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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ KPHTIJ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1960

Τό διαρρενσαν έτος ΰπήρξεν έτος μεταβολών καί άναδιοργανώσεως τής 
'Αρχαιολογικής ‘Υπηρεσίας Αίίιη άπεσπάσθη εκ τού ’Υπουργείου Παιδείας 
καί ύπήχθη εις τό Ύπουργεϊον Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, γεγονός τό όποιον 
έχαιρετήθη ώς προαγωγή του όλου κλάδου.

Ή Κρήτη έχωρίσθη καί πάλιν εις δύο αρχαιολογικός περιφερείας, τήν 
ΙΕην καί ΙΣΤην, καί ό επιμελητής Στ. ’Αλεξίου, προαχθείς εις έφορον, άνε. 
λαβε τήν δευτέραν τής Δυτ. Κρήτης Εις άντικατάσταοίν του μετετέθη εις ’Η
ράκλειον έξ Άτιικής ό επιμελητής Κωνσταντίνος Δαβάρας. Άφ\έτέρου, ό επι
μελητής Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Μύρων Μιχαηλίδης άνιικατέστηαε τόν επι
μελητήν Κ. Καλοκύρην, μετατεθέντα είς ’Αθήνας καί άναλσβόντα τήν διεύ- 
θυνσιν τής Δ' ’Εφορείας Βυζαντινών καί Μεσαιωνικών 'Αρχαιοτήτων Νήσων.

Είς ιό κτήριον τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου άπεπερατώθηοαν 
καί κατά τάς λεπτομέρειας αΐ νέαι μεγάλοι άποθήκαι. Οΰιω βαίνει πρός ορι
στικήν λύσιν τό πρόβλημα τής άποθηκεύσεως τών απειραρίθμων αρχαιοτήτων 
καί τής έξ αύτών άποσυμφορήσεως τών εργαστηρίων καί αιθουσών μελέτης. 
Παραλλήλως διεμορφώθη ό περίβολος τού Μουσείου διά κατασκευής κιγκλιδώ" 
ματος καί πεζοδρομίου κυί διά φυτεύσεως 100 καλλωπιστικών δενδρυλλίων. 
Άφ’ ετέρου, άτεβλήθη καί πάλιν ή συμπλήρωσες τής έπιγραφικής Συλλογής, 
τοΰ Μουσείου, ή κατασκευή τοΰ μικροΰ αμφιθεάτρου είς τόν χώρον έπί ιοΰ 
έναντι τοΰ Μουσείου προμαχώνος καί ή σύνδεσις τούτης διά γεφύρας μετά τοΰ 
κυρίως Μουσείου.

Σημαντική πρόοδος έτελέσθη είς τό έργον έπανεκθέσεως τοΰ 
Μουσείου "Ηρακλείου, διά δαπανηθέντος συνολικώς ποσού 416.000 
δρχ. Συνεπληρώθη ή τουριστική έκθεσις διά προσθήκης νέων άξιολόγων αντι
κειμένων, προπαρεσκευάσθη ή έκθεσις τής νέας πτέρυγος καί έπληρώθησαν 
αί νέαι αίθουσαι τής Επιστημονικής Συλλογής διά τοξινομήσεως μεγάλου ά. 
ριθμοΰ νέων ομάδων αρχαίων καί διά κατασκευής πολλών νέων δρύινων κρυ 
σταλλοφράκτων προθηκών Διά τής αρχαιολόγου Αίκ. Μαυριγιαννάκη ήρχισεν 
ή τοξινόμησις τοΰ περιεχομένου τών αποθηκών, όπου έτοποθετήθησαν μεταλ
λικά ράφια τύπου Dexion, αξίας 150.000 δρχ Συνεχίσθη ή ιδιαιτέρως σημαν
τική έργασία τής άποκαταστάσεως ιών μιτωικών τοιχογραφιών. Ό έφορος Ν. 
Πλάιων, βοηθούμενος ύπό τοΰ ειδικευμένου ζωγράφου Θωμά Φανουράκη, προ- 
έβη είς μίαν νέαν άνασύνθεσιν τριών έκ τών σημαντικωτέρων έξ αύτών, τής 
μεγάλης συνθέσεως τής περιλαμβανούσης τήν «Παριζιάναν», τής τοιχογραφίας 
τών αίλούρων έκ τής Έπαύλεως τής 'Αγίας Τριάδος καί, τέλος, τοΰ Κροκο
συλλέκτου. Μελέτη σχετική πρός τήν άνασύνθεσιν τής πρώτης έδημοσιεύθη ήδη 
είς τά Κρητικά Χρονικά. Διά τόν κροκοσυλλέκτην έπεβεβαιώθη όριυτικώς ότι 
πρόκειται περί πιθήκου καί όχι παιδός, όπως έπίστευον πολλοί. Ή τοιχογρα
φία έμεγάλωσε σημαντικώς διά τής άνακαλύψεως καί προσθήκης νέων τεμα
χίων, είς τά όποια είκονίζειαι καί δεύτερος πίθηκος άντωπός πρός τόν πρώ
τον, ώς καί κάλαθος πλησίον τής κεφαλής του·

Διά τής προσλήψεως καί νέων έκτάκτων τεχνιτών, τών Κ. Βιτωράκη, Γ. 
Ήλιάκη καί Κ. Κωνσταντάκη, έξηκολούθησεν ή έντατική έργασία είς τά έργα- 
οτήρια τοΰ Μουσείου, όπου άποκατεστάθηοαν πολλαί ομάδες τών νέων καί 
παλαιών άνασκαφών Οόιως άνεσυνεκροτήθησαν τά άγγεΐα τής Μυρσίνης, τής 
Φορτέτσας καί διάφορα άλλα γεωμετρικά, τά ύπονεολιθικά τής Φουρνής, τά
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αγγεία καί οΐ πίθοι έκ Χόνδρου Βιάννου καί έγένετο νέα εργασία εις τά σφυ
ρήλατα τής Δρήρου, είς πολλά ιών χαλκών τής έκθέσεως καί τών αποθηκών 
καί τέλος είς τά χαλκά τής όμάδος τής Άγ. Γαλήνης Τεχνικόν επίτευγμα άπε- 
τέλεσεν ή στερέωσις καί έκθεσις τών σκελετών τών άνευρεθέντων εντός σαρκο
φάγων λαξευτού τάφου εις Άρχάνες. Έκ παραλλήλου, οί τεχνίναι τών ξένων 
Σχολών άπεκατέστησαν τά πολυπληθή ευρήματα τών άνασκαφών τής Κνωσού 
καί Φαιστού. Είς τήν ζωγραφικήν άποκατάσιασιν είργάσθη δ ειδικευμένος ζω
γράφος Θωμάς Φανουράκης. ’Ενδιαφέρουσα από αισθητικής άπόψεως ήτο ή 
εργασία τού ζωγράφου Κ. Πετράκη, διορθώσαντος τάς παλαιάς συμπληρώσεις 
πολλών αγγείων, έν πολλοϊς άκαλαισθήτους ή ΰπερβολικώς όμοιας πρός τά αρ
χαία μέρη καί πλαστογραφούσας τοιουτοιρόι.ως ιό σύνολον.

Συνεχίσθη ΰπό τού εφόρου Πλάτωνος καί τού ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 
ή προπαρασκευή τού Corpus τών μινωικών σφραγίδων καί σφραγισμάτων, έκ- 
διδομένου ΰπό τής 'Ακαδημίας ’Επιστημών τής Μαγεντίας, διά περαιτέρω με
λέτης, ταξινομήσεως καί σχεδιάσεως τού ΰλικοΰ.

Διάφορα νέα βιβλία άπέκτησεν ή βιβλιοθήκη τού Μουσείου, καθιστάμενη 
βαθμηδόν άξιόλογον βοήθημα αρχαιολογικής μελέτητ.

Τέλος, ΰπό ιού έπιμελητού Κ Δαβάρα κατεγράφη είς τά ευρετήρια μέγας 
αριθμός έκ τών άκαταγράφων αντικειμένων τού Μουσείου-

Τό έν Ήρακλείφ ’Ιστορικόν Μουσεΐον Κρήτης απέκτησε πολ
λά καί αξιόλογα νέα αντικείμενα τού κύκλου τής άρμοδιόιητός του. Σχετικώς 
διαλαμβάνει ή έκθεσις πεπραγμένων τής ’Εταιρείας Κρητικών ’Ιστορικών Με
λετών.

Άντιθέτως πρός τάς 'Αρχαιολογικός Συλλογάς Ν εαπόλεως καί Ί ε- 
ραπέτρας, αί όποΐαι παρέμειναν οΰσιαστικώς στάσιμοι, ικανή πρόοδος συν- 
ετελέσθη είς τά λοιπά Μουσεία τής Κρήτης. Οϋτω, διά τό Μουσεΐον 'Α
γίου Νικολάου διερρυθμίσθη χώρος λίαν ικανοποιητικής έμφανίσεως είς 
τό Ισόγειον τού Δημαρχείου, περιλαμβάνων δύο αίθουσας καί αποθήκην. Τού
το οφείλεται κυρίως είς τήν άκαταπόνητον δραστηριότητα καί άρχαιοφιλίαν 
τού δημάρχου κ. Ρούσσου Καπετανάκη ’Ενταύθα έστεγάσθησαν τά εΰρήματα 
τών άνασκαφών Όλούντος καί Κριτσάς, τά όποια καί άνεσυγκροτήθησαν εν
ταύθα ΰπό τεχνιτών τού Μουσείου 'Ηρακλείου.

Τό Μουσεΐον Χανίων δέν μετεφέρθη είσέτι είς ιόν άναστηλούμε- 
νον ναόν τού 'Αγίου Φραγκίσκου, έγένειο δμως σημαντική εργασία προκαταρ
κτικής ταξινομήσεως καί άποκαταστάσεοις τών αρχαιοτήτων του, κυρίως τών 
αγαλμάτων τών άνασκαφών Λισσοΰ καί Άπτέρας, ΰπό τού εφόρου Στυλιανού 
’Αλεξίου καί τού αρχιτεχνίτου Ζαχ Κανάκη. Τό τέμενος, ένθα στεγάζεται νΰν 
ιό Μουσεΐον, θά μετατροπή μετά τήν έκκένωσίν του είς τουριστικόν περίπτε
ρον. Σημειωτέον δτι διά τής έν Χανίοις έγκαταστάσεως τού νέου εφόρου Στ. 
"Αλεξίου άνεζωογονήθη ή αρχαιολογική ερευνά τής περιοχής ώς καί τό ένδια- 
φέρον τών Χανιωτών διά τά αρχαία, πολλά δέ αντικείμενα παρεδόθησαν οΰ. 
τω είς τό Μουσεΐον.

Τό Μουσεΐον Ρέθυμνου απέκτησε τά εΰρήματα τής ΰποβρυχίου 
έρεύνης τής Αγίας Γαλήνης, κυθιστάμενον οΰιω άξιόλογον καί διά τάς σύλ
λογός χαλκών άντικειμέ^ων καί νομισμάτων.

Είς τό 'Ηράκλειον ίδρύθη νέα ιδιωτική άρχαιολογική Συλλογή ΰπό τού 
μηχανικού κ. Ν. Μεταξά, τής οποίας προβλέπεται ταχεία ή άνάπτυξις.

Εύρύς ΰπήρξεν ό κ α θΌ ρισμός τών άρχαιολογικών χώρων.
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Οΰιω, πλήν τής Κνωσοΰ, "Αγ. Τριάδος, Τυλίσου, Μεγάρου Νίρου καί κυρίως 
τών Μαλίων, έκαθαρίσθησαν ριζικώς διά τοΰ έπιμελητοΰ Κ. Δοβάρα καί τά 
Γουρνιά. Ή μινωική πολίχνη έλαβε νέαν όψιν διά ιής άποκαλύψεως μεγάλων 
εκτάσεων δαπέδων οικιών καί λιθοστρώτων ιών οδών, ως καί διά ιής άπομα- 
κρΰνσεως μεγάλων όγκων χωμάτων έκ ιής κεντρικής πλαιείος, άιινα είχον συσ
σωρευτή κατά τόν άπό τών άνασκαφών διαρρεύσαντο ήμισυν αιώνα.

Ίκανοποιητικώς έπροχώρησαν τά έργα άποκαταστάσεως αρχαι
ολογικών χώρων.

£1; Κνωσόν αί έργασίαι έγένοντο διά τοϋ εφόρου Ν. Πλάιωνος, τε- 
χνικώς έπιβλέποντος τοΰ άρχιτεχνίτου τοϋ Μουσείου Ζαχ. Κανάκη. Συνεχίσθη 
τό εργον άποκαταστάσεως τοϋ ’Ανακτόρου, ιδίως εις τήν νοτίαν είσοδον, τάς 
περί αυτήν οικίας καί τήν βαθμιδωτήν στοάν, όπου διά πρώτην φοράν έγένετο 
συστηματική σιερέωσις καί άποκατάστασις, άνακαλυφθέντων καί νέων τμημά
των αΰιής.

Εις τό μινωικόν μέγαρον Νίρου έγένετυ συστηματική σιερέωσις τών 
δαπέδων καί τοίχων, τών πλακόστρωτων οΰλών, ιών ορθομαρμαρώσεων κλπ. 
’Ιδίως διεσαφήθη υπό τοΰ Έφορου διά τής γενικής εργασίας ιό σύστημα απο
θηκών μετά τοΰ διαδρόμου των καί ή παρακείμενη κλίμαξ πρός τόν άνω όρο
φον. Άπεμακρύνθησαν πάντα ιά νεωτερικά ερείπια ιά καταλαμβάνοντα μέρος 
τής αυλής καί διά τής εξαγοράς ζώνης έκ τών παρακειμένων αγρών κατέστη 
δυνατόν νά καιασφαλισθϊ, ό χώρος διά περιφράξεως.

Εις Μ ά λ ι α, έφ' ολοκλήρου τής έκτάσεως τοΰ ‘Ανακτόρου έοτερεάιθηοαν 
καί άποκατεστάθησαν τά δάπεδα, οί τοίχοι καί αί κλίμακες. Διεσαφήθη τό 
δάπεδον τών βορείων αποθηκών καί συνεπληρώθησαν αί βάσεις ιών ποραστά- 
δων τοΰ πολυθύρου μεγάρου. Εις τήν νοιίαν πτέρυγα άποκατεσταθησαν τά 
ύπερβολικώ; ανεσκαμμένα παλαιόιερον δάπεδα Τέλος έγένετο άποχωμάτωσις 
καί σιερέωσις έκτάσεως εις τό ΒΛ. τμήμα τής δυτικής αυλής καί άποκατε- 
στάθη συστηματικούς ή πομπική οδός καί τό πλακόσιρωτον. Εις ιάς εργασίας 
συνέβαλον ή αρχαιολόγος Αίκ Μαυριγιαννάκη καί ό άρχιτεχνίτης Ζαχαρίας 
Κανάκης.

Είς Φαιστόν κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής έγένοντο οί απαραί
τητοι έργασίαι στερεώσεως τών άποκαλυφθένιων.

Διά τήν άποκατάστασιν ιών ένετικών τειχών Ηρακλείου ήυχισαν 
αί προεργασίαι κατασκευής τής γεφυρώσεως τοΰ ρήγμυτος τοΰ παρά τήν πύλην 
Βηθλεέμ, κατόπιν δέ άπομακρύνσεως οικογενειών τινων καιεδαφισθη σειρά 
προχείρων οικοδομημάτων έπί τών τειχών, όπου ή γεφύρωσις.

"Ηρχισεν ή Δ' φάσις άναστηλώσεως τοΰ Αγίου Μάρκου Ηρακλείου, 
ΰπό τήν έπιστημονικήν έπίβλεψιν τοΰ έφορου Πλάτωνος, διά ιής διαμορφώ- 
σεως τοΰ προστώου καί ουμπληρώσεως τών μαρμάρινων πλακών ιών δαπέδων, 
ώς καί διά τής κατασκευής βοηθητικών χώρων είς τήν νοτίαν αυλήν.

Είς τήν Παναγίαν Σταυροφόρων Ηρακλείου έκαθαρίσθη ό χώ 
ρος καί άπεκαλύφθησιιν Ικανά δάπεδα.

Συνεχίσθη έπίσης ή άναστήλωσις τοΰ ‘Αγίου Φραγκίσκου Χανιών 
όπου διεμορφώθη ή ανατολική θόρα τής εισόδου, ή εσωτερική αυλή καί τό 
παρ’ αυτήν παράρτημα, ύ.τό τήν τεχνικήν έπίβλεψιν τοΰ Νομομηχανικοΰ κ. 
Κωνστ. Λασιθιωτάκη.

Άνεσιηλώθη ό βυζαντινός ναός τής Παναγίας Κεράς Χρωμονα- 
στηρίου Ρεθύμνης, τό πλεϊσιον ερειπωμένος, διά τοΰ έπιμελητοΰ Βυζαντ. Άρ-
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χαιοτήτων Μ. Μιχαηλίδου, οδιω δέ περιεσώθησαν αί υπάρχουσαι τοιχογρα- 
φίαι, οί όποϊαι άλλως θά κατέπιπιον.

Ό αυτός επιμελητής προέβη εις τήν στερέωσιν καί άνακεράμωσιν τής σιέ' 
γης τοΰ βυζαντινού ναού τοϋ Άγιου Γεωργίου Ξιφηφόρου εις Ά· 
ποδούλου Άμαρίου Ρεθύμνης.

Μεγάλου ενδιαφέροντος ήσαν τά αποτελέσματα τών άνά τήν νήσον άνα- 
σκαφών, τόσον τής ελληνικής Αρχαιολογικής ’Υπηρεσίας δσον καί τών ξένων 
’Αρχαιολογικών Σχολών.

