοϋ. Ή ωραία αϋτη μινωική έπαυλις εΐχεν ύποστή σημαντικάς καταστροφάς
είς τό παρελθόν, κυρίως ΰπό στρατιωτικών μονάδων, αΐτινες έστρατωνίσθησαν
έκεϊ πλησίον, καί άλλων, αΐτινες διενήργησαν γυμνάσια αποβάσεων. Έθεωρεΐτο ή άποκατάστασίς της πολύ δύσκολος, άν μή αδύνατος. Μετά τήν εργασίαν
ό χώρος έπανήλθεν

είς τήν αρχικήν κατάστασιν διά τής έπανατοποθετήσεως

τών άναμοχλευθέντων άρχιτεκνονικών στοιχείων, διά τοί ολοκληρωτικοί καθα
ρισμοί καί άποχωματώσεως, τής στερεο'ισεως πάντων τών τοίχων καί δαπέδων.
Άπεκαλύφθησαν μάλιστα κατά τήν εργασίαν καί νέα στοιχεία, ώς δίδυμος θύρα ένούσα τά δύο ΒΔ δωμάτια, θύραν

κατά τήν άνατολικήν πλευράν τοϋ τε-

τραγοίνου δωματίου πρός τόν διάδρομον, έπέκτασις τοϋ έκ σχιστόλιθων πλα
κόστρωτου πρός βορράν, άρχή πλακόστρωτου δωματίου πρός άνατολάς, διεσαφήθη δέ πλήρως τό σχήμα τοϋ πολυθύρου μεγάρου, μέ σειράν θυρών μόνον
πρός βορράν καί τοίχον κλείοντα πρός άνατολάς, ώς καί ή φύσις τοί βαθύτερον κειμένου δωματίου κατά τήν ΒΑ γωνίαν καί παρά τό πολύθυρον, άποδειχθέντος ώς λουτρού. Τά κύκλφ χώματα, μάλιστα κατά τήν βορείαν καί δυτι
κήν πλευράν, συνεκρατήθησαν δι" άντερεισματικών τοίχων, έπεσκευάσθη δέ ριζικώς ή περίφραξις τοί χώρου
Άναστηλωτικάς έργασίας μικράς κλίμακος έξετέλεσεν ή ’Ιταλική Σχολή
διά τοί τεχνικοί Τότι είς τό Άνάκτορον τής

Φαιστού. ’Εκεί έστερεώθη-

σαν αί νεωστί τοποθετηθείσαι γυψολιθικαί πλάκες τοί πολυθύρου

μεγάρου,

αΐτινες είχον άρχίσει νό καταστρέφωνται έκ τής υγρασίας, έπεχώσθησαν κατά
τήν κεντρικήν αυλήν τελευταίως άποκαλυφθένια έντός τής στοάς παλαιότερα
στρώματα καί άφέθησαν νά φαίνωνται αί θεμελιώσεις καί αί βάσεις τών κιό
νων τής στοάς, έτοποθετήθη στέγοστρον έκ διαφανούς πλαστικής Ολης (ΕΝΤΙΛΟΥΞ) διά τήν προστασίαν δωματίων μετά πίθων καί κονιαμάτων είς τό βα-
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θύιερον στρώμα τοϋ παλαιοτέρου 'Ανακτόρου Είς τήν Έ π α υ λ ι ν τής Ά γ.
Τ ρ ι ά δ ο ς έγένοντο απαραίτητοι έργασίαι στερεώαεως τοίχων καί δαπέδων,
καί καθολικός καθαρισμός τοΰ χώρου επίσης ύπό τής ’Ιταλικής Σχολής. Είς
τήν

Μινωικήν

’Αγροικίαν

Μηιροπόλεως

Γόρτυνος, περα-

τωθείσης τής άναακαφής καί έξαγορασθένιος τοϋ χώρου, έγένετο περίφραξις
Άπό τοΰ Νοεμβρίου ήρχιοε μακρά κοί έπιποχος εργασία, ιή συμμετοχή
καί τεχνιτών τοΰ Μουσείου, τής άποκατασιάσεως μακράς σειράς μινωικών πί
θων, προερχόμενων εκ τής νεωοτί άποκαλυφθείσης μινωικής αγροικίας είς
θέσιν Καννιά Μητροπόλεως

Γόρτυνος'

πεντήκοντα πίθων ΥΜΙ χρόνων.

Ούιοι

ή σειρά αυτή

περιλαμβάνει άνω ιών

άποκαθιστάμενοι θά έπανατοποθετη

θοϋν είς τάς άποθήκας τοΰ μιν κτηρίου, τό όποιον θά προοτατευθή διά στε
γάστρου εκ πλαστικής ημιδιαφανούς ύλης.
Τής προστασίας ιών βυζαντινών καί μεσαιωνικών μνη
μείων τής Νήσου έμελήθη ή Δ’ 'Εφορεία Βυζαντινών Άρχαιοιή'ων διά τοϋ
Έπιμελητοϋ τη; κ. Καλοκύρη. έπικουρουμένη ύτό τή; 'Εφορείας Άρχαιοτήιων
Κρήτης καί τής 'Εταιρίας Κρητικών ‘Ιστορικών Μελετών. "Εν τή προόψει τήζ
άποκατασιάσεως τών ένετικών τειχών τής πόλεως 'Ηρακλείου καί
τής τουριστικής τούτων άξιοποιήσεως έγένετο λεπτομερής

άπογραφή ιών έπί

τών τειχών εγκατεστημένων, ώς έπί τό πλεΐστον αύθοιρέτως, Ιδιωτών. Δέν κα·
τωρθώθη όμως είσέτι νά άπαλλαγοϋν αί πύλαι άπό τού; ένιός αυτών έγκατεστημένους έπιτηδευματίας καί βιοτέχνας. Δύο

τουρκικοί ωραίοι κρήνοι, λόγψ

τής κατασκευής νέων οικιών είς ά σημεία εύρίσχονιο, μετεφέρθησαν καί άνοικοδομήθησαν συμπληρωθεϊσαι ή μία

κατά ιόν έναντι τοΰ

Μουσείου 'Ηρα

κλείου προμαχώνα Άλκαζόρ καί ή άλλη παρά τήν έξοδον τής πύλης τοΰ Άγ.
Γεωργίου.

Σημαντικόν γεγονός είναι ή ένιός τοΰ Άγ. Μάρκου άνοικοδόμησις

τής έκ τοΰ Μεγάρου "I τ τ ά ρ μεταφερθένιος ένετικοϋ διακοσμήιου θυροί·
ματος, τό όποιον άποκατεστάθη είς τήν αρχικήν αΰιοΰ μορφήν, συμπληρωθέντων τών έλλειπόντων στοιχείων. Μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ θυρώματος ή πρόσοψις τοΰ ώς άνω μεγάρου άπεκατεστάθη διά νέου ανάλογου θυρώματος βάσει
σχεδίου τοΰ μηχανικού Κ. Λασιθιωτάκη.
Είς τό Φρούριον Λιμένος Ηρακλείου (Κοΰλες) ό ένετιχός
πυργίσκος, δ άπό έτών χρησιμοποιηθείς μέ ίσχυράν μετασκευήν είς φάρον, άπηλλάγη τών προσκτισμάτων καί ενισχύσεων δι' εμφανών δοκών σιδηροπαγούς
κονιάματος. Προπαρασκευάζειαι ή άπομάκρυνοις ιών ναυτοπροσκόπων διά τήν
πραγμαιοποίησιν τής πλήρους άποκατασιάσεως τοΰ μνημείου.
*0 μεσαιωνικός ναός τής Παναγίας τών Σταυροφόρων πάρεχωρήθη ύπό όρους είς τήν Ί. Μητρόπολιν Κρήτης, ϊνα άποκαθιστάμενος καί
άνοικοδομούμενος χρησιμοποιηθή ώς ναός τής Θεομήτορος. Ή σύνταξιε τών
σχεδίων διά την άποκατάστασιν είς τήν άρχικήν αΰτοΰ μορφήν άνετέθη είς τόν
άρχιτέκτονα Ί. Τζομπανάκην.
Ή άποκατάστασις τοΰ δουκικοΰ ναοΰ τοΰ Άγ

Μάρκου έπρο-

χώρησεν είς τήν δευτέραν φάσιν τών έργων τή έποπτείφ τοΰ ’Εφόρου καί ύπό
τήν τεχνικήν

έπίβλεψιν τοΰ

μηχανικοΰ Κ. Λασιθιωιάκη

μηχανικού Ν. Τσαχάκη, βάσει ιών

σχεδίων τοΰ

Διηνοίχθησαν τά νότια γοτθικής μορφής

παρά

θυρα, κατεσκευάσθυσαν δέ άντιστοίχως τά παράθυρα τοΰ βορείου τοίχου καί
άναπροσηρμόσθησαν βάαει ιών ύπαρχόντων στοιχείων τά παράθυρα τοΰ άνατολικοΰ καί δυτικοΰ τοίχου είς ταΰτα έτοποθειήθησαν ήδη ύαλοστάσια. Έγέ
νετο ή ένίσχυσις τών τοίχων διά διαζώματος (οεναζ) έκ σιδηροπαγούς σιμεντο-
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κονίας. Άντεκατεστάθησαν οΐ ένισχυτικοί μεταξύ τόξων καί τοίχων δοκοί διά
άλλων έκ σιδηρών τεταμένων ελασμάτων. Ή βορεία πύλη μετετέθη κατά τόν
άξονα τοΰ παραθύρου καί διηνοίχθη ή μεγάλη τοξωτή νοτία πύλη.
τοϋ άμβωνος μέ τήν διπλήν

Ή κόγχη

κλίμακα έπεσκευάσθη καί άπεκατεστάθη. Έπλα-

κοστρώθη τό 'Ιερόν καί κατεσκευάσθη εις τήν θέσιν τής Τραπέζης τοΰ Θυ
σιαστηρίου ίσομέγεθες πλακόστρωτον
τόν διά

βήμα μετά εσωτερικού θαλάμου, προσι

πλατείας πρόσθιας κλίμακος.

Έγένετο προπαρασκευή τής υποδοχής

διά τήν πλακόστρωσιν τοΰ κυρίως σηκοί. Κατά τήν εργασίαν άνευρέθησαν
τρεις τάφοι έξεχόντων προσώπων, έπί τών πλακών τών οποίων είς μέν τούς
δύο ΰπήρχον οικόσημα, είς δέ τόν τρίτον μορφή κατακειμένη.
Είς τά Χανιά ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ Νομομηχανικοΰ κ. Λασιθιωιάκη, κα·
τέχοντος ειδικήν εμπειρίαν διά τήν άποκατάστασιν μεσαιωνικών μνημείων, έγέ
νετο εργασία έκτάσεως διά τήν οριστικήν άποκατάστασιν τοΰ ναού τοϋ Ά γ.
Φραγκίσκου, όπου θά στεγασθή καί τό Μουσείον τής πόλεως. Μετά τήν
άφαίρεσιν τών παλαιών κονιαμάτων άπεδείχθη ότι ή καμαρωτή στέγη τοΰ ναοΰ
έπαθεν ίσχυράς ρωγμάς λόγφ καθιξήσεως τοϋ βορείου τοίχου. Έκ τούτου έχρειάσθησαν ειδικά ένισχυτικά έργα (αντηρίδες, διαζώματα έκ σιδηροπαγούς
κονιάματος, υποστηρίξεις τών τόξων, έμφράξεις τών ρωγμών κλπ ). Ήνοίχθησαν τά παλαιά παράθυρα τοϋ Ναοΰ καί κατηργήθησαν τινα νεωτερικά ανοί
γματα. Κατεσκευάσθησαν έκ νέου τά κονιάματα καί ό έσωτερικός χώρος τοΰ
ναού μέ τά πλευρικά του παρεκκλήσια άνεδείχθη καί έγένετο κατάλληλος ΐνα
δεχθή τό Μουσείον. Έξησφαλίσθη κατά τό δυνατόν φωτισμός, ούτος όμως θά
ένισχυθή διά τεχνητοΰ. Τά έργα θά συνεχιοθοϋν, έξασφαλισθεισών νέων πι
στώσεων.
Είς τά Τουριστικά έργα έπετελέσθη ικανή πρόοδος. Έξησφαλίσθη
ή λειτουργία Γραφείου Τουρισμού έν Ήρακλείιρ. Έλειτούργησε Σχολή Ξενα
γών καί έδόθησαν άδειοι τοπικών ξεναγών είς τριάκοντα περίπου έκ τών φοιτησάντων είς αυτήν. Έλήφθη άπόφασις διά τήν τουριστικήν άξιοποίησιν τοΰ
περιβόλου τών Ένετικών Τειχών τής πόλεως 'Ηρακλείου.

Έπηυξήθησαν αί

προσδιοριστικαί πινακίδες ιών άρχαιολ. χώρων, μάλιστα τής Κνωσοΰ. Είς τήν
Κνωσόν εύπρεπίσθη ή είσοδος πρός τό Άνάκτορον άντικατασταθέντων τών
συρμάτων διά δικτυωτής έν πλαισίοις περιφράξεως καί κατεδοφισθέντων τών
παραμορφούντων τήν πλατείαν τής εισόδου τοιχίων Είς την Φαιστόν τό Περί
πτερον έλειτούργησε κανονικώς, γενομένη δέ άνόρυξις φρέατος κατά τήν κλιτύν
επέτυχε τήν άνεύρεσιν ϋδατος, τό όποιον θά έξασφαλίση δΓ αυτό άφθονον ύδωρ.
Λίαν σημαντικά ήσσν τά αποτελέσματα τών άνασκαφών τής Ελλη
νικής ’Αρχαιολογικής ‘Υπηρεσίας καί τών είς τήν νήσον άννσκαπτουσών Ξένων
Σχολών. Ό “Εφορος ’Αρχαιοτήτων Ν. Πλάτων λόγιρ τής έπί δίμηνον απου
σίας του είς τό Εξωτερικόν διό τήν συμμετοχήν είς τά διεθνή αρχαιολογικά
Συνέδρια τοΰ ’Αμβούργου καί τής Ρώμης - Νεαπόλεως καί είς to Colloquium
διά τά κρητομυκηναϊκά κείμενα τής Παβίας δέν έσυνέχισε τάς άνασκαφάς του
είς τόν Χόνδρον τής

Βιάννου καί είς τήν περιοχήν τής Σηιειας.

Έξετέλεσεν

όμως τάς ακολούθους άλλας άνασκαφάς :
Άνασκαφή

’Ασκληπιείου

άφθονων αρχαιοτήτων,

Λισσοΰ.