Α)’Ανασκαφαί τής Ιλληνικής ’Αρχαίο λ, 'Υπηρεσίας.
Πλούσια ύπήρξεν ή άνασκαφική δράσις εις τήν Κεντρικήν Κρήτην: 

Εις Ά ρ χ ά ν ε ς οί τυχαίους άνακαλυφθέντες εις θέσιν 'Ανήφορος δύο λαξευ
τοί ΥΜ1ΙΙ τάφοι άνεσκάφησαν διά τοΰ εφόρου Ν. Πλάτωνος, βοηθουμένου 
ύπό τής Αίκ. Μαυριγιαννάκη. Κατ’ άρχάς περισυνελέγη κιβωτιόσχημος μέ έ- 
ξίτηλον διακόσμησιν λάρναξ, Γξαχθεΐσα εκ τοΰ ενός τών τάφων ύπό τών άνευ- 
ρόντων τούτον χωρικών, όμοΰ μετά συνοδευούσης ραμφιδοστόμου προχο'ίσκης, 
Δοθέντος διι τό μέγεθος τής λάρνακος ήτο σμικρότατον, τά δέ όσιά άνή- 
κον εις ενήλικα, είναι φανερόν δτι ή λάρναξ έχρησιμοποιήθη ώς δστεοφυλά- 
κιον. Είς τό δάπεδον τοϋ τάφου τούτου εύρέθησαν δύο βόθροι μέ τούς εις 
συνεσταλμένην στάσιν νεκρούς είς τήν θέσιν των. Τό κρανίον τοϋ ενός κατηυ- 
θύνετο πρός Νότον, τοΰ δέ ετέρου προς Δυσμάς. Τρίτος βόθρος έκαλύπτετο 
ύπό ανεστραμμένης ελλειψοειδούς λάρνακος ΜΜ χρόνων, έπαναχρησιμοποιη- 
θείσης. Ό νεκρός, άριστα διατηρούμενος, είχε τό κρανίον πρός Νότον καί ε. 
φερεν άπλοϋν χάλκινον δακτύλιον είς ένα τών δακτύλων. Λόγφ τής άρίστης 
του διατηρήσεως ό σκελετός οΰιος, στερεωθείς διά τεχνικών μέσων, άπεσπά- 
σθη μετά τοΰ βόθρου καί μετεφέρθη είς τό Μουσείον Ηρακλείου. Παραπλεύ- 
ρως τής σαρκοφάγου ταύτης έκειτο τό τεμαχισμένον κάλυμμά της, τό όποιον 
έφερε μικράς λαβάς καί έ'τερος νεκρός. ’Ολίγα αγγεία, ώς τρεις ψευδόστομοι 
αμφορείς, δύο πρόχοι καί μία κύαθος, συνώδευον τούς νεκρούς.

"Ο δεύτερος τάφος, μειά δρόμου άπό 13. πρός Ν , εΐχεν άκανόνιστον κυ
κλικόν σχήμα κιιί εύρέθη ασύλητος. Μία σαρκοφάγος κατά τήν ΒΑ. πλευράν, 
έφ’ ής δέν διεκρίνετο διακόσμησες, περιείχε δύο νεκρούς. Τό σαγματοειδές κά
λυμμά της, μετά μεσαίας ράχεως καί τεσσάρων λαβών κατά τάς γωνίας, έκει· 
το τεθραυσμένον. Τά συνοδεύοντα κτερίσματα ήσαν τρία αγγεία.

Άφ’ ετέρου είς τό προάστειον τοΰ 'Ηρακλείου Κατσαμπάς περισυνε- 
λέγησαν, ύπό τοϋ Εφόρου, βοηθουμένου ύπό τής αρχαιολόγου Αίκ. Μαυριγιαν- 
νάκη, τέσσαρες σαρκοφάγοι εντός ΥΜΙ1Ι λαξευτού τάφου, τοΰ όποιου ή όροφή 
είχε καταπέσει καί δστις άνεκαλύφθη τυχαίος κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων. 
Αί σαρκοφάγοι ήσαν κιβωτιόσχημοι μετά διακοσμήσεως μή διακρινομένης. Ή 
μία έξ αυτών έφερε κάτωθεν τοϋ γείσου είδος αναγλύφου σχοινιού.

Είς τό κέντρον τοΰ Ηρακλείου, ύπό τόν ένετικόν ναόν τής Παναγίας 
τοϋ Φόρου, ό επιμελητής Βυξαντ. ’Αρχαιοτήτων Μ. Μιχαηλίδης προέβη είς 
δοκιμαστικήν άνασκαφήν, άποκαλύψας θεμέλια τοϋ πρώτου βυζαντινοΰ ναοϋ, 
χρονολογούμενου πιθανώς είς τού; άμέσως μετά τόν Νικηφόρον Φωκάν χρό
νους.

Είς Μητρόπολιν Γόρτυνος, κατόπιν άνευρέσεως τμήματος ψηφι
δωτού κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων οικίας τοΰ Γεωργ. Λουπάκη, ή Άρχαιολ. 
’Υπηρεσία διά τοΰ έπιμελητοΰ Κ. Δαβάρα διενήργησε δοκιμαστικήν άνασκα-
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φήν. Διά τούτης ήλθον είς φως τμήματα μεγάλου πολυτελούς ψηφιδωτού δα
πέδου, διαστάσεων τουλάχιστον 7 τ. μ , όριζομένου πρός Δ ύπό τοίχου φέρον- 
τος πολύχρωμον όρθομσρμάρωσιν. Έκ τού τοίχου τούτου άπεσπάσθησιιν ύπό 
τού ιδιοκτήτου κατά τήν άνεύρεσιν δύο έντειοιχισμένα ευμεγέθη αρχιτεκτονικά 
μέλη, εν κορινθιακόν κιονόκρανον καί έν τμήμα επιστυλίου μετ' επιγραφής ά 
ναφερούσης τόν αΰτοκράτορα Τραϊανόν, Διά ταύτης όδηγούμεθα, φαίνεται, έπί 
τά ίχνη ενός αγνώστου μέχρι σήμερον, ίσως γειτονικού πρός τό ψηφιδωτόν, 
μνημειώδους κτηρίου τής Γόρτυνος, άνήκοντος εις τού; χρόνου; τού Τραϊανού. 
"Υπεράνω τού δαπέδου εύρέθησαν οΐ κέραμοι τής καιοπεσούσης στέγης. Τό 
ψηφιδωτόν, μετά ψηφίδων μεγέθους 0 005 ■ 0.01, χωρίζεται ύπό λωρίδων έκ 
μαρμάρινων πλακών είς τρία μέρη, έκαστον τών οποίων κοσμε'ται αΰτοτελώς. 
Τό πρώτον τμήμα φέρει είς τό κένιρον κύκλον μετά στροβλιζομένων πολυχρώ- 
μων φύλλων, πέριξ δέ τού κύκλου ομοκέντρους ταινίας μέ σειράς τριγώνων, 
εναλλάξ ερυθρών καί κυανών, συγκλινόντων πρός τό κέντρον. Τό δεύτερον 
τμήμα περιλαμβάνει έν έξάγωνον περικλειον πολύπλοκον οπειροειδές κόσμημα, 
Πρός τό έξάγωνον συνάπιονται εναλλάξ τρίγωνα καί τετράγωνα, περικλείοντα. 
τά μέν πρώτα άνά έν μικρότερον τρίγωνον, τά δέ δεύτερα κόσμημα έκ τεσσά
ρων φύλλων χιαστί τεταγμένων. Ή ώα κοσμείται διά ταινίας μετά φύλλων 
κισσού. Τό τρίτον τέλος τμήμα, τό καί ώραιότερον, έχει κεντρικόν πίνακα με
τά πτηνών, ως ίέρακος, πέρδικος κ. ά., χελώνης καί άνθέων μεγάλης λαμπρό- 
τητος. Ό κεντρικός οΰτος πίνοξ πλαισιοΰιαι ύπό ταινιών φερουαών διάφορα 
κοσμήματα, όπως σειράν βαθμιδωτών πυραμίδων, πλοχμόν, τέλος δέ καμπυλό
γραμμους ρόμβους εγγεγραμμένους εντός έφαπτομένων κύκλων καί φέροντας 
είς τό κέντρον σταυρόσχημον κόσμημα. Τό χρώμα τών ψηφίδων είναι ιδιαιτέ
ρως λαμπρόν. Έφάνησαν ήδη 15 διάφορα χρώματα. Τό ψηφιδωτόν διατηρεί, 
ται καλώς άν καί ενιαχού έν καθιζήσει. Μετά τήν δοκιμήν, αί διανοιγεΐσαι 
τάφροι έπληρώθησαν πάλιν διά χώματος, έν αναμονή τής τελικής άνασκαφής.

Ή δπσρξις τμήματος άψϊδος ιερού, κειμένης όχι μακράν τού ψηφιδωτού, 
ώδήγησε τόν έφορον Ν. Πλάτωνα είς τήν σκέψιν ότι ίσως πρόκειται περί με
γάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής, όχι άπιθάνως είς τήν θέσιν τού μαρτυ. 
ρίου τών τοπικών ‘Αγίων Δέκα, ήτις, ώ; έδρα χριστιανικής Μητροπόλεως θά 
έδωσε τό όνομα Μητρόπολις είς τό χωρίον, δυσερμήνευτον μέχρι σήμερον.

Κατόπιν νέας άνευρέσεως χαλκών αντικειμένων υπό άλιέων παρά τήν ακτήν 
μεταξύ ’Αγίας Γαλήνης καί Κόκκινου Πύργου, είς θέσιν όπου 
τό 1936 είχεν εύρεθή θησαυρό; χαλκών αντικειμένων άποτεθείς είς τό Μου- 
σεϊον Ρεθύμνου, διενηργήθη ύπό τού εφόρου Πλάτωνος ύποβρύχιος έρευνα 
καί περισυλλογή, τή βοηθείφ καταδυτικού συνεργείου τού σκάφους Π/ΑΚ 21 
τού Β Ν., εύγενώς τεθέντος είς τήν διά θέσιν τής Άρχαιολογι. ής ‘Υπηρεσίας. 
Τά διάφορα χαλκά αντικείμενα τά όποια περισυνελέγησαν κατόπιν δωδεκαώ- 
ρου εργασίας ύπό τό ύδωρ, ήσαν διεσκορπισμένα επί ιού βυθού είς βάθος 4-5 
μ. καί είς έκτασιν 300 τ. μ., είς μικράν άπόστασιν άπό τής ακτή;. Λείψανα 
πλοίου ούδαμοΰ εύρέθησαν, συνεκεντρώθησαν όμως πλεΐστα όσα τεμάχια χαλ
κών ελασμάτων, πολλάκις τμηθέντσ διά βιαίας ώ; φαίνετ ιι, έκτινάξεως, ή ο
ποία ήτο αδύνατον νά έγινεν είς αρχαίους χρόνους Έκ τούτου πιθανόν συμπέ
ρασμα φαίνεται ότι χαλκοΰν κιβώτιον αρχαίου ναυαγίου, ή ίσως άπορριφθέν 
κατά άβαρίαν αρχαίου πλοίου, ένετοπίαθη τυχαίως κατά τούς νεαιτέρους χρό
νους καί έν άδυναμίφ άνελκύσεως έπεχειρήθη ή άνατίναξίς του, είς τήν όποιαν 
οφείλεται ή μεγάλη διασπορά τών τοιχωμάτων τού κιβωτίου καί τοΰ περιεχο-
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μενού του. Τήν σύλησιν απέδειξε καί ιό γεγονός τής εΰρέσεως πολλών βάσεων 
ειδωλίων άλλ’ ελάχιστων έκ των ειδωλίων αυτών. Έκ των πλέον ενδιαφερόν
των ευρημάτων ήτο είς θησαυρός έκ 259 ρωμαϊκών νομισμάτοτν, μιας ολοκλή
ρου σειράς αότοκρατόρων άπό τόν Αύγουστον μέχρι τοϋ Πρόβου, άποτελοϋντος 
καί τό terminus post quern τοϋ ναυαγίου. Τά πλεΐστα έξ αυτών άνήκον είς 
τόν Γ' αί , πολλά δέ ήσαν έξαιρέτου διατηρήσεως. ’Ενδιαφέρουσα εφάνη ή 
συνύπαρξις τών νομισμάτων τριών αιώνων. "Ιδιαιτέρου έδιαφέροντος ήσαν εν 
μικρόν είδώλιον Αφροδίτης πραξιτελείου τύπου, διαβεβρωμέτον ολίγον τήν έ 
πιφάνειαν, εΤς μικρός Έρωτιδεΰς οίονεί τρέχων καί μία προτομή Δήμητρος-Ί- 
οιδος μέ στέμμα μηνίσκου, στάχεων καί ηλιακού δίσκου Περισυνελέγησαν 
δμως καί τμήματα μεγπλυιέρων άγαλματίων, δπως αριθμός ελασμάτων μέ 
πτυχάς έσθήιος καί δεξιά χειρ εύμεγέθους άγαλματίου, κρατούσα ασαφές τι 
άντικείμενον. Άφθονα ήσαν τά εξαρτήματα σκευών, εκ τών οποίων αξιοπρό
σεκτα ήσσν εί; πούς τριποδικοΰ σκεύους, ίσως κάδου, εις σχήμα πτερωτής Με· 
δούσης κρατούσης κυρτόν τι άντικείμενον, ίσως άρπην (δρέπανον), μία λαβή, 
προφανώς τοϋ αυτού σκευους, είς σχήμα ανθεμίου μέ εκατέρωθεν προτομάς 
λαγωνικών κυνών, εχουσα άνω κρίκον έξαρτήσεως, πόδες σκευών είς σχήμσ 
ποδών λέοντος καί ίππου, τμήμα άλύσεως, άγγιστρον κ ά Ενδιαφέρουσα ήτο 
μίπ σειρά κλείθρων, διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων, έχόντων τό πλεΐστον 
προέχον πλακοειδές στέλεχος καί τρητήν βάσιν διά τήν προσαρμογήν τού κλεί- 
οντος ελάσματος. Περισυνελέγη επίσης αριθμός εργαλείων, ήλων μέ θολωτήν 
κεφαλήν, λύχνων, κωδωνίσκων, αρμών, στροφάλων, γομφώσεων, πωμάτων, 
σφραγιστικοί τινες δακτύλιοι, έ'ν άκρον ερεισίνωτου, ώ; ήρμηνεΰθη, ιδιόρρυθ
μόν τι άντικείμενον μέ έξέχον θολωτόν κόσμημα, τέλος δέ εν κηροπήγιον επί 
τρισκελοΰς βάσεως καί τεμάχια χαλινού 'ίππου Τά ανωτέρω άντικείμενα έκα· 
θαρίσθησαν καί έατοτογροφήθησαν είς τό Μουσεΐον 'Ηρακλείου, μετά δέ τό 
πέρας τής μελέτης των θά άποτεθοϋν είς τό Μουσεΐον Ρέθυμνου. Ή υποβρύ
χιος έρευνα θά έπαναληφθή κατά τό ερχόμενον έτος.

Είς Λεβήνα (Λέντα) συνεχίσθησαν διά Γ' περίοδον αί άνασκαφαί τών 
προανακτορικών λαξευτών τάφων υπό τού εφόρου Στ. ’Αλεξίου, διεξαχθεΐσαι 
λίαν συστηματικώς καί μέ ακριβείς στρωματογραφικάς παρατηρήσεις Άνεσκά- 
φη ό παλαιότερον έπισημανθείς τάφος είς θέσιν Ζερβού, άνατολικώς τού Λέν
τα, άνεκαλύφθη δέ διά δοκιμών καί άνεσκάφη έτερος είς θέσιν Παπούρα, 
συνεχόμενος μετά τού τάφου I, μεθ’ ου αποτελεί ταφικόν σύστημα ώς τό τού 
Γεροκάμπου.

Ό τάφος III. ώ; έκλήθη ό είς Ζερβού, είχεν εσωτερικήν διάμετρον 5 20- 
5.40 μ, πάχος τοιχωμάτων 1.50 - 2 μ. καί μέγιστον οωζόμενον ύψος 0 98 μ. 
Ή θύρα, ϋψους 0 50 καί πλάτους 0.85 μ , έκειτο κατά τήν άνατολικήν πλευ
ράν. Πρό αυτής έξωτερικώς εΰρέθη ή πλσξ δι" ής έκλείετο Παρά τήν βορείαν 
πλευράν έσώζοντο τμήματα τοΰ καταπεσόντος θόλου έκ πλακών ύπερκειμένων 
άλλήλονν καί όπ’ αύτάς ήρχιζε τό ταφικόν στρώμα, άποτελούμενον έκ πυκνού 
στροόματος οστών καί ολίγων ΠΜΙΙ - ΜΜΙ άγγείων. Οϋδέν απολύτως άγγεϊον 
τών ΠΜΙ ρυθμών Άγ. Όνυυφρίου καί Πύργου εΰρέθη είς τόν τάφον τούτον. 
Τό άνώτερον τμήμα τοϋ ταφικού στρώματος απέδωσε κύπελλα άωτα καί μό- 
νωτα, ενίοτε μέ μεγάλην λαβήν, προχοΐδια μέ «οφθαλμόν» καί ενίοτε μέ λα
βήν τεθειμένην καθέτως πρός τήν προχοήν, εν άγγείδιον τού ακιδωτού ρυθμού 
μέ σωληνωτήν προχοήν καί τέλος εν άγγείδιον έκ πολυχροΐμου λίθου. Άπαν- 
τώσιν ήδη ενταύθα τά κυματοειδή στόμια. Ή κεραμεική τοΰ δαπέδου παρου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:01 EEST - 54.161.213.156



510 Χρονικά

σίασε κατά to πλεΐστον ΠΜΙΙ χαρακτηριστικά. Μεταξύ ιών ευρημάτων ήσαν 
μία λοπάς, εν μικρογραφικόν προχοΐδιον εντοπίου ρυθμού Βασιλικής, Ιν πυξί' 
διον σφαιροειδούς τύπου κα'ι εν κυκλαδικόν είδώλιον. Ό τάφος άπέδωσεν επί
σης εξ σφραγίδας απλών καί γνωστών σχημάτων, έκ τών οποίων δύο ήσαν ελε
φάντινοι. Μία έκ πρασίνου στεατίτου είχε κοχλιοειδές σχήμα καί χαρακτόν S.

Ό νέος τάφος τής Παπούρας, κληθείς Ιβ, είχε διάμετρον 4 50 μ. περί
που, μέγιστον πάχος τοιχωμάτων 1 90 μ., ύψος 1.40 μ. Ύπήρχον πρό τής ει
σόδου διαλελυμένα διαμερίσματα λατρείας, έξ ών προήλθον δύο λοπάδες μετά 
προχοών και διακοσμήσεως έκ φαιών πλατειών ταινιών, εν άθυρματικόν λίθι- 
νον κυπελλίδιον καί δύο κύαθοι. Ό κυρίως τάφος, μετά τήν άφαίρεσιν τών 
λίθων τού καταρρεύσαντος θολού, απέδωσε τά συνήθη ΜΜΙ αγγεία, κύπελλα 
μέ πιέσεις δακτύλων παρά τήν βάσιν, προχοίδια κ. ά. Τό κατώτερον στρώμα 
(ΠΜΙΙ) διεκρίνετο καί έδώ σαφώς, χαρακτηριζόμενον έξ ενός άγγειδίου έκ 
πρασίνου στεατίτου μέ πυκνήν γραμμικήν χάραξιν, ενός πυξιδίου μέ χαρακτά 
ημικύκλια καί ενός ειδωλίου κυκλαδικού ιύπου. Έτερον κυκλαδικόν είδώλιον 
εύρέθη έπιφανειακώς, έξαχθέν πιθανώς έκ τού βαθυτέρου στρώματος κατά πα· 
λαιάν τινα διατάροξιν. Οί Π ΜΙ ρυθμοί Άγ. Όνουφρίου καί Πύργου, ο! γνω
στοί έκ τού βαθυτέρου στρώματος τού τάφου II Γεροκάμπου, απούσιαζαν καί 
έδώ τελείως. Ό τάφος απέδωσε καί τινας πενιχρός σφραγίδας καί εξαρτήμα
τα, ώς καί τινας λεπίδας έξ όψιανοΰ. Είναι πιθανόν ότι ό τάφος καί πρό τής 
τελικής έγκαταλείψεώς του είχε καταρρεύσει καί άνακαιασκευασθή, διότι πα- 
ρετηρήθησον ταφαί ύπερκείμεναι σωρών πλακών καταπεσουσών έκ τού θόλου· 

Εις Χόνδρον Βιάννου δ έφορος Ν. Πλάτων δαπάνη τής έν Άθή· 
ναις ’Αρχαιολογικής ’Εταιρείας προέβη εις διαφόρους άνασκαφάς (βλ. φωτο
γραφίας εις «Τό έργον τής ’Αρχαιολογικής "Εταιρείας 1960») :

α) Έκαθαρίσθη, άπεκατεστάθη καί συνεπληρώθη διά μικρός σκαφής ή 
άποκάλυψις τών ΥΜΙΙΙ οικιών εις Κεφάλι Χόνδρου.

β) ’Επί τού αμέσως δυτικώς τού διασέλλου τής ΥΜΙΙΙ έγκαταστάσεω; υ
ψώματος Κεφάλι Λαζανά Χόνδρου άπεκαλύφθη μία μεγάλη μινωι- 
κή άγρέπαυλις, ισχυρός κατασκευής, άλλά καί ίοχυρώς κατεστραμμένη, άναγο- 
μένη, ώς ή άφθονος κεραμεική άπέδειξεν, εις τούς πρό τής σεισμικής κατα' 
στροφής περί τό 1600 π. X, χρόνους. Ή καταστροφή προεκλήθη έξ αγνώστων 
λόγων, όφειλομένη πιθανώς είς σεισμούς Τό υλικόν άφηρέθη εν μέρει προς 
οίκοδόμησιν τών ΥΜΙΙΙ οικιών τού κατέναντι διασέλλου. ’Ιδίως επαθον Ισχύ" 
ρώς τό ανατολικόν τμήμα τής έπαύλεως καί τά διαμερίσματα τής κορυφής. 
Άντιθέτως, τό δυτικόν καί τό βόρειον τμήμα διετηρήθησαν σχετικώς καλώς. 
Ή διάταξις τών διαμερισμάτων είναι κλιμακωτή άπό τής κορυφής κατά 
τήν Β. κλιτόν τού λόφου 3 παράλληλα διαμερίσματα ικανός ευρύχωρα, τά 
A, Β, Γ, διετήρησαν καλώς τούς τοίχους των, μάλιστα τόν έκ πελεκητών 
λίθων δυτικόν, διεσώθησαν δέ καί αί θύραι των. ‘Ιδιαιτέρως αξιόλογος είναι 
ή έξωτερική θύρα τής αγροικίας, είσάγουσα όπ’ ευθείας έκ τής βαθμιδωτής 
προσβάσεως έκ δυσμών είς τό δωμάτιον Γ. Διατηρείται είς τήν θέσιν του τό 
μονόλιθον κατώφλιον μέ τήν άναθύρωσιν καί τήν υποδοχήν τής στρόφιγγος. 
Δυτικώς τών δωματίων Α καί Β τό οικοδόμημα προεκτείνεται είς γωνίαν μέ 
ευρό διαμέρισμα έχον κατά τήν Ν. πλευράν είδος πεζουλιού καί θρανίου ό 
χώρος ούτος εύρέθη πλήρης οστράκων, λύχνων κλπ Γωνιακή διάβασις έφερεν 
άπό τό άνατολικώς τού δωματίου Α διαμέρισμα είς 2 πλακοστρώιους χώρους, 
ίσως υπαίθρους, πρός Ν. Είς τό σημεΐον τούτο υπήρχε διαταραχή έκ χριστια’
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νικοΰ θηκοειδούς τάφου. Τών πλακόστρωτων χώρων τινές καταλήγουν εις τόν 
λατομημένον βράχον. Εις τά δωμάτια εύρέθησαν ολίγα σχετικώς άγγεϊσ (μάλι
στα άνατολικώς τών δωματίων Α καί Β): πιθίσκος, χύτραι, λοπάδια καί κύ
πελλα, σφαιρικός τριπτήρ.

γ) Εις θέσιν Τούρκισσα Χόνδρου, κατά τήν κλιτόν Τούρκισσας 
καί Ξυναχλάδας, ΝΔ. τού χωρίου έκειτο προφανώς ό κύριος μινωικός συνοικι
σμός κατά ιούς νβοανακτορικοΰς χρόνους. Δοκιμή γενομένη εις τόν χώρον, ένθα 
πρό ετών είχεν εύρεθή τυχαίως εις λίθινος μινωικός λύχνος, άπεκάλυψεν έκιε- 
ταμένον κτήριον τού οποίου άνεσκάφησαν 5 δωμάτια, όχι καλής διατηρήσεως. 
Καλύτερον σώζεται ό Ν. τοίχος, Ικ πελεκητών λίθων. Εις τήν ΝΑ, γωνίαν τοϋ 
δωματίου Β άνευρέθησαν 2 πίθοι καί λεκανοειδές σκεύος εις τό δωμάτιον A 
άνεφάνησαν 3 στρογγύλοι ή ελλειπτικοί λίθοι, μάλλον άποτελέσαντες βάσεις 
αγγείων ή ξύλινων στηριγμάτων. Τά περισσότερα μεγάλα αγγεία—6 πίθοι καί 
4-5 άλλα μέσου μεγέθους, ών εΧ; τρίωτος άμφορεύ;—άνεκαλύφθησαν εις 2 
σειράς κατά μήκος τοΰ ίσχυρώς κατεστραμμέτου Β εξωτερικού τοίχου τής οι
κίας. Τμήματα κερπμεικού τροχού, μολύβδινον δισκοειδές βάρος καί επίπεδό- 
κυρτόν σφονδύλιον μέ άνάγλυφον ρόδακα ήσαν μεταξύ τών λοιπών ευρημάτων. 
Τοΰ δωματίου Γ έσιόθη μέρος τής δυτικής θύρας. Είς τά άνατολικώτερα δω
μάτια Δ καί Ε περισυνελέγη μέγα πλήθος κυρίως μικρών αγγείων, ώς πρόχων, 
κυπέλλων καί κυάθυτν Η κεραμεική άποδεικνύει χρόνους μεταβατικούς άπό 
τής ΜΜΙΙΙβ είς τήν ΥΜΙα εποχήν.

δ) Έξ αφορμής άνευρέσεως λίαν ενδιαφερόντων ΠΜ τεμαχίων (τμήματος 
πλαστικού αγγείου, τμήματος λίθινου σκεύους, σκεύους ίσως διά τήν τοποθέτη- 
σιν δάδων) έγένετο μικρά δοκιμαστική άνασκαφή είς τήν Α. πλευράν τού υ
ψώματος Μπουμπούλι. Τά είς σειράν δωμάτια άγνωστου φύσεως κτηρίου 
άνευρέθησαν ίσχυρώς κατεστραμμένα, ώς καί οί εντός αυτών πίθοι καί άλλα 
άγγεϊα, προαδιορίζοντα πράγματι χρονολογίαν τοΰ τέλους τής προανακτορικής 
περιόδου (πρό τοΰ 2.000 π. X.) Περισυνελέγησαν τριπτήρες καί άμφικωνικόν 
σφονδύλιον. Τής αυτής περιόδου καί επίσης ίσχυρώς κατεστραμμένον είναι 
κτήριον είς τό άμέαως ύπερκείμενον νοτιώτερον ίσόπεδον είς θέσιν Άμύγδα- 
λοι. Είς τό δυτικώτερον κείμενον βραχώδες ύψωμα Κάστελλος, τό όποιον είναι 
όχυρώτατον καί περικλείει μικρούς χώρους καταλλήλους διά κρησφύγετα καί 
προσωρινήν έγκατοίκησιν, παρετηρήθησαν άξιόλογα λείτ|ιανα οικημάτων τής 
αυτής προανακτορικής περιόδου.

ε) Είς ιήν ύψηλοτάτην καί έξόχως δεσπόζουσαν θέσιν γνωστήν υπό τό ό
νομα Ρουκούνη Κορφή άνεσκάφη λίαν σημαντικόν μέγα κυκλικόν οικο
δόμημα, τό όποιον πιθανότατα ήτο πύργος φρυκτωρίας, άνήκων είς προκεχω- 
ρημένους ελληνιστικούς καί έλληνορρωμαϊκούς χρόνους. Διασώζεται λίαν ίκα- 
νοποιητικώς είς ύψος φθόνον τά 2 μ. καί εμφανίζει περίεργον διάταξιν, ήτις 
τό καθιστά μοναδικόν εις τό είδος του Άποτελεΐται άπό 2 δακτυλίους, τών 
οποίων ό εξωτερικός, έσωτ. διαμέτρου 11.30 μ καί πάχους τοιχωμάτων 0.80 
μ., κυρτοϋται θολούμενος πρός τά έσω ό εσωτερικός, έσωτ διαμέτρου 7.40 
μ, καί πάχους 0.60 μ., ύψοΰτο κατακορύφως. Νοτία θύρα έδιδεν είσοδον είς 
τόν έξω δακτύλιον, όστις χωρίζεται διά διαχωριστικών τοίχων είς 4 διαμερί
σματα, τά 2 προοβοτά διά θυρών ευθύς άμέσως, τά άλλα 2 διά μόνου τοΰ 
κεντρικού χώρου, προσβατού διά 2 θυρών όχι άκριβώς κατέναντι κειμένων καί 
ανίσου μεγέθους. Ό εσωτερικός οΰτος χώρος είχε κύκλψ θρανίον συνεχές πλά
τους 0.65 μ. πλαισιούμενον κατά τάς θύρας δι’ όρθιων πλακών. Ό κεντρικός
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χώρος ήτο πλακόστρωτος, αλλά τό πλακόστρωτόν του είχεν έν μέρει άναμο- 
χλευθή. 'Ακριβώς εις τό κέντρον ελαφρώς ΰπερυψούμενος πλακόστρωτος δι· 
σκοειδής χώρος, διαμ. περίπου 1 20 μ., έχρησίμευε διά τήν πυράν, τής οποίας 
άνευρέθησαν ή τέφρα κα'ι τό πυρίκαυστον στρώμα. Κάδος πήλινος άναστρόφως 
τοποθετημένος άνευρέθη εις τόν χώρον τούτον, 'Υψηλόν ίγδιόσχημον λίθινον 
σκεύος κολουροκωνικόν καί άλλο μικρότερον πολυγωνικόν, ίσως ήσαν τοποθε
τημένα άρχικώς εις τό κέντρον. Τά διάφορα σκεύη, τών οποίων εν μέρος ήσαν 
μαγειρικά, τά άνευρεθέντα εις εστίαν έξω γωνιακού σκευοφυλακίου τού πρώ
του διαμερίσματος, άποδεικνύουν τήν ανωτέρω άναφερθεϊσαν χρονολογίαν. 
Πολλοί κυρτοί κέραμοι άνευρέθησαν επίσης, ίσως έκ τής οροφής τής έξω ζώ
νης' ό εσωτερικός χώρος θά ήτο ασφαλώς ύπαιθρος Ή άναμόχλευσις έγένετο, 
ώς έφάνη άπό τινα μολυβωτά σκεύη, είς μεταβυζαντινούς χρόνους. *0 χώρος 
έκολύφθη υπό λίθων, είτα έπεχιόσθη μέ καθαρόν στρώμα χώματος, ακολούθως 
δέ πάλιν ΰπό λίθων, μεταξύ τών όποιων άνευρέθη σημαντικόν εΰμέγεθες λίθι
νον ΠΜ ζώδιον, είκονίζον προφανώς ταύρον ίσως τούτο έκομίσθη έκ τίνος 
τών γειτονικών ΓΙΜ συνοικισμών.