Μετά

τήν περισυλλογήν

αΐτινες ήλθον είς φώς είς τό τυχαίους άποκαλυφθέν

Άσκληπιεϊον τής Λισσοΰ εις τόν όρμον τοΰ "Αί Κυρκοΰ Σέλινου

(Κρητ. Χρο

νικά ΙΑ' 1957, σ 336 - 337), έγένετο έξερεύνησις τοΰ χώρου, ένθα ό ναός τοΰ
'Ασκληπιού. Οδιος εΰρίσκεται έπί τίνος τών κατωτέρων ίσοπέδων τοΰ μυχοΰ
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΒ.
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δχι μακράν ιής βυζαντινής εκκλησίας τού Άγ. Κυριά

κου. Εις τήν ρίζαν ιού βράχου καί μετά την μετακίνησιν μεγάλων όγκολίθων
>αί βράχων άπεκαλύφθη ολόκληρος ό κύριος σηκός ιού ναού, τοΰ οποίου ό άναιολικός τοίχος διασώζεται εις μέγα ύψος. Είναι φκοδομημένος μέ μεγάλους
πελεκητούς λίθους, ιό κάιω ιμήμα καιά ιό πολυγωνικόν σύσιημα, ιό άνω καιά
ιό ψευδοΐσοδομικόν. Οί άνω δόμοι άπέκλινον ιής κατακορύφου ή καί καιέπεσον καί έχρειάσθη μεγάλη εργασία ΐνα έπανέλθουν είς ιήν θέσιν ιων. Πρός χό
βάθος τοϋ σηκοΰ άνευρέθη χό πόδειον χών λατρευτικών άγαλμάχων ένιός χοϋ
σαφώς διαχωριζόμενου χώρου χοϋ κυρίως ίεροΟ. Ήιο μαρμάρινον μέ άναθυρώσεις καί παρ' αϋιό άνευρέθη δεξαμενή μέ άποχέχευσιν χοϋ δδατος. "Ισως χό
ιαματικόν ύδωρ έφθανεν έως έχει. Δεξιά ήχο μικρόν γωνιακόν βάθρον επί χοϋ
οποίου άνευρέθησαν χέσσαρες μικραί

κεφαλαί κορασίδων. 'Ολόκληρος ό χώ

ρος ιοϋ ίεροΰ άνευρέθη πλήρης έκ τών άναθημάιων καί έκ ιών βάθρων χων.
Τούιων περισυνελέγη μέγας αριθμός. Πιστεύεται δχι θά ανασυγκροτηθούν τελικώς άνω τών τεσσαράκοντα μαρμάρινων άγαλμάιων καί

άγαλμαχιδίων, ιό

πλεϊστον μικρών παίδων ή έφηβων. Πολλαί κορασίδες φέρουν μέ χάριν τήν
έπθήτα καί κραχοϋν μικρός περισιεράς. ΕΙς έφηβος έχει λαγωόν άνσρριχώμενον είς ιόν βραχίονα.

ΕΙς παίς κάθηται όκλάζων, πιέζει

δέ διά χής χειρός

άσιράγαλον. "Αλλως πολλοί φυσικοί αστράγαλοι άνευρέθησαν ανατεθειμένοι
είς τόν αΰιόν χώρον. Άνευρέθησαν καί ιινες προιομαί ωρίμων άνδρών ελλη
νορωμαϊκών χρόνων (δύο τούιων πρός τήν είσοδον τοΰ ναοΰ). Μία εύμεγέθης
κλασσικής μορφής κεφαλή γυναικός φαίνεται δτι άνήκει είς ιό λατρευτικόν ά
γαλμα τής Ύγιείας' άνευρέθη επίσης εύμεγέθης κεφαλή ’Ασκληπιού, πιθανώς
τού πέρυσι περισυλλεγένιος άγάλμαχος καί άλλαι μικρότεροι. Τών βάθρων χά
πλεΐσχα είναι ένεπίγραφα, μέ άφιερωματικάς έπιγραφός είς τόν 'Ασκληπιόν
κιί χήν Υγείαν. Είς ιόν αΰιόν χώρον άνευρέθησαν κσί άλλα τεμάχια τής έξ
υπερύθρου μαρμάρου ένεπιγράφου τραπέζης τοϋ 'Ασκληπιού, καί οί είς μορ
φήν λεοντοκεφαλών καί λεονιοπόδοιν πόδες. Χρυσούν έλασμα μέ δυσδιόριοτον
παράσιασιν, χρυσούν έλασμα ένεπίγραφον, μικρός χρυσούς δφις μέ τήν έπιγραφην Α2ΚΛΑΣ ήσαν μεταξύ τών άναθημάιων. Τό κύριον μέρος τού σηκοΰ
καλύπτεται ύπό ωραίου μωσαϊκού μέ διακοσμητικά πλαίσια μέ έναλάσσοντα
σχέδια, περί τά όποια έλίσσειαι μαιανδροειδές κόσμημα. Τέσσερα τών κυρίων
πλαισίων ουμμετρικώς περί τό άιυχώς καιασιραφέν κένιρον διακοσμούνται μέ
τεοσαρα ζώα (πολύχρωμον πχηνόν, νήσσαν, πάρδαλιν καί άλλο δυσδιόριοτον
ζφον). Δέν άποκλείειαι ή καχασιραφεϊσα κενιρική μορφή νά ήχο χοϋ 'Ασκλη
πιού. Εκατέρωθεν τού σηκού υπάρχουν χαμηλά θρανία είς τό Ιιερον τών ο
ποίων άπέκειντο χινα άναθημαχικά άγαλμάχια. Ή πρός τόν σηκόν θύρα τού
ν.ιοΰ είιρίσκειαι είς ύψηλόχερον έπίπεδον καί κατέρχεται τις έξ αϋχής διά δύο
β ιθμιδων. Είς τόν διαχωρισχικόν πρός τόν πρόδομον τοίχον άνευρέθησαν έντειοιχισμέναι προξενικοί έπιγραφαί, άναφέρουσαι ιό δνομα τής πόλεως χών
Λιοσίων. Σύμβολα χριστιανικά χαρακιά

έπί ιών καιακρημνισθέντων τοίχων

ιού ναοΰ άποδεικνύουν διι οί χριστιανοί ήθέλησαν

νά έξαγνίσουν τόν χώρον,

τόν όποιον ίσως προηγουμένως έρήμωσαν.
Τό γείσωμα τού ναού

(τρίγλυφα καί μειόπαι) καί τμήματα πιθανώς έκ

τοΰ μικρού άειώμσιος διακοσμούμενα ύπό άσπίδων εδρεθησαν διεσκορπισμένα
σχεδόν καθ’ δλην τήν εκτασιν τού Ναοΰ. Διά τήν συναρμολόγησιν τών τεμα
χίων ιού αρχιτεκτονικού διακόσμου καί ιών άγαλμάχων θά χρειασθή μακρά
έργαοία. Ή άνασκαφή θά έπεκταθή διά τήν άποκάλυψιν ιού προδόμου ιού
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ναοΰ, τής Ιερός κρήνης, τής οποίας άνεκαλύφθη ή θέσις, διά τόν καθαρισμόν
καί περαιτέρω παρακολούθησιν τοΰ περιβόλου καί διά τήν άνακάλυψιν τοΰ
‘Αβατου, όπου έλπίζεται νά άποκαλυφθοΰν έπιγραφαί τών γενομένων ιαμάτων.
Πάντα τά ευρήματα, πλήν των αρχιτεκτονικών μελών, μετεφέρθησαν καί άπετέθησαν εις τό Μουσεΐον Χανίων.
Άνασκαφή Ξερής Καράς Άρχανών. Έπί λόφου ΝΔ τής κωμοπόλεως τών Άρχανών, δεσπόζοντος τής υποκείμενης κοιλάδος,

διά τής ό

ποιας διήρχετο ή μινωική οδός πρός τήν μινωικήν αγροικίαν τοΰ Βαθυπέτρου
άνεκαλύφθηααν λείψανα εκτεταμένου μινωικοϋ κτηρίου, έν μέρει φκοδομημένου μέ μεγάλου; πελεκητούς λίθου;. Άτυχώς ή μηχανική καλλιέργεια έπέφερε
μεγάλην καταστροφήν εις τό οικοδόμημα, τό όποιον άλλως έπιφανειακώς ευρι
σκόμενον έπαθε καί πολύ παλαιοτέρας καταστροφάς, αφού βυζαντινά όστρακα
άνευρέθησαν μέχρι τών δαπέδων. Ή άνασκαφή άπεκάλυψε ώροΐον μικρόν δωμάτιον μέ φωταγωγόν πρός δυσμάς, έχοντα δύο κίονας, καί ώραΐον δάπεδον
έκ σχιστόλιθων' έφερε θρανία κατά τόν βόρειον ίσως καί τόν νότιον τοίχον
καί είχε σύστημα άποχετεύσεως μέ μικρόν δεξαμενήν συγκεντρώοεως τοΰ ύδατος τής οροφής εντοιχισμένης εις τόν άνατολ. τοίχον. Οί έκ μεγάλων πελεκη
τών λίθων τοίχοι εΰρίσκοντο δυτικώς κυί έν συνεχείς τοΰ μικροΰ δωματίου,
αλλά διεταράχθησαν ΐσχυρώς. Εις τών λίθων έφερε χαρακτόν τό σημείον τοΰ
διπλοΰ πελέκεως. Κατά τόν νότιον τοίχον τοΰ φωταγωγοΰ άνευρέθη κρύπτη μέ
μικρόν στρογγύλον πίθον είς τήν θέσιν του.
Τά άλλα δωμάτια τοΰ κτηρίου είχον κοινούς τοίχους, τών όποιων ή παρα
κολούθησή, ώς είναι σήμερον ήμικατεστραμμένοι, είναι πολύ δύσκολος. Ώς έκ
τούτου ήτο αδύνατον νά σχηματίση τις εικόνα τοΰ σχεδίου ολοκλήρου τοΰ κτη
ρίου. Διά τοΰτο έπεκαλύφθη, πλήν τοΰ πλακόστρωτου δωματίου μέ τόν φωτα
γωγόν. Ή έποχή, έκ τών περισυλλεγέντων οστράκων καί σποραδικών αντικει
μένων, καθορίζεται είς τήν ΥΜΙ α περίοδον.
Άνασκαφή ΥΜΙΙΙ τάφου Μονής Μαλεβιζίου. Έπί υψώ
ματος κειμένου ΝΔ τής Μονής άνευρέθη κατά τήν καλλιέργειαν θαλαμωτός
λαξευτός τάφος μέ κιβωτιοσχήμους λάρνακας. Ή συστηματική άνασκαφή άπε"
κάλυψε τόν τάφον, δστις έχει θάλαμον τετραγωνικόν, όχι πολύ κανονικόν, μέ
δρόμον κατά τό έν άκρον τής άνατολ

πλευράς. Τρεις σαρκοφάγοι εΰρίσκοντο

σχεδόν παραλλήλω; άλλήλων καί λείψανα τετάρτης άνευρέθησαν παραμερισμέ
να. Διακοσμούνται άπό σχηματικά

θέματα έν μέρει φυτικής προελεύσεως δια

τεταγμένα ώς πλέγματα έκ φολίδων. Αί δύο τών σαρκοφάγων σώζουν τό κά
λυμμά των (έν άετωματώδες καί τό άλλο σαμαρωτόν, τό δεύτερον μέ άμφίπλευρον διακόσμησιν σχηματικών όκταπόδων).

Αί σαρκοφάγοι αυται όπεκατε-

στάθησαν. 'Ολίγα άγγεία (περίπου δέκα) συνοιδευον τάς ταφάς, τά περισσότε
ρα τοποθετημένα παρά τήν σαρκοφάγον μέ τού; δκτάποδας. Μεταξύ τών άγγείων είναι δύο κομψαί τό σχήμα πρόχοι καί
ωσαύτως χαλκοΰν γλωσσοειδές μαχαίριον καί

μία χαλκή φιάλη. Εύρέθησαν
σφραγιδόλιθος στεατίτου.

Άνασκαφή άρχαϊκοΰ έλληνικοΰ τάφου Κάτω Βάθειας
Π ε δ ι ά δ ο ς. Όχι μακράν τοΰ χωρίου Κάτω Βάθεια κατά τήν διά μηχανι
κών μέσων καλλιέργειαν άνεκαλύφθη πίθος, δστις έθρυμματίσθη. Διά τοΰ Έ.
φόρου έγένετο άνασκαφή τοΰ χώρου, ήτις άπεκάλυψε σχεδόν πάντα τά τεμάχια
τοΰ πίθου, δστις άπεδείχθη ταφικός.

Διακοσμείται είς τόν λαιμόν υπό τριών

σφιγγών—διεσώθησαν αί δύο έκ τών τριών — μέ ωραίας διακοσμήτους κεφαλάς κατ ενώπιον μέ όροφωτήν δαιδαλικήν κόμωσιν. Χυνωδεύετο υπό
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ροειδοίς σκεύους έξ ερυθροί πηλοί κοΐ υπό πρόχου.
πρώτον ήμισυ του Ζ' π. X. αίώνος
Ά να οχ αφή
κλείου.

γεωμετρικοί

τάφου

Ή ταφή

ανήκει εις τό

‘Ατσαλένιου

Ηρα

Κατά τήν άποχέτευσιν κατιισκευαζομένης οικοδομής ήλθεν εις φώς

τάφος λαξευτός γεωμετρικών χρόνων. Μετά τήν περισυλλογήν τών πρώτων ευ
ρημάτων υπό τοί Έπιμελητοί, 6 τάφος άνεσκάφη κανονικώς υπό τοί ’Εφόρου.
Ό θάλαμος ήτο μάλλον ακανόνιστος καί άνευρέθη πλήρης αγγείων, τεφροδό
χων καλπών, πρόχων, κυάθων, άρυβάλλων κλπ. Έξήχθησαν πλέον τών τεσσα
ράκοντα αγγείων, τών οποίων τά πλεϊστα ανήκουν εις τούς κυρίως γεωμετρι
κούς χρόνους. Πρόκειται περί τοί πρώτου γεωμετρικοί τάφου δστις ήλθεν είς
φώς εντός τής περιοχής τής πόλεως ‘Ηρακλείου.
Άνασκαφή

γεωμετρικοί

θολωτοί

τάφου

Ροτασίου.