Πλούσια ύπήρξεν ή δράσις τής 'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας καί είς τήν 
’Ανατολικήν Κρήτην. Όλως ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, κυρίως δέ διά 
τά εξαίρετα ευρήματα ήτο ή διά τού εφόρου Ν. Πλάτωνος γενομένη άνασκαφή 
ενός μεγάλου αποθέτου είς Όλοΰντα. "Ερευνα μεγάλου γειτονικού κτηρίου, 
κειμένου πρός τά ΒΑ, κατέδειξεν ότι δέν πρόκειται περί τού ναού, ώς έπι- 
σιεύθη άρχικώς, άλλά περί τίνος οικοδομήματος άνήκοντος προφανώς είς τό 
ιερόν. 'Απαραίτητος τυγχάνει μία μελλοντική έριυνα πρός ένιοπίσμόν τού ναού. 
Ώς χώρος διά τήν άπόθεσιν έχρησίμευσαν αί πολυάριθμοι σχισμαί ενός μεγά
λου βράχου. Τά άνευρεθέντα άντικείμενα άνέρχονται είς ύπερχίλια. χρονολο
γούμενα άπό τά τέλη περίπου τού 7ου αί. μέχρι τών αρχών τού 6ου. Μεταξύ 
τών παλαιοτέρων είναι μία εξαίρετος μικρά δαιδαλική προτομή καί διάφορα 
ειδώλια έπί πλακιδίων. Μεγάλης πλαστικής αξίας είναι μία σειρά άρχαϊκών 
γυναικείων προτομών, μικρών καί μεγάλων. Μία έξ αυτών είναι άξιοσημείω 
τος διά τό μέγεθος. Έκ τών ειδωλίων, σχεδόν πάντων γυναικείων, είς ποικίλας 
στάσεις άνευρέθη όλοκληρος λαός. Τήν πλειοψηφίαν έχουν αί ένθρονοι θεαί, 
μερικαί τών οποίων είκονίζουν τό ώ; εικάζεται άρχαϊκόν ξόανον τής 'Αθήνας 
έπί τής Άκροπόλεως. ’Απαντάται καί ό κρητικός τύπος τών ΰφ' ένα πέπλον 
ένθρόνων διδύμων θεαινών. Ενδιαφέροντα ήσαν έν ελλιπές είδώλιον Λήδας 
καθημένης επί τού κύκνου, μία καθημένη γυναικεία μορφή κρατούσα κιβωτί- 
διον έπί τών γονάτων καί πολλοί εκφραστικοί όκλάζοντες ιθυφαλλικοί σειλη- 
νοί. Είς μέγαν άριθμόν άντιπροσωπεύονται τά ίστάμενα γυναικεία ειδώλια 
τοΰ αυστηρού ρυθμού. Καλή πτυχολογία παρατηρεΐται είς πολλά τών ειδωλίων. 
*0 αποθέτης άπέδωσε πολλά άγγεϊα, μεταξύ τών οποίων μίαν μεγάλην σειράν 
πρωτοκορινθιακών μικρογραφικών άγγείων, τά πλείστα τών όποιων είναι κο- 
τυλίσκαι, ώς καί τινα μελανόμορφα μέτριας τέχνης, κυρίως σκύφους καί κοτύ- 
λας. Έπί ενός τούτων ζωηρός Ιθυφαλλικός σειληνός διώκει αίγαγρον. Μεγά
λων διαστάσεων είναι μία μελανογάνωτος κοτύλη. Μετοξύ τών παμπληθών λύ
χνων ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει εις έχων 70 μύξας, τεταγμένας εις δύο 
σειράς, εσωτερικήν καί εξωτερικήν. Τά ευρήματα τής άνασκαφής ταύτης άπε· 
τέθησαν είς τό νεοϊδρυθέν Μουσεϊον τοΰ ’Αγίου Νικολάου. Έκ τής περιοχής 
τής άνασκαφής περισυνελέγησαν καί τινες έπιγραφαί, μία έκ τών όποιων άνα- 
γράφει : <Ι1ειοίλα | Άνδρον/ον | Θεαινώι | Τειοικρατεύς».
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Εις Όλοΰντα επίσης, κατά τήν θέσιν Πόρος, ή 'Αρχαιολογική Εται
ρεία διά τοϋ καθηγητοΰ Άν. Όρλάνδου καί τού έπιμελητοΰ Μ. Μιχαηλίδου 
συνέχισε τάς έρεύνσς της πρός έξακρίβωσιν τοΰ σχεδίου τής βασιλικής εις τήν 
οποίαν άνήχον τά δημοσιευθέντα ήδη (ΠΑΕ 1955) (βλ. φωτογραφίας εις «Το 
"Εργον κτλ.» ένθ’ά) ψηφιδωτά τοϋ μέσου κλιτού; αυτής. Ή άνασκαφή άπεκά- 
λυψε τρίκλιτον βασιλικήν όλικοΰ πλάτους 17.10 μ καί μήκους 31 90 μ. κατα- 
λήγουσαν πρός άνατολάς είς ύπερυψωμένην κυκλικήν αψίδα ιερού, διαμέτρου 
6.12 μ. Έοωτερικώς ή βασιλική έχωρίζετο διά δύο κιονοστοιχιών είς τρία 
κλίτη καί δι’ εγκαρσίου τοίχου είς κυρίως ναόν καί νάρθηκα "Εκ των κλιτών 
τό μέν μέσον είχε πλάτος 7.60 μ. τά δέ άκρα 4 12 μ. (ιό βόρειον) καί 3 27 μ. 
(τό νότιον). Ό ίσοπλατής πρός τόν κυρίως ναόν νορθηξ είχε πλάτος 3 64 μ 
Ή άνασκαφή Ιπεβεβαίωσε τήν ύπόθεσιν τοΰ καθηγητοϋ οτι τό πάλαι εΰρεθέν 
ψηφιδωτόν δάπεδον — πέραν τοΰ όποιου ούδέν άλλο διεσώθη — άνήκεν εις τό 
μέσον κλιτός καί δή είς τό δυτικώτατον αύτοϋ τμήμα, ήτοι τό αμέσως μετά 
τόν νάρθηκα. Ότι όμως ολόκληρον τό δάπεδον τοΰ μέσου κλιτούς θά έκαλύ- 
πτετο διά ψηφιδωτού άπέδειξεν ή εϋρεσις τμημάτων αύτοΰ παρά τό νότιον ά 
κρον τής άψίδος τοΰ ίεροΰ. Τουναντίον τά άκρα κλίτη ήσαν έστρωμένα διά λί
θινων πλακών, ακανόνιστου σχήματος. Πρός τά ΝΔ. τοΰ νάρθηκος άπεκαλύ- 
φθησαν καί τά θεμέλια προσκτισμάτων τινών, αγνώστου προορισμού. Πρός 
βορρδν επίσης άπεκαλύφθη τοίχος βαίνων παραλλήλως πρός τήν βορείαν πλευ
ράν τής βασιλικής. Τά κινητά εΰρήματιι υπήρξαν ολίγα, όπως θωράκιά τινα 
καί θραύσματα θωρακίων, μία μαρμάρινη ραβδωτή βάσις περιρραντηρίου φέ" 
ρουσα άνω τόρμον, τεμάχια μιας λεκάνης άγιοσμοΰ, ώς καί διάφορα τεμάχια 
κορινθιακού κιονοκράνου, κορμών κιόνων καί μαρμάρινης τραπεζης, τέλος δέ 
εις μαρμάρινος λοξότμητος κοσμήτης μέ σειράν φύλλων εσχηματοποιημένης ά· 
κάνθης. Τό σημαντικώτερον όμως εύρημα άπετέλεσε μία έντετοιχισμένη είς 
τόν βόρειον τοίχον τής βασιλικής ελληνιστική επιγραφή φέρουσα συνθήκην 
συμμαχίας Όλουντίων καί Ροδίων, ώς καί θραΰσμα επιγραφής ρωμαϊκών χρό
νων. Αί έπιγραφαί αΰται ώς καί τά μικρότερα αρχιτεκτονικά διακοσμητικά 
μέλη τής βασιλικής άπειέθησαν είς τό νέον Μουσ ΐον τοΰ Άγ. Νικολάου

‘Η "Αρχαιολογική ’Εταιρεία διενήργησεν διά τοΰ εφόρου Ν. Πλάτωνος ά· 
νασκαφήν παρά τό χωρίον Τουρτούλους τής περιοχής Πραισοΰ Σητείσς. 
Μία μινωική αγροικία επί τοΰ λοφίσκου τοΰ Προφήτου Ήλία έξηρευνήθη κα
τά τό μεγαλύτερον αυτής μέρος (βλ φωτογραφίας είς «Τό "Εργον κλπ » ώς ά ). 
Αυτή άποτελεΐται έκ 30 καί πλέον διαμερισμάτων, διαδρόμων, αποθηκών, κλι
μακοστασίων κλπ. Ή αγροικία καταλαμβάνει τήν κορυφήν τοΰ υψώματος καί 
έχει διάταξιν βαθμιδωτήν, κλιμακουμένην μέχρι τής κορυφής είς 5 τουλάχι
στον αλλεπαλλήλους ζώνας. Ή άνευρεθεϊσα κεραμεική άπέδειξεν ότι έχρησι- 
μοποιήθη είς δύο συνεχομένας φάσεις τής νεοανακτορικής περιόδου, τήν ΜΜΙΙΙ 
καί τήν ΥΜΙα (1700 - 1500 π. X.), είναι όμως ενδεχόμενον ή περίοδος ζωής 
τής αγροικίας νά είναι έτι βραχυτέρα (1650 - 1550), δοθέντος ότι ό χαρακτήρ 
τής κεραμεικής ήτο κυρίως τής μεταβατικής περιόδου. Διά τήν τοποθέτησιν 
τών διαμερισμάτων έλαξεύθη ό βράχος κατά επίπεδα καί ίσοπεδώθη όπου ήτο 
άνιόμαλος. Είς ώρισμένα δωμάτια παρετηρήθησαν μετασκευαί, καλύψασαι βα- 
θύτερον καί σαφώς διαχωριζόμενον στρώμα. Είς ώρισμένα σημεία ή διατήρη- 
σις τών ερειπίων δέν ήτο καλή' ή διατάραξις δφείλεται είς τό ότι ό λόφος έ· 
χρησιμοποιήθη ώς νεκροταφείον κατά τήν βυζαντινήν εποχήν καί είς τό δτι 
από δεκαετιών τό υλικόν τών κτηρίων άφηρεΐτο συστηματικώς διά νά επανα-
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χρησιμοπυιηθή "Ιδίως κατεστράφη ισχυρόν ψειδοϊσοδομικόν τείχος, ιό όποιον 
άπετέλει, φαίνεται, προστατευτικόν περίβολον τής αγροικίας. Τής κατωτάτης 
ζώνης δέν άνεσκάςρησαν είοέη τά δωμάτια, άλλως κακώς διατηρούμενα1 τής 
κατωτέρας τό μάλλον ενδιαφέρον είναι τό «δωμάτιον μέ τόν ληνόν», έμφανίζον 
διάταξιν πολύ άνάλογον τοΰ αντιστοίχου δωματίου τής έπαύλεως Βιιθυπέτρου, 
μέ τόν πήλινον ληνόν καί τό δοχεΐον συλλογής εις τήν θέσιν των. Κατά τό ΒΔ. 
άκρον, δωμάτιον λαξευθέν εντός τοΰ βράχου έχρησιμοποιήθη, ως έκ τοΰ περι
εχομένου του εξάγεται, ώς μαγειρείον, εις δέ τήν β' φάσιν έχρησίμευσεν ώς 
βόθρος άπορριμάτων. Εις δωμάτιον τής κατωτέρας ζώνης εύρέθη εις άριστα 
διατηρούμενος βυζαντινός τάφος, κτιστός διά πλακών. Τά διαμερίσματα τής 
ζώνης ταύτης καί τά τής ΰπερκειμένης είναι εις σειράν. Βορειοδυτικώς τά τε
λευταία διασχίζει καμπυλουμένη στενή κλίμαξ, τής όποιας σώζονται 5 βαθμί
δες. Εις τά διαμερίσματα τής κορυφής οδηγεί πλατεία καί καλώς κατεσκευα- 
σμένη κλίμαξ έξ 7 βαθμιδών, ήτις καταλήγει εις άνδηρον πλακόστρωτον1 διά 
μέσου τοΰ τελευταίου εισέρχεται τις διά προθαλάμου εις ολόκληρον σύστημα 
δωματίων, τών οποίων δύο κύρια ήσαν άποθήκαι καί εργαστήρια’ εις τό ΒΔ,, 
πλήρες πίθων, έδιδεν είσοδον άπ’ ευθείας μικρά πεντάβαθμος κλιμακίς. Φαί
νεται ότι κύρια διαμερίσματα μέ άνδηρον έβλεπον πρός Δ , ένθα παρέχεται 
θαυμασια θέα. Δέν προέκυψαν σαφείς ενδείξεις ΰπάρξεως καί δευτέρου ορό
φου, είναι βέβαιον όμως, ότι ή συνέχισις τής άνασκαφής θά άποκαλύψη καί 
άλλα διαμερίσματα.

Τά άνευρεθέντα κινητά ευρήματα συγκεφαλαιωτικές είναι τά άκόλουθα ί 
α) ΓΙιθοι, τουλάχιστον 15, τών οποίων 5 καλώς διατηρούμενοι, μέ διακόσμησιν 
έμπιέστων σχοινιών 4 ληνοί. Ει; κεραμεικός τροχός. Πλήθος χαρακτηριστι
κών άγγείων, ιδίως αμφορέων μέ ελλειψοειδές στόμιον, χυτρών τριποδικών, 
γεφυροστόμων κυπέλλων κσί κυάθων. β) Πλούσια συλλογή υφαντικών βαρών, 
κυβικών, παραλληλεπιπέδων, πυραμιδικών καί σφαιρικών, τινών μέ χαρακτά 
σημεία, γ) Λίθινων σκευών τμήματα κσί δισκοειδή καλύμματα ώς καί ποικίλα 
λίθινα εργαλεία, μάλιστα τριπτήρε; ποικιλωτάτων σχημάτων, δ) Λίθινον κο
σμητικόν κιονόκρανον μετά 4 φύλλων ήμικιονισκου, όμοιον πρός τά έν Κνωσφ 
εύρεθέντα ε) "Ικανός αριθμός χαλκών εργαλείων (κοπεύς, πριονίδιον, όπεύς), 
λαβών καί όπλων (έγχειρίδιον, αιχμή ακοντίου, στ) Μικρά τμήματα διακοσμητι- 
κών τοιχογραφιών, άποδεικνύοντα λαμπράν διακόσμησιν ώρισμένων δωματίων.

Παραλλήλως πρός τήν αγροικίαν άνεσκάφη καί είς γειτονικός θολωτός 
τάφος εις θέσιν Φωτοϋλα1 έχει θάλαμον ορθογώνιον, σχετικώς χαμηλόν, μέ 
δρόμον άνευ λιθεπενδύσεως. Περιείχε 2 ταφάς, τήν μίαν κατά τήν επιμήκη βο- 
ρείαν πλευράν, τήν δέ άλλην ένιός λουτηροειδοΰς σαρκοφάγου κατά τό βάθος 
τοΰ θαλάμου, τοποθετημένης σχετικώς υψηλά επί μεγάλης σχιστολιθικής πλα
κάς. Είς τήν πρώτην ταφήν ανήκουν, φαίνεται, 2 μόνον άγγεΐα, άμφότερα 
ψευδόστομοι. Ή δευτέρα είχεν εκτός τής λάρνακος αιχμήν δόρατος, χαλκήν 
καρφίδα, μίαν προχοίσκην καί 2 ψευδοστόμους, ών ό εις έκ τών μεγαλυτέρων 
τοΰ είδους καί τέλος άντικείμενον τό όποιον άρχικώς ήρμηνεύθη ώς χαλκή ζώ
νη έκ πλήθους χαλκών ήμικυλινδρικών λωριδίων είς 3 δέσμας, διαχωριζόμε
νων υπό σειρών μικρών ήμισφαιριδίων ή καψών' ή έργαστηριακή άποκατάστα- 
σις άπέδειξεν ότι πρόκειτπι περί έπενδύσεως ξυλίνου περιφερικοΰ αγγείου. 
"Εντός τής σαρκοφάγου άνευρέθη θαυμάσιος χρυσούς μέγας δακτύλιος μέ κοκ- 
κιδωτην διακόσμησιν δισπείρων καί έλιασομενων καμπύλών, έλασμα χρυσοΰν 
μέ πλοκάμους ναυτίλου επί βάθους συστημάτων έπαλλήλων τόξων καί μικρά
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χρύσηλος καί έπενδεδυμένη δι' ελέφαντας λαβή, ίσως ριπιδίου. Άξιοσημείωτον 
είναι δτι ή λόρναξ περιείχε καί κυλινδρικήν κάλπην μέ κεκαυμένο όστά νε
αρού, ώς φαίνεται, προσώπου. Ό τάφος χρονολογείται εις τήν αρχήν τής ΥΜ 
ΙΙΙγ περιόδου (περί τό 1200 π. X ).

Καί εις Δυτικήν Κρήτην έγένοντο διά τοϋ έφορου Ν. Πλάτωνος ά- 
νασκαφαί. Εις τό άνω τών Δικαστηρίων ίσόπεδον Μαζαλή Χανιών καί 
δι' οικονομικής συμβολής τοΰ Δήμου Χανίων συνεχίσθη καί έφέτος εις δύο πε
ριόδους ή άνασκαφή τοϋ ΥΜΙΙΙ νεκροταφείου. Έκαθαρίσδησαν καί έσχεδια- 
γραφήθησαν οί πέρυσιν έκσκαφέντες, άνεσκάφησαν οί περυσιν άνιχνευθεντες 7 
θαλαμοειδείς τάφοι καί έπεσημάνδησαν νέοι. Πολλοί τών άνασκαφέντων τά
φων είχον συληθή όλικώς ή μερικώς. Εΐ; είχε καταστροφή τελείως έκ τών θε
μελίων δπερκειμένου νεωτερικοΰ κτίσματος. Τό σχήμα τών περισσοτέρων ήτο 
άκανόνιστον τετράγωνον ή ορθογώνιον, άπαξ δέ κυκλικόν. Ό τάφος Λ έφερεν 
είς μίαν τών πλευρών θρανίον καί 2 βόθρους εις τό δάπεδον καί απέδωσε πε
νιχρά τινα κυάδια καί έν θυμιατήριον. Δύο τών τάφων συνήπτοντο διότι τό 
ένδιάμεσον τοίχωμα είχε καταπέσει. Έκ τούτων δ Η είχε θύραν τοξωτήν καί 
εις τό δάπεδον 4 βόθρους, καί απέδωσε σειράν -ψευδοοτόμων αμφορέων" εΐ; 
τούτων διεκοσμείτο μέ φύλλα παπύρου, άλλος μέ ημικύκλια. Εις τόν I εύρέδη- 
σαν 18 αγγεία διαφόρων σχημάτων όπως φιάλαι, ψευδόστομοι αμφορείς, πυξί
δες, εις άρυτήρ, έν είδώλιον λατρευτού καί μία μικρά όστεΐνη περιστερά. Ό 
τάφος Ν περιείχεν έν παράδοξον τρισκελές άντικείμενον, ίσως κηροπήγιον. ‘Αλ
λος μικρός τάφος, πιθανώς παιδιού, άποτελούμενος έκ στενού δρόμου καί λα
ξευτού θυλάκου, περιείχε 3 αγγεία. Κείμενος έντός τοΰ ανωτέρω νεκροταφείου 
καί λίαν σημαντικός διά τό σχήμα του ήτο εις μέγας λαξευτός έννεάκογχος 
τάφος τοϋ Α' αί. π. X., μέ τήν είσοδον έκάστης κόγχης κλειομένην διά πλα
κών, άριστα προσαρμοζομένων είς τάς έγκοπάς τών παρασιάδων. Μόνον έν 
τών θηκοειδών σκαμμάτων ιών κογχών εύρέδη άδιατόρακτον, δπου ό νεκρός 
συνωδεύετο υπό ληκυθίου καί κατόπτρου. Στλεγγίδες, κάτοπτρα, ληκύθια, χύ- 
τραι, άμφορίσκοι καί τέλος μία μικρά πηλίνη κεφαλή κόρης περισυνελέγησαν 
έκ ιών λοιπών διαιαραχθέντων σκαμμάτων καί έκ τής έπιχώσεως τού θαλάμου 
καί τοΰ δρόμου. Παραλλήλως περισυνελέγησαν αντικείμενα γειτονικού έλληνι- 
στικοϋ τάφου έκ κεραμίδων, ιό σηιιανιικώιερον τών οποίων ήτο μία γελοιο- 
γραφική πλαγγών δύσμορφου έγγύου γυναικός, γυμνής καί μέ αρθρωτά μέλη 
μή εύρεθέντα, έχούσης εύμεγέθεις μαστούς καί αίδοϊον δηλούμενον διά βαθείας 
έντομής. Έκαδαρίσθη έν μέρει καί ό γνωστός ώς «κατακόμβη» μέγας τάφος 
μετά 13 κογχών καί διηνοίχθη τό ύπεράνω τής κόγχης τοϋ βάθους άπολήγον 
άρχαϊον φρέαρ έξαερισμοϋ.

’Επ’ εΰκαιρίφ έγένετο περισυλλογή ιών κτερισμάτων ένός ελληνιστικού τά
φου είς Ρόκκαν, δπου ή αρχαία Κεραία. Οΰτος ήτο όρθογοίνιος, κτιστός 
διά πελεκητών λίθων καί άπετελεΐτο έκ 2 όπερκειμένων θηκών. Ή άνω θήκη 
έκαλύπτετο διά σειρά; έκ 5 πλακών καί απέδωσε μόνον όλίγας δακρυδόχους. 
Είς τήν κάτω θήκην εΰρέθησαν οστά βρέφους έντός άμφορέως έχοντος λεπτός 
ραβδώσεις, στρεπτός λαβας καί πλαστικήν παράστασιν ήρωος άγωνιζομένου 
πρός λέοντας καί δφεις Κισσόφυλλα έκόσμουν ιόν λαιμόν τού αγγείου Παρα
πλεύρους άνευρέθη είς κάνθαρος, εΐ; λύχνος καί έν πυξοειδές άγγείον. Κατά 
γενομένην έπιθεώρησιν τής περιοχής έπεσημάνθησαν νέοι τάφοι, ώς καί λα
ξευτοί είς τόν βράχον οΐκίαι μέ έδώλια, κόγχας καί κλιμακίδας, τέλος δέ μία 
ευρύχωρος δεξαμενή.
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Διά τςίτην περίοδον ή ’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία διά τοΰ έφορου Ν. Πλά
τωνος συνέχισε τάς άνασκαφάς εις τό ΆσκληπιεΐονΛισσοΰ. Ή κρή
νη άπηλλάγη των καλυπτόντων αυτήν όγκων χωμάτων κσί λίθων, έμφανίσασα 
ενδιαφέρον σχέδιον εγκαταστάσεων. Ό μέγας άναλημματικός πολυγωνικός τοί
χος, ό συναπτόμενος πρός τήν κρήνην, υποβαστάζει τό ΰπερκείμενον επίπεδον. 
‘Υπεράνω τής κρήνης δ τοίχος οϋτος διακόπτεται ύπό μακράς κλίμακος, πλά
τους 140 μ., έχοάσης 8 βαθμίδας, πλάτους 0 50 μ. ’Ελλείπουν αί δυο κατοιτα- 
ται πρός τήν κρήνην βαθμίδες. Πρός τά άνω ή κλϊμοξ απολήγει εις έν πλα
τύ, τριγωνικόν ώς φαίνεται, κεφαλόσκαλον, τό όποιον ώς καί ή λοιπή κλίμαξ, 
έστερεώθη καί συνεπληρώθη διά σιμέντου. Πρός Βορράν ή κρήνη περιέχει 
μίαν μεγάλην δεξαμενήν εχουααν τόν πυθμένα έστρωμένον δι’ υδραυλικού κο 
νιάματος.‘Εντός αυτής διά διατοιχίσματος σχηματίζεται μία μικροτέρα δεξαμε
νή. Ό συναπτόμενος πολυγαινικός τοίχος φέρει εις τό σημεΐον ιοΰιο έν μικρόν 
ορθογώνιον άνοιγμα διά τήν διέξοδον τοΰ ϋδατος. "Εν συναπτόμενον διαμέρι
σμα πιριεϊχεν άβαθές φρέαρ, συνδεόμενον έξωτερικώς πρός τά τοιχώματα τοΰ 
διαμερίσματος δι' εγκαρσίων τοιχαρίων. Έπί ιών ογκολίθων τής κρήνης άνευ- 
ρέθησαν κεχαραγμένοι υπό ιών χριστιανών σταυροί. Δυσχερής ΰπήρξεν ή ερ
γασία καθαρισμού τών αγωγών τής κρήνης. Μετά τήν περάτωσιν τού έργου 
τούτου έπετεύχθη ή έλειιθέρα ροή τού ϋδατος εις τούς αρχαίους αυτού δρόμους 
καί κατέστη οδτω δυνατή ή επαναλειτουργία τής κρήνης ώς κατά τήν αρχαιό
τητα. Παραλλήλως έξηκολούθησεν ή εργασία εις τόν ναόν καί τά πέριξ. Δυ· 
σχερής ΰπήρξεν ή μετακίνησις μεγάλων καταπεσόντων βράχων, τή βοηθείφ καί 
δυναμίτιδος. Έγένετο επίσης εις εΰρεϊαν κλίμακα έπανατοποθέτησις τών τεμα
χίων καί συνολική στερέωσις τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ ναού. Σημαντική 
βοήθεια διά τήν άναπαράστασιν τοΰ ναού ΰπήρξεν ή άνεύρεσις πλήθους αρχι
τεκτονικών μελών, δπως τμημάτων τού επιστυλίου καί παραστάδος θύρας, ώς 
καί ενός επικράνου. Διεπιστώθη τελικώς ότι 6 ναός έσιερεϊτο προνάου, άντι- 
καθισταμένου ΰπό χαμηλής κρηπϊδος, ήτις συνέχιζε τήν δυτικήν κρηπίδα, τήν 
αποτελούσαν ιό δριον τού πρό τού ναού χώρου. Συνεχίσθη ή ερευνά τού πα
ραλλήλου πρός ιόν ναόν τοίχου, τού άποκαλυφθέντος πέρυσι. Ουτος φαίνεται 
δτι ήτο άναλημματικός καί μεταγενεστέρων χρόνων. Τά κινητά εΰρήματα τής 
άνασκαφής δέν ήσαν άξιόλογα. Είς στρώμα κατώτερον τοΰ ψηφιδωτού δαπέ
δου τού ναού εδρέθη μία πηλίνη κεφαλή γυναικείου ειδωλίου, χρονολογουμένη 
περίπου είς τήν στροφήν τού Δ' πρός τόν Γ' αί. π. X. Μέτριου ενδιαφέροντος 
ήτο μία μαρμάρινη κεφαλή ’Ασκληπιού, μέσου μεγέθους καί κακής διατηρή- 
σεως. Μεταξύ τών άνευρεθέντων ολίγων επιγραφών είναι μία στήλη άετωμα- 
τώδης άναγράφουσα: Πολύδωρος Τλάαιος κιλ. Παραλλήλως έμελετήθησαν αί 
πέρυσιν εδρεθεϊσαι έπιγραφαί. Αί άνασκαφαί τού ‘Ασκληπιείου θά συνεχι- 
σθοΰν.

Β) Άνασκαφαί τών ξένων ’Αρχαίο λ. Σχολών.

Πλούσια ΰπήρξεν ή άνασκαφική δράσις έν Κρήτη καί τών ξένων ’Αρχαιο
λογικών Σχολών, τής ’Αγγλικής, Γαλλικής καί ’Ιταλικής, είς τούς συνήθεις τό
πους άνασκαφών αυτών.

Ή ’Αγγλική Σχολή άνέσκαψεν εφέτος είς Κνωσόν διά 3 επιστημονι
κών ομάδων:

α) Ό καθηγητής John Evans τσΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου έπεράτω- 
σε τάς άπό τοΰ 1957 άρξαμένας άνασκαφάς τών νεολιθικών στρωμάτων τής
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κεντρικής αυλής τού 'Ανακτόρου τής Κνωσού, φθάσας μέχρι τού φυσικού βρά
χου. Ή άνσσκαφή εις τό τετράγωνον Α, είς τά Πρώιμα Νεολιθικά στρώματα, 
άπεκάλυψε σειράς μικρών δωματίων με λεπτούς πήλινους τοίχους, πολλάκις 
έπί λίθινων θεμελίων, κάτωθεν δέ τούτων έτερον συγκρότημα άλλα μέ λίθι
νους τοίχους έχοντας πρόσοψιν έκ πηλασβέστου. Τά στράιμαια ταΰτα απέδω
σαν μερικά λίαν ενδιαφέροντα ειδώλια. Κάτωθεν των ΠΝΙ τούτων στρωμάτων 
εύρέθη έν δωμάτιον, συναπτόμενον καί όμοιον πρός τό πέρυσιν άποκαλυφθέν, 
μέ δάπεδον έκ πατημένου πηλού καί 2 μαγειρικούς βόθρους, ενώ σειρά λίθων 
περιώριζε κατά την ΒΔ. γωνίαν μικράν περιοχήν μέ δάπεδον εξ οπτού πηλού. 
Μία θύρα έδιδεν έξοδον πρός τήν πέρυσιν άποκαλυφθεϊσαν πρός Β. λιθόστρω- 
τον περιοχήν. Τό μεταξύ τού δωματίου τούτου καί τού βράχου στρώμα ήτο ε
ξαιρετικού ενδιαφέροντος. Τά λείψανα τών εδρεθέντων τοίχων ήσαν, όχι ώς 
συνήθως έκ λάσπης έπί λίθινων θεμελίων, αλλά τό πλεΐστον έξ οπτόπλινθων 
έπί θεμελίων έκ λίθων άναμίξ μετ' άχρηστευμένων μυλολίθων. Έπί τού δα
πέδου ενός τών δωματίων εδρέθησαν ίχνη 2 ορθογωνίων κλιβάνων έκ πλίν
θων, ένδιαμέσως δέ εις λάκκος άπορρίψεως τής τέφρας. 'Υπό τό δωμάτιον 
τούτο ήλθεν είς φώς τό παλαιότερον κτίσμα τής περιοχής. Τούτο είχε πολλάκις 
μετατροπή καί έφανέρωσε δάπεδα είς διάφορα έπίπεδα. Τά θεμέλια τού ανα
τολικού του τοίχου έπάτουν σχεδόν έπί τού βράχου, ένώ κάτωθι τού δυτικού 
τοίχου δπήρχε κενόν. Έκεΐ εδρέθη έν μικρόν «νεκροταφεΐον» παιδιών μέ 7 
σκελετούς, άπό τής ηλικίας τού έμβρύου μέχρι τών 8 έτών.Ήσαν τοποθετημένοι 
είς μίαν γραμμήν σχεδόν, άνευ ιδιαιτέρου προσανατολισμού καί είς στάσιν συ- 
νεσταλμένην. “Εν ακόμη παιδίον εύρέθη δυτικώτερον είς μικρόν λακκοειδή τά
φον ένιός τού βράχου, καλυπτόμενον δπό ωοειδούς λίθου. Είς τό τετράγωνον 
AC καί κάτωθεν τού κατωτάιουΠΝΙ κτηρίου άπεκαλύφθη μία κυκλική περιο 
χή άποξηράνσεως σίτου, περιοριζομένη διά πασσάλων, τών όποιων εδρέθησαν 
αί όπαί αλλά καί τό άπηνθρακωμένον καιώιατον μέρος ενός πασσάλου. ’Εν
τός τής περιοχής δπήρχεν αφθονία σίτου είς άπηνθρακωμένην κατάστασιν. Είς 
τά κατώτατα στρώματα τά πήλινα αντικείμενα βαθμηδόν έξηφανίσθησαν, τούτο 
δέ προφανώς σημαίνει ότι πρόκειται περί μισς προκεραμεικής εποχής. 'Εδώ 
εδρέθη αφθονία μυλολίθων καί ποικιλοσχήμων ίγδίων, ώς καί μικρά τεμάχια 
κυανής πάστας καί μαλαχίτου, 2 όσιέιναι σπάιουλαι καί μικρόν πήλινον είδώ- 
λιον γυναικός, νέου τύπου. Ήρευνήθη έπίσης μία πολύ κατεστραμμένη οικία 
τής Μέσο - Νεολιθικής περιόδου, άποδώσασα είδώλιον καθημένου άνδρός, είς 
άλλα δέ σημεία τής περιοχής καί άλλα λείψανα οικιών, μία τών όποιων, ΠΝΙΙ 
χρόνων, είχε μικρά «ερμάρια» περιέχοντα δοχεία. At ΜΝ καί ΝΝΙΙ οίκίαι 
έχουν παρόμοιον προσανατολισμόν μέ τάς εδρεθείσας είς τήν κεντρικήν αΰλήν, 
διάφορον τού προσανατολισμού τών έκεΐ ΠΜΙ οικιών, ό δέ άνασκαφεύς συν- 
επέρανεν οτι τό γενικόν σχέδιον έποικισμοΰ άπό τής ΠΝΙΙ έποχής είς ολόκλη
ρον τήν περιοχήν άποδεικνύει μίαν πλέον πειθαρχημένην όργάνωσιν τής κοι- 
νότητος. Μετά ιό πέρας τών έργασιών έκαλύφθη καί πάλιν δ χώρος τών ανα
σκαφούν καί ίσοπεδώθη, οδτω δέ ή κεντρική αδλή τού ’Ανακτόρου έλαβε καί 
πάλιν τήν κανονικήν της όψιν.

β) "0 Δρ. W. Η. C, Frend ιού Πανεπιστημίου τού Καΐμπριτζ προέβη 
έφέτος είς συμπληρωματικός έρεύνας κατά τά παραρτήματα τά πρός Β. καί 
Ν. τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής είς τήν περιοχήν τού ρωμαϊκού νεκροτα
φείου, παρά ιό Σανατόριον τής Κνωσού. Ν. τής βασιλικής έξητάσθη έν οικο
δόμημα, θεωρούμενον άρχικώς ώς μέγας ρωμαϊκός τάφος. Ή έρευνα όμως έ·
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δειξεν δα προφανώς πρόκειται περί κωδωνοστασίου, έχοντος εις ιό ισόγειον 
δωμάτιον μέ λιθόστρωτον δάπεδον, τό όποιον συνεχίζεται καί έξωτερικώς ώς 
στενός διάδρομος μεταξύ τοΰ κωδωνοστασίου καί τής Ν. πλευράς τής εκκλη
σίας. Υπό τό λιθόστρωτον καί τόν Β. τοίχον τοϋ οικοδομήματος εύρέθη είς 
μέγας λίθινος τάφος, μέ ταφάς ενηλίκων καί παίδων είς 4 στρώματα. Συνο- 
ρεόουσα πρός τήν Β. πλευράν τής βασιλικής ήλθεν είς φώς μία λιθόστρωτος 
αυλή, οριζόμενη πρός Δ ύπό τοίχου, κτισθέντος φαίνεται άςιχικώς ώς συνόρου 
μεταξύ 2 πλευρών τού νεκροταφείου, παλαιοτέρου δέ τής βασιλικής. Είς τά 
θεμέλιά του εύρέθη μία λυχνία μέ παράστασιν ταόι, τοΰ Β' ή Γ' μ. X. αί. 
Κάτωθι τής αυλής άνευρέθη εις ρωμαϊκός τάφος. Ύπό τό κρανίον ενός τών 
νεκρών ΰπήρχεν εις αργυρούς δακτύλιος μέ δακτυλιόλιθον - σφραγίδα έξ ήμποι 
λυτίμου λίθου, φέρουσαν τήν έγκοιλον παράστασιν τοΰ βαλαντιοφόρου Έρμου.

Ό άνασκαφεΰς συνεπέρανε τελικώς δτι ή βασιλική έκτίσθη κατά τάς άρ· 
χάς τοϋ ΣΤ' αί. μ. X. καί επί 2 ευκρινών περιοχών τάφων. Οί τάφοι τής 
μιας όμάδος δέν είχον ένιοΐον προσανατολισμόν καί ήσαν ίσως εθνικοί, οί τής 
άλλης όμως όμάδος προσηνατολίζοντο πρός τά ΒΑ, καί ήσαν προφανώς χρι
στιανικοί, ασφαλώς σχετιξόμενοι μέ τήν ύπό τοϋ Ευσεβίου άναφερομένην χρι
στιανικήν επισκοπήν Ιίνωσοΰ τοΰ 170 μ. X.

γ) Ό διευθυντής τής Σχολής Sinclair Hood, βοηθούμενος ΰπό τοϋ Ν. 
Coldstream καί πολυπληθούς επιτελείου, άνέσκαψεν είς διάφορα σημεία τής 
περιοχής Κνωσού :

1) Συνεπληρώθη ή άρξαμένη τό 1957 άνασκοφή τού κλασικού ναού έπί 
τού λόφου Γυψάδες, πρός Ν. τοΰ Ανακτόρου. Ό ναός έχρονολογήθη είς τόν 
Ε' ή Δ’ αί., έκ τών αφιερωμάτων τών άνευρεθέντων ύπό τά θεμέλια. Δέν άνε- 
νεκαλύφθησαν ίχνη παλαιοιέρου ναού. "Η Δ. πλευρά τοΰ ναού συνέπιπτε μέ 
ένα καλώς διατετηρημένον τοίχον, άποτελοΰντα ίσως τόν περίβολον τοΰ ιερού. 
Πέραν τοΰ τοίχου διάφοροι σατροί τέφρας καί αναθημάτων, ελληνιστικών κυ
ρίως, αλλά καί κλασικών βαθύτερον, είχον καλυφθή έκ τών καταπεσόντωυ 
αρχιτεκτονικών μελών τού ναού Πρός Β. εύρέθη είς άναλημιιατικός τοίχος 
καί πλησίον μέγας αριθμός ύστερρορωμαϊκών λύχνων. Τής αύιής εποχής είναι 
καί μερικοί γειτονικοί μικροί κλίβανοι, χρησιμοποιούμενοι ίσως διά μαγείρευ· 
μα κατά τάς έορτάς τοϋ ιερού. Κατά τήν ΒΔ. περιοχήν τοΰ ιερού ήλθον είς 
φώς τά θεμέλια ενός μεγάλου οικοδομήματος, ίσως αγροικίας, τοϋ Δ' αί. μ.Χ , 
κτισθέντος μετά τήν έγκατάλειψιν τοΰ ίεροϋ. Τό άξιολογώτερον κινητόν εύρη
μα ήτο μία πόρπη μέ τό τόξον όστέϊνον ή έλεφάνιινον, είς σχήμα γλάρου φέ- 
ροντος 2 μικρότερους γλάρους έπί τής ράχεως.