Είς αγρόν όχι μακράν τοί χωρίου Ροτάσι καί βορείως τούτου άνεκαλύφθη κα
τά τήν μηχανικήν καλλιέργειαν τάφος θολωτός, τοί οποίου εΰτυχώς μόνον αί
κλείουσαι τήν κορυφήν πλάκες άπεσπάσθησαν. Άπεδείχθη ούτος τελείως άδιατάρακτος μέ τό φράγμα τής θύρας καί πάντα τά άγγεΐα τοί θαλάμου είς τήν
θέσιν των. Εντός τοί θαλάμου
τέστη δυνατόν νά

έλάχιστον χώμα διεισέδυσεν, ούτως ώστε κα

φωτογραφηθή τό περιεχόμενόν του ώς εύρέθη. Ήτο υπερ

πλήρης αγγείων καί περί τό κέντρον μία σαρκοφάγος είχεν επ’ αυτής τά συνοδεύοντα αύτήν αγγεία. *0 τάφος διεσώζετο άρτίως καί ήτο φκοδομημένος μέ
πολύ παχέα τοιχώματα έκ μάλλον πλακωτών λίθων. Κατά τήν γενομένην υπό
τοί Εφόρου Ν. Πλάτωνος άνασκαφήν έγυμνώθη ολόκληρος ή κορυφή τοί θο
λού, έπιπεδουμένη είς κύκλον διαμέτρου περίπου 2.50 μ. Ή εσωτερική διάμε
τρος τοί θαλάμου είναι 1.70 μ. Ή έκκένωσις τοί τάφου έγένετο διά τοί δρό
μου, όστις δέν ήτο κτιστός, διαλυθέντος τοί φράγματος. Έξήχθησαν άνω τών
260 αγγείων, τών οποίων πολλά είναι μεγάλα (κάλπαι περιέχουσαι τήν τέφραν
τών νεκρών καί μικρά αγγεία ή μεγάλοι αμφορείς ή πρόχοι). Πάντα είναι άρίστης διατηρήσεως καί τά περισσότερα διακεκοσμημένα. ‘Υπολογίζεται ότι αί
έν τφ τάφφ ταφαί ήσαν άνω τών τεσσαράκοντα. Έκ τών σχημάτων καί τής
διακοσμήσεως τών αγγείων άποδεικνύεται ότι ό θολωτός τάφος έχρησιμοποιήθη
από τής πρωτογεαιμετρικής περιόδου μέχρι τής αρχής τής άνατολιζούσης γεω
μετρικής. Τό σχήμα τής σαρκοφάγου, ήτις έκαλύπτετο υπό πλακών, είναι έλλειψοειδές' δέν φέρει διακόσμησιν. Τά σχήματα τών άγγείων είναι ποικιλώτατα, όπως αί διακοσμήσεις των' ιδιαιτέρως κομψοί είναι τινες

τών άρυβαλλί-

σκων. Πλήν τών αγγείων άνευρέθησαν πολλά σιδηρά όπλα, περόναι, πόρπαι,
καρφίδες άργυροί καί μία χρυσή, χρυσοί δακτύλιοι έκ ταινιών καί χρυσά τινα
κοσμηματικά ελάσματα. Δυσερμήνευτον είναι σύνολον συνεζευγμένων διά συνηλώσεως λεπτών ταινιών έκ χαλκού, άποτελουσών σκεύος άγνωστου χρήσεως.
Ό τάφος Ροτασίου είναι έκ τών ελάχιστων γεωμετρικών τάφων έν Κρήτη,
οϊ όποιοι έδωσαν τόσον μεγάλον αριθμόν αγγείων καί άλλων αντικειμένων (ώς
οί δύο μεγάλοι θολωτοί τάφοι τών ‘Αρκάδων καί ό τάφος Ρ τής Φορτέτσας).
‘Υπάρχει ελπίς άνευρέσεως καί

άλλων τάφων έκεϊ πλησίον, άφοί είς τήν αΰ-

τήν περιοχήν άνευρέθη πρό ολίγων έτών καί άλλος θολωτός τάφος μέ πρωτο
γεωμετρικά άγγεΐα.
Ύπό τού Έπιμελητοί Στυλ. ‘Αλεξίου έγένοντο αί άκόλουθοι άνασκαφαί:
Άνασκαφή Άπτέρας. Άνταποκρινομένη ή ‘Αρχαιολ. ‘Υπηρεσία είς
τήν έφεσιν τής πόλεως Χανίων

όπως

άρχίσουν άνασκαφαί είς τήν θέσιν τής

άρχαίας Άπτέρας, άπεφάσισε τήν κατ’ άρχάς ένέργειαν δοκιμαστικής άνασκα-
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φής πρός διαπίστωσιν τής ύπάρξεως κτηρίων ελληνικών χρόνων. ’Αντικειμενι
κός σκοπός ήτο επίσης ή άνεύρεσις επιγραφών εις τόν χώρον ένθα πρό πολλών
ετών είχεν άνακαλυφθή τοίχος μέ πολλάς έπιγραφάς, τάς πλείστας προξενικός.
Ή άνασκαφή άπεκάλυψε μικρόν ναόν έν παραοτάσι, διασώζοντα έιι τάς βά
σεις τών δύο κιόνων τής προσόψεως. Ό ναός εύρίσκεται παρά τό ανατολικόν
τείχος. Άτυχώς άνευρέθη Ισχυρώς κατεστραμμένος. Ό δυτικός τοίχος ήτο διαλελυμένος, τών άλλων τοίχων έσώζετο μόνον ό κατώτερος δόμος έκ πελεκητών
λίθων. ΑΙ βάσεις άνευρέθησαν ενσωματωμένοι εντός στυλοβάτου, ή μια δέ
τούτων έφερε τήν επιγραφήν ΘΕΥΚΡΙΤΟΣ...ΩΣΙΟΣ ιών αρχών τού Α' π. X.
αΐώνος. Έκ τούτου συνάγεται ότι ό ναός χρονολογείται μετά τήν έποχήν τού
την, κατά τήν αρχήν τής ρα>μαϊκής κυριαρχίας. Τό μεταξύ τών βάσεων κατώφλιον φέρει κοιλώματα διά τάς στρόφιγγας θύρας. Πρό τών βάσεων τών κιό
νων άνευρέθησαν δύο βάθρα αγαλμάτων. Λείψανα πιθανώς τών λατρευτικών
αγαλμάτων τοΰ ναού έκ μαρμάρου, θραυοθέντων έπί τόπου, περισυνελέγησαν.
Τά έξ ασβεστόλιθου αγάλματα ταύρων, τά κείμενα εις τήν ύποκειμένην χαρά
δραν Σιδεροπόρτι, φαίνεται ότι είναι άσχετα μέ τόν ναόν — άτοπος όθεν ή
ύπό τών Γερμανών

αρχαιολόγων

δοθε'σα ονομασία τοδ ναού Stiertempel.

Φαίνεται ότι πρόκειται μάλλον περί ναού τής Δήμητρος καί Κόρης, άν κρίνη
τις έκ τών πολυαρίθμων θραυσμάτων έκ κέρνων μέ κοτυλίσκους. Έξω τοΰ
ναού άνευρέθησαν τεμάχια τοΰ γείσου του. Τά περισυλλεγέντα αγγεία είναι
έλληνορρωμαϊκών χρόνων.
Ή έξερεύνησις τοΰ χώρου τοΰ Τοίχου τών Επιγραφών, νοτίως τής Μονής
Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, άπεκάλυψε κατά τήν ατραπόν δάπεδον ίσως χριστια
νικού ναοΰ (τοΰ Ζ’ ή Η' μ. X. αί) καί υπό τοΰτο τάφους χριστιανικούς, εις οΰς
έχρησιμοποιήθησαν τεμάχια τών τέμπλων τοΰ παλαιοχριστιανικού ναοΰ, ών
τινα φέρουν έγγεγλυμμένους σταυρούς. Τοΰ Τοίχου δέν άνευρέθησαν λείψανααϊ συγκεντρωθεϊσαι πληροφορίαι όμως βεβαιοΰν ότι ήτο φκοδομημένος έπιμελώς διά πελεκητών λίθων, τών όποιων πολλοί ήσαν ένεπίγραφοι (άρα όχι ώς
ΰπετέθη εις δευτέραν χρήσιν).
Νοτίως τοΰ άψιδωτοΰ μετά κόγχης κτηρίου άνεκαλύφθη θύρωμα έκ παραστάδων καί υπερθύρου μετά σταγόνων καί άστραγάλου έλληνορρωμαϊκών χρό
νων. Διεπιστώθη ή όπορξις μεσαιωνικών οικιών εκεί καί βορείως τών μεγά
λων δεξαμενών. Μικρά δοκιμή έγένετο περί τόν μικρόν «δωρικόν ναόν».
Μικράς κλίμακος έξερεύνησις έγένετο κατά τήν δυτικώς τοΰ τείχους νεκρόπολιν τής πόλεως. Άνευρέθησαν τρεις τάφοι ορθογώνιοι τοΰ Δ' αίώνος π. X,
έντός τών όποιων περισυνελέγησαν άγγεϊά τινα πήλινα, εν ύέλινον μετά πολύχρώμων φλεβώσεων, πέντε άργυροί περόναι μέ δισκοειδεϊς κεφαλάς, κάτοπτρον
καί χρυσή δανάκη' έπίσης

παλαιοτέρα ταφή έντός πίθου

μέ άναγλύφους ζώ-

νσς. Πάντα τά εύρήματα μετεφέρθησαν καί άπετέθησαν είς τό Μουσείον Χα
νιών.
Δοκιμαστική άνασκαφή

Καλυβιών Μεσαράς.

Κατά τήν

μηχανικήν καλλιέργειαν όχι μακράν τοΰ χώρου ένθα άνεκαλύφθη ή νεκρόπολις τής Φαιστοΰ ήλθον είς φώς πελεκητοί λίθοι καί ύπετέθη ότι ήτο δυνατόν
νά πρόκειται περί θολωτών μινωικών τάφων. Ή δοκιμαστική άνασκαφή άπέδειξεν ότι τό στρώμα ήτο ελληνιστικών χρόνων.

Άνεκαλύφθη παιδική ταφή

έντός θήκης καί φαίνεται ότι είς τόν χώρον τοΰτον έξετείνετο τό νεκροταφεϊον
τών ελληνικών

καί ελληνιστικών χρόνων τής πόλεως Φαιστοΰ. Λίθινά τινα

σκεύη περαιτέρω άνήκον φαίνεται είς άκραίαν τινά οικίαν τής πόλεως. Δέν ά-
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ποκλείεται πάντως ή ύπαρξις εις βαθύιερα στρώματα μινωικών λειψάνων.
’Ανασκαφή πρωτομινωικοί θολωτοί τάφου Λεβήνος.
Πολύ σημαντική ύπήρξεν ή άνασκαφή ή διενεργηθεϊσα υπό τού Έπιμελητοδ Στυλ ’Αλεξίου είς τυχαίως άποκαλυφθέντα θολωτόν τάφον "Ηδη ό τάφος
είχεν όποστή σημαντικήν καταστροφήν, άφοιρεθέντος μεγάλου μέρους τοΰ οι
κοδομικοί υλικοί του διά τήν οίκοδόμησιν βαθυτάτου φρέατος' επίσης έσυλήθη πρό ετών μέρος τοΰ θολού. Ή διάμετρος τού τάφου ποικίλλει άπό 5 μέ
χρι 5,23 μ. Σημαντικός ήτο ό πλούτος τών έν αΰιφ ευρημάτων. Τό ταφικόν
στρώμα είχε πάχος 0.60 μ. καί είς αυτό έβριθον τά όσ'ά καί τά κιερίσματα
εκ πήλινων καί λίθινων αγγείων,
λοιποί διακόσμου.

σφραγίδων,

εξαρτημάτων περιδέραιων καί

Μεταξύ τούτων διακρίνεται χρυσοίν διάδημα ΐδιότυπον μέ

οδοντωτός προεξοχάς καί μέ έξαρτήιιατα ταινιών

περαστών. Τών σφραγίδων

αί πλεΐσται είναι έξ ελεφαντοστού καί είναι ποικίλων σχημάτων, κυρίως μορ
φής δακτυλίου μέ σφραγιστικήν επιφάνειαν διακοσμουμένην μέ γραμμικά συμ
πλέγματα κατά τετράγωνα. Μία έξόχως ενδιαφέρουσα έχει μορφήν ποδός ταύ
ρου. Σημαντικήν συμβολήν εις τήν χρονολογίαν τών παλαιοτάτων ευρημάτων
τοί πολιτισμοί Μεσαράς προσφέρει σκαραβαίος, χρονολογούμενος υπό τών ει
δικών είς τήν 12ην δυναστείαν. Τούτο
παλαιοτέρων φάσεων τοί

σημαίνει ότι δέον ή χρονολογία τών

μινωικοί πολιτισμοί νά

βραχυνθή έτι μάλλον.

Αί

σφραγίδες τοί τάφου εμφανίζουν γενικώς άρχαϊκώτερον ή μάλλον επαρχιακόν
χαρακτήρα έν συχκρίσει μέ εκείνος τών μεγαλυτέρων κέντρων τής Μεσαράς. Τά
θέματα είναι άπλούστερα καί τά περισσότερα γραμμικά.
Άπλουστέρα είναι καί ή κεραμεική, ήτις παρά τήν ποικιλίαν τών ρυθμών
τήν όποιαν εμφανίζει δέν περιλαμβάνει

οΰδέν δείγμα τού πολύχρωμου καμα

ραϊκοί ρυθμοί. Άγγεϊά τινα όμως εμφανίζονται ως πρόδρομα τοί ρυθμοί
τούτου διακοσμούμενα μέ απλήν λευκήν διακόσμησιν επί σκοτεινοί βάθους.
Τά πλείστα τών αγγείων άνήκουν είς τήν ύπό τοί Έβανς χαρακτηριζομένην ώς ΠΜΙ φάσιν, χαρακτήρος μάλλον ύπονεολιθικοί, άλλ’ ή κεραμεική αΰτη
δύναται νά κατέρχεται μέχρι τοί τέλους τών προανακτορικών μινωικών χρόνων.
Ή ακριβής στρωματογραφική παρακολούθησις καί λήψις πλήθους φωτογρα
φιών τής ακριβούς θέσεως εκάστου αντικειμένου θά προαγάγη σημαντικώς
τήν έρευνα καί θά δώση σημαντικά αποτελέσματα Πρόχοι μετά καλύμματος,
ραμφιδόστομοι προχοΐσκαι, πυξίδες, δίδυμα αγγεία είναι μεταξύ τών σχημά
των. ‘Υπάρχουν καί άγγεϊα μέ διακόσμησιν σκοτεινοί επί άνοικοί, εν μάλιστα
λίαν ένδιαφέρον μέ παράστασιν άνήκουσαν είς τόν τύπον τών Krotendarstellungen. Τά λίθινα αγγεία είναι λίαν σπάνια (ένώ είναι τόσον συνήθη είς τούς
περισσοτέρους τών θολωτών τάφων). Τά χαλκά έπίσης αντικείμενα είναι ελά
χιστη, μεταξύ τών οποίων βραχεία τριγωνική λεπίς έγχειριδίου τοί παλαιοτάτου τύπου. Τών περιδέραιων αί ψήφοι ήσαν χρυσαϊ, έκ στεατίτου ή φαγεν
τιανής.
Παρειηρήθη ότι μεταξύ τών οστών πολλά ήσαν ζώων Πάντα ταύτα περισυνελέγηοαν, ϊνα μελετηθώσιν ύπό ειδικού Παρατηρήσεις ένδιαφέρουσαι έγέ.
νοντο καί είς τό είδος καί τήν θέσιν τών κεκαυμένων στρωμάτων κυρίως κατά
τήν είσοδον τοί τάφου. Ώς πιθανή ύπόθεσις έμφανίζεται ότι έγίνετο κατά δια
στήματα μερικός καθαρισμός τού τάφου συγκεντρουμένων πρός τό βάθος τών
οστών καί άναπτομένης πυράς έπί τοί άπελευθερουμένου χώρου, όπου έκαίοντο
άρωματικαί ϋλαι
Σημαντικοί υπήρξαν αί παρατηρήσεις έπ’ αυτοί τού κτηρίου τοί τάφου,
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άγουσαι εις τό συμπέρασμά ότι ή μορφή ίου ήτο τοΰ πλήρους θόλου καί δχι,
ώς ΰπετεθη, ή τοΰ κυκλικού περιβόλου. Ή θόλοίσις έσώζετο καλώς πρός τήν
μίαν πλευράν τοΰ τάφου ήιο δέ εμφανής ή κατά τό έκφορικόν σύστημα κατα
σκευή των παχέων (2 μ.) τοιχωμάτων. Αΐ παρατηρήσεις αδιαι σονδυαζόμεναι
μέ τήν άνακάλυψιν ενδιαμέσων βαθμιδών θόλων (ώς τελευιαϊον τοΰ ΜΜΙΙ
τοΰ λόφου τών Γυψάδων Κνωσού' φέρουν