2) Κατά τήν Β. πλευράν τής Βασιλικής "Οδού ή άνασκαφή συνεχίαθη είς 
βάθος. Είς τά ανώτερα στρώματα έν φρέαρ, απόδωσαν αρχαϊκά όστρακα τοΰ 
600 π X., ήτο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, διότι δέν είχεν άνακαλυφθή προηγου
μένως ύλικόν τής περιόδου ταΰτης είς Κνωσόν. Χαμηλόιερον εύρέθησαν μερικά 
τεμάχια πινακίδων γραμμικής γραφής Β, προερχόμενα όμως έξ ενός σωροΰ ά· 
πορριμάτων εύρισκομένων έντός μεγάλων λάκκων. Οί τελευταίοι αποτελούν 
λείψανα ενός λατομείου, τό όποιον φαίνεται δτι έτέθη έν λειτουργίςι αμέσως 
μετά τήν μεγάλην καταστροφήν είς τό τέλος τής ΥΜ1Ι περιόδου (περί τό 1400 
π. X.). Μερικυί τών πινακίδων, ϊσοις δέ ολαι, ανήκουν ασφαλώς εις τήν ιδίαν 
ομάδα τήν εΰρεθεϊσαν ύπό τοΰ Evans κατά χώραν είς τό Όπλοστάσιον, ολίγα 
μέτρα πρός Α., άναμφιβόλως δέ δέν είναι παλαιότεραι τής ΥΜΙΙ περιόδου. 
Άφ’ ετέρου τά τεμάχια έκ τοΰ έργαστηρίου τοΰ τεχνίτου έλεφαντοστοΰ, μέρος
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τοΰ οποίου άνεσκάφη πέρυσι, διεπιστώθη δτι προέρχονται έξ ενός κτηρίου κα- 
ταστραφέντος διά πυρός κατά τήν προηγουμένην ΥΜ φάσιν (περίπου 1450 π. 
X.)· Σωρός τεμαχισμένων αγγείων μέ χαρακτηριστικήν διακόσμησιν αυτής τής 
εποχής έκειτο άνομίξ μετά ιών ελεφάντινων αντικειμένων καί λατύπης. Ή ά- 
νακάλυψις αυτή εΐιοι τοσοϋιον μάλλον ενδιαφέρουσα καθόσον ήιο πολύ δύ· 
οκολον μέχρι τοΰδε νά άνσγνωρισθούν εις Κνωσόν καθαρά στρώματα αυτής 
τής σημαντικής περιόδου τής ακμής Τό κτήριον μέ τό έργαστήριον τοΰ τεχνί
του ελεφαντοστού φαίνεται νά είναι σημανιικ.όν, παρ’ δλον ότι ελάχιστα λεί
ψανα πλήν ιών θεμελίων έπέζησαν τής εντατικής καταστροφής τής ΥΜ1ΙΙ επο
χής. Έκ ιών ελεφάντινων ευρημάτων αξιοσημείωτος είναι μία ανάγλυφος πέρ
δικα, κατειργασμένη καί έκ ιών 2 πλευρών, άρίστης διατηρήσεως. Ή επιφά
νεια είναι στιλβωμένη πλήν ώρισμένων μερών δπου προφανώς έκαλύπτετο άρ- 
χικώς διά φύλλου χρυσού.

Άφ' ετέρου έγένετο επιμελής έρευνα μέχρι τού βράχου, άποδώσασα ,ΥΜΙιι, 
ΜΜΙΙΙβ καί Μ\1Ια λείψανα υπό τό Y.ViIβ δάπεδον. Τά ΜΜΙα κτήρια διετή- 
ροϋνιο καλώς εις εν σημεΐον Ή άνασκαφή σχεδιάζεται νά περατωβή κατά τό 
ερχόμενον έτος.

3) Παραλλήλω; έγένοντο μικραί δοκιμαί είς τήν περιοχήν τών ΠΜΙΙ οι
κιών κατά τήν Ν άκραν τού ’Ανακτόρου, άποκαλύψασαι διαδοχικά δάπεδα, 
τό τελευταϊον τών όποων ήτο ΜΜΙα. 'Υποκάτω εΰρέθησαν καί νεολιθικά 
στρώματα.

4) Δυσχερώς χρονολογούμενοτ είναι ό μινωικό; οχυρωματικός (;) τοίχος 
παρά τήν Ν. οικίαν. 'Ογκώδης, πάχους άνω τών 2 μ , φαίνεται ως εάν είχε 
κτισθή πρός άμυναν. Ούτος είς οΰδέν σχέδιον σημειοΰται καί δέν φαίνεται νά 
έχη περιγραφή υπό τού Evans Δοκιμαί έδειξαν διι πατεΐ επί τού είς μικρόν 
βάθος βράχου. Δυστυχώς δέν κατέστη δυνατόν νά χρονολογηθή ό τοίχος, παρ’ 
δλον δτι άπό τήν θεσιν του φαίνεται νά έκτίσθη μετά τήν καταστροφήν τής 
Ν. Οικίας κατά τούς ΥΜΙΙΙ χρόνους. Θά ήτο ενδιαφέρον εάν ή κατασκευή 
ενός τοιούτου οχυρωματικού τοίχου θά ήδύνατο νά συσχετισθή μέ τήν τόσον 
εντατικήν λαιόμησιν μετά ιήν ΥΜΙΙ καταστροφήν, ή οποία παρετηρήθη έπί 
τής Β. πλευράς τής Βασιλικής ’Οδού.

5) Αιτήσει τού έφορου Ν. Πλάτωνος έξητάσθη όμάς 4 ΥΜ τάφων πρός 
Α. τοΰ ρεύματος τού Καιράιου, νοτίως τού ’Ανακτόρου, άποκαλυφθέντων διά 
βαθείας άρόσεως. Εις είχε μίαν μόνον ταφήν ένιός ξυλίνου φερέτρου, συνο- 
δευομένου άπό 3 καλυκόσχημα αγγεία έκ στεατίτου. Οί άλλοι 3 τάφοι ήσαν 
ιδιορρύθμου τύπου, μέ θαλάμους άνοικτού; άπό τήν μίαν πλευράν. Εις εύρέ- 
θη σεσυλημένος "Αλλος άπέδωσεν έν άνακτορικόν άγγεϊον. Ό τρίτος τέλος έ- 
πανεχρησιμοποιήθη τρεις φοράς καί είχε τό έδαφος είς 3 διάφορα επίπεδα, 
φέροντα έκαστον άνά μίαν ταφήν Δύο τούτων ήσαν ένιός ξύλινων φερέτρων.

6) Καί πάλιν αιτήσει τού 'Εφόρου έγένοντο δοκιμαί κατά μήκος τής Δ. 
πλευράς τής διαπλατυνομένης δημοσίας οδού πρός ’Ηράκλειον, έναντι τοΰ ’Α
νακτόρου. Είς φώς ήλθον στρώματα πάσης εποχής, άπό ΜΜΙα καί παλαιότερα 
μέχρι ρωμαϊκών.

Διά τριών έπίσης επιστημονικών ομάδων συνεχίσθησαν είς Μ ά λ ι α αί 
άνασκαφαί τής Γαλλικής Σχολής.

α) Παραλλήλως πρός τήν άποχωμάτωσιν καί άποκατάστασιν τής Δ. αυλής 
τού ’Ανακτόρου τήν γενομένην ύπό τής 'Ελληνικής 'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας,
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ή Γαλλική Σχολή διά τού A. Dessenne προέβη εις άνασκαφήν ιών νοτιωτά- 
των παρυφών τής αυλής, έν συνδυασμώ πρός ιήν έρευναν μιας σειράς αποθη
κών πρός Ν. αυτής. Καιά μήκος ιής προσόψεως ιοϋ ’Ανακτόρου ιό λιθόστρω- 
ιον ιής αυλής διαιηρείιαι καλώς' είναι όμως άρκειά κατεσιραμμένον πέραν 
ιής από Β. πρός Ν πομπικής όδοϋ, τά δέ δριά του είναι λίαν ασαφή καί 
συγχέονται μειά μεταγενεστέρων κιισμάιων. Ένδισφέρουσαι ήσαν αί άποκα- 
λυφθεϊσαι εις ιό Ν. τμήμα 2 διακλαδιόσεις τής πομπικής όδοϋ. Ή πρώτη α
πολήγει είς έν σημείον τοΰ λιθοστρώτου, πρός Β. καί εις μικράν άπόστααιν 
τών ιερών αποθετών. Ή έτέρα εκκινεί έκ τοΰ αΰιοΰ σημείου τής πομπικής ό- 
δον, βαίνουσα πρός τά ΔΝΔ, μέχρι τοΰ σημερινού δρόμου. Ή ιοιαύιη διάτα- 
ξις τονίζει τήν σημασίαν τών ιερών αποθετών διά τήν ζωήν τοΰ Άνακιόρου. 
Ή άποκάλυψις μιας σειράς αποθηκών κατά μήκος τής Ν. παρυφής τής τρίτης 
όδοΰ φαίνεται νά τονίζη τό συμπέρασμα τούτο. Αί άποθήκαι συνίστανται έκ 
μιας όμάδος δωματίων μέ προσανατολισμόν Β. - Ν , χρονολογουμένων είς τήν 
πρώτην περίοδον, πράγμα τό όποιον ενισχύει τήν χρονολόγησιν τών πομπικών 
δδών είς τήν περίοδον ταύτην Αί εγκαταστάσεις παρουσιάζουν ίκανάς αναλο
γίας πρός τάς τών αποθηκών τοΰ ανακτόρου : κεκονιαμένα δάπεδα καί τοιχώ
ματα, πίθοι έπί χαμηλών θρανίων, αύλακες διά τά χυνόμενα υγρά, συλλεκτή 
ρες καταχωμένοι είς τάς γωνίας. Δέν υπάρχει όμως τόση ομοιομορφία όση είς 
τό Άνάκτορον' οϋτω ώρισμένα δωμάτια παρουσιάζουν διαφοράς επιπέδου καί 
οόδέν είναι απολύτως ομοιον μέ τό γειτονικόν του, ακόμη καί είς τάς διαστά
σεις. Τά πλεϊστα — κυρίως τοΰ Β ήμίσεος — περιεϊχον πίθους, είτε ακόμη κατά 
χώραν είτε καταλιπόντας ευκρινή ίχνη εντός τοΰ κονιάματος. Έντοΰθα τά ευ
ρήματα ήσαν πτωχά, άντιθέτως πρός τά Ν. διαμερίσματα, τά όποια μεταξύ 
άλλων απέδωσαν 2 ενδιαφέροντος σφραγιδόλιθους, ένα έκ στεατίτου (τό κατώ
τερον μέρος ενός σφραγιδίου) μέ παράστασιν πτηνού, τόν έτερον έξ όρείας κρυ
στάλλου, μετά 2 άντινώτων τετραπόδων. Αί άποθήκαι αύταί παρουσιάζουν μέ- 
γα ένδιαφέρον τόσον διά τήν θέσιν των καί διά τό τιθέμενον πρόβλημα τής 
σχέσεώς των μετά τοΰ "Ανακτόρου, όσον καί άπό αρχιτεκτονικής άπόψεως, δο- 
θέντος ότι είναι ή πρώτη φορά καθ’ ήν αποκαλύπτεται είς Μάλια οικοδόμημα 
τής πρώτης έποχής διατηρούμενον τόσον καλώς καί παρουσιάζον σχέδιον μέ 
τόσην αλληλουχίαν.

β) Έκ παραλλήλου διά τοΰ Η. Van Effenterre, πλήν συμπληρωματικών 
τινων καθαρισμών τής οικίας Θ, αί όποΐαι έβοήθησαν είς τόν καλλίτερον προσ
διορισμόν τών διαφόρων τμημάτων τοΰ οικοδομήματος καί τής χρησιμότηιός 
του, ώς καί είς τήν προπαρασκευήν τής δημοσιεύσεως, άνεσκάφη έν κτήριον 
μεγίστου ένδιαφέροντος. Τοΰτο κείται πρός Β. τοΰ οίκίσκου τών άνασκαφών, 
μεταξύ τής όμάδος οικιών Δ καί τής ΒΔ. εισόδου τοΰ Ανακτόρου' εις τοίχος 
είχε φανή ήδη κατά τό 1957, ή δέ περαιτέρω άνασκαφή είχεν άναβληθή λόγφ 
ακριβώς τής σπουδαιότητός του. Τά κτήριον ελαβε τό προσωρινόν όνομα «ή 
υπόστυλος κρύπτη τών Μαλίων». Μήκους 21 μ. καί πλάτους 5 μ , προσανατο 
λιζόμενον άπό τά ΔΝΔ. πρός τά ΑΒΑ. περιέχει 5 άλληλοδιαδεχομένας πολυ
τελείς αίθούσας, τών όποιων τό δάπεδον κείται 2 50 μ. βαθύτερον τής συγχρό
νου έπιφανείας τοΰ έδάφους καί 2 μ. τοΰ πλακοστρώτου τής όδοΰ. Ή Β. πα
ρυφή φαίνεται νά άνήκη είς ένα σημαντικόν μεταγενέστερον οικοδόμημα. Ή 
κρύπτη έπικοινωνεί πρός τά ΝΑ. διά μικράς κλίμακος πρός μίαν σειράν απο
θηκών, κειμένων κατά 1 μ. όψηλότερον καί έχουσών ένα πλατύν διάδρομον. 
Τούτων άνεσκάφησαν δύο, μία τουλάχιστον εύρίσκεται ακόμη πρός Α. Ή όνο-
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μασία «κρύπτη» δικαιολογείται έκ τής παρουσίας κατά τήν δυτικήν άκραν τής 
σειράς τών 5 δωματίων (άριθμουμένων 1 - 5 άπό Δ. - Α.) δύο κλιμάκων κα- 
τερχομενων πρδς ιό δωμάτιον 1 καί έκ τής ΰπάρξεως μιάς άλλης κλίμακος ά- 
νερχομένης μέχρι τοΰ αρχαίου εδάφους εις μίαν άκραν τοΰ διαδρόμου τών α
ποθηκών. Ή δομή τοΰ συνόλου έγένετο μέ μεγάλην φροντίδα : ό ψαμμολιθι- 
κός τοίχος άποτελεϊται έξ 6 δόμων τρόπον τινά ίσοδομικών, έχόντων άρίστην 
προσαρμογήν καί διατηρούμενων εις ύψος 2.20 μ. Καταλαμβάνει τήν στενήν 
Δ. πλευράν, όπου αί 2 κλίμακες καί τό Β. τοίχωμα τής πρώτης αιθούσης. Τά 
τοιχώματα τών άλλων αιθουσών είναι έπιμελώς κεκονιαμένα, τό δέ διατηρού- 
μενον ΰψος τοΰ κονιάματος φθάνει τό 1.80 μ. Καί τά δάπεδα είχον κονίαμυ, 
διατηρούμενον τελείως εις τά δωμάτια 4 καί 5 ως καί εις τάς άποθήκας, δπου 
διεσώθησαν άδικτοι οί συλλεκτήρες καί οι αύλακες. Τρεις βάοεις κιόνων εύ- 
ρέθησαν κατά χώραν αί δύο είναι λίθινοι (πρασινωπός ασβεστόλιθος καί κυ
ανωπόν μάρμαρον) καί έπιμελώς λελειασμέναι, μόλις ύπερβαίνουσαι τό ΰψος 
τοΰ δαπέδου εις τό δωμάτιον 1 καί είς μίαν τών αποθηκών, ή δέ τρίτη είς τό 
δωμάτιον 5 δέν σώζεται, άφήσασα μόνον τό ίχνος τοϋ κορμοΰ είς τό κονίαμα 
τοΰ δαπέδου. Τά δωμάτια 1 καί 5 φέρουν είς τάς τρεις πλευράς θρανία έπι- 
μελφς κεκονιαμένα. Είς ώρισμένα σημεία τά δάπεδα καί τά τοιχώματα διειή- 
ρησαν τό ίχνος τών θυρόφυλλων, τών παραστάδων, τών γόμφων καί τών ουρ- 
τώσεων, μή σωζομένων σήμερον. Μεταξύ τών δωματίων 3 καί 4 ό τοίχος έχει 
μίαν θύραν, θύραν δέ καί παράθυρον μεταξύ τών δωμίων 4 καί 5, ένώ ιό 
δωμάτιον 2 επεκοινώνει μέ τά λοιπά διά τοίχων έχόντων κόγχας. Σημειωτέον 
ότι είναι ή πρώτη φορά κατά τάς άπό πεντηκονταετίας άνασκαφάς έν Μαλίοις 
καθ' ήν έρευνσται τά πλήρες ΰψος δωματίου. Πράγματι, ή θύρα καί τό παρά
θυρον τά μεταξύ τών δωματίων 4 καί 6 έχουν κεκονιαμένας παρυφάς, αί δποϊαι 
ήλευθερώθησαν έξ ολοκλήρου, πράγμα τό όποιον έπιτρέπει, λαμβανομένων ύπ’ 
όψιν τών ξύλων τά όποια πλαισιοΰν τό κονίαμα, νά ύπολογισθή τό μέχρι τής 
οροφής ΰψος τής κρύπτης. Τά ΰψος τοΰτο έπιβεβαιοΰται ακόμη καί έκ τής πι
θανής ΰπάρξεως είς τόν άνώτατον δόμον τοΰ ψαμμολιθικον τοίχου σειράς δο
κοθηκών διά τάς δοκούς τοϋ ορόφου.