πλέον ώς βεβαίαν τήν έκ Κρήτης

προέλευσιν τών ηπειρωτικών θόλων.
Τά πιθαιώς υπάρχοντα εξωτερικά παραρτήματα τοΰ τάφου δέν άνεσκάφηοαν. Διεπιστώθησαν όμως επί τών κύκλιο υψωμάτων λείψανα συνοικισμών,
νολιΟικών κοί πρωτομινοι'ίκών χρόνων. ΓΙροέκυψαν δέ ενδείξεις ϋπόρξεως καί
άλλων θολωτών τάφων.
Ό "Επιμελητής τών Βυζαντινών καί Μεσαιωνικών αρχαιοτήτων Κρήτης
Κωνστ. Καλοκύρης συνέχισε τήν άνασκαφήν τής βυζαντινής βα
σιλικής Βυζαρίου τής επαρχίας Άμαρίου, άνηκούαιν: εις ιόν Η' μ X.
αιώνα Άπεκαλύφθη εις όλην αΰιοΰ τήν εκιασιν ό τρίκλιτος ναός μετά τοΰ
καθ’όλον ιό δυιικόν πλευρόν έκιεινομένου νάρθηκός του Ή άποκάλυψις κατέ
στη δύσκολος λό',φ τών ισχυρών έπιχόισεων, τών συμπαγών ένιό; τοΰ ναοΰ καταπεοόντων όγκων τοιχοποιίας, τών ογκωδών ριζών δένδρων καί τής ουγχύ”
σ ως, η τις έπήλθεν λόγφ τής συλήσεως τοΰ ναοΰ πρός πορισμόν υλικών υπό
τών χωρικών. Τό δάπεδον ιοΰ μεσαίου κλιτούς εύρίσκειαι ΰψηλότερον τοΰ τών
πλαγίων κλιτών, έστρωμένον διά μεγάλων έκ κεράμου πλακών' τό δάπεδον
τών πλαγίων κλιτών ήτο έκ συμπιληιοΰ χώματος. Οί στυλοβάτσι ήσαν άσυνήθως υψηλοί (περί τό 1 μ πρός τά πλάγια κλίιη)' έπ' αυτών εβαινον κατά κα
νονικά διαστήματα 2 περίπου μέτρων

τά υπόβαθρα τών κιόνων, διασωζόμενα

καλώς κατά τόν νότιον στυλοβάτην. Αί κιονοστοιχίαι υπολογίζεται ότι θά εΤχον
πέντε κίονας έκάστη καί δύο ακραίους πεσσούς, σχηματιζομένων επτά τόξων
Πρό τής άψιδος τοΰ διακονικού εΰρέθη ή «θάλασσα» (ή χωνευτήριον) είς
τήν οποίαν κάθοδος έγίνειο διά δύο βαθμιδών' σύστημα άποχετεύσεως έφερε
άπό τήν έγκαιαστασιν ταύτην πρός φρεάτιον πλινθοπερίβληπτον τής ΝΑ γωνίας
τοΰ νοτίου τοίχου. Τοΰιο φέρει τόν άνασκάψαντα είς τήν σκέψιν χρησιμοποιήσεως τοΰ κτίσμιιιος ώς βαπιιστηρίου δι’ ειδικούς λόγους.
Ό νάρθηξ ήιο χαμηλότερος τοΰ κεντρικοΰ κλιτούς καί έπεκοινώνει μέ τά
τρία κλίιη διά τριών θυρών, είς τάς όποιας διεσώθησαν τά κατώφλια. Δύο
θύραι κατά τά άκρα τής δυτικής πλευράς καί μία τρίτη κατά τήν στενήν νο
τίαν εφερον έκ τοΰ έξωτερικοΰ πρός τόν ναόν. Είς τό μέσον τής δυτικής πλευ
ράς υπήρχε τρίλοβον παράθυρον. Δύο στενοί
νάρθηκός.
Τμΰμα ιωνικού κιονοκράνου,

τάφοι άνευρέθησαν έντός τοΰ

κορμοί κιόνων,

μαρμάρινοι κιονίσκοι ιήί

άγ. Τραπέζης, τμήματα θωρακίων έκ πώρου μέ σταυρούς έντός κύκλων, τμήμα
κοσμήτου ήσαν τά ολίγα διασωθέντα λείψανα τοΰ αρχιτεκτονικού καί γλυπτοΰ
διακόσμου τοΰ ναοΰ. Λύχνοι,

πήλινα αγγεία, ύάλινα σκεύη καί κανδήλαι είς

τεμάχια, σίδηροί ήλοι, νομίσμαια ήσαν μεταξύ τών κινητών ευρημάτων. Ση
μαντική ΰπήρξεν ή άνεύρεσις δύο αραβικών νομισμάτων τοΰ Θ’ μ. X. αίώνος,
μαρτυροΰνια τήν παρουσίαν τών 'Αράβων καί πιθανήν καταστροφήν τοΰ χώ
ρου ΰπ' αυτών. Ό άνασκαφεύς πιστεύει ότι ή βασιλική άπετέλεσε τόν καθεδρι
κόν ναόν μετά τήν μεταφοράν τής έδρας τής 'Επισκοπής Συβρίτου είς Βυζάρι,
όλιγον πρό τής άραβικΰς κατακτήσεως τής νήσου.
Πλήν τής άνσσκαφικής εργασίας ή Άρχαιολ. "Υπηρεσία έξετέλεσε διά τοΰ
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'Εφόρου καί τών ’Επιμελητών περισσυλλογήν αρχαιοτήτων άποκειμένων από μακροϋ χρόνου εις τήν ύπαιθρον ή νεωστί

άνακαλυφθειαών

Περί

τούτων θά γίνη κατωτέρω λόγος προκειμένου περί τών κατά τύχην άνευρεθεισ δν αρχαιοτήτων.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Ή

ΤΩΝ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΩΝ

’Ιταλική ’Αρχαιολογική Σχολή

άνέσκαψεν παρά τήν Μη-

τρόπολιν τής Γόρτυνος τήν εις θέσιν Καννιά άνακαλυφθείοαν πέρυσι μινωικην
αγροικίαν, τής οποίας τα πρώτα σημαντικά ευρήματα περιαυνέλεξεν ό ’Επιμε
λητής Στυλ. ’Αλεξίου Οιά μικρός δοκιμαστικής άνασκαφής (Κρητ Χρονικά ΙΑ'
1957, σ. 332). Τό κτήριον είναι έκτεταμένον καί σχήματος ούσιαστικώς ορθο
γωνίου. Τό ανατολικόν όριον άνευρέθη κατεσιραμμένον, αλλά πρός τάς άλλας
πλευράς ή αγροικία έκλείετο δι’ ισχυρών τοίχων, ώκοδομημένων διά μεγάλων
πελεκητών λίθων καί αωζομένων πρός δυσμάς μέχρι πέντε δόμων. Ή είσοδος ήτο
έκ νότου καί έγίνετο διά μικρός πλακοστρώιου αυλής

Τό κατώφλιον έφερεν

όπάς στερεώσεως κιγκλιδώματος. Ή βάσις τών εξωτερικών τοίχων έχει ιό ούνηθες εις μεγάλα μινωικά κτήρια πεζούλιον καί κατά τήν νοτίαν πλευράν εμ
φανίζονται αι κατά γωνίας έξοχαί τής προσόψεως, αντίστοιχοι μέ τήν εσωτε
ρικήν διαμόρφωσιν τών δωματίων. ΟΙ περισσότεροι τών χοίρων είναι χώροι άποθηκεύσεως καί μέγα πλήθος πίθων, όχι όλιγωτέρων τών εξήκοντα, άνευρέθησαν κατά χώραν, καίτοι πολλοί τεθραυσμένοι ή καί ελλιπείς τό άνώτερον μέ
ρος λόγφ τής γενομένης μηχανικής καλλιέργειας τοΰ άγροΰ. Αί κυριώτεραι τών
αποθηκών έχουν πεσσούς διά τήν στήριξιν τής οροφής. Ή σχοινίνη χαρακτή
διακόσμησις ήτο ή συνηθεστέρα, χρονολογούσα αΰιούς εις τήν ΥΜΙ περίοδον
’Εντός τών πίθων άνευρέθησαν άπηνθρακωμένα όσπρια (πίσα, φάβαι κλπ.)
καί όχι ολίγα αγγεία. Τήν χρονολογίαν ΥΜΙ στηρίζουν καί τά λοιπά άνευρεθέντα αγγεία, τά πλεϊστα μικρά γεφυρόστομα με διακόσμησιν θεουσών σπειρών
ή κλαδίσκων. Μία λεκάνη έκ χαλκού άνευρέθη εντός πίθου.
Πρός βορράν είχον προστεθή πρόχειρό τινα δωμάτια, χρησιμοποιηθέντα
προφαιώς διά σταυλισμόν ζώων Ή χρονολογία τής οίκοδομήσεως τοΰ μεγάρου
έξ αγγείων τοΰ ενδιαμέσου ρυθμού — τινών μέ διακόσμησιν ανοικτήν επί σκο
τεινού βάθους — φαίνεται ότι είναι ή τής μεταβατικής ΜΜΙΙΙβ - ΥΜΙα πε
ριόδου Λόγφ τής καταστροφής τά ανατολικά διαμερίσματα παρηκολουθήθησαν με μεγαλυτέραν δυσκολίαν, άλλ’ ακριβώς εκεί άνευρέθησαν τά σκεύη καί
ειδώλια έξ Ιερού τών ΥΜΙΙΙ β χρόνων. Φαίνεται ότι τούτο έχκατεστάθη είς
τόν χώρον τοΰ

παλαιοτέρου Ιερού τοΰ μεγάρου.

Τό κύριον δωμάτιον έφερε

θρανίον έπί τοΰ όποιου άνευρέθησαν λίθινα άγγεία- άμέσως όμως παρ’ αυτό
έκειντο έπί τοΰ έδαφους τά χαρακτηριστικά δι’ ιερά σωληνωτά σκεύη, τά σχετιζόμενα μέ τήν συντήρησιν τών ιερών όφεων, καί τινα ειδώλια μέ κωδωνο
ειδή έσθήτα, υψηλήν κωνικήν τιάραν, άνυψωμένας χείρας. Ιδιαιτέρως ένδιαφέρον είναι είδωλον έπί βάσεως πολεμιστοϋ μέ θώρακα κάτω κροσσωτόν, ίσως
φέροντος πάλαι καί άσπίδα. Άνευρέθησαν έπίσης άνάγλυπτοι πίνακες, ών είς
μέ άντιθετικάς σφίγγας εκατέρωθεν φοίνικος. Άντιθετικώς τεταγμέιοι ταύροι
άνευρέθησαν έπί ενός τών σωληνωτών σκευών. Προφανώς λατρευτικής χρήσεοις
ήσαν καί μεγάλοι κάλαθοι περιαιρετοί, στερεούμενοι έπί υψηλών ποδών.

Διά

τήν χρονολογίαν τής χρήσεως τοΰ Ιεροΰ κατά τους ΥΜΙΙΙ β χρόνους χαρακτη
ριστικός είναι ψευδόστομος άμφορεύς μέ έντελώς σχηματικόν
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άνευρέθησαν ανάλογα είδωλα καί σκεύη, άπο-

δβικνύοντα δτι ταϋτα ήσαν βοηθητικά τοΰ Ιερού.

Έκ δύο τούτων άλλως προ

έρχονται καί τά πέρυσιν περιαυλλεγέντα είδωλα, τών οποίων άνευρέθησαν πε
ραιτέρω τεμάχια. Οδτω εις έν τούτων άνευρέθη εϊδωλον μέ τήν χεΐρα όπισθεν
τής ράχεως, εις άλλο τεμάχια λίαν ενδιαφέροντος ειδώλου μέ δφεις καί μικρά
όφίδια επί τής κεφαλής, μέ κρεμμάμενα περί τήν τιάραν γλωσσοειδή έξαρτήματα, πολλοί άλλαι κεφαλαί καί κορμοί παρομοίων ειδώλων, ών έν έφερε τός
χεϊρας εσταυρωμένος έπί τοΰ στήθους- είς άλλο δωμάτιον έν επαφή μέ τό κυ
ρίως ιερόν άνεκαλύφθη είδιόλιον, σωληνωτόν υψηλόν σκεύος καί βωμός βαθ
μιδωτός μέ διάκοσμον χαρακτόν ίσως σχηματικών διπλών κεράτων. Γενικώς τό
σύνολον τών ειδώλων καί σκευών τούτων είναι έν ιών μάλλον ένδιαφερόνιων
έξ δσων μέχρι σήμερον άνευρέθησαν είς διάφορα ίερά (Κουμάσας, Γουρνιών,
Γάζι, Καρφί Λασηθίου, Πρινιά, ΙΙαγκαλοχώρι).
Είς τήν Φαιστόν συνεχίσθη ή άνασκαφή κατά τήν ΒΔ γωνίαν τοΰ μινωικού ανακτόρου, άπομακρυθέντων προηγουμένως ιών άπορριμάτων τών πα
λαιών άνασκαφών. Κάτωθεν τούτων άπεκαλύφθη τό νότιον τμήμα τών κατά
τά 1957 έν μέρει άνασκαφέντων δωματίων LXVII - LXIX μέ τά ώραϊά των
δάπεδα έκ γυψολιθικών αλαβάστρινων πλακών καί νοτίως τούτων λείψανα
πρωτογεωμετρικών οικιών. Είς τό αύτό επίπεδον ήλθον είς φώς λείψανα άλ
λων οικοδομημάτων άνηκόντων προφανώς είς τήν τρίτην καί τελευταίαν φάσιν
τοΰ Μ Μ ανακτόρου, κτισθεντων δηλαδή μετά τήν ύποχώρησιν τής προσόψεως
τούτου πρός τήν κορυφήν τοΰ λόφου, κατόπιν τής καταστροφής τής δευτερας
φάοεως. Έν στρώμα τής αυτής περιόδου άπεκαλύφθη πλησίον τής οικίας τής
Σχολής, κατά τήν εκσκαφήν τών θεμελίων τοΰ νεωστί οίκοδομηθέντος Στρωματογραφικοΰ Μουσείου.
Σπουδαιότερα λείψανα τής πρωτογεωμετρικής οίκήσεως ήλθον είς φώς
πρός Δ. εκτός τών δωματίων

F, Ν καί τοΰ βόθρου Μ, περί την ΝΔ γωνίαν

τοΰ ’Ανακτόρου. Έν έξ αυτών, τά RI, έχει δάπεδον έκ πλακών, έπί τοΰ ο
ποίου έκεινιο συντετριμμένα είς πίθος καί άλλα ένδιαφέροντα πρωτογεωμετρι
κά άγγεΐα, καί επικοινωνεί πρός Β μεθ’ ένός ετέρου δωματίου, Β3. Τοΰτο έχει
κατά μήκος τοΰ Α καί Δ τοίχου έν χαμηλόν θρανίον καί διασώζει μίαν βάσιν
κίονος — τής έτέρας άπομακρυνθείσης προφανώς κατά τήν διάνθιζαν δοκιμα
στικού φρέαιος ΰπό τοΰ Pernier—, προϋποθέτουσαν τήν διαίρεσαν τοΰ δωμα
τίου είς 2 κλίιη. Έτερον δωμάτιον — Q — πρός Β τοΰ R 1, χαρακτηρίζεται
άπό τήν παρουσίαν τριών εστιών, σχηματιζομενων ΰπό καθέτων πλακών κατά
τάς πλευράς καί μιας όριζοντίας

ως πυθμένας, καί περιεχουσών στάκτην, άν

θρακας καί οστά κεκαυμένα, Έπί τής ανατολικής εστίας έκειτο έπίσης μία με
γάλη ύδρία μέ επίπεδον πυθμένα, διακοσμουμένη ΰπό οριζοντίων καστανών
ταινιών καί δύο παραλλήλων χαραγμάτων είς τό ύψος τών ωμων.
Πρός Β τής δυτικής αΰλής τής 1ης φάσεως συνεπληρώθη

έπίσης ή άνα

σκαφή τοΰ προμαχώνος II καί τοΰ κεκλιμένου έπιπέδου τοΰ κατευθυνομένου έκ
τής δυτικής αυλής, κατά μήκος

τής Β πλευράς τοΰ προμαχώνος πρός τήν κο

ρυφήν τοΰ ’Ανακτόρου, μέσφ τοΰ διαδρόμου LII. Τέλος διηυκρινίσθη πληροίς
ή διαδοχή τών διαφόρων οικοδομημάτων κατά τό σημείον τοΰτο τής άνασκαφής. ’Ιδιαιτέρως σημαντική διά τήν λύσιν τοΰ προβλήματος τοΰ «νεολιθικοΰ»
τής Φαιστού υπήρξε μία μικρά άλλ’ άποδοιική δοκιμή
τής πρώτης φάσεως. Άνεγνωρίσθησαν

κάτωθεν τής Δ αΰλής

τμήματα δύο οικιών τής προανακτορι-

κής περιόδου, διατηρούντο είσέτι έπί τοΰ δαπέδου Ικανά λείψανα κεραμεικής
30α

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 00:22:11 EET - 34.238.160.241

474

Χρονικά

τοΰ ρυθμού τού 'Αγίου Όνουφρίου, άναμεμιγμένα μέ άλλα, δλων ιών κατηγο
ριών τής μεταβατικής εποχής μεταξύ τοΰ νεολιθικού πολιτισμού καί τής πρώ
της ανακτορικής φάσεως. Αϊ οίκίαι είναι θεμελιο;μέναι επί παρθένου εδάφουςέπ’ αύιών όμως λείψανα ερυθρού δαπέδου δεικνύουν μίαν άλλην περίοδον ζωής,
αμέσως προηγουμένων τής πλακόστρωτου αύλής.
Είς τήν

τοποθεσίαν Άγιος Γεώργιος τής Φαλάντρας, πλη

σίον τής ένετικής εκκλησίας, αμέσως δυτικώς τού λόφου τής Φαιστού, ήλθεν είς
φώς κατά γενομένην δοκιμαστικήν άνασκαφήν ικανόν μέρος τών θεμελίων ενός
ΰπογεωμετρικού ή αρχαϊκού ναΐσκου,

ενδιαφέροντος διά τό σχήμα του, ιό ό

ποιον δέν ομοιάζει πρός τό ιών αρχαϊκών ναών τού Πρινιά, άλλ’ άσφαλώς
προέρχεται άπο τήν προελληνικήν αρχιτεκτονικήν ΤΕχει περίγραμμα σχεδόν τε
τραγωνικόν, δύο ανοίγματα διαχωριζόμενα υπό κίονος καί τόν εσωτερικόν χώ
ρον προφανώς διηρημένον είς δύο κλίτη ύπό ετέρου κίονος στηριζομένου επί
πελώριας πλακάς,

ευθυγραμμισμένης πρός την βάσιν τού κίονος τής προσό-

ψεως. Ό Β. τοίχος εξακολουθεί πρός Α, παραλληλίας πρός μίαν σειράν πλα
κών ευρισκομένων πρός Ν, καί

μειαξύ τού ενός καί τής άλλης υπήρχε τμήμα

συμπαγούς χώματος, καλυπιιομένου ύπό λευκού ασβεστοκονιάματος, ως πεζοδρόμιον ή μικρά πλαγίιι στοά.
Ή χρονολογία τού ναΐσκου είναι προφανής έκ τών λειψάνων μεγάλων πί
θων μέ άνάγλυφον διακόσμησιν, εύρεθέντων επί τού δαπέδου του. Κάτωθεν
τούτου ήλθον είς φώς, είς σημεία σχηματίζοντα δπάς, χαμηλότερον τού επιπέ
δου τού βράχου, μεγάλοι

επιχώσεις έκ μινωικών οστράκων,

ως επί τό κλει

στόν ρυθμού Καμαρών.
Τέλος έπανελήφθη καί κατά τό έτος τούτο ή άνασκαφή τΰς πόλεως, ή ο
ποία είχεν αρχίσει τό 1954, είς τήν ζώνην τής ‘Αγίας Φωτεινής, επί τών ΝΑ
κλιτύων τού λόφου τού 'Ανακτόρου. ’Ενταύθα, κάτωθεν σωρών λίθων, κατακρημνισθέντων έκ παλαιοτέρων τοίχων, ήλθον εις φώς άλλαι οίκίαι σύγχρονοι
τού Δευτέρου ’Ανακτόρου, αί όποΐαι άπέδοσαν ένδιαφέρουσαν

κεραμεικήν τής

εποχής ταύιης. Αί οίκίαι, έκτος μια; περιπτώσεως, ήσαν έκτισμέναι έπί προ
γενεστέρων, τής έποχής τού πρώτου ανακτόρου. Ή συνέχισις τής ζωής τού χω
ρίου καί κατα τήν ελληνικήν έποχήν, έπιβεβαιοΰται έκ λειψάνων τοίχων ιος
καί υλικών τής έποχής ιαύτης, εύρεθεντων είς τήν άνατολικωτέραν ζώνην τής
άνασκαφής. Τό σχεδιον τών οικιών τούτων καί τών επ’ αύιών κατά διαφόρους
έποχάς οίκοδομηθέντων κιισμάταιν είναι έξαιρετικώς πολύπλοκον, διευκρινίζε
ται όμως μέ τήν διεύρυνσιν τής άνασκαφής,
Παραλλήλως πρός τόν άνασκαφήν έξηκολούθησεν, ως συνήθως, ή έργασία
άναστηλώσεως καί στερεώσεως ιών μινωικών έρειπίων, καί τής στηρίξεως τών
έπ* αύιών μεταγενεστέρων, διά τά όποια κστεβλήθη προσπάθεια νά διατηρη
θούν, όπου είναι δυνατόν, είς τήν θεσιν των.
Άνασκαφαί ’Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής.

Αΰται

έχενοντο ύπό τήν ηγεσίαν τού Διευθυντού τής Σχολής Sinclair Hood μέ αντι
κειμενικούς σκοπού; τήν διασάφησιν τής μινωικής χρονολογίας διά τών στρω
ματογραφιών παρατηρήσεων, την άνεύρεσιν πινακίδων γραφής, τήν περαιτέ
ρω άποκολυψιν μινωικών οικιών έπί τού λόφου Γυψάδων καί ιήν έξερεύνησιν
τού αποθέτου ελληνικού ιερού, τήν τελικήν άποκάλυψιν τής Έπαύλεως τού
Διονύσου καί

τής μεγάλης παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Τά αποτελέσματα

ΰτήρξαν λίαν σημαντικά.
1) Ή έξερεύνησις αποθετών καί κτηρίων παρά τήν Βασιλικήν 'Οδόν διε-
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σάφησε σημαντικώς τάς υπό τοΰ Έβανς καθορισθείσας διαδοχικός φάσεις. Ο
καθαρισμός τοΰ μεγάλου όχετοΰ, όστις είναι ακριβώς εκείνος όσης άπωχέτευσε τά διαμερίσματα τής δυτ. πλευράς τοΰ 'Ανακτόρου κατά τόν Έβανς, έδωσε σημαντικά όστρακα καί άπεδείχθη ότι ήτο έν χρήσει μέχρι τής ΜΜΙ1Τ πε
ριόδου. Έ| ενός δωματίου τοΰ παρακειμένου κτηρίου έξήχθησαν άρτίως δια
τηρούμενα καμαραϊκά αγγεία εξαίρετου τέχνης, τινά ώοκέλυφα, καί μετ’ αύτών
σκαραβαίος τοΰ τέλους
βόρειον μέρος

τής 12ης ή τής 13ης δυναστείας (1850 - 1150). Εις τό

τής δοκιμαστικής τάφρου παρηκολουθήθη

στρώμα τής ΜΜΙα

περιόδου μέχρι βάθους 6 μ. Είς τά αύτά στρώματα εις τά όποια πέρυσιν άνεκαλύφθη ή σημαντική σειρά τών ελεφάντινων τεμαχίων είδωλίων άνευρέθη κα
λώς διατηρούμενος

πούς, άνήκων είς τήν μικροτέραν σειράν. Έκ στρώματος

τοΰ τέλους τής ΜΜΙΙΙ περιόδου προήλθε χρυσοΰς οφθαλμός στερεούμενος δι’
άργυρος καρφίδος. ‘Υπό τά πρωτογεωμετρικά στρώματα ήρευνήθη στρώμα μέ
ΥΜ1Ι1 β κεραμεικήν. Ήρευνήθησαν επίσης λείψανα πρωτογεωμετρικών καί
γεωμετρικών οικημάτων. Έκ δοκιμαστικής παλαιότερον έρευνηθείσης τάφρου
προήλθεν ώροΐον χρυσοΰν ένώτιον τοΰ Δ' π. X. αίώνος μέ ήμικυκλικήν θήκην
καί έξηρτημένους μαργαρίτας. Κατά τούς ελληνικούς καί έλληνορρωμαϊκούς
χρόνους φαίνεται δτι ή περιοχή αΰτη ήτο περιοχή μέ κήπους καί φρέατα καί
μόνον άργότερον φκοδομήθησαν οίκίαι τινες. αΐτινες κατεστράφησαν κατά τήν
εποχήν τών Άντωνίνων. Πολλά νομίσματα, έλληνορρωμαϊκών μάλιστα χρόνων,
περισυνελέγησαν.
2) Είς τό κατέναντι τής αυτής Βασιλικής Όδοΰ τμήμα, δπου ήνοίχβη με
γάλη δοκιμαστική τάφρος, ή προσδοκία άνευρέσεως μινωικών πινακίδων δέν
έπραγματοποιήθη είσέτι, διότι μόλις νΰν έπλησίασεν ή δοκιμή τά μινωικά
στρώματα. Τεμάχιον όμως ενεπίγραφου πινακίδος παρέχει άγαθάς ελπίδας.
Κρυστάλλινον κόσμημα καί τεμάχια
γησαν αυτόθι.