Τά κινητά ευρήματα δέν ήσαν πλούσια. Μ-νι^ά κοινά κύπελλα είχον το- 
ποθετηθή έπί τών βαθμιδών, αριθμός δέ λύχνων έ.τί τοΰ κατωφλιού μιάς θύ 
ρας καί τοΰ γειτονικού παραθύρου. Ή σκευή, έάν υπήρχε, θά πρέπη νά άπε- 
κομίσθη πρό τής πληρώσεως τών δωματίων διά χωμάτων. Τά ωραιότερα άγ 
γεια εύρέθησαν είς τό βόρειον τμήμα τοΰ οικοδομήματος τούτου, τό όποιον 
φαίνεται άρχαιότερον τοΰ λοιπού. Μεταξύ τούτων είναι πρόχοι τινές καί μιά 
«τσαγέρα» μετά μακράς προχοής, ρυθμού Βασιλικής.

'Εν αναμονή τής τελικής άνασκαφής κατά τό έρχόμενον έτος, δέν είναι δυ 
τόν νά δοθή οριστική χρονολόγησις, ούτε νά άναγνωρισθή μετά βεβαιότητος ή 
φύσις τοϋ κτηρίου, ό άνασκάπτων όμως σκέπεται δτι θά πρόκειται περί ενός 
παραρτήματος, ενός είδους προκεχωρημένης πτέρυγος τοΰ πρώτου ανακτόρου, 
τό όποιον δέν θά ήτο περίεργον, κατόπιν μάλιστα τών ανακαλύψεων τοΰ Α. 
Dessenne είς τά ΝΔ τοΰ Ανακτόρου, νά ήτο πολύ πλέον έκτεταμένον τοϋ 
δευτέρου ’Ανακτόρου.

γ) Ή τρίτη τέλος έπιστημονική όμάς τής Σχολής υπό τήν δ. Quency 
προέβη εις δοκιμαστικήν άνασκαφήν κατά τήν περί τό 1 χλμ. άπό τό Άνάκτο- 
ρον άπέχουσαν βασιλικήν, τήν άνακαλυφθεΐσαν τό 1967 καί τής οποίας ή κρύ
πτη περιείχε μίαν ώραίαν σαρκοφάγον. Μεγάλη προσοχή έδόθη είς τήν στρω-
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ματογραφίαν, αί δέ διανοιγείσαι τάφροι έσκάφησαν οσον τό δυνατόν βαθύιε 
ραι. Τό κεντρικόν καί ιό βόρειον κλιτός άπηλλάγησαν τών χωμάτων εις μίαν 
εκτυσιν 18 μ. μέ λίαν πενιχρά δμως αποτελέσματα. Εις φως ήλθον λείψανα 
τινά παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών, αλλά τό σύμπλεγμα τών ρωμαϊκών καί 
παλαιοχριστιανικών τοίχων πρός Α. τής βασιλικής ούδέν ενδιαφέρον παρουσία
σε (βαπτιστήριον;), δπως έξ άλλου καί τά άνευρεθέντα τεμάχια κεραμεικής.

Ή ’Ιταλική τέλος Σχολή διά τοϋ διευθυντού της Doro Levi συνέχισε τάς 
άνασκαφάς είς τό Άνάκτορον τής Φαιστού. Αί έφετιναί έργασίαι άπέβλε- 
πον κυρίως είς τήν έρευναν τών πρός Α. ορίων των πρώτων μινωικών ανακτό
ρων. Άφ' ετέρου έγένοντο δόκιμα! πρός καθορισμόν τής έκτάσεως τής πόλεως 
κατά τάς διαφόρους περιόδους τής άρχαιότητος, δπως καί διά τήν σύγκρισιν 
τού χαρακτήρος ιών λειψάνων τών παλαιοτάτων οϊκιών έν σχέσει πρός ιόν 
τών μινωικών ανακτόρων. Κατά τήν Δ. άκραν τών άνακτόρων ήλθον εις φώς 
άλλα 3 δωμάτια τοΰ γεωμετρικού οικισμού, κτισθέντα έν μέρει έπί τού λιθο
στρώτου τής Δ. αύλής καί έπεκτεινόμενα έτι δυτικώτερον έπί τοΰ ίδιου επιπέ
δου. "Εν τών δωματίων (GG) στρέφεται πρός Δ. καί επικοινωνεί μετά τού πα· 
λαιότερον άνασκαφέντος δωματίου (CC), τά άλλα δύο (FF καί ΗΗ) κεϊνται 
πρός Β. τούτου’ καί τά 3 δμω, έχουν πρός Δ. ένα ώραϊον πλακόστρωτον δρό
μον, δστις κατέρχεται ιόν λόφον έκ Β. καί είς τό ύψος τοΰ δωματίου (GG) 
στρέφεται πρός Δ , πλαισιούται δέ κατά τήν αντίθετον ιών οίκιών πλευράν 
υπό ενός τοιχαρίου ύψους 0.50 μ. Τούτο, είς τό σημεϊον τής πρός Δ. στροφής 
αντί τών συνήθων πλακών παρουσιάζει έν είδος φράγματος έκ λίθων τοποθε
τημένων όρθιων, προφανώς διά νά σταματά ένδεχομένας κατολισθήσεις. Οΰτω 
τίθεται έν πιθανόν δριον είς τήν αρχαιολογικήν ζώνην καί ταυτοχρόνως παρέ
χεται έν στοιχεϊον μιας κάποιας οΰρμπανισιικής φυσιογνωμίας είς τόν γεωμε
τρικόν συνοικισμόν. Δέν εύρέθησαν άλλα δωμάτια πρός Ν. τού δωματίου 
GG, άλλ' έν άναλημματικόν τοιχάριον αρκετού μήκους, προστατεύον τό πα- 
λαιόιερον άνασκαφέν εύρύχωρον δωμάτιον ΑΑ, ώς καί τό εφέτος άποκαλυ- 
φθέν μικρόιερον ΕΕ, κατά τήν ΝΔ. έξωτερικήν του γωνίαν. ‘Υπό τό γεωμε
τρικόν επίπεδον νοτίως τού GG, ή μέχρι τοΰ φυσικού βράχου βαθεια σκαφή 
άτεκάλυψε λείψανα κατοικίας καί σκεύη τών μινωικών άνακτόρων. Οί τοίχοι 
ουτοι συσχετίζονται πρός ιούς εΰρεθέντας υπό τά γεωμετρικά δάπεδα τών δω
ματίων ΑΑ καί CC. Ύπό τά λείψανα μιάς μεγάλης ελλειψοειδούς εστίας έπί 
τού γεωμετρικού δαπέδου άνευρέθησαν οί τοίχοι δύο δωματίων τής τρίτης πα- 
λαιοανυκτορικής φάσεως. Δι’ ακριβών στρωματογραφικών παρατηρήσεων ύπό 
τήν μή μετακινηθείσαν έστίαν διεπιστώθη ή υπαρξις τοίχων, δαπέδων καί 
οστράκων μυκηναϊκών, ύστεροανακτοςικών καί τής τρίτης πρωιοανακτορικής 
φάσεως, τέλος δέ, πλησίον τού βράχου, λείψανα προανακτορικών οικιών άντι- 
στοίχων πρός τας ύπαρχούσας ΰπό τό λιθόσιρωτον τής Δ. αυλής.

Διά τάς δοκιμαστικός άνασκαφάς είς τήν πόλιν τής Φαιστού έπελέγη μία 
περιοχή έκτεινομένη είς άρκετήν άπόστασιν έπί τής κλιτύος τού λόφου τής εό- 
ρισκομένης ύπό τήν ΝΑ γωνίαν τής κεντρικής αυλής τού ‘Ανακτόρου. "Ολη ή 
περιοχή αΰιη ύπέφερεν ίσχυρώς έκ τής κατολισθήσεως τής πτέρυγος ταύτης 
τού 'Ανακτόρου. Αί δοκιμαί διεξήχθησαν κυρίως είς 2 γειτονικά μεταξύ των 
σημεία κατά τήν θέσιν X ά λ α p α, κατέδειξαν δέ ότι ή άνάπτυξις τής πόλεως 
ένταΰθα ήρχισε κατά τήν αρχήν τής ανακτορικής έποχής, εί μή ένωρίτερον, 
φθάνει δέ κατ’ άδιάσπαστον συνέχειαν μέχρι τής προκεχωρημένης ελληνιστικής.
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‘Απεκτήθη τοιουτοτρόπως εν σταθερώτερον πλαίσιον εις τήν οικοδομικήν Ιστο
ρίαν τής πόλεως. Πράγματι, κατά τάς φάσεις τής ιστορικής εποχής αί οίκο- 
δομαί έκτίζοντο κατά μήκοο τής αποτόμου κλιτύος τοΰ λόφου επί διαφόρων 
επιπέδων διανοιγομένων μεταξύ τών ερειπίων, εις τρόπον ωατε συχνά νά εύρί- 
οκονται τά λείψανα τών άρχυιοτέρων οικοδομών, ακόμη καί τών παλαιοτάτων, 
εις ΰψηλοτέραν θέσιν από τά νεώτερα κιήρια.

Κατά τό Β. τμήμα μία οικία άποτελουμένη εκ διαφόρων μικρών δωμα
τίων, έκ τών οποίων τό έν παρουσιάζει δάπεδον κεκαλυμμένον διά λευκού κο
νιάματος, έκτίσθη κατά τάς άρχάς τής παλαιοανακτορικής εποχής· μετά τήν 
καταστροφήν της έπληρώθη αϋιη δι' οστράκων καλυπτόντων τό διάστημα έ'ός 
αϊώνος σχεδόν, μεταξύ τών οποίων αντιπροσωπεύεται ή παλαιοονακτορική ε
κείνη κατηγορία, ή κληθεϊαα «τής Αγίας Φωτεινής». ’Επί τής παλαιοτέρας 
οικίας έκτίσθη μιά νέα, εις έπίπεδον κατά έ'ν μέτρον ύψηλότερον, τής οποίας 
άνεσκάφησον 2 δωμάτια κιίμενα κατ’ ορθήν γωνίαν καί εΐ; διάδρομος. Τό 
μεγαλύτερον τών δωματίων παρουσιάζει δάπεδον έστρωμένον διά πλακών έκ 
γυψολίθου ώς καί 2 μικρά θρανία, άρχικώς κεκαλυμμένα δι’ άλαβαστρίνων 
πλακών, έπί τών οποίων εΰρέθησαν μερικά αγγεία καί είς λύχνος, χρονολο
γούντο τήν κατασκευήν είς τήν Β' παλαιοανακτορικήν φάσιν. Μία τρίτη οικία 
τής ιδίας έποχής άνεσκάφη βορειότερον' παραπλεύρως εΰρίσκεται έν κυλινδρι
κόν φρεάτιον ασαφούς χρήσεως, άνευ κονιάματος κατά τάς πλευράς καί ιόν 
πυθμένα. Νοτίως τής δμάδος ταύιης καί ύπεράνω τών πενιχρών ερειπίων τριών 
πρωτοανακτορικών δωματίων άπεκαλύφθησαν τά θεμέλια ενός πρωτογεωμετρι- 
κού συνοικισμού, έμφανίζονιος τρεις διαδοχικός άνακατασκευάς. Ριζικωτέραν 
ετι τροποποίησιν ύπεστη ή περιοχή κατά τήν ελληνιστικήν έποχήν. Είς τό χα- 
μηλότερον άνασκαφέν έπίπεδον καί κατά τήν άκραν τοΰ μινωικοϋ συνοικισμού, 
μέρος τοΰ οποίου είχε καταστροφή πρός τόν σκοπόν τούτον, έκτίοθη έν μέγι« 
κτήριον, τού όποιου άνεσκάφησον τρία ευρύχωρα δωμάτια. Τό μεγαλύτερον 
περιέχει μίαν δεξαμενήν κτιστήν, πλησίον τής όποιας είχον άποτεθή δύο άντε- 
στραμμένοι πίθοι μέτριου μεγέθους' τό κτήριον ήτο ίσως έν έργαστήριον πή
λινων δισκοειδών υφαντικών βαρών, διότι έξ αυτών άνευρέθη πλήθος είς όλα 
τά δωμάτια. Μερικά ήσαν ένεπίγραφα, ένώ εις σωρός ωμών ακόμη βαρών, ε
τοίμων διά τήν δπτησιν, έκειτο έπί τοΰ δαπέδου Έκ τών ευρισκομένων είς 
ύψηλότερον έπίπεδον, κατά τήν άνωτάτην όφρύν τής άνασκοφής ελληνιστικών 
κτηρίων, ήλθεν είς φώς έν βαθύ φιαλόσχημον φρέαρ. Παρομοία έναλλαγή λει
ψάνων οικοδομημάτων διαφόρων έποχών παρουσιάσθη καί είς τόν τομέα νο 
τίως τής άνασκοφής, όπου έρείπια ΜΜ κτηρίων, περιέχοντα αφθονίαν οστρά
κων, γειτνιάζουν πρός δύο μακρούς παραλλήλους άναλημματικούς τοίχους προσ 
ανατολιζομένους Β - Ν. Κάτωθεν τής άκρας τού ενός άνεκαλύφθη αποθέτης 
οστράκων, χρονολογούμενος κατά τήν προανακτορικήν έποχήν καί τάς άρχάς 
τής παλαιοανακτορικής. ’Υπό τήν μεσημβρινήν άκραν τοΰ χαμηλότερου τών 
άναλημμάτων άπεκαλύφθη έν δωμάτιον τής έσχάτης μυκηναϊκής έποχής, τοΰ 
οποίου διετηροϋντο τρία τοιχώματα, ένώ τό άνατολικάν είχε παρασυρθή υπό 
καταπεσόντων χωμάτων. Έδώ εύρέθη μία τσαγέρα τύπου Πατρικιών καί ιΐ; 
ψευδόστομος άμφορεύς. Ύψηλότερον τοΰ δωματίου τούτου καί έπί τής κορυφής 
τοΰ λόφου, πλησίον πάντοτε τής μεσημβρινής άκρας τών άναλημμάτων, διετη- 
ροΰντο γεωμετρικά λείψανα, όπως έν εύρύχωρον πλακόστρωτον δωμάτιον μέ 
ίχνη εστίας καί άφθονα άγγεϊα πλησίον αυτής. Ή Β πλευρά τοΰ δωματίου 
πλευρίζεται υπό ενός γεωμετρικού δρόμου διερχομένου έμπροσβεν ενός κοιλώ
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ματος περιέχοντος έν γεωμετρικόν καί εν παλαιυανακτορικόν στρώμα. Ή ελ
ληνιστική έιτοχή αντιπροσωπεύεται όχι μόνον ύπό τών λειψάνων ενός μικρού 
δωματίου εις τό δυτικόν μέρος τής γεωμετρικής αιθούσης, αλλά καί ύπό ενός 
μεγάλου κτηρίου κειμένου είς τό κάτω μέρος τών αναλημμάτων, έχοντος μιάν 
καλώς κατεσκευασμένην κλίμακα μετά δύο πτερύγων, πλαισιουμένην έν μέρει 
ΰπό μεγάλων ορθογωνίων πλακών στηριζομένων έπί μινωικών τοίχων. Ή κλϊ- 
μαξ κατέρχεται πρός μιάν πλατείαν αίθουσαν, μή άνασκαςρεϊσαν είσέτι, άπο- 
δίδουσαν όμως ελληνιστικά όστρακα ’Αξιοσημείωτος είναι ή απουσία λειψά
νων ρωμαϊκών χρόνων εις άμφοτέρας τάς αστικός περιοχάς, πράγμα τό όποιον 
ερμηνεύεται προφανώς από τήν μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος on ή Φαιστός κα- 
τεστράφη ύπό τών Γορτυνίων κατά τά μέσα τοΰ Β'αί. π X. Ή σπανιότης τών 
μυκηναϊκών λειψάνων, τόσον έδώ όσον καί είς τήν περιοχήν τοΰ ’Ανακτόρου 
καί άντιθέτως, ή πληθιόρα τών γεοιμετρικών ερειπίων, μαρτυρούν ότι ή Φαι
στός ΰπήρξεν εν τών μεγίστων μέχρι σήμερον γνωστών κέντρων τής ομηρικής 
εποχής. *Εν μέρος τών τειχών τής άκροπόλεως τής γεωμετρικής ταύτης πόλεως 
ήλθεν ήδη εις φώς, κατά τήν κορυφήν τοΰ λόφου πλησίον τοΰ Στρωματογρα- 
φικοϋ Μουσείου, άπεκαλύφθησαν δέ λείψανα οδών κατερχομένων πρός τήν κά
τω πόλιν, όπως καί διάφορα ερείπια αυτής είς διαφόρους θέσεις, όπως πλη
σίον τής Άγ. Φωτεινής, τών Χαλάρων, τοΰ Άγ. Γεωργίου έν Φαλάνδρρ καί 
τέλος έπί τών κλιτύων τοΰ ’Αφέντη Χριστού,

Πλουσιώτατα υπήρξαν ώς συνήθως καί τά τυχαία ευρήματα άνά τήν 
νήσον, έρχόμενα σχεδόν κατά κανόνα είς φώς διά τής μηχανικής καλλιέργειας. 
Μικρόν μέρος τούτων φθάνει ασφαλώς είς τά Μουσεία, διότι συνήθως ουδέ 
ειδοποιείται καν ή ’Αρχαιολογική Υπηρεσία, άλλά καί είς όλίγας δυστυχώς 
περιπτώσεις είναι σΰτη είς θέσιν νά μεταβή πρός αύτοψιαν, πολλφ δέ μάλλον 
είς συστηματικήν περισυλλογήν ή δοκιμαστικήν άνασκαφήν. Είς τόν τομέα 
τοΰτον καθίσταται μάλλον εμφανής ή μεγάλη ανεπάρκεια τής ‘Υπηρεσίας, ό- 
φειλομένη κυρίως είς έλλειψιν έπιατημονικοΰ καί φυλακτικοΰ προσωπικού. 
Τήν ’Αρχαιολογικήν Υπηρεσίαν είς πολλάς περιπτώσεις ύποκαθιστοΰν οι άρ· 
χαιοκάπηλοι, οί όποιοι, οργανωμένοι είς σπείρας, λυμαίνονται κυριολεκτικώς 
τήν ύπαιθρον.