ελεφάντινων μικρών πλακών περισυνελέ-

3) Έπί τοΰ λόφου τών Γυψάδων συνεχίσθη μέ επιτυχίαν ή άποκάλυψις τών
μινωικών οικιών. Διεκρίθησαν σαφώς στρώματα τής ΥΜΙα καί ΥΜΙ β φάσεως. Έκ διαδρόμου όπισθεν τής Οικίας Α κατέστησαν προσιτά τρία δωμάτια,
ίσως άνήκοντα είς άλλην οικίαν ή έπικουρικώς προστεθέντα. Ό όπισθεν δυτι
κός τοίχος σώζεται μέχρις ύψους τριών ολοκλήρων μέτρων. Οί ενδιάμεσοι τοί
χοι είναι πλινθόκτιστοι έπί λίθινης κρηπίδας. Μία κλιμακίς έφερε πρός άνω
όροφον ή υψηλότερον επίπεδον πρός

νότον, δπου

άνευρέθησαν πιθίσκοι μέ

κλάδους καί πυράς ζώνας τής ενδιαμέσου ΜΜΙΙβ-ΥΜΙα περιόδου. Πυραί
δαπέδων καί λιθίνη λεκάνη μαρτυρούν δτι πρόκειται περί μαγειρείων καί τού
το μαρτυρεί μικρόν άνοιγμα είς τόν όπισθεν τοίχον τοΰ κεντρικού δωματίου;
άγον είς καπνοδόχον προστατευομένην διά δοκών. Ή οικία κατεστράφη είς
τήν λήγουσαν ΥΜΙα περίοδον άνω τών ερειπίων εύρέθη στρώμα μέ ΥΜΙ β
κεραμεικήν, χαρακτηριζομένην υπό θαλασσίας διακοσμήοεως. Δυτικώς άπλοι
μονώροφοι οίκίσκοι έπί στρώματος ΥΜΙ α καί όπισθεν τούτων μεταγενέστεροι
οίκίαι, τών οποίων ή ζωή συνεχίζεται καί κατά τήν ΥΜΙΙΐ περίοδον, δεικνύουν
τήν περαιτέρω έξέλιξιν.
Σημαντική είναι ή

άνεύρεσις είς στρώμα ΥΜΙα τεμαχίου ΜΕ άμαυρο-

χρώμου αγγείου, ως έπίσης ή άνεύρεσις είς στρώμα ΥΜΙ β χαλκού μικρού δα
κτυλίου μέ λατρευτικήν παράστασιν μικράς μορφής καμπτούσης τό έξ ίεροϋ
φυόμενον ιερόν δένδρον καί κεντρικής

μορφής μέ πλουσίαν έσθήτα, ίσως τής

θεότητος, κινούμενης πρό άλλου ίεροΰ ή βωμοΰ μέ δένδρον.
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Προς βορράν ιών οικιών ήρευνήθη φρέαρ γεωμετρικής εποχής, άνορυχθέν

διά μέσου Μ Μ δαπέδων, από ιό καιώταιον ιών όποιων προήλθον κύπελλα
καί άλλα αγγεία ΜΜΙ β περιόδου.
4) Είς ιόν αποθέτην ελληνικού ιερού έπί ιού λόφου ιών Γυψάδων συνε
χίσθη ή ερευνά μέ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 'Ανάμικτα μέ στρώματα τέ_
φρας έκειτο μέγας αριθμός ειδωλίων, ιών περισσοτέρων ελληνιστικής έποχής.
Όλιγώτερα ήσαν τά παλαιότερα άπό τού ΣΤ' μέχρι τού Δ' αΐώνος, ιών οποίων
συνηθέοτεροι τύποι ήσαν αί ιών καθημένων γυνακείων μορφών καί ιών υδρίαφόρων. Όλίγα ήσαν επίσης τά

ΰστερώτερα. ’Ενδιαφέροντες είναι πήλινοι δί

σκοι μέ παράσιασιν τής Άθηνάς Παρθένου. ’Ολίγα κοσμήματα, ένώτια χρυσά
καί αργυρά, άσπιδίσκαι χαλκαΐ

καί νομίσματα κνωσιακά ή ρωμαϊκά τού Ο-

κταβίου καί τού Μάρκου Αντωνίου ήσαν μεταξύ ιών λοιπών ευρημάτων.
’Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτον είναι τό γεγονός τής άνευρέσεως μινωικών σφρα
γιδόλιθων καί μικρού κρυσταλλικού έξαρτήματος είς σχήμα πιθήκου ΜΜ χρό
νων έν χρήσει, ώς φαίνεται, ώς περιάπτων κατά τήν ελληνικήν περίοδον. ΟΙ
βόθροι κατεσκευάσθησαν

διαδοχικώς καί άνήκον είς Ιερόν τού όποιου τά θε

μέλια άπεκαλύφθησαν πλησίον. Τούτο φαίνεται ότι ήτο παλαιότερον τών απο
θετών. Τό νότιον μέρος ιών αποθετών τούτων δέν έξηρευνήθη είσέτι- έκ τών
εύρημάτων τά μάλλον

ενδιαφέροντα είναι τινα ειδώλια τού ταναγραϊκοΰ τύ

που, μία κεφαλή ηθοποιού καί τεμάχιον πλαστικού αγγείου παριστώντος "Ερω
τα λούοντα τήν κόμην του είς κρουνόν.
5) ’Υπό τού John Evans συνεχίσθη ή συστηματική έξερεύνησις ιών ύπό
τήν κεντρικήν αυλήν τού ’Ανακτόρου τής Κνωσού νεολιθικών στρωμάτων. Ή
άνασκαφή εγινε είς τά τετράγωνα C καί D καί έπροχώρησε μέχρι βάθους 2 1/2
μέτρων, φθάσασα τήν κορυφήν τών μέσων νεολιθικών στρωμάτων. Είς τό τε
τράγωνον D άπεκαλύφθη σειρά επαλλήλων δωματίων προχείρως φκοδομημενων καί έπανειλημμένως καταστραφέντων. "Ισως τό συγκρότημα άπετελεΐτο
έκ πλειόνων δωματίων, τών οποίων ιό κύριον μέρος παρεσύρθη είς τήν κλιτύν,
Ταύτα ήσαν ύστερονεολιθικά καί τής ενδιαμέσου άπό τής μεσονεολιθικής είς
τήν ύστερονεολιθικήν περίοδον Πολύ σημαντικωτέρα ήτο ή βαθύτερον άποκαλυφθεϊσα μεσονεολιθική οικία φκοδομημένη διά λίθων καί τεμαχίων βράχου,
μέ εσωτερικόν άντιτοίχισμα, δάπεδον αμμώδες, επίχρισμα, εστίαν μέ τέφραν
καί χαμηλόν πεζούλι διά τήν προετοιμασίαν τής τροφής. Ύπεράνω τής οικίας
ταύτης είς δύο άποθέτας άνεκαλύφθη λίαν σημαντική σειρά ολοκλήρων αγγείων
επίτηδες έκεϊ τοποθετημένων- άμφοροειδές άγγεϊον, πρόχους, σκεύη - έστίαι
(φουβοΰ) καί άρύταινα μέ λαβήν διχαλωτήν πρός τό χείλος ήσαν μεταξύ τών
εύρημάτων. Εργαλεία εξ όσιοϋ καί λίθου, χονδροειδή ειδώλια καί ζώδια είς
τεμάχια καί άνθρώπινον ίσως, κρανίον, περιεχόμενον εις άγγεϊον μέ λαβήν, περισυνελέγησαν επίσης.

Έλάσσονος σημασίας ήσαν τά ευρήματα είς τό τετρά

γωνον C, όπου τά λείψανα μαρτυρούν ακάλυπτον χώρον μέ διαδοχήν στρωμά
των ωχρών καί μελανών.
6) Είς τήν

περιοχήν Σελλόπουλο τής Κνωσού, δπου πέρυσι άνεσκάφησαν

οί δύο σημαντικοί θαλαμοειδείς ύστερομινωικοί

τάφοι, άνεζητήθησαν άλλοι

τάφοι είς τά σημεία ένθα ήλθον είς φώς λίθοι, νοτίως τών πρώτων.

Είς ενα

τάφον ορθογωνίου σχήματος άνευρέθη έκτάδην κείμενος σκελετός, άποτεθείς
ώς φαίνεται, εντός πολυχρώμου φερέτρου, τού όποιου άνευρέθησαν σαφή λεί
ψανα. Τρίωτος άμφορεύς μέ

ΥΜΙΙΙ α διακόομησιν, χαλκά τινα ελάσματα έκ

σκεύους ξυλίνου αγνώστου μορφής καί ψήφοι τινες μέ ξυλίνους πυρήνας είναι
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μεταξύ τών ολίγων κτερισμάτων τοΰ τάφου.
7) 'Επί τοϋ λόφου Σόπατα Άγ. Νικολάου κατά τήν δυτικήν αύτοΰ πλευ
ράν ήρευνήθη πρωτογεωμετρικός λαξευτός τάφος μέ λείψανα μιας ταφής, συνοδευομένης ύπό ψευδοστόμου άμφορέως μέ έντομάς κατά τάς λοβάς.
8) Κατά τήν νοτίαν κλιτήν τής Φορτέτσας άνεσκόφη τάφος ορθογώνιος μέ
βυζαντινός ταφάς. 'Εκεί πλησίον άνευρέθησαν τυχαίως ελληνικοί λύχνοι ακέ
ραιοι
9) ΝΔ τής ελληνικής πόλεως ήρευνήθη φρέαρ τό όποιον άπέδωσεν ύάλινά
τινα αγγεία τοϋ Α' μ. X., αίώνος καί ρωμαϊκόν solidus.
10) Παρά τό νεκροταφείου τοΰ Άγ.

Μιχαήλ εις τήν Β κλιτόν τής άκρο-

πόλεως έξ άφορμής άνευρέοεως ελληνιστικών λύχνων έξητάσθη δ χώρος. Εύρέθησαν λείψανα έλληνορρωμαϊκής οίκίας κοί βόθροι. Εις τό βορειότερου μέρος
τοΰ αύτοΰ άγροΰ ήρευνήθη ορθογώνιος τάφος μέ εννέα σκελετούς βυζαντινών
χρόνων.
11) ΕΙς τήν περιοχήν τής Βληχιάς άνεκαλύφθη ΜΜΙΙ φρέαρ μέ πολύχρω
μου κεραμεικήν, περισυλλεγείσαν εις βάθος 2 1/2 μέτρων. Μεταξύ τών av8up8i
θέντων δύο γεφυρόστομα καί κύαθοι ώοκέλυφοι είναι εξαιρετικής ποιότητος.
12) Κατά τήν ανατολικήν κλιτόν τών Γυψάδων, άνω τοΰ Βασιλικοΰ Τά
φου, άνευρέθη κατά τήν διάνοιξιν άγωγοΰ διά τό ύδωρ θαλαμωτός ΥΜΙΙΙ α
τάφος περιέχων διαταραχθείσαν λάρνακα. Τοΰτο έδωσεν ευκαιρίαν έξερευνήσεως τής περιοχής μέ αποτέλεσμα τήν έξερεύνησιν καί

άλλων τάφων. Εις μι

κρός διετήρει είσέτι τό φράγμα τής εισόδου του καί περιείχε δύο λάρνακας μέ
ταφάς άδιαταράκτους μέ ένα καί τέσσερας σκελετούς. Τρεις άλλοι σκελετοί
προήλθον έκ τριών θρυμματισμένων λαρνάκων τών οποίων αί δύο μέ χαρακτη
ριστικήν ΥΜΙΙΙ α διακόσμησιν.

Μέ τσς διατεταραγμένας ταφάς άνευρέθησαν

αγγεία κοινών τύπων, ψευδόστομοι αμφορείς, κύλικες καί κωνικά άπλδ κύ
πελλα .
13) Τών σφραγιδόλιθων τής περιοχής τών Γυψάδων τινές ήσαν έξαιρέτου
τέχνης: είς έξ αίματίτου έχει διακόσμησιν ωραίων υδροβίων πτηνών άλλος έκ
στεατΐτου παρισιφ γρύπα' έτερος έκ σαρδίου σταυρόν καί ίχθύν, άλλος επίσης
έκ σαρδίου άναπαυόμενον λέοντα.
13) Ή περαιτέρω άνασκαφή τής Έπαύλεαις τοΰ Διονύσου διά τοΰ καθηγ.
Gough συνεδυάσθη μέ λεπτομερή μελέτην πάντων τών αρχιτεκτονικών καί διακοσμητικών στοιχείων τοΰ σημαντικού τούτου μετά μωσαϊκών κτηρίου. "Εν μι
κρόν αλλά σημαντικόν δωμάτιον, μέ είσοδον δΓ ανοίγματος έν μέσψ δύο παραστάδων είχεν είς τό βάθος δύο ρυμούς μέ διακοσμητικάς κορνίζας κατά τήν
βάσιν των και εύρέθη περιέχον ξύλινον κιβώτιον μέ χαλκάς γωνίας σιδηρόδετον, έξαχθέν ολόκληρον. Νοτίως τοΰ Tablinum άπεκαλύφθη κόγχη χρησιμοποιηθεϊσα ώς Lararium είς τό βάθος σιενοΰ δωματίου μέ καλώς διατηρούμενον μωσαϊκόν δαπέδου καί όρθομαρμάρωσιν τοιχογραφικήν τό μωσαϊκόν διαι
ρείται είς δύο τμήματα πλαισιούμενα μέ έρπΰζοντα κισσόν- τό ανατολικόν έχει
γεωμετρικά μοτίβα περί τό κέντρον ένθα παρίσταται τρίπουν ποτήριον μέ ψιτ
τακόν έπί τών χειλέων τό δυτικόν, όπου στενοΰται τό δωμάτιον, έχει κληματίδα
καί πρό τής κόγχης άφηρημένα διακοσμητικά θέματα. Ή έργασία είναι λε
πτής τέχνης καί τό σύνολον εμφανίζει

ιδιαιτέραν αισθητικήν αξίαν. Τό μέγε

θος τών πλακών τής όρθομαρμαρώσεως έβεβαιώθη έκ τών κονιαμάτων. Είς τά
έπιχρίσματα, εκτός τής κατά γεωμετρικά σχήματα άπομιμήσεως μαρμαροθετη
μάτων, παρίστανται καί μικραί κεφαλαί Πανός μέ γαμψήν μύτην καί αίχμηρόν
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4?8

πώγωνα. Πάντα ταΰτα έσχεδιάσθησαν καί άπεδόθησαν κατ’ άναπαράστασιν.
Τά μικρά εδρήματα καί ή δλη διακόσμησα βεβαιοϋν χρονολογίαν της
Έπαύλεως εις τήν αρχήν τοδ Β' μ. X. αϊώνος. Πολλαί δστέϊναι βελόναι κσί
περόναι κόμης καί φορεμάτων περισυνελέγησαν, ώς επίσης σκεύη καί έργσλεϊα
τοϋ καλλωπιστηρίου, λύχνοι μέ παραστάσεις θεών, ερωτικών καί ξιφομαχικών
σκηνών, βοτρύων καί προσωπείων. Έπί λαιμού άμφορέως ή επιγραφή ΟΛΥΜΠ.
’Ενδιαφέροντα τεμάχια terra sigillata ιού Α' μ. X. αϊώνος φέρουν άνάγλυφον
διακόσμησιν βουκράνων, βοτρύων, πτηνών καί επιγραφήν TIGRANES
Επ’ εύκαιρίςι έγένετο

καί γενικός καθαρισμός τού tablinum τής Έπαύ-

λεως.
14)

Τέλος διά τού καθηγητοΰ Frend συνεχίσθη καί συνεπληρώθη ή άνα-

σκαφή τής μεγάλης παλαιοχριστιανικής Βασιλικής τής περιοχής τού Σανατο
ρίου, πλήν τής πρός Β εκτεινόμενης κλειστής αυλής. Ή Βασιλική περιλαμβά
νει τρία σχεδόν ϊσοπλατή κλίτη, νάρθηκα καθ’ δλον τό πλάτος τούτων, αψίδα
καί κατά τήν Β πλευράν δωμάτιον σχεδόν 4 X 5 μ. χρηοιμοποιηθέν ίσως ώς
διακονικόν. Κατά τήν ΒΔ γωνίαν είχε γίνει προσθήκη ενός προχείρου δωμα
τίου. Βαπιισιηρίου δέν άνευρέθηααν λείψανα. Τό μήκος τής Βασιλικής είναι
περίπου 21 μ.

καί τό πλάτος 12. Τό μωσαίκόν δαπέδου τοϋ νάρθηκος είναι

δμοιον πρός τό τού νοτίου κλιτούς, διακοσμούμενον υπό ισοσκελών σταυρών
έκ ρόμβων, εις μεγάλους κύκλους. Εις τό βόρειον κλΙτος παρίσιανται τετρά
γωνα μέ κύκλους καί πλοχμούς. Εις τήν αψίδα τοΰ μωσαϊκού σώζονται μόνον
ίχνη. Διεσώθησαν τεμάχιά τινα τού γλυπτού χαμηλού τέμπλου. Περίεργος είναι
δ προσανατολισμός τού ναού εκ ΒΑ πρός τά ΝΔ καί ή τοποθέτησίς του έπί
κλιτύος βριθούσης έκ τάφων, κατά τρόπον ώστε έχρειάσθη ισχυρά έπίχωσις
καί άνιιστήριξις πρός συγκράτησιν τού ανατολικού μέρους. Πολλοί τών τάφων
κατά τήν οίκοδόμησιν έπληρώθησαν, αλλά δύο έκ τούτων, μάλλον μνημειώδεις,
Ιλήφθησαν δπ’ δψει καί δέν αποκλείεται νά άπετέλεσαν καί τήν κυρίαν αιτίαν
τής άνεγέρσεως τού ναού. Ό εΧς τούτων είναι κατά τήν ΒΔ γωνίαν τοΰ σηκού
λίαν έμφανής εϊς τούς εισερχομένου;" είναι κιβαηιόσχημος καί ή πλάξ έπικαλύψεως διακοσμείται μέ opus alexandrinum" διά τήν εισδοχήν χοών άφέθη
όπή έπί κεφαλής, είς τό στόμιον τής οποίας έτοποθετήθη όλμοειδές ΥΜ χρό
νων σκεύος έκ στεατίτου. Είς τό κέντρον ακριβώς τού σηκού είναι δ δεύτερος
τάφος, περίκλειστος έντός διπλού τοίχου" ήιο προφανώς παλαιότερος τού ναού
καί τούτο άποδεικνύει δτι έκ προθέσεως ψκοδομήθη έπί τούτου ώς μαρτύριον
ή εκκλησία. Ή κτέρισις άμφοτέρων των τάφων ήτο στοιχειώδης.

ΤΥΧΑΙΑ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Πλήν τών ανωτέρω άνασκοφικών έργασιών καί τής συσιημαιικωτέρας πε
ρισυλλογής εδρημάτων,

άνεκαλύφθησαν τυχαίως κυρίως κατά καλλιεργητικός

έργασίας πλήθος άλλων τυχαίων εδρημάτων. Ή κατά τά τελευτα'α έτη έπί
μάλλον καί μάλλον έπιδίδουσα μηχανική καλλιέργεια συντελεί είς τήν άνακάλυψιν πλήθους ;αρχαίων χώρων ή αντικειμένων, αλλά ταυτοχρόνως έπιφέρει
καταστροφήν είς πλήθος άλλων. Αί περιωρισμέναι δυνατότητες έξ άλλου τής
'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας δέν έπιτρέπουν πανταχοΰ τήν άμεσον έπέμβασιν πρός
διάσωσιν καί τήν περαιτέρω δοκιμαστικήν άνασκαφήν πρός έξακρίβωαιν δπαρξεως τυχόν περισσοτέρων λείψανων. Τούτο γίνεται μόνον είς τάς μάλλον ση
μαντικά; τών περιπτώσεων καί είς τούς μάλλον προσιτούς χώρους.
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Κατά τήν άνόρυξιν τάφρου διά τήν τοποθέτησιν υδραγωγών σωλήνων εις
τή\ περιοχήν τής Έπαύλεως’Αριάδνης έν Κνωσώ άνεκαλύφθησαν ενδιαφέ
ροντα μαρμάρινα γλυπτά έλληνορρωμαϊκών χρόνων, ήτοι προτομή Διονύσου,
μικρός κορμός εφήβου άκέφαλος καί τμήμα κορμού Άρτέμιδος. Παρεδόθη επί
σης εις τό Μουαεϊον λίθινον φωλεόσχημον μινωικόν σκεύος άνευρεθέν εις θέσιν
"Ελληνικά.
Παρά τήν Σίλαμον Τεμένους, εις άγρόν τού μετοχιού τού ιατρού Μοράκη άνεκαλύφθη θαλαμοειδής

λαξευτός εις τόν μαλακόν βράχον τάφος μετά

δρόμου. Δέν άνευρεθησαν κτερίσματα ή όσια νεκρών καί φαίνεται δτι ό τάφος
έγκατελείφθη χωρίς νά χρησιμοποίησή, Ισως λόγφ πτώσεοτς μέρους τής ορο
φής του
’Εν Ά ρ χ ά ν α ι ς πρός τήν συνοικίαν Ρυάκι άπεκαλύφθη κυκλικός χώ
ρος μέ τεμάχια πλίνθων μέ αύλακυιτήν επιφάνειαν ή επιπέδων κεράμων μέ έντομάς χιαστί έλληνορρωμαϊκών χρόνων. Εις τό Σ π ή λ α ι ο ν ΕΙλειθυίας
περισυνελέγη έλασμα χαλκούν ρυθμού κλασσικίζοντος, ώς φαίνεται ελληνορρωμαϊκών χρόνων, παριστών γυναίκα φέρουοαν κάδον.
Εις τά Κελλιά

τής κοινότητος Άγ. Παρασκιών, εντός τού χωρίου, άνε-

καλύφθη κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων πρωτογεωμετρική κάλπη καί τινα αγγεία
(έν δίωτον, άλλο μορφής πρόχου μέ καθέτους άναγλύφους ταινίας, προχοΐδιον
μέ δικτυωτά τρίγωνα, κάλαθος καί τεμάχια άλλων αγγείων, χαλκή πόρπη κλπ.).
Ό τάφος ήτο σπηλαιώδης εντός βράχου
θος κατεστράφησαν.

Είς

τρεις άλλαι κάλπαι καί ταφικός πί

Γαλίφαν Πεδιάδος

άνεκαλύφθη

κατά

τήν

καλλιέργειαν ύπόγειος λαξευτός τάφος είς θέσιν “Αϊ Αίας (παρά τις Μαλάθες)'
δέν κατέστη δυνατόν νά έρευνηθή μέχρι σήμερον.
Παρά τό χωρίον Σμάρι Πεδιάδος, θέσιν Στον Πίθο, κατά τήν διάνοιξιν αγωγού ύδρεύσεως άνεκαλύφθη σαρκοφάγος κιβωτιόσχημος ΥΜΙΙΙ β χρό
νων, ακόσμητος, συνοδευομένη όπό δύο άλλων άγγείων. Ταΰτα είχον άποτεθή
είς λαξευτόν τάφον, δστις δέν ήρευνήθη περαιτέρω.
Έκ Γουβών ΓΙεδιαδος προερχομένη ήγοράσθη λίαν ενδιαφέρουσα
τετράπλευρος πρισματική σφραγίς έκ λευκού λίθου Μ ΜII χρόνων μέ Ιερογλυ
φικά σύμβολα. "Ανευρέθη είς θέσιν νΑσπρουγας.
Έκ Χερσοννήσου Πεδιάδος περισυνελέγησαν μαρμάρινη κεφαλή
γυναικός μέ κρώβυλον, καλώς διατηρούμενη,

δύο άλλαι

μαρμάρινοι κεφαλαί

μέτριας διατηρήσεως, ή μία τών οποίων είναι έκ προτομής αΰτοκράτορος. ’Ε
πίσης ήγοράσθη δακτυλιόλιθος σαρδίου μέ παράστασιν θεάς,
κών χρόνων.
Έκ

έλληνορρωμαϊ

Μαλίων Πεδιάδος, θέσις ’Αχλάδια, ήγοράσθη τρίπλευρος πα-

λαιοανακτορική σφραγίς μέ παραστάσεις κυματοειδών γραμμών καί άντιρρόπου
θέματος, δύο κεφαλών ζώων καί ζφου κυρτουμένου. Έκ Μ ι λ ά τ ο υ προερχο
μένη ήγοράσθη τρίπλευρος σφραγίς στεατίτου παλαιοανακτορικών μινωικών
χρόνων μέ σχηματικά θέματα.
Είς Καλό Χωριό Πεδιάδος, κατά τήν

θεμελίωαιν οικίας εντός

τού χωρίου, άνευρέθησαν παρά άρχαΐον τοίχον τρία ζώδια
Είς τήν περιοχήν τών

μινωικών χρόνων.

’Αθανάτων Μ α λ ε β ι ζ ί ο υ,

είς τό Μετόχ1

Κακογιάννη, άνεκαλύφθησαν λείψανα κτηρίων μινωικών, συτοδευόμενα υπό
οστράκων ΥΜΙ χρόνων.
Είς τήν περιοχήν τής Λύττου

κατά τήν διάνοιξιν τής δδοΰ ’Ασκών-

Ξειδά κατεστράφησαν πολλοί τάφοι, κυρίως τών έλληνορρωμαϊκών χρόνων,
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μορφής κτιστής θήκης ή έκ κεράμων. ’Επίσης κατεστράφησον δύο ταφικοί πί
θοι εΰμεγέθεις ελληνικών χρόνων άνευ διακοσμήσεως. Κατά τήν αύτήν δισπλάτυνσιν άνευρέθησαν καί εΰμεγέθεις κυβόλιθοι - στήλαι (cippus) μέ επιγραφής
καί όφεις. Ή αρχαιολογική υπηρεσία περιουνέλεξε τούς εΰρεθέντας καί άνε·
κάλυψε καί άλίους. ’Επί μιας τούτων είκονίζεται καί στλεγγίς. ‘Επ' εύκαιρό;
έγένετο περισυλλογή καί ενός τών τιμητικών βάθρων τής ρωμαίας αύτοκρατείρας Σαβίνις, συζύγου τού Τραϊανού καί παλαιοχριστιανικόν ώραϊον κιονόκρανον μέ φύλλα άκάνθης.
Έκ τής Γόρτυνος περισυνελέγησαν καί άπειέθησαν εις ιό έπιγραφικόν τμήμα τού Μουσείου Ηρακλείου καί τά υπόλοιπα τεμάχια άρχαΐκών επι
γραφών, όσα ήσαν ελεύθερα.

Είς τήν ανατολικήν κλιτόν τής άκροπόλεως, ε|ς

θέσιν Βορειι'ός Χάρακας, άνευρέθη επιγραφή έπί πωρολίθου, αΰιοκροτορικ.ών
χρόνων, παρέχουσα έν πλαισιιρ τό κείμενον:
«Έρωτος Θεο | δώρω Κοιρη I σι άράν καί | χαριστηίαν».
Εις τήν Μεγάλην Βρύσην χωρικός άνεκάλυψε πίθον ελληνικών χρό
νων. Διεδόθησαν φήμαι περί άνευρέσεως ύπ’ αυτού θησαυρού, μή έπιβεβαιωθεϊσαι.
Επίσης οΰδέν έξηκριβώθη περί χαλκών σκευών άνευρεθέντων ύπό άλλου
χωρικού είς θέσιν Άτσιπάδες τής περιοχής Ασήμι Μονοφατσίου καί
ΰπ’ οΰτού άποκρυβέντων, Έξ ’Ασημιού όμως προερχόμενα κατεσχέθησαν είς
Αθήνας έπί παλαιοπιόλου μαρμάρινη μικρά κεφαλή Σατύρου έλληνορρωμαϊκών χρόνων καί σκαραβαίος εκ σαρδίου Ταύτα άπεστάλησαν καί κατετέθησαν
είς τό Μουσεϊον ’Ηρακλείου.
Είς τήν περιοχήν Ροιάσι έγένετο αύτοψία τού χώρου είς θέσιν Άσπρολείβαδα, όπου 19 χαλκά μινωικά εργαλεία άνευρέθησαν πρό έτους καί παρεδόθησαν (Κρητικά Χρονικά ΙΑ’ 1957 σ. 339) Διακρίνονιαι έκτεταμένα λείψανα
μιγωικής έγκαταστάσεως, ίσχυρώς βλαβείσης έκ τής βαθείας καλλιέργειας. *0
χώρος είναι έντελώς επίπεδος.
Είς θέσιν 'Ελληνικά τού χωρίου

Π υ ρ ά θ ι (άρχ. Πύρσνθος) άνεκαλύφθη

σειρά πήλινων πλακών U,30 X 0,30, πιθανώς άποτελουσών άγωγόν ϋδατος ελλη
νικών χρόνων.
Είς Καμηλάρην περιοχής Φαιστού, θέσιν Άλισαντράκι, άνευρέθη
πρωτογεωμετρικός τάφος μέ ταφικόν πίθον, συνοδευόμενον ύπό άλλων άγγείων,
τριπυδικού σκεύους, δύο πρόχους, τών οποίων ή μία έχει τρητόν σιόμιον, δύο
προχοίδια, άρύβαλλον καί κυλινδρικόν σκεύος

Είς τήν θέσιν Κοράνιά άνεκ.α-

λύφθη μινωικός τοίχος λίαν πλατύς, περί τά 4 μ., μήκους 7 1/2 μ, έκ λίθων
καλώς πελεκητών καί εύθυγραμμισμένων ως καί άλλα θεμέλια. Τά περισυλλεγέντα όστρακα είναι μινωικά τής ΥΜΙ περιόδου.
Είς τήν Σ ί β α ν Πυργιωτίσσης φαίνεται ότι άνευρέθη σημαντικός
θησαυρός ελληνικών άργυρών νομισμάτων. Αί ένέργειαι διά τήν περίσωσίν του
δέν έτελεσφόρησαν. Τούτου μέρος

άπεμπωλήθη ύπό άσυνειδήτου άρχαιοκαπή-

λου. Έρευνα διά τήν άνακάλυψιν 9 τεμαχίων (4 τής

Κνωσού καί 5 τής Φαι

στού), περί τών όποιων ΰπήρχον συγκεκριμένοι πληροφορίαι, άπέληξαν είς τήν
άνακάλυψιν άλλων μή προερχομένων έκ τού θησαυρού τής Σίβας. ,Ταΰτα ήσαν
6 άργυρά καί 4 χαλκά ελληνικών χρόνων, 1 άργυροΰν καί 7 χαλκά έλληνορρω.
μαϊκών χρόνων, 1 χαλκούν βυζαντινόν, 1 μεσαιωνικόν άργυροΰν ισπανικόν καί
1 αιγυπτιακόν.
Τά πρώτα ευρήματα είς τήν περιοχήν Λέντα (άρχ, Λεβήν) τά όποια I-
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δωσαν αφορμήν εις τήν άνασκαφήν τού σημαντικού ΠΜ θολωτού τάφου ήσαν
τεμάχια όψιανοΰ, τροχαλιοειδής σφραγιδόλιθος, ψήφοι περιδέραιων καί ψήγ
ματα χρυσού.
Εις Τυμπάκι Πυργιωτίσσης, παρά τον Κόκκινον Πύργον, κατά
τήν ίσοπέδωσιν αγρού, άνεκαλύφθη κτήριον έλληνορρωμα'ίκών χρόνων, διατηρούμενον εις ύψος 1,80 μ

μέ μαρμάρινους κίονας καί δάπεδα έκ κεράμων.