Είς Κνωσόν, κατά τάς έργασίας καθαρισμού καί σιερεώσεως τοΰ 'Α
νακτόρου, άνευρέθη ύπό τοΰ αρχιτεχνίτου τοΰ Μουσείου Ζαχ. Κανάκη εν πώ· 
ρινον τεμάχιον μέ άνάγλυφον πάπυρον ή κρίνον δυτικώς τής Κλιμακωτής 
Στοάς. Κατά τόν αγρόν τοΰ κ. Φρουδαράκη εόρέθησαν διάφορα ρωμαϊκά άγ- 
γείδια καί είς πολύμυξος λύχνος, κοσμούμενος δι’ αναγλύφων φύλλων άκάν 
θης. Είς τά θεμέλια τοΰ Μουσείου ’Ηρακλείου κατά γενομένας έργα
σίας εύρέθη μία τεμαχισμένη ρωμαϊκή πρόχους. Έκ Περίδη Μετόχι 
Ηρακλείου έκομίσθησαν 2 ΠΜ ήμισφαιρικά αγγεία μετά 4 διατρήτων λαβών 
καί χαμηλού κυλινδρικού λαιμού, ώς καί 3 πώματα, έν τών οποίων, αρχαϊκών 
χρόνων, φέρει ίδιότυπον πλέγμα.

Είς “Ανω Ά ρ χ ά ν ε ς, κατά τήν θέσιν Χωματόλακκος, εύρέθη αριθμός 
σφαιρικών ύφαντικών βαρών, είς τριπτήρ καί τμήμα κεραμεικοΰ τροχοΰ κο- 
σμουμένου δΓ έγχαράκτου ίχθυακάνθης. Έξ Άγ. Βλασίου Τεμένους έκο
μίσθησαν 4 γεωμετρικά άγγεΐα, μεταξύ τών οποίων δύο προχοϊσκαι μέ ομο
κέντρους κύκλους καί είς άρύβαλλος.

Είς Γάζι Τεμένους, κατά τήν θέσιν Μακράκη Μετόχι, όπου προφανώς
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ύπήρχον τάφοι ΰπό προπέτασμα βράχο», εΰρέθησαν δύο μικρά σφαιρικά ΠΜ 
αγγεία μετά ζεύγους λαβών διατρήτων δίς καθέτως. Τό έ'ν φέρει έγχάραξιν έξ 
ομοκέντρων ημικυκλίων, τό δέ έτερον εκ λεπτοτάτου πλέγματος *1ς τρεϊς ζώ- 
νας. Όμοϋ άνευρέθησαν καί οί πόδες μαρμάρινου κυκλαδικού ειδωλίου Έκ 
τής περιοχής Ρ ο γ δ ι δ ς, έκ μέν τής θέσεως Κακάσι έκομίσθη είς χαλκούς 
διπλούς πέλεκυς, έκ δέ τής θέσεως ‘Ελληνικό μία σειρά μεγάλων μινωικών υ
φαντικών βαρών.

ΕΙς X ο υ δ ε τ σ ι Πεδιάδος καί κατά τήν θέσιν Φλαμπουριάρη εύρέθη 
μικρόν λίθινον άμφικωνικόν άγγεΐον μετά δακτυλιοειδούς ποδός καί χαμηλού 
λαιμού. 'Ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος είναι τά έκ θέσεως Μεσάρμι Κ α σ τ α μ ο
ν ί τ σ α ς Πεδιάδος κομισθέντα λείψανα πήλινου ήμιελλειψοειδοΰς τομής δια
ζώματος ή περιγύρου, πλάτους περίπου 0.25 μ., φέροντος πλοχμοειδή διακό- 
σμησιν έξ ακανόνιστων βαθειών αυλακώσεων. Τό δλον ήτο χυτόν έντός μή
τρας, Ικανά τεμάχια τής οποίας ήσαν έπικεκολλημένα είσέτι έπ’ αυτού. Αί 
αυλακώσεις είναι οφιοειδείς καί βραχεΐαι καί δίδουν εις τό σύνολον, ώς έλέ- 
χθη ήδη, πλοχμοειδή δψιν.

Εις Κόξαρη Πεδιάδος, κατά τήν θέσιν Άλή Χωράφι άνευρέθη είς τε
μαχισμένος γεωμετρικός πίθος φέρων είς τό χείλος έγχαράκτους ομοκέντρους 
κύκλους. "Ενδιαφέροντα ήσαν τά παραπλεύρως έμφανισθέντα λείψανα λιθο
στρώτου δρόμου καί κτιστού αγωγού κεκαλυμμένου διά λίθων. "Αλλα γεωμε
τρικά αντικείμενα ήλθον είς φώς είς Νιπηδητόν Πεδιάδος, δπως μικρά 
τριφυλλόστομος πρόχους, σιδηρά πόρπη καί δύο ψήφοι.

"Ο έπιμελητής Κ. Δαβάρας περισυνέλεξεν είς "Α σ τ ρ ί τ σ ι Πεδιάδος καί 
κατά τήν θέσιν "Εμινάνη Πλάι ένα πώρινον κορμόν δαιδαλικοΰ αγάλματος, 
υπερφυσικού μεγέθους, έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος, άν καί είς κακήν δυστυχώς 
κατάστασιν. ’Επί των ώμων είναι έρριμμένον έπίβλημσ, ή δέ μέση περισφίγ- 
γεται ΰπό πλατείας ζώνης. Ή κόμη είναι τού τύπου τής αιγυπτιακής όροφω- 
τής φενάκης. ’Επ’ εύκαιρίφ περισυνελέγη καί μετεφέρθη είς τό Μουσεϊον τό 
γυναικεΐον άγαλμα τό δημοσιευθέν ΰπό τού Ρ. Faure, BCH, LXXXII · 1958, 
505.

Εις Μουκτάρω Πεδιάδος καί κατά θέσιν Παναγιά εΰρέθη είς ρω
μαϊκός λύχνος μετ’ έκτύπου παραστάοεως έρωτιδέως τοξοφόρου. Ωραίος ανά
γλυφος σπειρομαίανδρος έκόσμει τεμάχιον πίθου κομισθέντος έκ Λ ύ τ τ ο υ. 
Άλλα τεμάχια μινωικών πίθων καί σαρκοφάγων άνευρέθησαν είς Σμάρι 
Πεδιάδος, κατά τήν θέσιν Λειβαδίτσα.

Ό έφορος Ν. Πλάτων είς τήν περιοχήν Ποτάμων Άϊτανίων καί κατά 
τήν θέσιν Γρίδια περισυνέλεξεν ευμεγέθη γεωμετρικήν τεφροδόχον κάλπην, έχου- 
σαν πώμα καί κυλινδρικόν τρητόν πόδα πλήρη κεκαυμένων οστών, προσέτι δέ 
μίαν μελαμβαφή στρογγυλόστομον πρόχουν καί τρία κύπελλα. Τά ανωτέρω εί- 
χον άποτεθή έντός λαξευτού τάφου.

"0 έπιμελητής Κ. Δαβάρας διενήργησεν είς Πέρι Μεσσαράς άνασκαφι- 
κήν περισσυλλογήν πίθων ρωμαϊκών χρόνων. Οΰτοι ήλθον είς φώς κατά δια- 
πλάτυνσιν τής άγούσης πρός τό χωρίον οδού καί έξω αυτού. 12 έξ αυτών, με
γάλων διαστάσεων, συναπτόμενοι σχεδόν καί είς μίαν σειράν άπό Β πρός Ν, 
ήσαν έντετοιχισμένοι μέχρι τού χείλους σχεδόν εντός χαμηλού τοίχου έκ λίθων 
καί ασβέστου. Ό τοίχος οΰτος συνήπτετο πρός άλλον, λεπτότερον καί ΰψηλό- 
τερον, άποτελοΰντα προφανώς τό ανατολικόν δριον τής μεγάλης ταύτης άπο- 
θήκης. Μία μεγάλη ρωγμή είς ένα τών πίθων είχε στερεωθή δτά σιδηρού συν-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:01 EEST - 54.161.213.156



526 Χρονικά

δεσμού. Προς Β καί εις μικράν άπόστασιν ευρέθησαν 3 μικρότεροι πίθοι. 
Δέν κατέστη δυνατόν νά διατηρηθούν οί πίθοι κατά χώραν ώς τέμνοντες την 
δημοσίαν οδόν, ώς έκ τούτου δέ μετετρέρθησαν εις τό Μουσεϊον "Ηρακλείου. 
Μετά τήν άποκατάστασίν των σχεδιάζεται νά τοποθετηθούν οδιοι υπό στέγα- 
στρον κατά τήν είσοδον τού χωρίου.

"Εκ Κορφών Μαλεβιζίου καί έκ τής θέσεως Καμινάκια έκομίσθησαν 
5 ΜΜ ραμφόστομοι προχοίσκαι, έν κωδωνόσχημον είδώλιον καί έν λίθινον 
φωλεόσχημον άγγειον. Μία μικρά ραδινή γεωμετρική πρόχους εύρέθη κατά τά 
έργα οδοποιίας μεταξύ Άγ. Ειρήνης καί Κρουσώνος Μαλεβιζίου.

Παρά τό Άστυράκι Μονοφατσίου κατά θέσιν Έρμα Άνωγεια άνε- 
καλύφθη τάφος περιέχων ένα λύχνον, δύο αγγεία καί τεμάχια πήλινων πλακι· 
δίων.

Έκ Καπετανιανών Μονοφατσίου καί έκ θέσεως Μετζολστί, κειμέ- 
νης ύπά τήν ΰψηλοτέραν κορυφήν των Άστερουσίων Κόφινας, συνεχίσθη καί 
έφέτος ή προσκόμισις εις τό Μουσεϊον σημαντικού αριθμού ΜΜ ειδωλίων καί 
ζωδίων. Ό Έφορος, φρονών ότι πρόκειται περί ιερού κορυφής, άπεφάσισε νά 
προβή είς κανονικήν άνασκαφήν κατά τό έρχόμενον έιος.

Είς θέσιν Κάτω Τζιγκρίνια Μητροπόλεως Γόρτυνος περισυνελέγη- 
σαν τεμάχια πίθου καί ψευδοστόμου άμφορέως υστάτων μυκηναϊκών χρόνων. 
Έκ Γόρτυνος έπίσης περισυνελέγησαν διάφορα θραύσματα αρχαϊκών καί 
νεωτέρων έπιγραφών.

'Υποσχέσεις διά πλούσια ευρήματα παρέχει ή περιοχή Κάτω Ζάκρου 
Σητείας, δπου 6 έφορος Ν. Πλάτων προτίθεται νά διενεργήση προσεχώς άνα- 
σκαφάς. Έφέτος έκομίσθησαν ΰπό τού βοηθούντος τήν 'Υπηρεσίαν κ. Έμμ. 
Φυγετάκη. δστις, σημειωτέον, προσεκόμισε είς τό Μουσεϊον τά πλειστα τών 
τυχαίων ευρημάτων έξ ’Ανατολικής Κρήτης, εις λίθινος χρωματοτρίπτης, έν 
λίθινον έπίσης πώμα αγγείου, μία βάσις διπλού πελέκεως έκ στεατίτου καί 
τέλος μία σειρά υφαντικών βαρών. Έκ γειτονικής περιοχής παρεδόθησαν αγ
γεία τινά έσχατων μυκηναϊκών χρόνων, ώς κύπελλον καί κύαθος ασυνήθους 
σχήματος.

Έν ώραϊον άπόκτημα τού Μουσείου ήτο τά είς Λίθινες Σητείας καί 
κατά τήν θέσιν Βίγλες εΰρεθέν κομψόν μικρόν ΠΜ άγγειον έκ πολύχρωμου 
κροκαλοπαγούς λίθου, κυπελλοειδούς σχήματος, μετά προχοής καί τριών απο
φύσεων - λαβών.

Είς θέσιν Λαψανάρι "Αχλαδιών Σητείας, προωθητήρ εφερεν είς φώς 
διάφορα ένδιαφέροντα αρχαϊκά αντικείμενα, δπως 2 ειδώλια γυμνής θεάς, κε
φαλήν άλλου ειδωλίου, λύχνον καί τεμάχιον πλακιδίου μέ άνάγλυφον ανδρικήν 
μορφήν.

Έξ άλλου, προερχόμενα έκ γεωμετρικού τάφου εύρεθέντος είς Ά δ ρ ο- 
μύλους Σητείας κατά τήν περιοχήν Καντέμι Κεφάλι, έκομίσθησαν είς τό 
Μουσεϊον διάφορα αγγεία, μεταξύ τών οποίων έν θήλαστρον, δύο αίχμαί δο· 
ράτων, δύο χαλκαϊ περόναι καί έν σιδηρούν μαχαίριον.

Τεμάχια πίθων καί σαρκοφάγων έκομίσθησαν έκ Πραισοΰ καί έκ 
Παλαικάστρου Σητείας, θέσις Κουρεμένος, ένώ έκ καταστραφέντος ΥΜ 
III τάφου είς Σ φ ά κ α ν ό κ. Φυγετάκης περισυνέλεξεν έν κύπελλον καί τεμά
χια άλλου γραπτού αγγείου. Κάτωθεν τού ιερού τής Π ρ u ι σ ο ΰ εύρέθη είς 
μελανογάνωτος κώθων έφ’ υψηλού ποδός καί μία μεγάλη στρογγυλόατομος 
πρόχους κοσμουμένη διά στεφάνης φύλλων πλήρων μετά περιγράμματος. Έξ
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οικίας τής πόλεως Σητείας πλησίον τοΰ Τελωνείου άπετοιχίσθησαν 2 κο
ρινθιακά κιονόκρανα καί μετεφέρθησαν εις 'Ηράκλειον.

Έπί τής νησϊδος Μ όχλος κατ’ αρχαιολογικήν εκδρομήν των αρχαιολό
γων Πλάτωνος καί Αλεξίου περισυνελέγησαν δύο λίθινα αγγεία, μεταξύ τών 
οποίων εν ώραιότατον έκ φλεβωτοϋ πολύχρωμου σταλακτίτου έλλειψοειδοις 
μοναδικού μέχρι σήμερον σχήματοτ καί ανοικτόν άνω, μετά προχοής σχήματος 
βέλους, ώ; επίσης άλλο λιθινον έκ κροκαλοπαγούς λίθου καί ενδιαφέρουσα 
τεϊοδόχη ρυθμού Βασιλικής ευμεγέθης. Ταΰτα άπειέθησαν εις τό Μουσεϊον 
Άγ Νικολάου, τού οποίου αποτελούν ασφαλώς τα πολυτιμότερα άποκτήματα.

Δύο ταφικοί πίθοι κατατεμαχιοθέντες ΰπό προωθητήρος τής οδοποιίας 
περισυνελεγηοαν ΰπό τού έπιμελητού Κ. Δαβάρα είς Δ ρ ή ρ ο ν. Τό στόμιον 
τών πίθων ήτο προς Α. καί έφράσσετο διά λίθινης πλακός. Εντός τού ενός 
εΰρέθη τεμαχισμένη κύλιξ τού NT' at. π. X. Τά αντικείμενα ταΰτα άπετέθη- 
σαν είς τήν Συλλογήν Νεαπόλεως.

Ό αύιός επιμελητής περισυνέλεξεν είς Χριστόν Ίεραπέτρας καί ΰπε· 
ράνω τής πηγης τής Άγ. Παρασκευής διαφόρους ρωμαϊκούς λύχνους, υφαντι
κά βάρη κ. ά. "Η περιοχή αυτή έμφανίζει άφθονο ίχνη οικισμού ρωμαϊκών 
χρόνων έπί τής ύπεράνω τής πηγής κλιτύος τοΰ λόφου, μεταξύ τών όποιων καί 
έν κατεστραμμένον δάπεδον οικίας μετά ψηφιδωτού έκ θαλασσίων λίθων.

Έξ Άξοϋ Μυλοποτάμου έκομίαθη άγαλμάτιον γυναικός φερούσης πο
δήρη χιτώνα, έλλιπές τό άνω ήμισυ, χαμηλών ελληνικών χρόνων.

Είς τό Μουσεϊον παρεδόθη τέλος σημαντικός αριθμός ελληνικών καί ρω
μαϊκών νομισμάτων καί ικανοί σφραγιδόλιθοι, τινές τών οποίων είναι αξιόλο
γοι.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ καί Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ
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