Ό φύλαξ τού αρχαιολογικού χώρου Ά γ. Τριάδος παρέδωοε ύπ’ αυ
τού, άνευρεθέντα παρά τήν μινωικήν έπαυλιν, πρισματικόν σφραγιδόλιθον μέ
ιερογλυφικά σημεία.
Κατ’ άνακοίνωσιν τού εκτάκτου έπιμελητοΰ αρχαιοτήτων Βιάννου κ. Ν.
Παδουβά, ένεργήσαντος αυτοψίαν τού παρά τήν ”Α ρ β η ν

αρχαιολογικού χώ

ρου, άνεκαλύφθησαν αί ακόλουθοι αρχαιότητες:
Εις πίθος ελληνικών χρόνων, ελλιπής τό χείλος, περισυνελέγη εις τεμάχια
καί άπετέθη είς τήν Συλλογήν τού Γυμνασίου Βιάννου
μπανανεώνων πολλά αρχαία κτήρια κατεστράφησαν.

Κατά τήν φύτευσιν

Παρά τήν θάλασσαν πα-

ρετηρήθη δάπεδον έκ κεράμων. Περισυνελέγησαν τριπτήρες καί κωνικόν έξαρ
μα επί δίσκου, λίθινον, ίσως αποτελούν στρόφιγγα θύρας. Είς τήν περιοχήν
τού 'Λγ. Παντελεήμονος έσημειώθησαν τρία παλαιοχριστιανικά ιωνικά κιονό
κρανα διαστάσεων 0,50 X 0,50 μ. ως καί δυο άλλα μικρότερα, πολλοί κυβόλι"
θοι καί τμήμα γείσου’ ταΰτα μαρτυρούν περί τής επί τόπου ΰπάρξεως παλαιο
χριστιανικού κτηρίου, ίσως βασιλικής.
Ό αυτός ’Επιμελητής περισυνέλεξεν ελληνικόν πίθον έξ Αγίου Βασι
λείου τής Βιάννου, τυχαίως άνευρεθεντα.
Παρά τήν διακλάδωσιν τής οδού

Ά γ. Γαλήνης πρός Άποδούλου, ά

νεκαλύφθησαν τρεις, προφανώς ΥΜΙ1Ι, λουτηροειδεϊς λάρνακες, αΐτινες άτυχώς κατεστράφησαν. Γίνετυι λόγος περί κρυσταλλικού λίθου μέ όλιγόλεξον ε
πιγραφήν, ώς καί περί δισκοειδών καί κυλινδρικών πήλινων υφαντικών βαρών
καί μυλοπετρών άνευρεθέντων εκεί πλησίον. Δέν κατέστη δυνατόν νά γίνη αυ
τοψία τού χώρου.
’Εκ τής ’Ανατολικής Κρήτης τυχαία ευρήματα ήλθον είς φιος είς τήν πε
ριοχήν τού Χουμεριάκου Μεραμβέλλου, όπου άνευρέθη καί περίσυνελέγη είς τήν Συλλογήν Αγίου Νικολάου σαρκοφάγος πηλίνη ΥΜΙΙΤ χρό
νων συνοδευομένη υπό πήλινων αγγείων καί χαλκών αντικειμένων έξαχθεντων
είς τεμάχια.
'Ομοίως κατά τήν διάνοιξιν φρέατος είς τήν περιοχήν τού Καλού Χω
ριού Μεραμβέλλου (άρχ. Ίστρώνος) καί είς τήν θέσιν Κατεβατή άνευρέθησαν αγγεία τινά είς βάθος 2 μέτρων.

Τό έν ήτο ακέραιον,

άλλ’ έθραύ-

σθη. Περισυνελέγη επίσης ελληνικός λύχνος άνευρεθείς πρό Ιτών είς τό αυτό
χωρίον. "Ισως πρόκειται περί τάφων τού αρχαίου νεκροταφείου.
Είς τήν περιοχήν τής Ίεράπετρας (άρχ. Ίεράπυτνα), είς άπόστασιν 1
χιλ. δυτικώς τής πόλεως, παρά τόν Μιχαήλ ’Αρχάγγελον, κείται γωνία μαρμά
ρινου αετώματος, διαστ. 1 X 1 μ.,φέρουσα γλυπτήν διακόσμησιν τετραγωνιδίων.
Κατά τήν παραλίαν τής πόλεως, είς θέσιν Βιγλιά, άνευρέθη κατά τήν άμμοληψίαν είς βάθος 3,50 μ, σημαντικός χαλκούς άνδριάς τηβενοφόρου νέου,
βαίνων επί κυκλικής δισκοειδοΰς πλίνθου. Σώζεται άρτίως, μέ τήν κεφαλήν,
πλήν ελαφρός διαβρώσεως έκ τής υγρασίας

καί άπολεπίσεως τής παρειάς. ΟΙ

οφθαλμοί ήσαν ένθετοι, άλλ’ ή ένθεματική υλη έχάθη- ή κόμη

είναι βραχεία

καί οδλη Στηρίζεται επί τοϋ άριστεροΰ μηρού καί έχει τήν χεΐρα κεκαμμένην
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΒ.
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πρό τοΰ στήδους.

Κατετέδη εις τό

Μουοεΐον Ίεραπέτρας, δπου έκαδαρίσδη

ύπό τοΰ αρχιτεχνίτου Ζαχαρία Κανάκη. ΕΙς άπόστοσιν 100 περίπου μ. από τοΰ
σημείου τής εύρέσεως

εύρίσκειαι πώρινη σαρκοφάγος

μήκους

0,94 καί ύψους 0,81, ακόσμητος, μέ άειο)ματικόν κάλυμμα.

2,47, πλάτους

Ίσως ανήκει εις

τόν Α' μ. X. αιώνα, Κιονόκρανον κορινθιακόν άνευρέδη είς μικράν άπόστασιν
από τού χαλκού αγάλματος.
Είς τήν πόλιν Σητεία

δύο ΥΜΙΙΙ κιβωτιόσχημοι λάρνακες άνευρέδη-

σαν κατά τήν οίκοδόμησιν οικίας, αλλά κατεστρόφηοαν ύπό τού οίκοδομούντος.
Μερίμνη τοΰ έκ Σητείας Εμμανουήλ Φυγειάκη, ύπυβοηδοΰντος τό έργον
τής αρχαιολογικής ’Υπηρεσίας, περισυνελέγησαν διάφοροι αρχαιότητες καί έσημειώδησαν άγνωστοι τέως αρχαιολογικοί χώροι Ούτω είς τήν Π ρ α ι σ ό ν, είς
σπήλαιον είς Γδέσιν Χελιδονιές περισιινελέγη χαλκοΰν ελληνικόν άγγεϊον μέ
ίσχυρώς καθέτους άναγλύφους εκβλαστήσεις. Μικρά κεφαλή πήλινου ειδωλίου
άνευρέδη αυτόθι είς δέσιν Μπουτσουνάρια, δπου άπό ετών ένετοπίσδη ή ϋπαρξις σπουδαίου αποθέτου ελληνικού ιερού. Έκ Πραισοΰ επίσης προερχόμενα
παρεδόδησαν διάφορα αντικείμενα, ώς ΥΜΙΙΙ ψευδόστομος άμφορεύς, φυσικός
τρίτων, δύο κοινά άγγείδια, λίδινον πηνίον, ύαλίνη ψήφος.
Έξ Ί τ ά ν ο υ προερχόμενα παρεδόδησσν χαλκοΰν ελληνικόν βέλος καλώ·
διατιιρούμενον, δύο χαλκοί ελληνικοί δακτύλιοι, ών ό είς μέ παράστασιν γυς
ναικός, ό έτερος μέ απλά χαράγματα, χαλκοΰν δισκίον καί τινα νομίσματα.
Είς τό

Παλαίκαστρον Σητείας, δέουν Άγ. ’Αντώνιος, άνεκαλύ-

φδη ΥΜΙΙΙ λαξευτός τάφος μέ μίαν κιβωτιόσχημον σαρκοφάγον, σώζουσαν
καί τό κάλυμμά της, περισυλλεγεΐσαν δμως είς τεμάχια Τά συνοδεύοντα άγγεΐα
ήσαν ψευδόστομοι άμφορεϊς, κοινά κωνικά κύπελλα, κύαδοι, περιαυλλεγεΐσαι είς
τεμάχια, καί λίδινον φωλεόσχημον άγγεϊον. Άλλος τάφος είς δέσιν Ελληνικά
περιείχε σαρκοφάγον μήκους 1,50, πλάτους 0,25, συνοδευομένην ύπό μικρού
χαλκού εγχειριδίου.
Είς τόν "Αγιον Στέφανον Σητείας, δέσιν Καλαμοκανιά ή Πλακά
κια, άνεκπλύφδησαν άγγεΐα τινα ΥΜΙ περιόδου, τά όποια περισυνελέγησαν ύπό
τοΰ Σιαδμκυ Χωροφυλακής καί παρεδόδησαν είς τό Μουσεϊον 'Ηρακλείου.
Ταΰτα ε1νιιι γεφυρόστομον τρίωτον άγγεϊον, άπιόσχημον αλάβαστρον, βάσις αγ
γείου μέ ήδμόν, δύο μικρά άγγεΐα διακοσμούμενα διά κλαδίσκων, καί φωλεόσχημον άγγεϊον έκ λεπτού λίδου.
Είς τήν Δυτικήν Κρήτην άνευρέδησαν επίσης άρχαιότητες τυχαίως
καί περισυνελέγησαν είς τό

Μουσεϊον Χανίων. Αί κυριώτεραι

λουδοι :
Έξ αυτής τής πόλεως τών

είναι οί άκό-

X u ν ί ω ν (άρχ. Κυδωνιάς) περισυνελέγη επι

γραφή έκ τής περιοχής τοΰ ορφανοτροφείου, οδός Βώμ, άποτειχισδεΐσα έκ χώ
ρου παρά έκτεταμένον ΰπύγειον λαξευτόν τάφον μετά κογχών καί άρκοσολίων
ρωμαϊκών χρόνων, έχουσα ώς εξής:

«Διί] καί τοΐς άλλοις δεοϊς]

πάσι Σώσος

Νεοκύ | δους δε]οπολήσας».
Ύπό τοΰ Έπιμελητου Στυλ.

’Αλεξίου περισυνελέγησαν έξ Ά π τέρας

καί άπειέδησαν είς τό Μουσεϊον Χανίων αί άκόλουδοι άρχαιότητες :
Επιτύμβιος λίδος άνατολικώ; τής αρχαίας πόλεως παρά τήν κοιλάδα Κοιλιάρη μέ έπιγραφήν : «Δι]ίφιλος Μεγάρη>

'Επιτύμβιος λίδος έκ δέσεως Σπη-

λιοράκι μέ τήν έπιγραφήν: «Παρμενίων». "Αλλος έκ τοΰ αύτοϋ χώρου μέ έπιγροφήν : «. ,τιους». Μεγάλη ωραία έπιτυμβία στήλη μέ τήν έπιγραφήν:

«Τι-

μόεσσα Δεξικλέος·. Τό άνώτερον μέρος γνωστής έπιτυμβίας στήλης (IC II) μέ
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πολύστιχον επιγραφήν. ‘Εκ τής Β πλευράς τής πόλεως τμήμα έπιγραφής περιεχούσης συνθήκην Κυδωνιατών καί Άπχεραίοιν. Έκ τής αυτής περιοχής επι
τύμβιος στήλη μέ έπιγραφήν: «Τύχα».

Ώραίον χρυσοΰν ένώτιον τού Δ' π. X.

αίώνος παρεδόθη ΰπό χωρικού.
Εις τό Κακοδίκι Σέλινου, θέσιν Μαζερό, παρά τόν συνοικισμόν
Λυχνιανά, περισυνελέγησαν εξ κεφαλαί πήλιναι ζώων αρχαϊκής ελληνικής έπο

χής·
Είς τήν Κίσαμον (Καατέλλι Κισάμου) άνευρέθη

μαρμάρινον άγαλμα-

τίδιυν καί ωραία κεφαλή 'Αφροδίτης κλασσικής τέχνης, μέ τήν κόμην άναδεδεμένην διά ταινίας καί καταλήγουσαν όπισθεν είς κριόβυλον.
Είς τό ΖουρΙδι τής Ρεθύμνης τέλος περισυνελέγησαν τεμάχια πολυώτων πίθων άγνο'ιστου εποχής.
Τά τυχαίως άνευρεθένια είναι άιαμφιβόλως πολύ περισσότερα, άλλ’ ή αρ
χαιολογική υπηρεσία δέν ειδοποιείται έγκαίρως ή καί καθόλου καί τά αρχαία
καταστρέφονται ή άποκρύπτονται ύπό των χωρικών, φοβουμένων περίπλοκός ή
άποβλεπόντων είς παράνομον διάθεσιν είς τούς ατιμωρητί σχεδόν περιερχομένους άρχαιοκαπήλους. ΕΤναι άκαιανόητον πώς τό Δημόσιον έθεώρησεν οτι ή
’Αρχαιολογική ’Υπηρεσία δέν είναι ανάγκη νά διαθέτη ίδια μέσα κινήσεως
διά τήν διάσωσιν τών αρχαιοτήτων καί δέν θέτει είς χεΐρας τής αρχαιολογικής
υπηρεσίας τά αναγκαία χρηματικά ποσά πρός έξασφάλισιν αμέσου επεμβάσεως
καί εξαγοράς τών είς χεΐρας τών χωρικών ευρισκομένων αρχαιοτήτων. Κατά
τά τελευταία ετη σπείρα κιβδηλοποιών, έχουσα τά έργαστήριά της είς ’Αθή
νας, έθεσεν είς κυκλοφορίαν μέγαν αριθμόν κιβδήλων νομισμάτων ιδίως τής
Κνωσού, τής Φαιστού, τής Γόρτυνος καί τής

Κυδωνιάς καί επίσης μινωικών

σφραγιδόλιθων έκ στεατίτου ή πλαστικών ουσιών μιμουμένων φλεβωτοΰς λί
θους. Ή κιβδηλία ελέγχεται εύχερώς ύπό τών ειδικών, αλλά πολλοί παρεπλανήΟησαν καί ήγόρασαν τοιαΰτα είδη. Πολλά κατεσχέθησαν καί κατετέθησαν
είς τό τμήμα κίβδηλων τού Μουσείου "Ηράκλειου- Μετ’ αυτών κατετέθη καί
γνήσιος δακτυλιόλιθος έκ σαρδίου μέ παράστασιν Άρτέμιδος μέ τόν κύνα της.
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